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 مقالۀ محترم مسعود فارانی  زیر ذره بین تعقل زنانه

"  دینجامعه نیازمند تشریح صادقانۀ دین است، نه پشت کردن به " را تحت عنوان فارانی صاحب مقالۀ محترم
 مطالعه نمودم. من در آن دومسأله مشخص را دریافتم:

  
  .رد انتقادات مطروحه در مورد مقالۀ قبلی ایشان در مورد سنگسار 
 .طرح مسألۀ مهم و حیاتی مبنی بر توضیح درست اسالم  در کشور 

 

اه به صورت جداگانه بررسی این انتقادات را طی یک مقالۀ کوت ایشان در قسمت نکتۀ اول باید بنویسم که کاش
 د تا بحث سنگسار با آن ختم میگردید. مینمودن

در مورد نکتۀ دوم، در کشور ما همانطوریکه محترم فارانی با وضاحت و مستدل تشریح داده اند، زور آزمایی بین 
دینی و روشنفکران باعث بروز نوزاد های متعصب، زورگو و بی منطق گردیده و انقطاب جامعه را اولیای امور 

که در نتیجه  یک مشت استفاده جو از سالیان متمادی مردم را آنگونه که خود خواسته اند، در  است، باعث شده
ز پیوستن به کاروان پیشرفت و قبضۀ خویش  نگهداشته، قدرت فکری آنها را زیر نام اسالم منجمد و  ایشان را ا

 ترقی باز داشته اند 
پیشنهاد ایشان مبنی بر عطف توجه روشنفکران به توضیح مستند ودرست اسالم و رهایی مردم  از زیر بار استفاده 

 اری میباشد.قابل توجه و ارج گز جویان مذهبی
 

 بلکه به خصوص در غرب نشان میدهد که روشنفکران نه تنها به مسیحیت  احترام دارند  تجربۀ سایر کشور ها 
در  مذهبی بودن و یا عدم آن را موضوع فردی تلقی مینمایند. اعتقاد به آن را عیب و ضد روشنفکری نمیدانند.

 در جامعه ارترین سازمانهای پولدیمالیه میدهند و سازمانهای کلیسارسماً آلمان عدۀ زیاد کارمندان به کلیسا ها 
ن موضوع قابل ی. اعبارت از حزب دموکرات مسیحی استد. بزرگترین و قوی ترین حزب مردمی در آلمان نمیباش

. ...روشنفکری و مذهب در دو قطب مخالف با هم قرار داده نشده استدقت است که در زادگاه هیگل و مارکس 
سیاست مداران در کشور های غربی امعه را حل نموده است. بلکه این دو در توأمیت باهم یک مشکل بزرگ ج

مردم را با اعتقادات شان پذیرفته اند و خدمت به مردم و احترام گزاری به اعتقادات آنها دو شاخص جدا ناپذیر در 
در حالیکه در کشور ما عکس آن جریان دارد. فرض کنیم که  دنیای سیاست و در دنیای روشنفکری میباشد.

 یهر دواشتباه اول خدمت به مردم را صادقانه وظیفۀ خود پنداشته اند، مگر گرای ما و راست گرااران چپسیاستمد
  بوده است.  خودشان باالی مردمافراطی و سلیقوی تحمیل عقیدۀ ها مشروط ساختن خدمت به   این

 مان است که می بینیم. از همین سبب است که بین مردم و سیاست مداران به زودی فاصله ایجاد شده و نتیجه ه
 

تجربۀ ممالک غربی نشان میدهد که در اثر توأمیت دین و روشنفکری بین این دو پدیده فعل و انفعاالتی صورت 
میگیرد که در نتیجه این دو همدیگر خویش را اصالح و تکمیل نموده، بدون تعصب و سنگ اندازی های کمر 

ران از محتویات دین مانع سوء استفادۀ اولیای دینی میگردد. شکن  راه پیشرفت ایجاد میگردد. شناخت روشنفک
توأمیت این دو زمینۀ تبادل نظر، مفاهمه و مکالمه را بین طرفین ایجاد مینماید، و نظر معقول تر در یک مسئلۀ 

 خاص مورد تأئید و تعمیل همه قرار می گیرد. 
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رف روشنفکران بتوانند نیروی شان را به چگونه میتوان این مسأله را در کشور خود حل نمود که از یکط 
صورت اعظمی در خدمت مردم قرار بدهند  و از جانب دیگر مردم روشنفکری را به حیث پدیدۀ بیگانه و مخالف 

 عقاید دینی  شان تصور ننموده و به آنها اعتماد نمایند. این یک سؤال اساسی میباشد. 
 
این موضوع یقیناً نیاز به بحث فراوان دارد. شاید عده ای از روشن اندیشان ادعا نمایند که جدایی سیاست و دین  

شرط اساسی برای کار های بعدی میباشد. ولی سؤال مطرح میگردد که آیا جدایی قبل از آشتی امکان پذیر است؟ 
همکاری متقابل میسر میگردد؟ و اگر این کار در آیا تعیین مرز ها بدون شناخت و پذیرش صلح آمیز همدیگر و 

اثر فشار سیاسی و دولتی صورت بگیرد، آیا پروسه های قهر آمیز اجتماعی و آشتی ناپذیری عقاید و اندیشه باعث 
 بروز اضداد نمی گردد؟ 

 
نمائیم  و بنیاد  به نظر من به جای کج بحثی بهتر است با دید وسیع به اصل مسأله بپردازیم، واقعیت گرایی را پیشه

 یک شیوۀ جدید تفکر و برخورد با این بغرنج اجتماعی را پی ریزی نمائیم.   
 و حال به صورت مشخص در مورد زنان:

 
مبرهن است که اکثریت مطلق زنان مسلمان افغانستان در داخل و خارج کشور  معتقد به دین هستند. اینکه به کدام 

راسم دینی میباشند، نمیتوان به صورت کل قضاوت نمود. ولی مهم این است اندازه آنها پابند برگزاری مناسک وم
که در ذهنیت آگاه و غیر آگاه ایشان دین اسالم حضور برجسته دارد . از جانب دیگر جنسی که بیشترینه زیر فشار 

عقب مانی  مسایل دینی قرار دارد و به بهانۀ دین مورد تاخت و تاز، خشونت های فامیلی و اجتماعی، تبعیض و
قرار می گیرد، عبارت از جنس زن میباشد.  این یک تصویر عینی از یک پاراداکس اجتماعی است، که باید آنرا 
به حیث یک واقعیت جامعه پذیرفت و بر مبنای آن اقدامات الزم را جهت تقلیل و باالخره محو خشونت روی دست 

 گرفت. 
 

نی بی خبرند. دراین میان عده ای از متنفذین دینی منافع و سیاست احکام دیمن معتقدم که اکثریت مردم ما از اصل 
 خویش را به نام احکام قرانی بر مردم تحمیل نموده و کسی را که در مقابل آن ایستادگی نماید، تکفیر مینمایند. 

سار در جریان کمپاین"تحریر، تفکر و عمل" از مجموع مقاالت و نظریات ضد و نقیض در مورد عمل شنیع سنگ 
. زیرا یک موضوع موجود در جامعه مورد بحث و حالجی قرار گرفت و گزارمبسیار فیض بردم و آنرا ارج می 

زوایای تاریک آن روشن گردید. آنچه از مقاالت تحقیقی و مستند آقای فارانی، آقای عبیدی و خانم ملیجه نایاب 
 نتیجه تقدیم میگردد: دستیاب گردیده است، به صورت خلص خدمت خوانندگان عزیز به حیث

 

 نمیتوان  و  نرفته استبه حیث یک حکم الهی در قران عظیم الشأن تذکر   سنگسار عملی است که
 توجیه نمود. آیات متبرکۀ قران سنگسار را با هیچ یک از

 
  ،تا زمان نزول آیت روشن در مورد جزای زانی و زانیه که عبارت از تازیانه میباشد و نه سنگسار

حضرت محمد )ص( نیز مخالف اجرای عمل سنگسار  بوده و با طرح شرایط سنگین جهت ثبوت آن 
 کوشیده است تا مانع اجرای آن گردد. 

 
  از لحاظ فقهی نیزشرایط عملی نمودن سنگسار چنان ضیق است، که سنگسار را عمالً غیر قابل تطبیق

 میگرداند. 
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حاال سؤال بر این است که چرا شیخ ها و مال ها، مجاهدین و طالبان کشور ما چندین مرتبه در تاریخ جدید کشور 
ادر نموده و از جانب مردم عملی گردیده است. حکم تطبیق سنگسار و یا قتل زن متهم به زنا را توسط اسلحه ص

 مگرنه این است که کشتن یک انسان بی گناه قتل همه ای انسانیت است؟
 که یقیناً دارد.  آیا قتل چندین زن ارزش بحث و روشنگری در این مورد را ندارد؟

  
رت عمدی سنگسار یک وسیله ای رعب و ترس،  سرکوب و بی حرمت ساختن شخصیت انسانی زن به صو 

است. بستر اجتماعی این عمل همانا بی خبری مردم از احکام اسالمی در مورد حکم سنگسار میباشد. هرگاه مردم 
آگاه و متیقن میبودند که سنگسار عمل ضد اسالمی میباشد، در آنصورت با یک صدای مال، مجاهد، طالب و تعویذ 

 پ نمی نمودند. گر هیچ وقت سنگی را بر نمیداشتند و بر پیکر زنی پرتا
 

از هم مجزا گردند، و این کاریست  اکاذیبو  حقایقنتیجه اینکه برای جلوگیری از سوء استفاده  از نام اسالم باید 
که روشنفکران میتوانند صادقانه به آن دست یازند و جامعه را از لوث خرافات و سوء استفاده از احکام مقدس 

 اسالم پاک نمایند. 
 ختم
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