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 فراخوانی برای نقد مقالۀ آقای فارانی در باب سنگسار

 )نقد، یعنی تشخیص معایب و محاسن؛ نه بدگوئی و دشمنی(

در باب مقالۀ آقای فارانی پیرامون سنگسار باید گفته شود که این مقاله، به خصوص نشر آن در ستون مقاله های 
بر تابوت حرکت بیداری مردم و تالش شریفانه ای  برگزیدۀ پورتال افغان جرمن آنالین، آخرین میخی بود

بلندقدرانی روشنفکر و روشنگری که از یکصد و پنجاه سال پیش در کشور ما، به اشکال گوناگون و با دادن 
به عنوان یکی از مدافعین این سنگر،  این پورتالقربانی هائی بی شمار، برای تغییر جامعه مجاهدت نموده اند؛ و 

 .مدعی پی گیری و تداوم آن است
من نمی دانم که مسئولین طراز اول پورتال معزز افغان جرمن آنالین چه نظری قابل دقت، تجربی، علمی و مفید 

ده، درج کرده در نوشته های پراگندۀ آقای فارانی دیده اند که آن را در این ستون، آن هم به عنوان یک مقاله برگزی
 اند؟ 

آیا پورتال هم طرفدار این نظر است که نخبگان جامعه به دنباله روی از مردم عوام تن در دهند و هر آن چیزی را 
که عامۀ مردم می پسندند، درست و نادرست، بنام این که مردم آن را درست می پندارند و خواهان آن اند، بپذیرند 

تور چنین است، پس این همه زحمت درعرصۀ نشر فرهنگ و ادب و زبان و و مورد تأئید قرار بدهند؟ اگر دس
ادبیات، و کوشش برای دادن پند و ارشاد، و آشنائی مردم با دنیای پیشرفته و مظاهر تمدن، و بحث روشنفکری و 

 روشنگری و برگزیدگان و خواص و دانا و باهوش و... از برای چیست؟
ب هاشمیان که می خواهند پیرامون این موضوع بحث بیشتر صورت نگیرد، من با نظر استاد بزرگوار داکتر صاح

هم موافق هستم و هم موافق نیستم. موافق هستم برای این که اگر بحث به همین ترتیب و اسلوب پیش برود )بدون 
تمرکز روی ماهیت و اصل موضوع، با پراگندگی و التقاط مسائل، نقل قول های نامربوط ازمنابع اسالمی 

غیراسالمی، بدون آگاهی اصیل از قرآن به عنوان اساسی ترین منبع تفکر و تعالیم دینی، بدون توجه به عصر و و
زمان و حق و حقوق انسان ها، بدون توجه به اصل اجتهاد و استحسان و استقباح و عقل، بدون احساس مسئولیت 

دیالیکتیکی "هراکلیتوس"، فیلسوف یونانی ـ  سازنده و روشنگرانه در برابر تاریخ و مردم، و بدون توجه به اصل
پایه گذار تفکر دیالکتیک ـ مبنی بر این که "هر چیز حرکت می کند." ]منظور شان این بود که چیزی که حرکت 
می کند، از آن جمله زندگی و حیات اجتماعات انسانی، به یک حال باقی نمی ماند، یعنی خدائی که چنین اصلی را 

انسان حاکم ساخته است، هیچ گاهی قوانینی وضع نمی کند که اعتبار دائمی و یکسانی داشته بر زندگی و حیات 
باشد[، بدون امعان نظر به زندگی و مشکالت موجود مردم و...(، بهتر است این موضوع در همین جا پایان یابد؛ و 

ز قرن ها است که دامن ما را موافق نیستم چون مسئله ای سنگسار منحیث یک موضوع تاریخی ـ اجتماعی ـ دینی ا
گرفته است و موافق و مخالف خود را دارد؛ و باید، و باالخره به ارزیابی و سلب و ایجاب آن از طریق بحث های 
سازنده و معتبر و از راه اقناع مردم و دولت و وضع قوانین، پرداخته شود؛ و چه بهتر که این بحث در همین 

میدان انداخته است ـ با همه انتقاد هائی که بر آن وارد است ـ ازجانب موافقین و زمانی که آقای فارانی آن را به 
مخالفین بدون اتهام بستن به کسی و بدون این که برای پیروزی در بحث ازحیله های ناپسند استفاده کنیم و خود را 

حب محمد ایمل، از در پشت سپر دین، دژ تکفیر و حصار ناموس و ناموس داری ـ آنگونه که جناب داکتر صا
سدنی آسترالیا، قرار داده اند، قرار بدهیم، یا بدون این که از سالح نفرت همگانی از خلق و پرچم و شعله کار 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sadeed_hashim_farakhwane_bar_naqde_maqalai_farani.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sadeed_hashim_farakhwane_bar_naqde_maqalai_farani.pdf


  

 

 

 2تر 2 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 

 ئخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

بگیریم، یا مسئلۀ کمونیزم و و مارکس و لینن و مائو و الحاد و... را برای تحریک احساسات عوام مطرح سازیم، 
زدایندۀ ابهام باشد و هم برای دولت، اگر واقعاً قصد خدمت به مردم و دنبال شود، تا هم برای مردم روشنگر و 

جامعه را داشته باشد، رهنمودی گردد؛ برای مردم به عنوان یک منبع آگاهی دهنده، و برای دولت به عنوان 
 رهنمودی برای تدوین قوانین سلبی و ایجابی مناسب از طریق اجتهاد و قیاس و استحسان و استقباح و عقل و

 ...تجربه، مانند کشورهائی چون ترکیه و مالیزیا و اندونیزیا و
من شخصاً حاضرم در این خصوص با نمایندۀ کسانی که فکر می کنند نوشتۀ آقای فارانی دارای ارزش علمی ـ 

ه اجتماعی ـ دینی است، یا با خود آقای فارانی به تبادل افکار سازنده و روشنگرانه ـ با همه مشکالت صیحی ای ک
 :دارم ـ  بپردازم؛ به شرطی که

ـ پورتال چنین آمادگی ای را تا پایان بحث در همان سطحی که این بحث ایجاب می کند با تمام جزئیات آن داشته 1
 باشد؛

ـ خوانندگان درخواندن آن از حوصله و دقتی درخور اهمیت مسئله، کار بگیرند و برای شان این مسئلۀ مهم و 2
سرمگسک" را پیدا نکند. و اگر به چنین نتیجه ای رسیدند که این موضوع برای شان به  حیاتی حیثیت "افسانۀ

افسانۀ سرمگسک تبدیل شده است، بهتر است وقت خود را با دیدن سلایر های ترکی و هندی در تلویزوین های 
؛ تا دنبال نمودن بحثی افغانی سپری نموده از وقت گران بها و زندگی پربار شان با تماشای این سلایر ها کیف کنند

 پیرامون چنین یک مطلب و یک مشکل که به نظر شان افسانه می آید؛ 
ـ قصد شاملین بحث توضیح هدفمند و منسجم و سازنده پیرامون مسئله باشد؛ و نه با پیش کشیدن بحث های حاشیه 3

چرا که این  .رازا کشانیدنای و غیرضروری و آوردن مثال های نامربوط، موضوع را به ابهام و کژبحثی و به د
طرز برخورد با مسئله هم شاملین بحث را خسته و دلسرد می سازد و هم سبب بی رغبتی و ناامیدی خوانندگان می 

 شود؛ و،
ـ نوشته ها صاف و صریح و کوتاه باشند ـ با ادبیات روشنگرانه، نه با ادبیات اشرافی که "تو" گفتن هم برای شان 4

قی و دشنام پنداشته می شود. مخاطب باید مشخص شود؛ خصوصاً وقتی نظری متوجه این درشت، رکیک، غیراخال
جانب می باشد، زیرا انسان هفته فهمی مانند من تا نامش گرفته نشود، متوجه نمی شود که سؤال متوجۀ اوست یا 

 کس دیگری! 
رانی جذابیت خاصی از نظر دین و از علت این که بحث باید از طریق نمایندۀ کسانی که فکر می کنند نوشتۀ آقای فا

نظر موضوع و ماهیت عمل سنگسار دارد پی گیری شود، این است که بحث از یک منبع که دارای آگاهی ملموس 
و مبسوط از قضیه است بهتر به نتیجه می رسد، تا بحث از چندین جهت، با چندین برداشت، سطوح آگاهی و 

در برابر روشنگری و بیداری مردم، برداشت های متفاوت از آزادی و  هوشمندی متفاوت، داشتن یا نداشتن تعهد
 انسان و آینده و باالخره دارای مقاصد گوناگون.

به نظر من چنین بحث هائی نیاز به پی گیری و زدودن غبار هائی از آئینۀ تاریخ افکار متشتت، در برخی موارد 
تر برای جامعه دارد؛ نه اغماز از آن و یا آن را هرازگاهی ناروشن و نامکمل مردم، و در نهایت ایجاد فضای سالم 

تا نیمۀ راه بردن و رها کردن، مانند لیسیدن هر روزه ای کوه قاف توسط یأجوج و مأجوج، ـ کاری که اگر ما بدان 
 عادت نمی کردیم، امروز به تحقیق با خیلی از مشکالت، از جمله همین مشکل سنگسار، روبررو نمی بودیم؛ زیرا

 این اولین باری نیست که ما، از نسل ها بدینسو، پیرامون این مبحث مناظره و مناقشه می کنیم!
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