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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  مير حسين مھدوی

  

  فاشيزم مقدس
  

 ساله اسالم چرا ١۴٠٠نست که پس از عمر يال اساسی برای ھمه مسلمانان اؤيک س ینيان زميطره خداي بر سیملأت

 بدبختی ھا و شکست ھا سھم ۀده نشده است؟ چرا ھميشرفت و ترقی در جوامع اسالمی ديک نمونه از پي ھنوز حتا

  ه نشده است؟يدات اخالقی اسالم ارايک نمونه کامل از توليْاصال چرا ھنوز حتا . جھان اسالم شده است

چ يدار است حرف دل را با ھاستمياگر س. ه نمی فھمدياست و جھاد و شکم گرسنه ھمسايزی از سياگر عارف است چ

دات اخالقی نامبرده شود ين بلخی و امثالھم به عنوان نمونه ھای ناب تولياگر از موالنا جالالد. زبانی درک نمی کند

توان نماد برجسته يا او را ميک عالم برجسته بود اما آيار و يک عارف تمام عيد گفت درست است که موالنا يبا

  م؟ ين مگر چند تا موالنا و حافظ و سعدی داريد؟ عالوه بر ايدات اخالقی اسالم ناميتول

ل اخالقی يروان آن به تمام رذاين آسمانی است چرا پين دين کامل و آخرينست که اگر اسالم ديت ايک کالم واقعيدر 

 یبات در زندگمثل نقل و ن... ا ، تجاوز و يدروغ، ر. گانه تر اندين خودشان بيدچار اند و از تمام کافران نسبت به د

  . نبرده استيیون راه به جاي و روحانء علمایح اخالقيرزد و تمام نصايروزمره مسلمانان م

  :ندي گوینست كه مين پرسش اين پاسخ به ايج تري را

  » ھر عيب که است در مسلمانی ماست-اسالم به ذات خود ندارد عيبی «

اما کسی . کنندين شان را نسبت به اسالم تمام شده تلقی ميَی دلشان را خوش نموده و دئشه ين پاسخ کلي و مردم با ا

شتر تظاھر به يچرا ھر کس که ب. ب استين آخر خداوندی است چرا سرتا پا عين مسلمان که مخاطب ديده که اينپرس

ق د که علمای اخاليئت نکرده است بگو   جریكس.  ھا است یث و ناپاكيکند بساطش آلوده تر به تمامی خباينداری ميد

 اعالم كه خود را ید كه علماي تا كنون نتوانسته بگویكس.  ھا استی اخالقی بیشتر از تمام مردم آلوده به تماميب

  . استیشتر از مردم عاديار بين بسيكنند فاصله شان از دي مین تلقيستون فقرات د

 یو گر نه اسالم. ن شده استي از سردمداران دی جمعیني دی بیخ قربانين مردم در طول تارين است كه ديت اي واقع

ن عصر افغانستان را تكان بدھد و متحول يست در اي عربستان را متمدن كرد چگونه قادر نیره وحشيكه شبه جز

  كند؟
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اسالم ما را امروز . م نه از خود اسالميريگي آلوده مین مان را از سرچشمه ھاين است كه ما دي ایله اساسأ مس

 فرسنگ ھا فاصله یتنھا اسالم كه از اصول ساده بشرن. ی به اسالم ندارندچ نسبتين ھكنند كه خودشاير مي تفسیعلما

  .دارند

اگر ايشان اسالم را درك ميكردند ، حداقل زندگی . افغانستان با اسالم آقای سياف به ھيچ بھشتی راه پيدا نخواھد كرد 

  . داشتميی از اسالم ئشخصی خودشان بو

ند آيه ويرانی را كشف كرده اند كه آنرا با بم و راكت و طياره بر سر مردم بدبخت و آقای ربانی از كجای كتاب خداو

  .زبون به تعبير نشسته اند

اسالم او اسالم گرسنگی و : ْاصال ھمين مال عمر عزيز را ببينيد .  آقای حكمتيار به كدام كتاب آسمانی ايمان دارد

 بايد با تمام وجود به آن کافر شد ولی باز ھم خدا پدر اين اسالمی است که. اسالم اسيری و بردگی است. مرگ است

  .مالی عزيز را بيامرزد که حداقل کمتر از مال ھای مدرن ما از خون مردم برای خود کاخ ھا درست کرد

 اعالم یئگر با كدام روي از بزرگان دیلي و خی محسنءالعظماهللا ت ياف ، آي من نمی دانم که استاد ربانی، استاد س

كه ضمن آلوده به خون بودن دستان مباركشان، كاخ ي در حال؛ برجسته اسالمین اند و چھره ھايكنند كه مفسران ديم

  . خود ساخته اندین براين سرزمي ایھا از عزت و آبرو

 مشروع كه یت اقتصاديند كه بر اثر كدام فعاليم اما لطف كنند و بفرمايگذري مكرر حضرات می از ذكر ازدواج ھا

ن يد ايشا. ده اندينگ و خدم و حشم را خرين ھمه موتر كروزيذكات آن را پرداخته اند و حجش را رفته اند، اخمس و 

  .ميجزه حضرات باشد كه ما خبر ندارعم

، امام یمام شافعا.  آن صرف نظر كردی و معنوید از وجوه مادي دارد كه نبای كھنیشه ھاي البته كه ری مال ساالر

د ي تردیخته اند در زمان خودشان بي مذاھب سه گانه اھل سنت را ریه ھايش پاي ھزار سال پش ازيكه ب... حنبل و 

تواند درک و يه نمودند اما چگونه است که امروز بعد از ھزاران سال ھنوز مئقرائت ھای روشنی از اسالم را ارا

 ھزار ساله دارد می تواند ک تفکری که قدامتي چگونه ؟از ھای امروزی ما باشديافت آن بزرگان جوابگوی نيدر

   ؟پرسش ھای امروزی ما را حل کند

له باور دارند که أن مسيز به ايھمه ن. د يله بسته بودن دروازه اجتھاد را در فقه اھل سنت اضافه کنأن مسيبه ا

 می با خداوند نداشته و تمامی سخنان آنان ماحصل تفکرات شخصی و بشری انسانيان اھل سنت رابطه مستقيشوايپ

 .، می باشده کرده اندئن درک و قرائت از اسالم را ارايسته اند و حتا بھتريش زيھای بزرگواری که ھزاران سال پ

ه با خداوند می يم امامان دوازده گانه شعياز عصمت و رابطه مستق. ن منوال استيز وضع به ھميدر مذھب جعفری ن

ان را به كدام يعيع، شياما دروازه باز اجتھاد تش. ميذارگيگری واميدو محال ال جن بحث کالمی را به ميم و ايگذر

  بھشت رھنمون شده است؟ 

ه ي گذرد ، پایسف ھرچه زمان مأعت، باطن آنرا نتوانسته اند به مردم انتقال دھند و با تيه جز ظاھر شرين شعيمجتھد

ط ين جامع الشراي که مجتھدش از صد نفر در شھر قم اعالم کرده انديدر حال حاضر ب. شودي اجتھاد سست تر میھا

 ی ھای ھمانندین ھم اند و ھمگي آنان عینجاست كه بخش اعظم رساله ھايه چاپ كرده اند و جالب اي عملۀاند و رسال

. ع را دارندي زعامت جھان تشی كه ادعاید حنجره او صان مانده اند يعياكنون ش.  با مراجع گذشته داردیفراوان

 كه به یبنده با تمام عشق.  در مباحث عدم انكشاف افغانستان داردیعيگاه رفي است كه جای، امریني دیطره علمايس

علت . كنمي دشوار جلب مین پرسش ھاي كرام اسالم را به ای توجه علما، مسلمانم دارماسالم و سرنوشت ھموطنان

زھر ، پشاور ، قم و نجف شه در االيالت تان ريوأر ھا و تيست؟ چرا شما تمام تفسي چی جامعه اسالمیعقب ماندگ
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ك يد چطور حتا يروزگار گذرانده ا... ) خمس و ذكات و (  مردم ی شرعیه ھاي كه با سرمایان متمادين ساليا. دارد

 شماست اما تمام آن ی زبان ھایميقال الفالن و قال الفالن ورد دا. ديسي بنو،دين مردم نتوانستي ایخط از خودتان برا

شما كه متعلق به . سته اندي رشد كرده اند و زیگري دیآنھا در آب و ھوا. گانه بوده اندينج ب با درد و ر،بزرگواران

  د ؟ ين آب و خاك ھستيا

   پنجگانه باال تر نرفته است؟ یات نماز ھاي تان از حد شكیني درون دیدگاه ھايد ديچرا با

ن ي شما دیكه طبق ادعايدر حال....  و ھگل  را از كانتیم و جامعه شناسياموزيد بي را از فروید روان شناسيچرا با

فه و امام جعفر صادق ، ي حنم امایچرا به جا.  استی انسانین خداوند سرشار از آموزه ھاين دياسالم به عنوان آخر

  د؟ ين روند ادامه دھيد به ايخواھي می تا ك و شما نشسته استیكانت در دانشگاه ھا

ز يشت خود و خانواده به چيجز مع.  داشته و دارندیك برداشت ابزارين ي اسالم از دینست كه علمايت اياما واقع

ْز غالبا ي قرار داد كه آنان نءد استثناي را بایسنو عه ياما تعداد انگشت شماری از علمای ش. ده انديشينديفراتر از آن ن

 شان ھمواره از مردم ینيه دگاي مكرم با استفاده از جایعلما. ه رانده شده انديگر به حاشي دیر علمايبه چوب تكف

 یت مردم از نظر خود آنان بي و ھدايیكه راھنمايدر حال. سته اندي بزرگ شده و زیاز گرفته اند و با باج خواھيامت

گاه ين متعصب جايمنؤ و مین نزد مردم عاديج قرائت انحصاری از دياما آنان با ترو.  استیوياجر و مزد دن

  . مه كرده انديخودشان را ب

ز مقدس اند و چون يكنند كه خودشان ني، چون با متون مقدس سر و كار دارند احساس می اسالم به گفته بزرگیاعلم

  . ندارد و مردم واجب االطاعه اندیم مقدس آنان راھي معاف بوده، نقد در حریت اجتماعيمقدس اند از كار و فعال

 است و در یك امر بشرين يافت ديرند كه روند درك و دريد بپذيآنان با.  آغاز كرد یني دید از علماين را باي نقد د

  . كرم را بكشندی دارند كه جرم اشتباھات عالمانه علمایمردم چه گناھ. ار فراوان استيآن امكان خطا و اشتباه بس

ن ي بتواند مطابق شان خود، دی است تا ھر كسینيزم دي، قبول پلورالیني درد جامعه ما و راه عبور از بحران دیدوا

ات ي به جدول ضرب شكیچ ربطي است و ھیك امر شخصيمان يگر اياز طرف د. نديرا فھم كنند و به آن عمل نما

  . اعالم نداردیعلما

 مردم حكومت كرده اند و با تعجب ۀدين بر دل و دي اعالم با نام دی از علمایانست كه ھمواره عده يت تلخ اي اما واقع

شد و كوخ ھا ي اسالم بوده است و گر نه از رنج مردم كاخھا بنا نمیت ھايقع كه سخن نگفته اند وایزياز تنھا چ

  . گشتیفراوان نم

زد كه با علم اسالم و به نام عالم ي میْنا با استخوان شتر اول به فرق آنانئبود مطمي امروز زنده میاگر ابوذر غفار

 ) یعه و سنيش(  اسالم یه علمايليسلسله جل. د خود ساخته انی زندگی براین زده و آن را ابزاريشه ديشه به رين تيد

آداب ، نوع پوشش لباس . ك طبقه عمل نموده اندي به صورت یاسي سی از نظر اجتماع )جز نوادر ( خ يدر طول تار

  . برخوردار بوده اندیازات خاصين طبقه ھمواره از امتيا.  داشته اندیْبا واحدالشكلي تقریو تبارز اجتماع

جز تعداد . ( ن آنان بوده انديه گر اعمال ننگيه خدا خوانده و توجي كنار پادشاھان نشسته و آنھا را سا فقھا ھمواره در

ن ، سنت را يه گر سنت بوده و ضمن دفاع از دين طبقه ھمواره توجيا) . ی مبارز و انقالبی از علمایانگشت شمار

از ...  و یشي ، كج اندی ، كفرورزطبه نام التقاشه يز ھمي نیني اصالح طلبانه دیحركت ھا.  كرده اندیز پاسدارين

  .ه آنان مورد حمله قرار گرفته استيناح

 آن رشد كرده ۀي با قدرت داشته و در سایوند ناگسستنيھمواره پ) جز نوادر ( ین است كه طبقه روحاني ای نكته اساس

از  (ك طبقه مصرف كننده يره به عنوان  ثمر بخش نكرده بلكه ھموایت اقتصاديچگاه مبادرت به فعالين طبقه ھيا. اند
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 ممتاز یگاه اجتماعيك پاي واجد  )ْو حتا شرعا ( ْاما آنان خود را قانونا . امرار معاش كرده اند) دست رنج مردم 

ز شركت در قدرت باعث شده است ي ھا و نیاز طلبين امتيچن. كنندي كرده و می احساس برتریدانسته و از مردم عاد

ن به عنوان ي باز بمانند و ھمواره از مذھب و د،ن استيج عاشقانه و صادقانه ديھمانا تروکه  شان یكه از كار اصل

  . ندي بھره بجویاسي س- ی موقف اجتماعیه ھايت پاي تثبیك ابزار براي

  

  :يادداشت

 آفتاب  صاحب نشريه٢٠٠۵ در کابل الی اواسط سال  ھنگاميکه"مھدوی"نبشته ای را که از نظر تان گذشت، آقای 

نشر اين نوشته از طرف اجاره داران دين وداعيان اسالم سياسی در کابل غير . بود، برای نخستين بار به نشر رسيد

اداره . قابل تحمل تشخيص داده شده، در اسرع وقت ممکن نويسنده را به زندان انداخته وخواستار اعدام وی گرديدند

 وترقی پسندانۀ مردم سراسر جھان ناگزير شد، آقای مھدوی را از مستعمراتی کرزی زير فشار افکار آزاديخواھانه

  .زندان رھا ودر عمل ايشان را به خارج از افغانستان تبعيد نمايد
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