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 ۱۵/۰۴/۲۰۱۷        مسعود فارانی 

 
 و مجریان دینروشنفکرنماها دین، 

 پیوست بگذشته  قسمت دوم  
تازمانیکه ملتی بر یک طرز فکر و عقیده ی بخصوص منسوب باشد، آن ملت از آن طرز فکر و اندیشه و عقیده اش چنان دفاع 

ورزد، بگونه ای که موجود زنده برای بقاء حیات و معیشت خود تالش می می کند و در نگهداشت آن طوری سعی و تالش می 
ورزد. همه به خوبی میدانند تا وقتی که این عقیده و این اندیشه زنده و پایدار باشد آن ملت و قوم بقاء و حیاتش را حفظ خواهد 

ه سست و ناپایدار خواهد بود، واین سستی و کرد. و به هر اندازه که عقیده و اندیشه، ملی قومی و نژادی است، به همان انداز

 ( الهوری اقبال). ناپایداری وحدت و همبستگی را از هم خواهد پاشید و سیر قهقرایی را به سوی زوال و نابودی خواهد پیمود
 
 جامعه است؟درکی مسئول روشنگری  

سبب گرمی میدانهای جنگ شده است.  ، براه انداخته اندآنرا   کمپنی های اسلحه که در بین مسلمانان  تشنج وسیع   21در قرن 

در ترکیه  عنقریب   لبنان ومثل افغانستان ، عراق ، سوریه ، یمن، اسالمی  بخصوص این جنگها  در بین مردم فقیر کشورهای 
یاد  مناطق این اول بزرگترین میراث های فرهنگی در قدم دیده میشود که واضح    ،کشانده شودبه شمال افریقا  شاید  به نوبت و

را جاگزین  عامیانهسپس تفکر شهری را که در آن آگاهی جامعه مضمر است از بین میبرند وبجایش تفکر .  نابود میکنندرا شده 
.  این عمل آنها برخالف روشنگری اسالم ،  که برای ازبین بردن عوامی گری اجتماعی  که اطفال شانرا  در آنزمان دنساز می

را گام بگام زنده بگورمیکردند وهر جاهلی زمیندار وپولدار برمردم خدایی میکرد اسالم پا پیش میگذارد و بدختی های جامعه 
مثل شمال  ازجهان اعظم شد که این شیوه را بخش وبعد درعراق  ر عربستان.  صدر اسالم آغاز شهری گری دزائل میسازد

پذیرفتند.  مردم   نه به زورو نه به جبرو نه به ظلم و نه به جنگ داوطلبانه افریقا ، بخش از اروپا، ودر آسیا تا اندونیزیا 
این مناطق  پایدو ن مردم ند  برعلیه مسلمان شدعرصه را برخود تنگ دید ،گذشته ادیانفاسد شده،زمانیکه دکانداران وتیکه داران 

تمام که منافع رادین رفاه آفرین اسالم  ،مناطقاین مسلمان شدۀ  مردم    ،ها را اجیر میکنند تا جلو ارشادات مسلمانان را بگیرند
ه ساخته خیزند. دشمنان تحریف گر خواست برحق مردم را  افسان به دفاع  برمیخودبخود  میشد ومراعات آن دیده  جامعه در

  ان فراموش میکنند که گرتحریف  در مناطق پیاده شد.  و به جنگ  و به ظلم و به جبر به زورچنین تحریف میکنند که اسالم  
این نظر به حدی سخیف وکودکانه  درآن زمان نفوس عربستان وبعد عراق  چقدر بود که یک برچهار حصه جهان را تسخیر کند. 

برمردم به جبرتمام دروغ گویی ها وزیبا جلوه دادن اندیشه هایشان  در مناطق اشغال شده نتوانستند است که چین واتحاد شوروی با 
    هار حصه جهان.یک برچچه رسد به بقبوالنند. چیزی 

دموکراسی  نیز مؤفق نیست که در اشغال مناطق بپردازد.  زیرا آنها ۀ ای فریبنداندیشه تحت  استکبار جهانی  امروز خوشبختانه
در ظاهر به دفاع از دین آمده اند. با این  نیرنگ  که روشنفکرنماهای ما ندانسته دین را بوسیلۀ گماشتگان ایشان   از ناچاری

خریده شده  بظاهر اسالمی   افرادبوسیله  میدانهای جنگ را که را فراهم ساختند.  ازینروست  استعماروتاز کوبیدند  میدان تاخت 
در روی نیرو یگانه  متاسفانه بعد از خدا این ،نمیداننددقیق  وتعریفات را  تحریفات فرق  ،اصل دین ازبیخبرمردم   آتش میزنند.
 سیاسی دفاع از ادیان در  نا خودآگاه باشند بدور شده آئین ودین اصل  از که  مردم  جنگ افروزان  افتاده است. زمین بدست 
 حاضر به فدای جان شده اند. ندانسته تحریف شده 

طعمه  توطئه   یجه  تنهمدیگرشده  اند که در ی انمبدل به دشمنرا ازدست داده،  زندگی برادرانه باهمی  مردم مسلمان این مناطق 
مبتنی  .چارۀ وجود ندارد  ودگر راه   مزایای دینی شان برای  رفع این مشکل  جزآگاهی مردم به . میباشد هردوجانب ،جنگ

  می ماند.  یگانه ارتباط روشنفکران با جامعه میباشد  در غیر آن روشنفکرازجامعه ومردم رانده شده باقی   روشنگری برین که 
کند و الزم را صادقانه موشگافی  وتشریح دینی  کی باید آن مزایای :  در کشور خودما  درینجا سئوالی قدم پیش میگذارد که 

آیا این رسالت را جهادی های بنام قوماندان ساالر بظاهر مسلمان انجام خواهد  د؟ ننمای وشنرراه را برای  جامعه وآینده گان 
، یا عرضه گران فساد  ) گماشتگان  بیگانگان(بنام مال و آخوند، یا  چوب فروشان ِ معرکه آتش جنگ،  اسیسیداد؟ یا  گلخنی های 

 ؟کدام یک؟   جامعه خبیر ویا روشنفکراناجتماعی؟  
 

است . اندیشه های انسانی مسخ میشوند انسانیت می میرد،  شده انسان وحشی تر از دوران ماقبل تاریخ چرا درین قرن بیست وکم 
کلمات شرافت ، ترحم  برابری  وبرادری جایش را در قاموس زندگی  به کلمات  تجاوز ، قساوت، خود بزرگ بینی،  ودشمن 

.  درحال اجرا استیا اینکه توطئه انداخت ؟   مسلمانانپنداری،  سپرده است، آیا تمام این وحشی گری ها را میتوان بگردن  
شهرت وفضل فروشی قدرت وچیزیکه روشنفکرنماهای ما برای رفع آن در کشور ما  دقت الزم را نکردند. زیرا آنها برای کسب 

آنها که  پیاده کردن خواست اند،  عاجز تاکنون  ها مشغول  عوامفریبی ها  بودند.  از درک واقعیات ملموس جامعه متاسفانه 
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د، این شیوۀ خام آنها میدان تاخت نیستناشتن  دین از جامعه قادر نشدند کودکانه  باتشریح  کردن دین موافق ناحق شانرا در برد
 د. یمار را بیشتر رونق بخشتعوتاز دشمنان استکبار اس

  برمالکردند.تحریفات تاریخی را  کهحقایق تاریخی بود  فقط با بیان ند  قلمدارانیکه مسئوالنه در برابر این سیالب تاحدی سد شد
 اند.ده ونم رفع تا جایی   راکه البته جزء  کوچک از نیازات جامعه 

 

 مانده،  نتیجه اعمال روشنفکران آن جامعه می باشد  عقبجامعه مترقی ویا 
مثل سید بزرگ افغانی قدم پیش  در راه روشنگری دینیشدند تا ن فقط  تعدادی قلیلی ازخردمندان حاضردر میان روشنفکرا

 نمایند.   تقدیم جامعۀ گرفتار بحران  شده ،بقدر توانگذارند ونظرات پـُرسودی را
که  به موضوع دین   است علی امیریاز جوان مستعد  بنام  وبعدا ً جناب عزیز رویشاول نظرات در راه روشنگری دینی 

ولین های بودند که نه به شکل مالیی و در چهار دهۀ اخیر ا  جناب علی امیریو  جناب عزیز رویش  . وفلسفه  پرداخته بود
 ند به دین عطف  توجه  کرد طبق نیازات جامعه طالبی وجهادی  وابسته به خارجی ها  بلکه برموازین علمی فلسفی،  ،آخوندی 

  . ندپرداختبه آن ج از ذهنی گری روشنفکری ، بر مبنای  یک ضرورت مبرم اجتماعی و مستقالنه  خار
همچنان  (تحت نام ایشان  به یوتیپ مراجعه شود) . است که در اجتماعات مختلفه بیان کرده استاو سخنرانی های  عزیز رویشجناب  آثار 

ــ  قابل خواندن و نکاتی  « خواب خرد»و عقالنیت در جهان اسالمظهور و زوال  -"  خرد آواره"مانند   علی امیریآثار جناب 
هرچه  این دو هموطن گرامی خواهم داشت. اما نظرات  در مقال جداگانهاست که بر آن تبصره جداگانه  تأملاز آن هم  قابل 

اگرکسانی  ی پندارم.درین مقال الزمی شمرده ضروری موطنم را همدو ین هستند ویاد گرامی اد درین عرصه  پیشگام نباش
با آنها  دیگری نیز به چنین بحث ها درین چهاردهه اخیر پرداخته باشند ومن ازآنها بیخبرم، مرا معذوربدارند که افتخار آشنایی

  .  نصیب من نشده استشان  تا کنون گرامی وآثار 
 

جناب  نوشتۀ توجه مرا جلب کرد، ( دلیل این تغییر چیست؟تحت عنوان )  سیدهاشم سدیددرین اواخر نوشتۀ را ازقلم  جناب 
،  متوجه میشود که جناب آشنا باشدجناب سدید با قلم خواننده که  مقاله  یادشده جالب و بحث بر انگیز است.  دربخش اول  سدید
در گذشته  سابقه نداشت.  چیزیکه   چنین چیزی که  ،بپذیرد دین  را در زمینهآگاهانۀ  برای اولین بار خواسته است چرخشی  سدید

 اما بدبختانه  چنین توجه کرده استبه کنه  اجتماعی موضوع  جناب سدیدکه در قدم اول فکر میشد که  استتعجب آوربود این 
بار مگر این با همان طرز تفکر قبلیکه  اقدام به چنین نوشته کرده بود ، عزیز اشی هاایرانی نبود بلکه  مثل همیشه تحت تاثیر

 . به زبان دیگر
 
 درگذشته ما بودند ینم چارهیب یها یرانیا نیهم اگر که است سخن  این به ومعترف معتقد مشرح  سدید جناب  کهبخاطری  کردم ذکر اش عزیز یها  تاثیرایرانی تحت چرا

  کنید جعه مرا زیرنویس بخش در مقاله اخیر به لطفا .است خالصه در ها  ایرانی به نسبت او نوشته ولباب بل   ینا* ... و میماند یم سوادیب وحال
 

موضوع  ،شود و متکی برسلیقه می خارجفقط در چند سطر اخیر به عنوان نتیجه  از وزن بحث  جناب سدیدکنونی  در نوشتۀ  
نواندیشی  وپناهگاه های خلص کالم، همین که پناهگاه های آزادی،»می نویسد که  جناب سدیدبطور مثال   را ارزابی مینمائید. 

به تدریج  میالدی بعد از قرن یازدهم و مصر و دمشق اندلس و بغداداسالم، مانند  و تساهل و تحمل و مدارای جهان و نوآوری
ان عصر طالئی اسالم نیز رو به غروب عقاید افراطی تبدیل شد؛ ستارۀ درحش وتحمیل نابردباری به جایگاه خشک اندیشی

 « . و...... وخبری از طلوع مجدد آن نیست اثری غروبی که دیگر با درد و دریغ تا این دمگذاشت. 

 چنین وضعیت پیدا کردن عامل  اصلی چیزیکه ما به جستجوی  اما ست ومنطقی  ایشان کامالً درست  وبجاجناب بلی این سخن 
، مخاطبین را بجای اینکه  رهنمون بسوی تحقیق بمنظور یافتن علت اصلی  نظرزیرا این .  تأملهستیم  جوابی است در خور 

کارایی داشت و بعد ازقرن  میالدی قرن یازدهمنصوص قرآنی فقط تا   ر مستقیم به راهی میکشاند که گویاآن ساخته باشد، غی
  )بقول خودشان(شود که  علت اصلی   گردید. توجه به  چنین برداشت  سبب مینخفاض ب این ایازده  میالدی از نَفَس افتاد؟ که سب

بپذیریم معنی  اگر این برداشت یاد شده را علت موضوع.  باقی بماند مبهم"  عقاید افراطی وتحمیل نابردباری خشک اندیشی "
شود که چرا  این دین پیشرو   آغاز میتازه  میدهد که بحث به نتیجه رسیده  وتمام شده است.  در حالیکه  بحث ازهمین جا 

سبب اصلی  این ملوث  ؟ می شود ملوث"  عقاید افراطی وتحمیل نابردباری خشک اندیشی به بحالت " ملوسناگهان  از حالت 
 شدن  در چه است؟

 

شاعر مطرح زیبا کالم ،  ژرف نگر  وبلند مرتبه زبان )،  جناب  سلطان جان کلیوالفرهیخته پیوست به آن، نظرات  صائب و دقیق قلمدار 

بحث را بیشتر رونق بخشیده  صادقانه به نکاتی پرداخته اند که هریک آن  دارای ارزش خاصی بوده  بحث را  اهمیت  (پشتو
در زمینه متمم  ومکمل کنندۀ  بحث  اصلی است.  در غیر آن، یک بخش  مبسوط    لیوال صاحبجناب کخاص داده است.  بحث 
 از بحث ناتکمیل می ماند.
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سبب شد تا برای رسیدن به مقصد، به بحث وسعت بیشتربخشد  و  هرچه دقیقتر نتیجه  جناب محمد ولی آریادر اخیر نوشته 
بخشهای  را روشنی می   صاحب جناب آریاق آینده را روشن میسازد. نوشته روشن گردد.  زیرا اینچنین مباحث  است  که اف

آن نظرات ،  عرض شود که  جناب سدیدبر نوشته  بخشد که  در خور اهمیت  زیاد است. اما در مورد نظرات دوستان دیگر
سلیقه های نوجوانی خود  در الکواضح می سازند که هنوز  هم  خود که برآن تبصره کرد. زیرا صاحبان نظر نددرسطحی نیست
وعامل عمق طوفان برپا شدۀ خانمان    He is off the railsباغ تشریف ندارند. درهم هنوز ، هاروشنفکرنما مانندوگیر مانده اند 

 را.و زمانه آنها نه خود را شناخته اند ونه هم دین وجامعه  ومردم  سوز را تا هنوزدرک نکرده اند.
 

گی ه را که از فرط ایرانزدتابوی ه کردند واین عخوشحالم که تعدادی از خبرگان ما بالخره توجه به وضعیت دینی جامبهرحال 
درمحدودۀ بسیار چه این بحث گرامی گر سهیم شدند.  به آن  و آگاهانه  شده بود محترمانه ممنوع الورود در بحث های جدی  

 خواهد کرد. گشترش بیشتر پیدا  آگاه، با روشنگران گرامی نیاز مبرم جامعه است  یقین دارم  براه افتاد  است اما چونکم  
 

  دینی سندیت   اصلیت
دیده قبل از هرچیز عرض شود که  دوام  وگسترش  دین اسالم  با تمام  موانع که از جانب دشمنان رنگارگ علیه آن ایجاد شد 

علت آن اصل تحریف  . دانسان  پیرو دار  یک ملیاردباالتر از ، یعنی انان هستندیک برچهارم نفوس جهان مسلم که می شود
 ملوساین دین  باقی مانده است. خوشبختانه ثابت قدم ، بازهم )ازجانب ادیان مخالف(ومشکالت  است که با تمام تحریفاتناپذیری قرآن 

 بجای انقراض در حال گسترش نیز میباشد. در جنگل ازتحریف گران بازهم 
ترجمه های مغرض متأثر اند ناچار برداشت های مختلفه ای نادرست  را از قرآن حاصل میکنند. با چنین کسانیکه  از تفاسیر و 

سن به بیراهه میروند. که این بیراهگی ها دربعضی ها تا  )از اصل قرآن ( برداشت های تحریف شده  جوانان احساساتی  ونا آگاه 
دیدیم یاد شده گان گی های ه آنها درعمل ایشان ظاهر میگردد.  ازنتائیج بیراهگی ه باقی میماند و بیراهمتأسفانه  و کهنسالیپیری 

 کرده است. فاحش  سقوط  ازین وضعیت اخالقیات  جامعه همچنان   ،شود که  جامعه  تا چه  حد از آن متضررشد و می
   

اگر قرآن را هرجستوجوگری بی غرض ، دقیق نگر وبیطرف خواسته باشد با کمی دقت  به اساسات کلیدی قرآن به  کمک  
عقاید  وتحمیل خشک اندیشی نابردباری" لغتنامه ها توجه کند ، بدون شک به متن اصلی قرآن به آسانی پی خواهد برد  ومنشاء 

  ء  مقوله یادشده نیست بلکه  منشاء آن  تحریف وتفاسیر مغرضین علیه قرآن است. "  را پیدا خواهد کرد که  قرآن منشاافراطی
واصلی  آن  فقط  به دو نمونه  منحیث مشت نمونه خروار می یپردازم تا خوانندگان کرام  به  ترجمه شدهبطور مثال به نکاتی  

  اصالت قرآنی بمقایسه  تحریف قرآنی بیشتر آشنایی حاصل نمایند. 
ترجمه در ادامه نوشته ها این شیوه  .روشن میسازمبه اختصار  "مؤمن"ودیگری کلمه "اسالم"نه را از دوکلمه،  یکی بنام دونمو 

 دنبال خواهم کرد. نیزرا صحیح 

 

 اسالم.و   مسیحیت، یهودیتمشخصه ادیان نام ادیان است . بطور مثال 
 پس دقت به عنوان اصلی ادیان درقدم اول الزمیست. 

  "اسالم"و  دین  دین مسیحیت، دین یهودیت 
   "تسلیم"و  انقیاد "" را  اسالم کلمۀ  بخاطر به بردگی کشاندن پیروان خود  جواز جانب تحریف گران سود اسالم"کلمۀ "

 کرده اند. نادرستتحریف وترجمه  
  سالمتی"بمعنی وارد شدن در "  .  "اسلم"مشتق شده است  "سالمتی"عربی،  بمعنی "سلَم "از ریشه    "اسالم"در حالیکه 

انقیاد  وتسلیم رسیده باشد وکلمه تحریف شدۀ   سالمتیاست. وسالم کسی است که  به   سالمتی  گزیدنیعنی  "اسالم"لغت 
 باشد.  بدون پایه واساس منطقی می اسالمبرای معنی  وبندگی واسارت

 

ْساَلِم ِدینًا فَلَن ی ْقبََل ِمْنه  َوه َو فِي اْْلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِرینَ سورۀ آل عمران  آمده است:   85در آیۀ    (85) َوَمن یَْبتَغِ َغْیَر اْْلِ
 «. نخواهد شد، و در آخرت از زیانکاران خواهد بودو هر که دینی غیر از دین اسالم ]سالمتی[  را بخواهد از وی پذیرفته » 
 

 میتواند.  پی برده بوضاحت  وتفسیر هرکس به معنی اصلی آن بدون تصرف وتحریف است نه تفسیرکه این ترجمه
ْسالم ... = دین پیش خداوند » همان سوره می خوانیم:  19بیشتر در آیه بخاطروضاحت  ِ اْْلِ یَن ِعْندَ َّللاَّ تکیه »«.استاسالم فقط إِنَّ الد ِ

 «از ماست
را نمی پذیرد، در آخرت است.  ]یعنی در روز حساب [ و اسالم در قرآن به تمامیت  اسالممنظور آیه  که  خداوند دینی غیر از 

 وکلیت ادیان اطالق می شود که خداوند از طریق انبیاء به انسان ارائه داده است. هر یک از انبیاء و پیروان آنها نیز 
در رابطه با قوم لوط می خوانیم: فََما  36یه نامیده می شوند. مثالً در سوره ذاریات آ« مسلمان مساوی بهم سلم »در قرآن  

 ندیدیم. مسلمانَغْیَر بَْیٍت ِمَن اْلُمْسِلِمیَن = درمیان قوم لوط بیش از یک خانه َوَجْدنَا فِیَها 
 نبود[دربین شان موجود  راستکاریو  سالمتی]یعنی  
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  «. ُمْسِلًما تََوفَّنی» بمیراند:  مسلمانی را سوره یوسف می خوانیم که حضرت یوسف از خداوند می خواهد که و 101آیه ودر 
 دینی  وکرداری بمیراند [ پس هرکسیکه  خود وخانوادۀ خود وجامعه را در سعادت وسالمتی کمک کند  سالمتی]در  
 یعنی شخص به   مسلمانویا سبب سعادتی کسی دیگری گردد ویا مصدر خدمت سالمتی  دیگران  وطبعیت  باشد  او یک  

 محسوب شده نمیتواند.    مسلمانواگر خالف آن باشد او شخص گناه کار است که    رسیده است.   سالمتی
 واقعی است  مسلمانجامعه باشد او یک  راستکاری وصداقت  وخدمت به نباشد ولی اعمال اش  مسلمانکسانیکه  

 از نظر قرآن اینچنین ،ولی در عمل ضرراش به مردم واجتماع برسدباشد متظاهروهرکسیکه مسلمان با نام ولباس وریش عمامه 
 محسوب نمی شود.   مسلمانشخص هرگز نزد خداوند 

 نیست.   مسلمانکسیکه کار خالف انجام دهد نیست . خالصه هر مسلمانکسیکه مواد مخدرمصرف یا تولید میکند شخص  یا 
  سالمتی اش را از دست دهد ، کسیکه سالمتی خود را نگاه نکند  در غمگینی واعتکاف وریاضت و حسرت وحسادتحتی  
در فکر آخرت فقط برای خودش جنت  بهنیست. کسیکه برای رفتن  مسلماننیست. کسیکه منافع مردم را نادیده بگیرد  مسلمان 

 نیست.  مسلمانباشد شخص 
در حجاب  بودن  مسلماناین موضوعات در شروط حج ، نماز وروزه  وحتی درتمام موارد اجتماعی نیز دخیل است. پس شرط  
 .درست است  ناعمامه چپن  وریش  وبیکارگی که بنام عالم دینی جا زده باشد ، 

 محسوب میگردد اسالم بوده مخالف دین مسلمانینامطلوب اش در تخریب برعکس چنین شخص با چنین اعمال 
 

 مؤمن: کلمه
 از ریشه امَن و امنیت است  یعنی  به امنیت رسیدن وآرام شدن است مؤمن بروزن مفِعل  مساوی است   با اسم فاعل.  مؤمن

یعنی کسیکه به آرامش درونی  رسیده باشد و احساس ایمنی دارد. واز آن آرامش درونی خود دایم مراقبت میکند  بنظر قرآنی  
باید بر درد وغم شخصی خود غالب شده باشد و از منافع شخصی اش با کرامت گذشته باشد  تا بتواند بدیگرا ن   مؤمنشخص 

کمک نماید، آنکه در منافع خود غرق است  وبرای منافع دنیا وآخرت خود پریشان  ومحزون است چنین شخصی نمیتواند به 
باید  شادی وآرامش  را هم در ظاهرش وهم در  مؤمن محسوب نمشود.  شخص مؤمندیگران آرامش عطا کند  پس شخص 

باطن اش حاکم  ساخته باشد تا محزونین از سخنان سودمند او و از دیداراو بتوانند  خود را از بدبختی ،حزن وغم ایجاد شده 
ی منافع خودش غم داشته باشد.  کسیکه برا دانایی  وایمان  به حقیقت رهایی بخشند .  کسب این چنین آرامش باید از طریق  

حساب شده نمی تواند  وچنین انسانی   مؤمن و امینوغصه داشته باشد وبرای حل منافع خود  دیگران را وسیله قرار دهد آدم 
 نیست.  مسلماندر اصل   یک 

 
ن دین شود با همین صراحت  خواهید دید که چگونه ای تدق و مطابق اصل مراجعه صادقانه اگر به تمام کلمات کلیدی قرآن 

 تحریف شده است.مسخ و ،جامعه ساز، آرام بخش، رفاه طلب و انسان گرا  ازجانب دشمنان
واضح وهویداست که  با عدم آگاهی  از یک متن واساس  نمی شود که  متن واساس را سلیقوی مورد بحث وفحص  قرار داد  

ی ایرانی  بازار گرم بر تحریفات  زردشتی ها ویهودی هاچنانچه این عمل زشت در چهار دهه اخیر  بین روشنفکرنماها، مبتنی 
 داشت وبدبختانه هنوز هم دارد. 

وآگاهی درمتن اصلی است که زمینه را برای متجسسین و محققین  و مخاطبین گرامی آماده میسازد که  مقایسوی نوع دقت  
در روشنگری را  وبعد از آن  دنماین وتفکیکتمیز ،وسعت اندیشه  سالم  را  با تنگ نظری های  محرفین، تحریفکار شناسایی 

 .سامان دهندفضای سالم 
قبل  کتاب مقدسادیان سامی است،  با این که   قدیمییگانه سند  شریف  موجودیت قرآن 

 )تورات واناجیل(از قرآن است اما چون یهودیت و مسیحیت  در بازنویسی ، چاپ  ونشر 
را بخاطری  ازبین برده اند تا سند  بازنویسی  قدیمه کتاب مقدسو  بار بار پرداخته اند

اولیه  کتاب مقدسشدۀ تازه  را اعتباربیشتر بخشیده باشند.  ازینروهیچ جا نشانی از  
 قرن 6قدامت باالتر از  .  اما تورات واناجیل دوباره نشر شدهموجود نیست قدیمه
 (ن پیروان این دو  ادیان نیز شده است.عدم موجودیت کتاب مقدس قدیمه ،  سبب نزاع وسیع دربی). ندارند 

میالدی که بخط کوفی  تحت نظارت قرآن  ۹و ۸در حالیکه قرآن  اولی در قرن 
هم اکنون موجود است  ،تدوین شده بود (1) اکسپرتشناسان  بقول امروز متخصص ِ
به خطوط حجازی خط که قرآن اصلی میباشند.  از وتمام قرآن های چاپ شده  کاپی

نسبت به  تورات واناجیل شریف قدامت  قرآن پس   .ندنوشته شده اریحان و غیره 
            بیشتر است. دوباره نشر شده 

 کوفی خط میالدی، ۸-۹ سده به مربوط قرآن از صفحۀ: در عکس فوق                                         

 سانتیمتر ۶٫۳۳ طول: ۷٫۲۳ ارتفاع: طالکاری، و رنگ و جوهر آسان صادق را محقیقینکار کار دشمنان را سخت  و  موجودیت قرآن اصلی 

 ، الخیر(  ام الرجال با کنیٔه   ملقب  به تاج)  رابعه َعَدویّهخانم )در صدر اسالم( مثل  خانم اسماء  متبحرین)ازهمن لحاظ است که   کرده است.
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)غالم  یونانی جابر بن حیان،  خازنی   ،)منجم  وعالم  وراضی دان بزرگ که غرب بیشتر از آن متأثر است(ابن رشد، ابن خلدون، ابو مشعر بلخی 

، فارابی، ابن سینا، ابوریحان البیرونی، نصیرالدین طوسی، که  از برکت مسلمان شدن  در دوره سلجوقیان  این  جوان مستعد دانشمند زمانه شد(
مسلح با اندیشه های فالسفه یونان   مجرب ریاضیدان   و دهاخوارزمی،ابن هیثم ، گروه  اخوان الصفا ،  موالنای بلخی 

ه اند و خود را از دین را سرتاپا رد کردلیکه ایرانزده های بنام روشنفکر ( در حا. درشناخت و عظمت قرآن متحدالقول اند
 ؟؟برتر میدانند. !! شایدبزرگان  یاد شده  

 

 در افغانستان سیاسی شده دین 
بمیان  شاه  زمان دهه دیموکراسی از  چگونهغربی ها  راآن فرصت طلبان سیاسی دینی ردازیم  به بخش افغانستان که  دردرینجا می پ

یگانه کسی که این جریان را  . شدند آفتابی ،دالرقوت  هب جهادیاحزاب  انرهبر منحیث به ظاهر مسلمان پایدو ها این  که بعد ها آوردند،
بظاهر اسالمی  دست زد   ،مخربعامیانۀ به مسایل ظریفانه سرعت بیشتر بخشید موسی شفیق بود که با زنجیر انداختن در بس های شهری 

تنزیل داد. با اینکه جناب صدراعظم خودش از جمله شیک پوش ترین صدراعظم های   بازاری عوامی وسطح جامعه شهری را تا سطح 
 منطقه بود.

تحریکات  بههیچ صدراعظمی  ، قبل از موسی شفیقماهای  عظماصدردر دوران پیاده کند بنا ً محتاطانه می خواست غرب این پروسه را 
این کار  بتدریج غرب برنامه داشت که چون  وآزادی مطبوعاتی وسیاسی زمینه را برای غرض غرب آماده میکرد. نزد دست مذهبی عوامی

" عمل غیر شهری .  با برسرکار آمدن موسی شفیق، عملی شدبسیار ماهرانه موسی شفیق،  بنا ً برسر قدرت آوردن د. بایدعملی  می ش
به نظر نیک دیده بودند، مستقیم  ضربه  که از طرف روشنفکرنماها مذهبی تمام  اقشار  کوته نظر را زنجیر انداختن در بس های شهری "

تدارک دید که بعد ها احزاب پایدو های به اصطالح  از ناراضیان مذهبی این نیرنگ را غرب طیف کثیر برای جلب دیگر  به عبارت . دیدند
بقول معروف نیرنگ چنان دقیق طرح ریزی .  بسازدجامعه ناراضی مذهبی اقشارای  ابرهه قشون توانستند سرباز گیری خود را از  ،جهادی

این به طرح  بخاطر ازبین بردن اتحادشوروی این عمل غرب  بعد ها واضح شد که )  نرجید. ردر ظاههم لعل بدست آمد وهم یار ]ملت مسلمان[ شده بود که 

  (بود پرداخته سناریو
 نیست.  این قلمموضوع بحث و فریب عوام ازطرف بیگانگان اجیرشده بود. دین وجامعه تخریب  غرضکه این طیف  پرداختن به
ست که چگونه  روشنفکرنماها میدان رابرای فعال سازی آنها  ندانسته فعال سازی اشخاص دون همت پایدو قلم  توجه وتأمل به  منظور این

 یک جرقۀ کوچک میتواند  خرمن  . زیرا جرقه های کوچک را نباید بی ارزش پنداشت  فقطتوجه داشتاین باریکی به باید فراهم ساختند؟  
 به آتش بکشد. را ها 
شیطان  شان پیاده نشده اند  و هنوز هم در تکرار اشتباهات ر بیگانگان که تا هم اکنون از خردر برابر آن روشنفکرانی  مغز شسته  تحت تاثی 

دین ، اولین ضربه ای شان به جامعه  این بود که   ایشان دالیل دوران تازه بالغی خود را  طوطی وارتکرارمیکنند،  با برداشت نادرست از
تا مدرن  بودن   چگونه باید دین وعقاید مردم  را غافل از نتایج منفی آن، ضربه بزنند و بی اعتبار سازند ( کوتاه نظر)مثل اکثریت فیسبوکی های 

انتقام  غیر خواستند روشنفکرنماها  ازجانب دیگر . آغاز می شدکوبیدن دین از آنها ودن بنظر.  زیرا مدرن بگذارندبه نمایش خود شانرا 
بدبختی بزرگ ازهمین خبط سیاسی وغبن   د.دنکه طیف سطحی نگر را از جامعه بیرون انداخته بوجهادی های  بکشند مستقیم از جهادی های 

ی  از مکتب وتحصیل کرده  ردند وحتبه اصطالح روشنفکری  حذر ک ه مقدسین پاک طینت عوام ازین طیفآغاز شد که سادنما بنام روشنفکر
که محصول غبن از جامعه لبان دینی سیاسی  با استفاده ازین فرصت  که طرد روشنفکران  کوتاه بین را  بیزار شدند.  فرصت طها نیز 

برابر به خواسته فرصت طلبان  دین را   ،خودشان بود به چشم سر دیدند   وبا شتاب هرچه بیشتر به قبضه کردن دین و اختیار مردم پرداختند
بدست  را ل مردم دبا  احترام به دین جامعه هوشیارانه   ،لبان دینی سیاسییر وتفسیر وتحریف کردند.  فرصت طهای سیاسی  خود شان تعب

ست دارند. ازینرو مساجد را بهتر بدروشنگری مردم  را مساجد  کهبودند زیرا آنها میدانستند  به دین در ظاهر احترام گزارآوردند  که 
اشغال نمودند ودر ظاهر با حرمت گزاری جمعیت بزرگ اجتماعی را که مردم ملیونی باشد از منبر همین  مساجد که حیله برای این کال ً

د که  بدست شان  افتاده بود  به مغزشویی  پرداختند. در نتیجه نیروی  خدایی  روی زمین  که خلق هللا یا عوام الناس باشد بدست کسانی  افتا
در حرکت آمد. دربین این نیروی وسیع هیچ مکتب دیدۀ غیر مغرض وهیچ روشنفکری   بسمت ناجور در ظاهر دیندار ولی دراصل مخرب دین 

اشغال  کال ًصادق سالم  را یارای این نبود تا  منفردانه برخالف جریان آمده  حرکت روشنگری کند زیرا سنگر ها  توسط فرصت طلبان دینی 
فرصت مقدس و پاکیزه  به  فریبکاران   تاراج دیدند  ومثل عاشقان  ساده که  دین وسرزمین شان  را در پرتگاه   شده بود. اکثریت  جامعه 

خود را جا زده  ،پناه گاه عقیدتی  ودینی جامعه یگانهبظاهر چون   فرصت طلبانطلب روی آوردند و به دام ایشان  ندانسته اسیر ماندند.  
   رفتند.ه مردم  ساده را  در اصل گروگان گفرصت را غنیمت شمرد،  بودند

جناب سلطان جان ،    سید هاشم سدید جناب عزیز رویش، جناب علی امیری، جناببه همین خاطر سهم بزرگمنشانه و آگاهانه بزرگان مثل  
و عدۀ قلیل دیگری که ازقلم مانده اند  قابل قدر وارجگزاری بیشتر است، چراکه  برای اولین بار دیده   کلیوال و جناب  ولی محمد آریا  ،

ن ایجاد شده ضد دینی  مسیری را در پیش گرفته اند که اگر  صادقانه و دور از بازی های سیاسی جوال  تابویمیشود که تعدادی با شکستن 
 بخاطری عملی است تجربه این روِش روشنی را ببار خواهند آورد.  این کار  پس منظرییقین دارم تأثیرات آنی آن،  پیداکند  قطع نظر از 

 فضل الرحمان فاضلهمچنان در مورد سید بزرگ از جناب  .داکردیتحقق پ اراسموس ودیگر انسانگرایان که در غرب تحت نظر
 ارمغان بس بزرگی را به ملت نجیب افغانستان  پیشکش نموده اند. ،سپاسگزارم که  با تحقیقات گسترده ومؤثق

 

همه جانبه  شان سنگ تهداب  اساسی را با نوشته های اگرتعدادی از روشنگران واقعی اهمیت موضوع را دنبال کنند  برای دراز مدت  
 خواهند گذاشت.  چنانچه این آگاهی در برابر خشونت  دکانداران کلیسایی  در غرب  نیز  اتفاق افتاده بود. در اروپا روشنگری ها از قرن 

یعنی ارمغانی بزرِگ را   .خردورزی  در آیندۀ  اروپا شد، روشنگریکه زمینه ساز  چنین بودچهاردهم  آغاز شد ونتایج اش در قرن هژدهم 
در صلح وصفا با آگاهی از دین شان بود که جوامع غربی  گذشته  روشنگران دور اندیش.  از برکت عد چند قرنی  به مردم اهداء کرده بُ ب

 ند.ه انگاه داشتدرجامعه وباقی  دین شانرا با اکرام واعزاز پایا ند.  ه انائل آمد همرفبه زندگی   وتکامل
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 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  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

 

خاطر نشان کرده اند نکات اساسی در بحث اند  وپرداختن به آنها روشنگری بیشتر را صاحب  استاد سلطان جان  کلیوال نکاتی راکه جناب 
  در بحث سبب خواهد شد.  که در نامه بعدی به عوامل وریشه های آن  خواهم پرداخت.

 
برویت یقه شخصی  توجه به حقانیت تاریخی دینی متفکرین گرامی دور از سل:  اینست که در مورد دین عرض بندۀ  عاجز  همهقبل از 
 نتایج چنین حرکت سبب می شودکه    .به دین که اخالقیات جامعه را تضمین میکرد رسالت شانرا در عمل پیاده کننددر گذشته  مردمصداقت 

مشکل اوضاع کنونی را تشخیص کرده  نسخۀ سامانه   که معلمین  آیندۀ جامعه خواهند بود، جوانان  کنونی با مقایسه دین در گذشته وحال 
مؤفقیت ازدست داده را جامعه  اگر در شناخت دین وجامعه کوشا باشند، خت،ساخواهند کار را  به خود و نسل های  آینده  خردمندانه فراهم  

 .دریافت خواهد کرددوباره 
نیرو  ،دوباره خواهند گرفت نیرو از آن خواهد شد که مردم در جامعه  دیناین روشنگری  وشیوۀ رساندن آگاهی به جامعه،  احیاء دوباره  

مهار کند. این آرزو مستلزم  شناخت دقیق  از اوضاع    )تیکه دار دینی(استفاده جویی ها را  از مذهبیون  فرصت طلب  یکه  میتواند جلو 
 گذشته  وموجود حاضر دینی است که  در بیرون از ذهن ما  عینیت ادراکی  داشت ودارد. 

یدوی و تیوریکی  میتواند متمم  صداقت رهروان آینده  در مبارزۀ از ذهنی  گری  وسلیقه بازی های اپرداختن به چنین واقعیات عینی  دور 
 د.   باشی  وجامعوی دین

  .ادامه دارددر نامه بعدی  بمنظور روشن شدن بحث به چند چرا جواب خواهم داد  و این  بحث را  بازهم دنبال خواهم کرد .  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بودند.صدر اسالم  از قرآن شناسانسه نفره  که  خبیر   هیئت  "زید بن ثابت" و" ابّی بن کعب"  بدهللا بن سعد"ع (1)
 : زیر نویس

  :مجذوبانه در مورد ایران چنین می نویسد کهجناب سدید *
ئی که توسط فارسی زبانان تا وقتیکه به همین فرهنگ هائی که ایرانیان بوجود آورده اند مراجعه نکنیم، معنی آن ها را فهمیده نمیتوانیم. در سابق به لغت نامه ها...."

با  شایدان که ما تألیف و تدوین کرده ایم نگاه کنیم هندی تألیف و تدوین می شد مراجعه میکردیم و امروز به همین فرهنگ های ایرانی. همینگونه اگر به دستور های زب
همینطور که ما هیچ کاری در این عرصه نکرده ایم. مقایسه با دستور هائی زبان که در ایران بوجود آمده و کار هائی که ایرانی ها در این زمینه نموده اند بتوانیم بگوئیم 

" ویل و آریل دورانت، که اگر همۀ در گسترۀ ترجمه آثار گران بار فرهنگ های اروپائی و ... کدام یک از ما میتوانیم از اهمیت ترجمه سیزده یا چهارده جلدی " تاریخ تمدن 
رهنگی ما افغان ها تألیف و تدوین " دایرة المعارف آریانا " بود که آن ها در کنار هم قرار گیرند درازی آن به یک متر میرسد، چشم بپوشیم؟  بزرگترین و مهمترین کار ف

در شش جلد تکمیل شد. در شش جلد که حروف " آ " و " ا " آن در تقریباً چهار جلد نسبتاً قطور، و متباقی بیست و پنج یا  1341در سال، اگر فراموش نکرده باشم، 
ر مجموع این سه جلد برابر به قطر دو جلد اول و دوم نمیشد، تألیف شده بود. دلیل اینکه بیشتر از سه جلد اول آن بیست و شش حرف آن در چیزی کمتر از سه جلد که قط

دیگری نمی تواند باشد غیر از بی حوصله شدن کانونی که متشکل از ده ها حاوی دو حرف و کمتر از سه جلد نازک اخیر حاوی بیشتر از بیست و چهار حرف بود چیز 
همراه با یک جلد مقدمه، فرهنگ یا لغت نامه ای است دارای پانزده جلد که از نظر کمیت  3، *حاصل کار یک نفر ایرانی بنام "علی اکبر دهخدا"در حالی که  ؛عضو بود

دایرة المعارف مذکور نمودند! از تفاوت کیفی  بیشتر از بیست تا سی برابر کاری است که جمع کثیری از اندیشمندان، استادان، ادبا، نویسندگان و افراد مسلکی ما برای تألیف
تازه، نوشتن این فرهنگ تنها کاری نیست که او تا چنین گنجینه ای را بوجود آورد؛ قرار نوشته ها این مرد به تنهائی بیشتر از سی سال کار کرد آن فعالً چیزی نمی گویم! 

 ) تکیه ازماست( "!کرده است
که در جریان سرنوشت آن،  ایرانی های مزور چه کردند  وچرا چنین شد آنرا کتمان میکند  واین ایرانزده  "دایرة المعارف آریانا" جریان در کنار  معلومات ناصحیح در مورد

 به تنهائیاین مرد » چنین برجسته میکند تا به چشم خوانندگان خاک زده باشد. او می نویسد که :  را دور از انصاف باز با معلومات ناصحیح وغلط نقش "علی اکبر دهخدا" 
توجه فرمائید: چنین سخنان مجذوبانه از  « "...!تازه، نوشتن این فرهنگ تنها کاری نیست که او کرده است؛ از سی سال کار کرد تا چنین گنجینه ای را بوجود آوردبیشتر 

 یک ایرانی نیست بلکه از جناب سدید افغانی است.  !!!!
 

ثانیا ً کار ناقص دهخدا  )ممدوح جناب وشیر غلط میزند.  از تمام فرهنگ های مادر برای برجسته کردن ایرانیان چشم پوشی میکند.  جناب سدید اول اینکه 
مانند   مادی ومعنویدر سطح دهخداست. به پشتیبانی  نفر 48 بلکه  کار دهخدا نیست کار تنهاسدید( که بیشترآن برای تجاوز فرهنگی طرح ریزی شده بود 

غرض تجاوز در ، بزرگ بنام بانک ملی پولی برجسته  فرهنگی با یک نهاد نهاد  دو، بانک ملی ایران ، مجلس شورای ملی ایران و بعد ها پوهنتون ایران
ی بندد ودهانش چشمش را م مجذوبانهدهخدا  شخصودهخدا  مغرض  به برجسته کردن لغتنامه  فرمائید که از فرط ایرانزدگیبلطفا ً توجه  پشتیبانی داشت.

  شنوید.نمی  را از او  از نقش تخریبی ایران حرفیوبخصوص    آنوشرایط نامساعد  را باز میکند ولی در مورد تألیف دایرة المعارف آریانا 
  خالصه تمام مقاله ایشان را اگر از اول تا آخربخوانید جوهرش درهمین جمالت آورده شدۀ فوق متبلور است. 

تمام سیر حرکت تاریخ یک قرن ما را نادیده می گیرد و ملت ما را گدای در یک نظام فرهنگی جعلی با چنین کلمات مطنطن و احساساتی  ایرانزدهاین قلمدار 
ه که در همان کشور نیز به اندازه این جمالت ،ایرانزدگی در همه حلول نکرده است. چنانکه نویسنده  خود  متوجه این امر می شود و بالفاصل نشان می دهد

 :د را مردم نیک میدانند توجه کنید که اضافه میکن کاری ها برای رفع نقصان گام پیش می نهد تا قصد خود را کتمان کرده باشد. مگر چنین کتمان 
   چه باید گفت؟ بیمزه  به چنین فکاهی  "!امید است فکر نکنید که من به دفاع از ایرانیان برخاسته ام یا من ایرانی زده شده ام"

اه به نفع اخود آگحاال اگر ازین نویسنده گرامی  بپرسیم، که اظهار امیدواری شما را باور کنیم یا جمالت دراز و رنگین  شما را که در تمام مقاالت تان ن
در مقاله دوست قلمدارم جناب محترم داؤد مومند را گی جناب سدید  ازجمالت ایرانزده چنانچه که تعدادی د؟ داشوند ،چه  جواب خواهند  ایران ظاهر می

 ده است. کربرجسته  خود نیز اخیر
مؤثق دیگران را ابهام   دالیل مؤثق می پندارد و را خود  ناموجه  سخنان  را ایرانی می شمارد،  افغانی معلوم الحال پس از چنین شخص که سید بزرگ 

موجه   پیش کش میکند،را  بزرگ سید افغان نوع بخشش عالقمندانه او به ایران شریف اش که از کیسه خلیفه بحضور بادران ایرانی اش  تامی انگارد، 
ق مورد هزاران افغان باشرف که برای کار به ایران پناه برده بودند وایران همه را به جبهه های جنگ عرا دراو  بخاطریکه  جای تاسف نداردساخته باشد، 

است دم بر نمی آرد ولی غرض تحریک کردن  هزاره  جنگ ساخته است و نوع افغان کشی از قوم محترم سپردر سوریه   وزمان صدام وحاال  در یمن 
حالیکه در  رگ غیرت اش بیشتر غیرتی شده است.؟؟؟؟  طوری نشان میدهد که گویی  ،علیه امیر عبدالرحمن خانبه نفع ایران را  ما شریف  بخش ازمردم 

باشد هرگز به دشمن  به ایران خدمت خواستکسیکه  در سرشت اش   نه تنها با مردم شریف هزاره، ،امیر با متمردین تمام اقوام کار بل مثل انجام داده است
بقول معروف عاقبت گرگ زاده گرگ شود.  کسیکه خود را  عمدا ًبخواب زده باشد بیدارکردنش کار آسان نیست.  اش افغانستان مصدر خدمت نخواهد شد. 

  بزرگ شود   با صادقانگرچه 
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