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2021اپریل   14چهارشنبه          دکتور زمان ستانیزی                                                  

 :اسالم جهان در ینید اصالحات

 غیراحتماالت و امكانات
 

 برخی  تائید  مورد  صدایش و   سر  با  که  اشتم در مورد ضرورت اصالح دینی در جهان اسالم سخنی د 

اعتراضاتی که پیش بین آن بودم. تأسف اینکه به زبان انگلیسی بود    -گرفت  قرار  دیگران اعتراض  و

ستند بفهمند و عکس العمل  او عدهٔ از معترضین یا درست نه شنیدند یا درست نه فهمیدند، یا هم نخو

یا  شا ندارد  به اصالح ضرورت  و  است  دین کامل  اسالم  اینکه  تا عقالنی.  بود  احساسی  بیشتر  ن 

 در هم  یا  نقد  تائید  در « ماست  درمسلمانی  است  که  عیبی  هر    //عیبی خود  ذات  در ندارد  »اسالم

 نوشتند. صحبت من بیشتر در بارهٔ جهان اسالم بود تا اسالم.  آن بر اعتراض 

 

 و  دین  ولی  است، ذاتی  خداوند  شناخت  برای در جواب نوشتم: »عطش به منظور وضاحت کالم  

 آمیزند  می خرافات  هم  گاهی و عنعنات  و رسوم با را دیانتها زمانی.  است  انسان دست  ساخته  مذهب 

 متوقع باید  آنرا وخیم عواقب  احتمال میفروشند، خاص  های  دیانت  ُمهر با  سیاست  بازار در آنرا و

 گاه که میشوند  معتاد  رسومی  به دین  نام  به  مردم باشد  پائین  جامعه  تمدنی و  فرهنگی  سطح  اگر .بود 

   .گردد  می  محسوس  پاکسازی به ضرورت  که  است  آنجا .آورد  می  بار  تباهی  گاه

 

 اول  بار  و  است  جالب  تحول  کوشش برای وضاحت خود اعتراض برانگیز شد و نوشتند: »برایم 

 را  دین   و  قرآنکریم  » اینکه یا «  کنید  می  توصیف سان ان دست  ساختهٔ  را مذهب  و  دین  بینم  می  است 

 می  ایمان نه کفر من نه است؛ محبت  همه که واقعی اسالم « یا ».اند  فرستاده نه  و نساخته انسانها 

 !د«ندار ضرورت  اصالح  به «  !پرستم می  آن گفت  هرچه  محبت  -  پرستم
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نه تعجب. تسلسل تغییرات در جهت بهبو اما سیر  اینجا نه تحول مورد دارد و  د را تحول گویند. 

قهقرایی جوامع به نام مسلمان را نمیتوان تحول خواند. ولی انسانی بودن دیانت ها یا به عبارت دیگر  

»ساخته دست انسان بودن« آنها در علوم متداوله یک امر پذیرفته شده است. ارایه این نظر نه از  

گرایی   تازه نگری و عصری   است و نه از New Age Esotericismاصطالحات غربی طراز  

ت عصر مطابق نشان بدهند، بلکه امر صریح قرانی  ای )مدرنیتی( که می کوشند اسالم را به مقتض

 است.

 

اگر این سیر قهقرایی جوامع به نام اسالمی را به عقب برگردانیم و آنرا دوباره قرانی بسازیم، خواهیم  

ن به خاطر انسانی بودن دیانت انسان را مستقیماً  آرن از ابتدا انسانی بود. قآدید که دین به استناد قر

در صیغهٔ شخص دوم  مخاطب قرار میدهد: »ِمن لَُكمْ  و مکرراً   َرِضیتُ  َعلَْیُكْم،  ِدینَُكْم، ِدینُِكْم،  

 اْلیَْومَ  َواْخَشْونِ  ُهمْ تَْخَشوْ  فاَلَ  ِدینُِكمْ  ِمن  َكفَُرواْ  الَِّذینَ  یَئِسَ  اْلیَْومَ ...»  .کند  می اشاره  شما دین به  همه  لَُكُم«

 امروز »(  ۳ آیه مایده، ِدینًا« )سورة اإِلْسالَمَ  لَُكمُ  َوَرِضیتُ  نِْعَمتِي َعلَْیُكمْ  َوأَتَْمْمتُ  ِدینَُكمْ  لَُكمْ  أَْكَمْلتُ 

 .بهراسید  من  از نهراسید  آنها  از  اند، شده مایوس شما دین از  پوشند  می  چشم حق از که  آنهایی 

 «. مبرگزید  شما برای را  خدا به  تسلیم شیوهٔ  و کردم تمام شما بر را  نعمتم و  کامل را شما دین  امروز

 

 محمدی اسالم  دین  تنها  خداوند  نزد  گویا  که  کنند  می نادرست  استنباط  آیه این  آخر  عبارت  از عده ای  

 که این -1 .است  نادرست  دلیل دو به استنباط این  .نیستند  خداوند  مقبول ادیان دیگر و شده پذیرفته

 زیرا  -2 .رساند  نمی  را یافته سازمان دیانت  یک معنی امروزی تعریف به آیه این در اسالم کلمهٔ 

 : بقره  سورة  ۶2 آیهٔ  : مثالً  .میکند  نقض  را قران دیگر صریح آیات  نادرست  تعبیر این  صورت  آن در

 آن  هر  کلی  ر طو به  صابئین، و  نصرانیان  و  یهودیان  و  اند  آورده  ایمان  کتاب  این  به  که  آنهانی  »

 نزد  او پاداش دهد، انجام  پسندیده و  نیک  عمل و  باشد  داشته  ایمان  آخرت  روز  و  خدا  به  که  کس

 1« .ای غصه نه و باشد  داشته  ترسی نه است، محفوظ  خداوند 

 

 شده نازل او بر  خداوندش از  آنچه به همراهش مٔومنان  و پیغمبر: » بقره سورة 2۸۵ آیهٔ  همچنان

 فرقی  هیچ .دارند  ایمان پیغمبرانش  و کتابها و فرشتگان و خدا به ایمان  با فراد ا همه  .دارند  ایمان

ً  2«گذارند  نمی  پیغمبرانش  میان   صرف نه  است، ایمان  جز  آسمانی  کتب  و  رسوالن  همهٔ  به  ایمان  بنا

 .پیغمبر یک و  کتاب  یک  به
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 سوی به زمانی لیو .نهادی  و است  ذاتی تپد، می خداوند  شناخت  و محبت  برای دلئ درسینهٔ  اگر

 از است  راه  معنای  به  دین  باید . گیریم پیش  در را  انسانی  روش  ناگزیر  کنیم، می  سیر  الهی  محبوب 

 ورای  سطح در و  مکان  هر  المکان  خداوند    .کنیم بررسی  عرفانی فلسفهٔ  دیدگاه از  و لغوی  نگاه

 این . به  دارد  زمان  و  مکان  ورای  حضور  بلکه ندارد، زمانی  و  مکانی  سیر  یعنی   .دارد  قرار زمان 

 هر و  هرجا  در  همیشه  بلکه  میرود  آنجا  به  اینجا  از  نه  و  آید  می  امروز  به  دیروز  از  نه  که  معنی 

 خداوند  چون ندارد  مکان و  زمان  مصافهٔ  پیمودن به ضرورت  خداوند  رو این از  .دارد  حضور وقت 

 حضور  عدم  معنئ   هدف به  رسیدن  نه» .است  هدف به رسیدن  برای جایی  به  «رفتن   .است  هرجا  در

 کنند، می  نفی  را خداوند  کمالی  اوصاف  اینها  چون  .میرساند  را  چیزی  فقدان  و  نداشتن،  هدف،  در

 و  است  ناقص  چون  سازد  می دین  و دارد  دین انسان برعکس .  دارد  دین خداوند  که نمیتوانیم گفته

 یعنی «رفتن» و دین یعنی «راه به  و  پیماید  می راه میکند، طریق طی کمال  درجهٔ  به  رسیدن برای

 .ندارد  مذهب  و  دین  خداوند  و  دارد  دین  انسان  . پسدارد  ضرورت  «مذهب »

 

 ُعرف، از عادتاً «  رفتن راه »این   طول  در انسانها گیرد، می  فرهنگی  رنگ  «  رفتن   و  راه این  » وقتی

 رسوم  این  .افزایند  می  آن  بر  است  عام  پذیرفته خرافات  هم  گاهی  و  مروج  مرسوم،  متعارف، آنچه 

 «کفر» قرانی  زبان  در پوشاندن  این  .پوشاند  می  را  دیانت  هستهٔ  پیاز  های  الیه  مثل  شده  ضمیمه 

 .میدهد  محلی و منطقوی رنگ دیانت  به   عُرف های  الیه اعتقادئ گیریها  شکل  و سنگینی .شده نامیده 

 واحد  ُسنن از و  ند شو می  مختلف  تعبیرات  قندهار و    قاهره  و  قُم  در قرانی واحد  پیام از  نتیجه  در

 سبب  به .گیرند  می صورت  متفاوت  پیرویهای افغانستان  و سومالیا  و  عراق و  مراکش  در محمدی

 می کجروی  منحرف صراط راههٔ  بی به مستقیم صراط از مردم گاه گاه ُعرف های سنگینی همین

 .کنند 

 دیانت  ُمهر چیز  هر  بر  شوند  می« دیندار» شغل  و معیشت  منظور  به که دین تجار  جوامع چنین  در

 میکنند، صحبت  زمینی حرام هزار از  .  کنند  می  تعریف  تحریمات  شعار در را  دیانت  و زنند  می

 عیب  و  نقص  چنان خداوند  خلقت  در  «هللا با نعوذ » گویی .گیرند  نمی  نام آسمانی حالل  یک  از  ولی

 ۳. افریند  می  زیبا  و ست ا زیبا  که  خداوندی  هم آن  - کرده خلق  حرام  و  زشت  را چیزها  قدر این  که بود 

 روی از  برخی و ضرورت  روی از  مردم بعضی که میشود  باعث  تحریمات  کردن وضع  در اغراق

 فاصله  ایجاد  باعث  کار این.  بپذیرند  شعار در صرف را دین  و کنند  سرپیچی تحریمات  این از   غلفت 

 این .شود  می ظاهر ب کاذ  چهره در را باطن متفاوت  ازهم کردار و گفتار .میشود  عمل و ادعا بین
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 کراهت  و (۴«دارند  جا  آتش  طبقه درپائینترین منافقین»  :میکند  تقبیح قران را منافقت  و رویی دو

 ۵«»چرا به عملی که شایستگی آنرا حاصل نکرده اید ادعا می کنید. :میداند  ناپسند  آنرا

 

روند جامعه میشود و  بناً در نتیجهٔ ترس رعایت تحریمات کذب منافقت و دو رویی و دروغ روش و  

مردم  به تظاهر به دینداری رو می آورند. مثالً ممکن شخصی به دلیلی روزه گرفته نتواند، ولی به  

 مکلفیت  سطح  به بنده  و خدا بین عبادت  سطح از را گرفتن  دین روزه تجاردروغ ادعا میکند. زیرا  

 تبدیل اخالقی /مدنی جرم  به  ینی د  گناه از آنرا رعایت  عدم  کرده،  تبدیل جامعه  رسم از  مجبوریت  و

 کشورهای  در خوردن روزه برای مجازات  .اند  کرده وضع شدید  مجازات  آن  متخلفین برای کرده

 قرانی  که مجازاتی  .گردیده  تعین اعدام  و  زندان و تبعید، و  وکوب  لت  و  شالق  اسالمی نام به مختلف

 تحمیل مردم باالی را آنها دین نام به راهاک و جبر  در انسان دست  بافتهٔ  و  ساختهٔ  ُعرف  ولی نیستند،

 .میدهند  قرار  حاشیه در را خداوند  واقع  در  و کنند  می
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 خداوند  به قرب  بر مردم و دینتجار   از ترس و  میدهند  قرار حاشیه در طور این را خداوند  زمانی

 مورد  در مثالً  .آورد  می بار معکوس نتیجهٔ  اخالقی اصول و قران ارشادات  میکند  اصل ح برتری

 نام  به  های  کشور  در میدهد  نشان  احصایه  .آورند  می  رو  پرخوری  به گرسنگی ترس  از  مردم  روزه

  روزه  غایهٔ  و اصلی هدف که کاری میکند، پیدا افزایش  ٪ 2۳ غذا  مصرف رمضان ماه  در  مسلمان

 اعمال  رمضان  ماه  نام  به  بازار نرخ  بردن  باال  و  دروغ و  تقلب  و  احتکار  حاال  .سازد  می  منتفی  را

 .میشود  نام به  مسلمانان کار شیوهٔ  مبارک  ماه همین در که است  دیگر  نامبارک

 ً  رسوم  و  ُعرف  سنگین  بار  از  دین پاکسازی آن از  منظور کنیم،  می  صحبت  دینی اصالح از  وقتی بنا

 آزاد  همچنان دینی  اصالح  میکند  تشویق دیانت  به  تظاهر  به  را مردم  که ت اس خرافات  و عادات  و

 .  کنند  می استفاده آن  از معیشت  وسیله و ابزار طور به که است  دین  تجار انحصار از دیانت  ساختن

 کرد  واگذار بنده  و  خدا  به  باید  را  بنده و  خدا بین رابطه  اینکه است  خداوند  مقبول و  مطلوب  نچه آ

 مردم با مردم رابطه اما معبودش، و  عابد  جز نیست  مربوط کس هیچ به روزه  نگرفتن  یا تنگرف مثالً 

 دیگران  و خود  به  اخالقی  ارزشهای از تخلف چون کرد  استوار اخالقی ارزشهای  روی  باید  را

 .عبادت  تَرک یا اجرا نه  رساند، می  ضرر

 باشد  کوشش آن  اول  قدم که  ود ش مطرح  جهانی  سطح  به  باید  اسالم  جهان  در اصالحات  رو این  از

تا به موضوعات    مرکز معتبر مستقل جهانی به منظور اصالحات در جهان اسالم یک   ایجاد  برای

 حاد به شمول اینها رسیدگی نماید:  

 

به   -۱ دانشمندان جهانی  کردن کوششهای  آهنگ  راه هم  از  فقهه اسالمی  قرانی ساختن  دوباره 

به حیث یگانه مرجع اصدار فتاوی در مورد اسالم در سطح    شمول علمای االزهر، و قُم و ریاض 

 . جهانی

 

آزاد ساختن اجتهاد از تحجر قرن ده تا مشکالت امروزی مسلمانان با فتاوی امروزی حل شوند    -۲

باره گشودن باب اجتهاد به منظور مرور فتاوی کلیدی  نه به رجوع به اجتهاد هزار سال قبل و دو

 طبیق، و تعبیر، و تلفیق آن با مقتضیات عصر.  و متنازع فقهای پیشین و ت 

 

طرح مسایل سیاسی چون نقش و اعتبار نظام دموکراسی در تاریخ اسالم و مطرح بودن آن در   - ۳

افراطیون   قبال اعمال غیرانسانی و غیرقرانی  نام اسالمی امروزی و موضعگیری در  جوامع به 

 . آنها چون داعش و بوکوحرم ... و اعالن غیر اسالمی بودن 
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بررسی کامل حقوق مدنی سیاسی و اقتصادی زن و آزادی زن از تحریمات ُعرفی، تعدیل و    -۴

زیر سن،   ازدواج  زوجات،  تعدد  چون  موارد  در  قرانی  آیات  تعبیرات  از  نادرست  فتاوی  اصالح 

شهادت... انطباق مسایل اقتصادی چون میراث، مهر، حضانت با مقتضیات عصر، و نجات زن از  

 ون انواع زن ستیزیها، ختنه زنانه، سنگسار،...  خرافات چ

موضع گیری روشن در قبال سٔو استفاده های سیاسی از اصطالحات قرانی چون جهاد برای    - ۵ 

 . مرامهای سیاسی از طرف دولتها و مطبوعات جهانی 

 برداشتن تحریمات خودسرانٔه ُعرفی چون حدود، قانون احترام رمضان،... به نام اسالم   -۶

کوشش برای همگونی اختالفات مکتبهای فقهی و مذاهب شیعه و سنی، کاهش سٔو تفاهمات،    -۷

تبلیغات و تعصبات بین فرقه های مسلمانان، و گسترش روابط با مقامهای معتبر دیانتهای دیگر  

 . جهانئ ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی 

 به  امری چنین  اگر اما   .کم خیلی آن  برای توقع ولی ،  است  زیاد  مرجع یک  چنین ایجاد  برای  امید 

 جامعهٔ  اصلئ مشکل  . برد  خواهند  بیشتر  بهره آن  از  افغانستان مثل  سنتی جوامع  بپیوندد، واقعیت 

 جامعهٔ  و مالها .  شده  کاذب  دیانت  قربانی  اخالق آن در که  است  ذهنی  اسارت  افغانستان  امروزئ 

 خاموش  جامعه  با فرد  کار  در ولی  میدانند، خود  وظیفه  را  عبادات  در یعنی  بنده و  خدا کار  در مداخله

 سؤ  رشوت،  اختالس، المال، بیت  از سرقت  گفتن، دروغ  جرم به  کسی کمتر  تاکنون   . نشیند  می

 روی از زنان  ساخت  معیوب  یا کشتن عناوین، و القاب  از برداری بهره رسمی، مقام  از استفاده

 ادا طالبانی نماز  یا بخورد  روزه  که  تواند  می کرده جرأت  کسی  کمتر  ولی . شده مجازات  . خشونت 

 .نکند 

 روی  از بلکه  باشند  مسلمان  ترس  روی از نباید  مردم  یز.پره منافقت  از و کرد  گریز  تظاهر  از  باید 

 خواجهٔ  آنرا  فردای نبودن  احتمال  و  اسالمی  تمدن  انحطاط  قهقرایی  سیر  بد  فال  .بجویند  رستگاری  تقوا 

 :بود  داده هوشدار شیراز

 دارد  حافظ  که  است  این از  نیمسلما گر

 فردایی ودـب  روزـام پی از اگر آه

 

 :دید  سر چشم  به آنرا های نشانه  بعد  سال صد  نیم  و یک افغانی الدین جمال سید  چون  مردی  بزرگ

 مسلمانی  ولی  یافتم مسلمان  شرق  دنیای در،  نیافتم مسلمان ولی  دیدم، مسلمانی  غرب  جهان در»



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

 است  همان  کردم بحث  آن روی من  که دینی  اصالح  به  ضرورت  آمد، گفته  آنچه  وفق بر «  .ندیدم

 :بود  کرده توصیه  را  آن قبل سده چند  بلخ موالنای  حضرت  که

 د ـریـگی ر ـس ز مسلمانی  مسلمانان مسلمانان

 آید  می وار مسلمان من  یار  شرم از ر کف که

 

 یزیدکتور زمان ستان نوشتهٔ

 ا ی فورنیکا در کلیپِسف یات و عرفان در پوهنتون مطالعات عال یاستاد اله

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :مأخذ

اِبِئینَ  َوالنََّصاَرى  َهاُدواْ  َوالَِّذینَ  آَمنُواْ  الَِّذینَ  إِنَّ  -1 ِ  آَمنَ  َمنْ  َوالصَّ ً  َوَعِملَ  اآلِخرِ  َواْلَیْومِ  بِاّللَّ  َخْوف   َوالَ  َرب ِِهمْ  ِعندَ  أَْجُرهُمْ  فَلَُهمْ  َصاِلحا

 ( ۶2 هٔ ی آ بقره، سورة )  َیْحَزنُونَ  هُمْ  َوالَ  َعلَْیِهمْ 

ب ِهِ  ِمن  إِلَْیهِ  أُنِزلَ  بَِما  ُسولُ الرَّ  آَمنَ  -2 ِ  آَمنَ  ُكل   َواْلُمْؤِمنُونَ  رَّ قُ  الَ  َوُرُسِلهِ  َوُكتُِبهِ  َوَمآلئَِكِتهِ  بِاّلل  ن أََحد   َبْینَ  نُفَر ِ ُسِلهِ  م ِ  بقره،  سورة )  رُّ

 ( 2۸۵ هٔ ی آ

 الجمال  ِحبیُ  و  ل ی جم هللا  ان -۳

 ( 1۴۵ هٔ ی آ نسا، سورة ) النَّارِ  ِمنَ  ْسفَلِ الَ  الدَّْركِ  فِي  اْلُمنَافِِقینَ  إِنَّ  -۴

 (  2 هٔ ی ِلَم تَقُولُوَن َما اَل تَْفعَلُوَن )سورة صف آ -۵

 


