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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  ل. آزاد

 ٢٠١٢ سپتمبر ٢٩

 ؟؟!!قضا و قدر  ؟؟!!جبر و اختيار

  بخش پنجم

 را خواھی با خود کهخر دار  و ھرؤ  به نوبت م را خواھیهزنان خود ھر کاز :(  ۵١ احزاب آيت ۀسور        

ھا که دور د اشته ای يکی را بطلبی بر تو گناھی نيست در گزينش و اختيار بايد که شاد مان   از آننگھدار  و اگر

اند که در د داری بايد که خوشنود گردند و خدا می را ارزانی می باشند  و غمگين نشوند و از آنجه که ھمگی  شان

ترم اين آيت قرآن است که خداوند برای  محۀبلی خوانند) .ست که دانا و برد بار است  و خدادلھای شما چيست

 ھيچ »زنان«ينابعد از  ( ۵٢ احزاب آيت ۀ سور!!ئيل  به او وحی نموده است توسط جبرھمخوابی محمد با زنھايش  

زنی  بر توحالل نيست  و نيز زنی به جای شان اختيار کردن ھر چند ترا از زيبائی او خوش آيد  مگر آنچه به 

و اين آيت دوم بعد از جدال خانوادگی عايشه خانم  دلخواه ...)  و خدا مراقب ھر چيزی است افتدغنيمت به دست تو 

وجود آمده ه ھای محمد  ب محمد  روی ھمخوابگی محمد  با کنيزش  در اتاق حفصه  دختر عمر يکی ديگر از خانم

با ) پای گنجشککی( اصطالح اما در ھمين آيت ھم خداوند  به. بود نازل شده  تا سبب خاموشی خشم عايشه گردد 

زند  و  ھا سر می گذاشته است تا وقتی که محمد در جنگ) مگر آنچه به غنيمت به دست تو افتد (ای  ن جملهآورد

ينکه جھت اخواھم از  معذرت می.   آزادانه عمل نمايد ،کند دختر ھا و زنان قشنگ سران قبيله مفتوحه را عقد می

بر ( جانب زير عنوان  به نوشته اين ين مورد لطفاً امات مفصل در معلو برای .ف ديگر کشانيده شد صحبت به طر

که در آر شيف ھمين پورتال آزادگان ثبت  )  بخش دوم -.محمد و زن ، قران – بخش چھارم –رسی مختصر قر آن 

 .است مراجعه نمائيد

دارد از  فی میی را که محمد معرئدامود که ختوجه خواھند فرھای قبلی ام   گرامی  با در نظر داشت نوشتهۀخوانند

ی است که از خون و بوی گوشت  سوخته ای ئاو خدا. اش خون و خون است رحيم و غفور بودن او اثری نيست ھمه

بودن او ھمه .....  ستار و، رحيم، رحمن، حکيم،ھا خوشش می آيد؟؟ مگر چنين نيست ؟؟   رحيم و غفور بدن انسان

 ؟؟!! شان شده است  جناب پيامبرۀين تنئشامل پا

  را  که محمد مرتکب شده و مندرج قرآن گرديده قبالً جنگھائیحال ببينيم  در علم ازلی خداوند  چنين واقعات و 

ن و مشخص گرديده بود يا نه ؟؟ و محمد مطايق قضا و قدر الھی  و خواست او  مجبور بوده چنان اعمالی را يتعي

 ی بوده که اين کافران  و بنده ھای که پيرو محمد نبودند بايد سر بريده میانجام دھد و ھمچنان اين قضا و قدر الھ
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را  فت ؟؟ چونکه سر نوشت شانگر گشت ؟؟ به نواميس شان تجاوز صورت می شان بايد تاراج می زندگی. شدند

موده  و سر بينی ن توانستند  عملی  خالف آنچه  خداوند پيش و مردم مظلوم نمی!! ن نموده بود يخداوند چنين تعي

 آن ء نساۀ سور١۴٣مطابق آيت .  الھی خواھد بود یرا را چنان ساخته سر بزند چون خالف اراده و مش نوشت شان

تواند او را به راه راست ھدايت  شخص را خداوند به گمراھی برده است و مطابق حرف خود خدا ھيچ کسی نمی

را در  آيت قرآن اضافه نمايد ) جز پيامبران( ۀش نموده  کلم   چون خداوند فرامو.شمول پيامبرانه کس ب   ھيچ.نمايد

نبی و رسول که ھزاران سال از خون و گوشت و زندگی مردم ،  پيامبر١٢۴٠٠٠ين صورت موجوديت او در  

؟؟ وقتی خودش يعنی خدا مطابق ھمين آيت فوق چنين .  اگر گناھکار نشوم  اشتباه خداوندی است ،تغذيه نموده اند

يت دين پرور بسته شده  و نا اميدانه بايد و حتماً خود را به دست تقدير الھی وی بشرر در ھا  برۀکند  ھم میاستدالل 

 بسپارند ؟؟

ن نموده بود که بايد فالن روز فالن ي خداوند چنين سر نوشتی را برای محمد تعي احزابۀ سور۵١آيتھمچنين مطابق 

که با ديدن بدن لخت زينب خانم زيد پسر خوانده اش عاشق او   اينساعت محمد با ماريه کنيز خود  جماع کند و يا

؟؟ يعنی محمد از !!شده و سبب گردد تا زيد اورا طالق داده و مطابق آيات قرآن و ھدايت خدا با او ازدواج نمايد 

 ء جزروی شھوت چنين کاری نکرده  بلکه مجبور به آن عمل بوده  چون خداوند در علم ازلی خود چنين عملی را

يت آمده است  دست به رھنمائی بشردانند که پيامبر خدا که برای  مقدرات برايش قرار داده است  ور نه ھمه می

 چنين  اعمال نا شايست نمی زند؟؟

شود که با قضا و قدر الھی کامالً مطابقت داشته و انسان   جبريان که قبالً از آن ياد آوری شد ديده میۀياينجا نظرتا 

 خداوند او را به راھی برده و يا خواھد برد که قبل از خلقتش پيش از پيدايش قھراً و  اجباراً . ياری ندارد از خود اخت

تواند انجام  ن شده نمیين نموده است  و انسان ھيچ کاری به جز  اجرای اعمالی از قبل تعييھمه ھستی  برايش تعي

 دھد ؟

نام زندگی بر ما تحميل شده بر رسی داريم ه  که بیيان ايام جره خود و مکلفيت ھای خود را درکنون اگر ازين ديدگا

به اين نتيجه خواھيم رسيد که  ما بدون خواست و ميل خود ما در يک محيط جغرافيائی  مشخص پا به وجود گذاشتيم  

خود ... و... کار خوب و بد و، صحت و غير صحت،در رشد بدنی و فکری. يعنی محصول عشق بازی دونفر بوديم 

ن شده و ما مجبور به گام گذاشتن در يو جامعه که در آن زندگی داريم رولی نداشته و نداريم  و ھر عمل ما قبالً  تعي

يند  گو را آسمانی ھم می ھا که آن کند پس اين ھمه پيامبر و کتاب آن مسير  ھستيم  سؤاالتی در مغز ما خطور می

تواند ما  اده شده است ؟؟ چون با قبول اين باور که در  فوق ذکر شد  ھيچ پيامبر و کتابی نمیچرا پيدا شده و يا فرست

 دوم اين.  ن شده است دور سازد يرا از مسير اصلی ما که ھمان پيروی نمودن از آنچه به علم خدا قبالً برای ما تعي

 که چرا ما به جنت و يا دوزخ برويم ؟؟؟

. دانند آمديم  ن کننده میيئی  کسانی که معتقد به جبر ھستند و قضا و قدر الھی را تعيتا اينجا زير ھدايت و رھنما

 ن سرنوشت خو و اختياری بودن اعمال شانيھا را در تعي که منکر جبر بوده و اختيار داشتن انسانی کنون ببينيم آنان

که نصيبش شده نجات دھند ؟؟ چون تنھا يند؟ تا اسالم و اديان ديگر را ازبی آبروئی گو چی می ،دارند را تبليغ می

را   پيامبر را الزم و خيالی بودن آن١٢۴٠٠٠خواھند و تالش دارند  تاپيدايش  ھا می ين صورت است که آنادر

 .بوط به اعمال خود شان سازندھا را مر  جنت و دوزخ رفتن انسانشانيده  و حقيقت پوۀجام

 . باشد ی است  که آنروی آن جبر و قضا  می  پشت ھمان سکه اضختيار در شکل تفويانديشه ا

   سنت پيامبر که در حديت جمع،يعت   و يا قانون اسالمی  عبارت است از قرآنھای شر نظر داشت که پايهبايد در 
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را در مباحث   مند بوده  و تکيه گاه اصلی شان علم اجماع و قياس  که زياد تر مسلمان در علم اجماع عالقه،بندی شده

 که  می ھا به فکر اين گذارد  و آن دھد چون راه گريز از واقعيت  و سفسطه جوئی در مسايل را  باز می یتشکيل م

درين مورد در بخثی ديگری (مندی دارند  ا بزنند به آن عالقهجين فن  اسالم را به شکل مدرن آن اتوانند با استفاده از

کنند با نوعی تعبير نو و خالقه  ولو با  که  آنان فکرمیداريم  فعالًبه ھمين اکتفا می) گو خواھيم نمود  و گفت

ھا ھم مشکل خواھد  ه دھند و اين خيلیئاراتوانند تعبير قرن بيست و يکمی از قرآن به مردم   مشکالت ھم باشد می

از موھومات تورات و اناجيل را در چوکات ای  بی مفھوم ضد و نقيض و مجموعه ،بود  تا از ھمچو خرافاتی  گنگ

يک سلسله زور   ۀيعت نتيجآن و شرچون قر.  سال قبل درست نمود ١۴٠٠دايات قرآنی  چيزی بھتر و خوبتر از ھ

خواھند  باشد که به شکل مستبدانه و غير انسانی  بر ما تحميل شده و امروز می ھا می ی ھا و چپاول ھستی ملتئگو

 مدرن آن تحميل دارندبريت قرون وسطائی  بر ما به شکل ت بررا  با داشتن محتويا آن

ی غير مسلمان و ھا ای غير انسانی در مقابل انسانخيالی  و موضع گيری ھ، ھا ھم موھوم اسالم دينی است خيلی

 ؟؟!!ديگر انديشان مخصوصاً زنان و بردگان

ار  ک،شيدنپو لباس ، روش غذا خوردن، ادرار  و مدفوع نمودن و دعا خواندناباش  از آد اسالم دينی است که ھمه

اما با تحليل خيلی  دن را بر انسان تحميل ميکند؟؟ي عشق بازی نمودن  و دعا نمودن تا شيوه و روش انديش،کردن

 ۀبا خرد و انديش. سد تر کند چون از اختالف نظر می توان پی برد که خود اسالم مدرنيزه شدن را رد می ساده می

 .آيد  از مخالفين خوشش نمی،انتقادی می ستيزد

اسالم و ) (جھاد در  اسالم(توان آو را پاکستانی گفت  در آثارش مثل   المودودی ھندی که بعد تر میابوالعال

سيد قطب انديشمند مصری . ناک و نا مناسب برای اسالم تحليل نموده است مدرنيزه ساختن اسالم را خطر) جاھليت

 ضد .يعنی جھاد در راه هللا) . تنھا به هللا باز گردداستيال بايد(  مودودی  ادعا نمود که ۀتا حدی زير تأثير ھمين انديش

سيم اين ر  نسبی که میۀدر  قسمت آخر اين مبحث به نتيج) مدرنيته و بر قرار نمودن حکومت الھی بر روی زمين

که انسان ھيچ  انسان آزاد است و اختيار در  اعمال خود دارد ؟؟ چی خوب باشد چی بد ؟؟ اين: خواھد بود که 

اش ندارد  و آنچه برايش  در علم ازلی خداوند تشخيص و اراده و مشيت الھی    در سير مرحله ھای زندگیاختياری

که  تواند خود راھی برای خود و زندگی انسانی انتخاب کند ولو اين که انسان می رفته به آن بايد عمل کند  ؟؟ اين

 بت يا منفی نمايد خالف آنچه مقدر شده است ؟؟ يا اينر مثيتواند تغي انسانھا و جامعه نمی خالف مشيت الھی باشد ؟؟

 که انسان سازنده است و خالق ؟؟

 انسانی با ھم شرافتمندانه و ۀنوشت ساز جامع موضوعات سرۀدر  بار!! يد در  ين باره ئبيا!! ھموطنان شريف 

 ما  با احساس ۀکه ھم يابد مگر اينتواند تحقق  انسانی صحبت داريم و راه حقيقی  انسانی را در يابيم و اين  آيده نمی

نمايم    شما دعوت میۀيد از ھمئباره صحبت نمائيم ؟؟ بيا  شرافت انسانی  و فھم ووجدان انسانی در  ،انسانی

تواند باشد ؟؟ يا خود  ئيد دين و مذھب رھکشای مشکالت جوامع انسانی  میو بگو!! ديگران را رو شن سازيد 

 باشد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ھای انسانی می شرفتمشکل آفر ين بوده و مانع پي

 بنده خيانت بزرگی است نمايد  به عقيده داند و خاموشی اختيار می  ھر چی میهاخير بايد عرض بدارم ھر کو در 

 دارد ؟؟؟؟؟ يت عرضه میکه به بشر

 پايان
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