
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

علـی آلـه و    الحمد هللا رب العـالمین و صـلی اهللا علـی خـاتم النبیـین و     
  اصحابه اجمعین

  
و او را بـا   آنگاه که مشیت حضرت باري به آفرینش آدم تعلق گرفت

هُ(خلعت  نَفَخْتُ سَوَّیْتُ با اکرام و اجالل تمام بـه عنـوان    ،1)رُّوحِی مِن فِیهِ وَ
هَ إِنَّ (ش مخلوق برگزیده و برکشیده خوی به مالیـک  2) ...آدَمَ اصْطَفَى اللّ

چـون  مه 3) ...األَسْـمَاء  آدَمَ وَعَلَّـمَ   ( نمود، آنان پس از فهمیـدن تشـریف  
ایـن میـان    امـا در  گذشته سر تسلیم فرود آورده، پی کار خـود گرفتنـد.  

                                                           
  )72(ص/...»  به خود در او دمیدماو را آراسته و پیراسته کردم و از روح متعلق «...  -1
  )33عمران/(آل...»  خداوند برگزید آدم را و«...  -2
...»  ها) را آموختهاي گوناگون و کیفیت قوانین حاکم بر آنو پدیده ء(اشیا هايسپس به آدم نام« -3

  )31(بقره/
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 تـاب  1) َسـاجِدِینَ  لَـهُ  َفقَعُـواْ   (کـرام  إ ي خلعت یاد شده وابلیس با مشاهده
ي حضـرت خداونـدي   ي صـلیق را در آسـتانه  تحمل رقیب جدید و آینه

نیاورد؛ داغ لعن بر جبـین و طــرد مهـین را پذیرفــت و کینـه مندانـه       
تِـکَ  قَـالَ   ( سوگنـد یاد کرد که دمی از اغـواي بنـی آدم بـاز نمانـد!      َفبِعِزَّ

نَّهُمْ ــأُغْوِیَ ــینَ لَ ــن .2) أَجْمَعِ ــاي آدمــی از ای ــه خواســت -رو پ و حکمــت  ب
اي بـه  به جنگی پیچیده، پـر فـراز و نشـیب و بـا دامنـه      - پروردگارش

کارگزاران  شمار گستردگی ابدیت کشیده شد! جنگ با ابلیس و خیل پر
-ترفندهاي نـوع  ها وچهره او؛ کارگزارانی که در برون و درون انسان، با

 الصِّــرَاطَ  ( رنــگ نفــوذ کــرده، وي را از یــافتن و پیمــودننــوع و رنــگ
  دارند. می باز )المُستَقِیمَ

چنین جنگی مهلک، بـه   مهربـان در این هنگام خـداي حکیم و در 
  الَّتِی اللَّهِ فِطْرَةَ  ( وي را به سالح فطرت ي منیب خود برخاسته،یاري بنده

نَّمَا.. .   ( و خرد )3...عَلَیْهَا النَّاسَ فَطَرَ  جهیز کرده وت)4 األَلْبَابِ أُوْلُواْ یَتَذَکَّرُ إِ
براي اطمینان از صحت کارکرد و تأثیر آنهـا دیـن را توسـط پیـامبرانی     
فرزانه و ارجمند بدو ارزانی داشته است. دینی که فطرت را هشـیار نگـه   

دارد؛ و خـرد را همـواره در   داشته، از مکدر شدن به زنگار غفلت باز مـی 
                                                           

  )72(ص/ »ي (بزرگداشت) ببرید.پس در برابرش سجده«...  -1
  )82(ص/» ي آنان را گمراه خواهم کرد.به عزت و عظمتت سوگند که همهگفت (شیطان): « -2
  )30(روم/...»  این طبیعتی است که خدا مردمان را بر آن سرشته است«...  -3
  )19(رعد/» کنند.تنها خردمندان درك می«...  -4
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بـه طـور    دینی که نماید.پرتو خویش از لغزش و به خطا رفتن حفظ می
 وََأنـتُم  إَالَّ تَمُـوتُنَّ  َفـالَ  الـدِّینَ  لَُکـمُ  اصْـطَفَى  الّلـهَ  إِنَّ   ( نـام دارد: » اسـالم «عام 

لَیْکَ أَوْحَیْنَا وَالَّذِي نُوحاً بِهِ وَصَّى مَا الدِّینِ مِّنَ لَکُم شَرَعَ  ( 1)مُّسْلِمُونَ یْنَا وَمَا إِ  بِهِ وَصَّ
، بـر ایـن پایـه    2 )ِفیـهِ  تَتَفَرَّقُـوا  وَلَـا  الدِّینَ أَقِیمُوا أَنْ ىوَعِیسَ وَمُوسَى إِبْرَاهِیمَ

مرحوم کاك احمـد   که به رهبري-حرکت دینی مکتب قرآن کردستان 
، دین مبین اسالم را یگانـه وسـیله بـراي    -زاده تأسیس شده استمفتی

ستن از هلُ برشدن و ري نفـس و شـیطان،  هـاي سـاخته  ماندگی ي واج 
هاي خویش را در ارتباط بـا  و اهم دیدگاه» اسالم«ی خود از دانسته؛ تلق

قضایاي گوناگونی که در قبال آنها ناگزیر از بیـان بـاور و اتخاذ موضـع  
ةٍ       ( بـه حکم باشد، می و بـه   3) …قُلْ هَذِهِ سَِبیلِی أَْدعُو إِلَـى الّلـهِ عَلَـى بَصِـیرَ

  دارد:میبیان  آتیجهت تنویر اذهان و آگاهی عموم به شرح 

  اسالم:

مفهوم عام دینی، به معنی گردن نهادن به اوامـر و نـواهی    اسالم در
 إِنَّ قُـلْ   ( و پذیرفتن اخباري است که با زبان وحی به بشر ابالغ گردیـده: 

                                                           
  )132(بقره/» شید.همانا خداوند دین را براي شما برگزیده است و نمیرید مگر این که مسلمان با«...  -1
خداوند آئینی براي شما بیان داشته و روشن نموده که آن را به نوح توصیه کرده است و مـا آن را  « -2

ایم، دین را پا برجا دارید و در آن تفرقه نکنید و به تو وحی و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نموده
 )13(شوري/...»  اختالف نورزید،

 ...» خـوانم است که مـن (مردمـان را) بـا آگـاهی و بیـنش بـه سـوي خـدا مـی         بگو: این راه من « -3
  )108(یوسف/
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اْ أُمِرْتُ وَبِذَلِکَ لَهُ شَرِیکَ الَ   الْعَالَمِینَ رَبِّ لِلّهِ وَمَمَاتِی وَمَحْیَايَ وَنُسُکِی صَالَتِی  وَأَنَ
لُ اي در تسلیم، نافی اسالم خواهد کمترین شائبه لذا وجود ،1)   الْمُسْلِمِینَ أَوَّ
یْـنَهُمْ ثُـمَّ الَ یَجِـدُواْ فِـی       ( بود: فَالَ وَرَبِّکَ الَ یُؤْمِنُونَ َحتَّىَ یُحَکِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَ

ـ  با توجه به این که تسـلیم در   و 2)  لِیماًأَنفُسِِهمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُواْ َتسْ
ي امـم و  ي الهی عین مصلحت انسان است، همهي حکیمانهبرابر اراده

جوامع بشري براي گـرفتن فرمـان اسـالم از نعمــت وجـود پیـامبران       
  انـد:  برخـوردار بوده

مَّۀٍ مِّنْ وَإِن  ( لَقَدْ  ( 3)  نَذِیرٌ فِیهَا خلَا إِلَّا أُ ثْنَا وَ ۀٍ کُلِّ فِی بَعَ هَ اعْبُدُواْ أَنِ رَّسُوالً أُمَّ  اللّ
نِبُواْ   * 4)  الطَّاغُوتَ وَاجْتَ

                                                           
بگو: نماز و عبادت و زیستن و مردن من از آن خداست که پروردگار جهانیان اسـت. خـدا را هـیچ    « -1

  )163و  162(انعام/» ام و من اولین مسلمان هستم.شریکی نیست و به همین دستور داده شده
هاي آیند تا تو را در اختالفات و درگیريبه پروردگارت سوگند که آنان مؤمن به شمار نمی اما، نه!« -2

(حکـم تـو)    خود به داوري نطلبند و سپس ماللی در دل خود از داوري تو نداشته باشند و کامالً تسـلیم 
  )65(نساء » باشند.

  )24(فاطر/» شده باشد.اي به میانشان فرستاده نهیچ ملتی نبوده است که بیم دهنده«...  -3
ایم که (به ایشان بگویند:) خـدا را بپرسـتید و از طـاغوت    ما به میان هر ملتی پیغمبري را فرستاده« -4

   )36(نحل/...»  دوري کنید،
النهـرین و خاورمیانـه، بعثـت    هاي کهن و عریق، در منطقـه بـین  منتهی به دلیل تـمرکـز اکثر تمدن* 

مـا بـه میـان هـر ملتـی پیغمبـري را       «( در ناحیه مذکور اتفاق افتاده اسـت.  -علیهم السالم-غالب انبیا 
  )36(نحل/» ایم که (به ایشان بگویند:) خدا را بپرستید و از طاغوت دوري کنید،...فرستاده
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: ـ اسالم به معنی خاص  

ي عبارت است از آخرین دینی که بـه فرمـان خداونـد و بـه وسـیله     
 کتـاب و  چنـان کـه از   و به مردم ابالغ گردیده است. rحضرت محمد 

اي کـه  امل براي بشریت به گونهآید: هدایتی است کمی معتمد بر سنّت
عقیده، بینش، اخالق، عبـادت،  « تمام زوایا و قضایاي زندگی وي، نظیر:

 گیـرد و مـی  بر در را» ... جنگ، صلح و اجتماعی، اقتصاد، سیاست، امور
در برخی، جزئیات  و تعیین، ها جهت کلی انسان رااي از آنقبال پاره در

لْنَـا  (: کندعملکــرد او را نیــز مشخص می نَزَّ َیانـاً  الْکَِتـابَ  عَلَیْـکَ  وَ  لِّکُـلِّ  تِبْ
 .1 )شَیْءٍ

  ـ پیوستگی تمام اجزاي اسالم:

آن جـزء را   یـک کـل،   گاهی به دلیل نشان دادن اهمیـت جزئـی از   
خـود   لذا گاه اسالم نیز به جـزء  برند، ومجازاً به جاي کلِ خود به کار می

ا بهتـر بگـوییم غفلـت از ایـن     تسمیه شده است؛ غفلت از این قاعده و یـ 
بعضـاً   حکمت، سبب گردیده تا بسـیاري از مسـلمانان درکـی سـطحی و    

الحـج  « فرمایـد: مـی  rسخیف از دین به دسـت آورنـد؛ مـثالً حضـرت     
دانیم عبادت حج تنها وقوف در عرفات نیسـت،  در حالی که می 2»عرفات

                                                           
ایم که بیانگر همه چیز (امور دین مورد نیـاز مـردم)   و ما این کتاب (آسمانی) را بر تو نازل کرده«...  -1

  )89(نحل/ ...» است،
کتـاب   9حـج برابر با (انجام مراسم خاص) عرفات است. (اخرجـه اصـحاب السـنن و غیـرهم ص      -2
 سعید حوي)» سالماإل«
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ده اسـت.  اما به دلیل مهم بودن عرفات آن را همسنگ با کل حـج یاد کر
تعـاریف   rکنیم کـه حضـرت رسـول    تعریف اسالم مشاهده می و یا در

ـ بَعُ بنِ ۀَحَلْطَ نْعَ« آن ارائه نموده است، مانند: متعددي از  : جـاءَ قـالَ  اهللاِ دِْی
ـ  لُسأَیَ وَذا هُإفَ r اهللاِ ولِسُلی رَإِ لٌجُرَ  :r ل اهللاِوُُسـ رَ قـالَ فَ المِْسـ اإل نَِع
ـ  فَ ۀِلَیْلَالْ وَ مِوْیَی الْفِ واتٍلَصَ سُمْخَ« ـ غَ لـیَ عَ لْقـال: َه  نْال أَإ: ال قـالَ  ؟نَهُرُْی
قال: ال اال أن تطوع، فأدبر و  ؟هل علی غیرها الزکاة فقال: هُلَ رَکَذَ ، وَعَوَّطَتَ

هو یقول: ال أزید علی هذا و ال انقص منه فقال علیه الصالة و السالم: أفلح 
ر صـحاح جـز بخـاري از حضـرت     و د 1»إن صدق أو دخل الجنۀ إن صدق

االسـالم أن تشـهد أن ال الـه اال اهللا، و أن    « روایت شده است کـه فرمـود:  
محمداً عبده و رسوله، و تقـیم الصـالة، و تـؤتی الزکـاة، وتصـوم رمضـان،       

بنابراین ما بـا   هایی دیگر؛تعریف و 2»وتحج البیت ان استطعت الیه سبیالً
شـده در تعـاریف، از ارکـان و رکـائز      وجود این که معتقدیم که موارد یاد
                                                           

ي آمـد و از ایشان درباره r از طلحه پسر عبداهللا روایت شده است که گفت: مردي نزد رسول اهللا« -1
گانه در شب و روز. (آن مـرد)  جنمازهاي پن اسالم پرسید، در پاسخ فرمودنــد (عبارت است از): گزاردن

نمـاز غیـر   گفت: آیا تکلیفی جز این بر من هست؟ حضرت فرمود: نه، مگر این که خود (به قصد تقرب 
به آن بیفزایی. و زکات را براي او توضیح داد و آن مرد گفت: آیا جز این نیز تکلیف دیگـري بـر    واجب)

د (به قصد تقرب) بیشتر از حد معمول بپـردازي. پـس او   من هست؟ حضرت فرمود: نه، مگر این که خو
فرمود: اگر راست  rکاهم. سپس حضرت افزایم و نه چیزي از آن میگفت: بر این نه میبرگشت و می

 (صحاح سته به جز ترمذي)» بگوید رستگار است و وارد بهشت خواهد شد.
هللا وجـود نـدارد و محمـد بنـده و     اسالم عبارت است از آن که: گواهی دهی که هیچ خـدایی جـز ا   -2

ي اوست و این که نماز را بر پـاي داري و زکـات را بپـردازي و رمضـان را روزه بگیـري و در     فرستاده
  اال البخاري) ه(اخرج الخمس صـورت توانایی حـج خانـه خــدا را به جــاي آوري.
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ي سـطحی کتـاب و   دانیم. حتی مطالعهاسالمند، اسالم را اعم از آنها می
بـه   - ها اشاره شدپیشتر به برخی از آن که- جوانب دیگر اسالم را  ،سنّت

لَیَنصُرَنَّ( ي:ي شریفهدهد. من باب مثال با دقت در آیهنشان میخوبی   وَ
هَ إِنَّ یَنصُرُهُ مَن اللَّهُ  وَآتَوُا الصَّلَاةَ أَقَامُوا الْأَرْضِ فِی مَّکَّنَّاهُمْ إِن الَّذِینََعزِیزٌ،  لَقَوِيٌّ اللَّ

مَرُوا الزَّکَاةَ لِلَّـهِ  الْمُنکَـرِ  َعـنِ  وََنهَـوْا  بِـالْمَْعرُوفِ  وَأَ و حـدیث   ١)الْـُأمُورِ  عَاقَِبـۀُ  وَ
و تقیم الصـالة و تـؤتی   االسالم أن تعبد اهللا و ال تشرك به شیئاً، « شریف

الزکاة و تصوم رمضـان و تحـج البیـت و االمـر بـالمعروف و النهـی عـن        
المنکر و تسلیمک علی اهلک، فمن انـتقص شـیئاً مـنهن فهـو سـهم مـن       

یـابیم کـه   مـی  در ٢»االسالم یدعه، و من ترکهن فقد ولی االسـالم ظهـره  
ر، عناصـري  گزاردن حج، امر به معروف و نهی از منکـ  زکات، روزه، نماز،

نمادین و بیانگر ارتباط مستمر با خداوند، مبتنی بودن جامعه مسـلمین بـر   
تمـام   انی و برخوردار بودن آن از کل خیر و بـدور بـودن از  پایه عدالت رب
یابیم که تصریح به برخی از مفـاهیم و گسـترده   باشند. و در میشرور می

                                                           
. خداوند نیرومند و چیـره اسـت.   دهددهند، یاري میبی گمان خداوند کسانی که او را یاري می«...  -1

دارند و (آن مؤمنان) کسانی هستند که هرگاه ایشان را در زمین قدرت و تسلط بخشیم، نماز را بر پا می
-کنند؛ و سرانجام همه کارها به خداوند بر میپردازند و و امر به معروف و نهی از منکر میزکات را می

 )41و  40(حـج/» گردد.
ت از این که: خداوند را عبادت کنی و در هیچ چیز بدو شرك نورزي و نمـاز را بـه   اسالم عبارت اس -2

داري و  پاي داري و زکات را بپردازي و رمضان را روزه بگیري و حج را به جـاي آوري و از زشـتی بـاز   
 (فرمان خدا) گردانی؛ پس کسی که برخی از این اصول را ناتمام انجام دهد، اسـالم  ات را منقادخانواده

وي نیز ناتمام خواهد بود. و کسی که آنها را تـرك گویـد به درستی کـه اسـالم را تـرك گفتـه اسـت.      
 سعید حوي)» االسالم«کتاب  12(روي الحاکم عن رسول اهللا ص 
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 اثـر  واهمیـت  ه دلیل کردن تعریفشان به اندازه تعریف کل اسالم، صرفاً ب
گذاري زیاد آنهاست. و صد البته که اسالم را آیینی منظم، به هم پیوسته 

ي مجموعـه معینـی از   دانـیم کـه بـر پایـه    و با روشهاي رفتاري ویژه می
باشد تا انسان را پاي، به راه نهـد و او  اصول روشن و مشخص استوار می

  دارد.   وقفه و سعادت بخش وارا به حرکتی بی

  زوم و معنی حرکت:ل

اعم از مادي و معنـوي   -عنصري  بدون شک پیدایش و ماندن هر 
در میان خیل بـی   مندي است که آن رادر گرو حرکت مستمر و نظام -

چـه   موجودات و بعضاً رقبا و دشمنان، با صالبت و اسـتواري هـر   شمار
-را مـی » تکامل«ي برد. در بعد مادي قضیه، مسألهتمامتر به پیش می

ي این نظریه، هـر موجـودي کـه از    اي عالی دانست؛ بر پایهوان نمونهت
مانـدن را از   حرکـت صـحیح و مقتضـیِ    حرکت باز مانَد یا جهت و نوع

حیـات بـه    يهدست دهد، محکوم به فنا و مجبور به واگذاشـتن عرصـ  
آن که، راحت گزینـد و سـکون    دیگران خواهد بود؛ به عبارت دیگر هر

و کوشش وانهد، جز دادن هستی و ستاندن نیستی، اختیار کند و پویش 
مسـاوي بـا   » راحـت و آرامشـی  «چیزي عاید خود نکرده اسـت، مگـر   

  :»نفله شدن«نابودي و 
  بود راحت بـه مقـدار سـکون بنگـر مراتـب را     
  دویدن، رفتن، استادن، نشستن، خفتن و مردن
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حرکـت  (اي کـه از شـیوه زیسـتن صـحیح     موجودات عظـیم الجثـه  
هوشـمندانه، در   هـاي حقیـر،  ازماندند، منقرض گشـتند و وزغ ب تکاملی)
  دهند! ي زمین به زندگی ادامه میگستره

ناي بنیـادین سـاختار آفـرینش    ب توان سنگرا می» حرکت«اساساً  
 -هم در عالم ماده و هم در عـالم معنـا   - دانست و سکون و ایستایی را

 اده را مسـاوي بـا  علماي تجربی نیـز، مـ   انکه فالسفه ونچنافی آن. هم
سکون را موجب عدم آن. و جالب این که در عرفـان   دانند وحرکت می

موجودات  که تمامی» تسبیح«ي بنابر فهم صحیح از واژه-اسالمی نیز 
حرکـت جـزء    و» شـناوري « ،-مشغول و مـأمور بـه انجـام آن هسـتند    

و تمام کائنات زنـده و پویـا و پـر از     شودالینفک عالم وجود شمرده می
  گردد:شور و حال تصور می

  جملــه ذرات عالــم در نهــــان 
  شیـمسمیعیم و بصیریــــم و ه ما

ویــد از جمادي در جهـان جان ر  
  

  روزان و شـبان : گوینـد با تو مـی   
  ... با شما نامـحرمان ما خامشیـم

  غلغــل اجـــزاي عـــالم بشنویـــد
  

حرکت بـاز مانـد،   چنانچه آنی از  - فرد یا جمع- چه  که و هر بنابراین هر
به واقع گامی به سوي حذف و نابودي خویش برداشـته اسـت. حـذفی کـه     

لـذا یکـی از عوامـل بسـیار      !بعضاً همان یک گام براي تحققش کافی است
مهم ماندگاري و اثر گذاري عقاید و باورها پویش و حرکت مستمر آنهاست. 

ان دراز توان توسط آن براي سالینفس حرکت چنان مهم است که حتی می
هـا را،  تـرین اندیشـه  ترین عقاید و منحـرف ترین پندارها، ضد انسانیخرافی

نگاهی به تـاریخ تمـدن    .ها مستولی ساختجان و دل انسان قدرتمندانه بر
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مؤید بـی چـون و   - از دیدگاه جامعه شناسی، مردم شناسی و سیاست - بشر 
  .چراي این مدعاست

نـی اصـطالحی آن،   بـه مع » حرکـت «کـه   حال بسیار مبرهن است 
یابی به اهداف متناسـب  یعنی: تالش جمعی و سازمان یافته براي دست

بع، از ضروریات اولیهیدابا بینش و  مرام  ي بقاي هرئولوژي مقصود و متَّ
ي چنـد  بـه عنـوان یـک پدیـده    -و مکتبی است. در این میان دین نیز 

قیقـت آن  بلکـه ح  ي یاد شده نه تنها مسـتثنی نیسـت،  از قاعده -بعدي
ـز بسـیار عـالی    ایجاد حرکـت و پیشـرفت مـداوم اسـت. از ایـن      رو ممی

  آنهاست:» حرکت دینی«دینداران واقعی، میزان و چگونگی 
ـ ي ئينسـان ئـه  ت له زومرهر خوئه   يزان

  

  
  زانــي مان ئــه يـو ئن فـامهبـه خـاو  

  

  ويكـه  وي لــي ت خــه انـه ملـهيلَمه
  

  
  »ويگورگانه شـه  ويگورگه شه«به   

  

یک از شما  ارزش هر« زاده:ي مرحوم کاك احمد مفتیو باز به گفته
به خلوص نیت تقوي آفرینتان است؛ و به مقدار مفید بودنتان [حرکـت]  

 فرمایـد: و نیز مـی  1»تانبراي مردم محروم و مظلوم و سرگردان جامعه
از  آن مـردمِ و عزیزان هم مسیرم! همچنان که شـما را دوسـت دارم،   «

همه جهت ستمدیده را نیز دوست دارم و غایت نهائی و عملـی دوسـت   
داشتن شما، در خدمت صادقانه است [حرکت] به همان مردم. پـس در  

                                                           
 زادههاي کاك احمد مفتیاز مجموعه نامه 3ي شماره نامه -1
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و هـم اوسـت کـه     1»...واقع به خاطر مردم است که شما را دوست دارم
  کند:چنین فروتنانه از خداي بزرگ درخواست می

اپهرنه خوايه بـهرولـه خــه   اوانــه م ور  
  

  
  حالَي بيووالَكي خهلَميش خهو ههمم خوهه  

  

-مـی  rي پیامبر محبـوب  و حرکت را رحمتی خداوندي به واسطه
  داند:
  

  تـو بـو پـژا ريا خاكي مردوال به سـه موهه
  

  
  نتـاني تـههوه زيارنت خستهـي ژيلَو جوجم  

  

  

  و جان سخن این که:
  

  نگیـریم  ه آنیم که آرامزنده ب ما
  

  موجیم که آسودگی ما عدم ماست  
  

  حرکت دینی (اسالمی):

حرکـت  » میـۀ االسـال کـۀ  اولویـات الحـر  «استاد قرضاوي در کتاب  
منظـور مـا از حرکـت اسـالمی آن     «کنـد:  اسالمی را چنین تعریف مـی 

تالش و عمل مردمی و جمعی و منظمی است که در پی باز گردانیـدن  
ي امـور و مسـائل   ي جامعه و سرو سامان دادن به همـه اسالم به رهبر

  »  هاست.زندگی اعم از: اوامر و نواهی و تشریعات و توصیه
بدیهی است که براي نشاندن دین بر مسند رهبري جامعه باید ابعـاد  
گوناگون زندگی اجتماعی را به خوبی شناخت و در هر بعد بـه اقتضـاي   

                                                           
  مرجع پیشین -1
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ي سـرّ ترین شـیوه را جهـت تَ  هحکیمان ترین وضرورت و شرایط، مناسب
به عبارت دیگر حرکت دینی تـالش و فعـالیتی    روح دین به آن برگزید.

هاي گوناگون زندگی بشر تا وي را از اسـارت  است همه جانبه در عرصه
بیارایـد. حرکـت    »صـبغۀ اهللا «کشاند و آنگـاه بـه   » رنگیبی«ها به رنگ

دانـش و فـن آوري،    دینی در پی آن است تا از بینش، تربیت و تعلـیم، 
هـاي  ها ـ به ویـژه مسـلمانان ـ رنـگ     فرهنگ انسان سیاست و  اقتصاد،

سـفید در   پرستی را بزداید و پاك ودنیا عصبیت، ارتجاع و خود باختگی،
  ن بایسته و مقام الیقشان برساند:حـق اندازد و به شأ يخمخانه
  م هــو اهللا هســت رنـگ خُ صبغۀُ

  یش قُمچون در آن خم افتد و گوئ
  

ــدروپــیس     هــا یکرنــگ گــردد ان
  ال تَلُـم  خـم  مـنم  از طرب گویـد 

  

  خصوصیات مهم حرکت دینی:

قَـدْ   ( »مردمی بودن« از خصوصیات بارز هر حرکت دینی  عَلَـى  اللّـهُ  مَـنَّ  لَ
تْلُو أَنفُسِهِمْ مِّنْ رَسُوالً فِیهِمْ بَعَثَ إِذْ الْمُؤمِنِینَ کِتَابَ وَیُعَلِّمُهُمُ یهِمْوَیُزَکِّ آیَاتِهِ عَلَیْهِمْ یَ  الْ
بْلُ مِن کَانُواْ وَإِن وَالْحِکْمَۀَ گرویـدن و   »داوطلبانـه « نیز و 1) مُّبِـینٍ  ضَاللٍ لَفِی قَ

                                                           
ل کرد بدان گـاه کـه در میانشـان پیغمبـري از خودشـان      یقیناً خداوند بر مؤمنان منت نهاد و تفض« -1

خواند، و ایشان را (از عقایـد نادرسـت و اخـالق زشـت)     (پیغمبري که) بر آنان آیات او را می برانگیخت
. »آموخت، و آنان پیش از آن در گمراهی آشکاري بودندداشت و بدیشان کتاب و فرزانگی میپاکیزه می

  )164/عمران(آل
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زیـرا همـواره    1) کَفُوراً وَإِمَّا شَاکِراً إِمَّا السَّبِیلَ هَدَیْنَاهُ إِنَّا ( ورود به آن است.
تبعـیض و فسـاد در    و عـدالتی ل: بیهاي بیرونی، از قبیرغم انگیزهعلی
هاي گوناگون، که فرد مؤمن را به حرکت در جهت زدودن آنها وا شکل
دارد، یک انگیزه یا عامل درونیِ سرچشـمه گرفتـه از فطـرت پـاك     می

لَمْ( و پیمان ربانی 2)فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَْیهَا(انسانی  کُمْ أَعْهَدْ أَ  ایَ إِلَیْ
نَّهُ الشَّیْطَانَ تَعْبُدُوا لَّا أَن آدَمَ بَنِی بِینٌ عَدُوٌّ لَکُمْ إِ   3) َوَأنْ اعْبُُدونِی هََذا صِرَاطٌ مُّسْتَِقیمٌ  مُّ

 انگیـزد، تالشـی کـه بایـد    تکاپوي خالصـانه بـر مـی    وي را به تالش و
یـت  بر این اسـاس ترب . )َونَحْنُ لَهُ مُخِْلُصـونَ (مرضی خداوند باشد و بس: 

زیرا تنها از این طریق است  ترین بن مایه حرکت دینی است،دینی مهم
توان به صحت حرکت، روش و فرجام آن امیـد بسـت و توسـن    که می

احساسات را در مسیر، و دیو نفس را در مقصد مهار زد؛ کاري که بنا به 
انجام داد و مآل نیک و پـر از   rفرمان خداوند سبحان، پیغمبر رحمت 

وَ الَِّذي بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُـوالً مِّـنْهُمْ یَتُْلـو     (: را ارزانی بشریت نمودخیر آن  هُ

                                                           
(هدایت و گمراهی) را به او (انسان) نشان دادیم چه او (بـا انتخـاب راه هـدایت) سپاسـگزار     ما راه « -1

 .»باشد یا (با انتخاب ضاللت) بسیار ناسپاس باشد
 )30(روم/ ....» این طبیعتی است که خداوند مردمان را بر آن سرشته است«...  -2
تش نکنید، چرا که سردم که اهریمن را پراي آدمیزادگان! مگر من به شما سفارش ننمودم و امر نک« -3

(به شما دستور ندادم) اینکه تنها مـرا بپرسـتید، کـه راه راسـت همـین       او دشمن آشکار شماست؟ و آیا
 )61و  60(یس/ ».است
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یْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُـمُ الْکِتَـابَ وَالْحِکْمَـۀَ وَإِن َکـانُوا مِـن َقبْـلُ لَفِـی ضَـلَالٍ          عَلَ
  .1) مُّبِینٍ

ي سـازمان  فظ چهرهویژگی دیگر حرکت دینی چنین است که: با ح
ي یافته و منظم خویش، مؤمنین هـم مسـیر بـا خـود را اسـیر مضـیقه      

کند؛ و با مسخ عقل و اندیشه، ایشـان را از  تحزب و تنگناي تحجر نمی
سـازد و آنـان را از همـدلی خالصـانه بـا      صفوف دیگر مؤمنین جدا نمی

ت«و » کتاب«هاي دینی متعهد به اصول حرکت به  دارد. وباز نمی» سنّ
ةٌ( حکم ةً   ( و واحد بودن امت 2)إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَ وَإِنَّ هَذِهِ ُأمَّتُکُمْ أُمَّۀً وَاحِـدَ

بُّکُمْ َفاتَّقُونِ نَا رَ صـف مسـلمین و همگـامی بـا     او را بـه شرکـت در 3  )َوأَ
  خواند.  ایشان فرا می

  االمر:ـ حکومت دینی و شوراي اولی

ون مختلـف زنـدگی او،   ئتن زندگی بشر در شـ اسالم براي کمال یاف
باشد؛ بخش بزرگـی  ي راهکارهاي مناسب میداراي برنامه و توان ارائه

گیرد. از آنجا کـه ارائـه و   از این برنامه، حیات اجتماعی وي را در بر می
                                                           

خداوند کسی است که از میان بیسوادان پیغمبري را برانگیخته است و به سویشان گسـیل داشـته   « -1
آموزد. ایشان بخواند، و آنان را پاك بگرداند. او بدیشان کتاب و شریعت را می است، تا آیات خدا را براي

  )2(جمعه/ .»آنان پیش از این تاریخ واقعاً در گمراهی آشکاري بودند
  )10(حجرات/...»  همانا مؤمنان برادران همدیگرند« -2
بدانان اشـاره شـد، همگـی)    (و بدیشان گفتیم: به اقوام خود برسانند که) این (پیغمبران بزرگی که « -3
 »ي شما هستم، پس تنها از من بهراسید.اي بوده (و آیین واحدي دارند) و من پروردگار همهت یگانهملّ

  )52(مؤمنون/
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اي همه جانبه در سطح وسیع جامعـه یـا جوامـع نیـاز بـه      اجراي برنامه
نظـم   انت اجرایی دارد، ضرورت وجودتشکیالت منظم، پشتیبانی و ضم

  گردد.  در سطح عالی آن تشکیل حکومت دینی به خوبی آشکار می و
نکته حائز اهمیتی که باید مد نظر قرار گیـرد ایـن اسـت کـه: قـرآن       

کریم بنا به مصالح مردم ـ که به نسبت ظروف مختلف زمانی و مکانی و  
رغـم  که علی - و اساسی را ، غالباً قوانینی کلی- باشد تاریخی متفاوت می

اند ـ وضــع کـرده و از پـرداختن     و ثابت ها پایدارها و مکاناختالف زمان
مضیقه نهادن مسـلمانان شـود،    بـه احکام مفصـل و محدد که موجب در

اي را آزاد گذاشـته تـا بـر اسـاس آن     داري نموده است. و هر جامعـه خود
حکام فرعی و جزئیـات آن  مبادي و قوانین کلی، خود به تدوین و تنظیم ا

ي جامعه و مسـائلی کـه تفـاوت    مبادرت نمایند، به ویژه در ارتباط با اداره
  است. زمان و مکان بر کم و کیف آنها مؤثر

بناي حکومت دینی بر پایه احکامی است که منحصراً خداوند واضع  
عْبُدُواْ إِالَّ( آن است: لْنَا إَِلیْکَ الْکَِتابَ ( و 1)إِیَّاهُ ِإنِ الُْحکْمُ إِالَّ لِّلهِ أَمَرَ أَالَّ تَ نَّا َأنزَ إِ

قِّ لِتَْحکُمَ بَیْ چنانکه پیشتر آمد در قضایایی  ولی 2)نَ النَّاسِ بَِما َأَراكَ الّلهبِالْحَ
ح نیستند، وضع احکام و قوانین مربوط به آن بـه اهـل حـل و    صرّکه م

  مر تفویض شده است.األعقد و اولی

                                                           
  )40(یوسف/ ....» فرمانروایی از آن خداست و بس. فرمان داده است که جز او را نپرستید«...  -1
ا میان مردم برابر آنچه خداوند به تـو آموختـه اسـت داوري    ما کتاب را به حق بر تو نازل کردیم ت« -2

  )105(نساء/...»  کنی
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واسطه در پیوند مستمر با منبع وحی چون بی نیز rحضرت رسول  
است، اراده و فرمانش در امور دین همپایـه اراده و فرمـان حـق تعـالی     

فَالَ وَرَبِّکَ الَ یُؤْمِنُونَ حَتَّىَ یُحَکِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ َبیْنَهُمْ ثُمَّ الَ یَجِدُواْ فِـی   ( است:
بنابراین هیچ مؤمنی مجـاز بـه    ،1) مُواْ تَسْلِیماًأَنفُسِِهمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّ

وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَـا  ( باشد:نادیده گرفتن فرمان خدا و رسول معظم او نمی
صِ اللَّـهَ   عْ ۀٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُوُلهُ أَمْراً أَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَْمرِهِمْ َومَن یَ مُؤْمِنَ

قَدْ َضلَّ ضََلاالً مُّبِیناًوَرَسُولَ   .2 )هُ فَ
تئـو  « باید دانست که حکومت دینی از آنچه که بـه نـام اصـطالحی    

نظـام تئوکراسـی    در باشـد. زیـرا  کامالً متمایز می معروف است،» کراسی
زورگویان و قدرت پرستان با سوء استفاده از نـام عزیـز خداونـد و بسـتن     

 اسوتیِ پرورده در زمـین، بـه الهـوت و   منویات انسانیِ بر گرفته از نفسِ ن
ي هـر  ایجاد تقدسی خدشه ناپذیر! در پی آن هستند تـا ریشـه   و !آسمان
نظـر، اعتـراض و اشـکالی را خشـکانده، بـا آسـودگی و اقتــداري         اظهار

سـاختن   ي قـــدرت تکیــه زننــد.   اریـکــه  پوشالین و فریبکـارانـه بـر 

                                                           
هاي آیند تا تو را در اختالفات و درگیرياما، نه! به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن به شمار نمی« -1

تـو)  (حکـم   خود به داوري نطلبند و سپس ماللی در دل خود از داوري تو نداشته باشند و کامالً تسـلیم 
  )65/(نساء» باشند.

هیچ مرد و زن مؤمنی، در کاري که خدا و پیامبرش داوري کرده باشند، از خـود اختیـار (مداخلـه)    « -2
» شـود. پیچی کند، گرفتار گمراهی کامالً آشکاري مـی  فرمان خدا و پیامبرش سر کس نیز از ندارند. هر

 )36(احزاب/
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 بـر  ابیري از این دسـت، نـاظر  و تع» السلطان ظل اهللا« جمالتی از قبیل:
  همین انحرافی است که در فهم حکومت دینی رخ داده است.  

  ي حرکت دینی:چگونگی اداره

ي آحـاد مـردم   ي امور جامعـه مسـتقیماً بـه وسـیله    از آنجا که اداره
 rناپذیر اسـت، خداونـد پـس از حضـرت رسـول اکـرم       امــري امکان

ظـف  ؤمـردم را م  کرده و واگذار» مراألاولی«مدیریت کالن جامعه را به 
  :اطاعت از ایشان نموده استبه 
ِطیعُـواْ الرَّسُـولَ َوأُوْلِـی األَمْـرِ مِـنکُمْ فَـإِن          ( أَ طِیُعـواْ الّلـهَ وَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَ

بِاللّ فَرُدُّوهُ إِلَى الّلهِ وَالرَّسُولِ ِإن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ  فِی شَیْءٍ  هِ وَالْیَوْمِ اآلِخرِ َذلِکَ تََنازَعْتُمْ 
و  نظـر  جمـاعتی صـاحب  » مـر اولی األ«منظور از  1) َخیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیالً 

تَنبِطُوَنهُ مِنُْهمْ ... ( استنباط: از علما و متخصصین امور  2)...لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْ
 باشند، که هرگاه بر امري که مصـلحت جامعـه مسـلمین در   مختلف می

این  باشد، مشروط برمی آن است اتفاق نظر یابند، اطاعت از آنان واجب
تو منصوص کتاب  که با  منافات نداشته باشـد؛ زیـرا:  ثابت و مسلم  سنّ

 1»لمخلـوق فـی معصـیۀ الخـالق     ۀال طاعـ « و 3»فی المعروف ۀانما الطاع«
                                                           

داران و فرماندهان مسلمان  از پیغمبر اطاعت کنید. و از کاراید! از خدا و اي کسانی که ایمان آورده« -1
گردانیـد، اگر بــه   خود فرمانبرداري نمایید و اگر در چیزي اختالف داشتیـد آن را به خـدا و پیغمبر او بر

  )59(نساء/.» .. تر استخـدا و روز رستاخیـز ایـمان داریـد. این کار براي شما بهتر و خوش فـرجام
 )83(نساء/...»  دانندسانی که اهل حلّ و عقد و دقت نظرند آن را میک«...  -2
 )ه(مسلم، کتاب االمار هاي نیک الزم است.پیروي تنها از کارها و فرمان -3
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ا لِـرَبِّهِمْ  وَالَّـذِینَ اسْـتَجَابُو   ( :»شـوري «امروز نیز به تأسی از اصل بنیادین 
قْنَاهُمْ یُنفِقُونَ زَ یْنَهُمْ وَمِمَّا رَ ى بَ بر این باوریم که  2) َوأَقَاُموا الصَّلَاةَ َوأَمْرُُهمْ شُورَ

بایـد بـر   مـی  -ي بسیار کوچکحتی در حد یک جامعه-امور مسلمانان 
پایه نظام شورایی اداره گردد؛ شوراي فراهم آمده از افرادي کـه نسـبت   

برتـري داشـته    تخصص تعهد و دانش، تقوا،ود از حیث به موکلین خ
عضو شوري باید آگـاه و امـین و   « زاده:باشند؛ به گفته کاك احمد مفتی

دلسوز باشد. پس اگر این شرایط را نداشت، رفتنش بـه شـوري، فریـب    
به هر حال بایـد فرامـوش نکنـیم    «فرماید: و همچنین می» مردم است.

کـه   کنـد، و در زمـانی  لیف تعیـین مـی  که اسالم به تناسب شرایط، تک
. لـذا  3»شـوند. دار مـی کارها را امثلها عهده جامعه کامالً اسالمی نیست،

هـاي امروزیــن   اعضاي پارلمان اعضاي چنین شورایی بسان بسیاري از
بــه   -قیمـت  به هـر -و کسب آراء مردم  !که با اتکا به تبلیغات آنچنانی
  شوند.ند، انتخاب نمییابمجلس قانـونگذاري راه می

                                                                                                                           
مر را) بشنود و اطاعت کند ـ خواه خوشایند او باشد خـواه   األبر انسان مسلمان است که سخن (اولی -1

دستور داده شود. پس اگر بـه گنـاه فرمـان داده شـد هـیچ شـنیدن و        ناخوشایند ـ مگر به ارتکاب گناه 
 او واجب نیست. (ترمذي، کتاب الجهاد) پذیرفتنی بر

دارند و کارشان بر پایـه  پذیرند و نماز را به پاي میو کسانی هستند که دعوت پروردگارشان را می« -2
 »کننـد. ر کارهـاي خیـر) اسـتفاده مـی    ایـم (د هایی که بدیشان دادهمشورت با یکدیگر است، و از نعمت

  )38(شوري/
 30و 25صفحات  ،(رح) زادهکتاب حکومت اسالمی عالمه احمد مفتی -3
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  »:ن کردستانآمکتب قر«ي منابع مورد استفاده

 ،کتـاب عبارتنـد از:    این منابع با توجه به حکم صریح قـرآن کـریم،  
ِطیعُـواْ الرَُّسـولَ        ( مراألاجماع اولیو  سنّت أَ ِطیعُـواْ اللّـهَ وَ یَا أَیُّهَا الَّـذِینَ آمَنُـواْ أَ

مْرِ مِنکُمْ در کنار منابع یاد شده از آراء و نظرات مضبوط و  . 1)...وَأُوْلِی األَ
 دانشـمندان و صـاحب   مکتوب مرحوم کاك احمد و سپس از آراء دیگـر 

بـه عنـوان     -ه ویژه در مسائل حرکتی و اجتمـاعی ب-نظران متعهد نیز 
  شود. ن منابع، استفاده مییمرجعی موثق و مب

  تزکیه، تعلّم و تعلیم: 

ـ همچون روش مرسوم دیگـر پیـامبران   پس از بعثت   rپیامبر اکرم  
ــ پـرورش و    هاي تمدن اسـالمی چه استوارتر بنا نمودن پایه و براي هر

لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَـى الْمُـؤمِنِینَ ِإذْ    ( ي همت خویش قرار داد،دانش آموزي را وجه
کِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ اْلکِتَابَ وَالِْحکْمَۀَ وَإِن بَعَثَ ِفیهِمْ رَسُوالً مِّنْ أَنفُسِِهمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَ

ي کرام نیز به تأسی از رهبـر دانـا و   صحابه .2) کَانُواْ مِن قَبْلُ َلفِی َضاللٍ مُّبِـینٍ 
را چـون اصـلی وزیـن    » جهاد اکبـر «حکیم خویش همدل و همگام با او 

                                                           
اید! از خدا و از پیغمبر اطاعت کنید. و از کارداران و فرماندهان مسلمان اي کسانی که ایمان آورده«  -1

را به خـدا و پیغمبر او برگردانیـد، اگر بــه  خود فرمانبرداري نمایید و اگر در چیزي اختالف داشتیـد آن 
 )59(نساء/ ...».تر است خـدا و روز رستاخیـز ایـمان داریـد. این کار براي شما بهتر و خوش فـرجام

گـاه کـه در میانشـان پیغمبـري از خودشـان      یقیناً خداوند بر مؤمنان منت نهاد و تفضل کرد بـدان « -2
از عقایـد نادرسـت و اخـالق زشـت)     ، و ایشان را (خواندیات او را می(پیغمبري که) بر آنان آ برانگیخت
 »آموخت، و آنان پیش از آن در گمراهی آشکاري بودند.داشت و بدیشان کتاب و فرزانگی میپاکیزه می

  )164/عمران(آل
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کـام  » صـغر جهـاد ا «نصب العین خود قرار داده، در کنار تبلیغ و دعوت و 
 ي اندیشه را با چـراغ کردند و خانهسیراب می» یزکیهم«جان را از شراب 

  روشن و تابناك.  )یُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ َوالْحِکْمَۀَ (
، و بـا توجـه بـه    rرهبر گرامیمـان   سنّتما نیز، مبتنی بر کتاب و  

 ومعتقدیم که تزکیـه   -رحمه اهللا-گـذار حرکتمان هاي بنیـانراهنمایی
مقـدم بـر    -به لحاظ ارزشـی -هاي گوناگون پالودن خویشتن از آالیش

م و تعلیم می اي موهـوم میـان آن دو قائـل    باشد؛ اما هرگـز فاصـله  تعلّ
پذیرد که با اعتقاد ي واقعی زمانی صورت مینیستیم. ما معتقدیم تزکیه

مـس   -از سـر اراده - 1»اشد الناس بالءً االنبیاء ثم االمثـل فاالمثـل  «به 
ي بال بگــذاریم و با کیمیاي عشق و ایمان، به زر ناب وجود را در بوته

   .نماییمبدل 
وَ أَخْبَارَکُمْ ( بْلُ َونَّکُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الُْمجَاهِدِینَ مِنکُمْ وَالصَّابِرِینَ وَنَ و چونـان   2 )َولَنَبْلُ

پاي در راه نهیم و خویشـتن خـویش را    rاصحاب کبار رسول رحمت 
ل جفا اندازیم و جفاي از خود بزداییم. و مطمئن هستیم که بــا  در مسی

خواري و با خلـوت نشینی و کنج عـزلت گرفتن و  راحت گزینـی و شاد

                                                           
ري، سپس برگزیدگانِ (پیشگام) و پس از آنان دیگر برگزیدگان. (بخا ترین مردم پیغمبرانند وبالکش -1

 کتاب المرضی)
کنـیم، تـا معلـوم شـود مجاهـدان      ي شما را (با وجود آگاهی از اعمالتان) قطعاً آزمایش مـی ما همه -2

(واقعی) و صابران شما کیانند (و مجاهد نماها و ناشکیبایان سست عنصر چه کسـانی). و اخبـار شـما را    
اید یا ناپذیر داشته. دعوت مستمر و خستگیاید یا خیربیازماییم (که آیا در راه اسالم صادقانه سخن گفته

  )31(محمد/ اید.)اید، یا از سرزنش سرزنشگران ترسیدهي گفتار در قلع و قمع کفار سود بردهاز اسلحه
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عَ نَکُن ذَرْنَا... (و » با نیک و بــد خلق جهــان کار نداشتن«  1)الْقَاعِدِینَ مَّ
  یافت.   اي تحقق نخواهد »تزکیه«گفتن 

مسائل بسیار مهمـی اسـت کـه بخـش      نیز ازدانش و دانش آموزي  
ي تمدن اسالمی را به خود اختصـاص داده اسـت. میـزان    بزرگی از سازه

از دیدگاه اسالم از عنایـت   - اعم از دینی و غیر آن- اهمیت تعلیم و تعلم 
أَفََلـا   ( ي این دین برتر به فراگیـري دانـش و تـدبر در آیـات قرآنـی     ویژه

 فِی إِنَّ ( و تعقل در آیات آفاقی و انفسی 2) أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَاُلهَایَتَدَبَّرُونَ الْقُْرآنَ 
قِ  بِمَـا  الَْبحْـرِ  فِی تَجْرِي الَّتِی وَالْفُلْکِ وَالنَّهَارِ اللَّیْلِ وَاخْتِالَفِ وَاألَرْضِ السَّمَاوَاتِ خَلْ
عُ  کُلِّ مِن فِیهَا وَبَثَّ مَوْتِهَا بَعْدَ األرْضَ بِهِ فَأَحْیَا مَّاء مِن السَّمَاءِ مِنَ اللّهُ أَنزَلَ وَمَا النَّاسَ یَنفَ
 3 )یَعْقِلُونَ لِّقَوْمٍ آلیَاتٍ وَاألَرْضِ السَّمَاء بَیْنَ الْمُسَخِّرِ وَالسَّحَابِ الرِّیَاحِ وَتَصْرِیفِ دَآبَّۀٍ

 تََعـالَْواْ  َلهُـمْ  قِیـلَ  وَإِذَا ( و بر حذر داشتن مؤمنین از تقلید و پیروي کورکورانه
 الَ آبَـاؤُهُمْ  کَانَ أَوَلَوْ آبَاءنَا عَلَیْهِ وَجَدْنَا مَا حَسْبُنَا قَالُواْ الرَّسُولِ وَإِلَى اللّهُ أَنزَلَ مَا إِلَى

                                                           
  )86(توبه/ »گویند: بگذار با خانه نشینان بمانیم.می«...  -1
کنند؟) یا اینکـه بـر دلهـایی    نمی (و مطالب و نکات آن را وارسی اندیشنـدي قرآن نمـیآیا درباره« -2

  )24(محمد/ »اند؟قفلهایی ویژه زده
هایی که به سود مردم در دریا ها و زمین و آمد و شد شب و روز و کشتیمسلماً در آفرینش آسمان« -3

کنند و آبی که خدا از آسمان نازل کرده و با آن زمین را پس از مرگش زنده سـاخته و انـواع   حرکت می
-را در آن گسترده، و در تغییر مسیر بادها و ابرهایی که در میان آسمان و زمـین معلـق مـی   جنبندگان 
  )164. (بقره/»هایی است براي مردمی که تعقل ورزندگمان نشانهباشند، بی
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ئاً  یَعْلَمُونَ و نگـاهی بـه تـاریخ تمـدن اسـالمی و ظهـور        1) یَهَْتـدُونَ  وَالَ شَـیْ
ان دانـش و  یـک خورشـیدي در آسـم    نظیري کـه هـر  هاي بیشخصیت

  ...، به خوبی و سادگی، قابل دریافت است. روند وپژوهش به شمار می
-اي که همواره براي مؤمنین مهم بوده است و اینک براي ما قضیه

اهمیتـی   -هـا اندیشـه  ي عقاید وتعامل روزمره ه دلیل ارتباط نزدیک وب
معـارف   فراگیري جـدي و عمیـق دانـش دینـی و      مضاعف یافته است،

 را چنان که بایـد  توان دینی است؛ زیرا بدین وسیله است که میاسالم
چنان کـه مرحـوم کـاك    » فهماند« و چنان که شایسته است» فهمید«

همچنان که بارها بحث شده، اگر بـه  ... «فرماید: احمد در وصیتنامه می
خواهیـد مانـد و   » مقلـد «علوم و معارف اسالمی مجهز نباشید، همیشه 

    .»صحیح از سقیم را نخواهید داشت توانایی باز شناسی
بـه  -رو فرا گرفتن تمامی علومِ سودمند بـه حـال بشـریت را     از این 

کنـیم و  تلقـی مـی  » واجب عینی«یا » واجب کفایی« -اقتضاي شرایط
روه هاي تعـالی و  براي پیشرفت کاروان امت اسالمی و دست یافتن به ذَ

دانسته، از هر فرصـت  ترقی در کنار پرورش، آموزش را نیز رکنی رکین 
  کنیم. و امکانی در جهت ایجاد و اجراي آن استفاده می

                                                           
شود که بیایید به کنند) گفته میهنگامی که به آنان (که از قوانین دل و اهواء درونشان پیروي می« -1

گویند: چیزي نازل کرده و (آنچه) پیغمبر (بیان نموده است برگردیم، تا هدایت یابیم) می سوي آنچه خدا
ایـم چنـین و چنـان در    ایم (و تا چشم گشودهما را بسنده است که پدران و نیاکان خویش را بر آن یافته

ـ  میان قوم و تبار خود دیده دران و نیاکانشـان  ایم! دیگر قرآن و سخنان پیغمبر، ما را چه کار؟) آیا اگـر پ
 »(بـاز هـم بایـد چنـین گوینـد و کننـد؟!).       چیزي ندانسته باشند و (بـه سـوي حـق) راه نیافتـه باشـند     

  )104(مائده/
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  تبلیغ و دعوت:

ي خـاص آن، زمـانی مفیـد و    بدیهی است که هر مکتب، و برنامـه  
مؤثر خواهد بود که به مردم معرفی، و در معرض انتخاب گذاشته شـود.  

چنانکـه  -وقتـی   -ي خداییحتی با صبغه-ها گمان بهترین برنامهبی و
مند و نداشته باشند، نه تنهـا سـود  » کرد کار«ف و بیان    مجال تعرُّ -باید

هـا و  تواننـد منشـأ بسـیاري از گمراهـی    سعادت آفرین نیستند، بلکه می
ي بارز این قضیه حال و روزي است که نمونه !هاي بشر باشندگرفتاري

دچـار  بـدان   -بخش وسیعی از دنیاي موسوم به اسالم! در-دین اسالم 
شده است؛ که یا تماماً به فراموشی سپرده شده، و احکام و ارشادات آن 

اي نـاقص و بعضـاً وارونـه بـه مـردم      تعطیل گردیده است، یا بـه گونـه  
اي به نـام  شود! که محصول نامبارك آن چیزي جز اعجوبهنمایانده می

در نـزد بسـیاري از   -جاهلیتی کـه از اسـالم    !نیست» جاهلیت مرکب«
جـاي   محتـوا، نشـانی بـر   نامی و برخـی آداب و رسـوم بـی    جز -مردم

    !نگذاشته است
بر هیچ مؤمن خردمندي پوشیده نیست کـه: ذلـت امـت اسـالمی،      

هاي دینی، رواج و رونـق روز  ضعیف شدن و حتی از میان رفتن اندیشه
افزون باورهاي غیر اسالمی و ضـد دینـی، خـود بـاختگی مسـلمانان و      

اعتقـادي نسـل نـوین و    گرایی و بـی رافی، پوچفراگیر شدن باورهاي خ
خره بـه قـول   سرگشتگی آنان، افزایش مفاسد اخالقی و اجتماعی و باأل

از میان رفتن قبح منکرات و خوي کردن مـردم  « مرحوم استاد مودودي
و ترك دعوت به آن » دین« ، پیامد نامبارك غفلت اهل دین از»به آنها
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گـرا و   به عنوان یـک مکتـب واقـع    ـ» اسالم«باشد. ما معتقدیم که می
اي کارآمد ـ باید ـ به میـان مـردم بـرده شـود و        خواه، و با برنامه آرمان
با ماهیت امحاي هر نوع فحشا و منکر فکري، اخالقی و مالی » قسط«

شَۀً فَعَلُواْ وَإِذَا( :بر زندگی آنان سایه گستر گردد یْهَا وَجَدْنَا قَالُواْ فَاحِ  آبَاءنَا عَلَ
هَ إِنَّ قُلْ بِهَا أَمَرَنَا للّهُوَا مُرُ الَ اللّ شَاء یَأْ حْ عْلَمُونَ الَ مَا اللّهِ عَلَى أَتَقُولُونَ بِالْفَ قُلْ أَمَرَ ، تَ

-و دقیقاً براي تأمین این منظور است که خداونـد مـی   1 )...َربِّی بِالْقِسْـطِ 

ضٍ لِیَاءأَوْ بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ( فرماید: عْ  وََینْهَـوْنَ  ِبـالْمَعْرُوفِ  یَأْمُرُونَ بَ
نِ   .2 )...الْمُنکَرِ عَ

دانیم که داعی الی اهللا باید خود متخلق به اخالق دینـی  و نیک می 
بداند؛  »سازي دیگر«را مقدم بر » سازي خود« و صفات حمیده باشد، و

به ویـژه   اما واقع بینانه و با دقت در چگونگی پیدایش و گسترش ادیان
زاي برخـی افـراد   ایم که بر خـالف بـاور آفـت   دین نامی اسالم، دریافته
چنـان کـه پیشـتر    -سازي و پرهیزگـار شـدن    ناآگاه دین ناشناس، خود

بـه دور از غلیانـات احسـاس    -زمانی محل اعتبـار اسـت کـه     -گذشت
شَ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ ( با ابتال و آزمایش مداوم همراه باشد: -مدارانه نَ یْءٍبِ  الْخَوفْ مِّ

                                                           
ایم (و از ایشان گویند: پدران خود را بر این کار دیدهدهند، میکافران) وقتی کاري زشت انجام می«( -1

دهد. آیا چیـزي  ست! بگو: خدا به کار زشـت فرمـان نمیکنیم) و خدا ما را بدان فرمان داده اپیروي می
 28(اعـراف/ ...»  دانید؟ بگو: پروردگارم به دادگري فرمان داده است،دهید کـه نمیرا به خـدا نسبت می

  )29 و
خوانند و از کار بد باز مردان و زنان مؤمن، دوستان و یاوران یکدیگرند. همدیگر را به کار نیک می« -2
  )71(توبه/...»  دارند،می
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صٍ وَالْجُوعِ نَقْ سِ األَمَوَالِ مِّنَ وَ شِّرِ وَالثَّمَرَاتِ وَاألنفُ نگاهی گذرا  1 )الصَّـابِرِینَ  وَبَ
هاي متعدد و غیـر قابـل انکـاري آشـنا     به تاریخ اسالم نیز ما را با نمونه

که بارزترین مورد مثال زدنی آن ماجراي یاسـر، سـمیه و عمـار     کندمی
y باشد.می  

کار مداوم یکایک مؤمنین اسـت و  » دعوت« و» تبلیغ«به اعتقاد ما  
  تعطیل ناشدنی؛ زیرا:

را از معـاییر مشـخص   » دعـوت «و » تبلیـغ «قرآن کریم انجام  - 1
 السَّاجِدونَ الرَّاکِعُونَ السَّائِحُونَ الْحَامِدُونَ الْعَابِدُونَ التَّائِبُونَ ( داند:مسلمانی می

ــرُونَ ــالْ اآلمِ ــاهُونَ مَعْرُوفِبِ ــنِ وَالنَّ ــرِ عَ ُظونَ الْمُنکَ ــافِ ــدُودِ وَالْحَ ــهِ لِحُ ــرِ اللّ شِّ  وَبَ
ـ « شـمارد: معیار سنجش ایمانش می rو معلـم آن  2 )الْمُـؤْمِِنینَ  أي ن رََم

 عْطِ، فـإن لـم یسـتَ   هِلسـانِ بِفَ عْطِسـتَ ده، فـإن لـم یَ  یَبِ رهُیِغَلیُفَ  راً،نکَم مُنکُمِ
  .3»یماناإل اضعفُ، و ذلک هِلبِقَبِفَ

                                                           
(و  هاو قطعاً شما را با برخی از (امور همچون) ترس و گرسنگی و زیان مالی و جانی و کمبود میوه« -1

  )155(بقره/ »ردباران را.کنیم، و مژده بده بمحصوالت) آزمایش می
، دسـتور  مؤمنان) توبه کننده، پرستنده، سپاسگزار، گردشگر، (براي درك عظمت خداوند)، نمازگزار«( -2

باشند. (اي پیامبر!) به مؤمنان مـژده بـده   دهنده به کار نیک، باز دارنده از کار بد و حافظ قوانین خدا می
  )112(توبه/ »(آنچه را که خارج از فهم کج اندیشان است.)

بـا   باید با زبان و بیان یک از شما که منکري را ببیند، باید عمالً در رفع آن بکوشد، و اگر نتواند، هر -3
تـرین  آن مقابله کند، و چنانچه نتواند باید دست کم قلباً از آن ناخشنود باشد، و (بدانید) که این ضـعیف 

 یمان ـ سنن ترمذي، کتاب الفتن)حد ایمان است. (صحیح مسلم، کتاب األ
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-مشمولین مکلف بـه تبلیـغ مـی    موم مسلمانان، مخاطبین وع - 2
.باشند

1  
نْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ تَأْمُرُونَ لِلنَّاسِ أُخْرِجَتْ أُمَّۀٍ خَیْرَ کُنتُمْ  ( تُؤْمِنُونَ الْمُنکَرِ عَنِ وَتَ  وَ
 ي خود، مکـرر مرتکـب  ، مسلمانانی که در طی حیات روزمره2 )...بِاللّـهِ 

گردنـد! امـا چـون خـود سـازي و      اشتباه و گناهان بزرگ و کوچک می
  تقواي مورد انتظار از مؤمنین، نسبی است:

هرکس مبتنی بر میزان تزکیه و آگاهی  ،3)...اسْـتَطَعْتُمْ  مَا اللَّهَ فَاتَّقُوا(
باشـد و در پـی بسـط و گسـترش برنامـه      » داعی الی اهللا«خویش باید 

  الهی.
از سوي کسـانی کـه بـه ارزش و     -عوت مهمل گذاشتن امر د - 3

 است که هم» کتمان ما انزل اهللا«از مصادیق  -اند اهمیت آن پی برده
کْتُمُونَ الَّذِینَ إِنَّ( و بندگان اوست: موجب لعن آفریدگار نَا مَا یَ یِّنَاتِ مِنَ أَنزَلْ  الْبَ

                                                           
البته به دلیل اهمیت بسیار زیاد موضوع، گروهی خاص و به طور مستمر باید زنـدگی خـود را وقـف     -1
 هُـمُ  وَأُوْلَئِکَ الْمُنکَرِ عَنِ وَیَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَأْمُرُونَ الْخَیْرِ إِلَى یَدْعُونَ أُمَّۀٌ مِّنکُمْ وَلْتَکُن (  کار کنند: این

  )104/عمرانآل( )  الْمُفْلِحُونَ
ام) کـه امـر بـه    اید (مادها آفریده شدهشما بهترین امتی هستید کـه براي فایـده رساندن به انسان« -2

 )110عمران/(آل...»  کنید و به خدا ایمان دارید،معروف و نهی از منکر می
  )16/(تغابن...»  پس به میزان توانتان از خدا بترسید و پرهیزگار باشید،« -3
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ى عْدِ مِن وَالْهُدَ ِئکَأُ الْکِتَابِ فِی لِلنَّاسِ بَیَّنَّاهُ مَا بَ نُهُمُ اللّهُ یَلعَنُهُمُ ولَ و  1)  اللَّـاعِنُونَ  وَیَلْعَ
هم بـاعــث واگــذاشتن آدمـی بــه خــویش و تسلــط اشــرار بــر      

 rقالـت: سـمعت رسـول اهللا     -رضی اهللا عنها- ۀـعن عائش« حیــات او:
 ابَجَسـتَ تدعوا فـال یُ  أنْ بلَقَ رِنکَن المُو نَهوا عَ وفِعرُـالمَروا بِیقول ـ مُ 

 .2»لکم
  

                                                           
ایم، پس از آن کـه آن را در کتـاب   گمان کسانی که دالیل روشن و هدایتی را که فرو فرستادهبی« -1

رسانند)، خدا و نفـرین  کنند (و به آگاهی مردم نمیایم، پنهان مینجیل) براي مردم بیان کرده(تورات و ا
  )159(بقره/ »کنند.کنندگان ایشان را نفرین می

شـنیدم کـه    rروایت شده است که فرمود: از رسول اهللا  -رضی اهللا عنها -از ام المؤمنین، عایشه  -2
(به خاطر سستی و عدم انجـام   کر کنید پیش از آن که دعا کنید وفرماید: امر به معروف و نهی از منمی

  وظیفه) دعاهایتان پذیرفته نشود. (ابن ماجه، کتاب الفتن)
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و پیـروان   -علـیهم السـالم   - در هیچ کجاي تاریخ دعوت انبیا - 4
راستینشان دیده نشده است که امر تبلیـغ و دعـوت بـه خـاطر فراهــم      

نتیجه بودن، ترك؛ و یا از بیم این که: مبـادا  نبودن شرایط و احتمال بی
»به دلیل آگاه شدن و عـدم پـذیرش، مسـتحق کیفـر اخـروي      » مدعو

اساس راهی نیسـت  ي این گمان بینار نهاده شود. زیرا بر پایهگردد!، ک
موجب سـقوط ابوجهـل و    -نعوذ باهللا-را  rجز این که حضرت رسول 

چاه خـواري دانسـت! چـون اگـر دعـوت       لهب و امثال آنان، به ژرفابو
 و» ابوجهــل «بـه  » ابوالحکم«گاه بود، هیچنمی r» منادي لالیمان«
  !شدبدل نمی» ابولهـب«به » عبدالعـزي«

را کـاري گرانسـنگ و فرهنـگ      »دعوت«و » تبلیغ«بر این اساس  
ي تمام آنات و لحظات زنـدگی  گیرنده بر ساز، عبادتی بس سترگ و در

-مؤمنین دانسته، تحقق جامعه دینی را در گرو پایبندي جدي به آن می
تمـام  یزالش  همتا و استعانت از ذات الدانیم، و به نام نامی آفریدگار بی

  توان خود را صرف این ارزشمندترین کار خواهیم کرد.  
در همین راستا و با ارشاد شهید بـزرگ و مؤسـس مکتـب، مرحـوم      

ــی  ــد مفت ــاك احم ــان،  ک ــام منتخــب ایش ــرآن«زاده، ن ــب ق ، را »مکت
ایم تا هم موجبات سامان یافتگی و تنظیم دعـوت را فـراهم   برگزیـــده

گرایی نشویم و خود  تحزب و انحصارگاه اسیر تنگناي آوریم و هم هیچ
 .1هاي کوشنده دینی ـ سراسر عالم ـ جدا ندانیمرا از جمعیت

                                                           
کاکـه گیـان! از   «فرمایـد:  در پاسخ به نامه یکی از هم مسیران می 10/10/70کاك احمد در تاریخ  -1

 ت گـردد و گروهـی بـه نـام فـالن شـخص      اوایل امر، نگرانیم از اینکه: کار من هم موجب تفرقه در ام
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» تسامح«موضع در قبال پیروان ادیان و مذاهب دیگر و بیان مسأله 
  »:تکثر«و

ارباب ادیان و پیروان مذاهب گوناگون و غیر معاند با اسالم، صـرف   
  باشند:عـی، قابـل احترام مینظر از هر گونه اعتبار و موقعیـت اجتما

قَبَائِلَ شُعُوباً وَجَعَلْنَاکُمْ وَأُنثَى ذَکَرٍ مِّن خَلَقْنَاکُم إِنَّا النَّاسُ أَیُّهَا یَا  ( نَّ لِتَعَارَفُوا وَ  إِ
نِ اللَّهُ یَنْهَاکُمُ لَا( و سزاوار یاري: ،1  )أَتْقَاکُمْ اللَّهِ عِندَ أَکْرَمَکُمْ  قَاتِلُوکُمْیُ لَمْ الَّذِینَ عَ

لَـْیهِمْ  وَتُْقسِـُطوا  تَبَـرُّوهُمْ  أَن دِیَـارِکُمْ  مِّـن  یُخْرِجُوکُم وَلَمْ الدِّینِ فِی  یُحِـبُّ  اللَّـهَ  إِنَّ إِ
و صرف عنوان مسلمانی منهاي عمل صالح و خـدمت بـه    2)  الْمُقْسِـطِینَ 

بشریت را موجب هیچ گونه امتیازي بـراي مسـلمان بـر غیـر مسـلمان      
سَ ( م:دانینمی کُمْ لَّیْ مَانِیِّ وَال بِأَمَانِیِّ هِ یُجْزَ سُوءاً یَعْمَلْ مَن الْکِتَابِ أَهْلِ أَ  یَجِدْ وَالَ بِ
اً اللّهِ دُونِ مِن لَهُ نٌ وَهُوَ أُنثَى أَوْ ذَکَرٍ مِن الصَّالِحَاتَ مِنَ یَعْمَلْ وَمَن  ، نَصِیراً وَالَ وَلِیّ  مُؤْمِ

ئِکَ نَّۀَ یَدْخُلُونَ فَأُوْلَ ظْلَمُونَ وَالَ الْجَ   .)3   نَقِیراً یُ
                                                                                                                           

اي سسهؤید، موجب گردید تا یک عنوان دینی شامل تمام امت را براي مآ(شخص کاك احمد) به وجود 
و همراهان، در صورت لزوم وصفی دال بر هم مسیري، بـه آن   پرورشی و آموزشی انتخاب کنم که خود

 »منسوب شویم.
ي گوناگون تقسیم کـردیم  هاها و قبیلهیدیم، و شما را به تیرهاي مردم! ما شما را از مرد و زنی آفر« -1

  )13(حجرات/» ترین شما نزد خداوند، پرهیزگارترین شماست.گمان گرامیتا همدیگر را بشناسید. بی
دارد از این که نیکی و بخشش کنید به کسانی که به سـبب دیـن بـا شـما     خداوند شما را باز نمی« -2

 »دارد.انـد. خداونـد نیکوکـاران را دوسـت مـی     از شـهر و دیارتـان بیـرون نرانـده    اند و شـما را  نجنگیده
  )8/ه(ممتحن

کس که عمل بدي انجـام   برتري و پاداش) نه به آرزوي شما و نه به آرزوي اهل کتاب است. هر«( -3
ي شود و کسی را جز خدا یار و یاور نخواهد یافـت. و کسـی کـه کارهـا    دهد، در برابر آن کیفر داده می
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امروزه به دلیل وجود وسایل ارتباط جمعی پیشرفته و تبـدیل شـدن   
، افکـار و آراي اندیشـمندان سراسـر    »ي کوچک جهانیدهکده«دنیا به 
ي تعامـل و  پاي بـه عرصـه   -اي بسیار جدي و گستردهبه گونه-جهان 

مقتدرانـه وارد ایـن میـدان     تضارب نهاده است؛ متفکرین اسـالمی نیـز  
ي جهانی و متناسب با اوضـاع و شـرایط   اند و تحت تأثیر این رابطهشده

هـاي متنـوعی از دیـن ارائـه     ها و برداشتکنونی جوامع مختلف، قرائت
مـن احـدث   «اند، که با تأمـل درمنابع دینی نه تنها آن را مصداق نموده

م، کـه بـا تأمــل در قـرآن     دانـی نمی 1»فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد
کریم و روش سلف صالح به خوبی به اصالـت و طبیعـی بـودن چنـین  

تبیـین ایـن    بـریم. اسـتاد، محمـدعلی طـه الـدره در     اي پی میپـدیـده
شِّرْ(ي خداوند: فرموده تَّبِعُـونَ  الْقَوْلَ یَسْتَمِعُونَ الَّذِینَ   عِبَادِ فَبَ ئِـکَ  أَْحسَـنَهُ  فَیَ لَ  أُوْ

ئِکَ اللَّهُ هَدَاهُمُ ینَالَّذِ وْلَ لُوا هُمْ وَأُ  اهللاُ رادَأ«نویســـد:  چنـین مـی   2) الْأَلْبَابِ أُوْ
ـ کونوا نَن یَأم نهُمِ  وَ نِحَسـ األ وَ ســنِ بـین الحَ  زونَمیــِّ ، یُی الـدینِ قاداً ِف

  .3»... ـلِفضَاأل وَ ــلِالفاضِ
                                                                                                                           

شوند، و کمتـرین  ، چنان کسانی داخل بهشت می-چه مرد و چه زن-شایسته انجام دهد و مؤمن باشد 
 )124و  123(نساء/ »شود.ستمی به ایشان نمی

 )هباشد. (رواه المسلم/کتاب االقضیکسی که در دین ما بدعت گذارد، کار او مردود می -1
دهنـد و از نیکـوترین و   ي سخنان گـوش فـرا مـی   همژده بده به بندگانم، آن کسانی که به هم«...  -2

 »کنند. آنان کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده و حقیقتاً خردمند هستند.زیباترین آنها پیروي می
  )18و  17(زمـر/

خداوند اراده کرده است که ایشان (مسلمانان) در دین اهل نقد و کاوش باشند و بتوانند میان خـوب   -3
  )399ص ، 12ال و واالتر تفاوت بگذارند. (تفسیر قرآن کریم، شیخ محمد علی طه الدره، ج خوبتر و وا و
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م بـا  گـذاری ي تمدن و فرهنگ اسالمی میهنگامی که پاي به حوزه
ها مذهب فقهی و کالمی موجـود و منسـوخ و تعـداد قابـل تـوجهی      ده

شـویم کـه خـود    هاي تصوف مواجـه مـی  هاي عرفانی و طریقتمشرب
باشـند. و هنگـام تأمـل در    می» تکثر«بارزترین شاهد اجتناب ناپذیري 

یابیم که جز معدودي نـادان،  رفتار پیروان این مذاهب با یکدیگر، در می
تکفیر نکرده، بلکه در کمـال   نها همدیگر را سب و لعن وهیچکدام نه ت

آنگاه که کتاب تـاریخ بشـر را    و اند.مسالمت در کنار هم زیسته تفاهم و
ـ زنیم و اوراق سیاه جورق می هـاي عقیـدتی و مـذهبی را    گ و جـدال ن

را در  هـا ي تمـام ایـن درگیـري   گمـان سرچشـمه  کنیم، بیمالحظه می
صار طلبی و خود خواهی برخی پیروان نـابخرد  نادانی، مطلق نگري، انح

هاي دیگران را تحمـل نکـرده،   یابیم؛ کسانی که اندیشهملل و نحل می
فضاي سالم ابراز و تعاطی افکـار را بـه میـدان نقـار و دشـمنی تبـدیل       

  .»ون ندیدند حقیقت ره افسانه زدندچ«ي حافظ: کنند! و به گفته می
-ها و اندیشهنتافتن استنباط و بر مطمئناً انحصار طلبی، خود مداري 

هاي دیگران چیزي جز عدول آشکار از بینش دینی نیسـت؛ از ایـن رو   
و همـه فرزانگـان و روشـنفکران     rخداوند حکیم و پیامبر بزرگـوار او  

تـرین  را مناسـب » غیر«ي تحمل روحیه و ایجاد »تساهل« و» تسامح«
ه طوري که قرآن کـریم  دانند. بوسیله براي پرهیز از این ناهنجاري می

لْنَـا ( حتی اختالفات بنیادین عقیدتی را با بیـان  قِّ  الْکِتَـابَ  إَِلیْـکَ  َوأَنزَ  بِـاْلحَ
یْهِ وَمُهَیْمِناً الْکِتَابِ مِنَ یَدَیْهِ بَیْنَ لِّمَا مُصَدِّقاً یْنَهُم فَاحْکُم عَلَ بِـعْ  وَالَ اللّـهُ  َأنـزَلَ  بِمَا بَ  تَتَّ
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قِّ مِنَ ءكَجَا عَمَّا أَهْوَاءهُمْ عَلْنَا لِکُلٍّ الْحَ وْ وَمِنْهَاجاً شِرْعَۀً مِنکُمْ جَ کُمْ اللّهُ شَاء وَلَ عَلَ  لَجَ
ۀً یَبْلُوَکُمْ وَلَکِن وَاحِدَةً أُمَّ  جَمِیعاً مَرْجِعُکُمْ اهللا إِلَى الخَیْرَاتِ فَاسْتَبِقُوا آتَاکُم مَا فِی لِّ

ئُکُم نَبِّ منـدان از  کند و بهـره احاله به آخرت می ،1  ) لِفُونَتَخْتَ فِیهِ کُنتُمْ بِمَا فَیُ
داند که در تالشند تا دشـمنی  نعمت دین و صابرین واقعی را کسانی می

لَا( ها را به دوستی تبدیل نمایند ۀُ تَسْتَوِي وَ لَا الْحَسَنَ ئَۀُ وَ عْ السَّیِّ  هِـیَ  بِالَّتِی ادْفَ
قَّاهَا وَمَا  ،  حَمِیمٌ وَلِیٌّ کَأَنَّهُ عَدَاوَةٌ وَبَیْنَهُ بَیْنَکَ الَّذِي فَإِذَا أَحْسَنُ  وَمَا صَبَرُوا الَّذِینَ إِلَّا یُلَ
ظٍّ ذُو إِلَّا یُلَقَّاهَا ظِیمٍ حَ   .2) عَ

سر اعتقاد و بـاور قلبـی و    و ما نه به عنوان اتخاذ یک تاکتیک که از
 گوییم: در فضاي تسـاهل و تسـامح،  ي یک تفکر راهبردي، میبه مثابه

ولیت اجتماعی و امکان گفتگو ئروح تعاون، کار جمعی، وحدت ملی، مس
میان افراد جامعه و مفاهمه سیاسی و تماس چهـره بـه چهـره و تبـادل     

                                                           
ي احکام و اخبار خود) مالزم حق و موافق و و بر تو (اي پیغمبر!) کتاب را نازل کردیم که (در همه« -1

یـان  هاسـت. پـس م  هاي پیشین (آسمانی) و شاهد (بر صحت) و حافظ (اصول مسائل) آنمصدق کتاب
آنان بر طبق چیزي داوري کن که خدا بر تو نازل کرده است. و به خاطر پیـروي از امیـال و آرزوهـاي    

تی از شما راهـی  ایشان، از حق و حقیقتی کـه براي تو آمده است روي مگردان. (اي مردم!) براي هر ملّ
ي شما را خواست همهدا میایم. اگر خ(جهت بیان احکام) قرار داده اي(براي رسیدن به حقایق) و برنامه

کرد و اما (خدا چنین نکرد) تا شما را در آنچه (از شرایع) به شما داده است بیازماید. پـس  تی واحد میملّ
-ها بشتابید، جملگی بازگشتتان به سوي خدا خواهد بود، و از آنچـه در آن اخـتالف مـی   به سوي نیکی

  )48(مائده/ »اید، آگاهتان خواهد کرد.کرده
ي نیکی و بدي یکسان نیست، (زشتی دیگران را) با زیباترین و بهترین روش پاسخ گـوي. نتیجـه  « -2

این کار، آن خواهد شد که کسی میان تو و او دشمنی بوده است، بناگاه همچون دوست صمیمی گردد. 
نـد  یابرسند مگر کسانی که داراي صبر و استقامت باشند. و بدان دست نمـی به این خوي پسندیده نمی

  )35و  34(فصلت/ »ي بزرگی (از ایمان و تقوا) داشته باشند.مگر کسانی که بهره
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ي آن مـورد چـالش و   آید، و در عرصهها فراهم میاندیشه ها وفرهنگ
دهـد و امکـان   گیرد و به زایـش و پـاالیش تـن مـی    می باز خوانی قرار
-نی را با توجه به الزامات و نیازهاي جامعه در خود مـی تحول و دگرگو

پروراند و همه افراد را براي کسب تجربیات و بسط نوآوري و مشـارکت  
هاي روابط انسـانی و مـدنی را   سازد و حوزهاجتماعی و فکري آماده می

نماید، فضاي جامعه را عقالنی، قـانونی و قابـل اعتمـاد    دچار تحول می
گـردد، همگـان   ین امنیت فـردي و اجتمـاعی مـی   کند و موجب تأممی

آورنـد،  فرصت آشنایی و ارزیابی آرا و افکـار مختلـف را بـه دسـت مـی     
ي دیـن، سیاسـت و   هـاي گونـاگون در عرصـه   ها و قرائتپذیرش تلقی

محیطی آزاد و سالم، آگاهانه دست  یابد و هرکس دراندیشه افزایش می
  زند.به گزینش می

به پایـان   rفرمایشی از حضرت رسول اکرم  سخن را در این باب با
  .1»فقٍرِیه بِلوا فِفأوغِ ین متینٌهذا الدّ نَّإ« بریم:می

  ـ فرهنگ:

فـرهنـگ و امور مرتبط با آن نیز از امهات مسـائلی اسـت کـه مـد      
و » فـر « ي فرهنـگ از نظـر لغــوي از دو بخـش  باشد. واژهنظر ما می

شـکوه، عظمـت و بزرگـیِ     به معنی» فر«تشکیل شده است. » هنگ«
باشد به معنـی قصـد   می» آهنگ«که مخفف » هنگ«ارزشمند است و 

                                                           
این دین استوار و کامل است، پس (بـراي اجتنـاب از مخـدوش کـردن آن، مـردم را) بـه نرمـی و         -1

 مهربانی بدان (بخوانید) و وارد کنید. (مسند امام احمد)
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یعنی: قصد شکوه کـردن و کمـال   » فرهنگ«کردن است؛ بدین ترتیب 
ي امـور غیراخالقـی و خرافـی و آلـوده بـه      این اسـاس همـه   یافتن. بر

باشند. شاهد ایـن مـدعا هـم ایـن     ي فرهنگ میجهالت، خارج از دایره
ایج میان مردم است که هنگام مواجهه با فردي بـی اخـالق یـا    سخن ر

 .کننـد براي آن استفاده مـی » بی فرهنگ«ي کاري ضد اخالقی از واژه
  گوید:فردوسی در تأیید این معنا می

  

  ياتو دادي مرا فرّ فرهنـگ و ر 
  

  تو باشی به هر نیک و بد رهنمـاي   
  

  

فرهنــگ را «گذشــته از معنــی لغــوي، اهــل نظــردر مقــام تعریــف، 
داننـد کـه بـه طـور     ها و آداب یک قوم میاي از عقاید، اندیشهمجموعه

بر اساس ایـن تعریـف   » ي او را در بر گرفته باشد.طبیعی حیات روزمره
که مقبول و مرسوم جامعه شناسان نیز هست، فرهنـگ قداسـت ذاتـی    

ی تواند امور ناپسند و منفمربوط به معنی لغوي خود را از دست داده، می
هاي پر کاربردي چـون:  را نیز شامل شود. و شاهد این گفته هم ترکیب

  است. ... و» فرهنگ ضد بشري« و» فرهنگ منحط«
فرآینـدي   -با توجـه بـه معنـی لغـوي آن    -و اما، از نظر ما فرهنگ  

 و مشـروع بـا   هاي بجـا درست و خواسته است متشکل از عقاید و افکار
  سه فایده و یک ویژگی به شرح زیر:

: آدمی را به سمت کمال و تعـالی و ترقـی سـوق داده، وي را از     اوالً
  سازد. انحطاط اخالقی و مدنی دور می
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-اعتماد به نفس و خویشتن باوري را نصیب فرد و جامعه مـی  :ثانیاً
  کند.و نابخردانه حفظ می کور کند و او را از اسارت در دام تقلید

: نسـان جهـت ورود فعاالنـه بـه     انگیزه الزم را براي ا آمادگی و ثالثاً
ها ایجـاد  تعامل بخردانه با ارباب دیگر فرهنگ ي حیات جهانی وعرصه
  کند. می
وار آحاد جامعه را در بر بگیـرد و حـاکم   با این ویژگی که: اقیانوس و

  بر روابط فردي و اجتماعی باشد.
پر واضح است که فرهنگ با مشخصات یاد شـده زمـانی در اعلـی     
یابد که منبع تأمین مصـالح آن، باورهـاي نـاب    تحقق می ي خودمرتبه

  هاي پرورده در دامن دین باشد. مسلم و اندیشه سنّتمأخوذ از کتاب، 
کرد بنابراین تمام آداب و عقاید بر گرفته از دین و یا آنچه که دست 

باشد و زنـدگی او را بـه سـمت کمـال،     بشر است و مورد تأیید دین می
-تلقی مـی » فرهنگ«کند، ي و معنوي هدایت میترقی و آسودگی ماد

شـماریم و سـزاوار نـام    کنیم و غیر آن را با هر نام و رنگی، جاهلیت می
ي دانیم. و به اعتقاد ما کار فرهنگـی دفـاع از مجموعـه   نمی» فرهنگ«

تالش براي حفـظ آن نیسـت، بلکـه آن را     آداب و رسوم قومی خاص و
تحقـق فوایـد مزبـور و زدودن    دامنه بـراي   کاري مقدس و کوششی پر

  انگاریم.  تمام آثار جهالت از افکار و عقاید و مناسبات مردم می
همـواره بـه   » هنر«و » ادب«از سویی غیر از اعتقادات دینی مردم،  

انـد.  مانند تجلی فرهنگ اقوام بشري مطرح بـوده ي بیعنوان دو عرصه
و هنـر   -التـذاذي آن  يچه از نوع التزامی و چه از گونه-زیرا در ادبیات 
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هــا، هــا، باورهــا، نگــرشآرزوهــا، آرمــان -بــا رویکردهــاي گونــاگون-
 تـوان دریافـت.  احساسات و عواطف فراگیر ملل مختلف را به خوبی می 

» هنـر «و » ادب«با توجه به این واقعیت ما هر آنچه را که تحت عنوان 
 شـود و گردد و موجب تعالی پندار، گفتار و کـردار آدمـی مـی   مطرح می

کنـد، بخشـی بـزرگ و    براي وي آرامش و انبسـاط خـاطر فـراهم مـی    
  نهیم.  دانیم و بدان ارج میارزشمند از فرهنگ می

  آزادي:

ترین مسائلی است که همواره بشـر بـراي آن اهمیـت    آزادي از مهم
قائل بوده و نسبت به آن حساسیت ورزیده است؛ تا جایی که بسیاري از 

ت انسان مساوي دانسته، سلب آن را هم منـافی  فرزانگان آن را با ماهی
نظر از دانند. به اعتقاد ما آزادي صرفانسانیت و هم منافی عقالنیت می

 -... مانند: آزادي حقوقی، فلسفی، بیـان، نظـر، و  -تقسیمات و انواع آن 
یک اصل اساسی و رکنی وزین در زندگی بشر است، چون: به معتقدات 

 الَ( بخشـد در برابر خداوند معنی و ارزش میانسان، اسالم او وبندگیش 
بَیَّنَ قَد الدِّینِ فِی إِکْرَاهَ نَ الرُّشْدُ تَّ غَیِّ مِ و  دین به هـیچ روي اجبـارگر   1 )...،الْ

 إِن أَرَأَیْـتُمْ  قَـوْمِ  یَا قَالَ ( فرماید:اکراه بردار نیست؛ حضرت نوح است که می
هِ مِّنْ رَحْمَۀً انِیوَآتَ رَّبِّیَ مِّن بَیِّنَۀٍ عَلَى کُنتُ تْ عِندِ کُمْ فَعُمِّیَ مُکُمُوهَا عَلَیْ ا وَأَنتُمْ أَنُلْزِ  لَهَ

                                                           
که هدایت و کمـال از گمراهـی و ضـالل مشـخص     اجبار و اکراهی در (پذیرش) دین نیست، چرا « -1

  )256بقره/( »... شده است،



 
 

   
  

  
  

37  
 

اند کـه حتـی ایمـان و    »فرعونیان«و البته که این فرعون و  1) کَـاِرهُونَ 
 فِرَْعـوْنُ  قَـالَ ( داننـد ي خویش مـی اراده مردم را منوط به اجازه و اعتقاد
هِ آمَنتُم بْـلَ  بِ  انــد کــه ابــراز عقیــده    »نمرودیــان «و  2)...کُـمْ لَ آذَنَ أَن قَ

» ابـراهیم « ابنـد و فرمـان بــه کشـتن و سـوختن   تنمی دیگـران را بر
تُلُوهُ قَالُوا أَن إِلَّا قَوْمِهِ جَوَابَ کَانَ فَمَا ( دهنـدمی وْ اقْ  النَّارِ مِنَ اللَّهُ فَأَنجَاهُ حَرِّقُوهُ أَ
آیَاتٍ ذَلِکَ فِی إِنَّ   .3) یُؤْمِنُونَ لِّقَوْمٍ لَ

تر قضیه توجه به چگونگی ایمـان آوردن  براي دریافت بهتر و عمیق 
ي آن با کیفیـت ایمـان   و مقایسه» ابوسفیان«و در رأس آنان » طُلَقاء«

  باشد.بسیار مفید می» شیخین«ي کرام به ویژه آوردن صحابه
  و آزادي ارزشمند است چون: 

                                                           
اي قوم من! به من بگویید اگر من دلیل روشنی از پروردگار داشته باشم و خداونـد از سـوي خـود    « -1

رحمتی (نبوت) به من عطا فرموده باشد و این رحمت الهی (به سبب غفلت خودتان) بر شما پنهان مانده 
-توانیم شما را به پذیرش آن وا داریم، در حالی که شما بدان مایل نیستید و انکـارش مـی  باشد، آیا می

  )28(هود/ »کنید؟
 (ي موسی و هارون) ایمان آوردید، پیش از آن که من به شما اجازه دهم؟ آیا به خدا  فرعون گفت:« -2

  )123(اعراف/...» 
ه (به یکدیگر) گفتند: او را بکشید یـا بسـوزانید!   اما پاسخ قوم (ابراهیم به) او جز این چیزي نبود ک« -3

پس (ایشان سرانجام او را به آتش انداختند و ما آتش را براي ابـراهیم سـرد و سـالم کـردیم و) او را از     
هایی (بر قدرت آتش رهانیدیم. در این (بی تأثیر کردن آتش، و رهانیدن ابراهیم از نیرنگ کافران) نشانه

  )24(عنکبوت/ ».خدا) براي مؤمنان است
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-گاه شخص عدالت خواه از آزادي بـی ي عدالت است و هیچالزمه 
نیاز نیست، زیرا عدالت به معنی ایفاي تمام حقوق انسانهاست، و آشکار 

  است که بزرگترین حق هر انسان برخورداري از آزادي است.
  چون: 

دانـیم، مـؤمنی   ي وجود تقوا و تواضع هر مؤمنی میآزادي را الزمه 
را در هـر حــال   که خاك فروتنی در چشم تفـرعن کـرده و خویشـتن    

در  و، نهــد خـرد جمعــی را ارج مـی  و  داندنیازمنـد یاري دیگـران می
. توجــه بـه   تالش است تا بستر مناسب بیان افکار و عقاید فـراهم آیـد  

-درك مسأله را بسیار آسان می 1)األَمْرِ فِی وَشَاوِرْهُمْ ...( مفهوم عمیق
  کند.
اي است حقیقت جـو  ه پویندهبه باور ما عقل نه انبانی از حقایق، بلک 

کنـد و  که در کار یافتن حقیقت همواره در آزمون است و گاه خطـا مـی  
زمانی اصابت. بدیهی است که مقتضاي در کار آمدن این ویژگی عقـل،  

آزادي ضامن « توان گفت که:است. پس با اطمینان می» آزادي «وجود 
دهـد تـا   ه مـی آري، آزادي است که به عقل اجاز». رد استماندگاري خ

خطاي روشمند خود را در بازار اربـاب اندیشـه عرضـه کنـد و از رونـق      
  برتري دهد.» گرفتن«را بر   »یافتن«نهراسد و » حق تحکمی«ظاهري 

و سخن آخر در این خصـوص کـه: تحـت هـیچ شـرایطی مفهـوم        
مقدس آزادي را به خاطر همراه بودن و یا در پی داشـتن آفـات خـاص    

گیریم. و معتقـدیم: آنجـا کـه آزادي    م و نادیده نمیکنیخود تخطئه نمی
                                                           

  )159عمران/(آل...»  در کارها با آنان مشورت و رایزنی کن،«...  -1
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شـود. بـراي   کامگی و قدرت انحصاري جایگزین می رخت بربندد، خود
هر انسان خردمندي آشکار است که استبداد و انحصار طلبی چه میـزان  
با روح دین و ترقی بشر در تعارض است و آفات آن چه سان بشریت را 

پرچمدار بزرگ آزادي و آزادمنشـی،  و این  !کشاندبه حضیض مذلت می
کامگی و ارج نهادن بـه آزادي   است که در نفی خود tعمربن خطاب 

  .1»حراراًمهاتُهم اَاُم تهُدَلَاسَ و قد وَم النّدتُستعبَإ تیمَ« فرماید:می
به نظر ما کسانی که از ترس پیامدهاي بعضـاً ناخوشـایند آزادي بـا     

انـد. مـا   ع، دانش، بیـنش و اراده ورزند، دچار ضعف موضآن مخالفت می
ي انسانی باید محلـی امـن بـراي    بنابر بینش قرآنی معتقدیم که: جامعه

ها باشد. و پـر واضـح   عرضه، تعامل و حتی تالقی افکار گوناگون انسان
ي ي آزادي اســت که ـ بـه گفتـه اسـت که تنـها در چنـیـن جامعــه

» اتبــاع احسـن  «و » الاسـتماع اقــو  «شهیـد، کاك فـاروق فرسـاد ـ    
شِّرْ.. .( یابد:موضوعیت می بَادِ فَبَ  2) ...أَحْسَنَهُ فَیَتَّبِعُونَ الْقَوْلَ یَسْتَمِعُونَ الَّذِینَ  عِ

 که یقیناً آن کـه فکـرش اسـتوارتر و سـودمندتر باشـد، همـواره واال و      
نَا( ماندگار خواهد بود: فْ لَا قُلْ   .3 )الْأَعْلَى أَنتَ إِنَّکَ تَخَ

                                                           
-کشید؟ در حالی که مادرانشان ایشان را آزاد به دنیا آوردهچگونه است که که مردم را به بندگی می -1

 اند!
یکـوترین و  دهنـد و از ن ي سخنان گـوش فـرا مـی   مژده بده به بندگانم، آن کسانی که به همه«...  -2

. »کنند. آنان کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده و حقیقتاً خردمند هستندزیباترین آنها پیروي می
  )18و  17(زمـر/

  )68(طـه/ »گفتیم: مترس! حتماً تو برتري.« -3
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ت:ملی  

ت و اهمیت آن، دو گونه است که در راسـتاي  تلقی ما از میهن و ملی
  هم قرار دارند:

1- ت اسالمی بوده، میهن ایشـان داراي  تمامی مسلمانان داراي ملی
هیچ گونه مرز جغرافیایی نیست. هر سرزمینی کـه در آن نـداي توحیـد    

باشـد.  ان مـی طنین افکن شود و حکم اهللا اجرا گردد از آنِ تمام مسلمان
-هاي قـومی و نـژادي را نمـی   مطابق این بینش به هیچ روي عصبیت

ي پایمـال کـردن حــق    پذیریم و آن را تحت هیچ شرایطی دست مایه
را کـه در نفـی تعصـب کـور      rکنیم و سخـن رهبر گرانقـدرمان  نمی

انصر اخاك ظالماً أو مظلوماً. فقال رجل: « قومی و نژادي فرموده است:
انصره اذا کان مظلوماً، أفرأیت إن کان ظالماً کیف أنصره؟  !یا رسول اهللا

ي گـوش جـان   آویـزه  1»ذلک نصره تحجُزُه أو تمنعُه عن الظلم فإنَّ قال:
-نمـی  »حمیّۀ جاهلیۀ«پرستی و ي نژادکنیم. و خویشتن را به ورطهمی

  افکنیم.  
مرحوم اقبال الهوري نیز مبتنی بر همین نگرش است کـه شـاهباز    
اش را اسیر قفس تنگ حد و مرزهاي جغرافیاي مرسـوم نکـرده،   شهاندی
  فرماید:می

                                                           
فرموده است:) برادرت را چه ظالم چه مظلـوم، یـاري ده؛ مـردي عـرض کـرد: اي       rکرم (پیامبر ا -1

دهم، اما وقتی ظالم باشد، چگونه او را یـاري دهـم؟!   ي خدا! هرگاه مظلوم باشد، او را یاري میفرستاده
صـحیح  ( همـان یـاري کـردن اوسـت.    حضرت فرمود: او را از ستم کردن دور کـن و مـانع شـو، ایـن     

 بخاري/کتاب االکراه)
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  ایـم ما که از قیـد وطـن بیگانـه  
  مــا  انیمچـین و ایـر   و حجاز از

  

  چون نگه نـور دو چشمیم و یکـیم   
  شبنـم یـک صبـح خنـدانیم مــا

  

  

ي خداوند بـه پراکنـده شـدن    از طرفی چون بنا به حکمت، اراده -2
 شُـُعوباً  وََجعَلَْنـاکُمْ  ...( ر در سراسر زمین تعلق گرفته اسـت هاي بشدسته
، صرف نظر از دین و مذهب، هر تیره و تبار و قبیله 1)... لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ

اي از زمین خدا سکنی گزیده، به عمران و آباد کـردنش اقـدام   در گوشه
م و مسـائل  به آنجا دلبستگی پیدا کرده است، عالقه بـه زاد بـو   کرده و

را امـري طبیعـی و    ...مربوط به آن همچون: فرهنـگ، زبـان، لبـاس و   
  .شماریممشروع می
قُ آیَاتِهِ وَمِنْ ( لْ نَتِکُمْ وَاخْتِلَافُ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ خَ لْـوَانُِکمْ  أَلْسِ  ذَلِـکَ  فِـی  إِنَّ وَأَ
آیَاتٍ   .2) لِّلْعَالِمِینَ لَ
ـ    اد و هتـک حرمـت بـه اقـوام     ت افـر و همچنان که تعرض بـه ملی

مسلمان و غیر مسلمان را کاري ناپسند و ضد دینی دانسته، مباهات بـه  
تی بخصوص و برتري طلبـی از رهگـذر آن را نیـز    خاطر انتساب به ملی

  دانیم.ناصواب می
ـ  رغم عدم اعتقاد به ملی گرایی افراطی، مسـأله علی  رد، و ي قـوم کُ

ـ   از این جهت که در بسی- کردستان را رد بـودن  اري از مواقـع از بـاب کُ
                                                           

اب راه هـدایت) سپاسـگزار   ما راه (هدایت و گمراهی) را به او (انسان) نشان دادیم چه او (بـا انتخـ  « -1
  .»باشد یا (با انتخاب ضاللت) بسیار ناسپاس باشد

ي شماست. ها و رنگهاها و زمین و مختلف بودن زبانهاي خدا، آفرینش آسماني نشانهو از زمره« -2
  )22. (روم/»گمان در آن دالئلی است براي فرزانگان و دانشورانبی
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دانیم، لـذا از هـر وسـیله و    مهم می -اند،مورد تحقیر و تهاجم واقع شده
ي روش مشروع و انسانی براي احقاق حقـوق و کسـب سـهم عادالنـه    

نعمت ایران زمـین و هـر جـاي     از خوان پر ي کرد،ت شریف و نژادهملّ
زاده، شـعار  احمد مفتیکنیم و به تأسی از مرحوم کاك دیگر استفاده می
را، » مبارزه براي رفع سـتم ملّـی، مـذهبی و طبقـاتی    «شعورین ایشان، 

نصب العین خویش قرار داده، مجدانه بخشـی از کـار و تـالش خـود را     
  کنیم. صرف تأمین و تثبیت این منظور می

  اقتصاد:

، از »قسـط «عدالت اجتماعی و تأمین حقوق مالی مردم بـر اسـاس    
باشد. قرآن کریم صراحتاً هدف از م ترین ابعاد عدالت میبارزترین و مه

در میـان مـردم   » قسط«ارسال رسل و انزال کتب و میزان را، برقراري 
نَا بِالْبَیِّنَاتِ رُسُلَنَا أَرْسَلْنَا لَقَدْ( داند:می یَقُـومَ  وَالِْمیـزَانَ  الْکِتَابَ مَعَهُمُ وَأَنزَلْ  النَّـاسُ  لِ

طِ عُ شَدِیدٌ بَأْسٌ فِیهِ الْحَدِیدَ نَاوَأَنزَلْ بِالْقِسْ عْلَمَ لِلنَّاسِ وَمَنَافِ لِیَ هُ مَن اللَّهُ وَ هُ یَنصُرُ  وَرُسُلَ
بِ یْ غَ چنانکه از آیات متعدد قرآنی هم» قسط«واژه  1 ) عَزِیـزٌ  قَوِيٌّ اللَّهَ إِنَّ بِالْ
ـ ( گیرد:آید تمامی ابعاد زندگی مادي و معنوي بشر را در بر میمی بر  لْقُ

                                                           
هـا و مـوازین   ایم، و با کتابئل متقن و معجزات روشن روانه کردهما پیغمبران خود را همراه با دال« -1

ایـم کـه داراي   ایم تا مردم دادگرانه رفتار کنند. و آهن را پدیـد آورده (شناسایی حق و باطل) نازل نموده
هاي فراوانی براي مردم است. هدف این است که خداوند بداند (براي بندگان آشـکار  نیروي زیاد و سود

کننـد، خداونـد ي نهـان (از دیدگان مـردم) یـاري میسانی او و فـرستادگانش را بـه گـونـهشود) چه ک
  )25(حدید/ »نیرومنـد و چیــره است.
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طِ رَبِّی أَمَرَ مَا الدِّینَ لَهُ مُخْلِصِینَ وَادْعُوهُ مَسْجِدٍ کُلِّ عِندَ وُجُوهَکُمْ وَأَقِیمُواْ بِالْقِسْ  کَ
  .1 )تَعُودُونَ بَدَأَکُمْ
خداوند حکیم پرداختن به مسائل مالی و اقتصادي را به دو دلیـل و   

یـک دلیـل آن    با زیر ساختی واحد، فراوان مورد توجه قـرار داده اسـت:  
تواند به عنوان یکی است که عدم تنظیم روابط مالی و نابسامانی آن می
این  مطرح شود، و از هااز ابواب فراخ نفوذ شیطان به قلب و جان انسان

ي ایمـان بـه حضـیض کفـر     تواند آدمی را از قلـه طریق نیز شیطان می
د و چه آنان ان»ي فقرفتنه«بکشاند، چه آنان که مظلوم واقع شده، اسیر 

ي فتنـه «انـد و اسـیر   وار امکانات عامه را در اختیار خـود گرفتهکه قارون

                                                           
ي و) این (است) که در هر عبـادتی رو بگو: پروردگارم مرا به دادگري فرمان داده است، و (دستور ا« -1

صادقانه بپرستید. خداونــد همانگونــه کـه شـما را در     به خدا آورید و از وي مخلصانه اطاعت نمایید و 
-مـی  کنــد و بـه سـوي او) بـر    آغـاز آفریـده اسـت (به همان سادگـی پس از مـرگ شما را زنـده می

  )29(اعراف/ .»گردید
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جَ( .1»غنی نَا لَیْتَ یَا الدُّنیَا الْحَیَاةَ یُرِیدُونَ الَّذِینَ قَالَ زِینَتِهِ فِی قَوْمِهِ عَلَى فَخَرَ لَ لَ ثْ  مِ
ظٍّ لَذُو إِنَّهُ قَارُونُ أُوتِیَ مَا ظِیمٍ حَ    .2) عَ

هـاي  هاي فردي و ناهنجارياز کج رفتاري بسیاريهی است که بدی
  نابسامانی آن دارد. اجتماعی ریشه در اقتصاد بیمار یک جامعه و

 انسان به عنوان موجودي سرشته از جسم و جان، دلیل دیگر اینکه: 
براي طی مسیر کمال نیازمند تأمین مطالبات مشروع مـادي و معنـوي   

بینش اسالمی پرداختن بـه معنویـات بـراي     با وجود این که در است و
چون برآوردن نیازهاي مـادي   اما باشد،و مهمتر می انسان مؤمن واالتر
جهت شکوفا شـدن اسـتعدادهایش بـراي     الزم در وي ابزاري مناسب و

نـه تنهـا مهمـل و نادیـده انگاشـته       دست یافتن به کمال انسانی است،
ند بـدان تصـریح گردیـده    ي گرامی خداونشده، بلکه در جاي جاي نامه

غِ( است: هُ آتَاكَ فِیمَا وَابْتَ ةَ الدَّارَ اللَّ آخِرَ یَا  مِـنَ  َنصِـیبَکَ  تَـنسَ  وَلَا الْ و  3)...الـدُّنْ
                                                           

کان یقول اللهم انی اعوذ بک من الکسل و الهرم و المأثَم  rأنَّ النبیّ  -رضی اهللا عنها-عن عائشۀ « -1
َرم و من فتنۀ القبر و عذاب القبر و من فتنۀ النار و عذاب النار و من شرفتنۀ الغنی و اعوذ بک من و المغ

فرمـود:  مـی  rاز حضرت عایشه نقل شده است که پیـامبر  [ (بخاري/کتاب الدعوات) »فتنۀ الفقـر و... 
ي غیر قابل پرداخت و فتنه برم از تنبلی و پیري (بد فرجام) و گناه و دینخداوندا همانا من به تو پناه می

 ي فقر وبرم به تو از فتنهنیازي، و پناه میي بیي آتش و عذاب آن و از شر فتنهقبر و عذاب آن و فتنه
...[ 
(قارون) با تمام زینت خود، در برابر قوم خویش نمایان گردید؛ آنان که خواهان زندگی دنیا بودنـد،  « -2

ي داشتیم، (او) واقعاً داراي بهرهه قارون داده شده است، ما هم میگفتند: اي کاش! همان چیزهایی که ب
  )79(قصص/ »سترگ است. شانسبزرگ و 

ي خود از دنیـا را فرامـوش   ي آنچه خدا به تو داده است، سراي آخرت را بجوي و بهرهو به وسیله« -3
  )77(قصص/...»  مکن،
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فرمـوده   را همـراه و همسـنگ، ذکـر   ةو زکا ةي اداي صالمکرر مسأله
ةَ وَأَقِیمُواْ( است:  وَالْمُؤْمِنُـونَ ( ،1 )اکِعِینَالـرَّ  مَـعَ  وَارْکَعُواْ الزَّکَاةَ وَآتُواْ الصَّالَ

ضٍ أَوْلِیَاء بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ عْ  وَیُقِیمُـونَ  الْمُنکَـرِ  عَـنِ  وَیَنَْهـوْنَ  بِالْمَعْرُوفِ یَأْمُرُونَ بَ
هُ اللّهَ وَیُطِیعُونَ الزَّکَاةَ وَیُؤْتُونَ الصَّالَةَ کَ وَرَسُولَ لَِئ  عَزِیزٌ هَاللّ إِنَّ اللّهُ سَیَرْحَمُهُمُ أُوْ
  .2) حَکِیمٌ
ي آن و خطوط کلی ترسـیم شـده   3اساس روش اقتصادي اسالم بر 

  :-مکانی قابل اجرا و استفاده است  تمامی ظروف زمانی و که در -
هر آنچه که در عالم به کسوت وجود آمده اسـت ملـک خداونـد     -1
 اْلمُلْـکِ  الِـکَ مَ اللَّهُمَّ قُلِ( و احدي در مالکیت مطلق، انباز او نیست: باشدمی

                                                           
(بقره /  »نماز گزاران (به صورت جماعت) نماز بخوانید.پا دارید و زکات را بپردازید و با  و نماز را بر« -1

43(  
خوانند و از مردان و زنان مؤمن، برخی دوستان و یاوران برخی دیگرند. همدیگر را به کار نیک می« -2

پردازنـد، و از خـدا و پیغمبـرش    گزارنـد، و زکـات را مـی   دارند، و نماز را چنان که باید میکار بد باز می
گرداند. خداوند توانا و حکیم کنند. خداوند به زودي ایشان را مشمول رحمت خویش میمیفرمانبرداري 

  )71. (توبه/»است
باشد، به ایـن معنـی کـه    متفاوت می» علم اقتصاد«اسالم داراي روش خاص اقتصادي است که با  -3

ط مـالی افـراد و   اسالم داراي راهکاري است که بر اساس عدالت اجتماعی قادر به تنظیم مسائل و رواب
باشد. در حالی که علم اقتصاد عبارت است از: بررسی مسائل مـالی بـا مـوازین علمـی، و     اجتماعات می

بدون کمترین توجه به عدالت اجتماعی و مراعات حقوق انسانی. به دیگر عبارت، دست آوردهـاي علـم   
ـ   » مـذهب اقتصـادي  «ه عنـوان  اقتصاد ذاتاً داراي بار ارزشی نیست، بلکه چگونگی استفاده از آن کـه ب

  دهد.گذاري قرار میشود، آن را در معرض ارزشمطرح می
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شَاء مَن الْمُلْکَ تُؤْتِی تَنزِعُ تَ شَاء مِمَّن الْمُلْکَ وَ تُعِزُّ تَ شَاء مَن وَ شَاء مَن وَتُذِلُّ تَ  بَِیـدِكَ  تَ
  .1 )قَدِیرٌ شَیْءٍ کُلِّ عَلَىَ إِنَّکَ الْخَیْرُ
ي مردم آفریده شده اسـت و  ـ تمام نعم موجود در زمین براي همه2

 و محـق بـه اسـتفاده از آن    عقاید و باورها، مجـاز  نظر ازهمگان صرف
ــتند: ــأَرْضَ( هس ــعَهَا وَالْ ضَ ــامِ وَ ــوَ( ،2 )لِلْأَنَ ــذِي هُ ــقَ الَّ لَ ــم خَ ــا لَکُ ــی مَّ  األَرْضِ فِ

  .3)...جَمِیعاً
ـ فراهم آوردن امکان رشد اقتصادي تنها براي بخشـی از افـراد و   3

ع، تجاوز به حـق  انحصار ثروت در دست طبقه یا طبقاتی خاص از اجتما
ي ناخوشـایند آن سـوق دادن   شود، که نتیجـه خدا و مردم محسوب می

ي ناپسـند و  جامعه به سمت طبقاتی شدن است و مصـداق بـارز پدیـده   
 و منافی روح قرآن کریم. 4)الْأَغْنِیَاء بَیْنَ دُولَۀً(مخرب 

اندوختن و مهمل گذاشتن ثروت، به عبارت دیگر خـارج کـردن    -4 
دار گردش صحیح و مفید که موجب تولید و اشتغال و تقویت ثروت از م

بَ یَکْنِزُونَ وَالَّذِینَ... ( باشد:ي مالی جامعه است، حرام میبنیه  وَالْفِضَّۀَ الذَّهَ
                                                           

 کـه  بخشی و از هـر که را بخواهی حکومت و دارایی می بگو پروردگار! اي همه چیز از آن تو! هر« -1
کـس را بخـواهی خـوار     دهی و هرت و قدرت میکس را بخواهی عزّ گیري، و هربخواهی باز پس می

  )26عمران/(آل .»گمان تو بر همه چیز توانایییر در دست تو است و بیداري، خمی
  )10. (الرحمن/»ها آفریده استي) انسانخداوند زمین را براي (زندگی و استفاده« -2
  )29(بقره/ .»هاي روي زمین را براي شما آفریدي موجودات و پدیدهخدا آن کسی است که همه« -3
ا َیکُونَ دُ...( -4 لَ َیاء مِنکُمْکَیْ  نِ غْ یْنَ اْلأَ ... تا مال و ثروت تنها در میان اشخاص غنی و ثروتمند شما « ) ...ولَۀً بَ

  )7(حشر/...».  دست بدست نگردد (و نیازمندان از آن محروم نشوند)
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شِّرْهُم اللّهِ سَبِیلِ فِی یُنفِقُونَهَا وَالَ لِیمٍ بِعَذَابٍ فَبَ  مَجَهَـنَّ  نَـارِ  فِـی  عَلَیْهَا یُحْمَى یَوْمَ  .   أَ
ى وَ ُظهُورُهُمْ وَجُنوبُهُمْ جِبَاهُهُمْ بِهَا فَتُکْ  کُنـتُمْ  مَـا  فَـذُوُقواْ  ألَنفُسِکُمْ کَنَزْتُمْ مَا هَذَا وَ
  .1) تَکْنِزُونَ

مالکیت نسبی فردي امري است معقول که موجب ایجاد انگیـزه   -5
براي تالش و کوشش بیشتر در جهت عمران و تولیـد و تسـهیل امـور    

شود، و دین نیز آن را تا زمانی کـه حقـوق اجتمـاعی را    میزندگی بشر 
 آیات متعددي ناظر بر ایـن مسـأله اسـت:    داند.مخدوش نکند معتبر می

ؤُوسُ فَلَکُمْ تُبْتُمْ وَإِن ...( ،2)...بِهَا وَتُزَکِّیهِم تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَۀً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ(  رُ
ظْلِمُونَ الَ أَمْوَالِکُمْ ظْلَمُونَ الَوَ تَ   .3)  تُ

در روش اقتصادي اسالم انسـان موجـودي اسـت ارزشـمند کـه       -6
تولید و ثروت به خاطر خدمت به مصالح او ارزش و اهمیت یافته اسـت،  

را  هاي اقتصادي که میزان و نوع کاراز این رو برخالف بسیاري از نظام
تـالش   کـار و  به دانند، نه تنهامندي انسان از ثروت میتنها معیار بهره

نهد، بلکه در کنار آن از نیازهاي طبیعی بشر نیز غافل نیسـت، و  ارج می
» تکافل اجتماعی«اساس اصل  رنظر از نوع شغل و میزان کار، بـصرف

                                                           
رسانند، آنان را به عذاب بس و کسانی که طال و نقره را اندوخته و آن را در راه خدا به مصرف نمی« -1

-هـا و پشـت  شود و پیشانیها در آتش دوزخ تافته میو بسیار دردناکی مژده بده! روزي این سکه بزرگ
شود: این همان چیـزي اسـت کـه بـراي خویشـتن      بدیشان گفته می گردد وهاي ایشان با آنها داغ می

  )35و  34/. (توبه»اندوختیدي آن چیزي را که میکردید، پس اینک بچشید مزهاندوخته می
 )103(توبه/» ... از اموال آنان زکات بگیر تا بدین وسیله ایشان را پاك داري« -2
» بینیـد. کنید و نـه سـتم مـی   هایتان از آنِ شماست، نه ستم میو اگر توبه کردید، اصل سرمایه... « -3

 )279(بقره/
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ها را در برخورداري و استفاده از امتیازات بنیـادین زنـدگی   ي انسانهمه
کن، داند. با چنـین بینشـی اسـت کـه مسـائلی چـون: مسـ       مساوي می

امنیت معیشت بـر   خوراك، پوشاك، تحصیل، و هر آنچه که به تأمین و
و عدالت اجتمـاعی در   !گردد دیگر معضل الینحل تلقی نخواهد شدمی

  حد یک آرزوي دست نیافتنی باقی نخواهد ماند.

  سیاست:

ي آن بـه خـوبی در   با نگاهی به جهان امروز و نیروهاي اداره کننده
ي مدیران سیاسـی جوامـع و   استفاده هاي موردیابیم که: هم سیستممی

در قالـب   ي نـاظران و مخالفـان آنـان،   هاي مـورد اسـتفاده  هم سیستم
هاي منظم است که، نمود و قابلیت اجرا یافته اسـت.  احزاب و مجموعه

بـه دلیـل تحـوالت فـراوان روابـط اجتمـاعی و       - امروزه در تمامی دنیا
کمترین زمان  اي خوب یا بد درآساي افکار، باورها و پسنده هجوم سیل
، هیچ -و پشتیبانی مالی و سیاسی و نظامیگیري از انواع تبلیغ و با بهره

ي قـادر بـه ادامـه    -چنان که باید-فکري بدون برخورداري از دو عامل 
  حیات و تأثیرگذاري نخواهد بود: 

اي هماهنگ و قـوي کـه هـم بتوانـد در هنگـام      وجود مجموعه -1
ها و واقع شدن شرایط سخت حمایتش کند و هـم بـه   نمواجهه با بحرا

  عنوان جلوداري مطمئن راه را براي حرکت و گسترش آن هموار سازد.
-ي آن تا بتواند در میان خیل بـی ـ مطرح کردن مستمر و گسترده2

  شمار افکار و عقاید ماندگار و مؤثر بماند.
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ـ   ن گرانقـدر  واضح است که اندیشه و آرمان ما بر گرفته از تعالیم دی
 دِینَکُمْ لَکُمْ أَکْمَلْتُ الْیَوْمَ.. .( اسالم است؛ این دین به دلیل کمال ذاتی خود

تْمَمْتُ ضِیتُ نِعْمَتِی عَلَیْکُمْ وَأَ رَ ي کامل و این که برنامه 1)...،دِیناً اإلِسْالَمَ لَکُمُ وَ
دهـد.  ي ابعاد زندگی او را تحت الشعاع قرار مـی زندگی بشر است، همه

» سیاسـت «اي است به نام یکی از ابعاد یا وجوه مهم زندگی بشر مقوله
 -مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم    -ي افراد جامعه که در معنی مصطلح همه

صـرف   ي خـود را گیر آن هستند و اوقات زیـادي از زنـدگی روزمـره   در
  کنند.پرداختن به آن می

بـه   -شاید این پرسش به ذهن خطور کند که اسالم را با سیاسـت   
ي تواند چون دیگران وارد معرکـه مگر مؤمن می ؟!چه کار - معنی رایج
دانیم مسائلی که در سیاست بدان پرداختـه  چنان که می ؟!سیاست شود

شود جدا از مسـائل مربـوط بـه انسـان و جوامـع انسـانی نیسـت و        می
که در بخشی از کـار خـود تنهـا بـه     -سیاستمداران همچون فیلسوفان 

باشند و در مورد کم و کیف کرات دور نمی -پردازند،میمسائل انتزاعی 
کننـد. بـا ایـن وجـود هنگـام بـه کـار بـردن نـام          و نزدیک بحث نمی

هـاي  ها و ایجـاد حساسـیت  و اشتغال به آن با ابراز مخالفت» سیاست«
به ناپسند بـودن   ت این امرعلّ شویم! باید دانست که آیازیادي روبرو می

-به چگونگی پرداختن به آن مربـوط مـی   دد یاگرذات دیپلماسی بر می
  شود؟ 

                                                           
و اسالم را بـه امروز (احکام) دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم « -1

 )3(مائده/ ...» عنــوان آیین خـدا پسنـد براي شما برگزیـدم
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بـه کـار بسـتن تـدبیر و     پرداختن به سیاسـت بـه عنـوان     از نظر ما 
نه تنها کمترین اشکالی ندارد بلکـه بـه عنـوان     حکمت در پیشبرد امور
ي پــر ي فــرد و جامعــه و مانــدگاري در صــحنهابــزاري در جهــت اداره

اعی کاري است بسیار ضروري و ي روابط پیچیده و بغرنج اجتممخاطره
ي طی طریـق  ناپذیر، خسارتی به مثابه پرهیز از آن خسارتی است جبران

ةِ  فِـی  فَهُـوَ  َأعْمَـى  هَـِذهِ  فِـی  کَانَ وَمَن(آگاه  آدمی کور و نا ضَـلُّ  أَعْمَـى  اآلِخـرَ أَ  وَ
  . 1)سَبِیالً
ما خود واقف به این هستیم که طالبان مسند قدرت و رتبت تحـت   

کنند و براي رسـیدن بـه اهـداف خـویش از هـر      دین عمل نمیضوابط 
جوینـد و پایمـال شـدن    سود می -مشروع یا نامشروع-ي ممکن وسیله

امـا   !کنداي نمیها خاطر خاطیشان را دچار کمترین دغدغهحقوق انسان
این واقیت تلخ نباید موجب شود که مـؤمنین مـدعی اصـالح، منـزوي     

اگر ما مـدعی آگـاهی    !تعهدي پناه برندیشده، به خلوت امن اعتزال و ب
تـوانیم مـردم را در   از دین خدا و دعـوت و تبلیـغ هسـتیم چگونـه مـی     

رویارویی با مسائل مهـم حیاتشـان تنهـا گذاشـته، آنـان را از ارشـادات       
سیاست دینی محروم کنیم. نقـل سـخن منظـوم مرحـوم کـاك احمـد       

ا هـر آن کـه   ، تـ »بشارت«ي است براي اهل »اشارت«زاده چون مفتی
  ببرد:» سعادتی«است » ارادت«اهل 
  

                                                           
(چـرا کـه    تر خواهد بود.و هرکس در این (جهان) کور (دل و گمراه) باشد، در آخرت کورتر و گمراه -1

 ي زندگی دنیوي او است.)خروي انسان، درخت روییده از دانهوجود اُ
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كــه مـه تـوردملـي لـه حاستـي مــه سئو  
  

  
  مه خـونـه، مـهتاريبــه گـــم  ره، مـهتــو  

  

خو وه تي صهوهشاردنـه به خـوكـي تـو  
  

  
  ونــه تـر   زالَ بـي ق نه ئهو ناحــهقحــه  

  

ت تيـَن دلـَچـوكــه  لَويـَردم كه مـه ريي  
  

  
  جاتيـان له شهنـه بورولَهه يدهنـه  ي؟!ي  

  

ـ چ ده» قم فأنذر«   !يكــه چ ده و، تــو ـيلَ
  

  
  ؟!يگـهئـه مـانيلَوعنــاي موسوا لــه مـه  

  

  ي تـو گــه ي، رييرهبـه ش: خـوله وه زياد
  

  
  پير ئــهشهــي بهلَص، نهش گري بـــريتو  

  

  نـــه دي ير رگـــه وه ئـهو شيـَئاخــر ئـه
  

  
  ي هــهــوهتاقــه شيمــوان بـو نــــه ژي  

  

  نبــاز فسي فــه نـه بـيريشـت هـهتهخـه
  

  
  ت نهخـوهلَكه ،زانــيســاز كــي كردبي:  

  

»بپـاريـَ» خـور لـه بـه زي»خـو ـويسي«  
  

  
  ســـي ختـــان بي ـوب ،وـــمي زالَرله شـه  

  

له ده، نچوسته زمـان به«گري شهس گو«  
  

  
ـ نيــه مــه     راننـــي نـگــــه  تيـهردم خلَ

  

  پـــاك يــدان دلَبكـه مـه وم ركهگيـانــه
  

  
  بــاك  تبينه» ز له خوداهي س لـه توده«  

  

كا بكـه قـالَ لَتي خهك خـزمـهلـه ته خـو  
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  ران به نـه لــه قـــــالَ   نگهنه له زيندان   
  

ـ بـهزاي خــوايـه مـههكـه ر   استـت لـه دلَ
  

  
ـ قـه ك بـاره نــه  ويكت ئـهلَيري خهخه     الَ

  

اســه جنيـَبـا چــه نارنبــــه  ـوت پــي  
  

  
  نده پ ليزان چهكي نهلَش خهنير چههه  

  

  ررهو زهنــج هويــه ر كـه » انلَسوهر« كوه
  

  
  ـت بلَپييهلَـت، بـه كهـن: شيرگـهك جادو  

  

  سـن وهري عومـرت ئــه فتهي دهمهو دهئه
  

  
  سنس نه كـهمـي ناكـهويـاي دهنه به هه  

  

هيفـريــات نـاگــــا هو هيچكــه وـچـي  
  

  
  ت ئهخـوميسـاوت الي خــوا  و، حـهـتني  

  

  

تحت اراده و مطابق خواسـت   تحوالت سریع اجتماعی هیچگاه الزاماً
آسـوده در سـاحل امـن     ما نیست، لذا سـر در الك خـود فـرو بـردن و    

باشد، که هم موجب تضعیف دین سودمند نمی نشستن نه تنها صحیح و
محاسبات اجتماعی و سیاسی خواهد بـود   خارج کردن مؤمنان از مدار و

 کنـد؛ شـب  و هم فضاي مناسبی براي بازیگري شب پرگـان مهیـا مـی   
ت و حقوق اجتمـاعی مـردم، زر   پرگانی که در کسوت دفاع از دین و ملی
نمایند و موجبات مسخ خالص می ناخالص خود را در غیاب مهر فروزان،

  کنند! را فراهم می هادین و وارونه شدن ارزش
براین ما به عنـوان جمعـی از مسـلمانان منتسـب بـه نـام بـزرگ        بنا
-به آگاهی از اوضاع جامعـه مـی  خود را مؤظف و ملزم » مکتب قرآن«
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ادي خـویش عمـل   ي ارشـ دانیم، تا بدین وسیله هم بتوانیم بـه وظیفـه  
بـه رونـد فـعالیتمــان     -خـواه نـاخواه  -هایی کـه  کنیم و هم در رخداد

؛ زیــرا صحــت   1شـود، نقشی شایسته و بایسته ایفـا کنیممـربـوط می
 الَ اللّـهَ  إِنَّ ... ( یـد: فرماایم کـه مـی  سخن خـداونـد را به جان دریـافتـه

َغیِّرُ َغیِّرُواْ حَتَّى بِقَوْمٍ مَا یُ نْفُسِهِمْ مَا یُ   .2)...بِأَ
و به خواست خداوند همیشه هشیار خواهیم بود تا چون دنیاپرسـتان  

احراز پایگاه اجتمـاعی، خـود را درگیـر     قدرت طلب، براي فریب مردم و
یم. بـه دیگـر سـخن،    نکن» سیاست بازي«و » سیاست بازان«ي معرکه
-ي زیر مـی گانه ي ما در امور سیاسی منوط به تحقق شرایط سهمداخله
  باشد:
  ـ تکلیف دانستن  1
  مردم بودن ـ به مصلحت دین و2
ت، توان و آگاهی3  ـ داشتن اهلی  

  والسالم علي من اتبع اهلدي
  مكتب قرآن كردستان

                                                           
جتماعی، مانند تالش بـراي اسـتیفاي حقـوق صـنفی، داراي ماهیـت      هاي اطبعاً بسیاري از فعالیت -1

سیاسی نیستند، اما گاهی به دلیل در هم تنیدگی شدید قضایاي مختلف اجتماعی، رنگ سیاسی به خود 
گیرند. اعتقاد ما بر این است که تالش براي تأمین حقوق شهروندي هر فرد از افراد جامعه به هـیچ  می

 باشد.و بستن پیرایه سیاست به آن صرفاً ناشی از کج فهمی یا سوء نظر میوجه کاري سیاسی نبوده 
ن کـه آنـان خـود احـوال     دهـد. مگـر ایـ   تـی را تغییـر نمـی   خداوند حال و روز هـیچ قـوم و ملّ  «...  -2

 )11(رعد/...»  شان را تغییر دهند،(ناخوشایند)
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بر هیچ مؤمن خردمندي پوشیده نیسـت کـه: ذلـت امـت     

هـاي  اسالمی، ضعیف شدن و حتی از میان رفـتن اندیشـه  
دینی، رواج و رونق روز افزون باورهاي غیر اسالمی و ضد 
دینی، خود بـاختگی مسـلمانان و فراگیـر شـدن باورهـاي      

اعتقادي نسل نـوین و سرگشـتگی   گرایی و بیخرافی، پوچ
خره به قول د اخالقی و اجتماعی و باألآنان، افزایش مفاس

از میان رفتن قبح منکرات و خوي « مرحوم استاد مودودي
 ، پیامد نامبارك غفلـت اهـل دیـن از   »کردن مردم به آنها

باشـد. مـا معتقـدیم کـه     و ترك دعوت به آن مـی » دین«
ـ به عنوان یک مکتب واقع گرا و آرمان خواه، و » اسالم«

بـه میـان مـردم بـرده شـود و       -باید -اي کارآمد با برنامه
با ماهیت امحاي هر نوع فحشا و منکـر فکـري،   » قسط«

 وَإِذَا ( :اخالقی و مالی بر زندگی آنان سـایه گسـتر گـردد   
شَۀً فَعَلُواْ نَا وَاللّهُ آبَاءنَا عَلَیْهَا وَجَدْنَا قَالُواْ فَاحِ  الَ الّلـهَ  إِنَّ قُـلْ  بِهَا أَمَرَ
َشاء یَأْمُرُ تَقُولُونَ بِالْفَحْ عْلَمُونَ الَ مَا اللّهِ عَلَى أَ طِ، تَ مَرَ رَبِّی بِالِْقسْ  ...قُلْ أَ
     و دقیقــاً بــراي تــأمین ایــن منظــور اســت کــه خداونــد   )
مِنُونَ ( فرماید:می  یَـأْمُرُونَ  بَعْـضٍ  أَوْلِیَاء بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْ

لْمَعْرُوفِ نْهَوْ بِا   . ) ...الْمُنکَرِ عَنِ نَوَیَ
  


