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  پيشگفتار
  گفتم اي مسند جم جام جهان بينت كو؟

    گفت افسوس كه آن دولت بيدار بخفت           
  ظفحا

                                                          
 ايشان. را در كتابي خواندم خمينيامام گاه سرگرفتم كه فرازي از سخنراني را آن راستش نوشتن اين كتاب

  :رو به حكومت شاه گفته بود 
روحاني با ترقي و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي كشور . ..ند مرتجع ايد به ما مي گوي ...« 

آيا اسالم برنامه ي مترقي ندارد ؟ آيا علما و روحانيون اسالم  ...تهمت مي زنند. مخالف نيست 
لفند؟ علما با چه امر مترقيانه اي مخالفت كردند؟ شما سد خواستيد ابا ترقي و پيشرفت مخ

كارخانه خواستيد وارد كنيد نگذاشتند؟ ذوب آهن خواستيد  ... بسازيد جلوگيري كردند؟
آيا شما خواستيد هواپيما بسازيد به آسمان باال ببريد ، كرات ...ند؟ درست كنيد ممانعت كرد

  )حميد روحاني.بررسي و تحليل نهضت امام خميني( » ....؟ديگر را تسخير كنيد ، روحانيت جلوگيري كرد
مي دانيم كه رژيم شاه  همه ي ما .من شكل گرفتذهن جنبش فكري در يك  پس از خواندن اين فراز،

بخشي به حكومتش به  اه براي تثبيت شاهنشاهي و مقبوليتش. رفت علمي كشور را نداشتپيشچندان درد 
در پي اين بود كه جامعه را  .لم كندع ي بودن ،را در برابر اسالم استفاده ازاين بود كه ايراني بودنءدنبال سو

پس سرچشمهء .نبود ياما به دنبال پيشرفت علم،  با مظاهرغرب آشنا كند و ژست مدرنيته را به خود بگيرد
هم آن روزاين سخن گاهي از سوي محافل روشن فكري  اين به قول امام ؛ تهمت ، از كجا آب مي خورد؟

  . مطرح مي شد
   چه پيشينه اي در روحانيت بود كه رژيم شاه آن را دستاويز حمله قرار داده بود؟

ساختند و ما ... و هواپيما وغربي ها كارخانه  هستي يافت كه چه شددر ذهنم اين پرسش  در ادامه
  ؟ !نساختيم



 

 
٦ 

 رياضي تجربي و و گرفته تا علوم طبيعي از انساني و اجتماعيچرا آن ها در همه ي رشته هاي دانش 
  ؟!ما نكرديمپيشرفت كردند و 

برقرار است كه رژيم شاه يدن دانش با روحانيت اره نساختن و به فضا نرفتن و نبالچه پيوندي ميان طي
  ؟مي انداختشور را به گردن روحانيت ي كگعقب ماند

درميان مي گذاشتم  بعضي استادان را با آن هابراي پرسش هايم بودم و از آن روز پيوسته به دنبال پاسخ 
  . دليل تراشي بودند، هركدام در مقام پاسخ دادن كه نه . يا درباره ي موضوع كتاب هايي مي خواندم

   .ردامي شمعقب ماندگي  ي را دليلاستعمار بيروني و استبداد درونيكي 
    .!.ديگري ريشه اش را بي استعدادي ما ايراني ها در زمينه ي علم مي داند

   .دناعراب پيوند مي زرا به حمله ي  عقب افتادگييكي 
  .عامل عقب ماندگي مي پندارندنفس وجود دين را  كساني هم

مغول ها و  حمله ي خانمان سوز و ويرانگرِ )ما چگونه ما شديم(صادق زيبا كالم در يك فصل ازكتاب 
مي داند و در فصلي ديگر پايين بودن ميزان بارندگي ايران  ي هايشان را از داليل واپس ماندگيِكتاب سوز

  ..شور را يكي ديگر از داليل به شمار مي آورددر ك
 )خودماني معه شناسيِجا(و احسان نراقي در كتاب  )خلقيات ما ايرانيان(پيش از او جمال زاده در كتاب 

به ريشه هاي جامعه شناسانه ي عقب ماندگي اشاره كرده اند و خصوصيات بد جامعه ي ما را برشمرده و 
  .  دليل پسرفت مان دانسته اند

 را به سود نيايراهويت تا جايي كه توانسته  ، )چرا عقب مانده ايم(ب خود به نام علي محمد يزدي در كتا
عقب  هاي فردي و جمعي ايرانيان را علت العللويژگي ، و با منطقي ضعيف ه كوباند ، هويت اسالمي

 خصوصياتي چون! زائيده ي اين علت العلل است معتقد است داليل ظاهري ديگر،و  ماندگي مي داند
   ..و به جاي روبرو شدن با آن هميشگي مان از مشكالتيا گريز  .ايراني ها سست عنصري و تنبلي ما

مي گويد ما ايراني ها زنده كش و مرده پرست هستيم و هرگاه كسي  )نخبه كشي(كتاب  علي رضاقلي در
توطئه  ، دست به اصالحاتي در رفتار اجتماعي و باورهاي غلط مان بزند ،راي پيشرفت كشور، ب خواسته

اش  اسطورهسپس به رسم هميشه  ؛ مگرفته اي چيده ايم و چون از ميان برش داشته و جانش رااي عليه او 
  .ساخته ايم
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شان  مي پيشرفت نكرده اند كه انديشمنداندكتر عبدالكريم سروش معتقد است به اين دليل كشورهاي اسال
چه توجيه ، تفسير و توضيح آن  دكترانه در مقام، به تعبيري و  مي ديدند و عادي همه چيز جهان را طبيعي

طبيعي عادي و غيرين است كه همه چيز آن غيرغربي به جهان ا اما نگرش انديشمندان .برآمده اندكه هست 
از اين  .چه كه بايد باشد  آنبوده اند در راستاي رسيدن به است و مهندسانه به دنبال تغيير و دگرگوني 

  .پندارد آزاد و رها ، شرقي خود را در جهاني كه همه چيزش حتي استبدادش طبيعي است انسانِ ؛ي رو
به اين . درب اين زندان مصنوعات را بشكندمي بيند و مي خواهد بيعي جهان را غيرط ، اما انسان غربي

  .!.شرقي نهذهن و  غربي خواهان دگرگوني استذهن دليل 
  .نيست ي آن همه راستش بايد گفت كه اين همه هست ولي

لكه هيچ كدام علت اصلي نيستند ب ولي .ند و در ظاهر قانع كننده اندهمه ي اين دليل ها ريشه در تاريخ دار
   . همگي معلول عقب ماندگي اند و البته به عقب ماندگي و تداوم آن دامن مي زنند

كه شايسته اش بود ،  به آن اندازه از بالندگي چرا فلسفه ي ما: مثأل كه  ود پرسيده ايمهيچگاه از خ آيا
   ؟تا ديدي مهندسانه به جهان پيدا كند نرسيد

وز انديشه هاي سياسي فالسفه ي قديم ما از نگاه آكادميك اگر امر. فلسفه ي سياسي ما نيز همين طور
پختگي آن اندازه از گرفته شد و به براي اين است كه جلوي رشد آن  پيش پا افتاده به نظر مي رسند

  .شدتا نظريه هاي استبدادي را به چالش بك نرسيد
از اين راه يك  هميشه اين موضوع بررسي شده كه چه كسي حكومت كند وفلسفه ي سياسي ما در 

اما هيچگاه بررسي نكرده به چه شيوه . ابرانسان نيك كه در جهان واقع وجود ندارد را متصور شده است
انديشه  .ود كه خودكامگي حاكمان كمتر گردد و ستم شان به رعيت بي چاره كاهش يابداي حكومت ش

  .استهاي سياسي فالسفه ي ما در روش حكومت كردن تنها چند اندرز اخالقي 
  چه بوده؟ نظريه هاي سياسي مانع رشدبايد ببينيم  پس نخست

  .اما فرضيه هاي ديگر
ينكه بزرگانمان پند با ا شيم و مرده پرست و اسطوره ساز و افسانه باور؟زنده كُايراني ها  چرا ما به راستي

  ام مرحمتي كنامروز كه در دست تو                        :مان داده اند
  چه سود اشك ندامت ، دم خاكفردا كه ش
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اي تاريخ در جويندگي دانش آن قدر يك ج چرا ملتي ، نينديشيده يا نخواسته فكر كند كههم اين كسي به 
    مي ربايد و در زمانه ي ديگر سست عنصر و دل مرده  ت را از ديگر ملت هاكه گوي سبقپرتكاپو است 

   ؟راكد
  . ي در ژن و نژادش نيستپس داراي استعداد هست و سست عنصري و تنبل

هيچكس از خود نپرسيد كه چرا ملتي در دوره اي داراي صفات پسنديده و نيك بي شماري است و در 
   زمانه ي ديگر چاپلوس و دروغگو و متقلب؟

  .ش نيست بلكه برگرفته از محيط استويژگي ذاتي ا ، اخالقييلت هاي سالوسگري و رذ بنابراين
عقب ماندگي ساير  .عقب ماندگي علمي مان باشد عثما ايراني ها با خالقييلت هاي اض كه رذيا به فر

   چه دليلي دارد؟و عرب زبان كشورهاي مسلمان 
   دليل توسعه نيافتگي بعضي كشورهاي آسياي شرقي چيست؟

  ؟ است اخالقيات به طور كامل رعايت شدهمگر در كشورهاي پيشرفته يا 
   .را علت العلل عقب ماندگي پنداشت ائل اخالقيتوان رذ نمي كه  با طرح اين پرسش ها مي فهميم

  . خصوصيات بد جمعي و رذائل اخالقي ، خود ، مولود عقب ماندگي است
، داراي ) و نه يك جامعه ي پيشرفته(و به عقالنيت نرسيده  به سخنِ ديگر يك جامعه ي عقب مانده

است ...) ويدي،دورويي،كم كاري،اختالس مشكالت،سست عنصري،نا ام گريز از(اينچنين صفات بد جمعي 
بلكه اين عقب ماندگي است . عقب ماندگي را پديد آورده باشند و اين طور نيست كه اين ويژگي هاي بد ،

د كه عقب مانده بمانيم اما نكمك مي كن، البته اين خصوصيات بد . كه يك جامعه ي بد را  به وجود آورده 
  . آن هستند زاييده ي ليل عقب ماندگي نيستند بلكهخود د
كه بسياري از دروغگويي ها و رياكاري ها و  موضوع بنگريم متوجه مي شويم فانه تر بهموشكاتي وقپس 

. بوده است زير سايه ي استبدادبراي ادامه ي حيات و چاره جويي دست و پا زدن  نيز نوعي دورويي ها 
  .گاري با محيط است در تالش براي ماندندورويي ما ايراني ها نوعي ساز. چاره اي جز اين نداشتند

ما چاره اي جز تاييد نداريم و تازه بايد خودمان را به  ؛ به قول سعدي اگر سلطان روز را شب بگويد
وگرنه  وين راهم نشان قبله ي عالم بدهيم ؛نفهمي بزنيم و وانمود كنيم كه ستارگان را مي بينيم و ماه و پر

  .مي شويم قدرت مطلقه خشم گرفتار تهم به بي بصيرتي مي گرديم وم
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است كه ممكن است به  يمذهبعرفي يا سنتي ، تيجه ي بعضي سخت گيري هاي نادرست ندليل ديگر نفاق 
،  بد شمرده شود و از راه درستش تأمين نگرددوقتي يك نياز طبيعي انسان  .دنشكل قانون هم درآمده باش

  . گويد ، سالوس گري كند و ستم روا داردبراي برآوردن نيازش دروغ ب فرد مجبور مي شود
فرد ظاهر خود را پاكدامن  و از راه درستش ارضاء نشود، براي مثال وقتي غريزه جنسي سركوب شود
  .  نشان مي دهد ولي پنهاني كارش را مي كند

صول وقتي خيابان هاي شهري با ا براي مثال. نتيجه ي نبود علم است نيز پرهيز از روبرو شدن با مشكالت
تا كمي باران ببارد آب جمع مي شود و شهروند چنين شهري مجبور است به  ،ساخته نشده باشند مهندسي

    .  بسازد و بسوزد شدن با اين مشكل ،جاي روبرو 
بارندگي نيز نمي تواند دليل قانع كننده اي باشد زيرا پيشرفت را تنها در توسعه ي كشاورزي و  ميزان كمِ

درست است كه همه ي تمدن هاي نخستين بر پايه ي آب و كشاورزي شكل گرفتند  .تك بعدي ديده است
همچنين مي شد در . اما اين مشكل در ايران از همان آغاز با مهندسي آب و مديرت كردن آن حل شد

مناطق پرباران كشورمان پيشرفت اوليه اي حاصل شود و سپس اين دستاورد به مناطق كم باران كشور 
  .تبديل نمايد... ها را به قطب هاي صنعتي ، معدن ، بازرگاني ، دريانوردي وبرود و آن جا

توسعه  ايندليل بي تقصيريم و  خود در عقب ماندگي مان ما گونه كه بعضي از جنابان مي گويند ؛آن يا اگر
پيش  .دشده ومي شون ه ترقي ما ملت ستمديده ي بي نوا،را سد  ابرقدرت ها بوده اند و به عمد، نيافتگي 

  از آمدن آن ها چه؟ 
تاريخ پر فراز و نشيب مان در در دوره اي از درست است كشورهاي قدرتمند به قول آقاي زيباكالم ؛ 

فتيم؟يا اگر آن را بد نربراي امتياز گيري به كشور آن ها اما چه شد كه قبل از آن ما  .ندنفوذ كرد ايران
پس ! ست ي جهان اما اصال نمي دانستيم كه انگليس كجا؟ دست كم با آن ها رابطه داشته باشيمبدانيم ، 

ره نخست ما عقب افتاديم كه بعدش آن ها آمدند و از جهل و بي خبري ما به سود زراندوزي كشور خود به
  . بردند

كشور و دولت ما به سمت زوال و تباهي رفت كه توان نخست . گونه بودحمله ي مغول ها و اعراب هم اين
ارتش امپراطوري  سپاهياني كه روزگاري. را گرفتريبان ما دك شد و خواري شكست گاننيز سپاهيان 

  ه شانهاي زنگ خوردب باديه نشين با شمشيرچگونه به يكباره از مشتي عر، درهم مي شكست را روم 
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  ؟!ندشكست خورد )مغول هادرست مثل (
تفاقأ دين هم داشته اند امروز يا اگر نفس وجود دين دليل پيشرفت نكردن است چرا كشورهاي غربي كه ا

  در فرانسه و انگليس چه روي داده و چه گذشته كه در ايران اتفاق نيفتاده و چرا نيفتاده؟  پيشرفته اند؟ 
 علت،  محترم مطرح مي كنند بعضي استادان كه را اين پاسخ هايي با طرح اين پرسش ها درمي يابيم كه
   .است حقيقي للعلت الع عقب افتادگي نيست بلكه معلول يك

  .ستا يك علت اصلي ي زائيدهبلكه خود نيست،  بر پسرفتليل اين ها د
علت عقب ماندگي جلوه مي كنند  پشت سر هم اند كه در آغاز جستجو، يك رشته علت هاي سلسله وار و

يك علت . خود اين علت هاي ظاهري معلول يك علت ديگرنداما  دنمي رسو به ظاهر درست به نظر
اين علت العلل كدام . دنادر همه ي اين هاست و اين علت هاي فرعي از آن به وجود مي آيهست كه م

  است؟
 شايد ، تاريخي غرق كردم_لول هاي فلسفياين چنين بود كه ذهن پرسشگر خود را در گرداب علت و مع

  : ي از اخوان ثالث افتادچشمم به سروده ا به جايي نمي بردم تا كه هرا ولي .بيابم يجواب
  ما فاتحان شهرهاي رفته بر باديم

  باصدايي ناتوان تر زان كه بيرون آيد از سينه
  ...رفته از ياديم  راويان قصه هاي

  : ، اين چند مصرع مرا متوجه ي نكته اي بس مهم كردشعر و ملي گراييجداي از جنبه ي احساسي 
  )تاريخ و باورهايمان فرزندما زاده ي زمان و مكان خويش هستيم (

ن با پي بردن به اي .جامعه را مي توان در يك جاي تاريخ يافت و وضعيت يك ريشه ي هر اعتقاد يعني
 با دين متوليانو رابطه ي  و پس از اسالممطالعه ي تاريخ ايران پيش از اسالم  نكته ي انديشه ساز بود كه

آغاز را  - ن بدعت بودنوآوري يا هما انلشدنباناگزير كه  -  خرد و دانش حكومت و از سوي ديگر با اهل
   ؟..با عقب ماندگي هست يا نه و دولتتا بنگرم كه آيا پيوندي ميان علماي دين  كردم

ر تبيش،  همه ي فرقه هاي اسالميدرو پيروانشان ) عرفا(و اهل طريقت ) فقها(شريعت  اهل به ويژه ديانت
  . از ديانت پيش از اسالم توجه ي مرا به خود جلب كرد
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رم بنگا با تاريخ ديني اروپا مقايسه كنم تا آن ر، داري در ايران خ دينياز بررسي تار ه بعدپس برآن شدم ك
ها  كه چرا غربيبرسم به پاسخ اين پرسش ، شايد  هست تنادي اهل كه چه رابطه اي ميان عقب ماندگي با

  ؟ شرفت كردند و ما نهپي
  .ه ي اين تحليل را تقديم مي دارمچكيد - حكومت ها نه آمد و شد  - به دنبال تحليل تاريخ هستم چون 

. نلرزد تعصب و به قلمم به خطا نلغزدتا  دست كم ، ظرف زمان و مكان خويش را شكسته باشم ميد كه ،ا
لبخندي زدم  ،نسبت به همه كس و همه چيز پس لحظه هايي همه ي خشم و مهرها را كنار گذاشتم و

   :گريستم كه در يأسي فلسفي آزادانه نگريستم و و
  

شت و دروددهقان قضا بسي چو ما ك  
                غم خوردن بيهوده نمي دارد سود

    
  89دي ماه .  لفا. ح

  
           

  
                                                           

  
    

  
  

  



 

 
١٢ 

  سرآغاز مه آلود دين
                                

به كشتن چراغ ... آن كه بر در مي كوبد شباهنگام ... ر غريبي است نازنين روزگا... به انديشه خطر مكن 
  واحمدشامل  .نور را در پستوي خانه نهان بايد كرد... آمده است 

  
مي خواستم اين پند و اندرز احمد شاملو را آويزه ي گوش نمايم و اين بخش از كتابم را حذف كنم اما 

  :يك بيت از شعر حافظ به يادم آمد كه 
  گويند رمز عشق مگوييد و مشنويد     مشكل حكايتي است كه تقرير مي كنند

د فلسفه ي فرو فرستادن وحي و پيامبري ، از يپرسبايد ، نخست آغاز بررسي تاريخ پندارهاي ديني  در
  .  سپس تحليل كرد ؟ديني چيست ديدگاه
  .گاري استدين مي گويند نزول وحي آسماني براي هدايت مردم به سوي رست علماي

يعني زماني كه . انسان ها مي دانندي اسطوره باوري را مربوط به دوره  ، ديندرمقابل برخي انديشمندان
ال بافي مي كرد و براي يافتن دليل هر رويداد طبيعي ، خي بود ونادان به طبيعت و جهان پيرامون  ،بشر

  .خدايي مي ساخت
خداي رعد و برق ، خداي (خدايي خيالييز از خشم از رويداد هاي ناشناخته بيمناك مي شد و در گر

مثأل چون از چگونگي كهكشان ها و  .نداشتديگر راهي جز پناه بردن به خداي ..)خورشيد ، زمين لرزه و
كسوف و خسوف را نمي دانست، خورشيد گرفتگي را  چرخش سياره ها آگاه نبود و دليل نجومي و علميِ

الهه از تيرگي آفتاب به هراس مي افتاد ، پس به نيايش مي پنداشت و  از گناه انسان نشانه ي خشم خدايان
تا مگر  مي كردحيوان يا انساني گناهكار را قرباني  خدا ،آن مهر مشغول مي شد و براي فرونشاندن خشم 

  .خورشيد روشنايي خود را بازيابد
گويند با وجود مخالفت دين  يم هم جنبه ي زميني مي دهند و به اديان آسماني و يگانه پرستي منتقدان ،

 .يگانه پرستي هم نوعي اسطوره باوري عقالني شده است اسطوره باور، خود هاي يكتاپرست با مشركانِ
   .گراييخردتجربه گرايي و به  ؛يعني مرحله ي گذار از اسطوره باوري انسان خيالباف و كنجكاو 
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پاسخ گذاشته اند كه به هرحال براي اين جهان و اما اين منتقدان گفته ي مشهور فالسفه ي ايراني را بي 
خدا ، فلك ، طبيعت : بگذاريد  ؛ حال نامش را هرچه مي خواهيد. هرچه در اوست بايد علت العللي باشد

  ..يا انرژي
  . د و خيال باهم در ستيزندن ، دوره ي گذار،  دوره بسيار طوالني است كه خرَبه گفته ي اين منتقدا 

يعني بشر دانش تجربي گسترده اي  .جهاني رازآلوده بودجهان قديم  وضوع بحثي نيست كهاين م برسرالبته 
 .ده و ماورائي تعبير و تفسير مي كردندرازآلو را همه ي رويدادهاي جهان  نداشت و انسان ها ناآگاهانه

ز زدايي و دربرابر جهان مدرنِ را لوده استرازآ )كشورهاي جهان سوم(سنتي كه هنوز هم دنيايآنچنان 
   .قرار مي گيرد )كشورههاي پيشرفته( شده

  :در بحث از جهان رازآلود و جهان راز زدايي شده اين شعر خيام مناسبت ويژه اي دارد كه 
  ز بي خبري ديده به خون مي شويندوم همه اندر تك و اندر پويند     عالَ

  از جهل دروغ هاي خوش مي گويند  چون فهم نمي كنند اسرار جهان   
  

د كه چرا همه ي پيامبران در اقوام سامي نژاد پديدار وشمي ايجاد  پرسش ديگري بحثدر پي اين دو 
سرزمين هاي نيل تا فرات مي گويند كه خود را فرزندان سام پسر نوح  ساميان به اقوام باستاني گشته اند؟

. اقوام سامي فرض كنيم يتاگر قوم بني اسرائيل را در مركز ).بهتر است بگويم مي پندارند(مي پنداشتند
    .مي شودتر له ي وحي و رسالت كم رنگ و كمرنگ مسئكز دايره به سمت بيرون مي رويم،هرچه از اين مر

   .هر قومي پيغمبري برگزيديماي از سوي ديگر قرآن كريم مي فرمايد ما بر
زردشت ؟ است نكردهيا حتي ايران اشاره روم به داستان يك پيامبر در چين يا يونان و قرآن پس چرا 

  .پيامبر ايران باستان هست اما در قرآن يادي از او نشده
  .استن محدود به سرزمين هاي سامي نژاد همه ي قصه هاي تاريخي قرآ

  ...و) مصر و فلسطين(موسي .)عربستان(اسماعيل  .)بين النحرين(ابراهيم .)يمنعربستان و (هود و صالح 
باستاني  كه خود را از بني اسرائيل سامي نژاد مي دانند و زباناز سوي ديگر صهيونيست هاي امروزي 

خدايي كه قوم  !را تنها خداي قوم خود مي خوانند )يهوه(است ) با عربيزباني خويشاوند (شان عبري
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ديگر  و بر اين باورند كه دارند آنان ديدگاهي نژادپرستانه !ده تا بر جهان پادشاهي كنندايشان را برگزي
  ؟!اناتي انسان نمايند كه آفريده شده اند تا اين قوم برگزيده از آن ها استفاده ي بهينه بنمايد اقوام ، حيو

هوس انگيز نيست كه فكر كنيم مسئله ي رسالت  ، آيا در يافتن جوابي براي آن ، با توجه به اين پرسش ها
قوم خود نام  راناست و آن ها به خردمندان و اصالح گچيزي ويژه ي فرهنگ اقوام سامي ، و وحي 

  ؟گذاشتندمي ي قوم خدافرستاده ي 
سامي در قومي  نه و نه از نسل ابراهيم است كه را گر يك اصالح "پيامبر خواندنِ"ت البته در اين صور

  . شمرد بايد اثرگذاري فرهنگ سامي بر فرهنگ همسايه  ، بروز كرده
يكي مسئله . اند اي عقل دشوار كردهكار انديشيدن در چيستي دين را بر هم هستند كهديگري  مسائل

  اما روحانيت در ترساندن مردم از آن سود  زندگي پس از مرگ است كه عقل انساني به آن راهي ندارد
  :زيبا سروده خيام نيشابوري چه . مي جويد

  وين خط مقرمط نه تو خواني و نه مناسرار ازل را نه تو داني و نه من         
  چون پرده برافتد نه تو ماني و نه من      تو من و هست از پس پرده گفتگوي

مانند كسي هستيم كه پشت . راز آن را نمي دانيم الفبايي ناشناخته است كه ما  نندمابراي زندگان  مرگ
يا  .چنين كسي دو راه بيشتر ندارد. و مي خواهد بداند آن سوي پرده چه خبر است پرده اي سياه قرار دارد

راه دوم اين است كه پرده را . يقين نيست خب اين فقط گمان است و. ستد و حدس بزندبايد پشت پرده باي
  . اما درمورد مرگ وقتي پرده از پيش روي ما كنار مي رود كه مرده باشيم. كنار بزند

           از جمله ي رفتگان اين راه دراز
  ؟..باز آمده اي كو كه به ما گويد راز 

  بعضي اديان  .بيني كرده اند از همان آغاز پيشبران مگويا پيار منجي است كه ظهوديگر اعتقاد به مسئله ي 
 يي خالف عقل ازبرخي ديگر با نقل روايت هااما  مي گويند كه منجي در زمانه ي خودش زاده خواهد شد

مثال اين كه وقتي به دنيا آمده براي خدا سجده كرده و به طور ذاتي (زمان تولد و چگونگي زاده شدنش 
  .به غيبت او معتقدند )! بركتفش نوشته شده بوده الاله اال اهللا
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زنده  مثال شيعه در ادعاي. با اصول عقل سليم همخوان نيست زاده شده و عمر طوالني دارد منجي اين كه
 از ولي ل مي آورند كه زمين هيچگاهاين گونه استدالاستناد به يك حديث ،  با) امام عصر(بودن منجي 

  . دمي مانن خاليخدا 
تا ميالد  )ع(مسيح »يا بنا بر باور مسلمانان عروج«از مرگ  چه طور اما جاي سوال اينجاست كه

   ؟!تا مردم را هدايت كند نيامد  رن ، ولي خداييچندين ق )ص(محمد
رده پس بوده و زمين از حضور ولي خدا خالي نمانده پس در اگر هم در مقام توجيه بگوييم كه عيسي نم

تازه براي زمين و اهل زمين  هست و ديگر نيازي به يك وليهنوز ايد گفت كه عيسي نمرده وپاسخ ب
  .نيست

  :منتقدان در اين مورد نيز مي گويند 
  » خداي ناپيدا و ناديده ديده بوديم اما انسان ناپيدا و ناديده ، نه« 

  :بر اين باورند كه  اين گروه مسئله ي امام غائب را به موضوع انسان كامل پيوند مي زنند و 
  باز، بشر به جنبه هاي رواني  ؛ پنهان عصوم به ويژه امام معصوم زنده امااعتقاد به امامان م« 

را  خيالي )super man( ر انسانبدوست داريم يك اَهمواره انسان ها  ما چرا كه.مي گردد
  » .در ذهن خود مجسم كنيم

يم ، باز با مسئله ي ديگر روبرو مي شويم كه مارا دچار اگر به معصوميت امامان ، ايمان هم داشته باش
كه آفريدگار جهان را به -  اينكه چرا تنها يك قوم از فيض وجود اين انسان هاي كامل. تناقض مي كند

امامان شيعه را  وند ،اگر خدا !وام ديگر از آنان بي بهره بمانند؟بهرمند شود و اق  - بهانه ي آن ها آفريده
دا بافته ؛ چرا تنها در اختيار يك قوم گذاشته و ديگران را از نعمت آنان محروم ساخته جدا تافته و ج

همزمان با اين خورشيدان هدايت كه در عربستان مي زيستند و مردم را به سوي رستگاري راهنما است؟ 
ده ي ميليون ها انسان در قبايل وحشي ژرمن ، در مغولستان و در ديگر سرزمين هاي پراكن ، مي شدند

  به سر ي الهي مانده بودند و هركدام در دوره ي جاهليت خويش زمين ، بي راهنما و بدون پيشوا
  ! مي بردند؟

   1-ناسازگار نيست؟ ،  پروردگار با عدلاين  با اين وصف آيا
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بعضي در پاسخ مي گويند كه پروردگار به ما لطف نموده كه واليت اهل بيت را بر ما نهاده و به ديگران 
به همين نسبت از ديگر امت ها و ملت هايي كه هدايت نشده اند ، توقع چنداني . است ن لطفي نكردهچني

  .!.هم ندارد
. پرسشي نمي كنم كه ربط به روز ازل پيدا كند، نگارنده درباره اين كه چرا به ما لطف شده و به بسياري نه 

را به اگر پدري از دو كودك خود يكي . مي پرسم ،تنها از آنان كه به خود اجازه ي فكر كردن مي دهند
موزش نديده توقعي هم ندارد، آيا اين آ اين بهانه كه از آن كودكبه  مدرسه بفرستد و ديگري را نفرستد،

ميان  نسان بود پس مي بايست هيچ پيامبر و اماميعذر قابل قبول است؟ اگر قرار بر توقع نداشتن خدا از ا
 تا توقعي نداشته باشد نماهيچ كدام  اهي زندگي كنيم و بعد هم خدا ازهيچ قومي نفرستد تا همه در گمر

   .همگي به بهشت برويم
  . مي پردازيم » ولي« و به واژه شناسي  را بازتر كردهمسئله ، موضوعبراي روشن تر شدن 

 »بر در فرهنگ واژگان به معناي سرپرست آمده است  و به سرپرستي كودكان و يا ديوانگان كه  » ولي
  .                                                 دوش بزرگساالن و هشياران است ، گفته مي شود

اگر زماني گونه بپردازيم كه اين »ولي « يه بنگريم بايد به موضوع از ديدگاه ديني و وحياني هم كه به قض
مع در گذر ه اين معنا كه اين جواب. جوامع انساني ، نادان و كودن بودند يا به ديگر سخن كودك بودند 

داشتند تا راهبر آن ها باشند و زمينه  » ولي«  نياز به سرپرست و ،باليدن فكريتاريخي خود براي رشد و 
اگر در دوره اي كه جامعه ي انساني كودك بود و مردمان بالغ نشده  ..شان را فراهم كنندفكري رشد  ي

براي رشد و تعالي »  ولي« به عنوان ) كه شيعه به آن باور دارد(ياني بودند و نياز به پيامبران و سپس پيشوا
شته و به پختگي انديشه رسي گذمردمان از دوره ي كودكي و نو بايد بشر واجب مي نمود ، حاال ديگر

همان گونه كه بزرگسال هشيار، نيازي به سرپرست ندارد ، اجتماع انساني نيز در روند . رسيده باشند
در غير  .د به آن اندازه از پختگي رسيده ، خود مي تواند در ادامه ، راه را به سوي حقيقت بيابدتاريخي خو
                                             ؟!به آخر رسيدن زنجيره ي پيامبران و ختم نبوت چه دليلي داشتاين صورت 

؟                       !ايستدبآيا وقت آن نرسيده كه جامعه ي بشري روي پاي خود ؛  ن يافتهپس حاال كه نبوت پايا
   و متدينان امر دين )مشتق شده از ولي(كه خود را متولي و مذهب مشكل اينجاست كه علماي هر دين 
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بشريت را با انساني ، در مقام پاسخ دهي به سوال فوق  ساخته اند،  و از آن براي خود دكّاني مي شمرند
چشم (انند مي دانند كه هيچگاه عاقل نمي شودهم )يا از نظر فكري كور مادرزاد(عقب افتاده و مجنون 

              !                                       و هميشه به ولي و سرپرست نيازمند است) نميگردد انديشه اش هم بينا
جامعه ي انساني جنون هميشگي دارد ، پس  فرو فرستادن پيام خداوند به پيامبران براي راهنمايي گر ا

رشد هبر كه پيغمبران بخواهند سرپرست و ر مردم  نيز الزم نبود ، چرا كه ديوانه را رشد و بالندگي نيست
                                                                        ..!                               باشند فكري انسان ها

  !كسي ديوانه را به مدرسه نمي فرستد
كه اند بگوييم ، جوامع پيشين كودك بوده اند و نياز به ولي داشته سپس بزرگ و عاقل شده هم اگر

متولي گري در امر دين ديگر چه پس از او ؛  پايان يافته است و امامت هم بعد پيغمبري به حضرت محمد
  معنا مي دهد؟

مي بايست در برابر اين بن بست فلسفي كه شغل كاذب و درعين  علماي دين به هرحالپاسخ اين است كه 
نابود  روحاني گري فلسفه ي وجودي بيابند تا پيشه ي اخت ؛حال بلندپايه ي آنها را به خطر مي اند

  .نگردد 
  . اين بن بست روبرو، راه گريزي پنهاني يافتندهمان آغاز از به همين دليل 

.                                                                            امام غايب را مطرح نمودندظهور منجي و مسئله ي 
شده و فقهاي اماميه گفتند هنوز براي انسان ها از سوي پروردگار سرپرستي هست كه از پنج سالگي غايب 

                             .جه گرفتند كه بشر هنوز كودك است نتيند و ما نماينده ي او هستيم و پنهاني زندگاني مي ك
  كودكي را كودكي شد سرپرست
  ؟!قرن ها از پيري  و از مرگ رست 

و از ترس كافر شدن و  فروشدمتوليان دين مي ي عقل خود را به  خانه ،اين گونه است كه انسان دين باور
 يافت شودهم اگر در اين ميان خردمندي  .هيچگاه به خود اجازه ي فكر كردن نمي دهد، بي ايمان گشتن 

تكفير شده  دين كه وجود او را براي ايمان مردم به خودشان زيان بخش مي بينند ،زود از سوي متوليان  ،
  . ي رودو از ميان م

   .پس رواج روحاني گري در هر جامعه عاملي است در پائين نگه داشتن سطح فكر مردم
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  . . .و اين است آغاز پس رفت و ركود علمي يك جامعه 
پس از اين شكاكيت ها البته بايد يادآوري كرد كه آن چه تا اينجا گفته شد فعال تنها يك فرضيه است و ما 

ررسي كرده باشيم تا بنگريم اين فرضيه مي تواند به عنوان يك نظريه مقبول ، ميخواهيم ب و گمانه زني ها
  افتد و به اثبات رسد؟ 
اگر آزاد انديشانه به خود اجازه ي تفكر ( دين  است كه در آغاز انديشيدن بر رويدر ضمن شايان ذكر

هن را گمانه زني ذت وپس نبايد شتابزده شكاكي. ي مي رسداهل انديشه ا هر به ذهن ها اين گمان )بدهيم 
بايد پژوهشي . يقت ديگري كه شايد باشد نرفتو ديگر به جستجوي حق پذيرفتبه عنوان حقيقت محض 

  .با اطميناني نسبي داوري كرد گسترده كرد وسپس
 ه گرفته است و درست ن با دوره ي ما فاصله ي زماني بسياري دارد و ماديااز آنجا كه تاريخ آغازين 

از بيم  نمي خواهمي در بحث چيستي آن نيست و چون راهي جز گمانه زن ؛ چيز را ديدنمي توان همه 
به  در اين كتاب -  ارم جانب نسبي گرايي را رعايت نمايمقصد دچراكه  -به گمانه زني افتم، مطلق گويي 

ريخ پردازم كه ما چرا پيشرفت علمي آنچنان گسترده اي نكرديم و اگر در دوره اي از تااين پرسش مي 
   ؟!مان درخشش علمي هم ايجاد شده زود به خاموشي گرائيده

  . را رها مي كنم منجي و ظهور چيستي و چرايي انبيا بحث پس
چون  .ميخواهم  در راه رسيدن به پرسش خود استداللي و منطقي پيش بروم نه اين كه گمان پروري كنم

بود و ، دليل پيشرفت اروپا و پسرفت ما  و هحقيقت وجود انبيا هرچه بوده ديگر دين شان همه جا گير شد
د گويي را وا مي نهم و به گمانه زني و شاي .را رها ميكنم دين دوره ي آغاز از اين رو .نبود انبيا نيست

حكومت هاي گام مي گذارم كه دوره ي و جهان اسالم و اروپا در ايران  ظهور پيامبران از بعد ي اهه دور
   .و مقايسه شان با پاپيسم در غرب ديانت اسالمي االري دوره ي ساسانيان تااز موبد س. دين مدار است 
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  :فصل يكم 
  

  رويارويي
  دانش و دين

  درايران پيش ازاسالم
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  شتيموبدان زرد

                                                                
  ، بي كرانه زمان ، گزند ناپذيرثواش 

  . جاوداني را مي ستاييمزمان 
  72هات  .يسنا .اوستا                                                                                     

  
.  يري مذهبي بودساساني رويه شان بر آسان گ دولت حكومت هاي ايران پيش از اسالم تا قبل از تشكيل

يعني در هر شهر و سرزميني از . چيزي شبيه ايران عصر اشكاني بود، ي حكومت مادها يران در دوره ا
، پارت ها، ، كاسي هامادها، پارسيان، ايالمي ها .شاهان منطقه اي همان شهر فرمانروايي داشتند، ايران 
و گاه  گ ايران بودندهاي بزرهمه از قوميت   و توراني هاي آن سوي رود جيهون ، و خوارزميان سكاها

از دولت ) يانو آشور ها سامي(غربي در برابر دشمنان مي شد كه با يكديگر به پيكار برمي خواستند اما 
  . كياني مي شتافتند _به ياري دولت پارتي..) كوشان ها و(برابر دشمنان شرقي  وماد پشتيباني مي كردند 

  .ره ي قومگرايي استحديث رستم كه از قوم سكاها بود مربوط به همين دو
آن ها در محدوده ي حكومت خود دين و دولت . شاهاني كاهن بودند و فرهمند ، كوي ها يا همان كيانيان

   .را يكي كرده بودند
  .باور كهنه ي ايراني ؛ چه فرمان يزدان چه فرمان شاه ، از اينجا شكل گرفت

دلبسته به فاتح ،  يحاكم اگر ، ايران مانند )از نظر قومي و ديني( نه چندان يكدستي اما در كليت سرزمين
ر مذهبي هم به اندازه ي باو زيرا كندرسمي در همه ي ايران را  ي توانست دين خودنممي شد ،  يك آئين
   .گوناگون بود ، قبيله ها

 رقصيد و هم گوش به) يا ميترائيسم روحانيان دين مهرپرستي(هم به ساز مغان  ، در حكمرانينمي شد 
  .شتي داشت و هم جانب خدايان قومي و قبيله اي را نگاه داشتديني موبدان زرد فرامين

چرا كه هنوز . نجاميدچندان به ديني كردن حكومت ني ان ايجاد كردند نيزهخامنشييكپارچگي سياسي كه 
يل به اقوام ديگر تحم ي كه داشته اند آن رادينهخامنشيان هر. باور داشتند را خدايان قوم خود قوميت ها
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 بر فرمانرواي آشوري و گشايش شهر بابل ،) كورش(ي آرش در جريان پيروزي ك براي مثال .نمي كردند
 و يهوديان اسير چنگال بخت النصر به دين و باور خدايان هر قوم ساكن در آن شهر احترام گذاشته شد

  .ه نيكي ياد شده استاز كيارش ب ، از اين رو بود كه در كتب مقدس عهد عتيق بني اسرائيل. آزاد شدند
البته بايد به اين موضوع اشاره كرد كه آسان گيري مذهبي تا اين اندازه را كيارش پايه گذاشت و پيش از 

روز چنين  تا آن قوام سامي نژاد تازگي داشت زيرابراي ا اين آزادي ديني به ويژه. او تا به اين اندازه نبود
  خدايان قوم شكست خورده را به اسارت ،  يش شهريآن ها هميشه پس از گشا. چيزي نديده بودند

  .مي گرفتند و خدا يا خدايان قوم خويش را بر قوم مغلوب تحميل مي كردند
بلعكس مردم ايران از  .آسان گيري مذهبي به معناي اين نبود كه شاهان تقدس نداشتندبايد يادآوري كنم 

   .رندهمان آغاز باور داشته اند كه شاهان شان فره ايزدي دا
برادر (دوره ي شاهي كامبيز در داماد كيارش كه داريوش . در دوره ي هخامنشي ايران سرآمد كشورها شد

پسر (كه به دروغ خود را برديا  يك مغبا حكومت پس از مرگ كامبيز  ، خيانت مغان را ديده بود )زنش
شورشي در . ا ثابت كنداو توانست مغ بودن بردياي دروغين ر. در ستيز شدخوانده بود ) ديگر كورش

 كشتار مغ هاي هم دست با بردياي دروغين به سركردگي داريوش دست به پارسيان. مدپايتخت پديد آ
از  اين روحانيان برافتاد ديگر تا سال هادولت مستعجل  پس از آن كه  .غ كشي معروف گشتزدند كه به م

   .قدرت و نفوذ مغ ها به شدت كاسته شد
 نددبالي ر ايراند دانش و هنر ، .اين سرزمين را آباد كرد ، و تالش ايرانيان  د خويشرَبه ياري خ  داريوش

  .و معماري بزرگترين نماد تركيب اين دو بود
  . رياضي و نجوم پيشرفت فزاينده اي كرد و ايرانيان در گاه شماري سرآمد بودند

رد و ما تنها دوحالت داريم يا به سمت داريوش معتقد بود كه در آباد ماندن سرزمين هيچ ثباتي وجود ندا
  . مي رويم يا ويراني و تباهي آباداني و سازندگي

جاده ها پس به دستورش . يعني اگر شهري رو به آباداني نرود بدين معناست كه به سمت ويراني رفته است
طوالني  غالت را تا مدت هايه ساختمان شان ك انبارهاي گندمي بنا گشتكاريزها حفر شد ،  و ساخته

  . سالم نگه مي داشت



 

 
٢٢ 

دانش ايرانيان بدانجا رسيد كه توانستند گذرگاهي آبي ايجاد . كشتيراني در شاخاب پارس رونق گرفت
تا براي سفر دريايي  )كانال سوئز(كرده و درياي سرخ و درياي مديترانه را از راه رود نيل به هم پيوند دهند

  .نباشند آفريقا را دور بزنندمجبور  ؛ خليج پارس تا درياي مديترانهاز 
   . كارگران افزون بر حقوق بيمه نيز بودند مين هاي ايران ممنوع گشت ودر سرز برده داري

وس كه بيشتر شاهان پس از افس. قدرت روزافزون ايران ، يونانيان نژاد پرست را به لرزه انداخته بود
گذشت هرچه از مرگ داريوش مي . .ودند و سرگرم شكار و عيش و نوشداريوش بازيچه ي مغان ب

  .ايران در سراشيبي افتاد و روزگار تلخي برايش پيش آمد. رفتياد مي  از اصالحات او بيشتر
اوستاي نوشته شده بر پوست در جريان حمله ي اسكندر و آتش سوزي تخت جمشيد از ميان رفت و تنها 

  . )شدوري و گردآدازه اي دوباره نويسي بعدها در زمان ساسانيان تا ان(گار گشتدر سينه ي موبدان ماند
نگهداري به معناي قلعه ي كتاب كه محل شهري بود به نام دژنبشت  ايران گفته ي ابوريحان بيروني دربه 

كه توانست بار شتر كرد و براي  جايياسكندر كتاب هاي بي شمارش را تا . بود نوشته ها و آموختن
  .ا سوزانداستادش ارسطو به يونان فرستاد و باقي ر

  از ما به جز حكايت مهر و وفا مپرسه ي سكندر و دارا نخوانده ايم      ما قص
  

  . پارت در ناحيه ي خراسان بودند جانشينان اسكندر را از اين سرزمين بيرون راندند كه از قوم اناشكاني
دين ، وره اما در طول اين د. ادامه داشتنيز  اين شاهان پارتيدر حكومت  روش آسان گيري مذهبي

  .  زردشت اندك اندك در ايران همه گير شد
به اين دليل نمي توانيم ادعا . به همت پاكسازي ساسانيان ، ما چيز چنداني از دوره ي اشكاني نمي دانيم

كنيم كه وضعيت دانش ، هنر، آباداني واقتصاد دوره ي اشكاني مانند عصر هخامنشي رو به پيشرفت بوده 
  .  م و به عهد ساسانيان مي پردازيموره مي گذريپس زود ازاين د. است

با دين كم كم باورهاي مهر پرستي مردم هرچه به پايان عصر اشكاني نزديك مي شويم مي بينيم كه 
به گونه اي كه ديگر مغ و موبد يك معني مي داد و هردو واژه را براي . ته استشگتركيب  زردشتي

  .ن آئين را مي توان نوعي ميترائيسم زردشتي شده نام گذاشتاي .روحاني دين زردشتي به كار مي بردند
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اشكانيان ادامه آسان گيري مذهبي سنت كم يكدست شد اما  با اين كه دين مردم ايران با تالش موبدان كم
آن ها از آئين زردشتي براي موبدان قابل  پشتيباني نكردن .و اين با واقعيت موجود همخواني نداشت داشت

مسيحيان  گرايش به مهر پرستي داشتند و از سوي ديگر از يك سو ه ويژه كه اشكانيان ،ب .تحمل نبود
اشت د مسيحيان به ايران جنبه ي مذهبي پناهندگي. امپراطوري روم را پناه مي دادند گريخته از چنگال

را  يرا آن هامي دادند ز اما اشكانيان از جنبه ي سياسي به مسيحيان پناه. مورد آزار روميان بودندچرا كه 
مسيحياني كه به قلمرو ايران مي آمدند آگاهانه يا ناخودآگاه موجب  .مپراطوري روم مي دانستنددشمنان ا

  .ليغ مسيحيت در ميان مردم مي شدند و اين بر ناخوشنودي موبدان مي افزودتب
نياي او  .نرواي پارس بودفرما )هيا به تعبير حافظ ؛ مغ بچ(اردشير بابكان در آن روزگار مغ زاده اي به نام 

رسيده بود و چون قدرت مذهبي موبدان رو به فزوني داشت آتشكده ي پارس  موبد موبدانِساسان به مقام 
را عين  ديانتدر قلمرو خويش ، كم كم مقام معنوي اين خاندان ، قدرت سياسي راهم در بر گرفت تا 

  .ندارس شوفرمانروايان ف سياست نمايند و
 اين موضوع . را حمايت نمي نمود كيش زردشتيبود و  تحت تأثير تمدن هلنيكاني دولت فدرال اش

از  داد تا اردشيربه دست براي سركشي  ي مردم و موبدان را فراهم ساخت و بهانه ي خوبيناخشنود
براي روشن تر شدن موضوع و يافتن چرايي شورش موبدان ، مي توان به  .نافرماني كنداردوان اشكاني 

   .بابكان لقب امام خميني آن روزگار را داداردشير 
    2- .كارنامه ي اردشير بابكان داستان دلكشي است بازمانده از ايران باستان كه به زبان پهلوي است
  . دراين داستان مي توان چگونگي جداشدن فره ايزدي از اردوان و فرهمند شدن اردشير را خواند

يك حقيقت است و آن هم اعتقاد هميشگي مردمان ايران به تقدس  اين قصه ي آميخته با افسانه ، نمايانگر
  . شاهان و برگزيده بودنشان از سوي پروردگار است

دين و دولت به هم پيوند خورد و نماد هردو شاه . ديانت زردشتي با تشكيل حكوت ساسانيان ، مدون شد 
  : به گفته ي اردشير . است كه بر تارك هردو جاي دارد 

 آنگاه كه. نداشته باشد فرو مي ميرد پشتوانهداشته باشد فرو مي ريزد و هرچه يه نهرچه پا« 
براي تالش در  ، پديدار مي آيد كه از گزند اهريمن ساختماني؛ گرد آيد   اين دو در يك كس

  )پوالدوند دكتر كمال. ديشه هاي سياسي ايران و اسالمناز كتاب ا(  » .در امان مي ماند ، جدا كردن آن دو از يكديگر



 

 
٢٤ 

دولت ساساني در نهايت به يكي از نمونه هاي دولتي تبديل شد كه در آن دين و حكومت درآميخته اند و 
  .  به شمار آمد ز ويژگي هاي دولت هاي خودكامه ا از آن پس اين يكي

 .ند داد پنداشتند و آزارشان سيحيان ايران را جاسوسان رومم، ساسانيان ن امپراطور روم ، مسيحي شدبا 
  . مي بايست به روم پناهنده شوند مسيحيان ايران ،حاال ديگر عكس زمان اشكانيان

جوري كه هيچ پيشه ور زاده اي نمي توانست به . حكومت ديني ساسانيان يك نظام طبقاتي ايجاد كرد
شغل از  .حكومتي شود ييا موبد و يا كارمند ديوان ساالر فرمانده ي رزميياري شايستگي هاي خويش 

  .پدر به فرزند مي رسيد
وحشتناكي اين . مي گويند »كاست«كت را در اصطالح جامعه شناسي اين گونه طبقه محوري بي حر

  . آموزي ويژه ي اشراف و موبدان و ديوانيان بود كه سواد تا جايي است »كاست«
به خزانه  نگفتهزينه اي هپرداخت در اين مورد داستان كفش دوزي كه از انوشيروان خواست تا در برابر 

نمايانگر وضعيت آن روز به خوبي  ، اجازه ندادو شاه دادگر اجاز دهد فرزندش درس بخواند  ي شاهي ؛
   . جامعه است

ده كه پيشه وري خوب بوبسيار  مردموضعيت اقتصادي البته روي ديگر سكه ي اين داستان اين است كه 
   .ي شاهي پيشنهاد باج دهدمي توانسته به خزانه 

مردم را نادان نگاه دارند تا به ايمان شان خدشه وارد نشود و اعتقادشان را  به سود موبدان بودرحال در ه
  . به آموزه هاي زردشتي و به خود موبدان از دست ندهند

اگون دانش در آن پي گيري پايه گذاري شد كه رشته هاي گون يدانشگاه،  يكم به كوشش شاپورِگرچه 
 جندي شاپور نزد همتايان ايراني خود گرد يونان و مصر و چين در دانشگاه ازن زيادي فرزانگا مي شد و

يك دايره ي بسته و محدود بود زيرا همانگونه كه گفتيم در آن دوره چرخه ي دانش اندوزي ولي  .آمدند
    .راهي نداشتند مردم عادي به دانشگاه

از  اين دو. مزدك و پيروان شان بودو  ماني ،فراهم كردن كشتار دو فرزانه ي روزگار موبدان كار ديگر
  . كه داراي انديشه ي سياسي اند فيلسوفاني به شمار مي آيند

  . در زمانه ي خويش به دنبال راهي ميگشت تا انديشه اش را كاركردي كنداز اين دو هركدام 
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جامعه ي ديني  ماني در ميان فرقه مغتسله در بابل بزرگ شد و به دليل ريشخند كردن باورهاي مذهبي ، از
آوازه ي عقلگرايي او به شاپور رسيد و گويا شاه از ماني خواسته بود انديشه ي . مغتسله ترد گشت

روشن چندان انگيزه ي شاپور براي اين كار . هماهنگي دين ها را در سرزمين هاي همسايه تبليغ كند
   .هش بوده استشايد قصد كشورگشايي داشته و تعصب ديني مردم غير ايراني سد را. نيست

يا شايد هم برعكس مي ديده كه بسياري از جنگ ها و خون ريزي ها بر سر اختالف مذهبي ملت هاي 
  .گوناگون است

در جهت باال بردن  وا .ياري نوشت و يكي از نوشته هايش را به شاپور اول هديه كردكتاب هاي بسماني 
دست به تهيه ي يك كتاب پرنقش و نگار  ودنداز آموختن سواد محروم شده ب سطح فرهنگ مردماني كه

   .نام ارژنگ زد به
ماني را تحت  ، شاپور هدف شاه بزرگ را از حمايت ماني درك نكردند و به اشاره ي موبدان جانشينان

  3- .چين گريختو نگارگر ما به پيگرد قرار دادند 
  .ش باشندگير انديشه هاي شاگردان بسياري داشت كه پيدر ايران او هنوز به هرحال 

چرايي اين . به هيچ وجه نمي توانستند به انديشه ي او اجازه ي گسترش دهند اولياي آئين مزدايياما 
ه اين بوده كه در دين يك يكي از جبهه هاي جنگ ميان دانش و دين هميش. دشمني ها روشن است

كه گام نخست پيشرفت  ازلي و ابدي شمرده مي شود و ديگر جايي براي انديشه هاي نو ، خدايي انديشه ،
در دين ما با يك سري آموزه ها و گزاره هايي كه ادعا مي شود مطلق و  .، وجود ندارددانش است 

  . بروئيمهميشگي است ، رو
پيش تر با وحي توسط يك پيامبر گفته شده است و ديگر نيازي به انديشيدن در جامعه ي ديني همه چيز 

يچ اجازه ي اظهارنظري وجود ندارد و روند انديشه ه. رطرف كندانسان نيست تا مشكالت جامعه اش را ب
  .در جامعه ي ديني راكد است

و تا موجبات اعدام وي را در خشمگين از ارتداد آموزي ماني ، به تعقيب و آزارش پرداختند پس موبدان 
  .  شاپور فراهم نكردند از پا ننشستند و خرسندي ننمودندجندي

   .داشت  پيرواني ، آسياي ميانه و شمال آفريقا در مجامع علمي اي دراز مدت هبا اين حال مانويت 
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فيلسوف بنام رومي نيز چندي دل به انديشه هاي ماني داده بود و هم او هنگامي كه  ، آگوستين نتس
در مسيحيت نگريست و دل به دين عيسي داد ، ناخواسته توجه ي به مثابه ي ارتداد محض  مانويت را

   . انديشه هاي ماني جلب كردبه  بيرون از ايران بسياري را در
  :به گفته ي كلمان هوار خاورشناس فرانسوي 

به بركشيدن آن در برابر قدرت موبدان ، اگر شاهان ايراني به جاي ستيز با انديشه ي مانويت « 
موجب برتري سياسي ، قديم  در برّنظر به گسترش شگفت آور اين انديشه  ، ادامه مي دادند

  )كلمان هوار.از كتاب ايران و تمدن ايراني( » .نشينان كورش و داريوش در آسيا مي گرديدجا
كرد و در گسترش انديشه ها و تمدن ايراني حتي در فالت هاي مانوي باوري خدمت بزرگي به  ايران 

    .مجاور صحراي گبي سهمي داشت
  

، ه هاي اصالحي خويش را مطرح كرد انديش ،به عنوان فيلسوف سياسي در عصر ساسانيان دوم كسي كه 
  .بودپسر بامداد   مزدك

انديشه ي مزدك هم هرچند امروز پيش پا افتاده به . مزدك در فلسفه ي خويش از ماني الهام گرفته بود
  . در جهت پيشرفت دانش اجتماعي بشر نظر برسد اما آن روز گامي به پيش بود

او  .ي گري بودومان هايي بسيار جلوتر ازي سياسي گام تفكر مزدك هم در جهان بيني و هم در انديشه 
به دليل قائل موبدان عصر ساساني اورا . ف طبقاتي و نظام كاست ايران آن روز تالش كردبراي رفع اختال

زيرا در ايران آن روز زن جزئي از . به ترويج بي بندباري متهم مي كردندشدن نظام اشتراك در دارايي ، 
انديشه هاي او  .اين نگاه غيرانساني را دگرگون كندمي خواست ر مي آمد و مزدك دارايي مرد به شما

انديشمندان  از اين روي است كه. شكل و طبقه زده ي آن روز بود جامعه ي هرمي  بر ذخم هاي مرهمي
  .مي شناسندمزدك را پدر سوسياليست ، به دليل ترويج همين نظام اشتراكي در دارايي ، سياسي امروز 

  . پروبال دادي كاستن از نفوذ مغان ، به مزدك قباد برا شاه
اما روحانيان سرمايه دار و قدرتمند . او مي پنداشت مزدك بتواند پشت موبدان پرنفوذ را زمين بزند

از  قباد. ش را شاه خواندندزردشتي از پاي ننشستند و قباد را بركنار كرده ، به زندان انداختند و برادر
ن دوباره به تاج وتخت ياري هپتال ها اورا در رسيد. ه پادشاه هپتال ها پناهنده شدزندان گريخت و ب



 

 
٢٧ 

موبد و موبد زاده ادامه داشت تا اين كه قباد مرد و  با اين حال كارزار مزدك با نجبا و اشراف. كردند
ك دعوي شاه نو با همدستي اشراف ، مدعي شدند كه مزد. موبدان انوشيروان را به تخت شاهي نشاندند
آن ها بدين نيرنگ توانستند به راحتي مزدك را از سر راه .پيغمبري دارد و او را به بي ديني متهم كردند

   .دنببندرا  مزدك اصالحات دوستدار مومن به آئين زردشتيِبردارند و دهان مردم 
  : به قول صمد بهرنگي 

عهد انوشيروان پاسخ داد  ايينِه به نداي مردم طبقه ي پمزدك مرد انقالبي ميهن پرستي بود ك« 
كه در دام تزوير موبدان و انوشيروان گرفتار آمد و كشته شد و نامش را به دروغ  دريغ. 

  )از كتاب مقاله هاي صمد بهرنگي( » .و بي ديني و خيانت برسر زبان ها انداختند پردازي
الحي زد و نيك انديشي در دوره ي انوشيروان وزير خردمند او بزرگمهر دست به يكسري كارهاي اص

زيرا موبدان . چوبي نهاده بودند تا از آن خط قرمزها بيرون نرودرهايي نمود اما او و كارهايش را در چها
ازآنجا كه اين اصالحات بنيادين نبود كاري از . به هيچ وجه نمي خواستند از نيرو و نفوذشان كاسته شود

  .پيش نبرد
مردم رنج ديده  .كشانيدند ناآگاهنه كشور را به سوي تباهي، حات به هرحال موبدان با پيشگيري از اصال

فرزندي . ان مستعجل بودآخرين شاهان ساساني دولت ش. ديگر هيچ اميدي به درست شدن اوضاع نداشتند
 از ميان ي آمد و دوران شاهي اش با كودتاي فرزند يا برادرش برسركار معليه پدرشاه خود با كودتايي 
  .ركناري ها و گذاشت و برداشتن ها نيز زير سر موبدان بوداين ب. مي رفت

  .تنگ تر و تنگ تر مي گشتهر روز  پيشه وران و دهقانانمعيشت  در اين بي ثباتي سياسي ،
  . هم پاشيده بود و ساماني نداشتنيز ازارتش نيرومند ساسانيان 

كند ، تا كه بادي بوزد آن وقتي باغباني خود شاخه هاي پوسيده ي درختان كهنسال باغش را هرس ن
  . شاخه هاي تنومند اما پوسيده شكسته و روي سر باغبان آوار مي شوند

  .عرب ها بودند كه به سمت ايران وزيدندآن باد ، 
وحشي و چراغي فروزان گشت و قبايل در عربستان لي به سر مي برد، پريشان حاآنگاه كه ايران در 

قبايلي كه پيش از آن هركدام خداي ويژه ي قوم خود را . كردپراكنده ي تازي را به گرد خويش جمع 
باهم يكدست و  زير پرچم اسالم داشتند و به خون يكديگر تشنه بودند ، از آن پس خدايشان يكي شد و
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وي مبارزه جويي باهم سر ستيز داشتند و خ ، اما اين جنگجويان كه پيش از اين اتحاد. هم پيمان شدند
پس از هم پيمان شدن شان زير پرچم محمد ، آتش  ؛ كديگر ارضا مي كردندجنگ با يخويش را در 

  .را به دامن همسايه هايشان انداختندخوي وحشي گري و مبارزه جويي شان 
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  اسالمايران پس ازدر
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  ن اعرابشبيخو

همانا برترين شما . شما را به رنگ و نژادهاي گوناگون آفريديم تا يكديگر را بشناسيد(
  . قرآن كريم ).پرهيزگارترين شماست

  
  .مي دانيمبر سر جانشيني را نيز همه بحث . مسلمين نشستند مبراسالم ، خلفا بر مسند حكومتپس از پيا

  . پس نياز به تكرار نيست
ايران نيز از گزندشان محفوظ نماند و دولت . مسلمانان دست به كشورگشايي زدنددوم در زمان خليفه ي 

ني نكرد مبارزه ي چندابي انگيزه بودند و سپاه بي سامان ايران آن روز  .پوسيده ي ساسانيان از هم پاشيد
لشكراسالم  دروازه اش را به روي بي هيچ پايداري پايگاه ارتش ايران آن روز ،) اصفهان(و شهر سپاهان 

  . گشود
و شتر و در  نمي توانستند پا به پاي عربي كه بر روي اسب ، غيرنظاميان هم كه شهرونداني متمدن بودند

  .دنكارزار كن ؛ بزرگ شده بود صحرا
عه ي طبقه زده ي ما جالب مي نمود و آنان را در به ويژه شعار مساوات و برابري مسلمانان براي جام

  .مبارزه سست مي كرد
و به حكم  سودمند نيفتاد كه در برابر سپاه اسالم پايداري كردند هم از ما چند شهره هرصورت كوشش ب

يشان ويران گشت و آبادي هاخون و ناموس شان حالل شد ،  كفرآميزشان در برابر سپاه ايمان ؛ مقاومت
حتي يك بيت شعر  نوشته هاي علمي كه هيچ ،! فه گفته بود قرآن ما را كافي استخلي. سوخت  كتاب ها

تنها كساني توانستند در گريز به هند چندين نسخه ي ادبي را با خود . از ايران باستان براي ما باقي نماند
  . ببرند
به عنوان برده در و  شان اسير گشتهو زنان و فرزندان كشته شدند يي كه پايداري كرده بودندشهرها مردان

، همه ، موبد و پيشه ورديگر طبقه نمي شناخت و شاه وگدا  ، اين مصيبت وارده .مدينه به فروش رسيدند
  . را دربرمي گرفت
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شاه ساساني بود كه  خرينآ دكي جريان اسير شدن دختران يزدگراين باره دو برگ از تاريخ آمده ؛ ي در
عركدام ه) ع(اما با ميانجي گري علي بن ابي طالب  ..!ر مي خواست آن ها را در مدينه به مزايده بگذاردم

  .از آن دختران به عقد يكي از بزرگان عرب درآمد
يش را و ناچار بود هم هزينه ي زندگي خو ه شدهره بن شعبيكه برده ي مغ است فيروز ايرانيداستان  ، دوم

از او  .روزي او چشمش به عمربن خطاب افتاد. هم به مغيره بپردازدفراهم سازد و هم روزي دو در
  . من تحميل كرده است ه مقرري كمرشكني بهد و گفت مغيردادخواهي كر

   .و آهنگري  به رنگزني و درودگري :پرسيد به چه كار آشنا هستي؟ گفت ،خليفه كه از كارايي او آگاه بود
  وانگهي شنيده ام كه تو  .در برابر اين كارداني ها اين مقرري زياد نيست :خليفه با كمال بي اعتنايي گفت

بسازي؟ فيروز كه از  آيا مي تواني چنين آسيابي براي من !ه با باد كار كندآسيابي بسازي ك مي تواني
مانندي جهان  تو مي سازم كه در خاور و باختر آسيابي براي : گفت ؛سخنان خليفه بسيار ناراحت شده بود

ا اين برده ي ايراني مر :گفت ،كه همراهش بود يناراحت شد و به كس خليفه از جسارت فيروز.نداشته باشد
از اعراب نيز در  بعيد نيست كه مسئله ي انتقام گيري. سرانجام خليفه به دست فيروز كشته شد. تهديد كرد

  .ده باشديميان بوده و مليت ايراني فيروز را بدين كار كشان
به نام موضوع قتل مي بايست از راه دستگاه قضاي اسالمي پي گيري شود اما فرزند خليفه  به هرحال

و  از روي انتقام كشت به نام هاي هرمزگان و جفينه را شدو فرزند بي گناهدسرانه فيروز و ، خوعبيداهللا 
همه مي خواست طبق سنت جاهلي عرب ، به خون خواهي پدرش   ، نداگر صاحبان بردگان مانع نمي شد

  .!.از دم تيغ بگذراند ، ي اسيران ايراني را كه در مدينه بودند
عمر گفت اگر روزي بر مسند ه شدن آن دو كودك بي گناه آگاه شد به پسراز كشت وقتي علي بن ابي طالب

  .امور دست يابم تورا به خاطر قتل هرمزگان قصاص خواهم كرد
   .از همينجا سرچشمه مي گيرد و مهرشان به علي ايرانيان از عمر خليفه ي دوم ريشه ي ناخشنودي بيشتر

را  رايج ميان اعراب مي آيد كه چرا قرآن برده داري برايمان سوال پيش با خواندن اين برگ از تاريخ
  ؟ !مانند بت پرستي منع نكرد

هاي علماي  توجيهتا جاي كه من از روحانيان پرسيده ام و در كتاب هاي تفسير خوانده ام و پاسخ كه نه ، 
   :جواب هاي ايشان از اين قرار است  .دين را شنيده ام



 

 
٣٢ 

 مخالفت با آن در،  بود ريشه داوانيده تا زمان پيامبر از عصر جاهليت داري بردهنظام چون « 
 از ميان رفتن يكباره ي اين نيروي كار مي شده وبه صالح نبوده و موجب  آن روز شرايط
در جامعه اي . موضوع اهم و مهم است .است هرا در پي داشت اشراف قريش جدي مخالفت

ود و كودكي را به جرم پسر وحشي صفت كه ريختن خون برايشان مثل آب خوردن عادي ب
به . نبودن زنده به گور مي كردند كه نمي توان از حقوق انساني دم زد و برده داري را برانداخت

  » .را منحل كند اين دليل برنامه ي اسالم اين شده كه به مرور زمان و كم كم نظام برده داري
برده به هيچ وجه نيروي كار سودمند  ، اهاشتب وارون اين پندارِ ؛ بايد گفتنخست ،  در پاسخ اين توجيه

نبوده بلكه نوكر بي مزد خانه هاي اشراف مي شده تا بردوششان كجاوه بگذارند و از آن ها سواري بگيرند 
  . و كارهاي مشابه ديگر در جهت ارضاء خوي فخرفروشي

فرض را بر آن  اگر ؟شرك و بت پرستي ريشه دارتر نبودبرده داري در ميان اعراب كه از دوم اينكه 
ه با واكنش تند جامعه روبرو بگيريم كه اسالم نمي خواسته باورهاي جاهلي را به يكباره براندازد مبادا ك

 كه اموجه نمي شود چر بازهم موضوع .را نمي توان به يكباره فرو ريختهيچ ساختمان فكري زيرا . شود
. برود و زشت شمرده شود با گذشت زمان از ميانبرده داري در ميان مسلمانان   ديده نشده نيز هادر آينده 

را  مردان را كشته و زنان و كودكان هميشه ،ي با غير مسلمانان پيروز مي شدندميدان جنگ مسلمانان اگر در
ادامه داشت تا اين جريان تا همين يك سده پيش  !غنيمت جنگي مي شمردند و به فروش مي رساندند 

   زشت شمرده شد و توسط حقوقِ از سوي خردگرايانروشنگري  ينوين و در دوره  اين كه در عصر
   .الملل منع گشت بين

سوم اينكه اگر اين توجيه علما را بپذيريم و برچيده نشدن نظام برده داري توسط اسالم را به حساب 
را ابدي خوانده و اسالم همه ي احكام پس با اين وصف چگونه روحانيت  .مقتضيات زمان بگذاريم

  و براي جامعه ي قرن بيست و يكمي امروز نيز قابل اجرا دانسته همه ي دوران ها به حال  سودمند
  ؟ !مي دانند

نمي داده ، دست كم قرآن مي توانست درباره ي برده  ههم اين كه اگر شرايط آن زمان اجاز استدالل چهارم
  :براي نمونه . اين كه تأييدش كند نه داري سكوت نمايد يا محدودش گرداند
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در (را كه  )شوهردار( نيز براي شما حرام شد مگر آن زنان وشوهردار و نكاح زنان محصنه« 
   )24سوره ي نساء آيه ي ( »...متصرف و مالك شده ايد)جنگ ها

صاحب كنيز در همخوابگي با او يا . است كنيز به زني مي گويند كه اسير گشته و به عنوان برده فرخته شده
زن چه ديد هوس گونه به  ، اين نگاه كااليي به انسان و بدتر! بود ي ديگران آزاداختيار گذاشتنش برادر 

  توجيه مي تواند داشته باشد؟
آنان را مجبور به خود فروشي به صاحبان كنيزان توصيه كرده كه ،  33البته قرآن در سوره ي نور ، آيه ي 

  .ديگر فراهم نمايينكنيد و مقدمه ي ازدواج شان را با برده هاي د
مگر . پس كمتر كسي بدان عمل مي كرد. اما اين تنها يك توصيه ي اخالقي بود و حالت حكم را نداشت

  .ديهيچ مرد عربي از كنيز ماه روي خود چشم نمي پوش كنيزي زشت روي باشد و
  .م برده داري را به رسميت شناخته استنمي توان منكر شد كه اسال بنابراين

تكليف آرمان هاي ديني اش كه قرن هاست مردم  دين واقع گرايي بناميم ،را اگر در مقام توجيه ، اسالم 
  مارا دلخوش ساخته چه مي شود؟ آيا اين تناقض نيست؟ 

 اجتماعي مصلح هم مانند هر انديشمند و )ص(محمد به اين نتيجه برسيم كهر اين كه مانند بعض منتقدان مگ
او از اين رو تأكيد نماييم  مصلح بودنبه و  ه شده استدچار اشتباي در تبيين انديشه هايش جاهايي ديگر
را و و به قول افالطون تاجران هميشه افكار و انديشه هاي ن بودهپيش ازاعالم پيامبري خود ، بازرگان  كه

   ..!درون جامعه ي خويش مي آورند
مانند اينكه  يا وبي جوابي در اين قضيه سكوت كنيم بعضي روحانيان از سر ناچاري و  يا شايدهم مانند

برده داري را ! روش اسالم در برده داري را حكيمانه بناميم تمام بعضي مفسران با بي انصافي و بي شرمي
   :بگوييم  به منتقدانِ برده داريتوجيه گونه نيم و هم بخوا نرايآن را دلسوزي براي استازه زشت نشمريم و 

  !؟ما را چه به دخالت در كار خدا 
از همان  حكومت ايشان. بيعت كردند عليعثمان ،  مردم با  پس از حكومت. دور نشويماز موضوع اصلي 

به معناي حكومت داري از نوع ديني اش هرچند او خود در روش . بنا شد پايه ي آرمانر بروز نخست 
مام يك انسان آرماني به ت امام. اما مردم زمانه اش كه استثنا نبودند .بود ي خيلي خوبيك استثناواقعي 

  .معنا بود اما جامعه كه جامعه اي آرماني نبود
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حكومت او ديگر آن مردمان نيروي مخلص خدايي مي خواست اما اعراب زمان  )ص(چون پيامبر )ع(علي
زمان پيامبر نبودند كه گمان كنند همه جاي جهان تنها بيابان خشك و سوسمار و شير شتر  صحراگرد

  .بودند ي فتح شده را ديده و تازه لذت رفاه را چشيدهو برق تمدن هازرق عرب ها ديگر . است
قدم در سياست  خياليانسان همين كه اندكي رنگ تمدن به خود بگيرد ديگر به هيچ وجه به طمع بهشت 

دي اين دنيايي داشته باشد كه بهشت واقعي نمي گذارد و از فرمانروايي پشتيباني نمي كند مگر برايش سو
   .را تجربه كند

بزرگان م خواهي حكومت معاويه هم جانب شعاعر دين را نگه مي داشت و هم حس جاه و مقا در مقابل
  . را ارضاء مي كرد قبايل

ديني تاريخ چيزي كه در حكومت هاي . نكردرعايت اصول انسانيت را فداي سياست  علي تا توانستاما 
،  ام مبارزه با كفر و ارتداددر همه ي حكومت هاي ديني هميشه حاكمان به ن .است ههيچ گاه ديده نشد

خوني تا آنجا كه ) خوارج(حتي به مخالفان سرسختش  )ع(عليامام اما . دست به كشتار مخالفان زده اند
   .داد نريخته بودند اجازه ي كارسياسي

ي مصر به مالك اشتر چنين آمده در حكم فرماندار. از بيت المال به فرادست همان مي داد كه به فرودست
            ».تو هستند و يا مانند تو انسانندي فرمان بران كه يا برادران ديني مالك با مردمان به داد و نيكوي اي« :كه

،  بود تجاوز كرده اند  حكومت ايشان معاويه به زني يهودي كه در پناه انوقتي ايشان مي شنود كه سرباز
  »! اين غصه بميرم جاي نكوهش نيستاز  اگر «: مي فرمايد 

اما براي  .است شهر به تمام معنا را متصور شده يك آرمانچنين روش و بينشي دارنده ي به راستي كه 
همان طور كه نشد و . تحقق چنين حكومت آرماني بايد مردمان آرماني را نيز پروراند كه شدني نيست

) دانايي ، پارسايي و دادگري كه ويژگي اكتسابي است(ق آرمان فر) ناداني و طمع ذاتي انسان(واقعيت تلخ 
  .را شكافت

به نظر مي رسد امام در دوران بيست و پنج ساله ي حكومت خلفاي پيش از خود ، بسيار انديشيده و 
 شخصيت. گرچه از حكومت به دور بوده ليكن در كار جامعه و سياست و حكومت تفكر كرده است

در زمان جواني و همچنين با شخصيت  انخودش در زمان خالفت با شخصيتسياسي ايشان _اخالقي
  . پيامبر از بسياري جهات متفاوت است
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كه  يورنه آن همه مخالفو سعي هم نداشت به خود تقدس بخشد در زمان خالفتش تقدس نداشت  )ع(علي
   چه كساني بودند؟ او را كافر مي خواندند

از را عين دين شمردن  خليفهو تناصوأل تقدس داش. ادتش يافتاين همه تقدس را پس از شهعلي امام 
فت را چون سلطنت آن چنان كه هم او خال. بود كسرا قيصر و ي معاويه است كه تقليدي ازبدعت ها

  .موروثي كرد
 خطاباور به و  )انگار كه وحي منزل اند( ستسخنانش امقدس شمردن ؛ از نشانه هاي تقدس داشتن حاكم 

باور ند و مردم بپذيرند وساده لوحانه و اينكه او خود را برگزيده و نماينده ي خدا بخوا بودنش ناپذير
استناد كنند و جوري كه به كردار و رفتار و گفتار او به عنوان يك دليل براي حقانيت خويش  .داشته باشند

  .وداست كه نشود آشكارا اورا نقد كرد و معاويه همه ي اين ها بنيز نشانه ي ديگر اين 
اين بود كه عجم را خوار  برنامه ي معاويه. تر شد عرصه بر غير عرب ها تنگبني اميه  با روي كار آمدن

اعراب ايرانيان . همه ي شعارهاي برابري مسلمانان دلخوش كنكي بيش نبود .دارد و به كار بزرگي نگمارد
را به برمي شمردند و ايرانيان  عجم خود را سرور. را بردگان خود مي دانستند و موالي شان مي خواندند

اين نداشتند كه كه در اداره ي ملك اسالم در مي ماندند چاره اي جز  هرچند هرگاه. هيچ نمي گرفتند
  را در ديوانساالري و شمارش ماليات به كار ايرانيان اهل علم پس . ان ايرانيان شونددست به دام

براي  .راي درمان به دامان خلفا و اميران مي بردندرا ب پزشكان دانشگاه جندي شاپورمي گرفتند و نيز 
ابان گرد ساخت دارالعماره هاي باشكوه نيز به معماران عجم نياز داشتند زيرا خود اعراب تا پيش از آن بي

  .دانش رياضي و معماري چيزي سر در نمي آوردند از و چادرنشين بودند و
  .اما همين عجمان اهل دانش را هم ارج نمي نهادند

   شورندگان ازآنجا كهاما . ين خواري را بر نمي تابيدندچن آنها .بودبدي براي ايرانيان آن دوره بسياروضع 
   ، جان و مال ه شمار مي آمدند و طبق منطق اسالماز دين به خارج شد) خود عين دين بودكه (ه بر خليف

  استقالل  تنهايي برايخود به كه نبودند  ايرانيان در جايگاهي وس شان بر سپاه اسالم حالل مي شد،نامو
   4-  .يش قيام كنندخو

  .لتيام بخشنددار شده ي خود را اغرور جريهه تا  تجوي راهي بودندپيوسته در جس آن ها
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ازتر شد و ايرانيان با فضاي سياسي اندكي بيزيد ،  از آن هالكت به فاصله ي كمي وبعداز رويداد تلخ كربال 
از آن پس ديگر آتش كينه ي  .گرفتند انتقام خويش را از اعراب تين باربراي نخس، سقفي مختارهمراهي 
هرسال گرد يك نفر جمع شده و بر ضد دستگاه خالفت كه عرب را  آنها. زبانه ي بيشتري گرفت ايرانيان

  . ي و به نامي هرسال به بهانه ا. شورشي به پا مي كردند ،برتر از عجم مي شمرد
شعوبيه را بنيان مي گذاردند و بر اين باور بودند كه ملي گرايي  جنبش گاهي فرهيختگان ايراني

هيچ تمدن و فرهنگ وااليي  نداشته و در  چرا كه تاكنونمردم جهان اند  پست ترين )عرب ها(تازيان
  . دانش و هنر هيچ خدمتي به بشريت نكرده اند

بهانه اي بر  ستوه مي آمدند و بهپيشه وران و كشاورزان از ستم كارگزاران عرب خود به  ديگر گروه گاهي
   ...زيدي و اسماعيلي ، باطني ،علوي ، هرگاه به نامي ؛  .دستگاه ستمگر خلفا به پا مي خواستند

سته شورشي را به خلفا بيشتر اين جنبش ها را با خشونت تمام سركوب مي كردند و حتي گاهي يك د
  .روپاشي نجات مي دادندانداخته و اينگونه دولت خود را از فجان دسته ي ديگر 

بني اميه برافتاد و بني  ، تالش خراسانيان با. كي يافتثمر تكاپوها به مبارزه گذشت تا سال هابدين روال 
انيان در دستگاه ا غير عرب ها رفتار بهتري داشتند و بسياري از ايرعباس جانشين شد كه تا اندازه اي ب

  . آن ها بود هي خليفه زير نفوذو حتي گا خالفت راه يافته
 ايرانيانِ .براي جدايي كامل از اعراب همچنان جريان داشت جنبش ها،  اما جداي از دستگاه خالفت

  ... سرخ جامگان و خرم ديني وابومسلمي ،  مزدكي ،. ي شهره مي شدندشورشي هربار به نام
اين . حرام كرده بود خليفه ي عباسين سال ها با شورش خود خواب را بربابك خرم دين از ديار آذربايگا

  .دادولي آخرسر جان خود را در اين راه بارها سپاهيان خليفه را درهم شكست  مرد بزرگ  با ياري مردم
  علم جنبش بر ،  يبه هواي برپايي دوباره ي دولت خسروانگاهي  انان و ثروتمندان زردشتي نيزدهق
  .افراشتندمي 

  اما وضع علم در اين دوران چگونه بود؟ 
همه چيز . دانش معنا نمي دهد ؛است كه براي آنان كه بي انديشه اي هميشه چشم به آسمان دارند مشخص

خالصه مي شود كه نبايد كنجكاوي كند و در كار خدا دخالت نمايد و خداوند  يبه عبوديت و بندگي انسان
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تهم به بي ديني ان مهميشه دانشمندان و انديشمند در سراسر دوران ياد شده .خود مي داند كه چه كند
   .زنديق ناميده مي شدند و خون و مال و ناموس شان حالل مي شد ، اهل خرد. بودند

اعراب حتي آموختن علوم ابتدايي و پيش پا افتاده را نيز در خور مقام خود نمي دانستند و آن را از 
  .كاركردهاي موالي به شمار مي آوردند

عليرغم اسالم بود و نه ناشي  نيز تمدن اسالميدوره هايي از  در... ر، معماري و شعر ودانش ، هن پيشرفت
در اسالمِ بي  دنيايي هنرها و شعر و علمبر مبناي استناد به بعضي آيه هاي قرآن و احاديث، زيرا . از اسالم

كه سپس آن رشد  .پيرايه ي دوره ي پيامبر، نكوهيده بود و بعدها تحت تاثير تمدن هاي ديگر رشد كرد
ادامه  هم موجي كه هنوز .متوقف شد )نهضت بازگشت به اسالم راستين(  موج سلفي گريآغاز با  اوليه هم

  .دارد
 گام هاي نخست جهان اسالم حتي روزگاري هم كه سرآمد دانش و حكمت روزگار خود شد به ياريپس 

    5- .ه عربيكتاب هاي پهلوي ب دندر برگردان بود معروف به ابن مقفعروزبه ايراني 
ي كتاب هاي ه ترجم در مأمونبه تاييد  خوارزمي ، پسران موسي مثل ترجمان ايراني پس از اوه و مروزب

  .كه لقمه ي جويده شده اي بود براي جويندگان دانشبسيار كوشيدند ... ، سرياني وپهلوي يوناني،
   .همه ي دانشوران جندي شاپور در دارالحكمه ي بغداد گرد آمده بودند

   در زمان هارون و مأمون از دانش و خرد پشتيباني شد؟ چرا تر از موي اين است كهاما نكته ي باريك
به كارگيري ايرانيان با پيشينه ي طوالني فرهنگ و تمدن در دستگاه حكومتي بني . پاسخ روشن است

يا . ) وزراي هارون(مثل برمكيان. عباس و حتي نفوذشان بر روي خود خليفه اثر مثبتش را گذاشته بود
  . ادرش ايراني بود و وزيرش يك زردشتي تازه مسلمان به نام فضل پسر سهل د مامون كه مخو

مون به مباحثه هاي علمي و فلسفي خيلي عالقه داشت و چنين نشست هايي را در مرو و بغداد شخص مأ
  .راه اندازي كرد

همگي را  مون كهي پيش و پس از مأها خليفهمورد نيست كه علماي ديني آن عصر در ميان  بي
زيرا به قول مسلمانان آن دوره ؛ اطرافيان خليفه ! ه مامون لقب اميرالكافرين دادنداميرالمومنين مي ناميدند ب

  .بودند) ايرانيانِ تازه مسلمان(همگي مجوس زادگان 
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تر مون كه حكومتش ايراني حتي مأ. ربي رنگين تر از عجمي بودبا اين حال در اين دوره نيز هنوز خون ع
  زير بار اين حتي او .چون مصريان عربي كندش مي كرد زبان ايرانيان را گاه گاه تال ،ديگر خلفا بوداز 

   و و نام شان را ترجمه ي عربي مي كرد مش را با نام پارسي شان صدا كندنمي رفت كه كارگزاران عج
  !ن منصور صدا مي زد بهزيست پسر پيروز را كه در دارالخالفه به كار گرفته بود با ترجمه عربي يحيي ب

لم از مركزيت عافتاد،  ي چون متوكله خلفاي اشعري مسلك خردستيزنوبت بكه و برادرش پس از مامون 
شكل گرفت و در در گوشه گوشه ي سرزمينمان حكومت هاي محلي ايراني . بغداد به خراسان كوچ كرد 

  .آمدند سينا ها و ابوريحان هاابن پي اش 
به ويژه حكومت محلي سامانيان در خراسان . لي به هويت ايراني تكيه داشتندهمه ي اين دولت هاي مح

سامانيان هويت ايراني را نيرو بخشيدند و با پشتيباني از . خاطره ي شيرين گذشته ي ايران را زنده مي كرد
  . دانشوران پايه هاي يك تمدن ايراني را از نو ساختند

در همه ي جهان اسالم   .فر خواندن اهل آن ادامه داشت و داردو كااما بحث حرام بودن انديشيدن و دانش 
رافضي  و پس از چندي معتزلي ، قرمطي. مزدكي و زنديق صورت مي گرفت  ، تكفير به عنوان مانوي

  .جاي آن را گرفت و در آخر فالسفه و حتي دانشمندان علوم طبيعي نيز جزو ملحدان به شمار آمدند
ايرانيان حكومت هاي محلي خويش را پايه گذاري كردند  پس وقتي. دندان مقدس بوخلفا نزد مسلمان

  . سكه به نام خلفا زدند و خطبه به نام ايشان خواندند
بودند حتي بغداد را گشودند اما به دليل تقدس خلفا نزد مردم  طبرستاني ايران آل بويه كه از فرمانروايان

كوخان مغول به تشويق خواجه د تا زماني كه هالفت بودستگاه خالآن ها را از تخت به زير نينداختند و 
  :سعدي مرثيه اي براي اين آخرين خليفه سروده  .كارنامه ي بني عباس را بست نصير؛ 

  از براي سوگ مستعصم اميرالمومنين     ن را حق بود گر خون بگريد بر زمينآسما
براي خليفه ) سعدي(يك ايراني ديگردر كشتن خليفه دستي دارد و ) خواجه نصير(شگفت است يك ايراني 

هويت ايراني ما هم در جامعه و از آمدن اسالم تا كنون ؟ اين نشان از اين واقعيت دارد كه !مرثيه مي سرايد
  ..هم در ضمير فردي مان با هويت اسالمي در ستيز است

ود مي بالد ، به هويت ايراني خ سياست نامه اش يك جا ببراي مثال خواجه نظام الملك طوسي در كتا
تا فلسفه ي سياسي آن روزگار را  اهان ساساني به نيكي ياد مي كنداز ش دم از ايران باستان مي زند و
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، مزدكيان و خرم دينيان و ، اسماعيليان  )شيعيان(رافضيان« :مي گويد  و جاي ديگر دزنده كن
   )از كتاب سياست نامه ( »...همگي يك طايفه اندو گبركان   مانويان

و معتقد است اين ها همان هم پيمان مي داند  اجه همه ي اين گروه ها  را در مبارزه با خليفه ،خو
  .!.دان را دارند تا از اسالم جدا افتقصد استقالل خواهي ايرنام عوض كرده و  زردشتيان اند كه

 :مي گويند  به شمار آورده واز همان گذشته تا امروز گروهي شيعه را برداشتي زردشتي از اسالم آري 
 به نسبت فرّ سان دانند و همچنان كه گبركان ملكهمچنان كه گبركان خود را موالي آل سا«

و همچنان كه  .يزداني گويند به جاي فرّ رافضيان نيز خالفت به نسبت دانند و نص ، يزدان دانند
كي تازه آيد و كيش گبرزيررد و به آسمان شد و زنده است و به نم گبركان گويند كيخسرو 

رافضي گويد كه قائم زنده است بيايد و مذهب رفض را قوت دهد و جهان بگيرد و  ،كند
   .)يعبدالجليل راز.كتاب النّقض( »..شدذوالفقار را با خود دارد تا همه ي مردم جهان بدان كُ

مدح گبركان خواندن بدعت و ضاللت است «  :مي دهند كه  حكمهم علماي شيعه  از سوي ديگر اما
و زال و غيره رد باشد بر  حكايت بي اصل در حق رستم و سرخاب و اسفنديار و كاووس و

   )همان( ».شجاعت و فضل اميرالمومنين و هنوز اين بدعت باقي است
چرا اين همه پول « : شاهنامه اين گونه داوري مي كند در باره ي سراينده ي  كه يا مرتضي مطهري

  )از كتاب نور ملكوت قرآن( » رده ي تهيدست مي كنند؟بزرگداشت اين مرد خاسر زيان بخرج 
خواسته در برابر  مي، عجم زنده كردم بدين پارسي  : مطهري گمان مي كرد كه فردوسي وقتي مي گويد

  .بايستد ه ،اسالم و زبان عربي كه زبان رسول خدا بود
،  با دين ميان دانش بردنهمچنين است  .و هست هبودآري از ديروز تا امروز اين تضادها و تناقض ها 

  .در فرد و جامعه  ، با گزاره هاي ازلي و ابدي دينيشيدن با ايمان ، خرد با احساس و تجربه گرايي دان
  ..جريان داشته و داردتا امروز  ايراني ، اين ستيز از شكل گيري حكومت هاي محلي

تشكيل سلسله ي  تا محلياز شكل گيري حكومت هاي  -  را عملكرد هرگروهبراي روشن تر شدن قضيه 
  . بررسي مي كنيم جداگانه -يهصفو
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  دانشمندان

  
       د چشم جان است چون بنگري  خرَ                                                          

    چشم شادان جهان نسپريتو بي                                                             
  فردوسي

  
  . در برابر اشعريون خردستيز قرار مي گرفتند معتزلي مسلك بودندبيشتر اين گروه كه

آن ها در عقل محوري خويش تا بدانجا پيش رفتند كه بعضي از . به خرد انساني بسيار بها مي دادند معتزله
و فلسفه  خردگرايي ايراني . سوال مي بردند ل زيرحتي سنديت بعضي آيات قرآن را به دليل تناقض با عق

آن حتي سرمشق آن ها بود  و همواره مي خواستند همه ي پديده هاي طبيعي اين جهاني و  يي يونان
از اين روي به عقل و منطق و به حواس انسان براي شناخت  .جهاني و عالم معنا را تبيين عقالني كنند

    .پديده ها اهميت بسياري مي دادند
توجه به تاريخ ، كيميا و داروسازي ،  و ادبيات موسيقينجوم ، جغرافيا ، پزشكي ، فيزيك ، اضيات ، ري

تمدن هاي گذشته  و پژوهش در زبان هاي باستاني ، دانش اجتماعي و سياسي ، همه و همه از دانش 
  .ب شدندهايي بودند كه در مسير عقل باوري معتزله رشد كردند و از سرچشمه ي خرَدمحوري سيرا

  : و كارهايشان را ارزيابي كرد نام برد براي مثال مي توان از كساني
  

به نظريه ي تكاملي موجودات رسيد كه  )نه از راه آزمايش تجربي(از راه عقلي و فلسفي ،  ابن مسكويه
  : وي مي گويد مثأل بيدل دهل .نظريه طرفداراني هم داشت اين .چيزي شبيه نظريه ي داروين است

  آدمي هم پيش از آن كادم شود بوزينه بود      قابل صورت نشد كلي بي هيوالهيچ ش
زيرا معتقد بودند كه نسبت  با باور ديني شان تناقضي نمي ديدند نظريه ي عقليالبته آن ها ميان اين 

  .آفريدگار به آفريده ، مانند نسبت كوزه گر به كوزه نيست
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   .دانست و در رامشگري دستي داشت  كه فلسفه مي . بود فارابيانديشمند ديگر 
انواع  وي در فلسفه سياسي خود . ساخت بعضي از سازهاي ايراني را به او نسبت مي دهند،  در موسيقي

  .هركدام را بررسي كردحكومت ها را برشمرد و 
  

ا پيشگام داروسازي شد و الكل ر) شيمي(پزشكي بود كه با استفاده از دانش كيميا ، رازيديگري محمد 
   .كشف كرد

  
آوازه ي او . كتاب نوشتچندين  نيز رساند و در دانش پزشكيرا به اوج خود  ابن سينا فلسفه ي مشاء
  .شكست ظرف مكان و زمان را

  
و مشكل كبيسه دست به اصالح تقويم زد و گاهنامه ي خورشيدي ايراني را از نو زنده كرد  نيشابوريخيام 

را نمي گرفتند تقويم خورشيدي هرسال شش ساعت به جلو مي آمد زيرا اگر كبيسه ( .گيري را حل نمود
  )شماري سامي ؛ گردش دارد و سالي ده روز به جلو مي آيدگاهدر  آنچنان كه تقويم قمري به دليل نقصانِ

در مقام  .لتر و شوپنهاورفلسفه با و د و در شعر وبا پاسكال مي سنجنرا در رياضيات  ها ، خيام غربي
ه پاسكال و نه خيام است ون ، ن بس كه مخترع واقعي مثلث حسابي و دستور دوجمله ايرياضي او همي

  . از او زيسته اند نيوتن كه شش قرن پس
و بي و آغاز و پايانش بسيار فكر كرده ان هستي گرفتن جهبه چگونگي  رباعي هايش نشان مي دهد او
چيزي كه . ورد خدا و آفريش هم انديشه كندم خود اجازه داده در به آزادانه واهمه پرسشگر بوده چرا كه

او حتي به اين هم فكر  .بسياري از انسان هاي قرن بيست و يكم هم از بيم بي ايمان شدن از آن گريزانند
حال خود و جامعه سودي دارد يا نه و تفكر در موضوعي كرده كه آيا انديشيدن او در باره ي موضوعي به 

  .مي كرده است كه سودي در آن نمي ديده را رها
تا ذهن مطرح نموده و از آن گذر مي كند  لذت شعر او در اين است كه تند و با شتاب يك پرسش را

از  بعضي اشعار فلسفي او با بي باكي. ار اندازدخود به جستجوي پاسخ بگردد و عقل را به ك، خواننده 
   .به چالش مي كشاند ند راكه عين حقيقت شمرده شده او باورهاي ديني  علميفلسفي ،  فرضيه هاي



 

 
٤٢ 

اگر بخواهيم براي اثبات اينكه روان و انديشه ي ايراني «  :به قول فيلسوف فرانسوي ارنست رنان 
كامأل به همان حالت باستان و اصل آريايي خويش مانده است دليلي به دست آوريم بايد به 

با خنده و استهزاء به هم رندي هشيار كه كفر را با ايمان و گريه را . رباعيات خيام بنگريم
عقايد اسالمي جزمي اين نشان آن است كه يك نابغه ي ايراني زير فشار اصول . آميخته است

  )324ص:1367،مينوي. شرحي كه رنان بر نسخه ي فرانسوي رباعيات نگاشت( ».. به چه حالتي ممكن است بيفتد
  

زبان هاي باستاني مثل سانسكريت . بسط داددانش جغرافي بشر را  بود كهبيروني  ابوريحاندانشمند ديگر 
  .را مطالعه كرد و درباره ي تاريخ باستان ايران پژوهش هايي نمود

  
با و  رقند رفتسمبه  .يي داشتكاشاني در پيشبرد رياضيات و نجوم سهم بسزاجمشيد ياث الدين غ

اخت كه تا آن روز ه بود ، رصدخانه اي سآن شهر كه به دانش دوستي شهرمغولي همياري فرمانرواي 
رقم  ينتا چند و عدد پي راكرد  زيج ايلخاني خواجه نصير را تصحيح كاشاني .همانندي نداشت

  .كه به وقوع پيوستكار ديگر او پيش بيني خورشيد گرفتگي بود  . محاسبه نموداعشار
  .از او كتاب هايي به فارسي و عربي به يادگار مانده است

  
نديشمندي بود كه رهيافت هاي نويني به روش عقلي و ديالكتيكي فلسفه ديگري شهاب الدين سهروردي ا

  . افزود
  

... نصيرالدين طوسي ، قطب الدين شيرازي وخوارزمي ،  م هاي پرآوازه يناه طور گذرا همچنين مي توان ب
  .نام برد
بسيار هاي ب ايكي از كت كه هرا نگاشت حدودالعالم من المشرق الي المغربديگري كتاب  ناشناس دانشمند

چه (نامعلوم است و مولف آنقرن چهارم  نسخه ي خطي متعلق بهاين  .ي استروان و شيواي زبان پارس
  .)ام خود را پنهان داشتهبسا از بيم علماي دين ن

  :مي خوانيم  راب اقسمتي از متن كت
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  وي  سخن اندر نهاد زمين و آباداني و ويراني

يكي را قطب  . است بر وي گردان بر دو قطب ، و فلك محيط گوي است چون گرد زمين« 
دو دايره بزرگ بر او كشي  قطب جنوبي  و هر گوي كه باشد چونشمالي خوانند و ديگري را 

همچنين . قسم ببرند ركه يكديگر را ببرند بر زاويه ي قائم ، آن دو دايره مر آن گوي را بر چها
دايره اآلفاق خوانند و ديگر را خط يكي را : ر قسم به دو دايره ازمين مقسوم است به چه

اما دايره اآلفاق از ناحيت مشرق برود به آخر آباداني زمين كه بر قطب جنوب . االستوا خوانند 
بگذرد و بر ناحيت مغرب بگذرد تا باز به مشرق رسد و اين دايره آن است كه جدا كند اين 

خط استوا دايره اي است .  زير ماست نيمه ظاهر آبادان از زمين ، از آن نيمه ي پوشيده كه اندر
كه از حد مشرق بود و بر ميانه ي زمين بگذرد و بر دورترين جايي كه هردو قطب تا مغرب 

  )حدود العالم من المشرق الي المغرب( ». برسد و همچنين همي رود تا باز به مشرق برسد
 شايد كه نه حتمأ ؟..!است كو كپرني قدمت اين كتاب مربوط به چندين قرن پيش از گاليله و كپلر

نظريه هاي  بعضي دانشمندان بزرگ عصر رنسانس ، ترجمه ي كتاب هاي فرهيختگان مارا خوانده اند و
  .آنان را پخته اند

آن دوران بود به نام  دستگاهي در. ايي نيز دستي داشتندمدر تصوير متحرك و پويا ن حتيما گذشتگان 
تي شيشه به وق. ور آن صورت هايي رسم مي كردنده يا كاغذ دفانوسي بود كه روي شيش. فانوس خيال

  . تصاوير متحرك به نظر مي آمدند ، مي چرخيددور روشنايي فانوس 
دانشمندان علم نجوم ما به مركزيت م در باب فانوس خيال مي فهميم كه ما از روي يك رباعي خيا امروز

صاوير روي ام در رباعي ياد شده زمين را به تخيچرا كه . خورشيد در منظومه ي شمسي نيز پي برده بودند
  .شيشه ي فانوس خيال و خورشيد را به شعله ي اين فانوس تشبيه كرده است

  فانوس خيال از او مثالي دانيم      اين چرخ و فلك كه ما در او حيرانيم
  اندرو گردانيميم كروما چون ص   انوس      خورشيد چراغدان و عالم ف

و  هرسعني تاريخ علمي كه تا كنون در مدي. به همه چيز شك كردم را دانستم كه اين همه خود من آنگاه
  است؟  موخته اند ، اشتباهدانشگاه به ما آ



 

 
٤٤ 

  ؟..!تي به فالكت  دوران قاجار كشيده باشدچنين مل راستي باورش سخت است كه روزگار
  : شايد اكنون با خود اين شعر را زمزمه كنيم كه

  ؟از فضل پدر تورا چه حاصل      د فاضل         رم پدر تو بوگي
  : شود وشندو چيز برما راين است كه  كارنامه ي علمي ايرانيان قديم بررسيمقصود از  اما
ديده شده كه كالم خدا بودن قرآن را چون . دبي پايه بودن استدالل بعضي علماي ديني آشكار مي گرد - 1

به بعضي نظريه هاي علمي كه امروزه كشف شده اند،  قرن ها پيش ، نقرآ) الف : اينگونه اثبات مي كنند كه
  .پس قرآن كالم خداست) ب . اشاره كرده

بوده  نيز پيامبر از آن ها ياد كرديمدانشمنداني كه پيش از اين  مدعي شد مي توانبي پايه  با اين استداللِ
ي داشته اند كه علم مدرن، تازه بدان نتيجه ياتفنظريه ها و كشزيرا  !جبرئيل به آن ها وحي مي رساندهاند و 

   .!.ها رسيده است
 مدرن ، برخوردار از نيروي عقل؟ نيز بشر بوده و چون انسانِ ح مسئله ي فوق جز اين است كه آن هاتوضي
در مسير پرورش دانش و خرد خويش گاهي به نتايجي مي رسيده اند كه دانشمندان و گذشتگان نيز پس 

   . جداگانه بدان رسيدند، درن انديشمندان عصر م
همچنان كه مفسران امروزي اين . را مي توان صد جور معني كردي شعر مانند بعضي آيه هاغير از اين ؛ 

  ..!مي دانند ي زمين بهاشاره ي به جاذ را »با ستون هاي نامريي آفريديم آسماني«گفته ي قرآن كه 
به خود آويزان  چراغ هايي هسمان مانند سقفي است كمي پنداشته آ در حالي كه مي دانيم بشر ابتدايي(

   .)ي فرض كردهيتون هاس خيالي به همين دليل براي اين سقف! دارد
را سروده نيز زير بيت  كه قرن ها پيش عقل ستيزيشاعرِپس  اگر بخواهيم هر ريسماني را به آسمان ببافيم،
وحش نيز از چنين چيزهايي خبر نداشته و تازه در حالي كه ر ؟اشاره ي به اتم و الكترون و پروتون كرده

  يان بينيفتابيش در مآ  دل هر ذره را كه بشكافي    :كيميا و طبيعيات را حرام هم مي دانسته است 
  
  در ذهنمان ايجاد ، اما نيكو  ويرانگر ديگر اينكه با شناخت دانشمندان گذشته ي ايران اين پرسشِ - 2

پيِ سه چهار قرن اين همه دانشمند و انديشمند داريم و از آن پس تاريكي به راستي چرا ما در مي شود كه 
  .؟ پاسخ اين پرسش را در مطاله ي عملكرد گروه هاي ديگر خواهيم يافت ..!، سكوت و خاموشي



 

 
٤٥ 

  علماي دين

  
  اي صاحب فتوا  ز تو پركارتريم                                                               

با اين همه مستي ز تو هشيار تريم                                                                       
  و ما خون رزان   تو خون كسان خوري                                                              

  انصاف بده كدام خون خوارتريم؟                                                              
  

گروه  بيشتر لي ترين سد راه خردگرايان بودند وعلماي دين در همه ي مذاهب پراكنده ي جهان اسالم ، اص
  .ه با دانش و عقل مخالفت مي كردندهاي ديگر به پيروي از اين گروه بود ك

خردستيزي و دانش گريزي گروه  ا مي توان دليلعقل و علم  ر دشمني هاي اين گروه بابه عبارت ديگر 
  .هاي ديگر دانست

در مردم به ستيز  مواره با نيروي معنوي و نفوذشاناين مخالفت ها تنها مخالفت خشك و خالي نبود و ه
  .بودو سالح تكفير برگ برنده ي علما  مي انجاميد

از ابوالحسن اشعري رودر روي به پيروي  ،فقهاي مذاهب كه خود را حافظان دين مبين مي پنداشتند
در چند عقلي كه دامنه ي تاخت و تازش آن اندازه گسترده شده تا به  دگرايان قرار گرفتند و خواستندخر

  .پايان دهند و چون دين هم پرسشگري كند ،
ستيز تازه آغاز شده بود و هركجا اهل دانش و خردي يافت مي شد نسبت به دامنه ي كفرش و اينكه 

ته باشد ، و حرف فقيه هم در ميان مردمش چه اندازه برو داش يا نباشد باشد پشت و پناهشقدرتمندي 
يا نجس شمرده مي شد و به مردم دستور مي دادند كه از ظرف او آب و متهم . برايش حكمي مي بريدند

. ي افتاديا به زندان م. غذا نخورند كه خانه نشين شود و گوشه گير تا سخن مثأل كفرآميزش را كس نشنود
  . گر به چنگ مي آمد مي سوخت اش و اوراق يا كشته مي گرديد و كتاب ها .شتمي گ) تبعيد(يا نفي بلد 

  .در ميان شيعه و اهل سنّت ، گروه دوم تنگ نظرتر بودند



 

 
٤٦ 

بلندنظري گذارد چرا  به حساب علماي شيعه و پيروانشان را با عقل ،  اما شايد نتوان عدم مبارزه ي چندانِ
  . متهم به بي ديني، و حكومت هاي سني مذهب ديگر ها خود در اقليت بودند و از سوي مذاهب  كه آن

  : آوازه ي سلطان محمود را همه شنيده اند كه 
  ..تا بكُشد  .مي جست  )شيعه(ن كرده ، قرمطي در جهاانگشت 

جويي به سالح در تمسك  مذاهب چون ساير ورنه شيعه نيز آب نمي يافتندعلماي به ديگرسخن، گروه 
  .شناگران ماهري بودندتكفير 

  . خود گواه اين مدعاستتا به امروز،  در دوران صفويه آن هابسياري از ي خردستيزي كارنامه 
ش شاگردان بي شماري داشتند كه در دوره ي زندگي ا )ع(جعفرصادقامام  چون پيشوايي ، شيعياناگرچه 

 د مانَدر مباحثه از سخن گفتن وا هنشد نشست و روايت با دهري مسلك ها به مباحثه تربيت كرد و خود
مي توان  در دفاع از دين نيز رفتار جعفربن محمد گوياي اين بود كه .گزير به سالح تكفير روي آوردنا تا

علماي مذهب شيعه  اما در ميان بيشتر .ه با خون و آدم كشي و خشونتن. استدالل را با استدالل پاسخ داد 
  .گرفته استالگو  از امامن زمينه در ايكمتر كسي 
 درباره ي پيشواي به معتزله يافت ، گرايشچندي مرتضوي كه از شيعه بود و احمدبن يحي براي مثال 

  :چنين مي گويد انمعتزلي
خويشتن را با خواندن علوم  ،افسوس كه ابوالحسن بصري با آن همه معرفت به علوم شرعي« 

   )انتشارات زوار.علي دشتي.عقال خالف عقل( » .آلوده و پليد ساخت )طبيعي(اوايل
  6- .، فقه حنبلي از همه قشري تر و خردستيز تر بوده و هستهمت در ميان مذاهب اهل سن

. به ترتيب در مقام سوم استنيز  فقه مالكي. دوم را دارد  پس از آن فقه شافعي در دشمني با دانش مقام
اهل سنت داشت اما  ني هم بود ديدگاه بازتري نسبت به ديگراگرچه خود ابوحنيفه كه ايرا. اما فقه حنفي 

   .اين نگاه باز چندان به پيروان و علماي مسلكش انتقال نيافت
  . ت صحبت از بد و بدتر اس در مجموع

حمالت را به فلسفه و شيوه هاي خردگرايي وارد  ني تريجد الجوزي يكي از علمايي كه بيشترين و
س در فريفتن فالسفه از اين روي قادر شده است كه آنان به آرا و ابلي«   :مي گويد،  ساخت

 .بي آنكه به انبيا التفاتي كنند. عقول خود بسنده كرده و به مقتضاي گمان خود سخن گفتند 



 

 
٤٧ 

و گفتند كه خداوند جز بر نفس خود مثال زمين را ستاره اي در ميان فلك فرض كردند  
 .ات علم داردعتزله گفته اند كه امر بر نفس خود وبر كليعلم ندارد و برخي مانند ابن سينا و م

اگر بنده اي به همه ي منهيات خداوند غير از شرك دچار شود بهتر  : گفت شافعي رحمه اهللا 
شهادت ده كه وي ، از آن است كه در علم كالم نظر كند و اگر شنيدي كسي از اهل كالم است 

آن است كه آنان را به تازيانه بزنند و بگويند اين  باب علماي كالم ديني ندارد و حكم من در
گفت  احمدبن حنبل .سزاي كسي است كه كتاب خدا و سنت را رها كرده و به كالم روي آورد

ذبيح اهللا .تاريخ علوم عقلي در تمدن اسالمي تا اواسط قرن پنجم( ».كه اهل كالم هيچ گاه روي رستگاري نخواهند ديد: 

  )تهران انتشارات دانشگاه.صفا
كه به هيچ وجه ربطي با باورهاي ديني آنها حتي دانش هايي . ه نكردندمتعصبان قشري به اين اندازه بسند

حال . پنداشتند را نيز مقدمه ي انحراف و زندقه و ايمان مردم نداشتند مانند رياضيات و هندسه و نجوم 
اما از اين جهت ! نياز داشتند آنكه خود اهل دين در بسياري از مسائل شرعي به محاسبه و رياضي

مي كردند كه در رياضي فرد با اصول آشكار برهاني روبرو است كه جاي انكارشان نيست ولي  مخالفت
شخص با خواندن آن ها از دقت قضايا و روشني برهان هاي آن شگفت زده مي شود و ازاين راه نسبت به 

و زان پس به خود اجازه مي دهد كه در امور ديني و  ابزار فلسفه نيز هست ارادتي پيدا مي كند كه استدالل
بيانديشد و راه استدالل عقلي پيش گيرد و در نتيجه سست عقيده و ) پوزيتيويسم(اثباتگرايانه اعتقادي نيز 
  : نتيجه مي گيرند ، از اين رهيافت كه خود نوعي استدالل است  ي مذاهبپس علما. كافر مي شود

از علوم رياضي حاصل مي شود و هركسي به شومي آن دچار شود اين زيان بزرگي است كه « 
  )انتشارات زوار.علي اصغرحلبي.از كتاب تاريخ فالسفه ي ايراني( ».ناچار لگام تقوا و ديانت از گردنش مي افتد

  را ورودي فلسفه  ا نيز حرام مي شمردند چرا كه آناين علماي قشري با بي منطقي تمام منطق ر
اين فن درهمه ي دانش ها . آن كه منطق فني است براي پيشگيري از افتادن در خطا حال. مي دانستند

مهمي كه در همه ي علوم  ن محدثان نادان موجب شد تا ابزاركاربرد دارد و حرام شمردن آن توسط اي
  : مي آورده اند كه فن منطق اشعريان متعصب دليل ديگرهم در رد. د داشت بي رونق گرددركارب



 

 
٤٨ 

ابوبكر و عمر ق ارسطو براي سالمت فكر و درستي استنتاج نياز بود پس بايد بگوييم اگر منط« 
  يا ابوحنيفه كه منطق . كه منطق نخوانده بودند خوب فكر نمي كردند و بر خطا رفته اند

  )انتشارات زوار.علي دشتي.عقال خالف عقل( ».نمي دانست در مسائل فقهي دچار اشتباه شده است
 پرست نمي تواند بپذيرد كه ابوبكر هم مثل هركس ديگري دچار خطا مي شده يا ذهن انسان گذشته

  براي خود بتي ساخته و فردي در گذشته  اين انساني كه از گذشته !هم اشتباه مي كرده استابوحنيفه 
   .نمي تواند جور ديگري غيراز آنچه در كودكي تحت تأثير تربيت خانوادگي به او باورانده اند را بپذيرد

  .هيچ كس را خاكستري نمي بيند و همه را به سياه مطلق يا سفيد مطلق تقسيم مي كنددر نتيجه 
محمد غزالي از علماي قرن پنجم بيشترين ضربات را امام كشمكش ها ادامه داشت تا اينكه اين به هرحال 

   .به پيكر نيمه جان دانش و فلسفه زد
به وادي انتقادي با نگاهي از اين جهت دشمن شد كه  خوانده بود و او فلسفه را به صورتي خودآموز

  . از فالسفه ، برگ هاي كتاب را ورق زده بود مچ گيري و از همان آغاز به نيت حكمت آمده 
   :مي گويد  ان ، طبيعيان و الهيان ، بخش مي كند واو فيلسوفان را به سه گروه دهري

آيا به طور قطع حكم به ،را بيان كردي حال كه مذاهب اين جماعت  ؛ بپرسد ازمن  اگر كسي« 
نخست . بي هيچ ترديد تكفير آن ها در سه مسئله حتمي است كفرشان مي كني؟ گويم آري 
دوم قول ايشان كه خداي تعالي به جزئياتي . مام جواهر قديم اندمسئله ي قدم عالم و اينكه ت

آنها كه اين جساد و حشر سوم انكارشان به بعث ا. كه از اشخاص حادث مي گردد عالم نيست 
. ي ايراني به نقل از كتاب تاريخ فالسفه( »كذيب كننده ي انبيا استا اسالم سازگار نيست و معتقد آن تسه ب

  )غزالي.همچنين،تهافت الفالسفه.المنقذمن الضاللدكتر علي اصغرحلبي و برگرفته از 
جهت كه اهل آن تخمين خود را  ز اينياضي ، منطق و طبيعي را نيز ا؛ آموختن دانش هاي ر امام غزالي

  : نمي شمارد و توصيه مي كند كه ، جايز  تلقي مي كنند و به عقل خويش اعتماد مي نمايندبرهان 
  )همان( » .اگرچه كار او مربوط به امر ديانت هم نباشد...از آنها باز دارند« 

يستي و چگونگي چه ي سياسي و فلسفكه در دانش اجتماعي و مثل فارابي و ابن سينا از كساني غزالي 
   :به بدي ياد مي كند و در مورد سياست مي گويد ، هم نظر داده اند  حكومت



 

 
٤٩ 

م مأثوره و سلطان است و از كتاب هاي آسماني و پيامبران و حك  مربوط به امور دنيوي« 
   )همان( ».گذشتگان گرفته شده است

از . ني برچيده شدن اندك اندك بساط استبدادبايد توجه داشت كه رشد انديشه ي سياسي در جوامع يع
آنجا كه فلسفه ي سياسي ما به همراه ديگر دانش ها ، توسط علماي دين از نطفه خفه شد ، خودكامگي در 

به عبارت ديگر علماي دين با عقل ستيزي خود به صورتي غيرمستقيم به . كشورمان پروبال بيشتري يافت
  . دامن زدند نيز استبداد
   .شكار مي شود كه تفكرات پوسيده ي غزالي تا چه اندازه سد راه پيشرفت شداكنون آ

سيدحسين نصر براي غزالي آبرو مي خرند و مي گويند كه كارغزالي  نه مخالفت با امروز كساني مثل استاد 
 زاليكار غ شايد بتوان. اين سخن درست نيست .از فلسفه ي مشاء بوده است) بجا يا نابجا(عقل بلكه انتقاد

توجيه كرد اما ستيز او با علوم طبيعي و رياضي را چگونه توجيه را در ستيز با فلسفه، انتقاد نام گذاشت و 
  كنيم؟

سالح خشونت و هيچگاه به نب نسبي گرايي را رعايت مي كند وديگر اينكه يك انديشمند هميشه جا
را به جهت تكفير كردن ديگران  با اينكه در بعضي نوشته هاي خود فقهاغزالي . نمي آورد تكفير روي

 او طوري. نكوهش مي كند با اين حال به صورتي تناقض گونه خود در عمل اين كار را انجام مي دهد
دنباله رو جريان هاي اشعري ، عرفاني و سياسي روزگار خود بود كه به هيچ وجه شايسته ي يك 

  . خرداو بيشتر نماينده ي احساس بود تا . انديشمند فرهيخته نيست
با فلسفه ي مشاء از اين رو است كه اين فلسفه نماينده ي جريان خردگرايي در آن  مخالفت محمدغزالي

  .ه به اصل تفكر و انديشيدن مي تازدك اشكال كار غزالي در اين است .بوده دور
و نتيجه ي اين مبارزه ي احساسي ا. او با هرگونه تالش تجربي و عقلي در جهت فهم جهان مخالف بود

چنين شد كه غرب از مسيري كه ما سال ها پيش از آنان شناخته بوديم ، با ترجمه ي آثار ابن رشد و ابن 
پيروانش ، راه خود را بر سينا و ديگران راه خود را باز كرد ولي ما با اينگونه حركات انحرافي غزالي و 

                                                                       .تكاپوي فكري بستيم و عقب افتاديمو  عقالنيت 
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 جريان حمله به علم تندتر گشت و علماي همه ي مذاهب در دانش گريزي و از زمان غزالي به بعد
ناب ببينند روزها اسالم را  ، ام خودبه خيال خ تا خردستيزي و كشتن اهل آن با يكديگر مسابقه گذاشتند

  .و شب ها بهشت را خواب
  .نش هاي طبيعي كفر و الحاد، هندسه دروغ به هم بافي است و دا پزشكي سودي نداردد گفتن

   :مي گويد و اهل آن صالح شهرزوري از فقهاي قرن ششم وهفتم در حق فلسفه 
هركس فلسفه خواند . مايه ي گمراهي و مدخل زندقه است ، فلسفه اساس سفاهت« 

نه شارع ... د كه موجب تسلط شيطان استچشمانش از ديدن زيبايي هاي شريعت كور مي شو
خداوند مومنان را از ...اسالم آن را جايز شمرده ونه اصحاب كبار و نه همه ي پيشوايان گذشته

بر اولياي امر واجب است شرّ آن ها را از مسلمانان دور ...پليدي منطق و كثافت آن مصون دارد
و مجازات هاي سخت ار بيرون شان رانند از مسند درس فرودشان اندازند ، از شهر و دي ، كنند

بر ولي امر واجب است فالسفه را مخير كند ميان قبول اسالم . اين فنون روا دارند بر مباشرين
او بايد هر . م شمشير ، تا آتش فتنه فرو نشيند و آثار آنها به كلّي از روي زمين محو شوديا د

بيرون كند ، به زندان افكند يا دست كم مدرسي را كه تمايل به علوم عقلي دارد از مدرسه 
  )انتشارات زوار.علي دشتي.عقال خالف عقل( ».نگذارد از خانه پاي بيرون نهند

  :فقيه ديگري در باب علم فتوي مي دهد كه  
اگر چيزي سودي تنها و زيان هاي بسيار دارد جايز نيست براي يك منفعت خود را به زيان  «

شراب الشك در تعديل مزاج و تقويت  طبع و دماغ و قمار در هاي بزرگ دچار كرد چنان كه 
تشحيذ خاطر موثر است  و با اين حال هردو حرامند و حتي مداومت در بازي شطرنج با آن 
كه ذهن را نيرومند مي سازد ممنوع و محظور است  و همچنين است نظر در علم اقليدس و 

ر را تشحيذ و نفس را نيرومند مي كند آن ها كه خاطدقايق و حساب و هندسه و رياضيات در
و با اين حال ما آن را به سبب يك افت كه در پي دارد منع ميكنيم زيرا از مقدمات علم اوايل 
است كه مذاهب فاسدي در پي دارد و اگرچه در خود علم هندسه و حساب مذهب فاسدي كه 
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تاريخ علوم عقلي در تمدن اسالمي تا ( » .متعلق به دين باشد وجود ندارد ليكن مي ترسم كه بدان منتهي شود

  )149ص . ذبيح اهللا صفا. اواخر قرن پنجم
  !شراب را با علم مي سنجد ؟!قياس از اين عجيب تر

به راستي در چنين جامعه اي با پيشواياني اين گونه متعصب ، دانشمندان ما چه مي بايست بكنند جز 
  سوختن و ساختن ؟  

 رشد جريان خرد ، پزشك ماعقل ستيزان جهان سوز نشده بود وز آتش در زمان ذكرياي رازي كه هن
  :  دهد كه اندرز مي ستيزي را احساس كرده بود ؛ پس

با خرد بدانچه مارا برتر مي سازد و زندگي مارا شيرين و گوارا مي كند دست مي يابيم و به « 
ه كاربردن كشتي به وساطت خرد است كه ساختن و ب. خواسته ها و آرزوهاي خود مي رسيم

چنان كه به سرزمين هاي دورمانده اي كه به وسيله ي درياها از يكديگر . را دريافته ايم
هايي كه براي تن دارد و تمام فنون ديگري پزشكي با همه ي سود. واصل گشتيم جداشده اند

شيده با خرد به چيزهايي كه از ما پو. كه به آن فايده مي رساند در پرتو خرد حاصل آمده است
شكل زمين و آسمان عظمت خورشيد و ماه و ديگر اختران و ابعاد . ...و نهان است پي برده ايم

بر روي هم خرد چيزي است كه بي آن وضع ما همانا ... و جنبش هاي آنان را دانسته ايم 
چون خرد را چنين مايه ي شكوهي است ...وضع چارپايان و كودكان و ديوانگان خواهد بود

بلكه بايد درهربار روي ...از پايگاهش فرود نياوريم. مقامش را به پستي نكشانيم سزاوار است
  )انتشارات زوار.علي دشتي.عقال خالف عقل( ».بدان نمائيم و حرمتش گذاريم و همواره بدان تكيه كنيم
ي كفر يشانه  ميگويد كه در روزگار من دايره دناصرخسرو قبادياني  در كتاب جامع الحكمتين خود آزاد ان

و زندقه آنچنان  گسترده است كه اگر كسي براي مثال بخواهد بداند خاصيت سركه و هليله و سكنجبين 
بدون ترديد كافر است و يا اينكه اگر كسي طلوع آفتاب را دليل بر پيدايش روز يا ظهور ماه را  ؟چيست

ب و هوا و موقعيت جغرافيايي يا ميزان بارش باران را به طبيعت و وضعيت آ، دليل بر پيدايش شب بداند 
  .!.خويشتن را به زندقه افكنده استنسبت دهد ، 
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ينكه اي خويش داستاني را نقل مي كند كه نشان دهنده ي ژرفناكي قضيه است و هاسفرنامه  يكي از او در
  :گوياست  اين حكايت راستين ناصر خسرو. مي پنداريمموضوع جدي تر از آن است كه ما 

مشقت بسيار به شهر نيشابور رسيديم و با ما شاگردي بود حكيم و دانشمند و القصه بعد از « 
آمديم و در مسجدي قرار گرفتيم و در اثناي  .در تمام شهر نيشابور هيچ كس مارا نمي شناخت

سير در شهر بر در هر مسجد و هر مدرسه كه مي گذشتيم مرا لعنت مي كردند و به كفر و زندقه 
     روزي در بازار . د من از اعتقاد خلق نسبت به من خبري نداشتنسبت مي دادند و شاگر

شخصي از مصر مرا ديده بشناخت نزد من آمده گفت ناصرخسرو نيستي و اين  .مي گذشتم
ابوسعيد برادر تو نيست؟ من از ترس دست او بگرفتم و به حرفش مشغول ساختم و به منزل 

 ،راضي شد چون آن شخص.ن راز را آشكار مكنآوردم و گفتم سي هزار مثقال طال بستان و اي
پس با . در حال روحاني را گفتم تا وجه حاضر ساخته و به او دادم و از منزل خود بيرون كردم

موزه ي خود را دادم تا مرمت  .رسيديم )يكفاش(ابو سعيد به بازار آمده تا به دكان موزه دوزي
ايي برخاست و موزه دوز بر اثر آن روان كند و از شهر بيرون رويم كه ناگاه در آن طرف غوغ

من سوال كردم كه چه غوغا  !پاره اي گوشت بر سر درفش كرده.بعد از ساعتي بازگشت. شد
بود و اين چه گوشت است؟ موزه دوز گفت همانا در اين شهر ازجمله ي شاگردان ناصر 

ا انكار داشته هر با علماي اين شهر مباحثه كرده قول او را فقه .خسرو شخصي پيدا شده بود
  يك به قول معتمدي تمسك مي جويند و او از اشعار ناصرخسرو بر طبق مطلب خود 

فقها از جهت ثواب اورا پاره پاره كردند و من نيز پاره اي از گوشت او به جهت . مي خواند 
   .!.ثواب بريدم 

وزه به من ده كه در چون بر احوال تمليذ اطالع يافتم تاب در من نمانده و موزه دوز را گفتم م
موزه را گرفتم و با برادر خود از نيشابور . شهري كه شعر ناصر خسرو خوانند نمي توان بود 

  )محمدرضا قنبري.روزگار،شعر و فلسفه ي خيام.خيام نامه( »...بيرون آمدم
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ما را  دامن فرزانگانچگونه دامنه ي آتش كينه نسبت به دانش ،  ن حكايت نشان از آن دارد كه گسترشاي
  .ز آن بوده كه امروز ما گمان مي كنيمه و قضيه خيلي ژرفناك تر اسوزاند

ما شاهد بوديم كه اهل دانش از ميان رفته و « : خيام نيز در مقدمه ي جبر و مقابله اش مي نويسد 
اين عده ي انگشت . به دسته اي كه تعدادشان كم و رنجشان بي شمار است منحصر گرديدند

و غم خود را صرف پژوهش هاي علمي نمودند ولي  ل زندگي دشوار خود همشمار نيز در طو
  بيشتر علماي ما حق را به باطل مي فروشند و از حد سالوس گري و ظاهرسازي تجاوز 

نمي كنند و آن مقدار معرفتي كه دارند براي اغراض پست مادي به كار مي برند و اگر شخصي 
 نموده كوشاي در رد باطل و ترك ريا ببيند ، ريشخند را جوياي حق و ايثار كننده ي راستي و

  )صادق هدايت.ترانه هاي خيامبه نقل از . جبر مقابله( ».و كوچك مي كنند
چه خيام ها كه در  چه ابن سينا ها كه چون پرندگان مهاجر بي آشيان شهر به شهر گريزان بودند وباري 
  .به پس از مرگشان هم رسيد شانطوري كه آوازه ي كفر. ود بي كس وبي يار ديار خ
گروهي كه بال هاي  گاهي از قفس تعصب. كه از سوي علماي دين در مضن اتهام بوده و هست خيام 

  :دلتنگ مي شده و در خلوت براي خود زمرمه مي كرده   آزادي اورا بسته
گر كافر و گبر و بت پرستم هستمغانه مستم مستم      گر من ز مي ِم  
  من خود به همان شيوه كه هستم هستمن گماني دارد       هر طايفه اي به م

 را ازمرگ نجات داد و فلسفه كهايراني است و عارفان شهاب الدين سهروردي نيز يكي از انديشمندان 
  . ذوقي عرفاني و اشراقي را چاشني آن كرد

اين فرهيخته ي ايراني  .دادگاهي از علماي سوريه با اتهام هاي بي پايه و حتي متناقض اورا مرتد دانستند
دين به شاگردان خود با اين كه خودش از بيم علماي . نيز به دليل بي باكي در سخن ، تكفير و كشته شد

اي برادران حقيقت ، خويشتن همچنان فراگيريد كه خارپشت باطن هاي «  : ه بودآموخت چنين
يرون آييد كه مار بيرون همچنان از پوست ب. خود را پنهان كند خويش به صحرا آورد و ظاهرِ

آيد و همچنان راه رويد كه مور رود تا آواز پاي شما كس نشنود و بر مثال كژدم باشيد كه 
مرگ را دوست .زهر خوريد تا زييد. پيوسته سالح شما پس شما باشد چو دشمن از پس برايد
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ن را از آشيانه ها پيوسته مي پريد و هيچ آشيان معين نگيريد كه همه مرغا. داريد تا زنده مانيد
و همچون شترمرغ باشيد كه سنگ هاي . گيرند وگر بال نداريد كه بپريد به زمين فرو خزيد

گرم كرده فرو برد و چون كركس باشيد كه استخوان هاي سخت فرو خورد  و همچون سمندر 
كه  باشيد كه پيوسته ميان آتش باشد تا فردا آتش به شما گزندي نكند و مانند شب پره باشيد

صل قصه ف. شهاب الدين يحياي سهروردي.شراققصه هاي شيخ ا( ».به روز بيرون نياييد تا از دست خصمان ايمن باشيد

  )نشر مركز. ويرايش متن جعفرمدرس صادقي.ي مرغان
  . سخن سهروردي نگاره اي كوچك است از قصه ي غصه ي زندگي اهل دانش و خرد اين سرزمين

كه به جرم پيش بيني او پس از اين. ديگر متهم دادگاه بزرگ علماي دين بودغياث الدين جمشيد كاشاني 
با پشتيباني اولغ از كاشان گريخت و به سمرقند رفت تا ، محكوم شد ماه گرفتگي به دخالت در كار خدا

به كوشش او در سمرقند رصدخانه اي ساخته . بيگ حكمران مغولي آنجا تكاپوي علمي خود را ادامه دهد
  . از شگفتي هاي روزگار بودشد كه 

  . هجري را رصد كند 811و 810و 809شهرت كاشاني آنگاه بيشتر شد كه توانست كسوف سال هاي 
كاشاني در . دبيني خورشيدگرفتگي بهانه اي شد كه فقها او را مرتد اعالم كنند و آزارها به او رسانن پيش

  !ردم چهل سالگي به دليل نامعلومي 
و به سرنوشتي همچون  ي علماي دين ، توسط مردم ويران گشتعدها به فتوابناي رصدخانه هم ب

  .رصدخانه ي مراغه ي خواجه نصير دچار شد
كه نشانگر  آورده حكايتي به طنزه ي حافظ ؛ عبيد زاكاني ، در رساله ي دلگشاي خود شاعر هم دور

و هيچ كاري نمي كني و لولي با پسر خود ماجرا مي كرد كه ت«: فالكت اهل دانش در آن عهد است 
ندر چنبر جهانيدن چند با تو گويم كه معلق زدن بياموز و سگ ا. عمر در بطالت به سر مي بري

م كن تا از عمر خود برخوردار شوي وگرنه به خدا تورا به مدرسه اندازم تا و رسن بازي تعلّ
و فالكت و ادبار آن علم مرده ريگ ايشان بياموزي و دانشمند شوي و تا زنده باشي در مذلت 

  )نشر ثالث .به اهتمام محسن قشمي.عبيد زاكاني جاودانه( ».بماني و يك جو از هيچ جا حاصل نتواني كرد

با دقيق شدن در اين تلخند مي توان دانست كه در آن دوره ديگر چراغ علم به كلي خاموش شده و كسي 
  . باشد آنان خواهد پشتيبانبه اينكه حكومتي ب چه رسد .براي اهل دانش ارزشي نمي گذارده
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  . آري اين بوده زندگاني غم آلود دانشمندان ما كه هميشه مي بايست حكم ارتداد خود را به جان بخرند
، باطني و  آشوب كه به تاخت و تازرآن روزگاران پ گريزي ها و خرد ستيزي هايبه جز اين دانش 

 ،ميدان داده بود ...و صوفي ، فقيه و متكلمفلسفي و  ظاهري ، معتزلي و اشعري ،  تناسخي و دهري ،
 ي نداشتدرگيري هاي طرفداران مذاهب و اختالف اعتقادي علمايشان پايان درهمه ي سرزمين هاي اسالم

تا تعصب پشت عقل مردم را  اين خود كافي است. گرم بودنيز،  و بازار تكفير آن ها نسبت به يكديگر
  .                                                    خت دانش نيستمحيطي جاي باروري در چنين. زندبزمين 

باري بودند كساني كه فكر خويش را وراي زمان و مكان به كار اندازند و آزادانه به خود اجازه ي انديشه 
 اما نه(در ايران برادرانه ي و شيعه گوناگون سنّدر دوراني كه اين همه فرقه و مذهب . و پرسشگري دهند

به مذهب  ان نابقه هايي زاده مي شد كه هرچندمي زيستند، گاهي در خانه هايش كنار يكديگر) دوستانه
  : خاندان خود منسوب بودند اما خويشتن پس از مطالعه و انديشه به اين نتيجه مي رسيدند كه 

  )خيام( انديشه ي هفتاد و دو ملّت ببرد و    يك جرعه ي مي هزار علّت ببرد 
  

  )حافظ( چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند      تاد و دو ملّت همه را عذر بنه هف جنگ
  . جنگ اقوام و مذاهب همه برسر هيچ و پوچو  يعني حقيقت وراي اين فرقه بازي هاست

به آن  غرباين چيزي است كه امروز در. همه ي ايسم ها و فرقه ها تنها بخشي از حقيقتند ، نه همه ي آن
  .معنا شدهكثرت گرايي يا هم زيستي فرهنگ ها نسبي گرايي ، اين واژه در فارسي ؛ . گويند مي پلوراليسم

كُشي برند و برخلف ميل آن ها ، رسم عاقل رندان بالكش نمي توانستند كاري از پيش باين  در هر صورت
  .شيوه ي شهر آشوبي توسط علماي مذاهب فراگير شدو  عاشق كُشي و

ن اسالم ، ايراني بودند ، توسط فقها به مجوسي گري متهم مي شدند و همچنين به چو بيشتردانشمندان جها
   .به همين دليل متهم به بدعت در دين بودند..! جرم دانستن فلسفه به يوناني گري و شرك

   . خواندند) كافر(و خردمندان را به فتوايي زنديق صاحبان فتواي نادان درخت دانايي ما را خشكاندند
..!                 چه كتاب ها كه سوخته و صاحبانشان را به دار آويختنداني كه در خون خويش خفتند و فرزانگ چه

  با صبا در چمن الله سحر مي گفتم
  كه شهيدان كه اند اين همه خونين كفنان؟
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  تاب سوزانك

  تركيب پياله اي كه درهم پيوست                                                                               
  بشكستن آن روا نمي دارد مست                                                                         

  چندين سر و پاي نازنين و كف دست                                                                   
  از مهر كه پيوست و به كين كه شكست ؟                                                                 

  
همگي ما ديده ايم كه وقتي كاغذي خوشنويسي شده را تزيين مي نمايند و مي خواهند آن را شبيه يك 

به راستي چرا؟ شايد ..! يا سوخته مي نمايانند دكي مي سوزانندنخطي قديمي كنند؛ اطراف آن را ا نسخه ي
  .و امروز به دست ما رسيده اند رهانيده شدهبراي آنكه نسخه هاي خطي واقعي، سياوش وار از دل آتش 

و گاه شهري را به  تا كنون به جز ويراني هايي كه اقوام مهاجم موجب مي شدنداز ورود اسالم به ايران 
آتش مي كشيدند كه خانمان سوز بود و آدم و حيوان و درخت و در و ديوار و البته كتاب ها در شعله هاي 
خشم آنان افروخته مي گشت ،  خودي ها و غير بيگانگان نيز بسيار مي شد كه به آتش كتاب سوزان 

  . دامن مي زدند
از خون دانشمندي خطاكار چشم مي پوشيدند و تنها به از  مثال علماي دين كه مظهر رحمت الهي اند ، گاه

ريگش سده هاي پيش زيسته اماعلم مرده  يا اگر خطاكار در.  ميان برداشتن كتاب هايش بسنده مي كردند
را براي آيندگان ارث گذاشته بود تنها به جمع آوري و نابودي نسخه هاي كتاب او اكتفا مي نمودند و 

ا زياده صالح نمي دانستند مگر آگاهي مردمان از ارتداد آن دانشمند مرده به حال ديگر تكفير مرده ها ر
  .شان سودي داشته باشد

 ت هاموحاكشان ،  خودي هاي ديگري كه كتاب سوزان سرگرمي شان بود و كتاب ، سوخت جشن سده
ومتگري كه بر سر به اين صورت كه ؛ هر خاندان حك. با دين داشت يتنگاتنگ اين كار آنان پيوند. بودند

كار مي آمد دنبال اين بود كه مذهب قوم خود را رسميت بخشد يا دست كم ازآن پشتيباني كند تا جلب 
  .نظر علماي مذهب خويش يا خليفه ي عباسي نمايد



 

 
٥٧ 

مذهب آن سلطان  شهري را مي گشود كه مذهب مردم آنجا چيزي جز ،از سلسله هاي محلي وقتي اميري
 دستور مي فرمود بزرگان شهر را بكُشند و كتابخانه ها را به آتش كشند تامندانه وزپيربود، قبله ي عالم 

  !آثار به جاي مانده ازمذهب باطل نابود گردد
البته بودند اميراني كه براي آباداني محدوده ي فرمانروايي خويش از دانشمندان پشتيباني مي كردند اما 

امير دانش دوست ثابت مي كرد كه تاج وتخت  ،مي شد وقتي حكم ارتداد آن دانشمند توسط علما داده
چرا كه به فتواي علما تن مي داد تا همچنان حاكمي مسلمان دانسته شود و . خود را دوست تر دارد

نرود و مردم همچنان باور داشته باشند كه او برگزيده ي خدا و  زير سوال مشروعيت ديني حكومتش
  . رسول است

اريخ دانش در كشور ما صفر و گاهي زير صفر مي شد و مي بايست از نو آغاز اين گونه بود كه هميشه ت
  . كند و راه از پيش رفته را دوباره برود

بي دليل نيست كه بعضي ميرزا بنويس ها در پايان كار رونويسي و نسخه برداري از يك كتاب ، اين شعر 
    :مي نگاشتند  را

  نوشتم خط براي هركه خوانَد
  دبمانَاين ، بميرم من  ، شايدكه 
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  شاعران
  كس نبود از راز دانش بي نياز    تا جهان بود از سر مردم فراز                                       

  راز دانش را به هر گونه زبان          مردمان بخرد اندر هر زمان                                    
  گاشتندتا به سنگ اندر همي بن          گرد كردند و گرامي داشتند                                   

  وز همه بد بر تن تو جوشن است    دانش اندر دل چراغ روشن است                              
  رودكي سمرقندي                                                                                  

  
  

مي كنيم و تن شان را در گور  از شاعراني كه سروده هايشان با عقل ستيزي پيوند خورده، يادي در اينجا
  .مي لرزانيم

يعني فيلسوفي . است كه تنها شاعرند و نه چيز ديگر تاب، آن گروهاز ك منظور از شاعران در اين بخش
كه شعرهم گفته باشند بلكه فقط و فقط نيستند يا موسيقي داني  دمند يا دانشمند و يا عارفحكيم و خر

  .سهم شان در فرهنگ همين است .شاعرند
خودپشتوانگي با قصد به خالفت بغداد و انيان با هدف تكيه نداشتن سام و صفاريان ايراني هاي دودمان
فارسي خواستند و مترجمان و نويسندگان را به كار  شعرهاي ، ي و هويت بخشي ملي ، از اهل ادبفرهنگ
  . گ فارسي نويسي گماشتندستر

نه مثل عهد با اين تفاوت كه ديگر. حفظ شدنيز ) مثل غزنويان(اين سنت در حكومت هاي پس از آنان 
 سودجويان اين بار بلكه ،بيايندايراني دانش و فرهنگ ران اهل قلم براي خدمت به دانشو بود كهساماني 
  . برق سكه چيز ديگري نمي ديدند و جز سوي دربارها روان گشته، به طمع ثروت  يتهي مغز

از لحاظ فرهنگي تنها شاعر پيشه بوده اند و بعضي از آن ها هيچ شغلي هم براي كسب اين شاعركان  
  .به دست مي آوردند درآمد شعر، ه و از راه سرودنروزي نداشت

نه  است با حكومت پيوند داشته و شعرشان نماد باورهاي صاحبان قدرتو شاعري شغل شان بوده آنان 
  . خودشاناعتقاد 
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   .اين چاپلوسان را مي توان شاعران درباري خواند كه مدح شاهان مي گفتند 
خوش آمد ممدوح از هرچيز ديگر برايشان اهميت بيشتري داشته و اگر چكامه اي هم براي دل خويش و 

  .ظ فكري و ادبي چندان پربار نيستاز لحا ، نه براي ممدوح سروده اند
آخر هيچگاه ، كسي دراين . طور كه پيش ازاين هم اشاره كرديم بايد كمي به آن ها حق بدهيمالبته همان

   . كشور برابر اراده ي مطلق حاكمان توان مقاومت نداشته است
با اين حال ناصرخسرو اين گونه شاعران را نكوهش مي كند و از آنان مي خواهد كه مانند او پايداري 

  .خوكان نريزند كنند و در دري را به پاي
و نه  ه اين دليل كه فقط شاعراني كم سوادندد بازهم ببه شمار نمي آمدن بسياري از شاعراني هم كه درباري

به شمار مي آمدند كه وضع   يجز متدين هاي متعصب چيز ديگر، اهل خرد و دانايي و انديشه نبودند بلكه
تنگاتنگي ي با علماي دين رابطه ؛ ت شرعي وجوهاداشته اند و به واسطه ي پرداخت  مالي نسبتأ خوبي

  . فتواي آنان مي جنبيده است نش هايشان براي شنيدگوهميشه و  ودهبرقرار مي نم
  . در مجموع هردو گروه كساني اند كه تنها هنرشان طبع شعر داشتن بوده است

. مي نمودنديا فقيهان ن و با بي ارادگي تمام پيروي از نگرش اميرانبوده  آزاد انديشهيچ شاعرپيشگان  اين
  اميران و شاهان نيز كه بايستي براي مشروعيت بخشي به حكومت شان خود را مسلماني معتقد نشان 

دشمني با عقل و علم با  مي دادند، پيوسته چشم به دهان علماي دين داشتند و براي جلب نظر آن ها در
  .  هنگ مي شدندفقها هما

گاتنگي با ارتباط تن ، شاعران ياد شده با علم و عقلدسته ي هر دو پس مي توان نتيجه گرفت كه دشمني 
  .  يعني منشأ آن همان دشمني فقهاست. دشمني فقها داشته است 

نديشيده و ايستي دين نيدرباره ي چ به هرحال تفاوت اين شاعركان با شاعران فرهيخته در آن است كه 
يكي اميري كه و كردار تقليد از دو كس مي كنند؛ فتار در ر مانند مردم كوچه و بازار است و اعتقاداتشان

  .ه و عالم ديني د و ديگري فقينمدحش مي گوي
به جريان علم ستيزي  مي آوريم كه دانسته يا نادانسته بي فكر را اي از شعر اين شاعركاننمونه در اينجه 

  :دامن زدند 
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  بلبل بوستان معقول اي

  طوطي شكرفشان معقول
كن ديشرح سخن محم  

  تا چند كني بيان معقول
  گوش دل خويشتن نگه دار
  از بوعلي آن زبان معقول

  سيف فرغاني                                                                                     
  

  آن بد اختر كش منجم گفته اي چون هر اثر  
  د خدايش اختر است پيش او مسند به اختر ش                           

  حكمت يونانيان پيغام نفس است وهوا       
حكمت ايمانيان فرموده ي پيغمبراست                                           

  جامي                                                                                 
  
  

  نويـد از غيـرتـــعطـــيل مش علـــم

  تــــوحيـــد را خـــلل منــهيد ســـــــر

  سخـــــن ميـــاميـــــزيــــد فلسفــه در

  نــــام آن جـــدل منهيــــد وآنــگهــــي

  است مركب دين كه زاده ي عرب

  منهيـــد داغ يـــونــانــش بــــر كفــــل

  را ارسطـــــو قـــــفل اسطــــــوره ي

  بــر در احســــن المــــــلل منهيــــــد
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  نقـــش فــــــرسوده ي فـــالطـــون را

 بـــر طـــراز بهيـــن حــــلل منهيـــــد

  فلسفــي مـــرد ديــن مپنــــداريــــد 

  ــدحيــــز را جفـــت ســـــام يــل منهي
  خاقاني

 
 
  

  است كم خوان هرزه ي يونانيان ره به قرآن

  .مشنـو قصـه ي اسفنديـار اصـل اخبـار است

  
  گنــده پيــر دنيــا زانــك مبـاش غـره بــدين

  كشـت و هنـوز بكر اين زن هــزار شـوهــر

  بـا اهـل بيــت مصطفــوي ببيـن چـه كـرد او

   ه ي بهمـــنبــگــذار و قصـــ حــديث رستــم
  جمال الدين عبدالرزاق اصفهاني
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  اهل تصوف
  عقل در كوي عشق نابيناست                                                             

     عاقلي كار بوعلي سيناست                                                                        
  سنايي غزنوي

  
عذري براي دوري جستن از عقل بتوان فرض وجه  ،زاهد و فقهاي متعصبِ عابد باري اگر براي قشريان

عقل ستيزي عارفان بزرگ چه دليلي مي توانست داشته باشد؟ كساني كه خود از دست قشريان به . كرد
كساني كه  .انديشه داده بودنددر راه را  و عين القضاة منصورحالج  شهيداني چون وتنگ آمده بودند 

  ؟!نخستين آفرينش خدا را خرد مي دانستند چگونه به عقل ستيزي و دانش گريزي دامن زدند
را نداشتند بلكه گاهي خود نيز مانند دانشمندان قرباني  عرفا زبان خشونت فقهادر پاسخ بايد گفت 

ري است پس مخالفت اين گروه با فلسفه و با علم  از نوع ديگ. فقها مي شدند تكفير خشونت .  
تا از دانش اندوزي دوري گزينند و به سوي فلسفه و اندرز به مريدان را داشته  پند جنبه يتنها  يعني
  .نروند

  . با فلسفه شايد بتوان خدا را اثبات كرد ولي نمي توان او را شناخت ؛  عرفااز زاويه ي نگرش 
و يقيني كه اگر اورا دست چرا است  ست كه فيلسوف اهل چون وهاز نظر صوفيان نكوهيده است اين  آنچه
  .از جاده ي شك مي گذرد  ، دهد

از ديدگاه او راهي كه از نفي . يد بسيار بيمناك است چون پايان آن را به درستي نمي دانددعارف از تر
صوفي براي گريز از پاياني اين چنين خطرآفرين ترجيح   .آغاز شود ممكن است هيچگاه به اثبات نرسد

  .ددار او  را در چگونگي كار جهان به تكاپوكه آن تا ، را تعطيل كند  مي دهد فكر
   :فالسفه را سزاوار آتش مي داند  و مي گويد  ، شمس تبريزي مراد  و مقتداي موالنا

انصاف بده آخر . دعوي عشق مي كند. فلسفي كامل افالطون است. بوعلي نيم فلسفي است« 
كه آتش از سر و رويت ن معقوالن باشد؟  بايستي تو معقول باشي، عاشق باشي؟  اين سخ

  )پيشين.خيام نامه( ».فرود آمدي 
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   :جايي مي گويد . دچار تناقض گويي است خود موالنا نيز
  مابقي تو استخوان و ريشه اي      اي برادر تو همه انديشه اي

اما . جماد استاست،  ، گياهيعني اگر نيروي انديشه را از انسان بگيري ديگر انسان نيست حيوان است
  :شگفت جايي است كه سراينده ي بيت باال  اين اشعار را نيز سروده باشد 

  بند بشكن ره عيان است اي پسر         عقل بند رهروان است اي پسر
  : يا

  اشكال يوسفي را، بر لوح دل زدم نقش          افكار فلسفي را ،از سينه پاك كردم
  

به تو براي  راناحترام اهل معرفت و صاحب نظ )موالنا(ل الديناي جال« : به قول علي دشتي 
  )علي دشتي.عقال خالف عقل( » ؟!چرا از انديشه بي زاري مي جويي. ستانديشمندي تو

جنبه از شخصيت  اين تناقض در شعرموالنا را مي توان به اين صورت حل كرد كه مولوي انديشمند يك
   .شخصيتش يگر ازو احساسي جنبه ي د اوست و مولوي عارف

 زيرا در مثنوي به قصه يك طوطي اشاره مي كند. ايت كنديا شايد مي خواسته جانب نسبي گرايي را رع
كه شيشه هاي روغن را شكست و پرهاي سرش ريخت و وقتي آدم كچلي را ديد ،  استدالل كرد و از جز  

  ؟شيشه روغن ريختيتو مگر از        اي كَل از چه با كالن آميختي  :به كُل رفت كه 
ي كنند و دست به ديگر نمي توان منكر شد كه اشاره ي موالنا به كساني است كه عاقالنه بحث عقلي نم

فقط به اين دليل كه بعضي استدالل ها ، اما موالنا نمي بايست . هايي مي زنند كه از ريشه غلط است قياس
   :يه دار و اصولي را منكر شود و بگويد ل پااشتباه ، مسخره و خنده آور است ؛  همه گونه استدال

  پاي چوبين سخت بي تمكين بوداستدالليان چوبين بود          پاي 
ي جالب اين است كه مولوي در همان حال كه مريدانش را پند به چوبين بودن پاي استدالليان و ناتوان

س و عقلش باهم در خودش با مسائل ژرف فلسفي دست به گريبان است و چون احساانديشه مي دهد؛
  .ستيزند؛ حال دگرگوني دارد و نمي خواهد ديگران نيز مانند او به اين حال بيفتند

نزديك ) پلوراليسم(طوري كه انديشه هايش گاه به كثرت گرايي. از همين روي به تناقض گويي افتاده است
  ). يسمتوتاليتر(مي شود و گاه به تماميت خواهي
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او با اين مسئله دست به گريبان بوده كه . ان وارِ انسان گونه جايي ندارددر انديشه ي مولوي خداي سلط
او به دليل غليان احساسات لطيف اش، از يك ! توصيف كرده؟؛ شاه  چرا قرآن ، خدا را همچون يك انسانِ

نمي خواهد به آموزه هاي ديني اش شك كند و از سوي ديگر خداي دست و پا داري كه اسالم  يسو
به ويژه كه اهل سنت معتقدند در روز قيامت خدا را با چشم سر . به نظرش مسخره مي آيد؛  توصيف كرده
او مي بايست براي شبهه اي كه در ذهنش ايجاد  .اما مولوي گرايش به صانع فيلسوفان دارد! خواهند ديد

د كه به تمثيلي اين چنين ش. شده بود يك پاسخ قانع كننده بيابد وگرنه چه بسا دين خود را از كف مي داد
چنين داستاني در هيچ . انده ايمخو را بيشتر ما در دبيرستانداستان موسي و شبان مثنوي . نمادين دست زد

نيز خدايي ) يهوه(خداي بني اسرائيل  اصوأل. ثبت نشده و در قرآن هم نيامدهكجاي تاريخ بني اسرائيل 
يهوه نسبت به بندگانش حسود . داراستانسان وار است و تمام ويژگي هاي جسمي و روحي انسان را 

  . است) يهوه(تعديل يافته ي ) اهللا(بوده ، زود خشمگين مي شود و از اين نظر 
مولوي است عقل نماد  )موسي(نمادين  در اين داستانِ. موالنا استخود اين شعر كامأل ساخته ي طبع پس 

   .نمولوي مسلمااحساس او يعني نماد  )شبان(و 
  !؟كه چرا خدا را انسان گونه فرض مي كند اعتراض دارد) موالناي مسلمان(به شبان) اقلي عموالنا(موسي

  هرچه مولود است او زين سوي جوست        هركه جسم آمد والدت وصف اوست
ندارد و هركسي در حد فهم  يكه خدا در هيچ انديشه اي جا دليل را مي آوردپرسش خود اين  و بعد براي

  .مي كندكرده و فرض و شعور خود خداي را 
  هركسي را سيرتي بنهاده ام      هركسي را اصطالحي داده ام

  هرچه مي خواهد دل تنگت بگوي   هيچ آدابي و ترتيبي مجوي        
 برداشت هاي گوناگون هر نيز تكرار مي شود و برايدر بعضي قصه هاي ديگر مثنوي  ها تمثيلاينگونه 

پس هميشه . زيرا دانش ما هرچه قدر هم كه زياد باشد ، محدود است .صدق هم مي كنداز حقيقت ، انسان 
  .وجود دارد) كم يا زياد(ميان گمان آدمي و واقعيت خارجي فاصله اي

و  خوب است) شبان ساده دل(با عقل محدود  يِولي اين توجيه براي پندارهاي اشتباه انسان هاي معمول
وحي  )كه عقل كل فرض شده( ي كه به پيامبرقرآن در كه چرابي پاسخ مي گذارد  را موالنا اين پرسش
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در حالي كه به فاصله كمتر از دويست سال پس از فرود آمدن  ترسيم شده است؟ خدا سلطان وار آمده ؛
  .وحي بسياري به اين حد از شعور رسيدند كه آفريننده را انسان گونه ترسيم نكنند

و بگوييم قرآن در حد و اندازه ي فهم و رض كنيم اگر بخواهيم توصيف هاي قرآن از خدا را مجازي ف
 .الجرم كالم خدا نيز مجازي مي شود شعور مردم جزيره العرب آن زمان سخن گفته است؛ با اين رويكرد

) يداهللا(يعني بايد بگويم همان طور كه دست خدا  .چون صدا امري مادي است و از ماده برمي خيزد
   .و قرآن به طور مجازي كالم خداست هم مجازي است )كالم اهللا(خن خدا مجازي است پس س
حقيقي  هم راتا از رهاورد آن بتوانيم سخن گفتن خدا  را حقيقي بدانيم و چشم خدا و يا اينكه دست خدا

  .كه مضحك است ؟!!بشماريم و خدا را تجسم انساني بخشيم
روي روشنايي عقلش  ت اومي توان گف. موالنا اين پرسش هاي ذهن حقيقت جوي خود را دور زده است

دين ومذهب ادات بسياري از اعتقاو چرا عقل ستيزي نكند وقتي ميان خردگرايي با  .خاك ريخته
  :از اين روست كه مي گويد . خانوادگي اش تناقض مي بيند

  اين عمر با بوالحكم همراز بود      آن زمان كه بحث عقلي ساز بود
  بوالحكم بوجهل شد در حكم آن       وي جانچون عمر از عقل آمد س            

يعني تا بحث عقلي در ميان بود عر و ابوجهل باهم بودندم .وقتي عر از عقل روي برتافت و به سمت م
ابولهب و  تا وقتي مانندعمر . حال آنكه قضيه وارونه است .پيامبر آمد و مسلمان شد از ابوجهل جدا شد

ر به كشتن پيامب مخالف پيامبر بود و حتي به قصد ،ومي تبعيت مي كردابوجهل از احساسات و تعصبات ق
ولي چون آيه هاي قرآن را شنيد و اندكي انديشيد ، عقلش بر تعصب هاي جاهالنه ي . خانه ي وي شتافت

  .قومي و ستايش بت هاي بي جان نياكان ، پيروز شد
  به راحتي امروز  كه چون ماييگونه است چ« به قول دكتر رجايي ، ؛ حاال از اين ها گذشته 

است و آن  درجامعه زيان بخش گوشه گيري و دنيا گريزي و عقل ستيزي ترويج م كهيفهممي 
چرا مي فهميدند ولي چه توقع مي توان از ملتي نفهميدند؟ ايزيد بسطامي و ابوسعيد وقت ب

از مردمي كه سال چه انتظار داريم اقوام مهاجم است؟ تاخت و تازِداشت كه شهرهايشان ميدان 
هاي سال خاكشان در اشغال بيگانگاني بوده كه مردانشان را به خون كشيده و ثروتشان را به 
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يغما برده اند؟ چگونه از مردمي كه خانه هايشان سوخته و عزيزانشان به خاك افتاده اند و به 
اشعار  داريم كه توقع ،نوك نيزه مي زنندچنگ اهريمناني گرفتارند كه كودك شيرخوار را نيز به 

ند و بگويند دنيا زيباست و زندگي شيرين است و طبيعت به و نغمه هاي طرب انگيز بسراي
  )به نقل از كتاب قند پارسي( » !روي ما لبخند مي زند؟

دربرابر  واكنشي، نبايد سخنان عقل ستيز عرفا را زياد جدي گرفت زيرا خود گرايش به صوفي گري پس 
كه موجب نااميدي  حكومت ها بودو مغول ها به ايران و بي دادگري تاتاران ،  تازيانحمالت بي امان 

مردم از زندگي مي شد و عرفا با نيروي عشق سعي در تخدير عقل مردم مي نمودند تا چندان به اين همه 
  .كه اين خود كاري خردمندانه بود .وان رواني شان از دست نرودمصيبت فكر نكنند و ت

  .شايد امروز از اين ملت نام و نشاني باقي نمي ماندند اگر چنين نمي كرد
پس عقل ستيزي عارفان زائيده ي دنيا گريزي شان بود و دنيا گريزي شان نيز معلول يك علت ديگر به 

علماي دين با عقل و  دشمني،  شبه عكس اما .هاي اقوام مهاجم نام ناامني و فساد و جنگ و خون ريزي
 راه پيشرفت سد، متوليان دين  زيرا اين. حمله هاي بي امان اقوام بدوي به ايرانبراي  بود علتيعلم، خود 

و با اين كار ، خواسته يا  مي گرفتند نيز رااجتماعي جلوي اصالحات  ناآگاهانههمچنين . شدند ميدانش 
از و  ردهعي بدعت در دين به حساب آوكار مصلحان را نو چرا كه .ناخواسته به استبداد نيز دامن مي زدند

وگرنه كه قومي بدوي به خود جرأت نمي دادند به ما حمله  .مي بردند طريق تمدني را رو به تباهي اين
وقتي باغباني خود شاخه هاي پوسيده ي درختان كهنسال باغش را هرس نكند ، تا كه پيشترهم گفتم  .كنند

  .غبان آوار مي شوندشكسته و روي سر با، كه بادي بوزد آن شاخه هاي تنومند اما پوسيده 
نيست و  ان با خرداست كه عاشق اند و سر و كارشاين وعرفان  اهل طريقت دليل ديگر خواري عقل نزد

هل بسيار كمتر از ا موشي چراغ دانشسهم شان در خا ،از اين جهت كه خشونتي در پي نظرشان نبوده
   .شريعت و علماي دين است

گذاشته اند و خلوت ) دانشي كه از راه تحصيل به دست آيد(به دانش اندوزي ، نام علم حصولي صوفيه
آن ها معتقدند كه هركس وقتي  .علم شهودي مي پندارندمسير دستيابي به گزيني و وِرد خواني خويش را 

مانند  ز چشم دلش برداشته شود وايندست مي يابد كه پرده هاي تاريكي ا )علم شهودي(به دانش راستين
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و م و تنها پرداختن به عبادت و زهد سر نيست مگر با گوشه نشيني و دوري از مردميعلم پيامبران است و 
  . كه به آن سفر از سوي خلق به حق مي گويندخواندن قرآن و احاديث 

از علوم حصولي تنها  عطار آموختگان علم حصولي را دوزخي دانسته و بر اين باور است كهاز اين روي 
  د غير اين گردد خبيثهركه خوانَ       ديثحو  تفسير است و فقهعلم دين  :سه علم مجاز است 

ي در جواني علم از سوي زمانه ي خود بود و آگاه به همه ي دانش هايكه  حافظچون  اما آزادانديشي
 عارفان كه، مي گويد تجربه كرده بود ديگر همنشيني با اهل تصوف را نيزو از سوي  حصولي آموخته
  .ار رياضت ها آنان را به اوهام گويي مي اندازديعني فش .طامات مي بافند

  عارف از خنده ي خود در طلب خام افتاد            جام افتاد عكس روي تو چو در آينه ي  
  اين همه نقش در آيينه ي اوهام افتاد               حسن روي تو به يك جلوه كه در آينه كرد

ناشنيده پند آنگاه كه نو حافظخدايي كه قرآنش را يقت عرفان تازه وارد ، مي انديشد س است و در طرر
  . ما به خشم نيايد شيدن دهد و از شك كردندر سينه دارد آن قدر مهربان باشد كه به انسان اجازه ي اندي

 است از تبار خيام ، زيرا رندي اگرچه مرتبه ي عشق را برتر از عقل مي داند ولي در عين حالحافظ 
   .ماندن در نشيمنگاه ناداني است از  ، بهترد است كه در گذرگاه شك بودن عرفا ؛ معتق عكس باور

را طعن مي كند اما عقل مورد نظرش عقل ي از عارفان به پيرواو در مراحل رشد فكري خود گرچه گاهي 
در روند باليدگي فكري خود اندك اندك  حافظاما . كه توبيخ پذير است عافيت انديش استعقل  ؛ شكاراآ

  .ل پذيرفتني نمي داند و نمي پسنددليت طعنه ي صوفيان را به عقك ، از صوفيان جدا مي كندراهش را 
  !مي كند عيبش  صوفي اي دارم چو جان صافي،مي 

  روزيبخت بد  را ، مبادا عاقلخدايا هيچ 
 اني نباشد پسدر شعرش با زبان كنايه آميز خود به مخاطب اين گونه مي رساند كه اگر به عقل اطميناو 

  !اطمينان باشد؟ هم و خيال بافي افتاده ،ي كه چه بسا به  وصوف چگونه به طامات گويي
  يكي از عقل مي الفد يكي طامات مي بافد
  بيا كين داوري ها را به پيش داور اندازيم
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  از رسمي شدن شيعه
  تا امروز
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  وضعيت دانش در دوره ي صفويه
           

  بادبان   آرزو گرداب و دانش ، عقل كشتي                                                          
  حق تعالي ساحل و عالم همه درياستي                                                           

  ميرفندرسكي                                                          
  

غاز بايد يادآور اين نكته شد كه برخالف پنداشت امروز ما ؛ گرايش به دانش ستيزي و عقل گريزي در آ
بوده و هست و علماي شيعه به هيچ وجه مستثني  الم از سني و شيعهمختص همه ي علماي ديني جهان اس

يعه نيز پرداختن به دانش هاي اين ش فقه چنان كه دو گرايش مكتبي اخباريون و اصوليون در. نمي شوند
جهاني را هدر دادن عمر مي شمردند و تنها اختالف علماي اين دو مسلك بر سر اين بود كه يكي عقل را 
براي همه كس حتي خود بد مي دانستند و ديگري عقل را براي استفاده در علوم ديني و براي خود فقها 

  .لي و طبيعي يك راي بودندوگرنه در كليت ضديت شان با علوم عق. خوب 
حمله ي مغول و ضربه هايي كه از كشتارها و ويرانگري اين قوم وحشي پس از در ضمن يادآوري كنم كه 

  .باقي نماند هاي پس از آننزل علمي و ادبي براي دوره و ت به تمدن ايران رسيد، ميراثي جز انحطاط
  .تا وضعيت علم در آن زمان را بررسي كنيم با اين پيش فرض ها وارد دوره ي تاريخي صفويه مي شويم

   .ن رسميت داد و يكپارچگي ملي را بر پايه ي دين بنيان گذاردشاه اسماعيل مذهب شيعه را در ايرا
درميان اهل سنت و علي دوستي  نين چيزي را داشتنداين سرزمين ظرفيت چ كه مردم پيش تر هم گفتيم

اسير با ايرانيان  اميرالمومنينبه منش و رفتار  و اين ودمي شرس ستشيعه توان ريشه داشت تا هم ي ايران
  .شرح داديم در فصل سوم كه مربوط بود مسلمانان در زمان خليفه ي دوم توسط لشكرشده 

اذان ها به علي خيرالعمل  علي ولي اهللا و حي انّ باب شد و اشهد در اين دوره استفاده از مهر و تسبيح
  . اضافه گشت
اما درگيري ها . مد كه با يگانگي مذهبي ديگر تعصب ها و درگيري هاي ديني كمرنگ شودبه نظر مي آ

  .اين بار خود را به صورت جنگ هاي دو دولت شيعه و سني يعني ايران و عثماني نشان داد
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 نيروي معنوي مي گرفتند و با »ولي اهللا اسماعيلانّ  اشهد« قزلباش ها با گفتن ، درجنگ نابرابر چالدران 
   !مشير به جنگ توپ و تفنگ مي رفتندش

قصد . ابل چه قدر ثواب دارددند كه ريختن خون هركس از مذهب مقعلماي هر دو كشور فتوا مي دا
گرم و  با دامن زدن به اين اختالف ها هم اسلحه هاي نيز نداريم به اين موضوع بپردازيم اما غربي ها

تهديدي براي اروپا بود را سرگرم همسايه ي شرقي اش كه كشورعثماني را مي فروختند و هم  نوسازخود
  .مي كردند

خرين درجه ي عقب ماندگي د و نه شرق به آكرده بو گسترده اي ر آن دوران نه غرب آنچنان پيشرفتد
يكپارچگي و امنيتي كه در زمان صفويه ايجاد  پس از دوره هاي پر از هرج و مرج در ايران ،. رسيده بود

به اين عقب اما مگر كسي در دوره ي صفويه  .ها بود براي جبران عقب ماندگي فرصت مناسبي ؛ شد
  .اين فرصت ها نيز سوخت نه كسي اين فهم و نبوغ را نداشت و ؟ ماندگي ها پي برد

  .ما مي خواهيم چگونگي اين فرصت سوزي را بررسي كنيم
دند و به دليل حشر و نشر با پادشاهان اين دودمان قلندر منش و فرقه سازبو براي شروع بايد گفت ؛

جز پشتيباني از همين گروه به تشويق و حمايت از طبقه ي فرهنگي ديگري  ،فقيهان كوتاه نظر خشك مغز
به مخالفت برخواستند و برخي از و حكمت با علوم عقلي  به فتواي همين فقيهان قشري بلكه. نكوشيدند

در  .آموزش حكمت و فلسفه را ممنوع كردند ،مدرسه ها آنان به آزار انديشمندان پرداخته و در پاره اي از
   !اين دوره حتي نگهداري بعضي كتاب ها مثل مثنوي معنوي جرم بود

مغز و تهي در مدح امامان تنها اشعاري بي از سويي نيز در اين دوره به پستي افتاد چرا كه فارسي ادبيات 
را در رساله هاي احكام خود تازه آغاز كرده شد و از سوي ديگر علماي دين كه فارسي نويسي  گفته مي

  .  بودند ؛ نگارشي غلط ، ضعيف و پر از واژه هاي عربي داشتند
كه پيشه به حساب مي آمدند  هنرهاي دستي معماري، نگارگري و البته بي انصافي است اگر نگوييم كه

هركس به نسبت  و بود ساالري در زمان شاه عباس كه دوره ي شايستهبه ويژه . باليدندصفوي عهد در
  . رشد مي يافت در شغل خود شايستگي اش

ي پارسي يك شاعر تواناايران پايگاه فرهنگي در پادشاهي صفويه  مدت طوالني دراما به صورت كلي 
پزشك دانشمندي  ستاره شناس و رياضي دان يا يك يكدب پارسي، با بزرگان پيشين اپايه  هم وي گو
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كساني هم ياد  گر ازا .وجود ندارددانش را گامي به جلو برده باشد ، و مانده باشد كه از او كتابي به يادگار 
  .بس ديدگاه هاي گذشتگان بوده اند وآراء و  شود تنها مقلدان محض

  .ابزار پژوهش نيز در هند بيشتر بود تا ايران .ندبه هند مي رفت هم از بيم آزار اهل شريعتاندك همين افراد 
  .دبي يافته بود و فرهيختگان ايراني جذب آنجا مي شدندا_هند مركزيت علمي

  .نداز همين مسافران راه هند بود و صائب تبريزي شاعر بزرگ سبك هنديميرفندرسكي فيلسوف مشائي، 
  زمينفوج فوج به ايران  ؛ جبل عامل لبنان و بحرين والحساء و حلهشيعه ي عوض فقيهان و متشرعان در

   .ان صفوي جاي مي گرفتندمي شتافتند و باال دست شاه
و غرب پيك  شگفت اين است كه پادشاهان صفوي با اينكه با اروپائيان ارتباط داشتند و پيوسته ميان ايران

 تي كه همه بنياد تمدن نوين امروزِاصأل متوجه پيشرفت علم و حكمت و اختراعا هايي در رفت و آمد بود،
دوره تنها يك رشته  ارتباط ايران و اروپا در آن. بفرستند دست كم دانشجو به اروپا غربيان است نشدند تا

به طور مستقيم در مسير اين  تد بازرگاني بود و جامعهارتباطات موقت به صورت مبادله نمايندگي و دادوس
مستقيم با بيگانگان سياست حكومت صفويه اين بود كه جامعه ي ايراني را از تماس . ارتباط قرار نداشت

  .شيعي در جامعه گسترش يابد مبادا تفكراتي غير باورهايگه دارد دور ن
تعصب جامعه ي  ،از راه ترويج و تقويت مذهب و تظاهر شديد به دينداريعلما همكاري  بااين حكومت 

ايران را به پايه اي رسانيد كه ايراني نه تنها از معاشرت با اروپايي دوري مي جست بلكه جامعه ي 
درباريان  .سنت هستند دشمن خويش مي شمرد ني را به اين دليل كه از اهلامسلمان همسايه ي خود عثم

  به فتواي علماي دين تعصب و ناداني را به جايي رساندند كه در مسير سفيران خارجي كه به ايران 
  ! خاك پاك ايشان نرسد و نجس نشوند مي آمدند خاكستر ريختند تا پاي نجس آن ها به

استيالي روحانيون از آن به شدت جلوگيري دانشجو به فرنگ بفرستد ،  هم مي خواست يحتي اگر شاه
  .مي كرد 

روحانيان اين دوره همانند كشيشان دوره ي قرون وسطي و اصحاب كليسا گناهان مردم را مي بخشيدند و 
  ؟..!اماكني در بهشت به آن ها مي فروختند

نوشته و مهر و امضا كرده و وعده  فر مجتهدلي ميرزا در عوض دعايي كه دو نبراي مثال ؛ شاهزاده محمد ع
  !دادد ، دوهزار تومان به آن ها ي مكاني در بهشت به او داده بودن
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آن ها را چون خود بر جان و مال مردم  و نيز مجتهدان را نايبان امام زمان مي پنداشتند پادشاهان صفوي
  .صاحب اختيار مي دانستند

صحاب عقل و فيلسوفان و دانشمندان كه خواهان محيط آزاد و بي روزگار ا ،پيداست با اين وضع اسف بار
  .تا چه اندازه بد استتفتيش عقايد هستند 

 مجتهدانشيرازي نام برد كه صدرالدين محمد قوام آن عصر  براي نمونه مي توان از يكتا ستاره ي درخشان
ود به هيچ شهر بزرگي را نداشت او حق ور .او را نفي بلد كردشاه عباس ناگزير دادند و  شحكم به ارتداد

قم رفت تا با به  و ناشناس يك بار پنهاني. و پيوسته ميان شهرهاي كوچك و كوره دهات ها آواره بود
صدرا و . او را شناخت و قضيه نزد علماي ديني آنجا لو رفت  يكي. زندگي آرامي را بگذراند  خانواده اش

  .اري از شهر بيرون كردندوخانواده اش را با خ
مي بايست در پايتخت ايران كرسي تدريس داشته و داراي احترام باشد ، آواره ي بيابان و به حق كسي كه 

  : كه  ن شعر حافظ خود را دلداري مي دادهاي چه بسا كه با. ه و دشت بودكو
  به مردم نادان دهد زمام مراد فلك

  تو اهل دانش و فضلي همين گناهت بس
حرف نويي براي گفتن نداشته و ي ما  سفه در ايران بود و پس از او فلسفهشيرازي نقطه ي اوج فل صدراي

   .انگار كه ندارد
آنچنان كه گاهي از نامردمي ها دلگير مي شده و از اين كه . شعر صدرا نيز نمايشگر احساس زالل اوست

  :مي كردهير شعر تخدشته و عقلش را با شرابِ گس روزگار انسان دانا را به رنج مي افكند غمگين مي گ
  آب ده اين سينه ي پرتاب را     ساقيا از سر بنه اين خواب را   

يزورق تن را بيفكن در شط    ه بربطي     مطربا يك دم به كف ن  
  بر دل دانا كه مي سازد دگر    كينه ساز است اين جهان فتنه گر 

  بگريز از جهان عقل و هوشو خيز 
  وز نواي چنگ و ني انداز گوش
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 آن قدر پيچيده گويي كرد كه شاگردانش از او لطيفه اي، نيز از بيم تكفيرشدن  استاد صدرالدين مادميردا
  ميرداماد چون مي ميرد دو فرشته ي بازپرس نزدش مي آيند و از او « :  بدين شرح  ساختند

  . اُسطقسي اُسطقسات : او در پاسخ مي گويد  مي پرسند خداي تو كيست؟
  هاي او سردر نمي آورند و ناچار به پيشگاه خدا برگشته و شكايت نكير و منكر از حرف 

هم پاسخ مي دهد كه اين را  ؟ خدا..!مي كنند كه ما از سخنان اين بنده ي تو چيزي نفهميديم 
 » !..زنده هم كه بود سخناني به هم بافت كه من هم نفهميدمخاك برسر رها كنيد چون 

  )تاريخ فالسفه ي ايراني.پيشين(
  .او نيز استاد صدرا بود. زيابي كنيم بها الدين عاملي استكسي كه بايد كارنامه اش را ار ديگر

  . شخصيت بهايي بسيار پيچيده بود 
ه و به سخن ، فقه و عرفان را در خود گرد آورد معماري ، ادبياتكيميا ، او تركيبي از فلسفه ، رياضيات ، 

هم عرب بود و هم ه بود و هم صوفي و هم اديب واينكه فقي مديگر هم دانشمند بود و هم انديشمند ، ه
اقض تنتضاد ها و يعني تمام . مي توان گفت همه ي ويژگي هاي جهان اسالم در او جمع بودپس  !عجم

  .داراي شخصيتي متناقض بودبود كه خود نيز اين چنين . هاي جهان اسالم را باهم داشت
  !شنهم دشم علم بود وبه اين معني كه هم پاسدار 

االدين عاملي در كه بهي روشن تر شدن موضوع بايد گفت برا. شايد فهم اين نكته كمي سخت باشد
   .عقلي و طبيعي بود علومولي در عمل پشتيبان  ؛ و عقل مدشمن عل ، استاحساس؛كه جلوه ي آن شعر

  :داشته باشد جنبه  مي تواند چهار شعر او با علوم به قول خودش رسمي ، مخالفت
  :  متعصب قرار گرفته بودمطالعات فقهي و فقيهان تأثير  تحت) 1

  از كاسه ي زهر دوا طلبي        شفا طلبي؟) كتاب ابن سينا(شز شفاتا كي 
از محفوظات طالبان دانش هاي علوم رسمي و مدرسي را به تنهايي سودمند نمي دانست كه گويا شيخ ، )2

نند امروز كه مدرك گرايي است، جوينده ي راستين دانش انگار آن دوره نيز ما. انديشه اي نزايدرسمي ، 
  : اندك بوده است 

  نه از آن كيفيتي حاصل نه حال به سر قيل است و قال        علم رسمي سر
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 ، نيان اندكه در علم مقلد بي چون و چراي پيشيرا بايد يادآوري كنم او گاهي در شعرش كوته فكراني )3
افتادند و از ن دوره به كار تقليد اهل علم و فلسفه در آه گفته شد ، همان طور ك چون. نكوهش مي كند

گار انديشه هاي او وحي منزل است مثال جوري مريد ابن سينا بودند كه ان. خود نظر و انديشه اي نداشتند
  :پس بهايي خطاب به اين گروه مي گويد . هيچ نظر ديگري خالف آن نمي پذيرفتندو

  چند باشي كاسه ليس بوعلي               دل منور كن به انوار جلي
  :دريچه ي عرفان به عقل مي نگريست  در شعر از)4

  نه دلش را ز طريقت نوري          نه سرش را ز حقيقت بويي
و فقه و تفسير  ، چرا كه او در شعرش بهايي بيشتر حال و هواي يك عارف را دارد تا يك فقيهاشعار 

  :ند حديث را نيز دام شيطان مي دا
  هست از تلبيس ابليس خبيث        علم فقه و علم تفسير و حديث

  گر بود شاگرد تو صد فخر راز گردد بر تو هرگز كشف راز        زان ن
  

   .داد درباره ي شخصيت پيچيده ي اين مرد بزرگ ، حكم قاطع و مسلمنمي توان  با اين وصف ديگر
 بهاييتا  ، ن داشتمخالفان زيادي در ميان مجتهدا علوم رياضي و طبيعي با اينكه آموزش هرچه هست

پس از او  بلكه را از مدرسه هاي اصفهان برچينندبساط علوم رياضي و فلسفه اجازه نداد  ؛ زنده بود
   .پاكسازي ها انجام گرفت

دادند كه  فتوا )آوردن نام همه شان خود كتابي جداگانه مي خواهد(ديني خشك مغز اين دوره علماي 
غير از درس دين چيز ديگري  )ندكه حكم دانشگاه هاي آن روز را داشت( در مدرسه هاي علميهديگر 

  ..!علوم ديگر به كار نمي آيد ، غير علم دين نشود چرا كهآموزش داده 
     .اين چنين بود كه دانشگاه تبديل به حوزه ي علميه شد

  .  نداشتند  وداز همتايان سني پيش از خ نش زدايي كماين دوره در دا فقيهان
 ه مانند علماي اهل سنت اشعري ،بعهد صفوي شيعي مجتهد براي مثال محمدباقر مجلسي مشهورترين 

فتوا به كفر و احتياط واجب در نجس بودن فيلسوفان ، دانشمندان ، عارفان و همچنين ديگر  مود ون حكم
  .ال ابن سينا را نيز در گور لرزاندديني داد و تنها به تكفير زنده ها بسنده نكرده و تن امث ه هايفرق
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  .از غزالي هم پيش افتاد ، مي توان گفت او در تكفيرِ فرزانگان 
غزالي دست كم اين سود را داشت كه چند كتاب ارزنده و شيوا به نثر فارسي نگاشت و ادب پارسي را 

عربي گويي خود زبان مادري  غني تر نمود اما مجلسي و امثال او نه تنها همين فايده را هم نداشتند بلكه با
  .ما را بيمار كردند

   :كه  دادمي چنين فتوا مي خواند و اصوليون و اخباريون  راه ي محافظه كارانه خود را ميانه مجلسي
ه علم فرمود ك )ص(رسول خدااست كه  منقول )ع(از حضرت امام موسي كاظم «

را كه  فريضه واجبيند يا را بدان محكمه ءواضحه الداللهآيه ي همين سه علم است يا 
را كه باقي است تا روز قيامت و آنچه غير اين ها  سنتي خدا به علت مقرر فرموده يا

  )مالمحمدباقرمجلسي. كتاب عين الحيوهاز( ! ». است زيادتي است و به كار نمي آيد
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  دوره ي قاجاردانش در وضعيت 

  
  روزگار است آنكه گه عزّت دهد گه خوار دارد                                                             

  چرخ بازيگر ازاين بازيچه ها بسيار دارد                                                                     
  قائم مقام فراهاني                                                            

  
همه ي عشاير قدرتمند و پرآوازه سران . حكوت صفوي هرج و مرج ايران را فرا گرفتپس از فروپاشي 

 رامش نسبينيز آ در دوره هايي كوتاه افشاريه و زنديه. خود كنندآن در پي اين بودند كه قدرت را از 
عصر صفوي خود را فاصله همان ويژگي ها روحي و اخالقي اين در هم جامعه ي ايراني . گشتبرقرار 

  . وارث همان ويژگي ها شد بدون هيچ كم و كاستي قاجار نيز اه داشت و جامعه ي دوره ينگ
نخست طبقه يا طبقات . بندي پيشه ها ، از دو طبقه ي كلي تشكيل شده بود هاز طبق راين جامعه، صرف نظ

  .دوم طبق يا طبقه هاي محكوم. حاكم 
  : از اين قرار بود طبقه ي حاكم 

در كنار آن اميران و ايش در وجود شخص شاه خالصه مي شد و سازمان ه دولت كه با همه ي - 1
  .درباريان بودند و ديگرشاهزادگان 

عناصر روحاني از مسئله گو و مالي . مردم ساده دل حكومت داشتحانيت كه از ديرباز بر دل رو - 2
نوي با همه ي قدرت معبه هم پيوسته كه و نامريي  استوارِ ه تا مجتهدان در يك رشته بسياردهكده گرفت

  . مي كوشيدند خود براي حفظ اعتبار و منافع خود در راه هدفي يگانه
يك مبارزه  و بسط نفوذ در ميان مردم ي دولت و روحانيت برسرقدرت جوييحاكم يعنميان اين دو طبقه 

با  رآخ رده بهميش،  دراين بازي قدرت. ود داشتآرام و بدون تظاهر وج ي پنهاني و هميشگي اما
ومردم به  هبه آنان ريشه هاي هزار ساله داشتفوذ روحانيان و اعتقاد قلبي جامعه روحانيت بود چرا كه ن

  . خود را پيرو دستورات روحانيان مي دانستند، جهت تعصب مذهبي و عقايد راسخ 
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در  بلكهديگر اينكه سران دولت برخالف طبقه ي روحاني هيچگونه پيوستگي معنوي با يكديگر نداشتند و 
  .رسيدن به مقام رقيب هم بودند و از درون با يكديگر مبارزه داشتند

  مشهور است كه نادرشاه افشار با علما درگير شد كه شما به چه كار مي آييد كه از حكومت مواجب 
دوام حكومت را از خدا  مي خواهيد و از مردم سهم مي ستانيد؟ جواب دادند كه ما دعاگوي شاه هستيم و

    .ان در نمي آورداب همي بود افغان دمار از روزگارمدعاي شما مستجنادرشاه هم گفته بود اگر .ييممي جو
مردم مي بايست بار همه ي  بود وطبقه ي محكوم هر درگيري ميان طبقات حاكم زيان رسان  در اين بين

ي محكوم به كار ليه طبقه زور سرنيزه را عهرگاه احساس نياز مي شد دولت  .مشكالت را به دوش كشند
  .مي برد

هر در دست داشت و اين گونه اگرمخالفاني در سالح تكفير رانيز به عنوان يك طبقه ي حاكم روحانيت 
   .  ان مي كردمحكوم داشت نابودشحاكم و طبقه ي  دو

ماليات و عوارض دولت را مي بايست  ييسو ازبازرگان كه از طبقه ي محكوم بود در اين جامعه يك 
او ماليات را با اكراه و به اجبار مي پرداخت . بدهد و از سوي ديگر سهم امام و خمس و زكات رابپردازد 

دانست و به خوبي آگاه  اما پرداخت سهم امام و زكات و خمس را تكليف شرعي و وظيفه ي مذهبي مي
زيرا . را ندهدنمي تواند خمس و زكات مالش  اما بتواند از زير بار ماليات شانه خالي كندبود كه شايد 

از زبان مجتهدي  )فالن بازرگان تكليف شرعي اش را انجام نمي دهد( همين قدر كافي بود كه جمله ي
   .هستي ساقط شوداعتماد مردم از او سلب گشته و ازجاري شود تا 
  .از وضعيت جامعه ي ايران اين كليتي بود 

  چگونه بود؟  اما وضعيت دانش
ر اين د. دودمان قاجار به ارث رسيد كه ديگر دانش در آن معنايي نداشتايران در حالي براي بايد گفت 

در فلسفه نيز  .نيستاثري از آن دانشمندان مقلد پيشه ي دوره ي صفويه هم  دوره ي تاريك ديگر حتي
  .مي توان از نراقي و سبزواري نام برد كه تنها حاشيه نويساني بر كتاب هاي صدراي شيرازي بودند فقط

نراقي به  رساندن اين دوران به اوج خود رسيد كه با ياري آغاز ستيز ميان علماي اخباري و اصولي در
دوباره ي تكاپوي علمي  اما اين پيروزي نيز موجب از سرگيري .كار اخباريان يكسره شدعلماي اصولي 

نيا مداري مي خواندند نوعي دزيرا هم اخباريون و هم اصوليون پرداختن به دانش هاي اين جهاني را  .نشد
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هم گفتيم كه اختالف علماي اين دو مسلك تنها بر سر اين بود پيشتر. هدر دادن عمر مي شمردندو آن را 
در حتي خود بد مي دانستند و در تشخيص دخالت نمي دادند و ، كه اخباري ها عقل را براي همه كس 

   .نتيجه اجتهاد هم نمي كردند
   .مي دانستند  و مجازبراي خود فقها سودمند ستفاده در علوم ديني و اصولي ها عقل را براي ا اما

 اما در واقع بايد گفت كه اصوليون. تيز نيستند ظاهر امر اصوليون بهترند چون خرد سدرست است كه در 
جهت استنباط هاي نو و فتواي تازه و گسترش دايره ي خويش وعقل را براي گسترش مرجعيت  هم

اما از نگاه اين علما خرد و انديشه براي غير مجتهدان خواه انديشمند و  . انندقدرت شان خوب مي د
  .فقط تقليد محض انتظار مي رود از مردم. نباشند چيز خوبي نيست دانشمند باشند و خواه

اين ستيز  اين است كه در عمل عقل ستيزي اصوليون بيشتر از اخباريون است و با سياسي بودن اصوليون
  .ن مي شودبيشتر نمايا

زيرا اگر اخباري  خوشايند نبودچنان هم براي ايران  كه نگاه كنيم شايد شكست اخباريون آناز اين دريچه 
ري عصر روشنفكاجتهاد، شايد در به دليل احتياط بيش از اندازه شان درها بر اصوليون چيره مي شدند 

    .حذف روحانيت از صحنه ي سياسي امكان مي يافت
فرقه بازي و صوفي گري و . جهل و خرافه حاكم بر همه چيز و همه كس بودر قاجار در عصبه هرحال 

ها ايران به اين بي تن .مراد و مريد بازي رسم فريبكاران بود تا بر پشت خريت مردم سوار شده و بتازند
  .وضعيت همه ي جهان اسالم اين گونه بود .چارگي نيفتاده بود

رقه هاي بابيت و بهائيت در ايران و وهابيت در عربستان را انگليس به ار امروز ما فدآنچان كه برخالف پن
فكرات پوسيده ي خود مسلمانان زائيده ي ت،  اين آئين هاي نو. م توطئه استاين يك توه. وجود نياورد

  .بود
 اعتقادمراد و مريد بازي و فلسفه بافي و  گري ها ، شيعه گري ،ي گري و بهايي گري از تركيب شيخي باب

باب از غيبت امام عصر دقيقأ توضيح آن كه در زمان ظهور علي محمد. پوسيده ي امام زماني شكل يافت 
  . سال مي گذشتهزار

بعدها انگليس از اين فرقه  حال اگر .زائيده ي تفكرات خشك و قشري فقه حنبلي است نيز وهابي گري
  .سخن ديگري است ،بازي ها به سود خود استفاده كرد
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ن برگ از تاريخ خالي از خواندن اي، محمدبن عبدالوهاب پيشواي وهابياني با تفكر پوسيده ي براي آشناي
محمدبن عبدالوهاب ابن مناذر را در مسجد بصره ديد كه دفتري حاوي « : لطف نيست

خواست  .نمي دانستاين محمدبن عبدالوهاب دانش عروض  بود و  دوايرعروضي همراه وي
پس چيزي از آن درنيافت و ابن مناذر از چگونگي كار او بيمناك  .كتاب را ببيند و بخواند 

سپس او را گفت در اين كتاب چيست؟ ابن مناذر كتاب را در آستين مخفي كرد و گفت در  .بود
  سپس گفت اي اباصلت به خدا كه در خون من طمع . كه تو را به كار آيد تآن چيزي نيس

  زنديق زندقه در آستين پنهان  انگ زد اي الوهاب درشت آهنگ بدمحمدبن عب.  مي ورزي
و برائت مي داري ؟ مردمان فرا آمدند دفتر را از ابن مناذر گرفتند و به عبدالوهاب نشان دادند 

دالوهاب ابن زد آشكار ساختند و ضمن شرمنده كردن محمدبن عباورا در تهمتي كه به وي 
  )182ص.چاپ سوم.انتشارات زوار.محمدرضاقنبري.م نامهبه نقل از كتاب خيا( » .رهانيدندمناذر را از چنگ وي 

   .همه ي جهان اسالم درآغاز آن دوره از جهل و بي خبري  اين كليتي بود
  .  بازگرديم به ايران حال

 پس مي بايست اين مشروعيت را از علماي شيعه. نداشتندصفويان را مشروعيت ديني  رشاهان قاجا
  .بگيرند

  .ر جلب نظر علما كرد و تا حدود زيادي موفق هم شدفتحعلي شاه تالش زيادي د
ي شيعه نسبت به علماي سني و شيعه ي دوره هاي پيش ، قدرت و نفوذ بسيار دوره ي قاجار علمادر 

دوش  در جامعه به افزون بر حفظ ديانت ، كارهاي ديگري همآنان زيرا  .يافتنددر ميان مردم بيشتري 
تأئيد صحت اسناد مالكيت ، ت خصوصي آستان مقدس مزار امامان ، از جمله مي توان به تولي. گرفتند
اين كاركردها . اشاره كرد ، قضاوت و داوري و نيز آموزش آوري و پخش انواع صدقه ها و خمس ،گرد

  .شد كه از نظر اقتصادي دست آن ها بازتر باشد و قدرت و نفوذشان بيشتر باعث مي
   .ميان مردم ، آنان را در خور تقليد مي كردهمچنين ويژگي ديني و اجتهادي علما در 

ا و روضه خوان ها به از مال ه ن نفوذ و نيروي معنوي خويشبه عنوان رهبران ديني براي بيشتر شدعلما 
لوطي منش ها و قلدران را جهت تنبيه مخالفان خود به كار . با مردم استفاده مي كردند عنوان رابط خود
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از  ذخيره در آستين داشتند و درآخرهمرا نيز به عنوان نيروي فزاينده ي طلبه ها و سادات . مي بردند 
  . سالح تكفير براي از ميان بردن و نابودي مخالفان خود سود مي جستند

علما را در حكومت د، ا از آن خود كنمشروعيت مذهبي ر شاهان صفويهمانند فتحعلي شاه كه مي كوشيد 
و شيخ االسالمي گمارد و ه عامام جم مقام هاي به و ر گرفتعلما حقوق درنظبراي  .خود شريك ساخت

بد گن ، شاهان به تأئيد علما .ن باز گذاشتدست آنان را در آزار اقليت هاي ديني و بانيان انديشه هاي نوي
مردم در رنج و گرسنگي روزگار اقتصاد ايران ويران بود ومزار امامان را طالپوش مي كردند در حالي كه 

  .ردندبه سر مي ب
در عصر تاريك قاجاريه نخستين كسي كه پي به ژرفناكي عقب ماندگي علمي ايران و ديگر سرزمين هاي 

برتري در طول جنگ هاي ايران و روسيه عباس ميرزا . شاهزاده عباس ميرزا بود ؛ مسلمان نشين برد
به چشم مي ديد و به آنان و ابزارهاي پيشرفته شان را  ارتشچيدمان . اقتصادي روس ها را حس مي كرد 

ژوبر  كه از سردرگمي رهايي يابد ازاو به دنبال پاسخ پرسش هايش بود و براي اين. فكر فرو مي رفت
   :د مي پرس فرانسوي

نمي دانم اين قدرتي كه شما اروپايي ها را بر ما مسلط كرده چيست و موجب ضعف ما و « 
بحريد و اربردن تمام قواي عقليه متترقي شما چه؟ شما در قشون جنگيدن و فتح كردن و به ك

مگر جمعيت و . و به ندرت آتيه را در نظر مي گيريم  حال آن كه ما در جهل غوطه ور
از اروپا كمتر است؟ يا آفتاب كه قبل از رسيدن به شما به ما  زمين حاصلخيزي و ثروت مشرق
حمش برجميع راما كمتر از سر شماست؟ يا خدايي كه م  در سر مي تابد تأثيرات مفيدش 
  ! اجنبي حرف بزن. گمان نمي كنم  خواسته شمارا بر ما برتري دهد؟ذرات عالم يكسان است 

     )نشر روزنه.صادق زيباكالم.ما چگونه ما شديم( »چه كنم كه ايرانيان را هشيار نمايم؟ بگو من
كشورش عقب مانده  در مي يابد كه عباس ميرزادويست سال پيش اين واقعيت است كه  آنچه ارزش دارد

نشان  اين. براي سرزمينش كندكاري ،  راه پيشرفتبرداشتن سد تا بلكه با است و به دنبال چرايي آن است 
ن دويست سال آمدند و رفتند و ميليون ها ايراني در اي وگرنه عباس ميرزا داردز خردمندي و انديشمندي ا

  .ن توسعه نيافته استنفهميدند جامعه شان عقب مانده و كشورشا به هيچ وجه
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ز شكاف روزها هنوآن . او زماني به اين واقعيت پي برد كه نه رسانه اي بود و نه ابزار مدرن آن چناني
شاهزاده ي ايراني برخالف روشنفكران كه نسل بعد او بودند نه اروپا . ميان شرق و غرب اين اندازه نبود

يي سينما صنعت آن زمان هنوز دوربين عكاسي و كهه رفته بود و نه عكس يا فيلمي از آن كشورها ديد
او اين قدر موشكافانه به مسئله ي عقب ماندگي نگريسته بود كه دقيق مي دانست . ساخته نشده بود

  .پيشرفت روسيه آن روز بسيار كمتر از فرانسه و انگليس است
وزگار نظامي از فرنگ آم. عباس ميرزاي وليعهد با همياري وزيرش قائم مقام دست به اصالح قشون زدند

  . آوردند و دانشجو به اروپا فرستادند
از اصالحات او نزد علما بد مي گفتند و علما  اورا به چشم رقيب مي نگريستند برادران عباس ميرزاچون 

اما دسيسه چيني شاهزاده ها چندان راه به جايي نبرد چرا كه عباس . را نسبت به او بدگمان مي كردند
كارهايش در جهت نيرومند ساختن سپاه داشت و به آن ها پذيرانده بود رابطه ي خوبي ميرزا با علما 

  . ستانندباز  ز دست رفته را از كافرانمسلمانان است تا سرزمين هاي ا
لي شاه گرفته اند همچنان حفظ شتر به فكر اين بودند تا موقعيت و امتيازهايي را كه از فتحعيعلما نيز ب

برسر قدرت درگير شدند و دربرابر  با علماشاهان بعدي . اما چنين نشد . ش هم بدهندافزاي و بلكه نمايند
  . هم ايستادند
مثأل . وضع همين بود و شهرهاي ما به صورتي دوگانه و لجبازانه اداره مي شد كشور شهرهاي در همه ي

آقا نجفي مجتهد نيز در در دوران فرمانروايي مسعود ميرزا ظل السلطان بر اصفهان و لرستان و خوزستان ، 
اصفهان دم و دستگاهي براي خود داشت و در برابر ظل السلطان قدرت نمايي مي كرد و به اين ترتيب 

كه تحت تعقيب مأمورين  روزي يك مجرم. ار بودهميشه ميان اين دو مركز قدرت مبارزه و كشمكش برقر
ل السلطان براي دستگيري او به خانه ي حكومت بود به خانه ي آقا نجفي پناهنده شد و وقتي فراشان ض

ناچار نزد شاهزاده . آقانجفي نزديك شدند ، با گروه بي شماري از مردم در گرداگرد خانه روبرو گشتند
  . رفتند و ماجرا را تعريف كردند

آقا نجفي . ضل السلطان ناگزير يكي از معتمدين خود را نزد آقا فرستاد تا ميانجي گري كند و سازش شود
ظل السلطان هم پيغام داده بود كه حضرت آقا . ته بود كه برو به شاهزاده بگو پا روي دم ما نگذاردگف
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م خود شان مشخص كنند زيرا هرجا كه من پا مي گذارم ، مي گويند كه اينجا دم حدودي براي د
  7- ...! ستآقا

عباس ميرزا و كشته شدن  مزود هنگا مرگ اما سرانجام اصالحات عباس ميرزا چه شد؟ بايد گفت بعد از
با پادشاهي محمد ميرزا دوره ي نويني در روابط علما و شاه .  گويي اصالحات آن ها هم مرد، قائم مقام 

. چرا كه ميرزا آقاسي مراد و وزير شاه يك صوفي بود و روي خوش به علما نمي داد. آغاز شده بود
  ! پيش مي برد وفيانه ي خوددات صاآقاسي كارهاي كشورداري و ديپلماسي را با اعتق

  . حكومت براي كم كردن قدرت روحانيون دادگاه هاي عرف را در برابر دادگاه هاي شرع علم كرد
علما نفوذ خود را دوباره پس از مرگ محمدشاه در دوره ي فترتي كه بين برگزيدن جانشين پيش آمد ، 

  .گسترش دادند
گاهي سازش مي شد و گاهي با روي كار . ادامه داشت ين ستيز بر سر قدرت تا پايان حكومت قاجارهاا

  آمدن وزراي اصالح طلبي مانند اميركبير يا حسين خان سپهساالر شكاف ميان علما و دولت بيشتر 
  . مي گرديد

امروز به اصالحات امير و سپهساالر اين ايراد گرفته مي شود كه چرا به دنبال تقويت قدرت شاه بودند و از 
زيرا  ند حكومت استبدادي را ياري كننددر پاسخ بايد گفت كه آن ها قصد نداشتكاستند؟  نيروي علما مي

سپهساالر كه فرنگ ديده بودند و امثال امير يا . غير از علما سد ديگر اصالحات خود شاه و درباريان بودند
 .زدند اتدست به اصالح رسيدندي صدراعظمبه مقام از ژرفاي عقب ماندگي ايران خبر داشتند وقتي 

 شد از نفوذپس دولت مجبور مي  .علما با اصالحات آنان را در برابر هم قرار مي داداز بعضي مخالفت 
  . بكاهد روحانيان

 دول خارجيدرباريان و سفراي  علما بااز ، بعضي پس از او سپهساالرامير و در بركناري همين دليل  به
     .شدندآهنگ  هم

گفت كه هم از اينكه دامنه ي اصالحات مي توان ي علما با اصالحات مخالفت ها در چرايي و چگونگي 
دست و پايشان را ببندد و نفوذ و منافع شان را كم كند نگران مي شدند و هم اينكه بعضي هايشان به 

 در اثبات كوته فكري بعضي از آن ها ، خوب است. راستي درد دين داشتند اما كوته فكر و نا آگاه بودند
  . ي از تاريخ استناد كنيمبه برگ هاي
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    :گويد ميرسه هاي تازه درباره مدنظام االسالم كرماني اي به  در جلسهشيخ فضل اهللا نوري  مثأل
آيا اين مدارس جديده خالف شرع . دهم م االسالم، تو را به حقيقت اسالم قسم مياظن« 

زبان  آيا درس نيست؟ و آيا ورود به اين مدارس مصادف با اضمحالل دين اسالم نيست؟ 
  )مكتوبات آخوند زاده(»؟كند اگردان را سخيف و ضعيف نميو فيزيك عقائد ش يشيمخارجه و تحصيل 

  اصالحات بود و دلش كسي مثل ناصرالدين شاه هم دوستدار . مانع ديگر اصالحات شخص شاه بود اما
اي پيش رود كه  زير فرمانش ترقي كند وهم نمي خواست روند اصالحات به گونه مي خواست كشور

قبله ي آسمان و زمين بود و اسالم پناه و به هرحال او از نگاه مردم ميخ .  قدرت مطلق او را محدود كند
  .به اين دليل او در برابر جريان اصالحات رفتاري متناقض داشت. لماع
ر كه ب در هر صورت اصالحات از باال ، گرچه با شكست روبرو گشت اما آثاري از خود برجاي گذارد 

گذاري مدرسه ي دارالفنون و همچنين فرستادن دانشجو به اروپا موجب بنيان . جامعه اثرهاي ژرفي داشت
براي ر جستجوي اين پرسش باشند كه بايد دبه معجزه ي علم ايمان بياورند و شد كه اين آموزش ديدگان 

  ؟..چاره اي بينديشندچه كشور عقب مانده ي خود 
  .قياس بود ، فران اروپامسا مغزنخستين واكنش  

و اصفهان و را با تهران و شيراز  و سنپترزبورگ لندن و پاريس، ذهن فرنگ ديده ها به صورتي ناخودآگاه 
   .ايران مي سنجيد را با فت هاي صنعتي و ادبي آنجاپيشرشهرنشيني و  و فرهنگمقايسه مي كرد تبريز 

در  و سپس بر خودباختگي پيروز مي شدند .سرخورده مي شدند و خود را مي باختندنخست  هاآن 
اينكه حكومت و و اما با نگاهي به وضعيت جامعه ي ايران  .مرحله ي بعد به فكر چاره مي افتادند

  .چاره جويي خسته مي شدند و راهي به رهايي نمي يافتندروحانيت دست آن ها را خواهند بست ، از 
به صورت نمادين و  كتابچه ي مسالك المحسنين خوددر پايان  از روشنفكران آن عصر طالبوف تبريزي 

خانه تاريك ، . برخواستم. ديدم آنقدر خوابيده ام كه اندامم آماس كرده«  :مي گويد كنايه آميز 
م؟ چه بكنم؟ تا بيرون از خانه قدم وچراغ مفقود ، كبريت نيست ، در اين ظلمت شب كجا بر

سر . ديدم از خواب بهتر چيزي نيست. ممتفكر نشست. گذاشتم دچار عسس داروغه مي شوم
  )به نقل از مهرنامه( »؟..خود را به بالين گذاشتم و باز خوابيدم ، تا كي بيدار شوم
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با احساس  ...و تحعلي آخوند زاده ، مستشارالدولهميرزا ملكم خان ، ميرزا فاما با اين حال امثال طالبوف ، 
چاپ و و همچنين  كتابچه ، سفرنامه ، حيرت نامه گارشنكوشيدند تا با مي  مسئوليت نسبت به ميهنشان

مردم را از اين ها نامه  شب پخش كاغذ اخبار به صورت هفته نامه يا ماهنامه هاي منظم و نامنظم  و
  .خواب پريشان بيدار كنند

زيرا مي دانستند كه ورود . حكومت هم به نوبه ي خود تالش مي كرد جلوي سيل نشريات را بگيرد
   .است مهاي نو به كشور براي سلطنت قاجار مثل سانديشه 

نتيجه اش جنبش  با چاپ مطبوعات آگاهي مردم نسبت به وضع كشور و اوضاع جهان افزايش يافت كه
  .مشروطه شد

و پايه گذاري  كاهش ستم كارگزاران ت مطلق شاه،جنبش مشروطه كوششي بود براي محدود كردن قدر
  . دارالشورا يا عدالت خانه

مخالف جنبش مشروطه بودند چرا كه از سوي شاه به گروهي . نش علما با اين بدعت تازه دو گونه بودواك
زيرا همان طور كه پيشترهم  .مقام هاي شيخ االسالم يا امام جمعه رسيده بودند و گروهي در خود جنبش 

  .كن مي كردندي يكديگر را سرشدو  قدرت حاكم يعني دستگاه دولتي و علما گاهگفتيم دراين دوره 
البته دادن چنين . كه نفوذ انگليس را درهم شكست جنبش تنباكو بوددر عصر ناصري يك نمونه اش 

   .نرسيد و درخواست سيدجمال الدين اسدآبادي كارساز شدو ديگر علماي نجف فتوايي به عقل خود ميرزا 
دليل ضعف و عقب از سويي . يماز اين دريچه كه بنگريم علماي اسالم را داراي كاركردي دوگانه مي ياب

زمينه سازان دخالت بيگانگان در سرزمين ، و ناخواسته  به طور غيرمستقيمبودند و  ما ايرانيان ماندگي
   . )ايران( به دارااليمان )انگليس و روسيه(از سوي ديگر سدي شدند در برابر نفوذ دارالكفر .هاي اسالمي

و آن چشم تنگي و رشك  به سود ايران بود مان ، يك چيزهاي خارجي در كشور در دوره ي نفوذ قدرت
زيرا اگر هركدام از اين دو كشور . كه باعث نوعي توازن نيرو مي گشتسيه و انگليس نسبت به يكديگر رو

  .زورگو در ايران بي رقيب مي ماند چنان جوالن مي داد كه از كشورمان چيزي نماند
دسته ي دولتي داشتند جانب سلطنت طلبان و منصب هاي  علما كهبا آغاز جنبش مشروطه آن دسته از

چنان كه اين جمله ي  .مشروطه خواه بودندچه به نيت عدالت خواهي و چه به نيت قدرت جويي ديگر 
  :تاريخي مشهور است 
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  )نشر روزنه.صادق زيباكالم. سنت و مدرنيته( ».طباطبايي عقيدتأ مشروطه خواه بود و بهبهاني سياستأ« 
او تا پيش از . ريان نوع كنش و واكنش شيخ فضل اهللا نوري نسبت به مشروطه جالب استدر اين ج

د كرد به وقتي ضعف مظفرالدين شاه را ديد و از پيروزي سلطنت قطع امي. مهاجرت كبري طرف دربار بود
سپس چون بهبهاني حاضر نشد شيخ  .مهاجرت كبري و در راه قم بودند پيوست مشروطه خواهاني كه در

  :سلطنه ي هدايت مي گويدمخبرال. ضل اهللا را در سكوي قهرماني مشروطه شريك سازد اختالف آغاز شدف
مخمصه  ،رضا داده بود كه گوشه اي از قاليچه به شيخ فضل اهللا برسد )بهبهاني(عبداهللاگر سيد« 

   )به نقل از رضاقلي خان هدايت. همان( ».ها كوتاه شده بود
ات مطلق شاهي را و اينكه او خيال داشت اختيار ي چون محمدعلي ميرزار منششاه قلد با روي كار آمدن

شيخ فضل اهللا گمان كرد با همكاري شاه بتواند بساط مشروطه اي كه از آن چيزي به از مجلس پس گيرد، 
خواند و قانون » فتنه«او مشروطه را  .سر داد خواهيمشروعه  شيخ شعار. ود را جمع كنداو نرسيده ب

اين شكل از اساسي به  شهاي به قول خودايراد و ناميد» نامه ضاللت«و » دستور ملعون«را اساسي 
          :حكومت گرفت 

پادشاه سلطان اسالم ، سايه ي خدا و ولي  از ديدگاه شيخ ،:  و اصل تقسيم قوا نوع حكومت مشروطه )1
امام عصر حاكميت بر مردم به دو مي گفت تا پيش از غيبت  نوري. سلمين بود و اطاعت از او واجبامر م

تقسيم شده و تضعيف ) شاه(و نيابت در امور حكومت) علماي دين(حوزه ي نيابت در امور نبوت و امامت
 . هر يك تضعيف اسالم است

هرچه خواست عليه اسالم و مسلمين بگويد و  گردد هركسممكن است موجب كه : آزادي بيان و قلم  )2
  . الم استبنويسد كه بازهم تضعيف اس

گذاري ببيند د را درمقام قانونبا وجود قانون الهي چه نيازي است كه بشر خو: اري مسئله ي قانون گذ )3
  ..!و قانون بنويسد؟

به موجب اين اصل با شاه و رعيت و با مرجع تقليد و مقلدان و با : قانون  اصل برابري در مقابل )4
  .!.ه خالف دستور قرآن استمسلمان و غير مسلمان يك جور برخور مي شود ك
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شد و يكي از چهار مرجع تقليد نجف به نام سيدكاظم يزدي  ي مشروعه خواهي به نجف نيز كشانده مرافعه
و آخوند خراساني  خواه نجف، از جمله علماي مشروطه نوريهمچنين  .از شيخ فضل اهللا پشتيباني كرد

   .را فاقد صالحيت دانستند آنان نيز شيخ. اهللا عبداهللا الهيجي را تكفير كرد آيت
اما بعدها خودش هم نظام . اي شيخ فضل اهللا را مردود دانستايراده المه نائيني با نگارش كتابچه ايع

  !مشروطه را رد و نوشته اش را از ميان مردم جمع آوري كرد
 ما شيخ را محق مي دانند و جنبش مشروطه را به امروزشگفت است كه قشر تحصيل كرده ي مذهبي 

دليل پشتيباني علماي نجف از مشروطه را نيز ! روشن فكران غربزده ي مزدور انگليس نسبت مي دهند
بومي نشده  و كاستن ه ، سب فرهنگ ما نبودمشروطه منا دمي گوين. ناآگاهي شان از اوضاع ايران مي دانند

ت و مورد تاخ كشورآن هم در شرايطي كه  !استتضعيف دولت ملي و مركزي ايران از قدرت مطلق شاه ، 
   .تاز قدرت هاي بيگانه بود

نكته ها را ديده و همه ي جنبه ها را سنجيده كه با مشروطه مخالفت  مدعي اند كه شيخ با ريزبيني اين
  . كرده است

هدفي جز آبروداري براي شيخ و توجيه و مشروعيت بخشي به ه اين تحليل بچگاندر پاسخ بايد گفت كه 
   .ندارد را ر حكومت كنونيدواليت مطلقه ي فقيه 

  ؟ !حتمأ استبداد مي بايست بر اين مردم ستم ديده فرمان براند تا مدل حكومتي بومي باشد
آزادي و قانون مداري كه خواسته ي همه ي مردم جهان بوده و هست ، ويژه ي فرهنگ  از كي تا به حال

  . ندارد هسرود ي كم در باره ي آزادگيغربي شده است؟ ادب پارس
  ؟!را دولت ملي به شمار آورده حكومت طايفه ساالرِ قاجارتاريخ نشناس  ا كدام تاريخ شناسِي

پس چرا دربرابر روس و انگليس ضعف نشان  ؟بودنقدرت مطلق در دست شاه  ، پيش از مشروطهمگر 
درست است كه پس از مشروطه ايران تا مرز تجزيه پيش رفت داد؟ پس چرا قدرت مركزي ناتوان بود؟ 

مگر بسياري از ؟ اما مگر قبل از مشروطه ايران از خطر تجزيه دور ماند .تجزيه نشدبا درايت مجلس يكن ل
با هميشه در جايي از كشور شورش هايي مي شد كه شهرهاي ما پيش از مشروطه از ايران جدا نشد؟ 

   .از مركز سركوب مي گشتزحمت 
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نه مانند ايران  اروپا اندك اندك شكل گرفت ؛ ه دردرست است كه زمينه هاي حكومت مشروطاين انتقاد 
  . ساماني بيابد اما راه ديگري به نظر نمي رسيد تا كشور فالكت زده ي ايران .به يكباره

نداشت و مخالف بود ؛ فقط  مشروعه از سوي شيخ و اينكه او مشروطه ي خالي را قبولپس مطرح كردن 
  :كلي بيشتر ندارد  دو احتمال

  خروي در مشروطه داشت غيرقابل انعطاف اش از اسالم ، ايمان راسخ داشت و سود اُشيخ به بر )الف 
  .نمي ديد 

سفارت هاي روسيه يا (به دليل همين ايمان راسخ اش هم بود كه به وقت اعدام ، پناهده ي به دارالكفر
  .زير پرچم اجنبي نرفت دليرانه مرگ را پذيرفت و نشد و ) انگلستان

  .نشده بود  شيخ فضل اهللا دنيايي نيز نصيباين سودي در جنبش مشروطه  )ب
كارنامه ي خوبي از خود به  شيخ فضل اهللا آدم بدي نبود ولي متعصب و كوته فكر بود و به همين دليل

در  لدوله و واگذاري آن به بانك استقراضي روسفروش مدرسه و گورستان به مستشارا. جاي نگذاشت
  . مي كند را سنگين تر شيخ هاي ديگري است كه كارنامه ياز جمله كار زمان ناصرالدين شاه
  .خود را بدنام آزادي خواهان كرد، بستن مجلس توسط محمد علي شاه  نوري با تأييد به توپ

كه هم نماينده ي مجلس بود و هم  سرافيل راخشم شاهي آنگاه فروكش كرد كه جهانگيرخان صور ا
ه ريشخند گرفته دربار و شخص محمدعلي شاه را ب طنزشبا دهخدا علي اكبرصاحب امتياز نشريه اي كه 

  .ه دستور شاه اعدام كردندب ، بود
داد  چنين حكم طبق متن اعالميه اش پشت توپ ايستاد و، ران مجلس نوري به تأئيد بمباشيخ فضل اهللا 

كفرخانه ويران گرديد و ) محمدعلي شاه(بحمداهللا و با تأييد ولي امر مسلمين « : كه 
يعمل مثقال به مصداق و من (، مالحده و مفسديني كه در آنجا مأمن گرفته بودند كفار

   ».به سزاي اعمال و مفاسدي كه عليه اسالم انجام داده بودند رسيدند)  ذره شراً يره
  )اعالمه اي كه شيخ در آن دوره ميان مردم پخش كرده بودمتن  از(

ام شيخ نزد مسئولين نظام جمهوري اسالمي اين قدر حال سخن اينجاست كه با اين اوصاف چرا امروز مق
يكي از بخوانند و راه دين  او را شهيد باالست كه براي نشان دادن مظلوميتش فيلم و سريال بسازند،

   !؟دكنن به نامشرا بزرگراه هاي تهران 
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  دوره ي پهلوي

  رزاد مردار شدهدايت مرد و ف                                                       
  زد به كوچه ي علي چپ و گرفتار شد علوي                                               

  مينوي  رفت به راه راست و پولدار شد                                                
  مسعود فرزاد                                                              

  
درس خواندگاني كه . در نثر رشد كيفي يافت از آغاز مشروطه به اين سو ادبيات فارسي چه در شعر و چه

هيچ سالحي جز قلم نداشتند و تا توان داشتند در اين  دل به دگرگوني اوضاع تباه ميهن خود بسته بودند ،
همه از بزرگان ... ق هدايت وصادپروين اعتصامي ، نيما يوشيج ، جمال زاده ، دهخدا ، . راه مي كوشيدند

  .ادبيات نوين شدند
و مخالفت بعضي اقتدار شاهانه  فروپاشي يكباره ي. تجربه ي موفقي نبودچندان مشروطه اما در سياست 

در . ل كندهرحاكم وخاني در محدوده ي حاكميت خودش ادعاي استقال علما با مشروطه بهانه اي شد تا
مثأل شورش شيخ خزعل در  .انگليس هم نقش داشتپير يعني روباه بعضي ازاين تجزيه طلبي ها 

. دفت خيز را از پادشاهي مشروطه ي ايران جدا كنخوزستان را انگليس طراحي كرده بود تا اين منطقه ي ن
ديگر نمي شود در مجلسي كه نمايندگانش آرزوها براي ملك دارا داشتند، نفوذ كرده و  ندزيرا مي پنداشت

  8- .ندامتياز بگير
 كسي جز اين آقامحمدخان. ه يا آقامحمدخاني را مي جستندبراي پيشگيري از تجزيه ، نادرشا يانمجلس

   .بودنرضاخان ميرپنج 
قاجاريه از سلطنت را  بعيد نيست محمد علي فروغي براي جلوگيري از تجزيه ي ايران نقشه ي خلع

شتيباني شيخ خزعل و امثال او دست از پتا  ن با انگليسي ها مذاكره نمودهو درباره ي رضاخاكشيده باشد 
  .  دبردارن

  . و خودكامه شد نبش مشروطه خواهي حكومتي استبداديكه نتيجه ي ج اين گونه بود
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اما در نخستين سال هاي پادشاهي رضاخان كه محمدعلي فروغي نخست وزير بود گام هاي مثبتي 
تان زبان فارسي پايه گذاري شد و واژه فرهنگس. مدرسه ها با شيوه ي نوين سازمان يافت. صورت گرفت

دانشگاه تهران نيز در . هاي سنگين و پر طمطراق عربي از كاربرد افتاد و خون زبان فارسي تصفيه شد
    .همين دوره آغاز به كار كرد

روند ، بي سواد از تركيه  نظامي با كناره گيري فروغي و اوج گيري نيروي رضاخان و بازديد اين مرد
  .مت و سوي ديگري به خود گرفت و خشونت نيز چاشني آن شداصالحات س

گمان مي شد كه . تنها مظاهر مدرنيته از غرب گرفته شد دو پهلوي خودكامه يدر سال هاي حكومت 
و آوردن و وغذاهاي آنان را خوردن با خود را به شكل اروپايي ها در  .اينگونه مي شود پيشرفت كرد
   .يدنچادر را به زور از سر زنان كش

  :  كه اقبال الهوري بر اين ساده انديشي خط بطالني مي كشد و چه زيبا مي گويد
  از همين آتش چراغش روشن است     قدرت اين غرب از علم و فن است

  مغز مي بايد نه پوشاك فرنگ       علم وفن را اي جوان شوخ و شنگ
رده زنان و دخترانشان را خانه نشين ككشف حجاب افراطي بود در برابر تفريط مذهبي ها كه به هرحال 

  . زن اصأل در متن جامعه ديده نمي شد. بودند
اوج قدرت آتشي رضاخان را رضا شاه كرد و به او پر و بال داد اما اين دست پرورده در اگرچه فروغي 

  .  فروغي راهم سوختهمجاگيرشد كه دامن 
ود آزادي بيشتر سركوب مي كردند و اولين هرگاه غضب همايوني بر مي افروخت آزادي ها را به نام خ

انتخابات نيز فرمايشي بود و نمايندگان رضاشاه به مجلس مي رفتند نه  .قرباني ها مطبوعات بودند
  . نمايندگان مردم

مبارزه ي دوقدرت يعني علما و دستگاه حاكم به اوج خود رسيد كه پيروزي نخستين از  دوره ي پهلويدر
كلي از دخالت در امور كوتاه گشت و علما بيشتر نفوذ اقتصادي خود  نيت بهدست روحا. آن حكومت شد

در زمينه ي قضاوت نيزحقوقدانان تحصيل كرده جايگرين قاضيان روحاني شدند و . را از دست دادند
اما در هرحال علما ، نفوذ . قضاوت كه منبع مهم درآمد روحانيان به شمار مي آمد از چنگ آنان به در آمد

  .خود را همچنان در مردم داشتند معنوي
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  دوباره اندكي قدرت يافتند به همراه ديگر گروه ها و احزاب سياسي روحانيان  ،بعد از سقوط رضاشاه
. مي توان به ترور احمد كسروي اشاره كرد؛  براي مثال. ح تكفير كاربرد داشتمانند گذشته سالآنچنان كه 

شيعي گري در آخر صوفي گري و  بهايي گري ،جله ي پيمان م كه در بودداني خ يتار كسروي نويسنده و
  9- .پس توسط علما مرتد اعالم شد. يدبه چالش كشرا 

اي گمراه  دنزد كسروي رفته و به او گفته بو، نواب صفوي بنيان گذار جماعت فداييان اسالم پيش از ترور 
گويي غلط اه خود معترف نشوي و ناگر در روزنامه ي اطالعات روزشنبه به اشتب.، به تو هشدار مي دهم 
  .كردم تورا خواهيم كُشت

  . آدم كُشي بزنند و طمع بهشت دست به خشونت وعده ي شهادت و ي هستند تا بهساده لوحانهميشه هم 
شان درست است و حقيقت يكسي مدعي نيست كه كسروي يا هركس ديگري تمام گفته ها و نوشته ها

پاسخ داد ، نه با زبان آتش  قلم را بايد با قلماما . ني از كسروي دارممن خود انتقاد هاي فراوا. محض است
  .ستكشي شيوه ي بي منطق هاوحشي گري و آدم . و آهن
 بيان است كه در كشور ما اگر از سوي حكومت ها هم رعايت شودانديشه و زادي اصل آ بحث ما موضوع

ان كه پس از انقالب نيز گروهك واپسگراي آنچن(.دنبا خشونت تمام پا روي آن مي گذار ، اسالم گرايان
همين طور .رتضي مطهري زدند زيرا او را مرتد مي دانستنددست به ترور ناجوانمردانه ي م) فرقان(اسالمي 

   ).ترورهاي خود را تئوريزه مي كردند سوسياليستي_منافقين بمب گذار كه با نگاه اسالمي

روحانيت هم براي به دست آوردن امتيازهاي از دست  روز افزون پهلوي دوم تالش ي دوره ينآغازدر 
  .رفته آغاز شد

  .نيامدند و گوشه گير ماندندتحت تأثير جو رضاخاني از الك خود بيرون ، مراجع  بيشتر هرچند
او با پشتيباني از . آيت اهللا كاشاني به نمايندگي از آن ها با رژيم شاهنشاهي به مبارزه برخواستاما  

  .عت نفت مردم مذهبي را به صحنه ي حمايت از دكتر مصدق كشاندجنبش ملي شدن صن
ت مصدق دول. با روي كار آمدن دولت مصدق سهمي براي قدرت گيري دوباره ي علما در نظر گرفته نشد

دكتر  نمونه اش .به شمار مي آمدند يا استادان دانشگاه از نخبگان علمي دولت علم بود و وزرايش بيشتر
  .رسيد يا غالمحسين صديقي كه وزير كشور شد فرهنگ زارتبود كه به وحسابي 
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مصدق نشريات را آزاد گذاشت و نويسندگان رندانه ديدگاه هاي خود را درباره ي همه چيز حتي دين و 
آن ها از نخست وزير مي خواستند كه محمدعلي . مذهب مي نگاشتند و اين علما را بيشتر ناراحت مي كرد

 اما مصدق با اينكه روزنامه هاي توده اي در تخريب. دفاتر مطبوعاتي را تخته كند شاهانه رفتار نمايد و درِ
او گمان مي كرد وقت آن باشد كه جامعه ي . مي كوشيدند پا بر اصل آزادي بيان نگذاشتنيز او  خود

فشار . ه و زورايراني به اندازه اي از رشد فكري برسد تا بداند كه قلم را بايد با قلم پاسخ داد و نه با سرنيز
نوك پيكان اين فشار ) رئيس مجلس آن دوره(و آيت اهللا كاشاني  علما بر روي دولت مصدق قرار داشت

او در شيوه ي حكومتش اشتباهاتي . كوتاهي هاي خود دكترمصدق نيز در اين اختالف ها بي اثر نبود .بود
  .كرد

ايران كوتاه تقريبأ رايگان ه دستش از نفت انگليس هم ك. عليه مصدق توطئه مي كرددر اين گيرودار دربار
كه هنوز پرواز كردن جوجه پرنده اي به نام ايران شده بود چون مار ذخم خورده اي در كمينگاه ماند تا 

  . كردهم و شكار شكار كند  ود و براي آزادي بال بال مي زد را نياموخته ب
دكتر  دهان روزنامه نگاران بود و كسي مثل مرداد نخستين كاري كه انجام شد دوختنا 28پس از كودتاي 

به خشم محمد رضا شاهي دچار  نبوددولت مصدق وزير امورخارجه  نكه به دليلحسين فاطمي بيش از اي
به  ،كارفرهنگي و چاپ روزنامه ي باختراد ملي كردن از او بود و همچنين پيشنه ، به اين علت كه شود

   .حكم دادگاه فرمايشي تيرباران شد
دانشگاه را كه در طرفداري از دولت ملي ، شناخته شده بودند به دستور شاه از كرسي سته از استادان آن د

  .آموزش محروم كردند
  امروز بعضي دانشگاهيان ما از مصدق انتقاد مي كنند كه چرا نفت را ملي كه نه دولتي كرد؟ 

وپوليسم مي دانند و در موردش سياه چرا مجلس را منحل كرد و قانونگرا رفتار ننمود ؟ بعضي او را يك پ
  . نمايي زيادي مي كنند

كنيم و به رسم  ه است تا در مورد اشخاص پيشداوريرا هم گرفتما دانشگاهيان  دامن، خصلت عوامانه 
  .زمين شان بكوبيم و زير پا له كنيم يا به كلي. كه تبديل به تابو شونديا آن قدر آن ها را باال ببريم ،  زمانه

م مد روز را بر مي داريم و مثل يك عينك به چشمانمان مي زنيم و با اين عينك به رويدادهاي يك ايس
  ! تاريخي گذشته نگاه مي كنيم 
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  . اين چنين داريم در مورد دكتر مصدق نيز نگرشي
ديگر فكر نمي كنيم كه اصأل شست سال پيش چيزي به نام خصوصي سازي چندان مطرح نبود و شركت 

 خوداز در ايران نبود تا بخواهد بار سنگين صنعت نفت را بردوش بگيرد ؛ غير هم  خصوصي توانايي
  . شركت نفت انگليس 

  نمايندگان فرمايشي بودند و مصدق  بسياري از. ل مجلس نيز قضيه بدين سادگي نيستدر مورد انحال
ند را ناديده بگيرد و گوش دونمي توانست مردمي را كه به پشتيباني از او به خيابان ها آمده و خون داده ب

  .به فرمان مجلس فرمايشي باشد
بعضي ديگر نيت خواني مي كنند و به دولت مصدق ايراد مي گيرند كه چون نفت ايران تحريم شد و كسي 

اما دكتر مصدق پيش از نخست وزيري اش . مصدق شعار اقتصاد بدون نفت را سرداد  ؛ نمي خريد آن را 
زيرا وابستگي دولت ها به درآمد نفتي آن ها را از مردم .  ه بودكتاب نوشت در مورد اقتصاد بدون نفت

  . مستقل مي كند و به استبداد دامن مي زند
شگفت است كه امروز بعضي دانشگاهيان به نام دموكراسي مصدق را مي كوبند و از رزم آرا دفاع مي كنند 

نفت را خودمان بگردانيم و بهتر آن بود كه با  كه آراي رزم آرا واقع بين بود و ما نمي توانستيم صنعت! 
وگرنه . خودباخته و از خويش بيگانه بود. نه آقا ، رزم آرا واقع بين نبود..! انگليسي ها سازش مي كرديم

    .ما كارشناسان و تكنيسين هاي بسياري داشتيم كه صنعت نفت را به آن ها بسپاريم
  . با رژيم نشد ها و حزب ها گروهوي ارزه ي چنداني از سسال مب 10امرداد به مدت  28پس از كودتاي 

ريكي ، چپ يا راست ، اسالمي يا ملي گرا ت از چريكي و غير چسال تا سوسيالياما همه ي احزاب از ليبر
  . در خاموشي بودند و هركدام تالش مي كردند نيروي خود را باز يابند

وارون  -تي تحت تأثير ادبيات ماركسيستي روشنفكران دوره ي پهلوي دوم مانند آل احمد و شريع
مطهري و شريعتي . غرب ستيزي را وارد مبارزات مذهبي و اسالم گرايي كردند - روشنفكران نسل پيش

  .را در ادامه ي راه سيدجمال الدين اسدآبادي مطرح نمودندي ديني مسئله ي نو انديش
  و نه روشنفكراني نسل بعد مثل  تندمي توان گفت نه روشنفكران نسل نخست غرب را به درستي شناخ
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پس . نسل اول روشنفكري بيشتر خود را در برابر تمدن نوين باختند و نمي توان گفت شناختند .آل احمد
غرب را به نسل بعد در واكنش به غرب باوري ، غرب ستيز شدند و . غرب را با دل و جان باور كردند

  . درستي نمي شناختند
مسئله ي  زيرا. بود كه خودش هم غربزده استبزدگي كتاب نوشت متوجه اين نآل احمد كه درباره ي غر

كه در برابر  هغربي بودهاي ايسم  از - ها دل به آن سپرده بودند كه اين-غرب ستيزي و نفي تمدن نوين
   .عه ي مدرن غرب بد هم نبودمدرنيته هستي يافت و براي جام موجِ

   .مي ريزد نه خود مدرنيته را  ه هاي مدرنيته را دورماندپس در غرب دارد موج پسامدرن امروز 
  ! ؟ه و داردگرايي چه معنا داشت ، سنت مثل ايران كه هنوز مدرن نشده و سنتي است اما در كشوري سنتي

. به شدت مورد توجه بودنيز  كه شاخه اي از ملي گرايي است ؛ پهلوي جريان باستان گراييدو  در عصر
  . نويسندگان و هم از سوي رژيمهم از سوي روشنفكران و 

زمين تا ، اخوان ثالث با باستان گرايي رژيم شاه صادق هدايت يا البته ميان باستان گرايي كساني مثل 
  . آسمان تفاوت بود

  بروز  ...و آن را در ادبيات و معماري وكه گرايش به باستان گرايي داشتند  گان و استادانيتحصيل كرد
  10- .و بزرگان فرهيخته ي قديم ايراني بود نشوراندا ايراني وبر فرهنگ شان  بيشتر تكيهمي دادند ؛ 

 پررنگ تر كنند و از سيلمي خواستند به اين وسيله هويت ايراني را امثال استاد نفيسي و استاد فروزانفر 
 درخدمت و(كتاب . خودبيگانگي در برابر غرب بكاهند و خرده گيري آل احمد به آنان بي انصافي بود

   . است تا حرف منطقي و هوچي گري جالل بيشتر بد و بيراه به اين و آن گفتن) روشنفكرانِخيانت 
  .از نمونه ي ديگر بودپهلوي رژيم اما باستان گرايي 

تنها هدفش مشروعيت بخشي به رژيم شاه بود و اينكه چهره  ، سال شاهنشاهي 2500با تكيه بر رژيم شاه 
از  شخص شاه و امثال او. قاب ايران آباد و نيرومند عصر باستان پنهان كندي زشت ايران امروز را پشت ن

و ناچار  را نداشتند) ايران عقب افتاده(  وان روبرو شدن با واقعيت تلخ و زشتتكه  نمونه آدم هايي بودند
   .دنهان مي كردن  خود را پشت گذشته ي شيرين و زيبا
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ي زيادي مي كرد تا ايران را كشوري معرفي كند كه دارد با اين اواخر رژيم شاه تبليغات مردم فريبانه 
اين تبليغات دامنه دار به اندازه اي بود كه ديگر شاه . رهبري شاهنشاه به سوي پيشرفت روز افزون مي رود

  ».گام بر مي دارد نوين به سوي دروازه هاي تمدن« : هم داشت باور مي كرد كه ايران به قول خودش 
دستگاه كه هركدام  ايدئولوژي خاصي داشتند با  ه ي گروه ها و احزاب گوناگون سياسيمبارز 42از سال 

  اما دليل اينكه ايران به سمت و سوي انقالب رفت چه بود؟ .حاكم افزايش يافت
  آيا آنچنان كه ماركسيست ها طبق قواعد مطلق خود تحليل مي كنند انقالب دليل اقتصادي داشت؟

  فشار اقتصادي دست به شورش زدند؟ يعني طبقه ي تهيدست زير 
اتفاقأ برعكس وضع مالي كليت مردم ايران از هر طبقه ، در ده سال آخر رژيم شاه به دليل گران شدن . نه 

غير از اين اگر همه ي زندانيان سياسي رژيم شاه را شناسايي كنيم خواهيم . قيمت نفت خيلي بهتر شده بود
خروشان  پاياني موجِ پايين در ماه هاي مردم طبقات. ودنديدست نبدانست كه هيچكدامشان از طبقه ي ته

  . تندروانه و زوركي شاه را هضم نكرده ، باال آوردندو مدرنيته ي  انقالب شدند
پس دليل انقالب چه بود؟ آيا آنگونه كه احزاب اسالمي مي گويند دليل انقالب حمله ي بي امان رژيم به 

  اسالم بود؟
تند مسجد بروند شاه نمي گذاشت؟ مي خواستند به حج بروند و شاه مسير را بسته يعني مردم مي خواس

  بود؟
   .مردم مي خواستند زكات بدهند يا سهم امامشان را بپردازند و رژيم اجازه نمي داد؟  نه آيا 

گريز بود  اسالم حكومت محمدرضااما  ستيزي رضاخان هنوز در ذهن ها مانده اگرچه خاطره ي اسالم
  . بسياري از علما با دربار شاه رابطه داشتند .ستيز نبود اسالمليكن 

  .حكومت تنها تالش مي كرد جامعه ي مذهبي ايران را با مظاهر غربي آشنا سازد 
موضوع . قرار دهدنهضت خود بهانه ي چنداني نداشت تا آن را دستاويز حتي امام در آغاز مبارزه ي خود 

. هم ضديت با اسالم نبودو حق رأي داشتن زنان جاي سوگند به قرآن گذاشتن سوگند به كتاب آسماني به 
اين  .اين طبيعي است كه اقليت هاي ديني ايران حق داشته باشند به كتاب آسماني خودشان سوگند بخورند

  .عادي است كه زنان هم چون مردان حق رأي داشته باشند
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مستقلي نبود اما آن اندازه هم كه روحانيان در ضمن شاه اگرچه آن اندازه كه خودش ادعا داشت حكمران 
  .مي گفتند و مي گويند ؛ دست نشانده نبود

و از استبداد و زور تنها بيني ، از هر گروهي و با هر جهان همه وهمه دليل انقالب تنها اين بود كه پس 
  . بريده بودنددخالت بيگانه ، 

 كشته شد و شاهان )ناصرالدين شاه(ه يكي شانمي بينيم ك ؛ وقتي به سرنوشت شاهان آخري نگاه مي كنيم
   !و با خواري از كشور بيرون شدند شاه نماندندشان هيچ كدام تا پايان عمر، پس از او جز مظفرالدين شاه

   مردم ايران از حكومت استبدادي خسته شده اند؟بيش از صد سال است  نيست تا بگوييم اين نشانه اي آيا
  . پرسشي در ذهن مان شكل مي گيردبا اين وصف باز ناخودآگاه 

  سويي رفت كه رنگ و بوي ديني گرفت؟چه شد كه انقالب به با خود مي گوييم پس 
  . عائر ديني را نمي كردرژيم شاه رعايت شدر پاسخ بايد گفت 
خود را از دست  اقتصاديدر دوره ي پهلوي بسياري از امتيازات سياسي و  كه روحانيت مهم تر از آن اين

روحانيان دو . غاز اصالحات ارضي ، يك منبع ديگر اقتصادي آنان نيز در حال نابود شدن بودبا آ و داده
راه بيشتر پيش رو نداشتند ؛ يا با روند نوگرايي ، غربگرايي و انقالب سفيد شاه ، باقي مانده ي منابع 

اي به دست آوري دوباره بريا مي بايست . اقتصادي خود را از دست بدهند كه به معناي نابودي مطلق بود
مبارزه  هاي سوار بر جريان از اين روي. و حيات خود را تداوم بخشند دننزدست و پا ب ، ي آن امتيازات
ت ستيز رژيم ، ميان حكومت و روحاني لفمخا هاي و با شركت روحانيت در جريان ندبا رژيم شد

   .مي تاختند يگريكددرگرفت و هركدام به 
  .اخته شود يعني به دين تاخته شده است روحانيت ت از ديد مردم وقتي به

    .گرفت ديني به خودو بوي رنگ  ، انقالب ، ناخواستهكه اينگونه بود 
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  از انقالب وضعيت علم پس
  ه ملحد و گه گبري و كافر باشدگَ

  گه دشمن خلق و فتنه پرور باشد
  بايد بكشد عذاب تنهايي را

  عصر خود فراتر باشدكه ز  آنكس
  شفيعي كدكني

  
  نگشتندآن هايي كه هرگز از ميدان ژاله بازبه ياد همه ي 

  .چمران دكتر به ويژه به ياد شهيدان  دفاع از خاك ايران و
  آفريقاي رهايي بخشمبارزه ي  اد نلسون ماندال  رهبر ي به

  ، حتي  دشمنانش بخشش همه ي  باجنوبي كه پس از پيروزي  
  انقالب شكنجه گر، به جهانيان نشان داد كه ن ِسفيدپوستا

  .باشد آورِ مهر و دوستي و انسانيت پيام مي تواند

  
        

رسي من مربوط به وضعيت بر. من در اين نوشتار نيامده ام كه تحليلي از اوضاع سياسي كشور ارائه بدهم
علم و فرهنگ و هنر و سياست ، داشته باشم زيرا ميدان هاي  گذراسياسي بررسي  مجبورم دانش است اما 

    . به هم پيوند خورده اند
اگرچه با انقالب اسالمي دستگاه پادشاهي به طور صوري از ميان رفت اما سنت خودكامگي گذشته 

  . همچنان پابرجا ماند
نه اين كه يك نفر به جاي  تا حكومتي مردم ساالر را بنيان نهند  قشر تحصيل كرده در پي انقالب بودند

ن فكر كند و تصميم بگيرد ولو اينكه آن كس خوب ودادگر باشد و شعاعر دين را زنده نمايد و به بيگانه شا
   .هم تكيه نكند
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كه چه كسي يا كساني حكومت  اين موضوع بررسي شدهما هميشه  و فرهنگ فلسفه ي سياسيچون در 
با  ذاهبا چه روشي حكومت كنند ؛ له چگونه و هيچگاه بررسي ننموده ك و  ..)نيكان يا نسل پيامبر و(كنند

  . يعني ديكتاتوري نوگرا رفت و ديكتاتوري واپسگرا آمد .شدانقالب اسالمي تنها جاها عوض 
هدف يگانه ي همه ي گروه هاي انقالبي اين بود كه مناسبات سياسي فرهنگي و اجتماعي دگرگون شود 

ديگر گروه ها از ميدان سياست ، در روش و ناگزيرِِ و  انقالب روحانيت با حذف اندك اندكاما پس از 
تنها تفاوت در . ندارد مي هيچ تفاوتي با يك نظام پادشاهيمنش نشان دادند كه برداشتش از جمهوري اسال

جاي خودش را به عمامه و چفيه و شاه تاج و شنل . اين است كه سرِ دولت به جاي شاه ، يك فقيه بنشيند
 ه حكومتي كه درآن يك نفر اختيارعني بازهم دستگاي .شود بيت رهبري عباي آقا بدهد و اسم دربار هم ب

  . مطلق و نامحدود داشته باشد و فراتر از قانون رفتار كند
مردم مانند يتيم هايي هستند كه بايد ولي « :د مي گوين مهم كشوري در نماز جمعه تي يكي از مسئوالوق
 ك شمردن مردم نيست و اين معني را نمي دهد كهآيا اين كوچ »قيه سرپرستي شان را بر دوش بگيردف

  !؟أموريت ويژه از سوي خداوند دارنديك م روحانيان معتقدند
با  ...!انتقاد كند ينده ي مجلس جرأت نمي كند از اين مقاماز رهبري چنان تابويي ساخته اند كه يك نما

  .اينكه براي سخنان خود در پارلمان بايد مصونيت قضايي داشته باشد
وري رفتار مي كنند كه مردم پنداشته اند هركس نظريه ي واليت فقيه را نپذيرد كافر است و مزدور ج

  :؟ شاعر چه نيكو وصف كرده ..!بيگانه
  كشتي او پر ز موش و مار صحاري        شتينوح جديد ايستاده بر در كَ

  ليك درآن نيست جايي بهر قنارييك درآن نيست جايي بهر كبوتر      ل
  مي گويد آنك عذاب كفر و تباهي ستاده بر در كشتي       يجديد انوح 

  الهي خشم آن موج خيزايمن از  من ، نيست     هركه نباشد درون كشتي
شگفت انگيزتر اين است كه امروز بسياري از مسئولين ما براي توجيه رفتار و كردار و گفتار خود به سنت 

 تيم چون امام هم در شرايطي شبيهگفاين كار را كرديم و آن طورمي گويند ما ! مي كننداما خميني استناد 
  ! چنين كرد؛ همين 
  مگر خميني دچار اشتباه نمي شد؟. شگفتا 
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  بگوييد؟هم امام خميني معصوم پانزدهم است به ما معتقديد كه آقايان اگر 
  .اين است كه مي گويم فرهنگ خاورميانه اي فرهنگ قديس سازي است

يك گروه به اخباري مسلك ها . فتارها نيز دوگروه از روحانيان حكومت را قبول ندارنددر برابر اين ر
نزديك اند و طبق حديث معتبر شيعي حكومت مشروع را حق امام زمان دانسته و در زمان غيبت ايشان 

  .براي شيعه حكومت مشروعي قائل نيستند
نظريه ي واليت فقيه را نپذيرفته اند و به  ههستند ك مانند محسن كديورگروه ديگر روحانيون اصالح طلبي 

دين سياسي شده و  چيزي را ارائه مي دهند كه درآن از نظريه ي جامعه ي مدنيبر مبناي جاي آن 
بدين معني كه به سياسي بودن روحانيت و علما اعتقاد دارد ، نه  .خن رانده مي شودسياست ديني شده س
  .به حكومتي بودنشان
مسئله را حل كرده و هم به سياسي گمان مي كند با اين نظريه اش  ي كديور است كهروي سخن من با آقا

  ..! بودن اسالم پايبند مانده و هم به سكوالريسم
آقاي كديور آيا در بسياري از دوره هاي تاريخي ايران ، علما همين نقش را نداشتند؟ يعني يكي از 

 دولت مسلمانانشعاعر دين را نگه مي دارد يا نه؟  آيا حكومت جانب ببينند كاركردهايشان اين نبود كه
شكل گرفت و  نيز درگيري ميان علما و دانشورانپس چرا در آن دوره هاي تاريخي  مشروعيت دارد يانه؟
 .البته هركسي با هر جهان بيني حق دارد سياسي باشد ؟يافت و دشمني با عقل ادامهجريان دانش ستيزي 

چه؟ اگر بازهم نظريه ي شما بازهم علما از سالح تكفير استفاده كردند ، پس از كاركردي شدن  اگر اما
  ، چه؟  و عامل رواج خشونت شدند عقل و گفتمان عقلي را به رسميت نشناختند

  . تجربه ي بشري نقشي ندارد در جامعه ي امروز ما عقالنيت وبخواهيم يا نخواهيم 
ه توقتي در دين چنين نك !ز دين گرفته ها را بايد ان نظام مي پندارند كه حتي روش ها و برناممسئوال

باعث موضع گيري  ،ي را نمي يابند و سليقه و برداشت خودشان را به نام دين بر جامعه تحميل مي كنندهاي
  . خردمندان و روشنفكران مي شوند

ديني جامعه  رشد ظواهربه جاي اين كه به تقويت وجدان ديني بپردازند به تقويت و  نظام توتاليتر فقهي
 .شدهدر ميام مردم تظاهر و تملق ، باعث رشد ريا سختگيري ها و مردم فريبي هايشان نيز .پرداخته است

با روحانيون و علمايي كه برداشتشان متفاوت حكومت تنها سليقه ي خودش را عين دين مي داند و حتي 



 

 
٩٩ 

، بدون هيچ قانون حكومتي  قاضيان، در دادگاه هاي ويژه ي روحانيت . برخورد بسيار بدي دارند، است 
  .د نجرم تراشي مي كنموضوعه ي مدوني ، 
اس باز بود ساز نبود و در آن بيشتر ميدان احسانقالب ما خردمند پرور و انديشمند راستش اين است كه 

رواج دارد و روز به روز فضاي تفكر عوامانه بازتر  ي ما هنوزهم شعارهاي احساسي در جامعه. تا عقل
  . شودمي 

  . مدرك تحصيلي بسياري از نمايندگان مجلس ما معتبر نيست. ن ما سطح سواد بااليي ندارندحتي مسئوال
سالي تعطيل شد و بسياري دانشگاه ها چند ،انقالب به بهانه ي انقالب فرهنگي نخستين سال هاي پيروزي

  . را از دانشگاه بيرون كردند از استادان
  !شد كه در فرهنگ هم مي توان انقالب كردگمان مي : به قول دكتر سروش 

ما يا به اروپا و  درجه يك ي ما هست بسياري از استادهايبا فشاري كه روي نظام دانشگاه امروز هم
  .آمريكا مي روند و يا بازنشسته مي شوند

دهاي بيشتر استا.علمي خوبي ندارند سطحاستادان دانشگاه .ح علمي بسيار پاييني دارنددانشگاه هاي ما سط
مغزهاي انديشمند . ما به دليل محدوديت هاي ايجاد شده به اروپا يا امريكا مي روندو هيئت علمي خوب 

يكي از مسائلي كه بايد زيرا . گسترده اي از كشور بيرون مي روندو نيروهاي كارآمد جامعه به شكل 
 كه نمي شود. تت شدني نيسبدون امنيآن هم آزادي است كه  ؛ باشد راه دانش اندوزي سرلوحه

مي نويسند بترسند و احساس ناامني كنند كه مي گويند و يا كتابي رسانه ايوقتي چيزي در  پژوهشگران ما
   .علماي حوزه هرگاه از منطق كم مي آورند از قدرت مايه مي گذارند.چه پيامدهايي گريبانشان را مي گيرد

   .تا ملي و مردمي دولتي است بيشتر به رسانه ي يك جناح تبديل شده است وكه رسانه ي ملي هم 
  در سنجش و مقايسه ي سخنان با يكديگر است كه رشد فكري صورت مي پذيرد و سطح آگاهي و 

   ، روحانيت از قديم االيام بدين مهم پي برده اند و هميشه با تكيه بر خشونت. فرهنگي جامعه مي بالد
  ك صدا نموده اند منحصر به خويش كرده و ت _يزيوناز منبر تا راديو و تلو_را  ي قديم و جديدرسانه ها

   .   حفظ نمايندمنافع شان را مردم را نادان نگاه داشته ؛ تا 
مردم طبيعي است كه هم جانب بي طرفي را نگه ندارد ،  صداوسيمامطبوعات در بيان آزاد نباشند و وقتي 

  . به رسانه هاي بيگانه روي آورند
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  :  ن امام خميني استناد خوبي استسخنا ، دعاابر اين .آزادي پس از بيان نه امادر واقع آزادي بيان هست 
اگر ما از اول كه رژيم فاسد را شكستيم و اين سد بسيار فاسد را خراب كرديم به طور « 

قلم تمام مطبوعات را شكسته بوديم و تمام مجالت فاسد و . انقالبي عمل كرده بوديم 
ساي آن ها را به محاكمه كشيده بويم و حزب هاي بوديم و روئت فاسد را تعطيل كرده مطبوعا

فاسد را ممنوع اعالم كرده بوديم و روئساي آن ها را به سزاي خودشان رسانده بوديم و چوبه 
هاي دار را در ميدان هاي بزرگ برپا كرده بوديم و مفسدين و فاسدين را درو كرده بوديم اين 

اگر انقالبي بوديم تمام احزاب را ممنوع . انقالبي نبوديمما مردم ... زحمت ها پيش نمي آمد 
  )از سخنان پخش شده ي ايشان از سيماي جمهوري اسالمي( »... يك حزب و آن هم حزب اهللا...اعالم مي كرديم

شايد ماجراي قتل هاي زنجيره اي و كُشتن دگرانديشان و روشنفكران در دهه ي هفتاد با استناد به همين 
حكم ارتداد دگرانديشان به بهانه ي مبارزه با تهاجم فرهنگي،در اين ماجرا نيز كس يا كساني . سخنان باشد

تنها با اين تفاوت كه  .درست به شيوه ي قرون وسطي. را داده و فتواي قتل آن ها را صادر مي كردند
حكم بايد پنهاني  پس ناگزير اجراي. خشونت طلبي را از فقها بر نمي تابداين اندازه جامعه ي امروز ديگر 

  .مي گرفتو غيرآشكار انجام 
نبايد كار سختي باشد كه بدانيم فتواها را چه كساني صادر كرده اند؟ فقط كافي است ببينيم در رسانه ها 

  .تعريف و تمجيد مي كنند ،نواب صفوي ه خط سياسي و فكري، از امثالچه افرادي و با چ
***  

 ويممنكر ش يمنمي تواناگر بخواهيم جانب انصاف را نگه داريم  .هدر اين دو ده وضعيت دانشگاه هاو اما 
هرچند كميتي كار شد و . دانشگاه هاي زيادي در همه ي شهرستان ها راه اندازي گشت،  مدت كه در اين
بيشتر از آقايان ) به هردليل(از آنجا كه شمار دانشجويان خانم . اما بازهم كاچي به از هيچي است. كيفتي نه

كه نيم آن را خانم ها  فكري براي جامعه ي ماست دي خوب است و يك دگرگونياين رويدا ؛ است
زيرا اگر خانم ها به دانشگاه نمي رفتند ، شايد همان اندازه از وقت روزانه يا هفتگي  .دهند تشكيل مي

  .به هدر مي دادندخود را در مجلس روضه خواني و پاي منبر نشيني 
همين . در اين كتاب نمي گنجد و خودش قصه اي است كه سر دراز داردرميانه در خاوبررسي مسائل زنان 

در قديم سواد آموزي زن را . قرن ها زنان از حضور فعال در اجتماع محروم بودند فت كهقدر مي توان گ



 

 
١٠١ 

دار در شدن دختر خود اصرار داشت ، مكتب  سوادبه باي ثروتمندي  بد مي دانستند و استثنائأ اگر خانواده
   .نوشتن را به او نمي آموختتنها خواندن را ياد مي داد و ، تبعيضي آشكار 

ساالر خاورميانه را ناشي از آموزه هاي اسالمي مي دانند اما  بخشي از فرهنگ سنتي مرد ، روشنفكران
برابر فقط در . كمتر به كتاب و سنت استناد مي كنند جايگاه دفاع ، منكر اين قضيه اند و البته در نروحانيا

و نظريه هاي اسالمي درباره ي زنان را  ، عقب نشيني ظاهري دارندفشار غرب و زنان روشنفكر فيمينيسم 
ايي زنان مذهبي بنيادگر همچنين گاهي. مثأل تا اندازه اي به اشتغال زنان تن داده اند. مسكوت مي گذارند

د كه در مسلماني باش اجتماعي زن الگوي مي شوند تام لََكه آفتاب،مهتاب نديده اند ، توسط اصولگرايان ع
اين زنان به خوبي . ي سياه پيداستاعين حال محجبه است و تنها نوك دماغ و انگشتانش از پشت پارچه 

د اما در واقع بازيچه ي ظاهر شخصيتي پرتالش و مستقل دار كه به مي كنند ي را بازيوكيليا نقش وزير 
  .شت پرده انددست روحانيان و گروه هاي اسالمگراي پ

اجتماعي  -قرار است نماد حضور فعال سياسي خانم هاي نماينده ي مجلس كه بارها ديده شده كه بعضي
زنان در جامعه باشند ، وقت كاري يك روز مجلس را گرفته اند كه مثأل چرا در فالن روزنامه به رنگ 

ضرت زهرا شده است و از اين قبيل جسارت به مقام ح. توهين به اسالم كرده اند..! چادر انتقاد شده است
  .فريبكار نهفته است غوغاها كه در پشت آن اهداف روحانيانِ

پيراهن عثمان مي كنند ، تكليف  ، را اسالمگرايان) و آن هم نه از خود چادر(وقتي انتقاد از رنگ چادر 
  .مردم ساالري و آزادي بيان و حقوق زنان از پيش معلوم است

از اعضاي مجلس (سيداحمد خاتمي ي بيان اند كه تندرواني چوناستار آزادروشنفكران در حالي خو
اگر انحراف شان ) اد انديشان استآزمنظور (منحرفين اند ؛ در تلويزيون اعالم داشته) خبرگان رهبري

  ؟ ..!شكار شود ؛ حق زندگي ندارند و بايد بميرندآ
   .  بودههاي هميشگي بنيادگرايان ديني  رسانه ، از ويژگي و تماميت خواهي در قدرت و انحصار طلبي

***  
چندان خوشايند كه بگذريم به مسئله ي آموزش و پرورش مي رسيم كه وضعيت اش  آن موضوعاز 

دوازده سال از بهترين سال هايي كه يك . هيچ پيشرفت كيفي نسبت به گذشته صورت نگرفته است. نيست
در طول دوازده سال بچه هاي ما نه . ان به هدر مي رودفرد مي تواند به آموختن بگذراند، در مدارس اير

  . از داشته هاي فرهنگي خودمان بهره ي زيادي مي برندچندان با دانش نوين آشنا مي شوند و نه 
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محصول اين دوره . خوب نيست ما پس از گرفتن مدرك ديپلم به هيچ وجه دانش آموزان برايند آموزش
  .نظر فرهنگي و سطح تفكر رشد چنداني نيافته طوالني آموزشي ، انساني است كه از
   .تعمدي دركار باشد شايدنمي توان با يقين پيشداوري كرد اما 

آدم نادان اگر به دانشگاه هم . نادان مي ماند بچه هاي ما كه نادان بار بيايند جامعه. اين يك چرخه است
ديگر  اينگونه .دركي بگيرد و برودمي خواهد به هر طريق ممكن م. هدفش جويندگي دانش نيست راه يابد

و برپايه ي خرافات و برداشت آسماني و  كسي در علوم اجتماعي هم نمي انديشد و قدرت بي محاسبه
  . ماندمي  ولي امر مسلمينمطلقأ در دست  قضا وقدري
ت مان اين پرسش ايجاد شود كه در كليت برخورد روحانيان با علم پس از رسيدن به قدربراي حال شايد 

  چگونه بود؟ آيا همان مواضع پيشين را حفظ كردند؟مطلق 
، سي خويش را اندكي عقالني نمودند و پس از انقالب آن مواضع احسا و ناگزير بايد گفت كه در مجموع

  . گذشتگانشان ، يك گام عقب نشستند نسبت به - در روبرو شدن با علم  - روحانيت
ي از نظريات علمي در اين و تنها بعض را انكار نكردند ياضيو ريعني ناچار نياز جوامع به علوم تجربي 

  . رد فرمودندرا  )مثل نظريه ي تكامل(حوزه 
مي گويند علوم . داراي چند وجه استچرايي اش هم . با علوم انساني درگير شدندما دين علماي اما 

سعي در ، المي كردنشان به همين دليل به نام اس. انساني بومي شده نيست و به فرهنگ ديگري تعلق دارد
  . توخالي كردن علوم انساني دارند

خودبيگانه مي شود تا ترجمه اي ، دانشجوي ما بيشتر ، از  من مي پذيرم كه با آموزش دانش هاي صرفأ
  .نوآور
تنها نظريات دانشمندان و انديشمندان غربي را مي خواند و تاريخچه ي علم را تنها در آن سرزمين يعني 

  بلكه خطر از سوي همه ي رشته ها احساس . اما اين انتقاد تنها به علوم انساني وارد نيست. ها مي بيند
  . تنها اين نگاه در دانشجوي علوم انساني پررنگ تر مي گردد. مي شود

حرف كسي كه تا ديروز مومن بوده و وقتي با عينك روان شناسي موضوع را بررسي كنيم ، مي بينيم ؛ 
 علوم غربي خوانده و به حضرت جان الك ايمان، ؛ حاال در دانشگاه  ش حجتبراي) ص(حضرت محمد

  ؟ ...!آورده است راسخ
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كسي كه به  چهارچوب عقالنيت است ودوي اين ايمان آوردن ها بيرون از هر ...! نه نقدي... نه انديشه اي 
ء روي سكه مي كند ؛ آن نظريه هاي علمي غربيان به چشم گزاره هاي كامأل درست و غيرقابل تغيير ، نگاه

اگرهم جايي  .به چشم گزاره هاي مطلق و تغيير ناپذير ، مي نگرد، امامان شيعه كسي است كه به احاديث 
از آن ها را از نگاه امروز درست نبيند ، جعلي شان مي خواند و فكر نمي كند كه شايد حديث جعلي نباشد 

  گاهي دچار خطا و اشتباه ممكن است و مكانِ خود ؛ و امامان كه مثل ما انسان بودند و زاده ي زمان 
  .اشتباه در انديشه و دانش نمي شود ، دليل بر نداشتن در كسي اشتباه اخالقيبود ن. نده امي شد

و جالب اينكه هردو گروه از دريچه ي احساس ، يكديگر را به چالش مي كشند كه چرا عقل را تعطيل 
  ! راد خود را دربست و بي انديشه پذيرفته ؟كرده ايد و مريدي شده ايد كه سخن م

   ...! ديگ به ديگ مي گويد روي ات سياه: به قول معروف 
  ؟ ...!ايرانيان هيچگاه هيچ نبوده اند: در هر دو نگاه ، آخرش اين مي شود كه فرد نتيجه بگيرد 

ر حوزه ي دانش و مراد و مريد بازي دن اين از خودبيگانگي ها و راه حل براي حذف درما،  به راستي
صورت مسئله است؟ يعني براي اينكه دانشجوي ما ازخودبيگانه نشود ، نبايد بداند  ، پاك كردنانديشه 

راه چاره اين است كه همراه سخن غربيان ، سخن شرقي . نه چه گفته اند؟ ... منتسكيو و اسپينوزا و پوپر و
  .ها و نخبگان ايراني راهم بشنود

الب و از پي اين سال ها كه دم از مان فراهم شده است؟ پس از انق ي دانشجويچقدر براچنين امكاني 
  و بومي سازي زده اند ، در عمل چه كرده اند؟  انقالب فرهنگي

كه سال هاست به جاي دين  راستش اين است كه ما ايرانيان هنوز اندر خم يك كوچه مانده ايم و علماي
معتقد شده اند كه اين ها تهاجم فرهنگي است و قصد دارند تازه  ؛ ما مي انديشند و تصميم مي گيرند

  !پاك كنند، دانشگاه ها را از وجود اين دانش هاي ناپاك 
جاي خود را به دانشگاه زدايي داده و پس از طرح وحدت حوزه و دانشگاه ، به نظر ديروز دانش زدايي 

  . دحوزه كننوعي تبديل به را  صد دارد دانشگاه هامي رسد كه رژيم ق
حوزه و « موضوع يا كتاب چاپ مي كنند با  نيز در رسانه ها تبليغاتي مي شوددر راستاي اين هدف 

 !استعمار و سكوالريسم مي اندازند و در آخر آن را به گردن» دانشگاه چگونه از هم جدا شد؟ 
ي داده اند كه درس م... شيمي و فيزيك و نجوم و  ، هركس نداند گمان مي كند علما در حوزه هاي علميه
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در حالي كه اين ! ي را از غير ديني جدا كرده استيكباره موج سكوالريسم پديدار گشته و درس دين
   . جداسازي ها پيش از عصر نوين ، توسط خود علما انجام شده بود

مي ها علوم اسال وا تازه رسيده ايم به اين نقطه كه رهبر فرزانه مان برود ميان حوزه ي علميه ي قم و فرياد
هاى ذاتاً مسموم  ها و خطر اين دانش ى علوم انسانى در دانشگاه درباره اينكه بنده«  :سردهد كه 
ى كه ا اين علوم انسانى.به خاطر همين است -ها، هم به مسئوالن م به دانشگاهه- دمهشدار دا

ام رائج است، محتواهائى دارد كه ماهيتاً معارض و مخالف با حركت اسالمى و نظ امروز
وقتى . بينى ديگرى است؛ حرف ديگرى دارد، هدف ديگرى دارد است؛ متكى بر جهان اسالمى
 آيند در رأس دانشگاه، شوند؛ همين مديران مى رائج شد، مديران بر اساس آنها تربيت مي اينها

 در رأس اقتصاد كشور، در رأس مسائل سياسى داخلى، خارجى، امنيت، غيره و غيره قرار

  )پخش شده در سيما( »".گيرند مي
طي يك سخنراني در حرم امام دوباره به  14/3/90همچنين رهبري در سالروز رحلت امام خميني مورخ 

اهند بعضي دستورهاي اسالمي به نام عقلگرايي مي خو امروز كساني: شاره كرده و مي گويد موضوع باال ا
  .. ما را زير سوال ببرند ديو اعتقا

اگر باوري با عقل همخواني نداشته باشد همان بهتر كه ، جناب معظم له : يديكي نيست تا در جواب بگو
از خردگرايي بيمي داشته  نبايستي كه كاسه ي باورهاي تان نيست اگر كاسه اي زير نيم .زير سوال برود

   ؟..باشيد
ايجاد  ، يك جور سلفي گري در ميان بعضي طلبه ها و حرم امام تقريبأ بعد اين سخنان رهبري در حوزه

  .شده است
سلفي گري به گونه اي . اهل سنت به ويژه حنبلي ها بود ياني كه تا كنون در شيعه كمرنگ تر از جر

همه معتقدند كه و سنت گرايي جريان هاي سلفي گري  .صدراسالمي است عيني بازگشت به سنت هاي
  .يد كه ايشان به تن مي كردبه مو اجرا نمود و حتي لباسي را پوش و زمانه اش را بايد موچيز پيامبر 

هرچه علم تا زمان پيامبر پيشرفت كرده ، بس بود و خدا و رسول نمي خواستند دانش بشر بيشتر معتقدند 
  ...!از اين گسترش يابد



 

 
١٠٥ 

شدني گشت و ما توسعه اي كه همراه با بي ديني باشد را ، آن ها مي گويند پيشرفت غرب با زوال دين 
  .نمي خواهيم

كه از انسان خواسته در آفرينش زمين و قرآن را  صاحبان اينگونه تفكرات پوسيده ، آن آياتمن نمي دانم 
در آن ها  ي احاديثي كه جويندگي علم درباره ؟ اما مي دانم!چگونه تفسير مي كنند بينديشد ؛آسمان 

  . منظور علم دين بوده است: مي گويند ،  سفارش شده
هست كه جريان هاي بنيادگرا و خشونت هم گذشته پرستي از دل همين سنت گرايي و به هر صورت 

  .شكل مي گيرند، طلب 
سيد حسين نصر كه به سنت گرايي در جهان اسالم كسي مثل  معلوم نيستبه قول سيد جواد طباطبايي؛ 

درس  ان نمي آيد و در حوزه ي علميهاز اياالت متحده به اير چرا ، دامن مي زند و غرب را نفي مي كند
بهتر از دانشگاه جرج واشنگتن مي توان تز نفي كردن غرب را پي گرفت و تدريس كه در اينجا د؟ نمي ده

چرا وقتي مي خواهند ايشان را عمل جراحي كنند در بهترين بيمارستان . اين يك سوال جدي است. كرد
د وقتي آدم را واشنگتن عمل مي كند؟ چه مي شود اگر ايشان يك قدم از آنجا بگذرد و بيايد اينجا و ببين

نفي كردنش  مي فهمم ولي، كنند  نكته را كه بعضي تمدن نوين را نقدمن اين . شياف مي كنند چه مي كشد
م قدري يبايد بتوان وقتي حرفي مي زنيم .اينگونه رفتار كردن سر مردم كاله گذاشتن است. را درك نمي كنم
گاه هاي آمريكا درس مي دهد و تمام عمرش دكتر نصر به چه مناسبت مي رود و در دانش. پاي آن بايستم

اگر به سنت اعتقاد دارد بيايد  فرزندش را آمريكايي تربيت مي كند؟در آن دانشگاه ها بوده و االن هم 
   ...اينجا و در حوزه درس بدهد و براي معالجه به دكان عطاري سري بزند
دل دانش بيرون آمده تنها با خود  آقاي نصر ، مشكالت زيست محيطي و سياسي و اقتصادي كه امروز از

را ساخت ماشين هاي داراي سوخت  هوا براي مثل مشكل آاليندگي. گرايي علم حل مي شود نه با سنت
  ..!نه خرسواري ؛ كه شما نوگرايي را زهر و سنتگرايي را پادزهر مي دانيد پاك برطرف مي كند

است كه مي گويند علم  اينانش و دانشگاه به د علماي دينگروه ديگر  ه ديگر انتقاد امروزِوجه اما
از ابزار توليد دانش يعني  سكوالريزه شده يك علم است كه دايره اش كوچك شده و تنها به يك بخش

  . پر و بال مي دهدتجربه، 
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يعني فلسفه ، علم . علم سكوالريزه شده سه ابزار ديگر جويندگي دانش را رد كرده و به گوشه اي مي نهد
  .به شمار نمي آورداندوزي دانش  وحياني را ابزار علم شهودي و

ست تكرار همان سخن ها ارزشي كه براي فالسفه قائل ادليل آن هم اين مي دانند كه علم سكوالريزه تن
  ...گفتند فسانه اي و در خواب شدند : كه خيام است 

رعين اينكه ممكن است د هم وحي را .نيز طامات گويي مي خوانندعلم شهودي را ، در دانش سكوالريزه 
  .مي دانند) يومنون بِلغَيب(را فقط آن  داشته باشند، علم نمي شمارند وباور به آن 

اما نخست از علما مي پرسم كه آيا علم سكوالريزه شده وارد مي دانم من هم كم وبيش اين انتقاد را به 
، د كردن دانش به تجربه تنگ كردن دايره ي علم فقط ويژه ي دانش سكوالريزه شده است؟ آيا محدو

ن كه علم را محدود به علم الهي مي كردند؟ من كاري با كارهاي ادياكنشي نيست دربرابر كنش علماي او
 علماي دينيمگر نه اين است كه . فرهنگ و تاريخ خودمان را استناد مي آورم . ناشايست اهل كليسا ندارم

  ؟ ندكردمي وحياني  دايره ي علم را محدود به علم حديث و علمكشور ما 
  بدين سبب به علم سكوالريزه شده ، امروز  زده اند فلسفه و عجيب اينكه علما كه بيشترين ضربه را به

   !مي تازند كه چرا فلسفه را حقيقت علمي نمي شمرد
شبيه رفتار كشيش كه رفتار علماي اسالم و روحانيت  امام خميني هم پوشيده اعتراف داشتند حتي خود

  : ايشان در مورد دوره ي جواني خود گفته اند . است ن وسطاييقروهاي 
عده اي مقدس نماي واپسگرا همه چيز را حرام مي دانستند و هيچكس قدرت آن را نداشت «

روحانيت زماني قابل احترام و تكريم بود ، افراد م بعضبه زع...كه در برابر آن ها قد علم كند
ادگرفتن زبان خارجي كفر و فلسفه و عرفان گناه و ي...كه حماقت از سراپاي وجودش ببارد

در مدرسه ي فيضيه فرزند خردسالم مرحوم مصطفي از كوزه اي آب . شرك به شمار مي رفت
  ترديدي ندارم اگر همين روند ادامه . چرا كه من فلسفه مي گفتم. كوزه را آب كشيدند ؛نوشيد

  )91ص . 2جلد.صحيفه ي نور(».سطي مي شدحانيت و حوزه ها وضع كليساي قرون و؛ وضع رومي يافت

 تاريخ علما و فقها در حالي كه مي دانيم هميشه ي .؟!)مي شد.(به كار رفته در سخن امام دقت كنيد به فعلِ
با اينكه مي دانست روحانيت واپسگرا هستند و دچار جنود  ن قرون وسطايي بوده و هست و امامرفتارشا
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قبضه كرد و رفت و ما و كشورمان را با اين قشريون متعصب تنها  ، قدرت مطلق را برايشان فكري اند
  . گذاشت

بازرگان ،  زنده ياد مهندس دليل ديگر مخالفت با علوم انساني غربي از جايي سرچشمه مي گيرد كهو اما 
ذ كرد اما علوم انساني اش مي شود پيشرفت هاي غرب در علوم طبيعي و فن آوري را اخ، گمان مي كرد 

   11-. را نه

شايد براي اينكه پيشرفت را در استفاده كردن . اين فكرِ به كلي اشتباه اكنون سرمشق روحانيان شده است
  )نگاه كنيد به سخنان امام در آغاز كتاب( .توليد علم مي خوانندنتاژ علم را هم وار مدرن مي بينند و مجامعه از ابز

گر شاخه ها مي گويد ، دولت برعكس آن را انجام در همين راستا ست كه علم هرچه را در اقتصاد و دي
  ...!به بهانه ي اينكه اين ها علوم غربي است. مي دهد
را  شما هم اگر نظريه ي نويي داريد آن .اصأل مريخي باشد وقتي چيز خوبي است بايد بپذيريم. باشد غربي

  . ؛ علوم انساني فعلي همين استشرقي يا غربي .وگر نداريد كه هيچ.ي شودعرضه كنيد تا علوم انساني ايران
آري بايد فرهنگ بومي راهم مد نظر قرار داد اما رابطه ي فرهنگ بومي با اصول كلي علوم انساني، مانند 

  .پياده كردن اعداد در يك فرمول فيزيك است
ه مشكل اين است كه نگاه حوزوي اصأل حرف تازه اي براي گفتن ندارد و اعتقادي هم به ارائه دادن نظري

طبق تفكر پوسيده ي حوزوي همه چيز را اسالم پيشتر گفته . نگاه حوزه رو به عقب است. هاي تازه ندارد
از  رويكردي همانند ديپلماسي مدرن رامي خواهند مثأل  ..!و نيازي به پژوهش و ارائه ي تز جديد نيست

  .گيرند كه نتيجه اش كتاب هاي مضحكي مي شودسنت پيامبر بر
در علوم انساني غربي تحقيق مي كنند و قلم مي زنند ، عينك شبهه شناسي به چشم  حوزوياني هم كه

توجيه نمايند يا اگر نشد كتمان كرده و تفسيري نو از اسالم دارند تا بعضي تفكرات پوسيده ي اسالمي را 
  ...حقوق زن با اسالم هماهنگ است و. ارائه دهند كه بله دموكراسي با اسالم سازگار است

علم اقتصاد است؟ حقوق بشر و علم شتار و برده داري حقوق بشر است؟ غارت تمدن ها و شهرها ، آيا ك
   !؟..مي زنيدكه دم از اسالمي كردنشان  اقتصاد را از كجاي اسالم در مي آوريد

مثل اين مي ماند كه دانشمندان و انديشمندان غربي بخواهند اين چنين مفاهيمي را از تاريخ استعمار شرق 
  .كه نشدني است! استعمارگري غرب بيرون بكشندو 
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اسالم در مورد اقتصاد نظريه هاي پيش پا افتاده اي دارد كه مناسب جامعه ي بدوي عربستان چهارده قرن 
  . هيچ است، پيش بوده و در برابر علم پيچيده ي اقتصاد مدرن 

. نمودش هم در جامعه هويداست. نتز اقتصاد اسالمي شده يعني با جهالتي لجبازانه چرخ كشور را گرداند
فراوان سياسي ، معيشتي ، آموزشي ، غير قابل حل و جمعيت بي شمار مشكالت ؛ بر اساس علم اقتصاد 

  . شودي انساني بهداشتي و فرهنگي به بار مي آورد كه حتي ممكن است منجر به يك فاجعه 
براي زياد اقتصاد اسالمي  كم هوش زاناما نظريه پردا .تنظيم خانواده گامي است به سوي پيشرفت كشور

كه جامعه در حالي ! مي كنند هرچه بيشتر شدن تعداد شيعيان ؛ خانواده هاي جوان را تشويق به توليد مثل
جار جمعيتي دهه ي شصت است و اين انفجار جمعيتي خود به خود انفجارهاي جمعيتي هنوز در شوك انف

    .ديگري را به دنبال دارد
  ! ا خودش روزي انسان را مي دهدخد:مي گويند 

هزاران كودك آفريقايي به هر سال را نمي دهد؟  ؟ چرا خدا روزي ميليون ها گرسنه ي آفريقايي!شگفتا
  .دليل كمبود مواد غذايي با مرگ دست به گريبان اند و رشد ناقصي دارند

هانيان به ريشمان بخندند؟ حقيقي خود را پشت اينگونه حرف هاي عوامانه پنهان مي كنيد كه ج دچرا مقاص
مشكالت  .گذراندند خود را در چه وضعي كودكي و نوجوانيخوب به ياد دارند كه  60بچه هاي دهه ي 

خاطره ي مدرسه هاي دو شيفته و نبود .معيشتي و اقتصادي خانواده ها بود و كمبود فضاي آموزشي
م كه اين نسل سوخته به سن اشتغال اكنون ه. ورزشي در ذهن اين نسل ماندگار شده _امكانات تفريحي

  . دند يا شغل كاذبي را پيشه كننبايد بي كاري هاي فصلي را تجربه نماي،  اند رسيده
و گامي به سوي در جهت كاهش قدرت حكومت كه آزادسازي اقتصادي و خصوصي سازي نيز 

  . وري دامن زدهو حتي مي توان گفت به ديكتات ما موفقيت آميز نبوده ي جامعه دموكراسي است در
  :به چند ليل 

   .است سطحي و ظاهري،  اقتصادي سازيآزادروند )1
دولتي به كساني در بخش خصوصي واگذار شده  مهم به اين صورت كه اداره ها و معادن و كارخانه هاي

  .كه خود يا نزديكان شان ، رأس هرم قدرت قرار داشته و دارند
  .اف طبقاتي،شكخصوصي سازي،ي رو به رشدجمعيت باال)2
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با جمعيت متناسب سودمند است زيرا مدير بخش خصوصي قرار در جوامع پيشرفته ي خصوصي سازي  
مطمئنأ اگر چين اقتصاد . بيشترين توان را كشيده و بيشترين سود را ببرد ، است از كمترين نيروي كاري

ت ميلياردي اش اشتغال ايجاد براي جمعيبر پايه ي ليبرال سرمايه داري ، نمي توانست كمونيستي نداشت ؛ 
  .كرده و با همين نيروي انساني بازار جهان را در دست بگيرد

 .وضع نكرده استبخش خصوصي  براي زيادي مجلس قانونگذار قوانين مدون و مناسبِ)3
ديده شده كه بخش هاي خصوصي براي پرداختن حقوق كمتر و گريز از بيمه كردن نيروهاي خود ، 

   . دنه كار مي گماربازنشستگان را ب
به بايد اين گونه مشكالت  ،گردد، اگر علم اقتصاد هم بخواهد بومي بااين بررسي كوتاه مي توان دانست كه 

كه نه اينكه نظرش به حرف هاي فالن حضرت باشد . پيش چشم بنگردرا عالوه ي تورم فزاينده ي كشور 
  .است آن روزگار سر و كار داشته معيشت پيش پا افتاده يبا و  زندگي مي كرده رن قبلق 14

   .من گمان مي كنم اگر خود حضرت هم مي آمد و اين رويكرد ما را مي ديد در دلش به ما مي خنديد
 تاده ايم كه بر مبناياف) اگر نگوييم زيان بخش(بحث هاي بي فايدهاين ما در حالي مشغول افسوس كه 

شتاب گونه اي داشته  اقتصادي ايد رشدب اقتصادي جهان سوم_سياسي چالش هاي توسعهنظريات 
با  هم افسوس كه داريم اندك زمان خود را صد اما. باشيم تا بتوانيم خود را به كشورهاي پيشرفته برسانيم

  . بحث هايي مثل حرام بودن علوم انساني و جايگزيني نقل و عقل به هدر مي دهيم
اروپا از علوم انساني اش  بزرگ پيشرفت هايكه ) يا خود را به نفهمي مي زنند(نگار نمي فهمند ا حوزويان
نگاه شان به انسان و  ستيك كليسا را به چالش نكشيدند ،يعني تا وقتي غربيان فلسفه ي اسكوال. آغاز شد
رد ، تعصب هاي ديني كاهش نيافت و اصول مثأل جاودانه كتاب مقدس مورد ترديد قرار غيير نكجهان ت

    .هاي طبيعي هم به دست نيامد دانشهيچ پيشرفتي در نگرفت ، 
  جنبه ي ديگر قضيه اين است كه روحانيت علوم انساني را به چشم يك رقيب براي علوم حوزوي 

حال اگر توان حذف استداللي و . مي نگرد و مي خواهد هرچه زودتر اين رقيب را از ميدان به در كند
  . منطقي اش را ندارد به صورت سياسي حذفش مي كند

است كه در دانش هاي اندوخته شده  ديشه ي انساني و اين تفكرمي دانند كه علوم انساني يعني انانگار ن
علوم انساني نوعي تمرين فكر به سخن ديگر . كندمي توليد علم ر رشته هاي گوناگون به كار مي افتد و د
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نديشيدن را ندهند و دانشجويان ما فكر كردن را نياموخته باشند و به خود اجازه ي ااگر . كردن هم هست
زيرا با اين شيوه اگر . همواره از باال به جايشان فكر شود، هيچگاه فن آوري و پيشرفت به دست نمي آيد

سرشار از دكتراي فيزيك را هم بگيرد هيچ وقت اينشتن نمي شود و تنها حافظه ي خوبي است مثأل كسي 
از اين دريچه  .ظريات علمي را از حفظ داردتنها ناست كه  Memoryفرمول هاي ديوانه كننده ي فيزيك و

ري كه مونتاژ اشع. كه نگاه كنيم حمايت جمهوري اسالمي از علوم طبيعي را نيز در حد يك شعار مي بينيم
  )نگاه كنيد به سخنان امام در آغاز كتاب(.علم را توليد علم مي خواند

، ) نيز دارد و ديپلماسي و توازن قواكه كاربرد نظامي (، فن آوري هسته ايتوسعه ي صنعت خودروسازي 
  .نيز بيشتر مونتاژ علم است تا توليد علم و غيره پيشرفت در پزشكي و داروسازي

. ن و ادامه دادن راه است منظور برگرفتن آ. البته منظور اين نيست كه مثأل چيزي را از اول اختراع كنند
  .كردهمان كاري كه ژاپن 

نيز تنها تبليغات  ر پيشرفت كشور ؛ مثل پرتاب موشك و ماهواره به فضااهاي دولت مبني ببخشي از  ادع
فضا پراست از زباله هاي فضايي كه كشورهاي در حال توسعه به آسمان فرستادند و آن . است و نه حقيقت

  .در بي كران سرگردان و خاموش رها كرده اندرا ها 
ي تواند داشته باشد و آن هم از اين قرار مم مه ن مخالفت ها با علوم انساني يك دليلاز ديد من ايپس 

د ندانشي را مسموم به شمار مي آور ي ،واژه ي پارسي دانش از دانايي برگرفته شده و اگر رهبر :است كه 
نمي شود كسي مثأل علوم چرا كه د ننشان دهنده ي اين است كه با خود دانايي و نفس دانستن مشكل دار؛ 

  .ظاهر كندمگر اينكه ت. ه ي فقيه معتقد باشدلقبخواند و به واليت مطسياسي 
قدرت مطلقه « وقتي فرانسيس بيكن مي گويد . دشمني با علوم انساني از سوي رهبري خيلي طبيعي است

 براي وليديگر در دلش را مي خواند، ن همي و دانشجوي علوم انساني» ته بدهيد فاسد مي شودرا به فرش
     .تره هم خورد نمي كند فقيه

است نه مقدس بودن و  قانونمند بودن حكومت و جامعه پذيري حاكم ه هرحال هدف دانش سياست ،ب
  . داشتنش كه مفهومي جعلي و عوام فريبانه است مشروعيت
دن به توسعه ي سياسي ، قدرت تقسيم شده و نه مطلق را به حكم قانون در يبراي رس ، گاهآ جامعه ي
  .كنار مي روندحقيقتأ س از پايان دوره ِ تعيين شده پ آن افراد ود ارمي گذكساني اختيار
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را مستقيم يا غير مستقيم رهبر گزينش مي كند ، جمهوري حالتي  اما وقتي در كشور ما همه ي مسئولين
مستقيم و (وقتي كانديداي مجلس خبرگان رهبري را شوراي نگهباني تاييد مي كند كه خود . تزئيني دارد 
؟ و آيا در جامعه اي كه !است ، آيا اين گرفتاري دريك چرخه ي باطل نيست گزيده ي رهبر) غيرمستقيم

... قدرت مطلق مادي و معنوي در چنگ يك نفر است ، دانشواژه هايي چون مردم ساالري ، آزادي بيان و
  ؟  !معنا مي دهد

  .تفكيك قوا در جمهوري اسالمي تزئيني است زيرا يك قدرت مطلق باالتر از همه است
. نادان مي مانند و به جامعه پذيري سياسي نمي رسندكه استبداد بر جان و فكرشان حاكم است ، مردمي 

به درستي در خور كريم قرآن  » اكثرهم ال يعقلونِ «كه جمهوري شان تزئيني باشد چون  ترپس همان به
                                          .                                مگرآن كه خود را از ناداني رهايي بخشند. آن هاست

از منظر فقط حتي اگر از دريچه ي فلسفه ي سياسي غرب هم نظام مبتني بر واليت فقيه را نقد نكنيم و 
بازهم اين نظام قابل نقد است زيرا در  ؛ تاريخ و تمدن اسالم و ايران به حكومت مطلقه ي يك فقيه بنگريم

و سد راه پيشرفت ما متعصب چگونه دانشمندان مارا تكفير كردند  يخي ديديم كه فقهاي خشكروند تار
. از تاريخ پند نگيريم، پس سود تاريخ چيست؟ كشور ما در گذشته از تفكر فقاهتي كم نكشيده اگر. شدند

بايد  ؟ چراايد حكومت را به دست حكيمان دهيمنباگر قرار به تشكيل حكومت اسالمي هم باشد چرا 
  دهيم؟ بدوبار به يك چاه بيفتيم و حكومت مطلق را به دست يك فقيه جزم انديش 

ده هزار سال كه شايد غيبت امام زمان  يه ي واليت فقيه را بسط مي دادندنظر خميني به اين بهانهامام 
كرسي  پس در اين مدت تكليف اجراي احكام اسالمي چه مي شود؟ اما امام بعد از نشستن به. طول بكشد

واليت، مدعي شدند كه واليت فقيه اگر صالح ببيند؛ مي تواند بسياري از احكام اسالمي را به حالت معلّق 
مثل (و بشري) احكام اسالم(در آورد و واليت مطلقه ي فقيه به هيچ يك از قوانين اوليه و ثانويه ي الهي

واليت  :مثل كتاب . هاي امام كتابرجوع كنيد به ( ..!محدود ، مشروط و مقيد نمي شود) قانون اساسي
  )وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي انتشارات. تهران .كتاب اختيارات ولي فقيهو .  بي تانشر. فقيه

حتي اگر . در هيچ چهارچوبي قرار نمي گيرد و خودكامگي محض است جاي شگفت است كه ولي فقيه
نه اش حكومت را به دست گرفته را نيز زير مي تواند احكام همين اسالمي كه به بها)صالح بداند(بخواهد

را در كنترل خود  سان كاملي است كه نفس عماره اشبهانه شان هم اين است كه ولي فقيه ان !پا بگذارد
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پس به هيچ وجه  اختيارات كامل خود را در جهت هواهاي . دارد و شخصيتي الهي و خودساخته است
دهد كه آخر انسان كامل بودنِ ولي فقيه را چه كسي تضمين پاسخ نمي هم كسي . نفساني به كار نمي گيرد

   .مي كند؟ به حرف كه نمي شود
پادشاهي بسيار بهتر از . يكي را برگزينيم تربا جرأت مي توانم بگويم كه اگر قرار باشد ميان بد و بد من

دونگين «  يه ي، طبق نظر شيعي پادشاهيِنظام  زيرا در . حكومت يك نفر روحاني به نام ولي فقيه است
حاج نصرهللا دماوندي ، نبوت و سلطنت دو نگين اند كه در يك خاتم اند و پس از امام معصوم ، »  خاتمِ

در  و دنيوي اگرچه قدرت مطلق مادي بنابراين. شاه شيعه نايب حكومت آنان و علماي دين نايب نبوت اند
بلكه  شتهقدرت معنوي را مطلقأ در دست ندادست يك نفر به نام شاه است اما شاه توان نفوذ در مردم و 

ليكن در نظام مبتني بر اصل واليت  .تقسيم قدرت است بوده كه نوع بدي ازآن را با علماي دين شريك 
 قرار داردبر است كه باالي سر هر سه قوه قدرت مطلق مادي و معنوي در دستان يك نفر به نام ره، فقيه 

  .دست قدرت مطلق معنوي را نيز دارمرجع تقليد ا وون يك عالم ديني اينكه چ ديگر.و آنان مجريان اويند
***  

  . ستزدگي ما عربموضوع ديگري كه در اينجا قصد مطرح نمودنش را دارم ، 
اما  جالل آل احمد كتاب غربزدگي را نوشت،  الب و با غرب مĤبي كه مد شدهپيش از انقدرست است كه 

  .اب نگاشتكتنيز بايد درباره ي عربزدگي  حاال
  . تعرب گرايي ما ايرانيان ، تنها تفاوت يك نقطه اس ميان غرب گرايي و

  . ر فارسي رخنه كرده اندواژه هاي عربي بعد از انقالب دوباره توسط روحانيان د
بران بني بودجه هاي كالن را هزينه مي كند تا از داستان پيامحكومت به تاريخ اعراب اهميت مي دهد و 

  . اهميتي داده نمي شوداصأل تاريخ ايران به . دنسازب فيلم و سريال باز تاريخ عر يا اسرائيل و
دقت كنيد؛ مي بينيد كه آدم بدهاي قصه  صداوسيمااگر در بيشتر سريال ها و فيلم هاي تلويزيوني سازمان 

زدايي  يايران درست مانند سياست فرهنگ ؟!اسالمي - نام هاي ايراني دارند و آدم خوب ها نام هاي عربي
  .كه مأمون خليفه ي عباسي پيش گرفته بود و در بخش سوم خوانديم

... عيد ما فطر و غدير و. در بسيج به نوجوانان ما مي گويند كه نوروز عيد زردشتيان است و مال ما نيست
  !است
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آن قدر كه از صدا و سيما دعا و مناجات عربي پخش مي شود تا مردم بي چاره روز و شب بشنوند و 
  .ان را نمي شناسندمردم ما هنوز موسيقي خودم .پخش نمي شودموسيقي شاد يك ريه كنند ، گ

  ..!از نگاه روحانيان نشان دادن ساز در رسانه نوعي ترويج گناه و تبليغ ابزار شيطان است
  .تقليد است ديگر كه عقل مردم ما را از كار انداخته ؛ مسئله ي

كسي تقليد مي كند كه از خود انديشه اي . ري به جايش فكر كندتنها انسان بي خرد اجازه مي دهد ديگ
در اين ميانه مدپرست مي شود و پردازد و مي  ادن به تقليد از فرهنگ غربيك جوان كه براي پز د. ندارد

. كه از درختش دور نيفتاده در واقع ميوه اي است ؛ برسر اين مسائل مشكل پيدا مي كندخود با والدين 
سكه ي پدر و مادر سنتي اش است كه مرجع تقليد دارند و باور هاي ديني شان را بدون آن روي  زيرا

  .انديشه از پيشينيان به ارث برده اند
رئيس قوه ي قضائيه  و موجب شده كه رئيس مجلس ، در سياست هم اثر بد خود را گذاردهباور به تقليد 

ت هاي خود نيز مقلد و محدوده ي مسئولي در مسائل كشوري - از اصولگرايان هستند كه - و رئيس جمهور
  . واليت باشند ازخود اختياري نداشته و تنها گوش به فرمان رهبري گردند و

يي مانند پيشه ها موزگار وآمرجع تقليد را با پزشك و  ، جالب اين است كه روحانيان براي توجيه تقليد
اجتماعي نوعي رابطه خدماتي  اين مشاغلِ در حالي كه رابطه ي هركس با هركدام از قياس مي كنند اين ها

 نتياست نه مانند مرجع و مقلد كه از نوعي رابطه ي مراد و مريد بازي س) استاد و شاگردي(ي آموزشي 
 )هرچند ناقص(فرق اين دو در اين است كه شاگرد عقلِ.مانده و از گذشته براي ما باقي سرچشمه مي گيرد

شك  مي انديشد اما مريد عقل خود را دخالت نداده مبادا به گناه خود را هم در آموزش دخالت مي دهد و
   .فرصت انديشه را از خود مي گيردپس . به مراد آلوده شود

كه ناراستي هايي از حكومت ديده اند ؛ دل به مراجع تقليد منتقد از نيز ما متدين بعضي از مردم امروز 
دانش  انتقادهاي ته از مراجع تقليد ، تفاوت اساسي دارد باتقاد اين دسناآگاه از اينكه ان. حكومت بسته اند

  . از حكومت گاهدانش استادانو آموختگان 
  . انتقاد هاي تحصيل كردگان نظر به پيش رو دارد و مي توان آن را انتقاد رو به جلو دانست
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 .ه عقب استرنگ و بوي اخباري گري دارد و نوعي انتقاد رو ب ، حكومت علماي مخالف هايانتقاداما 
صداوسيماي جمهوري اسالمي چرا . مثأل مي گويند ما از پيامبر حديث داريم كه موسيقي مطلقأ حرام است

  ...!موسيقي پخش مي كند؟
دل بستگي پرستش گونه ي گذشته ،  مردمي را كه از . اين ها نيز همه آثار از خود بيگانگي است 

   . زمان حال نيز زندگي نكنند وي آينده نگري ببندند و درشم به رتا چ، گذشتگان براي خود بت ساخته اند 
پيشينه ي سياست ورزي و ي همه  ي با اين است كه ما ايراني ها شاز همه بدتربزدگي و اوج عرَ

خود را شايسته ي حكومت كردن بر خودمان نمي بينيم و حكومت را حق اوالد پيامبر  ، امروز كشورداري
  !مي دانيم

   !برما حكومت كند دي بيايد وسيبايد  ت دست كمسحاال كه امام زمان نيند كه مردم باور كرده ا
  .انگار ايران اسالمي را به سمت يك ايران عربي مي برند

اين واماندگي و . نيته استرسرگرداني و واماندگي ميان سنت و مد ما جامعه ي امروز ديگرِ اساسيمشكل 
 از سويي نمي. درنيته يكي از بزرگترين موانع پيشرفت استحيراني در گزينش ميان دو مقوله ي سنت و م

خواهيم از همه ي سنت هاي ديني مان دل بكنيم و از سويي هم نمي توانيم از مزاياي مدرنيته چشم 
اما مالك . همه ي ما دوست داريم خوبي هاي سنت و خوبي هاي مدرنيته را باهم داشته باشيم. بپوشيم

اما  .خوبي هاي هردو را داشته باشند ؛ كه توانايي آن را دارند ندان اندخردموب و بد چيست؟  تنها خ
به نظر من يك انسان به تمام معنا سنتي خيلي بهتر ازكسي . مردم عادي در اين ميان سرگردان مي مانند 

اشته سخت است كه كليت جامعه خوبي هاي هردو را د. ش ميان سنت و مدرنيته واماندهاست كه در گزين
در غير اين صورت جامعه ميان اين دو مقوله گير مي كند و از سنت ها خرافات و  .عقالنيتمگر با  باشد

  . ها نصيبش مي شوداز مدرنيته پس مانده 
كشورهاي پيشرفته را دارد با اين تفاوت كه ... ايران امروز همه ي مشكالت اجتماعي ، خانوادگي و

از  .باور ندارد كه آب جاري مقدس است و احترام دارد ياكانشامروزي ديگر مانند نايراني  .نيست هپيشرفت
در  .تا بهداشت را رعايت كند نرسيده  آن درجه از آگاهي و تحصيالتمانند انسان مدرن هم سوي ديگر 

جاري  مي اندازد و آب آبظرف پالستيكي يك بار مصرف با ته مانده ي خوراك درون آن را در نتيجه 
   ..نه هايي مانند اينو نمو مي كندرا آلوده 
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مشكالتي كه راه . جامعه ي ما با مشكالت بسياري دست به گريبان است كه همگي دروني اندغير از اين 
 هاي وقتي اجتماع ما توان شنيدن حقيقت. حل دارند اما اگر حضرات بگذارند و دائمأ ساز مخالف نزنند

خواب گرانشان بيدار كند ، با جان خود بازي  پيدا شود و بخواهد مردم را ازتلخ را ندارد اگر كسي هم 
در ايران امروز نيز مانند گذشته داغ تكفير مذهبي و سياسي ، سالح ناجوانمردانه اي است بر ضد ه زيرا دكر
البته با اين . كه به آساني بر آستان هر كس و ناكس سر فرود نمي آورند لفان ، به ويژه بر ضد آزادگانيمخا

 .تكفير و ارتداد اضافه شده و آن هم تهمت مزدور بيگانه بودن استاتهام اتهام به  تفاوت كه امروز يك
هر آمريكايي يا انگليسي م ؛ هرگاه كسي به چيزي انتقاد مي كنددر جمهوري اسالمي مگر نه اين است كه 
  مي زنند؟بودن بر پيشاني اش 

هم به مزدوري براي مترا نيز  مي ورزمم عشق ميهن نويسنده كه به سا پس از انتشار اين كتاب ، منچه ب
       !بيگانگان كنند 

  ؟..!تا همه صومعه داران پي كاري گيرند      نقدها را بود آيا كه عياري گيرند ؟

  
  
  
  
  
  



 

 
١١٦ 

  حاكميت كليسا در اروپا

  
  آنكه او در حادثات؟ چيست دولت                                                                 

  در ثبات پافشاري   ، خشم نارد                                                                    
  كيتس

           
پيش مي آيد كه با بررسي تاريخ ديني ايران و رويارويي علماي دين با اهل خرد و دانش ، اين پرسش 

   شتند؟ پس چرا آن ها پيشرفت كردند و ما نه؟مگر اروپايي ها دين ندا
دين اهل علم و اهل ببينيم در غرب چه گذشته و رويارويي  براي يافتن پاسخش بايد .خوبي استسوال 

چه پاپ و كشيش ها با دانشمندان آن ديار چه برخوردي داشته اند؟ در آنجا  جا چگونه بوده است ؟آندر
ي خود بسنجيم شايد علت اتفاقي افتاده كه در ايران روي نداده و سپس تاريخ ديني آنجا را با تاريخ دين

  . معلوم گرددپيشرفت شان 
  :مي گويند س را غلط مي دانند و اين قياالبته بعضي حضرات 

تباه اينكه بگوييم اسالم باعث عقب ماندگي ايران است آنچنان كه مسيحيت در غرب بود ، اش« 
با كليساي اروپاي  و اين اشتباه ناشي از بي اطالعي از دين حقيقي اسالم است كه آن را ...است

ولي بايد دانست كليسا مخالف علم بود در حالي كه دين . مي كنند قبل از رنسانس مقايسه
كليسا تفتيش عقايد مي كرد درحالي كه دين اسالم تجسس دركار . اسالم مشوق آن است

 تبعيد و اعدام ، شكنجه مي داد ، فان خود را زندان مي كردلكليسا مخا. ا منع مي كندديگران ر
  )نشرعلم.علي محمد يزدي.چرا عقب مانديم( ».مي سوزاند مي كرد و حتي آنان را زنده زنده

. دي كناسالمي مقايسه مصدركه كار كليسا و پاپ ها را با دستورهاي  در اين استگفته ي باال اما اشتباه 
  ؟ !از فرامين اسالم راستين نيست اما آيا از فرامين مسيحيت راستين هستعلم ستيزي به فرض كه بپذيريم 

حال مي گوييد  شيد و بسوزانيد كهبكُاهل علم و انديشه را كه  بود يعني عيسي مسيح به اربابان كليسا گفته
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 كهرحيم پور ازغدي در اين است  ؟ مشكل استدالل كساني مثل آقاي!پيامبر اسالم چنين دستوري نفرموده
 مقايسه نمي كنند را با تاريخ عملكرد علماي دين در ميان مسلمانانكشيشان  و جنايت هايكليسا  تاريخ

براي اين كه اين قياس مانند . مي سنجند اسالمرسيده از خود پيامبر را با دستورهاي بلكه تاريخ كليسا
بايد مسيحيت حقيقي كه آموزه هاي عيسي است با اسالم يا  ؛ قياس آن طوطي كل مثنوي موالنا نشود
اسالم  با و عملكرد كليسا يا مسيحيت تاريخي .، مقايسه شود  حقيقي كه آموزه هاي حضرت محمد است

                                                                                    .تاريخي و عملكرد علماي دين 
يكديگر و بررسي  ما از مقايسه ي اين دو دين ، سنجش علماي مذهبي مسيحيت و اسالم با پس منظور

  .رفتار هركدام با فرهيختگان است ؛ نه بررسي آموزه هاي دو پيامبر
عقل گريزي و دانش ستيزي نكردند بلكه در چندان  ، مسيح و پيامبر اسالم به طور مستقيمخود حضرات 

ابتدا  بودند و خواهان اصالحات اجتماعي به شمار مي آمدند كه ديشمندانيانزمان خود از خردمندان و 
سخن اما ! توسط مردم مسخره مي شدند اما سپس به وسيله ي همين مردم به آن ها تقدس داده شد

خود عقل و روند زيرا جاهايي اشتباه علمي و نظري داشته باشند؟  نيز مي شود آن ها اينجاست كه آيا
  .ر پيشرفت خويش بسياري از مفاهيم و نظريه هاي خود ساخته اش را به چالش مي كشدعقالنيت در مسي

معتقد به اشتباه پس از ديدگاه من دليل اصلي رويارويي علماي اديان با خرَد و دانش در اين است كه 
رود و روند طبيعي به اعتقاد آن ها كاري ندارد و راه خود را مي فكري و نظري پيشواي خود نيستند؛ اما 

ميان عقل پيشرفت كرده ي روز با بعضي تعاليم پيشوايان خود تناقض مومنين با رشد عقلي جوامع بشري؛ 
را مي گيرند و عقل ستيزي كه البته طرف اعتقادات خويش  .و الجرم بايد طرف يكي را بگيرند مي بينند

ي كشند و حتي دست به خون مي كنند ، تكاپوهاي علمي را حرام مي نمايند، فرزانگان را به دادگاه م
   . فرهيختگان مي آاليند

 -و الجرم دست به خشونتي هم نزد نتوانست حكومتي تشكيل دهدكه -اگر كشيشان بتوانند از دل دين عيسي
علماي اسالم  و آن را مشروع جلوه دهند ؛ ديگر مشروع جلوه دادن خشونت براي خشونت بيرون آورند

ديده شده علماي اسالم براي توجيه فتواهاي خشونت بارخود به قرآن  چون. باشدبايستي خيلي راحت تر 
كه جرم اين  كودكي را بهمثل داستان خضر و موسي كه طي آن خضر ، . و سنت رسول خدا استناد مي كنند
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 در سنت پيامبر و قرآن، كم نيست و از اينگونه احكام و داستان ها !مي كُشد در آينده كافر خواهد شد،
   .شود كار فقيهانراحتي مي تواند دستاويز قرار گيرد و توجيه  هركدام به

  . لبته بعضي ها ميان اروپا و ايران يك قياس ديگرهم مي كنند كه  غلط استا
  . فئودال هاي قرون وسطي را با خان ها و دهقان هاي زميندار ايران قديم مي سنجندمي آيند 

  به نام  - گذاشت ثروتش را به پاي فرهنگ ايرانهمه ي كه -د شاملو با بي انصافي از فردوسي احممثأل 
 »ياد مي كرد » شتي ابوالقاسم فئودالم !  

يك  توانستند زمين و دارايي هاي مي گويم اشتباه است زيرا پادشاهان كشورهاي اروپايي هيچگاه نمي
د جوري بر زندگي مردم ما استبدا. ثروتمندان اين اندازه قدرت نداشتندفئودال را از او بگيرند اما در ايران 

هرگاه خشم مي گرفت و اراده مي فرمود صاحب آن دارايي ها را به دين مدار، سايه افكنده بود كه شاه 
استبداد جوري در جامعه ي ما ريشه داشته كه هنوز . بهانه اي مي كُشت و اموالش را به نام خود مي كرد

   .نتوانسته ايم از آن رهايي يابيم
تاريخ  در مورد و كلمه هاي مانند اين ها »قرون وسطي « و » فئوداليته « واژه هايي چون  ازاستفاده پس 

زيرا اين كلمه ها بار معنايي و فرهنگي خاص خود را دارند و ويژه ي تاريخ . و فرهنگ ايران اشتباه است
م معني خان و نمي توان آن ها را ترجمه ي تحت الفظي كرد و فئودال را دقيقأ ه. و فرهنگ غرب هستند

سده هاي ميانه  - كه يادآور دوره ي خرافه پرستي اروپاست-  ارباب خودمان دانست يا قرون وسطي را
زماني كه سراسر اروپا در ناآگاهي و . كرد و تاريخ ايران را هم اينگونه قابل تقسيم بندي دانستمعني 

مروز كه غرب پيشرفته است ما و به عكس ابرد ما دانشمندان بزرگي داشتيم خرافه پرستي به سر مي 
  . خرافي و عقب مانده ايم

  . اروپا اما 
اين جامعه ي فئودالي چيزي از جهان . سراسر قرون وسطي فقط و فقط جهل بود و تاريكي و تعصب

  .پيرامون خود نمي دانست جز زمين كشاورزي و رابطه ي اربابان قلعه ها با رعيت
به راستي نيز نمي شد كسي اهل انديشه و دانش باشد و . يوند زده بودكليسا ايمان مردم را با ناداني شان پ

از اين رو . شك نكند و ايمان راسخ داشته باشد) بهتر است بگوييم كليسايي(حيت به باورهاي چرند مسي
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اهل كليسا علم را ابزار شيطان مي دانستند زيرا بيشتر سخنان يك انديشمند يا دانشمند برخالف فرامين 
  .دس مي بودكتاب مق

وادار به توبه مي كردند تا اهل خرد را ن روزگار سياه برپا بود و هر دادگاه هاي تفتيش عقايد درهمه ي اي
 ؛ پذيراي توبه نمي شد ، خطا انديش و منحرف درصورتي كه فرد. از عقايد مثأل كفرآميز خود دست بكشد

       !در آتش مي سوخت زنده زنده
ف حقايق انجام فكري براي كش هايپژوهش . يانه به هيچ وجه جايي نداشتاي معلم در اروپاي سده ه

  . انجام مي شد ، پذيرفته شده بودر ساختن عقايدي كه از پيش بلكه براي استوا نمي گرفت
ديني ي روحانيان وظيفه . يعني براي ايمان آوردن فهم الزم نبود. به زبان ساده تر ايمان برتر از عقل بود

بر روي روشنايي عقل خاك بريزند و نورش را نش را با احكام دين سازگار نمايند و اين بود كه دا
  . بپوشانند تا آن دسته از باورهاي دين كه از نظر عقل خرافي مي نمود را توجيه كرده باشند
  . آنچه كليسا مي گفت از جانب خداوند رسيده بود و بنابراين عقل نمي بايست منكر شود

كه بر طبق آن  مي گويند )دگماتيزم(جزم گراييي در روي علم و خرد ، اد شده روبه اين بن بست ايج
     !چنين فرمودهذيرفته شود چون يك قديس از طرف خداوند د كه بدون هيچ دليل بايد پاحكامي وجود دار

  : از آگوستين قديس پرسيده شد كه
به دنبال رستگاري پاسخ داد كسي كه  ؟شگري  در كار فلك و آسمان ها چگونه استسپر« 

  )189تا  180ص .ماهنامه ي مهرنامه 8شماره ي به نقل از ( » .است به شكل آسمان ها كاري ندارد
  .اين وضعيت اروپاي سده هاي ميانه بود

شكست ،  اري بود برسر گرفتن سرزمين مقدس ؛در جنگ هاي صليبي كه پاپ ها راه انداختند و كارز
  .و مسلمانان را سرمست پيروزي  دگي خود آگاه كرد وهشيارعقب افتااروپاييان را به ضعف و 

  . سير بيداري اروپا آنگاه آغاز شد كه ما را خواب ربود
همچنين رشد بازرگاني و . ابن سينا و ديگر دانشمندان ما شد ترجمه ي كتاب هاي كار غرب دست به

و  بيكن فرانسيسفلسفه ي  باعصر رنسانس . شهرنشيني ، دگرگوني تدريجي اما بزرگي را به وجود آورد
  ».من شك مي كنم پس هستم « : نمود يافت كه رنه دكارت

  .نمي شد يگر آن موجود گناهكاركليسا شمردهانسان د
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  .رواج يافت و ادبيات انسان ساالري به وسيله ي هنر
از  منظومه  در خود را زمين مركزيت. وران ايجاد شدميان كليسا و دانش، كارزاري بزرگتر  با نجوم كپرنيك

  .دست داد و خورشيد به جايش نشست
به . ن را مغاير با كتاب مقدس مي دانستندشهر در طرد و لعن نظريات كپرنيك سخن مي راندند و آ انظاعو

د كه درآن يوشع به خورشيد دستور مي دهد تا در مي كردن اي از صحيفه ي يوشع استنادويژه به آيه 
  !آسمان بايستد

 حالم كه شما نظريات كپرنيك را به عنوانمن بسيار خوش«: ه گاليله مي گويد ي ببالرمين عالم دين
  )189تا  180ص .ماهنامه ي مهرنامه 8شماره ي به نقل از ( ».فرضيه بررسي مي كنيد نه واقعيت

 به عنوان يك فرضيه براي رصد تا زماني كه شما از نظريه ي خورشيد مركزي«  :مي افزايد او 
  )همان( ».از درستي آن حرف نمي زنيد كاري به كارتان نداريم سخن مي گوييد و

شد به صاف بودن  و او ناگزير انِ توبه و سوختن يكي را برگزيندآخرسر نيز گاليله را مجبور كردند مي
  ..!زمين اعتراف كند

 و آزادي را در انديشه و شمحدود كردن حد ومرز قائل شدن و، براي علم كار كليسا چيزي نبود جز 
  .اظهار نظر از دانشمندان گرفتن

مانعي كه در برابر گاليله قرار داشت اين باور برخي از متعصبان بود كه كتاب مقدس سخن خداست و از 
. عيت استخدا سخن ناراست و ناواقع بر نمي آيد و آنچه خدا در كتاب مقدس گفته است حقيقت و واق

بنابراين حركت زمين و . است سخن گفته  حركت خورشيد و سكون زمينخداوند در كتاب مقدس از
  .خورشيد باوري نادرست و دربرابر سخن خداوند استسكون 

سنت حسنه ي بهشت  جهالت كاتوليك ها كاست و نيز هرچند از) پروتستان(ديني طلبي نهضت اصالح 
لوتر فروشي را كنار گذاشت و افراط گري ها و خشونت كليساي كاتوليك را كم كرد اما خود مارتين 

بگويد و  ي وارون كتاب مقدسانادي خواند كه مي خواهد سخنكپرنيك را شي رهبر پروتستان ها ،
   . دروغگويانه به دانشمندي مشهور شود

اهل قلم و  ستيز ميان مذهب با ، ريدر عصر روشنگباري تعصبات كليسايي و مذهبي ادامه داشت تا 
  .انديشه به اوج خود رسيد
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زني را كه مي خواست كاتوليك ) با اينكه از كاتوليك ها نرم خو تر بودند(ن ها پروتستا 1762ال در س
كرده  جواني شانزده ساله را نيز به تهمت اينكه تصوير عيسي را بر صليب پارهنو. شود به چاه انداختند

به همين جهت سرش را بريدند و جسدش را در ميان كف . كرده و شكنجه اش دادند تا اقرار كرد توقيف
  ! زدن مردم در آتش سوزاندند

او با . ولتر ، فيلسوف و شاعر فرانسوي با شنيدن اين قضايا كه مانند قرون وسطي بود شگفت زده شد 
  .براي نخستين بار در كار مبارزه با فساد كليسا جدي شد ؛ اينكه خود به خداوند اعتقاد داشت

  :اشعار را مي خواندند گونه نز اين او نمايشنامه هايي نوشت كه در آن بازيگران با حالتي ط
  خوش گماني جماعت به كشيشان بي خود است

  علم آن ها بر اساس جهل و ناداني ماست
  

  
  جز به خود يا جز به آنچه ديده اي باور مكن
   منبر و معبود و الهامي جز اين دركار نيست

  )ويل دورانت. تاريخ فلسفه(
  

  )همان( ».موزش و يادگيري دانش آزاد كننده نيستهيچ چيز به اندازه ي آ«  :ولتر مي گويد 
ما چيزي از  .تنها مردم فريبان اند كه ادعاي يقين مي كنند« :  در جايي بنيان شك را مي نهد

به راستي شگفت است كه كسي خدا و مالئكه و ذهن و روح را . مبادي نخستين نمي دانيم 
ه ن آگاه است و خود نداند چرا وقتي ارادتعريف كند و ادعا كند كه كامأل از علت آفرينش جها

شك حالت مطبوعي نيست ولي ادعاي يقين مسخره آميز . مي كند دستش را حركت مي دهد
  )همان( ».است

  : عتقد است هموست كه م
  )همان( ».د شباهت يك ميمون به انسان استشباهت ژان ژاك روسو به فيلسوف مانن«



 

 
١٢٢ 

كلمه از حرف هايي كه تو مي زني قبول ندارم اما تا دم من يك «:  مي گويدبه روسو با اين حال 
  )همان( ».مرگ براي اينكه تو حق سخن گفتن داشته باشي مبارزه خواهم كرد

  : لتر در يكي از كتاب هايش نوشتو
براي : پاسخ گفت  گفتم چرا؟ در. كاشكي از مادر نزادمي: فرزانه اي را ديدم كه مي گفت «

معتقدم . زها را تلف كردموبودم و اكنون دانستم كه همه ي آن ر اينكه چهل سال جوياي دانش
كه از ماده ساخته شده ام ولي تاكنون نتوانستم خودم را راضي كنم كه چه چيزي فكر را به 

من حتي نمي دانم كه آيا نيروي . انديشه زايد ، گمان نكنم كه از جسم مادي. وجود مي آورد
ن عمل مي كند؟ آيا مغز من همانطور فكر مي كند كه دستم خرد من مانند راه رفتن يا هضم كرد

چيزي را بر مي دارد؟ سخن زياد مي گويم اما پس از آنكه سخنم به پايان رسيد از آنچه گفته 
در همسايگي من پيرزني زندگي مي كند كه از صميم قلب به آئين تناسخ . ام شرمسار مي گردم
آيا از اينكه نمي داند ماده چيست و روح كدام است  وقتي از او پرسيدم كه. ويشنو ايمان دارد

او حتي يك دم از زندگي اش را درباره ي موضوعاتي . دلتنگ نيست؟ از پرسشم سردرنياورد
پيرزن از ته دل به تناسخ اعتقاد داشت و . كه ذهن من را به خود مشغول داشته نينديشده بود

. وشبخت ترين زن دنيا مي پنداشتاگر مي توانست در آب مقدس گنگ غسل كند خود را خ
از خوشبختي اين موجود حقير شگفت زده شدم و با خود انديشيدم كه آيا شرمسار نيستم كه 
خود را بدبخت مي دانم درحالي كه در چند قدمي خانه ام پيرزني ضعيف زندگي مي كند كه به 

ي خود نادان بودم هيچ چيز نمي انديشد و خوشبخت است؟ اما گمان نكنم اگر مانند همسايه 
حتي اگر ناداني ، خود خوشبختي . اين تنها  توهم خوشبختي است نه خود آن. خوشبخت بودم

  )همان( ».د من ميل به چنين خوشبختي ندارمهم باش
  ولتر راه خود را ادامه مي دهد ، تهديد مي شود ، زندان مي افتد ، اما بازهم از مبارزه با كليسا دست بر 

  : ي نويسد نمي دارد و م
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تنها همين . شما خود مي گويي كه عقيده به خدا عده اي را از ارتكاب جنايات بازداشته است«
ده تهمت مانع مي گرديد  اگر اين اعتقاد حتي فقط از ارتكاب ده جنايت و. براي من كافي است

  باز اما در تضاد اين سخن . كيد مي كردم كه تمام مردم مي بايد آن را بپذيرندباز من تأ
هردوي اين سخن براي جوامع . مي گويم كه مذهب موجب جنايات بي شماري گشته است

از روي احساس  ؟ پاسخ اين است كه وقتي انسان ها نينديشيده و!چرا. مذهبي درست است
سودجوياني سوار احساسات كوركورانه ي آن ها مي گردند و به ، شوند پيرو دين و مذهبي 

وانند تا مردم از انديشيدن ها فكر را نداي شيطان مي خ حاني پيشهرو. تعصبات دامن مي زنند
احساسات به خودي . ند و جامعه همچنان با اسب احساسات تعصب گونه ي خود بتازد بهراس

احساسات عقالني نشده زيان . خود چيز بدي نيست اما بايد همراه با خردمندي و عقل باشد
كوچك بي زار است وگاهي هم خشونت احساس محض گاهي از خشونت هاي . بخش است

وقتي مردم از روي احساس و فكر نكرده پيرو ديني شوند آن دين . هاي گراني به بار مي آورد
. با خرافات آميخته مي گردد و تنها خرافات است كه بر اين كره ي تيره بخت حكومت مي كند

ه سينه ي مادر خود ي كبگذار تا اين ديو. خرافات بدترين دشمن ستايش راستين خداوند است
. كساني كه با اين ديو مبارزه مي كنند خدمتگزار بشريت هستند. از ميان ببريم را مي شكافد

خرافات مانند افعي به دور مذهب پيچيده است و ما بايد سنگي بر سر اين افعي بكوبيم بي 
مار سخت اما تشخيص اين سنگ زيباي قيمتي از پوست . آنكه صدمه اي به خود مذهب بزنيم

تنها آزادي بيان است كه پوست مار را از گوهر باز مي شناساند و موجب مي شود تا . است
  )همان( ».بدون پايه به چالش كشيده شوند و باورهاي راستين براي ما بمانند باورهاي خرافيِ

به  روحاني يك خواهردم در صومعه ايستاده بودم كه شنيدم « : وي در كتاب ديگرش نوشت
مشيت الهي در حق من موقعيتي خاص مبذول داشت شما مي  : روحاني ديگر مي گويد خواهر

براي شفاي  .اين گنجشك نزديك بود بميرد .دانيد كه من چقدر گنجشك خود را دوست دارم
حكيمي به او گفت خواهر شك . مرتبه سالم بر مريم خواندم و پرنده از مرگ نجات يافت 9او 
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مخصوصا اگر آن را دختري به زبان التين  .م بر مريم بهتر نيستنيست كه چيزي از دعاي سال
در حومه ي پاريس بخواند اما نمي توانم باور كنم كه خداوند اين قدر به گنجشك شما عنايت 

از شما خواهش مي كنم كه قدري فكر كنيد تا چند اين گنجشك قشنگ و زيبا باشد دارد هر
آقا اين : خواهر روحاني درپاسخ گفت . هم داردبدانيد كه خداوند كارهاي فراوان ديگري 

گفتار شما كفر آميز است من از اين سخنان شما استنباط خواهم كرد كه شما به مشيت الهي 
خواهر عزيز من به يك مشيت كلي معتقدم كه از ابديت قوانيني : حكيم گفت .  معتقد نيستيد

عتقد نيستم كه يك مشيت جزئي آورده است كه بر همه ي چيزها فرمان مي راند ولي من م
  )همان( ».رشته ي امور جهان را به خاطر گنجشك شما ازهم بگسلد

هيچكس نمي خواهد به بقاي روح يك كيك معتقد « :د از هم بي واهمه به نوشتن ادامه  داتر بول
باشد پس چرا به بقاي روح فيل يا ميمون يا پيشخدمت خود اعتقاد داشته باشيم؟ بچه اي در 

مادر در حالي كه روح مي خواست به بدنش وارد شود مي ميرد آيا حشر او به صورت رحم 
جنين است يا كودك يا انساني بزرگسال؟ در حشر براي آنكه شما همان شخص اولي باشيد 
الزم است حافظه ي شما كامال تازه و آماده باشد زيرا تنها حافظه است كه وحدت شما را نگه 

اگر هنگام حشر حافظه ي خود را از دست داده . به شما مي دهدمي دارد و ثبات شخصيتي 
باشيم چگونه مي توانيم همان شخص نخستين باشيم؟ چرا بشرخود را تنها موجودي مي داند 
كه از موهبت روح و جاودانگي برخوردار است؟ آيا دين افسانه اي نيست كه مي خواهد حس 

با اعتقاد به تناسخ يا رستاخيز و زنده شدن حاال يا  اودانگي خواهي انسان را ارضا كند؟ج
  مردگان يا حتي شايد بعدها با كمك علم؟

د مي نمود كه اين ن مي گفت ادعاي روح مي كرد و تاكيمن مطمئنم كه اگر طاووس سخ
  )همان( ».روح در دم زيباي با شكوه او قرار دارد

  :  بود لتر در عين به چالش كشيدن اعتقادات مسيحي ، خداپرستو
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آوا يگانه پرست با تمام جهان هم . به هستي دارد يگانه پرست كسي است كه ايمان استواري«
دين او نخستين دين است زيرا . است اما جزء هيچكدام از ادياني كه مخالف هم هستند نيست

به اعتقاد او مذهب تنها درستكاري و . ستايش ساده خدا بر همه ي دين هاي جهان مقدم است
  . نيايش او نيكي به آفريده هاي خداست .ستايش خداست

مسلمان با خشونت به او مي گويد واي به حالت اگر به زيارت مكه نروي و مسيحي خشمگين 
ولي يكتاپرست حقيقي . فرياد مي زند كه لعنت بر تو باد اگر به كليساي نوتردام مشرف نشوي

ديدگان و او پشتيباني از ستمكار  .مي خندد از هرچه كه رنگ تعلق پذيرد آزاد است و به همه
    )همان( ».ياري مستمندان است
به شخصيت از زبان شخص اول قصه به خوي انساني اشاره مي كند و هاي خود ولتر در يكي از كتاب 

دوست عزيز به نظر شما مردم هميشه مثل امروز يكديگر را خواهند «: مي گويد ديگر داستان 
انتكار ، ناسپاس ، راهزن ، جنايتكار ، شكم پرست و كشت؟ همواره دروغگو ، متقلب ، خي

حسود و جاه طلب و هرزه و تهمت زن و كهنه پرست و رياكار خواهند بود؟ مارتين در پاسخ 
مي گويد شما معتقديد كه همواره هرجا باز و كركس كبوتري را يافتند شكار خواهند كرد؟ 

خوب اگر باز و كركس : ه مي گويد مارتين در ادام. كانديد درپاسخ مي گويد بدون ترديد
هميشه همان خاصيت را داشته باشند، چگونه مي توان تصور كرد كه انسان خاصيت خود را از 

  )كانديد اثر ولتر( »؟..دست بدهد
  :او حكومت مطلقه ي استبداي را هم به چالش مي كشد 

 ».و امنيت لحآنچه در زير حكومت خودكامه ي فردي به دست مي آيد بندگي است نه ص« 
   )ويل دورانت. تاريخ فلسفه(

مي خواهد  زيرا .مي كند ي رو به جلو به آن انتقاد هم قانع نيست و و تقسيم قدرت به تفكيك قواتنها اما 
  :بيشتر بشر شوند هرچه  اجتماعي - سياسينظريات سياسي ادامه يابند و موجب پيشرفت 

عد يا صدها موش كه يك شير اورا ببلبراي يك مرد بي چاره ي بدبخت چه فرقي مي كند « 
    )همان( »اندام اورا بجوند؟
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  : اولباك روشنفكر هم عصر با ولتر  مي نگارد 
اگر به مبدا برگرديم خواهيم ديد كه جهل و ترس ، خدايان را به وجود آورده است خيالبافي «

ضعف . رده استو هواخواهي و فريبكاري ، آن ها را آرايش داده و از شكل حقيقي خود دور ك
ساده دلي و زودباوري مردم آن را . بشري باعث شده كه اين خدايان مورد پرستش قرار گيرند

عادت موجب احترام شده است و پادشاهان و روحانيان براي آنكه از جهل . حفظ كرده است
    )همان( ».مردم به سود خود استفاده كنند از اين باورها پشتيباني كرده اند

من چيزي وقيح تر از مخالفت «: كر ديگري است كه با كليسا درگير مي شود ومي گويد فديدرو روشن
مردم آنگاه از ته اگر به سخن آن ها گوش دهيم بايد بپذيريم كه . اولياي دين با عقل نمي دانم 

  .دل مسيحي مي شوند كه مانند چهارپايان به طويله بروند
سالطين مربوط و به هم پيوسته است و پيشرفت و ايمان به خدا با اطاعت مطلق از اوللعمر و 

مردم هرگز آزاد نخواهند شد مگر آنگاه كه سالطين و . سقوط هردو باهم صورت مي گيرد
زمين وقتي حق خود را به دست مي آورد كه آسمان نابود . كشيشان هردو به دار آويخته شوند

    )همان( ».شده باشد
  : او نوشت  .اني از جامعه ي يهود طرد شداسپينوزا فيلسوف ديگري بود كه در جو

هرچه تسلط دولت بر افكار كمتر باشد پيشرفت دانش هموارتر و به حال خود دولت و مردم «
    )همان( ».سودمند تر است

دانشگاه هايي كه به هزينه ي دولت پايه گذاري مي شوند براي تربيت استعدادها «  : معتقد بود
    )همان( ».آن است نيست بلكه براي جلوگيري از 

حكومت مطلقه در زمان جنگ عليه بيگانه نقشه مي كشد و در زمان صلح عليه مردم «: نوشت 
    )همان( ».خودش
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سالح تكفير از ديرگاه  سودمند افتاده و هر زمان به شكلي «:  گفتمي و در ستيز با متوليان دين ا
تبه يدن را بگيرند تا جلوي انديش مي خواسته اندهمواره  متوليان دين. ه استخاص جلوه كرد

    )همان( ».را پوشيده دارند خودكاري 
***  

مبارزه ي با حكومت جهل و خرافه و تعصب ادامه يافت تا ديگر كليسايي نباشد سد راه  هآري اينگون
   .پيشرفت دانش شود

كردند و  شاهان ربي اماني با تعصب و خشونت كليسا و درباو عملي غربيان به راستي مبارزه هاي فكري 
حقي است كه آن را پس از ستيز در واقع آزادي انديشه و بيان . شايسته ي حكومت غير استبدادي هستند

   .بلند مدت با شاهان و پاپ ها گرفتند
  .دادند ها در راه آزادي فكرِ جامعه ، خون. اهل انديشه و قلم در آنجا از پا ننشستند

عالقه ي مردم به  ؛ هيچكه مبارزه ي چنداني نشد ورگويي شاهان و زاما در ايران با خونخواري فقها 
مبين مي دانستند و كار ناپسندشان را  آنان را حافظان دينِمردم متعصب زيرا  . علماي دين بيشترهم شد

  . مي پسنديدند
نديشه اهل ا،  چيزي كه عجيب است اينكه در اينجا هرگاه صاحبان فتوا باعث خون دانشمندي مي شدند

سست مي  دچار هراس گشته و در كار خودبلكه ربرابرش واكنش مبارزه جويانه اي نشان نمي دادند د
  .و سخن به رمز و كنايه مي گفتندكردند  محافظه كاري پيشه مي پس. شدند 

اينچنين شد كه جامعه ي ما خرافي و كهنه پرست ماند و قدرت روحانيان رو به فزوني يافت تا جايي كه 
   . ا از آن خود كرد تمام قدرت ر
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  انواع حكومت هاي ديني

  فريدون فرخ فرشته نبود
  ز مشك و زعنبر سرشته نبود
  به داد و دهش يافت اين نيكويي
  تو داد و دهش كن فريدون تويي

  فردوسي                                                                                      
  

 ب و سياستگاه به اين نتيجه مي رسيم كه حوزه ي مذهآناخود ياد شده ، روند تاريخين از با آگاهي يافت
به اين معنا كه هيچ ديني نبايد رسمي و دولتي شود زيرا اعتقاد مذهبي جز حقوق  .بايد از هم جدا باشند

  . فردي هر انسان است و هركسي حق دارد هر نوع مذهبي كه بخواهد برگزيند
موضوعي اجتماعي است و به روابط انسان اما سياست  .اند ري شخصيوام )و نه اخالقي( يمذهبباورهاي 

بنابراين براي به وجود آمدن آزادي مذهبي در جامعه ، . مربوط مي شود آنان جمع مشتركها با هم و 
 و حقوق البته دولت بايد اصول. يد بي طرف باشدبلكه با هيچ مذهب رسمي اختيار نمايد نبايد دولت

دينيِ اكثريت به اما نبايد مذهبي را رسمي كند و با سوء استفاده از باور مدنظر خويش قرار دهد؛ انساني را 
   .ستم روا دارد ، ديني اقليت هاي فكري يا

روحانيت ما اين دليل عقلي را نمي پذيرد و دربرابر آن به سنت پيغمبر استناد مي كند كه اگر اين ها  ليكن
  . امبر حكومت تشكيل نمي داداز هم جدا بود ، پي

  .اين كه دليل نمي شود. ب حكومت تشكيل داده باشدخُ
پيامبر خيلي كارهاي ديگرهم كرد ، ماهم بايد بكنيم؟ اگر بخواهيم طبق سنت رفتار نماييم پس امروز ما 

ودن يكجا هم بايد بيست بار ازدواج كنيم ، كنيز و برده داشته باشيم و سر هفتصد نفر را به جرم يهودي ب
بشر امروز ديگر  ، اما با رشد عقلي و فرهنگي..! بزنيم و زنان و كودكان شان را ميان مسلمانان تقسيم كنيم

و حتي در جامعه ي مسلمان ايران نيز ديگر اثري از اين جور  از اين كارها را خوب نمي داندهيچ كدام 
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جدا بودن دين و دولت دليل عقلي مياوريم  پس عقل باالتر از همه چيز است و وقتي ما براي. كارها نيست
  . ؛ ديگر استناد به سنت بزرگان و گذشتگان كاري بي پايه است

زمانش نرسيده  نام دين بر ما روا داشته اند، با اين همه ستم كه تاكنون حكومت ها بهاي اهل خرَد ، آيا 
هفتاد و دو ملت همه را عذر نهيم حكومتي بر پايه ي خرد و دانش بنا كنيم ؟ آيا وقت آن نشده كه جنگ 

حقيقت را ،و با نسبي گرايي و باور به اينكه هيچ فرقه و مذهبي در جهان حق مطلق و يا باطل مطلق نيست
بيرون از اين تعصب ها بجوييم و با پرهيز از آرمان گرايي احساسي ، خردمندانه واقع گرا باشيم ؟ دولتي 

خاصي را رسمي و حكومتي نكرده و قصه ي غصه ي تعصب و  درآن هيچ دين و مذهببنيان گذاريم كه 
   خشونت زائيده ي آن را پايان دهيم؟ 

  . براي يافتن پاسخ اينكه چگونه اين كار را شدني كنيم ، نخست بايد انواع حكومت هاي ديني را بشناسيم
  :ديني چند نمونه است حكومت 

و هم حاكم يا حاكمان نزد مردم تقدس   ي شودم حكومتي كه در آن هم جانب فرامين ديني رعايت _ 1
  .مانند حكومت پيامبران .دارند و برگزيده ي خدا به شمار مي آيند

از آنجا كه ما امروز دسترسي به پيامبران نداريم و با چنين حكومتي در هيچ جاي جهان روبرو نيستيم پس 
  .نياز به بررسي عملكردشان نيست

    
ديني در كار دولت رعايت مي شود اما حاكمان تقدس ندارند و تنها بايد  حكومتي كه در آن فرامين _ 2

  .خشنودي مردم را از خود به دست آورند تا دولت شان جامعه پذيري سياسي را داشته باشد
چنين حكومتي در جهان واقعي پديد نيامده و يا اگر آمده زود از ميان رفته و تبديل به حكومت ديني از 

  .نوع سوم شده است
حكومت ديني كه حاكمش چندان تقدسي نزد مردم ندارد مي تواند نمونه ي خوب حكومت هاي ديني 

  .باشد
  .  شايد بشود حكمراني خلفاي چهارگانه ي صدراسالم را از اين دسته حكومت شمرد

 بايد ياداوري كنيم كه در اين نوع حكومت نيز نمي توان از درگيري دستگاه حاكم با اهل دانش و نوآوري
  .پيشگيري كرد
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نزد مردم  حاكم يا حاكماناما  رعايت نمي شودچندان حكومتي كه در آن فرامين ديني در كار دولت  _ 3

  . تقدس دارند 
كرده  تيمشروع براي مقام خود جعل اين گونه فرمانروايان جانب ظاهر شريعت را نگه مي دارند و چون

نوع حكومت بدترين نوع حكومت هاست چرا كه با  اين .مقبوليت هم دارندنزد مردم ساده انديش د ان
در چنين حكومتي دين . سوءاستفاده از دين ادامه ي حيات مي دهد و قدرت را در دست نگه مي دارد

بازيچه ي هوس و فساد كساني مي شود كه به دروغ مدعي اند خداوند خواسته آن ها حاكم شوند و 
 ذهن مردم چنين باور اشتباه و خطرناكي جا انداخته شود، براي آنكه در. جانشينان به حق پيامبران اند

خليفه اهللا ، سايه ي خدا ، ميخ زمين وآسمان  :عنوان هايي براي مقام حاكم خودكامه جعل مي شود ، مانند 
  ...، قطب عالم امكان ، قبله ي عالم ، مرشدكامل ، ولي امر مسلمين ، نايب برحق امام زمان و

رها در تاريخ قدرت يافته اند و از بدترين نوع حكومت هاست چرا كه به تعصبات اين گونه حكومت ها با
پس اهل علم و دانش . دامن مي زند و به جهت ماهيتي كه دارد پايه هايش بر ناداني مردم استوار مي گردد

فت هرگونه مخال. مورد خشم دستگاه حاكم قرار مي گيرند زيرا ممكن است بيداري جامعه را فراهم سازند
يا انتقادي مورد سرزنش است و چه بسا فرد دشمن خدا و رسول معرفي گشته ، مزدور بيگانه شمرده شده 

  .و حكومت بدين تهمت جان فرد مورد نظر را بگيرد
از نمونه هاي اينگونه ... حاكميت كليسا در اروپا ، بني اميه و بني عباس درجهان اسالم و صفويه ، قاجار و

  .   حكومت اند
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  يجهنت

  دارنده چو تركيب طبايع آراست                                                            
  باز از چه فكنده بودش  اندر كم و كاست                                                                   

  گر نيك آمد شكستن از بهر چه بود ؟                                                                      
  ؟ ..!گر نيك نيامد اين صور ، عيب كراست                                                                  

  
  زيرا پس از گذر پرشتاب از اين سير تاريخي بايد پرسيد كه  .اين بخش از كتاب را بايستي مي آوردم

  :به قول سعدي بايد چه كرد؟ تا ا برسيم و تكليف چيست؟ مي خواهيم به كج
  آخر كم از آنكه دست و پايي بزنيم... زان پيش كه دست و پا فروبندد مرگ 

دينداراني معتقد هستند كه تنها ،  رفا و ديگران، عپيش بيايد كه علماي ديني  مكن است اين پرسشم
  . اند يمجريان يك نگرش و جهان بينآگاهانه يا ناآگاهانه 

از كجا شكل گرفته؟ منشأ آن از تفكر پوسيده ي عقل ستيزي و دانش گريزي و دشمني با آن پس خود 
   جاست؟ك

 نبود تا ما ايرانيان بخواهيم منشأ تفكر دشمني با علم رادركاركه انگليسي  به هرحال در قرن چهارم هجري
ر و آمريكاي انگليس استعمارگ را از انالتمهمه ي مشك امروزآن چنان كه . به گردن آن ها اندازيم هم

  .خوار مي دانيمجهان 
كجاست و چاره ي آن ازراستي سرچشمه ي اين همه گذشته پرستي و مخالفت با هر نوآوري به پس 

   چيست؟
بخشي از خود دين سرچشمه مي گيرد و بخشي از برداشت هاي نادرست يا بايد گفت در پاسخ 

  .سودجويانه از دين
   :دليل  به چند
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  :  )جزمگرايي( باورِ به جاودانگي يك نگرش  -1
  و الهي ، ازلي و ابديوده كه در دين يك انديشه هميشه اين ب، يكي از جبهه هاي جنگ ميان دانش و دين 

  -كه گام نخست پيشرفت دانش به شمار مي رود -ي نو شمرده مي شود و ديگر جايي براي انديشه ها
  . نيست
  . ي آموزه ها و گزاره هايي كه ادعا مي شود مطلق و هميشگي است ، روبروئيمما با يك سر ، در دين

در جامعه ي ديني همه چيز پيش تر با وحي توسط يك پيامبر گفته شده است و ديگر نيازي به انديشيدن 
انديشه هيچ اجازه ي اظهارنظري وجود ندارد و روند . انسان نيست تا مشكالت جامعه اش را برطرف كند

  . ي نداردپيشرفت مي شود كه جامعهاينچنين  .راكد است ؛ يا بسيار كند حركت مي كندامعه ي ديني ، در ج
از علم  طبق يك نظريه و مكتب )يا هر زمينه ي ديگري( اقتصاددر غرب امروزه مثأل . روشن تر بگويم 

ه با مشكل مواجه وقتي روند اين چرخ. (thesis) را مي گرداند ي بازار  عمل مي كند و چرخه اقتصاد
؛ و از دل آن نظريه يك تناقض بيرون بيايدنباشد  جواب گوي نياز روز، ي اقتصادي سابق نظريه  شود و

آنگاه نظريه اقتصادي نويني  (anti thesis) انديشه هاي آن مكتب اقتصادي به چالش كشيده مي شود
اين روند (syn thesis) .  د ندارنظريه ي پيشين را كامل مي كند و بدي هاي آن را شكل مي گيرد كه 

يعني اين سنتز هم پس از مدتي تضادي ديالكتيك از دلش بيرون مي آيد  .تكاملي همچنان ادامه مي يابد
ي علمي هرگاه يك نظريه بنابراين . كه آنتي سنتز است و سپس يك نظريه و سنتز جديد هستي مي يابد

 ؛ به بن بست رسيد ...) و ، علوم تجربي و رياضي لسفياجتماعي ، سياسي ، فرهنگي ، ف(در هر زمينه اي 
  . به چالش كشيده مي شود و در پي اش نظريه ي تازه اي مي آيد

يعني اگر  .تكامل بسته است انديشه و مسيرِ شان ، اين روند ديني اما در جوامع اسالمي با حكومت هاي
 1400كه  بخواهد در برابر نظر يا تزيو نقص و تضادي در آرا و دستورهاي اسالمي ببيند  فرهيخته اي،

كه دامنه اش ( اند ه دادهدر يك زمينو امامان شيعه يا بزرگان اهل سنت و صحابه ، اسالم سال پيش پيامبر 
 هاي همه ي ديدگاهعلمايي روبرو مي گردد كه  يك آنتي تز بدهد ، با سد) در همه ي زمينه ها هم هست

و مناسب  و بهترين و كاملترين مي پندارند پيامبر را ابدي مي دانند ...اجتماعي و سياسي و اقتصادي و
. پس شخص مورد نظر مرتد خوانده شده و جانش در خطر مي افتد !..براي همه ي زمان ها و مكان ها

تا  از جان بگذرد و دل به دريا زند بايد ؛ بخواهد براي پيشبرد انديشه ي خود گام برداردچنين كسي اگر 
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اينچنين است كه مي گويم  .را بشكند) ر عمومي جامعه ي مذهبيعلماي دين و افكا(سد راه ند بتواشايد 
بسياري از دانشمندان و انديشمندان ما دربرابر بعضي تزهاي . روند رشد علمي در جوامع ديني بسته است

فق به خلق حضرت محمد آنتي تزهايي داده اند اما به دليل تكفير شدن سريع از سوي علماي دين ؛ مو
   . سنتز نشده اند

ت تشكيل يعني حضرت عيسي حكوم. نداشتما را  بزرگ اروپا در رويارويي با كليسا ، مشكل بسياراما 
داشته دي اجتماعي و سياسي و اقتصا دامنه دارِ هاي ديدگاه آئين مسيحيت هم مانند اسالمنداده بود تا 

  . ابدي دانسته شودالهي و ، ا و كشيش هها توسط پاپ گونه دستور هايش باشد و اين
چندان گسترده اي را درباره ي اين دنياي  اشت و نظرياتدين مسيحيت بيشتر رنگ و بوي آن جهاني د

كم كم از عصر روشنگري به اين سمت ، به همين دليل . دارا نبود ، انسان ها و روابط اجتماعي شان
ا اسالم به دليل حكومتي كه پيامبر توانست ام .نجيدگُو ايمان شخصي مسيحيت در چهارچوب فردگرايي 

  . مي گنجدو سخت در چهارچوب فردگرايي اجتماعي تر از مسيحيت است ؛ تشكيل بدهد 
ما وقتي مي توانيم اسالم را از يك دين حكومتي به يك ايمان فردي تنزل دهيم كه ثابت كنيم بيشتر 

د بوده و در زمان هاي ديگر قابل كاربرد سياسيِ پيامبر براي همان دوره سودمن _دستورهاي اجتماعي
  .نيست

به سنت پيغمبر  - كه در دل نقل را برتر از عقل مي دانند -  راي مومنانبراي اثبات اين ادعا ، خوب است ب
ه داري توسط اسالم مثال خوبي است كه در اين موضوع مسئله ي به رسميت شناختن برد. استناد كنيم

امام  ماجراي بستن ماليات بر گله داران اسب در زمان حكومتيا  .باشدبايستي از مقتضيات زمان بوده 
  . )ع(علي 

خالف سنت رسول خرده مي گرفتند كه پيامبر زكات اسب نمي گرفت و كار تو ) ع(اسب داران از علي 
و بسياري از مسلمانان مدينه مركبي سواري  اين بود كه زمان پيامبر اسب كم بود پاسخ امام. خداست 

   .  اسب راهم مي گيريم شده و ثروتمندي مسلمانان ، زكاتاما اكنون با سرزمين هاي گشوده  .تندنداش
مسيحيت در اسالم را چون  همان دليلي كه گفتم ؛ شايد بسيار سخت بتوانيم با اين حال باز هم به

ست اما سخت ه .تا بدين وسيله برخورد ميان علم و دين از ميان برود چهارچوب فرديت قرار بدهيم
   .در تركيه شدچندي شدني است چنان كه 
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  ؟ !بايد چه كنيم كه اين سد راه پيشرفت خود را برداريم ولي اگر نشد ، 
ايمان (را به اسالمي حداقلي ) سياسي( پيشنهاد من اين است كه حتي اگر نتوانستيم اين اسالم حداكثري

گيريم و سپس براي آنكه از نفوذ مردمي شان دست كم بايد حكومت را از روحانيت بتبديل كنيم ، ) فردي
روحانيان بايد . در جامعه رايج نماييمنزنند ؛ فرهنگ گفتمان را  نكنند و دست به تكفير دانشوران استفاده

بدانند كه ديگر دوران خشونت و تكفير فرهيختگان گذشته و اگر ادعايي دارند بايد برايش استدالل عقلي 
   .اگر مي توانند. بياورند

  
  :  نكوهش اين دنيا -2

دنيا مالك نيست تا انسان  ، اصأل در جهان بيني ديني كهرويارويي علما با دانش شايد اين باشد  دليل ديگر
  . ها بخواهند براي بهتر شدنش تالش فكري و علمي كنند

ن دنيا محل گذر است و انسان ها همچون مسافراني اند كه خانه ي حقيقي شان آ نگرش ديني اين دنيادر 
كار  ، برود شخودآن بماند و بعد به خانه ي  كسي براي آبادي گذرگاهي كه قرار است دو روز در .است

   .نمي كند چنداني
آباد بدين معني كه تا دنيا  .هماهنگ كنند آخرت را با دنيا ؛ري نوسيبا تف چون امام خميني كوشيدندكساني 

وضع زندگي تالش فكري و علمي براي بهتر شدن «: امام مي گويد. نگردد آخرت هم آباد نمي شود
  )پخش شده از سيما( ».اسالم مخالفتي ندارد.عين ثواب است و توشه ي آخرتدراين دنيا خودش 

علمي نياز به آزادي انديشه دارد و  اين جنبه از قضيه را فراموش كرده بود كه تكاپوي فكري و اما امام
پس از آن  ؛ اورهاي ديني به چالش كشيده شوداز ب ت بعضيتالش فكري و علمي ممكن اسكه با ازآنجا 

  .ديگر علما نمي توانند شكيبايي كنند و باز هم بگويند كه تكاپوي فكري عين ثواب است 
علوم انساني و حتي ديني ما با بسياري از مباني  علماي،  نمي توان منكر آن شد كه امروز هم مانند گذشته

  .طبيعي و تجربي مشكل دارند
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   : تقديرگرايي -3
ه شده و اينكه هرچه باور به سرنوشت از پيش نوشت. علت ديگر عقب ماندگي جوامع استتقديرگرايي 

با اين فكر انسان باورش مي شود كه در  .د مي شود و انسان كاره اي نيست و اختياري نداردبخواه خدا
  .ها بايد خود را با آن وفق بدهدبر طبيعت شود و تن نمي تواند تغيير ايجاد كند و مسلط طبيعت هم

. حتي سياست هم وصل به آسمان است و اگر كسي حاكم شده خدا خواسته كه بشود از نگاه تقدير باوري
توجيه كننده ي ، ندارند و فلسفه ي قسمت و قضا و بال  زندگي فردي و اجتماعي خود اراده ايمردم در 

  . هر رويدادي در گذشته و حال و آينده است
  ؟..!پس نيك و بدش ز من چرا مي دانند        ن قلم قضا چو بي من رانندبر م

  
  :  )عقل ابزار جزمگرايانِ( متكلمان روحاني رهيافت كالميِ -4

   .نشأت مي گيردآموزه هاي كالمي از  در جوامع ديني رويارويي علم و دين دليل ديگر
ي دين انديشيده اند و خرافات وارد شده به متكلمان ، انديشمندان يك جامعه ي ديني هستند كه در چيست

  . به درستي تشخيص داده و در جهت مبارزه با اين بدعت ها برآمده اند -كه جزو ذات دين نبوده -آن را
  . بر آن ها ايراد و اشكالي نيست  چندان تا اينجاي كار

  ! ، سد راه پيشرفت دانش مي شوند؟ت كه چگونه همين متكلماناما جاي سوال اينجاس
با اين تفاوت كه  .دچار جزم گرايي اند ؛كه متكلم نيستند يمانند ديگر روحانياننيز بايد گفت علماي كالم 

در روند تعقلي خود به دليل تفكر بسيار در اصل دين و متكلمان . ابزار جزم گرايي آن هاست ، عقل
به  به زبان ديگر. نمي روند عقلگرايي مي ايستند و جلوتر حساسيت بر پاكسازي آن ، در مرحله ي نخست

مثأل (يعني يك گذشته ي آرماني . مي شودان پس از مدتي ايستا ممتكل ذهنِ  ، دليل همان گذشته گرايي
  .چنيني اندد و خواهان جامعه اي اين نرا مي ستاي) صدر اسالم

اي يا آن دسته از فرهنگ ه و انديشه اي دستاوردهاي نوين علمي و خرافات ، علماي كالم پس 
نظريات نوي  ياز اين رو. به يك چشم مي نگرند و با يك چوب مي رانند، همه را  زيباي ملّي و قومي
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مار مي آورند و قدرت تمييز به شتازه  بدعتمانند خرافات وارد شده در دين نوعي علمي و فلسفي را نيز 
  .را از هم ندارند اين ها

  :رده اند استاد شفيعي كدكني چه نيكو اين گروه را توصيف ك
  شكردند به داسِ كهنه ي خود درو اَ ...  ش ان كه هرچه ديدند نو اَياين مدع

  شبي شبهه بزِ لنگ شود پيشرو اَ ...  آري گله را چو روي واپس آرند 
غير متكلم دين و ايمان امروز  انروحاني. از روحانيان غير متكلم جداست انشراه  متكلم انروحانيالبته 

اما روحاني متكلم خواهان تصفيه ي . ندستند و خواهان حفاظت از آن هبه حق مي دان جامعه را خوب و
  .دع مي شوديگر روحانيت واق مورد خشم نخست آن درآيد و شايد به همين دليل تا به شكل دين است

ا ر كه دانش به اين كار مي پردازند ؛و خون كسي را حالل شمردن جاي تكفير كردن ويژه كه متكلمان به به
د كه هرچه در آن آمده حقيقت ند و نشان دهند و به تفسير و تشريح كتاب خدا بپردازنبا دين سازگاري ده

علم كالم به جاي تالش در راه شناخت ، به سخن ديگر . فكر كردمحض است و نمي شود طور ديگر 
   .توجيه استجهان و رسيدن به حقيقت ، سعي در توجيه و تفسير امروزي از دين دارد و نوعي مكتب 

قت به دنبال حقي دن كه با ابزار خرَبه جاي آكليسا ،  ما نيز مانند فالسفه ي اسكوالستيك علماي كالمِ
ش پذيرفتنكه آن دسته از آموزه هاي ديني  تا در پي اين هستند عقالني و منطقي پديده ها باشند ،تجربي ، 

  .كنندعقالني شري سخت است را توجيه براي عقل ب
كالمي ناخواسته ارزش دين را هم پايين مي آورد زيرا مي خواهد آموزه هاي ديني را با نظريات رهيافت 
  . روز هماهنگ جلوه دهد علميِ

امروز آن باطل كننده ي ديروز آن است را گاهي چرا بايد بخواهيم علمي كه روز به روز ژرفتر مي شود و 
از همين . ز نقصان دانش ما باشد نه از نقصان دينبا دين سازگاري دهيم؟ شايد تناقض ميان علم و دين ا

  زيرا زماني دانشمندان ماده را نابود نشدني . امروز پايه هاي ماترياليسم به لرزه افتادهروي است كه 
اما امروز در فيزيك كوانتوم به ما مي گويند . مي دانستند و بنيان مادي گرايي بر همين اصل استوار بود

خُرد كني نابود مي شود و ديگر چيزي از آن نمي ماند  اگررا ماده است  ذره ي هركه كوچكترين  يك اتم
  بي وزن مي گردد و تبديل به چيزي غير مادي مي شود كه . خواص مادي خود را از دست مي دهد! 

  !نمي توان نامي بر آن گذاشت 
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ديده بگيريم و به نام هيچكدام نا ، كه گاهي ميان علم و دين مي بينيمرا شايد بهتر باشد كه ما تضادي پس 
  . هنگ نشان شان دهيمهما تالش نكنيم كه هرطور شده همچنين. ا آن ديگر برنخيزيم به ستيز ب

وقتي از اتاق فكر و آزمايشگاه و دانشگاه بيرون مي رويم ، دم در مسجد عقل خود را مانند كفش هايمان 
           .خدا را ستايش گوييمعاشقانه  زير بغل بگذاريم و

  .ديده مي شوددر ميان روحانيان و حتي دانش آموختگان ما كالمي هنوز  رهيافتافسوس كه ولي 
ايمان ي اهل انديشه ي ما نخست حت اشكال كار اينجاست كه به دليل شناسنامه اي شدن دين و ايمان ، 
ن را اسير يك دگم موضوع اين هست كه ما نخست ذهن ما. ورده اند و سپس به دنبال انديشيدن رفته اندآ

مي خواهيم انديشه ي خود را ؛ ذهن بسته و غل و زنجير شده  ؛ سپس با اين كرده و ايستايش مي نماييم
كه شدني نيست و نهايت تالش ما شايد اين شود كه پس از عمري تكاپوي فكري . به پرواز دربياوريم

براي پرواز مرگ سهراب است و ديگر  بتوانيم غل و زنجير انديشه ي خود را بشكنيم كه نوشداروي پس از
و  را گذرانده ايم - كه عقل مان استعداد پويايي داشته - زيرا در اين راه ، دوره ي جواني  .انديشه دير شده 

  .و دگم و جزمِ ديگري استپيري خود زنجير 
  .بسياري از استادان دانشگاهي ما امروز به اين درد دچارند بي آنكه خود بدانند

 معلومات بااليي هم داشت پرسيدمدر دوران دانشجويي از استادم كه سطح  خوب به ياد دارمبراي مثال 
  شما كه . آورده است هم محكمي دليل عقلي ت از هم جدا باشند ودين و دول ظر جان الك اين استن

انديشه ي نكه خود بداند كه استاد بي آ يك دليل عقلي بياوريد؟. مي گوييد اين دو مقوله بايد باهم باشند
  . خود را در چاه جزمگرايي انداخته و ايستا شده است به نقل حديث و سيره ي ائمه استناد مي كرد

در ميام مردم عادي رواج يافته  كالمي ، نيزبرداشت هاي جزم گرايي ها همراه با اين  نمونه ي عاميانه ترِ
دانشمندان تازه كشف كرده اند كه . يريدمثال وقتي به شما مي گويند ببين اسالم دستور داده روزه بگ. است

   ...ياين چنينوب است و مثال هايي روزه چقدر براي معده خ
  در اصل موضوع تفاوتي  ، و چه اندازه اش فريب جداي از اينكه اين سخن ها چقدرش راست است

 ندار اشتباهاين پ در ذهن فرد به صورتي ناخودآگاه حرف هاي دل خوش كُنَكي ؛ اين گونهنمي كند كه با 
  ..!كه اگر چنين است با وجود دين ما ديگر نيازي به علم نداريمايجاد مي شود 

  ما روزه  مي گفتاو  زيرا. حق مي دهيم كنيم به امثال امام محمد غزالياز اين دريچه كه به قضيه نگاه 
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ا به خدا اعتقاد م. مي گيريم چون خداوند فرموده نه براي اين كه علم مي گويد براي تندرستي خوب است
علت  اند گفتهود كرده نه براي اين كه فالسفه داريم چون خداوند خود با انسان سخن گفته و اظهار وج

  .ي است و جهان يك علت غايي داردالعلل يك
اين گونه . داشته باشيم) علم و دين(متضادگاهي به نظر نگارنده ما نبايد سعي در يكي كردن اين دو مسير 

هركدام آزادانه راه بايد بگذاريم . مي شودهم بلكه جنگ و ستيزشان بيشتر ، كنند هيچ  باهم آشتي نمي
   .خودش را برود تا با خشونت يكديگر را سركوب نكنند

 همه ناآگاهانه به تركيب علم و دين ، از استاد تا شاگردو  از باسواد و عامي؛  امروز نيزافسوس كه اما 
 ، دانشمندان مي گوينداي هماهنگ نشان دادن علم ودين به مردم تالش بردر راستاي  مثال .دامن مي زنند

با ها انسان زرگ به وجود آمده يا اثر انگشت هستي از يك انفجار ب جهان كشف كرده اند كهتازه امروز 
  به كل  ، ، ها سپس از اين جزآن . اشاره كرده است پيش بدان هاقرنقرآن يگران فرق دارد درحالي كه د

  » !..ندبيرون مي آور، ي علم شان را از قرآن آمريكايي همه  دانشمندان« :   ند كهمي رو
  ؟  را چگونه تسكين دهيم ه دار شده ي خودزنيم ، غرور جريهما اين حرف ها را ن به راستي اگر

همه قرن قرآن را داشتيم و هيچ  اگر اين طور است پس چرا ما اينكه يد كسي نيست به اين جنابان بگو
  ريشه ي علم راهم از بيخ و بن كنديم؟ ،مي كه از آن بيرون نياورديم هيچعل

جنابان قرآن كه نيامده به ما فرمول فيزيك و پيوند مولكولي و مسئله ي رياضي  كسي نيست بگويد
  . بياموزد

آن هم راه خوب بودن از ديدگاه حضرت  .دهدراه خوب بودن را نشان ما ب قرآن كتابي است كه سعي دارد
دارد و مفاهيمش كهنه نمي شود به اين دليل  هميشه براي بشر تازگيسخن قرآن  اگر باور داريم .حمدم

، زشتي مفاهيمي چون راستي ، عدالت جويي . كه هميشه براي انسان ارزش اندرا داراست اصولي است كه 
 - خودش را دارد و در بسياري از جزئيات ، هر اجتماعي در هر دوره اي مصالح  وگرنه. وغيرهكم فروشي 

نمي شود كه بعضي قوانين اجتماعي را كه پيامبر براي جامعه ي بدوي آن   - همانگونه كه پيش از اين گفتم
شمرد و خواست عين آن ها را در همه ي جوامع و دوره هاي  ، جاودانهروز عربستان مناسب ديده 

باشد تا به وسيله ي آن  دانشوي خدادادي اش پي جبشر بايد خودش با عقل . گوناگون به اجرا گذاشت
   .جامعه را حل كندروز مشكالت 
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  : روحاني مداري  -5
امر اري در متولي گري و روحاني مداز خود دين نيست بلكه از شكاف ميان دانش و دين ،  دليل ديگر
و دك اندك اناين گروه در هر جامعه اي . شان استننبودشان بهتر از بود )هرديني(متوليان دين. دين است

عد اقتصادي ، اجتماعي ، مذهبي و سياسي به نفوذ و قدرت قابل توجه اي دست مي در طول زمان از ب
اين نيروي علماي دين پيوند  .يابند و حكومت ها نيز ناچار بر نفوذ و قدرت آنان صحه مي گذارند

كه از قدرت علما  استنتيجه اين  ؛ م خدشه وارد شودتنگاتنگي با ايمان مردم دارد و اگر به ايمان مرد
چه دانش باشد . باشد مخالفند داشته پس علماي دين با هرچه كه زياني بر ايمان مردم . كاسته خواهد شد

   .چه سنت هاي قوميو نيته باشد رچه مد. هنر و چه فلسفه يا ادبيات
استفاده  خودآن ها به نفع نفوذ و قدرت سود آن ها در ناداني و خشك مغزي مردم است تا از سادگي 

  .نمايند
  .به نظرم شادروان دكترشريعتي به خوبي متوجه ي اين نكته شده بود

ي از نظر روحانيت سنّ. مطهري نيز به انواع پشتوانه ي اقتصادي روحانيت اشاره كرده استمرتضي 
 .به همين دليل خواسته هاي مردمي را در نظر نمي آورد. اقتصادي وابسته ي به حكومت ها بوده و هست

جامعه به سمت نوگرايي ردود مي كند و از طرفي نمي گذارد ، سنت هاي قومي شان را به حكم اسالم م
در نتيجه مردم تا اندازه اي بدوي باقي مي مانند و اعتقادات شان بسيار شبيه  .برودو مدرنيته علمي 

ولي  .ايشان بشورندطبق همان باورها نيز به خود اجازه نمي دهند عليه علم. باورهاي صدر اسالمي است
و استقالل  نگرش هاي خود مد نظر قرار دهند علماي اهل سنت بايد خواسته هاي دولت ها را در فتواها و

  .راي نداشته باشند
. روحانيت شيعه در گذشته به حكومت ها وابستگي اقتصادي نداشت يا وابستگي بسياري كمي داشتاما 

وابستگي ارتزاق مي كرد و  ،ي پرداخت وجوهات مردم لهيروحانيت شيعه از راه سهم امام و به وس
مي توانست به راحتي روياروي حكومت ها بايستد و به به همين دليل هم  .اقتصادي اش به مردم بود

مي بايست در فتواها و به دليل همان وابستگي اقتصادي به مردم ليكن . اهداف آنان جامع عمل نپوشد
يك د و اگر در نند ، خواسته هايشان را در نظر بگيرنرا رعايت ك ردمم جانب سنت هاي قوميِ ديدگاه ها،

ان توانايي مخالفت روحانيت شيعه چند ، نظريات نويي وارد جامعه مي شد كه اجتماع پذيرايش بود مقطع
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را را با دين جريان نوگو سپس خود روحانيت، آن با آن را نداشت و كم كم دست از مخالفت برداشته 
فقه به همين دليل مي گويند  .مي داد و تضاد دين با آن انديشه ي تازه را توجيه مي كردهماهنگ جلوه 
  .  تسنن نيست فقه شيعه پوياست و

گروهي كه وابستگي . ايران دوگروه شده اند اندك اندك روحانيت شيعه درامروز اما از دوره ي صفويه تا 
قومي و يا  -ي بينند خواسته هاي خرافي ، سنتياقتصادي و مقامي به حكومت دارند و از اين رو نياز نم

خواهان همان اسالم صدر  پس. جوامع شهري را تحمل كنند نوگراييِخواسته هاي مدرن و بلعكس 
روحانيان حكومتي ما از اسالم روز به روز شباهت بيشتري به  امروز به همين دليل برداشت .تاريخي اند

اطيع اهللا و اطيع الرسول و اولل امر « هم تفسير تازه ي آنان از آيه نمونه اش . اسالم اهل تسنن پيدا مي كند
  . است كه به تفسير اهل سنت مي ماند» منكم

روحانيت غير حكومتي هنوز وابسته ي به وجوهات مردمي اند و سنگ مردم را به گروه از سوي ديگر  
ه طرفدار مدرنيته كه هردو خواست سينه مي زنند و به صورتي تضادگونه هم طرفدار خرافات قومي اند و هم

  .از مردم استخاصي ي  هاي طبقهي 
. ، آن را مطابق با همين فرمول خواهيد يافت كنيددر مشروطه را نيز بررسي  ي شيعهاگر عملكرد علما

جريان شيخ فضل اهللا كه وابسته به حكومت بود برداشتي خشن و صدر تاريخي از اسالم داشت و مخالف 
مشروطه كه خواست ، اما علماي غير حكومتي مثل ناييني و طباطبايي . بود )روطيتمشبدعت ( نوين 

  . مردم بود را با اسالم قابل جمع مي خواندند
چندان به حال ما تفاوت نمي كند و در هر دو  ي مالي و مقامي،هر دو شكل اين وابستگي هابه هرحال 

  .تند و متعصب و نادان مي ماننداسير هس ، رامفت خو صورت مردم در قفس اين جزمگرايانِ
همه  داشته باشند ، خود به خودخواندن و نوشتن سواد  ان مي پنداشتند اگر همه ي مردمزماني روشنفكر

  . رددر مشكل ناداني مردمان برطرف مي گچيز حل مي شود و ديگ
فرهنگ ، در پي سال ها قدرت و نفوذ  را هرگز نديده بودند كه روحانيانايشان آن روي سكه  اما

ما ا همه ي مردم سواد خواندن و نوشتن دارند تقريبأامروز ما مي بينيم كه . مسلمانان را شفاهي كرده اند
  حوصله  ؛ كه باال تا پائينش نوشته شده باشد بدهيمرا مردم عادي يك كاغذ  اگر به. اهل مطالعه نيستند

  . دنند بخوانننمي ك
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 ديداري و شنيداري نمي تواند جايگزين ي هيچ رسانهم مرد سطح فرهنگدر حالي كه در باال بردن 
  . شود نوشتار
و تشنه ي  با خواندن است كه آدمي تازه مي داند كه نمي داند. دست نويسنده بازتراست، شتن كتاب در نو

هميشه هم تبليغ كتاب و كتابخواني شود ، شايد نتيجه اش  اگر، با رسانه هاي ديگروگرنه  .دانايي مي شود
  . خردفرد برود كتاب طالع بيني چيني را بباشد كه اين 
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  پاورقي
 چندين سال پيش كه جوانكي بودم روزي يكي از دوستانم كه خيلي ادعاي روشنفكري . ياد يك خاطره افتادم -1

من او گفت به نظر . كمي در اين موضوع باهم بحث كرديم. باوهاي شيعي اش سست شده بود ، نزدم آمد تازه و  داشت
   ...! پسر خداست واقعأ مسيح

من به او گفتم توخيلي ناداني ؟ گفت چرا؟ گفتم چون به راحتي تحت تأثير تبليغات مسيحيت در شبكه هاي ماهواره اي 
من دارم به معصوميت امامان شك مي كنم و آن وقت تو ميايي و مي گويي كه  .بدون آنكه كمي بينديشي.قرار گرفته اي

  ؟!مسيح پسر خداست
  ديگران هم بكنند آنچه مسيحا مي كرد     فيض روح القدس گر باز مدد فرمايد  

از كودكي معجزات داشته ، كار بي ارزشي كرده و من ديگر براي چنين كسي در گهواره سخن گفته و  به راستي اگر عيسي
اگر خوب بودن قديسان . تاس به دنيا آمده ، تره هم خرد نمي كنم زيرا خودش با تالش خودش مسيح نشده بلكه مسيح

، خوب بودن شان ديگر چه ارزشي دارد؟ خدا اين ها را قديس و معصوم  ده و آن ها قديس زاده شده انداز روي اراده نبو
خطا ناپذير بودن و گناه نكردن شان مثل گناه نكردن فرشته . به دنيا تقديم كرده و در خوب بودن مجبورشان ساخته است 

كه در گناه كردن مختار بوده اما چشم پوشيده و - يك مادر مهربان و مومن يي باشد بدون شك مقام اگر آن دنيا .هاست 
      .در بهشت بسيار باالتر از انبياست  -خودش را وقف بزرگ كردن فرزندانش كرده

  
مه ي اردشير بابكان آشنا شويد ، عين نثر آغازين داستان كارنا) پهلوي(با ويژگي هاي زبان پارسي باستان براي اينكه -2

  :را مي آوريم 
پرستش اردوان بود  اويناگ هر پادگرامي تر داشت اَد  اَدتر آزرمي كنيزكان  آباريگ بود كه از آبايسينگاردوان را كنيزكي 

  .آن كنيزك كرده است
  

  ديگر: آباريگ .                              دلنشين: آبايسينگ 
  و: اَد                         دوست داشتني : آزرمي 

  آينه: به                                             اويناگ : پاد 
  
 زيرا بعيد نيست. براي نگاره هاي ايراني نيز بايد ازهمينجا گرفته شده باشد) برگرفته از ماني(مينياتورسبك نقاشي  -3

    .باشد ايي كشيدهماني در چين نگارگري كرده و از مردمان چشم بادامي نقش ه
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دانستند و خونش را ريخته و زنان و ) خارج شده از دين(طبق همين منطق هم بود كه امام حسين را خارجي  -4
مي توان . فرزندانش را به اسيري گرفتند و بي شك اگر از نوادگان پيامبر نبودند آن ها را به عنوان برده مي فروختند 

  .و از همان جايي به خاندان محمد ضربه زدند كه در اسالم مباح شمرده شده بود گفت قريش نقطه ضعف اسالم را يافت 
  
  .را نيز زنديق خوانده و سوزاندند  روزبه )منصور( هرچند بعدها نزديكان خليفه-5
  
ط خليفه ي معتزلي به زندان افتاد و با روي كار آمدن خليفه احمدبن حنبل پيشواي حنبليان در راه عقل ستيزي توس -6

   .احمدبن حنبل برداشت عقلگرايانه از دين را بدعت مي دانست .ي اشعري مسلك آزاد شد
  . نده اسرمشق محمدبن عبدالوهاب در جنبش سلفي گري و وهابيت بود، ابن تيميه  احمدبن حنبل و پيرو او

  
   .را مطلق در دست خود بگيرندقدرت به نظر مي آيد روحانيت از ديرباز به فكر اين بوده اند كه بر پايه ي اين ماجرا  -7
   
  .مي شود نمايندگان مجلس راهم با يك كيف انگليسي خريد البته زود فهميدند كه اشتباه پنداشته اند و -8
  
و ) حماسه ي حسيني(با مطالعه ي كتاب هاي . مطهري و امام خميني بعدها از كتاب شيعه گري كسروي اثر پذيرفتند_9
  .حتي اين اثر پذيري را احساس كردمي توان به را) واليت فقيه(

  
  .نوع ديگر باستانگرايي كه در اين دوره رايج شد و تا دوره ي ما ادامه يافته ، باستانگرايي قومي است -10
اما خط قرمز اينجاست كه . است خوب هم.خواهد آن را حفظ كندنگ و گويش ويژه ي خود را دارد و مي مي فرهقوهر 

  . ي جدايي طلبي كنند گروه هايي قوميت را مقدمه
  . در عصر جهاني شدن كه حتي ملي گرايي زير سوال رفته ديگر قومگرايي معني نمي دهد

از همان باستان در ايران اقوام گوناگون از سكاها گرفته تا كاسي ها ، ايالمي ها ، پارس ها و پارت ها و مادها كنار 
با وجود خرده  وهمگي خود را ايراني دانسته اند زيرا داشته اند يكديگر در اين سرزمين زندگي كرده اند و با هم آميزش

  .كالن فرهنگ يگانه داشته اند ،فرهنگ هاي گوناگون
بايد توجه داشت كه . كساني كه ار تاريخ آگاهي ندارند گاهي ايراني را به معناي پارسي مي گيرند كه اشتباه بزرگي است

  .كان كردهاي امروزي اند همان قدر تالش كرده اند كه پارس هادر تشكيل تمدن در اين سرزمين مادها كه نيا
خود كورش مادرش از قوم . در سنگ نگاره هاي تخت جمشيد ؛ مرد پارسي و مادي كنارهم و هم پايه ي هم ايستاده اند

  . بود) همدان(ماد و اهل هگمتانه 
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سته از حمالت اقوام كوشاني به درون ايران يا سكاها يعني سيستاني ها ، نگاهبانان تمدن ايران زمين بودند و پيو
   .است وري ها براي ما به يادگار ماندهحديث رستم هم از همين دال. جلوگيري مي كردند

  . پارت ها هم كه همان خراساني ها بودند
  . در خوزستانهم ايالمي ها  .ور مي زيستند كاسي ها دركاشان و شمال و شمال غرب كش

آنان در آغاز از نظر نژادي . سرزمين اصلي ترك ها منطقه ي ماوراالنهر است. رك در كشورماناما ريشه يابي واژه ي ت
در دوره . در دوران هخامنشيان جز اياالت ايران بود اين سرزمين .آريايي خالص بودن كه بعدها با تاتارها درآميختند

و زبان  ظر فرهنگي جز تمدن ايران بوده استهميشه از ناز نظر سياسي از ايران جدا شد ولي  هاي بعد هم هرچند گاهي
همين سمرقند ماوراالنهر : ساده تر بگوييم  .نيز در كنارش دارند رسمي شان نيز فارسي است كه البته گويش هاي محلي را

. پديد آمده اندي خراسان و توراني هاي آن سوي رود جيهون از آميزش پارت هاكه مردمانش . است و بخاراي خودمان
   .مثال هاي خوبي از اين آميزش قومي اند و فرود ، سهراب، كي خسرو  .ياد شدهن نكته در شاهنامه فراوان از اي

  . ترك هاي تركيه مهاجراني هستند كه از ماوراالنهر به آنجا آمده اند. پس اصل ترك ربطي به تركيه ندارد
يكي اهالي آذربايجان . همه ي آنان ترك مي گوييم يعني چند قوم هستند كه به. اما در ايران امروز چند جور ترك داريم

را ترك ميخوانيم كه نياكان شان ) است زادگاه زردشتيا آذربايگان به معني محل نگهداري آتش مقدس در سرزميني كه (
ند ودو مادي ها ب) خود واژه ي قزوين تغيير يافته ي نام كاسپين است(سه قوم ماوراالنهريان كوچيده به آنجا ، كاسي ها 

  .كه در آذربايجان باهم آميخته اند
  . هستند و يا آذربايجاني ها ايران نيز ماوراالنهري ها ترك هاي ديگر پخش شده در همه ي

  .ان مغولي انداما در واقع ترك نيستند بلكه زردپوست. البته ما به يك گروه ديگر هم ترك مي گوييم
   .بعضي هم كه نژاد عربي دارند

  
ر سياست خارجي جمهوري اسالمي ياد سخني از ايشان افتادم كه كامأل بيانگ.ياد بازرگان به ميان آمد سخن از زنده -10
من اسالم را براي ايران مي خواستم و امام ايران را «: ايشان درباره چرايي اختالف شان با امام خميني گفته بود . است

  » .براي اسالم 
چگونه سرمايه هاي و بنگريم خارجي جمهوري اسالمي را بررسي كنيم  وقتي به عمق اين سخن پي مي بريم كه سياست

در حالي كه بسياري از مردم ما از نظر .مي ريزند تا شيعه را تبليغ كرده باشندكشورهاي عرب ملي ايران را به پاي 
  .اقتصادي و فرهنگي تهيدست هستند

  . در برابر تهديدات امريكا به روس ها تكيه كنند چگونه براي ماندن دست و پا مي زنند و به روسيه باج مي دهند تا
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