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۱۱/۰۴/۲۰۱۷        مسعود فارانی 
       

 و مجریان دین روشنفکرنماها دین، 
خبرگان،  فراستو  فرصتنارساء مستلزم غنای بیشتردر زمینه است که با توانمندی وداشتن   این نوشتۀ ، ضوابط بر روابط رجحان دارد . روشنگریدرین مقال  به منظور 

 سبب خواهد شد که مکتب رفتگان جامعه را به این رسالت متوجه سازند. کشور، 

 قسمت اول

 بحث های دینی  چیست؟ زیمنظور از  براه  اندا
واگرکسی از پشتیبانی دینی صحبت  منحیث فکاهی و تمسخر رواج داشت بحث های دینی  ی ماهادر جمع روشنفکرنماتا این دم 

ها از بحث های دینی  خود روشنفکرنما اما .باقی مانده است سادهگویا چنین شخص هنوز رد  اورا بچشم حقارت میدیدند که میک
 با دکانداران دین کاری ندارم.به جامعه وارد کرده است.زیان نابخشودنی  ختانه چنین طرز تفکردبب کهبرای خود کسر شأن میپنداشتند 

  

درشرایط کنونی است، این   بحث های جامعه ما  ترین اساسیو   ترین جوهریبحث روشنگری دینی یکی از  قلم  ایناز نظر 

کوتاه بخاطرفرصت طلبان  بظاهر دینی خارجی وداخلی با تمام بیراهگی وناهنجاری های عائد شده  آن  که  از طرف ) بحث ها میتواند ساختار فکری جامعه را

وارانه  بسوی  اوضاع را امید ی با اصالت دینی بحث ها چراکهمسیر درست ببخشد.  ( استبر جامعه تحمیل شده  ،ری روشنفکرنماهانظ
نون زیر گذشته تا کاز( اوضاع را که  بمعنی وسیع کلمهتعدادی قلیلی از خبرگان ) هنجارسازی جامعه سوق خواهد داد،  بنابرین 

ی جامعه منتج گردد.  فکرن نتیجه می رسند  تا با جامعه ازمجرای داخل صحبت شوند که ناگزیربه ساختارسالم به چنینظردارند 
    .کندآزاد خود را جهادی انکلیسی پاکستانی وایرانی خود بخود  نمی تواند از بحران کنونی اسالم سیاسی شدۀ  جامعه غیرآن در

 

اگر سؤ استفاده گران دینی  با تمام غیر ور وشدنی است. شدنی بخاطریست که بنده یقین دارم  با توجه قلمداران کرام این کار مقد
ها توانسته اند زمام مردم را بدست داشته باشند پس ، که با تحریفات، غرض سؤ استفاده صادق بودن شان به دین ومعتقدات مردم

ادای رسالت ر قرآنی برای نجات  جامعۀ دینداراز اصل تحریف ناپذی ندمی توانیزوع خبرگان ، تالش مشرآندر جهت خالف 
دهند ولو که  نتایج اش در دراز نیک سامان ته باشند  میتوانند به وجه احسن این رسالت برتر را اگر خواس بدون شککنند؟  
 . حاصل دهی کندمدت 

 :فرمایداستمداد می جویم  که می   وپرکارل پبخاطر ادعای فوق،  از دانشمند آلمانی  
پوت در کامبوج،  آوارگان افغان و آوارگانی که از دست اسرائیل ..... اما وحشت ادامه دارد؛ آوارگان ویتنامی، قربانیان پل  "

از این حوادث  برای جلوگیریشوند. وار میهای دیوانه زیاند؛ دوباره و دوباره، اطفال و زنان و مردان، قربانی فانتگریخته
 ؟  توان کرداصالً کاری می؟ توانیم انجام دهیمشگرف چه می

گویم توانیم انجام دهیم، وقتی میمعتقدم کارهای زیادی است که می.  بلی[ پاسخ من چنین است: :ند کهکاضافه می  کارل پوپر]
و شاید ] هم از علمیت  خوانندمیمندند، به خصوص آنانی که ها عالقه هایی که به ایدهاست، آدم فکرانروشنمنظورم  «ما»

 .  نویسندمیخود [ 
ترین فکران صدها سال است که مخوف به این دلیل که ما روشنتوانیم کمک کنیم؟ فکران میکنم که ما روشنچرا فکر می   

ایم؛ کشتار جمعی به نام یک ایده، یک نظریه، یک تئوری، یک دین، یعنی به نی [ زدهها و صدمات را ] به جوامع انساآسیب
 فکران.  ]  که برای تحقق آن عمل کرده ایم [ایم و ابداع خودما است:  یعنی ابداع روشن نام آنچه خود ساخته

ی بهتری نتیجه -گیردها صورت میهترین نیتکه غالباً با ب ایروسازیبه  رو –قرار ندهیم  روی همبه  روها را آدماگر فقط ما 
 تواند بگوید که ما توان چنین کاری را نداریم.آید؛ کسی نمیبه دست می

 

ی اخالق همین است؛ مثالً اخالق تقریباً همه نکـُش! :ترین فرماِن ]از جمله [ ده فرمان این است ]که []توجه کنید که [ مهم   
گوید: به کسی آسیب نرسان ترین فرمان است. اخالق شوپنهاور ساده، صریح و شفاف است، او میشوپنهاور، بسط این مهم

نه باید کمک ]یعنی بمردمیکه تاراج شده اند  وبه دین خود تا پای جان اعتقاد دارند  چگو توانی به همه کمک کن.و تا آنجا که می
 کرد ؟[ ) تکیه ها ازین قلم است(

 

برای اولین ] بار[ پایین آمد، حتی پیش از  ده فرمان] روشنفکر زمانه [ از کوه سینا با لوایح سنگی  عاما وقتی حضرت موسی 
ری[ را دید. وی در را ابالغ کند، چه رخ داد؟ او الحادی موحش دید، ایمان مردم به گوسالۀ طالیی ] سام ده فرمانآنکه بتواند 

 :]مادۀ ششم  ده فرمان [ را کالً فراموش کرد و فریاد زد«   نکـُش! »اینجا فرمان 
این، آن چیزی است که خدا گفته:... هر مرد شمشیر به بر  سپس گفتهرکس خداپرست است به سمت من بیاید...  

 1 (۳۲)خروج کشد ... "ی خویش را می بندد... و هر مرد، برادر، یار و همسایه]کمر[می
که   واضحمی بینیم که  حضرت موسی نبی روشنفکر زمانه  اصل فرمان را فراموش کرده  وبه سلیقه خود عمل میکند  نتیجه آن 

 .  زیرا با کشتن نمیتوان مردم  را  رهنمایی کرد. نامطلوب است
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شناخت دقیق از دین مبتنی برتوسط  روشنفکران خبیر جامعه  خواهد بود که  صادقانهروشنگری  یک تهور  چنیناین خالصه
های تحت تأثیر اندیشهصد سال قبل   500، در آنصورت  مقدور و ممکن است.  بطور نمونه  در غرب  در داشته باشندوجامعه 

نامه اعتراضبود با   آلمانیبه زبان  انجیلمتجدد و مترجم  که شخص مارتین لوتربنام دیگر  کشیشی   گرایانانسانو  اراسموس
بر  ۀ رااعتراض نام دیگر گرایانانسانو  اراسموسبه تاسی از مارتین لوتراین رسالت  را درعمل براه انداخت.   ایماده ۹۵

را  که در  براندنبورگشهریار ، آلبرو همچنین  پاپسردر کلیسای خود نصب  و در آن  برویت  منطق روشن  مذهبی عمل 
مؤفقانه    ،کشیش مارتین لوتربوسیلۀ   اراسموساین رسالت را  .عوامفریبی میکردند محکوم کرد فروش بهشت و بخشش گناهان

ارزنده را   ( کار آسانی نبود. این انقالب فکری نتایج بسیارتکیه داران دینی) پاپ وپادشاهبراه انداخت.   در آنزمان اعتراض علیه 
مسیحی  که با آموزش علوم،  «  عقاید افراطی تحمیلبا   خشک اندیش نابردبار»در اروپا ببار آورد.  زیرا مذهبیون  مغرض

 زیرا  اثربخشی اطالعات سر دشمنی پیشه کرده بودند، بوسیلۀ بزرگان  روشنگر، ناگزیر شدند تا با علم،  سر آشتی  پیدا کنند،  
   ن مردم،  شیوۀ  جنایی دکانداران دینی را در هر زمان میتواند مهار کند.دقیق  دینی  در بی

 

دینی که تاثیر مثبت برجامعه ما دارد، بر مبنای رسالت  وجدانی باید پرداخته شود.  بدون   واساسی  جوهریپس  به بحث های 
دینی؟ جواب کوته نظران  جوهردینی خواهند گفت که ازکدام  جوهرشک گماشتگان ویا کوته نظران مغرض غیر دینی بیخبر از 

که نسبت به روشنفکرنماهای  مغز شسته وغیر اسالمی ) ی که بزرگترین علما و ریاضی دانان شهیر اسالمی جوهرروشن است همان 

رابعه خانم  (، در صدر اسالم)اسما ء  خانم( برویت منطق سر برآستان دین گذاشتند. مانند:  موجوده ما هزاران مرتبه در دانش بزرگ بودند
منجم )حسن بصری،  ابوذر غفاری، ابن رشد، ابن خلدون، ابو ُمشعر بلخی   ،( الخیر ُام  الرجال با کنیه   ُملقب  به تاج قرن دوم هجری)  َعَدویّه

یونانی که  از برکت مسلمان شدن  در دوره سلجوقیان زمینه غالم  ، جابر بن حیان،  خازنی  )(،عالم  وراضی دان بزرگ که اروپا وغرب بیشتر از آن متأثر است

(، فارابی، ابن سینا، ابوریحان البیرونی، خوارزمی،ابن هیثم ، نصیرالدین د زمانه گردیدکسب دانش برایش مقدور شد واین شخص مستعد، دانشمن
طوسی،  موالنای بلخی،  گروه  اخوان الصفا ، و صدها ریاضیدان  مجرب  مسلح با اندیشه های فالسفه یونانی  درشناخت و 

ثیری از متفکرین و دانشمندان که تاثیرات فراوان دین بر جمع ک جوهریاینست تاثیرات عظمت قرآن متحدالقول  معتقد شدند. 
  داشتند.و اروپایی در روشنگری جوامع مختلفۀ اسالمی 

دانم  ولی مبتنی برادله فوق براه انداختن چنین بحث های کلیدی مذهبی میتواند ابهام  ی مبا اینکه منظور دیگران را در زمینه ن
نظام جامعه را   ایجاد کرده شده ابهامبه اصل نماید. چراکه   تحریف شدۀ دینی را با تشریح وتوضیح صحیح،  تعریف، مطابق

دگرگون ساخته است، اگراین ابهامات بوسیله خبرگان تصحیح نشوند جامعه قرنها در آتش دگرگونی خواهد سوخت وشهرها در 
یا واضح بگویم روشنفکرنماها جزدر مغزک ی ایرانزده گرو دهات بیشتراسیرخواهند ماند. شهرایتوپیای خیالی مدرنیته ها

  .استیرپذنا خودشان جای دیگر تحقق 
 

.   نتایج کار شدنداین رسالت محول شده  را گذشتگان متفکر و دانشور مؤفقانه بقدر کافی انجام داده اند و درین راه رستگار
گذشته ها  قبل از پنج دهه اخیر چنین بود که  دین با تمام صفا وصمیمت هم در جمع فامیلی وهم در جمع بزرگ وطنی  زندگی  

 بدست روشنفکرنماها معاصر تحمیق شده ای ایرانزده افتادص ساخته بود.   بدبختانه وقتی دوران  اجتماعی را زیبا وبی نق
.  کاش حد اقل  صاحب چنین نظر سخیف خود شان  می بیخردانه به طرد دین از جامعه  اقدام کردندبجای  اصالح ابهامات،  

ای زکاره فارس ایران امروزه مغزشویی شدند. این ایرانزدگان  بودند.  بدبختانه ازفرط  بی خردی از جانب یهودی ها و زردشتی ه
که تا کنون در گنداب آن غرق میباشند، هنوز بخود نیامده اند. نتیجه این سهل اندیشی ایشان  در ایران نظام بظاهراسالم آخوندی 

 .  ارمغان آورد را (به ظاهر جهادی)ودر افغانستان قوماندان ساالری 
   

( آغاز شد.  زیر پوشش به اصطالح مدرنیتهمنحط  پنج دهه اخیر  با  خواست طرد دین از جامعه بوسیله مکتب رفتگان  ایرانزده )جریان 
روشنفکرنماها  حقایق  دینی را که  از نظرجامعه  بوسیلۀ فرصت طلبان دینی ِمزور پنهان ومسخ  شده بود،  بجای اینکه  در تشریح و 

بی اساس و مخرب، بیشتر تکیه و افزایش آوردند،  ابهامات  فریبنده  بی اساس زیادی حریفات باشند برعکس به ت تصحیح دقیق آن پرداخته
الطانان  در جامعه تمام شد.  ررا  خود اینها برعلیه  دین شریف جامعه  انبار کردند  که در نتیجه به نفع فرصت طلبان  وعوامفریبان وشا

 ن را در ظاهر معکوس نشان دادند که سبب راندن  خود شان ودیگر روشنفکران ازجمع جمهور ملت گردید.ندانسته حقانیت دی روشنفکرنماها
  

می توان در جامعه شناسایی کرد: یکی که  روشنفکرنماها از تنبلی وبی خردی آگاهی  دینی الزم  دلیلبه دو این جریان منفی را 
روشنفکرنماها به آسانی مغز شویی شده بودند، بدبختانه به درک عمق توطئه  از فرط را  نداشتند و دوم که از جانب بیرونی ها 

سخافت نائل نگردیدند. متأسفانه  روشنفکرنماها مثل اطفال کوچک بجای  دقت به نیازات مردم، با دین جامعه و عقاید مردم  
ود را عقل کـُل  میشمارند ودین را چیز بیکاره می سرناباشمی وبازی گرفتند  وتا کنون که بسنین کهولت رسیده اند  هنوز هم خ

پندارند.  ازین لحاظ با دین و معتقدات جامعه سر آشتی ندارند  و به آموزش خطاهای خود سخیفانه مفتخرند.  اینکه جامعه درچه 
در کنار خوبی های فراوان  دین     ست. قابل درک نی اصال ًبی تفاوت برای چنین کوته نظران  ،آتشی در حالت کباب شدن است

از جامعه ،  اش یکی هم  برتری اخالقی  اجتماعی آن در جامعه  مطرح ومورد پسند همه  بود.  بد بختانه با تفکربرچیدن دین
عوامی  شده از اعلی  دینعالی و مصلح  جامعه  در الیه های اجتماعی تبدیل به  دین جامعه را از حالت عادی تنزیل داد.  
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%AF_%D9%88_%D9%BE%D9%86%D8%AC_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%AF_%D9%88_%D9%BE%D9%86%D8%AC_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%AF_%D9%88_%D9%BE%D9%86%D8%AC_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%B3
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تا حدیکه در کمبود روشنفکران حقیقی، عامیان بیخبر   ،کاسته شد وسقوط  تحریفی  وتفسیری کردنادرست  اسیربا تف  بودن اش
 .  بدست داشته باشندارجمند  جامعه را و نظام جامعه و فتوای کفراشخاص دیندار نوعاز دین و دانش  بخود اجازه دادند  که 

با چنین   .در پای خود دین به حساب آوردندجرایان  دینی را در چهار دهه اخیر روشنفکرنماهای کوتاه نظر تمام عوامی گری م
محاسبه  نادرست ، دین مردم را مردود و به تمسخر گرفتند.  آنها با چنین کوته نظری حتی خواستند دین را از جامعه ریشه کن 

وتا کنون این کوته نظری  روزه.کنند. ؟؟؟  چیزیکه در جهان تا کنون اتفاق نیافتاده است، نه در شوروی دیروزه ونه در چین ام
 کنند. تکرار میمتاسفانه را روشنفکرنماهای ما 

در کدام گوشه جهان  چند روزی زیر جبر وستم  بی خدایان توتالیتر، مردم به اجرای مناسک دینی شان قادر نشدند بمعنی  ا گر 
به  دوبارهدیده شده که مردم  ته شد  این نیست که دین را ازجامعه برچیده باشند،  برعکس زمانیکه این جبراز سر مردم برداش

 . طوفان مگر از عهدۀ مذهب بدر آیدادیان شان مفتخرانه پرداختند.  ازقول بیدل : 
زیرا مردم بی خبر ازآگاهی دینی را هرکس    دین نوع نیاز جامعه بی پناه در برابر گـُرگان درندۀ پولساز فاقد وجدان است.

.  چون زور و منطق نه اینکه  دین  جامعه را باطل اعالم کرد. را با دین شان آگاه ساختپس باید مردم میتواند فریب دهد.  
پا بفرار گذاشتند و مردم را چون بره ها به   ند وباطل کردن دین را روشنفکرنماها نداشتند آنگاه خود رادر جامعه  باطل ساخت

 بدتر از عمل گـُرگان مزور بیگانه بود.  این عمل آنها،   ،وطن رها کردندو  گـُرگان دست پرودۀ  دشمنان  دین گلۀ 
بخاطریکه دین جامعه را بیشتر تحقیر وتوهین کرده باشند به تحریف جمالت  ، شدایرانیان مزور سرمشق افغانهای ایرانزده 

 پیشوای فکری شان کارل مارکس نیز پرداختند، توجه بفرمائید که این زکاره ها تاچه حد،  تن به خفت وپستی داده اند.  
کـُشندۀ ]تریاک و َدردکُش ِ ی محرومان و ستمدیدگان است،صدای ناله، مذهب روح دنیای فاقد روح استمارکس گفته بود: »

 «.برندهاست، که برای تسکین دردها و آالم خود به آن پناه میتوده [درد

( نیز حذف شده است. در شـُ دکدر) Pain-Killer لغت یهای موجود تنها بخشی از این عبارت آمده است، حتدر اکثر ترجمه

فارسی دارای بار دری و  های)تریاک( معادلی انتخاب شده است که در فرهنگ  Opium لغتیهای فارسی نیز برای ترجمه

وناقص ساخته است که با  چنین ترجمۀ غلط   معیوب ه،عبارات فوق را در جمل تمام "فیونا"لغت یعنی  ،می باشدمنفی معنایی 

روشنفکرنمای ما به تاسی از چنین جمالت شسته های  مغز 2."هاستمذهب افیون توده"خالصه کردندجمله را به این شکل 

رانی که در مغز شویی روشنفکرنماهای ما  است با کتابهای وارد شدۀ بنجل ای مساوی ایرانزدگی) نشخوار میکنند. تکرار ناقص ساخته ایرانی ها تا کنون

حسن خانواده مزور پیرنیا )  بخصوص خالء زردشتی ها ویهودی های فارس وازین   رسی نداشتنددستداشت. زیرا درآن آوان به زبانهای خارجی جوانان ما رولی بسزای 
ومزید برآن جناب  رسوب کرده است ی ایران وافغنستان هاکوچک روشنفکرنمارا براه انداختند که تا کنون تاثیرات آن در مغز سؤاستفادۀ اعظمی پیزنیا (داریوش و ، داود 

 (!!دانسته واز آن ادای شکران دارد هبت یک مُ  هنوز هم آن خیانت ایرانیان را برای جامعه ما منحیث ارزانی محبت  نما سدید فیلسوف
 د.ندارمعلم یا  پدر  که نیاز به رهنماییاست  مانند"ی فرزند" شاگرد"یا "مردم در برابر خبرگان و روشنفکران به  جمهور      

 از چته مینا اهل یجه معلوم است که جامعه مانند  فرزند تنحسابیکه خواسته باشند مردود بشمارند، اگر خبرگان این نیاز را بهر
 *د. ندگرگون می سازد  وجامعه را نبرای

باشیم. نه برای به جامعه پاسخگوی صادق بتوانیم نیازات جامعه تبط به رمآگاهی الزم با شرط  اول این مباحث درین است که 
 «دشو ض مییسبب مرگ مرطبیب  مچهنینسخه »بقول معروف   .نا آگاهانه اقدام نمائیمخود پیاده کردن سلیقه های 

 جامعه طرد وبجای آن سلیقۀ خواستند دین را از و قلمداران کوته نظر تحمیق شده،   در چهار دهه اخیر دیدیم که مکتب رفتگان 
غافل ازینکه  مردم مثل  آنها  آب را   ند،نس با جامعه بود برجامعه تحمیل کردناهنجار خود شانرا که  زادۀ اندیشه های نامتجا

سریع الهضم  سطحی  رنادیده موزه را از پا نکشیدند،  روشنفکرنماهای کوته نظر، فکر میکردند همانطوریکه  اندیشه های میانبُ 
 تازه آمده ای غیر متجانس مورد دلچسپی آنها قرار گرفته است پس  جمهور مردم  نیز آنرا خواهند پذیرفت. این تفکر خام  و

ند.  ختشناروشنفکرنماها  را با  مراجع تعلیمی شان دربست از جامعه طرد ومنفور باعث شد که  توقع احمقانۀ را از مردم داشتن
را نوع رشوه دربرابر خشم جامعه  شناخته  بودند وناشی   مکاتبفرصت طلبان  در کمین نشسته که  بسته کردن وبه آتش کشیدن 

 ،د که دین و معتقدات دینی مردم را به سخرۀ گرفته بودند.  این کینۀ تبارز شده  دربین مردماز بیخردی  روشنفکرنماهای بو
 به هدف خورد. رام شده ،  چون تیری بود که دقیقبرای اقناع جامعۀ  نا آفراهم  ورا ابزار کار فرصت طلبان 

  

ناسالم تدریس یعنی  ،منفی ببار آوردنتیجه فاصله   خود وعوام برعکس در ازدیادبردن فاصله بین ازبین  روشنفکرنماها  بجای 
ند و تا حدی این شیوه  را میدان دادند که مردم را  از نتمهید  کندانسته  را در جامعه  عوامی گریمیدان که  سبب شد  آنها

 (داشت آرزواستعمارکه چیزی)  .دساختنجدا بکلی روشنفکران واندیشه های علمی  جامعه بیزارساخته از مجامع آگاه  
برداشتن چیزی  بخاطراگرمثل روشنفکرنماها دیگران نیز احمقانه فرض کنند  که دین چیز باطل وادنا است،  در آنصورت بازهم 

خود را آماده  برداشتن می ساختند تا آن شی را  غرض شناسایی از زمین بردارند،  متاسفانه  شین باید تاسطح آن از روی زمی
، سبب شد که تکلیف خود را  روشنفکرنماها در برابر دین جامعهغرور جاهالنه  وعدم شناخت روشنفکرنماها  از جامعه و 

(  متفکری اندیشمندی تبارزنکرد  ونه اشخاص  چه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی)  جامعه  ندانند. زیرا دربین این طیف درهیچ زمینۀ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    خبیریکه به قضایا علما ً رسیدگی میکرد.

میتوان آن  اند، ازایشان پرسیده میشود که در کجا ؟ در چه زمینهرا در چهاردهه گذشته انجام داده بنیادی خدماتی  به اصطالح روشنفکراندرکل  اگر کسی بگوید که )*

  ؟(داده باشدکه نتایج مثبت  خدمات را در جامعه  شناسایی و بخصوص ارزیابی کرد

mailto:maqalat@afghan-german.de
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عدم این رسیدگی باعث شد که  بیسواد ترین شارالطانان  میدان را خالی دیدند  و خود را خود بزور دشمنان وطن  مجری دینی 
مجریان دینی  وسیاسی جازدند و با چنین مقررساختند.  نمونه : قوماندانهای جهادی!!! غرق در فساد و فسق وفجور، خود را 

نیرنگ، دار وندار، شرف وناموس مردم  را به تاراج بردند.  منشاء این خیانت ناشی ازنظرات سخیفی بود که  از طرف گلۀ 
خ روشنفکرنماها،  داده شده بود.  همچنان غنیمت شماری ها تا مراتب بلند تحصیلی در سطح دکتورا ها که به دین، ایمان راس

ری افتادند و بجای تشریح  وروشنگری دینی به  د،  ندانسته برضد تفکر روشنگدنده بوداشتند واز طرف روشنفکرنماها تحقیر ش
جهادی  های بظاهر مسلمان  فرصت طلب تکیه نمودند.  وبا مدح وثنا در خدمت آنها قرار گرفتند.  که بدبختانه این عمل آنها 

 بیشتر به ضرر جامعه تمام شد. 
 (  .شودحاضر احتراز می بحث بخاطریکه بکسی برنخورد از ذکر نام  آنها  در ارائه کرد. ) توانمی را  نمونه های فراوانی از اشخاص 

   

روشنفکران حقیقی  اگر نیازات جامعه را صادقانه  بشناسند و برویت آن  به رفع  مشکالت  جامعه  بپردازند  واز سلیقه بازی 
 های  سخیف ذوقی ایشان دوری بجویند،   آنگاه با سر بلندی  مصدر خدمت سلیم به بجامعه  ومردم شده میتوانند. 

 

از متفکرین دانشور را کمتردر جامعه داشتیم که اقلیت آنها ملموس نبود.  این اقلیت متاسفانه که  بعد از دوره امانی ما سراغ 
اقلیت یاد شده    ایننادری بخود اجازه نمیدادند تا سخن برزبان آرند ویا روشنگری نمایند. درغیر بخاطر ُرعب وترس  خاندانِ 

کرده نتوانستند، بلکه بیشتربه تخریب رنماهای ایرانزده  پـُرنه روشنفکجامعه ما  فاقد متفکرین اندیشور شد.  این خالء را متاسفا
آن پرداختند. بخاطریکه آنها آگاهی  الزم را از اساس کلیدی دینی نداشتند و دین، جامعه ومردم را نمی شناختند.  آنها عاشق 

رانزدگی بخاطر اهمیت دارد که بیشتر روشنفکران ما )کلمۀ آی. ماندندداشته های تزریق شدۀ احمقانۀ بیرونی ها بودند که ندانسته به آن گرفتار 

 دارند.!!! (نیز  هنوز هم در منجالب آن گیر مانده اند  ومجذوبانه از آن ادای شکران
 

 وافکار او  افغانی  سید جمال الدین
 . د شدننائل خواه ،بلند دارای رسالتمتفکرودانشور، سید عظمتوقتی کسی بخواهد مسایل فوق را نیک برسی کند آنگاه به درک 

 دید با  ،وامع اسالمیجمکانی   و یزمان به اقتضای   که بود مامعاصر اجتماعی اندیشمند وفیلسوفمتفکر  آخرین افغان سید
. بعد از سید افغانی کسی  دیگری  را بود واست مضمر آن در وامعج منافع که است پرداخته دقیق  قضایا به همجانبه و وسیع

   باشد.شده رهنما و رهگشا چنین  وامع مختلفه جامعه سراغ ندارد که در ج
 

بدبختانه هستند روشنفکرنماهای سخیفی که تا هم اکنون قادر نشده اند که اندیشه های بزرگ سید افغانی را شناسایی کنند.  آنها  
نه تنها شناسایی نکردند بلکه  حمق وحقارت کودکانه  خودشان را  از فرط ایرانزده گی به نمایش گذاشتند.  آنها سید افغان را 

ند  ولبهای مسخره ایشان در حال یاد کردن  از نام سید بزرگ شکل تمسخربخود میگیرد.  نیر می بیبخاطر مسلمان بودنش  حق
  .هی حماقتز !!!گویی خود شان برتر از سید هستند

 

این چنین دید که از حقارت زیر صفری اشخاصی تحمیق شده  حاصل شده است، جز آئینه قد نمای خود آنها، ارزشی بیشتری 
انهای کوته نظر نمیتوانند مصدر خدمت  برتر  به جامعه شوند بلکه مصدر نابسامانی های میشوند برای جامعه ندارد. چنین انس

آنرا به معیوب که خود به آن واقف نیستند. زیرا آنها برای ارضای عقده های کودکانه  خودشان دست به هرچیزیکه بزنند نوع 
 د.  رخواهند ک رو به رو هموطنرا در برابر  هموطن، برادررا در برابر  برادرجامعه  تحویل خواهند داد.  و

 

 ،االزهرمفتی شیخ عبدوکسانیکه از کم مایگی سید افغان  را جدی نمیگیرند باید بدانند  که  بزرگان فالسفه  معاصرشرق مثل  
بارور سید گذاشت با اینکه در اوایل ندانسته ضد که آگاهانه  نقد جانش را درراه  اندیشه های ) کرمانی خان  میرضا رضا(، غیر مسلمانملکم خان ارمنی)

ده شخصیت برازنده وشناخته ش اقبال الهوری  وده ها  ،، نهروابولکالم آزاد، مهاتما گاندی ،، شیخ هادی نجم آبادی( دین شده بود
دقیق علمی او  خود را   افغان را پذیرا بودند بلکه در پیروی نظراتنه تنها اندیشه های سید  با اجتماع آگاه روشنفکران،دیگر

، مرتد شدۀ  بیخبر ازهمه چیز خود ما از سید افغان  با کراهت وتمسخر یاد میکنند؟  ایرانزدۀمکلف دانستند. اما پیر بچه های 
( را ایرانی قلمداد، می کنند. درحالیکه آشکار تر از آفتاب افغانبا مغالطه بازی ها  سید افغان ) شانوتعدادی هم برای بادران ایرانی 

شناسان فیصله شد که بر مبنای آن فیصله نامه تأئید شده از  این موضوع در تحت نظارت وسیع یک کمیته بزرگ از سید افغان
یت  زادۀ سید افغان تثب کاکا سید حسین پاچاجانب دولت ایران ترکیه وکشور های عربی  به شهادت  اسناد معتبر کنری بزرگ 

آن بزرگ  ۀجنازمسکون اند.  ازینرو  رهادر کن هنوزهموشناخته شد که  سید یک افغانی االصل بود  ونسل مرتبط به خانواده اش 
افغانستان آورده وبا اکرام واعزار در کشور به رئیس دولت مصر ت مصر تحت حمایۀ جمال عبدالناصرمرد را بمصرف دول

د. بقول معروف  اگر مغالطه در کار نباشد  پس چرا موضوع آفتابی شده را بازبه نکردپوهنتون کابل) مرکزعلمی کشور( دفن 
 نفع  وخوشی ایرانی ها  تکرار می کنند.  

کاش آرامگاه با عظمت  وبلند سید افغان را در پوهنتون کابل میدیدند تا ازین دلخوشی  ها برای ایرانیان صرف نظر  سدیدجناب 
  از دعوانمی گذرند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شاهدین خدمتگارولی  آگاه  از دعوا گذشته اندبقول معروف مدعیان   میکردند.
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 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

 

ایران وجامعه ای ایرانزده ما که به  "قحط االنسان اندیشورمتفکر" سر دچار شده اند با چه اندوختۀ  میتوانند خود را از منجالب 
اها در ایران دجال خمینی ودر افغانستان عناصر در عمل دیدیم که نتیجه روشنفکرنم  ؟اسالم سیاسی عاید شده رهایی بخشند

 مدرنیته روشنفکرنماها در افغانستان وایران.تفکرات . اینست نتیجۀ مثل سرطان زاده شدمنحط  بنام جهادی و طالبی  
دیدند  معیوبکه از الک غباوت  ایشان  قضایا را  کوته نظران  به اصطالح روشنفکر برای وضاحت بیشتر  به  خبط سیاسی 

که چرا  باقی مانده اند ونمیدانندحاضر( نظرموتاه  ) مثل فیسبوکی هایضربه زدند و هنوزهم به همان غباوت احمقانه  جامعه را دین  و
پابفرار گذاشتند وملت را  به اژدهای بی رحم استعمار سپردند.  شاندین و کشور  دربست بدست جنایتکاران افتاد،   وچرا خود 

با کوبیدن دین غیر مستقیم در خدمت خواست  روشنفکرنماها فعال شد.  علیه دین دین بظاهر  یق استعماریکه اینبار از طر
  جالبتر اینکه  ازخواب خرگوشی هنوزهم بیدارنشده اند و به خبط سیاسی شان سلیقوی  ادامه میدهند. استعمار قرار گرفتند. 

 خطاب به روشنفکرنماها از زبان بیدل بزرگ  : 

 !زان که گوهر را از این عالم جدا فهمیده ای      دریا گفتنت انصاف نیست  موج و کف راعین
 از حاشیه روی  برمی گردیم  دوباره به اصل موضوع.

 

روشنفکرنماها برای تسکین  خامی های شان حتما ً استدالل  می کنند که  همه چیز های یاد شده  زادۀ نیرنگ استکبار استعماری 
اصطالح خودشان "امپریالیزم "است.  بدون شک که این ناهنجاری ها از دست استکبار جهانی سرزده است ولی جهانی یا به 

فراهم سازد؟ در میدان  تحقیر  دهد و تمهیدخبط  بیخردی کی ؟ سبب شده که  ابزار کار استکبار استعماری  را در بین جامعه 
ماها  که ناشی از خبط سیاسی  گروه یاد شده است، استکبار شده ازدین  و درمیدان جوانان بی خداشده وبی دین، بین روشنفکرن

جهانی  فرصت را مساعد می بیند  تا اسالم راستین وحقیقی را بواسطه گماشتگان اش  از میان بردارد وعوض آن دین  بظاهر 
انسته اظهار ممنونیت اسالمی را جاگزین کند  که مردم برای حفظ دینی شان از فرصت طلبان بظاهر مسلمان،  خشنود بوده  وند

 نیز کرده باشند.   خالصه اسالم سیاسی را استعمار از خالی روشنفکران حقیقی در جامعه  علیه دین ومردم مستقر ساختند.
 اقبال به همین خاطر می سراید که :  

 دا گفتند ما راـــه پیغام خــک         ال سالمیــــــز من بر صوفی و م
 خدا و جبرئیل و مصطفی را        انداختولی تأویل شان در حیرت 

 

این اسکتبار در زمان سید افغان نیز وجود داشت ولی چگونه سید توانست در برابر استکبار مقتدر سوپر استعمار جهان )بریتانیا( 
مردم جوامع  مختلفه اسالمی را  بیدار کند و ستون اساسی استعمار را در منطقه بلرزه درآورد. فرق بین سید وروشنفکرنماهای  

اساسی افغانی گرامی  یک تنه  مطابق وموافق با خواست و نیازات جوامع مسلمان  توانست، ستون نارس ما درین است که  سید
وابزار کار استکبار  را بزانو درآوردند گی، خودایشان ه فرط ایرانزداستعمار را بلرزه درآورد ولی روشنفکرنماهای ما ندانسته از
  بی سرنوشت گردید.  وجامعهاز جامعه فراری روشنفکران  بد جهانی را از بی خردی فراهم ساختند، که در نتیجه خوب و

 

استعمار مکار جهانی مفاخرسیاسی وفرهنگی مارا با نیرنگها به  اشکال مختلف تخریب  وتحریف کرد واتباع افغانستان را بجان  
راکه بوسیلۀ گماشتگان اش پیاده می شد  ندانسته این تخریبات را به ای کوته نظراعمال جنایی استعمارهم انداخت. روشنفکرنماه
محکی می ساختند بمنظور تمسخر وتحقیر دین جامعه ومردم. وباز آنرا طوطی وار برضد دین  سند و گردن دین انداخته از آن 

 ببین تفاوت ره از کجاست تابه کجا!تکرار می کردند.  
 

. ازینرو مسئول تمام بدبختی ما گلۀ از روشنفکرنماهای دآماده شده باشکه زمینه رشد آن بطور خلص مکروب در جای رشد میکند 
 هستند.  متاسفانه به اصطالح مدرن شدۀ ایرانزده بودند و

 

 !ادامه دارد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :منابع
   کارل پوپرــ  از  فکر مدارا و مسئولیت روشناز مقاله : :  1

 

. اما جمله ای که درست پیش از آن جمله وجود همیشه از مارکس و افیون مردم نقل می آورند....»می گوید خود  فوکو درجایی از مصاحبۀ »: 2

 «.مذهب روح یک جهان بی روح است» چنین استدارد و هرگز نقل نمی شود، 

  :ی قبل و بعد از جمله ی مورد بحث، چنین استاصل آلمانی

Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elendes und in einem die Protestation gegen das 
wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie 
der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volkes  
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