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 ��م ا� ا����ن ا����م

 مقدمه

 مصطفي حسيني طباطبائي
كنيم  خواهيم از ديگران اقتباس يكي از گرفتاريهاي بزرگ ما اينست كه همه چيز را مي

نداريم، بدتر از همه اينكه گاهي آنچه را كه در ميان ما موجود » انديشة قائم بذات«و 
 خواهيم از بيگانگان بياموزيم. ميبريم نيز  است و ما، در ميان آن بسر مي

است كه گويي در انتظاريم تا » اسالم«هاي خداوند يعني  از آن جمله واالترين نعمت
اي  گويد و چه ارمغان تازه چه مي دربارة آن :شناس روسي مشناس غربي يا اسال فالن شرق
 .اورد؟! براي ما مي

و هميشه از  ،هاي مختلفي است گرفتار توطئه» شناسي غربي اسالم«غافل از آنكه 
اخالص فكري و حسن نيت علمي برخوردار نيست، اگر چنين پنداريم كه همة 

اند و اغراض  در اسالم به تحقيق برخاسته اهللا قربة الیشناسان آمريكايي و اروپايي،  شرق
دلي  باوري و ساده سياسي و تبليغاتي و استعماري ايشان را كامالً آزاد گذاشته، دچار خوش

هاي  هم در آثار حضرات نمايان باشد و نشانه»! دم خروسي«ايم به ويژه كه  شده
ين گرفتاري زماني البالي سخنان ايشان نيز مالحظه كنيم، ا در پاشي را ورزي و سم غرض

اند و آگاهي  كند كه ديده شود كسانيكه اساساً بدنبال شناخت اسالم نرفته شدت پيدا مي
پژوه مبتدي در مورد اسالم است سخنانشان با  آنها در اين باره كمتر از اطالع يك دانش

دستة مزبور، در مسائل رياضي يا  و راو بعنوان اينكه د ،شود آب و تاب ترجمه مي
از  ،اند اند و معروفيتي كسب كرده نظر شناخته شده دي يا فلسفي در دنيا صاحباقتصا

 .كنند! قضاوتشان دربارة اسالم نيز استقبال مي
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اطالعي و بيگانگي اين عده نسبت به معارف عميق  در اينجا جز روشن كردن بي
 آيد.  اسالمي چاره نيست، هر چند مدافعان و طرفداران متعصب را ناخوش

هجري)  1359د صفحه كه ابتدا بصورت سخنراني در رمضان سال جاري (اين چن
رسد، در پي  القاء شد و سپس بدينصورت بهمراه تغييراتي به نظر خوانندگان گرامي مي

شده و با وجود ايجاز و اختصاري كه در آن بكار رفته است در زمينة   همين مقصود تهيه
 مورد بحث گامي برداشته باشد.

  19/9/59تجريش                                                                  

 مصطفي حسيني طباطبايي                                                               
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خورد و  هاي ديني را مي ميدانيم كه در دنياي غرب افكار ضدمذهبي، بتدريج انديشه
دهد اما سزاوار است اين را هم بدانيم  ي استعالء نشان ميبهنگام روبرو شدن با آنها گاه

كه علت اين پيروزي آنستكه در برابر الحاد غربي، متأسفانه مذهبي قرار دارد كه بر پاية 
 علم و عقل استوار نيست.

كند و مانند  سازد و نيروي خرد را تخطئه مي مذهب غربي، ايمان را از تعقل جدا مي
كوشد تا خود را  شمارد. در حاليكه فكر مادي مي مي» عقل«نشين را جا» دل«عرفان شرقي 

هاي خويش را محصول تفكر علمي قلمداد نمايد و اگر چه  گرا نشان دهد و فرآورده عقل
چه هست در مواردي بر مذهبي كه ايمان را از دخالت اما هر ،در اين راه حقاً موفق نيست

 نمايد. كند غلبه مي عقل تجريد مي
غربي، انجيل است. كتابيكه بنظر ما مسلمانان دست تحريف بدامان آن  كتاب مقدس

كنيم كه  در انجيل به مواردي برخورد مي ،رسيده و حقايقي را در آن واژگونه كرده است
 .آيد! امروز سخن گفتن از آنها در برابر علم، كفرگويي بشمار مي

سطين زاده شد چند در فل  هنگاميكه عيسي :خوانيم بعنوان نمونه در انجيل مي
زمين، ستارة او را رؤيت كردند! و در پي آن ستاره به اورشليم رسيدند  مجوسي در مشرق

ايستاده است. آنگاه با  لحم، زادگاه عيسي و در آنجا ستاره را ديدند كه بر باالي بيت
 سجده كردند! (انجيل متّي، باب دوم). شادي تمام، بدرون بيت رفتند و بر عيسي

كند كه عقيده داشتند هر  ست كه اين افسانه، فكر منجمان قديم را دنبال ميروشن ا
گردد  شود و با مرگش پنهان مي اي دارد كه با تولد او نمودار مي شخصي در آسمان ستاره

كوشيدند تا با نظر كردن در ستارة هر كس، از ميالد و مرگ و حوادث عمر او خبر  و مي
 دهند.

كه » اسالم«كند و حق هم با او است. اما اين مذهب با  في ميالحاد، چنين مذهبي را ن
 ز آن بسيار ناچيز است فرق دارد.م خواهد شد آگاهي طاغوتهاي غرب، ابزودي معلو

 :كند و بانگ كتاب اسالم، علم را به ايمان همراه مي
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يَ�ٰنَ ﴿ وتُواْ ٱۡلعِۡلَم َوٱۡ�ِ
ُ
ِيَن أ َّ  .0F1]56الروم: [ ﴾ٱ

 :گويد دارد. قرآن مي برمي 

ِيَن َ� َ�ۡعقِلُونَ ﴿ َّ َ ٱ ََ  ََ ۡۡ ِ ِّ ُُ ٱر َع ۡۡ ََ  .]100يونس: [ ﴾َو
 .»كنند نهد كه عقل را از باورهاي خود جدا مي خدا پليدي را بر كساني مي«

هايي نظير  يافتگان قرآن، نزديك به چهارده قرن پيش بر افسانه بهمين جهت تربيت
 ند.كرد آنچه در انجيل فعلي آمده اعتناء نمي

اگر در اين « :گويد رفت شنيد كه منجمي مي هنگاميكه به جنگ با خوارج مي علي
لحظه حركت كني، بيم دارم كه به مقصود دست نيابي و اين آگاهي را از طريق نجوم 

 .»ام! يافته
 .»هر كس تو را در اين باره تصديق كند، قرآن را تكذيب كرده است« :امام پاسخ داد

 .فرمان حركت داد» بنام خدا«ا از آموختن چنين دانشي! نهي نمود و آنگاه ياران خود ر
 ).78البالغه، خطبه  (نهج

                                           
 .» كسانى كه علم و ايمان به آنان داده شده«يعني:   -1



 
 

 هاي راست و دروغ وعده

هاي انجيل نيز مانند تعاليم نجومي آنست! مثالً انجيل به دوازه شاگرد  برخي از پيشگويي
ند و بر تخت آي دهد كه در روز رستاخيز، آنها از مقربان خدا بشمار مي وعده مي عيسي

شما  :گويم هر آينه بشما مي :عيسي ايشان را گفت« :گويد داوري خواهند نشست. انجيل مي
كه پسر انسان بر كرسي جالل خود نشيند شما نيز به  ايد در معاد، وقتي كه مرا متابعت نموده

 ).19(انجيل متي، باب ». هيد نموددوازه كرسي نشسته بر دوازه سبط اسرائل داوري خوا
خيان  خوانيم يكي از همين دوازه تن، بر عيسي گذارد كه در انجيل مي ا چيزي نميام

پيش از  شود. و عيسي فروشد و سبب مرگ وي مي ورزد و او را به بهاي اندك مي مي
 ).26(انجيل متي، باب »! بهتر بودي كه تولد نيافتي« :گويد اش مي مرگ خود درباره

زند  مكاتب ضد مذهبي در دنياي غرب دامن مي طبيعي است كه چنين كتابي، بر آتش
انگيزد بويژه كه بيشتر مردم چون از مدهب خود  و آنها را به مخالفت با اساس ديانت برمي

كار ديني را به كلي روند بلكه معموالً اف رويگردان شدند كمتر به سراغ مذاهب ديگر مي
 كنند. ترك مي

هاي سخت  بينيم قرآن در لحظه كنيم، مي انجيل را كنار گذاشته، به قرآن كه نگاه مي
 :كند كه تاريخ اسالم، پيشگويي مي

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

 :گويد قرآن مي

﴿�
َ
َُّهۡم ِ� ٱۡ� ََ لِ ۡۡ ََ ۡۡ ِِ لَََ ٰ ََ ِ ٰل ّّ ِيَن َااَنَُواْ نَُِمۡم وََمِملُواْ ٱل َّ  .]55النور: [ ﴾ِض وََمَ� ٱّ ُ ٱ

اند وعده داده تا در  خدا، به كساني از شما مسلمانان كه ايمان آورده و كردار شايسته كرده«
 .»اين سرزمين، خالفتشان دهد
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 :گويد قرآن مي

َ ٱِ�ِيِن ُ�ِِهِ ﴿ ََ هُۥ  َّ َُ رَُسوَ�ُۥ بِٱرُۡهَ�ٰى َودِيِن ٱۡ�َِقِ ِ�ُۡظِه رَۡس
َ
ِٓي أ َّ َو ٱ  .]9الصف: [ ﴾ُُ

خدا، رسول خود را با هدايت و دين حق فرستاد تا اين دين را بر همة اديان پيروز «
 .»گرداند

پذيرد، ابتدا كفار غرب  ها يكي پس از ديگري تحقق مي بينيم اين وعده آنگاه مي
شود، بعد از آن، اسالم در برابر اديان  خورند سپس خالفت اسالمي برپا مي شكست مي

يابد  مصاف با اقوام يهودي و روم مسيحي و ايران زرتشتي غلبه ميايستد و در  جهاني مي
 گردد. هاي قرآن بدين ترتيب ايفاء مي و وعده

رسد،  شوند خبر به عربستان مي يا مثالً هنگاميكه ساسانيان بر روميان قديم پيروز مي
 :گويد قرآن مي

وُم ﴿ ّّ ِِ ٱر ََ لِ م ِنِۢن َ�ۡع�ِ  ٢ُُ ُُ �ِض َو
َ
ۡدَ� ٱۡ�

َ
َُوَن  ِ�ٓ أ لََِِهۡم َسيَۡغلِ  .]3-2الروم: [ ﴾٣َُ

شكست خوردند و بزودي در كمتر از ده  –سرزمين شام  –روميان در نزديكترين سرزمين «
 .»شوند سال پيروز مي

 .رود كه قران پيشگويي كرده است! آنگاه تاريخ، بهمان راهي مي
نهيم از تفاوت  ل ميهاي انجي هاي صدق را چون در برابر پيشگويي ما اين قبيل وعده
كنيم كه  افكنيم يقين مي آئيم و چون در كتاب ملحدين غربي نظر مي دو كتاب بشگفتي مي

 ) در پديد آمدن الحاد، سهم مؤثري داشته است.مسيحيت (نه مسيح
آوريم كه در كتاب  و گفتار فردريش ويلهلم نيچه، ملحد مشهور آلمان را بياد مي

 :كند  م را از انجيل نقل مياين پيشگويي نافرجا» دجال«
باشند كه تا ملكوت خدا را  گويم بعضي از ايستادگان، در اينجا مي هر آينه بشما مي«

 ). 9(انجيل مرقس، باب  »آيد نبينند ذائقة موت را نخواهند چشيد! كه به قدرت مي
فحه (دجال، اثر نيچه، ص...!» اي شير مرد  ،به از اين دروغ به« :نويسد آنگاه نيچه مي

94.( 



 9  هاي غرب اسالم و بت

 

پسر « :گويد باره روشنتر از آنچه نيچه آورده، عبارت انجيل متّي است كه مي در اين
انسان (عيسي مسيح) خواهد آمد در جالل پدر خويش به اتفاق مالئكة خود، و در آنوقت 

گويم كه بعضي در اينجا  هر كسي را موافق اعمالش جزا خواهد داد، هر آينه به شما مي
آيد ذائقة موت را نخواهند  رانشان را نبينند كه در ملكوت خود ميحاضرند كه تا پس

 ).16(انجيل متي، باب  .»چشيد!
و اينكه قرنها سپري شده و كسي از حاضران آن مجلس نمانده كه ذائقه مرگ را 

 .چشيده باشد ولي خبري از عيسي مسيح نيست!

 اخالق مثبت و منفي

ز جمله اموريست كه بانگ الحاد ساخته و اي از اندرزهاي اخالقي انجيل نيز ا پاره
هنگاميكه پرور تلقي شده است.  هاي ظالم بعنوان نصايح منفي و تخديركننده و با موعظه

با شرير مقاومت مكنيد بلكه هر كه بر رخسارة راست تو طپانچه زند، « :گويد انجيل مي
قباي تو را بگيرد،  ديگري را نيز به سوي او بگردان و اگر كسي خواهد با تو دعوا كند و

و هر گاه كسي تو را براي يك ميل مجبور سازد دو ميل  ،عباي خود را نيز بدو واگذار
 ).5(انجيل متي، باب » همراه او برو!

شنويم  ولف را از غرب مي در برابر اين دستورات اخالقي، صداي ملحديني امثال كري
 :كشند كه معترضانه فرياد مي

چون و چرا تحمل ظلم بكنم؟ چرا بايد گردة خود را به  يآخر چرا؟ چرا من بايد ب«
اندازد من با خضوع و خشوع  جلو تازيانة ارباب بدهم و وقتي او به صورتم تف مي

صورت خود را پاك كنم؟ چرا بايد شرافت انساني و رنجبري من پايمال او شود؟ چه 
به صالح است؟ كسي به چنين خفتي نيازمند است؟ چنين وضعي براي چه كسي مفيد و 

كنند،  كشي مي اين وضع فقط براي كساني الزم و سودمند است كه از ميليونها انسان بهره
دهد تا با خيال آسوده و بيشرمانه به كار پست بپردازند،  اين تعاليم به ستمگران امكان مي
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نمايد ماهيت  كنند كمك مي و اين واقعيت كه انجيل به ايشان در ظلم و ستمي كه مي
(دربارة مفهوم انجيلها، از كروي ولف » سازد مارگرانه تعاليم انجيلي را آشكار مياستث

 ).125و  124صفحه 
 زند.  شنويم كه بانگ مي در همين حال نداي قرآن را مي

كنيد و در راه نجات مردان و زنان و كودكان ناتواني  آخر چرا؟ در راه خدا پيكار نمي«
 .»جنگيد ...؟ ين سرزمين ستمگران بيرون آر نميما را از ا ،خداوندا :گويند كه مي

ِينَ  ﴿ َّ ِٰن ٱ ََ ٓٓاِ َوٱرۡوِلۡ َۡ ِ ِِ َوٱلِّ ٓ َۡ ِ ِّ ََ ِنَن ٱر َعَِ ۡۡ ََ ۡۡ ُِ ٱّ ِ َوٱرُۡم َِٰلُوَن ِ� َسيِي َٰ  َوَنٓ لَُمۡم َ� تُ
لَُهٓ ُۡ

َ
ََِِ ٱلّظٓرِِم أ ّۡ هِ ٱۡلَق ِِ ٰ ََ ََٓ ِنۡن  ۡۡ ِّ ۡۡ ََٓٓ أَ ّّ  .]75النساء: [ ﴾...َ�ُقورُوَن َر

خوانيم كه در واپسين زندگانيش بدو فرزند خود وصيت  را مي و سخنان علي
 :كند كه مي

 .»دشمن ستمگر و يار ستمديده باشيد«
 ، جزء پنجم)47البالغه، وصيت  (نهج. »كونا للظامل خصامً وللمظلوم عوناً «

 تعريف مفهوم خدا 

اند و  را دگرگون ساخته» داخ«از هر گناهي بزرگتر آنست كه در مسيحيت مفهوم 
 شده است.» بر اساس مذهب«اند كه دستاويز حملة ماترياليسم  بجاي آن چيزي نهاده

كنند و با  باره، گزارش آندسته از دانشمندان غربي كه در علوم تجربي كار مي اين  در
 فكر مادي نيز همراه نيستند جالب است.

هاي مسيحي اغلب اطفال در  در خانواده« :نويسد دان آمريكايي مي اسكارلندبرگ فيزيك
بشر به شكل خدا آفريده  آورند مثل اينكه اوايل عمر بوجود خدايي شبيه انسان ايمان مي

 شده است!.
شوند و بفرا گرفتن و تمرين مسائل علمي  اين افراد هنگاميكه وارد محيط علمي مي

ند با دالئل منطقي و توا ورزند اين مفهوم انساني شكل و ضعيف خدا، نمي اشتغال مي
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رود  مفاهمي علمي جور دربيايد و بالنتيجه بعد از مدتي كه اميد هر گونه سازش از بين مي
(اثبات وجود خدا، مقاله  .»شود مفهوم خدا بكلي متروك و از صحنه فكر خارج مي

 ).16اسكارلندبرگ صفحه 
انجيل بايد  آيا منشأ اين لغزش فكري را چيز ديگري جز همان تعاليم تحريف شدة

گويد كه پدر مسيح  آورد از كسي سخن مي دانست كه هر گاه از خدا سخن به ميان مي
 .است؟!

عيسي چون اين را گفت، چشمان خود را بطرف آسمان بلند كرده و «:گويد انجيل مي
، »اي پدر! ساعت رسيده است، پسر خود را جالل بده تا پسرت نيز ترا جالل دهد :گفت

 ).17اب (انجيل يوحنا، ب
 :گويد سنجيم كه مي ما وقتي اينگونه فرازها را با آيات قرآن مي

ايد، نزديكست كه  شك كه چيزي گران آورده خداي رحمن فرزندي گرفته! بي :گفتند«
آسمانها از اين وصف منفجر شوند و زمين شكافته گردد و كوهها درهم شكسته سقوط 

 .1F1»اند دي كردهكنند، از آنرو كه براي خدا رحمن ادعاي فرزن
الحاد غربي چه حق داشته كه ايندو  :پرسيم در شگفتي فرو ميرويم و آنگاه از خود مي

 ن خصومت ورزد؟!او مذهب را به يك چشم نگاه كند و با هر دو يكس
بينيم كه از اسالم چيزي جز  گرديم و مي هاي بزرگ غرب! باز مي سپس به كتب بت

 جنگند. م نه با اسالم بلكه با اوهام خود ميدانند و در مبارزه با اسال اندك نمي
كنند كه در مخالفت با اساس مذهب شريكند،  در غرب، چهار بت فكري حكومت مي

مغالطات آنها مغزهاي بسياري را فرا گرفته و افكار گروه كثيري را به اسارت كشيده 
كوشند مدافع  ياست، آنها اگر چه از محيط ما دورند اما آثارشان بوسيلة كسانيكه اغلب م

                                           
ّّۡحَ�ُٰن َوَ�ٗ ﴿  -1 َِ ٱر َ ّّ ْ ٱ َُۡم َشۡ� ّلَقۡ�  ٨ا َوَآرُوا ۡئ ّق  ٨ا ٓ إِدِٗ  ًٔ ِۡ ََ َُۡه َوتَّ َن ِن ّۡ ّّ ََ ََ �َ  ُٰ َٰ ٰ�َ ّۡ  تََمُٓد ٱر

ّ�ا  َُ  ُِ ََٓ ّّ ٱۡ�ِ ِ َّ �ُض َو
َ
ّّ� َوَ�ٗ  ٩ٱۡ� ن َدَمۡواْ رِل

َ
 .]91-88[مريم:  ﴾٩ا أ
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شود در گروهي  طرز فكر و نسخه بدل! اين عده شمار آيند پياپي در شرق منتشر مي
 سازد.  حقيقت اسالم را مجذوب مي بيگانه از حكمت قرآن و

اين چهار ركن الحاد برتر اندراسل، سارتر، فرويد و ماركس هستند. هر كدام از اين 
 پندارند بدرك حقايق ميچهار نفر با ديگري مخالفند و خود را نائل 

توانم با فلسفة ماركس موافقت داشته  من نمي« :نويسد راسل دربارة عقايد ماركس مي
، (در ستايش فراغت، از راسل، »باشم چه رسد به ماترياليسم و امپريو كريتيسيسم لنين

 ).130فصل مربوط به كمونيسم و فاشيسم صفحه 
در « :گويد كند و مي هاي او ياد مي و انديشهدر جاي ديگر با لحني تحقيرآميز از سارتر 

گويد؟ و ميل هم ندارم كسي  دانم اين آدم چه مي مورد سارتر، من مدعي نيستم كه مي
(عرفان و منطق، از راسل، بخش الحاقي ». تصور كند كه من مفسر نظريات او هستم!

 ).179مباحثة راسل با كاپلسون، صفحه 
» نقد ديالكتيكي«الفند، سارتر در كتاب مشهورش بنام فرويد و سارتر نيز با ديگران مخ

رفيق و شريك ماركس » فردريك انگلس«كند و به مخالفت با  آراء ماركس را رد مي
تيك در طبيعت  انگلس، مدعي است كه به كشف ديالك« :نويسد خيزد. در آنجا مي برمي

». و از ميان برده است!تيك را به تباهي كشانده  اما با اين ادعا ديالك ،نائل آمده است
 ).207شاسي، اثر گورويچ، صفحه  تيك و جامعه (ديالك

آنجا كه از اختالف روانكاوي وجودي و » هستي و نيستي«همچنين در فصلي از كتاب 
 دهد. آشكارا نشان مي» فرويد«گويد مخالفت خود را با  روانكاوي تجربي سخن مي

اند ولي  ون با يكديگر مخالفت كردهاين عده چنانكه گذشت هر چند در موارد گوناگ
كنند اسالم  در عدم توافق با مذهب اتفاق نظر دارند، اما مذهبي كه ايندسته با آن مبارزه مي

 .خبرند كه باور كردني نيست! زيرا اين نوابغ قرن بيستم چندان از اسالم بي ،نيست
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 اسالم از نظر راسل 

ايست كه در بهترين  زاده ت. اشرفاين برتر اندراسل، حكيم عصر دانش و تكنيك اس
هم به زبان او ترجمه شده و تاريخ  ص هاي انگليس تحصيل كرده، قرآن محمد دانشكده

عرب و اسالم به آسانترين صورت در دسترس او قرار گرفته است، اينكه شنيدني است 
 گويد؟ او در كتاب كه وي دربارة اهميت نهضت اسالم و تأثير آن بر عرب جاهلي چه مي

 :نويسد مي» بيني علمي جهان«
در مورد عربهايي كه به  :اش اطالعات بيشتر داريم مثال روشني ذكر كنم كه درباره«

اند تغيير عاداتي كه بر حسب اين ايمان در آنان بوجود آمد، به سختي  محمد ايمان آورده
مشروبات كرد از تغيير عاداتي كه آمريكائيان با قبول والستد (قانون تحريم  تجاوز مي

الكلي كه فقط چهارده سال ادامه يافت) بعمل آوردند و هنگاميكه بستگان شكاك محمد 
تصميم گرفتند كه در سرنوشت او سهيم شوند، شدند زيرا تغييراتي كه او در زندگي آنان 

 .2F1)174اندراسل صفحه  ربيني علمي، اثر برت (جهان» خواست خيلي ناچيز بود! مي
ها بت از  وز نداند هنگاميكه اسالم ظهور كرد، عرب، دهكدام محققي است كه امر

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

ميرد، آنمرد بجز  كرد. چن مردي پدرش مي شمرد و زنده بگور مي دختران را ننگين مي
از نوع اشياء  عني زن در جامعة عرببرد (ي ود بقية همسران پدر را به ميراث ميمادر خ

هاي خود  كاري چندان در مكه رواج داست كه فواحش بر بام خانه بود نه اشخاص!) زنا
 اي از امور جاري و عادي بود. پرچم افراشته بودند! رباخواري، شرابخواري، تفاخر قبيله

                                           
 از انتشارات دانشگاه تهران. -1
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داد طواف كردن عريان در  الت دنيوي خود انجام ميعبادتي كه عرب براي رفع مشك
و دست بهم كوفتن و صفير كشيدن بود! دانش عرب محدود به سرودن  ،پيرامون كعبه

 .اشعاري در وصف زن و اسب و شتر و شواب و بيابانها بود و ..
بلكه خداي شما، خداي « .3F1»پرستم پرستيد نمي اي كافران! من آنچه را كه شما مي«

 .4F2»و زمين است آسمانها
هر كس پاداش و  كه آنگاه« .5F3»ايم ما از آن خدا هستيم و بسوي او بازگشت كننده«و 

بر شما حالل «و . 7F5»نكشيد : فرزندان خود راپس« .6F4»شود كيفر كردارش كامال داده مي
و به « .9F7»و با همسران پدرهاي خود زناشوئي مكنيد« .8F6»نيست كه زنان را به ميراث بريد

و ها  شراب و قمار و بت« .11F9»و از ربا هر چه باقيمانده ترك كنيد« .10F8»ك نشويدزنا نزدي
ل خود براي ادر امو« .12F10»تيرهاي قرعه، پليد و كار شيطان است از آن دوري كنيد

كنندگان به عدالت باشيد و براي خدا  قيام« .13F11»محرومين اجتماع سهم معيني قرار داده

                                           
وَن ﴿ -1 ُّ َِ ٰ ّ�َهٓ ٱۡلَ�

َ
َ � َٓ  ُۡ َُُ�وَن  ١اُ َُُ� َنٓ َ�ۡع �ۡ

َ
 .]2-1[الكافرون:  ﴾٢َ�ٓ أ

ِٰ  وَ ﴿ -2 َٰ ٰ�َ ّۡ ّّ ٱر ُّّمۡم َر �ِض بَُ ّر
َ
 .]56[األنبياء:  ﴾ٱۡ�

ُعونَ إَِّٓ ﴿ -3 ِۡ ٓٓ إَِ�ۡهِ َ�ٰ َّ � ِ  .]156: ة[البقر ﴾ِ ّ

4-  ﴿  َٖ َۡ ََ  ّ ُُ  ٰ ّّ ِۡ  َُّم تَُو ََ َۡ  .]281: ة[البقر ﴾ّنٓ َك

ۡوَ�َٰ�ُ�م﴿ -5
َ
َُلُٓواْ أ  .]151[األنعام:  ﴾َوَ� َ�ۡق

6- ﴿ ٓ ٓ َۡ ِ ِّ ِّثُواْ ٱل ن تَ
َ
ُّ َلُمۡم أ ِ ََ  .]19[النساء:  ﴾اَ َ� 

 .]32[النساء:  ﴾َوَ� تََِكُحواْ َنٓ َََمَح َاابَٓٓؤُُ�م﴿ -7

8- ﴿ � ََ ُّواْ ٱرِزِ َّ  .]32[اإلسراء:  ﴾َوَ� َ�ۡق

9- ﴿ َّ ِ ِّ ْ و� َوَذُرواْ َنٓ بَِ�َ ِنَن ٱر  .]278: ة[البقر ﴾ا

10- ﴿ ۡۡ ۡزَ�ُٰم رِ
َ
ُّ َوٱۡ� ََصٓ

َ
َِۡ�ُ َوٱۡ� ُّ َوٱرَۡم َمٓ ٱۡ�َۡم َّ َُوهُ ِنِۡن َ�مَ  َٞ إِ ِ ََّ ۡۡ ۡيَ�ِٰن فَٱ َّ  . ]90: ة[المائد ﴾ُِ ٱر

ٰرِِهۡم َحِقٞ ّنۡعلُومٞ ﴿ -11 َٰ ۡن
َ
وِم  ٢ِ�ٓ أ ُّ ُِ َوٱرَۡمۡح ِ �ٓٓ ّۡ  .]25-24[المعارج:  ﴾٢ِلِل
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و « .14F1»يا پدر و مادر و نزديكانتان تمام شودگواهي دهيد، هر چند به زيان خودتان 
تفاخر را بكنار نهيد  .15F2»عدالتي دربارة آنها وادار نكند اي شما را به بي دشمني با هيچ دسته

 .16F3»تر است كه بيش از ديگران تقوي داشته باشد نزد خدا كسي از شما گرامي«و بدانيد كه 
اي ه در وجود انسان فرمان داد و راهقرآن، عرب را به انديشيدن در آسمانها، در زمين، 

  :دانش را بسوي او گشود، گفت
در زمين بگرديد و بنگريد كه آفرينش را چگونه « .17F4»در آسمانها بنگريد كه چيست؟«

 .19F6»بينيد؟ ها را نمي و در وجود خودتان، آيا نشانه« .18F5»آغاز نهاد
ري و وحدت قرآن، بجاي فساد و دشمني و پراكندگي، براي عرب ايمان و براد

در جهان  را و او را پس از قرنها خفتن بيدار و زنده نمود، عرب ،سياسي به ارمغان آورد
شدگان پيغمبر بودند، ايران و مصر و روم  كه تربيت . و در همان عصر، صحابةسربلند كرد

شرقي (بيزانس) را درهم شكست و بخود جذب كرد، شگفتا! اگر عرب جاهلي خود با 
 ا بود و چنين ايمان و تربيتي داشت چرا قبالً خاموش و مرده بود؟اين تعاليم آشن

كرد؟! اگر عقايد  به تسخير امپراطوريهاي عظيم اقدام نمي ص چرا پيش از محمد
تفاوتي نداشت پس آنهمه نبردهاي خونين ايشان با  انبا اعتقادات عرب چند ص محمد

 او بر سه چه بود؟

                                           
وِ ﴿ -1

َ
ُمۡم أ ِۡ َُ َ

َ
� أ َ ََ ِ َورَۡو  ِ  ُشَهَ�آَا ِ ّ ۡۡ ََ بِٱۡلِق ِٰن ّٰ يۡنِ ُكوَُواْ اَ َ�ِٰ َٰ ََ  ٱۡل ِ ّ َّ ۡا

َ
 .]135[النساء:  ﴾َوٱۡ�

َُّمۡم َشَ� ﴿  -2 َِّۡن ََ ْ ُٓن اَوۡ  َٔ َوَ�  ّ� َ�ۡعِ�رُوا
َ
َ � َ ََ  .]8: ة[المائد ﴾ � 

ۡ�َقٮُٰممۡ  ﴿ -3
َ
ََّنُمۡم ِمََ� ٱّ ِ َ �ۡ

َ
 .]101[الحجرات:  ﴾إِّن أ

ٰ ِ ٱَظُ ﴿ -4 َٰ ٰ�َ ّۡ واْ َنَٓذا ِ� ٱر  .]101[يونس:  ﴾ُّ

�ِض ِسُ�واْ ﴿ -5
َ
 ٱۡ�َۡلقَ فَٱَظُ  ِ� ٱۡ�

َ
واْ َكۡيَف بََ�أ  .]20[العنكبوت:  ﴾ُّ

وَن ﴿  -6 ُ�َِۡ َفَ� ُ�
َ
ُمۡمۚ أ ِۡ َُ َ

َ
ٓ أ ِّ  .]21[الذاريات:  ﴾٢َو
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بار قرآن را با تأمل و انصاف نخوانده است تا دراسل در تمام عمر يكشك نيست كه ان
اما آيا انجيل را هم نخوانده كه  ،بتواند حقايق آنرا از أباطيل دوران جاهليت بازشناسد

يابند و از بوته،  د، از خار انجير را نميوش اش شناخته مي هر درخت از ميوه« :گويد مي
 ؟! (انجيل لوقا، باب ششم).»چينند انگور را نمي

 از ديدگاه فرويد  اسالم

اين فقر اطالعات مذهبي در برابر اسالم تنها نصيب فيلسوف انگليس نشده بلكه 
 :كند فرويد، روانكار اطريش نيز سهم بسزائي از آن دارد! اسالم چنين اظهار نظر مي

تأسيس و استقرار دين محمد در نظر مؤلف، تكرار خالصة مذهب يهود است كه «
 ).90پرستي، اثر فرويد صفحة  (موسي و يكتا»! سرمشق آن قرار گرفته

پرستان  در روزگار دانش و تحقيق دو نابغة فكر و نظر يكي اسالم را همانند مذهب بت
شمارد. با اينكه هر  اي از مذهب يهود مي و ديگري آنرا خالصه ،كند عرب معرفي مي

حكام مذهبي يهود داند كه ميان عقايد و رسوم قريش با عقايد و ا كاري مي پژوهشگر تازه
20Fچه فاصلة بعيدي وجود داشته است؟!

1. 
اگر فرويد اطريشي در عمر خود يكبار قرآن را با دقت و انصاف خوانده بود هرگز 

با  زيرا قرآن  ،پنداشت از عقايد پدران يهودي خود نمي اقتباسيرا  ص دين محمد
  براهيم، آئين خود را صورت كاملي از دين فراموش شدة امذاهب الهيتصديق 

                                           
در مصيبت اينجاست كه تحقيقات ديني اين دو تن و نظاير ايشان (كه بزودي از حدود معلومات  -1

كند و  اري از نوانديشان ما واقعيت خالص علمي جلوه ميشويم) در نظر بسي برجستگان آنها آگاه مي
به همين جهت اين آثار را بدون هيچگونه نقدي بعنوان خدمات برجسته فرهنگي و احياناً دانشگاهي 

كنند و بوسيله مؤسسات ظاهراً علمي و باطناً تجاري! با آب و تاب و بوق و  با هزار منت ترجمه مي
دهند به اين اميد كه نسل جديد شرقي با سست بودن مذهب از  ر ميكرنا در دسترس جوانان ما قرا

 .زبان برگزيدگان ملل مترقي آشنا شوند و راه تكامل بپويند!
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هائي كه در اوائل دعوت پيغمبر در مكه آمده  ه، و در همان سورمعرفي كرده است
خداوند مرا بسوي راهي راست هدايت كرده، ديني پايدار، آئين ابراهيم،  :بگو« :گويد مي

 .»پرست بود و از مشركان نبود كه حق

ٓ إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط ﴿ َ�ٮِٰ� َرِ�ِ َُ ُۡ إَِِّ�  ََقِي�ٖ  اُ ۡۡ َٗ  ّن َٗ مٗ ٓ �ِيَ دِي َِ إِبَۡ�ُِٰيَم َحَِي ۚ َوَنٓ َ�َن ٓ ِنِّل نَِن ٓ
 ََ  .]161األنعام: [ ﴾١ٱرُۡمۡ�ِ�ِ

دهد كه دين ابراهيم، غير از مذهب يهود و مسيحيت و طريقة  آنگاه توضيح مي
ابراهيم نه يهودي بود و نه نصراني، اما مسلماني « :گويد و مي ،مشركين عرب است

 ».از مشركان نبود پرست بود و حق

اَِيِٗ َنٓ َ�َن إِبَۡ�ُِٰيُم َ�ُهودِيِٗ ﴿ َٗ ٓ ٓ َوَ� ََۡ�َ لِمٗ َوَ�ِٰمن َ�َن َحَِي ۡۡ ََ ٓ َوَنٓ َ�َن نَِن ٱرُۡمۡ�ِ ٓ ّن ِ �
 .]67عمران:  آل[ ﴾٦

دهد و دربارة آنها و  هاي يهودي كامالً اعتماد نشان نمي قرآن به نوشته ،و بهمين جهت
نويسند سپس  هاي خود مي واي بر كسانيكه كتاب را بدست« :گويد نويسندگانشان مي

 .»!اين از نزد خداست تا آنرا به بهائي ناچيز بفروشند :گويند مي

﴿ ُٞ َۡ ْ بِهِۦ  فََو وا ُ�َ َۡ ا نِۡن ِمَِ� ٱّ ِ لََِ َِ ٰ ََ َُّم َ�ُقورُوَن  يِۡ�يهِۡم 
َ
َٰ  بَِ َٰ َُوَن ٱلِۡك َُ ِيَن يَۡم ِّ ِ ِل

 َٗ  .]79: ةالبقر[ ﴾ٓ اَلِيٗ� َََم
شهاي آن تحريف ميان مندرجات تورات كه بنظر ما مسلمانان بسياري از آموز ،از اينرو

 موسي و«و فرويد كه در كتاب  ،ن اختالفات فاحشي وجود داردشده، با تعاليم قرآ
ا از تورات و ن توجه دارد الاقل اگر همين اصل ربه اصل توحيد و تطور آ» يكتاپرستي

 شد. سنجيد به اين لغزش مبتال نمي كرده بود و با يكديگر مي قرآن استخراج
 .21F1»آدم و زنش خويشتن را از حضور خدا در ميان باغ پنهان كردند« :گويد تورات مي

 .22F1»شود هيچ چيز در زمين و آسمان بر خدا پنهان نمي« :گويد قرآن مي

                                           
 ).3(تورات، سفر پيدايش باب  -1
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 .23F2»خدا آدم را بصورت خود آفريد« :گويد تورات مي
 .24F3»يچ چيزي مانند خدا نيسته«گويد  قرآن مي

خداوند ديد كه شرارت انسان در زمين بسيار است و هر تصور از « :گويد تورات مي
ه انسان را بر و خداوند پشيمان شد ك ،خيالهاي دل وي دائماً محض در شرارت است

 .25F4»خته بود و در دل خود محزون گشتزمين سا
آدم، از شرارت و تباهكاري انسان در فرشتگان خدا، پيش از آفرينش  :قرآن عقيده دارد

همه خدا، انسان را بخاطر رازي بزرگ كه بر  زمين باخبر بودند (چه رسد به خدا!) با اين
26Fفرشتگان مجهول بود، آفريد

5. 
 معني است. پشيمان شدن از خلقت براي او بي ،و بنابراين

ت سرم را دست خود را خواهم برداشت تا پش :خدا به موسي گفت« :گويد تورات مي
 .27F6»شود! ببيني اما روي من ديده نمي

 .]143[األعراف:  »هرگز مرا نخواهي ديد« :خدا به موسي گفت :گويد قرآن مي
پسران خدا، دختران آدميان را ديدند كه نيكو منظرند و از هر كدام « :گويد تورات مي

 .28F7»گرفتند كه خواستند زنان براي خويش مي
رزندي گرفته، او از اين نسبت منزه است بلكه هر چه در گفتند: خدا ف« :دگوي قرآن مي

 .29F1»ها و زمين است همه ملك او است و همگي او را فرمانبرارند آسمان

                                                                                                             
اٞ إِّن ٱ﴿ -1 مَ  ّ َ َ� َ�َۡ�ٰ َملَۡيهِ َ�ۡ ّۡ �ِض َوَ� ِ� ٱر

َ
 .]5عمران:  [آل ﴾٥ٓٓاِ ِ� ٱۡ�

 ).1سفر پيدايش، باب  (تورات، -2

اٞ ﴿ -3 ََ َكِمۡثلِهِۦ َ�ۡ َۡ  .]11[الشوري:  ﴾لَ
 ).6(تورات، سفر پيدايش باب  -4

 نگاه كنيد. 39تا  30به سوره البقره از آيه  -5

 ).33(تورات، سفر خروج باب  -6

 ).6(تورات، سفر پيدايش، باب  -7
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اما فرويد چنان از اسالم بيگانه بوده است كه  ،اينها بر هيچ محققي پوشيده نيست
باره  و در اين ،دارد»! پدر بزرگي«پنداشته خداي مسلمانان نيز مانند خداي غربيها مقام 

 :نويسد مي
اعراب با تصاحب پدربزرگ و منحصر بفرد اوليه، معرفت و آگاهي زيادي نسبت «

هاي مادي زيادي بهمراه داشت ولي ديناميسم آنها در آن  بخود پيدا كردند كه موفقيت
اش حقشناس  نسبت به ملت برگزيده» يهوه«خود را خيلي بيش از » اهللا«تضعيف شد، 
! (موسي و »مذاهب بظاهر عقالني شرق، اساساً آئين پرستش نياكانند نشان داد ...

 ).90يكتاپرستي، اثر فرويد، صفحة 

 اسالم و ماركسيسم

هر چند فرويد دربارة اسالم ناروا گفته اما تا حدي به ناآگاهي خود در اين مورد 
است به  كند كه مجبور مؤلف با تأسف تصديق مي« :نويسد زيرا كه مي ،اعتراف كرده است

دهد،  همين مورد اكتفا كند چه اطالعاتي فني او براي تكميل تحقيقاتش امكان نمي
دهد كه اضافه كند تأسيس و استقرار دين محمد در  معذلك دانش محدود او اجازه مي

30Fنظر او تكرار خالصة مذهب يهود است

 ).90(موسي و يكتاپرستي، اثر فرويد صفحة  .!»2
يقات فرويد، اظهارنظر فردريك انگلس شريك فكري كارل تر از تحق انگيز اما شگفت

ماركس است، وي پيش از آنكه دربارة اسالم تأمل و تحقيق كند، راه ضد اسالمي را پيش  

                                                                                                             
َِ ٱّ ُ َوَ�ٗ ﴿ -1 َ ّّ ۥۖ َوآَرُواْ ٱ ََُه ٰ ََ َۡ ٞ �ۗ ُس ِ ُُ �ِض� 

َ
ِٰ  َوٱۡ� َٰ ٰ�َ ّۡ َُوَن  بَُ ّ�ُۥ َنٓ ِ� ٱر   .]116: ة[البقر ﴾١ّ�ُۥ َ�َِٰ

فرويد در اينجا از محدوديت علمي خود پوزش خواسته با اين همه بخود حق داده است كه بدون  -2
اران فلسفه اي از انصاف پرچمد تحقيق كافي دربارهء بزرگترين اديان الهي قضاوت كند؛ اينست نمونه

 .بصار!األ مادي در غرب. فاعتبروا يا أولي
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پيمائي،  گرفته آنگاه وعده داده تا به پژوهش دربارة اسالم بپردازد! و عجب آنكه چنين راه
 :امة خود به او نوشته است! و در نماركس شده راهبر و رهنماي رفيقش، كارل

مسئله اسالم را همين روزها مورد مطالعه قرار خواهد داد، ولي فعالً چنين بنظر «
» ها، عليه كشاورزان شهري و ساكنانش، بوده است! رسد كه واكنش بدوي مي

31Fشناسي روستايي ايران هع(جام

رباره ژوئن د 6هاي  به نقل از مقاالت و نامه 60، صفحة 1
 داري). سرمايه جوامع ماقبل

بر ما معلوم نيست كه پس از مطالعه دربارة اسالم، بنظر انگلس چه رسيده اما بخوبي 
آگاهيم كه در اينجا چنان خطاي فاحشي را مرتكب شده كه كمتر پژوهشگري گرفتار آن 

اي از دانش باشد چنانكه يكبار بر تاريخ اسالم نظر  زيرا هر كس در هر مرتبه ،شود مي
يابد كه پيغمبر اسالم خود از ساكنان شهر مكه بوده و دشمن مهم و  ح درميافكند بوضو

زيستند، آنگاه مردم مكه با تعاليم  سرسخت او يعني قبيلة قريش نيز در همان شهر مي
پيغمبر به مخالفت برخاستند و او و يارانش را وادار به هجرت كردند و سپس بسوي شهر 

خوانده شد لشكر كشيدند و با مسلمانان به نبرد » مدينه«مهاجرين يعني يثرب كه بعدها 
 پرداختند.

ها (يعني عرب  واكنش بدوي« :گويد چنانكه انگلس مي ص اگر نهضت محمدي
و پيروانش  ص آمد كه محمد الزم مي» صحرانشين) عليه كشاورزان شهري و ساكنان بود

گذراندند و  مر را مياهل مكه نبودند و در صحرا ع در زمرة صحرانشينان بودند! با قريش،
آمدند، اهل باديه بودند! ... و در  يا مهاجرين و انصار كه اهل مكه و مدينه بشمار مي

و  ،باره هر چند سخن گفته شود همه توضيح واضحات و بيان مسلّمات تاريخ است اين
و كتاب كدام كشيش  ،معلوم نيست انگلس اين اطالعات تاريخي را از كجا بدست آورده

را در رد اسالم مطالعه كرده است؟ و ظاهراً بر اساس همين معلومات دقيق! بوده مطلعي! 
المعارف شوروي، نيروي محركه اسالم را در آغاز  كه كارل ماركس بنا به مندرجات دائره

                                           
 از انتشارات دانشكدة علوم اجتماعي و تعاون. -1
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المعارف بزرگ شوروي،  شمرده است! (دائره» انحطاط بازرگاني ترانزيتي مكه«نهضت، 
 منشأ اسالم). :ذيل عنوان 1963، چاپ 17جلد 

پرستي بود، نه  با اينكه ماجراي اسالم در آغاز كار، پيكار منطقي بر سر توحيد و بت
جنگ اقتصادي بر سر انحطاط تجارت مكه. و نيروي محركة اسالم، ايمان و پرشكوه و 
پرشوري بود كه پيامبر اسالم به رسالت خدايي خود داشت و اين واقعيت را حتي در 

خي از ماركسيستهاي بعدي كه بناچار كمي بيشتر در اسالم مطالعه هاي بر خالل نوشته
بهترين نوشته از «توان نشان داد، بعنوان نمونه پلخانف كه لنين آثار او را  اند نيز مي كرده

نقش شخصيت در «معرفي كرده است در كتاب  32F1»المللي ماركسيستي مجموعة تأليف بين
  :نويسد مي» تاريخ
دانيم در صورتيكه انسانها مثالً مانند محمد خود را  يخي مياز روي تجربيات تار«

سازند كه تمام  مانندي ظاهر مي فرستادة خدا ... بدانند، اينگونه افراد يك نيروي ارادي بي
گذارند مانند  ي بزرگ و كوچك محلي در سر راه آنها مي ملتهاموانع و مشكالت را كه 

(نقش شخصيت در تاريخ، فصل تركيب آزادي و  »كنند بازيچة مقوايي پايمال مي هاي خانه
 ).17ضرورت صفحه 

در  ص هاي كوتاه و پرعمق قرآن كه نمايشگر آغاز رسالت پيغمبر اسالم در سوره
مكه است خيلي بيش از روبرو شدن با مباحث اقتصادي، دعوت بسوي توحيد و جهان 

ينه يعني در يشتر در مديم كه مباحث اقتصادي ببين آخرت و تزكية نفس و مبارزه قرآن مي
انحطاط بازرگاني ترانزيتي « ،و بنابراين .دوران قدرت اسالم طرح شد و تفصيل يافته است

تواند توجيه كننده ديناميسم اسالم بشمار آيد و كارل ماركس كه مانند پدران  نمي» مكه
مولود ه و همواره تمام نهضتهاي تاريخ را يدانديش نمي» اقتصاد«يهوديش، جز به موضوع 

پنداشته، دربارة اسالم نيز بهمان قياس داوري نموده است و توحيد را  قدرت اقتصاد مي
پنداشته و اصوالً زحمت » فرمول اقتصادي براي رفع بحران بازار مكه«به منزلة يك 

                                           
 اثر گ.و. پلخانف رجوع شود.» نقش شخصيت در تاريخ«به مقدمه كتاب  -1
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بررسي قرآن را بخود نداده و جهت حركت و هدف آيات را در نظر نگرفته و تيري به 
 .تاريكي پرتاب كرده است!

ايست كه خود در شرق و در موطن اسالم و در كنار  در اينجا روي سخن با آندسته
كنند و  برند و آنگاه اسالم را از زاوية ديد چنين مردمي مشاهده مي تاريخ اسالمي بسر مي

ايم و بوضوح  سخن اينست كه ما بارها از سر انصاف، آثار مخالفان اسالم را بررسي كرده
 شان نسبت به اسالم است، ت آنها از اسالم، به مراتب كمتر از انتقاداتاطالعا«ايم كه  ديده

ورزي و دشمني ايشان در برخورد با اسالم، بمراتب بيشتر از انصاف آنها در برابر  و كينه
 ».اسالم است

را طرح كرده و اسالم را » بردگي«مثالً مكرّر ديده شده كه مخالفان اسالم، مسئله 
اند و از اين جهت اسالم را آئيني منحط و كهنه  داري بشمار آورده هطرفدار نظام كهنة برد

اند كه لينكلن رئيس جمهور آمريكا  اند و با آب و تاب گفته و غيرانساني قلمداد كرده
لينكلن و  بردگي را نسخ كرد و پيغمبر اسالم آنرا تصويب نمود! غافل از آنكه آنچه

زيرا آن  ،اسالم اصوالً وجود نداشته و ندارد م نمودند دراش اقدديگران براي منسوخ شدن
گذراي شده بود و در اسالم هيچ انساني را هر  پايه» آدم دزدي«بردگي منسوخ، بر اساس 

 چند كافر باشد نتوان دزديد و ببردگي گرفت.
و اين نوع بردگي  ،نقطة شروع برده گرفتن در اسالم، از ميدان جنگ تعيين شده است

اكنون زندانهاي كشورهاي متمدن از اسيران جنگي مملو است.  ته و همهيچگاه از ميان نرف
در برخورد با اسيران جنگي چند راه در برابر خود ديده، يكي اينكه آنان را به زندان  غرب

كند. ولي اسالم ايندو راه را نپسنديده و راه سومي  افكند، و ديگر آنكه آنها را قتل عام مي
ت كه اسيران را آزاد كند يا آنها را با اسراي خود كه در دست به اينصور ،را برگزيده است

 دشمن گرفتارند تعويض نمايد.

َّۢ  َ�ۡعُ� �ّنٓ فَِ�آاً ﴿  .]16محمد: [ ﴾فََِّنٓ َن
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اهدين راه خدا تقسيم كند تا براي خدمت و همكاري در امور جانرا بين مو يا اينكه آن
اين مدت بتدريج با أحكام و حقوق و عقايد و در  ،زندگي مدتي ميان ايشان بسر برند

اند، اسالم با چه  اسالمي آشنا شوند و بياد آورند با اينكه آنان خون مسلمانان را ريخته
پوشي و گذشتي دستور داده تا با ايشان رفتار شود؟ آنگاه بنص قرآن  سماحت نظر و چشم

زكات) بردكان را مجيد، دولت اسالمي موظف است كه از طريق صدقات واجب (يعني 
 از صاحبانشان خريده و آزاد سازد. 

﴿ ِّ ِآَ ِّ ِّ ٱر ُُّهۡم َو ِِ اُلُو ََ ّل ََ ََ َملَۡيَهٓ َوٱرُۡم ِٰملِ ََ َِ َوٱلۡ ِٰك ََ آاِ َوٱرَۡم َّ َق َُ ُِ رِۡل ٰ َمٓ ٱرّصَ�َ� َّ  ﴾إِ
 .]60: التوبة[

و خوراك «مسلمانان موظفند   ص بر طبق فرمان پيغمبر اسالم ،و در اين مدت
وجه حق  و بهيچ .33F1»پوشاك بردگان را تأمين كنند و با ايشان در گفتگو نرمي نشان دهند

ندارند آنها را تحت شكنجه قرار دهند و آزار رسانند، انصافاً كدام آئين و قانوني است كه 
ها تن از  دستور داده باشد بهتر از اين با اسيران جنگي رفتار شود؟ اسيري كه چه بسا ده

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

آيا در دنياي متمدن صرفنظر از معاوضه و مبادلة اسراء با چنين اسيراني، جز به زندان 
 كنند؟ افكندن و شكنجه دادن چه رفتار مي
چون با » پطروشفسكي«شناس روسي  بينيم اسالم بنابراين، هنگامي كه ما مي

محمد هرگز ... «نويسد:  ورزي به تاريخ اسالم و قران نگريسته و از سر انتقاد مي غرض
كردن اسيران جنگي را قانوني و  داري را انكار و نهي نكرد، بخصوص برده بردگي و برده

 ).28(اسالم در ايران، اثر: اي.ب. پطروشفسكي، صفحة ». شمرده مشروع مي

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

(طبقات ابن سعد) خدا را خدا را، دربارهء بردگانتان در نظر آوريد، پيكرشان را بپوشانيد و شكمشان 
 .گفتار با آنها نرمي كنيد را سير كنيد و در
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داند كه در كشور خودش تا  انصاف! نمي ماركسيست خوشگوييم: مگر اين  با خود مي
چندي پيش هنوز تمام اسيران جنگ دوم جهاني، از زندانهاي سيبري نجات نيافته بودند و 
نظام ماركسيستي هرگز گرفتن اسيران جنگي را انكار و نهي نكرده است؟ پس چگونه از 

كند؟ مگر اتحاد  ي، انتقاد ميآميز اسالم در گرفتن و آزاد كردن اسيران جنگ نظام اغماظ
دهد و از  شمارد يا به اسيران خود جايزه مي جماهير شوروي، اسير گرفتن را غيرقانوني مي

 .كند؟! آنان قدرداني مي
بعالوه پطروشفسكي چطور آيات صريح قرآن را كه به آزاد كردن بردگان فرمان 

؟ بعنوان نمونه مگر قرآن دهند ناديده گرفته و تنها يك طرف سكّه را نگريسته است مي
خواهد از گردنة تكليف عبور كند، و تو را چه آگاه كرد كه اين گردنة  انسان نمي«گويد:  نمي

 .34F1»اي را آزاد كردنست... العبور كدامست؟ برده صعب
نموده، نجات انسان  پس قرآن در روزگاري كه رها كردن بردگان كاري بس دشوار مي

 كند. ي ميرا در گرو نجات بردگان معرف
خواهيد؟ كدام سفارش  داري مي اي در مخالفت با دوام برده از اين روشنتر چه توصيه

 تر است؟ اين دستور قرآني نمايان در آزاد ساختن انسانها از
قه به آزاد كردن خواسته پيروان كتاب خود را با شوق و عال آيا گويندة اين سخن، نمي

 بردگان وادارد؟
نويسد: از نظر قوانين  بينيم پطروشفسكي مي يابد كه مي مي شگفتي ما زماني افزايش

[اسالم در ايران، »! قتل غالم و يا كنيز به دست صاحبانشان مجازاتي نداشت«اسالمي 
 ].199صفحة 

                                           
1- ﴿ َِ ََ َََحَم ٱۡلَعَق ُِ  ١َفَ� ٱۡ� ََ ۡدَرٮَٰك َنٓ ٱۡلَعَق

َ
ِ�  ١َوَنٓٓ أ ََ  .]13-11[البلد:  ﴾١فَّك َرَ�
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شناس! براي آگاهي از قوانين كيفري  هيچ معلوم نيست كه اين ماركسيست اسالم
اسالم بنگرد، سر در كدام كتاب فرو اسالم بجاي آنكه به قرآن و كتب فقهي و حقوقي 

 برده و اين قانون را از كجا بدست آورده است؟
اي را بكشد مجازات  عجبا تمام فقهاي اسالم از صدر تا ذيل متّفقند كه هر كس برده

و  »جان بعوض جان – النّفس بالنّفس«اي با استناد به آيه قرآن  شود، جز اينكه عده مي

شد او را بعوض آن برده اش را بك بردههر كس «. 35F1»قتلنا بهمن قتل عبده «حديث نبوي: 

 .»كشيم مي
تازيانه خوردن و «اند. و برخي ديگر، كيفر وي را  كيفر قاتل را، كشته شدن شمرده

36Fالمال و آزاد كردن يك برده تبعيد شدن و محروم گشتن از سهم بيت

اند، با اينحال  دانسته 2
عادالنه را يافته كه مدارك آن به هيچوجه بنظر پرفسور پطروشفسكي از كجا اين قانون 

 .فقهاي اسالم نرسيده است؟!
شوم كه اينك ما را مجال نيست تا به بحث مشروح از  در خاتمة سخن، يادآور مي

اهميت و ارزش انسان و حدود آزادي او از «قوانين دقيق اسالم راجع به بردگي و نيز 
37Fد به كتابي جداگانه و مفصل نياز داردبپرازيم چرا كه اين كار خو» ديدگاه قرآن

. بلكه 3
منظور اساسي ما در اين مقاله اينست كه جوانان محقق و دانشجويان ارجمند و همچنين 

اند بدانند كه اسالم را نبايد از ديدگاه  زدگان ما كه از انصاف بكلي فاصله نگرفته غرب
اند  ، و به هر چه گفتهراسل و فرويد و ماركس و پطروشفسكي و نظاير ايشان نگريست

                                           
تأليف فيلسوف و فقيه شهير اسالمي، ابن رشد جزء دوم » بداية المجتهد ونهاية المقتصد«به كتاب  -1

 بنگريد. 391صفحة 

مائة جلدة ونفاه سنة، وحما  ص يأن رجال قتل عبده صرباً (أی حبساً) متعمداً فجلده النب«به استناد اين اثر:  -2

 نگاه كنيد. 529مجلد دوم صفحة » فقه السنة«بكتاب  -»م يقد به، وأمره أن يعتقـمسلمني، ولـسهمه من ال
المعارف  بنياد دايره«اثر همين نويسنده، از انتشارات » بردگي از ديدگاه اسالم«باره به كتاب  در اين -3

 بنگريد.» اسالمي
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قنا« نظر شمرده شده باشند و  گفت. هر چند آنها در برخي از مسائل، صاحب »آمنّا وصدّ

هاي ديروز را ايفا كنند! بلكه اسالم را بايد از راه دقت و  هر چند در دنياي امروز نقش بت
 تعمق در قرآن شناخت، و در خالل آثار و مدارك صحيح اسالمي يافت.

توجه داشت كه مخالفت ملحدان غربي با ديانت، ناشي از علم و آگاهي  و نيز بايد
عميق ايشان از حقيقت دين نيست، بلكه بهرة آنها بويژه از اسالم گاهي چنان سطحي و 

تواند خطاهاي  غير منطبق با واقع است كه هر مسلماني با كمي مطالعه در آئين خود مي
 ايشان را تصحيح كند. والسالم.



 
 

 اسخ پرسش و پ

 در تعقيب و تكميل مطالب كتاب
نسبت به مذاهب بطور  –كه از آنها سخن گفتيد  –در آثار پيشروان فكر مادي  -س

باره  نيز برخورد دارند، در اين» اسالم«كلي، انتقادهايي شده است. اين انتقادها ناگزير با 
 چه نظري داريد؟

اند، مثالً  ناقص و متناقض نقدهايي كه بوسيلة ملحدين غرب از اديان شده اوالً -ج
كند به اينكه  عموم مذاهب را محكوم مي» چرا مسيحي نيستم؟«برتراندراسل در كتاب 

البته با «نويسد:  اند، در آنجا مي سهمي در پيشرفت تمدن [بجز در دو مورد جزئي] نداشته
اي در  ازهكنيم كه مذهب تا اند اي!] اين موضوع را اقرار مي اين همه [براي دلخوشي عده

بينيم] مذهب،  دو مورد در پيشرفت تمدن تشريك مساعي داشته است، يكي اينكه [مي
هاي مصري را در ثبت كسوف و  مبدأ تقويمي براي بشريت شده و ديگر اينكه كاهن

خسوف ياري نموده است، بقسمي كه موفق شدند سرانجام آنها را پيشگويي كنند و به 
ب بجز اين دو مورد، خدمت ديگري به جامعة بشري انجام اين ترتيب اعتقاد دارم كه مذه

 .38F1»نداده است!
ها خدمات بزرگي به  كند كه مذهبي اما همين برتراندراسل در محل ديگري اعتراف مي

دربارة مجاهدات علمي مسلمانان » بيني علمي جهان«اند! از جمله در كتاب  تمدن كرده
و ناداني پوشيده بود، عمالً مسلمين بودند  در سرتاسر اعصاري كه از تاريكي«نويسد:  مي

 كه سنت تمدن را پيش بردند و هر معرفت علمي نيز كه صاحبنظراني چون روجربيكن

Roger Bacon 39»در اواخر قرون وسطي كسب كردند، از آنان اقتباس شدF2. 

                                           
 ».آيا مذهب سهمي در تمدن داشه است؟«فصل مربوط به اينكه : » چرا مسيحي نيستم؟«كتاب :  -1

 .7بيني علمي، صفحه  جهان -2
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گيرند  دهد كه راسل و امثال او هنگاميكه تصميم مي اين قضاوتهاي متناقض نشان مي
شود كه الاقل بفكر  مذهب چيزي بنويسند، تعصب و بدبيني در آنها مانع مي بر رد
هاي پييشين خود بيافتند و حساب مذاهب را از يكديگر جدا كنند، لذا ايرادهايي به  نوشته

 گيرند كه به اقرار خودشان بر همة آنها وارد نيست. عموم اديان مي
ن غرب وجود دارد، مثالً اين اين انحراف، بصورتهاي ديگري نيز در آثار ملحدي

وار و  مذهب يك وسيلة اقناع صوفي مأبانه و افسانه«عبارت كارل ماركس كه گفته است: 
40Fخيالي در مورد حاجات بشري و به منزلة ترياك مردم

است. بهيچوجه عموميت ندارد » 1
به اين معني كه مذاهب تخديري و منفي هم وجود دارند و مذهب مبارز و مثبت و 

بي نيز هست، مثالً مذهبي كه پيامبرش در مدت كوتاه رسالت خود شخصاً در بيست انقال
41Fپرستي و فساد و استثمار شركت داشته و هفت جنگ بر ضد بت

، چگونه ممكن است 2
مآبانه بشمار آيد؟ مذهبي كه ملت مرده و پراكنده و ناتواني  كننده و صوفي مذهبي تخدير

ه بزرگترين امپراطوريها را در هم شكستند و را باوج قدرت و عظمت رسانيد بطوريك
ها را در جهان اداره كردند، چگونه  مسير تاريخ را تغيير دادند و قرنها، بزرگترين تمدن

 ها! شمرده شود؟ ممكن است آئين افيوني
كنيم كه پژوهشگر كه پژوهشگر عادي نتواند اين واقعيت را بدرستي درك  ما فرض مي

شناس خبير معرفي  شناس آگاه و يك جامعه ا حداقل يك تاريخكند اما آيا كسيكه خود ر
 دهد كه چنين قضاوتي دربارة اسالم بنمايد؟ كند بخود اجازه مي مي

بيني افراطي در اين مورد سخني بگوئيم، بايد اعتراف كنيم  اگر بخواهيم با خوش
او گرفتار كرده، ذهنيت تاريخي  زمانيكه ماركس دربارة عموم مذاهب اينگونه قضاوت مي

                                           
 .943تاريخ فلسفه سياسي تأليف دكتر پازارگاد، جلد سوم، صفحة  -1
عددها وهی سبع  معروفة جمتمع عليها، ليس فيها اختالف بني أحد يف صمغازی رسول اهللا «قال حممدبن عمر:  -2

 ).153(تاريخ طبري، جزء ثالث، صفحة  .»ةوعرشون غزو
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محدوديت شده و به مذاهب خاصي كه رهبانيت و ترك دنيا و تفرد و خلسه و بيحالي را 
 دهد توجه داشته است نه بهمة اديان. براي تزكية نفس! تعليم مي

شود، مثالً  ها بر رد مذهب فراوان ديده مي در آثار زعماي الحاد، اين قبيل كلي گويي
انگيزي كه بين فكر  درست به تناقض غم«گويد:  ويد مياين جمله را در نظر بگيريد كه فر

پر تشعشع يك طفل سالم و ضعف مغزي يك بالغ متوسط وجود دارد بيانديشيد، آيا 
توان انتظار  تربيت مذهبي از بسياري جهات علت اصلي اين پژمردگي نيست؟ چطور مي

آل رفيع كه در  هاي فكري واقع هستند به اين ايده داشت اشخاصيكه تحت نفوذ ممنوعيت
42Fشود نايل آيند ناميده مي» طراوت فكري«پسيكولوژي: 

رسد هنگاميكه فرويد  به نظر مي» ؟1
آورده و به آنگيزيسيون  نوشته، منظرة محاكمة گاليه را بياد مي سخنان مزبور را مي

كشيشان، يعني محكمة تفتيش عقايد مذهبي ايشان، نظر داشته است و معلوم نيست چرا 
ر حضرات را بگردن همة مذاهب افكنده و مثالً مذهبي را كه در كتاب آسمانيش گناه رفتا

آيند، آنگاه بهترين گفتار را  به آن بندگان من نويد ده كه در پي شنيدن هر سخني برمي«گويد:  مي

 ناديده گرفته است؟ 43F2»كنند پيروي مي
متون مذاهب با در اينجا ناگزير بايد صريحاً بگويم كه فرويد و امثال او هرگز در 

اند بلكه بعلت برخورد با مذاهب تحريف شده و مشاهدة  رعايت انصاف تحقيق نكرده
دليل و رفتار كشيشان عليل! عمري در خشم و نفرت نسبت به مذهب  هاي بي ممنوعيت
ها، بصيرت طبيعي آنها را محو كرده و نگذاشته است تا از سر  اند و اين خشم بسر برده

 يقت اسالم بيافكنند.انصاف نگاهي به حق
انديش و خرافي وجود ندارد،  گويم كه در ميان مسلمانان مردم خشك البته من نمي

نظر را از  سخن ما اينست كه اسالم در اعطاي آزاديهاي عقلي به مسلمين، كمال وسعت
كند حساب اسالم و قرآن را  خودشان نشان داده است، و كسيكه در مذاهب تحقيق مي

                                           
 .170و  169ن شاله صفحة فرويد و فرويديسم از فليسي -1
 .]18 :سوره الزمر، آية[ -2
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اي روحاني قشري و آلوده به تعصب، جدا كند زيرا كه روحية  عده الزمست از حساب
اي است كه با تربيت و فرهنگ اسالمي منافات دارد و تاريخ حركات  آنان معلول بيگانه

دهد كه مسلمين بويژه در دورانهاي اصالت و قدرت از  عقلي در اسالم گواهي مي
44Fاند آزاديهاي علمي و نشاط فكري فراواني برخوردار بوده

1. 
هاي پيشوايان الحاد بر عموم مذاهب وجود دارد كه  ايرادهاي ديگري نيز در انديشه

» ارزشهاي اخالقي و انساني«نظر در طرز تلقي نسبت به  برخي از آنها ناشي از اختالف
اند و به نيك و بد اجتماع  آنها كه دست از دنيا شسته«گويد:  است، مثالً آنجا كه سارتز مي

چرا كه » اند پاكترند! از آنها كه در شريفترين پيكارهاي انساني شهيد شدهكاري ندارند 
 كشتند. شدند، ديگران را مي دستة اخير اگر خود كشته نمي

اند مخالفت  را تربيت كرده تمام مذاهب كه در طول تاريخ، شهدايياين سخن با 
ناشي از آنست  نمايد ولي اين اعتراض كند و بطور كلي به تربيت مذهبي اعتراض مي مي

سنجند، توزين  كه سارتر، حيات انساني را باترازوي ديگري غير از آنچه مذاهب مي
» مجرّد زنده بودن«كند. از ديدگاه مذهب، در زندگي انسان ارزشهايي وجود دارد كه از  مي

باالتر است، لذا اگر آن ارزشها در جامعة انساني به خطر بيافتند مذهب دستور  بمراتب
همه بايد براي نجات ارزشهاي  اي زندگي را از دست بدهند با اين كه هر چند عدهدهد  مي

مزبور به پيكار برخاست، و آن ارزشها همان است كه چون از شاهكارهاي نويسندگان 
كند و تبديل به خوردن و خوابيدن و راه  بزرگ حذف شوند، شاهكار بكلي سقوط مي

طلبي و ايثار  پرستي و عدالت ارزشها را كه حق گردد. و اوج آن رفتن و سخن گفتن ... مي
و فداكاري و تكامل معنوي و امثال اين امور باشد بايد در متون مذاهب بخصوص در 

 اسالم جست.
هايي نيست  نهايي زندگي، براي سارتر در ظهور كماالت و پديده  بينيم ارزش پس مي

ج نهند بلكه سارتر با بيان گذشتة كنند و بخاطر آنها به زندگي ار كه مذاهب به آن تكيه مي
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شمرد و از همين جهت به شهداي  را باالتر از آن ارزشها مي» زنده بودن«خود اهميت 
شوند زندگي ديگران را به خطر بيفكنند تا ارزشهاي مزبور پايدار  مذهب كه حاضر مي

 نمايد. بمانند يا ترقي كنند اعتراض مي
هاي سارتر و ماركس و فرويد و امثال  ديشهعالوه بر اين، باز هم اعتراضات در ان
شود كه البته با اسالم هم برخورد دارند، و از  ايشان نسبت به عموم مذاهب مالحظه مي

» حيات پس از مرگ«و » هدايت بشر از راه وحي«و انكار » بيني توحيد جهان«قبيل تخطئه 
كشاند و  مورد نظر بود ميكه گفتگو از اين مباحث ما را به سخناني جدا از آنچه در اينجا 

» محاكمات فلسفي«اميدوارم كه به توفيق خدا ايرادهاي مزبور را در آينده تحت عنوان 
 پاسخ گوييم.

پايان





 
 

 منهاي معنويت 

 مقدمه

 مصطفي حسين طباطبائي                                                             
كوشند تا هدف زندگاني  شود، مي در حساب مادي زندگي جديد، معنويت تفريق مي

انسان را با حيات مادي او جمع نمايند. عقيده دارند كه زندگي مادي براي زندگي مادي 
است و بس: يعني انسان در تالشهاي خود افق عاليتر ندارد، يعني هدف برتر، از كوشش 

انسان بايد بدنبال سراب لذت يكسره در بيابان در ماده نيست، پس چه؟ پس اينكه 
براي انسان نهايتي كه به تالشها » فلسفة منهاي معنويت«رنجهاي زندگي بدود. زيرا بنا به 

 .وجود ندارد جز تالشها و رنجهاي جديد!بيارزد و رنجهاي زندگي 
اين فكر كه اگر طرفدارانش لطفي كنند و در عمق آن بينديشند خودكشي را براي 

دهند، فكر نيست بلكه خوره است، خورة مغز و حقيقت زندگي است،  زندگي ترجيح مي
خورد  مرضي است كه قرن ما بطور نيرومند و حادي گرفتار آنست، معنويت زندگي را مي

 كند. و آنرا بيمعني مي
اين خوره از كجا پيدا شده و تا كجا رفته و چه كشتارهايي كرده و راه دفعش 

اي حداقل از يك زاويه بايد  هستند كه بايد تعديل شوند و هر نويسندهكدامست؟ مسائلي 
چشم به اين مسائل بدوزد واالّ خودش كانون ميكروب همين مرض است، و از سرطان، 

 .تر براي زندگي است! تر و خطرناك كشنده زندگي
اين نوشته در راهي كه طي كرده بهمين پرسشها چشم داشته و بدنبال جواب همين 

ت به غرب رفته، و به شرق باز آمده و بگذشته فكر كرده و به حال نگريسته و سؤاال
حوادث را با هم مقايسه نموده، و قدرت مقاومت دو مذهب بزرگ معنوي را در برابر اين 
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بيماري سنجيده و به يكي با شدت تاخته و آنرا محرّك و هادي مرض ديده و از ديگري 
نع و عايق مرض شناخته، ولي در عين حال طرفدارانش با شدت طرفداري كرده و آنرا ما

 را مقصر دانسته و از روية آنان شكوه و شكايت نموده است.

خواهد از علل تفريق  اين نوشته با همة اجمال خود تا آنجا كه راهش باز است مي
بردارد و مكتب مبارزي را در برابر موجبات اين   معنويت در صحنة زندگي اين قرن پرده

 تراق نشان بدهد.اف
اي تكيه داشته كه: هميشه در جامعه روابطي ميان افراد پيدا  اين نوشته به چنين فلسفه

روح كلي «شود كه آفرينندة آن روابط همان افراد هستد، مجموعه آن روابط را بعنوان  مي
بايد تلقي كرد، اين روح وقتيكه از معنويت تخليه شد مرگ معنوي جامعه فرا » جامعه

كند، حيات معنوي تازه اگر قرار باشد تجلي  سد، يعني اجتماع تنها روح مادي پيدا مير مي
نمايد بايد مرگ روحاني جامعه تعليل گردد و عوامل آن بدست آيد، بايد مكتب مبارزي 

بوجود » مغز«كه قدرت دارد با عوامل مرگ بجنگند شناخته شود، بايد در پيكر اجتماع 
هماهنگي كامل داشته باشند تا روح جديد از خالل آن مغز بيايد، مغزي كه سلولهايش 

بساير اعضاء نفوذ كند و در ميان حيات مادي، زندگي باشكوه معنوي بدرخشد و اين 
 نوشته سراسر بدنبال همين مقصود و آرزو بوده است.

 
 مصطفي حسيني طباطبايي 47آبانماه                                                



 
 

 در غرب :1

گويند همه چيز  درست مي». يافتن است جهان در حال وسعت«گويند:  دانها مي فيزيك
دنياي ما در حال توسعه است، مخصوصاً انحطاط معنوي و اخالقي اين قرن كه وسعت 

 .بايد! افزون مي روز
امروز دنيا قطعات گسسته از هم نيست بلكه بهم پيوسته است، بهمين جهت حوادث 

شوند، اگر در آنطرف دنيا خبري از معنويت و  هستند و بزودي عالملگير مي هندسرايت كن
توانستيم سراغش را بگيريم، ولي چون در اينجا اثري نيست  اخالق بود در اينصورت مي
دانم چه  توانستم بگويم اما نمي شود، بصورت معكوس هم مي در آنجا هم خبري پيدا نمي

گفتيم امروز  چه را از غرب شروع كنيم والّا از ابتدا ميبالئي ما را عادت داده است كه هر 
رود معنا را گم كرده است، ديگر چه انتظاري از غرب  شرق كه زادگاه معنويت بشمار مي

 داريم؟
اين عصر عالوه بر اينكه عصر اخالق نيست، عصر تعادل هم نيست، ترقي صنعتي 

هاي ديگرش را متوقف  و قسمتبصورت غير طبيعي قسمتهايي از پيكر قرن را رشد داده 
كه قرن ما كج و كوله و ناقص و بيمار است، قرني است كه  گذارده است. نتيجه اينست

از اين قيافه صورتي تر  اخالقش به تحليل رفته و ماشينيزمش رشد كرده است. آيا كريه
 سراغ داريد؟!.

اند  از جنگ برگشته هاي ما غالباً اگر بگوييم: اين انحطاط از آنجا ناشي شده كه جامعه
ايم، زيرا جنگ هميشه در  اند چندان درست نگفته و هنوز توازن روحي خود را باز نيافته

دنيا وجود داشته با اين تفاوت كه قدرت تخريبي جنگهاي قديم كمتر بوده است، ولي در 
اند يعني فواصل زماني كوتاهتري ميانشان وجود  عوض از حيث تعداد بمراتب بيشتر بوده

اشته است، و اگر قبول كنيم كه جنگ در اين انحطاط دخالت داشته در هر صورت د
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توانيم آنرا علت عمدة اين فاجعه قلمداد كنيم، پس بهتر است بسراغ وقايع زمان صلح  نمي
لح خري!برويم:   الصّ

گاه اخالقي بشر در گذشته دو اصل بود: يكي مذهب و ديگري قيود اجتماعي، هر  تگيه
طلب هستند، ريشة اخالقي مذهب فطرت است يعني وجدان طبيعي، و  دو هم اخالق

كند و از همين راه مولّد  هاي افراد را رعايت مي دومي بيشتر ضرورتهاي محيط و سليقه
شود، كسي انتظار نداشته كه قيدهاي اجتماعي تغيير نكند ولي بد  آداب و رسومي مي

 نيست ببينيم چرا ديوارة اصلي فرو ريخته است؟
گشت و سرانجام با او برخورد نمود،  بدنبال قدرت مي» علم«ر كشورهاي مسيحي د

فلسفة ارسطو را مخصوصاً در طبيعيات كنار گذاشتند واسكوالستيك و طرفدارانش 
هاي فيلسوفان يونان را عقب زدند و تحقيقات دانشمندان  مانده باالخره مرحوم شدند! پس

گذشتند » رنسانس«اده و وقتيكه مسافتي از تونل جديد با سالح تجربه و آزمايش بجا افت
» معلم اول«معلوم شد كه پنبة بسياري از عقايد گذشتگان زده شده، علم كه در زمان 

خوار فلسفه بود به چشم نوكري به اربابش نگاه كرد و از بس تشويقش كردند اين  جيره
 .رود تا بكلي آسماني شود! رود و گويا مي روزها به آسمان مي

يشها نتوانستند از فلسفة ارسطو صرفنظر كنند، اصوالً اين عيب در بسياري از كش
خواهيم علم خودش  گرديم، يعني نمي ها هست كه دائماً بدنبال داماد سرخانه مي مذهبي

دهيم، روز  بخواستگاري دين بيايد، يكروز فلسفة ارسطو را باالجبار با مذهب تطبيق مي
ايم  آوريم بلكه بتوانيم با عقايدي كه پسنديده در مي» ويلتأ«ديگر بر سر كتب ديني بازي 

گردند تا  هاي مذهبي مي اي در متن بينم عده آنها را انطباق دهيم، اين روزها هم كه مي
ثابت كنند كه دين قبالً نقشة موشكها را كشيده و فرمولهاي شيميائي را موازنه كرده و 

خواهيم همان منطق فطري  م! ... مثل اينكه نميقوانين فيزيك را توضيح داده الي آخر المرا
دين را بفهميم و براه راست و روشن خدا اكتفا كنيم و گويا اصالً قبول نداريم كه دين 
براي هدف ديگري غير از فيزيك و شيمي آمده است، بگذاريم. انگيزيسيون از طرف 
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بود كه تا گاليله اش هم اين  مدافعين مسيحيت پديد آمد تا تفتيش عقايد كند، برنامه
كرد، نظر گاليله با مذهب  خواست بزبان علم لبي بجنباند فوراً عليه او اعالم جرم مي مي

مخالفت نداشت، اما با طبيعيات ارسطو و هيئت بطلميوس مخالف بود و خرابي كار هم 
از همينجا بود زيرا ايندو و در مذهب النه كرده بودند و باالخره هر دو داماد سرخانه 

انش افتادند و تا نگفت غلط كردم دست از سرش برنداشتند محدوديتهاي ساير بج
 نشمندان را خودتان قياس كنيد ...دا

الديني بازار علم را بيشتر رونق داد و ثابت كرد كه چماق تكفير  مخالفتهاي مالنصر
 .شكن نيست! حقيقت

ش استقبال كردند و سرانجام علم با امنيت كااليش را به ميدان آورد، مردم از بازار
چيزهايي نديده در آن ديدند! تنورش گرم شد و از مذهب جلو افتاد اما از مذهب 
كشيشها نه از مذهب خدا، از مذهبي كه مجبور بود با آراء گذشتگان كه از پيغمبران هم 

 .تر شده بود بسازد! گويي نظرشان مقدس
ورشيد را بهمراه فلك، شد كه معتقد باشد خ در عهد عتيق! ديندار كسي محسوب مي

دهد، باران  واسطه حركت مي گرداند، ستارگان را خدا بي اي مي خداوند بدون هيچ وسيله
رانند، علم به شكل ديگري حوادث را تعطيل  ريزند، ابرها را مالئك مي ها مي را فرشته

هاي  وننمود، قوانين منظم طبيعي را كه گردانندگان عالم بودند پيدا كرد، بهتر بگويم: قان
نگذاشت، » امر خدا«گذار خلقت را پيدا كرد، امر خدا را كشف نمود، اما اسمش را  قانون

خدا و فرشتگاني كه بغلط بجاي قوانين طبيعت قرار گرفته بودند يك قدم بعقب رفتند 
هاي طبيعي جدا  زيرا امر خدا بجاي خود خدا گذاشته شده بود و وظيفه فرشتگان از سنت

رود، بهمين جهت  خداي مردم يكقدم بعقب برود براي هميشه بعقب ميشد، وقتيكه  نمي
فلسفة مادي كه با همة جنب و جوش خود از ترس كشيشها جرأت عرض اندام نداشت، 

معطلي جلو آمد و گفت:  ديد و بي» مانع را مفقود و مقتضي را موجود«به خيال خودش 
و طرح او دستاويزي براي ماديت سالم عليكم!! فخنر آلماني طرح ماده و قوه را ريخت 
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شد، در حاليكه هم ماده و هم قوه محكوم قوانين منظم بودند و به سوي غايتي كه پديد 
آوردن موجودات باشد كنترل شده بودند پس باالتر از آندو حاكميتي وجود داشت، 

اع را بر زاده خواندند و قانون تكامل انو مضايقه آدميزاده را ميمون المارك و داروين هم بي
گيري و نظم با وجود درستي اين قانون در طبيعت محو  سر زبانها انداختند، اما مگر هدف

 شد تا كسي اجازه داشته باشد قانونگذار خلقت و طراح تكامل موجودات را انكار نمايد؟
هاي ايشان بجاي نرسيد زيرا وقتش  هاي كشيشان و موعظه جنجال بپاشد و تالش

دليل راهنمايان، خاصيت حرفشنوي را از  كه تعصبات بي اعده اينست گذشته بود، بعالوه ق
 .گيرد، اگر چه بعضي از حرفها هم درست باشد! پيمايان مي راه

تقريباً بعد از سپري شدن يك قرن هنوز در كشورهاي مسيحي آب از جوي رفته به 
هنوز هم به  اند، بله سر جايش برنگشته است، چون جويها هنوز شيب خود را تغيير نداده

اند، كليسا برقرار است و مشتريهاي روز يكشنبه هم برقرار ولي مذهب  درستي تغيير نداده
در كليسا است نه در جامعه، يعني در ميان اكثريت افراد اجتماع ريشه ندارد و دين 

تر بر اثبات اين مدعا  نامستشعر است. آيا از انحطاط اخالقي آن طرف مدركي زنده
 خواهيد؟ مي

هب را كه باختند چيزي گيرشان نيامد تا جايش را پر كند زيرا علم به ماديت هم مذ
پناه، به  تاخت پس نسلي باقي ماند بي داد! و همچنان دو اسبه پيش مي مجال اظهار نمي

يك مرجع چشم دوخته بود كه نامش را علم گذاشته بودند اما آن مرجع هم در بسياري 
داد و تئوريهايش عوض  و لهذا هر روز فتواي تازه ميچيزي نبود » گمان«از موارد جز 

زندگي كند بدنبال  خالنمود، نسل جديد نتوانست در  شد و سرگرداني را بيشتر مي مي
مطلوبي بود كه به او عقيده و ايمان ببخشد و امور اجتماعي را تنظيم كند، كارل ماركس 

پرستي را  س سوداگري و مادهزاده بود و در در آلمان ضرورت را احساس كرد زيرا يهودي
كلة هگليسم را از زير «از اجداد خود به ارث برده بود، بقول رفيقش فردريك انگلس: 

 .ولي متأسفانه اين مجسمة مادي روح نداشت!» پاي آن برداشت و برگردنش گذاشت
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» ماده و اقتصاد«و از آنجا كه مبعث از فكر يهودي بود همة حقايق هستي را در بازار 
گذاشت و در سيستم فلسفي بسوي ماترياليسم محض رفت و در سيستم مالي، گرو 

كمونيسم افراطي را به ارمغان آورد و تمام مجاهدات علمي و اخالقي و ديني بشر و بطور 
كلي شكل تاريخ را محصول اقتصاد قلمداد نمود اما با تمام نقائض، خالي را كه سستي 

ه بود در نيمي از دنيا پر كرد زيرا موقعيت زمان داران پيش آورد مذهبي و اجحاف سرمايه
در مكتب او تا حدي درك شده بود و با وجود خشكي و خشونت مخصوصش نيازهايي 

داد، اين بار قدرتي كه جلو آمد و با ماركسيسم نبرد كرد و بيشتر دولتها بودند  را پاسخ مي
هم » از ما بهتران!«ر كار نه كشيشها! زيرا مدعي جديد عالوه بر مخالفت با اساس مذهب د

گفت از  سخن مي» انقالب پرولتاريا«زد و از  نمود و حرفهاي ناخوشايند مي دخالت مي
همين جهت در بسياري از كشورهاي مسيحي نه براي دفاع از جبهة مسيحيت بلكه براي 
استقرار رژيم مملكت، با ماركسيسم در افتادند مبارزه را شروع كردند و بهر وسيله بود 
مانع پيشرفت اين اژدهاي سه دهن شدند وگرنه اين هيوالي آخر زمان دنياي مسيحيت را 
يكپارچه بلعيده بود. چنانكه با همة تالشها عاقبت روسيه و لهستان و چكسلواكي و ... 

 ديگران را در كام خود فروبرد.
يده خواست، عق گاه مي در اين ميان، نسل سرگردان جديد چه خواست؟ او باز هم تكيه

خواست، آسايش جسماني جز اينكه از ماركسيسم بيزارش كند ولي در  و ايدئولوژي مي
عين حال دستش را هم خالي گذارند، بهمين جهت نسل جديد خارج از خود پناهگاني 

خبري و لذت طلبي افتاد، همان مكتب اپيكور! اما نه به آنصورت كه  نديد بياد فلسفة بي
رد بلكه به آنصورت كه بطرف لذت و شهوت بتازد. در جامعه بسوي خرسندي گام بردا

سنج  االصل! و موقعيت اين ميان زيگموند فرويد اطريشي يعني دوباره يك نابغة يهودي
ها صورت  پرستي پيدا شد و آب پاكي بروي دست همه ريخت زيرا به همة اين شهوت

د، انسانيت در خالصه كر» ميل جنسي«علمي داد و همة عواطف انساني را در دو كلمة 
البالي پسيكاناليز فرويد يك عاطفة بسيط جنسي از آب درآمد كه با فريبكاري خود را 
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وي و شكلهاي اخالق دهد و حتي در لباس قدسي و معن هاي گوناگون ظهور مي بصورت
 كند!. تظاهر مي

باري در بوق پيروزي شهوت دميدند و از همه جانب بطرف آن هجوم آوردند، نسل 
شخصيت خود را گم كرد و كمال حقيقي خويش را كه از راه حقيقت مذهب  جديد چون

توانست بدست آورد از كف داد، ناچار شخصيت و كمالش را در اميال پست جستجو  مي
آور از همه طرف به نداي غريزة  بينيم ناگهان بصورتي سرسام نمود. از همين جهت مي
ف آمدند به طوريكه حتي مجالت شود، مطبوعات به اين طر جنسي بشر پاسخ داده مي

اقتصادي، سياسي، طبي، علمي و غير اينها از راه تصاوير عريان زنان، متاع خود را تبليغ 
آل  آورد و جازهاي محرك، مطلوب و ايده كنند، موزيك رو به سوي شهوت جنسي مي مي
ر ت بيشتر و گيرنده» سكس«گردد، از شرائط مهم براي موفقيت يك هنرمند داشتن  مي

آيند كه بايد در  شود، فيلسوفان، اگزيستانسياليستهاي فرانسوي از آب در مي محسوب مي
زيرزمينهاي پاريس غرق در شهوت و شراب و هروئين و مرفين در يكديگر بلولند و 

بل سارتر طرح خود را  بكنند، با اينكه شايد نه فرويد و نه ژان» اصالت وجود!«بحث از 
اين چنين پياده شود اما تشنگي نسل، موقعيت قرن، كمبودهاي آنچنان نريخته بودند كه 

جا  كنند و چون دنيا ديگر گسسته نيست بلكه پيوسته است، طغيان بهمه برداي مي بهره
آيد زيرا شرق  گيرد، از غرب بشرق مي رسد و امواج آن همة سطحها را بزير تالطم مي مي

ي آمادة پذيرش و قبول شده است، در بنا به عللي گرفتار خودباختگي گشته و بطور حاد
شوند و منشورات خود را با مناظر  ها! تشكيل مي كشورهاي اروپايي باشگاههاي لختي

هايي  سازند، مكانيسم بيشتر مقاالت و كتاب پسند! به اطراف و اكناف عالم پراكنده مي مورد
مام وجود (يعني با شود كه زن و مردي با ت دهند اين مي كه ادبيات جهاني ما را تشكيل مي

شوند و  ورزند، آنگاه موانعي بر سر راهشان سبز مي تمام ميل جنسي!) به يكديگر عشق مي
تر كنند  افكنند تا شور و اشتياق خواننده را افزون كار عشق را در پيچ و خم مشكالت مي

، در روند! در تئاتر و عاقبت كار بدانجا انجامد كه دو دلداده براي وصال به ماه عسل مي
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تر از بمب اتمي  كش جا بمبي خطرناكتر و انسان سينما، در خيابانها، در بنگاهها، در همه
اند، بمب تبليغات جنسي در شرق و غرب افتاده است، از طرفي هم براي نسل  افكنده

سالگي امكان تسكين غرائز جنسي از راه ازدواج ميسر نيست،  30جوان تقريباً تا حدود 
 ه كسي را بايد ديد؟ چاره چيست؟پس چه بايد كرد؟ چ

افزون و جهانگيرد كه از سقوط ايمان ريشه  آيا نبايد راه حلي براي اين مشكل روز
45Fگرفته و رشد نموده است پيدا كرد؟

1 
آيا نبايد براي دفع بحرانهاي معنوي و خأل روحي، به ارزشهاي اصيل مذهب، مذهب 

 و برگرديم؟م بدون خرافات، مذهب خدا نه مذهب كشيش توجه كني
ماشينيزم به اضافة طغيان جنسي منهاي «آيا نبايد به روي شعار زندگي اين قرن يعني: 

 خط بطالن بكشيم؟» معنويت
تا نسل جوان و جديد ما صداي مطلوب روح خود را در دعوتهايي واالتر و نداهائي 

شمندان با ارزش دان» ها بيتل«جازم بشنوند، تا عطشي در آنها پديد آيد كه بجاي «باالتر از 
 علوم و مصلحين و پيغمبران بزرگ آنرا پاسخ گويند؟ ...

                                           
 به آخر مقالة دوم نگاه كنيد. -1





 
 

 در شرق  :2

را يكسان سر » معنويت«همانطور كه در همه جا آسمان يكرنگ است در همه جا هم 
برند و مذبح غربي و شرقي كارشان شبيه يكديگر است، ولي ما كه در اين طرف شاهد  مي

همين طرف باشيم و به نظرم چارة عيب خود نكرده به فاجعه هستيم بايد بيشتر به فكر 
هاي انحطاط  كند! مگر اينكه بخواهيم ريشه تر مي عيب ديگران پرداختن ما را معيوب

 اخالقي را در آنطرفها جستجو كنيم و شيب حركت آنرا بفهميم. 
در گذشته هر چند گاه يكبار، آب حياتي از آسمان بر زمين ريخته است كه تاريخ 

 اش را گم كرده و بياد دارد. ، آخرين مرتبهمشرق
بر شرق باريد آنروز هم مثل امروز معنويت را در همه جاي دنيا » اسالم«روزيكه باران 

بريدند ولي آن جنايت انجام نشد و ذبيح نو زنده شد و باالخره در زمان منجي  سر مي
فت بطوريكه بزرگش و در عصر خلفاي راشدين، بهمراه شور و حيات ديگري خيز گر

 هنوز تاريخ بشريت از صفا و روحانيت آن رستاخيز خدايي حرارت دارد.
تر  اي بلند بر زمين بغلطد و هر لحظه انبوه اي از برف كه از قله نهضت جديد مثل توده

مانند يافت و تمدنهاي بزرگ باستاني نظير ايران و مصر را بخود پيچيده  شود، عظمتي كوه
اين  مؤثر بود، درر حقيقت همان حركت و غلطيدن اوليه مهم و و بهمراه برداشت ولي د

داشتند (مانند عمربن  ميان وجود يكي دو نفر كه برخالف ساير پسران عباس گام برمي
رفت اما  اي در ميان مردگان راه مي اي بود و زنده عبدالعزيز در بين امويان) اگر چه معجزه

مود، ضعف معنوي كه پيدا شد فرهنگهاي اين معجزه ديگران را از تباهكاري عاجز نن
بيگانه هجوم آوردند تا جاي خود را در كانون اسالم باز كنند و با معارف اسالمي 

هاي كهن و عقايد مختلف به جهان اسالم سرازير  بياميزند، پس كتب يوناني و فلسفه
گشت و اي بر فرقة ديگر افزوده  گشت و پاي اختالف در ميان مسلمانان باز شد و فرقه
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هاي مختلف به راه افتاد و آراء تازه در دين خدا پديد  سازي به نفع فرقه كارناوال حديث
آمد. تا آن زمان اگر نزاعي ميان مسلمانان وجود داشت بيشتر نزاع سياسي بود و غالباً بر 

زد، از اين ببعد اختالف در عقايد اسالمي هم رونق گرفت  سر حكومت و خالفت دور مي
يافت زيرا اسالم را با آنچه نبايد بياميزند مخلوط كرده بودند و معنويت خالص و افزايش 

قرآن را با افكار بيگانه ممزوج نمودند با اين همه چون روح اسالم پرقدرت و نافذ بود از 
اي  هاي گوناگون با اساس آئين مخالفت كنند بلكه هر دسته يكطرف نگذاشت كه فرقه
داد كه چشم  اي را پرورش مي شمردند و از طرف ديگر عده يخود را فرقة ناجية اسالم! م

نمودند، باري حكومت اخالف عباس دست به  به سلف دوخته و دين خالص را دنبال مي
را در » اخالق ناصري«گشت تا خواجه نصيرالدين طوسي شيعي كه قبالً كتاب  دست مي

نمد برد و خليفة سني را بزير را به بغداد » شاخ خود«قهستان براي اسماعيليه رقم زده بود 
الدين ايوبي نيز حكومت شيعيان باطني و  ماليد! همچنانكه پيش از اين شمشير صالح

رسد و در جدايي ما ستمگري  خلفاي پهناور اسالم رخ داده بود كه سهمي از آنهم بما مي
 بن يوسف داشتند مؤثر بود اما تأسف هاي آدمكشي مثل حجاج ليس خلفائي كه كاسه
افتاديم و  زده مرتباً از اين پهلو به آن پهلو مي قرن مانند كشتي طوفان داشت كه چندين

  ساختند و آل انداختند و سلجوقيان، غزنويان را منقرض مي ا بر ميصفاريان، طاهريان ر
كردند و بعد از اينهمه گرفتاريها ناگاهان مغوالن به خدمت  فالن، آل فالن را لگدمال مي

ساختند و به دنبال هجوم خود تأثير  ها مي ها مناره رسيدند! و از كلّه اتون ميپسر تركان خ
 نمودند. تر مي گذاشتند و سفرة درويشي! را پهن روحي مخصوصي بجاي مي

و هر گاه! قطعات بهم پيوسته از كانون جدا شد و تمركز و قدرتشان تقسيم و تضعيف 
ه شوند و يا گرفتار نزاع و كشتار گشت، نصيب همين دارند كه يا طعمة گرگان بيگان

اندرون خانه گردند! پس فكر وحدت اسالمي و برگشت به معنويت اصيل قرآني، ريشه 
و مثالً! تركان عثماني را در برابر شيعيان  رسد از قديم دارد ولي موانع جديد نيز يكسره مي

بال خود در اينطرف رساند و به دن كشي را به افالك مي دهد و غوغاي برادر ايراني قرار مي
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خورهاي دكان تعصب، لعن خليفه كنيم و عيد عمر  انگيزد كه به تحريك جيره ما را برمي
بگيريم و برخالف سيرة صدر اول به احترام بيش از اندازة قبور اولياء و تعمير و تزيين 
گورها از طال و مطال بپردازيم و قمه و زنجير بر سر و پشت بكوبيم، و در آنطرف هم 

 »اهللا لعنهم«كند كه كشتن رافضي را ثوابي عظيم شمارند و در كتابها  ها را تحريك ميآن
شود و براي تجديد  نثارش فرمايند! اينجا جاييست كه جمال الدين اسدآبادي زنده مي

خيزد و عصر جديدي در مسير  قدرت اسالم و ايجاد وحدت در بين مسلمانان، برمي
كند و به جاي تعقيب نقشة انقالب فكري  د اشتباه ميآيد ولي سي معنويت اسالم پيش مي

رود تا فكر توسعة خالفت و وحدت  خود در دنياي اسالم، به سراغ سلطان عبدالحميد مي
 را در نهادش زنده كند.

الدين ديگري برود و  الدين بايد بسراغ سيد جمال غافل از اينكه در اين راه، سيد جمال
شود كه همكاري او با شيخ عبده  بهمين جهت مالحظه مي خليفة عثماني را نديده بگيرد و

گردد و وسيلة تغيير فكر مسلمانان را  مصري موجب بيداري خاصي در عالم اسالم مي
ون اثر مثبتي به ماند اما به خدمت سلطان رفتن بد فراهم آورد و بركاتش تا كنون باقي مي

 انجامد!. مرگش مي
شود و باالخره مواطن  نصيبي شايسته حاصل نميبا اينهمه اگر چه در توسعة معنويت 

شود ولي از آن ميان قيام سيد و رفت  اسالم دستشان از اسالم خالي و از فساد غربي پر مي
كند و مشروطيت طلوع  ريزي مي اي را پي و آمد او به ايران طرح انقالب سياسي تازه

آيد يعني انقالب محسوب  داري به شمار نمي نمايد اما چون اين نهضت، انقالب ريشه مي
اي را به خدم و  شود كه تأثير قبلي در فرهنگ جامعه داشته باشد مطابق قاعده! عده نمي

رساند اما بهر حال معنويت اسالمي از اين انقالب سياسي  حشم و كالسكه و درشكه مي
ماند و شايد بعلت  كاله مي برد و سرش بي كه در صف اول مالها نشسته بودند سهمي نمي

اينكه اهل حل و عقد! در اشتغاالت سياسي و جدالهاي حكومتي فرورفته و سرگرم 
شود و فرصتي مناسب  شوند براي تعمق در حقوق اسالمي چندان مجالي پيدا نمي مي
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آيد تا قانون مدني ايران تصوير اليقي از روح عدالت اجتماعي اسالم بردارد و  بدست نمي
ري مشروطيت مانند هر تحول جديد، غذاي جديد بهمين جهت وقت و بيوقت ميلنگد، با

شود و بعد باالخره  اش پيدا مي بايد بزودي فرنگي مأبي سر و كلّه طلبد و چون مي مي
اند و  كنند همانطور كه در موطن اصلي خود نكرده آيند تا كاري بكنند و نمي مي» ها ايسم«

ه شرق و غرب بهم در ديگر نقاط شرق هم بدتر از زادگاه خودشان، اينجا است ك
نمايند،  كنند، خاوري و باختري در اختالف با معنويت اتحاد مي رسند و با هم آشتي مي مي

برند، نسل جدي شرقي  در كشتارگاهها رو به قبلة طغيان به يك شكل معنويت را سر مي
هايي كه در قالب مردان بايد  جنگد، روح شود يعني با طبيعت خود مي مانند غربي مسخ مي

گردد! آنها كه بايد به  ير طبيعي خود را طي كنند بيشتر اوقاتشان مصروف آرايش ميمس
 شتابند!. ارند بسوي ناز و غمزه ميطرف قدرتهاي روحي و استحكامات معنوي قدم برد

شود، شعاع تالشها تا جايي كه چشم كار  چهرة مردانه كم و روح مردانه كمتر ديده مي
دند كه نامشان هنر و موسيقي و ادبيات است ولي گر كند بر محور چيزهايي مي مي

كامالً » انسان«هاي جنسي چيزي نيست و تئوري فرويد كه دربارة  حقيقتشان جز كرشمه
است، قرني است كه عواطف مادري را پشت ميزها » تبديل انواع!«درست نيست دربارة 

كنند و بيشتر  دگي ميسازد كه كمتر با فرزندان خود در خانه زن كند و زناني مي تحريف مي
زده را كدام فكر  نمايند، اين كشتي طوفان در بيرون خانه از مردان بيگانه دلربايي مي

خواهد نجات دهد؟ الحاد آمده است تا اين نسل ممسوخ را رهايي بخشد در  پرقدرتي مي
شود، الحاد در صورتهاي گوناگون خود با  حالي كه هم پدر و هم فرزند فاجعه شناخته مي

كند كه بعلت احساس ضعف و ناپايداري  كند، با طبيعتي پيكار مي بيعت انسان پيكار ميط
گردد تا در پناه آن قرار گيرد و فطرتاً تمايل به قدرتي دارد كه ديگر  بدنبال قدرت مي

ضعف و ناپايداري در او راه نداشته باشد و باالتر از او نيرويي نباشد، اين همان خدايي 
وق حركت بطرف او در طبيعت انسان وجود دارد و الحاد آمده است تا است كه نياز و ش

گسترد و  اين شوق را خاموش كند و انسانيت را مسخ نمايد، دام تشكيك و ترديد را مي
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اگر فرض كنيم كه جهان را خدايي آفريده چگونه «پرسد  گيرد و مي صيد انسان مي
كند كه طبيعت  اين حقيقت توجه نميو به » بپذيريم كه اين خدا را كسي نيآفريده است؟

مفهومي مالزم با قدرت نامحدود دارد و باالتر از قدرت نامحدود، قدرتي » خدا«انسان، از 
تواند باشد تا آن را بوجود آورد. بنابراين هر كس كه خدا را قبول كرد در خدا توقف  نمي
 شناسد. تهايي وجود ميان نهايتش، نهايت هستي و انتهاي بي كند و خدا را با هستي بي مي

داند كه با تصور  بيند و نمي جديد همه چيز را از ريشه در تغيير و تحول مي ماترياليسم
آيد تا مجموعة  اين ناپايداري عمومي، الزاماً تصور ديگري از ثبات و پايداري به ميان مي

اپايداري پذير هستي، بطور مطلق نفي نشوند و استمرار كائنات در عين ن هاي زوال پديده
ذاتي آنها ضمانتي داشته باشد، پس در وراء طبيعت متحول و لرزان، حقيقت ثابت و 

 اليزالي را كه جز خدا چيزي نيست بايد تصديق نمايد.
شناسد اما اگر  كند و غايتي براي انسان نمي هدف تلقي مي ماديت، نظامات خلقت را بي

شود؟ مولود تازه و  ي در پيكر او فراهم ميا از او بپرسيم كه مثالً شير مادر براي چه نتيجه
دهد و بدون اينكه توجه كند در خالل اين فعل طبيعي بوجود  نيازمندي او را نشان مي

كند، به همين قياس بايد اعتراف كنند كه در پيرامون انسان حوادثي  هدفي اعتراض مي
عي مورد عنايت قرار شود آدمي بطور طبي گذرد كه اگر آنها را تعليل نماييم معلوم مي مي

 دارد و هدف و غايتي در طبيعت براي او تقدير شده است.
كند و در  خيزد و ناموس طبيعي را انكار مي پس ماترياليسم با طبيعت به مخالفت برمي

آيد تا مسخ شدگان را نجات بخشد وطبيبي كه خود  حاليكه خود صورت طبيعي ندارد مي
نمايد، در برابر اين  د به مداواي بيماران شتاب ميكن بيمار است و بيماري را منتقل مي

كند و با پاسخهاي  پزشك آدمكش در آنطرف دنيا مسيحيت برخاسته و جوابگويي مي
نمايد، زيرا بر خالف تعاليم مسيح قرآني، براي  خود راه را بر روي فلسفة مادي باز مي

هستي را ذاتي متحول  اند ناچار، مبدأ اثبات الوهيت آن مسيحي كه آباء كليسا ساخته
كشاند و لباس جسماني بر او  كند و او را از مرتبة فوق ماده به تجسد مي معرفي مي
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در ابتدا «كند و  سازد و فداي بندگانش مي آويزد و ملعونش مي پوشاند و به دارش مي مي
كلمه بود و كلمه، خدا بود و همه چيز به واسطة او آفريده شد و كلمه، جسم گرديد و 

46Fن ما ساكن شدميا

47Fو او را در آنجا صليب نمودند 1

48Fو سر خود را پائين آورده جان بداد 2

و  3
49Fدر راه ما لعنت شد چنانكه مكتوب است: ملعونست هر كه بر دار آويخته شود

و چنين ». 4
گيرد و بقاء كائنات  موجود متحول و مردني و محكومي ثبات جهان بيكران را به عهده مي

كند و انصافاً طبيعت عظيمي كه ماترياليسم، اساس فلسفة خود را بر  پهناور را ضمانت مي
باشد و اگر خداي مسيحي،  نهد كمتر از اين خداي محدود و محكوم نمي تحوالت آن مي

نمايد و اگر موجود متغير و حادثي در  مخلوق نباشد مخلوق بودن طبيعت سزاوارتر مي
آميز   ازلي نباشد؟ و چرا اصل سفسطهعين حال همان قدم ازلي باشد چرا حوادث طبيعت 

كند! نادرست  كه به حكم ضديت حتي خود را نقص مي» اصل ضدين«ديالكتيك يعني 
شود همانطور كه  داري اصول الحاد، شناخته مي باشد؟ بله، مسيحيت مسئول ميدان

العمل حاد ماترياليسم را كشيش بركلي و همكفرانش كه براي دفاع از مسيحيت  عكس
گيرند و همانطور كه اصول افراطي فرويديسم را  اند بر عهده مي سم را به ميان آوردهآلي ايد

دارد كه:  دهد و زمانيكه انجيل از قول شاگردان مسيح اظهار مي رهبانيت مسيحي ميدان مي
تمامي خلق اين كالم را «دهد كه:  و از قول مسيح جواب مي» نكاح نكردن بهتر است«

50Fيكه عطا شده استپذيرند مگر به كسان نمي

زن ظهور  زنان تارك دنيا و كشيشهاي بي» 5
به ايشان «خواهند در زمرة كساني قرار گيرند كه به علت كمال ايمان  كنند. زيرا همه مي مي

پس نقطة جوش فعاليت مبشرين مسيحي منجر به انهدام بشريت » شود! هم عطا مي

                                           
 شود. باب اول انجيل يوحنا ديده مي -1

 به باب نوزدهم انجيل يوحنا نگاه كنيد. -2

 حنا نگاه كنيد.به باب نوزدهم انجيل يو -3

 به باب سوم رسالة پولس بغالطيان روجوع شود. -4

 .19انجيل متي باب  -5
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ه مسيحيت به حد اعلي برسند گردد، و به فرض اينكه تمام مردم جهان در ايمان ب مي
روند! چهرة فرويديسم همين جا است كه  بعلت ترك رابطة زناشويي بسوي انقراض مي

آيد، در حاليكه با هر گونه  به صورت انتقام يهوديت مغلوب از مسيحيت غالب به نظر مي
كند و غرائز جنسي را پاية همة نفسانيات و خلق و  ترك روابط جنسي به شدت مبارزه مي

كه مسيحيت خود را » مذهب اخالق«نمايد. و به اين وسيله به  خوي انساني تلقي مي
كجي مينمايد و مخالفت او با اعتقاد به وجود خدا نيز  كند دهن علمدارش معرفي مي

دور ميزند، همان موضوعيكه مسيحيت با كمال موافقت » پدر و پسر«يكسره بر موضوع 
استنباط مذهبي ما از كائنات مشروط به «ناليزم گردد! از نظر پسيكا يكسره بدورش مي

51Fباشد وضع طفوليت ما مي

شوند پيوسته  . خداي مذاهبي كه پس از توتميسم واقع مي1
52Fپدري با رتبه بسيار رفيع«بصورت 

دهد تا بسخن  پسيكاناليزم بما تذكر مي«آيد  درمي» 2
53Fكنيم گويد اعتماد معتقدين بخدا، هنگامي كه از خدا بصورت پدري سخن مي

، و اظهار »3
ترتيب » پدر –خدا «معتقدين بخدا اصل تكوين عالم را بر پاية فكر «دارد كه  مي
54Fدهند مي

55Fكند ايجاد عالم را شبيه خود تصور مي«و فرد معتقد بخدا » 4

بينم  و چنانكه مي» 5
يعني خداي مسيحيت است و » خداي پدر«شود همان  خداييكه در فرويديسم محكوم مي

56Fنزائيده و زاييده نشده«ي اسالم كه مثالً با خدا

منزه است از اينكه فرزندي داشته «و  6
57Fباشد

58Fو هيچ چيزي مانند او نيست» 7

مناسبتي ندارد، و باالخره اگر مسيحيت در مسائل » 1

                                           
 به كتاب فرويد و فرويديسم اثر فليسين شاله رجوع شود -1

 به كتاب فرويد و فرويديسم اثر فليسين شاله رجوع شود -2

 به كتاب فرويد و فرويديسم اثر فليسين شاله رجوع شود -3

 و فرويديسم اثر فليسين شاله رجوع شود به كتاب فرويد -4

 به كتاب فرويد و فرويديسم اثر فليسين شاله رجوع شود -5

 .]3اإلخالص: [ ﴾٣رَۡم يَِ�ۡ َورَۡم يُوَ�ۡ ﴿ -6

ن يَُموَن َ�ُۥ َوَ�ٞ ﴿ -7
َ
ۥٓ أ ََُه ٰ ََ َۡ  ..]177النساء: [ ﴾ُس



 هاي غرب اسالم و بت                                               50

 

توان كرد  هاي فرويديسم نباشد اما انكار نمي مربوط به مذهب، منشأ نيرومند مخالفت
همه  اي مذهبي فرويد خالي از تأثير نبوده است، با اينافكار مسيحي در قضاوتها و تحليله

كند كه سد پوالديني در برابر شكلهاي مختلف ماترياليسم شمرده  مسيحيت پيوسته ادعا مي
  .شود! مي

از آنطرف مأيوس هستيم به اين طرف اميدواريم، اسالم آخرين پيغام خدا  چههر
ن كتاب آن نرسيده و به همين بسوي بشر است، پيغامي است كه دست تحريف به دام

كند،  جهت برخالف كتب قبلي، قدرت و درخشندگي و تازگي خود را همواره حفظ مي
هاي آنرا  گويند اغلب همان مسيحيت و حاشيه غربيها حتي وقتيكه از مطلق دين سخن مي

با دهند و اگر ايرادي در اساس اين مذهب بيابند به همة اديان  دارند و تعميم مي منظور مي
شود، عمق اسالم  كنند و اين از تعبيرهاي ديني آنها بخوبي فهميده مي نظر بدبيني نگاه مي

شناسي  هنوز از هر جهت درك نشده و ژرفاي قرآن كامالً فتح نگشته و بكر است، جهان
ي قرآن در امتداد مباحث ديني انصافاً بسي صادقانه شناس هعشناسي قرآن، جام قرآن، انسان

افكند و  هاي مختلف زندگي با توجه چشم مي رسد. اسالم به زوايه ر ميو اصيل به نظ
كند، تعطيل غرائز در منطق قرآن ممنوع  هيچ يك از زواياي حيات را بالتكليف رها نمي

همه مسلمان محكوم غرائز خويش نبايد باشد بلكه در اثر تربيت نافذ اسالمي  است، با اين
يت بشر در حالت ابتدائي مماس و منطبق با بايد بر آنها حاكميت نشان دهد، شخص

باشد، يعني غريزه و شخصيت در ابتدا با يكديگر اشتراك وحدت  نيروهاي غريزي او مي
دارند و از هم جدا نيستند و به همين جهت با پيش آمدن كوچكترين محرك خارجي، 

ة ميلهاي برد و اسير و برد كنند هجوم مي شخص به طرف آنچه كه اميال او را اشباع مي
كند و  باشد، تربيت اسالم شخصيت انسان را بكلي از غرائزش جدا نمي غريزي خود مي
بخشد و حاكميت براي او  نمايد اما به شخصيت باطني بشر تمايز مي با آنها وداع نمي

                                                                                                             
ا﴿ -1 ََ َكِمۡثلِهِۦ َ�ۡ َۡ  .]11الشوري: [ ﴾لَ
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كند، مسلمان واقعي از درون خود برخاسته و قيام كرده است و هر لحظه قدرت  ايجاد مي
يابد، تمتع از اميالي كه با حيات بشر توأم است تعطيل  افزايش ميو تشخيص معنوي او 

بردار نيست، اما امتياز مسلمانان حقيقي در اينست كه ديگران در حال ضعف و 
 .برند او در حال قدرت و حاكميت! محكوميت، از غرائز بهره مي

ه را حل شناسيم كه مشكل جنسي نسلهاي تاز با الهام از احكام اسالم طرحهايي را مي
59Fكند مي

، بعنوان نمونه هر پسر جواني در دوران تحصيل خود با راهنمايي اوليائش 1
تواند با دختر دلخواه خويش ازدواج نمايد مشروط بر اينكه خانوادة همسر او چندان  مي

د و شغلي بدست آورد و همسر خويش را به مهلت دهند تا تحصيل وي به انجام رس
ه در اين مدت از تمتع نهايي و توليد فرزند، خودداري شود و خانه برد و با اين ميثاق ك

يابي مشروع،  اش گردد و شك نيست كه اين بهره اگر نه بايد كه متكلف مخارج خانواده
كند نسل جوان را  هاي جنسي را تا حد بسياري محدود مي عالوه بر اينكه طغيانها و عقده

از همسران خويش به تالش زيادتري براي زودتر به خانه آوردن و بيشتر بهره بردن 
 برد ... افكند و جامعه از افزايش فعاليت جوانان بهرة باالتري مي مي

با وجود چنين مكتب زنده و اصيلي، مشرق زمين در فقدان معنويت چيزي كم از 
 .مغرب ندارد و اين بعلت آنست كه اسالم چيز ديگر و مسلمانان چيز ديگرند!

احكام «ايم و از نظر  ما به تقليد و غلو گرفتار شده» سالميعقايد ا«در شرق از نظر 
ايم، و به سبب دور شدن از هدف تسريع  به جدايي از فلسفة احكام مبتال گشته» اسالمي

ايم، امامان و پيشوايان مذهبي در ميان ما به ارباب انواع  به تحريف قوانين دين رسيده
يل در نيازها رو به سوي آنان داريم و براي ترند تا به راهنمايان زندگي، بهمين دل شبيه

                                           
حاكميت ندارد والّا در حال » اسالم راستين«كنند كه  رحها در شرائيط رفع مشكل ميالبته اين ط -1

حاكميت اسالم نظاير اين مشكالت را از راه تعيليم و تربيت صحيح و توزيع عادالنه ثروت و 
 تصحيح روابط اقتصادي بايد حل كرد.
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60Fايشان عالوه بر واليت ديني، تصرف واليتي و واليت تكويني! قائل هستيم

و بيشتر از  1
هاي خدا را خالي  كنيم و خانه مي» شدّ رحال«روي آوردن به مساجد بسوي قبور آنها 

م زينت نموده و بدور آنها ايم و گورها را با زر و سي گذاشته مقابر بندگان خدا را پر كرده
جوييم  كنيم و ياري مي طلبيم و زاري مي نماييم و حاجت مي كنيم و استغاثه مي طواف مي

گذشت تا به مقصد برسد  جاني كه از شهرها مي و مثل همين ايام اخير در برابر ضريح بي
م و اين ريزي جانها سر مي ريزيم و جانداران را به پاي بي كنيم و خون مي قربانيها مي

سالها بر ضد آنها مبارزه كرد، و قرآن او و  صها همانست كه پيغمبر ما محمد  مبالغه
كند. فقهاي ما در فقه اسالمي از  سنت او و زندگي او سراسر از اين نبرد حكايت مي

هائي در دين شده بطور  كنند و موضوعي را كه منشأ پيرايه بحث مي» تسامح در ادلة سنن«
زنند و  ، قوانين اسالم عموماً بر محور مصالح واقعي دور مينمايند دربست تصويب مي

باشند. بنابراين، كوچكترين عدم تبيين و در نتيجه  فرائض و سنن در اين مرحله يكسان مي
تسامحي در رسيدن به احكام شريعت، بسا كه به هنگام عمل بجاي مصالح، مفاسدي پديد 
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2. 
هاي شيعه و سني و ايجاد تفاهم ميان آنها اگر چه در سالهاي اخير  براي رفع كينه

گامهاي برداشته شده ولي هرگز بطور اساسي رفع نواقص نكرده است، اينها دردهاي ما 

                                           
هد و ميل كند در هر چيز تأثير و نفوذ گويند : امام و وليي حق، چون بخوا اند و مي  ايم كه نوشته ديده -1

َِ َوَ�ِٰمنّ ﴿ :گويد سازد اما قرآن مي ا خاضع مينمايد و كائنات ر مي َۡ ََ ۡح
َ
ٱّ َ  إََِّك َ� َ�ۡهِ�ي َنۡن أ

ٓٓاُ  ََ َ تو هر كه را دوست داشته باشي هدايت نتواني كرد ليكن «يعني :  .]56القصص: [ ﴾َ�ۡهِ�ي َنن �

ُِ ِمََ� ٱ﴿ و نيز »كند! د هدايت ميخدا هر كسي را بخواه ٰ َمٓ ٱ�َ� َّ ُۡ إِ ّٞ اُ ي ِِ ََ ََ۠ٓ
َ
َمٓٓ َ َّ ٌَ نّ  ّ ِ � َِ﴾ 

اي هستم كه  بگو: آيات فقط نزد خدا و قدرت او است و من، تنها بيم دهنده«يعني :  .]50العنكبوت: [
با جسارت تمام، اين  خوانيم و . و چقدر از اين آيات در قرآن مي»كنم آشكارا اعالم خطر مي
 كنيم؟ محكمات را تأويل مي

 تسامح در قبول آثار سنن حداقل مشروط بتوافق آن آثار با كليات اسالمي يا روح شريعت است. -2
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مسلمانان است، دردهايي كه هرگز نبايد آنها را ناگفته گذاشت، دردهايي كه پنهان نمودن 
شود و خيانت به اسالم خيانت به سعادت بشر، و  خيانت مسلّم به اسالم محسوب مي آنها

تر خواهند شد  رود. و اگر دردها، مخفي شوند كهنه چنين خيانتي خيانت به خدا بشمار مي
كشانند، با وجود اينهمه  يابند و كار را بهالكت مي تر بهبود مي تر شدند سخت و چون كهنه

گردد  شود و هيچوقت نااميد و خاوش نمي هرگز مأيوس نمي گرفتاريها، مسلمانان
دانيم هيچ يك از اين انحرافات موافق با حقيقت اسالم نيست، بلكه متن  بخصوص كه مي

توانيم  جنگند و اين امتياز را در كتب ساير اديان نمي قرآن به شدت با تمام اين كژيها مي
ي در آفاق مسلمانان سر زده و نهضتهاي هاي از بيدار يافت، و بعالوه چنديست كه طليعه

كند پس جاي يأس در دل پيروان شيطان است، نه در  اي پياپي در ميانشان طلوع مي زنده
ايم كه از پيروانش اگر چه اندك باشند تأثير  دل اولياء رحمن، ما اسالم را چنين شناخته

 باشند. رود، تنها به شرط آنكه اصيل و خالص و پر ايمان بسيار انتظار مي
هاي همرنگ دين را بكنار بزنند و  امروز بايد كه روشنفكران در شرق برخيزند و افسانه

هاي اصيل اسالم نظر كنند و با درك موقعيت زمان، پيغام خالص  با چشمان باز به متن
 آسمان را بگوش اهل زمين برسانند.

دن نجات دهند و امروز بايد كه روشنفكران برخيزند و افكار شرق جديد را از مسخ ش
خودباختگي شرقي را در برابر غربي چاره كنند و به همراه تقدير از صنايع غرب در تنقيد 

 از انحراف معنوي آن كوتاهي نورزند.
ها را در نوردند و ابعاد را بشكنند و كانوني واحد  امروز بايد كه روشنفكران فاصله

بار خطر را در برابر نسل  نكبتبگيرند و صدا در صدا افكنند تا بانگ عظيمشان چهرة 
زده مجسم كند و چشمان مست و خفته را بگشايد و عقلهاي مدهوش را به حركت  طغيان

آورد و موسم اميدي بسوي معنويت پيش آورد، اين كار جهان متالطم تنها در شأن ما 
 است، اين رسالت تنها سزوار همت و مجاهد مسلمان واقعي خواهد بود.

 هجري قمري 1387تجريش تابستان                                                       


	بسم الله الرحمن الرحیم
	مقدّمه
	وعدههای راست و دروغ
	اخلاق مثبت و منفی
	تعریف مفهوم خدا
	اسلام از نظر راسل
	اسلام از دیدگاه فروید
	اسلام و مارکسیسم
	پرسش و پاسخ
	منهای معنویّت
	مقدّمه
	1: در غرب
	2: در شرق

