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 جهان ما جهان گذشته ها نیست

اجباراً از روی میل یا با تحوالتی بی شماری که  نیز امروز ، جهان دیروز نیست، انسانامروز ما همانگونه که جهان

صر عونیست؛ نه انسانی عصر سنگ است و نه انسانی عصر یخبندان ، انسان دیروز ها در زندگی خود وارد نموده است

 های یک و دوی هجری  یا سال و ی زمان آخناتون و گایوس ژولیوسانسان و نه ؛مفرغ و آهن و هزاره های قبل از آن

 .و.. خان و عبدالرحمان غزنوی دوران محمود

ر دی که به زندگی وی نگاه کنیم، امروز در نقطه ای نیست که از هر منظریکی بیشتر و یکی کمتر، بشر، در کل، 

 .آتش استفاده نمی کند پیامی از دود لیه برای ارسالانسان امروز مانند انسان های او. ه استبودها گذشته در  زمانی

و شاید به زودی تماس  که در دسترس همه قرار دارد ،تکنولوژی جدید این مشکل انسان را با ساختن یک "سمارت فون"

ا قاعده دارد و دیگر با انسان امروز خطی بوده است. حل نم ،انسان از مهتاب را با انسان در زمین را میسر بسازد

ن و خواندن و نوشت برای آموزشبیان نمی کند. چشم و ابرو بینی و یا گل و بلبل و گاو و مار اندیشه هایش را  ترسیم

ور مبرای تنظیم ا ؛عالی تعلیمی ـ تحصیلی وجود دارد گوناگون و موسسات مکاتب امروز اندوختن علم در بسا کشور ها

و  مربوط به خودتخصصی مسئول اجرای اموری مشخص و  هر یک که یوزارت خانه های مختلف مردم و کشور

 ؛ساخته شده است و اقتصادی غیره ادارات و نهاد های مالیو بانک ها ؛هستند بوجود آمده است مربوط به مردم و کشور

برای ایجاد سهولت  بزرگ راه ده های اسفالت شده وجا با نشر و رواج پول از معامله های جنس با نس دیگر خبر نیست.

در هر  هتولید انبوقابلیت و ظرفیت ای تولیدی با فابریکه ه ؛ها اعمار گردیده اند در امر حمل و نقل اموال و سفر انسان

 و پا که با شتر و مرکب و اسب ها خالف گذشته ،های انسان امروزی سفر ؛است عرض وجود نموده شهر و کشور

ها راحت  هخیلی ها نسبت به گذشت ،نقلیه ا استفاده از وسائل و وسایط مختلف و قابل اطمینانب امروز ،می گرفت صورت

جای مدارس سر  ده است؛نسبت به گذشته ها طوالنی تر گردیانسان امروزی میانگین عمر  تر و کوتاه تر شده است؛

نون های تحصیلی عالی مکاتب و کا را به دوش داشتند ـ الاطف ندن و نوشتنتنها وظیفه آموزش خوامال ها را ـ که  گذر

رشته  مضامین و درخور دقت تعلیمی نصاب های استادان تحصیل کرده و مجرب و گرفته است که با دولتی و غیردولتی

 در بسیاریمی پردازند.  و نوجوان و جوانبه تدریس و تعلیم هزاران کودک  و مطابق نیاز های عصر گونهای گونا

 قبل از ما خواب آن ها را هم های سده ها و هزاره های  وجود آمده اند که انسانبزرگی ب یها شهر امروز جهان طنقا

انسان  استثنای )به . دیگر انسانقابل مقایسه نیست امروز با دیروز به کلی داری و کشت و کار  . زمینتوانستند ببینند نمی

بیل و کلنگ و یوغ و اسپار و داس و شاخی به کار زراعت نمی پردازد. با  هایی مانند افغانستان(های یک تعداد کشور

می رفت، به میدان جنگ نمی رود، یا  یا چنانچه قبل از آن با سنگ و استخوان به جنگ دشمن ،با نیزه و تیر و کمان و

و  اهک به تسخیر منیست؛ انسانی که اینگذر و سفر انسان  کوه و دریا دیگر مانع  ساچمه ای. ی یافنگ چقمقبا یک ت

 حال رد و متحول بشر همچنان هم بسنده نمی کند. خیلی از چیز ها در زندگی بشر تغییر نموده و با ذهنیت متغیر مریخ

در هر روزگاری با تجاربی که در هر برهه ای از زمان و ضرورتی که  ،اند؛ چون ذهنیت انسان در جهت مثبت تغییر

 ست. نی نبوده و گذشته ها رکو دیگر آن ذهنیت ،ده استپیدا نمو

ه ک انسان را ،. سختی های زندگیو خود به خود بوجود نمی آید خود به خود بوجود نیامدههیچ تغییری در حیات انسان 

وادار بدان ساخته است که  در هر برهه ای از زمان است هر چه بیشتر و خواستار آسایشو دارای خرد موجود فکور 
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 ه و روشرا به فکر یافتندر زندگی سهولت های بیشتر آسایش و برای دست یافتن به  برای رفع سختی های خویش و

بهتر و کم  عدفابه  د وبیفت بهتر شکم و تأمین امنیتشسیر ساختن  به فکر و برای فراهم سازی نیاز های خود مناسب تر

به  .بپردازد ،دنرا تهدید می کنی که حیات او حیوان و انسان وطبیعی و غیرطبیعی حوادث  از خود در برابر خطر تر

انواده و زندگی خبه بهبود  و محیط خود بیندیشد ت بیشتر ازتجارت و کسب دانش و شناخ صحت و به وبیشتر،  تولید

 ویشخ و برای نظامند ساختن زندگی جمعی فکر کندداری بهتر از طبیعت خویش و بهره بر جامعه کامل و سالم ساختن

دیگر همراه  دنهادولتی و ده ها و صد ها های  سازمان های سیاسی و سازمان و آفرینش قوانین تهیه و تدوین به جامعهدر

عادات و رسوم و خصلت های اداب و  ،انسانی تر اخالق چون هنر و ادبیات، ،حیات اجتماعیجلوه های  خلق سائر با

ً به شکل میراث یان و سالطینشاه بزند. دست سطوح مختلف جمعی در و تبانی با یا به زور شمشیر ی را که غالبا

کار مثمر و بدون آوردن بدون تحرک و  ،در یک کشور و عالم آرا نسل پی نسل به نام سایۀ خداروحانیت کاسب پیشه 

 "لطنتس"که تنها به  دیا از صحنه بیرون راندند و یا وادار بدان ساختن ،ندمی کرد "تومک"حبا استبداد  ،رفاه برای مردم

ز راه ا اشخاصی که د؛نبنام رئیس جمهور یا صدراعظم واگذار کنصی اشخا به کشور را ند و کار ادارۀنکردن اکتفاء ک

 . جای شاه ـ قانونروی کار می آمدند برای یک مدت معین انتخابات نوانیمطابق ق مردمو با رأی  دوره ای انتخابات

 هم ،یددمردم هم پیشنهاد می گر انتخابی ۀ نمایندگانکه بوسیل ندنی گرفتوانیق ونه که گفته می شد: "قانون منم"،را، آنگ

به  به نوبه و در جای خود مجبور به تصویب می رسد و هم مردم، هر کسی هم قرار می گرفت، شور و مداقهمورد 

 .نداطاعت و مکلف به اجرای آن بود

و با ساخت و پاخت با هم جلو  دنیا در تبانی از ان و روحانیت کاسب کار در هر گوشه ایزمان های بسیار طوالنی شاه

یل می تشک های شان کشور عوام که اکثریت انسان ها را دررشد فکر انسان ها را گرفتند و نگذاشتند که مردم عادی یا 

و در پی بهبود  و از حق و حقوق خود اطالع حاصل نمایند از فلسفۀ تشکیل جوامع بشری ز واقعیت هستی،دادند ا

تان افغانس در .دنبرآی و زدودن عوامل بازدارنده توسعه و رفاه  خود تصاد و افزایش معاشسیاست و اق توسعه زندگی،

 و توصیه های نیک کاسب کار  روبرتافته از دربار ها و روحانیت خت و پاخت یا همکاری و همگرایی میانما این سا

، بدون اینکه رقابتی میان آن ها بوجود میان انسان ها ایجاد همکاری سودمند و انسانیدر رابطه با  عدالت پسندانۀ دین

بیاید، آنگونه رقابتی که میان شاهان اروپا و کلیسا بوجود آمده بود، ادامه یافت. نقش روحانیت کاسب کار در تخدیر 

 که مردم فکر می کردند. بسیار بارز تر از آن بود شاهان در کنار استبداد خواری و تلخ کامی مردمذهنیت ها و ادامۀ 

تغییر  ترقی وفکر می کرد و نه دربار ها؛ چرا که  و ترقی به تغییر نه روحانیت کاسب کارحفظ و تداوم آن حالت برای 

هم مانع کسب و کار که  ندبوجود می آورد در کشور به مرور زمان حالتی را که با هم رابطۀ دیالکتیک دارند ذهنیت ها

می  به کرنش مردم وادارحقۀ خواسته ها و حقوق برابر  در یت کاسب کار می شد و هم دربار رامشروع روحانغیر

  ساخت.

با حرکت در ارتباط است. بدون حرکت و بدون کار در یک جامعه تغییری بوجود نمی آید؛ خواه این تغییر، تغییر  ،تغییر

 وری. شساختن بیشتر ک داشته ها در یک کشور باشد یا معمورمثبت باشد یا تغییر منفی، یعنی ویران کردن همه 

ً  ین و انتخاب مسیر حرکت به پیشتعی و ابداع و ر ابتکا با از ازل مستلزم بازاندیشی نیست، زیرا طبیعت بشرقاعدتا

، طوری که طالب و دسته های طالب به هم آمیخته شده است. رفتن به عقببه پیش تاختن آفرینش و اختراع و عمران و 

قت خل قانون() چنین امری خالف ناموس بشری نیست. و فطرت خصلت جزئی از مانند دیگر امروز در صدد آن هستند،

 زندگی خویش وارد نموده استذهنیت و در شر در تغییری که تا امروز ب انسانی است. خصوصیت های ذاتی و خالف

 .بودن فطری انسان و متکامل متحولبر  خود حجتی است قوی و مطمئن

و علم به درستی و نادرستی شیوه هایی که برای نیل به آرزو های  رسیدن به زندگی مرفه یدرک انسان ها از راه

به  انسان برای دست یافتن  همه جا ها یکسان نبوده است. زمینه هایی کهدر همه ادوار تاریخ و در ش داردسازنده خوی

تیار مردم قرار نداشته است. فرهنگ ها در همه جا و در همه دوران ها در اخ نیز رزو های بلند باالی خود داشته استآ

یکی ازعوامل بازدارندۀ و اندیشه ها  و گاهی تعبیر نادرست و غرض آلود از فرهنگ ها های دست و پاگیر و اندیشه

بوده است. افغان ها از این ناحیه در طول تاریخ دراز دامن خود ضربت  به مثابۀ یک ملت پیشرفت برخی از انسان ها

 ختی خورده اند.  ها و زخم های س
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دگی بهسازی زن ، یعنی بادر اقصی نقاط دنیا ات انسانیبا جماعجامعه افغانی و همرنگ شدن  تغییر کسی که با، طالب

 ، با کانون های علمی، با هنر و ادبیات، با تفکر جدیدانسان ها، با کانون های اندیشه آسودگی و شادی انسان و مظاهر

نسان وازن و انسانی با سائر اتم و داشتن رابطۀ بهتر زیستنبه و تمایل انسان  انش های عصرآزادی و تعلیم و تعلم د با و

در  راو ترقی و زیست باهمی ودگی و می خواهد همه مظاهر رفاه و آس مخالف استدر سطح کشور و سطح جهان ها 

 برای اینکه بازهم سلطه دین زد؛زندانی سامتوقف و از بین ببرد و انسان را در تاریکی و ظلمت گذشته  کشور و جهان

نمی خواهد  به هیچ صورت نمی خواهد ذهنیت ها روشن گردند وبه هیچ وجه سیاسی طالبانی را بر کشور قائم کند، 

وجود داشته باشد و تغییری در زندگی  افغانستان مورد عالقه برای مردمانهای آزادی داشتن عقیده و بیان و انتخاب راه 

کاری که حتی سید قطب، یکی از رهبران صاحب نام اخوانی های با آن موافق نبود ـ  د؛ید گردو طرز تفکر شان عا

سی و شرط اسا و انسان و اجتماعات بشری بگذریم از این که تغییر جزئی از نیاز های بشری و جزئی از قانون هستی

 !میرود به شمار )هر چیزی که بوجود آمده و قابل رؤیت است( همه پدیده ها ادامه حیات

و در جایی از این کتاب که به همکاری  ؛بنام "عدالت اجتماعی در اسالم" کتابش،ها ، در میان ده دارد یسید قطب کتاب

 در باره سازگار ساختن دین با نیاز های بشری لی گرامی به فارسی ترجمه شده استع سیدهادی خسرو شاهی و محمد

 :چنین می نویسد

]از هم جدا  یفقهاء این دین زحمت های زیادی ـ که مورد سپاس است ـ در تطبیق و تفریع از صدر اسالم تا امروز... »

نه ند. ولی متأسفانآن متحمل شده اند که احکام اسالم را با احتیاجات اجتماع جدید و زمان خود منطبق کفروع کردن ـ س[ 

 ...«ه استنیز همانجا متوقف گشتفقه اسالم  ومدت طول این زحمت و اجتهاد متوقف شد و در نتیجه رشد و نم

 نیاز های انسان امروز در کل چه است؟ وقتی می بینیم کشوری مانند چین یا سنگاپور و مالزیای مسلمان یا جاپان در

 آسایش و برای مهندسی را با آخرین امکانات و فنونخود یا منازل رهایشی  ،صدد میکانیزه کردن زراعت خود هستند

 ب ومکت کودکستان و یی شده را براید و زمین های صرفه جونیی در زمین باال و باالتر میبرصرفه جو مردم و برای

ده  دولتی و ادارات فابریکه و مغازه و های ورزشی و موزیم و سینما و تئاتر و شفاخانه و پارک و استدیوم پوهنتون و

ه خدمات اجتماعی و روابط انسانی و ند کنیا قوانینی وضع می ک دنروری دیگر تخصیص میدهها عمارت یا تعمیر ض

یی ند، کشور هانک فراهمبرای مردم امور اقتصادی و مسائل تولید و توزیع و مصرف را در کشور بهتر و باز هم بهتر 

که در حال تغییر و حرکت و ساختن هستند برای اینکه انسان های این کشور ها بازهم در رفاه بیشتر به سر ببرند و در 

ه چ !؟د مانند طالب رایا افرا ،دو شهر فسوس ببر د ما را به دوران دقیانوسکه می خواه ب را می بینیمطرف دیگر طال

و بهتر زیستن حق طبیعی آن  به عنوان مردمان صاحب خرد و مردمانی که خداوند آن ها را آزاد آفریده است راهی را

 که مردم در ابتدایی ترین وضعیت و راخاص  زمان طالبی را که ماندن در یک برهه ای از انتخاب کنیم؟ ها است باید

ا اندیشه و ، بالزم می بیند و توصیه می کند با کمترین امکانات معیشتی و سطح نازل فکری زندگی می کردند شرایط و

گرفته  در پیش از دین و دنیا و خدا و پیامبر و انسان، یا حرکتی را که سائر ملت های جهان کامالً نابالغ و نارسا برداشت

چه حکم  بر ما و فشار های موجود از بیرون و نیاز زمان فطرت انسانی عقل، ؟میان ده ها کشوری اسالمیاند؛ از این 

 ؟می کند

و زندگی را برای خود و برای بچه  یا حرکت کردن و به پیش رفتن ،جا ماندنیک ؟ در حکم تاریخ و طبیعت چیست

 راحت تر ساختن؟ دارای راه و سرک و برق و آب و زراعت میکانیزه وهای خود و نسل های بعد از آن ها بهتر و 

نه های گلی و شهر ، یا در خابودن و زندگی راحت شهر های بزرگ و زیبا و مغازه های پر صنعت و تکنولوژی و

یری غیاگر ت با کوچه های تنگ و تاریک و مملو از کثافت با هزار نوع بیماری زیستن؟ های دوران های قبل از تاریخ

نسان او بهتر زیستن در کار نبود، چرا خدای جهانیان این همه پیامبر را برای تغییر افکار و اخالق و شیوه های زندگی 

 ها گسیل داشته است؟

عصری و...،  با وسائل سرد و گرم کننده درنی که دارای چندین طبقه باشند،ساختن جاده های عصری، تعمیر های م

وره های ، ساختن کـ صنعتی تولیدی ایستاد کردن فابریکه های کانال ها، احداث فارم ها، به پا ساختن بند های برق، حفر

گاز و نفت و ...، مهار کردن دریا ها، شگافتن اتمی برای تولید برق یا تولید انرژی از راه حاصل کردن حرارت آفتاب یا 
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به دست می آیند، و مراکز علمی در پوهنتون ها  به مهارت و تخصصی نیاز دارند که ،کوه ها و ده ها نوع کار دیگر

برای ساختن همۀ این مظاهر تمدن  نه در مدارس دینی با استادانی که خود فوق آن از صنف ششم باالتر نخوانده اند!

انسان  ضرورت داریم، در رشته ها و مسلک های دیگر ماهر های ما به انجینر و داکتر و متخصص و انسان ،امروزی

  قطعاً ممکن نیست! آموزش دادن آن ها در مدارس دینی طالبانی که  هایی

دین رابطۀ انسان با خدایش است، اما رابطۀ انسان با انسان، انسان با اجتماع و رابطۀ انسان و اجتماع با دولت و دولت 

اصل عمل است و هر مطلبی حدیگر  و ضروری محسوس و ملموس ها مطلبان و اجتماع که در برگیرندۀ هزاربا انس

 ستحکمم، باید بوسیلۀ قوانینی می باشد یت های پیچیدۀ اجتماعی ـ انسانی دوره های مختلف حیات بشریتاریخی و واقع

 ینیو ع که مطابق به نیاز های مادی ـ معنوی زندگی زمینی . قوانینیکنترول گرددمعین و  کارآ و متکی بر تجربهو 

 .دارای علت و معلولی می باشد اجتماعی ـ انسانی نوان یک پدیدهبه ع یکهر  که لبیامط می باشد؛ ی عصر ماانسان ها

 تخیل و کرد. باو رفع بدبختی انسان ها را باید در میان پدیده های اجتماعی و با روش های تجربی ـ علمی جستجو 

ع این رف سان ها وعوامل بدبختی ان واقعی علل عمل می کند، نمی توان بهتوصیه وفکر و ه که طالب ذهنگرایی، آنگون

 کشور دست یافت.  عقب ماندگی در بدبختی ها و

اخیراً یکی از طالب ها و افکار طالب به درد جوامع و مردمان عصر حاضر نمی خورند. این باغ، طوری که  طالب،

ال امارت . پنج سو باردهی نه به طراوت می رسد و نه به شادابی ، با باغبان هایی مانند طالبکرده است آن را عنوان

د( انسان های ژرف اندیش و محتاط را وادار بدین می سازد که هایی که امروز طالب اشاعه می دهو اندیشه )طالبانی 

نسان یک عده ا ،از اینصرف نظر همآوا نباشد و  (!که طالب می تواند باغبان خوبی برای این باغ باشد)با چنین فکری 

د ها که ص ،طالب، کسی که نه یکبار است نیز هشدار بدهد که نسبت بهمی ضعیف هایی را که حافظه تاریخی شان ک

ر پرپبرمنشانه برهای مدهش با انفجار و انتحار به امر بیگانه های غرضمند و پرطمع بار گل های شاداب این باغ را 

می کند،  ا ویران، ملک ما رو آن ها به قتل می رساند این خاک به جنگ و دشمنی برخاستهواقعی نموده، با نگهبانان 

 و، کامالً  محتاط باشند و نگذارند که این مظهر وحشت و دارایی های ما را از بین می برد ثبات کشور را برهم میزند

 فرو ببرد! ی هراس آوردو باره بر سریر قدرت تکیه بزند و دو باره کشور را در سکون و آرامش قبرستان هاجهالت 

نسانی و تمدن واقعی اکاروان ترقی  تا می توانیم زودتر به و است که به جلو بتازیماین زمان عصر و و نیاز حکم فطرت 

حتی  ،خلص کالم اینکه: به طالب باید "نه" گفت! آوریم و خود را با سر به قعر چاه بیندازیم به عقبرو  اینکه ، نهبرسیم

قبل از آنکه با بیچارگی و درماندگی  ـ نداردو به همراه چیزی در انبان  و دردسر به صلح پیشنهادی وی که جز شر

 !دست به دست بمالیم و ندامت بکشیم
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