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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ فبروری ٢٣

  !پناه به خدا
، که در دو بخش ارقام يافته است، به شھر ويران و به ھم ريختۀ "ر چيستيسخنی چند در مورد دليل اين تغي"نوشتۀ 

بعد از سرازير شدن نيرو ھای وحشی و لجام گسيختۀ احزاب اسالمی به اين شھر می ماند، که جمع و جور کردن کابل، 

 و اگر اين نيرو، با ده ھا نيروی ياری دھندۀ آن،  آن تنھا به نيروی بسيار باالتر از نيرو ھای عادی و افغانی نياز داشت

  . سفبار آن باقی می ماندأحال به ھمان حالت زار و دست پيش نمی کرد، بدون ترديد شھر ويران کابل تا 

ی که من در خود ئ، با نيرو..."سخنی چند"شھر کابل از نظر آبادی با ھر رسوائی که بود، سرو سامان گرفت، اما نوشتۀ 

  ! سراغ دارم، چه فکر کنم

 و غير ضروری، گاھی ھم درھم  مربوط و نامربوط، ضروریلمی از مطالببا اين ھم، پناه به خدا گفته از ميان اين عا

  : از دين شروع می کنم. و برھم مشتی بر می دارم و آن را به محک سنجش برای دريافت کيفيت تمامی سخن می آزمايم

ًدر رابطه با تعاليم دينی و آن چه در قرآن آمده است، نظر من اين است، اين نظر را قبال نيز بيان نموده ام، که قرآن 

از خدا و شيطان؛ از جن و انس و فرشته، از دوزخ و : ن از مطالب بی شماری سخن رفته استکتابی ست که در آ

جنت؛ ازمجازات و پاداش؛ از قصاص و بخشش؛ از خوردن و نوشيدن و پوشيدن، از ازدواج و طالق؛ از جنگ و 

امانت داری و تعليم و  صلح؛ از بيم و اميد؛ از حقوق مردم و مسؤوليت ھای حکام، از حقوق زن و مرد، از تجارت و

 و عقل و معامالت و عبادات و سياست و نظم جمعی و تربيت و حفاظت از کودکان و نيايش و ھزار ھا تعلم و معرفت

  .  موضوع ديگر

به شمول ايجاد صلح و [ِيکی از اين مطالب توصيه به کار نيک و کمک به ديگران و گذشت و داشتن دل رحم و اصالح 

 نساء، آيت ۀدر سور. است، که بار بار در قرآن با آن رو به رو می شويم]  و خون و خون ريزیختم جنگ و آدم کشی

  . توصيه ای است عام. ، به طور مثال، توصيه به کمک و ياری و اصالح، تنھا با مسلمانان نيست١١۴

دن به روابط سالم در مانند، اصالح امور و پايان بخشيدن به کشيدگی ھا و رونق بخشي] اديان[مسائل اخالقی دين 

در يھوديت و اخالقی بودن آن من " ده فرمان"من در يکی از نوشته ھا حتی از . اجتماع، امر بسيار پسنديده ای است

اما جنگ و سنگسار و تحميل دين و اجبار پيروی از ھر سخن روحانيت و جادو و . حيث يک ضرورت نيز ياد نموده ام

را، در ھر زمانی و در ھر حالتی، امری می دانم زياده روی و گاھی غير منطقی .. .جنبل و استخاره و مراد ـ مردی و

  !در کار دين
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مذھبی که موسيقی و شعر و نقاشی و پيکرتراشی و ھنرعکاسی و دوست داشتن زيبائی و خنده و شادی را منع می کند، 

."  عظيم و فوق العاده ای محروم می سازدۀانسان را از تجرب: "می گفت" خالقيت"، نويسندۀ کتاب "ُاشو"ھمان گونه که 

. ھنر يکی از نشاط بخش ترين موھبت ھائی است که خدا به انسان ارزانی نموده است. زيبائی و ھنر روح انسانيت است

ھنرمندان واقعی از طريق . ستی است، که بشر از ھزاره ھا به آن توسل جسته ائموسيقی يکی از عبادی ترين عمل ھا

ميکالنژ با نقاشی تابلوئی، چگونگی انتقال روح خداوند . گام خود را به خدا نزديک کرده و نزديک می کنندھنر گام به 

انسان ھای مانند کاليداس و تولستوی و ميلتون و تاگور و شکسپير ھنر را پلی بين خدا . به انسان را به تصوير می کشد

خواند؛ شاعر را ديوانه معرفی می دارد و موسيقی را کار و انسان می دانند، ولی مذھب آن را جنون و ديوانگی می 

ديد آن مسلمان متعصب نسبت به نقاشی و موسيقی و شعر، ديد برخاسته از ذھن غير دينی او نيست، ... شيطان می داند

 . بلکه ديدی است، که دين آن را به وجود آورده است

 تمثيلی آموزنده و شاد يا محزون، ۀ از تماشای يک پارچشعفی که از شنيدن يک آھنگ خوب به انسان دست می دھد، يا

يا از ديدن يک تابلوی نقاشی زيبا، يا خواندن برادران کارامازوف، خشم و ھياھو، دلھره، خوشه ھای خشم، ابله، جنگ 

يا لذتی آثاری که سرا پای وجود انسان را فرا می گيرند و خواندن آن ھا ھميشه لذت آرامش بخش دارند، ... وصلح و يا

که از تماشای زيبائی ھای طبيعت به انسان دست می دھد، نشان از آن دارد، که خداوند انسان را ھم برای آفرينش 

زيبائی ھا آفريده است و ھم به انسان ديد زيباشناختی و ھنری عنايت کرده است؛ اما مذھب خالف اين خواست خدای 

چرا خدا اين ھمه ھنر را به انسان بخشيده . زديک شدن بدان منع می کند زيبائی ھا، ھمه را از نۀمھربان و آفرينندۀ ھم

  !!است؟ چرا بايد آنچه را خدا می پسندد، دين محکوم کند؟ چنين عيبی را نبايد در انسان جست و جو کرد

قلم برداريد و من حرفی غير از گفتن اين ندارم که، . به نارسائی ھای من ايراد گرفته اند..." سخنی چند"نويسندۀ مقالۀ 

  . ھر نارسائی را که می بينيد، باز گوئيد و اصالح کنيد

روزی نقاش برس نقاشی خويش را به .  زيادی ھميشه از کار يک نقاش چيره دست ايراد می گرفتند مردمانمی گويند؛

بود که معلوم شد آن وقت ... يکی از معترضان خود داد و از او خواست آنچه را که به نظرش ناقص می آيد، اصالح کند

  !عيب گرفتن چقدر آسان است

يکی از ميان انسان ھای بی نھايت فروتن، ولی بودا مانند، يک انسان زمينی که ھيچ وقت ادعای آسمانی بودن را 

  : ھنر، می گفتۀًنداشت، در بارۀ شعر و موسيقی، کال در بار

تو . معنا را نبايد کشف کرد، بايد آن را آفريد. عنازندگی فرصتی است برای خلق م. ی نداردئزندگی به خودی خود معنا«

ھا پنھان باشد و تو بتوانی ] بته[معنا چيزی نيست که ال به الی بوته . فقط ھنگامی معنا را پيدا می کنی که آن را بيافرينی

عنا شعری است م.  آن را پيدا کنی]جست و جو[معنا تخته سنگ نيست، که تو با کمی جستجو. با کمی کنکاش آن را بيابی

تو در صورتی می ... ی است که بايد آن را به تصوير کشيدئکه بايد آن را سرود، آوازی است که بايد سر داد، تابلو

  » .اين را به ياد داشته باش. توانی آن را بيابی که آن را خلق کنی

ژی، نعمتی که خدا به انسان ھدر دادن انر. بلی، زندگی در آفرينش معناست؛ آزادی بدون آفرينش معنا آزادی نيست

انسان بايد با آفرينش معنا، که ھمان ھنر است، از ارتکاب جنايت خود را . ارزانی داشته است، جنايت نابخشودنی است

  . حفظ می کند

مذھب اجازه نمی دھد ! ھر آفرينشی ھنر است، و مذھب تا آن جائی که من می دانم، مخالف آفرينش ھنر و معناست

 و تو خالص و مستقيم باشد، درحالی که جست و جوی خالص و مستقيم انسان را به معنا، که در نھايت جست و جوی من

جست و جوی خالص و مستقيم، يعنی پرداختن به ...  ھمان خدا باشد، بھتر از ھر جست و جوی ديگر رھنمون می شود
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ونگی آن ھا، از کوچک ترين ھا تا بزرگ تفکرات فلسفی و علمی؛ پرداختن مستقيم به تک تک پديده ھا و چيستی و چگ

يا سماع عرفاء برای ... ترين ھا و پرداختن به ھنر، خواه شعر باشد و خواه پيکرتراشی و سرودن و موسيقی و نقاشی و

  ! شناخت

ًاگر اين مطلب واقعا مربوط به دين باشد، من آن را عيب ! خدا انسان را فقط برای عبادت خود آفريده است: می گويند

چه احتياجی خدا به عبادت شدن به وسيلۀ انسان دارد؟ ھزاران سخنی در اين ! دين می دانم، زيرا خدا بری از نياز است

نکته مستتر است، که رخصت گفتن بيشتر آن نيست؛ نه از آن جھت که من نمی توانم آن ھا را بگويم، بلکه از آن جھت 

ا اميد بسته ھی دل خوش کرده اند و به چيز ھائی مانند اين حرف ئکه نمی خواھم مردمی را که به شنيدن چنين حرف ھا

را ھم به ھمين دليل انتخاب نمودم، و اال مراد چيزی ديگری بود، " صعب الحصول"کلمۀ ! اند، بيازارم و نا اميد بسازم

نی برداشت ھا از دينی ، ولی با اين ھم اين سخن اشاره ای بود به گوناگو...ھمان گونه که جناب ولی آريا فرموده اند و

واحد که نتيجۀ آن وجود صد ھا مذھب و فرقه و حزب و گروه مختلفی است، که ھمه خود را مسلمان و پيرو قرآن می 

گاھی انسان ھای فکور فکر می کند که، اگر چنين نقصی ـ برداشت ھای مختلف از قرآن ـ در مردم است، چرای ! نامند

به اين نقص انسان، حرف ھايش را سھل الحصول تر و در خور فھم انسان ھای کند خدای ھمه دان و ھمه بين با توجه 

ًبه ھر حال حتما حکمتی در آن وجود دارد، که فھم آن برای ما انسان ھا، خصوصا برای ذھن فرسودۀ . فھم نگفته است ً

  . من، مشکل است

  :خالصه کنم

به عقل ميدان می دھد، ولی اين .  آزاد و رشد انسان استدين مانع به کار بردن عقل. دين مانع اميد ھا و آرزو ھاست

کسی حق ندارد ازسيم ھای خارداری که اين ميدان را احاطه نموده است، عبور . ميدان را احاطه و محدود نموده است

ای دين کند؛ به آن طرف ھا، به فضاء ھای ناشناخته، به آنچه دين از گفتنش باز مانده، به آنچه می تواند خالف گفته ھ

باشد، قدم بگذارد؛ زيرا در آن صورت شکی در دين باوری پيدا می شود، که می تواند به سستی دين و سستی بازار 

  . دکانداران دين منتھی گردد

. لھم را به ھمين دليل گرفتند انديشمندانی مانند ابن رشد و رازی و فارابی و خسرو و سنائی و معری و ابوزيد و امثاجلو

صد ھا دانشمند در طول ... را که می توانستند در آن دورۀ تاريک مشعل درخشانی به دست بشريت بدھند کسانی جلو

تاريخ اديان مجبور به گوشه نشينی و عزلت شده اند، صد ھا تای ديگر مغضوب شاھان و حاکمان و تيکه داران دين 

 برده اند و ده ھا تای آن ھم يا مرتد خوانده شده اند قرار گرفته اند، صد ھا تای ديگر ھم ساليان درازی را در تبعيد به سر

چرا؟ برای اين که به طريق ديگری غير از ... يا کافر؛ يا عمری در گوشۀ زندان به سر کرده اند و يا به قتل رسيده اند و

بر توصيه شده در دين به تد. آنچه دين می گفت، به خداشناسی و شناخت از جھان و انسان پرداخته بودند و پرداخته اند

تحمل فارابی ھا و رازی ھا تا جائی بود، که اين ھا از ھمان !! است، اما تدبر تنھا پيرامون منطق دينی، نه فرا تر از آن

  !محدودۀ معين پا فراتر نگذاشته بودند

اول و مصطلح من از تمدن اسالمی، تمدن ھای قبل از آن و تمدن موجود تنھا به پيروی از آنچه در بين ما انسان ھا متد

بحث را از . شده است، و برای اين که بحث چيستی و وجود و عدم وجود تمدن در نفس آن مطرح نبود، ياد کرده ام

ھمانجا شروع کرده ام که، ديگران ختم کرده اند، و اال بحث تمدن را سارتر در يکی از کتاب ھای معروف خود ــ تھوع 

کتاب حالت ذھن مدرن را تھوع آور بيان می کند؛ ذھن و ذھنيتی که دل سارتر در اين . ـ به خوبی مطرح کرده است

. چرا؟ چون اين تمدن چيزی ندارد به جز جنايت ھای گوناگون و رذالت ھای پوشيده وعريان. انسان را به ھم می زند
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نيست که ما تمدنی نيز، ھرچند تمدن مدرن را تھوع آور نمی خواند، اما معتقد بدين " تاريخ جھان"جورج ولز، نويسندۀ 

  . داشته باشيم

دليل مطرح " اين امر بودم و ھستم که بدانم که ]عالقه مند[عالقمند«که، ..." سخنی چند"در باب اين سخن نويسندۀ 

دليل "، به عرض می رسانم که ھدف اوليه ھمين بود، که بعد از تکميل بخش اول و دوم مقالۀ "کردن اين بحث چيست؟

مندان پيرامون مطلب، ه اما خوشبختانه يا بدبختانه بحث ھای عالق.  دليل مطرح ساختن آن را بيان کنم،"اين تغيير چيست

به طرفی رفت که من ناگذير شدم طی مقاالت بعدی در چندين جا موضوع و ھدف نوشتن آن مقاله را به طور ضمنی و 

  . توضيح کنم" و پند" عبرت"به شکل واضح، در جائی ھم با کاربرد کلمات 

تذکری می دھم و باقی را می گذارم . ھم بستن آسمان و ريسمان و کشال کردن بحث ندارمه  ب،من مانند ديگران عادت به

  ... کسانی که مشکل دارند، بايد تمرين ھوش کنند. به ديگران که از ھوش خود استفاده کنند و به آخر کالم برسند

ن نيست، که من به پرنويسی عادت يا عالقه دارم، بلکه دليل آن می زنم، دليل آن اي" پرنويسی"اگر گاھی دست به 

ھستند به يک اشاره، با مختصر گوئی و به يک بار گفتن به مطلب نمی .... کسانی ھستند که با آن که داکتر و استاد و

  !رسند

آن مقاله را نوشتم ... نندتنھا انسان ھای کودن اين کار را می ک. به نظر من سخنی را که گفتی نبايد بار بار تکرار کنی

پيداست که از که ھا انتظار می رود از داستانی عبرت بگيرند؟ از که ھا . بگيريم" پند... "بگيريم" عبرت"برای اين که 

از . اننظار داريم از قصه يا حکايتی پند بگيرند؟ از کسانی که از امری بی خبر ھستند؛ يا در گمراھی به سر می برند

ما افغان ھا امروز در ھمان مسيری روان ھستيم، که شاھان .  کار ھای ناشائست و تباه کننده می زنندکسانی که دست به

گر و جاھل و جاھل پرور در دوران قرون وسطا روان  بين و اسرافو حکمرانان و خلفای غافل و عياش و پيش پای

عبرت بگيريم که چه؟ که . ه قرار داشتنددرھمان مسيری روان ھستيم، که اکثريت منفعل در دروه ھای ياد شد. بودند

عبرت برای . مانند مردمانی که ھر چه شاھان و خلفاء و امراء کردند، با سکوت به آن ھا برخوردند. مانند آن ھا نباشيم

  . اين که خود را در آئينۀ روزگاران گذشته و انسان ھای پيش از خود ببينند

من از آن . سانی که ھوش متوسطی دارند، گويندۀ خيلی از حرف ھاستبه فکر من، تنھا ھمان يک کلمه، حتی برای ک

ھائی که ضريب ھوش شان بسيار پائين است، يا قصد فھميدن يک سخن روشن را ندارند، توقعی ندارم و نه برای آن ھا 

ست، نوشتن برای کسانی که ضريب ھوش شان نزديک به صفر ا. ًاصال برای کم ھوشان چيزی نمی نويسم. می نويسم

  ...خود نشان از کم ھوشی دارد

يدئولوژی ھای گونانگون و خوبی و بدی يا زيبائی و زشتی آن ھا، وقتی ادر مورد تفکرات مترقی و مکاتب سياسی يا 

 ۀنوشته ھا از وزن و اعتباری مناسب برخوردار خواھد بود، که ما به گونۀ مستقل، آزاد و شريفانه به مطالعۀ ھمه جانب

  . عقايد آن مکاتب بپردازيمآن تفکرات يا 

 می کند؛ از زيبائی شناسی تا اقتصاد و تاريخ و ء تاريخی است، که مطالب گوناگونی را احتواۀمارکسيسم يک انديش

سياست و روان شناسی و انسان شناسی و دادن رھنمود ھائی عملی و نظری برای رھائی انسان از بردگی، از بيگانگی 

شکی نيست که ھر پديدۀ ... ِ افکار پليد تنھا به خود فکر کردن وۀ عادالنه، زدودن ھماز خود، رسيدن به يک جامعۀ

 تاريخی ۀمارکسيسم نيز چنين دوره ھائی را به عنوان يک پديد. تاريخی دوران کودکی و رشد و بلوغ خود را می گذراند

چون بنياد .  را مارکسيست می خواندمارکس انديشه ھای خود را مارکسيسم نمی ناميد و نه خود. از سر گذشتانده است

 تفکری را که امروز مارکسيسم می نامند، مارکس پی ريزی کرد، ادامه دھندگان اين راه آن را به نام مارکس مسما

. ی که در نتيجۀ ارزيابی و بازانديشی رويداد ھا حاصل شد به تکميل و اصالح آن پرداختندکردند و ھم با تجاربی عمل
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ًد، قاعدتا بايد ھمين طورھم می بود، که انقالب اولتر از سائر کشور ھا در کشور ھائی رخ می دھد، نظرمارکس اين بو

 فشردن بر سر اين نکته که چرا چنين یپا. ولی چنين نشد. که دارای شکل بندی اقتصادی پيشرفته سرمايه داری ھستند

 ديگری ۀ موارد سخنان پيامبران ھم به گونمارکس ادعای پيامبری نداشت، ھر چند در برخی. نشد، عين حماقت است

لمان عقب مانده بود، ادر روسيه، کشوری که به دالئلی از نظر اقتصادی نسبت به انگلستان و فرانسه و ! ثابت شده اند

يکی از ضعف ھای ديد .  مارکس بازنگری نمودندیژی ھايمکاتب و افراد متعددی در نظريه ھا و سترات. انقالب شد

بود، که اقدامات پيش گيرانۀ جھان سرمايه داری برای دفاع از سيستم سرمايه داری را يا متوجه نشد و يا مارکس اين 

مند ه آرزوی من اين است که، کسانی که عالق. کمتر بدان توجه نمود ـ چيزی که پيش بينی ھای او را به تأخير انداخت

تی ايدئولوژی ھا و روند تکامل پديده ھا فکر می کنند و سياست و اقتصاد و سرنوشت انسان ھستند و به درستی و نادرس

 اين انديشه ھا، مارکسيسم، مائويزم، ليبراليسم، فاشيسم، نازيسم، ۀيا می خواھند خود را درگير اين مطالب کنند، از ھم

عد وارد ميدان نشناليسم،  انارشيسم و ھر ايسم ديگری از آغاز پيدايش آن تا امروز خود را به خوبی واقف بسازند، و ب

  . مباحثه و انتقاد از اين يا آن شوند

چرا اين منتقد ضعف . منتقد نوشتۀ من ھنوز نفھميده است، که شکست يک انسان و شکست يک انديشه با ھم يکی نيست

و جرم و جنايت و بدنامی و شکست خلق و پرچم را، به گونۀ مثال، شکست وبدنامی مارکسيسم می داند؛ و بدنامی ھا و 

در يک جا عيب را منوط به ! رائم و جنايات جھادی ھای به اصطالح مسلمان را شکست و بدنامی دين نمی داندج

فکر نمی کنم اين گونه برخورد با قضايا ! پيروان يک عقيده می داند و درجای ديگر آن را مربوط به خود انديشه

  !! باشدبرخورد علمی و تحقيقی و کار علماء و محققان يا انسان ھای شريف

و اما در مورد اين نظر که دين افيون توده ھاست نيز، اگر روشنفکران قالبی و انديشمندانی که خود را عقل کل می 

روزی شه خدا . "خوانند، کمی فکر کنند، به اين نتيجه می رسند، که در اين حرف ھيچ سستی و انحرافی وجود ندارد

.  کنند، که چنين انديشه ھائی چقدر سبب تخدير افکار انسان ھا می شودچه فکر می". ميته و لنگر شام زمين می ورداره

چقدر انسان ھا را از تحرک و آفرينندگی و کار و تالش باز می دارد؟ ھر چيزی را به خدا واگذار شدن و برای رسيدن 

 به آسمان بلند کردن به ھر آرزوئی، حتی آرزو ھائی که با کمی توجه و تالش انسانی می توان بدان ھا دست يافت، دست

خدا اين دنيا را به کافران داده و آن دنيا را به "و سال ھا در انتظار نشستن را منتقدان اين سخن مارکس چه می نامند؟ 

  آيا اساس اين تفکر دينی نيست؟ ". مسلمانان

رد و گوشه ای بنشيند،  خدا جوی، در ضمن تنبل را بر آن می دارد، که دست از طلب دنيا بردا ھر مسلمانچنين تفکری،

  ...و. تا از بھشت محروم نشود

در بارۀ پيروزی نظريات انسانی سوسياليست ھا نظر من اين است، که برای پيروز شدن اين اعتقاد اول تر از ھمه بايد 

ينی علت عقب نش.  و انسانی تر فکر کند نوع انسانی را به وجود بياوريم، که نسبت به انسان امروزی انسان تر باشد

سوسياليسم در برابر جھان سرمايه، اعتقادات دينی و سياسی و اقتصادی جھان سرمايه و رفقای مسلمان و غير مسلمان 

سوسياليسم، با تأسف، پيش از آن . آن، به شمول کسانی که به نام مجاھد در صف جھان سرمايه داری قرار گرفتند، نبود

ولی ھنوز، خالف نظر آن نويسندۀ .  و سوسياليست به وجود بيايدبه وجود آمد، که انسانی با تمام اوصاف انسان

ديده شود که عاقبت انسان و . امريکائی، تاريخ به پايان نرسيده است و تا انسان زنده است تاريخ به پايان ھم نمی رسد

  ! بنابراين پيش از مردن نبايد کفن پاره کرد. جھان ما به کجا می کشد

قتی از خنده و رسوائی حرف می زنند، مالمت نمی کنم، زيرا ديدن مطالب در ابعاد وسيع آن، من منتقد مقالۀ خود را، و

آن جا که سخن زياد و مطالب گونه گون ھستند و افراد و انديشه ھا و دست ھا و حوادث و عوارضی موافق و نا موافق 
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کوری که در پی يافتن حقايق ھستند، به پس انسان ھای ف. متنوع بی شمار، بينش و تعھد انسانی عميقی را مطالبه می کند

 و به اين حقيقت غير قابل انکار،  و پيش دوران اشغال افغانستان توسط روس ھا و تاريخ رھبران مجاھد اگر نظر کنند

که چه دستانی در شکست ھا و پيروزی ھا بيشتر دست داشته اند، شايد به جای خنديدن به ديگران، به خرد و بينش 

  ! گريه کنندمعيوب خود 

 که تفنگ برداشتند و در برابر روس ھا و حکومات دست نشاندۀ آن ھا جنگيدند،  وسيعیمن منکر قربانی ھای قاعدۀ

 روس و غرب بود، تا جنگ رھبران احزاب به اصطالح جھادی با روس ھا ـ رھبرانی جنگنيستم، اما اين جنگ بيشتر 

  !! روخته و کاسه ليس بيگانه بودند، و ھم امروزبرای برخی ھا قابل افتخاری که ھم ديروز خود ف

از ياد آوری اين سخن که دست آورد ھای تمدنی مسلمانان و غير مسلمانان حاصل تالش مشترک ھمۀ بشريت است، در 

ًصورتی که من بار بار اين مسأله را قبال ياد نموده ام، چه برداشتی بايد کرد؟ سفسطه کردن؟ دل پر خود را خالی 

خنی را به دست باد دادن؟ نا ديده گرفتن سخن ديگران؟ نخواندن يک مطلب؟ يا خود را به نحوی از انحاء کردن؟ س

من ياد آور شدم که، يا در نوشته ای برای کس " دليل اين تغيير چيست" متمم ۀتبارز دادن؟ در اولين يا دومين نوشت

چنين کاری سبب بروز رسوائی ھا . ز آن انتقاد نکنيدديگری بود، ھيچ وقت تا يک نوشته را به درستی نخوانده ايد، ا

  ! پيدا می کنند منفیشايد کسی آن را به رخ منتقد نکشد، ولی ھرچه نباشد، در مورد منتقد نظر. برای منتقد می شود

ر و  در فقمارکس تمام عمر را. اين است که کوشش کنند به کسی توھين نکنند..." دليل اين "توصيۀ من به منتقد مقالۀ 

لمان، المان در يک ھمه پرسی از ميان صد مرد بزرگ ا درجامعۀ ٢٠٠٠درسال .  بزرگی بودمرد. در شرافت زيست

صورت " بی بی سی" که از طرف ٢٠٠٠در يک ھمه پرسی ديگر در آغاز سال . سومين مرد بزرگ شناخته شد

دی ـ اجتماعی ـ سياسی و تاريخی امروز بسياری از اصطالحات اقتصا. انتخاب گرديد" مرد ھزاره"گرفت، وی به حيث 

برای رھائی انسان از ظلم انسان تا . کتاب ھای متعددی نوشت. ھنوز ھم ميليون ھا  پيرو دارد. ساختۀ مارکس است

نقش سازندۀ او را در قوانين بسياری از کشورھای اروپائی، علی الخصوص کشور سويدن، . آخرين دم مبارزه کرد

 وجود ات من در آن زندگی می کنند و از بھترين امتيازات، که در ھيچ کشور به آن پيمانه امتيازکشوری که منتقد نوشتۀ

به دنبال اسم خانوادگی " خان"نوشتن کلمۀ ... ندارد، مستفيد است، کسی که صاحب وجدان است نمی تواند ناديده بگيرد و

به دنبال نام " خان" باره، در بارۀ نوشتن کلمۀ ًمن قبال ھم در اين. ًوی واقعا از کوچکی منتقد من حکايت می کند

  !! مفصلی نوشته بودم ـ آنھم خطاب به ھمين منتقدۀخانوادگی کسی و زشتی آن، مقال

اميد با . حرف زياد است، اما فکر نکنم که گفتن آن، چنان که تا امروز تأثيری بر منتقد نبخشيده است، تأثيری ببخشد

  !د توانسته باشم کل کيفيت نوشتۀ وی را برمال کنمنشان دادن يک بخش از صحبت منتق

 ٢٢/٠٢/٢٠١٧  

  

  
  
  
  
 


