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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.

۲۰۲۱/۰۱/۰۲

فرهاد دریا

همنظر نبودن ،به معنی دشمن بودن نیست!
هیچ ملتی را ندیدهام که در رسانههای اجتماعی به شدت و شوری ما به همدیگر فُحش و ناسزا
بگویند .روزهای است که در یک پُست فیسبوکی ،برای ساعتهای متمادی فقط مشغول پاک
کردن و یا به اصطالح  deleteکردن فُحشهای ناموسی و زشتگویی و رکیک نویسی میشوم
که یا به صورت مستقیم به من مینویسند یا به همدیگر .با تماشای چنین حالتی دل آدم بههم
میخورد.
بیشترین دشنامهای ناموسی و رکیکگویی در دو گونه بحث "باد" میشود:
بحثهای سیاسی
بحثهای عقیدتی و دینی
از بحثهای سیاسی گلهی ندارم و یک سر سوزن هم بدان دلچسپی ندارم .اما چرا شماری از
پیروان دینی اینچنین زیبا و بزرگ ،که پیوسته از سوی آن دین به نیکی و نیکگویی و مهربانی
در برابر یکدیگر دعوت شده اند ،به همدیگر دشنام میدهند؟ آیا بدین معنی نیست که تنها این اقلیت
دشنام دهنده ،از آموزههای دین خود بیخبر اند؟ دین اسالم امر و اشاره بر حوصلهمندی ،تعقل و
احترام به خود و دیگران می کند ،نه به رکیک گویی .تا جایی که از اسالم میدانم ،این دین گرامی
هرگز در هیچ گوشهی از کتاباش ،کسی را به خشم و پوچزبانی و دوری از تعقل امر نکرده
است .
من در این پُست به بحث دینی نمیپردازم ،چون تخصص من نیست .با آنکه یک مومن استم ،اما
دانش و ورود کافی در این بحث را ندارم .آنچه میخواهم بگویم فقط یک گله و یک نظر است که
به حیث یک برادر مسلمان با برادران و خواهران هموطن شریک میکنم.
برای مسلمانان زندگی پیمبر (ص) به مثابهی برترین نمونه و رهنمود است .آیا پیمبر (ص) هم
مخالفان خود را فحش و ناسزا میداد؟ اگر پیمبر (ص) پیشواست ،پس چرا به عنوان امت از آن
عزیز پیروی نمیکنیم؟
د پاڼو شمیره :له  1تر2
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

یاد بگیریم چطور در بحث با یکدیکر از حوصلهمندی ،منطق و عقل سلیم کار بگیریم .وقتی کسی
مخالف نظر ما باشد ،به این معنی نیست که او دشمن ماست .هر انسان دانش و عقل و منطق
خودش را دارد و حق دارد آن را در کمال احترام به دیگران اظهار کند .دشنام و فحش و ناسزا
دادن به جای دلیل و منطق گفتن ،خودش به معنی شکست در بحث و پایان عقل و منطق است .
آدم وقتی برای سوالی جواب نداشته باشد ،یا مثل یک انسان متمدن و بافرهنگ و یک مومن
صادق ،اقرار میکند که "نمیداند" ،و یا از دیگران "میپرسد" .و یا در نهایت اگر از آن بحث
خوشش نیامد ،خیلی ساده به اصطالح "کوچه بدل میکند".
هر کس در قلب خود یک مسلمان است ،در عمل نیز مثل یک مسلمان عمل میکند.
خالصانه
فرهاد دریا

د پاڼو شمیره :له  2تر2
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

