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 نامۀ ششم از سلسله نامه ها
 

نی را مخاطب یقصد ندارم فردی به خصوص و مع نامه به دالئلی در ایننامه را به شکل سرگشاده می نگارم. این 

هموطنان عزیز ما به مناسبت های  نظریاتی است که یک تعداد از نوشتن این نامه شده است بآنچه سب قرار دهم.

ند در خون شنا می ک در چنین شرایطی که کشور ماکه  نوشته می کنند اشته اند. این هموطنان عزیز ماابراز د مختلف

 الزم نیست به این یا آن بحث ـ تعبیری که من از گفته های آن ها می کنم ـ به فلک رسیده مردم ناله های پر دردو 

های حضور نیروشوروی، و شکست بر تجاوز باید پرداخته شود. تمرکز ما و درد مردم  موضوع سیاستغیر از 

حمالت انتحاری و وحشت آفرینی  ، توطئه های درونی و بیرونی،و... و ایران و عربستان خارجی، مداخالت پاکستان

 بیگانه پرستی، ،در دستگاه دولت، زورگوئی جنگ ساالران، فساد و کشمکش و همگنان شان های طالب و داعش

مسؤول، قانون  های غیر به دست نیروجمله معادن کشور از  تاراج سرمایه های ملی ،درتق چرکین و شرمناک جنگ

و گرسنگی و  و تنگ دستی فقر بود مساوات، مردساالری، بی کاری، وجودشکنی و نادیده گرفتن حقوق مردم، ن

 باشد. ،کشوری میلیونی درو بیجا شدن ها باالخره دروغ و تقلب

برخوردار هستند. باید در این موارد به هر اندازه ای که هموطنان  د از اهمیتی اولیهاست که این موارناگفته پیدا 

 وو نظم الزم  ویسند که این همه مشکل دست از گریبان مردم ما بردارد. تا زمانی بنمحترم ما توان دارند نوشته شود

ستوار اصاحب شعور  و متمدن ملتانسانی که بر اساس ویژگی های روانی و فرهنگی یک مبتنی بر یک قانون واقعاً 

یشنهاد می پ انسانی ترین ترین و، اخالقی نه تنها میهنی ترین . چنین پیشنهادی را مندر کشور به وجود بیایدباشد، 

ن اما آیا ممک ؛و به پیشنهاد کنندگان آن ها ارج می گذارم به حساب می آورم دانم، که از جمله حیاتی ترین پیشنهاد ها

راموشی گران را به بوتۀ فو دی توجه کنیم و گفتنی به پنج، ده یا پانزده نیاز و گفتنی یان صد ها نیازز ماست که ما ا

  بسپاریم!؟

هفت صد عضله تشکیل شده است. آیا ممکن است ما تمام توجۀ خود  ان بر وفق برخی گفته ها از شش و نیم تابدن انس

به نوبۀ  هر یک که ائر عضله ها رامعطوف بداریم و سیش خوعضالنی وجود به عنوان مهم ترین عضورا به قلب 

جسم  هم مانند یکفکر نکنم کسی با این کار موافق باشد. جامعه   از یاد ببریم؟ برخوردار هستند یخاص خود از اهمیت  

تداوم عملکرد برای قاعده و قانون و صد ها نوع  به وبه وجود آمده است  ریز و درشت انگو ار از صد ها جزء

 یاتو هنر و زبان و ادب د نقش خود را بازی می کند و تعلیم و تربیتسالم ماندن و رشد خویش نیاز دارد. اقتصایات، ح
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جا و  و تشکالت صنفی و سیاسی و مدنی و... کودکمرد و خود را دارد و زن و  و اهمیت خانواده جانقش خود را. 

متصور  دم یک سرزمین را به ندرت می توانامکان بقای مرداری و تولید آذوقه بدون زراعت و مال خود را.  اهمیت

 و لباس و به آب آشامیدنی صحیشد. همانگونه که یک کشور به صنعت و تولید فرآورده های صنعتی نیاز دارد 

فرهنگ و کتاب و قلم و روزنامه  و سالمتی و صحتبه  خطوط هوائی و و خط ریل و ریل و برق و سرک و سرپناه

رشد فکری یک جامعه بدون روز نامه و رادیو و اینترنت و تیلفون و تیگراف و... نیز ضرورت دارد.  و تلویزیون

جه و توجریان های فکری و عملی داشتن مکتب و مدرسه و و اخبار و رادیو و تلویزیون و... و بدون نوشتن و بدون 

کیفیات روحی ـ نفسانی و  و تغییرو اصالح به زمان و فرآورده های نو و علم و دانش و نو شدن و نو آوری و تعقل 

 ـ و بدون آزادی بیان پسندیده و جدید علمی و همگام با عصر و زمان و مطابق معیار های ـ حاالت روانی مردم آن

 ممکن نیست. 

با درکی که از روحیۀ مسلمانان جهان، به  یکی از بزرگ ترین پیشروان روشن اندیش جهان اسالم، جمال الدین، سید

شمال افریقا داشت، بزرگترین کاری که در زمان خود کرد و هند و و ایران و افغانستان انه وص مسلمانان شرق میخص

 عقالنی ساختن بینش دینی مسلمانان. راه کوششی بود در 

. بی اطالع بود ، از صنعت و قوت غرب بی خبر نبود و نه از نیات استعماری آن هااو از دست آورد های تخنیکی

آن ها است. و این  و پیروزی آن ها در جنگ های استعماری دانست که علم و صنعت غرب یگانه منبع قوت او می

به پای خود ایستاده شوند، باید به علم و دانش با عزت و آزاد را هم می دانست که اگر کشور های اسالمی می خواهند 

اشت اید بردب ،ه به علم و دانش غرب توسل بجویندزمان و صنعت غرب متشبث گردند، اما در قدم اول و قبل از این ک

شود. مسلمانان  عقالنی محیط و جامعه اش از خود انسان و از هستی و خلقت، ازو بینش مسلمانان از دین و از خدا، 

رداشت تا ب بپردازند که سبب پیشرفت غرب و عقب مانی آن ها شده است. عواملی شرح مسائل و شناخت و به باید به

عقالنی نشود، محال است  شرقو ضعف غرب و تنزل و قوت مطالب فوق و شناخت علل ترقی  مردم ازو بینش 

 د. نکن داپینجات و قفاق خوردن  و فقر و کمبود ی و احتیاج و ضعفاز عقب ماندگی و از دنباله رو مسلمانان

ابی ما از تحوالت جهان هنوز ارزی. گرفتار بود "سید"که در زمان  گرفتار است یتمشکال هم با همان کشورما امروز

 استوار و برهان بینش دینی مردم ما هنوز که هنوز است بر پایۀ عقل هم بر اساس تفکرات عصر دقیانوس است. 

 و سودجویان سیاسی ـ مذهبی فکری و خمود و جمودنیست. فرهنگ ما در کل در چنگال خرافات مذهبی ـ دینی 

یت و واقع و فلسفه و علمبنای منطق و استدالل  ای فرهنگی خود را با زیراندیشه ه  جامعۀ ما هنوز هم گرفتار است.

جۀ مورد تو ،از پایه های اساسی برای تغییر تعدادی به مثابۀ وری کهام استحکام نبخشیده است؛های ملموس عینی 

  ملل دیگر قرار گرفته است.

و  ـ منطق الع درست از فلسفۀ اخالق، فلسفۀنداشتن اط ،آن مفاهیمزیر مجموعه ها و  فقر فلسفه و عدم آشنائی با 

و روش های علمی  و زیربنای منطقی و استداللی آن کالم و و علوم قدیم و جدید ، حکمتآنریز شاخه های  و شاخه ها

های هستند چیز... و و خوبی و بدی مفکوره ها و از جهان هستی و اشخاص برای شناخت صحیح و غلط معرفت ما

ا نرا نادیده گرفت و از آن انکار کرد. شاید در کل دو در صد مردم ما به این مطالب کم و بیش آش ها که نمی شود آن
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و معرفت و روش های شناخت درست  علوم با خبرند و نه از تاریخ و زبان و ادب و دینباشند، اما توده های ما نه از

اصالً به فکر این تودۀ عظیم  منطق و...  یا از موضوع و روش های به وجهی که باید با خبر باشند و نادرست آن

ا ب !همین یک باور است که حق با من است و تو هیچ نمی دانی تنها چیزی که آموخته است .کردن عادت نکرده است

موهومات  اجرام وبه به آن چه دارند و توسل  کشوری را که تا گلو در خرافات و بی خبری و قناعت ،دو در صد مردم

ند و خوش هستند که شب روز می شود و روز شب و لقمه نانی بخور و نمیر به دهن شان می رسد غرق هست و توکل

ن در صدی بیشتر آدو در صدی که  )توکلی بدون بستن پای شتر(! و چرخ زندگی شان می چرخد نمی توان آباد کرد

رگاه روحانیت منفعت جو و جبار و فاسد و با رگاه حاکمانجمع کردن سرمایه و رفت آمد به د همه نیرویش را در

یا جنگ  ،ملک و ملت خارجی داخلی و و دشمنان و مفسدانه با تبه کاران یا زد و بند های شرمگین تجارت پیشه

و از آسمان و ریسمان گز کردن کاری دیگری  جنگ و صلح با ارباب قدرت بر سر متاع دنیایا نفاق افگنی و  ،قدرت

  ندارند.

د که مردم هنوز بیدار از آن جهت رخ می دهند و موجودن و شوربختی ها در کشور ما اهمه این قضایا و رویداد ه

به حق و حقوق خود پی نبرده اند و هنوز قادر به این نشده اند که حق را از باطل ـ چه در زمینۀ سیاست،  نشده اند و

و حقوق  و برای گرفتن حق شناسندو یا خداشناسی ـ تفکیک کنند و خود را بدین شناسی  ر زمینۀ انسان شناسی یاچه د

 .خود به خود تکانی بدهند

 که آگاهان ما ،آغاز بیداری یک ملت، آغاز سرفرازی آن ملت است؛ و بیداری و حرکت از زمانی شروع می شود

ر اآراسته با افکیا اعتقادات رافات دینی ـ مذهبی، رسوم عبث، در راستای از بین بردن خدر میان توده ها بروند و یا 

 بحث های تحلیل سودمند و دست و پاگیر و غرق شدن در مسائل غیر ضروری فقهی وو غیر و پدیده های فریبنده

جهان  خود و تاریخ و تاریخ به عقل و منطق خود و به علمدست به قلم ببرند و به مردم بفهمانند که  متافزیکیمرسوم 

دیگران ـ هم در عصر خود و هم در عصور قبل  های خود و ند و به تحقیق و تتبع افکار و اعمال و اندیشهنمراجعه ک

کوشش  و برایش درست نموده اند فراتر بروند ـ یا دیگران ـ پیشنیانش معیوبی که ند و از قالب های فکریدست بزن ـ

 شیه کنۀ اندیشه های اندیشه سازان خومردم باید ب .پیشوایان دینی و سیاسی و قومی خود را بهتر بشناسندکنند که 

 .و چرا به وجود آمده اند رجوع کنند و دریابند که این اندیشه ها از کجا آب می خورند

مردم، از روشنگری آغاز می شود و کار مردم برای آبادی و اعتالی کشور شان با بیداری، تمایل برای آبادی بیداری 

 زیستن و حرکت شروع می شود.و شرافت و اعتال و با عزت 

به قیمت  خود ثروت و آرامش و روحانیت مرتجع و فاسدی که تنها به فکر جاه سال گذشتهمت های چهل ـ پنحکو

 ی که هم خدا را به بازی گرفته، روحانیتو هست بوددر تبانی حاکمیت ها  جهالت و فقر و بی سوادی و بردگی مردم

برای شان مهم است که  جائیو تا  کشور و مردم تنها وقتی را، نشان دادند که ما و هم مردم خوشباور و خوش قلب

 . منافع آن ها را تأمین کنند
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 یایدبه وجود ب در کشور تکان و تپش یا اصالح فکری و خودآگاهیی مبادا کهو ترس دارند این ها از این ترس داشتند 

 کر و جاه و جالل و در نهایت شأن و شوکت و فر و درا با خطر مواجه ساز و رهبریت و حکومت و ارشدیت این ها

 رود. این ها از بین ب

اختن آگاه س کار به و شریف خود با پیروی از اخالق نیکو و خصوصیات روحی یک انسان سالم الفکر نه تنها این ها

از راه های مختلف سرزنش و  افتادند روشن ساختن مردم دادن آگاهی و هائی را که به فکر ، که آنمردم نپرداختند

ی کمکه گردیدند و هر سری را  در کشور شان علمی شدن بینش دینی ـ مذهبیبه خصوص سد راه  سرکوب نمودند ـ

امه نام نظم عه بیا  نام دینه در سر داشت ب فلسفیعلمی ـ و بینش  ئی و آزادی و ترقیشور میهن دوستی و عقل گرا

 لیلی ها وثروت و شوکت و ارشدیت "کیان" ها و خ نابود و سر به نیست ساختند. و عرف و اخالق اسالمی ـ افغانی

گیالنی ها و مجددی ها و مسعود ها و سیاف ها و ده ها شیخ و واعظ دیگر ـ هم با استفاده از منطق جدید و هم با 

 گواه بر این ادعای ما می باشد.  استفاده از منطق قدیم ـ

 هی روشنگرانها اندیشه . بردنه و نیستهیچ کار دیگری نبود ها دلیل عقب مانی و خواری و ذلت ما غیر از همین کار

بازی های شرم در میان مردم به نظر من به همان اندازه بااهمیت است که آگاه ساختن مردم از اتحاد و همدلی اقوام، 

 آمدن و رفتن عساکر شوروی، پیدائش و های میهن فروشان، مداخالت همسایه ها، سیه دل، رذالت آور سیاست بازان

 یش  قشری مسلک و... نیروهای دهشت افگن و خشک اند یتوجودم

 با استفاده از علم و دانش و عقل و تجربه مخلص کالم: زمان در گذر است و ملت ها در حالی که در هر زمینه ای

 کمبودی ها و فزایند و از طرفی به رفعز یک طرف به کمال و توان خود می اکار می کنند و پیش می روند و ا

ا این توهم ب ه این معضله که ضروری تر است بپردازیم و به معضالت دیگرما نباید با این برداشت که ب ،نواقص شان

   بی توجه باشیم. که غیر ضروری اند

وجود، حتی به کوچک ترین  ود همزمان به هر یک از ماهیچه ها و ارگان هایهمان گونه که برای سالم ماندن وج

واجب  آن الزامی و و بقای ام مطالبی که برای سالمتیآن ها توجه می کنیم، باید برای تندرستی جامعۀ خویش نیز به تم

توجه کنیم و روی همه آن ها بدون تعصب یا بدون پیش داوری ها و یا بدون اصالت دادن های به طور مستمر ، است

م. ، التفات داشته باشیموضوع بی مورد به یکی و دیگری را از نظر انداختن، بی توجه به بزرگی و خردی این یا آن

یارای آن را نداشته باشد پا ها یا دستان ما از سستی ، اما و ذهن ما خوب کار کند یر آن چشم ما شاید خوب ببینددر غ

 و خدای نخواسته همین آش باقی بماند و همین کاسه! یاری یا همراهی کنند و در ساختن که ما را در رفتن

 

 


