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تالش ھای روشنفکران دينی ،قطعا ً حالل مشکل مردم نيست!
در حدود يک ھفته قبل مقاله ای را تحت عنوان "چه بايد کرد" در يکی از سايت ھای انترنتی افغانی خواندم که نويسندۀ
آن با درماندگی کامل ،برای کاھش خشونت ھائی که به نام دين و به دست دين داران متعصب و سخت گير در کشور ما
انجام می يابد ،دست به دامان روشنفکران دينی زده و از آن ھا تقاضا نموده بود تا با پيروی از اشخاصی مانند "نصر
حامد ابوزيد" و "سروش" و امثالھم اقدام به روشنگری در ميان مردم نمايند ،برای ايجاد اعتدال در رفتار و کردار
مردم ،در تفسير و برداشت دين ،و اجتناب از افراط گرائی دينی ،بدون تعبد و تعصب دين را از نو و به گونۀ عقالنی،
دلپذير و مطابق به اقتضای زمان تفسير و به مردم معرفی کنند.
اين نظر از يک جھت نظر خوبی است ـ اگر ھيچ راھی ديگر برای انسجام مناسبات اجتماعی مردم وجود نداشته باشد؛
يا الزمی تر پنداشته نشود؛ ولی در اصل ،گذشته از اين که در حال حاضر در کمتر کشوری قوانين گونه گون بر پايۀ
مقررات و احکام دين وضع می شود ،مبتنی بر اشکاالتی بنيادين يا ريشه ئی است که نبايد از آن ھا چشم پوشيد و شايد
اين ھموطن ما متوجه آن ھا نشده باشند يا اصالً عالقه مندی شان به دين درحدی است که پرداختن عميق و بنيادی به
ماھيت دين برای ايشان مقدور نبوده است .اين اشکاالت عبارتند از:
١ـ ھرچند ذکر آن دردآور است ،ولی چون ضرورت قوی وجود دارد ،بايد از اين ھموطن عزيز پرسيده شود که به نظر
شما چه تعداد روشنفکر دينی مانند "نصر حامد ابوزيد" يا "شبستری" و "فانون" و "سروش" و "شريعتی" و "کواکبی"
و ...در کشورما وجود دارد که با شھامت و جرأت الزم ،مانند "ابوزيد" و "سروش" و يا "شبستری" ،به طورمثال ،در
برابر دستگاه کر و کور ،و مستبد و خونريز دينی بياستد ،با آن به جروبحث و گفت و گو بپردازد و جانش را به خطر
بيندازد؟
چه تعداد از آن ھا حاضراند در خدمت مردم ،در خدمت انسانيت ،در خدمت حق و حقيقت ،در خدمت تاريخ ،در خدمت
علم و دانش و در خدمت روشنفکری ،وقت و انرژی خود را صرف کنند و اعتبار و شأنی را که در اجتماع به نام يک
شھروند به دست آورده اند ،در يک اجتماع سر تا پا سنتی که خواه ناخواه مجبور به زيستن در آن ھستند ،به مخاطره
بيندازند؟
در کشوری که برای ايجاد تخويف و جلوگيری از نقد ،تاخت و تاز و ارتداد از دين ،يا به اصطالح دکانداران دين،
اھانت به دين و به دکانداران دينی ،حتی اشخاص بی گناه را با درنده خوئی بی مانند در مالء عام با سنگ و چوب و
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داس و بيل و تبر ،ﷲ اکبر گويان ،به مدھش ترين شکل به قتل می رسانند و جنازۀ آن ھا را به آتش می کشند ،کيست که
چنين جرأتی کند و ديده و دانسته موجبات نفرت مردم را نسبت به خود ،يا اسباب تنبيھات گوناگون اجتماعی و قانونی و
باالخره ھالکت خود را مھيا بسازد؟
تاريخ خونبار و پر از خشونت افراط گرائی دينی را از نظر بگذرانيد و ببينيد که چه خشونت ھائی برای حفظ و بقای
تفکرات و آئين نامه ھای سخت گيرانه و منضبط دينی از ابتدای ظھور دين تا امروز به کار رفته است و چه کار ھائی
که با "سھروردی" ھا و "حالج" ھا و "خسرو" ھا و ھزاران انسان آزادۀ ديگرمانند اين ھا نشده است.
٢ـ تفکر دينی از بنياد با نفس و شأن انسان و واقعيت ھای طبيعی ،زيست شناسی ،کيھان شناسی و تاريخی و حقوقی در
تضاد و خصومت آشتی ناپذير است.
انديشۀ دينی ،مانند ساختمانی که تھداب آن در آغاز از جانب يک معمار يا مھندس غيرماھر و بی خبر از دانش الزم
معماری کج نھاده شده باشد و محکوم به فروپاشی باشد ،دير يا زود در برابر و اقعيت ھا و در برابر فکر و انديشۀ پويا
و بالندۀ مردم که با تجربه و دليل و برھان علمی به ثبوت رسيده و به ثبوت می رسد ،مجبور به عقب نشينی می گردد و
اگر اين عقب نشينی به نرم خوئی ،مدارا و پذيرش منطقی حقيقت و حقوق ديگران صورت نگيرد ،مجبور به نابودی
خواھد شد.
چنين تفکری را که ھر روز سستی و فتور آن بيشتر و بيشتر درعمل به ثبوت می رسد ،نبايد به حجاب نفيس و
ابريشمين يا پرنيان رنگين ،پيچاند و به زور در خور پذيرش مردم ساخت.
با "سيم گل" کردن ظاھر بنائی که به دليل ناتوانی شالودۀ آن ،ھر آن محکوم به فروپاشی و فناء است ،نمی توانيم آن بنا
را از فروپاشی و فناء نجات بدھيم .با اين کار نادرست ،نه تنھا نمی شود بنا را نجات داد ،که با ابله گی و سھل انگاری
غيرقابل بخشش جان ساکنين بی گناه آن را نيز با خطر مرگ روبه رو می کنيم ـ عمل قابل نکوھش و دور از عقل سالم!
ً
مثال ،در بطن و متن دين ،ھمۀ اديان ،حتی بوديسم و آئين کنفوسيوس ،وجود دارد .شايد ــ ھرچند به ھيچ وجه
خشونت،
محتمل نيست که روشنفکران دينی در جامعۀ افغانی قادر به مبارزه و تغيير افکار بنيادگرايان دينی شوند و آن ھا را در
راستای آزادی انديشه و برداشتن تمام قيود غيرقابل قبول وغيرموجه دينی متقاعد سازند ــ روشنفکرانی پيدا شوند که در
کشوری مانند افغانستان ،با موجوديت صد ھا "مالعمر" ،صد ھا "مال ايازی" ،صدھا "حقانی" ،صد ھا "سياف" ،صد
ھا "مجددی" ،صد ھا "محسنی" و صد ھا "زلمی زابلی" و "سيمين حسن زاده" و "صالحی" و کسانی مانند اين ھا،
قادر به تغيير تفکر بنيادگرايان دين در ارتباط با سنگسار شوند و بتوانند قانون سنگسار را تعديل يا لغو و منتفی کنند ،اما
سؤال اينست که آيا با اين کار اصل مشکل مردم ما با دين بر طرف می گردد و ريشۀ تفکر گاه دور از منطق دين ،به
گونۀ مثال اصل پندار دينی خلقت جھان ،موجوديت دوزخ ،بھشت و حوری ھای بھشتی و ...ازدواج با عروس ،ازدواج
با دختر نه ساله ،فرو رفتن خورشيد به آب گل آلود ،منطق موقع دادن برای شيطان غرض گمراه کردن انسان ،منطق
گمراه شدن انسان بنابر خواست خدا و عقوبت شدن وی به دليل اين گمراھی جبری وی ،برکشيدن ھمۀ دزدان و جنايت
کاران و قاتالن و ...و از نظر انداختن محرومان و ...می تواند قابل اغماض باشد.
روشنفکری تنھا اصالح و بر طرف کردن برخی از عيوب يک فکر ،انديشه يا مکتب نيست ،بلکه ،اگر فکر و انديشه يا
باوری از بنياد ناقص باشد ،زير سؤال بردن کليت انديشه و مکتب و خاستگاه آن نيز کار روشنفکری و روشنگری
است!
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لقب روشنفکری و روشنگری را به يک مصلح دادن کار پسنديده نيست .کار روشنفکر و روشنگر آوردن انقالب
بنيادی در شيوۀ انديشيدن و برداشت انسان ھا و رسيدن آن ھا به واقعيت و حقيقت انديشه ھا و مسائل است ،نه ماست
باور فطرتا ً سيه و نازيبا!
مالی کردن يک قضيه يا موضوع و سرخ کردن گونه ھای يک
ِ
دين به صورت اھم در نابرابری ھا و بدبختی و گمراھی ھای مردم ،کل اديان ،در طول تاريخ بشريت ،از زمان پيدائش
دين تا امروز ،نقش بسزا داشته است .آيا اين نابرابری ھا و بدبختی ھا و محروميت ھا و گمراھی ھا ،يکی را باال بردن
و ديگری را پائين زدن ،يکی را فعال مايشاء قرار دادن و ديگری را بنده و برده و مطيع ساختن ،يکی را به نام عالم
دين و سايۀ خدا ھر گونه اختيار دادن و بر گردۀ مردم سوار کردن و ديگری را به نام مرد عامی و رعيت و نمی دانم
چه و چه از ھر نوع حقوق انسانی بی بھره ساختن ،کار خدا است؛ خدائی که در عين رحيم و رحمان و عادل بودن به
يکی ،با ھمۀ خباثت ھا و جناياتش ،بی حساب می بخشد و به ديگری با ھمه فروتنی و پارسائی اش چنان بی توجه است
که گوئی اصالً وجود ندارد و يا بدترين گناھان از او سر زده است و به جرم اين گناھان بايد مورد تنبيه و توبيخ قرار
گيرد؟!
کجاست اين خدای مھربان دين که با موجويت او ھزار دختر بالغ و نابالغ در کشور ما بنابر فقر و بی نوائی برای سير
کردن شکم خود و فاميل شان خود را در اختيار بندگان خاص وی ،در اختيار خدا دادگان ،قرار می دھند و...؟
صد ھا تا از اين گونه علماء ،مانند"سياف" و "مجددی" و عالم نما ھائی مانند "کرزی" و "عبدﷲ" و "غنی" ،که ھيچ
وقت بدون تسبيح ديده نشده است ،به تکرار می گويند که لطف خدا شامل اين ھاست و ھر چه از متاع دنيا دارند ،داد
خدای آن ھا به آن ھاست.
در قرآن ھم ،ھمان گونه که اين چنين انسان ھا می گويند ،در چندين جا به ھمين مطلب اشاره شده است .اين ھا دروغ
نمی گويند .ھمه ھمان سخنی را می زنند که بار بار در قران تصريح شده است:
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"بگو :بار خدايا  ،توئی دارندۀ ملک به ھر که بخواھی ملک می دھی و ازھر که بخواھی ملک می ستانی ھر کس را که
بخواھی عزت می دھی و ھر کس را که بخواھی ذلت می دھی ھمه نيکي ھا به دست توست و تو بر ھر کاری
توانائی".
در تفسيری ديگر از کسی به نام فوالدوند ھم ھمين مضمون آمده است:
"بگو :بار خدايا ،توئى كه فرمانفرمائى ھر آن كس را كه خواھى ،فرمانروائى بخشى و از ھر كه خواھى ،فرمانروائى
را باز ستانى و ھر كه را خواھى ،عزت بخشى و ھر كه را خواھى ،خوار گردانى ھمه خوبيھا به دست توست ،و تو بر
ھر چيز توانائى".
من را به اين کار خدای دين کاری نيست که به کی عزت می بخشد ،کی را ملک و فرمانروائی می دھد ،از کی می
گيرد و کی را خوار و بی چاره می سازد؛ کار خودش است ،کسی را ھم به او دسترسی نيست و بر وفق دين حق
پرسش از او را ھم کسی ندارد،اما وقتی بارھا در قرآن از پاداش تنھا در برابر کار خجسته و نيکو سخن می زند ،ولی
درعمل تنھا به بزھکاران عنايت دارد و تنھا به آن ھا مال و ملک و عزت و فرمانروائی می بخشد ،گذشته از دو گونگی
در گفتار ،يک گونه سخن گفتن و گونۀ ديگری عمل کردن ،ھر انسان متفکر و انديشمند و باھوش را به اين فکر می
اندازد که اصل مسأله و حقيقت موضوع دين چيست؟
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چنين مطلبی را با تشبثات روشنفکرانۀ دينی نمی توان جواب گفت .حتی با لغو احکام غيرانسانی سنگسار و رفع
نابرابری ھای موجود ميان زن و مرد و قبول آزادی انديشه و ...نبايد تعمق به اين گونه مسائل را به عنوان نوعی از
يک ديد يا فلسفۀ زندگی از ردۀ تحقيق و بحث و فحص خارج کرد.
از نظر من جواب "چه بايد کرد" ،اين است که ما عالوه بر پرداختن به ظواھر دين و اصالح آن ،يک بار ماھيت دين
را از اساس و در کليت آن مورد مداقه و بررسی محققانه قرار بدھيم و ذات آن را با ذات و ماھيت راستين علمائی که
دين را برای خويش دکان و تجارتخانه و منبع عوايد سرشار و بی دردسر ساخته اند ،به مردم بازگو کنيم.
شناخت ماھوی اديان يگانه راھی است که می تواند ما را از ھمۀ بدبختی ھای ما نجات بدھد ،نه صرف اصالح يا بزک
کردن آن در چند زمينه و مورد!
بنابراين ،اگر روشنفکرانی مانند" ،ابوزيد" يا "سروش" و امثال اين ھا واقعا ً در کشور ما وجود دارند و دل شان به حال
مردم و به حال کشور می سوزد ،و حاضراند حق و حقيقت را به مردم بگويند ،بھتر است به نقد کامل و ھمه جانبۀ دين
بپردازند ـ به جای آرايش سر و موی و زيب و زينت آن! ضروری ترين کار و آن چه "بايد کرد" و "نبايد کرد" تنھا و
تنھا ھمين است!!
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