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داليل دين ستيزی و دين گريزی!
بحث از دين گريزی و دين ستيزی در زمانی که دين باوری و رجوع به دين در اکثر کشور ھای اسالمی ،از آن جمله
در کشور ما شدت و قوت بيشتر پيدا نموده است ،از نظر خيلی ھا شايد ابلھانه ترين کاری باشد که يک نويسنده بدان
دست می يازد.
من به اين عده از انسان ھا بنابر داليل محسوس و مشھود و آنچه نمايان است و ادراک می شود ،حق می دھم ،اما با
وجود اين ،با اين نظر و رأی متفق نيستم ،زيرا اشتياق و توجه بيشتر کنونی مردم به دين و دينداری ــ جدا از آنانی که
به گونۀ سنتی از پدر پدر مسلمان اند و دين شان را حسب يک آئين يا کيش ميراثی ،غالبا ً بدون اين که آن را از روی
معرفت الزم و بالواسطه شناخته باشند ،اجابت نموده اند؛ کسانی که در آرامی زندگی می کنند و بری از خشونت و
عصبيت و تندی با ديگران به اجرای مناسک دينی شان می پردازند ــ بيشترعامل روانی :دلھره ،ترس ،فشارھای
گوناگون ،نياز به تأئيد و حمايت ديگران ،اخطار ھای بيرونی مختلف و تھديد ھای متنوع ،پول ،شغل ،احترام ،منزلت ،
اقتدار و قدرت ،موقعيت اجتماعی ،فراھم کردن تأمينات اجتماعی از طريق قبول افکار و مقررات و قوانين و ،...دارد،
تا بينش يا وقوف از روی معرفت که بتوان آن را پروا ،يا ميل آگاھانه نسبت به دين خواند.
اولين عامل روانی قرار گرفتن کودک ــ و جوان ــ در يک خانواده ،در يک محيط يا در ميان توده ھای عظيمی از
مردمی است که به دين به درجات مختلف باور دارند و آن را به حيث يکی از واالترين ارزش ھا ،و يکی از غير قابل
تعرض ترين مطالب و محفوظات جامعه قبول دارند و خود را مکلف به احترام و دفاع از آن می دانند.
زيستن بدون دردسر ،در غالب موارد بی خطر ،و موفقانه در خانواده ،در ميان مردم محل و در شھر و کشور ،که بيش
و کم خواست ھر انسانی در زندگی است ،تنھا از راه توجه به تمايالت و احترام به خواسته ھای عموم مردم ميسر است.
به ھمين دليل و برای اجتناب از منزوی شدن يا نجات از تعذيب و تعزير و تأديب يا برخورد ھای بد و بدتر از آن ھا،
غالب مردمان ترجيح می دھند ،حتا اگر با سائر مردم قلبا ً ھمرأی و ھمنظر ھم نباشند ،با اکثريت مردم جامعه متفق و
ھمگام شوند .ھمراھی با مردم و به دلبستگی ھای آن ھا دل بستن ،آگاھانه يا ناآگاھانه ،راست يا دروغ ،مشوق ھا و
محرک ھای فراوانی برای افرادی در قبال دارد که ارزش ھای فرھنگی ،از آن ميان دين و مذھب را جزئی از باورھای
خود بسازند .مشوق ھا و امتيازاتی که مخالفت با اعتقادات ،يا مخالفت با ارزش ھای عامۀ مردم ،يا عدم يکرنگی با
جامعه ،گاھی با شدت و خشونت از افراد مضايقه می شود.
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ترس از تنبيھات ،چه ترش روئی و نھيب پدر و کاکا و ماما و پدر کالن و ...يا طعنه و شماتت ھمسايه و مردم محل ،يا
تعقيب و تنبيه مراجع دينی و يا مجازات حکومت ھای دينی يا حکومت ھائی که به حمايت و ھمدستی قشر کاسب کار
دينی ضرورت دارند ،ھمه عوامل روانی آشکار يا پنھانی ھستند که کودکان و جوانان ،ھمچنان بزرگ ساالن را به گونه
ای در حلقۀ دين و دينداری محصور می کند ،مانند بيم از دست دادن مزيت ھای گوناگون اجتماعی ـ سياسی ـ اقتصادی،
به خصوص شغلی ،که بسياری از افرادی را که تا حدودی نظر به شناخت يا تجربه ھای گوناگون ،معموالً تاريخی،
ھمچنان زنده و عينی ،اگر اعتراض يا اختالفی ھم داشته باشند ،مجبور بدان می سازند که نه تنھا مھر بر لب بزنند و
سکوت اختيار کنند ،بلکه با رفتن به مساجد و تکايا و مجالس و محافل اسالمی و ...و سخن گفتن از دين و خدا و پيغمر
و ...خود را ھمرنگ جماعت نيز نشان بدھند؛ علی الخصوص از ترس اين که به گفتۀ مردم ما" :مرده اش در ميدان
نماند".
سومين ،و ھراس انگيز ترين عامل ،ترس از گروه ھای قسی القلب و آدم کش و تروريستی است که با کوچک ترين
مال به
اشتباھی ھم تکفير می کند ،ھم گردن می برند و زنده زنده می سوزانند ،ھم زن را حرام اعالم می کنند ،ھم ِ
اصطالح گمرھان را به يغما می برند و خانه و کاشانۀ شان را به آتش می کشند.
چھارمين عامل ،عامل سياسی ـ دينی است که سبب عکس العمل مسلمانان در برابر حضور نظامی يا تالش ھای
استعماری بيگانگان می شود:
انگليس ،مھاجمی غير مسلمان ،از ھزاران کيلو متر دور ،و روس ،ملحدی از ھمسايگی ما به کشور ما ھجوم می
آورند .می خواھند ھويت دينی و ملی ما را خدشه دار بسازند و خاک ما را در اشغال خويش درآورند .غرور و حيثيت
ما را پايمال کنند و ھمۀ ھستی ما را به تاراج ببرند .آيا ممکن است اجازه بدھيم اين ھمه جور و ستم و بی حرمتی نسبت
به ما روا داشته شود؟ اينجاست که مردم فوج فوج به رسن دين می چسبند .به خاطر حفاظت ھويت ملی ،ولی پيشتر از
آن به خاطر ھويت دينی خود ،مانند سائر مايملک خود؛ نه به دليل شناخت مستقيم و ژرف و گسترده و تمام و کامل و از
روی تعقل و سنجش از دين!
حس تملک ،چيزی را مختص از خود دانستن و در ھيچ صورتی حاضر به تقسيم آن با ديگری نبودن ،مترادف است با
حساس شدن در برابر غيری که به آن نظر داشته باشد .به وجود آمدن اين گونه حس در انسان بخواھی نخواھی به دفاع
از خود ،از مال و ملک و شرف و عزت و حيثيت و ھويت و فرھنگ خود به نوع شايسته منتج می گردد.
پيدايش جمعيت جوانان مسلمان ،به قولی نھضت اسالمی و به قول ديگری جمعيت اسالمی افغانستان ،در دھۀ چھل
شمسی ــ به قولی ھم که نمی تواند درست باشد ،در سال  ١٣٣۶ــ در کشور ما نيز در واقع ،و آن گونه که برخی از
بنيان گذاران حرکت ھای اسالمی دھۀ چھل کشور می گويند ،عکس العملی بود در برابر تأسيس و تشکيل حرکت ھای
چپ يا ظاھرا ً چپ کشور و در برابر دولتی که به زعم آن ھا از اين حرکت ھا پشتيبانی می نمود.
محمد اکرم انديشمند ،يکی از فعاالن سابق جمعيت اسالمی )نمی دانم ايشان فعالً ھم با جمعيت رابطه دارند يا خير( در
مقالۀ معنون به" :تاريخچۀ مختصری نھضت اسالمی افغانستان" در رابطه با دليل تشکيل "نھضت اسالمی" در
افغانستان نوشته می کند:

"نھضت اسالمی که در دھه ی دمکراسی مانند ساير احزاب سياسی به ظھور رسيد ،در آغاز احساسات و عکس
العمل طبيعی دانش آموزان ،دانش جويان و آموزگازان مسلمان مکاتب و دانشگاه در برابر افکار ،اظھارات و تبليغات
احزاب کمونيستی بود که بصورت نابخردانه و ناعاقبت انديشانه اعتقادات و باور ھای اسالمی را به تمسخر واستھزاء
ميگرفتند .بعداً اين احساسات و عکس العمل در محيط آموزشگاه ھا به خصوص دانشگاه کابل با تأثير پذيری از
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افکار و بينش اخوان المسلمين مصر که توسط تحصيل يافتگان دانشگاه ازھر قاھره )استادان دانشکده شرعيات
دانشگاه کابل ومدرسه ابوحنيفه در کابل( انتقال يافت به جريان گسترده و منظم تری تبديل شد -".نقل قول ويراستاری
نشده است -پورتال
قبل بر آن نھضت مشروطه در کشور ،ارچند نھضتی بود در برابر استبداد و خودکامگی ،بيشتر به دليل روابط اميران
دست نشانده در کابل با انگليس ،و تشبثات انگليس در امور داخلی کشور ما به وجود آمده بود.
کلمۀ "جھاد" بار دينی دارد و نمايانگر ھويت دينی جنگ ھای سه گانۀ افغانان با انگليس می باشد؛ ھمين گونه در جنگ
با روس ھا و دولت مورد حمايت شان انتخاب کلمۀ جھاد به جای مقاومت يا دفاع يا جنگ و ...بيشتر از ھمه نشان
ازھويت دينی جنگ داشت .ھويتی که از روی کارنامه ھای خالف دين ھمۀ رھبران و فعاالن سياسی ـ نظامی اين
احزاب با قاطعيت می توان گفت که از روی معرفتی ژرف از دين و قبول راستين آن به وجود نيامده است!
رشد و پيدايش احزاب مختلف افغانی در پاکستان و ايران نيز عکس العملی بود در برابر کودتای ھفت ثور که به وسيلۀ
خلق و پرچم ،شاخه ھای يک حرکت که به دين و خدا باور نداشتند و سخت عليه دين بودند ،به راه انداخته شده بود؛ و
در برابر تجاوز روس ھا.
تمام قيام ھا و مبارزات و جنگيدن و خون ريختن ،از زمان اولين تھاجم انگليس تا شکست روس ھا و شکست نھائی
خلق و پرچم ،به نام دين به راه انداخته شدند ،ولی نه به نام دينی که بر پايۀ معرفت يا شناخت کامل و تحقيقی انتخاب
شده باشد ،بلکه چون سيرۀ پدران ما بود .دين جد و آباء را انتخاب کردن ،بدون مطالعۀ دقيق و شناخت کامل و از روی
تحقيق ،محض به خاطر پيروی از جد و آباء و از افکار خانواده و جامعه ،بدون اين که اصل و اساس آن دانسته شود،
بدون اين که مستقيم به منبع اولی و معتبر دين مراجعه شده باشد و از آن به درستی و از روی فھم اطالع حاصل نموده
باشند ،ريشه در آداب و رسوم جامعه و ترس و اميد دارد ،که به جھاتی نمی تواند مصداق و دليل برای ادعای دين
خوئی اصيل باشد.
مبرز نداشت،
قبل از پيدايش به اصطالح نھضت اسالمی ،آنگھی که انديشه ھای غير دينی يا ضد دينی در کشور ظھور ُ َ َ
نه اين که مردم احساس و عالقۀ بازگشت انعکاسی يا پژواکی به دين از خود نشان نمی داند ،که ،اگر توجه شده باشد،
بسياری ازجوانان مکتب رفته و تحصيل کرده و مردان باسواد و اھل مطالعه و منطق و شعور و دانش ،آنانی که ياد
گرفته بودند از فھم و ھوش و شعور خود استفاده کنند ،تا در روشنی عقل و ھوش پدران خويش به شناخت دين
بپردازند ،آرام آرام از دين فاصله می گرفتند.
فاصله گرفتن آن روز از دين ،نظر به فطرت بالنده و عقل رو به رشد انسان ،حرکت طبيعی ،ذاتی و اصيل داشت ،در
حالی که رو آوردن به دين در داخل و خارج کشور امروز چنين نيست .رشد دينداری در امريکا ،به طورمثال ،نتيجۀ
قرار گرفتن اقليت مسلمانان در کشوری است که اکثريت آن مسلمان نيستند .جنگی اقليت فرھنگيی که می کوشد ويژگی
ھا و صفاتی را در برابر فرھنگ غالب کشور و در نتيجه احساس و حساسيت "خود غير از ديگران غالب بودن" ،در
برابر بيگانه ای که او را چندان به حساب نمی آورد ،در خود نمايان سازد و تقويه کند.
قوت و حقانيت اصلی دين ،و مراتب درجۀ تعلق به آن زمانی خود را بھتر نمايان می سازد که مردم در فضای آرامش و
اطمينان کامل ،فارغ از ترس و فشار با تماس مستقيم با منبع اصلی دين به شناخت دين بپردازند و دين را قبول کند.
در دھه ھای سی و چھل و بعد از آن ،تا امروز مردم ،زياده تر جوانان ،آنانی که ھوش شان را به کار می گيرند و تن
به فشار نمی دھند ،از ھمين طريق درستی و حقانيت دين را مورد تحقيق قرار می دھند و چون دين و دينداران نمی
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توانند به سؤال ھای آن ھا جواب قناعت بخش ارائه کنند ،ھم دين گريزی شروع می شود و ھم دين ستيزی ـ درشت
خوئی ھای دين خويان عامل مزيد بر سرعت فاصله گرفتن از دين و ستيز تند تر می گردد.
در رابطه با دين گريزی و دين ستيزی مصطفی ملکيان ،يکی از فيلسوفان معاصر اسالمی و يکی از روشنفکران
ايرانی بحث جالبی در ھيأت يک کتاب دارد که من آن را به شکل بسيار فشرده در اين جا اقتباس می کنم.
آقای ملکيان دين گريزی افراد دين گريز را به نوع اول ،نوع دوم و نوع سوم تقسيم کرده است .نوع اول را به داليل
وجود سخنانی در متن مقدس و اوليۀ دينی و مذھبی؛ نوع دوم را به داليل وجود سخنانی در آثار و نوشته ھای عالمان
دينی ،فقھا ،عرفاء ،متکلمان و فيلسوفانی که توان فراھم نمودن قناعت شاکيان از دين را ندارند؛ و نوع سوم را در پندار
و گفتار و کردار سلسله جنبانان يک دين معرفی می کند .در اين رابطه مثالی داده می گويد :وقتی عالمان يا رھبران
دينی را می بينيم که باوجود منتسب کردن خود به اسالم و ادعای رھبری به صد نوع فساد آغشته ھستند؛ يا آنانی را که
با ھمه فسق و تفتين و ھرزگی دعوای تدين و تقدس دارند ،طبيعی است که باور ما از دين و اعتماد ما نسبت به اين
اشخاص کاھش می يابد يا به کلی سلب می شود .او اين نوع دين گريزی را نوع دوم و سوم می نامد.
زنده ترين نمونه ھای اين چنين دينداران ،علماء ،فقھا و رھبران دينيی ھستند ،که مردم را در کشور ما از دين گريزان
ساخته و می سازند ،کسانی که خود را پاک و منزه و مؤمن و پارسا و متقی و نزديک ترين افراد به دين و به پغمبر و
قرآن و خدا می خوانند ،ولی با شنيع ترين و قبيح ترين اعمال آغشته ھستند و به ناروا ترين کار ھا دست می زنند.
کسانی که از سر وروی شان فساد می بارد!
قضاوت آن عده از جوانان و بزرگ ساالنی که راه گريز از و ستيز با دين را پيش گرفته يا پيش می گيرند ،ارزيابی
ظاھر و گفتار و کردار اين رھبران دينی است .اھم ترين اعتراض اين است:
"اين ھا که خود از دين آگاه ھستند ،چرا نسبت به دين بی اعتنائی می کنند؟ چرا پندار و رفتار و کردار شان مطابق
احکام دين که به پاکی و تقواء و بخشش و کمک به بينوايان و عدالت و قناعت و رحمت و نيک خوئی و داشتن اخالق
حميده و خجسته و غيره و غيره دعوت می کند ،نيست؟ آيا امکان دارد حرف ھائی که اين ھا در رابطه با دين و قرآن و
پغمبر می زنند ،درست باشد؟ اگر درست است ،چرا خود اين حرف ھا را جدی نمی گيرند و بدان ھا عمل نمی کنند؟ آيا
عمل ننمودن اين ھا به احکام خدا و دساتير دين به اين معنا نيست که حرف ھائی در دين ھستند که اين ھا را نسبت به
درستی و حقانيت دين به شک و ترديد می اندازد؟
اعمال خالف يا ضد دين ،که اين ھا مرتکب می شوند ،خود مبين اين حقيقت است که دين آن گونه که مدعی است پايه و
اساس محکم ندارد .و اگر دين پايه و اساس محکم ندارد ،چرا ما روز خود را با "کله ونگ" شدن با آن گم کنيم و چرا
بيھوده به اين چھار کاله ھائی که خود را نمايندۀ خدا در روی زمين معرفی می کنند ،احترام بگذاريم و وقت و پول خود
را حرام کنيم؟"
اگر اين افراد ،وھمپالکی ھای شان ،رفتار مطلوب می داشتند ،پاک و بی آاليش و منزه زندگی می کردند ،بدون اين که
به نام "پير" و "مير" و "سيد" و "خواجه" و "حضرت" و ...مردم را بفريبند و از راه دين مالک باغ ھا و زمين ھا و
جنگل ھا و کشت زار ھا و چراگاه و آسياب ھا و قلعه ھا در کنر و جالل آباد و کابل و پغمان و چاريکار و قندھار و
غزنی و خوست و گرديز و ...شوند و ميليون ھا دالر و دينار و پوند در بانک ھای جھان ذخيره نمايند ،مانند سائر
مردمان زندگی می کردند و کمرحاکمان گرگ صفت ،مانند خود را نمی بستند و دستان کثيف شان را در خوردن خون
مردمان بينوا با فتوا ھای راست و دروغ باز نمی گذاشتند ،به يقين ،نه مردم از دين فرار می کردند ،و نه با دين به
مجادله و دشمنی بر می خاستند!
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می خواھم کسی من باب مثال از صبغت ﷲ خان مجددی ،که به گفتۀ خودش از ھمه بيشتر به دين و به قرآن و به پغمبر
و به خدا نزديک تر می باشد بپرسد که شما چه کاری در طول عمر کرديد ،يا چه معجزه ای رخ داده است که در جريان
 ١٢۵سال )از زمانی که صفی الحسين درسال  ١٨٩٢به افغانستان آمد و در شوربازار کابل مسکن گزين شد ،تا امروز(
صاحب اين ھمه ثروت و دارائی شديد؟ و آيا اين حرف درست است که شما ھا اوالدۀ حضرت عمر فاروق ،کسی که بر
اساس ھزاران گفته و نوشته با تقواترين خلفای اسالمی بود ،ھستيد؟ اگر ھستيد ،چرا مانند او حفظ آبروی قناعت و
مناعت و پارسائی و مسلمانی نمی کنيد؟ چرا مانند او با حداقل لباس و غذا نمی سازيد و پاک دامنی و زھد پيشه نمی
کنيد؟ چرا از او اسالم و مسلمانی را نياموخته و نمی آموزيد؟ و چرا مانند او با بھرۀ کم از مال دنيا راضی نمی باشيد"
آيا او ھم در زندگی صاحب اين ھمه مال و ھستی بود؟ آيا او ھم برای داشتن مال مانند شما حرص و ولع داشت و افزون
طلب بود؟ و باالخره بپرسد که اين چه نوع دين و دينداری است که سود و زيان اجتماعی بر دين و بر خدا غلبه می کند
و ھم آب و آبروی صاحب شرع را می بريد ،ھم نام و نشان اجداد خود را به زمين می زنيد ،ھم خدا را فراموش می
کنيد و ھم بھشت و دوزخ را؟
طبيعيست که در شرايط ارعاب و تھديد و تخويف ،آنگھی که قدرت قھار و بيدادگر صاحبان دين با زور و شکنجه و
زندان و تبعيد و تکفير و کشتن دھن مردم را می بندند و مردم را با قھر و عقوبت مجبور به اطاعت می کنند ،نه کسی
اين گونه سؤال ھائی را مطرح می کند و نه کسی راه گريز و ستيز با دين را انتخاب می نمايد ،اما در شرايطی که چنين
تھديدی وجود نداشته باشد؛ و آنگاه که مردم از واقعيت دين و اعمال زشت و غير اخالقی ـ غير انسانی مدعيان دين و
تقوا باخبر شوند ،عالوه بر اين که کسی رغبتی به دين نشان نمی دھد ،که کوشش می کنند وقت خود را صرف سخنان و
کار ھائی کنند که واقعا ً برای شان سودی داشته باشند.
معيار دين داری و رغبت يا تمايل به دين بايد زور و ترس و تنبيه و تحفه و پاداش ــ اين جھانی و آن جھانی ــ نباشد،
بلکه حقانيت قابل قبول در درون خود دين باشد .دينی که حقانيت دارد و بر پايۀ استدالل و منطق و فھم انسان امروز بنا
يافته است ،ھيچ گاه از زور و جبر يا مکافات و مجازات کار نمی گيرد .راستی و برھان يک باور بھترين سالحی است
برای سلطه بر قلب ھا و چيرگی بر افکار و اذھان انسان ھا!!
رو آوردن به دين ،امروز از روی آگاھی و شناخت واقعی از دين و دينداری نيست؛ درحالی که گريز از دين يا ستيز با
آن از روی آگاھی از ھر سه منبع دينی است :متن اوليه ،تفاسير و ارشادات و آثار علماء ،فالسفه ،فقھا ،عارفان و ...و
پندار و گفتار و کردار ظاھرا ً دينی ،ولی خالف دين پيشوايان دينی مانند صبغت ﷲ خان مجددی و سائر ھمگنان فاسد و
سياست زدۀ ديگر مثل کرزی و نور و محسنی و...
با اين ارزيابی مختصر می توان گفت که علت گريز مردم از دين ،پايۀ عقالنی و معرفتی وعلمی و تجربی ،يعنی
شناختی که از تماس مستقيم با منابع اولی و دومی و سومی از روی تعقل و سنجش و مقايسۀ گفتار با عمل دين خويان به
دست می آيد ،دارد ـ خصوصا ً بعد از مقايسۀ سخنان اخالقی و مطلوب با اعمال غير اخالقی و غير مطلوب.
دين گريزی يا دين ستيزی مردمان عادی در واقع و عمدتا ً نتيجه ای است از دين گريزی عملی ـ تاريخی ديندارانی مانند
گيالنی ھا و کيان ھا و آقاخان ھا و ربانی ھا و فھيم ھا و محسنی ھا و کرزی ھا و ھزار ھا انسان دين خوی ديگر که
دين را در طول تاريخ ھزار و چھار صد سالۀ دين اسالم وسيله ای برای معاش و زندگی بھتر خود و خانوادۀ خويش
ساخته اند .نتيجۀ گفتار و رفتار ھزار ھا دين خوئی که دين را در يک پلۀ ترازو و سود و زيان اجتماعی خويش )باغ و
زمين و جايداد و پول و شھرت و قدرت و جالل و دبدبه( را در پلۀ ديکر ترازو می گذارند و ھمان پله را انتخاب می
کنند که در آن ملک و زمين و باغ و خانه و پول و شھرت و قدرت و عشرت قرار دارد.
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دين گريزی مردم عادی ،به قول ملکيان ،دين گريزی ذھنی )شعوری ـ سديد( است که به واسطۀ فھم و دريافت و تجربه
از پندار و گفتار و کردار مدعيان دين انتخاب می گردد .بنابراين ،آنانی که دين ستيزان و دين گريزان را به خاطر گريز
از دين يا ستيز با دين مورد پيگرد و آزار قرار می دھند يا مالمت می کنند ،بايد قبل از مالمت و آزار و اذيت اين ھا،
نگاھی به خود و به پيشوايان مفسد و دنياپرست خود بيفگنند و ببينند که عامل اصلی دين گريزی دين گريزان فقط و فقط
ھمين ھا ھستند!
ذکر اين نکته ھم ضروری است که اين موج ،با ھمۀ مدرسه سازی ھا ،با ھمه دانشگاه سازی ھا ،با ھمه تبليغات
تلويزيونی و مسجد ساختن ھا و دائر کردن مجالس و محافل ،و مردم را به انواع گونه گون وادار به مسجد رفتن نمودن
و ...کردن ،روزی و روزگاری می رسد که فرو می نشيند ،چرا که نه صدق و عدالت و قوتی در آن وجود دارد و نه
عادل و صادق و اخالصمندی!
٢٠١٧/٠٣/١٩
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