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 22/01/2017              هاشم سدید سید
 

 مانده های دلیل این تغییر چیست تکملۀ باقی
 

 ()نوشتۀ جناب بارز صاحب بهانه ای شد برای این مقاله

 

رار ق و پیچیده از خدا می خواهم؛ حتی اگر مرا زیر بار سنگینی از پرسش های متواترحالی تان را همیشه  ـ صحتمندی و نیکو1

که  این استاقل کاری که می کنند  ها از فهم من بلند هم باشند، حدآن ، اگر جوابشمندانی مانند شمادینبدهید. پرسش های داهیانۀ ا

به نظر من لذتی بزرگتر از  اهمیت، سازنده و ارزنده.می دارند، که خود کاری ست بس عظیم، با انسان های مثل مرا به فکر وا

 .جود نداردجهان و درواقعی اندیشمندان متفکرین و همصحبت شدن با 

 هن بارچه در نوشتۀ شما محترم چیزی در آ ، گررا نظر به برخی از نوشته های قبلی خویش الزم می دانم توضیح این مطلبـ 2

. هیچ دنهیچ گاه و هیچ چیزی را سیاه یا سفید نمی بین می دانید،هم ، همان گونه که شما واقعی انمنتقدکه  نیامده است، به صراحت

طالب مدرست یا نادرست نیست. ندیدن جنبه های مثبت و منفی  و به صورت مطلق ولوژی یا جهانبینی سرتاسردین، مکتب، ایدئ

جنبۀ دیگر  و مکتوم داشتن جنبه ، یا گفتن یکها همان گونه که هستند نگفتن آن، و گوناگون یک باور دینی ـ سیاسی ـ فلسفی و...

واقعی و  کار یک منتقد ،چنین کاری دارد.مطلب نسبت به آن بیمورد خصومت شدید و  معموالً نشان از تعصب، غرض یا آن

نی ید اسالم .اسالم ، یعنیعنوان کی ریمتکثر و مختلف ز یهاباور قوانین و است از یمجموعه ا اسالم نید متعهد نیست. انسان

 ،یخلقت هست ،یخداشناس نظیروع، ده ها موض متشکل از (، اجتماعی و...سیاسی )همینطور سائر ادیان، باورهای فلسفی، ست

کان، کود ازبا/و حفاظت  نیک رفتار تربیت، و تعلیم و بهداشت و وحدت اجتماعی، نظم جمعی و روابط  ،مرتبت انسانخلقت و 

 طان،یرقابت خدا و شوجود موجودی به نام شیطان، دوزخ و جنت،  بحث ، صلح و جنگ،ازدواج و طالق، تجارت، سیاست

در جامعۀ  انرمسلمانیو غ انحقوق مسلمان حقوق کودک، حقوق زن و مرد، و مسائل خانواده، رابطه ات،یالقمعامالت، عبادات، اخ

ه چ ،با بسیاری از این مسائل حتی امروز برخورد عقالنی صورت نمی گیردکه متأسفانه  قضاوت و... داری، حکومت ،اسالمی

 رسد به هزار، هزار و دو صد سال قبل. 

 زیکه چی قادر بدان نمی گردم که از کلیسای آن زمان نموده ام اشتباه کرده باشم، ولی هر چه فکر می کنم شاید من در برداشتی

 رمشما محت. از ، در آن دوره کشف کنمکه نشان از برخورد عقالنی کلیسا با قضایای یاد شده در باال در آن وجود داشته باشد را

که  مرا از اشتباهی ،ال از برخورد عقالنی کلیسا با مسائل یاد شده در آن عصردوستانه توقع دارم که با ذکر یکی دو مث بسیار

  نموده ام بیرون کنید.

ورد به فکر من اگر برخ ، ولیکرد یبرخورد م یمسائل عقالن نیبا همه ا شیهزار سال پ کی شیکم و ب سایکل شما عزیز فکر به

 هیچ وقت آن همه ،بود می معرفت بنیاد بر و م به حقوق عموم مردمو احترا عقالنیت و آزادیا با قضایای فوق مبتنی برسکلی

خی سالهای ظالمانه، مانند "گاو برنجی"، "لولۀ تمساح"، "گهوارۀ یهودا"، "له کنندۀ سر" و... و انواع  شکنجه وسائل وحشت انگیز

هزار زن به نام  کم و بیش سیواج داشت و سوختاندن دوران تفتیش عقاید ردر ، به خصوص هائی که در دوران قرون وسطی
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، با آن که نظرش در مورد کروی بودن و . آیا وادار کردن گالیله به توبهبه وجود نمی آمد و در تاریخ ثبت نمی شد و... ساحر

وردانوبرونو جسوختاندن از روی عقالنیت و معرفت به حقیقت بود؟ یا تکفیر کوپرنیکوس؟ و یا  حرکت زمین درست و صواب بود،

یا اعتقاد به ؟ از روی خردمندی بود و خفه ساختن ده ها هزار انسان در آب و به دار کشیدن ها و... ینی هاکارنسکوها و وان ها و

د ؟ یا راضی شدن خدا بعگناه کار بودن هرطفلی به خاطر گناه اولیۀ آدم قابل توجیهی عقالنی می باشد؟ یا فروختن جا در بهشت

یچ ه با آن که "علیم" و "خبیر" است، م آن را داشت )گویا او از نتیجۀ کارش قبل از پرداختن بداناز انجام هر کاری که قصد انجا

 و...؟ آگاه نبود(

و سفاهت و  ناشی از جهالت و از روی تعصب بود؛ چیزی که هم ابتدا و هم انتهای بالهت و بی خبریها همه این وحشی گری 

   د.ارباب کلیسا را نشان می ده نادانی

 کلیسا مگر .بوسیه خدا پیدائش آن سبب اصلی هستی ست و نه انسانثابت نموده است که نه زمین مرکز نیت و دانش امروزیعقال

 لیمی خواند و انسان را سبب اصنزمین را مرکز کائنات  که مطابق به مزاق کلیسا بود، بطلیموس، و به تأسی و تأئید نظر ارسطو

 ؟ داشت و داردعقالنی  ات پایۀاین تصور ک ازکدام ی !نمی نامید پیدائش تمام خلقت

خصوص مسلمانان در نداشته است، اما در یقالنبرخورد ع )برخی تا همین اکنون( همه مسائل نیبا ا ینید چیدرست است که ه

ها و خرد خانه  آمدند. یم شیصدر پ ۀو عقالء با سع شمندانیگرفت که با اند دهیتوان ناد یرا نم تیواقع نیخاص ا ۀآن دور

در پی توسعۀ آن ها بودند و علماء و دانشمندان و محققین و صاحبان کتابخانه ها و مراکز تعلیمی و تحصیلی و علمی می ساختند و 

، یعنی باالتر ترین مرجع دینی، براساس نوشته محمود ایوب از پوهنتون مون، خلیفۀ عباسیمأ را حمایت می کردند. حرف و فنون

زمانی که او به قدرت رسید،  ."ه "نخستین موسسه ی آموزش عالی در جهان اسالم و غرب را بر پا کرد، اولین کسی بود کتمپل

، در تاریک ترین دوران حیات خود از صد ها مؤرخ و محقق و دانشمند بنابر صد ها نوشته صد سال پیش، اروپا 12چیزی کم 

 مون، خالف آنچه در اروپا رواج داشت، به دانشمندان. مأار داشتقر بیشتر به دلیل تشبثات کلیسا در امور زندگی جوامع اروپائی،

 دارج می گذاشت؛ مقام آن ها را باال برد؛ مجلسی برای بحث و گفتگو در دربار برای آن ها تشکیل دا و اهل علم و کتاب و قلم

اکر تعلیمی و تحصیلی و گردآوردن در آن ها اشتراک می کرد؛ و همانطور که گفته شد با ساختن مر اوانفرکه خود نیز با عالقۀ 

خانم مانجی در جائی از کتاب یاد شده اش در باب  دانشمندان و تشکیل کتابخانه ها تا می توانست به ترویج علم و دانش پرداخت.

 مأمون نوشته می کند: 

ه او به قرائتی از اسالم معتقد بود ک اد تان هست؟کنم. مامون ــ خلیفه قرن نهم ــ یباز می گردم به بغداد، تا این نکته را روشنتر "

از همه مهمتر، خداشناسی مامون، بر اختیار همه انسان ها تاکید داشت. بسیار خوب. اما  اندیشه عقالنی را گرامی می داشت...

ز ت خودش ائاو هم تفکر عقالنی: دستور داد همه ی مقام هایی که با قرهمین آدم دست به کار غریبی زد که هم مغایر اختیار بود 

 )فرق جامعۀاسالم مخالفند، تفتیش عقیده بشوند. عده ای از مخالفان را به زندان انداخت و گروهی را هم داد تازیانه بزنند..." 

ی در یک اید به دقت مالحظه کرد!المی را بوحانیت بر سر اقتدار در سرزمین های اسروحانیت بر سر اقتدار در اروپا با جامعۀ ر

سوزانده می شوند که عقالنی فکر می کنند و در دیگری برای آن تعقیب می شوند و به زندان می روند و تازیانه مردم برای آن 

و غیرقابل  عببینید فاصله وسی عقالنی داشته باشند.که حاضر نیستند با قضایا برخورد می خورند و جان شان را از دست می دهند

 (دو برخورد را! باور میان دو نظر و دلیل

ح کردن پاپ فاصله ایجاد می نمود و اسالم، می کوشید این فاصله را با ایجاد رق دیگر این بود که کلیسا بین خدا و انسان با مطفر

 ارتباط بین خدا و تک تک انسان ها از بین ببرد. فرق دیگر توصیۀ سخت کوشی در دین اسالم است، که با تأسف روحانیت منحط

دینی که که می گفت : " خالف روحانیت مترقی برخوردار بودند، وامع اسالمیکه از اوتوریتۀ خاصی در ج ،مورد حمایت شاهان

فهم  با سخت کوشی و رشد ، زیراآن را جدی نگرفتند ، نه در آن زمان و نه امروز،هیچ گاهی "،طرد کردنی است ،ضد عقل است

 ( .میان کوچک و بزرگ و رنگارنگ آن هام قبر حاو ه  کنده می شود روحانیت منحط هم قبر ،و دانش انسان ها
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در برابر خواسته های ارتجاعی  مجبور به تمکین با همدستی مردم بی خبر و بی سواد همین دسته از روحانیون باالخرهمأمون را 

تا آن که  و؛ سر و ته شدن گذاشت رو به همه اندیشه های سالم وی آخر های دوران حکومت وی تا این که در ؛تندساخ خویش

"نپرسید چطور؛ فقط بپذیرید!"، یعنی بر در اندیشه و خرد قفلی زدند که سوگمندانه دیگر تا امروزۀ روز باز  جانشین او حکم کرد:

  نشد!

در این طرف هم تشدد و نابردباری و صحنه های خونباری وجود داشته  نباید همه چیز را سیاه و سفید دید! ،همان گونه که یاد شد

ما با همه درد ها و دریغ ها برای کم و بیش پنج صد سال رگه های از مدارا و دانش پروری و تفکر عقالنی در این جا به است، ا

 تمسؤولیدارای انصاف اند و از روی مراتب نسبت به اروپای آن دوران مشاهده می شود؛ که خود اروپائیان نیز، البته آن هائی که 

یری، و سهل گمسلمانان و فرهنگ  فکری و برتری تمدن گفتن واقعیت ها هستند، به برتریعلم مجبور به در برابر حقیقت و 

 وو واقعگرا  ولؤباوجدان و مس ندانماعتراف کرده و اعتراف می کنند. یکی از این اندیش نسبت به آنچه در اروپا دیده می شد،

نوشتۀ زیبای شان یاد نموده و برشی از نظریات است که جناب مایار صاحب از وی در  پروفیسور خانم زیگرید هونکهمنصف 

 شان را نقل فرموده اند.

، به شکل نمونه، عالوه بر آنچه در بخش های اول و دوم مقالۀ "دلیل این دیگر غرباندیشمند مشهور  اینجا به نظریات چنددر 

متبلور ساختن این حقیقت که مسلمانان  برای جناب مایار صاحب آمده است، ته روشنگرانۀتغییر چیست" و عالوه بر آنچه در نوش

آن زمان نسبت به غربیان در جایگاه تمدنی ـ فرهنگی بهتری قرار دشتند، با استفاده از محدود کتاب های دست داشته و مقاالت 

 می پردازم: متعددی که در اینترنیت موجود اند،

 حیان مزیت داشته و به مراتب یمس فنون بر وم وها از حیث اخالق، عل مسلمان": مؤرخ فرانسوی می نویسد دیویآقای س

نسانی وع اشمردن ن باید شمرد، یکی محترمآنها واقع جزء مفاخر  نسبت به اقوام دیگر، که درآنها ممیزات  باالتر بودند و ازآنها از 

قاله مجای دیگری ) در (نسوی.بون، فیلسوف جامعه شناس و مؤرخ فراو، گوستاولعرب تاریخ تمدن اسالم و از کتاب”. )بوده است

 ست که اسالم در سراسر شرق و یپیشرفت کنونی اروپا مرهون علم: "که ندننوشته می ک در اینترنت( از قول آقای سیدیو ای

 های اروپائی بوده اند." ملت ۀکرد که مسلمانان استادان اولی ساخت و به راستی باید اعتراف غرب منشتر

  ا رآنها مردم اروپا  احساس رقیت و بندگی در": لمانان و اروپائیان به این باور بود کهدر مورد مس بونولگوستاو خود

یا و نفاق و اختالفات اتوجهی حاکمان مستبد به رع وضعیت بی ی کرده بود و مردم ازیکشا کشور فاتح و حاضر به اطاعت هر

همین شخص در جائی دیگر  "..ده بوده.اآم کامالا  المی[اس] برای جذب تمدن جدید این جهت فضا و از نددرونی به تنگ آمده بود

 اراگر البراتوعلم است درست نیست.  نویسند که الوازیه به وجود آورنده این های شیمی می آنچه که در کتاب: "نوشته می کند

ت }در این علم{ قدمی به توانس بود، هیچ وقت الوازیه نمی ها در این علم نمیهای مهم آن های هزار سال پیش مسلمانان و اکتشاف

 ."جلو بگذارد

  تمام عمر خویش را وقف نوشتن کتاب  ویل دورانتدکتر ً در این باره با آقای  ،جلدی تاریخ تمدن نمود 11که تقریبا

اً کیمیا به عنوان یک علم، تقریب بون هم عقیده است. آقای دورانت در خصوص پیدائش علم کیمیا به این نظر است کهوگوستاو ل

  مسلمانان است. تابتکارااز 

 موران بلند پایۀ سازمان أاز جدا شدن از شوهرش که یکی از مها بعد  آلمانی، زنی که سال هپروفیسور زیگرید هونک

ی کرد و حکومت مصر نیز از زندگی م 1942شهری به نام "تانگر" در مراکشی دوران سال های در  ،مخوف اس. اس. بود

 :کندنوشته می "فرهنگ اسالم در اروپا"جائی از کتاب  در ،ریخ اسالم تقدیر کرده استأین و تهای او در رابطه با دکارکرد

 نما، کشف فرمول باروت، کشف گردش خون، صنعت کاغذ چون اختراع چاپ، اسطرالب، قطب هم ها؛ ابتکارات مسلمان"

 ."علم و فنون است گر عشق آنان به آموختنده ها ابتکار دیگر نشان سازی و سازی، صنعت کاشی

 د:گویاروپائیان نسبت به اسالم می نزن اسالم شناس و شرق شناس در رابطه با دی ،آلمانی شیمل آن ماری سوریپروف 

ً د، حقیقتندر ذهن دار، محمد ،سطی از اسالم و پیامبر آنتصویری که اروپای قرون و"  "مخدوش و تحریف شده است. ا
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 به صراحت اسالمی اسالم در غرب، استاد زبان عربی و مطالعات اسالمی، غیر ، بزرگترین مفسرمونتمگری وات ولیام 

های درگیری اسالم و مسیحیت در قرون وسطی را در نظر بگیرد روشن خواهد شد که  هنگامی که انسان تمام جنبه" گوید: می

لیدات مادی و اختراعات تکنولوژی اروپا اسالم برای جامعۀ مسیحیت بیش از آن است که شناسایی شود. اسالم نه تنها در تو تأثیر

دی تصویر جدیکه اروپا را واداشت تا لهای علم و فلسفه برانگیخت، ب شریک است و نه تنها اروپا را از نظر عقالنی در زمینه

ف کنیم. بودن عمیق خودمان به اسالم و عرب اعترا ما باید به مدیون" :نویسد می یوی در جای دیگر ".از خود به وجود آورد

مطلبی دارد به این مضمون:  18همین نویسنده قبل از این مطلب، در صفحۀ  .(20ص  ،جعفریاسمر  )مقاله تمدن اسالم و غرب،

هجری حمله گسترده ای را به غرب دنیای اسالم  489"الف( جنگ های صلیبی: امپراتوری روم به تحریک کلیسا ها از سال 

، ادامه یافت )طی دو قرن( 668. این جنگ ها به قصد فتح بیت المقدس آغاز شد و تا سال آغاز کرد )سوریه، فلسطین و ترکیه(

ها درگرفت. این جنگ ها آثار تخریبی بسیار زیادی در ممالک مسلمان بوجود آورد، طوالنی بین آن گکه در این دو قرن هشت جن

ها طی این جنگ ها در سرزمین های اسالمی اروپاییان قت مسیحیان با مسلمانان و اقامت آنوخاطر حشر و نشر مه ولی از آنسو ب

ه کپیشرفت علمی ـ صنعتی و فرهنگی آنها شد و بدون اینقرون وسطا را برای ورود به دورۀ جدیدی از تمدن آماده کرد و موجب 

ا و استفاده از زیبایی . فرهنگ توجه به زندگی در دنیخود توجه داشته باشند آداب و فرهنگ مسلمانان را با خود به غرب بردند

در حتی اروپاییان  ها و نعمت های آن برای قرون وسطایی ها فرهنگ نو و جدید بود که منشأ تحوالت زیادی در غرب گردید.

آغاز پیشرفت تمدن جدید خود برای فروش کاال های خود از مارک های تقلبی، که نشان دهنده تولید کاال در جهان اسالم بود 

ند، به گونه ای که صلیب هایی با نشان "هللا" در آن دوره دیده می شود که فروشندگان سعی داشته اند به استفاده می کرد

 خریداران بقبوالنند که این جنس از سرزمین های اسالمی آمده است."

  

 ادامه دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


