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 16/03/2017                  سیدهاشم سدید

 بهانه ای برای تکملۀ باقی مانده های دلیل این تغییر چیست

 بخش پنجم

 

 . این جمله در"ب شده دارای عقل و عقالنیت هستندکاتولیک ها نیز با همه صفات زشت و بد شان در زمرۀ انسان محسوو "

با جواب همین پیرامون آن نوشته . می خواهم عرایض خویش را ستبه کار رفته ا آخرین نوشتۀ جناب بارز صاحب عنوانی من

  جمله ذیالً آغاز کنم: 

صد سال،  است؛ از پنجصحبت از یک دوره خاص  !"هستند"؛ سخن از "بودند" است، نه از محرف نمی زن من از امروز یک(

اره ؛ اششود برای آن بوده که بحث تکمیل ده است،بعد از این دوره ش به زمان های قبل یا اشاره ایو نه بعد از آن. اگر  نه قبل

ی ها و پیشگیری از سؤتفاهم ونه ای برای تبیین یک سلسله ابهاماتزیاد مربوط به بحث نبوده است، ولی به گ تا حدودی ای که

 .می شد الزم شمرده احتمالی

ما شوره معتقد هستید، دعوا بر سر چیست؟ در آن د ، چنان که نوشته می کنید،بودن ارباب کلیساو "زشت" به "بد"  وقتیدو( 

ارباب کلیسا را در آن دوره با "که" و با "چه" مقایسه نموده اید که بدی و زشتی آن ها به شما به اثبات رسیده است. آیا رسیدن 

 به این نتیجه از همان راهی نیست که من بدان رسیده ام؟

 دانسانی پیشه می کن ن شیوه های غیر، ولی در برابر دیگراسانی استهر موجودی که دارای هیأت انمن در انسان بودن سوم( 

 ستم دیده اصل زحمت پریشان حاالِن تهی دستِ دد بهره بردن از حص محو و معدوم می سازد و درآزادی دیگران را  و حقوقو 

ی و خدمت و از این قبیل حرف و ایدئولوژیب و به نام دین و خدا و پیامبر فر آنانی که از راه ریاء و است، علی الخصوص با

و به هیچ وجه در فکر  ندنبه خود فکر می ک و تنها تنها ، انسان هائی کهسبب گمراهی مردم و بدبختی ملت ها می شوندها 

دارم: یکی این که  دو تصورهم  مورد عقل و عالنیت شاندر  دارم.تردید داشته و تردید  همیشه ،اصالح حال عامۀ مردم نیستند

 به درجات همه چیز را اساساً محدود نبوده، عقل شان، دیگر ؛به حدود و میزان های متفاوت محدود بوده استشان  یعقل ادراکات

و غم و درد سائر انسان ها را غم و درد خود  نبودندو اخالق حمیده دارای خلوص نیت می دانستند، اما چون  ضروریباال و 

حتا  ،حقایق را بیان نکنند، نمی خواستند ه طلبی شان ایجاب می کرده که حقایقمادی و حس جا منافع ، از طرفینمی دانستند

همین بوده است که مردم را در جهالت نگه هدفمندانه  ، از روی غرض وتالش شان پیگیربناًء  بر زبان بیاورند. حقایق بدیهی را

چنین  د.، می شبه نام دین باز نموده بود اب کلیساانی که اربدارند، زیرا باال رفتن سطح آگاهی و دانش مردم سبب بسته شدن دک

به اثبات رسیده  ن ادیان و در هر دوره ای با صد ها تجربۀ ملموس و محسوسپیش بینیی همراه به حقیقت در مورد تمام مهترا

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Sadid_SH/said_hachem_takgamae_dalil_in_taghir_tshist_nazarkhaii_5.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Sadid_SH/said_hachem_takgamae_dalil_in_taghir_tshist_nazarkhaii_5.pdf


  
 

 

 4از 2

ده ساختن تنها برای بر آور انسان های خود محور "عقل مسموع" می خوانم که ،چنین عقلی را من به تأسی از غزالیاست. 

  "مطلوب خود" از آن استفاده می کنند.

 دریابد، راهستی  می خواست حقایق ،، یا با صدق و صفا، رها از ریاءبودمی قل سلیم اگر ارباب دین در آن دوره صاحب ع

می شان را ن کتاب های، ی کردوادار به توبه نمجبراً به محکمه نمی کشاند و را تحت تعقیب قرار نمی داد، ها  گالیله هیچ وقت

احب عقل و خرد و باء کلیسا را در آن زمان صآ ...زنده زنده نمی سوختاند و و ددانو برونو ها را اعدام نمی نموجر سوزاند و

است که گالیله ها و  به این معنااگر خرد و منطق خود را به کار بگیریم،  ،خواندنوجدان دارای و سالک راه حق و حقیقت 

 بودند!  و چرکین دل و بی وجدان و ستمگر و ریاکار و آلوده مغز و بی خردبرونو ها مردمان تهی 

باید نشانۀ اختالف  بین و خبیر، ضمیر و روشن ، مردان با دانش و روشنبا گالیله ها و برونو ها دشمنی پاپ و دمخواران وی

 و ،میان این دو دسته از انسان ها هاو توفیر در شناخت ارزش ها و غیر ارزش  ی دینی و دنیائیفکری، تفاوت در برداشت ها

 بوده باشد.  بود و نبود قوۀ عقل و فضل و فضیلت در آن ها

اخت درک و شننمی توان صاحب فضیلت و بینش صائب و عقل سلیم برای  ، چون تفکر واحدی نداشتند،هر دوی این دسته را

از نظر خردمندی و  از این دو دسته انسان ها می تواند یکی تنها خواند. و وجدان پاک و انسانی واقعیت های بالقوه و بالفعل

                    م!ه شما، جناب بارز صاحب واگذار می شوانتخاب آن را ب ـ نه هر دو! داشتن عقل قابل تأئید باشد

نو گالیله و برو نهفته در بطن نظریات محرز حقیقتمی نمایند، معین می شود. و عمل انسان ها از روی آنچه انتخاب  عقل سلیم

و  دگفتن می سخنهم . کروی بودن زمین حقیقتی بود که مردان صاحب دانش در آن دورۀ معین از آن از نظر کلیسا نادرست بود

ترین شکل  به سخت را ، که صاحبان آنپذیرفتمی ن را مسلّم ، نه تنها این سخنانو کلیسا ، ولی ارباب دینهم پشتیبانی می کردند

  .می داد ز قرارآزار و اذیت نی انواع گوناگون مورد عقوبت می کرد و

 بود که آن کلیساکوشش ها نیز است. باور یا به وجود آوردن ر ها نیست، بلکه برای ساختنتنظیم باو انسجام و قل تنها برایع

سرین ، مانند مفدکن تنظیم، تفسیر و تأولی ، به درست بودن یا درست نبودن آن فعالً کاری نداریم،مسیح را ی عیسایها باور

ــ بازهم مانند رهبران تنگ نظر و استفاده جوی مسلمانان که به  ناه و تشبث در کار خدا می خواندزیاده تر از این را گ .مسلمان

از  معذرت پاپ بعد از قرن ها. کار گیری حد اعالی قوه فکری برای بیان برخی از ابهامات در دین را غیر دینی می دانند

 ود.بزمین و... نشان دهندۀ اشتباه کلیسا در مورد مرکزیت دلیل مخالفت با گالیله ها و به دلیل آزار و اذیت آن ها، به  بشریت،

باورمند هستند؛  (relative truth) "ه چیزی به نام "صدق نسبیبهستند،  و تجربه و علم مردمان امروز، آنانی که صاحب هوش

ن متعصب و مطلق گرا یا دکاندار در طول خویا دینمانند بسیاری از  پنداشتند؛ می ن دورانخالف آن چه ارباب کلیسا در آ

   تاریخ اسالم!

ی دارای هر نوع دانش پیشرفته علمی، هنری و ادبی، در هیتلر نازیزم آلمان موسولینی ومی گوئید: "فاشیست های ایتالیا پیرو 

ایجاد کردند و مرتکب وحشتناک ترین جرم و جنایات  سوزی کوره های آدم دنیای معاصر بودند ولی با آن همه درک و دانش

  ر و کرداری که از خود نشان داد اند میشود آن ها را فاقد عقل و عقالنیت دانست؟"  ادر حق بشریت شدند. پس آیا با آن رفت

سته یشااز نا درک از پول درآوردن این است که "درک" از چه چیزی؟در این خصوص من از شما بارز صاحب محترم  سؤال

، و جنگ و اعمال زور ترین راه ها، درک از کارآئی دروغ برای فریب خلق ها، درک از سلطه جوئی از راه نظامی گری

خود را برتر و ، و ده درک از اشغال سرزمین های دیگران به قیمت ریختن خون میلیون ها انسان و ویرانی ده ها هزار شهر
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 ایدعق را دیدن، بر جهان ، خواب حاکمیتنستن، میلیون ها انسان را بنده و اسیر خود ساختندانااهل و زبون و پست  دیگران را

 برتر به دیگران تحمیل نمودن یا...؟ درک از چه؟ و نژاد و ملت و باور های چرکین خود را بنام انسان

الفی تهیچ اخ ن و همطرازان شان، منه سائر همفکرا، یا بها نگریسته شود اگر از این منظر به صاحبان افکار فاشیستی و نازی

روی سینۀ مردم نشسته و مردم را وادار به قبول افکار  فروشی دین به زور یا از راه حیله گری و یایان این ها و آن هائی که م

  ، نمی بینم.یا می نمایند شان نمودند

 تفالسفه و متکلمان مسلمان بر آن تأکید ورزیده اند: "صح عقل از نظر من، در قدم اول و پیشتر از همه، همان عقلی است که

وسیلۀ آن میان امور زشت و زیبا فرق گذاشته آن ها را از هم ه تواند بسالمت فطرت اولیۀ انسان، یعنی نیروئی كه انسان می  و

 ." باز شناسد

ه برفاه و خوشبختی و سکون و آسایش انسان عقل دیگر، اگر این عقل در انسان موجود نباشد، نمی تواند به تمام معنا سبب هر

یگر د گونه مقدمات و تمهیداتیح باالی صادرات و هر ، سطانبوهگردد. ساختن بنا های عظیم و زیبا و پرابهت، تولید معنای کل 

مهذب ، یا کار های مهذب و ناو اخالقی و غیر اخالقی ، در صورتی که میان امور زشت و زیباو آرام تر برای زندگی بهتر

پنداشته  ،می گردد ز انسان از حیوانسبب تمیکه  (، عقلیفرقی گذاشته نشود، نباید به عنوان عقل )به قول فارابی: عقل غریزی

       شود.

تفاده تا با اسعقلی که اتم را می شکافد همانا عقالنی بودن آن است، اما شکی ندارم که یکی از بارز ترین خصوصیات عصر ما 

ست عقلی نیاست،  یا نیروی دریافت چند عقلهرسازد که با یک ضربه میلیون ها انسان را به هالکت برساند، از آن سالحی ب

ای از روی ناشناخته ها  پردههر روز پردازد و ب کهکشان هابه توضیح چیستی و چگونگی که جای عقلی را که می خواهد 

 ، یکی دانسته شود.باالترین هدفش می باشدو خدمت به انسان  دارد برها رای بهبودی زندگی همۀ انسان ب

که به هیچ  زاری و عقل جزئی ارباب دین قرار دارد، در مراحل و منازل مختلف،اب ی و هیتلر در ردیف عقلنعقل موسولی

   زیرا عقل عدل پرور نیست! ـ نیست به سود بشریت صورت و تحت هیچ شرطی

ی گویم هستم. و م ایستاده نوشته ام،قبالً به همان چیز هائی که  م که من کماکاننظر تان باید بگوی در رابطه با دومین نکتۀ مورد

نسبت به  در آن دورۀ خاص در سر زمین های اسالمی، به خصوص در اندلس و مصر، آزادی بیشتریمسلمان که دانشمندان 

ی نشانۀ ن امرچنی .م اندوختن علم بودندو با عالقه خاصی سر گر برای کار فرهنگی و علمی و فلسفی و تحقیقی داشتند اروپائیان

به خصوصی در جهان اسالم نسبت به حلقات دینی و غیر دینی مطرح در اروپا بود، هرچند دنبال  عقالنیت و فهمیدگی محافلی

ها ه د استناد گفته های من نیست، جناب بارز صاحب! من این نظر را به ارزیابی ارزیابی اینفراموش نشود که آن گرفته نشد. 

 ر مآخذ بیان داشته ام. کنده و مؤرخ و شرق شناس غربی با ذنویس

حیت میان اسالم و مسی تباین ها و تماثل هاحرفی بر زبان نیاورده ام.  لحظه نتا همی من ،باط به برتری این دین بر آن دیندر ارت

ه علل و انگیز و هم تماثل ها تفاوت ها. هم فتۀ شما منشأ آن ها یکی است، با آن که به گرا نمی شود نا دیده گرفت یا منکر شد

 . در این جا پیرامون آن ها صحبتی داشته باشممی خواهم  من نه و ندبودهای خاصی دارند که نه موضوع بحث من 

 ینمنکر پیشرفت غرب در حال حاضر و در گذشته، قبل از ظهور دین اسالم، هم نیستم. این را هم نباید فراموش کنیم که دانشمندا

برای کسب دانش و علم رنج  ،Menon "مه نون" به نامافالطون  صفحه ئی 80ـ  70در رسالۀ  ، حسب مقدمه ایونمانند افالط

ر این دغنی تر که حکایت از وجود فرهنگ و تمدن  سر زمین های شرق میانۀ فعلی را متقبل شده بود سیسیل و صر وسفر به م
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کشور های مانند سوریه و عراق کنونی و  جزیره کوچک سیسیل و مصر و تمدن معنای این سخن این است که .مناطق می کند

؛ چنان یونان و روم بوده است ی از کشور های آسیائی و افریقائی به شمولبسیار قسمت های جنوبی ترکیۀ فعلی کهن تر از تمدن

  که خود اروپائیان هم به این امر معترف هستند.

در مرز سوریه و ترکیۀ  ، منطقه ایköbekli tepe "ک لی تپهن جهان نیست. در"کوبتمدن ترین که ،تمدن یونان و تمدن روم

 آثاری را ، 2011"نیشنل جیوگرافیک"، جوالی مجلۀ شر شده در ، منت، نوشتۀ "چارلزمان""زایش دین" ستناد رسالۀبه ا ،کنونی

پنج تنی از سنگ  ن هائیستو تصاویری ین رسالهصفحات اول ا در می باشد. پیش سال 11600یافته اند که متعلق به بیشتر از 

ساخته شده  یو به دست صنعت کاران هنرمند دنمتر ارتفاع هست 4/5دارای  وده اند کهمچاپ ن ک لی تپهرا از معبد کوب آهک

قبل از  هزار ها سال ،تنی یاد نموده اند که ساختن آن در آن زمان 16سنگ های  تخته ـ در جای دیگری در همین رساله از اند

نویسنده نوشته در باالی این تصویر   .سبب حیرت هر انسانی می گردد و باال کردن آن ها به روی تپه ای ،اعمار اهرام مصر

م این کشاورزی بوده که شهر ها و بعد ها نگارش، هنر و دین را اوج بخشیده اند. اینک کهن داشته ایم فکر کنی ند: "عادتمی ک

 د که اشتیاق به عبادت و حیرت ، جرقه تمدن را زد."ترین معبد جهان خبر میده

حقوق  فالسفه و هنرمندان و أثیر افکار بلندتویت پیشامدرن و ههویت فرهنگی و با این هم، همان گونه گه گفته شد، کسی منکر 

اسی سخن اسست. های پیشرفتۀ غرب کنونی نیکشوربر اسالم، به خصوص  غیرجهان، اسالم و  یونان بر دانان و قانون گذاران

 ،سیختگیگبعد از مدتی  ،از یونان به روم انتقال یافت به دالئل خاصی با تمدن یونان کهغرب  فعلی تمدناتصال  این بود کهمن 

تأکید داشته و با دریغ نوشته ام که اروپائی ها آن را با  برای گرفتن عبرت امری که من بر آن .به وسیلۀ مسلمانان عملی شد

توانستند ناروپا بودند،  ن، با آن که واسطۀ میان تمدن کهن و جدیدق و دلچسبی زائدالوصفی دنبال کردند، ولی مسلماناعالقه و اشتیا

اندیشه و  نبا این یا آ و یا دوستی یا دشمنی ،تنها همین نکته است، نه بد و بیراه گفتن تأثر و پیام من بردند.خود از آن استفاده ب

  واقعیت!ـ تنها گفتن یک  دین و خلق

هام به این ات مرا مبلغ دین معرفی کردن، با وجود ده ها نوشته انتقادی من از ادیان، فکر نکنم که پایه و مایۀ محکم داشته باشد.

 من نمی چسبد، جناب بارز صاحب؛ وقت تان را بیهوده تلف نکنید!

د شد که من نه در یک جا، ائید، متوجه خواهیبه این سؤال شما که چرا غرب پیش رفت و مسلمانان پس ماندند، اگر دقت بفرم

دد ، دوراندیشی، صرفه جوئی، در صاعتماد به نفس، به تغییر بلکه در چندین جا اشاره کرده ام که سخت کوشی، عالقه و اشتیاق

 ،نون مختلفف دست یافتن به علوم و، شناخت بیشتر و بهتر جهان برآمدن، استفادۀ بهین و اکمال اکتشافات و اختراعات سائر ملل

 ، آزادی عقیده و وجدان،ـ هنری، جدا کردن دین از حکومت فلسفیعلمی ـ ، تجدد خواهی، اهمیت دادن به تفکرات بلند نظری

به اصطالح تمدن  یغرب، همان غربی که در دوران "خود را به آب و آتش زدن" به گفتۀ مردم ما و انتقال قدرت به مردم

غرب شد. عواملی که عدم توجه  و اعتبار سبب پیشرفت و قوت و آبادی و ثروت می برد،درخشان اسالمی در ظلمت به سر 

از نظر من توجه و عدم  شان گردید. باعث سقوط ، یا مخالفت دین و دین خویان متعصب و یا سوداگربدان ها از سوی مسلمانان

 !تی کشاندسنیضعف و توجه به همین چند نکته یکی را باال برد و دیگری را به 
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