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 02/06/2018              هاشم سدیدسید

 چه وقت مردم سکوت می کنند؟
، نوشته شود چه شخصی را مخاطب قرار داده اندکه فهمیده می ،یک هموطناین مختصر به جواب یک بیت از شعری 

نم. بیت کباشد، صرف نظر میدقت و تحلیل می، ارچند هر بیت قابل سائر ابیات شعربررسی و تشریح . از شده است

 : مورد نظر چنین است

 هر کس سخن حق نپذیرد به تعصب
 ساکت شدنت عین جواب است برادر

 

یا  ،به جای پاسخ به یک گفته یا نوشته در چه مواردی یک انسان بایدکه  مطلب را با طرح این سؤال آغاز می کنم

ز ا ،و مکانی گفتن ارجح ترین استزمان  و در چه ؛دسکوت کنا اعتراض و استدالل مخالف پیشنهاد و انتقاد، و ی

 !؟نگفتن

 مواردی که در آن سکوت الزم است:

 جواب ابلهان خاموشی ست"ان، همانطور که گفته اندسکوت در برابر ابله" :. 

 منطق، مانند دیکتاوران خودخواه و سپهداران خشمگین و از خودراضی و سکوت در برابر زورگویان بی

ه ـ جائی ک و دمدمی مزاج و یا اشخاص شریر، مفسده جو، شقی و بدزبان و بدعمل غیرپاسخ گو حاکمان پریشان حال  

 .ترس جان وجود دارد

  در برابر یک شخصیت دانشمند و عالم، به خصوص وقتی فهمیده می شود که سخن این شخص قرین به حقیقت

 است.

  می اندازد.ی را نیز به راه ئگفتن حرف حق نه تنها شنیده نمی شود، که بلوادر جائی که 

 آماده نیستند. حق حرفبرای شنیدن  به صورت کلی و به هیچ وجه مردم 

 مواردی که در آن سکوت الزم نیست:

 .با گفتن حرف حق جان انسانی نجات پیدا می کند 

 به چند انسان کوتاه و محدودیا کم و  ،گفتن حرف حق به سود مردم است؛ خواه تأثیر آن آنی و همه گیر باشد ،

 .واند به مرور زمان عمومیت پیدا کندمی ت ولی

 مردم در گمراهی قرار دارند و رهنمائی مردم یکی از واجبات می باشد. 
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 نابینا و چاه است". :وقتی بینی که" 

 مغبون واقع شده است. یوقتی انسان 

 ...و 

 بی خبریجهات در  از این واقعیت هیچ یک از ما نمی توانیم انکار کنیم که مردم ما از گذشته های تاریخی از بسا

که در رأس دل نسوختانده و یک مشت مفت خورمحافظه کار  این سیه روزگاران حال کسی به قرار دارند.مطلق 

 ی چند، از جمله سودجوییداشته اند به دالئلقرار فرهنگی مذهبی ـ ی دینی ـ تنکانون های سیا در رأس  سیاسیقدرت 

مردم گردد. مردم عمداً در نادانی و بی سوادی و بهروزی و آگاهی و دانش  کاری نکرده اند که منتج به باال رفتن سواد

  .و ضرر شان عمل می کند کسی به سود کاری به سود و به ضرر شان است و چه نگهداشته شده اند تا ندانند که چه

ال پیش مردم برای ند، ولی ما هنوز با داس، وسیله ای که هفت ـ هشت هزار سمردم سائر کشور ها به ماه و مریخ رفت

گندم از آن کار می گرفتند، گندم خود را درو و با گاو و خر گندم های خویش را به اصطالح "جغل" و با کردن درو 

نظام نه یک را از کاه جدا می کنند. نه کلینیک دارند و نه شفاخانه و مکتب و مدرسه و راه و سرک و  دمنشاخی گ

مناسب و نه خانه و نه آیندۀ  ینه کار و شغل و درآمد سیر. یپت و نه شکم یخدمتگزار. نه تن دولتمردان کارآمد و

 روشن. 

، و...ولوژی و کلون سازی و وسائل رهیاب و سالح های هوشمند عصر فضاء و انترنت و تکندر ما، هنوز هم مردم

و...  کردن خرمن و اسپار و داس  به کشت و زراعت و درو و با سر و پای برهنه و لباس چرک و مندرس، با بیل

از راه دور و یا از راه نزدیک باید به نحوی روی سینه اش  هر چند زمانی یکی خواری که مصروف هستند. ملت

 بنشیند و او را به همان راهی ببرد که منافع خودش ایجاب می کند. 

نبوده  به شکلی شکی نیست که برای رهائی از سلطۀ بیگانگان کوشش هائی صورت گرفته است، اما این کوشش ها

را که چنابود کند.  برای همیش و با یک اقدام هوشمندانه و با آینده نگریاست که تشبثات بیگانگان را برای همیشه 

ست و پنداشته شده ا مابرای بهترین فکر ،همه تجربه های خوارکنندههمان فکر ناقص بااز بنیان ناقص بوده و ما فکر

و تحول و  گونه تغییرر راستای شناسائی آنانی که با هرستای رو به کمال رفتن یا دهیچ کوششی برای تغییر آن در را

 اصالحات مخالف اند، صورت نگرفته است. 

سازد یا به دهنش زده اند و یا به نام اینکه ظالم است و فاسق خواسته نقص یا نارسائی را آشکار اگر خردورزی هم 

یا اینکه بنام ابله و نادان سکوت را در برابر آن ها کرده اند  او تحریک ردم ساده و فریب خورده را علیهم ،و فاجر

 توصیه نموده اند.

ۀ ما بدان سان که نیاز است، به استثنائی یک تعداد محدود خردورزان و روشنفکران روشنگری در جامعخردورزی و 

می خواهند پیشاپیش مردم به سوی   واقعاً روشنگر، که از معامله گری متنفر هستند و به جای دنباله روئی از عوام

ن خردورزان روشنفکر ز رواج پیدا نکرده است. مردم با همه کوشش های ای، هنوافق روشن زندگی گام بردارند

 عوامل رنج و و بنابر همین دلیل هنوز نکرده اند. شه ورزی آنگونه که ضرورت است خوبه تفکر و اندیروشنگر، 

 به درستی تشخیص ننموده اند. و فقر و بیچارگی خویش را نیز مصیبت و عقب مانی
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 و یا کوته فکر یا غرضمند حافظه کارخردوزی که مورد اهانت قرار می گیرد، چه گفته است که جامعۀ سودجویان م

 ش قهر و عتاب خدا را آرزو می کند؟!برای

هان، اگر واقعاً گمراه هستند و از اگمر به زعم شما به جای این کار با شکستن سکوت و بیان حقیقت به رهنمود این

 حقیقت بی اطالع، بپردازید، که هم خدمت به مردم کنید و هم صوابی در راه خدا. 

 درست است؟ و منطق عقلدین و از نظر آیا این کار از نظر سکوت کرد؟  در برابر خردورزان متجسس یدچرا با

کند. حال اگر یک خردورز بگوید که عزیزم زند. همچنان صحبت از عدم مین میکسی از نامتناهی، بطور مثال سخ

آیا در آن صورت ستی را اشغال کند، ه ۀاگر کسی یا چیزی نامحدود باشد، بی انتها باشد، یعنی حدی نشناسد، هم

 تواند وجود داشته باشد؟تیی )عدمی( مینیس

چرا  با کدام منطق نامتناهی می خوانید؟ ،وجود دارد، پس آن کس یا آن چیز را که نامتناهی می خوانید "عدمی"اگر 

 و نفوذ در این جا رسوخاین نامتناهی این عدم یا نیستی را اشغال نکرده است؟ و اگر اشغال کرده است و وجودش 

 ؟کرده است، چرا باید به نیستی، یا عدم معتقد بود

برای همه بائسته و شائسته است. من  جواب دارد. فهمیدن این موضوع جمله هزاران سؤال، که نیاز به، ازیک سؤال

ه کبه قول شاعر،  ،یا از روی تعصب و غرض یا دشمنیبه هر دلیلی که کرده باشم، یا از روی نادانی  این سؤال را

 . با اعتقادات مردم متهم نموده بودزمانی مرا به دشمنی 

ن متعهد و پاسخگو احساس از جانبی خود را در برابر مردم و خدا و رسول و دی شما شاعر محترم که نادان نیستید!

 هر انسانی پیدا شود، که می تواند در ذهن به این سؤال ،دارید قرار ادعای خود تان  چرا با آن دانشی که می کنید!

 جواب این سؤال چیست؟!نجات نمی دهید؟  پاسخ نمی گوئید و او را از این ابهام

از میان شنوندگان برخاست و از  جوانی چندی قبل در تلیویزیونی یک عالم دینی وعظ و نصیحت می کرد. دختری

یض و تندخوئی او را از آن جلسه خارج جناب واعظ سؤالی کرد. واعظ به جای این که به سؤال او جواب بدهد، با غ

 نمود. چرا؟ 

 همین قد که فردا یا روز دیگر و از طریال او پاسخ داده می شد، یا به او گفته می شسؤکدام کار درست بود؛ اینکه به 

 آن جلسه؟ از او کرد، یا بیرون کردنوعده وفا می به این ه خواهد شد وپاسخ داد سؤال شماه پروگرام ب

هم پدر و مادر و کاکا  شور ما صورت گرفته است. هم معلم، هم مال، هم شاعر، هم ریش سفید،ین کار در کقرن ها ا

 پیشنتیجۀ این گونه برخورد با مردم کنجکاو که خواهان حصول اطمینان بودند، مانند حضرت ابراهیم،  و ماما و...

و در نتیجه در  هبی بهره ماند ضو هوش فیا نشو تفکر و عشق به دا یاز خردورز که روی همۀ ما قرار دارد: ملتی

 منتهای خواری و بیچارگی به سر می برد.

 ت، از دادن پاسخ به آنعقالنی و مدلل و منطقی اس های شان تا چه وقت باید، به نام اینکه ابله هستند، با آن که سؤال

 ها شانه خالی کرد؟
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پاسخ بدان ها هستند، نادان نیستند. عمری را در اندیشه به  آنانی که این گونه سؤال ها را مطرح می کنند و خواهان

 سر کرده اند و سخنان شان مملو از مفهوم و معنا است! 

کسانی که این ها را نادان خطاب می کنند، باید بدانند که شاید یک تعداد افرادی مانند خود شان حرف شان را باور 

که از  ،می دانند که چنین پاسخ ها جز پا به پا کردن ،کران آن هاخالف همف ،اهل علم، عقالء و متفکرانکنند، اما 

 ی نیست. دیگر روی کوتاهی در یافتن پاسخ روی می دهد، چیز

سؤال باال نشان می دهد که ما ابله نیستیم. سؤال فوق از منطق استواری برخوردار است. دعوت مردم به سکوت در 

است؛ نه  منطقی نداشتن جوابو ن خاموشی است" حاکی از بی سوادی برابر این سؤال به حکم این که "جواب ابلها

 اگر چنین نیست، این گز و این میدان!! از روی علم یا حلم!

 

 

 

 

 


