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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ مارچ ١٩
  

  بھانه ای برای تکملۀ باقی مانده ھای علت اين تغيير چيست
  بخش ششم

من، نظر به احترامی که به شما دارم، تا بی نھايت . داميدوارم به ھمين روال ادامه ياب. مناظرۀ ما دو نفر دوستانه است

سخنان شما را به عنوان گفت و شنيد ميان دو . ھا تالش خواھم کرد که مسألۀ قھر و دلخوری و آزردگی بين ما پيش نيايد

 حوزه ًشنيدن نظرات شما سبب می شوند که برخی از سخنان دور از ذھن و پوشيده و مسلما مھم از. دوست تلقی می کنم

از مناظره، با ھمه دگرگوئی ھا و دگربينی ھا، . ھای فراموشی، سھل انگاری و اھمال خود را برای بيان ظاھر کنند

  . بدون مغالطه و مبالغه، لذت می برم؛ اگر چه تکرار چندين بارۀ بعضی مطالب اندکی عذاب دھنده ھستند

ًو نوشی دوستانه، مؤدبانه و در حد تحمل، خاصتا  محترم در ھمين است که با نيش "بارز صاحب"کيف گفت و گو 

  . پذيرش واقعيت ھا و خارج کردن آن ھا از رديف گفت و گو به عنوان مشکالت حل شده، ھمراه با ھم باشد

نگاه و انتقاد . من آدمی نيستم که گوشه ھای تاريک و ھراس آور تاريخ مسلمانان را ناديده بگيرم. درست حدس زده ايد

يشتر به ھمين جھت تاريخ مسلمانان بوده است، چون ازھمين جنبه بيشتر به ما به عنوان يک ملت آسيب من ھميشه ب

ھيچ انديشه ای به . به ھمين ترتيب آدمی ھم نيستم که جلوه ھای نيک و خوش آيند نظری آن را ناديده بگيرم. رسيده است

. کی مغز يا از غرض و مرض ناشی می شودچنين تصوری از کوچ. کلی و يک سره منور، يا يک سره مکدر نيست

موضع من در قبال انديشه ھا، چه دينی و چه دنيوی تا زمانی که پيروان انديشه ھا از مرز ھای انصاف و عدل و احترام 

  . به ديگران عبور نکنند، خصمانه نيست

. ال انديشه ھا بازی کنمکوشش من ھماره ھمين بوده است که نقش يک منتقد راستين و يک محقق پاسخ گو را در قب

چرا که بيشترين انسان ھا در وطن ما اسير خشک انديشی و . امری که در جامعۀ ما با تأسف چندان طرفدار ندارد

عصبيت شديد و دربند مطلق گرائی ھای مختلف، از برتری قومی گرفته تا برتری زبانی و سمتی و دينی و تاريخی و 

" بت ھای مطلوب" و " افکار دلخواه"يدن کوچک ترين سخن را در ارتباط  با ھستند و تحمل شن... شخصيت پرستی و

وجود چنين خصلتی، از يک نظر در . ه گرددئّخود ندارند ــ حتا اگر واقعيت ھای قطعی و مسلم ھم به عنوان اسناد ارا

ت و جانبداری افراطی از جامعۀ ما نبايد چندان تعجب برانگيز باشد، زيرا برای تقويت بردباری، دست کشيدن از عصبي

افکار و نظريات و خواسته ھای خود، حق جوئی و حق گوئی و باالخره پيدا کردن جرأت الزم برای گفتن بدون ترس 

ً مانند جامعۀ ما، مخصوصا با ميزان باالی بی سوادی، خوشباوری ازحد گذشتۀ دينی و یحق و حقيقت، در جوامع
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و پيدا کردن استقالل، به زمان، کار و ... نام شيخ و حضرت و واعظ و پاچا واحترام حق و ناحق به ھر دين فروش به 

  . عاداتی به غايت بد و ناپسندی که بايد از بين بروند؛ ھر چه زودتر بھتر. حوصلۀ بسيار زياد نياز است

د که دارای وری اسالمی مسلمانانی وجود داشتنتمن شکی ندارم که در آن دورۀ خاص در گوشه ھای مختلفی از امپرا

ھمچنان حاکمانی که . شعور، خرد و انديشه ھای عقل پسند تر بودند و به کسب علم و دانش اشتياق زياد نشان می دادند

نام ده ھا دانشمند مسلمان را . برای ترويج علم و دانش و منطق و عقالنی فکر کردن بيشتر به دانشمندان کمک می کردند

ًو نوشته ھائی که بعدا به ارتباط ھمين مطلب نوشته " دليل اين تغيير چيست"وشتۀ که در آن دوره می زيستند من در ن

بدون ترديد، اگر شما خواسته باشيد، می توانيد نام صد ھا انديشمند و عالم ديگر را عالوه بر آن . شده اند، ذکر نموده ام

مسلمانان و غير مسلمانان، وغربی و شرقی، عده نام ھائی که من ذکر نموده ام، در آثار بی شمار مؤرخان و دانشمندان 

اين دانشمندان، به استثنای چند فرد محافظه کار، ھمه با توجه به محيطی که در آن زندگی می کردند، می . پيدا کنيد

کوشيدند با افکار بازتر و فلسفی، که ھمچنان از چشمه سارھای افکار فيلسوفان يونان سيراب شده بودند، به توضيح و 

اما در محيط تنگ و افراد .  مسائلی الزم و ضروری مادی و معنوی، به شمول بحث ھای دين شناسانه، بپردازندتشريح

خشک انديش، به خصوص با موجوديت اشخاص جاھل، اشخاص متعصب و اشخاصی که دين را دکان و دينداری را 

:  ھمان طور که شما ھم اشاره نموده ايددکانداری ساخته بودند، نمی توانستند به سھولت کاری را از پيش ببرند ــ

  ." نتوانستند"

تنھا . را" کوشش"و " رغبت"و " عشق"را و ھم " آرزو"را می بينم، ھم " قصد"ھم " نتوانستند"من در درون کلمه ای 

به نظر من ھمين داشتن رغبت و آرزو و عشق و تالش !  "بارز صاحب"ناکامی در اين کلمه تبلور نيافته است، جناب 

به نوبۀ خود شرط کافی بوده است برای دليل برتری مسلمانان در عرصۀ تفکر و انديشه و علم جوئی و عشق به فلسفه ــ 

شرطی که تا حدودی ثمر ھم داد، منتھا ثمر آن را ديگران چيدند، نه خود مسلمانان؛ چرا که اين ھا . نسبت به آبای کليسا

که خوب و بد خود را تشخيص ) و نرسيده اند(لوغ فکری نرسيده بودند ھنوز در آن حدی از عقالنيت و ب) مسلمانان(

که خود و دين خود را از کالم و عرفان و ھنر و فلسفه ) مانند سيد خليل هللا ھاشميان(در آن وقت ھم کسانی بودند . کنند

  !ی پنداشتندو علم و دانش بی نياز می دانستند؛ و قرآن را کتابی که ھمه چيز را در خود داشت و دارد م

حرکتی که معتزله به راه انداخت، ھرچند معتزله عقل را در برابر ايمان علم نکرد، يکی از حرکت ھای فلسفی و 

معتزليان بر اين باور بودند، و آن را با پايداری اعالم و تبليغ می . روشنگرانه بود که در اروپای آن دوره وجود نداشت

اين سخن در ميان اديان، که مدعی شناخت خدا ھستند، به انقالبی . قدور نيستکه شناخت خدا برای آدميان مکردند، 

و . کليسا در آن دوره چه که تا ھمين حاال چنين حرفی را قبول ندارد. شباھت دارد که ھمه چيز را زير و زبر می کند

تأليف " ين و جامعهدشش گفتار در بارۀ "ارش در کتاب زمامون کسی بود که بر اساس نوشتۀ  پطروشفسکی، حسب گ

  ! ، يعنی افکار معتزله را پذيرفت."مذھب معتزله را مذھب رسمی حکومت اعالم کرد: "دکتر حميد عنايت

اگر در انديشه ھای معتزله از اين ديدگاه بنگريم : "... ، به ادامۀ اين مطلب آمده است که٧۶در ھمين کتاب، صفحۀ 

بنيادگذار آزادانديشی در : "بھتر بود گفته می شد(."انديشی در اسالم بدانيمآنگاه بايد ايشان را بنيادگذار جنبش آزادی 

ميان غرب آن زمان و ... و چون بحث ما بر سر آزادانديشی و رغبت به آموختن علم و فلسفه و!") تمام اديان بدانيم

م که چنين آزادانديشيی، ولو مسلمانان بوده است، من با توجه به صد ھا نوشتۀ تاريخی به تمام قوت و به تکرار می گوي

  .  محدود، در اروپای آن وقت وجود نداشت
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مامون تعليمات معتزله را ھمچون مذھب دولتی بدان سبب ": درجای ديگری آقای پطروشفسکی نوشته می کنند که

فلسفی که در پذيرفت که مدونترين و منظمترين مکتب الھيات بوده و از ديگر مذاھب دقيقتر بوده و با روح انديشه ھای 

  ... قلمرو خالفت انتشار يافته بود سازگارتر به نظر می رسيد

تعليمات معتزله در باره آزادی اراده و مسئوليت آدميان در مورد افعالشان در آن دوره که نھضت ھای خلق شدت گرفته 

ا ديگر نمی توانستند شرکت کنندگان در قيامھ: ارکان خالفت را متزلزل کرده بود اھميت سياسی تازه ای کسب کرد

َمصدق ـ سديد(بگويند که اقدام شان را خداوند از پيش مقدور و مصدق  َ   ... ساخته و به اراده ايشان نيست) ُ

ولی بايد قبول کرد که دست کم يکی از عوامل مھم اين بيداری و جنبش مردم، تعاليم معتزله در باره آزادی اراده بوده 

  - پورتال-ه است ويراستاری نشدنقل قول  -" .است

 محترم اين است که وجود چنين جنبش مترقيی را از درون دين در ھمان پنج صد ـ "بارز صاحب"خواھش من از جناب 

شش صد سالی که مورد نظر ماست، نه قبل از آن در يونان و روم، و نه بعد از شروع عصر رنسانس در اروپا برای 

  .دگان اين مقال، نشان بدھندتثبيت گفتار خويش و برای قناعت من و خوانن

 محترم، موافق نيستم که فرھنگ و سياست غرب در دوره ای که ما از آن صحبت "بارز صاحب"من با اين نظر شما، 

  . می کنيم، و امروز نيز، غير دينی بوده، يا باشد

دين .  قبول نيستقياس فرھنگ بدون دين در کشوری که دين وجود دارد، قابل. لفه ھای فرھنگ استؤدين يکی از م

ھمين طور سياست شان ھم . ًبناء فرھنگ اين ھا ھيچ وقت غير دينی نبوده است. ھنوز ھم در اروپا از بين نرفته است

پير زن و پير مردی که ھر روز يک شنبه به کليسا می رود، در روز رأی گيری با قامت . غير دينی نبوده و نيست

اين کار آن ھا، .  را به نفع يکی از احزاب سياسی در صندوق رأی می اندازدخميده به حوزه ھای رأی گيری رفته رأيش

  . و ميليون ھا نفر ديگر، سياسی بودن و سھم گيری آن ھا را در امر سياست نشان می دھد

حکومت وقتی به سطح کشور در کاری مشکل پيدا کند . نھاد کليسا امروز ھم در امور سياسی کشور خود فعال است

آن مشکل با کليسا، مانند سائر مجتمعات سياسی ـ اجتماعی ـ اقتصادی ـ فرھنگی کشور به رأی زنی و برای رفع 

اشتراک ... صاحبان انديشه ھای دينی مانند سائر مردم در انتخابات شورا ھا و انتخابات کمون ھا و . مشاوره می پردازد

ًا می باشند و عمال در ارتباط با مسائل اقتصادی می کنند و عضويت احزاب سياسی مختلف را در کشور ھای خويش دار

  . کشور خود رأی و نظر می دھند و فعاليت دارند... ـ سياسی ـ اجتماعی ـ فرھنگی و

اروپائی ھا دين را از سياست و دولت ــ اگر دولت را عبارت از مردم و سرزمينی بدانيم که به وسيلۀ قوۀ اجرائيه و با 

زيرا . وی نمايندگان مردم اداره می شوند ــ جدا نکرده اند، بلکه ازحکومت جدا کرده انداجرای قوانين وضع شده از س

مسائل شخصی، مثل . امور شخصی مردم به خود مردم تعلق دارند. دين را مانند سائر امور شخصی مردم تلقی می کنند

انتخاب فلم و کتاب، انتخاب محلی انتخاب رنگ و نوع لباس، انتخاب غذا، انتخاب محل رھايش، انتخاب مسلک و شغل، 

گی  عالقه يا بی عالقبرای رفتن به تعطيالت، انتخاب ھمسر و تعداد طفل، انتخاب و عدم انتخاب دين، انتخاب دوست،

به مطالعه و روزنامه يا کتاب و يا تلويزيون و راديو، برداشت ھای ھنری، عالقه و عدم عالقه به ورزش و غيره 

تخاب آن ضرری به ديگران نمی رسانند، امور شخصی مردم پنداشته می شوند و حکومت حق اموری که چگونگی و ان

 زيرا دين را از حکومت جدا نموده اند، نه از سياست؛. تحميل آن چه را که به نظرش خوب يا بد می آيد بر مردم ندارد

نمی خواھند ديندارانی که در رأس قدرت قرار می گيرند خواسته ھای خود را با استفاده از اقتداری که به دست آورده 

ًاند، يا به دست می آورند بر مردم تحميل کنند و برای مردم قوانينی وضع نمايند که مثال چگونه لباس بپوشند و چگونه 
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د و چه بگويند و چه نگويند و خدا را چگونه ببينند و چگونه نبينند و به کليسا بروند فکر کنند و چگونه بنشينند و راه برون

  ... و يا نروند و ريش بگذارند يا نگذارند و دامن شان چقدر دراز يا کوتاه باشد و

  . نھی مردم از سھم گيری در سياست به نام اين که معتقد به دين ھستند، خالف فلسفۀ آزادی است

برای جلوگيری از . ًچنين پنداری کامال نادرست و مخالف عقل است. دار جدائی دين از سياست باشيمما نبايد طرف

ی به قدرت سياسی دست پيدا کنند، بايد اد دينداران، در صورتی که به نحوافراطگری ھای دينی، يا خودسری و استبد

درصورت دست يافتن به قدرت خواسته ھای  خصوصی منتقل گردد و ديندار نتواند ۀقوانينی وضع شود تا دين به حوز

  . خويش را بر عامۀ مردم تحميل کند

صالحيت اجرای قوانين، که ھم زمينۀ رسيدن به قدرت را توضيح می کند و ھم احترام و اطاعت از آن را، به دست 

گر دين بتواند و دين را از سياست جدا کردن، ا. ًحکومت است؛ بناء دين را بايد از حکومت جدا کرد؛ نه از سياست

بخواھد با قبول قوانين انسانی، رھنمود ھای اخالقی، قوانين مدنی، حقوق بشر و برخورد سالم، منصفانه و عادالنه با 

قضايای مربوط به مردم و کشورعمل کند، خود نوعی از مخالفت با قوانين مدنی، حقوق بشر، آزادی ھای سياسی، 

  .احترام به ديگران و اصل دموکراسی است

 رد و بطالن آزادی دين و تأئيد جدائی دين از سياست نبايد باشد، زيرا در اين وجود حکومت ھای جبار دينی، دليل

صورت ما دولت ھا، يا حکوماتی را در تاريخ شاھد ھستيم که به نام جمھوری و به نام دموکراسی و آزادی مرتکب صد 

  . يد به مراتب بيشتر ازحکومت ھای دينیھا گونه تعدی و تخطی و ظلم بر مردمان شده اند ـ شا

 گذاشتن يک سری اصولی است که ما، به خصوص ما روشنفکران، ینا گفته پيداست که اين چنين فکر کردن، زير پا

ًبدان ھا حقوق طبيعی و سياسی و مدنی و بشری می گوئيم و ظاھرا به اين اصول باور ھم داريم و از آن ھا پشتيبانی نيز 

 و ما با وجود دعوای   پلورال خيلی ضروری استۀق و قوانينی که داشتن و احترام آن برای يک جامعحقو. می کنيم

  !روشنفکری و روشنگری و حمايت از آن ھا، آن ھا را دانسته و يا نادانسته نقض می کنيم

ای دو پھلو می باشد و ذکر مطالب باال را به عنوان دفاع از دين يا دين داران تلقی نکنيد، زيرا ھر مسأله حداقل دار

است؛ که من خود را نه " کثرت گرائی"و " برابری حقوقی"و " آزادی"پھلوی ديگری صحبت مختصر باال موضوع 

برای من حق داشتن آزادی و حقوق برابر . تنھا ملزم و پابند بدان ھا می دانم، بلکه مکلف به دفاع از آن نيز می باشم

  . سبت به سائر باور ھابرای ھمگان به مراتب مھم تر است ن

گفتن اين نکته ھم الزم است که من خصلت روشنفکرانی را ندارم که برای ديدن حق خود چھار چشم پيدا می کنند و در 

!! جائی که حق ديگران را بايد ببينند سر شان به دوران می افتد و چشمان شان تيره و تار می شوند و جائی را نمی بينند

  !به ھيچ عنوان به حيث روشنفکر قبول ندارم، سخت متنفر ھستمرا ن، که من آن ھا از اين گونه روشنفکرا

شايد ندانيد؛ به ھمين دليل . نکتۀ بسيار مھم ديگر سياست يا جامعۀ بسته و باز است که شما محترم بدان اشاره نموده ايد

را ھزار بار نسبت به سياست و سياست و جامعۀ باز . می گويم که، من به شدت مخالف جامعه و سياست بسته ھستم

 بازی را که در آن سياست و جامعه تنھا برای يک مشت انسان ھای ۀجامعۀ بسته ترجيح می دھم، اما سياست و جامع

قوانين برای حمايت از يک مشت انسان ھای صاحب امتياز وضع نشود و نيرو ھای انتظامی و . دارای امتياز باز نباشد

فاصله ھای نجومی . نھا مکلف و موظف به حفظ حقوق به اصطالح خواص جامعه نباشدنظامی و دادگستری کشور ت

ميان درآمد ھا وجود نداشته باشد و آزادی يک مشت انسان ھا که از ھمۀ نعمات زندگی مستفيد ھستند، وسيله ای برای 

و محروميت فقراء و اميد است غربت ... (از بين بردن آزادی ھای اکثريت قاطع، ولی محروم يک کشور نگردد و

مندان ھمان کشور از نعمات و ثروت و امکانات آن کشور محاسبه ه محرومان کشور ھا را به نسبت برخورداری بھر
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با محرومان سومالی و افغانستان و بنگله ديش ... لمان و فرانسه واو نه با توجه و مقايسۀ محرومان سويدن و . کنيد

  ...).و

خود تان بھانه قرار داده در يک بحث تبليغی " دليل اين تغيير چيست"نسبت به نوشتۀ اگر نقد مرا ": در رابطه با

رنھاست روحانيت و به اصطالح روشنفکران دنباله قميخواھيد به دفاع از اسالم دل مسلمانان را خوش و اميد کاذبی که 

شما ھم اگر بخواھيد .  غلبه خواھد کردروزی آفتاب جھان تاب اسالم بر سياھی و کفر. رو آنھا خلق کرده اند و گفته اند

من حرفی ]  پورتال-نقل قول ويراستاری نشده  [-، "ِاما حيف بر انرژ و دانش تان. در اين جھت بيھوده قلم بزنيد، بزنيد

  !ندارم غير از سکوت؛ زيرا من و چنين بحث و فکرتی بسيار غريب تر از آن است، که حرفی به زبان آورده شود

امتياز مامون نسبت به سائر خلفای اموی و عباسی :  ياد کرده ايد، ناگزير بايد کمی ھم به مامون بپردازيمچون از مامون

فھم . مند به علم زمان خود مھيا کرده ِدراين بود که زمينۀ فعاليت آزاد فکری را برای گروھی از انديشه ورزان عالق

  . طنت وی ميسر است تاريخ دوران سلۀداليل چنين موضع گيريی تنھا با مطالع

بيشترين کار ھای مامون، مانند سائر خلفای بنی اميه و بنی عباس خالف عدالت، مبتنی بر جبر، غريب کشی، اسراف 

 حاکمان در ھر سرزمين و ۀدر عوايد دولت و رقابت ھا بر سر دست يافتن به خالفت و حفظ آن بود، کاری که ميان ھم

 مامون به علم و ھنر و فلسفه و فن و عالم و ھنرمند و فيلسوف و هتوج. تدر ھر زمانی معمول بوده و معمول اس

صاحب فن، در زمانی که اکثريت علمای دين مخالف علم و فلسفه و ھنر و انديشه و تغيير بودند، و می توانستند برای 

  . مامون خطرناک ثابت گردند، و مامون اين را می دانست، يکی از امتيازات وی بود

ين روشی اما در ھر حال در زمانی که اکثريت مردم يک کشور برای تغيير و تحول آمادگی نداشته باشند، انتخاب چن

. مثال زندۀ آن مرحوم امان هللا خان است. نمی تواند بھبود يا دگرگونيی درحال مردمان آن کشور به وجود بياورد

ما چون جامعه بيدار نشده بود و ھنوز خوب و شخصی که آرزوی توسعه و ترقی کشور و رفاه مردم را در سر داشت، ا

بد خود را تشخيص نمی نمود، مجدديی از يک طرف، مالی لنگی از طرف ديگر و خادم دين رسول هللا ای ھم از سوی 

  . ديگری در برابر وی قرار گرفتند و آب را دو باره در ھمان مسيری روان ساختند که روان بود

د شان را تمييز نکنند، نه مامونی کاری از پيش برده می تواند و نه امان هللا خانی؛ اما تا مردم بيدار نشوند و نيک و ب

تالش اين ھا، ھر قدر کوچک و مختصر ھم اگر بوده باشد، در ھمان حد، در بسا موارد و بنابر بعضی داليل حتا بيشتر 

  ! از آن، قابل تمجيد و قابل يادآوری است

  : تۀ تان به برش ذيل از دومين بخش دليل اين تغيير چيست، توجه کنيدبرای دريافت جواب نکتۀ سوم نوش

مسبب اين تغيير، تغييری که اروپای ضعيف و نامتمدن باال رفت و مسلمانان قوی و مترقی و بافرھنگ و متمدن پائين "

ستان ما شرائط امروز را می دو. آمدند اروپائيان نيستند، خود مسلمانان ھستند ـ ھمانطور که آقای کليوال ھم ياد کرده اند

در سستی و غفلت و تعلل و تنبلی : بينند، درحالی که ريشۀ ھمۀ بدبختی ھای امروزی مسلمانان جای ديگری است

مسلمانان، در دست کشيدن مسلمانان از انديشيدن، در بازماندن مسلمانان از کوشش و کار عملی در راستای سازندگی و 

مانان در دين و دنيا را فراموش کردن؛ خالف آموزه ھای دين که ھم به دين توجه تجارت و صنعت، درغرق شدن مسل

  . دارد و ھم به دنيا و باالخره در انحطاط عقلی و اخالقی

به تاريخ جھان از شروع تمدن تا امروز اگر نگاه شود، ديده خواھد شد که عمده ترين علت انحطاط تمدن ھا چيزی غير 

ن ذھن انسان ھا و در درون جامعۀ متمدن فساد رخنه می کند، فسادی که به ضعف انسان ھا اول در درو. از فساد نيست

  ."و ضعف جامعه منتھی می گردد، بعد عامل يا عوامل بيرونی با استفاده از آن ضعف ھا به آن تمدن پايان می بخشند
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نسان ھا گردد؟ آيا دست کشيدن از آيا سستی و غفلت و تعلل در کار و تنبلی نمی تواند سبب فقر و بدبختی و ضعف ا

انديشه و انديشه ورزی و کار و تالش يکی از عوامل بيچارگی انسان ھا و عقب ماندگی کشور ھا نيست؟ مگر غرق 

شدن در دين و دنيا را فراموش کردن، موجب شوربختی ملت ھا نمی گردد؟  آيا دنيا را فدای دين کردن، سبب ناکامی و 

   فساد يکی از عواملی انحطاط تمدن ھا نيست؟ سيه روزی نمی شود؟ مگر

بدبختی ھای مسلمانان از روزی آغاز نشد که غرب نيرومند و ثروتمند شد، بلکه از ": در جای ديگر نوشته کرده ام

روزی شروع شد که خود مسلمانان به مرض فقر فکری و فقر فلسفی و عياشی و تنبلی و توکل افراط گرايانه به نيرو 

  ." مصاب و مبتالء شدند و دست از تجسس و تفحص و ساختن و ايجاد کردن کشيدندھای آسمانی

، درست ھمان چيزی است که شما ..."توکل افراط گرايانه به نيرو ھای آسمانی"و " فقر فلسفی"، "فقر فکری"ذکر 

  . نده ايدخوا" جھل دينی: "محترم دو ماه و ھفت روز بعد از آن که من آن ھا را به کار برده ام، آن را

منظور من از فقر فکری و فقر فلسفی و توکل افراط گرايانه به نيرو ھای آسمانی، که به زبان مالئم تری بيان شده است، 

  . ، که شما به کار برده ايد، نيست"جھل دينی"چيزی غير ازھمان ترکيب 

 بی مورد "بارز صاحب" ام، جناب اعتراض شما بر من که گويا من متوجه اين مطلب نشده ام، يا آن را بيان نداشته

است، زيرا من نه تنھا کلمات و عبارات و جمالت باال را در ارتباط تأثير منفی افراط در دين و سخت گيری دينداران 

گانی که کاالی دين می فروختند تا جيفۀ دنيا بخرند، بيان داشته ام، که در  کم عقل و کم دانش، يا تجار پيشه متعصب،

ی نيز به اثرگذاری تفکرات آلوده و مخرب دين و دينداران سودجو و متعصب و جاھل بر روند توسعه و  ھای ديگریجا

  !!اگر باور تان نمی شود، برويد و خود با چشم سر ببينيد. عمران و گشايش و تکامل و تحول اشاره کرده ام

١٩/٠٣/٢٠١٧  

       دارد  هادام

          

 


