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و شم   ٣تر ١  له:يرهد پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده: يادونه ير و لولـ،  دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  م٣١/٠٣/٢٠١٠                  سيدهاشم سديـد
  

  توضيحی پيرامون يک واقعيت تاريخی
  

عمر بدست کدام  کافر يا بيگانه به دين : " نوشته ام که "  واقعًا همه عيب ها در مسلمانی ماست؟ " درجائی از مقالۀ  
امر کی ها کشته شد؟ عمر و عثمان کشته شــد؟ عثمان و علی را کی کشـت؟  حسن را کـی کشـت و حسين بدست و به 

همۀ  !ياران  و داماد  و نواده  های  فرستادۀ خـــدا!  و علی و حسن و حسين ياران، داماد و نواده های پيامبر بودند
چرا ايمان مسلمين اين قدر سست است که حتی دست به قتل نواده ها ! اينان مسلمان بودند؛ هم مقتولين و هم قاتلين شان

 عالوه بر اين سـؤالها، سؤال های ديگری نيز در اين مقاله، در زمينه "و پسر عمو و ياران پيامبر ميزنند؟و داماد 
  . های متعددی طـرح شـده بود، که هـر يک نياز به پاسخ داشت

آن موارد اصًال اين مقاله برای همين نوشته شده بود، که دوستــانی ما که از دين  و تاريخ دين اطالع بيشتر دارند، در 
به توضيحات الزم و روشن کننده،  برای من و آن هائـی که از دين و از تاريخ دين اطالع کافی ندارند، يا برای 

آنانيکه چنين سؤاالتی برای شـان از روی کنجکاوی، ولی با حسن نيت يا برای کسانی که از روی سؤنيت پيدا ميشود،  
  . بپردازند

يا در خود دين هم، که مجموعۀ از " آيا واقعًا عيب در مسلمانی ماست" د، که هدف من، روشن شدن اين موضوع بو
تعاليم خداوندی و مجموعۀ از کفتار و کردار و پندار پيامبر و تفسير های از قرآن و هزار ها حديث ميباشد، که قسمت 

 اين اصل که انسان خطا بــه خصوص با توجه به اصل انسان بودن پيامبر و. زياد آن بدون بگو مگو جعل شده اند
  . پذير است

  : درمقالۀ مزبور اين مطلب چنين طرح شده است
ميپذيريـم که قـرآن کالم الهی، تغيير ناپذير و بدون چون و چرا و اگر و مگر است؛ سنت و سيرۀ پيامبر چـه؟ در " 

  " مصؤن از خطا نميباشد؟اين هم چون و چرا نيست؟ با وجودی که خود پيامبر می پذيرفت که او هم انسان است و
قسمت دوم هم ! قسمت اول جملۀ اول اين بند، بيان ساده و روانيست، که در آن نه سوالی ديده می شود و نه شکی

چرا؟ چون اول، هزارها حديث در اين چهارده قرن جعل شده است و دوم، خود پيامبر به . سؤال است و هم ترديد
 است و به همين مناسبت به اين امر هم اشاره داشته که او نيز مانند ديگران از انسان بودن خود مکررًا اشــاره داشته

  :اين گذشته از! خطا مصؤن نيست
اگر اين ! توجه نموده ايم؟" فقط " آيا ما به معنی کلمۀ ! بر وفق تعاليم اسالمی، آنکه ازخطا مصؤن است، فقط خداست

 هر موجودی که هست، از خطا مصؤن نيست؛ چه پيامبر باشد و چه را قبـول داريم، پس بايد بپذيريم، که غير از خدا
  ...امام و قطب و ولی و شيخ و 

همين پورتال مشاهده ميکنيد، در ذهن " نظرات خوانندگان "  سؤال های مقاله، همان گونه که نمونۀ آن را در بخش 
يون ها انسان ديگر باقی خواهند ماند و ميليون سديدی باشد يا نباشد؛ اين ميل. شايد ميليون ها  انسان وجود داشته باشد

؟ آيـا اين ها که همه هم با دين مخالف نيستند، حق دارند  !های ديگری خواهند آمد، با همين پرسش ها و دغدغه ها
  ! درمورد دين خود آنچه را که بايد بدانند، بدانند، يا نه؟

 پرداختن به سؤاالت مردم است، به شيوۀ مستدل و به نظر من راه درست و معقول و منطقی در اين مورد همانا
منطقی و معقول و مناسب، نه به شيوۀ يک مالی عامی و بيسواد، يا تکرار مبحث هائی که نه در آن استدالل وجود  

  !   دارد و نه منطق
ت و به من زمانی که خلق و پرچم قدرت را گرفتند، با يکی از دوستـانی که در باب دين يک اندازه تعصب داش

ميگفتی حکم تکفيرت را صادر ميکـرد ضمن بحث گفتم در اين بابت من پيشوايان دين را " ال " اصطالح همين که 
من هم چون آدم بزرگی بود، نخواستم ... دو و دشنام و . ديگر به من موقع نداد کـه حرفم را تمام کنم. مالمت می کنم

من هم از . خـودش مـوضوع را يـاد کرد. عد در امريکــا ديدمـشبيست، بيست و پنج سال ب. موضوع را دنبـال کنم
فرصت استفاده کرده ـ برای اينکه يک کمی دل ام را يخ کرده باشم، چون دو و دشنامش يـادم نرفته بود ـ گفتم اميد 

يد، شايد ابروانش را درهم کش. وارم که پيشرفت سن کمی بردباری و تحمل و حوصله تان را هــم افزايش داده باشد
پيروزی خلق : گفتم. بهرحال، اجازه داد که آن صحبت را دنبال کنم. بخاطر چند نفری که آن جـا بودنـد، چيزی نگفت

 سال به اسالم معتقدند، اگر پيشوايان دين وظايف شان را در قبال دين و ١٤٠٠و پرچـم در يک کشوريکه مردمش 
يرفتند و مردم  را روشن ميساختند و جلو خرافات و ظلم و بيداد را مردم و خدا، همانگونه که دعوا داشتند، جدی ميگ

، اول، اين تفکر در جامعه ...بر مردم می گرفتند و بجای اينکه به فکـر جيب خود باشند بمردم بينوا فکر می کردند و
ه آن حـدی از راه پيدا نمی کرد و دوم، تعدادی از افرادی که شمار شان کمتر از انگشتان دست يک انسان بود ب

  توانائی نمی رسيدند، که قدرت سياسی را در کشور بدست بگيرند؟  
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دين کامل، خـود شناختن ! نيست... دين تنها پا شستن دست و روی و حجاب و بی حجابی و نماز و روزه و ذکات و 
 تجربی  و روان   اين خود شناختن يک مسئلۀ معنوی و اخالقی و فطری و فکری است، کــه از روانشناسی".است 

شناسی دينی ـ فطری ـ شخصی ـ جمعی ـ عقلی انسان ـ  توجــه داشته باشيد، که در اين جا بـه روان شناسی فرد هم 
با اين دين انسان خود را از هيچ عنصری، خورد يا بزرگ، . اشاره شده است ـ  شروع می شود و تا دل ذرات ميرسد

يا موالنا که تمايزی بين هندو و . سر ميداد به چنين دينی رسيده بـود" لحق اناا" حالج که داد . جدا احساس نمی کند
  !مسلمان در نظر خدا نميديد

شايد همان تفسير سقراط  و کارل ريموند پوپر و هزاران دانشمند ديگر را . موالنا از دين تفسير خيلی بازتری داشت
  ! از خود و هستی

دين هستی ! بحر در کوزه کردن محـال آيد ترا ای دوست.  در کوزه کنندهيچکدام از اين ها نکوشيدند، که بحر را 
و شنا همان سؤال است که !  است و ما در برابر اين هستی همان کوزه؛ و شنا تنها دربحـر ممکن افتد و نه در کوزه

 در دوره های پيشين دوستـان ما بجای اين که به توضيح و پاسخ آنها بپردازند، به همان شيوه های قديمی و متداول که
و هزار ها انسان "  بهاء الدين ولد ها " ، "سهروردی ها " ، "خيام ها " ، "ناصر خسروها " برای سرکوب و انعدام 

توسل جسته بودنـد، بــا همان تعصب و تاريک ... و " اعتزالی " و " فاطمی " و " رافضی"و " قرمطی" ديگر بنام 
ر که نور علم  تمام زوايای حيات و تاريخ تفکر بشر را روشن ساخته و آرام، انديشی قرون اوسطائی، در اين عص

  آرام پرده از چهرۀ رازها بر می دارد، توسل می جويند؟ 
عصر . عصر زور و جبر نيست. است" عقل انسانی " اين دوستان فراموش نموده اند که عصر ما عصر بکار بردن 

اصـل کـه انسان همه مشکالتش را تا امروز به نيروی علم و عقل حل فـراموش کـردن ايـن .  کشتن و بستن نيست
تونلی را که دردل صخره های سخت سالنگ ساخته شده اسـت، بوسيلۀ . نموده است و نه با زور، به نفع مـا نيست

ه کشور پـل سی و شش کيـلو متـريی ک.  ماشين غول پيکری که علم و عقل انسان آن را بوجود آورده است، ساخته اند
چين را با يکی از جزاير آن وصل می کند، و همين کامپيوتری که همين حاال جلو آن نشسته و اين مقاله را ميخوانيد، 

و نه جبر هالکـو و ... و" رستم " و " هرکول " علم و عقل و دانش انسان بوجود  آورده است،  نه  زور  بازوی 
  ... ن ها و و نـه ظلم عبدالرحم...  چنگيـز و اوتيـال و 

  چرا اين دوستان ما بجای انعدام و انهدام به فکر ايجاد نيستند؟
دهـن اين ها را بستيد، با ... فرض کنيد که امروزبا زندانی ساختن کامبخش ها و زلمی ها يا تبعيد مهدوی ها و 
ها انسانيکه همين سؤالها را وجودی که برخی از اينها هنوز هم به اسالم معتقد هستند، فردا بـا ده ها و صد ها و هزار

  مطرح خواهنـد کـرد، پنج سال بعد، ده سال و يا صد سال بعد چه خواهيد کرد؟
به اعتراض مرا جاهل خطاب . من نوشته ام که قاتلين سه تـا از خلفای راشـدين و دو تا نوادۀ پيامبر همه مسلمان بودنـد

کشته شدن عمر و علی را به دست : " و نوشته اند که) درحاليکه من هزار بار به جهل خود اعتراف کرده ام (نموده 
مسلمانان دانستن  خود جهل جناب را از قضيه می رسانـد، زيرا حضرت عمر بدست يک نفر مجوسی غير مسلمان 

  ...".د ايرانی شهيد شده است و حضرت علی بدست خوارج، گروه افراطی و نهايت تن
  برادرمن، به چه دليلی خوارج مسلمان نبودند؟ ! خوب

." ياعلی جز منافق تو را دشمن نمی دارد:" شايد بگوئيد، که درصحيح مسلم آمده است که رسول خدا به علی فرمود
  :اگر چنين باشد، پس! خوب

اشيم، نمی توانيم کسی را منافق، اولين سؤال در اين مورد اين است که تا ما تعريف روشن از دشمن و دشمنی نداشته ب
ما ده ها نوع دشمنی، در ده ها سطح مختلف داريم؛ از خفيف ترين نوع  دشمنی . و به تبع آن، کسی را کافر بگوئيــم

! از کسيـکه حتی بدون دليل از ديدن ما خوشش نمی آيد تا کسی که دشمن جانی و خونی ماست. تا شديد ترين شکل آن
در ايــن زمينه بهتر . ن نداشت، همان گونه که  منطقًا نمی توانست تنها يک دوست داشته باشدعلی هم تنها يک دشم

است به تاريخ اسالم مراجعه کنيم تا ببينيم علی از زمانی که به اسالم مشرف شد تا زمانی که به قتل رسيد، چقدر 
  .دوست و دشمن داشته است

را کـه بـا عـلی حس بـدخواهی يا بـدبينی يا خصومت يا کينه داشتند اگر قرار باشد، مطابق با اين حديث همه کسانی 
در رديف دشمنان علی قرار بدهيم، ناگذير از گرفتن نامهای خواهيم شد که شايد برای بسياری از ما ها خوشايند 

  آيا همۀ اين ها منافق بودند؛ و کافر؟ . نباشد
متشابهات قرآن به تأويل و . ه، محکمات و متشابهات تقسيم می شوندآيات قـرآن تـا جائی که من آموخـته ام بـه دو دسـت

احکام  صريح و . تفسير نياز دارند در حالی کـه محکمات آن نـه نياز بـه تفصيل و تأويل دارد و نه نياز به تفسير
  :آن چه با طرح اين موضوع مورد نظر است، اينست که. روشن هستند

 چند بعدی بودن معنای کلمه دشمن، قابل تفسير نيست؟ شارع شرح کامل اين کلمه را ـ   آيا اين حديـث، بـا توجه بـه
مشکل ما چيست؟  آيـا مـا حق نداريم بگـوئيم که کاش آورنده دين اينکار را می کرد تا حال ما با .  بيان نداشته است

  !صد بيان و تفسير و حکم و توضيح مواجـه نمی شديم
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  .جعلی باشد که مسلمان يا مسلمان نمايی آن راجعل نموده باشدـ  شايد هم اين حديث، حديث 
  . در هر حال، هرمنصفی خواهد گفت، که يک جای کار لق است

  !خوارج را به چه دليل ديگری متهم به کفر ميکنند، غير از اينکه بگويند که آنها دشمن علی بودند؟
ران و بزبان فارسی بوسيـله تيمور قادری ترجمه شده اين کتاب در اي ( ١١٨در جلد اول تاريخ اسالم کمبريج صفحه 

  :در مورد خوارج می نـويسنـد که! ) در ايران مخالف خوارج ! است
طبق ...   اين جماعـت همگی مسلـمانان متعصبی بودنـد که بيشتـر اوقــات را به نماز و روزه می گذراندند " 

  ... "باورهای آنان علی دچار نافرمانی شده بود 
عيت امرهم همين بود که اينان هم روزه ميگرفتند، هم نماز ميخواندند و هم معتقد به دين و خدا بودند؛ تا جائی که واق

مردم در زمان خود شان اين ها را . اسالميت خيليها را،  به شمول اسالميت علی را، اسالميت صحيح نميدانستند
، چون علی بسياری از خوارج را در جنگ کشت، در جنگ مسلمان ميدانستند و به همين دليل بسياری از مسلمانان

  .مجـدد علی با معاويه از خدمت به علی سر باز زدند و خدمت را ترک گفتند
يک باور هم اين است که چون  خوارج معاويه و عمرو و علی را سبـب اصلی برادرکـشی ميان مسلمانان و باعث 

  . سه نفر گرفتندهمه خونريزی ها ميدانستند، تصميم به قتل اين 
  :سؤال ديگر اين که

اگر جنگ و تخالف و تخاصم و رقابت و دشمنی يک مسلمان با مسلمان ديگر، مسلمانی را از اسالميت خارج می 
کنـد، چرا اين همه مسلمانانی که در کشور ما در طول اين همه سال هزارها مسلمان را کشته اند، از اسالميت خارج 

  .نمی شوند
معاويه نيز خالفـت علی را نپذيرفـت، دعــوای خالفت کرد و دو بار با .  چه کردند، که معاويه نکردخوارج با علی

اگر دليل کفر خوارج دشمنی آنها با علی بوده است، چرا اين حکم برمعاويه جاری نميشود؟ برعکس به ...  علی جنگيد
  .داده می شود" اميـر المؤمنين " معاويه لقب 

سبب کفرميگـردد، شايد تاريخ، افراطی را که گروه های مختلف احزاب اسالمی، از حزب و اگرافراط وتندی 
اسـالمی حکمتيار و شـورای نظار و جمعيـت و وحـدت و اتحـاد کــه در جريان جنگهای موسوم به جنگ های کابل 

يند؟ همين گونــه افراط چرا اين ها در زمره کفار، مانند خوارج، به حساب نميا!  مرتکب شدند، بخود نديده باشد
يا اين که کارنامـه های اين ها را افراط  نميدانيد؟ يـا اين افراط نبود که شکم زن حامله را پاره ميکنند تا او !! طالبی

بـه دختــران و زنان پيش چشم مردان شان که زخمی  و در دريای از . مرده را می رقصانند. را با طفلش يکجا بکشند
  مگر افراط از اين باالتر هم ميشود؟.  در حالت جان کندن بودند، تجاوز مينمودندخون ميغلطيدند و

من فکر ميکنم که .  اگر خوارج به اين دو دليل کافر نبودند، پس به چه دليلی کافر بودنـد؟ شما بفرمائيد تا ما هم بدانيم
  !عبدالرحمن ازجملۀ نام های اسالمی است، اگر غلط نکرده باشم

يا فيروز نامی که مليت دقيق وی معلوم نبـود      " ابولؤلؤ"  عمر بايد کوتاه عرض شود، که قتل بدست در مورد قتل
درست ميفرمائيد، ولی پشت اين قتل چند نفر از . صورت گرفت) چـون وی را ايرانی يا رومی يا حبشی کفـته انـد(

نقشه قتل را کسانی ديگری کشيدند و اجرای . ندثروتمندان مسلمان قرار داشتند که از سخت گيريهای عمر دلخور بود
  .من به همين دليل نوشتم که هم قاتلين و هم مقتولين ايـن دو، مسلمان بودند. آن بدست اين مرد بدبخت صورت گرفت

نمی ... اينکه نوشته اند که چرا من در باره خلق و پرچم و فلسطين و اسرائيل و امريـکا و روس و آلمان هتلری و 
  !، به اصطالح عوام ده در کجا درخت ها در کجانويسم
متنها زمانيکه من در باره جنايات خلق و پرچم نوشته ميکردم يکی از ! من در اين موارد هم خيلی نوشته ام! برادر

به معنی ديگر هيچ وقت مرا به ! اين ها از من نپرسيد، که چرا تو در باره جنايات گروه های اسالمی نمی نويسی
  !!  ن مهتم نکردند؛ يا به ساير تند روان اسالمیطالب بود

طرح  اين مسئله از جانب شما  که چرا من در باره خلق  و پرچم نمی نويسـم، همان عادت هميشکی مهر زدن را 
  !و اين عادت، اگر نگويم که از ضعف اخالق است،  از ضعف منطق سر چشمه ميکيرد! نشان ميدهد

  ! بد  و  رد  گفتن چيزی ديگری نيستند، جواب آنها همان سکوت بهساير اعتراضات شما چون غير از
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