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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ جنوری ٢٣
  

  بھانه ای برای تکملۀ باقی مانده ھای دليل اين تغيير چيست
  )بارز صاحب بسيار عزيز و ارجمند(

اشت مختصر شما بھانه ای شد تا از فرصت بسيار دان عرض شود که يادپس از سالم و احترام بی پايان خدمت ت

  :وجود کمر دردی بسيار شديد، نکاتی را منحيث تتمۀ کالم توضيح کنم محدودی که برايم فراھم شده است، با

 و مندی و نيکو حالی تان را ھميشه از خدا می خواھم؛ حتی اگر مرا زير بار سنگينی از پرسش ھای متواتر ـ صحت١

پرسش ھای داھيانۀ انديشمندانی مانند شما، اگر جواب آن ھا از فھم من بلند ھم باشند، حداقل کاری که . پيچيده قرار بدھيد

می کنند اين است که انسان ھای مثل مرا به فکر وا می دارند، که خود کاری ست بس عظيم، بااھميت، سازنده و 

 .ن و انديشمندان واقعی درجھان وجود ندارداشدن با متفکرصحبت  به نظر من لذتی بزرگتر از ھم. ارزنده

ـ توضيح اين مطلب را نظر به برخی از نوشته ھای قبلی خويش الزم می دانم، گر چه در نوشتۀ شما محترم چيزی در ٢

ياه يا آن باره به صراحت نيامده است، که منتقدان واقعی، ھمان گونه که شما ھم می دانيد، ھيچ گاه و ھيچ چيزی را س

نديدن . ھيچ دين، مکتب، ايدئولوژی يا جھانبينی سرتاسر و به صورت مطلق درست يا نادرست نيست. سفيد نمی بينند

، و نگفتن آن ھا ھمان گونه که ھستند، يا ...جنبه ھای مثبت و منفی مطالب گوناگون يک باور دينی ـ سياسی ـ فلسفی و

ًمعموال نشان از تعصب، غرض يا خصومت شديد و بيمورد نسبت به آن گفتن يک جنبه و مکتوم داشتن جنبۀ ديگر آن 

 ی باورھا قوانين و است ازی مجموعه ا اسالمنيد. چنين کاری، کار يک منتقد واقعی و انسان متعھد نيست. مطلب دارد

ياسی، ھمينطور سائر اديان، باورھای فلسفی، س(ينی ست داسالم  . اسالم، يعنی عنوانکي ريمتکثر و مختلف ز

 نظم جمعی و روابط  و مرتبت انسان، خلقت و ،ی خلقت ھست،ی خداشناسنظير ده ھا موضوع، متشکل از...) اجتماعی و

از کودکان، ازدواج و طالق، تجارت، سياست، /وحدت اجتماعی، بھداشت و تعليم و تربيت، رفتار نيک و حفاظت با

 ات،ي معامالت، عبادات، اخالقطان،يرقابت خدا و شان، وجود موجودی به نام شيط دوزخ و جنت، صلح و جنگ، بحث

 حکومتان در جامعۀ اسالمی، رمسلماني و غان حقوق مسلمان حقوق کودک،حقوق زن و مرد، مسائل خانواده، رابطه و

 که متأسفانه با بسياری از اين مسائل حتی امروز برخورد عقالنی صورت نمی گيرد، چه رسد به ... قضاوت وداری،

  .  ھزار و دو صد سال قبلھزار،

شايد من در برداشتی که از کليسای آن زمان نموده ام اشتباه کرده باشم، ولی ھر چه فکر می کنم قادر بدان نمی گردم که 

. چيزی را که نشان از برخورد عقالنی کليسا با قضايای ياد شده در باال در آن وجود داشته باشد، در آن دوره کشف کنم
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سيار دوستانه توقع دارم که با ذکر يکی دو مثال از برخورد عقالنی کليسا با مسائل ياد شده در آن عصر، از شما محترم ب

  . مرا از اشتباھی که نموده ام بيرون کنيد

، ولی به فکر من اگر  کردی برخورد می مسائل عقالنني اۀ با ھمشي ھزار سال پکي شي کم و بساي کل شما عزيز فکربه

قضايای فوق مبتنی برعقالنيت و آزادی و احترام به حقوق عموم مردم و بر بنياد معرفت می بود، ھيچ برخورد کليسا با 

له کنندۀ "، "گھوارۀ يھودا"، "لولۀ تمساح"، "گاو برنجی"وقت آن ھمه وسائل وحشت انگيز شکنجه ھای ظالمانه، مانند 

در دوران تفتيش عقايد رواج داشت و و انواع سالخی ھائی که در دوران قرون وسطی، به خصوص ... و" سر

آيا وادار کردن گاليله به . به وجود نمی آمد و در تاريخ ثبت نمی شد... سوختاندن کم و بيش سی ھزار زن به نام ساحر و

توبه، با آن که نظرش در مورد کروی بودن و حرکت زمين درست و صواب بود، از روی عقالنيت و معرفت به 

کوپرنيکوس؟ و يا سوختاندن جوردانوبرونو ھا و کارنسکوھا و وانينی ھا و خفه ساختن ده ھا ھزار حقيقت بود؟ يا تکفير 

 اين وحشی گری ھا ناشی از جھالت و از روی تعصب بود؛ چيزی که ھم ۀ؟ ھم...انسان در آب و به دار کشيدن ھا و

  .  شان می دھد و ھم انتھای بالھت و بی خبری و سفاھت و نادانی ارباب کليسا را نءابتدا

 يلۀ وسه عقالنيت و دانش امروزی ثابت نموده است که نه زمين مرکزھستی ست و نه انسان سبب اصلی پيدائش آن ب

مگر کليسا به تأسی و تأئيد نظر ارسطو و بطليموس، که مطابق به مزاق کليسا بود، زمين را مرکز کائنات نمی . خدا

  کدام يک از اين تصورات پايۀ عقالنی داشت و دارد؟  !خلقت نمی ناميدخواند و انسان را سبب اصلی پيدائش تمام 

 نداشته است، اما درخصوص یقالن برخورد ع)برخی تا ھمين اکنون ( ھمه مسائلني با ایني دچيدرست است که ھ

 . آمدندی مشي صدر پۀ و عقالء با سعشمنداني گرفت که با انددهي توان نادی را نمتي واقعني خاص اۀمسلمانان در آن دور

خرد خانه ھا و کتابخانه ھا و مراکز تعليمی و تحصيلی و علمی می ساختند و در پی توسعۀ آن ھا بودند و علماء و 

مأمون، خليفۀ عباسی، يعنی باالتر ترين مرجع . دانشمندان و محققين و صاحبان حرف و فنون را حمايت می کردند

 آموزش عالی در جھان اسالم ن مؤسسۀنخستي" تمپل، اولين کسی بود که  محمود ايوب از پوھنتونۀدينی، براساس نوشت

 صد سال پيش، اروپا بنابر صد ھا نوشته از صد ھا ١٢زمانی که او به قدرت رسيد، چيزی کم ." و غرب را بر پا کرد

گی جوامع مؤرخ و محقق و دانشمند در تاريک ترين دوران حيات خود، بيشتر به دليل تشبثات کليسا در امور زند

مأمون، خالف آنچه در اروپا رواج داشت، به دانشمندان و اھل علم و کتاب و قلم ارج می گذاشت؛ . اروپائی، قرار داشت

 در دربار برای آن ھا تشکيل داد که خود نيز با عالقۀ فراوان در آن مناظرهمقام آن ھا را باال برد؛ مجلسی برای بحث و 

 تعليمی و تحصيلی و گردآوردن دانشمندان و تشکيل زه گفته شد با ساختن مراکھا اشتراک می کرد؛ و ھمانطور ک

خانم مانجی در جائی از کتاب ياد شده اش در باب مأمون . کتابخانه ھا تا می توانست به ترويج علم و دانش پرداخت

  : نوشته می کند

ئتی از اسالم او به قران نھم ــ ياد تان ھست؟  قرۀمون ــ خليفأم. باز می گردم به بغداد، تا اين نکته را روشنتر کنم"

کيد أ انسان ھا تۀمون، بر اختيار ھمأ از ھمه مھمتر، خداشناسی م... عقالنی را گرامی می داشتمعتقد بود که انديشۀ

ۀ دستور داد ھم: اما ھمين آدم دست به کار غريبی زد که ھم مغاير اختيار بود و ھم تفکر عقالنی. بسيار خوب. داشت

عده ای از مخالفان را به زندان انداخت و گروھی . ی که با قرائت خودش از اسالم مخالفند، تفتيش عقيده بشوندقام ھائم

فرق جامعۀ روحانيت بر سر اقتدار در اروپا با جامعۀ روحانيت بر سر اقتدار در سرزمين (..." را ھم داد تازيانه بزنند

ر يکی مردم برای آن سوزانده می شوند که عقالنی فکر می کنند و در د! ھای اسالمی را بايد به دقت مالحظه کرد

ديگری برای آن تعقيب می شوند و به زندان می روند و تازيانه می خورند و جان شان را از دست می دھند که حاضر 

  !)ل دو برخورد را وسيع و غيرقابل باور ميان دو نظر و دليۀببينيد فاصل. نيستند با قضايا برخوردعقالنی داشته باشند
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فرق ديگر اين بود که کليسا بين خدا و انسان با مطرح کردن پاپ فاصله ايجاد می نمود و اسالم، می کوشيد اين فاصله 

فرق ديگر توصيۀ سخت کوشی در دين اسالم است، که با . را با ايجاد ارتباط بين خدا و تک تک انسان ھا از بين ببرد

 مورد حمايت شاھان، که از اوتوريتۀ خاصی در جوامع اسالمی برخوردار بودند، خالف تأسف روحانيت منحط

، ھيچ گاھی، نه در آن زمان و نه امروز، آن "دينی که ضد عقل است، طرد کردنی است: "روحانيت مترقی که می گفت 

ط کنده می شود  و ھم قبر را جدی نگرفتند، زيرا با سخت کوشی و رشد فھم و دانش انسان ھا، ھم قبر روحانيت منح

  .) حاميان کوچک و بزرگ و رنگارنگ آن ھا

مأمون را ھمين دسته از روحانيون باالخره با ھمدستی مردم بی خبر و بی سواد مجبور به تمکين در برابر خواسته ھای 

 و ته شدن  انديشه ھای سالم وی رو به سرۀارتجاعی خويش ساختند؛ تا اين که در آخر ھای دوران حکومت وی ھم

، يعنی بر در انديشه و خرد قفلی زدند که !"نپرسيد چطور؛ فقط بپذيريد: "گذاشت؛ و تا آن که جانشين او حکم کرد

  ! سوگمندانه ديگر تا امروزۀ روز باز نشد

 در اين طرف ھم تشدد و نابردباری و صحنه ھای خونباری! ھمان گونه که ياد شد، نبايد ھمه چيز را سياه و سفيد ديد

ی از مدارا و دانش پروری و تفکر ئوجود داشته است، اما با ھمه درد ھا و دريغ ھا برای کم و بيش پنج صد سال رگه ھا

عقالنی در اين جا به مراتب نسبت به اروپای آن دوران مشاھده می شود؛ که خود اروپائيان نيز، البته آن ھائی که دارای 

يقت و علم مجبور به گفتن واقعيت ھا ھستند، به برتری فکری و برتری وليت در برابر حقؤانصاف اند و از روی مس

يکی از . تمدن و فرھنگ مسلمانان و سھل گيری، نسبت به آنچه در اروپا ديده می شد، اعتراف کرده و اعتراف می کنند

ايار صاحب از ول و واقعگرا و منصف پروفيسور خانم زيگريد ھونکه است که جناب مؤاين انديشمندان باوجدان و مس

  .وی در نوشتۀ زيبای شان ياد نموده و برشی از نظريات شان را نقل فرموده اند

در اينجا به نظريات چند انديشمند مشھور ديگر غرب، به شکل نمونه، عالوه بر آنچه در بخش ھای اول و دوم مقالۀ 

صاحب آمده است، برای متبلور ساختن اين  روشنگرانۀ جناب مايار ۀو عالوه بر آنچه در نوشت" دليل اين تغيير چيست"

حقيقت که مسلمانان آن زمان نسبت به غربيان در جايگاه تمدنی ـ فرھنگی بھتری قرار دشتند، با استفاده از محدود کتاب 

  :ھای دست داشته و مقاالت متعددی که در اينترنيت موجود اند، می پردازم

 حيان مزيت داشته و يمس فنون بر ھا از حيث اخالق، علوم و  مسلمان: "آقای سيديو مؤرخ فرانسوی می نويسد

ھا بايد   واقع جزء مفاخر آن ھا نسبت به اقوام ديگر، که در  نآمميزات  ھا باالتر بودند و از  نآبه مراتب از 

، گوستاولوبون،  تاريخ تمدن اسالم وعرباز کتاب. (”شمردن نوع انسانی بوده است  شمرد، يکی محترم

از قول آقای سيديو نوشته ) مقاله ای در اينترنت(  درجای ديگری ).معه شناس و مؤرخ فرانسویفيلسوف جا

 ست که اسالم در سراسر شرق وغرب منشترساخت و به یپيشرفت کنونی اروپا مرھون علم: "می کنند که

  ."ھای اروپائی بوده اند  ملتۀراستی بايد اعتراف کرد که مسلمانان استادان اولي

 مردم اروپا  احساس رقيت و بندگی در: "او لوبون در مورد مسلمانان و اروپائيان به اين باور بود کهخود گوست

توجھی حاکمان مستبد به   وضعيت بی ی کرده بود و مردم ازئکشا کشور فاتح و ھا را حاضر به اطاعت ھر  نآ

ً کامال] اسالمی [ی جذب تمدن جديداين جھت فضا برا  و ازنديا و نفاق و اختالفات درونی به تنگ آمده بودارع

نويسند که الوازيه   میايميکھای  آنچه که در کتاب: "در جائی ديگر ھمين شخص نوشته می کند.." .آمده بوده

ھای مھم  ھای ھزار سال پيش مسلمانان و اکتشاف اگر البراتوار.  اين علم است درست نيستۀبه وجود آورند

  ."قدمی به جلو بگذارد} در اين علم{توانست  قت الوازيه نمیبود، ھيچ و ھا در اين علم نمی آن
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  جلدی تاريخ تمدن نمود، در اين باره با ١١ًدکتر ويل دورانت که تقريبا تمام عمر خويش را وقف نوشتن کتاب 

 کيميا به آقای دورانت در خصوص پيدائش علم کيميا به اين نظر است که. آقای گوستاو لوبون ھم عقيده است

   .ً يک علم، تقريبا از ابتکارات مسلمانان استعنوان

  موران بلند پايۀ أ ھا بعد از جدا شدن از شوھرش که يکی از ملمانی، زنی که سالاپروفيسور زيگريد ھونکه

 زندگی می کرد و ١٩۴٢ دوران سال ھای در مراکش" تانگر"شھری به نام بود، در . اس. سازمان مخوف اس

ای او در رابطه با دين و تاريخ اسالم تقدير کرده است، در جائی از کتاب حکومت مصر نيز از کارکرد ھ

نما،   چون اختراع چاپ، اسطرالب، قطب  ھم ھا؛ ابتکارات مسلمان: "نوشته می کند" فرھنگ اسالم در اروپا"

 ده ھا ابتکار ديگر نشان سازی و  سازی، صنعت کاشی کشف فرمول باروت، کشف گردش خون، صنعت کاغذ

  ." عشق آنان به آموختن علم و فنون استگر 

 زن اسالم شناس و شرق شناس در رابطه با دين اروپائيان نسبت به اسالم ،لمانیا  شيمل آن ماریسوريپروف 

 مخدوش و ًاد، حقيقتن محمد، در ذھن دار،تصويری که اروپای قرون وسطی از اسالم و پيامبر آن" :می گويد

  ".تحريف شده است

  به ، بزرگترين مفسر غيراسالمی اسالم در غرب، استاد زبان عربی و مطالعات اسالمی،ی واتمونتمگروليام 

ھای درگيری اسالم و مسيحيت در قرون وسطی را در نظر   ھنگامی که انسان تمام جنبه":گويد  صراحت می

 اسالم نه تنھا .ی شودئۀ مسيحيت بيش از آن است که شناساثير اسالم برای جامعأبگيرد روشن خواھد شد که ت

ھای   در توليدات مادی و اختراعات تکنولوژی اروپا شريک است و نه تنھا اروپا را از نظر عقالنی در زمينه

 ی وی در جای ديگر".که اروپا را واداشت تا تصوير جديدی از خود به وجود آوردلعلم و فلسفه برانگيخت، ب

  تمدن اسالم و غرب،ۀمقال. (به اسالم و عرب اعتراف کنيمبودن عميق خودمان   ما بايد به مديون" :نويسد  می

) الف: " مطلبی دارد به اين مضمون١٨ھمين نويسنده قبل از اين مطلب، در صفحۀ . )٢٠ ص جعفری،اسمر 

 ھجری حمله گسترده ای را به غرب ۴٨٩امپراتوری روم به تحريک کليسا ھا از سال : جنگ ھای صليبی

اين جنگ ھا به قصد فتح بيت المقدس آغاز شد و تا سال ). ريه، فلسطين و ترکيهسو(دنيای اسالم آغاز کرد 

اين جنگ ھا آثار . ، که در اين دو قرن ھشت جنگ طوالنی بين آن ھا درگرفت)طی دو قرن( ادامه يافت ۶۶٨

ن با خاطر حشر و نشر موقت مسيحياه وجود آورد، ولی از آنسو به تخريبی بسيار زيادی در ممالک مسلمان ب

يان قرون وسطا را برای ورود به گ ھا در سرزمين ھای اسالمی اروپائمسلمانان و اقامت آن ھا طی اين جن

دورۀ جديدی از تمدن آماده کرد و موجب پيشرفت علمی ـ صنعتی و فرھنگی آن ھا شد و بدون اين که خود 

زندگی در دنيا و ھنگ توجه به فر. توجه داشته باشند آداب و فرھنگ مسلمانان را با خود به غرب بردند

ی ھا فرھنگ نو و جديد بود که منشأ تحوالت زيادی ھا و نعمت ھای آن برای قرون وسطائی استفاده از زيبائ

حتی اروپاييان در آغاز پيشرفت تمدن جديد خود برای فروش کاال ھای خود از مارک ھای  .در غرب گرديد

ی با نشان می کردند، به گونه ای که صليب ھائاسالم بود استفاده  توليد کاال در جھان ۀتقلبی، که نشان دھند

در آن دوره ديده می شود که فروشندگان سعی داشته اند به خريداران بقبوالنند که اين جنس از " هللا"

 ."سرزمين ھای اسالمی آمده است

 ٢١/٠١/٢٠١٧ - ادامه دارد

 


