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 ۰۹/۰۱/۲۰۱۸             دیسد دهاشمیس
 

 " چه بود؟ستیچ رییتغ نیا لی"دل امیپ
 

 یاسیس ینظام ها شهیآن هم رانگریو ایآبادگر و  یها یژگیو بر طبق و یقانونمند کیقاعدتاً و مطابق به  فرهنگ،
خود، نظر به خصلت برآمده از  ۀهم، به نوب یاسیس یرا به وجود آورده است. نظام ها یسالم و ناسالم ـ جوامع بشر

 اتیح یمثبت و منف رییفرود خود فرهنگ، بلکه در تغ ورو به فراز  ریینه تنها نقش در تغ ،یهر فرهنگ تیماه
کرده اند ـ  یباز و بسته بودن جوامع باز ایطور درجهت قوت و ضعف،  نیهم ،یـ اقتصاد یـ اجتماع یاسیس

 است!  هینظر نیا دگریتأئ ست،یارتباط ن یب یطالبان که با تفکر و فرهنگ طالبان استیو س یامارت اسالم
 ،یمدن یها شهیو اند کیدموکرات یبا نظام ها یصاحب ثروت، قدرتمند و معمور کنون شرفته،یجوامع پ رشد

در  شیدر حدود هفت سال پ یو )که اول یـ فرهنگ یاسیدو جنبش س ون،ی. نقش رنسانس و رفرماسستین یتصادف
ً یبه وجود آمد و بعد از تقر ایتالیا ـ  یـ اقتصاد یاسیس یها هیشمال اروپا را فرا گرفت و پا یسه قرن کشورها با

و  حیمس نید یباورها ینسب رییدو قرن بعد جهت تغ یکی یجهان غرب را بنا نهاد و دوم یو تمدن کنون یهنر
اروپا  یدر کشور ها یقرون وسط یاسیـ س یاجتماع یاروپا عرض وجود نمود( در اضمحالل نظام ها خیتار رییتغ

و  دیو رشد صنعت و تول شیدایدر پ یغرب و نقش بورژواز یتفوق طلب رو تفک یو به وجود آمدن بورژواز
گرفتن غرب با  یشیکالن و پ یغرب به ثروت ها افتنیمدرن جهان غرب و دست  یهاصادرات فرآورده  شیافزا

عباس و  یو بن هیام ی)از بن یـ اسالم یقدرتمند و بزرگ شرق یها یاز امپراتور ینظام یها یاستفاده از فناور
 ۀها، همه زاد یها و افشار گرفته تا ابدال یها و صفو یها و عثمان یموریها و ت یها و گورگان یها و غور یغزنو

 غرب هستند. یایو پو یشیتفکر و فرهنگ نواند رییتغ
 تیروحان گر،ید ۀاصالحگرانه و سازند ،یفکر یو جنبش ها ونیرنسانس و رفرماس یقبل از ظهور جنبش ها تا

 یبرداشت ها ایو  انهیسودجو یغرب، غالباً با برداشت ها ییو گره گشا یو کارساز رییو مخالف تغ شیاند کیتار
بود. در  یـ اجتماع یاسیـ س یـ اقتصاد ینگو تکامل فره رییو سد راه تغ یو ناسودمند، مانع رشد فکر زیتوهم آم
و اعتدال و  یو علم پرور یو سوادآموز ییایو پو اریبرعقل و اخت دیجدا افتاده از اصل تأک یتیروحان زیشرق ن

مذهب و  ۀهم به بهان ،ینیمثبت د ۀجنب گرید یاز رهنمود ها یو تعداد یستیو همز یمشارکت و عدالت و برابر
 تیجلب حما یقدرت، که اکثراً برا ۀو پول پرست و تشن اشیحکام مستبد و ع ۀجابر یروین زهم با استفاده ا نید

مردم  یبر رورا  یپرداختند، راه رشد و ترق یمنحرف م یدستگاه مذهب تیبه حما ازدهیو دن یغاو تیروحان
در برابر سنت  مگرفت و ه یسازنده قرار م یـ کالم یسنت فکر هیهم عل ریگ یبسته بودند و با تالش پ شیخو
موتور محرک و سازنده )به قول "اقبال  دیمانع حرکت و تول شیخو یۀرو نیو با ا ستادیا یو تحول م رییو تغ یفلسف

 شد ـ شوربختانه! ی( م«یدر کل دستگاه مسلمان ینیو اصالح فکر د یبازنگر" »یالهور
زردشت، صرف به خاطر  نیآئ یمذهب انیشوایدوم معدوم شد، در اثر فشار مغان، پ ریاردش ۀلیکه به وس ،یمان نیئآ
رفت. حرکت و رهنمود و  نیب درت آن ها به خطر افتاده بود، ازو ق یویمنافع دن نگونهیو اعتبار، هم تیثیکه ح نیا

تر،  شرفتهیتر، پ یتر، عمل یکرد، عقالن یابالغ م تمورد، نظر به آنچه زردش کی ییبه استثنا ،یمان ۀشیاند
بودن  امبریگاه به پ چیتر بود. )نگارنده ه یمردمان آن زمان، سودمند تر و انسان یبرا یسازگارتر و از جهات

 دو مصلح و متفکر باور ندارد(. نیا ،یزردشت ومان
اسالم ظهور کرد و در اثر فشار فرقه  شیدایدو قرن بعد از پ یکیمذهب، که  یاز مسلمانان سن یفرقه ا معتزله،

عقلگرا و متفکر و  یگروه ها ۀندیرفت، نما نیحکام زمان، باالخره از ب یاریمذهب، و  یاز مسلمانان سن یگرید
شان سبب روشن  یفکر ی، کار هاشد یداده م دانیم که اگر به آن یمتفکر و نوگرا ۀخردمند و خردورز بود؛ فرق

 یـ قبل از آنکه تالش ها دیگرد یمسلمانان م یعمده و مهم در جهان اسالم و سر بلند راتییشدن مسلمانان و تغ
 .دیایدر اروپا به وجود ب دیجد دیو سازنده و مف یخردمندانه، معقول و منطق

و عقل در برابر هم قرار  نیکه د میباشد که ثابت کن نیاگر قرار بر ا م،یکن یبرعقل صحبت م هیاز فلسفه و تک یوقت
 شتریکه ب ،یمانند ابوالعالء معر   یبه آرا و افکار کسان دیبا م،یکن یادیکه از دکارت و کانت و...  نیاز ا شیدارند، پ

بر  هیتک ها نیکردند؛ و قبل از ا یم یو ولتر و امثالهم زندگ نوزایسپو قرن ها قبل از کانت و ا شیاز هزار سال پ
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و ده  یو ابن راوند یمانند راز ینمودند و مردان یم انیاد حیشناخت جهان و مکث بر توض یبرا تیعقل و عقالن
مانند  یکسان ایناصر خسرو،  یبه آرا ای م؛یفگنیب ینگاه گر،ید یـ اسالم یشرق ریو متفکر روشن ضم لسوفیها ف
انسان ها به  نیمسلط بر جوامع عصر ا ریکه چگونه فرهنگ خشک و دگم و دست و پا گ مینیو بب میمراجعه کن یو

خود در سرکوب عقل و  رمستدلیغ دیمتعصب در عقا یبرخاستند و چگونه انسان ها نهایجنگ در برابر ا
طالت، ع قیو تشو ییواقع گرا فیو تضع هابردن استعداد  نیها و از ب تیخالق یو عقالء و در نابود ییعقلگرا
و  جادیا یکار و تالش و آرزو هیسبب انحطاط و انقراض فکر سالم و انهدام روح جهینموده اند؛ و در نت ینقش باز

 یو ساختن و نواختن در جوامع خود شده اند. بهتر است برا یو بهروز یرومندیو فالح و ن یاریو بخت شیگشا
جهان غرب بعد از رنسانس(، اگر  ییقبل ازعقل گرا یـ اسالم یشرق ییگفتمان )عقلگرا نیا رامونیپ شتریب یداور

محمد  ،یر لسوفی" فیکتاب "طب روحان 86چند از صفحه  یسخنان م،یمستمسک شو یقرار باشد که به افکار فلسف
 :مینقل کن خروار ۀمشت نمون ۀعلم"، به مثاب خیغرب "پدر تار شمندانیاز اند یکیبه قول  ،یراز یایبن زکر

 دو سو  تا بتوانیم از بهره  خرد را از آن به ما ارزانی داشت، –که نامش گرامی باد  –آفریدگار  »
های آنی و آتی برخوردار شویم، چیزهایی که دستیابی بر آنها در گوهر هستی ما نهاده شده است. 

سودمندترین چیزهاست که بهتر از آن نباشد. هم با خرد ما  های خدا در نزد ما، خرد بزرگترین نعمت
ایم، و آنها را به  شان کرده ایم، چندان که بر آنها چیره گشته و رام  بر چارپایان ناگویا برتری یافته

ها و  با ابزار خرد است که ساختن کشتی ایم، ... های ثمربخش هم برای خودمان درآورده گونه
ها را  اهای دور دسِت آن سوی دری  ایم، چندان که هم بدانها سرزمین  تهکاربردن آنها را دریاف

های ما  ایم، که چندان صالح و سود برای تن ایم. دانش پزشکی را هم با خرد حاصل کرده درنوردیده
اند؛ و هم بدان امور بس پیچیده و پنهان از دیده را  رسان  دارد، و دیگر علوم و فنون که ما را بهره

ایم، چنان که شکل زمین و سپهر و بزرگی خور و ماه و دیگر اختران، فواصل و حرکات  شناخته
ایم، یعنی بزرگترین و  ایم؛ و نیز بدان خود به شناخت آفریدگار گرامی نایل شده ها را دریافته آن

 م.ای سودمندترین چیزها که بدان رسیده
بر روی هم ، خرد چیزی است که اگر نبود، وضع ما همچون حال چارپایان و کودکان و دیوانگان 

متفکر  کینداشت،  یخوب انهیم نیارچند با د یدانم که راز یم ینکته را الزم نی)گفتن ا  «مانست.... را می

 خداپرست بود.(
بر  یینیب یخاص خود را داشتند ـ فلسفه و جهان ینیب یواالمقام جهان اسالم، که فلسفه و جهان شمندانیاند نیا همه
 نیتوان از استخراج و اقتباس نکات سودمند و مثبت از دنا تیروحان ۀلیبه وس ایـ  ییو واقعگرا ییعقلگرا ادیبن

 یکه به تمام معن یتیکردند، روحان یم یدر آن ها زندگ نیب تیژرفنگرعقلگرا و واقع شمندانیاند نیکه ا یدرجوامع
متآسفانه آن را  یداشتند، ول شمندانیاز اند تیو حما افکار جوامع خود یرا در جهتده یعمده و اصل ییو عمالً توانا

توسط  ایو سنگسار و معدوم شدند؛  دیتبع ای یو منزو ریو تکف بیسودمند سوق دادند، تعق رینادرست و غ ریدر مس
و فاسد، مخالف  افتهیانحطاط  تیروحان ۀجامع ریتآث ریو درجازده که ز یحکام  مستبد، ابن الوقت و منفعت پرست

انکار ـ در  رقابلیغ یها تیو واقع یو رفاه و آزاد تیل و مخالف مدنو تکامل و دشمن عقل و منطق و استدال یترق
و  یمحرک سازندگ ینهاد قدرتمند اجتماع کیبه عنوان  تتوانس یکه م یتیـ  بودند، روحان نیکالم دشمن د کی

خارج  یو روشنگر ینیو از روند فکر آفر دانیاز م رحمانهیب اریبس اریاز اشکال، گاه بس یرفاه باشد، به شکل
معرف آن بود، تنها فرهنگ حاکم در جوامع آن زمان جهان اسالم  تیروحان نیکه ا یکه تفکر میشدند. فراموش نکن

 بود!
و ابن  نایو ابن س یبا فاراب یمهر یو خسرو، و ب امیو خ یو معر   یمانند راز یبا انسان ها یسبب دشمن یزیچ چه

آن ها شد؟ جواب  یها شهیبودند، و اند یفتخارات جوامع اسالمدست، که ا نیاز ا ییو انسان ها یرشد و سهرورد
نقش فعال و سازنده داشت و  یاسیس یکه در بروز نظام ها ،یروشن است: فرهنگ مسلط و حاکم در جوامع اسالم

خود مجبور به کنار آمدن با آن  یبقا یکرد و برا یشدن با آن هراس داشت و از آن حذر م ریاز درگ یاسینظام س
عقل محور و فلسفه  یگرا تیبا معتزله، جنبش واقع یمدت یعباس یاز خلفا یکیآن بود.  یخواسته ها یو اجرا

برخورد  یظاهراً عقلگرا و طرفدار آزاد ایعقلگرا ـ  ۀفیخل نیو همراه بود. چه شد که ا یمشرب همسو و همرأ
دشمن  ن،یمثبت د یکه خالف آموزه ها ینیعقلگرا، مخالف یجنبش فکر نیا نیلفداد و با مخا دهیعق رییـ تغ دیعقا

 دیهمصدا و همفکر گرد بودند،ـ  یفلسفه ورز یشرط برا شیپ نیـ اول یو آزاد رییسالم و تحول و تغ ۀشیتفکر و اند
باز  رییو کار و تالش و رشد و تغ یو نظام را از رفتن در راه سازندگ یخواستند خالفت اسالم یکه م یو به کسان
درجا  یو رو به رشد )به جا شیمانع کار سازنده و تالش مثمر  و حرکت رو به پ یزیداد؟ چه چ دانیدارند، م

 یعنیجهان اسالم شد؟ فرهنگ!  یرومندیبهتر و ن یو زندگ یو ترق رییتغ یحرکت رو به پس( برا ایو  یماندگ
مخالفت ها توسط  نیمخالفت ها و سؤاستفاده ها از ا نیا ایشد! آ یکه از آن م یخاص ریبا تعب ،ینیتفکر منحرف د
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 اقبتو قدرت خود بودند، سبب شکستن کمر خود حکام ناع یو سالمت تیدر فکر سود و امن وستهیکه پ یحکام
 و سبب ضعف مسلمانان نشدند؟؟ یـ شرق یاسالم یها یرفتن امپراتور نیو از ب شیاند
ـ و  یفرهنگ زیاز رستاخ یـ نوع قیاز سنت استخراج و اقتباس و نقد و تفحص و تحق ییمعتزله جوانه ها شیدایپ با

 راتییعامل تغ جهیو در نت یرشد عقل ۀنیتوانست زم یکه م ییبه وجود آمد؛ فضا یگفتگو  در جوامع اسالم یفضا
ثروت و رفاه و  شیو محو فقر و افزاو مصرف،  دیو تول یـ اقتصاد یـ اجتماع یاسیمثمر و ارزنده در نظام س

که با آمدن جنبش  یو علم فراهم گردد؛ عوامل یدر جامعه و رشد فن آور یریاحترام متقابل و حق پذ جیترو
مثبت  دهیثروت و قوت و ده ها پد شیصنعت و افزا جیعلم، ترو جیموجبات ترو ینیرنسانس و نهضت اصالحات د

قدرتمند و بزرگ در جهان  یها یسبب کاهش قدرت و اضمحالل امپراتور .دیگرد همدر غرب فرا گریو سودمند د
و اعتبار  رویبود که با ن نیمعتبر د روانیآنعده از پ ۀمعارض و مصدع و کاسبکاران یها شهیاسالم تنها و تنها اند

را در  نیکه د یکسان ؛ـ در جوامع خود قرار داشتند ینیفکر آفر یتمام در رأس کار سرکوب فکر و متفکر ـ به جا
را از درون فرسوده  یبزرگ و قو یها یها بودند که امپراتور شهیانسان ها و اند نیفروخته بودند. هم ایبرابر دن

ساختند؛ وگرنه چگونه  ایشدند، مه دایکه بعداً پ یقلدران ریو هالکو و سا زیچنگ یروزیپ یرا برا نهیساختند و زم
به  یکنند و چگونه ملت ها یها را سرنگون م یرق، آن امپراتوردر ش ورد یسر و پا از دشت ها یب یمشت

را  ییایجغراف ۀشوند گستر یو قادر م رندیگ یم یشیبزرگ پ یها یامپراتور نیدر غرب از ا یمراتب کوچکتر
 کند!؟  یکنند که در آنجا آفتاب غروب نم ریتسخ

زمان مشخص، آنگاه که غرب دست از مطالعه و اندوختن  کیدر  یبه کتاب و علم و ترجمه در جهان اسالم عالقه
 نیکه مسلمانان در ا یبرجسته ا یدر غرب برهم خورده بود، و کار ها یورز شهیاند ۀعلم برداشته بود و سلسل
 کیمداران تار عتیرا شر یآزاد نیافت، اگر ای یکار ها ادامه م نی. اگر استین دهیپوش یراستا نموده اند بر کس

کردند، بالشبهه جهان اسالم هم  یسلب نم یاسالم یکشور ها نیو محقق نیاز عالمان و متفکر شمندان،یز اندا شیاند
در  یریینموده اند. عامل هر تغ دایها بدان ها دست پ یکرد که امروز غرب یم دایدست پ ییبه همان دست آورد ها
دو عامل  نیبه دنبال ا گریدرست و مناسب است! عوامل د ۀقیو به کار بستن آن ها به طر یقدم اول علم و آگاه

نه  د،یآ یبه وجود م یقبل از به وجود آمدن مردم ساالر یگردند! علم به سودمند بودن مردم ساالر یم رییسبب تغ
 والسالم!! بود! نی"، فقط همست؟یچ رییتغ نیا لی"دل امیاست! همچنان پ نینگارنده هم یۀبعد از آن! برداشت اول
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