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 !گذاشتید فراتر غالمی حد از پا آسیابان؛ آقای
 بخش دوم

از خواندن مقالۀ تان راستش را بخواهید من هم حیران و پریشان خاطر شدم که؛ من کی ام؟! یک استعداد استثنائی و 
که توانایی و قابلیت قلمی دارد، یا یک مقاله نویس آماتور؛ یک دانشمند، یا یک انسان که درگیر تناقضات مردی 

فکری است، یک برادر یا یک بادار، روشنفکری که رسالت پیشروندگی دارد، یا یک انسان که خالف مقتضیات 
ز آن ها دفاع گردد، می پردازد؛ و باالخره روشنفکری به دفاع از بزهکاران، مجرمین و جانیان، و اموری که نباید ا

یک انسان هوشیار و چیز فهم، یا یک انسان که تنها حرف های "زور زوری" می زند و فلسفه می بافد و اتهام می 
 بندد؟ 

آیا واقعاً این همه تناقض در من و در گفتار من وجود دارد؛ یا این است که این همه تناقض از طبیعیت ناسازگار یا 
 نمدار شما محترم منشأ گرفته است؟  فهم

به گمان من سبب بروز چنین تصوری در شما محترم، همان عدم درک درست از مطالب شامل در مقالۀ من می 
 باشد. 

چون مقالۀ من وضاحت کامل دارد، زیرا اگر وضاحتی در آن وجود نمی داشت، تعداد قابل مالحظه ای از انسان ها 
ئه نمی کردند، پس واقعیت این است که نقص باید یا در خواندن، یا در شیوۀ آموزش و یا در آن باره نظر مثبت ارا

 در کمبود هوش و عقل و قوۀ درک و استنباط شما باشد!
قاعدتاً وقتی پنج در صد شاگردان یک صنف در امتحان نتیجۀ رضایت بخش می گیرند، می توان با قاطعیت گفت 

اگردانش کشیده است. مردود شدن سائر شاگردان آن صنف را دلیل کم کاری و که معلم زحمت الزم را در تدریس ش
کم خوانی، عدم عالقه به آموختن دروس، یا فقدان هوش و نبود قوۀ فراگیری درس می دانند؛ نه نتیجۀ کم کاری یا 

متحان نتیجۀ بی توجهی و بی کفایتی معلم. در واقع حتی اگر یک شاگرد هم از میان تمام شاگردان یک صنف در ا
خوب بگیرد، نشان از زحمت معلم دارد، ولی برای این که شاید گفته شود که موفقیت آن شاگرد احتماالً در نتیجۀ  

 کار و زحمت والیدنش بوده است، من این رقم را به پنج در صد ارتقا داده ام!
که این یک یا دو نفرعقل کافی و سالم مقالۀ مرا اگر یک یا دو نفر مورد تائید قرارمی دادند، می توانسیم بگوئیم 

ندارند؛ یا کسانی اند که از روی دوستی یا رفاقت و... به پشتیبانی من برخاسته اند، اما طوری که قبالً یاد شد، مقاله 
های من در این مورد خاص، از جانب اشخاص زیادی ـ بسیاری آن ها را اصالً نمی شناسم مورد استقبال و تصدیق 

ع شده است. با آقای بارز به دلیل مصروفیت های زندگی، با همه احترامی که به ایشان دارم، از تقریباً و ترهیب واق
دو سال تماس ندارم. همینطور با خیلی از آن هایی که با آن همصدا شده اند. مخالف آن تا جایی که دیده می شود ـ 

نها شما و آقایی بنام عبدهللا از هالند هستید. پس بطور مسجل و مشخص در پورتال افغان جرمن آنالین تا امروز ـ ت
 نقص و تناقض در من و در نوشته های من نیست، بل در شما و در افکار شما محترم است.

 ـ   در باب عوامل روانی، اجتماعی، اخالقی و فرهنگی قضیه:12
خالقی و روانشناسی یاد کرده اما نوشته می کنید: "درهر جای از مقاله از عوامل فرهنگی و نمی دانم، اجتماعی و ا

دالیل و استدالل، همه در خدمت این غرض قرار داده شده اند که فرخنده خود در بروز قتل اش تقصیر داشته 
 است..."

ببینید. قضیۀ قتل فرخنده جوانب متعددی دارد. آنجا که آن مرحوم مورد ضرب و شتم قرار می گیرد، یک قضیه 
تل وی به آن شدت و خشونت قضیه دیگری است که گذشته از وقوع جنایت، خشونتی است ـ قضیۀ مظلومیت وی. ق

بی اندازه مردمی را که باید از لحاظ روانشناسی و جامعه شناسی و فرهنگی و تاریخی مورد ارزیابی قرار گیرند، 
و و نامهربان هستند، از می نمایاند. پیدا کردن جواب به این سؤال که چرا مردم ما، پیر و جوان، اینقدر خشن و تندخ
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نظر من یکی از مسائل دیگری است که باید  صور اجتماعی و فرهنگی و تاریخی آن مورد سنجش و بررسی قرار 
گیرد. نیاز اشد برای ایجاد یک جامعه بهین و برگزیده این است که با همه توانی بکوشیم به علت پیدایش چنین 

رفتن آن مرحوم مسئله دیگری است که به انگیزۀ آن باید پرداخته خشونتی در مردم خویش واقف گردیم. زیارت 
شود. انگیزۀ این کار را باید در فرهنگ )اعتقادات دینی(، در باورها و رسوم و عرف و عادات موجود در اجتماع 

هانه که و در نیازهای مختلف مردم، از جمله نیاز های مادی مردم جست و جو کرد. بهانۀ تعویذنویس و انگیزۀ این ب
اسباب و لوازم قتل را، بعد از اصرار و ابرام آن مرحوم که تعویذ نویس را به ستوه آورد و مجبور بدان ساخت تا 
دست به آن حیله بزند، موضوع دیگری است. چرا یک تعداد مردم با بی تفاوتی غیرقابل باور، بدون این که عکس 

اشای این فاجعۀ غمبار می پردازند؛ و یک تعداد هم تنها به تهیۀ العملی در برابر آن همه خشونت نشان بدهند، به تم
ویدئو مشغول می شوند؛ و چرا نیرو های انتظامی هیچ اقدامی برای نجات وی نمی کنند؟ جواب همۀ این سؤال ها 

این  را ما وقتی بدست خواهیم آورد که افکار و رفتار هر یک یا هر گروه از انسان هایی را که به گونه ای شامل
قضیه بوده اند، مورد ارزیابی قرار بدهیم. این افکار و روحیات ریشه در نیازمندی های اقتصادی و تصورات 
فرهنگی انسان ها دارد؛ بناًء بدون پرداختن به ریشۀ نیازمندی های مادی و فرهنگ جامعه امکان دریافت جوابی که 

خرافات پرور و خشونت زا است. به این مسئله باید  بتوان آن را جواب کامل نامید، ممکن نیست. فرهنگ جامعه
بیشتر دقت شود. روی این مسئله باید تا زمانی کار صورت بگیرد، که این وضعیت تغییر کند. وظیفۀ یک روشنفکر 
ایجاب می کند که از روی این موضوعات مهم با یک برخورد سطحی نگذرد. رفتار و افکار این انسان ها و 

 روهی متقابل آن ها باید بررسی و اصالح گردد.  مناسبات فردی و گ
فهمیدن این نکته که آیا واقعاً تعویذ تا کنون مشکلی را حل کرده است، برای مردم ما بسیار ضروری است. فهمیدن 
این مسئله که منشأ این اندیشه چه و کجاست، درعصری که ما زندگی می کنیم، یکی از واجبات برای دست یافتن به 

ی بهتر و آرام تر است. باید فهمیده شود که کی ها مبلغین و حامیان تداوم این اندیشه ها هستند، و چرا این یک زندگ
ها به تبلیغ و حمایت از این تصور زیانبار می پردازند. از مردی تعویذنویسی که اعالن می کند "کسی که در بطن 

آدرس مراجعه کند"، باید پرسیده شود که با چه امکاناتی دختر دارد و می خواهد دخترش را به پسر تبدیل کند به این 
او قادر به این کار است؛ نه اینکه برای دلخوشی شوهر و بستن دهن خشو و...، که می خواهند حتماً پسر داشته 
باشند، اندک پولی را که برای ارتزاق خود و فامیل خویش داریم، به تعویذنویس های شیاد و نیرنگباز، مال های 

 خور باالنشین و کسانی مانند مجددی ها و گیالنی ها و کیانه و.... تحویل بدهد. مفت
آره؛ وظیفۀ ما این است که به شناخت درونی و ذهنی چنین پندارها و رفتارها و کردارها در جامعۀ خود بپردازیم. 

که ترویج دهنده و حامی آن جامعه ای که به شناخت علل وجودی چنین پندارهای فرهنگی ـ اجتماعی نپردازد و نداند 
 کی ها هستند، هیچ وقت از شر شرور و اشرار نجات پیدا نمی کند. 

حضراتی که شما محترم دلسوزانه و تلویحاً از آن ها دفاع می کنید، موجب ابقأ و تداوم چنین اندیشه و فرهنگی در 
 ! کشور هستند. چرا؟ چون اینها از همین راه به نام و نان رسیده و می رسند

من در مقالۀ قبلی یاد کردم که این ها از دو راه چنین تفکرات سخیف را در جامعه تداوم می بخشند: یکی، تحکیم 
اعتقادات خرافی دینی مردم از راه تبلیغ و آوردن آیت و حدیث و مثال های جعلی ـ تاریخی در تائید آن؛ و دیگر، 

و نو و مترقی و روشنگر و مخالف موجودیت اعتقادات تشکیل دسته های ضربتی برای سرکوب اندیشه های سالم 
خرافاتی در کشور، مانند حمله کنندگان به فرخندۀ مرحوم. این عوامل اگر شناخته و رفع گردد، بدون تردید بسیاری 

 از مشکالت ما رفع می شوند و به احتمال زیاد دیگر فرخنده ای به قتل نخواهد رسید. 
، مقصود بیشترهمان فرهنگ کلی جامعه است، آنچه سرتاسر کشور را احتوا می وقتی من از فرهنگ حرف می زنم

کند. خرده فرهنگ ها، هرچند مهم، ولی اهمیت بازنگری آن نسبت به فرهنگ کلی کمتر است! فرهنگ ما سراسر 
ست، باید دارای عیب و نقص نیست، ولی چیزهای شامل آن هستند که چندان خوش آیند نیستند. آنچه را که نکوهیده ا

به چیز های نیک و زیبا و متحسن مبدل کرد. تعویذ نویسی و اعتقاد به تأثیر تغییر دهندۀ بدی ها به خوبی ها از راه 
تعویذ و طومار و جادو امریست مذموم که باید از بین برود. انسانی که برای دفع بال سر دروازۀ خانه اش تکه 

ویزد، یا تعویذی را به بازویش می بندد، یا به گردنش می کند و یا کاغذی را با سه پوش سبز و سیاه و سرخ می آ
در آب می شوید و آبش را تبرک گفته می نوشد تا برایش شوهر پیدا شود یا از بیماریی نجات پیدا کند و...، دارای 

که اوالد های  فرهنگ بسیار عقب مانده و دانی است، نه دارای فرهنگ عالی و رفیع و نفیس. بناًء نباید آرزو کنیم
 ما، منحیث انسان های دارای فهم و فرهنگ متعالی و بالنده، مانند چنین انسان های زاده شوند!

 ـ  در باب استناد کردن به عناصر نامشخص و غیرمادی و موهوم:13
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ا نثر نوشته می کنید:"جناب سدید باید بدانند که استناد نمودن به چنین عناصر نامشخص، غیرمادی و موهوم ولو ب
 روشنفکرانه خامه گردد، کوچکترین اهمیت و اعتبار اثباتی این قضایا را نخواهد داشت."

برای شما شاید آنچه من گفته ام نامشخص و غیرمادی و موهوم باشد؛ اما برای من و خیلی ها هیچ امری نامشخص، 
از و اعتقاد به تعویذ نویسی در دارای جنبۀ نظری و موهوم درنوشته های من وجود ندارد. وجود تعویذنویس و نی

جامعۀ ما افسانه نیست! رفتن آن مرحوم به زیارت قصه ای نیست که من یا دیگران ساخته باشند! بگو مگوی که بین 
آن مرحوم و تعویذنویس رخ داد سمر یا حدیث دلقکان دربار ها نیست!  بهانه شدن این بگو مگو برای بوجود آمدن 

اختۀ ذهن من یا ذهن رسانه ها نیست! تعصب مردم حکایت زال سپید موی و سیمرغ، یا تهمت تعویذنویس داستان س
دیو سپید نیست! و باالخره وجود عناصری برای حفظ فرهنگ تعویذنویسی، حتی در سطوح بسیار باالی جامعه، 

فقر، ناداری،  مانند فامیل های مجددی و گیالنی و کیان و... ترانه های فلکلور نیست! همینطورنیازهای مادی،
بیچارگی زن، زن ستیزی و اعتقاد به تأثیر و دعا و جادو و صدقه و خیرات برای رفع مشکالت و... در جامعۀ ما 
همه واقعیت های ملموسی اند که نمی توانیم آن ها را نادیده بگیریم. هیچ کدام این ها داستان های موهوم و من 

دلگیر کننده در جامعۀ ما نیاز به ثبوت ندارد، مگر آنکه ما بخواهیم به درآوردی نیستند! وجود این همه واقعیت های 
 اصطالح عوام " سنگه ده دبه بیندازیم". یا "هرو مرو" قصد بحث و مشاجره داشته باشیم!

اگر منظور و مقصود شما طرح مسئلۀ تقصیر ضمنی فرخندۀ مرحوم در بوجود آوردن آن غائله باشد، این موضوع 
ت و نه خیال؛ چرا که فرخندۀ فقید یکی از طرف های شامل در بگو مگوی بود که سبب بوجود آمدن هم، نه وهم اس

 تمام قضایای بعدی تا قتل وی شد. به دالیل زیر دقت فرمائید:
 ـ  در باب سهم فرخندۀ مرحوم در خلق ماجرا:          14

جه می باشد. اگر انسان دو مقدمه را بپذیرد، قیاس در منطق عبارت از استداللی است که شامل دو مقدمه و یک نتی
ناچار است که نتیجه را هم بپذیرد. چنانچه فانی بودن سقراط را به دلیل این که سقراط انسان است و انسان فانی، در 

 فلسفه یونان به عنوان یک قانون پذیرفته بودند ـ و تا امروز با همان اعتبار باقی است.
 استدالل چنین بود:

 ن فـانـی اســت.ـ  انسا
 ـ  سقراط انسان است.

 ـ  سقراط فــانی است. 
در بحث تقصیر ضمنی فرخندۀ مرحوم درخلق آن ماجرا که به قتلش انجامید، من از همین روش استفاده نموده ام. از 

 دو مقدمه، یا دو امر معلوم به یک نتیجه معلوم، که قبالً مجهول بود، رسیده ام:
 ن بگومگو بود.ـ  فرخنده یکی از طرفی

 ـ  بگومگو علت بروز غائله و قتل شد.
 ـ  فرخنـده علتی از علل قتل خـود شـد.

همانگونه که در استدالل ارسطو احتمال نادرستی وجود ندارد؛ در استدالل من هم نمی تواند احتمال نادرستی وجود 
باشد، زیر استدالل من هم بر پایۀ منطق و استدالل ارسطو استوار است. وقتی آن استدالل ناصواب نباشد، این داشته 

استدالل هم نمی تواند ناصواب باشد! من در همه موارد و به طور مطلق به درستی هراستداللی باور ندارم، اما 
ن استدالل را در بحثی پیرامون تفاوت میان خدا و پیامبر شیوۀ استدالل باال را هیچگاهی قابل نقد نمیدانم. باری هم ای

 این گونه شرح داده بودم:
 ـ  پیامران انسانند.

 ـ انسان جائزالخطاست.
 ـ پس پیامبران هم جائزالخطا هستند.

ه که با تأسف، مانند امروز، با آنکه پیامبر اسالم خود را انسان و جائزالخطا می دانست، با کژ فهمی کژفهمان مواج
 شد.  

موهوم به امری می گویند که اساس و پایه ندارد و بر حقیقتی استوار نیست. بگومگوی فرخندۀ مرحوم با 
تعویذنویس، اگر شما محترم بپذیرید یا نپذیرید، برحقیقتی غیرقابل انکار استوار است. جریان قتل فرخندۀ مرحوم را 

ن گروهی بی آزرم را و آن تودۀ عظیم تماشاچی بی تفاوت همه با چشم سر دیدند؛ همینطور آن مردک فرتوت را و آ
و پولیس مسئولیت گریز را. همه واقعیت و حی و زنده بودند و وجود خارجی داشتند و... نمیدانم که نزد جناب 

 آسیابان چه چیزی موهوم باقی مانده است؟
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ماجرایی که به قتل وی منتج شد، و موهوم، از نظر من، ارتباط دادن استدالل من برای تعیین سهم آن مرحوم در 
 تبرئۀ قاتلین فرخندۀ مرحوم است، که در قالب هیچ استدالل و منطقی نمی گنجد!

استدالل من نه تصور است و نه موهوم، تصور و وهم، اگر کمی دقت کنید، ارتباط دادن سخن من در این ماجرا با 
 را وسیله ای برای پیشبرد مقصد نامقدس تان قرار داده اید!  تبرئه قاتلین است که شما محترم و آن یار وفادار تان آن

انسان های ژرف نگر متوجه کوچکترین مسائل هستند. پوپر در جایی از کتاب "ناکجاآباد  و خشونت" خود نوشته 
پاسخ می کند که او با شخصیت مارکس نه، بلکه با آثار او به مقابله برخاسته بود. اما بعد ها، زمانی که مارکس در 

نامۀ انگلس حتی با اظهار کلمۀ هم به مرگ زن دوستش اشاره نمی کند و به او تسلیت نمی گوید، او این خطای 
کوچک را مهم دانسته به رد شخصیت وی می پردازد. ولی منتقدین محترم من، صرف نظر از این که خود شان به 

مکلف به دیدن نمودارهای زندۀ و مدلل دیگران هم  مسائل الزم و نسبتاً بااهمیت توجه نمی کنند، خویشتن خویش را
نمی دانند! به نظر من بی نهایت ضروری است که این فاصله های موجود میان طرز تلقی ما و دیگران از خیلی از 
مسائل از بین بروند. غرب را در قدم اول همین شیوۀ اندیشه و برخورد زیرکانه و سازنده با مسائل و قضایا تغییر 

 ست، نه چیز دیگری! داده ا
 :19و  18و 17ـ  در باب اشارۀ شما محترم به رابطه افکار من با فیلسوفان قرون 15

 یکی از دالئل پیدایش علوم، تراکم شناخت انسان است که از آغاز تفکر روشمند انسان روی هم انباشته شده است. 
، بل تا بیست و یک سال پیش 19و  18و  17ن کارل پوپر، یکی از فیلسوفان نامدار قرن بیست، کسی که نه در قر

 زنده و زیاد هم مطرح بود، در برابر این سؤال:
"آقای پروفسور پوپر، شما بواسطه جدل سختی که با آرای هگل و مارکس و هایدگر داشتید توجه همه را ـ ان هم نه 

و محرمات نیست. شما می گویید که تنها در آلمان ـ به خود جلب کردید. حتی افالطون نیز برای شما "تابو" و جز
فلسفه اخالق افالطون برایتان هولناک می نماید. چرا سمت و سوی انتقادات شما پیوسته متوجه این چهار فیلسوف 

 است؟"، می گوید:
"... من فقط با یک عقیدۀ جهانی به مبارزه برخاستم که آن را کذب و خطرناک و بیهوده تشخیص می دهم... بیان 

که انتقادات من همیشه به سمت مخالف با این چهار فیلسوف است، به نظرم گمراه کننده می نماید. من هگل  قبلی شما
را ـ هایدگر که جای خود را دارد ـ از لحاظ فلسفی کامالً بی محتوا و شوینیستی مالل آور می دانم. باور ندارم که 

 مارکس یک کتاب نوشتم.من حتی نیم صفحه هم در بارۀ هایدگر نوشته باشم. در مورد 
افالطون، همانگونه که پیشتر هم گفتم، بطور کل موضوع دیگر است. وی فیلسوف بزرگ بود. افالطون فلسفه را 

 بنیاد گذارد و افکار بسیار بزرگ داشت..."
جهان واقعیت این است که هیچ انسان متفکر، از کوچکترین تا بزرگ ترین، نمی تواند بدون پیوند با افکار بزرگان 

اندیشه به بزرگی و نبوغ برسد. بخش بزرگی از افکار امروز ما را افکار بزرگان قرون گذشته از جمله افکار 
اندیشه وران و اندیشه سازان پنجصد سال اخیر تشکیل می دهد. به سبکی به این افکار و صاحبان آن ها اشاره 

عی" و "روح القوانین" و "فلسفه حقوق" و "فقر تاریخ کردن، نشان از سبکی خود ما دارد! کتاب های "قرارداد اجتما
گرایی" و... روسو و منتسکیو و کانت و پوپر سرمایه های فکری بزرگی بشریت است که در هیچ دوره ای از 

 حیات انسان، انسان احساس بی نیازی از آنها ـ و صدها کتاب ارزشمند دیگر ـ را نخواهد کرد.
ت که به همه اندیشمندان، مرده و زنده، احترام الزم را مبذول بدارید. این کار خواهش من از شما محترم این اس

 احترام خود شما را هم نزد دیگران افزایش می دهد!
 ـ در مورد جرم زدایی:16

زدودن کامل جرم از راه کشتن و بستن مجرم به هیچوجه ممکن نیست. این کار شاید گراف بزهکاری و جرم و 
، اما تخطی از قانون و جرم و جنایت را به کلی از بین نمی برد. انگیزه های تخطی از قانون جنایت را کاهش بدهد

 و جرم و جنایت غالباً در فقر و نیاز مادی انسان ها و در برخی موارد در فرهنگ جامعه ریشه دارد.
یازهای طبیعی انسان چیزی که گراف جرم و جنایت را در یک کشور پائین می آورد، رسیدگی به نیازهای مادی و ن

هاست. آدم نادار و گرسنه برای سیر کردن شکم خود و فامیل خویش بخواهید یا نخواهید، هر قدر پابند قانون و 
اخالق باشد، دست به دزدی وفساد می زند. دزدی که به خانۀ کسی برای دزدی داخل شده است، اگر کشته می شود، 

چیزی برای سیر کردن شکم و زنده ماندن داشته باشد. صاحب خانه برای این کشته می شود که می خواسته است 
هم به دلیل این که مال یا پولی را که با هزار مشکل اندوخته است از دست ندهد، و هم بخاطر حفظ جان خود و 
فامیلش، مرتکب آن قتل می شود. اگر دزد مورد بحث ما کاری می داشت، حقوقی می داشت، و می توانست با آن 
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ق زندگی خود و فامیلش را تأمین کند، شاید هرگز دست به دزدی نمی زد. این قیاس را شما می توانید به یک حقو
هزار موضوع و مسئلۀ دیگر تعمیم بدهید. همینطور اگر فرهنگ یک جامعه در برابر نیازهای دختر یا زنی قرار 

اه نیاز هایش به زیارت نخواهد رفت و به نگیرد، آن دختر یا آن زن هیچگاهی برای رفع مشکالت موجود بر سر ر
 تعویذنویس یا مال و جادوگر متوسل نخواهد شد یا دست به تن فروشی نخواهد داد. 

سیستم اقتصادی و سیاسی و فرهنگی یک جامعه است که جرم و جنایت و تخطی از قانون را بوجود می آورد. 
وده باشد که آن مرحوم برای رفع مشکلی به زیارت یا فرخندۀ مرحوم شکار همین منقضت ها شد. اگر واقعیت آن ب

نزد آن تعویذنویس رفته باشد، این مشکل یا مشکل اقتصادی بوده است، یا مشکل نیازهای اجتماعی و طبیعی که 
 مخلوق فرهنگ دست و پاگیر جامعه است!

ست. برای دست یابی به این رفع این مشکل از راه رفتن به زیارت و گرفتن تعویذ و از این قبیل سخنان میسر نی
مأمول باید گذشته از رفع مشکالت اقتصادی مردم، به زدودن مولفه های ناباب فرهنگی نیز پرداخته شود. هم سیستم 
اقتصادی، هم سیستم سیاسی و هم فرهنگ ما نیاز به تغییر مثبت دارد تا جرم و جنایت و بزهکاری و تخطی از 

 ن و بس!قانون در کشور ما کاهش یابد؛ همی
 

 ادامه دارد

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

