معرفی کتاب «رونمایی از خزف»
کتاب «رونمایی از خزف (گفتوگوهایم با نیمچهسکوالرها)» نوشتۀ فضل الرحمن فقیهی هروی استاد دانشگاه
هرات تازه از چاپ بر آمده است .این اثر مجموعه مقاالتی ،حاوی مناظراتی با سکوالرمشربان است و نقدهایی بر
اندیشههای سکوالری و سکوالرمشربانه را احتوا کرده است.
عدهیی از افراد معلوم الحال در شرایط کنونی ،در افغانستان در پی ترویج اندیشههای منحط سکوالری هستند که
مطالب این کتاب در رد اندیشههای آنان نوشته شده است .کتاب مذکور که دربرگیرندۀ  92مقالۀ تحقیقی بلند و
 29مقالۀ کوتاه است ،در بیش از  044صفحه توسط انتشارات قدس هرات به زیور چاپ آراسته شده است.
محتوای این اثر بدین قرار است:
 .2بخش نخست به تبیین «حاکمیت سیاسی؛ اسالم و سکوالریزم» پرداخته که شامل مقاالت زیر است:
 نقد ادعای جدایی دین و سیاست از جانب سکوالران نقد دروغبافی سکوالرمشربان بر قرآن و سنت در مورد حاکمیت سیاسی سیاست اسالمی یا «اسالم سیاسی»؟؟ سکوالریزم سیاسی یا نفاق مدرن تجلِّی خالفت یا حاکمیت سیاسی در قرآن و سنت ارتداد فکری یا نظریۀ جدایی دین از سیاست پاسخ به درخواست نمونۀ حاکمیت اسالمی از سکوالر مشربی تا کور مغزی دفع شبهۀ «عینیت دیانت و سیاست» و نبود «مجریان و مکانیسم منصوص» در نظام اسالمی نقد شیوۀ تعیین خلفای راشدین در حاکمیت سیاسی اسالم مقایسۀ شیوۀ تقنین و تعیین زعامت در نظام اسالمی و دموکراسی بایستگیهای زعیم یا رهبر سیاسی در آیینۀ فقه اسالمی -نقش عقیدۀ توحیدی در تشریع و قانونگذاری
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 .9بخش دوم این کتاب شامل «نقد تلبیسانههایی در مورد وحی و نبوّت» است که دو مقالۀ عمدۀ زیر را احتوا
کرده است:
 نقد «تجربۀ نبوی و شاعرانه خواندن وحی الهی» انکار از بعثت و رسالت انبیاء ،صراحتِ کنایه آمیز دروغپردازان معاصر .3بخش سوم این اثر ،شامل مباحثی در باب «سکوالرمشربان و وارونهگویی در حوزۀ عقیده» است که این
مقاالت را احتوا نموده است:
 سکوالرزم در پناه اعتزال و اتهامبافی حُجّیّت خبر واحد در حوزۀ عقیده از دیدگاه امام ابوحنیفه و احناف سکوالر مشربی در صدد فروریزانی بنیادهای عقیدۀ اسالمی دین گریزی و ناقص خوانی مبانی اسالم ،به بهانۀ نقد تقدیر مکتب عقیدتی امام ابوحنیفه رحمه اهلل؛ از حقیقت تا اتهام .4بخش چهارم این اثر« ،از نواندیشی تا خاماندیشی سکوالر مشربان» را بیان داشته که شامل مقاالت زیر است:

 دینستیزی یا دینگریزی ،به بهانۀ نواندیشی دینی سکوالرمشربی یا خاماندیشی فرار از دین نواندیشی دینی یا لجامگسیختگی فکری انتساب کرامت انسانی به غرب؛ تلبیسی خاماندیشانۀ مقایسۀ سَلَف و خَلَف امت در آیینۀ روایت و درایت نقد تأکید بر تقدُّس زدایی از دانشگاهها و آزادی انتخاب روش فرادینی نقد موازنۀ دموکراسی و اسالم در نگاه خاماندیشان صحیحین در آیینۀ ذهن اندیشهمندان اسالمی تالزم فقه اسالمی و اخالق ،حقیقتی مُبرهن و محسوس ثقافت اسالمی در گیر و دار مطالبات نابجا و اتهامات دروغین تحریم نمازهای جمعه ،بروز خصومت عنادمندانه نقد یک چشمسفیدی کفرآمیز سکوالرمشربان -تالش کافران در اعمال خیر ،دویدنی در کوچۀ بنبست
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 .5بخش پنجم این اثر ،شامل «نقد علمی برخی سیاستهای عملی معاصر» است و مقاالت زیر را احتوا کرده است:

 دو پیامد خطرناک حمالت انتحاری و حمالت بر مراکز دینی تجلیل از آزادی در سایۀ استکبار ،مضحکۀ جهانی و افتضاح سیاستمردان تقدُّس قایل شدن به سرود ملی ،خرافهیی مقلّدانه شناخت قرامطه و حقیقت جنگ سوریه درنگی بر مشاورساختن و مواالت نامسلمانان در نظام اسالمی .6بخش ششم اثر ،شامل «نقد برخی توهّمات و اعمال سکوالرمشربان» است که چند نوشتۀ کوتاه در رد
اندیشههای  -سکوالرمشربان را با مقاالت کوتاه زیر احتوا کرده است:
 سکوالرمشربی و آرزوی پاالیش دین خصومتورزی و گستاخی سکوالرزم با فقه اسالمی ایجاد خلط و تلبیس به بهانۀ تعلیم اخالق بدیل سازی قربانی؛ یا آب در هاون کوبیدن شهادت ،دانشواژۀ قاموس اسالم؛ نه آیینی دیگر تضاد مرموز با ارزشهای دینی در افکار و اعمال سکوالرمشربان اعجاز کالم نبوی در عصر حاضر برخورد با زنان ،آیینۀ جاهلیت مدرن چشمتنگی مغرضانه به عنوان انتقاد خطر اختالف نزاع در جامعه و احتیاط در مسائل اختالفی تهمت به اسالم در سخنان غربزدگاناهل مطالعه از انتشارات قدس رو به روی دروازۀ دانشگاه هرات میتوانند به دست آورند .همچنان دوستان
ارجمند میتوانند در سایر والیات نیز از این مواضع دریافت کنند:
در کابل :انتشارات سعید در ده افغانان ،انتشارات مستقبل در دهمزنگ ،انتشارات رسالت در شهر نو
در مزار :انتشارات ثقافت
در فراه :انتشارات توحید
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