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تکرار مکررات!!
ً
اصوال ،و حداقل به دو دليل ،وقتی کسی مورد سؤال قرار می گيرد ،بايد جواب پرسنده را بدھد ،يا توضيحاتی پيرامون
نکات مبھم ارائه کند .اين دو دليل عبارتند از :يکی قبول مسؤوليت در برابر آنچه انسان گفته يا نوشته و ديگری ادای
احترام به خواننده ای که با مشکلی در ارتباط با نوشته رو به رو شده است.
اما رعايت اين دو اصل با تأسف ھمه وقت و ھميشه نه مسير است و نه الزم ،به خصوص زمانی که پيرامون يک مسأله
به کرات صحبت شده باشد ،يا سؤال و نقد چندين بار به اشکال گونه گون مطرح و يا پاسخ گفته شده باشد.
اين که چرا نوشتۀ "دليل اين تغيير چيست" ،و توضيحات بعدی قناعت برخی را ،از جمله قناعت جناب "بارز" صاحب
محترم را فراھم نکرده است ،تا آن جا که به من مربوط است ،يقينا ً نقص در برداشت ھا و نقص در شيوۀ بيان و قلم من
نبوده است .نوشته ،در اطراف ھر مطلبی که الزم بوده است ،به گونه ای تماس گرفته است .تنھا چيزی که الزم بود ،به
عقيدۀ من ،بايد خواننده قبل از خواندن مقاله ذھنش را از قضاوت ھا يا باور ھائی که سبب کندی ادراک می شود ،خالی
می ساخت ،يا نوشته ھا را با دقت تمام و مکث روی ھر کلمه و عبارت و جمله و بند می خواند...
بدون استثناء تمام خوانندگانی که پيرامون آن نوشته نظر داده اند ،انسان ھای باھوشی ھستند .باورم نمی شود که برخی
از سؤال ھا يا نظريات آن ھا پيرامون آن نوشته از روی کند ذھنی يا ھوش کم باشد ،زيرا من با نوشته ھای تمام منتقدان
و جويندگان معلومات بيشتر آشنا ھستم و می دانم که اين ھا چگونه به ژرف ترين مطالب و به خرد ترين مسائل توجه
دارند و ھمواره کوشش می کنند تا منيمال ھا را ھم ببينند و ھم ناگفته نگذارند.
وقتی جناب "بارز" صاحب محترم ،با آن ھوش استثنائی می فرمايند که آقای "فروغی" چون خود مسلمان است و از آن
جائی که در يک کشور اسالمی به دنيا آمده و زندگی می کند ،در مورد تمدن اسالمی زير تأثير اين دو عامل قرار گرفته
و ناگزير آن چه را که برای خود وی و برای ايرانيان و مسلمانان جھان خوش آيند است مطرح می کند و من ]سديد[
نظريات او را برای تقويب گفتار خود نقل می کنم ،پندار من اين است که نوشتۀ "دليل اين تغيير چيست" و نوشته ھای
مرتبط بدان را به درستی و تأمل نخوانده اند ،چرا که من در آن نوشته ھا بسيار بيشتر از مستشرقين و از دانشمندان و
تاريخ نگاران غير مسلمان و غير شرقی ياد نموده ام تا از تاريخ نگاران و دانشمندان مسلمان و شرقی!
درجائی ھم اين مطلب را به صراحت ياد نموده ام که "اگر يک نقل قول از يک مسلمان آورده شده است ،نقل قولی ھم
از يک غيرمسلمان آورده می شود ،تا نگوئيد که مسلمانان بايد راجع به خود نظر مساعد داشته باشند و...
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اگر جناب "بارز" صاحب محترم يکبار ديگر به نوشتۀ "دليل اين تغيير "...و نوشته ھای مرتبط مراجعه کنند ،مطمئناً با
چنين تذکری رو به رو خواھند شد!!
ذکر اختالفات بر سر جانشينی پيامبر ،در صورتی که من آن را با اين عبارت» :جھان اسالم ،بعد از اختالفاتی که بر
سرجانشينی پيامبر پديد آمد و نزاع ھای خونبار بعد از آن «...قبالً ياد نموده باشم ،ھم نشان از آن دارد که ايشان نوشته
ھای مرا دقيق نخوانده اند.
يا اين برش از نوشتۀ مرا» :با اين نظر تان ھم موافق ھستم که کار روی مسائل فلسفی و علمی از آغاز خالفت ]از
زمان شروع آن در سرزمين ھای اسالمی[ تا امروز فقط تا آنجائی مجاز بود که نھاد فکری دين و اقتدار سياسی زير
پرسش قرار نگيرد«.
يا اين برش را» :اما با اين ھم 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 ھای مختلف ،گاھی بيشتر و گاھی کمتر چنين حرکت مثبتی وجود داشته است«.
يا به اين نکته» :برداشت ھا از قرآن مختلف است ،زيرا قرآن يک بخش از زندگی انسان ھا را احتوا نمی کند .اگر توجه
می کرديد ،من در جائی از نوشته ام ياد نموده بودم که قرآن ھم کتاب جنگ است ھم کتاب صلح و ...اگر يکی يک
توصيه يا امر را برجسته می کند و با تمام قوت در اجرای آن ھمت می گذارد ،ديگری در جای ديگر آموزه ھا و دساتير
ديگرش را برجسته می سازد و بدان عمل می کند «.نيز به درستی توجه نکرده اند!
و با اين يادداشت ،که برای نکته سنجان و تيز ھوشان گويندۀ خيلی از مطالب و مسائل است» :تاريخ اسالم پھلوھای
مکدر و سياه ھم دارد«.
يا اين سخن را» :اگر کمی بيشتر در اطراف نوشته دقت می کرديد ،متوجه می شديد که جواب اين سؤال ھم در آن مقاله
موجود است :راحت طلبی ،حرم 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 بعد از آن ھم در چندين مورد اشاراتی نموده ام .در مقاله ای که خدمت آقای "نواب دوست"
نوشتم ياد کردم که فکر نمی کنم تمدن غربی رو به تباھی برود .چرا چنين سخنی را بر زبان راندم؟ چون اين تمدن
پويندگی دارد .ديناميزمی در تمدن امروزی وجود دارد که در تمدن آن دورۀ مسلمانان وجود نداشت .به ھمين دليل سقوط
کرد و از بين رفت«.
و يا اين مطلب را» :درمقالۀ من تاريخ آغاز کارھای سازندۀ مسلمانان از زمانی ذکر شده است که عباسيان روی کار
آمدند .قبل از آن چه در زمان پيامبر و چه در زمان خلفای راشدين و چه در دوران بنی اميه فضائی به وجود نيامد که
مسلمانان بتوانند از بدويت خارج گردند .چرا که سخت گيری دينی زياد بود و غير از آن مسلمانان غير از قرآن ھيچ
کتابی را اجازه نمی دادند که خوانده شود .پندار چنين بود که ھمۀ علوم و ھمۀ اسرار ھستی در قرآن مضمر است و
وقتی چنين کتابی در دسترس ما قرار دارد نيازی به ھيچ کتاب ديگری نيست .بنابراين به عقيدۀ من اگر جناب "بارز"
صاحب نوشتۀ مرا دقيق مطالعه می فرمودند ،نمی گفتند که آقای "سديد" باور دارند که بعد از خلفای راشدين در تمام
آن دوره ھا جوامع اسالمی نسبت به جوامع کاتوليک درغرب در جھت مثبت پيش رفته و متمدن تر بوده«...
از اين گونه يادداشت ھا در اصل نوشته و در متمم ھای آن زياد وجود دارد که اگر روی آن دقت صورت می گرفت،
خيلی از پرسش ھا خود به خود حل می شدند و لزومی به تذکر يا سؤال مکرر ديده نمی شد.
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بنابراين توقع من از جناب "بارز" صاحب محترم اين است که قبل از سياه کردن صفحات متعدد يک بار ديگر نوشته
ھای مرا به دقت ،به آرامی ،با ذھنی که از ھرگونه پيش داوری ھا رھا شده باشد ،بخوانند .مطمئن ھستم که خيلی از
ابھامات حل می شوند و ضرورتی به پلميک و تکرار مکررات ديده نخواھد شد.
من يادآوری اين نکتۀ بسيار مھم را ضروری می دانم که در ذھنی پر از مطالب معين و مشخص و مطلق ،يا ذھنی که
درھای آن به کلی بسته شده باشد ،جائی برای حرف ھای نو وجود ندارد! ذھن را بايد آزاد کرد تا از بلندی ھا به ھر
پديده ای ھمان گونه که ھست ،سياه يا سپيد ،خوب يا بد ،بزرگ يا کوچک ،مضر يا مفيد و ...نگاه کند و بدون مانع آن
چه را می بيند ،ھمان گونه که ھست ،بيان کند .از طرفی برای حرف ھای تکراری يا حرف ھائی که ثمری از آن عايد
نگردد ،فکر نکنم آدم ھای ھوشيار ،خواه خواننده و خواه نويسنده وقت خود را ضايع کنند!
سالمتی تان را ھميشه آرزو می کنم" ،بارز" صاحب محترم
٢٠١۵/٠٢/٢٠
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