
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological ايدولوژيک مسايل

  

  .آزاد ل

 ٢٠١١ سپتمبر ١٠

 

 تر سند؟؟   از علم می"عالمان دين"چرا 
 

ذھنيت  ھای ھا و پر داخته  ختهاين دو کلمه از سا. واھمخ  دين معذرت میۀ پھلوی  کلمدر) عالمان(  ۀاز نوشتن کلم

 ۀ که ھميشه کلم؛باشد  می، خود شان در دست دارندۀی که کليد ھای بھشت را به گفتئيک تعداد دکانداران دين و آنھا

ھای خود پيرامون  تا به نوشتهاند داده  دين را پسوند آن قرار ۀ ساخته و  کلمغيره را پيشوند نام شاندانشمند و –عالم 

 شد که به تا با،قلمداد نمايندلوم  و دين را در رديف ساير ع بدھند علمینامات کشنده و مسموم کننده خرافيک مشت 

   . در بين عرب زده ھا  افزوده گرددی شانمقام اجتماع

ھايم   که من در نوشته"علمای دين" ۀام منظور از نوشتن اين دو کلم نچه قبال  ھم عرض داشتهھر صورت من چناه ب

 پسمانی ھای فکری کنم آن نيست که من يک تعداد پيروان اعراب را که سالھا است در زآن استفاده میگاه گاھی ا

ۀ ويج دھنداند و تر  اجانب و استعمار داشته ما نقش نوکر منشانه به نفععلمی جوانانی و دزدی شعور سياس ما و مردم

من به علم و عالم . شناخته و به ايشان احترام گذارم  منحيث عالم دين ،انواع خرافات دينی در جامعه ما بوده و ھستند

  هداشت من اديان ھيچ کدام شان علم  نبوده بلکه باما از آنجا که در بر. مو دانشمند و معلم احترام فوق العاداه دار

. شناسم  عالم دين نمینامه  علم و دانش  قرار دارند فلھذا دين را علم ندانسته و کسی را ھم بمخالف،عکس در جھت 

   چرا نی ؟  مخفی و نيروھای  استثمار گر پشت پردهوابسته به  دکاندار، رواج دھنده،تقليد کننده، مفسر

ی که باور مندی ھای ئ و تا جااحترام دارمود  من به انسان و به ھم وطن خ. .ھا چنين پيشوند اسم داد  ميتوان به آن

ور صمتصور  نبوده و  در گرو اجانب مح ديگر و جامعه بوط خودش بوده و ضرری از آن متوجه افرادعقيدتی مر

به آنھا ھم  ھمکار نباشند و تالش ننمايند  ما در زنجير ھای استعمار ۀ بسته شدن مردمان آزادنشده باشد و ھمچنان در

عقيده  حکم شود ديگر از حدود يک  آن باالی مردم ماتطبيق اجباریين حدود خارج و ااما وقتی که از  . احترام دارم

ھای خرافاتی تا آنجا  گيرد که من با اين عمل مخالفم و عليه ايده را میمان و دساتير فری خارج شده و شکل شخص

 استعماری که اجنبيان بر ما -  نادرست–که توان دارم مبارزه خواھم نمود نه با ھموطنم فقط با ايده ھايش که خرافاتی 

يات و عقايد  من دايما از ھموطنانم که با نظربدين ملحوظ.  خواھم نمود ھا تحميل نموده و مينمايند مبارزه توسط آن

ستانه با َمحبت و يک فضای آرام و دوآيد خواسته ام تا بيايند در  بنده و امثال من مخالفت دارند و يا خوش شان نمی
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 نه با شخص نويسنده يا يم و تفاھم نمائه جنگيد ھای ھمديگر صميميت از راه منطق و استدالال ت علمی با   انديشه

طنانم که چند تن از ھمو ينا رو شنتر گردد و مدتی خوشحال بودم از پذيریت حقيقتاباشد که راه حقيقت و  .گوينده

ھا کوتاه و غير قانع  اما آن نوشته. ند و داليل خود را و آنچه آموخته بودند بيان نمودندھای نمود درين راستا نوشته

شته و   فر– پيرامون شيطان من ھنوز ھم منتظر جوابات  اسالم شناسان.  وده  است نيت ب عصباکننده  و اغلبا با

 زير عنوان ھم ھستند خوشبختانه معلم فزيککه ) آقای نعيمی( ما ۀ و ھمچنان استاد دانشمند و گرانمايماليکه  ھستم

وی صاحبان و پروھشگران اسالم در مقابل  مولآقايانسفانه أين عالمان دينی پرسيده بودند که متااز ) ؟؟ هللا چيستی (

با معلمين و دانشمندان . (تا امروز خاموشی اختيار نموده اند ما تا رو شن شدن استدالل دينی آن منتظر خواھيم بود 

ندازند چون تنھا نام نانم در ين باره رو شنی بيشتر بيتا برای ھموط ) در رشته فزيک نميتوان شوخی نمودمخصوصاً 

که برای شان  و با فھم اين دارد  را رفع نمی مشکالت فھمی گافی نبوده وجان يا  زاکشيطان به اسمگذاری بر 

الی ه مشکل خواھد بود تا از يک ايده غلط و يک مفکوره غير انسانی که منافع اجنبيان و نيروھای استعماری در الب

ه  چون مردم ما ديگر آن مردم دھ. نمايند ترزيق به شکل مترقی در مغز ھا  آنرا علمی قلمداد و،آن پيچيده شده باشد

 در محراب مسجد و –گويد ؟؟  صحبت نمودن در محفل دوستان و چند نفر  دانند کی چی می ھای قبل نيست و می 

  در يک سايت انترنيتی؟؟) نه چرنديات و فحاشی(وليت ؤتر است تا نوشتن با مس راتب آسانچنين جاھا به م

اند  کسی ديگری  هی که ھنوز بيدار نشدئ آنھاستان و خوش بينان و يا انسانھای ھم قماش و يا چون درآن جا ھا جز دو

لس ج و يا با پر يشان حالی مداخته قناعت معترض پردليل بگويد و سخن گو مجبور باشد به. نيست که استدالل نمايد 

 آن نوشته ۀ زن و مرد  ھم– پيرو جوان  که به ھزاران ھموطن ما اعم ازنيتیاما در يک  سايت انتر. را ترک نمايد

اگر اين  دانشمندان اديان مخصوصاً .   برای شان مشکل است،نمايند  قضاوت میھا آنۀخوانند و در بار ھا را می

 ھزاران ھوطن ما بفھمانند  و تبليغات دينی خود را شروع و به بيايند بنويسند و بنويسنددين اسالم چيزی منطقی دارند

نی در  پايه ھای بردگی و کنيزی را به شکل مقدس آسماين دين زن ستيز کها ؟؟ بيايند ازچيست ن اسالمکه ماھيت دي

  دين برادری و برابری بسازند و بنويسند ؟؟؟؟ بايد از اساسات و–قی  اند  دين متروب نمودهک خجامعه مي

 .موضوعات بنيادی دين صحبت نمود و مثال آورد نه از فرعيات

دو ستان و عزيزان ما خبر دارند که چندی قبل آقای خواجه ئين : ل مطلب که عنوان اين نوشته استاصبيائيم روی 

مستقيما در خطاب به اصطالح  )جوانان انتر نيتی و فيس بوکی(مولوی ربانی اظھار ترس و خوف خود را از 

ھا خواھند  را از آن  اين جوانان قدرتخود آيند و کاری نمايند ورنهه  تا بھا ھوشدار داد ه آنعلمای دينی ابراز و ب

 مثل ئینمايد از شخصيت چند بعد ت میأشاء خاص نشکه اظھار چنين  جمالت که از منبع و من ؟؟ با وجودیفتگر

 رھبر يک باند جنايت کار و خاين برای مدتی طوالنی ھم ،مولوی ربانی که بد بختانه لقب پروفيسوری ھم دارند

 جامعه چيزی ديگری نميتواند   جز اعتراف به حقايق عينی؛اند  يب کاری امتحان ھم دادهاند و در سارش  و فر بوده

  .باشد

ی برای فضل فروشی و ئ ديگر جاھای آگاه  با بيدار شدن جوانان و انسان او  و امثال شان يقين کامل دارند که! بلی

 و دين فروشان با برادرن ھم ن انسانیھمين ترس است که تمام شعور دزدابر مبنای  و ماند تجارت ھای دينی نمی

رار گر فته اتحاد نا مقدس عليه مردم بی پناه ما قد در نباش  می پرچميان و خلقيانجنس خود که ھمان خائنين به وطن

رشد و پيشر فت مردم مخصوصاً نسل جوان که روز تا روز با آگاھی بيشتر اند تا به ھر شکلی که ممکن باشد از 

سازند جلو گيری  تر می  را کوتاهتاريخ ای مضحکه ھ  دارند و عمر اين در بين مردم جا باز می اجتماعی سياسی و

  .نمايند
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 تا در طرح آن ی با علم و دانش نيستند چون چيزی ندارند جز خرافاتئ اين نوع مردم حاضر به ھيچ نوع رو يارو

 توان خود در ۀ و  تا اندازعلم در ستيز بودهه با ھا به پيروی از بزرگان و باداران خود ھميش آن. شجاعت داشته باشند

ھر شکلی است از رشد و ه خواھند ب نمايند و می راه شگوفا شدن ذھنيت ھای انسانی موانعی ايجاد نموده و می

   .در جوامع مختلف جلو گيری نمايندھا   اجتماعی و فر ھنگی انسان،تکامل سياسی

لت پو شالی فعلی بود حدود يازده ھزار جلد ير اطالعات و فر ھنگ دوخرم که وزھمين چند سال پيش آقای  مولوی 

د ؟؟؟؟؟؟ آقای خرم کن ھا عقايد مردم را خراب می  اين کتاب:کتاب را نابود نمود و در صحبتی با خبر نگار گفت 

ر زمان اعراب د. او يک مال و يک جنگ ساالر اسالمی  است و پابند به منافع اعراب و بيگانگان . مالمت نيست

که به  ھا را به آتش کشيد در خوارزم ھمه کتاب) قتيبه بن مسلم(کتابخانه سکندريه و ) عمرو بن العاص(قدرت شان 

  . سناد و مدارک تاريخی مکثی نمائيمتباط اين کتاب سوزی ھا بد نخواھد بود روی اار

خبر  و علت اينکه ما از اخبار بی:......  يد گو چنين می) آ ثار الباقيه عن القرون الحاليه(ابو ريحان بيرونی در کتاب 

ر گذرانيد و آنچه  دم شمشي نو يسندگان و ھير بدان خوارزم را از،قتيبه بن  مسلم  باھلی: ايم اين است که  مانده

ارزميان و از آن وقت خو) ھجری٩٠سالھای (رد  از کتاب و دفتر داشتند ھمه را طعمه آتش کخوارزميان( باتمکتو

رخ و روز نامه نگار لبنانی در کتاب  تاريخ التمدن ؤم ، اديب،جی زيدانھمچنان جر. سواد مانده اند امی و بی

 بار در جھان عرب به چاپ رسيده ده صفحه تمام را به ٣٠ ز که تا به حال بيش ا"علی جواھر کالم" ۀتر جم اسالمی

خليفه مانی از سوی ه دستور آنرا طی فربی وقاص کا توسط سعد بن پارس و خراسانی ھا اندن کتابخانهتشرح سو خ

  :نويسد جی زيدان درين کتاب چنين میجر.  می پر دازد، در يافت داشته بودعمر

ی که چنين آتش ئرا نوشتم با نظر آنھا) تاريخ نوين مصر ("مصر الحديث" خود من تا چند سال پيش که کتاب تاريخ

 دسترسی به منابع  زيادتر نظر خير بر اثر مطالعات بيشتر ودانند موافق بودم ولی در سالھای ا سوزی را بعيد می

 تا ۴٣۴تاريخ تمدن اسالمی تر جمه فارسی ص (جيح دادم  شش دليل استوار  تر اساسهفداران اين انھدام را بطر

دازد پر  به يکی ديگر از ماجرا ھای کتاب سوزی اعراب می"ءتذکره الشعرا" در قندیر  سم دو لت شاه.)۴۴۴

روزی در نيشاپور نشسته بود . کنند که امير عبدهللا بن طاھر به روزگار خلفای عباسی امير خراسان بودحکايت (

اين قصه ای وامق و عذرا است : پر سيد که اين چه کتابی است ؟ گفت. تابی آورد و به تحفه پيش او نھادشخصی ک

آن و غير از قره آن خوانيم ب ما قر: فرمود   امير.اند  که حکما به امر نوشيروان جمع کرده،وب حکايتی استخکه 

مغان است و پيش ما مردود است سپس حکم کرد که در قلمرو من ف اين کتاب تألي. خوانيم  حديث پيغمبر چيزی نمی

 تاريخی رخ داده که ۀھا واقع و درين مورد ده.) تصانيف عجم و مغان کتابی باشد جمله را بسو زانيد از ھر جا که

ی و شده به کتاب سوز اله روان آنھا از ترس علم و دانش مردم  که باعث خراب شدن عقايد شان میعر بھا و دنب

  .خرابی بنياد ھای روشنگری پرداخته اند

آن عقيده خراب و باطل اند که با خواندن چند کتاب  ت  که به خورد مردم داده اين چه نوع عقايدی اس بايد پر سيد که

شالی و  پوۀنمائيد عقيد يق نموده و میزرآيده که شما در  ذھنيت مردم ما تگر آن عقيده وسيد که اد ؟؟ بايد پرشو می

  راسيد ؟؟ بگذاريد مردم ھمه نوع کتاب چرا می تر ، پس واپس گرائی نيستۀباور ھا عقيدخيالبافی نيست و آن  

  ت ؟؟ه گم کننده اس تا بفھمند کدام عقيده راست و کدام آيده خرافاتی و راراجع به ھمه چيز بخوانند

ه اسالمی بگذار و ھا جلد کتاب علمای فقلوجيکی را در پھلوی صد فا يک کتاب علمی و سايسنی يا بيولط:  ھمو طن

به   ببين و با دقت بخوان، قر آن را به فارسی بخوان: تر عرض نمايم   ؟؟ سادهکجاه  راه از کجا است تا بببين تفاوت

د؟؟ بعد آن  گوي شکم می درند چی می  تطبيق آن گلو پاره وۀتير آوران اسالم در بارآن چيزی که ايمان آوردی و اين 
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والفقار که به ھزاران نھج البالغه که گفتار علی صاحب ذاحاديث نبوی که گفتار محمد بنيان گذار اسالم است و 

 ختران شان به تاراج برده استد  زنھا وشمول و بی پناه را ب و دارائی مردم مظلومگناه را از تيغ کشيده  انسان بی

 اسالم و اعراب را بخوان و به دقت انمطالعه نما و ھمچنان به صد ھا کتاب و نوشته ھای اين دينی ھا و تير آور

 برای ھمه بنويس تا ھمه بدانند  برداشت شما چيسيت ؟؟.. اش بنويس  از نتيجه..... بخوان

 

 

  


