
 »خدای رنگین کمان«دین 
  فاضل غیبی

  

با خیزش نوین ایرانیان شاهدیم   گذارد.ادان خود را به نمایش من تنها کند،مالها باور م ف را ازحرهنوز  س کهک امروزه آن
ونه پایه که ری فروم مالها هایهای بنای عظیم دروغچ روشن است یز که امروزه بر جهانیان نچنان ؛ریزدی پس از دی

نسبت داده  ناشایست که مالها به ماهای کند و نه جنگ داخل و برخالف ویژگطلبی تهدید متجزیهخطر را نه  که ایران
  شده است.  زدزباندر گسترۀ جهان ر مدن ایرانیان بودند، دالوری، درایت و رفتا

سرافرازی مالها  هایتا از پس ناراست کوشیدبسیار باید هنوز و طوالن است راه های مالها راه روشنگری دربارۀ دروغاما 
ومت آخوندی روشن خواهد شد که تسلط از جمله  ایران در خانوادۀ دنیای متمدن درخشش شایسته یابد. با گذار از ح

عنوان ه ها بر ایران بچیرگ عرباز سدۀ سوم پس از یورش و چه و آناست اسالم بر ایران کابوس هولناک بیش نبوده 
جذب از  یریپیشهدف  اب خلفا کارگذاران از سوی ، کهبودن یبیابانگرد بازتاب زندگشده، جز  ساخته و پرداخته» اسالم«

  شد.  بندیسرهم رهنگ شهرنشین جوام تسخیر شدهبه ف هاعرب
ونگ را هایی بند بند دروغگران ایران در چهار دهۀ گذشته پژوهش بیان شده برمال » ترویج اسالمنزول و «که دربارۀ چ

بیابانگرد  هایند و نشان دادند که ایرانیان در آستانۀ یورش ویرانگر اعراب به تنها چیزی که نیاز نداشتند، همانا آیین بربرکرد
   بود.

بعد  را از سدۀ سوم به» پیدایش اسالم« و تاریخ دربارۀ دینهمۀ نوشتارهای ترین نکته این است که در این میان مهم
ر قبایل صحرانشیننگاشته ر تنها ب. آشنا نبودند» کتابت«و با  نیازی به نوشتن نداشتند پیش از آن اند، زیرا اعراب مانند دی
لب زیرا کنار گذاشت.را دربارۀ پیدایش اسالم و تدوین قرآن  روایات تمامباید توان و مهمین واقعیت تاریخ  مبنای  ه ش

  .  نیست» تاریخ و علمسند « گونههیچبه دست مسلمانان نوشته شده و مورد تأیید  انحصاری
ر،  که در هماهنگ با نیازهای زندگ شهرنشین پدید آمده بودند، درایران ادیان پرشماری  در گسترۀ امپراتوری از سوی دی

اندیشه و مشابه از ح وها به سطای سدهندر دراز آنان. کردندزندگ م و داد و ستد فکریآمیز مسالمتهمزیست شرایط 
ان ازکه نانچ دست یافته بودند. اخالقسرشت  و  تمسیحیبه بخش بزرگ از ایرانیان در نواح غربی  ،همان دوران اش
از خوزستان تا  ،) تمام مناطق غرب امپراتوریاول م. (به زمان یزدگرد ۵در سدۀ . چنانکه دندبه آیین بودایی گرویدر شرق 
اهسرزمین کنون افغانستان با مرکزیت بل  سراسربودند و در شرق در مسیح  ،ارمنستان بدین بود.  بودایی برپا صدها نیایش

سان رفته رفته از باورهای خراف  و تبادل اندیشه میان ادیان کهن و نو، ایرانیان ترتیب بر بستر پیشرفت اجتماع کمابیش ی
پیدایش دو آیین مزدک و (دند. کربرای بهبود موازین زندگ جامعه سیر م »ای اجتماعپدیده«عنوان ه به درک دین ب

   ).انوی نشانۀ پیشرفت چنین روندی استم
بیش نیست که در دوران ساسان موبدان بر دربار تسلط یافته بودند و فشار مذهبی آنان موجب نارضایت و گرویدن  این دروغ

با واکنش از سوی موبدان  در باختر و خاور کشور که گسترش مسیحیت و آیین بوداییآندلیل روشن اسالم شد. ایرانیان به 
  . زرتشت روبرو نشد

وفایی رنگینشاهنشاه نیز پشتیبان  دربار البته رای نخستین بار در تاریخ ب توانستبا تکیه بر آن م زیرا ؛بود کمان جامعهش
م نمونۀ خوبی روش . از این نظر گام بردارداز دولت جدایی دین  به سوی، بشر او وزیر بزرگ است: کشورداری یزدگرد ی

هیهود »بانو شوشا« وی و شهبانوی »زروان« ر سخن از  هایی که به نام یزدگردی بود و بر س برگزیدگ «ضرب شد، دی
) یاد م»(شهررام«به نام  و از شاهنشاه ایران نیست» اهورایی د. یزدگرد کلیسای مسیح را به استقالل وشپاسدار صل

سرشت که نمایانگر (در تیسفون حضور یافت. اما رویدادی  یی اسقفانآگردهمنخستین م.) و خود در  ۴١۴( تشویق کرد
 گوشمال دهد! بدین سبب کهرا حیان مسی ر کردناچااو را  )!نیز هست تآیین مزدایی در مقایسه با مسیحیجوی مسالمت
دهکه اسقف  جایش کلیسایی بسازد، گستاخانه از فرمان پادشاه برای ه ای را ویران کرده بود تا بدر نزدی پایتخت آتش

 بازسازی آن سرپیچ کرد.
ل گرفت، که روح  ،پرشمارهای در جامعۀ رنگارنگ ایران در درازنای سده اجتماع موازین مشترک رفتاری و اخالق ش

یل م   ایران تداوم دارد.  ۀجامع از بخش بزرگ در میان تا به امروز نیز کمانبا درونمایه رنگین و دداایرانیان را تش



 مالهای واردات برای تسلط، مسلمان ایران به زور شمشیر به اقلیت اندک بدل شدند حال در دوران صفوی که اکثریت غیر
 تا همدردی و از راست و درست ،ق ایراندروغ بزرگ همۀ موازین رفتاری و اخال ا مدد گرفتن ازب "نوشیعیان"بر 

اری در درازنای باالخره تفاهم که وءدامن زدند؛ ستفاهم در تاریخ وءسترین به بزرگبه اسالم نسبت دادند و را  ،خویش
وم شیطانتسلط  چهار دهه   . ت آخوندی بر ایران بر طرف شدح

ر مچون به خلوت م«، که هشدار داده بودبه روشن پیشتر » حافظ«هرچند  مالها توانستند در » کنند!روند آن کار دی
ر کنند. از سوی اسالم را بزکچهرۀ » انحصار کتابت«با تکیه بر  از صفویه به بعد، چهار سده نیز با سرکوب دگراندیشان  دی

،و  پیروان آیین  نی ایرانشهری هایاندیشهاز که پس از هزار سال هنوز هم مملو را  ماعفرهنگ اجتتوانستند  های ایران
زین  را در مسجد» عزاداری حسین« و ردهدگرگون کبود منش انسان بارز های و نمونه خانه خوان در قهوهشاهنامهجای

  در ضمیر شیعیان، زبون مذهبی را به جای قهرمان خردمندانه بنشانند.، تا ندنمای
راما   ها پیش از انقالب مشروطه آغاز شده بود، خود رارفته توانستند با روشنگری که مدترفته دوستانایراننیز  از سوی دی

داشته  ایران روا بر "اسالمانقالب "پس از  و آنچه به اسم و رسم اسالم ناباسالم رها کنند  فکریهخرافاز  تا حدّ زیادی
  ت. نگذاش اقب در آیندۀ ایران برای آیین آخوندی وارد کرد و جاییبر تسلط اسالم ضربۀ نهائ را ، شد

ر خود را مسلمان شیع نمهای آماری نیز نشان مداده دانند و همچنین با توجه به سط دهند، که اکثریت قاط ایرانیان دی
ر ادیان های نوین باید پذیرفت که نه تنها "اللّباالی رشد فکری و آشنایی نسل جوان با فلسفه و اندیشه ه خدایان دی ه"، بل

  اند.که منظور نیچه بود، نیروی خود را برای ادامۀ زندگ از دست دادهاند و چنان»مرده«کهن نیز برای اکثر ایرانیان 
ومت بیندیشیم بایسته است که  رستاخیز نوین ایران، دست در دستجه به نوزایی فرهنگ واینک با ت پس از گذار از ح

  ؟خواهد کرد ا کدام دین و آیین نمایندگجامعۀ ایران ر اسالم روان
تواند با محیط اجتماع خود رابطه برقرار کند، جامعۀ بدون اعتماد و تربیت نمهمانگونه که انسان بدون موازین اخالق و 

پیمان برای تحقق آرزوهای اجتماع کوشش و هم واالترین زمینۀ پیوند اجتماعتواند دوام آورد. پیوند متقابل اعضا نم
از این بوده، اما اربابان دین » نمؤمنا«است. در گذشته نیز همبستگ و گرم ناش از وابستگ به جامعۀ دین انگیزۀ اصل 

ت مذهبی در پی تسلط بر مؤمنان اعتقادا اند و به بهانۀ نظارت بر مناس واده کرده مؤمنان را گروگان گرفتهانگیزه سؤاستف
  اند. بوده

ری نه قابل اثبات است، باوری است که» اعتقاد« اصول دو پیرو آیین را نم توان یافت که دربارۀ . نه قابل انتقال به دی
سان داشته باشند. اعتقادات  و د.  نشونیز نم ند باعث آرامشبدین سبب که عقالن نیستاعتقادات آیین خود تصورات ی

ل محدود به  دهدچنانکه تاریخ اجتماع نشان م ، در اندرفتاری شدهموجب نیاعتقادات دین در بهترین حالت به ش
  اند.ها و جنایات بسیار دامن زدهحال که همواره مورد سوءاستفاده قرار گرفته، به جنگ

ای اجتماع تکیه کرد. از بدین سبب ناگزیر باید باورهای فردی را به درون و قلب انسان واگذاشت و بر دین بعنوان پدیده
ر  وفایی را بپیمایندین نیز ماند، انسان و جامعه بدون دمدع لوحانهآنانکه سادهسوی دی ، توجه ندارند توانند راه رشد و ش

ه بر دو پایه استوار است، که باید همواره نوسازی گردند: یا جامعۀ بشری مانند کندوی زنبورها و  که ان نیست، بل النۀ مورچ
   . انسان یهاپیمان برای نیل به آرماناشتراک آرزو و هم

ر ادیان و به طور کل به  ومت مذهبی، نفرت خود از اسالم را به دی » دین«امروزه شاهدیم که بسیاری از دردکشان ح
ل ریشهدهند و تصور مگسترش م کن و  دانش و کنند که برای رسیدن به بهبود اوضاع اخالق و اجتماع باید دین را ب

یتلری و استالین نشان دادند که تکیه بر علم و عقل بدون همدردی انسان و عقل را جانشین آن کرد؛ اما دستکم دو نظام ه
  تواند راه به سوی جهنم را هموار کند. اجتماع م

شود که مردمان در آن اشتراک آرزو و بدل م آفرینای مهرانگیز و شادیت به پدیدهز اعتقادابا گسست ا کمانرنگین دین
خواهد اعتقاد داشته باشد، آزاد است به هرچه م ای که هر کسکنند. در جامعهرا تجربه مپیمان برای بهبود جامعه هم

  جایی ندارد.نیز عقیدت اختالفات کشاکش بر سر 
که تربیت فردی و اجتماع  حال درکند، یری مپیشه رفتار ناشایست زدن باز دست دین شد، که اعتقادحال ادعا مهتا ب

  تعیین کنندۀ رفتار انسان است و نه ترس از دوزخ و یا وعدۀ بهشت. 



و دست زدن به بدی وی نهادینه کرد که در فرد انسان چنان به کم تربیت توان اخالق نی و رفتار شایسته را امروزه م
نذر و توبه و  تظاهر و شود و نه بهدرگیر م» وسوسۀ گناه«نه با  انسان د. چنینرا توهین به شخصیت خود بیاب ناراست

ر کاالهای دکانداران دین نیاز دارد.   شفاعت و همۀ دی
یل مانسان ، جامعه اد بشرفراای که از عنوان پدیدهه ب دین مدرن رواز این اهمیت هرچه  از در آینده فقطدهد، نه را تش
ه  یبیشتر استفادۀ اربابان زر و زور قرار نخواهد گرفت، وء، نه تنها مورد ساعتقاداتقید از با رهایی برخوردار خواهد بود، بل

شای جام ه در هماهنگ با دانش و خرد راه  خواهد بود.  ترهای هرچه انسانعه به سوی افقبل
، نوزایی فرهنگ ایران زایش نخستین دین مدرن را  واالترین  دین در هماهنگ با ،گیردمنیز دربربا چنین آگاه

  :برای دستاوردهای دانش و خرد
وفایی پرورش منش انسان و  )١   های فردیهمۀ تواناییش
  تحقق آرمان ملآگاه برای  گسترش )٢
  کوشش برای تحقق خانوادۀ جهان بر پایۀ همبستگ و پیوستگ همۀ جهانیان.  )٣

فتو همهمبستگ به  اشتراک آرزو، هایبال رترین زمان بخویش در کوتاهایرانیان با خیزش نوین  انگیزی دست پیمان ش
رود تا با زایش های گذشته بوده و اینک مپیمان شالودۀ آیین مشترک ایرانیان در هزارهاین اشتراک آرزو و هم ؛اندیافته

کمان جامعۀ ایران از دیرباز تا کنون را بازتاب رافرازد. آیین که سرشت رنگینسکمان برای دنیای مدرن نوین به دین رنگین
  گردد.  بدل جهان به روح زندۀ جامعه » زن، زندگ و آزادی«تواند با دهد و مم

دهبازدید  کمان را بازشناخت وویژگ رنگین همۀ ادیان ایرانتوان در با چنین نگرش م ها، ها، کلیساها، کنیسهاز آتش
پهنۀ گیت کمان . هرچند که خداوند رنگینفرهنگ دانست داریمهم از میراث خشب زمین راها در پهنۀ ایرانخانقاهو معابد 

رف آراسته که هر گوشۀ آن را ان زیبا ودویژه مرز و بوم ایران را چنه و ب اه توان م ش  . یافتنیایش
 
 
  )٩/١٣،(موسادر کتاب مقدس نماد پیمان یزدان با انسان است. کمانرنگین*


