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  سديدھاشم سديد

  ٢٠١١ سپتمبر ١١

  

  نقش دين در کند شدن روند تفکر
  

ب که مغز و اعصاب، که عضو اصلی تفکر و شناخت انسان است معيو عمليۀ تفکر و شناخت کودک، در صورتی

کار می ه نباشد، خالف تصور خيلی ھا، قبل از تولد کودک، آن زمانی که کودک ھنوز در شکم مادر قرار دارد، ب

  . افتد

کودک زمانی که ھنوز در شکم مادر است با صدا ھای اشخاصی که بيشتر در کنار مادر ـ کودک قرار دارند آشنا 

که از  کودک، بعد از تولد نه اين. را تشخيص می دھدمی شود، و بعد از تولد از روی ھمين صدا ھا آن اشخاص 

می  روی صدا ھا افرادی را که در پيرامون آن ھا قرار داشته اند و با کودک يا با مادر کودک در تماس بوده اند

شود به چھرۀ اشخاصی  شناسد، بلکه ھمين که چشمانش، که بعد از گذشت ھر ھفته قادر به ديدن فاصلۀ دورتر می

گيرند يا نزديک وی رفته با وی مکالمه می کند، می افتد، می فھمد که اين شخص صاحب  را در بغل میکه کودک 

 ، حرکات بدن، يا از روی"گئستيک" از روی ھمچنان بعد از تولد. ھمان صدائی است که قبل از تولد شنيده بود

مند ه در چه حدود به وی عالقفھمد که صحبت کننده  شانی و سر، میي، حرکات چشم و ابرو و لب و پ"ميميک"

يا قيل و قال " انگ و اونگ"لبخند و . که مھربان يا نامھربان است است يا به چه اندازه او را دوست دارد، يا اين

ت ـ  و نشانۀ شناخت ھمان  وی ـ زمانی که در شکم مادر قرارداشۀ ھمان احساس اوليۀکودک در چنين مواقع نشان

رين و چھرۀ يز روی گئستيگ و مميک شخص است؛ اگر شخص با مھربانی و کالم شند و قيل و قالش الحظۀ لبخ

باز و بشاش با کودک صحبت کند، جواب کودک لبخند و صدا ھای شاد است و اگر با نامھربانی با وی برخورد شود 

 يا کسی ديگر کودک حتی در موقع نوشيدن شير از شيردھند خواه مادر باشد. فتدا چيند و به گريه می لب ھا را می

. شود" صدقه و قربان"ح ما افغان ھا انتظار دارد که به چشمان وی نگاه کنند، با او صحبت نمايد و او را به اصطال

 اين کارھا نشانۀ وجود ھوش و فکر در کودک است که بايد با شناخت از روان کودک متناسب با سن و سال و ۀھم

  .وضعيت روحی وی تقويه گردد

روشمند و منظم و آگاھانه، يا کنجکاوی و شيفتگی کودک اندکی بعد از تولد در وی ھم  ت و تفکرحيرت بدون شناخ

  .  نمايانگر وجود ھوش و نمايانگر خواست احساسی ـ غريزی ـ عقلی طفل برای آموختن است
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خدره  مواد متا زمانی که سلول ھای مغز بنابر کبرسن، بيماری، استعمال زياد(عمليه و روند تفکر و شناخت کودک 

، ھمراه با رشد جسم ) بر مغز انسان رو به کاھش نگذارد و يا کالً از کار نيفتدو الکھول و يا وارد شدن صدمه ای

  . رود ذھن و تفکر وی بازتر و عميقتر می شود يابد و ھرچه سن کودک باالتر می کودک، رشد و افزايش می

کار انداختن ھوش و تقويۀ روند يادگيری ه  سؤال و بۀشتن اجازبنابر ندا(پرسش ھای مکرر اطفال که بعضاً والدين 

از دادن جواب به آن ھا عاجز می مانند، دليلی است از فعال )  گرددخود شان در مراحل کودکی مختل يا متوقف می

گيرد به  بودن عمليۀ تفکر در کودکی که به سان يک فيلسوف کوچک در مورد ھر آنچيزی که سر راھش قرار می

  . خواھد آنچيز را بشناسد و بداند ر می پردازد و میتفک

کند، عالقه دارد  کودک تا زمانی که پاسخ درست و معقول و دوستانه از والدين و معلم و مربی خويش دريافت می

شانی يرود با پ رور بزرگ شده میه اگر اين سلسلۀ پرسش ھای کودک که روزب. بازھم بپرسد و بشنود و بياموزد

برو يک سات بخواب، يا . کنی؛ مغزمه خراب کدی چقه سؤال می" خشن و يا با گفتن جمالت مانند رخوردترشی يا ب

توبه توبه، ھوش کده باشی که دگه اتو : ای چه سؤال اس؟ ديوانه شدی؟ و يا اين که! اونجه بشين، يا بس کو ديگه

مندی وی به دانستن و ه ين می رود و  عالق  مواجه شود، روحيه کودک از ب"...بسيار گناه داره و! سؤاال ره نکنی

  .رود پرسيدن تا نابودی کامل رو به اضمحالل می

دھند، و کتاب ھای زيادی در مورد روانشناسی و  در کشور ھای پيشرفته به اين موضوع حياتی بسيار اھميت می

ؤوليت ھای خود را در قبال تا حدودی برای اين که سيستم مستعليم و تربيه کودک نوشته شده است، و تا حدودی ـ 

در . ـ به اين مسأله توجه می کنندد نگير مندی به چيز ھای ديگر به شکل شايد و بايد جدی نمیه کودکان بنابر عالق

اين کشور ھا نه تنھا کتاب ھای درسی کودکان با توجه به سن و سال و عالقه و استعداد و فھم کودک نوشته و تھيه 

تا برای رشد بيشتر استعداد و توانائی ھای کودک و تقويه ذھن و ادراکات وی ميدان شود  می شود، که کوشش می

برای کودکان و شيوه ھای مثمر عملی در پرورشگاه ھا، کودکستان ھا و " فلسفی"تفکر وی را با تھيۀ کتاب ھای 

ر خالق کودک قرار در اين کشور ھا اصل بر آن است که ھيچ مانعی بر سر راه تفک. توسعه ببخشند... مدارس و 

طبيعيست که وفرت نعمات مادی و وجود آزادی بی حد و حصر و امکانات و سرگرمی ھای متنوع برای . نگيرد

 اما وجود می آورد،ه کودکان و نوجوانان و جوانان نوعی ممانعت ناخواسته در مسير طبيعی رشد فکری آنھا ب

  . دن مانع در راه آموزش يا يادگيری در اين کشور ھا وجود نداردوجود آوره نيت يا ھدِف آگاھانه يا ناآگاھانه برای ب

که بدبختی ھای اطفال افغانستان  يکی از نواسه ھای من که به تازگی نه سالش را تمام نموده است، روزی در حالی

ن کرد از مادرش سؤال کرد که چرا خدا، درحالی که اين طفال را در يکی از تلويزيون ھای افغانی مشاھده می

، در حق اين  طفالن مھربانی نمی کند؟ چرا نياز ھای اين طفلکان را خدا رفع "خدا مھربان است" گويند ھميشه می

نمی کند؟ چرا اين طفلکان که ھميشه به خدا اميد بسته اند چنين نا اميد و بيچاره و بدبخت ھستند؟ چرا خدا اين ھا را 

 بچه ۀدون اين که زياد به خدا و به دين فکر کنند، بھتر از زندگی ھمکمک نمی کند؟ و چرا زندگی بچه ھا در ھالند ب

  ...ھای افغانستان است و 

 بايد شريفانه بگويم که اين بچۀ ده ساله و مادر و پدرش ھيچ خط و مکتبی بدان سان که در برابر خط و مکتب 

پدر و مادر اين کودک . دند، ندارديگری عناد داشته باشد و اين سخنان را از روی عقده و خصومت بر زبان بران

 پدران سختگير جبراً در يک جھت خاصی ھدايت ۀھيچگاه نخواسته اند مسير تفکر او را با خودخواھی و اتوريت

علت آن ھم اين . ده ساله ظاھر می شوندۀ اين سؤال ھا به شکل خودجوش از درون ذھن وقاد خود اين پسربچ. کنند

 کسی نخواسته مسير فکری وی را در ،و نه در مدرسه است که در طول زندگی او نه در فاميل، نه در مھد کودک
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در ھمۀ اين محيط ھا ھمواره تالش بر آن است که کودک بتواند با آزادی . جھت خاص و معينی سمت و سو بدھد

  ! گشا خودش پاسخ سؤال خود را پيدا کندکامل و با مطالعۀ مفيد و راھ

گويد من نمی خواھم به  شود ھمين کودک ده ساله می زمانی که صحبت از سپری کردن ايام تعطيل در افغانستان می

در .  برند ببينمافغانستان بروم، زيرا من نمی توانم آن ھمه کودکان بدبخت را که در منتھای فقر و نيازمندی بسر می

تواند بدبختی و فقر و نياز يک کودک يا يک انسان  نديشيد که يک انسان ـ يک کودک ده ساله ـ نمی بياين باره کمی

  ... را ببيند، ولی 

 دنيا با پذيرش اين اصل روانشناسی که انسان کنجکاو است، ۀچنين تفکر و سنجش و پرسشی در کشور ھای پيشرفت

طرح سؤال امروز ـ ھرگونه .  و کتک روبرو نمی شودگونه برخورد خشن و نامناسب يا با فحش و لت با ھيچ

سؤالی ـ در اين کشور ھا حق مسلم ھر کوچک و بزرگ است که می تواند فکر کند و می خواھد علت موضوعی را 

خصوص در کشور ما، بيان ھمچو مطالبی عالمی ه اما در کشور ھای اسالمی، ب.  که به نظر نادرست می آيد، بداند

ه وسيلۀ مسلمانان، مؤلد يا به اين حرف ھا با ِاسناد مھربانی به خدا بليد می کند؛ در حاليکه از مشکالت را تو

   .ی ھستند  غيرقابل اغماضئوجود آورندۀ پرسش ھا

پاشنۀ "االتی ؤشود؟ چون پرسنده با چنين س ی چنين پرسشھا در جوامع دينی برخورد خشونتبار میچرا با پرسنده ھا

گيرد، چيزی که دکانداران دين و کورمغزان متعصب متدين نما به ھيچ وجه نمی توانند آن  دين را نشانه می" آشيل

  .  را تحمل کنند

در اروپا ھزار ھا سال قبل و زمانی که ھنوز دين و کليسا پردۀ سياه تابو ھا را بر زندگی مردم پھن نکرده بود 

است، بايد برای رسيدن به " حقيقت طلبی" موجود  که انسان، کهھوشمندانی مانند ارسطو به اين نظر رسيده بودند

داند استفاده کند و ھر پرسشی  حقيقت اين حق و آزادی را داشته باشد که از خرد و ھوش خود ھر گونه که الزم می

  .  مطرح کند،را که به ذھنش خطور می کند

يشمند و فيلسوف را پيدا کرد، ولی در تاريخ اروپا، در دورۀ ھزار سالۀ قرون وسطا شايد به مشکل بتوان دو تا اند

قبل از اين دوره و بعد از رنسانس، آنگاه که حوصلۀ مردم از سلطۀ مطلق طلبانه و عقل ستيزانۀ کليسا به تنگ آمده 

  .توانيم، بدون مبالغه، از ھزار ھا انديشمند و فيلسوف نام ببريم بود، می

ن وسطا تفکری بود نامعقول و نامستدل و صاحب آن تفکر ھر تفکری غير از تفکر کليسا در دورۀ يکھزار سالۀ قرو

و ھر گونه تفکری که در صدد نشان دادن واقعيت ھای غير از ايدئولوژی رسمی ... مستحق آتش يا چوبۀ دار و 

دين با چنين موضعگيری ھايش ھميشه ھر گونه توانمندی فکری را . کليسا در اين دوره بود مردود پنداشته می شد

ۀ گيرد؛ ھمانگونه که امروز در کشورما با طرح قيود دينی و تطبيق جابران مرد میو  جوان و پير و زن از کودک و

ھای  چشمه خشکيدن .شوند  مردم حق و جرأت سؤال را سلب می کنند و سبب رکود انديشه و انجماد فکر میآن از

 يک از بعد دينی مطلقگرائی و یستيز عقل و مغزی خشک پيدائش نتيجۀ ھم اسالم در ھا زائی فيلسوف دانش و

  !بود اسالم جھان نقاط از برخی در مدارا و مسامحه از کوتاھی ۀدور

  : سوره بقره آمده است٢٩ تدر آي

برابر کرد ) پس( و آن ذاتيست که بيافريد برای شما آنچه در زمين است ھمه را باز قصد کرد به سوی آسمان ھا  " 

آيا آفريدن شما دشوار است يا "  سورۀ النازعات، اما، آمده است که ٣٢ تا ٢٧در آيات ". آن ھا را ھفت آسمانھا

برافراشت بلندی آنھا را پس راست کرد آنھا را و تاريک کرد شب آنرا و آشکار کرد روشنی . آسمان  بنا  نموده آنرا
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ه ھا را استوار و کو. برآورد از زمين آب وعلف آنرا. و زمين را بعد از آن صاف و ھموار نمود. روز آنرا

  ). تنھا به ترجمۀ آيات از تفسير کابلی اکتفأ شد..."  ( ساخت

شمول طالب و استادان علوم دينی، با خواندن اين آيات متوجه شده اند و يا متوجه خواھند ه ی ھا، ب من مطئنم که خلي

  . رينش آسمان پيش از زمينشد که در يکجا از آفرينش زمين پيش از آسمانھا صحبت شده است و در جای ديگر از آف

اين مسأله را قرن ھا قبل دانشمندان . ھمچنين ھمه ما ھا متوجه اين واقعيت ھستيم که زمين صاف و ھموار نيست

نادرست بودن اين موضوع بر . ثابت نموده اند که زمين خالف نظر ديانت و کليسا و مسجد ھموار يا مسطح نيست

به ھيچ کس و به ھيچ ، حتی تا امروز که اين موضوع علماً تثبيت شده است، ھمگی مبرھن است، ولی دين تا مدت ھا

  .  سؤالی را در اين باره به استناد به آيت باال نمی دھدصورت حق پرسش و

در ميان آن ھمه کودک بدبخت در کشور ما . گاه سبب رشد تفکر و بھبود روند آن نمی شود چنين برخوردی ھيچ

 نداشته باشد که اجازه داشته باشد يا جرأت کند سؤال ھای باال  يا آن سؤالی را که نواسۀ شايد يک يا دو کودکی وجود

داند که اگر چنين سؤالی را  چرا؟ چون می. خصوص از يک مال يا مولوی، بکنده من از مادرش کرد، از کسی، ب

ھری مال و مولوی و در نتيجه شود بی م از مال يا مولوئی بکند حداقل عکس العملی که در برابر وی نشان داده می

و اگر اتفاقاً کدام مال يا مولوی مھربان، باسواد يا نسبتاً . وی خواھد بوده بی مھری ھمه افراد محيط يا جامعه نسبت ب

خواست خدا چنين : "روشنی با اين سؤال کودک بدبخت روبرو شود، کودک اين جواب را دريافت خواھد کرد که

  !" است

علت . برد  چنين جواب ھا ھر نوع درآويختن با ذھن و تشبث فکری را در انسان از بين میچنين برخورد ھا، و

اصلی رکود انديشه و انجماد فکر در کشور ھائی که سلطۀ دين توأم با تعصب ھنوز ھم بر آن ھا قائم است، ھمين 

و " خواست" سخن را با ربرخورد ھا و جواب ھاست که ھر فکر را قبل از آنکه جوانه بزند در ذھن می کشند و ھ

برند و ھمه راه ھا را برای انديشيدن و سؤال کردن خورد و بزرگ  خدا به آخر می" حکم"و " تقدير"و " مشيت"

) درانسان(با چنين جواب ھا و ده ھا نوع مانع ديگر است که عمليه فکر کردن در کودک . محدود و مسدود می کنند

کودکان جوامع پيشرفته روند طبيعی تفکر را ادامه بدھد و در بزرگ سالی تواند مانند  شود و کودک نمی مختل می

شود آن را انکار  خالصه، نقش دين، در بطالت فکر انسان طوری ھويدا است، که نمی. به بلوغ و نبوغ فکری برسد

  !   کرد

  !کو شنوا گوش. کو فقرا عرض به گوش دھد که آنکس

   

٠٧/٠٩/٢٠١١  

  

       

   

       

  


