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 "سخنی چند در مورد "دلیل این تغییر چیست؟
 

 قسمت اول

 .چیست" یر عنوان " دلیل این تغییررا مطرح نموده ز یسدید یک بحثسید هاشم آقای جناب 

 عالقه مند این امر بودم و مشاهدۀ بحث مذکور توسط هموطنان عزیزم باشم، ۀادامکه عالقه مند به  ینا بنده قبل از

 دلیل مطرح ساختن این بحث چیست؟".هستم که بدانم که "

ا ب باشد که بنده فاقد آنم، عرض شود که بحث در مورد موضوع فوق، مقتضی داشتن معلومات و تخصص باالئی می

 کنم. چند اشاره می یبه نکاتاین حال فقط در حیطۀ دانستنی هایم 

 .ینه از نظر شکل بلکه از نظر محتو باشد البته سدید دارای سه بخش مجزاء می آقاینوشتۀ جناب 

o باشد که یعنی می خواهد خواننده را در دنیای هیجانی بخش اول اظهار نظر ایشان دارای جنبۀ هیجانی! می 

 جهان اسالم( سیر و سیاحت داده باشد.  فرهنگیعلمی و اقتصادی و  صدر)

o  واال اختصاص داده شده جایگاهسقوط این بخش دووم اظهارات ایشان راجع به علل و دالئل.  

o  ی که م آنانی ه"قابل توج :این نکته است که گرفتقرار  هبه نظر بنده زیاد مورد توجو بخش سوومش که

ته صعب التفهیم پنداشنیست، به قول علماء، قرآن چون دارای هفتاد پوست است لذا عیب در مسلمانی  گویند

 البته قریب به مضمون. " می شود!

کنم اّما حدس می زنم که این نکتۀ جناب  سوء ظن نمی و من نیز تبارزباشد  سوء ظن یک امر مذموم و ناروا می

ضم یکه در البالی عرا گردد افشانی تلقی می یأسسدید دارای یک پیام بسیار پیچیده و مرموز و حتی یک نوع  آقای

 به آن خواهم پرداخت.

ان گباشد که خوانند مستلزم این امر نیز می که سدید صاحب مطرح نموده( بحثی) یری این بحثگمطرح نمودن و پی 

 د، وراسالمی داشته باشن گی فکری و عقیدوی نسبت به دین اسالم و فرهنگان آن باید حد اقل یک وابستگو نظر دهند

نه برای یک لیبرالیست و یک مارکسیست و یک الئیک اصالً دوران درخشان یا غیر درخشان اسالم و غیر اسالم 

ی مپیروزی ایدیولوژی های مترقی!  سدپیشرفت و  مانع و سدجالب نیست و چه بسا آنها مذهب بخصوص اسالم را 

 پندارند.

های منطقۀ خود ما سخت خندیده ام که  ها بخصوص مارکسیست من همیشه در درون خود بر این ادعای مارکسیست

مایه سر گاهرا وجود مذهب و سوء استفادۀ مذهب توسط پای ( خویش)رسوائی ایدیولوژیک عدم پیروزی تعلویا آنها گ

 انه.گعجب ادعای بچه  دانند. می داری )امپریالیزم(

 راه خود را بردارد؟  تمام موانع سرر قرار نبود که ایدیولوژی مترقی گم
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دند رگر یک مذهب و پیروانش مزدور امپریالیزم محسوب گها تا بحال به این سؤال پاسخ نداده اند که ا مارکسیست

 یز میانسانی! نکه ادعای پشتیبانی اکثریت عوام دارد و مجهز به ایدیولوژی مترقی! و  مارکسیستی ای گاهپس پای

 اهگتوانست علیه خود بادار و پای یعنی بود( نتوانسته علیه یک مزدور کوچک امپریالیزم فائق آید چطور می) باشد

مارکسیزم به داشت مطمئناً باز هم  وجود نمی ینام مذهب و دین  چیزه نیرومندش فائق آید، به فرض اینکه اصالً ب

امپریالیزم نیست بلکه مارکسیزم خودش  مذهب مخلوق و مولودذریم که گبالبته ازین واقعیت  ،رسید میپیروزی ن

باشد که برای تحقق یک سلسله اهداف دوردست ایجاد شده بود که با تحقق  مخلوق و مولود امپریالیزم و استعمار می

خدمت  اهانه درگا غیر آاهانه یگت مارکسیزم نیز به پایان رسید که البته در میدان تبلیغاتی هنوز هم آیمورأآن اهداف، م

 آنانی قرار دارند که تا دیروز مدعی مبارزه با آنها بودند.

های امروزی بشر حاصل تالش  ا در مورد دوران درخشان یا غیر درخشان اسالم عرض کنم که دست آوردام و

 بعضی دالئل ردد بهگ بر می ندها دارای یک تمدن درخشان بود مسلمان باشد و اینکه یک زمان مشترک بشریت می

 ون.گوناگو علل 

 آیا مدیون یک هم داشته( )البته در بعضی زمینه ها پس رفت جانبۀ امروزی بشر هپیشرفت همسؤال اینجاست که 

 است یا نه پیشرفت بشر محصول اراده و تالش تمام بشریت می یک مکتب فکری خاصمذهب یا کشور یک نژاد 

 باشد.

کند که بشر به ارادۀ خویش خلق نشده بلکه  نکتۀ بدیهی را در ذهن تداعی میونه که پروسۀ تکوین بشر این گهمان 

ن رسد که همی نظر میه باشد بنا بر این ب می محصول ارادۀ طبیعت یا نیروی خردمند یا خدا یا هر چه که نامیده شود،

 ا یاری نموده.مقتضی نیز بشر ر شرایط و امکاناتنیروی خردمند در ایجاد ذهنیت پیشرفت و همچنان ایجاد 

از  که قبالً و حتی شاید پیش برخالف خالق، کوچک ترین شِئ را خلق نکرده بلکه فقط کشف نموده، چیزهائی ،بشر

هزاران یا میلون ها  بود و بشر درین طول سنرفته گخلق بشر در دامن و شکم این ُکرۀ خاکی قرار داده شده یا قرار 

م شده، که البته برای تشخیص گاک بادهای فلسفی و عقیدوی و علمی که متأسفانه تذکرۀ اصلی اش درین خ) سال

ونش آهسته آهسته مؤفق به کشفیات و گوناگساده هم کفایت می کند( نظر به مؤقعیت های  یک عکس هویتش همین

دو ورناو ت گفانتون و میراژ و می پوز نوک گرفته تا تیز نمودنو شکار  ، جهت دفاع گسن )از تیز نمودن اختراعات

 ردید.گ و ایف های امروز(

ز ری نیگ، دارای حواس پیچیدۀ دیکتملکنجکاوی و حس کشف و حس  سشر برخالف حیوان، در پهلوی داشتن حب

ً دچار  می سازد و بعضی  مراهی شده، بعضی اوقات هدف را قربانی وسیله میگباشد که این حواس پیچیده بعضا

رویده گز نی متافیزیکیهای  رایشگسازد در پهلوی این، بشر به یک سلسله باور ها و  اوقات وسیله را قربانی هدف می

 ردید.گها بعداً بر چندین شاخه و بعضاً متخاصم تقسیم  رایشگکه این 

 چند تا آدمر همین امروز گ( عرض شود که ابیعت یا خدا با تصمیم و تالش بشرهمراهی ط) در ارتباط با ادعای فوق

قاً با د و دقینماتور با دقیقاً همان شرائط کریستوف کولمب، یک کشتی بسازآو ماجرا جو و یا شوقی و  وهای کنجکا

چند صد سال پیش و دقیقاً از همان نقطۀ آغازین که کولمب سوار شد و دقیقاً همان مسیر  کیفیتهمان فورم و همان 

جائی نخواهد رسید و کشتی شان غرق خواهد ه ان بد، یقیناً که صد مرتبه هم این تالش شنرا تا قارۀ امریکا طی کن

فته که خر و شتر و اسپ برای سواری و رکاب شما گیا مثالً هزار و چهار صد سال پیش، قرآن به مردم زمانش  شد.
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خواهند شد که شما از آن آکاهی ندارید. یقیناً این وسائط همان  (گر ابداعروزی وسائط دی آدمی ها خلق شده، و یک

 ردید.گباشد که در عصر ما اختراع  وری میچرخ موت

 باشد. منظور بنده ازین بحث، تبلیغ اسالم نیست بلکه منظورم ارائۀ یک بحث منصفانه می

های به اصطالح دموکراتیکی و لبرالیستی و بعد از  بعضی دست آورد و بعد از کسببعد از وقوع انقالب صنعتی 

 از ساکنین این ُکره خویش یبخش تکنولوژیکی، - روشن ساختن چراغ های علمی توفیقسیر سیاحت در دهلیز های 

، بخصوص این ذهنیت بر مارکسیزم و مارکسیست ها سایۀ ندرا بی نیاز از داشتن عقاید متافزیکی احساس نمود

 شود. فت که مذهب تریاک توده ها محسوب میگکه کارل مارکس خان  ییتا جاانداخت  یگینسن

 بود با مشاهدۀ وضعیت امروزی حتماً اعتراف می نمود: ر امروز زنده میگاین مردک ا

مردم منطقۀ شرق  فمارکسیزم و حریفانش بر پیکِر نحیضربات  ورودبا احساس دردهای جان فرسا که ناشی از  

 عمیق، باید به تریاک پناه برد.  خاطر تسکینه میانه منجمله کشور عزیز ما، ب

کمائی نموده،  یخاص گاه، مذهب در اوج تمدن و پیشرفت علمی امروزی، جاینبی نیازاو خالف توقع آزاد اندیشان 

کته را ا این ناماه یک حالت طبیعی دارد یا غیر طبیعی و مصلحتی، گالبته این بحث مورد نظر نیست که آیا این جای

 گرژی های بزیکه امروز در پیشرفته ترین جوامع، مذهب یکی از عناصر مهم تنظیم سترات داشتنباید از نظر دور 

مذهب در جوامع  گاهو آزاده! منکر این واقعیت باشد، البته جای رآقای لیبرال و سکوالهر چند یک  رود، شمار میه ب

 ا ادامۀ بحث،امری دارد که مورد بحث نیست گدی رمنظر گدی
 

 قدیم می شودبقیه در قسمت دوم ت

 ادامه دارد

 

 
 

 

 

 

 

 


