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رحیم شنسب

سخنی با مدعیان وکالت دینی
برگ های از تاریخ
سوال  :آیا خداوند (ج) نخواست از وقایع تأری خی در گسترش اسالم در جهان بهره برده شود ؟ در طول تأریخ وقایع
رخ داده است که موفقیت اسالم در گسترش این دیانت حتمی بود ولی نتائج که بسیار محتمل بود به منصۀ ظهور نرسید.

( )1لشکر کشی مسلمین در اسپانیا و اروپا :مسلمانان در سال  ٩2قمری  ٧1٤م در عهد ولی د بن عبدالملک به
سرکردگی طارق بن زیاد از طریق جبل الطارق وارد آنجا شدند  .حکومت اسپانیا  8قرن در دست مسلمانان
بود .نیروهای اسالم بعد از فتح اسپانیا و پرتگال از سلسلهء پیرنه گذاشتند و وارد خاک فرانسه یا (گول) آن
وقت شدند در پواتیه و تور ،بین قوای شارل مارتل و مسلمانان جنگ رخ داد که سبب شکست مسلمانان شد.
تاریخ نگاران این شکست را از رهگذر وقایع جهان نهایت مهم می دانند زی را در صورت مؤفقی ت مسلمین به
قول یک مورخ انگلیسی امروز قرأن در مدرسه های اروپا و انگلیس تدریس می شد ،خالفت عثمانی هم در
مدت پنجصد سال حکومت خود برای گسترش اسالم در اروپا اقدامات بی ثمری انجام دادند.
( )2گرچه رد پای انسان و مهاجرت مردمان از آسیا به امریکا  ٣٣هزار سال قبل بالغ میشود و از ده هزار سال
جمعیت های در این سرزمین زندگی داشتند ولی در سال  ١٤٩٢کرستف کلمب اسپانوی به تشویق ایزابل و
فرناندو پادشاه و ملکهء اسپانیا به تصور رسیدن به هند به امریکا رسید و نخستین مستعمرات اسپانیائی و
پرتگالی را در قاره امریکا بنیاد گذاشت  .و فاتحان و سائر اروپائیانی که به همین سلسله به سرزمین جدید
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رسیدند به نشر مسیحیت پرداختند و مردمان اصلی امریکا مجبور شدند فرهنگ و دین قبلی خود را رها سازند،
ده ها ملیون مردمان اصیل این سرزمین ها کشته شدند .اگر اسالم در اسپانیا ماندگار می بود و قارۀ اروپا در
جنگ (گول) از مسلمانان شکست می خورد  ،اسالم عوض مسیحیت امروزی سراسر قارهء امری کا را فرا می
گرفت
( )3همین اروپائی ها از قرن  1٥که پیشاپیش آن پرتگالی ها و اسپانیائی ها بود به سیطرۀ بر افریقا آغاذیدند
خصوصا ً تبلیغ مذهبی اولین و مهمترین رکنی بود که در پوشش آن به استثمار این قاره پرداختند  .امروز این
مقوله زبانزد همه افریقائیان است که می گویند  :اروپائیان با یک جلد کتاب (انجیل) آمدند و به ما دادند ولی
همه زمین ها و گنجینه های زیر زمینی ما را از ما گرفتند  .حاال همین مثال قارهء امریکا در افریقا نیز وارد
است که مسلمانهای اروپائی امروز قاره ء افری قا را مسلمان ساخته بودند ،انتشار اسالم توسط انگلیس به
آسترالیا ،نیوزیلند ،کانادا و سائر مستعمرات انگلیس و مستعمرات همه اروپائی ها و در جنوب شرق آسیا نیز
همین سرنوشت را می داشت
( )٤هزار سال قبل از امروز در سال  ٩٧0میالدی والدیمیر سویاتسال در روسیه بر اریکهء قدرت بود و تا 30
سالگی بت می پرستید  ،موصوف کوشید تا بمنظور وحدت همۀ کشور بت پرستی را به اطراف و اکناف
روسیه گسترش دهد ولی متوجه شد که امکان پذیر نیست و انتشار این آئین منجر به پراگندگی و ای جاد تفرقه
بین مردم میشود و می دید که بسیاری ملت های بت پرست جهان به سرعت سوی اسالم یا مسی حیت روی می
آوردند  .پادشاه بهتر دانست تا غرض متحد ساختن همه مردم یکی از ادیان سماوی را در روسیه گسترش دهد
 ،هیات های بهمراجع یهودیت ،اسالم و مسیحیت این کشور ها اعزام کرد تا در مورد بهترین دین مطالعه و
شرایط را بچشم ببینند نتی جه و نظریات هیات را در مجلس بزرگ کشورش طرح کرد ،یهودی ت پسند نشد،
گرچه اسالم را حاوی مطالب خوب تشخیص دادند ولی ممانعت این آئین از خوردن گوشت خوک و شراب
سبب شد که این دین را نپسندند زیرا کمبود مواد خوراکه در حرمت گوشت خوک و حرمت شراب در کشور
سرد سیر چون روسیه مروج بود و خوشگذرانی را نیز مانع می شد سبب نپزیرفتن این دین شد ،باالخره آئین
مسیحیت را خصوصا ً شعبهء ارتدوکس که در ی ونان رائج بود و با زرق و برق و تجمل کلیسا ها و البسهء
اسقفها مورد پسند واقع شد و به انتشار آن اقدام کردند .اگر پادشاه روسیه به پزیرفتن دین اسالم متمایل می شد
حاال همه سرزمین های روسی و اسالوی و اروپای شرقی مسلمان میبودند.
( )5فتح چین غرض نشر اسالم  :ظهور امیر تیمور ( تیمور لنگ)  80٦قمری در ماوراء النهر امپراتوری بزرگی
را در منطقه ایجاد کرد که بعد از هفت سال لشکرکشی به سرزمین های دور به پایتخت خود (ثمرقند) مراجعه
کرد و در مدت یکماه لشکر بزرگی را به غرض اشغال چین تنظیم ک رد و به نام جهاد و مسلمان سازی کشور
پهناور چین آمادۀ فتح چین بود ولی با مری ضی تی مور ک ه منجر به مرگ او شد حمله به چین صورت نگرفت.
بین جانشین هایش اختالفات اوج گرفت و سپاه بزرگ تدارک شده از هم پاشید و در نتیجه اسالم به چین راه
.
نیافت
در صورت فتح چین امروز یک میلیارد و چهارصد ملیون نفر هم نه تنها به تعداد مسلمانان افزود می شد که
موفق شدن امکانات ذکر شدۀ باال  2,1میلیارد مسی حیان هم مسلمان بودند و پنج قارۀ جهان را کشور های اسالمی
تشکیل می داد و اکثریت  ٧میلیارد و ششصد ملیون نفوس جهان را پیروان دین اسالم دربر می گرفت
سوال اینجاست ک ه خداوند چرا نخواست تا امکانات بسیار مساعد و قریب به موفقیت به نتی جه نرسد؟ حکمت
خداوندی درین امر چه بود؟
بهر اظهار است این خلق جهان

تا نماند گنج حکمت ها نهان (مولوی )

امروز طالبان و داعش دو جریان عمدهء که می خواهند اسالم را در انحاء و اقصای جهان منتشر کنند .طالبان
عنوان امارت و امیرالمومنین بودن را یدک می کشد که به اساس ادعای شان امیرالمؤمنین برای تمام جهان مطرح
است ( طالب به ادامۀ جهاد تا روز قیامت ایمان دارد) و داعش یا (دولت اسالمی) خالفت اسالمی را شعار میدهد
که اهداف نهائی و غائی هر دو ی کی بوده صرف در جغرافیا و شرایط مرتبط به خودشان فعلالً اختالفاتی دارند  .به
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زودی جناح حقانی از بدنۀ طالبان با داعشیان و تحریک طالبان پاکستان مدغم خواهد شد به شرطی که حقانی ها
را به رهبری خود بپزیرند .همین حاال پیروانی جناح حقانی رهبر خود سراج الدین حقانی وزیر داخله کنونی امارت
طالبان را (خلیفه) می نامند و همین مقدمۀ برای رهبری خالفت جهانی اسالم است ،دیده شود که آینده چه رویداد
های را ثبت صفحات تاریخ جهان خواهد نمود؟

مدددعا اینسدددت کدددای بد دی دانشدددان جهدددل کد دیش
دیددده بگشددایید و طددوف حضددرت انسددان کنیددد
عمریسدددت کددده در عرصددده نیرندددگ غدددرض
دارد بدددد و نیدددک ،صدددلح یدددا جندددگ غدددرض
گددددر ربددددط کددددالم کفددددر و دیددددن ،دریددددابی
سددداز همددده کدددوک اسدددت بددده آهندددگ غدددرض
عاشدددقان را جسدددت و جدددو از خدددویش نیسدددت
در جهدددددان جویندددددده جدددددز او بددد دیش نیسدددددت
ایدددن جهدددان و آن جهدددان یدددک گدددوهر اسدددت
در حقیقددددت کفددددر و دیددددن و کددددیش نیسددددت

برای مطالب دیگر رحیم شنسب روی عکس کلیک کنید

صفحه  3از 3
لطفا ً مقاالت خود را به این آدرس ارسال بدارید | مهرباني وکړئ خپلې مقالې دې آدرس ته ولیږئinfo@arianafghanistan.com :

