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  فصل پنجم

  »نقشه انگليس عليه اسالم: ١المسلمين بخش ِاخوان«

.  نيستيماتومی ماه، يا استقرار ايستگاه ۀبه کر) بشر(ما مخالف رفتن «:گويد خود می» کتاب سبز«خمينی به اصطالح در 

 و متعالی ئیيت ما خدمت به اسالم  و آشکار ساختن اصول خدامأموريت داريم که به انجام برسانيم؛ مأمورّاما ما ھم يک 

سای جمھور کشورھای اسالمی در جھان، باالخره قبول ؤه تمام پادشاھان و ربه اميد اين ک. اسالم به تمام جھان است

که  ًطبيعتا، ما ھيچ ميلی به اين.  ما ھم عادالنه است و با آن واقعيت محض به ما تسليم خواھند شدۀخواھند کرد که خواست

دھند که مطيع ما ھستند و به ما اعتماد که آنھا ھم نشان ب آنھا را از اعمال و کارھايشان خلع کنيم نداريم، مشروط به اين

  ».دارند

هللا به آيت. گزار او باشندھای اسالمی بايد مطيع و خدمتگويد که تمام سران ملتچه کسی است، که خمينی می» ما«اين 

 -  دارندالمسلمين شھرت مخفی که به اخوانۀ که اتحاد واقعی او با آنھاست وابسته است نه به اسالم، يعنی به جامعئیجا

  .يتی دارد که به انجام برساندمأمور است، که ئی»ما«اين آن 

ريزی شده که اسالم را از  ضد مذھب زمان قديم طرحۀّعنوان سد استاندارد شده المسلمين مخلوق لندن است و بِاخوان

-ِاين سازمان به اخوان. دّ پيامبر محمد در قرن ھفتم تاکنون، درگير و گرفتار بنمايۀوسيله زمان استقرار امت اسالمی ب

گرا، ، يک صوفی اصول"حسن البناء" جاسوس انگليس ۀوسيله  ب١٩٢٩ًالمسلمين شھرت دارد که رسما در مصر در 
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صوفی تا از ای بنيادگراھای اسالمی ھ فرقهۀالمسلمين مانند چتری است که در زير آن ھمامروزه، اخوان. سيس شدأت

  .اش در حال رشد است، وجود دارد، و جامعهھای راديکالسنی و تا اخوان شيعه

توانند ابداع ھای جاسوسی میای که بعضی از نويسندگان رمانالمسلمين بيشتر از يک تصور سادهِداستان واقعی اخوان

ای که توطئه جالب توجه است که اعضای آنھا با کد و کلمات مخفی با ھم تماس می گيرند، درست مثل اين می باشد، کنند

-  فرماسيونۀ مانند جامعئیھاّ وجود ندارد، اما اعضای آن به دسته و ردهئیًکه رسما ليست اعضابا وجودی.  کار باشددر

شناسد و در سرتاسر دنيای اسالم المسلمين مرزھای ملی را به رسميت نمیاخوان. اند سازماندھی شدهئیھای اروپا

. ھای کشورھای ديگر و نيروھای ارتشی ھستنددولتی، ديپلماتھا کارمندان بعضی از اعضای آن. اندگسترش يافته

سسات ؤالمسلمين در دفاتر گران قيمت مکه رھبران اخوانبا وجودی . باشندھای خيابانی و بنيادگرا میبعضی ديگر گروه

  . دھندیالمسلمين، ارتش شبه نظاميان رذل و قاتالن را تشکيل من اخوانئي پاۀاند، اعضای ردمالی جای گزيده

در شورای داخلی . گونه مذاھب نيستند المسلمين، مسلمان يا مسيحی، يھودی و يا بخشی از ھيچ باالی خود، اخوانۀدر رد

  .کنندھای خود، مذھبشان را عوض میخود، مردانی ھستند که براحتی عوض کردن پيراھن

 بربرھای قبل از اسالم که در ئیھای مادرخدالکه به فرقهالمسلمين، به اسالم تعلق ندارد، بنام اخوانرفته، نوع بیھمروی

خواھند که ما باور کنيم خالصه آ نقدر که تحليل گران غربی می. تر است عربستان قديم وجود داشت نزديکۀشبه جزير

 و عکس   استدور از واقعيته  عميق اجتماعی می باشند، بۀ قانونی يک پديدۀهللا خمينی نمايندالمسلمين و آيتکه اخوان

  .گيرندالمسلمين حتی يک جزء کوچکی از معتقدين به اسالم را در بر نمیآن ثابت شده که اخوان

ۀ وسيله ھای اکسفورد و کمبريج، ب فرھنگ اسالمی، براساس مطالعات شرق شناسان دانشگاهۀاگر عناصر عقب ماند

 ۀِاخوان نتيج. ماندلمسلمين تا به امروز باقی نمیاشد، اخوانجاسوسان انگليس درعربستان ومصر تشويق وترغيب نمی

 E. Lawrence ofعربستان  الرنسئی اھای مشھوری از قبيل تی جاسوسۀوسيله  آن بۀسازمان دادن با صبر و حوصل

Arabia.Tبلونت اسکاوان  ويلفريد (Wilfrid Blunt) براونجیئی، ا (E.G. Brown)بای، ھری فيل(Harry 

Philby)بینولد توين، آر (Arnold Toynbee) تراند راسلر، و ب(Bertrand Russell) در جھان اسالم بود ،.  

وری تسياست امپرا. آور نيستھا تعجبامريکائی دولت انگليس، برای ۀوسيله المسلمين بيت اخوانمسؤولعھده گرفتن ه ب

در خاورميانه، ھميشه انگليس از . ری کندھای انگليس را در حالت عدم توسعه نگھداانگليس اين بود که مستعمره

- ھايشان در جھت و ھمراه خواسته که خواستهئیھاخوار، برای حرکات و جنبشرھبران فاسد قبايل و از آخوندھای رشوه

المسلمين بر اين بوده که آن را سازمانی سياست پادشاھی انگليس، در مورد اخوان. ھای انگليس بوده، استفاده کرده است

 ۀوسيله ماندگی بکشت عقب. نھا خود را وقف برگشت دادن خاورميانه به قرون عقب مانده نمايندآظم بار آورده، تا با ن

- ھای ضد علمی و خرافیدر تاريخ اسالم، پشتيبانان بزرگ فلسفه. ای نيستُ اليکارشی چيز تازهۀيافتيک سيستم سازمان

ھای  اريستوکراتۀھای خريده شد از جاسوس- ر قرن يازدھم ميالدیعشاری در قرن نھم، و ال غزالی دَگری، مانند ال

دوستی چون گزاران با استعداد، باھوش و انسان حکومتی دستگاه خليفه وپادشاھی بودند، که سعی کردند افکار بنيان

ر قرن نوزدھم و کشش غيرمنطقی در اسالم دوباره د. صباح را در ھم بريزند و فاسد کنندفارابی، ابن سينا، و حسن ابن

عھده گرفت و چاپ مطالب ه انگليس بود که سيستم آموزش عالی را در جھان اسالم ب.  انگليس زنده شدۀوسيله ب

طور رسمی علوم ه ًھای آموزشی برپا کرد که مخصوصا بمرتجعين اسالمی را رواج داد و انگليس بود که کنفرانس

  .را ترويج کند» غير غربی«اسالمی از نوع 

ماندگی و غيرعلمی و آنھا، عقب» واقعی«صلی دولت انگليس اين بود که جھان اسالم را متقاعد سازد که فرھنگ ھدف ا

آنچه که در اين پروسه مھم بود، تداوم انگليس برای تشريح افول اسالم براساس ديدگاه لندن . غير مستدل  بودن آن است
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 ضعف و ۀھای امپرياليستی بر آن، نتيجًنتيجتا نيرو گرفتن قدرتوری اسالمی و تبرطبق اين ديگاه، فروپاشی امپرا. بود

  . که به مسلمانان به ارث رسيده بود. شکست روح اسالمی بود

اندازيم، ھای قبل از آن در قرون وسطی مینگاھی به سازمان. ابيميی المسلمين را در مھای اخواندر اين فصل، ما ريشه

ھا استفاده کردند، تا ھای اوليه و نيز فرقه انگليسی از دانش خود در مورد جنبشو خواھيم ديد که چگونه شرق شناسان

  .هللا خمينی پشتيبانی کندباالخره سازمانی يافتند که از آيت

او يکی از بزرگترين رھبران سياسی و .  بودئیّ سعی و کوشش پيامبر محمد به تنھاۀانقالب اسالمی اوايل قرن ھفتم نتيج

وجود آورد که در ه وری در عربستان سعودی بت يک امپرائیدر عرض چند دھه، محمد به تنھا.  بودمذھبی در تاريخ

  .فريقا و در آسيا تا مرزھای چين گسترش يافتاظرف ھشتاد سال از جنوب فرانسه و اسپانيا تا شمال 

اختن دين مسيحی از خارج ّاما وقتی در متالشی س. ُوری رم بودندتپرست امپراھای بتدشمن در اوايل مسيحيت فرقه

ّاما دشمن اسالم محمد، فرقه ھای مادرخدا. را منحرف و تخريب کنند شکست خوردند، کوشش کردند که از داخل آن  ئیّ

ًای توليد کرد که بعدا ای مخفی، در داخل محيطی مسلمان مدفون شده بودند و ريشهقبل از اسالم بودند، که در پرده

  .وجود آمده المسلمين از آن باخوان

عنوان آموزگاری ھم برای تجار مشھور عربستان ه ّکليد پيشرفت محمد قدرت و استدالل او بود، که او توانست خود را ب

-بت پرستان در عربستان قبل از اسالم در يک وضعيت روان. گرد به طور يکسان بقبوالندھای بيابانو ھم برای قبيله

وران، در يک جھان ترسناک پر از ھای شھرنشين و پيشهگردھا و حتی عرببانبيا. گذراندندپريشی بدی زندگی را می

ھای طبيعی و ترسناکی بود که مظھر ترس و وحشت مردمان آن اين جھان مملو از پديده. کردندجن و پری زندگی می

ا شده بودند، زندگی ھ پرستش آن فرقهۀ که وسيلئیھاديوھا و ارواح زمين مدام برروی درختان و سنگ. سرزمين بودند

ِغالبا يک سنگ مخصوص که ماسبا ناميده می. کردندمی   .شدشد، برای پرستش فرقه بنا میً

 ۀعنوان سنگر نگھدارنده معنی بّسای قبايل و رھبران مذھبی متحد آنھا در شھرھای بزرگتر از اين گونه اعتقادات بیؤر

 ئیدر سرتاسر خاورميانه و عربستان، پرستش زن خدا. کردند میھای خرافی و عقب مانده استفادهحاکميت خود بر توده

ً خدايان زن را کنار گذاشته و خود را عميقا وقف پرستش ۀکه مردم ستايش مجسمطوریه قدری گسترش يافته بود به ب

آيسيز، آرتميز، ُ رم مانند امپراتوری ۀھای نخستين در دورتمامی آن خدايان زن از اعقاب مادران فرقه. زنان کرده بودند

  .آفروديت، سيبل، به ارث رسيده بودند

دار مندان حاکمه و سرمايهخصوص در بين قدرته که ب.  مشھور آالت بودۀدر عربستان، مادربزرگ خدايان مجسم

ھای ناآگاه  تودهۀگل اين خدای زن بر. عنوان قادر مطلق شناخته شده بوده  شھر مکه در عربستان غربی بۀبرجست

  .کرد میئیرواھای مديد حکمای بر لبھا مدتگرد، با لبخند قادرانهن بيابانچادرنشي

را سرنگون کرد بلکه در فرھنگ و علوم اعراب نيز انقالب   آنئیانقالب محمد، نه تنھا سيستم حکومتی مکه و زن خدا

امکان داشت از دنيای که  تر عربستان را ھر چه سريعۀّوليت محمد اين بود که روح جامعؤاولين مس. وجود آورده ب

ّيت برای مردم عربستان داشت، اما قبل از آن بايد خواندن و نوشتن ياد مأموراو يک . ماندگی نجات دھدبدبختی و عقب

کردند تا در ساختن ھای تاريخ بشری را جذب میشدند، و تمام آموزشگرفتند، بايد با فنون جنگی مدرن آشنا میمی

  . نو بکار گيرندۀجامع

  :قرآن، کتاب مقدس اسالم، از مسلمانان خواست که بخوانند

که خدای تو بزرگترين !  بخوان- . که انسان را از خون لخته شده خلق کردئی خدا-  که خالق توستئیبنام خدا! بخوان

  .دانست و به انسان آموخت آنچه را که نمی  است که تو را با قلم آموختئی خدا- بخشنده است
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از طريق پخش قرآن، بخش زيادی از مردم جھان ياد . تا آن زمان، خط عربی در واقع وجود نداشت! الماين بود فرياد اس

ً کامال ۀّمحمد گفت که خدا برنام. پيام قرآن به انسان پيام درست بودن و کامل بودن بود. گرفتند که بخوانند و بنويسند

ھای آن در ھای خالی و مخروبهودی تمدن قديم که ستونّدر قرآن، محمد بارھا به ناب. درستی برای نجات بشريت دارد

  .شود، اشاره کردسرتاسر خاور نزديک نيز ديده می

ّمحمد که نابودی تمدن بزرگ گذشته بشدت روی او ت  امپراتوریخواست که در جھان عقايدش، ثير گذاشته بود، میأّ

مدينه به ظھور رسيد و زيربنای آن شامل محکوم کردن  مشھور ۀنامعقايدش در اساس. شه پايدار بماندبسازد که برای ھمي

عوض ه  پدرساالری بۀھا و قدغن کردن وام با بھره بود و نيز تبليغ جامع به کشتار مرسوم ھمگانی بچهبردگی، حمله

  . و وضع قوانين برای تجارت و کسب و کار بود  مادرساالری موجودۀجامع

برای اولين بار از زمان اسکندر مقدونی تا .  بزرگ جھانی بنا کردنداتوریامپر قرآن ، يک ۀّپيروان محمد ، با اسلح

  .ھای ارتجاعی حاکمان ايران شکسته شدّزمان محمد، قدرت فئودال

  .وجود آمده بينی بجھان مديترانه به آسيای ميانه وصل شد و يک بازار مشترک عظيم غيرقابل پيش

تجارت رشد کرد، شھرھا . جدا کرده بود، برداشته شد) Byzantin(تين ديوارھای مصنوعی تجارت که ايران را از بزان

 علوم کشاورزی، فلزات، ۀ علمی و فنی در زمينۀھای خيره کنند سال پيشرفت٢٠٠بزرگ شدند، و در ظرف مدت 

د  جديامپراتوریاز ھمان شروع . جمله آسياب بادی و آسياب آبی ساخته شد وجود آمد منه مھندسی و فنون انرژی ب

عرب به کمک دانشمندان ايرانی از تمام منابع ممکن برای کسب اطالعات فرھنگی و علمی شناخته شده در جھان استفاده 

مون أالرشيد و خليفه مخصوص در دوران گسترش اسالم در زمان خليفه ھارونه  ميالدی و ب٧٢٠در حدود سال . کرد

 فرستاده شد تا کارھای يونان را آموختند و سپس به) تانبول کنونیاس( به آتن و قسطنطنيه ئیھا ميالدی گروه٨٣٣تا سال 

پزشکان مسيحی، . ستاره شناسان ايران و مصر نيز اکتشافات و اطالعات جديدی کسب کردند. زبان عربی برگرداندند

علوم رياضی از ھندوستان و خاور دور به جھان اسالم وارد . تحقيقات جديدی را روی بدن و مغز انسان شروع کردند

 ۀوسيله ھا مرکز علوم انسانی و علوم پايه بود، بّد، که مدتّ و تحت نفوذ اسالم، در ايران، تمدن شمال باختری ھن شد

 اين ۀ علوم کمک زيادی کرده ھمۀّ عباسی بودند، به تولد دوبارۀھای برمکی که در مرو و در خدمت خليفتجار خانواده

الفت خود  ميالدی مرکز خ٧۵۴ بزرگ عباسيان شد، که شھر بغداد را درسال امپراتوریھا با ھم باعث تقويت پيشرفت

  .کردند

ّاما حتی قبل از . درآمد» شھر نمونه«عنوان ه  عباسيان بۀھای جنبش جھانی کردن اسالم در دور رفرميستۀوسيله بغداد ب

 در عربستان، که مربوط به دوران قبل از ترويج اسالم بود ئیگراطور مخفيانه فرقهه  عباسی، بامپراتوریفروپاشی 

ھای ديگر مکه که اگر  ابوسفيان و خانوادهۀدار بزرگ مکه، زير نظر خانوادنان سرمايهرھبران آن حکمرا. تداوم يافت

ّچه آنھا رسما تسليم به محمد و دين او شده بودند، اما ھيچ ّ ًوقت دستورات قرآن را قبول نکردند و  ظاھرا مسلمان بودند،  ً

 که سران آنھا در مصر و سوريه ساکن بودند از يک  خود را عليه اسالم با کشيشان بزانتين،ۀو مخفيانه ھمبستگی و رابط

 ابوسفيان در مکه ۀقبل از قيام اسالم، خانواد.  ديگر حفظ کرده بودندئی مانی که  در ايران بودند، از سوۀسو، و با فرق

عھده داشت، بعد از گسترش اسالم با ضعيف شدن و فروپاشی ه بود ب» االت«ای را که خدای آنھا سرپرستی فرقه

 بودند، ئی ملی گراۀھای نو برای علوم جديد و نيز دارای ايد عباسی، اعقاب اين گروه کسانی را که دارای ايدهمپراتوریا

  .تحت تعقيب قرار دادند
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کار، دستور داد ّ بشدت محافظهئی پژوھشگران قانون جزاۀ ارتش خود بود، به کميتۀنشانده و بازيچّخليفه متوکل، که دست

کز علمی بسته ً پس از آن فورا دھھا مدرسه و مر بنويسند،امپراتوری ۀ برای اداريش از حد خفقان کننده بۀتا يک برنام

  . آزاد انديشی را خفه سازندۀ به حرکت و جنبش در آمدند تا ھرگونه ايدامپراتوریشد و واعظان بنيادگرا در سراسر 

 اسالم ئیّ ضد جنبش منطق گراههللا خمينی که بآيتکرد، نه ھمچون پيروان متوکل عباسی قيام عمومی را رھبری می

. گرد بدوی و خشمگين که به مراکز مسيحی ريختند و ھمه چيز را به تاراج بردند اعراب بيايانۀوسيله بودند، بلکه ب

 از ئیخاطر  دلجوه  و ب گرا و منطق خواه محکوم به مرگ شدنديھوديان و مسيحيان و بسياری از مسلمانان عقل

طول ه ّدر مدت زمانی کمتر از پنجاه سال، تمدن بزرگی که دويست سال ب. دگرايان اسالمی، گروھی به قتل رسيدندبنيا

اتحاد و . خواھی باقی ماند ساخته شود، ويران و نابود شد و فقط چندين محل کوچک آموزشی و آزادیتاانجاميده بود 

ھای مھم انسانی را  ساالر با ھم توانست که يکی از گنجينه جرگهۀھمبستگی زشت و کريه رھبران دينی و حاکميت مطلق

  .خراب و نابود سازد

ابوالحسن علی .  اوستۀيت بزرگی برعھدمسؤولشخصی که برای نابودی آموزش و پرورش و علوم در قرن نھم ميالدی 

بنيادگرا بر اين فلسفه اين مدرسه بغايت .  عشاريت اسالمی استۀگذار به اصطالح مدرسالعشاری، بنيانابن اسماعيل

ًگويد مثال آتش او می. کند میکنترولن و يياستوار بود که خداوند تمام اعمال و حوادث را چه بخواھيم و چه نخواھيم تع

جای خدای دليل و برھان پيشين با خدای . خواھد که آنجا بسوزدگيرد، خداوند می  آتش میئیسوزاند، بلکه وقتی جانمی

ھای دوران داری باقيمانده در خاطرهاين ھمان خدای زن ساالری دوران برده. عرضه عوض شد و بیفکرنامطمئن و بی

اکنون پيام و قانون اسالمی راھنمای . ّ پيامبر محمد دو قرن پيش از آن سرنگون شده بودۀوسيله قبل از اسالم بود که ب

  ».يا بد اختيار کندخداوند آزاد است که برای مخلوق خود خوب «العشاری اين بود که ؛

 و اين پيامی است که به قرن يازدھم ١٩٨٠ست هللا خمينی در اگن بود پيام آيتاي! خراب کنيد، خراب کنيد، خراب کنيد

  .بود» تخريب کردن«نام ه گردد، که اثر مشھور او در حقيقت بغزالی بر میميالدی يعنی دوران رنسانس اسالمی ال

شناس قرن نوزدھم در انگليس بررسی فيلسوف يا دانشمند اسالمی ديگر متخصصين اسالمغزالی را بيش از ھر آثار ال

غزالی ھم مانند . وجود آوردنده المسلمين شد، بھای اخوانًگرای مورد خواست خود را که بعدا پايه عقبۀکردند تا فرق

تواند برای تشکيل جھان سان نيز نمیًکيد داشت که جھان اصوال بر طبق دليل و اصول خاصی نيست و داليل انأعشاری ت

عنوان يک ه خدا را ب) ھانابودی فيلسوف(» الفالسفهتحفة«غزالی در اثر ديگرش بنام . کار گرفته شونده و ساخت آن ب

» موات«غزالی در اثر معروف خود که به تئوری . موجود فرضی باالتر از انسان و غيرقابل دسترسی معرفی کرده است

 ھر کدام از آنھا، لحظه به ّنھايت ذرات جدا از ھم است کهگويد که جھان ھستی متشکل از تعداد بیشھرت دارد، می

ًم در جھان مرتبا در ھر وگويد که ھر اتاو می. اندنامد مديونمی» خدا«را   موجوديت خود را به آنچه که غزالی آنلحظه

  .شودشود و دوباره بازتوليد میزمانی توليد و نابود میۀ لحظ

فايده است و استعداد و ھوش نيز بخش دليل، داليل انسان برای خلق جھان نيز بیدر يک چنين جھانی ناپايدار و بی

گونه است که آگاھی او بايد از  يک موجودی حيوانئیبرای غزالی، مانند اريستوتل، انسان به تنھا. شودخطرناکی می

ھا را تحقير کرده و با  فيلسوفۀخود نظري» تخريب کردن« کتاب ۀر مقدمغزالی د. نام خدا به او برسده موجود ديگری ب

ای از افراد مالحظه کردم که طبقه«:گويد او می. کندھای عامی و ساده انديش مقايسه میبی عالقگی آنھا را با توده

- آور آنھا بهحرکات شرمّعلت ھوش و ذکاوت و قدرت تفکر بيشتر، از ديگران برتر ھستند اين رفتار و ه معتقدند که ب

طور غريزی از ه ًکه آنھا سرشتا و ب ت، برای اينی و زودباور جامعه مورد قبول نيسھای عام تودهۀوسيله وجه بھيچ

ھا، ھای جدا از تودهانديشی آنھا برای نجاتشان نزديکتر است تا نابغهًمطمئنا ساده. ھای گمراه متنفرندروی از نابغهدنباله



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

ابراين، وقتی که رگ حماقت و ناآگاھی را در بن» .تر از چپ ديدن استطور کامل، کم خطره  کور بودن بکه برای اين

اين .  گذشته را رد کنمۀبين اين ديوانگان در حال تپيدن ديدم، تصميم به نوشتن اين کتاب گرفتم تا بدينوسيله استدالل فالسف

الطبيعه يا متافزيکی آنھا را آشکار خواھد ھای ماوراء تضاد تئوریکتاب عدم انسجام اعتقاد اين فالسفه و گسستگی فکر و

  .ساخت

ھای يازدھم تا چھاردھم ميالدی، آثار غزالی مانند مرض طاعون در ھمه جا پراکنده شد و تمام شھرھای اسالمی بين قرن

سالمی بنيادگرا سرکوب و  ارتجاعی اۀ جبھۀوسيله دوست، باکثريت وسيعی از جنبش مسلمانان انسان. را آلوده ساخت

  .شودنام برده می» سقوط تمدن اسالمی«عنوان ه از اين دوره ب. نابود شدند

. گری بودھا و اصول مذھب سياسی برای جنبش غزالی که اين اعتقاد او را در جھان اسالم منتشر کرد جنبش صوفیپايه

ھا بعد از محو و نابودی، دوباره به يک نيروی د که سالھای اديان قديم بودن ضدمدنی از فرقهۀصوفيان، فدراسيون پراکند

 عربی ۀ صوفی از کلمۀکلم. ای وجود داردای ريشهبين غزالی و جنبش صوفی حتی رابطه. قدرتمند تبديل شده بودند

. تابد، استريسد و میو يا کسی که پشم را می» تابنده«معنی که اسم غزالی به است، در حالی» پشم«معنی صوف به

  .  گرددگری به دوران ماقبل از اسالم برمیکنند که صوفیھا اقرار میحتی خود صوفی

راه «نام ه شناسی انگليسی از دانشگاه کمبريج، در کتابی که ببنابر نظر پروفسور مارگرت اسميت متخصص فرقه

ه فورد يونورسيتی پرس، ب اکسۀوسيله  ب١٩٧٨که در سال (» گریھای مسيحی اوليه و رشد صوفیگری ؛ صوفیصوفی

عنوان ه  آنچه که ما ب-گری در اسالم وجود دارد عوامل و اصول صوفیۀرابطه نزديکی بين رشد و توسع«) چاپ رسيده

ًدانيم تقريبا چيزی است که در کليساھای خاورميانه و خاور نزديک در زمانی که اعراب قدرت گری و عرفان میصوفی

 مسيحيت ۀ عرفان دورۀگری نه فقط نتيجدھد که صوفیپروفسور اسميت، توضيح می. اشتخود را مستقر کردند، وجود د

  ».ھای عرفانی يونان قديم استفرقه«است، بلکه نتيجه و باقيمانده از 

 دگرانديش در کليساھای ۀصورت يک فرقه اند که عرفانيت در مذھب مسيحيت بپژوھشگران ديگر به اين نتيجه رسيده

اثر اصلی در اين مورد کتابی تحت . ای از مذاھب عرفانی قديم مشرق زمين بودند که آنھاھم خود فرقهاوليه رشد کرد،

صورت ه ًھای مشرق زمين که بعدا ب ھانس جوناس است که در آن ثابت کرده که فرقهۀنوشت» مذھب عرفان«عنوان 

شناسی، ستاره شناسی، و علوم دينی جمله اسطورهھا و اديان قديم از ای از تمام فلسفهجنبش عرفانی ظاھر شدند، مجموعه

 و مسيحيت و حتی اديان اوليه   قوم يھودۀھای اولي از رسوم و عقايد يھوديت دورانئیھاايرانيان قديم و حتی بخش

 اين رسوم مذاھب التقاطی سرشته شده در عرفان قديم بود که بعد از. گرفت افالطونی را دربر میۀمربوط به دوران فلسف

  .ّگری متولد شدظھور اسالم، دوباره تحت عنوان صوفی

ھای  مذاھب دگر انديش شرق دور بودند، با اينحال صوفیۀ پيروان خط منتقل کنندۀو فرق) خدای زن مکه(بت االت 

پژوھشگر . ًگری مذھبی است که طبيعتا غيرقابل توصيف استعصر جديد دوست دارند که به اين افتخار کنند که صوفی

گری  يک محقق ايرانی، صوفیۀبنا بر گفت«:نويسد که ِ صوفيان ادريس شاه در کتاب صوفی میۀی و رھبر يک فرقصوف

» ِودانتا ھندو«کند که مذھب يک پروفسور ھم در دانشگاه اکسفرد انگليس فکر می.  انحرافی از مسيحيت استۀيک شاخ

العملی عليه عنوان عکسه گری ب از صوفییامريکائ-يک پروفسور عرب. ثير گذاشته استأگری تروی صوفی

کند که اثراتی از مذھب مسيحيت و مذھب ّيک پروفسور ديگر ادبيات سامی ادعا می. بردروشنفکری در اسالم نام می

بھررو، يکی از .  اندبيند، و دو شرق شناس مشھور انگليسی از نفوذ قوی دوران ناپلئون بر روی آن سخن گفته میئیبودا

  » .کندگری مستقل از ساير اديان عمل میً قبول کرده است که احتماال صوفیاينھا
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ًاما بعدا او گفته» .يک صوفی، صوفی است«:کند که طور تعريف میگری را اينِادريس شاه صوفی ھای اسھان ناصر ّ

 يھوديان پرستش ۀ کنيسدينم، و درمن بی«:کند  صوفيان را اينطور تعريف میۀکند که فرقصوفی ديگری را تکرار می

 که چھار زانو نشسته و ئیھام، رھبر مذھبی ھندوانم، ھمان برھمنت خدايم، و معبد واقعی زردشتيانکنم، من يمنامی

مندانه پوزخند ای ھستم که قدرتھای نقاشان ھنرمند ھستم، شخصيت ستمديدهمن بروس و رنگ. دھندمديتيشن انجام می

  .پيوندندھم می، شبه شعله بهئی انتھاۀخورد و در نقط ديگر گره میۀه يک شعله به شعلای کزنم، در ھمان لحظهمی

ِادريس شاه اکنون مقيم لندن است، در آنجا او با اخوان  صوفيان را به نظم نوين آن ۀکند، فرقالمسلمين ھمکاری میِ

 چندين اثر ۀزند، و نويسندجا میگری و دين اسالم عنوان يک دانشمند مذھب صوفیه خودش را ب. دھدگسترش می

ای مملو از مطالبی خالی  صفحه٢۵٠، يک مجلد »ھاکتاب کتاب«جمله کتابی مشھور به نام  مشکوک و عجيب است من

گری، يک کالھبرداری  جديد صوفیۀچاپ اين کتاب ھم مانند خود فرق. ھای اديان قديمی استاز محتوا، که شامل پيام

پيام . ًالعربی، رسما از قرن دوازدھم به بعد پدر اسالم صوفيانه شدغزالی، صوفی قديمی ابنبعد از مرگ .  محض است

ّالعربی اين است که جھان حدواسط بين دو جھان رادريابيم، جھان حدواسط ارتباط مستقيم بين گری از ديدگاه ابنصوفی ّ

که از ديدگاه صوفيان اين » .جھان خيالی است«ان، گويد که اين جھالعربی میابن. سازدپذير میانسان و خدا را امکان

توانند آن ديد ماورای ھا با کمک مواد مخدر میًغالبا بعضی. شود و فانتزی، جھان روشنگری ناميده میئیياؤجھان ر

  . را برای خود ايجاد کنندئیدنيا

به نزديک شدن و رسيدن به آگاھی  معتقد ئیھای مشرق زمين مانند مذھب بوداھا مانند بعضی از مذاھب و فرقهصوفی

ھا باعث بازتوليد و کند، در طول سالخود می که صوفی را شوريده و از خود بیئیھااين حرکت. بين خود و خدا ھستند

ھا تا به امروز پايدار و فعال باقی ھای قديمی صوفی و دراويش شده است و بسياری از اين فرقهرشد بسياری از فرقه

  .اندماده

ھا ھر رھبر گروه، برطبق رسوم صوفی. توان نام بردھا را میھا، سھروردیھا، نقش بندیھا قادری اين فرقهۀجملاز 

  .ابدييھمين ترتيب دستگاه رھبری تداوم مه کند، و بن میييمشاوران خود را تع

  ادامه دارد

 

 
 


