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دليل اين تغيير جيست؟
بخش دوم
پرواضح است که خوانندگان بخش اول اين نوشته برای ضعف امروزۀ مسلمانان به مقايسۀ پنج قرنی که عصر طالئی
اسالم خوانده می شد ،دالئل مختلفی را ،اگر نه در ھيأت مقاله و رساله و کتاب ،در گفت و شنود با دوستان يا با خود بر
خواھند شمرد که ھر دليلی از جھتی و به نسبتی مقرون به حقيقت خواھد بود.
يکی از دوستان ،مانند بسياری از مسلمانان دست و اھداف بيگانه ھا را در اين کار مؤثر می داند که از واقعيت به دور
نيست ،اما اين دوست و دوستانی که مانند وی فکر می کنند بايد از اين نکته غافل نباشند که تا ضعفی در کار نباشد،
ضعيف در برابر قوی به زانو در نمی آيد؛ تا آزپيشگی و طمعی برکسی غلبه نکند ،توانمندی پرخور و پرخواھی نمی
تواند از وی سوءاستفاده کند؛ تا کسی حاضر نشود خود را در مقابل پول بفروشد ،کسی نمی تواند قادربه خريد وی شود؛
و باالخره اين که تا انسان از نعمت عقل بی بھره نشود ،کسی او را نمی تواند بفريبد و به بی راھه ھا بکشاند.
اروپا که در آن دوره در چنگال قوی کليسای خودرأی و مستبد که از تعقل گرائی دينی و غير دينی کامالً نشانی در آن
ديده نمی شد ،به ھمان صورت در پنجۀ آھنين و پرزور حاکميت ھای خرد و بزرگ مطلق العنان و سفاک و شرير به
سر می برد ،امروز از ھر جھتی بر جوامع اسالمی پيشی گرفته است .آيا اروپا در آن زمان ھم ،مانند امروز پول و
ثروت و قوت و جالل و جبروت داشت؟ حشمت و بزرگی و شوکت کدام يک بيشتر بود؟ کدام يک عقالنی تر فکر می
کرد؟ در پايان جنگ ھای صليبی کدام يک به پيروزی رسيد؟ مسلمانان يا عيسويانی که از سرتاسر اروپا برای مغلوب
کردن و منکوب ساختن مسلمانان جمع شده بودند؟ آيا اروپائيان در آن زمان قدرت امروزی را داشتند که مسلمانان را
بخرند يا در خدمت خود قرار دھند و يا مسحور و آلت دست خود سازند و...؟ مسبب اين تغيير ،تغييری که اروپای
ضعيف و نامتمدن باال رفت و مسلمانان قوی و مترقی و بافرھنگ و متمدن پائين آمدند اروپائيان نيستند ،خود مسلمانان
ھستند ـ ھمانطور که آقای کليوال ھم ياد کرده اند .دوستان ما شرائط امروز را می بينند ،درحالی که ريشۀ ھمۀ بدبختی
ھای امروزی مسلمانان جای ديگری است :در سستی و غفلت و تعلل و تنبلی مسلمانان ،در دست کشيدن مسلمانان از
انديشيدن ،در بازماندن مسلمانان از کوشش و کار عملی در راستای سازندگی ،درغرق شدن مسلمانان در دين و دنيا را
فراموش کردن؛ خالف آموزه ھای دين که ھم به دين توجه دارد و ھم به دنيا.

afgazad@gmail.com

١

www.afgazad.com

به تاريخ جھان از شروع تمدن تا امروز اگر نگاه شود ،ديده خواھد شد که عمده ترين علت انحطاط تمدن ھا چيزی غير
از فساد نيست .اول در درون ذھن انسان ھا و در درون جامعۀ متمدن فساد رخنه می کند ،فسادی که به ضعف انسان ھا
و ضعف جامعه منتھی می گردد ،بعد عامل يا عوامل بيرونی با استفاده از آن ضعف ھا به آن تمدن پايان می بخشند.
شکی نيست که عوامل و عوارض طبيعی ،مانند قحطی و زلزله و ...نيز سبب نابودی تمدن ھا شده و می شود ،اما اين
علت ھا ھم بسيار نادر ھستند و ھم در سقوط تمدن اسالمی طوری که تاريخ اسالم گواه است ،نقشی نداشته است.
مرگ انسان ھا به گذشت زمان و طبيعت تعلق دارد ـ با اندکی نقش مثبت و منفی وعوامل ارثی و بيولوژيک خود انسان
در زود رس و دير رس بودن آن ـ اما مرگ تمدن ھا ،ھمينطور تکوين و رشد يا به پستی گرائيدن و فروپاشی مطلق آن
ھا بيشتر به فساد و خللی بر می گردد که در انديشه وعمل انسان به وجود می آيد.
غرب امروز اين امکانات را دارد که مسلمانان را ،آنگونه که گفته می شود ،در خدمت خود قرار دھد؛ قبول ،اما آيا
ھزار سال قبل ھم غرب چنين امکاناتی را در اختيار داشت؟ بدبختی ھای مسلمانان از روزی آغاز نشد که غرب
نيرومند و ثروتمند شد ،بلکه از روزی شروع شد که خود مسلمانان به مرض فقر فکری و فقر فلسفی و عياشی و تنبلی
و توکل افراط گرايانه به نيرو ھای آسمانی مصاب و مبتالء شدند و دست از تجسس و تفحص و ساختن و ايجاد کردن
کشيدند .بنابراين پيش از آن که انگشت اتھام و مالمت به سوی غرب بلند شود ،بايد به اين فکر کرد که وظيفۀ مسلمانان
در برابر خود شان چه بوده است .مسلمانان چه بايد می کردند و چه بايد نمی کردند که به اين روز دچار نشوند و از آن
شادمانی و سربلندی بی نصيب نگردند؛ مسلمانانی که ھم ھوش داشتند ،ھم آشنا به تعقل دينی و تعقل فلسفی ـ غير از
تعقل فلسفی يونانی ـ و ھم آشنا به علم و معرفت بودند؛ مسلمانانی که در مباحث جھان شناسی و خداشناسی و انديشه و
ادب و فرھنگ و فنون و علوم گوناگون ــ بعد ازغروب تمدن ھای اوليه ــ سر آمد ھمه بودند؛ با ھمۀ آن آزاد انديشی و
تساھل و آن ھمه دانشمند و محقق ،و با ھمۀ تحقيق و کشف و اختراع چرا دستخوش رکود و واپس نگری و برگشتن به
عقب شدند و ميدان را برای غرب رھا کردند؟
جبر و رياضيات و فزيک و کيميا و نجوم که دست مايه ای برای خيلی از اختراعات و اکتشافات غرب است ،ميراثی
بود از مسلمانان که غرب از آن ،از طريق کتاب ھائی که مسلمانان يا نوشته يا گردآورده بودند ،بھره جست ،مانند دست
آورد ھای مسلمانان در طب و جامعه شناسی و شعر و ادب و ...يکی از اين اشخاص نامور محمد )بوعلی ممد بن حسن
بن ھيثم بصری( بود که در طب و رياضيات و اختر شناسی و فزيک و نورشناسی مقام شامخی داشت.
ابن ھيثم در حدود ھزار سال قبل از امروز زندگی می کرد و مسألۀ نورشناسی را در حدود سه و نيم صد سال پيشتر از
دکارت برای اولين بار درجھان ھمين دانشمند عالی قدر مسلمان مطرح کرد .می گويند يکی از خلفای جھان اسالم وقتی
خبر شد او به قلمرو وی داخل شده است مسافت زيادی را با مالزمان خويش به استقبال ابن ھيثم رفت .مرگ تمدن
واالی مسلمانان از زمانی آغاز يافت که اين شيوۀ برخورد با دانشمندان و علماء متروک شد ــ از زمانی که جای
دانشمندان و علمای واقعی را در دربار ھا دلقکان و تنگ نظران و افراط گرايان دينی و مداحان و مشاوران ملوث
گرفتند.
آقای حسن تقی زاده در "اخذ تمدن خارجی" صفحۀ  ،۴۶انتشارات فردوس نوشته می کند» :بعد از تمدن يونانی تا ظھور
تمدن جديد اروپائی در چند قرن اخير ،بزرگترين وعاليترين و پرمايه ترين تمدن ھای عالم ،تمدن اسالمی بين قرن دوم
تا ھفتم بود که رونق علوم و فنون عقلی در آن ...به باالترين درجهٔ کمال رسيد و ...اساس تمدن اروپائی ھم تا آنجا که
به علوم و فنون ]مربوط[ است به وسيلهٔ ترجمهٔ کتب علمی عربی از قرن يازدھم و دوازدھم مسيحی ...پيدا شده«
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فکر نکنيد که آقای تقی زاده يا صد ھا مسلمان و شرقيی ديگر ،چون مسلمان و شرقی بودند و ھستند ،می خواستند و می
خواھند به نفع مسلمانان تبليغ کنند .تنھا مسلمانان به اين حقيقت معترف و مذعن نيستند .به برش زير از کتاب تمدن اسالم
و عرب ،صفحۀ  ،٧۵١چاپ چھارم ،تأليف آقای گوستاولبون فرانسوی ،که نه مسلمان است و نه شرقی در بارۀ ظھور
تمدن جديد درغرب توجه کنيد» :مسلمانان اروپا را از توحش خارج نمودند :بعضی ھا عار دارند که اقرار کنند يک قوم
کافر و ملحدى سبب شده اروپاى مسيحى از حال ّ
توحش و جھالت خارج گردد و لذا آن را مکتوم مى دارند .ولى اين نظر
تأسف آور است که به آسانى مى توان آن را ّ
به درجه اى بى اساس و ّ
رد کرد . ...نفوذ اخالقى مسلمانان ،آن اقوام وحشى
اروپا را كه سلطنت روم را زير و زبر نمودند ،داخل در طريق آدميت نمود و نيز نفوذ عقالنى آنان ،دروازۀ علوم و
فنون و فلسفه را كه ما اروپائيھا از آن به كلى بى خبر بوديم به روى ما باز كرد و تا ششصد سال ،مسلمانان ،استاد ما
بودند«.
يافتن جواب اين پرسش که "دليل اين تغيير چيست" در روشنی مطالب فوق چندان ھم مشکل نيست :تعصب ،خشک
انديشی دينی ،نابردباری ،سودجوئی علمای دين فروش و دنيا پرست ــ که نظائر آن امروز ھم به وفرت ديده می شود،
شاھان و امراء وحکمرانان خودپسند و عياش و تجمل پرست و مسرف ،تنھا به آسمان چشم دوختن و از دنيا غافل شدن
ــ درحالی که دين اسالم دين دنيا و آخرت است.
در قرن سوم و چھارم و پنجم ھجری ،مخصوصا ً قرن چھارم ھجری ،که اوج رونق انديشه ورزی و بردباری اسالم و
شکوه مسلمانان بود ،گروھی از مسلمانان خواستند با استفاده از علم کالم و تلفيقی از جوھر خرد و تعاليم دين و اندوخته
ھای فلسفۀ يونانی برای شناخت عقالنی خدا و جھان و انسان به توضيح سه موضوع مھم و اساسی دين که يکی مسألۀ
آفرينش باشد و ديگری مسألۀ قدرت مطلق خدا و سومی ھم مسألۀ علم مطلق وی ،بپردازند ،اما از آن جائی که خشک
انديشان دينی که مورد حمايت شاھان از خود خشک انديش تر قرار داشتند بر مسند دين و قضاء تکيه زده بودند ،با
ديواری از تعصب و تکفير مواجه شدند که در نھايت ُرخ فکری ـ فرھنگی و زندگی و تمدن مسلمانان را به سوی
ديگری سوق داد.
خانم مانجی در صفحۀ  ۴٣کتاب ياد شده اش نوشته می کند» :يھوديان اسپانيا که زيرحکومت کاتوليک ھای متعصب
درعذاب بودند ،از مسلمانان مراکش خواستند با تصرف شبه جزيرۀ ايبريه ،آزاد شان سازند .ائتالفی عجيبی پديد آمد:
مسلمان ھا يھوديان را به ديده بانی گماشتند تا جلوی پيشروی ناگھانی پاپ را بگيرند .درسال  ٧١١ميالدی ،مسلمانان با
اطالعاتی که يھوديان در اختيار شان گذاشتند ،اسپانيا را تصرف کردند«...
ھمين خانم درجای ديگر می نويسد» :به لطف جريان آسان عقايد در اين دوران "تلموذ و تفسير آن از تورات" به مرجع
اصلی درزندگی يھوديان بدل شد ...ھمزيستی لذت بخش بود .ھمچنان که اسالم با تأثيرپذيری از زندگی روشنفکری
يھود ،عصر طالئی خود را آغاز کرد ،يھوديان نيز با الھام از فرھنگ عربی اسالمی ،گام ھای بزرگی به پيش
برداشتند ...واقعيت اين است که صليبيون کاتوليک اجازه نمی دادند يھوديان و حتی مسيحيان رافضی ،به دين خود
بمانند .اما مسلمانان اين اجازه را می دادند و در نتيجه در جنگ برای تصرف قلمرو ديگران ،با کمترين مقاومت از
سوی اقليت ھای مذھبی روبه رو می شدند .ازھمين رو ،برای نمونه ،وقتی مسلمانان درسال  ۶٣٨ميالدی به اورشليم
حمله بردند و شھر داوود را از چنگ بيزانسی ھا ــ که پرستشگاه ھای يھوديان را به زباله دان بدل کرده بودند ــ در
آوردند ،يھوديان شادمان شدند .مسلمانان پيروز ،پرستشگاه ھای يھود را به سامان آوردند و از خانواده ھای يھودی
دعوت کردند که به اورشليم باز گردند ...چگونه اين شرايط باعث سعۀ صدر با يھوديان و مسيحيان می شد؟ پاسخ به اين
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پرسش ،اليه ھای مختلفی دارد ،اما دليل اساسی اين است که مدارا و تساھل بھترين راه برای ساختن و نگھداری
امپراتوری اسالم بود ...ھمين مطلب برتری اسالم امپرياليست را بر مسيحيت امپرياليست رقم زد«.
تساھل و مدارا در سرزمين ھای آن دوران اسالمی به اندازه ای بود که عبدﷲ شھباز ،در جائی از کتاب "زرساالران
يھودی و پارسی؛ استعمار بريتانيا و ايران" نوشته می کند» :بدرستی بايد گفت پايه ھای فرھنگ يھود در اين عصر و
در اندلس اسالمی گذاشته شد؛ ھمان گونه که اليگارشی زرساالر معاصر يھود نيز ،چنان که خواھيم ديد ،به طور عمده
در اين زمان و در اندلس تکوين يافت«.
خلص کالم ،ھمين که پناھگاه ھای آزادی ،و پناھگاه ھای نوانديشی و نوآوری و تساھل و تحمل و مدارای جھان اسالم،
مانند اندلس و بغداد و مصر و دمشق بعد از قرن يازدھم ميالدی به تدريج به جايگاه خشک انديشی و نابردباری و تحميل
عقايد افراطی تبديل شد؛ ستارۀ درحشان عصر طالئی اسالم نيز رو به غروب گذاشت .غروبی که ديگر با درد و دريغ
تا اين دم اثری و خبری از طلوع مجدد آن نيست.
اندلس را مورو ھا ،مسلمانان منضبط و متعصب و خشن و خشک و فاقد لطافت و ظرافت موريتانيا و شمال مراکش،
اشغال کردند که در نتيجه و در اثر سخت گيری ھای آن ھا بيشتر يھوديان و تعدادی ھم از مسيحيان و مسلمانان اين
کشور را ترک گفتند .ابن رشد ،فيلسوف رانمايۀ مسلمان ،يکی از کسانی بود که اندلس را از ترس موروھا ترک گفت.
خانم مانجی در جائی از کتابش در مورد مورو ھا نوشته می کند » :حتی غزالی ،متفکری در بغداد ،که فيلسوفان را به
تناقض گوئی متھم می کرد ،به نظر مراوی ھا زياد ليبرال بود و مراوی ھا کتاب ھايش را پيش چشم ھمه سوزاندند«.
نمونه ھائی از اين درشت خوئی ھا را امروز در وجود طالب و داعش و پيروان حقانی و سائر ھممسلکان شان به خوبی
مشاھده می کنيم که چگونه به تخريب مراکز تعليمی و تحصيلی ،حتی به تخريب مساجد و سوزاندن کتاب ھای دينی،
ازجمله قرآن دست می زنند و چگونه به نام اسالم ھزاران انسان ،مسلمان و غير مسلمان را به خاک و خون می کشند.
طالبی که ھم دشمن آزادی انديشه است ھم دشمن کتاب و قلم؛ ھم دشمن نوآوری و پيشرفت است ،ھم دشمن مدارا و
تساھل و رمی و وفاق.
شش سال امارت طالب ،که مصدر ھيچ کاری در کشور غير از سرکوب نيرو ھای روشنفکر و تحصيلکرده و آزادی
خواه و دموکرات و منکوب ساختن زن نشد ،نمونۀ روشنی ست از طرز تفکر دين خويان متعصبی که ھيچ عالقه ای به
رفاه خلق خدا و پيشرفت و ترقی کشور و نيرومندی مسلمانان ندارند .طالبی که نمی داند نيرومندی در جھالت نيست،
بلکه در علم و علم اندوزی و اتحاد و اتفاق و ...است.
دليل بدبختی و افول مسلمانان از آن بلندی ھای قوت و اعتبار و عزت و احترام تنھا و تنھا تعصب ،سخت گيری
غيرالزم ،نداشتن آزادی انديشه ،سھل انگاری ،خوشباوری ،ھمه چيز را به خدا واگذار شدن ،در حالی که خدا می گويد
از تو حرکت از من برکت ،گريز از تعقل ،گريز از واقعيات ھستی و نياز ھای اصيل انسانی ،نداشتن يک چھارچوب
فکری ـ فرھنگی سالم ومعقول ،چسبيدن تنگ نظرانه و افراطی به قالب ھای فکری ــ فرھنگی کھنه و دشمنی با تمدن و
فرھنگ است.
با اين ارزيابی ،به نظر من بنياد ھمه نارسائی ھا و معضالت مسلمانان به تفکر و عمل خود آن ھا بر می گردد ،نه به
ديگران ،زيرا ،ھمان گونه که گفته شد ،اگر خلفاء و شاھان و حاکمان سرزمين ھای اسالمی کماکان قدر انديشمندانی
مانند ابن ھيثم را می دانستند و به پيشواز آن ھا می شتافتند و از آن ھا حمايت می کردند و علم و عالم را تشويق می
نمودند و حکم سوزاندن کتاب ھا را صادر نمی کردند ،مسلمانان به جای اين که به خواری بيفتند ،بيشتر از پيش به
مدارج باالتری از افتخار و عزت و قوت باال می رفتند.
afgazad@gmail.com
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ضمناً:
صعب الحصول بودن معانی دقيق قرآن ،طوری که برخی ازعلمای دين می گويند قرآن ھفتاد پوست دارد ،خود مشکلی
است که ھزاران مشکل ديگری را خلق نموده است .اين نکته به جواب کسانی است که می گويند" :ھر عيبی که ھست
در مسلمانی ماست".
٢٠١٧/٠١/١١
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