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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ مارج ١٧
  

  بھانه ای برای تکملۀ باقی مانده ھای دليل اين تغيير چيست
  بخش پنجم

  
اين جمله ". حسوب شده دارای عقل و عقالنيت ھستندو کاتوليک ھا نيز با ھمه صفات زشت و بد شان در زمرۀ انسان م"

می خواھم عرايض خويش را پيرامون آن نوشته .  عنوانی من به کار رفته است"بارز صاحب"در آخرين نوشتۀ جناب 

  :  ًبا جواب ھمين جمله ذيال آغاز کنم

 خاص است؛ از پنج ۀدورصحبت از يک "! ھستند"است، نه از " بودند"من از امروز حرف نمی زنم؛ سخن از ) يک

اگر اشاره ای به زمان ھای قبل يا بعد از اين دوره شده است، برای آن بوده که بحث . صد سال، نه قبل و نه بعد از آن

تکميل شود؛ اشاره ای که تا حدودی زياد مربوط به بحث نبوده است، ولی به گونه ای برای تبيين يک سلسله ابھامات و 

  .ای احتمالی الزم شمرده می شدتفاھم ھوءپيشگيری از س

بودن ارباب کليسا، چنان که نوشته می کنيد، در آن دوره معتقد ھستيد، دعوا بر سر " زشت"و " بد"وقتی به ) دو

مقايسه نموده ايد که بدی و زشتی آن ھا به شما به اثبات " چه"و با " که"چيست؟ شما ارباب کليسا را در آن دوره با 

  ن به اين نتيجه از ھمان راھی نيست که من بدان رسيده ام؟آيا رسيد. رسيده است

من در انسان بودن ھر موجودی که دارای ھيأت انسانی است، ولی در برابر ديگران شيوه ھای غير انسانی پيشه ) سوم

ھی ِمی کند و حقوق و آزادی ديگران را محو و معدوم می سازد و در صدد بھره بردن از حاصل زحمت پريشان حاالن ت

ِدست ستم ديده است، علی الخصوص با آنانی که از راه رياء و فريب و به نام دين و خدا و پيامبر و ايدئولوژی و خدمت 
و از اين قبيل حرف ھا سبب گمراھی مردم و بدبختی ملت ھا می شوند، انسان ھائی که تنھا و تنھا به خود فکر می کنند 

النيت شان قدر مورد عقل و ع. م نيستند، ھميشه ترديد داشته و ترديد دارمو به ھيچ وجه در فکر اصالح حال عامۀ مرد

يکی اين که ادراکات عقلی شان به حدود و ميزان ھای متفاوت محدود بوده است؛ ديگر، عقل شان : ھم دو تصور دارم

ت و اخالق حميده ًاساسا محدود نبوده، ھمه چيز را به درجات باال و ضروری می دانستند، اما چون دارای خلوص ني

نبودند و غم و درد سائر انسان ھا را غم و درد خود نمی دانستند، از طرفی منافع مادی و حس جاه طلبی شان ايجاب می 

ًبناء تالش شان پيگير، از روی . کرده که حقايق را بيان نکنند، نمی خواستند حقايق، حتا حقايق بديھی را بر زبان بياورند

 بوده است که مردم را در جھالت نگه دارند، زيرا باال رفتن سطح آگاھی و دانش مردم سبب غرض و ھدفمندانه ھمين

چنين پيش بينيی ھمراه به حقيقت در مورد تمام . بسته شدن دکانی که ارباب کليسا به نام دين باز نموده بود، می شد
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چنين عقلی را من به تأسی از . سيده استمھتران اديان و در ھر دوره ای با صد ھا تجربۀ ملموس و محسوس به اثبات ر

از آن استفاده " مطلوب خود"می خوانم که انسان ھای خود محور تنھا برای بر آورده ساختن " عقل مسموع"غزالی، 

  . می کنند

اگر ارباب دين در آن دوره صاحب عقل سليم می بود، يا با صدق و صفا، رھا از رياء، می خواست حقايق ھستی را 

ًھيچ وقت گاليله ھا را تحت تعقيب قرار نمی داد، به محکمه نمی کشاند و جبرا وادار به توبه نمی کرد، کتاب دريابد، 

آباء کليسا را در آن زمان ... ھای شان را نمی سوزاند و جردانو برونو ھا را اعدام نمی نمود و زنده زنده نمی سوختاند و

 وجدان خواندن، اگر خرد و منطق خود را به کار بگيريم، به اين صاحب عقل و خرد و سالک راه حق و حقيقت و دارای

معنا است که گاليله ھا و برونو ھا مردمان تھی مغز و بی خرد و رياکار و آلوده و چرکين دل و بی وجدان و ستمگر 

  ! بودند

ن و خبير، بايد نشانۀ دمخواران وی با گاليله ھا و برونو ھا، مردان با دانش و روشن ضمير و روشن بيآدشمنی پاپ و 

اختالف فکری، تفاوت در برداشت ھای دينی و دنيائی و توفير در شناخت ارزش ھا و غير ارزش ھا ميان اين دو دسته 

  . از انسان ھا، و بود و نبود قوۀ عقل و فضل و فضيلت در آن ھا بوده باشد

 و بينش صائب و عقل سليم برای درک و ھر دوی اين دسته را، چون تفکر واحدی نداشتند، نمی توان صاحب فضيلت

تنھا يکی از اين دو دسته انسان ھا می تواند از نظر . شناخت واقعيت ھای بالقوه و بالفعل و وجدان پاک و انسانی خواند

          !            واگذار می شوم"بارز صاحب"انتخاب آن را به شما، جناب ! خردمندی و داشتن عقل قابل تأئيد باشد ـ نه ھر دو

حقيقت محرز نھفته در بطن نظريات گاليله و . عقل سليم انسان ھا از روی آنچه انتخاب و عمل می نمايند، معين می شود

کروی بودن زمين حقيقتی بود که مردان صاحب دانش در آن دورۀ معين از آن طرح . برونو از نظر کليسا نادرست بود

ّ، ولی ارباب دين و کليسا، نه تنھا اين سخنان مسلم را نمی پذيرفت، که ھم سخن می گفتند و ھم پشتيبانی می کردند

  . صاحبان آن را به سخت ترين شکل عقوبت می کرد و مورد انواع گوناگون آزار و اذيت نيز قرار می داد

 کليسا آن کوشش. عقل تنھا برای انسجام و تنظيم باور ھا نيست، بلکه برای ساختن يا به وجود آوردن باورھا نيز است

 کند، کاری نداريم، تنظيم، تفسير و تأويلًبود که باور ھای عيسای مسيح را، به درست بودن يا درست نبودن آن فعال 

زياده تر از اين را گناه و تشبث در کار خدا می خواند ــ بازھم مانند رھبران تنگ نظر و استفاده . مانند مفسرين مسلمان

.  فکری برای بيان برخی از ابھامات در دين را غير دينی می دانندۀحد اعالی قوجوی مسلمانان که به کار گيری 

معذرت پاپ بعد از قرن ھا از بشريت، به دليل مخالفت با گاليله ھا و به دليل آزار و اذيت آن ھا، نشان دھندۀ اشتباه 

ه و علم ھستند، به چيزی به نام مردمان امروز، آنانی که صاحب ھوش و تجرب. بود... کليسا در مورد مرکزيت زمين و

باورمند ھستند؛ خالف آن چه ارباب کليسا در آن دوران می پنداشتند؛ مانند بسياری از ) relative truth" (صدق نسبی"

  !  دين خويان متعصب و مطلق گرا يا دکاندار در طول تاريخ اسالم

ھيتلری دارای ھر نوع دانش پيشرفته علمی، ھنری و لمان افاشيست ھای ايتاليا پيرو موسولينی و نازيزم : "می گوئيد

ادبی، در دنيای معاصر بودند ولی با آن ھمه درک و دانش کوره ھای آدم سوزی ايجاد کردند و مرتکب وحشتناک ترين 

و شود آن ھا را فاقد عقل  پس آيا با آن رفتار و کرداری که از خود نشان داد اند می. جرم و جنايات در حق بشريت شدند

  "   عقالنيت دانست؟

از چه چيزی؟ درک از پول درآوردن از " درک" محترم در اين خصوص اين است که "بارز صاحب"سؤال من از شما 

ناشائسته ترين راه ھا، درک از کارآئی دروغ برای فريب خلق ھا، درک از سلطه جوئی از راه نظامی گری و جنگ و 

ران به قيمت ريختن خون ميليون ھا انسان و ويرانی ده ھا ھزار شھر و اعمال زور، درک از اشغال سرزمين ھای ديگ
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ده، خود را برتر و ديگران را نااھل و زبون و پست دانستن، ميليون ھا انسان را بنده و اسير خود ساختن، خواب 

گران تحميل نمودن نام انسان و ملت و نژاد برتر به ديه حاکميت بر جھان را ديدن، عقايد و باور ھای چرکين خود را ب

  ؟ درک از چه؟...يا

ه سائر ھمفکران و ھمطرازان شان، من ھيچ اگر از اين منظر به صاحبان افکار فاشيستی و نازی ھا نگريسته شود، يا ب

اختالفی ميان اين ھا و آن ھائی که به زور يا از راه حيله گری و يا دين فروشی روی سينۀ مردم نشسته و مردم را وادار 

  . به قبول افکار شان نمودند يا می نمايند، نمی بينم

:  فالسفه و متکلمان مسلمان بر آن تأکيد ورزيده اندعقل از نظر من، در قدم اول و پيشتر از ھمه، ھمان عقلی است که

 آن ميان امور زشت و زيبا فرق گذاشته ۀوسيله تواند ب ی  كه انسان می نيروئی يعن، انسانۀلياوت وسالمت فطرت حص"

  ." ھا را از ھم باز شناسد آن

فاه و خوشبختی و سکون و آسايش ھرعقل ديگر، اگر اين عقل در انسان موجود نباشد، نمی تواند به تمام معنا سبب ر

ساختن بنا ھای عظيم و زيبا و پرابھت، توليد انبوه، سطح باالی صادرات و ھر گونه مقدمات . انسان به معنای کل گردد

و تمھيداتی ديگر برای زندگی بھتر و آرام تر، در صورتی که ميان امور زشت و زيبا و اخالقی و غير اخالقی، يا کار 

، عقلی که سبب تمييز انسان )عقل غريزی: به قول فارابی(ھذب فرقی گذاشته نشود، نبايد به عنوان عقل ھای مھذب و نام

  .      از حيوان می گردد، پنداشته شود

م را می شکافد تا وشکی ندارم که يکی از بارز ترين خصوصيات عصر ما ھمانا عقالنی بودن آن است، اما عقلی که ات

بسازد که با يک ضربه ميليون ھا انسان را به ھالکت برساند، ھرچند عقل يا نيروی دريافت با استفاده از آن سالحی 

است، عقلی نيست که جای عقلی را که می خواھد به توضيح چيستی و چگونگی کھکشان ھا بپردازد و ھر روز پرده 

 باالترين ھدفش می باشد، يکی ای از روی ناشناخته ھا برای بھبودی زندگی ھمۀ انسان ھا بر دارد و خدمت به انسان

  .دانسته شود

عقل موسولينی و ھيتلر در رديف عقل ابزاری و عقل جزئی ارباب دين قرار دارد، در مراحل و منازل مختلف، که به 

  !  ھيچ صورت و تحت ھيچ شرطی به سود بشريت نيست ـ زيرا عقل عدل پرور نيست

و . ًيم که من کماکان به ھمان چيز ھائی که قبال نوشته ام، ايستاده ھستمدر رابطه با دومين نکتۀ مورد نظر تان بايد بگو

می گويم که دانشمندان مسلمان در آن دورۀ خاص در سر زمين ھای اسالمی، به خصوص در اندلس و مصر، آزادی 

رم اندوختن  خاصی سر گۀبيشتری نسبت به اروپائيان برای کار فرھنگی و علمی و فلسفی و تحقيقی داشتند و با عالق

چنين امری نشانۀ عقالنيت و فھميدگی محافلی به خصوصی در جھان اسالم نسبت به حلقات دينی و غير دينی . علم بودند

بارز "فراموش نشود که اين ارزيابی ارزيابی من نيست، جناب . مطرح در اروپا بود، ھرچند دنبال آن گرفته نشد

  . ده ھا نويسنده و مؤرخ و شرق شناس غربی با ذگر مآخذ بيان داشته اممن اين نظر را به استناد گفته ھای ! "صاحب

تباين ھا و تماثل ھا ميان اسالم و . در ارتباط به برتری اين دين بر آن دين، من تا ھمين لحظه حرفی بر زبان نياورده ام

ھم تفاوت ھا و ھم تماثل ھا . استمسيحيت را نمی شود نا ديده گرفت يا منکر شد، با آن که به گفتۀ شما منشأ آن ھا يکی 

علل و انگيزه ھای خاصی دارند که نه موضوع بحث من بودند و نه من می خواھم در اين جا پيرامون آن ھا صحبتی 

  . داشته باشم

اين را ھم نبايد فراموش کنيم که . منکر پيشرفت غرب در حال حاضر و در گذشته، قبل از ظھور دين اسالم، ھم نيستم

، برای Menon" مه نون" صفحه ئی افالطون به نام ٨٠ ـ ٧٠نی مانند افالطون، حسب مقدمه ای در رسالۀ دانشمندا

کسب دانش و علم رنج سفر به مصر و سيسيل و سر زمين ھای شرق ميانۀ فعلی را متقبل شده بود که حکايت از وجود 
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که تمدن مصر و جزيره کوچک سيسيل و معنای اين سخن اين است . فرھنگ و تمدن غنی تر در اين مناطق می کند

کشور ھای مانند سوريه و عراق کنونی و قسمت ھای جنوبی ترکيۀ فعلی کھن تر از تمدن بسياری از کشور ھای آسيائی 

  . و افريقائی به شمول يونان و روم بوده است؛ چنان که خود اروپائيان ھم به اين امر معترف ھستند

، منطقه ای در مرز سوريه و köbekli tepe" کوبک لی تپه"در. ين تمدن جھان نيستتمدن يونان و تمدن روم، کھن تر

، جوالی "نيشنل جيوگرافيک"، منتشر شده در مجلۀ "چارلزمان"، نوشتۀ "زايش دين"ترکيۀ کنونی، به استناد رسالۀ 

 ستون  تصاوير اين رسالهدرصفحات اول.  سال پيش می باشد١١۶٠٠،  آثاری را يافته اند که متعلق به بيشتر از ٢٠١١

 متر ارتفاع ھستند و به دست ۴/۵ھائی پنج تنی از سنگ آھک را از معبد کوبک لی تپه چاپ نموده اند که دارای 

 تنی ياد نموده اند که ١۶صنعت کاران ھنرمندی ساخته شده اند ـ در جای ديگری در ھمين رساله از تخته سنگ ھای 

ل قبل از اعمار اھرام مصر، و باال کردن آن ھا به روی تپه ای سبب حيرت ھر ساختن آن در آن زمان، ھزار ھا سا

عادت داشته ايم فکر کنيم اين کشاورزی بوده که شھر : "در باالی اين تصوير نويسنده نوشته می کند.  انسانی می گردد

دھد که اشتياق به عبادت و  اينک کھن ترين معبد جھان خبر می. ھا و بعد ھا نگارش، ھنر و دين را اوج بخشيده اند

  ." تمدن را زدۀحيرت ، جرق

ه گفته شد، کسی منکر ھويت فرھنگی و ھويت پيشامدرن و تأثير افکار بلند فالسفه و ھنرمندان و کبا اين ھم، ھمان گونه 

. نيستحقوق دانان و قانون گذاران يونان بر جھان، اسالم و غير اسالم، به خصوص بر کشورھای پيشرفتۀ غرب کنونی 

سخن اساسی من اين بود که اتصال تمدن فعلی غرب با تمدن يونان که به دالئل خاصی از يونان به روم انتقال يافت، بعد 

امری که من بر آن برای گرفتن عبرت تأکيد داشته و با دريغ نوشته ام . از مدتی گسيختگی، به وسيلۀ مسلمانان عملی شد

ياق و دلچسبی زائدالوصفی دنبال کردند، ولی مسلمانان، با آن که واسطۀ ميان تمدن که اروپائی ھا آن را با عالقه و اشت

تأثر و پيام من تنھا ھمين نکته است، نه بد و بيراه گفتن، يا . کھن و جديد اروپا بودند، نتوانستند خود از آن استفاده ببردند

  ! ک واقعيتدشمنی و يا دوستی با اين يا آن انديشه و دين و خلق ـ تنھا گفتن ي

اين . مرا مبلغ دين معرفی کردن، با وجود ده ھا نوشته انتقادی من از اديان، فکر نکنم که پايه و مايۀ محکم داشته باشد

 !؛ وقت تان را بيھوده تلف نکنيد"بارز صاحب"اتھام به من نمی چسبد، جناب 

بفرمائيد، متوجه خواھيد شد که من نه در يک به اين سؤال شما که چرا غرب پيش رفت و مسلمانان پس ماندند، اگر دقت 

جا، بلکه در چندين جا اشاره کرده ام که سخت کوشی، عالقه و اشتياق به تغيير، اعتماد به نفس، دورانديشی، صرفه 

جوئی، در صدد شناخت بيشتر و بھتر جھان برآمدن، استفادۀ بھين و اکمال اکتشافات و اختراعات سائر ملل، دست يافتن 

وم و فنون مختلف، بلند نظری، تجدد خواھی، اھميت دادن به تفکرات علمی ـ فلسفی ـ ھنری، جدا کردن دين از به عل

غرب، ھمان " خود را به آب و آتش زدن"حکومت، آزادی عقيده و وجدان، انتقال قدرت به مردم و به گفتۀ مردم ما 

 سر می برد، سبب پيشرفت و قوت و آبادی و غربی که در دورانی به اصطالح تمدن درخشان اسالمی در ظلمت به

عواملی که عدم توجه بدان ھا از سوی مسلمانان، يا مخالفت دين و دين خويان متعصب و يا . ثروت و اعتبار غرب شد

از نظر من توجه و عدم توجه به ھمين چند نکته يکی را باال برد و ديگری را به ضعف . سوداگرباعث سقوط شان گرديد

  !اندو نيستی کش

  ادامه دارد 

١۶/٠٣/٢٠١٧  

    

 


