AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de
مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.

2۰2۰/۰۸/۰۵

داکتر صالح الدین سعیدى

تقصیر از جهالت است!
در پدیده هاى اجتماعى عوامل و فکتور هاى مختلف تأثیر دارند ،که بعضى ازین فکتورها و عوامل اساسى و بعضى
فرعى میباشند.بعضى ازین عوامل داخلى و در اختیار ماوبعضى دیګر خارجى و از اختیار ما نیز خارج اند ،اما دانستن
تمام این عوامل خوب اند.
در فهم از دین که منظورم ادیان ابراهیمى که دین خود ضرورت بشر است نه ضرورت هللا تعالى ،انسان براى اداى
رسالت و انتخاب خویش مسٶل است و داشتن عقل و در صورت رسیدن رسالت برایش در انتخاب اعتقاد خود مسٶول
ودر صورت انتخاب راه درست پاداش به دست مى آورد.
ادیان آسمانى در وقت و زمان خود اداى رسالت کردند و به مرور زمان و انکشاف جوامع بشرى آخرین دین ابراهیمى
اسالم است .فهم از اسالم فهم رحمان و رحیم را به جبار و قهار خالصه کردن و دین رحمت للعالمین را انتحار ،استشهاد
و استحمار ساختن مشکل دین اسالم نیست ،مشکل و تقصیر در نادانى ما از اسالم است.
سقوط طیاره و تصادم موتر مشکل سرویس و عدم دقت درایور و خدمات تخنیکى به کار اندازى این وسایل تمدن اند .
اګر به قادر و توانا بودن هللا تعالى ایمان داریم که ( کن فیکن) بګوید و امر کند شو! و شود ،پس ما کیستیم که شمشیر
داعش برداشته و به قتل عام مردم ،انفجار و انتحار و استشهاد و کشتن اطفال و کالنها و انفجار بس و ریل و طیاره
رسالت دینى را خالصه کنند وبه جنایات به نام دین اسالم بپردازند.آنکه تیغ به ګلو میکشد و ګردن میبرد هم هللا اکبر
میګوید و آنکه به ګردنش تیغ کشیده میشود هم مظلومانه هللا اکبر صدا میزند .نقص و تقصیر در عدم فهم از اسالم و
جهالت از دین مقدس است است .
آنکه یک آیهء از قرآن کریم را بدون ذکر آدرس بیاورد و کتاب را که منظور در آیه مکتوب است ،با کتاب مجلد و ...
مغالطه کند ،به صورت غیر دقیق و نادرست ترجمه کند و با جهالت از دین اسالم براى دین اسالم بدون تفکیک ادیان
آسمانى به سکوالریزم سفارش کند ،چیزى دیګرى جز جهالت و نادانى از اسالم نیست و نمى باشد .با فهم اماتور از دین
اسالم چنین تأکید حد اقل ګستاخى است.
آنکه مفهوم دیموکراسى را نمى داند و مدعى دیموکرات بودن است ،تقصیر اصلى اش در جهالت اش است .
دین اسالم به انقیاد مانند عیسویت دعوت و سفارش نمى کند .دین اسالم ظالم و مظلوم هردو را در آتش میداند .ظالم
بخاطر ظلمش و مظلوم بخاطر عدم قیام در برابر ظلم ظالم .و دهها مورد دیګر که تقصیر در جهالت ماست از اسالم .
بلى دیموکراسى و نظام دیموکراتیک حاکمیت مردم ،براى مردم ،توسط مردم و در خدمت ارزشهاى مردم در توافق به
ارزشهاى عام قبول شده ،است .و حتى همین ارزشهاى عام قبول شده هم موارد سوال برانګیز دارد .
بحث اقتصاد بازار آراد وحشى که عرضه و تقاضا تعین کننده شوند و یک قرن قبل از جهان نورمال بر بسته و ختم
است و آزادى بیا به قانون مهار نه شده تلقى شود و مجریان آن تا هنوز به خطاى خودپى نه مى برند و
اګر دیموکرات اندیشدن تساوى حقوق زن و مرد در تساوى رسالت شود و در هردو جنس انسانى تساوى رسالت را تأکید
کنیم که در بسا موارد میکنند و حقوق همسکسوال با ازدواج و تساوى حق انتخاب همسکسوال و هیدرو سکسکوال
شود ،که حقوق اساسى بشر به آن معترف است ،ما را ازین آزادى و ازین دیموکراسى تیر .واګر همان تعریف باال
باشد که من دادم ،درینصورت ازرش ،اخالق و روش من منبعث از دین و اعتقاد اسالمى من است و درین صورت
همین دیموکراسى جامعهء من مطابق تعریف خود شان در چوکات اسالم است ،ولى با تأسف تقصیر شان در فهم از
دیموکراسى است ولى من مسلمان با دیموکراسى تعریف من که باال آوردم ،مشکل ندارم .مشکل و تقصیر در عدم فهم
شان از دیموکراسى است .
اولین مٶسس حاکمیت اسالم .پیامبر اسالم محمد( ص)است
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اسال م از خود سیستم حقوقى دارد و این قوانین بدون حاکمیت اسالم چطور تطبیق میشوند .لذامسلمان ،بلى مسلمان ګفتم
و نه مسیحى و یا کدام دین دیګر آسمانى ،براى اسالم سکوالریزم را سفارش کرده نمى تواند .تقصیر تقصیر عدم فهم
،عدم شناخت و جهالت از اسالم است.
تقصیر از جهالت از دین اسالم است اګر حور و غلمان را طالب به معناى امکان بچه بازى در جنت تعبیر کند و زنان
محسنات جنتى را فراموش کند و مرد ساالر بیاندیشد.
جهالت از دین اسالم است که بدون شرط و شروط چهار زن را جواز بداند .چها زن با دیګر شرایط به حکام متمول
وخت هدایت میدهد که دهها زن داشتند و به ایشان رسیدګى نمى کردند و با زور خود ایشان را بى سرنوشت قرار داده
بودند .اسالم آمد و ګفت .چهار زن را در صورت شرایط بګذار ،بقیه را از قید نکاح رها کن و دهها دلیل و شروط
دیګر .
در یهودیت طالق زن بدون اجازهء مالى شان مجاز نیست ولى در اسالم با مراجعه به محکمه تفریق صورت ګرفته
میتواند .
تقصیر باز هم در جهالت است.
تقصیر در فهم است اګر من تعبیر و تفسیر از شعر پایین ،امر به انقیاد از متمول بکنم .ما کسانى را که زر اندوزى و
ظلم و وطن فروشى کرده اند مال خدا داد نمى دانیم و خدا داد نیست و انقیاد ظالم هم مجاز نیست :با خدا داده ګان ستیزه
مکن  -که خداد داده را خدا داده
باز هم تقصیر در فهم غلط از دین است .
تأکیدات منفى مذکور اګر بدون فهم از اسالم و مسایل اسالمى باشند ،انسان مسلمان را ګنهګار نموده که باید توبه بکشد
و اګر عمدى باشندو با فهم از اسالم باشند و توضیحات من را دانسته به آن پافشارى دارند ،مسلمان را از دایرهء اسالم
خارج میکند و باید توبه کند و در صورت عمد و با رسیدن توضیحات باز هم به آن پا فشارى دارد ،نتایج بس ناګوار
فامیلى از لحاظ شرعى تا جدایى از منکوحه اش دارد .
تمدن جهان اسالم که چه چیز ها به جهان داده غیر قابل انکار است .علم ،فرهنګ ،دانش و ساینس زمان از طریق
هسپانیه به اروپا آمد و ترجمه شد و تا حال مراکز علمى اروپا و جهان تدریس و انکشاف داده میشوند .
اینکه ما محاط به خشکه ایم و جهان به ابحار دست یافت و صنعت با طبیعت سر سبز مهم شد درین ما چه تغییر وارد
کرده میتوانیم و درین بابت تقصیر ما چیست؟
نو ها ارزشبه قرن و سال محاسبه نمى شود و والدین و جنت در زیر اقدام و پا هاى والدین به مرور قرنها باقى خواهد
ماند .
این درست و ضرور است ګفته شود و رساندن شود که عوامل خارجى و داخلى بدبختى ما در چه و کجا است و ما چه
تقصیرات در بدبختى خود داریم .اما بقیه موارد افراط و تفریط و شاد باش ګفتن هاى درین عرصه تأسف بار و جهالت
از عمق مسایل است .
ً
پنج شش مورد دیګر را نیز میتوانم برجسته سازم ،اما براى فعال همینقدر .
آنکس که نداند و نداند که نداند
در جهل مرکب ابد الدهر بماند
تقصیر خود را که مسایل بى خبر و از مسایل جاهلیم باید شناخت وبا عدم فهم از مسایل نباید به خیز هاى
بزرګ،افراط و تفریط رفت که رفتن به آن و خیز هاى کالن موجب درد ها طاقت فرسا در سورین خواهد شد.
و ما علینا االالبالغ المبین
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