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 توضیحاتی به چند نقد
 قسمت دوم

 

 .، نه پشت کردن به دینجامعه نیازمند تشریح صادقانه دین است
  

 اسالمی، الزمیی ومقرره شروط با سنگسار امر آیا عنوان تحت ای نوشته درمتن شود که آوری یاد درآغازسخن
 مبانی خالف ها سنگسار که میدهد  نشان واضح سوال این طرح ؟ است درآمده اجرا به احکام مطابق صحیح تاکنون
 که آنچه ، آن رد هم ونه بود شده مطرح سنگسارکردن از تائید نگارنده نه جانب ازقال م درین است. بوده اسالم

 دین از ها استفاده سؤدرین مورد  کنون تا براینکه مبنی بود پیامی و آگاهی رساندن بودهمانا تحقیق منظوراین
 شده اعمال دین گران سؤاستفاده جانب از که است اعمالی با مغایر اسالم احکام حالیکه در است. گرفته صورت

 جامعه در  را امرسنگسار که چیزیست سنگساردراسالم مندرجۀ احکام  که ساخت روشنتا جایی یادشده  است. مقاله
  .میسازد ناممکن اسالمی

 برین صالح دهد  انجام مثبتی کاری زمینۀ روشنگری دینی  در میخواهد ومرض غرض از فارغ کسیکه هر پس 
 آگاهانه و شریفانه آن به ،میدهد تشکیل مارا جامعه مسئلۀ ترین مبرم که دینی مبانی همه از قبل  که بود خواهد

  پس عیارنکنیم، صادقانه آن با را خود برخورد وشیوۀ  نشناسیم دقیق را اجتماعی مبرم مسئله این هرگاه بپردازند.
 آن تائید هم که است ثابت ندانیم خود را اسالمی مبانی  گاه هر  نمائیم. اقدام آن هبرل یا آن علیه بر میتوانیم چگونه

 . بود خواهد ازمنطق دور و اساس بی کار آن رد وهم
 

 واین فرهنگ قدامت هزارساله دارد، فیصد جامعه دیندار ومسلمان هستند 9عشاریه 99هر آگاهی نیک میداند که 
  باشد.   میتواند تفکر روشنفکرانه پس کینه ورزیدن به عقیدۀ اکثریت بزرگ جامعه  جز تعصب، ن

 
از نا آشنایی با  یاتوزی با دین،  وکینه خصومت بعضی از خوانندگان عزیز نظر به دالیل مختلف، شاید از موضع

 به ذیل در که اند تاخته سنگسار رمقالهدینی و یا هم درک نادرست از نوشتۀ یاد شده و یا سایر دالیل ب مبانی اصل
 .پرداخت خواهم آن
 حقایق دریافت برای است الزم پس کنیم تقلیل و تثقیل ،تحلیل ، تجلیل را مسایل احساسات با نمیتوانیم ما آنجایکه از
 را موضوعات گرم وقلب سرد مغز با تا ،نمائیم مراجعه تاریخی حوادث موثق اسناد به  گذشته ملموس تجربیات به

 اجرا به نیک دور شرق اسالمی های کشور در کاریکه .بپردازیم  اشتباهات درجامعه رفع به کرده ارزیابی صحیح
 .است درآمده

 

 خم هنوزاندر ومانند ک سپری را (وجمال کمال )عشق شهر هفت وپیچ پـُرخم دورانتوانسته اند  جوامعبسیاری از
 را دیگران شده طی تاریخ ازینرو . دنیا از هم ونه شدیم دین از نه ما اخیر دهه چهار در بدبختانه .ایم کوچه یک
پیدا  وسامان سر ومدرنیته نوزایی، روشنگری  مسئلۀ چگونه که دراروپا بخصوص باشیم، داشته مدنظر زمینه در

 کرد.

 ودین کرد ؟ پیدا عینیت دین بردن ازبین و زدودن با دراروپا  مدرنیته ایجاد آیا که شود پرسیده  ستیزان دین اگراز
 به شدن نایل پس   داد. خواهد صحیح  رهنمون برایشان سوال این پاسخ صحیح دریافت  اند؟ برداشته جامعه از را

 درست وکار داده تقلیل را اشتباه توانست خواهیم آن دریافت با که است عادالنه تحقیق مستلزم  پاسخی، چنین
 .دهیم سامان را ای وسازنده

 

  هاست توده افیون گویند : دین

 توده افیون دین" که میکردند وتکرار  بودند آموخته وار طوطی فقط )مالها نیمچه مثل) (1)ها مارکسیست نیمچه
 این که اند نکرده دقت آنها  است، بوده "مارکس" شان فکری پیشوای به تهمت خودش جمله این ازینکه غافل "هاست
  .میباشد از نقل قول مارکس ومغرضانه بسیارناقص ترجمه حقیقت در جمله
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 .دارد نظر چنین ”حِق هگل فلسفۀ نقد بر ایمقدمه“در  مارکس کارل شان تقلید مرجع

 ... مذهب روح دنیای فاقد روح است، صدای نالۀ محرومان وستمدیگان است، تریاک ]تسکین دهنده[ و دردکـُش
لیکن اعتیاد به آن موجب فراموشی ستم و توده هاست، که برای تسکین دردها وآالم خود به آن پناه میبرند، 

 (منبع انترنت لطفا ًبه اصل نوشته کارل مارکس بزبان آلمانی یا انگلیسی مراجعه شود).  میبرندمحرومیتی میگردد که در آن بسر 
  

 یا َدردُکـشِ ) Pain-Killer کلمات حتی اند، داده تذکار را عبارت این از بخشی فقط موجود های ترجمه اکثر در
 تسکین یعنی ( تریاک ) Opium کلمۀ برای نیز فارسی هایترجمه در  است. شده برداشته  آن از (درد ای کشنده
 که  ،”افیون“ کلمه یعنی میباشد، منفی بار دارای فارسی فرهنگ در که اند نموده انتخاب را مغرضانۀ معادلی، دهنده

 مسخ پیروانش را مارکس سخن ”هاستتوده افیون مذهب“ که شکل این به است داده نفیم بار عبارت کـُل به
 .اند کردهوتحریف 

 

فقط سلیقوی  ،نگری آینده وفاقد ناقص و تحقیق وبدون کورانه کور متاسفانه را ها اندیشه تعدادی که است درین مشکل

 دشمنی در را اشتباهات آن حتی اند نشده واقف شان گذشته اشتباهات بر هم هنوز تعدادی آن بر مزید و بودند پذیرفته
 . پافشاری دارند خودشان برخطای و به نمایش میگذارند  هم هنوز( مردم عقاید) دین با

 

  ما  برجامعههژمونیستی فارسها  های توطئه تاثیر 

 

 در وجعل گستردۀ تاریخ زردشتی دین دوباره کردن برجسته با میالدی ۱۹۳۵ از قبل فارس رژیم طلبی تفوق توطئه
 درتهران ۱۹۵۳ سال نوامبر در که فرانکلین نشراتی بنگاه انداختن بکار با که شد.  توطئه آغاز ومنطقه اسالم برابر

، برخالف آنعدۀ که از آنها اظهار سرازیرشد افغانستان به آنجا از نشراتیکه بیشترگرفت.   سرعت  کرد بکار شروع
  بود. گر تاثیرگذار وتخریب منفیبسیار ممنونیت دارند،

 ،میرفطروس علی ،روشنگر دکتر مشهوری، دالرام دوستدار، آرامش ،شفا الدین شجاع ،دشتی علی مثل تعدادی
 آشنایی اش از قبل)کرمانی آقاخان میرزا ازنظرات تاسی به که دیگر، یکسان وبسیار منوچهر جمالی،مومنی باقر

 ستیزی دین ( آغازندداشت ما نماهای روشنفکر جوانان از تواناتر قلمِ  که)  اسالم نقد در ، (افغانی الدین جمال باسید
 کردند.پیشه  را ستیزی وعرب
 اند. این داده راگسترش دین خونریزی، با مسلمان اعراب که دادند نشان مغرضانه تاریخ، کردن جعل با هم تعدادی

 کس هیچ و پذیرفتند سبکسری با شده آشنا کتاب با تازه جوانان ایران وافغانستان در وسنجش تحقیق بدون را جعل
 پهلوی شدۀ تحریف دولت جانب واز ریزی طرح  شده یاد قلمداران سفسطه با آشکارکه جعل این برابر در تا نشد پیدا

و  اسپانیا تا غرب بطرف و اندونیزیا تا شرق بطرف که بپرسند اقل حد یا ،نمایند گی ایستاده بود شده سازماندهی
 گسترش بزرگ پیمانه به کم بسیار زمان در را  اسالم  توانست  زمانی آن چطورعربستانبخش بزرگ از افریقا 

  را دینی تا بود ومحال ناممکن امری چنین کردن خشونت، پیاده و جبر بوسیله یادشده مناطق در درحالیکه  ؟بدهد
 دیر پا باقی بماند. نیزشود و پذیرفته مردم طرف از آنهم که کنند بجبرپیاده

 تخنیکی وسایل پیشرفته فاقد آنروزه عربستان که دنکردنغرض عوامفریبی به این واقعیت دقت  گران توطئه حتی
سرمایۀ سرشار امروزی را هم    و مجهز خانه زراد و بزرگ نظامی قدرت بوددر کم) قلیل بسیاروبا نفوس  جنگی

 را مناطقی سازد؟  آنهم مشرف اسالم دین به را جهان از بزرگ بخش این باشد توانستهدر دست نداشت( پس چگونه 
ترکیه،  عراق، شام، مثلبطور نمونه درآسیا بودند  چه در اروپا، افریقا وآسیا حکومات منجسم در آن زماندارای  که

 (2).اندونیزیا  به تا در ساحه ایران امروزه ویا در ساحۀ افغانستان امروزه   ویا مجموع حکومات ملک طوایفی
 مگر  میکنند خورخطاب وسوسمار بیابانی عرب را ها عرب که حقیقت از دور غیر منصف، فارس مغرضین  بقول

 ها امپراتوری تا قادرشدند و جبر خواران با کدام زور سوسمار این  چگونه پرسند که نمی دوباره خود از
که عرب ها  آورند. اگر کوته نظرانه مثل فارسهای هژمونیست دلیل بیاوریم  در خود تسلط راتحت ها وشاهنشاهی

خواهد خندید که اگر جوالهای دالر با  بی مایه مردمجواب  چنینبه اینناگهان هجوم آوردند، وحشی هم مثل طالبان 
یک  نمی بود  طالبان امروزه وپاکستان در پشتیبانی طالبان سعودی ، مثل عربستانزرادخانۀ غربیان ونوکران شان

حمایت و ومنطق صداقت اتکای به ماسال دین منطقی این خواهد بود که کیلومتر هم پیشروی کرده نمیتوانستند. پاسخ
 ارمغان مردم به را ونظامی انسانیت مردم بدلخواه توانست شدۀ آنوقت فاسد جورادیان از آمده بفغان و  معذب مردم
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 ارزش یعنی . بشارت میدادنسبت به گذشته  را آرامی زندگی نظام آن پوشش در  تا آن زمان موجود نبود و که کنند
بماند. متکی به  باقی  برجا پا و ثبات با شده مسلمان تازه جوامع در اسالم دین که شد سبب دین این اجتماعی های

  به  دیگری پی یکی شان اطفال های نامگذاری اکنون هم تا وظلم جبر بدون  تاریخ شاهد است که ،این حقیقت
خانم ها رابعه ، صالحه ، فاطمه ، عایشه ،  اسم برای مثال ً  .است تداوم درحالتا هم اکنون   واسالمی عربی اسامی

 وغیره.  اعظم، اکبر، اصغروهاشمعبید، نعیم، کبیر، حمید، خدیجه و در ذکور مسعود، داود، 
 

؟ پاسخ دیگرد شده فاسد ادیان جاگزین بسیارکوتاه وزمان بزرگ گسترۀ درچنین چگونه دین اسالم  اینکه تر مشخص
 نصرانیهندویی ،  بودایی، گبری ،رزوانی ،مجوسی مغ ،مادی مغ ،میترایی مغ ، گنوسی دین مثل نادیاآن اینست که 

اوضاع  همچونوغیره  )  ،ها وکشیش خاخام ، موبدان ، مغان ، کاتوزیان مثل آنها مالهای وسیلۀب  منطقه در
 از مردم.  دوشیدند می را مردم  خودشان، شخصی منافع و نفسانیات برای که بود شده فاسد کنونی امروزه( کال ً 

مردم آگاه شدند   ،شد وشنیدهارشاد   بابیان صادقانۀ منطقه در اسالم شارحین منطق بودند، وقتی آمده بجان آنها  دست
شناسد  نمی زمین روی برتردرقدرت   منحیث قدرتی را هیچ آسمانی، دیگر واحد خدایی به جز اسالم جوان که دین

را  مساوی اعالم می نماید، این وسعت نظر دین  بشریتیعنی تمام خدایان قدرتمند زر و زور را نفی میکند  وتمام 
زایدالوصفی  وبالغت فصاحت با وبرهان توأم گی داشت.   منطق تازه و برتریت  گذشته ادیان همه به اسالم نسبت

 به خود مردم شده مردم عالقمندی سبب ند،نمود می پیشنهاد مردم برای را سعادت راه صادقانه و داشتند کالم در که
 برخاستند.  داوطالبانه اسالم از دفاع

 برابر دست داشته  شان در امکان باقرار گرفته فاسد شده گذشته در تنگنا  ادیان مذهبی پیشوایان که است طبیعی
 قانونیت برابر چگونه قانون شکنان در که دیدیم هامروز افغانستان در )چنانچه کردند. ایجاد شدید اصطکاک مردم

 در  و  بود( خطر در شان منافعبخاطریکه ساخته اند،  مردم غارت برای ابزار گونه تحریف را اسالم ودینایستادند 
 آئین این از خالی دست با دیگر ادیان مذهبی مفتخواران تقابل در اسالم ازحقانیت خود بخواهش مردمنیز آنزمان
 برای قدرتمندان آنزمانی  (مانند مافیایی) یافته سازمان قوای که شد سبب اسالم دین از مردم پشتیبانی برخاستند. بدفاع
  در شانرا منافع که انداختند براه منطقهدر  شده مسلمان تازه مردم را علیه عامهای قتلاسالم  نشردین  شدن مانع

 .دیدند می خطر در اسالم دین  شدن جاگزین

 در جعل کردند، اسالم بنام را ها عام قتل ای همهزکاره  انوسی مجوسی های فارس یادشده مغرضین که ازینروست
 .بود گرفته صورت عادی منطقه علیه مردم قدرتمندان یعنی شان خود بدست ها عام قتل حالیکه
 گردید. حقانیت منطقه در بزرگ های قدرت سقوط سبب  ،بودند برخاسته جوان دین بدفاع جان و دل با که  مردم
پابرجاست.  کنون تا اعتقادات این باشند. چنانچه داشته راسخ اعتقاد دین این به جان و دل با تا شد زمینه  اسالم دین

پیروز  بخش بزرگ از جهان در بدون زرادخانه وجبرو فشار بلکه به پشتیبانی مردم  حقیقت که مسلمانان اینست
 .شدند

 

 جوانی گرم خون احساسات وبا نکردند ودقت توجه تاریخی حققت این هرگزبه نماها روشنفکر که است تذکر به الزم
تشدید آن  به و شدند قبولدار میشد پخش مجوسی مغرضین جانب از اعتقاداتی دینی مردم  درمورد  که را بیعزتی هر

 است کنونی ناهنجار اوضاع، انگاریسطحی  آن نتیجه یعنی ندانسته آب به آسیاب دشمن ریختند.  .پرداختند بیشتر
 دین آن وحساس اساسی یکی ازعامل مختلفه دیگر، عوامل کناررد ،مرتکب بدترین دوران شدند ها شویی مغز که با

 ، مردمی که هم اکنون از آنها رنجیده اند و رمیده اند.است مردم عقاید برابر روشنفکرنماها در ستیزی
 

   بودن روشنفکر

 میتواند چگونه باشد نداشته آگاهی روشنفکری خصوصیات از و بداند روشنفکر را خود نام به کسیکه کنید توجه
  به تفکرعمیقنیاز است  نگری، وآینده پذیری مسئولیت برای  نگرباشد؟ وآینده پذیر مسئولیت ، ژرف تفکر صاحب

  بدبختانه. باشد، متکی به عینیت وحقیقت پدیده،  که دور از ُحب وبغض شناخته شده تجربه اساساتمبتنی بر
 و بنیاد بی نظریات کردن پیاده  برای ابزار  منحیث اشخاص چنین این. بودند خصیصه این فاقد ما نماهای روشنفکر

ون مذهبی  ای شده گماشته طلبان فرصت ضرر از تر بد  ضررشان اشخاص چنین. گرفتند قرار استفاده مورد تخیلی
تعدادی  اما میکنند، دشمنی است آنها خصلت که موضع از  واضح  ون سیاسیمذهبی طلبان فرصت زیرا بودسیاسی 

 در که  جوانفریب را و تخیلی های تئوری ،خودخواه  نادان اندوست ازموضع بدبختانه نماها روشنفکرکثیری از 
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 برای وفقط فقط آنها عمل این سؤاستفاده شدند. ،ندارد هم هنوزو نداشت  جامعه رفاه برای عملی تجربه جایی هیچ
.  نیاورد ارمغان به جامعه و خودشان صفوف برای مفادی دیگر رأس، در آنهم طلب جاه خواه خود شخص چند منافع

 شانرا اندیشۀ بودن ناقص ،بودند چی روسی وچی هم چینی " تازه  "اصطالح به های اندیشه این حافظ رژیم هایکه
ماویست های خمر سرخ  به رهبری پولپوت بطور نمونه  .کرد تشخیص میتوان آنها دیکتاتوری و جبر شیوۀ در را

 دیکتاتوری شعار زیر آنها گرچه  .که از کشته ها پشته ها ساختند رژیم خلق وپرچم در افغانستان در کا مبوج، و
 با شعار یکجا ایشان دکتاتوری ، عوام همان مشت با ولی  کنند عوامفریبی میخواستند دودی کالی کور و ،پرولیتاریا

خالی  میان های شعار دنبال وبه گرفتند نادیده را ها اصل تمام آنها زیرا شد. کوبیده هم دودی در کالی، کور،
  ببارنیاورد،  چرا؟ ما  جامعه برای مثبتی ثمرۀ ،ها نما روشنفکر وعملکرد کار ازینرو  .بودند آورده رو وانتزاعی
مغرور شده  محدود، ای جدیده اصطالح چند آموختن با  که نبودند بیش گانی ساده همان ها روشنفکرنما بخاطریکه

 آن به نبود برابر شان ذوق به که را وآنچه پنداشتند می مطلق حقیقت آنرا میدانستند اندک که آنچه یعنی  ،بودند
 نداشتند. عمل در حرف در جز  تعهدی و پذیری مسئولیت آنها بیشتر می ورزیدند. پدری دشمنی

 

  افغانستان در ومردم مناسبات دین

 به کهست ا گان دیده مکتب همین موجودیت افغانستان مشکل بلکه مردم  هم ونه است دین نه افغانستان مشکل
 وامکان  ومنطق اساس فاقدبـُر  ن میا  ناشناخته را میباشند!!. اینها  از کم آگاهی مسایل مترقی شان خود اصطالح

 .ناممکن چنانچه در عمل ثابت شد بود امری که کنند. تحمیل برجامعه میخواستند
 او از را چیزی واگر نمیکند قبول اوبقبوالنی بر را چیزی بجبر اگر که است معصوم طفلانند م الناس عوام جامعه
 اتحاد سقوط بعداز روسیه در دین : احیای مجددنمونه .برای بدست آوردن آن تالش خواهد کرد دوباره بستانی بجبر

  .شورویجماهیر
 نشده داخل منطقه در جبر با کهتوجه کنید  دینی ،پس با جباریت نمی شود که مردم را از عقیدۀ شان منصرف ساخت

انسان ها در انتخاب  ،از منظر اسالم  بود زیرااجباری نونیز پذیرش آن از جانب مردم  بودشده ن تحمیل مردم بر و
  ونبود دین آزاد هستند، همینطور در اسالم جنگ به منظور کشور گشایي و قدرت گرایي وتحمیل عقیده جایز نیست

  اند. معتقد صادقانه آن به  کنون مردم تا  که
 

 که نجیبی بسیار و دموکراسی شاهد آن بودیم. فرهنگ غنی دهه اسالمی را که تااخیردینداری  نمونه های فرهنگ
 اقتصادی مبرم و حساس مناسبات که بود صادق بحدی فرهنگ بیاد می آوریم. این  ،بود جامعه اخالق متضمن
 زبان و قرار و قول فقط معمول عرف و میدادند واعتبار اهمیت  رسمی سند از باالتر سندعرفی اساس بر  را جامعه

 در که را صداقت با توأم  گذری وخود نجابت بودند. یعنی ایستاده مردم خود، وزبان وقرار بقول جان پای تا که بود
 دیگری چیزی  سنتی و مذهبی شدۀ ممزوج فرهنگ همان جز منشاء آن  ،است پابرجامانده کنون تا ها بعضی
 باشد. نمیتواند

 پولی و  اقتصادی مناسبات جامعه، در ،ومعامالت مناسبات ترین اساسی که شد آوری یاد  بخاطری نکته این
 اکنون متاسفانه هم ،بود  شده آن جوابگو صادقانه وسنتی مذهبی فرهنگ  کهاین مناسبات را   .بود مردم وناموسی
جوابگوی چنین مناسبات در کشور   یادشده فرهنگ اعتباری سطح در ستمدنی تا هنوز نتوانسته ا قوانین خوبترین

 گردد. 
تلقی  خانه اعضای جزء وگذر کوچه که بود سطحی در جامعه در دینداری فرهنگ از متاثر وسنت های مناسبات

 دختر بودند. هرگاه مراقب کوچه در را بیگانگان آمدن میکردند، پاسداری را کوچه حریم خود سهم به هریک  میشد.
 در کوچه ونانوای گرفته تا بقال همسایگان از ،میزد خالف کار به دست کوچه، اعضای از یکی پسرنوجوان یا

 مثل از راه راست بدرنشود. آنها کسی تا بودند خدمت مصدر  دیندارانه نجیبانه و ،مسئوالنه دلسوزانه بسیار ترصد
 از شان والدین اینکه بدون ،میساختند متوجه مسؤوالنه هایشان کاری خالف به را کوچه جوانان ومادران، پدران

  نیز جوانان جانب از  را کوچه کالنساالن  گزاری احترام زمینه  وصادق صاف فرهنگ شوند. این آگاه موضوع
 میساخت. فراهم

 را اول نوبت ، ها زیرا در ازدحام بودند برخوردار خاصی احترام از زنان گرامی واطفال کالن ساالن،  همچنان 
تحت  منسجم نظام یک مثل کوچه میکردند. مرحمت به همین بخش یاد شده   ها کوچه گی جانب از  امری هر در

 های زمینه درکه وجود داشت  اعتباری نیز اشخاص شان بین ودر بود فعال همه آرامش براینظر نمازگزاران 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 صداقت صمیمت، صفا، در خدا( خانه مساجد) درون در ها مشاوره این .میکردند مشوره باهم زندگی تشکالم
 .میکرد فراهم را همه ورضایت میشد انجام ودینداری

 از دور مناسبات که دینداری صادق میشدند.  فرهنگ وعسکرنیازمند پولیس به کمتر که برقراربود طوری نظم
  خورده برهم مناسبات این اکنون بود. هم نیز درخفا  محارم اخالقیات متضمن.  بود جوابگو نیز را  مردم انظار
 برادر با خواهر و....و...،  دختر با پدر مثال ً تجاور ،میکنند ناموسی تجاوز محارم به محارم حتی

 

 در داری امانت با نجیب مالهای کنند. دراز شان گلیم از فراتر را پا تا نمیداد اجازه  مالها به حتی دینداری فرهنگ
کمک کردن و دستگیری، مهربانی و ترحم، تواضع و احساس مسؤلیت در مقابل  همانندارزش های اسالمی و انسانی   اشاعه

 نظرداشت در با)داشتند. بعهده شریفانه را وپسران دختران تدریس مسئولیت دلسوزانه و بودند نمونهدیگران... 
 (.استثناآت

 ی کمونیستها نما روشنفکر  فئودالی  کهنه مناسبات  بنام خالی میان  های شعار زیر را فرهنگ این  بختانه بد
 خصومت باشد دین که اجتماعی اصل ترین مبرم با و کردند ویران وبن بیخ از و راندند حاشیه به !! مدرنیزم عاشق
تجاوزات  زمینه  اشتباه این. گردید سیاسی دین  گر استفاده سؤ طلبان فرصت آمدن ببار سبب که دادند نشان آشکار

 گوشت با ها افغان ای همه را ها سبکسری چنین ای نتیجه . ساخت فراهم کشور داخل در را همسایگان  رنگارنگ
 .می نمایند احساس واستخوان پوست

 .باشد شده فراهم آن ُرشد زمینه که میکند ُرشد جای در مکروب    :معروف بقول

    

 به صورتیکه در.  نداد نتیجه بدبختانه که بود ای تجربه هم این جامعه بهبود برای که کنند استدالل تعدادی شاید
 جامعه به خدمت برای بلکه ،نکنند تالش شان اشتباه تداوم برای دوباره و باشند پیداکرده آگاهی شان خطای حقیقت

 .شد خواهد مرفوع مشکل ،بپردازند صادقانه ها سلیقه از دور جامعه نیازات وبه

 میتواند ما مدعا سند دین از مردم پشتیبانی. است ، در اصل دشمنی باخود مردممردم عقاید با دشمنی ستیزی، دین 
 .باشد

 

 تعدادی که است دین وبن بیخ همان بر کندن  تداوم بدبختانه سنگسار مقاله به بیجا سواالتوطرح بعضی  آویختن در
 را ستیزی دین دارند که حضور نوجوانی سن در هم هنوز  فکری لحاظ از و اند نشده واقف اصلی قضایای به

 این تا اخوانیکه میبینند، المسلمین اخوان فرصت طلبان سیاسی چهرۀ در را فقط دین  بخاطریکه  میشمارند. برحق
 مردم عقاید ها نما آمد. روشنفکر بمیان ها نما روشنفکر بوسیله که بود خالی آن عمدۀسبب  کرد ُرشد کشور در حد
را  خودریشۀ  ازینکه آنها غافل کنند. کن ریشه جامعه از را دین تا برزدند را وآستین ودست بردند سوال زیر را

 .نمود اشغال زرنگانه اخوان شانرا ی وجا دندکنبر جامعه از  خود

 

دین را نباید در عملکرد اخوان متعصب یا سؤ استفاده گران از دین دید. بلکه دین اسالم را در عقاید اسحاق بن 

الدین سهروردی، میرداماد )معلم ثالث و  ابراهیم فارابی، ابن سینا بلخی) بنیان گذاران مکتب فلسفی بلخ( شهاب

ارسطوی ثانی(،ابوریحان البیرونی ، ابو یوسف الکندی موسوم به  ملقب بهصیرالدین طوسی)متخلص به اشراق(،ن

 ابوالحکما، ابن عربی ) یا شیخ االعظم ( که از جمله فالسفه بسیار بلند پایۀ فرهنگ اسالمی معتقد به اسالم بودند 

منصور حالج، موالناجالل الدین رومی ویا صوفیان بزرگ مثل خانم رابعه عدویه )ملقب به ام الخیر(، حسن بصری ، 

سید جمال الدین افغانی، اقبال الهوری،  سوکارنو  مثلمعاصرمندان بلخی ، ابوسعید ابو الخیر و دیگران،  ویا دراندیش

ویا در صداقت دینداری مسلمانان واقعی بیغرض موجود که در جوامع اسالمی  باید دید. (3)یا جمال عبدالناصر

 ادامه داردشکیل میدهند.  اکثریت جامعه رات

  سوم قسمت یعنی مقاله پایانی بخش در ها پاورقی و منابع

mailto:maqalat@afghan-german.de

