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 بدون آزادی بحث در ھيچ موردی بجائی نميرسد
 

تان آزاد ـ ـافغانس" ر سايت انترنتی د" خـدا کيـست " و بحث "  سکو/ريزم و دين " بحث 
" :فردوسی "  با وجود اينکه اين شعر ،مرا" آزاد افغانستان   

ھمواره و تا "  مگو آن سخن کاندر آن سود نيست     کز آن آتشت بھره جز دود نيست "  
د نکته ای  را که ـچن بر خ�ف ميل داشت تا ن  بر آ بر قلمم  لگام زده بود،حدودی زيادی

از ذھنم بيرون در ذھن داشتم و چندين بار بيھوده کوشيده بودم آنھا را سو بدين ھا سال از 
.اين صفحات کنمبر  ثبت ، اين بار خدا گفتهبريزم  

:ه ی اول اين کهنکت  
ط و محيطی که دين و ـشراي  در...  و خدا و پيامبر و قران و حديث و بحث در مورد دين

ه ــھای غير دينی يا ضد دينی با تيغ بران جواب می دھند ننمايندگان دين با عقايد وانديشه 
. ، که حتی غيرعاق�نه نيز ميباشدتنھا بيھوده است  

 راه ث ھائی راــد چنين بحـخواھناز موضع دين و به دفاع از دين ميکه من نميدانم آن ھائي
عه يا کشور م يک بار به جا،ه کسانی ھم به جواب شان بپردازندبياندازند و انتظار دارند ک

و خشونت دينی حاکم بر اين کشـور و نبود تسامح و تحمل در زمينه ـ خود ـ  به افغانستان 
نموده اند يا خير؟  توجه ،بحث ھای دينی يا روشنگری  

  و حاميانکه خود را نمايندگانرا خورد ھای خشونت بار آناني آيا اينھا گزارش ھای از بر
ـذشت کشور ما گ که در سال ھائی حتی با مسلمانان، در با مردم اين خاک، ،دين ميخوانند

 ه ھرانند غوث زلمی و پرويزکامبخش کانی مـيا  از سرنوشت بی چارگ   يا نه؟خوانده اند
  مطلع ھستند؟ ،ده اندبا د/يلی مسخره ی به بيست سال زندان محکوم ش يک

عه ی دينی؟ غير از جام ، کی بود و بينوا و بی پناهانسان بدبخت مدعی اين دو  
مسئول مجله  محقق نسب مديرقتل بيرحمانه کارمند زن تلويزيون طلوع، زندانی شدن آقای

�م توھين ن اسـه از نظر مقامات قضائی در آن بـه ديـحقوق زن به اتھام نشر يک مقاله ک
اھل دانشمندان و اھل قلم و دگان و ـداد زيادی از نويسنـکه به نظر تع حالی در  شـده بـود،

دان به اين ود ـ ع�قمنـآن مقاله به اس�م صورت نگرفته ب مطبوعـات ھيچ نوع توھينی در
عرا و ــدگان و شـ نفر از نويسـن ودـن د وـيک ص تر ازـه امضای بيشـتوانند بموضوع می 

ه اين ھـا در ـدانشمندان و مديران مسئول نشرات و خبرنگاران افغانی در پايان نامـه ای ک
ته بودند، ــاف، به حکم اعتراض به رئيس جمھورکرزی نوشـدی و اجحعـخصوص اين  ت

 مشکل مير حسين مھدوی مسئول نشريه آفتاب ـ در نشريه آقتاب يا آسمائی مراجعه کنند ـ،
ه اصط�ح ديدنی ھای ـه با/خره و بعد از بـــک اميدوارم اســم وی را اشتباه نکرده باشم ـ 
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د ـً مثلی که فع� در کانادا بسـر ميبرد ـ تبعيد شد را به ياد دارنزياد از افغانستان ـ  نامبرده
ه بخاطر تغير دين محکوم به اعـدام ــ ک رابا/خره موضوع عبدالرحمن نامی يا چطور؟ و

ور ھای غربی بويژه دولـت ايتاليا با/خره از افغانستان خارج ولی با پا در ميانی کشـشد، 
نکنم که کسی فراموش نموده باشد؟ فکرندگی ميکند، نون در ايتاليا زساخته شد و اک  

مردم انتــظار بايد داشت که در ن فضای و با چنين خشونتی چگونه ازبا چنين قانون و چني
 آزادی و ستم و خلقت زم وـکموني ت الھی و مارکس وـحکومپيامبر و دا و ـمورد دين و خ

ات جامعه ی دينی و مبلغين آن ه جواب اعتراضـ و ب د،ننزبحرف  ... و مرگ و زندگی و
چيز مينويسند، ميگويند و که برخی چشم پت ميکنند و دھن باز و ھر چه به دھن شان آمد 

   نوشت؟
.ی دارد و نيازمندی ھاو شيوه ھابحـث برای خود قواعد   

 ت؛ که متأسفانه در کشورـ اس آزادی وداشتن امنيت مال و سريکی از اين قواعد ضروری
و امنيـت در اگر اين آزادی . ذره ای از آن ھم وجود ندارد ،آمد و خوانديد هما ھمانگونه ک

م ـشـد، با کمال اطمينان ميتوانم بگوي جامعه ی ما وجود ميداشت و اين قواعد رعايت ميدر
اما، چه گويم که سروش . تيمـداش ری میـری مشکلی کمتــکه ما امروز در زمينه ھای فک

.ه گوش ھای کم شنو ما زمزمه ميکندب تاريخ قصه ھای ديگری پير  
ــت يکی ديگر از شرايط و قواعد بحث ھای روشنگرانه آن است که آمادگی پذيرفتن واقعي

و اگر بی جواب مانديم با مشت بدھن طرف مقابل نکوبيم، . ھائيرا که ميشنويم داشته باشيم
. جواب نگوئيم...سر بريدن و دان و ش�ق و دار و  زنيا با  

 و زن اوريا و قصـد داود پيامبرعشق  داستان کنند که در صدر اس�م اگر کسی ميحکايت
ار ـ و به اين ک،ردــک بيان میش  اق برای رسيدن به عش از سوی داود پيامبررااوريا  قتل

چرا؟ چرا مردم در اعتراض . وی خليفه يا حاکم تازيانه ميخوردـاعتراض می نمود، از س
ًر تورات آمده است و ھم قسما در قران بايد تازيانه بخورند؟د به اين عمل نادرست که ھـم  

اين که خداوند اين عمل او را می بخشــد، کار !  چنين عملی دور از شأن يک پيامبر است
خداوند اسـت، ولی او اين گنـاه را مرتکب شـده است؛ در حالی کـه پيامبران از گنـاه بری 

! خوانده شده اند  
صد ھا ھمچو مسـائل و . سيدن حضرت يعقوب ماجرای ديگری استداستان به پيامبری ر

چـرا؟: موضوعات ديگر که ھمه در کتاب ھای تورات و انجيل آمده، اگر پرسيده شود که  
نه تنھا تفکر و سکوت متفکرانه در اين زمينه ھا صورت نميگيرد، که محشری ھم بر پـا 

.  د که از سوال يا طرح چنين موضوعی بيزار ميشويميشود  
بر ھزار . قصه ی آزادی و دين و مباحثه در اين زمينه ھا قصه ی امروز و ديروز نيست

چنان بی انصافانه ستم ھا رفت بنام دين و " ناصر خسرو " و " ح�ج " ھا انســانی چون 
. که اگر نپرسيد، بھتر خواھد بود،از دست دين پروران  

ه سبب رواج تصوف تنھا و تنھا خشـک اگر به تاريخ تصوف مراجعه کنيد، خواھيد ديـد ک
در دوره ھای . تـ دين بوده اس متعصب و خشک مغزانديشی و استبداد و اختناق نگھبانان

  از روشن انديشان، چه اندازهگوناگون خواھيد ديد که چقدر از پيروان اديان و عقايد ديگر
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قرار ... د و اجمسھا و د شکنجه و آزار کليـسا ھا و کنشت موريھود و مسيحی و مسلمان 
. گرفته اند  

به نظر صاحب اين قلم ھر زمانيکه استبداد دينی و تعصب مذھبی بجای خشونت و تحميل 
و کشتن و بستن و تبعيد و تکفير راه تحمـل و تسامـح و گفت و شنود سالم را پيدا کردند و 

ت و فھـم اش در صدد دست يافتن به حقايق شدند و خدا را با ھمه بزرگی و توانائی و قدر  
از محدوده تصورات بشری آزاد نمودند، آنوقت ميتوان در باره خدا و دين وحکومت دينی 

تا وقتی که چنين تحمل و تسامـح و آمادگی تحليلی و تحقيقی. بحث نمود... يا غير دينی و   
در اين زمينه ھا پيدا نشده است چنين بحثھای فضل فروشانه که در پشت خود پشتوانه دار 

. شمشير و تکفير را دارند، ما را به جائی نميرساندو   
ـا ـان ھای مانند وھابی ھا و صفوی ھچنين فضا ھای مختنق، و با انسبا چنين بحث ھا در 

و طالب ھا وسياف ھا و گلبدين ھـا و امثال آن ھا اگر راھی به جائی ببريم،  آن جا فقط و 
.فقط ترکستان خواھد بود و نه جای ديگری  

 اين قلم ھرکسی که ميخواھد در بـاره دين و يا در باره دنيـا و دين مناظره کند بايد به نظر
پيش از آن برای ايجـاد و حفظ  آزادی و امنيت جان ديگـران، و برای آمـاده ساختـن چنان 
فضائی که انسان بتـواند با آرامش خاطر در زمينه ی به بحث و مناظـره بپردازد،  پيـکار 

.کند  
 انديشمندان اس�می و غيراس�می، ولی اس�م شناس به اين باورھسـتند که اسـ�م خيلی از

به دموکراسی و حقوق بشر ـ که يکی از ارکان مھم ھر دو احترام به آزادی انسان است ـ 
برخی از متفکرين  و مجتھدين پيشرو و مترقی اين  امر را ميپذيرند و . ھيچ ربطی ندارد

حقوق  مربوط  به اخ�ق اس�می اســت، به : "  ن باور ھستند که به ھمين دليل ھمه به اي
تمامی اديان مشمول تحول بوده اند، چرا اس�م از اين " يا  ... "  اص�حات نيازمند است 

"قاعده مستثنأ شود؟  
به نظر صاحب اين قلم ھر زمانيکه گشودن باب تفسير آزاد از قران ـ در سائر اديـان باب 

 سال ھا و قرن ھا باز شده است ـ امکان پذير شد، آنوقـت می تـوان در باره تفسير آزاد از
بدون ترس و بيـم تحقيق نمـود ... دين و خدا و پيامبر و خوب و بد و درست و نادرست و 

.و نوشت؛  البته  نه از موضع  يک دشمن که از موضع يک محقق و عالم  
يار بر جسته ی جھان اس�م  ـ  شخصی آقای محمد مجتھد شبستری يکی از انديشمندان بس

که صاحب اين قلم احترام خاصی برای شان قائل است ـ در برابر سوالی که چرا تحول و 
: مدرنيزه کردن کشور ھای اس�می اينقدر مشکل است، ميگويد  

. در اين کشور ھا حاميان اص�حات بسيارند. ملل مسلمان مخالف اص�حات نيستند"  ...  
زيرا اص�حات به معنی قرائت جديد از اس�م اسـت و . دان با آن مخالف ھستنداما قدرتمن

به معنی به روز کردن زندگی، به معنی  اص�ح حقوق انسان ھاست و اين اص�حات بـه 
... "  نفع زورمندان نخواھد بود   
اين شخصيت بزرگ جھان اس�م ضرورت اص�حات حقوق !! شبستری يک مسلمان است

  را در دوران کنونی احساس به روز کردن زندگیلزوم قرائت جديد از اس�م و و نياز به
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  .ندتار نيســمی کند و می داند که قرائت ھای قبلی يا کھنه از دين با دوران ما ديگر سازگـ
 معنی مدرنيزاسيون که اين شخصيت بزرگ اس�می از آن ياد ميکند، چيست؟ 

. ر ھمه جا و در ھر کشور معنی لفظی مشــابه داردھمه می دانيم که کلمه مدرنيزاسيون د  
مدرنيزاسيون و مدرنيته و مدرن مفاھيمی نيستند کـه در افغانسـتان يک معنی داشته باشـند 

مدرنيزاسيون، مدرنيته و  مدرن سه حالت ھای ھســتند ! و در ھند يا تانزانيا معنی ديگری
مدرن شدن يعنی .  گيـرد، گفته می شودکه به ھر آن چيزی  که در برابر سنـــت قرار می

. بوجود آمدن تحو/ت عينی و ذھنی در زندگی يک انسان و در وضعيت يک جامعه
ماليزيا را اگر امروز يک کشور مدرن ميخوانيم برای اين اسـت که در آن تغييراتی نسبت 

ی از اين تغييرات ناش.  به يک قرن پيش آن در تمام عرصه ھای زندگی بوجود آمده است
مواجه ناگزير کشورھای در حال رشد و مردمان آن با ادراکات و انديشه ھا و احساسات، 

. و با/خره با دنيای جديد است،با تخنيک و تکنولوژی و فن آوری ھای جديد  
و با/خره  يک مرد متفکرشبستری به عنوان يک انسان دانشمند و تحصيل کرده، بعنـوان 

 عينی ھای با درک واقعيت دل سوز،  ن و روشن انديش ويک مسلمان روشن بيبه عنوان 
او مخالفت و پايداری زورمندان را در برابر . زندگی از مدرنيزاسيـون طرفداری می کنـد

حاصـــل از منفعت ... قرائت جديد از دين، و ايجاد اص�حات و به روز ساختن زندگی و 
.نھفته آن ھا در قرائت ھای کھنه از دين ميبيند  

 به ھمچون سخنان عميق تر شويم درخواھيم يافت که معنی اصلی اين گونه سخنان در اگر
واقع عقب نشــينی سنـت در برابر تجدد اسـت که فقط انسـان ھای دانشمند و شجاعی مانند 
شبستری، سروش، نصر، نراقی و ديگر روشنفکران دينی از اندونيزيا تا مراکش  جـرأت 

. ا دارندپذيرفتن و توان ابراز آن ر  
دين از اداره ی امور دنيوی انسان ھا، به سبب ابعاد وسيع زندگی مادی و دنيوی انسان و 

: توسعه روز افزون آن، به چھارعلت عاجز است  
ـ   دين اگربا ظھورھر پديده  و ضرورت، پا به پا اص�ح شود، با/خره به جای خواھـد 1

.دين نخواھد نماندرسيـد که چھره واقعی دين مسخ شده و دين ديگر   
ـ   زورمنـدان، ھمان گونـه که شبستری از آن ياد نموده اســت، با اص�حات دين موافق 2

زيرا با اص�ح مکرر و پيوسته دين قدرت قدرتمندان و دکانداران دين نيز محـدود . نيستند
فظ و ح.شده ميرود و اين محدوديت برای حاميان استفاده جوی دين غير قابل پذيرش است  

نتيجه ی اين کشمکش و اصطکاک و تقابل عقب نشينی کھـنه !  وضعيت کھـنه برای مردم
.در برابر نو است و بس  

ـ   آنگونه که تاريخ نشان داده است ـ از جمله سی سال اخير کشورما ـ فاسد ترين انسان 3
ت سيـاسی ھا انسانھائی سياسی ـ دينيی  بوده اند که دين را وسيــله ی برای رسيدن به قدر

حرف زدن ازيک باوريا ايدئولوژی يک چيزاست وعمل بدان چيزی ديگری . قرارداده اند
سرمايه ھائی را که نمايندگان دين امروز انباشته اند کدام يک از سياست مداران مـا. است  
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در طول زندگی و کارخويش انباشته بودند؟ فقط يکی را می خواھم از ميان سياستمدارانی 
و يا با دين بوده اند، ولی با ابزار و ملعبه دين حکومت نکرده اند به من نشـان که بی دين 

 بدھيد که به چنان ثروت ھای دست يافته باشند که اينھا دست يافته اند؟ اين وضعيت و اين
حقيقت نمايانگر دو گونگی در فکر و عمل عھده داران دين است و ھمان طـوری که ھمه 

ی از انديشـمندان بـه ھمين دلـيل است که بسيار. به منزل نميرسدميدانيم بار کج ھيچ وقت 
  انسانه خدا ايمان دارند، ولی خدادر باب رھبران دين ميگفتند که بھوگو از جمله ويکتور

! از دم و دستگاه کليسا نجات دھادرا   
يتوانيـد ـ  آنھائی را که بنام دين و بنام خدا حکومت ميکنند، اگر خطا يا اشتباھی بکنند نم4

اعتراض عليه اين ھا اعتراض و عصيان و مخالفت . مورد پرسش و مؤاخذه  قرار بدھيـد
عليه خدا و پيامبر ـ  و با يک تحليل عصيان و مبارزه و مخالفت عليه ھمه ی مسلمانــان ـ 

و در قران حدی برای چنين انسانی بنام محارب \ والرسول ويا مفسد . پنداشــته می شود
:رض تعين شده اسـت و آن عبارت است از اين کهفی ا/  

 ـ   به قتل رسانيده ميشود؛
 ـ   مصلوب ميشود،

ـ   يک دست و يک پای وی از چپ و راست بريده ميشود و به ھمان ححال واگذاشته می 
 شود تا در خون خود بميرد؛ و

.ـ   تبعيد ميشود  
، اگر چه حاميان د تحمل کنندــا ابکل خواھد بود که اين حالت را تـبنابراين برای مردم مش

.دين ميکوشند با چناق تکفير خشم مردم را مھار کنند  
و اما در حکومت ھای دنيوی يا غير دينی ـ حکومت غير دينی حکومت ضد دينی نيست ـ 
حاکم درھردرجه ی دينداری که باشد، مردم دربرابر دين و خدا قرارندارند و اگر شکايتی 

.شکايت شان را ابراز ميدارند...  ، بدون ترس و بيم از تکفير و از حاکم داشته باشند  
شايد حکومـت غير دنيـوی يا غير سکو/ر بھترين و مناســب ترين نوع حکومـت در ذات 
خود برای بشر باشد، اما کجا است آن انسانی که چنين حکومتی را تحقق ببخشـد؟ از شش 

ا امروز تاريخ اديان با ـگذرد، ت اھيم پيامبر می ـ کمتر يا بيشترـ از زمان ابری کهھزارسال
 صاحب اين قلم حاضر اسـت ده ھزار نمونه و واقعه از آن .و تقلب نوشته شده است خـون

  !را ارائه کند، اگر کسی بخواھد
 و نه آزادی و امنيت را برای مردم تأمين نمـوده می ،شود میبا حرف نه عدالت بر قرار 

. آيدامش  و آبادی و آسايش برای مردم بوجود مياه و آرتوانيم و نه رف  
دوبی و .  س�می ھستندور ھای اـان  کشـھا در جھ بد بخت ترين وعقب افتاده ترين کشور

ده ــ عربی از خير سر نقت خدا داد و علم غرب آباد ش نفت خيزره کشورھایشارجه وغيـ
ھيچ  ه واجد آن خود اينـھا باشند يا دانشی ک و استعداد ھانه آموزه ھای ديندر اين زمي. اند

.  نقشی بازی نکرده اسـت  
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ـــاه يشتر اين کشور ھا را در نظر بگيرد؛ اگر دين در ابادی اين کشور ھا و رفصد سال پ
ر آن در اين اـداشت، در ھزار و دو صد و ھشتاد و ھفت سال بايد آثاين انسان ھا نقشی مي

.شد میکشورھا ھويدا   
زمانی که برنامه ھای تلويزيونی افغانستان يا سائر کشور ھای اس�می را بعضی وقت ھا 

تماشا ميکنم ميبينم که برای توضيح ارتباط اسـ�م و ساينس نيـز از کشفيات و دسـت آورد 
اگر بخواھند به طور مثال فرمول شيميائی آکسيجن را نشان  . استفاده ميکنندھای غربی ھا

اـھم خواھيم ديد که از فرمول ھای شيميائی که اروپائی ھ بازنايتروژن را،دھند يا ترکيب   
 برای توضيح قدرت خداوند .را کشف نموده يا ساخته اند استفاده ميکنندغير مسلمانان آنيا 

 و تبيين طبعيت و ھستی، اگر خواسته باشند از راه علـم آن را ثابت کنند، باز ھـم به علـوم
.مکتشفه ی غرب توسل ميورزند  

ت؛ دوا، ھواپيـما، موتر، ماشين،ـسب ميگيريم ـ ھمه چيزغرب خوب اچيز را از غرھمه   
 ه اينــ ھم... ن، کامپيور وطبابت، شيوه ھای تدريس و مواد درسی، برق، راديو، تلويزيو

  تنھا سکو/ريزم بد است؟ ،ھا خوب ھستند
ل ھا و قرن درحکومت سکو/ر، يک خانواده مانند آل سعود يکی پس از ديگری برای سا

.ھا حکومت کرده نميتواند  
رآن حکومت  اس�می ميمانند؟ مگر در قکجای اين حکومت و حکومت ھای مانند اينھا به  

آمده است که از يک خانواده نسل اندر نســل و يکی پی ديگری بايد به حکومـت برسـند و 
و/ر چنين حکومت کنند؟  در کجای قران چنين چيزی آمده است؟  در يک حکومت سـکــ

دموکراسی زورمندان دين پرور با سکو/ريزم وبرای ھمين است که ! چيزی ممکن نيست
قدرت يا حکومت . مخالفت ميکنند... و آزادی و منطق و استد/ل و حق خواھی وسوال و

ًالھی با ھرمنوتيک يا تفسير کام� جديد از اس�م به معنای قادربودن خداوند به انجام فعلی 
يا حاکـم .  خداوند بخواھد آن را انجام ميدھد و اگر نخواھد آن را انجام نميدھداست که اگر

ا ھم در موقع سر نه اينکه نعوذ با` قرص سردردی ما ر. بودن آن به ھمه ی ھستی است
نه حکومت يا اداره سيـاسی حکومت الھی حکومت بر ھستی است و . دردی بدھن ما بکند

! يک کشور  
ـای کج ، استردهل را ھم خداوند به انسان عنايت کان بپذيريم که عقاگر بعنوان يک مسام

ما از عقل خداد داد برای پيشبرد امور روزمره و دنيوی خويش اينکار نادرست است، اگر
 ھمين و اخت خودش به انسان داده است؟ـدا تنھا اين عقل را برای شنـآيا خ اسـتفاده کنيم؟ 

/ل يک مؤمن مسلمان می اندازد که در بستــر مرگ از ؟ اين استد/ل مرا به ياد استد!بس
ن ـم" : وقتی که از او پرسيدم که اين چه حماقت است؟ گفـت. خوردن دوا امتناع ميورزيد

لق ـخ اين داکتر را کیآخر !  عزيزمن" !دا نموده ام و نه به دوا و داکترتکيه خود را به خ
ه و اين دوا و دارو از کجا ميآيد؟ مگر اين؟ کی به او اين عقل و استعداد را داد استکرده  

ھا را خدا خلق نکرده است؟  کندمی را کـه دھقان کشـت نموده و نانی را که نانـوا پختـــه 
 و آن را ميخوری با اين دارو و اين داکتر چه تفاوتی دارد؟
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ر آن در غي. بشر اختيار و حق انتخاب را دارا  اسـت! ظيم امور دنيا کار خود بشر استتن
اگرھمه کارھا را خداوند، چنانچه برخی از مسلمان ميگويند، تعيين کنـد، پاداش و ســزا و 
جنت و دوزخ معنا پيدا نميکرد و ھم در آن صورت تمام افعال فبيحـه را که مردم مرتکب 

. آوردند نعوذ با` بايد بنام خداوند به حساب می شدند   
ومت بر ھستی و طبيعيت، که انسان نيز جزء منظور از بحث حکومت الھی در اس�م حک

 که ـد ـ  حتی ورق زدن صفحات کتابیطور که گفته شـ ـ ھمان از آن است می باشد و نه 
! بدست خدا،يکی ميخواند  

زبان بی باک و بی لجـــام در ...  با وجود عدم آزادی بيان در اسـ�م و ترس از تکفيـر و 
ر سفيد يد که اين زبان سرخ روزی ايـن سام.  دروچه کنيم که حوصله گاھی سر مي. رفت

!! پناه به خدا .  ...به باد ندھد را  
:و اما نکته ی دوم اينست که   

 مدافعين دين اسـ�م ھر وقتی کـه از مخالفين دين، به خصوص دانشمندان اروپائی، ياد می
ــه او گيرند ک  می بمبارد ًکنند، تقريبا ھميشه از مارکس مثـال می دھنـد و مارکس را زير

ا پيش از مارکس ـھا و قرن ھ  در حالی که سال ."تـا اسـون توده ھــدين افي " :گفته است
دا برخورد تند تر نسبت به مارکس اروپائی ديگری نيزبوده اند که با دين و خانديشمندانی 

. داشته اند  
کس زندگی مينـمود در ًاسپينوزا فيلسوف ھالندی يھودی تبار که نقريبا دو قرن پيش از مار

باره دين چنين نظر داشت که تورات ازجانب خدا وحی نشده است و خدا ھيچگاه در امور 
ھم حق ويژه ی بر مردم ) احبار يھود(انسانھا دخالت نکرده و دخالت نميکند و روحانيون 

کاری اسپينوزا به اين نظر بود که تا وقتيکه از حاکميت دين نجات نيابيم ھيچ . ديگرندارند
. سودمندی در امور دنيا انجام داده نميتوانيم  

از نظر . ولترھيچ رابطه ی مستقيمی غير از خلق انسان، ميان خدا و انسان را قبول ندارد
ولتر ميگفت که در فرانسه . (ولترھيچ انسانی حتی پيامبران بی پرده با خدا سخن نگفته اند

، در حالی که مردم انگلستان، وقتی که بــه ًمردم فرانسه وی را تقريبا بی دين می خواندند
معنی اين حرف اين است که مردم انگلسـتان، ) .انگلستان رفت، وی را بسيار ديندار يافتند

. ملت، بی دين تر از ولتر بودنديک  
 در انگلستان اثری از دين  : "گويدتيسکيو خالق روح القوانين در مورد انگليسی ھا ميمون

." به چشم نميخورد  
از سارتر، يا از برتراندرسل پرسيدند که با/خره مرگ و مردن اسـت و اگر بعد از مرگ 

: داد؟  گفتد، چه جواب خواھيداز شما پرسيده شود که چرا به خدا عقيده و ايمان نداشتي  
ازخداوند خواھم پرسيد که چرا به اندازه ی کافی عقل برايم عنايت نکرديد که با استفاده " 

! ده ھا دانشمند ديگر ھمين باور را داشتند."مخت تان ناتوان نباشستم در شنااز آن ميتوان  
مارکس نه دين را رد کرد و نه خواست مانند سارتر يا اندراسل خدا را مورد سـوال قرار 

چرا ھميشه مارکس را مثال می زنند؟  آيا ما از دانشـمندان غيـر دينی يــا ضد دينی . بدھد
شناسيم؟غرب تنھا مارکس را مي  
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گذشته از اين اگر ھمين پاسخ را يکی از ما ھا  در برابر چنان سوالی در برابر سيــاف و 
گلبدين و طالب و امثالھم ارائه کنيم، آيا نويسندگانی که ميخواھند از موضع دين در رابطه 

بحـث کنند با دين و خدا و پيامبر و حکومت آسمانی و حکومت زمينی و /ھوت و ناسوت 
ا را بکنند؟  می توانند بگويند که چنين انسانی ھم مانند چندين ـ ھانند تضمين جان مامی تو

ژورناليست و ده ھا معلم و عالم دينی و افراد بيگناه ديگر ذبح اس�می نميشوند؟ به حرف 
اين انديشمند دقيق شويد؛ عقلی را که خداوند به انسان عنايت نموده، اگر قاصر از شناخت 

اگر تقصيری !  انسان بيچاره چيست؟ نميگويم که نعوذ با` تقصير خداستخداست، گناھی
 وجود دارد، که بی شک وجود دارد، تقصير ما از شناخـت انسان و ھستی و خدا و دين و

تقصير خود بزرگ بينی برخی از . ن در اين موارد اسـتپيامبر و قصه ھای ساخـت انسـا
ر برابر شناخت ھستی به زمان نياز داريم و با عقل انسان ھاست؛ و ا/ خدا ميداند که ما د

چه خـوب می . نيستيم... موجود قادر به شناخت ھستی و شناخت خدا و چگونگی خلقت و
:گفت ناصر خسرو که   

                           اين جھان در جنب فکرت ھای ما
ت     ـ                          ھمچو اندر جنب دريا ساغر اس  

خدا از کسی سوال نمی کنـد؛ " بود و نبود " در مورد  "  خدا چيست " و  "  خدا کيست "
کدام يک از ما ھا ـ يا کدام يک از گذشتگان .  بلکه در مورد کيستی و چيستی خدا ميپرسد

خدا را به طور قطع ثابت کنند و بطور ...  ما تا امروز توانسته اند چيسـتی و چگونگی و 
ت؟ ـ خدا کيست؛ کجاست، يا چه گونه معلوم ميشود؟  نور است؟  روح اسـقطع بگوينـد که

تند ـ ـــه و پرداخته ذھن انسان ھا ھسـ انسانی که ميگويد کتاب ھـای دينی ساخت؟  آن... يا 
 و به ھمين دليل تعريفی را دين از جھان ی فکری وعقلی که خدا برايش دادهبا ھمان توانائ

 با کدام دليـلی غير از  ـدقبول نمی کن...  ان و خوب و بد ويطو ھستی و انسان و خدا و ش
قبول ندارد، به قناعت وی ميپردازيد و کيستی و چيسـتی " ًمث� " ھمان کتابی که او آن را 

!!!نيست" ھست و نيست " خدا را برايش ثابت ميکنيد؟ توجه کنيد که در اينجا بحث برسر  
ار رطول عمر و در زندگی عملی، در کنـکه دبه ائياز اين بحث که بگذريم، من ھم با تجر

.مطالعه ده ھا کتاب، نموده ام، در باره دين شايد ھمان حرفی را بزنم که مارکس زده بود  
اتکای بيش از حد در ھمه زمينه ھا به خدا، حتی در مواردی که انسان بايد خود را تکـان 

و فرزنـد خويـش را بخــورد و به بدھد و غم شکم و زندگی و روزگار و آينده خود و زن 
: مانندھای  و وجيزه شعاراحاديث و اجامعه و شھر و ملک و مردم ممد واقع شود، با   

 ھر که يقين را به توکل سرشت
 بر کرم الرزق علی \ نوشــت

 يا
 ھيچ بر گوشــت نيامــد ای لئيـم
 حرف الــرزق علی \ الکــريم

 يا
دایجان بی نان به کس نداد خــ  
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جای بماند جان برز آنکه از نان  
 يا

.د روزی اش را ھم ميدھدخدا که دھن را دا  
 يا

 زمين ميبردارد؛ و صدھـا سخن ديگرمانند اينـھا  را ھمشروزی اش را خدا ميدھد و لنگر
ھمه ی اين سخنان. تأثيرھزار بار بيشتر و بدتر از مورفين و ترياک و چرس و چلم دارند  

نـد؛ ھمانگونه که افيون يا ترياک انسان را تخدير می کنـد، حتی بد تر انسان را تخدير ميک
! ھااز آن  

 ه اينـتوجه کنيد، يــا ب"  خدا ميان گندم خط گذاشته است : " گويد مثل که میبه معنی اين 
  :شعری از سنائی

 آن چه نصيب است نه کم ميدھند
 ور نسـتـانی بــه ســتـم ميــدھنــد

اک را برای ــ حکم تري،ھا ميگذاريد و يا ھر ناميکه روی آنيا وجيزه ھا اشعار اين  یھمه
.دارندھای غافل و جاھل انسان   

استاد مرحوم غوث الدين خان رسام قصه ميکرد، که در يکی از مسافرت ھای ظاھرخان 
ذکور ـسيد م. دردره ی کيان، زمانيکه شاه قصد ديدن سيد کيان را داشته، با وی بوده است  

وده و ـــش نم را با بھترين قاليـن ھای افغانی فـر حدود يک کيلو متر راهتقبال شـاه تابه اس
تمام دردو طرف راه ورودی شاه زيبا ترين دخترا و زنان به پذيرائی شاه ايستاده بودند و 

.يک کيلومتر راه را بر سر شاه سکه ھای ط� ميپاشيدند  
 از کجا آورده بود؟  کدام يک از ما ھا کدام سوال اين است که سيــد کيان اين ھمه ط� را

ــده باشيم  را دي ...ابی و آخندزاده ھای قندھار وروزی سيد کيان، مجددی و گي�نی و پير ُ
رده  را از کوھی به زير و به خانه خويش بزمينی را بيل زده باشند يا پشتاره ی خاری هک

  و يا ط�ی بوده باشد؟و يا در دل کوھی در جستجوی سربی، مسی، آھنیباشند؟ 
وز ھم رين نعمات زندگی محروم ھستند و ھنھا ھموطن ھزاره ی ما که از ابتدائی تھزار 

ـدگی ميکنند در غار ھای کوه زن... درھمين عصر فضا و عصر اتم و عصر اط�عات و 
بينوا در حاليـکه ای شريف و ــاگر دين افيون نيست، پس چيست که اين ھمه انسان ھ... و

دھند از شيره ی  مان شان جان میـسردی به پيش چشگی و شان از گرسنر گوشه ھایجگ
تی بدست  زنند و چند پـولی را که به ھزارسخجان شان و از دھن اطفال معصوم شان می

کنند  می... می آورنـد نثار اين سيدان و خواجه ھا و ربانی ھا و مجددی ھــا و گي�نيھا و 
ه اين پول ھا يا ــبدون اينکه احساسی داشته باشــند ک و تفرعن وھا آن را با سخاوت  تا آن
خوار تر از خـود شــان ارزش اين را  آيا شاھان خونيا آيند و  سکه ھا از کجا ھا میاين 

د در راه آن ھا نثار ـونـھا ريختانده شعرق و خون آن بينوايان به پای آن دارند که حاصل 
صاحب . ميکنند  

ـد که بينوای لقمه ی دھن  باشحدیه اين باور نيست که نيروی افيون در آناين قلم ھيچگاه ب
.کودکش را به ديگری بدھد  
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د ـــ رو بروی شـاروالی کابل و وزارت معارف با چن شامخودم روزی، نزديکی ھای شش
عرق و چرک بسيار رنگ سفيد آن به ه بودم که مردی با لباس کھنه ی که ازدوست ايستاد

ت ـ ھفـت ساله ی را گرفته بود و با دس، ششک دست دست طفل بود و با يسياھی گرائيده
پرسيدم . از ما پرسيد، نزديک آمده آدرس پيرصاحب گي�نی راريسمان گوسفندی را ديگر

از . ببرم پير صاحب ـرا برایکه آدرس پير صاحب را چه ميکنی؟ گفت نذری دارم بايد آن
برھنه معلوم ميشد که اين مرد بی انصاف ی لباس کودک پا رنگ و کھنگی وعرق و چرک

 .و نخريده استپنج سال است که برای آن طفل بدبخت لباس ن  بی احساس بيشتر ازو
 که برای افرادی ،ميفتد؛ منتھا نه برای غربا" الرزق علی \"ھمينجاست که انسان به فکر

!!دينو حاميان مانند گي�نی ھا و کيان ھا و مجددی ھا و ديگر دکانداران   
وقتی که انگشتت را به طرف کسی متوجه می سازی :" يک ضرب المثل اروپائی ميگويد

از يکی از دوستـان ."  متوجه باش که سه تا انگشتان ديگرت به جانب خودت اشاره دارند
ًکه اخيرا از افغانستان برگشته شنيدم که آقای مارشال فھيم در درون خانه ای که در دامنه 

 يکی  کهدارائی ھای اينھا را. ساخته است"بزکشی" ، ميدانالی آباد نمودهھای کوه راه شم
 از ما ھا می توانيم تخمين کنيم؟  سی سـال پيش که جھاد آغاز شد  يکو دو تا نيستند کدام

ـران اين ھا چقدر دارائی و پول و سرمايه داشتند؟  به شاه و شاه بچه ھای عربستان و اميـ
ھای به تمام زمامداران کشور!  ه کنيدبه رفسنجانی ھا نگا! کنيدنظر ... وکويت امارات و 

ـوه ھائی که اين  نگاه کنيد و به شي،اس�می کـه بنام اس�م و حکومت دينی حکومت ميکنند
در . دـ نگاه کنيد و آنرا با کشور ھائيکه نظام سکو/ر دارند مقايسه کني،ا حکومت ميکنندھ

زی ــ چي،خوانده ميشود" جمھوری اس�می " خود ما که کـدام يکی از اينھا، ازجمله کشور
 شـود بنام بيمه صحی وجود دارد؟ در کدام يکی به مجردی که طفل در شکم مادر پيدا می

دام يک از ــککمک ھای دولت به فاميلش پرداخته شود؟ در معاش يا در مصرف او يا در 
ا ـھمه ی اين ھ... ميشود؟ و ی به بيکاران معاش داده در دوران بيکار کشورھای اس�می

 برکت مبارزه د و ازـده انـبوجود آم سـکو/ر و انديشمندان سـکو/ر ایــاز برکت نظام ھ
 سلطه ی جادوگران و مداريان سودجوی و بيرحم کليساھمين سکو/رھا و رھائی مردم از

!!  بميان آمده است  
ـار مطالعه بت دين و کليسا يک در دوران حاکميتاريخ اجتماعی ـ سياسی اروپای بدبخت را

د وبگوئيد ـمقايسه کني  مردم امروز زندگی زندگی مردم بينوای آن دوران را باکنيد و آنگاه
  ؟! حکومت خدايان يا حکومت انسان ھا!که کدام بھتر بود و يا بھتر است

ا ـپ که کليسا بر ،من يقين دارم که خدای عادل نه طرف دار آن گونه حاکميت بنام خود بود
داشته بود، و نه طرفدار اين گونه حاکميتی که امروز مسجد در کشور ما بر قرار کرده يا 

.در صدد بر قرار کردن آن ھستند، ميباشد  
ـائی ھ  تنھا و تنھا کار آن ھاچوب زدنت�ش برای حکومت الھی و اين خود را به سنگ و

ل کنند، در ـزمان را مختمسير تاريخ را تغيير بدھند و چرخ تحول  د«خواھن ت که میاس
.کند و نه چرخ تحول زمان مختل شدنی استييير م تغخ که نه مسير تاريحالی  

 


