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 ؟ نقد رکد   ابید   را دین آای 
 

امروزین  احکام و اصول دین بر پایه داده های علیم، خرد و منطق انسان    شاز نقد سنج  مراد 
ایم به دین.    است نه بر احبر

 باید انتقاد کرد؟ دینآیا از 
 باشند. در رابطه با این موضوع دیدگاهها یم توانند متفاوت 

، پاسخ یم پرسید و به خصوص از دینباوران متعصب  یک دیندار از وقتر که این پرسش را 
بیدرنگ منفی است. زیرا از دیدگاه آنان اصول و موازین دیتی راست، برحق، درست و 

ناپذیر ان کردن   زیرا نقد  یم دانند. نپذیرفتر شک و تردید را در دین  ،هرگونه نقد د. آنان تغیبر
ناپذیری دین خدشه وارد یم کند و اصول و موازین آن را  لزل یم کند و به درستر و تغیبر ی مبر

ان دیتی جداست. . ند از دین برگردمردم ممکن است  نتیجه اش این شود که حساب رهبر
 .  زیرا برای بیشبر آنان دین وسیله است برای دستاورد های دنیابی

ام دارند؟  ی دینداران به عقاید دیگران اعتنا و احبر  پاسخ منفی است: نه. اما آیا همیر
تمام کسابی که امروز از یک دین  فرض کنیم  که اگر  این است   پیدا میشود   پرسش دیگری که

ی حاال از دین ) وی یم کنند، همیر وی   و  از دین های( خویش برگردند یا پبر ی  دین   یکپبر و آییر
ی بوجود یم آید؟  ، آیا شوند دیگر   در نظام آفرینش تغیبر

ی به وجود نخواهد آمد.  نظام آفرینش بدون هیچ کم و کاست  طبییع است که هیچ تغیبر
هرچه که باشد،   و همه مردمان جهان  شما ما و  . یعتی باور  د خویش ادامه خواهد داد کر به کار 

   نخواهد شد. جهان هستر و نظام هستر دیگرگون  باعث
از قید و بندهای دیتی و  آزاد ز یک انسان آزاداندیش، منتقد، نقد دین را اما اگر این پرسش 

یس )البته بسیاری عقیدبر  ، او دم های کم سواد و بیسواد هم یم توانند آزد بیاندیشند(آ ببر
از قید و بند آفریده است، انسان آزاد است  آزاد خواهد گفت که انسان را آفریدگار موجود 



ی که عقیده دارد، به هر  ی حتا سخنابی . آزاد بیاندیشد  و  عقیده اش را بیان کند یم تواند چبر
ی کیس باشد. آیم تواند بگوید که ضد دین و   ییر

در  بدون ترس و بیم را همانگونه فکرش ، همانگونه که فکر میکند  هر فرد حق دارد آری، 
ی باره  ی  از  ،هر چبر  هابیان کند.   ،زمان گرفته تا زمیر

ی
  یش آفریدگار که انسان را با همه این ویژگ

و بد را اعطا  منطق تشخیص نیک به او همزمان خرد و هوش داده است، آفریده است، 
کیس نباید این آفریدگار به او زبان و دهن داده است، برای بیان اندیشه پس  است.  فرموده

ان دیتی یم ببندد را دهن دیگر  ان دیتی  خواه، چنانچه رهبر ند. فراموش نکنیم که تمام رهبر
در اصل دنیا پرست اند: آنها قدرت میخواهند که دنیابی هست، دولت و حکومت 

ابی هست، دارای ثروت یم خواهند یمیخواهند که دنیابی است، جاه و مقام یم طلبند که دن
م رانند که همه دنیابی هست. این ها این  که دنیابی هست و میخواهند و فرمان دهند و حک 

، دنیابی را کار های  ، شؤن دیتی انجام میدهند و در زیر بهانه دین، امور دیتی حاکمیت دیتی
 صورت احساس خطر منافع شان، وانمود یم کنند که دین در خطر هست. 

 د یار خو را در اخت، یعتی ما شما هر مال و آخوند نیم تواند خرد و منطق انسانبنا برین، 
ی   انسانها، برای ما   برایقراردهد و   ه بد است. پس از خرد و دانش چو  کند که چه نیک    تعییر

کتابهای مقدس خالف آن را . حتا اگر  کنیمخود برای تشخیص خوب و بد باید استفاده  
ی از فهم، خرد، دانش و منطق و وجدان ما    بگویند.  ی ما نیست تا نیک نزدیک تر به  هیچ چبر

   د، مال و آخوند که هرگز نزدیک نیست. و بد را تشخیص ده
از روی خرد، دانش و منطق و وجدان خود یم داند که این  ، او اگر کیس خردباخته نباشد 

رد؟ ادامه دارد که بسیاری از همه کشتار در کشور نیم تواند درست باشد. پس چرا ادامه دا
 مردم ما، جوانان ما، دیندارابی ما که این کشتار را یم کنند، شستشوی مغزی شده اند. 

دین و ایمان که اگر  خواهد گفت که  و خردمند  آزاد    انسان پس باید از احکام دین انتقاد کرد.  
لزل  ی لزل شود و  یم لرزد،پایه هایش و  یم شود با نقد و انتقاد مبر ی ، بلرزد هم باشد  باشد مبر

 گاهش دارد. اگر دین را خدا روان کرده، خدا هم ن نگهداری او نیست. ۀ ما وظیف
ایم به اسالم و ارزش های اسالیم باشد. متهم کردن  انتقاد از دین اسالم نیم تواند بر احبر

ی و تکفبر  ی دهن و سخن دیگران.   فقطکیس به توهیر  ابزاری است برای بسیر
رشد و تکامل خاص در لحظه است که  «ارزش های»ا باید گفت هر جامعه دارای ام

و ز لحاظ اجتمایع شایسته ا که  کنیمعمل  چنان  که  را تا حدی مجبور یم کند ما اجتمایع 
تغیبر و تحول حال  و همواره در    ند داییم نیستها«  ارزش  »اما هیچ یک ازین    . باشد پذیرفتتی  

آزادی اندیشه همواره باعث   این ارزش ها نیم توانند مانع از آزادی اندیشه شوند.  اند. 
 دیگرگوبی اجتمایع شده است و در نتیجه در رشد و رویش جامعه کمک کرده است. 

ی  دیگر اینکه   ی ازه نیست. صدها و ممکن هزارها دین و مذهب که پهلو به تانتقاد از دین چبر
 دایم از همدیگر انتقاد یم کنند. هستند، موجود  در جهان پهلوی هم قراردارند، 

ی  اوار پرستش  ، آنچه از آن اوستدر واقعیت، هر دین و آییر راست، درست، به حق و سی
ی  که همه دین ها   اینر این خود دلیل روشن است بباقر همه را رد یم کند.  و  میداند  و آییر



همدیگر    دین هایزیرا خود دین باوران  .  و رد کردبی اند   دارند لرزان و لنگان  از اساس، پایۀ  ،  ها 
  . را قبول ندارند 

مشکل ما مسلمانان این است ما از زادروز خود از نظر دیتی آزاد آفریده نشده ایم، در حالیکه  
ی که پدر و مادر شان هستند، آزاد آفریده شده اند و یم  کودکان جهان در هر دین و آییر

هر عقیده که از دین خود برگردند و یا توانند بعد از بلوغ و یا در هر سن و سال که هستند 
یان کنند. اما ما نیم توانیم از دین خود برگردیم، سخن ضد دین بگوییم یا آزادی  دارند ب

ی نشسته است.   عقیده داشته باشیم که با دین اسالم نازگار باشد. زیرا تکفبر و الحاد در کمیر
 اما این یخ را باید آب کنیم. 

 کرد؟  را نقد اما راستر چرا باید دین 
راز  اگر رابطه نها رابطه میان دیندار و خدایش است، من به این عقیده هستم که اگر دین ت

نماز، روزه، دعا، و نیک و بد  مانند کاروبارش در امور اگر  با خدایش است،  دیندار  و نیاز 
وربر و نیازی برای نقد آن نیست. زیرا به هیچ   میان خودش و خدایش است، هیچ ضی

ی
زندگ

 کاری ندارد.   گراندیبه امور خصویص و اجتمایع و  کس زیان نیم رساند 
دینداران  شود برای مداخله یم است که دین وسیله و الزم انتقاد از دین وقتر بجا و درست 

کشیدن   دین ابزاری یم شود برای به بند  ،به امور خصویص دیگرانو جامه بدوشان دیتی 
 دیگران.  آزار و  قتل و کشتار مردمو دین آلۀ یم شود برای  رفتار و گفتار دیگران

ین  مثال آن کشور خود مان است.   حمله و کشتار در آموزشگاهها، دانشگاهها، حمله به بهبر
، حمله  فرزندان و کشتار آنان مانند حمله به یما سیاووش، فرزند نامدار و بر بدیل، کشتار 

که هیچگونه توجیه ندارد، غبر از توجیه به جاهای دیگر  مردم و سبازان کشور  و کشتار 
 اسالیم. 

ی کم همه مردم مسلمان اند. ا ی در افغانستان مردم ما چهل سال است که درین کشور چبر
صلح و آرامش را ندیده اند. کشور ما به النۀ دهشت افگتی و میدان کشتار تبدیل شده 

کاشانه خود گریخته اند به   میلیون ها انسان از خانه و  است که به نام اسالم جریان دارد. 
قربابی میدهند. از جان و مال خویش کشورهای دیگر پناه جسته اند. همه روزه مردم ما 

و به نام دین مردم مارا هزاران دهشت افگن از کشورهای دیگر به کشور ما سازیر شده اند 
 به قتل یم رسانند. 

ه از اساس یعتی قرآن به زبان خود  هم شدکه  این به ما حق میدهد که ما دین خود را یک بار  
دیندار بر اساس همان آیات  . چرا هر دیندار که آیات آن چه یم گویند تا بدانیم  بخوانیم 

 یم کشد. را دیگری 
ی    نانتقاد از دی  اجتمایع را    وقتر که دینالزم است  همچنیر

ی
د و هیچ به  تمام زندگ گروگان بگبر

مانند کودک همرسی و ازدواج به کودکان زیر سن، راه و چارۀ برای رهابی از آن نباشد. 
م از نام مادر،  ، نابرابری زن و مرد، برده داری،  کردنسنگسار  ،  نام  همرس و  نام  سر اعتقاد دخبر

ان    یک قوم  از  تنها  که  به پیامبر
ی

ای که هیچگونه  اعتقاد به داستان ه  ،و بس  یم کنند   نمایندگ
و کشتار را یاد یم یا آیه های که برای ما تنها خشونت  منطفر ندارند بنیاد اساس علیم و 

 . دهند 



گذشت. اینها روان اجتمایع ما را و  آنان چشم بست از این ها مثال های اند که نیم توان 
ی یم کنند.  بگویند و  ما نیم توانیم تا ابد بنشینیم که مال ها برای ما چه یم خواهند  تعییر

با الخره از   . باید خود قرآن را به زبان خود خواند و دید که این چه یک کتاب است. بکنند 
ی رو آوریم.  ی به شفتالو گفیر  آیات کشتار و غبر انسابی را برمال سازیم.  شف شف گفیر

ما هم باید فکر اندیشه خود را ه پیش دیگردیس شده است، ب ١٤٠٠اندیشه و علم برسر از 
چنانچه سال  هاست که ما به سفر های خویش از شبر و خر استفاده نیم  تغیبر دهیم، 

ی مانند هواباید فکر کرد که کنیم. پس  ، نه به روال رفتار خر و  پیما به پرواز آید اندیشه نبر
 .   شبر

 ! این تنها به اندیشۀ آزاد ممکن است


