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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

   
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ می ٢٧
  

  چرا مسلمانان چيزی را که خود نمی پسندند،
   بر ديگران تحميل می کنند؟

  

. رچند يکی از صفات ناشائست انسانی تلقی می شود، ھميشه و در ھر موردی ناشائست و مذموم نيستھتعصب، 

وابستگی به فاميل و قوم و قبيله و ھم ميھن و دوست و رفيق در حد منطقی و در حدی که انسان حق و عدالت در 

مورد ديگران را به پای دوستی و رفاقت و قوم و قبيله و ھمشھری و فاميل و ھمفکر خود، با خود محوری و بی 

  . انصافی، فدا نکند، امری است ستوده و ممدوح

اشائست و مذموم پنداشته می شود، که به عصبيت، تعلقی توأم با تندی و خشم و طرفداری مبتنی تعصب تنھا وقتی ن

 انسان به فاميل و قوم و قبيله و دوست و رفيق و ھمرزم و ھمفکر و ھم ۀبر حب و بغض و وابستگی شديد و لجوجان

ر و کر و مشتعل کننده برسد و ميھن و مذھب و ھم دين و ھم ايدئولوژی و ھم مکتب خود به سرحد عشق و کين کو

در ھر امری، به حق و به ناحق، فاميل و قوم و قبيله و دوست و رفيق و ھمرزم و ھمفکر و ھم ميھن و ھم مذھب و 

حق بدانند و بر ھر سخن و نظر آن ھا مھر تأئيد و تسجيل ه خود را نسبت به ديگران مرجح و برتر و ب... ھم دين و

  . قع جانب آن ھا را بگيرندبزنند و در ھر جا و ھر مو

تعصبی که دارندۀ آن گنھکار شمرده می شود، اين است که انسان، بدکاران طائفۀ : "يکی از پيشوايان دين گفته است

  ..." خود را از نيکوکاران طوائف ديگر بھتر بداند و به خاطر اين تعصب بدان را بر نيکان مقدم دارد

ده می شود، که سرآغاز برھم خوردن زندگی مسالمت آميز، سازنده، پويا، اين گونه تعصب از آن جھت مذموم خوان

  . مشکالت در يک محيط، کشور و يا در جھان می باشدۀ و عامل ھم منصفانه و عادالنه ميان انسان ھای يک جامعه

ان پدران  به اصطالح مسلمانان جاھليت درعربستان به اعتقادات گذشته و پرستش خدايمردمان دوراندلبستگی ھای 

و مذموم می خواند و انتظار دارد که " تعصب جاھليت"شان را اسالم نوعی از ھمين گونه تعصب می داند و آن را 

دارندگان اين گونه تعصب، با ظھور دين اسالم اعتقادات پدران شان را ترک کنند و آنچه را دين اسالم به عنوان 

  .کامل ترين دين ارائه می کند، بپذيرند

، سخن اعتراضی اعرابی بود، " ما الفينا عليه آباء نا؛ ما از آنچه پدران خود را بر آن يافتيم، پيروی می کنيمبل تتبع"

  .که نمی خواستند به محمد ايمان بياورند و اسالم را به جای اعتقادات پدران شان انتخاب کنند
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 من ھم در اين نوشته پرداختن به ھدف. دامنۀ بحث تعصب و بر شمردن پی آمد ھای منفی آن بسيار گسترده است

که ازعنوان مقاله پيداست؛ بلکه مقصود اين است، تا از آن عده از مسلمانانی که به  نفس تعصب نيست؛ چنان

دگرانديشان و اصحاب عقل و ارباب تمييز و کسانی که پا به پای تحوالت زمان در حرکت ھستند اجازۀ تفکر مستقل 

  : د، بپرسمو پويا و ديناميک را نمی دھن

شما که ادامۀ اعتقادات و راه پدران را در صدر اسالم مذموم و تعصب جاھالنه می خوانديد، چرا خود با چنگ و 

 ھای هدندان به اعتقادات پدران خويش چسبيده ايد و از اين ھم بدتر، چرا به ديگران  اجازه نمی دھيد، تا جھان و پديد

 و در روشنی عقل و علوم و اکتشافات جديد به بررسی بگيرند؛ و چرا آن بی شمار آن را از دريچۀ چشم و ذھن خود

ھا را تنبيه و ترور می کنيد و می کشيد و می خواھيد آن ھا به اعتقادات پدران شان، خالف تمايالت درونی خويش 

  !بند باشند؟يمقيد و پا

ه آفتاب صبح ھا از چشمۀ گل آلود طلوع می پدران ما نظر به آنچه دين به آن ھا آموخته بود، به اين اعتقاد بودند ک

آفتاب را يافت که در ": ، اما در سوی ديگر زمين غروب می کند]لجن دار[کند و شام ھا به ھمين چشمۀ گل آلود 

  . سورۀ کھف٨۶ـ  قسمتی از آيت " چشمۀ گل آلود غروب می کند

، که مانند سائر انسان ھا ھنوز نه زمين را به درستی و در حد دانش عصر ما می اعراب زمان ظھور دين اسالم

شناختند و نه آفتاب و ماه و ستارگان را، فکر می کردند که زمين ساکن است و آفتاب به دور آن می چرخد و چون 

 می کردند که در آب زمين ُمَسطَح است و چون می ديدند که آفتاب در فاصله ای نه چندان  دورغروب می کند، فکر

فرو می رود و فردا صبح از گوشۀ ديگری از زمين دو باره از آب بيرون می شود؛ حاالنکه نه زمين ھموار است و 

نه آفتاب به گرد زمين می چرخد و نه آفتاب غروب و طلوع دارد، بلکه گردش زمين است که آرام، آرام ــ البته به 

را، که پنداری بيش نيست، در ما انسان "طلوع"و " غروب"چرخد و تصور نظر ما انسان ھا ــ به محور خود می 

  . ھا به وجود می آورد

در حدود ( کيلو متر در ثانيه ۴۶۶برای انسان ھای زمان ظھور دين اسالم اصالً نه مقدور بود که سرعتی در حدود 

ه می توانستند آن را تخمين کنند و را که زمين به دور خود می چرخد، بدانند و ن)  کيلو متر در شبانه روز۴٠٠٠٠

بپذيرند، زيرا ھنوز از قوۀ جاذبۀ زمين ھم چيزی نمی دانستند، که بپذيرند، که اگر با اين سرعت تند زمين به ھوا 

پرتاب نمی شوند، علت آن قوۀ جاذبه زمين است، و نه می توانستند تصور کنند که آفتاب خيلی ھا بزرگ تر از زمين 

و ...  ميليون کيلو متری آن از زمين است و١۵٠ کوچک معلوم می شود، دليل آن فاصلۀ تقريبا است و اگر آفتاب

 از آتش است، که حرارت سطح آن به پنج ھزار و پنج صد سانتيگراد می ره ایاصالً تصور نمی کردند، که آفتاب ک

 از يک صد و ھشت ھزار و نه سرعت بيشتر.  ھزار مرتبه از جرم زمين بزرگ تر می باشد٣٣٠رسد و جرم آن 

؛ واقعيت ھائی که اينک از ...*کيلو متری زمين به دور آفتاب در ساعت در خط استوا را می توانستند تصور کنند و

  !برکت علم و عقل انسان آزاد شده از قيود مذھب و دين، بدان ھا دست يافته ايم

نب بودند، اما اين حق به جانب بودن، ھمان شکی نيست که پيامبر و قرآن در بسا موارد در آن دوران حق به جا

 زمينه ھا نبود؛ و نه ازلی و نه ۀگونه که امروز حقايقی در مورد زمين و آفتاب بر ما مکشوف شده است، در ھم

دانستنی ھای بشر با تحول زمان و کشفيات تازه تغيير می . گذشت زمان ھر چيزی را متحول می سازد. ابدی بودند

بنابراين تحکم و فرمانروائی بر انديشه ھا به نام . امروز بسيار غنی تر از دانش نسل ديروز استدانش نسل . يابند

 بيرون یاين که پدران ما چنين يا چنان فکرمی کردند و ما حق نداريم از محدودۀ فکر و انديشه و اعتقادات آن ھا پا

  .بگذاريم تفکری است کامالً کودکانه و مردود
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اگر حرکتی وجود . ذاشته شده استگبنياد اين تغيير بر حرکت . و محيط و جھان جبری استتغيير و تحول انسان 

در آسمان، . کمتر انسان امروز در حمل کاالی خويش از شتر استفاده می کند. نمی داشت، تغييری ھم عايد نمی شد

در و دروازه و حصار و که مسلمانان در آن از وجود ھفت دروازه ـ پاسگاه مرزی ـ سخن می زنند، اصالً ھيچ 

 اين کشفيات معتبرعلمی الزم است، که ۀآيا با ھم... ديوار و برج و بارو و محافظ و نگھبانی وجود ندارد و

مسلمانانی که معتقد به پيروی از اعتقادات و باور ھای دينی پدران خويش در بسا موارد نبودند، مردم را به نام 

اورھای دينی از تصورات حقيقی ـ يافته ھای علمی ـ منع و مجبور به قبول اعتقادات پدران يا به نام ايمان و ب

  تصورات پنداری خويش کنيد؟

 استاندارد ھا چند گانه باشد و چرا شما حق داريد ھر چه دل تان خواست، بگوئيد و بکنيد، ۀچرا بايد در اسالم ھم

  ی را بر زبان بياورند؟؟   ولی ديگران حق ندارند حتا حقايق ثابت شده و معتبر تجربی ــ علم

٢۶/٠۵/٢٠١٧  

  

  ! معلومات از گوگل تھيه شده است* 

 


