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 26/01/2014          داؤد موسی

 به خیال من ...
 

ه ب حضور آقای سدید از تحقیق همه گیر و طرز افادۀ بی مثال شان در نوشتۀ معنونبه سخن با عرض تشکر  آغاز

 که درین پورتال خواندیم.  شان  "دلیل این تغییر چیست؟"

 :و به شرح ذیل است ز قرآن مجیده انیز با ذکر چند آیز من یناچآغاز تبصرات 

 1-  "ُ بگو) ".لدینا ُُلیُ مُوُ کُ مُدین ُکُ ..ُل ُدون.عب ُماُت ُُدُ عب ُرونُالُا ُالکاف ُیاُایهُ لُق 

ای کافران من نمی پرستم آنچه را که شما می پرستید... شما بدین خود باشید 

 و من به دین خود(.

  2 - " شالُنُ ی ُب ُدُت ُفیُالدینُق ُُکراهُ الُا  )در قبول دین کدام مجبوریتی ".یالغ ُُنُ مُ ُدُ ر 

 در کار نبوده، بلکه این فرقیست بین رهبری صالح و گمراهی(.

  3 - ُ را و تمام  دین تان ا". )امروز کامل ساختم برای شمتیعمُ ن ُُملیکُ عُ ُمتُ تمُ مُوُا ُکُ مُدین ُکُ ل ُُلتُ کمُ ا ُُومُ لی ُ"ُا

 گردانیدم بر شما نعمات خود را(.

  4 - "ُ های  آیا بر دلا در معنی قرآن تدبیر نمی کنند؟ )پس چر ".ها؟قفال ُلوٍبُا ُلیُق ُمُعُ ا ُُ؟نرآلق ُرونُا ُب ُدُ ت ُالُی ُف ُا

به که  " نامیده می شوندآیاتُصبرُوُحوصلهل آن "وازین جمله، دو تای ا ها انداخته شده است؟(. شان قفل

 گردیده اند. " و بعد از فتح مکه منسوخآیاتُقتالآیت توسط " زعم اکثریت قاطع علمای اسالم همین دو

ریخ صدر اسالم می بینیم که تا زمانی که امت اسالمی از لحاظ جغرافی منحصر به شبه جزیرۀ عرب أتبه با مراجعه 

.  اما با فتح مصر در عهد حضرت خلیفۀ ه میتوانستبود، فرموده های قرآنی جواب گوی همه احتیاجات مسلمانان بود

نفوس غیر مسلمان سرزمین مصر چند برابر چون مسلمانان با دو مشکل بنیادی برخوردند.  یکی اینکه )رض( ثانی 

م و احضرت خلیفه برین شد که تحمیل دین اسالم بر چنین یک جم غفیر خالی از قی، نفوس مسلمانان شبه جزیره بود

را  "لدینا ُُیُ کمُوُلُ مُدین ُکُ ل ُآیۀ " حاصلاره ی تواند.  بناچاز آیات قتال را نادیده گرفته و دوبمشورش عمومی بوده ن

دوم اینکه با آزاد گذاشتن مصریان به دین خود شان، یک سلسله مشکالت جدید در دعاوی حقوقی بین   .بکار بستند

 بود. به آن پرداخته نشدهمیان آمد که در محتواء قرآن کریم به مسلمان و غیر مسلمان 

و تابعین شان در قید حیات بودند، مسلمانان بهتر دیدند که از  )ص(ب آنحضرت عدادی از اصحاتا آن زمان تچون اما 

برای حل همین مشکالت جدید استفاده  )ص(گفتار و کردار )حدیث و سیره(ی پیغمبر اسالم دریادداشت های ذهنی آنها 

ه نفع برا  ثها هزار حدیجعلکار، صد فرصت طلبان یک عده از ، به اغتنام موقع زمانیبد بختانه درین مقطع نمایند. 

اما میان آمد. به الحدیث  علم ،اصل از نا اصلحدیث تفریق به منظور  سکه زدند. در نتیجهاشخاص ذیدخل خود و 
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یب نه ایست که دران را)این همان کتاب یگآیۀ دوم سورۀ البقر " فیهُیبُ الُرُ ُتابُ لکُ ا ُُکُ ذالُ باز هم به فحواء آیۀ مبارکۀ "

 . تن و حدیث صحیح بین زمین تا آسمانسآبین نص قر فرق اظ اهمیتاز لح ))شک(( نیست(

کار "تدبیر" از آیات قرآنی معانی در ت مبرم، ضروردر قبال  )رض(باری نبود که حضرت عمر یگانه این ولی 

  :امثلۀ دیگر آنگرفت. 

سورۀ التوبه به پیغمبر مقبول امر نمود تا از پول بیت  60 آیۀهجری خداوند در  هشتماول: حین فتح مکه در سال 

فقرا، تهی دستان،  بهحیث صدقات  منتمویل میگردید، وة مسلمانان که اکثراً از عوائدغنائم جنگی و زک -المال 

 ص()روی همین مفکوره، آنحضرت . بدهدقلوب شان چیزی ائتالف ولت( به منظور دمساکین، ناتوانان و کار کنان )

تعیین  یک معاش مستمرینیز  ،سخت پیغمبر اسالم بوداز مخالفین سر قبالً  از سرداران قریش و به ابوسفیان که یکی

 حضرتنیز پرداخته میشد.  اما در زمان خالفت  )رض(رۀ خالفت حضرت ابوبکر صدیق واین معاش تا ختم دمود. ن

خاطر همین معاش به به اسالم  یوگرایش  ن گفت که اگراسفیکشیده در خطاب به ابواز نیام  با شمشیر خلیفهعمر، 

مثل سائر امت اسالمی جدا کند.  و اگر او مؤمن صادق است، پس  شبدناز ت تا سرش را سباشد، خلیفه حاضر ا

 ضرورتی به پرداخت معاش به وی دیده نمی شد.

گفت که مزدور فالن  هفدر جواب به خلی وحضور خلیفه آوردند و ابه مردی را به جرم دزدی در مرحلۀ دیگری پیر

ناچاری دست به  ازین روبه وی می پردازد تکافوی اعاشۀ اوالدش را نمی کند.  ه کارفرما و معاشی کبوده شخص 

را نبرید.  بلکه کارفرمای او را طلبیده و به وی  سورۀ المائده دست او 38آیۀ حکم به اما خلیفه  به دزدی زده است.

اقدام به مجبور به باز هم مرد اگر پیرکه خبر داد  وابه دو برابر بپردازد و  امر کرد تا من بعد معاش پیر مرد را

در مورد چند نفر غالم حبشی که  )رض(به همین منوال حضرت عمر د، دست کارفرما بریده خواهد شد. سرقت گرد

د بود کشته و با آن س شده برای چند روز در صحرا راه را گم کرده بودند و باآلخره شتری را که بر سر راه شان پیدا

قیمت شتر را از جیب خود پرداخته و غالمان های شان،  جای بریدن دستبه یک بار دیگر جوع نموده بودند، خلیفه 

 را عقوبت نکرد.

ند ه مبهروافری ثانی )رض( که شخص شان در عهد خود از دانش و کارمندی  خلیفۀاین بود داستان "تدابیر" مکرر 

آیا هر جاهل و کودنی می تواند به زعم و میان می آید اینست که به خواندن این رویداد ها  از. اما سؤالی که بودند

ناقص  اگر تدبیرباشد.  تا حدی به این معنی که  منفعت خود در آیات قرآنی "تدبیر" نماید.  جواب آن تا حدی مثبت می

 نند که ندانند" به جهلانکه ندانند و بدانشخص جاهل به فحواء "آو اگر  ،از روی ریا باشد، شخص واجب العقوبه بوده

ست.  اما در صورتی که ا عالم برایش الزم نظرن صورت پیروی از آ بوده و به عالمی مراجعه نماید، درخود قانع 

به دیوانه ای می ماند که ترین در حالت حادعمل وی شخص به جهالت خود تن نداده و از تۀ دل تدبیر ناقص بنماید، 

لی بروز حشر مستوجب عقوبتش و ،نموده اکتفاجزای جنون او درین دنیا به  قبال اعمال نا جائز اوخداوند )ج( در 

 :که تسورۀ االعراف فرموده اس 42لی در آیۀ انمی سازد.  این برای آنست که حضرت باری تع

 ".تب ُسُ کت ُیهاُماُا ُل ُتُوُعُ ب ُسُ هاُماُکُ .ُلُ هاسع ُوُ ُیلفساًُا ن ُُللا ُُفُ لُ کُ الُی ُ"

پاداش و عقوبت عمل شخص بر   نمی سازد.مکلف ه کاری که باال تر از توان او باشد با ری نخداوند هیچ انسا ییعن

 .و نه فاقد عقل و منطق این در حالی که شخص عاقل و بالغ و دارای اختیار آزاد باشد اذمت خود اوست.  ام
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 -اجتهاد را ، عالی در حوالی قرن چهارم هجریدر حقیقت آغاز فطور امت اسالم از وقتی بود که به عقیدۀ شخصی، 

 در نتیجه همان پندارمنع قرار داد.  ، بعد از درگذشت خودکه همان تدبیر در متن قرآن، حدیث و سیرۀ نبوی )ص( بود

 خاموش گردید.تا عصر حاضرتفکر آزاد که برا ی قرون چند روشنی انداز دنیای اسالم بود، به یک بار 

خود مشغول داشته است، با شما در میان میگذارم و آن این که به به ها به این سو ذهن مرا  سال که از را یک سؤالی

پیغمبر مقبول ما یکصد بیست و چهار هزار پیامبر  بعثتاز خلقت آدم )ع( تا حضرت باری تعالی عقیدۀ اسالمی ما 

ی ها کدام فرق معتن حول انسانکر و ماها فرستاده است.  این در حالیکه در برهۀ مذکور در روند زندگی، تف ناانسبر 

قبیل نمرود، فرعون، قارون و شداد را که اشخاصی  .  اگر شخصیت های تاریخی آن زمان ازبود بهی صورت نگرفته

مثل حضرات ابراهیم، موسی، سلیمان و غیره علیهم السالم با مبارزه با آنها صاحب نام تاریخی شدند در نظر بگیریم، 

هتلر و ستالین تنها در قرن اخیر سر زد، به هیچ شمرده میشود.  تنها ازپارینه به مقایسۀ جنایاتی که عمل این تبهکاران 

که در هر عهدی از نعمات  -د امت پیغمبر آخر الزمان را از وجود پیغمبران نپس چه دلیلی وجود داشت که خداو

 ، بی نصیب ساخته است؟خداوندی شمرده شده اند

اه را رو دادن عقل و فراست الزم اینکه خداوند عظیم الشان با فرستادن کتابی چون قرآن  این سؤال براییک جواب 

هتلر و ستالین هم بدون وجود پیغمبران جنایات طوری برای ما باز کرد که با استفاده از فرموده های آن حتی در قبال 

 جدید دفع ضرر کرده بتوانیم.  

ن حیث مجو کنیم.  به این معنی که تا زمانی که پرنسیپ "تدبیر" و  که گذشت جست ریوباید در سطدیگر را جواب 

خوردار بودیم که دنیای  برای  هغیرو  در دنیای اسالم خریدار داشت، همگی ما از دانش، قدرت، تمدن، آسایشاجتهاد 

خود اجتهاد را روا داشته اند، حلقۀ  درخواب هم ندیده بود.  این هم قابل تذکار است که اهل تشیع که به غیر ما آن را 

 نیستند. با مشکالت اهل تسنن روبرو

 ستییم خطور می نماید اینست که در هنگام  کودتای کموننسدید در ذه ال آقایؤموضوع دومی که در ارتباط با س

 ها، آرزوها، عقاید و غیرۀ خود را با همین یک ضربه از پندارها،  قبول شدگییک شب تا صبح همه  دیدیم که از

مال، ملک، برادر، خویشاوند، خان، کالنتر همه و همه همان قضاء، دولت، حکومت، شمول به  خود مادست دادیم. 

ر با ظهواسالم در یک سطح بلند تر، در تاریخ دنیای  -از دست دادیم.  همین واقعه ، یمکه داشتماهیت اصلی خود را 

یک عائله صبح از خواب برخاسته، وضوء میگرفت، نماز رئیس  وقوع پیوست.  به این معنی کهبه لۀ مغل نیز ئغا

ا سر ت قلبه و اسپار ،یک جوره گاوهمراهی به کمر بسته و به یک قرص نانی را ن آ میخواند، ناشتا میکرد و بعد از

در مراسم خوشی و غم دوستان و قربا شرکت میکرد و غیره.  همین روتین برای  .مصروف می بود همزرعشام در 

از خواب برخاسته و روزی نبود. تا اینکه همین مردم هرگز تغییر آن هم امکان اشت و کسی به فکر قرن ها دوام د

مغل یافتند. در همین روز سیاه بود که همه ارزش های دنیای ما به خاک برابر  سفاک خود را محصور در میان قشون

اده از جعه و با استفااما در قبال این فرفت. گ فرادنیای اسالم را سرتا سر شده و یک نا امیدی تباه کن و بی پایانی 

ر داین عمل شان صبر و قناعت سوق دهند. کار برد اهل صوفیه دست اندر کار شده و توانستند که مردم را به موقع، 

 د.بخشیبود که یک امت محروم از همه چیز را توان مقاومت  یی نسخۀ مجرب و مجانی کبه منزلۀ ی کوتاه مدت

انقالب فکری و صنعتی چند قرن اکتشافات جغرافیایی،  واقعات از قبیل غرب با استفاده از دنیای دتدراز ماما در 

ما همگی قاموس که در  -و آز و تعرض بر ناتوانان را  اخیر برین شدند که باید بی صبری، عدم قناعت، حرص

یقای رفو ای مکشور اسال چهیۀ تقابل این دو پندار متعارض شوند، شعار خود ساخته و در نتیج صفات ذمیمه شمرده می
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باعث روی کار آمدن امپراتوری های انگلیس، فرانسه، روسیه،  ه و همدر امان نماندغربیان از ظلم و تعدی سیاه 

 اسپانیه، پرتگال، هالند و بلجیم گردید.

ر ۀ پیامبــو بی بی عایشه زوج )رض( ۀ برخورد بین حضرت علیـیک واقع ه"ـزیـتجل ـابـغیر ق"اما در دنیای اسالم 

حضرت عایشه سوار گردیده و منجر به جنک جمل بوده و باآلخره  حیات آن مبارککه آغاز آن از زمان  )ص(اسالم 

همین انشقاق برای گردید.  یاسالمامت مذهب تشیع و انشقاق ظهور باعث ، بر شتر به مصاف حضرت علی رفت

خره در دو تا باآل .آوردمی بزرگ گاه گاهی از زیر خاکستر تاریخ سر برخورد و  اترقجصورت به متمادی  قرون

، قرن اخیر از حالت جنگ خدای مسلمان با جنک خدای کافر و مشترک بدر آمده سخن به اینجا کشید که خدای من

 ستوت که از از منست از آن آنکهباز هم ولی  یکیست،، کتاب تو و قبلۀ تو اگرچه با خدای تو کتاب من و قبلۀ من

 .وهللا یاور العیاذاً باهلل تو را سر به نیست کنم. بر من واجب است تا، پس بهتر است
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