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 6تر 1 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

 

 ۲۴/۰۵/۲۰۱۵        مسعود فارانی

 دتوضیحاتی به چند نق
 اخیر قسمت گذشته به پیوست

  پیشرفته جوامع و دین
 

  .آمدند نایل مثبت ببار جوامع این که شد چگونه آنجاها در که پیشرفته جوامع به میگردیم بر
 شیطان کار دارد یا عجله شیرین بر ولیکن است تلخ صبر : که میکنم تداعی را ومعروف عادی بسیار المثل ضرب

 بدبختانه شیوه واین نپذیرفتند شان خام های آرمان به رسیدن زود بخاطر را صبر بختانه بد ها نما است.  روشنفکر
 .دندسیاه نشان روز این به را کشور دارد که  ادامه کنون شتابان تا

 "شوند؟ غالف ها شمشیر که رسید خواهد روزی" :  گویدیم گونه پرسش )ع(نبی اشعیای
 در را وهرچه شود بکار دست درست ارزیابی با و شود نگر آینده مسئولیت احساس با جامعه روشنفکر زمانیکه بلی

 در تسامع پذیر باشد،عقالنی باشد.  داشته احترام سر مردم عقاید وتهداب اصلی را بگذارد، به نکند عجله مدت کوتاه
 فعال جنگها تشدید در ندانسته  آن غیر در وجامعه بمسیر درست خواهد رفت. یافت خواهند تخفیف جنگها آنصورت
 روشنفکران برکت از )اندونیزیا ومالیزیا (دور خاور انمسلمان های کشور بین در امر این نیک بود. تجربه خواهند
  .شد بخش ثمر آنها نگر دقیق

 
  توجه جامعه نیازات وبه بگذاریم کنار را ها سلیقه که میرود توقع  در جامعه خواه خیر انسانهای همه از خاضعانه

 زمین روی در خداوند نیروی مردم نیروی زیرا  ،کنیم روشن در امور دینی را جامعه ذهن باشیم تا داشته جدی
میکنند،  تصاحب سیاسی طلبان فرصت را نیرو این که است واضح بدهیم ازدست را نیرو این  پشتیبانی هرگاه است،
  شد. چنین عزیز ما کشور در چنانچه

 
 در را اصالح که نمیشود توزانه کینه و منطقی غیر برخورد آنهاست.  با ودین عقاید جامعه مبرم نیازات از یکی

 ۱۵ قرن در جنبش براه افتاد،این ایتالیا شمال میالدی در ۱۴ قرن در نوزایش دوره   آغاز  اروپا در .آورد جامعه
 . فراگرفت نیز را اروپا شمال میالدی،

 اروپا سرتاسردر روشنگری عصر به و شد آغاز ایتالیا در فلورانس از کهبود  ساله۳۰۰ تحول یک رنسانس،
  . بودبیشتر این اندیشه ها از درون کلیساها بوسیله روشنفکران دوراندیش فراهم شده  انجامید.

 آماده را جامعه پذیرش زمینه تا داشت الزم زمان( سال۳۰۰) قرن سه در اروپا خالصه می بینیم که این جریان
 دینی، طلبان فرصت اعمال در روشنگری و دین در روشنگری جز بودند کرده آغاز را جریانات این کسانیکه . کرد

 را کارشان ثمره که بزرگان . اینباشند کرده توزی کینه دین با یا  باشند. برده سوال زیر را دین که نکردند کاری 
  اند. کرده رهنمون درست بسوی را جامعه مسیر که میدانستند نیک اینرا اما  نداشتند  حیات زمان در دیدن نیت

 و دارند قرار نوجوانی فکری خط همان در هم هنوز تعدادی بدبختانه اروپا، تجربه وجود با ما جامعه در برخالف
 ایشان آرزوی چگونه اینکه ؟؟گردد. مدرنیته به تبدیل مردم وعقاید شود کن ریشه باید جامعه در دین میکنند آرزو
.  در نتیجه انها خودرا از جامعه تجرید مینمایند نمیتوانند کرد ارائه را عملی الترناتیفی و شیوه هرگز یابد می تحقق

 یبخشند. وبرعکس بقا ومستحکم شدن فرصت طلبان سیاسی مذهبی  را در جامعه تداوم بیشتر م
 

کسیکه تشریح صادقانه دینی را در جامعه صالح میداند سبب کوتاه کردن دست فرصت طلبان سیاسی دینی میشود. 
ضد فرصت طلبان سیاسی دینی است.  آنکه بخاطرکینه توزی از تشریح  در برابرسالح قوی  ،آگاهی مردم از دین

دین طفره میرود ومثل کبک با پنهان کردن سرش در زیر برف فکر میکند کسی اورا نمی بیند، ندانسته سبب تداوم 
ل کوتاه بدبختانه آنها بجای اینکه خود را متوجه این نقیصه ساخته باشند، در اص فرصت طلبان سیاسی دینی میشود.

 وفقط نمیدانند امکان عملی کار را  نین اشخاصچبینی را ندانسته به دیگران پند و اندرز ونصیحت می دهند؟؟ این 
مضحک تر اینکه در تصور آنها روشنفکر شخص بدون دین وبیخدا ) اتئیست( تلقی شده  دارند. تشریف نظر در

 خالف دین تشریف داشته باشند؟؟؟ زهی تفکر!!است. یا از دیگاه آنها  کسانی را مدنی میدانند که بر 
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 .اند اندیشیده "چه "که این نه اند، اندیشیده  "چگونه  "آنها که است درین اساسی اصل
 

 سؤ بلکه نیست قساوت و خشونت طرفدار اسالم که منظور همین به بود دینی احکام در روشنگری که سنگسار مقاله
 سؤاستفاده سغرض ایجاد ُرعب وتر دینی مقدس احکام از که هستند سیاسی اسالم طلب فرصت گران استفاده
د که از جانب البی های صهیونیست که هم ن. )فرصت طلبان سیاسی مذهبی ارتباط مستقیم به پروژه ای دارمیکنند

اکنون بزرگترین مراجع پولی و مراجع اسلحوی وشبکه های بزرگ میدیا ی جهانی   را در دست دارند  برای ریشه 
کن کردن  دین اسالم با مدرن ترین سالح  به وسیلۀ اوباش ترین و جاهل ترین اشخاص گماشته شده بکار افتاده 

 (است
 باشد. سنگساربودهقباحت  عاشق کسی ویا کنیم سنگسار را مردم وآنطور اینطور که بود نشده بیان مقال آن در 

 زیادی بزرگان خوشبختانه که دریافت کند دست یاب و مقال آن از میتوانست خواننده محترم نوعهر را موضوع این
 کنه به کردند زیرا قدردانی شیوۀ چنین از شان ارزش با های نوشته در ویا ها ایمیل با ویا تلفونی ویا ها نامه در یا

 هگرفت ءاستهزا رابه تعدادی برای چه ؟ (غضب غضب ) ندانستم  فرط از یکی از هموطنان  اما بودند رسیده موضع
  : که مینویسد

 میپرسم اند، ستوده را ایشان نوشته این که کسانی نیز و فارانی آقای از من
: در نوشته از پاسخ)!؟اند پذیرفته  را آن اساسی چه بر است، قرآن آیات صریح احکام خالف سنگسار که آن با 

کجا و چه کسی سنگسار را پدیرفته بود پذیرفتن ونپذیرفتن سنگسار سخن نرفته بود، اگراز ایشان پرسیده شود که در 
 اهه بردن است ( ودر جای دیگرمیفرمایندکه :رکه شما این سوال را طرح کردید؟ این گونه سوالها بحث را بکژ

 احکام همانند ، بوده (پیش سال ۱۴۰۰ در عرب جامعه ) خاص مکان و زمان برای که را اجتماعیی احکام چرا   -
: تشریح احکام، اعتبار دادن وندادن سنگسار نیست  پاسخ) !میدانند؟ اعتبار دارای ها زمانه همه برای قرآن عبادی

 بلکه توضیح مسئله است.( 
 رجعت ، طالبی ی دوره سیاه تجربه به را ما ، نافذه قوانین تطبیق ضرورت مورد در استدالل جای به چرا   -

اول شما تطبیق عملی قوانین نافذه را نشان میدادید که در کجا نافذ هستند؟  ثانیا ً کی شما را  : پاسخ)  !میدهند؟
رجعت داده است ؟ توضیح وتشریح جز روشنگری، رجعت دادن)بقول شما( نیست. این خیزبلند باز هم جز کژبحثی 

 دیگر چه متواند باشد؟(
 :که دندیگرمیپرس جای در مثال ً   یا

 مشروعیت برای کند نقض را اصل این که توجیهی هیچ پس اند؛ قرآن ناپذیری تحریف اصل به معتقد مسلمانان
 ..…   باشد؛ پذیرش قابل نمیتواند سنگسار مجازات به بخشیدن

 اگراز. نشد نصیبم چیزی  سنگسار شناخت مورد در تحقیق به  ارتباط بی کامال ً و  موضوع از دور مقولۀ ازین من
 در  نیست تحریف ویا است تحریف قابل اسالم که است گفته چنین کجا ودر کی که شود پرسیده  ایشان  جناب

 فرمودۀ تا آید بمیان موضوعی چنین که نبود ضرورتی درزمینه اصال ً  کرد. می پیدا اعتبار سخن ایشان آنصورت
 این برویت که بود سنگسار عمل درمورد مختصر آشنایی فقط تحقیق آن گرامی نخیردوست  .بدانیم برحق را شان

 مختصراست. با این تحقیق  شده اجرا ها سنگسار کنون تا مبانی دینی خالف که روشن میشدتا جایی مختصر  تحقیق
سازند تا جامعه به فراهم   تر در همچو موارد مبسوط وتتبعبزرگان قلم  راه  را برای تحقیق  که میرفت آرزو

مردم به اصول دینی شان سبب ابطال فرصت طلبان سیاسی در جامعه میگردد. اصول دینی خود آگاه شوند. آگاهی 
 تجربه عملی آن در اروپا دیده شده است.

 مقال کجای در ایشان  کشف هبکه بنا شود پرسیده اگر ؟ساخت پذیرش قابل میتوان را سنگسار :می پرسنداینکه  یا
آنگاه انتقاد ایشان اعتبارپیدا میکند در غیر آن توقع  ؟؟؟است یا نیست پذیرش قابل سنگسار کهباشد  شده گفتهگویا 

 نبود که برای تخریب بحث، مسیربحث را خارج ازموضوع بکشانند.
یاد شده جزازینکه بحث را به کژراهه برده اند دیگرهیچ ارزشی معنوی ای در آن سواالت  سواالت  چنین با

 متصور نبود. 
که بنظر  نده اکرد تکرار سلیقوی شانرا ناگفته های گفته سنگسار نام تحت که میدهد نشانسواالت خارج از بحث 

 که آوردند بمیان را سواالتی دین، با ضدیت معبر از ازینرو بنده از اندیشۀ نامعقولی پشتیبانی کرده ام. گویا  ایشان 
 نپذیریم یا بپذیریم اگر را سنگسار .نشده بودویا رد  تائیدچیزی وهرگزدر آن مقال  نداشت ارتباطی هیچ مقاله متن به

پولیس و وحاضر بودن شما بقول قوانین نافذه  یتجودبا مومقال  آن از بعدتصادفا ًو بود اجراشده بدبختانه درجامعه
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مردم هیچ  بیخبریبی اعتباری خود را ثابت کردند که در برابر که اجرا شد، وزارت داخله در حادثۀ شهید فرخنده 
این عمل شنیع بیشتر  خلق نمیشد.ناکش  درد ابعاد میداشتند این حادثه با اینبه عقاید شان آگاهی نسبی  مردماند. اگر

برای ایجاد رُعب وترس در جامعه  مردساالر ما، علیه زنان با بستن تهمت ها سؤاستفاده میگردد که اهمیت 
هد کرد. منظور کـُلی جلو گرفتن از آن جریان ادامه پیدا خوا ،موضوع مدنظر بود. اگر این مسایل تشریح نشوند

 احکامی غیر اسالمی وغیر انسانی بود که متاسفانه تحت نام دین  درمغایرت با دین اعمال میشوند.    
و یا با افسانۀ جامعه  واتوپیایی، خیالی مدرنیته بادر جامعه فقط  زشتشوربختانه برای ازبین بردن چنین اعمال  

 اند شده داشته نگه دور آن از که اسالم اصل به مردم تاکافی نیستند   ذهنی فاضلۀهای  مدینه درکـُل یا بدون طبقات،
شان  دینی های واقعیت با مردم که یافت خواهدیی رها وقتی ها بدبختی همین دستگریبان جامعه از ،نشوند آشنا

 .داشته باشندنسبی  آشنایی
 

ازالیه ای ضخیم ُبغض دین ستیزی،  را قضیه متن جوانی دوران احساسات از استفاده چند منتقد همطراز با با تأسف
 انگشت وباز اند ساخته عمده موضوع از خارج را های چیز عینیت از دور و برآشفته چنین که دیده نتوانستند روشن
 ،جوانی احساسات استدالالت ) تکرار مکررات ( جزنمایش چنین اند.  از گذاشته ساخته، خود مطلب آن بر انتقاد
 دنباش موازی در زمینه میتوانست سنگسار مقاله با ایشان ه هاینوشت متصوراست؟ آن ازه ای آموز چه  دگر

تدوین وساخته  پرخاشگریها در جهت  نوشته  زیرا دبختانه چنین نشدسازند که بوگفتمان وسیع را در زمینه فراهم 
 .شده بودند

 

 جز که مقاله منحیث را ایشان نوشتۀ های بنده دیگریست. چیز کامال ً  ایشان برداشتانگر اینست که بینوشته هایشان 
نهان یعنی در  ، بینند می طالبان امثال چهرۀ در فقط را واسالم نیافتم هاآن رهنمونی در باشد دین علیه پرخاشگری

گفته هایشان با غضب نا گفته بیان میکند که  اسالم توجیه نمیشود پس چرا از اسالم چنین دفاعی صورت گرفته  متن
در درین سن پختگی بازهم  ،است؟  ویا جمالتیکه برای ضربه زدن به اسالم  در آن آوان جوانی تکیه کالم شان بود

( و...   یعنی حاال قابل پذیرش نیست.  سال پیش ۱۴۰۰جامعه عرب در میشود مثل ) دوباره تکرارجمالت ایشان 
قابل پذیرش نیست؟  برای جناب شما ویا برای جامعه که با اسالم انس  دین اسالم روشن نمیتواند بگوید که برای کی

مضاف برینکه اگر بخواهید ویا نخواهید  دین  ؟یا در مجموع انس فرهنگی دینداری تاریخی داردوایمانی واخالقی 
درصد جامعه قابل پذیرش،احترام وپیروی است. اما برای مدرن سازی شما عرض شود که  9عشاریه  99 از جانب

تا کنون با تأسف جامعه آماده پذیرش آن  را ندارند. اینکه براساس میثاقهای بین المللی تحت نظارت سازمان ملل 
د نفرهم نیست بل پیاده کردن رد شده است، جای شک نیست.  مشکل رد کردن دین از جانب چنسنگسارموضوع 

برداشت.  را در سال زمان 300فیصد دینی است که دراروپا حد اقل  9عشاریه  99مدرنیته در جامعۀ 
سار فرخنده سی در جهان قادر نشدند تا جلو سنگکشور حامی دموکرا 44درعصرحاضربا موجودیت سازمان ملل و 

 شهید را بگیرند. 
 

 احکام بر تکیه جامعه در رفاه ایجاد برای بنده   .مینگریم قضیه به جداگانه موضع ود از  و آن دوستان نگارندهمن 
ی با تمام خصومت ها نیزهم اکنون  ودارم که در گذشته موفقانه تاثیر بر نظام جامعه داشت  حقیقی  اسالم واساسات
 چربی مدنی قانون بر مردم بین در که است دین  کـُل ودر است موجود در جامعه بازهم دین بقوتش  ضد دینی
چرا دین  میکند تثبیت مدنی قوانین بجای جامعه در را ومناسبات دارد حیاتپایاست و جامعه در دینی که پس میکند.

 .نمایندمی گزوپلخود شان مدرنیتۀ خیالی  موضع بلکه از میکنند؟  چشم پوشی واقعیت عینی ازاین ستیزان با اغماز
 ها بدبختی تمام مسبب را دیندور از حقیقت، بخاطریکه  ،شود کن ریشه دین درجامعه آرزو دارند اینچنین اشخاص
 ندانسته موجود عینیت کنند. شور بختانه ایشان از شیرین را جامعه  دهان حلوا گفتن با میخواهند میدانند. آنها فقط 

 بقول صائب :    .ما بین نظر اساسی تفاوت اینستمینمایند.  انکار
 تو بستن در و من فتح باب مي شنومـــــ    میان شنیدن من و توتفاوت است 

 

 به اینکه کنار است که قابل مکث است.  در داده سامان را نوشتۀ موضع مدرنیتۀ ذوقی شان،  از نیز دیگری منتقد
نوشته شانرا  یل کانتئامانوو ابراهام لینکن اند و بانقل قولی از نیزپرداخته آن وتکرار مکررات این و اروپا دوران

سخن میگوید عوام مگر برداشت شان از گفته های هردو موصوف صواب نیست زیرا لینکن از  ند،مزئین ساخته ا
ضد مذهبی شان  ۀاین افتراق فاحش را بخاطری سلیق دین اصلسخن میگوید نه از  خرافه دینو کانت از  دیننه از 
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مخالف خود متاسفانه دقت نکردند بلکه  در نهان متن مقالۀ شان دین را میخواهند دربست نفی کنند. در حالیکه کانت 
 (4) .میباشداندیشه این جوان 

 

د که ایشان تاکنون نوجوان وخون نآشکارمیساز برابردین در شانرا نیترمگ ،کاری نداریم ایشانما به نفی ویا تأئید  
ض نقل قول میکند ودقت مجوسی مغر شده گماشته شخص مشیری بهرام بخصوص که از گرم تشریف دارند،

 گستاخانه مردم وجامعه( ات)اعتقاد برابردین در توهینی هیچ از اسنادکار با تحریف جعل  نمیکند که آن مغرض
شخص یاد  که متاسفانه ،بازهم با جعل وتحریف برجسته میسازد گری رای تفوق طلبی ایرانبرعکس نمیکند و دریغ
 غرض از پـُر کتابهایفارسها وتاثیر  که  است حقیقت   بیانگراین  تقلیدی چنین ؟؟؟است شده تقلید مرجعاو برای شده 

دارد. کاش  لطه و تاثیرتحت سُ  را دوستان تفکر ارادۀ هم هنوز ایرانی در ضدیت با دین،گماشتگان  شدۀ یاد ومرض
 ، یا بزرگان دیگرکه تذکار یافت مراجعه میکردند. فارابی، ابن سینا بلخیبه عوض آنها برای شناخت دین به آثار 

 

به مقالۀ دور از انصاف وبقول خودشان این شف شف را اینکه خود شان ازشف شف صحبت دارند جالب  
دیده باشیم همه وهمه شف شف است و تکرار  یمگر کور شویم اگر در مقاله شان شفتالوسنکسارپیوند میزنند، 

 مکررات.
  

  نتایج بر جوانان احساساتی،  دین علیه یادشده های های مغرضین ایرانی بدبختانه تأثیر نوشته که شود عرض باید
بمیان آمدن احزاب چپی خام  و اسالم  ،ایران درسبب شد که آنها  کار بلکه برعکس نتایج نیاورد را ببار نیک

 احزاب وپرچم، خلق حاکمیت، در کـُل چپی احزاب ظهور افغانستان ودر، آخوندی خمینی دجالسیاسی،  در انتها 
   .ببار آورد های آنرا با ترکیب های بعدی رژیم  وهفتگانه گانه سه

 کردند، که ادامه آن دیگرصالح نیست.  ویران ندانستهرا  ها خوبی بسیاری از خرافات، زدودن بنام که نگذریم ناگفته
زمان متاسفانه  مدرنیزم نخیر  ایم. داده رجحان مدرنیزم بر را گرایی سنت که برین مبتنیمیکنند انتقاد  همچنان 

خط ریل الزم است برای آوردن موتر پورشه سرک رهوار الزم است یا  ،آوردن ریل  برای، بطور مثال براست
 کرد عدول آن از نمیتوان که است جبرعلم ، ایندارد بکار زمان الزم جنین یک آمدن وبدنیا شدن پختهبزبان دیگر 

 بدنیا و نرسد کمال و پختگی به جنین تا سازیم عیار را خود وباید باید علمی ریاضی فرایض همان چوکات در بلکه
. سال نپذیرفتند 40چنانچه درین  ،پذیرفتنیاید،  مدرنیته و مدینه فاضله  یا حرفهای شیک شما را کسی نخواهد 

  باقی مانده است. ی متاسفانهداغبه همان بود و تا کنون  شده آش داغتراز ظرف !! روشنفکران عجله بدبختانه
 ( تقابل دو تعصب مصاف ودر) ،ها روشنفکرنما و اخوان کشمکش در افغانستان  :که شد چون داغی این ثمرۀ

گردید. باید این وضع را نو اندیشان  در جامعهکه سبب بدبختی های بیشمار گرفتقراربسیار نا مناسب  درحال
 تغییردهند.

 

بقول  ،ریشه کن کنداز آنجایکه دین در جامعه موجود است وهیچ قدرتی را یارای این نیست تا دین را از جامعه 
که  میگفتند بهتر بودشفتالو اگر یکبار بقول خود شان لطف  از روی پس  طوفان مگر ازعهدۀ مذهب بدر آیدبیدل 

بقول د؟ آنهم با این استدالالت ند از جامعه بردارنرا میخواهفیصد مردم دیندار   9عشاریه  99اکثریت  چگونه دین
 است؟ شده باد و تکراربی نتیجه مثل کاه شالی آزگار که چهل سال " ماله کشیمرجع تقلید ایشان  "

 
آنها میباشد. اما برای اختتام این کوتاه اندیشی نتیجۀ عملکرد ۀ ما بنده با دین ستیزان کاری ندارم زیرا خرابی امروز 

 می پرسم که : و خاضعانه  آینده نگر صمیمانهنوشته  از روشنفکران واقعی وگرامی 
  ؟مرفوع میکند جامعه برای کسی راچه دین  صادقانۀ اصل تشریحنیاز 
 ؟ سؤ استفاده گر طلب فرصت زاهد نمای : مالی ۱
 ؟ۀ خارجی هاشد گماشتههای  اجنت :  زاهدین دروغین اخوانی  ۲
 ؟ (پاد دیندین ستیز ): روشنفکر نماهای   ۳
 گیرد؟ب عهده به صادقانه  را این مسئولیت بزرگی با که  یمتعهد روشنفکر :  یا ۴
 

و مافیای بین الملی،   گاندر نتیجه عرض شود که  با در نظرداشت موجودیت فعلی مافیای داخلی، استخبارات همسای
وعینیت های موجود را متقبل نشوند، تسامع پذیر نباشند، پس  سازندنروشنفکران  خود را خود  اگردر قدم اول 
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ص خانم های گرامی بیشترطعمۀ این بی عدالتی جامعه که در کـُل و بخصو ؟داشتخواهند  تاثیربرجامعه چگونه
 هاشده اند.

دین ستیزی، به بسیار تأنی وپختگی الحمد هلل  دور از تازه در داخل کشور امیدوارانۀ در زمینهروند خوشبختانه  
 آغاز شده است.

 
لباس اول باید برخود شک کنیم وثانیا ً  .ما مثل  شکاکیون به همه چیز شک می کنیم ولی بر خود، شک نمی کنیم

اندازیم تا لباس نو اندیشی را از خود  صادقانه دور و جنسی نژادی  ،تبعیضات گندیدۀ لسانی، قومی،  سمتی ، مذهبی
 را در اندرون خود با صداقت پاکسازی کنیم تا بتوانیم در زمینه کاری (پاد دینی) وثالثا تعصب ضد دینی بر کنیمب

ذهنی  انتزاعی و واهی  گویی پردازی ،نه با اتیوپیا  ،باشیم. کاریکه عملی بودنش امکان داشته باشد انجام داده الزم
 . بحساب آوریمنواندیش  آنگاه  خواهم توانست خود را گری، 

بپردازیم.  باید  مسئوالنه واحترام گزارانه نیاز این با مااست جامعه مبرم نیاز دیندرین مقطع از زمان تشریح 
 . ندآنچه که تا حال انجام نداده ا

مقاله و دو بخشی ازجوابات با وضاحت الزم خدمت تقدیم شد، اینکه هنوزهم )نمیدانم به چه منظور(انکار مقصد 
   بیدل میفرماید که:فهمی میکنند در جواب ایشان فقط از بیدل بزرگ استمداد میجویم 

 «بیدل» ترا که فهم سخن نیست خواب راحت کن نمک بدیده ما شور فکر ریخته است  ــ 
   وسالم           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :منابعپاورقی ها و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
توپیا در هر شرایطی ممکن است. ا، به طورکلی عمل سیاسی برای محقق ساختن کمونیست هااز دیدگاه  (1)

بنابراین، نظریه مارکسیسم ارتدکس، اکونومیسم، و دترمینیسم، تنها مانع عمل انقالبی است. تحقق وحدت عین 
آگاهی الزم در این باره قبالً در بنظر آنها مل سیاسی است. زیرا و ذهن در مارکسیسم ، اینک تنها نیازمند ع

فلسفه بدست آمده است و بنابراین دیگر نیازی به فلسفه و نظریه نیست. براساس چنین استداللی است که 
 هربرت مارگوزه .شده ]کم ارزش میشود[یکباره به نظریه ای عملگرا تبدیل واندیشمندانه مارکسیسم فلسفی 

مقاله مبسوطی دارد که برای هر  "تسامع سرکوبگر"وجامعه شناس آلمانی درزمینه تحت عنوان فیلسوف 
 روشن نگر خواندنش ضروری است. )به انترنیت مراجعه کنید(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در سه قاره آسیا،  را در بر گرفت، از جمله  جهان متمدنازنصف سالم  در مدت بسیار کم : وسعت دین ا (2)

 نقاط اخیرتا  ودر آسیا  و اسپانیا در اروپا (pyrenee) از جبال پیرنه که  گسترش پیدا کردآفریقا و اروپا 
 جنوب آفریقا و مستعمره كاپنو( و از مراكش در شمال آفریقا تا دورترین نقطه   در خاور دور)تا چین و گینه

(cape colony) 39اسالم در زمان حاضر دین رسمي  .گرفت شامل دو سوم قاره آفریقا را در بر مي 
( در كشورهاي اضافه از ده فیصدهاي وسیع و بزرگ ) كشور و دین اقلیت 42كشور و دین اكثریت در 

باشند و جمعیت بیش از یك  نده ميمتعدد است. پیروان اسالم در زمان حاضر در سرتاسر جهان پراك
 .دهد و پنج درصد جمعیت كل جهان را تشكیل مي  میلیاردي مسلمانان جهان در حدود بیش از بیست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب اجنت انگلیس را شجاعانه اعدام کرد. بخاطری که جمال عبدالناصر رئیس جمهور صادق  مصرکه سید قط (3)

را با اسالم سیاسی نظر «سلفیو  جهادی»حسن البنا وسید قطب  منشای  که جمال عبدالناصر نیک میدانست
گردند که بوسیله  خشن ترین شیوۀپردازی کردند تا بدین وسیله گورکن اسالم راستین شده وسبب بمیان آمدن  

.  ما در نظار جهانیان منفور گرددااسالم محبوبیتش را از دست داده برعکس  در دین ، آنها اعمال پیروان
خوان درتمام قلمرو اسالمی جنایاتی را مرتکب شده که به اسالم هیچ ارتباطی ندارد حتی عمل دیدیم که ا

،  بوکو حرامبرای نام بدی اسالم طرح ریزی و مهندسی آگاهانه بوده است . اخوان زیر نامهای مختلف مانند 
صهیونیستی ) توطئۀ  در خدمت دالر سبز حاضر بخدمت اند. احزاب اسالمی رنگارنگ، طالب،  داعش
 (غربی برای ریشه کن کردن اسالم در جهان براه افتاده است  یهودی،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 6تر 6 له :پاڼو شمیرهد 

 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

 

 (در نوشته یکی از منتقدین علیه سنکسار برای کم ارزش دادن دین ازین جمالت استفاده شده بود. 4)
دقت کنید که عوام تا  "عوام دنباله رو آنان نخواهد بود، اند عوامآنانیکه دنباله رو " :باری گفته بود ابراهام لینکن"

 دین فرق فاحش دارد.
 :فیلسوف معروف گفته بود، انویل کانتاما 
 خود نگه جامعه را تحت قیمومیت قرار می دهد و در مقابل روشنگری می ایستد و آنرا در چنبرۀ خرافات مذهبی" :

 "می دارد
 اصل دینو  حرافات مذهبیدر مقاله سنکسار علیه خرافات مذهبی روشن گری صورت گرفته بود. پس فرق بین 

 زمین تا آسمان است. به این نکته دقت نکرده اند بلکه خرافات دینی را بجای اصل دینی عوضی گرفته اند. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=buTlBLGdUfo 
 سخنان تکیه براسالم اززبان خسروگلی سرخی کمونیست، در دادگاه شاه که محکوم به اعدام شد، شنیدنیست

 
 : منابع
 ترجمه وتلخیص ابوعلی بلعمی محمد جریر طبریتاریخ 

 هـ۱۳۸۰،  االسالمي، تهران، انتشارات علمي گرایي ، ترجمه محمدجواد شیخ ، سیاست و دینگرهارد شوایتسر 
 در لینک ذیل 56تا مقاالت  1از مقالۀ  ناصر پور پیرارــاسالم وشمشیر مجموع مقاالت 

http://purpirar.blogsky.com/ss1 
 

 در لینک ذیل مراجعه نمائید آیا اسالم توسط شمشیر گسترش یافته؟
-http://islamafg.com/%D8%A2%D9%8A%D8%A7
-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
-%D8%B4%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1
-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4

%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87%D8%9F/ 
 سایت مؤسسه گفتگوی ادیان

 "خلدون ابن"نظرات
 اسالم دین که بود براین اعتقادش افریقا، شمال 14 قرن مشهور شناس جامعه و مورخ : ابن خلدوننظریات 
 حضور اهمیت او شگرف نظریات". نماید ایفا افریقا در را اسالمي بیني جهان نقش توانست که بود قدرتي مهمترین

 .سازد مي روشن افریقا قاره درتمام را اسالم
 داکتر جوزوف آدم پیار سن، دی لسی اولیری،  توماس کرالیلنظرات مورخین  در مورد گسترش دین اسالم، مثل 

 .،سیلندرا نت سنتاریخ و تمدن هند ، 
  طاهریان،  صفاریان، سامانیان، غزنویان  و سلجوقیاننقش اسالم  درتاریخ  
  وما لیزیا اندونیزیاگسترش دین اسالم به 

  دانشنامه بریتانیکا
 ویکی پیدیا
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