
، گریزیمنطق   عامل سقوط ایران اسالم
  فاضل غیبی

 

ومت مالیان ه زور اسلحه و فشار تنها بنه نفوذ اسالم در جامعۀ ایران د، که نشان دا رخداد انقالب اسالم و چهار دهه ح
، ه  اجتماع انهناش از ویژبل علت اصل سقوط  اندیشۀ آرامش دوستدار، در بزرگداشتای است. این ویژگ را باید گ ی

    دانست.زده تمدن و فرهنگ در جوام اسالم
ری ایران بدین امپراتو فدرالتار اصوال ساخقرار داشت و  همسایه انگردانهمواره مورد تهاجم و ایلغار بیاب از آغاز شهرایران

ل گرفت، ه سپاهیان نه ی ارتش که  سبب ش های ها و یورششبیخون توانستندمبهتر  ،مرزی های»نشینشاه«بزرگ، بل
 برانند.  را »تورانیان«

ند. نیز برای مدت تسخیر نمودمناطق شمال و حت مرکزی ایران را  کردند و بارهابسنده نمبه ایلغار همیشه  بیابانگردان البته
های امپراتوری را تسخیر نیم از سرزمینرا کشتند و  پیروز ساسان م.۴٨۴ی سپید) بودند، که به سال هاهون(»هپتالیان«نمونه 

  آنان را برانداخت. سپاه ایران(!) سده  ود کردند. تا آنکه پس از نزدی به یگذار خو دربار ایران را خراج
یان تاختند و نه آخرین میهن ایرانای بر های افسانهنشینان بودند که به طم غارت ثروتکوتاه آنکه، اعراب نه نخستین بادیه

رانآنها.  ) اما اعراب »(آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند.« دی ای برای بازگشت به صحراهای انگیزهبیهق
ه سوزان عربستان نداشتند و  رف  ترازایران را که هم شاهنشاهنه تنها ماندند، بل امپراتوری روم بود، به سراشیب نابودی ش

ضربات پیاپی آری، امپراتوری روم نیز در زیر  که بتواند سنگ بنای آینده باشد، بجا نماند.  میراث ،دند، چنانکه از آنران
ست، درهم ها»بربر« پس از هزار معماری و ادبی، دستاوردهای از نظام حقوق و سیاس گرفته تا  ،راث گستردۀ آنمی اماش

  . قرار گرفتتمدن نوین اروپایی  شالودۀسال 
ه باعث م ، کدام ویژگ در ذهنیت عرب مسلمانباید پرسید از اینرو ، بل را در  دنیت روممشد، که نه تنها تمدن ایران
ندریها«از  های شرق مدیترانهسرزمین ناش از فرهنگ بدوی و خوی  ستیزی اعرابتا کنون تمدن نابود کند؟» دمشق«تا  »س

های مدن در سرزمینرکزی دنیای آن روزگار کوشیدند با از میان بردن تشد، که پس از تسخیر بخش مبیابان آنان تصور م
 کنند.  خود را استوارفرمانروایی  ،اشغال

، مغوالن وحش ینبر ایران شان تر و هجومدر تبلیغات اسالم اق نیز هدف . در وشودجلوه داده م تر از حملۀ اعرابسهم
سان کردن آنها با خاک بود، تا سراسر گیت به چراگاه اسبان مغول بدل گردد. اما نخستی ن مغوالن تسخیر شهرهای دنیا و ی
و باعث دوران به بازسازی اجازه داد بخش به صحراهای خود بازگشتند و بخش که ماند،  ،پس از کشتار و ایلغارآنان 

وفایی کم     .نظیری گشتش
پس از شد، مغوالن این پرسش پاسخ یافت، که کدام ذهنیت باعث م ید بردو قوم وحش بااین کارنامۀ با بررس بنابراین 

هبپردازی نسل به آبادان  ایران دست نابودی  بازماندگان اعراب نسل به نسل تا به امروز از کوشش برای ند، درحالی
   اند؟برنداشته
باید  ،یابندرا بهروزی خویش نیز مگیرند و آبادی آن مپس از ی و دو نسل به میهن جدید خو » مهاجران«بدینکه با توجه 

شود، زیرا که از ذهنیت معیوب ناش م ،امروزی خلفا گرفته تا مالیان ازبر ویران ایران،  پذیرفت که پافشاری متولیان اسالم 
زدگان بدینکه گردد. پس ذهنیت معیوب اسالمنوان بخش از این جامعه نیز مبعآنان گریبانگیر  خواه ناخواه نابسامان ایران

لباید  و خودخواسته نیست کند،نیز عمل م خالف مناف دراز مدت خودشانر جهت مد   . کامال درون باشد مش
را چنانکه ارسطو تدوین کرد برشمرد، اما در داد و ستد فکری با » منطق«حت اگر نتواند اصول ابتدایی » عاقل«هر انسان 

درست روش «اما منطق بعنوان . ماندبا پیرامون خود بازم ، وگرنه از برقراری رابطهمحیط خود منطق اندیشیدن را فرام گیرد
  در انسان نهادینه نیست و باید فراگرفته شود. » اندیشیدن

ونه در دنیا گسترش یافت،» یشیدن اندمنطق«در پاس به این پرسش که  کافیست به رابطۀ نزدی امپراتوری ایران با  چ
ر،، که بر تبادل فرهنگ گسترده ای تکیه داشتباستان و سپس امپراتوری روم نگریستیونان  یهودیت و مسیحیت  . از سوی دی

گ«و » فلوتین«پس از آنکه به ترتیب از سوی نیز  نوشتارهای مذهبی بطور  از راه هماهنگ گشتند، با فلسفۀ یونان» وستینآ
گاه رۀ غربی کم شایان کردند ناخودآ   . به گسترش منطق در نیم



ل از دنیادر این میان اعراب بادیه ر اقوام بیابانگرد ی خارج بینشین هرچند ب نیازی به خبر نبودند، اما از آنجا که مانند دی
ار بردن عقل«طبعاً دستاوردهای فکری بشر از جمله  ،نگارش نداشتند   . شناختندرا نم» روش صحیح ب

م عقل و هم به  در دو سدۀ نخست پس از تسخیر دو امپراتوری ایران و نوشتارهای بجامانده، اعراب گواه بهررو، هم به ح
، هنوز  و  »هاشمسیرة ابن«(مانندهای تاریخ کتاب گرفته تا »قرآن«، از دانستند و نخستین نوشتارهانوشتن نمروم شرق

توجه نداشتند  »کفار«به آرا و افکار  پس از آن هم اعرابسدۀ سوم نگارش یافتند. هماهنگ با هم در  در) »تاریخ طبری«
صورت گرفت، منطق ارسطویی به نوشتار هایی که از سوی ایرانیان مانند پورسینا و فارابی با وجود کوشش ،و بدین سبب هم

  و گفتار مسلمانان راه پیدا نکرد. 
توان نامد، در واق ناتوان از اندیشه در هر دو نمود آن است: ی نام» امتناع تفکر«که آرامش دوستدار را بنابراین آنچه  

ر »ش«از  ه گیر کرده، بان به امت اسالم را زمینۀ وابستگاین ویژگ نه تنها اندیشواقعیت.  ی درماندگ از دریافتو دی ل
   بوده و هست.نیز » واالترین فیلسوفان اسالم«دامنگیر 

 لیبه دلزنان را « »مالهادی سبزواری«و  »مالصدرا« یعن »پن سدۀ گذشته اسالم در ففیلسوبزرگترین  دو« آنکه،نمونه 
بیش تجربۀ این دو از  )١٣۶، ص ٧العربی، جلد التراث، چاپ داراحیاء(اسفار» اند.در زمرۀ حیوانات قرار داده ف عقولشانضع

توانستند نم کهگر این است نشان انشهمنوایی و کردیید نماک را تأبرخورد با مادر، خواهر و همسر خود چنین گزارۀ دهشتن
 ماندند.درم تواقعی بدین ناتوان از درک ش کنند وزنان  در تصویر اسالم از

ه،اندیشدنممان بدین معن مسل م دین را باور دارد، از آنجا که بدون  ، بل ، که در ظاهر به کندبیان م مطالبیچون و چرا ح
گردد، که از حرکت زانوبند شتر) برم»: عقال» («عقل«به ریشۀ عربی اند و نامیده» آموزدستعقل«د. این را مانم» دلیل«

ه اندکند. جلوگیری م تواند باورهای موجود م ، چنانکهبینغیرقابل پیشنامشخص و ای یشه سنجش است با نتیجهدرحالی
    شاید.به سوی افق های جدید راه ب درست بدین ویژگ کند و  باطل را
هنادرست منجر مستیزی اسالم نه تنها به دوام باورهای منطق اما د. کنرسوخ مظاهراً غیراسالم نیز  به جریانات شود، بل

م قرآن که مرگ را دلیل  هیچ مسلمان در هزار سال گذشتهنمونه: نه تنها  ش  )٩۴، آیه٢(سورهداند،م» حقانیت«در این ح
ه  ر جریانات مذهبی» دلیل«این نکرده، بل حت همۀ نیز گسترش یافته و در دوران معاصر،  در گسترۀ نفوذ اسالم به دی
  دانند!پیروان م» شهادت«د را ناش از خو» حقانیت«نیز  جریانات چپ

  دو بازتاب مختلف دارد:» خواص«و » عوام«ی در نزد گریزمنطق
های شان ح شده، افکار و دادهضمیر ، در عین حفظ آنچه از اسالم درهااز سنجش پدیده بدین گونه که ناتوان» عوام«در نزد 

آنکه به تأثیر خوانند و با کنند. با آنکه به جن و پری باور دارند، علوم طبیع می را به انبار ذهن سرازیر ممخالف و مغایر
    ند.آرایمخود را با مظاهر مدرنیته اما ، باور دارند» زیارت و نذر و دعا«مراسم مذهبی مانند 

) در نتیجه به دوگانگ شخصیت و واق  یزوفرن ریم عب«چنین اختالل  شوند. نمونۀ فردیدچار مگریزی اجتماع (اس دال
، اسالم و مدرن«ایرانیان را ترکیب  است که هویت» سروش های چپ« طیفنیز مونۀ اجتماع آن ن .داندم» سه هویت ایران
انگهستند، » اسالم ،  ،انگاری اوضاع جهانبا مناف فردی و اجتماع خود و وارونه که در بی چپ «به در عین مسلمان
  اند. هوین ایمان آوردبعنوان مذهبی ن» روس

، اجتماع و سیاس خوددر بررسآنان یابد که بازتاب م بدین صورت »خواص«نزد  گریزیمنطق یچ هدر  ،های تاریخ
وی رسنبه هماهنگ و همفکری نمی مورد ، درباسن و  کشاکشد و بنا به ال ناپذیر آشت» فرقۀ«رۀ هر موضوع به دو شیع

سان گیریبهرههمانا شرط رسیدن به همآوازی یابند. زیرا پیشبه همآوازی دست نمتقسیم شده،  ارهای منطق  ی از راه
  .کندم یریجلوگ ی (انگلس)دی مایروینتبلور آن بصورت  ومنسجم  یاشهیاند شیدایاز پ یزیگرمنطقاست. 

 مرداد و یا ماهیت٢٨د رویدا (مانند تهاجم اعراب، تاریخ و اجتماعمهم های در مورد پدیده نظراختالف کوتاه سخن،
ه،نسبت داد،  زاویۀ نگرشاختالف به توان نظیر است که آن را نمدنیا بی بدین حدّ چنان در  اسالم) چنانکه کسروی برای  بل

  خیزد.برم »لذت شیعیان از کشاکش و دوتیرگ«گریزی و منطقاز نخستین بار دریافت، 
ان منطاین است که  اصل سان عمل م کند. بدین سبب در زمان مشخص،ق نزد هم نیل درک واقعیت و کوشش برای  به ی
ا از ا رمولوی) در برابر دیدگان، م»(شیشۀ کبود«پنداشتند که گذشتگان م. دترک بیانجامای مشبه نتیجه قیقت، بایدبه ح



ر،  دارد.واقعیت بازم درک ه کارکرد ذهن کنندجلوگیری مواقعیت درست دیدن  ها از»پیشداوری«به عبارت دی ، درحالی
ارتر است و نه تنها با خشنودی از هرچه در تایید باورهاست استقبال م ه هرآنچهاز این هم ناب را که در مخالفت با  کند، بل

ه همواره مطالبی در تأیید پیشداورینه تنها به ش در باورها مجال نمبدین ترتیب  زند.مآنهاست پس ها در ذهن دهد، بل
  شود.تر مها همواره سختدستگ بدین ترتیب بدون استفاده از ساطور منطق، گرۀ کور دو (کانت)کند.انبار م

 یدۀ تاریخ کهمهمترین پدمل است.  شرط اقدامتاریخ و اجتماع پیش های مهمپدیدهدربارۀ  ه توافق و همدلدرحالی 
رفتار  اسالم وانقالب  ه. پس از آنکباشدار است، پدیدۀ اسالم در ایران ماز اهمیت حیات برخورد دربارۀ آن وفاق مل

ومتگر  ت دشمنعلجستجوی و  ذهب حاکممت تجدید نظر در ماهی د،دچار شوک فرهنگ کراکثر ایرانیان را  مالیان ح
، آن با متولیان  د. ستان بدل گردیودمشغولیت فکری ایران به مناف مل

ران ایران بسیار پیشنیز در دو سه دهۀ گذشته   به روشن اثبات کردند و افشای جعلیات تاریخ ه استرفت کوشش پژوهش
 آیین نوین سنت عرب را بعنوانبدین نیاز یافتند که  رای حفظ قدرتب، روزگار دنیای آن نیم از از تسخیرپس  اعرابکه 

  . تدوین کردندبا تکیه بر حافظۀ قوم و نوشتارهای کهن مذهبی را  »اسالم« ،دوران عباسدر تازه گسترش دهند. بدین سبب 
وماعراب  در ازای تحمیل کنند و  اشغال یکشورهاجوام و بر  ، خوی بیابان خود رااسالم تگر توانستند به وسیلۀ گسترشح

ومت خود،   اتیبا تجرب در هماهنگ علم های بدین ترتیب پژوهشند.  چند حوزۀ تمدن شو تدریجباعث تباه دوام ح
 مدرن نقش رانیا ۀندیوجه در آ چیخود به ه و سرشت ضدمدن خیتار ۀدهند که اسالم بنا به کارنامنشان م یبخوب انیرانیا
  .خواهد داشتن

ومت اسالم موفق شوبه اقدام مشترک مل بر ،چنین شناختملت ایران بتواند با گسترش رفت که انتظار م د. ای گذار از ح
رف دامن زده شد. اما  سو با » اناره«در خارج از کشور گروه به نام دیری نپایید که در این مورد نیز به دودستگ ش از ی

و از  های مهم برداشتجهت یاد شده گامدر  ،»تاریخ طبری«و  »قرآن«مانند  ،نوشتارهای اسالمهای درخشان در پژوهش
ر،  باره از سوی دی ان ساکن شرق مسیحیرا  »اعراب«شوند، که پرداخته، مدع م» ابداع تاریخ«به » اثبات جعلیات«به ی

یل میانرودان  اندند، که در ددامتش در ساسان با استفاده از ضعف دربار  . آنانبودنده انده شدکوچ »مرو«تا  وران اش
و در بر ایران رسیدند فرمانروایی ) به !از اهال مرو»(عبدالمل مروان«و سپس » معاویه«به رهبری پیامد جنگ با روم، 

 نشیناناعراب نه بادیهو بدین معن اسالم آیین ایران است . درا بعنوان بدل از مسیحیت تدوین کردن »اسالم«های آت سده
ه بخش از ایرانیان بودند که رفته رفته ویژگ فرهنگ خود را به  که از بیرون برای تسخیر و غارت ایران یورش آوردند، بل

ل اسالم در میان ایرانیان پراکندند.     ش
و رؤیای  »که در کالبد ایران دمیده شد روح بود اسالم«برایش را که  »هریمط«آرزوی » پژوهتاریخ«صرفنظر از آنکه چنین 

دارد و آن نیز  بخشد، پیامدی عمل، تحقق م»دیدبراه اعراب مایرانیان را در تیسفون با نان و خرما چشم«که  »احمدآل«
ّ بر آنان ون دو فرقۀ مذهبی با کند، تا همچبه دو گروه تقسیم مزده را اینکه ایرانیان اسالم هم درآویزند و اجازه دهند مشت م

ومت کنند.     ح
  
  

   


