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 Ideological مسايل ايدولوژيک

  
  .آزاد ل
 ٢٠١٣ دسمبر ١۶

 

  ؟ عالمان دين،ۀدر حاشي
٢ 

 ت آلت دست استـفـه صـنـدا دشـست خـريـدي

 سته ستآه نشـنـن دشـای وطــنـوی ابـلـھـدر پ

  تزويرۀخانـمـه به خـوستـيـت  که پــخ اســيـش

 از خون جوانان وطن سر خوش و مست است

   واقعی  از اسالم ناب محمدیۀچھر

 

چشم ) عرب (ۀ کلمهھای بنده اگر ب مايند در ھر قسمت از  نوشتهانندگان ارجمند و گرامی  توجه فرخو(: توضيح الزم

 دارند  نه خلق  محروم  ی قدرت طلب  و انسان کش عرب مفھوموحشی ھارا  ھمان  نآافتد با بزرگواری خود   شان می

 ؟!!)ھای عربی  وستمکش  سر زمين

ھب در زندگی مردمان به اشکال  مختلف تأثير گذار نبوده است و به  دين و مذۀای به انداز ھيچ پديده(در طول تاريخ 

دين .) لتين و يا آفات طبيعی بوده است وھای د گھب اضافه تر از جنھا قربانيان دين و مذ ان پيمانه  در زندگی انسانھم

 .ھای سياسی  استعماری و  کشتار ضعيفان گرديده است تسلط  نيروترديده  باعث تقويگنوع آزاری  و مذھب سبب ھم

ر  آيد و ھمچنان فشا کر ھای بنياد گذاران آن دين به وجود میادی که به اثر تبليغات نوکر و چااديان نيروی خود را از افر



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 .گيرد  می،سازد ھا را مجبور به گرايش  اجباری می و تھديد مردم توسط قانونمندی ھای دينی که آن

خاص به طرج  او گرويدند پا به اسالم در قرن ششم ميالدی  به ابتکار محمد و ايمان اشخاصی که روی ملحوظات 

 . وجود گذاشتۀصعر

در مدينه و جمع آوری يک تعداد او باش و دزدان به نام انصار با اسالم از بدو پيدايش مخصوصاً در زمان قدرت يافتن 

 جزيه و دارائی ،يمهم و محمد ايمان بياوريد ؟؟ يا جريا به اسال: يک طرح جديد  در مقابل مردم مخصوصاً با شعار ھای

گسترش و تسلط  ؟!!!!زيم که آماده باشيد که سر ھای تان را از بدن جدا سا را به اسالم بدھيد و يا ھم اين ھا و شرف تان

 .خود را شکل قانونی و مقدس داد

فت گروه ھای دنباله رو دست گره که قدرت سياسی را ب روی ھمين بر تر نگری  دين اسالم امروز در ھر کشوری

ھای انسانی فعاليت و روشنفکران و انديشمندان آن  م انديشه ضد تماه واپسگرا و فاسد با فريب و نيرنگ ب،خشک مغز

 سنت محمدی چپاول و غارت شده ۀھا بر پاي دارائی ھای آن  نموده و يا ھم به زندانھا افگندند وانبارا يا تيرزمين ھا رسر

 . يکه تاز ميدان گرديده اند،ومسلمانھا

ھنگ انسانی و عدالت خواھی خواھند فر باشد  و عالمان دين می اسالم با شدت با فرھنگ انسانی معاصر در تضاد می

يانه را با ساير ھای آشتی جو ی انجام شود و با اين جھالت مطروحه راهمنشی در چار چوب اصول و احکام اسالمو آزاد 

وحی   منطقی و خرد گرايانه با گفتار مقدس و،ھای زندگی که واقعيت ھنگ ھا بر روی خود بسته است برای اينفر

 .آسمانی و الھام و ساير خرافات مطرو حه ھمخوانی ندارد

مت گذاری  اين نوکران عرب و عالمان دين را در  ھای اين دين مقدس و آسمانی و خدصورت برويم و طرحبه ھر 

  :يند گو  میه خدا چۀببينيم  در بارمطالعه نموده، بعضی موارد 

 خونريز بوده و از  بوی خون و يند که خدای اسالم خونخوار وگو  عربی میۀالی چند کلمه آنھا با وضاحت در الب

 ھمیگھا را سخت در عذاب ن  داشته و آنبا بنده ھای که خودش خلق نموده دشمنی. ھا خوشش می آيد  بدن انسانۀختسو

 ندگيرد  و اگر  بندگانش مکر و حيله نمود و خواست  شان انتقام می»؟!!گناھان« از ،سوزاند و لذت ميبرد می. دارد

داند که کسی ديگر در مقابلش   خود را بھترين مکار ھا مینمايد و د خداوند بالمقابل  مکاری مینخداوند را فريب دھ

کند و زمانی ھم که    به دشمنان محمد دعای بد میبه مانند انسانھای ناتوان و عاجزتواند ايستادگی نمايد و گاھی ھم  نمی

ل قبول و باور بسان است  و بايد برای مسلمين قاآحيث امر هللا  که باورش من گويد با وجودی ی را میئبعضی چيز ھا

 .فش را باور نمايندخورد تا حر اوند به بندگان خود قسم میباشد اما ھمين خد

و ھمين پروردگار و خالق جھان  با قدرتی که دارد در مواقع ضرورت محمد پيامبرش از آتاق خواب و حرمسرای او 

 ؟؟!!!!دارد که با کدام خانمش بخوابد  کشد و مشخص می سر می

و در عين حال وار خطا ،  غير عادل، بادادن نام ھای متضاد مختلف  به خدا از او موجود خونخواراين عالمان دين 

سيم نموده اند   او را  قسمی به رخ مردم می کشند که  آن موجود توانا و قادر به ھمه چيز بوده ولی بيچاره و ناتوان تر

 .ش کامل می گردد لذتھاختن خون و استشمام بوی آنبانی بندگانش لذت و از ري و از قرمی باشد بير حم  و خونخوار

باشد که به خدا نزديکتر از ھمه بوده و  شان از ھمين عالمان  دين میمطلق و تنھا راه نجات بندگان پابندی  و اطاعت 

 ؟؟!!دانند ھمين و بس   کار را میۀچار

ھا از بدن  اند  با  جدانمودن سر آن نگ آوردهن خود را به چا قدرت طلب در ھر شرايطی که مخالفمسلمانھای بنياد گرا و

 .نام او خونش ريخته شده  استه تر ببيند و خوشنود شود  که موجودی در راه او ب تا هللا بزرگ. گو يند   می هللا اکبرشان

 يان دارد وبوده و از صدر اسالم تا امروز جرتوان کرد اما حقيت کامل  اين عملی است که حتی تصورش را ھم نمی

 يع آن عملی میجمان ھدايات را خونين تر به شکل ف ھ،چون احکام و ھدايات دين اسالم با خون نوشته شده دنباله روان
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ن از ھمه ه ھای گوشت بيچارگان و مظلوماچاری پارحھا  قدم را پيشتر گذاشته و با بم ھای انت د  و گروه ديگر از آنندار

خدای معرفی داشتگی اسالم  !! ته باشند زلتی نزد خدا داشنيشتر مقام و مدارند تا ب تاب میخبر را به ھوا پر جا بی

را خيلی دوست …  ستم و ، مظلومان و اسير شدگان در پنجه ھای خانمانسوز فقر،بانی انسان مخصوصاً بی پناھانقر

ن شود و ي از قبل تعينوشتش سرۀنام انسان خلق کند  و ھمه که خالقی چيزی را ب و تعجب بر انگيز نخواھد بود اين دارد

ه شود از قبل معين و مشخص شده است و  بعداً ب اش حساب می کرد او در دوران مدت زمانی که به نام زندگی ھر عمل

نھم نه به شکل عادی ؟ بلکه بايد زبح شود و آيزند ؟ امر کند که خونش را بر. قام کشد   از او ات،نام گمراھی فرد مذکور

 آخر  چرا ؟؟. ودی پروردگار خالق عالم شودنو شخب يده گردد تا سبگلويش بر

توان  در ضمير وحشيان خونخوار رھبران دينی و مذھبی در زمان قدرت داشتن شان   اين کار ھای هللا اسالم را می

 ؟؟) اگر چنين موجودی باشد (ورنه خدای رووف و مھربان از چنين وحشت و  خونريزی نفرت دارد !!!! مشاھده نمود 

 يند برای خود ھم رسالتی مشخص نموده اند و در مجالس و اجتماعات چنان وانمود میوگ ا که خود را عالم دين میھ اين

 .باشد می... و  ستی رسالت مھم  ھدايت مردم به خدا پباشند و آن کنند که  مجبور و مکلف به انجام اين رسالت می

 مسلمانھای جھان  در پابندی بر مقررات اسالمی  پا فشاری اين مال گک ھای وطنی سعی زياد دارند تا بيشتر از ديگر

باشد   ق میح هد بھتر از ديگران است  نه تنھا بھتر بلکه بنکن  پيشنھاد میآنھانموده و ادعا دارند که راه و روشی را که 

 . گردد که مشکل اساسی و مھم از ھمين نکته آغاز می

 وباله ھای عرب سؤاالتی پيش می آيد که جنابان شان بايد جوابگو باشند ز  ھمچو مقام و رسالتی برای اين موقتیبا قبول

تشريح دارند که آنھا از طرف کدام مرجع علمی انسانی و قانونی و يا غير انسانی مفتخر به  داشتن ھمچو لقبی گرديده و 

لی گری و طالبی را پشت عربی ياد داشتن ؟ ريش طويل گذاشتن؟ دوره ھای چ معيار اين افتخار بخشيدن ھا چيست ؟؟

و  . ای. آی. سی، بودن ؟ در خدمت واواک. آی. اس.ھای استخباراتی آی سر گذاشتن؟ نوکر عرب بودن ؟ اسير دام شبکه

و بی وجدان بودن   خاين، مرتجع، بی شخصيت،ھويت چه بیکه يک پار مدتی را سپری نمودن ؟ و يا ھم اين ۶. آی. ام

 بايد توضيح بدارند ھمين موضوعات است  تا  ھمه بفھمند ؟؟چرا نفھمند ؟؟؟؟؟؟ اولين موردی را که جنابان 

 دانند ؟؟ ھا خود را مکلف به اجرای آن می  و چه وقت به آنھا موکول شده  که آنه ھمچنان ادای اين رسالت از طرف کو

اند  ه از پدران به ارث بردهھای جاسوسی ؟؟ پول ريختن استعمار به دھن ھای کثيف شان ؟؟ و يا ھم عادتی ک ھمين شبکه

 ؟؟

چون  .يند در ھمان مورد ھم صحبت خواھيم داشتوظايف و رسالت خود بنويسند و بگو  و حال آنھا ھر چه در باره خود

ت به خواب غفلت و خوشباوری فرو رفته بيدار شده  سال اس١۴٠٠خواھم حقايق روشن گرديده و اين ملتی که  فقط می

  . خود تصميم گير باشنديش،  بلند و در امور عقلی و عملی خورا ی شانئو فرياد حق گو

ی خود را بار دوش  مردم خوش باور ما ئخواھند با حرافی و چرند گو  تنبل و بيکاره بوده و فقط می،خور اين قشر مفت

ھا  الطبيعی به آنء اجتماعی  و يا ھم نيروی ماورادانم ھيچ مرجع تا آنجا که من می .ساخته  و مورد تکريم شان ھم باشند

 .اين مقام و منزلت عالم بودن را نداده است

ھا در جوامع مختلف مخصوصاً کشور ما  اعتقادات و باور ھای خرافی انسان،  خوشباوری،ھا فقط از ساده دلی آن

ز قول خدا  يعنی ا!! ھمت به خدا تحتی . زنند ھا برای رسيدن به مقصود مادی به ھر کاری دست می استفاده نموده اند آن

 چنين ھداياتی برای ھيچ کسی نداده است يک خدا باور راستين می شناسدی را که ئکه خدا آن خدا در حالی. گو يند می

ن و آيات آ چرا ؟؟ البه الی قر،سازند ھا ساختارش را مجسم می ی که آنئ خدا، خدای اديان ابراھيمی،اما خدای اسالم

؟؟  اما علمای دين اسالم  تا ضرورت مالی و قدرت طلبی  !!!دن زدن و کشتار مبارکش پر است از امر و ھدايت به گر

 صلح و عدالت ، برابری،ط سعی دارند نشان دھند  که اسالم دين برادریفقگويند   ين آيات چيزی نمیااحساس نکنند از
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 است ؟؟

انشمندان اسالمی  که در يک مقطع ياد آوری از د) عيبش چو بگفتی ھنرش نيز بگو (ۀدازم به پيروی از مقولحال می پر

 .مشخص از فھم و دانش پی بردند که اين دين اسالم  خرافه است

ھا در اسالم مؤثر بودند يا  ی که در گسترش اين رشتهئبسياری از مھمترين سر کرده ھای فلسفه و دانش اسالمی و يا آنھا

 متوسط  مخالفت می ۀابتدائی و رشد اسالم در دورکه با طرز تفکر اسالم قديم و  در اساس مسلمان نبودند و يا اين

 :دارم ھا بسنده می فقط با ذکر چند نفر از آن. ورزيدند

 .جمه کرد او مسيحی بود يونان را به عربی ترۀ که فلسفیمھمترين شخص) ٨٧٣ - ٨٠٩ (حنان بن اسحاق

 نثر عربی بود به دين ۀينندآفرد و گردانکه متون زبان پھلوی را به عربی بر) ميالدی٧۵٧در گذشته سال (ابن مقفع

  نگارش در آورده استۀمانوی گرايش داشت و نوشتاری در جمله به قرآن به رشت

 بود و  دشمنطبيب مشھور که دانشمند اسالمی به شمار رفته است با کليه اصول و احکام  اسالميای رازی محمد بن زکر

 )  او عليحده بايد نوشتۀردر با( حتی پيامبری محمد بن عبدهللا را انکار کرد 

در بغداد معلوم شد که او در کتابش ١٢٨۴ و در سال) آزمون سه مذھب(نام ه  کتابی نوشت ب ابن کمونهشخصی به نام 

 .پيامبری محمد را رد نموده است

 .دساننابن کمونه حمله و اورا به قنل بر ۀين موضوع شورش نمودند و قصد نمودند به خانامردم پس از آگاھی از 

کمونه سپس ابن .  ابن  کمونه را صادر نمود  آتش زدنفت و قاضی محل به امر امير اسالم حکم بهشورش مردم باال گر

لتی ی که فرزندش در يکی از ادارات دوئشيده شده بود قرار دادند و او را به حله يعنی جارا در صندوقی که با چرم پو

 نمودنداعدام کرد برده و  کار می

اسالم و (کتابی زير نام  ١٩٢۵ مشھور اسالمی االزھر در قاھره در سال مرکز مذھبی يکی از شيوخ اقدالرزبعلی ع

او عقيده داشت که مذھب و سياست بايد از ھمديگر جدا باشند که با مخالفت شيوخ ديگر  مواجه . نوشت) اصول حکومت

 ج و ھيچ نوع شغلی برايش داده نشد اخراآالزھرشد و او را بعد از محکمه به بی دينی محکوم نموده و از 

 که به معتقدات  طه حسين  االزھر که در فرانسه تحصيل کرده بود دانشمندی بود به نام ھایيکی ديگر از تحصيلکرده

يد پيدا نموده بود  و بعد از باز گشت از فرانسه به مصر به انتقاد اسالم پرداخت و مجبور شد که از تمام مذھبی ترد

  دھدءش استعفامشاغل دولتی ا

اھيم تنھا اشاره به نام ھای ابر: (که  نام شعر و شاعری پيش از اسالم  نگاشته است اينه چيزی جالبتر که او در کتابش ب

 .)اند و اسماعيل در قرآن کافی نيست ثابت کند که اين دو در تاريخ وجود داشته

پيش  ١٩۶٧در اپريل سال) نده ھای تاريخی انتقال داده شوندا باز مۀ موميائی شده ای که بايد به موزۀعقيد( مقاله ۀنويسند 

ستار ھای ا بود که با دو تن از وير ابراھيم خالص)جياش الشب( نظامی ۀ اعراب و اسرائيل در مجلۀاز جنگ شش روز

 .مجله در دادگاه نظامی محکمه و به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم شدند

 طرز تفکر دين و ۀدست به نوشتار قابل توجھی در بار) صادق العزم(ه نام انشمند اھل سوريه بيک د١٩۶٩در سال 

او . فتگر فلسفه دکتورا ۀ رشتاو در دانشگاه امريکائی بيروت تحصيل نموده و بعد آن ھم از دانشگاه  ييل در. مذھب زد 

 سياسی فاميلش در سوريه ذوخاطر نفه  نمود و در بيروت به محاکمه کشانيده شد و بیاز اسالم و مذھب انتقادات شديد

 .فتبرائت گر

باشد او سعی نمود از نقش قرآن به عنوان يکی از   می)محمود محمد طه(يکی ديگر از داشنمندان الھيات سودان به نام 

کرد وقت آن رسيده که قوانين جديدی که بھتر بتواند پاسخگوی نياز مندی ھای  او فکر می. منابع حقوق و قانون بکاھد 

  به وجود آيد،ر قرن بيستم باشدمردم د
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طوم افکار و بنياد نھاد مقامات دينی و مذھبی خر)  برادران جمھوريخواه( افکار خود سازمانی ر ا به نام او برای انتشار

 آثارش را به ۀ ھماو را به کفر و بيدينی متھم نمودند و به دنبال تکفير نمودن او١٩۶٨عقايد طه را رد کرده  و در سال 

 ٧۶و سر انجام او را دو باره محاکمه نموده و در سن   سال از مرگ فرار نمايد١٨ ولی او موفق شد برای شيدندآتش ک

 د دار آويختنطوم جلو چشم مردم به در خر١٩٨۵سالگی در سال

  مورد ١٠٩۶ يعت و قوانين اسالمی را در سالضمن نگارش نوشتاری شر )نور فروج(يک قاضی اھل قاھره به نام  

تماعات جخواند که برای ا) یئ زندگی قبيله ۀتجاعی دورای از قوانين و مقررات ار مجموعه(ھا را  اد قرار داد و آنانتق

 ) خالی ھستند،کنونی از  شايستگی بايسته

چاپ و  ) يعتانکار شر( جزوه  ای را زير نام ) فرج فدا( مصری به نام ۀيک حقوقدان و نويسند١٩٨۶ ھمچنين در سال

ھبی که جکومت ھای مدرن به آن ساسی غير مذ ااسالم قادر نيست به ايجاد قوانين(که  او با توجه به اين. منتشر کرد 

 و جدائی دين و حکومت را مورد بحث قرار داد) نياز دارند بپردازد

الم ترجمه  ساير  زبانھای دنيای اس اردو و و فارسی،کیزبانھای تراين نوشتار جنجالی آنچنان موفقيت آميز بود که به  

 شد

 دانشمند و به باال ترين مدارج تحصيلی مفتخر ،ھا   محقق ھای  ساده و چلی گک نبودند تمام آن اين بزرگ مردان آدم

وجدان و برداشت شان از دين مخصوصاً اسالم  به آنھا اجازه داد تا شرافتمندانه ،  فھم،ی رسيدند که علمئبودند و در جا

د ي چرا اين عالمان دين در کشور ما ھنوز ھم دو دسته به اين لقب چسپيده اند ؟؟؟؟ چون عوااما!! افکار خود را بنويسند 

 نا مقدس يعنی گمراھی مردم خود را  چسپانيده و ھر ۀين وظيفا دررود و دوست دارند به ھر شکل ممکن شان از بين می

 زنند ؟؟ طرفی دست و پا می

 شان تشويق و ۀاز وظايف عمد اند  آگاھی مردم نيست بلکه   قرار دادهاين عالمان دين وطنی وظايفی که در مقابل خود

فقر و ناتوانی ،  مردم به احترام و باعزت داشتن خود شان و  صبر و استقامت در مقابل ظلم و ستمۀيت عامنجلب ذھ

ھا  دھند تا آن میھا را تسکين  آن آنرتی از قشد و با استناد و تالوت صد ھا آيبا ی میئ  مريضی و بی دوا،اقتصادی

پيروی مردم از شاھان و . ھای اصلی اين ھمه بد بختی ھای جامعه نشده و در فکر مبارزه عليه آن نباشند متوجه علت

 . شان را نيز خواھان اندحۀسالطين مستبد و تعميل اوامر و قانونمندی ھای مطرو

و خطبه به   ظاھر شاه اطاعت مردم را خواھان شدند-ھمين بی وجدانھا به نام عالم دين در چوکات اسالمی  به نادر شاه 

، ا تالوت ھمان آيات قرآن به داوود ب١٣۵٢ سر طان ٢۶نام المتوکل علی هللا محمد ظاھر شاه خواندند ودر روز پنجشنبه 

زی  و کر، مال محمد عمر بر ھان الدين ربانی،صبغت هللا مجددی، نجيب، ببرک،  حفيظ هللا امين،در سالھای بعد ترکی

نام اولی االمر قدرت دولتی را ه حال ھموطنان قضاوت نمايند که آيا اين کسانی که ب!! ھمين خطبه را جاری نمودند 

شان بر اساس ھمين فتوای  ۀکنم فرق نيست چون ھم  ؟؟ فکر میهشان از ديد اسالمی فرقی است يا نتصاحب نمودند بين 

 .ندعالمان دين و مال صاحبان ما بر   قدرت تکيه زد

سيدن اين ھمه چرا ھا ت  پرأدر روان ھموطنان شريف ما نفوذ نموده اند  که کسی  جرای اين عالمان دينی ما به اندازه 

و سياسی   اجتماعی،عالمان اسالمی در کشور ما چنان آلوده و دست نشانده و ضديت با دانش و فرھنگ انسانی .را ندارد

شود و اين ريش  که دانش و علم سبب رشد فکری مردم می خاطر اينه ل شد  بتوان به آن حد و مرزی  قاي نمی داشته که

سعی در نگھداشتن فکری مردم در چھار ديواری باور   نوکر شيخک ھای عرب و استعمار جھانی،داران بی فر ھنگ

 .باشد سانيدن شان از جزا ھای گوناگون می دينی و تره ئیھای خشک و افسان

 ادامه دارد


