
دارند؟ را معايب و محاسن کدام اسالم دين فروع و دين اصول  
 

اسالم محاسن تمام گفته است اسالم محاسن تمام مکاتب دينی و : " حسن البناء مؤسس خوان المسلمين گفته است
  و نمود  کجا بروز  بزرگمحاسنسؤال اين است که اين  ."سياسی را داراست بدون اينکه معايب آنها را داشته باشد

تا اين خودمان را فريب ندهيم ببينيم اسالم چه محاسن و چه معايبی دارد  ؟ کرده که مردم دنيا از آن غافل مانده اندپيدا
    :با ضايعات همراه آن به دور نياندازيم انس گرفته ايم موزونشکه  قرنهاست با گريه های کودک نه چندان نوزاد را 

                       

 اصول دين اسالم يعنی توحيد، نبوت و معاد  و افزوده های شيعی آن يعنی عدل و  ممکن  معايب کالنسن محابه همراه
 ديده  جز اسارت فکری به همراه موضوع امامت شيعياندر اصول سه گانه اول:  بيبينيم بايد به چشم بصيرتامامت را
 فردی روی هایی مذکر عمال به تثبت ديکتاتوريي کردن خدا يک دانه يکی. را در بر ندارندی قابل توجه حسننميشود و

. ناقص الخلقه ای نمی گنجد آدمروز قيامت آن چنانی هم حتی به عقل هيچ. زمين انجاميده است  

 نبوت و امامتی هم که شامل دانشمندان و فيلسوفان بزرگ قرون دور و نزديک  نمی شود به قول عوام بايد در کوزه 
به جای   رشته گرهی نهفته است ولی سررکن اساسی قانون اجتماع بشری ،عدلوی کني در اصل شيعی . حبسش کرد

يعنی غالباً منظور اين نيست که در روی . به ناکجا آباد خداوند موهوم آسمانها و زمين وصل استاجتماعات بشری 
شبث ميشوند بدين تزمين عدالت اجتماعی و اقتصادی حاکم باشد؛ بلکه به عبارت سفسطه آميز خيلی گمراه کننده م

به اجرا   يا مذموم تر اينکه مهدی موعودی بيايد عدالت را با شمشير بّرا.عبارت که خدا عادل است و ظالم نيست
.ی است خدايمعلوم نيست خدايی که حکم قتل ديگر انديشان را صادر ميکند چگونه عادل. گذارد  

 و ضد معنی واقعی کلمه گرفته شود بسيار انقالبیه اگر ب  از القاب الهیصفت قاسم الجبارينبر عکس  اتفاقاً 
  و تفسير تعبيربر اساس اسالم چه بسا رقبای نظری و فلسفی و سياسی که  جهان است ولی در تاريخامپرياليستی

از جمله دوست من از فقيرترين خانواده های ايرانی که . سرشان به فنا نرفته استظالمانه  مفسرين اسالمی  از آن، 
 ً  ناالنه خاطر عالميه درون کيف دستی اش اعدام شد و پدر يک چشمش را با خواهرانش در مزارع ديمی  بصرفا

 محاسن و معايب بيشتری اما در فروع دين اسالم که ضمناً  و عمال غالباً اصول دين اصلی اسالم هستند. گذاشت و رفت
دروايستی سرکار گذاشتن ملتهای ميلياردی و نماز و روزه هر دو به کالم صريح و بی ر: را می توان سراغ گرفت

.اسالمی می باشند  

 عمالً نماز خوان وقتی در آخر نماز دست به دعا بر ميدارد از درگاه خداوند که بابت نماز گزاری به وی از درگاه ناکجا 
 با جواز زنما يعنی.  بخشش گناهان و طلب رسيدن به آمال و آرزوهايش را می کنداستغاثهً آبادی وی طلبکار است 

 مشکل بزرگتر آن از خود بيگانه کردن . را برای شخص مؤمن باز ميگذارد و بی قانونیدر گناهعمالً  ،دست بدعا بردن
، ؛ درختانی هم از قبيل ابن سيناو سلب اراده فکر آزاد از مسلمين است از اينجاست که درخت اسالم به بار نمی نشيند

بار نشستند اساساً باورمندان اساس اسالم زکريای رازی، خيام و ابوريحان بيرونی در گذشته دور  به نام اسالم ب
 اسالم بدين معنی اين است که عقل سليمت را از کار بيانداز و  درشک نکنيدموضوع  به اصول و فروع دين   .نبودند

.اراده به سنتهای فرسوده و نامعقول بسپار  

 قانون اجتماعی خمس و زکات بسيار.می دانيم شک که زاينده دانش و خرد و اختراعات و اکتشافات است امروزه 
خردمندانه ای است که مسلمين کشف کرده اند که اگر به طور علمی و حساب شده مسترد و صرف نيزهای نيازمندان 

مه پيشرفته سوسيال دموکراتهای اروپايی ا ولی در اسالم اين قانون اجتماعی نه همانند برن؛شود کاری است کارستان
 نه نژادبلکه هر دنبلی و اختياری است و آن چه هم که تقديم ميشود عمدتا به طبقه برگزيده مفتخواران روحانی و 

. ميرسد ّسيدهاشريف چندان   

ستان اسالمی که رب در جهاد هم محاسنی انقالبی وجود دارد اگر آن را به معنی نبرد با جهانخواران بگيريم ولی در ع
 يادگار عصر نه ّحج؛ جهاد  به معنی نبرد عليه مساوات طلبان گرفته شده است و خود جهانخوارانش اداره ميکنندعمالً 



به معنی خدا بده برکت اين هم در آمدی کالنی ديگر روی بشکه  در محيط خانه کعبه چندان جاهليت عرب هم اکنون 
.ه گرفته ميشود،اره ملخ خور آيندوبهای نفتی به غارت رونده نسلهای د  

 امر   در موضوع. سنگ به دست شيطان زده ها برای مضروب ساختن شيطان خيالی داده اند اصلی در واقع شياطين
 شد تا در آن صاحب نظر شد و نظر  رشته ای از علم مجرباول بايد عالمطبيعی است   همبه معروف و نهی از منکر

 بيشتر گويای روش شيوخ درون شکل اجتماعی قبيله ای است تا موردی که به توان نيشاين اصل به صورت کنو. داد
.آن را تفسير به گسترش علم و دانش در اجتماعات مسلمين شمرد  

آن حديث نبوی که ميگويد علم را بجوييد .  کسب دانش نه در اصول دين و نه در فروع دين اسالم گنجانده شده است
ً  در خارج از حيطه اسالم به اراده خردمندان چينکنون ا؛حتی اگر در چين باشد اصول خفيه .  تحقق پذيرفته است علنا

 که دموکراسی و ازادی احزاب و انديشه ها را در غالب تولی و تبری در تکميل منطق گريزی و فرقه گرايی مفرط است
                                                                                                          .ده استنموف متوقجوامع اسالمی 
                     

 خانوادگی لجام گسيخته از نظر اخالقی روابط خانوادگی و حفظ شئون آن در اسالم محاسن بزرگی دارد وقتی ما روابط
ز خواب مرگ دمحمی جوامع مسملين به اه ا را  که در اين ر در پيکر اجتماعات غربی و هر کی هر کی بی در و پيکرو

 هم غالبا با پايمال کردن حقوق زنان که اين حسن اسالمیولی در حال حاضر  .  مشاهده می نمائيمشدت بهرمند هستند؛
                                                  .خوار شمرده، معادل گرفته ميشودبسيار اسالم از آغاز حقوق انسانی ايشان را 
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