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 آقای سدید! «ششمین تکملۀ»ی بر دنق

 بخش ششم

 
دلیل این تغییر چیست؟ . . . »می شوم، بحث از اینجا آغاز شد: آقای سدید زیر عنوان یاد آور 

چرا مسلمانان از بلندی های پر افتخار، تساهل و همزیستی و علم پروری و رفتن به سوی مدنیت 
.اروپا که در آن دوره یعنی قرون وسطی در چنگال قوی کلیسای خود رأی ». . به پائین لغزیدند: 

د که از تعقل گرایی دینی و غیر دینی کاماًل نشانی در آن دیده نمی شد . . .  در عقب و مستب
ماندگی و فقر و فالکت به سر می برد، امروز از هر جهتی بر جوامع اسالمی پیشی گرفته. . .  

 «6صفحه سوم پراگراف
ه ای در جهان در هیچ دور« تساهل و همزیستی»از نظر من "نعیم بارز" با گواهی تاریخ ادعای  

اسالم واقعیت نداشته بلکه از همان آغاز ادعای پیغمبری محمد و رفتن ایشان از مکه به مدینه، 
جنگ و جهاد و ترور آغاز شده، چنانکه عالوه از جنگ و جهاد علیه کفر و مسلمان، حتی خلفای 

وشته های آقای سدید نوشتم که تا هنوز هم راشدین نیز یکی پی دیگر در اثر ترور جان شان را از دست داده اند. نقدی بر ن
 «ادامه دارد

 

 

 هم مثل اینکه نوشته های شما  .رساندمی  چندک درد آزار وشما را  نوشته های منمانگونه که ه محترم آقای سدید:

آن تعارفات از با این حال کند ولی می م را برای ادامه خواندن کم اشتیاقید بیازیر دندان  یریگ ضمن جویدن غذا

 طمئنم ادامه یافته استا رعایت احترام متقابل بتا کنون بحث این از آنجائیکه و است  بهتربعضی ها  خشک و کاذب

 .خواهد رفت بعد از این هم به پیشکه  هستم 
 

 : می نویسد آقای سدیدمحترم  

جناب بارز صاحب!  به نظر من همین داشتن رغبت و آرزو و عشق و تالش به نوبۀ خود شرط کافی بوده است برای دلیل »

برتری مسلمانان در عرصۀ تفکر و اندیشه و علم جوئی و عشق به فلسفه ــ نسبت به آبای کلیسا. شرطی که تا حدودی ثمر هم 

دیگران چیدند، نه خود مسلمانان؛ چرا که این ها )مسلمانان( هنوز در آن حدی از عقالنیت و بلوغ فکری  داد، منتها ثمری آن را

 «.نرسیده بودند )و نرسیده اند( که خوب و بد خود را تشخیص کنند
 

 خالفتکه در دوران  ؟و چگونه دریافته اید ؟و یا معیار مقایسه شما چیستمیزان سنج محترم آقای سدید: این  - 1

ه چنین هم بوده باشد. باگر احیاناً  .نان نسبت به جهان غرب بیشتر بودهعباسی ها رغبت، آرزو، عشق و تالش مسلما

 «تفکر و اندیشه و علم جویی و عشق به فلسفه نسبت به آبای کلیسا شرط کافی برتری مسلمانان در عرصۀ»هیچ وجه 

توان می  ارو آکوپناس  ، آگوستیناسقف برکلیانی چون زیرا در عیسویت و کلیسا فیلسوف ،تواندمی محسوب شده ن
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ه قابل مقایس ی غربفلسفتئولوگ های اما در جهان اسالم کدام مال و مولوی دارای فلسفه ای از خود بوده که با  ،دید

 ؟باشد
 

رست دبلکه درست اندیشیدن مهم است.  ،تنیسکافی برای فلسفی اندیشیدن به هیچ وجه هم تالش و رغبت صرفاً   - 2

حیح صصحیح و نانکات سپس  ،نمودندرک و هضم مطالعه کردن و دقت ه فلسفه های گذشته را بیعنی  هم اندیشیدن

ر نو و فکرا آنتوان می ارائه داشتن است که به صورت نظامند تیجۀ کار و تفکر خود را نو بعد گرفتن نقد به آنرا 

 .ال اقل در ردیف فیلسوفان و فالسفه شناختو یا  جدید ۀفلسف
 

. مثاًل از یک دیدتوان می  تناقض را در آن خود دقت کنید به صراحتبه نوشته های قدری  اگر :آقای سدید  - 3 

خلفای  کنید و دوران پنج شش صد سالمی غرق در جهل و نادانی معرفی بی عقل و گذشته در غربی ها را طرف 

 :می فرماییدو . دهیدمی نسبت و آن را به کل جهان اسالم « طالئی»دوران  از هر لحاظ را عباسی 

چیدند، نه خود مسلمانان چرا که این ها )مسلمانان( منتها ثمری آن را دیگران شرطی که تا حدودی ثمر هم داد، » 

 «خود را تشخیص کنندودند )و نرسیده اند( که خوب و بد، هنوز در آن حدی از عقالنیت و بلوغ فکری نرسیده ب
  

ی مکه از یکسو مسلمانان را فعالتر و با معرفت تر از غربی ها معرفی  است ضاد طرز دید متنوع آقای سدید این چه 

یها ک« دیگران»چیدند. معلوم نیست منظور تان از « دیگران»کار مسلمانان را  گویید ثمرهمی حال کنید و در عین 

که امروز در همه زمینه ها به ثروت و پیشرفت فوق العاده نیستند  «غربی های غیر فعال و جاهل»همان آیا ؟ هستند

 ؟ رسیده اند

مردمان فعال تر و  ثمرمردمان غیر فعال و جاهل »دانم پاسخ شما برای حل این معما چیست؟ که به زعم شما می ن

تا »اینکه آقای سدید در مورد مسلمانان هم چنین نظر دارند که از آن زمان تر عجیب  و چیده اندرا آگاه تر از خود 

 رسیده بودند؟« طالئی»به اصطالح مرحله پس در آن دوران چگونه به  «به بلوغ فکری نرسیده اندامروز 

ود مفهوم خاز تبعیض نشان دادن چیزی جز ، میان جوامع انسانیکمتر قایل شدن یا تفکر برتری و عقالنیت بیشتر 

در آن حدی که در  اقالً باشد و آزادی سیاسی  ه  تا دین و شریعت در جامعه مسلطواقعیت امر اینست ک ،دیگری ندارد

پیشرفت  وآمد د ننخواهبه وجود اندیشمند های و انسان فلسفی ، اندیشه نداشته باشد وجود یدر کشور ،بودیونان باستان 

 و امنیت و ثبات تأمین نخواهد شد.
 

ا تاند، در برابر این ادعا باید گفت اندیشیده اخفاء خلوت و جهان اسالم در در که اند کسانی بوده گفته شود ر اگ  - 4

به دنباله رویی از قدرت و افکار مترقی در میان مردم رخنه نکند، هیچ حرکت خود جوش مردمی ها اندیشه زمانیکه 

تا هنوز رنسانس جوامع اسالمی آغاز است که مالحظه همین با  وخواهد شد مبدل ن یجنبش آگاهانه مردم بهجویان 

  نشده است.

ه بگویید، می هامون و دیگران سخن نخبگانی چون  عتزله و م جریان مترقی»نام ه بکه ی جریانشما آقای سدید از  و

از مردم به  وحرف های گفته و دعوای قدرت اختالف اثر در اند که بوده  ییا جریان های یظاهرًا کسان برداشت من

ردمی مهیچ کدام یک جنبش آگاهانه که در نتیجه معلوم شده است و اند  کرده سوء استفاده حیث وسیله رسیدن به قدرت

اید بجهان اسالم نیز  ،هو به تحوالت امروزی رسید هراه ترقی را که غرب در پیش گرفتمی باید  ،اگر می بود ،نبوده

 رسید.می به آن 
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    آقای سدید می فرمایند: محترم

خواهش من از جناب بارز صاحب محترم این است که وجود چنین جنبش مترقی را از درون دین در همان پنج صد ـ شش »

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

 «و خوانندگان این مقال، نشان بدهند. خویش و برای قناعت من
 

بیرون آمدن باور به « دین»از درون نظام دینی اسالمی دارای یک  کشور : چگونه در گرامی محترم آقای سدید

که در آن دین حاکمیت نداشته باشد به ی سیاستکشور و در یک البته خارج از نظام دینی   ؟داشت« جنبش مترقی»

ه بجنبش مترقی یک وجودیت ماما در تحت رژیم اسالمی  .استامر بسیار طبیعی یک مترقی جنبش های وجود آمدن 

و در  خواهد بود ،دباشهمدیگر که بقای یکی به فنای دیگری وابسته دشمن خونین دو انسان زندگی قبول ادامه معنی 

غ سرا ،که تعریف خود را داردمترقی هنوز از جنبش تا  من   ؟توان این خیال واهی را پذیرفتمی چگونه آن صورت 

 .برآمده باشدو در جوامع اسالمی ندارم که از درون دین اسالم 
 

  :گویندمی  محترم آقای سدید

من با این نظر شما، بارز صاحب محترم، موافق نیستم که فرهنگ و سیاست غرب در دوره ای که ما از آن صحبت می کنیم، »

از جانبی اگر ما چنین شیوه ای را اختیار کنیم، در آن صورت حق نداریم از کسانی که  و ..و امروز نیز، غیر دینی بوده، باشد.

 با ما چنین برخوردی را پیشه می کنند، گله و شکوه نمائیم!!

ما نباید طرفدار جدائی دین از سیاست باشیم. چنین پنداری کاماًل نادرست و مخالف عقل است. برای جلوگیری از افراطگری 

به قدرت سیاسی دست پیدا کنند، باید قوانینی وضع  ()نحوی یا خودسری و استبداد دینداران، در صورتی که به نحوئیهای دینی، 

صورت دست یافتن به قدرت خواسته های خویش را بر عامۀ  شود تا دین به حوزه خصوصی منتقل گردد و دیندار نتواند در

 «مردم تحمیل کند.
  

 داشته باشم: اشاره هایدین جدا سازی سیاست از در پاسخ نکاتی باال از گفته های آقای سدید می خواهم راجع به 
 

داشت به اصطالح موضع این در نظر بابا هدف روشنگری می نویسم نه آقای سدید چه بعضی را خوش آید یا بد، من 

ست چون سیا به نرخ روزاستفاده بردن حفظ منفعت شخصی خاطر ه بانه عوام فریبو آن و به روش محافظه کارانه و 

همه الم اس ،بیشتر استاسالم در مقایسه با عیسویت جنبۀ دنیایی دانند که می  همه این رامداران تشنه قدرت سیاسی. 

که از لحظه است امور زندگی انسان را زیر نام احکام خداوند متعال و شریعت محمدی تحت پوشش خود قرار داده 

 تولد تا روز مرگ و به خاکسپاری را مشخص و تعیین کرده است.

 باشد تا کثرت از بین برود، کثرتآن تواند تحمل کند. همه چیز باید تابع مطلق می دین اسالم جدائی هیچ چیزی را ن 

و  دها، کثرت قدرت ها. در حالیکه کثرت فرهنگ، هنر، تحصیل، فلسفه، سیاست؛ اقتصاه افراد مستقل، کثرت گرو

 گون شده، قدرت به سرعتوجوه مختلف زندگانی اجتماعی دگر دین. باید هر کدام مستقل باشد و الی در عدم استقالل

ره گان و غیشورای انقالبی یا به اصطالح خبرمرکزی یا  تأهیمذهبی،  –دینی نام ه در دست یکنفر یا یک گروه ب

 شود.می پاشی نظم جامعه هم د و بحران در همچو وضعیت باعث ازفسامتمرکز شده و 

« ینراست»کند اسالم به اصطالح می آزادی سیاسی، فکری یا هنری می خواهد و تصور  ان دلشاینکه یک انسان مسلم

 ارهاب ، تجارب تاریخیکندتواند آزادی سیاسی، اجتماعی، ادبی یا هنری و غیره را تعیین و تضمین می یا واقعی 

 ساخته است و لذا تصور آزادی در حاکمیت دینی یک ایده آل شخصی است.را ثابت ها باورگونه بطالن این 
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دین در ماهیتش یک رابطه فردی با  !!اینکه گفته می شود دین یک امر خصوصی و فردی است نیز باید گفت نخیر

ار خود دیوخدا نیست، بلکه رابطه افراد باهم از راه خدا است و کسی که به حقیقت واحد اعتقاد دارد، در حقیقت دور 

 ایجاد کرده است و مسلماً، آن شخص گشایش روحی و فکری ندارد.

آورد و یا نگاه داشت، زیرا نگاه در کایدئولوژیسیاست توان همه را به یک عقیده و یک می در دموکراسی و آزادی ن

 خاشگرانه و قهر آمیز است.پرداشتن مردم در یک دین و ایدئولوژی عمل جهادی و 

نظریه  الئیسته چیست؟ و نقدی بر»با استفاده از کتاب بحث جدایی سیاست از حاکمیت دین گفته شد در عالوه بر آنچه 

 شوم:می متذکر  نیز م نکات چندی را در اینجازدر باره الئیسته و سکوالری« ی هاپردازی های بعضی ایران

ریخی متفاوتند، أمقوله و پدیدار سیاسی تبهات، دو وجود تشا( باsécularisationم )ز( و سکوالریlicitéeالئیسته )

خصوصی است که یکی  ۀعمومی از حوزۀ مدنی و جدایی حوز ۀاز )جدایی دولت و جامع ئیعین حال الئیسته جزدر

 مدنی پیش شرط الئیسته است. ۀشکیل می دهد و جدایی دولت و جامعاز بنیاد های عصر مدرن را ت

 

وق قل گرایی، حقمردم است، اما با دموکراسی، جمهوری، ع ۀ)الئوس( به معنی تودریشه یونانی الئیسته با این که از 

 این ها تلقی می شود. الئیسته برای نخستین بار ۀم هم سان نیست، اگرچه شرط الئیسته تحقق همزورالییلبشر و یا پ

ۀ فرانسوی به نام یعنی تقریباً شش ماه بعد از شکست انقالب کمون پاریس در یک روز نام 1871نوامبر  11در 

و ( Larousse) «روسل»در دانش نامه  1873( بکار برده شد و اصطالح الئیسته در سال patrie) «پـَتـری» میهن

 . شده است( با تعریف مشابهی وارد Littréچهار سال بعد در فرهنگ لیتره )

دینی تعریف می شود. در قانون ئیک دارد و در همان جا الئیک غیر مذهبی یا غیر الئیسته چیزی است که خصلت ال

 فرانسه الئیسته برای نخستین بار رسماً ذکر می شود. 1958اساسی سال 

کید کنیم که از میان تمام قوانین اساسی موجود در جهان تنها قانون اساسی فرانسه است که به الئیک بودن تحت أباید ت

جمهوری تجزیه ناپذیر، الئیک و اجتماعی است که قانون اساسی فرانسه یک   -2همین عنوان اشاره می شود. ماده 

 قطع نظر از اختالف در منشأ نژاد یا مذهب همۀ مردم را تضمین می کند و به همۀ اعتقادات احترام می گذارد.

 م:زو اصطالح سکوالری

نهاد های دولت و « پیوند»م زها در منطق به وجود آمدن سکوالریدین و کلیسا تن« انفکاک»یا « جدایی»مقوله ای 

کلیسایی سر و کار داریم مدنی و  ۀبا دولت، نهاد های جامع لیکن در این جا ما ،شودمی عمومی با دین و کلیسا قطع ن

می شوند و در این سیر تحول و تقابل « امروزی»هم متحول، متجدد و که در همکاری، همیاری و همبستگی با

 مسالمت آمیز و غیر آنتاگونیستی، دین موضع مسلط خود را در جامعه به تدریج از دست می دهد. 

، نمارکرا طی کرده اند یعنی در کشورهای پروتستان یا چند مذهبی چون د« ونسیسکوالریز»در مناطقی که روند 

ا نبوده هبتنی بر جدایی و استقالل کامل آنگاه مهیچ د، انگلستان و. . . مناسبات دولت و کلیسا )یا کلیسا ها(لمان، هالنا

 و نیست.

م به معنای کنار گذاشتن آگاهانۀ دین از صحنه معیشت و سیاست معرفی شده است. حکومت زدر عصر جدید سکوالری

 «را نه مبنای مشروعیت خود قرار می دهد و نه مبنای عمل سکوالر، حکومتی است که با دین ضدیت ندارد، اما دین

م جدایی حکومت یا سیاست از حاکمیت دین و شریعت است، اما حقوق و آزادی گروه های دینی زخالصه سکوالری 

توانند تشکیل حزب می های دینی مذهبی ه مذهبی و همه طبق قانون مجاز و قابل احترام شناخته می شوند، حتی گرو



  
 

 

 6از 5

داده و در صورت پیروزی در انتخابات، برنامه های اقتصادی اجتماعی خود را عملی نمایند، البته نه بر اساس سیاسی 

 احکام و روایات دینی و شرعی.
 

 آقای سدید می نویسند:

ترین به تاریخ جهان از شروع تمدن تا امروز اگر نگاه شود، دیده خواهد شد که عمده ، طاط عقلی و اخالقیباالخره در انح» 

علت انحطاط تمدن ها چیزی غیر از فساد نیست. اول در درون ذهن انسان ها و در درون جامعۀ متمدن فساد رخنه می کند، 

فسادی که به ضعف انسان ها و ضعف جامعه منتهی می گردد، بعد عامل یا عوامل بیرونی با استفاده از آن ضعف ها به آن 

 «تمدن پایان می بخشند.

تکامل و چه تحول و سیر نظر  ازچه  ،نیستنبوده و هم سان ریخ همه جوامع بشری همگون و أت : محترم آقای سدید

در طی دستکم سه تا کنون از آغاز تمدن هر یک  ،سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی –از نظر مناسبات دینی 

 صد ده اند. بخصوص از دویرس یمتفاوتی را پیموده تا به وضعیت امروزفراوان و هزار سال  فراز و نشیب های 

نظام های دینی مذهبی و توان با می ندیگر  را بدین سو وارد شدن جهان غرب به نظام های دموکراسی و آزادیسال 

 دانست. استبدادی  یک چیز

ل ساد عام، در گذشته اگر جنگ و فباشدنیز  بلکه بیشتر در برگیرنده دنیای امروزباشد از گذشته صرف بحث ما نباید  

فساد وجود هر نوع باانقراض و انحطاط  جوامع انسانی محسوب می شده است اما در سیستم های آزادی و دموکراسی 

تعادل در  یرها و برقراموجودیت نهاد با ی سقوط و انحطاط از میان رفته زیرارفتن به سو ۀزمیناخالقی و مادی 

عث گردیده تا نظم اها و مبارزات قانونی هر کدام بوجود احزاب سیاسی مختلف و جامعه مدنی و فعالیت و دولت، 

 جامعه در کل حفظ شده و از هم نپاشد.
 

 بازهم آقای سدید چنین می نویسند: 

 «یا سستی و غفلت و تعلل در کار و تنبلی فکری و تن پروری نمی تواند سبب فقر و بدبختی انسان ها و ضعف کشور آ

 ها گردد؟ 

  آیا دست کشیدن از اندیشه و اندیشه ورزی و کار و تالش یکی از عوامل بیچارگی انسان ها و عقب ماندگی کشور ها

 نیست؟ 

 بختی ملت ها نمی گردد؟  مگر غرق شدن در دین و دنیا را فراموش کردن، موجب شور 

  آیا دنیا را فدای دین کردن، سبب ناکامی و سیه روزی نمی شود؟ 

 ز عواملی انحطاط تمدن ها نیست؟ مگر فساد یکی ا 

 داری به مثابۀ دری به سوی بهشت  آیا تقلید مداوم و نداشتن ذوق نقد و بینش اجتهادی در امور دینی و افتخار به نا

 «ماندن در نکبت نیست؟ سبب فرو
 

ش کم و بیرا از نظر اخالقی مثل سستی و غفلت و تعلل در کار و. . . مطرح نموده اید،  یمحترم آقای سدید: چیز های

علت و عامل اصلی  اینها معلول اند نه علت.  ولی آن مواجه اندخصایصی اند که همه مردم در همه جوامع انسانی با 

سمی ج رد کردن انواع فشار روحی ووا اسالمی با تبلیغ ترس از دوزخ و ۀبست در جوامع دنوع خوب و بد سیستم ها ان

ن از بی ، سنگسار نمودن فساد و چیز های دیگری که گفته شده و دست و پا بریدن زدنو گردن  دره و شالق مثل،

 .رودمی نرفته و ن



  
 

 

 6از 6

ایجاد کار و تأمین نیازمندی رساند که با برقراری تعادل به زندگی انسان ها از طریق می تجربیات جوامع غربی  

ی، فعالیت های هنر سپورت، موسیقی و جمله بلند بردن سطح تعلیم و تربیه و ایجاد سرگرمی ها از وادامه حیات های 

تند ها هساین انسان زیادی کاست.  ۀانداز از رفتن انسان به سوی فساد، دزدی و جنگ و ترور تا شودمی  غیره ادبی و

نسان اهستند که ین سیستم های اجتماعی عامل دیگر هم نند که بیشتر از هرکمی که سیستم های خوب و بد را خلق 

 و انحطاط  بحران،مواجه به و دیکتاتوری دیر یا زود دینی مذهبی  ۀو جوامع بست کنندمی مبدل خوب و بد ها را به 

 22/4/2017 د.نشومی سقوط 
 

 ادامه دارد.                                                      

 

 

 

 


