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بھانه ای برای تکملۀ باقی مانده ھای علت اين تغيير چيست
بخش ھشتم و آخر
جواب "نگاه ھای متفاوت» ...تکملۀ دوم و سوم«
نوشتۀ "ھارون جان اتمر" را در دريچۀ نظريات پورتال "افغان جرمن آنالين" خواندم .چون اين مطلب برای جناب
"بارز صاحب" محترم به درد بخور است ،آن را به اجازۀ "ھارون جان" و به اجازۀ پورتال "افغان جرمن آنالين"
غرض مطالعۀ جناب "بارز صاحب" نقل می کنم ـ البته به رسم امانت داری و احترام به نويسندۀ خبر ،با ھمان امالء و
رسم الخطی که نوشته شده است:

»اظھارات جسورانه و كاملن غير منتظره ى پاپ فرانسيس رھبر كارتوليكھاى جھان در رابطه با بعضى باور ھاى دينى
گوناز تی وی:
پاپ فرانسيس اعالم کرد :آدم و حوا و طوفان نوح و يا طبقات ھفتگانه اسمان و… .که در انجيل قران تورات و بسياری
از کتب مقدس اديان ديگر امده داستانی بيش نيستند که علم امروزه بشر و تمام دانشمندان بزرگ دنيا با ھزاران داليل
صد در صد علمی آنھا را قاطعانه مردود و دروغ میدانند.
به گزارش آسه سور پرس ،پاپ فرانسيس -در خطبه ای که در آن تعجب ھمگان را برانگيخت ،اعالم کرد :کليسای
کاتوليک ديگر به جھنم معتقد نيست ،زيرا اين موضوع با عشق خداوندی تعارض دارد و آدم و حوا و طوفان نوح و يا
طبقات ھفتگانه اسمان و … .که در انجيل قران تورات و بسياری از کتب مقدس اديان ديگر امده داستانی بيش نيستند که
علم امروزه بشر و تمام دانشمندان بزرگ دنيا با ھزاران داليل صد در صد علمی آنھا را قاطعانه مردود و دروغ ميدانند.
پاپ در آخرين خطاب خود تاکيد کرد :ما با تفکر و دعا فھم جديدی از برخی عقايد به دست آورديم؛ کليسا ديگر به جھنم
اعتقادی ندارد ،زيرا اعتقاد به اين موضوع ،عشق الھی را زير سؤال می برد .ھمچنين خداوند قاضی نيست؛ بلکه
دوستدار بشريت است.
وی در ادامه تصريح کرد :خداوند قصد محکوميت کسی را ندارد ،عالوه بر آن داستان آدم و حوا تنھا يک اسطوره است
و جھنم تنھا کنايه ای از روح تنھا است.
پاپ فرانسوا با بيان اينکه تمام اديان در ذھن افراد صحت دارند زيرا از قلب تمام افرادی سر چشمه گرفته اند که به
وجود خداوند ايمان دارند ،تصريح کرد :کليسا و روحانيون اديان ديگر در گذشته در مورد اکثر مسايل با علوم و
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کشفيات جديد علمی شديدا دشمنی و مخالفت ميورزيدند  .ولی امروزه در کشورھای اروپايی و ديگر کشورھای پيشرفته
ھرجوان دبيرستانی و دانشگاھی ميداند که ادم و حوا افسانه ايی بيش نيست که علم زيست شناسی انرا مردود ميداند و يا
داستان نوح که علم زمين شناسی و نجوم که چگونگی پيدايش زمين و ھمه کاينات را تا چھارده ميليارد سال پيش )بيگ
بنگ( بطور کامل کشف کرده اند داستانی کودکانه تلقی ميکنند .ما و روحانيون ديگر اديان ھنوز ھم ميتوانيم در صد
زيادی از مردم جھان را در جھل و خرافات معتقد و متدين نگھداريم اما امروز به نقش خود به عنوان قاضی پايان داده
و آغوش خود را به روی تمام علوم ميگشايم.
وی در ادامه تاکيد کرد :وقت آن رسيده است که تعصب را کنار بگذاريم و اعالم کنيم که حقيقت دين قابليت تغيير و
پيشرفت دارد ،به طوری که حتی بی دينان و کافران نيز با ديدن محبت الھی؛ وجود خداوند را به رسميت بشناسند .پاپ
فرانسيس با اشاره به اين که انجيل کتاب مقدس مسيحيان است؛ بيان کرد :با وجود آنکه انجيل کتاب زيبايی است ،اما در
آن کلمات و عباراتی وجود دارد که ھمگان را به تعصب و محاکمه دعوت میکند ،در حالی که زمان آن رسيده است تا
اين بخشھا مورد بازبينی قرار گيرند! وی در ادامه اظھار اميدواری کرد در آينده يک زن به مقام پاپی برسد] -«.قل
قول ويراستاری نشده است  -پورتال[
اميدوارم جناب "بارز صاحب" محترم متوجه نکاتی که پاپ کاتوليک ھای جھان يادآور شده اند و حاکی جھل و تعصب
کليسای قرون وسطی در بسياری اعتقاداتش و يک تعداد اعتقادات مردود ديگر تا ھمين امروز بوده است ،شده باشند.
می خواھم برای سھولت بيشتر در فھم دقيق تر مطالب شامل صحبت پاپ فرانسيس ،نکات مھم آن را در جمالت کوتاه و
منفرد به ترتيب ذيالً خدمت شان پيشکش کنم:
ــ اقرار به مخالفت کليسا و روحانيون در گذشته با علوم و کشفيات جديد.
ــ اقرار به اين امر که کليسا به وجود دوزخ ،چيزی که افسانه ای بيش نيست ،اعتقاد داشت.
ــ اقرار به افسانه بودن داستان آدم و حوا.
ــ اقرار به کودکانه بودن داستان نوح و طوفان وی.
ــ اقرار به اين حقيقت که کليسا مردم را درجھل و خرافات نگه داشته بود.
ــ اقرار به اين که کليسا در گذشته نقش قاضی و به طبع آن نقش قانونگذار را در ميان مردم بازی کرده است.
ــ اقرار به اين که کليسا دچار تعصب ،يعنی سخت گيری و مطلق گرائی بوده است.
ــ اقرار به اين که کليسا قبل بر اين دين را به ھيچ وجه قابل تغيير و پيشرفت نمی دانست.
ــ اقرار به اين که رويۀ کليسا با مردم توأم با خشونت و نامھربانی و شدت عمل بوده است.
ــ اقرار به اين که کتاب انجيل و کليسا مردم را به تعصب و خشونت دعوت می کردند.
ــ اقرار به اين که کتاب انجيل کتاب يک دست نيست )مانند تمام کتب دينی(.
ــ اقرار به اين که انجيل بايد باز بينی شود.
ــ اقرار به اين که حق زن درمسيحيت پايمال شده است.
فکر می کنم با اين اعترافات پاپ کاتوليک ھای جھان ،ديگر ترديدی نسبت بدانچه من در بارۀ غرب ھزار سال پيش و
جھل کليسا اظھار داشته ام ،باقی نخواھد ماند .تأکيد بر اين مطالب بدان معنا نيست که گويا چنين مطالب قابل نگرانی و
تأمل در سائر اديان وجود ندارد!
پاپ امروز در بارۀ حقوق و برابری زن سخن می گويد ،درحالی که دانشمندان مسلمان کم و بيش ھزار سال پيش در
بارۀ اتالف حقوق و فقدان برابری زن در جوامع اسالمی تشويش شان را ابراز داشته اند .اشراف يک ھزار سال پيش
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مسلمان به خيلی از مسائل ،نشان از يک ھزار سال جلو تر بودن مسلمانان نسبت به غرب در برخی مسائل فرھنگی ـ
علمی ـ فلسفی دارد.
من قبالً به يکی از سخنان ابن رشد در باره اشاره کرده بودم .در اينجا می خواھم آن را ھمان گونه که خانم "مانجی"
بيان نموده است ،يک بار ديگر نقل کنم:

»چرا به ھمينجا بسنده کنيم؟ ابن رشد بيش از ھر اروپائی مسلمان يا نامسلمان ديگری در آن زمان ،از برابری زن و
مرد دفاع می کرد .نظرش اين بود که توانايی زنان شناخته نشده" ،چرا که "آنھا ھميشه به بچه آوردن ،بچه بزرگ
کردن و بچه شير دادن گماشته شده اند ".پيشگويانه به نگھبانان تمدن ھشدار می داد که "رفتار با زنان به مثابه باری بر
دوش مردان ،يکی از داليل فقر است"] -«.نقل قول ويراستاری نشده -پورتال[
در مورد بازبينی کتاب ھای دينی ،که پاپ بدان اشاره نموده است ،قرن ھا قبل مسلمان نه تنھا ضرورت آن را بيان
داشته اند ،که در عمل از طريق اجتھاد آن را به کار بسته اند .اجتھاد در اصطالح فقھا استنباط مسائل شرعی از قرآن،
يا از احاديث است که ھمان بازبينی معنا دارد .جملۀ پائين از يکی از علمای اسالمی يک ھزار سال پيش است که می
گفت:
»ھيچ حکمی در دين نيست که بگويد ھمۀ اين عبارت ھا را ـ منظور احکام دينی ست ـ بايد به معنی تحت اللفظی شان
تفسير کرد«.

و اين سخن ھا:
ــ شريعت ھا در ميان ما کينه افکندند و ما انواع دشمنی را از آن ھا به ارث برده ايم.
ــ آيا مرده ای از خاک برخاست که از ديده ھا و شنيده ھای خود خبر بدھد؟
ــ ای فريب خورده ،اگر عقل داری از او بپرس که ھرعقلی پيامبری است.
ــ مردم بر دو نوعند :يا دين دارند و عقل ندارند ،و يا عقل دارند و دين ندارند.
ــ بزرگترين فريب کاری پيامبران نويد دادن به بھشت است.
عالم ھيچ وقت فرسوده نمی شود .از ازل بوده است و تا ابد خواھد بود.
ـ منشاء ھمه اديان زمينی است .دين منشاء آسمانی ندارد.
ــ و...
بخوانيد و فکر کنيد و ببينيد که تفاوت ھا چقدر است .پاپ امروز می گويد وقت آن رسيده است که تعصب را کنار
بگذاريم" .ابوعالو معری" ،مردی که با دقت بی نظير خود را به مسائل ھستی ،دين ،حکومت ،جامعه ،علم ،ادب و...
مصروف ساخته بود ،ھزار سال پيش ھمين مطلب را به اين زبان :اين شرعيت ھا ھستند که در ميان ما کينه می
اندازند ،بيان می داشت.
پاپ ھنوز در بارۀ بھشت چيزی نگفته است .او تنھا گفته است که ديگر به دوزخ اعتقاد ندارد .وقتی خود پاپ اعتراف
می کند که کليسا مردم را درجھل و خرافات نگه داشته است ،شما با چه دستاويزی به دفاع از کليسا بر می خيزيد؟
معنای اين سخن پاپ از نظر من اين است که کليسا ـ خود ـ قرن ھا در جھل و بی خبری به سر می برده است .اگر
نتوانيم چنين تعبيری از اين سخن پاپ کنيم ،و فکر کنيم که کليسا درجھل قرار نداشت ،بلکه تنھا می خواست مردم را در
جھل نگه دارد ،دو منظور در اين کار کليسا می تواند متصور باشد:
يکی( کليسا انگيزۀ مادی داشته و ازجھل مردم سود می برده است؛ به سخنی ديگر کار کليسا دکانداری بوده است ،که
بود.
afgazad@gmail.com

٣

www.afgazad.com

دوم( کتاب حرف ھائی داشته است که قطعا ً برای مردم قابل قبول نبودند .توضيح آن به مردم سبب می شد که مردم از
دين گريزان شوند .بنابراين کليسا ،در ھر دو حالت و ھمان طور که من گفته ام ،جھل پرور بوده است.
کليسا ھيچ گاه نگفته است دين منشاء زمينی دارد ،حتی ھمين اکنون که پاپ در برخی زمينه ھا به خرافی ،به افسانه و يا
به دروغ بودن بسياری از سخنان دين تأکيد دارد .اما مسلمانان ھزار سال قبل از امروز به وضوح و با کلمات سھل و
قابل فھم می گفتند که دين منشاء آسمانی ندارد.
مطلب ديگر اين است که :من نمی خواھم درون فلسفۀ ،يا چيستی فکر يک فيلسوف سير کنم و آن را بشکافم و ببينم که
او کالً چه چيز ھائی گفته است.
اين کار برای من با عقل کم و مطالعه ای ناچيزی که دارم قطعا ً ممکن نيست .به ھر گروه از فيلسوفانی ،که می توان آن
ھا را به سه دسته :فيلسوفان يونان قديم ،فيلسوفان جھان اسالم و فيلسوفان غرب معاصر تقسيم نمود ،اگر نگاه کنيد ،ده
ھا و صد ھا فيلسوف خرد و بزرگ را در ميان آن ھا می بينيد .ھر فيلسوف ده ھا و صد ھا رساله و کتاب نوشته است.
به يقين عمر من  ،شايد عمر ھيچ انسانی به تنھائی کفايت نکند که ھمۀ کتاب ھای اين ھمه فيلسوف را بخواند و نتايج يا
خالصۀ نظرات آن ھا را خدمت شما عزيز به عرض برساند .اين کار شکافتن کوه عظيمی است با سوزن ،جناب "بارز
صاحب"!
تازه ،ھدف من تحقيق در باب جرئيات افکار فالسفۀ مسلمان و فالسفۀ پيش و پس از آن ھا نبود .تنھا مقايسۀ دو دورۀ
زمانی و توجه فيلسوفان اين دو دوره به علم و دانش و عقالنيت و ترقی و از اين قبيل چيز ھا بود ،که يکی نتوانست در
برابر دين و مذھب و فشار روحانيت محافظه کار و متعصب مقاومت کند و راھی را که پيش گرفته بود ادامه دھد و
ديگری با استقامت و پايداری در برابر کليسا و دين و تحمل ھزار ھا سختی و مشقت راه خود را به سوی توسعه و ترقی
و پيشرفت و انکشاف علم و فن و آزادی از قيود کليسا به تدريج ،ولی با حوصلۀ فراخ و قابل ستايش باز نمود.
چرا يکی از نفس افتاد و ديگری با گام ھای تند و با قوت الزم پيش رفت ،موضوعی است که ھم شما می دانيد و ھم من
می دانم؛ و اگر به نوشته ھای من دقيق شويد ،خواھيد ديد که ميان سخنان و فھم من و شما در اين خصوص توفيری
وجود ندارد.
علت سقوط آن و صعود اين درچندين جای در نوشته ھای من بيان شده است .ھمچنان اين که مراد از نوشتن دليل اين
تغيير چيست ،چه بوده است.
مردمانی که زياد وسواس ندارند با يک اشاره متوجه مطلب شده اند .با شما عزيز ،طوری که يکی ـ دو دوستی ابراز
بناء شما را می گذارم با شکافتن نظريات رنه دکارت و
داشتند ،با ھمه شفافيت مسأله ،به يک نظر واحد نخواھم رسيدً .
ھگل و آرامش دوستدار و کسانی مانند اين ھا.
من حرف ھای خود را زده ام .فکر می کردم شما نوشته ھای مرا می خوانيد و بر آن ھا نقد می نويسيد ،ولی چنين
نيست .زيرا مطالب زيادی در نوشته ھای من وجود دارند ،که اگر شما آن ھا را کمی دقيق تر می خوانديد و قصد
دريافتن آن ھا را می داشتيد ،سؤالی به من راجع نمی کرديد؛ مانند شکافتن بحث ھای فيلسوفان ،که من قبالً به عرض
رسانيده بودم که اين کار از قدرت و حوصله و فھم من باالست ،اما شما عزيز بازھم ،برای چندمين بار آن را مطرح
می کنيد!
مقالۀ "دليل اين تغييرچيست" برای شکافتن افکار دينی يا فلسفی فيلسوفان شرق و غرب نبود ،جناب "بارز صاحب"
محترم!!
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آرزو داشتم با شما کمی گفت و گوی دوستانه داشته باشم ،اما با تأسف ،چون چيزی حاصل نمی شود ،شما را با ھر نيتی
که داريد ،به خدا می سپارم .اميد است ھميشه سالمت و سرحال باشيد .دست ھای تان را از دور با صميميت و گرمی
می فشارم.
٢٠١٧/٠٣/٢٨
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