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 پیشنهادات به کاووش آزاد اندیش 
 

 در مورد صحبت های دینی 
 

خدایان  سالیان قبل در سایت وزین افغان جرمن آنالین شروع به ترجمهء کتابی کرده بودم بنام بیوگرافی و یا تاریخچه  
هدف از ترجمهء کتاب دادن معلومات به هموطنان    که نظر به بعضی معاذیر ترجمه اش را ادامه داده نتوانستم.

گرامی در مورد تکامل نظریات دینی بود که از بدو پیدایش انسان ها از اشکال ابتدایی به صورت مغلق تر تغییر 
  ع بشری اکثریت دنباله روان را دارند. کرد و باالخره منتج به ادیانی شد که امروزه در جوام

 

صحبت های آقای آزاد اندیش درین هفته ها از راه تلویزیون های مختلف افغانی دوباره موضوع تکامل ادیان را در  
ذهنم تازه کرد و خواستم از البالی تبصره در مورد صحبت های شان در بارهء مشکالت اساسی که جوامع اسالمی  

د نظر بدهم تا اگر امکان داشته باشد راهی باشد برای روشنی اذهان عامه و پیدا کردن جواب هایی با آنها مقابل هستن
اروپاییان هم این مشکالت و     که ممالک اسالمی را از بن بست انجماد فکری و حاکمیت دین بر دولت رها کند.
در حاکمیت مذهب و جدا کردن محدودیت ها را درقرن های گذشته داشتند و صرف با آوردن ریفورم های اساسی  

توانستند نبوغ و دانش افراد جامعه را از قید زنجیر های خفقان آور دینی بیرون سازند و راه رفاه     دین از حکومت
بدون آوردن چنین رنسانس دینی که منتج به آزاد اندیشی در ممالک     و آزادی فکری را در جوامع خود باز کنند.

  اعتال و پیشرفت این ممالک وجود ندارد. شود راه دیگر برای  اسالمی
 

گر چه صحبت های آقای آزاد اندیش منطقی و مستند با آوردن ماخذ می باشد اما گمان می کنم به طرح کردن مسایل  
به شیوه ای که در پیش گرفته اند به غیر از عدهء محدودی که حاضر به شنیدن و تفکر در بارهء انتقاد صریح از دین  

باشند اکثریت بیننده ها با شنیدن تاپه هایی چون کافر و مرتد و خدا نا باور از ترس اینکه ایمان شان متزلزل  اسالم می  
نشود به این بحث ها گوش نمی کنند. به نظر من بهتر است تمرکز آقای آزاد اندیش به عوض یافتن نقص در آیات و 

امع اسالمی باشد )هر چند خوب است به دستور  حدیث به بحث در بارهء مشکالت اساسی و سد های فکری در جو
  به طور مثال این بحث ها می تواند شامل این موضوعات باشد:  های دینی و ماخذ آن اشاره شود(.

  
در اسالم چرا دین با حکومت یکی است و نقص های این پدیده چگونه ممالک اسالمی را عقب نگهداشته.   .1

  جوامع اسالمی در چیست؟ نین شرعیتفاوت قوانین مدنی ممالک غرب با قوا
  
گرفتن چهار زن چرا     حقوق زنان چرا در اسالم به اندازهء مردان نیست و این مشکل چگونه حل می شود؟ .2

  در اسالم رواست؟ 
  
چارهء حل     آیا کدام دین دیگری وجود دارد که خشونت در مقابل دیگران و بالخصوص زنان را اجازه بدهد؟ .3

  چیست؟کردن این مشکل 
  
چرا اسالم کتب ادیان یهودی و عیسوی را کتب آسمانی می داند در حالی که خود دنباله روان این ادیان و  .4

آیا خداوند متعال قادر به این     تاریخ گواه این اند که این کتب آسمانی نی بلکه توسط خود انسان ها نوشته شده اند.
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ها  انسان  برای  چاپی  شکل  به  را  کتاب  یک  که  شود؟  نبود  جلوگیری  ها  بحث  و  جر  همه  ازین  تا    بفرستد 
  
چرا مال ها و رهبران دینی اسالمی به دروغ جوامع غربی را متهم به فحشا به شکل گسترده و مسخ کردن   .5

آزادی های شان می کنند و از دستاورد های علمی شان استفاده می کنند ولی جای مخترعین و خدمتگاران بشریت را 
 .دوزخ می پندارند

  
چرا ممالک اسالمی در چند صد سال گذشته کدام دست آورد علمی و یا اختراعی نداشته اند که بشریت از آن   .6

  مستفید شود؟
  
چرا در جوامع غربی آزادی عقیده و بیان وجود دارد و ساختمان مساجد و مراکز دینی را آزاد گذاشته اند در   .7

  گذارند کدام دین و آیین دیگری ترویج شود؟حالی که در ممالک اسالمی از ترس نمی 
 
  
چرا در مذاهب دیگر رهبران دینی این را قبول کرده اند که داستان های خلقت و پیامبران و طوفان نوح و  .8

غیره در کتب دینی شان افسانه هایی بیش نیستند و صرف برای وعظ و نصیحت هزاران سال قبل مانند باور های  
اختراع شده و به شکل حقیقی وجود نداشته اند ولی تنها در اسالم که اکثریت محتویات قرانی از مذاهب بسیار ابتدایی  

  کتب دینی دیگر گرفته شده این واقعیت را قبول نمی کنند که این داستان ها صرف افسانه اند؟
  
نشان می دهند  چرا سخنگویان و برنامه سازان اسالمی برای ثبوت دین خود مسایل علمی را مذبوحانه چنان   .9

که این مطالب در کتاب دینی شان وجود دارد در حالی که در کتب دینی معلومات غلط از درک محدود انسان ها  
دوهزار سال قبل شامل است که هموار بودن کرهء زمین و شناخت غلط از ستارگان و سیارات و پیدایش انسان از 

وماتی که در کتب دینی است یک نفر شکم انسان را سیر نتوانسته با معل   لخته خون و غیره از مثال های آن می باشند.
موضوعاتی چون شق کردن     چی رسد به این که کدام کشفیات علمی کرده باشد و یا دانش بشریت را ارتقا داده باشد.

است. کاینات  بر  حاکم  فزیکی  قوانین  و  منطق  و  عقل  گونه  هر  خالف  بر  غیره  و  معراج  سفر  یا  و    قمر 
  

دین اسالم دروغ گفتن در بعضی موارد را مجاز می داند و چرا تقلب و دروغگویی و گریز از مسولیت چرا   .10
 و بهانه آوردن بیشتر درین ممالک مروج است؟

  
کشند. .11 می  و  شمارند  می  کافر  را  همدیگر  و  اند  افتاده  همدیگر  بجان  اسالمی  مختلف  های  گروه    چرا 

  
اجباری کرده اند و مسولیت نداشتن اخالق مرد ها را به گردن زن ها می اندازند؟.  چرا باالی زنان حجاب را   .12

  چرا در دولت های اسالمی زنان اصال کدام رول و یا مقام برجسته دولتی ندارند؟
  

چرا بر خالف دانسته های معاصر برای مردم ترویج می کنند که گرفتن روزه برای سی روز برای صحت  .13
که مضر بودن آن برای صحت آشکار است و انسان را از کار های فزیکی و ذهنی عادی وا  مفید است در حالی  

  میدارد؟.  
  

چرا در اسالم آزادی عقیده وجود ندارد و کسی که دین را ترک بگوید کشته می شود و با کوچکترین بهانه   .14
ن ارزش  کوچکترین  انسان  یک  حیات  و  کشند  می  را  ها  انسان  کردی  توهین  دین  به    دارد؟که 

  
برای بعضی ها که    چرا تاریخ اسالم و ترویج آن به شکل قهر آمیز را به شکل واقعی درس نمی دهند؟ .15

مخالف خشونت هستند یک سر در گمی پیدا می شود که کدام قسمت دین را قبول کنند و کدام را رد کنند چون اگر  
تا وقتی که یک ریفورم اساسی در دساتیر دینی    در یک قسمت دین شک و شبهه پیدا شد باید بطور کل مردود گردد.

  عملی نگردد این سر در گمی ها و تضاد ها در افکار مردم پا بر جا می ماند.
  

این هم نمونهء    چرا ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان را جایز می دارند و بر عکس آنرا قبول ندارند؟ .16
  است.دیگری از تبعیض و تنزل در حقوق زنان 
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چرا از ازدواج با دختران کم سن حتی تا سن هشت سالگی که هنوز طفل اند دفاغ می کنند؟. چرا بیشرمانه  .17
 خوابیدن و تماس تناسلی با طفل نکاح شده را برای ارضای شهوانی مردان را مجاز میدانند؟

  
  چرا اسالم نتوانسته است با شرایط و قوانین مدنی عصری خود را مطابقت بدهد؟ .18

  
در مورد اینکه دنباله روان مذاهب ابراهیمی اهل کتاب هستند یا نی هم تضاد هایی در بین مال ها وجود دارد   .19

چرا در اسالم به     و بعضی مال ها عیسوی ها و یهودی ها را کافر می پندارند و جای شان را دوزخ ترویج می کنند.
قضاوت و تعصب در مقابل انسان ها و تاپه زدن به  انسانیت و عشق و عطوفت ارزش نمی دهند و همیش در صدد  

آنها می باشند در حالیکه پیروان ادیان دیگر اشخاص صالح تر و سخاوتمند تر می باشند و به بشریت خدمات بیشتر  
 کرده اند.

  
چرا کشتن و قربانی کردن حیوانات اینقدر برایشان ارزش دارد که فکر می کنند خداوند اینقدر کوچک است   .20

که به خون یک حیوان خرسند می شود؟. چرا به عوض کمک به فقرا پول خود را برای زیارت خانه خدا و ریختن  
  پول به جیب عرب ها خرچ می کنند؟

  
چرا عظمت کاینات با مد نظر گرفتن علوم عصری را درک نمی کنند و خداوند را هنوز مثل یک انسان از  .21

یک خانه ضرورت دارد و در یک مجلس منحیث میر مجلس با پیامبرانی که نظر فزیکی نا چیز فکر می کنند که به 
 انسان بوده اند حاضر می شود؟ 

  
چرا خرافات را ترویج می کنند و به زیارت ها و انسان های مرده دعا می کنند و سنگ های میتوراید آسمانی  .22

  ی گذارند.را آمده از بهشت می پندارند و به اندوخته های علمی درین مورد وقعی نم
  

چرا با داستان های خیالی سوال و جواب و زدن مرده با گرز در قبر بعد از وفات انسان که کامال با عقل و  .23
  منطق متضاد است مردم را به وحشت می افگنند؟

  
و باالخره چرا درادیان این همه معامله گری وجود دارد و کمک به دیگران را نه بخاطر انسانیت بلکه برای  .24

  اینکه در مقابل آن یک کریدت بگیرند و موقف آخرت خود را بهتر کنند انجام می دهند؟
  

این بود شمه ای از سواالتی که در مورد محدودیت ها و تعصبات مروج در دین اسالم )که در بعضی موارد تشابهاتی 
امیدوارم آقای آزاد اندیش     . با یهودیت و عیسویت دارد چون همه از یک ریشه آب می خورند( که به خاطرم آمدند

در صحبت های خود در بارهء جنبه های عملی ریفورم کردن دین اسالم و قواعد مروج آن اگر تا حال اشاره نکرده 
اند به آنها بپردازند تا با شناخت این موانع پیشرفت و ارتقای فکری و مدنی جوامع اسالمی کمکی شده باشد برای  

  ی اینده.آگاهی و آزادی فکری نسل ها
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