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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ فبروری ٠۵
  

  سخنی اندر ميان سخن چون قصه ھای ھزار و يک شب
قصۀ سوم و به ھمين قصه ھای ھزار و يک شب طوری ھستند که از درون قصۀ اول قصۀ دوم و از درون قصۀ دوم 

ترتيب قصه ھا از درون قصه ھا به وجود  می آيند و به ھمان ترتيب که قصه ھا يکی بعد از ديگر از درون يک ديگر 

 ديگر به سوی قصۀ اولی می روند تا اين که قصۀ اولی ھم به پايان زبه وجود می آيند و از آخر و به ترتيب يکی بعد ا

آخرين . با اين ھمه حکايات چه وقت به پايان خواھد رسيد" دليل اين تغيير چيست"نمی دانم آخر حکايت . می رسند

 است که از سطور يک و دوی آن اگر اغماض شود، باقی می "بارز صاحب" حکايت جناب ۀحکايت پيرامون آن نوشت

رام به شخصيت واالی ماند مطالبی که بايد يک به يک بدان ھا بپردازم تا ھم قبول مسؤوليت شده باشد و ھم ادای احت

  . ايشان

کاش آرزوی جناب شان را که مبتنی به پرداختن به ھر موضوع به صورت جداگانه است، می توانستم جامۀ عمل 

ولی ممکن نيست، چون اول در مورد شخصيت ھای سياسی ـ علمی ـ فرھنگی ـ ادبی ـ تاريخی ـ فلسفی آن . بپوشانم

زار ھا تن می رسد زياد چيزی نمی دانم، دوم پيرامون مسائل تاريخی ـ سياسی ـ دوران، چون تعداد آن ھا به صد ھا و ھ

فلسفی ـ ادبی ـ فرھنگی ـ علمی در دوران رونق تمدن اسالمی و پس و پيش آن سخن گفتن نيز کار آسانی نيست؛ نوشتن 

گذشته از اين، خود را . ی بينمدر دو زمينه، طوری که ھمه می دانند، مايه می خواھد که من ذره ای از آن را در خود نم

مصروف اين کار مبسوط و فراخ نمودن وقت کافی می خواھد و تن سالم و شکيبائی و ذوق که اين ھا را ھم در خود 

 غربی پيش ۀًسراغ نمی بينم، با تأسف و دريغ؛ مخصوصا وقتی که تحليل و مقايسۀ افکار فلسفی مسلمانان با افکار فالسف

  . باشدو پس آن ھا مطمح نظر

 شاھان و انديشمدان و علمای سرزمين ،ھدف از نوشتن مقالۀ دليل اين تغيير چيست ھم اين نبود که من به کار يک يک

اسالمی در آن دوران بپردازم و علل زايش و فرسايش تمدن اسالمی و پيدايش و عروج تمدن امروزی غرب را بيان 

گونۀ کافی و وافی گفته ام ـ نه از خود که از ديگران به شمول خود قصه را بسيار مختصر ساخته و لب پيام را به . کنم

از يک سو عياشی و بی عدالتی و از حد گذشتن در مصرف، و کار ھای لھو و لعب و بيداد و ناديده گرفتن : غربيان

شان آموزه ھای مثبت دين و دست کشيدن از تجسس و تفحص علوم و آموزش فنون، و از طرف ديگر کار و تالش و ن

 من در باال به اين دو امر ۀفکر می کنم بسياری از خوانندگان مقالۀ ياد شد... دادن عالقه به علم و دانش و ابداع و 

متوجه شده اند و ھم متوجه امر سوم که از اعمال نابجا و نادرست آن دوران مسلمانان برای اجتناب از مصيبت ھای 
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کشيد يا در برابر چنين اعمالی که آن ھا را با اين ھمه مصيبت رو به رو امروزی و مصيبت ھای محتمل آينده بايد دست 

  .ساخته است به مبارزه برخيزند ـ ضمن اين که از برخورد ھای عقالنی غرب با زندگی، بياموزند

آن چه من در قدم دوم می خواھم يادآور شوم اين است که اشتباھات ما در بسياری موارد بر می گردد به اين که ما 

اگر نوشته را تام و تمام نخوانيم، چگونه می توانيم از . نوشته ھائی را که می خواھيم نقد کنيم، به طور کامل نمی خوانيم

  .  نقدی با ارزشی به عمل بياوريم،کاری

ر قبل از آن چه د. درمقالۀ من تاريخ آغاز کارھای سازندۀ مسلمانان از زمانی ذکر شده است که عباسيان روی کار آمدند

زمان پيامبر و چه در زمان خلفای راشدين و چه در دوران بنی اميه فضائی به وجود نيامد که مسلمانان بتوانند از بدويت 

چرا که سخت گيری دينی زياد بود و غير از آن مسلمانان غير از قرآن ھيچ کتابی را اجازه نمی دادند که . خارج گردند

 اسرار ھستی در قرآن مضمر است و وقتی چنين کتابی در دسترس ما ۀم و ھم علوۀپندار چنين بود که ھم. خوانده شود

 نوشتۀ مرا دقيق مطالعه "بارز صاحب"بنابراين به عقيدۀ من اگر جناب . قرار دارد نيازی به ھيچ کتاب ديگری نيست

ه ھا جوامع اسالمی نسبت   باور دارند که بعد از خلفای راشدين در تمام آن دور"سديد"می فرمودند، نمی گفتند که آقای 

  ... به جوامع کاتوليک درغرب در جھت مثبت پيش رفته و متمدن تر بوده

درستی می خواندند، وانده اند، زيرا اگر مقاله را بدرستی نخ مقاله را ب قسمت اول و دوم"بارز"بازھم می گويم که آقای 

ز زبان مسلمان و غير مسلمان، شرقی و غربی و متوجه می شدند که ھر چه من گفته ام از زبان ديگران گفته ام؛ ا

خانم مانجی، ھمان گونه که در جائی از نوشتۀ دليل اين تغيير چيست نوشته ام، . موافق و مخالف دين اسالم و مسلمانان

مسلمان است، اما نسبت به خيلی از کار ھای مسلمانان چه در گذشته ھای دور و نزديک چه حاال  با بی رحمی يک 

اما ھمين زن آن جا که خوبش را می بيند، ھمان گونه که است و . راستين و وظيفه شناس و متعھد بر خورد می کندمنتقد 

  !بود، خوبش را ھم می گويد، چون منتقد است؛ نه خصم و غرضمند

 محو می اگر کسی اين را منکر ھم شود، واقعيت ھا نه. در اين شکی نيست. تاريخ اسالم پھلوھای مکدر و سياه ھم دارد

ھدف . اين قصد را ھم ندارم که آن ھا را تحقير کنم. قصد من تھمت بستن به اروپائيان نيست. شوند و نه تغيير می کنند

در باب ... قرآن شايد اولين کتابی است که با بيان داستان نوح و لوط و! من گرفتن پند از آن سقوط و اين عروج است

ه برای آن که دارندگان آن تمدن ھا را تحقير کند، بلکه برای آن که ازعاقبت علل فروپاشی تمدن ھا سخن زده است؛ ن

. ما بايد تاريکی را در اعماق آن ببينيم و لمس کنيم تا قدر روشنی را بدانيم. کار ھای آن ھا مسلمانان را بر حذر دارد

 اين موضوع و يافتن پاسخ به آن چرا اروپای در ظلمت فرو رفته امروز در نور غطه ور است، به فکر من انديشيدن به

ما را در يافتن راه به سوی آبادی و آزادی و رفاه و نيرومندی زياد کمک خواھد کرد؛ ھدف اصلی نوشتۀ دليل اين تغيير 

  !چيست

رجوع غربی ھا به ممالک اسالمی از جمله اسپانيای وقت و اندوختن علم و پرداختن به :  يکم تانۀدر خصوص تبصر

رفت مسلمانان در  مسلمانان خود سندی است برای پيشز کتب نوشته شده، ترجمه شده و تأليف شده توسطترجمه ھائی ا

چه سندی از اين باالتر برای عقب ماندگی غرب در آن زمان بايد ارائه . زمينه ھای علمی، ادبی، فرھنگی، فلسفی و فنی

ماندگی، بر می گردد به دين و سياست و بانيان آن گردد؟ ھر دوی اين حالت، ھم ترقی و علم و ھم نداشتن علم و عقب 

فکر می کنيد که بدون اجازه و حمايت جانی، سياسی، حقوقی و مالی کليسا و حکومت در غرب يا مسجد و حکومت . ھا

 اقدام... در شرق مردم عادی يا دانشمندان و ارباب علم می توانستند به اندوختن علم و ترجمۀ کتب يونانيان و ھنديان و

کنند و دست به اختراعات بزنند يا فنون گرفته از ديگران را بھبود ببخشند؟ آن جا و آن زمان که حمايت و ترغيب و 
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تشويق بود، علم و دانش و فنآوری رشد کرد و سطح زندگی باال رفت؛ و آن جا که نبود، نه تنھا رشد نکرد، که رو به 

  !زوال ھم رفت

 راه انحطاط کرده و از آن مسير اصلی انحراف ۀاعث شد که مسلمانان در نيماگرھمه چيز خوب و درست بود، چه ب«

درستی می خوانديد، اگر کمی بيشتر در  می گويم که اگر آن مقاله را ب خوبی است، منتھا برای سومين بار سؤال»کردند؟

راحت طلبی، حرم : اطراف نوشته دقت می کرديد، متوجه می شديد که جواب اين سؤال ھم در آن مقاله موجود است

سرا ھای متعدد و پر از زنان سيمين اندام شرقی و غربی، شراب، دست کشيدن از کار و تالش و فعاليت و خالقيت و 

پويندگی و از اين قبيل حرف ھا که سبب سقوط تمدن مسلمانان شد ھمه در مقالۀ دليل اين تغيير چيست قيد شده است ــ 

 نوشتم ياد کردم که فکر نمی "نواب دوست"در مقاله ای که خدمت آقای . اتی نموده امبعد از آن ھم در چندين مورد اشار

ديناميزمی در . چرا چنين سخنی را بر زبان راندم؟ چون اين تمدن پويندگی دارد. کنم تمدن غربی رو به تباھی برود

شما . سقوط کرد و از بين رفتبه ھمين دليل . تمدن امروزی وجود دارد که در تمدن آن دورۀ مسلمانان وجود نداشت

بيست روز از جای تان تکان نخوريد، در بستر بمانيد و تنھا بخوريد و بنوشيد، بعد از بيست روز ببينيد که چه اتفاق 

خالف بيست روز مسلسل روزانه يکی دو ساعت ورزش کنيد، بعد ببينيد که وضعيت شما چگونه . ھائی رخ می دھد

 و نوشيدند و خسپيدند و ديدند آنچه را که بايد می ديدند، وغربيانی که به گفتۀ خودغربيان مسلمانان خوردند. خواھد بود

ھدف ! در جھالت به سر می بردند، خود را خوار کردند و زحمت کشيدند تا اين که امروز در جھان آقائی می کنند

  ! عبرت گرفتن از تاريخ است، نه دشمنی با غربی ھا و دوستی با مسلمانان

کی از سخنان شما چنين استنباط می شود که گويا قصه ھای پيشرفت و ترقی و تمدن مسلمانان طی پنج قرنی که از ي

دورۀ طالئی تمدن مسلمانان خوانده می شود، دروغ است، چون به زعم شما اگر راست می بود، آن ھا به اين روز نمی 

که در ھر فرصتی آن ھا را ...  در تجمل و عياشی وتنبلی و غرق شدن! اين تصور نادرست است، دوست عزيز! افتادند

ياد نموده ام، علت از بين رفتن تمدن اسالمی شد، چيزی که شرق و غرب و شمال و جنوب و ھندو مسلمان و گبر و 

خود شما ھم، ! ترسا و يھود بدان باور دارند و بدان اعتراف می کنند، غير از يک مشت متعصب، يا يک مشت بی خبر

 علت سقوط تمدن اسالمی را از من سؤال نموده ايد، خود در سه سطر آخر صفحۀ دوم نوشته تان مختصر اما به با آن که

  ! طور دقيق به آن جواب داده ايد ـ ھمان جوابی را که من داده ام

شته که من با اين گفتۀ شما صد در صد موافق ھستم که نه تنھا در دوران خلفای راشدين دعوا ھا بر سر قدرت وجود دا

جھان اسالم، بعد از «: توجه کنيد. به اين نکته ھم اشاره شده است. بعد از آن ھم چنين دعوا ھائی موجود بوده است

فکر نمی کنم چيزی پيرامون گفته ھای » ...اختالفاتی که بر سرجانشينی پيامبر پديد آمد و نزاع ھای خونباری بعد از آن

  "!بارز صاحب" تنھا يک کمی دقت الزم بود، دوست بسيار عزيزم، جناب .شما در نوشته ھای من گفته نشده باشد

ولی دعوا ھای امروز را غربيان تجربه گرا در ميان خود با شمشير . دعوا بر سر قدرت و ثروت امروز ھم وجود دارد

نينی وضع کرده اند تا لھذا قوا. کمان حل نمی کنند، زيرا می دانند که حل دعوا ھا از اين راه به نفع شان نيستو و تير 

  . با استفاده از آن دعوا ھای خويش را، حتی اگر موقتی و نمايشی ھم باشد، حل کنند، مگر اين که آب از سر باال برود

. مسلمانان و خوش بختی غربيان انتخاب شيوۀ حل اين دعوا ھا برای رسيدن به قدرت سياسی استھای يکی از بدبختی 

ود و ديگران که برای کسب قدرت دست به شمشير بردند آموختند و دست از اين شيوۀ غربيان از تجربه ھای تلخ خ

مخرب برداشتند و مسلمانان تا امروز و با اين که خود عواقب ناگوار آن را با پوست و گوشت خود تجربه کرده و تجربه 

  . می کنند ھنوز ھم نياموخته اند که در کدام راه روان ھستند
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م سرا ھا و بخشش ھای ميليونی به ھر دلقک و مداح و رقاصه و دربار ھائی با اثاثيۀ سيمين و بلی اسراف و خرج حر

از کجا؟ از غارت ملت ھای ديگر و از غارت و استثمار مردم بدبخت و فقيری ! بايد ازجائی تمويل می شد... زرين و

ن را نبايد فراموش کنيد که من ھم، قبل از ولی شما اي! شما حق داريد. درون امپراتوری که نان خوردن خود را نداشتند

  .اين که شما اين مسائل را ياد کنيد، به گونه ای بدين مطالب تماس گرفته بودم

انکار اين حقيقت که در قرآن در رابطه با اخالق و ترحم و دلسوزی و گذشت و انفاق و يک سلسله مباحث سازندۀ ديگر 

يرفتن اين جنبه ھای دين، چون واقعت دارد، مسلمانان بدان عمل می کنند نپذ. سخن رفته است، از عھدۀ من خارج است

ھمين طور ترغيب مسلمانان به خردگرائی و . يا نمی کنند حرف ديگری ست، مخالف اصل نقد و تعھد به گفتن حق است

 برخی از سخنان در  مخالفت ھايم باۀمن يکی که جرأت انکار آن را ندارم ــ باوجود ھم... تعليم و تعلم و نرمخوئی و

  . اسالم

برخی از امراء و حکام جوامع اسالمی، البته به اين جنبه ھای دين، کسی زياد و کسی کم، توجه کرده امکانات تطبيق آن 

نتيجۀ ھمين نرمش و عقل گرائی و اخالق نيکو و گذشت و يکدگر پذيری آماده شدن بستر کارھای . ھا را مھيا نمودند

  .ختلف بود که منتج به پيدايش و رشد تمدن مورد بحث ما شدسازنده درعرصه ھای م

چقدر از سخنانی که در بارۀ نادانی غربيان و دانائی مسلمانان گفته شده است، راست يا دروغ است، من نمی توانم آن را 

تا نباشد چيزکی، "تعيين کنم ـ در واقع ھيچ کسی نمی تواند اندازۀ آن را معين کند؛ ولی به مصداق اين ضرب المثل که 

ی در مورد عقب ماندگی و پيشرفت اروپائيان و مسلمانان نوشته ئً، خاصتا وقتی خود غربيی ھا چيز ھا"نگويند چيز ھا

وقتی . استناد من بر اين حقايق نظر به رأی ديگران و تجربه و کمی تعقل است. می کنند، بايد حقايقی وجود داشته باشند

  !که رسوباتی از حقيقت در آن وجود دارد، من ھم می نويسم بسيارمی گويند بسيار و می بينم 

اگر توجه می کرديد، من . برداشت ھا از قرآن مختلف است، زيرا قرآن يک بخش از زندگی انسان ھا را احتوا نمی کند

يا امر را اگر يکی يک توصيه ... در جائی از نوشته ام ياد نموده بودم که قرآن ھم کتاب جنگ است ھم کتاب صلح و

برجسته می کند و با تمام قوت در اجرای آن ھمت می گذارد، ديگری در جای ديگر آموزه ھا و دساتير ديگرش را 

اگر مال عمر و بغدادی و سياف و گلبدين و خمينی و فضل الرحمانی داريم، جنيد . برجسته می سازد و بدان عمل می کند

ھروردی و معاذ و خضرويه و داوود و موالنای بلخی و و الالی بغدادی و  شبلی و ادھم و بسطامی و عطار و س

بد است اين ميدان بزرگ را فقط از يک گوشۀ تاريک آن تماشا . ھمه پروردۀ ھمين مکتب ھستند. نيز داريم... غزنوی و

يزھای خوب و کنيم ـ نه تنھا اين ميدان را که ھر ميدانی را؛ زيرا در ھر ميدانی در کنار چيز ھای بد و ناخوشايند چ

   .خوشايندی ھم وجود دارند

يکی، برداشت ھا از يک مطلب خاص در اسالم به حد : وضعيت سی ـ چھل سال اخير ما ھم بر می گرد به دو مسأله

  . افراط، و ناديده و ناشنيده گرفتن مطالب ديگر آن؛ و دو، تظاھر به اسالم و فريبکاری

د که روز و روزگار ما را سياه نموده اند، کسانی مانند مجددی ھا و گيالنی ھا امثال اين ھا نيستن... تنھا طالب و داعش و

نيز ھستند که ما را به خاک سياه نشانده اند؛ يکی با فريب و تظاھر و ديگری با ... و ربانی ھا و سياف ھا وخليلی ھا و

 بار در دين نيستم، ولی جانب من منکر وجود سخنان خشونت. تمرکز به پاره ھای زبر و تفسير ھای خشونت بار دين

  .ديگر آن که چنين نيست، چيزی نيست که ما منکر مرغوبيت و خير و صالح آن باشيم و نتوانيم آن را توصيه کنيم

از زمان شروع آن در سرزمين ھای [با اين نظر تان ھم موافق ھستم که کار روی مسائل فلسفی و علمی از آغاز خالفت 

اما با اين ھم . ی مجاز بود که نھاد فکری دين و اقتدار سياسی زير پرسش قرار نگيردئ آنجاتا امروز فقط تا] اسالمی
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ًدوره ای به وجود آمد که نه به شکل تمام و کمال و مستمر، بلکه در برش ھای زمانی متفاوت و بعضا کوتاه در مکان 

  .تر چنين حرکت مثبتی وجود داشته استھای مختلف، گاھی بيشتر و گاھی کم

ن، دانشمندان وعلمای شرق و غرب در نوشته ھای متعدد من قبل بر اين آمد، فاکت ا آن چه ازمؤرخان، مستشرقۀمھ

چه فاکت ھائی از اين بيشتر و معتبر تر که خود اروپائيان به آن ھا . ی ھستند که ما نبايد آن ھا را نا ديده بگيريمئھا

  . معترف ھستند

ھدف گفتن مقدمات حاالت و وضعيت ھائی بود برای انديشيدن به . شته نبودگفتن جزئيات و دقائق موضوع ھدف نو

  ! ًوضعيتی که فعال ما با آن سر دچار ھستيم ـ برای گرفتن عبرت و کردن کاری برای رھائی از آن

الۀ تمام نکته و گفته فقط درھمين يک سخن خاتمه پيدا می کند؛ که به ھمين دليل از بحث بيشتر روی ھدف از نوشتن مق

  .ًدليل اين تغيير چيست، با آن که مقاله ای در اين بابت قبال تھيه شده بود، صرف نظر می کنم

بين " داد و ستد"انتقال آن ھا به اروپائيان به نظر من ... ترجمۀ کتاب ھا از زبان ھای يونانی و ھندی و سريانی و

من اين آموزش و چنگ انداختن به فرھنگ يک . باشدمسلمانان و سائر مردمان، از ھندو و يھود گرفته تا عيسويان می 

ديگر را داد و ستد می نامم، اگر شما نام بھتری برای آن سراغ داريد، بنويسيد تا در نوشته ھای بعدی خويش از آن 

  .استفاده نمايم

جريان جنگ بيشتر پول ھائی که از راه ھای گرفتن باج و خراج و جزيه و غارت ھا در . ًنظر شما کامال درست است

ًمن با شما در اين مورد کامال ھمنوا . ھا به دست می آمد، خرج مصارف بی نھايت سنگين و بی جای دربار ھا می شد

يکی از دالئل فروپاشی تمدن اسالمی، قسمی که بار بار گفته ام، ھمين بيداد شاھان و حکام و امراء از يک طرف . ھستم

اعمالی ناپسند و ظالمانه ھميشه مورد انتقاد من بوده است و ھميشه مورد چنين . و بيھوده خرج کردن ھا بوده است

  !انتقادم خواھد بود

 تان در واقع ھمان چيز ھائی را شرح می دھد که من به دفعات در نوشته ھای اخير آن ھا را ۀبند آخر صفحۀ دوم نوشت

خسته ھستيد و وقت کافی نيز برای نوشتن و ًتکرار آن فکر می کنم الزم نباشد، خصوصا برای شما که . ياد نموده ام

  !    خواندن نداريد

 کشور ھا در حدود و جغرافيای ۀمی خواھم ھم. وری ھا نيستمتمن ھيچ وقت طرف دار تشکيل و به وجود آمدن امپرا

و کشور خود به کار و بار و زندگی خود مشغول باشند و روابط کشور ھا ھم بر بنياد احترام متقابل و ھمزيستی 

  ! ھمکاری باشد

چنان وضعيتی ناگواری که شما فرموده ايد، ھمراه با تبذير و مبارزه بر سر قدرت در . سخنان طبری را ھم تأئيد می کنم

اگر به ھر مسأله و مطلب . در نوشته ھای من ھم اشاراتی به آن ھا شده است. دوران خلفای راشدين ھم وجود داشت

ئيات آن پرداخته می شد، که از قدرت من بعيد است، ھم به زمان زياد و ھم به  جزۀ سالۀ اسالم با ھم١۴٠٠تاريخ 

من اين ھا را می دانم و ھم می دانم که بعد از خلفای راشدين از دست خود مسلمانان بر سر . حوصلۀ کافی احتياج بود

نين نقاط تيره و تاريک در واقع اين چ. چنان وضعيتی ھرگز طرف تأئيد من نيست و نخواھد بود. مسلمانان چه رفت

تاريخ اسالم را به دليلی که به شکلی از اشکال باالی زندگی ما مردم افغانستان نيز اثرات منفی گذاشته و می گذارد، من 

  .ھميشه بخشی از معايب تاريخ اسالم دانسته انتقاد کرده ام

من » ...ه ناگزير شوند که به اسالم بپيونددشرايطی وضع کرده بود تا اھل ذم) تعھد(اسالم برای اھل ذمه «: می فرمائيد

  می خواھم شما کمی دقيق تر در اين باره صحبت کنيد و بگوئيد که اسالم اين شرائط را وضع نموده بود، يا مسلمانان؟ 
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ی ھای يک ای اسالم نوشت ـ ھمين گونه گژ روھر کاری را که ھر مسلمان خالف تعاليم اسالم انجام می دھد، نبايد به پ

انديشه و مکتب چيزی . به حساب آورد...  به نام را نبايد به نام کمونيسم يا سوسياليسم وت کمونيست و سوسياليستشم

بعد از پايان جنگ ھای صليبی آنگاه که اجساد مردگان روی زمين ! ست و کار پيروان يک انديشه و مکتب چيز ديگری

 ھم بر روی زمين افتاده است، آن را بر می دارد و با خود به افتاده بود، صالح الدين ايوبی متوجه می شود که صليبی

می ) يادم نيست چه چيزی بود( درون خيمه می برد و روی ميزی در کنار آن چه برای مسلمانان مقدس شمرده می شود

ھائی از به گوشه ... ھمه يکسان نبودند. با چنين مدارا و سعۀ صدر چطور می توان ميان رعايا تبعيض قائل شد. گذارد

واقعيت اين است که صليبيون کاتوليک ... ھمزيستی لذت بخش بود«: نوشتۀ خانم مانجی يکبار ديگر رجوع می کنم

 اين ۀھم» ...اما مسلمانان اين اجازه را می دادند. اجازه نمی دادند يھوديان و حتی مسيحيان رافضی، به دين خود بمانند

 از تاريخ اسالم بود ـ از تاريخ ھای ديگر، چون مورد بحث هنه در آن برھبرخورد ھا نتيجۀ نبود برخورد برتری طلبا

  !نيامده استنبودند، صحبتی به ميان 

بود و کسی که خود را با فلسفه مشغول ... کار ھای فکری فارابی ھر چه بود، ادامۀ کار ھای فيلسوفان يونانی و ھندی و

حرف ديگران . د در باب فلسفه تأليف می نمايد، بايد فيلسوف باشدمی سازد و نظريات فلسفی ارائه می کند و آثار متعد

را عبارت به عبارت نقل کردن تقليد است، ولی بررسی کار ھای ديگران و نظر دادن در بارۀ آن ھا يا آن ھا را تکميل 

نديشه ھا زادۀ ا. ھيچ انديشه ای از يک مغز، ھر قدر ھم که آن مغز جوشان باشد، فوران نمی کند. کردن تقليد نيست

  ...و. انديشه ھا ھستند

  :يادآوری شما در بارۀ وجود تبعيض را از دو ديدگاه مورد مداقه قرار می دھم

نمی گويم در دوران مسلمانان ھيچ وقت . ـ شما محترم از يک گوشه به تاريخ اسالم نگاه می کنيد و من از ھر گوشه ای

در يک حکومت برای پيش برد کار وزارت گماشته می شود، بايد داشت، اما وقتی يک يھودی . تبعيضی وجود نداشت

يا يک عالم و دانشمند مورد حمايت دولتی قرار می گيرد يا در شھر ھا . بپذيريم که در آن حکومت تبعيضی وجود ندارد

ا تبعيضی بايد قبول کنيم که در آن ج... محالت خاص و ھم کليسا و مکتب و مدرسه و دير برای مسيحيان وجود دارد و

شما از ھزار و دو صد سال قبل شکايت داريد، آيا ھمين امروز . بدان شکلی که در ذھن ما خطور می کند وجود ندارد

در اروپای آزاد و دموکرات و بانی حقوق بشر و نمی دانم چه و چه شما حرکات تبعيض آميز را، چه در ميان مردم و 

  د؟چه از سوی برخی از مسؤولين امور حس نمی کني

بحث ھای من در مورد خود دين، به .  انديشه ھای عرفانی در نوشته ھای مورد نقد شما چيزی نگفته امۀمن در بار

من در . افکار من عوض نشده اند. شما می دانيد من در مورد اديان چگونه فکر می کنم. خصوص تماميت دين ھم نيست

از روی نوشته ھای صد ھا نويسنده و مؤرخ شرقی و غربی و مورد يک برھه از تاريخ مسلمانان ياد نموده ام؛ آنھم 

  . نه قصد دفاع از اسالم را داشته ام، نه قصد تھاجم به غرب و مسيحيت را. مسلمان و غير مسلمان

حتی غزالی، متفکری در بغداد، که فيلسوفان را در «: توجه کنيد.  در مورد تصلب فکری غزالی من ھم اشاره نموده ام

، ولی در کنار ذکری اسم اين شخص ...)مقالۀ دوم دليل اين(» ...متھم می کرد] کفر گوئی ـ سديد[ناقض گوئی بغداد به ت

من از ابن رشد که از زنان دفاع می کرد ـ در آن زمان، و ابن ھثيم و يک دنيا فيلسوف ديگر جھان اسالم نيز ياد کرده ام 

  !م ياد می کرديدای کاش از آن ھا ھ. که مانند غزالی فکر نمی کردند

به اصطالح اسالمی ھم تا جائی که فضای آزاد ۀ فالسف. با شما موافق ھستم که فلسفی فکر کردن فضای آزاد می خواھد

، ...برای شان ميسر بود، به انديشه کردن و خلق نظريات جديد، حال نه صد در صد در امتداد انديشه ھای افالطون و

  . پرداختند
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 و در هاين ھا فيلسوف، به نوب:  اين ھا آزاد انديشان را به اين باور وادار ساخته است که بگويندکتاب ھائی بی شماری از

اگر ھزاران انسان آن ھا را به عنوان فيلسوف می شناسند، يک نفر مانند آرامش دوستدار اگر . جای خود، بودند

ی علمی ـ فرھنگی مسلمانان در قرون وسطی نپذيرفت، مشکلی ايجاد نخواھد کرد؛ زيرا کسان ديگری ھستند که ھم برتر

لمانی بدانيد، اشما می توانيد، اگر . بر اروپائيان را قبول دارند و ھم  فيلسوفان اسالمی را به صفت فيلسوف می شناسند

 لمان در جديد ترين شمارۀ اين مجله با پروفيسور الکساندر فلوريس را بخوانيد که نه تنھا بهامصاحبۀ خبرنگار شپيگل 

وجود فيلسوفان مسلمان باور دارند، بلکه به برتری فرھنگی ـ علمی مسلمانان برغربيان در قرون وسطی نيز تأکيد می 

  :برشی از اين مصاحبه را که يکی از دوستان بسيار عزيز لطف نموده برايم فرستاده اند در زير نقل می کنم. نمايند

Über Jahrhunderte war die islamische Gesellschaft der westlichen wissenschaftlich und 

kulturell weit überlegen. Wieso kehrten sich die Verhältnisse um? Alexander Flores 

über das Erbe, das den Nahen Osten bis heute prägt. 

 

SPIEGEL: Herr Professor Flores, den kometenhaften Aufstieg der islamischen Welt im 

Mittelalter führen manche Historiker auf die Toleranz und Aufgeschlossenheit muslimischer 

Philosophen zurück. In der Neuzeit wurde das einst bestaunte Morgenland von Europa 

überholt. War die wissenschaftliche Neugier verloren gegangen? 

Flores: Ich halte die Ausgangsthese für falsch. Die intellektuelle Entwicklung war zwar 

enorm, aber nicht Grund des Aufstiegs. Den sehe ich in der realhistorischen Entwicklung. In 

kurzer Zeit entstand ein riesiger einheitlicher muslimischer Herrschaftsbereich - und die 

Sieger waren so schlau, von den eroberten Kulturen und den Nachbarn zu lernen. 

SPIEGEL: Erst die wirtschaftlich-militärische Dominanz hat also die Kräfte freigesetzt für 

kulturelles Schaffen? 

  

ًضمنا بدين وسيله از اين دوست عزيز قلبا تشکر می کنم ً!  

  

ختلف ھستند، اما جھان و انسان به پيش می روند و از روی حقايق آرام آرام پرده ھا به کنار کشيده می برداشت ھا م

  !شود، ولی آن وقت ھا ما و شما نخواھيم بود، شايد حتی قصۀ ما نيز، دوست عزير

٠١/٠٢/٢٠١٧  

 


