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 ۰۶/۰۴/۲۰۱۵                                               هاشم سدید سید
 

                                                                                                

 زیبا بدخشان از عزیز، دوست

 
 جناب که زمانی از ها، سال. بپذیرید کنم، می تان حضور تقدیم دور بسیار بسیار راه از که مرا گرم های سالم لطفا  
 می تغییر زمان گذر با ها انسان. گذرد می بودید، داده مثبت نظر من جنجالی هائی نوشته از یکی خصوص در شما
 زیرا! هستم اعتقاد همان با هم هنوز خاص مورد آن در من، اما نیستیم؛ مستثنی قاعده این از هم شما و من. کنند

 هم شاید هزارها، یقین به و بود؛ قبل سال ها میلیون که است تصوراتی حد در هم هنوز خداشناسی زمینۀ در انسان
 پی بدرستی خداوند کامل چیستی و چگونگی و حقیقت به یعنی بماند، باقی جا همان در نیز دیگر سال ها میلیون
  .نبرد
 ،.باورهستم خدا انسان یک من که ام نموده یاد بارها ام، نوشته دینداری و دین باب در که هایم مقاله از آنعده در من

 نمی معنی شک و تردید اینجا در تردد) است خردمندان تردد اسباب/ایوانند این ساکنان که اجرام: خیام قول به زیرا
 چگونگی پیرامون گو و گفت و بحث غرض به که دارد، را خردمندان دید باز و دید و آمد و رفت معنی بلکه دهد،

 اما ،(روند می یکدیگر نزد خود، خلقت دلیل و حقیقت به یافتن دست قصد به و هستی، چیستی و آفریدگار و آفرینش
  .بسازم مقید را خود عقال   توانم نمی ادیان سخنان بسیاری به

 یا مبهم، های بحث از برخی وجود از ناشی هم، ما منطقۀ عرفای جمله آن از اسالم، جهان عرفای تمام سرخوردگی
 بنام ادیان، مدعیان از برخی یا دارند، وجود ادیان در که هستند، شوند، می انجام دین نام به که اعمالی از برخی
  .زنند می دست ها بدان دین، های آموزه
 از گپ که دهد می نشان" بنه عذر را همه ملت دو و هفتاد جنگ" که حافظ غزلیات از یکی از بیتی از مصراع این

 با حافظ، خود که شود، می معلوم مصراع این از. بود گذشته حافظ، زمان در حتی اسالم، در هم ملت دو و هفتاد
 ملت دو و هفتاد این شامل داشت، حفظ از را آن و خواند، می و دانست می روایت چهاره به را قرآن که وجودی
  !نیست
  !بیاورید حساب به شده، یاد ای گانه دو و هفتاد های ملت از یکی افرادی از فردی هم مرا حال بهر
 مسلمان نیمچه از نشان اید، نموده اشاره آن به شما که ریشم،. مسلمان نیمچه هستم شخصی من بپرسید، راست اگر

 و خوب های حرف همه ام؛ نموده انتخاب بودند، برگزیده ما عرفای که را آن مغز اسالم از من. دارد من بودند
 نیمۀ. را آن دروغ و تقلب و ریأ از دوری و نرمدلی گذشت، رواداری، راستی، دوستی، محبت، نیمۀ را؛ آن انسانی
 داعش برای ام گذاشته باشد،... و کشتن و خودکامگی و تعدی و تحکم تعصب و خشونت از عبارت که را آن دیگر

 و اندیش خشک هزاران و مجددی خان هللا صبغت حضرت و سیاف و ایران های آخند و... و النصره و طالب و
 حیوان های اوباش این وحامیان زنند؛ می ها فرخنده هولناک قتل به دست که اوباشانی و دیگر ریأکار سالوس
 !دروغگو و متقلب ریاکاران و ها؛ این مانند کسانی و صفت،
 داستان باره در مرا مکرر اشارۀ باید اید، خوانده مرا های نوشته جملگی تقریبا   تان، خود گفتۀ به نظر که شما،
 صراحت به موسی با مقایسه در چوپان آن به  را ارادتم من مبحث آن در. باشید خوانده هم موالنا چوپان و موسی
 بحث به ندارند، باور خدا به و دین به اصال   که دوستانی با بارها دید همین با من زمینه این در. ام داشته بیان

 آفریدۀ به نسبت تواند نمی صانعی هیچ چرا. دارد اعتقاد هم خدا رحمت به باشد خداشناس که کسی بناء  . ام پرداخته
  !باشد نداشته دوست را آن و نبوده رئوف خویش
 .دارد عمل آزادی و است انتخاب حق دارای که گیرد، می تعلق انسان خود به جهان، در خشونت
 آن هیچوجه به روشنفکر مفهوم و معنی. ندارد فکری روشن با ربطی هیچ خداشناسی مسألۀ که اینست دیگر مطلب
 خرد عصر آغاز از دارم اطالع من که طوری روشنفکر، کلمۀ. باشد نداشته اعتقاد دین به یا خدا به انسان که نیست
 کار اما است، نموده پیدا رواج فرانسه در مدرن بار با بار اولین برای و بدینسو نزدهم سدۀ از بخصوص اروپا، در

 بهتری درک که تر، آگاه افراد یا ها گروه. است داشته وجود ملتی هر میان در و زمان هر در و همیشه روشنفکری
. اند نموده روشنفکرانه کار خود جوامع در بدینسود سال هزاران از و همیشه اند، داشته فهمتر کم مردمانی به نسبت
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 روشنفکرانه کار مدیون زیادی حد تا کنید می مشاهده ها انسان زندگی در و جهان در امروز که تحوالتی و تغییرات
 و کرده شان زمان در و دوران در ادیان پیشوایان آنچه. است بوده ابتدائی جوامع روشنفکران اصطالح به همین ای
 .است بوده روشنفکرانه کار یک اند، گفته
 تأمل قابل ها چپی نظریات یا تفکرات از برخی. نیست درست هم هستند، چپگرا همیشه روشنفکران که تفکر این

 تحمل حتی. کنند نقد را نظریات این نیستند حاضر ها، دموکرات سوسیال از غیر به اندیشه، این پیروان اما هستند،
  .نیست روشنفکرانه کار من نظر به کار این. ندارند ها زمینه آن در هم را دیگران نقد شنیدن
  :است چیز هشت من فکر به روشنفکر اصلی ویژگی

  محوری؛ انسان •
  .باور یک یا اندیشه یک تمامیت سازی مطلق از اجتناب •
 .جهانبینی یک یا نظر یک شرط و قید بی بودن سرآمد در تأکید از خودداری •
  .دیگران( مدنی) اجتماعی و سیاسی های آزادی سلب از احتراز •
  .بودن نقدپذیر و منتقد •
 !بودن ها انسان آگاهی رشد برای فکری مجادلۀ طرفدار •
 .حقایق گفتن در جسارت داشتن •
 آن از حمایت و پذیری شکل و دهی شکل برای و باورداشتن مردم برای و مردم توسط مردم حکومت به •

  .کوشیدن
 معروف بسیار دانشمند اینشتین،. گرفت سراغ فکری های طیف همه در توان می را روشنفکران که این سخن کوتاه

 (.انیشتین البرت" سوسیالیم چرا" مقالۀ) داشت اعتقاد خدا به بود، سوسیالیست یک که باوجودی جهان، مشهور و
 دفاع سکیوالریزم و دموکراسی از که بود، روشنفکر ولی مذهبی، انسان بگویم بهتر یا هندو سوسیالیست یک گاندی
  .داشت فرق متعصب هندوان یا عادی هندوان برداشت با هندوئیزم از او برداشت منتها. کرد می

 سعودی، عربستان استثنای به اسالمی، مختلف های کشور در امروز که میبینید باشد، زیاد تان آفاقی اگرمعلومات
 سوسیالیست خدا، و دین به اعتقاد داشتن عین در که دارند، وجود اسالمی های سازمان و ها شورا ها، نهضت
 و مسلمان خداپرستان نهضت مسلمان، های سوسیالیست سازمان مسلمان، های سوسیالیست شورای مانند هستند،
 ما خود کشور در! گویند می سخن هم شریعتی سوسیالیزم از امروز ها نانسا از برخی همچنین! غیره و غیره
 کار به خود روشنفکرانۀ تفکر اساس بر هم و بودند روشنفکر هم دین، به اعتقاد داشتن با که اند بوده کسانی

 مرحوم کاظم، سیدعبدهللا صاحب داکتر قول به و... و انیس مرحوم طرزی، مرحوم مانند اند، پرداخته روشنگری
 !بودند دموکرات سوسیال اشخاص خان داوود مرحوم و میوندوال

 باشد، داشته چپی متعادل تفکر تواند نمی مسلمان یک یا باشد، خدا با تواند، نمی روشنفکر یک که نظر این پس
 !نیست درستی تفکری

 :شود عرض باید ،"فرید ناهید" خانم مورد در تان صحبت مورد در اما و
 ها، صحبت از. ام بوده تلویزیون در فرید ناهید خانم های صحبت شاهد مناسبت چندین به و بار چندین شخصا   من

  .آگاه و فهمیده و تمکین با است زنی وی که شود می معلوم ایشان پوشیدن لباس و نشستن طرز و گفتن، سخن شیوۀ
 زنی را او است، رسیده مشاهده به وی از قضایا ارزیابی در و حرکات ها، صحبت در همه از بیشتر که چیزی
  .دارد هایش، صحبت در اندازه نگهداشتن یعنی اعتدال، اهمیت به وثوق که کند، می معرفی

 و وکیل صفت به را او محلش مردم از ای مالحظه قابل تعداد که است، ای اندازه به مردم میان در وی محبوبیت
 مطرح و آگاه انسان یک صفت به ها تلویزیون و کنند؛ می اعزام و انتخاب کشور نمایندگان مجلس به خود نمایندۀ

  .کنند می دعوت نظر دادن یا مصاحبه برای را او قضایا برخی در
 قرار افغان روشنفکر زنان زمرۀ در دارد حق که است، افغان متدین و ستر با تحصیلکرده، زنان از ای نمونه او

  .شود داده
( شان یاران و مجددی و ربانی و طالب و کرزی و عبدهللا و غنی آقای) گذشته و موجود سیاستمداران با برخوردش

 !است اند، نکرده و کرده آنچه و کشور منافع روشنی در و اصول و منطق پایۀ بر
 این مرحوم فرخندۀ به نسبت فرید خانم امتیازات از یکی! کرد مقایسه او با توان نمی را مرحوم فرخندۀ لحاظ این از

 کردن شنا به دست هرگز است، غرق تعصب در فرق تا و کند می زندگی که ای جامعه در فرید خانم که است،
  "!باش جماعت رنگ هم رسوا، نشوی خواهی: "گویند می کار و زندگی شیوۀ این به! است نزده آب مخالف درجهت
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 ـ دینی مسئول مقامات دید لزوم حسب بر بعد روز چند که عربستان، زنان مانند پوش، سیاه افغانی زنان جماعت
 !نیست نشوند، فتنه سبب تا بپوشانند، هم را شان چشمان شد خواهند ناچار عربستان دولتی

 دختران مکاتب و ها پوهنتون به. کنید نگاه اند، شده پیشنهاد وزیر نامزد صفت به که زنانی، به. کنید نگاه پارلمان به
 زنان به. کنید نگاه شود، می نشر ها تلویزیون طریق از که اعالنی، هزاران به. کنید نگاه ها تلویزیون به. کنید نگاه

 چند. کنید نگاه بازار و شهر به. کنید نگاه ها تلویزیون در زن های نطاق به. کنید نگاه افغان آوازخوان و هنرمند
  .بینید می افغانستان در ایرانی یا عربی زنان سبک به های لباس با شما را مردم فیصد
 متنوع های رنگ دارای ها روسری و ها لباس! ایران یا عربستان در زنان شکل به نه اما هستند، مستور همه

  !شود می دیده هم اند، رسیده خود ابروی و موی و روی به همه تقریبا   که زنانی، موی موارد بسیاری در و هستند،
 ها زن این صد در نه اشاره نه و نود! کنم نمی شک ها زن این پاکی و سیرت به و اخالق به دین، به وقت هیچ من
  .هستند متدین و پاک و شرف با

 خانم که باشد، نشویم، رسوا که این برای شدن جماعت همرنگ از حرف اگر، و هستند، چنین ما زنان جماعت
 که زنانی پس کنم، بیان را مطلب این ایشان عنوان ای نوشته در کردم فراموش من و نمودند، صحبت آن از واصل

  !بکنند آرایش و بپوشند لباس زنان این مانند باید باشند، جماعت همرنگ خواهند می
 نمکی، بی این به نه و بپوشیم؛ را ها عرب سیاه های لباس که شور، شورئی آن با نه همه؛ مانند بپوشند، عادی لباس
 تن به ادارات، و ها پوهنتون در و مکاتب در بخصوص روز، در را مهمانی لباس و عروسی لباس و شب لباس که
 !گردد دفع باید گیرد، می صورت که سوئی هر از فرهنگی تهاجم! کنیم
 
 احترام تجدید با
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