
 پيروزئی يک به نگاه متفاوت              

 
U بخش يکصدو بيستم پيوسته به گذشته: 

دليل زندگی ات را بيابی هرگز خطأ يی اگر ميگويد  فرانسوی  معروف شمنددان  ساْرتْرْ  شارل پل-ژان
 در که است هدفی به او بزرگی و دارد هدف انسان و فراموش نه ميکنی که را دوبارتکرار نه ميکنی 

و ترکيه با همه زشتی ها از طائفه گولن نظامی و دسته های  کودتا گراناقدام خشونت آميز ...دارد سر
 يک ويژه گی منحصر به فرد بنيادی نيز داشته است  اش  ويژه گيهای خون آلود

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=1i-sxOKP-IcU 

با هر آن اينکه وقتی مردم ترکيه بويژه نسل جوان و پرخاشگر آنکشور که از خشونت نفرت داشتند 
باور و ايمانی که بودند يکصدا عمل خشونت آميز کودتا گران گولنی را محکوم نمودند و با حضور 

عنوانی رجب تائيب  ی نيز سرشار شان کودتا را به شکست مواجه ساختند سيلی از پيام های تبريک
 .ترکيه سرازير شد ند و ملت بزرگ  رئيس جمهور منتخب مردم ارُدغان

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=cDbIZOCiVhQU 

 
شگفت انگيز است که در زمره اين پيام ها حتی کسانی چون دمحم نوازشريف صدراعظم پاکستان که به 

به يک رقابت معلوم الحالی افتاده اند نيز  دليل شجرة النسب اش با عربستان در مقابل ارتش پاکستان
عنوانی رجب تائيب ارُدغان پيام تبريکی فرستاد ، چه کسی نه ميداند که شما را با افکار و انديشه های 

شما می بينيد که وقتی اندکترين ارتباطی نيست بلکه رئيس جمهور منخب مردم ترکيه مذهبی ارُدغان 
ن و با استفاده از تنها وسيله گوشی تلفن مردم غيور ترکيه را به خيابانها رجب تائيب ارُدغان با اطمينا

فرا می خواند مليونها مرد وزن و پير و جوان دعوت رهبر خويش را لبيک می گويند و به خيابانها 
 فرود ميريزند اما درعين حال 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=k1i0UlWBRkAU 

 
اما . محکوم نمودند  »شيطان تا انسان  «را ازکودتا گران و نظاميان گولنی اين عمل خشونت آميز 

تائيب با رجب و اعتقادی  فکریمشترک شجرة النسب از و عقالنی را که هيچکسی پاسخ منطقی 
 . عرضه نکرد تهنيت ها گونه دستاويزی برای اين به مثابه نشئت کرده باشد ارُدغان 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=455p6ogKIRUU 

تصاوير مشترک با رجب تائيب ارُدغان  با ارائيه  انی افغ البته برخی از چهره های سياسی جامعه
 لبوم ر آد سياسی و فرهنگی در شرائط ديگر و رئيس جمهور منتخب و شجاع ترکيه که چند دهه قبل

خويش بکار گرفته اند ت مراتب تبريک و تهنيدر پيشاپيش خويش نگهداری نموده بودند های شخصی 
. 
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جامعه و مقطعی از تاريخ  اما اين بزرگواران نه ميدانند و ياهم نه ميخواهند بدانند که در همان زمان 

تصوير برداری بعمل آمده آن دوران نيز که از صحبت با ايشان و ياهم ديگر فعاالن سياسی  افغانستان 
قصد برقرارئی يک پيوند جوان آن روزگار اُرغان  و تا با شما رسيده است نه شما و نه هم تائيب

به زعم شما بوديد که  واحدی و فرهنگی  بلکه هردو جانب داعيه داران سياسی نداشتيد  را وادگیخان
تمامی واحد های بشری به مثابه نقشه راه ملتها تشخيص در قلمرو جوامع انسانی برای حل بحران 

با و ترکيه  حوزه افغانستانلوژيک دينی درايدئوفکريی های نهضت  یشرائط تکاملما اگرديده بود 
سبب و ياهم عقالنی و اجتهادی و تأکيد بر اسلوب های سنگواره ای توجه به دو جغرافيای جداگانه 

 .فاصله ميان شما را تا مرز اختالف در اصول برسانند تا آرام ، آرام  ندگرديد
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=gj09x0YCvyQU 

جوان وارث نسل  عدالت و توسعهحزب قای رجب تائيب ارُدغان رهبرآچنانچه می بينيم در اين راه 
با  پيشرفت و ترقی عمومی  برای نی عقالو احکام جمعی اجتهاد پويا و ديناميک که بر مبنای مذهبی 

يکی از بنيانگذاران نهضت فتح هللا گولن راهش را با و تعارف ندارد هيچ شخص حقوقی و حقيقی 
قای او افکار آانديشه همقيم ايالت پنسلوانيای اياالت متحده امريکا جدا نمود و اکنون در ترکيه اسالمی 

وبراندازيی  رهبريی کودتامتهم به وی را متهم به نفوذ در ارتش و باالخره سبب شده تا لن فتح هللا گو

چگونه ممکن  * .نظامی سازد که آقای فتح هللا گولن از بنيانگذاران و حاميان اصلی آن بشمار می آمد 
به  دينخشونت آميز از بيروتع ی با قرئتديگرواقليم است رجال سياسی و فکريی که در جغرافيا

اسالم نخستين سالهای بعثت پيامبر گرامی  تنگ وتاريکو جغرافيای بشر در محيط نقشه راه عنوان 
استواربر تعرفه های هويتی نه حقوقی تمسک مصلحت ملی شناختی داشته باشند با آنانيکه از نظر آنها 

انسان را ماسوا از اينکه بپرسند به کدام دين و آئينی  و خدمت به برخورداراست  اصی خاز اعتبار 
 های دينی و مسؤليت های رسالت؟ خدمت به آنها را جزيی از وظائف و و چگونه می انديشند باور دارند
 ارتباط قائم ساخت ؟ می شمارند خود اجتماعی 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=QY-SyVJkGrwU 
معرفت انسان با توجه به البته توضيح اين مطلب نيز ضروراست که امروز با رشد آگاهی و تعميق  

قومی و  تعيين مناسبات در هر واحدگسترش  ورشد  فرآيند فطرت انسان در جامعه هويتی اصل زرين
مورد مطالعه قرار انسان در انطباق با فطرت هستی وو بشری بصورت جداگانه درجامعه  ملی
در بايد حتی طبقاتی نبايد فراموش کرد که حلقه وصل اين همه مناسبات قومی و قبيلوی  لهذا  گيردمي

  .انسان استوارباشد نگريسته شود  آئينه توحيد و عدالت که بر مبنای حرمت به
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دنيا  و منطقه خاور سياسی اعم از مذهبی و سکوالرفعاالن  ومتأسفانه برخورد اکثريتی از روشنفکران 

ی بؤقوع می پيوندند از نورم حوادثی که بر بستر کشورهای شرقی و عمدتأ اسالمدرباره شناخت ميانه 
مالک با  تابعيت ميکنند طبيعی است که ميان ابرقدرت های جهان  ها و پارامتر های دوران جنگ سرد

 مناسبات  به مثابه کليد شناختسنتی دوران جنگ سرد مناسبات سياسی و تاريخی جوامع  قرار دادن 
در حاليکه مقتضای شرائط حاکم بر . دچار اشتباه بزرگی می گردند  عمومی جوامع قرن بيست ويکم 

اين . و فعاالن سياسی می طلبند   نارکفنشوالعاده ای از رويژه و دقت جوامع قرن بيست ويکم 
 شناسانه جامعه و  الک های تيوريکنژادی مقومی وهمبستگی های  نوع هر راستایکه درچنين است 

در نظر گرفته شود نقشه راه مشترک  به مثابه  سبت به اهرم های ثابت متعلق به جهان بينی علمی بايدن
اما با . پرهيز کرد  مذهبی  و هرگونه رسوبات شرک آلود قومی و نژادی اتکا به و بايد بصورت اکيد از

در بويژه دوران جنگ سرد قرون گذشته  نژادی حتی مذهبی  ، قومی سايه مناسبات تأسف بايد گفت که 
اکثريت قريب به اتفاق روشنفکران و منورين اين نسل و دراين عصر به مشاهده جبهه گيری های 

 .ميرسند 

 
انسان  نما ها کربرخالف ادعای بلند باالی عده ای از اينگونه روشنفاره ای وبر پايه اين تفکر سنگ 

جهان بزرگ  قديم و فالسفه  فورمول های فلسفیو برای شناخت ماهيت وی موجود متحرک نيست 
فيلسوف و انسان شناس بزرگ قرن نوزده و  Charles Robert Darwinهمچون چارليز داروين 

معروفی کتيکی از سوی پايه گزاران به پايه های ماترياليزم ديالکه به مثا یديگرفالسفه و زيست شناسان
و تاريخی ماترياليزم ديالکتيکی  نگذاران بنيا  تنها هيگل  که در عصر حاضرهمچون  کارل مارکس و 

انسان شناخت  راکد و منجمد  چنانچه می بينيم همين ميتود. از آنها نقل قول ميشوند بسنده می نمايند 
در باره ء تکامل  برخالف تيوريی تکامل داروين در حوزه جامعه شناسی بصورت دست نه خورده 



عصرحاضر قضاوتهای متحجرانه روشنفکران  چنين درپرتو.  گرفته ميشود مورد استفاده قرار انسان 
وم کانسان ميتوانند از لحاظ بيولوژيکی به مدارج بلندی از تکامل برسد اما درحوزه تاريخی وی را مح

از جهان استبدادی اين نوع برداشت . د پيروی از هويت دوران جنگ سرد و ياهم قبل از آن می سازنبه 
زندگی امروزی با واقيعت های  هيچگاه استواراست  در حوزه تاريخ  که برپايه های معيوب معرفتی

بويژه آنگاه که به جانشينی پروردگار  زيرا انسان معاصر از همان آغاز پيدائيش اش. تطابق ندارد بشر 
و تسلط بر آن پديده های نوی را در پيرامون هستی  پيچيده با کشف رموزت می يابند ريودر زمين مأم

که در دگی اش می بينند بايد گفت که دانشمندان حوزه جامعه شناسی اين گونه ديگرگونی ها را زن
ناميده اند که در نتيجه  Secularization سکوالريزاسيونپيرامون زندگی بشر بؤقوع می پيوندند 

انسان به کشفيات نوی ميرسد و سعی مينمايد که با کشف ماهيت آن روزمره عقالنی  خال قانه وتالش 
 .برای زندگی خود و جامعه نقشه راهی را ترسيم کنند 

 
 
ی تازه کشف شده برمبنای پديده ها فطری ميتوان گفت که نگاه نوانديشان دينی با کشف ماهيت  

و نقشه ای را نجانيده شده است گ اجتهادعقالنيت و خرد جمعی استوار است که در مفهومی بنام 
البته بايد گفت که نخست . پيشنهاد می نمايند که با موتورِخرد و آگاهی راه تکامل انسان را بپيمايند 

شناخت از هستی و کائنات برای زندگی کردن ازهمه برای درک اين حقيقت متعالی بايد به قدر الزم 
 آئينه درديده ها در هستی و کائينات را دريافت ، ماهيت پ »متعهد ِخرد«علمی پيداکرد تا بتوان بر بالهای 

تاريخی راه شان را مشترک مسير پس از پيمودن بسياری از مقتقدان بر يک باور نگاه است که چنين 
هرزمان قلمرو در را که جستجوگر معاصر توانند نيازهای فطری انسان باهم جدا ميسازند و آنانيکه نه 

با آسانی راه حرکت شانرا  در پيرامون زندگی و حياتش می بيند نياز مندی های نوی را هر مکان و 
رابطه انسان تنها  اخالقی مينامند و تا مرز نهاد را يک  دين نهاد،  جدا ميسازند و در حوزه اجتماعی

ماشين دروغسازی ها و  اينجاست که. تنزل می دهند  است  زندگی خصوصی شهروندان با خدا که 
به حرکت می آيد و شخصيت های  ها برای تحريک تعصب های عوامانه شايعه پراگنی ها و تهمت زنی

می شوند ی توطئيه ها  چنين و شکاردمحم مرسی ها و رجب تائيب اردُغان ها قربانی چون پاک وذاللی 
يک جريان فکری در  منسوب بهما که خود را به راستی و ياهم دروغ همه ، سوال اساسی ای نسبت به 

شخصيت  فکريی اين است که آيا ما با افکار و طراوشات  بوده متوجه  ميدانيم هر کجای عالم که باشد
که به اقتضای شرائط خاص اجتماعی در جامعه حضور دارند چه مقدار کری رجال يک نهضت فها و

نه ميگويند اشتباه نه ميکنيم بلکه می همه مبارزان راستينی که هم آهنگی داريم ؟ و اساسأ بينيش ما با آن 
در بسياری که را منفذهای رتکب می شويم از درون ما بوده و هيچگاه گويند هر اشتباهی هم اگر م



داده نه شده است و به کمک  " اجاره"به واقع ميشوند استفاده بيگانه گان  لحظات تاريخ ملتها مورد 
 .  می پردازسيم به اصالح آن ميوزد دهليز تاريخ جامعه  درنسيم تازه ای  که 

 
آن و آثار  ان حرکت های دينی درترکيه بنيانگذار از فتح هللا گولن و انديشه های جهان بينی   *

  بشر در يک مبحث جداگانه به بحث خواهيم گرفت تکاملی  برزندگی


