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درصفحاتی که گذشت کوشيدم تا آنجائی که محدوديت کتاب اجازه ميدھد ،نموداری کلی ازمتون سه کتاب مقدس
آئينھای توحيدی رادرزمينه مسائل بنيادی نقل کنم ،بی آنکه غالبا درباره آنھا اظھار نظری کرده باشم .آنچه در
صفحات آينده خواھيد خواند نموداری از اظھار نظرھا ،برسی ھا و نتيجه گيريھای پژوھشگران و انديشمندان و
مورخان جھان غرب درارتباط باھمين متون است که حاصل آنھا ھم اکنون بصورت ھزاران کتاب و مقاله و رساله
تحقيقی دردسترس عموم قرار دارد .ھمه آنچه خواھيد خواند ازمحققين برجسته ای نقل شده اند که من فھرستی
از اسامی آنھاومشخصات کتابھا يا مقاالتشان رادرارتباط باھريک ازفصول کتاب حاضردرپايان اين کتاب آورده
ام ،ولی برای اينکه توجه خوانندگان راازاصل منحرف نکرده باشم ترجيح داده ام ازذکر جداگانه اين مشخصات
در زير نويس ھرصفحه خوداری کنم .شايد نيازی بدين تذکر نباشد که شماره کتابھا و مقاالتی که درطول اين
سه قرن درزمينه مطالب مورد بحث منتشر شده اند صدھا برابر فھرستی است که درپايان کتاب حاضر آمده است،
و آنچه من نقل کرده ام تنھا فھرست و مشخصات آثاری است که مورد مراجعه خود من قرار گرفته اند.
.........................................................................................................
انديشه وجود قدرتھائی ناپيدا ولی نيرومند که برروند زندگی روزمره بشر نظارت و حکومت ميکنند ،ودرطول
زمان مايه پيدايش مذاھب مختلف اساطيری و بعدا توحيدی شده اند ،ازکجا سرچشمه ميگيرد؟ پژوھشگران
فراوانی دردوسه قرن گذشته کوشيده اند تابرای اين پرسش پاسخ قابل قبولی بيابند ،که شايد فرضيه زيريکی از
واقع بينانه ترين آنھا باشد:
“ احتماال مھمترين عاملی که مذاھب رابوجود آورده است ترس از ناشناخته است .ترس بشر ابتدائی ازنيروھای
مقتدر طبيعت که اورادرميان گرفته بودند ،ترس بشر پيشرفته ترازخدايانی که اين نيروھا رادراختيار خود داشتند،
و ترس بشر بازھم پيشرفته ترازخدای واحدی که برمجموع اين نيروھا حکومت ميکرد .واکنش ھمه آنان دراين
راستا ،واکنش بوميان مکزيک وپرودرھنگام کشف قاره آمريکا توسط جھانگشايان اسپانيائی بود که چون آنھا
را سوار براسبھائی ديدند که ھيچوقت نديده بودند ،و ازلوله ھای آتشبارتوپھای آنھاصدائی رعد آسا شنيدند که
ھيچ وقت نشنيده بودند ،ترديدی دراين نکردند که باخدايانی مقتدر روبروشده اند که بايد آنھاراپرستيد .فراموش
نکنيم که اين واکنش تنھا به مذاھب اوليه مربوط نميشد ،زيرا که عمال مسيحيت واسالم نيز شکل گيری خود را
تاحد بسياری مديون ھراس مردم متمدن عصرازدوزخ بعد ازمرگ و آتش سوزان و مالئک عذاب و تازيانه و
مارھا و عقربھا و آب جوشان آنھا بودند .چنين برداشتی طبعا به بسياری از” چرا"ھائی که به ناچار مطرح ميشد
وھنوز جواب قانع کننده ای برای آنھا وجود نداشت پاسخ ميداد .بدين ترتيب بود که درپس ھريک از عناصر
طبيعت گرداننده ای ناپيدا جای داده شد :خدايانی خورشيد وماه رابه حرکت می آوردند ،خدايان ديگری غالت
وميوه ھاراميرساندند ،خدايانی نيز رعد وصاعقه ميفرستادند ،درانتظار آنکه ھمه اينھا به نوبه خود زيرفرمان
خدايان مقتدرتری قرارگيرند که ھم خورشيد راميگردانند ،ھم گندم و تاک راميرويانند ،ھم رعد و صاعقه
ميفرستند” )گوستاولوبون :زندگی حقايق(.
باآنکه خدا دربرداشت کلی ما خدائی مذکر است ،و نقاشان ومجسمه سازان نيزاوراھمواره باريش و گيسوی
سپيد مجسم ساخته اند ،خدايان اوليه تقريبا ھمگی خدايان زن بوده اند ،زيرا خالقيت و باروری درآنان و نه
درمردان تجلی مييافته است .صدھا پيکره ماقبل تاريخی که از استخوان يا عاج يا قلوه سنگ تراشيده شده اند،
درقرن گذشته و قرن کنونی درنواحی پھناوری ازسيبری خاوری گرفته تا اروپای شمالی و اسکاتلندو اسپانيا و
فرانسه و منطقه دانوب و بلغارستان وساردتی و مالت و خاورنزديک و آناتولی و افريقا و چين و اندونزی بدست
آمده اند که تقريبا به ھمه آنھا ازجانب باستان شناسان لقب ونوس )ونوس ويلندف ،ونوس لسپوگ ،ونوس
گاگارينو ،ونوس کيوتساو غيره( داده شده است ،ھرچند که ھيچکدام ازآنھا شباھت زيادی با ونوس زيبای
ميلوندارند.
وجه مشخص ھمه اين ونوس ھا فربھی آنھا است که درقاموس اجداد کھن ماازتوانائی بيشتری برای باروری
حکايت ميکرده است .بدين ترتيب ،ازچھل سال پيش که نخستين تمدنھای ماقبل تاريخی تدريجا درجوامع پراکنده
انسانھای اوليه شکل گرفتند مذھب نياکان دوردست ما جنبه “ مادرخدائی “ داشت وتنھا درحدود پنجھزارسال
پيش بود که اين سنت جای خودرا به” پدرخدائی “ کنونی سپرد .سنت پرستش “ الھه مادر” يا” مادرزمين"حتی
دردنيای امروزی مانيزدرنزد مردم شمالی اروپا )اسکاتلند ،ايرلند ،اسکانديناوی ،پروس شرقی( بصورتی عاميانه
باقی مانده است و روز ١۵اوت )که کليسا ی کاتوليک ازسال  ١٩۵٠به بعدآنرا روزمريم مقدس شناخته است(
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بصورت روز"زمين مادر” جشن گرفته ميشود .درليتوانی اين سنت ،جشن Zemynaنام داردکه ميتواند با
ريشه ايرانی زمين درارتباط باشد.
عصر خدای مردم درحدود ششھزارسال پيش توسط آريائی ھا که درآن ھنگام پا به صحنه تاريخ گذاشتند آغازشد.
کتاب تحقيقی قطوری بنام “ تاريخ عمومی خدا “  Histoire generale de Dieuکه تنھا چند ماه پيش
درپاريس منتشر شد آريائی ھای ايرانی رانخستين گروه ازخانواده بزرگ” ھند و اروپائی” ميداند که خدايان مرد
را درمجمع ارباب انواع بر مسند قدرت نشانيدند .با ظھوراين خدايان"،الھه ھای مادر” که تا آنوقت بدون مرد
فرزند می آوردند و نقش بنيادی آنھا اين بود که مظھر ادامه زندگی باشند ،زندگانی طبيعی تری پيداکردند ،يعنی
باخدايان مرد نورسيده ای پيوند يافتند که ھم شوھران وھم فرزندان آنھا بودند ،ھرچند که دربخش بزرگی ازجھان،
يعنی درآسيای باختری و مديترانه شرقی تا مدتی درازجنبه مادری برجنبه ھمسری برتری داشت و کماکان ايفای
نقش ساالرانه با زنان بود.
خدايان بزرگ و کوچک دوران اساطيری ،درھريک از ميتولوژی ھای مختلف رنگ شرايط جغرافيائی و اقليمی
و قومی خاص خودشان رادارند .ھمه اين خدايان فرآورده ھای محلی ھستند ،يعنی محصوالت خاص سرزمينھا
و سنت ھا و فرھنگھا ،و پاسخگوی نيازھای مادی و روحی ساکنان آنھا .يونان کھن درميتولوژی خود خدائی
بنام خدای شراب داشت ،زيرا قسمتی ازبھترين انگورھای جھان دراين سرزمين پرورش مييافت ،و افريقای سياه
چنين خدائی را نداشت برای اين که اصوال انگور نداشت ،درعوض خدای بائوباب داشت ،ھمچنانکه مصريان
خدای تمساح داشتند و سرخ پوستان خدای گاوميش و بوميان امريکا ی جنوبی خدای ذرت و ھنديان خدای ببر
که تجلی کالی الھه خون آشام آنھا بود.
بااينھمه ،اين بحثی نيست که تنھا دراروپای قرن فروغ ويابعد ازآن مطرح شده باشد .بيست و پنج قرن پيش
کزونوفانوس فيلسوف و شاعر يونانی درھمين باره نوشته بود":خدايان حبشی پوست سياه و موھای مجعد دارند،
درصورتيکه خدايان بربرھای شمالی آبی چشم و موطالئی ھستند .اگر گاوان و اسبان نيز عقل مارا داشتند ،و
دستھای مارا ،به احتمال بسيار خدايانشان را باشاخ و دم مجسم ميکردند".
در” ديکسيونرفلسفی “ ولتر درھمين زمينه آمده است  ”:اخيرا اطاقکی درگوشه باغ برای خودم ساختم .شنيدم
که يک کور به دوستانش ميگفت بايد موش کور خيلی مھمی اين بنای عظيم راساخته باشد ،و يک راسو بدو
جواب داد :شوخی ميکنی؟ چنين کاری فقط ازيک راسوی نابغه ساخته است .فکرميکنم اگريک کرم ابريشم ھم
ميخواست به پيله ابريشمی که دور خود تنيده است نامی بدھد اسمش راآسمان ميگذاشت”.
مذاھب درآغاز صرفا جنبه محلی داشتند و بدنبال “ بازاريابی “ نميرفتند .ھرقوم و قبيله ای مذھب خاص خودش
را داشت ،بھمان صورتی که زبان و رسوم و مقررات اختصاصی خود راداشت .حتی تصور اينکه بيگانگان
خدايان اورا بپرستند ،برايش نوعی بی احترامی به حقوق اين خدايان تلقی ميشد .وقتی ھم که خدائی درشرايطی
خاص از اقليم خود به اقليمی ديگر سفر ميکرد ،به اقتضای شرايط اجتماعی و فرھنگی تازه تغييرماھيت ميداد،
واين قاعده دردوران آئينھای” توحيدی” نيز ھمچنان برقرارماند .بقول فوستل دوکوالنژ مورخ نامی قرن نوزدھم
فرانسه” وقتيکه کنستانتينوس امپراتور رم مسيحيت را آئين رسمی امپراتوری رم اعالم کرد وبدان ھويتی يونانی
داد ،يھوديت نيز ازچھره عبوسی که پيغمبران آن درطول قرون برايش ساخته بودند بيرون آمدو بدست کشيشانی
که فلسفه يونانی راآموخته و ازآن اشباع شده بودند صورت خدای قابل معاشرت و دوست داشتنی مسيحيت رابخود
گرفت”  .درھمين زمينه ،ودرھمان زمان ،گوستاو لوبون در” تمدنھای ھند” خودنوشت  “ :آئين بودائی ھند و
آئين بودائی چين و ژاپن نه تنھا شباھتی با يکديگر ندارند ،بلکه تفاوت آنھا درحدی است که دانشمندانی که
برای نخستين بار دراين کشورھا درباره بودائيسم به تحقيق پرداختند تصور کردند که با مذھب تازه ای روبروشده
اند .بھمين ترتيب آئين اسالم درمسير خودازعربستان به ھند تغييراتی چنان بنيادی يافته است که شناخت آنرا
تقريبا غير ممکن ميکند ،زيرا که توحيدی ترين مذھب جھان دراين سرزمين عمال تبديل به يکی ازآئينھای
اساطيری شده است مثال درنزد بوميان دراويدی دکن بطوری رنگ برھمائی گرفته است که تنھا تفاوت ميان اين
دوآئين اين است که درآنھا محمد رادرجای برھما گذاشته اند".
ازحدود پنجھزار سال پيش ،آئينھای اساطيری ) (mythologicalمتعددی درسرزمينھاودرنزد اقوام مختلف
جھان شکل گرفته اند که بخشی ازآنھا درطول زمان ازميان رفته اندوبخشی ديگرھمچنان برجای مانده اند .دائره
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المعارف معتبر"فرھنگ ميتولوژی ھا"که باھمکاری دسته جمعی ٩٧کارشناس تاريخ مذاھب درچند سال پيش
بچاپ رسيده ،مشخصات بيش از يکصد آئين اساطيری مختلف را که درگذشته درپنج قاره جھان پا به وجود
گذاشته اند به تفصيل نقل کرده است که ازجمله مھمترين آنھا ميتوان ازآئين ھای کھن مصری و سومری و
ازميتولوژی ھای سامی )بابلی ،اکدی ،آشوری ،فنيقی ،عرب( ،ميتولوژی ھای آريائی )ھيتی ،ايرانی،ھندی،
يونانی ،ژرمنی ،اسکانديناوی ،التينی ،اسالو ،ارمنی ،اوستی( ،ميتولوژی ھای آسيائی )چينی ،ژاپنی ،ويتنامی،
کره ای ،مغول ،ترک ،تاتار ،فنالندی ،اسکيمو(،آئينھای قبيله ای افريقائی و بوميان استراليا و نيوزيلند و گينه
نو وجزاير اقيانوس آرام ،و ميتولوژی ھای امريکا نام برد ،که جمع خدايان آنھا بيش ازصد ھزاربرآورد شده اند.
بعضی ازاين آئينھای اساطيری درسطحی بسيار ابتدائی ھستند ،درعوض برخی ديگر منعکس کننده فرھنگھائی
بسيار پيشرفته وظريفند که عاليترين آنھا رادريونان کھن ميتوان يافت ،اين ميتولوژی پرآب ورنگ و شاعرانه
يونانی به تنھائی مجموعه ای ازسی ھزار خدای مرد وزن و نيمه خدايان و قھرمانان رادربرميگيرد که بسياری
ازآنھا درمعتقدات اساطيری آريائی )ھند و اروپائی( ريشه دارند .ھمين معتقدات آريائی پايه آئين مزدائی ايران
کھن نيز قرار گرفته اند که بعدا آئين توحيدی زرتشتی ازآن سربرآورد و تأثير گسترده ای درآئينھای توحيدی
سامی )يھوديت ،مسيحيت ،اسالم( برجای گذاشت ،ھمچنانکه شعبه ميترائی مزدائيسم نيز ازراه امپراتوری رم
عميقا در شکل گيری مسيحيت اثر بخشيد .ازدوران رنسانس به بعد ،ميتولوژی يونانی بطوری درھنر و ادب
وانديشه جھان غرب رخنه کرده که نفوذ “ يھودی – مسيحی” سنتی آنرادرمقياس وسيعی تحت الشعاع قرار داده
است.
تحول بنيادی بعدی درتاريخ مذاھب ،پيدايش خدايان “توحيدی“ و استقرار آنھا درجای خدايان اساطيری دربخش
بزرگی ازجھان باستان بود .اين تحولی بود که ميبايست تابه امروز نقش بسيار موثری درروند تاريخ و تمدن
بشری ايفاکند ،بی آنکه اين نقش الزاما جنبه مثبت داشته باشد ،زيرا درست ھمين آئينھای توحيدی بودند که سنت
کشتار گروھی از آفريدگان خدا رابدست گروھی ديگر ازآفريدگان ھمين خدا و بنام ھمين خدا برقرار کردند ودراين
راستا دوھزار سال برصفحات تاريخ رنگ خون زدند .آماری که درسال  ١٩٩۴ازجانب يک انيستيتوی معتبر بين
المللی انتشار يافت حاکی ازاين بود که دربيست قرن گذشته جھان بشری ھزار و نھصد سال رادرجنگ و تنھا
يکصد سال آنرا درصلح گذرانيده است ،واز اين ھزار و نھصد سال بيش ازيکھزار سال درجنگھای مذھبی گذشته
است که دوآئين مسيحيت و اسالم عامل آن بوده اند .به حکايت ھمين آمار شمار مردان و زنان و کودکانی که
دراين مدت بنام خدا کشته شده اند ازمجموع قربانيان بربرھای شمالی و آتيال و مغول و تاتار و جنگھای مستعمراتی
بيشتر بوده است .وقتيکه سخن ازآئينھای توحيدی به ميان می آيد ،بطور سنتی تنھا سه مذھب يھودی و مسيحيت
و اسالم مشمول اين صفت شناخته ميشوند ،درخورتيکه تاريخ جھان شاھد سه آزمايش – و نه تنھا يک آزمايش
–از اين نوع بوده است و درطول قرون سه نھضت و نه فقط يک نھضت توحيدی شکل گرفته اند .نخستين اين
آزمايشھا درمصر کھن و درزمان آمنوفيس چھارم )قرن چھاردھم پيش ازاسالم مسيح( صورت گرفت که
دردوران فرعونی خود خدائی به نام آتن را که خورشيد مظھر آن بود خدای يگانه آفريننده و گرداننده جھان
ھستی شناخت و تمام ديگر خدايان اساطيری مصررااز مسند خود فرود آورد ،و به ھمين جھت نام خويش نيز
به” آخن آتن” تغيير داد .ولی اين آزمايش با مرگ خود اين فرعون پايان يافت و پس از وی آئين کھن مصری
به ترکيب پيشين خود بازگشت و آزمايشھای مشابه ديگری نيز درتاريخ باستانی اين کشور صورت نگرفت.
آزمايش دومين درايران توسط زرتشت انجام گرفت که ازمجتمع خدايان آريائی ،اھورامزدا را بيرون آورد واورا
خدای يگانه شناخت و دومظھر خير و شر ،سپنتامينو و انگره مينو )اھريمن( و بقيه رادرمقام امشاسپندان و
ايزدان درزير فرمان اوقرار داد ،ولی به خالف آئين آتن ،آئين توحيدی او بصورت تنھا آئين توحيدی آريائی پای
برجا ماند و دردوران ساسانی آئين رسمی شاھنشاھی ايران شناخته شد و پس ازآن نيز بدست پيروان اين آئين
درخود ايران و توسط پارسيان ايرانی درھند ادامه يافت.
آزمايش سومين آزمايشی بود که توسط قوم کوچک يھود درسرزمين کنعان )فلسطين( آغاز شد وبعدا درقالب
دو آئين سامی ديگر ،مسيحيت و اسالم ،بخشھای بزرگی ازجھان را فراگرفت .ويژگی اين ھرسه آئين ،که
پژوھشگران قرن نوزدھمی تاريخ مذاھب آنھارا آئينھای توحيدی يھودی ناميده اند ،اين بود که بخالف دوآئين
توحيدی مصری و ايرانی که جائی برای خشونت دربافت مذھبی و اجتماعی خود قائل نشده بودند ،اين آئينھای
توحيدی يھودی شمشير راابزار اصلی استقرار و گسترش خود قرار دادند .دردوتای اين آئينھای سه گانه ،آئين
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يھود و آئين اسالم ،اين امر اساسا يک فريضه مذھبی اعالم شد ،ولی درآئين سومين ،جانشينان قانونی عيسی
مسيح بودند که عليرغم خواست خوداواين شمشير کشی را بصورت فريضه درآوردند.
تاھنگامی که مسيحيت و اسالم پا به صحنه تاريخ نگذاشته بودند ،ھيچ جنگی بنام مذھب صورت نگرفته بود و
ھيچيک ازآئينھای اساطيری ازراه زور بدنبال گسترش نفوذ خود نرفته و دست به کشتار مقدس نزده بود .تنھا
خدايان توحيدی بودند که بنام مذھب فرمان کشتار دادند .به گفته ماکس وبر ،پيش ازآنکه کنيسه ھا و کليساھا و
مساجد انحصارداران حق آدمکشی مقدس شوند ،ھيچ پرستشگاھی چنين حقی رابنام خدايان غير توحيدی برای
خود مطالبه نکرده بود ،و ھيچ شمشيری بخاطر آن کشيده نشده بود که خدائی را باقانون خود به ديگران بقبوالند.
جابجائی خدايان توحيدی باخدايان اساطيری ،استقرار ديکتاتوری آسمانی درجای دمکراسی پيشين بود ،زيرا تا
آن زمان اين خدايان بزرگ و کوچک اساطيری ھرکدام درمنطقه عمل خود اختيار محدود خويش را داشتند و عادتا
به کار ديگران دخالتی نميکردند .اختالفات احتمالی آنھا نيز با مراجعه به خدای خدايان – که ھميشه نقش
کدخدامنشی داشت – به نحوی مسالمت آميز حل ميشد .پيروان زمينی اين خدايان بجای ترسيدن از آنھا با آنان
دوست بودند و ميکوشيدند تا حسن نظر و ياريشان رابا اھداء پيشکشی جلب کنند ،و وقتی ھم که ازآنھا ناراضی
ميشدند به سراغ خدايان ديگری ميرفتند .باظھور قدرت مطلقه ای درآسمان اين ھمزيستی ديرينه برھم خوردو
جای خود را به فرمانروائی يک خدای خودکامه و سختگير داد که بخالف گذشته نه ميشد بااو گفتگوئی داشت و
نه ميشد سازشی کرد ،فقط ميبايست ازاو ترسيد و بی چون و چرا اطاعتش راکرد .قانون قرن بيستمی “ يک
کشور يک ملت ،يک پيشوا”  Ein Volk, ein Land, ein Reich, ein Fuhrerبا نوآوری توحيدی
درآسمان برقرارشد و جای تعجب نبود که فاشيسم قرن بيستمی نيز باھمه پيامدھای آن به آسمان را يابد.
درکتاب تاريخ عمومی خدا که قبال ازآن سخن رفت ،درھمين باره آمده است  ”:دردوران ما خدايان اساطيری از
گردونه خارج شده اند ،ولی آيا واقعا خدايان” برتری “ درقالب خداھائی که توحيدی ناميده ميشوند جايگزين آنان
شده اند؟ و اگرچنين باشد ،اين"برتری” زاده چه ضوابطی است که پيش ازآن وجود نداشته است؟ ميدانيم که
ارزشھای بنيادی مسيحيت يعنی اخالق و عدالت و احترام به حقوق ديگران بدست تمدن يونانی نضج گرفت و نه
بدست کليسای مسيحی ،و ضوابط معنوی اين جھانی وآن جھانی اسالم نيز ضوابط فرھنگ ايرانی و ديگر
فرھنگھائی بود که درجھان اسالم ادغام شدند .يھوديت ھم تاآنجا که با مسيحيت درنياميخته بود اصوال ضوابطی
اخالقی نداشت که مالک داوری قرار کيرد”.
آيا واقعا اين آئين ھای توحيدی ،برداشت اصيل تر و معنوی تری را ازمفھوم” خدا” به ھمراه آوردند؟ درپايان
قرن گذشته نيچه درکتاب معروف خود غروب بت ھا Gotzendammerungنوشت “ :برای اينکه بت پرست
نباشی ،کافی نيست که بتھارا واژگون کرده باشی ،بايدخوی بت پرستی را ترک گفته باشی” ؛ و آنچه آئينھای
توحيدی سامی عرضه کردند ازنظر نيچه ترک بت پرستی نبود ،فقط جابجائی بتھائی کوچک يا بتی بزرگتر بود
که ھمه ويژگيھای انسانی بتھای پيشين راداشت ،بااين تفاوت که قدرت و اختيار کليه آنھا را يکجا درخود تمرکز
داده بود.
درسه قرن گذشته ،صد ھا انديشمند و پژوھشگر و صاحبنظر جھان غرب اين برداشت فلسفی را مورد بررسی
ھای گسترده ای قرار داده اند که حاصل آن ھا تاکون بصورت صد ھا کتاب ورساله منتشر شده است و نتيجه
گيری مشترک تقريبا ھمه اين بررسی ھا اين است که اين خدايان توحيدی نيز ،بدان صورت که در کتابھای مقدس
عرضه شده اند ،بنوبه خود آفريده انسانند ونه آفرينده او ،واز ھمين رو است که آنچه از زبان آنھا در اين کتابھا
آمده غالبا متناقض با واقعيت ھای علمی و تاريخی ودر بسيار موارد خالف بديھی ترين ضوابط اخالقی است.
شخصيت علمی و فلسفی اين دانشمندان که بعنوان نمونه از از آنھا ميتوان الطب نيتس ،نيوتون ،کانت ،ولتر،
روسو ،ھگل ،بويل ،شوپنھاور ،داروين ،رنان ،انگلس ،زوال ،نيچه ،ھايدگر ،فرويد ،اينشتاين ،برتراندراسل،
توين بی ،ولز ،مترلينک ،نام برد ،اجازه آن نميدھد که به اظھار نظرھای آنان به سادگی مھرغرض ورزی زده
شود .آنچه غالب اينان دراين راستا بيان داشته اند ،انکار خدا نيست ،انکار آن خدائی است که کتابھای مقدس
عرضه کرده اند ،و نيچه درباره اواززبان يک غيبگوی دورکھن گفته بود “ :بدبختی را ببين که درروی زمين
سروران کھن تبديل به فرومايگان نو شده اند ،ودرآسمان نيز خدای يھودی ازکار درآمده است”.
اگرھم انديشه خدای واحد ،بطوريکه زيگموند فرويد عقيده دارد ،درمصر کھن و دردوران يک فرعون” توحيدی”
شکل گرفته بود ،خدائی که بعدا بنام يھوه اولين خدای” توحيدی” شناخته شد ،ھيچ شباھتی با” آتون"مصری که
برگ  5از  34برگ

سيری در تاريخ مذاھب

سيری در تاريخ مذاھب

تولدی ديگر

مظھر عرفانی و شاعرانه ای از زيبائی و فروغ و معنويت بود نداشت ،بلکه خدائی ترشرو ،کينه توز ،بيرحم
و خود خواه بود که فقط با زبان تھديد و ارعاب سخن ميگفت واز بندگان خود تنھا اين توقع را داشت که
ازاوبترسند ،و نه اينکه اورا دوست داشته باشند .خود يھوه درتورات خويشتن را خدائی حسود )سفر خروج،
باب بيستم ،(١۵،بيرحم )سفرخروج ،باب دوازدھم ،(٢٩ ،ويرانگر )سفر پيدايش ،باب نوزدھم،(٢۴ ،
مغرور)سفرخروج،باب چھاردھم ،(۴،خودستا)سفرخروج ،باب چھاردھم ،(۵ ،مال اندوز)سفر اعداد ،باب سی
ويکم ،(۴١-٣٧ ،انتقامجو )ھوشع ،باب ھفتم ،(٢٣،معرفی ميکند ،و پيغمبران او نيز از دستورھای موکد وی
درقتل عام )صحيفه يوشع( و کاله برداری )سفر خروج ،باب يازدھم (٢،سخن ميگويند.
درھرسه کتاب آسمانی ،خدای توحيدی ھمانند خدايان اساطيری ،درچھره انسانی تصوير ميشود :درتورات با
پيغمبران خود غذا ميخورد و کشتی ميگيردو قصد کشتنشان درميکند ،درانجيل و قرآن برروی تختی نشسته است
که دريکجا ھفت ملک مقرب دربرابرش ايستاده اند )يوحنا ،باب اول (۴٠ ،و درجای ديگر ھشت ملک آنرا بردوش
گرفته اند )الحاقه .(١٧ ،درھر سه کتاب خدای موسی راازروبرو درباالی کوه طور )سينا( می بيند وبا اوحرف
ميزند ،ودرتورات نشيمنگاھش را نيز به موسی نشان ميدھد )سفرخروج ،باب سی وسوم ،(١٩،و پيغمبر ديگرش
داود رادرروی تخت خود دردست راست خويش مينشاند )حزقيال نبی ،باب بيست و چھارم( .ھمه اينھا مشخصاتی
است که خدايان غير توحيدی ،عمون ،بعل ،مردوخ ،زئوس ،ژوپيتر نيز داشته اند و وجه مشترک ھمه آنھا
اين بوده که ھم شکل آدمی راداشته اند ھم خصائص آدميان را.
و اتفاقا درست درھمين مورد ،ھمانطور که Einsteinمينويسد “ شايد بتوان دراين ترديد که خدا اصوال وجود
دارد يا نه ،و کائنات چگونه آفريده شده است ،و اين کائنات ابدی است يا نيست ،ولی درھيچ صورت نميتوان
قبول کرد که چنين خدائی ازنزديک ياازدور ،به يک انسان دوپای روی زمين شباھت داشته باشد”.
از ويژگيھای ديگر اين خدايان توحيدی که ھمين اينشتاين مطلقا حاضر به پذيرفتن آنھانيست ،جنگجوئی آنان و
دعوتی است که به کشتار و غارت ويرانگری ميکنند ،به ھردليلی که باشد وبا ھر توجھی که درباره اين آدمکشی
مقدس آورده شود .واقعيت تاريخی دراين مورد اين است که دوآئين اسالم و مسيحيت – و تنھا اين دوآئين –
ھمواره ديدگاه امپرياليسم مذھبی داشته اند ،يعنی خواسته اند به زور اسلحه قانون خود را برسراسر جھان
تحميل کنند .يکی از نتايج اجتناب ناپذير اين منطق امپرياليستی اين بود که چون به گفته سعدی دو پادشاه
دراقليمی نگنجند برای دو خدای باالنشين نيز امکان ھمزيستی درآسمان يا درزمين نبوده است .آرنولد توين بی،
سرشناس ترين مورخ عصر ما ،دراين باره در"بررسی تاريخ” خود مينويسد  ”:کاھش تدريجی شمار مذاھب و
سرانجام تقسيم آنھا به چند آئين مشخص ،برخورد الزامی دو مذھب سلطه جو يعنی مسيحيت و اسالم را به دنبال
آورد ،يعنی تبديل به واقعيت باورنکردنی جنگ خدا با خدا شد".
ارزيابی کتاب” تاريخ خدا” که قبال ذکر آن رفت ،ارزيابی جالب ديگری درھمين زمينه است ”:ھمه تاريخ مسيحيت
و اسالم چنان گذشته است که گوئی کليسا و مسجد رسالت تبديل الھيات را به آئين نامه يک امپرياليسم آسمانی
بعھده خود داشته اند ،ودراين راستا جنگھای چند صد ساله صليبی برخورد دو توتاليتاريسم مذھبی بيش نبوده
است .دراين پيکار مستعمراتی ،يھوه مسيحيان و اله مسلمانان نقش مارشال ھائی راايفا کرده اند که ميبايد
نيروھای تحت فرماندھی خود را به جھانگشائی تمام و کمال رھبری کنند ،ولو اينکه انجام چنين برنامه ای مستلزم
نابودی ھمه آنھائی باشد که آماده قبول بی چون وچرای اين نظم امپرياليستی نباشند ،زيرا که اينان الزاما يا
کافرند ،يا جاھل ،ياپيروان شيطان ،و با حتمال بسيار ھرسه اينھا .و چنين است که درطول قرون آئين
ھای"توحيدی” که خود رانمايندگان خدائی مشترک درروی زمين دانسته اند بيش ازھمه “ غيرتوحيدی ھا”
دشمنان آشتی ناپذير يکديگر ازکار درآمده اند ،وپيغمبران آنھا نيز که ميبايست پيامبرانی ھمدل و ھمزبان باشند
درنقش ژنرال ھای ناسيوناليست بيش ازھر کس ديگر به روی يکديگر شمشير کشيده اند”.
ھمين محقق درجای ديگر ازاين ارزيابی خود مينويسد:
“ تاريخ مذاھب پراز نمونه ھای کسانی است که با احساس انجام وظيفه مذھبی ،بنام خدا آدم کشته اند و بدنبال
آن با وجدان آسوده درانتظار بھشت نشسته اند ،زيرا براين اعتقاد راسخ بوده اند که تنھا آنانند که کليد دار حقيقت
مطلق الھی ھستند .گزينش يک پيامبر تام االختيار از جانب آسمان ،فراخواندن الزامی جنگ درروی زمين است،
زيرا مفھوم اجتناب ناپذير دخالت يک فرستاده آسمانی درامور زمينی اصطکاک ميان کسانی است که بدوايمان
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آورده اند و کسانی که ازقبول اين ايمان سرباز زده اند يا اصال اطالعی بروجود چنين فرستاده نداشته اند.
فرستادن يک پيامبر ،خود بخود چنين معنی ميدھد که خداوند ميان برخی از آفريدگان خويش با برخی ديگر
ازآنھا دست به انتخاب زده است ،وچنين انتخابی خواه ناخواه انتخابی خونين است .روحانيت ھای حاکم با ترسيم
تصوير خدا برروی شمشير ،ماھيت رابطه خود را با خدا تغيير دادند .پيش ازآن ترس از” ناشناخته “ نياز به
خدا را باعث ميشد ،ولی اين ترس بعدا جای خود را به ترس از “ خدای آن ديگری “ دادکه راھگشای الزامی
کينه توزی بيشتر و کشتار زيادتر بود .و چنين بود که پرشور ترين اشتياق آدميان به دستيابی به صلح و عدالت،
تبديل به يک سيستم منظم وبرنامه ريزی شده آدمکشی شد ،و مذاھب” توحيدی” ھيمه ھای دوزخ رادرھمين
جھان برافروختند”.
اين پروانه آدمکشی درآئين ھای سه گانه توحيدی براساس ضوابطی مشترک صادر نشده است  :درآئين يھود
آدمکشی مقدس فقط آن نوع کشتاری بود که بخاطر تأمين منافع مادی قوم اسرائيل انجام ميگرفت و نه برای
ترويج آئين يھود ،و چنين کشتاری ھرقدر بيرحمانه ترصورت ميگرفت بيشتر مورد پسند يھوه بود ،زيرا که با
ويرانی شھرھا وقتل عام اھالی آنھا جای زيادتری برای اسرائيليان بازميشد .درجھان مسيحيت ،ميراث بران
امپراتوری رم ازھمان زمان اعالم رسميت آئين مسيح سنت جنگجوئی و سلطه طلبی اين امپراتوری را ،اين بار
به نام کليسا ی مقدسی که پيامبر آن از ريختن يک قطره خون وحشت داشت ،ادامه دادند و پيام صلح و محبت
اورا تبديل به پروانه آدمکشی مقدس کردند ،بطوريکه ازقتل عام کاتاھا تا خورد شدن استخوانھای قربانيان
انکيزيسيون ،ازجنگھای صليبی تا کشتار سن بارتلمی ،و ازجنگھای صد ساله مذھبی تا ژنوسيد استعماری
بوميان امريکا ،پرچم مسيحيت ازدرون دريائی ازخون سربرافراشت.
باظھور اسالم اين پروانه کشتار مقدس برای نخستين بار با امضای رسمی خود خداوند صادرشد “ :قاتلو الذين
اليومنون با " ”،قاتلوالمشرکين کافه کمايقاتلونکم کافه" ”،و قاتلوھم حتی التکون فتنه" “ ،آنھا را گردن بزنيد
تا ازفرط خونريزی ازپای درآيند ،و اسيرانشان را محکم دربند بکشيد" .... ”،آنان را با شمشير بکشيد يا به
دار بياويزيد يا دستھا و پاھايشان را درجھت خالف ببريد”  “ ،ھرجا که آنھارا يافتيد بگيريد و بکشيد".
نخستين صد ساله تاريخ اسالم بطور بی وقفه درجنگھای جھانگشائی اسالمی گذشت ،ھرچند که به گفته
برتراندراسل انديشه غنيمت گيری نيز درآن سھمی اساسی داشت ،و اين موج جنگ و کشتار تنھا وقتی متوقف
شد که شمشير عرب در پواتيه ودرقسطنطنيه و آسيای ميانه ازکار افتاد ،ھمچنانکه موج دوم جھانگشائی اسالمی
دردوران ترکان عثمانی نيز وقتيکه شمشير ترک دروين و لپانته و تبريز از برش افتاد متوقف شد .با اينھمه
ازکار افتادن شمشيرھای عرب وترک کشتارھای دسته جمعی بنام اسالم را متوقف نکرد ،ھمچنانکه پايان جنگھای
صليبی به کشتارھای مذھبی درجھان مسيحيت پايان نداد .درست بالعکس دراين راستا درطول بيش ازھزار سال
فجايعی درھر دو دنيای مسيحی و مسلمان صورت گرفت که روی مغوالن و تاتاران و بربرھای قرون وسطائی
اروپا را سفيد کرد .فراموش نبايد که تقريبا ھميشه قربانيان اين فجايع کسانی بودند که به نحوی از انحا مزاحم
قدرت طلبی يا سودجوئی نمايندگان تام االختيار عيسی مسيح يا پيمبر اسالم ميشدند ،نه آنکه به خود دين يا به
دينداران زيانی رسانيده باشند ،زيرا که صدھا ھزار قربانيان آين آدمکشيھای مقدس عموما ھم ازايمان مذھبی
برخوردار بودندو ھم روياروئی کفر آميزی با خداوند نداشتند.
البته ھمه اين کشتارھا سفيد مھر الزم راازجانب قديسين مسيحی يا آيات عظام مسلمان داشتند ،ھمچنانکه پيش
از آن نيز سفيد مھر شيوخ و پيامبران يھوه رادراختيار داشتند .سن اگوستن قديس نامی مسيحی فتوا ميداد که
 “ :وقتيکه خداوند بر مبنای مصلحتی که خودش تشخيص ميدھد فرمان کشتن صادر ميکند ،آدمکشی برترين
فضائل ميشود و حرفه آنکس که درراه خدا ميکشد بصورت دلپذيرترين حرفه ھا درمی آيد ”.قديس نامی ديگر،
سن تماس آکوينوس ،اعالم ميکرد که “ کشتن زنديقی که با زبان خويش ازگناه خود توبه نکند درنظر خداوند
بزرگترين ثوابھا است و درچنين موردی تنھا تکفير مرتدان ازجانب کليسا کافی نيست ،بلکه بايد اصوال وجود
نحسشان راازصفحه روزگا ر برانداخت”  .قديس نامی سومين ،سن برنارد ،ھشدار ميداد که “ بدا به حال
جنگجوی مسيحی که شمشيرش غرق درخون کافران نباشد" ،و آرنو اسقف اعظم تولوز درموعظه ھای خويش
شعار ميداد که “ ای شمشير ،ازغالف خود بيرون آ ،تيز شو و تيزترشو تا بھتر وبيشتر گلو ھارا پاره کنی !” .
مارتين لوتر ،بنيانگذار آئين پروتستان نيز اعالم ميکرد که  ”:موقعی که بايد کافران را کشت ،آنکس که سر
ميبرد ،به دارمی آويزد ،استخوانھا را ميشکند ،شاھرگھارا قطع ميکند و خونشان را برزمين ميريزد ديگر يک
آدمی نيست ،خود خداوند است".
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درفاجعه معروف سن بارتلمی درفرانسه ،دريک شب وروز  ٢٣اوت  ١٣٠٠٠ ،١۵٧٢مرد و زن و کودک حتی
آنھائی که ھنوز درجنين مادربودند توسط مردمی که ميخواستند بھشت را با تضمينی بيشتر برای خود بخرند در
کوچه ھا و ميدانھای پاريس کشته شدند .کشيشی پاريسی در دفتر خاطرات خود نوشت  ”:امروز به چشم خود
ديدم که شکمھای زنان را با خنجر ميدريدند و بچه ھای شيرخوار را ازآغوش مادرانشان بيرون ميکشيدند و
آنھارا ازباالی ديوارھا پرتاب ميکردند تا عيسی مسيح رااز خود بيشتر راضی کرده باشند".
ماجرای نفرت انگيز انکزيسيون )ديوان تفتيش عقايد( که چند قرن پياپی اروپای مسيحی را به کشتار گاھی تبديل
کرد و مردمان را گروه گروه به شکنجه گاھھا وسياھچال ھا و شعله ھای آتش و چوبه ھای داری سپرد که پاپ
اعظم درمورد مشروعيت ھمه آنھا از جانب عيسی مسيح فتوای شرعی صادر کرده بود ،جلوه ديگری از فجايعی
است که به نام خدا انجام گرفته است .تنھا درانکيزيسيون اسپانيا طبق آمار خود کليسا  ٣١ ،٩١٢نفر به نام
زنديق و مرتد و منافق زنده زنده درآتش سوزانيده شدند.
درجريان جنگھای صدساله مذھبی کاتوليکھا و پروتستانھا درقرون شانزدھم و ھفدھم ،شورای مذھبی ھوگنوت
ھا رأی داد که تنھا بريدن سر يک کاتوليک شايسته يک مومن واقعی نيست ،بلکه بايد اول زبان اورا از حلقش
بيرون کشيد ،بعد اوراشش روز تازيانه زد ،سپس گوشتھايش را عسل ماليد و زنبوران و قوچان وحشی رابه
جانش انداخت ،يا زخمھايش را بست ودوباره باز کرد و به آنھا نمک پاشيد ،يا بدنش را طوری به باال انداخت
که ازروی نيزه وشمشير فرود آيد ،يا شکمش را دريد و درآن کاه و يونجه ريخت و آنرا بجای آخور جلو اسب
ھا گذاشت.
به حکايت سندی رسمی ازاسناد دوران کشف امريکا که متن آن در سال  ١٩۴١درمکزيک منتشر شد کشيشان
اسپانيائی به عنوان انجام يک وظيفه مقدس ،نوزادان خانواده ھای بومی مکزيکی رااول غسل تعميد مسيحی
ميدادند و بعد مغزشان را با سنگ ميکوفتند تا آنھا را از خطر کافر شدن بعدی درآغوش مادرانشان نجات داده
باشند .به موازات آنچه درجھان مسيحيت ميگذشت ،جھان اسالم نيز صحنه کشتارھا و بيرحمی ھائی بھمان
اندازه وحشيانه و به ھمان اندازه نفرت انگيز بود ،بااين تفاوت که اين بار بھانه آدمکشی “ حفظ بيضه اسالم “
بود و نه ايمان مسيحی .محمود غزنوی که ھفده بار بنام صدور اسالم ولی با ھدف واقعی غارت بتکده ھای
ثروتمند ھندوستان بدان سرزمين حمله برده و پس از کشتارھای وحشيانه به غزنين باز گشته بود ،در باره حمله
خود به ری ،به خليفه بغداد نوشت:
“ سيد و موالی ما امام القادر با امير المومنين دانسته باشد که چون با طنيه شھر ری را پناھگاھی برای خود
ساخته و درآنجا کفر خودرا آشکار کرده بودند ،اين بنده با سپاھيان برسرآنھا تاختم و چون تسليم شدند کارايشان
را به فقھا گذاشتم و آنان چنين فتوا دادند که قتل و قطع و نفی ھمه آنھا واجب است ،و من دراجرای اين فتوا
زنادقه و بواطئه و ديلميان را به لشکريان ترک واگذاشتم تا تخم ايشان را از بيخ برکندند و به اندک روزگار زمين
عراق رااز بد مذھبان پاک کردم به توفيق خدای عزوجل".
تيمور گورکانی که قرآن راازبرداشت و بدين فخر ميکرد که حتی شأن نزول بسياری ازآيات آنرا ميداند ،درقتل
عامھائی که درايران بنام اسالم و نه بنام جھانگشائی اسالم انجام داد چھار صد ھزار نفر راسر بريد و از
سرھايشان منازھا ساخت ،و ھربار خداوند را ازين که توفيق چنين طاعتی را بدو مرحمت فرموده است سپاس
گفت .درجريان جنگھای شيعه و سنی ايران عصر صفوی وامپراتوری عثمانی ،ھربار که طرفين عزم جنگ
کردند شيعيان عثمانی را به امر ساطان عثمانی و سنيان ايران را به فرمان مرشد کامل صفوی “ ،قربتاالی ﷲ “
سربريدند ،بطوريکه تنھا در يک مورد چھل ھزار شيعه آناتولی و سی ھزار سنی ساکن تبريز گردن زده شدند،
به ھمان صورت که درجريان جنگھای صليبی دريکروز دوازده ھزار اسير مسلمان را به فرمان ريچارد شيردل
“شھسوار کليسا“ و دوازده ھزار اسير مسيحی را به امر صالح الدين ايوبی “ شير مرد اسالم “ درنبرد بيت
المقدس گردن زده بودند .درتبريز درعرض دو شبانروز بيست ھزار نفر از خود تبريزيان را بجرم سنی بودن به
فرمان شاه اسماعيل شکم دريدند ،و بموازات آن استخوانھای مردگان را از قبر ھا بيرون کشيدند و درمالء عام
درکنار سرھای بريده دزدان و روسپيان درآتش سوزاندند .دردوران ھمين ”مرشد کامل“ مجازاتھای ديگری
برای “دشمنان آل علی“ ابداع شد که در حکومت ھمه جانشينان او ادامه يافت ،و ازجمله آنھا ،چنانکه
جھانگردان متعدد خارجی درنوشته ھايشان آورده اند ،گچ گرفتن ،قطعه قطعه کردن اعضا و جوارح ،زنده
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پوست کندن ،ميل درچشم کشيدن ،گوش و بينی بريدن ،سرب گداخته درگلو ريختن ،به سيخ کشيدن و کباب
کردن ،در روغن گداخته انداختن ،و بجای خمپاره درلوله توپ گذاشتن بود.
 .....ودرھيچيک ازاين احوال ،مجتھدان عظام و مراجع عليقدر تقليد نه تنھا موردی برای اعتراض نيافتند ،بلکه
اھتمام ذاتھای اقدس ملوکانه را درتقويت “ بيضه اسالم” شايسته کمال تقدير نيز دانستند.
درآغاز قرن خود ما ،حاج سياح جھانگرد آزادانديش ايرانی ،درخاطرات خودش نوشت" :امروزه"بابی کشی”
تبديل به کار پرمنفعتی شده است .ھرکسی که مالھا بگويند بابی است کارش ساخته است ،زيرا که توقعات آنھا
را آنطور که ميخواستند برنياورده است .تحت اين عنوان چه خانواده ھا از ميان رفتند و چه سرھا برباد رفت و
حکام چه دخل ھا کردند و حکام شرع چه پولھا به جيب زدند ،درحاليکه ھمه اينھا فقط تھمت بود و بس .ھمينقدر
که ميگفتند کسی بابی است ،حجت االسالم دستورميداد که گفتگو ندارد ،ببريدآسوده اش کنيد".
و درسالھای پايانی ھمين قرن ،نماينده تام االختيارامام زمان که اين باربرمسند واليت فقيه نشسته بود فتوا داد
که  “ :قرآن ميگويد :بکشيد ،بزنيد ،حبس کنيد .شما فقط ھمان طرفش راگرفته ايد که به اصطالح شما رحمت
است .اينھا رحمت نيست ،مخالفت با خدا است .اميرالمومنين اگر قرار بود مسامحه کند شمشير نميکشيد تا
 ٧٠٠نفررا يکدفعه بکشد .با محاکمه و زندان کار درست نميشود و اين عواطف کودکانه برقانون خرد نيست“ .
)روح ﷲ خمينی “ دھه فجر”  ١۴ ،بھمن  .(١٣۶٣و ھم او ،درمراسمی ديگری بمناسبت سالروز تولد
پيامبراسالم ) ٣٠آذر  (١٣۶٣تأکيد کرد که:
“ مذھبی که جنگ درآن نيست ناقص است .اگر به حضرت عيسی سالم ﷲ عليه ھم مھلت ميدادند به ھمين
١
ترتيب عمل ميکرد که حضرت موسی سالم ﷲ عليه عمل کرد و حضرت نوح سالم ﷲ عليه عمل کرد.
اين اشخاص که گمان ميکنند که حضرت عيسی اصال سراين کارھا را نداشته و فقط يک ناصح بوده است ،اينھا
به نبوت حضرت عيسی لطمه وارد ميکنند ،برای اينکه پيغمبر شمشير دارد ،جنگ دارد ،جنگ ميکند که مردم را
نجات بدھد .ھمانطور که امام ھای ما ھم ھمه جندی )سرباز( بودند ،بالباس سربازی به جنگ ميرفتند،ھمه آدم
٢
ميکشتند.
آنائيکه ميگويند اسالم دين جنگ نيست و اسالم نبايد آدمکشی بکند اسالم را نميفھمند .قرآن ميگويد جنگ جنگ،
يعنی کسانی که تبعيت از قرآن ميکنند بايد آنقدر به جنگ ادامه دھند تا فتنه از عالم برادشته شود .جنگ يک
رحمتی است برای تمام عالم ويک رحمتی است از جانب خداوند برای ھرملتی درھرمحيطی که ھست .شما چرا
ھی آيات رحمت رادرقرآن ميخوانيد و آيات قتال را نميخوانيد؟ “
*

*

*

مسئله جبر وتقدير ،آنطور که درآئينھای توحيدی سامی عرضه شده است )و درصفحات گذشته نمونه ھای
متعددی ازبرداشتھای ھرسه کتاب توحيدی رادرارتباط با آنھا خوانديد( برای ھر انسان آموزش ديده جھان امروز
و بخصوص جھان فردا ،مسئله ای درحد اعلی سئوال برانگيز است ،بھمانطور که درطول قرون گذشته نيز برای
بسياری ازپيروان اين مذاھب سئوال برانگيز بوده است ،و بھمانسان که درتمام تاريخ ايران اسالمی برای فرھنگ
ايرانی سئوال برانگيز بوده است .ژول البوم اسالم شناس قرن نوزدھم فرانسه ١١۴ ،آيه قرآنی را استخراج
کرده است که بموجب آنھا از کوچکترين امور مربوط به زندگی آدميان ،چه آنھا که بصورت مسائل روزمره
دارند و چه آنھا که به امور درازمدت زندگی و مرگ آنان مربوط ميشوند دقيقا بدانسان ميگذرد که پيشاپيش برای
آنان خواسته شده است و اگرزمين وزمان بخواھند مثقالی درآن پس وپيش نميشود .درسالھای پيش ازجنگ
جھانی دوم ،اسالم شناس آلمانی ،فرانتس بوھل درارتباط با قانون جبرمطلقی که آئينھای توحيدی يھودی ارائه
کرده اند ،نوشت:
 - ١شايد اين توضيخ الزم باشد که” حضرت نوح عليه السالم “ طبق آنچه درتورات درباره اوروايت شده ودرقرآن نيز عينا مورد اقتباس
قرار گرفته است نه ھيچوقت ادعای پيغمبری کرد ،نه مذھبی آورد ،نه برای خاطر چنين مذھبی شمشير کشيد.
 - ٢دراين مورد نيز بايد يادآوری شود که درميان دوازده امام اول شيعه ،بجزعلی و حسين ،دو امام اول وسوم ،ھيچيک ازائمه ديگر
نه جندی بودند ،نه درعمر خودشان به جنگ رفتند و نه آدم کشتند .امام دوازدھم نيز اصوال پا به ھيچ ميدانی نگذاشت تا آدمکشی شرعی
کرده باشد يا نکره باشد.
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“اگر واقعا خدائی وجود دارد ،و اگراين خدا خدای واحدی است ،دراينصورت ھمه چيز دراختيار اوست ،و اگر
چيزی بنام شر درروی زمين وجود دارد نميبايد گفت که او اجازه آنرا داده است ،بلکه ميبايد گفت که او خود
آنرا خواسته است .و خدائی که خودش شر را خواسته باشد خدائی ناپذيرفتنی است .اين عذربدتر ازگناه که شر
کيفری است که بخاطر نافرمانی آدم و حوا دربھشت نصيب فرزندان آدم شده است مشکلی راحل نميکند ،زيرا اگر
آدم گناه نخستين را مرتکب شد ،برای اين بود که خدا خود اجازه آنرا داده بود ،و بنابراين خودش آنرا خواسته
بود .در اينصورت اين چه جور خدای مقتدر و عادل و رحيمی است که خواسته است آفريده اومرتکب گناه بشود
تا وی را از بابت آن مجازات کند؟ آيا صحيح تر نيست که اين خدا بپذيرد که عامل اصلی نابسامانی ھای مادی و
نابسامانی ھای معنوی درروی زمين خود او است؟“
پژوھشگری فرانسوی ازاين ارزيابی نتيجه ميگيرد که:
"ھنگاميکه خدا پيشاپيش بجای انسان تصميم بگيرد و راه اورا دقيقا مشخص سازد ،و تمام اختيارات بشری
بدين محدود شود که اوامر صادره را دريافت کند و اعمال خود را با آنھا منطبق سازد ،الزاماعقل و شعوربشری
محکوم به زوال ميشود ،و اين درست ھمين چيزی است که درمذاھب توحيدی انجام گرفته است ،يعنی به ھمان
نسبت که تعصب افراد زياد تر شده ،شعورشان کاھش يافته است” )ژرالد مساديه  :تاريخ عمومی خدا(.
محققان متعددی ذکر شده اند که اين نحوه برداشت ،ازمشخصات بنيادی فرھنگ سامی است و پيش از کتابھای
توحيدی نيز شواھد آنرا دراسطوره ھای مذھبی ساير اقوام سام بين النھرين )اکدی ،کلدانی ،بابلی ،آشوری(
ميتوان يافت .ازجمله اين اسناد لوحه مکشوفه درکاوشھای باستان شناسی سال  ١٩٧۵در"ابال” )تل مرديخ
کنونی در سوريه( متعلق به  ٢۵٠٠سال پيش از ميالد است که به موجب آن مردوخ ،خدای بزرگ ،درآغاز
ھرسال آن قسمت ازسرنوشت ھرفرد بشری راکه به آن سال مربوط ميشود به فرزندش “ نبو” ديکته ميکند ووی
نيز آنرا در لوحه مخصوص بنام لوح محفوظ به ثبت ميرساند .خوشبختی و بدبختی آدميان و بيماری يا تندرستی
آنان درطول سال ،و موفقيت ھا يا ناکامی ھای آنان ،و کليه امور روزمره ديگرشان ،ھمه ازمسائلی است که
دراين لوح محفوظ ثبت است .اضافه براين مردوخ اختيار تعيين مدت عمرآدميان را نيز به فرزندش نبو داده
است ،و تاريخی که اوبرای پايان عمر ھرکس معين ميکند ،امکان کم و زياد شدن ندارد.
درطول ھمه قرون اسالمی ،تالشھای بی وقفه ای ازجانب مفسران و محدثان و راويان مذھبی عالم اسالم صورت
گرفته است تا تناقض آشکار ميان اين دونظريه قرآنی را که از يکسو سرنوشت ھرفرد آدمی پيشاپيش رقم زده
شده و ھر آنچه ميانديشد يا انجام ميدھد قبال برای اومقرر شده است ،و ازسوی ديگر وی بايد بابت آنچه کرده
است جواب پس بدھد و ھمه آنھا درروز حساب درترازوی او گذاشته شود ،به نحوی ازانحاء توجيه کنند ،و خود
اين واقعيت که ھربار مفسر تازه ای به دنبال مفسران پيشين بدين تالش پرداخته است نشانی براين است که تالش
مفسران قبلی چندان قرين موفقيت نبوده است.
* * *
وجه مشترک ديگر ھرسه آئين توحيدی سامی ،عبوديت مطلقی است که درآنھا خدا ازبندگان خود طلب ميکند و
اين عبوديت رارکن اصلی ايمان آنان ميشمارد .درنتيجه به ھمان نسبت که دراين ھرسه آئين خدايان مقتدرتر
ميشوند آدميان بيشتر به مقام بندگانی ناتوان و بی اختيارتنزل مييابند .درتورات ،و به دنبال آن درانجيل ودرقرآن،
خداوند آدم را بنده سر به راھی می آفريند که حق تشخيص و انتخاب ندارد ،به ھمين دليل به او و زنش حوا
ھشدار ميدھد که به درخت معرفت نيک وبد نزديک نشوند ،و مار )شيطان( آشکارا به حوا ميگويد که اگر خدای
شما را ازخوردن ميوه اين درخت منع کرده است بدين خاطر است که با خوردن اين ميوه مانند خود ما امکان
معرفت نيک و بد را خواھيد يافت اين چيزی است که مورد پسند اونيست .درست ھم به ھمين جھت که آدم
وھمسرش با خوردن ميوه ممنوع قدرت تشخيص و تعقل پيدا ميکنند خداوند آنھا را از بھشت بيرون ميراندو
انواع دردھا و بيمارھا را درروی زمين نصيب خود آنان وتا ابداالباد نصيب ھمه باز ماندگانشان ميکند .آنچه
ازھرسه کتاب آسمانی دراين مورد نتيجه گيری ميشود اين است که بشر نه حق اينرا داردکه آزادانه فکر
کندوتشخيص بدھد ،ونه چنين تشخيصی اصوال برايش حاصلی دارد ،زيرا به ھرحال نميتوان سرنوشتی را که
برای اوتعيين شده است تغيير دھد .آنچه وظيفه اواست اطاعت بيچون چرا از خواست تقدير است ،زيرا “ کوزه
ازکوزه گر نميپرسد که چرا مرا چنين ساختی و چنين نساختی “ .ضوابط اخالقی دراين راستا دربرابر ضابطه
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عبوديت مقام بسيار پايين تری دارند .مثال پيغمبران تورات ميتوانند دزد يا ديوث يا زناکار يا دروغگوويامتقلب
باشند وبااينھمه ھمچنان پيامبران وبرگزيدگان خدا شناخته شوند ،بشرط اينکه اگر يھوه از يکی ازآنان خواست
که فرزند يگانه اش را برای او قربانی کند بيچون و چرا اين کار رابکند ،اگر ازديگری خواست که بخاطر شرط
بندی يھوه با شيطان رضايت دھد که کليه فرزندانش بميرند و کشتزارھايش آتش بگيرد و خودش با ھزار و يک
بيماری خاکسترنشين شود ،ھمه اينھا را بی گفتگو بپذيرد و ھمچنان شکر گزار او باشد ،و اگر پيغمبر ديگرش
خواست که بمدت  ٣٩٠روز برروی نان روزانه خودش گه بمالد ،چنين نانی را با اشتياق بخورد و بابت اين
روزی آسمانی به درگاھش دعا کند.
دراسالم براين تسليم بی قيد و شرط تأکيد باز ھم بيشتری گذاشته شده است که آيات متعددی ازقرآن منعکس کننده
آنند .اھميت عبوديت را درساختار ايدئولوژيک اسالم ازاينجا ميتوان قياس گرفت که اسامی خاص فراوانی اصوال
با پيشوند” عبد” آغاز ميشوند ،درصورتيکه چنين نوع اسامی رادرھيچ آئين ديگر نميتوان يافت .حتی پدر خود
محمد عبدﷲ ناميده ميشود ،و آنھم درزمانی که ھنوز ﷲ خدای يگانه مسلمانان شناخته نشده است و فقط بتی
بزرگ در جمع بتان است .به قول روژه آرنالدز استاد کلژدوفرانس  ”:چھارده قرن پيش سواران ﷲ ازصحرای
سوزان عربستان به دنيای کھن سرازير شدند ،ولی اين بار به خالف مھاجمان پيشين اينان حامل مذھب تازه ای
بودند که درآن برای نخستين بار خداوند بصورت مستقيم فرمان ميداد و داوری ميکرد و ازباال به حکومت
ميپرداخت ،و در اين حکومت تنھا چيزی که ازبندگان او خواسته ميشد ،تسليم بيچون و چرا به اراده او بود،
چيزی که دقيقا معنی اسالم )تسليم( است".
*

*

*

تزريق عقيده گناه درنھاد انسان مذھبی ازديگر ويژگی ھای آئين ھای توحيدی سامی است ،که نظيرآنرا درآئينھای
توحيدی مصری و ايرانی و درمذاھب غيرتوحيدی نميتوان يافت .اين عقيده گناه بويژه دردوآئين يھودی و مسيحی
ھمواره بصورت عامل فشاری از جانب کنيسه و کليسا درراه تحکيم سلطه آنھا بکار گرفته شده است .فرد مومن
بايد بپذيرد که اساسا گناھکار بدنيا آمده است ،زيرا قسمتی ازبار گناھی راکه نخستين پدر ومادراو با نافرمانی در
برابر خداوند و خوردن ميوه ممنوعه او مرتکب شدند بردوش دارد ،ھرچند که عيسی مسيح درمقام فرزند خداوند
کوشيد تا اين گناه را به قيمت مرگ خود در روی صليب برای آدميان خريداری کند.
درتورات آمده است که “ خدا به حوا گفت اکنون که نافرمانی کردی رنج والم بسيارافزون گردانم وبا درد فرزندان
خواھی زائيد و شوھرت برتو حکومت خواھد کرد ،و به آدم گفت چونکه سخن زوجه ات راشنيدی پس به سبب
تو زمين ملعون شده است و تمام ايام عمرت ازآن بارنج خواھی خورد و خار و خس برايت خواھد روئيد وبه
عرق پيشانيت نان خواھی خورد تا حينی که به خاک بازگردی که از آن گرفته شدی” )سفر پيدايش ،باب
سوم .(١٩ -١۶،درانجيل ،پائولوس اصوال نوع زن را مسئول رانده شدن مرد از بھشت ميداند و ازبابت اين
گناه زنانرا موظف بدين ميشمارد که پيوسته زير دست شوھرانشان باشند .قرآن نيز ،به پيروی از تورات ،تأکيد
ميکند که “ پس به آدم و زوجه اش گفتم که ازبھشت بيرون رويد ،وازاين پس بعضی ازشما بعضی ديگررادشمن
خواھيد بود و زمين برايتان تا بھنگام مرگ پناھگاھی موقتی خواھد بود “ )بقره.(٣۶ ،
البته با ھمه گذشت قرون ،ھنوز بدين دو پرسش پاسخ قانع کننده ای داده نشده است که اگر خدا خودش به
شيطان اجازه داده بود که مردمان را گمراه کند ،گناه آدم وحوا که فريب اين شيطان را خوردند چه بود؟ و بفرض
آنھم که اين دو گناھکار بودند چرا بايد فرزندان نسل ھای بعدی آنھا بابت گناه اين پدر و مادر ساده لوح جواب
پس بدھند؟
*

*

*

درمذاھب توحيدی يھودی ،عادتا خدا از بندگان خود نميخواھد که اورا دوست داشته باشند ،ولی اکيدا ميخواھد
که ازاو بترسند ،و بر اين موضوع درسراسر تورات و قرآن و درنيمه توراتی انجيل تأکيد گذاشته شده است ”:
ازمن بترس ،زيرا که من يھوه ،خدائی مھيب و ترسناک ھستم “ )سفر الويان ،باب نوزدھم ١۴ ،و “،(٣٢
از من بترس و مرا عبادت کن و به نام من قسم بخور“ )سفر تثنيه ،باب ششم ” ،(١٣ ،يھوه خدای تو،
ازتوميخواھد که ازاو بترسی و اورا به تمامی دل و جان خودت اطاعت نمائی“ )سفر خروج ،باب بيستم،(٧ ،
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“ابتدای حکمت ترس از يھوه است ،و انتھای آن نيز ترس از يھوه است” )امثال سليمان ،باب نھم“،(١٠ ،
خوشا به حال آنکس که از مھابت خداوند ميترسد “ )مزامير داود ١١٢ ،و (١٢٨؛”  .....وسليمان به حضور
يھوه دعا کرد که به ھرکس از ما ياری ده تا درتمام روزھائی که بر روی زمين پدران خود زنده باشد از تو
بترسد” )کتاب اول ،پادشاھان ،باب ھشتم ،۴٠ ،کتاب دوم تواريخ ،باب ششم.(٣١ ،
درھمين زمينه درانجيل آمده است  ”:خداوند ميفرمايد که ازمن اطاعت کنيد و نجات خود را باترس ولرز به کمال
برسانيد “ )نامه پائولوس رسول به فيليپيان ،باب دوم(١ ،؛ “ ھرکس که بيشتر ازخدا بترسد نزد او مقبولتراست”
)اعمال رسوالن ،باب دھم (٢۵ ،؛ “ خدا را آنطور که مقبول است عبادت کنيم ،يعنی ازاو بترسيم و احترامش
بگذاريم ،زيرا خدا آتشی است که ميسوزاند “ )رساله به عبرانيان ،باب دوازدھم ٢٨ ،و (٢٩؛ ”عمرخود را
در روی زمين باترس از خدا بگذرانيد تا پس از مرگ بخوبی داوری شويد“ )رساله اول پطرس رسول ،باب اول،
(١٧؛” مغرور مباش ،بلکه بترس” )رساله پائولوس رسول به روميان ،باب يازدھم(٢٠ ،؛” ای خداوند،
اکنون که زمان داوری مردگان است وقت آن است که خادمان خود يعنی آنھائی را که ازتو ترسيده اند پاداش
بدھی “ )مکاشفه يوحنا ،باب يازدھم.(١٨،
درقرآن به نوبه خود ،با شباھتی بسيار به تورات ،آمده است که  “ :خداوند فرمود ازمن بترسيد زيرا که خدائی
يگانه ھستم “ )نحل(۵١ ،؛” ازخدا بترسيد ،آنچنانکه بايد ازاوترسيد “ )آل عمران(١٠٢ ،؛ “ مومنان آنانی
ھستند که چون نام خدا آيد دلھايشان لرزان شود” )انفال(٢،؛ “ تا بتوانيد ازخدا بترسيد” )تغابن(١۶،؛ ” آنانکه
از خدايشان درنھان بترسند اجری بزرگ خواھند داشت” )ملک"،(١٢ ،بشارت نيکوده آنھائی را که چون يادخدا
کنند دلھايشان از ترس بلرزد” )حج(٣۵ ،؛ “ ازخدا بترسيد ،زيرا او برھرآنچه ميکنيد آگاه است” )حشر،
 ”،(١٨ازمن بترسيد تا نعمت خود را برشما تمام کنم و به رستگاری راه يابيد” )بقره.(١۵٠ ،
نظير مورد جبر و اختيار ،دراين مورد نيز ميان توحيد يھودی و توحيد ايرانی اختالفی بنيادی وجود دارد ،زيرا
که درآئين ھای ايرانی ھيچ جا سخن از ترسيدن ازخدا به ميان نمی آيد و آنچه اھورامزدا ازآفريدگان خود ميخواھد
اين است که ازراه پندار و گفتار و کردار خود دوست و ياور اوباشند .بخشی از گاتاھای سی و يکم زرتشت اين
اصل بنيادی را به روشنی ارائه ميکند ”:اھورامزدا ،سرآغاز وسرانجام ھمه چيز ،پدرمنش پاک و آفريننده
راستی و داور دادگر ،شکوه خسروانی خودرا ھمراه با رسائی و جاودانگی و راستی و شھرياری و پاک منشی
به آن کس ميبخشد که درانديشه و کردار نيک دوست اوباشد .ياور ارجمند اھورا کسی است که درگفتار و
کردارخويش راستی و درستی و نکوئی راپشتيبان باشد".
اين دو گانگی برداشت ھا درميان انديشه سنتی ايران ماقبل اسالم وايران مسلمان درارتباط با نوع رابطه انسان
و خدا و درزمينه حدود اختيار آدمی درارتباط با آفريدگار او ،خمير مايه اصطکاک ھزار ساله فرھنگ پارسی با
فرھنگ مذھبی سامی است که قبال ازآن سخن رفت.
*

*

*

باھمه باالنشينی و قدرتمندی خدايان توحيدی ،و باآنکه آدميان درھمه شرايط آفريدگان بی اختيار و سر به فرمان
آنان بيش نيستند ،ھمين خدايان احتياج مبرمی بدين دارند که ھمين آفريدگان بی اختيار پيوسته زبان به حمد آنان
داشته باشند و عرض شکر گزاری کنند و برعبوديت خويش تأکيد گذارند ،و به تعبيريک صاحبنظر ايرانی “ بطور
دائم چشم براه درود و تعظيم مخلوق خويش و مراقب وردھا ودعاھای آنان درکنيسه ھا و کليساھا ومحرابھا
باشند ،ازکوتاھی ھای اين مخلوقات ذره بينی خود که انسان نام دارند خشمناک شوند و برآنان سنگ و آتش
فروريزند ،و به تملق و تکريم آنھا شادمان شوند و مائده آسمانی به پاداششان بفرستند” )جالل الدين آشتيانی
درکتاب تحقيقی در دين يھود(  .يھوه ،خدائی که تفاخر ميکند که خدای زمين و آسمان است و بزرگتر ازاو خدائی
نيست درکتاب آسمانی خود به قوم برگزيده خويش شکايت ميکند که  ”:خيال ميکنيد من نميفھمم که بره نرينه
تندرست خودتان را برا ی خود نگاه ميداريد و بره کور و لنگ و بيماری رابرای من قربانی ميکنيد که اگرآنرا به
حاکم خودتان ھم ھديه بدھيد ازشما نخواھد پذيرفت؟ چه شده است که احترام مرا که اينقدرعظيم و مھيب ھستم
نگاه نميداريد؟”  ،و” اله" ،خداوند کتاب آسمانی ديگر تصريح ميکند که جن وانس را تنھا برای آن آفريده است
که اوراستايش کنند ،ھمچنانکه کشتی ھا را برای آن ساخته است که مردمان ھنگام سوار شدن برآنھا شکر
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نعمتش را بجای آورند ،و وقتی زکريا درعالم سالخوردگی و بی فرزندی به درگاه او خاضع و خاشع ميشود،
خداوند به پاداش ھمسرش راکه نازااست اجازه بارداری ميدھد و يحيی پيغمبر را به او عطا ميکند )انبياء.(٩٠ ،
*

*

*

اعتقاد سنتی پيروان آئينھای توحيدی براينکه رفتن به راھی که مذھب آنان برايشان تعيين کرده است آنھا را به
بھشت ميرساند ونرفتن بدان دوزخ و شعله ھای آتش آنرا بدنبال می آورد ،اگر دردرازای قرون بھشت را برای
مومنين تضمين نکرده باشد قدرت و حاکميت و ثروت فراوان برای کارگردانان کليسا و مسجد تأمين کرده است،
زيرا اين اعتقاد درطول ھمه اين قرون مطمئن ترين وسيله اعمال نفوذ دستگاھای مذھبی برای بھره گيری ازبيم
و اميد ميليونھا و ميليونھا پيروان اين مذاھب قرار گرفته است.
ولی اين نحوه بھره برداری ازمذھب درست به ھمين دليل پيامدھای منفی بسيار را بدنبال آورده و زيانھای
سنگينی را چه درزمينه مادی و چه درراستای معنوی برای جوامع بشری دربرداشته است .تا آنجا که به تاريخ
مربوط ميشود ،مسلمانان و مسيحيان بيشماری درطول قرون يکديگر را بااين اعتقاد کشته اند که با کشتن
دشمنان خدا ميتوانند بھشت آن جھان را با اطمينان بيشتری برای خود خريداری کنند ،و اتفاقا اين دشمنان خدا
درست ھمانھائی بوده اند که با آنھا خدائی مشترک و پيامبرانی مشترک و قوانين مشترک داشته اند ،و تازه به
ھمين جنگ مسيحی و مسلمان اکتفا نکرده اند بلکه مسيحيان مسيحيانی ديگرومسلمانان مسلمانانی ديگر
رانيزبيدريغ وبيرحمانه کشته اند تنھا بدين جھت که گروھی ازآنان کاتوليک وگروھی ديگر پروتستان ،يا گروھی
سنی وگروھی ديگرشيعه بوده اند.
البته آنچه اينان را واقعا روياروی ھمديگر قرار داده بيش ازآنکه خود خدا باشد .نمايندگان تام االختيار او درروی
زمين بوده اند که وکالتنامه ھايشان را خودشان تنظيم و خودشان امضا کرده بودند .آنچه آرنولد توين بی جنگ
خدا با خدا مينامد درعمل جنگ گروھی ازنمايندگان خدا با گروھی ديگر ازاين نمايندگان بوده است ،که ھردوی
آنھا شھادت نقد رادربھای بھشت نسيه به مومنين فروخته اند .يکی ازتازه ترين نمونه ھای اين سودای نقد و
نسيه رادر ھمين سالھای درس جمھوری اسالمی به روی مين ھای اسالمی آن سوی مرزفرستاده شدند ،و
چنانکه دراجساد آنان ديده شد ،ھمگی کليد ھای مارک  Made In Taiwanبرگردن داشتند تا به محض شھادت
بااين کليدھا درھای کاخھای اختصاصی خود را دربھشت به روی خويش بگشايند ،کاخ ھائی که طبق حديث موثقی
که از امام جعفر صادق به آيت اله دستغيب شيرازی ،شھيد محراب ،و از آيت اله دستغيب به اين جوانان رسيده
بودششدانگ به ايشان واگذار شده بود ”:رسول خدا صلی اله عليه و آله فرمود که ھرشھيد را قصری نصيب
است دربھشت ،ازلولو ،که درآن ھفتاد خانه است ازياقوت سرخ ،و درھرخانه ھفتاد حجره است اززمرد سبز،
ودرحجره ھفتاد تخت است و برھر تختی ھفتاد فرش ،و برھر فرش حورالعينی نشسته است با ھفتاد خوان طعام
دربرابر که درھر خوان آن ھفتاد قسم طعام است ،و خدايتعالی چنان قوتی به شھيد ميدھد که ازھمه اينھا به تمام
و کمال بھره ميبرد”  .واگر خود آيت اله حساب نکرده بود ،احتماال اين جوانان رياضی خوانده پيش ازشھادت
حساب کرده بودند که بر مبنای اين حديث موثق اندکی بيش از  ٢۴ميليون حورالعين درمالکيت اختصاصی ھريک
ازآنھا قرارخواھند گرفت.
......و درآنجا که به اصول اخالقی و معنوی ارتباط مييابد ،اين منطق نکوکار بودن درمقابل مزد گرفتن منطقی
است که اگرميتواند ويرانگراخالق باشد مسلما نميتواند سازنده آن باشد .سالھا پيش اينشتاين درکتاب معروف
خودش "جھان ،آنطور که من می بينم “ دراين باره نوشت “ :اگر عامل تعيين کننده رفتار بشر دراين جھان تنھا
بيم ازکيفر يا اميد پاداش درجھان ديگر باشد شرايط حاکم بر جامعه بشری ما شرايطی ترحم آور خواھد بود"،
ودرقرن پيش ازاو متفکر سرشناس فرانسوی ،اميل فاگه ،درھمين باره نوشته بود “ :اسطوره پاداش يا کيفر
آن جھانی ويران کننده ھمه موازين اخالقی اين جھان است ،زيرا که کسی که تنھا بدين کيفر و پاداش وابسته
باشد ،خوبی را بخاطر خوبی و اخالق رابخاطر اخالق نميجويد ،بلکه صرفا آنرا معامله ای به حساب می آورد
که درآن اخالق داشتن معامله ای سودمند است و اخالق کاالئی است که ميتواند به خريد وفروش گذاشته شود".
دراين معامله ،عادتا اجازه تقلب به طرفين داده نميشود ،ھمچنانکه درقزوين امامزاده ای که نياز دريافت داشته
ولی کارگشائی نکرده است امامزاده بيغيرت نام ميگيرد .درجھان مسيحيت نيز به قديسان ھشدار داده ميشود که
قبول اين قداست ازجانب مومنين مستلزم اين است که آنان نيز به تعھداتی که دراين باره دارند عمل کنند.
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فوستل دوکوالنژ ،تاريخ نگار قرن نوزدھم فرانسه ،درارتباط بااين قرارداد سنتی نمونه ھای جالبی ارائه ميکند:
“سن کلومبان قديس مسيحی قرون وسطی ،ھنگاميکه مقبره قديس بزرگ قرن سوم ،سن مارتن راپس ازانجام
مراسم دعا و نيايش ترک گفته و عازم بازگشت به خانه خود بود متوجه شد که درغياب او دزدان به خانه اش
دستبرد زده اند .با اوقات تلخی به مقبره سن مارتن بازگشت و بانک برداشت که  :خيال ميکنی آمده بودم درکنار
استخوان ھای تو دعا کنو برای اينکه مالم را بدزدند؟ و اعتقاد عمومی براين بود که اندکی بعد سن مارتن معجزه
کرد و دزد پيدا شد و صاحب مال و اموال گم شده خويش را بازيافت .درکليسای سن کلمب پاريس نيز اتقاق
مشابھی افتاد .کشيش متولی کليسا به کنار ضريح قديس رفت و گفت  :سن کلمب ،درست گوش کن که چه
ميگويم:
اگر ھرچه زودتر ھمه آنچه راکه ازاين کليسا دزديده شده است برنگردانی ،درکليسای ترا خواھم بست و ديگر
ھيچ احمقی نذر ونياز برايت نخواھد کرد ،و اين بار نيز فردای اين ھشدار ھمه اشياء دزديده شده پيدا شد ،زيرا
که در عالم قديسين نيز ھر چيزی حساب و کتابی دارد ،و تابع قانون بده و بستان است .حتی پادشاه بسيار
روشنفکر و کاتوليکی چون لوئی چھاردھم نيز ازاين قاعده کلی مستثنی نبوده ،زيرا که پس ازدريافت خبر
شکست سربازانش درمالپالکه ،درھيئت وزيرانش با لحنی مالمت آميز گفت  ”:بنظرم خدا آن کارھائی راکه
برايش کرده ام فراموش کرده است!” .
نحوه انجام معامله و نوع مزد دريافتی ،درآئينھای سه گانه توحيدی يھودی با يکديگرمتفاوت است :درنزد
يھوديان ،تا پيش ازدوران اسارت بابلی آنان اين معامله نقدا و درھمين جھان انجام ميشد ،زيرا که اين آئين،
باھمه آسمانی بودن خود ،ھنوز با انديشه جھان ديگری با بھشت و دوزخ آن آشنا نبود ”:يھوه خدايت را عبادت
کن تا من نيز نان وآب ترا برکت دھم و بيماری رااز تو دور کنم وترا به پيری برسانم ،وزنت رااز سقط فرزند
درامان بدارم ،و زنبورھا را بفرستم تا جميع دشمنانت رااز پيش رويت برانند")سفرخروج ،باب بيست وسوم(
و “ اگرازمن آنچنانکه بايد بترسی و فرائضم رابجا آوری ،من نيز به تو زمين پر ازنھرھای آب و چشمه سار و
گندم و جو و انگور و انجير و انار ميدھم ،زيتون و عسل ھم ميدھم” )سفر تثنيه ،باب ھشتم( .ولی دردوآئين
ديگر توحيدی دريافت پاداش به جھان ديگر موکول شده و کيفيت و کميت آن نيز تغيير کرده است “ :به آنھائی
که به آيات ماايمان آوردند و تسليم امر ماشدند،از جانب ما خطاب رسد که خودتان و ھمسرانتان با شادمانی وارد
بھشتی شويد که درآن جامھای زرين و سبوھای شراب طاھر و طعامھای لذيذ برشما دوربگردانند و ھرآنچه را
که مورد عالقه دلھا وچشمھايتان باشد دراختيارتان گذارند” )زخرف۶٩ ،و(٧٠؛ “ و ھرکه ازمقام کبريائی ما
بھراسد اورا دوباغ پاداش خواھد بود که درآنھا انواع ميوه ھااست،ازھرکدام دونوع ،و بھشتيان بر بسترھايی
ازحرير و استبرق تکيه ميزنند و حوريانی به لطافت ياقوت و مرجان درکنار خود دارندکه پيش ازآن دست ھيچکس
بدانان نرسيده است” )رحمن ۴۶ ،ببعد(؛ ” ....وشرابی که طبعش چون کافورو طعمش چون زنجبيل است بدانان
دور گردانند ،وبرگرد چشمه ای که سلسبيل نام دارد پسرانی زيبا روی باشند که پيوسته نوجوانند و چون بدانان
بنگری آنھا را مانند مرواريدھای غلطانی خواھی يافت “ )دھر١٨ ،و(١٩؛” و آنانکه نمازھای خود را بطور
مرتب بجای آورند فردوس برين را ميراث خواھند برد")مومنون (١١-٩ ،؛" ... .و ھمانا برای مومنين درھای
بھشت گشوده است ،و درآن سريرھائی است که برآن تکيه زنند و ميوه ھای فراوان بخورند و شراب گوارا
بنوشند ،وحوريان ماھروبرگرداگردشان باشند ،زيرا که ما ھمه اينھا رادرروز حساب بدانان وعده داده بوديم")ص،
.(۴٩-۵۴
دراين داد و ستد زمينی و آسمانی ،برمبنای سنتی که درنخستين آئين توحيدی بنياد نھاده شده ،درجه ايمان و
اخالص تقريبا ھيچ جا با معيار اخالق و عدالت سنجيده نميشود ،با معيار طول و عرض گنبد معبد يا کليسا يا
مرقدی که ساخته ميشود ،و اندازه طالئی که درتزيين آن بکار ميرود ،و تعداد گاوان و گوسفندانی که قربانی
ميشوند به سنجش گذاشته ميشود .مثال سليمان ،پادشاه و پيغمبر نمونه ،ميتواند به روايت خود تورات برادرش
را بکشد ،کمر ملتش رادرزير بار کار اجباری و ماليات بشکند و عصيانھای بجان رسيده مردم را بدست سربازان
مزدور خود به خون بکشد ،و ھفتصد زن عقدی و سيصد جاريه درحرمسرای خودداشته باشد که بسياری از آنان
پيروان خدايانی ديگر باشند و پيامبر برگزيده يھوه بخاطر چشم و ابروی اين ھمسران برای ھريک ازخدايان آنان
پرستشگاھی بنا کند ،و با ھمه اينھا خداوند چنان ازاوراضی باشد که باد صرصروجن وانس و مرغ و موروماھی
رادرزير فرمانش گذارد و تخت شاھی او رابردوش عفريتان امکان طی االرض دھد و صيت حکمت اورادرآفاق
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بپراکند ،ھمه اينھا بخاطر اينکه اين سليمان معبدی بنام يھوه دراورشليم بپا کرده است که شصت ذراع طول وسی
ذراع ارتفاع داردو سراسرش زراندود شده است ،و بھنگام گشايشش صدو چھل ھزار گاو و گوسفند يه نام يھوه
قربانی شده اند:
"و خانه خداوند که سليمان بنا کرد طولش شصت ذراع و عرضش بيست ذراع و ارتفاعش سی ذراع بود ،و
سليمان داخل محراب راکه طول و عرض و ارتفاعش بيست ذراع بود به طالی خالص پوشانيد ،و پيش روی
محراب زنجيرھای طال کشيد و آنھا را به طال پوشانيد ،و تمامی خانه را به طال پوشانيد و تمامی مذبح رانيز پيش
روی محراب بود به طال پوشانيد و درمحراب دو کروبی ازچوب زيتون ساخت که قد ھريک از آنھا ده ذراع بود
و ھربال آنھا پنج ذراع ،و آنھا را به طال پوشانيد ،زمين خانه را ازاندرون و بيرون به طال پوشانيد ،وبجھت
در محراب دولنگه ازچوب زيتون و آستانه ای به اندازه پنج صنوبر بود و آنھا رادو تخته لنگه دوم ناميد به
طالئی که موافق نقشھا ساخته شده بود پوشانيد) “ .کتاب اول پادشاھان ،باب ششم(.
دردوران کشف امريکا بدست اسپانيائيھا ،درمدتی کمترازيک قرن دوامپراتوری متمدن وثروتمند آزتک واينکاردر
مکزيک و پروی کنونی بدست تفنگداران اسپانيائی بکلی منھدم شدند و طبق آمار خود مورخان اسپانيا سی تا
صد ميليون مردم بومی اين سرزمينھا دربزرگترين ژنوسيد تاريخ چنان قتل عام شدند که درپايان قرن بعد تنھا
يک ميليون نفر ازآنان زنده مانده بودند ،و بااينھمه ،چون قسمتی ازطالھائی که ازاين کشتار بدست آمده و به
اسپانيا فرستاده شده بود به مصرف طال کاری کليساھائی رسيد که يا قبال دراين کشور ساخته شده بودند و يا
توسط پادشاھان و اشراف و کليسا به نشان خلوص و ايمان مسيحی آنان ساخته شدند ،پاپ اعظم به نمايندگی
تام االختيار عيسی مسيح ازآنان اظھار رضايت کرد و نيمی از تمام سرزمينھای کشف شده و آنھائی را که بعدا
کشف ميشدند به پادشاه اسپانيا و نيم ديگر را به پادشاه پرتقال بخشيد و ھردوی آنھارا لقب “ پادشاه بسيار
مسيحی “ داد ،ھمان مسيح که درانجيل ازاو نقل شده بود که “ ھيچکس نميتواند ھم بنده خدا باشد و ھم بنده
طال”.
درھمين جھان مسيحيت ،درسالھائی که در”روسيه مقدس“ عصر تزاری روستائيان محروم ازحقوق مدنی ھزار
ھزار درکشتزارھای خود جان ميسپردند ،کليساھای ارتدکس غرق طال وجواھرشدند ،ھمچنانکه دردوران خود ما،
رئيس جمھوری سرزمين آفريقائی فقيری چون ساحل عاج که درآمد سرانه ساالنه ساکنانش ازروی دو دالرتجاوز
نميکند ،درده سال پيش بزرگترين کاتدرال جھان را باوسعت  ٩٠ ,٠٠٠متر مربع و با گنجايش  ٧٠٠٠جای
نشسته و  ١١،٠٠٠جای ايستاده و  ٣٠٠،٠٠٠جای بيرون کليسا و بزرگترين گنبد جھان با  ١۶٠متر ارتفاع و
 ٧۵٠٠متر مربع آئينه کاری ،درداخل پارکی به مساحت  ١٣٠ھکتار – سه برابر تمام وسعت واتيکان -باھزينه
سيصد ميليون دالر درکشور خود بنا کرد ،درحاليکه درطول ھمان چھارسالی که ساختمان اين بنای بيمصرف
ادامه داشت به شھادت آمار سازمان ملل سيصد ھزار زن و مرد و کودک افريقائی درمناطقی نه چندان دوراز
ساحل عاج از قحطی جان سپردند.
مسجد سلطان حسن دوم درکازابالنکا ،بصورت بزرگترين مسجد جھان ،با  ٣٠٠مترطول و  ١٠٠مترعرض و
 ۶٠متر ارتفاع وبا بلند ترين منازه اسالمی جھان که با احتساب دستگاه  laserباالی آن  ٢٠٠متر ارتفاع دارد
يکی ديگر ازھمين نمونه ھا است .اين مسجد اسالمی که توسط يک کافرفرانسوی طراحی شده و به کارفرمائی
مھندسان فرانسوی و با تکنولژی اروپائی ساخته شده با مساحت  ٢٠،٠٠٠متر زير ساختمان و سقف قابل
بازشدن آن و صحن  ٨٠،٠٠٠متری آن و مساحت کلی نه ھکتاری آن و با  ٣٠٠،٠٠٠متر مکعب بتون و
 ۴٠،٠٠٠تن فوالدی که درآن بکار رفته ،ازنظر مالی ششصد ميليون دالر ھزينه برداشته است ،درشرايطی که
اين پول ميتوانسته است بجای ساختمان اين بنای مطلقا غير الزم درکشوری که بيش از يکھزار مسجد ديگر
دارد ،بمصرف اجرای طرحھای بھداشتی و آموزشی و اجتماعی و اقتصادی بسيار ضروری تری درخود مراکش
يا بمصرف کمک به گرسنگان و قحطی زدگان کشورھای ديگر افريقائی که درھمان سالھای بنای اين مسجد دسته
دسته جان ميسپردند رسيده باشد.
مورد کامال مشابھی رابا ھمه اين ويژگيھا درايران واليت فقيه درمورد آرامگاھی ميتوان يافت که اين بار حتی
بنام خدا نيز ساخته نشده ،بلکه تنھا به نام يکی ازنمايندگان تام االختيار او ساخته شده است و گزارش مربوط
بدانرا در روزنامه اطالعات تھران ) ١۶اسفند (١٣٧١ميتوان خواند .بموجب اين گزارش مرقد و مصالی امام
خمينی در بھشت زھرا بنائی شامل ششصد ھزار متر مربع فضای سر پوشيده ،مساحت مسقفی به طول يک
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کيلومتروعرض بيش ازنيم کيلومتر است که نظير آنرا درھيچيک از ديگر بناھای مذھبی جھان ،چه اسالمی ،چه
مسيحی ،چه يھودی و چه مذاھب “ غير توحيدی “ نمتوان يافت .اين “ حرم مطھر “ نه تنھا بزرگترين بنای
مذھبی جھان تشيع بلکه اصوال بزرگترين بنای نوع خود درتمام جھان اسالم است ،زيرا که وسعت آن ازمجموع
وسعت مرقد رسول اسالم درمدينه ومرقدھای علی بن ابيطالب وحسين بن علی وموسی بن جعفروعلی بن رضا
ومحمد تقی وعلی النقی و حسن عسکری يعنی ھفت امام شيعه که آرامگاھھای مجللی درخاک عراق و ايران
دارند فراتر ميرود.
شايد نيازی بدين ياد آوری نباشد که اين بار نيز ،چون درزمان سليمان پيغمبر و پادشاھان “بسيار مسيحی”
اسپانيا و تزارھای روسيه مقدس ،اين مرقد و مصالی مطھر با بودجه ای دوميليارد دالری درشرايطی ساخته
شده است و ميشود که دست کم يک سوم مردم ايران درزير مرز فقر بسر ميبرند ،و بقيه جھان اسالم نيز که
ولی فقيه مدعی رھبری آن بود روزانه ھزاران کودک ازگرسنگی و بيماری جان ميسپاردند.
درھمان زمان اعالم برنامه ساختن مصالی امام خمينی دربھشت زھرا يک نشريه فارسی چاپ آلمان حساب کرد
که ھزينه ای که بدينکاربيفايده ومطلقا غيرالزم اختصاص داده شده ميتوانست بمصرف ساختمان يکصد
بيمارستان ،يا ده ھزار مدرسه ،يا چھل ھزار خانه برای ھمان” مستضعفانی” رسيده باشد که رژيم “ واليت
فقيه “ با ادعای خدمت صادقانه بدانان برمسند قدرت نشسته بود.
 .....و شايد بدين تذکر ديگر نيز نيازی نباشدکه برخالف آنکه مذاھب توحيدی جھان سامی معامله برسربھشت
آن جھانی را قانون رايج حکومت اين جھانی خود قرار داده اند ،گرايش صادقانه آدميان به آرمانھائی واال و
فداکاری آنان در راه اين آرمانھا ،درحد قبول داوطلبانه و حتی مشتاقانه مرگ ،ھيچوقت الزاما با توقع پاداشی
ھمراه نبود ه است .درسراسر تاريخ مردمی بيشمار درراه دفاع از آب وخاک خود بی انتظار مزدی اين جھانی
يا آن جھانی کشته شده اند .ھزاران شواليه قرون وسطی با شعار جوانمردی و مردانگی داوطلبانه جان باخته
اند و ھزاران ديگر دردوران مشروعيت جنگھای تن به تن ) (duelبنام شرافت به استقبال مرگ رفته اند ،و
صدھا ھزارژاپنی درطول تاريخ اين کشور با انگيزه ای مشابه “ ھاراکيری “ کرده اند ،ھمچنانکه درقرن ما
ميليونھا کمونيست ضد مذھب و ضد خدا درانقالبھای کمونيستی روسيه و چين و ديگر کشورھا ،درحماسه ھائی
چون استالينگراد و لينگراد ،بخاک افتادند بی آنکه ھيچکدام ازآنھا انگيزه رفتن به بھشت موعود داشته باشند،
و دراين ميان تنھا آئينھای توحيدی بودند که درآنھا الزاما تقوی با بھشت معامله شده است ،حتی اگر کسانی
خود خواھان چنين سودا نباشند و چون عارف پارسی بگويند:
ما ز دوست غير از دوست ،مقصدی نميخواھيم
حــــور و جـــنت ای زاھــــد ،بـــرتو باد ارزانی!
*

*

*

منطق ديگری که درجھانھای “ توحيدی “ مسيحيت و اسالم مشکل آفريده اين بوده است که اگر بجز مسيحيان
به بھشت مسيحيت و جزمسلمانان به بھشت اسالم راھی نداشته باشند ،تکليف ھمه آنھائيکه پيش از ظھور اين
دوآئين به جھان آمده و ازجھان رفته اند چه ميشود؟ ازپيدايش نخستين انسانھا درروی زمين حداود سه ميليون
سال و ازپيدايش انسانھای ھوشمند  Homo Sapiensکه بشرامروزی درآنان ريشه دارد سی تا سی و پنجھزار
سال ميگذرد .اولين تمدنھا نيز پنج تا ھفتھزارسال پيش شکل گرفته اند ،درصورتيکه از آغاز مسيحيت تنھا
دوھزار سال و ازظھوراسالم تنھا ھزار و چھار صد سال ميگذرد .اگر ھيچکدام از آدميانی که پيش ازاين دوھزار
ساله درروی زمين زيسته اند راھی به بھشت نداشته باشند به چه دليلی ،و با چه مجوزی بايد اين راه را نداشته
باشند؟ و تازه درميان آدميان ھمين دوھزار ساله نيز ،آنھائيکه چون بوميان امريکائی يا استراليائی يا مردم
افريقای سياه اساسا نامی ازمسيحيت يا ازاسالم نشنيده و با آنھا آشنائی نداشته اند چرا بايد تا ابداالباد درآتش
دوزخ بسوزند يا دربی تکليفی برزخ بسر برند؟ ويل کينگسلند متفکر امريکائی درکتابی که درارزيابی ھمين معما
نوشته است ميپرسد:
"اگر بامرگ عيسی درروی صليب گناھکارانی که بعد ازاو به جھان آمده اند يا می آيند رستگار شده اند تکليف
غارنشينان ماقبل تاريخ و بيابان نشينان و پيروان مذاھب قبل ازمسيح – مذاھبی که دربرخی از جھات ھمپايه و
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شايد ھم عاليتر ازمسيحيت بودند -چه ميشود؟ آيا ھيچکدام ازاين ميليونھا آدم ماقبل مسيح نبايد انسان محسوب
شوند ،و اين امتياز بايد به تنھا کسانی تعلق گيرد که برحسب اتفاق بعدازمرگ مسيح بدنيا آمده اند و به ھمين
دليل ازبخت دستيابی به زندگی ابدی برخوردارشده اند؟”
حتی برابی مومنان پرو پاقرص آئينھای توحيدی چنين پرسشی به ناچار مطرح ميشده است ،و به ناچار صلحای
آنھا رابه بند بازيھای” فيلسوفانه “ برای پاسخگوئی بدين پرسش واميداشته است .نمونه ای ازاين بند بازی
رادر کمدی الھی دانته ميتوان يافت که درآن سخنور بزرگ ودرعين حال بسيار مذھبی ايتاليائی نه حاضر است
کسانی چون ھمر و بقراط و جالينوس و ابن سينا راکه عميقا مورد احترام و عالقه اويند درآتش دوزخ بسوزاند
و نه ميتواند آنھا را بخاطر مسيحی نبودنشان دربھشت جای دھد ،و ناگزير پناھگاھی بنام برای آنان ميسازد که
درعين آنکه دردوزخ جای دارند آتش دوزخ بدانان راھی ندارد.
درمعتقدات اسالمی جائی برای چنين پناھگاه دردرون دوزخ منظور نشده است ،و به ناچار کسانی چون سقراط،
با آنکه آيت اله خمينی اورا” فيلسوف توحيدی عظيم الشأنی” دانسته است که” مردم رااز بت پرستی وازشرک
به خدا نفی کرد" ،و چون افالطون که ازنظر ھمين آيت اله “ معروف به توحيد است و ازبزرگان حکمت الھی
است”  ،و چون فيثاغورث که” علم الھيات را ازحضرت سليمان نبی اخذ کرد” محکوم بدانند که چون ديگر
کافران برای ھميشه درآتش دوزخ بسوزند ،ولواينکه ھيچيک ازآنان دردوران آئينھای اساطيری خود اصوال نامی
ازمسيحيت يا ازاسالم نشنيده بودند.
*

*

*

مورد معجزه ،که ھرسه آئين توحيدی يھودی ازآن بصورت گسترده ای بھره گرفته اند ولی درآئين ھای توحيدی
غير يھودی جائی ندارد ،مانند اسطوره آفرينش موردی است که درآن اين ھرسه مستقيما روياروی جھان دانش
قرار گرفته اند ،زيرا قوانين کائناتی حاکم برگردش ميلياردھا کھکشان قوانينی چنان فراگير و وابسته به پيوسته
به يکديگرند که کمترين دگرگونی دريکی از آنھا به حکم دور تسلسل نظم سراسر کائنات رابرھم ميزند و ديگر
نه زمينی باقی ميماند و نه آدميانی که چنين معجزه ھارا ببينند و ازآن ھا عبرت گيرند .وقتی که فی المثل يوشع،
شمشير کش يھوه ،بااشاره انگشت خود خورشيد رادرآسمان ازحرکت بازميدارد تا فرصت بيشتری برای قتل عام
فلسطينيان داشته باشد ،ازديدگاه قوانين فراگير کائناتی پيامد چنين معجزه ای اين ميتواند باشد که سراسر منظومه
شمسی برھم ريزد ،و بدنبال آن نظم کھکشانی که منظومه شمسی ما جزئی ازآن است بھم بخورد ،و چنين
اخاللی به نوبه خود نظم کائناتی ميلياردھا کھکشان ديگررافروپاشد ،وھمه اينھا برای اينکه يوشع بن نون بتواند
چند ھزار مرد و زن و کودک فلکزده فلسطينی بيشتری رادرارض کنعان بکشد.
موضوع معجزه ازھمان آغاز حتی مورد مخالفت انديشمندانی بزرگ ازخود مذاھب” توحيدی” بوده است که
اززمره سرشناس ترين آنھا ميتواند اززکريای رازی و ابن سينا و بيرونی درجھان اسالم ،اسپينوزا و نيوتن و
فرويد و اينشتاين دردنيای يھود ،ولتر و داروين و نيچه و تقريبا ھمه بزرگان علم فلسفه چند قرن اخير درجھان
مسيحيت نام برد و تعبير جالب رازی رابه عنوان شعار مشترک آنھاياد آوری کرد که داستانھای معجزات را
الالئی ھای مادربزرگان لقب داده بود ،ياگفته اينشتاين راکه عنوان کردن چيزی بنام معجزه تمسخر و تحقير کليه
قوانين حاکم برجھان آفرينش است و طرح آن درشأن ھيچ مذھب واقعی نيست.
ارزيابی دقيقی ازموضوع معجزه رادرديکسيونرفلسفی ولترکه يکی ازبرترين دستاوردھای فلسفی وادبی"قرن
فروغ “ اروپا است ،ميتوان يافت:
"مفھوم يک معجزه نقض قوانين بنيادی و ابدی حاکم برکائنات است که توسط خداوند وضع شده است ،و چنين
قانونی نبايد و نميتواند نقض شود .کسانی خواھند گفت که قانونی که خدا وضع کرده است ميتواند توسط خود او
نيز به حال تعليق درآيد .ولی برای چه خدائی که برھمه چيز دانا است قانونی رابرقرارکند که ميداند خودش آنرا
نقض خواھد کرد؟ دانائی مطلق او مطلقا بايد اين ماشين عظيم رابه کاملترين صورت ممکن به حرکت درآورده
باشد ،و اگر احتمال آن وجود داشته باشد که درآن نقصی بروز کند بايد وی پيشاپيش برآن آگاھی داشته و اين
نقص را برطرف کرده باشد .وانگھی کارھای خدا ميبايست دليلی داشته باشد ،و چه دليلی ميتواند وجود داشته
باشد که وی برای مدتی نظم مستقر شده خود را برھم بزند؟ دراينجا نيز کسانی ميتوانند بگويند که اين کار بخاطر
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مصالح آدميان انجام ميگيرد .ولی دراينصورت ميبايد اين کار بخاطر منافع ھمه آدميان انجام گيرد و نه به نفع
چند آدم معين ،يعنی اينکه آفريننده ھمه کائنات ،گردش دستگاھی را که تمام جھان آفرينش اورادرحرکت دارد،
تنھا بخاطر لطف خاصی که به چند موجود معين خود درگوشه ای ازاين جھان دارد ،متوقف کند! و تازه اگر فرض
کنيم که خدا خواسته باشد با اعطای امتيازاتی خاص گروه کوچکی ازانسانھا را برديگران برتری دھد ،چه
ضرورتی دارد که برای اينکار آن نظمی راکه خودش برای ھمه زمانھا و برای ھمه مکانھا برقرار کرده است
برھم بزند ،وتنھا بدين منظور برھم بزند که چند موجود ذره بينی خود را به حقانيت چند موجود ذره بينی ديگرش
متقاعد کرده باشد ،يعنی بدانھا گفته باشد که من قوانينی راکه بصورت ابدی وبرای ھمه جھان آفرينش برقرارکرده
بودم به تعلق درمی آورم تا شايد ازاين راه آنچه خودم به انجام آن موفق نشدم انجام پذيرشود .چنين معجزنمائی
بيش ازآنکه نشان قدرت خدا باشد نشان ضعف اواست ،و آنھائيکه به خداوند نسبت معجزه ميدھند درعمل
بدوتوھين ميکنند ،زيرا عمال اورا ضعيف و دمدمی ميشمارند .حقيقت اين است که اعتقاد به معجزه تحقير خدا
است".
اتقاقا خود آئينھای سه گانه توحيدی نيز که ميبايد دراين باره برداشتھای واحدی داشته باشند ،باھم توفق ندارند.
مثال تلمود ھرچھل معجزه ای را که درانجيل به عيسی نسبت داده شده است سحر و جادوی شيطانی ميداند و
مينويسد که عيسی بدين دليل محکوم به اعدام شد که جادوگری ميکرد ،درصورتيکه قسمت مھمی ازمعجزات
منسوب به عيسی تکرار ھمان معجزاتی است که درخود تورات به پيمبران اسرائيل نسبت داده شده است .درجھان
اسالم نيز ،باآنکه خود محمد مدعی معجزه ای نشده و قرآن دست کم درپنج مورد اين موضوع را تأييد کرده است،
بسياری از فقيھای بزرگوار ھمچنان دو پارادريک کفش کرده اند که نميشود پيغمبران ديگر معجزات متعدد کرده
باشند و پيامبر اسالم که بزرگترين آنھا است معجزاتی زيادتر ازھمه آنھا نکرده باشد.
درقرآن آمده است “ :کافران ميگويند چرا خداوند برمحمد آيات و معجزه ای نفرستاد؟ بدانان بگو که تنھا وظيفه
ای که توداری ارشاد آنھا و ھشيار کردنشان است” )رعد .... ”،(٧،و ميگويند چرا برمحمد معجزه ای ازخداوند
نازل نميشود؟ به آنان بگو که علم عيب تنھا ازآن خداوند است” )يونس “ ،(٢٠ ،گفتند چرا معجزاتی ازجانب
خداوند براو فرود نمی آيد؟ ولی آيا برای آنان اين کتابی که ما برايشان فرستاده ايم کافی نيست؟ “ )عنکبوت،
(۵٠؛ اينھا ميگويند که )محمد( قرآن را به خدا افترا بسته و اين کتاب ازخود اواست .بدانان بگو اگر راست
ميگوئيد شما ھم ده سوره مانند آن ازپيش خود بياوريد و ھرکس راھم که بخواھيد دراين باره به ياری بطلبيد،
و اگر نپذيرفتند پس بدانيد که قرآن ازجانب خداوند نازل شده است” )ھود١۶ ،و(١٧؛ واگر ھم جن وانس جمع
شوند نخواھند توانست نظير اين قرآن رافراھم آورند ولو آنکه به کمک يکديگر بيايند” )بنی اسرائيل.(٨٧ ،
وعليرغم اين تأکيد ھای صريح قرآن ،ولی فقيه ايران درمقام سخنگوی ھمه کاسه ھای گرمتر ازآشی که اززمان
درگذشت محمد تا عصر مالمحمد باقر مجلسی شمار روزافزونی ازمعجزات رابه محمد نسبت داده اند ،درکشف
االسرار خود مينويسد:
“ مرحوم مجلسی درکتاب حق اليقين تحت عنوان بيان مجملی ازمعجزات حضرت رسول اله نوشته است بدانکه
حقتعالی ھيچ پيغمبری را معجزه عطانکرد مگر آنکه مثل آن و زياده برآنرا برآن حضرت عطاکرده است ،و
معجزات آن حضرت را احصا نميتوان کرد چنانکه من خود زياده ازھزار معجزه اورادرساير کتب آورده ام .پس
وارد ميشود دربيان معجزات آن حضرت بطور تفصيل ازقبيل زنده کرده مردگان و شفا دادن بيماران و اين نوع
زياده ازآن است که حصر توان کرد .و گمان ندارم درتمام مسلمانان و دربسياری ازملل يھود و نصاری و ديگر
طوايف کسی پيدا شود که بگويد ما و شما ھيچ نشنيديم که پيغمبر کوری راشفا داده باشد يا بيماری را خوب کرده
باشد”.
البته فھرست اين معجزات ناخواسته ای که پيامبر اسالم انجام داده و خود ازآن بيخبر مانده است به ھمينھائی که
آيت اله بعنوان نمونه آورده است محدود نميشود ،زيرا ھزار سال پيش ازآن ،شيخ مفيد ،فقيه قدراول جھان
تشيع ،در” الکنت االعتقاديه “ خود که اساس عقيدتی مکتب شيعه دانسته شده است از معجزات ديگری چون
ناله درخت خرما ،و جوشيدن آب ازميان انگشتان پيغمبر ،و شکايت شتربدو ،و سالم آھو ،و سخن گفتن بزغاله
بريان ،و عرضحال گرگ ،و التماس سوسمار ،و راه رفتن سنگ و موارد متعددی ازھمين روال نام برده بود.
بااينھمه ،آيت اله خمينی با ناديده گرفتن ھمه آنچه انديشمندانی چون رازی و راوندی و بيرونی و ابن سينا
درانکارمعجزه و دررد ادعاھای کسانی چون شيخ مفيد نوشته اند ،درکشف االسرار خود اين انکار معجزه را تنھا
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ترفندی ازجانب بنيانگذاران آئين بھائی ميداند که خود قدرت معجزه کردن نداشته اند و ازھمين جھت منکر آن
شده اند:
"ميرزا ابوالفضل گلپايگانی درکتاب خود بنام فرائد که آنرا برای ترويج مذھب باب و بھا نوشته منکر معجزه شده
وکالم ھمه اين ياوه سرايانی که معجزات را انکارميکنند ،استداللشان بی کم و کاست ازآن کتاب است ،و علت
انکار کردن ابوالفضل گلپايگانی کرامت و معجزات رااين بود که چون دست باب و بھاء ازآن کوتاه بود ازاينجھت
چاره نديدند مگر آنکه معجزات را يکسره انکار کنند تاکسی ازآنھا مطالبه معجزه نکند".

دﻳﻦ و داﻧﺶ
دشمنی با ھرگونه دانشی که پا ازچھارچوب تعيين شده مذھب فراتر گذارد ازمميزات اصولی ھرسه آئين “
توحيدی” است ،زيرا مفھوم اين فراتر رفتن ،ترديد دراصالت آسمانی آن واقعتھائی است که ازجانب آنھا تغيير
ناپذير و ابدی اعالم شده اند .درتورات خداوند اصوال دربرابر دانش و دانشمندان جبھه ميگيرد و تصريح ميکند
که “ حکمت حکيمان را باطل و دانش دانشوران راتباه خواھم کرد” )پائولوس رسول ،رساله اول به قرنتيان،
باب اول.(١٩ ،
درجھان يھود اصوال مسئله ای بنام علم مطرح نبوده و به چيزی جز آنچه به تثبيت نفوذ يھوه و کاھنان معبد او
ارتباط داشته توجھی مبذول نميشده است .درعوض کليسای مسيحيت به علت اينکه جانشين امپراتوری پھناور
رم و فرھنگھای شکوفای يونانی و التينی شده بود از آغاز با مسئله روياروئی دانش و مذھب مواجه بود ،زيرا
پيش ازظھور اين آئين اين ھردو تمدن غير توحيدی دستاوردھای فراوانی درھمه رشته ھای علمی و ھنری و
فلسفی داشتند که غالبا با ضوابط مسيحيت سازگار نمی آمد .بناچار کليسا از ھمان زمانی که به قدرت رسيد کوشيد
تا بر ھرگونه فعاليت علمی درخارج ازآنچه خود مجازميدانست لگام بزند ،و با برھان قاطع تکفير و شکنجه و
آتش که ديوان تفتيش عقايد )انکيزيسون( يکی ازشناخته شده ترين مظاھر آن بود به اقتدای کتاب مقدس “
دانش دانشمندان را تباه کند".
درپايان قرن ششم پاپ گرگوريوی ملقب به کبير درنامه ای خطاب به اسقف شھر پواتيه فرانسه نوشت:
“ به من چيزی را گزارش داده اند که حتی تذکر آن ھم برايم شرم آور است .گفته اند که درحوزه مذھبی تو به
برخی افراد زبان التين تدريس ميشود .اين برای من مايه تأسف و نگرانی عميق است ،زيرا زبانی که برای
ستايش ژوپيتر بکار رفته است نميتواند برای ستايش خداوند ما عيسی مسيح نيز به کار گرفته شود”  .پاپ اعظم
مسيحيت وظيفه ای شرعی تلقی ميکرد که درجھان مسيحی تمام آثار علمی دوران امپراتوری رم که به التينی
نوشته شده بود ،و طبعا تمام آثار علمی و فلسفی يونانی که بدين زبان ترجمه شده بود کنار گذاشته شود ،تنھا
بدين دليل که قبال بدين زبان ازخدائی صحبت شده که خدای عيسی مسيح )که درآنزمان اصوال متولد نشده بود(
نبوده است.
چنين منطقی اختصاص به پاپ گرگوريو نداشت ،بلکه منطق مقدس ھمه کليسا بود .سن اوگوستن ،قديس معروف
قرن پنجم درھمين راستا بديھی ميدانست که دربھشت جز به زبان عبری که زبان خداوند است صحبت نميتوان
کرد ،ھمچنانکه درسالھای خود ما ،روايت حسنين ھيکل سياستمدار و روزنامه نگار سرشناس مصری درنقل
مصاحبه اش با آيت اله منتظری درنخستين سال جمھوری اسالمی ،آيت ﷲ ازاينکه او با فرد ديگری درحضور
وی به انگليسی حرف ميزده ناراضی شده و بدو گفته بود که مگر نميداند زبان حوريان بھشتی زبان عربی است
و يک مسلمان نميتواند با زبان کفار با آنھا نزديکی کند؟
درنخستين سالھای ھزاره دوم ،بسياری ازکسانيکه با علوم محدود آنزمان سر وکار داشتند درمجمع سران کليسا
محکوم به مرگ شدند و درآتش سوختند .درسال  ١١٧٠اسقف شھر بزانسون برای اينکه بداند دانشمندانی که
دردستگاه او کار ميکنند علم خود را ازمسيح آموخته اند يا ازشيطان ،ازيک متخصص ارتباط با ارواح کمک
گرفت تا او شيطان را فريب داده و واقع امر را ازوی دريابد ،و چون اين رابط ارواح پی برد که اينان شاگردان
شيطانند ،عاليجناب با وجدان آسوده دستور داد که ھمه آنھا رادرآتش بسوزانند .چھل سال بعد ازآن يک استاد
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دانشگاه تازه تأسيس شده پاريس بنام داويد دينان را که به آزمايشھائی فيزيکی پرداخته بود بھمين گناه مرتد
دانستند ودرآتش افکندند.
درطول قرونی که تقريبا ھمه اروپای مسيحی بارژيم ھای سلطنتی اداره ميشد ،علم نيز از طرف کليسای کاتوليک
درانحصار پادشاھی آسمانی بشمار می آمد و تنھا از اراده خداوندی مايه ميگرفت ،بی آنکه بشر رادرآن حق
دخالتی باشد .بھمين دليل باليائی چون وبا و طاعون پيامدھای خشم الھی تلقی ميشد که ميبايست نجات ازآنھا را
در دعا و توبه و دادن نياز به کليسا جست و نه درعلم وتحقيقی که دربرابر خواست الھی کاری از دستش برنمی
آيد.
روياروئی واقعی کليسا و دانش دردوران رنسانس برسر اين آغاز شد که گروھی از دانشمندان اروپائی )کپرنيک
درلھستان ،کپلردرآلمان ،تيکوبراھه دردانمارک ،جوردانو برونو وگاليله درايتاليا( به پژوھشھائی درمسائل
مربوط به زمين و آسمان و واقعيتھای نجومی پرداختند که نتايج آنھا با آنچه دراين باره درکتاب مقدس و درطول
قرون حقايقی مسلم شناخته شده بود تطبيق نميکرد .چنين تالشی پيش ازآنان درجھان اسالمی نيز بويژه درايران
و اندلس صورت گرفته بود ،ولی درزمانی که نسل تازه دانشوران اروپائی به ميدان آمدند دنيای اسالمی دوران
انحطاط علمی خود را آغاز کرده بود و ديگر درشرايطی نبود که بتواند سھمی در اين تالش نو داشته باشد.
موضع رسمی کليسا تا آن زمان براين تأکيد کتاب مقدس تکيه داشت که زمين بصورت بستری ثابت مرکز ثقل
کائنات است و خورشيد و ماه و ستارگان ھمه درآسمانی واحد جای دارند که به دور آن درگردش است ،وچون
اين برداشت با فرضيه نجومی افالطون و ارسطو و با تئوری ھای ژئوفيزيکی بعدی بطلميوس تطبيق ميکرد،
کليسا فرضيه ارسطو راھمراه با برداشت توراتی آفرينش شش روزه زيمن و آسمان فرضيه رسمی خود قرار داده
بود ،و پژوھشھای گستاخانه پژوھشگران نورسيده را ،ھمانند اظھارنظرھای فلسفی کسانی چون بيکن ودکارت
و اسپينوزا بدعت ھای علمی فلسفی آشکاری تلقی ميکرد که خشم کليسا را برمی انگيخت ،زيرا درصورت اثبات
اين بدعتھا ،اصالت آسمانی کتاب مقدس و بدنبال آن اصالت کليسای مسيحيت مورد پرسش قرار گرفت.
سرکوبگريھای کليسا دراين راستا قربانيھای متعددی ببار آورد که ازسرشناس ترين آنھا ميتوان ازجوردانو برونو
وازگاليله نام برد.
جوردانو برونو ،دانشمند ،رياضيدان ،متفکرو فيلسوف ايتاليائی قرن شانزدھم ،که درعين حال استاد کلژدوفرانس
پاريس و دانشگاه اکسفرد انگلستان نيزبود ،به جرم اينکه کائنات را نامحدود ميدانست و نظريه کپرنيک را تأييد
ميکرد که اين کره زمين است که به دور خورشيد ميگردد و نه خورشيد به دور زمين ،ودرعين حال وجود
خورشيدھا ومنظومه ھای شمسی ديگری نيزمعتقد بود ،ازجانب ديوان تفتيش عقايد )انکزيسيون( به عنوان
زنديق به محاکمه خواند شد ،وچون درعين تأييداعتقاد خود به خداوند حاضر به قبول اينکه زمين مرکز کائنات
است نشد ،به رای دادگاه شھر رم محکوم به مرگ شد وزنده دردرون شعله ھای آتش جان سپرد.
اندکی بعد ازاو گاليله اختر شناس نامی ايتاليا و مخترع دوربين نجومی ،ناگزير شد درھفتاد سالگی دربرابر
داوران دادگاه انکيزيسيون زانو برزمين زند و دست برکتاب مقدس بگذارد و سوگند ياد کند که از عقيده کفر آميز
خود مبنی براينکه زمين ساکن نيست و به دورخورشيد ميگردد ،و نه اينکه خورشيد به دور زمين بگردد ،توبه
کرده است و به دستور کليسا ھرکس ديگر راھم شائبه چنين بدعتی درمورد او برود و وی برآن اطالع داشته
باشد به ديوان تفتيش عقايد کليسای مقدس معرفی خواھد کرد تا به سزای خود برسد .منطق اساسی کليسا دررد
فرضيه گاليله اين بود که تورات تصريح شده است که خدا اول زمين را ساخت وبعد خورشيد و ماه را ،و نيز
گفته شده است که يوشع بن نون برای اينکه وقت بيشتری بمنظور کشتار فلسطينيان دراختيار داشته باشد خورشيد
را با اشاره دست ازحرکت باز داشت و نه زمين را .ماجرای گاليله نقطه عطف مبارزه مذھب باکسانی بود که
مخواستند حقيقتی رادرخارج از چھارچوب"متون مقدس"جستجو کنند واين طبعا ازديدگاه کليسا کفرمطلق به
حساب می آمد.
بااينھمه سرانجام – و پس از گذشت  ٣۶٠سال –کليسای کاتوليک در ٣١اکتبر  ١٩٩٢اززبان پاپ اعظم خود در
آکادمی علوم واتيکان رسما پذيرفت که دراين مورد کليسای مقدس اشتباه کرده و حق با گاليله بوده است ،ھرچند
که ھمين کليسا ھنوز حاضر به اعاده حيثيت ازجوردانو برونو که به جرمی مشابه گاليله درآتش سوزانيده شد
نشده است.
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مبارزه کلسيا با جھان دانش طبعا به موضوع نظم کائنات و بی پايگی آشکار افسانه توراتی آفرينش دراين راستا
محدود نشد ،ھمچنانکه عصر نوآوری ھای جھان دانش نيزباماجرای گاليله پايان نيافت.
تئوری “جاذبه“ نيوتن که صد سال پس از گاليله بصورت يکی از عاليترين دستاوردھای دانش بشری عرضه
شد ،بالفاصله مورد ھمان اندازه مخالفت ازجانب کليسا قرارگرفت که فرضيه گاليله ،زيرا درتئوری نيوتن توازن
کائنات تابع قانون جاذبه شناخته شده بود ،درصورتيکه ازنظر کتاب مقدس اين توازن تنھا مربوط به خواست
خداوند بود و ھيچ قانونی دربيرون ازآن وجود نداشت ،وبه ناچار اين تئوری نيز ازجانب کليسا” تجلی تازه ای
از گمراھی ھای شيطانی” و خود نيوتن عامل شيطان معرفی شد .فرضيه “ تکامل"داروين درقرن گذشته ازاين
ھم بيشتر خشم کليسا را برانگيخت ،زيرا اين بار ماھيت الھی نوع انسان بود که ازبيخ وبن مورد سئوال قرار
گرفته و آدم که خداونداورابصورت شخص خودش آفريده و گل سرسبد جھان آفرينش دانسته بود به حد يکی
ازانواع تکامل يافته ميمون تنزل يافته بود .درشورای کليسائی” کلن” درسال  ١٨۶٠فضيه داروين با لحنی
بسيار تند مورد نفی قرار گرفت ،و به کشيشان ھمه کشورھا دستور بسيج عليه اين بدعت شيطانی داده شد.
کنستانتين جيمز ،مغر متفکر کليسا درکتاب “ موسی وداروين” خود داروين راھمان دجال موعود دانست که
زودتر ازموعد مقرر ظھور کرده است .کليسای واتيکان بيانيه ای رسمی صادرکردکه “ چگونه ميتوان قبول کرد
که درميان اجداد عيسی مسيح يک ميمون وجود داشته باشد؟”  .درخود انگلستان کليسای آنگليکان عليه
داروينيسم اعالم بسيج کرد وتئوری اورا حيله تازه شيطان ناميد وبدين ترتيب ھم کليسای کاتوليک ،ھم کليسای
پروتستان وھم کليسای آنگليکان داروين راتکفيرو محکوم کردند .و عليرغم ھمه اينھا ،اين بار نيز واتيکان
درسال  ١٩٩۶خود راناگزير ازاعتراف بدين واقعيت ديد که  ”:درفرضيه داروين مسلما مواردی ازحقيقت وجود
دارد!".
ازقرن ھفدھم تا قرن نوزدھم ھمه آنچه دانشمندان زيست شناس درباره تأثير احتمالی باکتری ھا درپيدايش بسياری
از بيماری ھا مطرح کردند مورد مخالفت پيگير کليسا قرار گرفت ،زيرا ازنظر کليسا ھمه اين بيماريھا زاده
گناھان بشر بود و کنجکاوی درباره علت بروز آنھا ،با توجه به اينکه خداوند ھنگام گناه آدم و حوا دربھشت
انواع دردھا رابه نوع انسان وعده داده بود ،کفری آشکار بشمار می آمد .فيزيکدان و پزشک ھلندی ،وان
ليوونھوک ،به تنھائی چھارصد گزارش علمی دراين زمينه درطول سالھا به رويال سوسايتی لندن ارائه کرد که
به ھيچکدام ازآنھا ترتيب اثری داده نشد ،و درھمان مدت ھزاران نفر ازبيماريھای عفونی جان سپردند .مسئله
ميکرب فقط دريکصد سال پيش بطور جدی مورد توجه قرار گرفت ،يعنی سرانجام کسانی جرئت کردند احتمال
وجود عواملی غير ازگناه را دربسياری از بيماريھای عفونی بطورجدی مورد بحث قرار دھند .ولی اين باراشکال
تازه ای بميان آمد ،زيرا بسياری ازمومنين اظھار عقيده کردند که تلقيح واکسن برای جلوگيری ازبروزبيماری
نوعی مخالفت با خواسته ھای الھی است ،ودرتأييد اين نظر ،پاپ لئون سيزدھم رسما عليه واکسيناسيون فتوا
صادر کرد .درآغاز ھمان قرن کليسا اعالم کرده بود که با تلقيح برای پيشگيری از آبله مخالف است زيرا که اگر
خداوند خواسته باشد خودش ھرکس را بخواھد ازآبله مصون نگاه ميدارد ،و اگر امراضی ازاين قبيل راجزو
قوانين طبيعت منظور داشته است بشر حق فضولی درکارخدا راندارد .با پيروی ازچنين منطقی بود که کليسا
اپيدمی وبای سال  ١٨٣٢فرانسه و تلفات سنگين آنرا مجازات الھی بمناسبت انقالب آزاديخواھانه سال ١٨٣٠
اين کشور که باعث لغو بسياری از امتيازات مذھبی شد ،به حساب آورد.
دراواخر قرن گذشته ،صومعه نشينان برنو )درجمھوری کنونی چک( تمامی نوشته ھای گرگورمندل يکی از
ھمکارانشان راکه حاوی بررسيھای علمی چندين ساله او درباره قانون تورات بود پس از مرگ وی به عنوان
نوشته ھای کفر آميز سوزاندند ،زيرا دراين بررسيھا نحوه رشد نخود فرنگی براساس قوانين ژنتيک مورد بحث
قرار گرفته بود ،درصورتيکه مندرجات کتاب مقدس تصريح داشت که ھمه گياھان و ميوه ھارا خداوند درعرض
يکروز و بدون اينکه سخنی از قانون و راثت درميان باشد آفريده است و صحبت ازوراثت نوعی دخالت درکار
خدا تلقی ميشد.
درنيمه قرن گذشته ،پاپ گرگوريوی سيزدھم ميگفت  “ :صحبت از آزادی تفکر درمسائل مذھبی بدعتی بکلی
بيمعنی است که بايد قطعا محکوم شود ،و علم نيز موضوعی است که ميبايد بدان با نظر احتياط نگريست” .
درھمان زمان بود که تدريس علوم مدرن به دستور کليسا از برنامه مدارس کاتوليک اروپا حذف شد ،و کليسا
ھمه آنچه را که انقالب فرانسه با شعار آزادی و برابری مطرح کرده بود به ھمراه دانش مدرن يکجا محکوم
شناخت .وزير علوم مذھبی فرانسه دراين باره درمقاله مبسوطی نوشت” :ريشه خطای بخشش ناپذير انقالب
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فرانسه رابايد درسه عامل اساسی جست  :کنجکاوی بيدليل درباره حل مجھوالت ،تکيه زياد برمنطق ،و افراط
درمسائل علمی .ترکيب اين سه عامل انسان امروزی را بدين راه خطا کشانيده است که تحت تأثير دانش کاذب
عصر نو اصالت مطلق ھمه آنچه را که درکتاب مقدس آمده است مورد ترديد قرار دھد”.
و اتفاقا درست درھمين سالھا بود که اين دانش کاذب جھش غول آسائی را که تابامروز ادامه دارد و دستاوردھای
آن چھره جھان و نحوه زندگانی سراسر بشريت را به صورتی که درھيچيک ازادوار گذشته تمدن انسانی سابقه
ندارد تغيير داده است ،آغاز کرد.
درسالھای اخير جنبش مذھبی طرفدار “ آفرينش توراتی “ که توسط کليسای پروتستان با تيست سازمان داده
شده ،با ھمکاری جناح افراطی کليسای کاتوليک فعاليت گسترده ای رادرامريکا ازطريق تشکيل کنفرانسھا و
سمينارھا و ايجاد مراکز متعدد پژوھشی آغاز کرده است تا ھمچنان ثابت کند که آنچه درکتاب مقدس درباره
آفرينش نوشته شده عين واقعيت است و زمين و آسمان و انسانھا ھمگی در ۵٧۵٨سال پيش درعرض شش روز
آفريده شده اند .يکی از برنامه ھای مھم اين جنبش اعمال فشارھای سياسی و فعاليتھای تلويزيونی و مطبوعاتی
و تبليغاتی است که بتازگی شکايت ھای قضائی عليه دانشگاھھائی که سابقه پانزده ميليارد ساله را برای کھکشانھا
تدريس ميکنند دراياالت ارکانسانس و مينسوتا و آالباما و کاليفرنيا بدانھا افزوده شده است.
اخيرا وزيرآموزش فرانسه درکتاب خدادربرابر دانش درھمين باره نوشت ”:شايد جای تعجب باشد که افراطی
ترين مدافعان اين فرضيه را که آفرينش کائنات دقيقا به ھمان صورتی انجام گرفته که درتورات نوشته شده است،
و خورشيد و ماه وستارگان نيز درست به ھمان ترتيبی درحرکتند که کتاب مقدس مشخص کرده است ،درھمان
آمريکائی ميتوان يافت که سيستم دانشگاھی آن به علت امکانات مالی فراوان ودرعين حال پويائی خاص خود
ازپيشرفته ترين سيستم ھای دانشگاھی جھان است .به حکايت آمارھای علمی ،درھيچ جای ديگر جھان به
اندازه اين کشور برای جلوگيری ازتدريس تئوری ھای گاليله و داروين و اينشتاين که با مندرجات کتاب مقدس
درتضادند شکايات پياپی به مراجع قضائی صورت نميگيرد ،ودرھيچ جای ديگر جھان يک سناتور معتبر يک
دانشمند برجسته را به اتھام اينکه کتابی درباره عمر کره زمين نوشته شده است که مفاد آن متناقض با کتاب
مقدس است به استيضاح نميطلبد ،و احتماال درھيچ جای ديگر جھان نيز کارمخالفت با پزشکانی را که اقدام به
سقط جنين کرده اند تا سرحد کشتن آنان به پيش نميبرند”.
طبق يک نظرخواھی که درسال  ١٩٨٢صورت گرفت ٪٣۴ ،از امريکائيان ھنوز براين عقيده اند که ھمچنانکه
درکتاب مقدس آمده خداوند ھمه کائنات رادرعرض شش روز آفريده است ،و آدم نيز درروز ششم ازخاک آفريده
شده است .ماھنامه  Bible Science Newsletterنشريه ارگان اين مکتب فکری ،اخيرا با قاطعيت نظر
داد که":فرضيه تکامل داروين راھگشای اصلی خداناشناسی ،کمونيسم ،سوسياليسم ،ھمجنس بازی ،سقط جنين
و پرداخت مالياتھای سنگين است ،مضافا براينکه جانبداری ازحقوق زنان و نھضتھای صاح جوئی و گياھخواری
رانيز تشويق ميکند".
چندی پيش سميناری ازمخالفان نظريه داروين ،مرکب ازخاخام ھا و فقھای يھودی و استادان متعددی
ازدانشگاھای اسرائيل تشکيل شد که ازنظر ھمه آنھا ماجرای توراتی آفرينش وحی الھی وبنابراين حقيقت مطلق
بود و نميبايد درھيچيک از مرکز علمی نظرياتی خالف آن تدريس شود .پرفسور بارنوورعضو اين کنگره که
استاد فيزيک دانشگاه “نه گو” اسرائيل است ،درمصاحبه با خبرنگار روزنامه آلمانی Sud Deutche
 Zeitungتأکيد کرد که اصل تکامل داروين را باطل ميداند و مطمئن است که آدم بھمان صورتی که درتورات
آمده خلق شده است ،و درمورد عمرجھان نيز دليلی نمی بيند که اين مدت بيشتر از ۵٧۵٨سالی باشد که تورات
معين کرده است .البته اززمان پيدايش انسان نيز ھمين اندازه ميگذرد ،زيرا تورات گفته است که آدم درششمين
روز آفرينش خلقت شد.
بقول کلود آلگر جامعه اسرائيلی درسی ساله گذشته شاھد تکرارھمان تعصبات مذھبی مرتجعانه ای بوده است که
دربدترين شرايط افراط کاريھای مذھبی زمان لوئی ھيجدھم درواکنش به اعالميه حقوق بشر انقالب فرانسه دراين
کشور ديده شد .بنيادگرايان مذھبی ،باستان شناس اسرائيلی را بجرم اينکه معبدی متعلق به دوران پيش ازسليمان
را از خاک بيرون آورده اند مورد ضرب و شتم قرار داده اند ،زيرا که بموجب تورات اولين معبد ،معبد سليمان
بوده است ،ھمچنانکه ترديد دراين واقعيت راکفر آميز ميدانند که ازعمر کره زمين از ۶, ٠٠٠سال ميگذرد.
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بيش ازسيصد فرقه مذھبی درحال حاضر درامريکا مشغول فعاليتند که به تعبير کتاب پرسر وصدای ”سرود برای
سوپرمن“ وجه مشترک آنھا اين است که ھمگی به آفرينش توراتی معتقدند و خدای ھمه آنھا نيز رنگ دالر دارد.
يکی از روسای اين فرقه ھا بنام اورال رابرت اخيرا اعالم کرد که يک مسيح سيصد متری به مکاشفه او آمده و
از وی خواسته است برايش کليسای تازه ای بسازد و درعوض قدرت خود را درزنده کردن مردگان بدو منتقل
کرده است .اين کمر بسته عيسی مسيح تاکنون ده ھا ميليون دالر برای ساختن کليسا ازمومنين جمع آوری کرده
ولی ظاھرا ھنوز مرده ای را زنده نکرده است.
ازجمله شناخته شده ترين اين فرقه ھا ميتوان ازدوفرقه معروف” مورمون” و"گواھان يھوه” نام برد.
فرقه مذھبی  Mormonکه مرکز آن ايالت يوتاه آمريکا است ودرحال حاضر درکشورھای مختلف جھان بيش
ازشش ميليون پيرو دارد ،از نظر اصولی وابسته به مسيحيت است ،ولی معتقدات آن با مسيحيت سنتی بسيار
تفاوت دارد .بنيانگذار کليسای مورمون مردی بنام جوزف اسميث بود که به گفته خودش درمکاشفه ای درسال
 ١٨٢٠ازجانب خداوند به وی وحی شد که به پيغمبری برگزيده شده است ،ودرسه سال بعد ،در ٢١سپتامبر
 ١٨٢٣فرشته ای بنام مورونی بدو ظاھر شد واورا ازوجود کتاب اسرارآميزی آگاه کرد که درمحلی درنزديکی
دھکده منچستر درايالت نيويورک امريکا درزمين مدفون شده است ودرآن خداوند سابقه نخستين ساکنان قاره
امريکا و نيز راھھای زندگی واقعی آنانرا درملکوت خدا براوراق زرين و به خط مصری باستانی ثبت کرده است،
ولی متذکرشد که ھنوز زمان دسترسی اوبدين کتاب فرانرسيده است .چھار سال بعد فرشته دوباره براو ظاھر شد
و اين بار کتاب مورد بحث را بدو سپرد و نحوه قرائت آنرا نيز به وی آموخت ،ولی تذکر داد که کتاب جزمدت
کوتاھی نزد او امانت نخواھدماند .اسميث به کمک عينک بلورين که خداوند بطور معجزه آسائی دردسترس اوقرار
داده بود توانست خطوط مصری کتاب را بخواند و ترجمه انگليسی کامل آنرا به سه نفر از ھمراھان خودش ديکته
کند .اين کتاب مرموز آسمانی را فقط اين سه نفر و سپی ھشت نفر ديگر ازھمراھان او ازنزديک ديدند ،وبعد
فرشته آنرا پس گرفت .طبق مندرجات اين کتاب پس از آنکه خداوند ساختمان برج بابل را برھم زد و بنا کنندگان
آنرا دراطراف جھان پراکنده ساخت ،گروھی از آنان به قاره امريکا رفتند ودرآن ساکن شدند ،وبعدا اين عده
توسط يکی ازقبايل اسرائيل که آنان نيز به قاره امريکا رفته بودند به عقب رانده شدند ودرحدودسال  ۵٩٠ميالدی
اين اسرائيليان به کرانه ھای اقيانوس کبير رسيدند و آخرين پيغمبر ايشان که مورمون نام داشت کتاب مورد بحث
را که مستقيما توسط خداوند بدو وحی شده بود برای نسلھای آينده ای که قاره امريکا را دوباره کشف خواھند
کرد بيادگار گذاشت .درھمين کتاب آمده است که خود عيسی نيز پس از رستاخيز خويش به قاره امريکا آمد تا
پيام خود را به ساکنان امريکائی پيش از کريستف کلمب برساند.
برخی ازپژوھشگران تاريخ مذاھب اين نظررامطرح کرده اند که احتماال جنبش مورمون ازنظر مذھبی ازآئين
اسالم گرفته است ،که درآن نيز خداوند کتابی رابصورت وحی به پيغمبرش ميفرستد و وی را مأمور ميکند که
جامعه نوينی رابراساس اين کتاب بنيان گذارد.
جوزف اسميث زنان متعدد داشت که شمار آنھا رابه تفاوت از  ٢٧تا  ۴٩نفر دانسته اند .بدين جھت درکتابھای
مذھبی مورمون تعدد زوجات مورد تأييد قرار گرفته است ،منتھا پس از وضع قانون ضد تعدد زوجات درکنگره
امريکا درسال  ،١٨۶٢اجرای اين قانون مذھبی مورمون ،الاقل بصورت رسمی ،متوقف گذاشته شده است.
فرقه مذھبی ديگری) Witnesses of Jehovah ،گواھان يھوه( است که درباره آن قبال توضيح داده شده
است.
...........................................................................................................................
ماجرای پرسر وصدای کفن و دفن عيسی مسيح که به اعتقاد بسياری از مسيحيان نقش چھره و اندام عيسی
پس از پائين آورده شدن کالبد او از صليب بصورتی نامرئی برآن ثبت شده و باقی مانده است نمونه ديگری ازاين
نوع افسانه سازيھای مذھبی است .برمبنای روايات سنتی اين پارچه درزمان جنگھای صليبی ازاورشليم به
شھرشامبری فرانسه برده شده ودرقرن شانزدھم دراختيار خاندان اشرافی ساوويا )که بعدا ويکتورامانوئل فرد
ارشد آن درسال  ١٨۶١به پادشاھی ايتاليا برگزيده شد( قرار گرفته است و اين خانواده از سه قرن پيش آنرا
درکليسای بزرگ شھر تورينو به امانت گذاشته است .بحثھای فراوانی که درھمه قرن حاضر برسر اصالت يا عدم
اصالت اين کفن ادامه يافت سرانجام واتيکان راواداشت که درسال  ١٩٨٨قطعه ای از پارچه آنرا ھمراه با قطعات
ديگر از پارچه تابوت کلئو پاترا در مصر و پارچه قرون وسطائی شناخته شده ای برای سه آزمايشگاه معروف
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جھان دراکسفرد و زوريخ و تگزاس بفرستد تا ازطريق آزمايشگاه علمی )کاربن  (١۴عمرکفن تورينورا مشخص
کنند و کارشناسان انگليسی ،سويسی و امريکائی اين سه مرکز ،بی آنکه درجريان آزمايشھای يکديگر بوده
باشند ،باقاطعيت نظر دادند که پارچه اين کفن درفاصله سالھای  ١٢۶٠تا ١٣٩٠ميالدی بافته شده است .نتيجه
اين بررسيھا درھمانوقت توسط اسقف تورينو درارتباط با آن گفت که شخص وی نيز ھيچوقت براين عقيده نبوده
است که اين پارچه کفن عيسی مسيح بوده است.
وعليرغم ھمه اينھا ،کليسای واتيکان که خودش اين کفن را برای تعيين صحت يا سقم اصالت آن به آزمايشگاه
فرستاده و خود نيز نتيجه اين آزمايش را بطور رسمی اعالم کرده بود ،ده سال بعد از آن دوباره ھمين پارچه را
درکليسای تورينو درمعرض ديدار مومنينی قرار داد که دردو ماھه مه و ژوئن  ١٩٩٨ازھمه جا به زيارت آن
آمدند ،ويکی از اين زائران خود پاپ اعظم بود.
دربسياری ازتفسيرھائی که ھمانوقت ازجانب رسانه ھای گروھی جھان مسيحی دراين باره منتشر شد براين تأکيد
نھاده شده بود که اين پافشاری ناخودآگاھانه درمقدس دانستن اشيائی معين -نه تنھا درنزد قبايل افريقائی يا
بوميان امريکا و اقيانوسيه بلکه حتی در جوامع معروف به توحيد جھان پيشرفته – يادگاری ازدورانھای اساطيری
است که درطول زمان ازميان نرفته و فقط شکل عوض کرده است .البته اين کفن مقدس کليسای تورينو تنھا
کفنی نيست که دراين راستا به عيسی نسبت داده شده است .دست کم ده کفن ديگر ازاين نوع درکليساھای ديگر
جھان مسيحيت ميتوان يافت ،ھمچنانکه چندين مقبره مختلف برای علی و چند مدفن مختلف برای سرحسين
درسرزمينھای مختلف اسالمی ميتوان يافت .ازجمله اين کفنھای مقدس کفن متعلق به کليسای بزرگ شھر
اوويدودراسپانيا است که ازسال  ١١١٣تاکنون درآنجا نگاھداری ميشود و عقيده عمومی براين است که اين کفن
درھنگام تصرف اورشليم بدست خسرو پرويز درسال  ۶١۴ميالدی ازاورشليم به اروپا آورده شده و درقرون
وسطی دراختيار کليسای اوويدوی اسپانيا قرار گرفته است .يکی ديگر ازاين کفنھای مقدس ،کفنی است که
ازديرباز درصومعه ای دراستان” پريگور” فرانسه نگاھداری ميشد و کشيشان اين صومعه آنرا به زائرين بسياری
که ازسراسر اروپا به ديدار آن می آمدند پارچه ای معرفی ميکردند که بدست خود مريم مقدس ،مادر عيسی
مسيح ،بافته شده و بعدا برای پوشش کالبد عيسی بکار رفته بود ،ودرجريان جنگھای صليبی توسط اسقف شھر
پوی فرانسه از اورشليم به پريگور آورده شده بود .از ويژگيھای اين کفن نوشته ناشناخته ای بود که احتماال
توسط مريم مقدس براين پارچه نقش شده بود .درقرن گذشته ،کليسای واتيکان موافقت کرد که طی مراسم مذھبی
مجللی با حضور زائرين کشورھای مختلف اين پارچه دستبافته مريم مقدس و خطوط نقش شده آن از طريق
عکاسی که تازه اختراع شده بود عکس برداری شود تا مضمون نوشته آن توسط کارشناسان خطوط باستانی
مورد بررسی قرار بگيرد ،و وقتی که اين بررسی صورت گرفت معلوم شد که نوشته ناشناخته ،آيه ای از قرآن
است که درقرن چھارم ھجری به خط کوفی نوشته شده است !
شايد نقل اين نکته که درھمان زمان درھفته نامه فرانسوی  ٢٣) Evenement du Jeudiآوريل (١٩٩٨
بچاپ رسيد نيز جالب باشد که بنا به اعتقاد گروھی ازمسيحيان ژاپنی که درشھر شينگو در ۶٠٠کيلومتری شمال
توکيو زندگی ميکنند ،کسی که درفلسطين به صليب کشيده شد ای شی ری )تلفظ ژاپنی ژاک( برادر عيسی بود
که تصوير کفن معروف تورينو نيز تصوير او است و نه عيسی ،و عقيده سنتی اين مسيحيان براين است که
عيسی مسيح درحدود بيست و يک سال پس از تاريخ مرگ و رستاخيز خود ،ازسرزمين يھودا به ژاپن آمد و
جسد برادر خود رانيز ھمراه آورد که ھم اکنون گور اورا درکنار گور خود عيسی درشھر شينگو ميتوان زيارت
کرد .خود عيسی دراين شھر ساکن شد ودرآنجا زنی ژاپنی گرفت وازاو دارای سه پسر شد که ھنوز ھم اعقاب
آنھا درشينگو زندگی ميکنند .بنا بدين روايت عيسی در ١٠۶سالگی درھمين شھر درگذشت.
*

*

*

نظير آنچه را که درباره روياروئی مذھب و دانش درجھان ھای يھود و مسيحيت تذکر داده شده ،درمورد
روياروئی مشابھی درجھان اسالم تذکر ميتوان داد ،زيرا عليرغم ھمه آن احاديث واقعی يا ساختگی که درباره
طلب علم درچين يا درآسمان روايت شده ،واقعيت اين است که درھيچيک ازادوار تاريخ اسالم و درھيچ کشوری
ازکشورھای مسلمان علم درمفھوم واقعی آن تنھامورد قبول فقھا ومتشرعين نبوده ،بلکه درست بعکس ھمواره
مورد دشمنی و کارشکنی آنان قرار داشته است و آن علمی ھم که مورد قبول آنان بوده ،ھمانند علمی که درقرون
وسطای مسيحی مورد قبول متشرعين و فقھای جھان مسيحيت بوده واقعا علم نبوده است .دراين راستا تاريخ
برگ  24از  34برگ

سيری در تاريخ مذاھب

سيری در تاريخ مذاھب

تولدی ديگر

اسالم شاھد خلط مبحث آشکاری درارتباط دادن دين با فرھنگ اسالمی است که الزاما توضيح بيشتری را دراين
زمينه ايجاب ميکند.
جھان اسالمی درقرون دوم تا ششم تاريخ خود ،کانون فرھنگی شکوفا بود که دانشمندان اسالم شناس قرن اخير
بدان عنوان خود ساخته” فرھنگ اسالمی” داده اند بی اينکه اين شکوفائی با مذھب ارتباطی داشته باشد.
درسالھای صدر اسالم ،قوم عرب که کليد دار اصلی اسالم بود اساسا ازعلم کراھت داشت و بقول جرجی زيدان
درکتاب “ تاريخ تمدن اسالمی “ درمدت پيش از يک قرن که حکومت و سيادت منحصرا دردست اين قوم بود نه
تنھا توجه و اقبالی به علم صورت نگرفت ،بلکه عرب اشتغال به علم را کار موالی و بندگان ميدانست وخود
ازآن ننگ داشت .درھمين باره ،کشف الظنون ،تاريخ معتبر جھان اسالمی ،تصريح ميکند که  “ :عرب درصدر
اسالم به ھيچيک ازعلوم جزبه طب ،آنھم تنھا درحدی که مورد حاجت او بود توجھی نداشت ،و صحابه و تابعين
رسول ﷲ اصوال ازکتابت علم کراھت داشتند ،چنانکه ازسعيد الخدری روايت شده که اواز پيامبر اذن کتابت علم
خواست اما پيغامبر اورا اجازت نداد ،و ازاين عباس روايت کرده اند که اوکتابت رانھی کرده و گفته بود ھرکس
پيش از شما دست به کتابت زد گمراه شد .ومردی نزدعبداله بن عباس رفت و گفت کتابی نوشته ام وميخواھم
برتوعرضه کنم ،و چون بدو نشان داد آنرا ازوی گرفت و به آب شست”.
دررسوخ علم وگسترش آن درجھان اسالمی نيز نه خود اعراب ونه فقھای مسلمان تقريبا ھيچ سھم شايان توجھی
نداشتند .گوياترين گواه اين واقعيت رادرفصلی از” مقدمه “ معروف ابن خلدون بزرگترين مورخ جھان عرب
ميتوان يافت که بارھا و بارھا درکتابھای پژوھندگان و تاريخ نگاران شرق و غرب موردنقل قرار گرفته است:
“ ازامور غريب اين است که حامالن علم دراسالم غالبا عجم بودند و اگر ھم علمی يافت ميشد که در نسبت عرب
بود درمکتب عجمان تربيت و پرورش يافته بود و زبان آنانرا حرف ميزد .قوم مسلمان عرب اصوال ازامر تعليم
و تأليف و تدوين اطالعی نداشت و خواھان آن نيز نبود .متمدنين اين عھد ھمه عجم يا پيرو عجمان بودند ،زيرا
پارسيان براثر رسوخ تمدن درميان خود برای اينکار صالحيت ديرينه داشتند و بدين ترتيب عالمان اسالم ھمه از
عجم يا از کسانی بودند که تربيت و زبان عجمی داشتند و ھيچ قومی چون آنھا به حفظ و تدوين علم قيام نکرد".
ازنظر خود اعراب ،بخصوص محدثان و فقيھان ،اين علمی که” عجم” حامل آن بود اصوال علم شناخته نميشد.
ذبيح اله صفا ،محقق واستاد سرشناس عصرما ،درکتاب تاريخ ادبيات درايران در ارزيابی اين واقعيت تاريخی
مينويسد  “ :فقھا و محدثين اصوال لفظ علم را جزبر” علم موروث ازنبی “ اطالق نميکردند و آنرا علم نافع
نميشمردند و بدان علوم مھجوره و حکمت مشوبه نام ميدادند که نفعی برای اعمال دينی ندارد و درنھايت به کفر
ميانجامد.
شافعی ،فقيه معروف ،حکم داد که اگر بنده ای به ھمه منھيات غير از شرک به خداوند آلوده شود بھترازآن
است که درعلوم غير شرعی نظر کند ،و حکم من درباره اينان اين است که آنانرا تازيانه بزنند ودرميان عشاير
و قبايل بگردانند و بگويند اين سزای کسی است که کتاب وسنت را رھا کرد و به علوم عقلی روی آورد" .احمد
حنبل ،فقيه بزرگ ديگر اصوال ھمه اينان را زنديق دانست ،واين جوزی در” تلبيس ابليس “ خود اين قبيل علما
را گروھی معرفی کرد که ابليس آنانرا فريفته است تا با تفحص درعلوم شيطانی به گمان خود از زمره عوام
بيرون آيند وبرای خويش مزيتی برديگران بجويند:
"ابليس درفريفتن اينان ازاين راه قدرت يافته است که آنان برای درک حقايق تنھا به عقل خود روی آورده اند،
فی المثل زمين را نيز ستاره ای درميان ساير ستاره ھا پنداشته اند ورستاخيز جسمانی ارواح درروز قيامت را
منکرند و برای کسانی چون سقراط و بقراط و افالطون و جالينوس و ارسطاطاليس مقامی بلند قائلند و ميگويند
که ھر کوکب ديگر را نيز عواملی ھمانند زمين است .و ھمانا که عذر يھود و نصاری درپيشگاه خالق ازعذر
ايشان مقبولتر خواھد بود “ )امام ابن الجوزی بغدادی  :تلبيس ابليس(  .حتی غزالی ،با ھمه نبوغ خود ،به
سائقه تعصب مذھبی خويش نوشت که  ”:خوض دررياضيات مسلمان مومن را به کفر ميکشاند” و نظردرعلم
اقليدس و خواندن المجسطی و تعمق درحساب و ھندسه را مايه فساد دانست و علوم طبيعی را مذموم شمرد و
آنرا حق آلوده به باطل و صواب مشتبه با خطا ناميد )غزالی ،مقاصد الفالسفه( وبااينھمه ،ھنوز يک قرن
برتأليف اين کتاب نگذشته بود که کتابھای خود او ،به فتوای قاضی القضاه شھر قرطبه ،دراسپانيای مسلمان
به عنوان حق آلوده به باطل درآتش سوزانده شد و خواندن آنھا برای مسلمانان منع گرديد.
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رفتاری که با دوتن از نوابغ دانش ايران ودنيای اسالمی و تاريخی بشريت ،يعنی با زکريای رازی و ابوعلی سينا
صورت گرفت نمودار گويائی ازتضاد ھميشگی دانش و تعصب مذھبی است .زکريای رازی ،بزرگترين پزشک
تاريخ اسالم ،به روايت برخی ازتاريخ نگاران درسنين پيری براثر آنکه کتابھای اورابرسرش کوبيدند بينائی خود
را ازدست داد ،و ابن سينا ،شيخ الرئيس جھان دانش اسالمی ،مولف قانون و شفا و بيش از  ١٢٠کتاب و
رساله ديگر ،که آثار ترجمه شده التينی او تا چندين قرن بعد ازخودش از مھمترين کتابھای درسی دانشگاھھای
اروپائی بود ،ازجانب فقھا و متشرعين عصر خود “ زنديق و ملحد” اعالم شد ،و “ علم دروغين و فريبنده اش
“ مايه گمراھی خلق ودورکردن آنان ازراه حق وحقيقت بشمارآمد ،و به امر خليفه المنجدبا کتابھايش درسال
 ۵۵۵ھجری سوزانيده شد و بسياری از اساتيد از تدريس نوشته ھای وی خود داری کردند ،حتی متفکر سرشناسی
چون ابن رشد دراندلس اورا مورد حمله قرار داد که انسان را ازنظر زيست شناسی تابع ھمان قوانينی دانسته
است که فی المثل موش نيز مشمول آنھا است ،و متفکری چون سھروردی تأليف شفا را ازجانب ابن سينا تغافل
او از پيروی پيامبر دانست .متفکر معروف ديگر ،امام فريدالدين ابن غيالن حکيم سرشناس قرن ششم ھجری
يک رساله کامل درتخطئه ابن سينا نوشت ،بدين دليل که وی به معجزه اعتقاد ندارد و منکر زنده کردن مردگان
توسط عيسی و تبديل عصا به اژدھا توسط موسی و دونيمه کردن ماه )شق القمر( توسط محمد است ،و نتيجه
گرفت که کسی که اين نوع اعتقاد به معجزات را ترھات ميخواند طبعا روز قيامت و جميع آنچه رانيز که انبياء
دراين باره گفته اند از قبيل بھشت و دوزخ و نزول وحی ازجانب خدای تعالی برافراد بشر به وسيله يک ملک
منکر است ،ھمچنانکه غزالی درھمين زمينه اظھار نظر کرد که ابن سينا معتقد به اين است که عالم خلقت از
ازل وجود داشته است درصورتيکه اديان توحيدی براين صراحت دارند که خداوند ھمه کائنات را در شش روز و
آنھم به طريقی مشخص آفريده است .تخطئه ابن سينا به گناه اينکه علم را درخارج از شريعت جستجو کرده
است چنان درقلمرو فقھا و محدثان فراگير بود که معروفترين حکيم و فيلسوف وقت ،حسن االربلی )قرن ھفتم
ھجری( درآخرين سخن خود دربستر مرگ گفت  ”:گواھی ميدھم براينکه خداوند بزرگ است و ابن سينا کذاب
است" .دراشاره به ھمين موضوع ،اخيرا وزير آموزش فرانسه درکتاب “ خدا دربرابر دانش “ خود نوشت”:
برای کشوری چون ايران ،وطن ابن سينا ،که ديرزمانی چراغ راھنمای جھان متمدن بوده است ،تحول بسيار
غم انگيزی است که امروزه فرضياتی چون آفرينش شش روزه کائنات و خلقت خلق الساعه انسان از خاک درآن
به عنوان حقايق الھی پذيرفته شده باشند و واقعيتھا ی انکار ناپذير جھان دانش درھمين موارد سفسطه ھای
شيطانی تلقی شوند".
چنين وضعی درسراسر دوران پررونق “ فرھنگ اسالمی “ برجھان اسالم حکمفرما بود .ابن مقفع پارسی،
بزرگترين اديب عصر خالفت و بنيانگذار نثر ادبی عرب بصورتی فجيع زنده زنده درآتش سوزانيده شد .کندی،
تنھا فيلسوف واقعی عرب ،به گناه اينکه ازآشتی منطق وفلسفه با الھيات جانبداری ميکرد به فتوای فقھا وبه
دستور المتوکل خليفه عباسی در شصت ودو سالگی پنجاه و دوضربه شالق خورد وکتابخانه اش نيز به دجله
ريخته شد ،و چندی بعد از آن درشرايط روانی غم انگيزی درگذشت .ابوالعالء معری ،شاعر ،فيلسوف ومتفکر
نابينای قرن پنجم ھجری ،ملقب به خيام عرب و يکی ازبزرگترين سخنوران جھان اسالم ،به اتھام آزادانديشی
ملحد و زنديق شناخته شد وفتوا داده شد که کتاب الفصول والغايات اودرمعارضه با قرآن نوشته شده است.ابن
رشد ،سرشناس ترين متفکر اسپانيای مسلمان ،ملقب به ابن سينای اندلس ،به علت نفی نظريه غزالی که ميگفت
وقتيکه پنبه ای آتش ميگيرد علت آن طبيعت خود آتش نيست بلکه ملکی ازآسمان فرود می آيد وآنرا به امر
خداوند آتش ميزند ،به فتوای فقيھان زنديق و مرتد شناخته شد و به امر المنصوربا پادشاه وقت ازاندلس به
افريقا تبعيد شد ودرھمانجا درگذشت ،زيرا که ميکوشيد تا دانش و شريعت راباھم نزديک کند ومنطق اواين بود
که انکار اصلی علت و معلول انکار دانش است و انکار دانش نفی شعور انسانی است.
ابن خلدون ،تاريخ نگار نامی عرب که توين بی اورا يکی از بزرگترين مورخان ھمه تاريخ جھان و بنيانگذار
علم” فلسفه تاريخ ميشمارد ،به گناه تحوالت اجتماعی ملل مختلف را زاده شريط جغرافيائی و اقتصادی و قومی
آنھا ميدانست و نه تنھا خواست الھی ،تا به امروز مورد حمله و دشمنی بنياد گرايان عرب قرار دارد ،درحدی
که يکی از وزرای پيشين آموزش وپرورش عراق به جامعه عرب پيشنھاد کرد که استخوانھای اورا ازگور بيرون
آورند و ھمراه با نسخه ھای تاريخی اودرسراسر جھان عرب بسوزانند .حتی دانشمند سرشناسی چون طه حسين،
وزير فرھنگ مصر ،اورا “ خرد گرای ناپاکی “ ناميد که به ريا تظاھر به مسلمانی ميکرد ،و ھمه اينھا برای
اينکه وی تحليلی از روحيات اعراب صدر اسالم کرده بود که گذشته ازبنياد گرايان اسالمی خوشايند ناسيوناليست
ھای عرب نيز بود.
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درمدارسی که ازقرن پنجم ھجری به بعد درخراسان و عراق وديگر نواحی ممالک اسالمی تأسيس شد تعليم علوم
غير شرعی ازقبيل رياضيات و نجوم و فيزيک و شيمی و طبيعيات ممنوع شد و فقط به علوم دينی و ادبيات
امکان تدريس داده شد.
درايران آخوند پروری عصر صفوی کار سختگيری مذھبی درمورد اھل دانش بجائی رسيد که تقريبا ھمه آنان
جالی وطن کردند و غالبا راه ھند را درپيش گرفتند .نويسنده تاريخ جھان آرای غفاری که خود درعصر شاه
طھماسب صفوی ميزيست دراين باره نوشته است  ”:درعصروی جھالی معمم فضالی مملکت شده اند و فضالی
واقعی را به سمت جھال موسوم ميدارند .الجرم اکثربالد ازاھل فضل خالی شده اند و ازاھل جھل مملو ،و جز
قليلی ازفضال درتمام ممالک ايران نمانده اند”  .عيسی صديق ،استاد دانشگاه و وزير اسبق فرھنگ ايران درکتاب
“ تاريخ فرھنگ ايران “ خود درھمين مورد متذکر ميشود که “ سياست مذھبی دولت صفوی که مقارن با دوران
بيداری اروپا و نھضت عظيم فرھنگی رنسانس و تحوالت شگرف عصر جديد بود ايران را ازعلوم و صنايع نوين
اروپا بی نصيب کرد و ازکاروان تمدن جھان دور ساخت وبدين ترتيب ايران روز بروز بيشتر بسوی انحطاط علمی
سوق داده شد".
برداشت رايج اين عصر صفوی راازعلم ،درست درقرونی که جھان غرب دانشمندانی چون کپلر ،گاليله،
اليبنيتس ،نيوتن ،فارنھايت وآمپررا ميپروريد ،ازرھنمودی ميتوان يافت که عالمه محمد باقرمجلسی در بزرگترين
کتاب حديث جھان تشيع ،بحاراالنوار ،ازامام جعفر صادق روايت کرده است:
"حضرت امام جعفر صادق فرمود که علم فقط علمی است که رضای خداوند درآن باشد ،زيرا ھرعلمی مايه نجات
نيست ،وعلم ناقعی که سبت نجات بشود منحصر به توحيد و امامت و علومی است که از حضرت رسول و ائمه
اطھار به مارسيده است ،و آنچه نرسيده تفکر درآنھا شايسته نيست .ازساير علوم نيز آنچه برای فھميدن کالم
اھل بيت رسالت الزم است مانند زبان عربی و صرف و نحو و منطق بايد خوانده شود و غير آن يا لغو يا بيفايده
و تضييع عمر و يا احداث شبھه درنفس است که بيشتر موجب کفر و ضاللت ميشود" .ودراشاره به ھمين مفھوم
علم آيت ﷲ خمينی درديدار با دانشجويان مدرسه فيضيه درقم گفت  ”:علم فقط آن است که ازقم برميخيزد ،برا
ی اينکه قم مرکز علم است .از قم علم به ھمه جھان صادر شده است و صادر خواھد شد”  .وچندی بعد ازآن
ھمين خمينی خطاب به نمايندگان “ نھضت راديکال “ درقم گفت  ”:ماھرچه ميکشيم ازاين دانشگاھی ھای غرب
زده ميکشيم .علمی که اينھا دارند بدرد جامعه اسالمی ما نميخورد".
درسالھای خود ما اين سير فاجعه انگيز بسوی انحطاط علمی ھمچنان ادامه يافته است.
درجامعه “ واليت فقيه “ يک دانشگاه دردرجه اول يک مرکز تدريس شرعيات و يک پرورشگاه “خليفه ﷲ“
شناخته ميشود که درآن آموزش ھای علمی ،درھرموردی ودرھر سطحی ،دردرجات بعدی اھميت قرار دارند،
و گاه نيزاصوال اھميتی ندارند .چھارتن از سرشناس ترين کارگردانان اين رژيم ،دراين باره چنين نظر ميدھند:
“ درجامعه واليت فقيه که درآن تمام ساخته ھای مديريت شعبه ھای امامت ھستند ،تخصص علمی بھای درجه
دوم رادارد .بھای درجه اول و بخش اصلی را ميدھيم به مکتب .درجامعه ھائی که مکتب الھی شکل و جھت آنھا
را تعيين ميکند درانتخاب افراد برای مشاغل بايد سئوال اول درجه پای بندی اين افراد به اصول مکتبی باشد و
سئوال دوم درجه تخصص آنھا” )محمد بھشتی ،رئيس ديوان عالی کشور ،سخنرانی درحسينيه احمديه ٣٠ ،آبان
.(١٣۵٩
“ يکی ازخاصيت ھائی که درکارشما )اعضای بنياد اسالمی خدمات پزشکی امام خمينی( وجود دارد اين است
که به خودکفائی نزديک ميکند ،زيرا طبيب ايرانی ازدرون اسالمی خودش ميجوشد ،و وجود پزشکان مومن و
متعھد به اسالم برای حل کليه مشکالت پزشکی مملکت کافی است “ )علی خامنه ای رئيس جمھوری ،درديدار
با طالب پزشکی فيضيه قم ٢۶ ،شھريور.(١٣۶٣
“ من به عنوان يک شھروند جمھوری اسالمی عقيده دارم که دانشگاه محل يک متخصص نيست ،بلکه محل
يک فرد مکتبی است که درضمن تخصص را ھم درآنجا فرا ميگيرد .ما مسئله مکتبی بودن دانشگاھھا را نميتوانيم
فدای ھيچ چيز ديگری بکنيم .نميتوانيم ارزشھای غربی را بخاطر اينکه متخصص کم داريم يا اصال نداريم
دردانشگاھھا
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احيا بکنيم “ )حسين موسوی نخست وزير ،درمصاحبه با روزنامه کيھان ٢۶ ،شھريور .(١٣۶٣
“ دانشگاه جای تربيت متخصص نيست .ھدف نظام آموزشی ما فقط پرورش خليفه ﷲ است” )کاظم اکرمی وزير
آموزش و پرورش درمصاحبه راديو تلويزيونی ٢٣ ،آبان .(١٣۶٣
دانشگاه رياضی “امام جعفر صادق“ درآگھی خود مورد پذيرفتن دانشجو دررشته رياضی ،مواد امتحانی مسابقه
ورودی را چنين تعيين ميکند  ”:اصول اعتقادات اسالمی ،احکام اسالم ،تاريخ اسالم و انقالب اسالمی ،زبان
عربی ،شرعيات “ و درماھنامه ارگان ارتش جمھوری اسالمی مشخصات يک مکتبی واقعی چنين درجه بندی
ميشود  “ :اعتقاد به واليت فقيه ،عشق به شھادت ،بردواری موسی وار ،اطاعت ازروحانيون ،نيمساعت
مطالعه درشبانروز درتاريخ جنگھای زمان رسول اکرم و ائمه عليھم السالم” .
درچنين شرايطی منطقا جای تعجب نيست اگر اطالعات عمومی فارغ التحصيالن چنين دانشگاھھائی چيزی درحد
اطالع خود ول فقيه باشد که “ دو ھزار سال امريکا مارا استعمار کرده است”  ،و درحد اطالعات دستياران تراز
اول او که “ اسالم برای امنيت راھھای ھوائی اھميت زيادی قائل شده و حداقل مجازات راھزن ھوائی را اعدام
قرار داده است” )يوسف صانعی دادستان کل کشور و امام جمعه قم ۶ ،مھر  ،(١٣۶٣و ” :خواجه عبدﷲ انصاری
درقرن سوم ھجری يکی از عاملين برجسته استعمار بود” )ا .ابطھی درکتاب استعمار ضد اسالم ،مشھد.(١٣۶٣ ،
و بازھم درچنين برداشتی ،ازمحمد خاتمی ،رئيس جمھوری کنونی ايران ،درمراسم بزرگداشت شريعتی شنيده
ميشود که “ دانشگاھھای ما درسالھای پيش ازانقالب پايگاھھای الحادی برای برداشتن آخرين مقاومت دينی در
مقابل تمدن ضد دينی و ضد خدائی غرب بودند .اينھا مرعوب ھياھوی تبليغی الحاد بودند وقھرمانی اين صحنه
ھا واين پايگاھھارا روشنفکران بيدين غرب زده و ملحد بعھده داشتند .بچه ھای مسلمان ما دردانشگاھھای
ايران قاچاقی زندگی ميکردند”  .و اززبان خود ولی فقيه روح اله خمينی درباره پزشکی جديد و تدريس آن
دردانشگاھھای ايران پيش ازانقالب شنيده ميشود که “ استادان دانشگاه جندی شاپور اطباء رومی ويونانی بودند
که طب عالی يونان را به دانش آموزان ايران آموختند و طب يونانی رادرکشور رواج دادند .متأسفانه دولت
رضاخان طب يونانی را که برای عالج کليه امراض مزاجی بھترين وسيله بود و با سھلترين راه مطابق اقتصاد
اين خدمت را بھتر از طب امروز اروپا انجام ميداد ازبين برد و ريشه آنرا برای ھميشه از جھان برانداخت و
چنين خيانت بزرگی را به کشور ايران کرد .و ايرانيھا يکباره خود را باخته و با طب يونانی با ھمه قوا به مبارزه
برخاستند و مشتی جوانان بی تجربه را با تحصيالت بسيار ناقص برآن دسته کمی که يادگارھای طب يونانی بودند
چيره کرده و اساس آن طب رااز جھان برای ھميشه برچيدند .يکی ازدکترھای امروزی ميگفت برما و بر دکترھای
بزرگ اين کشور ثابت شد که کاری از طب اروپا برنمی آيد و داروھای اروپائی معالج نيست و فقط مسکناتی
است که ما بکارميبريم“.
............................................................................................................................
خواه فرھنگ شکوھمندی که “فرھنگ اسالمی“ شناخته شده است دستاورد خود اسالم بوده باشد و خواه دستاورد
امپراتوری عرب ،واقعيت امروزی تاريخ اين است که درجھانی که درکوتاه مدتی پا به قرن بيست و يکم خواھد
نھاد ازاين شکوه فرھنگی جزدرصفحات تاريخ نشانی باقی نمانده است .مجتمع نيرومندی که روزگاری درصف
مقدم تمدن و فرھنگ بشری جای داشت امروز بصورت مجموعه ناھماھنگی از پنجاه و دو کشور جھان سومی
درآمده است که ھيچکدام از آنھا رادرھيچ رشته ازاين تمدن و فرھنگ درھيچ صف مقدمی نميتوان يافت.
نمونه گويائی ازاين واقعيت رادردومين کشور بزرگ اسالمی جھان ،پاکستان ،ميتوان ديد ،زيرا که ازبزرگترين
کشور اسالمی ،اندونزی ،آمارھای جامعی دردست نيست .پاکستان کشوری است که ازتجربه ھندوستان درسال
 ١٩۴٧بوجود آمده است ،و تنھا علت وجودی آن مسلمان بودن آن است ،زيرا دربيرون ازاين عامل ،اين کشور
ازھمه جھات نژادی ،زبانی ،تاريخی و فرھنگی بخشی ازھندوستان است .طبقات حکمه ھر دوی آنھا غالبا در
انگلستان تحصيل کرده اند .زبان خارجی آنھا بی استثنا زبان انگليسی است و سيستم قضائی آنھا نيز ازروی
سيستم قضائی انگلستان گرده برداری شده است .با اينوصف ترازنامه پنجاه ساله آنھا بکلی با يکديگر تفاوت
دارد  :ھند ،بصورت بزرگترين کشور دمکراسی جھان درھمه اين مدت با سيستم دمکراتيک اداره شده است،
درصورتيکه پاکستان نزديک چھل سال ازاين مدت را درديکتاتوری گذرانيده است .ھند ازپيشرفت صنعتی
چشمگيری با کادر علمی و تخصصی نيرومند برخوردار است ،درصورتيکه پاکستان ازھيچ زيربنای صنعتی و
تخصصی مشابھی برخوردار نيست .درھند آموزش علمی مسير منطقی خود را نظير بقيه جھان پيشرو طی
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ميکند ،درصورتيکه نه تنھا دردانشگاھھای پاکستان ،بلکه حتی درپارلمان آن نحوه اين آموزش درضابطه تطبيق
يا عدم تطبيق آن با موازين مذھبی دربرابر عالمت سئوال قرار ميگيرد .درسال  ١٩٨٣سميناری در دانشگاه تل
آويو با شرکت دانشمندان علوم سياسی و جامعه شناسان اسرائيل و امريکائی بمنظور بررسی درمسائل مختلف
مربوط به انقالب اسالمی ايران برگزار شد تا دراين باره تبادل نظر شود که چگونه ميتوان از اين انقالب حداکثر
بھره را به سود اسرائيل و اياالت متحده و اصوال جھان غرب بر گرفت ،و متن سخنرانيھای اين سمينار دراواخر
نوامبر سال بعد درلندن منتشر شد .ازجمله نتايجی که دراين زمينه گرفته شده بود اين بود که انقالب اسالمی
ايران ميتواند از چندين لحاظ بصورت حربه موثری درتأمين منافع اسرائيل و امريکا مورد استفاده قرار گيرد.
نخستين فايده آن اين است که مسئله تشکيل حکومت براساس دين را با قاطعيت مطرح ميکند ،دومين فايده اين
است که چنين حکومتی از تکوين جنبشھای سازنده جلوگيری ميکند و بدين ترتيب نه تنھا درخود ايران بلکه
درھمه جھان اسالمی گرايش فعالی درزمينه ضديت با ھماھنگی اين کشورھا با پيشرفتھای علمی و صنعتی و
اجتماعی جھان امروز بوجود می آورد و مانع ازآن ميشود که ملتھای اسالمی به عنوان واحدھای مستقل برای
تأمين وحفظ منافع خود اقدام کنند .فايده سوم ازميان بردن روح ترقی طلبی و بھبود شرايط زندگی درميان
مسلمانان و دور نگاه داشتن آنان از عصر تکنولژی است .گزارش کلی کاراين سمينار درھمان زمان در ھفته
نامه کيھان چاپ لندن انتشار يافت.
...........................................................................................................................
روياروئی مذھب با دانش درنھايت ھمواره به زيان مذھب تمام شده است ،زيرا الزمه دانش پيشرفت بيوقفه ای
است که آنرا با ضوابط جزمی مذاھب متوقف نميتوان کرد .صاحبنظری از بسيار نزديک با اين واقعيت سروکار
دارد اخيرا دراين باره چنين نوشت:
“ مذاھب درنھايت ازرويا روئی خود با علم زيان ديده اند ،واگر آئين کاتوليک بيشتر ازديگران دراين روياروئی
ضرر کرده ،بدين دليل است که زياد تر ازديگران بدين راه رفته است .چه بخواھيم و چه نخواھيم ،روياروئی
دانش و مذھب نميتواند جزعقب نشينی منظم مذھب پيامدی داشته باشد ،زيرا که يکی ازاين دو برواقعيتھائی
موجود و مسلم متکی است ،درصورتيکه آن ديگری مدرکی جز آنچه خود ميگويد برچنين اصالتی ارائه نميدھد.
بھمين دليل از وقتيکه جھان دانش – عمدتا دردنيای غرب -به واقعيتھائی آسمانی و زمينی مخالف با اسطوره ھا
ی چند ھزار ساله مذاھب راه يافته است اصالت اين اسطوره ھا روز بروز بيشتر مورد ترديد قرار گرفته ودربسيار
موارد نيز اصوال نفی شده است .ھردوران” داغ” چنين روياروئی به نوعی عقب نشينی مذھب ،ولويا مھلتی
ده تا پنجاه ساله ،منجر شده است .حمالت ياکارشکنی ھای کليسا دربسيار موارد پيشرفتھای علمی راکند کرده
اند ولی ھيچوقت امکان متوقف کردن آنھا را نيافته اند ،واگر امروز مذاھب برخورد واقع بينانه تری با جھان
دانش دارند بسيار بيشتر ازآنکه به تحول فکری خود آنھا مربوط باشد بخاطر درک اين واقعيت است که ھر
اصطکاک تازه ای ھمچنان به زيان آنھا پايان خواھد گرفت .کشورھائی که پيشرفت علمی نيرومندی نداشته اند،
يا اساسا زمينه مساعد برای چنين پيشرفت علمی نيرومندی نداشته اند ،يا اساسا زمينه مساعد برای چنين
پيشرفتی درآنھا وجود نداشته است ،درمعتقدات مذھبی خود محکمتر مانده اند که از جمله آنھا ميتوان از دنيا ی
اسالم و ھندوئيسم و بودائيسم نام برد .درخود جھان غرب نيز تفاوت آشکاری دراين زمينه ميان کشورھا وجود
دارد .دراسپانيا ،بخاطر سابقه ممتد انکيزيسيون )تفتيش عقايد( ،دانشگاھھا تا چندی پيش مانند صدفی دربسته
به روی علوم جديد مسدود مانده بودند .نتيجه اين شد که اين کشور بزرگ  ۴٠ميليون نفری درتمام تاريخ
علمی خود حتی يک برنده جايزه نوبل در رشته علوم نداشته ،درصورتيکه انگلستان و آلمان ھر کدام تا کنون
درحدود  ۶٠برنده علمی نوبل داشته اند .در کشوری مانند ايتاليا نيز ،با آنکه خود آغازگر جنبش علمی عصر
مدرن بوده ،و باآنکه دانشگاھھای آن ازنخستين و از فعالترين دانشگاھھای اروپائی بوده اند و امروز ھم ھستند،
نفوذ سنگين کليسا ھرگونه نوآوری علمی راخفه کرده است و دولتھای اين کشور ھيچوقت شھامت يا توانائی
روياروئی بااين نفوذ رادرخود نيافته اند) ”.کلودالگر :خدا دربرابر دانش(  .نويسنده درپايان ارزيابی خود ھشدار
ميدھد که “ ھمچنانکه پيش ازاين بنام خدای کتاب مقدس غالبا باعلم جنگيده اند ،امروز مذھب “ اقتصاد “
ميکوشد تا به نام خدای دالرعلم رالگام بزند ،يعنی آنرا تنھا در اختيار خود بکار گيرد .نتيجه اين وضع ممکن
است خفقان تازه ای برای علم باشد ،البته به شرط اينکه پيش ازآن واپسگرانی يھودی يا بنياد گرائی اسالمی به
چنين نتيجه ای نرسيده باشند".
.............................................................................................................................
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بخالف آنچه کارگردانان ھردو جھان مسيحی و اسالم بصورت واقعيتی مسلم مدعی آنند ،استقرار دوھزار ساله
مسيحيت دراروپا و استقرار ھزارو چند صد ساله اسالم درآسيا و افريقا ھيچ تحول مثبتی رادرساختارھای سياسی
و اجتماعی اين سرزمين ھا بھمراه نداشته است :نه اروپای مسيحی تا پيش از دوران رنسانس و” عصر فروغ
“ شکوفائی مدنی يا انسجام سياسی يا رونق اقتصادی يا عدالت قضائی بيشتری ازدوران امپراتوری رم بخود
ديد ،نه آسياو افريقا ی مسلمان شرايط سياسی يا اجتماعی يا قضائی بھتر يا عادالنه تری ازآنچه دردوران ماقبل
اسالمی داشتند بدست آوردند .اروپای مسيحی درطول قرون دقيقا به ھمان راھی رفت که اروپای رومی بدان
رفته بود ،باھمان روحيه استيال طلبی و سلطه جوئی ،باھمان تبعيضات طبقاتی ،ھمان ستمگريھا ،و ھمان
روياروئی سنتی غرب و شرق که پيش ازآن درجنگھای ديرپای ايران يا يونان و سپس بارم و بيزانس تبلور يافته
بود ،واين باردر جنگھای صليبی وبدنبال آن درنبردھای استعماری تبلور يافت .جھان اسالم نيز ھمان راھھائی
رادنبال کرد که آسيا و افريقای ماقبل اسالم بدان رفته بودند .اسالم عرب چنان به راه ايران ساسانی رفت که به
تعبير حافظ ،مورخ بزرگ جھان اسالم ،خالفت اسالمی رونوشت کاملی ازحکومت ساسانی شدو بغداد بصورت
نسخه ثانی تيسفون درآمد و دربار خليفه رنگ دربار خسروان ايران را به خودگرفت .به تعبير توين بی مورخ
نامی قرن خود ما ،کار امپراتوری عرب تنھا اين بود که تاآنجا که بتواند پادرجای پای شاھنشاھی ھخامنشی
بگذارد .درھيچيک ازاين دو ماجرا نه جھان مسيحی ازمرزھای مدنی و فرھنگ يونان و رم و بيزانس فراتر
رفت ،نه جھان مسلمان دربيرون ازآنچه وارثان فرھنگ ھای ايران وھند ويونان بدان ارمغان دادند دستاوردی
پديد آورد .جھش فراگيرجھان مسيحی درقرون جديد نه تنھا مطلقا به مسيحيت مربوط نبود ،بلکه درست بعکس
درشرايطی صورت گرفت که سايه سنگين کليسا ازسر دانش و ھنرو فرھنگ دنيای مسيحيت برداشته شده بود.
واگر درھمين قرون درجھان اسالم چنين جھشی صورت نگرفت و تابه امروزھم صورت نگرفته است بخاطر اين
است که برخالف جھان مسيحيت ھنوز ھم سايه قشريت مذھبی برآن سنگينی ميکند.
اگر رسالت اساسی مذاھب پيشبرد اخالق وعدالت باشد  ،بايد پذيرفت که درھيچيک ازاين دومورد مذاھب”
توحيدی “ موفقيتی نداشته اند ،زيرا به شھادت تاريخ چه دردوران مسيحيت درغرب و چه دردوران اسالم
درشرق ،نه ظلم و تبعيض و بيعدالتی ازدورانھای ماقبل توحيدی آنھا کمتر بوده است ،نه ضوابط اخالقی جز
درشعارھای منبر و محراب نقش فرگير تری درجوامع داشته اند .تفاوتی که واقعا ميان اين دو دوران وجود
داشته اين بوده که دردوره ھای ماقبل توحيدی اين تبعيض ھا و بيعدالتيھا با منطق قدرت انجام ميگرفت،
درصورتيکه درجھانھای توحيدی برچسب مشيت الھی بدان زده شده و جنايت رنگ ايمان گرفته است .به گفته
صاحبنظری معاصر ،ازوقتيکه آئينھای توحيدی خدارا بصورت ابزار قدرت دراختيار کنيسه و کليسا ومسجد
گذاشتند ،ديگر مرزمعينی برای قدرت طلبی کارگزاران مسجد و کليسا و کنيسه باقی نماند ،و درست درھمين
مسئله قدرت است که ميبايد علل واقعی بحرانھائی را که امروزاين مذاھب با آنھا مواجھند جستجو کرد.
لودويک فوير باخ ،متفکر آلمانی قرن گذشته ،دراثر معروف خويش بنام” فلسفه ومسيحيت “ دراين باره نوشت
 “ :اگرھدف نھائی آئينھای توحيدی ،به ادعای خودشان ،استقرار عدالت بيشتر و موازين اخالقی فراگير تردر
جھان بوده است ،بايد پذيرفت که خدا دراين تالش خود شکست خورده و ھمه جا بازنده بوده است “ .و ھم او
در باره جھان مسيحيت متذکر شد که” درجھان کنونی ما مسيحيت درمفھوم واقعی خودش نه تنھا ازدنيای منطق،
بلکه از زندگی روزمره ما نيز رخت بربسته است ،و تنھا چيزی که ازآن باقی مانده اين تصور سنتی است که ما
ھمچنان مسيحی ھستيم”.
ھم کليسا و ھم مسجد ،درھمه قرون مسيحی واسالمی بسيار بيش ازآنکه مظھر حق عدالت و تقوی باشند ،ابزار
قدرت و جنايت و فساد بوده اند .کليسائی که بنام ژنده پوش ساده دلی عيسی نام بنياد نھاده شده بود -ھمان عيسی
که گذشتن شتری را ازسوراخ سوزن آسانتر از ورود توانگری به بھشت ميدانست – بصورت درباری غرق
درطال و جواھر درآمد ،باتشريفاتی مجللتر ازدربار شاھان ساسانی که واتيکان ازروی آن نسخه برداری شده بود،
و با پاپھای عظيمی که نه تنھا جامه ارغوانی وتاج فرمانروائی خود راازھمين شاھان ساسانی گرفته بودند ،بلکه
قدرت بيمنازع خويش رانيز درحدآنان باال برده بودند .درھمان نخستين ساليان باالنشينی کليسا بود که پاپ
گرگوريوی نھم گفت  ”:کليسا تا وقتی که نوخاسته و ضعيف بود ناگزير بود دربرابر مخالفان خود به راه آشتی
و مدارا برود ،ولی اکنون که نيرومند شده است ديگر برای چه ازقدرت خود بمنظور نابودی آنھا استفاده نکند؟".
و باھمين منطق قرنھای پياپی اين کليسا فرمان قتل عام وکشتار و شکنجه و سوزاندن درآتش دادو آنجا ھم که
اين جنايات بصورت علنی انجام نگرفت ،چون دوران برژيا ،مزاحمان ازطريق دريافت صليب زھر آلود ازدست
پدر مقدس ازسر راه برداشته شدند .بسياری ازديرھا وصومعه ھا تبديل به عشرتکده ھائی شدند که گوشه ای
ازاحوال آنھارا در "دکامرونه” اثر ادبی معروف قرن چھاردھم ايتاليا ميتوان يافت .درھمان حال کليسا بصورت
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بازار خريد و فروش مناصب درآمد .بنديکتوی نھم که دردوازده سالگی پاپ شده بود مقام پاپی خود را به
گرگوريوی ششم فروخت .بسياری از اسقف ھا درسنين کودکی با رشوه پدرانشان به کاردينالی رسيدند .پسر
بچه ای بنام گيبرتو دريازده سالگی اسقف اعظم شد و پسر بچه ديگری بنام آمدئو درسيزده سالگی درناربون به
ھمين مقام دست يافت .بسياری از اين جانشينان عيسی مسيح فرزندان حرمزاده خانواده ھای اشرافی بودند که
چون رسما عنوان پدرانشان را به ارث نميبردند با رشوه مقامات عالی کليسائی دريافت ميداشتند .سزار پرژيا،
که درھفده سالگی اسقف اعظم و درھجده سالگی کاردينال شده بود برادرش را در توطئه ای بقتل رسانيد ،شمار
بسياری ازمخالفانش را درضيافتی دسته جمعی کشت ،با خواھرش لوکرس برژيا رابطه عاشقانه داشت ،درحاليکه
ھمين لوکرس ھمخوابه پدرش پاپ برژيا نيز بود ،وباھمه اينھا پاپ بونيفا سيوی ھشتم فتوا صادر کرد که تبعيت
بی قيد و شرط ازپاپ نھم نه تنھا بر ھر مسيحی بلکه برھر فرد بشری ديگر نيز که خواستار نجات روح خود
درملکوت خداوند باشد واجب است .درھمانوقت بود که مقررات وحشتناک ديوان تفتيش عقايد )انکيزيسيون(
برای کسانی که جرأت اعتراض به حرمت مقام صليب داران عيسی مسيح را داشتند وضع شد .درمحاکماتی که
دراين ديواھا براه افتاد ،رئيس دادگاه ھم مدعی العموم بود ،ھم قاضی ،ھم دادستان ،ھم کشيش اعتراف گيرنده
مذھبی .رآی دادگاه او نيز قطعی و الزم االجرا بود و امکان تجديد نظر نداشت ،درست رونوشت گواھی شده
مقرراتی که در دوران ما دادگاه ھای شرع جمھوری اسالمی فقيه بمورد اجرا گذاشتند.
درجھان اسالم وضع مطلقا بھتر ازجھان مسيحيت نبود ،و گاه حتی خونخوارانه تر و فساد آلوده تر ازآن نيز
بود .تاريخ ھزار وسيصد ساله خالفت اسالمی ،چه دردوران اموی ،چه درعصر عباسی ،و چه درعھد خالفتھا
ی مصر و اندلس و عثمانی ،ازآغاز تا به پايان با خون وجنايت و فساد آميخته است ،وبااينھمه تقريبا ھمه اين”
امير المومنين"ھا القاب مستعصم با  ،مستنصربا  ،مستظھر با  ،مستکفی با  ،معتضدبا ،
معتمدبا ،متوکل با  ،واثق با و مستنجد با داشتند .سفاح ،نخستين خليفه عباسی ھمه بزرگان بنی اميه
رادريک مجلس ضيافت سربريد و دستور داد که روی اجساد غالبا نيمه مرده آنان سفره غذا بگسترانند و خود و
ھمراھانش برسر آن سفره به صرف غذا پرداختند ،درحاليکه کشتگان نيمه جان درزير پايشان ناله ميکردند وجان
ميدادند.
عموی سفاح که ازطرف اومأمور سرکوبی وقتل بازماندگان اموی درھمه سرزمينھای اسالمی شده بود ،کينه
توزی را به مردگان نيز کشانيد و گورھای امويان مرده را شکافته اجسادشان را ازخاک بدر آورد و ھمچنانکه
خود آنھا درزمان قدرت جسدھای مخالفانشان را به دار می آويختند يا مثله ميکردند،عبداله نيز بامردگان بنی اميه
چنين کرد ،چنانکه جسد ھشام بن عبدالملک را که ھنوز نپوسيده بود ازگور درآورد و ھشتاد تازيانه برآن زد
وسپس سوزانيد.
ھارون الرشيد تنھا درعرض يکروزو يک شب ١٣٠٠ ،نفر افراد خاندان برمکی راکه وی ھمه قدرت و شکوه
خويش را مرھون آنان بود بدست جالدان خود سپرد و حتی يک تن از زنان و کودکان آنانرا درکشتاری که ماجرای
معروف “ شب چاقوکشان “ آدلف ھيتلر رونوشتی ازآن بود زنده نگذاشت ،زيرا به روايت مشھور وزير او جعفر
برمکی برخالفت دستور وی باھمسر قانونيش عباسه خواھر خليفه ھمبستر شده بود ،درحاليکه ھارون الرشيد
خود خاطر خواه عباسه بود .ھمين خليفه بزرگ مسلمانان که مومنان درپشت سرش نمازجماعت ميگذاشتند،
دردورانی که اين جعفر برمکی وزير سوگلی اوبود شبھا تا بامداد باوی به باده نوشی و عياشی ميرفت ،وعليرغم
آنکه موسيقی ورقص دراسالم حرام بود ،سه ھزار خواننده و نوازنده و رقاصه دردربارخالفت خود داشت که
سرپرستی آنانرا خاندان ايرانی “ موصلی” عھده داربود.
خليفه عباسی ،المعتصم با  ،چنانکه نظام الملک درسياستنامه خود مينويسد به شکرانه آنکه سه سردار مبارز
ايرانی ،بابک خرم دين و مازيار و افشين راکه ھرسه آنھا به حيله و نه از طريق مردانه اسير شده بودند به دار
آويخته بود ،مجلس ضيافتی ترتيب داد که درطول آن سه بار پياپی مجلس راترک گفت و ھربار ساعتی بعد بدان
بازگشت ،و درپايان بار سوم درپاسخ حاضران که جويای علت اين غيبت ھا شده بودند فاش کرد که درھر بار با
يکی ازدختران پدر کشته اين سه سردار ھمخوابگی کرده و بکارت آنان را برگرفته است ،و اووحاضران ازاين
بابت به نماز ايستادند و خداوند راشکر گفتند.
دراسپانيای مسلمان ،بدستور عبدالرحمن آخرين فرد خاندان بنی اميه که توانسته بود از قتل عام اين خاندان
بگريزد و خود را پس از چند سال به اندلس برساند و درآنجا به امارت برسد ،والی عرب شھر طليطله
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)تولدو(ضيافتی ترتيب داد و ھمه اعيان و اشراف شھر را که با امارت عبدالرحمن نظر مساعد نداشتند به عنوان
آشتی بدان دعوت کرد ولی تمام اين عده درداخل قلعه بدست دژخيمان به قتل رسيدند واجسادشان درخندقی که
قبال بدين منظور حفر شده بود انداخته شد ،بی آنکه صدای موسيقی ضيافت درداخل قلعه و صدای طبل و
شيپورنظاميان درخارج آن اجازه رسيدن ناله ای آنانرا بگوش ديگران بدھد .شمار قربانيان اين کشتار که تا
شامگاه آنروز ادامه يافت بعدھا ھفتھزار نفر برآورد شد.
درمصر آغاز فرن نوزدھم ،محمد علی پاشا بنيانگذار آينده سلسله سلطنتی مصر که ملک فاروق آخرين پادشاه
آن بود ،بمحض آنکه به عنوان والی عثمانی درمصر وارد قاھره شد ،بھمين ترتيب کليه بزرگان مماليک –
سلسله ای را که پيش ازآن برمصر حکومت ميکرد – به قلعه حکومتی معروف به ضيافت دعوت کرد و آنانرا
يک به يک درتاالر ضيافت بدست جالدان خويش کشت وکالبدھايشان را به درون چاه افکند.
درامپراتوری عثمانی که با شعار تجديد آزمايش صدر اسالمی عرب برای بنيانگذاری يک خالفت جھانگير اسالمی
به ميدان تاريخ آمد ،ولی بصورت “ مرد بيمار اروپا” صحنه اين تاريخ را ترک گفت ،کشتار و ستمگری وفساد
و ارتشاء سکه رايج بود .بارھا شيعه ھای تبعه اين امپراتوری ،تنھا به گناه شيعه بودن ھزار ھزار به فتوای
مفتيان و به فرمان سالطين گردن زده شدند .خفه کردن وسربريدن و زھر دادن وکورکردن افراد ذکور خانواده
سلطنت درآغاز پادشاھی ھر سلطان تازه امری سنتی بود .درحرمسراھای بيشمار سالطين و اشراف ،ھزاران زن
جوان و زيبا بخاطر سوء ظن غالبا بجای شوھرانشان دردرون کيسه ھای سربسته به دريا افکنده شدند و تنھا
درپی اعالم جمھوری توسط کمال پاشا )آتاتورک( اجساد برخی از آنان از آبھای بسفر بيرون کشيده شد .در
جنگ جھانی اول بيش از يک ميليون مرد و زن و کودک ارمنی در يکی از بزرگترين جنوسايد ھای قرن در اين
کشور قتل عام شدند .وبا اطن ھمه روح ﷲ خمينی درکشف االسرار خود سقوط چنين خالفتی را توطئه ای جھانی
عليه اسالم دانست وعلی شريعتی در »تشيع علو و تشيع صفوی" خويش قوميت گرايی را مسئول اين شمرد که
»قدرت جھانی خالفت وسيع اسالمی" متالشی شود و احيای حس مليت اين پيکره عظيم را با تيغ ناسيوناليسم
لقمه ،لقمه کند".
شاه اسماعيل اول سلطنت خود را با کشتار وحشيانه بيست ھزار تن از مردم تبريز آغاز کرد ،زيرا اين مردم
حاضر نشده بودند يکروزه معتقدات مذھبی خودرا زير پا بگذارند وزبان به لعن سه خليفه اول از خلفا راشدين
که آن زمان مورد اعتقاد واحترام آنان به عنواناھل تسنن بودند بگشايند ،در نتيجه قزلباشان شاه اسماعيل ھمه
آنانرا جابجا با تبر به دو نيم کردند يا شکم دريدند .در ھمين تبريز ،عليرغم حرمت نبش قبر در اسالم ،استخوانھای
دشمندان خاندان شاه اسماعيل را بدستور او از گور بيرون کشيدند و در کنار سرھای بريده دزدان وروسپيان
سوزاندند .زنده خواران او که قورچی لقب داشتند الشه شيبک خان ازبک را که مذھب سنی داشت به دندان پاره،
پاره کردند وخوردند ،و مباشرانش کاسه سرھمين شيبک خان را زرگرفتند تا پياله باده نوشی شاه اسماعيل شود.
نوه اين پادشاه ،شاه اسماعيل دوم ھر شش برادر خويش منجمله آخرين آنھا را که ھنوز شيرخواره بود کشت و
در يکروز پانصد تن از صوفيان وارسته را سربريد .شاه عباس اول پدرش را تا به ھنگام مرگ در زندان نگاه
داشت و فرزند ارشد خود را سربريد و دو فرزند ديگرش را کور کرد ،وجانشين او ،شاه صفی ،خونخارترين شاه
دودمان صفوی مادر و زن وفرزند شيروار و عموی کور خودرا کشت و ده ھا نفر از نزديکان خاندانش را نابينا
کرد.
عليرم حرمت شراب ،ھمه پادشاھان صفوی بجز آخرين آنان چنان در باده نوشی افراط کردند که چھار تن از آنھا
از شرابخواری جان سپردند .شاه عباش با عنوان "کلب آستان علی" ھرشب به بازار ونيزيان اصفھان ميرفت
ونا بامداد با نوپسران ونيزی باده مينوشيد ،و وقتی ھم که برای تيمن و تبرک با پای پياده از اصفھان تا مشھد
به آستان بوسی امام رضا ميرفت ،منزل به منزل بساط رقص وآواز وباده نوشی او گسترده ميشد ،و چنانکه
شاردن در سفرنامه خود مينويسد  ١٠٠ھا روسپی ھمسفر سپاھيانش بودند .به نوشته جھانگرد ديگر ،توماس
ھربرت ،بھترين نحفه حکام به درگاه شاه شراب ناب با جوانان خوبرو بود .ھمين مرشد بزرگ برای حاکم فارس
امان نامه ای به خط خود در پشت قرآن نوشت و توسط شيخ بھايی برای او فرستاد ولی دوروز بعد دستور کشتن
ھمين حاکم را داد.
وھمه اينھا دستاورد دورانی بود که عصر طاليی تشيع به شمار ميآمد و علماز عظام از زمين ميجوشيدند و
ھرروز سادات تازه ای با شجره نامه ھای موثق سربرميآوردند ومقاير تازه ای برای امامزاده ھايی ناشناخته که
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از طريق خوابنما کشف شده بودند ساخته ميشدند و متوليانی تازه برآنھا گماشته ميشدند وزيارتنامه ھای معتبری
بنامشان تنظيم ميشد.
در دوران قاجار جنايت وفساد بنام مذھب از اين نيز فراتر رفت و اين بار نوکری استعمار نيز بدان افزوده شد.
ملکم خان سفير ايران در انگلستان در تاريخ ايران خود نوشت:
"امروزه روحانيون در ايران ھريکی خود در مقام اميراالمرای ملت ھستند .کسب وتجارت آنھا ،فالحت آنھا،
خوردن خون و گوشت يک مشت رعيت بی صاحب و بی پناه است .جناب مجداالسالم نايب مناب پيغمبر اکرم
کالسگه چند اسبه سوار ميشود ،عمارت ھای رفيع وزنان متعدد دارد ،ھرکدام از آقا زاده گانش به فراخور متاع
دکانداری عده ای عيار طرار به اسم محرر دارد و خرج ھمه آنھا از مال مسلمانان بيچاره بواسطه احکام باطله
وتصرف در امواد صغير و کبير و ظلم و تعدی در حق برنا و پير تامين ميشود".
در قصص العلمای تنکابنی از سيد محمد باقر شفتی روحانی مقتدر عصر قاجار نقل شده است که؛ "اين خادم
شريعت ،زمانی که وارد اين واليت شدم سوای يک جلد کتاب مستدرک که به خط خودم کتابت کرده بودم چيزی
ازمال دنيا نداشتم" ،و ھمين قصص العلما گزارش ميدھد که ”ھمين روحانی حقير تنھا چند سال بعد ازآن در شھر
اصفھان صاحب چھارصد کاروانسرا و زياده برھزار باب دکاکين بود و افزون برآن امالکی دربروجرد داشت که
درآمد ساالنه آن ھا ششھزار اشرفی طال بود ،و امالکی نيز دريزد داشت که ساالنه دوھزار اشرفی طال عايدی
داشت ،و عياالت حجت االسالم قطع نظر از پسران ايشان و عياالتشان بيش از يکصد نفر درشمار آمده بودند از
زنان و کنيزان ،و ھفت پسر داشتند ھر يک دارای اندرونی و بيرونی عليحده که خود حجه االسالم برايشان
خريده بودند" .مورخ نامی دوران خود ما ،عباس اقبال ،درباره ھمين شفتی متذکر شده است که شماره کسانی
که بدست خوداوبه عنوان اقامه حدود شرعی کشته شده بودند تا يکصد و بيست نفر برآورد شده است.
مورخ سرشناس ديگر عصر قاجار ،مھديقلی ھدايت ،درکتاب خاطرات وخاطرات خود حکايت ميکند که درھمان
سالی که کشور دچار قحطی بود و مردم دسته دسته از گرسنگی ميمردند ،حاجی آقا محسن مجتھد نود ساله
اراکی درانبارھای خود ٢۵٠ , ٠٠٠خروار گندم احتکار کرده بود که ازقريب صد پارچه ملک ششدانگی اوآمده
بود و ھمين مجتھد بزرگوار بطوريکه ميگويند ازپدر مرحوم خود فقط قطعه زمين کوچکی به ارث برده بود که
سالی ھفده من گندم محصول آن بود .نويسنده کتاب ميپرسد “ آيا واقعا خداوند رحمان و رحيمی اين اموال حالل
رااز گلوی چند ھزار گدا و گرسنه مخلوق خود بريده و به جناب آقا داده و درجواب مناجات شبانه آقا که اين ھمه
مال دنيا راميخواھم چه کنم باو گفته است که تو نميدانی که من دوستی مخصوص باتوواجدادت محمد و علی
رابرای ھمين مأمور کردم تاباآنھمه جنگھا و کشتارھا مردم را مسلمان کنند تا اين مسلمانان بعدا بامشقت برای
تو زراعت کنند وتو محصول کارشان را احتکار کنی و درسال قحطی به چندين برابر قيمت بفروشی ،و اگر درکار
کوتاه بيايند آنقدر درحبس نگاھشان داری تا بميرند؟"
مورخی ديگر ،علی اصغر شميم ،درارتباط با مجتھد سرشناس ديگری ازدوران قاجار ،آقانجفی ،که عمال
فرمانروای بيمنازع اصفھان بودنقل ميکند که وقتيکه ظل السلطان فرزند ارشد ناصرالدينشاه به حکومت استان
ھا ی اصفھان و لرستان برگزيده شد ،يکی ازچاقوکشان اصفھان ک بجرم آدمکشی تحت تعقيب مأموران حکومت
بود به خانه اين آقانجفی پناھنده شد .مجتھد اعظم به مأموران حاکم جديد ھشدار داد که بھتر است شاھزاده پا
روی دم ما نگذارد ،و ظل السلطان درجواب پيغام فرستاد که گفته آقارا اطاعت ميکنم ،اما خوب است ايشان نيز
حدودی برای دم خودشان معين کنند ،زيرا ازوقتی که به اين شھر آمده ام به ھر جاکه پا ميگذارم ميگويند اينجا
درمحدوده دم آقا است".
و سرانجام ،اسنادی که درتاريخ ارزنده محمود محمود بنام روابط سياسی ايران وانگليس درقرن نوزدھم ،نقل
از آرشيو سری وزارت امور خارجه انگلستان ارائه شده ،و بعد ازاونيزدرکتاب حقوق بگيران انگليس درايران
مدارک بيشتری توسط اسماعيل رائين بدانھا افزوده شده است ،با ذکر دقيق اسامی ومشخصات افراد مورد بحث،
روشن کرده اند که عده بسياری از اين مجتھدان عاليمقام درطول ساليان دراز ازسفارت فخيمه انگلستان درايران
حقوق ومقرری ماھانه ای دريافت ميداشتند که خود سر آرتوھاردينگ وزير مختار بريتانيای کبير بعدا درکتاب
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 A Diplomat in the Eastخود درباره آن نوشته است" :اختيار تقسيم وجوه موقوفه"” ،اود” دردست
من اھرمی بود که با آن ميتوانستم ھمه چيز را درايران و عتبات بلند کنم و ھر مشکلی راازميان بردارم".
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