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 20/01/2017                 دیسد دهاشمیس
 

 ست؟یچ رییتغ نیا لیدل
 

کرد، هزاران انسان  یم دادیسوخت، فقر و استبداد ب یو خشونت و جهالت م یو دشمن نهیکه جهان غرب در آتش ک یدوران در

 اریبه نام ساحر و افسونگر به انواع بس ۀو دور از باور و بدون نمون عیفج

خانمانسوز خورد و بزرگ سراسر   یشدند، جنگ ها یکشته م یقبل

در  زیخرد گر یسایکل یو کوته فکر بود  دهیچیپ داروپا را در خو ۀشمال قار

بود، جهان اسالم،  دهیبه اوج خود رس و آسمان  نیمورد انسان و جهان و زم

 ینیکه بر سر جانش یبعد از اختالفات یارخونب یآمد و نزاع ها دیپد امبریپ

و اعتدال و  یتسامح و نرمخوئ و  یرو انهیم تیبعد از آن، در نها

برد و با شوق و  یشد، بسر م یم  دهینسبت به آنچه در اروپا د ،یریدگرپذ

به  شتریمصروف بود و توجه ب تیمدن وافر به اندوختن علم و گسترش  ۀعالق

 یرانیو صلح داشت تا جنگ و و یآبادان و کشت و کشتار.

ه در ک گرید یسلسله عناصر فرهنگ کیمتعدد و  یها و سوره ها هیبرخاسته از آ یریو تحمل پذ ینرمخوئ نیکه ا ستیعیطب

، اما گرفت یکند، نشأت م یم قیمسلمان تشو ریبا مسلمان و غ یستیو همز متیاسالم و قرآن نهفته است و مسلمانان را به مال

 یداشتند، از آنجائ رهیو غ نیو روم و هند و چ یونانی یاسالم با تمدن ها جهان یاکه دانشمندان خردگر یداد و ستد گسترده ا

 یقااخالق مسلمانان، که در ارت ریخاص داشت، نه تنها در تطه دیتأک تیو دانش و عقالن تیو تعلم و ترب میاسالم بر تعل نیکه د

و  یفکر ۀو اختراعات و ابتکارات و در توسع شافاتو علوم و اکت تیدر امر گسترش مدن نیهمچن ،یبائیو شک یبردبار تیقابل

از جمله در بغداد و دمشق و مصر  ،یاسالم یدر بسا کشورها انیسائر اد روانیمسلمانان آن دوره با پ یبه تبع آن در تعامل گرائ

 یذکر و بزرگ انیاش یها هیدست ما ،یالدیم زدهمیاسالم ـ قرن هشتم تا قرن س یمخصوصاً در دوران طالئ ن،یو اندلس و فلسط

 شدند. 

 ،نیدانان، مترجم یاضیر انوردان،یشاعران، هنرمندان، اطباء، در ادانان،یصنعت کاران، جغرف ن،یستاره شناسان، محقق ظهور

 ،یازر یایزکر م،یتم یبن نا،یابن س یابوعل ،یفاراب مون،یمانند ابن رشد، ابن م یو دانشمندان معروف و مشهور لسوفانیف

 یموس س،یابن نف ،یرونیب حانیابو ر ،یکند وسفیابو  ،یابو حامد غزال ل،یطفابن  ،یامام محمد غزال ،یجرجان یحیمس

 یم حیمس الدیبعد از م اتیقرون ح نیتر کیکه اروپا در تار یدر زمان گر،ید شمندیو صد ها اند یمقدس ،یطبر ،یخوارزم

 و مالطفت و حسن خلق مسلمانان داشت.  یمعنو ینشان از بالندگ ست،یز

 شیبود، که در پناه مسلمانان آزاد اند ییهودیدان با ذهن جوشانش  یاضیو ر لسوفیف ب،یخاخام، ستاره شناس، طب مون،یم ابن

و  یابن رشد، که نه سال از او کوچکتر بود، به آرام ش،یمسلمان خو یـ همزمان با همتا یامروز یایاندلس آن زمان ـ اسپان
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 6از 2

ح مخصوص سلطان صال بیبه مصر رفت طب ایکه از اسپان یزمان مونیشود که ابن م یمکرد. گفته  یم یبااحترام کامل زندگ

دو  ریزکه و یهودی لسوفیخاخام، شاعر، سخنور و ف د،یهاناگ لیشموئ ایبوده است.  زین ،یبیصل یفاتح جنگ ها ،یوبیا نیالد

 بود.  ایپادشاه مسلمان در اسپان

را به چ»کند:  یکتاب نوشته م نیدلخور است، در ا یاسالم"، با آن که از مسلمانان کم یکتاب "گرفتار ۀسندینو ،یمانج ارشاد

رد. ک یزن و مرد دفاع م یدر آن زمان، از برابر یگرینامسلمان د ایمسلمان  یاز هر اروپائ شیابن رشد ب م؟یبسنده کن نجایهم

ه دادن گماشت ریبه بچه آوردن، بچه بزرگ کردن و بچه ش شهینشده"، چرا که "آنها هم هشناختزنان  ییبود که توانا نینظرش ا

 « قر است".ف لیاز دال یکیبر دوش مردان،  یداد که "رفتار با زنان به مثابه بار یبه نگهبانان تمدن هشدار م انهیشگویشده اند." پ

ا را عبارت ه نیا ۀهم دیکه بگو ستین نیدر د یحکم چیبود که ه نینامدار جهان اسالم ا لسوفیف نیمشهور ا یاز گفته ها یکی

 کرد. ریشان تفس یتحت اللفظ یبه معن دیست ـ با ینیـ منظور احکام د

وجود نداشت و مسلمانان از مباحثه و گفت  یامروز یها یکه در آن دوران خشکه مقدس نستیگفته ها برداشت من ا نیکل ا از

امروز  یها یکردند و گرفتار یم یبانیو حقوق و فلسفه و... پشت اتیگرفته تا اله یز ستاره شناسو شنود در موارد گوناگون، ا

 شد.  ینم دهید یزیچ یامروز یما را نداشتند؛ همچنان از خشونت ها

 نیپوهنتون جهان اسالم که در مراکش ساخته شده بود، دو صد سال قبل از ساخته شدن اول نیاز نوشته ها اول یاساس برخ بر

 پوهنتون در اروپا بود. 

ند: ک ی" نوشته ممیدی"چه هنگام از فکر کردن دست کش یفرع رعنوانیشده اش ز ادهیاز کتاب  گرید یدر جا یارشاد مانج خانم

. در عراق، که قلب دیاسالم جان بخش ییبه دوران طال ،یپرسشگر هیروح ،یالدیم 1250و  750 یدر فاصله سال ها»

قلمرو  یکه مرز باختر ایبودند. در اسپان ونانی ۀفلسف یایگرم ترجمه و اح ان،مسلمان یبا همکار انیحیاسالم بود، مس یامپراتور

آن را "فرهنگ  لییدان دانشگاه  خیتار کیکردند که  یم یستیهمز یطیدر شرا انیهودیشد، مسلمان ها با  یاسالم شمرده م

ول پ ،یارتباط متقابل تکنولوژ یعنیـ  دنش یبودند بر روند جهان یپرده ا شیع، پجوامع در مجمو نیا ۀمدارا" خوانده است. هم

که در مراکش  یکردند که در آن، چک یگذار هیرا پا یگسترده با نامسلمان ها بودند، و نظام ی. مسلمانان گرم تجارتانیو آدم

از  یینمونه ها دی. بگذاردیانجام زین یمبادالت فکر ییبه شکوفا یتجار یقابل نقد بود. رفت و آمد ها هیشد، در سور یصادر م

 « مکا و... ۀ. دانشگاه. جبر. قهونهی. شربت ستاریرا نام ببرم. گ یخدمات اسالم به فرهنگ غرب

 یالدیکه در قرن نهم م یا فهیدر بغداد بود که مامون، خل» کند:  یاز پوهنتون تمپل اضافه م وبیبه نام محمود ا یاز قول کس و

 ایدر جهان اسالم و در غرب. اما کورد یمؤسسه آموزش عال نیخرد" برپا کرد، نخست ۀرا به نام "خان ییکرد، جا یت محکوم

 « کرد... سیهفتاد کتابخانه تأس فتد،یب رونیب یرقابت فکر ۀخواست از گردون یـ قرطبه ـ که نم

 یکه در شهرها یعال یمیها، مراکز تعل هیپوهنتون جهان، و نظام نیها دوم تیروا یاالزهر در مصر، بر اساس بعض پوهنتون

ساخته  انیدو تن از پادشاهان دوران سلجوق ریوز ،یو... در دوران خواجه نظام الملک طوس شاپوریدمشق و بصره و هرات و ن

 .دندیگرد سیاسالم تأس یو در دوران طالئ ازدهمیشد؛ همه در قرن 

بودند  یمردمان زین گرید یاز شاهان و امرا یدر هرات و برخ موریو مغوالن هند و نوادگان ت نایو سامان انیو صفار انیطاهر

 شان یو دربارها دندیاز علماء اهتمام ورز تیبه بسط و گسترش علوم و حما یریاز سخت گ یکه با فراغت از تعصب و دور

 گوناگون مملو بود. یو از ادباء و شعرا ،یـ فکر یـ فلسف ینیـ د یاز افراد مختلف با اعتقادات مذهب

اسالم و بعد از آن به مشاهده  یپنجصد سال طالئ یجهان اسالم ط ۀدر آن گوش ای نیدر ا یکه گهگاه خشونت هائ ستین یشک

 یامروزه ا یها و خشونت ها یتوان با نابردبار ینم چوجهیها را به ه یاما مطمئناً آن همه خشونت ها و نابردبار د،یرس یم

شود، چه در برابر مسلمانان و  یروا داشته م گرانیمسلمانان نسبت به د ۀاسالم و کاف متعداد از مسلمانان به نا کیکه به دست 

کردند، امروز  یساختند و دانشمند و معلم را قدر م یدانست. در آن دوره مدرسه و مسجد م سهیچه در برابر نامسلمانان، قابل مقا

و سکهـ و هندو در بلند  یحیو مس هودیکشند، در آن زمان  یز میسوزانند، که دانشمند و معلم را ن یرا منه تنها مدرسه و مسجد 
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 یهندو هم در کشور مثل افغانستان در پارلمان کشور تحمل نم کیکردند، امروز حتا  یشدند و کار م یمقام ها گماشته م نیتر

 شود و... 

 تیمدن یو رفتن به سو یو علم پرور یستیپر افتخار تساهل و همز یها یچرا مسلمانان از آن بلند ست؟یدر چ رییتغ نیا لیدل

و دشمن صلح و طالب جنگ  تیخبر از مدن یو آدم کش و ب ستیو برزن به نام ترور یو امروز در هر کو دندیلغز نیبه پائ

 شوند؟ یشناخته م

 یکدام نظر خاص نیاز ا رینزول بدانم. غ نیا لیدل رامونیرا پ هیگرانما خوانندگان اتیاست که نظر نینوشته هم نیاز ا مراد

 وجود ندارد.

الم اس یکه عصر طالئ یپنج قرن ۀسیمسلمانان به مقا ۀضعف امروز ینوشته برا نیاست که خوانندگان بخش اول ا پرواضح

رد با خود بر خواهند شم ایمقاله و رساله و کتاب، در گفت و شنود با دوستان  ئتیرا، اگر نه در ه یشد، دالئل مختلف یخوانده م

 خواهد بود.  قتیبه حق نمقرو یو به نسبت یازجهت یلیکه هر دل

 ت،سیبه دور ن تیداند که از واقع یکار مؤثر م نیها را در ا گانهیاز مسلمانان دست و اهداف ب یاریاز دوستان، مانند بس یکی

در برابر  فیدر کار نباشد، ضع ینکته غافل نباشند که تا ضعف نیاز ا دیکنند با یفکر م یکه مانند و یو دوستان دوست نیاما ا

اده کند؛ سؤاستف یتواند از و ینم یپرخور و پرخواه یغلبه نکند، توانمند یو طمع بر کس یشگیتا آزپ د؛یآ یبه زانو در نم یقو

 که تا انسان از نیشود؛ و باالخره ا یو دنیتواند قادر به خر ینم یفروشد، کسحاضر نشود خود را در مقابل پول ب یتا کس

 راهه ها بکشاند.  یبو به  بدیتواند بفر یاو را نم یبهره  نشود، کس  ینعمت عقل ب

 ینم دهیدر آن د یکامالً نشان ینید ریو غ ینید یو مستبد که از تعقل گرائ یخود رأ یسایکل یکه در آن دوره در چنگال قو اروپا

و  یدرعقب ماندگ ریخورد و بزرگ مطلق العنان و سفاک و شر یها تیو پرزور حاکم نیآهن ۀشد، به همان صورت در پنج

اروپا  ایکند. آ یم یزندگ یرومندیگرفته و در رفاه و ن یشیپ یبر جوامع اسالم یامروز از هر جهت برد،یفقر و فالکت به سر م

بود؟  شتریب کیو شوکت کدام  یروز پول و ثروت و قوت و جالل و جبروت داشت؟ حشمت و بزرگدر آن زمان هم، مانند ام

از سرتاسر  که یانیسویع اید؟ مسلمانان یرس یروزیبه پ کیکدام  یبیصل یجنگ ها انیکرد؟ در پا یتر فکر م یعقالن کیکدام 

را داشتند که  یدر آن زمان قدرت امروز انیاروپائ ایمغلوب کردن و منکوب ساختن مسلمانان جمع شده بودند؟ آ یاروپا برا

 یاپکه ارو یرییتغ ر،ییتغ نیمسحور و آلت دست خود سازند و...؟ مسبب ا ایدر خدمت خود قرار دهند و  ایمسلمانان را بخرند 

ستند ـ ود مسلمانان هخ ستند،ین انیآمدند اروپائ نیو بافرهنگ و متمدن پائ یو مترق یو نامتمدن باال رفت و مسلمانان قو فیضع

 یامروز یها یبدبخت ۀهم ۀشیکه ر یدرحال نند،یب یکرده اند. دوستان ما شرائط امروز را م ادیهم  والیکل یهمانطور که آقا

ازماندن در ب دن،یشیمسلمانان از اند دنیمسلمانان، در دست کش یو غفلت و تعلل و تنبل یسست دراست:  یگرید یمسلمانان جا

را فراموش  ایو دن نیو تجارت و صعنت، درغرق شدن مسلمانان در د یسازندگ یدر راستا یمسلمانان از کوشش و کار عمل

 . یو و اخالق یدر انحطاط عقل االخرهو ب ایتوجه دارد و هم به دن نیکه هم به د نید یکردن؛ خالف آموزه ها

از فساد  ریغ یزیعلت انحطاط تمدن ها چ نیخواهد شد که عمده تر دهینگاه شود، د جهان از شروع تمدن تا امروز اگر خیتار به

که به ضعف انسان ها و ضعف جامعه  یکند، فساد یمتمدن فساد رخنه م ۀ. اول در درون ذهن انسان ها و در درون جامعستین

 بخشند.  یم انیپا با استفاده از آن ضعف ها به آن تمدن یرونیعوامل ب ایگردد، بعد عامل  یم یمنته

و کمبود متواتر باران،  یدر پ یپ یها یخشک سال ر،یواگ یها یماریب وعیمانند ش ،یعیکه عوامل و عوارض طب ستین یشک

از  شیب یدورانت وسائر مؤرخان و دانشمندان گفته اند، سرد لی( وآنگونه که وینید میزلزله، قهر خداوند )نظربه تعال ،یقحط

ستند، ه ینادر و استثنائ اریکه بس نیعلت ها صرف نظر از ا نیشود، اما ا یشده و م هاتمدن  یسبب نابود زین خبندانیحد هوا و 

 نداشته اند.  یاسالم و جهان گواه است، نقش خیکه تار یطور یکدام در سقوط تمدن اسالم چیه
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 کیژولویو ب یوعوامل ارث یبت و منفنقش مث یتعلق دارد ـ با اندک یعیانسان ها به گذشت زمان و عوارض گوناگون طب مرگ

ق مطل یو فروپاش دنیگرائ یبه پست ایو رشد  نیتکو نطوریرس بودن آن ـ اما مرگ تمدن ها، هم ریخود انسان در زود رس و د

 .    دیآ یوعمل انسان به وجود م شهیگردد که در اند یبر م یو خلل سادبه برسامان بودن عقل و به ف شتریآن ها ب

هزار سال  ایشود، درخدمت خود قرار دهد؛ قبول، اما آ یامکانات را دارد که مسلمانان را، آنگونه که گفته م نیامروز ا غرب

 داشت؟  اریرا در اخت یامکانات نیقبل هم غرب چن

 ن به مرضشروع شد که خود مسلمانا یو ثروتمند شد، بلکه از روز رومندیآغاز نشد که غرب ن یمسلمانان از روز یها یبدبخت

سس و مصاب و مبتالء شدند و دست از تج یآسمان یها رویبه ن انهیو توکل افراط گرا یو تنبل یاشیو ع یو فقر فلسف یفقر فکر

ود، بلند ش گرانید ایغرب  یاز آن که انگشت اتهام و مالمت به سو شیپ نیبنابرا. دندیکردن کش جادیتفحص و ساختن و ا

ن مسلمانان در برابر خود شا ۀفیفکر کرد که وظ نیبه ا دیمنافع خود است، با یاصل که هر کس در پ نیخصوصاً با توجه به ا

دچار نشوند و از آن قوت و سطوت، و از آن  زرو نیکردند که به ا ینم دیکردند و چه با یم دیچه بوده است.  مسلمانان چه با

 یز تعقل فلسفا ریـ غ یو تعقل فلسف ینیداشتند، هم آشنا به تعقل د که هم هوش ینگردند؛ مسلمانان بینص یب یو سربلند یشادمان

م و علو فنونو ادب و فرهنگ و  شهیو اند یو خداشناس یکه در مباحث جهان شناس یـ  وعلم و معرفت بودند؛ مسلمانان یونانی

و تساهل و آن همه  یشیآن آزاد اند جهان ــ سر آمد همه بودند؛ با همه ۀدر چهار گوش هیاول یگوناگون ــ بعد ازغروب تمدن ها

و داشتن حرف  یعال یمقتدر و هنرها یو کشف و اختراع و دولت ها قیو...، و با همه تحق لسوفیدانشمند و محقق و مؤرخ و ف

تا  گرفته یبیاز مراکش و ل یو وحدت زبان یائیوعوامل مساعد جغراف یو رونق تجار ادیو ثروت ز نزما ۀشرفتیپ عیو صنا

تن و برگش یگسترده چرا دستخوش رکود و واپس نگر یمانیـ ا یو افغانستان و وحدت اعتقاد رانیو عراق و قسماً تا ا هیسور

 غرب رها کردند؟  یرا برا دانیبه عقب شدند و م

از  بود یراثیاز اختراعات و اکتشافات غرب است، م یلیخ یبرا یا هیو نجوم که دست ما ایمیو ک کیو فز اتیاضیو ر جبر

 یگردآورده بودند، بهره جست، مانند دست آورد ها اینوشته  ایکه مسلمانان  یکتاب هائ قیمسلمانان که غرب از آن، از طر

( بود که یبصر ثمیمحمد بن حسن بن ه یاشخاص نامور )بوعل نیاز ا یکی... وو شعر و ادب  یمسلمان در طب و جامعه شناس

 داشت.  یمقام شامخ یو نورشناس کیو فز یو اختر شناس اتیاضیدر طب و ر

 از دکارت شتریصد سال پ میرا در حدود سه و ن ینورشناس ۀکرد و مسأل یم یدر حدود هزار سال قبل از امروز زندگ ثمیه ابن

 خبر شد او به یجهان اسالم وقت یاز خلفا یکی ندیگو یقدر مسلمان مطرح کرد. م یدانشمند عال نیبار درجهان هم نیاول یبرا

 یمسلمانان از زمان یرفت. مرگ تمدن واال ثمیبه استقبال ابن ه شیرا با مالزمان خو یادیز یداخل شده است مسافت یرو وقلم

را در  یواقع یدانشمندان و علما یکه جا یبرخورد با دانشمندان و علماء متروک شد ــ از زمان یا وهیش نیکه ا افتیآغاز 

 و مداحان و مشاوران ملوث گرفتند.     ینید انیدربار ها دلقکان و تنگ نظران و افراط گرا

تا ظهور تمدن  یونانیبعد از تمدن »کند:  ی، انتشارات فردوس نوشته م46 ۀ" صفحیزاده در "اخذ تمدن خارج یحسن تق یآقا

بود که  قرن دوم تا هفتم نیب یعالم، تمدن اسالم یهاتمدن  نیتر هیو پرما نیتریوعال نیبزرگتر ر،یدر چند قرن اخ ییاروپا دیجد

هم تا آنجا که به علوم و فنون ]مربوط[  ییو... اساس تمدن اروپا دیدرجه  کمال رس نیدر آن... به باالتر یرونق علوم و فنون عقل

 «دهش دای... پیحیو دوازدهم مس ازدهمیاز قرن  یعرب یترجمه  کتب علم له  یاست به وس

خواهند  یخواستند و م یبودند و هستند، م یچون مسلمان و شرق گر،ید ییصد ها مسلمان و شرق ایزاده  یتق یکه آقا دینکن فکر

رب، از کتاب تمدن اسالم و ع ری. به برش زستندیمعترف و مذعن ن قتیحق نیکنند. تنها مسلمانان به ا غیبه نفع مسلمانان تبل

 درغرب دیظهور تمدن جد ۀدر بار یکه نه مسلمان است و نه شرق ،یگوستاولبون فرانسو یآقا فی، چاپ چهارم، تأل751 ۀصفح

قوم کافر و ملحدى سبب شده  کیها عار دارند که اقرار کنند  یمسلمانان اروپا را از توحش خارج نمودند: بعض: »دیتوجه کن

نظر به درجه اى بى اساس و تأّسف  نی. ولى ارندى دااز حال توّحش و جهالت خارج گردد و لذا آن را مکتوم م حىیاروپاى مس

و  ریآور است که به آسانى مى توان آن را رّد کرد... . نفوذ اخالقى مسلمانان، آن اقوام وحشى اروپا را كه سلطنت روم را ز
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ى از آن به كل هاییوپاا ارنفوذ عقالنى آنان، دروازه علوم و فنون و فلسفه را كه م زینمود و ن تیآدم قیزبر نمودند، داخل در طر

 «به روى ما باز كرد و تا ششصد سال، مسلمانان، استاد ما بودند. میبى خبر بود

 ،ینید یشی: تعصب، خشک اندستیمطالب فوق چندان هم مشکل ن ی" در روشنستیچ رییتغ نیا لیپرسش که "دل نیپاسخ ا افتنی

شود ــ شاهان و امراء  یم دهیپرست ــ که نظائر آن امروز هم به وفرت د ایفروش و دن نید یعلما یسودجوئ ،ینابردبار

م اسال نیکه د یغافل شدن، درحال ایتنها به آسمان چشم دوختن و از دن ف،و تجمل پرست و مسر اشیوحکمرانان خودپسند و ع

 و آخرت است. ایدن نید

اسالم و شکوه  یو بردبار یورز شهیاوج رونق اندکه  ،یمخصوصاً قرن چهارم هجر ،یقرن سوم و چهارم و پنجم هجر در

 ۀلسفف یو اندوخته ها نید میاز جوهر خرد و تعال یقیاز مسلمانان خواستند با استفاده ازعلم کالم و تلف یمسلمانان بود، گروه

باشد و  نشیآفر ۀمسأل یکیکه  نید یسه موضوع مهم و اساس حیخدا و جهان و انسان به توض یشناخت عقالن یبرا یونانی

مه ادا یفکر یتالش ها نیچن نیاز دو قرن ا شتریبپردازند. ب ،یعلم مطلق و ۀهم مسأل یقدرت مطلق خدا و سوم ۀمسأل یگرید

 و قضاء و قدرت نیبه مسند د اشتندتر قرار د شیشاهان از خود خشک اند تیکه مورد حما ینید شانیکه خشک اند نیداشت تا ا

ُرخ  تیو بدعت گذار و مرتد و کافر مواجه شدند که در نها یرافض یبود با فتواء ها لسوفیف و هر چه متفکر و افتندیدست 

 .افتیسوق  یگرید یو تمدن مسلمانان به سو یو زندگ یـ فرهنگ یفکر

متعصب درعذاب  یها کیکاتول رحکومتیکه ز ایاسپان انیهودی»کند:  یشده اش نوشته م ادیکتاب  43 ۀدر صفح یمانج خانم

 انیهودیآمد: مسلمان ها  دیپد یبیعج یآزاد شان سازند. ائتالف ه،یبریا ۀریبودند، از مسلمانان مراکش خواستند با تصرف شبه جز

در  انیهودیکه  یمسلمانان با اطالعات ،یالدیم 711. درسال رندیپاپ را بگ یناگهان یشرویپ یگماشتند تا جلو یبان دهیرا به د

 «را تصرف کردند... ایگذاشتند، اسپان شان اریاخت

 یآن از تورات" به مرجع اصل ریدوران "تلموذ و تفس نیدر ا دیآسان عقا انیبه لطف جر: »سدینو یم گرید یخانم درجا نیهم

 یر طالئعص هود،ی یروشنفکر یاز زندگ یریرپذیلذت بخش بود. همچنان که اسالم با تأث یستیبدل شد... همز انیهودی یدرزندگ

ه است ک نیا تیبرداشتند...  واقع شیبه پ یبزرگ یگام ها ،یاسالم یاز فرهنگ عرب امبا اله زین انیهودیخود را آغاز کرد، 

ادند و د یاجازه را م نیخود بمانند. اما مسلمانان ا نیبه د ،یرافض انیحیمس یو حت انیهودیدادند  یاجازه نم کیکاتول ونیبیصل

 رو، نیشدند. ازهم یروبرو م یمذهب یها تیاقل یمقاومت از سو نیبا کمتر گران،یتصرف قلمرو د یدر جنگ برا جهیدر نت

ها ــ که پرستشگاه  یزانسیحمله بردند و شهر داوود را از چنگ ب میبه اورشل یالدیم 638مسلمانان درسال  ینمونه، وقت یبرا

ه را ب هودی یها گاهپرستش روز،یشادمان شدند. مسلمانان پ انیهودیرا به زباله دان بدل کرده بودند ــ در آوردند،  انیهودی یها

 انیهودیصدر با  ۀباعث سع طیشرا نیباز گردند... چگونه ا میدعوت کردند که به اورشل یهودی یسامان آوردند و از خانواده ها

 یراراه ب نیاست که مدارا و تساهل بهتر نیا یاساس لیدارد، اما دل یمختلف یها هیپرسش، ال نیشد؟ پاسخ به ا یم انیحیو مس

 «رقم زد. ستیالیامپر تیحیرا بر مس ستیالیاسالم امپر یمطلب برتر نیاسالم بود... هم یامپراتور یهدارساختن و نگ

 و یهودیاز کتاب "زرساالران  یبود که عبدهللا شهباز، در جائ یبه اندازه ا یآن دوران اسالم یها نیو مدارا در سرزم تساهل

 یاسالم عصر و در اندلس نیدر ا هودیفرهنگ  یها هیگفت پا دیبا یبه درست»کند:  ی" نوشته مرانیو ا ایتانیاستعمار بر ؛یپارس

زمان و در اندلس  نیبه طور عمده در ا د،ید میچنانکه خواه ز،ین هودیزرساالر معاصر  یگارشیگذاشته شد؛ همان گونه که ال

 .« افتی نیتکو

جهان اسالم، مانند  یو تساهل و تحمل و مدارا یو نوآور یشینواند یو پناهگاه ها ،یآزاد یکه پناهگاه ها نیکالم، هم خلص

 یافراط دیعقا لیو تحم یو نابردبار یشیخشک اند گاهیبه جا جیبه تدر یالدیم ازدهمیاندلس و بغداد و مصر و دمشق بعد از قرن 

. رو به غروب گذاشت زیاسالم ن یدرخشان عصر طالئ ۀشد؛ ستار لیتبد ریو تبذ اتالفو  یاشیو ع یو خوشگذران یو تنبل

 . ستیاز طلوع مجدد آن ن یو خبر یدم اثر نیتا ا غیبا درد و در گریکه د یغروب
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و شمال مراکش، اشغال  ایتانیرا مورو ها، مسلمانان منظبط و متعصب و خشن و خشک و فاقد لطافت و ظرافت مور اندلس

کشور را ترک  نیو مسلمانان ا انیحیهم از مس یو تعداد انیهودی شتریآن ها ب یها یریو در اثر سخت گ جهیکردند که در نت

 یر جائد یبود که اندلس را از ترس موروها ترک گفت. خانم مانج یاز کسان یکیمسلمان،  یۀگرانما لسوفیگفتند. ابن رشد، ف

 یمتهم م ]کفر[ یرا به تناقض گوئ لسوفانیدر بغداد، که ف یمتفکر ،یغزال یحت» کند:  یاز کتابش در مورد مورو ها نوشته م

 .«زاندندچشم همه سو شیرا پ شیها کتاب ها یبود و مراو برالیل ادیها ز یکرد، به نظر مراو

و سائر هممسلکان شان در درون و  یحقان روانیها را امروز در وجود طالب و داعش و پ یدرشت خوئ نیاز ا یهائ نمونه

سوزاندن  مساجد و بیبه تخر یحت ،یلیو تحص یمیمراکز تعل بیکه چگونه به تخر میکن یمشاهده م یافغانستان به خوب رونیب

را به  رمسلمانیبه نام اسالم و خدا و قرآن هزاران انسان، مسلمان و غ ونهزنند وچگ یازجمله قرآن دست م ،ینید یکتاب ها

است هم  شهیاند یکه هم دشمن آزاد ی. طالبندینما یم یدارد دشمن یامروز کشند و با هر چه نشان از تمدن یخاک و خون م

 و وفاق.      یهم دشمن مدارا و تساهل و نرم شرفتیو پ یدشمن کتاب و قلم؛ هم دشمن نوآور

خواه و  یو آزاد لکردهیروشنفکر و تحص یها رویاز سرکوب ن ریدر کشور غ یکار چیسال امارت طالب، که مصدر ه شش

ا به رفاه خلق خد یعالقه ا چیکه ه یمتعصب انیخو نیست از طرز تفکر د یروشن ۀدموکرات و منکوب ساختن زن نشد، نمون

 بلکه در علم و علم ست،یدر جهالت ن یرومندیداند ن یکه نم یطالبمسلمانان ندارند.  یرومندیکشور و ن یو ترق شرفتیو پ

 و اتحاد و اتفاق و... است.  یاندوز

 م،رالزیغ یریقوت و اعتبار و عزت و احترام تنها و تنها تعصب، سخت گ یها یو افول مسلمانان از آن بلند یبدبخت لیدل

از تو حرکت از  دیگو یکه خدا م یرا به خدا واگذار شدند، در حال زیهمه چ ،یخوشباور ،یسهل انگار شه،یاند ینداشتن آزاد

الم و س یـ فرهنگ یچهارچوب فکر کینداشتن  ،یانسان لیاص یها ازیو ن یهست اتیاز واقع زیاز تعقل، گر زیمن برکت، گر

 . تاسیبا تمدن و فرهنگ بالنده و پو یکهنه و دشمن یــ فرهنگ یفکر یبه قالب ها یتنگ نظرانه و افراط دنیمعقول، چسپ

 ان،گریگردد، نه به د یل خود آن ها  بر مها و معضالت مسلمانان به تفکر و عم یهمه نارسائ ادیبه نظر من بن ،یابیارز نیا با

 یرا م ثمیمانند ابن ه یشمندانیکماکان قدر اند یاسالم یها نیهمان گونه که گفته شد، اگر خلفاء و شاهان و حاکمان سرزم را،یز

نمودند و حکم سوزاندن کتاب  یم قیکردند و علم و عالم را تشو یم تیشتافتند و از آن ها حما یم هاآن  شوازیدانستند و به پ

 یکه به خوار نیا یپرداختند، مسلمانان به جا یم شیخو یـ معنو یماد یکردند و به بهبود دست آورد ها یها را صادر نم

 رفتند. یباال م وتاز افتخار و عزت و ق یبه مدارج بلندتر شیاز پ شتریب فتند،یب

 ً  :ضمنا

که  است یقرآن هفتاد پوست دارد، خود مشکل ندیگو یم نید یازعلما یه برخک یقرآن، طور قیدق یالحصول بودن معان صعب

 یکه هست در مسلمان یبی: "هر عندیگو یاست که م ینکته به جواب کسان نیرا خلق نموده است. ا یگریهزاران مشکل د

 11/01/2017ماست." 

 

 

 

 

 

 

 

 


