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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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 Political سياسی

  
 سيدھاشم سديد

  ٢٠١١ اپريل ١١

  

 وقتی انسان در تنگنای حيرت قرار می گيرد
  

س و نامشھودی داشته در تکامل علوم، که در طول تاريخ بشری فراز و فرود ھای گاه ملموس و مشھود و گاه ناملمو

خصوص در چھار ه است کشور ھا و ملت ھای مختلفی دست داشته اند، ولی دست اروپائيان در اين رشد و تکامل ب

  .  ـ پنج سدۀ اخير آنقدر محسوس است که انکار و اغماض از آن برای ھيچ انسانی ممکن نيست

توان آن تصورات يا   عقايد دينی انسان ھا که میزمانی علم عبارت بود از تفکرات اولی متافزيک، يعنی تفکرات و

 فلسفۀ دينی خواند؛ ولی امروز دامنۀ دانش انسان ھا آنقدر وسيع و متنوع  عقايد را به عبارتی شکل يا اشکال اولی

از يک . شده است که پرداختن به ھمۀ دانش بشری زير يک عنوان و يک مبحث دور از عقل و دور از تصور است

ده ھا نوع فلسفه و ده ھا نوع جامعه شناسی و ده ھا نوع ... جامعه شناسی و يک روان شناسی و فلسفه و يک 

خود مشغول ه گونۀ نمونه فلسفه که در مراحل ابتدائی آن فکر فالسفه را به ب. وجود آمده استه ب... روانشناسی و 

م کجاست، خدا و خير و شر چيست، روح داشته بود، عبارت بود از اين که طبيعت عالم چيست، جايگاه انسان درعال

، ولی امروز، فلسفه را ھمانگونه که گفتم ...چيست، آيا انسان آزاد است يا اين که تقدير در کار وی دخالت دارد و 

فلسفۀ تاريخ، فلسفۀ اقتصاد، فلسفۀ سياسی، فلسفۀ : ميتوان به رشته ھا يا شعب بسياری تقسيم کرد؛ از آن جمله

  !    ھمينگونه جامعه شناسی و سائر علوم را... تعليم و تربيت، فلسفۀ روانشناسی، فلسفۀ حقوق و اجتماعی، فلسفۀ 

ثيرات مادی اکارھائی که ت. وشش اروپائيان استھمۀ اين کار ھای بزرگ ـ اگر از حق نگذريم ـ حاصل زحمت و ک

  . مشھود استو معنوی آن تا حدود زيادی حتی در دور افتاده ترين نقاط جھان ھم محسوس و

ال پيدا شده باشد که مسألۀ کار و تالش اروپائيان در رشد و تکامل ؤشايد برای خوانندگان گرانمايۀ اين سطور اين س

بھت و حيرت زدگی شما که آن را در عنوان اين . دانش انسان امری است که حاجت به بحث و فحص و بيان ندارد

 مطلب، شما را در تنگنای حيرت قرار داده است؟ ديگران را اين نوشته مطرح کرده ائيد در چيست؟ چه چيزِ 

فگند و ترا  رشد و تکامل علم به تير تحير مصلوب کرده است؟ شايد  احاصل، نتايج يا آثار صنع علم به حيرت می

  ...اين سرگشتگی حاصل پيری باشد يا 
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و ترقی علم کوشا بوده اند و در بالندگی جواب اين است که ھم اين و ھم آن؛ و ھم اين که مردمانی که چنين در نمو 

آن دست داشته اند، چرا در بررسی بسياری از قضايا، خصوصاً آنجا که بحث ديگران مطرح باشد، از منطق اين 

علوم که خود در ايجاد و خلقت آن دست مطول داشته اند، و آنگونه که شايد و بايد از آن استفاده کنند، استفاده نمی 

  کنند؟ 

طور مثال از جمله علومی ھستند که اروپائيان در رشد و نموی آن ھا نقش ه سی، ھم فردی و ھم اجتماعی، بروانشنا

ه کار اين علوم عبارت است از مطالعه، بررسی و شناخت ابعاد مختلف رفتار موجود زنده، ب. زيادی داشته اند

  . ه عنوان يک اجتماعخصوص مطالعه و بررسی و شناخت رفتار انسان ھا به عنوان يک فرد يا ب

 اين علوم است، انسان ھا می کوشند که علت ھر حرکت، ھر عمل و ھر ۀدر غرب که مھد پيدايش تکامل يافت

رويدادی را، چه شخصی باشد و چه جمعی، از تحصيل و انتخاب شغل و انتخاب ھمسر، از جنگ و صلح و قھر و 

ن افراد در حالت ھای مختلف ذھنی ـ روانی، مانند شادی آشتی دو کودک ھمبازی، از نشستن و برخاستن و راه رفت

گرفته تا انواع خشونتگری، ...  ، از افسردگی و اختالل حواس و بی قاعدگی و تمرد از قانون و ...و غم و ھيجان و 

ا حدودی داليلی را ھم که ارائه می کنند، داليلی ھستند ت. به کمک ھمين علم پيدا کنند...  مانند خود، يا دگرکشی و 

  . زيادی مقنع

، در )اين استداالل جای بحث دارد(داند  پوپر، ھيتلر را سبب بمباردمان شھر ھای ناکازاکی و ھيروشيمای چاپان می

ال می شود، می گويد که اگر ؤزمانی که از او در اين زمينه س. حالی که اين دو شھر را امريکائيان بمبارد نمودند

بھت و حيرت من در اين است که غرب .  امريکائيان مجبور به اين کار نمی شدندھيتلر جنگ را شروع نمی کرد، 

طور مثال داليل خشونت مردم در مزار ه ھنگام برخورد با کار ھای ديگران يا تحليل حوادث در سائر نقاط جھان، ب

مل و تفکر و اطالعات و و عکس العمل مسلمانان در برابر سوزاندن قرآن در امريکا ، چرا از اين تأ... و قندھار و 

  يافته ھای علميی که در کار خود از آن ھا استفاده می کند، استفاده نمی کند؟ 

امريکا، زمانی که گزارشگر اين تلويزيون  در افغانستان تظاھرات خونين شھر مزار . ان. ان. نطاق تلويزيون سی

   چنين برافروخته شده اند؟وی گزارش می داد از او می پرسد که چرا مردم اين شھر اينه را  ب

عنوان گھوارۀ دانش ه ال با توجه به روانشناسی دينی مردم افغانستان و انتظاراتی که ما از غرب بؤآيا اين س

  خصوص علم روانشناسی، داريم آنچنان احمقانه به نظر نمی آيد که سبب حيرت ما شود؟ ه معاصر، ب

 معتبرترين و يکی از پربيننده ترين تلويزيون ھای جھان می باشد، ، که يکی از.ان. ان. نطاقان شبکه تلويزيونی سی

مردمان عادی و عامی و بيسوادی نيستند که نتوانند علل و اسباب پيدايش چنين خشمی را ندانند؛ و ندانند که ھمه 

  . انسان ھای جھان ما مانندغربيان نيستند و مانند غربيان فکر نمی کنند

گونه ديگری برخورد کنند، ولی انتظار از ديگران که ھمانگونه فکر کنند و ه ف ھا بشايد غربيان به خيلی از حر

نگرند يا فکر می کنند ـ با اين ھمه علم و دانش ـ بدون شک ايجاد  ھمانگونه به قضايا بنگرند که غربيان به آن ھا می

  . تحير می کند

 گيتی که ۀـ يا ھر انسان ديگری در ھر گوش... و داشتن چنين انتظاری که افغانان خشمگين در شھر مزار و قندھار 

توانند تحمل کنند ـ در ھر سطح از بينش و دانش که ھستند، جھان را  توھين به ارزش ھای ملی ـ مذھبی شان را نمی

مانند غربيان ببينند و از خدا و آسمان و زمين و انسان و پيدايش و مرگ و زندگی ھمان برداشت را داشته باشند که 

خود بی تفاوت باشند، آيا انسان را در ) دينی(يان دارند و مانند غربيان در برابر ارزش ھای ملی ـ مذھبی غرب

  تنگنای حيرت قرار نمی دھد؟  
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ً چھل، زاده و پروردۀ . سی و سه سال است که افغانستان در آتش جنگ ھا می سوزد مردان و زنانی تا سن تقريبا

خواھم در اينجا به اين مسأله بپردازم که چگونه اين جنگ  نمی. ( ر ھستندسال ھا جنگ و وحشت و خشونت و ترو

ھا آغاز شد و عامل اصلی اين جنگ ھا کی ھا بودند و کدام دست ھا امروز ھم در پشت اين حرکت ھای خشونتبار 

مانند غربی ھا و غرب زدگان از اين بی چاره ھا چه انتظار دارند؟ آيا می خواھند اينھا ھم .) قرار دارد

و استادان اخالق و فلسفه دانشگاه ھای " ھابرماس"و" لوترکينگ"و " گاندی"و " تولستوی"و " ويکتورھوگو"

عمل و عکس العمل داشته باشند؟ آيا در مورد آنعده از امريکائيانی ... سوربون و کامبريج و ھاروارد و  اُکسفورد و 

بر ميگردند و دست به خود، و دگرکشی ميزنند و يا ده ھا که از جنگ ھای کوريا و ويتنام و عراق و افغانستان 

  حادثۀ تراژيک ديگر را می آفرينند ھم غربيان ھمانگونه فکر می کنند که در مورد ديگران فکر می کنند؟ 

چرا غربيان  در مورد ديگران شرايط زمانی و مکانی و موقعيت ھای مالی و خانوادگی و ويژگی ھای محيط زيست 

ثيرات جنگ ال فکری و ذھنی و تربيتی و روانی و تحوالت دوران کودکی و دوران بلوغ و جوانی و تو سائر عوام

 ھمه را در نظر می گيرند ـ ،را ـ آن چنان که در مورد خود... و جنبه ھای ھيجانی و روانی و ارادی و غيرارادی و 

  در نظر نمی گيرند؟ 

نه تنھا اين، که برخورد برخی از نويسندگان و ! زده می سازداين نوع برخورد با قضايا است که انسان را شگفت 

دھان غربی ھا دوخته اند و شيپور تبليغ غرب شده اند، افغانانی که ه روشنفکر نمايان افغانيی که ھميشه چشم ب

عرصۀ انديشه و تفکر و منطق را ملک تلق غرب می دانند و خود نه به عنوان انسانانی مستقل، که به صفت ريزه 

خواران تفکر غرب ھر چه را غرب گفت، چه درست و چه نادرست، نشخوار می کنند، سبب حيران شدن و حيران 

  .   ماندن است

 آن ھائی که مرا از نزديک يا از طريق نوشته ھايم می شناسند می دانند که نه من طالب ھستم و نه مرد متدينی که 

ھمه اين را . با اديان ھميشه برخورد انتقادی شديدی داشته اممن . اين حرف ھا را از روی تعصب دينی ابراز کنم

در اين بحث سخن بر سر دين و دينداری و دفاع از دين و بی دينی يا آن امريکائی و اين يا آن افغان  . می دانند

نيست، بلکه ھدف اين است که ـ حال بگذريم از غرب ـ که ما تا کی بايد ھر کی و ھر چه را غرب خوب گفت، 

  .ندازيمکار بيه وب بگويم و ھر کی و ھر چه را غرب بد گفت، بد بگويم؛ بدون اين که عقل خود را بخ

ه تحير من از حرف آن تحصيلکردۀ افغانی و از آن نويسنده ايکه دم از خرد و عقالنيت و استقالل می زند است که ب

و در واقع شما ھستيد که "  می دھيد دست زنگی مسته ھمه اش تقصير شماست که تيغ را ب" جای اين که بگويد 

اين پانزده ـ بيست انسان بيچاره را به کشتن داده ائيد از اصل صلح و سلم در اسالم، از انسانيت و از اعدام حرف 

آيا اعدام ھا ! به جامعۀ امريکا نگاه کنيد. می زند؛ در حاليکه اعدام ھا در طول تاريخ ھيچ مشکلی را حل نکرده است

راف جرايم در اين کشور شده است؟ مايۀ فساد و راه حل آن را، چه در امريکا و چه در جھان، بايد در سبب کاھش گ

  .جو کرد و جا ھای ديگر جست

داند و  حيرت زدگی من در اين است که غرب باوجود اين که مھد دانش نوين است و باوجودی که ھمه چيز را می

، نميخواھد اين را  بپذيرد که وقتی در غرب پيشرفته و متمدن انسان باوجودی که به اين درجۀ از مدنيت رسيده است

پيدا می شوند که به ديگران ... ی مانند اين کشيش امريکائی يا آن سياستمدار ھالندی و آن ديوانۀ دنمارکی و ئھا

آن ھمه تعصب دينی  که بيشتر از نود در صد بيسواد دارد، با ه ایارند، چگونه از افغانستان عقب مانداحترام نمی گذ

  خود می داند، آرام بنشيند؟ه بايد انتظار داشت که در برابر آنچه را بزرگترين توھين و بی حرمتی نسبت ب
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برای اين که يک نوع تعلق دينی نسبت به اين شھر . چرا اسرائيل در داشتن شھر بيت المقدس اينقدر پافشاری دارد

ل اگر من صد بگويم که برادر انسانی آمد و  مکانی را با چھار حا! ھمينگونه عرب ھا. در خود احساس می کند

مگر اين حرف به گوش ... ديوار يک سقف ساخت و رفت؛ کم و بيش سه ھزار سال از آن دوران می گذرد و 

   و دست از کشتن انسان ھای بيگناه برمی دارد؟  اسرائيل يا عرب می رود

 و مسيحی بر سر اين مکان می جنگند و می کشند و کشته می کم و بيش يک ھزار سال است که مسلمان و يھود

  . شوند

باور من ھمواره ھمين بوده است و ھمين خواھد بود که . من شخصاً خواھان اين گونه برخورد فرھنگ ھا نيستم

 ديگری ی که يکی  در آنجا قرانی را آتش می زنيم وئما. نين تلخکامی روبرو نموده ايمجھان ما را ما انسان ھا با چ

به مسجدی داخل می شود و با کشيدن ماشۀ ماشينداری ده ھا انسان را به اين يا آن نام می کشد و مسجد را با خون 

ما ھائی که به چوب و چخت و به ِگل و خشت و سنگ و مس و آھن احترام می گذاريم، ولی به انسان . يکی می کند

  . که قابل احترام است احترام نمی گذاريم

خود احترام می گذاريم  ه در ھمين است؛  در اين است که ما کی انسان می شويم و کی ھمانگونه که بتحير من 

ديگران را ھم احترام می کنيم؟ خصوصاً ماھائی که ـ ھم غربی ھا و ھم غرب زده ھا ـ ادعای علم و دانش و 

  !!فرھنگ و مدنيت داريم

  

  

   
 
  


