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 Political سياسی

  
  سيدھاشم سديد

١٩/٠١/١١  

  

  با خراش ھای کھنه بر جبين معرفت خود چه کنيم؟

  
ای آنعده از افغانانی که خصوص بره نقل می کنند که شنيدن آن واقعاً، ب" انشتين " سخنی بسيار زيبا و آموختنی از 

 ۀبا تفکرات کھنه انس گرفته اند و به ھيچ قيمتی حاضر نيستند نگاه نوی به تاريخ و فرھنگ ـ به گذشته و حال و آيند

  . ندازند و خود را ھمگام با زمان و تحول و تکامل آن کنند، شنيدنی است خود بيـ

  . "ت خجالت نکش، از افکار کھنه ات شرمنده باشاز لباس کھنه ا" : اين فيلسوف و فزيکر معروف می گويد

راستی چرا خيلی از ما افغانان چنان ھستيم که واقعيت ھا و امور روزانه يا تاريخی را در جھان، آنگونه که ھستند و 

 يا بودند، نمی بينيم؛ و يا اين که متوجه گذر شتاب آلود زمان، که ھر پديده را با بی رحمی، ولی مطابق با قوانين

ر و متکامل، يا محو و نابود می کند، نيستيم؟ ثير حرکت بر و در بقای حيات متغياطبيعت آن پديده، و برطبق اصل ت

در اين جا فورماليسم نه به معنی ادبی و ھنری آن، که به (و تقريباً ھمه دچار نوعی از فورماليسم بسيار بسيار منحط 

يا چرا در غالب از ما ھا واقعيت ھای آشکار و مجسم . شده ايم) ستکار رفته اه معنی لفظی آن يعنی رسميت يافتن ب

وجود اورده است عبور کند و زوايای تاريک يا نيمه ه نتوانسته است سد ھائی را که حس و عاطفه يا تلقينات در ما ب

  تاريک ذھن کھنۀ ما را روشن سازد؟

نويد، به قدری تکراری و مالل آور شده است که طور مثال مشاھده کنيد، از ھر زبانی که بشه بحث ھای دينی را ب

حتا برای عوام و برای افراد سطحی نگر و بی عالقه به بحث ھای معرفتی ھم اين بحث ھا ديگر نه تنھا  کشش و 

ـ نو لباس و ثير نيز شده اند؛ حتا بحث ھای داکتران و پروفيسوران و استادان ا ندارند، که خيلی ھا بی ته ایجاذب

 دانش دينی که بعضی اوقات انسان از صحبت ھا و اسلوب استدالل و نوع منطق و شعور و فھم آن ھا، ر ـکھنه افکا

  . يا از داکتر و استاد و پروفيسور بودن آن ھا، شوکه می شود

ی تکرار به تکرار تمدن مسلمانان است که گويا چنين تمدنی با ن قسمت اين بحث ھا آوردن مثال ھامالل آور تري

شکی نيست که . خالقيت مسلمانان و بدون کار فکری و عملی ديگر ملت ھای جھان بوجود آمده استدانش و 

 از تاريخ نقش شايستۀ دقت در تحول و انتقال ـ تکرار می کنم که در تحول و انتقال ـ ه ایمسلمانان در يک برھ
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ت نيست که فرھنگ و تمدن و معرفت انديشه ھای ديگران بازی نموده اند، ولی اين تفکر، چنان که می نويسند، درس

  .جھان امروزی تنھا و تنھا ميراث و زادۀ تفکرات و انديشه ھای مسلمانان بوده است

داشتن چنين تصوری بدان معنا است که يا ما از تاريخ تمدن ديگران مانند تاريخ تمدن مصر و ھند و چين و يونان 

 تفکر و انديشه و ۀنيم بپذيريم که ما، امروز، در عرصبی خبريم، يا اين که از روی تعصب و جھالت نمی توا

  .فرھنگ ميراث خوار ديگران ھستيم

رخ و کتاب ؤبه تاريخ سير انديشه در اسالم ـ من از تاريخ يا تاريخ نويس خاصی حرف نمی زنم، و اال نامی از اين م

بنای فکری شان بيشتر التقاط و اقتباس  که ،وی می آوردم ـ اگر دقيق شويم، متوجه خواھيم شد که انديشمندان مسلمان

خصوص تفکر فلسفی  يونانی ھا بوده است، از طريق سريانی ھا ـ مسيحی ھای ه از تفکر دينی و تفکر فلسفی، ب

ولی دينمداران ما اين واقعيت ھا را در نظر نمی گيرند و تا می توانند و . سريانی زبان ارمنی ـ پايه گذاری شده است

در ھر زمان، چه ياد يا ذکر اين مطالب مناسب و ضروری باشد و چه نباشد، موضوع اصلی بحث تکرار به تکرار 

  ...ھا را می گذارند و می روند به حکايت اين حکايۀ صد ھزار بار گفته شده، در ھمان قطع و فورم معمول و 

نديشمندان جھان اسالم در من ھيچ وقت به خود اين اجازه را نمی دھم که از ذکر کار ھای بزرگی که  برخی از ا

اين کار نه درست است و نه مقدور، حتا اگر کسی چنين خواستی . طول تاريخ مسلمانان نموده اند، مردم را منع کنم

زيرا آفتاب درخشان حقيقت را که در وجود ابن رشد ھا و ابن سيناھا و فارابی ھا و سھروردی ھا و . ھم داشته باشد

  .   نا ديده گرفتن به چيزی بيشتر از کوری و جھالت و تعصب می ماندبه درخشش درآمده بود  ... 

بحث من بر سر اين نيست که چرا از کارنامه ھای انديشمندان جھان اسالم يادی به ميان آورده می شود؛ بلکه بحث 

  :بر سر اين است که

معلم  "الً، فالن دانشمند اسالمی رابيبينيم که ريشه ھای تفکرات انديشمندان ما از کجا ھا آب می خوردند و چرا، مث

خطاب می کنيم؟ و اگر اين انديشمند معلم ثانی است، پس نخستين معلمی که وجود داشته است کی و از کجا " ثانی

  بوده است؟ 

کتمان واقعيت ھا يک عمل . اين موضوع يا اين واقعيت بايد کتمان نشود و با شجاعت و امانت داری بيان شود

  !   نمی شوداخالقی پنداشته

  . ببينيم که نخستين معلم و معلمين بعدی به چه موضوعاتی و در چه حدودی پرداخته اند

  . وجود اين ھا مھم است، ولی انديشه ھای شان ـ به نظر من ـ مھمتر از وجود شان می باشد

توجه داشته اند چه قدر با واقعيت ھا ھمگون بوده اند و ببينيم که موضوعاتی که اين انديشمندان يا معلمين بدان ھا 

  . خالقيت ايشان در زمان خود شان در چه حدودی بوده است

ی بوده اند که در البالی انديشه ھای ئببينيم که آيا اين ھا واقعاً فيلسوف و مبتکر و نظريه پرداز بوده اند، يا  کرم ھا

  .گران تغذيه می نمودندديگران می لوليدند و از  محصوالت فکری دي

الب در ميان و غ خصوص انديشه ھایه ببينيم که نگرش ھای ما، انديشه ھا، سير انديشه ھا و با تاريخ انديشه ھا، ب

ی بوده که منبع ئآيا اين نگرش مبتنی بر پرداختن به تمام جرئيات مسلم و واقعيت ھا. در کشور ما چگونه بوده است

ی بوده بر مبنای يک تحليل ئياز ھای انسانی ما انسان ھا بوده يا نگرش و بيان توھم ھاانديشه ھای ما و مرتبط با ن

  .عام و بی اثر و غير ضروری؛ يا در مورادی مخرب، ناموجه و غير قابل قبول

ثيری را، اگر ما بدان ھا عمل اببينيم که اين انديشه ھا امروز در زندگی نظری و عملی ما چه نقشی دارند و چه ت

  .، در حيات ما به جا می گذارندکنيم
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و باالخره و از ھمه مھمتر ببينيم که چرا دامنۀ انديشه و انديشيدن ھا در ميان مسلمانان برچيده شد و بعد از معلم ثانی 

معلم ھای ديگری در ميان مسلمانان عرض وجود نکردند و تقصير خشکيدن چشمه تفکر و انديشه در ميان مسلمانان 

  . کی ھا بايد متوجه و معطوف کردرا به کی يا به 

اين نوع برخورد با انديشه و فرھنگ و حال و گذشتۀ ما، . چنين برخورد با قضايا برخوردی است خالق و ضروری

ما را در جست و جوی پيدا کردن خود ما و تعيين جايگاه ما در ميان سائر ملل کمک خواھد کرد و افق ھای تازه را 

  !! اما دريغ که چنين نيست. ر نتيجه به سود و منفعت ما تمام خواھد شدبرروی ما خواھد گشود که د

چرا ما قادر به رؤيت خراش ھای غير از اين نوع تفکر ـ تفکر کھنه ـ بر صورت انديشه و معرفت خود نمی شويم؟ 

  يم و می نويسيم؟  ئ می گوهکر کرده ايم که برای چه و برای کآيا ما گاھی ف

ب، يعنی رسميت يافتن يا ذفورماليسم مطلق و کا...  ی شنويم که ما چنين بوديم و چنان و ھر روز می خوانيم و م

  !رسميت بخشيدن يک تفکر نامؤثر، نامکمل و پر از تناقض ھا

شونده و تکامل يابنده، با چرا ما فراموش نموده ايم که ما واقعيتی ھستيم به نام انسان، به نام يک موجود متحول 

عنی اين واقعيت  که ما برروی زمين زندگی می کنيم، با ھمه  حوايج و ھوی و ھوس ھای بشری؛  ديگری، يواقعيت

  ...    و در سدۀ بيست و يکم قرار داريم، نه در سده ھای ميانه و 

نام يک انسان سخن می گويم و در پی پيدا کردن راه حلی برای ه من از واقعيت ھای روزانه و احتياجات خويش ب

 و پاسخ به مشکالت خويش به نام يک انسان ھستم و می خواھم از تفکرات رسميت يافته قالبی برای اين نياز ھا

  :رسيدن به يک زندگی بھتر رھائی يابم، ولی دينمداران ما ھميشه و ھر جا، به جای پاسخ به اين سؤال من که

  .ويد می دھندندالت ناپيدای آسمانی  و به ع،  مرا به آسمان ھا پيوند می زنند"نان و انسان و آزادی کجاست؟  " 

اين نوع برخورد . اين نوع برخورد با نياز ھای ما، با انديشه ھا و با ضرورت زمان، برخورد و حرکت خالق نيست

اين نوع برخورد با قضايا برخورد . با قضايا، پرداختن به عقل و پرداختن به انديشۀ خود و رجوع به خود نيست

! رگ انديشه و مرگ انسان و مرگ آزادی ھا می شود؛ اگر دوام پيدا کند؛ يا اگر تحميل شودراکد است که منجر به م

جا خواھد ه برخوردی است که متأسفانه بازھم خراش و خراش ھای بيشتر و بيشتری بر صورت تاريخ معرفت ما ب

  .       شته استگذاشت؛ ھمانگونه که تا اکنون خراش ھای بی شماری بر جبين معرفت و دانش ما برجا گذا

ھم آره، :  تفکرات دينی ما، وجود دارد؟ جواب اين استۀآيا اميدی به محو چنين فورماليسم، به خصوص در عرص

  !و ھم نه

آره به دليل اين که اگر روشنفکران ما با احساس مسؤوليت جدی از کلبه ھای مرگبار سکوت شان پا بيرون 

جا و الزم نشان بدھند و به توضيح ھر مسأله ـ اگر ه معنی حساسيت ب و به اين ھمه سخنان بيھوده و بی بگذارند

پردازند و مسؤوليت روشنگری خود را در کنار روشنفکر بودن خويش جدی بگيرند، نه تنھا  بھزار بار ھم باشد ـ

تاريخ اين فورماليسم يا رسميت يافتن قالب بندی شدۀ يک انديشه از ميان می رود، که خراش ھای وارده بر صورت 

 که عيبناک و ه ایمعرفت ما نيز آرام آرام التيام می يابد؛ و نه، برای اين که يک صدا ـ تک صدائی ھا ـ به ھر انداز

دروغ باشند، ھر قدر تکرار شوند باالخره به مثابۀ حرف راست در دل ھا جای خود را پيدا خواھند کرد و در نتيجه 

افتخارات رؤيائی " بر کرسی خواھد نشست و ما می مانيم و معرفت کاذب بر مسند انديشه راستين زمان، 

  !ما" روشنفکری 

  حيف نيست که در حين نو بودن، سيل کنھگی و کھنه پرستی ھا ما را با خود می برد و ما متوجه آن نيستيم؟  
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 باشد، به چه اگر اينطور است، پس معنی نو بودن يا نوانديشی يا روشنفکری، اگر روشنگری الزم را با خود نداشته

  دردی می خورد؟ 

  ...و 

  

  

 

  


