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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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اسحق نگارگر

سخنانی در باره در باره مشاهده ،فکر و تجربه
کلمۀ"مفت" راهمیشه به خاطرداشته باشید اما نه برای اینکه چیزی از کسی مفت به دست آریدیا چیزی به کسی ُمفت
روش تحقیق علمی رابرای تان نشان میدهدبه طوری که (میم) مخففِ مشاهده
بپردازیدبلکه برای اینکه کلمۀ "مفت"
ِ
است و(ف) حرفِ اول فکر است و(ت) نیزحرف اول تجربه یعنی شما ازنخستین دروازۀ آگاهی که حواس باشد
باجهان برخورد می کنید.شباهت ها واختالفات رامی بینید.هردو را دردو کتگوری باهم می آوریدوحس کنجکاوی
اختیار خود
درشما بیدارمی شود واز خود می پُرسید:این چه چیزاست؟ چراهست؟چه زمانی به وجودآمده است؟آیابه
ِ
آوردن آن هدفی داشته است یانه؟ وباآن چیزهای
به وجودآمده است یا کسی آنرابه وجود آورده است؟وآیا دربه وجود
ِ
دیگر چه شباهت یا اختالف دارد؟ تعلیم وتربیۀ معاصرازهمین کنجکاوی آغازمی شود واین کنجکاوی برشاگردنهیب
ت نفوذ کننده پدیده های جهان رابنگرد وآنچه رادیده است تجربه
میزندکه خرافات را کناربگذارد وبا چشمان بازودق ِ
کند ودر پرتو تجربه حکم صادر کند وفرضیۀ خودراتا سطح حقیقت انکشاف دهدواگر پدیده مرکب است آنرا به
ث نظری وعقلی برای ما ثابت نمیکند که آب مرکب ازآکسیجن وهایدروجن
اجزایش تقسیم کند.به طور مثال قرن ها بح ِ
است که آکسیجن دراحتراق کمک می کند وهایدروجن خود قابل احتراق است اما اگردرالبراتوارتجربه کنیم اجزای
ترکیب دهندۀ آب را می شناسیم .واما کنجکاوی مارا به یک رشته پُرسش ها می رساندکه دست عقل وتجربه هردوازآن
سخ
خاص خودرا دارد .به طور مثال اگراززن ومردی عیاش وخوشگذران بپرسیم:هدفِ
کوتاه است وهرکس درآن پا ُ
ِ
سخ میدهندکه (حالی خوش داروعمربربادمکن!) ویا جهانگردی به نام شیخ سعدی
زندگی چیست هردوبه سادگی پا ُ
برای ما میگوید:

به هیچ یار مده خاطر وبه هیچ دیار که بروبحر فراخ است وآدمی بسیار
اینها مواردی است که دست عقل وتجربه ازآن کوتاه است واگر انسان باورداشت های خودراحقیقت مطلق تصور
کندکمربه دشمنی با دیگران می بندد واگر بیخداست میخواهدهمه خدا باوران راازدم تیغ بکشد وباهرچه نامش دین
است مخالفت می ورزد واگر دینداراست شعارش همین است که تخم کفر وبیدینی راازجهان براندازد واگربه یک
مالی بسیار متعصب بگویی:فرض کنیم که توتمام جهان رابه دین خودآوردی وبه زور شمشیر وتازیانه ریشۀ تمام
ت آن جهانی راازدست یک
گناهان را درجهان سوختاندی درحقیقت این جهان رابه روز محشربدل میکنی
وکار قضاو ِ
ِ
ت تو آمیخته به قهر وانتقام گیری است.دراین
قاضیی دادگر وعادل که خدا باشد می گیری وتوخود کسی استی که قضاو ِ
گونه مواردمصلحت دراین است که با موالنا ودیگر عرفا همنظر شویم که:

تا قیامت مانَد این هفتاد ودو کم نگردد مبتدع را گفت وگو
واز تعصب وسختگیری درعقیده جلوگیری کنیم که سختگیری درعقیده آن عقیده را به ایدیولوژی بدل میکند
وایدیولوژی غیر خودرا دفع می کند .ایدیولوژی مبتنی بر برتری نژادوزبان فاشیزم است وایدیولوژی مبتنی برمنفعت
یک طبقه یعنی کارگر کمونیزم است وایدیولوژی مبتنی بربرتری اعتقاد دینی بنیاد گرایی یا فندیمنتلیزم است .واما
حرفِ آخراینکه اگر حواس وعقل وتجربه هرسه درماندند آن وقت به منبع سوم آگاهی که وحی است میرسیم ومسأله
برسر این است که اگرما یک خردعالی وبرتررا که آگاهیی مطلق دارد وجهان را با قوانین الهی اداره می کند با
ِ
ت مطلق
ایمان به غیب که
اساس هر دین آسمانی وغیر آسمانی است پذیرفته باشیم نتیجۀ طبیعی همین است که آن ذا ِ
ِ
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ت خاطر
نسبت به جهانی که آفریده است
ناظر بی طرف نیست وراه یک زندگی معتدل را که هر فرد درآن به قناع ِ
ِ
پیامبران خود برای انسان نشان داده است ودلیلش هم این
برسد بدون اینکه به دیگران آزاروضرر برساندبه وسیلۀ
ِ
است که ما شکل ابتدایی وحی رابه صورت الهام واشراق درنزد هر انسان می بینیم واگر دل رازنبور کینه وتعصب
نگزد وانسان آیینۀ دل را از زنگِ انواع تعلقات بزداید به مقام عرفا میرسدکه الهام واشراق درزندگیی شان بسیار
متبارزمی شود .تواترروایت درمحیط های متفاوت نیز مارادر همین جهت رهبری می کند که از حضرت آدم تا
حضرت محمد(ص) همین یک پیام را تکرارکرده اندکه خدا(ج) ایشان رابه سوی خود خوانده وبه سوی یک زندگی
توأم با تقوی ،رحم ومروت رهنمایی نموده است ودراین موردبه گفتۀ کانت اگرپای رهروان به جایی نرسد دست
منکران هم به چیزی بند نیست وراه طلب همچنان بازاست یعنی چنانکه ابوسعید ابوالخیرمیگوید":کجاش ُجستی که
نیافتی ".در پایان سخن باید از ابن سینا نقل کنم که انسان را از تعصب در رد وقبول عقاید باز میدارد ومیگوید:

"دوری ُکن از اینکه ذکاوت وکیاست وتبرای تواز عامۀ مردم این باشدکه اعتراض کنی وهر چیز را
ب آنچه هنوز برای تو روشن نشده کمتر
انکارکنی.این سبکی وناتوانی است وتندروی تودرتکذی ِ
ازتندروی تودرتصدیق امر بی دلیل نیست.توباید به رشتۀ توقف چنگ بزنی،هر چند که استنکاروبعید
بودن آن داشته باشی .پس بهتر
شمردن آنچه شنیده ای تورا تحریک میکندمگر اینکه دلیل برمحال
ِ
ِ
است که امثا ِل این سخنان رادرحوزۀ امکان قراردهی تا آنکه برهان آنرا مردودسازدو ِبدان که در
طبیعت پدیده های شگفت انگیزی است ،وازارتباط میان قوای عالی فعّال وقوای سافل منفعل عجایبی
پدید می آید ( ".ابن سینا االشارات وتنبیهات متن عربی با ترجمۀ فارسی از دکتر حسن ملکشاهی گفتار سوم دربارۀ
عرفان وتصوف ص  )491نگارگر
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