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 م٢١/٠٤/٢٠١٠                                   نايابمليحه 
 
 

  ؟..آيا  اسالم  با اعتقادات مردم در تضاد است
  

 گرفتن تعويذ و چيزهای ديگر – دم و دعا – مانند رفتن به زيارت ، عنعنات و بعضی از عادات مردم،باالی  اعتقادات
فته و  مگر آنکه خود با اسالم در تضاد قرار نگر،اسالم با اعتقادات مردم در تضاد نبوده. انگشت انتقاد گذاشته ميشود

  . ارزشهای اسالمی را با خطر مواجه نساخته باشد
 بايد ياد آور شد که بسياری از بيماران مبتال به امراض روانی را بعضی از روانشناسان از طريق اعتقادات مذهبی و 

  . و اثرات مثبت آنرا نيز تجربه نموده اند،دينی شان معالجه کرده
  

 چشم ،ها مربوط کمپ های مهاجرين در شهر پشاور زمانی کار ميکرديک نرس افغان که در يکی از شفاخانه (( 
  :ديدش را چنين بيان داشت
بوده و ديگر چيز ها را باطل  و  ) ن و سنت پيغمبرآ قرذات خداوند،(  که اعتقادش خاص به  داکتری از کشورعربی

:  مورد اهانت قرار داده برايش گفتروزی يک زن بيمار را که تعويذ به گردن داشت. به باد انتقاد و مسخره ميگرفت
غير . و با شدت تعويذ را از گردن مريض دور ساخت..  اين چه مزخرفاتست که آنرا به گردن خود آويزان کرده ای

  . انتظار حالت بيمار بهم خورده و تشنج شديد سراپای مريض را فرا گرفت
 چاره ای نديد جز آنکه ، را از آن حالت نجات دهدداکتر با وارخطايی در تالش بود تا به هر ترتيب که باشد مريض

  )). و مشاهده نمود که حال مريض بهتر گرديد،تعويذ را دوباره به گردنش آويزان نمايد
خاطره ها زياد از مردم وجود دارد که چگونه خداوند تعالی نياز و حاجت بندگانش را به هر وسيله که به خدا توصل 

  . جويند روا ميدارد
 نه به اشکال خرافاتی آن همچنان گرفتن دم و دعا از ،تن به زيارتها  وطلب کمک از خداوند بوسيله آنهاآيا رف( 

  )؟.. عمل ناصواب شمرده ميشود،اشخاص که به آنها معتقد هستنند
قادات پس اعت. هيچ انسان عاقل و مسلمان انکار کرده نميتواند که شفا دهنده و کارساز حقيقی پروردگار عالميان ميباشد

مثال ها از چشمديد های کسانيکه .  نبايد به نظر خرافات ديد، که سبب رضايت خاطر دل رنجديده ها ميگرددراسالم 
چه خود آنها و يا دوستان شان تاثيرات مثبت آنرا از نزديک مشاهده نموده اند حتی سبب تعجب و حيرت ديگران نيز 

ان  از عالج  در برابر آن خود را عاجز ديده اند زياد است که طور  ويا اينکه بعضی اوقات دوکتور،واقع گرديده است
  .نمونه يکی از آنرا بيان ميداريم

 البته با ، دوا و داکتر برايش موثر واقع نشد،زياد رنج ميبرد) پت( که مدت چند سالی از ناحيه حساسيت یجوان(( 
ار ميان مردم دارای شهرت خاص بوده و رهنمايی دوست شان جهت گرفتن دم و دعا از جانب شخصيکه در کنده

  )). بعد از گرفتن دعا در همان دفعه اول بطور کل شفاياب گرديد،مريدان زياد هم داشت
   

  .به علم هرچيز خداوند تعالی بهتر ميداند که در ميان هزاران نفر به يکی از اين اشخاص حکمتش را عطا ميدارد
چنانکه در دوران .  منع ميفرمايد، نادرست که جزعرف مردم بودهخداوند تعالی از خرافات پرستی و اعتقادات

خداوند امر کرده است و به تعداد ديگر :  مردم برای اهداف شان بروی تيرها نوشته ميکردند،جاهليت رواج داشت
ر آيا ام:  تيريکه به هدف خورده بود ميديدند که روی آن چه نوشته است،نوشته ميکردند خداوند امر نکرده است

  . آنرا به خداوند نسبت ميدادند، بدين ترتيب اگر سبب خطا هم ميگرديدند،يا امر خداوند نيست خداوند درآن است و
 ديگران و جامعه نرسد به نظر ، ضررش به خود شخص،پس اعتقادات و عنعنات مردم که مخالفت با دين نداشته

  .  حتی اگر طرف پسند و باور ما هم قرار نگيرد،احترام ديده
 که اگر همچو ،ن به آن اشاره کرديده است  ياد آور ميشويمآدر اينجا از عنعنات و باور های مردم قديم که در قر

  .  مردم برای رفع معضالت چه راه ديگری را بايد سراغ مينمودند،اعتقادات وجود نميداشت
 شيک خود را مستحق پرور برای سرپرستی حضرت مريم با چند تن از نگهبانان معبد که هر )ع(حضرت زکريا 
 تا ببينند که قرعه به اسم کدام يک ،  اسامی شانرا بروی قلم های مخصوص نوشته و بروی آب انداختند،وی ميدانستند
د  يعنی اسم هرکه بروی آب آمد حق نگهداری حضرت مريم را  خواه، چون همه به اين اتفاق نظر بودند،شان ميبرايد

   . که شوهر خاله بی بی مريم بود برآمد)ع(ياقرعه به اسم حضرت زکر.  داشت
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قرعه به اسم . ا را ترک گويدهمچنان قصه يونس پيغمبر را که چگونه قومش را رها نموده در کشتی نشست تا آنج
 وی را از کشتی بداخل آب انداختند تا حيات ديگر سرنشينان ،  يونس پيغمبرکه مجرم شناخته شده بود، برآمد)ع(يونس

  .  خطر نجات بخشيده باشندکشتی را از
 ورنه مردم خود به تنهايی ،  دست غيب در کار بوده،پس عقب همه اين حوادث که با اعتقادات مردم گره خورده است

دوا و ( ويا هم صرف با تداوی ،و بدون اتکا به قدرت خالق بی همتا چاره ساز مصيبت ها و رنج های خود نبوده
 در رفع مشکل درد های روانی و ،انی و در حال تکامل و پيشرفت قرار داردو غيره که تا هنوز در جو) داکتر

  .جسمانی شان عاجز قرار ميگرفتند
  

  :   اين سوال که اسالم در سر زمين که،در رابطه به باورها و اعتقادات
 ،گفتار نيک ، همچنان نماز را صبح و شام  به پا داشته،بودند) يکتا پرست(مردم آن از پيروان  آيين زردشتی و 

  : کشت و زراعت پيشه آنها بوده و آتش را مقدس ميداشتند،کردار نيک و پندار نيک را شعار خود قرار ميدادند
  ؟. ويا تغير اعتقادات مردم، آيا پيشرفت فتوحات مسلمين درين سرزمين بخاطر انتشار دين مبين اسالم بوده

 به کتب – به ماليکه –ايمان آوردم به خداوند : ن  آمده است ايمان وقتی کامل ميگردد که مسلمان بگويدآچنانکه در قر
يعنی در غير آن ايمان يک مسلمان کامل ) پرسش( همچنان روز واپسين – به روز آخرت – به پيغمبران –آسمانی 
  .نميشود

م و سوم بخاطر دعوت حق و تطبيق درست و کامل تاريخ اسالم نشان ميدهد که فتوحات اسالم در زمان خليفه دو
 آنها اعتقاد ،مطالعات نشان ميدهد) زردشتيان( و تا جاييکه از زندگانی ،اصول دين مقدس اسالم بوده است نه غناييم

را در همين دنيا خالصه ) گناه و صواب( قيامت را نداشته و همه حسابات در روز) سوال و جواب(کامل بروز جزا 
 به باور آنها جزا اعمال خوب و بد را خداوند تعالی در همين دنيا به بندگانش ميرساند و دنيای ديگری وجود . ميکنند

اين عقيده که خالف آيين .  يعنی به آنروزيکه اعمال نامه هر کس بدستش ميرسد اعتقاد چندان ندارند،نخواهد داشت
  . ف هنوز هم وجود دارداسالم است متاسفانه در ميان بعضی از مردم در مذاهب مختل

  :مثالها زياد است که حقيقت ايمان به روز پرسش را بما روشن ميسازد
   

 مردی ، در يکی از قضايای قتل،جهت شناخت و کشف جرايم چندان روشن نبود)  ای– ان –دی (درسابق که مساله 
نقدر زجر و شکنجه ديده بود که ديگر چون آ.  اوال بندی بعدا شکنجه و اعدام نمودند،بيگناه را بجای مرد قاتل اصلی

 تا بدين وسيله خود را از زير بار عذاب نجات داده ،تحمل آنرا نداشت و به ناچار اعتراف نمود که وی قاتل ميباشد
  . باشد

 ، قاتل اصلی که به سن پبری و ناتوانی رسيده بود و زندگانی دنيا را برايش آخر ميديد،اما بعد از گذشت زمان طوالنی
د را به قانون تسليم نموده اعتراف نمود که وی قاتل آنشخص مقتول بوده که در موقع قتل برای نجات خود فرار خو

  . نموده بود
 زيرا ممکن در دنيا ،درينجاست که اعتقاد بروز آخرت بيشتر ميگردد که جزا اعمال مردم در اين دنيا کافی نيست

مدی يا غيرعمدی که به جز پروردگار هيچکس به آن اطالح  چه ع،بسيار حق تلفی ها و اتفاقات صورت بگيرد
  . که حق پوشيده و قضايا همچنان  پنهان باقی بماند،حاصل کرده نتواند

 مردم جزای خوبی و بدی شانرا ببينند و اين وعده خداوند ، ذره تصفيه شده، پس بايد روزی باشد که اعمال انسان ذره
  .دتعالی ميباشد که به هيچکس ظلم نميکن

  
بعد از مهاجرت به کشور آستراليا تقريبا بيست سال قبل با يک فاميل ايرانی معرفت پيدا کرديم و در ضمن آنکه خود 

  . که در مورد اين مذهب قبال بی اطالع بودم،را در مذهب بهايی معرفی نموده بودند
البته بعد از مطالعه .  بوده آشنا شوم) مترقی(ه شاخه ازاسالم ک) بهايی( تا به گفته آنها با مذهب ،کتاب از ايشان دريافتم

 زيرا ، دريافتم که هدف در کجاست،و دريافت بعضی نکات از البالی مطالب که راجع به اسالم در آن ذکر شده بود
 به خصوص در مورد آيه شريفه که خداوند ،بيشتر جنبه انتقادی نسبت به اسالم داشت وغرض آلود به نظر ميرسيد

  . ن ياد نموده استآت آفتاب و مهتاب در سوره رحمن در قرتعالی از حرک
  :  به رد اين آيه قرانی اشاره شده بود که،در جايی به کنفراس علمی که در  قرن بيستم در امريکا داير گرديده بود

  .چگونه آفتاب در حرکت است در حاليکه آفتاب ثابت بوده و نظام شمسی بدور آن در يک مدار بيضوی ميچرخد
 سال قبل برای بشر که آفتاب با همه نظام شمس در حرکت است مانند امروز برای هيچکس ١٤٠٠ آن زمان يعنی در

زياد  اين مطلب را ثابت ) اکتشافات و تحقيقات(طوريکه علمای ساينس در چند دهه اخير بعد از . معلوم و روشن نبود
ن چهارده قرن قبل به آن آايی در حرکت ميباشند که قرساخته است که آفتاب با همه سيارات ديگر در يک فضای اليتنه

  . اشاره نموده بود
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 کدام روايت وجود ،يا خير سوال پيدا ميشود که آيا صحابه کرام راجع به اين آيه از رسول خدا سوال کرده بودند و
  .ت نمايندن تا حال بيخبر مانده بودند جواب شانرا دريافآدارد تا برای رد ادعای کسانيکه از اسرار قر

    
 بايست ، فتنه و آشوب جهان را فرا گرفته است، بيدادگری،در اين شرايط  دشوار زندگانی انسانهای امروزی که ظلم

آنهايکه .  تعصبات و دشمنی ها از ميان مذاهب و اديان  کامال برداشته شود، حساسيت ها باز شده،گره کدورت ها
 بلکه با خدا دوستی و ،يا ظلم و خشونت ه  برتری نشان دادن به يکديگر و نه از را،حقيقتا دارای کتب آسمانی هستند

 از دين بيگانه و يا از  آن فاصله گرفته اند بسوی يکتا پرستی ،اتفاق دست بدست هم داده کسانی را که به خطا رفته
  . سر من اختالف نکنيد بر ،پروردگار شما منم:  خداوند ميفرمايد،حقيقتا بنام دين نفاق جايز نيست. دعوت نمايند

  
روز تا روز )  بوديست(در کشور آستراليا نسبت به اديان ديگر پيروان مذهب بودايی : در گزارشی آمده است که

 ميالدی يکی از رهبران ٢٠١٠ همچنان در ايستر سال ، که تعداد زيادترين را جوانان تشکيل ميدهد،بيشتر گرديده
 زيرا خطر بی دينی برای خود ، راه دين به خداوند خود را نزديک بسازندکليسای کاتوليک از مردم خواست تا از

  . خانواده و همچنان جامعه گران تمام ميشود،شخص
  

  به اميد توفيق
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


