
  !شیر است بھ بازی مگیر این دمُ             
 ! در باره روزھای بلند رمضان  BBCداعشی  ی فتوا بھ  نگاه دیگری       

 اول بخش 

                  

 
 محمدامین فروتن 

گرما گرم درغ سازی ھا و شایعھ پراگنی ھا و تھمت زنی ھا و بکار افتادن ماشین در :یادداشت 
تولید تکفیر و تفسیق و تحریف کھ ھدفش بدنام کردن جوھروچھره ء  مردم ساالر و انسان مدار دین 

ان اسالم و ریشھ کن ساختن نھضت علمی و مترقی توده ھای مسلمان و جلوگیری از پیوستن روشنفکر
پس از آنکھ در وجود اندیشھ ھای لبرال آگاه و نواندیش ملتھا بھ توده ھای آگاه و مترقی اسالمی  بویژه 

و بارزان مشروطھ خواه میھن منسل وارثانی از و برخی از روشنگران چپ کھ خود را سرمایھ داری 
اعیھ عدالت و استقالل و د می دانیستند وارثان اندیشھ ھای بازار اقتصادی با برنامھ ریزیی  مرکزی 

بھ ایجاد جنگ زرگری و حساسیت ھای مصنوعی را عرضھ میکردند نجات انسان معاصر را نیافتند 
نحرافی از جنس داعشی رو آوردند ، در اوج چنین تبلیغات فرمائیشی و سفارشی بوده و فتوی ھای ا

عمأل در صف ش شعارحفظ بیطرفی نسبت بھ داعتحت پوشش  BBCبنگاه جھانی انتشاراتی  کھ 
معروف  ھای  روزنامھ  Independentو اندیپندنت Times تائیمز داعش قرار گرفت چنانچھ 

بریتانیائی در باره تقاضای رحمن چشتی عضو مجلس عوام بریتانیا چھار شنبھ شب گذشتھ دریکی از 
 قبول یرقابلغ خصوص، این در اش نامھ بھ ’سی بی بی‘ پاسخ: جلسات مجلس عوام بریتانیا گفتھ بود 

 : ه است  افزود تایمز.است انتقاد قابل‘  داعش‘ از استفاده عدم برای اش بھانھ و بوده

https://www.youtube.com/watch?v=XNm_rPNhfYI 

 این نام در‘  اسالم‘ کلمھ از‘  سی بی بی‘ استفاده دلیل بھ مسلمانان از خیلی کھ گوید می ’چیشتی‘
 غربی ھای گروگان سر بریدن جملھ از و گناه بی شھروند ھزاران قتل مسوول کھ تروریستی گروه
 بوریس‘ جملھ از شاخصی ھای چھره روزنامھ، این نوشتھ بھ.گیرند می قرار اتھام معرض در است،

 بی بی‘ بھ سرگشاده نامھ اسکاتلند ملی حزب سابق رھبر ’سالموند الکساندر‘ و لندن شھردار ’جانسون
البتھ بنگاه جھانی انتشاراتی .بودند کرده امضاء را اسالمی دولت کلمھ از استفاده عدم مورد در ’سی

BBC  سی بی بی‘ کل مدیر ھال تونینیز در این معرکھ عمأل طرف داعش را گرفت و از قول’ 



 بی بی‘ و بوده آمیز تحقیر ای واژه ،’اسالمی دولت‘  جایگزین عنوان بھ‘  داعش‘ واژه کھ نوشتند 
 انتشاراتی جھانی بنگاهاما بخش فارسی !!.کند حفظ را ’اش طرفی بی‘ مواضع کھ دارد نیاز ’سی

BBC در داری روزه "با انتشار یک مقالھ فتوی گونھ ای  تحت نام ناگھان از ھمھ پیشی گرفتند و 
یکی   حسیب عماربھ  قلم  " ’بگیرید وزهر مکھ در روز ساعات تعداد بھ‘ بلند؛ روزھای

کھ عمدتأ از  در افغانستان  از ھمکاران جوان افغانی تبار خود کھ وابستھ گی اش با نیروھای جھادی
خواستھ و و بصورت نا پنھان نیست  فقھ سنگواره ای  تاریخی بحیث گفتمان مذھبی استفاده میکنند 

و  داعشکھ با توجھ بھ ماھیت تروریستی ،  منتشر ساختند  BBCبخش فارسی در سایت  سفارشی 
ویروس مھلک نقش بنیادی ایفا نموده بودند بھ این ھدف پی قدرت ھای کھ در ایجاد و بنیانگذاریی این 

صدور اینگونھ فتواھای شبھ مذھبی  کھ از نام و نشانی مراکز بزرگ و با بردیم و نزدیک شدیم کھ 
اعتبار علمی در جھان اسالم صادر میگردند تکمیل رویاھای استیال گرایانھ ای از شیوخ فاسد اعراب 

و جنوب ، جنوب است کھ بحیث جاده صاف کن داعشی ساختن سرتاسر خاورمیانھ و آسیای مرکزی 
من بھ عنوان یک  شاگرد علوم اجتماعی و معارف اسالمی  اکیدأ . رار میگیرند غربی مورد استفاده ق
چنین فتوی ھا ی مذھبی و یاھم باز کردن اینگونھ مباحث از  کنکاش درباره باوردارم کھ وظیفھ 

از وظائف محققان ، وپرداختن بھ این امرضروریات فوری نسل بالنده معاصر بھ حساب می آیند 
درست ھمین کتلھ  ازنظر من و میدانم کالم و علوم عقلی و اعتقادی  ، فلسفھ  مؤرخان و متخصصان

بھ آن رسیده گی میکنند ، و آنرا با ھای متخصص در جامعھ اند کھ با آگاھی و اجتھاد پویا و دینامیک 
ھ در منطق تحقیقی و استدالل علمی و با تکیھ بر آیات و روایات اعتقادی رد یا تائید می نمایند  ، چنانچ

تاریخ فرھنگ اسالمی  ھمیشھ متفکران علوم در مسائل اعتقادی و فکری با ھم اختالف نظر داشتھ اند 
جدال  علمی و منطقی صاحب نظران مطرح بوده است و بازھم باور   تروصبو اینگونھ اختالفات 

سیاری از باسالمی سبب بشری بالخصوص در جوامع  و نظر نقد ھای گفتمان اینگونھ  دارم کھ کمبود
میخواستم بھ احترام کامل بھ شما . عقب مانده گی ھای اجتماعی و فرھنگی  جامع بشری شده است 

بر  BBCاین فتوای دارید لبیک بگویم و  یعزیزان و درخواست بسیاری از شما کھ با من حشرونشر
علمی  ررسی دارم مورد بدر حوزه معارف اسالمی ناچیز علمی  ای کھ  مطالعات را با  وزن داعشی 

 .قرار دھم 

 

         https://www.youtube.com/watch?v=osBNEI7jHD4&feature=youtu.be 

        BBC یافتودرفلسفی بنیادیی  ءمغالطھیک                 

 شر بحیث یک اصل فطری گنجانیده شده است ؟ روزه چیست وچرادرتاریخ ب  

    روشن ترین و درعین حال منطقی ترین  مفھومی کھ درباره رمضان وجود دارد این است کھ 
 معنای بھ الرمض. است شده ساختھ »ض رم« اصلی حرف سھ از کھ است عربی ای واژه رمضان
است؛منظورازسوختن،سوزانیدن و ویرائیش  ) جیره و بودن کوتاه سوزان، زمین شدید، گرمای( سوختن

یکی از صفات عمده این ماه حلول شب  .باشد میتمامی حلقھ ھای از ھستی در آئینھ فطرت الھی 
در  ھرسالی یک مرتبھ زیکی یبھ عنوان یک حرکت عمومی فاست کھ  لیلة القدرمقدرات یا ھمان 



 ھای شب از یکی قدر شب تر، روشن رتعبا بھکائنات و ھستی و در ماه رمضان  بؤقوع می پیوندد 
 و یکم و بیست یا نوزدھم ھای شب از یکی ،دانشمندان علوم  روایات طبق.  است رمضان ماه آخر دھھ

کھ ویرائیش تمامی ھستی بھ شمول انسان ھا  است رمضان مبارک ماه سوم و بیست زیادتر، احتمال بھ
 فراوان فضیلت شب، آن در عبادت.  شود می تکرار سال ھر و ھمیشھ قدر شب. صورت میگیرند 

طبیعی است کھ  انسان بھ .  است مؤثر بسیارانسان  سالھ یک سرنوشت فلترو   نیکویی در و دارد
عنوان یکی از حلقھ ھای مھم کائنات این دیگرگونی و یا ھم صیقل زدن و فلترنمودن  تک تکی از 

این مفھوم ھمھ جانبھ  دریافت  ا ناگزیر برایھمراھی می نماید لھذبا روزه گرفتن قطعات کائنات را 
کامأل بی فریضھ باید بھ ماھیت وجودیی فلسفی انسان  و شناخت از زندگی  تاریخی وی پی برد زیرا 

کھ عده ای از برجستھ ترین مراجع مذھبی بر اساس تخنیک بسیار پیشرفتھ فتوی  خواھد بود معنی 
و ئی کنند شناسارا و کائینات این خلیفھ پروردگار در زمین صادر کنند و نتوانند ماھیت وجودیی انسان 

چگونھ  آغازیده و بھ کجا در  آمده ، ندانند کھ این موجود شریف خدا چگونھ زیستھ است ؟ ازکجا 
 حرکت است ؟ 

 
                            https://www.youtube.com/watch?v=2oE4hJgu0Ew&feature=youtu.be 

اعالم میدارد شیخ االزھر از کودتای نظامی مصر  مرسی رئیس جمھور منتخب آنگاه کھ جنرال عبدالفتاح السیسی علیھ محمد 
 مسیحیان رھبر دوم، تواضروس اپوپ -نور مصر رھبر حزب سلفی  یونس مخیونمھره ھای اصلی داعشی ساختن خاورمیانھ ، شیخ  

 مصر ھمراه با دیگر ان حضور دارند  قبطی

ھمچنان کامأل بی معنی خواھد بود کھ قبل از اینکھ سرشت ، ھویت تاریخی، جایگاه فلسفی و خواستھ 
بھ اساس فورمولھای علمی  خوب و درست تثبیت و  این خواستھ ھا شناختھ شود و  انسان عمومی ھای 

تصویر وجودی انسان ، . و اجتماعی وی احکامی صادر نمود باره راه وروش اخالقی  معین شوند در
تعریف فلسفی و ھمچنین عینیت او در تاریخ و جامعھ ھمھ اموری اند کھ قبل از صدور چنین فتوی ھا 

البد باید نقشھ راه زندگی اینگونھ فرضیھ ھا و فتوی ھا کھ . راه ھدایت و رستگاری وی تبیین می شود 
جایگاھی ی اجتماعی دارای ھیچگونھ تلقی گردد در دین اسالم بحیث ایدیولوژیی علمی و  پویا انسان 
 بروی چھ مدارک و سوابق BBC فارسی بخش سایتاما باید دید کھ فتوای منتشر شده در .  نیست 

در   استوار است ؟ و مراجعی کھ در فتوای متذکره بر آن استناد صورت گرفتھ است فلسفی و علمی 
و پیروان آنھا در تاریخ معاصر دارای چھ زندگی تاریخی و سیاسی ملت ھا دارای چھ جایگاھی بودند 

 اند ؟ی موضع گیری ھا 



 در تعبیرروزه اشتباه بزرگ و غلط مشھور                     
https://www.youtube.com/watch?v=loIEc9kxCQM 

چنانچھ شاھد ھستید آقای دکتور احمد الطیب نھ تنھا در مراسم اعالم کودتا علیھ محمد مرسی رئیس جمھور منتخب مصر 
 حضور داشت بلکھ در نھادینھ سازیی رژیم کودتای مصر نیز عمأل وارد صحنھ شده است 

تنھا بر مراجعی بسنده کرده ن فتوی برای صحت و اعتبار ای BBCنویس محترم سفارشی  اچنانچھ فتو
است کھ برای حل مشکالت انسان امروزی نسخھ ای از گفتمان  فقھ تاریخی ای کھ درمقاطعی مختلف 

روح اصلی ماه رمضان کھ ھمانا  . بشر  مورد اعتبار بوده اند  گذشتھ  تاریخی و جغرافیاوی حیات
ن کالم خداوند تحت مبحث رمضان و بھ ر و جابجائی مقدرات در طبیعت و ھستی است ودرقرآیتغی

یا ھمان این عملیھ بزرگ در طبیعت و ھستی یاد گردیده است کھ با تأ سف  »القدر ة لیل«    عنوان
کامأل نادیده انگاشتھ شده  BBCدر فتوای سفارشی    »القدر ة لیل« دیگرگونی ھای یکسالھ موسوم بھ 

 . است

              

 

با انسان روزه دار در جغرافیاواقلیم چیست و  لیلة القدرفت کھ شب قدر یا ھمان اما باید دید و دریا 
 چھ ارتباطی دارد ؟ .ھستند جنوبی و شمالی   دقیقھ ۳۳ و  درجھ ۶۶ مدار باالی کھ قطبی مناطق

https://www.youtube.com/watch?v=ycB9oCywoPE 

 پاک درباره احکام روزه علی الرغم فھم صریح  نسبت بھ محتویات مندرج قرآن از جانب دیگر  
 از روزه زمان کھ کند می تصریح قرآن: می خوانیم نیز چنانچھ در قسمتی از این نوشتار فتوی گونھ 

 کلواواشربوا و: است آمده بقره ی سوره ۱۸۷ شماره آیھ در. است آفتاب غروب یعنی شب اول تا سحر
 از شفق سفیدی تا وبیاشامید بخورید و):(الفجر من االسود الخیط من االبیض الخیط لکم یتبین حتی

 )شود مشخص برایتان شب سیاھی

https://www.youtube.com/watch?v=q_jd9tXLPaE 



 کھ است فجرصادق دومی و ندارد دوامی چون است کاذب کھ اول فجر یکی دارد، دومصداق فجر کلمھ
 می روز آمدن از خبر فجر این برسد، افق زیر درجھ ھجده بھ افق دایره از خورشید فاصلھ کھ زمانی

 و سفید، ریسمانی بھ را تاریک افق آخر گسترده وسفیدی است رفتھ بکار استعاره آیھ دراین و دھد
 صادق فجر طلوع وقت اولین تحدید جملھ این از مراد و است کرده تشبیھ سیاه مانیریس بھ را تاریکی

  ، است

 

 


