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ماته بېړۍ او زورورې څپې
د دیني افراطیت د ریـښو او نښانو راسپـړنه
لسمه برخه
د عقیدې دفاع څه معنا؟
د  ۱۳۹۴لمریز کال پیالمه وه .په کابل کې د قرآن مجید د سوځولو په تور د یوې نجلۍ قتل چې فرخنده نومېده ،د
ټولنې ډېره برخه هکه پکه شوه او د مطالعې د ځینو خاوندانو په ذهنونو کې ژورې پوښتنې راوالړې شوې .دا پوښتنې
د ماجرا د بېالبېلو اړخونو په اړه وې .تر هاغې پېښې څو وروځې وروسته ،ابن سینا پوهنتون دا الره هواره کړه چې
زه له خپل پوه ملګري جناب ډاکټر امین احمدي سره په ګډه له محصالنو سره په دې اړه خبرې وکړم .ډاکټر احمدي
د فرخندې د وژلو د پېښې هستيپوهنه راوسپړله .ده وویل چې دا ناورین څرنګه د پېښېدو امکان پیدا کړ .ما د عقیدې
د دفاع د مفهومپوهنې په اړه ،چې د پېښې توجیه کوونکو او مشروع ګڼونکو مطرح کړې وه ،بحث وکړ.
هلته زما بحث دا و چې ځینو کسانو د دې پېښې د خبر په اورېدو سره ،بې له دې چې ځان په تکلیف کړي او د
موضوع حقیقت معلوم کړي ،ولې یې د دې وحشتناکې پېښې د ترسره کوونکو مالتړ یې وکړ .ما ځینې هغه کلیپونه
چې د دې جنایتکارانو په مالتړ په ټولنیزو شبکو کې خپاره شوي وو ،غوږ ونیو چې وپوهېږم دوی څنګه او ولې د
یوه لوي جنایت پلوي کوي او په عام محضر کې هغه موجه ښیي .دلته مهم د دوی هغه منطق و چې د بې ګناه وګړو
د وینې تویول او د مخالفان و محاکمه کول او د بل وړ فکر کوونکو پانسۍ کول آسانوي .دوی ویل چې دا کار د عقیدې
د دفاع لپاره شوی دی او هر کله چې څوک زموږ پر معتقداتو برید وکړي ،موږ به له خپل سر او ماله تېر شو او
مقابله به یې وکړو.
دا موضوع ځکه مهمه ده چې دغه منطق چې د عقیدې دفاع بلل کېږي ،له ډېرو کلونو راهیسې په دې هېواد کې بازار
لري او د خلکو ژوند اخلي .څو لسیزې کېږي چې د عقیدې دفاع د مختلفو ډلو لپاره پلمه په الس ورکړې ده چې خپل
فکري مخالفان ووژني .که په دې ُملک کې داسې سیستماتیکه څېړنه او پوهه وای چې پېښې کشف او ثبت کاندي او
د قتل او مرګونو پېښې د علت او انګېزې پر اساس ثبت کړي ،موږ به لیدلي وای چې د دې هېواد څومره ډېر بدمرغي
وګړي د بل وړ فکر کولو په جرم یا تور قتل شوي دي .په ډېرو داسې قتلونو او صحرایي اعدامونو کې چې له یوه
ناسم تور پرته هېڅ سند په کې نه و ،د بېچاره وګړو د وژلو یوازینی توجیه همدا د عقیدې دفاع وه .نن سبا چې د
ټکنالوجۍ پرمختګونو د مختلفو نظرونو د مطرح کولو لپاره تر پخوا زیاته الره هواره کړې ده ،د عقیدې دفاع ال هم
د فشار د وسیلې په حیث د دغو ډلو په الس کې ده او دوی په دې پلمه هڅه کوي چې ال هم د پخوا په څېر د اوضاع
کنټرول هما غسې ټینګ په خپلو منګولو کې وساتي چې هېڅ متفاوت آواز پورته نه شي او هېڅ ننګونه د دوی د اقتدار
په وړاندې پیدا نه شي.
کله چې څوک هڅه کوي چې پر دوی نقد وکړي یا نوې طرحه وړاندې کړي ،په تېره بیا هله چې د اوسنیو ناخوالو
او فکري او فرهنګي ګډوډیو ریښې وپلټي ،او هغ ه ذهنیتونه کشف کړي چې دا وضعیت ورنه زېږېدلی دی ،او دا
ذهنیت هم هماغه متاع وي چې دغه ډلې ورباندې فخر کوي ،نو دوی به قیامت جوړ کړي .په دې شورماشور او
کشمکش کې تر ټولو مهمه وسله د عقیدې دفاع ده .دوی ادعا کوي چې پر اعتقاداتو یې نیوکه ،د دوی د اعتقاداتو لوټل
دي  .په داسې حالتونو کې ،ځینې ناخبره او کم علمه وګړي ،لکه هماغه کسان چې د فرخندې په قتل کې مو ولیدل او
د پاڼو شمیره :له  1تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

په هره بلوا کې د دې ډلو نوم ورکي سرتېري او زېرمه شوې وسلې دي ،د عقیدې د کلمې په اورېدو سره جذباتي شي
او هر جرم او جنایت ته چمتو کېږي.
اوس به وګورو چې د عقی دې ماهیت څه دی او د عقیدې د دفاع خبره څه مفهوم لري او کوم وار له مخکې انګېرنې
ورسره ملې دي او تر کومه بریده بیا کتنه غواړي .کله چې د چا یا د یوه شي د دفاع خبره کېږي ،نو لږ تر لږ دغه
وار له مخکې انګېرنې ورسره ملې وي :یو) هغه کس یا شی زیان منونکې وي او مالتړ یې په کار دی ،دوه) هغه
باید شی یا کس وګڼل شي [مادي وجود باید ولري .ژباړن] ،درې) باید فیزیکي وي ځکه چې زیان منونکی او ضعیف
دی ،څلور) د هغه شي مالکیت یا د هغه کس د وکالت خبره باید په منځ کې وي ،پنځه) څوک چې پر دې مظلوم کس
یا شی حمله کوي ،شریر او بد ذاتی دی .په دې حساب د عقیدې دفاع یعنې :عقیده یو شی یا یو کس دی او دغه شی
یا کس ته د برید خطر دی ،او دا چې هغه پخپله کمزوری دی او خپله دفاع نه شي کولی نو یو څوک باید د هغه مالتړ
او دفاع وکړي ،او څوک چې د هغه د دفاع حق یا دنده لري ،باید ورسره څه نسبت ولري او دا نسبت د هماغه شي
مالکیت ګڼلی شو ،یا د هغه کس وکالت او نیابت ،او چا چې پر هغه برید کړی دی ،شریر خلک دي نو باید چې دفع
شي .په بله وینا عقیده لکه یو ناتوانه شی یا رنځور او بې کسه شخص ګڼل کېږي چې د کمزورۍ په وجه د برید خطر
له ځانه دفع کولی نه شي ،نو هغه کسان چې د دې شي مالکان دي یا د دې کس وکیالن دي حق لري ،بلکې دا یې
دنده ده چې مالتړ او دفاع ته یې ور ودانګي .که دې تصویر ته ځیر شو ،وبه وینو چې د عقیدې د دفاع تعبیر د یوې
سناریو لنډیز دی چې په یوه خوا کې یې شرور وګړي دي چې پر یوه ارزښتمن شي (عقیدې) حمله کوي او په بله
خوا کې یې د خیر او فضیلت خاوندان چې د دغه شي دفاع ته راوتلي دي .ښکاره ده چې په دې سناریو کې د فضیلت
پلویان پخپله د همدې سناریو جوړوونکي دي او شرور انسانان هغه کسان دي چې د دوی مخالفان دي او نظرونه یې
نقدوي.
خو ،که داسې انځورګرۍ حقیقت وښودلی شي ،کولی شو چې په مقابل کې یې بله سناریو جوړه کړو چې مبنا یې
تجارت وي او په کې داسې وانګېرل شي چې ځینې چلبازه کسان بې کیفیته او بې کاره شی تولیدوي او هڅه کوي چې
په شور او اعالنونو سره مشتریان وغولوي چې خپل جنس ورباندې وپلوري او د دې لپاره چې رقیبان یې بازار ته
ښه جنس ر انه وړي ،او که یې راوړي وي د دوی مشتریان ځان ته را ونه کاږي ،نو پر خپل بې کاره جنس باندې
داسې نوم ږدي چې د مشتري خوښېږي او هغه جذبوي ،مثالً عقیده ،ایډیالوژي ،یا فرهنګ .دوی په مختلفو چلونو
سره هڅه کوي چې د مشتریان سترګې د رقیب پر جنس ونه لګېږي ،ځکه که داسې وشي نو هغه به د پرتلې فرصت
پیدا کړي او په فکر او سنجش سره به دې نتیجې ته ورسېږي چې د لومړۍ ډلې جنس نه یوازې چې ګټه نه لري
بلکې همدا مو د دوامدارې بدمرغۍ او فالکت سبب و .بیا به نه یوازې دا چې سودا به ورنه نه کوي بلکې له دې
چلبازو سوداګرو څخه به د تېرو کلونو او لسیزو د زیانونو تاوان هم واخلي .دغه ټګان د دې لپاره چې داسې پېښه
هېڅ کله ونه شي ،نه پرېږدي چې څوک دې د بل (ښه) جنس نوم ال واخلي ،راوړل خو یې ال پرېږده.
البته چې دا فرضي سناریو ده او د سناریو جوړول لمن هم ډېره پراخه ده .هر څوک کولی شي په خپل خوښه داسې
تصویر وکاږي چې پخپله په کې ښه او مقابل لوری بد وښیي .خو باید وګورو چې دغه تشبیهګانې د حقیقت له مخې
پرده لرې کوي او د حقایقو په پوهېدو کې مرسته کوي که مو سترګې تېر باسي او غلطې الرې ته مو سیخوي .د دې
موضوع د ال ښه پوهېدو لپاره باید دا تصویر راوسپړو او وګورو چې د داسې سناریو جوړول سم دي که ناسم.
دا کار له بنیاده غلط دی چې عقیده دې د شي یا کس په توګه انځور شي ځکه عقیده نه په لغوي لحاظ او نه په
اصطالحي لحاظ داسې مفهوم لري او دا مفهوم یوازې په استعاري بڼه کارولی شو .لومړی خو په قرآن او حدیث کې
د عقیدې کلمه نشته او مقدسه نه ده ،بلکې ډېر وروسته چې مختلف دیني علوم رامنځته شول ،دا اصطالح هم پیدا شوه
او د وخت په تېرېدو سره مشهوره شوه .په څه باندې چې قرآن او حدیث ډېر ټینګار کړی دی ،هغه ایمان دی او ایمان
هم په لغوي لحاظ له عقیدې سره توپیر لري او هم د اصطالحي تعریف په لحاظ خورا پېچلی دی او عقیدې ته یې
راټیټول ،په ګڼو نورو نظرونو کې ،یوازې نظر دی .دا موضوع په یوازې سر خورا مهمه ده.
د عقیدې ماهیت څه دی؟
عقیده د ماهیت په لحاظ یو ذهني امر دی .هغه موضوع چې دا ذهني امر ورپورې تړلی دی ،په عقیدې پورې اړوند
بلل کېږي او پخپله عقیدې سره یو شان نه ده .انسانان د مختلفو چارو په اړه د شناخت ،تلقین ،یا تقلید له الرې یوه
باور ته رسېږي او دا باور یې یوازې په ذهن کې وي .هغه موضوع چې باور ورپورې تړلی دی ،کېدای شي ورځنۍ
او بې اهمیته چارې وي ،یا د هستۍ او تقدیر او د خلقت راز او سلګونه نور خورا اساسي موضوعات وي .له دې
ورها خوا چې زموږ د باور موضوع او متعلق حقیقي چاره ده که اعتباري ،باور او عقیده پخپله یوازې یو ذهني
حقیقت دی چې د ګڼو علتونو او عاملونو زېږنده وي .مثالً یو نازي وګړی فکر کوي چې جرمن توکم داسې فضایل

د پاڼو شمیره :له  2تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

لري چې نور توکمونه ورنه محروم دي او په همدې وجه جرمن توکمي حق لري چې پر نورو واکمني وکړي او که
هغوی مخالفت وکړي ،باید یې ووژني .د سکیمو قبیلو په منځ کې ځینې کسان داسې عقیده لري چې کله یې څوک
مري ،د دې لپاره چې به طبیعت کې خوشې نه شي ،نو ښه به وي چې مړی یې وخوري چې د دوی په بدن کې جذب
شي او په دې توګه د دوی په ژوند کې ال هم پاتې شي .دوی دغه کار د خپل مړي درناوی ګڼي .هندو خپل مړي
سوځوي او باور یې دا دی چې هر ککړ شی په سوځولو پاکېږي او د اور لمبې چې پورته خوا درومي ،د هغه په
باور پاسني جهان ته د عروج او نیروانا ته د رسېدو نښه ده .نیروانا د دوی په باور یو سپېڅلی اور دی چې د هستۍ
رڼا ورنه پیل شوې او خپره شوې ده او کاینات ورنه پیدا شوی دی.
نو په دې هر مورد کې وینو چې عقیده او باور ذهني مفهوم دی چې یوازې د خپل خاوند په ذهن کې شته .د عقیدې
ماهیت هماغه تصویر دی چې د ذهن پر کاغذ رسمېږي او منشأ یې کېدای شي شخصي تفکر وي ،کېدای شي د کورنۍ
تلقین وي ،کېدای شي رسمي تعلیمات وي ،کېدای شي مذهبي تبلیغات وي ،کېدای شي هنري آثار وي ،او یا د دې ټولو
ترکیب وي .دا چې دا باور له کومه راغلی دی ،پروا نه کوي ،مهمه دا ده چې د عقیدې د خاوند په ذهن کې ځینې
تصویرونه او انځورونه جوړېږي او هماغه بیا د هغه په باور اوړي .د دې ذهني تصویرونو او بهیر په اړه هم د ذهن
په فلسفه کې او مهم بحثونه شته او د عصبپوهنې ( )Neurologyپه علم کې.
پر دې سربېره چې زموږ باورونه په اصل کې ذهني تصویرونه دي ،هغه عاملونه چې باورنه زېږوي هم نږه علمي
او معرفتي عاملونه نه دي .اکثره دغه تصویرونه هغه کلیشې دي چې په پېړیو پېړیو او نسلونو نسلونو پاتې شوې
دي .مثالً کله چې خلکو ګومان کاوه چې ځمکه د غوایي پر ښکرو والړه ده ،د عمر خیام غوندې لوی انسان چې د
خپل وخت خورا عاقل بنيادم و ،د همدې ټولیز باور تر اغېزې الندې یې ویلي وو:

گاوی است در آسمان و نامش پروین
یک گاو دگـر نـهـفـتـه در زیـر زمین
چشم خـردت بـاز کن از روی یـقـیـن
زیـر و زبـر دو گـاو مشتی خـر بـیـن
دلته چې خیام د دوو غویانو خبره په یقین او قاطعیت سره کړې ده ،ګواکې دا په علمي مسلماتو کې وي ،د هغه باور
د خپلې زمانې له باب شوي باور څخه زېږېدلی و .دا باور د نړۍ هغه تصویر دی چې د ده په ذهن کې ایستل شوی
و او ښکاره خبره ده چې سره له دې چې دا تصویر هېڅ علمي بنسټ نه لري ،خو زرګونه کاله اکثرو خلکو او ان
شک کوونکو پوهانو هم منلی و .په همدې رقم زرګونه نور باورنه شته چې په مختلفو فرهنګونو او د مختلفو ملتونو
په منځ کې په زرګونو کلونو کې راپیدا شوي دي .د دې باورونو ډېره برخه ،که معقول ښکاري که نامعقول بریښي،
هېڅ علمي بنسټ نه لري .خو ان هغه خبرې چې علمي دي او په معتبرو علمي الرو ثابتې شوې هم دي ،لکه د ټوم
په مدارونو کې د الکټرونونو شتون ،سره له دې چې ثابت شوی واقعیت دی خو د باورمن په ذهن کې له یوه ذهني
تصویر ورهاخوا بل څه نه دی ،او د څرګندولو په میتود سره چې عمومي میتافیزیک وي که کوانټومي فیزیک ،سره
توپیر پیدا کوي .یعنې په دې باندې باور چې الکټرونونه د اټوم په مدار کې ګرځي ،له دې سره چې الکټرونونه په
رښتیا د اټوم چارچاپېره ګرځي ،یو شان نه دی .په بله وینا عقیده او د عقیدې متعلق یو شی نه دی .لکه څنګه چې
تصویر او د تصویر موضوع یو شی نه دی .د یو چا هغه تصویر چې زموږ په ذهن کې شته ،سره له دې چې له هغه
کس سره ډېر ورته دی ،خو د هغه ځان نه شي نیولی .د دوی تر منځ توپیر د خیال او واقعیت تر منځ د توپیر په شان
دی ،ځکه چې په خیال کې هم له تصویرونو سره سر و کار لرو ،نه د واقعیت له اصل سره ،سره له دې چې دا
تصویرونه له ذهنه بهتر واقعیتونو ته ارجاع هم شي.
کله چې زموږ په ذهن کې تصویرونه جوړېږي ،د جوړېدو له پیله تر پایه پورې دغه بهیر د مختلفو عاملونو تر
اغېزې الندې وي ،لکه وراثتي ،اروایي ،تجربي ،تعلیمي ،فرهنګي ،عاطفي ،او ګڼ نور عاملونه .یعنې زموږ ذهني
تصویرونه ،له دې ورهاخوا چې په کومې موضوع پورې اړه لري ،په بې طرفانه ،نږه او بې عیبه توګه نه رغېږي.
هر ذهني تصویر د ګڼو عاملونو د تداخل او متقابلې اغېزې محصول دی او له یو بله د دې عاملونو جال کول خورا
ستونزمن کار دی.
نور بیا
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