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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ جنوری ٠٢
  

  دليل اين تغيير چيست؟
  

ن در دورانی که جھان غرب در آتش کينه و دشمنی و خشونت و جھالت می سوخت، فقر و استبداد بيداد می کرد، ھزارا

انسان به نام ساحر و افسونگر به انواع بسيار فجيع و دور از باور و بدون نمونۀ قبلی کشته می شدند، جنگ ھای 

رد گريز در مورد ِرد و بزرگ سراسر شمال قارۀ اروپا را در خود پيچيده بود و کوته فکری کليسای خ خِخانمانسوز

جھان اسالم، بعد از اختالفاتی که بر سر جانشينی پيامبر پديد انسان و جھان و زمين و آسمان به اوج خود رسيده بود، 

ِآمد و نزاع ھای خونباری بعد از آن، در نھايت ميانه روی و تسامح و نرمخوئی و اعتدال و دگرپذيری، نسبت به آنچه 
 و توجه برد و با شوق و عالقۀ وافر به اندوختن علم و گسترش مدنيت مصروف بود در اروپا ديده می شد، بسر می

  .بيشتر به آبادانی و صلح داشت تا جنگ و ويرانی و کشت و کشتار

 ھا و سوره ھای متعدد و يک سلسله عناصر فرھنگی ديگر تطبيعيست که اين نرمخوئی و تحمل پذيری برخاسته از آي

ق می کند، نشأت که در اسالم و قرآن نھفته است و مسلمانان را به ماليمت و ھمزيستی با مسلمان و غيرمسلمان تشوي

 ھای يونانی و روم و ھند و چين و تمدنمی گرفت، اما داد و ستد گسترده ای که دانشمندان خردگرای جھان اسالم با 

غيره داشتند، از آنجائی که دين اسالم بر تعليم و تعلم و تربيت و دانش و عقالنيت تأکيد خاص داشت، نه تنھا در تطھير 

ی قابليت بردباری و شکيبائی، ھمچنين در امر گسترش مدنيت و علوم و اکتشافات و اخالق مسلمانان، که در ارتقا

اختراعات و ابتکارات و در توسعۀ فکری و به تبع آن در تعامل گرائی مسلمانان آن دوره با پيروان سائر اديان در بسا 

ر دوران طالئی اسالم ـ قرن ًکشور ھای اسالمی، از جمله در بغداد و دمشق و مصر و اندلس و فلسطين، مخصوصا د

  . ھشتم تا قرن سيزدھم ميالدی ـ، دست مايه ھای شايان ذکر و بزرگی شدند

ظھور ستاره شناسان، محققين، صنعت کاران، جغرفيادانان، شاعران، ھنرمندان، اطباء، دريانوردان، رياضی دانان، 

بن ميمون، فارابی، ابوعلی بن سينا، بنی تميم، مترجمين، فيلسوفان و دانشمندان معروف و مشھوری مانند ابن رشد، ا

ريحان بيرونی، ابو يوسف کندی، ابوزکريای رازی، مسيحی جرجانی، امام محمد غزالی، ابن طفيل، ابو حامد غزالی، 

ابن نفيس، موسی خوارزمی، طبری، مقدسی و صد ھا انديشمند ديگر، در زمانی که اروپا در تاريک ترين قرون حيات 

  . داشتمسلمانان الد مسيح می زيست، نشان از بالندگی معنوی و مالطفت و حسن خلق بعد از مي

ی بود، که در پناه مسلمانان آزاد ئابن ميمون، خاخام، ستاره شناس، طبيب، فيلسوف و رياضی دان با ذھن جوشانش يھود

د، که نه سال از او کوچکتر بود، انديش اندلس آن زمان ـ اسپانيای امروزی ـ ھمزمان با ھمتای مسلمان خويش، ابن رش



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

گفته می شود که ابن ميمون زمانی که از اسپانيا به مصر رفت طبيب . به آرامی و بااحترام کامل زندگی می کرد

يا شموئيل ھاناگيد، خاخام، شاعر، . مخصوص سلطان صالح الدين ايوبی، فاتح جنگ ھای صليبی، نيز بوده است

  . دو پادشاه مسلمان در اسپانيا بودسخنور و فيلسوف يھودی که وزير 

: ، با آن که از مسلمانان کمی دلخور است، در اين کتاب نوشته می کند"گرفتاری اسالم"ارشاد مانجی، نويسندۀ کتاب 

چرا به ھمينجا بسنده کنيم؟ ابن رشد بيش از ھر اروپائی مسلمان يا نامسلمان ديگری در آن زمان، از برابری زن و «

آنھا ھميشه به بچه آوردن، بچه بزرگ "، چرا که "ی زنان شناخته نشدهنظرش اين بود که توانائ. کردع می مرد دفا

رفتار با زنان به مثابه باری بر "پيشگويانه به نگھبانان تمدن ھشدار می داد که ." کردن و بچه شير دادن گماشته شده اند

  » ".دوش مردان، يکی از داليل فقر است

ھيچ حکمی در دين نيست که بگويد ھمۀ اين ھور اين فيلسوف نامدار جھان اسالم اين بود که يکی از گفته ھای مش

            . عبارت ھا را ـ منظور احکام دينی ست ـ بايد به معنی تحت اللفظی شان تفسير کرد

از کل اين گفته ھا برداشت من اينست که در آن دوران خشکه مقدسی ھای امروزی وجود نداشت و مسلمانان از مباحثه 

يبانی می کردند و تپش... و گفت و شنود در موارد گوناگون، از ستاره شناسی گرفته تا الھيات و حقوق و فلسفه و

  . ی امروزی چيزی ديده نمی شدگرفتاری ھای امروز ما را نداشتند؛ ھمچنان از خشونت ھا

بر اساس برخی از نوشته ھا اولين پوھنتون جھان اسالم که در مراکش ساخته شده بود، دو صد سال قبل از ساخته شدن 

  . اولين پوھنتون در اروپا بود

نوشته " چه ھنگام از فکر کردن دست کشيديم " فرعیخانم ارشاد مانجی در جای ديگر از کتاب ياده شده اش زيرعنوان

در . ی اسالم جان بخشيدۀ پرسشگری، به دوران طالئ ميالدی، روحي١٢۵٠ و ٧۵٠ سال ھای ۀدر فاصل«: می کند

در اسپانيا . عراق، که قلب امپراتوری اسالم بود، مسيحيان با ھمکاری مسلمانان، گرم ترجمه و احيای فلسفۀ يونان بودند

ان ھا با يھوديان در شرايطی ھمزيستی می کردند که يک تاريخ دان که مرز باختری قلمرو اسالم شمرده می شد، مسلم

ھمۀ اين جوامع در مجموع، پيش پرده ای بودند بر روند جھانی شدن ـ . خوانده است" فرھنگ مدارا"دانشگاه ييل آن را 

، و نظامی را پايه مسلمانان گرم تجارتی گسترده با نامسلمان ھا بودند. يعنی ارتباط متقابل تکنولوژی، پول و آدميان

رفت و آمد ھای تجاری به . دگذاری کردند که در آن، چکی که در مراکش صادر می شد، در سوريه قابل نقد بو

شربت . گيتار. ی از خدمات اسالم به فرھنگ غربی را نام ببرمبگذاريد نمونه ھائ. ی نيز انجاميدی مبادالت فکرشکوفائ

  » ...قھوۀ مکا و. جبر. دانشگاه. سينه

در بغداد بود که مامون، خليفه ای که در قرن نھم « : و از قول کسی به نام محمود ايوب از پوھنتون تمپل اضافه می کند

 آموزش عالی در جھان اسالم و در ۀسسبرپا کرد، نخستين مؤ"خانۀ خرد"ام ی را به نئميالدی حکومت می کرد، جا

   »...سيس کردتأۀ رقابت فکری بيرون بيفتد، ھفتاد کتابخانه اما کورديا ـ قرطبه ـ که نمی خواست از گردون. غرب

 و نظاميه ھا، مراکز تعليمی عالی که در بر اساس بعضی روايت ھا دومين پوھنتون جھان،پوھنتون االزھر در مصر، 

در دوران خواجه نظام الملک طوسی، وزير دو تن از پادشاھان ... شھر ھای دمشق و بصره و ھرات و نيشاپور و

  .وران سلجوقيان ساخته شد؛ ھمه در قرن يازدھم و در دوران طالئی اسالم تأسيس گرديدندد

طاھريان و صفاريان و سامانيان و مغوالن و برخی از شاھان و امرای ديگر نيز مردمانی بودند که با فراغت از تعصب 

و دربار ھای شان از افراد مختلف و دوری از سخت گيری به بسط و گسترش علوم و حمايت از علماء اھتمام ورزيدند 

  .با اعتقادات مذھبی ـ دينی ـ فلسفی ـ فکری، و از ادباء و شعرای گوناگون مملو بود
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گوشۀ جھان اسالم طی پنجصد سال طالئی اسالم و بعد از آن به آن شکی نيست که گھگاه خشونت ھائی در اين گوشه يا 

خشونت نابردباری ھا و وجه نمی توان با   را به ھيچنابردباری ھاو ًمشاھده می رسيد، اما مطمئنا آن ھمه خشونت ھا 

ھای امروزه ای که به دست يک تعداد از مسلمانان به نام اسالم و کافۀ مسلمانان نسبت به ديگران روا داشته می شود، 

  . چه در برابر مسلمانان و چه در برابر نامسلمانان، قابل مقايسه دانست

ست؟ چرا مسلمانان از آن بلندی ھای پر افتخار به پائين لغزيدند و امروز در ھر کوی و برزن به دليل اين تغيير در چي

  نام تروريست و آدم کش و بی خبر از مدنيت و دشمن صلح و طالب جنگ شناخته می شوند؟

 از اين کدام نظر غير.  بدانمنزولمراد از اين نوشته ھمين است که نظريات خوانندگان گرانمايه را پيرامون دليل اين 

  .خاصی وجود ندارد

  .ی از نوشته ھا، ھمراه با آنچه خودم در اين مورد فکر می کنم، به عمل خواھد آمددر بخش دوم اين نوشته جمع بندئ

 .  تا آن وقت خدا يار ھمه

٠٢/٠١/٢٠١٧  

 


