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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۴ جنوری ٢٧

  

  جناب محترم خالق داد پغمانی سالم،
  

اران سال، با سالمتی کامل زنده  قلم برأ و بيان رسائی که داريد، ھز،اميدوارم با آن وسعت انديشه، طنز ھای گزنده

  .باشيد

  :و اما در باب شيطان. در حق من ھم بزرگی کرده ايد، اما بگذاريد ھر کسی در ھمان جائی که ھست، باشد

کسی که به خدای دين باور نداشته باشد، به ھيچ حرف ديگری که در دين بدان پرداخته شده باشد، نمی تواند، و نبايد، 

  .اعتقاد داشته باشد

ی از اين قبيل، ھمه ئخدای دين و ھمه آنچه که در دين آمده است، به شمول فرشته و شيطان و بھشت و دوزخ و چيز ھا

ساخته و پرداختۀ ذھن انسانانی ھستند که در مرحله ای از زندگی عاجز از دريافت حقيقت بودند و ھمانگونه که 

  ."ه افسانه استھم: "پرکارترين و سرسخت ترين منتقد دين، ولتر، می گفت

و چنين کتاب ھائی از آسمان يا از آسمان ھا آمده . من به ھيچ صورت باور ندارم که چنين موجوداتی وجود داشته باشند

  ! باشند

ن ھا آـ نام می برم، برای اين است که کسانی به وجود ... اگر گھگاه از اين موجودات خيالی ـ خدا و شيطان و فرشته و

  .سان با قوت و پشتکار تمام برای ترويج اين باور ھا تالش می کنندباور دارند و اين ک

من به باور اين ھا کاری ندارم، اگر اين باور در حيطۀ زندگی خصوصی اين اشخاص محدود بماند؛ اما اگر اين ھا به 

 با آن مخالفت خواھم فکر آن باشند که دست به ترويج و تعميم و تحميل اين باور بزنند، که عمالً می زنند، به چند دليل

  : کرد

تنھا ھمين قدر می دانم که دين چيزی . ـ وظيفه ای که در برابر حقيقت دارم؛ اگر چه نمی دانم که حقيقت چه خواھد بود١

  . نيست که به عنوان يک حقيقت بدان تمکين کرد، و اين خود دست يافتن به نصف حقيقت است

توانسته است به حقيقت کامل دست يابد ھمواره بدان اتکأ داريد، ھنوز نشما ن دين می گويند که علمی که برخی از مدافعا

ـ و خاستگاه آن را به تحقيق بيان کند؛ و با اين استدالل می ... و ماھيت واقعی ھستی ـ حيات و زمين و آسمان و انسان و

بپذيرند، اما چنين استداللی نمايانگر ن دين، خدای دين و آن چه را که گويا او گفته است به مثابۀ حقيقت  مخالفاخواھند،

دست و پاچه شدن اين ھا از قدم ھای استوار و متقنی است ـ ولو کوچک ـ که علم تا کنون در راستای تبيين ھستی و بی 

، خالف ءاعتبار ساختن انديشه ھای دينی برداشته است؛ با آن که می دانند علم ھنوز در آغاز راه است، و با آن که علما
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ا که از دانستن حقيقت مطلق حرف می زنند، با صراحت گفته اند که ما ھنوز سانتی متری از ميليارد ھا کيلومتر اين ھ

  . راه را که به حقيقت منتھی خواھد شد، طی نکرده ايم

 دست کشيدن از کار در مسير کشف حقيقت ھستی و تسليم شدن به آن چه تفکرات دينی ارائه ءمعنی ابراز عجز علما

  .  است، نيستداشته

ما بايد بپذيريم که جواب به پرسش ھای پيچيدۀ ھستی نه کار يک يا دو نفر است و نه کار يک يا دو قرن و يک يا دو 

اما حوصلۀ عالم به . انسان دينی قيد دانستن را زده است. انسان عادی برای دانستن بسيار کم حوصله است. ھزاره

   .اندازۀ وسعت ھستی فراخ است

وليت روشنفکر اين نيست که به مسؤ. وشنفکر دنبال مردم رفتن نيستوليت ر مسؤ.نام يک روشنفکره يت من بولـ مسؤ٢

ھر خس و خاشاک برای دست يافتن به قدرت متوسل شود؛ گاھی در باب احمد مديحه سرائی کند و گاھی ھم در مورد 

روشنفکر بايد مردم را . ی آن ھا تشکيل می دھدبنيان تفکر و گفتار و رفتار روشنفکر را مردم و راحت و آرام. محمود

  !!دنبال خود بکشاند، اما نه به سوی واھيات و برای سودجوئیه ب

يکی، دين؛ و : ھم تاب خورده اند گزيده شده و گزيده می شونده مردم ما امروز از يک سوراخ و دو اژدھائی که ب

نام روشنفکر کاذب ياد می شود که از اروپا با يک آدم متزلزل و ه سوراخ سومی ھم وجود دارد که ب. ديگری، سرمايه

  .نامتعادل به افغانستان می رود و با انسان ناانسانی مانند دوستم زانو به زانو می نشيند

روشنفکر بايد به تشريح ماھيت اين دو اژدھا پرداخته بکوشد که مردم را در برابر اين دو جرثومه ای که مبنای ھمه 

  .  ای بشر است، آگاھی بدھدبدبختی ھ

  .ـ حقی که ھمين مردم به گردن من دارند٣

  .متشکلی از سودجويان رنگارنگ از گريبان مردمۀ ـ کوتاه کردن دست مجموع۴

ش دين، در آغاز، با پرسش ھای ھرچند بسيار ناپخته، غير نظام مند، پيداي. از چيزی نبود که امروز استدين در آغ

 و اصول و ابتدائی، پيرامون آن چيز ھائی که در اطراف و باالی سر آن ھا قرار داشتند و بدون پرداختن به قواعد

در آن نوع انديشه و در آن زمان نه از خدا خبری بود و نه از شيطان و بھشت و دوزخ و . محسوس بودند، شروع شد

ابتدائی و تحول انديشه و ضرورت با گذشت زمان و رشد جوامع . حور و غلمان و گناه و صواب و ثواب و کفر و ايمان

ی ھم برای اين قانون وجود داشته  اجرائيبه نظم و قانون اين تفکر نيمه فلسفی ابتدائی آرام آرام، برای آن که ضمانت

 اء و پاداش دنيوی و ھم جزاء بود و در طرف ديگر پاداش ـ ھم جزاءباشد، به شکلی در آمد که در آن در يک طرف جز

وجود می آيد که مھربان است و دارای لطف عظيم که به نيکی و نجات از ه و خدائی آفريده گاری ب. و پاداش آخروی

نام ابليس يا شيطان که مانند انسان ه آتش دوزخ و قھر و خشم خود ھدايت می کند و از طرف ديگر از شری موجود ب

وچکی خود و بزرگی خدا کند؛ باوجودی که به کمخلوق خداوند توانا و يکتا است، اما در برابر اين خدای توانا قيام می 

و خدا ھم به او موقع می دھد که انسان را از راه راستی که خدا انسان را . فرمانی از خدا به خوبی آگاه استو عاقبت نا

  .به رفتن در آن راه ھدايت فرموده است، گمراه سازد

 يعقوب، کشتی می گيرد؛ بار بار از کار ھائی که می خدا به زمين فرود می آيد و با انسانی که مخلوق خودش است، با

کند، پشيمان می شود؛ عبرئيان را قبل از خروج از مصر به اعتماد شکنی تشويق می کند ـ گوسالۀ سامری از ھمان طال 

ھائی ساخته می شود که عبرئيان بنابر امر خدای موسی از مردم مصر به امانت می گيرند، مردمانی نيک دلی که 

ود بيگانه بودن عبرئيان در مصر بدان ھا اعتبار می کنند و زيورات خود را بدان ھا به امانت می دھند؛ جلو باوج

  ...ھم می زند؛ وه سازندگی مردم را می گيرد؛ تجمع و ھمزيستی مردمان ھمدل و ھم زبان را ب
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ئی پشتيبانی می کند، باور داشته باشد؟ آيا ممکن است يک آدم عاقل به چنين خدائی و به چنين انديشه ای که از چنين خدا

  . شيطان ھم محصول ھمين انديشه است

من به اين باور ھستم که اگر بنياد يک انديشه نادرست باشد، ھر قدر در جھت تثبيت آن انديشه استدالل شود، آن استدالل 

  . يشمند را بدل به يقين کندھا نمی توانند شک و ترديد بی بنياد بودن آن انديشه در ذھن انسان ھای فھيم و اند

  .چون زير بنای کار عرفأ ھم ھمان تفکر دينی است. بی اعتقادی من به کار عرفأ ھم از ھمين جا ناشی می شود

و در اخير عرض شود که اگر شيطانی ھم وجود داشته باشد، اين شيطان نفس سرکش و لجام گسيختۀ خود انسان است 

ر درون آن عده از انسان ھائی که بيشتر از آن ياد می کنند و بيشتر به وی نفرين که در درون وی ـ و بيشتر از ھمه د

  .می فرستند، قرار دارد

  . آرزومندم تأخيری را که در جواب رخ داده حمل به گستاخی نکنيد؛ چند روز است که باز ھم کمی ناخوش ھستم

  با احترام مجدد    

   

٢۶/٠١/٢٠١٣  

 


