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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
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 Political سياسی

  

 سيدھاشم سديـد

  ٢٠١١ سپتمبر ٠٣

  

  جامعۀ دينی ما

  !دچار فقدان فرھنگ گفت و گوی سالم است
  

 را قبل از اين که به اصل مسأله مقاله. را نوشتم"  سنگسار در اسالممشروعيت "کم و بيش ھفت ماه قبل مقالۀ

  : بپردازم با اين عبارات آغاز نموده بودم

انسان ھا، خواه مسلمان و   طالبان در قندوز برای خيلی ازۀوسيله خبر سنگسار صديقه و خيام، دو جوان افغانی، ب"

ز کشور ھای اسالمی، عمل ناانسانی چيز نوی در برخی ا خواه غير مسلمان، بسيار تکان دھنده بود؛ اگر چه چنين

   .  از جمله کشور ما، نيست

پيشينۀ حکم سنگسار و اين که  اين قلم ضمن اين که اين عمل را شديداً تقبيح و محکوم می کند، می خواھد در مورد

  ."بيان کند چنين حکمی در اسالم وجود دارد يا نه،  چند نکتۀ را

وشته ھائی از اين دست، که پرداختن و توضيح و تکثير آن ھا ھمانگونه که انتظار می رفت اين نوشته مانند سائر ن

در جامعۀ ما خيلی ھا ضروری و وظيفۀ ھمه روشنفکران می باشد، نه انعکاسی در جامعۀ روشنفکری ما يافت و نه 

نام روشنفکر و روشنگر مسؤول در برابر چنين ديدگاه ھای نادرست و مخرب، و ه کسی، به غير از يکی دونفر، ب

  . رابر چنين اعمال غير انسانی طالب وحشی واکنشی نشان داددر ب

انتظار می رفت که قلم ھائی در راستای تبيين سستی، بيھودگی و وحشيانه بودن چنين انديشه ھا و چنين اباطيلی 

 در نام اديان آسمانی، و خرافاتی که گلوی روح و روان و انديشۀ مردم ما راه برخاسته از اباطيلی پيشتر از آن ب

چنبره آھنين و ھيوالئی خويش در عصری که دو ـ سه قرن از عصر روشنگری می گذرد می فشارد و می آزارد، با 

ه گويا قرعه ب...  صرير بلند، معترض و رسا گوش ھای بسته و نيمه بسته را باز خواھند کرد، اما دردا و دريغا که 

  .يده است افت."آزاد ل" و "سديد"نام دو ـ سه تا ديوانۀ مانند 
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تنھا صدائی که در اين خصوص بلند شد، مانند ھميشه و آنھم بعد از شش و نيم ماه خاموشی صدائی خشک و خشن و 

 مقاله را با تمام مطالب آن گذاشته ۀ که ھم"عبدالکريم فاريابی"نام ه عاری از ادب و خالی از منطق شخصی بود ب

  ! آنھم با چه زبان، چه مثال ھا و در چه يک سايتیتنھا به دفاع از آن عمل حيوانی طالب پرداخته و 

ابون ھم دلی را که سياه شد، نمی توان سفيد کرد، و بی راھی را که به بيراھه سکه با صد ھزار من اگر چه می دانم 

 وظيفه و مسؤوليت برای خود می دانم، شيراز رندرفت، نمی توان به راه آورد، ولی از آن جا که گفتن را به قول 

  !  و امثالھم باشد و به گوش آن ھا ھم فرو نرود"فاريابی و غفوری" گويم و می نويسم، حتی اگر برای جناب می

ی از ئمقالۀ من يک مقالۀ تحقيقی بود، با مثال ھا. من در مورد سائر حرف ھای منتقد آن مقالۀ خويش بحث نمی کنم

 اديان سامی قبل از آن و انتظار می رفت که جناب قرآن و با ارائۀ چند حديث و حقايق تاريخی از کتب اسالمی و

 ھای قرآنی و اين که آيا آنچه را من به تاحاديث و آن آيشان در مورد واقعيت تاريخی سنگسار و در بارۀ آن  

.  واقعيت دينی داشته بود يا نه چيزی بنويسند،عنوان مدرک و سند در مورد احکام سنگسار ارائه و بيان داشته بودم

رست بوده اند بنويسند درست است و اگر ھم نادرست بوده اند و واقعيت دينی نداشته بودند يا نداشته اند باز ھم اگر د

بنويسند که به چه دليلی درست نبوده اند و صحت و واقعيت دينی نداشته اند، داليل مستند و تاريخی و مستدل ارائه 

  . می کردند

مند به دانستن ه در آن مورد بحث کنند، نمی خواھند ميليون ھا انسان عالقنمی خواھند . خوب، اختيار از ايشان بود

داليل دينی ـ تاريخی اصل سنگسار را با استدالل و منطق و زبان يک انسان ملبس با اخالق دينی و يک انسان آگاه 

 ـ چون از اين عمل ما اين اجازه را بدھند کهه از دين منور بسازند، نکنند و نخواھند، ولی در مورد عمل طالب ب

 شمشير زنگ گرفتۀ قلم و سپر زشت ،طالب دفاع می کنند ـ نظر ايشان را که ھمواره به عنوان نائح و مدافع دين

  :  روی بدانديشی و توھين و ناسزا را بلند می کنند بافروتنی جويا شويم که

داليل سنگسار قبول کنيم و فرض کنيم، تکرار می کنم، فرض کنيم که حرف شما را برای يک لحظه در مورد 

حق ... نام رسم و رواج يا سنت و غيرت وه نام دين يا به يم که طالب در مورد سنگسار اين فرد يا آن شخص بئبگو

بی خبر از خود و از دنيا و عقبا را، ۀ داشت و حق دارد به چنين کاری دست بزند، آيا فرستادن يک دختر شش سال

...  و زندگی و خدا و پيامبر و امريکا و کرزی و کفر و دين و و جنت و دوزخ و بی خبر از آسمان و زمين و مرگ

وسيلۀ شخص درنده خو و ناانسانی منفجر می شود ه از راه دور و ب" ريموت کنترول "را با واسکت انتحاری که با

  يد؟ و او از اينکه آن واسکت منفجر می شود و او می ميرد ھم بی خبر است ھم عمل اسالمی می دان

از شما خواھش می کنم که يکبار پارچه ھای گوشت و پوست و استخوان و رگ و پی آن دخترک شش ساله را، 

دست و پای و سر و گردن و گوش و سينه و شانۀ وی را که در اثر انديشه و عمل وحشيانۀ طالب در اطراف محل 

 نزد خود مجسم کنيد و فکر ،اگنده شده استانفجار در جمع ده ھا جسد تکه پاره شدۀ انسان ھای بی خبر ديگری پر

چون ! آيا بازھم اين عمل را انسانی و اسالمی و اخالقی می خوانيد؟ حتماً . کنيد که ھمين دخترک دختر شما است

! جناب شما قصد داريد به ھر شکل و به ھر نامی که شده از طالب و از اسالم چه طالبی و چه غيرطالبی دفاع کنيد

نام دين انجام می شود نمی خواھيد ببينيد، زيرا با تن دادن به اين چنين بدی ھا ھم ه شما ھيچ امر ناشايستی را که ب

!! دختر شش ساله ھم در نظر شما و از ديد اسالم ديگر کودک نيست. آبروی شما بر باد می رود و ھم آبروی دين

  !!يه می شودباالخره نظر شما از کجا و از کی مايه می گيرد و تغذ

ظفين دولتی پسرکی يازده ساله ای را که ملبس به واسکت انتحاری بود وپيش خبری پخش شد که مسه ـ چھار روز 

اگر شما در گذشته به اخبار توجه نموده باشيد و وجدان تان مانند وجدان ھمپالکی . در شھر قندھار دستگير کردند
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در ... اند يا در دامن ايران و يا در درون دولت موجود در دامن امريکا و ھای تان که فعالً يا در دامن پاکستان افتاده 

خواب ناز قرار نداشته باشد، اعتراف خواھيد کرد که قضيۀ آن دخترک شش ساله و اين پسرک يازده ساله دو قضيۀ 

  .  منحصر به فرد در کشور ما نبوده است

کشور ھای ديگر از جمله در درون خود پاکستان ھم داليل آيا انفجارات متعدد در مساجد چه در کشور ما و چه در 

آيا اين ھم وظيفۀ شرعی ـ اسالمی شما ھا است ! شرعی ـ اسالمی دارند؟ چرا شما ھا در اين موارد سکوت می کنيد؟

که در برابر چنين اعمال زشت، غيرانسانی خاموشی اختيار کنيد؟ می خواستم در کنار کلمات زشت و غيرانسانی 

ی و گناھان شما ھا مرا چنان منفعل کرد ئی گناھی حيوانات در برابر درندخوحيوانی را ھم اضافه کنم، ولی بکلمۀ 

  ! که زبان و قلمم را از کار انداخت و يارای نوشتن اين کلمه را از من سلب نمود

ار را صرف به سبب اين که آيا واقعاً خدا انجام چنين اعمال زشتی را توصيه نموده و روا دانسته است؟ آيا شما اين ک

گويا حکم خدا چنين رفته است ـ ولو ھمه کارھای عاملين آن مخالف شرع باشد تنھا به دليل اين که کلمه می خوانند و 

شانی بر زمين می سايند و از اسالم حرف می زنند و مدعی دين ھستند ـ اسالمی می دانيد؟ چرا در چنين مواردی يپ

  يد؟ سکوت می کنيد و لب می بند

که ده ھا مريضی که اصالً با جنگ و حکومت و کرزی و ربانی و  مگر شما انفجار بم در درون شفاخانه را، جائی

که ده ھا طفل و کودک و زن و مرد  ھيچ سر و کاری ندارند، جائی... مجددی و اردو و پوليس و سياست و امريکا و

ی و شرعی می دانيد؟ اگر خدا چنين حکمی نموده است، جوان و پير برای معالجه شدن استراحت نموده اند، اسالم

  ی مھربان، يا خدای نامھربان؟؟ ئتعريف کرد؟؟ خدااين خدا را چگونه بايد 

به نظر شما يک دادستان داد کی را از . يعنی دادستان است" المنتقم "گفته می شود که يکی از اسماء الحسنی خداوند

من با اندک ھوشی که داريم اين است که اين داد بايد از شما  و رفقای شما، به کی بايد بستاند؟  انتظار من و امثال 

شمول رفقای خلقی و پرچمی تان، که بيشتر از سی سال است ملتی را با انديشه ھای افراطی و با اعمال ضدانسانی 

ھا نمازگزار بی غرض و تان به خون نشانده ايد گرفته شود نه از آن دخترک شش ساله يا آن طفلک يازده ساله و ده 

بی گناه در مساجد و ده ھا بيمار نيازمند مداوا و مراقبت در بيمارستان ھا و صدھا رھگذر در راه و بازار و موتر و 

اين اعمال ناروا نه کار خدا است و نه از خواست خدا مايه می گيرد، بلکه از بيداد و وحشت و تعصب ...! دکان و 

  !!خدا را نبايد مانند انسان چنين تشنه به خون معرفی کرد! خيزدشما و ھمفکران شما  بر می 

يد يا چيزی نمی نويسيد؟ يا چنين است که در چنين مواردی مانند آن قاضی رشوه ئچيزی نمی گوچرا در اين موارد 

  !خورده است؟" گاو زرد"را " لنگی ابريشمی "خوار با سکوت خويش حالی می سازيد که

کنم درلوگر بود ـ طالب حملۀ انتحاری کرد کدام امريکائی يا  آيا درشفاخانه ای که ـ فکرمیجنگد؟  طالب با کی می

بستر و موجود بود؟ فرض کنيم که يک يا دو پوليس و صاحب منصب يا کارمند دولت ... کدام انگليسی و روسی و

خاطر يک پوليس و يک ه  که بدر شفاخانه يا مسجدی وجود داشته باشد، آيا اين کار درست و انسانی و اسالمی است

 دولت يا يک ترجمان ده ھا انسان بيگناه را با قساوت و بی رحمی به وضع فجيع به کام مرگ بفرستيد و ده ھا أمورم

  ... فاميل را به ماتم بنشانيد و ده ھا طفل و کودک را يتيم بسازيد؟ يا 

ا می دانيد، ولی باجود اين در درون شفاخانه ای شما و طالب ھم اينر. نيروھای خارجی ھمه از خود شفاخانه دارند

  ! که مردمان ملکی و بيمار بستر ھستند حملۀ انتحاری می کنيد

اگر مسلمانی ھمين باشد که شما داريد، من آن را به شما ھا ! واه به اين مسلمانی، و واه به اين اسالمی که شما داريد

  !" ما را تير از اين مسلمانی ".تبريک می گويم
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گاه روشنگر  ر اخير می خواھم ياد آور شوم که حرف ھای تلخ و درشت و دور از فرھنگ بحث و مناظره ھيچد

شما بايد بکوشيد که فرھنگ بحث و گفت و شنيد را، . مسائل مبھم و نامشخص و ناقص و پر از تناقض نمی شود

  .ست، بياموزيدآنگونه که شايستۀ يک انسان متمدنی که صاحب عقل و منطق و اخالق حميده ا

شما اطمينان می دھم که ه شما به من ده ھا بد و بيراه گفته ايد؛ و می دانم که در آينده ھم خواھيد گفت، ولی من ب

 شما کالم نادرستی نسبت به شخصی نمی توانيد بيابيد ،ھمانطوری که تا ھمين لحظه در يک جائی از يک نوشتۀ من

بحث سالم آن بحثی است که به موضوع بحث . قلم باشد نخواھيد يافتدر آينده ھم سخنی که مخالف شأن و عفت 

  ! وی... پرداخته شود، نه به شخص و قد و قواره و فاميل و دوست و رفيق و

  .ادامه دارد                                                                

   

  

   

      
 
  


