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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

  ٢٠١١ سپتمبر ٢١

  

  !منطق اگر نيست، سيلی که ھست
  

 تا برای زنده ماندن وجود آورد، بسياری را برآن داشته کودتای ھفت ثور، با تالطم سھمگينی که در کشور ما ب

. يکی از اين راه ھا ترک اجباری وطن بود. خويش راه ھائی را که خود  مناسب و عملی می ديدند، انتخاب کنند

وجودی که انديشه مارکسيستی داشتم و تا سه ـ چھار سال  برای من ھم که زندگی بسيار پرماجرا و خطرناکی را، با

اھان پرچم بودم ـ داستان آن پيچيده و دراز است ـ راھی غير از مخالفت با  ھفت ثور از جمله ھواخویقبل از کودتا

  .اين رژيم و ترک وطن باقی نماند

در آنزمان، تعداد افغان ھا در اين کشور . لمان آمدم و تقاضای پناھندگی دادمابعد از مدت کمی اقامت در پاکستان، به 

نام ه فتر و ديوانی داشتند و برای خود اسم و رسم و اعتباری بيکی دو به اصطالح حزب در اينجا د. خيلی زياد نبود

  . کمائی نموده بودند" نيرو ھای آزادی بخش"مجاھد يا به قول غربی ھا 

افغان ھا ھم که تعداد زياد شان ھنوز به شکل شايد و بايد سياسی نشده بودند و از قضايا و امور بين المللی و سياست 

مسألۀ افغانستان و ھجوم و تجاوز شوروی به اين کشور و کمونيسم و سرمايه داری و ھای کشورھای غربی در قبال 

ناخواسته با اين دفاتر و يا زياد چيزی نمی دانستند، برای قبول شدن شان به حيث پناھنده، خواسته ... جنگ سرد و 

اين ھا بعداً اين . گرفته شودگذاشتند عکس ھای شان  رابطه قائم نموده در اغلب مظاھره ھا اشتراک می کردند و می

گاھی . کردند عکس ھا را، حين مصاحبه با مقامات دفاتر پناھندگی به عنوان سند مخالفت خويش با رژيم ارائه می

 داشتند اوراقی دريافت می شد ـ شناسائی می ھم، اگر با افراد دفاتر احزاب ـ که تعداد آن ھا به تدريج بيشتر می

طبيعيست . داد  مبارزۀ آن ھا را عليه رژيم در افغانستان و تعلق در اين احزاب نشان می مخالفت وۀکردند که سابق

  .  لمان دارای اعتبار زيادی بوداکه چنين نامه ھا در آن زمان نزد حکومت 

به شھری که فعالً زندگی می کنم، آمدم، روزی، " بايرن"لمان در ا ۀمن، که بعد از قبولی از يکی از دھات دور افتاد

در حالی که شناخت کافی از حزب و حزب بازی افغان ھای مسلمان در اين کشور نداشتم، ھمراه با يک تعداد افغان 

  .  به شھر بن رفتمه ایھا برای اشتراک در مظاھر
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شور عجيب و فضای ملتھب مظاھره نشان می داد که افغانان اشتراک . افغان ھای زيادی در آن جا جمع شده بودند

وسيلۀ شوروی ھا و از دولت دست نشاندۀ شان منزجر و متنفر ه  چقدر از حمله و اشغال افغانستان بکننده در آن

  . ھستند و آرزومند آزادی کشور شان می باشند

مقاله . فضای مظاھره مملو از خشم و ھيجان و عواطف و شعار ھای تند و آتشين نعره مانند مرده باد و زند باد بود

  .   بود که يکی پی ديگری خوانده و سروده می شدھا و اشعار خام و پخته

شد و ھر کسی پی کار خويش می رفت، مگر آن ھائی که بعد از  بعد از سه ـ چھار ساعت ختم مظاھره اعالم می

 خزيده ه ایاين ھا که در جريان مظاھره ھم به گوش. سال ھا دوستان و خويشان و اقارب شان را پيدا کرده بودند

پرداختند، کماکان به گفتن فکاھی ھا، قصه ھا و بحث  ن قصه ھا و خاطره ھا و بحث ھا و لطيفه ھا میبودند و به بيا

از قضا من ھم در يکی از ھمين تجمعات کوچک ھمراه با دوستی که در يکی از بحث . دادند ھای شان ادامه می

 فعالً با احتمال زياد دکترای خود را  بود کهه ایيک طرف مولوی زاد. ھای ناخواسته کشانيده شده بود، قرار داشتم

از يکی از دانشگاه ھای اروپائی گرفته است ـ باوجودی که در افغانستان روی مکتب را ھم نديده بود ـ و طرف 

مولوی زاده با . بحث، بعد از يک ـ يک و نيم ساعت، بر سر قدرت خداوند آمد. ديگر، اين دوست و يک افغان ديگر

خصوص از پدر بزرگوارش، آموخته بود، بدون اين که از فکر ه ی و از مال ھا و مولوی ھا، بآنچه از کتاب ھای دين

مستقل و آزاد خود در تحليل و صدق آن گفتارھا استفاده کند، تمام نيم ساعت را با چنان حرارتی در اين مورد حرف 

و اعراب، به خود اين آقا وحی و القأ می زد که گوئی ھمه آن مسائل، از کتاب و حديث و تاريخ قبل و بعد اسالم ما 

ھمه با حوصله و صبر ايوب به حرف ھای وی گوش می دادند، تا اين که نزديکی ھای نماز پيشين شد و او . شده بود

وقتی صحبت وی تمام شد، يکی از کسانی که در اين جمع حضور . کرد بايد برای ادای نماز خود را آماده می

ی ادب و احترام از جناب مولوی زاده خواست که اگر اجازه باشد فقط يک سؤال کند؟ داشت، مردی مسنی، با منتھا

 ھرچند وقت نماز است، ولی می: جناب مولوی زاده ھم با تبختر و تفرعن  مخصوص جامعۀ روحانيت فرمودند

  !توانيد ھر قدر سؤال داشته باشيد بکنيد

  يگوئيد خدا قادر به انجام ھر کاری است، درست است؟شما م: مرد بدبخت فلک زده بی خبر از دنيا و عقبا گفت

  !بلی، ھمينطور است: مولوی زاده

  تواند چيزی را بيافريند که خود قادر به برداشتن آن نباشد؟ اگر اينطور است آيا خدا می: مرد بدبخت

 ھمه کسانی را که در ھمين لحظه و ھنوز سؤال به کلی به پايان نرسيده بود که صدای سيلی محکمی در فضا پيچيد و

  . متوجه ما کرد،در آن محل حضور داشتند

" استيشن ريل"من ھم با دوستم به طرف .  بردندمردی سيلی خورده را، بدون اينکه چيزی بگويد، دوستانش با خود

ار روان شديم، در حالی که مولوی زاده با صدای بلند به آن مرد بخت برگشته دشنام ھای رکيک ـ زن و فرزند ـ نث

  .کرد می

پورتال افغان جرمن آنالين در مورد نشر مقاالت " نظريات خوانندگان "وقتی امروز نوشتۀ آقای غفوری را در بخش

دستان آزاد و کاوشگر را از زبان ه خوانم و دشنام و تھديد قلم ب روشنگرانه و تحليلی برخی از انديشمندان می

 به ياد آن فتم؛ اسيلی محکمی که به رخسار آن مرد نجيب خورد میشنوم، به ياد آن مولوی زاده و  فاريابی ھا می

  !شيوۀ مؤثر اسکات خصم
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 نداشت، بايد از اين ۀن سؤالمولوی زادۀ مورد نظر، مانند سائر مال ـ مولوی زاده ھا، چون جواب منطقی برای 

د و برای بستن دھن ديگرانی نھائی که درآنجا موجود بودنآشيوه که شيوۀ اوباشان بی منطق است، برای اقناع ھمۀ 

  . کرد ، استفاده میدکه اگر گاھی به اشتباه ھم ھوس پرسيدن چنين سؤال ھا را در سر می پرورانيدن

که آن سؤال ھنوزھم بی جواب مانده است، ھمان کاری را که آن مولوی زاده با آن مرد کرد  امروز نيز، درحالی

  .کنند  ديگری میھای موجه مردم جواب بدھند، به شکلبه سؤال که  افرادی مانند غفوری و فاريابی، به جائی

طور مثال، در مورد ازدواج نافرجام زينب بنت جحش با زيد بن حارثه به وساطت و فشار ه ، به ایمن طی مقال

ه پيامبر و ذکر اين نکته که داستان ازدواج و طالق زينب و زيد، و ازدواج مجدد زينب با محمد يکی از اعمال اشتبا

ولی اينھا به جائی . آميز محمد به عنوان يک انسان بود، با ارائۀ داليلی چند، نظر اين آقايان را خواستار شده بودم

بازھم، و مثل اين که به اين نوشته و محتوای آن توجه کنند و به جواب آن مقاله و ده ھا مقالۀ ديگر من بپردازند، 

کنند و اين سايت و آن سايت و پورتال را  ا با دشنام آلوده میدھن ر" از آسمان و ريسمان گز کرده"ھميشه، 

   .ھشدار می دھند که مقاله ھای مرا چاپ نکنند

ال اين است که آيا اين اعمال که به شکستن نوک قلم، ؤاما س. طبيعيست که چنين کار ھائی در تاريخ اديان نو نيستند

  ! سکوت ابدی مردم خواھد شد؟شود، سبب  منتج شده و منتج می،بريدن زبان و سر مردم

رضين به چنين اعمال، و منتقدين روزافزون اعتقاد تعبھترين جواب اين سؤال را تاريخ و وجود رو به افزايش م

  . ھای خرافی دين تا کنون داده است؛ و در آيند ھم خواھد داد

ان جرمن اگر مقاله ھای مرا پورتال افغ! سکوت نسبی من در برابر دشنامنامه ھا، سکوت در برابر خرافات نيست

خورد ترس دارند،   اين که کاسبی ھای شان برھم میدليله از ترس کسانی که خود شان از نشر ھمچون مقاله ھا ب

رنجش ـ . کنند مندی نشر میه نشر نکند، سايت ھای ديگری ھستند که اگر من خواسته باشم مقاله ھای مرا را باعالق

ه ھای من به اين پورتال شد و تقصير آن ھم کامالً متوجه من است و قصۀ آن ما که منجر به قطع ارسال نوشت

 مشخصی به آن به داليلی که اميم من، آن ھا از نشر چند نوشته  بعد از اين تص.يخيزد دراز، از جای ديگر برم

  . پورتال ارسال شده بود ـ نه از نشر ھمه مقاالت ارسالی من ـ خود داری کردند

رود و با اين اذھان باز تضاد ھا  ين نکته اين است که مردمی را که ھر روز ذھن شان باز شده میمنظور از ذکر ا

توان تا ابد سرکوب کرد و جلو زبان شان را  و تناقضات بی حد و حصر را در گفته ھای اديان مشاھده می کنند نمی

  ! گرفت؛ حتی اگر برخی از سايت ھای انترنتی را ھم واقعاً مرعوب کنند

شما يک بار جرأت کرده فضا را باز کنيد بعد ! انم مليحه ناياب تنھا زن معترض نسبت به اين اجحاف دين نيستخ

  ".سگ صاحب خود را ھم نخواھد يافت" ببينيد که چه محشری برپا خواھد شد که به اصطالح 

و شگرد و عمل نبوده و تنبيھات تجارت پيشگان سخت جان متعصب بی منطق دينی يکی دو تا، و با يک ـ دو شيوه 

چرا؟ چون انسان .  استهولی، باوجود اين جلو اين اعتراضات را ھيچ تنبيه و تھديدی تا کنون نگرفت. نيست

و تا دانستن ". موجودی است حقيقت جو: "گويند ھمانگونه که ارسطو و خيلی از دانشمندان و فيلسوفان ديگر می

ی است و اين زمان ھا و فاصله ھا را بايد انسان روشنفکر به حقيقت مطلق ھنوز فرسخ ھا فاصله و زمان باق

نمايندگی ھمه انسان ھا با چرخ ھای شک و شھامت و طرح سؤال ھا طی کند؛ نه با اوھام و تصور و قصه و افسانه 

  ! و اسطوره
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حتماالتی که نه با اوھام و اخواھند با استدالل و علم وعقل و تجربه با قضايا برخورد کنند؛  مردم عصر ما می

غفوری ھا و فاريابی ھا از آن به تمسک حرف يک انسان، که احتمال درست نبودن آن از احتمال درست بودن آن 

   !زنند بيشتر است، سخن می

در اروپا برخورد کليسا با روشن انديشان خيليھا بدتر از برخورد افرادی مانند غفوری و فاريابی با روشن انديشان 

 که می بينيم، سکوت و شکست روشن انديشی در یزامی اين برخورد ھای خشونت آميز ھمانطوربود، ولی نتيجۀ ال

  ! که باالخره پا از صحنۀ مبارزه بيرون کشيد، کليسا بود نه مردم آن. اروپا نبود

ان وضع موجود مردم و کليسا در اروپا بايد برای کوته انديش. انسان ھای ھوشيار از تجربه ھای ديگران می آموزند

جلو ... با زور و تھديد و خشونت و دشنام و سيلی و . پيش پای بين جماعت خشک انديش دينی ما بھترين تجربه باشد

  .رشد فکر انسان ھا را گرفتن ممکن نيست

سکوت مخالف، تنھا از يک راه ممکن است؛ و آن راه ارائۀ دليل محکم و موثق است که در فرھنگ فاريابی ھا و 

پس تا اوھام و خرافات است و اوھام پرسِت خرافاتی و تا حقيقت محض مکشوف نشده !  داردغفوری ھا وجود ن

  !است، بايد گفت و بايد نوشت، و مرعوب اين ھا نشد
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