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 ت دین اسالم را از قــرآن باید آمــوخــ
 
 

ادامه پیدا میکند   گاهگاهی مسائلی مورد بحث قرار میگیرد که باید در مورد آن صحبت کرد و گاهی این صحبتها جبراً 
بحثها و صحبتها شاید به  ..سالماً( چونتا قناعت طرفین حاصل شود و یا یکی از طرفین وادار گردد که بگوید ).

  .بیراهه روی و کجروی منجر گردد
بحث روی امتحان و تعذیب بندگان خداوند متعال از جانب خداوند متعال در جریان بود، من سطوری چند نوشتم و 

د و اما نوشته ای را از سوی استاد و دانشمند بزرگوار محترم نتشکر از کارکنان پورتال محترم که آنرا به نشر سپرد
  .مطمئناً که مرا مخاطب قرار داده بودند سدید شام دیروز خواندم که در مورد عقل نوشته بودند و

شکی نیست که انچه انسانرا از مخلوقات دیگر متمایز میسازد عقل است و االً انسان نیز مانند سایر حیوانات غیر 
ناطق از آغاز تا امروز به زندگی خود به همان شکل اولیه اش ادامه میداد و از پیشرفتهای چشمگیر امروزی اثری 

   نمیبود.
و استعداد  اتوان گی بشری را نمیتوان به تنهایی پیمود بلکه انسانهایدیقتاً که راه های دور و دراز سیر تکاملي زنحق

های مختلفی در کار است تا با داشتن مهارتهای مختلف و عقول ژرفنگر راه های طوالنی را پیموده و با چراغ 
ه و مورد استفاده بشر تعت که تا هنوز کشف نشده اند برداشمعرفت سایه های ابهام را از روی جریانات و قوانین طبی

  .قرار دهند
بــدیهیست که دین مبین اسالم نیز با سازگاری با عقل انسان شرف نزول یافته است و نزول تدریجی قرآن نیز دال  

منان حل   خداوندهرگاه انسان با مشکلی رابرو شده و در جستجوی راه های حل آن گردیده است،  بران است که
منازعه یا مشکل را به واسطه وحی ارسال داشته است که آنرا شان نزول یا سبب نزول قران خوانند و این همان  

   چیزیست که من در نوشته ای قبلی ام به آن اشاره نموده بودم.
نی قرآن را خداوند با زبان سهل و ساده چنانکه ، یع(َولَقَْد یَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللِذِّْكِر فََهْل ِمْن ُمدَِّكر  )خداوند خود میفرماید 

برای بندگانش قابل فهم باشد نازل فرموده اند تا از آن پند گیرند و اما در جای دیگری میفرماید که در صورت ندانستن 
 موضوع قرآنی به اهل ذکر یعنی اهل قرآن رجوع نمایید تا ابهاماتی که با آن روبرو اید، اهل ذکر باالی آن موضوع

سازگار است   ن( و این همان چیزیست که باز هم با عقل انسافَاْسأَلُوا أَْهَل الِذِّْكِر إِْن ُكْنتُْم اَل تَْعلَُمونَ )روشنی بیندازد 
از اهل همان علم باید آموخته شود و استعداد های خارق العاده ای که     هر علم پیچیدگی های را دارا میباشد که  چون

حل معما های پیچیده بپردازند اندک اند و به ندرت کسانی اند که میتوانند قوانین مغلق و پیچیده  میتوانند به تنهایی به
  .را دریابند و در دسترس دیگران قرار دهند و این همان چیزیست که خداوند میفرماید که در فوق ذکر شد

ین عطش را نداشته و ندارند، یا اگر دارند،  ارباب ادیان شاید و به احتمال زیاد هیچ وقتی ا “ اینکه ایشان مینویسند که
برای داشتن اقتدار   و در عمل به کار ببندند، چون دین برای آنها وسیله و منبعی است دنمیخواهند آن را ظاهر بسازن

به استثنای یکی در یک  .بی اعتبار شدن دین و ارباب دین ، وزو زیستن راحت تر و بدون خوار کردن شانه و با
و از دست دادن عاید    اثر شناخت واقعیت ها، خطری است برای از بین رفتن اقتدار دستگاه های دین میلیون، در

بهره هایی که تحت هیچ شرایطی   –  مفت و زندگی ای طفیلی طفیلی ای که ارباب خود بین و خود محور دین دارند
  “  !حاضر نیستند آن ها را از دست بدهند

گروه ها و علما و محققین دین را باید از   قتدار صحبت میکنند و از کدام زندگی طفیلی؟من ندانستم که ایشان از کدام ا 
هم تمیز کرد، آنانی که تحت نام جهاد و تحت شعار اینکه اسالم در خطر است و صد ها نام و شعار دیگر تالش 

توان خادمان دین معرفی کرد و  آنانرا نمی ورزیدند و تبهکاریهای را مرتکب شدند که تاریخ بشریت آنرا سراغ ندارد، 
   نباید آنان را ارباب دین خواند.
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  ت پس به هر دستی نشاید داد دس  ای بسا ابلیس آدم رو که هست
اثر کوچکی از اسالم را نمیتوان در اعمال ایشان جستجو کرد    کسانی که تا هنوز حرف از جهاد میزنند در حالی که

و کسانی که تحت نام طالب و مال مرتکب وحشیگریهای میشوند و گلوی ملت را به خاطر بدست آوردن قدرت  
امریکا و گاهی روس و گاهی هم ایران، انسانهای گاهی از گریبان پنجاب سر میبرارند و گاهی از گریبان    میفشارند،

با درک و آنانی که از قوانین و احکام و ارشادات نبوی باخبر اند هیچگاهی چنین مزدوران و دون صفتان را ممثلین 
   نمیخوانند و هیچگاهی از ایشان دفاع نخواهند کرد. دین مبین اسالم

ار و طفیلی خطاب کرد و این حقیقتاً ظلمی خواهد بود در حق علمای و اما محقــقین و علمای دین را نمیتوان مفت خو
دین و من میخواهم به آثاری چندی در ذیل بپردازم تا دانسته شود که آیا حقیقتاً علمای دین مفت خوار و طفیلی بوده  

  :اند و یا نه
ن تالش نمود و احادیثی محمد بن اسمعیل صاحب کتاب بزرگی بنام بخاری شریف که در کمال فقر و دوری از وط

را گرد آوری نموده و سعادت بزرگی را به مسلمانان روی زمین به ارمغان آورد و اما باید پرسید که در بدل کدام  
  ناحمد و دیگرا پول و کدام جاه و منصب و مقام؟ به همین سان امامان دیگر حدیث مانند مسلم و ترمزی،

 حدیث را احتوا دارد و یکی از منابع و مآخذ بزرگ اسالم به شمار میرود،مسند احمد که بالغ بر چهل و پنج هزار 
  ؟در بدل کدام پول و منصب وی آنرا به دسترس مردم قرار داده است

اینکه علمای دین مشغول تدریس اند و تالش میورزند خطابه های داشته باشند و صرف در بدل پول ناچیزی به صفت 
س نمایند، این خود وجیبه ایست دینی و هیچ علمی نمیتواند بدون مدرس و بدون تحقیق معلم در مدارس یا مکاتب تدری

و بدون تصنیف به پیش برود. آیا بدست آوردن پول در بدل تدریس عملیست طفیلي؟ اگر چنین باشد پس همه علمای  
ی در دست ندارند تا  روی زمین طفیلی اند چون همه علما مشغول تدریس و تصنیف اند و هیچکدامی شان بیل و کنگ

  .از آن طریق پول بدست بیاورند
شناخت کدام واقعیت ها برای دین و علمای دین خطری را متوجه میسازد؟ تالش علمای اسالم همین است که حقایق 

احکام خداوندی و ارشادات نبی اکرم صلی هللا علیه وسلم را به صورت   دین را به مردم برسانند، را بازگو نمایند،
ــ وا حتی اگر یک آیه ای از    ضحتر توضیح دهند. نبی اکرم صلی هللا علیه وسلم ارشاد میفرمایند که بلغو عنی ولو آیه 

   قرآن را میفهمید آنرا به مردم ابالغ کنید.
سعی و تالشی که علمای دین به خاطر شناخت اصل دین و اساسات دین به صورت معقول آن نموده اند در اصل  

ست. علم جرح و تعدیل که صرف به خاطر شناخت راویان و شناخت احادیث و آثار صحابه علمیست خود بی نظیر ا
  .بسا بزرگ از جانب علمای اسالم به خاطر درک درست دین و شناخت حقایق تساین خود شهکاری بی نظیر،

حال از جانب علمای علوم    تعداد تفاسیری که تا حال به رشته تحریر دراورده شده بیشتر از هر علمی دیگریست که تا
صورت میگیرد تا انچه در قرآن   چرا؟ چون تالش صورت گرفته و تالش غیر از علوم دین به رشته تحریر درآمده، 

واضح گردد و این سعی و تالش علما پایانی نخواهد داشت. به همین سان شروحاتی   به صورت اجمال ذکر گردیده
حریر درآورده اند تا باشد مسلمانان و غیر مسلمانان از آن بهره مند شوند و را علما به زبان های مختلف به رشته ت

  ؟حقیقت اسالم را درک نمایند و اما در بدل کدام پول و جاه و مقام
درک درست از دین و از علمای دین زمانی ممکن است که ما آثاری را که از جانب علمای دین به جوامع 

افی  صدر غیر آن دید ما در مورد ایشان نادرست خواهد بود و شاید شاهد بی ان پیشکش میگردد مطالعه نماییم بشری
  .های باشیم در مورد ایشان
به واسطه نور عقل نمیتوان سایه ای همه ابهامات را از روی بعضی از قوانین و  فصر اینکه در قبل گفته شد که

انی سازگاری ندارد و یا هم علمای دین به دهن  احکامات برداشت هدف این نیست که علم دین علمیست که با عقل انس
   ما مهر سکوت را میزنند که چنین برداشت درست نیست.

توضیح دهند  دین را به بشریت برسانند، اتالش علمای دین اسالم دران است ت طوریکه در باال گفته شد همه سعی و
سلم وجود دارد به بشریت ابالغ نمایند چون این  و تا حد امکان همه آنچه در قرآن و احادیث نبوی صلی هللا علیه و

وجیبه ای بسا عظیم دینیست نه در بدل پول و جاه و مقام. و اما در بعضی موارد برای بعضی از مسایل نمیتوان 
جواب عقلی پیدا کرد و صرف به صفت حکم دین آنرا پذیرفت و این عمل را عمل کورکورانه نمیخوانند بلکه حکم 

دین متوجه کسیست که ایمان آورده است و دین اسالم با کسانی که ایمان نیاورده اند کاری ندارد و  دین است و حکم 
ندارند و  یتنه هم آنها را مجبور به اجرای آن میکند و آنانی که ایمان نیاورده اند نباید انتقاد نمایند چون ایشان مکلفی

و کاستی آنرا به اجرا گذارد    دین حکم میکند بدون کمیاما زمانی شخصی ایمان آورد آنگاه مکلف میگردد تا آنچه 
پذیرفته است. دین را نخست باید درک کرد و   اآنر کو اال دین را به صورت درست درک نکرده است و قبل از در 

  .بعد باید پذیرفت و ایمان آورد
  :به گونه مثال

  .د که اوقات نماز را مشخص نموده باشدچرا من باید پنج وقت نماز بخوانم؟ در قرآن هیچ آیه ای وجود ندار •
  ؟چرا من صبح چهار رکعت نماز ادا نمایم و خفتن نه رکعت •
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  ؟چرا من یک چهلم حصه مالم را زکات بدهم در صورت که صاحب نصاب باشم •
  ؟چرا من سنگ اسود را بوسه نمایم •
  ؟چرا من خانه کعبه را طواف نمایم •

ما جوابی جز این ندارد که ما مسلمانیم و پیرو دینی هستیم که رسول اکرم  هزاران سوالیست که باید مطرح گردد و ا
َوَما آتَاُكُم و خداوند در پیروی از دین و رسولش صلی هللا علیه وسلم میفرماید )   تصلی هللا علیه وسلم به ما آورده اس
ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََهاُكْم َعْنهُ فَاْنتَُهو پیروي کرد در غیر آن عقل از بیان آن عاجز   بدون قید و شرط آنرا باید س( پاالرَّ

  ؟است اینکه من چرا سنگ اسود را بوسه زنم
ْرِشداً )خداوند میفرماید   ُ فَُهَو ٱْلُمْهتَِد َوَمن یُْضِلْل فَلَن تَِجَد لَهُ َوِلیِّاً مُّ آیا صرف به واسطه عقل میتوان به کنه   – (َمن یَْهِد ٱَّللَّ

در صورتی که من راهگشای کسی شوم گمراه کننده ای نمیتواند ویرا گمراه   خداوند میفرماید این موضوع پی برد؟
ذاتیست گمراه   ، آیا خداوندتمراه نماید پس مرشد و راهنمایی برایش وجود نخواهد داشسازد و اگر خداوند کسی را گ

کننده؟ آیا به جز از رجوع به وحی که قرآنست دلیل عقالنیی را میتوان سراغ داشت؟ خوب این نیز قوه ای عقالنی 
لشان به خود راجع ساخته است در  خواهد بود تا در پی تحقیق براید و دریابد که چرا گمراه ساختن را خداوند عظیم ا

کتابی را به عظمت قرآن نازل فرموده تا سبب راه یابی بندگانش   حالی که خداوند انبیا علیه السالم را مبعوث گردانیده،
نمیتواند ازین تنگنا عبور کند و به وحی ضرورت دارد تا در پرتو وحی که قرآن است   یتنهای و اما عقل به شود

  .ایدموضوع را درک نم
و اما آنچه یک فرد مسلمان به آن فرا خوانده میشود آن اینست که پرسش های در مورد بعضی از موضوعات به جز  
از به بیراهه کشاندن عقل ثمره و نتیجه ای دیگری در قبال نخواهد داشت و از همینجاست که علما به آنعده اشخاص 

ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََهاُكْم َعْنهُ فَاْنتَُهوَوَما )در پرتو آیه مبارکه  اهدایت میدهد که اگر م بدون پرس و پال به   (اآتَاُكُم الرَّ
اجرای احکام دین بپردازیم کاریست بهتر نسبت به اینکه به بیراهه برویم و اما نه در حدی که مهری باشد به دهن  

   کسی.
مانگونه که به مطالعه علوم دیگر غیر از توصیه من به برادران و خواهرانم اینست که اگر تالش صورت گیرد و ه

ً   را چنان تقسیم بندی نمایند تانعلوم دین اسالم میپردازند اگر وقت گرانبهای شا تفاسیر  مطالعه آثار اسالمی خصوصا
درک ما از دین اسالم و درک ما در مورد    ، ددران جا دهن نیز ار  مقرآن و شروحات احادیث مبارکه رسول علیه السال

   واقعی و خدمت گذاران دین مبین اسالم زیادتر خواهد شد و از کجروی در امان خواهیم ماند. علمای
 

 نو ما علینا الی البالغ المبی
 ت صالح محمد فطر

 ز افغانستان عزی – کابل
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