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ﺮﭘده دار وﭘ ﺖ ﺮﭘده
اميرفيض  -حقوقدان
مناسبت اين تحرير سفردرمانی پادشاه عربستان به آمريکاست
******
سخن بزرگی است که ميگويد >اگر ميخواھی دينی رابشناسی ،ببين ،پيروانش چه ميکنند<
بايک مثال اين تحريرشروع شود راحت تراست.
طبيبی رادرنظربگيريد که حاذق ترين طبيب درجھان خلقت است بی نياز ازمال ومھربان است اين طبيب يک منشی دارد
که بسياربه او نزديک است که حتی پرده داری آن طبيب راھم عھده داراست و تنھا اوست که تا اينقدر به آن طبيب
نزديک است »مقام پرده داری کعبه وشاه عربستان« سرايدار خانه طبيب است ھمه ميھمانان آن طبيب بااجازه اوبه
ديدارطبيب ميايند و ديگرچيزھا.
جھان خلقت است وبا آنکه نيازی ھم آن طبيب به
اطبای
اين پرده دار مريض ميشود با آنکه ارباب مقتدر اوحاذق ترين
ِ
ِ
حق الزحمه ندارد مھربان ھم ھست وخيلی ھم منشی اش رادوست دارد که به مقامات رسانده ومنشی ھم ميداند که اگر
نوکر آن طبيب نبود به جائی نميرسيداال يک عرب ولگرد ،معھذا اربابش رارھاميکند وميرود به کشورکفری که اربابش
ساکنين آن کشوررامنفورو نجس ميداند وازاطبای آن کشورکفر درمان خواھی ميکند درحاليکه دينش ميگويد خدا زحمت
ميدھد وشفاھم ازاوست ،اوست که ميميراند وزنده ميکند.

دا ﺖ
باخدای علم تفاوت دارد ،نشان ميدھد که مردم حتی نزديکترين ِ
فرد به
اين جريان نشان اثباتی دارد براينکه ،خدای دينی
ِ
خداھم به قول وقرارھا وحذاقت خدای دين ،اعتباری نميدھد ،نشان ميدھد که خدای دينی فقط حرف ووعده داده است ولی
خدای علم عمل ميکند ،نشان ميدھد که خدای دين متوقف است ولی خدای علم متحرک است ،نشان ميدھا که خدای علم
خلق زمين اول وبعد آسمان ھا راپوچ ميبيند.
رارد ميکند ،ادعای خلق انسان ازخاک ادعای
ِ
يکايک ادعاھای خدای دينی َ
ِ
چنانکه درآخرين تفحصات علمی ثابت شده است که جھان تقريبا  ١۴ميليارد سال قبل دراثرواقعه ای که کيھان شناسان
به آن انفجاربزرک نام نھاده اند بوجود آمده است وميرسند به اين دستاورد علمی که راز خلقت نه آن است که خدای
اديان مدعی است.
رامقدم وديگری رامؤخردانسته وقضيه راتمام شده تلقی کنيم اگر خدای دين را
اين ادعا به ھمينجا ختم نميشود که يکی
ّ
خالق ورھبردين وخدای علم راخالق ورھبرعلم بگيريم بين آن دو ازابتدای بوجود آمدن علم نزاع مخفی وآشکار
وجودداشته است وممکن است درابتدا خدای اديان برخدای علم غلبه داشته وپيروان علم با زجر وشکنجه ،واحکام ارتداد
مرور زمان درجھت وباسرعتی براه افتادند که جائی برای
وکشتار ،روبروشده اند >گاليله< ،اما علم و خدای آن ،به
ِ
تنفس خدای دين باقی نگذاشتند البته ھمواره اين پيشروی ھا وپيروزی ھابااحتياط کامل به پيش ميرفت زيرا حساسيت
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تعصبات خونينی رادرپی
محو دين وتضعيف موقعيت وجودی خدای دين ميگرديد،
دين ،به پيشرفتھای علم ،که موجب
ّ
ِ
داشت يکی ازاين موارد که مورد استناد اين تحريراست ھمين مسئله بروز بيماری ودرمان آن است زيرا دينداران
راعقيده براين بود که بيماری ھا بعلت گناھان است که به ُحکم خدا بربنده خدا نازل ميشود ودرمان آن ھم دست خداست
تضرع ودعا برطرف ميگردد ،اين نظريه تا آنجا استحکام داشت که حتی دين ،کالبد شکافی مرده راھم ممنوع
که با ّ
ساخته بود .کال ميتوان خواند وديد که ھرچيزی وھرحرکتی که ازقدرت خدای دين ميکاھيد ممنوع شناخته ميشد حتی
فعاليت ساحران وجاودگران که يک کارعلمی سطحی محسوب ميشد بامجازات ھای سخت مواجه شد.
ولی امروز می بينيم که باھمه سختگيری ومقاومت ،دين درمقابل علم ،وتراشيدن خدای دين ،بوسيله خدای علم ،سريع
و تند وباشتاب درحال پيشرفت است وحتی درھمين مقابله خدای دين وخدای علم پيروان دين درراستای بيماری ودرمان
ازخدای دين روی برتافته وبه علم وخدای آن متوسل شده وميشوند.
درکشورخودمان ھريک ازمتوليان ادعائی دين که احساس ناراحتی ميکنند راھی کشورھای کفرميشوند وھرچه ھم برای
اين عمل خوددليل بياورند جای اين دليل بزرگ راپرنميکند که به حرفھای خدای دين اعتمادی ندارند ،اين بدان معنی
نيست که مزاحمت ھای دينی با بی اعتمادی به خدای دين وروی آوردن به علم بکلی پايان يابد ،برای اينکه علم بکلی به
مزاحمت ھای دينی پايان بدھد نياز به زمان دارد زيرا علم برای تکامل وپوشش باورھای دينی مردم ،نياز به زمان دارد.
نياز به زمان دارد تاجای نيازمندی ھای انسان ھاراکه دين پرميکرد باعلم ودستاورھای علمی مشخص وروشن پر کند.

ﺮی
نياز جدی به مبارزه جھانی بادين وپيروان آن ديده نميشود بلکه تقويت جبھه علم ونزديک ساختن دستاورد ھای علمی
کافی است که مزاحمت ھای دينی خود بخود برطرف گردد يکی دومورد ،بعنوان مثال بدنيست:

ا ﺖد ﯽ

ﻪ ﻤﺎم

يکی ازمزاحمت ھای سخت دينی استفاده ازآب خزينه بود که سخت در مقابل ترقيات علم ايستادگی ميکردد وآنھا که
يادشان ھست ميدانند که پيروان اسالم درايران تاچه حد ازجايگزينی آب لوله ودوش حمام گريزان بوده اند آيا اکنون ھم
ھمان مزاحمت ھاوباورھا وجوددارد وحتی آخوندھای مدعی آن روز حاضرند ازآب خزينه ھای آن روز بجای حمام ھای
دوش استفاده کنند؟

ا ﺖد ﯽ ﺑ ﻮ
يکی ازمزاحمتھای ديگر استفاه ازتابلودرسرمغازه ھابود که دردروران سلطنت رضاشاه کبيربسيارکوشيده شد تااين
مزاحمت دينی رامردم فراموش کنند آيا امروز که حکومت اسالمی است اين مزاحمت راميتواند حفظ کند؟
يک روز دريک غذا فروشی >َ Fast Foodفست فود< خانواده ای راديدم که ِ
وسرتراشيده
مرد آن خانواده باريش بلند
ِ
وھمسرش باحجاب اسالمی ودخترخردسالش باروسری بسته ولباس بلند درحال خوردن >ھات داگ  <Hot Dogآنھم با
ولع خاصی بودند نزدشان رفتم سالم کردم ھمانطور با دھان پر گفت آقا بس شما ايرانی ھستيد گفتم آری ايرانی مسلمان
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وخواستم بنابرتکليف اسالمی امربه معروف ونھی ازمنکر به برادرم بگويم که اين غذا که شماميل ميکنيد ازگوشت
خنزير وحرام است .گفت آقا >واله خيلی خوشمزه است< گفتم ولی خوشمزه جواب خدارانميدھد گفت> :ای بابا اين
حرفھا چيه ،خداخودش می بخشه<
درا ينجا می بينيم که پيروان اسالم حتی خداراھم فدای مزه ھات داگ ميکنند .حال از خودمان سوال کنيم که آيامثال در
سال قبل ،ھم ممکن بود کسی به اين راحتی وعلنی مزه راباامرخداجابجا کند.
 ٧٠وياِ ١٠٠
بھرچيز که نگاه کنيدِ ،علم ،دين رادرخود چنان حل کرده که دربرخی موارد حتی اثری ھم ازآن باورھاومزاحمتھا ی دينی
نميتوان ديد ،اين تکامل واين پيروزی نتيجه مبارزه جھانی بااديان خاصه اسالم نيست حاصل پيشروی علم است .دانش
وفراگيری علم ،دين راميسايد وبجای آن روکش دائمی علم راميکشد.
اين بدان معنا نيست که ھمه منتظر پيروزی نھائی علم وشکست دائمی دين ومزاحمت ھای آن باشيم بلکه بايد ميدان
رابرای فراگيری علم آماده واز دستاوردھای آن استقبال وآنرا به پيروان اديان که بھرحال مانند ماانسان ھاھستند
ارمغان کرد.
البته که اين تز وفورمول نسبت به ھمه اديان ومذاھب نميتواند يکسان عمل کند گرچه اين فورمول نسبت به اسالم که
سخت ترين وحساسترين اديان وپيروان متعصب دارد ،باموفقيت درجريان حرکت است ولی درجامعه تشيع ايران موانع
سيرطبيعی علم نشستن تنھا کافی نيست .
بزرگی در غلبه علم برمزاحمت ھای مذھبی وجوددارد که به اميد
ِ
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