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ميزگردي با حضور كاك ابراهيم مردوخي، كاك 

  )18/10/1387(جالل جاللي زاده و كاك حسن اميني 

  

  خدمت بـرادران ارجمنـد خيـر مقـدم عـرض       :راه ما 

كنم و از اينكه دعوت ما را اجابت كرديد تشكر كـرده     مي

م كه خداوند متعال اجر و پاداش زحمات شما را     و اميدوار 

  .عطا فرمايد

ي فرهنـگ   دينـداري و اشـاعه    محور ميزگرد امـروز،     
با توجـه بـه گـستردگي    . باشد ميديني و موانع سر را آن  

 از محضر شما، موضـوع بحـث را        ي بحث، با اجازه   دامنه

  .نماييمبه مناطق اهل سنت كردستان ايران، محدود مي

هاي افـراد پـا بـه سـن گذاشـته و       از گفته آنگونه كه   

داري در ميـان مـردم      آيـد؛ در گذشـته ديـن      قديمي برمي 

بيشتر بوده ولي اكنون گرايش مردم به دين كمتر شده و       

  .اي فاقد اعتقادات ديني هستندحتي عده

اكنون سئوال اين است كه آيا واقعاً امروزه دين داري      

نطور نبـوده و در  در ميان مردم تضعيف شده و يا اينكه اي   

  واقع نگرش به دين فرق كرده است؟

 بـه نـام خداونـد بـزرگ،         :كاك ابراهيم مردوخي  

عرض سالم و آرزوي موفقيت دارم براي حضار محترم و    

كنم كـه موجبـات   از گردانندگان نشريه راه ما، تشكر مي      

. اندتشكيل اين ميزگرد و نشست صميمي را فراهم نموده  

اند طر موضوعي كه انتخاب كردهو همچنين از آنها به خا    

  .كنمتشكر مي

 من ابتدا اين نكته را عرض كـنم كـه رسـالت ديـن         

ي شـئون و جوانـب زنـدگي        اسالم چنين است كه همـه     

اي است كه گيرد يعني برنامهمي انسان را در بر

ي اركــان مربــوط بــه زنــدگي انــسان در همــه

ي مـشكالت و  نمايـد و بـراي همـه   دخالت مي 

ــسانها، راههــگرفتــاري ــدگي ان ــار دارداي زن . ك

اي كه خداوند به نام دين بـراي       بنابراين برنامه 

ــك    ــه ي ــه مثاب ــرر كــرده اســت، ب ــسانها مق ان

دستورالعمل كلي تمام جوانب زندگي انـسان را       

ي ي قـرآن و سـيره     بـه فرمـوده   . گيـرد دربرمي

پيامبر بزرگوار اسالم ص، دينداري با توجه بـه        

، بـه صـورت فـردي و تنهـايي       مدني الطبع بودن انـسان    

و . شود چرا كه كاري اجتماعي و عمومي است  عملي نمي 

هـاي زنـدگي انـسانها بايـد     ي جنبـه قوانين ديني در همه 

و لذا الزم است تا جمعـي ايـن مهـم را اداره           . تنيده شود 

توان دينـداري كـرد و   كنند و تنها با يك يا چند نفر نمي      

 جمعي )ص(يامبر اكرم به همين دليل پ. دين را اجرا نمود 

 را با دعوت پنهاني در منـزل پـسر ارقـم دور خـود جمـع       

كرد و پس از سه سال كار پنهـاني دعـوت را آشـكار           مي

نمودند و تالش كرد تا جمعي منسجم و توانـا را تربيـت          

اسـالمي را  ي  ي جامعـه  هاي اوليه نمايد و بدينوسيله پايه   

رهـايش بـه   اف در يكي از گفتامحمد محمود صر. بنا نهد 

كند كه پيامبر خـدا  اين موضوع اشاره نموده و تصريح مي 

 چگونه اقدام به شخصيت سازي و تربيـت زنـان و            )ص(

مردان با ايمان و استوار كرده تـا بـر ايـن اسـاس بـراي               

  .ي آن اقدام نمايدپيشبرد اسالم و توسعه

همانگونه كه از بررسي آيات قرآن و زمان نزول آنها          

 پيامبر در مكه و حتي تا پس از هجرت به      آيد، ابتدا برمي

ــت عقيــدتي و تقويــت باورهــاي    مدينــه اقــدام بــه تربي

ــده، در    ــات عقي ــس از اصــالح و ثب ــرد و پ   مــسلمانان ك

ي منوره بـا نـزول آيـاتي از قـرآن بـا موضـوعات             مدينه

هاي حكـوت اسـالمي را بنـا      پايه.. .سياسي و اجتماعي و   

  .نهاد
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اين خصوص بود كـه  بخشي از سئوال مطرح شده در   

ي بين مردم و در منطقه: اي بر اين اعتقادند كه    گويا عده 

ما دينداري در گذشته بيشتر بوده اما اكنون رو به كاستي     

كـنم صـرف نظـر از قرنهـاي        اما مـن فكـر مـي      . رودمي

ي احـساسي  ي قبل، دينداري بيشتر جنبه گذشته، در سده  

يـشتر،  و عاطفي داشته است و با كمي دقـت و بررسـي ب        

 بيشتر مد نظـر قـرار   ،شويم كه مسائل اخالقي   متوجه مي 

شـدند چـون بـه    گرفته اما خيلي از مـسائل مطـرح نمـي       

البتـه  . شـدند ي عقالنيـت و فكـر، كمتـر وارد مـي     مرحله

ي خودمـان   بيـشتر منطقـه  ،ي بحث مورد نظر بنده   دامنه

است و ممكن است در ساير مناطق چنين نبوده باشـد و           

لذا به اين دليل مردم    .  ظهور كرده باشند   متفكران بزرگي 

 ي اخالقـي، انـسانهايي معمـولي و سـالم بـار        ما از جنبـه   

داري و بينـيم وقتـي كـه بحـث حكومـت        اما مي . اندآمده

ي خداوند در جامعه را مد نظر سلطه و حاكم بودن برنامه    

كنـيم ظالمـان و زورگويـان      دهـيم مـشاهده مـي     قرار مي 

هـا بـسيار   اند؛ برنامـه ردم ستم كردهاند و بر م   زيادي آمده 

درهم ريخته بـوده و كمتـر، بحثـي از مـسائل سياسـي و        

اجتماعي و عمومي مطرح گرديده است و اين باعث شده      

كه در پايان قرن قبل، و زمانيكه ملتها و كشورهاي ديگر  

اند، اين عواطـف و    به سمت و سوي خاصي حركت كرده      

ه و ديگر جوانان و رنگ شداحساسات هم در ميان ما  كم  

ضـمن اينكـه دنيـا،    . كنـد قشر تحصيل كرده را قانع نمي     

ي كوچكي شده ديگر دنياي گذشته نيست و مانند دهكده

هـا و شـبهات زيـادي      و جوامع با مـشكالت و گرفتـاري       

توانـد  اي كه گفتـيم نمـي  اند، لذا دين به شيوه   مواجه شده 

ن پـس بـا ايـ   . پاسخگوي مشكالت و موانع سر راه باشد      

-اوصاف مشكل اين نيست كه مردم از دين كناره گرفته       

بـا  . اند بلكه موضوع، تغيير راه و روش زندگي مردم است 

به نظـر  . اي ديگر استاين اوصاف نياز به روش و برنامه   

بايست دينداري برگردد بـه آن روشـي   ي من مي و عقيده 

   كه قرآن تعيـين نمـوده و سـنت پيـامبر برايمـان تبيـين          

ريزي كار كننـد و      به طوريكه مسلمانان با برنامه     .كندمي

ها جوابي براي مسائل پـيش روي مـردم   ي زمينهدر همه 

چون آنگونه كه از پيش گفتيم دين در تمام . داشته باشند 

ها مطلب براي گفتن دارد و اين مهم با دو يـا سـه        زمينه

رسد بلكه نياز به كارشناس و متخصص نفر، به انجام نمي

و سـازمانها و موسـسات   . هـا دارد ي زمينـه مهخوب در ه  

تشكيل شده در اين زمينه، بايد به تعداد كافي انـسانهاي        

خوب و پاك و صاحب نظـر در اختيـار داشـته باشـند تـا       

و البته تشكيالت نبايد براي . بتوانند كار را به پيش ببرند    

بلكـه بايـد   . تـشكيل شـود  ) با مفهوم امروزه (حزب گرايي 

 باشد براي رسيدن به آسـايش مـردم و      ايسبب و وسيله  

و هدف دين هم در واقـع،      . ي خدا به آنان   رساندن برنامه 

و قطعاً خداوند . ي آسايش، و عدالت در جهان استتوسعه

متعال به فعاالن در اين عرصـه، اجـر و پـاداش فراوانـي         

  .خواهد داد

كـنم از  من هم تشكر مـي : زادهكاك جالل جاللي 

اند اين فرصت را براي ما فراهم كرده  راه ما، كه     ينشريه

اميدواريم اين . كه بتوانيم در خدمت اين بزرگواران باشيم    

 دين  مباحث نتايج خوبي در زمينه روشن نمودن وضعيت       

بردهــاي آن در كردســتان داري و امكانــات و راهو ديــن

البتـه كـاك ابـراهيم مردوخـي توضـيحات        . داشته باشـد  

دند، بنده نيز به عنوان كسي رسايي در اين زمينه ابراز نمو

باشـد،  داري مـي منـد بـه ديـن و ديـن       كه معتقد و عالقه   

اي جامع و مفـصل بـراي    تواند برنامه معتقدم كه دين مي   

كنم زندگي انسان در عصر حاضر داشته باشد، اما فكر مي 

با توجه به وضعيتي كه منطقـه كردسـتان دارد، وضـعيت     

  .دين، تقريباً استثنايي است

در تعريف دين، بنـده بـر ايـن بـاورم كـه مـردم          اوالً  

كردستان ظاهراً مردمي ديندار هستند، وقتـي انـسان بـه          

نگـرد و رسـوم، عـرف و    هـاي مختلـف مـردم مـي      حالت

كند، تأثير دين را   هاي اجتماعي آنها را مشاهده مي     عادت
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اما اين كه ديـن در  . بينددر تمام احوال و عادات آنها مي      

 شخصيت انسان چقدر تأثير دارد؟   عمق زندگي و وجود و    

به نظرمن به زمان گذشته و عملكردي كه عالمان قـديم    

حال كه مـا بـر ايـن    . گردداند، باز ميدر اين زمينه داشته  

باوريم كه دين برنامه كاملي بـراي بـشريت دارد سـئوال       

اي مـوثر  اين است كه چرا نتوانسته در كردستان به گونه      

ر ناشـي از تـأثيري اسـت كـه     اين امـ  ! نمود داشته باشد؟  

چـون كردسـتان   . انـد  بر كردسـتان داشـته   اطرافمناطق  

هميشه حالت مخصوصي به خود داشته و از باب مـسائل    

سياسي و مسائل اجتماعي استقالل نداشته و لذا هميـشه     

  .متأثر از اوضاع پيرامون خود بوده است

در حال حاضر در مناطق كردنشين دو نگاه بـه ديـن        

در . باشـد  نگاه سنتي و ديگر نگاه مـدرن مـي         داريم؛ اول 

نگاه سنتي، معموالً دين هميشه به عنوان ابزاري بوده كه 

در ميان علما و مشايخ و متوليان دين، براي حفظ ظـاهر      

. و مكنت و قدرت خودشان مورد استفاده واقع شده اسـت   

ي مـردم نيـز ديـن، انـسان را از مـشكالت      در نگاه عامه 

هاي پـيش آمـده پيرامـون آن،     حرانزندگي و مسائل و ب    

اي براي رسيدن به آخـرت و      نجات داده و معموالً وسيله    

رسيدن به بهشت بوده است البته با تمام جوانب مختلف          

اعم از زهد، عرفان و قناعت يا توجيه مسائل قضا و قـدر      

  .و ساير موارد

توان وضعيت دين را به دو قـسمت   بنابراين امروز مي  

تي مربوط به قبل از انقالب و قـسمتي      قسم: تقسيم نمود 

ما در قبل از انقالب شاهد آن بـوديم كـه        . بعد از انقالب  

آداب ديني در جامعه محترم شمرده شده و كساني كه به      

اند، مورد عالقه و اعتماد مـردم نيـز    اسم دين مطرح بوده   

و مردم در بـسياري از مـوارد بـه ايـشان اعتمـاد       . اندبوده

ر مسائل روحي و رواني نيز آنهـا را بـه     اند و حتي د   نموده

انـد و احترامـي   عنوان پزشك و شـفادهنده خـود دانـسته      

بنده معتقدم كه . اندظاهري و باطني در ميان مردم داشته  

     ي انتظـارات مـردم از ديـن بــاز    ايـن موضـوع بـه دامنـه    

قبل از انقالب در ايران، مردم انتظـار        . گرددمي

د، بلكه انتظار حداقلي انحداكثري از دين نداشته  

مثالً براي اين كه بگويند فالني . از دين داشتند 

اهل دين است، اوصافي از قبيـل اينكـه دزدي           

كند، خيانت در امانت نخواهـد كـرد و ايـن     نمي

ي ما كه دو سه نوع گناه مشخص كه در جامعه  

شود، براي متدين بودن وجود دارد، مرتكب نمي 

اموس كسي چشم جمله به ن  من. كردكفايت مي 

نداشته، مشروب نخورده و صرفاً با رعايت ايـن     

موارد مورد اعتماد مـردم بـوده اسـت، حـال اگـر چنـين              

هاي ديني به نسبت سطح آگاهي شخص متديني از آموزه

خويش استفاده و قواعد آنرا رعايت نموده باشـد، معمـوالً      

  .توانسته در ميان مردم پايگاه و جايگاه خاصي پيدا نمايد

 آن مقطع زماني، شرايطي كه حكومتي به نام دين     در

ي سياسي براي مـردم و     استقرار يابد و دين بتواند برنامه     

هـاي اقتـصادي و     ي جامعه داشته باشـد، يـا برنامـه        اداره

 بتواند مردم را متحول كند، وجود تافرهنگي داشته باشد،   

اي كه بـه عنـوان فـروع        حتي مسائل ساده  . نداشته است 

جهـاد و مـسائلي كـه    : دم گفتـه شـده، ماننـد   دين به مـر  

مقــداري همــراه بــا مــشكالت بــوده، در زنــدگي مــردم  

قبل از انقالب كـساني كـه انتظـارات         . فراموش شده بود  

اگـر از   . انـد انـد بـسيار كـم بـوده       حداكثري از دين داشته   

ــف ــالح  طي ــد، اص ــي مانن ــاي مختلف ــي و  ه ــان دين      گراي

نفكران ديني صحبت به   هايي به نام بنيادگرا و روش     طيف

انـد و  ميان آوريم، متأسفانه در منطقه كردستان كم بـوده      

لذا تأثير چنداني بر تفكر حاكم بر جامعه و ايجاد تغييـر و    

  .   اندتحول نداشته

اما زماني كه انقالب، به نام دين، در ايران محقق شد   

ي كردستان نيز فضا براي بيان   و انجام گرفت، در منطقه    

تر شد و بـراي    ا و مطالبات ديني مقداري شفاف     هخواسته

اي ديگـر اقـداماتي    عرضه كردن دين در لبـاس و شـيوه        

همان طور كه قبالً هم اشاره شد ديـن در   . صورت گرفت 
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مناطق كردستانات با نگـاهي سـنتي وجـود دارد، و اكثـر       

مردم مناطق كردنشين مسلمانند و از بيان مسلماني خود      

شـان از  ي شـناخت آنـان، آشـنايي   ابايي ندارند، اما نحـوه   

دين، و انتظاراتي كه از دين و دين از آنها دارد، متأسـفانه    

و به آن صورتي كه اهـداف     . كم و يا اصالً ناآشنا هستند     

دين در بطن قرآن و سنت و مقاصد شريعت وجود دارد و     

اي كه در دين به آن اشـاره  نسبت به آن مصالح پنجگانه    

انـد و  باشند، ناآگـاه اعد دين ميگرديده و جزو اصول و قو   

اين باعث شده، كساني كه نگاهي جديد به دين داشته و          

انتظارات حداكثري از دين دارند، وظيفه و مسئوليتشان در 

تر شود و به همين دليل در قبال اين مسئله بسيار سنگين

هاي فراوانـي  اين خصوص نيز دچار مشكالت و گرفتاري   

خوشـحالم از ايـن كـه در    و به هـر صـورت بنـده         . شوند

اي از كردستان، در حال حاضر نگاه پيـشرفته و مترقيانـه       

ديـن وجـود دارد و بــدين گونـه توانــسته ميـان طبقــات     

  .مختلف مردم جايگاهي داشته باشد

بنده هم همچون برادران ديگر   : كاك حسن اميني  

كنم كـه بـراي    ي راه ما تشكر مي    كنندگان نشريه از اداره 

 ناحق و اين كه كاري در حد توانشان      روشن شدنِ حق و   

كنند و از طريق دين به ملت كرد      انجام دهند، تالش مي   

از خداوند متعال توفيق آنها را براي خدمت . خدمتي بكنند

با اخالص به ملـت، بـا قـدرت بيـشتر و كيفيـت بـاالتر             

  . نمايممسئلت مي

بخش اول سئوال مبني بر اين كه دين در گذشته در        

تر بوده و در كردسـتان مـا و در مقيـاس     ويميان مردم ق  

تر در ايران بيشتر از حال، به آن توجه شده، و ايـن         وسيع

كه آيا اين موضوع به نظر ما هم چنين است يـا خيـر؟ و     

كـنم  اين كه اگر چنين است به چه دليل بوده؟ فكـر مـي    

برادران كاك ابراهيم و كاك جالل آن چه كه الزم بوده          

كاك ابراهيم تعريف بجـا و     . ردنددر اين خصوص بيان ك    

رسايي از اين كه دين چيـست، ارائـه نمودنـد، بلـه ديـن           

دين در باور مـا مـسلمانان،   . همان است كه ايشان گفتند    

صاحب اين ديـن   . يعني تمامي بايدها و نبايدهاي انساني     

 بـراي مـا   يعني خداوند، همان گونه كه دين را با برنامـه،   

ابر اين برنامه چه كار بكنيم و فرستاده مبني بر اين كه بر  

و هـم  . چه نكنيم؟ و بايـدها و نبايـدها را رعايـت كنـيم           

ايشان نيز به ما عقل عطا فرموده كه با عقل چيزهايي را      

بارهـا بيـان   . كنيم، مثل وسايل صنعتي و غيره درست مي 

ي ساخت آنها در ديـن  شود كه وسائل صنعتي و شيوه  مي

 ديـن قـانون اساسـي       در جواب بگـويم كـه     . نيامده است 

ماست و در قانون اساسي هيچ كشوري هم وجـود نـدارد       

كه چگونه كامپيوتر درست كننـد؟ يـا چگونـه اختـراع و            

چـه  (ي بايدها و نبايـدها  اكتشاف كنند؟ دين يعني برنامه   

  ).كنيم و چه كاري انجام ندهيم

و ما باورمان بر اين است كه در دين اسالم تمام بايد     

ترين شيوه وجـود دارد و حاضـريم از ايـن    و نبايدها به به  

موضع دفاع كنيم، و اگر در مورد چيزهايي كه دين از آنها 

كند، خللي وارد باشد و قابل دفـاع نباشـد، بايـد        بحث مي 

اين را بپذيريم و حتي قبول كنيم كه اسالم ضعف دارد و     

امـا ديـن اصـلي     . ناقص است، البته اگر قابل دفاع نباشد      

ي ر ابتدا براي بشريت آمده با آن حوزهشامل آن چه كه د

وسيع و گستردگي كه در قرآن و سنت آمده با آن چه به       

  .     نام دين استفاده شده دو مطلب جداگانه است

ام كه دين اسـالم در شـرايط فعلـي و    بنده بارها گفته  

ي جوشاني است  قرن، به مانند چشمه   14پس از گذشت    

بهاي ناسالم و آلودگيهاي كه درمسير عبور خود، با انواع آ    

و لذا آنچه كـه    . ديگر به ميزان زيادي آميخته شده است      

امروز و در طـي ايـن قـرون متمـادي بـه مـا رسـيده، از            

. ي اصلي يعني قرآن و سنت فاصله گرفته استسرچشمه

امـا  . اصل دين همـان آب پـاك وزالل سرچـشمه اسـت     

ما بـه  ي متاسفانه بسياري از نظرات و برداشتها در جامعه  

دليل عدم توجه كافي به دو منبـع زالل و حيـات بخـش     

. كتاب و سنت، وارد دين شده و آنـرا آلـوده كـرده اسـت          
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اند، و بنـده همـه را زيـر    ها صحيح بوده البته خيلي نظريه  

  . برمسئوال نمي

. دين همه چيز دارد: آن چه كه كاك ابراهيم فرمودند   

توانند، دفاع مياين باور ماست و آنهايي كه ادعايي دارند       

و اگر اين مطلب را باور ندارند، و به لحاظ فكـري،        . كنند

عقيده و باور و نظـر و طـرز تفكـر و مـسائل اخالقـي و               

گويـد،  اعمال و احكام نيز هر كس در هر موردي كه مـي  

بهتر از دين اسالم است، حاضريم بنشينيم و با وي بحث   

  .كنيم

يا در گذشته ي خوب، آ حال با اين اوصاف اين برنامه     

تر بـوده يـا اكنـون؟ ايـن توضـيحاتي كـه ديـن در               قوي

اند با آن چه كـه اكنـون   گذشته، مردم از آن انتظار داشته  

وجود دارد يكي نيست، آن گونه كه برادران اشاره كردند،      

اما بايد بپذيريم كه دين، اكنون در منطقـه       . صحيح است 

-مورد ميتأثير شده و من علت را در چند ما ناتوان و كم  

اول اينكه  مقاومتي كه اكنون در مقابل دين اسالم    : بينم

ي اسـتدالل اسـت، در   وجود دارد و غالباً  همراه بـا ارائـه     

گذشته و قبل از اين كه در كشور ما نظامي به نام اسالم      

اي كـه اكنـون در   حاكم شود، مكاتب و جريانات به شيوه   

اد تـوجهي بـه     مردم هم زي  . اند، نبود مقابل اسالم ايستاده  

وما تََفرَّقَ الَّذينَ أُوُتوا اْلكَتاب إِلَّا من بعد       اين امر نداشتند    

من به ياد ندارم كه در ايران بينـه بـوده     ما جاءتْهم اْلبيَنةُ  

بلكه ادعاي بينه بود، و آن ادعايي كه انقالب ايران . باشد

 مطرح شد،  ي ادعايي ي ادعايي بود و وقتي بينه     كرد بينه 

و چون عملكرد متدينين بـا  . آن وقت تفرقه به وجود آمد   

اي چون آن را  ي زيادي داشت، لذا دسته    سخنشان فاصله 

ي ديگـر بـه   قبول نداشتند در مقابلش ايـستادند و دسـته    

ي با دين، با ايـن شـدت  در    مقابله. دفاع از آن برخاستند   

   از ايـن طـرف هـم فكـر     . قبل از انقـالب وجـود نداشـت    

اما افـسوس آنـان     . كردند بايد محكم از آن دفاع كرد      مي

كردند و بايـد جـواب ايـن ايـرادات را     كه از دين دفاع مي 

توانستند دفاع كنند و آنهايي هـم  دادند، آنها اكثراً نمي   مي

ها و تنـگ   ، به دليل خودخواهي    توانستندكه مي 

ي دفـاع مناسـب داده     ها بـه آنهـا اجـازه      نظري

  .شدنمي

ل از انقالب ايران، ماموستايان باسـواد   ما قب 

زيادي در مساجد داشتيم و مردان توانا و عـالم        

ــد    ــن و توحي ــاع از دي ــتيم، كــه دف ــسيار داش      ب

كردند، البته بسياري از آنها، دوست داشـتند        مي

در نهايت با سياسـت مواجـه نـشوند و مقابلـه             

اما متاسفانه در حال حاضر اكثر علما، نه  . نكنند

توانند بحث كنند، و نه تنها در خصوص سياست نمي تنها  

كنند، بلكه خودشـان مـانعي در دفـاع از     از دين دفاع نمي   

  .انددين شده

در شرايط فعلي كه در كردستان حتـي بحـث روشـن        

اند، و از آن طرف عقيدتي و دفاع از عقيده را ممنوع كرده    

گروههاي ضد ديني، با آزادي كامل و بدون هيچ مـانعي         

 در نتيجـه دينـداران تـضعيف    . برنـد خود را پيش مـي كار  

و اين دليلي است اساسي براي دوري مـردم از     . گردندمي

عـالم و ماموسـتايي كـه در    . دين و جاي بسي توجه دارد    

كردستان ما بتواند آن گونه كه شايـسته اسـت از ديـن و     

توحيد و قيامت به خوبي بلد بوده و به خوبي از آن دفـاع     

در ميان ساير اقـشار نيـز بـه    .  كم شده است   نمايد، بسيار 

همين گونه است در حقيقت اسـاتيد دانـشگاه و معلمـين        

انـد  اند و از دين دفاع كـرده  مدارس هم اگر صحبت كرده    

اگـر احـزاب و     . انـد اكثراً با مشكالت زيادي مواجه شـده      

جريانات ديني هم اين كار را برعهده گرفته باشند با انواع 

اي آنها توطئـه چينـي شـده و سـعي        روشهاي مختلف بر  

بله، واقعيت ايـن اسـت   . كنند فعاليتشان بي ثمر گردد    مي

  .كه دين در گذشته اينقدر محدود نبود

 دليل ديگر اين كه در گذشته، اسالمي كه بـه مـردم    

شد با ذكر و يادآوري اسوه و الگوهـايي ماننـد        معرفي مي 

 كـرد،  چنـين ) رض(خلفاي راشدين بود، مثالً اين كه عمر   

چنان كرد و فالن مرد بزرگ اين گونه عمل       ) رض(علي  
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-آن موقـع مـي  . ي زنده وجود نداردكرد، اما اكنون نمونه  

 چنين كردند كه حاكم وقـت  ،گفتند عمر و علي براي آن    

هـا اكنـون    جانـشينان آن :پرسند كهميمردم بودند، حال   

 اكنـون چـه   كنند؟ني هستند و چگونه زندگي ميچه كسا 

ا و چه احزاب و چه افرادي كه به تشكيالت و          هحكومت

ي انـد، الگـو و اسـوه   هاي موجود در جامعـه وابـسته      گروه

طور كـه كـاك احمـد    و همان . مناسبي براي دين نيستند   

اند، ملت كـرد در معـرض سـه سـتم      زاده بيان كرده  مفتي

ـ : بزرگ قرار گرفته است   ي، سـتم مـذهبي،   ستم مّل

م مخـتص ماسـت، و      كه مورد اول و دو     ،ستم طبقاتي 

  . مورد سوم به طور عام و فراگير مطرح است

شـان را  خواهند كـه وضـعيت فعلـي   مردم ديني را مي  

هاي غير دينـي، بـراي   تغيير دهد و بيشتر از افراد و گروه    

ولـي  . دفاع از حقوق قومي و مذهبي مفيد و مـؤثر باشـد           

ــزاب و     ــست و اح ــين ني ــر چن ــال حاض ــفانه در ح     متأس

ي احـزاب  ني، كه فعالً فعال هستند به اندازه    هاي دي گروه

غيرديني براي دفاع از حقوق صدراالشـاره مفيـد و مـؤثر       

 فعاليت موثري را  چناننگرند  اند و مردم هر چه مي     نبوده

در دفاع از حقوق ملي و مذهبي خود از تشكلهاي ديني و   

بينند و به قول  ضرب المثـل     احزاب و مدعيان دين نمي    

گـويم كـه   براي اين به فالني عمـو مـي      «مشهور ُكردي   

و . »برايم گنجشك بگيرد و اگر نتواند ديگر عمو نيـست      

رو دين خواهند بود كـه بتوانـد   در واقع مردم زماني دنباله    

وگرنـه چـه   ). احقاق حق كند(براي آنها گنجشك بگيرد،   

 تقصير و كوتـاهي اي براي آنها خواهد داشت و اين       فايده

 يكي از عوامل مهم در - ستيمكه خود ما مقصر ه    -هم  

  .داري استزمينه عدم گرايش مردم به دين

از طرف ديگر در حالي كه ما قبل از انقالب به مردم        

گفتيم، به دين بگرويد تا براي شما حاكميـت عمـر و         مي

خـورد  علي كسي بود كه وقتي ضربه مي     . علي را بياوريم  

 كنـد كـه بـا ضـارب بـدرفتاري       به اطرافيانش توصيه مي   

نداشته باشيد، اگر زنده بمانم و بهبود يابم خودم تـصميم       

گيرم كه چگونه با او رفتار كنم و در حال حاضر به او      مي

ــردم . بدهيــد و او را آزار ندهيــد...  غــذا و     امــا اكنــون م

كنند با هايي كه به نام اسالمي عمل ميبينند حكومتمي

نيـا آن  آن هم در زماني كـه د   . كنندچه كيفيتي عمل مي   

 و ؛اي جهـاني اسـت  گونه كه كاك ابراهيم گفتند، دهكده   

تر از  از اطراف دنيا راحت پيدا كردندر حال حاضر اطالع   

اطالع از منزل همسايه است و بـه همـين ترتيـب اكثـر           

هاي وقت كشورهاي اسالمي در    مردم از كيفيت حكومت   

  .خبر دارند...  عربستان و عراق و

العملـي   باعث چنين عكس   و اينها عواملي هستند كه    

انـد، ديـن فعلـي، انتظـارات اقليـت و      از ناحيه مردم شـده  

و لذا واقعيت ايـن اسـت كـه      .كنداكثريت را برآورده نمي   

  پـس .باشـد ي ما زير سـئوال مـي  دين، اكنون  در منطقه  

 ي ما هستند و به نـام ديـن فعاليـت   آنهايي كه در منطقه  

يد از حقـوق مـردم   كنند و يا تشكل و حركتي دارند با    مي

دفاع كنند و به خاطر حقوق مـردم، مـشكالت را تحمـل      

كرده و حتي به مانند ساير گروهها براي دفـاع از اهـداف     

اكنون دو سه نفر از ماموسـتايانمان در        . خود زندان بروند  

اي عجيب و غريـب  برند، انگار كه واقعه   زندان به سر مي   

در . ده اسـت رخ داده است و يا اين كه كارمندي اخراج ش   

وقتي كـه شـما از حـق دفـاع     . حالي كه اين طبيعي است  

  .كنيد بايد انتظار چنين وضعيتي را هم داشته باشيدمي

لطفـاً گرفتاريهـا و موانـع دينـداري در عـصر      : راه ما 

  .كنوني را در منطقه بررسي نماييد

چنان كه گفتيم دين براي : كاك ابراهيم مردوخي 

جانبه است، كه متأسـفانه در     اي همه   انسان داراي برنامه  

بسياري از موارد بيان نشده و يا كمتر شـرح داده شـده و        

كنند، دين عبارت است از نماز و بسياري از مردم فكر مي  

اي بـه  روزه و عباداتي بدني كه تعريف شده و دين عالقه    

سياست و زندگي اجتماعي، آباد كـردن مـيهن و دفـاع از      
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   ه ايـن مـسائل توجـه    حقوق مردم نداشـته و يـا كمتـر بـ     

  .كندمي

متأسفانه ايـن نگـرش بـه ديـن بـراي بيـشتر مـردم         

ي ما، تبديل به باور شـده و براسـتي ايـن نگـرش      منطقه

زيان زيادي وارد نموده است؛ بنـابراين وظيفـه و رسـالت       

خواهان اين است كه اين مسئله را     اصلي داعيان و آزادي   

شود كـه  از قبل براي مردم روشـن كننـد و تـا چنـين نـ            

ببرند كه دين تنها نماز و روزه نيست و اين        مسلمانان پي 

هـا اصـالح   ها قرار داده شده است تـا درون انـسان    برنامه

. داري واقعـي باشـد  شود و به حدي برسد كه معرف ديـن   

همانند نيرويي در درون انسان كه تـا بـاوري واقعـي بـه           

ن خداوند و معيارهايي را كه پاك كننده دل و درون انـسا   

پـس  . تواند دين را معرفي كنـد     هستند، نداشته باشد نمي   

بايد از اين موارد به خوبي آگاه باشند و نيز به خـوبي بـه       

  شـود، ها عمل كنند و در اين صـورت اسـت كـه مـي           آن

داري باشند، هم مورد رضايت خداوند و هم انـسانيت    دين

و اجتماع، تا با بودن اين برنامه الهي به راحتي و آسايش        

منـد  و در غير اين صورت مردم همواره گلـه       . ست يابند د

تواند كارساز باشد خواهند بود كه دين كاري نكرده و نمي   

رسند كه دين به درد اين دنيـا  ي غلط ميو به اين نتيجه   

  .خورد و فقط براي قيامت استنمي

و به راستي نيز اگر به ترتيبـي كـه بيـان شـد عمـل          

داعيان و مبلغان ديني . باشدتواند مؤثر و مفيد   نشود، نمي 

هاي صدر اسالم باشند چـرا      بايست مانند داعيان سده   مي

ها، الگو و سرمشق كه آنان در تمامي موارد زندگي انسان     

ي دفـاع از  اند در تمام جوانب، مثالً از جنبهاين قافله بوده 

انـد،  ي سـتمگران تاختـه  مظلوم به پيش رفته و بر سـينه   

  .رعون موسي و ف جريانمانند

با الگو گرفتن از قرون گذشته، الزم است مـسلمانان         

ــهدر همــه ــنعت،   ي جنب ــاريخ، ص ــاوري، ت ــد فن ــا مانن ه

ــوم ..) .نقاشــي و موســيقي و،معمــاري، خط(هنــر و در عل

و سـاير علـوم،   ..) .پزشكي ـ فيزيـك ـ شـيمي و    (تجربي 

مانند اسالف خويش به عنـوان يـك مـسلمان         

ند و خود نيز موفق خود را در جامعه مطرح نماي    

 داعيـان در  .در دادگري و عدالت سرآمد باشـند     

گذشته، اگـر چـه بـه لحـاظ قـدرت سياسـي و          

انـد، ظـالم را تأييـد    اجتماعي توانمند هم نبـوده   

اند و با مبارزه منفي به مقابله برخاسته. اندنكرده

مانند امام غزالي كه در احياي دين ميان مردم،     

صوف و مكتـب تـ  . تالش مضاعفي نموده است   

عرفان هـم يكـي از ايـن مـصاديق اسـت كـه            

توانند در آن حـال رودررو بـا ظـالم       متوجه شدند كه نمي   

مبارزه نمايند پس با آنها قطـع رابطـه نمـوده و بـه نحـو        

اند و با آموزش مردم در روشـي  احسن مبارزه منفي نموده 

كه برگزيدند آنان را اصالح نمودنـد و بـه سـمتي سـوق           

و بـه سـمت   . ي واقعـي دسـت يابنـد    داردادندكه به ديـن   

هـر چنـد   . مبارزه با ظالمان و سـتمگران حركـت نماينـد      

متأسفانه همانگونه كه دين به كنار و حاشـيه سـوق داده       

هـاي اخيـر بـا انحـراف و تغييـر      دهسشده، عرفان هم در   

  .مسير مواجه شده است

بايست ما دين را چنـين بـشناسيم كـه اگـر        پس مي 

آن . خواهيم دينداري نماييم و مي  خواهيم داعي باشيم  مي

گونه به ميدان برويم، كه براي خدمت بـه مـردم و رفـع          

چون خداوند متعال نيازي به عبادت . (مشكالت آنها باشد

اگر تمـام دنيـا   : فرمايدما ندارد و همان گونه كه خود مي     

مسلمان شوند و به من سجده ببرند و همـه بـاور داشـته       

زي به پروردگاري من اضـافه  باشند كه من پروردگارم چي 

نخواهد شد و اگر تمام مردم در طول تاريخ مرا پروردگار       

خويش ندانسته و عبادتم نكنند چيزي از خدايي من كـم       

پس در اين صورت فوايد دينداري ما به خدا ). نخواهد شد

. گردد كه اين بر خالف قانونگذاران دنيـايي اسـت  بر نمي 

امـه و روش بـراي مـردم       گذارنـد و برن   آنهايي كه قـانون   

كنند، با وجودي كـه بخـشي از منـافع آن بـه     طراحي مي 

گردد اما بيشتر اين قوانين به حفـظ منـافع و    مردم بر مي  
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ي بقا و زورمندي خود آنان به عنوان صاحبان قدرت ادامه

اما خداوند بزرگ هر آن چه را عنوان . گرددسياسي بر مي

م، پس اين دين نـه   نموده براي مردم است و به نفع مرد       

فقط براي آخرت بلكه براي آسايش دنياي مردم و حسن     

رفتار آنها با يكديگر است و كـساني كـه بـه دسـتوراتش      

عمل نمودند مورد لطف و عنايت خود قرار داده و اجـر و        

و اگـر  . كنـد پاداش اخروي را در بهشت نصيب آنان مـي       

چنين عمل ننمايند خـداي بـزرگ آن مـسلمانان را هـم           

  .نند ظالمان مورد مؤاخذه قرار خواهد دادما

. و امــا بخــش ديگــر صــحبت از موانــع ديــن اســت 

متاسفانه اكثرمبلغين، خطاها و قصورها را در مسير دعوت  

اند؛ در حاليكه بـه نظـر   ديني، دائماً متوجه دشمنان نموده    

گردد، چونكه ي قصور و تقصير به خود ما برمي    من عمده 

. ايـم ندگي عملي خود پياده نكرده  هاي ديني را در ز    آموزه

دانيم كه قرآن ثابت و ماندگار است، پـس ديـن          همه مي 

كنـد و ايـن دينـداران     ي دينداران رشد و نمو مـي      بوسيله

توانند با دعـوت واقعـي، ايـن قـرآن را بـه       هستند كه مي  

ي اجتماع وارد كنند و يا با عملكرد غيـر اسـالمي       صحنه

زم است به خـود بنگـريم و     بنابراين ال . آنرا تضعيف كنند  

ايم دين را به عملكرد خود را بررسي كنيم كه آيا توانسته      

اي نبـوده؟  درستي معرفي و پياده نماييم و استقبال كننده     

ايم دين را پيـاده كنـيم و ضـعف از    يا اين كه ما نتوانسته   

  باشد؟ خود ما ميكارآيي

          حقيقت اين است كه بيشتر موانع و تنگناهـا از خـود

ايم ديني كه با ارزش است و خداونـد  ست زيرا نتوانسته ما

براي رشد مردم فرستاده را به نحو احسن تبليـغ كنـيم و       

پس با اين اوصاف بخشي از موانـع بـه مـا        . عمل نماييم 

 متاسـفانه بـسياري از مـسلمانان       . گـردد مسلمانان بر مي  

ي دعوت غلـط  سواد هستند و لذا با نحوهسواد و يا كم   بي

التزام عملي به دين، ضررشان براي دين بيشتر از     و عدم   

نفع آن خواهد بود و آن گونه كه كاك حسن هـم گفتـه            

بدترين ضربه به حركتي، دفاع بـد از آن حركـت         «: است

، و متأسفانه دفاع ما مسلمانان از دين نيز به همين »است

  .شيوه بوده است

الزم است كه ما دلسوز و غمخـوار مـردم و رافـع آن      

تي باشيم كه مردم در جامعه با آن مواجه هستند،        مشكال

نه اين كه صرفاً قرآن و حديث را براي مردم قرائت كرده 

بايد شريك غم مردم در تمـام   . و بر منبر سخنراني كنيم    

. هاي سياسي و اقتـصادي و ملـي و مـذهبي باشـيم       جنبه

خداوند طوري اين مردم را خلق نمـوده كـه اگـر چيـزي         

ي نداشته باشد ولو دين خدا باشـد، از آن    ابراي آنها فايده  

استقبال نخواهند كرد و اگر ما نيز درست برنامه خداونـد        

را ارائه ندهيم، مردم به سوي آن نخواهند آمد و پيـروي           

و اگر ما كه معرف و مبلغ دين خدا هستيم    . نخواهند كرد 

درست دين را بـه ايـشان معرفـي ننمـاييم و از حقـوق و       

نها دفاع نكنيم، مردم چنين دينـي را    هاي برحق آ  خواسته

ها و شعارهاي  به راستي همه خواستگاه   . نخواهند خواست 

هاي غيردينـي ماننـد آزادي، عـدالت و     بسياري از حركت  

هـا و اصـول قرآنـي    دفاع از مظلوم در واقع همان برنامـه   

كننـد در  هستند كه مردم به سرعت از آنها اسـتقبال مـي    

اكنون در اروپـا  . ايم غافل شدهحاليكه  ما از عمل به آنها    

آزادي، (چنين است كه آن چه را كه در اصل، دين گفتـه     

رو كنند و مردم دنبالـه  مطرح مي)عدالت و دفاع از مظلوم  

ها هم به علت جذابيت اين كلمات و بعضي. شوندآنها مي 

ها آنرا بـه صـورت شـعار مطـرح و ديگـران را            و خواسته 

ورتيكه نتوانند به آن عمـل     نمايند و در ص   همراه خود مي  

شـوند پـس بـراي مـا هـم      كنند فرو ريخته و نـابود مـي       

وضعيت چنين است و اگر نتوانيم آن شعارهايي را كه بـه   

ي عمـل بپوشـانيم و در خـدمت    دهيم جامـه  نام دين مي  

  .مردم نباشيم ما نيز به چنين سرنوشتي مبتال خواهيم شد

كالت ي دشمنان دين زياد است و مش    حمله و هجمه  

ها هم كم نيست امـا اگـر   و موانع ايجاد شده از طرف آن    

مسلمانان به راستي مـسلماني كننـد، آنهـا در مقابلـشان           

اگر بهترين . توانند كاري بكنندناتوان و ضعيف بوده، نمي   
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قانون دنيا را بر طاقچـه گذاشـته، بـه آن عمـل ننماييـد            

 تنها راه اين است كـه از مـردم     . موفقيتي نخواهيد داشت  

ي حركت مردم و مسلمانان باشند و  دفاع كنند و سرقافله   

از خواستها و حقوق خلق، و مظلومـان دفـاع كننـد و بـا              

ظالمان مبارزه كنند، در اين صورت قطعاً مـورد اسـتقبال         

قطعـاً عـالوه بـر      . مردم و مسلمانان قرار خواهند گرفـت      

كردستان در ساير مناطق نيز چنين است مانند فلـسطين       

    شـيوه مـورد سـتم و بمبـاران شـيميايي قــرار      كـه بـدين   

گيرد و معلوم نيست چه كساني و چگونه بدين سـان           مي

اند، اكنون نيز كه امنيتي در  بر آن ملت مظلوم چيره شده     

ي عـدم  اين خصوص براي ملت ما وجود ندارد، در نتيجه  

توجه به دين است زيرا مسلمانان آن طـور كـه شايـسته         

اند وگرنـه مـسلمانان، مخـصوصاً       است از دين آگاه نشده    

ملت كرد در طول تاريخ، بيشترين اسـتقبال را از برنامـه          

انـد و بـسيار بيـشتر از    خدا و خدمت به دين اسالم داشته   

ساير اقوام در دعوت و تبليغ و نشر و عمل و آگاهي نقش 

و هر شهر و روسـتاي كـوچكي را نگـاه كنـيم            . اندداشته

 اكثر مساجد نيز ماموسـتا  مسجدي در آن وجود دارد و در 

   .ي  باسواد هستو طلبه

در ابتـداي انقـالب اميـدوار بـوديم كـه در پنـاه ايـن        

ي مـسلمانان و حتـي غيرمـسلمانان آن بـه           انقالب همه 

اي ي اهداف آن پياده شود و نمونـه آسايش برسند و همه   

مناسب و احسن بـراي تمـام مـسلمانان جهـان باشـد و               

. ف ديـن خـدا جلـب نمايـد        غيرمسلمانان را هم بـه طـر      

متأسفانه امـا آن گونـه كـه بايـد، عمـل نـشد و آن چـه           

كردنـد  خودشان شخصاً به جاي دين انگاشتند و فكر مـي  

 و اين كج راهـه را در  ؛كه صحيح است و بايد چنين باشد 

پيش گرفته و به نصايح ناصـحان امـين و مـردان نـامي        

 ميان نه تنها. دين گوش نداده و اكنون نيز چنين هستند       

كردها، بلكه بين خودشان و سـاير اقـوام مـردان آگـاه و            

 هـا  امين زيادند كـه كتـب و مقالـه نوشـتند و سـخنراني              

اند، تالش كردند، روشنگري نمودنـد، بلكـه بتواننـد        كرده

ولي متأسفانه به آنها توجه نكردند . اصالح كنند

    و حقيقتـــاً ايـــن يكـــي از . و گـــوش ندادنـــد

ه دين با آن مواجه شده و هايي است ك گرفتاري

ــسوزان و    ــر دل ــروزه از غي ــي را ام ــه واقع لطم

لذا شايسته اسـت  . خورد نه از مردمنارفيقان مي 

كه با مردم رويارويي نداشـته و فقـط مـردم را             

مقصر جلـوه نـدهيم و بيـشتر خـود را اصـالح             

نموده و در مسير نشر و دعوت و اجراي واقعي          

ــت ر  ــرداريم و مل ــام ب ــن گ ــه دســتورات دي ا ب

طوري كه مردم با عشق و عالقـه    . دينداري دعوت كنيم  

به سوي دين جلب شوند و وقتي كه مردم ببينند كـه مـا    

آهنگ عدالت خواهي آهنگ دينداري و پيشداعيان، پيش 

هستيم، حتي اگر درب را هـم بـه روي آنهـا ببنـديم بـه          

  .  اصرار وارد خواهند شد

ه بـه   من قبل از ايـن كـ      : زاده كاك جالل جاللي  

سراغ موانع انتشار دين در مناطق كردنشين و كردسـتان           

ــن  ــايلم بــه وضــعيت ديــن و دي ــان بــروم م داري در زم

  .و خلفاي راشدين و صحابه اشاره كنم) ص(پيامبر

زمانيكه شروع به دعـوت     ) ص(پيامبر بزرگوار اسالم    

اي ميـان پيـروانش آمـوزش داده        نمود دينداري را بگونه   

شد؛ تـا  ي را كه براي آنها خوانده مي   ، آيات بود، كه صحابه  

رفتند و با كردند، به سراغ آيات ديگر نميبه آن عمل نمي

اي درست شده بـود كـه   تبعيت از آيات و احاديث، جامعه     

ي جوانب زندگيشان تثبيت شده بود    براستي دين در همه   

هاي ايثـار، بـرادري، عـدالت،    در زمينه.(گرديدو عملي مي  

و آن گونه بـود كـه ديـن      ...) دت و شجاعت، جهاد و شها   

ما اگر روش فكـري و اخالقـي خلفـاي       . تكامل پيدا كرد  

بينيم كه ايـن انـسانها از لحـاظ     راشدين را نگاه كنيم مي    

اي رسـيدند كـه فكـر    فكري و ديني و اخالقي به مرتبـه      

وقتـي كـه حــضرت   . كـنم مثــل و ماننـد آنهـا نبــود   مـي 

قرار است مرا بـه  كند كه خدايا اگر اشاره مي ) رض(ابوبكر
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جهنم بياندازي، آنقدر جسمم را بزرگ كن كه تمام جهنم   

و يـا در مـورد   . را پر كرده و كس ديگري در آن جا نشود 

عدالت حضرت عمر و يا آزادي بياني كه حضرت علي در    

به نظرم آنها طـوري روحِ ديـن و      . جامعه ايجاد كرده بود   

جامعـه   بودند كه موجب تحول مقصد دين را درك نموده  

و جامعه آنها از جاهليت به مدينه فاضله . زمان خود شدند

هـايي كـه از   بينيم كه متأسفانه توطئـه  اما مي . تبديل شد 

همان زمان صحابه، عليه دين و با نيت كمرنـگ كـردن         

نقش دين صورت گرفت، بعـدها موجـب ايجـاد تفرقـه و      

هـاي  هاي مختلف گرديد كـه هـر كـدام بـا ديـدگاه        فرقه

األسـف آن  ن بـه ديـن نگـاه كردنـد، و مـع     خاص خودشا 

بايست بين مسلمانان صورت پـذيرد، بـه       اجماعي كه مي  

اي از وجود نيامده و باعث شده تا كم كم هر گروه و فرقه

زاويه و بعدي دين را بنگرند و همين عاملي شد تا نقـش     

اي و اكنون هر فرقه به گونه. رنگ شوددين به تدريج كم  

 مرجئـه از منظـري، معتزلـه از         يقهنگرند، فر به دين مي  

ي اشاعره از منظـري متفـاوت از     يك منظر ديگر و فرقه    

آنها، اهل حديث نيز طور ديگري به دين نگريسته و بـه           

هايي كه سركار آمدند به تدريج ديـن  اين ترتيب حكومت  

مند را به حاشيه سوق داده و آنهايي هم كه به دين عالقه

  . ه بمانند و خود را حفظ كنندبودند، سعي كردند در حاشي

 –انـد   اي از ديـن نمـوده     طبق تقسيم بندي كه عـده     

دارهـا بـر   ديـن : اند  گفته-صرفنظر از صحت و سقم آن    

من معتقدم كـه در     . اند، آزادگان، بردگان و تجار    سه قسم 

اين ميان نقش آزادگان در بحث دين كمرنگ شده است          

 ا كـرده و  هـا آزادي عطـ  آيـد بـه انـسان   و كسي كـه مـي   

ها را از تسليم شدن در مقابل ديگـران و در مقابـل    انسان

دهد و انسان را به بالندگي و رشد ظالم و ناحق نجات مي  

  . به تدريج ضعيف شده است. رساندو رهايي و آزادگي مي

هرچند خداوند در قرآن وعده حفظ دين را داده اسـت    

دين هاي بزرگ براي حفظ اهداف و در طول تاريخ انسان

اند امـا متأسـفانه ايـن     قيام نموده و تالش و مبارزه كرده      

موقت بوده است و جز مقاطعي از زمان اسالم شـكوفايي      

اما چونكه دين اسالم دين جاودانه اسـت و     . نداشته است 

لزوماً بايد براي تمام اعصار مختلف وجود داشته باشدو در 

لـذا در   . ها نيز دين هميشه نقـش داشـته اسـت         حاكميت

ناطق كردنشين نيز همان گونه كه قـبالً گفـتم از ايـن           م

وضعيتي كه در كشورهاي اسـالمي وجـود داشـته مجـزا          

ايم و اين دار بودهنبوده است لذا اين است كه ما قبالً دين   

  .دين آثار خود را در جامعه كردستان نشان داده است

بينيم كه بسياري از اخـالق ملـت كـرد بـا       اكنون مي 

ه يعني به فرهنگ كردي تبديل شده و    دين عجين گرديد  

توانـد ايـن فرهنـگ را از ايـن ملـت پـس         هيچكس نمي 

آيند و قصد دارند دين را از مـردم  و كساني كه مي . بگيرد

  شــوند و كـرد بگيرنـد بزرگتـرين اشــتباه را مرتكـب مـي     

شـود كـه هويـت      و اين اشتباهشان باعث مي    . توانندنمي

در حـالي  . شـود گرفته ديني به همراه هويت ملي از كرد        

توانيم با سربلندي بگـوئيم كـه فرهنـگ        كه ما امروز مي   

  . ديني يكي از اركان حفظ هويت كردي است

خواهم بگويم ايـن اسـت كـه        ي ديگري كه مي   نكته

اگر بياييم دين را به مسائل اعتقادي و اخالقي و احكـام           

توان گفـت در منـاطق كردنـشين    مي. فقهي تقسيم كنيم  

احكــام فقهـي و ظـاهري تأكيــد شـده اســت    بيـشتر بـر   

مخصوصاً احكامي كه بيشتر بر مـسائل خـانواده نقـش و     

همچنين مسائل اخالقـي هـم هرچنـد     . تأثير داشته است  

ــر، وجــود داشــته اســت  آن چــه در . مقــداري ضــعيف ت

كردستان ضعيف بوده، بحـث اعتقـادات و اصـول دينـي           

 و بايست از طريق عقل و فكرچون اين مسائل مي   . است

لذا در قسمت جهان بيني   . فهم در دل انسان جاي بگيرد     

ي و نوع نگرش به خود و خدا و تبعيت فهيمانه از برنامه         

بـه عنـوان مثـال،    . ايمهاي زيادي بوده  الهي داراي ضعف  

ها به قضا و قدر، نگاهي جبري بوده و لذا در تعيـين           نگاه

سرنوشت خـود و تـالش بـراي تغييـر اوضـاع نابـسامان         

آيـد  ايم هرچه بر سـر مـا مـي   ي كرده و معتقد بوده    كوتاه
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اي است كه  اين نكته . تقدير الهي و غير قابل تغيير است      

قبالً در وجود ما بوده است و براستي اخالق ديني هم به        

به طور مثال ما در صداقتمان،   . درستي توجيه نشده است   

داريمان و در دفاع از حقـوق خـود و   شجاعتمان، در امانت 

ايم و اصوالً    متأسفانه آنگونه كه بايد باشيم نبوده      ديگران

  .نگاه به اخالق، به درستي تبيين نشده است

ي ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد، شيوه و    نكته

روش صحابه در دينـداري و تـالش آنهـا بـراي تبليـغ و       

آنان دين را به درستي درك كرده و     . باشدترويج دين مي  

 بشريت از شرك و ظلم و طـاغوت    آنرا تنها عامل نجات   

ي دانستند و لذا تا سر حد شـهادت در ايفـاي وظيفـه            مي

كردند و نسبت به تمام افراد بشر احساس    خود تالش مي  

در مناطق كردنشين به ماننـد سـاير       . كردندمسئوليت مي 

بالد اسالمي از جمله عثماني و كشورهاي عربـي و بـالد    

     نـام ديــن بــا  ديگـر، مــسائل غيـر دينــي و خرافـات بــه   

هاي اصيل اسـالم آميختـه شـده و لـذا در كـاهش        آموزه

در شـرايط  . توفيق مبلغان واقعي دين، تاثير داشـته اسـت   

فعلي، مبلغان و داعيان دلسوز، فهمـي را از ديـن تبليـغ و     

كنند كه تابع درك و فهـم شخـصيتهاي واال و    ترويج مي 

ز اصالحگري چون ابن تيميـه، ابـن قـيم، ابـن حـزم و ا              

پيشوايان مذاهب اهل سنت، از محمـد ابـن عبـدالوهاب            

 الـدين، كـواكبي،   گرفته تا شيخ محمد عبـده، سـيدجمال     

باشد كه زاده و كاك ناصر مي    مودودي و كاك احمدمفتي   

انـد، از جملـه    تا امروز همواره با موانع زيادي روبرو بـوده        

حكومـت بـا توجـه بـه نگـاه مـذهبي و نگــاه       . حكومـت 

ــسيار تنــگ ايــدئولوژي و قر ــي، متأســفانه ب ــه و ائت نظران

 بـه هـيچ وجـه    ،متعصبانه از مذهب به اصـطالح رسـمي     

دهد كه حركتي راستين، و حركتي كه بـا نگـاه     اجازه نمي 

امروزي و اصيل از دين اسالم در مناطق كردنشين فعال          

وقتي كه فردي به آموختن و يـادگيري و شـناخت         . باشد

د در جامعـه بـا   بينـ مند اسـت وقتـي كـه مـي        دين عالقه 

گردد، ايـن  مشكالت معنوي و مادي مواجه مي    

  . خود يك مانع بزرگ است

من معتقدم كه ملـت كـرد ملتـي مـسلمان       

حتي معتقدم  افراديكه  در گروههـايي         . هستند

انـد، بـه نـوعي      اند و داعيه ضدديني داشته    بوده

چون . هاي ديني در وجودشان بوده است     انگيزه

آنهـا بـر    . فطري است اي  به راستي دين مسئله   

گيرند كه مملو از فاصـله      عليه ديني موضع مي   

طبقاتي، فقير و غني، متشخص و غيرمتشخص   

امـا  . بوده و مبلغان آن نيز افرادي معلـوم الحـال هـستند     

  هـايي هـستند كـه بـا نـام      مانع ديگر به نظر بنـده گـروه   

ها هـم  گرا و ماركسيسم در مناطق ما وجود دارند آن      ملي

به عدم كارآيي دين سنتي گذشته، به نـام حـق،        با توجه   

 سـوء  ،آزادي، دموكراسي، دفاع از حقـوق بـشر يـا مليـت       

استفاده كرده و جواناني را كه طالـب آزادي و مـساوات و    

اند جذب، و دين را به عنوان مخالف با موارد        عدالت بوده 

اند و لذا آنها ماندگي كردها دانستهالذكر و عامل عقبفوق

انـد  ها و وسايل تبليغاتي كه در اختيار داشـته     انههم با رس  

  .اندمانعي در جهت نشر دين شده

و اما مانع بعدي به اصطالح عالماني هستند كـه بـه            

هيچ وجه توان برداشت و استنباط متناسب بـا شـرايط و         

اوضاع و احوال فعلي جوامع را ندارنـد و هرآنچـه كـه در          

 ديـن بـه مـردم    برخي كتب فقهي بيان شده را به عنوان     

اينان از مخالفين اصلي دعوت و داعيـان  . كنندعرضه مي 

ــكني و    ــا كارش ــر دعــوت آنه ــوده و در براب اصــالحگر ب

  .كنندايستادگي مي

 مادي داعيان ديني است كه      مشكل ديگر محدوديت  

خواهند دين واقعـي را بـه مـردم معرفـي كننـد          وقتي مي 

از افـراد  متأسفانه امكانات مادي آنها كم اسـت و خيلـي         

هستند كه  با كمك كردن به مـسجد و بـا اهـداي چنـد       

  تخته فرش بـه مـسجد بـه لحـاظ روحـي خـود را ارضـا         

اندازي يك درحاليكه اگر اين كمكها در قالب راه    . اندكرده
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م ديني و يا دانشگاه اسالمي و يا كمك بـه  ي علو مدرسه

حركتهاي اسالمي باشد بـسيار مـوثرتر خواهـد بـود و در      

  . باشدپيشرفت دعوت ديني اثرگذار مي

نفوذي كه بتوانند نقش هاي ذيبه نظر بنده شخصيت

اند، كمبـود افـراد   خود را به خوبي ايفا كنند در منطقه كم     

دنشين كـه بتواننـد   پرداز در مناطق كر  تئوريسين و نظريه  

هاي تازه و جديد شوند و از لحاظ فكـر  باعث طرح نظريه  

مستقل بوده و بدون واهمه حقايق دين را بيـان كننـد از          

  . ديگر موانع دينداري است

از ديگر علل، عدم آشنايي و ارتباط با ساير مسلمانان     

و حركتهاي اسالمي در ديگر نقاط جهان، عدم دسترسـي   

يــوني، ســايتهاي معتبــر، روزنامــه، هــاي تلويزبــه شــبكه

  . هاي ارتباط جمعي استمجالت و ساير رسانه

امروز بايد فراخوان عمـومي داشـته باشـيم از تمـامي      

مندان به دين، ديني كه نجات بخش است، و براي    عالقه

صرف نظر از تمامي موانعي . مردم عصر حاضر پيامي دارد

    است تـا   عمومي و وحدت الزم كه اشاره شد، اين دعوت 

بتوانيم اسالم را با شكلي جديد، طـوري كـه بـا عـرف و        

هاي مردم كرد است تطبيق دهـيم و بـه       سنت و خواسته  

تا نسل جوان مـا بدانـد كـه اسـالم        . منطقه معرفي كنيم  

مدافع هويت و خواسته و منافع آن است بنده مطمئنم كه 

  .تواند مؤثر و مفيد باشداين اقدام مي

اموستايان عزيـز كـه توضـيحات    با تشكر از م:راه ما 

جامعي ارائه دادند، سئوال آخر اينكه به نظـر شـما بـراي        
كاهش اين موانع و رسيدن به اجمـاع نظـر در خـصوص          

  داري در منطقه چه بايد كرد؟سهل شدن دين

كنم ضمن بررسي   من فكر مي  : كاك حسن اميني  

موانع دينداري در كردستانات پاسـخ ايـن سـئوال را هـم        

اده باشم اما در اضافه نمودن بـه جوابيـه مـذكور،    تقريباً د 

بايد بگويم كه بهترين  راه ممكن اين است كـه داعيـان        

 ثابت كنند كه آنچه را به عنوان ديـن بـه مـردم عرضـه          

ي حيات آنهاست و لذا كنند، واقعاً نجات بخش و مايه   مي

هـاي دينـي متخلـق شـوند و بـه        بايد ابتدا خود به آموزه    

 و درست نيز بايد تبليغ شود تـا مـردم از      اي مناسب شيوه

 موانـع،  رفع عامل مهمترين من نظر به. اسالم بيزار نشوند  

 امـر  ايـن  .اسـت  ديـن  داعيـانِ  وحدت و دوستي و نزديكي

 و شـده  جمـع  هم با آنان متفرق نيروهاي تا شودمي موجب

 وحـدت  ايـن  .گردد فعاليتشان و كار تقويت و ارتقاء موجب

 افـزايش  دينـي  دعـوت  توانـايي  و رتقد تا شودمي موجب

 .شـود مـي  مردم جذب عامل توانايي و قدرت همين و يافته

 مـردم  چـون  اسـت  قضيه اين مبين نصر يسوره از اول آيه

 بـه  دسته دسته بينند،مي را حركتي و فكري ،پيروزيِ وقتي

  .آيندمي آن طرف

 را اسـالم  كـه  دلـسوزي  مـسلمان  هر كنممي فكر من 

 بـه  مـسلماني  طريـق  از تواندمي كندمي رفك و دارد دوست

 خـدمت  مطمـئن   راه تنها را اسالم و كند خدمت كرد ملت

 و صـدر يسـعه  بـا  مـسلمانان  ساير با بايد داند،مي ملت به

 هـاي حركـت  تمام  حاضر حال در .كند برخورد روييگشاده

 خــصوص ايـن  در مـستقل،  افـراد  و كردسـتان  در اسـالمي 

 دشـمنان  شد اشاره نيز ابتدا از هك طور همان .داريم مشكل

 تراشي مشكل مشغول شدت و سرعت به و هستند قوي ما

ــانع ايجــاد و ــسيار دشــمنان چــه .هــستند  م   چــه و دور ب

 و سياسـي  و اجتمـاعي  امكانـات  بـا  هاآن نزديك، مخالفان

 نفـس  موردپـسند  كـه  اظهاراتي با و علمي امكانات و مالي

 تنهـا  ما و مشغولند ما عليه است مؤثر بيشتر و هاستانسان

 .شـود مـي  ارائـه  ضـعيف   غالباً آنهم كه استدالل، قدرت با

 مجال آنها باشند داشته استدالل توان كه كساني به چونكه

   .دهندنمي

 كـه  اسـالمي  طـرف  بـه  مـردم  جذب براي راه بهترين

 فقـط  نـه  و باشـد  آنان طبقاتي و مذهبي ملي، حقوق مدافع

 بـا  و وحـدت  همـان  حج، و كاتز و روزه و نماز مبلغ اسالم

 ديـن  اسـالم  .اسـت  ديـن  داعيـان  و مـسلمانان  بـودن  هم

 دشـمني  بـا  دشـمنان  قرن چند اين طول در و است ماندگار
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 ايـن  با اند،كرده كار اسالم عليه بد، دفاع با دوستان و كردن

 كه است اين بهتر اما نرفته بين از اسالم كه بينيممي وجود

 اشـخاص  و هـا حركـت  و اباحـز  اسـالم  بـرد  پـيش  براي

 را آن طــرفين كــه چيزهــايي از بخــشي از داعــي مــستقلِ

 خواهنـد  طريـق  اين از .كنند پوشي چشم دانندنمي صحيح

 كـم  دسـت  و نمايند محبوب كردستان در را اسالم توانست

 و نزنند حرف ديگر يك عليه كنند،نمي پشتيباني هم از اگر

 و نكننـد  اقدام يكديگر كارهاي ابطال و نمودن خنثي براي

 سـخن  آن از درسـتي  بـه  جالل كاك كه ديگري يمسئله

 حقيقتـاً  و اسـت  اقتـصادي  بحـث  نمودنـد،  تشريح و گفتند

 و مكـان  و مال و ولپ ديني كار كه چرا است مهمي مسئله

 در وقـت  تمام كه دارد احتياج اشخاصي به و خواهدمي نيرو

 بچـه  و زن داراي نيز ديني فعاالن چون .باشند دين خدمت

 نظـر  از كـه  اسـت  الزم پـس   .باشـند مـي  زنـدگي  هزينه و

 طـرق  از كه باشيم فكر به ما بايد لذا شوند تأمين اقتصادي

  .نماييم رفع هم را اقتصادي  مشكل صحيح،

هـا و احـزاب و بـه هـم نزديـك      با هم بودن حركـت   

  بودنشان بـه همـراه راه كـار و چـاره انديـشي اقتـصادي             

 اسـالم در منطقـه باشـد و آن        تواند موجب محبوبيت  مي

گونه كه كاك ابراهيم هم گفتند نكته ديگر اين كه دفاع       

بـا آگـاهي و بـه طـور     كه كردن از دين هم دفاعي باشد       

اخالقي از موضوعي و چنانچه با بي. صحيح صورت پذيرد

دفاع شود ممكن است طرف مقابل تسليم شود اما آنهايي 

  .شوند ميباشند از دين متنفركه ناظر قضيه مي

بـه نظـر مـن مهمتـرين        : كاك ابراهيم مردوخي  

-وسيله و راه حل براي پيشرفت كارِ دعوت ديني، برنامه         

دنيـاي  . ي افـراد و جريانـات اسـت    ريزي و وحدت همـه    

اي پيچيده و درهم تنيده اسـت كـه هـيچ      امروزه به گونه  

-كاري اعم از سياسي، اقتصادي و اجتماعي بدون برنامـه   

ي افرادي آگـاه و قـوي بـه پـيش       وانهريزي و بدون پشت   

   مـستثني  امر دعـوت دينـي نيـز از ايـن قاعـده           . رودنمي

باشد و لذا بايـد لـزوم وحـدت و بعـد از آن      نمي

ريزي دقيق، در ميان مسلمانان احـساس       برنامه

امـروزه  . ي عمـل نيـز برسـد      شده و به مرحلـه    

مسلمانان، بـه حـزب و تـشكيالت بـه عنـوان          

نگرند در حاليكه خداونـد در      اي منفي مي  پديده

قرآن لفظ حزب را به كار برده و افراد منـسوب      

واقعيـت ايـن   . به خود را حزب اهللا ناميده است      

است كه اگر هدف و غايت حزب، دعوت صرف 

اهللا باشد و به دور از كسب منـافع فـردي و          الي

جمعي خاص فعاليت كند؛ به علت نظـم موجـود در آن و     

كنترل و مـديريت صـحيح، راهكـار    ريزي و امكان برنامه 

آنچه كه در   . مناسبي براي پيشبرد امر دعوت ديني است      

حزب، منفي است تالش براي كسب منـافع فـردي و يـا      

در حاليكه اگر هدف حزب و تاكتيك    . جمعي خاص است  

آن، منبعث از قرآن و سنت باشد، به نظر من بـسيار الزم   

كالت و است و راه حل مناسبي براي برون رفـت از مـش      

  .موانع فعلي است

شناسـيم  ي موانع و مشكالت پيش رو را مـي      ما همه 

ولي به نظر من راه حل مهم رفع اين مـشكالت كـار در          

دين . قالب تنظيمات و تشكيالت و احزاب اسالمي است        

باشد، لذا كار جمعـي و حزبـي   اسالم دين سياست نيز مي    

 معني البته وحدت به. نيز از لوازم پيشرفت اين دين است  

ي مسلمانان بـه يـك حـزب و جريـان        تبديل شدن همه  

خاص نيست؛ بلكه منظور اين است كـه تمـام احـزاب و        

جريانات و اشخاص اسالمي با رعايـت ضـوابط اخالقـي،     

صرفاً با تكيه بر افكار و عقايد مشترك، در جهت تقويت        

كـار احـزاب بايـد تقويـت     . هم كار كنند نه عليه يكديگر   

ا راهكار متفاوت احـزاب را نبايـد عامـل    و لذ. اسالم باشد 

مسلمانان بايد به تكثر و تعـدد بـاور   . انحراف آنها دانست 

داشته باشند و به دور از خودخواهي، با هم تعاون و تعامل 

البته در اين ترديدي نيست كه تالش براي     . داشته باشند 

ي احزاب به طور مـستمر و دائمـي   نزديكي و تعامل همه  
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ه الزم است كه مسلمانان نه تنهـا بـا        ضروري است، بلك  

هم، بلكه با ساير انسانهاي غير مسلمان هم تعامل داشته  

حـل بـه نظـر مـن     لذا در حال حاضـر بهتـرين راه    . باشند

باشد كه با تعامـل و    تشكيل جريانات و احزاب متعدد مي     

و از بيان موارد اختالفي . تعاطف همديگر را تحمل نمايند 

  .تركات، بيشتر تكيه نمايندخودداري كنند و بر مش

متاسـفانه  . گـردد ي ديگـر بـه حكومـت برمـي      مسئله

حاكميت انحصارطلب است و جز فكر و مـذهب خـود را          

در كردستان ما بـه عنـوان كـرد و اهـل         . كندتحمل نمي 

سنت با اين برخوردهاي غير قانوني مواجه هـستيم و در           

ني حال حاضر نيز اگر حكومت قانونمند باشد و حقوق قانو

توانند كار و فعاليـت  تر ميما را ادا نمايد، مسلمانان راحت  

كنـيم كـه   در هر صورت ما دعا مـي     . ديني را ادامه دهند   

ــا دلــسوزان ملــت، اعــم از مــسلمان و غيــر   حاكميــت ب

مسلمان، قانوني و ديني عمل كند و از تهديد و خـشونت     

مسئوليت ما  اينـست كـه تكليـف خـود را     . استفاده نكند 

اده و سكوت نكنيم و عليه ظلـم و سـتم تـالش           انجام د 

كنيم و بدون واهمه، و با توكل بر خداوند مـسير ديـن را       

كه اگر . كه همان مبارزه با ظلم و ستم است، ادامه بدهيم

دينداران چنين كردند، مردم نيز دعوت آنها را پاسخ داده          

  .آورندو به دين رو مي

رايـي  گمشكل ديگر تبليـغ ديـن، تنـدروي و افراطـي      

روي و اعتدال است و از هـر نـوع    اسالم دين ميانه  . است

ي غيـر  امروزه جبهـه . گرايي بيزار است تندروي و افراطي  

اي عليه اسالم قرار داده و لـذا بايـد   دين، اين امر را بهانه  

بهانه را از دست آنها بگيريم و متوجه باشيم كه تنـدروي   

  .سودي براي مسلمانان ندارد

امروزه گروههاي زيـادي    : زادهكاك جالل جاللي    

كنند و برخي از آنها خود را حـق  به نام اسالم فعاليت مي   

البتـه  . نامنـد مطلق انگاشته و ديگران را كافر و مرتد مي      

    انـدازان ذكر اين نكتـه ضـروري اسـت كـه امـروزه شـبه       

ي واحـد دارد و ديـن واحـد    گويند كه اگر اسالم ريشه مي

ته كـه بـه نـام اسـالم      است، پس اين همه گـروه و دسـ        

دانيم كه رهبران كنند، چكاره هستند؟ همه مي فعاليت مي 

مذاهب اسالمي، تنها در مقام پاسخ به سـئواالت مـردم،          

اند و به هيچ وجـه  برداشت و اجتهاد خود را عرضه نموده     

زنـدگي و  . اندي خاصي را نداشتهقصد درست كردن فرقه   

ه شـاهد ايــن  ي اربعــاقـوال ايـن بزرگــان از جملـه ائمـه    

بـه هـر حــال بـدنبال از بـين رفـتن شــوراي      . مدعاسـت 

آنچه اكنـون مهـم اسـت       . اسالمي، اين امر طبيعي است    

امـروزه برخـي از جريانـات ايـن       . تحمل و تساهل اسـت    

تساهل و تحمل را ندارند و به هيچ وجه حاضر به گفتگو     

ها كنار گذاشته شود و اخالص      اگر خودخواهي . باشندنمي

گيرد، بسياري از اين مشكالت نيز رفـع خواهـد   مبنا قرار   

  .شد

ي ديگر اينكه توجه و نگاه عقلي و خردگرايانـه         نكته

تر و بيـشتر شـود   به مسائل روز و حتي به دين بايد دقيق  

چونكه دين، بر عقل، كه مدار و معيار تكليـف مـسلماني         

  .است تاكيد زيادي دارد

از ي عرضـه شـده   در آخر هم بايد بگويم كـه چهـره       

اي خشن است درحاليكه در قـرآن و حـديث،          دين، چهره 

ديـن  . تر اسـت ي سهولت و رحمت دين، بسيار قوي جنبه

نبايد تحميل شود بلكه بايد با رغبـت و عالقـه پذيرفتـه         

و . لذا بايد ميدان نقد از دينداران وسيع و باز باشـد          . گردد

دينداران بدون هراس و واهمه اجازه دهند تا نقـد گردنـد      

انشاء اهللا موجبات شكوفايي ديـن را در جامعـه فـراهم     تا  

  . سازند
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