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 2021اکتوبر، 14پنجشنبه،                       دکتور زمان ستانیزی

 

 تحریفی که تعریف ندارد
 

قران قانون است. قانون استثنی دارد. برای رعایت و تعادل استثناأت احکام هر قانون گاه درمفردات 

گرفتن روزه متناقض به نظر می آیند ولی در اصول متمم و مکمل هم می باشند. مثالً قران هم به 

 .حکم می کند و هم به نگرفتن آن. ولی گرفتن و نگرفتن روزه از خود شرایط ومواردی خاص دارند

در شرایط خاص قران حکم می کند که مردم روزه نگیرند. مثالً در بیماری، سفر، حاملگی، کبرسن، 

ُ بُِكُم ٱل  صغر سن، یا تحمیل شرایط بیرونی که رفع و دفع آن از توان انسان بیرون باشد:  َ  ٱَّلله یُس ر  و 

ر  )بقره   «.دخداوند براى شما آسانى می خواهد و براى شما دشوارى نمی خواه( »1۸۵یُِریدُ بُِكمُ ٱل عُس 

اگر تمام قران را قبول می کنیم باید هردو حکم قران را، یعنی اصل کل و استثنای امر را، بالترتیب 

م .مگر آنکه به اصطالح عوام به نصف قران ایمان آورده در مورد گرفتن یا نگرفتن روزه بپذیری

 .باشیم

حکومتهای به نام اسالمی که به دیانت تظاهر می کنند همراه با تاجران دین در بسیاری جوامع خداوند 

عابد و معبود بیرون می کشند و عوض او خود را حاکم دین مقرر می کنند. آنها احکام  را از معادله  

ات صریح قران با مشقات آن باَی مردم تحمیل می کنند و در دین جبر و اکراه روا دین را خالف آی

می دارند. احتماًَ به همین سبب علمای دین معموًَ احکام گرفتن روزه را شرح می کنند، ولی در 

 .باره  نگرفتن آن کمتر صحبت می کنند

ال شد خواستم  برای رفع همین نابرابری زمانی از من در برنامه  تلویزونی در مورد ماه رمضان سو 

به طور یک نقد از تعامالت جوامع به نام اسالمی نگرفتن روزه را در چهارچوب استثناأت آن مطرح 

کنم. به منظور جلب توجه  مسلمانان به این نکات حساس مطلبم را در کنایه ذکر کردم. و برای 
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رنگ به عبارات و جمالت نپیچند، مرا جلوگیری از سو  تفاهم از بینندگان خواهش کردم تا بی د

 .گفتن بدهند« ِوردی بِردی/»تکفیر نکنند، و فرصت « هللا»صرف با گفتن 

برای وضاحت مواردی که قران نگرفتن روزه را جایز میداند ده ها مثال ارایه کردم خصوصاً در 

یر مشروع کشورهای به نام اسالمی که از روی عرف و رسم تظاهر سیاسی بدون توجه به معاذ

مسلمانان، مردم را به روزه گرفتن مجبور می سازند و متخلفین را مغایر احکام قرانی مجازات شدید 

و دور از انصاف می کنند. آینها در واقع روزه نگرفتن را عوض گناه دینی یک جرم مدنی می 

لیت حکومت و ملت تبدیل می کنند تقیم ، بلکه رابطه مسپندارند و نه تنها رابطه  خدا و بنده را به مسو 

 .خدا و بنده را گرو مکر و ریای سیاست قرار داده خداوند را از معادله و معامله بیرون می کشند

کسانی که تمام سخنرانئ بنده را با مثالهای مستند و احصائیه و ارقام شنیده و به تبادله نظریاتم با 

اند. صرف یک تن از وطنداران که اعضای دیگر جلسه به دقت توجه کرده اند در کل موافق نظر 

داکتر ستانیزی می گوید »در جلسه خاموش بود، ولی یک و نیم سال بعد از جلسه ادعا می کنند که 

آقاي ستانیزی مخالف قرآن »یا  «.برای صحت تان نقص می کند که روزه بخورید که ]گرفتن آن[

 «.صحبت مي كند

ال است، هم سو هم دیر فهمئ بعد از یک و نیم ساِل این هموطن تعبیرعمدئ شان، هم  ءما مورد سو 

 پنهانئ او که روی کدام دلیل بعد برداشت نادرست شان، و هم استنتاج متناقض شان. دانستن انگیزه  

که خود در آن سهم داشت به این آگاهی رسیدند تا در دو جلسه   ای از یک ونیم سال از نشر مصاحبه

آمیز و با قاطعیت فتوای تکفیر صادر می کنند؟ واقعاً تحریف شان  اخیر تلویزونی پیهم با الفاظ افترا

 .تعریف ندارد

 تهیه شده از فیسبوک محترم زمان استانیزی.

 

 


