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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله من يو خپله لي، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئکنه له رالي

  

ه                                                                                                     وحيد مژده :ليکوال   ٢٤-١٠-٢٠١٠  ني
  

  نقدی بر نقد سيستانی
 

اکنون هرکسی که حرفی برای گفتن .  فراوان به ارمغان آورده استت تکنالوژی ارتباطات با خود فرصت هایپيشرف
تکنالوژی معلوماتی روح آزادی خواهی را . دارد، می تواند آنرا از طريق سايت های انترنتی با ديگران شريک سازد

اين تغيير در حقيقت فرصتی بسيار مغتنم برای نقد . رگ را در اين عرصه پی افگنده استتقويت نموده و انقالبی بز
  .علمی فکر و انديشه است

 اتهام و حتی فحش و ۀتبادلدر سايت های انترنتی ما افغانها از اين فرصت بيشتر برای اما با  دريغ و افسوس که 
، کاری دشوار و خالف معمول که ذهن ها به آن عادت کردهبه همين دليل سخنی .  همديگر استفاده می شوددشنام به

  .فتنه خيز شده است
. يکی از شيوه های ساده در نقد نظريات ديگران همانست که بجای پرداختن به سخن شخص، بايد به خودش حمله کنيم

ساختن ديگران به نقد که اصال نقد نيست، ساده ترين کار برای خاموش ساختن طرف مقابل و وادار در اين شيوه از 
  . نفرت داشتن از وی است

تهجن تر از همه مسرزفکرت چيست؟ تا زبان به سخن بگشائی، نخست از همه می پرسند که حزبت کدام است و ط
، بعد بدون اينکه منتظر بمانند و فرصت دفاع به تو بدهند.  که پای قوم و تبار را هم به اين ميدان می کشند اينست
انی خودت  پيشاوت می نشينند و برچسب هائی را که آماده در خورجين دارند بر می گيرند و بران در مقام قضخودش

 و خلع سالحت و سخنت می چسپانند و سپس شادمان از اينکه هم ترا شناخته اند وهم خاستگاه طرز فکر و سخنت را
 و  از خود شان نيز با نثار فحشردهند و راضی از اينکه عده ای کم مايه تپيروزمندانه عربده  سر می ، کرده اند

  .  جاهالن جاهالن باشندۀستود از اينکه غافل.  را می ستاينددشنام به طرف مقابل، پيروز ميدان
ت خطرناک اين بيماری از اين جه.  با گوهر فکر آزاد و روح علم بيگانه است،اين گونه برخورد با طرز فکر ديگران
 بودن و امروزی بودن بر چهره دارد اما در حقيقت زهری گذشته و يا انقالبیاست که نقابی از دفاع از افتخارات 

  . دارد انسانۀيش انداست که با عسل در آميخته و شرينی کشنده ای برای قتل
 من بلکه ۀگفت به نقد گفته های من پرداخته است که در حقيقت نه آقای سيستانی در جواب دوم خويش به همين شيوه

ار است اما چون نمی توانست حرف غبار را نادرست بخواند، راه آسان را در اين ديد که به من حمله  مرحوم غبۀگفت
گوئی و کند به اين معنی که آنچه که غبار گفته ممکن است درست باشد اما تو از روی غرض اين سخنان را می 

 و انفجار در مسجد سئله را با انتحاراين م  حتی روانکاوی پرداخته و خويش بهۀنوشتوی در .  ديگری داریۀانگيز
  . رابطه داده است

ه لقب کانديد اکاديمسين را با نام  اين اتهام به من از جانب کسی ک. دگم متهم کرده استۀعقيدسيستانی مرا به داشتن 
يا بعضی ها فکر می کنند که عقايد مذهبی .  دگماتيسم يک روش است نه نوعی عقيده. عجيب استخود يدک می کشد

 آزاد می خوانند که اين خود يک ۀيشعقايد مکتب رقيب دگم است و در مقابل عقايد خود را غير دگم و برخاسته از اند
 انديشه هاست که می  دگم يا غير دگم و آزاد نداريم بلکه گرايش روش در نقد و تحليلۀعقيدما . نوع دگم خردکش است
  . باشدتواند دگم و يا غير دگم

  :ی شما می توانيد دو گونه برخورد داشته باشيدو طرز فکربا هر نوشته 
در اين .  که ايجاب روش علمی همين استنخست اينکه  محتوای نوشته را با معيار های علم، عقل و منطق می سنجيد

  . ديگر شما دنبال انگيخته هستيد نه انگيزهۀبعبار .ش شما به محتوی سخن می پردازيدرو
 يعنی طرف مقابل هرچه گفته گماتيسم است د پيروی از روشتر و تبليغاتی تر است همانااما روش دومی که ساده 

ن وی  سخ، معيار حق وباطل،وابستگی های نويسنده می پردازيد که در اين روش جستجوی  بهغلط گفته و بعد
روش . جو کردنويسنده جست... ، قومی، طبقاتی وابستگی های حزبی درمحتوای سخنش نيست بلکه بايد حقيقت را

پيروان اين اگر نيک بنگريد، ارائه می دارد اما جامعه شناسانه ره دارد و در ظاهر تحليلی دومی نقابی فريبنده در چه
 فقط می خواهند  و در فرار از مواجهه با تحليل منطقی يک سخن،روش زحمت تحليل سخن را به خود نمی دهند
سپس به اين صدور حکم می پردازند که  است ودام دسته و طبقه مربوط بدانند که کسی که اين سخن را می گويد، به ک

 چرا چنين نوشته که نه تنها بد . صاحب اين سخن از عقده اش برمی خيزد بنابراين اصال ارزش شنيدن را نداردۀعقيد
  .بايد سانسور شود  هرچه که من نمی پسندم بد است و!بلکه بدترين است به نشر رسيده است

.  حربه ای است برای عقيم ساختن فکر و انديشه يک فکر مهم است نه خود فکر،ۀانگيز تحليل که در آن اين روش در
 انسانی اگر در برابر  اين روش سپر بياندازد، تسليم شود و به تکرار مکررات بسنده نمايد و از فحش و دشنام ۀانديش
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 نخواهد يافت زيرا اگر کسانی  در اين عرصه رادن نو مجال مطرح شۀنکتهيچ .  به هيچ جا نخواهد رسيدبهراسد،
 جرئت اظهارش را نمی کنند در حاليکه ، هواداران روش های عقيم دگماتيستیۀحمل  نوی هم دارند، از بيمحرف

  .حيات يک جامعه به پويائی فکر و انديشه در آن مربوط است
ن تو به فالن طبقه يا گروه مربوط هستی بنابرين وقتی کسی بجای تحليل علمی و منطقی نظر شما به شما بگويد که چو

خردمندی را که در  :سعدی می گويد تو از روی فالن عقده است، در برابرش چه می توانی بگوئی؟ ۀعقيد و سخن
 . و بوی عبير از گند سير فرو ماند دهل برنيايدۀغلب اجالف سخن ببندد شگفت مدار که آواز بربط با ۀجمل

يتی از سعدی در جدال وی با مدعی در بيان توانگری و درويشی می پردازيم که با سخن قبلی وی در در اينجا به حکا
  :تضاد می نمايد

يکی در صورت درويشان نه بر صفت ايشان در محفلی ديدم نشسته و شنعتی در پيوسته و دفتر  شکايت باز کرده و 
ن را دست قدرت بسته است وتوانگران را پای ارادت ذم توانگران آغاز کرده و سخن به اينجا رسانيده که درويشا

  ... نعمت بزرگانم اين سخن سخت آمدۀورد مرا که پر...شکسته
  ...سعدی در اين بحث در صدد است تا با تمجيد از بزرگان، سخنان درويش را رد کند اما

 اسب فصاحت در ميدان يد وعنان طاقت درويش از دست تحمل برفت، تيغ زبان برکشدر حاليکه من اين سخن بگفتم، 
 گفت چندان مبالغه در وصف ايشان بکردی و سخنهای پريشان بگفتی که وهم تصور  بر من دوانيد ووقاحت جهانيد و

 مغرور، معجب، نفور، مشتغل مال و نعمت، مفتن جاه و ثروت که متبکر ارزاق، مشتی ۀخزانکند که ترياقند يا کليد 
گفت غلط گفتی . گفتم مزمت ايشان روا مدار که خداوند کرمند...  نکند الی به کراهتسخن نگويند اال بسفاهت  و نظر

مالی به مشقت فراهم ...  آفتاب اند و بر کس نمی تابندۀچشم درمند، چه فايده؟ چون ابر آذارند ونمی بارند و ۀبندکه 
ت وقوف نيافته ای اال بعلت گدائی گفتمش بر بخل خداوندان نعم... آرند و به خست نگهدارند و به حسرت بگذارند

گفتا . وگرنه هرکه طمع به يکسو نهد کريم و بخيلش يکی نمايد، محک داند که زر چيست و گدا داند که ممسک کيست
  ...نه که من بر حال ايشان رحمت می برم، گفتم نه که بر  مال ايشان حسرت می بری گفتا ...می گويمهبه تجربت آن 

  .دشنامم داد سقطش گفتم گريبانم دريد زنخدانش گرفتم... نماند و ذليلش کردمتا عاقبت دليلش ... 
  او در من و من در او فتاده
  خلق از پی ما دوان و خندان

  انگشت تعجب جهانی
  از گفت و شنود ما بدندان

  ... اين سخن پيش قاضی برديم و به حکومت عدل راضی شديمۀمرافعالقصه 
خاص از زبان درويش به مذمت اهل ثروت پرداخته و کاستی های آنان را برمال می سعدی در اين حکايت با مهارت 

 به شيوه ای از او. اما شيخ در اين حکايت هدفی ديگری نهفته دارد. سازد که خود در آن ماجرا مدافع اهل ثروت است
 عينی خود شکوه از اهل کرم دارد ۀتجربدرويش از روی . بحث و نقد می تازد که عقيم است و ره به جائی نمی برد

درويش .  تو از اهل ثروت ناشی از همان انگيزه استۀعقداما سعدی به او می گويد که چون  تو گدا هستی، پس اين 
ی برم اما دليل سعدی اينست که چون تو خود گدا هستی پس بر مال ايشان می گويد که من به حال اهل نعمت رحمت م

 در اين بحث که انگيزه را بجای انگيخته نشانده است، درويش را ذليل کرد سعدی شادمان از آنست .حسرت می بری
ه حيرت می  و مردم را ب، موی از سر وريش هم می کنند اين  بحث همانست که دست بگريبان هم می زنندۀنتيجاما 
 هردو برای فيصله نزد قاضی می ناچار.  که به نتيجه نمی رسدندازند که سرانجام بحثی به اين شيوه همين استا

   ....روند
البته مقصود من از اين حرف اين نيست که انگيزه هيچ نقشی در موضع گيری يک فرد ندارد اما در بحث علمی، 

بعنوان مثال بانکی با . و انگيخته در زندگی ما هميشه پيش می آيدموضوع انگيزه . کسی دنبال انگيزه نمی رود
تبليغات بر من اثر می گذارد تا پول در آن بانک بگذارم به اين اميد که از جايزه های نقدی و غير نقدی آن چيزی هم 

  . سوء مديريت دچار افالس و ورشکستگی می شودۀنتيجتصادفا اين بانک در . به من برسد
. راض به سوء مديريت بانک که موجب اين مشکل برای سپرده داران بانک شده است مقاله ای می نويسممن در اعت

اکنون اگر کسی به دفاع از دست اندرکاران بانک در جواب من بنويسد که تو بخاطر حرص و آزی که داشتی پولت 
ال که چيزی بدست نياورده ای اين حتما خوشخال می شدی و حااگر جايزه بدست می آوردی . را در اين بانک نهادی
 مالی ديده ای حرص و مال دوستی خودت است که انسان طماع و آزمند ۀصدمدليل اينکه تو . گونه حرف می زنی

که کسی به داليل من برای سوء مديريت بانک گوش نمی دهد و خودم  در اين صورت من چه می توانم بگويم .هستی
  وم می داند؟را مسئول زيانی که بايد متحمل ش

 را به اين دليل که انگيزه اش درست نبوده مورد طرد و ترديد قرار دهيم، به بن بست عظيمی بر اگر ما نظر يا سخنی
مثال می دانيم که يکی از عوامل يافتن راههای جديد بحری و يافتن سرزمين های جديد در قرون گذشته . می خوريم

 اين کار غير ۀنگيزپس آيا به اين دليل که ا. ای استعمار گر بوده استاستعمار و حس توسعه طلبی نامشروع کشور ه
  انسانی بوده است، بايد اين دست آورد ها را يکسره رد کرد؟
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 بسياری از اختراعات می تواند تمايل مخترع به بدست آوردن پول بوده باشد اما آيا اين انگيزه می تواند از ۀنگيزا
  اهميت کار وی بکاهد؟

که توسط مارکسيست ها بکار گرفته به گرايش منفی ای اعتراض دارد ) و دشمنايش باز ۀمعجا(ر در کتاب کارل پوپ
جامعه شناسی . شده است و آن عبارت است از تمايل به افشاء انگيزه هائی که در پس اعمال آدمی پنهان شده اند

 يک ۀانگيزبا روانکاوی و ن گروه می خواهند اي. متعلق به همين گروه از فلسفه هاست) يا انديشه و طرزفکر(معرفت 
علت مقبوليت اين شيوه در اين است که بکار . نظر، به زعم خودشان بی معنی بودن نظريات مخالفان را برمال سازند

  . بستن آن آسان است وبکار گيرندگان آن شادمان از اين می شوند که انگيزه سخن طرف مقابل را شناخته اند
چندان  که شادمانی پيروان اين گرايش  جديد خوانده است ومعتقد استۀشيو گرايش را دگماتيزم بهکارل پوپر اين 

  . مباحثات نمی شدندۀهم ويرانی بنياد عقلی ۀمايضرری نمی داشت اگر اين روش دگماتيستی 
ی بنيادی قايل است و فرق) که آنرا روانکاوی می خواند(پوپر ميان نقد و رفتن بدنبال انگيزه در مطرح شدن يک نظر 

 مورد نقد نهفته اند يا ۀنظريدر نفس می نويسد که نقد و سنجش هميشه عبارت است از نماياندن تناقضاتی که يا 
گماتيسم که به روانکاوی می پردازد، می اما يک پيرو روش د. اقعيات تجربیتناقضات بين آن نظريه و برخی از و

ی از سرخوردگی منتقدان است وبا اين گونه موضعگيری، از پرداختن به گويد که همه اعتراضات و ايرادات ناش
  ....بحث در مورد نظريه مطرح شده طفره می روند

هواداران مارکس نيز به همين روال عادت کرده اند که عدم موافقت مخالفان خود را در قالب يکسو نگری طبقاتی ... 
. به ايدئولوژی فراگير مخالفان نسبت می دهندم مخالفت مخالفان را ه) ارباب جامعه شناسی معرفت(آنان تبيين کنند و 

  ...منجر می گردد... اما مسلم است که اين روش ها بنياد بحث عقلی را ويران می سازد و سرانجام به ضد عقل گرائی
 اعتقادی او اما اصل. مارکس عقل گرا بود مانند سقراط و کانت اعتقاد داشت که خرد پايگاه وحدت بشريت است... 

  .دراين باب که معتقدات آدمی را منافع طبقاتی متعين می سازد، افول اعتقاد او به خرد را شتاب داد
و  "مارکس و حريت جامعه شناسی او"تفصيل نظرات پوپر را می توان در همان کتاب بخصوص در فصل های ( 
  ) خواند" غيبی و عصيان عليه عقلۀفلسف" و "جامعه شناسی معرفت"

 نسبيت انشتين مخالفت کردند و آنرا ناشی از گرايش های بورژوازی دانستند و در ۀنظريمارکسيست ها حتی با 
 . تکامل توافق نداشتۀنظريهم با نظريات علمی به اين دليل به مخالفت پرداختند که با برداشت آنان از گری موارد دي

  : ياران مارشال تيتو می نويسدميلوان جيالس از
يا اجتماعی ويا ترقی  گونه ارزش علمی وارکس و انگلس انديشه های معاصران خويش را مردود خواندند و هيچ م... 

" دانش بورژوازی" اين انديشه های معاصران خويش را دربست ۀهمخواهانه برای نظر های آنان قايل نشدند، بلکه 
به ويژه يک عامل به منبع . ديده ها باقی نگذاردند جدی در شناخت پۀحثناميدند و بدين روال از پيش جائی برای مبا

 بی طاقتی ايدئولوژيکی کمونيسم بدل گشت وآن معتقدات مارکس و انگلس بود که براستی از نظر محدوديتهای ۀهم
هر دانشمند، متفکر و يا هنرمند، مارکس و انگلس به اين باور بودند که در ارزش يابی آثار . خويش شگفتی آور است

 ۀجبهبا تکيه به اين نظر کسی که به . وان ارزشيابی انديشه های سياسی او را جدا شمرد و از نظر دور داشتنمی ت
سياسی مخالف تعلق داشت هرگاه کاری و يا اثری ارائه می کرد تمام و کمال مردود شناخته می شد واصال مورد 

  )١٦٠ جديد ص ۀ طبق-ميلوان جيالس. (توجه قرار نمی گرفت
 مهد و خاستگاه دانشمندان بزرگی بود که با کشفيات خويش سهمی برازنده در پيشرفت قبل از انقالب اکتوبرروسيه 
هر نظر .  بشری داشتند اما پس از بقدرت رسيدن کمونيست ها ديگر مخترعين بزرگی ظهور نکردندۀمع در جاعلوم

 نظر طبقاتی مورد ارزيابی قرار می گرفت تا با مخالف قبل از اينکه مورد ارزيابی علمی قرار گيرد، در قدم اول از
  . کارگر در تضاد نباشدۀطبق به اصطالح دوران ساز ۀيشاند

پشت حصاری از پندار های غير  انسانی را دهها سال در ۀانديش  خرد وبه همين دليل می توان گفت که مارکسيسم
  .قابل دسترس معطل کرد

استالين که مليونها نفر را در .  فکر و انديشه محصور نماندۀعرصتنها در اما تاثير ويرانگر اين روش دگماتيستی 
آنان را محاکمه نکرد بلکه با اين داوری که گروه های خاصی از جامعه رسوب هائی از روسيه به کام مرگ افگند، 

مبوج گرفته تا رهای سرخ کا از خماين کار را. وجه دانست بورژوازی در ذهن دارند، اين کشتار ها را مۀمفکور
   ! انجام دادند حق به جانبۀچهرنسردی و  با خوهم های وطنی خود مامارکسيست

  
کم نيستند کسانی که چون سيستانی می انديشند و می . واب به سيستانی نيستط جمنظور من از نوشتن اين سطور فق

   ...نويسند
 


