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 16/10/2018                   م. اسحاق نگارگر
 

 گرید زیچ گرانید ریوتحق زیچکی گرانید باور انتقاد بر
 

 گرانید ده  یوتمسخر عق ریوتحق است زیچ کی گرانید یباورداشت ها انتقاد بر و یبررس کشف و

 :گرید زیچ

 یاصرن سیجناب و من زیعز دوست کرده ام و یجرمن سنیکه من در شهر ا یبر صحبت "یافضل افضل"به نام  یدوست

 گذاشته است تبصره فرموده اند. صفحه  خود آنرا در

ستفاده که با ا یدوستان را بدانم.  او یدتیعق النی  ندارم که م   یمسأله هم کار ـنیبه ا و شناسم ینم را "یافضل"من جناب 

 جهت کی شان از کار جه  یخلق ثابت کنند نت کیدموکرات را به حزب یخاطر جناب افضل اند تعلق دهیوشک وبیوتی از

 ُجستار آدم را از دو هر تعُصب؛ خشم و تازد و یاسالم م تعصب بر خشم و موضع از او دهدیاست که نشان م دیمف

 اندازد.  یم دور قتیحق قیشا کی ثیبـه ح قتیحق

 .تا همه را مجاِل قضاوت باشد سمینو یم خود صفحه   در حدهیمن به طورعل را ادداشتی نیا

دون هر گونه احساس ب و ردازمپ یاسالم است م بر یجناب افضل تاز تاخت و یموضوع که نقطه  مرکز دو یکیبه  من

 هیروح و یخیتار قابل انکار ریغ قیحقا بر استناد انتقاد با ُحب نسبت به موضوع مورد بغض نسبت به انتقاد کننده و

 .پردازم یاسالم بدان دو موضوع م

 1- )یمدن و یمک اتیموضوع آ : 

انعطاف  ارفاق؛ گذشت؛ مدارا و یمدن اتیدر آ و افتهیانعکاس  نیمستحکم معتقدان داراده   و میتصم یکم اتیآ در

 یمک اتیآ ه  یروح فرق دارد. شهیر خلق از کیدموکرات مبارزه  حزب با نحوه  برخورد و وهیش نیا مسلمانان و یریپذ

که دل  یصالبت با قوت و کند یشان صحبت م نید ساختن یهمگان و نشر که بر فیعمسلمانان ض یاست که برا نیا

 ایدن نیا افتضاح و شکست از ریکافران غ یبرا و دهد یمژده م مسلمانان ریاره ناپذچ یروزیپ از لرزاندیدشمنان را م

است  یزحکومت سا و یروزیثمر پ دنیکه هنگام چ یمدن اتیآ در یول کندیم مطرح زین را ایآن دن عقوبت و عذاب

 به قول حافظ یعنیکند یرا مطرح م نهیمنشور مد )ص( است رسول مقبول ازیمدارا مورد ن انعطاف و اق؛است ارفیس

 حرف است دو نیا ریتفس یتیدو گ ِش یآسا

 داراــبا دشمنان م روت؛ـبا دوستان م
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 مسلمانان در )ص( و امبریپ که داند یخوب م منابع مرجع مطالعه کرده باشد از اسالم را خیتار اگر یافضل جناب

 وه  یش مدارا ُدُرست برخالف ارفاق و وه  یش نیمن گفتم که ا گرفتند. مدارا کار ارفاق و یحِد اعال هنگام فتح مکه از

موضوع  اهویه طمطراق و از پُر ینطق ها پارلمان شاه با شان در که رهبران خلق بود کیل حزب دموکراتعم

 ِس دا و بُردند ادی مدارا را کامالً از انعطاف و دندیبه قدرت رس یوقت یول کردند یرا مطرح م حقوق بشر ؛یدموکراس

و و به دست گرفتند استبداد  و زبرعج یمبتن «شان یمک اتِ یآ» اسالم برخالف یعنی شدند اه سر کردن مشغول د ر 

 ل ازبشان که ق یرسوا مفتضحانه و ل شکستیدل بود نیخشونت وهم خشم و بر یمبتن« شان یمدن اتِ یآ» و البه بود

ت به قدر دنیرس بعد از یول «یقانون و زیمبارزه  مسالمت آم» شان رو شعا ودندب رفتهیذپ ه رامشروط یشاه درت؛ق

دارد  حق یافضل نابج بیترت نیبد .دندیرا کش خود خیب امر تینها در مردم و خیب قدرت شدند و یعقده ها گرفتار

 .مدارا با دشمِن مغلوب را نداند با دشمن غالب و تیقاطع یمعنا

 2- ینوع با و گفته اند سخن زیمسلمانان ن یریگ زیکن و یریرده گب اسالم و باره  فتوحات در یافضل افضل  ابنج 

 کیحزب دموکرات هنگام قدرت را ها دنیدر بانیگر نیکاش ا و اند دهیندبه در شکوه و بانیبردگان گر یاحساسات برا

ا ب ریجامعه  فق کیکه  فرماکار و کارگر و رینجنا داکتر؛ که آن هزاران معلم؛ گفتند یم شانیبه ا و کردند یخلق م

 همان کار دیکه شا دیبرده نگاه دار به صورت و دیود نکشبا صرف ثروت اندک پرورده ب دل خوردن و خون هزاران

 کشور بخورد.  عمران و یآباد درد به زیبرده ها ن

که  دیدان یم دیینفرما اُهلتج اگر یجناب افضل  ؟دهد یچه شهادت م یخیتار قیحقا مینیطرف بب کیاحساسات به  اما

ً ثروتمندی ریآن جامعه  فق در  )رض( و حضرت عثمان ق؛یحضرت ابوبکر صد مانند )ص( رسول مقبول اران نسبتا

 تیمکلف یبرخ از یخالف ورز صورت در و نمودند برده ها یآزاد و دیخر وقف را خود ییبخِش اعظم دارا گرانید

پرسم که اسالم چرا به  یم یجناب عال من از نکیا را آزاد بکنند و یخود خواست که برده ا روانیپ از زین ینید یها

 القه داشت؟ بردگان ع یآزاد

  ز؛یدوست عز

 راده  اسالم اِ  رِش یپذ یبرا و ودب یم دیآزاد با یعنیُحر  : داشت یم دیاسالم سه صفت با رشیپذ یبرا فرد کی

 ؛نبود رفتهینداشت اسالمش پذ برده چون اراده  آزاد و داشت یم ستیآزاد با

  ؛داند ینم را تیمکلف یکودک معنا که دادیانجام م را خود ینید یها تیمکلف بود تا یم بالغ ستیبادوم  

 دانست ینم را ینید یها تیمکلف یمعنا زین وانهیبود که د یم ستیکه عاقل با نیا زین سوم و . 

 رده وب یادآز یها وهیش گریکه د دیجو کن جست و یفقه یکتاب ها در دیداشت قتیحق کشف یاگرحوصله وعشق برا

 ه ازک بود یزیاُم الولد کن .شد یآزاد م یزیکن از یعیبه صورت طب زیاُم الولد ن یعنیاسالم وجود داشت  در مه زیکن

 .توانست یمانده نم زیکن گریارباب بود د فرزندان از یکیچون مادر  و شد یخود آبستن م ارباب

خودش  همان عصر یارهایمع و میخود نسنج عصر یارهایرا با مع یخیتار قیکه حقا یخوب است جناب افضل چه

 .میرا بدان
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امکان  نظام مخالف بود اما نیا با پیپرنس دگاهید اسالم از خود بود. عصر در یاقتصاد ینظام عموم کی یبردگ

د. انیم از نظام را نیا انیم نداشت شب در   بِب ر 

 ُکشتند چنانکه حزب یرا م خود دشمنان یریاسارت گ هنگام ای ها و جنگ معموالً در آمده بود؟ انینظام به م نیا چرا

فرمان  یاداقتص ازین .دادیکنندگان ثروت را کاهش م دیها شماره  تول جنگ نیا و ُکشتند زین گرانید خلق و کیدموکرات

رده ب یرونق اقتصاد نداشت کارش سبب یبرده مزد چون کار بگمارند و به کار و را نکشند رانیکه اس کرد صادر

 یکه م یدید یقدرتمندان را م یها یکشت و کرد دایبود که برده خود به عنواِن کاال ارزش پ لیدل نیبه هم شدیم دار

 کار یراتراکتور را ب کیچنانکه امروز  فروختند و یمختلف م یکشورها در و کردند یم ها را شکار برده و رفتند

 چیه و دیدیخر یبرده م صد تراکتور کی یبه جا آن روزگار در  .ردیگ ینم یرادیا یکس و خرند یخود م نیزم در

تجارت را  نیا کِ یشر کیط فق یجهان ستمیس کی از یاب عالاکنون جن یول کرد یشان را محکوم نم کس هم عمل

 دندیخر یبرده م یاقتصاد یازهایرفع ن یراب یفروش برده بازار از زیُدُرست است که مسلمانان ن .دیکن یمحکوم م

اب ارب ای شدند یمسلمان م یعنی داشتند ییرها و زیگر یااه هبردگان ر مخالف بود یرده دارب شان با ـنیچون د یول

 شتازیپ یاقتصاد ستمیس نیا یراه الغا صورت مسلمانان در به هر شان را یآزاد گرید یمسلمان ای کردیآنان را آزاد م

ن را سر بردگا یآزاد یبار ندا نینخست یکه برا ردیاسالم بگ از تواند یرا نم افتخـار نیکس ا چیه و اند ودهب گرانید

 یخود ازهست کشور را در مثمر یها نهال و دهیتعُجب است آنانکه هزاران درخت رس قابل اریمن بس یبرا داده است.

 دوز والکه ج نانیا کارند یم لجاجت رخا شیخو یمغزها در یشیاند کژ بازار تعُصب و رونق یبرا ط کرده اندساق

  .نمودند یم کرخودیپ در را یسوزن کاش خراش گرفته اند گرانیبه جان د را یدشمن و نهیک

ون خ و نیتر یبدوان د چنانکه افراط شهیر تواند یم زیچپ ن با اصول اسالم ندارد در یدتیرابطه  عق چیه ها داعش کما

 کرده اند. ییطالب رزم آرا داعش و صف در یخون آشام با همان تعُصب و روزید یها یچپ نیتر آشام

 :یآر

 ست؟یان چعشوه وناِز بتـ گناهِ 

 نهاِد برهمن است پرستش در

 رداـیرخ یب نیرید ناِز شـنمان    

 کوهکن است نباشد خسرو اگر

 برمنگهم 2018اکتوبر 1۴االبصارنگارگر  یاول ای فاعتبروا

 

 

 

 


