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 12/3/2017                     م، نعیم بارز

 های متفاوت من بهنگاه 
 

 آقای سدید!« اول تکملۀ» نوشتۀ
   

گذرانم خیال میکنم با یک دوشگر  می را از نظر« دلیل این تغییر چیست» یبحث ادامههر بار که نوشته های سدید گرامی به 

وی  ،گام بر نداشتهمن سه هنوز آنهم با کسی که  چنان به سرعت و شتاب گام بر میدارد که  ،در گیر مسابقه شده امحرفه ای 

  آخر خط هم نیست. حتی به فکر ،ی را دنبال میکنم یا خیروهم نیست که و به فکر من است داشته میدارد پانزده گام بر
  

شاید من در برداشتی که از کلیسای آن زمان نموده ام اشتباه کرده باشم، » محترم آقای سدید می نویسند:صفحه اول  - کته یکمن

ولی هر چه فکر می کنم قادر بدان نمی گردم که چیزی را که نشان از برخورد عقالنی کلیسا با قضایای یاد شده در باال در آن 

ه با ذکر یکی دو مثال از برخورد عقالنی وجود داشته باشد، در آن دوره کشف کنم. از شما محترم بسیار دوستانه توقع دارم ک

 کلیسا با مسائل یاد شده در آن عصر، مرا از اشتباهی که نموده ام بیرون کنید. 

به فکر شما عزیز کلیسا کم و بیش یک هزار سال پیش با همه این مسائل عقالنی برخورد می کرد، ولی به فکر من اگر برخورد 

یت و آزادی و احترام به حقوق عموم مردم و بر بنیاد معرفت می بود، هیچ وقت آن همه عقالن کلیسا با قضایای فوق مبتنی بر

وسائل وحشت انگیز شکنجه های ظالمانه، مانند "گاو برنجی"، "لولۀ تمساح"، "گهوارۀ یهودا"، "له کنندۀ سر" و... و انواع 

ج داشت و سوختاندن کم و بیش سی هزار زن سالخی هائی که در دوران قرون وسطی، به خصوص در دوران تفتیش عقاید روا

به توبه، با آن که نظرش در مورد کروی  به نام ساحر و... به وجود نمی آمد و در تاریخ ثبت نمی شد. آیا وادار کردن گالیله  

ن اندنیکوس؟ و یا سوخت بودن و حرکت زمین درست و صواب بود، از روی عقالنیت و معرفت به حقیقت بود؟ یا تکفیر کوپر

برونو ها و کارنسکوها و وانینی ها و خفه ساختن ده ها هزار انسان در آب و به دار کشیدن ها و... از روی خردمندی  جوردانو

طفلی به خاطر گناه اولیۀ آدم قابل توجیهی عقالنی می باشد؟ یا فروختن جا در بهشت؟ یا  بود؟ یا اعتقاد به گناه کار بودن هر

م هر کاری که قصد انجام آن را داشت )گویا او از نتیجۀ کارش قبل از پرداختن بدان با آن که "علیم" راضی شدن خدا بعد از انجا

 «و "خبیر" است، هیچ آگاه نبود( و...؟
 

امالً ککلیسای خود رأی و مستبد که در تعقل گرایی دینی و غیر دینی »محترم آقای سدید شما در بخش اول نوشتۀ خود گفته بودید 

ه می بینم کیر زناگمن خود را و تکرار می نمائید از گذشته این نظر خود را هر بار مشرح تر .« در آن دیده نمی شد . . نشانی 

 به آن بپردازم.

و  کمونیست و فاشیستمسلمان، یهودی و یا پیرو مکتب ، چه عیسویهرچه باشد انسان دین با درک اینکه باز هم باید گفت: و 

انسان از دیگر زنده جان های روی زمین  باشد از آنجائیکه مهمترین مشخصهو مقامی کار در هر و ینی معتقد به هر دین و آئ

فات با همه صنیز و کاتولیک ها . هر جرم و جنایتی را مرتکب شده باشد. بنام انسان شناخته میشودولو عقل او است، بنابران 

 عقالنیت هستند.دارای عقل و  ۀشدزشت و بد شان در زمرۀ انسان محسوب 
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دبی، هر نوع دانش پیشرفته علمی، هنری و ادارای  هیتلریالمان موسولینی و نازیزم پیرو ایتالیا که فاشیست های شاید بپذیرید  

مرتکب وحشتناک ترین جرم و جنایات کوه های آدم سوزی ایجاد کردند و در دنیای معاصر بودند ولی با آن همه درک و دانش 

 آنها را، فاقد عقل و عقالنیت دانست؟میشود پس آیا با آن رفتار و کرداری که از خود نشان داده اند  .ددر حق بشریت شدن
  

ستور دالمان که پشت سر هیتلر ایستاده بودند و میلیون ها نفر المانی از هر مردم و اکنون می بینیم همان  نه البد خواهید گفت

دمات که خهستند و زنده باد هیتلر میگفتند، امروز همان مردم از جمله انسان های خوب جهان کردند جنایت بار هیتلر استقبال می

 . انجام میدهندشان و در سطح جهان خود در کشور به نفع همگانی خوبی 

به ه ردتغییر کرفتار و کردار شان با انسان های دیگر نیز سیاسی دور شده اند دینی و همین طور کاتولیک های که از حاکمیت 

 .ی را در پیش گرفته اندبهترو کار های اخالقی فقرا کمک های مادی میکنند 
  

ریحاً نمیدهد که ص شما اجازهه گرچه غرور تان ب ،ایدمحترم آقای سدید نوشتۀ تان میرساند که باالخره به اشتباه خود متوجه شده 

حد اقل لم که خوشحالذا دید « کامالً سیاه و یا سفید»اید که نباید هیچ چیز را به یک نحوی گفته به اشتباه خود اعتراف کنید ولی 

 .کردبحث بر یک نکته را  حل شده و پایان یافته تلقی میتوان با این ابراز نظر 
 

قالنی عدرست است که هیچ دینی با این همه مسائل )برخی تا همین اکنون( برخورد »سدید می نویسند: آقای محترم  – نکته دوم

خصوص مسلمانان در آن دورۀ خاص این واقعیت را نمی توان نادیده گرفت که با اندیشمندان و عقالء با  نداشته است، اما در

سعۀ صدر پیش می آمدند. خرد خانه ها و کتابخانه ها و مراکز تعلیمی و تحصیلی و علمی می ساختند و در پی توسعۀ آن ها 

حققین و صاحبان حرف و فنون را حمایت می کردند. مأمون، خلیفۀ عباسی، یعنی باالتر ترین بودند و علماء و دانشمندان و م

مرجع دینی، براساس نوشته محمود ایوب از پوهنتون تمپل، اولین کسی بود که "نخستین موسسه ی آموزش عالی در جهان اسالم 

پیش، اروپا بنابر صد ها نوشته از صد ها مؤرخ  صد سال 12و غرب را بر پا کرد." زمانی که او به قدرت رسید، چیزی کم 

و محقق و دانشمند در تاریک ترین دوران حیات خود، بیشتر به دلیل تشبثات کلیسا در امور زندگی جوامع اروپائی، قرار داشت. 

را باال برد؛ مجلسی مأمون، خالف آنچه در اروپا رواج داشت، به دانشمندان و اهل علم و کتاب و قلم ارج می گذاشت؛ مقام آن ها 

ها تشکیل داد که خود نیز با عالقۀ فراوان در آن ها اشتراک می کرد؛ و همانطور که گفته ای بحث و گفتگو در دربار برای آنبر

 «رداختانست به ترویج علم و دانش پتومندان و تشکیل کتابخانه ها تا میتعلیمی و تحصیلی و گردآوردن دانش زشد با ساختن مراک
  

زیرا  ،اسالم نیستدر مقایسه با کاتولیک و خوش رفتاری  یرم آقای سدید بحث من در دفاع از عیسویت و نشان دادن برترمحت

ها آن دملکرع اگر بعضی تفاوت ها در روایات و .به یهودیت میرسدعیسویت چه چه اسالم و منشأ هر دو دین سامی میدانیم که 

 بودنخوب یا بد و یا نه در در ذات انسانی آنها نه  ،جغرافیایی و اجتماعی بوده وجود داشته که دارد ناشی از شرایط تاریخی

 .دیگریه شان نسبت بدین 

در را حاکمیت های عباسیان و بخصوص مأمون « طالئی»و دوران نب مسلمانان جابرتری قایل شدن در موضع اینکه شما 

لمان و مسشخصیت های بعضی به پیش گرفته و از ان و حاکمیت های ناجور تاریخ گذشته کاتولیک ها در غرب برابر عیسوی

حاکمیت های اسالمی نسبت به حاکمیت های  هکفر شاهد می آورید تا ثابت کنید که در یک دوران چند صد سالدانشمندان جهان 

خرد  ودین اسالم منطق میخواهید برتری واقعاً آیا  یخواهید ثابت کنید،چه چیز را منمیدانم  .بهتر بودهه ها کاتولیک در آن دور

 ؟ جوامع اسالمیرا نشان دهید یا برتری و قابلیت شخصیت های را در مسلمانان 

شرق و چه سرزمین نژاد و در هر قوم و قبیله و معرفت یاد گیری و کسب هر نوع علم و استعداد این را همه قبول داریم که 

غربی جاهل و عقب مانده انسان باعث شده که به گفته شما  یکدام عامل اساسکه غرب و افریقا وجود دارد. بحث من در اینست 

 جهان اسالم به دور مانده است؟از آنچه غرب بدست آورده چرا امروز به همه چیز رسیده ولی  ،گذشته
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 در جهانبلکه آنچه تفاوت های را که امروز  ،نمی بینم تعیسویدر مقایسه با دین کدام برتری من اسالم دین ماهیت در مورد 

 و عامل عقب ماندگیاست که منشأ آن یونان بوده میدانم همان فرهنگ و سیاست غیر دینی  ناشی ازبینیم می غرب پیشرفته 

خود را از زیر بار نتوانسته اند ان اسالم جهکه تا کنون مردمان یابم همان فرهنگ و سیاست بسته دینی می را در جهان اسالم 

 آن بیرون آورند.غرای محمدی شریعت به اصطالح 

خود تان بهانه قرار داده در یک بحث تبلیغی میخواهید به دفاع از اسالم « دلیل این تغییر چیست»اگر نقد مرا نسبت به نوشتۀ 

ند. اگفته روشنفکران دنباله رو آنها خلق کرده اند و به اصطالح روحانیت و ست هاو امید کاذبی که قرنخوش را ها دل مسلمان 

 .، بزنیداگر بخواهید در این جهت بیهوده قلم بزنیدشما هم  .روزی آفتاب جهان تاب اسالم بر سیاهی و کفر غلبه خواهد کرد

  .حیف بر انرژی و دانش تان اما 

جاهای از نوشته تان در بعضی . فقط منطقی شما چنین نیستعمق درک که بخوبی میرساند  تانهای نوشته  ،نه قهر نشوید

و تعریف  در بغداد مامون خلیفۀ از خرد و دانش مسلمانان و بعضاً حاکمیت های اسالمی چون حکومت های عباسیان و طوری

سر است ممکن و میسالمی انظام افراد نخبه در انسان فکر میکند شما باور دارید هر نوع پیشرفت از طریق که  ،میکنیدتوصیف 

 .قرار گیرد شرأسکه فردی چون مامون در اینشرط  به

نشان داده است که با خوش هم بلکه در همین صد سال اخیر چندان دور در فاصله نه جهان اسالم و افغانستان مگر این را تاریخ  

  ممکن نیست.رئیس جمهور تره کی و داوود خان چون امان هللا خان، افرادی های و صدور فرمان نیتی 

"باز می گردم به بغداد، تا این نکته را روشنتر کنم. مامون ــ خلیفه قرن نهم ــ یاد تان هست؟ »نکته سوم از محترم آقای سدید: 

از همه مهمتر، خداشناسی مامون، بر اختیار همه  او به قرائتی از اسالم معتقد بود که اندیشه عقالنی را گرامی می داشت...

تفکر عقالنی: خالف ید داشت. بسیار خوب. اما همین آدم دست به کار غریبی زد که هم مغایر اختیار بود و هم انسان ها تاک

دستور داد همه ی مقام هایی که با قرائت خودش از اسالم مخالفند، تفتیش عقیده بشوند. عده ای از مخالفان را به زندان انداخت 

 «و گروهی را هم داد تازیانه بزنند..."
 

در بغداد چنین چیزی روی داده تنها که در تاریخ  یکهزار و چهار صد ساله اسالم بوده  یاولین بار این آیاترم آقای سدید مح

ک یعامل اصلی چه بوده که لیک  ،است ه نحو دیگری چنین رویدادی صورت گرفتهمنتها بنخیر در بسا جوامع اسالمی  ؟است

  نمی خواسته؟ شمی خواسته ولی مردمخیر و سعادت مردم را  ،فردی در رأس قدرت

منطق و فرهنگ  وشده و متمرکز عجین مردم طول سال های متمادی در تار پود در به باور من این همان جهل دینی است که 

 وی راسر انجام مامون و خوش رفتاری ترقی خواهی سیاست با  مخالفت دررا ساخته است که با این خصوصیت مردم اصلی 

ی را زندانه ای عد تازیانه زند،را  ه ای عدمنفی عمل او نیز با توصل به  ،تا با همان عصبانیت ناشی از دین خویید نوا میدار

سازد که خود نیز در آن خون و خون بار و خشونت دچار خشم چنان را جامعه  در نتیجه و تعدادی را هم به قتل رساند ونماید 

 خشونت غرق شود.
 

روحانیت بر سر اقتدار در اروپا با جامعۀ روحانیت بر سر اقتدار در سرزمین های اسالمی را باید به )فرق جامعۀ نکته چهارم: 

دقت مالحظه کرد! در یکی مردم برای آن سوزانده می شوند که عقالنی فکر می کنند و در دیگری برای آن تعقیب می شوند و 

د. عقالنی داشته باشن می دهند که حاضر نیستند با قضایا برخورد به زندان می روند و تازیانه می خورند و جان شان را از دست

 ببینید فاصله وسیع و غیرقابل باور میان دو نظر و دلیل دو برخورد را!(

ر از آنجا به دیگآسیای میانه و سوریه به روم و اروپا بیرون نیامد، از  ۀدرون فرهنگ جامعبلی سدید محترم: دین عیسویت از 

 بیشترین زمین ها در ومتمرکز بود  مفیودالیزرفته بود و در غرب که نظام اقتصادی، سیاسی اجتماعی های اروپائی کشور

ً نها ،تصرف کشیش ها بود ب که از اما مردم غر ،داد آسیایی بر مردم تحمیل کنندبتالش داشتند دین و سیاست را به روش است یتا

تحمیل ر اروپایی ها برا استبداد آسیایی تفکر دینی و آن  اثیر پذیرفته بودند، روحانیت غربی نمیتوانستفرهنگ و سیاست یونانی ت
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اثر مخالفت مردم و تضاد منافع میان قدرتمندان و رشد تدریجی تجارت و صنعت دسته بندی های را نتیجه به نماید. چنانکه در 

شد و  تقسیمپروتستان، اورتودوکس  ،کاتولیکپارچه نجام عیسویت به سه وجود آورد که سراه در درون روحانیت و حاکمیت ب

   بعد ها کار سیاست هم از دین جدا گردید.
 

فرق دیگر این بود که کلیسا بین خدا و انسان با مطرح کردن پاپ فاصله ایجاد می نمود و »نکته پنجم محترم سدید می فرمایند: 

 «دا و تک تک انسان ها از بین ببردایجاد ارتباط بین خاسالم، می کوشید این فاصله را با 

 و هنوز هم میراند رانده هدف در هر دو جا یکی بوده، در آسیا زیر نام خدا نماینده خدا بر انسان فرمان میمحترم آقای سدید: 

در آسمان  زیر نام خدا به صورت کاذب همین است  شبد تر ،مستقیماً انسان فرمان روایی می نموده است. از بداروپا در  لیو

م مردو صدای دست ین حالت همین است که فکری و استثمار جسمی نمود. بدتر با هزار چال و نیرنگ استعمار رامردم   هفتم

 به خدای پنهان در آسمان ها نمیرسد.
  

جرأت و تا هنوز افغان ها ما در جهان اسالم و بخصوص مردم غرب به آن رسیدند و  اینکه چرا کاری را که دو صد سال قبل

 ترس ازهمان علت بی تردید به قول دوکتور آرامش دوستدار  .حتی در همین دنیای آزاد غرب نداریمجسارت گفتن حرفش را 

طح تحصیلی س که درستند کسانی هوفور می بینیم  به ،استی مدعیان روشنفکربه اصطالح  تحصیل یافتگان وخوئی دین و دین 

که اکثراً در فکر منافع شخص و خانوادگی خود بوده . . . حقوق و سیاست و انجنیر و دانشمند چه و چه دوکتورای   ی مثالً بلند

 «خدای بیدردی»به اصطالح مجال و فرصت دیگری هم کس به انجام نمیدهند بلکه خود کاری در جهت روشنگری مردم تنها نه 

انستان که هر در افغانی با این حال وای بحال کس. و کنندصادر می  راتکفیر تفوراً حکم تا لب به گفتن گشایی و نمیدهند گفتن 

ندارد خود را با مجاهد برابر  حقکس که هیچ کس هیچگاه میدهد به تلویزیون ظاهر شده اخطار  فهفته عبدالرب رسول سیا

   «خداستو بنده خاص مجاهد کامالً انسان برتر »صراحت گفت: به و در هفتۀ که گذشت  تصور کند،
 

فرق دیگر توصیۀ سخت کوشی در دین اسالم است، که با تأسف روحانیت منحط مورد حمایت ) چنین آمده است:نکته ششم 

دینی که ضد عقل شاهان، که از اوتوریتۀ خاصی در جوامع اسالمی برخوردار بودند، خالف روحانیت مترقی که می گفت : "

آن زمان و نه امروز، آن را جدی نگرفتند، زیرا با سخت کوشی و رشد فهم و دانش "، هیچ گاهی، نه در است، طرد کردنی است

 انسان ها، هم قبر روحانیت منحط کنده می شود  و هم قبر حامیان کوچک و بزرگ و رنگارنگ آن ها.(
 

و  ندنیست دیگر مترقیآنها کنند  شند که در چوکات دین تبلیغ میر تان از روحانیت مترقی کسانی بااگر منظو محترم آقای سدید: 

ی . بلکه یک انسان آگاه و مترقدنشو دیگر روحانی گفته نمیآنها د نکن راه و روش تحول و ترقی را تبلیغ میاگر خارج از دین 

 است.

گران و دهقانان، کارمردم افغانستان سخت کوش ترین مردم روی زمین اند، من حماالن و  در مورد سخت کوشی باید بگویم

در پاکستان و ایران کار و زحمت می کشند. من محصل افغان را  ،دیده ام که چگونه با سخت جانی در کشور خود راکشورم 

نوری صاحب گرامی در سن باالی آقای ، همین هخواند دیده ام که در زیر نور چراغ های صحن پوهنتون شب ها درس می

الوه عو بیش از دوازده ساعت در شب و روز کار میکند که ت اسپانزده سال بیش از  هامریضبعضاً هشتاد سال با تن خسته و 

  به نشر رسد. نوشته های دوستان صفا و زیبااز مقاله نوشتن و کتاب تألیف نمودن میکوشد 

که تا هنوز در هیچ کشور روشنگری جنبش یک بوجود آوردن توان که آرزو دارم تان مثل خود کسانی از باید سخت کوشی را 
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