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 ۲۳/۰۳/۲۰۱۸         «عمرزی»مصطفی 

 افشای افتضاح دیگر
 «(سنگ های آسمانی»)معرفی کتاب 

 
از آدرس زا و افرادی گفته و آورده ام که در این نوشششششته یا مید موکد  یار دیشر زشششششدار می  طی کوشششششی زای زیاد 

 . که حاال یه حد رونمایی می رسند فساد فکری جریان زایی را دست کم نشیریم  دندز
نام آزادی زای تعریف نشششششششششده   یه  اخیار توزین ارزی زای ملی را 

کردند و از مسوولیت زای شانه خالی کردند که شمار دیشر می توجیه 
یا توزین یه مقدسات اسالمی  در کشور زای خارجی  حیثیت و آیروی 

 میلیون زا مسلمان را می یرند.
یسششم فکری ناشششی از یی توجوی  وارد مرحله ای شششده اسششت که شششآنار 

ن زا خاموی ماند. کسانی که آنمی شود در یرایر   دیشر یا زیچ نامی 
  وجیششه انششد  یششداننششد کششه یرخورد آنششان در پیششامششد نششاگواری زششادر پی ت

ور را متوجه آنان می کند و در این نویت  م   ی ییشششششتریمسششششوولیت زا
می خورد که در رده ی یه اصشششششششطال   خاین و خائف  یه کسششششششششانی

چیزفومان و فرزنشیان  از زراس از دسششششششت دادن معاشششششششات دالری و 
رسی زای سودآورد  نه خود کاری کردند و نه کسانی را گذاشتند که ک  

فی سشششیی    و یرای اف ان یودن  عمر و سشششرمایه ی خویی را ززینه 
 . می کنند

د یر آن افشششاگری زای ما می ور تاییخوشششحالم که یا افتحششا  دیشر  م  
 خورد کششه حتی در وجود حقششانیششت آن زششا  یششه حششد متعصشششششششش   یوتششان

فتالو  یسیاری را آزرده می ش خوردیم. موحع ما یا وحاحت شف نی
در حس عاطفی آن  مازرانه جلو روششششششششنشری زایی را یشیرند  کرد تا

   حتی روی یه کج یحثی آوردند تا یهزا که روزی یر اثر زور ملم آن
  آن مدر یلند زا نمونه ی در حد چند نفر  اما یه این حقیقت اعتراف کنند که سطح رحایت از این آدرس  خاطر چند 
 . دننفر مخالف حسود و کم ظرف می یای فقط چنداست که 

 سا  زا کار  در پختها  از حعف زای خود چشم پوشی نکرده ایم  اما نه یه این معنی که پس از طدر یحث جایز الخ
  از خودششششششششناسشششششششی عاجز یمانیم. حمایت و لطف زموطنان یه جایی رسشششششششید که در این مقام  اعتماد یه نفس گی ثمر

معرفی می کند که زمه روزه یر اسشششششاس مسشششششوولیت زای وجدانی  یدون ذره ی  را فرزنشی  ده زا جریان خودجوی
ما از چاپ یک جلد کتا  روشششششنشر ما  خدشششششه از یی توجوی خاینانی که دشششششمنان این ممکلت را میلیونر سششششاختند  ا

که اگر نویت ما شششد  گذشششته ی اخال  یه مردم  نشششان می دزد کامالی یه خیر مردم  یی یرسششند  یه جامی روند طفره
 است. 
سته و گریخته دریاره ی تحرکات نو اف ان ستیزان سقوی  ستمی و منکراتی زای جدید  چیز زایی نوشته یودم  اما ج  

 جا می پردازم  یخشی از اسنادی ست که اوج رسوایی اف ان ستیزان داخلی را نشان می دزد. آن چه در این 
مرن یازی دوگانه  امدام یه  ره پس از نیمششششورای نظاری سشششت که یاالخ -جمعیت فکر  تششششکلی از تنظیمیان جمعیتی

علم ایزدیار )سشششششالمو یه وجود آمد و یکی از نخسشششششتین  این تششششششک  یا ایتکار پسشششششر مقتو  محمد اتحاد علنی کرده اند.
اجتماعات آنان را در سالون میوند که دفتر استیجاری انتشارات میوند از ریاست فارمسی یود  دیده ام. کوشی زای 
این جریان فکری یا افراد ششششششششناخته ششششششششده ای چون عیدالحفیظ منصشششششششور و مجی  الرحمن رحیمی  یا حمایت کام  

ستمی  یه منظور مومشریان یه  گرایی زای مذموم مومی است. این اجتماع یا شکستن خط یسط اصطال  اخوانی و 
شته است  می کوششان زای سرخ ایده وی  د که نطفره یرو ید یه نام منافع موم  از وامعیت زاینکه در امع وجود ندا

ی مومی و رششششته زای عمیا فامیلی و در جامعه ی کثیرالقومی اف انسشششتان در گره زای محکم دین و ایمان  اسشششتحاله 
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عاطفی  انسششششانی و اخالمی نیاشششششد   مدنی ما. در وامع اگر نفس گرایی زای حزیی  سششششازمانی و   تثییت شششششده اندخویشششششاوندی
 . انستان  یسیار خطرناک و کشنده می شوددر اف  یمومجداسازی 

ی کمتر والیتی در اف  عا کند از یک موم یا چند انستان را نشان می دزد که کسی ادامتزاج مردم و گسترده گی ححور آنان  تقرییا
شششاید یه نفع موم کالن یاشششد  اما زمه گیر یودن حقیقت این   د. الیته اکثریت مومی در حوزه زای شششرمی  جنویی  برییموم یاششش

احزا   ن تنوع یاعث می شششودان اسششت  ی  ایکه از تمام اموام در تمام والیات وجود دارند  نه فقط وامعیت یشششری عظیم اف انسششت
اف انی یدون تنوع مومی  نتوانند یه جایی یرسششند که احزا  جوادی یا جریان زای چپی و راسششتی یا عحششویت تمام اموام  شششانس 

 . یار در میان مردم را ییشتر می کردنداعتماد و اعت
یا توارد زیان زای اجتماعی  د فاصششله شششوند  کوشششی زای جداکننده  منجر یه انزوا می شششوند. ینایراین  حرکاتی که یاعث ایجا

 از  شناخت ای یارز چنین فسادی اند. یه این اساسییشتر یه منظور فساد سیاسی اند. شعار زای فدرالی یا ت ییر نام زا  نمونه ز
 .می شودمید       ه مولفه ی موم در جوت اصالحات  جامعه را آسی  می زنند  خود یزشتی زایی که سالمت ک  

است. آشنایی من یا این کتا  و مولف ای  زمانی )پنجشیرو والیت کجکن محترم   تالیف یک عالم «سنگ زای آسمانی»کتا  
منجر ییشتر از زیان   صورت می گیرد ونخیه گان میسر شد که یر اثر روی منفی  زشت و عقده مندانه ای که در یرخورد یا 

 ی کرد.می شود  مولوی عنایی را معرف     یه مفاد 
ر عالمی را صششادر کرده یودند که یا نشششر یچریک زای سششتمی  سششقوی و یاند شششر و فسششاد یا زیازو در دنیای مجازی  حکم تکف 

انی را عق  زده اسششت که یه نام کار مدنی و فرزنشی  اما یه شششدت در پی وارد کردن ن  نقا  خای«سششنگ زای آسششمانی» کتا 
 ی یه کشور اند. زیان زای عظیم اجتماعی  ملی و اسالم

یالفاصشله یه کتا  فروششی سشعید )ناششر کتا  سشنگ زای آسشمانیو رفتم و جلدی از کتا  جنجالی را خریداری کردم. وسشوسه  
اجازه نمی داد در مطالعه ی کتا   تاخیر کنم. تورق صشششششفحات کتا   خیلی زود یه مفازیمی رسشششششیدند که یا احاطه یه مسشششششای  

 میکرو  زای فکری شان وارد اجتماع شود.   در خلوت زای خویی  چه مدر آرزو داشتندستمی گری می دانستم  میالی 
تعمیم مفازیم بلط فرزنشی  تواریخ جعلی و پشششششتییانی از یرنامه زایی که یا کمترین دلی  نیز در جوار ارزی زای اف انی  مفید 

  مراجعه یه ند. اگر یاعث زحمت کسششششی نمی شششششودموثر ا  سششششتمی گری    نیسششششتند  در پیدایی جریان زایی انحرافی از جمله 
آریانا   ت زای اف انسششتان یا میو  خزعیالتسششیاسششت زای فرزنشی دول  نشششان می دزد  تفاسششیر تاریخی و انتشششارات سششتمی گری

ز پیی ا  نادرست یه منظور استخراج مفازیم دلخواه از زیان شناسی  خالی تاریخی را که یه نظر منزای خراسان و یرداشت 
  یا نام زای یی معنی و سششخیف آریانا یا ایران  عمالی یه دسششت آویزی در )یه مفووم سششیاسششیو یی نام اسششت واحد زای  اف انسششتان

م  در رسو  سد. از این رزشذر  وجود نشریات یاط  یا تورید نشریات فارسینیرایر اف انستان و عما تاریخی آن مرار می دز
مجموعه ای از افکار و  و آن چه از جعلیات سشششاخته اند  یا سشششتیزان یا سشششوش یرداششششت زا این تفکر کمک کرده اسشششت که اف ان

 شده است.  یویژه ی خودشان  اکنون کامالی وارد مرحله ی جدید «ایسم»مجوز یاشند که یا  یاندیشه زای
زیر سششششوا  می یرند. کتا  مولفه زا و مقوالت سششششتمی گری را   من یه سششششعی خودم  کتیی منتشششششر کرده ام که زرکدام جدا گانه

 یود که توزم این جع  را شکست.  یکی از خو  ترین این کتا  زا  «آریاییسم»
  نقد نظریات  ییان  عملکرد و معرفی مجموعه ای ست که خو  ترین نام آن در اف انستان  ستمی «سنگ زای آسمانی»کتا  

پرده از رسششوایی زایی یردارد که در   ی را واداشششته اسششتگری می شششود. جمعیت فکر  یه نام جمعیت فکر نو  شششیخ یحی عنای
د و یا یسششط در شششور زا  نشششک  می گیر می گری  در کنج و کنار روسششتا زاسششتی خلوت زای زموالیتی زایی  زمانند گذشششته 

 د. نیاعث فساد فکری و اجتماعی می شو
 د:می نویس «سنگ زای آسمانی»مولوی عنایی در کتا  

مانند دوسششت نزدیک رزیر   حیث یک مالی سششنتی و حقیقت پا  که یه یقین عم  می کند  نه یه روایت راوینویسششنده نیاید یه »
فکر نو و آن زم مجوسی گرا  یه چنین افشاگری دست می زدم و نیاید در امورات احوا  شخصی رزیر فکر نو تشیث و مداخله 

سرسخت حنفی استم  ولی   د زر دو گروه علمای وزایی و حنفیمی کردم  الکن مجیور شدم  زیرا اگرچه من )نویسندهو یه تایی
 «آن گروه میارز و سنت گرا می یاشم. شر آوازهدر عین حا  علمیردار مکت  توحید و سنت در منطقه و یکی از خادمان پ  

فشاگری زا  کسانی ا ارسوایی زای فکری جمعیت فکر که یه حد انتشارات آزاد رسیده است  زموالیتی آنان را ناگزیر می کند ی
د که از حد گذششششته  ومیح ششششده اند. زراس از رویکرد آن یخی سشششتمیان که یا نقا  ریی و دسشششتار  خو  تر عم  را معرفی کن

کرده اند و در حالی که در یرایر اسششالم و اف ان  تعصشش  می ورزند  می تواند احششطرا  امثا  مولوی عنایی را ییشششتر کند که 
یه جایی رسششیده اسششت که گروزک فاسششد  یا توزین  زشششتشویی و یه اصششطال  نقد  از امتیازی محروم  می یینند انحراف فکری 

 تحمی  کرده است.  را در سیستم ان  آن«جواد و مقاومت ملی و اسالمی»د که یه نام نمی شو
تاریخی آن زا  حاال یه نام مجازد و مقاوتشر   ی  کسشانی را حشریه می زند که از لطفدر وامع نقد ارزی زای اسشالمی و اف ان

 نان می خورند.
 مولوی عنایی می نویسد:
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زیچ یکی از دانشمندان و از  ملم در این راستا از مخالف خود یه القا  پست و توزین آمیز تعییر نکرد  متاسفانه که شما »... 
زنشیان مسشششت و »مایی که یاالی ششششما انتقاد دارند  یه از عل   این عم  ششششرم آور را مرتک  ششششدید.در نششششریهش زواداران خود

 «که از یاالی منایر انگ می زنند و یر مردمان رنگ می یندند  یاد کردید و می یاییست که نمی کردید. «خرانی

اسالم ستیزی جمعیت فکر  که مولوی عنایی یه نام جمعیت فکر نو  انتقاد می کند  یه حدی اشمئزازآورده شده است 
 نشران می کند تا یا دعوت مردم  در یرایر فساد آنان زشدار دزد: را که او
خطا  دوم یر چوره زای یا احسشششاس کششششور: زر آن یرادر مسشششلمان که دلی یر دین می سشششوزد و یر ایمان خویی »

نسششخ شششریعت محمدی تجمع نموده  ازمیت می دزد و ارزی مای  اسششت  یاید یداند که دکتوران در جمعیت فکر نو  یر
 « یرداشتن احکام اسالمی از جامعه  آماده گی می گیرند. و یه

شر کتا   سمانی»مولوی عنایی یا ن ست که تاکنون فقط از ظازر  ی  ما را یه آدرس زای«سنگ زای آ نزدیک کرده ا
    یاعث شده است«آسمانی سنگ زای»سیک آن زا می شناختیم. فساد فکری نو یا تحریف دین  از فحوای کتا  و 

  افرادی را اسشششالمی یا یرجسشششته نمایی کفرگویی زا  توزین و فرزنگ سشششازی زای حشششد امت محوری مولوی عنایی
 معرفی کند که یا ییان و عم   موحع اف ان ستیزانه ی آنان را یه خویی می شناختیم.

 از کتا  سنگ زای آسمانی:
افکار وزاییت تدریس می ششششود  آن چه آموزگاران در مدارس پاکسشششتان  این که رزیر فکر نو می گوید در مدارس »

یه نام حنفیت فرا می گیرند  وزاییت اسششششت  اگر چه آموزگاران یدان اعتراف نمی کنند  زمان گفتنی اسششششت که یخی 
 یه اصشششطال  سشششنی شآن را پخی و نششششر می کنند و رزیر فکر نو از داخ  جامعه  فرزنشی رادیو زای کششششور ایران

یه خاطر این که او یه مذز  تششششششششیع خدمت می  -مذز  زا  آن را اششششششششاعه می کندا لذا ما یر او آفرین یاد می گوییم
 نماید. اگر گفته شود که چرا؟ و یرای چه رزیر فکر نو یه تشیع  چنین خوی خدمتی می کند  پاسخ این است:

ر شان را ادا نمایند. اگر سوا  شود که که سند یخاطر این که از سوی ایشان تموی  می شوندا پس می یاید که شک 
در این راسششششتا چیسششششت؟ در پاسششششخ یاید گفت سششششند  مو  یکی از دوسششششتان نزدیک رزیر جمعیت فکر اسششششت که او از 

یود. ما در جمع دوستانی که یا وی در منز  او نشسته « زفته نامهش مجازد»زمکاران رزیر فکر نو در طیع و نشر  
کایت نموده گفت: ما از ایرانی زا در زر ریع سششششا   میلس ییسششششت ززار یورو  پو  می گرفتیم  اما ح یودیم  یرای ما

در عوض این که آن را در یین کارکنان زفته نامه توزیع نماییم  رزیر فکر نو  آن  را تحت الجی  می کرد. عم  
 «نشر یاز یماند. را ترک یشوییم و زفته نامه از« زفته نامهش مجازد»ما کار   موصوف سی  شد

است. کارکنان و مشی نشراتی این نشریه را زمه می شناسند.    ارگان نشراتی جمعیت اسالمی«دزفته نامه ی مجاز»
ت ییر موحششششششوع   من نمی خوازم از تلویحات مولوی عنایی  یه صششششششدور آدرس زا یپردازم  اما آن چه موم می نماید

در  کسششانی سششت که پس از سششقوط امارت اسششالمی طالیان  یرای رحششایت خارجی  از شششان و مفخراتی می کازند که
 . وامع در گذشته نیز مصنوعی داشتند

کرد یه اصشششششطال  اسشششششالمشرایانی در تعج  اسشششششت که در گذششششششته یه نام دین  زرچه می مولوی عنایی از ت ییر عمل
 ند:خواستند انجام می داد

از زن سشششتیزی  تویه کرده اسشششت. اکنون می خوازد منحیث مدافع حقوق یششششر  چون سشششیما ثمر  وارد صشششحنهش  »...
سششیاسششت شششود و یا رزیر جوادی  اسششتاد سششیاف  درگیری زایی یر سششر خالفت و ثقافت داشششته یاشششد  ولی از فکر من  

سا  پیی  پوست او را کنده اند و فری  این نوع ی را که رزیر فکر نو می خوازد شکار کند  امریکایی زا ده زرویا
 «ادعا زا را نخوازند خورد.

که در وامع یا  تاریخ  کسشششانی را دریرگرفته اندکنایات  اششششارات و انتقادات مولوی عنایی  یسشششیار یه جا و در تداعی 
د  جداسششازی در جامعه تا زمانی که عالم وامعی  محرا  و منیر یرپا یاششش می دانند  اس از امت محوری اسششالمیزر

اص  در تنوع اموام  یه  مردم از ششان انسشانی  دیوانه را اجازه نمی دزد ر اسشالمی اف انسشتان  زیچ مومشرایی یسشیا
  جوان را زیر و رو کردند تا یه نام نژاد «آریایی»که مثالی یا مقوله ی  تفکیک و تشششششخی  مکت  زایی سششششقوط کنند

را یه جوان سوم این تفکر  مردمان فقیر ی کنند و اما مرن زا پس از آن  پس مانده  یرتر  استعمار اروپایی را توجیه
 جان زم انداخته است.

 مولوی عنایی یا عتا  یه اعحای جمعیت فکر  خاطر نشان می کند:
مخالفین دیموکراسششی و نامحششین حقوق یشششر را فعالین اسششالمی و انتحار را   سششوا  سششوم: شششما خودتان تا چند می » 

مورمان ملی کششششور   شکه یه مناسشششیت سشششالشره «مجازد شزفته نامه»ششششرعای مجاز و انتحاری را فدایی می گفتید. در 
را داده یودند. پس جواز خودکشی   مورمان ملی وشتید: علمای پنجشیر یهن -یه طیع رسیده یود 1382سا   شسنیله 18مورخ 

  «از نظر شما حرام مرار گرفت و افراطی شد.اکنون چه شد که خودکشی 
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می دزند  در پاسششششخ یاید گفت مشر      انفجار را جواز    تندرو زسششششتند واین که رزیر فکر نو می گوید وزایی زای حنفی نما»
جواز نداده یودند؟   جواد شیر مورمان ملی در دوره تندرو نیودند؟ مشر ایششششششان خودکششششششی را پیی یرادران فکرنو تا چند روز 

که زمین اکنون سششششند شششششان در  خاطر اینه زار و پیرازن داخ  چشششششم مان شششششوند  یو یا ا   پس نیاید که از مو  خود منکر شششششوند
 «اختیار مان مرار دارد.

زا یه ده زا مشر آن  نمی گفتند؟     یردند  انفجار را جایز مشر نظامی که یرادران فکر نو  یخی فرزنشی او را پیی می »
انفجار از یین نیردند؟ مشر ایشان زندان زای شخصی نداشتند که مردمان یی گناه را مطایا می  خود در  خودشان را یا مخالف
 ا حلا آویز می نمودند.دعوا و دفاع  متومین ر شمشر محاکم صششششششحرایی نداشششششششتند که یدون ارایه .می کردند  نشه داری زا آن 

  زای عام المنفعه توسشط مین زای سشاخت کششور ایران و روسشیه  پ     گاه گاه مششاوران نظامی نداششتند کهمشر یرادران فکر نو
 «صرف چای صیح  انفجار می دادند.از را یکی می  از صرف چای صیح و دیشری را یعد 

خو  اسششت یا  محششاوت کند که اشششرف بنیتا او  صششاف نصششی  یکندمی گویم خدا ج  جالله  یی انصششاف را انمن )نویسششندهو »
پسشششران در یک دخترکی یا  انحراف فکری نو  بر  گرا ششششده اسشششتامجازدی که یا ترای ریی و یک صشششد و زششششتاد درجه 

خویی یه د   شتازه و یرزنه شوظیفه گرفته اسششششششت و یا چوره  ی در جمعیت زال  احمرا خانم ند می خوا    چوکی دانششششششششاه 
 «پنجشیر  پرازیت و فتنه پخی می کند. -کای  شدر محاف  و یه د  زای مشر محروم از طریا عیور جادهزای جوانان 

جریان زای متداخ  در  اجتماعی  ی  زدفی ست تا یا آلودن یسط افکار فاسد  نه فقط یه منظور گمرازی مردم و سرایت ییماری
ه زای مالی و امکانات  می توانند زمینه ی عملی جداسششازی و زیان د که یا ززینننظام که امکانات دارند  از توانی مسششتفید شششو

  را میسر کنند. مولوی عنایی از توجه جمعیت فکر یه رزیران جوادی  تعج  می کند:
شتراک یا احمد   چه رمزی نوفته است که رزیر فکر نو  من نمی دانم که در این» سخنان حد شرعی خود را یا در صورت ا

ی آن زاولی مسشعود صشاح  مطر  می کند و یا زم مسشت مجازد نوششت:  را یه وی نسشیت می دزدا چنان چه او در زفته نامهش قیما
شششده  این  می گفت     احمد ولی از زیان آمر صششاح  حکایت می کند که نصششرانی زا زم یداخ  جنت می شششوند. آمر صششاح  

 «نمی تواند که یک مسلمان ید عم  یه جنت یرود  نه یک نصرانی که اعما  شایسته دارد.
سشششیاسشششت فرزنشی حاکمیت سشششقاوی دوم و حامیان احزا  فاسشششد املیت زا  یا آن چه از نمایششششات تاریخی  ثقافتی و یه اصشششطال  

سالم  در مدنی راه انداخته اند  این شک را یه یقین نزدیک کرده است که گرایی ی شهه می  از ا سد  ساخت نوعی از اندی  ی فا
نحنی تاریخ = نقد ای که در تییین جعلیات تاریخی کمک می کند   تنوا خودم چندین جلد کتا  )آرکاییسم = نقد یاستان شناسی  م 

نقد مجموعه ی  زمانی که مفاخر ناچیز می شوند = نقد ادیان زردشتی  مزدکی  مانوی جعلیات زخامنشی  آیین زای سخیف = 
منتشر کرده   و  نشری نو  یر شازنامه و فردوسی= نقد فردوسی و شازنامه و کتا  آریاییسم= نقد پدیده ی آریاییتاریخی عتیقه

 ام. 
مولوی عنایی یا شششششششمردن معای  جمعیت فکر  گرایی زای آنان را مذموم می داند و در میاس یه نتیجه ای که از این کتا  می 

 د  چنین تلخی  می دزد:تواند حاص  شو
من )نویسششندهو می گویم ای کای رزیر فکر نو که پشششت د م گاو نرفته یود  پشششت عرفان این عریی زم نمی رفت. یرای او این »

کفایت می کرد تا نماز زای پنجشانهش خود را در مسجد و یه جماعت می خواندا زییایی و شورت نیکی را که از اسالم گرایی  
کسششش  کرده یود  حفظ می کرد که متاسشششفانه   ازدین و موانین سشششخت گیرانهش دورهش جواد در زفته نامهش مجازدطرفداری از مج

افتاد و یه عرفان الحادی این عریی  «سششششروی»نکرد  ی  که محیت جاه و جال  دنیا  یاالی او بلیه کرد تا این که در شششششیکهش 
 «گیر و گرفتار شد.

شششیوه ی نقد  اعحششای یک جریان فاسششد فکری را معرفی می کند که در حششعف  ا چنین  ی«سششنگ زای آسششمانی»ی کتا  سششراپا
زای آشششششکار جامعه ی یه نام دارای مانون  تالی می کنند مردم یا یوانه زایی که یر اثر مشششششکالت امتصششششادی  می توانند جرمه 

گذشششته ی تمام     دشششمنان اف انسششتان  در از جان   ی. چنین رویکردآسششی  ییینند  د  یه نفع موم و منطقهزای آتی سششوزان یاشششن
در پی رششششته زا و گره زایی اند که در  امی دانیم     جریان زایی خالصشششه می ششششود که یا افراد معلوم الحا  منسشششو  یه آنان 

س اسششششششالم را در یرایر حششششششعف منطا کسششششششانی مرار می گیرد که مثالی تحریف دین مقد هثقافت اف انی  یه مجموعه ی یازدارند
 یاور می کنند.     اما یه نام جدا سازیحرورتی یرای اصالحات

آخوند »   زیر نقد مرار دارند. کتا  زای«جمعیت فکر نو»  چوار کتا  یا منیع نشراتی جریان «سنگ زای آسمانی»در کتا  
ستعفای عق »  «درویزه شدید  ا«روایت»و « جدا  ثقافت»  «ا شته اند یا انتقاد  شر مولوی عنایی را وادا اعتراض کند که از ن

 ند.نچنین کتا  زایی  چه مصاییی سالمت اجتماعی را تودید می ک
رونما می شششود که این کتا  زا چه گونه منتشششر شششده  ییا آن چه مولوی عنایی از نقد چوار کتا  یاال می آورد  افسششوس زیاد 

در ن می کنند  بیر عادی نیسشششششششت  اما کفرگویی اند؟ زرچند در یازار آزادی که یه زمه کس و زمه چیز یه نام آزادی توزی
مولوی عنایی یرسششاند که در کشششور یسششیار ی ما را نیز یه پایه ی اندیشششه زای   می تواند نشرانی صششراحت زای موحششع گیری

سشششنتی و اسشششالمی ما  تنازع بیر منطقی یا دین  یدون این که یا خرد تصشششحیح و اصشششالحات یاششششد  چه گونه می تواند دمار از 
 درآورد که در زاویه ی مدنی  اما مثمر اند.نیز وگار کسانی ر
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حوزه ی علمای اسششالمی کرده اسششت.     نقد دین در سششایه ی حششروریات دینی  گفتمان اصششالحات را از مدت زاسششت که وارد 
که یک سره یه نام   مولفه ی شناخته شده ای ست که نشان می دزد حوزه زای دینی در یند آن چه نیستند «یلیاتئاسرا»پدیده ی 

 دزند. می دم عق  مانده و کونه  یه خورد مر
می کند و سختشیری حوزه زای اسالمی یرای حذر از آن چه یه نام    مولفه ی اسراییلیات را معرفیتعریف ناراستی زا در دین

ایی یر موحششششع انتقادی دین  اما بیر دینی سششششت  یه وحششششاحت در میان فعالین مسششششلمان دیده می شششششود. ینایراین نقد مولوی عن
اعحشششای جمعیت فکر  اگر از اسشششتثناآت نقد معقو  آنان یشذریم  در کلیت تفویم می کند که تحریف دین یه حد کفرگویی  نه نقد 

صششششال . چنین عملکردی عمالی در یرایر فرزنگ مقدس توده زای کثیری از اف انان مسششششلمان مرار می گیرد که در نه اسششششت و 
و مسشششاواتی که پروردگار تعیین کرده اسشششت  خیلی می  از  یحترام می گذارند و از اخوت آن  یه فوم یرایرسشششایه ی آن  یه زم ا

 تورید مفازیم مدنی بریی  می دانستند حرمت  احترام  شفقت  محیت  اخالق  معاونت و عزت چیست؟
وارد حدودی می شود که مثالی در مقدسات در این شکی نیست که سیاست زا در تحریف ادیان موثر یوده اند  اما نقد دینی اگر 

دریافت که تحریف صراحت و تییین احکام    صرف یه جوت ابراض  احح مرآنی اند  یه سوولت می تواناسالمی  آیات و
چه مای  شششدن یه حد یاالی ذزنیت زای مومی  ییانشر نفرت و تعصشش   تن از حدود رعایت امت اسششالمی اسششتاشششیطانی و کاسشش
 گرایی  مذمومیتی ست که در اسالم مطرود می یاشد. است و چنین
شرک آن چه   را سفاری می کنم. خواننده گان اف ان کتا   یه زودی متوجه خوازند شد« کتا  سنگ زای آسمانی»مطالعه ی 

 شده اند. « معدنی» ست که یه اصطال زا زیاله آنیه نام مدنی می کنند  یرداشت زای 
 اما یک یادآوری موجز:

  «سنگ زای آسمانی»مسری شده است  کتا    فانه یر اثر سنت معمولی که در چاپ و نشر کتا  در یازار آزاد اف انستانمتاس
 است. مولف محترم  یاوجود تیحر یر دچار مشکالت محتوایی و تخنیکییاوجود ازمیت و خیری که دارد  یه میزان یسیار یاال  

می ماند که یا اثرات کم   نقد می ششششود. در چنین تاملی  گاه نقی منتقد  یه رسشششمی وارد زمینه ی   دین  اما یا رویکرد ششششعاری
 سو  یه درستی نمی تواند یر منطا طرف چیره شود. 

اعحششششای جمعیت فکر نو  یا اسششششتعانت از تمام تجرییات دین سششششتیزی  یه گونه ای عم  می کنند که در تجریه ی تاریخی آنان  
وارد دین کرده اند  دین را نقد می کنند. مثالی گرایی   شششان عیو  معاییی که خود از طریا ن یا شششمردنسششفسششطه گرایان پیشششی

د که در نفس آیات آسششمانی  وجود ندارد. نزای تصششوفی و عرفانی  یا ایسششمی که سششاخته اند  دین را در منظری یه نقد می کشششان
احت زایی که چیزی در حد یه اصطال  ولی و در چنین گرایی زایی )تصوف و عرفانو  یرداشت زای شخصی از منظر ری

ده ی د که انحراف دینی  پدینیاشششش تیارزد نمایانشر این نآدرس مجزا یه   می سشششازد  در حقیقت صشششدزا فرمه و ششششعیه  می توان
د  در حششعف زای انسششان نمی شششو     که صششاح  خارق عادت شششناخته  متنوع اسششتا یعنی از منظر کسششانی  اما یسششیار یتاریخ

داشته یاشد  از رزشذر عملکرد انسان جایز الخطا  تییینات را تقای  منطقی یا خرد مرآنی  یارای جایز الخطا  یدون این که کسی
 د.نکنمی    آسمانی را تحریف 

ریف دین در حوزه ی اسشششت که جریان زای دین سشششتیز  یا تح  از وامعیت زایی دور مانده «سشششنگ زای آسشششمانی»مولف کتا   
این طریا  نقد دین در کارنامه ی دین سشششازان  یوانه ای سشششت تا در از ملعیه ی دنیایی یسشششازند و  اری  توجه دارندفرزنگ یشششش

را نقد یا در وامع  آن  و یه راحتی در انحرافات یشششری هزد زا  وامعیت آسششمانی ادیان را دور کثرت گروه زا  فرمه زا و آدرس
 .تحعیف کنند

می شششود. فکر می کنم نیز یه حدی سششت که شششام  تایپ نادرسششت آیات و احادیث   «سششمانیسششنگ زای آ»مشششک  تخنیکی کتا  
آنان را   در این زمینه نداششششته اند  اما نیاز یه روششششنشری عیدو و مولوی عنایی  مصشششد یدیناششششر که خود عالم اسشششت )اسشششتاد سششش

  سششت نیسششت  اما حیف که یاعث می شششود ک  واداشششته اسششت  کتا  یرای خیر عامه  زود منتشششر شششود. تعجی  در امر خیر  نادر
خیر حاص  نشود. تورق کتا  پس از نیم صفحات  یه نارسایی زای ییشتر می انجامد. عدم رعایت نقطه گذاری و مالححات 

 نیاز شود.   د دمت ییشتری یرای فوم مقصودندستوری  گاه یاعث می شو
محترم کتا   اری ای نیز کمک کرده اسشششت که مولفگفتاری و نوششششتمتاسشششفانه یسشششط افکار یاط  و انحرافی  در رششششد ادییات 

و یا صدور چنین صفتی یه نام « اف انستانی»  گاه یه عمد مرتک  می شود. تعریف واحد پو  ملی یه نام «سنگ زای آسمانی»
کتا  او   خو  می داندسششششششید جما  الدین اف ان  تاثیر تالیف عالمی را کازی دزد که یا تعلا یه ارزی زای دین کییر اسششششششالم  

 یرای دفاع از سی میلیون اف ان مسلمان است. 
سعیدو شارات  سعید )مسوو  انت ستاد  شند که عدو  از   خدا کند یا تجدید چاپ  مولوی صاح  عنایی و ا متوجه نزاکت زایی یا

 د. نکازی دز را« سنگ زای آسمانی»نشر کتا  چون تالیف و    حتی می تواند ارزی اعما  نیکیآن زا
زمین اکنون در کتا  فروشی سعید  وامع جاده ی   نشر شده است. این کتا  1396کتا  سنگ زای آسمانی در میانه ی سا  

 یه فروی می رسد.   اف انی 200آسمایی  یه میمت 
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