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 دمحم امين فروتن                                                                            

م تا اين می خواه اين قلم عالقه مند به  آزاده و تک تکی خواننده گاناز فرد فرد انسان های        
 که ممکن است در چند بخش کوتاه و معمول خدمت شما سروران و عزيزان تقديم گردد  يادداشت را

را که در حوزه  یحتمأ از آغاز تا به انجام به تأمل بخوانند ، شايد پاسخ بسياری از ابهامات و پرسشها
و در يابيم که چگونه . دريابيم  ببينيم و هستيم فلسفی و شناخت انسان در منظومه آفرينيش دچار آن 

آفريده گار هستی گفتمان جانشينی انسان به مثابه خليفه خود درکائينات و هستی را در همان نخستين 
با دسته های   باشد شتار و فساد بوده برای نبوت آدم که مبرأ از ک یمراحل تکامل هستی به عنوان بستر

و شيطان که از يک تبار و جنس بشمار می آمدند با کليمات و مفاهيم ساده وروشن  فلسفی از مالئکان 
چنانچه به . بيان داشته است  استوار اند  بر پايه خرد و آگاهی که نه بر خرافات و توهومات  بلکه 

، ايديولوژی تمامی انبيأی بزرگ تاريخ را تشکيل ميدهند مالحظه ميرسد همين کليمات پايه و اساس 
از اصطالح رائج تاريخ ، تاريخ واضح است که وقتی از تاريخ انسان صحبت شود نبايد مقصود 

 .پيدائيش تمدن و خط نيست ، بلکه مقصودم آغاز زندگی اجتماعی نوع کنونی انسان بر روی زمين است
هی و تمامی انبيأی الصحه ميگذارد که مهم فلسفی بر حقيقت اين گونه نگاه علمی و توحيدی  به تاريخ 

به عنوان رسالتمندان بزرگ صلی اين ديالوگ الهی با مالئکان دين در بستر ماهيت امعصوم بزرگان 
 می و فلسفی عل در پرتو چنين بينيش و اين جهان بينی بدون شک  وظهور نموده اند در تاريخ بشر 

که حامل کتب آسمانی بودند باتوجه به کراهيت قتل وفساد که طی يک  ی بزرگ الهی تمامی انبيأ 



ه زندگی مدنی بشر مورد بحث قرار گرفت آغازو مالئکان منجمله ابليس در ديالوگ ميان پروردگار 
، بايد به کمال احترام به همه محققان و دانشمندان ارجمند است از هرنوع خشونت و فساد مبرأ بودند 

عرصه تاريخ دين بحيث يک دانشجوی کوچک اين حوزه به عرض برسانم ، چون اصطالحاتی که من 
متفاوتی  به کار ميبرم همان مفاهيم و اصطالحاتی اند که همه ما با آنها آشنا هستيم اما در معنا و تفسير 

، بنابر اين من خواهش ميکنم با خواندن  ان ديگری ارائيه خواهندگرديد و به مقتضای زمان و مک
با در مقاالت و نوشته هايم بکار ميبرم  دينی  اصطالحاتی که من بحيث يکی از راهيان  قافله نوانديشی

 ات که در ذهن داريم معنا نکنيد بلکه با مفهوم خاصی که اين قلم آن اصطالح همان معنا وتعبير سابقی
چنانچه ديالوگ و گفتمانی که از سوی پروردگار در ابتدای .  فرمائيد بکارميبرم معنا وقضاوت را 

وآفرينش  انسان درمنظومهء    خلقهدفمنديی  جانشين ساختن انسان با الفاظ صريح و ساده در پيوند به
البته . تاريخ است  کائينات با مالئيکان و ابليس بعمل آمده نشاندهی  جايگاه فلسفی انسان در کائينات و

در بخشی از تکامل تاريخی انسان از سوی فالسفه و دانشمندان جهان که  فلسفی  گفتمانضرورت چنين 
زيرا . در عرصه فلسفه و علم  جامعه شناسی دارای جايگاه بلندی اند نشاندهی وکشف گرديده است 

ز پرسش های دين باوران نوانديش کشف ارتباط هدفمندانه و منطقی انسان با هستی و کائينات بسياری ا
و ياهم رجالی که با ديدن هزاران جنايات خونينی که بنام مذهب در کنج ، کنجی از اين عالم صورت 

 ی که بصورت تيوريزه بنام مذهب انجام می شوند  ميگيرند و با ديدن و مشاهده صحنه های درد ناک
قانع کننده و اکادميکی دريابند ، بدون شک  جوابدين با آن وداع ميگويند رحمانی  بدون توجه به اصول

که تمامی دين باوران نوانديش و خدا ناباوران به اين نتيجه منطقی رسيده اند که حتی برجسته ترين 
مهندسان و معماران جامعه با استفاده از تکنيک بسيار پيشرفته نيز نه ميتوانند از زندگی بهتر و آسائيش 

پيچانيده  ت، هويت وجوهرنيازمندی های انسان درلحافی ازشرک و خرافات سرشانسان سخن بگويند تا 
البته نه ميتوان از وجود ويروس های مهلک وکشنده ای در هر دوحوزه ای از انسان ها اعم .  شده باشند

د که در محيط های نبه مشاهده ميرس نا باوران بر خدا  نيروهای چپ اصالح طلب و از مذهبيون  و
زيرا به روشنی ميبينيم که در برابر کشتارانسانها . ميکنندتوجيه تيوريزه و خشونت راوحجرتبسته سنتی،

را هردو گروهی از و خونريزی  در زمين دارای مواضع واحدی اند که اينگونه کشتار ها و جنايات 
درسخوانده گان علوم عصری و کسانی که بنام علوم شرعی مردم را امر ونهی ميکنند و با چنين  

نطق نان آور در جامعه حضور دارند ، البته کسانی که به نمائنده گی از هردو تيپ روشنفکران چپ م
و هوادار جدائی دين ازسياست که بردوثلثی از کره زمين سيطره دارند و بنام بويژه ناباوران به خدا 

مشير مذهب با قرئت و علمای مذهبی که با شمخالفين منافع شان کشتار های خونينی را براه انداخته اند 
هم رکاب و جاده صاف کن استبداد غير مذهبی ميباشند و  در جامعه  بنياد گرايانه و شريعتمدار قشری

با دريغ فروان که چنين جنايات را . خونين ترين جنايات بر ضد زن و آزادی خواهان انجام ميدهند 
ه پيامبر اسالم  بحيث يک ضرورت ميراث تاريخی ديگر اديان آسمانی بويژه دين يهوديت  ميدانند ک

در حاليکه چنانچه قبأل به آن اشاره گرديد اين آخند از همان مناسبات . پذيرفته است اجتماعی آنرا  
اسالم و دمحم پيامبر بزرگ ،  دين مقدس  اسالم را بحيث نقشه راه بشريت جاهلی سخن ميگويد که 

و عقالنيت جمعی " اجتهاد " عرضه نمود ه است و به اقتضای شرائط هر مقطعی از تاريخ بر مبنای 
اين گونه اظهارات در مسلمأ که ، جوامع بشر جا باز کرده استدر قلوبی از مردم بويژه روشنفکران 

گترين جفا به دين مقدس اسالم است که اديان آسمانی گذشته پايه های اصلی اين لهی بزرحق پيامبران ا
 .دين را تشکيل ميدهند 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=J3nntZSP56sU 
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و ترزيق زهر برده گی و بی عدالتی در قرن  که حامل پيام خشونت آخند عقب مانده نيست  اين  اما تنها
بر او تجاؤز وحشيانه ميکنند يک امر دائيمی بنام کنيز را بيست ويکم است و برده گی و تحقير زن 

ومذهبی تلقی ميکند بلکه منبر نشينان متحجر بويژه  دارنده گان تربيونهای مدرن اين عصرکه بنام دين 
و پارادُکسيال جنايات وحشيانه ای مانند سنگسار و قتل بی  و مذهب با سخنان و مؤعظه های دوگانه

چنانچه باری در يک برنامه تلويزيونی موسوم به صدای حق که توسط خانم .! گناهان را توجيه ميکنند 
يک دختر سيمين عمر مديريت و از شبکه بين المللی تلويزيون آريانا پخش و نشر ميگردد ، آنگاه که 

به حکم دادگاه صحرائی سنگسار و   ،به اتهام فرار از خانه و روابط نامشروع  خانمی بنام رخشانه را
از ذره ، ذره سنگ ها ی که بر   وفرياد مظلوميت اين شهيد راه عدالت همه  جهان را به لرزه در آورد 

 . وجود ضعيف اش می خورد  فواره های خون جاری ميشد 

 

 

بلوچ و به قول متصدی برنامه صدای حق  مولوی عبدالقدوس آخند ديگری با ريش انبوه که خودرا اهل 
دهقان معرفی کرد که در شبکه وصال حق به منبر ميرود و از داستان ها ی صحبت ميکند  که بسياری 

 .از آنها به درد نياز مندی های انسان معاصر نيست  از عمل جنايتکارانه  سنگسار  چنين دفاع کرد 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=fDH-U7NeYmEU 

می بينيد که اين مولوی دهقان چگونه عمل شنيع سنگسار را با سخنان  متناقض و : دوستان عزيز  
پارادُکسيال خود توجيه شرعی ميکند ؟ و شما عزيزان به روشنی می بينيد برنامه ای که توسط يک زن 

که برنامه بنام خدمت به زن مسلمان از رسانه معروف افغانی  گرداننده گی ميشود چرا حاضر گرديد 
نه تنها به مقام  زن بلکه انسان اين خليفه اش را با اين زنگيان مستی که با تناقض گوئی های خود 

 خداوند در زمين بيشترين تحقير ها را رواداشت ، گرمی  بخشيد ؟ 
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