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  گفتارخنست
  وفرهنگ ومتدن تاريخ

  تاريخ و علمِ تاريخ
زی  منِد ابزارسازِ جامعه ترين تعريفش سرگذشت بشرِ عقل در ساده تاريخِ

ترين تعريفش مطالعۀ اين  در ساده» علم تاريخ«و . بر روی اين کرۀ خاکی است
  . سرگذشِت دور و دراز است

کە سرگذشِت بشر مورد مطالعه قرار گيرد مطالعه بايد کە نقطۀ  برای آن
تواند کە از آغاز زندگی بشر باشد،  اين نقطۀ آغازين می. آغازينی داشته باشد

  . زيسته است يعنی از زمانی کە بشر بر روی اين کرۀ خاکی می
  پذير است؟  ئی امکان ولی آيا چنين مطالعه

گرِ تاريخ مطرح است آن است کە انسان  طالعهخنستين پرسشی کە برای م
  زيسته است؟  با هيأت کنونی از چە زمانی بر روی اين کرۀ خاکی می

چە علمِ بشری  آن. توان کە پاسخ درست و دقيقی داد بەاين پرسش منی
پذيرد آن است کە اين موجود کە يک صنف از  داند و عقل انسان می می

و در » مردم«ش در زباِن ما وی زمين است و نامراِن ردا مشارِ پستان اصناِف بی
جای اين کرۀ خاکی   است از ديرزمان در مهه»بشر« و »انسان« زبان عربی

جا بەگونۀ کم و بيش مهاهنگی راه دور و دراز َتطَوُّر و تکاملِ  زيسته و در مهه می
جسمانی و مغزی و عصبیِ خويش را طی کرده تا بەهيأت کنونی رسيده، در 

اند در  نام داده» عقل«چە   آنئی رسيده کە نی پيچيدگی مغزش بەنقطهيک زما
شر وجودش پديد آمده، در زمانی نيز حتولی در ترکيب دهان و نای و زبان ب

 صداهای خمتلفی کە  و بەهم زدِن لبهايشايجاد شد و با حرکت دادن زبان
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٦ خوانيم چرا تاريخ می

ون داد، و  بود از خود بيرمردمِ اطرافشی برای  و فهمدارای مفاهيم قابل درک
هائی ساخت کە برای افراِد انسانیِ پيراموِن او قابل درک و  از اين صداها کلمه

 را بەکار و زبانش عقل دستها وسپس زمانی فرارسيد کە بشر . بازگويی بود
گرفت تا خنستين گامها را در ساخنت جهان پيرامون خويش و خنستين گامها را 

  .  بردارده استناميده شدچە کە متدِن بشری  در مسيرِ ساخنتِ آن
ئی کە بعدها انسان شده است بەعمرِ  اگرچە عمرِ حقيقیِ موجوِد زنده

 بەعنون تاريخ پيدايش انسانپيدايشِ حيات بر روی کرۀ خاکیِ ما است ولی 
 را حدود سه ميليون سال داران دارِ مشخص و متمايز از ديگر پستان يک جان

 کە تا کنون از هيکل بشری بەدست آمده ترين اثری کهن. دانند پيش از اين می
 .گويند کە مربوط بەيک ميليون و هفتصد هزار سال پيش از ما است است می

 هزار سال ۳۰۰بندی و شکل و هيأِت کنونی از  ولی عمر انسان با استخوان
 با ويژگيهای امروزين يافته  تکاملگويند کە عمر انساِن  مینيز. دانند بيشتر منی

سازی و  گويی و کلمه گی مغز و سلسلۀ اعصاب و با قدرِت سخنبا اين پيچيد
بياِن زبانیِ برخی مفاهيم کە در ذهن داشته است بەديگران، از پنجاه هزار سال 

  . رود تر منی بەعقب
 بەمهراه سپری کردِن دار کە يعنی يک صنِف مشخصی از جانوراِن پستان
دار متمايز شده  وراِن پستانصدها ميليون سال مسيرِ تکاملیِ خويش از ديگر جان

نه رو (اش بەجلو بود  رونده بر روی دوپا بود و سرش بەباال و چهره  راستبود و
 ئی ، بەزبانیِ ديگر، گونهشد  در دو سوی تنش آويزان میو دو دستش) بەزمين

 در حوالی سه ند بودی روی زمين اوليۀ انساهناگاِن نيادار کە از جانوراِن پستان
 سپس مدت ،ندزيست يش در جاهای بسياری از اين کرۀ خاکی میميليون سال پ

 گذشت تا در حدوِد سيصد هزار سال پيش از ما بدنش شکلِ آهنازمان درازی بر 
 هنوز زمان درازی در ای اوليه اين انساهن ولی.يافتۀ کنونی بەخود بگيرد تکامل

، و دنيده شود کە ۔بەمفهوم کنونی۔ انسان نامنئی برس  تا بەمرحلهندپيش داشت
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٧  خوانيم چرا تاريخ می

  . آن حدود پنجاه هزار سال پيش از زمان ما بود
بەعبارِت ديگر، انسان از زمانی کە ازنظرِ جسمی شکلی نزديک بەشکلِ 

 بيش از يک  در صفاتشکنونی بەخود گرفت برای حدود سه ميليون سالِ ديگر
ئی  کە بەچنان مرحله سپس برای آن. جانورِ معمولی مهچون ديگرجانوران نبود

  تطور و رشد و تکامل برسد کە سخن بگويد و عقل خويش را بەکار گيرد بەاز
  . پيمودن يک مسيرِ حدود سه ميليون ساله نيازمند بوده است

 خورشيدی کە من نزد استاداِن اَزَهری تفسير قرآن ۱۳۴۰های دهۀ  در نيمه
 استادم )حافِظ کلِ قرآن بودم(زمان مهۀ قرآن را از بر بودم  خواندم، و در آن می

دارترين فقيهاِن جهان اسالم است و مقام شاخمی  کە اکنون در پيرساليش از نام
های مربوط بە   آيهدر ميان عموم فقهای بزرِگ اهل سنت دارد وقتی بەتفسيرِ

داروين را بەزير تازيانۀ نقد کوبنده کشيد، » کفرآميزِ«خلقِت انسان رسيد آرای 
های ميموهنا جدا شده بوده   يکی از گونه کە انسان روزگاری از بودزيرا گفته

 استاست، و آنەچە گفته با سخنانی کە اهللا تعاىل در قرآن کريم بيان کرده 
 ُخذالِن  سببِکند و باور کردنش می و ايماِن مؤمنين را ُسست داردتعارض 

  . شود میآدمِ مؤمن در پيشگاِه اهللا تعاىل ) سرافکندگیِ(
ۀ داروين جايگاه گذشتۀ خويش را از دست دانيم کە اکنون ديگر فرضي می

داران خلقِت ويژۀ خويش را داشته و  انسان نيز مهچون ديگر پستان. داده است
. مسير تکاملی خاص خويش را پيموده تا بەاينجا رسيده است کە اکنون هست

  . يعنی نوعش مربوط بەخودش است
ناپذير بر  د و خدشهاگر در باورِ دينیِ يهوديت و مسيحيت و اسالْم باورِ ُمؤکَّ

آن است کە انسان از مهان خنستين روز پيدايشِ خويش بەشکل و هيأِت کنونی 
شدۀ کنونی را  گو و ابزارساز بود و مهين اخالقياِت شناخته و خردورز و سخن

 بشر پس از پيمودِن يک کەکند آن است  داشت، ولی حقيقتی کە علم بيان می
  . تکاملیِ خويش رسيده است بەمرحلۀ بسيار دور و درازمسير 
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٨ خوانيم چرا تاريخ می

 کارکردهای خاص  پيچيدگی وانسان بەسبب مغز اما زماِن دوری کە
هنوز (توان بەدقت تعيين کرد  خودش از مغز ديگر جانوران متمايز شد را منی

شده  مند کە اين موجوِد عقل چە مسلم است آن ؛ ولی آن)اند نتوانستهدانشمندان 
ما بەوجود خويشنت و جهان بيرون از خويش پی در يک زماِن بسيار دور از زماِن 

  . خويش را آغاز کرد» زندگی انسانیِ«برد و 
های پيدايش بشر مهراه است، ولی  های تاريخ بشر با آغازه اگرچە آغازه

 رای عقل و قادر بەحرکت زبانتاريخ جامعۀ بشری از زمانی آغاز شد کە بشرِ دا
 با مهنوعاِن خودش  مفاهيم کردِندل و تباسخن گفنت برای و برهم زدِن لبهايش

و نيز حرکت دادِن دستها و انگشتانش برای اجنام برخی کارها کە در ميان 
  .  بر روی کرۀ خاکی ما ظهور کردجانوراِن روی زمين خمصوص انسان است

 دور برای دانشِ امروزين دشوار و گيری تاريخ بشر از اين روزگارِ ولی پی
زمان نيز بشر در حالت  زمان درازی پس از آن  مدتتقريًبا ناممکن است؛ زيرا

زيست و هنوز زمان آن فرانرسيده بود کە از عقل  هائی شبيه مهۀ جانوران می رمه
  . خويش برای هبتر زيسنت استفاده کند و اثری از حيات خويش برجا گذاَرد

سنگ  کە  بشر ياد گرفتپيش از زماِن ما  هزار سالسیحدود گويند کە  می
 يا شکار  درندهبرابر محلۀ َدداِن  و از سنگهای تيز برای دفاع از خود دربشکند

اين خنستين مرحلۀ ورود .  استفاده کند برای خوردِن گوشتشانکردِن جانوران
.  باشد شکسنتِ سنگ با بر هم زدِن سنگهاصنعِت کە مهانا  بەصنعت بودبشر

 حتول بسيار بزرگی را اين صنعْت انقالب بزرگی را در زندگیِ بشر ايجاد کرد و
در جهاِن ما سبب شد و خنستينِ مراحلِ متدِن انسانی بر روی اين کرۀ خاکی 

. در مهين زماهنا بود کە او در جاهائی ياد گرفت کە آتش افروَزد. آغاز گرديد
آوردهای متدنی بشر در آن روزگاراِن  افروخنتِ آتش نيز يکی از مهمترين دست

  . ی را در زندگیِ او باعث شددور بود و حتول بسيار مهم
آوردهای متدنی بشر از آن زمان برای مدت درازی بسيار  ولی رشد دست
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٩  خوانيم چرا تاريخ می

از زمانی کە بشر شکسنت سنگ و آتش . کند و آهسته و حتی ناحمسوس بود
ئی شد کە برخی معادن را شناخت  افروخنت را آموخت تا وقتی کە وارد مرحله

  . حدود بيست هزار سال زمان الزم بود
حدود دوازده هزار سال پيش از زماِن ما خبشهائی از انساهنا در جاهای 

های بشری بەدر آمدند و  چندی از زمينِ ما از مرحلۀ زندگی بدايی و حالت رمه
مجاعاِت منظم و عشيره و سپس طايفه و قبيله تشکيل دادند و وارد دوران متدِن 

ۀ زمين با کشاورزی و اين زمانی بود کە بشر در جاهائی از کر. واقعی شدند
ناميم آشنا شد و  می» اهلی«ِکشِت حمصول و رام کردِن جانورانی کە ما 

از اين زمان ) جوامعِ بشری(تاريخ قابل مطالعۀ بشر . جانشينی آغاز کرد يک
دهند و پژوهش و مطالعه  نام می» دمِ تاريخ سپيده«اين زمان را . شود آغاز می

شناسی و   است کە ديرينهعلومِ انسانیی از هائ دربارۀ آن از اختصاصات رشته
  . شود  ناميده میشناسی  و مردمشناسی شناسی و انسان باستان

خنستين مراحلِ  وارد  در نقاطی از زمينِ مابشرِ آغازگرِ متدن از زمانی کە
 خويش شده تا وقتی کە متدهنای پيشرفتۀ سوِمر و مصر و خوزِيَّە بدايیِ متدنیِ

  . هزار ساله نياز داشته است ه را بنياد هناد بەگذرِ يک زماِن پنجو گَنداَر) عيالم(
هزار سال پيش از زماِن کنونیِ ما متدن بشری وارد دوران  سپس، از پنج

آميز شده، ابتدا مهراه باگذشت هر هزاره و سپس مهراه باگذشت هر سده  شتاب
کە در  يافته، و سپس بەمرحلۀ کنونی رسيده بە پيشرفتهای شگفتی دست می

 کە دست يافته است بەچنان پيشرفتهائی ۀ اخيرسد خالل زمانی کمتر از يک
و اگر . منايد هزار سالۀ بشر در برابر آن ناچيز می آوردهای متدنی پنج دست

پيشرفتهائی کە از زمان پيدايش نظريۀ کوانتوم و اختراع ترانزيستور و کشف 
بەويژه در عصر کامپيوتر و آوردهای نوين در علم ژنتيک، و  پرتو ليزر و دست

انترنت و تبادل جهانیِ معلومات نصيب متدن بشری شده است را با پيدايشِ 
شويم کە بشر در کمتر از يک  کل تاريخِ متدن بشر مقايسه کنيم آنگاه متوجه می
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رود کە با پايان  تصور می. سدۀ اخير بەچه تعالیِ شگرفی دست يافته است
کند،  ی کە آخرين ساهلايش را اکنون سپری میگرفنت اين دومين هزارۀ مسيح

دورانی کە بشر متاشاگر رقصهای زيبای ماده بود بەسر خواهد رسيد، و دورانی 
خواِه خويش شکل دهد، و وارد  آغاز خواهد شد کە ماده را بشر بەحسب دل

  . خواه خويش شود دهی آن بەدل دوران کنترل بيشتر طبيعت و شکل
گوئيم بەمسير دور و درازی اشاره داريم کە   میسخن» تاريخ«ما وقتی از 

  . شود کە در سطور باال از آن سخن گفتيم هايش در زمانی شروع می آغازه
کند کە تاريخ عبارت است از  چنين بەذهن القا می» تاريخ«شنيدن واژۀ 

ئی از رخدادهای گذشته کە زمان برآن سپری شده است و اکنون ديگر  جمموعه
اين تعريف، تاريخ هخامنشی رخدادهائی است کە در زمانی از با . وجود ندارد

های سدۀ ششم تا اواخرِ سدۀ چهارم پيش از مسيح در خبشی از کرۀ خاکی  نيمه
  . جريان يافته و سپس در يک زمانی متوقف شده است

ولی برای چنين مفهومی از تاريخ اکنون ديگر کسی از اهل تاريخ هبائی 
کت و تغيير و تطور مستمر و الينقطع و مداومِ تالشهای دهد؛ زيرا تاريْخ حر منی

کە حرکت و تغيير مهواره  مادی و معنوی انسان بر روی کرۀ خاکی است؛ و چون
در جريان است پس مطالعۀ تاريخ مطالعۀ اين حرکت و تغيير مداوم و پيوسته 
 است کە ديروزها جريان داشته است امروز جريان دارد و فرداها جريان خواهد

  . داشت
گرا  منِد ابزارسازِ جامعه خواهيم بدانيم کە بشرِ عقل ما با مطالعۀ تاريخ می

گونه طی کرده، چە افت و خيزها و  مسير خويش را از روزگاران دور تا امروز چه
آوردهايش در اين مسير چە  کاميابيها و ناکاميهائی در اين مسير داشته، دست

گونه  ايت و حفاظت کرده است، و ما چهآوردها مح گونه از اين دست بوده، چه
اند  هائی کە پدران و نياگامنان برايمان برجا هناده توانيم با استفاده از جتربه می

بەعبارت ديگر، ما . خبشی را برای خودمان بسازيم  رضايت شايستۀزندگیِ
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دهيم تا بدانيم کە تالمشان را از کجا آغاز  تاريخ را مورد مطالعه قرار می
گونه  ئی قرار داريم و چه ايم، و اکنون در چە مرحله يم، چە مسيری پيمودها کرده

ما بەهنگام مطالعۀ تاريخ در تالش آن استيم کە . بايد بەراه خودمان ادامه دهيم
مسير حرکِت مستمرِ چندين هزار سالۀ خودمان را بازبينی و بازخوانی کنيم؛ و 

ايم، چە خطاها و  دهائی داشتهآور خواهيم بدانيم کە در اين مسير چە دست می
توانيم از اين  گونه می ايم، و چه هائی اندوخته ايم، چە جتربه اشتباهاتی کرده

مان استفاده کنيم؟ يعنی ما بەهنگامِ مطالعۀ  ها برای ساخنت اکنون و آينده جتربه
 مسيری کە در گذشته خواهيم کە تاريخ با فراموشی در ستيز استيم، و می

کە بدانيم اکنون در کجا هستيم و رخ بەچە   بازبينی کنيم، برای آنايم را پيموده
برما چە   آنخواهيم کە می. مان در چە مستی است سوئی داريم و مسير آينده

رفته است را مهواره در پيش ديدگان خويش داشته باشيم و بکوشيم کە تا آجنا 
نگاه داريم مان را در حافظۀ خويش  کە ممکن است رخدادهای مربوط بەگذشته

 بر ما رفته است درس بگيريم و برای هبترسازی زندگی اجتماعیِچە   آنو از
  .  خويش از آن استفاده کنيماکنون و آيندۀ

شده است بەمنظورِ  از اين ديدگاه، مطالعۀ تاريخ مطالعۀ مسير پيموده
  . هبترشناخنتِ مسير حال و آينده بەهدِف ساخنتِ زندگیِ خوشتر و هبتر

مروز اهل تاريخ است تاريخ را بەعنوان يک کل مورد مطالعه کسی کە ا
کە گذشته و اکنون و آينده را از يکديگر جدا کند؛ زيرا  آن دهد، بی قرار می

دم تاريخ آغاز  پيوسته است کە از سپيده گذشته و اکنون و آينده يک جرياِن بەهم
ما وقتی گذشته . دزَِيد استمرار دار شده است و تا بشر بر روی اين کرۀ خاکی می

ناپذير  های پايان های پيوستۀ زجنيرۀ جتربه کنيم در حقيقْت حلقه را مطالعه می
بشری و کاميابيها و شکستهای تالشهای انساهنا و علل اين کاميابيها و شکستها 

ها برای هبتر  جتربه خواهيم کە از مثرات اين دهيم و می را مورد مطالعه قرار می
گيری برای ساخنت آيندۀ هبتر   زندگی کنونی و تصميمشناخنت و هبتر ساخنتِ
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يک مسير دراز است ) حاصلِ(آمِد  استفاده کنيم؛ زيرا زندگیِ کنونی ما دست
. کە هزاران سال جريان داشته و مهچنان در جريان است و در جريان خواهد بود

ەآن اين امر نياز ب. ما عالقه داريم کە زندگی هبتری را برای خودمان بسازيم
مان را بەدرستی بشناسيم تا جمبور بەتکرار آهنا  های گذشته دارد کە جتربه

ها استفاده کنيم؛ نتايج سودمند را بگيريم و از  نباشيم؛ و از نتايج اين جتربه
برای شناخنت اين نتايج و استفاده . مانده احتراز جوييم های ناکام تکرار جتربه

  . کنيم ت کە تاريخ را مطالعه میاز آهنا در راِه هبتر ساخنت زندگی اس
ترين گونۀ ممکن بسازيم و  کە بتوانيم اکنون را بەشايسته پس برای آن

طی (ايم  ريزی کنيم، مطالعۀ مسيری کە تا کنون ِاسُپرده برای آيندۀ هبتری برنامه
  . ضرورِت حتمی دارد) ايم کرده

خواهند  کنند و منی کسانی کە رخدادهای تاريخ را بەدرستی مطالعه منی
کە از مسيری کە در گذشته ِاسُپرده شده است آگاهی يابند؛ و بەعبارت ديگر 

گونگی اين رشد و  خواهند کە از مراحل رشد و تطور جوامع بشری و چه منی
گرفته درس عربت آموزند،   باخرب باشند و از خطاهای اجنامرفت  و پيشتطور

يا از الگوهائی پيروی کنند شوند کە خطاهای گذشته را تکرار کنند،  جمبور می
کە متعلق بە يک دوره از رشد و تطور جامعه بوده است و برای مرحلۀ کنونی 

گيران جامعه باشند باعث ايستايی يا  چنين مردمی اگر تصميم. کارآيی ندارد
ناپذيری مواجه  های جربان شوند، و جامعه را با فاجعه رویِ جامعه می واپس

  . سازند می
) مطالعۀ رخدادهای تاريخی(ر اين بود کە علمِ تاريخ زمانی عقيده ب

گران وضع شده است تا  گيراِن جامعه و حکومت علمی است کە برای تصميم
بەمهين . های گذشتگانْ بەگونۀ شايسته اداره کنند جامعه را با استفاده از جتربه

. سبب هم علم تاريخ چيزی جز سرگذشِت شاهان و ارتشها و جنگهای آهنا نبود
هنوز هم اين نظريه کم و بيش بەقوت خود باقی است؛ ولی از آجنا کە مهراه با 
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گيریِ جوامعِ نويْن گرايش بەشرکت افراِد جامعه  رشد انديشۀ اجتماعی و شکل
در سرنوشت خويش بيش از پيش شده است، علم تاريخ در سدۀ اخير گامی 

 جوامع و تطوراِت اش را بەسرگذشِت بەجلو برداشته و در تالش است تا مطالعه
اجتماعی سرايت دهد، و با بررسیِ حتوالتی کە در جوامع رخ داده است 

های گذشته  عواملی کە بەاين حتوالت اجناميده است را بشناسد و از جتربه
ريزی برای آينده  برای هبترساخنت زندگی اجتماعی در زمان حال و برنامه

  . استفاده کند
گران و شاهان  خواست کە بەحکومت یيعنی علم تاريخ اگر در گذشته م

داری و  گيری و جهان های پيشنيانْ جهان گونه با استفاده از جتربه بياموزد کە چه
گونه با  سازی کنند، اکنون بر آن است کە بەجامعه ياد دهد کە چه جهان
های گذشته سرنوشت خويش را بەگونۀ شايسته در دست  گيری از جتربه هبره

گونه کە مايل است بەهبترين گونۀ ممکن  ت خويش را آنگيرد و خوشی و سعاد
  . تأمين کند

  ارتباط تاريخ با متدن و فرهنگ 
مثرۀ تالش آگاهانه يا ناآگاهانۀ انسان در راِه ساخنتِ جهاِن » متدن«

راهی کە انسان در . يابی بەزندگی هبتر است پيرامون خويش بەخاطر دست
در اين تعريف، . نام دارد» تاريخ«مسيرِ ايجاِد متدن خويش طی کرده است 

کدام را بدون ديگری  پيوندی ناگسستنی دارند، و هيچ» متدن«و » تاريخ«
مسير ايجاِد متدِن بشری زمان است؛ زمانْ . توان مورد مطالعه قرار داد منی

توانيم  پس می. رسد تاريخ است؛ و تاريْخ ظرفی است کە متدن در آن بەمثر می
ف تاريخ جای دارد؛ و علمِ تاريخ مطالعۀ تالشهای بگوئيم کە متدن در ظر

آگاهانه يا ناآگاهانۀ انسان ۔از مادی و معنوی۔ برای ساخنت متدن است، و 
  . کند عقل انسان است عاملی کە در ساخنت اين متدن نقش اساسی ايفا می
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تواِن ضبط و ربط و تسلط و « عربی بەمعنای اصطالحِ قراردادیِ يک عقل
» مغز« آن عبارت از فعاليتی است کە يک عضو از اندام بشر کە است، و» کنترل

انسان ذاًتا ۔بەماننِد مهۀ جانوران۔ دارای غريزه . دهد نام دارد اجنام می
است، و اين غريزه برای بقا و دوام نوع بشر ۔و هر جانورِ ديگری۔ ضرورت 

 خصيصۀ اما عقل کە در مياِن مهۀ جانورانْ ويژۀ انسان است يک. حياتی دارد
اکتسابی است کە در اثر پيچيدگی مغز بشر و قدرت ذهن بەتعقل کردن 

معنائی کە گفتيم۔ حاصل آمده است، و اين امر نياز بەصدها هزار سال  ۔به
فعاليت ذهن داشته است تا ذهن صيقلی و پرداخت شود و بتواند کە اشيای 

، نتايج اين مطالعه پيرامون را مطالعه کند و با يکديگر مرتبط سازد و پيوند دهد
  . و پيوند را در مغزش انباشته کرده بەوقت ضرورت از آن استفادۀ هبينه کند

تالش برای ربط و ضبط اشيای پيرامون و انباشته کردِن نتايج مطالعات 
کُّردر مغز و استفاده از آهنا بەوقت ضرورْت  ناميده شده ) ورزی انديشه (تَفـَ

کارگيری  به«يت ذهنی بشر است و معنايش ترين نتيجۀ فعال تفکر عالی. است
درجۀ متدِن هرکدام از مجاعاِت بشری بەدرجۀ استفادۀ آن . است» منظم ذهن

گيریِ عملی از  مجاعت از ذهن خويش در ربط و ضبط اشيای پيرامون و نتيجه
  . اين ضبط و ربط بستگی دارد
خاکی در گيریِ زندگیِ مجاعات بشری بر اين کرۀ  از اينجا است کە در پی

بينيم کە در  خوريم، و می پايه برمی ظرف تاريخ، بەمتدهنای واال و متدهنای دون
و گَنداَره ) عيالم(حالی کە ۔مثالً۔ زمانی از تاريخ در سوِمر و مصر و خوزّيە 

ئی از متدن دست يافته بودند، در جاهای ديگری  انساهنا بەمرحلۀ پيشرفته
کردند، يعنی از نيروی  ندگی میهنوز مجاعات بشری در مرحلۀ بداوت ز

کردند، و  شان استفاده می شان کمتر برای تطور و هببودیِ شکل زندگی ذهنی
زيستند و چندان  های طبيعت می بيشتر تابع غرايز بودند و مهاهنگ با داده
و هببود خبشيدن ) َنَمِط حيات(احساسی بەضرورت تغيير شيوۀ زندگی 
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  . دکردن بەشرايط زيستیِ خودشان منی
نيروی ذهنیِ بشر در يک زمانی بەاو کمک کرد کە از آتش استفاده کند، 

ها را در زمين بکارد و حمصول  مواد غذايی را برای خودش انبار کند، دانه
بردارد، از ابزار برای مقابله با خطر جانوراِن درنده يا برای شکار حيوانات 

رآيد کە ما جانوراِن استفاده کند، و درصدد نگاهداری و پرورش جانورانی ب
اين ابتکارها بەاو کمک کرد کە ذهنش را بيش از . ناميم می) اهلی(آموز  دست

پيش بپرورد و از عقلش بيش از پيش استفاده کند، و با گذشت زمان بر 
ابتکارات و اکتشافاتش بيفزايد و بەمرحلۀ تشکيلِ يک چارچوبِ متدنیِ 

شری بيرون آمده تشکيل مجاعت های ب اجتماعی و مادی برسد و از حالت رمه
دهد و مقرراتی برای اين مجاعت ابداع کند کە ياور او در راه تضمين ) طايفه(

  . رزقِ منظم و حصول محايت الزم برای ادامۀ زندگيش باشد
در اينجا بود کە در فعاليتهای ذهنی انساهنائی کە در يک مجاعتی 

ای اذهاِن فردی مبادله شد و ه وندی و مهکاری ايجاد شد و جتربه زيستند هم می
  . تاريخ متدِن بشری سفر دور و دراز خويش را آغاز کرد

توان آهنا را بەهنگامِ  اند کە منی اگر متدن و تاريخ دارای چنان پيوندی
) تقدم(دو مهزاد استند و يا يکی برديگری پيشی  مطالعه از هم جدا کرد، آيا اين

  داشته است؟ 
جتارب بشری بر روی اين کرۀ خاکی از موضوع علم تاريْخ مطالعۀ 

را علمِ تاريخ چە   آنپس. ديرزمان تا امروز است؛ و متدنْ مثرۀ اين جتارب است
کند متدن است، و بەعبارت ديگر کارِ علمِ تاريخ مطالعۀ فعاليتهای  مطالعه می

گوئيم کە در فالن زمان مردم فالن نقطه از ايران  وقتی می. متدنیِ بشری است
زمان در آن نقطه از کرۀ خاکی  کنيم کە در آن اند، چنين بيان می ساخته یسفال م

پس . آوردهای آن بوده است سازی يکی از دست متدنی وجود داشته کە سفال
از اين . دهد متدنی وجود داشته کە علمِ تاريْخ آن متدن را مورد مطالعه قرار می
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مطالعۀ جتارب بشری۔ معنای  تر از تاريخ ۔به آيد کە متدن مقدم سخن برمی
مؤخر بر متدن است علم تاريخ است نه تاريخ چە   آنليکن در اينجا. است

زيرا از زمانی کە متدن وجود داشته تاريخ نيز وجود . »شده مسير طی«بەمفهومِ 
اينجا . کە گفتيم، تاريْخ ظرف است و متدنْ حمتوای آنست داشته است؛ و چنان

دو بر ديگری پيشی داشته  کە يکی از اين است کە تالش برای نشان دادن اين
است کە تاريخ و متدن دو مقولۀ جمزا  تر آن رسد، و درست ئی منی است بەنتيجه
توان گفت کە يک چيزی وجود دارد بەنام تاريخ و يک چيزی  نيستند، و منی

دهد  علم تاريخ مورد مطالعه قرار میچە   آن.ديگر وجود دارد بەنام متدن
جريان پيوسته و مهيشگی و ناگسستۀ جتارب متدنی «مفهوم حرکِت تاريخ بە

يعنی موضوع علم تاريْخ مطالعۀ حرکِت . است» بشر بر روی اين کرۀ خاکی
  . تاريخ است، و مطالعۀ حرکِت تاريْخ چيزی جز مطالعۀ متدِن بشری نيست

علمی است کە تالشها و جتارب بشری و مثرات اين » علم تاريخ«پس 
  . دهد را مورد مطالعه و بازخوانی قرار میتالشها و جتارب 

 را )عيالم( و خوزّيە آشور سوِمر و کَلَده و مصرِ فرعونی وشايد وقتی تاريخ 
  اقوام در زمانی از تاريْخ متدناين کە ذهنمان برسدکنيم بە مطالعه می

 را تشکيل دادند، و در زمان ديگری هم خودشان هم متدنشان راه ئی رفته پيش
 انساهنا مهچونمتدهنا  کە ستی پيمودند؛ و از اينجا نتيجه بگيريمزوال و ني

ابن خلدون نظريۀ تسلسل . ميرند شوند و می کنند و پير می زايند و رشد می می
متدن  کە  بنا هناده و معتقد شده استباورادواریِ متدهنای خويش را بر اين 

از کودکی ۔لۀ زندگی  هر انسانی دارای چهار مرحبەماننِد) »دولت«تعبير او  به(
اين دوره را طی کرد کە   آن است؛ و هر متدنی پس از۔و جوانی و پيری و مرگ

راه را  دهد تا مهين نوينی می) تعبير او دولِت به(متدِن  بەميرد و جايش را می
   .سپری کند و باز با مرگ او دور ديگری آغاز گردد

يعنی متدهنای شايد يک نگاِه سطحی بەمتدهنای خاورميانۀ خودمان، 
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، آشور، هخامنشی، ِهِلنی، پارتيان، )کلده(، بابِل )عيالم(سوِمر، اَکّاد، خوزّيە 
  . مند بەتأييِد نظريۀ ابن خلدون سازد ساسانی، و اسالمی، ما را عالقه

ميرد و جای خود را بەمتدن  است کە يک متدنی می ولی آيا حقيقت آن
روندۀ تکاملی است کە در هر  پيشدهد؟ يا متدنْ يک جريان مستمرِ  ديگری می

ئی خبشی از جوامع انسانی سهم بيشتری نسبت بەديگران در آن ايفا  دوره
اند نه متدن؟ آيا متدن ايراِن  ميرد انساهنای سازندۀ متدن میچە   آنکنند، و می

هخامنشی يک متدن قائم بەذات است يا تداوم متدهنای خوزی و آشوری و 
کە متدن  اسالمی از متدن ايرانی جدا است و پس از آنبابِلی است؟ و آيا متدن 

ئی از سلسلۀ متدن  ايرانی پير شد و ُمرد متدن اسالمی جايش را گرفت، يا حلقه
توان قائل بەتعدد متدهنای بشری شد، يا  رود؟ آيا می خاورميانه بەمشار می

چون هائی مه  واحد است و َتَجلّيات گوناگون دارد؟ و آيا مقولهمتدن يک کلِّ
درست و بەجا يا نادرست است؟ و اگر » مهزيستی متدهنا«و » ستيز متدهنا«

شود، و درنتيجه،  تفاوت يا مهسانی در شيوۀ زندگی مجاعات بشری ديده می
شود، علت و منشأ اين ستيز يا  ها ستيز يا مهزيستی ايجاد می در بين اين شيوه

  ؟ »متدن«ولۀ مهزيستی را بايد در جای ديگری جستجو کرد نه در مق
آورِد متدِن بشری است، و در يک  علوم طب و رياضيات و هندسه دست

مسيرِ طوالنیِ چندين هزار ساله از راِه سوِمر و خوزِّيە و کَلَده و مصر و ايران و 
ارديبهشت (من اکنون . ئی رسيده است کە امروز در آن هست يونان بەنقطه

 برابر يک دستگاه بسيار پيچيده کە مشغول نوشنتِ اين مطالب استم در) ۱۳۷۷
ئی برای نگارش اين منت استفاده  ام و از برنامۀ پيچيده بەنام کامپيوتر نشسته

اين دستگاه بەاين شکلی کە اکنون هست عمر کوتاهی بەدرازای کمتر . کنم می
ئی است کە شايد تا چند دهه پيش از اين  از چند دهه دارد و دارای کارکرد ويژه

ولی آيا بەراستی بايد عمر اين دستگاه را . های علمی بشر بوددر مشار رؤيا
ئی برای آن يافت؟ مگر نه  توان پيشينه مهين چند دهه بەمشار آورد، يا می
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دهد؟ اگر چنين  تشکيل می» عدد«اينست کە اساس کارکرد اين کامپيوتر را 
عمر و وقتی پی برديم کە ! در جهان ما چند است» عدد«است بايد ديد کە عمر 

وقت خواهيم دانست کە اين  بەاندازۀ عمر متدن بشری است، آن» عدد«
دم متدن بشری آغاز کرده و در مسيری چندين هزار  کامپيوتر راهش را در سپيده

دم متدن بشری  آن انسانی کە در سپيده. ساله راه پيموده تا بەاينجا رسيده است
ه انگشت را دو دست خويش را گشود و يک جمموعۀ عددی متشکل از د

گاهۀ دو  شناخت و بەدنبال آن متوجه شد کە دو دستش بەاضافه انگشتاِن ده
دستۀ  تايی و يک سازند، سپس توانست کە يک دستۀ ده  را می۱۲دستش عدد 
تايی از ترکۀ بريده شده از درخت را بسازد و بشمارد و بەکشِف  ديگرِ دوازده

کشِف عدد در . ا هناددست يابد اساس عدد ر) کشِف عدد(بسيار بزرگی 
بەدنبال اين کشِف . آوردهای متدنی بود زندگی بشری يکی از بزرگترين دست

های آينده انسان ترکيب اعداد را آموخت، رياضيات را  ها و هزاره مهم، در سده
تطور خبشيد، و گام بەگام بەجائی رسيد کە اين دستگاِه کامپيوتر را با اين 

پس خنستين گام برای ساخته شدِن اين . ختکارکرِد پيشرفته و پيچيده سا
شود در زمانی بسيار بسيار کهن  دستگاِه بسيار پيچيده کە کامپيوتر ناميده می

  .  را کشف کرد۱۲برداشته شد کە انسان عدد 
خواهم بگويم کە متدن بشری يک ساختمانی است  با آودِن اين مثال می

خ در جائی از کرۀ خاکی کە هر خشتی از آن را انساهنای يک دوره از تاري
شناسيم و مورد مطالعه  بينيم و می اند کە ما می کە بەاينجا رسانده اند تا آن هناده

  . دهيم قرار می
حرکت . حرکت تاريخ يک حرکت مستمر و پيوسته و زجنيروار است

تاريخ مهانا حرکت متدن يعنی حرکت رشديابنده و تکاملیِ جوامع بشری است 
شود؛ ولی ممکن است کە در مراحلی کند شود و حتی  یگاه متوقف من کە هيچ

اين حرکت در . اين کندی بەحدی باشد کە نوعی ايستايی در آن بەچشم خبورد
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هرکدام از جوامع بشری، بەتناسبِ حميِط زيستی و نگرشِ مردمِ آن جامعه 
بەهستی و پيرامون، و درنتيجه چەگونگیِ تالشِ مردمِ آن جامعه در راه 

دهد کە با  هائی بروز می ەزندگی هبترِ مورد نظر خودشان، جلوهيابی ب دست
های  ها کە هم جنبه اين جلوه. های آن در جوامع ديگر تفاوهتائی دارد جلوه

کە متدن چە   آن. ناميده شده استفرهنگهای معنوی،  مادی دارد و هم جنبه
 بەدرجات سازد و متدهنا را نزد يک قوم را از متدن نزد قوم ديگری متمايز می

های  کند اين جلوه بندی می تقسيم) فراتر و فروتر/ عالی و دانی(پايه  واال و دون
گوئيم متدن مصری، متدِن  با توجه بەاين متايز است کە می. متدنی است

، متدِن ايرانی، متدن چينی، متدن يونانی، )عيالمی(بابلی، متدن خوزی 
  . متدِن اسالمی، و جز آهنا

کنم کە امروز  ؟ برای پاسخ بەاين پرسش اشاره میچيست» فرهنگ«ولی 
ئی بەزندگی  های زيستی در هرکدام از کشورهای دنيا مجاعات بشری با شيوه

سازند، مدرسه و دانشگاه  سازند، جاده می اين مردم خانه می. دهند ادامه می
آموزند، بيمارستان دارند، پزشک و مهندس و علمای  سازند، دانش می می

. دارند، شاعر دارند، نقاش دارند، پيکرتراش دارند، و جز اينهاديگر علوم 
دهد؛ يعنی مهۀ اين مجاعاِت بشری در  ئی از متدن را نشان می مهۀ اينها مرحله

شود ماننِد  ئی کە در روستا ساخته می ولی آيا خانه. اند هرجا کە هستند متمدن
ر روستا ايجاد ئی کە د شود؟ آيا کوچه ئی است کە در شهر ساخته می خانه
های بينِ  شود ماننِد خيابانی است کە در شهر ايجاد شده است؟ آيا جاده می

راههای آملان است؟ آيا ابزار نقل و انتقال در  شهریِ کشور ما ماننِد بزرگ
هائی کە در مشال  روستاها ماننِد وسائط نقل و انتقال شهری است؟ و آيا خانه

  ای کرمان و يزد و الرستان است؟ ه شود ماننِد خانه ايران ساخته می
شيوۀ زندگیِ روستائياِن کشاورز با شيوۀ . پاسخ بەاينها کامالً روشن است

خوراکی و . تفاوت دارد) دار دام(کاره  زندگیِ عشايرِ متنقلِ چادرنشينِ شبان
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تفاوهتای زندگیِ يک خانوادۀ شهری . طرز غذاخوردن اينها نيز متفاوت است
اش را جوری  يک روستايی خانه. يی نيز بسيار استو يک خانوادۀ روستا

های گياهی داشته  سازد کە انبارِ خواربار برای انبار کردن گندم و ديگر دانه می
کند؛ جائی  باشد؛ آغلی برای نگهداری گاو و خر يا گوسفند در آن ايجاد می

ای آس بر اش دست گيرد؛ در خانه اش در نظر می برای انبار کردن هيزم در خانه
سازد؛ صبح زود مهراه با  آرد کردن گندم و جو و ذرت، و تنور و اجاق می

خيزد تا چارپايانش را برای چريدن يا سپردن بەچوپان  دم از خواب برمی سپيده
خوابد تا  بيرون بربد يا بەمزرعه و باغ برود، و اندکی پس از غروب آفتاب می

های زندگی يک خانوادۀ اولويت. روز ديگر بتواند پگاِه بامدادان برخيزد
روستايی تأمين خواربارِ الزم برای گذراِن زندگی در فصلهائی است کە هنگامِ 

خانه برای روستايی در درجۀ اول و آخر جای امنی . برداشِت حمصول نيست
برای محايت از خويشنت و افراد خانواده و خواربار و حيوانات اهلی است، و 

زندگیِ روستايْی . دارد نه چيز ديگری ظور میسازيش اين اولويت را من در خانه
نواخت بوده است، و شکل زندگی  های متوالی دارای آهنگ آهسته و يک سده

ولی زندگی در شهر . او امروز چندان تفاوتی با هزار سال پيش از اين ندارد
قدر کە زندگی روستايی را بيان کرديم  ئی ديگر جريان دارد، و مهين بەگونه

 تفاوت ميان دو طرز زيست روستايی و شهری را، يعنی تفاوت دو تواند کە می
اند، و  روستايی و شهری هردو متمدن. فرهنگ روستايی و شهری را نشان دهد

های زيستی را خواهد  هرکدام در حميِط زيسِت ديگری قرار بگيرد مهان شيوه
ولی اين بەآن مفهوم نيست کە اگر يک دانشمنِد . داشت کە ديگری دارد

هرنشين در روستا جاگير شود و جمبور باشد کە مهچون مهۀ روستائيان زندگی ش
کند، از يک مرحلۀ متدن بەمرحلۀ ديگری انتقال يافته و متدن خويش را از 

ماَند و عضوی دائمی از روستا   و میرود او وقتی بەروستا می. دست داده است
ِگ روستايی زندگی ساس فرهنبرا شود و تابعِ آداب و رسومِ مردمِ روستا می
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است و ) قاطر/ اَسَتر(، روستايی کە سواريش خر و َخَرسپ گونه بەمهين .کند می
اش گلين، اگر در شهری بزرگ جاگير شود و از امکانات مادیِ شايسته  خانه

شود و خانۀ گلينش بەآپارمتان  اتومبيل تبديل می برخوردار گردد سواريش بە
). لواردوب/ َورد ُبل(گـَشت  ش بەخيابان و گـُلآلود ، و جادۀ ِگل)ويال(يا کوشک 

دهد  يی و شهری را نشان میيعنی چيزی کە تفاوت ميان دو شيوۀ زيسِت روستا
   .متدنی است نه تفاوت فرهنگیتفاوت 

فرهنگ عبارت است از مثرۀ فعاليتهای مادی و معنویِ بشر کە از حميط 
ين حميط و نگرش و گرِ ا زيستی و نگرش بەهستی ناشی شده است، و بيان

  . ها و سنتها است گر پيوند آن با گذشته منايان
   را روشن ساخت؟ متدن و فرهنگتوان متايز  گونه می با اين تعريف، چه

فرودگاه در مهۀ کشورها ۔کم و بيش۔ بەيک شيوه ساخته : مثال بزمن
اتومبيل و . شود و هواپيماها و مقررات هواپيمايی نيز مهسان است می

جا کم و بيش بەماننِد هم  رانی در مهه رو و مقررات اتومبيل ی اتومبيلها جاده
زَيد بيماریِ روستايیِ دورافتاده در ايران را با  پزشکی کە در روستا می. است

شود؛ يعنی کاربرد  رفته مداوا می کند کە در شهرهای پيش مهان روشی مداوا می
نسوی و آمريکايی و چينی علم برای روستايی و شهری و ايرانی و ژاپنی و فرا

شايد تفاوهتائی در مستوای علوم . جا يکی است سان است، و علم در مهه يک
سازی  خانه. جا يکی است در کشورها وجود داشته باشد ولی خوِد علم در مهه

آوردهای متدن است و خانه در هرجا و بەهر شکلی کە باشد، اعم  يکی از دست
های سنگیِ  سازند تا خانه بيعی با چوب میهائی کە بنا بەضرورِت ط از خانه

های گلیِ مناطقِ  های آجری و سيمانی شهرها و خانه مناطق کوهستانی و خانه
چون يزد و کرمان و الرستان، مهه بەمنظور زندگی خانواده ساخته مهکويری 

کە گفتيم۔  سازْی صنعت است و صنعْت علم است و علم ۔چنان خانه. اند شده
سازی هنر است؛ و اين هنر  خانه) حنوۀ(ولی چەگونگیِ . استجا يکی  در مهه
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کە شعر هنر است؛ نقاشی هنر است؛  در هر حميطی بەشکلی است؛ مهچنان
چەگونگیِ رخت پوشيدن هنر است؛ حنوۀ غذاپخنت و حتی غذا خوردن هنر 
است؛ و هرکدام از اين هنرها بەنسبت حميِط زيستی و چەگونگیِ نگرشِ 

ستی، در هرکدام از کشورها و در ميان هر جمموعه از مجاعات بشری بەه
های  اينها جلوه. های ديگر تفاوت دارد انساهنا، با کشورهای ديگر و جمموعه

ها  اين جلوه. اند کە در زماهنا و مکاهنا با يکديگر تفاوت دارند گوِن متدن گونه
ّهم را دهند، و اين َتَو است کە تفاوت فرهنگها را نسبت بەيکديگر نشان می

. اند و وجود دارند کنند کە متدهنای خمتلفی در جهان وجود داشته ايجاد می
مقولۀ ستيز يا چە   آنهای متدنی است کە تناسب يا عدم تناسب اين جلوه

امروز در دانشگاههای . شود را بەوجود آورده است مهزيستی متدهنا ناميده می
 و ژاپن و آملانمريکا و شود کە در آ ايران مهان موادی تدريس و حتصيل می

پزشکان و مهندسان ايران مهان موادی را . گردد چين تدريس و حتصيل می
خلبانان در ايران . شود کنند کە در کشورهای ديگر حتصيل می حتصيل می

شوند کە در هرکدام از کشورهای ديگر تربيت  بەمهان روشی تربيت می
وبيش۔ مهان شکلی دارد کە  نظام اداری و مالی و بانکی ايران ۔کم. شوند می

ولی شاعر ايرانی بەماننِد شاعر انگليسی يا ژاپنی يا . در کشورهای ديگر دارند
گويد، يعنی چەگونگیِ بيان احساسات و رؤياهای يک  ايتاليايی شعر منی

نقاشی ايرانی . ايرانی با يک انگليسی يا ژاپنی يا ايتاليايی تفاوت دارد
پيوند اعضای خانواده . نقطه از جهان است۔يعنی مينياتور۔ خمصوص اين 

ناميم و  می» مفاسد اخالقی«را ما چە   آن.در ايران با اروپا و آمريکا تفاوت دارد
پسنديم، در جهان  دهيم و در ايران منی غرب را بەخاطرش مورد انتقاد قرار می

. های متدن است اينها مهه جلوه. غرب يک امر جاافتاده و مقبول است
اين . است» فرهنگ«ديگر، اينها فن زندگی است، و فن زندگی بەعبارت 

ها  اگر شعر را يکی از اين جلوه. ها حتی در درون ايران نيز متفاوت است جلوه
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شود و خمصوص خبشی از پارس است  بگيريم، دوبيتيهائی کە شروا ناميده می
رختی کە زنان گيلک . سابقه است سابقه يا بی در جاهای ديگر ايران کم

در برگزاری . پوشند با رخِت زنان لُر يا کُرد يا بلوچ تفاوت آشکاری دارد می
های متدن  اينها جلوه. خورد مراسم شادی و جشنها نيز اين تفاوت بەچشم می

گذاريهای مردم نقاط خمتلف دروِن  ايرانی است، يعنی اينها مثرات ارزش
سان با  يز بەمهينکل مردم ايران ن. ايران نسبت بەزندگیِ مجعیِ خويش است

  . کل مردم مصر يا ژاپن يا انگلستان تفاوت دارند
های  با اين تعريف، فرهنگ عبارت است از شيوۀ زيستیِ جمموعه

زيند، نگرش مشخصی   بشری کە هرکدام در يک سرزمينی با هم میمشخصِ
نسبت بەهستی دارند، و عادات و آداب و رسوم و فنون و هنرهای آهنا را اين 

متايز ميان متدن در جائی با جای ديگر را نشان چە   آن.دهد ل مینگرش شک
  . های متدن۔ است نه خوِد متدن دهد فرهنگ ۔يعنی جلوه می

با اين تعبير، حتی سخن گفنت از تعدد متدهنا نيز شايد درست نباشد؛ 
ازدواج . باز هم مثال ديگری بزمن. توان از تعدد فرهنگها سخن گفت کە می بل

جای جهان وجود دارد و  نواده يک شيوۀ متدنی است کە در مههو تشکيل خا
جا يکی است، يعنی زن و مردی با يکديگر قراردادی  شکل آن نيز در مهه

و ) شود ناميده می» کاوين«و بەپارسی » نکاح«قراردادی کە بەعربی (بندند  می
. رندپرو کنند و می کنند و فرزندانی توليد می مشترکًا در يک خانه زندگی می

در بسياری از جوامع، بەويژه در جوامعی کە ) تعدِد زوجات(رسم چندزنی 
شود، يک رسم مقبول است؛ ولی در برخی جوامعِ ديگر اين  اسالمی ناميده می

های  زنی، مهه شيوه هم رسم چندزنی هم رسم يک. شود رسم نکوهش نيز می
 تشکيل خانواده کە تفاوت دارد نهچە   آنگوناگوِن تشکيل خانواده است؛ ولی

آورِد  تشکيل خانواده خنسين دست. کە چەگونگیِ تشکيل خانواده است بل
جای کرۀ خاکیِ ما مصداق  متدنیِ بشر بوده است کە در جوامعِ انسانی در مهه

www.takbook.com



٢٤ خوانيم چرا تاريخ می

آورد است؛ و اين است  های اين دست دارد؛ ولی چەگونگیِ تشکيل آن از جلوه
يل خانواده يک ضرورِت متدنی تشک. کە در جوامع خمتلف با هم تفاوت دارد

ئی از اين  زنی کە بەَتَبعِ آن پديد آمده است جلوه است، ولی چندزنی يا يک
  . است» فرهنگ«تشکيل خانواده است و اين يکی 

آنچه کە متدن در يک حميط و قوم را با متدن در حميط و قوم ديگر 
  . سازد فرهنگ ۔يعنی فن زندگی کردن۔ است متفاوت می

آوردهای متدنیِ بشر است  ترين دست ميِت سياسی از مهمتشکيل حاک
های خمتلف با  ولی چەگونگیِ تشکيلِ اين حاکميت در جوامع خمتلف و دوره

رودان و متدهنای اقوام سامی، شاه  در متدن ميان. يکديگر تفاوت داشته است
شد و مردم مهه  منايندۀ خدا و گزيدۀ خدا و جانشين او بر روی زمين مشرده می

رفتند کە خود و هرچه داشتند در متلک خدا و پيامربشاه  بندگان او بەمشار می
بايست کە مهۀ تالشهای بشری در  زيستند، و درنتيجه می بودند و برای آهنا می
ولی در متدن . های خدا و پيامربشاه قرار داشته باشد راه برآوردن خواسته

نه منايندۀ خدا نه رهرب شاه نه پيامرب ) هخامنشی، پارتی، ساسانی(ايرانی 
رفت کە زير چتر سلطۀ  کە پدر و سرپرست و حامی اقوامی بەمشار می دينی، بل

رودان و مصر مهۀ تالش بشر برای راضی نگاه داشنت  در ميان. زيستند او می
شد برای خدا  رفت، و هرچه کە ساخته می  پيامربشاه بەکار میاش  منايندهخدا و

 و درنتيجه مثرۀ تالش بشر در اين سرزمينها َصرِف و جانشينش پيامربشاه بود،
شد و هنر و علوم بەمتاميتش در خدمت معبد و  ساخنت معابد و مقابر باشکوه می

ر ولی در ايراِن هخامنشی و پارتی و ساسانی خدا نه سلطاِن َجّباری ب. گنبد بود
منين های مؤ  در درون سينهی بود و جايگاهشکە دوسِت مهربان فراز جامعه بل
کە در راه ساخنت  آوردهای متدن نه در خدمت معبد و گنبد بل بود، و دست

اين دو جلوۀ متدنی از دو طرز تفکر . شد جامعۀ برتر و هبتر بەکار گرفته می
نگريست و ديگری بەدنيا؛  نسبت بەهستی ناشی شده بود کە يکی بەآخرت می
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یِ تومهیِ پس از مرگ يعنی يکی در تالش تأمينِ سعادِت موهومِ ابدی در زندگ
 بود، و ديگری در تالش ساخنت دنيای ُپراَمن »دنيای ديگر« و در جهاِن موهوم

. شده و رفاه و آسايش و سعادِت ملموسِ گذرا در مهين زندگیِ مادیِ شناخته
کە متدن ايراِن هخامنشی در حقيقتش دنبالۀ مهان متدهنای بابلی و  حال آن

يرا سازمان حکومتی و تشکيالت اداری و بود، ز) عيالمی(آشوری و خوزی 
 از آهنا گرفته بود، و مهان مهندسانی کاخهای های بسياری  در جنبهماليش را

بندها را در  ها و پلها و َسّدها و آب باشکوه پاسارگاد و شوش و استخر و جاده
ايران و خاورميانه ساختند کە پيش از آن در کلده و آشور و مصر بەساخنت معابد 

  . ابر مشغول بودندو مق
سو و کلدانی و مصری از سوی ديگر  تفاوتی کە ميان متدن ايرانی از يک

کە در منودها  خورد، در حقيقت نه تفاوت در ذات متدن بل در اينجا بەچشم می
ئی  اند کە ايرانی بەگونه و َتَجلّيات آن است؛ و اين َتَجلّيات از آجنا تفاوت يافته

علوم و . نگريست نی و آشوری و مصری بەآن منینگريست کە کلدا بەجهان می
فنونی کە در ساخنت عناصر مادیِ متدن ايرانی بەکار گرفته شد مهاهنا بودند کە 

رودان و مصر بەرشد رسيده بودند و مهاهنا بودند کە تا پيش از  در خوزّيە و ميان
ند آن در خدمت متدن آن اقوام بودند؛ ولی وقتی اينجا بەخدمت ايرانی درآمد

. های ديگری از متدن را ساختند کە با آن ديگران بەکلی متفاوت بود جلوه
گونه بود دستگاه سلطه در متدن ايراِن هخامنشی کە بسياری از  بەمهين

را از خوزّيە و بابل و ) سازمان و تشکيالت و قوانين و پروتوکوهلا(عناصرش را 
کلی با دولتهائی کە آن آشور گرفته بود، ولی دولتی کە در ايران تشکيل شد بە

در اينجا شاه يک ذاِت معصومِ گزيدۀ . اقوام تشکيل داده بودند تفاوت داشت
خدای آمسانی و صاحب و مالِک انساهنا نبود کە بەرعايايش بەعنوان برده 
بنگرد و برای اقوام زير سلطه هيچ حقی جز حق بيگاری کردن و مثر دادن 

 کە شد مشرده می جهان متمدن رِرَوه َسکە شا بل. بەدستگاه سلطه قائل نباشد
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کرد کە  داری از نظم و امنيت جهان را بر دوش داشت و احساس می  پاسوظيفۀ
.  امکانات آسايش و آرامش مهۀ اقوام زير سلطه را فراهم سازدمکلف است تا

رودان بود، زيرا  يک تعبير۔ تداوم متدن خوزّيە و ميان متدن هخامنشی ۔به
متدنیِ خوزی و بابِلی و آشوری بەمتدن هخامنشی انتقال بسياری از عناصر 

هايش شکل  يافته بود؛ ولی بەتعبير ديگر از آن متدهنا جدا بود، زيرا جلوه
اين تفاوت از آجنا . خاص خود را داشت کە با آن ديگران متفاوت بود

برخاسته بود کە فن زندگیِ ايرانی، يعنی سنتها و آداب و رسوم او و نگاهش 
از » فرهنگ ايرانی«ی و انسان و دنيا و آخرت، و بەعبارت ديگر بەهست

  . ديگران متفاوت بود آن
متدِن بشری يک کلِ بەهم پيوسته است کە در زماهنا و مکاهنای خمتلف 

موضوع تعدد متدهنا را برخی از . های خمتلف و مراتبِ خمتلف دارد جلوه
ما بەهدف خاصی در زماِن ) اروپايی و آمريکايی(انديشمنداِن غربی 

اند تا بر اساس آن بەاين نتيجه برسند کە متدن غربی يک متدن قائم  درانداخته
در اين . بەذات است کە از متدهنای ديگر جمزا بوده است و جمزا است

ديدگاه، تالش بر اثبات اين امر است کە متدن غربی با يونان آغاز شده، از 
، متدن اروپای مسيحی از متدن رومی متدن يوناِن قديْم متدِن رومی بيرون آمده

گری  نشأت گرفته، متدن رومی بەهنضت اجناميده، هنضت بەعصر روشن
گرْی دموکراسیِ سياسی و انقالب صنعتی ناشی شده، و  رسيده، از عصر روشن

صنعت و دموکراسی با يکديگر تداخل يافته است تا خالصۀ آن بەصورت متدن 
  . يکايی۔ َتَجلّی يابدويژه متدن آمر امروزينِ غربی ۔به

جنِگ ( متدهنا آميز  ستيزهعده از انديشمنداِن غربی کە موضوع برخورِد نآ
حمسوس اين تلقين را در يک اشارۀ نا کە خواهند  میاند درانداختهرا ) متدهنا

 مشخصی را  تاريخیِيک مسيرِکە   چونمتدن امروز غربی کە دهنددر اذهان جا 
 رسيده است، و ديگر ۔که مرحلۀ کنونی باشد۔له ترين مرح عالی بەطی کرده تا
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ئی  چنين مرحله بەاين مسير را طی کرده باشد يا کە هيچ متدنی در جهان نيست
ی از اين متدن دار پاسبرای  کە غرب حق داردجهاِن از رشد رسيده باشد، پس 

 و با سلطه بر جهاِن امروزين بازهم گيردو گسترش آن هر ابزاری را بەکار 
ورزاِن  بر اساس مهين نگرش است کە اخيًرا برخی از انديشه . رشد دهدبەمتدن

اند؛ ولی در پشِت اين نظريه  را درانداخته» ستيزِ متدهنا«ئی با نامِ  غربْی مقوله
بر جهاِن ما و توجيِه آن را ) امريکا و اروپای غربی(موضوعِ ضرورِت سلطۀ غرب 

  . دارند هنان می
 شناسیِ هرحال مورد پذيرش جامعه بەکه» دهناتعدد مت« مقولۀکە   آنبرای

متدن و فرهنگ  کە ئی جز آن نداريم  بتوان پذيرفت، چاره را نوين استفلسفی
 کە دو ارائه دهيم  در هم آميزيم و تعريفی از آنآميزی  با تعريِف مغالطهرا
؛ و اين مهان باشد» متدن«معنای  بە»فرهنگ«و » فرهنگ«معنای  بە»متدن«

در . اند کنندگاِن غربیِ نظريۀ برخورد و ستيز متدهنا کرده ە ابداعکاری است ک
از متدهنای جمزا و متمايز و حتی متعارض سخن توانيم  می کە اينجا است

 متدن ايرانی، متدن کلدانی، متدن يونانی، متدن بگوئيم، يعنی بپنداريم کە
انه  هرکدام يک متدِن جداگ»متدن آمريکايی«مصری، متدن غربی، و حتی 

امروز از  کە با پذيرفنت نظر کسانی کە و در اينجا است. بوده است و هست
گويند، نتيجه  سخن می» مهزيستی متدهنا«و » سلطۀ متدنی«و » ستيز متدهنا«

يکديگر  بەشان بعضی کە متدهنای گوناگونی وجود دارند کە گيريم می
ورند و اند و وجوه مشترک دارند، و بعضی ديگرشان از يکديگر د نزديک

   .توانند با هم پيوند خبورند منی
تواند کە نگرش درستی بەمتدن بشری باشد کە  ولی اين نگرش منی

اش سراسر تاريخ و جغرافيا و مهۀ اقوام و ملل را دربر  های بەهم بسته حلقه
. های متدن است از يکديگر متمايز و متفاوت است جلوهچە   آنگيرد؛ و می

خورد در حقيقتش تفاوت و متايز  هنا بەچشم میيعنی تفاوهتائی کە در متد
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کە حاصل متدن است، پس  و چون فرهنگ نه جدا از متدن بل. فرهنگها است
کە ِفعالً بەنظريۀ حاکم کنونی در غرب گردن هنيم و مقولۀ  چاره نيست جز آن

تعدد و «را قبول کنيم، کە البته تعبير درسِت آن » تعدد و تفاوت متدهنا«رايجِ 
است؛ و اگر قرار باشد کە از مهزيستی يا ستيزی سخن گفته » فرهنگهاتفاوت 

شود بايد اين مهزيستی يا ستيز را در فرهنگها جستجو کرد نه در متدهنا؛ زيرا 
هويتها را تشکيل چە   آنشود، و برخورد يا مهزيستی در ميان هويتها ايجاد می

حال،  با اين. ه استدهد فرهنگها است؛ و هويِت متدن نيز از فرهنگ برآمد می
شويم  پذيريم و ناگزير بەتعدد و تباين متدهنا قائل می تعريِف مسلط فعلی را می

  . مان را بنابر معيارهای مقبولِ امروزين دنبال کنيم تا بتوانيم مطالعه

   متدهنا؟ ستيزه و مهزيستیِ
مان در حال  کنيم در يک ُبعِد مطالعاتی ما وقتی تاريخ را مطالعه می

های جنگ و سياست  ری مسير طوالنیِ ستيزهای اقوام و ملل در عرصهگي پی
يک ستيز ديگری نيز در اين مسير وجود دارد کە نامرئی است اما . هستيم

آوردهای  دست. است» ستيز فرهنگی«توان آثارش را مشاهده کرد؛ و آن  می
د ذاًتا متدنیِ بشر ذاًتا ميل بەگسترش و فراگير شدن دارد؛ و بشر کە بەنوبۀ خو

آوردها در جهت هبتر  خواه است، عالقه دارد کە از اين دست جو و سعادت تعالی
 نوين در عرصۀ آورِد ساخنت زندگيش استفاده کند، و وقتی بەيک دست

ماديات يا معنويات برخبوَرد کە احساس کند برای زندگيش سودمند است، 
ها و  باستان با کوزهمثالً اگر ايرانی در دنيای . کوشد بەاخذ و تقليد آن می

خريد و  را می شد آن آشنا می) عيالم(شدۀ خوزّيە  ظروف سفالينِ ظريف و تزيين
با کاروانش بەنواحی سکونتش کە احياًنا اسپهان يا گرگان يا خراسان يا 

رفت ايرانی  برد؛ يا وقتی کاروان جتارتی خوزّيە بەآن مناطق می خوارزم بود می
های  مهين انتقالِ ساخته. داد ورد استفاده قرار میخريد و م اين کاالها را می

www.takbook.com



٢٩  خوانيم چرا تاريخ می

متدنی از خوزيە بەگرگان يا خراسان يا خوارزم بەمفهوم انتقال خبشی از عناصر 
سپس . متدنی خوزی بەزندگی اجتماعی ايرانياِن شرق و مشال فالت ايران بود

ی خودش را برا ها تقليد کند و منونۀ آن افتاد کە از اين ساخته ايرانی بەفکر می
اين امر بەمفهوم رواج يافنت يکی از عناصرِ مادیِ متدن . بسازد و رواج دهد

اين يک مثال ساده برای بياِن نفوِذ . خوزی در شرق يا مشالِ فالِت ايران بود
مثال ديگر، وقتی مجاعات . رود فرهنگیِ يک قوم در قوم ديگر بەمشار می

آشنا شدند، ) بابل و آشور(رودان  ايرانی درون فالت ايران با متدن ميان
ويژه صنايع و تشکيالت سياسی و  رودان ۔به بسياری از عناصر متدن ميان

های  اداری و نظامی۔ را اقتباس کردند و متدنی را بنا هنادند کە از جنبه
ولی مهين قومِ ايرانی دارای . رودان شباهت داشت بسياری بەمتدن ميان

ئی از ارزشهای فرهنگی بود  نی جمموعهئی از عناصر معنویِ متدن، يع جمموعه
رو متدنی کە ايرانی تشکيل داد در  از اين. رودان تفاوت داشت کە با اقوام ميان

تر از دين  دين ايرانی واال. رودان متمايز بود های بسياری از متدن ميان جنبه
اه ، و درنتيجه مهرساز بود کە انسان ستيز بل  زيرا نه انسانرودان بود اقوام ميان

 رودان بەميان ايرانيان باورهای دينی آن اقوام با انتقال عناصر مادیِ متدن ميان
را تئوريزه دگرستيزی و عدمِ رواداری با انساهنا و فرهنگهای غيرِخودی کە 

بەبيان . توانست کە بەدرون ايرانيان راه يابد  منیکرده و تقدس خبشيده بود
ان حالت يک يورش متدنی نداشت رودان بەايراني ديگر، انتقال متدِن ميان

بەاين . رودان توسط ايرانيان بود کە اقتباس عناصر سودمند متدنیِ ميان بل
  . شود گفته می» پذيری متدن«حالْت 

گاه ممکن است کە يک قومی در ارتباط با متدنی قرار گيرد کە آن متدن از 
ْت مهۀ عناصر در اين حال. ئی واالتر از متدن آن قوم باشد مهه حلاظ در مرحله

يابد؛ مثال اين مورد را  متدنی و فرهنگیِ قوم ديگر در ميان اين قوم انتشار می
در . توان در انتشار متدن غربی در استراليا و جاهائی از آفريقا مشاهده کرد می
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پايه است بەکلی در متدن نوين حل  چنين حالتی قومی کە دارای متدن دون
را نيز از ) بارزترين مشخصۀ فرهنگيش (شود و حتی ممکن است کە زبانش می

اين . نام دارد» سلطۀ فرهنگی«يا » سلطۀ متدنی«چنين موردی . دست بدهد
کە حالت  مورد مثاهلای ديگری نيز در تاريخ دارد کە نه حالت سلطۀ متدنی بل

 مجاعاِت بزرگی ازدانيم کە می. شدن يک قوم در يک متدن برتر است حل
 از سدۀ چهارم زمين شرقیِ ايران طراف مشالی و مشال بياباهنای ااقوام ترِک

اوج اين خزش .  خزيدندزمين هجری بەبعد بەراههای گوناگون بەدرون ايران
گرچه . در يورش اوغوزها بەمهراه سلجوقيان و سپس در يورش مغوالن بود

ترکان در عهد سلجوقيان و عهد مغوالنْ قوم مهاجم بودند و سرزمين ايران را 
دند و مردم ايران را بەزيرِ سلطۀ خودشان درآوردند، ولی از آجنا کە اشغال کر

تر از متدن ايرانی بود، در هر نوبت بەکوتامهدتی  پايه متدن آهنا بسيار دون
چنان در متدن ايرانی حل شدند کە حتی زبانشان را نيز از دست دادند و 

، متدنی کە در زبان شدند؛ و مهراه با گسترش سلطۀ آهنا در خاورميانه پارسی
هبترين منونۀ انتقال متدن ايرانی . قلمرو آهنا گسترش يافت متدن ايرانی بود

شده و پذيرندگاِن متدن و  زبان بەجاهای دوردست توسط مهين ترکاِن پارسی
توان در هندوستاِن دوران سالطين َخلَجی و پس از آهنا  فرهنِگ ايرانی را می

نژاِد غيرِ ايرانی ولی حامل   هردو ترکدوران سالطين تيموری مشاهده کرد کە
فرهنگ و زباِن ايرانی بودند، و دينی کە با خودشان بەآن سرزمين بردند نيز 

حال،  با اين. بود)  برآمده از مذهبِ ابوحنيفه مداراگرایاسالمِ(اسالمِ ايرانی 
مهين عناصر ترک برخی از آداب و رسومشان را با خودشان بەدرون ايران 

بازیِ  مهجنس(رای مهيشه بر جا هنادند، کە يکی از آهنا پسرگايی آوردند و ب
بود، و اين رسم تا پيش از سلطۀ ترکان بر ايران در ايران شناخته نبود، ) نرينه

سرا بودند آداب و رسومِ  ولی از زمان سلطۀ آهنا شاعران دربارهاشان کە پارسی
، و اين مهان چيزی مربوط بەاين رسمِ زشت را در ادبيات پارسی شيوع دادند
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در عينِ . شناخته شده است» شاهدبازی«است کە در ادبيات پارسی با نام 
حال، برخی از مفردات لغوی ترکان نيز در زمان سلجوقی و مغول وارد زبان 

  . ايرانی شد کە تا امروز مانده است
گاه ممکن است کە دو متدِن نسبًتا مهپايه با هم برخورد کنند کە هرکدام در 

شود  ستيز متدهنا ناميده میچە   آندر چنين حالتی. ش گسترش يافنت استتال
گيرد و بەجنگهای  ئی خشن بەخود می کند کە در اغلب موارد چهره بروز می

شود و  دو بر ديگری چيره می اجناَمد، و سراجناْم يکی از آن گرانه می سلطه
لتی در دنيای چنين حا. کند عناصر متدنی خويش را بر قوم مغلوب حتميل می

اش رقابت متدنی ايران عهد  خوَرد، کە بارزترين منونه باستان بسيار بەچشم می
مادها و سپس ايران هخامنشی با آشوريان و سپس بابِليان است کە در فرجامِ 
مسير بەپيروزی قاطع ايران هخامنشی اجناميد؛ و بەمرور زمانْ متدن و دين و 

  . نیِ اساسی ساخترودان را دستخوش دگرگو فرهنگ ميان
گاه ممکن است کە يک قومِ دارای برخی ارزشهای فرهنگیِ نسبًتا واال با 

در چنين حالتی . تر از او باشد قومی برخورد کند کە دارای متدنی بسيار عالی
تر از قوم ديگر دارد آن قوم ديگر را مغلوب  پايه چە بسا اين قوم کە متدن دون

در اين حالْت متدنی شکل .  انتقال دهدکند و ارزشهای فرهنگيش را بەاو
گيرد کە بەهرحال مهۀ عناصرش مهان عناصر متدنیِ قوم مغلوب است، ولی  می

یِ ئی از ارزشهای فرهنگ خبشی از ارزشهای فرهنگیِ قوم مغلوب در مقابل پاره
 راه را برای سلطه يافنت  ۔بەناگزير۔نشيند و  میواپس مهاجم شدۀ قوم حتمل

تبادل متدنی و «در اينجا بەوقوع پيوسته است چە   آن.کند می اين ارزشها باز
ئی از عناصر فرهنگيش ۔از قبيل  است؛ و قوم مهاجم با حفظ پاره» فرهنگی

شود، و در عين  زبان و باورهای دينی۔ در متدن قومِ مغلوبِ خويش حل می
حال مهراه با انتقال ارزشهای معنویِ فرهنگ خويش ممکن است کە زبان آن 

هبترين مثال اين مورد در خزش قبايل عرب بەدرون . وم را نيز دگرگون سازدق
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رودان و ايران و گسترش يافنت دين اسالم در اين سرزمينها  مصر و شام و ميان
رودان و مصر و شاْم بيشينۀ عناصر فرهنگی آن سرزمينها را  عرب در ميان. است

را در آجنا مسلط کرد؛ ولی در بەکنار زد و زبان و دين و بسياری از رسومِ عربی 
ايران گرچه دين را کنار زد و اسالم را مسلط کرد و بسياری از مفردات زبان 
خويش را مهراه با دين وارد زبان ايرانی کرد، اما خودش بەمرور زمان در متدن 

يی مهۀ عناصر  پس از اين برخورد گرچه متدهنای خاورميانه. ايرانی حل شد
 پيشين را حفظ کردند، ولی تأثيری کە دين اسالم بر مادی و بيشينۀ معنویِ

زندگی فردی و مجعی مردم خاورميانه هناد چنان شديد بود کە متدنی نوين 
  . شکل گرفت کە از بسياری جهات با متدهنای پيشين تفاوت داشت

در جهان معاصر، گسترش متدنی و ستيز متدهنا شکل نوينی بەخود گرفته 
نقالب صنعتی در اروپا شکل گرفت با روحيۀ متدنی کە پس از ا. است
گرايانۀ خشن وارد عرصۀ جهانی شد و عناصرش بەراههای گوناگون در  سلطه

با انقالب فرانسه افکار نوينی وارد جامعۀ غربی شد . متدهنای ديگر جا باز کرد
انقالب الکترونيک . کە بەزودی راهش را بەدرون جوامع بيروِن اروپا گشود

 تيزپری بەاين متدن خبشيد و در مدت کوتاهی متدن غربی با مهۀ باهلای بسيار
ارزشهايش بەسراسر گيتی نفوذ يافت و فرهنگهای موجود را دستخوش 

 کە مهراه با در عصر کامپيوتر و تبادل جهانی معلومات. دگرگونی اساسی کرد
، جهان بەيک خانۀ کوچکی دهد گيریِ انترنت در جهان رخ می و مهه گسترش 

ل خواهد شد کە مردمش در هر نقطۀ دوری کە باشند از يکديگر خرب دارند تبدي
ارزشهای متدنیِ جهان غرب اکنون کە هزارۀ . کنند هاشان را مبادله می و جتربه

ُشمولی  گذارد در مرحلۀ جهان پشت سر میبە را ساهلايشدوم مسيحی آخرين 
 برابر او چندان قرار گرفته است و تالش فرهنگهای ديگر در حفظ هويتشان در

را  توان آن اين واقعيتی ملموس است کە منی. تواند داشته باشد اثری منی
داند  هر انسانی کە هيچ خربی از حتوالت جهانی نداشته باشد می. کتمان کرد
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داند کە اين  او می. آورد غرب است کە در محام او هناده شده ره» وان«کە اين 
 آمده، اين راديوئی کە بەآن گوش  از غرب استکت و شلواری کە پوشيده

  سينما و از غرب آمده، اينکند  و از راِه آن کسب خرب و اطالع میدهد می
ئی کە  کند از غرب آمده، نظام آموزشی تلويزيونی کە خودش را با آن سرگرم می

بينند از غرب آمده  در مدارس او وجود دارد و فرزندانش برطبق آن آموزش می
کند مثرۀ  و اتوبوس و قطار و هواپيمائی کە با آهنا سفر میاين اتومبيل . است

کرده است و از نظامهای سياسی و  کس کە حتصيل آن… متدن غربی است
 داند کە نظام سياسی و پارملانی او ۔و حتی نظامِ اجتماعی اطالع دارد می

کند  تر فکر می کە پيچيده آن.  حقوقیِ او۔ مثرۀ متدن غربی استقضايی و
 کە بسياری از ارزشهائی کە تا ديروز برای او مقبول و متداول بودند داند می

کدام انسان در کدام . اند  بەضد ارزش تبديل شده ارزش نيستند ياامروز ديگر
داری اذعان کند؟ مگر نه  مشروعيت برده گوشۀ جهاِن امروز وجود دارد کە بە

مولی و پذيرفته گذاری اسالمیِ ما يک رسم مع داری در ارزش اينست کە برده
های  حوزه«شده است و هنوز هم احکامش را در مدارس قديمۀ موسوم بە 

توان ادعا کرد کە انسان مسلمان حق  کنند؟ آيا امروز می تدريس می» علميه
 محله کند  مهسايۀ نزديک و دورِ سرزمينِ خويشدارد کە بەجوامع غير مسلماِن

 بيرون کشيده بەمهراه جانوران و ها و دختران و پسران غيرِمسلمين را از خانه
ها بيرون کشيده است در بازارها حراج کرده بفروشد؛  کاالهائی کە از مهين خانه

فروشی رفته چنين دختران و پسرانی کە توسط ديگرانی از  يا بەبازارهای برده
گيری بەخانۀ خودش  اند را خبرد و برای کام هائی بيرون کشيده شده بوده خانه

ه هم کە آهنا را الزم نداشت باز آهنا را در بازارها بەمهراه کاالهای بربد و هرگا
  ديگر بەخريداراِن ديگری بفروشد؟ 

در اسالم کامالً مشروع است و طالق دادن زن ) تعدِد زوجات(چندزنی 
آيا قوانين مدنی کە امروز در جوامع مسلمان . ئی نياز ندارد بەهيچ شرط و هبانه
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کند کە در  گيری و طالق را بەمهان صورتی وضع میمتداول است مقررات مهسر
فقه اسالمی مقرر شده است؟ زن در فقه اسالمِ شيعی و ُسنی حق قضاوت و 
رياست ندارد؛ ولی در بسياری از جوامع اسالمی زنان بر مسند قضاوت و 

با استفاده از مهان ساز و کارهائی کە اند و در برخی از آهنا زن  وکالت نشسته
 بەرياست و های غير اسالمی است و اتفاقًا شيوه  متدِن غربی استبرآمده از

  . وزارت رسيده است
مهۀ اينها تأثيراتی است کە از متدن و فرهنِگ نوينِ غربی بەدرون اين 

سده پيش از اين  کە تا يکچە   آنجوامع سرايت کرده است، و بسياری از
ۀ جامعه کنار رفته است شد يا از صحن پنداشته می» احکام مقدسِ ازلی و ابدی«

سنتهای دينیِ ديگری از قبيل قصاص و حدود و . يا درحال کنار رفنت است
 و دارندگاِن ديرينه ارزشهای داراِن پاستعزيرات نيز، گرچه مورد محايِت 

 ولی حقيقت آن است کە اين سنتها توان مقاومت در زير اند يی بينشِ قبيله
علق بەاحترامِ بە حيثيِت انسانی و رگبار مداوم ارزشهای حقوق بشریِ مت

آورد متدن غربی است۔ را ندارند، و اگر نيک بنگريم  محايت از آن ۔کە دست
خواهيم ديد کە در آستانۀ بربسنتِ رختشان استند تا از جوامع بشری بەکنار 

کە در دروِن  بروند؛ زيرا جايشان نه در زندگیِ اجتماعی پيشرفتۀ کنونی بل
  . آرشيو تاريخ است

  بەجوامعِ جهان فرهنگیِ متدن غربیبسياری از عناصرِ آميزِ  شتابانتقالِ
از فردای جنگ جهانی دوْم . با انتقال مفردات زبان غرب نيز مهراه بوده است

طولی نکشيد . آمريکا با مهۀ توان اقتصاديش وارد عرصۀ برخورد فرهنگها شد
امروز . جهان خزيدکە خبش عظيمی از عناصر متدن آمريکايی بەدرون جوامع 

آمريکايی تناول نکنند، » مهربگر«شايد هيچ شهری در جهان نباشد کە مردمش 
موزيک پاپ و جاز . آمريکايی نکشند» سيگار«ی آمريکايی ننوشند، »کوکا«

جای آمريکا و  ئی از آفريقا وارد آمريکا شده بود بەزودی در مهه کە بەگونه
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شورهای جهان سرايت منود و امروز سپس غرب جا باز کرد و از غرب بەديگر ک
با وارد شدن کامپيوتر بەصحنۀ زندگی مردم، و با . در مهۀ کشورها رواج دارد

تواند وجود داشته  ئی می بەميدان آمدن کامپيوترهای شخصی کە در هرخانه
باشد و بەزودی خواهد داشت و تبديل بەيکی از ضرورياِت روزمرۀ زندگیِ 

بگوئيم زباِن (مپيوتر نيز کە زبان انگليسی است مهگانی خواهد شد، زبان کا
شود و چنان  های مردم سراسر گيتی می مهراه با آن وارد خانه) آمريکايی است

آن . تواند کە از کامپيوتر استفاده کند شود کە هرکس انگليسی نداند منی می
شخصی کە در خانۀ خودش نشسته است و بەوسيلۀ شاهراه اطالعات جهانی 

کند در حقيقت با فرهنگ غربی در  نترنت با جهان ارتباط برقرار میموسوم بەا
. شود و خواه و ناخواه جمبور است کە از عناصر آن تأثير بپذيرد ارتباط می

رود و گريزی از آن  مشولی می امروز حتی زبان آمريکايی دارد بەسوی جهان
يارويی نيست؛ و اين چهره از هجوم فرهنگی مؤثرترين و خمربترين چهرۀ رو

  . است) نامند ستيز متدهنا میچە   آنيا(فرهنگها 
غربی است کە در اين دهۀ پايانی هزارۀ دومِ مسيحْی متدن  حقيقت آن

در حال خزشی َجّبار   پسنديده و ناپسندشآمريکايی با مهۀ ارزشهایبەويژه 
های هزارۀ سوم مسيحی وارد مرحلۀ  رود کە جهان را در خنستين دهه است و می

رسد کە هيچ تالشی برای مقابله  سازد؛ و بەنظر هم منی» بشر و يک متدنيک «
رخِت «کسانی کە تا ديروز پوشيدن کت و شلوار را بەعنواِن . با آن کارآمد باشد

آهنا کە تا ديروز . اند کردند امروز ديگر بەآن عادت کرده حتريم می» کافران
بندها عادت   بەکراواتخواندند امروز می» ُزنـّاربندی«پوشيدن کراوات را 

نامند  بندی را ُزّناربندی می هنوز درکشور ما هستند کسانی کە کراوات(اند  کرده
گفتند تلويزيون جعبۀ شيطان است   می در کشورِ ماآهنا کە ديروز). کنند و منع می

نشينند و  هاشان تلويزيون دارند و فرزندانشان آزادانه جلوِ آن می امروز در خانه
دستگاِه  داشنت چند سالِ پيشآهنا کە مهين . کنند يش را مشاهده میها برنامه
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شان را  سرکوبکردند و مأموران  در خانه را برای مردمِ کشورِ ما حتريم میويديو
 فرستادند میمردم های  ناميدند بەخانه برای گردآوری اين ابزار کە شيطانی می

آهنا کە .  دارندويديو تگاِه دسهاشان  اکنون در خانهکردند می» هنی از ُمنکر«و 
يیِ تلويزيون  را از داشنت آنِتنهای ماهواره  کشور مامردمِتا کوشند  امروز می

بازدارند و آنِتنها را از پشِت باهنا گردآوری و دارندگان اين آنِتنها را جمازات 
کنند، بەزودی بەآن عادت خواهند کرد و داشتنش را مشروع خواهند  می

خطوط انترنت در جهان در حال گسترش روزافزون است، و اکنون کە . دانست
اتفاقًا مهين امسال وارد ايران نيز شده است، بەزودی برای مدتی شاهد 

و خمالفاِن حتولِ  شده فرسوده ارزشهای داراِن باورهای ديرينه و پاسمقاومِت 
در برابر آزادی تبادل معلومات از راه اين خطوط در فکری و رشِد فرهنگی 

ی از کشورها بەويژه کشور خودمان خواهيم بود، ولی خواهيم ديد کە اين برخ
توان از گسترش اين تکنولوژی ۔که قرار است با  آيا می. نيز موقتی خواهد بود

توان از اين  گير شود۔ جلوگيری کرد؟ آيا می فرارسيدِن هزارۀ سوم مهه
با گسترش علوم و توان  نياز ماند؟ آيا می آورد متدن بشری بی ترين دست بديع

شدن زبان  توان از وارد ها آيا می»آيا«فنون بەستيز برخاست؟ بەمهراه مهۀ اين 
های مردم جلوگيری کرد؟ با  و فرهنِگ غربی ۔بەويژه آمريکايی۔ بەخانه

سرعت و قوتی کە تکنولوژی غربی و بەمهراه آن ارزشهای فرهنگ غربی در 
شود کە تاب  ی در افق ديده منیجهان در حال گسترش است، ِفعالً هيچ نيروئ

مرگ «رسد کە فريادهای  مقاومت در برابر آن داشته باشد؛ و چنين بەنظر می
داراِن ارزشهای فرسودۀ ديرينه و ترسندگان از حقايقِ  کە توسط پاس…» بر

سنگ «و » باد بەهوا«تاريخی و رشِد گريزناپذير متدنی بلند است، چيزی جز 
 فرارسيدن است شکل جهان در آستانۀوم کە نيست، و هزارۀ س» بەآفتاب

  . کنونی ما را بەکلی تغيير خواهد داد
سنتهای  های  بازماندهبشر در آستانۀ رسيدن بەمرحلۀ نوينی است کە
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های زيسِت   و شيوهانديشانه  تکليفباورهای و پدرساالرانه و افکارِ زورکارانه
داراِن  هد داد، و چە پاسکارآيیِ خويش را از دست خوا مآبانه اجتماعیِ قبيله

ارزشهای کهن و فرسوده خبواهند و چە خنواهند انساهنا مهزيستی و مهکاریِ 
زورمداراِن » واليِت«و عاری از » زور«انديشانه و هتی از  برادروارِ حقوق

 مساعی و بەهم  گرفت، و با اشتراِکپرست را ياد خواهند انديشِ کهنه تکليف
ه و خيرخواهانۀ خويش وسائلِ زندگیِ آرام و پيونداندِن تالشهای مهدستان

  . مرفه و برخوردار و امکاناِت سعادِت مهگانیِ خويش را فراهم خواهند آورد

  ايستايی و پويايیِ متدنی 
تاريخ . است» علم تاريخ«مطالعۀ مسيری کە تا اينجا دنبال کرديم کار 

طول زمان مورد آوردهای او را در   بشر و دستعلمی است کە فعاليتهای متدنیِ
آوَرد زندگی  دهد تا بشر با نتايجی کە از اين مطالعه بەدست می مطالعه قرار می

گوئيم منظورمان  وقتی از تاريخِ يک قوم سخن می. هبتری را برای خود بسازد
آوردهای متدنی است کە آن قوم در مسير طوالنی خويش  مهان فعاليتها و دست

  . ه استدر يک حيطۀ جغرافيايیِ مشخص داشت
با اين تعريف، مطالعۀ تاريْخ بازخوانی سرگذشتهای مسافرِت دور و درازِ 

های سودمند برای پيمودِن  جوامعِ بشری در زمان و مکان بەقصد کسب جتربه
  .  استآوردها پذيری از اين دست گيری و رهنمون  با هبرهمسيرِ آينده

نه کە کوه از گو مهان. نوردی دارد حرکت متدنی شباهِت بسياری بەکوه
 تشکيل شده است، متدن نيز دارای مراحلی )قله( کَلَّە  ستيغ ودامنه و کمرکش و

کنند يا در يک مرحله درجا  شان يا طی می است کە اقوام در زندگی تاريخی
رسند کە  آن اقوامی بەقلۀ متدن می. شوند زنند و بەحالت ايستايی دچار می می

ناپذير داشته  دگیِ حرکت مداوم و خستگیمهواره نظرشان بەتعالی باشد و آما
راه بپذيرند؛ گرچه در اين حرکِت مستمر ممکن  باشند و ناماليمات را در اين
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گردهائی وجود داشته باشد، و رخدادهای بزرگی  است کە ايستها و حتی عقب
ئی کُْند يا متوقف سازد يا  کە از اختيار آهنا بيرون است حرکتشان را برای برهه

اين موضوعی است کە در متدن ايرانی . تری پرتاب کند بەمرحلۀ پائينآهنا را 
مثالً متدن ايران از اواخر سدۀ هفتم تا اواخرِ سدۀ . بەوضوح قابل رؤيت است

سپس يورش اسکندر و . چهارم پيش از مسيح با حرکتی تند در جريان است
تر پرتاب  نئی پائي دهد و متدن ايرانی را بەمرحله ها بەايران رخ می ِهِلنی
زند تا دوران  متدن ايرانی در اين مرحله برای چند سده درجا می. کند می

. رسد دهد و بەاوج می شود و ديگرباره بەراهش ادامه می ساسانی آغاز می
دهد و متدن ايرانی را از اوج بەدامنه  بار ديگر محلۀ عرب بەايران رخ می يک

برای مدت يک سده و اندی در کند، و  پرتاب می) به مرحلۀ ماقبل هخامنشی(
دارد؛ تا ديگرباره در سدۀ دوم هجری حرکتی در ايران آغاز  دامنه نگاه می

های سوم و چهارم  گردد و متدن ايرانی را بەسوی تعالی سوق دهد و در سده
يابد تا  اين شکوه ۔کم و بيش۔ ادامه می. رسد مانند می هجری بەشکوهی بی

ی بەبعد ترکاِن خزنده بر سرنوشت ايران و کە از اواخر سدۀ چهارم هجر آن
شوند و حرکِت برگشت بەارزشهای فرهنگ بيابانی کە ترکان  ايرانی مسلط می

اند و بازگشت بەاسالم اصيل و برگشت بەپشت شروع  با خودشان بەايران آورده
بار  يابد تا يک اين برگشت تا پايان عهد ترکان خوارزمشاهی ادامه می. شود می

بار  کند کە يک بزرگ ترکان در محلۀ مغول با متدن ايرانی مهان میديگر خزش 
پس از محلۀ . بارِ ديگر محلۀ عرب با آن کرد يورش اسکندر مقدونی و يک

کە مجاعات  دهد تا آن مغول متدن ايرانی با آهنگی آرام بەمسير تعالی ادامه می
شوند  ان مسلط میخزند و بر اير  می بياباهنای اناتولی بەدرون ايرانقزلباش از

آوردند؛ و اين ضربه ۔گرچه در  و ضربۀ ديگری را بر پيکر متدن ايرانی وارد می
دوراِن شاه عباس اول برای مدت کوتاهی متوقف شد۔ چنان کاری بود کە تا 
امروز متدن ايرانی نتوانسته است کە مسير طبيعی خود را ادامه دهد، و در 

www.takbook.com



٣٩  خوانيم چرا تاريخ می

شی کە برای خيزش و حرکِت دوباره اجنام زند؛ و هر تال ئی پائين دور می مرحله
شود کە از حميط  ئی متوقف می گيرد توسط مهان ارزشها و عناصر فرهنگی می

با وضعيتی کە . بيابانی توسط قزلباشان وارد ايران گرديد و حتميل و تثبيت شد
بەهبانۀ  اخير بر ايراِن ما حاکم کرده و های دههداران ارزشهای کهن در  پاس

کە ايرانی آمادگی  اند، بەرغمِ آن بر رونِد رشِد متدنی افسار زده» يتحفِظ هو«
روندۀ متدنی حرکت کند، ولی در وضعيِت  و شايستگی دارد کە در مسير پيش

 آينده حرکتی برای بەراه افتادِن رسد کە تا يکی دو نسلِ کنونی بەنظر منی
اگر بەحرکِت .  باشددوبارۀ رونِد رشِد متدنی در کشور ما تواِن آغاز شدن داشته

متدنیِ جامعۀ ايرانی در زماِن حاضر بنگريم متوجه خواهيم شد کە ما را در 
اند، و  اند و پشت بەکوه و ديده بە زمينهای پست نگاه داشته دامنه ايستانده

متعلق بە دورانی است کە ديری اند  گشودهديدگامنان اندازی کە در برابرِ  چشم
متدِن جهانی وامانده و درجا مهواره روندۀ رِ کارواِن است در گَرد و غبار پشِت س

  .زده است
نوردی است آيا مهۀ اقوام جهان در شرايط  اگر حرکت متدنی مهچون کوه

عادی قادرند کە حرکت بەسوی قله را ادامه دهند يا اين امر خمصوص برخی از 
  اجناس بشری است و برخی ديگر ذاًتا توان ادامۀ حرکت ندارند؟ 

اند کە   داشته اين عقيده را ابرازسدۀ اخيرز انديشمندان غربی در برخی ا
 و برخی ديگر استند قادر بەتعالیِ متدنی ساز و  متدن ذاًتابرخی از اجناس بشر

مهين نظر را » املقدمه «اش ابن خلدون نيز در فصلی از کتابِ پرآوازه. نيستند
اند و در مناطق  گيهائیابراز داشته و گفته کە برخی از اجناس بشر دارای ويژ

اند، و برخی ديگر از اجناس بشر  ساز شده زيند کە متدن خاصی از زمين می
اين نظر امروز هم در اروپای غربی و آمريکا . سازی را ندارند ويژگی متدن

بەاختاذ اين شيوۀ تفکر کمک کرده کشف اين حقيقت چە   آن.هوادارانی دارد
دارند کە از نظر نژادی و زبانی اند و  داشتهاست کە اقوامی در جهان وجود 
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 هايش در منطقۀ بزرگ با شاخه) نژاِد(» ذاِت« و اين وابسته استند،بەيک ريشه 
تا دروِن اروپا زمين  وستان در گذر از ايرانجغرافيايیِ هپناوری از مشال هند
. شود  ناميده می»هندواروپايی« يا »آريايی«گسترده است و در جمموع خويش 

سازند و برخی  ە عالقه بەاين نظريه دارند کە برخی از ذاهتا اصوالً متدنکسانی ک
 ئی  دارای چنان ويژگيهای جسمی و ذهنیاين اقواْمگويند کە  ديگر نيستند می

مانندی مهچون زرتشت و بودا و  های بی ند؛ و نابغه استساز د کە ذاًتا متدناستن
سی منحصر بەفردی مهچون مزدک، و رهربان سياسقراط و افالطون و ارسطو و 

سازاِن يونان   انديشهوران و  دانشکوروش و داريوش و اسکندر، و فيلسوفان و
سازِ پارسی و مقدونی و رومی و پارتی از مهين قوم  گيراِن متدن باستان و جهان

اند کە متدن غربی  های مهين مردم اند؛ و در جهان معاصر نيز دنباله سر برآورده
  . اند رساندهرا بەرشد و تعالی 

۔کە نژادگرايانه بەنظر من کاری با درست يا غلط بودِن اين نظريه 
ِکردهای اجناس بشری در ارتباط با متدن  ندارم؛ ولی مطالعه در عملرسد۔  می

ئی اين نظريه را  کند کە بەگونه مند می گر را عالقه در زمان و مکان، مطالعه
شود کە برخی از  ی متوجه میانسانْ با يک مطالعۀ سطح. خردپذير بپندارد

و از تغيير و حتول ) گرايش بەايستايی دارند(اجناسِ بشری ذاًتا ايستاگرا استند 
اند کە بەآنچه هست بسنده کنند، و بيم دارند کە  هراسند و مهواره برآن می

از دست  (دارندچە   آنهرگونه تغييری ممکن است کە بەهبای از دست دادن
اگر . ود و نتوانند کە چيز ديگری را جانشين آن کنند متام ش)رفنتِ هويتشان

گونه طرز تفکر اطالق کنيم، يک اصطالح  خبواهيم کە نامی بر صاحبان اين
شود کە در طول تاريخ اسالمی  عربی در اختيار داريم کە بر کسانی اطالق می

خواهند کە متدن موسوم بەاسالمی را در مهان  اند و هنوز هم می خواسته می
دسته را در  اين. نگاه دارند کە در سدۀ هفتم مسيحی در حجاز بوده استحدی 

کسانی کە گرايش بە بازگشت بەشيوۀ (اند  نام داده» َسلَِفيه«تفکر اسالمی 
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است » گرا اصول«اند  اصطالح نوينی کە بر جريان َسلَفيه هناده). نياگان دارند
 شناسانۀ  و جامعهدقيقتعريِف ). ها را حفظ کنند خواهند ريشه کسانی کە می(

مهاهنا کە پشت بەکوه و  (است» گرا واپس«و » نگر واپس«اين جرياِن فکرْی 
گرايان در  سلفيه يا اصول. )اندازِ زمينهای پسِت دوردستها دارند ديده بەچشم

نگرند؛ و عقيده دارند   میسراند کە مهواره بەپشت  يی کسانی جوامع خاورميانه
پيامرب اسالم و يارانش بايد الگوی متامی تاريخ کە زندگی اجتماعی زماِن 

يعنی اينها الگوهای مقبولشان را در عربستاِن سدۀ هفتم . بشريت بوده باشد
اند کە شيوۀ زيستی امروزين را براساس آن  کنند و برآن مسيحی جستجو می
اند از  اينها کە خواستار بازگشت بەاعماق تاريخ کهن. الگوها تنظيم کنند

کوشند کە در طرز  هراسند، و حتی می های متدنی و گسترش آهنا میآورد دست
زماِن   پوشيدن و هيأت ظاهریِ خودشان نيز از مردمی تقليد کنند کە در آنرخت

اين طرز تفکر پيشوايانی دارد کە عموًما . اند زيسته دور در حجاز و عربستان می
تان بەسرزمينهای از بازماندگاِن عرهبائی استند کە روزگاری از درون عربس

اند؛ و اگر ۔مثالً در ايران۔ در کسانی از غيرعرب نيز  ئی خزيده بوده خاورميانه
شود کە اين گرايْش يک  چنين گرايشی بەچشم خبوَرد، با يک مطالعه معلوم می

گيرد و  فعاليت آنیِ ذهن است کە زيرِ تأثير تلقينهای شديد و نافذی صورت می
توانيم کە در ايراِن کنونی با  را می اين.  زائل شودتواند کە در شرايط عادی می

  .  نشان بدهيمی مشخصیذکر مثال از شخصيتها
ستيزی کە امروز ميان نوگرايان و ايستاگرايان در سرزمينها و کشورهای 

جويی از  خواهی و تعالی موسوم بەاسالمی در جريان است، و ستيز آزادی
ئی از  شود از سوی ديگر، جنبه  میخوانده» دفاع از ارزشها«چە   آنسو و يک

 خواهد راِه  است کە يکی میگرا و ايستاگرا رفت  پيشستيز اين دو جرياِن
کە دارد با چە   آنرسيدن بەقله را بپيمايد؛ و ديگری در هراسِ از دست دادِن

ئی  خواهد کە متدن را ۔دسِت کم۔ در مهين مرحله ستيزد، و می اين حرکت می
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را بەمهان جائی برگرداند کە در سدۀ  و حتی اگر بتواند آنکە هست نگاه دارد، 
 جامعۀ َمدينی(هفتم مسيحی در حجاز بوده است، و آن شيوۀ زندگی اجتماعی 

  . را بازسازی کند) و نبوی و علوی
ستيز، يک جريان ديگری وجود دارد  ساز و متدن در کنار جرياهنای متدن

ساز آن قومی بوده و هست   متدنقوم. ساز نيست پذير است ولی متدن کە متدن
آوردهای  کوشد کە نه تنها دست کند، و می کە مهواره نظر بەقله دارد و خطر می

کە مهواره در تالش تعالی  نوينِ متدنی را در عرصۀ گيتی گسترش دهد بل
مصر فرعونی و بابل و خوزّيە در جهان باستان، . خبشيدن بەاين متدن است

 ساسانی، امپراتوری روم، و سپس خبش شرقی ايران در دوران هخامنشی و
چنين ) های دوم تا پنجم هجری مشخًصا ايراِن سده(جهان موسوم بەاسالمی 

  . وضعيتی داشتند
های متدنی را  ساز نيست هبترين جلوه پذير هست ولی متدن قومی کە متدن

اين . است و نه تعالی خبشيدن بەآن گيرد، ولی نه درصدد گسترش دادِن آن می
کە خطرکننده  وم گرچه پشت سرِ کاروان متدنی در حرکت است، ولی چونق

زند سپس در  نيست و نگاهش بەگسترۀ جهانی نيست، در يک نقطه درجا می
شايد بتوانيم کە اقوام فينيقی و . شود تر حل می شرايطی در يک متدِن عالی

ای اين را در جهان باستان بر) سريانی(ارمنی و ميتانی و خيتايی و کنعانی 
يک جريان ديگری هم در تاريخ وجود داشته است و هنوز هم . مورد مثال بزنيم

شايد در اين سخن تناقضی . ستيز پذير است و هم متدن وجود دارد کە هم متدن
اما اگر تاريخ آشور و دولت کوچک اسرائيل در عهد باستان را . بەچشم خبورد

اينها کە هردو از قوم سامی . پذيريممطالعه کنيم شايد بتوانيم کە اين تعريف را ب
ئی از تاريخ، متدنی نسبًتا شکوفا را برای خودشان ساختند؛  بودند، در مرحله

توانستند کە با جهان بيرون از جهاِن قومی خودشان  ولی از آجنا کە ذاًتا منی
سازگاری داشته باشند با مهۀ فرهنگهای پيرامونشان سر ستيز داشتند، و از نظر 
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 فرماهنای خدايشان را در دست داشتند کە هرچه فرهنگ در جهان تئوريکی
شان بەآهنا بگويد کە بايد ارزشهای  کە ايدئولوژی آن هست را نابود کنند، بی

ئی  اين موضوع در تئوری بەگونه. متدنی خودشان را بەاقوام ديگر منتقل کنند
شت کە دين شد کە ۔مثالً نزد قوم اسرائيلی۔ هيچ قومی حتی حق ندا مطرح می

هم . دو خمصوص قوم اسرائيل بودند و خدای اسرائيل را اختاذ کند، زيرا اين
آهنا . قوم آشور و هم قوم اسرائيل چشمِ ديد متدن و فرهنگهای ديگر را نداشتند

. جانبۀ عناصرِ متدنیِ مهسايه زدند هرگاه قدرت داشتند دست بەنابودگری مهه
ائيل بتوان يافت، و شايد بتوان تالش شايد اين خصيصه امروز هم در قوم اسر

ئی ديگر از  اسرائيليان برای بەانزوا کشاندِن فرهنگ موسوم بەاسالمی را گونه
مهان تالش آهنا در عهود باستان برای نابودگری متدن و فرهنگ پيرامونشان 

  . ئی نژادی است اين خصيصه. دانست
ساز   جهان ذاًتا متدندارند کە اقوامی در کسانی کە اين نظريه را ابراز می

ستيزند، بەچنين واقعيتهائی توجه دارند و  استند و اقوامی ديگر ذاًتا متدن
سازی از  متدن. را انکار کند تواند کە آن بينند و کسی هم منی را بەعيان می آن

يابی بە  آيد کە بەآنچه دارند خرسند نيستند و در جستجوی دست کسانی برمی
کنند و ارزشهای موجود را بەزير مهميز  و خطرها میاستند، » برتر«و » هبتر«

کنند و مصائب را  کشانند، و ارزشهای نوينی ارائه می سؤال و تشکيک می
است  ولی کسانی کە مهۀ تالششان در آن. برند پذيرند و جامعه را بەجلو می می

تری  را بەمراحل عقب کە جامعه را در مهين وضعيتی کە هست نگاه دارند يا آن
توان  گونه می گويند را چه سخن می» حفظ ارزشها«ردانند و مهواره از برگ

سازند کە بەآنچه  ساز ناميد؟ مگر نه اين است کە متدن را انساهنائی می متدن
اند؟ و مگر نه  هست خرسند نيستند و مهواره در تالش رسيدِن بەاوج و تعالی
قاطی است کە اين است کە حرکِت مستمر بەسوی اوج بەمعنای رها کردِن ن

 و در پشِت سر هنادنرها کردن و اکنون در آن هستند؟ و مگر اين بەمعنای 
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 بسياری از ارزشهائی نيست کە تا ديروز مقبول بەنظر بەآرشيو سپردِن
دست و پا گير بودنشان ديگر بازدارنده بودن و رسيدند ولی امروز بەخاطر  می
  ند؟ باش گشای پيشرفت و راهساز  توانند کە چاره منی

نزد مردمی کە چشم بەتعالیِ متدنی دارند هيچ سنت و هيچ رسم و هيچ 
ئی مقدس و مهيشگی  قانونی، و بەطور کلی هيچ جلوۀ متدنی و ارزشِ فرهنگی

ئی کە در زندگیِ جوامع  کە هر جلوۀ متدنی و هر ارزش فرهنگی نيست، بل
ای يک دوره هائی از زندگیِ آن جوامع۔ توسط انساهن بشری ۔متناسب با دوره

و گذرا است کە قرار است » سَپنجی«و » مکانانه«و » زمانانه«پديد آمده است 
  . آورتر از خودش بسپارد تر و سعادت جايش را بەهبتر و واالتر و مقبول

آموزد کە زندگیِ جوامعِ بشری  مطالعۀ تاريخ بەما آموخته است و می
ور و تعالی، و رهسپارِ رفت و رشد و تط حمکوم بەپيش) متدن و فرهنِگ بشری(

مهيشگیِ رسيدن بەمرحلۀ آسايش و سعادِت مهگانی بشريت بوده است و 
اين مطالعه بەما آموخته است کە مهۀ ارزشهای فرهنگی کە در زمانی و . هست

مکانی و جوامعی پديد آمده و ميراث بەجوامع بعدی رسيده است حمکوم 
بەما . آورتر بگيرد  سعادتاند تا جايشان را ارزشهای نوين و بەکنار رفنت

 مقدس و مطلق و مهيشگی  و هيچ سنتیئی آموخته است کە هيچ ارزشِ فرهنگی
داراِن  و بەما آموخته است کە تالشهای پاس. و ازلی و ابدی نبوده است و نيست

ارزشهای کهن و فرسوده شده برای نگهداری آهنا و بازداشنتِ جامعه و متدن و 
کە گفتيم۔ سنگ  روندۀ رشد و تعالی ۔چنان يشهفرهنگ از پيمودِن مسير مه

  . بەآفتاب افکندن و باد بەهوا دادن است
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  گفتاردوم
  وحاکميت ودين جامعه

  پيدايش خانواده و عشيره 
جتمع منظم بشری بر روی زمين زمانی بەوجود آمد کە خانواده تشکيل 

ل بەدنبال تشکي. ده الزمۀ زندگی منظم اجتماعی بودتشکيل خانوا. شد
   .تر بود خانواده عشيره پديدار گشت که هستۀ خنستينِ جامعۀ گسترده

هائی زيستند و  انساهنا صدها هزار سال مهچون عمومِ جانوران در رمه
بەگونۀ خمتلِط شبيۀ مهۀ جانوران آميزش جنسی و توليد مثل کردند، و مادران 

در ) آفريدگار(بەماننِد هر جانورِ مادينۀ ديگری ۔بەغريزۀ مادرانه کە طبيعت 
هنادشان هناده بود۔ فرزندانشان را شير دادند، و تا زمانی کە بچه بەسنی برسد 

کە پدری  آن کە خودش غذای خودش را بەدست آوَرد در کنار خود داشتند بی
ديگر در برابرِ خطرات بيرونی   رمه از يکمحايت افراِد. برای بچه معلوم باشد

های جانوران از يکديگر بود کە الزمۀ  يگرِ رمهنيز شبيِه محايت غريزیِ انواعِ د
برای  معنا بود کە غريزۀ طبيعی طبيعیِ دوام و بقای نوع است، و نوعی نظمِ بی

  . انسان و جانوران پديد آورده بود
های درگيريهای خونين در ميان نرينگان  بەدنبالِ از سر گذراندِن جتربه

های  دت زماِن درازی در رمهکە م) زنان(بر سرِ تصرِف مادينگان ) مردان(
کە برای گرفت زمانی فرارسيد کە رشِد عقلی بشر بەاو ياد داد  بشری اجنام می

  کنند بايد ديگر افرادی کە درمزامحت آميزشِ بیکە زن و مردی با يکديگر  آن
 اين زن و مرد در کنار مهديگر را بەرمسيت بشناسند زيسنتِ مشترِکزيند   میرمه
آيند و درگيريهائی کە  بەتالش برای تصاحب اين زن برنه مرداِن ديگرتا 
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شتار شت و کُداد و بەکُ  زنان در ميان مردان رخ می تصاحبِسرِ پيشترها بر
رسم «را  برای اين منظور رمسی پديد آمد کە ما آن. اجناميد متوقف گردد می

  . است» جفت شدن«گوئيم کە معنايش » ازدواج
کە قرار بود بەعنوان زن و شوهر با هم  جوان از دختر و پسر يک جفِت

شدند، بەمهگان  بزيند بەتوسط بزرگان مجاعت در ميان مجاعت گردانده می
 کە اين دختر از امروز کردند  و هياهو میزدند شدند، بانگ می نشان داده می

متعلق بەاين پسر است؛ و اين بەآن معنا بود کە از امروز نبايد هيچ مرد ديگری 
  . بِ او برآيددر تالش تصاح

اين خنستين نوع مراسم ازدواج بود کە تا کنون در بيشتر جوامع بەمهان 
يعنی مراسم . باقی مانده است) اضافاتی  و اندکتفاوتی با اندک(شکل ديرينه 
 ديرينه است کە نياگان ما روزگاری ابداع مراسمِ بازماندۀ مهان ازدواجِ کنونی

و مادينه را بەگوش مهگان برسانند بە اين جفت شدِن دو انساِن نرينه کردند تا 
 تصاحب زنان در ميان مردان بروز درگيريهای خونينی کە بر سرِمنظور کە 

  . کرد را متوقف کنند می
 تبديل بەجفِت  در مياِن مجْعگونه  کە بەايندو انساِن نرينه و مادينه

ا نيز کردند، و فرزندانشان ر شدند فرزندانی توليد می مهيشگیِ يکديگر می
شان مورد محايت و در کنارشان نگاه  مهچون ديگر ممتلکاِت خصوصی

  . پروردند داشتند و می می
گذار  دار و ختم محايِت مادر از نوزاد از غرايزِ ويژۀ مهۀ جانوراِن پستان

است؛ ولی در جامعۀ انسانی، عالوه بر اين غريزه کە در مادران بود، تشکيل 
نوينی نيز ميان فرزندان و پدران و مادران پديد خانواده سبب شد کە پيوندهای 

  . داران وجود نداشت آيد کە در ديگرجان
گرفت تعلقاتی کە  ازدواجهای درونی کە در ميان افراد مجاعت اجنام می

ميان پدر و مادر و فرزندان بود بەديگر افراد مجاعت کە نيز از بستگاِن اينها 

www.takbook.com



٤٧  خوانيم چرا تاريخ می

  . بودند سرايت داد و عشيره پديد آمد
های انسانیِ پيشين بود و عاليقِ  يره شکل نوين و کامالً متفاوتی از رمهعش
  . های انسانی شناخته نبود را پديد آورد ئی کە پيشترها در رمه احساسی
گونه بود کە خانواده و مجاعِت منظم شکل گرفت، و مهراه با گذشت  اين

ين قانونی شايد خنست. زمان احکامی برای حفظ و ثبات و دوامِ آن ابداع شد
زی و غارزی پس از قانون ازدواج برای خويش وضع کرد قانون  کە بشرِ جنگل

او ياد گرفته بود کە زنی کە قرار شده با . داری از مهين پيونِد ازدواج بود پاس
چە مورد تعرض مرد ديگری واقع شود  عنوان جفت۔ بزَِيد چنان يک مردی ۔به

و چە فريب۔ وادار بەمهخوابی با و مرد ديگری او را بەهر طريقی ۔چه زور 
شدۀ آن زن است درگيری  خودش کند، ميان اين مرد و مردی کە جفِت اعالن

برای لذا بزرگان مجاعت . خورد شود و نظم زندگیِ مجاعت برهم می ايجاد می
 کە بە زِن مرِد تصميم گرفتند کە چنين مردیجلوگيری از چنين تعديهائی 

ار ببيند تا مرداِن ديگر عربت بگيرند و چنين  بايد آزديگری تعدی کرده است
افتاد مردان  اگر چنين جتاوزی اتفاق می. عملی در مجاعت تکرار نشود

 شدۀ مهگانی جتاوزگر بەرسمِ پذيرفته دست، بەدنبال مرِد به مجاعت، سنگ
های آهنا  پاره های سنگ زدند تا يا در زير ضربه افتادند و چندان بەاو می می

اين هبترين وسيله . يزد و در کوه و جنگل و بيابان جانورخوار شودمبيرد يا بگر
 کە از مهان زماِن اين رسم. داری از پيوند زناشويی در مجاعت بود برای پاس

های  در هزاره پيدايیِ عشيره و مجاعت از ضروريات زندگی مجعی مشرده شد
گر قوانين  کە دين در جامعۀ بشری پديد آمد ۔مهچون قانون ازدواج و ديبعدی

مربوط بەزندگی مجعی کە پيش از پيدايش دين وضع شده بود۔ شکل مقدس 
 محايت از پيونِد ازدواج کە در آن روزگارِ سنِت ازدواج و مراسمِ. بەخود گرفت

 در احکامِ اسالمْی  کە اسالم پديد آمدبسيار دور پديد آمده بود چند هزاره بعد
نی پنداشتند و هنوز هم بسيارند را حکمی آمسا پذيرفته شد و مسلماهنا آن
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پندارند، و بەحکمِ ضرورِت حفظ پيونِد  را حکمِ آمسانی می کسانی کە آن
شدۀ مهگانی و بسيار ديرينه است، ختطی  زناشويی کە از قراردادهای پذيرفته

آن مراسمِ بەسنگ تاراندن يا کشنتِ مردی کە . مشارند می» گناه«از آن را 
 در دينِ ماهنوز هم ندگی زناشويی تعدی کرده بود بەسنِت مهگانی مربوط بەز

بەعنوان يک رسمِ  )در مهۀ جهاِن کنونی فقط در دينِ ما مسلمانان(مسلمانان 
 ،»سار حکمِ سنگ« حتت عنواِن اکيِد فرستاده شده از آمسان،مقدس و حکمِ 

شود کە   و گفته میاستداراِن سنتهای کهن  و پاسمورد محايِت متولياِن دين 
ی است کە آفريدگان جهان در زماهنای بسيار قديم مقرر کرده بوده و برای حکم

های اخير  چە بسيار مردان يا زنانی کە در مهين دهه. آدمها فرستاده بوده است
دهی بە مردی  اند يا کام  نکرده بوده»نکاح«گيری از زنی کە  بار کام بەجرم يک

چە کە  داری از آن ِت دين و پاساند، بەفرمودۀ مدعياِن تولي کە در نکاحش نبوده
نامند در زير سنگهای زده شده بەآهنا زنده زنده  می»  و الٰهی اسالمیارزشهای«

  .بەدرِد سخت و شکنجۀ شديد جان دادند

  پيدايش دين و عبادت 
ترين شکل جتمع منظم بشری را تشکيل  انسان ِخَردَورز زمانی کە ابتدايی
ی جاگير شد متوجه اين واقعيت بود کە داد و بەشکل مجاعت بر روی يک زمين

ئی است کە رويدادها و  حميِط پيراموِن او حيطۀ تأثيرگذاریِ نيروهای ناشناخته
آورند و  مسائل و دگرگونيهای مطلوب و نامطلوبی را در زندگی او پديد می

کنند يا برای او رخدادهای  طبيعِت دور و برِ او را دستخوش حتوالتی می
او در اين زمان بەبرخی از روابط علت و معلولی، . شوند عث میباری را با زيان

انسان خردورز در اين . بەگونۀ مبهم و غيرقابل فهمی، در طبيعت پی برده بود
دانست کە سرما و گرما و اعتدال هوا در زماهنای معينی  مرحله از تاريخ می

 در آمسان يابد؛ بەدنبال جتمع ابر رسد و برای مدت معينی استمرار می فرامی
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افتد و  آيد، وقتی باران ببارد آب بەجريان می امکان ريزش باران بەپيش می
کند و اشيا و  شود، و گاه رودخانه طغيان می گردد و جاری می رودها پرآب می

َبَرد؛ از ميان ابرها آذرخش و هنيبِ  دامها و انساهنا را بەکام خود کشانده می
کشد يا انسانی را  درختان را بەآتش میخيزد و گاه آتشِ آذرخْش  تندر برمی

افکََند؛ گردباد مهيبی از جای  سوزاند و درجا خشک کرده بر زمين می می
ها  رسد و با پراکنده کردن اشياء بەمردم و جانوران و خانه دوردستی فرامی

رساند؛ مار کە يک خزندۀ زيبا و دوست داشتنی است گاه با نيش  آسيب می
آورند و  ها سر از زمين برمی فرستد؛ جوانه رگ میکوچکش کسی را بەکام م

هائی  شوند؛ از درون ختمِ پرندگانْ جوجه رويند و بوته يا درخت پرمثر می می
زايد  آيد و می آورند، و در شکم زنان و جانوراِن مادينه جنين پديد می سر برمی

ا طی کند؛ انسان و جانور و گياْه مراحل زايش و ُرشد و فرسودگی ر و رشد می
ديد کە کسی در اثر يک عاملِ اسرارآميزی  ميرند؛ می کنند و سراجنام می می

گونه وارد بدن او شده  کە بداند کە آن درد چه شود بدون آن بەدردی مبتال می
 ديد کە در خواب را از بدنش خارج کرد؛ و می توان آن گونه می است يا چه

ای دوردست نقل مکان  بەجاه۔ تکان خورده باشد خودشکە از جای آن ۔بی
دهند و  بيند کە کارهائی اجنام می کند، اشيا و امور و کسانی را در خواب می می

خويشاوندانی کە مرده و از دهد، حتی  خودش نيز در خواب کارهائی اجنام می
 و او با ،يابند  با او ارتباط میآيند و  بەنزِد او می نيز در خواباند دنيا رفته بوده
  . منايد  میناممکنزند کە در بيداری برايش  رهائی میآهنا دست بەکا

ورزِ ابتدايی   برای انساِن انديشهآمدها پيشمهۀ اين امور و قضايا و 
های خَرِد  توانست کە آهنا را با داده او نه می. انگيز بود جمهوالتی پرسش

شد کە ماننِد نياگانش نگرندۀ   و نه قانع می،کندو تفسير خويش توجيه 
مهه کوهها و درختان و جانوران و  پرسيد کە اين او از خود می. وت باشدتفا بی

انساهنا را چە کسی و در چە زمانی ساخته و بەچه منظوری ساخته است؟ در 
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سوزاند و نابود  دهد يا می آتش چە نيروی مرموزی هنفته است کە گرمی می
ش و با زيرا مهراه آذرخ(کند؟ آتش کە يک موجود زنده و آمسانی است  می

سوزاَند ديگر در  آيد و می چرا وقتی بر زمين می) هنيبِ تندر بر زمين آمده است
شود و  ها هنان می ماند، و چون چيزهائی را خورد از ديده روی زمين منی

گردد؟ اين بانگ مهيبی کە از باالی ابرها  بەشکل دود بەآمسان برمی
ت؟ اين رودی کە صدای چە کسان يا چيزهائی اس) غرش تندر(خيزد  برمی

رود و برای چە مهيشه در حال  روان است از کجا بەراه افتاده است و بەکجا می
آيند و در بيداريش از آهنا  روندگی است؟ اين کسان کە در خواب بەنزد او می

توان در بيداری ديدشان؟ در مار چە نيروی  خرب ندارد کجا استند و چرا منی
نسان يا جانوری نيش بزند جان او را از کە بەا مرموزی هنفته است کە مهين

کشد و با  کند از بدن بيرون می سوراخ ريزی کە بر روی پوست بدِن او ايجاد می
توان از مار خواست کە آن  ميرد؟ آيا می َبَرد و انسان پس از آن می خودش می

  جان را دوباره بەآن انسان برگرداَند تا آن انسان بەزندگی برگردد؟ 
ها و رويدادها را با معيار  چراييهايش پديده بەرای يافنت پاسخ اوليه ببشرِ

سنجيد و در پشت هريک از آهنا نيروی فعال و نامرئی  رفتار انسانیِ خويش می
 ولی او قادر ، بشرگونه داشتکارکردی کە يافت  مییاسرارآميزو و ناشناختنی 

 آن مرحله از برای انساِن. گونگی و چرايی آن پی بربد چيستی و چه کە بەنبود
  وتوفندگیِ گردبار آتش و  سوزندگیِتندر وهنيبِ آذرخش و نابودگریِ تاريخ، 
رودخانه و نيشِ زهرآگينِ مار و شرزگیِ شير و گرِ  ويران زلزله و طغياِن گریِ ويران

درندگیِ پلنگ و گرگ و درد و بيماری و َصرع و جنون و امثال آهنا مهه بازتابِ 
از برخی رفتارهای  کە شدند ميز و ناشناخته تلقی میخشمِ نيروهای اسرارآ

   .اند  بال کرده رنج و را مورد غضب قرار داده دچارآدمها رجنيده آهنا
در تالشِ يافنتِ  کە  انسان اوليه را برآن داشتدريافِت تومهْیاين 

های مناسبی برای فرونشاندِن خشم يا جلب توجه اين نيروهای ناشناخته  شيوه
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انساِن اوليه مهۀ  کە از آجنا. خدمت بگيرد بەی برخی از آهنا رابرآيد و حت
داد، اين نيروها را   انسانی مورد بررسی قرار میحوادث و رخدادها را با رفتارِ

با تقديم هدايا  کە اين نتيجه رسيد بەبا انساهنای پيرامون خويش مقايسه کرد و
 خشمِ  نيروها برآيد وو التماس و البه و کرنش و ستايش درصدد جلب توجه اين

برخی . خودش جلب کند بە رحم و عطوفت آهنا رااحتمالیِ آهنا را فرونشاَند و
مشار  بە برای او ضرورهتای حياتی،چون آب و آتشمه ،عناصر طبيعت از
 منقطع شود اواگر آب از  کە رفت؛ آب مايۀ حيات بود، و او دريافته بود می

 دانست؛ تنها چيزی اين امر را منیرشتۀ حياتش قطع خواهد شد، ليکن علت 
برای  کە آب يک موجود آمسانی است کە دانست آن بود دربارۀ آب میکە 

زمين آمده است و در آب يک نيروئی  بە انسان و حيوان و گياهادامۀ زندگیِ
او نرسد او  بەبرای او ضرورت دارد و اگر اين نيرو برای مدتی کە هنفته است
در  کە دانست؛ زيرا ديده بود يک موجود آمسانی میآتش را نيز . خواهد ُمرد

آيد و برای مدتی در زمين  شرايط خاصی با هياهو و هنيبِ تند از آمسان فرود می
 سپس بەشکلِ دود کند د و نابود میخوَر ماند و بسياری از اشياء را می می

َحَسب  بەآب و آتش. دانست  علت اين امر را نيز منی او.گردد بەآمسان برمی
 اگر آب. کننده آور و نابود خبش بودند و هم خشم تفکر او هم مهربان و حيات

 کرد  و آب طغيان میافتاد جريان می بەآمد سيل عظيم مقدار زياد بر زمين میبە
آتش هم درمواردی با هنيبهای تند از آمسان فرود . برد چيز را با خود می و مهه
هردوی اينها نياز داشت؛ و  بەاما او. کرد سوزاند و نابود می آمد و می می

خدمت گرفنت  بە فرونشاندِن خشمِ آهنا و نيزراهی برای کە رو درصدد بود ازاين
   .آهنا بيابد

انساِن اوليه برای خورشيد و ماه و ستارگان و آتش و باد و آب قائل بەروح 
زَيند و  و حيات شد، و آهنا را موجوداتی برتر پنداشت کە در مملکت آمساهنا می

برای او ملموس و . کنند آيند و هستیِ زمينی را اداره می ز آجنا بر زمين میا
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ئی است کە اسير دست  وپا بسته واضح بود کە بشر يک موجود بيچاره و دست
  . اين نيروهای برتر آمسانی است کە بدون آهنا دوام حياتش قابل تصور نيست

قَرُّب بەاين نيروها انسان اوليه بەدنبال اين دريافِت َتَوهُّمْی درصدد َت
برآمد و برای نشان دادن احترام و توجه خودش بەآهنا رفتارهای خاصی را از 

خنستين شکلِ تفکرِ دينی کە بازتابِ چەگونگیِ تالش بشر اوليه . خود بروز داد
برای تقرب بەنيروهای مرموز طبيعی بود در آن مراحل شکل گرفت، و 

ناميده شد در ذهن بشر » خدا«ە بعدها کچە   آنترين تصور از وجوِد ابتدايی
او بەاين نتيجه رسيد کە يک جمموعه از موجوداِت ناشناخته در . نقش بست

شد و  که چندان دور از زمين پنداشته منی(رنگ  باالها بر فراز آن باِن فيروزه
زَِيند و از انساهنا بسيار برتر و بسيار  می) اندکی باالتر از ابرها و قلۀ کوهها بود

او دريافت کە نور و آتش و . رسی بەآهنا نيست وامنندترند و انسان را دستت
اند کە بەاين موجودات تعلق  رسند اشيائی آب و باد کە از آن باالها بر زمين می

فرستند، زمين را  آورند، باران را اينها فرو می دارند، روز و شب را اينها فرامی
آورند، و دنيا را اينها  َرِحم بەوجود میکنند، نطفه را اينها در  اينها سرسبز می

انساِن اوليه اما متوجه بود کە در عين حالی کە اينها وجود دارند . کنند اداره می
او در . توان وجودشان را درک کرد و شناخت و مستقيًما با آهنا متاس گرفت منی

يک مرحله اين نيروها را بەمهان موجوداتی تشبيه کرد کە در خواب بەنزدش 
در جستجوی يافنت . شود کە از آهنا خربدار شد آيند ولی در بيداری منی یم

راههائی برای متاس با اين نيروهای آمسانی و ناشناخته، اشکال ابتدايیِ 
ها  دينی بەويژه قربانی و نيايش بەوجود آمد، و پديده) مراسم و اَعمالِ(طُقوسِ 

  . ستش قرار گرفتندو نيروهای مرموزِ طبيعی مورد خطابِ َتَوّهمی و پر
مهراه گذشت زمان و تالش برای شناخنت بيشتر اين موجودات، اندک 

تری يافت و نوعی خداپرستی در  شکل ُمنَسجِم» ايزدان«اندک تصور وجود 
جوامع بشری پديدار شد کە بەهرحال تالش بشر برای مورد خطاب قرار دادِن 

www.takbook.com



٥٣  خوانيم چرا تاريخ می

ای آهنا بکاهد و از سوی نيروهای مرموز و آمسانی بود، تا از سوئی از گزنده
  . ديگر برخی از آهنا ۔مهچون آتش و آب۔ را بەخدمت بگيرد

تر شدن جتمعات بشری و اسکان مجاعات انسانی بر روی  با متشکل
کاری، تشکيالت اوليۀ اجتماعی  پروری و ِکشت سرزمينِ مشخص و پيدايش دام

ضرورْت  يز بهبەوجود آمد و تالش برای جلبِ توجه نيروهای مرموزِ آمسانی ن
آورد،  کە رودخانه با طغيانش آسيب می چون. حتت نظم و ضابطه درآورده شد

دانستند کە  روستانشينان برآن شدند تا در اوقات معينی از سال کە بەجتربه می
رودخانه است، با تقديم قربانیِ بشری و حيوانی کاری » زمان خشم و طغيان«

رودخانه بەهنگام طغيانش يا . ن نکندکنند کە او در آينده خشم نگيرد و طغيا
 حتی کودک را  گوسفند و ماکيان وشده و اثاث و اسباب يا مواد غذايیِ انباشته

بشر ابتدايی با اين توهم کە رودخانه از برخی رفتارهای او . ُبرد با خود می
 اين چيزها را با خود برده است، برآن آگين آمده و  جنبان و خشمبەخشم آمده و

يش از موعِد طغياِن ساالنه اشيائی را بەرودخانه تقديم دارد و از او شد کە پ
اند بسنده کند و از آنان درگذرد و در  خبواهد کە بەمهين اندازه کە بەاو داده

رودخانه زن يا دختر زيبای  گاه شیء تقديمی بە. آينده بەآنان آسيب نرساند
او با گرفنت اين زيباترين و شد تا  روستا بود کە زنده زنده بەرودخانه افکنده می

اين عملْ با . ارزمشندترين هديه از روستا خشنود گردد و بر مردم خشم نگيرد
  . گرفت آميز بەرودخانه اجنام می التماس و البه و کرنش و خطابِ احترام

رسان و  برای آذرخش و آتش و باران و توفان و هرکدام از نيروهای آسيب
  . نين اقدامی بەعمل آمددرعين حال ضروریِ ديگر نيز چ

يعنی قربانی دادن (چنين بود کە يکی از اشکال اوليۀ مراسم عبادی 
هرچه . در جهان پديدار شد) بەمنظور بازداریِ خشمِ برخی از عناصرِ طبيعت

رفت و شناخت بشر از نيروهای تأثيرگذار طبيعی فزونی  زمان بەجلو می
شد و تصور بشر از اين  فزوده میگرفت، بر مشار نيروهای اثرگذارِ مرموز ا می
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گونۀ  مراسم قربانی بەمرور زمان با مراسم جشن. شد تر می نيروها پيچيده
مجعی و سرود و نيايش مهراه شد، و شکل اوليۀ مناز و نيايش پديد آمد و  دسته

بشر خورشيد را ستايش کرد، زيرا خورشيد . حتت نظم و ضابطه قرار گرفت
 و فعاليت روزانه بود و تغيير فصول و بارش باران منبع روشنی و گرمی و حرکت
. گرديد ها و درختان مهه از گردش او حاصل می و رويش گياهان و باردهیِ بوته

شد کە انسان از وجود  او ماه را ستايش کرد، زيرا با نورافشانی در شب سبب می
 کرد، او اختران را ستايش. دمشنان و جانوراِن درنده آگاه مباند و ايمن باشد

پنداشت و ديده  زيرا اختران را دارای تأثيرهای گوناگون بر زندگی خودش می
بود کە بسياری از حوادث طبيعی با ظهور يا افولِ فصلیِ يکی از اختران پيوند 

او آتش را ستايش . پنداشت دارد، و اين تأثيرها را ناشی از ارادۀ آن اختر می
 کە با آذرخش و تندر از آمسان فرود کرد، زيرا ديده بود کە آتْش موجودی است

بەضرورِت آتش برای زندگی خودش نيز ديری بود . رساند آيد و آسيبها می می
او اگر بەخورشيد و ماه و اختران و آتش و رودخانه و مار و . کە پی برده بود

داد؛ زيرا  داد، تاريکی را نيز ستايش کرده بەاو قربانی می توفان قربانی می
رسان بود کە در ساعاتی کە بر جهان  ەتوهم او موجودی آسيبتاريکی نيز ب
کرد کە برای آسيب رساندن  کرد درندگان و گزندگان را تشويق می حکومت می

او درصدد شد کە رضايت تاريکی را نيز جلب کند . بەانساهنا بەجنبش درآيند
که دادن بەتاريکی ۔ او برای قربانی. تا از آسيب رساندن بەوی خودداری ورزد

کرد يا  پنداشت۔ بەدرون زيرزمينيهائی کە حفر می جايگاهش را زيرِ زمين می
ستود، و  زد و می رفت و خدای تاريکی را ندا می بەدرون غارهای تاريک می

برخی ددان، مهچون گرگ و شغال کە جانوران شب و تاريکی بودند، را شکار 
  . کرد کرده در آن تاريکيها بەدرگاه ايزِد تاريکی قربانی می

او وقتی . برای انساِن ابتدايی هرچه در جهان وجود داشت اسرارآميز بود
آن باِن «برای خنستين بار سنگ الجورد را يافت برای پرسش مهم خود کە 
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» چيسترنگ کە بر باالی سرِ ما است و جايگاه ايزدان است جنسش از  فيروزه
کە چرا اين  ينا. پاسخ يافت، و دانست کە جنس آن از جنسِ اين سنگ است

پاره از آمسان بر زمين افتاده است نيز در توهم او ناشی از آن بود کە جنگی در 
ئی از آمسان شکسته شده و فروريخته و بر  آمسان در ميان ايزدان رخ داده و تکه

از مهان زمان سنگ الجورد تقدس يافت، و تا امروز نزد . زمين افتاده است
خويش را بەگونۀ مرموز و ناشناخته حفظ کرده رسيدۀ  انساهنا تقدسِ بەميراث

گذاشنت بر روی انگشتر نزد ) فيروزه(دانيم کە نگين الجورد  می. است
بار سنگ  نيز، وقتی بشر برای خنستين. گرا از مستحبات است انساهنای ديرينه

ئی از خورشيد است کە بەسبب جنگ  املاس را يافت يقين کرد کە اين پاره
ارمجندیِ املاس کە تا . کنده شده و بر زمين افتاده استايزدان از خورشيد 

سپس وقتی سنگ طال را . امروز بەگونۀ مبهمی ادامه يافته از مهاجنا آمده است
اثر جنگ ايزدان و شکسته شدِن جائی از  را پارۀ ماه دانست کە باز در يافت آن

ئی  را پاره سان، وقتی سنگ نقره را يافت آن بەمهين. ماه بر زمين افتاده است
سنگهای سرخ مهچون عقيق و ياقوت نيز شايد نزد . از ستارۀ زهره پنداشت

های خوِن موجودات آمسانی بوده کە در آمسان با  های تن يا قطره بشر اوليه پاره
های تنشان بر زمين افتاده  اند و پاره کشته جنگيده و يکديگر را می مهديگر می
آمسانی برای مهيشه و تا امروز ارمجندیِ مهۀ اين اشيای رازآميزِ . بوده است

دانيم کە تا امروز نيز  می. اند ئی در نزد انساهنا حفظ کرده خويش را بەگونه
مشارند،  کسانی نگين ياقوت و عقيق گذاشنت بر روی انگشتر از مستحبات می

پوشند، و از کاربرد طال  کسانی کە توان خريدن املاس دارند انگشتر املاس می
رسيده از پندارهای  مهۀ اينها بازماندۀ بەارث. ر زيور نيز باخربيمو نقره د

  . ايم از آن برهيم نياگان ديرينه است کە تا امروز ما نتوانسته
تر کە پدران و بزرگان بودند  در هرکدام از جوامع ابتدايْی افراد باجتربه

. دندرفتند و ازجانبِ مهگان مورد اطاعت بو سرپرستان امور مردم بەمشار می
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تر بود و اطاعت بقيه را نسبت  در ميان اين بزرگان، يک نفر باتدبيرتر و باجتربه
او در مراسم مناز و قربانی راهنما و ناظر اجرای مراسم . کرد بەخودش جلب می

کرد در اجنام مناز و نيايش و  آميزی کە ابداع می شد، و با عبارهتای ستايش می
  . شد میتقديمِ قربانی پيشوای مردم روستا 

جو بوده است، در نسلهای بعدی چنين  از آجنا کە طبع بشر از ازلْ برتری
شخصی عبارهتای پيچيدۀ نيايشی برای خطاب بەنيروهای مرموزِ آمسانی 

آوردند و نوعی جادوگری بود  ابداع کرد و کارهائی کە ديگران از آهنا سر درمنی
قا کند کە قدرت او در وسيله کوشيد کە بەمهگان ال را اجنام داد، و بەاين

العاده است و  برقراری ارتباط با موجوداِت آمسانی يک قدرت ويژه و خارُق
اند و او را  اين عبارهتا و کارهای جادوگرانه را مهان موجودات بەاو ياد داده

شايد هم او در تالش . اند بەعنوان عامل پيوند ميان خودشان با انساهنا برگزيده
هائی از  ديد پاره  هبتر و اثرگذارتر، در رؤياهائی کە میبرای يافنتِ عبارهتای

گرفت؛  چنين عبارهتائی را از آن موجودات تومهی کە در ذهنش داشت فرامی
  . پرورد ساخت و می يعنی اين عبارهتا را ناخودآگاِه او برای او می

چنين کسی کە هنرِ ارتباط ) گرانۀ معجزه(مقبول شدِن کارهای جادوگرانۀ 
شد کە چنين فردی  کردِن او با نيروهای مرموزِ آمسانی بود سبب میبرقرار 

مهين امر بەنوبۀ خود سبب . نوعی تقدس ويژه کسب کند کە ديگران نداشتند
 و شکار کردن، معاف پروری دامشد کە او از کار کردن، يعنی کشاورزی و  می

ين خنستين ا. گردد و ديگران تأمين زندگی افراد خانوادۀ او را برعهده گيرند
شکلِ امتياز اجتماعی برای رهربان دينی در جامعه بود کە براساس آن کسانی 

سبب کە تواِن ارتباط برقرار کردن با  کە کاری اجنام دهند، و ِصرفًا بەآن آن بی
زيستند و ديگران هزينۀ   را داشتند، آسوده می آمسانینيروهای مرموزِ تومهیِ

کردند کە با  متياز اينها در آن بود کە ادعا میا. آوردند شان را فراهم می زندگی
توانند کە در امور مردم نزد خدايان وساطت  اند و می آمسان و ايزدان در ارتباط
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) شفيع(اينها واسطه . کنند و خطرهای احتمالی را از افراد جامعه دور سازند
 در جامعۀ بشری،» رهربی دينی«اين خنستين شکل . ميان آمسان و زمين بودند

  . و خنستين شکلِ زيسِت انگَلی متوليان امورِ جادوگرانه و دينی بود
 مراسم قربانيها و نيايشهای ساالنه يا فصلی در الً در روستاها معموکە چون

شد، با گذشت   تکرار می۔ کنار رودخانه يا فراز کوه يا تپه۔مثالًنقطۀ خاصی 
اين . جود آمدو  بەیتکرار مراسم، برای اجنام اين مراسْم مرکز خاص زمان و

شد و  با گذشت زمان بر قداستش افزوده می کە نقطه معبد خاص روستا شد
باعث  کە هائی دربارۀ آن در نسلهای بعدی ساخته شد اسطورهها و  افسانه

بەمهان اندازه کە کسانی کە منايندگاِن آمسان و  .تقدس هرچه بيشتر آن گشت
 شدند تقدس يافته بودند معبد نيز دارای ارتباِط مهيشگی با ايزدان پنداشته

شد بەراهنمايیِ اين کسان با  بەمهان اندازه تقدس يافت، زيرا جائی بود کە می
و پنداشته شد کە ايزدان هر از گاهی برای برآورده کردِن . ايزدان در ارتباط شد

چنين بود . کنند هائی کە منايندگانشان از آهنا دارند بەاينجا نزول می خواسته
  . ها در جوامع بشری پديد آمد ستين خداخانهکە خن

تر شدن شکل زندگیِ اجتماعی،  يابیِ جامعه و پيچيده مهراه با گسترش
مهراه گذشت زمان از او يک شخصيت مقدس از  بەنوادگان رهرب سادۀ اوليه

ئی از  جمموعه کە ساللۀ طاهر و آمسانی و برگزيدۀ آمسان در ذهنشان ساختند
صورت يک موجود  بەکرد و او را  و خاندانش را احاطه میها زندگی او اسطوره

مشار  بەَتَبعِ آن نوادگانش نيز مقدس و طاهر کە بەآورد مافوق بشری درمی
اين خنستين شکل از تصور . شدند رفتند و از احترام خاصی برخوردار می می

گرِ مورد   معجزهمعصومِانساِن  و برگزيده ازجانبِ نيروهای آمسانیانساِن 
 شد چنين پنداشته سپس در اثرِ نيازِ جامعه بەچنين کسانی. بود ايت آمسانمح
آهنا  بەيابد و  جريان می اوتبارِ ختمه در افراد خاصی از اين فرِد گزيدهتقدس کە 

توانند ارتباط با آمسان و نيروهای غيبی را حفظ کنند و  می کە دهد امتيازی می
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خنستين اشکالِ تئوری ُمعجَِزه و  کە ود بگونه اين .آهنا را حتت کنترل درآورند
های بعدی  ِعصَمت و نبوت و شفاعت در تاريخ بشر ساخته گرديد، و در هزاره

داری درآمد   و بەمرور زمان بەشکلِ باورهای ريشهخود گرفت بەاشکال نوينی
   .ه است تا امروز ادامه يافتهائی از آن کە گونه

ا کشف کرده بود، و بيشترشان گونه۔ وجودشان ر ايزدانی کە بشر ۔بەاين
ها و شناخت بيشتری کە بشر از  نيروهای طبيعی بودند، مهراه با گذشت هزاره

وسيلۀ  گرفتند، برخی از آهنا در جاهائی بە يافت اوصاف نوينی می آهنا می
شدند  های زمانه از مقام خدايی بەپائين کشانده می وراِن برجسته و نابغه انديشه

، برخی از آهنا بەموجود آزارنده و دمشن )فشان گردباد و آتشمثالً رودخانه و (
پيشترها چە   آن، و برخی ديگر بەمقامی فراتر از)مثالً مار(شدند  بشر تبديل می

کرد کە آهنا  يافتند زيرا کردارهای بيشتری را بشر کشف می داشتند ارتقاء می
  ). ماه و ناهيد و هبراممثالً مهر و (يافت  داشتند و شناخت بيشتری دربارۀ آهنا می

  پيدايش مفهومِ خير و شر، فضيلت و رذيلت
ضرورت زندگی اجتماعی و لزوم برقرار بودن نظم و آرامش در جامعه 

خير هر چيزی بود کە افراِد . نزد بشر شد» شر«و » خير«سبب پيدايش دو مقولۀ 
 بر شان سودمند يافتند، و شر هر چيزی بود کە زندگی را مجاعت برای زندگی

  . کرد  می و ناگوارافراد مجاعْت تلخ
در نظم طبيعت، بەخودیِ خود، نه چيزی خير است و نه چيزی شر است؛ 

. شناسد نه شر را، نه فضيلت را نه رذيلت رد يعنی نظمِ طبيعت نه خير را می
روزگاری آدمها را  خورند؛ درندگان بە درند و می جانوران يکديگر را می

. خورند کَُشند و می آدمها بسياری از جانوران را می. دخوردن دريدند و می می
انواع باکتريها و ميکروهبا . خورد نيز مهۀ آدمها و جانوران را می) طبيعت(زمين 

کند  و ويروسها و نيز جانوراِن زهری مهچون مار و کژدم کە طبيعْت توليد می
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گر و  لِ ويرانسي. باعث درد و رنجِ بسيار برای آدمها و حتی مرِگ آدمها استند
رسان از توليداِت مهيشگیِ  فشاِن فناکننده و زلزلۀ آسب توفاِن نابودگر و آتش

کدام از اينها  ولی هيچ. آورند طبيعت است کە برای انساهنا درد و رنج بسيار می
مرگ نيز . اند در نظامِ طبيعْت شر نيست هرچند کە آدمها آهنا را شر ناميده

 در نظامِ طبيعت چيزی جز بازگشِت موجوداِت گرچە نزد آدمها شر است ولی
ئی از طبيعت بيرون  انسان نيز مهچون هر موجوِد زنده. زنده بەطبيعت نيست

های طبيعت زيسته است و سپس بەطبيعت  آمده و با استفاده از داده
  . گردد برمی

تر  خبش ها برای آرامش خير و شر دو مقوله است کە انساهنا در طی هزاره
نه خيرِ مطلق وجود .  وضع کردندتر زيستنشان  و آسودهگی خودشانکردِن زند

يک چيزی ممکن است کە در . کە هردو نسبی استند دارد نه شرِ مطلق؛ بل
ئی خير باشد و در زماِن ديگری يا نزِد جامعۀ ديگری شر  زمانی يا نزد جامعه

  . شر نيز چنين است و نسبی است. تلقی شود
خی از رفتارها و کردارهای خويش معيارهائی بەمرور زمان بشر برای بر

اخالق معيار متييزِ خير و شر در . معين کرد، و در نتيجۀ آن اخالق پديد آمد
کند چە چيزی خير و چە  امروز نيز اخالق است کە تعيين می. جامعۀ بشری شد

فضيلت و . چيزی شر است، و چە چيزی فضيلت و چە چيزی رذيلت است
» جهاد«چە کە در دينِ ما  مثالً، روزگاری آن. و نسبی استرذيلت نيز قراردادی 

. بود) اَفَضلُ األعمال(کە برترين فضيلت  ناميده شده است فضيلت بود بل
جهاد يعنی لشکر کشيدن بر سر مردمی کە نه جنگی با ما دارند و نه با ما دمشنی 

کنيم و دين کشيم تا دينشان را نابود  و کينه دارند؛ ولی ما بر سرشان لشکر می
يا، داراييهاشان را از آهنا بگيريم و ازآِن . خودمان را بر آهنا حتميل کنيم

ها بيرون بکشيم و برای خودمان بربيم و  هاشان را از خانه خودمان کنيم، و بچه
رانیِ خودمان کنيم؛ سرزمينشان را نيز بەزيرِ سلطۀ  َبردۀ خودمان يا ابزارِ کام
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خالقیِ روزگارِ ما ۔ولی۔ چنين عملی رذيلت است در معيارِ ا. خودمان بکشيم
اين فضيلِت ديروزين . رسد هم چنان رذيلتی کە هيچ رذيلتی بەپايۀ آن منی آن

داری نيز روزگاری  برده. شود در زمان ما بزرگترين جنايت ضِد بشری تلقی می
 ، ولی اين فضيلِت ديروزين)قوانين يونان و رومِ باستان را بنگريد(فضيلت بود 

دروغ را ما رذيلت . ديرزمانی نيست کە نزد انساهنا تبديل بەرذيلت شده است
کە  ناميم؛ و کسانی شايد بگويند کە دروغ بدترين رذيلت است۔ چنان می

ولی . خيانت نيز کسی را نتوان يافت کە بگويد رذيلت نيست. زرتشت گفت
هم دروغ و ) مثالً دستگاه اطالعاتی و جاسوسیِ دولتها(نزد دستگاههای سلطه 

مهۀ کارگزاران دستگاههای اطالعاتی . شود هم خيانْت فضيلت مشرده می
بينند، و  تعليم دروغ گفنت و خيانت کردن ۔حّتی جنايت کردن۔ می

کنند فضيلت  با توجيهی کە می) حاکميتها(کردارهاشان را نظامهای سلطه 
 اسباب آن است از) ساز و آواز و رقص(شادزيستی کە باده و ُخنيا . مشارند می

دانيم کە  شد؛ ولی می نزد ايرانيان و بسياری از اقوامِ جهان فضيلت مشرده می
گذاریِ اسالمیِ  انويان و نيز ارزشگذاریِ اخالقیِ مسيحياِن اوليه و م در ارزش
  .  رذيلت مشرده شده و اکيًدا هنی شده استخودمان

  اقوام کە هنوزد برخیبرهنگیِ آدمها در عمومِ فرهنگهای کنونی ۔جز نز
پوشيده  ؛ ولی آيا انساهنا رختشود می۔ رذيلت مشرده زَيند  میبسيار ابتدايی

 اند؟ اند يا برهنه؟ مگر آدمها صدها هزار سال برهنۀ مادرزاد نزيسته بەدنيا آمده
 اگر برهنه زيسنت خالف نظم طبيعت انسان حق دارد کە از خودش بپرسد کە

  رذيلت ناميد؟ را  نباشد از چە رو بايد کە آن
ئی برای نگهداری  ناميم روزگاری بەعنوان وسيله چە کە ما رخت می آن

ايم، و هيچ مفهومِ ديگری  خويشنت در برابر سرما و تابشِ گرما ابداع کرده بوده
مان  سپس زمانی فرارسيد کە متوجه شديم وضعيت جامعه. هم نداشته است

 سبب حتريک جنسی بسياری از ئی است برهنه بودِن زن در برابرِ مرد بەگونه
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لذا . آوَرد آمدهای ناگواری را برای افراِد جامعه بەدنبال می شود و پی مردان می
. ياد گرفتيم کە زنی کە مربوط بەما است برهنه دربرابر مرداِن ديگر ظاهر نشود

سپس زمانی رسيد . اين بەمرور زمان تبديل بەسنت و آدابِ زيسنت در مجع شد
.  تنِ زن در مجع را خالف آدابِ زيسنت در مجع و رذيلت مشرديمکە برهنه بودِن

اند و  ولی هنوز هم هستند اقوامی کە با اين سنت و آدابِ زيسنت آشنا نشده
شان هيچ رذيلتی نيز در اين  گردند، و افراِد جامعه زنانشان برهنۀ مادرزاد می

  . بينند برهنه زيسنت منی
رذيلت در زماهنای دوری در جوامعِ اگرچە مفهوم خير و شر و فضيلت و 

بشری ابداع شده بود، دينهای متأخرتر کە ما دين توحيدی ناميم بە بازتعريِف 
خير و شر و فضيلت و رذيلت پرداختند و بسياری از سنتها و آدابِ ديرينه کە در 
جوامعِ خودشان داشتند را فرماهنای آمده از آمسان مشردند کە ختطی از آهنا 

چنين است کە امروزه نيز در بسياری از . و کيفر بەدنبال داردجايز نيست 
داران ارزشهای ديرينه ۔اگر دستشان  شوند پاس جوامعی کە اسالمی ناميده می

رمحانۀ زنانی  کُنان بەسرکوبِ بی»هنی از ُمنکَر«برسد۔ تيغ و دار بەدست و 
. کنند ناميده شده است را مراعات منی» حجابِ اسالمی«چە  روند کە آن می

داری  کوشند کە از احکامِ اسالمیِ رخت پوشيدن پاس اينها با اين کارشان می
راْه مردم را از افتادن  پندارند، و از اين کنند کە فرماهنای آمده از آمسان می

پندارند و از مورِد خشمِ خدایِ آمسان قرار گرفنت و از  چە کە دامِ شيطان می بەآن
نزِد . دی ديدن در زندگیِ پس از مرگ بازدارندفرجامِ جهنمی شدن و کيفرِ اب

و » ُمنکَر«اينها ديده شدِن خبشی از پوسِت تنِ يک زن توسط يک مرِد بيگانه 
بر » بدحجاب«يا » حجاب بی«رذيلت است، ولی آزاری کە زِن موسوم بە 

است » هنی از منکر«کە نتيجۀ  بيند نه تنها شر و رذيلت نيست بل دسِت آهنا می
  .  استکە فضيلت
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   های دينیپيدايش حاکميت
تر  با گستردگیِ بيشترِ مجاعتها و تشکيل روستاهای پرمجعيت و پيچيده

ها کە نوعی تقسيم کار  ها و حرفه شدن شکل زندگی اجتماعی و ابداع شدن پيشه
شد، توليت معبد و رياسِت امور دينی نيز ختصصی شد، و افراد  را باعث می

 نسلهای بعدی متوليان وراثیِ دين و معبد و خاندان رهرب سادۀ اوليه در
منايندگان خاص ايزدان در روی زمين شدند، و با تشکيل شدن جامعۀ شهری، 
بزرِگ اين خاندان در عين حال کە رهرب دينی بود رئيس شهر يعنی شاه نيز شد، 
و حاکميتی تشکيل شد کە رياستش در دست مردی بود کە گزيدۀ ايزدان و 

گونه بود کە در خبشی از جامعۀ بشری  اين. شد نداشته میمنايندۀ آمسان پ
  . پديدار گرديد» پيامربشاه«

سومريان کە خنستين شهرها را در خاورميانه و مشخًصا در نواحی جنوبی 
سرزمينِ ميان دو رود دجله و فرات ۔در زمينهای واقع در جنوب بغداد تا بصره 

اند،  هائی کە برجا هناده تيبهو جنف در عراق کنونی۔ تشکيل دادند، بنا بر ک
اند کە روزگاری نياگانشان  معتقد بودند کە شاهانشان شخصيتهائی آمسانی

اند، و در روزگاری  برای اداره کردن امور جهان در کالبد انسانی حلول کرده
شد تاج شاهی و معبد و اثاث و زيورآالت  ديرينه کە آغاز جهان پنداشته می

اند کە برای  اند و مقدسينی آمسانی بوده  آوردهمعبد را از آمسان با خود
شاهان شهرهای سوِمر، هم رياست . اند پادشاهی و ادارۀ امور بشر بر زمين آمده
آهنا بەاين مفهوم خدازادگاِن مقدس و . دينی را داشتند هم رياست سياسی را

 شدند کە جان و مال مهگان را در اختيار بر روی زمين مشرده می» َولیِ مطلق«
زيستند بەخاطر  خود داشتند و زمين ازآِن ايشان بود و مردمی کە روی زمين می

  . بری از آهنا آفريده شده بودند خدمت بەآهنا و فرمان
يی  سو، جوامع خاورميانه از اوائلِ هزارۀ چهارم پيش از مسيح بەاين
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های گوناگوِن طبيعت بودند  عموًما جوامع دينی بودند، و ايزدانی کە جلوه
سياسیِ اين  رهربان دينی. کردند سط منايندگانشان برآهنا حکومت میتو

جوامع بەمنظور تنظيم روابط اجتماعیِ مردم قوانين و مقرراتی را کە مدعی 
کردند و بەمردم تلقين  بودند از جانبِ ايزدان از آمسان نازل شده است وضع می

بنابر . ند رسيدکردند کە با پيروی و اجرای آهنا بەآرامش و سعادت خواه می
کردند هرگونه ختطی از اين احکام و قوانين و  تلقينهائی کە اين رهربان می

مشاری  انگيخت و دردها و رجنهای بی مقرراِت آمسانی خشم ايزدان را برمی
آورد  فشان و زلزله و وبا۔ را بەدنبال می ۔چون طغيان رودخانه و صاعقه و آتش

  . شد و گاه سبب نابود شدن آبادی می
کە بازمانده از دوران » گاميش گيل«در يکی از الواح منظومۀ بلندباالی 

کهن سوِمری است و در دوران آشوری بازنويسی شده است، آمده است کە 
مردمِ جهان سرکش شدند و سر از اجرای فرماهنای ايزدان و منايندگان آهنا 

 رهرباِن مبعوِث برتافتند و ارادۀ خودشان را فراتر از ارادۀ ايزدان و فرماهنای
ايزدان قرار دادند؛ درنتيجه خشم ايزدان برانگيخته شد، و ايزدان تصميم 

آهنا برای مهين . گرفتند کە نسل اين بشرِ نافرمان را از روی زمين براندازند
منظور توفان سهمگينی مهراه با آهبای انبوهی از آمسان فرستادند و مردم و 

 رحم و شفقت يکی از اين ايزدان بود کە آباديها را نابود کردند؛ و اگر نه
خواست در برنامۀ نابودگری بشريت شرکت داشته باشد، مردمِ جهان  منی

انديش و مهربان، بەدور از چشمِ جممعِ  اين ايزِد عاقبت. بەکلی فنا شده بودند
ايزدان، ارواح خبشی از انساهنای نيکوکار را در کشتی هناد تا از نابودی برهند 

گر زندگی را از سر گيرند و جهان را آباد سازند؛ و  بارِ ويران وفاِن سيلو پس از ت
 ديگرباره خدازادگانی بەشکل ١.چنين بود کە نسل بشر بر روی زمين ماند

                                                 
اين مهان داستان است کە بعدها انبيای اسرائيلی در کتابشان بازنويسی کردند و . 1
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انسان از آمسان آمدند و مهچون نوزاِد بشری از شکم زنانی مقدس زاده شدند 
گونه کە  را آنسپس رياست معبد و قدرِت سلطنت را بەدست گرفتند تا جهان 

   ٢.ارادۀ ايزدان است اداره کنند
سياسی برای احنصاری کردن امتيازات ناشی از  تالش رهربان دينی

قدرت و رهربی در خاندان خودشان، و جلوگيریِ احتياطی از هرگونه امکان 
نقل و انتقال اين امتيازات از اين خانواده، ابداع يک سلسلۀ تازه از اساطير و 

 سده ۳۵در سوِمر و مصر کە حدود . نی و عقيدتی را بەدنبال آوردهای دي افسانه
پيش از مسيح امارهتای شهری تشکيل شد، عقيده بر اين بود کە خدايانْ 
                                                                                                          

گفتند کە در زمان يکی از پيامرباِن ما کە نامش نوح بوده و بەارادۀ خدای ما 
ربِ ما مسلمانان هنوز در مکه بود مهين سپس وقتی پيام. ۔يهوه۔ رخ داده است

داستان را اهللا تعاىل بر دسِت جربئيل برای پيامرب ما فرستاد و در قرآن کريم نوشته 
گفته شده کە نوح را اهللا تعاىل فرستاده بود تا مردم را مسلمان کند، و نوح هنصد . شد

گوش نداد، حتی و پنجاه سال تالش کرد تا مگر مردم را مسلمان کند ولی کسی بەاو 
زن و پسرِ خودش نيز مسلمان نشدند، و فقط چند تنی کە اهللا تعاىل بەآهنا عنايت 

اهللا بر مردم جهان خشم گرفت و عموم مردم را در توفاِن . داشت مسلمان شدند
باری کە در اثرِ آن آْب سراسر جهان را فراگرفت نابود کرد، و آن چند تنی کە  سيل

ئی کە نوح پيش از توفان و باران ساخته بود   نوح در کشتیمسلمان شده بودند مهراه
افتد نوح از هر خزنده و درنده و  کە نسل جانوران از دنيا ورنه نشستند، و برای آن

. ئی کە در جهان هست يک جفِت نر و ماده را گرفته بەکشتی برد گزنده و چرنده
ايستاد، و چون » جودی«کە آهبا اندکی فروکش کرد بر روی قلۀ کوِه  کشتی پس از آن

زمين آهبا را بەفرمان اهللا در خود فروبرد اينها از کشتی پياده شدند و جانوران نيز 
 . پياده کرده شدند و ديگرباره در جهان پراکنده گشتند

در بابِ ششمِ ِسفرِ آفرينشِ تورات اسرائيليان کە گويا بر موسای پيامرب وحی شده . 2
 پسران بسيار داشت کە  نيزخدا.  بسيار زيبا بودنددميانآدختراِن بوده نيز آمده کە 

 را از آن باال ديدند و عاشقشان  آدميانپسران خدا دختراِن. زيستند در آمسان می
 با آهنا درآميختند، و از اين آميزش پسرانی بەدنيا آمدند آمدند وشدند و بر زمين 

 . َور گشتند  شاهان نام و دارای روح خدا بودندشان کە شاهان روی زمين شدند و مهه
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اند و شاهانْ منايندگاِن منصوب و مورِد خطابِ آهنا بر روی  صاحبان اصلی زمين
ودات را بنابر باورهائی کە در سوِمر و مصر ابداع شد، زمين و موج.  زمين

خدايان آفريده و در اختيار بشر قرار داده بودند تا بشر آن خدايان را بستايد و 
بپرستد و عبادت کند و قربانی بەآهنا تقديم دارد و بەراههای گوناگونی 

بەعبارت ديگر، انساهنا را خدايان ساخته . خشنودی آهنا را بەدست آوَرد
بشر وظيفه . ايان بردگی کنندبودند تا برای خدايان و رهرباِن برگزيدۀ خد

داشت کە از قوانينی کە توسط خدايان نازل شده بەرهرب سپرده شده بود 
شد  اطاعت کند و در راه خشنودیِ رهرب کە منايندۀ خاص خدايان پنداشته می

چيز حتی  کرد، مهه اين قوانينِ آمسانی کە رهرب بەمردم ابالغ می. تالش کند
آورد و او را بەخدای مقتدر روی زمين در   درمیانساهنا را بەمتلک پيامربشاه

بايست کە برای خدمت  از آجنا کە هر عملی می. کرد منطقۀ خودش تبديل می
بود، و رهرب نيز چون با گذشت زماهنا و نسلها باور کرده بود کە واقًعا  بەخدا می

از تبار خدايان و برای خدايان است، خود را در خدمت بەمعبد قرار داد و 
يع و هنر را بەخدمت معبد درآورد، و برآن شد کە باشکوهترين و زيباترين و صنا

ترين خانه را برای خدايان بسازد و مردم را بەخدمت کشتزارها و  پردرآمد
باغستاهنای متعلق بەاين خانه ۔که مهه ازآِن خدايان و حتويلِ بشر بود۔ 

سازان و نگارگران و  نهاين امر بەنوبۀ خود مستلزم آن بود کە هبترين خا. بگمارد
. ئی بەخدمت گرفته شوند پيکرتراشان و هنرمندان برای ساخنت چنين خانه

آمدند بەخاطر  مردمی کە بەامر رهرب بەخدمِت شکوه دادن بەاين خانه درمی
کە خدايان و رهرب از آنان خشنود شوند مهۀ تالششان را در ارائۀ هبترين و  آن

بردند، و مهين امر شکوفايی  د بەکار میبيشترين جتاربشان در ساخنتِ معب
صنعت و هنر را بەدنبال آورد؛ زيرا تالش برای شکوه خبشيدن بەمعبد سبب 
شکوفايی هرچه بيشترِ هنر شد و درنتيجه شاهکارهای هنری مصر و سوِمر و 

  .  را بەوجود آورد)عيالم ( و خوزّيەبابل
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و توسعۀ معبد تر شدن شکل مراسم عبادی  رشد مجعيِت شهری و پيچيده
بەعنوان منايندگان ) پيامربشاه(اين نياز را پديد آورد کە کسانی از خاندان رهرب 

او ادارۀ معبد و امور مربوط بەقربانی و دريافت هدايا و نذورات و نيز پيشوايیِ 
اين امر بەنوبۀ خود مشاری از رهربان دينی طرازِ . مراسم عبادی را اداره کنند

 يا طايفۀ پيامربشاه بودند پديد آورد کە بەمرور زمان دوم را کە از خاندان
افراد اين طبقه عموًما از مهان . دادند) فقاهت(تشکيل يک طبقۀ کهانت 

امتياز تبديل  يافتۀ سنتی بودند کە اکنون بەيک طبقۀ صاحب خاندان تقدس
نگريستند و  نژاد و فرابشری می شده بود و مردم بەآهنا مهچون افرادی آمسانی

کردند کە امر ارتباط با آمسان در  اثر تلقينهای خوِد اين رهربانْ گمان میدر 
گُزاران، جادوگران،  گويان، خواب اينها کاهنان، غيب. اختيار اينها است

سازان بودند کە ۔بنابر تلقينهای خودشان۔ از اسرار آمسان  بينان، و طلسم فال
يندۀ انساهنا آگاهی دارند، شدند و عقيده بر اين بود کە از آ مطلع پنداشته می

شدند را از انساهنا دور  دردها کە گزندهای موجودات نامرئی پنداشته می
افزايند و عمر  کنند، و بەدرخواسِت آهنا خدايانْ بر مال و اوالد پيروانشان می می

اينها را مردم ۔در اثر تلقينهای خود اينها۔ چنان . کنند پيروانشان را دراز می
 پنداشتند کە گمان افتاد خيرات و برکات بەسبب وجود موجودات مقدسی
سالی و فقر نيز در اثر  بارد و شر و تباهی و بيماری و خشک اينها بر زمين می

  . آيد خشم و نارضايتی اينها برسر مردم می
آوردهای دين در دنيای کهن  يکی از اثرگذارترين و سودمندترين دست

ترين انقالب را در  خوزيە بود کە مهمابداع نگارش و خط در سوِمر و مصر و 
خط در آغاز بەوسيلۀ رهربان دين و متوليان معابد . تاريخ بشر بەوجود آورد

آهنا فرماهنائی را کە مدعی بودند از آمسان بر آهنا فرود آمده است . ابداع شد
توانستند کە  نگاشتند و خودشان می بەشکل رمزهائی بر خشت يا سنگ می

اش يک وديعۀ آمسانی  درنتيجه، خط در مراحل اوليه. ندمفهومش را درک کن
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٦٧  خوانيم چرا تاريخ می

پنداشته شد کە خدايان از آمساهنا بەمنايندگان خاص خويش داده بودند تا 
حتی پنداشته . احکام و عبادات را بەوسيله آن بر الواح گلی و سنگی بنگارند

 شود و بە شد کە الواحِ نوشته شده و آمادۀ حاوی احکام از آمسان آورده می
بەبيان ديگر، رهرباِن دينی بەمردم القا کردند کە . گردد پيامربشاه حتويل می

هائی  خط از آمسان فرود آمده است و خدايان احکام خويش را بر لوحه
نگارند و بەمنايندگانشان کە در روی زمين امور مردم را در دست دارند  می
اندِن رموزی کە بر سپرند تا مردم از آهنا تبعيت کنند؛ و مهين خدايانْ خو می

اين امر امتياز . دهند اند را بەمنايندگانشان ياد می اين الواح حک کرده
آورد و بر تقدس آهنا  گيری برای متوليان دين و کاهنان بەدنبال می چشم
شدند،  ساخت کە مورد خطاب آمسان پنداشته می افزود و از آهنا افرادی می می

توانند خواست خود را بەاجرا  ه کنند میشد هرگاه اراد افرادی کە پنداشته می
آيد، و اگر کسی با آهنا خمالفت ورزد  درآورند و هرچه اراده کنند بەاجرا درمی

  . و گرفتار درد و رنج خواهد شد بەخشم آمسان گرفتار خواهد آمد
اش پيامربشاه بود، و مردمی کە  های کشاورزی ازآِن خدا و مناينده زمين

بايست کە درصدی از حمصوالت را بەعنوان  کردند می روی اين زمينها کار می
بەخاطر تعيين مساحت زمينهای زيرِ . سهم خدا و پيامربشاه حتويل معبد دهند

آمد، و بەعبارت ديگر برای  کشت و برآورِد حمصوالتی کە از آهنا بەدست می
ط هائی توس تعيين مقدار مالياتی کە کشاورز ُمکَلَّف بود بەمعبد بپردازد، شيوه

گيریِ زمين و تعيين مقدارِ درآمد حمصول ابداع شد کە  کاهنان برای اندازه
بەزودی بەپيدايش نوعی هندسۀ ابتدايی و نوعی حساب ابتدايی و نيز واحد 

 کە اساس عدِد رياضی را شدبەزودی رمزهائی ابداع . گيری اجناميد اندازه
ئی کە بەمعبد تشکيل داد، و کاهنان برای در دست گرفنت حسابِ مالياهتا

های گلی با نوِک نی مورد استفاده  شد برای نوشنت بر روی لوح پرداخته می
  . تر ابداع شد گونه بود کە نوشنتِ عمومی قرار دادند، و اين
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عقيده بەآمسانی بودن ذاِت پيامربشاه باعث ابداع عقيده بەجاودانگی 
 برای پيامربشاه کە .او، و بەَتَبعِ آن عقيده بەادامۀ زندگی او پس از مرگش شد

مهۀ مردم در زير فرمانش بودند دشوار بود کە بپذيرد کە مهچون مهۀ مردم 
مرگ برای انساهنای ديرينه چيز . شود چيز متام می ميرد و پس از آن مهه می

های برخی داستان تالش» گيلگاميش« از منظومۀ فرازهائی. انگيزی بود هراس
در يکی از آهنا پادشاهی بەنامِ . ستاز شاهاِن سومری برای گريز از مرگ ا

 و نزد شود تا بەآمسان بينيم کە سوار بر باهلای يک عقاب می  را میايتانَە
ولی .  و جاودانگی هستداند کە در آمسانْ مرگ نيست  برود، زيرا میخدايان

گردد و آمسان  شود کە زمين از ديدش ناپديد می وقتی چندان از زمين دور می
داند کە رفنت بەآمسان برای آدمها مقدور  رسد می نظر مینيز هنوز دور بە

 ولی هم او و هم عقاْب .خواهد کە او را بر زمين برگرداَند نيست، و از عقاب می
   .ميرند افتد و با هم می اند، و عقاب از آن باال بر زمين می خسته شده

 در صدِد بينيم کە  را میگيلگاميش پادشاهی بەنامِ ديگریداستاِن در 
 ولی کند  و در اين راه سفرهای دور و دراز میيافنتِ طلسم جاودانگی است

 هبترين دوست و مهراز و مهسفرش و وقتی ٣اجنامد،  بەناکامی او میتالشهايش
و باور  شود  چشمانش بر روی حقيقِت ميرندگیِ آدميان گشوده میميرد او می
 يک روزی  کەه بايدزَيد خواه و ناخوا روی اين زمين میبر  کە هرکه کند می

خواهند کە کسی جاويدان مباند،  سبب است کە خدايان منی مبيرد؛ و اين بەآن
 معمولی کە زِنيک .  خودشان باشدبرایخواهند کە جاودانگی  کە می بل

دانسته و اهلِ  مدت بودِن زندگیِ آدميان را امری مقدرکردۀ خدايان می کوتاه
 بەگيلگاميش  نيزديده کە هست  بوده و زندگی را مهين میشادی و خوشی

                                                 
برای » ذوالقرنين« بەنام يی افسانه يک حکيمِ  ناکامِو تالشِ» زندگانیآب «افسانۀ . 3

 .شده از مهين داستاِن ديرينه است  روايِت بازسازی،يافنتِ آن
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دهد کە انسان برای مردن آفريده شده است، و آرزوی تو برای يافنتِ  اندرز می
گويد کە  او بەگيلگامش می. رازِ زندگیِ جاودانە يک آرزوی بيهوده است

هدِف زندگیِ گذرا و ناپايدارِ انسانی جز اين نيست کە انسان در اندازۀ تواِن 
  : شده دست يابد دِت ملموس و شناختهخويش بکوشد تا بەسعا

دست از تالش : ريزِ ميخانه بەگيلگاميش گفت اين سخنی است کە باده
خدايان در مهان روزی کە . ای خنواهی رسيد بەآنچه خواهان! بردار

جهان را بنا هنادند زندگی جاويد را بەخودشان اختصاص دادند، و 
تا زنده استی . يرندمقرر کردند کە مهۀ افراد بشر بايد يک روزی مب

بکوش کە خوش باشی؛ برقص، شادی کن، رخِت زيبا بپوش، سر و 
تنت را بشوی و خود را پاکيزه بدار، دست کودکت را بگير و با او بازی 

ات بگذار و او را بنواز، تا زنده استی از  کن، سر مهسرت را بر سينه
  . زندگيت هبره برگير

ش کە لوحِ هفتمِ آن است حکيمی در فرازِ ديگری از منظومۀ گيلگامي 
هايش را   کە در عالَمِ رؤيا بەدنيای پس از مرگ رفته است ديدهاَنکيدوبەنام 

  : گويد برای گلگاميش چنين بازمی
راهی کە . ئی کە هرکە واردش شد ديگر از آن بيرون خنواهد آمد خانه

جائی کە ساکنانش نه . هرکە گام در آن هناد ديگر برخنواهد گشت
خورد و نوششان چيزی جز خاک . بينند و نه هيچ پرتوی ئی می یروشن

ئی  گاه روشنايی زيند و هيچ مهيشه در تاريکی می. و گرد نيست
من شاهان را در آن خاکستاِن تاريک ديدم کە تاجهاشان بر . بينند منی

  .خورد، و سرهنگاِن پيشينه را زمين افتاده بود و خاک می

 مرگ گريزی نيست، ولی پيامربشاه خودش را گرچه بشر دريافته بود کە از
پنداشت کە پدرانش کە پيش از او  مشرد، و می يک موجود آمسانی می
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دهند، و  اند و در آجنا بەزندگی ادامه می اند بەکشور آمسانی برگشته درگذشته
او نيز در آينده بەمهان کشور برخواهد گشت و مهچنان بەسلطنت ادامه خواهد 

 از انديشيدن بر روی اين مسئله بەتناسبِ آرزوهايش حتًما او پس. داد
داد پدران و نياگانش پس از مرگشان در  ديد کە بەاو نشان می رؤياهائی هم می
کنند؛ و مهين رؤياها عقيدۀ او  شان سروری و پادشاهی می کشور آمسانی

  . کرد بەجاودانه بودن خود و پدرانش را تقويت می
آفرينند؛ و در  رهای بشر را رؤياهای او میبيشينۀ اوهام و خرافات و باو

اند رؤياها نقش بسيار مؤثر در  تر بوده انديش زماهنای قديم کە مردْم ساده
  . اند باره داشته اين

ُمرد، در توجيه جاودانگی  ئی می کە پيامربشاه بەماننِد هر آدمِ عادی چون
باری کە بشر  شايد خنستين. خودش عقيده بەوجود روح جاويدان را ابداع کرد

 در بدنش پی برد وقتی بود کە ماری از يک )جان( روح بەوجود چيزی بەنام
سوراخ بسيار ريزی کە بر روی پوست کسی ايجاد کرد جان او را از اين سوراخ 

گونه بودِن  پس از پرسشهائی کە بشر دربارۀ چه. ريز بيرون کشيد و با خود برد
 کە جنين انسانی وقتی توسط خدايان در جان از خويشنت کرد بەاين َتَوهُّم رسيد

شود يک چيزی ماننِد باد توسط موجوداتی کە برای ما  شکم مادرش هناده می
. شود و اين جاِن او است اند وارد بدن او کرده می اند و از آمسان آمده ناشناخته

جان را در زباهنای سامی . ميرد هرگاه اين جان از بدنش خارج شود او می
. گوئيم» باد«است کە بەفارسی » ريح«تلفظ ديگری از » روح«. گفتند» روح«

خوانيم کە وقتی خدا اراده کرد کە کسی مبيرد يک  هنوز هم در افسانۀ دينی می
را از راه سوراخ » روح«آيد و  موجودی کە برای بشر شناخته نيست از آمسان می

  . ميرد برد و آن شخص می دماغِ او بيرون کشيده با خود می
ئی وجود داشت کە  ق اين باور، در کالبِد خاکیِ پيامربشاه روح ويژهبرطب

خبشی از روح خدا بود و با ارواح انساهنای معمولی تفاوت داشت؛ و پيامربشاه 
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اما از آجنا . گشت تا بەزندگی آمسانيش ادامه دهد مرد بەآمسان برمی وقتی می
تقال رعايايش با او بود، ضرورت ان بايست کە شاه می کە او در آمسان نيز می

. بەپيش آمد، و بەدنبال آن عقيده بەزندگیِ اخرویِ افراد معمولی نيز مطرح شد
رودان شکل روشنی نيافت، در مصر باستان حمورِ  اين عقيده گرچه در ميان

برطبق اين عقيده، مهۀ افراد بشر دارای . اصلیِ عقيدۀ دينی را تشکيل داد
گشت، و هر فردی پس از آن  ن بەآمسان برمیارواح جاويدان بودند کە با مرگشا

  . گرفت را ازسر می) َحياِت اُخروی(درنگ زندگی ديگر  مرد بی کە می
اين باور تا امروز بەصورت زنده شدِن مرده در قرب و زيسنت در دنيای 

  . ديگری کە برای بشر ناشناخته مانده است ادامه يافته است
متولی دين و منايندگاِن  گراِن سلطهعقيده بەزندگیِ پس از مرگ را ِصرفًا 

ديدند بر  کە در رؤياهاشان مردگان را می کە انساهنا چون  ابداع نکردند؛ بلخدا
های  بينند شکل ديگری از ديده در خواب میچە   آناين توهم افتادند کە

اند در جاهای ديگر دور از  بيداری است، و بنابر آن گمان افتاد کە آنان کە مرده
از اين رؤياها و پندارها بود . اند برند و با اين جهان در ارتباط سر میمهگان بە

  . کە عقيده بەزندگی پس از مرگ تقويت شد و دوام و استحکام يافت
کە  بنابر توّهمی کە بر ذهنِ بشرِ اوليه حاکم بود، پيامربشاه پس از آن

 بسيار شد بر خبشی از آمسان کە کشتزارها و باغستاهنای بەآمسان منتقل می
جهانی و سراهائی بسيار شکومهندتر از  خرمتر از کشتزارها و باغستاهنای اين

کرد، و رعايايش نيز پس از مرگشان  جهانی بود سلطنت می سراهای اين
بنابر اين عقيده، . شدند تا باز بەخدمت او درآيند بەمملکت او فرستاده می

پيامربشاه و هرکس برحسب اطاعت و خلوصی کە در اين زندگی نسبت بە
خدايان داشت، در زندگی ديگر از سعادتی متناسب با باورها و کردارهايش 

  . شد برخوردار می
اين جنبه از عقيدۀ انساِن باستانْ موضوع سعادت و شقاوِت اخروی را 
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گونه کە زندگیِ انساهنا در اين جهان در  بەوجود آورد، و گمان افتاد کە مهان
آينده نيز در اختيار اواست، و او است کە تعيين سلطۀ پيامربشاه است، زندگی 

. گونه بەزندگی اخرويش ادامه دهد خواهد کرد کە هرکدام از رعايايش چه
کوشيدند کە مهۀ توانشان را در راه جلب  بەسبب چنين تلقينهائی، رعايا می

خشنودیِ پيشوا و افراد خاندانش بەکار گيرند، و مرتکب عملی نشوند کە 
  . بار سازد شان را مشقت  را بەدنبال داشته باشد و زندگی بعدیناخشنودی آهنا

های  اختيار و اراده و اسير خواسته انسان در دنيای کهن يک موجود بی
 بود، و زندگی و مثرۀ کارش در خدمت پيشوايان قرار  و رهرباِن دينیحاکمان
زير و  ترس از شقاوت اخروی اورا بەموجودی مطيع و سربه. داشت
اميد بەجلب هرچه بيشتر رضايت . شده تبديل کرده بود رداری تسليمب فرمان

شد کە بشرِ دنيای قديم مهۀ فکر و هنرش را با جان و دل در  خدايان سبب می
اين خلوص . راه حتی از جانش مايه بگذارد خدمت معبد قرار دهد و در اين

و ساخت کە مهۀ عمرش برای خدا  عقيدتی و ايمان پاک از او موجودی می
کرد و دلش بەاين خوش بود کە خدايان و پيشوايان از  معبد و پيشوا بيگاری می

خبتی وارد خواهند  او خشنود استند و او را در زندگیِ ديگرش بەسرای خوش
کرد و در آجنا در خدمت پيشوا در سرزمين جاويدان خواهد زيست و باز هم در 

رسنگی و فقر اخروی در ملک پيشوا در آمساهنا خدمت خواهد کرد و از بيمِ گ
  . امان خواهد ماند

انگيز و  مثرۀ اين ايمان و خلوص و بيگاریِ دائمی، شاهکارهای شگفت
رودان و مصر و خوزّيە بود کە خبش عظيمی از آهنا  شکومهنِد معماری ميان

کند و روح انسان را در برابر  هنوز در زير آمساِن مصر چشم جهانيان را خيره می
مثرۀ موهوم و منفی اين . دارد شکومهند بەکرنش و تعظيم وامیهای  اين ساخته

عقيده نيز عشق تومهی و ادعايی بەپيشوا و ُمراد بود کە هنوز هم کم و بيش در 
برخی از جوامع بەصورت عشق بەخدا و عشق بەانبيا و اولياء و معصومين 
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. ده گرددتداوم دارد؛ زيرا بشر هنوز نتوانسته است کە از کليِت ميراث کهن بري
گويند و معصومين را اختيارداراِن  می» قَسيُم اجلَنَِّة والّنار«احاديثی کە سخن از 

جهان اگر يک «گويند  دانند، و احاديثی کە می تعيين فرجام اخروی انساهنا می
شکل ديگری از مهان » حلظه از حجت خالی شود زير و زبر خواهد شد

ە برای بشريِت امروزی مانده است، باورهای تومهیِ انساهنای باستانی است ک
وپاگير برهانيم، و هنوز  ايم کە خود را از اين ميراِث دست و ما هنوز نتوانسته

پنداريم و  برای خشنود کردِن کسانی کە منايندگاِن زندۀ آمسان بر روی زمين می
  . پذيريم درانيم و بسا رجنها را بر تن و جامنان می ناميم جامه می می» ولیِ امر«

  پيدايش پادشاهيها و دينهای فراگير 
اميراِن شهرهای سوِمر و . طلب و آزمند است گر و برتری انسان ذاًتا تالش

ناپذير برای حتميل  طلبانه و جنگهای خستگی مصر کە در اثر تالشهای توسعه
عقيده بە ايزداِن خودشان بر پرستندگاِن ايزداِن کوچکتر و در اثر تسلط بر 

شان قلمرو حاکميتشان را گسترده بودند در مراحل بعد  یروستاهای پيرامون
جنگهای . سياسی بر اميرنشينهای مهسايه برآمدند درصدد گسترش نفوذ دينی
طلبِ شهرها پيروزی برخی از آهنا و نابودی برخی  جهادگرانۀ اميراِن گسترش

ديگر، و درنتيجه گسترش قلمرو مشاری از آهنا بەحساب شهرها و آباديهای 
  . ها تشکيل شد ب را درپی آورد، و پادشاهیمغلو

رودان جنگ  طلبانۀ دنيای کهْن در مصر و ميان عموم جنگهای توسعه
با غلبۀ . منايندگان خداها و بەعبارت ديگر جهاد برای گسترش دينِ خود بود
افتادند و  هر امير برشهرهای اطراْف خداياِن شهرهای مغلوب از امهيت می

داد و  موقعيت خدای بزرگ و برتر را بەخود اختصاص میخدای اميرِ پيروزمند 
معبد امير پيروزمند کە اکنون شاه بزرگ بود نيز بەمعبد بزرگ و مرکزی کشور 

  . شد نوين تبديل می
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حدود پنج هزار سال پيش از زماِن ما اميرنشينان مصر مغلوبِ دو اميرِ 
ال و ديگر در يکی در مش(مقتدر شدند و دو کشور پادشاهیِ نسبًتا هپناور 

های بعد  تأسيس شد؛ و تالش هرکدام از شاهاِن اين دو کشور در دوره) جنوب
برای تسلط بر قلمرو يکديگر پيکارها و جنگهای مدامی را بەراه انداخت کە 

 سال پيش از مسيح در مصر ۲۴۰۰سراجنام بەتشکيل يک امپراتوری در حوالی 
مشترکًا ) يکی َرع و ديگری آمون(اجناميد کە هردو خدای برترِ مشال و جنوب 

کە پيشترها فرزند يک خدا بود ) فرعون(راندند، و پيامربشاْه  برآن فرمان می
اکنون تبديل بە فرزند هردو خدا شد کە اکنون نامِ نوين ) خدای منطقۀ خودش(

  . گرفت  گرفته بود و مهچون يک خدا مورد خطاب قرار میرع آمون
) رئيس قبايل اَکّاد(پيش از مسيح سارگون  ۲۳۵۰رودان در حوالی در ميان

در ماورای مرزهای مشالیِ سوِمر با تسخير اميرنشينها و تسلط بر امارهتای 
سوِمری تشکيل يک پادشاهی هپناور داد و قلمروش را در برخی نواحیِ 
ماورای غربیِ فرات نيز تا حلبِ کنونی گسترش داده خنستين امپراتوری تاريخ 

اد هناد، و خدای بزرگ اکّاد تبديل بەخدای برترِ سراسر کشورِ خاورميانه را بني
  . گاِه عمومی شد هپناورِ او، و معبدش قبله

پيشترها در جوامع روستايی، هرکدام از روستاها خدا و مراسم دينی و 
معبد و دين خاص خودش را داشت کە با خدا و دين روستاهای ديگر متفاوت 

نشين، خدای بزرِگ اميرنشين بەخدای برتر با تشکيل امير. يا در ستيز بود
روستاهای تابعه تبديل شد؛ و پس از آن کە کشور هپناور تشکيل شد، خدای 
پادشاه در مرتبۀ خدای بزرگ کشور قرار گرفت و پرستش او بەاقوام مغلوب 
حتميل شد، خدايان روستاها و شهرهای مغلوب يا از درجۀ اعتبار انداخته 

 معبِد. افتاد يا بەخدايان درجۀ دوم تنزل داده شدندشان َور شدند و بندگی
 مرکز مسلط دينی شد و فعاليتهای هنری و معماری  تبديل بە کشورخدای بزرِگ

خدايانی کە بەمجاعاِت تسخيرناپذير تعلق داشتند يا . در خدمت آن قرار گرفت
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رسان و ديوهای پليد  خدايان سرزمينهای دمشن بودند بەموجودات آسيب
در اين دوراهنا . شد می) لعنت(شدند و در مراسم عبادی بەآهنا نفرين تبديل 

بود کە خنستين شکل تصور از رقيب خدا و دمشنِ خدا و ديو و ابليس و شيطان 
  . پديدار گشت، تصوری کە تا امروز برای بشريت بەارث مانده است

 و باورها و زباهناکشور پادشاهی کە اميرنشينهای متعدد با مجاعات و 
آوردهای دينی و متدنیِ گوناگون را زير چتر واحد درآورده بود مجاعات  دست

های  کرد و تبادل جتربه و اقوام و جتاربِ تاريخیِ آهنا را بەهم نزديک می
تاريخْی شکوفايیِ متدنی و فرهنگی و درنتيجه رشد اجتماعی را بەدنبال 

های بشری و سپس  رمه پيشترها و در زماهنای بسيار دورتر، هرکدام از .آورد می
زيستند برای خودشان زبانی ابداع  هرکدام از مجاعاِت بشری در هرجا کە می

کە در سرزمينِ نسبًتا کوچکی  کردند؛ چنان کرده بودند و با يکديگر ختاطب می
زيستند دهها  ارتباط با يکديگر می کە دهها مجاعِت پراکندۀ دور از هم و بی

تشکيل اميرنشينها کە . ا يکديگر شکل گرفته بودزباِن بومیِ خمتلف و بيگانه ب
مستلزم سلطه بر زمينها و مجاعاِت پراکنده و يکی کردِن آهنا بود ضرورِت 
مراوده در مياِن گويندگاِن اين زباهنا را بەپيش آورد و مفردات زبانی پرمشاری 
 .را ابتدا در زباهنای مجاعاِت نزديکتر بەهم و سپس در ميان مهگان رواج داد

 مراودۀ اقوام مغلوب با حکام و کارگزاران دولِت مرکزی و با تشکيل پادشاهيها
متوليان معابد و کاهناِن معبد پيروزمند، ضرورِت آشنايی با زبان پيروزمندان را 

يافت و  آورد و زباهنای بومی زيرِ تأثير زبان قوم پيروزمند حتول می بەپيش می
شد و بەمرور زمان يک زبان  م نزديک میبەزبان حکام و زبان متوليان دينِ حاک

  . گرفت گير حاوی مفردات زباهنای اقوام درون کشور شکل می مهه
ها   در کشور پادشاهی و تعدد جتربه و آباديها اقوام و پرمشاریِگوناگونی

داد،  کرد و صنايع و هنرها را رشد می بەتبادل جتارب صنعتی و هنری کمک می
 صنعتی در کشور رونق اقتصادی و شکوفايی را مبادالت حمصوالت کشاورزی و
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آورد و امکان پرداخت مالياهتای انبوه بەدربار و معبد را افزايش  بەدنبال می
افزود، و اين امر بەافزوده شدن  داد و بر ثروت خزائن شاهی و معابد می می

  . کرد قدرت سياسی دربار و متوليان دين کمک می
 شد تصور خدای جهانی مطرح گرديد وقتی کشور هپناور پادشاهی تشکيل

روايان  گونه کە پيامربشاه رئيس مهۀ فرمان مهان. کە بر مهۀ هستی مسلط بود
تابع خويش در کشور بود، خدای او نيز، هرکدام از مظاهر طبيعت کە بود، 

روای مهۀ خدايان موجود در کشور و خدای مهۀ گيتی  خدای برتر کشور و فرمان
ن مرحله اين باور دينی ابداع شد کە روزی کە خدای در اي. شد پنداشته می

هستی را آفريد مقرر کرد کە آجنا کە معبد مرکزیِ ) يعنی خدای پادشاهی(جهان 
گاه جهانيان باشد، و اساسِ معبد مرکزی  کشور است نقطۀ پرگار مهۀ عامل و قبله

ن مورد مثال اي. با مهۀ اثاث و زيورآالتش در روز ازل از آمسان نازل شده است
رودان   در ميانبابلوقتی دولِت مقتدر . توانيم دربارۀ بابِل ذکر کنيم را می

 مَردوخگونه کە شاِه بابِل شاِه شاهان بود، خدای بابِل کە  تشکيل شد، مهان
  . شد خدای خدايان شد ناميده می

آمده کە خداياِن » اينوما ايليش«در اسطورۀ آفرينشِ بابِلی موسوم بە 
ن در آغاز آفرينْش در مراسم باشکوهی مردوخ را بەعنوان سلطان آمسان و زمي

در وسط شهر ) ايزاگيل: زبان بابِلی به(خويش برگزيدند و برايش خداخانه 
را با انواع زيورها کە از آمسان آورده بودند آراستند، تا  بابِل بنا کردند وآن

رگزيدۀ او بود و برای مهيشه در آن خانه اسکان يابد و بەتوسط پيامربشاه کە ب
  . مورد عنايِت ويژۀ او بود بر جهان حکومت کند

در عقيدۀ دينیِ مهۀ اقوام و مللْ خنستين فردی از بشر کە آفريده شده بوده 
ئی کە  ، و خنستين خانهشد  کە پدرِ مهۀ قوم نيز مشرده مینيای بزرگ شاه بود

 بود، و ادشاهی کشورِ پبرای خدا در جهان ساخته شده بود مهان معبد مرکزیِ
تنها کسانی کە بەمنايندگی از سوی خدای جهان حقِّ رهربی بشر و حاکميت بر 
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جهان را داشتند افراد خاندان مقدس پيامربشاه بودند کە از روز ازل برای 
. بودند  کردن آفريده شده بودند و تا دنيا باقی بود بايد شاه مینبوت و سلطنت

منصوب و منايندۀ بالواسطۀ خدا بر روی رودان  شاه در کشورهای مصر و ميان
شد و عقيده برآن بود کە مهواره مورد خطاب مستقيم خدای  زمين پنداشته می
سپارد و او بەمردم  شود و خدای بزرگ احکام خويش را بەاو می بزرگ واقع می

  . کند روی زمين ابالغ می
در ) م  پ۱۷۵۰پيامربشاِه معروف بابِل باستان، متوفی حدود (حَمورابی

 از خود برجای هناده، نشان داده کە شَمَشنقشی کە در حال کالم با خدايش 
گونه مشش از آمسان آمده و جمموعۀ احکام مکتوب خويش را بەشکلِ  چه

در اين نقش بەوضوح ديده . سپارد تا بەمردم جهان ابالغ کند الواحی بەاو می
 برای تنظيم زندگی )خدای بابل(شود کە محورابی پيامربِ برگزيدۀ مردوخ  می

اجتماعی انساهنای روی زمين است و احکامِ مکتوبِ آمسانی را از دست 
  . گيرد می) خدای قانون و عدالت(مشش 

روداِن کهْن ذاهتائی  مهچون محورابی، مهۀ پيامربشاهان مصر و ميان
شدند کە سلسلۀ تبارشان بەآمسان ختم  برگزيده و مقدس و آمسانی پنداشته می

بەهدف پيشوايیِ مردم بەزمين آمده از شکمِ يک زِن مقدس بيرون شد، و  می
براساس اين عقيده بود کە شاهان بابِل با نام و نشانشان صفت . آمده بودند

ها است کە خبش  نام اين محورابی يکی از آن منونه. پيامرب را نيز داشتند
 است و خبش اولش نيز محايت) رب(القاکنندۀ مفهوم خدا » رابی«دومش 

بەمهراه » َنبو«نامهائی کە . است، يعنی کسی کە مهواره مورد محايت اهللا است
نبو پوالّصر، َنبوَخد َنصَّر، . خوَرد دارد در ميان شاهان بابِل بسيار بەچشم می

اند کە مهه القاکنندۀ  نبونِهيد، و بسياری نامهای مشابه ديگر از اين مجله
 و سلطنتی کە دارد ناشی از نبوت است کە شاه درعين حال پيامرب خدا است آن

کە اعطاءکنندۀ نشان سلطنت و نبوت » نبو«است و هردو را خدای موسوم بە 

www.takbook.com



٧٨ خوانيم چرا تاريخ می

شاهان آشور نيز چنين لقبهائی را . است بەخواست مردوخ بەاو عطا کرده است
گره » آشور«خدايشان ئی با نام  بر خود داشتند و مهواره نامشان بەگونه

  ). ليت شور نصيرپال، آشور اوبالپال، آ آشور بانی(خورد  می
روح خدا از آمسان آمده (شاهان مصر کە پسران خدای آمسانی بودند 

بەزهدان مادرشان رفته بود، و آهنا از آن روح در زهدان مادرشان پديد آمده 
با ) پسرِ(» موسس«شان با نام خدايانشان َرع و حتوْت صفِت  بسياری) بودند

شان  ؛ و بسياری)پسرِ َرع، پسرِ حتوت(ت موِسس َرع موِسس، ُتحو: خود دارند
اَِخن آتون، حتوت : لقبشان با نام خدايانشان آتون و آمون ترکيب شده است

  . شان نيز لقب روحِ رع دارند، مانند َمسنخ کا َرع برخی. َعنخ آمون
القابِ مهۀ شاهان بابل و آشور و مصر نشانۀ تقدسِ آمسانیِ آهنا و واليِت 

شان پيامربشاه و دارای  آهنا مهگی. انیِ آهنا بر جهان انساهنا استمطلقه و آمس
زادگانی بودند کە وقتی در اثر  رودان آدمی شاهاِن ميان. عصمِت آمسانی بودند

 در آهنا اآميزش پدرشان با مادرشان در شکم مادر هناده شده بودند روح خد
 مردی آهنا را در شاهان مصر فرزندان خوِد خدا بودند و هيچ. دميده شده بود

کە خوِد خدا روحِ خودش را در زهدان مادرِ آهنا هناده  شکم مادر ننهاده بود بل
  . بود و آهنا عينِ خدا ولی بەشکل بشر بودند

شد کە  الوجود پنداشته می شاه در عراق و مصر کهن يک ذات واجُب
ن مصر فرعونا. شد رفت اگر نه بەخاطر وجود او بود جهان آفريده منی تصور می

. مشردند خودشان را فرزند خدای آمسانی و بەَتَبعِ او خدای روی زمين می
روداِن باستان  شاهاِن ميان. فرعونْ خدازاده و خدای زمينی و شاِه جهان بود

براساس چنين . عموًما فرستادگان و انبيای برگزيدۀ خدای خودشان بودند
ور کرده بودند کە بدون تقدسی کە شاه در اين سرزمينها يافته بود، مردم با

ئی جهان از شاه خالی شود  خوَرد و اگر حلظه وجود شاه نظم امر جهان بەهم می
بعالوه اگر شاه . گيرد جا را فرامی روزی مهه ريزد و شقاوت و تيره دنيا بەهم می
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گردد، باران بند  يک حلظه وجود نداشته باشد رمحت ايزدی از دنيا منقطع می
ها زمين را  کنند، صاعقه افتند يا طغيان می يان میآيد، رودها از جر می
جا  کند، و بال بر مهه ها را ويران و شهرها را نابود می سوزانند، زلزله خانه می

مردم در اثر تلقينهای دينی باور کرده بودند کە رمحت ايزدی . شود مستولی می
ۀ گيتی را شود، زيرا آفريدگار جهانْ مه تنها بەخاطر وجود پيامربشاه نازل می

اگر پيامربشاه نباشد نه دينی خواهد بود نه . بەخاطر وجود او آفريده است
يعنی اقوامی کە خدايشان خدای آهنا (خدا  ئی؛ و درنتيجه اقوام بی خداپرستی

ور خواهند شد و اموالشان را خواهند گرفت و آهنا را  بر مردم محله) نيست
روزی و بدخبتی  ور و مردم را تيرهخواهند کشت يا بەبردگی خواهند کشاند و کش

خاطر تو بود  به اگر نه(» لَوالَك لَما َخلَقُت االَفالك«حديث . فراخواهد گرفت
بازماندۀ مهان يادهای ديرينه است کە وارد اسالم نيز شده ) آفريدم جهان را منی

بود کە وجودش الزمۀ آفرينش » حجت خدا بر روی زمين«پيامربشاه . است
. خالی مباَند» حجِت خدا«توانست کە از  گاه جهان منی د، و هيچش پنداشته می

ضرورت وجود مهيشگی حجت خدا بر روی «اين پندار نيز تا امروز بەصورت 
  . برای خبشی از انساهنای پابند بەباورهای ديرينه باقی مانده است» زمين

 برای بشرِ آن روزگارها حتی گمان بر اين بود کە هرکس علم يا فنی دارد
اين باور در اثر . آن علم يا فن را مستقيًما از آمسان دريافت داشته است

تلقينهای خوِد علما و هنرمندان بەوجود آمده بود، کە علوم و فنون را زاد برزاد 
داشتند تا مزايای  گرفتند و اسرارش را نزد خودشان نگاه می از پدرانشان فرامی

بينيم برخی  کە می اين. نگاه دارندناشی از آن را برای خود و خاندان خودشان 
از مهندسان و معماراِن برجستۀ مصر کهن تا درجۀ تقدس و عصمْت ارتقای 

های متمادی پس از مرگشان از سوی مردم مصر مورد پرستش  مقام يافته و سده
 يکی از اينها بود کە پرستش هِرمِس. اند ناشی از مهين عقيده بوده است بوده

ن ۔که زيرِ سلطۀ مصر بود۔ نيز سرايت کرد و در تاريخ او بەسرزمينهای يونا
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  . تفکر فلسفیِ يونان بەعنوان يک نامِ مقدسِ اسرارآميز ماندگار شد
گويند مهۀ اسرارِ علوم اولين و آخرين نزد معصوم است و  احاديثی کە می

کس در جهان از آهنا آگاه نيست و اين علوم در  اينها اسراری است کە هيچ
آمده است کە بەامر خدا نوشته شده و آن کتاب در اختيار معصوم کتابی گرد 

 و مصری بابلیاست، نيز بازماندۀ پندارهای دينی مهان اقوام ديرينۀ سومری و 
  . است کە تا امروز برای خبشی از انساهنا مانده است

 تئوریِ دينی در خاورميانه از دورترين دوران بەاستقرار استبداد مطلقِ
اجناميد و يک سنت ديرپای استبدادگرايیِ اجتماعی را )  ُمطلَقهواليِت(رهربی 

يی پی ريخت، و پرستشِ شخصيت را بەخصيصۀ ذاتیِ  در جوامع خاورميانه
ئی کە برترين فضيلتها مهانا  يی مبدل کرد، بەگونه بيشينۀ اقوام خاورميانه

ئی  ەگونهچون و چرا از خدا و پيشوا مشرده شد، و تا امروز ب اطاعت مطلق و بی
ضرورت اطاعت (» واليت«بەمهان صورت کهنش تداوم دارد و بەشکل تئوری 

مطلق انساهنا از پيشوائی کە دارای خصايص ويژۀ منايندگی خدا است و 
يی تلقين يا ِاعمال  در جوامع خاورميانه) سرپرستیِ دين خدا را در دست دارد

دوستان  ە انسانيابی بەآزاديهائی است ک مهين تئوری مانع دست. شود می
  . کنند ها است کە در راه رسيدن بەآن تالش می خاورميانه سده

کە رهرب اجتماعی بايد مناينده و برگزيدۀ خدا باشد چنان با  عقيده بەاين
گاه کسی از مصلحان اجتماعی کە از  روحيۀ مردم خاورميانه عجين شد کە هيچ

ربان اجتماعی در مهۀ مهۀ ره. طبقۀ باتقدس نبود از طرف مردم پذيرفته نشد
در خارج . اند يا از خاندان فقاهت تاريخ خاورميانه يا از خاندان سلطنت بوده

دادند در هيچ زمانی هيچ  اين دو خاندان کە جمموًعا طبقۀ حاکم را تشکيل می
مهين امروز اگر در ايران . رهرب اجتماعی پا بەعرصۀ فعاليت مؤثر ننهاده است

ئی کە  جنبشی در جامعه برخيزد، خنستين مسئلهخودمان کسی بەصدد ايجاد 
پرسند کە اين شخص از  است کە از خود می کند آن در ذهن عوام خودمنايی می
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يا ) تقدس کهن(توان در خاندانش اصالتی يافت  کدام خاندان است، و آيا می
ئی معمولی است؛ و اگر از اين دومی باشد خنواهد توانست  کە از خانواده اين

معنای کسی کە در  ۔به» سروپا انسان بی«تعبير . معه مقبوليت يابدکە در جا
خاندانش تقدس وجود ندارد۔ هنوز کە آخرين ساهلای هزارۀ دوم مسيحی 

های  است در کشور ما و خاورميانه بەطور کلی رواج دارد، و در َمثَلها و حماوره
ر اثر مهين د. شود روزانۀ مردمِ اين جوامع بەطور مکرر بر زباهنا رانده می

خصيصه بوده کە در تاريخ نوينِ خاورميانه ۔حتی امروز۔ احزاب سياسی 
اند و کمتر امکان پاگرفنت آن در آيندۀ نزديک  بەمفهوم صحيح آن پا نگرفته

حتی امروز خبشی از مردم اين خطه از جهان برای رستگاری . وجود دارد
ر مقدسين منصوبِ يی از تبا اجتماعی در انتظار ظهور يک پيشوایِ اسطوره

اند تا با در دست  آمسان و معصومان مافوق بشریِ متعلق بەاساطيرِ کهن نشسته
داشنت فرمانی از آمسان و پيشاپيشِ يک سپاه آمسانی از يک جای جمهول و 
ناشناخته فراز آيد و سلطنت کند و انساهنا را بەاطاعت درآوَرد و جامعه را 

دای آمسانی و اطاعت از منايندگاِن او بەسوی رستگاری کە چيزی جز بندگیِ خ
  . نيست رهربی منايد

اين تئوری چنان با روح عوام خاورميانه عجين شد کە هرکس از خاندان 
متوليان دينی است، هرچه باشد، برای عوام مقبوليت دارد و سخنان و 

ئی از حتصيالت قديمۀ دينی را  کسانی کە دوره. ادعاهايش نيز مقبول است
مشرند، و هنوز هم مانند عهد عتيق  د خودشان را ولی امر مردم میان گذرانده

سرسختانه ادعا دارند کە مردم بايد از آهنا و فقط از آهنا اطاعت کنند، زيرا آهنا 
خبشی . اند و حق دارند کە در امور جهان دخل و تصرف کنند منايندگان آمسان

وران کهن، و بەاميد حتقق از مردم نيز زيرِ تأثير مهان تلقينهای بازمانده از د
کنند و  دهند، از اينها محايت می های سعادت اخروی کە اينها می وعده

هائی کە از اين مدعياِن منايندگی  حاضرند کە بەخاطر هيچ، يا بەخاطر وعده

www.takbook.com



٨٢ خوانيم چرا تاريخ می

چيزشان را فدا کنند و  دارند، مهه خبتی اخروی دريافت می آمسان برای خوش
رانی بنشينند  وايان بتوانند بر سرير فرمانهيچ چيزی حاصل نکنند، تا اين پيش

  . کشی کنند و از مهين عوام هبره
دين از ديرترين دوران و از مهان زمانی کە در جامعۀ بشری پديد آمد تا 
امروز تعريف واحدی دارد، و آن عبارت است از يک نظام اخالقی شاملِ 

باط برقرار کردن با ئی از پندارها و گفتارها و رفتارها کە بەمنظور ارت جمموعه
اند و هدف از آهنا پرهيز از خشم خدايان و جلب حمبت و  خدايان وضع شده

مهين امروز نيز کە ما . عطوفت آهنا از راِه سر فرود آوردن در برابر آهنا است
گيريم يا بەحج  يا روزه می) کنيم يا دعا می(خوانيم  ۔مسلمانان۔ مناز می

ستور داده شده است را در زندگی خودمان رويم يا احکامی کە در قرآن د می
گيريم، مهۀ اينها را بەخاطر جلب خشنودی خدای خودمان اجنام  بەکار می

خواهيم بەاو نشان دهيم کە در برابر او سر فرود آورده و مطيع  دهيم؛ و می می
ارادۀ او استيم تا او نيز متقابالً ما را شامل عنايت خويش کند و هم در اين 

ظبِ ما و خانواده و وابستگاِن ما باشد و هم در زندگی بعدی کە در زندگْی موا
نام دارد بەسعادِت » آن دنيا«و » دنيای ديگر«جائی بيرون از اين جهان است و 

  . جاويدان برساند
گونه بەمؤمنان رهنمود  روداِن کهن اين در يک پندنامۀ بازمانده از ميان

  : داده شده است
 بەدرگاهش مناز بگزار و قربانی بەاو تقديم هر روز خدا را نيايش کن،

قربانی را . کن و بەهبترين وجهی مهراه با تقديم خبور تقديم کن
دالنه بەخدا تقديم کن، زيرا تقديم قربانی بەخدا بايد کە از روی  خوش
اگر . روزه با خضوع و خشوع نيايش کن او را مهه. دلی باشد خوش

کرد و پاداش نيکو خواهی چنين کنی تو را بەخدا نزديک خواهد 
. ای هرچە او را بيشتر بستائی بر سعادِت خويشنت افزوده. گرفت
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مناز گزاردن مايۀ زدوده شدِن . قربانی دادن مايۀ طول عمرِ انسان است
  . گناهان است

گفتيم کە بشرِ دنيای قديم مهچون اسيرِ دست و پا بستۀ نيروهای تومهی و 
 زمان وجودشان را کشف کرده و مورد پرستش خدايانی کە او بەمرور. غيبی بود

خواستند کە تسليمِ  قرار داده بود بسيار زودرنج بودند، مهواره از آدمها می
زد يا اندکی  چە کوچکترين خطائی از کسی سر می شان باشد؛ چنان حمضِ اراده

ورزيد، او را بە  کرد يا از بردن قربانی بەمعبد غفلت می در عبادْت امهال می
های بازمانده بر بسياری از لوحۀ  نوشته. کردند  دردها و بالها گرفتار میانواع

. دهندۀ اين ديدگاِه مردم دربارۀ خدايان است دوران سومری و بابلی بازتاب
درنگ بەمعبد مراجعه  گرفت بی درد می درد يا چشم يکی اگر سردرد يا دندان

واهد کە اين درد را از او برد تا کاهن از خدا خب کرد، هدايائی برای معبد می می
در يکی . دور کند و اگر خطائی از او سرزده است او را مورد خبشايش قرار دهد

باشد کە خدا «کند کە  بينيم کە يک مرِد دردمندی استغاثه می ها می از اين لوحه
در . »بيش از اين مرا از رمحتش حمروم ندارد و بەمن نظر عنايت مبذول دارد

 يکی در سرگردانی است کە چە کند تا خدا از او خشنود بينيم کە ديگری می
و . دارد تا اجنام دهد داند کە خدا چە چيزی را دوست می گردد، زيرا او منی

کسی در جهان نيست کە بە ارادۀ خدای آمسان وقوف يابد، و «افزايد کە  می
 خوانيم و در يکی می» !انساهنای فناشونده کجا و پی بردن بەقضای الٰهی کجا

و در لوحی » کيست کە در عمرش مرتکب خطا نشده و ستمی نکرده باشد؟«کە 
کسی کە مرتکب خطائی شده است اگر بەدرگاه خدايش توبه «خوانيم کە  می

کند مورد خبشايش قرار خواهد گرفت؛ ولی کسانی کە بەخدا عقيده ندارند 
داند کە  یبشر من. شوند  گناهان بسيار می خطاها ومرتکبمهواره ) کافر استند(

چە چيزی برايش نيک و چە چيزی برايش بد است، و تنها خدا است کە راه 
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  . »درست را بەاو نشان خواهد داد و از خطا بازخواهد داشت
های بيماران دردمند بەدرگاه خدا است؛ زيرا  ها البه خبشهائی از لوحه

و ديوِ آزارنده حتًما خطائی از آهنا سر زده بوده کە خدا آهنا را بەخود رها کرده 
ترينِ  يکی از معروف. توانسته کە وارد تنشان شود و مبتال بەدرد و رنج کند است

ئی بر روی شش لوحه است و مربوط بەدوراِن سومری  ها کە سروده اين نوشته
های يک مرد بسيار مؤمنی بەدرگاِه خدا است کە ديوها او را بەدردی  است البه

داند چە خطائی از او سر  ايش از آن است کە منیاند، و فرياده شديد مبتال کرده
زده بوده کە خدا بر او خشم گرفته و عنايتش را از او بازگرفته است و او گرفتارِ 

ها خودش را در برابر خدايش  او در البه! کننده شده است تاب درد و رنجِ بی
ی کند کە بەدرد موجودی عاجز و تسليمِ حمض معرفی کرده و مهواره اقرار می

کە بەاو داده شده است راضی است باشد کە خدا نيز از او خشنود گردد و درد و 
  : کند او در خبشی از اين سرودۀ بلندباال چنين البه می. رنج را از او دور سازد

کردند سهم مرا درد و رنج  روزی کە نصيب و قسمِت مردمان را هبره می
بگشايم و ناله و خواهم کە بر درگاهت زبان  می! پروردگارا… دادند

خواهم کە بر تلخی و رجنی  من مضطَّرم و می! پروردگارا. زاری سر دهم
  … کە دارم بەدرگاهت ناله کنم

گيرد ولی روزِ من  رسد جهان را روشنی می  روز کە فرامی!پروردگارا
درد و رنج سراسر وجودم را فراگرفته است و . سياه و تاريک است

خبِت تيره تارهايش . شناسم  را منیام کە کاری جز اشک ريخنت چنان
اين . کند را بر تن و جامن تنيده است و هر دم مرا بەمرگ نزديکتر می

ای کە مرا ! ای خدا. بيماریِ آزارنده سراسر تنم را در خود گرفته است
مرا بە چەکسی . دستم را بگير تا بر پاهايم بايستم! ای بەوجود آورده

خواهی کە بەدادم  نی؟ تا کی میک محايت رها می گذاری و بی وامی
  نرسی؟ 
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اين مرِد مؤمنِ خوانيم کە صداقِت سخنان  سپس در دنبالۀ اين سروده می
 تنش براَند و هايش توجه کند و ديوِ پليد را از سبب شد کە خدا بەالبهديده  رنج

 و درد و رنجِ او را تبديل بەخوشی و شادی کند؛ و بيماری را از او بزدايد
 برايش فرستاد تا از برگشنتِ ديوِ پليد بەبدنش جلوگيری کند؛ و او ئی را فرشته

کە بندۀ راضی بەقضا و قدرِ الٰهی بود بقيۀ عمرش را بەذکر و تکبير و تسبيح و 
  .تقديسِ خدا سپری کرد

 در دنيای باستان رنج و آزار و آسيبی کە کسی هرگونه بيماری و هرگونه 
برای خطاهای .  سر زده بوداو کە از دش پنداشته میناشی از خطائی ديد  می

گر  گر و زلزلۀ ويران عمومی نيز بالهای بزرِگ طبيعی از قبيل توفاِن ويران
شدند تا بەآبادی محله کنند،  شد، يا دمشنان بيرونی برانگيخته می فرستاده می

چە بسيار آباديها کە . ها را ويران و مردم را کشتار کنند داراييها را تاراج و خانه
در روزگاران قديم بەسبب خشم خدايان از صحنۀ روزگار حمو شدند و 

فشان، برخی در سيل،  داستانشان نزد مردم اطراف بر جا ماند؛ برخی در آتش
فرستاد و  گاه نيز خدا وبا می. برخی در زلزله و برخی در لشکرکشی دمشنان

گذاشت تا از اين  کرد، و مجعی را زنده می بيشترِ مردم آبادی را در وبا هالک می
پس بکوشند کە هبتر گوش بەفرماهنای  خشمِ خدا درسِ عربت بگيرند و از اين

  . اهی نورزندخدا باشند و در بندگیِ او کردنْ کوتمنايندگاِن 
شد کە منايندۀ  البته فرماهنای خدا بەتوسط کاهنان معابد بەمردم ابالغ می

مهاهنا نيز . گيرندگان اموال صدقه و قربانيها بودند خدا و پيامربشاه و حتويل
واسطۀ ميان مردم و خدای آمسانی بودند، زيرا دسِت مردمِ عادی از خدا کوتاه 

.  را بەوسيلۀ اين شفيعان بەخدا برسانندهاشان بايست کە خواسته بود و می
جای عراق و مصر و  متوليان معابد کە مهچون گنبدهای کنونیِ کشورِ ما در مهه
بسته و تسليمِ  وگوش ديگرجاها برپا بود حقيقًتا مردم را تبديل بە بردگانی چشم

رمحانه  حمض و مهواره ترسان از بالها کرده بودند و شيرۀ کار و تالش را بی
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نگاشتند و  مهينها بودند کە داستاهنائی مهچون موارد باال را می. کشيدند می
خواندند تا يوغ  يارانشان در معبدهای کوچک و بزرگ برای مؤمنان می دست

تر بر گردِن مردمان نگاه دارند و   را هرچە سخت و منايندگانشبندگی خدا
 آهنا نگاه ترس مهيشگی از خشم خدا و درد و رجنهای سخت را در دل و جاِن

رودان کشف و  چنينی در ميان های اين دهها قطعه از جمموعۀ لوحه. دارند
ترمجه شده است تا بازمنای نگرش دينی و تومهی مردم دنيای باستان بوده 
باشد کە جهانشان پر از خدايان گوناگوِن زودرنج و نيز ديوهای گوناگوِن 

ها در  هنان مهواره با اين نوشتهکا. ده، و بالهای گوناگون بود آزارنده و بيماری
در يکی .  آدم بايد بەدادۀ قضا و قدر راضی باشدکردند کە گوش مردم تلقين می

  : ها چنين آمده است از لوحه
آدم مؤمن کە بەقضا و قدرِ الٰهی راضی است و با جان و دلْ خدای 

کند و قربانيهای مقررشده را با طيب خاطر تقديم  خويش را عبادت می
سازد و  شود و روزيش را افزون می کند خدا از او خشنود می میمعبد 

گذارد کە ديوهای درد و رنج  دهد و منی بەمال و فرزندانش برکت می
  . کند بەاو نزديک شوند، وعمرش را دراز و پربرکت می

کە تا اينجا ديديم، متدن و فرهنگ در خاورميانه بر حمور عقايد  چنان
يی داشته  ساسی را در ساخنت متدن خاورميانهچرخد، و دين نقش ا دينی می

دينی، بەنوبۀ خود، با ترويج و تلقين بيم از عواقبِ رفتار  نظريۀ سياسی. است
يی بەاصول اخالقی و  بندیِ جوامع خاورميانه دار شدن پای انسانی، سبب ريشه

احترام بەقوانين و احکام شد، و باعث گرديد کە افراد مهواره مراقب رفتار 
مهين سبب شد کە . بگرايند» نيکی«اجتناب کنند و بە » بدی«باشند، از خود 

ئی کە در خاورميانه شکل گرفت، بەنوبۀ خود، نوعی حکومِت  استبداد مطلقه
  . فاضله باشد
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يی در متام طولِ  شود کە جوامع خاورميانه گر تاريخ متوجه می مطالعه
های   با مهۀ جنبهاند، و حتی سلطەگران گرا بوده تاريْخ جوامعی اخالق

گرترينشان، بەاصول متعاَرِف اخالقی و تعاليم دين  شان و حتی ستم طلبی افزون
اند کە هر کرداری حتی هر جنايتی کە اجنام  کوشيده داده و می پابندی نشان می

ئی موافق احکام شرعی باشد تا در آينده مورد مؤاخذۀ خدای  دهند، بەگونه
سبب بوده کە تلقينهای دينی حتی بر روحيۀ  ناين از آ. خودشان قرار نگيرند

اند کە  کرده گران نيز تأثير هناده بوده است و خوِد آهنا نيز گمان می خوِد تلقين
چيزی از حقيقت در اين تلقينهای خودساخته وجود داشته باشد وگرنه از قديم 

در طوماری کە از گور يکی از شخصيتهای مصری هزارۀ دوم . برجا منانده بود
  ايزدر نيکش را برای گواهی بەدست آمده، او کردار و رفتايش از مسيحپ
  :  چنين گزارش کرده است٤ استداورِ اخرویِ مصر باستانکە » اوزيريس«

ام، بەبرهنگان رخت  من در زندگيم مهواره بەنيازمندان غذا خورانده
گاه کسی  ام، هيچ گاه مال و ملک کسی را بەزور نگرفته ام، هيچ پوشانده

از رعايا از دست من بەحاکم شکايت نربده است، و فرياد هيچ مظلومی 
  . از دست من بەدرگاه داور اعلى برخناسته است

  : يکی ديگر از بزرگاِن مصر باستان در گورش دربارۀ خودش چنين نوشته است

                                                 
کە مرده در  بينيم کە پس از آن در تصاويری کە از نقوش مصر باستان مانده است می. 4

روحش بەحضور اوزيريس برده شده، ترازوئی در پيشگاه گورش هناده شده 
يعنی نيتها و باورها و (اوزيريسِ ايستاده هناده است، مناِد قلبِ شخصِ ُمرده 

در يک کفۀ ترازو و مناِد عدالِت الٰهی کە يک ايزدبانو بەنامِ ) گفتارها و گردارهايش
 و کردارهای آن ُمرده است در کفۀ ديگرِ ترازو هناده شده است، و گفتارها» ماِعت«

کە باور و گفتار و رفتار و کردار او سنجيده شد  پس از آن. شود بەميزان کشيده می
کند کە يا جايگاه شکنجۀ ابدی يا جايگاِه  جايگاِه اخروی او را اوزيريس تعيين می

  . است» آن دنيا«خوشی ابدی در 
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ام، زيرا  گاه نزد کارگزاران بلندپايۀ دولتی از کسی بدی نگفته من هيچ
داشته ] اوزيريس[صويری نيکو نزد خدای بزرگ ام کە ت خواسته می
  …ام ام، بەبرهنگان رخت پوشانده بەگرسنگان غذا خورانده. باشم

  :ديگری دربارۀ خودش چنين نوشته است
يعنی (ام، در امور ديگران دخالِت نابەجا  کس را بەزور نگرفته ناِن هيچ
گاه  هيچام، و  ام و جز دربارۀ امور خودم جدال نکرده نکرده) جاسوسی

  .ام با زِن شوهرداری مهبستر نشده

خوانيم کە َشَمش  در متون بازمانده از دوران جباران بابِلی نيز چنين می
عدالتی کە از  ناظر بر رفتار انساهنا است و هرگونه بی) خدای عدالت و قانون(

انساهنا سر بزند خشم شديد مشش را برخواهد انگيخت و انسان گناهکار را 
های کهن بابِلی کە در  در يکی از منت. ها دچار خواهد کرد نجهبەانواع شک

پال بەدست آمده و  کاوشهای عراق در ميان جمموعۀ آرشيو سلطنتی آشور بانی
رسد کە خبشی از  اند، و بەنظر می داده» سروِد مشش«شناسان بەآن نامِ  باستان

ربشاهاِن آيات وحی باشد کە از آمسان برای محورابی يا يکی ديگر از پيام
  : رودان فرستاده شده بوده است، چنين آمده است ميان

کند و بەزندان  وجدان را َشمش بەانواع بالها گرفتار می قاضی بی
خوار را کە از  و قاضی رشوه. دارد آور نگاه می افکنده در قيد و بنِد رنج

کند، بەکيفر بسيار  ورزد و حق را ناحق می اجرای عدالت خودداری می
خوَرد و از حق ضعيفان  ئی کە رشوه منی ولی قاضی. رساَند سخت می
مندانه  شود و عمر درازِ سعادت کند، مشش از او خشنود می محايت می
کند را  قاضیِ باوجدان کە مهواره بەعدالت حکم می. دهد بەاو می

دهد و  رساند و او را در کاخهای باشکوه اسکان می بەجايگاه واال می
  . رساند بەپايۀ شهرياران می
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دارد، و  کند و ميزان درست را نگاه منی فروشی می تاجری کە تقلب و کم
برای خريدن و فروخنتِ کاال دو نوع ميزان دارد و بەوقت خريدنش 

گذاَرد،  گذاَرد و بەوقت فروختنش سنگ کوچک می سنگ بزرگ می
اش را از بين  دهد و سرمايه آرزوهای چنين تاجری را مشش برباد می

کند مشش  ولی تاجری کە ميزانش درست است و تقلب منی. برد می
کند، و نيز تاجری کە  فروشی می تاجری کە گران. دهد چيز بەاو می مهه

اش مطالبۀ هبا  پيش از سررسيِد موعِد پرداخِت هبای کاالی فروخته شده
شود، و با کيفر سخِت  کند، در زندگيش در ميان مردم بدنام می می

د، و امالک و اموالش بەوارثان و برادرانش شو مشش نيز روبرو می
کار  ولی تاجری کە درست). شود يعنی ورشکسته می(خنواهد رسيد 

فروشد بە  فروشی نکند و وقتی کاالئی می فروشی و گران باشد و کم
گردد و عمرش را دراز و  خريدار نيکی کند، مشش از او خشنود می

گاه  دهد، و اوالدش هيچ کند و ثروتش را برکت می اوالدش را زياد می
  . گردند گرفتار درد و بال منی

بينيم کە ايزدبانوی  در منت ديگری کە بازمانده از دوراِن سومری است می
آيد و  عدالت در شبی کە فردايش خنستين روزِ سال نو است از آمسان فرود می

سالۀ گذشتۀ هرکدام از آدميان را مورد بررسی قرار  کارنامۀ کردارهای يک
دهد، و کسی کە کارنامۀ سياِه بدکارانه داشته باشد را گرفتارِ خشم خويش  می
کند، و با درِد بيماری يا رنجِ مردِن فرزند يا از دسِت دادِن داراييهايش و فقر  می

  : دهد و حمروميت کيفر می
اندازی کرده و چيزی کە آِن او و حقِ او نبوده  هرکە بەمال ديگران دست
رکە سنتها را بەزير پا هناه و پيماهنا را شکسته و را غصب کرده است، ه

قراردادها را نقض کرده است، هرکە دلش بەبدکاريهای ديگران رضا 
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داده است، هرکە در سوداگری و فروخنتِ کاال بەديگرانْ سنِگ کوچک 
 بزرگ هناده پيمانۀ کوچک را بەجای پيمانۀرا بەجای سنِگ بزرگ يا 

و ) مال مردم(حقِ خوردنش را نداشته است، هرکە چيزی را خورده کە 
ام، هرکە چيزی را نوشيده کە حقِ نوشيدنش را  نگفته کە من خورده

ام، هرکە گفته کە من مال حرام را  نداشته و نگفته کە من نوشيده
  .نوشم خورم، هرکە گفته کە من مالِ حرام را می می

 مسيح در هزارۀ دوم پيش از) عيالمیِ(از گور يکی از شخصيتهای خوزیِ 
خوزستان نيز ازمجله اشيای ديگر، سنگی بەدست آمده است کە سنگ ترازو 
است، و ظاهًرا او آن سنگ را بەعنوان نشانۀ عدالتش در کنار خودش هناده 

کاریِ او در داد و ستد و معامله با مردم  است تا در جهاِن آخرْت گواِه درست
  . باشد، و داورِ اخروی از او خشنود گردد

بارِ  آمدهای رنج  پی خشمِ خدا وبود کە باورهای دينی و بيم ازچنين 
يابی بەمزرعه و باغ و کاخ و  اخرویِ کردارها و رفتارها، و نيز اميد دستدنيوی و 

بری از خدا  لذهتا و خوشيها در جهاِن موهومِ پس از مرگ بەعنوان پاداش فرمان
ما ارزشهای اخالقی چە   آنو منايندۀ خدا، در خاورميانه بەگسترش و استقرارِ

يْی جوامعِ پابند بەاخالقياتی  ناميم کمِک بسيار کرد و از جوامعِ خاورميانه می
های تفکر ديرينه و بناشده بر  ساخت کە تا امروز نزد بسيارانی کە مهان شيوه

گرِ آن اخالقياِت برخاسته از تشر و تشويقِ  پسندند و تبليغ موهومات را می
 انسانی را با ميزاِن ثواب و گناه رفتار و کردارِاند و  نهرهرباِن مقدسِ ديري

  .  ارزشهای خويش را ۔کم و بيش۔ حفظ کرده است،سنجند می

  مهتا بەعرصۀ دين ورودِ خدای يکتای بی
دنبال رشد انديشۀ دينی در خاورميانه، برخی از انديشمندان بەنوعی  به
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تای جهانی نزديک مه باور توحيدی و عقيده بەخدای فراگير و واحد و بی
دين در مصر کهن بيش از ديگر جاهای خاورميانه فعاليت داشت؛ . شدند

در . درنتيجه، در مصر عقيده بەخدای يگانه پيشتر از جاهای ديگر پديد آمد
 کوشيد کە بەنوعی عقيدۀ اَخِن آتونم يک فرعون پرقدرت بنام   پ۱۴سدۀ 
او کە پيامربشاهی . داردخدايی رمسيت خبشد و چندخدايی را از ميان بر تک

مشرب بود عقيده داشت کە در جهان جز يک خدای واحد وجود ندارد؛  عارف
. شوند و گرچه نامها متعدد باشند مهۀ نامها بەسوی يک ذات واحد رهنمون می

خدای  (آتون نام داشت و صفت رَعخدای او يکی از خدايان کهن مصر بود کە 
رع کە . يافت و ذاتش در خورشيد منود مینيز بەاو داده شده بود، ) ديگر مصر

کرد و بەهستی نشاط  روزه بر جهان َتَجلّی می منبعِ حيات بر روی زمين بود مهه
آورد، و سرچشمۀ روشنی و  خبشيد، فصول خمتلف را در زمين پديد می می

فرعونْ اَِخن آتون کە خودش را فرزند و گزيدۀ اين . گرمی و حيات و فعاليت بود
ورزيد  عشق می» َرع«ئی بە  پنداشت، بەگونۀ عارفانه و مشهود میخدای بزرگ 

. کرد خدايیِ او فعاليت می سرود و برای ترويجِ باورِ تک و در ستايش او غزل می
   ٥:او در يکی از نيايشهای زيبايش رع را چنين ستوده است

با مهۀ جالل و مجالِ خويش در افق منودار استی تو ای آتون کە آغازگرِ 
ها، گياهان و جانوران در  دام و دد در چراگاهها و النه…  استیحيات

کشتيها در .  تو استندگرِ رشد و منو، و پرندگان بر فراز آهبا، مهه ستايش
تو آفرينندۀ جنين در زهدان مادران و . اند پرتو تو بر فراز آهبا در جريان
بەاو خبشی و  توئی کە بەجنيْن زندگی می. آفرينندۀ نطفۀ انسان استی

هنی و  تو بر زبان نوزادان نطق می. ورزی تا رجنين نشود لطف می
                                                 

غر حکمت بەگونۀ  علی اص را منت کامل اين مناجات کە بلندباال استترمجۀ. 5
سال (نامۀ دانشکدۀ ادبيات دانشگاه هتران   کشيد و در فصل پارسیکشی بەنظمِ دل

  .منتشر کرد) هفتم مشارۀ يک
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٩٢ خوانيم چرا تاريخ می

ها در درون ختمها از تو زندگی  جوجه… داری روزیِ آهنا را مقرر می
کنند و از درون آن بيرون  يابند و چون بەرشد رسند ختم را سوراخ می می
دهند و با تالش بر روی پاهای خودشان  جهند و نغمۀ شادی سرمی می
  . يستندا می

تو معبود . آفريدگان تو چندان بسيارند کە ما تواِن مشردن آهنا را نداريم
تو زمين را بەمشيئت . مهتا استی کە در ملک خود انباز نداری بی

مردم و جانوران و خزندگان و . مهتا استی خويش آفريدی و تو يگانۀ بی
) سودان(به مردم را در مصر و شام و نو. پرندگان مهه آفريدگان تو استند

کران  تو پراکندی و هر قومی را در زمينی جاگير کردی و با نعمتهای بی
ئی نصيب خويش را  هر موجود زنده. خويش روزیِ مهه را مقرر داشتی

را در ) عمرِ معينِ خويش(کند، و روزهای مقررشدۀ خويش  دريافت می
  … گذراَند اين جهان می

شهرها و . ای زيباترين ذاتتو آفرينندۀ مهۀ زيباييها استی و خودت 
توئی کە . ها مهه چشم بر مجال تو دارند ها و رودخانه روستاها و جاده

  … جهان در يد قدرت تو است و در ژرفای قلب من جا داری
روای برحق و  تو در ازلْ حاکميت جهان را بەفرزند خويش، فرمان

يعنی  (ائن رَعنِفِر خِپرو رَع ودارِ جهان،  زنده، موالی نيکاِن جهان، تاج
و بەاو مهسر و مهدمی مهچون شهبانوی ارمجند، . خبشيدی) اَِخن آتون

   ٦.که تا ابد جوان و شاداب مباناد عطا کردی نِفِر نِفِرو آتون نِفِرتيتی

بەرغمِ تالشهائی کە اَِخن آتون بەکار برد، يکتاپرستیِ او در دستگاه دينی  
انديش   جانشينش کە جوانی روشنسنتی مصر رواج نيافت، و پس از او داماد و

 گرفت، چندان دير برسر کار مناند و در سنين  حتوت عَنخ آمونبود و لقبِ
                                                 

6. Pritchard, James B., ed., The Ancient Near East: An Anthology of Texts and 
Pictures, (Prinston University, New Jersy, 1968), 1/227-230. 
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٩٣  خوانيم چرا تاريخ می

   ٧.بيست و چند سالگی درگذشت يا از ميان برداشته شد
يکتاپرستی اَِخن آتون پس از آن مورد محالت مکرر دستگاه فقيهان قرار 

سده پس از او بەسلطنت  کە حدود نيم) پسرِ َرع (رَع موسِسگرفت و فرعون 
رسيد از خداياِن مصر اعادۀ حيثيت کرد و يکتاپرستی اَِخن آتون برای مهيشه 

  . در دربار مصر متروک ماند
جانبۀ کليۀ دستگاه فقاهتی مصر  اقدامات َرع موِسس کە از محايت مهه

اش را دنبال  های بلندپروازانه برخوردار بود بەاين فرعون امکان داد کە برنامه
لذا بەمهِت لشکرکشيهای جهادگرانۀ او مرزهای امپراتوری مصر بە . دکن

ترين حِد خود رسيد، و عالوه بر مصر و شام و سودان و مشال آفريقا مهۀ  گسترده
جزاير دريای مديترانه و کليۀ خاک سرزمينهائی کە چندين سده بعد يونان 

ی در درون يیِ جنوب و غربِ اناتول ناميده شد بعالوه سرزمينهای کرانه
امپراتوری مصر قرار گرفت و دريای مديترانه بەدريای داخلی امپراتوری مصر 

  . تبديل شد
در . رودان اطالعی نداريم زمان در ميان ما از تالشهای يکتاپرستانه در آن

 آشوری و کلدانی بەدست  بابلی و اَکّادی و سومری ومهۀ الواحی کە از عهود
 )گاه هفت و گاه دوازده خدا ( متعددیياِنآمده است سخن دربارۀ جممع خدا

زير رياست يک خدای برتر است کە ادارۀ امور جهان را در ميان خودشان 
ولی در هر زمانی خدای شاِه پيروزمنْد خدای برتر و . اند تقسيم کرده بوده

 پيش از ۱۹۰۰ تا ۲۵۰۰ در سومر، از حوالی کە شد، چنان خدای خدايان می

                                                 
 سدۀشناسی  در کاوشهای باستان. نام ُتحوت َعنخ آمون معروفيت جهانی دارد. 7

آسائی دست خنورده باقی مانده بود کشف شد و  حاضر گور او کە بەحنو معجزه
برد گوردزدان باستان مصون مانده بود  اسباب و اثاث هنری بسياری کە از دست

ت خنورده در گورش باقی از مجله موميای او بەمهان شکل اوليه و دس. بەدست آمد
  .بود و اکنون در موزۀ قاهره در معرض ديد بازديد کنندگان است
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٩٤ خوانيم چرا تاريخ می

 بر ديگر شهرهای اِريدوزمانی شاِه شهرِ . ه داشتمسيح اين وضعيت ادام
؛ سپس در   خدای خداياِن سومری شد»ِانکی«سومری سلطه يافت و خدايش 

» آن« شهرهای سومری را بەزير سلطه کشيد و خدايش اوروکزمانی شاِه شهرِ 
 قدرِت برترِ سومر نيپوردر زماِن ديگری شاِه شهر . سرور خدايان سومری شد

با تشکيل . مقام سرورِ خداياِن سومری را يافت» ليل ِان«شد و خدايش 
 بود مردوخ پيش از مسيح خدای بابل کە ۱۹۰۰امپراتوری بابل در اواخرِ سدۀ 

 ناميده ايزاگيلرودان رسيد، و معبدش کە  بەمقامِ خدای مهۀ خداياِن ميان
ِن يارا رودان را زيرِ دسِت مردوخ و بەعنواِن دست شد مهۀ خدايان ميان می

رودان شد، و  گاِه مهۀ مؤمنان ميان گاه و حج مردوخ در خودش جای داد و قبله
در . شد  مراسمِ بزرِگ حجِ ساالنه در بابل در ايزاگيل برگزار میی درازیها هسد

 پيش از مسيح کە امپراتوری آشور با مرکزيِت نينوا تشکيل شد ۹۰۰اواخرِ سدۀ 
۔خدای ديرينۀ آشوريان۔ کە در باورِ  آشورو بابل را بەزيرِ سلطۀ خويش کشيد 

رودان شد و و حتی  دينیِ آشوريان آفريدگارِ هستی بود خدای مهۀ خداياِن ميان
آفريدگارِ آن خدايان مشرده شد، و مردوخ در مرتبۀ زيردست قرار گرفته خليفۀ 

 پيش از مسيح در ۷۰۰چون امپراتوری آشور در اواخرِ سدۀ . او در بابل شد
شاِه ماد و شاِه بابل ورافتاد ديگرباره مردوخ خدای خداياِن محلۀ مشترِک 

رودان شد، معبِد مرکزیِ آشوريان کە جايگاه خدايشان آشور بود ويران  ميان
گاه نتوانست  ديگر هيچ» آشور«چنان بەکنار زده شد کە » آشور«شد، و پرستش 

انش او پس او بە غيبِت درازمدت رفت، و پرستندگ از آن. آشکارا خدايی کند
پرستيدند و منتظر ظهورش در آخرزمان بودند کە  های خودشان می را در خانه

. ديگرباره جهان را بەپرستندگاِن خودش بدهد و بر جهاِن انساهنا خدايی کند
رودان  های سدۀ ششم پيش از مسيح کە شاه حران ۔نبوهنيد۔ بر ميان در نيمه

بود بەمقام » سين«ە نامش مسلط شد برای مدِت کوتاهی خدای شهرِ َحّران ک
گاِه  گاه و حج رودان و قبله خدای برتر رسيد و معبدش در حران معبِد مرکزیِ ميان
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٩٥  خوانيم چرا تاريخ می

رودان نيز بەآجنا انتقال يافتند تا زيرِ دسِت  مؤمنان کرده شد و خدايان ميان
ولی اين وضع ديری نپائيد، زيرا مردوخ کە از افتادِن مرتبۀ خويش . سين بزيند

) کوروشِ بزرگ(از بابل بەتوسِط کاهنانش بە کوروش شاِه ايران در خشم بود 
 کە ۔بەگفتۀ نبوهنيدفرمان و محايِت آمسانی فرستاد کە بەبابل لشکر بکشد و 

را خدای خدايان کرده و مردم » سين«پايه بەنامِ  اسناد بابلی۔ يک خدای دون
ن ديگرباره مردوخ زما از اين. بابل را بەمذلِت بددينی افکنده بود را نابود کند

رودان را برای چندين سدۀ  بەمرتبۀ پيشين برگشت، و مقامِ خدایِ خداياِن ميان
  . ديگر حفظ کرد

توان نشانی از تالش برای  روداِن کهن منی گونه است کە گرچە در ميان اين
 شايد بتوانيم يک شاِه خدايی و يکتاپرستی ديد، ولی رسيدن بەمرحلۀ تک

 پيش از مسيح سيزدهمِ کە در نيمۀ سدۀ توکولتی نينورتا آشوری بەنامِديرينۀ 
روداِن کهن  بەپادشاهی بر آشور رسيد را خنستين و آخرين يکتاپرسِت ميان

ها و نقوشی کە او از خودش برجای هناده است اثری از  نگاره در سنگ. بينيم
ختت بزرِگ ) کاری کَنَده(نگاره  در يک سنگ. نگاره و پيکرۀ خدا نيست

 دوطبقه کە بر فراز طبقۀ سومش پاستوِن بت هناده شده ولی هيچ بتی سنگیِ
بينيم کە توکولتی را در دو حالت در برابر اين جايگاِه خدا  روی آن نيست را می

ابتدا ايستاده مشغول نيايش، سپس زانوزده در حال نيايش : نشان داده است
االی پاستوِن روی در هردو حالت، توکولتی سرش را بەباال گرفته و بەب. است

ولی جايش (بايست خدا نشسته باشد  دومين طبقۀ ختِت بزرگ و جائی کە می
 و در حالی کە نشان سلطنت را با دست چپش گرفته ٨،نگرد می) خالی است

                                                 
 توکولتی را با مسجد يا با کعبه عوض مورِد نيايشِاگر جای ختت سنگی خدای . 8

بينيم شبيه وضعيتی  کنيم وضعيتی کە از خدای ناديدۀ توکولتی در اين نقش می
شود   میما مسلمانان و نيز در معابِد يهودان )مساجِد(در معابِد است کە اکنون هم 

سازيم ولی هيچ  شود را می  ما نيز جايگاههای خاصی کە خانۀ خدا ناميده می.ديد
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اش را  است دست راستش را بەسوی جايگاه خدا دراز کرده انگشت شهاده
  .دهد دا شهادت می خرسد کە دارد بەيکتايیِ راست کرده است و بەنظر می

که خودم بە درستی (ام درست باشد  اگر تفسيری کە من از اين نقوش کرده
، توکولتی بەيک خدای ناديده ايمان داشت و کوشيد کە عبادت )آن يقين دارد

در معابدی کە او برای خدايش ساخت نيز بت . اين خدای ناديده را رواج دهد
رای پايتخت خويش ساخت نيز نام شهری کە او بر کرانۀ دجله ب. گذاشته نشد

  .  بودکار توکولتی نينورتاکە نامش  آشور را بر خود نداشت، بل
پسرِ روزگاری در سومر شده بر نام توکولتی بود  کە نامی مضاف نينورتا

 و باور و آفرين آفرين و ابرآفرين و باران خدای نسيمشد و  ليل مشرده می ِان
.  داشت رحيم رمحان و معادلِ و صفتید و خدای رمحت بوسرسبز کردِن زمين

توکولتی نامِ خدايش را از مهان نام کهنِ سومری گرفته بوده ولی اوصاف نوينی 
کرده است و تبديل بەيک خدای نوين  کە بەاو داده بوده او را ناديده معرفی می

  . اين خدا در آينده نزد آشوريان تبديل بەخدای شکارگران شد. کرده است
 او با خشم متوليان معابد کشور آشور د کە انقالب عظيمِ دينیِرس بەنظر می

رو شد، زيرا او در شورش بزرگ کاهنان و اشراف در کاخ خودش بازداشت  روبه
اش را نيز سوزاندند، و اين نشانۀ هنايِت  و زندانی شد، سپس کشته شد و الشه

 يک گوری خشمِ خدای آشور بر اين پادشاِه مرَتد بوده کە حتی اجازه نداده
  .اش را مهچون مردمِ معمولی دفن کنند برايش بسازند و الشه

دهد کە انقالب دينیِ او کە خدا را ناديده معرفی  مهين رخداد نشان می
 مورد پذيرش قرار گيرد؛ و از آن پس رودان ميانکرده نتوانسته است کە در  می

   .نيمبي رودان اثری منی چوِن او و پرستشِ آن در ميان از خدای بی
                                                                                                          

گذاريم، فقط يک جهِت  ئی از خدای خودمان را در آجنا منی نقش و نگار و پيکره
ا  نيايش بیخاصی کە رو بەسوی خانۀ اصلی خدايمان دارد و در مکه است را برا

 . شود گريم کە قبله ناميده می خدايمان درنظر می
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اتفاقًا ظهور اين پادشاه در کشور آشور ۔کم و بيش۔ مهزمان بود با ظهور 
ترين دين توحيدی  زمين کە اثرگذارترين و بادوام زرتشت در شرق فالِت ايران

 .مانند را در جهان بنياد هناد مهتا و بی بر مبنای عقيده بەخدای ناديده و بی
   ).اين دفتر نيستسخن دربارۀ زرتشت و دينِ ايرانْی موضوعِ (

و اتفاقًا حدوِد صد سالی پس از اين زمان بود کە موسا ۔رئيسِ وقِت قبيلۀ 
گونه و نرينه و   نام داشت و انسانايلاسرائيل۔ قومِ خودش کە خدای کهنشان 

نشين بود را بەپرستشِ يک خدای ناديده و بسيار زورمند درآورد کە  آمسان
شی ديد کە با غرش و هنيبِ بسيار از فراز شد در پرتوهای تنِد آت جتليش را می

خاست و زمين را  برمیيا ِمديان نشينِ ِمدَين  يک کوهی در سرزمينِ عرب
کشيد و هرچە بر زمين در جلوش بود را تبديل بەخاکستر و  لرزاند و زبانه می می

 بود در يَهُوّهاين خدای بسيار زورمند و نابودگر کە نامش . کرد نابود می
رائيليان با فلسطينيان کارآيیِ بسياری از خود نشان داد، جنگهای اس

شان زمينهائی را از  بەاسرائيليان کمک کرد کە در لشکرکشيهای جهادی
کنعانيان و فلسطينيان بگيرند و تشکيل سلطنت اسرائيل بدهند و معبِد بزرگی 
برای يهوه در اورشليم کە در جنگ از کنعانيان گرفته بودند بسازند؛ و از 

معبدش نيز تا . پس برای مهيشه ۔و تا امروز۔ خدای يگانۀ قوم اسرائيل شد نآ
  . امروز مهان تقدس ديرينه را حفظ کرده است

مهتا کە بشر در دوران باستان کشف کرد  در ميان مهۀ خداياِن يگانۀ بی
۔ بود که صفِت خالًصا جمرد داشت و )اَورَمزد(تنها خدای ايرانيان ۔اهوَرَمزدا 

شد کە هيچ شکلی برايش در تصورِ ذهنی ايجاد کرد و جا و   بود و منینشان بی
مهتا نزد اقوامِ  ولی ديگر خداياِن يگانۀ بی. مکان و خانه برايش تعيين کرد

ئی نشانی در طبيعت داشتند و  ديگر، از مجله يهوه نزد اسرائيليان، بەگونه
  . اشتندصفِت جمرد نبودند و حتی جا و مکان و خانه در زمينِ ما د

 ايل ظهور کرد کوشيد کە با برگرداندِن  در ميان اسرائيليانبعدها کە مسيح
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بەعرصۀ فکرِ دينیِ اسرائيليان و بيرون بردنش از ) خدای باستانی اسرائيل(
صفاِت انسانیِ پيشين و دادِن صفاِت جمرِد شبيه اَورَمزِد ايرانيان بەاو دين 

ام ِارتداد و تکفير مواجه و دستگير و  ولی با اهت٩اسرائيليان را نوسازی کند،
پيروانش پس از او خدای نوينی با صفاِت شاهخدايان باستانیِ . اعدام شد

شان کردند کە در چهرۀ  گونه۔ را وارِد فکرِ دينی مصر ۔يعنی خدای کامالً انسان
ئی اسرائيلی  بەرحم دوشيزه) عيسا مسيح(يک آدمِ موسوم بە ايشوعا َمشَيح 

ارد شده و از رحم او زاده شده، سپس در زماِن مقتضْی خودش را بەنام مريم و
اين مهان . خبشی از انساهنا شناسانده و بەآمسان برگشته است  بەعنوان خدا بە

عيسا مسيح است کە تا امروز مورد پرستش مسيحياِن جهان است، و مردی است 
  . کند زَيد و بر جهاِن انساهنا خدايی می کە در آمساهنا می

* *  *   
 پی برد و ابتدايیوجود ايزدان  بشر حدود دوازده هزار سال پيش از ما بە

دين و عبادات و مراسم و طقوس دينی برای خودش ساخت و جادوگران و 
ها ظهور کردند کە اين طقوس را  گويان و منايندگاِن اين ايزدان در جامعه غيب

 نياز داشت تا چندين هزارۀ ديگر ولی از آن پس بەگذرِ. کردند رهربی می
پيامربانی مهچون اخن آتون و زرتشت و توکولتی نينورتا و موسا در چند نقطه 

يعنی از حدود سه . از خاورميانه ظهور کنند و فکر خدای يگانه را مطرح سازند
و نيم هزاره پيش از ما بود کە پيامرباِن روزگارِ خودشان فکر خدای نوينی را 

  . کنندۀ جهان بود ا و تنها آفريدگار و ادارهمطرح کردند کە يگانه و تنها خد
چنين بود کە از زمانی کە بشر خنستين خداياِن مورِد نياز خويش را کشف 
کرد، تا زمانی کە مردمی در جاهائی از اين کرۀ خاکی بەمرحلۀ کشِف خدای 

                                                 
در داستان تولد عيسا بيان شده است ) مسبليک(اين موضوع، بەصورت رمزی . 9

جا کە گفته شده در حلظۀ تولِد عيسا سه مغِ بلندپايۀ ايرانی بەراهنمايیِ يک  آن
 . ستاره بە بيت حلم رفتند و در حضور نوزاد ۔عيسا۔ نيايش کردند
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  . مهتا رسيدند چندين هزار سال زمان گرفت تای بی يک
زداِن خنستين را کشف کرده باشد و کە آن اي ولی مهين بشر پيش از آن

برای خودش دين ساخته باشد حدود سه ميليون سال خدا در زندگیِ او هيچ 
سپس، از زمانی کە او خرِد خويش را بەکار گرفت . جائی و هيچ نقشی نداشت

دار شد نيز تا زمانی کە بەمرحلۀ کشف  ئی دين گو و ابزارساز و بەگونه و سخن
  .  زمان الزم بود گذر سالهزارانخدای يکتا رسيد 

گوی خردورز با اين ويژگيهای جسمی و مغزی کە برای  يعنی انساِن سخن
زمانی کە خدا را با صفاتی شبيه خدای ) و خوِد ما استيم(ما شناخته است 

در ( هزار سال از عمرش گذشته بود؛ و اکنون ۴۵کنونیِ ما کشف کرد بيش از 
مهتا  ال از زمان کشِف اين خدای يگانۀ بی هزار و اندی سسهبيش از ) زماِن ما

بەعبارِت ديگر، ما آدمها با اين ويژگيهای جسمی و مغزی کە داريم . گذرد منی
مهتای  گو و خردورز شده باشيم، خدای يکتای بی  هزار سالِ پيش سخن۵۰اگر 

اگر .  هزار و اندی سال نيست کە وارد زندگیِ ما شده استسهما بيش از 
شناسيم حدود سه  ير دينی سخن بگوئيم، خدائی کە ما اکنون میخبواهيم بەتعب

ميليون سال ما را بەخود رها کرده بوده و وارد زندگی و فکرِ ما نشده بوده است؛ 
و از زمانی کە خنستين مترينها بەما داد تا اندک اندک خداشناس شويم، و 

 و ايزداِن مظاهر ايزداِن جانورگونه ازقبيل مار و کژدم و گاو و فيل و جز آهنا،
 جز آهنا، را پرستيدن گرفتيم، فشان و آتش  قبيل رودخانه و آتشاز طبيعت

چندين هزار سالِ ديگر گذشت تا ما او را کشف کنيم و بشناسيم، و اکنون سه 
شناسيم و با نامهای گوناگونی از قبيل يهوه و  هزار و اندی سال است کە او را می

ولی مشکل آن است کە فقط نامی کە . ستائيم ز آهنا میاَورَمزد و َبگوان و اهللا و ج
از آِن خدای دينِ خودمان است را نام حقيقیِ او، و نامهای او در دينهای ديگر 

و بر مهين اساس است کە پيامربِ . پنداريم کە مربوط بەاو نيست را ساختگی می
 بر باهنا هامشیِ قريشیِ عربیِ ما مسلمانان بەما تعليم داد کە روزی پنج نوبت
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، ) ِاالّ اهللاُهللا اَکَبر، ال ِالٰه(هللا است بانگ بزنيم کە اهللا بزرگترين است و خدا فقط ا
و روزی دهها بار اين را با خودمان تکرار کنيم و تکبير و ذکر و تسبيحِ و تقديسِ 

هندوان نيز خدايشان . يهودان و مسيحيان نيز خدايشان يهوه است. اهللا بگوئيم
کدام از  و اتفاقًا هيچ.  َمزداَيسنان نيز خدايشان اَورَمزد است.َبگوان است

ما نيز . پرستندگاِن آن خداها خدای ما مسلمانان را بەخدايی قبول ندارند
ولی اتفاقًا مهۀ اين خداها در . کدام از آهنا را بەخدايی قبول نداريم خدای هيچ

امشان را برمشاريم کە ما اگر صفات هرکد صفاتشان مهسانیِ کامل دارند، چنان
آوريم، پرستندگاِن هرکدام از آهنا خواهند  کدامشان را برزبان نه ولی نامِ هيچ

پنداشت کە منظورِ ما مهان خدائی است کە ايشان دارند نه خدايانی کە مردماِن 
  . پرستند پيروِ دينهای ديگر می

*  *  *  
ن اشکالِ چە زمانی کە بشر خنستين ايزداِن خويش را کشف کرد و خنستي

بدايیِ حاکميتها تشکيل شد، چە زمانی کە امارهتای کوچک پديدار گشت و 
تر شکل گرفت، و چە زمانی کە پادشاهيهای  دينیِ گسترده دستگاِه سلطۀ سياسی
تشکيل شد، هم در مصر و هم در ) عيالم(رودان و خوزّيە  هپناور در مصر و ميان

دانسته شد، و نظريۀ سياسیِ » خدا«رودان و هم در خوزّيە حاکميت ازآِن  ميان
ئی کە برای مهيشه در اين سرزمينها َسَريان يافت مقرر  نانوشته و سپس نوشته

کرد کە خدا منصبِ حاکميِت زمينیِ خويش را بەيکی از گزيدگاِن ويژه کە  می
کرد  اين نظريه مقرر می. کرده است) تفويض(نائبِ او در جهان است واگذار 

طلبد، و اطاعت از خدا در گروِ اطاعِت مطلق از  طاعِت میکە خدا از مردمِ ا
دينی کە  در سرلوحۀ مهۀ احکام و قوانين سياسی. منايندۀ او بر روی زمين است

در اين سرزمينها ِاعمال گرديد چنين آمده بود کە حاکميت ازآِن خدا است و 
او راهنمايی منايندۀ ويژۀ او کە مهواره مورد عنايت و رهنموِد او است بەهدايِت 

است، و بر بندگاِن » ولیِ امرِ بندگاِن خدا«و ادارۀ جامعه را برعهده دارد، و او 
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اين نظريه در ميان اقوام سامی با پيدايش . است» واليِت مطلقه«خدا دارای 
يهوديت و سپس مسيحيت، و در دنبالِ آهنا دين اسالم کە دنبالۀ طبيعی آن دو 

اس مهين نظريه بود کە خالفت اسالمی شکل بر اس. دين بود، استمرار يافت
های درازی بر خبش هپناوری از جهان ادامه يافت، و بە اذهاِن  گرفت و سده

سياسی خويش از آغاز دوراِن  شده کە در ميراِث تاريخی ايرانياِن مسلمان کرده
پادشاهیِ ماد تا پاياِن دوراِن پادشاهی ساسانی با حاکميِت دينی ناآشنا بودند 

  . تلقين شد، و تا امروز نزِد ما ماندگار شدنيز 
را ) تئوکراسی(سياسی کە حاکميتهای ايزدساالری  وقتی اين نظريۀ دينی

ئی بسيار  در مناطقی از جهان پديد آورد را واکاوی کنيم خواهيم ديد کە ريشه
ولی اين ايزدساالری نه ساالریِ ايزدان بر انساهنا . ديرينه و هزاران ساله دارد

بر » واليت مطلقه«جانبۀ مدعياِن نيابِت آهنا و مدعيان  ە سلطۀ سياسیِ مههک بل
دو » استبداِد مطلق« و »واليِت سياسیِ نائبِ خدا«دانيم کە  و می. مردم بود

  . مفهومِ مترادف است
دينی هنوز هم در جاهائی از جهان کە دين مهان کاربرِد  اين نظريۀ سياسی

ياسی دارد کاربرِد خويش را حفظ کرده است، ديرينه در پديد آوردِن سلطۀ س
کشد و در حال رخت بربسنت  ولی ديگر آخرين نفسهايش را در تاريخ بشری می

از جهاِن انساهنا و رفنت بە جايگاِه درخورِ خويش يعنی رفنت بە ) رحلت کردن(
  . دروِن موزۀ تاريخ است
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  گفتارسوم
  دينی درديدگاهِ تاريخ جريان

  آفرينش جهان 
های دوران سومری و اکّادی و مصری و  ر آثارِ مکتوبِ بازمانده بر لوحهد

شود کە آفريدگار هستْی يکی بيش نبوده، و او از کس   ديده می،بابلی و آشوری
کە مهيشه و پيش از هستی وجود داشته است،  آمده بوده بل يا چيزی پديد نه

دم را بيافريند برای سپس تصميم گرفته کە زمين و آمساهنا را ايجاد کند و مر
.  را آباد بدارندشکە او را بشناسند و برايش خدمت و عبادت کنند و جهان آن

شود کە جهاِن هستی را بيافريند ايزدانی را برای دستياریِ  او وقتی بر آن می
گذارد و  آهنا وامی آفريند و کارِ آفرينش مظاهرِ گوناگوِن طبيعت را بە خودش می

  . شوند  ُمکَلَّف بەآفريدن چيزهای مشخصی میهنمايیِ او بەراهرکدام از آهنا
شده   پنداشته میوضعیچهان در ديدگاِه دينی مهيشه بەمهين شکل و 

شود کە در زمينِ ما کوهها و  ديده می. بوده است» اکنون«است کە در زماِن 
، ها و شهرها و آباديها را آفريدگار در آغازِ آفرينش ايجاد کرد درياها و رودخانه

را نيز در مهان زمان ساخت تا آدمها او ) گاه  و حجگاه معبد و قبله(خانۀ خودش 
  . و ايزداِن او را عبادت کنند و قربانی بەپيشگاهشان تقديم دارندرا 

مشرده  خدای او آفريدگارِ جهان و ايزدان ی ديرينهنزِد هرکدام از قومها
بينيم کە آفريدگارِ  ديدگاه میدر اين . را در گفتارِ گذشته ديديم ؛ و اينشده است

ئی در جهان داشته کە بەشکل انسان در  هستی مهيشه و مهواره يک مناينده
رحمِ زنی آفريده شده و بەجهان فرستاده شده بوده است تا امور مردم را در 
 دست گيرد و راهنمای مردمِ روی زمين برای عبادِت خدا و رساندِن مردم بە
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اشند؛ و اين منايندۀ ويژۀ خدا مهان پيامربشاه بوده رستگاریِ دنيوی و اخروی ب
کە هرکدام از اقوامِ ديرينه داشته و مهواره مورِد خطابِ وحی و رهنموِد آمسان 

  . بوده است؛ و در گفتارِ گذشته بەآن اشاره رفت
 بود و نامهای اَتوندر عقيدۀ مصرياِن باستانْ آفريدگارِ يگانه کە نامش 

کە هستی ايجاد شده باشد جايگاهش بر روی آب   آنديگر نيز داشت پيش از
 او. گاه بود  و بەشکلِ ختت بودنونبود، و نامِ جايگاهش بر روی آن آْب 

او با خرِد حکيمانۀ . مهتا بود و هيچ چيزی جز او وجود نداشت تای بی يک
 وسيلۀ اجرای تصميمِ او .آفرينشِ جهاِن هستی را ريختخويش طرح و نقشۀ 

يعنی خنستين چيزی او .  او گفت، و با سخنِ او آفرينش آغاز شدسخنی بود کە
ابتدای آفرينش نيز آن بود کە او ايزداِن . بود) کلمه(» کالم«برای خودش آفريد 

هشتگانه را از دروِن خودش پديد آورد، و آهنا بەفرموده و راهنمايیِ او آفرينش 
، ايزدانْ فرزندانش بودنداو هم پدر بود و هم مادر؛ و . را آغاز و تکميل کردند

  . پديد آورده بود) يعنی از روحِ خويش(زيرا آهنا را از دروِن خويش 
کە آفرينشِ جهان را » اينوما ايليش«در اسطورۀ آفرينشِ بابلی موسوم بە 

نسبت داده است نيز آمده کە آمسان و زمين بەهم ) خدایِ کهنِ بابل( مردوخبە 
 از هم جدا کرد، زمين را در مهينجا کە هست دو را چسپيده بودند، و مردوخ آن

) ايزداِن آمسانی را(گاه مجعی از ايزدان را  قرار داد و آمسان را بەباال برد، آن
بر زمين نگاه داشت، ) ايزداِن زمينی را(بەآمسان فرستاد و مجعی ديگر را 

 اداره  جهاِن مردگان راتا را نيز بەزيرِ زمين فرستاد  نرينه و مادينهدوتا ايزِد
سپس بەآفرينشِ مظاهر و موجوداِت روی زمين و آفرينش انسان . کنند

  . پرداخت، و انسان را از خملوِط ِگل و خون ساخت
مان را  پردازم و مطالعه در اينجا بەبررسیِ باورهای ادياِن اقوامِ ديرينه منی

  . کنم در باورهای قرآنی کە کتابِ اساسیِ دينِ ما مسلمانان است حمصور می
در قرآِن کريم گفته شده کە اهللا تعاىل مهيشه بوده و مهيشه خواهد بود و از 
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های سومری و مصری و  در اسطوره. آمده است کس پديد نه هيچ چيز و هيچ
باره چيزی گفته   در اينبابلی آفريدگارِ جهانْ خودآفريده است، ولی در قرآن

  . اهد بود و مهيشه خو مهيشه بوده استاهللاکە  نشده است جز اين
مطلقًا هيچ (کە اهللا آفرينشِ هستی را آغاز کند هيچ چيزی  پيش از آن

وجود نداشت و او بەذاِت خويش تنها بود در کَون، و او بر روی عرش ) چيزی
   ١.بود و عرشِ او بر روی آب بود

اختران و کوهها اهللا تعاىل ابتدا مالئکه و زمين و آمسان و خورشيد و ماه و 
 ٢.روز آفريد  زمين را در خاللِ ششجانوران و ُرستنيهای رویودها وو درياها و ر

سپس آدم را آفريد و بر زمين فرستاد تا بەمنايندگی از او و بەعنواِن جانشينِ او 
  . جهاِن زيرِ آمسان را آباد کند

هائی کە از راِه پدرانش از  جعفر ابن حممد الصادق بنابر شنيدهامام 
   :آفرينش را چنين توضيح داده استهای  آغازه پيامرب داشته

، هوا )هوا يعنی فضا(عرش اهللا بر روی آب بود، آب بر روی هوا بود 
زمان خملوقی جز اين دو وجود  در آن). کرانه است بی(حد و مرز ندارد 

پس وقتی اراده کرد کە . زمان شيرين و گوارا بود نداشت، و آب در آن
ەآب زدند تا موج شد و کف کرد و زمين را بيافريند بە بادها فرمود و ب

را در موضع کعبه گرد آورد سپس آن را  يک تکه کف ايجاد شد و آن
مهچون چونه کە (کوهی از کف کرد، سپس زمين را از زيرِ آن هپن کرد 

و چون اراده کرد کە آمسان را بيافريند بە بادها فرمود و ). هپن کنند
وج و کْف دودی برخاست بەدرياها زدند تا کف کردند، از مياِن آن م

اختراِن کە آتشی وجود داشته باشد، و او آمسان را از آن ساخت و  آن بی
                                                 

  ). ختتگاِه او بر روی آب بود(» َوکانَ َعرُشُه َعلَی املاء«: ۷، آيۀ ۱۱رة هود سو. 1
 سال ۹۷۰کە هر روز بەاندازۀ هزار سالِ قمری بود معادلِ  البته نه روزِ زمينی، بل. 2

 . َوإِنَّ َيوًما ِعنَد َربَِّك كَـاَلِف َسَنٍة ِمّما َتُعدُّون: ۱۷، آيۀ ۲۲سورة احلج . خورشيدی
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١٠٦ خوانيم چرا تاريخ می

 و ستارگان و منازلِ خورشيد و ماه را در آن ايجاد کرد و آهنا گانه دوازده
آمسانْ سبزرنگ بود بەرنِگ آبِ سبزرنگ . را در فلک بەجريان افکند

يعنی  (بەرنِگ آبِ شيرينرنگ بود  ، و زميْن خاکی)يعنی آبِ دريا(
هنوز باران بر زمين نباريده بود . ، و بەهم چسپبده بودند)آبِ رودخانه
سپس آمسان را گشود و باران باريد و زمين را گشود و . تا گياه برويد
   ٣.گياه روئيد

 اهللا امام صادق دربارۀ چەگونگیِ ساخته شدِن زمين توضيح داده کە نيز،
اکنون زمينِ  کە هنادئی  زرگی ساخت و در مهان نقطه در آغاز يک چونۀ بتعاىل

سپس آن چونه را از چهار جهِت شرق و غرب و مشال و جنوْب ، زير کعبه است
اين چونه را روی آب . رو کعبه بر ناِف زمين هناده شده است از اين. هپن کرد

کعبه سپس  کە  زمينی. چيزی جز آب در جهان وجود نداشتهپن کرد؛ زيرا
. درخشيد مهچون خورشيد و ماه می کە اده شد يک تکۀ مرواريد بودبرآن هن

 کشيد تا  است، و از مىنِمىن کە سپس اهللا زمين را از زير کعبه کشيد تا آجنا
   ٤.را هپن کرد و گسترش داد و آن.  تا مىنکشيدعرفات، و از عرفات 

 آفرينشِ مد الباقر گفته کە زمينِ زيرِ کعبه را اهللا تعاىل پيش ازحمو امام 
و گفته . زمين ايجاد کرد، سپس زمين را آفريد و از زيرِ آن کشيد و گسترش داد

کە وقتی اهللا َعزَّ َوَجلّ اراده کرد کە زمين را بيافريَند بەبادها فرمود و بە سطح آب 
ايجاد شد ) پنيرِک روی سطحِ آب(زدند تا موج شد و کف کرد، و يک تکه کف 

 و زمين از آن ساخت) پنيرک(د آورد و کوهی از کف و آن را در جايگاه کعبه گر
                                                 

مؤسسة دار الکتاب للطباعة والنشر، قم،  (تفسيرِ قمی ابن ابراهيمِ قمی، علی. 3
 تفسير العياشیحممد ابن مسعود عياشی، : نيز بنگر. ۷۰۔۶۹/ ۲، )ق۱۴۰۴

 . ۱۸۶/ ۱، )تاريخ املکتبة اإلسالميه، هتران، بی(
/ ۲ ،)۱۳۶۸دار الکتب اإلسالميه، هتران،  (فروع الکافیحممد ابن يعقوب کلينی، . 4

 . ۳۔۱، احاديث ۱۸۹۔۱۸۸
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١٠٧  خوانيم چرا تاريخ می

  ٥.را از زيرِ آن کشيد
شود کە زميْن  در احاديثی کە از پيامرب و اماماِن شيعه مانده است ديده می

 کە کوهها و  رویِ عدسسطحِ يکهپن و نسبًتا مسطح است با سطحی شبيِه 
زيرِ  .و انتها داردکرانه  زمين. درياها و مهۀ موجودات در اين روی زمين استند

 بەفرماِن اهللا در جای خودش زمين. مسطح است و هيچ چيزی وجود ندارد زميْن
در آمسان نيز يک سطح هپناور . حرکت است نگاه داشته شده است و کامالً بی

. باالی زمين است دقيقًا بەهپنای زمين، و اطرافش با اطراف زمين تناسب دارد
 هيچ چيزی وجود ندارد در  و در زيرِ زمين زمينگونه کە در بيروِن اطراِف مهان

  . بيروِن اطراف آمسان نيز هيچ چيزی وجود ندارد
دربارۀ زمين پرسيدم ) امام صادق(ابان ابن َتغِلب گفته کە از ابوعبداهللا 

: گفتم. »روی گاوماهی«: است؟ گفت] هناده[کە روی چە چيزی 
آب روی «: فتمگ. »روی آب«: گفت» ؟ گاوماهی روی چە چيزی است«

سنگ روی چە چيزی «: گفتم. »روی سنگ«: گفت» چە چيزی است؟
گاو روی چە چيزی  نره«: گفتم. »گاو  نرهروی شاخِ«: گفت» است؟
» ثَرى روی چە چيزی است؟«:  گفتم(*).»روی ثَرى«: گفت» است؟
  ٦.»شود در اينجا است کە ِعلمِ عاِلمانْ گم می! َهيهات«: گفت

 کە آمساهنا هفت طبقه اند بەشکل هفت شود ديده می  کريمقرآِنآيات در 
 آدمها اند، آمساِن زيرين کە ستون بر باالی يکديگر ايستاده باِن دور از هم کە بی

                                                 
  . ۷ و ۵، احاديث ۱۹۰۔۱۸۹مهان، . 5

است کە زير آن هيچ چيزی وجود ) رويۀ پائينیِ جهان(سطحِ زيرينِ جهان » ثَرى «(*)
لَُه ما ِفي «:  سورۀ طٰٰه گفته شده۶در آيۀ . ندارد و َخأل مطلق و تاريکی حمض است

هرچە در آمساهنا و هرچە در (» ما َتحَت الثََّرىالسََّماَواِت َوما ِفي االَرضِ َوما َبيَنُهما َو
 ). دو و هرچە در زيرِ ثَرى است از آِن او است زمين و هرچە در مياِن آن

 . ۵۹/ ۲تفسير علی ابن ابراهيم قمی، . 6

www.takbook.com



١٠٨ خوانيم چرا تاريخ می

ستون بر باالی  نيز بیاند  بينند و خورشيد و ماه و ستارگان در زير آن بەچشم می
در باالی )  آخرين َحدکُنارِ(و عرشِ اهللا و ِسدَرةُ املُنَتهى . زمين ايستاده است

اند، و اهللا تعاىل  حرکت ايستاده زمين و آمسانْ کامالً بی. آمساِن هفتمين است
  . دارد تا از جا بەدر نروند بەقدرِت خويش آهنا را نگاه می

آورم  اينک خبشی از آيات قرآن کريم را دربارۀ آفرينش جهان و انسان می
  : شان توضيحی بدهم رهکە تفسيری بر آهنا بيفزايم يا دربا آن بی

 او بر روی آب روز آفريد و عرشِ آمساهنا و زمين را در شش کە او است
   ٧. کە کردارِ کدامتان هبتر استبود، تا مشا را بيازمايد

آمسان گاه بە  آندر زمين هست مهه را برای مشا آفريد کە هرچە او است
   ٨.استچيز دانا  مهه بەپرداخت و آهنا را هفت آمسان ساخت؛ و او

روز آفريد سپس  آمساهنا و زمين را در شش کە مهانا پروردگارتان اهللا است
نيست مگر پس از  بر روی عرش قرار گرفت تا تدبيرِ امر کند؛ هيچ شفيعی

 خورشيد را پرتو و ماه را روشنايی قرار داد و برايش کە  او است…. اذِن او
ارشِ ساهلا و حساب را مش] مشا[گاههائی تعيين کرد تا   منزل)برایِ ماه(

   ٩…بدانيد
زمين را در دو روز آفريد، و برای او  کە ورزيد کسی کفر می بە مشابگو آيا

يعنی (لنگرهائی و . دهيد؟ آن است پروردگار جهانيان مهتايانی قرار می
 در آن ساخت بر رويش، و در آن برکت ايجاد کرد و )کوههائی

 سان يک برای پرسندگان .خوردنيهايش را تعيين منود در چهار روز
: گفتآمسان و زمين  بەدود بود، و کە آمسان پرداختسپس بە. است

پس . »برانه آمديم فرمان«: گفتند» !دالنه بيائيد َبرانه يا ناخوش فرمان«
                                                 

  .۷، آيۀ ۱۱سورة هود . 7
  .۲۹، آيۀ ۲سورة البقرة . 8
  .۶۔۳، آيات ۱۰سورة يونس . 9
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١٠٩  خوانيم چرا تاريخ می

را وحی   آنآهنا را هفت آمسان مقرر کرد در دو روز؛ و در هر آمسانی امرِ
   ١٠…نگهبانی داديم و برای  زيرين را با چراغهائی زينتکرد؛ و آمساِن

روز آفريديم، و  در ميان آهنا است را در ششهرچە آمساهنا و زمين و ]ما  [
   ١١.)بەما نرسيد (ما خنورد بەچيزی از خستگی و رنج

 آفريده و تو در تو بر فرازِ همهفت آمسان را  چەگونه اهللا کە ايد آيا نديده
  ١٢ اده است؟ماه را در آهنا فروغ و خورشيد را چراغ قرار د

روز آفريد سپس بر  آمساهنا و زمين را در شش کە پروردگارتان اهللا است
شتابان در طلبِ آن  کە پوشاَند روز درمی بەروی عرش قرار گرفت؛ شب را

هان . فرماِن خويش ُمَسّخر کرد بەاست؛ و خورشيد و ماه و ستارگان را
فرخنده باد اهللا . ازآِن او است) آفرينش و فرمان(َخلق و اَمر  کە بدانيد

   ١٣.پروردگار جهانيان
مانند آهنا؛ امر در ميان آهنا  بەتا آمسان آفريد و از زمين هفت کە اهللا است
 آگاهی بر چيز توانا است و اهللا از نظرِ اهللا بر مهه کە آيد؛ تا بدانيد فرود می

   ١٤.چيز احاطه دارد مهه
چسپيده بودند و بر هم  آمساهنا و زميْن کە اند کافرند نديدهکە  آيا کسانی

ساختيم؟ آيا ايمان  ئی را هر چيز زنده از آْب و شکافتيماز هم  را دو آن
ايجاد کرديم تا ايشان ) کوههائیيعنی (آورند؟ و در زمين لنگرهائی  منی

 ايشان باشد کە راهها گذرگاههای کوهستانی در آن ساختيمرا نُسراند، و 
 ما  اينها از آياِتلی؛ وساختيم مستحکمو آمسان را سقفی . راه بيابند

                                                 
  .۱۳۔۹، آيات ۴۱سورة فصلت . 10
  .۳۸، آيۀ ۵۰سورة ق . 11
 . ۱۶۔۱۵، آيات ۷۱سورة نوح . 12
  .۵۴، آيۀ ۷سورة األعراف . 13
  .۱۲، آيۀ ۶۵طَالق سورة ال. 14
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١١٠ خوانيم چرا تاريخ می

 هرکدام در ؛شب و روز و خورشيد و ماه را آفريد کە او است. اند روگردان
   ١٥. فَلَکی شناورنديک

از جا در نروند؛ و اگر از جا در بروند  کە گيرد اهللا آمساهنا و زمين را می
ر بردبار و آمرزگامهيشه او . کسی بعد از او آهنا را بگيرد کە ممکن نيست

   ١٦.است
تسخيرِ مشا درآورده است،  بەدر زمين هست راهرچە اهللا  کە بينی آيا منی

بر روی  کە گيرد و آمسان را می.  او روان استفرماِن بەو کشتی در دريا
   ١٧. استمهربانسوز و  مردْم دل بەاهللا. اذِن او بەافتد مگر زمين نه

را برای ) ی ستارگانيعن(، و آهنا آراستيمو آمساِن زيرين را با چراغهائی 
آماده ن شکنجۀ آتشِ گدازنده يم و برايشاد بەشياطين قرار داپرتاب
   ١٨.کرديم

را از هر  آن را برای بينندگان آراستيم و در آمسان برجهائی ساختيم و آن
آن  کرديم، مگر بانی نگاه) ئی سنگ تارانده شدهبە(شيطان رجيمی 

يک شهابِ آشکاری او را ] اگر چنين کند[ کە ،شنود کند کە ]شيطانی[
يعنی (گسترديم و لنگرهائی کشانده و زمين را . دنبال خواهد کرد

   ١٩… موزونی رويانديمدر آن افکنديم و در آن از هر چيزِ) کوههائی
او است کە ستارگان را برای مشا ايجاد کرد تا بەوسيلۀ آهنا در تاريکيهای 

  ٢٠.خشکی و دريا راه بيابيد

                                                 
  .۳۳۔۳۰، آيات ۲۱سورة األنبياء . 15
  .۴۱، آيۀ ۳۵سورة الفاطر . 16
  .۶۵، آيۀ ۲۲سورة احلج . 17
  .۵۔۱، آيات ۶۷سورة املُلك . 18
  .۲۴۔۱۶، آيات ۱۵سورة احلجر . 19
 . ۹۷، آيۀ ۶ة األنعام سور. 20
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١١١  خوانيم چرا تاريخ می

را ساخت؛ کُلُفتيش را بلند  رتر است يا آمسان؟ آن مشا دشواآيا آفرينشِ
داد؛ شبش را تاريک و چاشتش را ديدنی کرد؛ و زمين را  کرد و قرار اش

، و آبش و چراگاهش را از )هپن کنند کە مهچون چونه(پس از آن هپن کرد 
 مشا و  برخورداریِخاطرِ بەکرد؛ فرو] آن در[آن بيرون آورد؛ و کوهها را 

   ٢١.ستورانتان
آورندۀ آمساهنا و زمين، سازندۀ مالئکه بعنوان  هست بەستايش برای اهللا،

 وتا  سهتا  سه باهلای دوتادوتا و، دارندگاِن)پيکهابەعنواِن  (ستادگانفر
افزايد؛ اهللا بر   میآفرينشخبواهد در هرچە کە  ]او [و. چهارتاچهارتا

   ٢٢. توانا استهر چيزی] اجنام[
 ]نزِد اهللا برای کسی[شان  پادرميانی کە  استنداه بسيار مالئکه در آمساهنچ

خبواهد و راضی باشد  کە اهللا برای کسانیکە   مگر پس از آنسود ندارد
   ٢٣.اجازه دهد

  و)اند احاطه کرده(اند  در بر گرفتهپيرامون عرش را  کە بينی مالئکه را می
   ٢٤.گويند ستايشِ پروردگارشان تسبيح میبە
   ٢٥.کنند  او عمل میبەفرمودۀ  وگيرند منیگفنت بر او پيشی  سخن در
احساس ورزند و   سربزرگی منی کردنْ از بندگیِ اواو استندنزد ە  کآهنا

   ٢٦.منايند منیگويند و سستی   شب و روز ستايش میکنند و خستگی منی
ورزند و  آهنائی کە نزد پروردگارت استند از بندگیِ او کردنْ سربزرگی منی

                                                 
  .۳۳۔۲۷، آيات ۷۹ سورة النازعات. 21
  .۱، آيۀ ۳۵سورة الفاطر . 22
  .۲۶، آيۀ ۵۳ سورة النجم. 23
  .۷۵، آيۀ ۳۹سورة الزَُّمر . 24
  .۲۷، آيۀ ۲۱سورة األنبياء . 25
  .۲۰۔۱۹، آيات ۲۱سورة األنبياء . 26
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١١٢ خوانيم چرا تاريخ می

  ٢٧.سايند  و برای او چهره بر زمين میگويند او را تسبيح می
 کە آهنادوش دارند و   را بر)ختت (عرشکە ) ئی يعنی مالئکه( آهنا

او ايمان  بەگويند و ستايشِ پروردگارشان تسبيح می  بەآن استندپيرامون 
 پروردگارا ]کە[طلبند   آمرزش میاند مؤمن کە دارند و برای کسانی

 کە چيز است؛ پس بيامرز کسانی را هفراگيریِ رمحت و علمِ تو شاملِ مه
. توبه کردند و پيروِ راه تو شدند، و آهنا را از شکنجۀ دوزخ بازدار

شايسته شده  کە از پدران و مهسران و فرزندانشان هرکە آهنا و! پروردگارا
مهانا . ای آهنا نويد داده کە بە مهان باغهای َعدنی کن را وارِداست

   ٢٨. توئیساز چارهفرادست و 

  فرينش انسان آ
در زمين يک  کە خواهم می«: گفتبەَمالِئکَه  پروردگارتگاه کە  آن

ی کار تباهدر آن  کە سازی آيا کسی را در آن می«: گفتند. »جانشينی بسازم
گوئيم و تو را  ستايشِ تو تسبيح می بەما کە کند و خوهنا بريزد، در حالی

   ٢٩.»دانيد ا منیمش کە دامن من چيزی را می«: گفت» کنيم؟ تقديس می
بشری را از ِگل  کە خواهم می«: گفت بەَمالِئکَه پروردگارتگاه کە  آن

 خاطرش بەپس چون او را ساختم و از روح خودم در او دميدم. بيافرينم
   ٣٠.»افتيدسجده بە
   ٣١.آفريدمهچون سفال  ئی  ِگلِ ُرسوبیاليۀ خشکانسان را از ] اهللا [
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١١٣  خوانيم چرا تاريخ می

   ٣٢.رنگی آفريديم ئی از ِگلِ تيره وبیاليۀ ِگلِ رس ما انسان را از خشک
کشی منود   گردنمجعی سجده کردند؛ جز ابليس کە دستهفرشتگان مهگی 
چيزی تو را از سجده کردن  چە !ای ابليس«: گفت] اهللا. [و از کافران بود

من با دستهای خودم آفريده بودم بازداشت؟ آيا خودت را  کە چيزی بر
  » دی؟بزرگتر پنداشتی يا از برتران بو

  . »ای من از او هبترم، مرا از يک آتشی و او را از يک ِگلی آفريده«: گفت
 من بر ی؛ و نفرينِ استشده تو رانده کە بيرون شو) از آمسان(از آن «: گفت
  . »رسی  تا روز حساب استتو

  » !من مهلت بده بەبرانگيخته شوند کە پس تا روزی! پروردگارا«: گفت
  . »ای يافتگان امش مشخص است از مهلتهنگ کە تو تا روزی«: گفت
در خواهم ُبرد مگر خبشی  بەشان را از راه مهه کە ِعزََّتت سوگندبە«: گفت

  . »اند گُزينان کە از بندگانت
 جهنم را از تو و کسانی از آهنا کە گويم، پس احلق، و من حق می«: گفت

   ٣٣.»پيروِ تو شوند، مهگی، پرخواهم کردکە 
در آن سربزرگی  کە تو حق نداری! فرود شو) اناز آمس(از آن «: گفت
  . »یا تو از فرومايگان! بيرون شو. منايی
  . »من مهلت بده بەشوند برانگيخته می کە تا روزی«: گفت
  . »یا يافتگان تو از مهلت«: گفت
 راسِت تو را بر آهنا ای راِه در برده بەمرا از راهکە  خاطرِ آنبەپس، «: گفت

 آن از برابرشان و از پشت سرشان و از مست خواهم بست، و پس از
شان را  سويشان خواهم آمد، و بيشترينه بەراستشان و از مست چپشان
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١١٤ خوانيم چرا تاريخ می

  . »شکرگزار خنواهی يافت
از آهنا  هرکە !بيرون شو) از آمسان( از آن نکوهيده و سرافکنده«: گفت
   ٣٤.»تان پر خواهم کرد روِ تو باشد جهنم را از مهگی دنباله
انگيزيها  ای دل در برده بەمرا از راهکە  خاطر آن بە!گاراپرورد«: گفت

در خواهم ُبرد  بەشان را از راه برايشان در زمين ايجاد خواهم کرد و مهگی
  . »اند گزينان کە مگر برخی از بندگانت

ئی  تو را بر بندگان من سلطه. سوی من بەاين راهی راست است«: گفت
 گاِه و وعده. از تو پيروی کنندکە  گشتگان خنواهد بود مگر کسانی از گم

ئی خبشی از  هفت دروازه دارد، برای هر دروازه. شان جهنم است مهه
   ٣٥.»اند  در نظر گرفته شدهبندی تقسيم بەآهنا

اگر تا ! ای بر من برتری داده کە است خيالت اين بەآيا«: گفت] ابليس[
جز من مهلت بدهی ريشۀ نوادگانش را برخواهم کند  بەروز قيامت

  . »اندکی
از آهنا پيرو تو شود کيفرتان جهنم خواهد بود،  هرکە !برو«: گفت] اهللا[

راه  بە وبرآغالبتوانی با صدايت  کە از آهنا را هرکە .کيفری درخور
هايت را بر سرشان گسيل دار، در مال و اوالد با  ها و پياده انداز، سواره

آهنا وعده  بەفتگیشيطان جز فري. آهنا وعده بده بەآهنا شريک شو، و
 کە مهان بس. ئی خنواهد بود تو را بر بندگان من سلطه. دهد منی

   ٣٦.» باشدکارسازپروردگارت 
آهنا را بر مالئکه عرضه کرده  سپس آدم آموخت بە مههنامها را] اهللا[

  » !خرب دهيدگوئيد مرا از نامهای اينها  اگر راست می«: گفت
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١١٥  خوانيم چرا تاريخ می

 .ای  بەما آموختهتوچە کە   آنريم مگرما دانشی ندا! توئی کە پاکا«: گفتند
  . »ساز توئی بسيارداِن چاره

  » !ايشان را از نامهاشان باخرب کن! ای آدم«: گفت
 آيا«: گفت را از نامهاشان باخرب کرد، )يعنی مالئکه(ايشان پس چون 

اظهار  کە ام و چيزی من از هنانيهای آمساهنا و زمين آگاه کە مشا نگفتمبە
  » دامن؟ داشتيد را می  هنان می]در دل[ی کە چيزداريد و  می
پس سجده کردند جز » !آدم سجده کنيدبە«: گفتيممالئکه کە بەگاه  و آن

  . ابليس؛ خودداری کرد و سربزرگی منود و از کافران بود
هرچە کە  در باغ جاگير شويد و از آن مهسرتتو و ! ای آدم«: گفتيمو 

از  کە ين درخت نزديک مشويدا بەدلی خبوريد و خوش بەدلتان خبواهد
   ٣٧.»ان شويدکار ستم

مهسر تو است؛ مبادا ] دمشن[دمشنِ تو و  ]ابليس[اين ! آدم ای«: گفتيمو 
 حقِ تو است. بدخبتی افتی بە بيرون کند و)از باغستان(ت َجنَّمشا را از 

در آن نه تشنه کە   نه گرسنه شوی و نه برهنه؛ و آن]باغستان [در آنکە 
  . »رمازدهشوی و نه گ

 جاودانگی و آيا درخِت! ای آدم«: گفتکرد و  اش پس شيطان وسوسه
   ٣٨»تو نشان دهم؟ بەرا) سلطنِت جاودانی(شود  پوسيده منی کە ُملکی

 پوشيده بود را  بر آهنااز زشتيهاشانچە   آنشيطان آهنا را وسوسه کرد تا
ت منع پروردگارتان مشا را از اين درخ«: گفتايشان آشکار سازد، و بە

دو فرشته يا از جاويدانان ] اش با خوردن ميوه[ کە نکرده است مگر
و . ام من برايتان از خيرخواهان کە و برايشان سوگند خورد. »خواهيد شد
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١١٦ خوانيم چرا تاريخ می

  . آهنا نشان داد بەکاری با فريب
درخت را چشيدند زشتيهاشان برايشان آشکار شد و آن  ]ميوۀ [چونو 

  .  باغ بر خودشان]رختاِند [ برگهایپيچاندِن بە شروع کردند
مگر مشا را از آن درخت منع نکرده « کە آهنا بانگ زد بەپروردگارشانو 

  ؟ »شيطان برای مشا يک دمشن آشکاری است کە بودم و نگفته بودم
 و بر ما آمرزی نهايم؛ و اگر ما را  خودمان ستم کرده بەپروردگارا«: گفتند

   ٣٩.»ديدگان خواهيم بود آوری از زيان رمحت نه
پس چون رهنمودی . فرود شويد) آمسان ازيعنی (آن  مهگی از: گفتيم

از رهنمود من پيروی کند نه بيمی بر آهنا  هرکە ازجانب من برايتان بيايد
  ٤٠. خواهند شدگين اندوهخواهد بود و نه 

تان بر برخی دمشن؛ و مشا را تا مدِت معينی در  فرود شويد برخی: گفتيم
  ٤١.ری خواهد بودزمين جايگاه و برخوردا

 تان بر برخی دمشن؛ پس چون مهگی از آن فرود شويد برخی: گفت
 راه گمپيرو رهنموِد من شود نه  هرکە بيايد از جانب من برايتان رهنمودی

يعنی ياد کردِن مهيشگی  ( منياِداز  هرکە و. گردد  میبدخبتشود و نه  می
 خواهد داشت و  تنگی روگردان شود زندگیِ)و مهوارۀ نام و اوصاِف من

   ٤٢.روز قيامت او را نابينا برانگيخته خواهيم کرد
تان بر برخی دمشن؛ و مشا را تا مدِت معينی در  فرود شويد برخی: گفت

در آن خواهيد : گفت] و. [زمين جايگاه و برخورداری خواهد بود
! ای فرزندان آدم. زيست، در آن خواهيد ُمرد، و از آن بيرون خواهيد آمد
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١١٧  خوانيم چرا تاريخ می

 زشتيهاتان را بپوشاند، و پوششِ کە ا پوششی و َپری فروفرستاديمما بر مش
، باشد کە  اهللا استهای آن از نشانه. آن هبتر است] البتهکە [ را پارسايی
 بَبَردمبادا شيطان مشا را از دين بيرون ! ای فرزندان آدم.  کننديادآوری

شان را از  اي و پوششُِبردپدر و مادرتان را از هبشت بيرون گونه کە  آن
اش مشا  او و قبيله. ايشان نشان دهد بەکشيد تا زشتيهاشان را ايشان برمی

بينيدشان؛ ما شيطاهنا را اولياء برای  منی ]مشا [ کەبينند را از جائی می
   ٤٣.ايمان ندارند کە ايم کسانی کرده

 خودش هم  گفته شده کەو (از پيامرب داشته کە هائی امام علی بنابر شنيده
دربارۀ  ) و علمش علمِ الٰهی بوده کە اهللا تعاىل بەاو داده بودهب داشتهعلمِ غي

   ٤٤ : استتوضيح داده چنين آفرينش جهان و انسان
 استفاده کند یئ  از جتربهاي در سر بپروراَند یئ شهي اندەک آن ی ب]اهللا تعاىل[
  را برزهاي آغاز کرد، چآفرينش را بپروراَند یالي خاي اجنام دهد ی حرکتاي

 آهنا را با هم یِگون  قرار داد، گونهشي خویِ زمانقِي دقوفقِ حسابِ
  .  کردنيي را تعشان یستي را در آهنا هناد و چتشانيمهاهنگ کرد و ماه

 شناخِت کامل و بر آغاز و دربارۀ آهنا باشد دهي آهنا را آفرەک  از آنشي پاو
  . مل داشتعلمِ شا آهنا یِ جوانبِ وجودۀمهە تام و بیِاجنامشان آگاه
 و  و اکناف اطرافهای کرانه فضاها و های ميانه۔ او ۔ُسبحاَنُه

 رها کرد یآب) فضاهادر آن ( کرد، و در آهنا جادي را اها بادیگاهها دنيوز
را بر  خورنده بود، آن گون و امواجِ خروشانش برهم  انباشتهانشي جرەک

] باد [آنەد و بشکننده سوار کر جنباننده و درهم پشِت باِد توفنده و سخت
را بر آن ] باد[، و آن ) بازداردانياز جر(را برگرداَند ] آب[ آن ەفرمود ک
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١١٨ خوانيم چرا تاريخ می

 آن ەو چنان کرد ک)  نگاه داردحرکت بی(را برکشد  مسلط کرد تا آن] بآ[
 آن رِي هوا از زکە  چنان نگاه داشتیني معیرا در جا] آب[آن ] باد[ 

  .  جهندهآن ی در باالآب بود و وضع گشاده
 مي را عقگاهش دني کرد و وزجاديرا ا] گريد [ی او ۔ُسبحاَنه۔ بادسسپ

را ] آببا [و مالزمتش ) يعنی نه ابرآور بود و نه بارورکنندۀ گياه(کرد 
گاهش را   قرار داد، و برخاسنتتوفنده را گاهش اني قرار داد و جروستهيپ

هم زند و  متراکم را بر ۀجهندايستای  فرمود تا آبِ آنەدور قرار داد، و ب
را مهچون َمشک بر ] آب[آن ] باد[پس . زاَندي را برانگاهاير دامواجِ تنِد

و )  در مشِک جنبان بر هم زنندە برای کره گرفْنتمهچون ماست ک(هم زد 
 ُبنش و ەسرش را ب] ەک چنان[ را در فضا بر آن زد شي خوِدي شدیِتوفندگ

 برهم انباشته بِ انبوهیآ گونه نيا. گرداند ی برمە ُجنباَنش را بايستاَيش
، پس ) شدجادي آب ای بر رورکيپن( کف افکند شيانباشتگ شد و بر هم

اطراف و   گشادهیرا در هوا] کف کە بر روی آبِ دريا ايجاد شده بود[آن 
 را نشانيري برد و هفت آمسان را از آن ساخت، زباالە بکرانه ی بیفضا

اِن زيرن چيزی شد مهچون آمس ( قرار دادجنبش ی و بستادهيمهچون موجِ ا
 ِفرا مهچون سق) ني برایآمساهن (شانهاني، و بر)ی آرامسطحِ دريا

 آهنا را نگاه ی ستونەک آن یشده قرار داد، ب  و گنبِد افراشتهشده یهدارنگ
در اطرافشان ] مهچون چادر[ برجا داشتنشان ی براە کیخهائيم  گلايدارد 
 اختران و رِيوزە ب)ِن زيرين راآمسا ( راآنسپس .  زده شده باشدنيبر زم

 در آن ماِه تابنده در کي چراغِ فروزنده و کيپرتوِ ستارگان آراست و 
  .  روان ساختی و خِط متحرکیجنبان) سقِف( و باِن یفلِک گردان

های   را از هم جدا کرد و آهنا را از مالئکهجايگاهآمساهنای بلندسپس 
سر بر سجده ) ها از مالئکهخی بر( انباشت؛ برخی از آهنا  خويشگوناگوِن
گاه  اند و هيچ کنند؛ برخی در رکوع گاه سرشان را بلند منی  و هيچاند هناده
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١١٩  خوانيم چرا تاريخ می

را برهم گاه صفشان  اند و هيچ کنند؛ برخی در صف قامتشان را راست منی
 نه خواب بر شناسندند نه خستگی  استگو زنند؛ برخی تسبيح منی

يابد نه تنهاشان خسته  ان راه میخردهاش بە خطاديدگانشان راه دارد نه 
داراِن وحیِ او  شوند؛ برخی امانت شود و نه دچار غفلِت فراموشی می می

رِ و در آمدوشد برای نقل و انتقال قضا و قَداو  او بەسوی پيامرباِن و زباِن
های  نگهباناِن دروازهند؛ برخی  استند؛ برخی نگهباناِن بندگاِن او استوا

 زمين و گردهناشان برخی پاهاشان استوار در زيرِند؛  استهبشتهای او
و ] جهان[ از اقطار بيرون برين و اندامهاشان فراتررفته از باالی آمساِن

پائين  بە روآنهای عرش و چشمانشان در برابر  هاشان موازیِ پايه شانه
، و ميان آهنا و اند خود پيچيده بەآناست و بال و پرهاشان را در زير 

های عزت و حجاهبای قدرت کشيده است، نه   پردهترهاشان پائين
پروردگارشان را در ومهشان تصّور کنند و نه صفتهای خملوقان بەاو دهند 
و نه برايش جا و مکان درنظر گيرند و نه با اشاره او را بەچيزی مهانند 

  .کنند
زارِ   و شورهخاک نيري و شني زمیهايبلند یسپس او ۔ُسبحاَنه۔ از پست

 شد و نينش تا ته( تا خالص شد ختي گرد آورد و آب بر آن ری خاکْنيزم
و با من کردنْ ورز داد تا چسپنده شد، )  مانديی بااليۀخاِک خالصش در ال

 و اندامها و وندگاههاي اطراف و پی از آن ساخت دارایکريپس پ
 گري ِسفت کرد تا مهدی و زماِن مشخصنيرا در مدِت مع  و آنگاهها، گسل

، )شدو حمکم و نشکننده  ِسفت( شد یک کرد تا َصلصالرا گرفت و خش
 ی شد دارای و انساناو قامت افراشت و دي در آن دمشيسپس از روح خو

 آهنا کار اجنام دهد و ۀليوسە بە کی و افکارردي گکارە بە کیاذهان
 ە کی جنباَند و دانشە کی درآوَرد و ابزارشي خوخدمِتە بە کیاندامهائ

.  دهدصي و رنگها و شکلها را تشخهايدنيي و بواهيدنيحق و باطل و چش
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١٢٠ خوانيم چرا تاريخ می

 و وند هم یهاي گوناگون و مهسانی رنگهاۀري بود از مخیمعجون
 و ی و منی و سردی متفاوت از گرمیها زهي متعارض و آمیهاينامهسان
  . یش و خوی و ناخوشیخشک

 نزدشان است و ە او کۀ سپردەو اهللا ۔ُسبحاَنُه َوَتعاىل۔ از مالئکه خواست ک
 ە کرندي بپذیعني داده بوده است را بازدهند آهناە بە کی و سفارشمانيپ

 خاطرِ ە و بندي سانيسر بر زم) ۀ نوين ساختنيبرابرِ ادر (در برابرش 
پس سجده . »ديبر آدم سجده کن«: و گفت.  کرنش کنندداشتش یگرام

 ی باِد خنوت در سرشان افتاد و بدخبتە کاش لهي و قبسيکردند جز ابل
 از آتش بود خود را برتر مشردند نششاني آفرەک نيشان را گرفت و از ادامن
 درخورِ )ابليس را (لذا اهللا تعاىل او را. ارج پنداشتند  را کمی خاکۀديو آفر

  وعده، وِن رسانداجنامە آزمون و بی داد برای مهلتاوەخشم کرد و ب
  هنگامش مشخص است مهلت دادهە کی تا روزتوەب«: فت گ]بەابليس[

  . »شده است
 خوش و گاهی زيسنت ە داد کی جای او ۔ُسبحاَنه۔ آدم را در سرائسپس
 ی ول. هشدار دادشي و دمشنسي از ابلبەاو بود، و آسوده یگاهيجا

 جاودانه یدر آن سرااو  ە کخواست ی منراي زفتيدمشنش او را فر
ە  ب رای و استوارشکە را بنيقي باشد، و او کاني نماندگار شود و در کنارِ

 یفتگي عوض کرد و از آن فرمي را با بی خوشو فروخت یارادگ سست
  . آورد  نهدستە بیماني پشیزيچ

 را شي بر او گشود و عبارِت رمحِت خو راسپس اهللا ۔ُسبحاَنُه۔ درِ توبه
 وعده اوەو ب]  طلبدشي پوزش آوَرد و خبشاشيتا از خطا[ کرد ني تقلاوەب

 و رود زاد آزمون و یسراەو او را ب. ش برگرداَنَدشي خوَجنَِّت ە بەداد ک
 زاد و  وردي افکند تا در معرض آزموهنا قرار گنيزمەاو را ب( افکند کردن

  ). شونداريتبارش بس  ختمهرود کند و
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١٢١  خوانيم چرا تاريخ می

  جريانِ تاريخ
 است، هستۀ بيان شدهطبق باورهای دينیِ ما کە در قرآن و حديِث پيامرب 

  . ان دو دخترشان ونش، دو پسرش زآدم و: عۀ بشری با شش نفر هناده شدجام
 تا بر  افکنده شدندبەبيرونآمسان دروازۀ کە از  آدم و زنش پس از آن

 از وسيلۀ باِد هوا بەکە بەزمين برسند  پيش از آن) کنندُهبوط  (زمين افتند
آهنا ساهلا در . افتادند بە شرق و غربِ زمين يکديگر دور کرده شدند و

ە در مکه يکديگر را يافتند، در آجنا با هم ک جستجوی يکديگر بودند تا آن
ُجروۀ  شکمی يک  اين فرزندان را بەدنبالِ هم زائيد، هرزِن آدم کردند و آميزش

  . نر و ماده) دوقلوی(
شده  بەکيفرِ گناِه بزرِگ خوردِن ميوۀ ممنوعکە اهللا بەآدم گفته بود  اما چون

تان بر برخی  برخی «جنافرستم تا در آ من تو را بەزمين میای  کە مرتکب شده
 نزاع يان دو پسرِ آدم، چيزی نگذشت کە مد َتلخانه زندگی کنيو»  باشيددمشن

 باعث اين جنايت نيز آن بود کە . را کُشتديگریدو زد و  افتاد، و يکی از آن
 آِن پذيرفت ولی  رايکی قربانی برای اهللا بردند، اهللا هديۀ هديۀ  برادْردو آن

رشک و خشم    بەاش را رد کرد بود  اهللا هديه کەيگرید. نپذيرفترا  ديگری
 نامهای دو برادر را هابيل و . زد برادر را کشت چون بەشهر برگشتندآمد و

  :  در قرآن چنين آمده استو داستانشان اند، قابيل نوشته
افزائی را  يک نزديکیگاه کە   آنحق بر آهنا برخوان، بەخربِ دو پسر آدم را

شان پذيرفته شد و از  ، و از يکی) تقديم داشتندئی نیقربا(نزديک کردند 
] برادرش. [»کُشم تو را می«: گفت] برادرش بە او. [ديگری پذيرفته نشد

سويم دراز کنی تا  بەاگر دستت را. پذيرد  میپارسايانمهانا اهللا از «: گفت
سويت دراز خنواهم کرد؛ من از  بە تو دستم راشی من برای کشنتِمرا بکُ
 تو با گناِه من و گناِه کە خواهم من می. ترسم روردگارِ جهانيان میاهللا پ
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١٢٢ خوانيم چرا تاريخ می

؛ و آن است جزای » آتش شویشايستۀبرگردی و ] نزِد اهللابە[خودت 
  . انارک ستم

کاران   برادرش کرد و او را کشت و از زيانکشنتِ بەپس نفسش او را وادار
 او نشان دهدبە کاويد، تا زمين را می کە پس اهللا يک زاغی را فرستاد. شد

کە  آيا من از اين! ای وای«: گفت. زِشتای برادرش را هنان کندکە چەگونه 
و از » ! اين زاغ باشم و زِشتای برادرم را هنان کنم ناتوان ماندمماننِد

   ٤٥.پشيمانان شد
واٍد غيرِ ِذی (آب و گياه  چنين بود کە مکه کە يک درۀ تنِگ خشِک بی

در . ه و متدِن بشری شدايشِ انسانْ زادگاِه جامعغازِ پيدبود در مهان آ) َزرع
 ٤٦.قرآن گفته شده کە خنستين خانه برای آدميان در آجنا ساخته شده است

هرچە . است از اينجا آمده است) مادر مهۀ آباديها(» اُمُّ القُرى«کە نامش  اين
  . اند بشر در سراسر جهان هستند از آجنا بيرون آمده و پراکنده شده

 يک طرح و نقشۀ ازپيش دينیِ ما اريخِ جوامعِ بشری در ديدگاِهجرياِن ت
 و پيش از »آَدم«ريزی و طراحيش پيش از آفرينشِ  برنامه کە شده است تعيين

تعاىل توسط اهللا ه باشد بەهست آمد بەنامِ جامعۀ بشری در جهان بەچيزیکە  آن
رخدادهای . شود ری میَب صورت گرفته است، و مهواره توسط او نظارت و راه

شباهِت   جز زندگیِ ادواریِ تکرارشوندۀ جامعۀ بشری نيست، وتاريخی چيزی
پيش از آغاز  کە داردشده   طومارِ پيچيده يک سطرهایشدِن باز بە تام و متام

اش يکی  شده های نوشته  و قرار بوده کە سطرهت توسط اهللا نوشته شده بودهخلق
از  کە دارد» مووی«های يک  صحنه  بە شباهتپس از ديگری گشوده شود، و

                                                 
  .۳۱۔۲۷، آيات ۵سورة املائدة . 45
إِنَّ اَوَّلَ َبيٍت ُوِضَع ِللّناسِ لَلَِّذي بَِبكَّةَ ُمَباَركًا َوُهًدی : ۹۶ۀ ، آي۳سورة آل عمران . 46

ئی کە برای مردم هناده شده است مهان است کە در مکه  خنستين خانه(ِللعالَِمني 
 ). است، خجسته است و هدايت برای جهانيان
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١٢٣  خوانيم چرا تاريخ می

ی  در حالِ اجرااش شده تنظيمهای  صحنه کە پيش هتيه شده بوده و قرار بوده
 منايش گشوده شدِن سطرهای اين طومارِ در هم پيچيده يا.  باشدتکراری
 و از ره زير نظر اهللا در حال اجرا است مهواشدۀ اين مووی های تنظيم صحنه

  . مه داردآغاز تا پاياِن عمرِ جهان ادا
  از آمسان و افتادنشانزنش با رانده شدِن آدم و ۔اين ديدگاهدر ۔تاريخ 

دنيا بيايند، پيش  بەقرار بود در آينده کە انساهنائی. شود روی زمين آغاز میبە
اهللا حاضر آورده شدند  گاِه آفريده شوند مهگی با هم در آمسان در پيشکە  از آن

اين پيمان  کە  در برابر اهللا تعهد سپردندا مهگی آهنو پيمانی از آهنا گرفته شد، و
مفاد اين . شان اجرا کنند زندگیدر   آينده کە بەجهان فرستاده خوهند شدرا در

گاه از  هيچ و بردنی بدانند  فرماناهللا را تنها خدا و تنها ذاِت کە پيمان آن بود
  :بری نکنند دمشنِ اهللا است فرمان کە شيطان
] پيمان[ از فرزندان آدم از پشتهاشان زادگانشان پروردگارتگاه کە  آن

: گفتند» آيا من خدايتان نيستم؟« کە گرفت و آنان را بر خودشان گواه کرد
خرب بوديم؛ يا  روز قيامت بگوئيد از اين بی کە مبادا. »آری، اقرار داريم«

آهنا  پدرامنان پيش از ما مشرک بودند و ما زادگانی پس از کە بگوئيد
   ٤٧ کنی؟  کردند ما را هالک میگرايان باطلچە کە   آنسبب بەيا آ،بوديم

شيطان را بندگی «آيا از مشا پيمان نگرفته بودم کە ! ای فرزندان آدم
مرا بندگی کنيد کە اين کە  مکنيد کە او برای مشا دمشن آشکار است؟ و آن

راه کرد؛ آيا ِخَرد  او نسلهای بسياری از مشا را گم» راهی راست است؟
   ٤٨؟ ورزيديد یمن
انساهنا را بيافريند تا او را بندگی کنند،  کە ريزی کرده بود اهللا برنامه     

                                                 
  .۱۷۳۔۱۷۲، آيات ۷سورة األعراف . 47
 . ۶۲۔۶۱، آيات ۳۶سورة يٰس . 48
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١٢٤ خوانيم چرا تاريخ می

 اراده ه از درگاه رانده شدمورد خشم اهللا قرار گرفت کە ولی شيطان از مهان آغاز
  را در کنار خودش جهاندر اين برنامه خلل ايجاد کند و خبشی از مردمِ کە کرد
). ُيحارِبونَ اهللا( اهللا بکشاَند جنِگ بەوادارد وتعاىل اهللا آرايی در برابر  صفبە

زمين افتادند و فرزندانشان بسيار  بە آدم و زنش از آمسان رانده شدهچونلذا 
مهواره اهللا مأموری ويژه در ميان انساهنا  کە کرد شدند ضرورت ايجاب می

 طان دور کرده از شيبرساند وآهنا  بە او را و فرماهنایتا پيامهاداشته باشد 
 هر از چندی مأموريِت کە اينها پيامرباِن اهللا بودند. جانبِ اهللا بکشاندبە
مردم در جهان بودند هرچە . شد شان هناده می يیِ مردمِ جهان برعهدهمنا راه

 باشند و از او اطاعت زمانهسخنان و فرماهنای پيامربِ  بەگوش کە وظيفه داشتند
 صورت نوشته بر لوح يا در کتاب بەاهللا کە ئیکنند و پس از او برطبق فرماهنا

  . او داده بود عمل کنندبە
طاغوت  اهللا را بندگی کنيد و از« کە در هر قومی پيامربی را برانگيختيم

کرد، و  شان يیمنا راهاهللا  کە شان کسانی بودند برخی. »دوری جوئيد
 ]د وبروي [پس. ی بر آهنا حتقق يافتراه  کە گمشان کسانی بودند برخی

   ٤٩!بود چەگونه ها کننده فرجامِ تکذيب کە در زمين بگرديد و بنگريد
زباِن مردمِ خودش، تا برايشان  بەهيچ پيامربی را نفرستاديم مگر] ما[

را خواهد  هرکە کند و  میراه گمرا خواهد  هرکە پس اهللا. ی کندگَر روشن
   ٥٠.استساز   و چارهاو فرادست. کند منايی می راه

 ولی ؛فرستاديم] پيامربانی[پيش از تو  ما بر سر اقوامی کە گندبه اهللا سو
کردارهاشان را شيطان برايشان زيبا جلوه داد و امروز ولیِّ ايشان او است؛ 

   ٥١.ئی دردناک خواهد بود و ايشان را شکنجه
                                                 

  .۳۶، آيۀ ۱۶سورة النحل . 49
  .۴ ، آيۀ۱۴سورة ابراهيم . 50
  .۶۳، آيۀ ۱۶سورة النحل . 51
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١٢٥  خوانيم چرا تاريخ می

پروردگارشان توکل  بە ايمان دارند و کە کسانی  بر)يعنی شيطان (او
او َتَوالّ  کە بەاش بر کسانی است بته سلطهال. ئی ندارد کنند سلطه می
   ٥٢.اند وسيلۀ او مشرک کە بەکنند و کسانی می

   ٥٣.انگختيم ئی يک هشداردهی برمی خواستيم، در هر آبادی اگر می
 پيش از آهنا بودند کە فرجام کسانی کە بنگرندگردند تا  آيا در زمين منی

 جهانتر از آنان در بود؟ نيرومندتر از آهنا و دارای آثار بيشچەگونه 
ئی جز اهللا  سبب گناهانشان گرفت، و بازدارنده بەبودند، ليکن اهللا آنان را

نزدشان  بەپيامربانشان با داليل روشن کە رو بود آن اين آن از. نداشتند
او نيرومند است و . را گرفت آمدند، ولی آنان کفر ورزيدند، و اهللا آنان

   ٥٤.کيفرش سخت است
فرستاديم و آهنا را با ] پيامربانیای حممد، [پيش از تو سوی امتهائی  بەو

شدکه وقتی رنج از جانب  می چە .رجنها و سختيها گرفتيم شايد البه کنند
چە کە   آندل شده بودند و ليکن سنگ! کردند رسيد البه می آهنا می بەما
يادشان بەچيزهائی کە پس چون . کردند شيطان برايشان آراسته بود می
 چيز را بر رويشان گشوديم، تا بود را از ياد بردند درهای مهه شده داده
دل شدند ناگهان  آهنا داده شده بود خوشبەچيزهائی کە گاه کە بە آن

پای  و پس. دست و پايشان را گم کردند کە گرفتيم و ديده شدبرايشان را 
اَحلَمُد ِللِّه َربِّ . ستم کردند برکنده شد کە قومی) های يعنی دنباله(
   ٥٥.لعالَمينا

سوی قومش فرستاديم، و هزار سال کم پنجاه سال در ميانشان  بەنوح را
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١٢٦ خوانيم چرا تاريخ می

پس او را با .  بودندگر  کە ستمرا توفانْ برگرفت در حالی ماند؛ پس ايشان
ئی برای مردم جهان قرار  را نشانه] کشتی[مردمِ کشتی جنات داديم و آن 

   ٥٦.داديم
 م استيتان هشداردهی آشکارمن برا« کە سوی قومش فرستاديم بەنوح را

جز اهللا را بندگی مکنيد؛ من بر مشا از شکنجۀ يک روز دردناکی کە 
  . »ام ناک بيم

ن خودمان تو را جز بشری مهسا«: گفتندکافر بودند  کە سران قومش
شده باشند مگر کسانی پيرو تو  تاز آغازِ کاَربينيم کە  بينيم، و منی منی
بينيم،   و برای مشا مزيتی بر خودمان منی،ما استندفرومايگاِن  کە آهنا
  . »پنداريم گو می  مشا را دروغلیو

اگر من بر حقيقِت آشکاری از جانب پروردگارم باشم و ! ای قوم«: گفت
 ولی مشا از ديدنش ناتوان مانده  باشدمن داده بەرمحتی از نزد خودش

چ مالی در من هي! اجبار بر مشا حتميل کنيم؟ ای قوم بە را باشيد، آيا آن
 کنم؛ پاداش من جز بر اهللا نيست؛ من کسانی قبال اين از مشا مطالبه منی

خودم خنواهم راند؛ ايشان با پروردگارشان ] نزد[اند را از  ايمان آوردهکە 
. دانيد چيزی منی کە ايد مشا مردمی کە بينم ديدار خواهند کرد؛ ولی می

 اهللا کسی مرا در برابرِ چەخودم برامن] نزِد[من اگر آهنا را از ! ای قوم
گنجهای اهللا  کە گويم مشا منی بەکنيد؟ ری خواهد کرد؟ آيا تذکر منیويا

 ]دربارۀ [م، و نهه استفرشت کە گويم دامن و نه می نزد من است و نه غيب می
 آهنا خيری بەاهللا کە گويم  میمشاَردشان ديدگاِن مشا خوار می کە کسانی

اگر چنين کنم  کە  دهلاشان است آگاهتر است؛ درچە  بەآنخنواهد داد؛ اهللا
  . »ام انگر ستماز 
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١٢٧  خوانيم چرا تاريخ می

اگر از . با ما جمادله کردی و بسيار هم جمادله کردی! ای نوح«: گفتند
  . »دهی را بر سرمان بياور ما هشدار می کە بەچيزیای  يانگو راست
ناتوان ] او را[را بر سرتان خواهد آورد و مشا  اهللا اگر خبواهد آن«: گفت
من  کە  هرچندَبَرددر  بەمشا را از راه کە اگر اهللا خبواهد. وانيد کردنت

او . مشا سود خنوداهد داد بەمشا اندرز بدهم اندرزم کە بەخبواهم
   ٥٧.»شويد سوی او برگشت داده می بەپروردگارتان است و

وروز فراخواندم ولی فراخواندِن  من قومم را شب! پروردگارا: گفت] نوح[
آنان را فراخواندم تا  کە هر بار. افزود نهيزندگی بر آهنا جز گرچيزی من 

هاشان را بر  شان انگشتانشان را در گوشهاشان کردند و جامه بيامرزی
باز هم . ی منودندکَش گردنخودشان پيچاندند و پای فشردند و سخت 

ايشان  بەباز هم آشکارا و پوشيده. بانِگ بلند فراخواندم بەايشان را
 آمرزگار  مهيشهاو کە از پروردگارتان آمرزش خبواهيد: فتمگ. اعالن کردم

 خواهد فرزندانتاناموال و  بەاست؛ باراِن بسيار برايتان خواهد فرستاد، و
افزود، و برايتان باغها ايجاد خواهد کرد و برايتان رودها ايجاد خواهد 

گوئيد  منی( برای اهللا نداريد شکوهی اميِد کە شده است چە مشا را. کرد
مرحله آفريده  او مشا را مرحله کە در حالی) که بايد اهللا را تعظيم کرد

 آفريده تودرتو باالی همآمساهنا را گونه اهللا چ کە ايد آيا نديده. است
است، و ماه را در آهنا روشنايی و خورشيد را چراغ ساخته است؟ اهللا مشا 

داَند و گر آن برمی بەرا از زمين رويانده است روئيدنی؛ سپس مشا را
 کرده است تا ئی بِسترهاهللا زمين را برايتان . آوَرد بيرون آوردنی بيرون می

  .  آن را بپيمائيدراههای تنگ و باريِک
 رفتند کسی دنبال بەمن نافرمانی کردند و   آهنا از!پروردگارا«: گفتنوح 
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١٢٨ خوانيم چرا تاريخ می

کار  بەنيرنِگ بزرگیو . اند افزوده نهاو  بەمال و فرزندانش جز زيانیکە 
خدايانتان را رها مکنيد و َوّد و ُسواع را رها مکنيد و نه :  گفتند و.ندبرد

گران جز   بە ستم. کردندراه گم بسياری را (*).يغوث و يعوق و َنسر را
تن از کافران را نيز  يک! پروردگارا«: گفتو نوح … . »فزایاَ ەراهی َم گم

 راه گمانت را ذاری بندگگُ بر جاتو اگر آهنا را !  مگذاربر جابر زمين 
مرا و پدر و ! پروردگارا. خواهند کرد و جز بدکارۀ کفرورز خنواهند زائيد

ام وارد شود را و مردان و زناِن مؤمن را  خانه بەجويانه امان هرکە  و رامادرم
   ٥٨.»اَفزایە بەجز نابودی َمانگر ستمبيامرز، و بر 

د ايمان ان ايمان آورده کە از قومت جز کسانی« کە به نوح وحی شد
دلت راه  بەاند درد و رنج کرده می کە کارهائیخاطر  بەخنواهند آورد؛ پس

اند با من  ستم کرده کە زير نظر و وحی ما کَشتی بساز و دربارۀ کسانی. مده
  . »اند شدنی سخن مگو، زيرا ايشان غرق

خند  او ريش بەبر او گذشتند کە سرانی از قومش هر بار. ساخت کشتی می
مشا گونه بە کنيد ما نيز مهين خند می ما ريش بەاگر مشا «:گفت. کردند
کسی بالئی بر سرش خواهد  کە چەخواهيد دانست. کنيم خند می ريش
  » !کند و شکنجۀ مهيشگی بر سرش خواهد آمد خوار اش کە آمد
از هر جفتی دوتا «: گفتيمفرمامنان دررسيد و تنور سرريز شد گاه کە   آنتا

پيش از اين  کە جز کسانی۔ات را  د خانوادهبرآن بار کن و افرارا 
. »]بر آن بار کن[ايمان دارند را  کە  و کسانی۔شان سخن رفته است درباره

  . آوردند و جز اندکی با او ايمان نه
 نامِ بەانداختنش در آن سوار شويد؛ روان شدنش و لنگر«: گفت] نوح[

                                                 
 َوّد و ُسواع و َيغوث و َيعوق و َنسر چهاتا از ايزداِن باستانیِ مردمِ يمن بودند کە *)(

 . شده بودند) تومت(بعدها تبديل بەارواح مقدس 
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١٢٩  خوانيم چرا تاريخ می

  . »اهللا است؛ مهانا پروردگارم آمرزگار و مهربان است
 نوح. برد پيش می بە ايشان را در موجی مهچون کوهها]کشتی [ آنو
با ما سوار ! پسرم« کە  بانگ زد۔جدا افتاده بود کە در حالی۔پسرش بە

  . »شو و مهراه کافران مباش
  . »کوهی پناه خواهم برد تا مرا از آب نگاه داردبە«: گفت] پسرش[
 هللا نيست مگر کسیئی در برابر فرمان ا امروز نگهدارنده«: گفت] نوح[

  . شدگان بود موج در ميانشان حائل شد و از غرق. »او رحم کرده باشدکە بە
و آب » !و ای آمسان دست بردار! ای زمين آبت را فروخور« کە و گفته شد

 قرار جودی] کوِه[بر روی ] کشتی[سامان رسيد و  بەفروکش کرد و کار
  » !گر دور باد مردمان ستم« کە گرفت، و گفته شد

ام است  پروردگارا پسرم از خانواده«: گفتپروردگارش بانگ زده  بە نوح
  . »ای و وعدۀ تو حق است و تو برترين داوران

او از خانوادۀ تو نيست، او کرداری ناشايست ! ای نوح«: گفت] اهللا[
  من!من درخواست مکن آن آگاهی نداری از بەچيزی کە  دربارۀ(*)است؛

  . »دا از نادانان باشیمبا کە دهم تو اندرز میبە
اش آگاهی ندارم را از تو  درباره کە چيزی کە پروردگارا پناه بر تو«: گفت

ديدگان  من رحم نکنی از زيان بە وآمرزی نهدرخواست کنم؛ و اگر مرا 
  . »خواهم بود

اماِن ما و برکتهائی بر تو و بر  بەنوح فرود آی ای« :گفته شد] بەنوح[
در آينده برخوردار خواهيم کرد سپس  کە ائیامتهای پيش از تو و امته

                                                 
اين . داد خربِ شوهرش مرداِن بيگانه را بەخودش راه می  زِن نوح بدکاره بود و بی(*)

 نوح خرب نداشت، و اکنون اهللا بەاو خرب داد کە او نه پسرِ زاده بود ولی پسرِ نوح حرام
 . کە نتيجۀ بدکاریِ مادرش است تو بل
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١٣٠ خوانيم چرا تاريخ می

   ٥٩.»آهنا خواهد رسيد بەشکنجۀ دردناک از ما
 هيچ مردمی بر مهلِت. سپس بعد از آهنا نسلهای ديگری ايجاد کرديم

هرچە شدنی است  (افتند  میواپسگيرند و نه   پيشی منیشان شده تعيين
درپی  هم و پیدنبالِ  بەسپس پيامربانی را. )سرِ وقِت خودش خواهد شد

نزدشان آمد او را تکذيب  بە پيامربشانقومیيک  کە هر بار. فرستاديم
يعنی در پیِ هم  (دنبال برخی فرستاديم بەکردند، و ما برخی از آهنا را

 )نابود باد (دور باد.  داستاهنا کرديم] بەتبديل[، و آهنا را )نابود کرديم
  ! ايمان ندارند کە مردمی
  آشکاریابزارِ قدرِتهامان و  ارون را با نشانه و برادرش هموساسپس 

ی منودند و مردمی کَش گردننزد فرعون و بزرگانش فرستاديم، ولی آهنا بە
 خودمان ايمان بياوريم  مهساِنآدمِدوتا  بە آيا«: گفتندجو بودند، و  برتری

دو را تکذيب کردند و از  پس آن» ند؟ استشان بندگان ماقوم کە در حالی
  . يافته شوند  کتاب داديم شايد راه بەموساو. ن بودندهالک شدگا

کنار تپۀ دارای  دو را در ئی قرار داديم و آن و پسر مريم و مادرش را نشانه
   ٦٠. پناه داديمساری چشمه ]دارای[ استقراری و جايگاِه

اهللا را بندگی کنيد و از : گفتقومش گاه کە بە  آن،]فرستاديم[و ابراهيم را 
مشا بتهائی جز اهللا را . اگر بدانيد اين برايتان هبتر است  کەاو بترسيد

 کنيد را بندگی میجز اهللا  کە چيزهائی. آفرينيد پرستيد و هبتانی می می
بندگی رزق را از نزد اهللا بطلبيد و او را . رزقی برای مشا در اختيار ندارند

تکذيب و اگر . سوی او باز خواهيد گشتبە] کە[ و شکرگزارِ او باشيد کنيد
) رسان پيِک پيام (فرستاده. کنيد امتهائی پيش از مشا نيز تکذيب کردند
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١٣١  خوانيم چرا تاريخ می

   ٦١.ندارد یِ آشکار رساندن پيام جزکاری
 .يافتگيش را داده بوديم و از او آگاهی داشتيم اهو پيش از آن بە ابراهيم ر

عبادتشان  بەمشا کە ها پيکرهاين «: گفت و قومش شپدرگاه کە بە آن
  » د؟ايد چيستن نشسته
  . »ايم پدرامنان را پرستندگاِن اينها يافته«: گفتند
  . »ايد یِ آشکار بودهراه گممشا و پدرانتان در «: گفت
  » ای؟ گران بوده ای يا از بازی آيا حق برايمان آورده«: گفتند
  بەآهنا را کە البته پروردگارتان پروردگار آمساهنا و زمين است«: گفت

کە  پس از آن کە اهللا سوگند بە .ام  از گواهانهست آورده است و من بر اين
  . »کار خواهم بست بەاز اينجا برويد نيرنگی با بتهاتان

  . سويش برگردند بە کرد جز بزرگتری از آهنا، شايدپاره تکهپس آهنا را 
] و[. »ان استگر ستمرا با خدايامنان کرده است از   اينهرکە«: گفتند
نامش ابراهيم  کە کرد آهنا ياد میيک جوانی از  کە شنيديم«: گفتند
  . »او را در برابر مردم حاضر آوريد شايد گواهی دهند«: گفتند] و[. »است

  » ای ای ابراهيم؟ را با خدايامنان کرده آيا تو اين«: گفتند] بەاو[
گشايند از   کرده است؛ اگر زبان می]چنين [ولی اين بزرگترشان«: گفت

  . »آهنا بپرسيد
سپس . »يدگر ستممشا خودتان «: گفتندگشتند و خودشان بر بەپس

  . »گشايند اينها زبان منی کە دانی تو می«] و گفتند[سرافکنده شدند 
مشا  بەنه سودی کە پرستيد میپس آيا مشا چيزهائی جز اهللا را «: گفت
! پرستيد می کە  جز اهللاچيزهائیرسانند و نه زيانی؟ اُف بر مشا و بر  می

  » آيا خرد نداريد؟
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١٣٢ خوانيم چرا تاريخ می

کنيد او را بسوزانيد و خدايانتان را خواهيد کاری  اگر می«: گفتند] با هم[
  . » باشگزند بیبر ابراهيْم سرد و ! ای آتش«: گفتيم] ما[. »ياوری دهيد
و او را با . تر کرديم ديده با او نيرنگی کنند ولی آهنا را زيان کە خواستند

دماِن جهان برکت در آن برای مر کە زمينی برديم بەداديم و رهايیلوط 
او داديم و عالوه بر او يعقوب را؛ و مهه را شايسته  بەو اسحاق را. ايم هناده
 کردند، و منايی می اه کە بەفرماِن ما ررا امامانی کرديم و آنان. کرديم
يعنی پاکيزه کردِن روح  ( مناز و دادِن زکاتآهنا اجنام نيکيها و برگزاریِبە

   ٦٢. پرستندگان ما بودند]ايشان [ وحی کرديم و)و روان
را  هرکە ما. ابراهيم داده بوديم بر سرِ قومش کە بە و آن برهاِن ما بود

 بسياردان و ساز چارهمهانا پروردگارت . بريم باال می بە هائی خبواهيم پايه
 کرديم و نوح را منايی راهاو اسحاق و يعقوب داديم و مهه را  بەو. است

 داوود و )ختمۀ ابراهيم (و از ختمۀ او. يم کرده بودمنايی راهپيش از آن 
نيکوکاران را ]. فرستاديم[موسا و هارون را سليمان و ايوب و يوسف و 

. ]فرستاديم [ و الياس راعيسا و يحياو زکريا و . دهيم پاداش میگونه  اين
و مهه را . و امساعيل و اَلَيَسع و يونس و لوط را. مهه از شايستگان بودند

. ]نيز[و از پدران و نوادگان و برادرانشان . برتری داديمبر مردم جهان 
آن رهنموِد اهللا . شان شديممنا اه راستی ريک راِه بەآنان را برگزيديم و

و . کند خبواهد رهنمايی می کە از بندگانش را هرکە وسيلۀ آن کە بەاست
 ند استآهنا. دند از آهنا پامال شده بودکر میهرچە اگر شرک ورزيده بودند 

   ٦٣.ايشان کتاب و ُحکم و نبوت داديمکە بە
 را ئی کاری مشا زشت«: گفتقومش گاه کە بە  آن،]فرستاديم[و لوط را 
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١٣٣  خوانيم چرا تاريخ می

 مشا. پيش از مشا کسی از مردم جهان نکرده است کە شويد مرتکب می
ناشايسته  بە زنيد و در اجنمنتان دست آئيد و راه را می مردان درمیبە
  . »زنيد می

گوئی بالی اهللا را  اگر راست می«:  کە گفتندودآن نب پاسخ قومش جز
  . »کاران پيروز گردان ها تبمرا بر گروِه! پروردگارا«: گفت. »برايمان بياور

 کە خواهيم می«: گفتند نزد ابراهيم آمدند بەفرستادگامنان وقتی با مژده
  . »اند ان بودهگر ستم را هالک کنيم؛ مردمش از اين آبادیمردم 
  . »ن استلوط در آ«: گفت
اش  کسی در آن است؛ او را با خانواده کە چەدانيم ما هبتر می«: گفتند

  . » راجنات خواهيم داد مگر زنش
يعنی وقتی مردمِ شهر از برابرِ  ( بود در گَرد و خاکاز واماندگان] زنش[

  . )گريختند زِن او در گرِد و خاِک پشت سرِ مردم ماند و هالک شد بال می
 و از آهنا بد آمدشاز آهنا ] او[نزد لوط رفتند  بەانو وقتی فرستادگامن

  . دل شد تنگ
ات را جنات خواهيم  ما تو و خانواده!  مباشگين اندوهمترس و «: گفتند

  .  بود در گَرد و خاکاز واماندگان] زنش. [» راداد مگر زنت
کردند بالئی از  می کە ئی خاطر بدکاری بەما بر سر اين شهر«] گفتند[

   ٦٤.»اهيم فرستادآمسان خو
 و )را زير و زبر کرديم آن( کرديم يرشزو چون فرمامنان دررسيد بااليش را 

گذاری شده بودند  نزِد پروردگارت نشان کە چيده سنگهائی از کلوخِ برهم
   ٦٥.گرانْ دور نبودند از ستم) آن سنگها (آن بارانديم؛ و آهنا بر
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١٣٤ خوانيم چرا تاريخ می

   ٦٦.بود چەگونه انکار بزه فرجام کە بنگر. وار بر سرشان بارانديم باران و
   ٦٧.ورزند خرد می کە ايم برای مردمی ئی از آن را برجا گذاشته و نشانه

شيطان . از جايگاههاشان برايتان آشکار شده است] …[و عاد و مثود را 
 کە کردارهاشان را برايشان آرايش داد و آهنا را از راه زد در حالی

  . های بينا داشتند ديده
نزدشان آمد و در زمين  بەها نشانه با  کە موسا و هامانو قارون و فرعون

نتوانستند کە بالئی کە ما  (نبودندگيرنده  ی منودند، و پيشیسربزرگ
  . )فرستاديم را بازدارند و خود را جنات دهند

 کە شان کسانی بودند گناهش گرفتيم؛ برخی بەپس هرکدام را
َسردباِد  کە بودندشان کسانی  بارانی بر سرشان فرستاديم، برخی ريگ
در زمين فرو  کە شان کسانی بودند گرفتشان، برخیزننده بر جيغ

  . کرديم غرق شان کە شان کسانی بودند برديمشان، و برخی
خودشان ستم  بەآهنا ستم کند ولی خودشان کە بەخواست اهللا منی
   ٦٨.کردند

ندگی اهللا را ب! قوم ای«: گفت]. فرستاديم[سوی عاد برادرشان هود را  بەو
  » کنيد؟  منیپارسايیکنيد؛ مشا را جز او خدائی نيست؛ آيا 

بينيم و تو را   میناخبردیما تو را در «: گفتندکافر بودند  کە سراِن قومش
   .»پنداريم گويان می از دروغ
ئی از جانبِ   ولی فرستادهنيست در من ناخبردی! ای قوم«: گفت

رسامن و برايتان  مشا می بە اپيامهای پروردگارم ر. ام پروردگارِ جهانيان
] جانبِ[کتابی از  کە ايد شگفت آيا در. ام خيرخواِه مورد اعتمادی
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١٣٥  خوانيم چرا تاريخ می

مشا  بە مردی از خودتان برايتان آمده است تا]دسِت [پروردگارتان بر
 مشا را پس از قومِ نوح جانشين کردگاه کە   آنياد آوريد بەهشدار دهد؟

بر گسترشتان افزود؛ پس ] نیجسما[ و در خلقت ) جای دادجای آهنادر (
  . »ياد آوريد شايد رستگار شويد بەنعمتهای اهللا را
پدرامنان چيزهائی کە  و بندگی کنيمای تا تنها اهللا را  گفتند آيا آمده

  رادهی ما هشدار می کە بەچيزهائیاند را واگذاريم؟ پس  پرستيده می
   »ای؟ يانگو راستبرايمان بياور اگر از 

آيا . خشمی از جانب پروردگارتان بر سرتان افتاده استپليدی و «: گفت
ايد  گذاری کرده مشا و پدرانتان نام کە کنيد با من دربارۀ نامهائی جدال می

من با مشا از  کە و اهللا هيچ دليلی برايش نفرستاده است؟ پس منتظر باشيد
   .»ام منتظران

ودمان جنات لطفی از خ بەبا او ايمان آوردند را کە پس او را و کسانی
هامان را تکذيب کردند و  نشانه کە کسانی) دنبالۀ(پای  داديم و َپس

  . ايمان بياورند را برکنديم کە خواستند منی
اهللا را ! ای قوم«: گفت]. فرستاديم[سوی مثود برادرشان صاحل را  بەو

ئی از پروردگارتان برايتان  مشا جز او خدائی نداريد؛ نشانه. بندگی کنيد
  است؛ بگذاريدشئی شترِ اهللا است؛ برايتان نشانه ؛ اين مادهآمده است

ئی  آن گزند مرسانيد وگرنه مشا را شکنجه بەدر زمينِ اهللا خبورد، وکە 
مشا را پس از عاد گاه کە   آنياد آوريد بەو. دردناک خواهد گرفت

سازيد و   میکوشکهادر دشتهايش  کە جانشين کرده در زمين جا داد
ياد آوريد و  بەتراشيد؛ پس نعمتهای اهللا را خانه میکوهها را برای 

  . »کارانه در زمين فساد مکنيد هاتب
 ]يعنی[مستضعف بودند  کە کسانی بەمستکرب بودند کە  قومشبزرگاِن

صاحل از جانب  کە دانيد آيا می«: گفتندايمان داشتند  کە کسانی از آهنابە
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١٣٦ خوانيم چرا تاريخ می

  » پروردگارش فرستاده شده است؟
  . »با آن فرستاده شده است ايمان داريم کە زیبەچي ما«: گفتند
مشا چە کە   بەآنما«: گفتند] بەپيرواِن صاحل[ بودند کش گردن کە کسانی

شتر را سيخچه زده کشتند و از فرمان  پس ماده. »ايمان داريد کافريم
 چيزیای  اگر از پيامربان! ای صاحل«: گفتندپروردگارشان سرپيچيدند و 

  . » برايمان ياور رایده ما هشدار میکە بە
و . برجا خشکيدندهاشان   لرزه گرفت و در خانه]بە سردباد [را پس آنان

مشا  بە پروردگارم رامن پيامِ! ای قوم«: گفت هاز آهنا رخ برگرداند] او[
خيرخواهان را دوست ] مشا[ برايتان خيرخواهی کردم ولی رساندم و

   ٦٩.داريد منی
! ای قوم«: گفت]. فرستاديم[ن شعيب را ن برادرشا َمدَي]مردمِ [سوی بەو

کارانه در زمين فساد  ها اميد ببنديد و تببازپسينروزِ  بەاهللا را بندگی کنيد و
  . »مکنيد
لرزه گرفت ] بە سردباد[ايشان را  زن پنداشتند؛ و  او را دروغ]قومش [پس

   ٧٠.شان برجا خشکيدند و در خانه
بەکلی  (در جهان نبودند کە شعيب را تکذيب کردند انگاری کە کسانی

ديده  شعيب را تکذيب کردند خودشان زيان کە  کسانی).نابود شدند
من پيامهای ! ای قوم«: گفت او از آهنا رخ برگرداند و ،پس. شدند

برای مردمِ  چەگونه مشا اندرز دادم؛ پس بەمشا رساندم و بە پروردگارم را
   ٧١»!کافر افسوس خبورم

 آن آبادی را با رجنها و مردمِ کە رستاديم مگرئی پيامربی نف در هيچ آبادی
                                                 

  .۷۹۔۶۵، آيات ۷سورة األعراف . 69
  .۳۷۔۳۶، آيات ۲۹سورة العنکبوت . 70
  .۹۳۔۹۲، آيات ۷سورة األعراف . 71

www.takbook.com



١٣٧  خوانيم چرا تاريخ می

   ٧٢.زياهنا گرفتيم شايد البه کنند
گاه کە   آنکردند  قضاوت میزار ِکشتدربارۀ گاه کە   آنو داوود و سليمان

شان بوديم   بر داورینگرنده قوم در آن تباهی کرده بودند؛ و ما گوسفنداِن
قضاوتی و دانشی داده هرکدامشان  بە و. سليمان فهمانديم بە را و آن

گفتند و  تسبيح می کە تسخيرِ داوود درآورديم بەبوديم؛ و کوهها را
خاطرِ  بەو. کرديم ؛ و ما چنين می]تسخير آورديم بەبرايش[پرندگان را 

او ساخنتِ زره آموختيم تا مشا را از جنگهاتان حمفوظ بدارد؛ آيا  بەمشا
 کە ] تسخير آورديمبە[يد؟ و برای سليمان باِد توفنده را گزار سپاس

در آن برکتها هناده بوديم،  کە افتاد راه می بەسوی سرزمينی بەفرماِن اوبە
برايش غَّواصی و  کە و از شيطاهنا کسانی.  بوديمچيز دانندۀ مهه و ما

   ٧٣.و ما نگهبانشان بوديم]. تسخير آورديمبە[کردند  کارهائی جز آن می
پشت  بە کتابِ اهللا رابود شده ايشان داده بەکتاب کە  از کسانیگروهی

 کە و از چيزهائی پيروی کردند! دانند منی کە سرشان افکندند انگار
 سليمان کفر نورزيد ولی .خواندند ِت سليمان میشيطاهنا بر سلطن

کە دهند و چيزهائی  مردم ياد می بەجادوگری را] و[شيطاهنا کفر ورزيدند 
روت و ماروت فرود آمده بوده ها] يعنی[اند  در بابل کە  دو فرشته آنبر

ايم و کفر  ما فتنه« کە تا نگويند] آن دو فرشته[و . ]دهند ياد می[ را است
 کە آموزند و از آهنا چيزهائی می. دهند کسی ياد منی بەچيزی را» َمَورز
وسيلۀ  کە بەوسيلۀ آن ميان شخص و مهسرش جدايی اندازند؛ در حالیبە

از  [و چيزهائی را. اجازۀ اهللا بەبود مگرکسی خنواهند  بەرساننده آن زيان
 اند سودشان نيست؛ و دانسته بەزيانشان است و کە بەگيرند  ياد می]دو آن
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١٣٨ خوانيم چرا تاريخ می

و اگر بدانند، بدترين . هبره خواهد ماند را خبرد در آخرت بی آنکە هرکە 
اگر ايمان بياورند و . اند هبای خودشان خريده بەراچە   آنچيز است

   ٧٤.دانستند  از نزِد اهللا هبتر است اگر میپرهيزکار شوند پاداشی
 رسيده است، و گزندمن بە« کە پروردگارش بانگ زدگاه کە بە  آنو ايوب

  . »ای ترين مهربانان تو مهربان
بر او بود را دور کرديم و خاندانش و  کە و گزندی فريادش رسيديم بەپس

ئی برای  یلطفی از نزدمان و يادآور. او داديم بەمهانندشان را با آهنا
  ]. بود[کاران  عبادت

و آهنا . فل، هرکدامشان از شکيبايان بودندو امساعيل و ادريس و ذوالِک
  . را وارِد رمحتمان کرديم؛ آهنا از شايستگان بودند

 کە ما يارای او با خشم رفت و پنداشتگاه کە   آن)يعنی يونس (و ذوالّنون
 پس در ).رنتوانيم آمدپنداشت کە ما از پسِ کسی چون او ب (را نداريم

ان گر ستممن از ! توئی کە خدائی جز تو نيست، پاکا کە تاريکيها بانگ زد
.  او را اجابت کرديم و از اندوه رهانديمش]فريادهای [پس. ام بوده
   ٧٥.دهيم مؤمنان را جنات میگونه  اين

و . کشتیِ پربار گريخت بەقهرکردهگاه کە   آن.و يونس از فرستادگان بود
 بلعيد در هننگ او راپس . کشی شرکت کرد و از بازندگان شد عهدر قر
] در شکم هننگ[کە  اگر نه اين.  بود]بە خودش[کننده  سرزنش کە حالی

در ) تا روز قيامت(شوند  برانگيخته می کە گويان بود تا روزی از تسبيح
. زمينِ برهنه افکنديم بەبيمار بود کە پس او را در حالی. ماند شکمش می

هزار تن يا بيشتر  سوی صد بەر رويش درختی از کدو رويانديم، و او راو ب
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١٣٩  خوانيم چرا تاريخ می

   ٧٦.مندی داديم پس، ايمان آوردند و ايشان را تا زمانی هبره. گسيل کرديم
 پروردگارا مرا تنها مگذار« کە پروردگارش بانگ زدگاه کە بە   آنو زکريا

 را يحيااو  بەو او را اجابت کرديم، ]فرياِد [پس. »ای تو هبترين وارثانکە 
شتابيدند  ايشان در خيرات می. داديم و مهسرش را برايش اصالح کرديم

 کە و آن زنی. خواندند و ترسنده بودند  فرامیهراسو ما را با رغبت و 
در (؛ و از روح خودمان در آن )يعنی مريم(فرجِ خودش را نگهبانی کرد 

   ٧٧.کرديمدم جهان ئی برای مر دميديم و او و پسرش را نشانه) فرجِ مريم
وعده و فرستاده و پيامرب بود و  راست کە کتاب ياد کن و امساعيل را در
کرد و نزد  امر می) پاکيزگیِ روح و روان(مناز و زکات  بەخاندانش را

  . پروردگارش مورد خشنودی بود
جايگاهی  بە و پيامرب بود و او راگو  کە راستو ادريس را در کتاب ياد کن

  . واال برکشيديم
با نوح سوار کرديم، و از  کە  آدم و آهنائیدودماِن پيامرباِنند  استاينها

 منايی کرديم و برگزيديم و اهللا اه کە ر ابراهيم و اسرائيل و آهنائیدودماِن
کنان و  شد سجده وقتی آيات اهللا بر آهنا خوانده می. آهنا نعمت دادبە

  . هنادند گريان سر بر زمين می
دنبال شهوهتا بەمناز را از دست هنادند و  کە سلی آمدندپس، بعد از آهنا ن

توبه کنند و  کە رفتند، لذا در آينده زياِن بزرگی خواهند ديد؛ مگر کسانی
آهنا وارد جنت خواهند  کە ايمان آورند و کارهای شايسته اجنام دهند،

   ٧٨.آهنا خنواهد رفت بەشد و هيچ ستمی
 رويارويی و ستيزِ  جرياِن مسلماهنا مادينیِکل جريان تاريْخ در ديدگاه      
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١٤٠ خوانيم چرا تاريخ می

 و اَولِياء اهللابراِن شيطان است کە اولی   فرمانبراِن اهللا و  فرمانآميزِ خشونت
 است اوليای او نيز عَدُوُّ اهللاکە شيطان   و چون.ند استاَولِياء الشَّيطاندومی 

از تاريخ واری است کە در آغ  استند؛ و حرکِت تاريخ نيز حرکت دايرهاَعداء اهللا
گردد و  در نقطۀ مشخصی آغاز شده بوده است و هر از چندی بەآن نقطه برمی

رود تا ديگرباره بەآن نقطه برسد و حرکتش را برای رسيدِن ديگرباره بەآن  می
ديدگاْه جائی برای مقولۀ رشد و ارتقای جامعۀ بشری و  دراين .نقطه ادامه دهد

جامعۀ بشری، از مؤمنان و .  وجود ندارد تاريخی)يابندۀ حتولِ تکامل(َتطَوُّرِ 
در زمان ظهور پيامرب  کە مهان شکلی بوده بە انسان آفرينشِکافران، از آغازِ

 از  زماِن دوری چنداندينیِ ماکه در ديدگاِه ۔اسالم داشته، و تا پايان جهان 
  . تغيير و تبديل ادامه خواهد يافت  بی۔پنداشته نشده استزمان ظهور اسالم 

 و بر سرِ از نقطۀ آغازين با آدم شروع شد کە خنستين پيامربِ اهللا بودحرکت 
پس از آن با هر پيامربی کە مبعوث . های خودش فرستاده شده بود زن و بچه

 مأموريتش را يک پيامربی کە ئی حلظه. شد شد اين حرکت از سر گرفته می می
يعنی . رِ تاريخ بودوا  دايره تکراریِ چرخشِ نوينی از حرکِتکرد آغازِ آغاز می
 شيطان بودند مهراِه کە شد و مردمی  هر دوره يک پيامربی فرستاده میدر آغازِ

 اهللا  پيامرب بود خشمِهنگامِ پيروزیِ کە ورزيدند؛ در ميانۀ دوره با او دمشنی می
شدند؛ در  آمد و دمشنانْ نابود و پيامرب و پيروانش پيروز می بر دمشنان فرود می

 شيطان حزبِ بەچندی پس از درگذشِت پيامرب بود مردم بازە  ک دورهپاياِن
 يک پيامربِ ديگر دورِ ديگری ه شدِن اهللا شده بودند، و با فرستادپيوسته و دمشنِ

اين وضعيت ادامه يافت تا هنگامِ بعثِت حممد ابن عبداهللا ابن . شد آغاز می
  . آخرين پيامربِ اهللا بود کە عبداملطلب رسيد

: گيرد خود گرفته است و می بەواره يکی از دو چهره راجامعۀ بشری مه
راه را گم  کە سوی اهللا دارد؛ و چهرۀ ديگر بەمهراه پيامرب است و رخ کە ئی چهره

 در ۔در ديدگاه قرآنی۔کل جرياِن تاريخ . سوی شيطان دارد بەکرده است و رخ
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١٤١  خوانيم چرا تاريخ می

 و ِصرفًا  تاريخ نداردانسان هيچ نقشی در ساخنتِ. شود اين دو چهره تفسير می
او . شود او رسانده می بەتوسط پيامرب کە اجرای فرماهنای اهللا است بەُمکلَّف
حيِث انسانْ  بەگيرد، خودش آموزد از پيامرب فرامی میهرچە داند و  میهرچە 

 خرِد خودش وابسته شود فرجامش بەهيچ دانش و معرفتی ندارد، و هرجا
های   او است و انديشهر کمينِتباهی خواهد اجناميد؛ زيرا شيطان مهواره دبە

هند و آن را  خودش را در سرِ او می بەکننده فريبا و دورکننده از اهللا و نزديک
  . کشاَند میو شرک کفر  بەَبَرد و راهه می بی بەآرايد و او را برايش می

واسطۀ بەعلمِ پيامرب  .شود معصوم است و از خطا بازداشته میپيامرب 
 فنون، و واِقف مهۀ علوم و بەده است؛ لذا پيامْرب عاِلمجربئيل از اهللا دريافت ش

 اگر بر ۔از آغاز تا پاياِن جهان۔ مهۀ دانشمنداِن جهان دانشِ. بر مهۀ امور است
ئی  روی هم انباشته گردد جمموع دانشهاشان در برابر دانشِ پيامرب مهچون قطره

جانب  ستقيًما ازمکە   بلنيست بشری  پيامرب دانشِدانشِ.  دريا استدر برابرِ
 دانشی او خودش بەعنوان يک انسانْ. است» علمِ الٰهی«د و وش اهللا دريافت می

خنستين پيامربان آدم بود و . گويد از جانب اهللا است ندارد و هرچە کە می
  . آخرينشان حممد ابن عبداهللا ابن عبداملطلب

 کە بەاو ايمان دوقتی حممد مبعوث شد مهۀ مردم جهان مکلف بودن
ياورند و از رهنمودهايش پيروی کنند، مناز بگزارند، روزه بگيرند، بەحج ب

کعبه بروند، مهواره ذکرِ اهللا بگويند تا اهللا از آهنا خشنود گردد و مورِد عنايِت 
  . رانیِ مهيشگی بربد ، و پس از مردنشان بەسرای خوشی و کامخويش قرار دهد
برايتان آورده است؛ پس پيامرب از جانب پروردگارتان حق را ! ای مردم

در آمساهنا و هرچە برايتان هبتر است؛ و اگر کفر بورزيد  کە ايمان بياوريد
   ٧٩. استساز چارهبسياردان و مهيشه زمين هست ازآِن اهللا است؛ و اهللا 
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١٤٢ خوانيم چرا تاريخ می

ايم؛ از آن پيروی کنيد و  فروفرستاده کە  کتابی است فرخنده]قرآن [اين
بر دو  کە مبادا بگوئيد. رار گيريد مورد لطف قباشد کەپرهيزکار باشيد 

 گرچەکتاب فرود آمده بوده ) يعنی يهودان و مسيحيان(طايفه پيش از ما 
اگر بر ما کتاب  کە يا بگوئيد. ايم خرب بوده یِ ايشان بیخوان کتابما از 

 و منون راهی و گَر روشناينک . شديم تر از آهنا می يافته فرود آمده بود راه
 تر از کسیکار ستمپس . دگارتان برايتان آمده استرمحت از جانب پرور

 کسانی بەهای اهللا را تکذيب کند و از آن روگردان شود کيست؟ نشانهکە 
 شوند بدترين شکنجه سزا خواهيم داد های ما روگردان می از نشانهکە 

   ٨٠.کردند روگردانی میکە   آنبەخاطرِ
ثَل مهچون  َمپروردگارشان کفر ورزيدند کردارشان در کە بە کسانی

بر ] و[روزِ توفانی دچارِ تندبادی شده باشد  خاکستری است کە در يک
اين . ی ندارندرس دستاند   کرده بودهگردآوری ]پيش از آن [ کەچيزی
   ٨١.یِ دور و درازراه گماست 

در آمساهنا و چە  هر کە جز دينِ اهللا را خواستارند؟ در حالی] دينی[آيا 
سوی او  بە واو استندزور، تسليم  چە بەوخواه  دل چە بەزمين هست،
   ٨٢.شوند برگردانده می

 دينی جز اسالم را خواستار باشد از او پذيرفته خنواهد شد و او در سهرک
   ٨٣.کاران خواهد بود آخرت از زيان
بر پيامربش  کە اهللا و فرستادۀ او و کتابی بە !ايمان داريد کە ای کسانی
 هرکە بە وفرستاده است ايمان بياوريد؛ وپيشتر فر کە  و کتابیفرود آورده
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١٤٣  خوانيم چرا تاريخ می

اهللا و مالئکۀ او و کتاهبای او و فرستادگاِن او و روز بازپسين ايمان نداشته 
   ٨٤.ی بسيار دوری افتاده استراه گمباشد در 

سوی روشنايی  بەايمان دارند، آهنا را از تاريکيها کە اهللا َوِلیِّ کسانی ست
د اوليايشان طاغوت است، آهنا را از کافرن کە آوَرد؛ و کسانی بيرون می
اند و در آن  مکان برند؛ آهنا آتش سوی تاريکيها بيرون می بەروشنايی

   ٨٥.جاويدان خواهند بود
سختی شکنجه خواهم  بەکافرند ايشان را در دنيا و آخرت کە و اما کسانی

   ٨٦.کرد و هيچ ياوری خنواهند داشت
 را هرجا يافتيد )کنند گی میمردمی کە خدايانی جز اهللا را بند (مشرکان

گاهی برايشان  گير کنيد، و حماصره کنيد، و در هر کمين بکُشيد، و دست
پس اگر توبه کردند و مناز برپا داشتند و زکات دادند دست از . بنشينيد

   ٨٧. استمهرباناهللا آمرزنده و . آهنا بداريد
اميش ازآِن اهللا مت بە باشد و دينوجود نداشته ئی فتنهبا آهنا پيکار کنيد تا 

   ٨٨.کنند بينا است  میبە هرچە پس اگر دست برداشتند، اهللا. باشد
اهللا و روز بازپسين  کە بە )يهودان و مسيحيان (با کسانی از اهل کتاب

اند را حرام  اهللا و پيامربش حرام کرده چيزهائی کەايمان ندارند و 
طلبانه و فرودستانه پذيرند پيکار کنيد تا داو مشارند و دين حق را منی منی

  ٨٩.بپردازند) باجِ سرانه(جِزَيه 
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١٤٤ خوانيم چرا تاريخ می

کافرند در راه  کە کنند، و کسانی اند در راه اهللا پيکار می مؤمن کە کسانی
 کە شگرد پس با اوليای شيطان پيکار کنيد. کنند طاغوت پيکار می

   ٩٠. ضعيف است مهيشهشيطان
يز مطلق است، چ در ديدگاه قرآنی هيچ چيزِ نسبی وجود ندارد، و مهه    

و » بد« کە گرايی چنان است اين مطلق. يعنی يا خوبِ مطلق است يا بِد مطلق
در زمان نزول چە   آن.قرآن تعريف کرده است ازلی و ابدی است کە ی »نيک«

شده مهيشه بد بوده است  قرآن نزِد پيامرب و مؤمنان مکه و مدينه بد پنداشته می
در آن زمان و مکان نيک پنداشته چە  ن آو تا پايان دنيا بد خواهد بود، و

» نيک«. شده مهيشه نيک بوده است و تا پايان دنيا نيک خواهد بود می
نيک بايد مهيشه پابرجا مباند و بد بايد  .ضِد ارزش است» بد«ارزش است، و 

شيطان است و پيرواِن او، و » بِد مطلق«در يک تعريِف کلی، . نابود گردد
از اهللا و پيامربش  کە  بندگاِن او؛ و بندۀ اهللا وظيفه دارداهللا است و» نيِک مطلق«

. شوندکند تا مهۀ پيرواِن شيطان نابود  پيروی کرده با شيطان و پيروانش پيکار
 ِدْه اجنامگير و  ند، و تصميم اَابزارکە   بلگير در اين پيکار نيز انساهنا نه تصميم

را سرِ ) ء الشيطان، حزب الشيطاناعداء اهللا، اَوِليا(دمشناِن خويش  کە اهللا است
؛ و اين، گاه بەتوسط مالئکه و گاه بەتوسط کند گيرد و نابود می گاه می بَِزن

  . بندگانش است
 اهللا توسط اهللا در طول نابودگریِ دمشناِنکە در آياِت باال ديديم،  چنان

ای کاريه ها و فريب وسوسه باز هم تاريخ بارها و بارها اتفاق افتاده بود؛ ولی
اند  گرفته دم با ديدِن آهنا عربت منیمر کە شيطان چندان کارآيیِ اثرگذار داشته

. اند کرده حزب شيطان خودداری منی بەپيوسنتدور شدن از راِه اهللا و از و 
ضانی َيسيلِ فَ  دمشنان اهللا در يک توفانمجعیِ باْر نابودگریِ دسته خنستين
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١٤٥  خوانيم چرا تاريخ می

مهراه نوح  کە یچند تنابود کرد و فقط مهۀ مردمِ روی زمين را ن کە اتفاق افتاد
 که وقتی آْب۔در کشتی سوار شدند زنده ماندند، و نسل بشر در فرزندان اينها 

 تداوم ه بود۔ ايستادجودینامِ  بە يک کوهی تيغۀشان بر فروکش کرد کشتی
 اهللا و ياور خود کار شد و نوادگاِن اينها را دمشنِ بەشيطان دست باز هم .يافت
معاصر ابراهيم بود اهللا بر دمشنانش خشم گرفت و شهر  کە مان لوطدر ز. کرد

 بر زمين فرستاده بود در ئی آدمهامهچون کە قوم لوط را توسط فرشتگانی
 بزرگی نابود کرد و جای شهرشان را با سنگهای سياه پر کرد تا فشان آتش

 خانداِنو موسا نيز خشم اهللا بر فرعون در زمان . آيندگان ببينند و عربت بگيرند
 و هامان و کليۀ سپاهيان ن فرعوخانداِنعون و هامان فرود آمد، فرعون و فر

 و مسلمين افتاد و اسرائيليان موسادست  بەفرعون در دريا غرق شدند، جهان
بيرون افکند تا مردم جهان  بەجسد فرعون را نيز اهللا از دريا. وارثاِن زمين شدند

 فرجامش اين َرَوداش سرسری  هللا و فرستادهبا ا کە هرکە ببينند و عربت بگيرند
اش متام کرده باشد،  حجت را بر فرعون و قبيلهکە  البته اهللا برای آن. خواهد بود
جاهنای  بەخون تبديل کرد و شپش بەکند رود نيل را هالک شانکە  پيش از آن

ها و ارز ِکشتاش افکند و تاالهبا را پر از وزغ کرد و ملخ فرستاد تا  فرعون و قبيله
 پيروی کرده اهللا موسااش بترسند و از  باغهاشان را خبورند، شايد فرعون و قبيله

خشمش را بر آهنا  کە ولی اينها اثر نکرد و اهللا تصميم گرفت. را بندگی کنند
  و پيروانش بە موسااش نابود شدند و جهان و سراجنام فرعون و قبيله. فروريزد

هللا بر قوم مثود خشم گرفت؛ زيرا مردم قبيلۀ  در زمان صاحل نيز ا٩١.ارث رسيدبە
را  نوشيد، و آن  بسيار میآبِ کە مثود مانع آب نوشيدِن ماده شتر صاحل شدند

سيخچه زده کشتند؛ و درنتيجه با خشم اهللا مواجه شدند و شهرشان ويران و 
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١٤٦ خوانيم چرا تاريخ می

 ی عربستانهای شهرشان برجا ماند تا کارواهنابەخرا. خودشان نابود شدند
قومِ عاد نيز در اثر نافرمانی از . گذشتند ببينند و عربت بگيرند ا میوقتی از آجن
مهچنين بود . مهين بدفرجامی دچار شدند بەهود نام داشت کە پيامربشان

از پيامربشان شعيب نافرمانی کردند و اهللا گردبادی فرستاد  کە فرجامِ قوم َمدَين
  . شان را برگرفته بر زمين زده کشت و مهه

 را توسط  و پيرواِن شيطانش خويدمشناِنکافران و بارها و بارها  اهللا گرچە
از دروِن زمين بيرون آمده  کە توفان يا سيل يا زلزله يا باراندِن سنگهای آتشين

کرد، اما اين  شد يا سرمای شديد يا گردباد نابود می بر سر مردم ريزانده می
گذشت انساهنا اينها  یيکی دو نسل مکە   درازمدت نداشت؛ و مهينهالکتها اثرِ

ورزيدند  خوردند و با اهللا دمشنی می کردند و فريب شيطان را می را فراموش می
 تا چرخشها تکرار شود و مهچنان دمشنان اهللا نابود گردند و گروه اندکی از مردم

اوليای اهللا بودند زنده مبانند و باز نوادگشان با اهللا دمشنی کنند و پيامربی کە 
  . شان فرماِن پيامرب را نگيرند و نابود شوند نهبيايد و بيشي

پيامرب برگزيدۀ اهللا  کە يک مرددر هر زمانی در ميان انساهنای روی زمين 
داد  او می بەصورت نوشته بەگفت و قوانين و احکام را بود و اهللا با او سخن می

را در سعادت بشر  کە شناخت راِه درست را بلد بود و قوانين و احکامِ اهللا را می
 آغاز دراهللا  کە ئی بنابر برنامهکە   بل نه با ارادۀ خودشمرداين . بر داشت
پيامربان را اهللا پيش از . شد  می و برگزيده ترتيب داده بود تعيينجهانآفرينشِ 

. آورد دنيا می بەپيامرب شوندکە  داشت لذا آهنا را برای آن آفرينششان دوست می
او را کە  داشت؛ و چون او را دوست می کە آورددنيا  بەرو  را اهللا از آنموسا

 مأموران فرعون او را بکُشند؛ کە  نگذاشتزاده شد کە داشت روزی دوست می
سپس او . رودخانه اندازد بەهند واو را در سبدی  کە وحی کردمادرش کە بە بل

 فرعون او را برگرفته پرورد، و او زير خانۀ فرعون رساند و زِن بەرا بر روی آب
های  اهللا خودش را از درون شعله کە سراجناْم روزی فرارسيد. ر اهللا بزرگ شدنظ
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١٤٧  خوانيم چرا تاريخ می

  شناساند و گفت من اهللا پروردگار تو بە موساگرفته فروزان يک درخِت آتش
او کرده بود و موضوع پرورش يافتنش زير نظر خودش  کە بەم؛ و کمکهائیاست
درعين . ون پيکار کندبرود و با فرع کە او مأموريت داد بەيادش آورد و بەرا

پيکری  اژدهای غول بە فرمان اهللا بە داده بود بە موسااهللا کە چوبی کە حالی
 پنداشت میموسا کە شد،  ديد هراسان می هرکس او را می کە شد تبديل می

 با پيکارتنهايی تواِن  بەمن کە اهللا گفت بە  با فرعون نه کاری است ُخرد،پيکار
؛ و اهللا ياورِ او کندبرادرش هارون را نيز  کە  تقاضا کردفرعون را ندارم؛ و از اهللا

از اهللا تعهد  کە  و برادرش تا وقتیموساباز هم . اين خواهشِ او را برآورده کرد
خواهد کرد  شان خودش با ايشان مهراه خواهد بود و مهواره ياری کە نگرفتند

   ٩٢.پيکارِ فرعون نشدند بە آمادۀ حرکت برای رفنت
رساِن  دنيا بفرستد و پيام کە بە را نيز اهللا اراده کرده بودعيسا و يحيا

 را اهللا دوست عيساکە  و چون. منظور آفريده بود اين بەخويش کند؛ و هردو را
 را دمشناِن عيسااو بسپارد، وقتی  بەجهان را کە داشت و تصميم گرفته بود می

او را  کە  نگذاشتبزنند اهللا دار اش بر کە اهللا بازداشت کردند و دار برپا شد
 درآورد تا عيساچهرۀ  بە  ديگری راآمسان برد، و کسِ بەشند، و او را برگرفتهبکُ

 در آمسان ماند تا در عيساکنند؛ پس از آن امر بر مردم مشتبه شد، و  بردار اش
در اثر ممانعت دمشناِن اهللا  کە جهان برگردد و مأموريِت اهللا بەیزماِن مناسب

   ٩٣. و مردمِ جهان را مسلمان کندسراجنام برساَند بە  رانامتام رها شده بود

                                                 
 .    ۴۷۔۹، آيات ۲۰سورة طه . 92
 امر بر آهنا ینه او را کشتند و نه بردار کردند ول«: ۱۵۹۔۱۵۷، آيات ۴سورة النساء . 93

 جز یزياند و چ  او در شکۀاش اختالف دارند دربار  دربارهە کیو کسان. مشتبه شد
 خود یسوە اهللا او را بەک  او را نکشتند بلًنايقي. دانند یاش من  از گمان دربارهیرويپ

 ە مگر کستي کتاب نهلِ از اکس چيه. ساز است  فرادسِت چارهشهي اهللا مهد؛يبرکش
  .» بر سرشان گواه خواهد بودامتي و روز قورد؛آ ی مماني ااوە از مرگش بشيپ
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١٤٨ خوانيم چرا تاريخ می

وقتی پيامرب اسالم مبعوث شد مهۀ جوامع بشری در ناآگاهی و جهالت 
پرستيدند، و  شناختند و منی کردند، اهللا را منی بودند، از هيچ دينی پيروی منی

ز در آغا کە مهۀ مردم روی زمين، بنا بر تعهدی. مهگان پيرواِن شيطان بودند
پيروی پيامرب اسالم درآمده  کە بە اهللا داده بودند وظيفه داشتند بە آفرينش

از پيامرب پيروی کردند و مسلمان شدند ياوران اهللا  کە کسانی. مسلمان شوند
کە   بلاهللا نه تنها از مهۀ انساهنا. از او پيروی نکرد دمشن اهللا بود هرکە بودند؛ و

 هرگاه حممد ابن عبداهللا مبعوث شود کە ته بود گرفامرباِن ديرينه نيز پيماناز پي
   :اهللا داده بودند بە دين او درآيند؛ و آهنا اين پيمان و تعهد رابە

گاه کە اهللا از پيامربان پيمان گرفت کە وقتی کتاب و حکمت بەمشا دادم  آن
 کە با مشا ]بود[کنندۀ چيزی   تصديق]کە[سپس پيامربی بەنزدتان آمد 

 اقرار داريد آيا«: گفت. مان بياوريد و او را ياوری کنيداست بايد بەاو اي
پس «: گفت. »اقرار داريم«: گفتند»  بر اين اساس سوگنِد مرا گرفتيد؟و

پس کسانی کە بعد ازآن رخ . »ام  با مشا از گواهان]نيز [گواه باشيد و من
   ٩٤.بگردانند بدانديشان مهاهنا استند

بەقرار گرفنتِ جهان و جامعۀ بشری اشارۀ تلويحی  آخرزمانْبعثت پيامرب 
پايان  بەجهان کە وحی تصريح کرد. بود) پاياِن تاريخ( در آستانۀ پاياِن خويش

آخرزمان مبعوث شد  پيامرب وقتی). إقَتَرَبِت الّساَعة(خويش نزديک شده است 
خبش نبوت   پاياناو . باقی نبود و جامعه چندان مدتی از عمر جهانديگر

 برای آمدن يک پيامرب ديگر یبود زيرا ديگر چندان فرصت) نبياءخامت األ(
جوامعِ بشری تا  کە رهنمودهائیبعالوه، کلّيۀ احکام و قوانين و . منانده بود

 را اهللا تعاىل بەتوسِط وحی برای تامهدِت دنيا بەآهنا نياز داشتپايان عمرِ کو
زماِن باباآدم تا پيامرب فرستاده بود، و اينها مهان قوانين و احکامی بود کە از 
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١٤٩  خوانيم چرا تاريخ می

فرستاده بود و اينک مهه برای پيامربِ  زمان عيسا اهللا برای پيامربان خويش می
 براساس آن احکام کە مکلف بود بشريت .کرد در قرآن بيان آخرزمان فرستاد و

و قوانين و دستورها زندگی کند، و در آهنا هيچ کم و زيادی نکند و هيچ تغيير و 
هرکس بنابر احکامی  کە در قرآن بارها تصريح شده. آورد وجود نه بەتبديلی

از  هرکە  است؛ وگر ستمکار و  هادر قرآن آمده است زندگی کند تبچە کە   آنجز
  وگر ستماست گامی فراتر هند ) مرزهای اهللا(ُحدود اهللا  کە اين قوانين و احکام

  . کار است و با خشم اهللا مواجه خواهد شد ها تببدکاره و

  و انسان  جهانفرجام
آمسان هست برای مدت معينی آفريده  در زمين وهرچە زمين و آمسان و 

چندان دور نيست نابود خواهند   از زمان پيامربِ اسالم کەاند و يک روزی شده
در آغازِ  کە )ئی فرشته (َملَکیچون هنگام نابودی زمين و آمسان فرارسد . شد

را در و نامش ريده شده است ظۀ نابودیِ جهان آف جهان برای اعالن حلآفرينشِ
دمد، و زمين و آمسان و  فرمان اهللا در شيپورش می بەاند گفتهاسرافيل روايتها 

 روند و هوا می بەشوند و هم زدنی دود میبە  در يک چشمهرچە در جهان هست
  . ماَند و هيچ چيزی بر جا منیشوند  کلی نيست و نابود میبە

 آن شدندشد و آمساهنا نيز نابود د کلی نيست و نابوبەزمين کە  پس از آن
 مردگان که در دروِن گورهاشان دمد، فرماِن اهللا در شيپورش می بە بارِ ديگرَملَک
شوند   زنده میشانآورِ آن شيپور در گورها اند با شنيدن آوازِ بسيار هراس خفته

 مردگانْمهۀ شود و   شکافته میگورها ،)شوند مهچون خوابيدگان کە بيدار می(
 َدوانآيند و  بيرون میزمين  از خيزند و برهنۀ برهنه برمی شانگورهادرون از 

 اهللا گاِه در پيششود  دشتی کە حمشر ناميده می شوند و در هپن بەپيش رانده می
شان برايشان هتيه شده  هائی کە در زندگی پرونده تا شوند حاضر آورده میتعاىل 

  . ند بررسی شود و پاداش ياکيفر داده شوبوده است
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١٥٠ خوانيم چرا تاريخ می

 از گورهاشان بيرون آمده مردگانکە  آن پيش از اکە زمين و آمساهن چون
 کە مردگان از گورهاشان  نابود شده بوده است، پس از آن بەکلی نيست وباشند

شود و دادرسی براساس   ديگری آفريده میو آمساِنبيرون آمدند زمين از زمين 
اعتماد هتيه شده بوده است در دنيا توسط مالئکۀ مورد  کە های مکتوبی پرونده

را  خويش کە هشت فرشته آن) بر ختِت(بر عرشِ  اهللا .گيرد در برابر اهللا اجنام می
شود، اهللا  ترازو در برابر اهللا هناده میآيد،  اند بە عرصۀ حمشر می بر دوش هناده

  . کشد ترين ترازو می نشيند و کردارها را با دقيق دادرسی میبەشخًصا 
  کامالً مورد اعتماِد اهللاهای انساهنا در دنيا توسط مأموراِن هکارنامکە  چون

کس در برابر دادرسیِ اهللا اجازۀ  اند هتيه شده بوده است، هيچ مالئکه بودهکە 
اعتراضِ دفاعی  بەشود تا زبان رو ُمهر بر دهاهنا زده می اعتراض ندارد، و از اين

، اش داشته باشد روندهپ بە هرکس اعتراضی. آورند  و فريادی برنهنگشايند
 او از اندامهای حال اگرچە زبانش بسته است تا اعتراضِ دفاعی نکند، با اين

 برضِد  آمده استشان در پرونده کە جرمصحِت موارِد  بەشود تا گواه آورده می
  .  اقرار کنندصاحبِ خودشان

ا ناميده، بيرون آمدِن آدمها از گورها ر» ساعه«حلظۀ پاياِن هستی را قرآن 
يعنی روزِ (» َيوُم الّدين« را ها پرونده ، و زماِن بررسیِ)يعنی برخاسنت(» الِقيامه«

پيامرب اکرم بەاصحابش گفته کە فاصلۀ ميان او و . ناميده است) رسی حساب
ساعه مهچون فاصلۀ ميان دو انگشِت ميانی دست است، يعنی بسيار نزديک 

کە چە هنگامی  ، ولی ايناست و زماِن چندانی تا فرارسيدنش منانده است
کس جز اهللا از آن خرب ندارد؛ و ناگهانی فراخواهد رسيد؛  فراخواهد رسيد هيچ

هائی دارد، و  ولی نشانه. لذا مردم بايد مهواره برای رسيدنش آماده باشند
» يأجوج و مأجوج « بەنامگونه انسان موجوداتی هايش آن است کە يکی از نشانه

 ديوار  در زماهنای قديم کە کس بەياد نداردلقرنينکە يک پيامربی بەنام ذوا
ديوار  در جلوشان کشيده و بيرون از جهاِن انساهنا نگاه داشته است آهنينیبلنِد 
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١٥١  خوانيم چرا تاريخ می

  ٩٥.ِن جهان انساهنا سرازير شوندوبەدرگله  را بشکنند و گله
تو کجا و . هنگامِ لنگر انداختنش] دربارۀ[پرسند  از تو دربارۀ ساعه می

تو فقط . اش در اختيارِ پروردگارت است سررشتە! آن کجا؟ياد کردن از 
بينند  را می روزی کە آن. ترسند هشداردهنده بەکسانی استی کە از آن می

درنگ نکرده ] در اين دنيا[گاه يا چاشِت آن  انگاری کە جز يک شام
  ٩٦.اند بوده

 بگو .هنگامِ لنگر انداختنش] دربارۀ[پرسند  از تو دربارۀ ساعه می
را جز او تا هنگامِ خودش آشکار خنواهد   نزد پروردگارم است و آنعلمش

بر سرتان خنواهد آمد مگر کرد؛ در آمساهنا و زميْن سنگينی کرده است؛ 
بگو علمش . تو از آن آگاهی داری کە پرسند، انگار از تو می. ناگهانی

   ٩٧.دانند نزد اهللا است؛ ولی بيشتر مردم منی
] اندازۀ[بە را هنان بدارم تا هرکس  آن کە خواهم  است؛ میآمدنیساعه 

   ٩٨. پاداش يابدکند تالشی کە می
وار   گلهئی هر پشتهيأجوج و مأجوج گشوده شوند و آهنا از گاه کە   آنتا

ديدگاِن  کە شود  حق نزديک شود؛ پس ديده میسرازير گردند، و هشدارِ
در  اين از! ای وای برما «]کە[کفر ورزيدند خيره شده است  کە کسانی
  ٩٩.» بوديمگر کە حّتى ستم  بل بوديم،غفلت

  » گوئيد، اين وعده کَی خواهد بود؟ اگر راست می«: گويند می
هاشان  آتش را از چهره کە ]فراخواهد رسيد [گاه  آناگر کافران بدانند،

                                                 
 . ۹۹۔۹۳، آيات ۱۸سورة الکهف : دربارۀ ديوار بازدارندۀ يأجوج و مأجوج، بنگر. 95
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١٥٢ خوانيم چرا تاريخ می

  . دادشان خنواهد رسيد بەدور نتوانند کرد و نه از کمرهاشان؛ و کسی هم
انی بر سرشان خواهد آمد و ايشان را مات خواهد ناگه ]ساعه [ کەالبته

آنان  بە خواهند داشت نه)بەتأخير افکندش (زدنش  واپستواِنکرد؛ نه 
   ١٠٠.مهلت داده خواهد شد

خربِشان بر  کە ساعه ناگهانی و بی نگرند تا آن آيا جز اين است کە می
ُمنادی از يک جای نزديکی  کە  راروزی گوش فرا ده١٠١  سرشان آيد؟

] روز[شنوند؛ آن  حقيقت می بەبانِگ تيز را کە روزی. آوَرد  برمیبانگ
   ١٠٢.روزِ بيرون آمدن است

. لرزۀ ساعه چيز بزرگی است زمين! از پروردگارتان بترسيد! ای مردم
شير داده است از شدِت  کە راچە   آنرا ببينيد هر زِن شيردهی آن کە روزی

هند، و مردم را مست  بارش را میَبَرد، و هر زِن بارداری  پريشانی از ياد می
   ١٠٣.مست نيستند ولی شکنجۀ اهللا سخت است کە بينی در حالی می

هوش  بیدر زمين هست  هرکە در آمساهنا و هرکە در شيپور دميده شود، و
   ١٠٤.اهللا خبواهد کە  کسیمگر بر زمين افتد

در آمساهنا و زمين هست هراسان  هرکە شود در شيپور دميده می کە روزی
آيند؛ و  نزدش می بەو مهه با آمادگی. اهللا خبواهد کە د مگر کسیگرد

مهچون  کە پنداری در حالی حرکت می بينی و آهنا را بی کوهها را می
   ١٠٥.ندستا  ابرها درگذرگذرکردِن
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١٥٣  خوانيم چرا تاريخ می

 بار در شيپور دميده شود و زمين و کوهها بلنده کرده شوند و پس چون يک
آمسان   رخداْد رخ دهد، وروز باره در هم کوبيده شوند، در آن يکبە

   ١٠٦.روز سست و فروريزنده است در آن) يعنی آمسان(شکافته شود، و آن 
برای نامه است در هم  کە پيچاندِن طومار آمسان را مهچون در هم کە روزی
 باز ]ديگرباره [ايم را آغاز کرده آفرينشِ آغازينگونه کە  آن. پيچانيم می
   ١٠٧.ايم دهنده ؛ و ما اجناماست بر ما ئی وعده. گردانيم می اش

حرکت  بە و کوههاآيد درمیجنبش  بەخودش  بەسختی درآمسان کە روزی
در  کە کنندگان وای در آن روز بر تکذيب. افتند راه می بەآيند و درمی

   ١٠٨.اند  بازیئی مشغولِ سرگرمی
 اختران پراکنده شوند، وگاه کە   آنآمسان ازهم دريده شود، وگاه کە  آن
 ١٠٩.گورها شکافته گرددگاه کە   آنهم زده شوند، و بەدرياها گاه کە آن
گاه کە   آنها تار شوند و ستارهگاه کە   آنخورشيد کور کرده شود وگاه کە  آن

   ١١٠.کوهها حرکت داده شوند
 آمسان شکاف بردارد، وگاه کە   آنها اَندوده گردند، و ستارهگاه کە  آن
   ١١١.کوهها ازجا کنده شوندگاه کە  آن
 پرداز نيست دهد، دربارۀ رخ دادنش دروغ رخ ]بزرگ [اه کە رخدادگ آن

مهه چيز را در  (باالَبَرنده است بەزيرَبَرنده است بە.)عينِ حقيقت است(
زميْن سخت بلرزد و کوهها گاه کە   آن.)کند کوبد و زير و زبر می هم می

                                                 
  .۱۶۔۱۳، آيات ۶۹سورة احلاقة . 106
  .۱۰۴، آيۀ ۲۱سورة األنبياء . 107
  .۱۲۔۹، آيات ۵۲ر سورة الطو. 108
  .۴۔۱، آيات ۸۲سورة اإلنفطار . 109
  .۳۔۱، آيات ۸۱سورة التکوير . 110
  .۱۰۔۸، آيات ۷۷سورة املرسالت . 111

www.takbook.com



١٥٤ خوانيم چرا تاريخ می

   ١١٢.ئی باشند شده ذراِت گَرِد پراکنده] مانند[سخت برافشانده شوند و 
شتابان  ايشان از گورها کە در شيپور دميده شود و ناگهان ديده شود

کسی ما را از  چە!ای وای برما«: گويند. ندا روانسوی پروردگارشان بە
 وعده داده بود و چە رمحان  آنگامهان برانگيخته است؟ اين است خواب
  . » راست گفتندپيامربان
شان مهگی نزد ما حاضر اي کە فريادی نباشد و ناگهان ديده شود جز تک

شويد  شود و پاداش داده منی کسی ستمی منی بەامروز. اند آورده شده
   ١١٣.ايد داده اجنام میچە کە   آنمگر براساس

گردانيمتان و بار ديگر از آن بيرون  آن می بە آفريديمتان و] زمين[از اين 
   ١١٤.آوريمتان می

؛ آن يک ]ون آيندبير[شتابان ] و[زمين بر آهنا شکافته شود  کە روزی
   ١١٥.برای ما آسان است کە ئی است گردآوری
دست آورده  بە]برای خودش [ کەهرچە] اندازۀ بە[هرکس بەکە  برای آن

   ١١٦.گریِ اهللا سريع است حساب. بوده است پاداش دهد
. ئی است و يک گواهی جلوراننده بەمهراه او يک بەو هرکسی بيايد،

پوششت را از تو کنار خرب بودی و ما  تو از اين بی «]کەاو گفته شود بە[
چيزی کە اين است «: گويدمهراهش . » امروز تيز استديدگانتزديم و 

   ١١٧).اش پرونده/ اش يعنی کارنامه(» نزد من است، آماده
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١٥٥  خوانيم چرا تاريخ می

و در . زمين تبديل شود و آمساهنا نيز] اين[جز ] زمينی[ بە زمين کە روزی
   ١١٨. بيرون آيند)د القَّهارالواِح (کننده زور تسليم بەبرابر اِهللا يگانۀ

نور پروردگارش روشن گردد و نامه هناده شود و پيامربان و  بە و زمين
ايشان ستم  بەحق داوری شود، و بەگواهان آورده شوند و در ميانشان

 متام و کمال داده شود؛ و او بەکرده بودههرچە کە هرکسی  بە و. شود منی
   ١١٩.کنند داناتر است میهرچە کە بە

اند، هيچ چيزی دربارۀ ايشان از اهللا هنان  ايشان بيرون آورده شدهکە  روزی
کننده  زور تسليم بە يگانۀ پادشاهی ازآِن کيست؟ ازآِن اهللامروز. نيست
امروز ستم . بيند اجنام داده بوده را سزا میچە   آنامروز هرکسی. است
   ١٢٠.رسیِ اهللا سريع است حساب. نيست
گويند مگر  ايستند و سخن منی درصف میروح و مالئکه صف ان کە روزی
   ١٢١.جائی گويد بە]سخنِ[او اجازه داده باشد و  کە رمحان بەکسی

 پروردگارت را در رشِ، و ع)پيراموِن آمسان(اند  مالئکە در پيراموِن آن
] و[شويد  در آن روز حاضر آورده می. کشند دوش می بر] تن[روز هشت  آن

   ١٢٢.ماَند یئی دربارۀ مشا هنان من هيچ هنانی
هنيم، و چيزی بەکسی ستم  ترازوهای راست و درست برای روز قيامت می

و مهان بس کە . آوريم را می ئی باشد آن دانه شود، و اگر بەوزِن خردل منی
  ١٢٣.گر باشيم ما حساب
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١٥٦ خوانيم چرا تاريخ می

گويند و  زنيم و دستهاشان با ما سخن می امروز بر دهاهناشان ُمهر می
 برضدشان )اند داده يعنی اجنام می (اند کرده  کسب میچە  بەآنپاهاشان

   ١٢٤.دهند گواهی می
مشا را گونه کە  مهان. شوند پروردگارت عرضه می بە صف اندرصف

 پنداشتيد ايد؛ البته می نزد ما آمده بە]برهنۀ برهنه [بار آفريديم خنستين
  . گاهی تعيين خنواهيم کرد برايتان وعدهکە 

در آن چيزهائی کە از  کە بينی ا میهناده شود؛ و بدکاران ر] در ميان[نامه 
 شده است چە اين نامه را! وای برما«: گويند سوزانند و می است دل می

؛ و »آمار آورده است بەآهنا را کە هيچ ريز و درشتی را فرونگذاشته مگرکە 
کسی ستم  بە پروردگارت، ويابند اند را آماده می ده بودهکرهرچە 
   ١٢٥.کند منی
مشرک  کە کسانی بەکنيم سپس  مجع میجا يک شان را مهگی کە روزی

) پنداشتيد اهللا میآهنائی کە مهتای (مشا و شريکانتان «: گوئيم بودند می
شان را از ميانشان برداريم، و  پس فاصله. »در جای خودتان باشيد

اهللا ميان  کە مهين بس. کرديد مشا ما را بندگی منی«: گويندشريکانشان 
  . »خرب بوديم ا از بندگی کردِن مشا بیما و مشا گواه است اگر م

آزمايد   را میپيشتر اجنام داده بوده استکە در آجنا هرکسی چيزی 
  برگردانده شوند، و۔موالی برحقشان۔سوی اهللا  بە؛ و)کند بررسی می(
) ندا  اهللامهتای کە بستند میادعا بەدروغ بر آهنا (بستند  افترا میچە کە  آن

   ١٢٦.از آهنا گم شود
آيا «: آوَرد سپس بەمالئکه گويد جا گرد می  کە مهۀ آهنا را در يکروزی
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١٥٧  خوانيم چرا تاريخ می

تو ولیِ ! پاکا کە توئی«: گويند] مالئکه[» کردند؟ اينها مشا را بندگی می
آهنا  پرستيدند و بيشترشان بە ها را می ايشان جن. مائی ولی ايشان نه

. يدامروز هيچ سود و زيانی برای يکديگر در دست ندار. »ايمان داشتند
شکنجۀ آتشی را بچشيد کە «: گوئيم و بەکسانی کە ستم کرده بودند می

 ١٢٧.»کرديد می تکذيب اش

سوی  بەزير نشسته است؛ هر امتیبەهر امتی بر دو زانو سر کە بينی می
. بينيد کرديد را پاداش می میهرچە شود؛ امروز  اش فراخوانده می نامه

کرديد  میهرچە ما . گويد حق دربارۀ مشا سخن می کە بەاين است نامۀ ما
   ١٢٨.کرديم را رونويسی می

بيائيد ! های«: گويددست راستش داده شود،  بەاش نامه هرکە و اما
با حسامب  کە ) داشتمباوريعنی (کردم  من گمان می. ام را خبوانيد نامه

   ١٢٩.» خواهم شدروبەرو
ن م بەام را کاش نامه«: گويددست چپش داده شود  بەاش نامه هرکە و اما

بود و ] مرگ[کاش مهان . حسامب چيست کە دانستم نداده بودند و منی
. »قدرمت نابودشده از دستم رفت. دردم خنورد بەمامل. ديگر چيزی نبود

جهنم برسانيد سپس  بەاو را بگيريد و دربند کنيد سپس «]کەفرمان آيد [
   ١٣٠.»زجنير کنيد بەدرازايش هفتاد گز است کە در زجنيری
زير  بەبدکارانْ سرهاشان را نزد پروردگارشانگاه کە   آناگر ببينی
 ديديم و شنيديم، پس ]اينک [پروردگارا «]گويند و می[اند  افکنده
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١٥٨ خوانيم چرا تاريخ می

   ١٣١.»ايم مند شده  نيک اجنام دهيم؛ ما يقينبرگردان ما را تا کردارِ
 کش گردن کە کسانی بەزوران مهگان در برابر اهللا بيرون آيند؛ پس کم

ايم، آيا اکنون چيزی از شکنجۀ اهللا را  روِ مشا بوده بالهما دن«: گويندبودند 
يی کرده بود مشا منا راهاگر اهللا ما را «: گويند» از ما برخواهيد داشت؟

شکيبا باشيم فرقی  چە تابی کنيم و بی چە يی کرده بوديم؛ اکنونمنا راه
  . »برايمان ندارد؛ گريزگاهی نداريم

مشا وعدۀ  بەاهللا«: گويدرسيد شيطان  بەپايان) کارِ صدورِ حکم(چون کار 
ئی دادم و وفا نکردم؛ من دسِت زوری  مشا وعده بەدرست داده بود و من
من پاسخ داديد؛ پس مرا  بەمشا را فراخواندم و کە بر مشا نداشتم مگر

خودتان را سرزنش کنيد؛ نه من فريادخواِه مشا کە   بلسرزنش مکنيد
پيش از اين مرا چە  آن بە وانيد شد؛ منتوامن شد و نه مشا فريادخواِه من ت

 کفر )پنداشته بوديد کە در کارِ خدايی دستی دارم (دانسته بوديد شريک
   ١٣٢.»ورزيدم

را از زمين برايشان ئی   جنبندهو وقتی سخن بر آهنا حتقق يافت يک
مند  های ما يقين نشانه بەمردم کە گويد با آهنا سخن می] و[بيرون آوريم 

  . نبودند
کنند را  آيامتان را تکذيب می کە از هر امتی گروهی از کسانیکە  روزی
بيايند گاه کە   آنتا. شوند جلو ُهل داده می بەرانيم و جلو می بەمجعی دسته
 های مرا تکذيب کرديد و دربارۀ آهنا آگاهی نيافتيد؟ يا آيا نشانه«: گويد

ا اثرگذار  سخن بر آهناند کرده بوده کە ستمهائیسبب  بەو» کرديد؟ میچە 
   ١٣٣.گشايند شود، ولی ايشان زبان منی
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١٥٩  خوانيم چرا تاريخ می

 راه گمما را  کە کسانی از جن و ِانس! پروردگارا«: گويندکافرند  کە کسانی
تا از ) لگدمال کنيم(زير پايمان بگذاريم  بەما نشان بده تا آهنا را بەکردند
  ١٣٤.ترينها باشند پائين

ند تا آيات آمد نهان نزدت بەآيا پيامربانی از خودتان! ای گروه جن و انس
  مشا هشدار دهند؟  بە روزتان مرا برايتان خبوانند و از ديدارِ اين

  دنيا فريفته بودشان وزندگیِ. »اقرار داريمبرضد خودمان «: گويند
   ١٣٥.ندا ه کافر بوداقرار کردند کەبرضد خودشان ] اينک[

 کە رار بودهاند و ق  بودهان پيامربان اهللا و پيرواوليای کە پس از آن کسانی
اوليای  کە روند، و کسانی هبشت می بەمهراه پيامربانشان بەهبشت بروندبە

مهراه پيشوايشان  بەدوزخ بروند کە بەاند و قرار بوده  اهللا بودهانشيطان و دمشن
  . شوند دوزخ فرستاده می بەشيطان
زير و بەفريب و سر  بسيار زيبا و دلدخترکاِناند  در هبشت کە کسانیبە
با آهنا هرچە شود، و مرِد هبشتی  مشار بسيار داده می بە مهيشه بِکرمطيع و

ريز  عنوان باده بە بسيار زيبارو نيزپسرکاِن. مانند دوشيزه می باز هم آميزش کند
 و هناليهای نرمِ بسترهاهبشتيان بر روی . اند افروز در خدمت هبشتيان و بزم

 ه در ميان درختاِن جملل يا کپرهای خنِک دوطبقچادرهایابريشمين در 
 زرين و النگوهایاند و  سبز و پرميوه در کنار آهبای زاللِ جويبارانْ آرميده مهيشه

دلشان  کە ئی سيمين بر دست و رختهای ديبای زربافت بر تن دارند و از هر ميوه
 بلورينکنند و باده در سبوهای   پرنده تناول می برياِنخورند و گوشِت بکشد می

نوشند، و هيچ کاری  ارو میاندام و زيب اِن خوشکز دسِت پسر ازرينو جامهای 
  .  ندارنددخترکانگيری از   و نوْش و کامجز خور
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١٦٠ خوانيم چرا تاريخ می

بر گردن و دست و پايشان هناده  کە اند ولی دوزخيان در زجنيرهای گرانی
 بە  و در آتش پوزبندهای آهنين بر سرشان کشيده شده است،شده است،

 کە پيرامون جهنم ديواری کشيده است. شوند  وجهی شکنجه میترين سخت
 ده از آهناش بندی ئی خبشی تقسيم برای هر دروازه] و [دهفت دروازه دار«

افکن   نه سايه]است[شاخه  سه سايۀ«های آتشِ جهنم دارای   شعله١٣٦.»نداست
کاخ پرتاب ] کنگرۀ[هائی مانند  گيرد؛ شراره است و نه جلو زبانۀ آتش را می

سوز و   بادهای جهنْم جان١٣٧.»ی زردرنگ استکند انگاری شترها می
ئی از  باد و جوشابه و سايه در آتش«سوز است، و جهنميان  هايش جان سايه
   ١٣٩.کند  تا ژرفای دلِ جهنميان اثر می آتشِ جهنم١٣٨.»د استندود سياه

غُلَد   جگرسوز است و در شکم میۀ بسيار داغِابۀ جهنم از مواد گداختنوش
هل جهنم از خوراِک ا. دَرد  و احشای نوشندگان را ازهم میسوزاَند و امعاء و می

  . ترين خوراکها است ترين و بدشکل بدمزهميوۀ درخت َزقّوم است کە 
 د و مهوارهان نميان زجنيرهای ضخيم فلزی بستهه جبر دست و پا و گردِن

هر . ريزند شوند و مواد گداخته بر رويشان می در ميان مواد گداخته کشانده می
رويد تا   ديگری بر تنشان می و فروريزد پوسِتجزغاله شود تنشان پوسِت کە بار

  . ترين وجهی احساس کنند سخت بە مهواره و پيوسته شکنجه را
َملَکی بسيار اند؛ و  گذشت  و بیگير سختبسيار زخمت و  داراِن جهنم پاس

  .  جهنم استسرپرسِت کمالِ بەنام رحم و شفقت بی
در آن جويهائی از : پرهيزکاران نويد داده شده استبە  کە َمثَلِ آن َجَنتی

و است، اش تغيير نيافته  مزه کە  هست و جويهائی از شيرآلوده نهآبِ 
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١٦١  خوانيم چرا تاريخ می

پالودۀ  جويهائی از باده برای لذت بردِن نوشندگان، و جويهائی ازعسلِ
آمرزشی از ] عالوه بر اينها[ها هست و  ؛ و برايشان از مهۀ ميوهصافی

   ١٤٠.پروردگارشان
سوی جنت رانده  بەدسته تقوای پروردگارشان داشتند دسته کە کسانی

 نزدش رسند و درهايش گشوده شود نگهبانانشگاه کە بە  آنشوند؛ تا
وارد شويد و جاودانه ! حالتان بەخوشا! درود بر مشا«: گويندآهنا بە

نويدش راست بود و ما را وارثان زمين  کە سپاْس اهللا را«: گويند. »بِزِئيد
خوشا پاداشِ . »خبواهيم سکونت گزينيم کە در هر جای جنت کە اختس

   ١٤١.کارکنندگان
گاِه راستينی نزد يک  اند؛ در نشيمن پرهيزکاران در باغها و جويهائی

   ١٤٢).يعنی نزِد اهللا تعاىل(پادشاه نيرومند 
 کە  چيزهائیاز. اند خبش پرهيزکاران در باغها و نعمتهای لذت

ده است شادند، و پروردگارشان آنان را از شکنجۀ آنان دا بەپروردگارشان
چە کە   آنخاطر بەخبوريد و بنوشيد، گواراتان باد. دوزخ بازداشته است

 اند؛ و زناِن شده تکيه زده  چيدهخواهبای ختتبر روی . داديد اجنام می
   ١٤٣.ايم را جفتشان کردهتن  سپيدروی بلورين

 از. سارانی غها و چشمهاند، در با ئی پرهيزکاران در جايگاه آسوده
] آری. [ ]اند نشسته [ رودرروی هم.پوشند ی ماطلس و پرنيان] های پارچه[

در آن با . ايم تنی را جفِت ايشان کرده و سپيدروياِن بلورين. چنين است
چشند جز  مرگی در آن منی. طلبند ئی می ميوهگونه خيال آسوده از هر
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١٦٢ خوانيم چرا تاريخ می

شان را از شکنجۀ دوزخ بازداشته و اي]. اند ديدهکە [مرِگ خنستين ] مهان[
   ١٤٤.وریِ بزرگ مهان است دهشی است از پروردگارت؛ و هبره. است

درهايش  کە برای پرهيزکاران هبترين فرجام خواهد بود، باغهای عدن
های بسيار و   و در آن ميوهاند ن گشوده است؛ در آن تکيه زدهبرايشا

سن و   هم) سر بەزير و رامزناِن پرشرمِ (زيراِنبە طلبند؛ و چشم نوشابه می
   ١٤٥.اند شکل نزدشان هم
خورشيدی در ] تابشِ[ نه ؛اند  تکيه زده)ختتهای جملل (آن بر اَراِئک در

هايش بر سرشان نزديک  سايه.  و تاريکیسخِت بينند و نه سردیِ آن می
يعنی (ظرفهائی از سيم . است و چيدنيهايش بسيار پائين و سر فرود آورده

حساب  کە بەبلور بوده است، بلورهائی از سيم کە هائی و پياله) نقره
آهنا نوشانده  بەو جامی در آن. شود اند در ميانشان گردانده می ساخته
نامش َسلَسبيل  کە ئی در آن است چشمه. اش زجنبيل است مزه کە شود می
گردند؛ چون آهنا  اند در ميانشان می حال مهيشه بر يک کە پسرکانی. است

چون . ند است کە مرواريدهای پراکنده بينی پنداری)ن راآن پسرکا(را 
های ديبای سبز و حرير  جامه. آجنا را بينی نعمتها بينی و ُملکی بزرگ

 و ، از سيم بر آهنا پوشانده شده استالنگوهائی و ،زرنگار بر تنشان است
اين پاداشِ مشا بوده . آهنا نوشيدنیِ پاکيزه نوشانده است بەپروردگارشان

   ١٤٦.نيکی پاداش داده شده است بە تالشتاناست و
، جامهائی از باده در روبەرو خواهبای ختِتدر باغهای پرنعمت بر 

نوشندگان لذت  کە بە شود با بادۀ سپيد گردش درآورده می بەميانشان
و . پرد ئی در آن هست و نه با آن هوششان می دهد، نه عربده می
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١٦٣  خوانيم چرا تاريخ می

انگار مرواريد دروِن  کە اند تنِ سفيِد روشن نزدشان نرم زيرانیبە چشم
   ١٤٧).شده مرواريِد تازه از صدف گرفته(اند  صدف

کپرهای  (بر فرازشان نيز کپرهائی است برافراشته کە اند دارای کپرهائی
 اهللا ُخلِف. وعدۀ اهللا است. ، و در زيرشان جويها روان است)دو طبقه
   ١٤٨.کند وعده منی

و سايۀ گسترده، و آبِ فروريزنده شده،   چيدهموزِ و ،خار در کُنارزارِ بی
 رس دست نه دور از  وشود های بسيار؛ نه منقطع می ، و ميوه)آبشارمانند(

 زنان(ما ايشان را . )خواب روی ختِت( در باال  افراشتهبسترهایو . است
رام و ] زنانی[ايم،   ساختهدوشيزه و آهنا را ايم آفريدهخوبی  بە)را

   ١٤٩.سن  و همطراز هم َمردَنواز،
شود؛ و در آن  هائی از طال و فنجاهنائی در ميانشان گردانده می سينی

دل بکشد و ديده را خوش آيد وجود دارد؛ و مشا در آن هرچە 
مشا  بەکرديد میچە کە   آنسبب کە بەآن مهان جنت است. ايد جاويدان

   ١٥٠.خوريد از آهنا می کە های بسيار است مشا را در آن ميوه .رسيده است
ساتگينی . ايم کشد در اختيارشان هناده دلشان میهرچە  گوشت از و ميوه و

ئی در آن هست و نه  نه ياوه کە ربايند در آن از دست يکديگر می
از [ کە اند  در ميانشان در حالِ آمد و رفتپسرکانیو . ئی خطاکاری

   ١٥١.اند انگار مرواريِد درون صدف] تنی نرم
 در برابر يکديگر تکيه ، روی آهنازيورآراسته خواهبای ختتروی 
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١٦٤ خوانيم چرا تاريخ می

 ی از بلورِهائسال با فنجاهنا و سبوها و جام  مهيشه تازهاِنکاند؛ پسر زده
گيرند و نه   نه سردرد می]ها کە نوشيدند باده [از آن. گردند ناب بر آهنا می
گزين کنند؛ و گوشت پرنده هرچە کە هائی از  و ميوه. پرد هوششان می

مهچون مرواريِد درون  کە تن  بلورينچشماِن دلشان بکشد؛ و سياههرچە 
   ١٥٢.اند صدف

اش مزۀ کافور  باده ( کافور استَمزاگش کە نوشند جامی می نيکان از
خواِه  دل بە  کەنوشند می] آب[ بر سرش بندگاِن اهللا ساری چشمه. )دهد می

  ١٥٣.آورند  از زمين بيرون میخويش
 ريد در آهنا از زر و مرواالنگوهائیشوند؛  به باغهای عدنی وارد می

اهللا را «: گويند. شود و رختشان در آهنا ديبا است ايشان پوشانده میبە
 کە  استپذير سپاس را از ما زدود؛ پروردگارمان آمرزگار و اندوِه کە سپاس
در  ئی لطِف خويش در سرای ماندگاری جا داده است، نه خستگی بەما را

   ١٥٤.»رسد ما میبەدر آن  ئی رسد و نه درماندگی ما میبەآن 
جويهائی در زيرشان . ايم کينه در دهلاشان بوده را بيرون کشيدههرچە و 

يی کرد، و منا راهسوی اين  بەما را کە ستوده باد اهللا«: روان است، و گويند
پيامرباِن . شديم  منیيافته راهنکرده بود خودمان  مان يیمنا راهاگر اهللا 

 آن باغ را« کە نگ زده شودآهنا با بەو. »حق آمده بودند بەپروردگارمان
   ١٥٥.»ايد ِارث برده بە کرديد میکە چە   آنسبببە

 کە تان را از آتشی بازداريد خود و خانواده! ايمان داريد کە ای کسانی
 بر سرِ گير سختهای زخمت و  سوختش مردم و سنگ است و مالئکه
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١٦٥  خوانيم چرا تاريخ می

آهنا هرچە بەکنند و  آهنا فرمان دهد نافرمانی منی بەاهللا کە هرچە اند آن
   ١٥٦.دهند فرمان شود اجنام می

جلو  بەشوند و سوی آتش رانده می بەمجعی اِن اهللا دستهندمش کە روزی
آن برسند شنوايی و بيناييها و گاه کە بە  آنتا. شوند ُهل داده می
چرا «: گويندپوستهاشان  بە .کردند گواهی دهند  میچە  بەآنپوستهاشان

سخن واداشته ما  بەهر چيزی راکە  اهللا«: گويند» برضد ما گواهی داديد؟
سوی او برگردانده  بەبار مشا را آفريد و  او اول.»سخن درآورده است بەرا
اتان و تان و بييناييه شنوايی کە گفتيد هيچ در دل خودتان منی. شويد می

 اهللا بسياری از کە دهند؛ ولی گمان برديدپوستهاتان برضدتان گواهی 
دربارۀ پروردگارتان گمان  کە آن بود گمانتان. داند کنيد را منی میچە  آن

   ١٥٧.ديدگان شديد کرد و از زيان هالک تان] و مهان گمانتان[برديد، 
 کە اين است آتشی. شوند سوی آتش ُهل داده می بەزور کە بەروزی

 است يا مشا بينايی نداريد؟ وارِد افسوِن جادوآيا اين . کرديد تکذيب می
 است؛ زيرا سزای سان يککنيد برايتان شکيبايی کنيد يا ن. آن شويد
   ١٥٨.داديد اجنام می کە بينيد  می راچيزهائی

 آيندنزدش گاه کە بە  آنسوی جهنم رانده شوند؛ تا بەکافران دسته دسته
آيا پيامربانی از «: گويندآنان  بەدرهايش گشوده شود و نگهبانانش

خبوانند و مشا را ند تا آيات پروردگارتان را بر مشا آمد نهخودتان برايتان 
  »  چنين روزی هشدار دهند؟از ديدِن
   .»آری، ولی سخنِ شکنجه بر کافران حتقق يافت«: گويند
های جهنم وارد شويد و جاويدان در آن  دروازهبە« کە آهنا گفته شودبە
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١٦٦ خوانيم چرا تاريخ می

   ١٥٩ !کشان َبدا جايگاِه گردن. »مبانيد
اش آنان  آورده همبەديوارهای سر کە ايم انْ آتشی هتيه ديدهگر ستمما برای 

آهنا نوشانده شود مهچون  بەرا احاطه کرده است؛ و اگر آب بطلبند آبی
بدترين  چە ئی و بد نوشابه چە کند؛ ها را بريان می روغنِ جوشان؛ چهره

   ١٦٠ !گاهی جتمع
سر  بەکفر ورزيدند برايشان آتش جهنم خواهد بود؛ نه عمرشان کە کسانی

ز شکنجۀ آن از آهنا کاسته خواهد خواهد رسيد تا مبيرند، و نه چيزی ا
 کنند ايشان در آن شيون می. دهيم کيفر میگونه  ما هر ناسپاسی را اين. شد
 چيزهائی سوای تا کردارِ شايسته کنيم آورما را بيرون ! پروردگارا«کە 
  . »ايم کرده می

بايد  کە کسانی کە مشا زندگانی نداده بوديم بەمگر«] بەآهنا گفته شود[
! پس بچشيد. سويتان هشدارِده آمد بەکردند؟ و  تذکر میتذکر کنند

   ١٦١.»ان را هيچ ياوری خنواهد بودگر ستم
پروردگارشان کفر ورزيدند شکنجۀ جهنم خواهد بود و  بە برای کسانی
 کە  َدم دميدنش را در حالیآوازِوقتی در آن افکنده شوند . بدترين فرجام

در آستانۀ ترکيدن ] و فشار[از شدت خشم  کە انگار. شنوند غُلَد می می
دارانش از آهنا  شوند پاس گروهی در آن افکنده می کە هر بار. است
  » ؟آمد نهنزدتان  بەآيا هشداردهی« کە پرسند می

اهللا  کە يک هشداردهی آمد ولی ما تکذيب کرديم و گفتيم! آری«: گويند
و . » بزرگی نيستيدیِراه گمچيزی را فرونفرستاده است و مشا جز در 

اگر شنيده بوديم و خرد ورزيده بوديم در ميان مردمِ جهنمی «: گويند
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١٦٧  خوانيم چرا تاريخ می

   ١٦٢.گناهشان اعتراف کنند بەپس. »نبوديم
هائی از آتش هتيه شده است، روی  کفر ورزيدند برايشان جامه کە کسانی

در شکمشان هرچە  توسط آن ]کە[شود  سرهاشان مواد گداخته ريخته می
هر . بندهائی از آهن دارند و پوزه]. يزن[شود و پوستها  است گداخته می

آن بازگردانده  بەاز آن بيرون آيند کە با اندوِه بسيار خبواهند کە بار
   ١٦٣.آهنا چشانده شود بەشوند، و شکنجۀ آتشِ سوزنده

شود؛ در  او نوشانده می بەجهنم در پشت سرش است و از گندابۀ تاول
  بەجا َرد؛ مرگ از مههاز گلو فروَب کە تواند گرداَند ولی منی دهان می
آيد ولی او مردنی نيست؛ و پشت سرش نيز شکنجۀ غليظ  سويش می

   ١٦٤.است
َتِه دوزخ برسانيد سپس روی سرش  بە او را بگيريد و] فرمان آيد کە[ 

اين مهان ! ای تو فرادست و حمترم! بچش. شکنجۀ مواد گداخته بريزيد
   ١٦٥.آن يقين نداشتيد کە بەاست
ا و قيدها برگردهناشان است و در ميان مواد گداخته زجنيرهگاه کە  آن

   ١٦٦.شوند  میبريان شوند سپس در آتْش کشانده می
بچشيد ] شود کە و بەآهنا گفته می[شوند  هاشان در آتش کشيده می بر چهره

  ١٦٧.برخورِد آتشِ سوزنده را
دهيم  آهنا می بەجايش پوست ديگری بەپوستهاشان پخته شود کە هر بار
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١٦٨ خوانيم چرا تاريخ می

   ١٦٨.بچشند] مهچنان[ا تا شکنجه ر
   ١٦٩.ايم ما برای کافرانْ زجنيرها و طوقها و آتشی فروزان هتيه ديده

غُلَد، مانند  مانند جوشابه در شکم می. ر استکا گناهدرخت زقّوْم خوراک 
   ١٧٠.گدازنده] مواِد[غُليدِن 

در َتِه  کە آن درختی است. ايم ان قرار دادهگر ستم برای بالئیما آن را 
ايشان از آن . َپنگَش انگار سرهای شياطين است. آيد  میدوزخ بيرون

کنند، سپس روی آن برايشان خملوطی  خورند و شکمها را با آن پر می می
   ١٧١.از مواِد گداخته خواهد بود

هم  مواد گداخته است و امعايشان را از کە آهنا نوشانده شود بەو آبی
   ١٧٢.دراَند می
 بە. [اند  و رنجديشان در آن پردر و اکند، را بريان میشان  چهره آتْش

شد و مشا آهنا را  آيا آياِت من بر مشا خوانده منی«] ايشان گفته شود
  » کرديد؟ تکذيب منی

مان بر ما چيره شده بود و مردمی  خبتی تيره! پروردگارا«: گويند
اگر (ما را از آن بيرون برب، پس اگر برگشتيم ! پروردگارا. راه بوديم کرده گم

  . »گريم ستمگاه   آن)چنان بوديمباز هم 
مجعی از بندگان من ! در آن بِتَمرگيد و با من سخن مگوئيد«: گويد] اهللا[

تو  کە ما رحم کن بەايم پس ما را بيامرز و خدايا ما ايمان آورده: گفتند می
گاه کە   آنمسخره گرفتيد تا بەای؛ ولی مشا آهنا را کنندگان هبترين رحم
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١٦٩  خوانيم چرا تاريخ می

 آهنا بە من امروز.خنديديد آهنا می بە و مشاادتان بردندبردِن نامِ مرا از ي
   .»اند مندان ام و آهنا هبره  دادهشکيبايی ورزيدند پاداشکە  خاطر آنبە

: گويند» مشارِ چند سال مانديد؟ بەدر جهان«: گويد]  بە جهنميانو[
اگر نيک «: گويد. »گيران بپرس از حساب. روز يا برخی از روز يک«

ايم  مشا را بيهوده آفريده کە آيا پنداشته بوديد. کی منانديدبدانيد جز اند
  ١٧٣»شويد؟ سوی ما برگشت داده منی بەو

   ١٧٤ گويد آيا باز هم هست؟  می وای گوئيم آيا پرشده بەجهنم میروزی کە 
شوند، بدا  واردش می کە کشان را بدترين فرجام خواهد بود؛ جهنم گردن

آبۀ داغ و جفتهای  چرکبچشندش، جوشابه و ! اين است! جايگاه
  . ديگری از نوعِ آن

مهراهتان شتابنده  کە اين يگ گروه است«] :ويندگ کسانی از دوزخيان[
  . »اند آهنا واردشوندگاِن آتش! شوند؛ بدا آمدنشان وارد می

را در پيشِ  ولی مشا بدا آمدنتان؛ مشا آن«: گويند] واردان بەآهنا تازه[
اين را در  هرکە !پروردگارا«: گويند ]و [»!بدا جايگاه. روی ما هناديد

  . »او بده بەبرابر در آتش ئی دو پيشِ روی ما هناده است شکنجه
 بينيم؟ آيا آهنا را مشرديم را منی کاران می هااز تب کە چرا مردانی«: گويندو 
  » ها از ديدنشان ناتوان مانده است؟ ايم يا ديده خند گرفته ريشبە

   ١٧٥. حقيقت دارددوزخيانْ اين جدالِ لفظیِ
 کە کسانی بەکنند ناتوانان  میپرانی بەيکديگر سخندر آتش گاه کە  آن

آتش  روِ مشا بوديم؛ آيا اکنون اندکی از ما دنباله«: گويند بودندکش  گردن
  » گيريد؟ را از ما بازمی
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١٧٠ خوانيم چرا تاريخ می

اهللا ميان . ايم مان در آن ما مهه«: گويند بودند کش  کە گردنکسانی
   .»ستبندگانش داوری کرده ا
از پروردگارتان «: گويند جهنم داراِن پاس اند بە کسانی کە در آتش
   .»روز کاهش دهد يک] برای[مان را  خبواهيد تا شکنجه

 يهاگَر روشنپيامربانتان با  کە مگر نه اين بود«: گويند] داران پاس[
  . »چنين بود«: گويند] آهنا[ » آمدند؟ نزدتان میبە

 بە فريادخواهیِ کافران جز! يادخواهی کنيدپس فر«: گويند] داران پاس[
   ١٧٦.)هرچە فرياد بزنيد بەجائی خنواهد رسيد (»راهه خنواهد رفت بی
اند؛ از ايشان کاسته خنواهد شد و در  ان در شکنجۀ جهنْم جاويدانکار بزه

آهنا ستم نکرديم ولی آهنا خودشان  بەما. نوميدی در آن خواهند ماند
  .  بودندگر ستم

بگذار ! ای مالک« کە بانگ زنند]  سرپرسِت جهنمبەها  شکنجهدر زيرِ [
  . )ما را بکُشد و راحت کند (»ه کندسر يکپروردگارت کارمان را 

   ١٧٧.»يد استمشا ماندگار«: گويد]  بەآهنامالک[
: گويديکی از آهنا . وجو کنند نزِد هم رفته از مهديگر پرس بە]جنتيان[
 را باور داری؟ آيا سخنانتو اين گفت آيا  می کە  داشتمرفيقیمن يک «

  » رسی خواهيم شد؟ وقتی مبيريم و خاک و استخوان شويم حساب
  »  بنگريد؟ کەخواهيد آيا می«: گويد] اين يکی[

نزديک بود  کە واهللا«: گويد] اوبە. [پس بنگرد و او را در ميانۀ جهنم بيند
در [ان اگر نه لطِف پروردگارم بود از حاضر آورده شدگ. مرا پرت کنی

   ١٧٨.»شدم می] جهنم
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١٧١  خوانيم چرا تاريخ می

ما نويد داده  بەپروردگارمانچە   آنما« کە جهنميان بانگ زنند بە جنتيان
مشا وعده داده  بەرا پروردگارتانچە   آنآيا مشا نيز. بود را حقيقت يافتيم
  » بود حقيقت يافتيد؟

  . »آری«: گويند
  کنادگران را اهللا لعنت ستم« کە ئی در ميانشان بانگ دردهد پس منادی

 اهللا را منحرف راِه کە خواستند داشتند و می  اهللا بازمیمردم را از راِهکە 
  . »ورزيدند آخرت کفر می بەکنند، و

 بە هرکدام را کە  مردانی هستند»اعراف«و در . ئی است و ميانشان پرده
وارِد آن . »سالم بر مشا« کە جنتيان بانگ زنند بەشناسند و سيمايش می

سوی جهنميان  بە چون ديدگانشان(*).عش را دارنداند ولی طم نشده
. »گر قرار مده ما را با مردمِ ستم! پروردگارا«: گويندبرگردانده شود 

شناسندشان بانگ  سيمايشان می کە بە]از جهنميان [مردانی بەاعرافيان
 کە ئی کشی دردتان خورد و نه گردن بەتان گروهی نه هم«: گويندزده 
را شامل  اهللا آنان کە خورديد سوگند می استند کە نهاآيا اي. ورزيديد می

   ١٧٩»رمحت خنواهد کرد؟
تان  اهللا روزی کە اندکی آب يا چيزی« کە جنتيان بانگ زنند بە جهنميان

  . »ما مرمحت کنيد بەکرده است را
 کە اينها را اهللا بر کافران حرام کرده است، کسانی«: گويند] جنتيان[

  . »رار دادند و زندگی دنيا فريفتشاندينشان را سرگرمی و بازيچه ق
 ديدارِ اين روزشان راگونه کە  کنيم مهان پس امروز ايشان را فراموش می

                                                 
ئی در ميانۀ جنت و جهنم است کە هوائی ماليم دارد ولی  اعراف يک دشِت برهنه (*)

 . رانی است و نه جای رنج ديدن هيچ چيزی در آن نيست، و نه جای کام
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١٧٢ خوانيم چرا تاريخ می

   ١٨٠.کردند آياِت ما را انکار میگونه کە  فراموشی سپرده بودند، و مهانبە
 ختتهای جمللخندند، روی  کافران می بەمؤمن بودند کە امروز کسانی

کردند پاداش  می کە آيا کافران برای چيزهائی  کەنگرند می] اند و نشسته[
   ١٨١ داده شدند؟

ما بە«: گويند مؤمن بودند می کە کسانی بەمردان و زناِن منافق کە روزی
پشِت سرتان بە« کە آهنا گفته شود بە.»بنگريد تا از نورتان فروغ گيريم

 شده استو ميانشان ديواری کشيده » !برگرديد و نوری جبوئيد) دنيابە(
رويش بەباطنش رمحت است و ظاهرش از رو کە ئی دارد دروازهکە 

مگر ما با مشا « کە زنند آهنا بانگ می بە]منافقان. [شکنجه است
فتنه افکنديد و درجا  بە آری، ولی مشا خودتان را«: گويند» نبوديم؟
فرماِن اهللا آمد؛ و گاه کە   آندودلی افتاديد و آرزوها فريفتتان، تا بە زديد و
امروز نه ديگر از . دربارۀ اهللا فريفت) يعنی شيطان(کار  فريب  آنمشا را

جايگاهتان در آتش . کافر بودند کە شود نه از کسانی مشا ِفديه گرفته می
   ١٨٢.»است، آن مواليتان است و بدترين فرجام

گاه   آناند و درآن َدم و واَدم دارند، تا اند در آتش بدفرجام کە و اما کسانی
پروردگارت چە   آناند مگر زمين برجا است در آن جاويدانآمساهنا و کە 

 کە اما کسانی و. خواهد می کە پروردگارت کنندۀ چيزی است. خبواهد
ت جن  در جاودانهآمساهنا و زمين برجا استگاه کە   آناند تا فرجام نيک
   ١٨٣.ناپذير است دهشی پايان. پروردگارت خبواهدچە   آن مگراستند

*  *  *  
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١٧٣  خوانيم چرا تاريخ می

اهللا خبواهد گاه کە   آنشود، و هبشتيان تا تاريخ متام میست کە گونه ا اين
های  اهللا خبواهد در شکنجهگاه کە   آنرانيهای هبشتی، و دوزخيان تا در کام

پس .  ابدی و مهيشگی خواهد بودیدوزخی خواهند ماند، و البته اين وضعيت
 تاريخ.  ميراز آن نه ُرشد و توالد و تناسل خواهد بود و نه پيری و نه مرگ و

با ارادۀ اهللا آغاز شده و با اراده و نظارت او جريان دارد، با گونه کە  مهانبە
در آغازِ تاريخ نه زمينی وجود داشت نه گونه کە  مهان. رسد پايان می بەارادۀ او

آمسانی نه خملوقی، در پايان تاريخ زمين و آمساهنا و موجوداِت جهان نابود 
سراسرشان را  کە  ديگری ايجاد خواهند گرديدخواهند شد و زمين و آمسان

هبشت و دوزخ اشغال خواهند کرد و چيز ديگری در آن زمين و آمسان وجود 
در آن هنگام، هم دوزخ از انساهنا پر خواهد شد و هم هبشت؛ و . خنواهد داشت

 کە هبشت بايد از مؤمنان و اوليای اهللا، و دوزخ از کافران و اوليای اهللا ازلیِ وعدۀ
 و  جهانبرنامۀ آفرينشِ کە استگاه   آن حتقق خواهد يافت؛ وشيطان پر شود

   . تاريخ حتقق يافته استهدِف
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  پايانی سخنِ

. ئی کوتاه بود بر مطالعۀ تاريخ  خوانديم مقدمهدو گفتارِ خنستیچە در  آن
در چە ) انسان(نگاهی کلی و گذرا افکنديم بر پاسخ بە اين پرسش کە بشر 

روی اين کرۀ خاکی پيدا شده و چە مسيری را پيموده تا بەامروز رسيده زمانی بر 
ئی از کنارش  کە با اشاره تکاملیِ انسان نپرداختيم بل) پروسۀ(بەرونِد . است

گو و  ئی نيز بە اين موضوع کنيم کە انسان از چە زمانی سخن گذشتيم تا اشاره
ه و جامعه داد و خردورز و ابزارساز شد، چەگونه تشکيل خانواده و عشير

خنستين خشِت بنای متدن بشری را هناد، ايزدان و خدايان گوناگوِن خويش را 
کە از گزندهای آهنا در امان باشد آهنا را مورد  چەگونه کشف کرد و برای آن

نيايش و پرستش قرار داد، و چەگونه باور بە زندگیِ پس از مردن وارد عرصۀ 
  . فکری بشر شد

دِن خنستين اشکالِ آداب و طقوسِ دينی و وارد شدِن و ديديم کە پديد آم
گراِن اوليه بەصحنۀ اجتماعی در بسياری از جوامع بشری  جادوگران و معجزه

شده و بەدنبالِ آن پيدايش حاکماِن  پنداشته ه بەپيدايش حاکماِن مقدسچەگون
مسان  مهواره با آاند و منصوب آمسانپيامربشاه اجناميد کە گمان بر آن افتاد کە 

ارتباط دارند و با آوردِن احکام و قوانينی کە در آمسان هتيه شده و برای آهنا 
. گذارند  را در جامعه بەمورد اجرا میايزدان  خدايان وفرستاده شده است ارادۀ

کە هرکە در اطاعِت کاملِ آهنا باشد و  يافته با وعدۀ اين گراِن تقدس حکومت
و  يش را داوطلبانه در اختيار آهنا بگذاردخبشی از مثرۀ کار و تالشِ مادیِ خو

برای نيرومندتر و ثرومتندتر و برخوردارتر شدِن آهنا تالش کند پس از مرگش 
شود از جانب خدايان پاداشهای بسيار  ناميده می» دنيای ديگر«در جائی کە 

خواهد يافت و در سرای خوشيهای ابدی برای مهيشه از مهۀ لذهتا و خوشيها 
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١٧٦ خوانيم چرا تاريخ می

  . هد شدور خوا هبره
و بەطور فشرده بيان کرديم کە بشر در دنبالۀ پيمودِن چە مسيری بە دينها و 

با حتوالتی کە در طی  ناميم، و» توحيدی« اصطالًحا خداشناسيهائی رسيد کە
اند ترميم و نرم  های ديرتر پذيرفته و توسط فرزانگانی کە غمِ بشريت داشته سده
  .  استبرايش مانده  تا امروزآزارتر شده و کم

گفتارِ سوم نيز بەضرورت در دنبالِ دو گفتارِ خنستی آمد تا نظری افکنده 
  . بينیِ دينیِ خوِد ما مسلمانان  از جهانئی گوشهباشيم بر 

چە کە بەآن نپرداختيم و موضوع دفتر ديگری است آن است کە بشر  اما آن
های  و ديناز زمانی کە در خبشهائی از نقاط جهان تشکيل پادشاهيهای هپناور 

 چە مسيری را در راه َتطَوُّر و تکامل  و متدهنا و فرهنگهای بالنده دادفراگير
های متأخرتر و   پيمود، و در سدهو متدن و فرهنگ و انديشه  خبشيدن بەجامعه

سازاِن فرزانه و نقدکنندگاِن باورها  نزديکتر بەما چە تالشهائی از جانب انديشه
ه و ناکارآمد اجنام گرفت تا انسان بەمرحلۀ شده و پوسيد و پندارهای کهنه

سازاِن بزرگی در برخی از   نوين رسيد، و در چە شرايطی انديشهانديشیِ روشن
شده  پنداشته  بفهمانند کە آدمهای مقدسبەماجوامع پيدا شدند کە کوشيدند تا 

اند و نيستند، ايدئولوژيها و احکام و قوانين و سنتها و آداب و  مقدس نبوده
اند و نيستند، انساهنا  شده مقدس و ازلی و ابدی نبوده پنداشته مِ مقدسرسو

 و مجعی خودشانبايد احکام و قوانينِ مورد نيازشان برای تنظيم امور زندگی 
شان را خودشان با مهفکری  مندتر کردن زندگی برای هبتر و خوشتر و سعادت

ادها و دستگاهها و بەدنبالِ اين رونِد فکری بود کە هن. يکديگر تنظيم کنند
سازِ نوين و نيز تشکيالت دولتیِ نوين و دموکراسيهای هرچند  تشکيالِت قانون

ناکاملِ کنونی تشکيل شد و فکر آزادی انسان و ضرورِت بەرمسيت شناخنتِ 
 و افکار اومانيستی و ليرباليستی و جا  در مهه برای مهۀ انساهناانهحقوق برابر

آورِ  آميزِ برادرانۀ سعادت  مهزيستی مساملتسکوالريستی، و انديشۀ ضرورِت
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١٧٧  خوانيم چرا تاريخ می

 ها و مبتنی بر احترامِ متقابلِ مهگانی و عاری از خصومتها و جنگها و ستيزه
ونديها و   همتأمين آزادیِ فکری برای مهگان بەمنظور فراهم آمدِن امکاِن

 و نيز صاحبان دانش و نظر و طرح و برنامه، در ميان ی فکریِ سازندهمهکاريها
 تالشِ مهگانی برای حتقق يافنتِ اين انديشه بەسوی عموميت يافنت ِتضرور
ئی شده   تا جائی کە امروزه بشر در آستانۀ وارد شدِن بە مرحلۀ نوينِ متدنیرفت

است کە حتقق خير و سعادت برای مهگان در سراسرِ کرۀ خاکیِ ما را در 
ە بر سرِ راه وپاگيری ک کوشد تا موانعِ دست اندازِ خويش دارد، و می چشم

رسيدن بەاين مرحله وجود دارد را برای مهيشه بەکنار بزند و بشريت را از 
اگرچە بشريت هنوز برای رسيدن بەاين . مزامحِت ديرينۀ آهنا جنات دهد

اندازی کە در پيشِ رو  مرحله بايد کە تالشهای بسيار بەکار گيرد، ولی چشم
  .  دور نيستدهد کە رسيدن بەآجنا چندان است خرب از آن می
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