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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

2۰2۰/12/1۶

نگارگر

می گویند کوران خانه نشین از بغداد خبر دارند
امروز در دنیای اسالم ما مالها فتوا دهنده فراوان داریم اما علمای که تاریخ اسالم را به دقت خوانده باشند ودیده
باشند که اسالم ازهمان روزگار حضرت پیامبر اکرم چه گونه پویایی وابتکارعمل داشت وچه گونه می توانست به
دشواری های عصر خود راه های حل عملی پیشنهاد کند ولی به دست سلطنت های میراثی آن سیر ارتقایی وروبه
جلو را ازدست داد .اسالم درحقیقت یک شیوۀ زندگی بود که مسلمانان به نیروی آن سه اصل عمده را در زندگی
پیاده می کردند .خداوند(ج) دو نوع کتاب با دونوع آیات در اختیار بشر گذاشته بود.یکی کتاب المنشور(کتاب به
نمایش گذاشته شده ــ جهان)ودیگر کتاب المسطور(کتاب نوشته شده ــ قرآن) بودخدا در کتاب مسطور خویش جا به
جا به آیات کتاب منشور یعنی جهان اشاره وانسان را به تفکر در بارۀ جهان که مخلوق خدا است فرا میخوانَد .به
انسان می گوید که حتی توانایی خلق یک مگس را هم ندارد .قرآن به پیامبر اکرم می گوید که هدف تمام ادیان آسمانی
همین ا ست که خدا را به وحدت ویگانگی بشناسد وتنهاخداراعبادت کند.این اصل توحیداست واقبال درتفسیرسورۀ
اخالص می گوید:
هرکه پیمان با هوالموجود بست ++گردنش از بند هر معبود رست
گر به هللا الصمد دل بستــــه ای  ++از همه معبود دیگر رسته ای
اما مردمان پادشاهان وفرعونان را به جای خدا به پرستش گرفتند.
پیامبر(ص) گفته بود که ":هیچ کس به ایمان واقعی نمی رسد تا وقتی که برادر مؤمن خود را مانن ِد خود دوست نداشته
باشد("..حدیث متفق علیه) "آن کس مؤمن راستین نیست که خود شکم سیر می خوابد ولی همسایه اش گرسنه
میخوابد"".بهترین شما همان است که با خانوادۀ خود خوب است ومن بهترین شما دراین مورد استم".
ِ
هشت آیۀ سورۀ نساء دربارۀ مردی یهودی نازل شده است که به دروغ مور ِد اتهام قرار گرفته بود یعنی مردی به نام
ابن اُب َی ِرق یک زره را دزدیده ویک مرد یهودی را به دروغ متهم کرده بود واین همان روزگار بود که قبایل یهود با
قریش بر ضد مسلمانان متحد شده بودند اما اصل برقراری عدالت برمنفعت ترجیح داشت وبنابراین خداوند برای
پیامبر خود فرمود که ترا درمیان مردم برای برقراری عدالت فرستاده ام .منفعت نباید عدالت را پایمال کند.
ِ
ث مشهور را به یاد بیاوریم که جبرائیل از رسول کریم می پرسد که اسالم چیستا واو پاسخ میدهد که اسالم
آن حدی ِ
اعتقاد به یگانگی خدا ست واین که محمد(ص) پیامبر اوست وآنگاه در بارۀ ایمان می پرسد واو می گوید اعتقاد به
یگانگیی خدا ورسالت پیامبران وروز آخرت وفرشتگان وکتابهای آسمانی واینکه خیر وشراز جانب خدا ست وازاحسان
می پرسد واو جواب میدهد که احسان یعنی اینکه خدا را طور عبادت کنی که اورا می بینی که اگر تو اورا نمی بینی
اوترا می بیندومعنای این گفته این است که خدا در دلت حضور دایمی باید داشته باشد.
پیامبر(ص) همیشه به اصحاب می گفت که آنجا که دربارۀ امری درقرآن وحدیث صراحت نیست از عق ِل خود کار
بگیرند ولی بدبختانه وقتی سلطنت های میراثی درمیان مسلمانان ریشه گرفت ومسلمانان دچار اختالف گردیدند مذاهب
به وجود آمد وبازار جعل حدیث رونق گرفت وحتی برخی از عالمان دین را تابع امر سالطین ساختند وکم کم عالمان
مسلمان حس کردند که دین آهسته آهسته تابع هوس پادشاهان مستبد می شود وبدین جهت دروازۀ اجتهاد را بستند واین
بستن دروازۀ اجتهاد سخت به اسالم صدمه رساند وهرقدر شرایط زندگی بدل شد علما به تکرار مکررات ادامه دادند
تا بدانجا که امور حیاتی ازیاد ها رفت وعالمان به امور شکلی چسپیدند.
ت اولیه اش بر گردانند،احادیث را جمع آوری کردند اما چون
اگرچه برخی علما کوشیدند که اسالم را به همان اصال ِ
علوم دینی منحصر به حفظ وتکرار شده بود تا امروز اسالم گرفتار همان مشکالت ماند وامروز مالهای ما که از
تحوالت عجییب جوامع غافل مانده اند وبدبختانه غالبا سواد فقهی وکالمی ندارند بنابراین چیز های می گویند که همان
مثال کوران خانه نشین را که ازبغداد خبر دارند درذهن زنده می کنند .یک مثال بدهم :شما همه شنیده اید که یکی از
مال صاحبان که اتفاقا ً مقتدیانش گفته هایش را درهمین فیس بُک نیز افگنده بودند می گفت که کافران باید ُکشته شوند
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وفرزندان شان به غالمی گرفته شود.این جناب مال به اصطالحات فقهی کم ازکم یک
وزنان ودختران شان به کنیزی
ِ
هزار سال قبل استناد می کرد که در آن روزگار اصطالحات فقهی دارالسالم ،دارالحرب ،دارالعهد ودارالوداعه در
فقه معمول بود .یعنی اسالم در آن روزگار چنان که امروز جهانی شده است جهانی نبود ومسلمانان در برخی از
کشور های غیر مسلمان درجنگ وکشمکش بودند وچون درآنجا ها اجازۀ رفت وآمد وآزادی عبادت را نداشتند آنجا
هارا دارالحرب می گفتند که اگرآنان مسلمانان را درجنگ اسیر می گرفتند به برده یا کنیز بدل می کردند وعمل
مسلمانان نیز با وجود اینکه به بردگی اعتقاد نداشتند بالمثل بود اما کشور های غیر مسلمان که مسلمانان با آنان سر
دردیار اسالم از آزادی برخوردار بودند دارالعهد نامیده می شدو تقریبا ً
دردیار آنان وآنان
جنگ نداشتند ومسلمانان
ِ
ِ
درتمام بالد اسالمی یهودیان وعیسویان وجود داشتند که کسی با کنیسه ها وکلیساهای شان کاری نداشت وشامل همان
مقولۀ دارالعهد می شدند .این مالی بیچاره دیگر خبر ندارد که جهان از هزار سال پیش بدین سو بسیارتغییر کرده
درگوش فیل خوابیده است.
واو از دیدگاه معلومات دینی همچو پشه
ِ
امروز شما هیچ یکی از شهر های جهان را نشان داده نمی توانید که درآن مساجد ومدارس وجود نداشته باشد ومردم
را کسی از عبادات شان در روزهای جمعه یا دیگر روز های هفته باز دارد بنابراین هیچ گوشۀ دنیا دیگر دارالحرب
نیست بلکه همه دنیا برای هر صاحب دین به هر دینی که اعتقاد داشته باشد ویا حتی به هیچ دین اعتقاد نداشته باشد
به دارالعهد بدل شده است.حتی اگر درمیان دولت ها جنگ هم رخ بدهد باز جهان متمدن به دارالحرب بدل نمی شود.
به طور مثال امریکا با رژیم طالبان وصدام حسین وار ِد جنگ شد ولی مسلمانان را کس درامریکا از نماز جمعه
ت شان منع نکرد.
ودیگر عبادا ِ
من به جهادی که عربستان سعودی بر ض ِد تروریزم اعالن کرده است جندان اعتقاد ندارم ومی ترسم که این ممکن
سبب جنگ های دراز مدت درمیان خود مسلمانان شود اما اگر صداقتی در این جهاد وجود داشته باشد اولین کاری
که می توانند بکنند عربستان از سختگیری های غیر الزم خود مبنی بر اجازه ندادن زنان برای درایوری ودیگر
سختگیری های نظیر آن بگذرد وهمه مسلمان به یک جهاد صلح آمیز وسازنده برای امحای جهالت مستولی بر
مسلمانان برخیزند وپیش از هر چیز گریبان اسالم را از دست مالهای بی سواد که همان کوران خانه نشین استند که
خیر اسالم ومسلمانان وجود
میخواهند بدون سواد کافی از بغداد خبر باشند نجات بدهند که جهادی بهتر ازاین برای ِ
ندارد.فاعتبروا یا اولی االبصار.
روزچهارشنبه  16دسمبر  2۰15میالدی برمنگهــــم نگارگر

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

