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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 مقدمه

 مصطفی حسینی طباطبائی
خواهیم از دیگران اقتباس کنیم  یکی از گرفتاریهاي بزرگ ما اینست که همه چیز را می

نداریم، بدتر از همه اینکه گاهی آنچه را که در میان ما موجود » اندیشۀ قائم بذات«و 
 خواهیم از بیگانگان بیاموزیم. میبریم نیز  است و ما، در میان آن بسر می

است که گویی در انتظاریم تا » اسالم«خداوند یعنی هاي  از آن جمله واالترین نعمت
اي  گوید و چه ارمغان تازه چه می دربارة آن :شناس روسی شناس غربی یا اسالم فالن شرق
 .اورد؟! براي ما می

و همیشه از  ،هاي مختلفی است گرفتار توطئه» شناسی غربی اسالم«غافل از آنکه 
ست، اگر چنین پنداریم که همۀ اخالص فکري و حسن نیت علمی برخوردار نی

اند و اغراض  در اسالم به تحقیق برخاسته اهللا قربة الیشناسان آمریکایی و اروپایی،  شرق

دلی  باوري و ساده سیاسی و تبلیغاتی و استعماري ایشان را کامالً آزاد گذاشته، دچار خوش
هاي  نشانههم در آثار حضرات نمایان باشد و »! دم خروسی«ایم به ویژه که  شده

البالي سخنان ایشان نیز مالحظه کنیم، این گرفتاري زمانی  در پاشی را ورزي و سم غرض
اند و آگاهی  کند که دیده شود کسانیکه اساساً بدنبال شناخت اسالم نرفته شدت پیدا می

پژوه مبتدي در مورد اسالم است سخنانشان با  آنها در این باره کمتر از اطالع یک دانش
دستۀ مزبور، در مسائل ریاضی یا  و راو بعنوان اینکه د ،شود ب ترجمه میآب و تا

از  ،اند اند و معروفیتی کسب کرده نظر شناخته شده اقتصادي یا فلسفی در دنیا صاحب
 .کنند! قضاوتشان دربارة اسالم نیز استقبال می
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 اطالعی و بیگانگی این عده نسبت به معارف عمیق در اینجا جز روشن کردن بی
 آید.  اسالمی چاره نیست، هر چند مدافعان و طرفداران متعصب را ناخوش

هجري)  1359این چند صفحه که ابتدا بصورت سخنرانی در رمضان سال جاري (
رسد، در پی  القاء شد و سپس بدینصورت بهمراه تغییراتی به نظر خوانندگان گرامی می

که در آن بکار رفته است در زمینۀ شده و با وجود ایجاز و اختصاري   همین مقصود تهیه
 مورد بحث گامی برداشته باشد.

  19/9/59تجریش                                                                  

 مصطفی حسینی طباطبایی                                                               
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خورد و  هاي دینی را می ضدمذهبی، بتدریج اندیشهمیدانیم که در دنیاي غرب افکار 
دهد اما سزاوار است این را هم بدانیم  بهنگام روبرو شدن با آنها گاهی استعالء نشان می

که علت این پیروزي آنستکه در برابر الحاد غربی، متأسفانه مذهبی قرار دارد که بر پایۀ 
 علم و عقل استوار نیست.

کند و مانند  سازد و نیروي خرد را تخطئه می تعقل جدا میمذهب غربی، ایمان را از 
کوشد تا خود را  شمارد. در حالیکه فکر مادي می می» عقل«را جانشین » دل«عرفان شرقی 

هاي خویش را محصول تفکر علمی قلمداد نماید و اگر چه  گرا نشان دهد و فرآورده عقل
دي بر مذهبی که ایمان را از دخالت چه هست در مواراما هر ،در این راه حقاً موفق نیست

 نماید. کند غلبه می عقل تجرید می
کتاب مقدس غربی، انجیل است. کتابیکه بنظر ما مسلمانان دست تحریف بدامان آن 

کنیم که  در انجیل به مواردي برخورد می ،رسیده و حقایقی را در آن واژگونه کرده است
 .آید! گویی بشمار میامروز سخن گفتن از آنها در برابر علم، کفر

در فلسطین زاده شد چند   هنگامیکه عیسی :خوانیم بعنوان نمونه در انجیل می
زمین، ستارة او را رؤیت کردند! و در پی آن ستاره به اورشلیم رسیدند  مجوسی در مشرق

ایستاده است. آنگاه با  لحم، زادگاه عیسی و در آنجا ستاره را دیدند که بر باالي بیت
 سجده کردند! (انجیل متّی، باب دوم). تمام، بدرون بیت رفتند و بر عیسیشادي 

کند که عقیده داشتند هر  روشن است که این افسانه، فکر منجمان قدیم را دنبال می
گردد  شود و با مرگش پنهان می اي دارد که با تولد او نمودار می شخصی در آسمان ستاره

تارة هر کس، از میالد و مرگ و حوادث عمر او خبر کوشیدند تا با نظر کردن در س و می
 دهند.

که » اسالم«کند و حق هم با او است. اما این مذهب با  الحاد، چنین مذهبی را نفی می
 ز آن بسیار ناچیز است فرق دارد.م خواهد شد آگاهی طاغوتهاي غرب، ابزودي معلو

 :کند و بانگ کتاب اسالم، علم را به ایمان همراه می
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يَ�ٰنَ ﴿ وتُواْ ٱۡلعِۡلَم َوٱۡ�ِ
ُ
ِيَن أ  .1]56الروم: [ ﴾ٱ�َّ

 :گوید دارد. قرآن می برمی 

ِيَن َ� َ�ۡعقِلُونَ ﴿  .]100یونس: [ ﴾َوَ�ۡجَعُل ٱلرِّۡجَس َ�َ ٱ�َّ
 .»کنند نهد که عقل را از باورهاي خود جدا می خدا پلیدي را بر کسانی می«

هایی نظیر  به چهارده قرن پیش بر افسانه یافتگان قرآن، نزدیک بهمین جهت تربیت
 کردند. آنچه در انجیل فعلی آمده اعتناء نمی

اگر در این « :گوید رفت شنید که منجمی می هنگامیکه به جنگ با خوارج می علی
لحظه حرکت کنی، بیم دارم که به مقصود دست نیابی و این آگاهی را از طریق نجوم 

 .»ام! یافته
 .»هر کس تو را در این باره تصدیق کند، قرآن را تکذیب کرده است« :امام پاسخ داد

 .فرمان حرکت داد» بنام خدا«آنگاه یاران خود را از آموختن چنین دانشی! نهی نمود و 
 ).78البالغه، خطبه  (نهج

                                           
 .» کسانى که علم و ایمان به آنان داده شده«یعنی:   -1



 
 

 هاي راست و دروغ وعده

هاي انجیل نیز مانند تعالیم نجومی آنست! مثالً انجیل به دوازه شاگرد  برخی از پیشگویی
آیند و بر تخت  دهد که در روز رستاخیز، آنها از مقربان خدا بشمار می وعده می عیسی

گویم: شما  عیسی ایشان را گفت: هر آینه بشما می«گوید:  داوري خواهند نشست. انجیل می
که پسر انسان بر کرسی جالل خود نشیند شما نیز به  اید در معاد، وقتی که مرا متابعت نموده
 ).19(انجیل متی، باب ». بر دوازه سبط اسرائل داوري خواهید نموددوازه کرسی نشسته 

خیان  خوانیم یکی از همین دوازه تن، بر عیسی گذارد که در انجیل می اما چیزي نمی
پیش از  شود. و عیسی فروشد و سبب مرگ وي می ورزد و او را به بهاي اندك می می

 ).26(انجیل متی، باب »! د نیافتیبهتر بودي که تول«گوید:  اش می مرگ خود درباره
زند  طبیعی است که چنین کتابی، بر آتش مکاتب ضد مذهبی در دنیاي غرب دامن می

انگیزد بویژه که بیشتر مردم چون از مدهب خود  و آنها را به مخالفت با اساس دیانت برمی
را به کلی کار دینی روند بلکه معموالً اف رویگردان شدند کمتر به سراغ مذاهب دیگر می

 کنند. ترك می
هاي سخت  بینیم قرآن در لحظه کنیم، می انجیل را کنار گذاشته، به قرآن که نگاه می

 :کند که تاریخ اسالم، پیشگویی می

 .]45القمر: [ ﴾َسُيۡهَزُم ٱۡ�َۡمعُ ﴿
 .»بزودي جمع کفار مغلوب خواهند شد«

 :گوید قرآن می

ِيَن َءاَمنُواْ ﴿ ُ ٱ�َّ �ِض وََعَد ٱ�َّ
َ
ٰلَِ�ِٰت لَيَۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم ِ� ٱۡ�  .]55النور: [ ﴾مِنُ�ۡم وََعِملُواْ ٱل�َّ

اند وعده داده تا در  خدا، به کسانی از شما مسلمانان که ایمان آورده و کردار شایسته کرده«
 .»این سرزمین، خالفتشان دهد
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 :گوید قرآن می

رَۡسَل رَُسوَ�ُۥ ﴿
َ
ِٓي أ  .]9الصف: [ ﴾بِٱلُۡهَدٰى َودِيِن ٱۡ�َّقِ ِ�ُۡظِهَرهُۥ َ�َ ٱّ�ِيِن ُ�ِّهِ ُهَو ٱ�َّ

خدا، رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا این دین را بر همۀ ادیان پیروز «
 .»گرداند

پذیرد، ابتدا کفار غرب  ها یکی پس از دیگري تحقق می بینیم این وعده آنگاه می
شود، بعد از آن، اسالم در برابر ادیان  فت اسالمی برپا میخورند سپس خال شکست می

یابد  ایستد و در مصاف با اقوام یهودي و روم مسیحی و ایران زرتشتی غلبه می جهانی می
 گردد. هاي قرآن بدین ترتیب ایفاء می و وعده

 رسد، شوند خبر به عربستان می یا مثالً هنگامیکه ساسانیان بر رومیان قدیم پیروز می
 :گوید قرآن می

وُم ﴿ �ِض وَُهم ّمِۢن َ�ۡعِد َغلَبِِهۡم َسيَۡغلُِبوَن  ٢ُغلَِبِت ٱلرُّ
َ
ۡدَ� ٱۡ�

َ
 .]3-2الروم: [ ﴾٣ِ�ٓ أ

شکست خوردند و بزودي در کمتر از ده  –سرزمین شام  –رومیان در نزدیکترین سرزمین «

 .»شوند سال پیروز می
 .پیشگویی کرده است!رود که قران  آنگاه تاریخ، بهمان راهی می

نهیم از تفاوت  هاي انجیل می هاي صدق را چون در برابر پیشگویی ما این قبیل وعده
کنیم که  افکنیم یقین می آئیم و چون در کتاب ملحدین غربی نظر می دو کتاب بشگفتی می

 ) در پدید آمدن الحاد، سهم مؤثري داشته است.مسیحیت (نه مسیح
آوریم که در کتاب  یچه، ملحد مشهور آلمان را بیاد میو گفتار فردریش ویلهلم ن

 :کند  این پیشگویی نافرجام را از انجیل نقل می» دجال«
باشند که تا ملکوت خدا را  گویم بعضی از ایستادگان، در اینجا می هر آینه بشما می«

 ). 9(انجیل مرقس، باب  »آید نبینند ذائقۀ موت را نخواهند چشید! که به قدرت می
(دجال، اثر نیچه، صفحه ...!» اي شیر مرد  ،به از این دروغ به« :نویسد آنگاه نیچه می

94.( 
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پسر « :گوید باره روشنتر از آنچه نیچه آورده، عبارت انجیل متّی است که می در این
انسان (عیسی مسیح) خواهد آمد در جالل پدر خویش به اتفاق مالئکۀ خود، و در آنوقت 

گویم که بعضی در اینجا  هر کسی را موافق اعمالش جزا خواهد داد، هر آینه به شما می
آید ذائقۀ موت را نخواهند  حاضرند که تا پسرانشان را نبینند که در ملکوت خود می

 ).16باب  (انجیل متی، .»چشید!
و اینکه قرنها سپري شده و کسی از حاضران آن مجلس نمانده که ذائقه مرگ را 

 .چشیده باشد ولی خبري از عیسی مسیح نیست!

 اخالق مثبت و منفی

اي از اندرزهاي اخالقی انجیل نیز از جمله اموریست که بانگ الحاد ساخته و  پاره
هنگامیکه پرور تلقی شده است.  اي ظالمه بعنوان نصایح منفی و تخدیرکننده و با موعظه

با شریر مقاومت مکنید بلکه هر که بر رخسارة راست تو طپانچه زند، « :گوید انجیل می
دیگري را نیز به سوي او بگردان و اگر کسی خواهد با تو دعوا کند و قباي تو را بگیرد، 

بور سازد دو میل و هر گاه کسی تو را براي یک میل مج ،عباي خود را نیز بدو واگذار
 ).5(انجیل متی، باب » همراه او برو!

شنویم  ولف را از غرب می در برابر این دستورات اخالقی، صداي ملحدینی امثال کري
 :کشند که معترضانه فریاد می

چون و چرا تحمل ظلم بکنم؟ چرا باید گردة خود را به  آخر چرا؟ چرا من باید بی«
اندازد من با خضوع و خشوع  او به صورتم تف می جلو تازیانۀ ارباب بدهم و وقتی

صورت خود را پاك کنم؟ چرا باید شرافت انسانی و رنجبري من پایمال او شود؟ چه 
کسی به چنین خفتی نیازمند است؟ چنین وضعی براي چه کسی مفید و به صالح است؟ 

کنند،  کشی می این وضع فقط براي کسانی الزم و سودمند است که از میلیونها انسان بهره
دهد تا با خیال آسوده و بیشرمانه به کار پست بپردازند،  این تعالیم به ستمگران امکان می
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نماید ماهیت  کنند کمک می و این واقعیت که انجیل به ایشان در ظلم و ستمی که می
(دربارة مفهوم انجیلها، از کروي ولف » سازد استثمارگرانه تعالیم انجیلی را آشکار می

 ).125و  124 صفحه
 زند.  شنویم که بانگ می در همین حال نداي قرآن را می

کنید و در راه نجات مردان و زنان و کودکان ناتوانی  آخر چرا؟ در راه خدا پیکار نمی«
 .»جنگید ...؟ ما را از این سرزمین ستمگران بیرون آر نمی ،خداوندا :گویند که می

ِيَن َوَما لَُ�ۡم َ� تَُ�ٰتِلُوَن ِ�  ﴿ ِ َوٱلُۡمۡسَتۡضَعفَِ� ِمَن ٱلرَِّجاِل َوٱلّنَِسآءِ َوٱلۡوِلَۡ�ِٰن ٱ�َّ َسبِيِل ٱ�َّ
ۡهلَُها

َ
الِِم أ ۡخرِۡجَنا ِمۡن َ�ِٰذهِ ٱۡلَقۡر�َةِ ٱلظَّ

َ
 .]75النساء: [ ﴾...َ�ُقولُوَن َر�ََّنآ أ

خوانیم که در واپسین زندگانیش بدو فرزند خود وصیت  را می و سخنان علی
 :کند که می

 .»دشمن ستمگر و یار ستمدیده باشید«
 ، جزء پنجم)47البالغه، وصیت  (نهج. »كونا للظامل خصامً وللمظلوم عوناً «

 تعریف مفهوم خدا 

 اند و را دگرگون ساخته» خدا«از هر گناهی بزرگتر آنست که در مسیحیت مفهوم 
 شده است.» بر اساس مذهب«اند که دستاویز حملۀ ماتریالیسم  بجاي آن چیزي نهاده

کنند و با  باره، گزارش آندسته از دانشمندان غربی که در علوم تجربی کار می این  در
 فکر مادي نیز همراه نیستند جالب است.

ب اطفال در هاي مسیحی اغل در خانواده« :نویسد دان آمریکایی می اسکارلندبرگ فیزیک
بشر به شکل خدا آفریده  آورند مثل اینکه اوایل عمر بوجود خدایی شبیه انسان ایمان می

 شده است!.
شوند و بفرا گرفتن و تمرین مسائل علمی  این افراد هنگامیکه وارد محیط علمی می

تواند با دالئل منطقی و  ورزند این مفهوم انسانی شکل و ضعیف خدا، نمی اشتغال می
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رود  ی علمی جور دربیاید و بالنتیجه بعد از مدتی که امید هر گونه سازش از بین میمفاهم
(اثبات وجود خدا، مقاله  .»شود مفهوم خدا بکلی متروك و از صحنه فکر خارج می

 ).16اسکارلندبرگ صفحه 
آیا منشأ این لغزش فکري را چیز دیگري جز همان تعالیم تحریف شدة انجیل باید 

گوید که پدر مسیح  آورد از کسی سخن می اه از خدا سخن به میان میدانست که هر گ
 .است؟!

عیسی چون این را گفت، چشمان خود را بطرف آسمان بلند کرده و «:گوید انجیل می
، »اي پدر! ساعت رسیده است، پسر خود را جالل بده تا پسرت نیز ترا جالل دهد :گفت

 ).17(انجیل یوحنا، باب 
 :گوید سنجیم که می فرازها را با آیات قرآن میما وقتی اینگونه 

اید، نزدیکست که  شک که چیزي گران آورده خداي رحمن فرزندي گرفته! بی :گفتند«
آسمانها از این وصف منفجر شوند و زمین شکافته گردد و کوهها درهم شکسته سقوط 

 .1»اند کنند، از آنرو که براي خدا رحمن ادعاي فرزندي کرده
الحاد غربی چه حق داشته که ایندو  :پرسیم فرو میرویم و آنگاه از خود میدر شگفتی 

 ن خصومت ورزد؟!او مذهب را به یک چشم نگاه کند و با هر دو یکس
بینیم که از اسالم چیزي جز  گردیم و می هاي بزرگ غرب! باز می سپس به کتب بت

 جنگند. اوهام خود میدانند و در مبارزه با اسالم نه با اسالم بلکه با  اندك نمی
کنند که در مخالفت با اساس مذهب شریکند،  در غرب، چهار بت فکري حکومت می

مغالطات آنها مغزهاي بسیاري را فرا گرفته و افکار گروه کثیري را به اسارت کشیده 
کوشند مدافع  است، آنها اگر چه از محیط ما دورند اما آثارشان بوسیلۀ کسانیکه اغلب می

                                           
ََذ ٱلرَّۡحَ�ُٰن َوَ�ٗ ﴿  -1 ْ ٱ�َّ ۡرَن ِمۡنُه َوتَنَشقُّ  ٨٩ا ا إِدّٗ  ًٔ ِجۡئُتۡم َشۡ� لََّقۡد  ٨٨ا َوَقالُوا َ�َٰ�ُٰت َ�َتَفطَّ تََ�اُد ٱلسَّ

ا  َباُل َهدًّ �ُض َوَ�ِرُّ ٱۡ�ِ
َ
ن َدَعۡواْ لِلرَّ� َوَ�ٗ  ٩٠ٱۡ�

َ
 .]91-88[مریم:  ﴾٩١ا أ
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شود در گروهی  نسخه بدل! این عده شمار آیند پیاپی در شرق منتشر می طرز فکر و
 سازد.  حقیقت اسالم را مجذوب می بیگانه از حکمت قرآن و

این چهار رکن الحاد برتر اندراسل، سارتر، فروید و مارکس هستند. هر کدام از این 
 پندارند چهار نفر با دیگري مخالفند و خود را نائل بدرك حقایق می

توانم با فلسفۀ مارکس موافقت داشته  من نمی« :نویسد اسل دربارة عقاید مارکس میر
، (در ستایش فراغت، از راسل، »باشم چه رسد به ماتریالیسم و امپریو کریتیسیسم لنین

 ).130فصل مربوط به کمونیسم و فاشیسم صفحه 
در « :گوید کند و می هاي او یاد می در جاي دیگر با لحنی تحقیرآمیز از سارتر و اندیشه

گوید؟ و میل هم ندارم کسی  دانم این آدم چه می مورد سارتر، من مدعی نیستم که می
(عرفان و منطق، از راسل، بخش الحاقی ». تصور کند که من مفسر نظریات او هستم!

 ).179مباحثۀ راسل با کاپلسون، صفحه 
» نقد دیالکتیکی«هورش بنام فروید و سارتر نیز با دیگران مخالفند، سارتر در کتاب مش

رفیق و شریک مارکس » فردریک انگلس«کند و به مخالفت با  آراء مارکس را رد می
تیک در طبیعت  انگلس، مدعی است که به کشف دیالک« :نویسد خیزد. در آنجا می برمی

». تیک را به تباهی کشانده و از میان برده است! اما با این ادعا دیالک ،نائل آمده است
 ).207شاسی، اثر گورویچ، صفحه  تیک و جامعه (دیالک

آنجا که از اختالف روانکاوي وجودي و » هستی و نیستی«همچنین در فصلی از کتاب 
 دهد. آشکارا نشان می» فروید«گوید مخالفت خود را با  روانکاوي تجربی سخن می

اند ولی  این عده چنانکه گذشت هر چند در موارد گوناگون با یکدیگر مخالفت کرده
کنند اسالم  در عدم توافق با مذهب اتفاق نظر دارند، اما مذهبی که ایندسته با آن مبارزه می

 .خبرند که باور کردنی نیست! زیرا این نوابغ قرن بیستم چندان از اسالم بی ،نیست
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 راسل اسالم از نظر 

ایست که در بهترین  زاده این برتر اندراسل، حکیم عصر دانش و تکنیک است. اشرف
هم به زبان او ترجمه شده و تاریخ  ص هاي انگلیس تحصیل کرده، قرآن محمد دانشکده

عرب و اسالم به آسانترین صورت در دسترس او قرار گرفته است، اینکه شنیدنی است 
گوید؟ او در کتاب  م و تأثیر آن بر عرب جاهلی چه میکه وي دربارة اهمیت نهضت اسال

 :نویسد می» بینی علمی جهان«
در مورد عربهایی که به  :اش اطالعات بیشتر داریم مثال روشنی ذکر کنم که درباره«

اند تغییر عاداتی که بر حسب این ایمان در آنان بوجود آمد، به سختی  محمد ایمان آورده
اداتی که آمریکائیان با قبول والستد (قانون تحریم مشروبات کرد از تغییر ع تجاوز می

الکلی که فقط چهارده سال ادامه یافت) بعمل آوردند و هنگامیکه بستگان شکاك محمد 
تصمیم گرفتند که در سرنوشت او سهیم شوند، شدند زیرا تغییراتی که او در زندگی آنان 

 .1)174اندراسل صفحه  رر برتبینی علمی، اث (جهان» خواست خیلی ناچیز بود! می
ها بت از  کدام محققی است که امروز نداند هنگامیکه اسالم ظهور کرد، عرب، ده

  :گفت نمود، عالم پاداش و جزا را بکلی منکر بود و می سنگ و چوب و فلز را پرستش می
 حديث خرافة يا أمّ بكر!  حياة ثم موت ثم بعث

میرد، آنمرد بجز  کرد. چن مردي پدرش می بگور میشمرد و زنده  دختران را ننگین می
از نوع اشیاء  عنی زن در جامعۀ عرببرد (ی مادر خود بقیۀ همسران پدر را به میراث می

هاي خود  کاري چندان در مکه رواج داست که فواحش بر بام خانه بود نه اشخاص!) زنا
 از امور جاري و عادي بود.اي  پرچم افراشته بودند! رباخواري، شرابخواري، تفاخر قبیله

                                           
 از انتشارات دانشگاه تهران. -1
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داد طواف کردن عریان در  عبادتی که عرب براي رفع مشکالت دنیوي خود انجام می
و دست بهم کوفتن و صفیر کشیدن بود! دانش عرب محدود به سرودن  ،پیرامون کعبه

 .اشعاري در وصف زن و اسب و شتر و شواب و بیابانها بود و ..
بلکه خداي شما، خداي « .1»پرستم پرستید نمی میاي کافران! من آنچه را که شما «

 .2»آسمانها و زمین است
هر کس پاداش و  که آنگاه« .3»ایم ما از آن خدا هستیم و بسوي او بازگشت کننده«و 

بر شما حالل «و . 5»نکشید : فرزندان خود راپس« .4»شود کیفر کردارش کامال داده می
و به « .7»و با همسران پدرهاي خود زناشوئی مکنید« .6»نیست که زنان را به میراث برید

و ها  شراب و قمار و بت« .9»و از ربا هر چه باقیمانده ترك کنید« .8»زنا نزدیک نشوید
ل خود براي ادر امو« .10»تیرهاي قرعه، پلید و کار شیطان است از آن دوري کنید

کنندگان به عدالت باشید و براي خدا  قیام« .11»محرومین اجتماع سهم معینی قرار داده

                                           
َها ٱۡلَ�ِٰفُروَن ﴿ -1 ُّ�

َ
� ۡ�ُبُد َما َ�ۡعُبُدوَن  ١قُۡل َ�ٰٓ

َ
 .]2-1[الکافرون:  ﴾٢َ�ٓ أ

�ِض ﴿ -2
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� �ُُّ�ۡم َربُّ ٱلسَّ  .]56[األنبیاء:  ﴾بَل رَّ

آ إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعونَ إِنَّا ﴿ -3 َّ�� ِ  .]156: ة[البقر ﴾ِ�َّ

ٰ ُ�ُّ َ�ۡفٖس  ﴿  -4 ا َكَسَبۡت  ُ�مَّ تَُو�َّ  .]281: ة[البقر ﴾مَّ

ۡوَ�َٰدُ�م﴿ -5
َ
 .]151[األنعام:  ﴾َوَ� َ�ۡقُتلُٓواْ أ

ن تَِرثُواْ ٱلّنَِسآءَ ﴿ -6
َ
 .]19[النساء:  ﴾َ� َ�ِلُّ َلُ�ۡم أ

 .]32[النساء:  ﴾َوَ� تَنِكُحواْ َما نََ�َح َءابَآؤُُ�م﴿ -7

 .]32[اإلسراء:  ﴾َوَ� َ�ۡقَرُ�واْ ٱلّزَِ�ٰٓ ﴿ -8

ْ وٰٓ َوَذُرواْ َما بَِ�َ ِمَن ٱلّرِ�َ ﴿ -9  .]278: ة[البقر ﴾ا

ۡزَ�ُٰم رِۡجٞس ﴿ -10
َ
نَصاُب َوٱۡ�

َ
َما ٱۡ�َۡمُر َوٱلَۡمۡيِ�ُ َوٱۡ� ۡيَ�ِٰن فَٱۡجَتنُِبوهُ ّمِۡن َ�مَ  إِ�َّ  . ]90: ة[المائد ﴾ِل ٱلشَّ

ۡعلُومٞ ﴿ -11 ۡمَ�ٰلِِهۡم َحّقٞ مَّ
َ
آ�ِِل َوٱلَۡمۡحُروِم  ٢٤ِ�ٓ أ  .]25-24[المعارج:  ﴾٢٥ّلِلسَّ
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و « .1»گواهی دهید، هر چند به زیان خودتان یا پدر و مادر و نزدیکانتان تمام شود
تفاخر را بکنار نهید  .2»عدالتی دربارة آنها وادار نکند اي شما را به بی دشمنی با هیچ دسته

 .3»از دیگران تقوي داشته باشدتر است که بیش  نزد خدا کسی از شما گرامی«و بدانید که 
اي ه قرآن، عرب را به اندیشیدن در آسمانها، در زمین، در وجود انسان فرمان داد و راه

  :دانش را بسوي او گشود، گفت
در زمین بگردید و بنگرید که آفرینش را چگونه « .4»در آسمانها بنگرید که چیست؟«

 .6»بینید؟ را نمی ها و در وجود خودتان، آیا نشانه« .5»آغاز نهاد
قرآن، بجاي فساد و دشمنی و پراکندگی، براي عرب ایمان و برادري و وحدت 

در جهان  را و او را پس از قرنها خفتن بیدار و زنده نمود، عرب ،سیاسی به ارمغان آورد
شدگان پیغمبر بودند، ایران و مصر و روم  که تربیت . و در همان عصر، صحابۀسربلند کرد

شرقی (بیزانس) را درهم شکست و بخود جذب کرد، شگفتا! اگر عرب جاهلی خود با 
 این تعالیم آشنا بود و چنین ایمان و تربیتی داشت چرا قبالً خاموش و مرده بود؟

گر عقاید کرد؟! ا به تسخیر امپراطوریهاي عظیم اقدام نمی ص چرا پیش از محمد
تفاوتی نداشت پس آنهمه نبردهاي خونین ایشان با  انبا اعتقادات عرب چند ص محمد

 او بر سه چه بود؟
دراسل در تمام عمر یکبار قرآن را با تأمل و انصاف نخوانده است تا شک نیست که ان

ه اما آیا انجیل را هم نخوانده ک ،بتواند حقایق آنرا از أباطیل دوران جاهلیت بازشناسد

                                           
ِٰمَ� ﴿ -1 ۡقَر�ِ�َ ُكونُواْ قَ�َّ

َ
يِۡن َوٱۡ� وِ ٱۡلَ�ِٰ�َ

َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
ٰٓ أ ِ َولَۡو َ�َ  .]135[النساء:  ﴾بِٱۡلِقۡسِط ُشَهَدآَء ِ�َّ

ْ  َٔ َوَ� َ�ۡرَِمنَُّ�ۡم َشَ� ﴿  -2 �َّ َ�ۡعِدلُوا
َ
� ٰٓ  .]8: ة[المائد ﴾اُن قَۡوٍ� َ�َ

ۡ�َقٮُٰ�مۡ  ﴿ -3
َ
� ِ ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد ٱ�َّ

َ
 .]101[الحجرات:  ﴾إِنَّ أ

َ�َٰ�ٰتِ ﴿ -4  .]101[یونس:  ﴾ٱنُظُرواْ َماَذا ِ� ٱلسَّ

�ِض ﴿ -5
َ
 ٱۡ�َۡلقَ  ِسُ�واْ ِ� ٱۡ�

َ
 .]20[العنکبوت:  ﴾فَٱنُظُرواْ َكۡيَف بََدأ

وَن ﴿  -6 َفَ� ُ�ۡبِ�ُ
َ
نُفِسُ�ۡمۚ أ

َ
 .]21[الذاریات:  ﴾٢١َوِ�ٓ أ
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یابند و از بوته،  د، از خار انجیر را نمیوش اش شناخته می هر درخت از میوه« :گوید می
 ؟! (انجیل لوقا، باب ششم).»چینند انگور را نمی

 اسالم از دیدگاه فروید 

این فقر اطالعات مذهبی در برابر اسالم تنها نصیب فیلسوف انگلیس نشده بلکه 
 :کند ی از آن دارد! اسالم چنین اظهار نظر میفروید، روانکار اطریش نیز سهم بسزائ

تأسیس و استقرار دین محمد در نظر مؤلف، تکرار خالصۀ مذهب یهود است که «
 ).90پرستی، اثر فروید صفحۀ  (موسی و یکتا»! سرمشق آن قرار گرفته

پرستان  در روزگار دانش و تحقیق دو نابغۀ فکر و نظر یکی اسالم را همانند مذهب بت
شمارد. با اینکه هر  اي از مذهب یهود می و دیگري آنرا خالصه ،کند رفی میعرب مع

داند که میان عقاید و رسوم قریش با عقاید و احکام مذهبی یهود  کاري می پژوهشگر تازه
 .1چه فاصلۀ بعیدي وجود داشته است؟!

اگر فروید اطریشی در عمر خود یکبار قرآن را با دقت و انصاف خوانده بود هرگز 
با  زیرا قرآن  ،پنداشت از عقاید پدران یهودي خود نمی اقتباسیرا  ص دین محمد

  ، آئین خود را صورت کاملی از دین فراموش شدة ابراهیممذاهب الهیتصدیق 
هائی که در اوائل دعوت پیغمبر در مکه آمده  ه، و در همان سورمعرفی کرده است

                                           
تن و نظایر ایشان (که بزودي از حدود معلومات  در مصیبت اینجاست که تحقیقات دینی این دو -1

کند و  شویم) در نظر بسیاري از نواندیشان ما واقعیت خالص علمی جلوه می برجستگان آنها آگاه می
به همین جهت این آثار را بدون هیچگونه نقدي بعنوان خدمات برجسته فرهنگی و احیاناً دانشگاهی 

مؤسسات ظاهراً علمی و باطناً تجاري! با آب و تاب و بوق و کنند و بوسیله  با هزار منت ترجمه می
دهند به این امید که نسل جدید شرقی با سست بودن مذهب از  کرنا در دسترس جوانان ما قرار می

 .زبان برگزیدگان ملل مترقی آشنا شوند و راه تکامل بپویند!
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خداوند مرا بسوي راهی راست هدایت کرده، دینی پایدار، آئین ابراهیم،  :بگو« :گوید می
 .»پرست بود و از مشرکان نبود که حق

ٓ إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط ﴿ ۡسَتقِي�ٖ  قُۡل إِنَِّ� َهَدٮِٰ� َرّ�ِ ۚ َوَما َ�َن ا ّمِلََّة إِبَۡ�ٰهِيَم َحنِيفٗ مٗ ا �ِيَ دِينٗ  مُّ ِمَن ا
 .]161األنعام: [ ﴾١٦١ٱلُۡمۡ�ِ�َِ� 

دهد که دین ابراهیم، غیر از مذهب یهود و مسیحیت و طریقۀ  آنگاه توضیح می
ابراهیم نه یهودي بود و نه نصرانی، اما مسلمانی « :گوید و می ،مشرکین عرب است

 ».پرست بود و از مشرکان نبود حق

ا�ِيّٗ َما َ�َن إِبَۡ�ٰهِيُم َ�ُهودِيّٗ ﴿ ۡسلِمٗ َحنِيفٗ َوَ�ِٰ�ن َ�َن ا ا َوَ� نَۡ�َ �َِ� ا َوَما َ�َن ِمَن ٱلُۡمۡ�ِ ا مُّ
 .]67عمران:  آل[ ﴾٦٧

دهد و دربارة آنها و  هاي یهودي کامالً اعتماد نشان نمی قرآن به نوشته ،و بهمین جهت
نویسند سپس  هاي خود می واي بر کسانیکه کتاب را بدست« :گوید نویسندگانشان می

 .»!این از نزد خداست تا آنرا به بهائی ناچیز بفروشند :گویند می

ْ بِهِۦ  فََوۡ�لٞ ﴿ وا ِ لِيَۡشَ�ُ يِۡديهِۡم ُ�مَّ َ�ُقولُوَن َ�َٰذا ِمۡن ِعنِد ٱ�َّ
َ
ِيَن يَۡ�ُتُبوَن ٱلِۡكَ�َٰب بِ� ّلِ�َّ

 .]79: ةالبقر[ ﴾ا قَلِيٗ� َ�َمنٗ 
شهاي آن تحریف میان مندرجات تورات که بنظر ما مسلمانان بسیاري از آموز ،از اینرو

 موسی و«و فروید که در کتاب  ،ن اختالفات فاحشی وجود داردشده، با تعالیم قرآ
ا از تورات و ن توجه دارد الاقل اگر همین اصل ربه اصل توحید و تطور آ» یکتاپرستی

 شد. نجید به این لغزش مبتال نمیس قرآن استخراج کرده بود و با یکدیگر می
 .1»آدم و زنش خویشتن را از حضور خدا در میان باغ پنهان کردند« :گوید تورات می

 .2»شود هیچ چیز در زمین و آسمان بر خدا پنهان نمی« :گوید قرآن می

                                           
 ).3(تورات، سفر پیدایش باب  -1

َ َ� َ�َۡ�ٰ إِنَّ ٱ﴿ -2 ءٞ  �َّ مَ  َعلَۡيهِ َ�ۡ �ِض َوَ� ِ� ٱلسَّ
َ
 .]5عمران:  [آل ﴾٥آءِ ِ� ٱۡ�
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 .1»خدا آدم را بصورت خود آفرید« :گوید تورات می
 .2»هیچ چیزي مانند خدا نیست«گوید  قرآن می

خداوند دید که شرارت انسان در زمین بسیار است و هر تصور از « :گوید تورات می
ه انسان را بر و خداوند پشیمان شد ک ،خیالهاي دل وي دائماً محض در شرارت است

 .3»خته بود و در دل خود محزون گشتزمین سا
نسان در فرشتگان خدا، پیش از آفرینش آدم، از شرارت و تباهکاري ا :قرآن عقیده دارد

همه خدا، انسان را بخاطر رازي بزرگ که بر  زمین باخبر بودند (چه رسد به خدا!) با این
 .4فرشتگان مجهول بود، آفرید

 معنی است. پشیمان شدن از خلقت براي او بی ،و بنابراین
دست خود را خواهم برداشت تا پشت سرم را  :خدا به موسی گفت« :گوید تورات می

 .5»شود! ببینی اما روي من دیده نمی
 .]143[األعراف:  »هرگز مرا نخواهی دید« :خدا به موسی گفت :گوید قرآن می

پسران خدا، دختران آدمیان را دیدند که نیکو منظرند و از هر کدام « :گوید تورات می
 .6»گرفتند که خواستند زنان براي خویش می

گفتند: خدا فرزندي گرفته، او از این نسبت منزه است بلکه هر چه در « :دگوی قرآن می

 .7»ها و زمین است همه ملک او است و همگی او را فرمانبرارند آسمان

                                           
 ).1(تورات، سفر پیدایش، باب  -1

ءٞ ﴿ -2  .]11[الشوري:  ﴾لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ َ�ۡ
 ).6(تورات، سفر پیدایش باب  -3

 نگاه کنید. 39تا  30به سوره البقره از آیه  -4

 ).33(تورات، سفر خروج باب  -5

 ).6(تورات، سفر پیدایش، باب  -6

ُ َوَ�ٗ ﴿ -7 ََذ ٱ�َّ �ِض� ُ�ّٞ َوقَالُواْ ٱ�َّ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ُۥ َما ِ� ٱلسَّ ۥۖ بَل �َّ ُۥ َ�ٰنُِتوَن  �ۗ ُسۡبَ�َٰنُه   .]116: ة[البقر ﴾١١٦�َّ
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اما فروید چنان از اسالم بیگانه بوده است که  ،اینها بر هیچ محققی پوشیده نیست
باره  و در این ،دارد»! پدر بزرگی«پنداشته خداي مسلمانان نیز مانند خداي غربیها مقام 

 :نویسد می
اعراب با تصاحب پدربزرگ و منحصر بفرد اولیه، معرفت و آگاهی زیادي نسبت «

ت ولی دینامیسم آنها در آن هاي مادي زیادي بهمراه داش بخود پیدا کردند که موفقیت
اش حقشناس  نسبت به ملت برگزیده» یهوه«خود را خیلی بیش از » اهللا«تضعیف شد، 

! (موسی و »نشان داد ... مذاهب بظاهر عقالنی شرق، اساساً آئین پرستش نیاکانند
 ).90یکتاپرستی، اثر فروید، صفحۀ 

 اسالم و مارکسیسم

ته اما تا حدي به ناآگاهی خود در این مورد هر چند فروید دربارة اسالم ناروا گف
کند که مجبور است به  مؤلف با تأسف تصدیق می« :نویسد زیرا که می ،اعتراف کرده است

دهد،  همین مورد اکتفا کند چه اطالعاتی فنی او براي تکمیل تحقیقاتش امکان نمی
ین محمد در دهد که اضافه کند تأسیس و استقرار د معذلک دانش محدود او اجازه می

 ).90(موسی و یکتاپرستی، اثر فروید صفحۀ  .!»1نظر او تکرار خالصۀ مذهب یهود است
تر از تحقیقات فروید، اظهارنظر فردریک انگلس شریک فکري کارل  انگیز اما شگفت

مارکس است، وي پیش از آنکه دربارة اسالم تأمل و تحقیق کند، راه ضد اسالمی را پیش  
پیمائی،  داده تا به پژوهش دربارة اسالم بپردازد! و عجب آنکه چنین راهگرفته آنگاه وعده 

 :! و در نامۀ خود به او نوشته استمارکس شده راهبر و رهنماي رفیقش، کارل

                                           
بدون فروید در اینجا از محدودیت علمی خود پوزش خواسته با این همه بخود حق داده است که  -1

اي از انصاف پرچمداران فلسفه  تحقیق کافی دربارهء بزرگترین ادیان الهی قضاوت کند؛ اینست نمونه
 .األبصار! مادي در غرب. فاعتبروا یا أولی
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مسئله اسالم را همین روزها مورد مطالعه قرار خواهد داد، ولی فعالً چنین بنظر «
» ساکنانش، بوده است! ها، علیه کشاورزان شهري و رسد که واکنش بدوي می

رباره ژوئن د 6هاي  به نقل از مقاالت و نامه 60، صفحۀ 1شناسی روستایی ایران هع(جام
 داري). جوامع ماقبل سرمایه

بر ما معلوم نیست که پس از مطالعه دربارة اسالم، بنظر انگلس چه رسیده اما بخوبی 
تر پژوهشگري گرفتار آن آگاهیم که در اینجا چنان خطاي فاحشی را مرتکب شده که کم

اي از دانش باشد چنانکه یکبار بر تاریخ اسالم نظر  زیرا هر کس در هر مرتبه ،شود می
یابد که پیغمبر اسالم خود از ساکنان شهر مکه بوده و دشمن مهم و  افکند بوضوح درمی

زیستند، آنگاه مردم مکه با تعالیم  سرسخت او یعنی قبیلۀ قریش نیز در همان شهر می
پیغمبر به مخالفت برخاستند و او و یارانش را وادار به هجرت کردند و سپس بسوي شهر 

خوانده شد لشکر کشیدند و با مسلمانان به نبرد » مدینه«مهاجرین یعنی یثرب که بعدها 
 پرداختند.

ها (یعنی عرب  واکنش بدوي« :گوید چنانکه انگلس می ص اگر نهضت محمدي
و پیروانش  ص آمد که محمد الزم می» صحرانشین) علیه کشاورزان شهري و ساکنان بود

گذراندند و  اهل مکه نبودند و در صحرا عمر را می در زمرة صحرانشینان بودند! با قریش،
و در  آمدند، اهل بادیه بودند! ... یا مهاجرین و انصار که اهل مکه و مدینه بشمار می

و  ،باره هر چند سخن گفته شود همه توضیح واضحات و بیان مسلّمات تاریخ است این
و کتاب کدام کشیش  ،معلوم نیست انگلس این اطالعات تاریخی را از کجا بدست آورده

مطلعی! را در رد اسالم مطالعه کرده است؟ و ظاهراً بر اساس همین معلومات دقیق! بوده 
المعارف شوروي، نیروي محرکه اسالم را در آغاز  مندرجات دائره که کارل مارکس بنا به

المعارف بزرگ شوروي،  شمرده است! (دائره» انحطاط بازرگانی ترانزیتی مکه«نهضت، 
 منشأ اسالم). :ذیل عنوان 1963، چاپ 17جلد 

                                           
 از انتشارات دانشکدة علوم اجتماعی و تعاون. -1
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پرستی بود، نه  با اینکه ماجراي اسالم در آغاز کار، پیکار منطقی بر سر توحید و بت
اقتصادي بر سر انحطاط تجارت مکه. و نیروي محرکۀ اسالم، ایمان و پرشکوه و  جنگ

پرشوري بود که پیامبر اسالم به رسالت خدایی خود داشت و این واقعیت را حتی در 
هاي برخی از مارکسیستهاي بعدي که بناچار کمی بیشتر در اسالم مطالعه  خالل نوشته

بهترین نوشته از «ان نمونه پلخانف که لنین آثار او را توان نشان داد، بعنو اند نیز می کرده
نقش شخصیت در «معرفی کرده است در کتاب  1»المللی مارکسیستی مجموعۀ تألیف بین

  :نویسد می» تاریخ
دانیم در صورتیکه انسانها مثًال مانند محمد خود را  از روي تجربیات تاریخی می«

سازند که تمام  مانندي ظاهر می فرستادة خدا ... بدانند، اینگونه افراد یک نیروي ارادي بی
گذارند مانند  ي بزرگ و کوچک محلی در سر راه آنها می ملتهاموانع و مشکالت را که 

(نقش شخصیت در تاریخ، فصل ترکیب آزادي و » کنند ایی پایمال میبازیچۀ مقو هاي خانه
 ).17ضرورت صفحه 

در  ص هاي کوتاه و پرعمق قرآن که نمایشگر آغاز رسالت پیغمبر اسالم در سوره
مکه است خیلی بیش از روبرو شدن با مباحث اقتصادي، دعوت بسوي توحید و جهان 

ینه یعنی در که مباحث اقتصادي بیشتر در مد یمبین آخرت و تزکیۀ نفس و مبارزه قرآن می
انحطاط بازرگانی ترانزیتی « ،و بنابراین .دوران قدرت اسالم طرح شد و تفصیل یافته است

تواند توجیه کننده دینامیسم اسالم بشمار آید و کارل مارکس که مانند پدران  نمی» مکه
م نهضتهاي تاریخ را مولود ه و همواره تمایداندیش نمی» اقتصاد«یهودیش، جز به موضوع 

پنداشته، دربارة اسالم نیز بهمان قیاس داوري نموده است و توحید را  قدرت اقتصاد می
پنداشته و اصوالً زحمت » فرمول اقتصادي براي رفع بحران بازار مکه«به منزلۀ یک 

بررسی قرآن را بخود نداده و جهت حرکت و هدف آیات را در نظر نگرفته و تیري به 
 .یکی پرتاب کرده است!تار

                                           
 اثر گ.و. پلخانف رجوع شود.» نقش شخصیت در تاریخ«به مقدمه کتاب  -1
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ایست که خود در شرق و در موطن اسالم و در کنار  در اینجا روي سخن با آندسته
کنند و  برند و آنگاه اسالم را از زاویۀ دید چنین مردمی مشاهده می تاریخ اسالمی بسر می

ایم و بوضوح  سخن اینست که ما بارها از سر انصاف، آثار مخالفان اسالم را بررسی کرده
 شان نسبت به اسالم است، اطالعات آنها از اسالم، به مراتب کمتر از انتقادات«ایم که  دیده

ورزي و دشمنی ایشان در برخورد با اسالم، بمراتب بیشتر از انصاف آنها در برابر  و کینه
 ».اسالم است

را طرح کرده و اسالم را » بردگی«مثالً مکرّر دیده شده که مخالفان اسالم، مسئله 
اند و از این جهت اسالم را آئینی منحط و کهنه  داري بشمار آورده رفدار نظام کهنۀ بردهط

اند که لینکلن رئیس جمهور آمریکا  اند و با آب و تاب گفته و غیرانسانی قلمداد کرده
لینکلن و  بردگی را نسخ کرد و پیغمبر اسالم آنرا تصویب نمود! غافل از آنکه آنچه

زیرا آن  ،م نمودند در اسالم اصوالً وجود نداشته و ندارداش اقددندیگران براي منسوخ ش
گذراي شده بود و در اسالم هیچ انسانی را هر  پایه» آدم دزدي«بردگی منسوخ، بر اساس 

 چند کافر باشد نتوان دزدید و ببردگی گرفت.
و این نوع بردگی  ،نقطۀ شروع برده گرفتن در اسالم، از میدان جنگ تعیین شده است

اکنون زندانهاي کشورهاي متمدن از اسیران جنگی مملو است.  هیچگاه از میان نرفته و هم
در برخورد با اسیران جنگی چند راه در برابر خود دیده، یکی اینکه آنان را به زندان  غرب

راه سومی  کند. ولی اسالم ایندو راه را نپسندیده و افکند، و دیگر آنکه آنها را قتل عام می
به اینصورت که اسیران را آزاد کند یا آنها را با اسراي خود که در دست  ،را برگزیده است

 دشمن گرفتارند تعویض نماید.

ا فَِدآءً ﴿ ا َمنَّۢ� َ�ۡعُد �مَّ  .]16محمد: [ ﴾فَإِمَّ
اهدین راه خدا تقسیم کند تا براي خدمت و همکاري در امور جانرا بین مو یا اینکه آن

و در این مدت بتدریج با أحکام و حقوق و عقاید  ،دگی مدتی میان ایشان بسر برندزن
اند، اسالم با چه  اسالمی آشنا شوند و بیاد آورند با اینکه آنان خون مسلمانان را ریخته
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پوشی و گذشتی دستور داده تا با ایشان رفتار شود؟ آنگاه بنص قرآن  سماحت نظر و چشم
ظف است که از طریق صدقات واجب (یعنی زکات) بردکان را از مجید، دولت اسالمی مو

 صاحبانشان خریده و آزاد سازد. 

َدَ�ُٰت لِۡلُفَقَرآءِ َوٱلَۡمَ�ِٰكِ� َوٱلَۡ�ِٰملَِ� َعلَۡيَها َوٱلُۡمَؤلََّفةِ قُلُوُ�ُهۡم َوِ� ٱلّرِقَاِب ﴿ َما ٱلصَّ  ﴾إِ�َّ
 .]60: التوبة[

خوراك و «مسلمانان موظفند   ص بر طبق فرمان پیغمبر اسالم ،و در این مدت
وجه حق  و بهیچ .1»پوشاك بردگان را تأمین کنند و با ایشان در گفتگو نرمی نشان دهند

ندارند آنها را تحت شکنجه قرار دهند و آزار رسانند، انصافاً کدام آئین و قانونی است که 
ها تن از  جنگی رفتار شود؟ اسیري که چه بسا دهدستور داده باشد بهتر از این با اسیران 

مسلمین را مقتول و مجروح ساخته و اموال و نوامیس مسلمان را در معرض حمله قرار 
 .داده است؟!

آیا در دنیاي متمدن صرفنظر از معاوضه و مبادلۀ اسراء با چنین اسیرانی، جز به زندان 
 کنند؟ افکندن و شکنجه دادن چه رفتار می

چون با » پطروشفسکی«شناس روسی  بینیم اسالم ن، هنگامی که ما میبنابرای
محمد هرگز ... «نویسد:  ورزي به تاریخ اسالم و قران نگریسته و از سر انتقاد می غرض

کردن اسیران جنگی را قانونی و  داري را انکار و نهی نکرد، بخصوص برده بردگی و برده
 ).28اي.ب. پطروشفسکی، صفحۀ  (اسالم در ایران، اثر:». شمرده مشروع می

داند که در کشور خودش تا  انصاف! نمی گوییم: مگر این مارکسیست خوش با خود می
چندي پیش هنوز تمام اسیران جنگ دوم جهانی، از زندانهاي سیبري نجات نیافته بودند و 
نظام مارکسیستی هرگز گرفتن اسیران جنگی را انکار و نهی نکرده است؟ پس چگونه از 

                                           
 .»ا ملكت أيامنكم، ألبسوا ظهورهم وأشبعوا بطوهنم وألينوا هلم القولـاهللا! اهللا! فيم«: قال: صاهللا  عن رسول  -1

(طبقات ابن سعد) خدا را خدا را، دربارهء بردگانتان در نظر آورید، پیکرشان را بپوشانید و شکمشان 
 .را سیر کنید و در گفتار با آنها نرمی کنید
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کند؟ مگر اتحاد  آمیز اسالم در گرفتن و آزاد کردن اسیران جنگی، انتقاد می نظام اغماظ
دهد و از  شمارد یا به اسیران خود جایزه می جماهیر شوروي، اسیر گرفتن را غیرقانونی می

 .کند؟! آنان قدردانی می
بعالوه پطروشفسکی چطور آیات صریح قرآن را که به آزاد کردن بردگان فرمان 

دهند نادیده گرفته و تنها یک طرف سکّه را نگریسته است؟ بعنوان نمونه مگر قرآن  یم
خواهد از گردنۀ تکلیف عبور کند، و تو را چه آگاه کرد که این گردنۀ  انسان نمی«گوید:  نمی

 .1»اي را آزاد کردنست... العبور کدامست؟ برده صعب
نموده، نجات انسان  دشوار میپس قرآن در روزگاري که رها کردن بردگان کاري بس 

 کند. را در گرو نجات بردگان معرفی می
خواهید؟ کدام سفارش  داري می اي در مخالفت با دوام برده از این روشنتر چه توصیه

 تر است؟ این دستور قرآنی نمایان در آزاد ساختن انسانها از
قه به آزاد کردن خواسته پیروان کتاب خود را با شوق و عال آیا گویندة این سخن، نمی

 بردگان وادارد؟
نویسد: از نظر قوانین  بینیم پطروشفسکی می یابد که می شگفتی ما زمانی افزایش می

[اسالم در ایران، »! قتل غالم و یا کنیز به دست صاحبانشان مجازاتی نداشت«اسالمی 
 ].199صفحۀ 

نین کیفري اسالم شناس! براي آگاهی از قوا هیچ معلوم نیست که این مارکسیست اسالم
بجاي آنکه به قرآن و کتب فقهی و حقوقی اسالم بنگرد، سر در کدام کتاب فرو برده و 

 این قانون را از کجا بدست آورده است؟
اي را بکشد مجازات  عجبا تمام فقهاي اسالم از صدر تا ذیل متّفقند که هر کس برده

و  »جان بعوض جان – فس بالنّفسالنّ «اي با استناد به آیه قرآن  شود، جز اینکه عده می

                                           
ۡدَرٮَٰك َما ٱۡلَعَقَبُة  ١١ٱۡلَعَقَبَة َفَ� ٱۡ�َتَحَم ﴿ -1

َ
 .]13-11[البلد:  ﴾١٣فَكُّ َرَ�َبٍة  ١٢َوَمآ أ
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شد او را بعوض آن برده اش را بک بردههر کس «. 1»من قتل عبده قتلنا به«حدیث نبوي: 

 .»کشیم می
تازیانه خوردن و «اند. و برخی دیگر، کیفر وي را  کیفر قاتل را، کشته شدن شمرده

اند، با اینحال  دانسته 2المال و آزاد کردن یک برده تبعید شدن و محروم گشتن از سهم بیت
پرفسور پطروشفسکی از کجا این قانون عادالنه را یافته که مدارك آن به هیچوجه بنظر 

 .فقهاي اسالم نرسیده است؟!
شوم که اینک ما را مجال نیست تا به بحث مشروح از  در خاتمۀ سخن، یادآور می

و حدود آزادي او از اهمیت و ارزش انسان «قوانین دقیق اسالم راجع به بردگی و نیز 
. بلکه 3بپرازیم چرا که این کار خود به کتابی جداگانه و مفصل نیاز دارد» دیدگاه قرآن

منظور اساسی ما در این مقاله اینست که جوانان محقق و دانشجویان ارجمند و همچنین 
گاه اند بدانند که اسالم را نباید از دید زدگان ما که از انصاف بکلی فاصله نگرفته غرب

اند  راسل و فروید و مارکس و پطروشفسکی و نظایر ایشان نگریست، و به هر چه گفته
قنا« نظر شمرده شده باشند و  گفت. هر چند آنها در برخی از مسائل، صاحب »آمنّا وصدّ

هاي دیروز را ایفا کنند! بلکه اسالم را باید از راه دقت و  هر چند در دنیاي امروز نقش بت
 ناخت، و در خالل آثار و مدارك صحیح اسالمی یافت.تعمق در قرآن ش

و نیز باید توجه داشت که مخالفت ملحدان غربی با دیانت، ناشی از علم و آگاهی 
عمیق ایشان از حقیقت دین نیست، بلکه بهرة آنها بویژه از اسالم گاهی چنان سطحی و 

                                           
تألیف فیلسوف و فقیه شهیر اسالمی، ابن رشد جزء دوم » بدایۀ المجتهد ونهایۀ المقتصد«به کتاب  -1

 بنگرید. 391صفحۀ 

مائة جلدة ونفاه سنة، وحما  ص يمتعمداً فجلده النبأن رجال قتل عبده صرباً (أی حبساً) «به استناد این اثر:  -2

 نگاه کنید. 529مجلد دوم صفحۀ » فقه السنة«بكتاب  -»م يقد به، وأمره أن يعتقـمسلمني، ولـسهمه من ال
المعارف  بنیاد دایره«اثر همین نویسنده، از انتشارات » بردگی از دیدگاه اسالم«باره به کتاب  در این -3

 بنگرید.» اسالمی
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تواند خطاهاي  خود میغیر منطبق با واقع است که هر مسلمانی با کمی مطالعه در آئین 
 ایشان را تصحیح کند. والسالم.



 
 

 پرسش و پاسخ 

 در تعقیب و تکمیل مطالب کتاب
نسبت به مذاهب بطور  –که از آنها سخن گفتید  –در آثار پیشروان فکر مادي  -س

باره  برخورد دارند، در این نیز» اسالم«کلی، انتقادهایی شده است. این انتقادها ناگزیر با 
 چه نظري دارید؟

اند، مثالً  نقدهایی که بوسیلۀ ملحدین غرب از ادیان شده اوالً ناقص و متناقض -ج
کند به اینکه  عموم مذاهب را محکوم می» چرا مسیحی نیستم؟«برتراندراسل در کتاب 

البته با «نویسد:  میاند، در آنجا  سهمی در پیشرفت تمدن [بجز در دو مورد جزئی] نداشته
اي در  کنیم که مذهب تا اندازه اي!] این موضوع را اقرار می این همه [براي دلخوشی عده

بینیم] مذهب،  دو مورد در پیشرفت تمدن تشریک مساعی داشته است، یکی اینکه [می
هاي مصري را در ثبت کسوف و  مبدأ تقویمی براي بشریت شده و دیگر اینکه کاهن

نموده است، بقسمی که موفق شدند سرانجام آنها را پیشگویی کنند و به خسوف یاري 
این ترتیب اعتقاد دارم که مذهب بجز این دو مورد، خدمت دیگري به جامعۀ بشري انجام 

 .1»نداده است!
ها خدمات بزرگی به  کند که مذهبی اما همین برتراندراسل در محل دیگري اعتراف می

دربارة مجاهدات علمی مسلمانان » بینی علمی جهان«کتاب  اند! از جمله در تمدن کرده
در سرتاسر اعصاري که از تاریکی و نادانی پوشیده بود، عمالً مسلمین بودند «نویسد:  می

 که سنت تمدن را پیش بردند و هر معرفت علمی نیز که صاحبنظرانی چون روجربیکن

Roger Bacon 2»قتباس شددر اواخر قرون وسطی کسب کردند، از آنان ا. 

                                           
 ».آیا مذهب سهمی در تمدن داشه است؟«فصل مربوط به اینکه : » چرا مسیحی نیستم؟«کتاب :  -1

 .7بینی علمی، صفحه  جهان -2
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گیرند  دهد که راسل و امثال او هنگامیکه تصمیم می این قضاوتهاي متناقض نشان می
شود که الاقل بفکر  بر رد مذهب چیزي بنویسند، تعصب و بدبینی در آنها مانع می

هاي پییشین خود بیافتند و حساب مذاهب را از یکدیگر جدا کنند، لذا ایرادهایی به  نوشته
 گیرند که به اقرار خودشان بر همۀ آنها وارد نیست. عموم ادیان می

این انحراف، بصورتهاي دیگري نیز در آثار ملحدین غرب وجود دارد، مثالً این 
وار و  مذهب یک وسیلۀ اقناع صوفی مأبانه و افسانه«عبارت کارل مارکس که گفته است: 

جه عمومیت ندارد است. بهیچو» 1خیالی در مورد حاجات بشري و به منزلۀ تریاك مردم
به این معنی که مذاهب تخدیري و منفی هم وجود دارند و مذهب مبارز و مثبت و 
انقالبی نیز هست، مثالً مذهبی که پیامبرش در مدت کوتاه رسالت خود شخصاً در بیست 

، چگونه ممکن است 2پرستی و فساد و استثمار شرکت داشته و هفت جنگ بر ضد بت
مآبانه بشمار آید؟ مذهبی که ملت مرده و پراکنده و ناتوانی  فیکننده و صو مذهبی تخدیر

را باوج قدرت و عظمت رسانید بطوریکه بزرگترین امپراطوریها را در هم شکستند و 
ها را در جهان اداره کردند، چگونه  مسیر تاریخ را تغییر دادند و قرنها، بزرگترین تمدن

 ها! شمرده شود؟ ممکن است آئین افیونی
کنیم که پژوهشگر که پژوهشگر عادي نتواند این واقعیت را بدرستی درك  ض میما فر

شناس خبیر معرفی  شناس آگاه و یک جامعه کند اما آیا کسیکه خود را حداقل یک تاریخ
 دهد که چنین قضاوتی دربارة اسالم بنماید؟ کند بخود اجازه می می

گوئیم، باید اعتراف کنیم بینی افراطی در این مورد سخنی ب اگر بخواهیم با خوش
کرده، ذهنیت تاریخی او گرفتار  زمانیکه مارکس دربارة عموم مذاهب اینگونه قضاوت می

                                           
 .943تاریخ فلسفه سیاسی تألیف دکتر پازارگاد، جلد سوم، صفحۀ  -1
عددها وهی سبع  معروفة جمتمع عليها، ليس فيها اختالف بني أحد يف صمغازی رسول اهللا «قال حممدبن عمر:  -2

 ).153(تاریخ طبري، جزء ثالث، صفحۀ  .»ةوعرشون غزو
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محدودیت شده و به مذاهب خاصی که رهبانیت و ترك دنیا و تفرد و خلسه و بیحالی را 
 دهد توجه داشته است نه بهمۀ ادیان. براي تزکیۀ نفس! تعلیم می

شود، مثالً  ها بر رد مذهب فراوان دیده می الحاد، این قبیل کلی گوییدر آثار زعماي 
انگیزي که بین فکر  درست به تناقض غم«گوید:  این جمله را در نظر بگیرید که فروید می

پر تشعشع یک طفل سالم و ضعف مغزي یک بالغ متوسط وجود دارد بیاندیشید، آیا 
توان انتظار  پژمردگی نیست؟ چطور می تربیت مذهبی از بسیاري جهات علت اصلی این

آل رفیع که در  هاي فکري واقع هستند به این ایده داشت اشخاصیکه تحت نفوذ ممنوعیت
رسد هنگامیکه فروید  به نظر می» ؟1شود نایل آیند نامیده می» طراوت فکري«پسیکولوژي: 

ه آنگیزیسیون آورده و ب نوشته، منظرة محاکمۀ گالیه را بیاد می سخنان مزبور را می
کشیشان، یعنی محکمۀ تفتیش عقاید مذهبی ایشان، نظر داشته است و معلوم نیست چرا 
گناه رفتار حضرات را بگردن همۀ مذاهب افکنده و مثالً مذهبی را که در کتاب آسمانیش 

 آیند، آنگاه بهترین گفتار را به آن بندگان من نوید ده که در پی شنیدن هر سخنی برمی«گوید:  می

 نادیده گرفته است؟ 2»کنند پیروي می
در اینجا ناگزیر باید صریحاً بگویم که فروید و امثال او هرگز در متون مذاهب با 

اند بلکه بعلت برخورد با مذاهب تحریف شده و مشاهدة  رعایت انصاف تحقیق نکرده
 دلیل و رفتار کشیشان علیل! عمري در خشم و نفرت نسبت به مذهب هاي بی ممنوعیت
ها، بصیرت طبیعی آنها را محو کرده و نگذاشته است تا از سر  اند و این خشم بسر برده

 انصاف نگاهی به حقیقت اسالم بیافکنند.
اندیش و خرافی وجود ندارد،  گویم که در میان مسلمانان مردم خشک البته من نمی

نظر را از  سخن ما اینست که اسالم در اعطاي آزادیهاي عقلی به مسلمین، کمال وسعت
کند حساب اسالم و قرآن را  خودشان نشان داده است، و کسیکه در مذاهب تحقیق می

                                           
 .170و  169فروید و فرویدیسم از فلیسین شاله صفحۀ  -1
 .]18 :سوره الزمر، آیۀ[ -2
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اي روحانی قشري و آلوده به تعصب، جدا کند زیرا که روحیۀ  الزمست از حساب عده
اي است که با تربیت و فرهنگ اسالمی منافات دارد و تاریخ حرکات  آنان معلول بیگانه

دهد که مسلمین بویژه در دورانهاي اصالت و قدرت از  عقلی در اسالم گواهی می
 .1اند آزادیهاي علمی و نشاط فکري فراوانی برخوردار بوده

هاي پیشوایان الحاد بر عموم مذاهب وجود دارد که  ایرادهاي دیگري نیز در اندیشه
» ارزشهاي اخالقی و انسانی«نظر در طرز تلقی نسبت به  برخی از آنها ناشی از اختالف

اند و به نیک و بد اجتماع  آنها که دست از دنیا شسته«گوید:  است، مثالً آنجا که سارتز می
چرا که » اند پاکترند! کاري ندارند از آنها که در شریفترین پیکارهاي انسانی شهید شده

 کشتند. شدند، دیگران را می دستۀ اخیر اگر خود کشته نمی
اند مخالفت  را تربیت کرده ، شهداییتمام مذاهب که در طول تاریخاین سخن با 

نماید ولی این اعتراض ناشی از آنست  کند و بطور کلی به تربیت مذهبی اعتراض می می
سنجند، توزین  که سارتر، حیات انسانی را باترازوي دیگري غیر از آنچه مذاهب می

» زنده بودنمجرّد «کند. از دیدگاه مذهب، در زندگی انسان ارزشهایی وجود دارد که از  می
باالتر است، لذا اگر آن ارزشها در جامعۀ انسانی به خطر بیافتند مذهب دستور  بمراتب

همه باید براي نجات ارزشهاي  اي زندگی را از دست بدهند با این دهد که هر چند عده می
مزبور به پیکار برخاست، و آن ارزشها همان است که چون از شاهکارهاي نویسندگان 

کند و تبدیل به خوردن و خوابیدن و راه  د، شاهکار بکلی سقوط میبزرگ حذف شون
طلبی و ایثار  پرستی و عدالت گردد. و اوج آن ارزشها را که حق رفتن و سخن گفتن ... می

و فداکاري و تکامل معنوي و امثال این امور باشد باید در متون مذاهب بخصوص در 
 اسالم جست.

هایی نیست  براي سارتر در ظهور کماالت و پدیده نهایی زندگی،  بینیم ارزش پس می
کنند و بخاطر آنها به زندگی ارج نهند بلکه سارتر با بیان گذشتۀ  که مذاهب به آن تکیه می

                                           
 است. کوب، در این زمینه سودمند اثر دکتر زرین» کارنامۀ اسالم«مطالعۀ کتاب  -1
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شمرد و از همین جهت به شهداي  را باالتر از آن ارزشها می» زنده بودن«خود اهمیت 
تا ارزشهاي مزبور پایدار  شوند زندگی دیگران را به خطر بیفکنند مذهب که حاضر می

 نماید. بمانند یا ترقی کنند اعتراض می
هاي سارتر و مارکس و فروید و امثال  عالوه بر این، باز هم اعتراضات در اندیشه

شود که البته با اسالم هم برخورد دارند، و از  ایشان نسبت به عموم مذاهب مالحظه می
» حیات پس از مرگ«و » یت بشر از راه وحیهدا«و انکار » بینی توحید جهان«قبیل تخطئه 

کشاند و  که گفتگو از این مباحث ما را به سخنانی جدا از آنچه در اینجا مورد نظر بود می
» محاکمات فلسفی«امیدوارم که به توفیق خدا ایرادهاي مزبور را در آینده تحت عنوان 

 پاسخ گوییم.
پایان





 
 

 معنویت  منهاي

 مقدمه

 مصطفی حسین طباطبائی                                                             
کوشند تا هدف زندگانی  شود، می در حساب مادي زندگی جدید، معنویت تفریق می

انسان را با حیات مادي او جمع نمایند. عقیده دارند که زندگی مادي براي زندگی مادي 
یعنی انسان در تالشهاي خود افق عالیتر ندارد، یعنی هدف برتر، از کوشش  است و بس:

در ماده نیست، پس چه؟ پس اینکه انسان باید بدنبال سراب لذت یکسره در بیابان 
براي انسان نهایتی که به تالشها » فلسفۀ منهاي معنویت«رنجهاي زندگی بدود. زیرا بنا به 

 .جز تالشها و رنجهاي جدید! وجود نداردبیارزد و رنجهاي زندگی 
این فکر که اگر طرفدارانش لطفی کنند و در عمق آن بیندیشند خودکشی را براي 

دهند، فکر نیست بلکه خوره است، خورة مغز و حقیقت زندگی است،  زندگی ترجیح می
خورد  مرضی است که قرن ما بطور نیرومند و حادي گرفتار آنست، معنویت زندگی را می

 کند. معنی میو آنرا بی
این خوره از کجا پیدا شده و تا کجا رفته و چه کشتارهایی کرده و راه دفعش 

اي حداقل از یک زاویه باید  کدامست؟ مسائلی هستند که باید تعدیل شوند و هر نویسنده
چشم به این مسائل بدوزد واالّ خودش کانون میکروب همین مرض است، و از سرطان، 

 .تر براي زندگی است! اكتر و خطرن کشنده زندگی
این نوشته در راهی که طی کرده بهمین پرسشها چشم داشته و بدنبال جواب همین 
سؤاالت به غرب رفته، و به شرق باز آمده و بگذشته فکر کرده و به حال نگریسته و 
حوادث را با هم مقایسه نموده، و قدرت مقاومت دو مذهب بزرگ معنوي را در برابر این 

جیده و به یکی با شدت تاخته و آنرا محرّك و هادي مرض دیده و از دیگري بیماري سن
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با شدت طرفداري کرده و آنرا مانع و عایق مرض شناخته، ولی در عین حال طرفدارانش 
 را مقصر دانسته و از رویۀ آنان شکوه و شکایت نموده است.

اهد از علل تفریق خو این نوشته با همۀ اجمال خود تا آنجا که راهش باز است می
بردارد و مکتب مبارزي را در برابر موجبات این   معنویت در صحنۀ زندگی این قرن پرده

 افتراق نشان بدهد.
اي تکیه داشته که: همیشه در جامعه روابطی میان افراد پیدا  این نوشته به چنین فلسفه

روح کلی «ا بعنوان شود که آفرینندة آن روابط همان افراد هستد، مجموعه آن روابط ر می
باید تلقی کرد، این روح وقتیکه از معنویت تخلیه شد مرگ معنوي جامعه فرا » جامعه

کند، حیات معنوي تازه اگر قرار باشد تجلی  رسد، یعنی اجتماع تنها روح مادي پیدا می می
نماید باید مرگ روحانی جامعه تعلیل گردد و عوامل آن بدست آید، باید مکتب مبارزي 

بوجود » مغز«قدرت دارد با عوامل مرگ بجنگند شناخته شود، باید در پیکر اجتماع که 
بیاید، مغزي که سلولهایش هماهنگی کامل داشته باشند تا روح جدید از خالل آن مغز 
بسایر اعضاء نفوذ کند و در میان حیات مادي، زندگی باشکوه معنوي بدرخشد و این 

 آرزو بوده است.نوشته سراسر بدنبال همین مقصود و 
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 در غرب: 1

گویند همه چیز  درست می». یافتن است جهان در حال وسعت«گویند:  دانها می فیزیک
معنوي و اخالقی این قرن که وسعت دنیاي ما در حال توسعه است، مخصوصاً انحطاط 

 .باید! افزون می روز
امروز دنیا قطعات گسسته از هم نیست بلکه بهم پیوسته است، بهمین جهت حوادث 

شوند، اگر در آنطرف دنیا خبري از معنویت و  هستند و بزودي عالملگیر می ندهسرایت کن
ون در اینجا اثري نیست توانستیم سراغش را بگیریم، ولی چ اخالق بود در اینصورت می
دانم چه  توانستم بگویم اما نمی شود، بصورت معکوس هم می در آنجا هم خبري پیدا نمی

گفتیم امروز  بالئی ما را عادت داده است که هر چه را از غرب شروع کنیم والّا از ابتدا می
از غرب رود معنا را گم کرده است، دیگر چه انتظاري  شرق که زادگاه معنویت بشمار می

 داریم؟
این عصر عالوه بر اینکه عصر اخالق نیست، عصر تعادل هم نیست، ترقی صنعتی 

هاي دیگرش را متوقف  بصورت غیر طبیعی قسمتهایی از پیکر قرن را رشد داده و قسمت
که قرن ما کج و کوله و ناقص و بیمار است، قرنی است که  گذارده است. نتیجه اینست

از این قیافه صورتی تر  کرده است. آیا کریه اخالقش به تحلیل رفته و ماشینیزمش رشد
 سراغ دارید؟!.

اند  هاي ما غالباً از جنگ برگشته اگر بگوییم: این انحطاط از آنجا ناشی شده که جامعه
ایم، زیرا جنگ همیشه در  اند چندان درست نگفته و هنوز توازن روحی خود را باز نیافته

ریبی جنگهاي قدیم کمتر بوده است، ولی در دنیا وجود داشته با این تفاوت که قدرت تخ
اند یعنی فواصل زمانی کوتاهتري میانشان وجود  عوض از حیث تعداد بمراتب بیشتر بوده

داشته است، و اگر قبول کنیم که جنگ در این انحطاط دخالت داشته در هر صورت 
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ایع زمان صلح توانیم آنرا علت عمدة این فاجعه قلمداد کنیم، پس بهتر است بسراغ وق نمی
لح خري!برویم:   الصّ

گاه اخالقی بشر در گذشته دو اصل بود: یکی مذهب و دیگري قیود اجتماعی، هر  تگیه
طلب هستند، ریشۀ اخالقی مذهب فطرت است یعنی وجدان طبیعی، و  دو هم اخالق

کند و از همین راه مولّد  هاي افراد را رعایت می دومی بیشتر ضرورتهاي محیط و سلیقه
شود، کسی انتظار نداشته که قیدهاي اجتماعی تغییر نکند ولی بد  داب و رسومی میآ

 نیست ببینیم چرا دیوارة اصلی فرو ریخته است؟
گشت و سرانجام با او برخورد نمود،  بدنبال قدرت می» علم«در کشورهاي مسیحی 

نش فلسفۀ ارسطو را مخصوصاً در طبیعیات کنار گذاشتند واسکوالستیک و طرفدارا
هاي فیلسوفان یونان را عقب زدند و تحقیقات دانشمندان  مانده باالخره مرحوم شدند! پس

گذشتند » رنسانس«جدید با سالح تجربه و آزمایش بجا افتاده و وقتیکه مسافتی از تونل 
» معلم اول«معلوم شد که پنبۀ بسیاري از عقاید گذشتگان زده شده، علم که در زمان 

د به چشم نوکري به اربابش نگاه کرد و از بس تشویقش کردند این خوار فلسفه بو جیره
 .رود تا بکلی آسمانی شود! رود و گویا می روزها به آسمان می

کشیشها نتوانستند از فلسفۀ ارسطو صرفنظر کنند، اصوالً این عیب در بسیاري از 
م علم خودش خواهی گردیم، یعنی نمی ها هست که دائماً بدنبال داماد سرخانه می مذهبی

دهیم، روز  بخواستگاري دین بیاید، یکروز فلسفۀ ارسطو را باالجبار با مذهب تطبیق می
ایم  آوریم بلکه بتوانیم با عقایدي که پسندیده در می» تأویل«دیگر بر سر کتب دینی بازي 

گردند تا  هاي مذهبی می اي در متن بینم عده آنها را انطباق دهیم، این روزها هم که می
بت کنند که دین قبالً نقشۀ موشکها را کشیده و فرمولهاي شیمیائی را موازنه کرده و ثا

خواهیم همان منطق فطري  قوانین فیزیک را توضیح داده الی آخر المرام! ... مثل اینکه نمی
دین را بفهمیم و براه راست و روشن خدا اکتفا کنیم و گویا اصالً قبول نداریم که دین 

غیر از فیزیک و شیمی آمده است، بگذاریم. انگیزیسیون از طرف براي هدف دیگري 
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اش هم این بود که تا گالیله  مدافعین مسیحیت پدید آمد تا تفتیش عقاید کند، برنامه
کرد، نظر گالیله با مذهب  خواست بزبان علم لبی بجنباند فوراً علیه او اعالم جرم می می

ئت بطلمیوس مخالف بود و خرابی کار هم مخالفت نداشت، اما با طبیعیات ارسطو و هی
از همینجا بود زیرا ایندو و در مذهب النه کرده بودند و باالخره هر دو داماد سرخانه 
بجانش افتادند و تا نگفت غلط کردم دست از سرش برنداشتند محدودیتهاي سایر 

 نشمندان را خودتان قیاس کنید ...دا
بیشتر رونق داد و ثابت کرد که چماق تکفیر  الدینی بازار علم را مخالفتهاي مالنصر

 .شکن نیست! حقیقت
سرانجام علم با امنیت کاالیش را به میدان آورد، مردم از بازارش استقبال کردند و 
چیزهایی ندیده در آن دیدند! تنورش گرم شد و از مذهب جلو افتاد اما از مذهب 

آراء گذشتگان که از پیغمبران هم کشیشها نه از مذهب خدا، از مذهبی که مجبور بود با 
 .تر شده بود بسازد! گویی نظرشان مقدس

شد که معتقد باشد خورشید را بهمراه فلک،  در عهد عتیق! دیندار کسی محسوب می
دهد، باران  واسطه حرکت می گرداند، ستارگان را خدا بی اي می خداوند بدون هیچ وسیله

رانند، علم به شکل دیگري حوادث را تعطیل  یریزند، ابرها را مالئک م ها می را فرشته
هاي  نمود، قوانین منظم طبیعی را که گردانندگان عالم بودند پیدا کرد، بهتر بگویم: قانون

نگذاشت، » امر خدا«گذار خلقت را پیدا کرد، امر خدا را کشف نمود، اما اسمش را  قانون
بودند یک قدم بعقب رفتند  خدا و فرشتگانی که بغلط بجاي قوانین طبیعت قرار گرفته

هاي طبیعی جدا  زیرا امر خدا بجاي خود خدا گذاشته شده بود و وظیفه فرشتگان از سنت
رود، بهمین جهت  شد، وقتیکه خداي مردم یکقدم بعقب برود براي همیشه بعقب می نمی

فلسفۀ مادي که با همۀ جنب و جوش خود از ترس کشیشها جرأت عرض اندام نداشت، 
معطلی جلو آمد و گفت:  دید و بی» مانع را مفقود و مقتضی را موجود«خودش  به خیال

سالم علیکم!! فخنر آلمانی طرح ماده و قوه را ریخت و طرح او دستاویزي براي مادیت 
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شد، در حالیکه هم ماده و هم قوه محکوم قوانین منظم بودند و به سوي غایتی که پدید 
دند پس باالتر از آندو حاکمیتی وجود داشت، آوردن موجودات باشد کنترل شده بو

زاده خواندند و قانون تکامل انواع را بر  مضایقه آدمیزاده را میمون المارك و داروین هم بی
گیري و نظم با وجود درستی این قانون در طبیعت محو  سر زبانها انداختند، اما مگر هدف

 تکامل موجودات را انکار نماید؟شد تا کسی اجازه داشته باشد قانونگذار خلقت و طراح 
هاي ایشان بجاي نرسید زیرا وقتش  هاي کشیشان و موعظه جنجال بپاشد و تالش

دلیل راهنمایان، خاصیت حرفشنوي را از  که تعصبات بی گذشته بود، بعالوه قاعده اینست 
 .گیرد، اگر چه بعضی از حرفها هم درست باشد! پیمایان می راه

شدن یک قرن هنوز در کشورهاي مسیحی آب از جوي رفته به تقریباً بعد از سپري 
اند، بله هنوز هم به  سر جایش برنگشته است، چون جویها هنوز شیب خود را تغییر نداده

اند، کلیسا برقرار است و مشتریهاي روز یکشنبه هم برقرار ولی مذهب  درستی تغییر نداده
افراد اجتماع ریشه ندارد و دین  در کلیسا است نه در جامعه، یعنی در میان اکثریت

تر بر اثبات این مدعا  نامستشعر است. آیا از انحطاط اخالقی آن طرف مدرکی زنده
 خواهید؟ می

مذهب را که باختند چیزي گیرشان نیامد تا جایش را پر کند زیرا علم به مادیت هم 
پناه، به  د بیتاخت پس نسلی باقی مان داد! و همچنان دو اسبه پیش می مجال اظهار نمی

یک مرجع چشم دوخته بود که نامش را علم گذاشته بودند اما آن مرجع هم در بسیاري 
داد و تئوریهایش عوض  چیزي نبود و لهذا هر روز فتواي تازه می» گمان«از موارد جز 

زندگی کند بدنبال  خالنمود، نسل جدید نتوانست در  شد و سرگردانی را بیشتر می می
به او عقیده و ایمان ببخشد و امور اجتماعی را تنظیم کند، کارل مارکس مطلوبی بود که 

پرستی را  زاده بود و درس سوداگري و ماده در آلمان ضرورت را احساس کرد زیرا یهودي
کلۀ هگلیسم را از زیر «از اجداد خود به ارث برده بود، بقول رفیقش فردریک انگلس: 

 .متأسفانه این مجسمۀ مادي روح نداشت!ولی » پاي آن برداشت و برگردنش گذاشت
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» ماده و اقتصاد«و از آنجا که مبعث از فکر یهودي بود همۀ حقایق هستی را در بازار 
گرو گذاشت و در سیستم فلسفی بسوي ماتریالیسم محض رفت و در سیستم مالی، 

بطور  کمونیسم افراطی را به ارمغان آورد و تمام مجاهدات علمی و اخالقی و دینی بشر و
کلی شکل تاریخ را محصول اقتصاد قلمداد نمود اما با تمام نقائض، خالي را که سستی 

داران پیش آورده بود در نیمی از دنیا پر کرد زیرا موقعیت زمان  مذهبی و اجحاف سرمایه
در مکتب او تا حدي درك شده بود و با وجود خشکی و خشونت مخصوصش نیازهایی 

قدرتی که جلو آمد و با مارکسیسم نبرد کرد و بیشتر دولتها بودند  داد، این بار را پاسخ می
هم » از ما بهتران!«نه کشیشها! زیرا مدعی جدید عالوه بر مخالفت با اساس مذهب در کار 

گفت از  سخن می» انقالب پرولتاریا«زد و از  نمود و حرفهاي ناخوشایند می دخالت می
نه براي دفاع از جبهۀ مسیحیت بلکه براي همین جهت در بسیاري از کشورهاي مسیحی 

استقرار رژیم مملکت، با مارکسیسم در افتادند مبارزه را شروع کردند و بهر وسیله بود 
مانع پیشرفت این اژدهاي سه دهن شدند وگرنه این هیوالي آخر زمان دنیاي مسیحیت را 

و چکسلواکی و ...  یکپارچه بلعیده بود. چنانکه با همۀ تالشها عاقبت روسیه و لهستان
 دیگران را در کام خود فروبرد.

خواست، عقیده  گاه می در این میان، نسل سرگردان جدید چه خواست؟ او باز هم تکیه
خواست، آسایش جسمانی جز اینکه از مارکسیسم بیزارش کند ولی در  و ایدئولوژي می

ود پناهگانی عین حال دستش را هم خالی گذارند، بهمین جهت نسل جدید خارج از خ
خبري و لذت طلبی افتاد، همان مکتب اپیکور! اما نه به آنصورت که  ندید بیاد فلسفۀ بی

جامعه بسوي خرسندي گام بردارد بلکه به آنصورت که بطرف لذت و شهوت بتازد. در 
سنج  االصل! و موقعیت این میان زیگموند فروید اطریشی یعنی دوباره یک نابغۀ یهودي

ها صورت  پرستی اکی بروي دست همه ریخت زیرا به همۀ این شهوتپیدا شد و آب پ
خالصه کرد، انسانیت در » میل جنسی«علمی داد و همۀ عواطف انسانی را در دو کلمۀ 

البالي پسیکانالیز فروید یک عاطفۀ بسیط جنسی از آب درآمد که با فریبکاري خود را 
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وي و شکلهاي اخالق ی و معندهد و حتی در لباس قدس هاي گوناگون ظهور می بصورت
 کند!. تظاهر می

باري در بوق پیروزي شهوت دمیدند و از همه جانب بطرف آن هجوم آوردند، نسل 
جدید چون شخصیت خود را گم کرد و کمال حقیقی خویش را که از راه حقیقت مذهب 

توانست بدست آورد از کف داد، ناچار شخصیت و کمالش را در امیال پست جستجو  می
آور از همه طرف به نداي غریزة  بینیم ناگهان بصورتی سرسام ود. از همین جهت مینم

شود، مطبوعات به این طرف آمدند به طوریکه حتی مجالت  جنسی بشر پاسخ داده می
اقتصادي، سیاسی، طبی، علمی و غیر اینها از راه تصاویر عریان زنان، متاع خود را تبلیغ 

آل  آورد و جازهاي محرك، مطلوب و ایده ت جنسی میکنند، موزیک رو به سوي شهو می
تر  بیشتر و گیرنده» سکس«گردد، از شرائط مهم براي موفقیت یک هنرمند داشتن  می

آیند که باید در  شود، فیلسوفان، اگزیستانسیالیستهاي فرانسوي از آب در می محسوب می
کدیگر بلولند و زیرزمینهاي پاریس غرق در شهوت و شراب و هروئین و مرفین در ی

بل سارتر طرح خود را  بکنند، با اینکه شاید نه فروید و نه ژان» اصالت وجود!«بحث از 
آنچنان نریخته بودند که این چنین پیاده شود اما تشنگی نسل، موقعیت قرن، کمبودهاي 

جا  کنند و چون دنیا دیگر گسسته نیست بلکه پیوسته است، طغیان بهمه برداي می بهره
آید زیرا شرق  گیرد، از غرب بشرق می و امواج آن همۀ سطحها را بزیر تالطم می رسد می

بنا به عللی گرفتار خودباختگی گشته و بطور حادي آمادة پذیرش و قبول شده است، در 
شوند و منشورات خود را با مناظر  ها! تشکیل می کشورهاي اروپایی باشگاههاي لختی

هایی  سازند، مکانیسم بیشتر مقاالت و کتاب لم پراکنده میپسند! به اطراف و اکناف عا مورد
شود که زن و مردي با تمام وجود (یعنی با  دهند این می که ادبیات جهانی ما را تشکیل می

شوند و  ورزند، آنگاه موانعی بر سر راهشان سبز می تمام میل جنسی!) به یکدیگر عشق می
تر کنند  تا شور و اشتیاق خواننده را افزونافکنند  کار عشق را در پیچ و خم مشکالت می

روند! در تئاتر، در  و عاقبت کار بدانجا انجامد که دو دلداده براي وصال به ماه عسل می
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تر از بمب اتمی  کش جا بمبی خطرناکتر و انسان سینما، در خیابانها، در بنگاهها، در همه
ت، از طرفی هم براي نسل اند، بمب تبلیغات جنسی در شرق و غرب افتاده اس افکنده

سالگی امکان تسکین غرائز جنسی از راه ازدواج میسر نیست،  30جوان تقریباً تا حدود 
 پس چه باید کرد؟ چه کسی را باید دید؟ چاره چیست؟

افزون و جهانگیرد که از سقوط ایمان ریشه  آیا نباید راه حلی براي این مشکل روز
 1گرفته و رشد نموده است پیدا کرد؟

آیا نباید براي دفع بحرانهاي معنوي و خأل روحی، به ارزشهاي اصیل مذهب، مذهب 
 م و برگردیم؟بدون خرافات، مذهب خدا نه مذهب کشیش توجه کنی

ماشینیزم به اضافۀ طغیان جنسی منهاي «آیا نباید به روي شعار زندگی این قرن یعنی: 
 خط بطالن بکشیم؟» معنویت

ي مطلوب روح خود را در دعوتهایی واالتر و نداهائی تا نسل جوان و جدید ما صدا
دانشمندان با ارزش » ها بیتل«جازم بشنوند، تا عطشی در آنها پدید آید که بجاي «باالتر از 

 علوم و مصلحین و پیغمبران بزرگ آنرا پاسخ گویند؟ ...

                                           
 به آخر مقالۀ دوم نگاه کنید. -1





 
 

 در شرق  :2

را یکسان سر » معنویت«یکرنگ است در همه جا هم  همانطور که در همه جا آسمان
برند و مذبح غربی و شرقی کارشان شبیه یکدیگر است، ولی ما که در این طرف شاهد  می

فاجعه هستیم باید بیشتر به فکر همین طرف باشیم و به نظرم چارة عیب خود نکرده به 
هاي انحطاط  یم ریشهکند! مگر اینکه بخواه تر می عیب دیگران پرداختن ما را معیوب

 اخالقی را در آنطرفها جستجو کنیم و شیب حرکت آنرا بفهمیم. 
در گذشته هر چند گاه یکبار، آب حیاتی از آسمان بر زمین ریخته است که تاریخ 

 اش را گم کرده و بیاد دارد. مشرق، آخرین مرتبه
در همه جاي دنیا بر شرق بارید آنروز هم مثل امروز معنویت را » اسالم«روزیکه باران 

بریدند ولی آن جنایت انجام نشد و ذبیح نو زنده شد و باالخره در زمان منجی  سر می
بزرگش و در عصر خلفاي راشدین، بهمراه شور و حیات دیگري خیز گرفت بطوریکه 

 هنوز تاریخ بشریت از صفا و روحانیت آن رستاخیز خدایی حرارت دارد.
تر  اي بلند بر زمین بغلطد و هر لحظه انبوه ه از قلهاي از برف ک نهضت جدید مثل توده

مانند یافت و تمدنهاي بزرگ باستانی نظیر ایران و مصر را بخود پیچیده  شود، عظمتی کوه
این  مؤثر بود، درو بهمراه برداشت ولی در حقیقت همان حرکت و غلطیدن اولیه مهم و 

داشتند (مانند عمربن  ام برمیمیان وجود یکی دو نفر که برخالف سایر پسران عباس گ
رفت اما  اي در میان مردگان راه می اي بود و زنده عبدالعزیز در بین امویان) اگر چه معجزه

این معجزه دیگران را از تباهکاري عاجز ننمود، ضعف معنوي که پیدا شد فرهنگهاي 
سالمی بیگانه هجوم آوردند تا جاي خود را در کانون اسالم باز کنند و با معارف ا

هاي کهن و عقاید مختلف به جهان اسالم سرازیر  بیامیزند، پس کتب یونانی و فلسفه
اي بر فرقۀ دیگر افزوده گشت و  گشت و پاي اختالف در میان مسلمانان باز شد و فرقه
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هاي مختلف به راه افتاد و آراء تازه در دین خدا پدید  سازي به نفع فرقه کارناوال حدیث
اگر نزاعی میان مسلمانان وجود داشت بیشتر نزاع سیاسی بود و غالباً بر آمد. تا آن زمان 

زد، از این ببعد اختالف در عقاید اسالمی هم رونق گرفت  سر حکومت و خالفت دور می
و افزایش یافت زیرا اسالم را با آنچه نباید بیامیزند مخلوط کرده بودند و معنویت خالص 

مودند با این همه چون روح اسالم پرقدرت و نافذ بود از قرآن را با افکار بیگانه ممزوج ن
اي  هاي گوناگون با اساس آئین مخالفت کنند بلکه هر دسته یکطرف نگذاشت که فرقه

داد که چشم  اي را پرورش می شمردند و از طرف دیگر عده خود را فرقۀ ناجیۀ اسالم! می
ومت اخالف عباس دست به نمودند، باري حک به سلف دوخته و دین خالص را دنبال می

را در » اخالق ناصري«گشت تا خواجه نصیرالدین طوسی شیعی که قبالً کتاب  دست می
نمد را به بغداد برد و خلیفۀ سنی را بزیر » شاخ خود«قهستان براي اسماعیلیه رقم زده بود 

 الدین ایوبی نیز حکومت شیعیان باطنی و مالید! همچنانکه پیش از این شمشیر صالح
رسد و در جدایی ما ستمگري  خلفاي پهناور اسالم رخ داده بود که سهمی از آنهم بما می

بن یوسف داشتند مؤثر بود اما تأسف  هاي آدمکشی مثل حجاج لیس خلفائی که کاسه
افتادیم و  زده مرتباً از این پهلو به آن پهلو می قرن مانند کشتی طوفان داشت که چندین

  ساختند و آل انداختند و سلجوقیان، غزنویان را منقرض می بر میا صفاریان، طاهریان ر
کردند و بعد از اینهمه گرفتاریها ناگاهان مغوالن به خدمت  فالن، آل فالن را لگدمال می

ساختند و به دنبال هجوم خود تأثیر  ها می ها مناره رسیدند! و از کلّه پسر ترکان خاتون می
 نمودند. تر می سفرة درویشی! را پهن گذاشتند و روحی مخصوصی بجاي می

و هر گاه! قطعات بهم پیوسته از کانون جدا شد و تمرکز و قدرتشان تقسیم و تضعیف 
گشت، نصیب همین دارند که یا طعمۀ گرگان بیگانه شوند و یا گرفتار نزاع و کشتار 

ه اندرون خانه گردند! پس فکر وحدت اسالمی و برگشت به معنویت اصیل قرآنی، ریش
و مثالً! ترکان عثمانی را در برابر شیعیان  رسد از قدیم دارد ولی موانع جدید نیز یکسره می

رساند و به دنبال خود در اینطرف  کشی را به افالك می دهد و غوغاي برادر ایرانی قرار می
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خورهاي دکان تعصب، لعن خلیفه کنیم و عید عمر  انگیزد که به تحریک جیره ما را برمی
و برخالف سیرة صدر اول به احترام بیش از اندازة قبور اولیاء و تعمیر و تزیین بگیریم 

گورها از طال و مطال بپردازیم و قمه و زنجیر بر سر و پشت بکوبیم، و در آنطرف هم 
 »اهللا لعنهم«کند که کشتن رافضی را ثوابی عظیم شمارند و در کتابها  آنها را تحریک می

شود و براي تجدید  یست که جمال الدین اسدآبادي زنده مینثارش فرمایند! اینجا جای
خیزد و عصر جدیدي در مسیر  قدرت اسالم و ایجاد وحدت در بین مسلمانان، برمی

کند و به جاي تعقیب نقشۀ انقالب فکري  آید ولی سید اشتباه می معنویت اسالم پیش می
کر توسعۀ خالفت و وحدت رود تا ف خود در دنیاي اسالم، به سراغ سلطان عبدالحمید می

 را در نهادش زنده کند.
الدین دیگري برود و  الدین باید بسراغ سید جمال غافل از اینکه در این راه، سید جمال

شود که همکاري او با شیخ عبده  خلیفۀ عثمانی را ندیده بگیرد و بهمین جهت مالحظه می
غییر فکر مسلمانان را گردد و وسیلۀ ت مصري موجب بیداري خاصی در عالم اسالم می

ون اثر مثبتی به ماند اما به خدمت سلطان رفتن بد فراهم آورد و برکاتش تا کنون باقی می
 انجامد!. مرگش می

شود و باالخره مواطن  با اینهمه اگر چه در توسعۀ معنویت نصیبی شایسته حاصل نمی
شود ولی از آن میان قیام سید و رفت  اسالم دستشان از اسالم خالی و از فساد غربی پر می

کند و مشروطیت طلوع  ریزي می اي را پی و آمد او به ایران طرح انقالب سیاسی تازه
آید یعنی انقالب محسوب  داري به شمار نمی ضت، انقالب ریشهنماید اما چون این نه می

اي را به خدم و  شود که تأثیر قبلی در فرهنگ جامعه داشته باشد مطابق قاعده! عده نمی
رساند اما بهر حال معنویت اسالمی از این انقالب سیاسی  حشم و کالسکه و درشکه می

ماند و شاید بعلت  کاله می سرش بی برد و که در صف اول مالها نشسته بودند سهمی نمی
اینکه اهل حل و عقد! در اشتغاالت سیاسی و جدالهاي حکومتی فرورفته و سرگرم 

شود و فرصتی مناسب  شوند براي تعمق در حقوق اسالمی چندان مجالی پیدا نمی می
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 آید تا قانون مدنی ایران تصویر الیقی از روح عدالت اجتماعی اسالم بردارد و بدست نمی
بهمین جهت وقت و بیوقت میلنگد، باري مشروطیت مانند هر تحول جدید، غذاي جدید 

شود و بعد باالخره  اش پیدا می باید بزودي فرنگی مأبی سر و کلّه طلبد و چون می می
اند و  کنند همانطور که در موطن اصلی خود نکرده آیند تا کاري بکنند و نمی می» ها ایسم«

دتر از زادگاه خودشان، اینجا است که شرق و غرب بهم در دیگر نقاط شرق هم ب
نمایند،  کنند، خاوري و باختري در اختالف با معنویت اتحاد می رسند و با هم آشتی می می

برند، نسل جدي شرقی  در کشتارگاهها رو به قبلۀ طغیان به یک شکل معنویت را سر می
هایی که در قالب مردان باید  روحجنگد،  شود یعنی با طبیعت خود می مانند غربی مسخ می

گردد! آنها که باید به  مسیر طبیعی خود را طی کنند بیشتر اوقاتشان مصروف آرایش می
 شتابند!. ارند بسوي ناز و غمزه میطرف قدرتهاي روحی و استحکامات معنوي قدم برد

کار  شود، شعاع تالشها تا جایی که چشم چهرة مردانه کم و روح مردانه کمتر دیده می
گردند که نامشان هنر و موسیقی و ادبیات است ولی  کند بر محور چیزهایی می می

کامالً » انسان«هاي جنسی چیزي نیست و تئوري فروید که دربارة  حقیقتشان جز کرشمه
است، قرنی است که عواطف مادري را پشت میزها » تبدیل انواع!«درست نیست دربارة 

کنند و بیشتر  که کمتر با فرزندان خود در خانه زندگی میسازد  کند و زنانی می تحریف می
زده را کدام فکر  نمایند، این کشتی طوفان در بیرون خانه از مردان بیگانه دلربایی می

خواهد نجات دهد؟ الحاد آمده است تا این نسل ممسوخ را رهایی بخشد در  پرقدرتی می
الحاد در صورتهاي گوناگون خود با شود،  حالی که هم پدر و هم فرزند فاجعه شناخته می

کند که بعلت احساس ضعف و ناپایداري  کند، با طبیعتی پیکار می طبیعت انسان پیکار می
گردد تا در پناه آن قرار گیرد و فطرتاً تمایل به قدرتی دارد که دیگر  بدنبال قدرت می

د، این همان خدایی ضعف و ناپایداري در او راه نداشته باشد و باالتر از او نیرویی نباش
است که نیاز و شوق حرکت بطرف او در طبیعت انسان وجود دارد و الحاد آمده است تا 

گسترد و  این شوق را خاموش کند و انسانیت را مسخ نماید، دام تشکیک و تردید را می
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اگر فرض کنیم که جهان را خدایی آفریده چگونه «پرسد  گیرد و می صید انسان می
کند که طبیعت  و به این حقیقت توجه نمی» ن خدا را کسی نیآفریده است؟بپذیریم که ای

مفهومی مالزم با قدرت نامحدود دارد و باالتر از قدرت نامحدود، قدرتی » خدا«انسان، از 
تواند باشد تا آن را بوجود آورد. بنابراین هر کس که خدا را قبول کرد در خدا توقف  نمی
 شناسد. انتهایی وجود می نهایتش، نهایت هستی و انتهاي بی کند و خدا را با هستی بی می

داند که با تصور  بیند و نمی جدید همه چیز را از ریشه در تغییر و تحول می ماتریالیسم
آید تا مجموعۀ  این ناپایداري عمومی، الزاماً تصور دیگري از ثبات و پایداري به میان می

ی نشوند و استمرار کائنات در عین ناپایداري پذیر هستی، بطور مطلق نف هاي زوال پدیده
ذاتی آنها ضمانتی داشته باشد، پس در وراء طبیعت متحول و لرزان، حقیقت ثابت و 

 الیزالی را که جز خدا چیزي نیست باید تصدیق نماید.
شناسد اما اگر  کند و غایتی براي انسان نمی هدف تلقی می مادیت، نظامات خلقت را بی

شود؟ مولود تازه و  اي در پیکر او فراهم می که مثالً شیر مادر براي چه نتیجهاز او بپرسیم 
دهد و بدون اینکه توجه کند در خالل این فعل طبیعی بوجود  نیازمندي او را نشان می

کند، به همین قیاس باید اعتراف کنند که در پیرامون انسان حوادثی  هدفی اعتراض می
شود آدمی بطور طبیعی مورد عنایت قرار  نماییم معلوم میگذرد که اگر آنها را تعلیل  می

 دارد و هدف و غایتی در طبیعت براي او تقدیر شده است.
کند و در  خیزد و ناموس طبیعی را انکار می پس ماتریالیسم با طبیعت به مخالفت برمی

آید تا مسخ شدگان را نجات بخشد وطبیبی که خود  حالیکه خود صورت طبیعی ندارد می
نماید، در برابر این  کند به مداواي بیماران شتاب می بیمار است و بیماري را منتقل می

کند و با پاسخهاي  پزشک آدمکش در آنطرف دنیا مسیحیت برخاسته و جوابگویی می
نماید، زیرا بر خالف تعالیم مسیح قرآنی، براي  خود راه را بر روي فلسفۀ مادي باز می

اند ناچار، مبدأ هستی را ذاتی متحول  آباء کلیسا ساخته اثبات الوهیت آن مسیحی که
کشاند و لباس جسمانی بر او  کند و او را از مرتبۀ فوق ماده به تجسد می معرفی می
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در ابتدا «کند و  سازد و فداي بندگانش می آویزد و ملعونش می پوشاند و به دارش می می
آفریده شد و کلمه، جسم گردید و کلمه بود و کلمه، خدا بود و همه چیز به واسطۀ او 

و  3و سر خود را پائین آورده جان بداد 2و او را در آنجا صلیب نمودند 1میان ما ساکن شد
و چنین ». 4در راه ما لعنت شد چنانکه مکتوب است: ملعونست هر که بر دار آویخته شود

و بقاء کائنات گیرد  موجود متحول و مردنی و محکومی ثبات جهان بیکران را به عهده می
کند و انصافاً طبیعت عظیمی که ماتریالیسم، اساس فلسفۀ خود را بر  پهناور را ضمانت می

باشد و اگر خداي مسیحی،  نهد کمتر از این خداي محدود و محکوم نمی تحوالت آن می
نماید و اگر موجود متغیر و حادثی در  مخلوق نباشد مخلوق بودن طبیعت سزاوارتر می

آمیز   ان قدم ازلی باشد چرا حوادث طبیعت ازلی نباشد؟ و چرا اصل سفسطهعین حال هم
کند! نادرست  که به حکم ضدیت حتی خود را نقص می» اصل ضدین«دیالکتیک یعنی 

شود همانطور که  داري اصول الحاد، شناخته می باشد؟ بله، مسیحیت مسئول میدان
نش که براي دفاع از مسیحیت العمل حاد ماتریالیسم را کشیش برکلی و همکفرا عکس

گیرند و همانطور که اصول افراطی فرویدیسم را  اند بر عهده می آلیسم را به میان آورده اید
دارد که:  دهد و زمانیکه انجیل از قول شاگردان مسیح اظهار می رهبانیت مسیحی میدان می

ین کالم را تمامی خلق ا«دهد که:  و از قول مسیح جواب می» نکاح نکردن بهتر است«
زن ظهور  زنان تارك دنیا و کشیشهاي بی» 5پذیرند مگر به کسانیکه عطا شده است نمی
به ایشان «خواهند در زمرة کسانی قرار گیرند که به علت کمال ایمان  کنند. زیرا همه می می

پس نقطۀ جوش فعالیت مبشرین مسیحی منجر به انهدام بشریت » شود! هم عطا می

                                           
 شود. باب اول انجیل یوحنا دیده می -1

 به باب نوزدهم انجیل یوحنا نگاه کنید. -2

 به باب نوزدهم انجیل یوحنا نگاه کنید. -3

 به باب سوم رسالۀ پولس بغالطیان روجوع شود. -4

 .19انجیل متی باب  -5
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ض اینکه تمام مردم جهان در ایمان به مسیحیت به حد اعلی برسند گردد، و به فر می
روند! چهرة فرویدیسم همین جا است که  بعلت ترك رابطۀ زناشویی بسوي انقراض می

آید، در حالیکه با هر گونه  به صورت انتقام یهودیت مغلوب از مسیحیت غالب به نظر می
نسی را پایۀ همۀ نفسانیات و خلق و کند و غرائز ج ترك روابط جنسی به شدت مبارزه می

که مسیحیت خود را » مذهب اخالق«نماید. و به این وسیله به  خوي انسانی تلقی می
کجی مینماید و مخالفت او با اعتقاد به وجود خدا نیز  کند دهن علمدارش معرفی می

دور میزند، همان موضوعیکه مسیحیت با کمال موافقت » پدر و پسر«یکسره بر موضوع 
استنباط مذهبی ما از کائنات مشروط به «گردد! از نظر پسیکانالیزم  یکسره بدورش می

شوند پیوسته  . خداي مذاهبی که پس از توتمیسم واقع می1باشد وضع طفولیت ما می
دهد تا بسخن  پسیکانالیزم بما تذکر می«آید  درمی» 2پدري با رتبه بسیار رفیع«بصورت 

، و اظهار »3گوید اعتماد کنیم خدا بصورت پدري سخن میمعتقدین بخدا، هنگامی که از 
ترتیب » پدر –خدا «معتقدین بخدا اصل تکوین عالم را بر پایۀ فکر «دارد که  می
بینم  و چنانکه می» 5کند ایجاد عالم را شبیه خود تصور می«و فرد معتقد بخدا » 4دهند می

نی خداي مسیحیت است و یع» خداي پدر«شود همان  خداییکه در فرویدیسم محکوم می
منزه است از اینکه فرزندي داشته «و  6نزائیده و زاییده نشده«مثالً با خداي اسالم که 

مناسبتی ندارد، و باالخره اگر مسیحیت در مسائل » 1و هیچ چیزي مانند او نیست» 7باشد

                                           
 ن شاله رجوع شودبه کتاب فروید و فرویدیسم اثر فلیسی -1

 به کتاب فروید و فرویدیسم اثر فلیسین شاله رجوع شود -2

 به کتاب فروید و فرویدیسم اثر فلیسین شاله رجوع شود -3

 به کتاب فروید و فرویدیسم اثر فلیسین شاله رجوع شود -4

 به کتاب فروید و فرویدیسم اثر فلیسین شاله رجوع شود -5

 .]3اإلخالص: [ ﴾٣ لَۡم يَِ�ۡ َولَۡم يُوَ�ۡ ﴿ -6

ن يَُ�وَن َ�ُۥ َوَ�ٞ ﴿ -7
َ
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کرد توان  هاي فرویدیسم نباشد اما انکار نمی مربوط به مذهب، منشأ نیرومند مخالفت
همه  افکار مسیحی در قضاوتها و تحلیلهاي مذهبی فروید خالی از تأثیر نبوده است، با این

کند که سد پوالدینی در برابر شکلهاي مختلف ماتریالیسم شمرده  مسیحیت پیوسته ادعا می
  .شود! می

از آنطرف مأیوس هستیم به این طرف امیدواریم، اسالم آخرین پیغام خدا  چههر
است، پیغامی است که دست تحریف به دامن کتاب آن نرسیده و به همین بسوي بشر 

کند،  جهت برخالف کتب قبلی، قدرت و درخشندگی و تازگی خود را همواره حفظ می
هاي آنرا  گویند اغلب همان مسیحیت و حاشیه غربیها حتی وقتیکه از مطلق دین سخن می

اساس این مذهب بیابند به همۀ ادیان با  دهند و اگر ایرادي در دارند و تعمیم می منظور می
شود، عمق اسالم  کنند و این از تعبیرهاي دینی آنها بخوبی فهمیده می نظر بدبینی نگاه می

شناسی  هنوز از هر جهت درك نشده و ژرفاي قرآن کامالً فتح نگشته و بکر است، جهان
نی انصافاً بسی صادقانه ی قرآن در امتداد مباحث دیشناس هعشناسی قرآن، جام قرآن، انسان

افکند و  هاي مختلف زندگی با توجه چشم می رسد. اسالم به زوایه و اصیل به نظر می
کند، تعطیل غرائز در منطق قرآن ممنوع  هیچ یک از زوایاي حیات را بالتکلیف رها نمی

ی همه مسلمان محکوم غرائز خویش نباید باشد بلکه در اثر تربیت نافذ اسالم است، با این
باید بر آنها حاکمیت نشان دهد، شخصیت بشر در حالت ابتدائی مماس و منطبق با 

باشد، یعنی غریزه و شخصیت در ابتدا با یکدیگر اشتراك وحدت  نیروهاي غریزي او می
دارند و از هم جدا نیستند و به همین جهت با پیش آمدن کوچکترین محرك خارجی، 

برد و اسیر و بردة میلهاي  کنند هجوم می اع میشخص به طرف آنچه که امیال او را اشب
کند و  باشد، تربیت اسالم شخصیت انسان را بکلی از غرائزش جدا نمی غریزي خود می
بخشد و حاکمیت براي او  نماید اما به شخصیت باطنی بشر تمایز می با آنها وداع نمی

ست و هر لحظه قدرت کند، مسلمان واقعی از درون خود برخاسته و قیام کرده ا ایجاد می
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یابد، تمتع از امیالی که با حیات بشر توأم است تعطیل  و تشخیص معنوي او افزایش می
بردار نیست، اما امتیاز مسلمانان حقیقی در اینست که دیگران در حال ضعف و 

 .برند او در حال قدرت و حاکمیت! محکومیت، از غرائز بهره می
شناسیم که مشکل جنسی نسلهاي تازه را حل  ا میبا الهام از احکام اسالم طرحهایی ر

، بعنوان نمونه هر پسر جوانی در دوران تحصیل خود با راهنمایی اولیائش 1کند می
تواند با دختر دلخواه خویش ازدواج نماید مشروط بر اینکه خانوادة همسر او چندان  می

ویش را به د و شغلی بدست آورد و همسر خمهلت دهند تا تحصیل وي به انجام رس
خانه برد و با این میثاق که در این مدت از تمتع نهایی و تولید فرزند، خودداري شود و 

یابی مشروع،  اش گردد و شک نیست که این بهره اگر نه باید که متکلف مخارج خانواده
کند نسل جوان را  هاي جنسی را تا حد بسیاري محدود می عالوه بر اینکه طغیانها و عقده

تر به خانه آوردن و بیشتر بهره بردن از همسران خویش به تالش زیادتري براي زود
 برد ... افکند و جامعه از افزایش فعالیت جوانان بهرة باالتري می می

با وجود چنین مکتب زنده و اصیلی، مشرق زمین در فقدان معنویت چیزي کم از 
 .چیز دیگرند!مغرب ندارد و این بعلت آنست که اسالم چیز دیگر و مسلمانان 

احکام «ایم و از نظر  ما به تقلید و غلو گرفتار شده» عقاید اسالمی«در شرق از نظر 
ایم، و به سبب دور شدن از هدف تسریع  به جدایی از فلسفۀ احکام مبتال گشته» اسالمی

ایم، امامان و پیشوایان مذهبی در میان ما به ارباب انواع  به تحریف قوانین دین رسیده
رند تا به راهنمایان زندگی، بهمین دلیل در نیازها رو به سوي آنان داریم و براي ت شبیه

                                           
حاکمیت ندارد والّا در حال » اسالم راستین«کنند که  البته این طرحها در شرائیط رفع مشکل می -1

تعیلیم و تربیت صحیح و توزیع عادالنه ثروت و حاکمیت اسالم نظایر این مشکالت را از راه 
 تصحیح روابط اقتصادي باید حل کرد.
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و بیشتر از  1ایشان عالوه بر والیت دینی، تصرف والیتی و والیت تکوینی! قائل هستیم
هاي خدا را خالی  کنیم و خانه می» شدّ رحال«روي آوردن به مساجد بسوي قبور آنها 

ایم و گورها را با زر و سیم زینت نموده و بدور آنها  ا پر کردهگذاشته مقابر بندگان خدا ر
جوییم  کنیم و یاري می طلبیم و زاري می نماییم و حاجت می کنیم و استغاثه می طواف می

گذشت تا به مقصد برسد  جانی که از شهرها می و مثل همین ایام اخیر در برابر ضریح بی
ریزیم و این  جانها سر می داران را به پاي بیریزیم و جان کنیم و خون می قربانیها می

سالها بر ضد آنها مبارزه کرد، و قرآن او و  صها همانست که پیغمبر ما محمد  مبالغه
کند. فقهاي ما در فقه اسالمی از  سنت او و زندگی او سراسر از این نبرد حکایت می

هائی در دین شده بطور  پیرایهکنند و موضوعی را که منشأ  بحث می» تسامح در ادلۀ سنن«
زنند و  ، قوانین اسالم عموماً بر محور مصالح واقعی دور مینمایند دربست تصویب می

باشند. بنابراین، کوچکترین عدم تبیین و در نتیجه  فرائض و سنن در این مرحله یکسان می
پدید  تسامحی در رسیدن به احکام شریعت، بسا که به هنگام عمل بجاي مصالح، مفاسدي

 .2آورد و ترقی روحانی و نظم جسمانی مسلمانان را مختل سازد
هاي شیعه و سنی و ایجاد تفاهم میان آنها اگر چه در سالهاي اخیر  براي رفع کینه

گامهاي برداشته شده ولی هرگز بطور اساسی رفع نواقص نکرده است، اینها دردهاي ما 

                                           
گویند : امام و ولیی حق، چون بخواهد و میل کند در هر چیز تأثیر و نفوذ  اند و می  ایم که نوشته دیده -1

 ﴿ گوید: سازد اما قرآن می نماید و کائنات را خاضع می می
َ
َ إِنََّك َ� َ�ۡهِدي َمۡن أ ۡحَبۡبَت َوَ�ِٰ�نَّ ٱ�َّ

تو هر که را دوست داشته باشی هدایت نتوانی کرد لیکن «یعنی :  .]56القصص: [ ﴾َ�ۡهِدي َمن �ََشآءُ 

َما ٱ�َ�ُٰت ِعنَد ٱ﴿ و نیز »کند! خدا هر کسی را بخواهد هدایت می نَا۠ نَِذيرٞ قُۡل إِ�َّ
َ
َمآ � َّ�� ِ بِ�ٌ  �َّ  ﴾مُّ

اي هستم که  بگو: آیات فقط نزد خدا و قدرت او است و من، تنها بیم دهنده«یعنی :  .]50العنکبوت: [
خوانیم و با جسارت تمام، این  . و چقدر از این آیات در قرآن می»کنم آشکارا اعالم خطر می
 کنیم؟ محکمات را تأویل می

 روح شریعت است. تسامح در قبول آثار سنن حداقل مشروط بتوافق آن آثار با کلیات اسالمی یا -2
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ناگفته گذاشت، دردهایی که پنهان نمودن  مسلمانان است، دردهایی که هرگز نباید آنها را
شود و خیانت به اسالم خیانت به سعادت بشر، و  آنها خیانت مسلّم به اسالم محسوب می
تر خواهند شد  رود. و اگر دردها، مخفی شوند کهنه چنین خیانتی خیانت به خدا بشمار می

کشانند، با وجود اینهمه  یابند و کار را بهالکت می تر بهبود می تر شدند سخت و چون کهنه
گردد  شود و هیچوقت ناامید و خاوش نمی گرفتاریها، مسلمانان هرگز مأیوس نمی

دانیم هیچ یک از این انحرافات موافق با حقیقت اسالم نیست، بلکه متن  بخصوص که می
توانیم  جنگند و این امتیاز را در کتب سایر ادیان نمی قرآن به شدت با تمام این کژیها می

هاي از بیداري در آفاق مسلمانان سر زده و نهضتهاي  افت، و بعالوه چندیست که طلیعهی
کند پس جاي یأس در دل پیروان شیطان است، نه در  اي پیاپی در میانشان طلوع می زنده

ایم که از پیروانش اگر چه اندك باشند تأثیر  دل اولیاء رحمن، ما اسالم را چنین شناخته
 د، تنها به شرط آنکه اصیل و خالص و پر ایمان باشند.رو بسیار انتظار می

هاي همرنگ دین را بکنار بزنند و  امروز باید که روشنفکران در شرق برخیزند و افسانه
هاي اصیل اسالم نظر کنند و با درك موقعیت زمان، پیغام خالص  با چشمان باز به متن

 آسمان را بگوش اهل زمین برسانند.
فکران برخیزند و افکار شرق جدید را از مسخ شدن نجات دهند و امروز باید که روشن

خودباختگی شرقی را در برابر غربی چاره کنند و به همراه تقدیر از صنایع غرب در تنقید 
 از انحراف معنوي آن کوتاهی نورزند.
ها را در نوردند و ابعاد را بشکنند و کانونی واحد  امروز باید که روشنفکران فاصله

بار خطر را در برابر نسل  و صدا در صدا افکنند تا بانگ عظیمشان چهرة نکبت بگیرند
زده مجسم کند و چشمان مست و خفته را بگشاید و عقلهاي مدهوش را به حرکت  طغیان

آورد و موسم امیدي بسوي معنویت پیش آورد، این کار جهان متالطم تنها در شأن ما 
 د مسلمان واقعی خواهد بود.است، این رسالت تنها سزوار همت و مجاه

 هجري قمري 1387تجریش تابستان                                                       
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