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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ فبروری ١٢
  

  بھانه ای برای تکملۀ باقی مانده ھای اين تغيير چيست
  قسمت چھارم

  

ھر انسان حسابيی بايد . ًمال درست و معقولی استاين نظر که ھيچ حرفی نبايد بدون سند و مدرک گفته شود، نظری کا

  . با اين نظر موافق باشد

من بدون مدرک نگفته ام که اولين پوھنتون جھان در مراکش، کمابيش دو صد سال قبل از اولين پوھنتون اروپائی 

اشم، از جانبی چون برای اين که موضوع را خالصه نموده ب. در چندين جا با چنين نظری بر خورده ام. ساخته شده بود

  . ً انسان ھای کتاب خوان و با فرھنگ می دانند، قبال از آن يادی نکرده و نامی نبردمۀفکر می کردم که اين مطلب را ھم

 نوشته ايد، منابعی را که به اين مطلب اشاره نموده اند، از ميان چندين منبع "بارز صاحب"نظر به آن چه شما جناب 

 :که ضروری است ترجمه و در زير نقل می کنمانتخاب نموده قسمتی را 

وسيلۀ فاطمی ال ـ فيھری در سال ه اين پوھنتون را که ب... ين قديمی ترين پوھنتونی است در مراکشئپوھنتون القرو«

   »...ً احداث شده است، بعضا قديمی ترين پوھنتون جھان می نامند٨۵٩

  :برای خواندن متن کامل به لينک زير مراجعه کنيد

https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Al_Quaraouiyine 

ھم نشر شده است، چنان که " GUINNESS WORLD RECORD" آن در سايت همطابق اين سند، که سند مشاب

  .  تھداب گذاری شده بود" بولونيا" سال قبل از پوھنتون ٢٢٩، يعنی ٨۵٩درسال " ينئالقرو"خوانده شد، پوھنتون 

 EZالزيتونة "تھداب اولين پوھنتون اسالمی به نام ) گوگل(لمانی در ويکی پديا ابر اساس يک نوشته به زبان 

ZITOUNA " بولونيا"اگر اين تاريخ را با تاريخ تأسيس پوھنتون .  بنا گذاشته شده بود٧٣٧در تونس و در سال "

 سال ١٢٢ سال می زند ــ ٣۵١مقايسه کنيم، ديده خواھد شد که تفاوت ميان تاريخ تھداب گذاری اين دو پوھنتون سر به 

  :لينک اين نوشته را نيز برای خواندن متن کامل آن در ھمين جا کاپی می کنم! ينئبيشتر از تأسيس پوھنتون القرو

https://de.wikipedia.org/wiki/Universität_Ez-Zitouna 

تاريخ اسالم کمبريج، جلد اول، " کتاب گرانسنگ ٢۵۵پيرامون تاريخ تأسيس پوھنتون االزھر مطالب ذيل در صفحۀ 

 انتشارات امير کبير، تھران، ۀسسؤادری، مليمتون و برنارد لوئيس، ترجمۀ تيمور ق. س. ک. ھولت، ان. ام. نوشتۀ پی

  :، قيد شده است١٣٨٣
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 ھـ جواھر ٣۵٩ جمادی االول سال ٢۴در . اين شھر جديد و مرکز خالفت به يک مسجد جامع بزرگ نيز نياز داشت«

يد اين شا. اولين سنگ بنای اين مسجد بزرگ را گذاشت و آن را االزھر ناميد] فرمانده نظامی نيرو ھای فاطمی ـ سديد[

اولين نماز، در سال . و سر دودمان اين سلسله، يعنی فاطمه زھرا انتخاب کرده باشند) ص(نام را به افتخار دختر پيامبر 

  » .در اين مسجد برگزار شد. م٩٧١./ ھـ ٣۶١

در " نيابولو" سال پيشتر از اولين پوھنتون در اروپا، که پوھنتون ١١٧توجه کنيد که اين پوھنتون نيز از نظر قدامت 

  : ايتاليا می باشد، حسب نوشتۀ خود اروپائيان، تھداب گذاری شده بود

  The ‘Nourishing Mother of the Studies’ according to its Latin motto, the University of 

Bologna was founded in 1088 and, having never been out of operation, holds the title of the 

oldest university in the world 

توضيح اين نکته را ھم ضروری می دانم که ھيچ پوھنتونی در آن دوران به بزرگی و امکانات و رشته ھای تحصيلی 

ھمه در ابتداء مدرسه و مکتب بسيار کوچکی بودند و فعاليت ھای . مروزی نبوده استمتعدد و مختلف پوھنتون ھای ا

شان به نسبت مدارس ابتدائی امروز ھم بسيار محدودتر بوده است، مانند اکادمی افالطون، که مکتب يا مدرسۀ آتن ــ يا 

 نشر نموده ايد، تنھا دارای سه  در نوشتۀ تان"بارز صاحب"مکتب فلسفی ــ ناميده می شد، و درعکسی که شما جناب 

ًاکادمی افالطون، اصال خانۀ افالطون بود، که در نزديکی باغ يا پارکی به نام اکادمی قرار داشت و نام . اطاق می باشد

  .اکادمی ھم از ھمان باغ يا پارک گرفته شده بود

ادمی افالطون پوھنتون شمرده می شود، ازھمه گذشته يک نکته را من نتوانستم به درستی درک کنم؛ و آن اين که اگر اک

 تصور می کنند، چرا اروپائيان پوھنتون بولونيا را اولين پوھنتون جھان معرفی می "بارز صاحب"آن گونه که جناب 

  ؟ !کنند؛ و نه اکادمی افالطون را

ف به زبان ھای اروپائی در رابطه با تاريخ تأسيس پوھنتون االزھر شما می توانيد به اسناد زيادی که توسط منابع مختل

 دکشينری اسالمی آکسفورد، چاپ مطبعۀ آکسفورد ٣٢٨ به صفحۀ نازجمله زبان انگليسی چاپ شده است، از آن ميا

  .مراجعه نمائيد

328.p)2003(ISBN 2-2559-1951-0.  Oxford University Press. The Oxford Dictionary of Islam  

ًه جای نشستن و نوشتن، که احتماال وقت زياد تری را در بر  محترم اين است که ب"بارز صاحب"پيشنھاد من به جناب 

خواھد گرفت ـ ھمراه با دردسر ھای بيشتر ـ چند دقيقه ای به چند کتابی که می تواند به عنوان مرجع و منبع معلومات 

شان را روشن ًاين کار يقينا خيلی از ابھامات موجود در ذھن . موثق به ايشان کمک کند، يا به گوگل، مراجعه نمايند

  .خواھد ساخت

در برابر سؤال دوم تان عرض شود که شما نبايد از مردمان قرن ھا و ھزاره ھای پيشين انتظار فکر روشن و آزادی 

ھای مدنی ـ سياسی و اندوخته ھای علمی ـ تربيتی مردمان امروز جھان، به خصوص مردمان غرب را داشته باشيد و 

مکتب فلسفی . دوره ھا را با دست آورد ھای علمی ـ تربيتی امروز جھان مقايسه کنيددست آورد ھای علمی ـ تربيتی آن 

ً متر مربع بزرگ تر نخواھد بود، با بسياری از انديشه ھای بعضا غيرقابل ۴٨افالطون با سه اطاق کوچک که فوقش از 

  . قبول آن ھا بھترين مثال در اين مورد است

در زمان خود دارای تمدن ھای پيشرفته ... ھا و ھندی ھا و فليسطينی ھا وسومری ھا، ھمين طور مصری ھا و چينی 

َای بودند ــ که يک تعداد از خلقيات، و خلقيات ذھنی آن ھا را يونانيان پريروز، مسلمانان ديروز و غربيان که امروز  ُ
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 سر و کله می شکنند، تمدن و فرھنگ آن ھا سر آمد تمدن و فرھنگ جھان شناخته می شود و ھمه برای رسيدن بدان

  . اقتباس کردند

قوانين حمورابی را به قوانين امروز جھان به ھيچ عنوان نمی توان مقايسه کرد، اما وجود اين قوانين، کمابيش چھار 

ده . ھزار سال پيشتر از امروز، در ذات خود دست آوردی بود بسيار ارزشمند و قابل تحسين، ھمچنين قابل يادآوری

 ھرچند ھيچ وقت عملی نشده است، اما اگر تطبيق می شد و تطبيق شود، شايد اساسی برای بھترين و فرمان يھوديت،

چينيان با ... حساب ھندی و کاغذ سازی و. انسانی ترين قوانين بشری شناخته شود، ھمچنان آموزه ھای اخالقی اسالمی

أثير مثبت آن ھا را در زندگی امروزی بشر دست آورد ھای امروز بشری قابل مقايسه نيستند، اما وجود و ارزش و ت

بسياری از تمدن ھای کھن با ھمه کھن بودن شان وقتی امروز از آن ھا . شايد ھيچ انسان بالغ و عاقلی نتواند منکر گردد

مطلع می شويم، سبب حيرت ما می گردد ــ از نظر تاريخ، از نظر وسائلی که آن ھا در اختيار داشتند و از نظر عقل و 

  . نش انسان ھای آن روز گار و انسان ھای امروزدا

صرف نظر از اين، وقتی من از تمدن مسلمانان در دوران قرون وسطا صحبت می کنم، از تمدنی سخن می زنم که پلی 

بود برای عبور از تمدن سومر و چين و ھند و مصر و يونان، که خود متأثر از اين تمدن ھا بود، به تمدن امروز غرب 

ھيچ تمدنی، به استثای تمدن ھای بسيار ابتدائی چند تا کشاورزی . ن؛ نه از تمدنی که از صفر شروع کرده باشدو غربيا

که ھمراه با فاميل ھای خويش در کنار زمين ھای کشاورزی و جوی ھا يا دريا ھا در خانه ھای گلی نوساختۀ خويش 

  ! زندگی را آغاز نموده بودند، از صفر شروع نکرده اند

غربی ھا پيش رفتند و مسلمانان عقب افتادند؟ اگرسياست و طرز فکر حاکمان روشن بين و معقول جھان اسالم بدان چرا 

سان که آن ھا فکر می کردند و بودند، ادامه می يافت، بسيار احتمال داشت، که امروز مسلمانان ھم صاحب علوم و 

 جھان اسالم، نه از نظر سياست و علم و تعقل يک دست فنون و زندگی و قوت و ثروت، مانند غربيان می بودند، اما

  . بود، نه از نظر تفکر دينی و دورانديشی و اخالق؛ و نه از نظر صرفه جوئی

مأمون که دارالحکمه را به پيروی از توصيۀ يک معتزلی . حکمرانان در بغداد ھميشه يک سان فکر نمی کردند

سيس کرد و آموزه ھای عقل پسندی را طی فرامينی مطرح نمود و أت)  تاريخ اسالم کمبريج١٨٢نقل ازصفحۀ (سرشناس 

از جماعت آزاد انديش شھر و کشور پشتيبانی می کرد و احمد حنبل را که مانع کار ھای سودمندش می شد مجبور به 

 او گوشه نشينی کرد و احمد بن نصر خزاعی، يکی از سنت گرايان برجسته و جسور و متعصب را به دار کشيد و سر

را در وسط شھر برای عبرت ديگران که مخالف سياست ھای وی بودند ھفته ھا بر سر چوبۀ دار نگه داشت، ھمچنان 

معتصم، برادر مأمون، و واثق، مانند متوکل و معتز نبودند، که ھم آزادی ھا را محدود ساختند و ھم اجحاف و زورگوئی 

 که به نسبت حاکمان مسلمانان آن زمان به نھايت مقتصد بودند و نقطۀ مقابل حاکمان غربی(و اخاذی وعياشی و اسراف 

اين خصلت يکی از عوامل پيشرفت غربی ھا بود، ھمان گونه که اسراف بيش از حد يکی ازعوامل عقب افتادن 

و جنگ بر سر قدرت را به حد اعلی رسانيدند، ھمراه با شورش ھای متعدد و مختلف، ظھور مجدد ملی ) مسلمانان شد

ائی و فرھنگ ھای محلی و بومی در ھر گوشۀ خالفت و اعمال خود سرانۀ ترکان در درون و بيرون دربار ھا و گر

کشمکش و اختالف ميان فرقه ھای دينی مختلف به وجود نمی آمد، ھيچ وقت موجبات ضعف مزيد و باالخره انحطاط 

سر نمی رسيدند و صحيفه و منشور " فاتحان بيگانه"امپراتوری فراھم نمی شد و به قول نويسندگان تاريخ اسالم کمبريج 

  . مندرس خالفت عباسيان را پاره نمی کردند
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دين با ھمه توصيه ھای اخالقی و آيات متعددش پيرامون عقل گرائی و توجه به علم و قلم و آموزش و رحمت و گذشت، 

حقيق و تجسسی بود، که مردم گوش به ًقويا در دست روحانيت کند ذھن، منفی باف، ضد علم و قلم و آگاھی، و ضد ت

  ! حرف و چشم به دھن آن ھا دوخته بودند، مانند مردمان ما در ھمين عصر و زمان

تنھا مأمون و معتصم و واثق نبودند، که به علم و دانائی و تغيير و تأليف و ترجمه و نوشتن و مناظره و پيشرفت و آبادی 

. ن علم و دانش و تفکر و انديشه از ھيچ کاری دريغ نمی نمودنداخالفمندی نشان می دادند و برای سرکوب مه عالق

کسانی ديگر، به خصوص در دوران فاطمی ھا در مصر و در سرزمين اسپانيای کنونی، و قرمطيان که دولتی کوچکی 

د،، که وجود داشتن]  ـ سديد١٩٢. تاريخ اسالم کمبريج،ص[ی در بحرين سازمان دادند ئبر شالودۀ اشتراکی و فرقه 

گذشته از داشتن روحيۀ آزادمنشی و تساھل، به ترويج ھر چه بيشتر فرھنگ و ھنر و علم تالش می نمودند تا کشورھای 

  . شان را آباد و قوی و مردم شان را آرام و سعادتمند بسازند

نس مال ناصر خسرو، با تفکر فلسفی عميق خويش، يکی از شاگردان مکتب فاطمی ھای مصر بود، که کسانی از ج

ناصر خسروی که پانزده سال ! در برده ايازی ھا چند بار در کشور ما قصد قتلش را کردند، اما ھر بار جان سالم ب

زندگی اش را در درۀ يمگان، به گفتۀ خودش در زندان به سر برد ـ از ترس سياف ھا و ربانی ھا و مالعمر ھا و 

  ...مجددی ھا و

تربيت انسان ھا به خانواده و مکتب و پوھنتون، چنانچه شما تربيت ربانی را به ارتباط دادن حتمی شخصيت و روان و 

زيرا اگر يک نفر ھم از يک خانواده و از يکی از چنين مراکز . االزھر مربوط می دانيد، کاری منصافه و علمی نيست

ه و اين مراکز ذھن و افکار بچه آموزشيی با افکار متفاوت با ديگر شاگردان فارغ شوند، دليل آن اين است که آن خانواد

ن آن مراکز را ھميشه و در ھر حالتی و بدون استثناء آن گونه که می ن و محصالاھای آن خانواده و ذھن و افکار متعلم

  . خواھند، نمی توانند شکل بدھند

غوغای در مصر خود " فی الشعر الجاھلی" که با کتاب " حسين.طه"وقتی می بينيم مردانی باھوش و مستعدی، مانند 

برپا نمود و برای دموکراتيزه کردن سيستم تعليم و تربيت ازھيچ کوششی خود داری نکرد، کسی که آموزش عصری را 

 که قرآن را با "حامد ابو زيد" و يا "مرصف"، يا شيخ "محمد مصطفی"، يا ...راه رسيدن به مدرنيته می دانست و

را می نويسد، کسی که " نقد گفتمان دينی"ب ھای زيادی، از جمله قرائت نقدی مورد مطالعه قرار می دھد، و کتا

، که فتوای "بن الدن"، يار غار "الظواھری"، مانند ...تفکرات ليبراليستی روشنی در انديشه ھايش مشاھده می شود و

به اين نتيجه برسيم، ھم از االزھر فارغ شده اند، بايد ...  را صادر کرده بود و سيد قطب و سياف و ربانی و"ابوزيد"قتل 

که آن چه در شکل گيری افکار انسان ھا مؤثر است، گذشته از استعداد ھای خود شان، بيشتر واقعيت ھا و فضای 

می ... موجود در محيط زندگی و دوران کودکی و جوانی شان است، نه صد در صد آن چه در مدرسه و مکتب و

  . آموزند

، فارغ "ربانی و مجددی و سياف"امی آن ھا تنھا سه نفر شان، ظن بلند پايۀ ملکی و ن رھبران مجاھدين و فعاالۀاز جمل

 و ده "محقق" و "خليلی" و "مزاری" و "محمدی" و مولوی "يونس خالص" و "گيالنی" و "حکمتيار". االزھر ھستند

التحصيل االزھر نبودند و ، که فارغ "احمد شاه مسعود"ھا نفر ديگر از رھبران و قوماندان ھای مجاھدين، به خصوص 

ن ھائی که از حوزه ھای قم و مشھد اسناد به از ديوبندی فارغ شده اند، خواه آھيچ کدام اين ھا، خواه آن ھائی که . نيستند

سال دو سالی در يک دست دارند، خواه کسانی که در مساجد خود کشور برای مالئی تربيت شده اند، يا آنانی که 

مال " و "الظواھری" و "ربانی"نده اند، ھيچ کدام در خشونت و درنده خوئی دست کمی از پوھنتون کابل درس خوا

  .  ندارند"حقانی" و "عمر
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 و ديگر ياران شان ھم درس خوانده "نجيب" و "کشتمند" و "کارمل"درھمين پوھنتون . پوھنتون کابل را در نظر بگيريد

. ھم تحصيل کرده ھای ھمين مرکزعلمی ھستند...  ھا و"سلجوقی" ھا و "پژواک"اند و تربيت شده اند و کسانی مانند 

  اگر تأثير مکتب و پوھنتون می بود، چرا اين ھا مانند افراد گروه دوم و افراد گروه اول نشدند؟

ھمان .  نه ظرفيت تربيت خوب را داشتند و نه مستعد برای آموختن امور مفيد و سازنده بودند"ربانی"اشخاصی مانند 

 و ھزاران سيد و مال و حضرت و شيخ و پاچا و تعويذ نويس و رمال و مداری و مفت "گيالنی" و "مجددی"گونه که 

خور ديگر ظرفيت اين کار را نداشتند و ندارند و از چندين پشت به فريب مردم به نام اسالم و خدا و قرآن و پيامبرعادت 

  .  و فربه تر می ساختند و می سازندنموده اند و زندگی خويش را با استفاده از نام دين چاق تر

ھم از خوش باوری ھای مردم استفاده کردند و به نام پيشوايان دين و مذھب با يک خيز بلند ) ربانی و امثالھم(اين ھا 

خود را به مسند حاکميت کشور رساندند و ھر چه بد و بيراه و فسق و فجور و فساد و جنايتی که از دست شان بر می 

  . دين کردند و ھنوز ھم می کنندآمد به نام 

آيا در .  ـ را در نظر بگيريد که از يک فاميل به اصطالح متدين و روحانی برخاسته است"غالم مجدد ـ سليمان اليق"

  يی به نام کمونيسم يا آموزش مارکسيستی وجود داشت؟ ځپوھنتون کابل کدام پوھن

 را بھتر است برای زمان ديگری بگذاريم؛ "سياف"  و"مجددی" و "ربانی"بحث بر سر تحصيالت و پروفيسوری 

  !!! اکنون فرصت آن نيست

 به مصر رفت و با "ناصر خسرو" در اندلس زندگی می کرد، يا آن زمانی را که "ابن رشد"ًمن، شخصا، دورانی را که 

 ھا بر سر قدرت "مأمون"افکار مترقی و انسانی و فلسفی موجود در آن سرزمين مجھز گشت، و يا دوره ھائی را که 

 اين ھا برجستگی سرزمين ھای اسالمی نسبت به سائر بالد نمايان بود، دوران هبودند و در نتيجۀ کار و تالش و توج

 نظر منفی نداشتند و "ربانی"تمدن اسالمی می نامم، چون در آن دوران کسانی بودند، که نه تنھا در مورد زنان مانند 

ًنی در خصوص زنان وضع نمی کردند، بلکه عمال به دفاع از زنان بر می خاستند و قوانينی سخت گيرانه و غير انسا

آنھا «: برای برابری، و رھائی زن از استبداد دينی و مردساالری خشن و غيرانسانی مبارزه می کردند و می گفتند

 مثابۀ باری بر دوش رفتار با زنان به. ھميشه به بچه آوردن، بچه بزرگ کردن و بچه شير دادن گماشته شده اند

ھيچ حکمی در دين نيست که بگويد ھمۀ اين عبارت ھا را ـ منظور «: و می گفتند».مردان، يکی از داليل فقر است

  !کسی ھم مزاحم شان نمی شد ــ به عنوان نمونه ذکر شد» .احکام دينی ست ـ بايد به معنی تحت اللفظی شان تفسير کرد

 حقوق برابر در جامعۀ يونان دوران افالطون و ارسطو من با حفظ مالحظاتی با در مورد وجود آزادی و دموکراسی و

منکر تمدن يونان و روم، که بر شالودۀ تمدن ھای ديگر بنا يافته بود، ھم نيستم، اما .  موافق ھستم"بارز صاحب"جناب 

وط تمدن اسالمی گفته شد، فرو ستارۀ اقبال اين دو تمدن به دالئلی مشابه به آن چه جسته و گريخته در مورد علل سق

 در مورد خلقت و ھستی و زمين و آسمان و چيز "ارسطو" و "بطليموس"روحانيت مسيحی ھم غير از افکار . خفت

ھائی مانند اين ھا، و آن چه در عھد عتيق و عھد جديد آمده بود، حرفی را قبول نداشت؛ و نه به کسی اجازه می داد تا 

اما در شرق و غرب جھان اسالم، ھمان گونه که گفته شد، به تأسی از . می گفت، بگويدچيزی غير از آن چه کليسا 

تعاليم دين و تماس با مردمان ديگر، که زمانی صاحب تمدن و فرھنگ غنی و قديمی بودند، ھم حاکمان روشن و ھم 

د استفاده می کردند و به مند به بھروزی انسان ھا، از ھر فرصتی که برای شان ميسر می شه مردمان دانشمند وعالق

تحقيق و ترجمه و تأليف کتب می پرداختند و ھر امر مادی و معنوی بھتری را از ھر گوشه و کنار دنيا که به دست می 

  ! آوردند، می آموختند و اقتباس می کردند تا اين که تمدنی را به وجود آوردند؛ تمدنی که نتوانستند پايدار نگھش دارند
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من منکر اين حرف ھم نيستم، منتھا اگر . کی وجود ندارد، که منشأ تمدن امروزی غرب يونان استدر اين گفته ھم ش

مسلمانان وسيلۀ انتقال آن نمی شدند، ھمان طور که خود اروپائيان اذعان می کنند، شايد قرن ھا می گذشت تا اين که 

  . غربی ھا دو باره دنبال آن را بگيرند

ًز قبيل کشف موضوع حرکت در طبيعت، کال در بارۀ يک سری حرف ھای علمی و  فکر می کنم در باب مسائلی ا

 و مسلمانان عالوه بر اين که آن ھا را ز به ظھور رسيدن اسالم وجود داشتفلسفی ديگر که در يونان و سائر بالد قبل ا

ائی ذھنی مقدور بود بر آن ھا از طريق ترجمه و تأليف احياء نمودند و تا جائی که برای شان از نظر فھم و دانش و توان

  . چيز ھائی ھم افزودند، در نوشته ھای من چند باری ياد شده است

اگر به آن نوشته ھا يک بار ديگر مراجعه شود، شايد ضرورتی برای ياد آوری مجدد کار ھای فيلسوفان يونان، چه قبل 

  .از افالطون و چه بعد از او، احساس نشود

من پيرامون انديشه ھای افالطون و سائر فيلسوفان يونان، يا دانشمندان جھان اسالم صحبت در نوشته ھای قبلی خويش، 

شايد نقل قولی از اين يا آن فيلسوف يا محقق و مستشرق و مؤرخ شرقی يا غربی به عنوان يک سند درجائی . نکرده ام

  . آورده باشم، اما به جزئيات انديشه ھای ھيچ يک داخل نشده ام

 ھر کدام آن ھا ضعف ھای خود را داشته اند، اما به عقيدۀ من به سه دليل احترام آن ھا برای ھر يک از شکی نيست که

 اولين انديشمندان معتبر جھان بودند؛ دوم، تأثير افکار و انديشه ھای شان، مانند ۀما الزم است؛ يکی، چون از جمل

 بعد از آن ھا به دنيا آمدند، شد؛ و سوم، راه درست مشعلی ولو کم سو، سبب روشن شدن افکار نسل ھای بی شماری که

 شعر، منطق، ھنر استدالل، ۀو فلسفی انديشيدن را به ما ھم نشان دادند و ھم باز کردند و يک سلسله قواعدی را در زمين

  . ر ھستندنسبی يا کامل برخورداردند که برخی امروز ھم از اعتباری مانند اين ھا وضع کئشيوۀ مناظرۀ منسجم و چيز ھا

 و سائر کمونيست ھا و سوسياليست "مارکس"ن سيستم سرمايه داری، نه تنھا با ا، يکی از سر سخت ترين مدافع"پوپر"

شيوه ھائی که .  نيز، چون صاحب نظريات انسان گرايانه بود، نظر نيک نداشت"افالطون"ھا سرسازش نداشت، که با 

ی کرد، شايد ناقص يا دارای عيب بوده باشند، اما خود انديشه در نفس  برای تطبيق انديشه ھايش پيشنھاد م"افالطون"

  !خود عالوه بر اين که ھم انسانی بود و ھم عادالنه، ھيچ عيبی نداشت

می گويد سرمايه داری عيوبی دارد، اما با آن .  خوبی نبود خوبی باشد، اما از نظر من انسان فيلسوف"پوپر"شايد 

اين حرف چه مشکل ميليون ھا انسان محروم و مستمند را در دنيای . دارد ـ نقل به معنیبھترين نظامی است که وجود 

بی انصاف ما حل می کند؟ من به عنوان يک انسان دردمندی که آرزوی رفع تمام مشکالت نوع بشر را در سر دارم و 

نديشه انتظار داشتم نظامی را می خواھم انسان از شر انسان رھائی يابد، از او به عنوان يک فيلسوف و مرد صاحب ا

نظامی که اگر انسان ھای . معرفی کند، حتی اگر امروز قابل دسترسی نباشد، که در آن ھيچ عيبی وجود نداشته باشد

  . يک نظام انسانی و معقول به وجود بياورند و از آن دفاع کنندۀفردا صاحب احساس و عقل و منطق شدند، آن را به مثاب

أت را داشت، ھمچنان ھمين مسؤوليت را در برابر انسان ھای دوران خود و انسان ھای دوره ھای  ھمين جر"افالطون"

بعد از خود احساس نمود، که آن چه را در کله داشت به مثابۀ يک راه حل نھائی برای مشکل جامعۀ بشری به زبان 

  . بياورد

ھمان شھر .  بھتر و شريف تر باشند"پوپر"مانند  می تواند صد بار نسبت به انسان ھائی "افالطون"از اين نقطۀ نظر 

  !ناکجا آباد او تجلی آرمان ھای او بود، که سخت انسانی می نمود

 و "کرزی" و "غنی" و "عبدهللا"جامعۀ باز؛ حرفی خوبی است، اما وقتی در افغانستان به نام جامعۀ باز دزدانی مانند 

و فريب و فساد و تقلب خود را بر مردم تحميل می کنند؛ يا در  و صد ھا تای ديگر با زد و بند "شيرزی" و "نور"
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ًبا شيوه ھائی نادرست و معيوب، بعضا به حمايت قوانين ساخت غول ھای سرمايه روی " ترمپ"امريکا اشخاصی مانند 

تم قابل کشيده و محروم و مستنمد خواھد خورد؟ کجای اين سيسامعه ای چه به درد انسان ھای ستمکار می آيند، چنين ج

اين جامعه، مانند افغانستان، نمونۀ کوچک آن، آن گونه که با چشم سر می بينيم، تنھا جامعۀ . تعريف و قابل دفاع است

  !دزدان است، نه جامعۀ عادالنه و انسان ھای شريف

اء و مواد استفاده و بی عدالتی و بھره کشی و ترويج فحشوءمن يکی که به ھيچ صورت جامعۀ بازی که در آن فساد و س

جامعۀ باز . مخدر و دزدی و قاچاق و تقلب و کاله برداری و تفاوت ھای نجومی در سرمايه ھا وجود داشته باشد، نيستم

  ! توأم با عدالت اجتماعی و حقوقی، و دموکراسی واقعی؛ چرا

يروشيما توسط امريکا،  به اندازه ای امريکا زده است، که حتی انداختن بمب ھا به روی شھر ھای ناکازاکی و ھ"پوپر"

يکی از فجيع ترين اعمال در تاريخ بشريت، را نيز برای اين که اين عمل امريکا را تبرئه نموده باشد، با بافتن سفسطه 

  .  می اندازد"ھيتلر"به گردن 

ن جناياتی که او مرتکب شد به تنھای کافی است که وی را جنايت پيشه تري.  جنايات بی شماری مرتکب شد"ھيتلر"

م، آنھم در آخرين روزھای جنگ جھانی دوم که وانسان در روی زمين قلمداد کنيم، اما نسبت دادن استفاده از بمب ات

لمانی ھا در حال عقب نشينی بودند و جنگ ھم در اروپا و ھم در آسيا به نفع امريکا و روس و انگلستان و فرانسه به ا

  .  حقيقت، واقعيت و تاريخ استهعلي" پوپر"ری ھای پايان می رسيد، يکی از ناشائسته ترين موضع گي

ً برای کسانی که قبال تصميم گرفته اند کار ھای فکری وی را به عنوان واالترين کار ھای فکری "پوپر"کارھای فکری 

يبی ًمعرفی کنند، يا قبال تصميم گرفته اند از سرمايه و سرمايه داری به ھر شکلی که شده است دفاع کنند، شايد ھيچ ع

نداشته باشد، اما برای کسانی که تنھا در فکر آزادی، حقوق برابر و عدالت اجتماعی واقعی و رفاه عمومی و رسيدن به 

با ھمه  صلح دائمی ھستند، نه در فکر آزادی، حقوق برابر و عدالت اجتماعی لفظی، و يا در فکر يک کشور خاص

فع سرمايه داری است و جھان سرمايه با امکانات وسيع  مدا"پوپر"! شرارت ھايش، ارزش يک توت را ھم ندارد

در غير آن چيزی نداشت، که از آن برای تغيير جھان به سوی . تبليغاتيی که داشت و دارد او را مشھور ساخت

  . خوشبختی ھمگانی استفاده کرد

ًمن، شخصا، به دموکراسی و عدالت و آزادی و حقوق برابر تمام انسان ھا عميقا باور دار م و با تمام قوت از آن دفاع ً

ولی ھيچ وقت برای دفاع از آزادی و دموکراسی و عدالت و حقوق برابری که کسانی آن را فقط من حيث . می کنم

روپوشی برای رسيدن به مقاصد سودجويانه وغير انسانی خويش به کار برده اند و به کار می برند، نه در قلم، نه به 

  !مدزبان و نه درعمل بر خواھم آ

در باب حجم جنايات جنايت کاران ديروز و امروز، نظر من اين است که ھرعمل خوب و بد از ذھن انسان ھا منشاء 

  . می گيرد

پاکستان که دارای ذھن شرافکن و جنگ طلب است، اگر فرصتی به دست آورد، نه تنھا افغانستان را به کلی نابود می 

در برابر آن ھند است، که از بسا . د کرد؛ چون ذھن مردار و کثيف داردکند، که ھند را ھم از نقشۀ جھان محو خواھ

نگاه ھا دو تا سه برابر نيرو ھای نظامی پاکستان قدرت دارد، اما چون ذھنيت جنگ طلبانه ندارد، کوشش نمی کند 

  .کاری کند، که به جنگ و کشتار انسان ھا منتج گردد

در ... ير و آشوبگر، انسان ھای جنايت پيشه و جاھل به نام انتحاری و قتل ھای گوناگونی که به وسيلۀ انسان ھای شر

، که ...کشور ما صورت می گيرد، به وسيلۀ تفنگ و تفنگچه و بمب دستی و بمب ھای انتحاری و ماشيندار و ھاوان و
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ين ھمه آالت کشنده   اين کشتار ھا انسان ھا ھستند؛ انسان ھائی که اۀعامل ھم. اشيای بی جانی ھستند، صورت نمی گيرد

  ! "بارز صاحب"را به کار می برند، جناب 

طياره ای که برای نابود ساختن شھر ھای ناکازاکی و ھيروشيما به پرواز در آمد، توسط انسان ھا به پرواز درآورده 

  ...و!! امر فرو ريختن بمب ھا نيز توسط انسان ھا صادر شد. شد

. ه سير دقيقی در کوچه ھا و پس کوچه ھای کلمات و جمله ھای باال بپردازيداميد است فرصتی دست دھد تا به آرامی ب

  ! سؤاالت را پاسخ نگويند، اما بی ھيچ ھم نخواھند بودۀشايد ھم

  .سالمتی تان را آرزو می کنم

١١/٠٢/٢٠١٧  

 

 


