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 دلیل این تغییر چیست؟
        محترم آقای سدید سالم!

سا ربدون تعارف نوشته های شما همواره با روش تحلیلی و استداللی توام با منطق بسیار قوی و سبک ادبی 

، خوشایند و مورد استفاده زیباو  من بوده است.

( دلیل این تغییر چیست؟)نوشته ای  در اینجا ابراز نظر در قسمت اما 

شود با  ینمکه بزرگ بسیار  ست امبحثی باید گفت این نوشته 

زیرا همان قدر که شما  .نمودبیان   رانوشتن چند سطری حق مطالب 

و تحقیق نموده اید، کرده مراجعه  به تاریخ گذشته شرق و غرب 

صورت مرور هم که شده در  به حد اقل مرا نیز وا میدارد تا 

سیاسی، اقتصادی و نظامی  زمینه های فرهنگی، دینی، 

علل پیشی گرفتن حدودی نسبتاً درست  تا شاید بتوان ه بعد مراجعه کرد

و ضعف عیسویت را در برابر اسالم و یا مثالً برای درک پیروزی مسلمان ها در جنگ های  غرب ازشرق 

 . چیزی گفتعیسویت  در برابرصلیبی 

در آن زمان در آخر جنگ های صلیبی در مقابل عیسویت مسلمانان چگونه یجاب میکند دیده شود که مثالً ا

و نگی جسایل و ابزار وستراتیژی و از لحاظ نفرات، تاکتیک و مسلمانان ، ندغرب پیروز شددر برابر و یا 

 ودر چه موقعیتی بودند و کم و کاست و ناتوانی عیسوی ها در چه چیز بوده که باعث شکست آنها اقتصادی 

 ؟شده استمنجر به پیروزی مسلمان ها 

ت ها چه تفاوغرب در مقایسه با شرق و منطق باید دید که فلسفه دینی مذهبی طور در زمینه فرهنگی  همین 

جوامع اسالمی کدام اصل ها باعث انحطاط بعد ها و خالصه و اخروی بوده  چقدر دنیایی و یا غیر دنیویو 

وضعیت  همینراه حل در این زمان آیا  د ونغرب نجات ده حیطۀخود را از نتوانسته اند مسلمانان شده و چرا 

 موجود است که گروه های تروریستی مسلمان در پیش گرفته اند؟

در چنگال غرب که در آن دوره »محترم آقای سدید شما در بخش دوم صفحه اول پراگراف سوم نوشته اید 

د، به ش ی و مستبد که از تعقل گرایی دینی و غیر دینی کامالً نشانی در آن دیده نمیأقوی کلیسای خود ر

 بعقر فاک و شریر دهمان صورت در پنجۀ آهنین و پر زور حاکمیت های خورد و بزرگ مطلق العنان و س
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جوامع اسالمی پیشی گرفته و در رفاء از ، امروز از هر جهتی دماندگی و فقر و فالکت به سر می بر

 «کند. نیرومندی زندگی می

 : از شما سدید محترم دارم یک پرسشدر اینجا فقط 

ند بودحاکمیت های دینی مذهبی در غرب در که  یآدم هایکه   ؟دارید ورابشما به این نظر خود  تیواقعه آیا ب

 «شد . . . ؟ از تعقل گرایی دینی و غیر دینی کامالً نشانی در آن دیده نمی»

 ؟ندبودمردم عوام  بیرحمانهدر جهت استثمار و و یا عقلی داشتند که در خدمت حفظ منافع و اقتدار خود شان 

بار  با یکاد و اگر در آینده صحت و سالمتم اجازه دکنم  بس میدر باال یکی دو نکته  همیندر اینجا به ذکر 

ر مهم و بحث ب مسائلتشکر از شما که اینگونه ت فعالً خواهم نوشچیزی  تفصیلمرور در موارد یاد شده به 

 انگیز را پیش می کشید. 

 

  با عرض احترام 

 

 

 


