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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ فبروری ٢۶
  

  ًآيا واقعا اسالم به ھنر و فلسفه و تفکر وعرفان نياز ندارد؟
 خشک انديش و جنايت پيشه دارد، و با "طالبان"، کسی که ارتباط بسيار تنگاتنگ و نزديک فکری با "ھاشميان"به نظر 

 و  طی کمابيش دو ، فرھنگی ـ سياسی به نام آئينهۀوجود يک عمر تحصيل و تدريس و مسؤوليت  اداره و نشر يک نشري

به  نياز ً]اصال[اسالم اصال  «: و سال ھا زندگی در کشورھای متفکر پرور، آزاد و پيشرفتۀ جھان، که می گويد نيم دھه

چه اصال  چه و کالم وعرفان و فلسفه و ]چون که[ندارد، چونکه  ...عرفان وھنر و تصوف و کالم و يبانی فلسفه وپشت

 در دريچۀ ٢٣/٢/٢٠١٧نگاه کنيد به نظری که او به تاريخ ! (، آری»...افتخار ثبوت حقانيت اسالم را ندارد ً]اصال[

  !)ه است ــ انگيزۀ نوشتن اين گفتار ھمين نظر اوست ارسال داشت"افغان جرمن آنالين"ابراز نظريات پورتال 

 نيز، يکی با نابود کردن مجسمه ھای منحصر به فرد بودا و صد ھا حملۀ کور انتحاری در "داعش" و "طالب"

افغانستان و قتل ھزار ھا ھموطن ما و ديگری با از بين بردن با ارزش ترين آثار باستانی در سوريه و عراق و با انھدام 

 تاريخی و از بين بردن آثار ھنری نفيس و گرانبھا و قتل و اعدام ھزاران انسان بی گناه، از بر و تنديس ھا و معابدمقا

ًعمال به جھانيان اعالم ... جمله ده ھا باستان شناس و مؤرخ و استاد و معلم و نويسنده و روزنامه نگار و عکاس و

نيازی به ھنر و گنجينه ھای فرھنگی ـ تاريخی و تفکرعرفانی و فلسفه و ، که اسالم و مسلمانان "ھاشميان"کردند، مانند 

  . مدنيت ندارند

 يگانه مسلمانانی نيستند که با ھنر و معارف و "حقانی" و "نيازی" و مال "بغدادی" و "محمد عمر" و مال "ھاشميان"

ھند آن ھا را از بين ببرند و يا جلو کار  مانده از ازمنه ھای کھن دشمنی دارند و می خوای به جا کميابآثار با ارزش و

تاريخ اسالم و قتل و تبعيد و آزار و شکنجۀ ھزار ھا انسان روشن . ھای ھنری ـ فلسفی را در جوامع اسالمی بگيرند

 زيادی ين است که از گذشته ھای دور کسانضمير و روشن بين و انديشمند، صد ھا فيلسوف و ھنرمند و محقق گواه بر ا

ًن ھای اسالمی وجود داشته اند که عمال جلو پيدايش و رشد و کمال ھنر و فلسفه و نوخواھی و نوجوئی و در سر زمي

آفرينش ھای خالقانه و الزم مادی و معنوی را می گرفتند و حتی مخالف مکتب و مدرسه و تدريس، غيرازعلوم دينی، 

ه کابل و قبل از اين که قدرت سياسی را به دست بودند؛ مانند احزاب اسالمی ـ جھادی افغانستان که پيش از آمدن ب

بگيرند، چندين بار و چندين روز روی اين مسأله شور و کنکاش کردند که به دختران شش ساله ــ وقتی رفتن و نرفتن 

دختران شش ساله به مدرسه مورد سؤال و مشوره قرار بگيرد، حکايت رفتن دختران بزرگتر به مکتب و پوھنتون و 

   ؟ار خارج از منزل خود به خود معلوم است ــ اجازه داده شود به مدرسه بروند يا نهزنان به ک
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چرا اين جماعت انسان ھا با درس و تعليم و مکتب و مدرسه و علم خصومت دارند؟ و چرا از فلسفه و از انديشه و 

آزادترين نوع فعاليت فکری "ز انديشيدن اين قدر بد شان می آيد يا ترس دارند؟ روشن است؛ زيرا فلسفه چيزی نيست ج

فعاليتی که راھگشای تفکر انسان در جھت کشف . که  به ھيچ صورت و به ھيچ چيزی نبايد محدود شود، "انسانی

وسيله ای است برای رھائی انسان از پنجۀ تعصب و از چنبرۀ . حقايق گوناگون و رھائی از جھالت و خرافات است

  !ه اساس رھائی از ھر نوع اسارت و بھره کشی ستنادانی و ناتوانی و اسارت فکری، ک

 که اکثريت شان ازعلم بی بھره ھستند، سواد و عقل و بينش درست ندارند، از مدنيت بوئی "داعش" و "طالب"با تفکر 

  چرا"ھاشميان"ًنبرده اند و قدر دانش و تحصيل و فضيلت و کمال و آزادی را نمی دانند، فعال کاری ندارم؛ اما اين که 

ی تأمل  ھم جا ھنر و فلسفه و علم و عرفان و کالم موضع می گيرد،هچنين تند و خصمانه و روراست و پوست کنده علي

انسانی آن ھا دارد، اما فکر ضد  و افکار "طالبان"ً تمايل عميقا قلبی به "ھاشميان"ی تعجب؟ می دانستم که ھم جااست و 

  .ال و ذھن بيمار خويش را ظاھر سازدنمی کردم که به اين سادگی و جرأت مکنونات خي

قبل از اين که نظر سائر مسلمانان را پيرامون ضرورت يا عدم ضرورت اسالم به فلسفه و ھنر و سائر علوم مورد 

  .  با علم و دانش و ھنر و فلسفه را بيان کنم"ھاشميان"مطالعه قرار دھم، می خواھم علت دشمنی 

نر و فلسفه و سائر معارف بشری است، نام، خاستگاه خانوادگی، قوم و پيشۀ پدران اولين چيزی که بيانگر دشمنی او با ھ

ھرچند ھمۀ (، به عنوان اوالد پيامبر"سيد"نام و اعتبار . و تعلق او به قشر مفت خور و بھره کش جامعۀ ما می باشد

 رابطه يکی از اجداد او با رگ و بدعمل و وطن فروش ھستند ـ حکايت  و اجداد او بد"ھاشميان"ھا نه مانند " سيد"

 ه ایــ و نه اسالم را وسيل...  ھزار روپيه و شکايت انگليس ھا از به سرقت رفتن اين مبلغ وھشتادانگليس ھا، اختالس 

 در جامعۀ ما بھانه و مدرک خوبی .)برای راھزنی و سرقت بی پردۀ اموال و دارائی ھای مردم قرار داده و قرا می دھند

، برای درآوردن پول مفت و بھتر زيستن بدون رنج و بدون "ھاشميان" برخی ھا، از جمله اجداد بود و است برای

  ! خواری کشيدن

 ھا و صاحب زاده ھا و صد ھا تای ديگر از اين جنس انسان "آقاخان، سيد کيان، حضرت ھا، گيالنی"ثروت بی حساب 

تفاده از نام اسالم و نام خدا و قرآن و پيامبر، با دادن يک ھمه از ھمين راه، يعنی اس. ھای عوام فريب را در نظر بگيريد

 و خواندن يکی دو آيت و پف کردن به روی و موی  تعويذ يا شوئست و بستن تاری به نام بند و نظربند يا مشکل گشا

رده و ک" دم"مريض يا يک انسان محروم و درمانده و نيازمند و خوراندن يک کپه خاک يا قدری نمک يا نوشاندن آب 

ده ھا نيرنگ ديگر به دست آمده است و تا زمانی که مردم از دين و از فطرت اصلی اين چنين انسان ھای متقلب، 

، مردم را می چاپند "خوار کنند"استفاده جو و فريب کار بی خبر ھستند، اين ھا بدون اين که شانۀ خود را به گفتۀ مردم 

  .ر می برند و احترام می شوندو در آرامی و عشرت کامل و بدون دردسر به س

حال با درک اين واقعيت، نظر به تجربه ھای تاريخی و ملموس، چگونه بايد انتظار داشت که چنين افراد و فرزندان 

شان از امری پشتيبانی کنند، که در نھايت بر مال کنندۀ چھره ھای کثيف، و انديشه ھای سخيف و شيطانی و اعمال 

  باشد؟زشت و غيرانسانی اين ھا 

 و منطق شاخه ای از اين علم که به کمک آن انسان می تواند راه درست انديشيدن و شناخت بھتر را پيدا  فلسفه علم است

از طريق علم است که انسان به تمييز و تشخيص خوب و بد قادر می شود و انسان ھا و انديشه ھا را به . کند و بياموزد

 و برادران طالبی و داعشی وی اين موضوع را به "ھاشميان".  می کنددرستی می شناسد و فرق دوست و دشمن را

 و صد ھا جريب زمين زراعتی نو باال نشستن و بھتر خورد" باداری"و " آقائی"بنابراين برای اين که . خوبی می دانند

ی به دست آورده را، که از راه دين فروش... و باغ و آسياب و زمين ھای علف خيز و رمه ھای گاو و گوسفند و بز و
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آنھم از راه دين، که مؤثرترين راه برای . اند، از دست ندھند، بايد مانع فراگرفتن علم و فلسفه و ھنر به وسيلۀ مردم شوند

  !  اقناع مردم خوش باور و مسلمان، ولی بی خبر از تعاليم واقعی اسالم، می باشد

بنابراين کوشش . ت به ثروت می رسند، دوست مردم نيستندبرداری، بدون کار و زحمآنانی که با فريب و از راه کالھ

 و نگذارند مردم  اين گونه انسان ھای کاله بردار و متقلب و مفت خور ھميشه اين است که مردم را در نادانی نگه دارند

و ھنر وعلم و  با فلسفه "ھاشميان"علت دشمنی . رين آگاه شونديبه علم و دانش دست پيدا کنند و از واقعيت ھای تلخ و ش

آگاھی و روشنفکران و روشنگران چيز ديگری نيست غير از ھمين مطلب؛ و غير از استمرار زندگی طفيلی و ننگين 

  !  "ھاشميان"، و اجداد ...جماعت مفت خوران باالنشينی از جنس کيان ھا و

خصوص نزد حکام به ه امعه، ببرای اين گونه انسان ھا بسيار سخت و ناگوار است که موقعيت و اعتباری را که در ج

دليل موقعيت و اعتبار دينی شان پيدا کرده اند و عناياتی که حکام به دليل اھميت شان در ميان مردم ــ از چه راھی و به 

چه طريق اين اعتبار و اھميت را در ميان مردم پيدا کرده اند برای حکام مھم نيست، چون خود حکام ھم به آلودگی ھای 

  .   ھستند و به حمايت متقابل دين فروشان بی آزرم نياز دارند ــ  به اين ھا مبذول می دارند، از دست بدھندمختلف آغشته

ھمه مانند اين . در جھان اسالم و در کشور ما نمی شود...  مسلمانان، ھمۀ سادات و حضرات وۀاين ارزيابی شامل ھم

لقبی ست که تنھا در پاکستان . لقب در افغانستان مروج نيستاين . می نامد" پاچا"ھاشميان خود را [پاکستانی " سيد"

چرا که اگر اسالم به فلسفه و ھنر و تفکر نيازی . نيستند و مانند وی و اجداد وی فکر نمی کنند.] مورد استعمال دارد

د و فاسد و ھرگز بيرون نمی آمد؛ و اگر ھمۀ سادات دز" فلسفۀ اسالمی"نمی داشت، از درون اسالم فلسفه ای به نام 

بنويسد و حقايقی را در بارۀ ] خود[ آن ھا هشارالتان و با مردم بيگانه می بودند، کسی از ميان آن ھا پيدا نمی شد علي

  !!   خود بروز بدھند

چرا من فکر می کنم که اعتقاد به بی نيازی اسالم از فرھنگ و مدنيت و علم و فلسفه و کالم و ھنر در ميان مسلمانان 

  :   دارد؟ برای اين کهعموميت ن

 قادات سازنده و علم و آگاھی و فن و ھنر، که ممد و کمکی برای شناخت تاگر اسالم و مسلمانان به فلسفه و اع

ھستی و زندگی بھتر ھستند، نياز ندارد، پس به چه چيزی نياز دارند؟ به تعويذ و تعويذ نويسان و رماالن 

؟ به "ھاشميان"کنندۀ کسانی مانند اجداد دکاندار و دين فروش متقلب؟ به شيوع افکار بازدارنده و گمراه 

؟ به دروغ و دروغ گويانی بی آزرم و غريب آزار و بی "صبغت هللا مجددی"استخاره و استخاره گرانی مانند 

 ھا؟ به فساد و وطن فروشی و مفسدان و وطن فروشانی چون "گيالنی" ھا و "کيان"غيرت و تن پرور مانند 

 "نيازی" و افرادی مانند اين ھا؟ يا به جھال خون آشامی مثل مال "عبدهللا" و "خليلی" و "کرزی" و "محسنی"

 ھا، که عقل شان از بجلک پای شان باالتر نرفته است و سر "عمر" آخوندزاده ھا و مال "بت هللايھ "ھا و مال

  رب ھا؟   ، پيش انگليس و پاکستان است و کون شان پيش ع"ھاشميان"شان، مانند اجداد 

  اگر اسالم به پشتيبانی علم و تفکر و کالم و فلسفه نياز ندارد، صد ھا و ھزار ھا متکلم و مفسر در گذشته و

حال با چه دست آويزی به تفسير و تأويل قرآن و سائر انديشه ھای اسالمی دست زده اند ــ و ھنوز ھم دست 

ی به عقل فلسفی ــ انسانی ندارد چه بود ـ و چه است؟ می زنند؟ ضرورت تفسير و تأويل، وقتی تعاليم دين نياز

تفسير و تأويل تفکر آزاد انسان مسلمان در داخل چوکات معين دين و برای (آيا توسل به تفسير و تأويل قرآن 

نشاندھندۀ نياز اسالم و مسلمانان به عقل و انديشه و ) توجيه دين است، اما آزاد ترين نوع تفکرانسانی نيست
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ری نيست؟ اگر است، که است، پس حرف از بی نياز بودن اسالم از داشته ھای فکری انسانی با چه منطق بش

  دليل و مدرکی به ميان می آيد؟  

  ،اگر قرآن اين قدر گويا و رسا و بی نياز ازعلم تفسير و علم کالم، يا فلسفه و معارف ديگر بشری بود و است

شرح و بيان باطن (به زبان دين تفسير خوانده می شود، و به تأويل ًاصال چه نيازی برای تفکر نيمه آزاد، که 

کلمات قرآن در ارتباط با ھمديگر با تفکر بشری در محدوده ای که اعتقادات اسالمی خدشه دار نشوند ـ به 

چرا اين ھمه مفسر ! ديده می شد) دست کاری کالم خدا توسط بشر برای محرز ساختن بيشتر دين: زبان ديگر

ًل تاريخ اسالم دست به تفسير ھای رنگارنگ قرآن می زنند؟ و اصال علم کالم، که فرق بسيار کمی با در طو

فلسفه دارد، چرا به وجود آمد و چرا از بين رفت و چرا امروز دو باره در ميان مسلمانان برخی از کشور ھای 

ن مسلمانان، مانند به وجود آمدن فلسفۀ اسالمی پيدا شده است؟ به وجود آمدن علوم تفسير و کالم و تأويل در ميا

اسالمی خود دليلی است بر نياز اسالم به نيمه آزاد و تفکر آزاد بشری برای توضيح موزون تر، مقنع تر، 

اگر نيازی برای پشتيبانی فلسفه و کالم و ھنر از دين ديده نمی شد، ھيچ کدام از اين ! منطقی تر و بھتر اسالم

  ! ھای اسالمی و در ھيچ زمانی به وجود نمی آمدندعلوم در ھيچ يک از کشور

  ًدوستدار دانش و حقيقت و فعاليت فکری واقعا آزاد از تشبث و (اگر اسالم به متکلم و کالم، به فيلسوف و فلسفه

و به ھنر و منطق نياز ندارد، و برای عرفاء و فيلسوفان و انديشه ھای فلسفی ـ عرفانی در تفکر ) سيطرۀ دين

ائی نيست، از سائر مسلمانان جھان حرف نمی زنم، چرا مسلمانان افغانستان، از جمله خود اسالمی ج

چندان دور زمانی ن، به عارفان و فيلسوفان و ھنرمندان جھان اسالم اين قدر مباھات می کنند؟ "ھاشميان"

 نظرم "ھاشميان"م ، ترتيب شده به قل"رساله ای در بيدل شناسی به ارتباط معنی يک بيت بيدل"چيزی به نام 

 "بيدل" از ھيچ رھگذری توان معرفی "ھاشميان"من اين رساله را نخوانده ام؛ چون می دانم که . را جلب کرد

 اين است که، وقتی اسالم از پشتيبانی "ھاشميان"با آن ھم، سؤال من از . را به آن شکلی که الزم است، ندارد

من حيث يک مسلمان اين را می دانيد، با چه منطق و ھدفی به ھنر و عرفان و فلسفه بی نياز است و شما ھم، 

، عارف، فيلسوف و مسلمان ]شاعر[، که يک ھنرمند "بيدل"توضيح انديشه ھای اسالمی ـ عرفانی ـ فلسفی 

 و "ابن حزم" و "بيرونی" و "کندی" و "فارابی"است، اقدام نموديد؟ و چرا شما و سائر مسلمانان جھان اسم 

 و "بيدل" و "ابن طفيل" و "ابن باجه" و "فخر رازی" و "ابن رشد" و "ابن تيميه" و "بن ھثيما" و "سنائی"

 و صد ھا تای ديگر از اين سنخ و جنس انسان ھا را به نام  افتخارات جھان اسالم و "اقبال" و "مولوی"

در ...  مقاله و رساله وافتخارات مسلمانان با يافتن کوچکترين موقع به رخ ديگران می کشيد؛ و ھر روز ده ھا

بارۀ اين شخصيت ھا منتشر می کنيد؟ اگر اسالم نيازی به فلسفه ندارد؛ چرا تمام مسلمانان، غير از يک مشت 

طالب بی خبر از علم و فرھنگ و مدنيت و معرفت، به آثار فلسفی وعلمی و انديشه ھای عرفانی اين شخصيت 

 با حرمت خاصی بر می خورند و ياد شان را گرامی می دارند ھای اسالمی ـ فلسفی ـ علمی ـ عرفانی ـ ھنری

را به افتخار ... و پارک ھا و جاده ھا و مکتب ھا و پوھنتون ھا و ميدان ھا و کاخ ھا و پل ھا و شفاخانه ھا و 

، بزرگ ترين دشمن فرھنگ و فلسفه و ھنر و "ھاشميان"شان نام گذاری می کنند؟ خوب به خاطر دارم که 

، به مخالفت فلسفه و ھنر و "نيازی" و مال "بغدادی" و "عمری"امروز با پرکشش ترين جذبات مالعلم، که 

عرفان و علم و دانش برخاسته است و اسالم را بی نياز از آن ھا می داند، روزی در جائی چنان با حرارتی 

اسالم سخن می راند، که  به نام يکی از فيلسوفان و شعرای بزرگ جھان "اقبال الھوری"غير قابل باوری از 
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را ننوشته بود؛ و در آن روز غدۀ خبيثۀ " پناه به خدا" مقالۀ "سديد"چرا؟ چون در آن روز ! نگو و نپرس

 سر باز نکرده بود؛ يا اين که ھنوز به دست بوسی مال "سديد"از / نسبت به"ھاشميان"انزجار و رميدگی 

نيازی اسالم و مسلمانان به ھنر و فرھنگ و فلسفه مشرف نشده بود، که برايش از بی " محمد عمرمجاھد"

وعلم و دانش خبر بدھد؛ و يا شايد در آن روز يک پيک زيادی زده بود و يادش رفته بود که اسالم به فلسفه و 

  !!نيازی ندارد... فيلسوف، و به شاعر و شعر و

 و ھنرمند نيازی ندارد، به چه دليل در اگر اسالم و به تبع آن مسلمانان به فلسفه و فيلسوف، کالم و متکلم و ھنر 

ی ھای فلسفه و انواع ھنر ھا به ځی ھای الھيات پوھنځمراکز علمی رسمی کشور ھای اسالمی در کنار پوھن

: وجود آمده است؛ و ھنر و فلسفه و منطق و کالم تدريس می شود؟ دو مطلب از اين پرسش سر بيرون می کند

، حرف شما درست است، ولی مسلمانان در يک ارزيابی تاريخی ـ علمی ـ يا شما دروغ می گوئيد؛ يا اين است

گفته درست ... تحليلی ـ تحقيقی به اين نتيجه رسيده اند، که خير؛ آنچه اسالم در دربارۀ بی نيازی به فلسفه و

 بدون اين علوم و علوم ديگر به زندگی مادی و معنوی بھتر دست پيدا کند و به ھمين انسان نمی تواند. نيست

مسألۀ دوم اگر محقق و محرز باشد، نه تنھا حقانيت اسالم در قسمت بی . دليل دست به دامان فلسفه و ھنر زدند

بر " دومينو"ن يک تخته  زمينه ھا زير سؤال می رود، مانند افتادۀ، که در ھم...نيازی اسالم به فلسفه و ھنرو

  !  روی دومينو ھای ايستادۀ ديگر، که سبب افتادن تمام دومينو ھا می شود

  اگر اسالم به فلسفه نياز ندارد، يا به معنای ديگر فلسفه ارزشی در اسالم ندارد، به چه دليل صد ھا کتاب فسلفی

بخانه ھای عامۀ کشورھای اسالمی از فيلسوفان اسالمی وغيراسالمی در کتابخانه ھای پوھنتون ھا و کتا

نگھداشته می شوند؟ تنھا برای پر کردن الماری ھای کتابخانه و نمايش دادن کتاب ھا؟ فکر نکنم که چنين 

قرار اطالع، بيشتر از نيم ميليون کتاب در کتابخانۀ پوھنتون االزھر ! امری قابل پذيريش عقل سليم باشد

، ھيچ کتاب فلسفی از اين يا آن فيلسوف مسلمان و غير مسلمان يافت آيا در ميان اين ھمه کتاب. موجود است

 !نمی شود؟ من که اين امر را بسيار بعيد و غريب می دانم

  اگر اسالم به ھنر نيازی ندارد، به چه دليل ھنر شامل دروس پوھنتون ھای کشورھای اسالمی ھستند؟ به برشی

از (شده است، و شمه ای از دروس پوھنتون االزھر گرفته ٩٣ سنبلۀ ۴، "مشرق"زير، که از روزنامۀ 

را ) پوھنتون االزھر به خاطری مثال آورده می شود، که معتبر ترين پوھنتون اسالمی نزد اھل تسنن است

صبغت هللا " و "ربانی" و "سياف"نشان می دھد، مھم ترين پوھنتون جھان اسالم، پوھنتونی که افراد مانند 

 آن فارغ شده اند، پوھنتونی که نزد مسلمانان سنی مذھب از اعتبار خاصی  از"نيازی" و مال "مجددی

ھای تحصيلی به جذب   ھمانطور که گفته شد دانشگاه االزھر در اکثر رشته«: برخوردار است، توجه کنيد

ترين   مھم. ھای عقائد، تفسير، فقه، حديث و ادبيات، محوريت دارند  بين رشته پردازد اما در اين   دانشجو می

علوم قرآنی، تفسير، فقه و اصول رياضيات، : دروسی که در طول تاريخ االزھر ارائه شده اند، عبارت اند از

زيک، اخالق و عرفان، ، فعلم حديث، ادبيات و کالم، عقايد، منطق و فلسفه، ھيئت، قضا، طب، داروسازی

ی از حرفه ھا نيز مورد توجه اين کادميک نظری و عملی، ھنر و پاره ااعالوه بر رشته ھای ... ّتصوف و

ی ھمچون ئھا  حرفه. دانشگاه می باشند که البته آموزش و تعليم آنان در راستای اھداف مذھبی االزھر است

ّقرائت قرآن، فن خطابه و وعظ، خوشنويسی، شعر و سرود، تذھيب، جلدسازی کتاب و صحافی از جمله فنون  ّ
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ھای ه کادميک و ھنری در االزھر به طور تخصصی در دانشکداتمامی رشته ھای  .مورد نظر االزھر است

  » .شود مختلف اين دانشگاه که به ترتيب زير است، تدريس می

  اگر اسالم و مسلمانان به پشتيبانی عرفان و فلسفه و ھنر و کالم ضرورت يا نياز ندارد، به چه دليل عرفان و

 فرسوده ذھن، اسالم را بی نياز "ھاشميان" کالم، که ھنر ـ به شمول شعر و سرود ـ و خوش نويسی و فلسفه و

از ھمۀ آن ھا می داند، ھمراه با منطق، رشته ای از فلسفه، و ادبيات، شامل دروس پوھنتون ھائی مانند االزھر 

  می باشد؟ 

 ست، چرا ًاگر واقعا اسالم و مسلمانان به ھنر نياز ندارند، يا ھنر از ديد اسالم و مسلمانان اين قدر بی ارزش ا

خوش نويسان در کشور ھای اسالمی عمری را با عشق و عالقۀ خاصی صرف خوش نويسی می کنند؟ يا 

صنعت کاران در کشور ھای اسالمی، از جمله در کشور ما از ھنر برای تزئين و برای زيبائی توليدات 

 مسی و سپر و شمشير ۀصنعتی خويش چه قالين و گليم باشد و چه جک و آفتابه و لگن و گيالس و ديک و کاس

زحمت می کشيدند و زحمت می کشند؟ و به چه ... و سنگ و کاشی و دروازه و کلکين و خامک و زردوزی و

دليل حکمرانان مسلمان در سر زمين ھای اسالمی، با وجود بی نيازی يا مخالفت با ھنر، به اين ھنرمندان 

ن ما در طول تاريخ يک ھزار و چھار صد سال عمر اجازه دادند که به توليد آن ھا دست بزنند؟ يا نگارگرا

اسالم به آفرينش کار ھای ھنری ماندگار و بی نظيری دست زده و دست می زنند؟ يا معماران و قصه خوانان 

و نويسندگان و شعراء و ادباء و سرايندگان و آھنگسازان ما؟ چرا اين ھنرمندان ھميشه قدر شده اند و ھميشه 

ماندگاری و ارزش تاريخی اکثر بنا ھائی که در گذشته ھای دور در کشور ھای اسالمی ... قدر می شوند؟ و

ساخته شده اند، بيشتر به دليل کار ھای ھنری، مانند گچ بری، کندن کاری، نقاشی، خطاطی و ده ھا عنصر 

کار انسان، فراموش نکنيم که . تزئينی ديگر در آن ھا می باشد ـ ھمين طور زيورات و سکه ھا و اشيای ديگر

 اين آثار و مکاتب ھنری را در ۀبلی، چطور ممکن است ما ھم! مانند زبان انسان، معرف انديشۀ وی است

  کشور ھای اسالمی نبينيم و بگوئيم که اسالم و مسلمانان به ھنر احتياجی ندارد؟  

 ه ھنر نياز ندارد، اگر اسالم به ًاگر اسالم به پشتيبانی تفکرعقالنی و واقعا آزاد بشری احتياج ندارد، اگر اسالم ب

برای شناخت بھتر و برای پشتبانی تعليمات خود ضرورت ... اخالق و عرفان و اشراق و منطق و کالم و

ندارد، پس به چه چيز احتياج دارد، با چه چيزی خود، خود را به جھانيان معرفی می کند؟ تنھا با سر و زير 

و به اين که به پيدايش يک حيوان و وجود ستارگان و ... و زکات وشستن و نماز خواندن و روزه گرفتن و حج 

گفتن .  انسان ھا وزيدن باد را احساس می کنند، حتی اگر عقل نداشته باشدۀوزيدن باد غور و تعمق شود؟ ھم

!!! می وزد؟؟؟" باد چگونه و چرا"اين حقيقت مبرھن که باد می وزد، ھنر نيست؛ ھنر اين است که گفته شود 

ًانسان ھای ديگری ھستند؛ با فکر و دانش و منطق ديگر با . ان ھای امروزه انسان ھزاره ھای پيشين نيستندانس

منطق دين با منطق زبان و منطق کالم و منطق ! اين انسان ھا بايد با علم امروز و منطق خود شان بحث کرد

وت می رسد؛ نه با تسليم محض و تعبد و ًتفسيری واقعا آزاد بشری و کار فلسفی، اگر اثبات شدنی باشد، به ثب

به درون چشمه ای / نقل قصه ھای سکندر و اصحاب کھف و يأجوج و مأجوج و طلوع و غروب خورشيد از

  !  گل سياه و غيره و غيره

  مشکل معرفت انسان تنھا با پذيرفتن اين امر که خدائی وجود دارد و زمين و زمان را خدا خلق کرده است، حل

چه وقت؟ با بزرگی جھان و مبھم و ! ًاين مشکل راعقل واقعا آزاد بشری وعلوم بايد حل کند.  شودو تمام نمی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

با رشد تدريجی !! مغلق بودن ھستی از يک طرف و ناتوانی عقل انسان از طرف ديگر، نبايد عجله ای داشت

روز گشاده تر شده است، عقل، ھمان گونه که فاصلۀ انسان عصر ما در فھم پديده ھا با انسان ھای اوليه، ام

اين فاصله ھا را . ًيقينا فاصلۀ انسان ھای فردا و پس فردا نيز در فھم بيشتر ھستی از ما فراخ تر خواھد شد

عقل طويل تر و عريض تر می سازد، نه دين ــ چنان که دين تا امروز نتوانسته است کار عمليی در راستای 

بايد اعتراف کنيم که در حال .  و خيلی از مسائل ديگر انجام دھدشناخت کامل از مبداء کل و از تماميت ھستی

کروی بودن زمين را، که دين آن را ھموار و مسطح می پنداشت، به گونۀ ! حاضر ھر چه داريم، ازعقل داريم

جھانی با اين ھمه پيچيدگی را شناختن، به زمان، حوصله و کار ! نمونه، عقل وعلم و تجربه ثابت کرده است

اگر به عقل فرصت داده شود، ھمان ! ً طوالنی، طاقت فرسا و مخصوصا به بردباری زيادی نياز داردممتد،

ئل مبھم را از ابھام بيرون کرده است، مسائل مجھول ديگر را نيز به آرامی و با اطور که تا امروز بسا مس

شان می دادند که امروز زاغی را در تلويزيون ن. گذشت زمان يکی بعد از ديگر معلوم خواھد ساخت

چارمغزی را با نول خود از درخت می کند و آن را باالی سرک قير می آورد و از ھوا روی سرک قير رھا 

بعد از . منتظر می شود تا موتر ھا از آن جا عبور کنند و با عبور از روی چارمغز آن را بشکنانند. می کند

وقتی اشاره سرخ شد و موتر ھا ايستاده .  سرخ شوددرخت پائين شده در کنار جاده انتظار می کشد تا اشاره

شدند، خود را به چارمغز شکسته می رساند و مغز آن را می خورد و ھمين که اشاره دو باره سبز شد، دو باره 

 دانشمندان و محققان ماه ھا و ،ً ظاھرا کوچکبرای دانستن ھمين گونه مطالب. به سوی درخت پرواز می کند

در سردی و ... ده و نظارت يک پرنده يا يک خزنده و يا يک گزنده، باز شدن شگوفه ای وسال ھا را به مشاھ

 ھا، در کوه ھای پوشيده بحرگرمی با دوربين عکاسی يا با دوربين فلمبرداری خويش در جنگل ھا، در اعماق 

 بسيار بسيار به سر می برند، تا گوشه ای از يک امر مجھول را کشف کند، گوشۀ بسيار... از يخ و برف و

کوچکی از ھستی بسيار بسيار بسيار بزرگ و مجھولی را که دين به سادگی و با کلی گوئی ھا از روی آن 

ھمۀ ما انسان ھا می دانيم که خالقی اين زاغ يا آن دلفينی را که با شادی برای کمک به ! عبور نموده است

ولی . ھی گير می کشاند، خلق نموده استانسان گروه عظيمی از ماھی ھا را به سوی تور ماھی گيری ما

می " ھاشميان"دين، خالف آن چه ! انسان امروزی تنھا دانستن چنين مطالبی را برای خود کافی نمی داند

د، بخواھی يا نخواھی برای يافتن و دادن جواب به اين دو موضوع و ھزار ھا موضوع و مطلب ديگر نياز گوي

 زيرا دين به جزئيات مسائلی که در قرآن ــ يا ھر کتاب دينی ديگر ــ نقل به عقل و خرد و فلسفه و علم دارد؛

و چون ھمه می دانيم که آن چه نقل است، اول ھمه . شده است، تماس نمی گيرد و آن ھا را توضيح نمی کند

 ًچيز نيست؛ و دوم مفصل و مشرح نمی باشد؛ بناء ناگزير بايد به عقل و منطق و فلسفه و تاريخ و انسان

و علوم تجربی برای يافتن جواب به مطالب پيچيده و نامعلوم و ناشناخته به ... شناسی و روان شناسی انسانی و

 . شمول خداشناسی دست زده شود

  اگر اسالم از عرفان و شھود بی نياز است، چرا فراست قلب، يعنی تصديق قلب را در اسالم يکی از صفات

کسی که از اسالم و مسلمان بودن بدون اقرار زبانی . ن با اقرار زبانیايمان مفصل می خوانند، ھمسان و ھمشأ

ًو طاعات و فراست يا تصديق قلب صحبت می کند، اصال نه از اسالم و عرفان خبر دارد و نه از مسلمانی و 

اگر اين تعريف درست باشد، که است، چرا بايد » .است  واقعيتۀمطالع فلسفه«: می گويند! گوھر معرفت

 که اسالم "ھاشميان" و مسلمانان با فلسفه دشمنی داشته باشند؟ مگر اسالم در پی يافتن واقعيت نيست؟ از اسالم

ًرا از ھنر و فلسفه و عرفان و عقل واقعا آزاد بشری بی نياز می داند، می خواھم که چيستی واقعيتی را که خدا 
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مشکل است؟ آره، چون دين تنھا .  توضيح کندمی نامند، به کمک دين به ما" خدا) "دينی و غير دينی(شناسان 

وی، چون چيزی نمی داند، به " چيستی و چگونگی"خبر می دھد، ولی راجع به " واقعيت"از وجود اين 

حال اگر انسان، اين مخلوق متفکر و صاحب عقل و ھوش و تجربه و . درستی و قاطعيت چيزی نمی گويد

پی ببرد، چه راھی را بايد برای رسيدن به اين مأمول " عيتواق"احساس، بخواھد به چيستی و چگونگی اين 

اختيار کند؟ انسانی که آزاد است و صاحب اختيار و دارای عقل، اگر در قرآن نتواند به چيستی و چگونگی 

ـ چه کار بايد بکند، تا توجه شود که من از وجود خدا حرف نمی زنم خدای آفريدگار و اسرار ھستی پی ببرد ـ 

ًرزوی خود برسد؟ اگر می گويند نه، انسان اين آزادی را ندارد، يا کال آزاد نيست و آزادی ندارد تا در به اين آ

اين زمينه ھا تجسس کند و مجبور به پذيرش بی قيد و شرط و تعبدی ھر آن چه دين می گويد، است؛ پس اين 

ا آراستن انسان با نعمت ھوش و آي.  انسان می خورد او عنايت فرموده است، به چه دردعقلی که خداوند به

عقل، چيزی که از آن استفاده نشود، اشتباھی بود، که خداوند مرتکب شده است؟؟ يا می گويند که عقل و 

حافظه تنھا برای فھم درست استنجاء کردن و ياد کردن چند حديث و آيت و قاعدۀ فقھی برای ادای نماز و 

پيدن مال مردم به نام دين و يافتن طرق بھتر برای فريب بی فرمان راندن بر زن و طريق سنگسار وی، و چا

، يکی از "ابن باجه" گرديده است؟ ءچاره ھا و اختراع شيوه ھای مختلف ظلم و بی عدالتی به انسان اعطا

، فيلسوف نامدار ديگری از ميان فيلسوفان مسلمان، در "ابن رشد"فيلسوفان نامدار جھان اسالم، استاد 

عقل مھم ترين بخشی از وجود آدمی «: لت ضرورت عقل در انسان به اين نظر بود کهخصوص چيستی و ع

  » .است و معرفت صحيح تنھا از ھمين راه حاصل می گردد

، خالف انديشه ھای ھوائی و بی پشتوانه و مخالف عقل "ابن باجه"به نظر من، انسان با پيروی از افکار اشخاصی مانند 

 و چون بسا حرف ھای اديان گنگ است، و به ھمين دليل "ھاشميان"ی بی دانش، مانند و خرد انسانی برخی از افراد

مفسرين به تفسير کالم غير روشن اديان می پردازند، و چون با آن ھم ھنوز حرف آخر زده نشده است، بايد به دامان 

در غير آن تا . ملی دست زدًعقل، به خصوص به عقل واقعا آزاد بشری، من حيث يک نياز قطعی، و به دامان تجربۀ ع

 و "ابو زيد"ًاسالم است وعقل کنجکاو و آزاد بشری، و تا جلوعقل واقعا آزاد و جلو عقالء گرفته می شود، کسانی مانند 

به وجود خواھند آمد و سؤال پی سؤال مطرح خواھند نمود و کسی ھم نخواھد بود که به جواب شان ...  و"سروش"

 !بپردازد

. ، آن گونه که می گويند، اتصال به عقل فعال، به عبارت ديگر عقل فيض دھنده است"ابن باجه"غايت تفکر فلسفی

چون منظور از مبدای کل در فلسفۀ اسالمی چيزی غير از . عقلی که واسطه ميان مبداء کل و جھان ھستی می باشد

 سان و ک"ابن باجه"چرا . باشد اسالمی ھم چيزی غير از شناخت اصيل خدا نمی غايت تفکر فلسفۀنيست، پس " خدا"

ديگری مانند وی برای رسيدن به خدا، يا برای شناخت خدا به عقل فعال متوسل می شدند؟ چون از راه نقل و از راه 

  !به شناخت اصيل و بی غش خدا نائل گردند) و نمی توانند( فھم  دين نمی توانستند

چگونه می توان اسالم را به ) صحبت نموده نظرم را بيان داشته ام" اپناه به خد"در بارۀ ھنر در مقالۀ (با اين ديدگاه ھا 

نام اين که اسالم به فلسفه نيازی ندارد، يا اسالم به پشتيبانی فلسفه نياز ندارد، درحالی که اسالم غير از وجود 

خدا، " موجوديت "و... کوه و بحر و دريا و ستاره و ماه و خورشيد و شتر و زنبور و و ماھی و انسان و" موجوديت"

خبر موثقی از اين پديده ھا و خدا و سائر پديده ھای معلوم و مجھول ھستی به انسان نمی دھد، از وجود فلسفه و کالم و 

  منطق بی نياز اعالم کرد؟ 
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در پناه سپر اجدادی اش، می خواھد خود را مسلمانتر از ديگران معرفی بدارد، جای " ھاشميان"به عالوه اکنون که 

  :د از وی بپرسمدار

تو که از يک جانب ادعای مسلمانی و از جانب ديگر داشتن دکترا در زبانشناسی داری و به اساس ادعايت می بايد با 

به کار " حکيم"و " حکمه"قرآن آشنائی داشته باشی، لطف نموده برای خوانندگان واضح بساز که وقتی در قرآن کلمۀ 

 مل می نمايند؟  برده می شود، چه معانيی را با خود ح

در اخير می خواھم يک نکته را به جواب سؤال يکی از ارجمندان، که پرسيده بودند اگر اسالم دارای تمدنی بوده است، 

 و اجدادش، اول با فساد و سخت گيری و فريب "ھاشميان"آن تمدن چه شد؛ عرض کنم که آن تمدن را کسانی مانند 

ای بدوی و ويرانگر و موضع گيری ھای خصمانۀ شان در برابر علم و کاری و دوروئی و خودمحوری و انديشه ھ

راه «: و به جواب کسی که پرسيده بود. دانش و توسعه و تغيير آتش زدند، و بعد خاکسترش را به دست باد فنا سپردند

 و "يازین" و اجدادش، افرادی مانند مال "ھاشميان"، می گويم که، تا زمانی که اشخاصی مانند »چيست؟" عالج"

 و سائر دکانداران دين وجود دارند، و تا زمانی که ما ھا به اين افراد آلوده و "سياف" و "عبدهللا" و "محقق" و "مجددی"

فاسد و فريب کار ميدان می دھيم که توسن سرکش خواسته ھای چرکين خويش را ھر طوری که دل شان خواست 

يا حرکت : ًبختی و منجالبی که فعال در آن قرار داريم، وجود نداردبتازند، ھيچ راھی برای عالج و بيرون رفت از بد

برای رھائی از چنگال اين تخم ھای فساد، جرثومه ھای شر و مظاھر تاريکی، يا سکوت و سپری کردن زندگی در 

  !! ھمين حقارت و محروميت و بدبختی
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