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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological مسايل ايدولوژيک

 
  جاويد
  ٢٠١٣ جوالی ٣٠

 

  .گرامی رفيق آزاد ل  سخنی با دانشمند شجاع و
  غرباء چگونه فديۀ روزه را بپردازند ؟

  

افته ايد باعث خوشی دوستان وعالقه مندان نوشته ھای پر بار وبا محتوای را باز ي که اندکی صحت وسالمتی تان اين

  من تماس گرفته ايد  و وقت گرانبھای تانۀکه به نوشت از اين. دانشمند گرامی وعزيز رفيق آزاد ل . شما گرديده است 

ی از اين ئسياه مشق ھارا به آن صرف کرده ايد راستش را بخواھيد  باعث  غرورم گرديد که دانشمندی چون شما به 

اين دو لغت  از جمله لغت ھای مورد پسند داکتر  ("دون صفت وفرومايه "در مورد داکتر غفور . دست نيز توجه داريد 

حسين جاسوس بايد  وصادق  دنی و)  دپنير است که در تمام نوشته ھای مبتذل وپر از دشنام وی مقام شامخ را دارھستن

ه منظور افتخار ربائی از شھدای ملت بی تسليم ما به دستور باداران وانجوداران توجه جدی داشته باشيم که ب

ين خطه غير از ا تا ازيکطرف حق باداران خود را اداء نمايند که در  اندامپرياليستی خود وارد اين کارزار گرديده

 زانسر بلند کرده بودند نه جانبااگر کسانی ھم به اين نام  نوکران اخوانی شان از جنبش انقالبی نشانی وجود نداشت و

 انجوئيزم آلوده به لجن استخباراتبه کمک پول ھای   وآنھای  بوده اند که حال توسط ئھا "اپورتونيست" بلکه ،مردم

تا نسل جوان را نگذارند از مردی   .ندکن را به کمک واژه ھای ظاھراً چپ وانقالبی تخطئه می شخصيت انقالبی شان

 سر به کف چيزی بياموزند واز طرف ديگر برای خدمات بعدی  توانائی خود را در مزدوری وشھامت آن آزادگان

  .عرضه دارند

 اين ھا را روشن ساخته ايد که منظور اين پادوان استعمار چه ۀتحليل علمی تان کارنام   و  شما ھم با جمالت رسا و

  است

لکه کامالً پالن شده ودقيق به منظور بقای رژيم ھای نوشته ھائی را که بيرون ريخته ومی ريزند اشتباه نبوده ب" 

استعماری ونوکران شان و خدشه دار نمودن ذھنيت عامۀ مردم مخصوصاً نسل جوان به ارتباط جنبش ھای مترقی می 

باشد تا باشد افتخارات خدشه نا پذير مبارزاتی انسانھائی را که زير انديشه ھای دموکراتيک نوين  در چوکات  بندی 

زمانھای مختلف در مقطع ھای زمانی وجود داشته وبه وجود آمده واکثريت مردم ما با آن ھمه افتخارات آشنائی داشه سا

ودارند زير سؤال برده وخود را که در چھار دھه در خدمت خلق وپرچم وسوسيال امپرياليسم شوروی وبعداً پاکستان ــ 

 مترقی جا ۀ وننگين را گذشتانده اند ، منحيث رھروان آن انديشايران امريکا و کشور ھای اروپائی زندگی خجالت آور

  "بزنند

  "غرباء چگونه فديۀ روزه را بپردازند ؟ "  دوم ۀلدر مسأ
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 من پرداختند  که شما آن جواب را مطالعه کرده ايد  ونوشتيد که داکتر صاحب به ۀ داکتر صاحب سعيدی به جواب نوشت

 ی شده نمواقع  ، اين که تا چه اندازه مورد قبول شما  اند  نوشته را دادهۀندرج میات تمام سؤالھابجوا"زعم خودشان 

   "  باشمیدانم اما بنده خواستار جوابات مفصل تر در اين مورد و ھمچنان راجع به سؤاالت خود م

ه که داکتر تا جائی که به من ارتباط می گيرد، صرف نظر از اين که آيا جواب قناعت بخش است و يا خير، اساس مسأل

صاحب بحث در مورد احکام دينی را، ممنوع اعالم نداشته و با خشونت با سؤال کننده برخورد نمی نمايند، نه تنھا برای 

من با ارزش می باشد، بلکه برای تمام آنھائی که به شکلی از اشکال می خواھند به ارتباط دين بحث نمايند، آموزنده و 

      .حتا قابل تقليد نيز می باشد

 بسيار ساده  پای استدالل مابه ِگل أله ایدانشمند عزيز شما بھتر از من در مسايل  وارد ھستيد  گاھی اوقات حتا در مس

زنيم وجمالتی را که از اين جا وآنجا آموخته ايم با موضوع  رود از سر مجبوريت  دست به قرينه سازی می فرومی

  . دلخواه خود را بيرون کنيمۀتيجناز آن خواھيم  ميزيم و می آمورد بحث  در می

ی که در ئ باور ھا،ی ديگر يا صد ھاشود اينکه آدمی مانند من و له در مورد اديان به شکل ديگری مطرح میواين مسأ

 ھر جا که امکان دارد جوابی زتار وپود دين باوران به احکام  تغيير ناپذير تبديل شده است  را زير سؤال قرار بدھند  ا

  ت اگر احکامی وجود دارد که خوب در غير آن بايد جواب ويا جواباتی از اين جا وآنجا از اين حديث وآن آي.تھيه گردد

ن اپھلوی ھم  چسپانده شود تا نشان دھند که از الف تا يا  در قرآن ذکر گرديده  وھمچنان با اين سبک کار دھن مخالف

  .اعت مرا حاصل کند نوشته داکتر صاحب  به ھيچ صورت نتوانست قن. بسته گردد

فديه اي كه طعام يك مسكين باشد واجب  »وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين«حکم صريح خدا چنين بيان شده است 

که نشان داده باشد که دين اسالم تمام مشکالت پيروان خود را مدنظر داشته است از  نآ واما داکتر صاحب برای  .است

      .سوره حج مثال آورده اند

يِن ِمْن َحَرجٍ      حج.و در دين كارھاي دشوار و سنگين را بر دوش شما نگذاشته است     َوَما َجَعَل َعلَْيُكْم فِي الدِّ

 جھاد است تا مسلمانان به ۀ در بارت مورد بحث ما يعنی فديه وروزه ھيچ وجه مشترک ندارد زيرا اين آيۀلاين با مسأ

  خواھند گفتار خود را به کرسی بنشانند اد را مسکوت گذاشته ومی جھألۀداکتر صاحب مس. جھاد تشويق شوند

  : به صورت مکمل چنين است تاين آي

ِه َحقَّ ِجھَاِدِه ۚ ھَُو اْجتَبَاُكْم  يِن ِمْن َحَرٍج َوَجاِھُدوا فِي اللـَّ اُكُم اْلُمْسلِِميَن ِمْن َوَما َجَعَل َعلَْيُكْم فِي الدِّ ۚ◌ ِملَّةَ أَبِيُكْم إِْبَراِھيَم ۚ ھَُو َسمَّ

ِه ھَُو  َكاةَ َواْعتَِصُموا بِاللـَّ اَلةَ َوآتُوا الزَّ ُسوُل َشِھيًدا َعلَْيُكْم َوتَُكونُوا ُشھََداَء َعلَى النَّاِس ۚ فَأَقِيُموا الصَّ َذا لِيَُكوَن الرَّ ـٰ قَْبُل َوفِي ھَ

    حج  ﴾٧٨ فَنِْعَم اْلَمْولَٰى َونِْعَم النَِّصيُر  ﴿َمْواَلُكْم ۖ

 بر شما ی و سختنيکار سنگ) اسالم (ني و در دد،ياو شما را برگز! ديئ و حّق جھادش را ادا نماد،يو در راه خدا جھاد کن

» مسلمان «ی آسمان کتابني و در انيشي پی خداوند شما را در کتابھاد؛ي کنیروي پمي پدرتان ابراھنيئقرار ندارد؛ از آ

 و به خدا تمّسک د،ي و زکات را بدھد،يپس نماز را برپا دار!  گواھان بر مردمما گواه بر شما باشد، و شامبري تا پد،ينام

  !یا ستهي شااوري خوب، و چه یچه موال!  که او موال و سرپرست شماستد،يئجو

ی که ديده می شود از ساير قسمت ھای قرآن تا جائ درست ثابت کنند  خود راۀداکتر صاحب به خاطری که فرمود

من مطمئن ھستم که جناب .  به شمار بيايند» اجتھاد«مطالبی را مقل کرده اند که در بھترين صورت می تواند به معنای 

   .قرآن نمی تواند مورد اعتبار قرار بگيرد» نص«خود به نيکوئی می دانند که اجتھاد مقابل داکتر صاحب 

  :رامی چه زيبا بيان کرديد  که گ.  وشما آزاد ل

  "ی بدانی خوانی را که می مکن مفھوم آياتی نيست اما سعی بخوان دراين باره مشکلیخوان نماز اگر مي!!  ھموطنیلب"
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 ۀلھا ھمان قسمتش را بخوان که با مسأ ت که بلی ھموطن گرامی از آيچنين استنباط می شود،داکتر صاحب از جواب 

  . بقره ھم وضع برھمين منوال است ۀداشته باشد در سورمورد بحث ما خوانائی 

خواھند ثبوت کنند که خداوند آسايش  در اين جا نيز صحبت از مريض وپيران در بين نيست که داکتر صاحب می

 .در اينجا خداوند ميفرمايد  که به مجرد صحت يابی روزه ات را تکميل کن.خواھد مريضان وپيران را می

  ١٨٥ بقره را مي خواھد و خواھان زحمت شما نيستخداوند آسايش شما 

  :مکمل اين آيه چنين است 

ْھَر فَْليَُصْمهُ ۖ َوَمْن َكاَن  َشْھُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل فِيِه اْلقُْرآُن ھًُدى لِلنَّاِس َوبَيِّنَاٍت ِمَن اْلھَُدٰى َواْلفُْرقَاِن ۚ فََمْن َشِھَد ِمْنُكُم الشَّ

هَ َعلَٰى َما ھََداُكْم َمِريًضا أَْو عَ  هُ بُِكُم اْليُْسَر َواَل يُِريُد بُِكُم اْلُعْسَر َولِتُْكِملُوا اْلِعدَّةَ َولِتَُكبُِّروا اللـَّ لَٰى َسفٍَر فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر ۗ يُِريُد اللـَّ

   بقره﴾١٨٥َولََعلَُّكْم تَْشُكُروَن  ﴿

 اني و فرق مت،ي ھدایھا  مردم، و نشانهيی راھنمای که قرآن، براین است؛ ماھماِه رمضا) روزه، در چند روز معدودِ (

و آن کس که ! پس آن کس از شما که در ماه رمضان در حضر باشد، روزه بدارد. حق و باطل، در آن نازل شده است

 نه زحمت شما اھد،خو ی شما را میخداوند، راحت! ردي بگه آن، روزی را به جایگري دی در سفر است، روزھااي ماريب

 باشد که د؛ي کرده، بزرگ بشمرتي شما را ھدانکهي و خدا را بر اد؛ي کنلي روزھا را تکمني است که انيھدف ا! را

  !دي کنیشکرگزار

  . خوانائی ندارد ات در اين جا ھم ديده ميشود با ھدف داکتر صاحب اين آي

که کسانيکه پرداخته نمی تواند معاف ھستند اين در  : خالصه کردند را وسخن آخر در مورد فديه که داکتر صاحب  آن

فديه اي كه طعام يك "  الھی مستفيد شوم که در مقابل اين گفتار خداوند   ۀکجای قرآن آمده است که من ھم از اين تحف

 " واجب است مسكين باشد

  " مسکين باشد واجب نيست باالی پيران مستمند فديه ای که طعام يک" ونيز در قرآن چنين ارشاد فرموده باشند 

سيه روزی توده ھا چيده  وآخرين سؤالی که در ذھنم مطرح شد اين است که اگر روزی از جوامع اسالمی اين فقر و

که مردم از زحمت خود نان  يا پير ھستند  فديه را به کی بدھند زمانی که مريض و وفقر ريشه کن گردد کسانی شود

دانند وبه عوض شکر کردن برای خدا در مقابل خيرات به آبلۀ دستان خود  نگ میخورده بتوانند خيرات خوردن را ن

 بخور نميری ھم داشته باشند  خيرات وفديه نمی پذيرند پيران ومريضان ايمان دار زار خواھند شد وقتی مردم نانشکر گ

 به جا بياورند آيا خداوند در که روزه گرفته نمی توانند فديه را به کی بدھند  وقرضداری روزه  وخدای خود را چطور

  اين مورد چيزی ارشاد فرموده اند ؟ 

ويا فقر وسيه روزی را به بھترين امت پيغمبر گرامی خود جاودانه معين نموده اند  تا در علم  ازلی خداوند خللی وارد 

ول گران وتجاران دين نشود پس توده ھای فقير مسلمان را برای اين خلق کرده است تا فديه  بگيرند که بزرگان وچپا

  : خداوند تحقق يابد که  ای حاجيان مقدس ای تيکه داران دين ای امامان کرامۀراحت زندگی کنند  واين فرمود

   نه زحمت شما راخواھد، ی شما را میخداوند، راحت

ری پيدا کرد  زندگی انسانی برای خود درست کردند ودولت  ھم برای ھرکس کا   اگر خدای ناکرده مردم تالش کردند و

   دست خود نان بخورند باز ھم اين فديه وخيرات مطرح است ويا نه ؟ۀکه از آبل

 .  يا در آن زمان  با از ميان رفتن فقر خرافات نيز جايش را به عقالنيت خواھد سپرد

 


