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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۴ مارچ ٢۴

  
  !خاطر ھمين که مرد ھستند و از جنس خود فتوا دھندگان؟ه تنھا ب

  

اين جمله را يکی از اشتراک ." تدفين حضور داشته باشندبه زنان نظر به داليل شرعی اجازه داده نشد در مراسم "

 در شھر ايسن به خاک سپرده شد به من ابراز ١٧/٣/٢٠١۴کنندگان در مراسم تدفين جنازه ای که در روز دوشنبه 

  . داشت

ند که در از فحوای کالم گويندۀ اين جمله به وضاحت فھميده می شد که از اين تصميم و اين که زنان اين آزادی را ندار

  . مراسم تدفين اقارب و دوستان شان اشتراک کنند، يک اندازه ناراحت بوده است

  چرا؟ نظر به چه دليل شرعيی به زنان اجازه داده نشده است که در مراسم تدفين حضور داشته باشند؟ : پرسيدم

ر مراسم تدفين ميتی که يک ھفته قبل ولين امور کفن و دفن دؤآگاھان امور دينی و مس. اه نيستمله آگأئيات مساز جز: گفت

  . به خاک سپرده شده، گفته اند که زنان اجازه ندارند در نماز جنازه و در مراسم تدفين اشتراک کنند

که من اطالع دارم زنان ھم، مانند مردان، در نماز جنازۀ پيامبر اسالم ـ ھمچنين در مراسم تدفين ـ سھم  تا جائی: گفتم

  : ر اين مورد می نويسدطبری د. گرفته بودند

آنگاه مردم دسته دسته بيامدند و به پيمبر نماز کردند، و چون مردان از اين کار فراغت يافتند زنان بيامدند و چون زنان "

فراغت يافتند نوساالن بيامدند و کس در کار نماز بر پيکر پيمبر پيشنمازی نکرد، آنگاه در نيمه شب چھارشنبه پيمبر را 

   ١."دبه خاک کردن

پس : "ابن خلدون ھم در اين مورد ھمين نظر را ارائه داشته است، و آنچه را که طبری گفته است بدينگونه تأئيد می کند

نخست مردان نماز خواندند، سپس زنان، آنگاه کودکان، و پس از آنان . مردم برای نماز خواندن بر او، فوج فوج آمدند

  ٢..."کرد ت نمیھيچ کس در نماز بر ديگری امام. بردگان

 از ابن ابو سبرة، از عباس  محمد بن عمر واقدى نيز آمده است که ٣ترجمۀ الطبقات الکبریعالوه بر اين دو منبع، در 

نماز ) ص(گفته است اول کسى که بر رسول خدا  کند که مى بن عبدهللا بن معبد، از پدرش، از عبد هللا بن عباس نقل مى

 بنى ھاشم بودند و پس آن گاه مھاجران و پس آن گاه انصار و پس آن گاه ديگر مردم که گزارد، عباس بن عبد المطلب و

به تفاوت .(و چون نماز مردان به پايان آمد پسر بچگان نماز گزاردند و پس آن گاه زنھا. گزاردند گروه گروه نماز مى

ل ديگر ھم چنين اختالفات در خيلی از مسائ! بيان دو منبع در باب نماز زنان قبل و بعد از کودکان حتماً توجه شده است

که دليل محکم، مستند و واثقی غير از  لۀ ديگری را، بدون اينأله را گرفته اند و برخی مسأبرخی يک مس. وجود دارد

  .)يک يا دو حديث مجھول يا نقل قول از ھفت پشت اين يا آن فرد ارائه شود
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سور و سوگ در تاريخ بيھقی و " مقالۀ ن، سيد شکوفه اکبرزاده درو اما در باب حضور در مراسم تدفين در افغانستا

 می ١٣٩٠ سال ١۶٢، کتاب ماه، تاريخ و جغرافيا، نظرگاه، شمارۀ ۴۴در صفحۀ " مقايسۀ آن با افغانستان امروزی

  :نويسد

  :امانت گذاشتن در قبر: د"

مثالً در اغلب . که تفاوت ھای وجود داردخاکسپاری اموات در بين مسلمانان شبيه ھم است مگر در پاره ای جزئيات 

بنابراين . دانند شود و اين کار را امری مردانه می نقاط افغانستان حضور زنان در ھنگام خاکسپاری ناپسند شمرده می

گرچه در تاريخ . گيرند روند و عمل دفن را مردان برعھده می متوفی میۀ بعد از شست و شوی مرده، زنان به خان

ور زنان در مراسم خاکسپاری يادی نشده، اما اين موضوع، دليل قاطعی برای عدم حضور زنان در بيھقی از حض

  ." مراسم تدفين نيست

در جای ديگری، در برابر پرسشی در بارۀ طھارت و احکام اموات، يکی از علمای دين که اسمش را متأسفانه در 

  :کتابچۀ ياداشت ھايم ننوشته ام، می گويد

که غسل دادن ميت به وسيلۀ ھمجنس او امکان   ميت فقط در غسل دادن او شرط است و در صورتیھمجنس بودن با"

ولی در تکفين و تدفين ھمجنس بودن . دارد، غسل دادن به وسيلۀ غير ھمجنس صحيح نيست و غسل ميت باطل است

  ."شرط نيست

تواند  رط است يا ھر يک از زن و مرد مىآيا در غسل و کفن و دفن اموات، مماثلت و ھمجنس بودن ش: "سؤال اين بود

  "**امور ميت ديگر را انجام دھد؟

در تکفين و تدفين ھيچ مانعی در ھمجنس بودن . اين عالم دينی تنھا غسل دادن ميت را مشروط به ھمجنس بودن می داند

  !نمی بيند

 در اغلب نقاط افغانستان ناپسند حضور زنان در مراسم خاکسپاری ميت،: "گويد سيدشکوفه اکبرزاده از قول بيھقی می

سانی برخورد نمی  چرا در اغلب نقاط افغانستان؟ چرا مردم در تمام افغانستان با اين کار به شکل يک." شمرده می شود

  کنند؟ چرا در ھمه جا حضور زنان در مراسم خاکسپاری ناپسند شمرده نمی شود؟ 

يکی، عادی تلقی کردن حضور : حالت می تواند وجود داشته باشددر جا ھائی که اين عمل ناپسند شمرده نمی شود، دو 

زنان در مراسم تدفين؛ يعنی اشتراک و عدم اشتراک زنان در مراسم جنازه و تدفين يکی است؛ و دوم، اگر اشتراک 

  !!غير از اين سه حالت، حالت ديگری اصالً  وجود ندارد. کنند، امر مقبول و خوشايند ـ مستحب ـ دانسته می شود

ناگفته نماند که آقای اکبرزاده از خاکسپاری اموات در بين مسلمانان صحبت می کند، نه در ميان آنانی که ھنوز اسالم 

  ! نياورده بودند ـ مانند مردم نورستان يا جا ھای ديگر

واج و ناپسند بودن حضور زنان در مراسم خاکسپاری چه بوده است؟ رسم و رۀ سؤال ديگر اين است که علت يا پاي

  !!عرف و عادت، يا شرعيت؟ اين باريکی بايد روشن شود

پسند و ناپسند از لحاظ لفظی و در مسائل شخصی يا خصوصی انسان ھا از سليقه و ذوق آن ھا ناشی می شود، نه از 

لی ما در دين خود کلمۀ مستحب را داريم که به جای عم. احکام؛ چه حکم يک حاکم سياسی باشد يا حکم يک رھبر دينی

  . آمده است که انجام دادن آن پسنديده و باعث اجر اخروی می شود؛ ولی ترک آن گناه ندارد

از ھر دو نگاه که ديده شود، با آوردن کلمۀ پسنديده که در ادبيات دينی ھمان کلمۀ مستحب معنی می دھد، اگر زن 

 خاطر مستحب بودنه شتراک کند، که حتی، بمسلمان خواسته باشد، نه تنھا می تواند در مراسم خاکسپاری ميت مسلمان ا

  . آن، بايد در آن سھيم شود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

وسيلۀ بيل و زور بازو انجام می شد، امروز در بسياری جا ھا، از جمله در ه کار قبرکنی و تدفين، خالف گذشته ھا که ب

مانی مرد ھا در با وجود ماشين، امروز ديگر ھيچ ضرورتی به نيروی جس.  ماشين صورت می گيردۀوسيله اروپا، ب

اما باوجود اين ھم، مردانه بودن . اين زمينه ديده نمی شود و ما می توانيم اين کار را بيشتر از اين کار مردانه نخوانيم

  .کار قبرکنی و تدفين بدان معنی نيست که زن حق اشتراک در مراسم خاکسپاری را ندارد

بنابراين، اين کار را بايد به عنوان .  را مردان انجام دادندمبر پيخصوص تدفينه می گويند کار شست و شو و تکفين، ب

  .سنت ادامه بدھيم

با تأسف بايد گفته شود که افرادی که چنين فکر می کنند، نمی دانند که سنت چيزی است که پيامبر بدان امر کرده است؛ 

با . ر آن سکوت اختيار نموده استيا کاری است که پيامبر بدان توسل جسته است؛ و يا امری است که پيامبر در براب

مرگ پيامبر سلسلۀ ايجاد و زايش سنت قطع می شود، اما سلسلۀ کاربست آنچه پيامبر کرده، گفته يا با سکوت خويش آن 

  . را تأئيد نموده است، به عنوان سنت، ادامه يافته و ادامه می يابد

پيامبر را در زمينه ای ... ياران و ياران ياران ياران واگر قرار باشد کار و گفتار و رفتار و سکوت  ياران و ياران 

 سنت آفرينی را بايد قطع کنيم، برای ما ۀسنت بدانيم، که برخی ھا اين نظر را دارند، تعيين و تشخيص مرزی که سلسل

ن که در ی در گفتار و رفتار و کردار يکی از پيشوايان ديئکار بس دشواری خواھد بود؛ صرف نظر از اين که تفاوت ھا

حل اين . وجود می آيده يک زمان و مکان زندگی می  کرد با ديگری که در زمان و مکان ديگری زندکی می کرد، ب

خاطر ه اين را ھم نبايد فراموش کنيم که پيامبر ب! تفاوت ھا يا تناقضات کاری ساده ای نمی توانست و نمی تواند باشد

  ! نأ بوده است کار ھای زمان خود استثۀپيامبر بودنش در ھم

برخی ھم می گويند که حديثی وجود دارد که پيامبر به يک تعداد زنانی که می خواستند در جنازه و مراسم تدفين 

شخصی اشتراک کنند، گفته بود که شما برای چه آمده ايد؟ می خواھيد مراسم تغسيل و تکفين و تدفين را به عمل آوريد؟ 

  .)نقل به معنی( فت که پس چه می خواھيد، و برای چه آمده ايد؟پيامبر ھم گ! زنان جواب دادند که نه

را سند گرفته اند و می گويند که زنان حق اشتراک در مراسم تدفين را ندارند، بدون اين که فکر (!) اين ھا ھمين حديث

ی را پيش ببرد يا کنند که ما ھزار ھا حديث جعلی داريم که از زمان فوت پيامبر تا امروز ھر کسی که خواسته است کار

 دھن نام حديث پيامبر جعل کرده است و ھدف و مقصد خود را پيش برده است وه به ھدف و مقصدی برسد سخنی ب

گذشته از اين امر، اگر چنين حديثی واقعاً وجود می داشت، عايشه ھيچ گاھی نمی . ن خود را با آن بسته استامخالف

  ."  ی دانستم جز زنان پيمبر کسی او را غسل نمی داداگر آنچه را امروز می دانم آنروز م: "گفت

  :و اما در مورد اين که کار تدفين کار مردانه است بايد بگويم

جائی که پيامبر را به خاک سپردند، اتاقی بود کوچک که فوقش سه يا چھار نفر می توانستند برای کندن قبر در آن جا 

دوران کار مردانه بود ـ از نگاه نيروی جسمی ـ اين سه يا چھار نفر، با و چون کار کندن قبر در آن . حضور داشته باشند

و چون در . وجود صد ھا مرد در آن شب در مدينه، بايد مردان می بودند؛ نه زنانی که توانائی جسمی کمتری داشته اند

در امر تدفين ھم به . بودنداتاقی که قبر کنده می شد جا نبود، زنان ھمراه با سائر مردان در بيرون از اتاق جمع شده 

در فضای آزاد و وسيع به يقين، . ھمين ترتيب، نسبت نبودن جا از حضور زنان در آن اتاق ـ محل تدفين ـ جلو گيری شد

  !!نظر به داليلی که ارائه شد، از حضور زنان جلوگيری نمی شد

تی در دل شب چھارشنبه صدای بيلھا دفن پيمبر را ندانستم تا وق: " گويد عايشه، زن پيامبر، در اين خصوص می

  ." شنيديم

فراموش نشود که عايشه تنھا از بيل نام . اين سخن نمودار اين حقيقت است که زنان در مراسم تدفين پيامبر حاضر بودند

ه اين نکته می رساند که کف اتاقی که پيامبر آنجا دفن شد به قدری نرم بوده است که ب! می برد و نه از کلند يا کلنگ
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کلنگ احتياجی نبوده است و کار کندن آن تنھا با بيل امکان پذير بوده است؛ و چون صدای کندن خاک با بيل در فاصله 

ھای دور قابل سمع نيست، می توان چنين نتيجه گرفت که عايشه با سائر زنان و مردان يا در عقب در بوده است، يا در 

ل اين است که زنان در موقع تدفين آن جا حضور داشته اند؛ و استدالل نتيجۀ غائی اين استدال. حياط، يا حويلی خانه

امروز برخی ھا مبنی بر اين که زنان حق اشتراک در مراسم تدفين را ندارند، از استحکام و وثوق چندانی برخوردار 

  !!!!نيست

، ۴."بر کسی او را غسل نمی داداگر آنچه را امروز می دانم آنروز می دانستم جز زنان پيم: "به استناد اين سخن عايشه

  . شو دھندو می توان گفت که حتی زنان حق دارند ميت مردان شان را، اگر خواسته باشند يا ضرورت باشد، شست 

گر ضرورت بود، " اين موضوع را به حکم اين سخن که هعالمت وجود دارد، گويند** در صفحۀ دوم، جائی که اين 

منوط و مشروط به امکاِن حاضر بودِن ھمجنس ميت می سازد؛ در غير آن، او واضح و قطعی اعالم می " روا باشد

  !!!کرد که غير ھمجنس نمی تواند ميت را شست و شو بدھد

خدا نمی دانيم پيمبر ه ب: "ھند اختالف کردند و گفتندوقتی خواستند پيمبر را غسل د:"عالوه براين، وقتی عايشه می گويد

، فھميده می شود که عايشه در مراسم ..."را چون مردگان ديگر برھنه کنيم يا ھمچنان  که جامه بر تن دارد غسلش بدھيم

  . شست و شوی پيامبر حضور داشته است يا در ھمان نزديکی ھا بوده است

ين پيامبر حضور داشته است، زنان ديگر و سائر اقارب نزديک و دور پيامبر، اگر عايشه در مراسم شست و شوی و تدف

قبول اين سخن که از آن . که خانۀ پيامبر گنجايش آن را داشته است، نيز در آنجا بايد حضور داشته بوده باشند تا جائی

  . ھمه زنان پيامبر تنھا عايشه آنجا حضور داشته است، شايد کمی دشوار باشد

 را که در باال آمده است که ھيچ کسی در نماز بر ديگری امامت نمی کرد؛ يعنی زنان در نماز جنازه امامت اين نکته

  .زنان را می کردند و مردان امامت مردان را، ھم نبايد از نظر دور داشت

 داشت، چه اين را ھم بايد اضافه کنم که اگر سخن شرعيی در مورد ممنوعيت زنان در موقع تکفين و تدفين وجود می

کسی می توانست بھتر و پيشتر از عايشه که از ھمه به پيامبر نزديکتر بود، از آن مطلع گردد؟ ھمچنان آنچه را در 

وسيلۀ شوھرـ کی می توانست پيشتر و بھتر ه وسيلۀ خودش گفته است ـ يا غسل دادن زن به مورد غسل احتمالی پيامبر ب

  از او در اين مورد آگاه شود؟ 

مانان سنی مذھب عايشه را يکی از معتبرترين راويان حديث و يکی از باھوش ترين و آگاه ترين زنان مسلمان تمام مسل

برد و قوی ترين  از دين می دانند؛ زنی که گذشته از ھوش و آگاھی و دانائی از اعتماد کافی نزد مسلمانان بھره می

  . حافظه را دارا بود

که زن حق حضور و  انی را در نظر نگرفته فتوائی صادر کنيم مبنی بر اينبنابراين، بعيد است که سخن چنين انس

  ! اشتراک در مراسم تدفين ميت را ندارد، آنھم بر اساس يک حديث که اعتبار آن با اسناد معتبر و دقيق تأئيد نشده است

حب و بغض . ھمه می شناختاو پيامبر را ھم بھتر از . گفته می شود که عايشه ھم از قرآن اطالع داشت و ھم از حديث

بھتر از زن و شوھر کی می تواند يکديگر را بشناسد؛ زن و . گونه می بودن اين يا آن مذھب به جای خود؛ بايد ھم ھمي

  .)  بقرهۀ سور١٨٧آيۀ (ـ ھُنَّ لِبَاٌس لَُّكْم َوأَنتُْم لِبَاٌس لَّھُنَّ  شوھری که به گفتۀ قرآن لباس ھم ديگر اند

خصوص نزد ه مالحظه ای که تاريخ طبری و ابو جعفر محمد بن جرير طبری در نزد مسلمانان، باز اعتبار قابل 

  !!مسلمانان سنی مذھب دارد، کسی نمی تواند منکر گردد

 سال، دين در ھر جامعه و ھر کشوری که رفته است، ھر دينی، مطابق فرھنگ آن جوامع و کشورھا تا ١۴٠٠در طول 

 آقای اکبرزاده را که خاکسپاری اموات در بين مسلمانان شبيه ھم است، ما اين سخن .حدودی جامه عوض کرده است

  . مگر در پاره ای جزئيات که تفاوت ھای وجود دارد، نبايد از ياد برده باشيم
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ويل دورانت . تغيير در پارۀ جزئيات، نه تنھا در خاکسپاری، که در کل دين، تنھا محدود و منحصر به افغانستان نيست

او . يکی از کتاب ھای خود، در بخش تمدن مشرق زمين، عين مطلب را در مورد مسلمانان ھندوستان اظھار می کنددر 

به اين نظر است که اگر شما امروز ـ در روزگاران خودش ـ مسلمانان ھند را ببينيد و آن ھا را با مسلمانان صدر اسالم 

  .ندمقايسه کنيد، ھيچ فکر نمی کنيد که اين ھا مسلمان ا

من فکر می کنم که دليل . له موضوع غسل و وضو باشدأ شايد مسديگری از ميان چند نفری که آنجا بود گفت که

  .ممنوعيت اشتراک زن ھا در مراسم تدفين تنھا ھمين است

 در شما، يا آن کسی که اين فتوا را صادر کرده است، چگونه می تواند بگوئيد، يا ثابت کنيد که تمام مردانی که: گفتم

مراسم تدفين ميتی اشتراک می کنند، با غسل و وضو ھستند؟ آيا شما می توانيد بگوئيد که از کسانی که در نماز جنازه 

له ای را در مورد مردان مورد توجه و أچرا چنين مساشتراک می کنند، کدام يک با وضو است و کدام يک بی وضو؟ 

  مداقه قرار نمی دھيد؟

ن دليل ممنوعيت وی در مراسم خاکسپاری می شود، بايد ھمين احتمال يا حدس و گمان ـ که اگر حکم ناپاکی احتمالی ز

صحت آن را نمی توانيم ثابت کنيم؛ غير از اين که خود شخص بدان اعتراف کند ـ در مورد مردان نيز داده، زده و برده 

  . شود

فکر نمی شود و چنين حکمی صادر نمی کنيد؟ چرا چنين شکی تنھا در مورد زن وجود دارد؟ چرا در باب مرد ھا چنين 

خاطر ھمين که مرد ه چرا مردھا را با اين احتمال و حدس و گمان از اشتراک در مراسم خاکسپاری منع نمی کنيد؟ تنھا ب

  !ھستند و از جنس خود فتوا دھندگان؟

م شود و تنھا از آنانی که له به شکل عام اعالأاين مسو اگر ممنوعيت زنان صرف به ھمين دليل باشد، بھتر است 

. معذرت دارند خواسته شود که بھتر است در چنين حالتی در مراسم جنازه و تدفين اشتراک نکنند ـ از زن و مرد

  !!ھمينطور از ھمۀ آنانی که در موقع تدفين فرياد و فغان راه می اندازند

  ."ن دفن ھستند، آمدن زنان را الزم نمی دانندحرف درستی است، اما شايد به دليل اين که در قبرستان ھا مردا: "گفت

اگر قرار باشد که زنان به خاطر مردگان مرد اجازه نداشته ! خوب، اما در قبرستان ھا که زنان ھم دفن ھستند: "گفتم

ق فر! باشند وارد قبرستان گردند، پس مردان ھم بايد به خاطر مردگان زن اجازه نداشته باشند به قبرستان ھا داخل شوند

  زن و مرد، با آن منظوری که شما بدان اشاره می کنيد، چيست؟ 

با آن ھم اينطور نيست؛ زيرا زنان ما نسبت به مردان ما بيشتر به قبرستان ھا رفت و آمد دارند؛ و اولتر از ھمه رفتن به 

د روز بعد، در اول حمل چن... موقع حج به مکه و مدينه می روند و. زيارت ھا را با نذر و نياز بر خود واجب می کنند

ھم در مدينه مردی . ، اگر توجه کنيد، ناظر حضور صدھا يا شايد  ھزاران زن در زيارت سخی خواھيد بود١٣٩٣سال 

له اين باشد، بايد ھيچ زنی حق دخول به ھيچ زيارتی أاگر مس. ی و ھم در سائر زيارت ھادفن است، ھم در زيارت سخ

  !!  را نداشته باشد

از به رفتن بر سر قبر پيامبر و ياران پيامبر و سائر اماکن مقدس ھستند، چرا بايد اجازه نداشته باشند که به اگر زنان مج

  قبرستان ھای عادی بروند؟

اگر موضوع ممنوعيت زنان در مراسم تدفين در قرآن ذکر شده است، ما مکلفيت داريم آن را به عنوان يک دستور دينی 

  . چنين آيتی به عنوان مدرک برای اقناع مردم ارائه شودبپذيريم؛ آنھم در صورتی که 

دينی و منطقی و مطمئن ندارند، چنين حکمی را، که عمدتاً ريشه ۀ در غير آن با يک حديث و چند دليلی که غالباً پشتوان

 ھا يا مالۀ در نياز ھای دراز مدت سلطه جويانه و مالی مال ھا و خود خواھی ھای مردان متعصب و وابسته به جامع

  .و بی اطالع از دين دارد، صادر کردن نبايد درست باشد" بلی گويک"دينداران ۀ جامع
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پيشنھاد من اين است که، اگر اين وضعيت ادامه پيدا کند، در ھر يک از مراسمی که ما به وجود يک مال نيازمنديم، بايد 

 اين يگانه راھی است که بيشتر مال ھای .کوشش کنيم از مال ھای روشن و معتدل و معقول دعوت به عمل بياوريم

متعصب و تاريک را که بيشتر به فکر پول و سلطۀ بی چون و چرای خود بر ديگران ھستند تا به فکر دين، آرام آرام 

  . سر جای شان بنشانيم

 می دھند و از اين گونه افراد بايد منزوی شوند؛ زيرا وقتی اين ھا در انزوا قرار بگيرند، خود به خود، خود را تغيير

  .تحميل ھر حق و ناحق بر ديگران دست می کشند

مردان از حذف نيمی از جامعه به بھانه ھای گوناگون سبب می شود که اين قشر از مال ھا تنھا در برابر يک عده 

 مراسم ی ـ مردانی که غالباً در چنين مواقعمسلمانی که از اسالم برداشت مثبت، معقول و سازنده دارند قرار گيرند؛

ـ به خاطر حفظ نزاکت ھا و برای اين که مراسم يا محافل مرده دار و فاتحه ... جنازه و تدفين و فاتحه و خير و خيرات و

  .گير برھم نخورد در برابر حرف ھای غالباً غير دينی چنين مال ھا سکوت اختيار می کنند

 متوفی در ۀ ـ آنگونه که نيمچه مالئی در روز فاتح علمای دين اين است که به جای تکفيرۀدر اخير تقاضای من از ھم

که زنان چرا از حضور  لهأ اين مسمسجد از کفر و دين روشنفکران سخن زده است ـ به توضيح مفصل و دقيق و مستند

در مراسم تدفين ميت ممنوع ھستند، بپردازند؛ و ھم مردمی را که به يک حديث، که امکان جعل آن را نمی توان منتفی 

ست، اقناع نمی شوند ـ به کتاب سه صد حديث توجه کنيد که از ميان بيشتر از يکصد و چھل يا يکصد و پنجاه ھزار دان

  !!!از ھر پنج صد حديث يکی را درست پنداشته اند. حديث، به عنوان احاديث معتبر انتخاب شده است ـ روشن سازند

. ھدف من نقد اعمالی است که فکر می کنم پايۀ دينی ندارند. ممن شخصاً ھمانگونه که بار ھا گفته ام با دين ستيز ندار

   منبع معتبر بنويسيد که در کجا و چطور؟ۀشما ھم که می گوئيد اساس اين حکم در دين نھفته است، با ارائ

 حنفی اين ھا ھمه ـ از شافعی گرفته تا جعفری و حنبلی و. کار پيشوايان مذاھب، ھيچ کدام شان، ستيز با دين نبوده است

ـ مسلمان بوده اند، ولی در اثر اختالفاتی که ميان شان بر سر دين و تفسير دين پيدا شده است راه ديگری را جسته و ... و

  . انتخاب کرده اند

شما ھم به جای تکفير کردن مردم، کوشش کنيد وظيفۀ . ھيچ کدام اين ھا برای اختالفات شان با ديگران تکفير نشده اند

لۀ دينی مشکل دارند، توضيحات قابل قبول، مستند و أمی که در خصوص ده ھا يا صد ھا مسبدھيد و به مردتان را انجام 

نه با اين سخن که فالن از فالن و او از فالن و  فالن نقل کرده . معتبر ارائه کنيد و آن ھا را با منطق و کالم قناعت بدھيد

  ...که 

له ای را ـ حضوراً يا طی نوشته ای مطرح می کند ـ حالل مشکل أ مساندن و دوری جستن از کسانی کهو ھم روی گشت

  . مشکل ما را توضيح و پرداختن به سؤال ھا حل می کند. نيست

عالم دين نبايد تنھا راھنمای يک تعداد انسان ھائی که خود روندۀ راه دين ھستند، باشند؛ ديگرانی که به زعم دينداران راه 

  . از دارندگم ھستند ھم به رھنمائی ني

عالوه براين لت و کوب اطفال خرد سال، آن گونه که نيمچه مال ھای ياد شده مردم را بدان تشويق می کنند، راھی نيست 

سرمشق شدن بھترين راھی است که ھر انسان ـ خرد و کالن ـ را به کسی يا . که اطفال به سوی دين جلب و جذب شوند

  .  مند می سازده به چيزی عالق

 حرف مال يا آنانی را که دعوای رھبری دينی ـ سياسی جامعه را دارند نمی شنود، خود مال و آن مدعيان اگر کسی

  . رھبری دينی ـ سياسی جامعه قبل از ديگران بايد به اعمال، به منطق کالم و به پابندی خود به دين توجه کند

ار و پندار وجود داشته باشد، بايد ديگران را اگر منطقی در سخن وجود نداشته باشد و دوگانگی ھا در اعمال و گفت

  . مالمت نکنند که چرا حرف ايشان را نمی پذيرند
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نام مسجد و دين و ه آنی که خون ھزار ھا يتيم را نوشيده است، ميليون ھا دالر و دينار و مارک و ارويو و پوند را ب

  ! د؟نا گوش کنند؛ و بپذيراسالم و جھاد به جيب زده است، چگونه انتظار دارد که مردم حرفش ر

اين ھا و امثال اين ھا ـ به جای مالمت کردن ديگران ـ اولتر بايد خود را مالمت و اصالح کنند؛ به جای مالمت و 

  !انتظار اصالح ديگران
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