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   الوثقيةروـ عۀجريد
  

  اثر
  

  سيد جمال الدين افغان
  عبداهللا سمندر غورياني: ترجمه

  
   )قسمت دوم (

  

   پيروان آن نصرانيت و سالم وا
  
  

  ) ۵٠/ ق  / ٣٧ ( ۥ َقلٌۡب َأوۡ َألَۡقى ٱلسَّمَۡع َوُهَو َشِهيٌد۟ ِإنَّ ِفى َذٲِلَك َلِذڪَۡرىٰ ِلَمن َآاَن َلُه  
  
] حاضر[اوست متوجه  را دل، يا گوش نهد و مر او است براي کسيکه باشد ] پند[جاي سنجش ] مذکور[هرآئينه درين ”
“   
  

اختراع هدايت کرده  را به ابداع و او وي آسان ساخته و بر راه کار وعمل را خداوند انسان را حيوان صنعتي آفريده و
 بقاي وي قرارداده است، که ۀپاي حتي کار را ستون هستي و  صنعت دست هايش مقدر کرده وۀروزي ويرا بواسط  .است
   .اوست  کارهاي خودۀشهرنشيني، ساخت باديه نشيني و  وهرفا وتنگدستي  فراخنا و تنگنا و همه احوال در در

 سردي و گرمي و را از آنچه او کاال هاي وي و حيوانان است و  وي برۀسلط زمين و زراعت در کار از قوت او
 تفکير و سرپناه ها، مظاهري از خانه ها و و. برش است بافندگي و برهنگي حفظ ميکند، حاصل دست هاي وي از

انديشه هاي  جوالنگاهي از اعمال و  آن ميشود، انعکاسي ازۀنعمتي که فريفت بي وي بلکه تمام انگيزه هاي ناز وارزيا
 طبيعت بخشد، طبيعت بره  بۀبخواهد که بدست خويش نفس تاز دست بگيرد و کار ساعتي از زمان از اگر و  .ست اوي

 ابداع خويش محتاج به استاذيست که او صنعت و در مانطوره .پرتگاه نيستي ميکشاند تا را حتي او وي بخيلي ميکند و
احتياجات زندگي  که براي فراواني لوازم معيشت و درست همانطور  و.را ارشاد نمايد رهنمايي که او را تعليم بدهد و

وعي وي مايد، صنعت وي نيز مصنن پيدا براي اينکه قدرتي بکار  وکند که بداند که چگونه کار ميکند تا کار. ميکوشد
    .تمام شؤون زندگي يک عالم صنعتي است در  واست
اينست . است  کارۀاحتياج آن به طبيعت، همانند احتياج کارگر به وسيل آنست و آثار  ازبرکنار طبيعت و گويا جدا از او

    .مسکن خويش لباس و نوش و خورد و همان انسان در
 و ملکات و اخالق و ادراک و تعقل بررسي حاالت رواني وي ازبراي  روش ديگري را را درين حال بگذاريم و او اگر

  وَکَرم ناآرامي و صبر و جبن و يابيم که شجاعت و   انفعاالت انتخاب نمائيم، درين حال نيز او را يک حيوان  صنعتي مي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

الت دروي کما آنچه را که شبيه اين نقصانات و شهوت و عفت و نرمدلي و سنگدلي و دون همتي و شهامت و ُبخل و
   .آن مواجه ميگردد تربيت نخستين خويش با چيزيست که در ميبينيم، تابع آن

روش هاي  انديشه ها و اهداف و تربيت يافته، و که دربين شان بوجودآمده و اوضاع مردمي روان وي از وآنچه که در 
خواص طبيعي  جو در و ي به جستاعتماد و يا تمايل وي به اسرار الهي و مطمح نظرها و اشکال خواسته ها و ذهني و

وي به وديعه  ساير فعاليت هاي فکري که در يا اشياء و اکتفا بيک ديد سطحي در يا چيز و عالقه به کشف حقيقت، هر و
    .همنشينان، تعبيه گرديده است مادران و وابستگان وعشاير و طرف پدران و از گذاشته شده، تنها

ساير ساخت هاي طبيعي درعارضه هاي  ترکيب بدن و شکل دماغ و نوع مزاج و پرورشگاه و هواي زادگا و آب و مگر
 تربيت ۀآنهم تاثير ضعيفي است، زيرا آنچه که بواسط قابليت ندارد؟ و استعداد و صفات روحي، تاثيري بجز در رواني و

که گويي  ميان ميبرد آنرا ازتاثير  انديشه هاي روشنفکران بجا ميماند، طوري روان انسان از در يا احوال معاشران و از
    .گذاشته نشده بوده است آن بکار طبيعت در چيزي از

 کنونيها بر ابد و يصفاتي برتري مي همت هايي اوج ميگيرد و ابد و يتولد مي معقوالت ديگر آري افکار پيوسته تجديد و
حقيقت  مگر. آموزش  کسب وۀيجنه نت تصرفات طبيعت باشد و تصور ميرود که اينهمه از گذشتگان پيشي ميگيرند و

حاالت  تعقل و پس انسان در. حاصل آنچه که بدست آمده، مصنوع خويش است  آنچه که غرس گرديده وۀآنست که ثمر
    .نيز يک حيوان صنعتي است روحي خود

 ال بدني ازتوهم بياد آورده اي که اعم ساده لوحان نميتوانند شک بکنند و آن عقال و ميگوييم، چيزيست که در اينرا
فکر ميکنم که به اين تذکر هم احتياجي   وبدن دارد روح تسلط کامل بر ميگردد و خواست هاي روحي صادر ملکات و

 دين حرفي دارم ۀبار اذهان پوشيده نيست، ليکن پيش از ورود در موضوع مورد بحث در زيرا اين امر از. نداشته باشي
    :نمايد فکر نميکنم کسي آنرا انکار و
 تلقين و تعليم و  تبليغ وۀپيام آوران، بواسط از عقول مردم آنرا معلم آنست و مبلغ و ن يک طرح الهي است که بشردي

نزد همه ملت ها اولين بار در دلها مي  دين در. براي کساني پرداخته شده که وحي الهي به آنان نميرسد مطالعه ميگيرد و
انجام اعمال  جوارح آنهارا بر و. عادات پيراسته ميسازد ملکات و عقايد و با مردم را  وکندبه وجدان رسوخ مي آميزد و

سلطان  او. اراده ها خواسته هاست آن بر به تبيعت از افکار و  اولي آن برۀپس سلط    .بزرگ توانا ميسازد کوچک و از
ل شده ايست که نخستين آغاز پيدايش خود لوح صيق گويا انسان هم در. تصرف بدن است تدبير و آن در مرشد  روح و

 از اما آنچه که غير  و.اعمال ميپردازد ديگره ارشادات آنست که ب رهنمايي وه ب باز ن نقش ميبندد و آبار، خط دين در
    .اندک است ابد، خيلي هم نادر و يطريق دين به دلها راه مي

 بلکه تاثير. کند خود دور جود آورده، ازوي بو که دين در يرا حتي ترک هم ميگويد، نميتواند خصلت هاي کسيکه دين را
   .جوري هم باقي ميماند پس از وي بمانند داغ زخم تا آن در

  
* * *  *  * * *  

 ما ملت اسالمي است که يک بحث دنباله داري است و  ملت مسيحي و،همه آنچه موضوع مورد بحث ماست پس ازين 
  . که به تفصيل آن آشنا شوي آوريم تا اجمال آنرا مي

 فراموشي از سلطه و دارايي و دوري از اساس ترک قصاص و بر چيز و هر آساني در انت مسيح براي مسالمت ودي
کار، وهم به واگذاري مال شاهان براي  سر قدرت بر هر متدينين را به لزوم اطاعت از يافته، و زينت آن بنا دنيا و

  «:وصاياي انجيل است که از عظه مينمايد وومحتي ديني  نژادي و منازعات شخصي و به دوري جستن از شاهان و
را  پادشاهانآمده که  اخبار در  و».راست تو ميزند، توهم رخسارۀ چپ خودرا برايش بگردان رخسار کسي بر اگر

    .آن خداست ارواح است که تنها از جاويد بر واليت حقيقي و  است که فاني است وابدانه سلطه ب
 بزرگ ۀررسي نمايد، که دين داراي يک سلطپيش گفتيم ب که از آنچه را ع حاصل کند واساسات اين دين اطال کسيکه بر

سلوک پيروان اين دين  از. بدان دارد حرکت همانند آن در بدنبال آن بر اراده و تاثيري در خيال نيز هر افکار است و بر
 وده حالي درآس زندگي اين دنيا وه مباهات ب فخر و کسانيکه درعقيده منسوب به آنند، کامًال تعجب ميکند که چگونه در و

 غلبه بر پيروزي وه کشورگشايي به ب شناسند و نمي لذايذ آن حدي را بهره برداري از در باز  وآن باهم رقابت ميکنند
ايجاد   راۀآالت حربي کشند فنون جنگي را اختراع و روز فن جديدي از هر آفاق دور دست شتاب نشان ميدهند و

. خود يورش برند از غير  آن برۀبواسطه ب و. خود استعمال نمايند آنان عليه بعض ديگر از که آنرا بعضي از امينمايند ت
ساختن  انديشه هاي خويش را بمنظور بهتر ميدان هاي جنگ بحدي مبالغه ميکنند و سوق الجيشي در تهيه سپاه و در

   .شده است مشکلترين آنها وسيعترين فنون و از فن عسکري ديگر که حاال نمايند نظام عسکري به درجه صرف مي
را  خود اينکه مال غير ازه تمايل به حفاظه مال خودشان منصرف ميسازد چه رسد ب حاالنکه اصول اين دين ايشانرا از 

   .داشته باشند تقاضا
که خالف شريعت   راقانوني    استوار است و هر  پيروزي و شوکت و فتح و ظفرۀت اسالم  بروي مطالبسياسو اما اساس 

  . هم که صاحب آن متکفل اجراي احکام آن نباشد، نفي ميکند  راۀسلط هر آن و
 درين قضاوت هيچ شبهه نميکند که ،ل آنرا ميخواندنّزکتاب ُم  ازه ایسور  واست اصول اين ديانت ناظرکسيکه به 

ترويج فنون   هاي کشنده وحسالبه اختراع  جهان بوده باشند و معتقدين به اين دين ميبايستي که اولين ملت جنگي در
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ملت ها  ديگر انجنيري وغيره بر اثقال ورج و ميا،يقبيل فزيک، ک  آنست ازۀعلوم ديگري که الزم تبحر در عسکري و
    :ۀکسيکه آي پيشي گرفته باشند و

    )٨/ االنفال  /۶٠ (َوَأِعدُّوْا َلُهم مَّا ٱسَۡتَطعُۡتم مِّن ُقوٍَّة۟
    “توانايي سازيد براي ايشآن آنچه توانيد ازآماده ب و ”

  که راه راۀوسيل هم هر اين دين پيراسته گردد، به پيروزي عشق ميورزد وه که ب ميخواند، يقين حاصل ميکند که هر
اينکه به آزادي از گذشته . حدود توان بشري درين زمينه ميکوشد در جو ميکند و و براي وي هموار کند، جست

جز  نوع شرطبندي رار کسيکه توجه نمايد که شريعت اسالم ه باز پذيرد، و خود نمي بر پيروزي ديگري را ميگرايد، و
 تمايل صاحب شريعت به شناخت فنون ۀآن به پيمان که از تيراندازي تحريم کرده، ميتواند  اسپ دواني وۀمسابق در

  .تمرين آن پي ببرد عسکري و
 قدرت بي اعتنا ۀدست ميدهد که چگونه نسبت به مسٱلاين دين درين روزها دهشت ه را از اوضاع معتقدين ب اينهمه او با 
حاال ديگر  و.  ندارنداختراع اسلحه فنون جنگي و اساسًا توجهي بمهارت در  شرايط آن سهل انگارند، وۀمطالب در و

ضرورت هاي   درتقليد آنانه بحتي مسلمانان  آنها سبقت جسته اند و  اولي آنان بوده است برۀآنچه که وظيف ملتها در
فرمان  برابر آن تسليم و در  مخالفان خرد گشته وۀسلط ايشان زير بسياري از آالت محتاج گشته اند و مربوط به فنون و

    .هاي آنرا گردن نهاده اند
 موتوريزه وغيره بدست وي متحير ميگردد که چگونه توپ و دين قضاوت ميکند، فکر دو کسيکه ميان اين هر و

 يشتر ازپشهرهاي مسيحي  توپ ماريتن در ديانت دومي اختراع شده و از ١٩٧٢ اشئثیيشتربفرزندان ديانت نخستين 
بندرگاه هاي بحري، اسباب  و کشتي هاي مجهز چگونه دژهاي مستحکم و و. آمده است کشورهاي مسلمان بوجود

حيرت ه حکيم که حاذق هم باشد ب چرا يک مرد و. »پيروزي جنگ و«ملت  نه از  گشته  و»سلم صلح و« نيرومند ملت 
قرون  اين بواسطه آنست که اعصار ماضيه و آيا. بصيرت به کنه حقيقت نميرسد با باز چگونه يک آدم خبير و نميرود و

نسل ها، بين طرف  اينکه هريک ازين دوملت از يا و. مون آنها کفايت نميکرداپير دين، در گذشته براي رسوخ اين دو
روش يوشع بن  رفتار کرده اند و    ديانت خويش به شريعت موسي مگر نصارا در. يني شانرا پشت سر گذاشته اندعقايد د
ه يافته که موعظه هايي را بين خطبه ها و ناخودآگاه در آيه هاي انجيل به طور آگاه و  ازه ایپار آيا گزيده اند؟ و نون را

محافل  وقتيکه در مبلغان شريعت در خواسته هاي معلمان و آنها در ازچيزي  يا  قرائت ميشده وباالي منابر مسلمانان
دو، دگرگونه  هر جريان طبيعت در دو ملت تبديل گشته و هر ناموس خداوندي در تدريس تکيه ميزند، القاء شده ؟ آيا

ينکه  ايا خيال دارند؟ و فکر و از يا ارواح مشاوري غير ارواح غلبه يافته اند؟ و دين ابدان، بر درين دو آيا شده است؟ و
 نفس و که دين نخستين حاکم بر حالي باز زده اند؟ در پذيرايي نقش آن سر نفوس از  دين رها شده وۀسلط افکار از

مسببات آنها  مگر نسبت هاي ميان اسباب و يا معلول ها تخلف کرده است و آيا علت ها از. آنست نيرومندترين مؤثر در
    .را حل نمايد معما ها هويدا کند و  اينهمه پوشيده ها را،ار ميرود که انديشه هايي؟ چه انتظقطع گرديده است

نسبت هاي  در ملت به اصول واحدي برميگردند، و آيا اين اختالف نژادها راجع است؟ حاالنکه بيشتر فرزندان اين دو و
جغرافياي  ملت، در افراد اين دو ترش حاالنکه بي.اينکه مربوط بتفاوت سرزمين هاست يا نزديک بهم قرابت دارند و
آغاز دين شان اعمالي  سر مسلمانان در از مگر. اند موقعيت هاي مکاني همجوار يکديگر در فزيکي مشابه هم هستند و

ترک وعرب نبودند که  نند فارس وميان آنان کساني ما در دهشت زده کرد؟ آيا را مغزها را خيره و نزد که چشم ها سر
    .کرسي سيادت نشستند؟ه ب لرزه درآوردند؟ ورا ب سرزمين ها
شناخت  از ت افتادند وشآن بوح خود داشتند که مسيحيان از با را  آتشين شبيه توپ هاۀجنگهاي صليبي اسلح مسلمانان در

ا ه توپ ۀبت پرستان بوسيل اين محمودغزنوي با«  :که  تاريخ فارس گويد ملکم سرگم انگليس در. اسباب عاجز آمدند
 آن را آن تاريخ چيزي از که مسيحيان تا  هجري بود۴٠٠حدود سال  وي در اين علت شکست شان از نگيد وميج

قواعد دين  در به وي ارزاني داشت که اساسًا نعمتي را گرفت و  پس کدام يار زمانه، دست ملت مسيحي را.»نميدانستند
لوازم حتمي دين شان بود  وسايلي که از کاربرد انرا ازپيکر مسلمانان لطمه زد که ايش کدام مصيبتي بر باز وي نبود، و

آري تفصيل آن . جو شود و براي اين تخلف بايد که سببي جست جاي تعجب است و بازداشت؟ که اينجا مقام حيرت و
    :آنرا مي آوريم شرطي که گذاشته ايم اجمالي از ليکن ما با ميکشد، و بدرازا

 ملکات و آداب و و آنان عقايد  آن گسترده گرديد، وۀميان فرزندان ملت روم ساح در  ومممالک اروپا عا دين مسيحي در
  .ارث برده بودنده شرايع اوليه خويش ب علوم و اديان سابق و پدران پيشين و را داشتند که آنرا از عادات خاص خود

افسون  طريق اقناع و از روشهاي عقلي شانرا دست ناخورده باقي گذاشت و همينکه دين مسيح آمد، همه مصالح و  
پدران خود به  نچه را که از آبا اندام آنان بود و برشي برابر گويا و. قدرت منابع زور و نه از خاطره ها به آنان رسيد و

 سلم ميخواند با به صلح و انجيل که مردم را گذشته ازين آن صحيفه هايي از. ايشان واپس نگرفت ارث برده بودند از
 .روحانيون وجود داشت نزد رؤسا و نميرسيد، بلکه برسم ذخيره در آشنا بنظر  مردم رايج بود، ناۀ کافميان آنچه که در

يک حماس ديني آنرا  با دستور ساختند و صليب را جنگ با اما همينکه علماي روماني به منصب تشريع رسيدند و و
اثر آن عقايد  همان بود که در. جانشين اصول شد  وبا عقايد ديني درآميخت روان مردم يکجا تبليغ ميکردند، تاثير آن در

  ديني درۀسلط با به مکتب هايي ميگرويدند که همه جا به گروه هايي تقسيم شدند و اروپا متزلزل شد و مسيحيان در
 يادي رابدنبال آن فنون ز گرديد و نهاد وجودشان نهاده بود، شعله ور آنها در خگري که اجدادابه اين ترتيب  افتاده بود و
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 اختراع آالت جنگي و فنون عسکري و مهارت آنان در ن گشايش يافت و آبراي شان مجال تفکر در گسترش دادند و
    .ساير فنون رسيد ن درا مهارت شۀبمرتب دفاعي تا

 مهارت جنگي و هر از ي نايل آمدند، وئآغاز پيدايش دين خويش، به پيروزي ها سر اينکه در اما مسلمانان پس از و
لباس ا نان مردمي بآميان  مقابله پيش افتادند، در حتي نسبت به ساير ملل به فنون مبارزه و افتخار عسکري بهره بردند و

همه جا  آن نبود، درآميختند و را که از اصول اساسي آن چيزهائي با آن بدعت بوجود آوردند و در شدند و دين ظاهر
 فعاليت باز عمل و را از بحدي که ايشان آميخت، تا دلها در با ا نفوذ کرد واعمال انديشه ه تا قواعد جبر انتشار يافت و

 را انکار و سوفسطائيها مظاهر وجود خود آوردند و را با چهارم، زنديقها چيزهايي قرن سوم و گذشته ازين در. داشت
 در به غلط نقل و آنرا ياني احاديث راراو حقايق آنرا ثابت نميکند و و.  خياالتي دانستند که تنها بنظر مي آيدۀجمل آنرا از

آن به انديشه  آنچه از و. زهرقاتل است ميکشد و کتاب هاي خويش به صاحبان شريعت نسبت دادند که روح غيرت را
آن  باطل از بيان صحيح و سبب ميگردد که تحقيق اهل حق در پستي اراده را هاي مردم راه يافته، ضعف همت و

 ۀارشاد عام تقصير در آموزش و اينکه نقصان در خصوصًا پس از .ميان ببرد  مردم ازۀ عامافكار نتوانسته تاثير آنرا از
روش  به بررسي دين   مردم را دعوت ميکرد، پديد آمد و)ج(مبادي ثابته که پيامبر خداي  دين وۀمردم به اصول حق
موجب انحطاط   علت رکود وحلقه هاي مخصوص بوده که شايد اين خود به گروه هاي کوچک و درست آن منحصر

و اينهمه . خداوند بزرگ سالمتي از آنرا تمنا ميبريم از بدوش ميکشيم و تا امروز رنج آنرا مسلمانان گرديده که ما
 هم هکه حجاب تير توجه به آن بازداشته است، هرچندي    که دين را احاطه کرده و دلهاي مسلمانان را از عارضه هايي

 مستمري است و کشش دايمي و آن محروم نگشته اند دفع و هنوز از اعتقادات صحيح که مردم تا وآنهم ميان آن  است با
چون دين حقيقي نخستين چيزيست که  و. نيروي مزاج انسان است ميان بيماري و همانند نبود باطل نيز نزاع حق بر

گذرا برق  افق اينهمه ابرهاي تيره و  دردلهايشان هنوز هم پرتو آن در تا راسته کرده وآ به آن خداوند نفوس مردم را
 مسلمانان ميان  که قرآن دريمادام ند وپاره ميک ابرهاي تيره را آن درخشش ميگيرد و ميزند، خواه ناخواه روزي نور

 دفاع از  مستملک وۀحمايه را ب  است، آنانطبرايشان مسل پيشواي حقيقي مردم و کتاب منزل و تالوت ميگردد و
نوع آنرا معين  که راه آنرا خاص نساخته و مينمايد تقاضاي آزادگي را  وميدارد تجاوزکاران وا زي برپيرو متصرفه و
آنان سلب کرده  فرصت هايي که زمان از به اقدام آنان در حالت نخستين وه به چنين بازگشتي شبيه ب ما .نکرده است

 ۀحفظ حقوق و نفرت از لذت و حماي ابله بخاطرمق خود به فنون درگيري وهجوم و کساني غير از بر شک نميکنيم تا
      .ملت خويش از تباهي پيشي بگيرند

                .بازگشت همه امور بسوي خداست و
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