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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

            
 ۵۲/۱۰/۵۱۰۲           رشاد احمد  ارسالی 

 نعیم بارز محترم سوال  به جواب 
  :اند پرسیده چنین  سدید هاشم سید جناب از که

 گرایی تعقل از » بودند درغرب مذهبی دینی های  حاکمیت در که های آدم که  ؟باوردارید خود نظر این به شما واقعیت به آیا

 زیرا بلی   که : روشن استآن  جواب اګر سوال را عمومیت بخشیم   «شد. نمی دیده  نشانی   ًکامال دینی وغیر دینی

  میگردد.به خوبی  روشن میدانست که این مرجع در ذیل  علوم مرجع یگانه خود را  در قرون گذشته فقط کلیسا 

 دین و دانش در اسالم و اروپا
است. سرچشمه این اختالف به تورات، کتاب مقدس یهودیان علم و  دینهمواره در میان معرکه شدید بین اندیشه اروپایی 

آن ممنوع شد، درخت معرفت بود و بعد از اینکه میوه  که آدم از خوردن یشجر: و مسیحیان بر می گردد که می گوید

 .از آن درخت خورد بصیرتش افزون گشت

[ بخورید، چشمان شما باز می شود و مانند خدا عارف نیک و درخت معرفتآن ]در روزی که از مار به زن گفت: » 

: ۲تورات، سفر پیدایش ) «بد خواهید بود و چون از آن درخت دلپذیر دانش خوردند، چشمان هر دوی ایشان باز شد.

 (۷: ۳و  ۷۱ – ۷۱
ن علوم طبیعی و کیهانی را که از سرزمین های بر سر این موضوع گفت و گو بود که آیا ای به مدت دو قرناز این رو در اروپا 

اسالمی آمده، بپذیرند یا آنها را به مسلمانان بر گردانند؛ زیرا کشیشان، این علوم و معارف را درخت معرفت می دانستند که در 
ن درخت بخورند، هرگاه از ایو استدالل می کردند که تورات می گوید  گناه نخستین از آن یاد شده بودکتابشان به عنوان 

از این رو به طور کلی همه این علوم     .بصیرتشان زیاد می شود، و مورد غضب الهی و طرد از رحمت حق واقع خواهند شد
علم و دانش بر رجال کلیسا پیروز  صاحبان. اما پس از اینکه را به طور اجمال و تفصیل طرد و آن را از اساس مصادره کردند

شده  ] که تحریفز آنان انتقام گرفتند و این بار دانشمندان در صدد بر آمدند تا دین را از اساس و بن شدند با حرکت معکوسی ا
ش دان و دین ، بر اساس منطقدر این مبارزه و باالخره چنین کردند و به روی هر چیزی دست گذاشتند تا کنند  اصالح  بود [

 پایی راجع به دین ودر محاصره خود درآورند. از این رو وقتی با یک دانشمند ارورا پیروز شوند و سرانجام توانستند کلیسا 
زیرا که آنان اسالم را نمی شناسند و نمی دانند که اسالم چگونه علم سخن می گویی تعجب می کند و می گوید: چه می گویی؟ 

شهدا هللا اّنه ال : علم و علما را گرامی داشته و آنان را بعد از فرشتگان، شهادت دهندگان بر وحدانیت خدا قرار داده و فرمود
غیر از  ( خدا گواهی می دهد که هیچ معبودی جز او نیست و همچنین ٫۷۱آل عمران: ) هو و المالئکه و اولوا العلم.اله اال 

نمی دانند صفتی که خداوند با آن، آدم را بر فرشتگان ترجیح داد، صفت علم و دانش بود و قصه  دیگران فرشتگان و دانشمندان 
تحریف شده است و علم سبب تکریم آدم است نه سبب طرد وی، این آدم نزد ما در قرآن کریم، درست بر عکس تصویر تورات 

از این رو هرگاه با اروپائیان از اسالم و علم بحث می شود، گمان می کنند     .چیزی است که صریحاً در قرآن کریم آمده است
لی خودشان نسبت به علم است. وکه از چیزی شبیه به دین خودشان بحث می شود و دیدگاه اسالم نسبت به علم همانند دیدگاه دین 

وقتی حقایق اسالم و قرآن را به طور واضح و آشکار می یابند، ناگهان منقلب می شوند و بسیاری از آنها که تشنه حقیقت بوده 
پروفسورهایی  برگرفته شده  از مقالۀ  .و آزاد اندیشند، به اعجاز قرآن اعتراف و به رسالت حضرت محمد )ص( شهادت می دهند

 (نویسنده: دکتر عبدالکریم شیرازی، رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی): مسلمان شدند  که

 است نشانی شده «*»  عالمت ایننوشته  به در ذیل   مضمون اصل لینک 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا هن] در آدینی کامال ً  نشانی  از تعقل گرایی دینی وغیر»که   این عناصربخش عمل کرد در 
 .به مطلب ذیل  توجه تانرا جلب میکنم  «دیده نمی شد[
 

  ۀکه به عنوان نخستین زن برجست ، یونانی افالطونیاندیشۀ نوی  فیلسوف "هیپاتیاخانم "
 اکادمیدر ریاضیاسکندریه بود. او منحیث استاد معتبر ۀو آخرین کتابدار کتابخان دانریاضی

میالدی  در  ۰۷۳او درسال  تبحر داشت.  نجوممیکرد و در علم  ستدریشهر اسکندریه معروف 
 در عنفوان اسکندریه  اسکندریه مصر که تحت حکومت رومی ها بود متولد شد. او درزادگاهش 

خانم    .کردندمسمی  اش پوهنتون را بنام او در زمان حیاتکه آن جوانی به شهرت علمی رسید 
 ی وقتکلیساو با تحریک  مسیحیانبه دست  گیسال ۵۴عمر ه ب ۵۱۴به تاریخ  متاسفانه  هیپاتیا

 .بشکل بسیار فجیع بشهادت رسیدبه اتهام جادوگری 

  هیپاتیا کلیسا در قتل خانمجنایی  برخردشرح 
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. شدندبا عنوان کافرکیشی به شدت سرکوب می غیر دینیبود و تفکرات  مسیحیتدر آن زمان اسکندریه از مراکز مهم  
فه یک زن به فلس اینکهضر و گمراه کننده بود و مردم م  کرد از دید روحانیون برای ها کار میبر روی آن هیپاتیاهایی که دانش

لمی ] مقام معظم ع اسقف« سیریل»توسط  اهیپاتی. شمرده می شدمذهبی  برای پوچ مغزان و ریاضیات بپردازد غیرقابل تحمل
 ۵۱۴سال  چمارماه بهاری  در یکی از روزهای  متهم به جادوگری و توطئه علیه مسیحیت شد.شهر اسکندریه کلیسا [دینی 

لیسا ک خوانی قاری و نایب نوحهنامی که  پیتربود به رهبری  دادهکت حرامر آنها را  سیریلاسقف میالدی مردم خشمگین که 
الگرد سیعنی ]قرار دادند. دینی اری زشکرگ مراسمشنبه پیش ازروز و زمان این کار را ند شد هیپاتیا یدرس صنف ۀبود روان
 [ .ه بودوارد اورشلیم شد که  با افتخار مسیح آمدن 

مانند فت: گ هیپاتیااز بانو خواهش کردند که با آنها به پناهگاهی برود، اما  [بوی برده بودندشیطانی که ازین قضیه  شاگردان ]
ت ی کوچک سالهاسها فرار نخواهم کرد. اینجا بهترین پناهگاه من است بر بلندای این کتابخانهموشها به سوراخها و زیرزمین

  ۀام و لحظود محکم ایستادهاعتقادات خ برکنید من خودتان را خسته نموجب کنم. بیکه مشق دانایی و تحریر اندیشه می
واالتر ادامه خواهم داد، مرا از نوشتن هراسی نیست، من  ۀنخواهم کرد و هر روز پرشورتر از روز قبل با انگیز عقب نشینی

و  دخواهم مان معتقد به معجزه کلماتم حتی اگر بندبندم را از هم بگسلند، اینجا بهترین سنگر من است و من در همین سنگر
 .ردخواهم م  

زدن  را بر زبان داشتند. در یک چشم برهم هیپاتیا. آنها ناسزاگویان نام داخل شدندصنف به درون  هادر یک لحظه اوباش 
پاره زرگ ب  هیپاتیاابریشمین را از سر  چادر. سپس شورشیان ندشتـ  کهمه را شاگردان وفاداری که او را در پناه گرفته بودند 

ان گیسو . گرفته روی زمین لگد مال نمودندرا از سرش  درختو تاج برگ  تکه تکه نمودندرا  اوچپن اکادمیک و  هکردپاره 
ای شهر درس تا کلیس صنفکشیدند بانو را از که موهایش را میگرفتند و درحالیبا دستان آلوده با گناه عطرآگین و انبوهش را 

بروی سنگ فرشها کش   جاده هاهبران این مردم عادت داشتند مخالفانشان را در بردند. رکه فاصلۀ زیاد بود کشان کشان 
فهم کردن عام کردن و  دستان پرتوان وی را که همواره بدان وسیله به ساده اول جاهل، ؛ در میان راه شورشیانمیکردند

 زدند  ینبر تن ظریف او قمچ،  ساختند برهنهکرده  تن اورا  پاره  پرداخت، شکستند. سپس لباسش را پارهریاضیات و فلسفه می
ونین خرا  این زن بزرگ تاریخ زدند و سر تا پای می  هیپاتیابر سر و تن ن می بردند با سنگ او در حالیکه اورا کش  کش

د و از نجمعی و یکباره به او حمله کرد . تا به کلیسا رسیدند سپس دستهتمام استخوانهایش شکسته بودازشدت  ضربات   کردند
از سنگ به وجود آمد تا مردم شهر از این حادثه ناگوار خبردار شدند، یکی  خرمنها برداشتند.آنقدر بر او زدند که زمین سنگ

 . سپردجان  هیپاتیاشد و  خورد وخمیر ،سنگها از های خرواراز بزرگترین زنان تاریخ با وضعی ناخوشایند، در زیر 
 

 (م۷۱۱۱ فیگویر لوییس )اثر اسکندریه. هیپاتیا، مرگ >عکس

 
خردی رسید، تا بعد از آن نوبت به چاقوهای صدفی جهالت و بی

جان کندند. و در پایان جسد بیبا چاقو بدان وسیله پوست تنش را 
دانش و آگاهی بر در راه باالبردن اندیشه ، را مقاومتاین مظهر 

روی خرمنی از حقارت، فرومایگی و تعصب کورمذهبی کلیسای 
 ساختهآن زمان؛ گوشت تنش را تراشیدند و از استخوان جدا 

های اسکندریه به هر  های آن را در کوچه تکه کردند و تکه تکه
عب وترسسو  )محل  "سینارون"دند و در ز آتش غرض ایجاد ر 

بودند منتظر  . جنایتکاران سوزاندندرا اوسوزاندن اجسادمردگان( 
 .تا اورا نیز بقتل برسانند کندمیرامطالبه  هیپاتیاخاکسترکه کی 

از  وخواندند و آواز شادمانی سر دادند. جالدی شانرا بلند بلند   ریختند و از آن پس سرود فاتحانهدریا خاکستر را در خالصه 
 . عمل شان مفتخر بودند

بمقصد رسیده بود و دکان ریکاری اش را از خطر حقیقت پرستان نجات داده بود، میخواست  ریاکار  سیریل چون  فردای آنروز
 هید ش مقدسۀچهره یک اینبار  اهیپاتیتا از بانو  داده شوداز طرف کلیسا برای آرام ساختن  مردم. برای او لقب شهید مقدس 
، مورد ذهبو م دنیای مسیحیت ۀافسان مقدسۀاسکندرانی،  هیپاتیاد.  وبنام بدهند  که در آینده بنام او دکان مذهبی دیگر باز کنن

  ـــ  ختم   صلیب کشتندبروی همانطوریکه عیسی مسیح را با شکنجه گیرد. استفاده قرار 
  :ذیل مراجعه شود  لینک به  . لطفا ًافغان جرمن آنالین در  6172/مارچ / 71 منتشره_گرفته شده از مقاله خانم نظیفه فارانی بر    

german.net/upload/Tahlilha_PDF/farani_nazefa_hypatya_yunani_askandari.pdf-http://www.afghan 

 «*»استنشانی شده  ینک بخش اول نوشته که با این عالمت ل
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%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/ 
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