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   کنم بازنامه کی بی نام تو                سرآغاز بهترین  نام تو اي                
 
 
 
 
 
 
 

 علیرغم  83دو سال پیش در زمستان      » راه ما «ي دینی   نشریه
دیـد، بـا مـدد       اي که در سر راه خود مـی         مشکالت عدیده 

مـسیران، اولـین شـماره     الش پیگیر تعدادي از هـم  الهی و ت  
طـور   از آن زمـان تـاکنون دنیـا بـه       . خود را منتـشر سـاخت     

طـور أخـص، شـاهد تحـوالت          عموم و مناطق کردنشین به    
کـه   تحـوالتی . اسـت  فراوان و در عین حـال شـگرفی بـوده     

است و از ایـن   همراه داشته  بعضاً موفقیت مسلمانان را نیز به     
ــاکریمجهــت خــداي ســبحان   ــا،  . را ش ــار اینه ــا در کن ام

متأسفانه حوادث تلـخ و نـاگواري نیـز در کردسـتان روي            
است که آثار و عواقب زیانبار آن براي ملّـت کـرد و               داده

در ایــن میــان . اهـل ســنّت بــه راحتـی قابــل جبــران نیـست   
ي خـود   حرکت دینی مکتب قرآن کردستان بنا بـه وظیفـه      

در مقابــل آنهــا در مقــاطع مختلــف و بــه صــور گونــاگون 
احساس مسئولیت کرده و به طریق مقتضی مواضع خود را    

ي هفـتم تیرمـاه       اسـت، کـه از جملـه آن بیانیـه           اعالم داشته 
 بـود کـه بـه تفـصیل بـه روشـنگري در              -1385-سالجاري

اسـت، کـه      خصوص مسائل و شبهات مطرح شده پرداخته      
  به لطف خداوند با استقبال فراوان مردم مسلمان و 

  
  
  
  
  

اجوي در منــاطق مختلــف کردنــشین و دیگــر منــاطق خــد
لذا با توجه به مفصل بودن بیانیه و به جهت        . مواجه گردید 

لــزوم دقــت و توجــه کــافی مخــاطبین بــه آن، و همچنــین  
هاي موجود در راه انتـشار    مشکالت عارضی و محدودیت   

انـدرکاران نـشریه بـه        مجله راه ما، آن بیانیه از سوي دست       
 تلقی گردید و شماره 85ي بهار و تابستان     عنوان ویژه نامه  

لـذا اگـر در میـان خواننـدگان ارجمنـد           . جدید منتشر نشد  
انـد،   کسانی به لحاظ تأخیر در انتشار رنجیده خـاطر گـشته     

متواضعانه مراتـب اعتـذار و پـوزش خـود را نـسبت بـه آن        
  .دارد عزیزان ابراز می

          
دف گـشت بـا فـرا           اولین روز فصل پاییز امسال مصا        -

رسیدن ماه پرفیض و برکت رمضان و ایجاد یک فرصـت          
ــاك     ــه و پ ــت روح و روان و تزکی ــت تقوی ــتثنائی جه اس

مکتـب قـرآن   . نمودن خود از معصیت و نافرمانی خداونـد  
کردستان نیز به عنوان یک حرکـت دینـی و اسـالمی، در              

ــه   ــراهم کــردن زمین ــا ف ي  شــهرهاي مختلــف کردســتان، ب
ي رمـضان از جملـه نمـاز         هاي ویـژه    رنامهبرگزاري منظم ب  

  پیشگفتار
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 2  -----------------------------------------------ا  راه م

هـاي احیـاء،      تراویح، وعظهاي پـس از آن و مراسـم شـب          
ي عبادتی سالم و منطبق با سنت نبوي را بـراي مـردم      زمینه

مسیران و سـایر اقـشار عالقمنـد فـراهم       مسلمان ازجمله هم  
هـاي   نمود که به فضل خداونـد تبـارك و تعـالی موفقیـت          

  . حاصل گشتارزشمندي نیز در این راه
 
             هر چند شـروع رمـضان بـا همـاهنگی اکثریـت           -

قریب به اتفاق اهل سنّت ایران در اول مهرمـاه آغـاز شـد،      
اما متأسفانه و در کمال تعجب و ناباوري با اینکه سی روز       

بــود در اعــالم عیــد فطــر و   مــاه رمــضان بــه پایــان رســیده 
ماهنگ نبوده برگزاري نماز عید، روحانیون منطقه با هم ه       

نظمـی در میـان مـردم شـدند بـه          و باعث سردرگمی و بـی     
که در بعضی از شهرها و برخی مـساجد نمـاز عیـد               طوري

  . برگزار نشد1/8/1385در روز دوشنبه 
 مـسجد   70 مسجد حـدود     200در شهر سنندج از مجموع      

» لـی   زینـه «نماز عید اقامه کردند، که از جمله آنهـا مـسجد          
هــاي نمــاز عیــد توســط حــاکم شــرع مردمــی   خطبــهبـود، 

کردســتان کــاك حــسن امینــی اقامــه گردیــد، ایــشان در   
 1385/ 1/8امروز دوشـنبه  : هاي عید گفتند بخشی از خطبه 

 روزه ماه رمضان 30عید فطر است چون صرفنظر از اینکه    
به پایان رسـیده هـالل مـاه شـوال نیـز در برخـی از منـاطق            

لذا دلیـل   . است  کان روئیت شده  کردنشین از جمله شهر بو    
شرعی یا قانونی بـراي ممانعـت از برگـزاري مراسـم نمـاز        
عیدفطر از سوي هـیچ فـرد و جمعـی حقیقـی یـا حقـوقی                 

او رهبــران و روحــانیون دینــی منطقــه را بــا . وجــود نــدارد
گیریشان در قبال عید بـه سـه گـروه تقـسیم      توجه به موضع 

عـالم نمـوده و بـا       کسانی که امروز عیـد را ا      : نخست. کرد
برگزاري نماز عید، اجراي حکـم خداونـد را بـر هـر امـر                

: دوم. دیگري مقدم داشتند که باید از آنها قـدردانی کـرد          
کسانی هستند که واقعاً از روي صدق و بـاور قلبـی امـروز      

دانند و روزه هستند؛ ما هم   دوشنبه را روز آخر رمضان می     

نـشاءاهللا خداونـد   کنـیم کـه ا   از صمیم قلب برایشان دعا می   
کــسانی : امـا دسـته سـوم   . منـان عبادتـشان را قبـول فرمایـد    

ــالم      ــا آن را اع ــستند ام ــود روزه نی ــروز خ ــه ام ــستند ک ه
دارند و نماز عید فطر را براي اهالی مسجدشان به جـا              نمی
آورند، تعـدادي از آنـان تحـت فـشارند و معـذور امـا            نمی
عـذوریت و  گونـه م  ي دیگر آنان آگاهانه و بدون هیچ    عده

محدودیت حق را کتمان کرده و مردم را از انجـام شـعائر         
ــه نمــاز عیــد منــع مــی   ــان کتمــان   دینــی از جمل ــد، این کنن

 ...  اهللا هستند و  سبیل کنندگان دین و صد عن

  
ــه              - ــه برنام ــه     در ادام ــالم علی ــمنان اس ــزي دش ری

مسلمانان و مقدسات آنها، پـاپ بـه عنـوان بـاالترین مقـام             
گیـري و اهانـت    سیحیان نیز همسو با آنان اقدام به موضـع       م

ــز     ــاریخی نمــود و نی ــات ت ــسلمانان و تحریــف واقعی ــه م ب
همچنــان شـــاهد جنایــات رژیـــم صهیونیــستی در قبـــال    
ــه     ــارش علی ــا و اقم ــات آمریک ــسطین و جنای ــسلمانان فل م

امیــد . هــستیم... مــسلمانان جهــان در عــراق وافغانــستان و 
 دولتهاي تابعـه بـه دور از تفـرق و        است تمامی مسلمانان و   

چنددستگی و اولویت مسائل اعتقـادي در صـفی واحـد و       
یکپارچه نسبت به مسائل دینی، فکري اساسی و کاربردي         

ي کفـر جهـانی علیـه       جهت حل مـشکالت و دفـع هجمـه        
  .اسالم و مسلمانان بنمایند

  
در خاتمــه ضــمن دعــوت از تمــامی اقــشار و جمعیتهــاي   

و برادري، دست دوستی و محبت را به        مسلمان به همدلی    
ي دلسوزان اسالم و ملت کرد دراز کـرده و بـه            سوي همه 
نظران  فشاریم و همانند گذشته از تمامی صاحب   گرمی می 

نمــائیم تــا در پربــار کــردن  و نویـسندگان درخواســت مــی 
  .نشریه کماکان آن را یاري رسانند
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  )1(دین و انسان 
  
  

  زادهعالمه احمد مفتی
  

  : پیشگفتار
 "عصر فضا "، عصر پیشرفت تمدن و    عصر ما                    

 رنجهاي انسان این عـصر،      بختیها و ت وبد اما مشقّ . نام دارد 
تر است از آنچه انسان عصر      مراتب هولناک ه  ب ،بدون تردید 

  . کردجنگل، تحمل می
گــر ، از دیدیــدی کــه مـی ، هـر رنجــ انـسان آن روزگــاران 

ــشارهاي نظــام نا  ــداران واز ف ــود، جان ــت ب ــناخته طبیع  -ش
هـاي   امـا رنـج    -.چیز وقابل تحمل بـود     نا وخیلی محدود و  

  .از دست خود انسان است بیکران وسنگین انسان امروز،
ز انـسانها چنـان غـرق در نـاز         ینـیم کـه بعـضی ا      امروز مـی  

-در آشـغال  وبتشان که   مانده غذاي هر ن   اند که پس  ونعمت

تواند غذاي چند نوبت دیگرشان      می -شوددانی ریخته می  
ــد ــأمین کن در حــالی کــه هــر روز هــزاران کــودك  ! را ت

، شـیر در پـستان      کـه مـادران گرسـنه     این دلیلبه  شیرخوار  
ر چشمان اشکبار پدران ومـادران ناتوانـشان   ندارند، در براب  

  .میرنداز گرسنگی می
زرگـی در شـرق وغـرب       هـاي ب  بینیم که قـدرت   امروز می 

، مرتــب ثــروت ومحــصول تــالش اکثریــت عظــیم   عــالم
، و هـر گـاه   کننـد هـا غـارت مـی   ریت را بـا انـواع حیلـه      بش

لب بـه اعتـراض گـشایند در      انسانهاي غارت شده بخواهند   
هـاي حکومتهـاي    گاهگاههاي آنان یـا در شـکنجه      شکنجه

، شـوند ترین آزار گرفتار می   وابسته ومزدورشان، به سخت   
کـه بـا    ؛ و یـا ایـن     میرنـد تـرین مـرگ مـی      با سخت  ییا حتّ 

  ! شوند کشتار و قتل عام می، لشکرکشی علنی

 ئیوههـا بینیم که در همه جا ، هوس افراد یـا گر          امروز می 
 و اراده این میلیونها؛ یـا  ؛کندبر میلیونها انسان حکومت می  

 یـا اگـر ظـاهراً       برزبان آمـدن ندارنـد؛     اساساً امکان بروز و   
توانـد  ان هست، منشأ هیچگونه اثـري عینـی نمـی         آزادي بی 

  . باشد
ـ نــه تنهــا کــه   انــسان داراي آن توانــایی واســتعداد اســت  

جـان   جانـداران و عـالم بـی    بـر آزادباشـد ـ  بلکـه آزادانـه    
امـا امـروز اکثریـت عظـیم ایـن انـسان، بـه              . حکومت کند 

ـ ورزدآزادي جانداران وحشی حسد مـی    ی بـسیاري  ؛ و حتّ
 در زیر انـواع     ,ق وغرب گاههاي شر نجههستند که در شک   

جـان  به موجـودات بـی    ! ذیب انسانها   هاي تع وسایل وشیوه 
  !برندنیز غبطه می

  چنین است؟! مدن عصر فضا راستی، چرا زندگی انسان مت
-این رنجها، که انسانهاتحمل مـی      توان دربرابر می راستی،

جـات بـشرستمکش   راستی، راه ن  و بی تفاوت بود؟     ،کنند
  ، چیست؟ن همه رنج وبدبختیاز ای
، در بحث تفـاوت دو جنبـه   در آینده» ل  ال او ءسو «جواب

  . خواهد آمد,مادي ومعنوي زندگی انسان
ولوژي اسـالمی   بـه ایـدئ    بنـا » ال دوم   سـوء « اما در جـواب     

تفاوت بودن در برابـر رنـج وبـدبختی     خود معتقدیم که بی   
مـا   )1(  انسان سازگار نیـست "انسان بودن"، با ذات    انسانها

 گـسترد،  سفره رنگین میمعتقدیم کسی که در خانه خود، 
ــسانها از هــاي دیگــر، هــا وکلبــهنــهدرحــالی کــه در خا  ان

ي هـا  درست مانند آن است کـه لقمـه        میرند،گرسنگی می 
 !تـا سـفره خـود را بیارایـد        ها بگیـرد   را ازدهان گرسنه   غذا

ــا تمــام مواهــب   زیــرا درطــرز تفکــر مکتبــی مــا،  زمــین ب
 و استفاده   است،براي همه انسانها آفریده شده     ناتش،وامکا

رسـد   به همه می  – در حد متوسط     -کهاز بیش از مقداري   
 حکـم  ،»تبـذیر «و چه به صـورت      » اسراف«چه به صورت    

)... 2(منع و نفرین شده اسـت    را دارد، که شدیداً     » اتراف«
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اي کـه  قدیم کسی کـه نـسبت بـه زجـر و شـکنجه     و ما معت  
-بیننـد، بـی   ت دژخیمـان شـرق و غـرب مـی         انسانها از دس  

 تــا -آن اســت کــه خــودبــه درســت شــبیه  تفــاوت باشــد،
 , شـرکت داشـته باشـد   هـا هـا و تعـذیب   در شکنجه -يحد

اسـی  هـاي مکـانی و دیوارهـاي حـسی وسی    زیرا این فاصله 
هـاي خـالی، و آن داغ       هستند که جلـو مـشاهده آن سـفره        

اگـر   انی،اما عواطف و وجـدان انـس      . گیرندوزجرها را می  
کــار و اخـالق غیردینــی، آنهــا را  اف گــاه باشـد و آسـالم و  

 هـا ودیوارهـا را   ایـن فاصـله   توان و تاریک نکرده باشـد،     نا
  ... دشناس نمیطور همه جانبه،ه ب ولیتؤموجب رفع مس

» ال سـوم ؤسـ «دادن جـواب درسـت بـه     له مهمتـر، ا مسأ وام
  .است
ف بـه   هـشان معطـو   ري از انسانها هستند کـه تمـام توج        بسیا

ن  خـود را در برابـر چنـی     اساسـاً  و زندگی خودشان اسـت،   
تا به یافتن جـواب   بینند، نمی- ونیزدو سؤال پیشین  -سؤالی

 مستقیم یا غیرمستقیم    -و بسیاري هستند که خود    . بیندیشند
 وطـرح سـؤال،   هاي مردم هستند؛  عامل رنج و گرفتاري    –

نجـــات بـــشریت ســـتمکش از  خـــاطره علیـــه آنهـــا و بـــ
 چنــان ، انــسانهاي ســتمکش نیــزو اکثریــت . آنهاســترش

طـور  بـه  رسـد کـه    یا فکرشان بـه آنجـا نمـی   درفشارند که 
د، یـا  نـ هـاي خـود بـه پـرس وجوبپرداز     واضح درباره رنـج   

رسد، ستم ستمگران مجال نداده که جواب درست    اگرمی
  .وعملی سازند این سؤال را بیابند،

چنان آن که دردها را   ،لنّسبه کوچک هستند  تنها گروهی با  
هـا  د که به طرح صریح وروشـن ایـن سـؤال         اندرك کرده 
ــد  متأســفانه، ا جوابهــاي افــراد ایــن گــروه ، امــ. رســیده ان

 ونظریات،  ءت آرا تّمتفاوت است،که عامل اساسی این تش     
ت را بـه  ، انـسانی مان گروهی هستند که در طول تاریخ  بازه

انـد کـه جـستجوگران     وکـاري کـرده    اسارت کشیده انـد،   

 )نه آنها که تظاهر به دلسوزي مـی کننـد         (صمیمیدلسوز و 
  ...محروم بمانند ازیافتن تنها راه درست،

ت سـتمکش  قدیم که تنها راه درست نجـات بـشری   وما معت 
) 3(فقـط مکتـب اسـالم    از این همه رنج و شـکنجه وآزار،  

نـه طـرق    ا اسالم با صورت ومحتواي حقیقی آن،      ام است،
 بـا اسـالم   -یـاد  کـم یـا ز  -مختلفی که هـر کـدام     ومذاهب

  .حقیقی تفاوتهایی دارد
 ایـن راه را بیابـد،     ت گرفتار وسرگردان،  وبراي اینکه بشری  
  : ، الزم استدو اقدام اساسی

بازشناساندن اسالم حقیقـی، بـه تناسـب فهـم ومنطـق            : لاو
  .انسان معاصرو شرایط حاکم بر افکار او

کوشش براي پرورش گروه وجمعی انـسان کـه ایـن     : مدو
ــ  ــب را ب ــر   شناسند، ودرمکت ــه در براب ــسؤولیتی ک ــال م  قب

-می متعهد و ملتزم باشند،    کند،ت بر آنان تحمیل می    بشری

ها به بیانی باشـند کـه همـه بتواننـد از آن             کوشیم که بحث  
  .استفاده کنند

ــا از ایــن جــزوه  ــه   هــدف م ــه تهی هــا کــه از هــم اکنــون ب
کنـیم برداشـتن گامهـایی درمـسیراقدام        ونشرآنهاشروع می 

خـداي ستمکـشان، خـداي کـه         ت که امیـدواریم،   اول اس 
اسالم را براي نجات مستضعفین فرستاده ما را توفیق دهـد            

ــه راه را، ــد   کـ ــه درحـ ــا کـ ــا آنجـ ــتعدادتـ ــدن   اسـ فهمیـ
ــشناسانیم  و  ــشناسیم وب ــشرامروزاست ب ــز ب ــا   نی ــیم ب بکوش

 نه روشهاي آلوده بـا     –روشی که همین مکتب نشان داده       
 یی را بـه شـناختن ایـن راه،         انـسانها  -اشتباهات وانحرافات 

  .متعهد وملتزم سازیم وبه اداي حق این شناسایی،
به بیانی باشـد   کوشیم که بحثها درعین اختصار،    می وضمناً

  .که همه بتوانند از آن استفاده کنند
  مباحث مقدماتی

ــشگ            ــن   گرچــه در پی ــه ای ــود را از تهی فتارهدف خ
یش از شـروع  پـ  کـه  اما اجازه دهیـد    نشان دادیم،  ها،جزوه
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 هـاي غیراسـالمی ازیـک   ه خاطررواج فکرها ومکتب   کارب
پنهـان مانـدن چهـره حقیقـی اسـالم در        خـاطر ه  ب و طرف،

بـه ذکـر    و مذاهب گوناگون از طرف دیگر،     راي آراء   ماو
ه بـه آنهـا از هـم اکنـون ضـروري اسـت         ماتی که توج  مقد

  :بپردازیم
  

  تفاوت دین ومذهب: لمقدمه او
  

: ١٠ -... واحدة، فـاختلفوه   ال امة وماكان الناس ا  
 وما تفرقوا اال من بعد ما جاءهم العلـم بغيـا            ١٩

  ).٤(١٤: ٤٢ -...بينهم
 ران دیگـر، ماننـد بـسیاري ازجانـدا     انسان ازآغـازوالدتش،  

جـا  ا از آن امـ .  بوده اسـت   "يگروه ز "اسالف او، : ازجمله
» دوبعـدي « خـالف گذشـتگان،  ه بـ  ،که این موجود جدید   

ــوده ــایی داشــته -ب ــراد آن توان ــ  واف ــد کــه ب صــورتهاي ه ان
اي  بـه برنامـه    ایش،دپیـ  ند، ازهمان بدو  نمختلف زندگی ک  

اند تا روابـط ورفتارشـان را       زمان، احتیاج داشته    نیاز درحد
  . تنظیم نماید

هــاي را توضــیح خــواهیم داد کــه چنــین برنامــه درآینــده 
د که بـا وجـود      توضیح خواهیم دا   بازپیامبران آورده اند؛ و   

هایی از دین  امه، چه جهاتی موجب شده که جامعه      این برن 
-یا این ادیان خرافی در بین آنها پدید آید، بریده شوند، و 

  .برنامه براي انسان بیفتند تنظیم  فکره کران بکه متفّ
  : خواهیم مطرح کنیم این است که دراینجا مطلبی که می
صـورت  هدایش، بـ  پیـ  انسان درآغـاز   درتحلیل تاریخی ما،  

 بـا  ی واحد زندگی کرده که رابطه افراد آن با یکـدیگر  امتّ
تفـاوت   رابطه افراد بقیه جانداران گـروه زي ، درکیفیـت،        

 کـه   -نحوي بوده که درجهت پویایی وتکامـل      ه  داشته؛ وب 
  آنانرا یاري دهد؛ واین   -)5(مخصوص افراد این نوع است    

گـروه زي  خـالف افـراد جانـداران     ه   ب -همبستگی وپیوند  
اما در زمان ، ) 6( آگاهانه واختیاري بوده نه غریزي   -دیگر

انـد کـه   فی افراد این نوع چندان زیـاد شـده    گذشته واز طر  
سانی مقدور نبوده   ، به آ   نیازهاي خوراکی افراد امت    مینتأ
 بـا پیـشرفت انـسان     واز طرفی دیگـر، ؛)خالف گذشته  ه  ب(

 را از   اشی، رنـگ سـاده اولیـه      ، زنـدگ  شیدر مسیر تکـامل   
اد با یکـدیگر صـورتها واشـکالی        روابط افر  ، و دست داده 

ن ، چون ایـ   از جهت سوم   و   پیچیده پیدا کرده است؛    نسبتاً
 افـراد  ، بـا پیونـد غریـزي   پیوند وارتباط اختیاري وآگاهـان    

، افـراد امـت ،   یک گروه از جانداران دیگـر، فـرق داشـته        
ــ  ــایی فکــري وعملــی ب ــط  ه توان هــم زدن صــورتهاي رواب

ه بـ . وآوردن صورتهاي تازه از روابط را داشته انـد       دموجو
، ه فکرستم نسبت به دیگراني این جهات، افرادي ب واسطه

 واز دي یا معنوي یا هر دو افتـاده انـد؛        وگرفتن امتیازات ما  
 وبـدین  گریها پیـدا شـده اسـت؛      این زمان اختالفات وفرقه   

مان  زتوان دقیقاًنمی، براي اولین بار در تاریخی که       ترتیب
یـک دیـن و برنامـه     آنرا تعیین کرد امت واحدي که پیـرو    

ــوده ــ ب ــد، ب ــروه ان ــاعی   هگ ــی واجتم ــري وسیاس ــاي فک ه
، )اي برتري طلب  هوسیله عد ه  ب(روه وهرگ ؛تقسیم شده ...و

  .براي خود مذهبی بوجود آورده اند
داونـد پیغمبرانـی فرسـتاده کـه هـم       در هر زمـان، خ    باز  ا  ام

 در عـین  -حد بازگردانـد، وهـم  ت وا ت ام حاله  ها را ب  فرقه
 –تـی   یکنواختی اصول اساسی فکـري وعقیـده       وحدت و 

شرفت انـسان وپیچیـده شـدن    اي پیشرفته به تناسب پی    برنامه
ــط او ــد،رواب طلبهــا از بــاز برتــري.  دراختیــارش قــرار دهن

زندگی یکنواخت  ها که مایه وحدت و پیشرفت این برنامه  
فامنـت  .  کرده اند  جلوگیريوبدون امتیازات افراد بوده،     

نگـاه ، گروهـی      آ( 14/صـف   ةفئوكفرت طا  ....طائفة
، هی پـس از درك کـردن     وو پذیرفتند وگر  درك کردند   

 اینجا، فرقه گري، گسترش      از وباز) 7 ()به مقابله پرداختند  
 از دیانـت    و ،  اي هم که حق را پذیرفتند     فهئوآن طا . یافت

اه یـا  کوتـ ، پس از گذشتن زمانی زمان خود پیروي کردند  
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طلبـی وامتیـاز جـویی      ه همـان علّـت برتـري      ، باز بـ   طوالنی
 ,هـاي مختلـف تقـسیم شـدند    ه فرقـه   ب بعضی از افراد، غالباً   

ن برنامـه الهـی را بـا    ، چـو  در هر زمان عامالن تفّرق  و ... و
 بـا وسـایل و   دیدنـد، گارمیزناسـا  هـاي خـود  امتیاز جویی

رنامـه  کوشیدند تا مـردم را از آن ب   صورتهاي گوناگون می  
تربود، ر نتیجه، گاهی شرایط خیانت فراهم     د. بیگانه سازند 

-طـور کلّـی نـابود مـی    ه اصـل برنامـه را بـ     ودشمنان خلق، 

هـا حکـم     برجامعـه   وهوس خود،   به اقتضاي هوا   و کردند؛
اجـازه ایـن انـدازه خیانـت را      ،وگـاهی شـرایط   . راندندمی
 برنامه تحریف وتغییر  کامگان، حداکثرکارخود و داد،نمی

 تـا حـد     -طلبانـه آنـان را    ه هوسهاي برتري  بود در جهتی ک   
  . ارضاء نماید-امکان
 در زمــانی آمــد کــه علیــرغم در اوج بــودن فــساد  ،قــرآن

وابط گونـاگون بـشري، رشـدطبیعی       اجتماعی وانحطاط ر  
، نـه مجـال از   بشر، تا آنجا رسیده بود که بـه خودکامگـان    

ریـف و  داد ، ونـه فرصـت تح  مـی بین بردن ایـن برنامـه را       
  ) .8( آنرا کاريدست

ه میـان کـشیدن ایـن    خواهم اشاره کـنم کـه بـ   در اینجا می 
ی لـ بدان منظور است کـه روي روا      ، فقط   ماتیلب مقد امط

ا، در جهتــی کــه مــورد نظــر ایــن ، ذهــن خواننــده رمــنظم
ه هـا بـ  ه سـوي مقـصدي کـه ایـن جـزوه         ، وب ها است جزوه

 دانـیم کـه  ومـی .  حرکـت دهـیم  ،شـود خاطر آن تهیـه مـی    
ممکن است سـؤال انگیـز باشـد، یـا     ، بعضی از این مطالب  

اي از ه زمینــه مطالعــات عــد، بــابعــضی هــم ممکــن اســت
ا اگـر بخـواهیم هـر     امـ .، جـور در نیایـد   گان عزیز خواننده

ه  ، بحـث بـ  مجا شـرح دهـی  یک از این مطالب را درهمین    
-هبـ هـا ، حـرف را    ونیز شرح و بـسط ؛ددرازا خواهد کشی 

- آن– منطقی اجزاي مطلـب  هکه رابط کشاند  جاهایی می 

ـ  مین نـشود،  تـأ –طور کـه مـورد نظراسـت        هـم  ه ی بـ وحتّ
کــار "جــا تــا جــایی کــه یــک بنــابراین، در ایــن. بخــورد

ــد ــضا دارد"ماتیمق ــ اقت ــدن ذهــن   ه ، ب ــاده ش  خــاطر آم
 روشن شدن نسبی زمینه مطالب اصـلی، بـر          خوانندگان، و 

عــضی ا، در آینــده دربیم امــکنــاي مطالــب مرورمــیپــاره
یی از ایـن مطالـب، ودر بعـضی دیگـر       ها ، قسمتها  ازجزوه

 -د بـود کـه  نـ  خواه"لب اصلیمط"متهایی دیگر، جزو  قس
پـس  . شرح آنها خواهیم پرداخت   هب جا، درهمان –انشااهللا  
ایـم   وهمان بحثی را که شروع کرده   ؛یمکن مرور می  سریعاً

-با همـین ترتیـب ادامـه مـی        ) بحث تفاوت دین ومذهب   (

، از لحاظ رشـد  فتیم قرآن در زمانی آمد که بشر      گ : دهیم
 اجازه ندهد تـا دشـمنان مثـل      طبیعی بجایی رسیده بود که    

 دستش بگیرند ا از، برنامه بهروزي وسعادت او ر    هاگذشته
، بـه برتـري      خود قـرآن   کها همچنان ام. یا مخدوش سازند  

افكلّما جاء كم رسول : طلبان تاریخ خطاب می کند که     

، کـسانی کـه     ) 9( ؟!نفسكم استكبرتم    ا تهویال  بما  
 بـشري  ، تا از این خصلت ضـد اند برتري طلبامتیاز جو و 

 بـه اصــطالح  –تواننـد ببیننــد کـه   دسـت بـر ندارنــد، نمـی   
رتبـه و حتّـی هـم        بایـد هـم    ،" اراذل واوباش  "–خودشان  

 و زنـدگی ایـن مستـضعفان از جهـت      ؛مجلس آنان باشـند   
  .... ردد، همسطح زندگی آنان گي و معنويماد

________________________   
  :هاپاورقی

ــسان مــسلمان       )1( ــسؤولیت ان ــراوان بــر م ــل ف ــرآن دالی درق
وما لكم تقاتلون في سبيل  : ازجمله .دربرابرانسانها وجود دارد  

ـ  یـ چگونـه جانبـازي نمیکن    : یعنی...   و المستضعفين  اهللا ه د ب
به  رخاطه خاطر راهی که خدا براي سعادت بشر نشان داده، و ب     

دراینجـا،  ). خاطره یعنی ب » فی«کلمه...( گانضعف کشیده شده  
  . جانبازي تعیین شده استمسؤولیت تا حد

  .،درجزوه اقتصاد اسالمی خواهد آمدئلاتفضیل این مس )2(
   ... ها استاثبات این مطلب کار اصلی جزوه )3(

                              
  15ادامه پاورقی در صفحه                                   
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  قرآن و زندگی 
ي ي دیــن اقلــی واکثــرقــدي بــر نظریــهن

  )قسمت نخست(شعبدالکریم سرودکتر
  ع/ن: به قلم 

 
راقــم ایــن ســطور ناقابــل تنهــا ســرمایه حیــاتش                

دلبستگی به اسالم و خدمت علمی به خادمان اسالم اسـت        
وفــی الواقــع بــضاعتش نیــز همــین  (و بیــشتر دوســت دارد 

غ و که م ) است  توزیع کننده آراء علمـاي اسـالمی باشـد      بلّ
آنچه به او جسارت بخشیده تا در قالب پرسـش بـه برخـی      
آراء دکتر سروش خدشه وارد سازد در وهله اول عالقه و           

  . ت به معظم له و نحله روشنفکران دینی بوده استبمح
این مطالـب پریـشان ولـی برخاسـته از درد و احـساس در               

 است که نگارنده بی مقـدار     زمانی به رشته تحریر درآمده    
به منابع دسترسی نداشته و اکثریت قریب به اتفاق آن تنهـا     

  . به مدد حافظه نگاشته شده است
ن بزرگ این مـرز و بـوم و   تقریظ و تشویق دو تن ازاستادا   

 کـه بـی کـم و کاسـت درج          -ها و انتقاد ایـشان      راهنمایی
 به ایـن بنـده ناسـپاس خـدا جـرأت بخـشیده              –شده است   

یکی از این اسـتادان  . ت تا به نشر مقاله خود اقدام ورزد اس
که ادیب و ادب شـناس و متـرجم و قـرآن پـژوه بزرگـی                

گـري کـه از    خ مشخص شـده و دی      –است به عالمت ب     
ران ن بزرگ و محققـان کـم همتـاي کـشور ایـ      پژوهاقرآن

  . ط مشخص شده است-ح-است با عالمت م
رسـد  عـرض مـی   مزید اطالع خوانندگان به      همچنین براي 

راد تواند به عنوان واکنش یکی از افـ     که این نقد و نظر می     
رد ایرانی که پیرو تسنّ   . باشد در نظر گرفته شودن میکُ

گیـرم کـه عالیـق     چند در این مقام خـدا را شـاهد مـی           هر
بدین نکته نیز واقفم که از    . اممذهبی خود را دخالت نداده    

 کنـون چنـدین   زمان درج مقالۀ دکتر سروش در کیـان تـا        
است که هر یک به نحوي ي دیگر از ایشان نشر یافته    مقاله

انــد و را بـاز گفتـه  ›› دیــن اقلّـی  ‹‹ ي هـاي نظریـه  نـاگفتنی 
اند و این تئـوري  را بیشتر توضیح داده ›› دین اقلی ‹‹تئوري  

قرار داده  ›› تکامل معرفت دینی    ‹‹ي تئوري   را هم پشتوانه  
ي تجربـه ‹‹و  ››  دینـی   پلورالیـسم   ‹‹است و سپس تئـوري      

بـویژه مقالـۀ ذاتـی و       . را هم بر آنهـا افـزوده اسـت        ›› نبوي
ـ             ی و اکثـري   عرضی در دین ربطی وثیق بـا مقالـۀ دیـن اقلّ

  . دارد 
  توفیق همگی را از خدا خواهانم 

  خادم خادمان اسالم 
ناس و  خ ادیب و ادب ش–نقد و نظر آقاي ب 

  ت مقاله قرآن پژوه بزرگ دربارة کلی
  ......ان عزیزم آقایان سرور

با عرض سالم بنده مقاله پر بار و غیر تمندانه جنـاب    
  را به دقت خواندم ............. 

 اصول و روش نقد منصفانه در آن رعایت شـده          _1
  . است
ادب شرع و اخالق عرف هم      _ ٢

  . در آن به نهایت رعایت شده است
 اساس و انگیزه اصلی نگـارش ایـن مقالـه شـاید           -3

دکتـر سـروش اقلـی      . باشد از یک سوء تفاهم      ناشی
-ی می گیرد اما مؤلف محترم چنین می      بودن را کم  

انـد خـود مؤلـف وقتـی کـه         نماید که کیفی انگاشته   
 هزار جمله از کتـاب و سـنّت       12 – 10نویسد با   می

ــه ــارم (در قــرون اولی ــنجم –چه اســالمی تمــدن ) پ
بزرگ و فرهنگی پیشرفته و معـارف غنـی زایـش و         
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 رفتـار   مـافر  علـی یافت در واقع به شیوه کرٌ     پرورش  
  . است و مدعاي دکتر سروش را پذیرفته استنموده

عا  به نقد چندین و چنـد موضـوع  و مـد         این نقد  -4
ت آن شـود  دازد و همین به جاي آنکه مایه قو      پرمی

مایــه پراکنــدگی نیــروي مؤلــف و از دســت رفــتن   
ثـل  شود اگر ایشان فی المتمرکز و صالبت مقاله می 
فرماینـد قـول    کـه مـی  _را ناکارایی فقـه یـا اجتهـاد     

ه بـین نقـد نیرومنـد    زیـر ذر  به –دکتر سروش است    
  . شدندبردند بیش از این موفق میخود می

شرعی درست /  این است که قوانین اسالمی   حق -5
مانند قانون اساسی است کـه در نـسبت و مقایـسه بـا      

ــه  ــوانین تفــصیلی و روی و هــاي حقــوقی مجموعــه ق
ــآراي محــاکم و غیــره در ی اســت امــا  حــداقل کم

حاکم و مهـیمن بـر آنهاسـت اگـر احکـام کتـاب و          
ازي افی بود به سنّت ائمه اطهار چـه نیـ   سنّت نبوي ک  

بود؟ و اگر مجموعاً هـر سـه کـافی بـود بـه اجتهـاد                 
ــرع و عــرف چــه     ــاي ش ــدان و کوشــش علم مجته

 قرنـه تـا حـاال کـافی و          14حاجت بود و اگر تالش      
ست، پس آیا از این پس باب علـم و فتـوا و    مکفی ا 

حـال آنکـه پاسـخ اینهـا        ... اجتهاد  منسد خواهد شد    
  . منفی است

  / رگ گست این آب شیرین و آب شود
                            

  . با خالیق می رود تا نفخ صور
فقط قوانین تجاري و بانکداري و نیز قانون خـانواده       

سالم احتیاج به هزاران    در جوامع اسالمی و در ظلّ ا      
اینکه مؤلـف در ضـمن      . ردتکمله و شرح و بسط دا     

 الهی در باب سرقت را نه کافی و نه حتّی  مقاله، حد 
الزم شــمرده بــا همــه نگــرش و نگــارش او منافــات 

البته بعداً از سنگینی مجازات که بازدارنـدگی        . دارد

امـا علمـاي کیفـر شناسـی بـا      . دارد دفاع کرده است 
   خ –ب . افق نیستنداین امر مو

 
  الرحیمالرحمناهللا               بسم

 
   جحود دین کامل خداوند میان جمود و

  )دین اقلّی و اکثري : نقدي بر (
شود کـه نگارنـده ایـن    فروتنانه یاد آور می                

سی نداشته بلکه بر آن بوده که       یه نو سطور قصد ردی  
رمت صاحب نظریه     و  .اس داردرا پـ ›› دین اقلّی ‹‹ح

ــد    ــاگردي کن ــه ش ــده ک ــالش ورزی ــشتر ت ــه . بی البت
ــرح     ــتاد ط ــشهایی را در درس اس ــکاالت و پرس اش

 جویـاي   اسـت، پرسـشهاي فـرد عـامی دینـدارِِِ         کرده
اگـر گـاهی بـر      . حقیقت از دانشمندي جلیـل القـدر      

  . طلبدالف این مرام قلم چرخیده پوزش میخ
ــشمند بزرگــوار   ــدالکریم –ســخنرانی دان ــر عب  دکت

 کــه در جمــع دانــشجویان ایرانــی در     –روش ســ 
 ایراد شده و کیان 1375مونترال کانادا در اسفند ماه      

دیــن ‹‹ ســال هــشتم آن را تحــت عنــوان 41شــماره 
ر آراء و آثـار     به چـاپ رسـانیده، ماننـد دیگـ        ›› اقلّی

  . ي استایشان جاي تأمل جد
دکتر سروش در ایـن گفتـار کـه البتـه بـادیگر آراء              

ایشان هـم پیونـد دارد ، بـر آن اسـت           گفته و ناگفته    
ــه     ــه زمین ــن در کلی ــد دی ــشان ده ــه ن ــه  ک ــا و هم ه

بخشهایش اعم از عقاید و احکام اخالق که در سـه        
اند، اقـلّ مطالـب     علم کالم ، فقه و عرفان نمود یافته       

طـور کلـی    و بـه  . اسـت مورد نیاز بشر را بیـان نمـوده       
با نگرش خاصـی    (هدایت دین اقلّی است نه اکثري       

ضمناً به رابطه دین با علم ، اجتهـاد و        )  اقل و اکثر   به
  . نیز پرداخته اند ... حکومت و 
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. انـد  بنـد تقـدیم کـرده      11ایشان گفتـار خـود را در        
هـاي عملـی تکیـه    بیشتر بر شواهد خـارجی و نمونـه      

عاي خـود را بـه ثبـوت برسـاند و نـدرتاً          نموده تا مد  
شواهد دینی را هـم در تأییـد صـدق مقـال خـویش             

  . دان افزوده است ب
  مقصود دکتر سروش 

غرض گوینده از طرح این بحث و نظـایر                       
با آشنایی اجمالی که بـه دیگـر بحثهـاي دکتـر           (آن  

چنانکه در بند آخـر یـادآوري شـده     ) سروش داریم 
پیام لطیف الهی محفـوظ و محتـرم        ‹‹ : این است که  

نند، بـه  تا کسانی به نام دین نشر خرافات نک  ... بماند  
ادعاهـاي گـزاف     دیـن    نام دین دستم نکنند، بـه نـام       

نکنند، به نام دین، دین فروشی نکننـد، بـه نـام دیـن           
  ... ویرانی ببار نیاورند 

   /خواجه پندارد که طاعت می کند
   بی خبر از معصیت جان می کند               

به نام دین سـخت گیریهـاي بـی مـورد کـردن و بـا                
ن غیـر قطعـی تنگناهـا بـراي     احکام احتیـاطی و ظنـو   

مردم درست کـردن و دریـدن و بریـدن و خـشونت      
ورزیـدن و بــه جــاي اکتفــا بــه اجتنــاب از مخالفــت  
قطعی با شرع، طالب موافقت قطعی با شرع بـودن و           
دین را از موضع داور بیرون آوردن، و به منبـع همـه    
چیز بدل کردن ، همه از مفاسدي اسـت کـه بـه نـام          

هـد و روشـنفکر دینـی مـسؤول       دین می تواند رخ د    
  ›› .شناختن و شناساندن آنهاست

ي دکتـر سـروش بـا ایـن جملـه خـتم           در پایان مقاله  
 دین است که نه با چنین روي کردي به ‹‹: استشده

شـود، نـه تحکـم، نـه ارتـزاق، نـه            دین ابزار ستم می   
  . ››انگیزيخرافه پروري و اختالف

 خیــر ت یــجــاي انکــار نیــست هــدف مــصلحانه و ن 
اي کــه جمــالت بــاال تعبیــري از آن اســت خواهانــه

ــداران      ــه دین ــپاس اســت و وظیف ــدیر و س ــورد تق م
دردمند و صاحب رسـالت اسـت کـه در گـسترش،            

  . تعمیق و تحقق مفاد آنها تالش ورزند
دکتر سروش گفتار خود را با نقل شواهدي از اقوال    
و اعمال اصحاب جمود که به تعطیلی فکر و عقل و    

 جویی آدمیـان منجـر مـی شـود آغـاز            تدبیر و چاره  
بـه  ‹‹: اسـت کـه  کرده و بدین طریق فتح باب نمـوده   

هر حال این قبیل مالحظات بود که مرا به این نکتـه            
متفطن کرد که ذهنیت عموم مردم مـا، البتـه بـه تبـع        
رهبران روحـانی مـا ایـن اسـت کـه دیـن، منبعـی و                

سیدم تا این مخزنی حداکثري است و به این نتیجه ر    
یح نکنیم از عهـده مـشکالت       نیت را تعدیل و تنق    ذه

حـداکثر نتـایج را از   . ناشی از آن بـر نخـواهیم آمـد       
حداقل احکام انتظار داشتن و حل مـشکالت ذهنهـا        
ــده را از احکــامی کــه در خــور    ــدگیهاي پیچی و زن

ترین معیشتها هستند، خواستن و   اجتهـاد را بـه       ساده
ء و مـا در     هـا گـرفتن منـشا     معنی اکثري کردن اقّلـی    

مشکالت نظري و عملی جـدي در جامعـه مـا شـده        
  ›› .است 

در اینجا خواننده بـا قـرار گـرفتن در مقابـل قـسمت         
هـاي  اخیر متن یاد شده، روال منطقـی مقدمـه چنیـی    

بینـد زیـرا   گونه میدکتر سروش را مخدوش و طفره 
قابل انتظار بود که ایشان در مقابل اصحاب جمود و      

شه و تدبیر ستیزان به ادلـه عقلـی     ظاهر گرایان و اندی   
و نقلی متمسک شده و صاحبان مخلص ایـن گونـه            

سـاخت زیـرا تنبیـه و    آراء را به اشتباهشان واقف می    
پنـدارد آداب نظافـت و حتّـی        ایقاظ کـسی کـه مـی      

مواد شستشو کننده را باید به لفظ و عبارت در شرع       
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جـستجو کــرد و یـا کــسی کــه عـالوه بــر خمــس و    
-اي را در اقتصاد روا نمی     ر و برنامه  زکات هیچ تدبی  

دارد و یا بـراي پیـشگیري از دزدي تنهـا بـر بریـدن               
نمایـد و یـا احتکـار را تنهـا در     دست دزد تکیـه مـی    

شـمارد نـه    اقالم مخصوصی از خوراکیهـا جـرم مـی        
کران مـسلمان و  چندان سخت و صعب است که متفّ 

علماي دین شناس و مصلحین عـالی مقـام را عـاجز          
  . اشدنموده ب

اضافه بر راهنماییهاي دین و خرد، بـیش ازهـر چیـز           
واقعیتهاي زندگی، این گونه افراد را بیدار مـی کنـد    

ــشاند   ــدیل مــی ک ــه اصــالح و تع . و افکارشــان را ب
چنانکــه اکثــر آنــان در مواجهــه بــا واقعیــات مبنــاي  

ع اندیـشه  اندیشه خود یا اجزاء اندیـشه خـود یـا منـاب         
  . نددهخود را تغییر داده و می

     : جمالت اخیر متن کـه بـا ایـن کلمـات آغـاز شـده          
 ››...حل مشکالت ذهنها و زندگیهاي پیچیـده را         ‹‹ 

که به آرامـی سـیاق گفتـار را از لحـن یـک متفکـر        
مسلمان به لحـن متفکـري فـارغ از دیـن تغییـر داده               

سخنران محتـرم  . جداً شبهه انگیز و فتنه آفرین است      
طور کلی اعم از را بهطور سربست احکام اسالمی    به

احکــامی کــه در قــرآن ذکــر شــده چــه فــردي چــه 
لــی  یــا جزائــی و حقــوقی و بــه طریــق اَو اجتمــاعی

ــف در     ــذاهب مختل ــات م ــه روای ــه بناب احکــامی ک
احادیث رأساً وارد شده یا در تشریح و تبیین احکام       

دانـد  اند در خور ساده ترین معیشتها مـی قرآنی آمده 
ندگیهاي پیچیده از آنها   که حل مشکالت ذهنها و ز     

  . ساخته نیست
مندرج در  (اگر فرض اخیر در برداشت از متن دکتر       

صحیح باشد جـاي چنـد سـؤال جـدي،      ) مجله کیان 
  : باقی است

آیا این احکام که در متن کتـاب الهـی یـا بـر زبـان                
انـد از سـوي     معصوم بیان شده  ) یا پیشوایان (پیشواي  

و آینـده بـر   م و خبیر به گذشـته و حـال        خداوند علی 
است؟ آیـا خداونـد، آگـاه بـه         پیامبرِ امین نازل نشده   

اَال يعلَم من خَلَـقَ     (حاالت مخلوقاتِ خود نیست؟     

آیا کسی که آفریده است علم نـدارد؟      (14/ملک   )؟
انـسان،  ‹‹ آیـا  ). شناسـد؟ یا مخلوقـات خـود را نمـی    

بــر او هــم شــناخته نیــست؟ و ›› موجــودي ناشــناخته
باشـد؟  تـرین ذات هـستی نمـی      ناسخداوند انسان ش  

و لَقَد خَلَقْنا اِالنْسان    ) (نَحن َآقْرب ِمن حبِل الْوريد    (
    هِبِه نَفْس ِوسسما تُو لَمتَع می دانیم کـه  ››16/ق ‹‹  )و 

  . کنداي به او مینفسش چه وسوسه
  /       بیدلی در همه احوال خدا با او بود

  .کرددیدش و از دور خدایا می نمیاو                    
آیا در متن کتـاب الهـی کـه آیـاتش از اسـتحکام و       

ياته ثُم فُصلَتْ   اُحِكمتْ ا (تفصیل کافی برخوردارنـد     

آیـات آن اسـتوار و        (1/هـود )ِمن لَدن حكيم خَبيـر    
ــیوا اســت  ــانی در آن  ) . روشــن و ش ــک و گم و ش

ه    (نیست   یِ یب فِ اسـاس کتـاب    کـه آنهـا      (1/بقـره  )ال ر
         انـد  شـده بـراي دوره مـوقتی در نظـر گرفتـه         ) هستند
؟ چگونه این احکام براي آخرین دیـن الهـی       یا خیر 

دین  (19/آل عمران  ...)ِان الدين عِنداِهللا اِالسالم   (که  
یت لکـم االسـالم     (و  ) خداپسند همانا اسالم است    رضَ

و ) دیدیمدین اسالم را بر شما پسن  (31/مائـده   ... )دینا
 کـه دیـنش   40/احـزاب   )خـاتم النّبـینَ  (آخرین پیـامبر    

كافّـةً  ( و همگـانی     1/فرقـان    )لِلعالمين نَِذيراً (جهانی  

ال يأِتيِه الباطُل ِمن بـينِ        ( جاودانی   28/سبأ   )للنّاس

 است در نظـر گرفتـه   42/فصلت   )يديِه و ال ِمن خَلفه    
خور ساده اند ؟ و آیا احکام چنین دینی تنها در شده

  ترین معیشتها هستند؟ 
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آیا دینی که انذارش توسط کتابش بـراي آینـدگان          
نْ بلَغَ      (نیز می باشد     م هِ و نذِر کُم ْ بِ تا شـما   (19/ انعام)الُ

را بیم دهم به وسیله قرآن و هر کسی را که این پیام        
و تزکیـــه و تعلـــیم کتـــاب و ) بـــدو رســـیده باشـــد

ه زمان پیـامبر    حکمتش براي کسانی هم می باشد ک      
ــد را درك نکــرده ــم (ان ــوا به ــم یلحق ــذّین ل  آل )و ال

 احکام موجـود در آن سـزاوار اسـت کـه          170/عمران
ــشتها   ــاده تــــــرین معیــــ   تنهــــــا در خــــــور ســــ

  باشد؟ 
ــه ایــن شــکل ادا مــی   ــارت ب حــل ‹‹ : شــد اگــر عب

مشکالت ذهنهـا و زنـدگیهاي پیچیـده را تنهـا از         
ـ ... منطق و ظاهر احکام شرعی خواستن        شاء و  من

مادر مشکالت نظري و عملی جدي در جامعه مـا          
-با گفتار آغازین دکتر و مقدمه چینی    ››شده است   

هاي وي و فضاي کلـی مقالـه و حتّـی عنـوان مقالـه         
در این صورت استنتاج خواننـده آن       . سازگارتر بود 

بـود کـه عـالوه بـر احکـام منـدرج در کتـاب و                می
 نیــز ، مؤظــف بــه یــافتن راه حلهــاي عقالیــی ســنّت
 ›› قحـ ‹‹و  ›› سمقد‹‹یعنی احکام اسالمی،    . هستیم

ستند بــه انــد ولــی نــصاً و عبارتــاً کــافی نیــ››الزم‹‹و 
نه تنها جایز و مباح است کـه    عبارت دیگر، براي ما   

 و عرفــی و بـه دنبــال روشــها وراهکارهـاي عقالیــی  
تجربی هم برویم بلکه شرعاً نیـز ملـزم بـه ایـن کـار             

مله اخیر کار مـصلحین     بخصوص تکیه بر ج   . هستیم
اندیـشان بیـشتر رفیـق    مسلمان را در مواجهه بـا دگـم    

ی رفتـار کـردن     در اینصورت عقالئ  . سازدتوفیق می 
در راستاي شـریعت و در امتـداد آن خواهـد بـود و              

ب جـویی از تجـار  ارسال عنان عقل و اندیشه و بهره      
گیـرد و از ایـن   دیگران جنبه دینی هم بـه خـود مـی         

ن، بهتــر موفــق بــه تنــویرِ عقــولِ موضــع، روشــنفکرا

ــان و اصــحاب و اعــوان   مقــدس مآبــان و ظاهرگرای
و معلـوم نیـست     . حشو و قشور و جمود خواهند شد      

دکتـر ســروش چـرا ایــن روش را بـراي رســیدن بــه    
-اهدافی که در قبل به آن اشاره کردیم بـر نگزیـده          

  است؟
›› تنهـا ‹‹ از سویی دیگر، خودداري از آوردن کلمۀ       

و حـل   ... ‹‹  : در جملـۀ  ›› احکـامی ‹‹مۀ  در جلو کل  
مشکالت ذهنها و زندگیهاي پیچیـده را از احکـامی       

ترین معیـشتها هـستند ، خواسـتن     که در خور ساده     
کند و متأسفانه راه را براي تفسیر الحادي باز می›› ...

  . تابد عبارت نیز چنین تفسیري را بر میمتن
اجتهاد را ‹‹: جمله دیگر دکتر سروش با این عبـارت  

منـشاء و  ) نیز(ها گرفتن به معنی اکثري کردن اقلی    
مادر مشکالت نظري و عملی جـدي در جامعـه مـا            

وجـه دیگـري از حـذف و بـی اعتبـار            ›› .شده است 
طـور کلـی سیـستم      هنشان دادن احکـام اسـالمی و بـ        

مـالی  که شامل نظام  قضایی، حقوق و (فقهی آن را  
-ه نمایش مـی   ب) دباشدر ابعاد فردي و اجتماعی می     

زیـرا چنانکـه بعــداً در مـورد ایـن گــزاره و     . گـذارد 
رانـد، او   بـر ایـن    ي قبلی به تفصیل سخن می  گزاره

باور است که روش اجتهادي نیز براي ادارة زندگی        
  . پیچیده امروز وافیِ به مقصود نیست

بیان دکتر سروش آنگاه بـه غرابـت و اشـکال بیـشتر        
ست بخش اخالقیـات و     نماید که گفته ا   برخورد می 

  .   حتّی عقاید نیز همین داستان را دارند
چون ما خواهان رفع ابهام و زدودن فضاي تهمـت و   
تــوهم و تــشویب از ایــن مقالــه هــستیم و در موضــع 
ــوان    ــه عن ــک مــسلمان اهــل مطالعــه و تحقیــق و ب ی

) از جمله دکتر سروش(خواننده آثار متفکران دینی   
 ایـن  فقـط متوجـه      م را ایـم اشـکاالت   به داوري نشسته  
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 سازم و از طرح آراء دیگر ایشان نفیاً واثباتاً  می مقاله
  .ورزمخودداري می

دانم در افتتـاح مطلـب، برخـی آراء         برخود الزم می  
 حسین برانگیز ایشان را نیز بازگو ارزنده و جمالت ت   

  : نمایم
ایم که دیـن در مقـام تعلـیم علـوم           همه ما پذیرفته  ‹‹ 

 و  وده است، هیچ یک از ما جـداً       بی نب  تجر _طبیعی  
انصافاً انتظار نداریم پیامبر به ما فیزیک یا شـیمی یـا          
ــالیز      ــر و آن ــا جب ــا هندســه ی ــا طــب ی ــم نجــوم ی عل

  3بند ››  .بیاموزد
عنـی  ی» هر مقامی ادبـی دارد    «:انداگفتهون به م  اخالقی

» .اسـت از ادب متناسـب بـا هـر مقـام           اخالق عبارت 
    4بند
قــام پیــامبري و پیــشوایی اســت پیــامبر چــون در م‹‹ 

نباید سخنش بـا شـعر در آمیختـه شـود، او نبایـد بـه            
نحوي عمل کند که پیروانش بگویند قـوة خیـال بـر      

  6بند ›› .وي مسلط است
خواهد جـاودان و خـاتم باشـد راهـی      دینی که می  ‹‹

ندارد جز اینکه به هسته و رشته مشترکی که آدمیان         
دهــد یونــد مــیرا در همــه ادوار و اعــصار بــه هــم پ 

ــد صــرفنظر      ــی و زوای ــروع و حواش ــسبد و از ف بچ
  7بند ›› .کند

کامل بودن دین یا یک مکتـب بـه ایـن معناسـت           ‹‹ 
ــب در هــدف خــود و در آن     ــا مکت ــن ی کــه آن دی

اي که بـراي عمـل و رسـالت خـود برگزیـده             حوزه
کامل یعنی موفق است، گویا امـروزه همـه مفـسران        

ا رطبٍ و ال یابسٍ ی(به دین اجماع  رسیده باشند که       
 دخلی به قـرآن نـدارد و   59/انعام) االّ فی کتابٍ مبین   

بـراي مثـال   . اري اسـت کتاب مبین مربوط به علـم بـ     

کنید این مثلث در مثلث بودن کامـل        مثلثی رسم می  
   9بند ›› .است ولی البته چهار ضلعی نیست

اي هم در باب اجتهاد بر ایـن بحـث بیفـزائیم     نکته‹‹ 
 در فقــه جــاري نیــست بلکــه در تمــام اجتهــاد فقــط

یـک فیلـسوف   . معارف علمی و فکري جاري است 
اجتهـاد همـان   . یا عالم اخالق هم اهل اجتهاد اسـت       

بنـد  ›› .جد و جهد فکري بر طبق موازین معین است    
10   
کار عالم دینی معلوم است عالم دینـی یـا فقیـه و            ‹‹ 

عالم به احکام اهللا اسـت، یـا عـالم اخـالق اسـت یـا             
 نظر ولی کسی که از بیرون دین... کلم یا مفسر یا مت

گوید و البته نگـران  می کند و درباره دین سخن می   
ــست      ــم ه ــن ه ــل دی ــشه و عم ــظ ســالمت اندی حف

  11بند ›› . است"روشنفکر دینی"
›› كار روشنفكر دین خواه   ‹‹

... و دیندار همین است که به دینداران بیاموزند کـه       
کالمی گـره نزننـد و در       ایمان دینی را به اختالفات      

عمل به آنچه محکم و قطعـی و اجمـاعی اسـت رو             
آورند و علم بـاقی را بـه خـدا بـسپارند و آنهـا را از               

و اگر اختالفی شدید بر حکمی      . متشابهات بشمارند 
می رود، بدانند که خدا را در آنجـا حکمـی نیـست          
که اگر خدا می خواسـت قطعـاً مـی توانـست بـسی              

ز دین به دست ما رسیده به مـا        بیش از آنکه اکنون ا    
برساند و ما را از گرداب مجعوالت و محـتمالت و            

   پایان مقاله 11بند ›› ظنونات و مختلفات برهاند
اي هـستند کـه پـسند طبـع هـر           اینها جمالت ارزنـده   

باشد ولی متأسـفانه ایـن عبـارت       مسلمان آگاهی می  
در مقاله حکم موارد استطرادي را دارند که گوینده    

ورزد و هدف گیري اصلی     نها تأکید جدي نمی   بر آ 
گیري از این   اي تنظیم شده که نتیجه    مطالب به گونه  
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ــه ــاره جمل ــه طــرح پ اي مطالــب غریــب و هــا هــم ب
  . دهدانجامد و نقض غرض رخ مینامأنوس می

حل مـشکالت ذهنهـا و      ‹‹نویسنده با طرح این جمله      
ترین زندگیهاي پیچیده را از احکامی در خور ساده  

معیشتها خواستن و اجتهاد را به معنی اکثري کردن         
اقلّی ها گرفتن مادر و منشأ مشکالت نظري و عملی          

حرف آخر خویش   ›› جدي در جامعه ما شده است     
را در ابتدا بیان کرده و از این به بعـد تمـام مقالـه در      

 رود و مفاد ایـن  توجیه و تثبیت همین یک جمله می      
ــرُجملــه چــون روحــی در کالبــد مقالــه  یان دارد س .

همچنین نویسنده این مطلب را نیز القاء کرده که نـه       
زیرا اسـتثنائی  (تنها کلیه احکام عملی و علمیِِ اسالم      

در خور حل مشکالت پیچیـده ذهنهـا و        ) قائل نشده 
ــستند بلکــه از بکــارگیري      ــدگیهاي امــروزي نی زن

رفی نخواهیم بست   . اجتهاد نیز در این راه طُ
 و قدح دیدگاه و عملکرد     به رد  پس نه تنها نویسنده   

اهل جمود پرداخته بلکه اصـحاب اجتهـاد مـصطلح          
فقهــی را نیــز عــاجز و درمانــده در حــل مــشکالت  

هاي امروزي پنداشته است و خواهیم دید کـه   جامعه
دکترین و راهکار اصـحاب اجتهـاد آزاد و نـوین از        
منابع دینی مصلحین اسالمی را هم وافی بـه مقـصود     

یــن دیــدگاه جــز بــه حــذف و نادیــده  دانــد و انمــی
 چـه احکـام   -ز دیـن بـه نـام احکـام    گرفتن بخـشی ا   

 -القـی و چـه احکـام عملـی       خعقیدتی چه احکام ا   
رسـد  شود و بدین معنی چنین به نظر مـی   راضی نمی 

-که نویسنده در صدد است تا از این احکام تقـدس      

زدایی نماید آنگاه هر چه از ایـن احکـام کـه پـسند          
ــا  مــسنی و عــصریان بــود ابقــا و بقیــه  طبــع ایــشان ی

گیـري نظریـه خـویش    ایشان براي پی  . متروك شود 
 –  قرآن و سنّت -لزومی نمی بیند که از منابع دینی     

را از اول مبنـا وفـرض را   آیه و روایت نقل نماید زیـ      

براین گذاشته کـه نگـاهش بـه دیـن، نگـاهی اسـت            
بینـد  بعالوه، لزومـی نمـی    . نه درون دینی  برون دینی   

دربارة احکام منتسب به دیـن تحقیـق کنـد زیـرا       که  
  . کنماست مناقشۀ فقیهانه نمیگفته

هاي جدید از احکام دینی را هم براي حـل     برداشت
هــاي امـروزي، قبــول نـدارد زیــرا   مـشکالت جامعـه  

-خـارج نمـی  اجتهاد به نظر او دین را از اقّلی بـودن      

گاه ایشان براي بیان نظرات، عقل  کند پس تنها تکیه   
در حالی کـه ایـن ابـزار کـه      .  تجربه و عرف است    و

رسـد بـراي   کاربرد ویژه خود را دارند بـه نظـر نمـی      
ـ      ی در مقـام عمـل   حل مشکالت جوامع اسـالمی حتّ

تـر  البته در مقام نظر پذیرش آن ناموجـه  (موفق باشد   
زیرا تمدن اسالمی از بـدو پیـدایش تـا زمـان            ) است

هـاي  تتعمار و به دنبـال آن تـشکیل حکومـ         غلبه اس 
دســت نــشانده همــواره دیــن را در صــحنه زنــدگی  

اسـت  فردي و اجتماعی و روحی و مادي خود دیده      
و تجربــه صــد ســاله اخیــر نــشان داده کــه هــر گــاه  
حرکتی در جهت خالف آن صورت گرفتـه اسـت           
ملّت و دولت از هم جدا شده و روند تشکیل جامعه     

ـ  –مدنی و پدیـد دولـت        ت دچـار وقفـه  شـده و       ملّ
عــه دچــار فــاق اجتمــاعی از بــین رفتــه و جامبلکــه و

نمونـه آن ترکیـه     . (شیزوفرنی فرهنگـی شـده اسـت      
ــامی در    ــاي نظـ ــشاهی، کودتـ ــران شاهنـ ــوین، ایـ نـ

صرفنظر از پیـام جـامع دیـن        ...) کشورهاي عربی و    
تـا   (25/حدید ...)ليقوم النّاس بالقسط    ( که متضمن 

 )العليـا كلمـةاهللا هـی   ،  )مردم به دادگري برخیزند   
ــه ــت      (40/توب ــه واالس ــت ک ــی اس ــان اله و ) و آرم

تا  (22/، توبـه 28/، فتح9/صف)ليظهره علي الدين كلّه  (
  و يكون الدين() آن را بر همه ادیان پیروز گرداند
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) و دین سراسر دین خدائی باشد        (39/انفال )كلّه هللا  
تـا آنکـه فتنـه بـاقی      (193/بقره )حتّي ال تكون فتنةٌ (و  

و  (143/بقـره  )لناكم امةً وسطاً    وكذلك جع (و  ) نمانـد 
امـتكم  (و  )بدینسان شما را گروهی بهینه گردانـدیم      

امت شما امتی یگانه     (92/، انبیاء 52/مومنون )امةً واحدةً 
تـا   (143/بقـره  )لتكونواشهداء علي النّاس  (و  ). اسـت 

و به لحاظ نظـري   . باشدمی... و) گواهان مردم باشید  
ی و اجتمـاعی و  و آرمانی دست شستن از ابعاد عملـ    

سازد اگـر کـسی بگویـد    انقالبی دین را ناممکن می   
ه که مشکالت جامعه ما بیشتر از آن جهت نیست کـ    

و دیـن چـون    باشـد نگاه به دین نگاه زیاده طلب می   
اسـت کـه حـاوي    منبع و مخزنی در نظر گرفته شـده     

همه چیز است بلکه بیشتر از آن جهت اسـت کـه از        
غراض نفسانی و برتري    شود و ا  دین سوءاستفاده می  

هاي شیطانی و منافع فردي، صنفی و گروهی،         طلبی
گیري و تحکم و    دین را به مثابه ابزاري براي سخت      

ــه    ــدن و خــشنونت ورزي بکــار گرفت ــدن و بری دری
چنانکه همیشه در طول تاریخ، جهل بـسیط و         . است

اسـت  است که بدبختی آور بـوده نادانی صرف نبوده  
اد یا تجاهل و بغی و اسـتکبار   بلکه جهل آلوده به عن    

اسـت کـه بیـشتر اسـباب        االرض و فساد بوده    فی علو
در این  . استبدبختی و مشقات بشر را فراهم آورده      
  دهند؟ صورت دکتر سروش چه جوابی می

  /ویش ـــــود خــــهر دنیا ســـب
  ش ـیــد پــــدر آرنــــن انــــدی                             

  / ه دین توانی آسودگفتم که ب
  را که به خیر دفع شر شد ـــزی                              

      / گفتا نه چنین بود که گفتی
  ه نشد بتر شد ـه بــوس کـــافس                             

      / ـــهر رادگـــا طلبان بـــدنی

  شد رــــز بهانۀ دگــــــدین نی                              
ــان و م   ــود مجری ــه خ ــر در مقال ــن را  تدکت ــان دی ولّی

ا خواب و خشم و شـهوت مبـر       و  وار از خور    مالئکه
هـاي دینـی  و   است و تنها برداشـت به حساب آورده  

چیزي را که به نام دین در ذهن آنـان  جـاي گرفتـه      
در حـالی کـه     . داندرا عامل بدبختی و مشکالت می     

سانهاي سـودجو  اي از اندر طول تاریخ همواره دسته   
انـد کـه از تمـام قـواي        و زیادطلب و خودخواه بوده    

ــتفاده کــرده    ــر انــسانی سوءاس ــد و موجبــات  خی ان
انـد چـه   تحریف آنان را به سود خویش فراهم آوده     

شر یعنی مستضعفین و نیک     معنی دارد که اکثریت ب    
کـه  ) دیـن (شتیبانـشان همـواره از سـالحی       خواهان پ 

تنفـر باشـند بـه جـاي        اند م مستکبرین به دست گرفته   
زیرا سالح در اصل (اینکه آنها را خلع سالح سازند    

مدام از مضار و معایـب و       ) مطابق با آمال آنان است    
خطرات سالحهاي آنها دم بزنند که این امر نیـز دام          
تزویر و خطرناکی است که دشـمنان بـشریت آن را      

 سـالح مـردم را از دسـت آنـان      اند از سویی گسترده
-برند و یا آن را بـی      کار می ه آنان به   علی گیرند و می

ن که مـردم از سـر   سازند و همیاثر می خاصیت و بی  
ــاهی و ســـطحی ــر و  ناآگـ نگـــري از ضـــرر و خطـ

زیانمندي سالح سخن به میان آورند آنان را تکفیـر      
  . شمارندتد مینمایند و مرمی

به گمان من کامالً روشن     ‹‹: دکتر سروش می گوید   
 جلوگیري از دزدي به هیچ وجه است که مثالً براي

ایـشان مطلـب     »اجراي آن حکم فقهی کافی نیست     
نه تنها بـه گمـان ایـشان        . اندواضحی را افاده فرموده   

بلکه به گمان اکثر علماي اسالمی که در این عـصر         
-اندیشه تجدید و اقامه نظام اسـالمی را در سـر مـی           

پرورانند هرگز اجراي ایـن حکـم بـه تنهـائی کـافی       
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گـذریم از اینکـه حتّـی در صـدر اسـالم نیـز        نیست ب 
ــدایت     ــق هـ ــبهه طبـ ــود شـ ــل وجـ ــه دلیـ ــاهی بـ گـ

 این حکـم اساسـاً اجـرا        )ادرؤاالحدود بالشّبهات (نبوي
عام الرمـاده   (براي نمونه در سال قحطی      . نشده است 

در عهد خلفـاي راشـدین ایـن حکـم اجـرا نـشده              ) 
است؛ فقهاي اسالمی نیز بیست و چند شرط را براي   

انـد و بعـضی فقهـاي معاصـر      ن الزم شـمرده   اجراء آ 
معتقدند که تـا مرحلـه تثبیـت کامـل نظـام از طریـق          

 جمعی که به سالم  وگذار از مراحل پرورشی فردي
این حکـم   . افتدانجامد به تأخیر می   سازي جامعه می  

ــرض     ــازدهم هجــري ف ــال ی ــه س ــامبر ب ــان پی در زم
است یعنی در آخرین مراحل نظام سـازي و    گردیده

سازي و تـأمین  از طّی مراحل فردسازي و جامعهبعد  
امنیت اجتمـاعی و شـغلی و آمـاده سـازي روانـی و              

  . برقراري عدالت اجتماعی
اي در انتقاد به اجراي این قانون        مقاله 1360در سال   

و سایر حدود در ایران از سوي عالمه احمـد مفتـی             
ــنّت   –زاده  ــل س ــشمندان اه ــشاهیر و دان  در – از م

که در آنجا شخص مـذکور   اما منتشر شد ج روزنامه
 .تأمین حقوق سپس اجراي حـدود : گفته بود 

بـه  1روایاتی هم از حضرت علی در دست است که         
دلیل اعتراف سارق و یـا فقـر وي ایـن حکـم اجـرا               

  ... .نشده است 
 
 
 
 

                                                
 انکار حدود آنهم قرآنی کار آسانی نیست کافی ندانستن آن غیر از الزم ندانستن - 1

  خ –ب  .  آن است

  6ي صفحه ادامه
: دوجمله از آیات قرآن، که معنی جمله اول چنین اسـت    ) 4(

نبودند،که بعد بـه اخـتالف   »امتی واحد « مردم جز به صورت 
مردم، پس ازآنکه   : ن است ومعنی جمله دوم چنی   ... پرداختند

دانش وآگاهی، وسیله پیـامبران بـه آنـان رسـید، بـه خـاطر               
  ...سرکشی و ستم نسبت بهمدیگر، فرقه فرقه شدند

هرنوع بخـصوص ازجانداران،ایـستا و      «:بحث درباره اینکه  ) 5(
 ولی انـسان همنـوعی وهمفـردي، پویـا و      ,بدون تکامل است  

کامل، اختیاري  چون قسمت مهم این ت    :واینکه» تکاملی است 
وآگاهانه است، به خاطرگرفتن امتیـازات  مـادي و  معنـوي،            

بـه  :  (توضـیح  ... غالباً جنبه معنوي زندگی رابقهقرا میکشاند  
چه دلیل؟به دلیل وجود انسانهاي برتري طلب که تالشـشان       

   . براي آینده)بخاطرخوداست
ــوع   کلمــه امــ)6 ( ــر کیفیتــی بــسیار عــالی از ن ت داللــت ب

ه کلمات مشابه ، این     افراد با یکدیگر دارد، که بقی     گی  همبست
  .رسانندمعنی را نمی

 و "ایمان" و نیز تفاوت     "نفاق" و   "کفر" و "ایمان"تفاوت) (7
لی اسـت کـه فالسـفه و    ئل تابع آنها، از مـسا  ئ و مسا  "اسالم"

متکلّمین درباره آنها دچار اشتباهاتی فراوان شده انـد، شـرح     
 .مطلب براي آینده

نقش دین از یک سـو، و اثـر         :  این مطالب، از جمله    شرح) 8(
ر بعضی که به خالف تصو   سوي دیگر، و این    تالش متفکران از  

هاي دین، به تناسـب     که برنامه از جامعه شناسان، درعین این    
پیشرفت کلی بشردرگرفته، ودستکاریهاي خائنان درهـردوره       

ه چـ : پرستی آلوده اسـت و اینکـه      آنرا با رنگهاي گوناگون بت    
شدپرورشی وجـود  تفاوت و چه نسبتی مابین رشدطبیعی و ر  

مه نیست، به امید خدا در آینده هر یک از          دارد، کار این مقد   
  .این مطالب، در جاي خود، روشن خواهد شد

آیا این روش شما نبوده که : یعنی .  از سوره دوم  87آیه  ) 9(
ــامبري  ــاه پی ــه,هرگ ــهاي   برنام ــاهوا و هوس ــه ب اي آورده ک

زگار نداشته  با استکبار و برتري طلبی، به مقابله با او             شماسا
  ! اید ؟بر خاسته
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»        ـارأْکُـلُ النناِت کَما تسأْکُلُ الْحي دسأَلْح

 طَـبابـوداود ـ ابـن      رواه« »الْح
 »ماجه

-حسد، اعمال خري و نیـك را مـی        
گونـه    مهان) كند  نابود می (خورد    

-مـی (خـورد     كه آتش هیزم را می    
 ).كند سوزاند و نابود می 

 : لغات حدیث
ه بـه معنـی     مجع ح س ن  =ح س نات 

 ها، اعمال خري كینی
  آتش =الن ار
 هیزم، چوب= ا ل ح ط ب 

 
 : شرح خمتصر حدیث

یابیم کـه هـدف غـایی     با بررسی متون دینی به خوبی درمی    
یبندي به ضوابط و مقررات آن از       دین در تشویق افراد به پا     

عد فردي و اجتماعی، متصف شدن آحاد بـشر بـه خلـق و               ب
. باشـد  اخالقی میخوي نیک و پسندیده و دوري از رذایل        

  : فرمایند می) ص(نچه پیامبر مکرم اسالم  چنا

»حا رما أَنِإنمِلأُت ِعثْتهداةٌ بةٌ مالِقمالْأَخ کاِرمم م«  

ــ  « ــن رمحت ــا م ــب یمهان  از جان
گـر هـستم و       پروردگار و هدایت  

مبعــوث  ) ب خداونــد از جانــ(
 را به   ام تا سجایای اخالقی     شده

 .»سر حد كمال برسامن
هـاي دینـی،    روشن است که اخالق نیز همانند سـایر مقولـه     

  . ي ایجابی و سلبی است داراي دو جنبه
ي ایجابی، توصیه به انجـام و عمـل بـه آن دسـته از        در جنبه 
گیـرد کـه انـسان را در     هاي اخالقی مدنظر قـرار مـی        ارزش

مسیر رشد معنوي و قرب به اهللا و جلـب رضـایت او یـاري            
تـوان بـه شـجاعت، ایثـار،      ها می ي آن   هنماید که از جمل     می
  . اشاره کرد... ت، صبر و محب

در بعد سلبی توصیه و دستور به دوري گزیدن از آن دسـته       
ها مورد نظر است که سبب دور شدن از اهللا و  از ضد ارزش  

توان بـه   ها می ي آن شوند که از جمله    نزدیکی به شیطان می   
  .  اشاره نمود...کبر، تمسخر، جاسوسی، حسد و تغیبت، 

 تـرین ضـد    بررسـی مختـصر یکـی از مهـم    در این مقـال بـه    
و آثــار زیانبــار آن در » حــسد«هــاي اخالقــی بــه نــام  ارزش

  . پردازیم زندگی فردي و جمعی مسلمانان می
در اهمیت شناخت این خصلت منفی و زیانبـار الزم اسـت            

   :که به ماجرایی از صدر اسالم اشاره کنیم
روزي نـزد  : کند کـه  ز أنس روایت میامام احمد ـ رض ـ ا  

  نشسته بودیم،) ص(پیامبر 
اکنــون شخــصی از اهــل بهــشت را بــه شــما : پیــامبر فرمــود

در این هنگام مسلمانی از انصار وارد شد و       . کنم  معرفی می 
روز بعـد نیـز پیـامبر       . مقصود پیـامبر از آن شـخص، او بـود         

 و روز همین مژده را داد و باز همان مسلمان را معرفی کرد         

  سنت نبوی
 )حسد(
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عبـداهللا بـن عمـرو بـن     "پـس   . سوم نیز این واقعه تکرار شد     
روز با تـو   خواهم سه شبانه  که می: به آن مرد گفت   "العاص

در ظرف ایـن مـدت نمـاز شـب یـا           . باشم و او نیز پذیرفت    
 :پس از سه روز به وي گفت. اي را از او ندید      عبادت شبانه 

 مـن عمـل     که پیامبر در مورد تو چنین فرمود، در حالی که         
  حال علّت این امر چیست؟ . از تو ندیدم) عبادت(زیاد 

 که عمل مـن همانـست کـه         :آن مسلمان انصاري پاسخ داد    
درون و کـه در   مشاهده کردي و چیزي نـدارم بـه جـز ایـن         

چه خداوند بـه       در خصوص آن   قلبم نسبت به هیچ مسلمانی    
وي عطـــا فرمـــوده اســـت، غـــش و حـــسدي در وجـــودم 

  . باشد نمی
که پیامبر تو را بهشتی معرفی کـرد،      علت این  : فرمود عبداهللا

  . همین خصلت است
حسد به معنی اکراه قلبی و ناراحتی نسبت به       : تعریف حسد 

آرزوي زوال و نابودي آن نعمت       نعمت دیگران و در نتیجه    
تـر حـسد بـه معنـی آرزوي نـابودي          به عبارت روشن  . است

اضــطراب نعمــت دیگــر بنــدگان خــدا تــوأم بــا نــاراحتی و 
  . باشد درونی نسبت به صاحب نعمت می

حسادت نسبت به نعمت، اعم از نعمـات مـادي مثـل مـال و      
ثروت و یا نعمات معنوي مثل موقعیت اجتماعی و درجات       

  . کند  مطرحیت پیدا می،علمی

 : مراتب حسد
ـ فرد حسود آرزوي زوال نعمت دیگـر بنـدگان خـدا را             1

نرسـیده و صـاحب   دارد، حتی اگر خود وي بـه آن نعمـت         

از نظر علماي علم اخالق، این مرتبه از حـسادت        . آن نشود 
  . باشد بیانگر نهایت خبث باطنی فرد حسود می

ـ شـخص حـسود آرزوي خـارج شـدن نعمـت از اختیـار               2
صــاحب نعمــت را دارد و در عــین حــال دوســت دارد کــه 

بـه عبـارت دیگـر آرزوي       . مند شود   خود از آن نعمت بهره    
منـد   ه این شرط دارد کـه خـود از آن بهـره    حفظ نعمت را ب   

  . گردد
ي سوم حـسد آن اسـت کـه حـسود، آرزوي عـین       ـ مرتبه 3

بلکـه همیـشه در حـسرت داشـتن         . نعمت دیگران را نـدارد    
غایت این مرتبه آن است که اگـر        . مانندآن براي خوداست  

به شبیه آن نعمت نرسـید، کـم کـم و بـه تـدریج عالقـه بـه             
  . لب او رسوخ خواهد کردزوال نعمت دیگران در ق

نمایـد کـه گـاهی     در این جا تذکر این نکتـه ضـروري مـی         
ا هاي دیگران را دارد، ام شتن نعمتاوقات فردي آرزوي دا   

ــیچ ــن ه ــستند،   گــاه از ای کــه آن اشــخاص داراي نعمــت ه
کند و آرزوي زوال و نابودي نعمـت          احساس ناراحتی نمی  
راي ایـن  در اصـطالح اخـالق بـ   . نماید هیچ شخصی را نمی   

غبطـه یـا   . انـد  را بکار برده» منافسه«یا  » غبطه«حالت عبارت   
منافسه اگر نسبت به امور دنیوي و نعمـات مـادي باشـد، تـا            

ي  زمــانی کــه انــسان از لحــاظ درونــی و قلبــی، بــه مرحلــه 
ناخوش داشتن نعمت دیگران نرسیده باشد، مـذموم نیـست          

هـا   ي آن و بعضاً آثـار مثبتـی نیـز در پـی دارد کـه از جملـه           
ایجاد رقابت و به تبع آن پیشرفت در امـور مـادي و علمـی              

نی باشد، ممـدوح  اما اگر این حالت نسبت به امور دی  . است
مــثالً رقابــت در . باشــد  واجــب نیــز مـی و پـسندیده و بعــضاً 
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اموري مثل نمـاز، روزه، امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر،             
ده و بیانگر انفاق و سایر امور خیر، بسیاري اوقات واجب بو  

 . باشد ي قرب مسلمان به اهللا می درجه
 چنـین  ي آل عمـران  ي مبارکه  سوره133ي   ر آیه خداوند د 

  : فرماید می

و ساِرعوا ِإلى مغِفرٍة ِمن ربکُـم و جنـٍة عرضـها            «
قينتِللْم تأُِعد ضالْأَر و مواتالس«  

ــسته و  (و  ــال شایـ ــا اعمـ بـ
 آمــرزش  ســوی بــه  ) تهبایــس

 بـشتابید   یپروردگارتان و هبشت  
ــشی گريید  ــدیگر پی ــر مه ــه و ب   ك

  زمني اسـت،   ها و     آمسانی آن   گسرته
 پرهیزگاران هتیـه دیـده      برایو

 .»... شده است 
در این آیه مبارکه خداوند بندگان مؤمن خود را به مـسابقه       
ــرا    دادن و پیــشی گــرفتن از یکــدیگر در انجــام امــوري  ف

مندي از نعمـات   وجبات مغفرت الهی و بهرهخواند که م    می
صد البته باید مراقب بود که غبطـه  . اخروي را به دنبال دارد    

در امور مشروع دنیوي، زمینـه حـسادت را در قلـب فـراهم           
  .ننماید

 :اسباب حسدعلل و
. دشمنی و عداوات از جمله موجبات حسادت است        ) االف

 کند، به   اگر شخصی به هر دلیل با کسی دیگر دشمنی پیدا         
ــال ضــربه   ــه دنب ــام طــرق مختلــف ب جــویی از او  زدن و انتق

ي او را در دل پــرورش داده و بــه تــدریج  کینــه. باشــد مــی
ی ممکـن اسـت بـه    آرزوي زوال نعمات وي را نموده و حتّ 

در .  هـم علیـه محـسود اقـدام نمایـد          جایی برسد کـه عمـالً     

ــر محــسود، حاســد شــاد و     صــورت وارد شــدن ضــرري ب
،  بـه وي   د و در صـورت رسـیدن خیـري        شـو   خوشحال مـی  

شـود کـه ایـن      شخص حسود بسیار ناراحت و غمگـین مـی        
  . باشد ار و مشرکین میصفت از اوصاف کفّ

هاي دشمنی دشمنان دین نـسبت   قرآن مجید از آثار و نشانه    
  .فرماید به مسلمانان چنین می

ِإنْ تمسسکُم حسنةٌ تسؤهم و ِإنْ تـِصبکُم سـيئَةٌ          «
ــا  ــواْ ِبه حفْری  ســوره١٢٠ی  آیــه(» ...ي 

  )عمران آل
و ( به مشا دست دهـد       اگر نیكی «

ی مهچـون پـريوزی و غنیمـت        نعمت
شوند   ناراحت می ) ی مشا گردد    هبره

ــد،   ــدی برس ــا ب ــه مش ــر ب و اگ
 .»...شوند  شادمان می

ــ 2 ــ برتـ ــه  ريــ ــی از جملـ ــسادت   طلبـ ــل حـ ــر علـ ي دیگـ
گـاه کـه شـخص مـسلمان در جامعـه بـه حـد و         آن.باشد  می

میزان خود بسنده ننموده و قانع نباشد و پا را از گلـیم خـود         
فراتر نهـد و بخواهـد همیـشه در جایگـاه برتـري نـسبت بـه           
دیگران قرار بگیرد، به طور طبیعی نسبت به کـسانی کـه از              

هـا   ت شده و موقعیت و جایگاه آن  وي برترند، دچار حساد   
در مـسیر بـه دسـت آوردن     اناًی احخواهد و را براي خود می  

جایگاه مورد نظر، به انواع گناهان دیگر از جمله تهمـت و            
  . شود افترا و خیانت نیز آلوده می

. بینی از دیگر علل حسادت است      ـ استکبار و خود بزرگ    3
 دلیــل چــه فــردي سرمــست غــرور و کبــر شــود و بــه چنــان
ــر از    بهــره ــروت و قــدرت، خــود را برت ــدي از پــول و ث من

دیگران بداند، در برابر کسب جایگـاه و موقعیـت مـادي و             
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معنوي توسـط دیگـر اشـخاص، حـساس شـده و در صـدد              
در بسیاري از آیات قـرآن کـریم از        . آید  ها برمی   تحقیر آن 

 اشراف و مستکبرین با پیامبران، یي علل اصلی دشمن     جمله
ــه ذکــر شــده اســت همــین نک ــه. ت  34 و 33ي  قــرآن در آی

  : فرماید ي مؤمنون چنین می سوره

و قالَ الْملَأُ ِمن قَوِمِه الَّذين کَفَرواْ و کَذَّبواْ ِبِلقـآِء           «
           رـشنيا ما هذا إلّا بيوِة الدفى الْح مفناهرِة ِو أَتالْأَِخر

    هأْکُلُونَ ِمنأْکُلُ ِمما تي ِمثْلُکُم      نَ وبورشا تِمم برشي و 
  .»لَِئن أَطَعتم بشراً ِمثْلَکُم ِإنکُم ِإذاً لَخاِسرونَ

 كـه فـرا     باوری  اشراف بي «
ــیدن  ــول  رس ــت را قب قیام

 نداشـــتند و در زنـــدگی 
ان دنیا، ناز و نعمت بدیش    

ایـن  : داده بودمي، گفتنـد   
و ( مهچون مشا بـوده      انسانی

از ) پیغمرب نیست چـرا كـه     
خـورد كـه      ی م ان چیزهایی مه

ــی ــان  مشــا م خوریــد و از مه
-نوشد كه مشا می     چیزهایی می 

ــید  ــسانی . نوش ــر از ان اگ
 كنید و به    مهسان خود پريوی  

او بگروید، در این صـورت      
ســخت زیانكــار خواهیــد   

 .»بود
که دیگران همیشه مطیع و فرمانبردار باشند،        ـ عالقه به این   4

ر چنین حالتی انسان ریاست     د. از دیگر علل حسادت است    
تابد و نـسبت بـه همگنـان     طلب، وجود هیچ رقیبی را برنمی    

خود در کمال اکراه و حقد درونی، حسادت ورزیده و بـه            

کـه    قرآن مجیـد نـسبت بـه کـسانی    . دنبال نابودي آنان است 
همیشه بـه دنبـال ریاسـت و قـرار گـرفتن در موقعیـت برتـر           

دار داده و بـه صـراحت   ، شدیداً هش هستند نسبت به دیگران  
دارد که نعمات ماندگار آخرت به چنـین کـسانی         اعالم می 
ي  ي مبارکـه     سـوره  83ي    کـه در آیـه      چنان. گیرد  تعلق نمی 

  : فرماید قصص چنین می

»       لَوِريدونَ عال ي لُها ِللَّذينعجةُ نالْأَِخر ارالد اً فى  ِتلْک
  . »متقينالْأرِض و ال فَساداً و الْعاِقبةُ ِللْ

ما آن سـرای آخـرت را تنـها         «
گردانیم كـه در      ی كسانی می    هبره

 و اسـتكبار    زمني خواهـان تكـرب    
-نیستند و فـساد و تبـاهی منـی        

-و دهلایشان از آلودگی   . (جویند  
طلبـی و     طلبی و شـهرت     های مقام   

، پـاك و    بینی و تباهكاری    بزرگ
ــت،  ــالوده اس ــت ازآِن )پ وعاقب
 .»پرهیزكاران است

نماید که آرزوي نابودي و زوال  این نکته ضروري می  ذکر  
ي رواج  نعمت کسانی که قدرت و امکانات خود را وسـیله     

نمایند، حسادت محسوب     ظلم و فساد و تباهی در زمین می       
به دیگر عبـارت، اگـر افـرادي بـا          . باشد  نشده و مذموم نمی   

سوء اسـتفاده از نعمـات و قـدرت و ثـروت، در پـی افـساد            
ــز   جامعــه و افــ ــا تجهی ــوا و ب ــا تمــام ق راد آن باشــند، بایــد ب

ي افساد،   ها ایستاد و در صورت ادامه       امکانات در مقابل آن   
هـا را نـابود و خـود        ي پیگیر، نعمـت و قـدرت آن         با مبارزه 

کـه قـرآن کـریم در     کمـا ایـن  . ها را نیز مجـازات نمـود        آن
ي انفـال در خـصوص آمـادگی مـسلمانان           سـوره  60ي    آیه

مکانات خود بـراي مبـارزه بـا فـساد کفّـار و             جهت تجهیز ا  
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ــابودي آن ــی  نــــــ ــین مــــــ ــا چنــــــ ــد هــــــ   : فرمایــــــ

و أَِعدواْ لَهم ما استطَعتم ِمن قُوٍة و ِمن ِرباِط الْخيِل           «
 کُمودع اِهللا و ودونَ ِبِه عِهبرت...«. 

ــرای« ــارز (ب ــامب ــان ) ه ب آن
توانیـد    جا كه می    تا آن ) كفار(

از  (و) مـادی و معنـوی    (ی  نريو
یـده آمـاده     ورز اسـبهای ) مجله

آمـادگی و   (سازید، تـا بـدان      
دمشـن خـدا و     ) ساز و برگ جنگی   

 .»دمشن خویش را برتسانید
ــار  ــر از آثـ دو اثـ

 : حسدروحی و روانی
.  دائمــی از آثــار حــسادت اســتـــ اضــطراب و تــشویش1

شـخص حــسود همیــشه مـضطرب و دچــار نــوعی تــوهم و   
آرامش از وي سلب . صاحبان نعمت است  نگرانی نسبت به    

کـه   چنـان . شده و دائم در حـال اضـطراب و نگرانـی اسـت     
  : فرماید الرحمه می سعدي علیه

 / حسود  بر بال اال تا خنواهی 
 بالستکه آن خبت برگشته خوددر

  /چه حاجت که با وی کنی دمشنی
 که ویرا چنان دمشن اندر قفاست

سبت به مسلمانان دیگـر    ـ بدگویی، غیبت، افترا و تهمت ن      2
انسان غافـل بـه علـت حـسادت خـود را      . از آثار حسداست 

هـا   ي آن نماید که از جملـه  دچار انواع گناهان دیگر نیز می   
  . ي فوق است موارد ذکر شده

  : عالج حسادتراههاي
ن نکته که ضـرر اصـلی حـسادت بـه     ـ آگاهی و علم به ای  1

 دچـار   محـسود را  بعضی وقتهـا گردد و   حاسد برمی  شخص

د مـسلمان بـا   همچنـین بایـد فـر     . نمایـد   گونه زیانی نمی    هیچ
ت نبوي میزان خـسارت و      ره و سنّ  بررسی آیات قرآن و سی    

دوري از ایـن     ضرر ناشی از حسادت را درك نمـوده و بـا          
خصلت ناپسند و مذموم، موجبات رضـوان الهـی را فـراهم           

  . آورد
گیري عملی حاسد در    شود که جهت    ـ حسادت باعث می   2

جهـت خـالف مــصلحت و خیـر محـسود قــرار گیـرد و تــا      
صیتی وي فراتــر حــدي پــیش رود کــه پــا را از تــرور شخــ 

لذا باید ایـن کـالم   .  نسنجیده دست بزندگذاشته و به اعمال  
ــد    ــط خداون ــاد آورد کــه رزق و روزي توس ــه ی الهــی را ب
ــوان و     ــه فراخــور حــال و ت ــس ب ــه هــر ک تقــسیم شــده و ب

  . استعدادش بخشیده شده است

   » ...نحن قَسمنا بينهم معيشتهم ِفى الْحيوِة الدنيا «

این مائیم كه معیشت    ... «
 دنیـا میانـشان     در زندگی 

 .»امي تقسیم كرده
ـ دعاي خیـر بـراي محـسود و آرزوي بقـاي سـخت او از           3

اگر فردي نسبت به . هاي درمان حسادت است ترین راه   مهم
ایـد فـوراً در درگـاه    شخص دیگـر احـساس حـسد کـرد، ب         

خداوند دسـت بـه دعـا برداشـته و آرزو کنـد کـه صـاحب            
نعمت، در کمال صحت و سـالمتی از نعمـت خـود در راه               
خیـر و صــالح دیـن و بنــدگان خـدا اســتفاده کنـد و بقــاي     

   .نعمت را از خداوند بخواهد
با امید به رحمت واسـعه الهـی بـراي پـاك شـدن از هـر نـوع               

  خداحسادتی نسبت به بندگان 
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  بحثی در 
  مــورد

  :یدهــعق
  

   )جل جالله("اهللا"     
  

 و به معنی بـستن، بـافتن،    عقد يعقیده از ماده  : معنی لغوي 
جمـع آن   . باشـد  محکـم و اسـتوار مـی       تابیدن و گـره زدنِ    

  . عقاید است
 - در اصطالح رایـج بـه هـر نـوع بـاوري           :معنی اصطالحی 

صـورتی محکـم و   هبـ  اطالق می شـود کـه      -مثبت یا منفی  
-به گونـه . دقلب گره خورده و در آن رسوخ نمایثابت به   

  .تغییر و تبدیل نباشداي که به آسانی قابل 
-ت نظر در آیات آن و توجه به سـیره با بررسی قرآن و دق 

ي ي دعــوت ایــشان و شــیوه نحــوه- ص–اســالمپیامبري 
: یـابیم سلمانان صدر اسالم، به وضوح درمیمتربیت عملی  

موضوعی که در پـرورش ایمـانی       ن  تریمهمترین و اساسی  
 را ایفـا    اصلی و بنیـادین    نقش   -ص-پیروان و یاران محمد   

ایمان بـه   س آن   ي عقیده و در رأ    نموده و می نماید، قضیه    
در طول سیزده سـال  به نحوي که آیات قرآن . باشداهللا می 

، ه و بسیاري از آیات مـدنی رسالت و دعوت پیامبر در مکّ     

 را کـه  تمـام آنچـه  . ه اسـت حول ایـن محـور مهـم دور زد    
در طـول   پیامبر به عنوان پیام آور خداونـد بـراي بـشریت،            

وده و سـعی در تثبیـت آن در       این سـالها تبلیـغ و تبیـین نمـ         
 منین داشته، این اصـل اساسـی و بنیـادین عقیـده،        قلوب مؤ 

 که در قالبی مهم و اساسی به .یعنی اعتقاد به اهللا بوده است  
در . یروان اسالم عرضه شده اسـت     تبیین و به پ   » توحید«نام  

نگرش دینی، دین اسالم به مثابـه درخـت بـسیار تنومنـدي        
نـی از آن منـشعب شـده و      که ریشه و برگهـاي فراوا     است  

. باشـد در اعمـاق زمـین مـی   اي عمیـق و قـوي    داراي ریشه 
در اي، ت دارا بودن چنـین اصـل و ریـشه     درختی که به علّ   

-واسـتوار مـی  ت مقاوم مقابل هر نوع بالیی از بالیاي طبیع 

در این تمثیل، عقیده یعنی اعتقـاد و التـزام بـه معنـی          . باشد
 آن، ریـشه و اصـل درخـت     و لـوازم »ال الـه اال اهللا    «درست

ــه ــشري ي اعمــالدیــن و کلی ــدگی ب ، اعــم از  و شــئون زن
و حکومت، اقتصاد، خـانواده،   عبادات، معامالت، سیاست    

مثابه تنه و شاخ  روابط اجتماعی به    اخالق و تربیت و سایر      
خلـص کـالم    م. آن بنـا شـده انـد      بوده و بـر     و برگهاي آن    

لیه مـسایل و شـئون زنـدگی انـسانی     اینکه عقیده اصل و ک   
 به همین دلیل، دین اسـالم و بـه      .فرع و بر آن استوار است     

 دعوت پیامبر در بدو امـر در پـی اصـالح و درمـان     تبع آن 
صـورت  ه  بـ و بزرگ و بنیادین برآمده و     این اصل اساسی    

ربیتـــی و  در روش تاصـــلی ابـــدي و همیـــشگی و مـــوثر 
هـا، بـراي پیـروان و معتقـدین     اصالحی خود در سایر جنبه   
اصـلی کـه در هـیچ زمـان و     . به این دیـن قـرار داده اسـت      

اجتماعی تعطیـل نـشده   و در هیچ شرایط سیاسی یا    مکانی  
  .ل و آغازین دعوت دینی استي اوو همیشه نقطه

خالصه و روح   » نحل«ي  ي مبارکه  سوره 2چنانچه در آیه    
بنـدگانش را اعتقـاد بـه شـعار توحیـد           ي خود بـراي     مهبرنا

 و سـپس  آن صـحیح و درسـت   و فهم» ال اله اال اهللا    «یعنی  
بـه مقتـضاي    ي شئون زندگی    موضع گیري عملی در کلیه    
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ـ  «  :این فهم و شناخت بیان مـی نمایـد      ةَينَـزُل الْمالِئكَ

اَن ِمـن ِعبـاِدِه    من يـشَآء    ياَمِرِه علَ ِمن   ِبالْروِح
آل  اَنِْذر اَنَا آ ِالَه ِالَّ  وا اَنَّه    خداوند به دسـتور     » فَاتَّقُون

که حیات بخش آسمانی  (فرشتگان را همراه با وحیخود، 
که خود ) به نام انبیاء  ( بر هرکسی از بندگانش   ) انسانهاست

 (که جز مـن   )  موزندتا به مردم بیا    (کندنازل می بخواهد  
بـا   (خدائی نیست؛ پس  )  ي جهان و جهانیانم   که آفریننده 

من ) غضب و عذاب  ( از) انجام حسنات و دوري از سیئات     
  .بپرهیزید

بـه  » اسـراء «ي  ي مبارکه  سوره 23ي   مضمون در آیه   همین
و قَـضي  «  .بیانی دیگر مورد تاکیـد قـرار گرفتـه اسـت      

بوآ ِالَّردباَلَّا تَع كاهبه ( ردگارتپرو) انساناي (  »...ا ِاي
فرمان داده است که جز     )  اصلی ابدي و همیشگی   عنوان  

  .او را عبادت نکنید
، هـدف از بعثـت کـل انبیـا، از      سوره ي نحل  36ي  در آیه 

ر ي مقد ابالغ برنامه ابتداي زندگی آدمی تا روز رستاخیز،     
خداوند در خصوص چگونه زیستن است که در عبودیت         

ــه و    اهللا و دوري از  ــر او خالص ــانبرداري غی ــت و فرم تبعی
و لَقَد  «  .حصر گردیده است که این همان توحید اسـت        

 واجتَِنبـوا    اَِن اعبـداهللاَ   اُمٍة رسـوالً  بعثْنَا ِفي كُلِّ    
ما به میان هر ملتی پیغمبـري را فرسـتاده          »...الطَّاغُوتَ

)  این بوده اسـت   ي دعوت همه ي پیامبران    او محتو ( ایم
ستمگران و شیطان، بتان، (  و از طاغوتکه خدا را بپرستید

  .دوري کنید) غیره 
همـین  و النهایه خداونـد هـدف از خلقـت جـن و انـس را         
خـود   نکته یعنی عبودیت و تبعیت خالص و صـرف بـراي        

ِجـن  و ما خَلَقْتُ الْ   « .اسـت  توحید ذکر کرده که همان   

عِالَّا ِلي الِْانْسو وندمن جن و انس را جز  -56ذاریات  »ب
  .امراي پرستش خود نیافریدهب

لذا بر هر مسلمانی واجب اسـت کـه معنـی و مفهـوم اهللا و             
را بـه صـورتی دقیــق و   » ال الــه اال اهللا«شـعار توحیـد یعنـی    

در پرتو آیات قرآن و تبیینات نبوي، فهم نمـوده و   روشن،  
 مقتـضاي ایـن     و بـه  سپس در اعماق قلب خود جـاي داده         

شناخت و باور قلبی، زندگی خـود را در راسـتاي اهـداف      
  .آن سوق داده و آثار آنرا در حیات خود عینیت بخشد

  »اهللا«
  و ِالَاهه و اُلُوِهيه، يالُه، اُلُوهةًاَلَه:عنی لغويریشه و م

  .به معنی معبود و مورد پرستش
لَـم اسـت    اسـم ع  اهللا  : معنی اصطالحی از دیدگاه متکلمین    

دو مفهـوم   ن  اتی که موجد هستی می باشد و متضم       براي ذ 
  .عمده و اساسی است

موجـودات بـه نــسبت   ي موعـه مج: واجـب الوجـود  ) الـف 
ــستند    ــت ه ــه حال ــودن داراي س ــا نب ــودن ی ــارت  . ب ــه عب ب

 از سـه حالـت ذیـل        تصور وجود براي هر موجـودي     دیگر
    : خارج نیست

ود او الزم   به این معنی که وجـ     :  واجب الوجود  -1
بدون وجود او امکـان وجـود       . و ضروري است  

چنین ذاتی قائم به    . سایر موجودات محال است   
 او، وجودشـان قـائم بـه وجـود          خود بوده و غیر   

 تصور عدم وجـود بـرایش محـال         .باشدوي می 
نظـم   است؛ چرا که در صورت چنین تصوري،      

موجودیــت ســایر و قــوام هــستی بهــم ریختــه و 
چنـین ذاتـی    .  خواهـد بـود    موجودات نیز منتفی  

لَـو  «. و شریک و مانند نـدارد      است واحد

فَـسبحان  لَّا اُهللا لَفَسدتَا    ءاِلهةٌ اِ كَان فيِهمآ   
اگـر در    »عما يـِصفُون    اِهللا رب الْعرِش    

آسمانها و زمین، غیر از اهللا، معبودها و خدایانی   
  قطعاً )امور جهان را می چرخاندند      ( ند و میبود

لذا اهللا صاحب . آسمانها و زمین تباه می گردید
سلطنت جهان، بسی برتر از آن چیزهایی است        

بدو نسبت می دهند و بـر       )مشرکین  ( که ایشان 
  .رانندزبان می

موجوداتی کـه وجـود یـا عـدم         : ممکن الوجود  -2
ماننـد انـسان و سـایر    . وجود آنهـا ممکـن اسـت    
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 در حالیکه عـدم مخلوقات که فعالً وجود دارند  
بـه دیگـر عبـارت    . وجود آنها نیز ممکـن اسـت    

ــساوي و     ــا م ــصور وجــود و عــدم وجــود آنه ت
 .ممکن می باشد

به این مفهـوم کـه امکـان وجـود     : ممتنع الوجود  -3
موجودي مثل یک انسان به صورت همزمان در  

 در زمان واحد غیر ممکن و دو محل جغرافیایی
 مثالً ، و یا مانند اجتماع دو ضد     . ی باشد محال م 

هی و سفیدي در یک زمان و یک مکان، و        سیا
متناقض مثل وجـود و  اجتماع یا انتفاي دو شیء   

 . عدم

.  واجب الوجود است  اهللا  ذات در نگرش و فهم دینی، تنها     
را در چارچوبی معین ذاتی که حرکت و سیر، تمام هستی     

ي مـشخص بـه پـیش مـی بـرد و       با نظام و قاعده  و هدفمند 
« . و حکمـت او قـرار دارد       ي قدرت تدبیر هستی در قبضه   

و الْاَرض و ما بينَهما ِفي      اُهللا الَّذي خَلَقَ السماواِت     
 ما لَكُم ِمن دوِنـِه     ثُم استَوي علَي الْعرشِ   ِستَِّة اَياٍم   

  ِليٍِّمنلَا شَِفيٍع اَفَلَا تَتَ   و و ونذَكَّر *رالْاَم ربدي  ِمـن 
خداوند کـسی    - سجده 5و4 »... ي الْاَرضِ السماِء ِالَ 

است که آسمانها و زمین و آنچـه را کـه در میـان آن دو      
، در شش دوره بیافرید و سپس بر تخت فرمانروایی و است

 بجز خدا بـراي شـما هـیچ         فرماندهی جهان قرار گرفت   
( و هیچ شـفیعی )که شما را از عذاب الهی برهاند        ( یاوري

برایتان شـفاعت    -ازه ي خدا   جز با اج   -که در پیش خدا   
(       خداونـد . آیا یادآور می شـوید    . وجود ندارد ) کند  

، زیر پوشش از آسمان گرفته تا زمین )تمام عالم هستی را   
و جز او مدبري در این جهان ( تدبیر خود قرار داده است

  ).وجود ندارد 
جمیع الصفات الکمالیـه  م مستج ذات) ب اهللا بـه عنـوان    :ع لِ

داراي همه ي صفات حمیده و کامـل      مدبر هستی   خالق و   
در اصــطالح متکلمــین خداونــد داراي همــه ي .مـی باشــد 

       ي صـفات سـلبی     از کلیـه   و بـري  )مثبـت   ( صفات ایجـابی  
صــفات ایجــابی آن دســته از صــفات . مــی باشــد)منفــی ( 

ــاً آنهــا را دارا مــی باشــد کــه   هــستند  کــه اهللا تعــالی لزوم
و الهـی متجلـی   ماءالحـسنی  عـالیترین صـورت آنهـا در اس   

  .متبلور شده است
 الْمـصور لَـه الْاَسـماء       هو اُهللا الْخَاِلقُ الْباِرئُ   « 

 ح هستیاو خداوندي است که طرا -حشر24»...الْحسنَي
داراي . و آفریدگار آن از نیستی و صورتگر جهـان اسـت    

  .نامهاي نیک و زیباست
 اهللا از آن بري     صفات سلبی صفاتی هستند که ذات اقدس      

  . از قبیل نقص و ضعف و شركو به دور می باشد
 »انحبس    بِض رالْاَر اِت واومالس با  رمِش عرالْع 

  ِصفُونو ( خداوند آسمانها و زمین و عرش  -زخرف82 »ي
پـاك و منـزه از      )تخت سلطنت مجموعه ي عالم هـستی        

  .کنندمی)اوي مشرکین درباره( است که ییها توصیف
لَـه «اهللا در اصل : الزم است کهذکر این نکته    لْاِ بـوده کـه   » اَ

رف حـ . پس از تغییرات صرفی بصورت اهللا درآمده اسـت  
لَه«ي  در کلمه » ال« لْاِ براي استغراق می باشد و مقصود از    » اَ

لَـه، ا اضافه شدن    سـتغراق مـدلول کلمـه در صـفات     آن به اِ
  . استي الهی یا همان صفات ایجابیحمیده

یادآوري میشود با دقت در قرآن معانی و مفاهیم دیگـري          
 در اهللاءوجـود دارد کـه انـشا   )جز آنچه گذشـت  ( براي اهللا 

شـــماره هـــاي آتـــی بـــه آن اشـــاره و پـــس از توضـــیح  
 توحیـد و مـصادیق   ، معنـی و مفهـوم  »رب«ي  کلمهمختصر

  .آن ذکر خواهد شد

-------------------
-------------------

-------------------  
   

          
                    

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


24 -------------------------------------------------اه ما  ر

 
 

 و ایـن  ه، طنین انداختـه  در مکّمدتی است که نداي توحید   
-محمـد : ه هم رسیده است به خارج از مکّ طنین به تدریج  

او خـدایان سـنگی و      . گویـد مـی  سخن از دینی تازه      -ص
 خـداي یگانـه و   چوبی را نفی نموده و مردم را به عبودیتِ 

-به سرزمینِ قبیله  دعوت  طنین این   . کندنامرئی دعوت می  

 وارد  ابـوذر سـرخوش و شـادمان   .اسـت ر نیز رسیده  اي غف 
ت و سـختی راه، همـراه بـا گرمـاي     مـشقّ گرچـه   . ه شد مکّ

، ولـی شـوق   سوزان صحرا، او را ضـعیف و نـاتوان کـرده          
ـ           ه کـشانده اسـت     رسیدن به هدف مقدسی که او را بـه مکّ

لَم سفر را به شادي و شعفی وصف ناشدنی    تبـدیل  رنج و اَ
  . کرده است

خدایان و کعبـه را   مرد ناشناسی که قصد طواف       مانند بهاو  
گویی رهگذري است راه گم کـرده   . ه شد دارد، وارد مکّ  

 اسـت؛  ي راه آمـده  ي توشـه  تهیـه که به قصد اسـتراحت و     
دار هـدف وي دیـ  شدند که    ه متوجه می  زیرا اگر مردم مکّ   

. کردنـد طور حتم او را هالك می    ه، ب  است -ص-با محمد 
 قبـل از    خواست  اسی نداشت اما می    هر گابوذر از مر  البته  
خـاطرش صـحراي سـوزان را در        ، مـردي را کـه بـه       مرگ

او بـراي  . ببرد صدق ادعا و گفتارش پی   ، ببیند تا به   نوردیده
را در  وي مترصــد بــود و ســرانجام   -ص-دیــافتن محمــ 

پرسـی   بـه او نزدیـک شـد و احـوال    . صبحگاهی پیدا کـرد   
وي   گـشاده بـه     یـی با مهربـانی و رو    پیامبرِ رحمت نیز    . نمود

رسـول  . اشـعارت را بـرایم بخـوان   :  ابوذر گفـت  .سالم داد 
 شــعر نیــست بلکــه گــویم اســخ داد آنچــه مــن مــی خــدا پ

 و آیــاتی از قــرآن را بــرایش. قــرآن،کالمِ خداونــد اســت
ابـوذر سـراپا گـوش بـود و پـس از لحظـاتی            . تالوت کرد 

  پیامبر پرسید اهل کجـائی؟     .کرد زبان جاري شهادتین را بر  
  لبان  تبسم زیبایی بر. ار هستمي غف خ داد از قبیلهپاس
  

  
 و شگفتی و تعجـب از سـیمایش   مبارك پیامبر نقش بست  

بـرد، چراکـه    ابوذر به این شگفتی پیامبر پـی    . نمایان گشت 
 و کرد  از راه دزدي و راهزنی امرار معاش می       ي غفار     قبیله

حال آیا ممکن اسـت  . در این کار سرآمد قبایل عرب بود    
از این قبیله و با ایـن سـابقه ایمـان بیـاورد؟ پیـامبر       ی  شخص
خداوند هرکس را   »...ِان اَهللا يهدي من يشَاء    « : فرمود

آري او در همـان دیـدار        .نمایـد   که بخواهد، هدایت می   
  .قرار گرفت "سابقین اولین"ي  اول ایمان آورد و در زمره

صورت  هدعوت پیامبر بزمانی که ابوذر اسالم را پذیرفت،      
لذا براي ابوذر نیز راهـی جـز مکتـوم          . شد  انجام می پنهانی  
ار وجـود   ي غفـ    میان قبیلـه     خود و بازگشت به    ایمانداشتن  

ــا او. نداشــت ــهام ــویی    داک ــود؛ گ ــاآرام ب ــتی ن راي سرش
و حال او حـق  . شده تا در هرجا علیه باطل قیام کند   آفریده

سـنگها و   .باطل استگر اعمال و کردار  را پذیرفته و نظاره   
جـاي   د کـه بـه  دیـ  دست انسان را می شده به  ساختهچوبهاي  

لـذا علیـرغم   . گیرنـد   خداي رحمان مورد پرستش قرار می     
اشـهد  «و با صداي بلند بانگ به کعبه رفت   ي پیامبر     توصیه

ایـن  . را سرداد» اهللا    رسول محمداً  اشهد ان «و   »اله    اال  اله  ال  ان
ت و شکوهِ دروغین عظم نداي توحید، نخستین بار بود که     

ـ   و سرشـت   . طلبیـد ي علنـی مـی      هزه را بـه مبـار     اشراف مکّ
 شـده و   ولحـ اي مت   خروشان و ناآرام ابـوذر کـه در لحظـه         
دعـوتگر ایـن شـعار    جهانی کامالً نو را کشف کرده بـود،    

 مشرکان قریش بـه محـض شـنیدن       . یعنی شعار توحید بود   
ــد، برســر  ــداي توحی ــدن ــ. ش ریختن ــامبر  عب اس عمــوي پی

اگر ابوذر را کـه  :  و به سران قریش گفت  اي اندیشید  چاره
غفــار اســت، بــه قتـل برســانید، کــار تجــارت و  ي  از قبیلـه 

شما هیچگـاه امنیـت      و کاروانهاي    بازرگانی شما سد شده   
  ولی . و با این شگرد ابوذر را نجات داد. نخواهد داشت

 )-رض– ابوذر غفاري(   زندگی صحابه
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بار دیگر و در روزي دیگر    طلب و ناآرام ابوذر،       روح حق 
 خروشـید و  ، بتـان در مقابل ي چند زن      ي سجده   با مشاهده 

آزار و شـدت مـورد       بانگ توحید را سر داد و بـاز هـم بـه           
  .اذیت قرار گرفت

ابوذر به میان قوم خویش بازگـشت و آنهـا را بـه پرسـتش           
و یـارانش  پیامبر . سالها گذشت. خداي یگانه دعوت نمود  

روزي مسلمانان جمعیـت کثیـري   . به مدینه هجرت کردند  
شـدند مـشاهده    مـی  نزدیـک گویان بـه مدینـه   را که تکبیر   

ــد ــه  . کردن ــاهو وارد مدین ــر هی ــن کــاروان پ شــده و در  ای
ي   قبیلـه ایـن کـاروان، افـراد     .   گزیدنـد  مسجدالنبی اقامـت  

غفــار و اســلم بودنــد و اکنــون آمــده بودنــد کــه در کنــار  
  .اهللا باشند رسول
ي  آوردن تنها یک نفر از قبیلـه  ز اسالم  ا پیامبردیروز  ! آري

دید که سعی و تالش آن  بود و امروز می زده    غفار شگفت 
ي اسـلم را نیـز بـه     ، بلکه قبیلهي غفار ، نه تنها تمام قبیله  فرد

  .حیات بخش اسالم سوق داده استسوي آیین 
، و اینک  شیطان دیروزپیمانان سران دزدي و راهزنی و هم 

 آیـا ایـن  ! و احسان امـروز  یر و نیکی    قهرمانان و بزرگان خ   
 من ِان اَهللا يهدي من يشَاء وَ  يِضلُّ  « ي الهـی کـه      وعده

  !؟وقوع نپیوسته است به »...يشَاء
ت شادمانه، نگاهی مملـو از مهـر و محبـ         -ص-رسول خدا 

  : مسافران دوخت و برایشان دعا کردي پاك به چهره
ي   خداونـد قبیلـه    »سالمهااهللا، اسلم   ِغفار غَفَراُهللا لَها  «

ي اسلم را سـالم گردانیـده        قبیلهغفار را آمرزیده است و      
  .است

کـه در   طـوري ه  بابوذر در نزد پیامبر جایگاهی ویژه یافت        
و ایــن . زبــانزد مــسلمانان بــوده اســتطـی قــرون متمــادي  

ــه ــامبر گفت ــوب  همیــشه در مــورد او، ي پی  در اذهــان و قل
سـمان و زمـین کـسی را بـه       آ«:مسلمانان نقش بسته اسـت    
  .  »ي ابوذر، به خود ندیده است راستگویی صراحت لهجه

ي  ، جـوهره زدنـی   باکی و شجاعت مثال     م با بی  صداقت توأ 
او در طـول عمـر بـا صــداقت و    . کـل حیـات ابـوذر اســت   

کس را فریب نداد و به احدي      درستی زندگی کرد و هیچ    
یـامبر در  و این اوصـاف را پ . هم اجازه نداد تا فریبش دهد    

صــداقت و درســتی ابــوذر تنهــا . بینــی کــرده بــود او پــیش
در نزد او صـداقت و درسـتی و   . اثر نبود فضیلتی آرام و بی 

ساب حـ  ، هیچگـاه فـضیلت بـه   اثـر  شجاعتِ خـاموش و بـی    
 صداقت در نزد او به معنی آشکارکردن حـق    . نیامده است 
  .یید صواب و درستی استأ طلبیدن باطل و تو به مبارزه

ا بعد از وفات پیامبر، وضع معیشتی و رفاهی مسلمانان      ساله
بر اثـر فتوحـات و پیروزیهـایی کـه در جنـگ بـا دشـمنان         

در این میان قـسمتی از      بدست آمده بود، بهتر شد و       اسالم  
و قنـاعتی  زیستی   از ساده ،ی تعدادي از صحابه   جامعه و حتّ  

کــه در زمــان رســول خــدا بــه آن مفتخــر بودنــد، فاصــله   
ین امر به مذاق ابوذر، بسیار ناگوار بـوده و آن را         ا. گرفتند

 مرتباً آنها را مـورد سـرزنش   همین دلیل به. کرد تحمل نمی 
ي توبــه را قرائــت   ســوره34ي آیــهقــرار داده و و مالمــت 

ةَ و  الـذَّهب و الِْفـض  ن  َیکنـزون   والَّذي...«:کـرد   می

وکسانی که   » ِبعذاٍب اَليٍماِهللا فَبشِّرهم لَاينِْفقُونَها ِفي سبيِل
خرج  در راه خداآن را کنند و  طال و نقره را اندوخته می  

 ی دردناکیار بس بزرگ و بسنمایند، آنان را به عذاب      نمی
   .مژده بده

منین ذر باعث شد که از او نزد امیرالمؤاعتراضات ابو
حضرت عثمان، ابوذر را به . ت برند شکای-رض-عثمان

  حال دري ه خاطر عدم تشویش جامعه بمالیمت با آنها
و ایشان هم از . نمود سفارش جنگ با دشمنان اسالم،

و پس از  .خلیفه خواستند که اجازه دهد به ربذه برود 
روح او را قرین آرامش و ما را خداوند . مدتی درگذشت

    .ي کرام قرار دهد رهروان راه او و سایر صحابه  ازهم
                       العالمینآمین یا رب
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ب روزي انقــالب حــز  یــد کــه قبــل از پ اشــاره فرمودیــ 
تی نداشـته و احـزاب      دموکرات در اسـتان کردسـتان فعـالی       

 در صـحنه نبـوده و اگـر در اوان پیـروزي       چپی هـم اساسـاً    
، در گاهی افرادي از آنان بـا مـردم همگـام مـی شـدند           گاه

ر پوشــش نــام کــاك احمــد و  زیــهــا و تظــاهرات،صــحنه
از بعـد   جـود   ن و ا بـا ایـ     امـ  .گرفتنـد مـی  مدرسه قرآن قـرار   

هـا و   ستمارکسی–نی  دیرپیروزي انقالب همان احزاب غی    
اسـی   داراي جایگـاه و پایگـاه سی        هستند که  -هاستیکمون
  است؟ن امر چه بودهت ای به نظر شما علّ.شوندمی
  

ل شدند که قبالً مسائل زیادي در این مورد دخی                
 توضـیح   هـم جهـت  ره کردم و اکنون  به بعضی از آنان اشا    

  :اي اشاره خواهم کردشتر به چند نکتهبی
 ازطـرف   عه پراکنی و مـأمورکردن افـراد      شای -1

غــات تبلی جهــت مخالفــان اســالم و انقــالب،
ي ی و ناپــسند معرفــی کــردن چهــرهدینضــد

  مخـــصوصاً بعـــد از–اســـالم و مـــسلمانان 
ــدوی ــانون اساســیت ده گــرفتن  کــه نادیــن ق

رد و اهـل سـنّت   حقوق ملّی ومذه  بی ملّت کُ
ــانونی شــد  ــ و!در آن ق ــدامات  زنی ــضی اق  بع

 هشتر بـ یکه پگر حکومت وقت،   یدده  یناسنج
زمینه را بـراي آن      نها،که ای امآن اشاره کرده  

  .نموده بودا و مهیغات منفی فراهم تبلی
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ار  در اختیـــل ارتبـــاط جمعـــینبـــود وســـای -2

 آگـاهی    بـراي  مسلمانان اهل سنّت کردستان   
 . به مردم درسترساندن

- گرفتاري  و هاجاد سر شلوغی  ای،  ن سو یاز ا  -3

و اهــل  ســاختگی بــراي افــراد توانمنــد هــاي
ــسلماناندعــوت از ــا مجــال حــضور در  ،م  ت

 ان مردم رفتن را نداشته باشندصحنه و به می

نها چراغ سبزي ي ایو باألخره مهمتر از همه      -4
بود که حکومـت در آن دوره بـه آنـان داده           

ــود؛  ــال ب ــوان مث ــه عن اغلــب : کــنم عــرض ب
 آن زمـان بـراي کردسـتان        اي کـه در   بودجه

ــ ،افــتیاختــصاص مــی ق گروههــاي از طری
 نیـ شد ازا  می غید و دری  رسچپی به مردم می   

ــه در اخت ــک ــرآن   ی ــه ق ــسلمانان و مدرس ار م
افی بـود   ن مـسأله کـ    همـی !  خوب .ردبگیقرار

ه معرفـی  کریها و کو نشان دادن چپی یبراي ن 
روزي  پیــ بعــد از.ي مــسلمانانچهــرهکــردن 
یـت و   سـابقه فعال ز فردي که سـالها    نی انقالب
 از جانـب    ت در حزب توده را داشت     عضوی

 کردستان به عنوان استاندار   حکومت اسالمی 

  )بخش ششم( یاد ایام

 بازخوانی تاریخ مکتب قرآن در گفتگو با کاك حسن امینی
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  شــد؛ و بــا اســتفاده از امکانــات   منــصوب
اد ي یـ   گروههـا  ط، شرای  مالی آن  التیوتسه
کـه مـا   کردنـد  ع مـی  در میان مردم شـای    شده

یـن  و اهـا،    نه اسـالمی   مار شما هستی  خدمتگز
ــم نتی ــهه ــساشج ــالم و   ، پ ــال اس ــما دنب  ش

 ع نـشود،  مسلمانان نیفتید تا دیگر حقتان ضای     
-مثال مـی شورهاي اسالمی را    ام ک  حکّ زو نی 

-ا حکومـت  حکومت شاه ایران ی   : زدند مثالً 

اسالمی ک حکومتهاي دور و بر ایران را ی 
وسـط   تد ببینیـ :گفتندمعرفی می کردند و می  

رود؛ و در ردم مــی چــه ظلمــی بــه مــهــانیــا
ــدالت      ــر ع ــوروي را مظه ــشور ش ــل ک مقاب

اي اثبـات عـدالت آن   معرفی می کردند و بر   
ــه  از بــذل و بخــشش هــاي بــادآورده خــود ب

-ف مـی یـ ن نمونه و به نفع شـوروي تعر   عنوا

کردند تا مردم باور کننـد عـدالت اجتمـاعی       
ــهدر ــ  مارکسي برنامـ ــست و کمونیـ ست و یـ

  ....  است نه در اسالم امثالهم
  
ن مسأله مهمـی کـه       بعد از پیروزي انقالب اولی     -

د برگزاري رفراندوم بـود در      در کشور اتفاق افتا   
نی در کردستان   یر دی  ؛ گروههاي غ   58ن  فروردی

یم می نمایند اما کـاك احمـد آن را          آن را تحر  
 و بـه تبـع      کنـد و در انتخابات شرکت مـی     د  تأیی

ردم در رفراندوم    م تفاقب به ا   قری تایشان اکثری 
 .شرکت و به نظام اسالمی رأي مثبت می دهنـد          

ـ         لطفاً تحل  د یل خود را در این زمینه ارائـه فرمایی
ت در همـه    ت اصرار کاك احمد به شـرک      که علّ 

ـ   پرسی چه بود و از طرف دی       ت تحـریم و    گـر علّ
  نی چه بود؟عدم مشارکت گروههاي غیردی

  

 رهبـري  قـالب روزي انیـ ان پیـ  احمـد در جر کـاك ! دببینیـ 
 ت و مسلمانان کردستان را به عهده داشـت،        جامعه اهل سنّ  

 زمـام امـور را   ، حکومتی روزي انقالب  بعد از پی   و قرار بود  
قتـاً  حقی حکومت اسالمی باشـد، و اگـر    کهرددر دست گی  

فی که کاك  تعری شناخت وبود بنا بهحکومت اسالمی می  
می  تمـا ، قطعـاً احمد از اسالم و حکومـت اسـالمی داشـت        

، بـه طـوري   ت به حق مردم اداء مـی شـد        اخواستها و مطالب  
دالت همـه   عـ ود وشتـی سـتم نـ   چ ملّ به هیچ کـس و هـی   که

ود کـه   بـ زيیـ آن چن  و ایـ   ،شـد جانبه در جامعه اجـرا مـی      
یر مـسلمانان   ی غ و حتّ  جهان   ران و مطلوب همه مسلمانان ای   

 کـاك احمـد   ن وصف،با ایبود  ت و مردم دوست     پاك نی 
 و سعادت انـسانها   و عالقه اي که به اسالم با آن همه عشق   

 بـا آن  عی بود که به انقالب و حکومت اسـالمی یداشتند طب 
هـر اقـدامی را     شرفت آن    دل بسپارد و براي پی     اتخصوصی
محـوري  کی از شعارهاي د؛ در دوران مبارزات ی    انجام ده 

عدالت عمر را، شجاعت علی را زنـده  : ن بودت ایران ای  ملّ
تکیه بر دین   بات مذهبی و با     نی بدون تعص  عی! م دوباره یکن
ی  مردم اعم از سنّ و روش بزرگان صدر اسالم،   ن اسالم مبی

  و حکـومتی کـه بنـا بـود    ،کردنـد عه داشتند مبارزه می  و شی 
... !حکومت اسالمی بود اما افسوس    د،  یاین سر کار ب   اینچنی
ی آن نـ یلی زود مسیر آن عوض شد، رنگ و بوي دی    که خ 
ه سـپرد  آن هـم بـ   حکومت مذهبی ا به جاي خود ر و   محو
 گـر را یهـاي د ر تفکّ هب و   ا مـذ  اي که تاب و تحمل    گونه

ولی بهرحال در آن دوره بحث مذهب نبود، آنچـه           !اوردین
 اسـالم از     اسالم بود، براي کاك احمد هم      ن دی مطرح بود 

عـی بـود کـه بـه      طبی لـذا تـر بـود و   زتر و محترم  یز عز هر چی 
 رأي مــی  جمهــوري اسـالمی  بـه  ،خـاطر عالقـه بــه اسـالم   

هم با عالقه اي کـه بـه دیـن داشـتند     کردستان مردم ،  دادند
 -کـاك احمـد  –نـی خـود   ی از رهبـر د  آنـان ت قاطع اکثری
ت و در رفراندوم شرکت و به جمهوري اسـالمی رأي        یتبع
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اي هم نباید از نظر دور بماند و آن این که    ، البته نکته  دادند
 مـاه از  2شد که کمتر از  برگزار 58ن رفراندوم در فروردی 

 را ايبود لذا حکومـت دوران طـوالنی     گذشته عمر انقالب 
مردم با نام اسالم، سپري نکرده بود تا با عملکردهاي منفی     

ــدبی  ــند را از اســالم ب ــرده باش ــه  ،ن ک ــه ب ــذا هم اســالم و  ل
  . بسته بودندمند و دلجمهوري اسالمی عالقه

یـر  هـاي غ  اما در مورد قسمت دوم سـوءال کـه چـرا گروه           
لـی  کـنم خی  تـصور مـی    نی در رفراندوم شرکت نکردند    دی
ن سه دهـه و گـذر      یخ ای باشد چون تأر   از به بحث نداشته   ین

اتفاقـاً همـین چنـدي پـیش       . زمان جواب آن را داده اسـت      
کــی از اعــضاي  برجــسته حــزب دمکــرات آقــاي غنــی   ی
توضـیح داده   "کـوك ئالـه "ان در کتابی تحت عنوان      لوریب

ام  که در آن ایـ در مالقاتیتفاق دکتر قاسملو   شان به ا  که ای 
انـد تـصمیم    ر موقـت داشـته    یـ ر انقالب و نخست وز    با  رهب  

رنــد کـه در رفرانــدوم شـرکت کننــد و مـردم را بــه    گیمـی 
- بـه مهابـاد بـر مـی    ق کنند اما وقتی از تهـران یرکت تشو ش

گرگـون  اي دیگر مـسأله را دی گردند متوجه می شوند عده  
ان یـ د ر آنجـا آقـاي بلور    . انـد  کـرده  مو انتخابات را تحـری    

 قـصد شـرکت در     -حزب دمکرات -د که ما  نماید می أکیت
ن یم اما گروههـاي دیگـر نگذاشـتند و ایـ        رفراندوم را داشت  

   .  میک اشتباه فاحش بود که ما شرکت نکردی
ــهــاستامــا در مــورد مارکسیــ بایــد بگــویم خیلــی ه خاص ،

کـار مخـالف   چون آنها از ابتداي    شرکت نکنند   عی بود طبی
-ی نمید حساس می شوند، حتّبیایبودند؛ آنها تا نام اسالم    

... گرد به مسایل دیند تا برس توانند با نام اسالم هم کنار بیای      
خواهم به گذشته برگردم و حـوادث تلـخ آن         البته من نمی  

ود همچنان که در آن دوران دوران دوباره تکرار و زنده ش 
ك احمـد از هـر تنـشی    ر مـصلحانه و دلـسوزانه کـا       با تـدبی  

هایی از کردسـتان را کـه       ی قسمت م و حتّ  ردیخودداري ک 

 زيیـري و خـونری  م به خـاطر حـذر از درگ  در اختیار داشتی 
  .م به هجرت شدیگزیرنالذا  رها ووبرادرکشی،

  
  

گري که در کردستان اتفاق     بعد از رفراندوم مسأله مهم دی     
ـ          افتاد ت ن انتخابـا   انتخابات شوراي شـهر سـنندج بـود ای

   چگونه صورت گرفت؟
ــال   ــه دنب ــب ــه و  پی ــه ب ــر منطق ــالب، در ه ــروزي انق ژه در ی

ش بـود   یان دنبال مطلوب خوی   کردستان هر کس و هر جر     
مـسلمانان  : نداشـتند، مـثالً  ت ها با هم سنخیو بعضاً خواست 

جاد حکومت اسـالمی بـه معنـاي        شان از انقالب ای   اخواسته
ــدالت  ــه و عـ ــی کلمـ ــود واقعـ ــاعی بـ ــساوات اجتمـ ،  و مـ

ــگــر هــم دنبــال امهــاي دیانهــا و جریــستمارکسیــ ال و ی
را ملتهب ن امر فضاي جامعه     هاي خود بودندو همی   خواسته

اي بود و بیم آن می رفت قـضای   و تا حدودي متشنج ساخته    
اك احمـد   مرحوم کـ د، لذا با ابتکار    ي به وجود آی   ناگوار

 مـردم   خـود نتخباني شهر را به م مفتی زاده مقرر شد اداره    
و  ،با تفـاهم و همکـاري شـهر اداره شـود       ند تا   ذار نمای واگ

و اداره  انتخـاب مـی کننـد     مردمهمه در مقابل کسانی که     
مور شهر بدانها سپرده می شود تمکین نمایند، حال از هـر       ا

ح ین نص صریرا ایاي که باشند، زقهطیف و گرایش و سلی
سـوره شـوري    ( »...یـنهم   وأمرهم شـوري ب   ... «: قرآن است 

 بـه  - همه وهمـه –اداره ي امور و شئون مسلمانان    )31 هآی
وه را قـرآن  ین شـی  و جز ا  . نشانیی است در بی   ي شورا وهشی

د یـ ن اسالم است قبـول نـدارد و نبا  ین منبع احکام دیکه اول 
شخـصی بـاالتر از شــورا و رأي ونظـري فـوق رأي و نظــر     

  . ستورا وجود داشته باشد، اگر باشد این دیگر دینی نیش
ت ی به عـضو  نفر11ت  در نهای و نتخابات برگزار شد  اآري  
د روان کاك احمـ  نفر از مسلمانان و پی8 که ، انتخاب شورا

  .ها بودند ر مسلمانان و چپیی نفر از غ3و 
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ت اجراي انتخابات را بر عهده داشـتند کـه    هم مسئولی  نفر 5
 شد نفـر  ها بودند و مقرر    نفر از چپی   2 نفر از مسلمانان و      2

 مـاه قـبلش در    6خ تـا حـداقل      اشد از آن تاری   پنجم کسی ب  
ر  بـی طـرف مانـده و تحـت تـأثی           کردستان نبـوده باشـد تـا      

شد ر می را تصو یباشد، ز آن موقع کردستان قرار نگرفته    جو
طرف ماً بیام در کردستان بوده با شد حتهر کس در آن ای 

بـسته  ان اسالمی و چپی وا  نخواهد بود و به یکی از دو جری       
ت برجـسته و مقبـول       در آن ایام شخـصی     اقاًخواهد بود، اتف  

مظفر پرتوماه کـه در کـشور آمریکـا    همگان مرحوم دکتر    
ت داشـت بـراي همکـاري بـا     در سازمان فضایی ناسا فعالیـ  

 و ه بـود ران بازگـشت یـ دولت موقت و خدمت در کشور به ا    
 به عنـوان نفـر   گر دوستانش و دی شنهاد مرحوم طالقانی  یبه پ 

ت اجراي انتخابات را بـر  ولی مسئ،پنجم و شخص بی طرف   
ــاتی ســالم و عهــده گرفتنــد کــه در جهــت اجــراي   انتخاب

-الش را انجــام داد هــر چنــد مــورد بــیت تــصــحیح نهایــ

حال با ابتکار کاك احمـد و      بهر !هاي هم قرار گرفت   یمهر
ن بار در کشور انتخابات شوراي شـهر      یرأي مردم براي اول   

 نفـر بـه   11در سنندج برگزار و همچنان که عـرض کـردم      
وادث البته بـا حـ  . عنوان اعضاي شوراي شهر انتخاب شدند 

نـدانی  ش آمـد شـورا هـم عمـر چ         و مشکالتی که بعـداً پـی      
ش برد و بعد از چنـد مـاهی     نداشت و نتوانست کاري از پی     

  .عمالً ساقط شد
 چــه -جامعــهي عــی هــم بـود چــون بــاور بـه اداره   طبیالبتـه 

ی درسـت  به معن» شوري« به وسیله   -کوچک و چه بزرگ   
ره کار خـود مـستقلّ و بـدون آغـا     و دینی آن، یعنی در دای 

-ن و اساسـی ت است و بزرگتریباالسر، مخصوص اهل سنّ 

 شـورا  ين مقولهیان سنّی و شیعه همی ن مورد اختالف م   تری
هـل سـنّت رهبـري جامعـه را بعـد از پیـامبر              می باشد کـه ا    

 و ع، انتـصابی ابی و شورایی می دانند و اهل تـشی اسالم انتخ 

هرگـز بعـد از انقـالب جـا         » شوري«فردي، پس اگر اصل     
  . فتاد، جاي شگفتی نمی باشدنی
  
  

ش مـی  ویس هستند کمتر پیخ ن معموالً کسانی که تاری   
هـاي  هـا و کتـاب    رسـانه  ،طـرف باشـند   د کـه بـی    یآ
انـد  اي که حوادث آن دوران را ثبت کرده       خیتاری

دج کنند که انتخابات شهر سـنن     بعضاً چنان وانمود می   
ـ     انتخابات  ن   که اولی  –  و  ران بـود  شوراي شـهر در ای

این اتفاق در دیگر شـهرهاي   سال بعد از آن     20عمالً  
طالقانی شکل گرفت،   شنهاد مرحوم   ی به پ  -ران افتاد ای

خی مردم کردستان و آن چـه از خـود          اما اسناد تاری  
ـ  مردم سنندج نقل می شـود       ن باورنـد کـه آن   بـر ای

کـاك احمـد مفتـی زاده       انتخابات به ابتکار مرحوم     
ین ارتباط نظرتان   شما در ا  . شکل گرفته و برگزار شد    

  ست؟چی
ست و بر همگان آشکار است که انتخابـات آن          یدي ن تردی

ه ابتکـار کـاك احمـد برگـزار        موقع شوراي شهر سنندج ب    
ست، امـا در  شد و هیچ کس از مردم کردستان منکر آن نی         

 مقـداري  ا و روسـت ر که بحث شوراي شهر    ین سالهاي اخی  ا
 سال از عمر انقـالب عملـی شـد        20رونق گرفت و بعد از      

 خاصهاي  زهیاي با انگ  عده،شتر انتصابی آنهم گزینشی و بی   
ـ ماهل سـنّت و   خی  ی تار ن رخداد خواهند ای می ت کُـرد را    لّ

وگرنـه  . رف سازندگر منحهاي دیانیبه نفع اشخاص و جر 
یـاي بـارز   اي کاك احمـد خـود گو  زندگی و حرکت پوی  

ن بـود کـه   ایـ  شان تمـام هـم و غمـشان     ایـ . یه اسـت   قض نای
گر احزاب و  مذاهب و دی   ی امور اجتماعی    حکومت و حتّ  

ین  و بـا همـ  .ی اداره شودیمردم به صورت شوراگروههاي  
 فهمچنان که مـردم شـری   -ل انقالب ی در همان اوا نش  بی

ــ  -ســنّت  اهــل ــد ای شان شــوراي مرکــزي استحــضار دارن
س وم مولوي عبدالعزیز تأسـی   را به اتفاق مرح   )شمس(سنت

     له شــورا اداره  را بــه وســیامــور مدرســه قــرآنز یــو نکـرد،  
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 شـورا   ، زندان براي اداره حرکت مکتب قرآن      ازکرد،   می
 بــه خــوبیکنــد، در کتــاب حکومــت اســالمی یــین مــیتع

 نبی باشد یا - که بعد از فوت رهبر انقالبیح می دهد  توضی
ــ ي مــت برعهــدهره حرکــت و حکوا اد-نهــر احیــاگر دی
چ قدرت و فردي بـاالتر    ؛ شورایی که هی   ریشوراست و الغ  

- منظورم از ذکر این موارد آن اسـت کـه مـی      از آن نباشد  

 فرهنـگ حـسنه اسـالمی       ل و  اصل اصی  ن ای :میخواهم بگو 
. دندید حیات بخشی در منطقه ما تجد عمالًشان  یرا ا ) شورا(

 و  دشان بـو  یـ نـی ا  ینفـک اعتقـادات دی    باور به شورا جزء ال    
ي ي همـه جانبـه  ان شـد، حرکـت خـود واداره    نان که بیـ   چ

  . امور شهر سنندج را بر آن بنا نهاد
 به مرحوم آیت اهللا طالقانی، امـا آنچـه          ارحترام بسی  ضمن ا 

 ا هراً مطرح شده که شوراي سنندج به پیشنهاد ایشان ی راخی
ن یـ  ا لیـ ن دل تـری گر بوده، صحت نـدارد و روشـن       یکس د 

ي شـوراي  شنهاد کننـده مبتکـر و پیـ  شان  اگـر ایـ  اسـت کـه  
د شنهایـ ن پ ایـ رانهاي ایـ گر شهری چرا براي د سنندج بودند 

او  ؟ش نـشد  یک شهر دیگر آزمای    در    حتّی چرا    نکرد؟ را
د بـه شـمار مـی       که شخص دوم انقالب و حکومـت جدیـ        

  . آمد
 درسـت آن،    ی به معنـی   اداره جامعه به شیوه شورای    : گفتیم

ع، و  است نه اهـل تـشی      سنّت ي اهل وهبراي اداره جامعه شی   
ی و رهبـر مـذهبی   ک روحـان  یـ م مرحـوم طالقـانی      می دانی 

   .عی بودشی
ب و   دهه از ماجراي انقال    3اکنون حدود    -

گـذرد  بحرانهاي آن موقع کردستان مـی    
ه بررسی می گردد     گذشت حال که مسائلِ  

نقش احزاب مارکسیستی و کمونیستی در       
ایجاد بحـران کردسـتان بـسیار برجـسته         

رود بـه   و می شود، از مسلح شدن و        دهدی
ـ مبارزه مسلحانه تـا در گ   ري و مقابلـه بـا   ی

ت ها و احـزاب ملـی و مـذهبی و            یجمع

باألخره اهانت و حرمت شکنی به نـسبت        
از آن جـا کـه گفتـه        ... مسلماناناسالم و   

شود هر عملی عکس العملی دارد آیـا        می
ـ په مـسلمانان و     ین طرف قـض   در ای  وان ری

ـ    کاك احمد هم قصور    ا در   نداشـتند؟ آی
مقابله با برخوردهاي احزاب چپی افراط      

ـ و تندروي مذهبی صـورت نگرفـت؟ آ       ا ی
 ده با حوادث برخورد نشد؟سنجیان

دث و  از به بررسی دارد کـه حـوا       ین سوءال زمانی نی   ا
باشـد و ممکـن اسـت       مسائل آن دوران دوطرفه بـوده     

آن روز ن شائبه در اذهان افراد بـی خبـر از اوضـاع          ای
رخوردها دوطرفـه   ها و ب  ريیا درگی  کند که گو   جادای

ــ بــوده اســت بــه گونــه ري اي کــه یــک طــرف درگی
باشـند؛  گر مـسلمانان بـوده    علمانی و طرف دی   احزاب  

بـا آنهـا   ت نداشـته، اساسـاً مـا      ین چیـزي واقعیـ    اما چنـ  
ــدرگ ــري و برخــوردي نداشــتهی ــسنجم ای ــا ن ــا ت یده ی

 مـردم  تمام. بانه بوده باشدا افراطی و متعصسطحی و ی 
ات ره شــاهدند و اکثــر آنهــا هنــوز در قیــد حیــآن دو

هستند، ماجرا آن قدر دور نشده کـه نـشود بـه انـدازه        
  . کافی براي آن شاهد و برهان آورد

م؛ یگر را نکشته ایـ  د گروهچما احدي از آنان و از هی 
ن آزار جـسمی و      و کجـا کمتـری     چه کسی تا به حال    

- مفتـی مـد کاك اح همسو با مالی از دست مسلمانان 

دســت مــا بــه خــون کــسی آغــشته . ده اســت دیــزاده
ن اآلن مورد سوءال قرار بگیریم که چرا چنی    نگشته تا   

کاري صورت گرفته اسـت، آنهـا بودنـد قتـل و عـام             
د کردنـد آن  را شـهی  اران مـا    یادي از   یکردند، افراد ز  

ــه طــرز فج  ــه، ماننــد شــهادت  یــهــم ب ع و ناجوانمردان
کـه  ...  جاللی زادهـا و    برادران شبلی، برادران نمکی،   

  . م پرداختیدر جاي خود انشاءاهللا به آنان هم خواه
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نان افرادي مـسلح  ین افراد واقعاً مظلوم واقع شدند، ا    ای
ستادگی کـرده  یـ و نظامی نبودنـد تـا در مقابـل آنـان ا        

برادران . نان مسلمان بودن بود و بس یباشند تنها گناه ا   
ــروف    ــاك مع ــا ک ــبلی و در رأس آنه ــسجد ش در م

س قرآن بوده که به شهادت می رسـند؛         یمشغول تدر 
کاك معروفی که اگـر بـه اصـطالح امـروزي، بـراي         

تـی  نـا باشـد احتـرام و اهمی    دموکراسی و آراي مردم ب    
-ئل مـی ش قا می بایستی احترامی ویژه برای    قائل شد، 

ــا  شــدند چــون در ا نتخابــات شــوراي شــهر ســنندج ب
ه ت شـورا انتخـاب شـد      دم به عضوی  ت آراي مر  اکثری

شـود و  ده گرفته مـی هر حال آن مسائل نادی    بود ولی ب  
  .کننددش میشهی

  
  
ري بـوده امـا دو طرفـه نبـوده،          یدر واقع درگ   -

ـ   اند و   ها مهاجم بوده  چپی ا انفعـالی  مـسلمانان ی
 اند؟دفاع بودها بیاند یبرخورد کرده

 58عنی آبـان    یروزي انقالب ی   ماه بعد از پ    10 کمتر از ! بلی
ا بـه  یـ  -ن انقـالب شود کـه مـسئولی   می مطمئن کاك احمد 

ی کـه انقـالب را تـصاحب    عبارت خود کاك احمد کسان    
ستند بـه   حاضر نیـ -ن را عوض کرده بودند    آر  نموده و مسی  

ـ  ل سـنّ  مانشان وفا کنند، لـذا حقـوق اهـ        یعهد و پ   ت ت و ملّ
ت در تـالش بودنـد      شـود و بـه شـد      ده گرفته مـی   یکرد ناد 

از صـحنه خـارج   ارانش را در کردسـتان   کاك احمـد و یـ     
ل مسلمان بودن، و عـالوه بـر درخواسـت       ی چون به دل   کنند

- مذهبی هم داشتند و ثابت هم کرده  حقوق ملّی، مطالبات  

-چـی معاملـه نمـی   و مطالبات را با هی    ن حقوق   یبودند که ا  

 بهتـرین   پس؛ل کنند  تحم  آنان را   نمی توانستند   کنند، لذا   
ا خـالی   ی ن گروههاي چپی  راه براي این کار تحریک همی     

ارانش؛ یـ ه کـاك احمـد و    یـ  بود عل  دان براي آنها  یکردن م 
-ر کـارزار نمـی  ف خود درگیـ ک طرچون با این کار از ی 

گــران بخــصوص یشـدند و از دگــر سـو مــورد نکـوهش د   
گرفتند که چگونـه بـه      مسلمانان اطراف و اکناف قرار نمی     

همرزم و هم مبارز خود مسلمان جنگ و سرکوب برادران 
ر هـم کـه   بـاألخره هـر کـدام از طـرفین درگیـ        و   !؟دایرفته
راه ن  یپس بهتر ! پنداشتند به سود خود می    شدندضرر می مت

رانش اسـتفاده   ذف کـاك احمـد و هـم مـسی         ححل جهت   
 نگردنـد  بدنامیابزاري از گروههاي چپی بود تا خود دچار  

یگــر  د،ان اسـالمی در کردسـتان  یـ و بعـد از فراغـت از جر  
 علمانی کار ساده و موجه   کار با آن احزاب   حسابرسی و پی  

- ما بـا کفـر مـی      " آن صورت عبارت   خواهد بود چون در   

ین جا و در اشد؛ ه می بسیار راحت توجی"ردکُم نه با جنگی
 مـی   نقشهنبود که به محض این که کاك احمد متوجه ای    

ت بی مورد باالي چپـی هـا        حساسیگر سو از    یدشوند و از    
، به تجربـه  بر داشتمسلمانان هم کامالً خاسالم و به نسبت   

 که زمینه براي جنگ و خونریزي آماده       افتو فراست دری  
ــا هوشــی  ــذا ب ــاري تمــام اســت، ل ــراي پرهی ــگ و ز ب از جن

مـاز جمعـه آن وقـت       اي در ن  زي داخلـی، در خطبـه     یخونر
 بـه هجـرت    دسـتور ب جمعـه بودنـد  سنندج که خود خطیـ    

 من و هـم مـسیرانم از کردسـتان          :دارد و اعالم می   دهندمی
ـ یهنشی و هم مـ    کُشویم تا جنگ برادر   ج می خار شی بـه   کُ
 آن  متأسـفانه  همگان هـم شـاهد هـستند کـه     بلی . فتدیراه ن 

 کـاك احمـد بـه     58 در آبـان مـاه سـال         تـاً ی، نها اتفاق افتاد 
 البتـه مـن در آن موقـع در سـفر       – کرماشان هجرت نمـود   

حج بودم و در کردستان حضور نداشتم اما بـه محـض بـاز       
را تـرك و بـه    که کاك احمد سـنندج    گشت متوجه شدم  

  -.استمت نمودهیکرماشان عز
ري و برخــوردي از یچ درگیــم هــیخــواهم بگــوعنــی مــیی

جانب ما نبوده، حاال اگر ازآن گروههـا هـم سـوءال شـود            
ز خواهنـد گفـت   ر اهل انصاف نباشند و گرنـه خـود نیـ        مگ

ن ین برخوردي از جانب ما نبـوده اسـت، مهمتـر     یکه کمتر 
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ا مـسلمانان  یوآن بود که گ  علم کرده بودند    مستمسکی که   
 مـسجد جـامع داخـل حـوض    اط حیدر ها را   فردي از چپی  

 این مسأله هم راست باشد سزایش در اگراند، حاال انداخته
ت انداختن فرد خاطی به داخل حوض بود نه کـشتن و   نهای

  ! قتل و عام دهها نفر
ري ودرگیـ  ن که ما اساسـاً اهـل خـشونت      خالصه مطلب ای  

ی کــه وفــایم، کــاك احمــد بــا آن همــه بــی ونیــستیودهنبــ
شان داشـتند و بـا وجـود آن      یـ مسئوالن حکومتی به نسبت ا    

 سـال هـاي     :ارانش رفت یشان و   و ستمی که به ای    همه ظلم   
ولی بـاز از خـشونت حـذر        ... و  د، اخراج   یسال زندان، تبع  

یار مـا   گرچه در آن دوران قدرت کردستان در اخت داشت،
یلی کارهـا را انجـام      م خ انستیتوواستیم می بود و اگر می خ    

ت و قدرت خود را بـه همـه         ن عزّ امروز مسلمانان ای  . دهیم
 کا و عراق تعدادیان جنگ آمریثابت کرده اند مثالً در جر 

ادي ام القـصر را  از مسلمانان توانستند براي مدت زیـ   کمی  
 عـراق ابرقـدرت     گـرِ یا در فلوجـه و جاهـاي دی       نگه دارند   

ا در لبنان جماعت اندك  زانو در آورده اند، ی بهکا را   آمری
ل را بحمـداهللا  هللا توانست ارتش سراپا مسلح اسـرایی      حزب ا 

  .شکست دهد
روشن گردد کـه مـا      به خوبی   ن نکته   خواهم ای بهرحال می 
ـ  نداشتیکی و مسلّحانه فیزی ريیبا آنها در گ    ی بعـضی  م، حتّ

زهـا بـه   ن رو فراد سرشـناس و مطـرح آنـان هـم کـه ایـ             از ا 
 انـد آن قــدر  ام پرداختـه ارش خـاطرات خـود از آن ایــ  نگـ 

ف حریــن مــسأله را تانــد کــه ایــت کــردهانــصاف را رعایــ
ان که از اعـضاي  یآقاي غنی بلور:  مثال به عنوان ،  اندنکرده

 ستی و البتـه بـا تفکـر کمونیـ    -ات بـوده  مطرح حزب دمکر  
ئالــه " در کتـاب خـود بـه نـام     -اکنـون از آنـان جـدا شـده    

 متأسـفانه دچـار تنـاقص گـوئی و     کـه 360 در ص    "کوك
آقاي مفتـی زاده  «: دجا می گویخالف واقع شده و در آن  

در حـالی کـه   » وداي را دور و بر خـود جمـع کـرده بـ      عده

رکل سابق دموکرات و همـرزم آقـاي        آقاي حسن زاده دبی   
ــبلور ــع  ی ــی دارد در آن موق ــار م ــتان  ان اظه ــا در کردس م

ن همـه   تند ای حضور نداشتیم، خوب اگر آنان حضور نداش      
تالش و مبارزه و اجتماعات که در سنندج و شهرهاي دور  

یا آقاي بلوریـان  . و بر صورت گرفت توسط چه کسی بود 
ا کـاك  در جاي دیگر از کتابـشان اظهـار داشـته کـه گویـ         

ن  ایـ مام، کـه اند نزد ا کبار به قم رفته   حمد هر چند مدت ی    ا
کاك احمـد  .  واقع است  مسأله هم کذب محض و خالف     

ک بـار بـه قـم رفـت آنهـم در             طول زنـدگیش فقـط یـ       در
ار با رهبر انقالب؛ و همـه  دیروزي انقالب براي د   یان پی جر

قتی کـاك  شان ودیدند که بعد از سخنرانی ای ون  در تلویزی 
در پـشت  احمد خواست سخنرانی خـود را شـروع کنـد و           

 نـشد و    اي تحمـل  ه توسـط عـد    بون قرار گرفت چگونه   یتر
  او را نـشناسد و دند تـا کـسی   کـشی  بالفاصله پرده صحنه را   

متأسـفانه از همـان      -! ؟!شان نـشود  هـاي ایـ   ه صـحبت  متوج
ب اي از مـسئوالن و تـصاحب کننـدگان انقـال          عـده  ،لاوای

ـ  ملّـت ژهها بـه ویـ  تدید مثبتی به نسبت مسائل قومی    رد و  کُ
  -.ران نداشتندت ایاهل سنّ

ک یـ ن  ر از آ  یـ  کـاك احمـد غ     :مخواهم بگوی میبهرحال  
 قم نرفتـه بـود در حـالی     به در دوران انقالب  چگاهی ه مرتبه

اسی یل سیاد در مساآقاي بلوریان با سابقه و تجربه نسبتاً زی      
: دارد دچــار خــالف گــوئی گــشته و اظهــار مــی متأســفانه

 ولـی   (!)ک بار به قم رفته اسـت  یهر چند مدت    زاده  مفتی
 اسـت  نگفتـه هـا، ن خالف واقـع گـوئی   حال با وجود ای  بهر

یـست و کمونیـست درگیـر شـده     ا احـزاب مارکس که مـا بـ    
  . مباشی

ان بـود نـه از   بـود از جانـب آنـ   ري برخـورد و درگیـ  هرچه  
اد و  بر می گردد به تضّ    هم  اصلی تعلّ مسلمانان،    ما جانب

 آن احـزاب     هـاي   سن طراحان و تئوریـ     بعضی   اي که نهکی
  .  دارند داشته ون و مسلمانان دیبه نسبت

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


33 -------------------------------------------------راه ما  

  
 جاللی ت برادران شبلی و نمکی و به شهاد د اشاره کردی  -

ح فاً در مورد چگونگی شهادت آنان نیز توضی       لط... زاده و   
   .دیده
  
ه مسئوالن حکومـت بـراي   شتر عرض کردم بعد از آن ک     پی
ان اســالمی ین گروههــاي علمــانی و جریــن بــجــاد تــوازای

ت ري از پاگرفتن اهـل سـنّ  ه زعم خود جلوگیکردستان و ب 
 نـی چـراغ سـبز نـشان    ید ضـد در کردستان بـه آن احـزاب        

دادنـد مرحـوم کـاك احمـد بـراي جلـوگیري از هرگونـه        
  اکثـر زي کردستان را تـرك و بـه اتفـاق   درگیري و خونری 

ارانش به کرمانشاه هجرت نمودند، در واقع کاك احمـد        ی
 ماه در کردستان حضور داشت 9 حدود بعد از انقالب تنها  

 .نگـشت زش بر به کردستان عزیـ چگاهدیگر هیوبعد ازآن،   
، و متعاقـب آن   هجـرت  به کرمانـشاه  ماه 9  آن چون بعد از  

بهر حال همچنانکه . نمودا را وداع ی دن بعداًزندانی گشت و    
 سـنندج بـود و   اي کـه در ین جمعـه  عرض کـردم در آخـر     

 بـه خـاطر حـذر از    :د اعـالم مـی نمایـ    خود امام جمعه بـود    
 ،شتریــمـشکالت ب  برادرکُـشی و ري ازیزي و جلـوگی خـونر 

ارانش مـی  ك کردسـتان را دارد و از پیـروان و یـ     قصد تـر  
خواهد که کردستان را ترك کنند و هشدار می دهـد کـه            

 نـی دی راخت و آگـاهی کـه از وضـعیت احـزاب غیـ           با شـن  
ــه ــرح منطق ــی ازو ط ــسئوالن  برخ ــستم   م ــئن ه دارم مطم

 چـه کـاري انجـام       د،ه زندگی کنی  آسودنخواهند گذاشت   
د بـود و دچـار      خواهیـ ید و چه بیکـار بنـشینید در امـان ن          ده

 اغلــب هــاهي ایــن توصــیجــهدر نتی. یــد شــدمــشکل خواه
 ماه و قبل از آن در 9 مدت آن برادران و خواهرانی که در    

اري کـرده   کـاك احمـد را همراهـی ویـ      ،ان مبارزات جری
ي یگــر شــهرهابودنــد همگــی از کردســتان خــارج و بــه د

ــراً کر همــدان، اصــفهان: کــشور مانــشاه نقــل مکــان  و اکث
ن جـرم و   چـو نکـه  کمی کـه بـه زعـم ای   ند؛ فقط عده  نمود

 کسی بـه آنـان کـاري      کردندر نمی گناهی براي خود تصو   
از جملـه افـراد بـاقی      .  در کردسـتان ماندنـد     نخواهد داشت 

    . بودندافراز شبلی و نمکیدان سریهاي شهخانوادهمانده 
د کـاك   یکـی از آنهـا شـه       ی ، برادر بودنـد   3  شبلی خانواده

رد چـه در    کـ یصالًدر سـنندج زنـدگی نمـ      مهدي بود که ا   
م یروزي انقالب، وي در زمان رژ    زمان شاه و چه بعد از پی      

 ن کـه  یـ  بـا توجـه بـه ا       ا، امـ  شاه در ارتش خدمت می کنـد      
ت موجـود  توانـسته وضـعی  مسلمانی آزاده و مبارز بوده نمی  

در ارتش را تحمل کند، چند باري قصد خـروج و اسـتعفا        
اش آسـانی نبـوده و بـا خواسـته    امـا کـار    از ارتش را داشته     

ط گردد، نـاگزیر بـراي دور شـدن از آن محـی    موافقت نمی 
ناسالم پا به فرار می گذارد و ارتش را رهـا مـی سـازد، در     

 از درآمـد ناشـی از       تهران به کارگري مشغول می گردد و      
بـراي خـود     تنها به اندازه مخارج روزانه را      کار و زحمت،  
ــبرمــی دارد و اي دگی چنــد خــانواده مــابقی را صــرف زن

ید، بعـد   می نمای کردهیه در تهران آنها را شناسا    ازمند ک ین
روزي انقالب هم باز به سنندج برنمی گـردد و همـان          از پی 

 امــا شــرافتمندانه را بــر زنــدگی زنـدگی غربــت و ســخت، 
 کـاك احمـد و   ح می دهـد، بعـد از هجـرتِ        رذیالنه ترجی 

ــ ــهادت   ی ــر ش ــشاه خب ــه کرمان ــ 2ارانش ب ــرادرش ک اك  ب
بـراي   معروف و کاك هادي به وي می رسد، بـی صـبرانه        

دانـد  می گردد تـا ب ه سوي سنندج باز    صحت و سقم خبر ب    
زش گذشـته امـا بـه محـض     چه بر خانواده و دوبـرادر عزیـ      

ان  دشـمن اده نـشده توسـط  ین پیورود به شهر و هنوز از ماش   
ی و ی شناســا ت وآزادگــی وملّــت کُــرد   اســالم و انــسانی 
او   همچنان که عرض کـردم     رسد،دت می بالفاصله به شها  

کرد تا مرتکب جرم و عملـی  اصالً در سنندج زندگی نمی   
ـ      ی آن گروههـا شـده باشـد، تنهـا          خالف منافع کسی و حتّ
  بودن آن دو شهید بزرگوار جرمش مسلمانی و برادر 
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دیگر بود؛ که بالفاصـله و بـدون هـیچ سـوءال و جـواب و        
؟ و دوبـرادر دیگـر، کـاك    !اي شهیدش می کننـد  اکمهمح

معروف و کاك هادي هم پیشتر اشاره کردم تنها بـه جـرم      
دایرکردن کالس قرآن، براي آن گروهها تحمل نـشدند و     

  .شهیدشان کردند
مرحـوم  کـی از آنـان       بـرادر بودنـد، ی     4خانواده نمکی هم    

ده و بـه  کاك نعمت نمکی به اتفاق ما از سنندج خارج شـ  
 -مانشاه هجرت نموده بود، وي هم پارسال وفات کـرد         کر

ار و شـهرام از     رحمت، شـهری   :گری برادر د  3 اما   -اهللارحمه
 زمـانی کـه کـاك احمـد و     نـان ینـشدند و ا  سنندج خـارج    

گــر بــرادران در ســنندج حــضور داشــتند بــه برگــزاري   دی
ت در کتابخانه مـسجد جـامع پرداختـه     یکالس قرآن و فعال   

ــذه  ــد، کتابهــاي م ــار  بی کــه در آن بودن ــود در اختی جــا ب
دادند، جوانان کم سـن و سـالی کـه هـیچ            ن قرا می  مراجعی

کـسی  گران نداشته بودند، تا تصور کنند   مزاحمتی براي دی  
، مخـصوصاً  جاد خواهـد کـرد   مشکل ودردسر اینبراي آنا 

شهرام که نوجوان کم سن و سـال و دانـش آمـوز مدرسـه         
مـسجد آمـد و شـد      ن بـا    یـ بود و فقط به خاطر عالقـه بـه د         

ــ . داشــتند هــا و ستبــه هرحــال حــضور آنــان بــراي کمونی
شود و با زور آنان را از   ر قابل تحمل می   غیدشمنان اسالم،   

رحمانـه  یع و بـ  نفر را با طرز بسیار فجی3زل خارج و هر   من
 نمکی پـدر آنـان کـه         شکراهللا آقاي. رسانندبه شهادت می  

ي سـال هـم در    سـالها اي با سابقه و دلـسوز بـود و       فرهنگی
-ف مـی  بعـداً تعریـ  ،ار بـود ندان این دیخدمت مردم و فرز   

ار  بـسی ،آن افراد که اغلب از شاگردان خود وي بوده    : کرد
نش را بی اخالقانه وارد منزلش شده بودند و با زور فرزنـدا   

 و وقتی با مقاومـت   ،احترامانه از منزل خارج   با هتاکی و بی   
رانـدازي  نیـز تی  نمکی روبرو می شوند بـه سـوي وي         آقاي

نمایند و بدین ترتیب پـس  شان را هم زخمی می   ده و ای  ونم
ار  آنان را بسی   ، از منزل   فرزندش 3 اجباري   دنازبیرون کشی 

اسـت کــه همگــان  و آموزنــدهو خـوب  
صـدر  ي میان دید و سـعه     بدانند تا فاصله  

کُرد مسلمان و کُرد غیر مسلمان را، و نیز         
عدالت و آزادگی در بین ایـن دو طـرز        

  :تفکّر را بسنجند و بفهمند
قاتالن برادران شبلی که بعـد از مـدتی          
بازگــشتند و در مقابــل دیــد همگــان بــا 

خــواهر ! ؟!خیــال راحــت ظــاهر شــدند
خواهر شـهیدان   » راحله شبلی «بزرگوار  

ــرد و در   ــایی ک ــا را شناس ــدر، آنه گرانق
زمانی که امکان مالقات با کـاك احمـد        
فراهم گشت از ایـشان کـسب تکلیـف و          
استفتاء نمـود جهـت شـکایت از قـاتالن         
برادرانش، اما کـاك احمـد بـا مـنش و           
خصلت جوانمردانه و عفـو و گذشـت و         

نّت فهـم  رعایت عدالتی که از کتاب و س     
بود اجازه این کار را نداد و از بیم         کرده

آن که مبادا مجازات آنها دینی و کـامالً         
اسالمی اعمال نشود وي را از طرح اقامه       
دعوا برحـذر داشـت، چـون بـر اسـاس         
شریعت اسالم و استبناط درست از نـص        

، »و جزاء سیئۀٍ سیئۀ مثلهـا     « شریف قرآن   
ـ       دازه مجازات باید بدانگونه و به همان ان

صورت گیرد که خاطی و مجـرم پیـشتر         
مرتکب آن گـشته اسـت؛ وبیـشتر از آن          
ظلم است در حق مجـرم و خـاطی هـر           

  . ...    کس که باشد
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آقـاي  . رسـانند نمردانه و بی رحمانـه بـه شـهادت مـی       ناجوا
ز به شدت مجروح و بر اثـر تألمـات روحـی      نمکی خود نی  

  مـدت شـش    مـار و   انسانی تا حال هم بی     ناشی از آن فاجعه   
شان مستولی گـشته    ای ماري چنان بر  ت بی سال است که شد   

طـور در سـال   نیکه توان خروج ازمنزل را هم ندارد و همـ    
زاده رفتار کردند، شـبانگاه     جاللیخانواده  با     به بعد  1360

ر مـاه بـه منـزل     تیـ 19م ماه مبارك رمضان برابر بـا        در هشت 
یـان   قطارچ میي قـدی  زاده در محلّه  ا علی جاللی  مرحوم ملّ 

ــ ــد  58ز در ســن یــورش بــرده و وي را نی ــا فرزن  ســالگی ب
-زاده به شهادت می   مجاهد و مبارزش کاك مسلّم جاللی     

انـشجوي رشـته     سـاله و د    26کاك مـسلّم جـوانی      . رسانند
ت شــدگـر را در آن خـانواده بـه   چنـد نفـر دی  . حقـوق بـود  

گـر جرمـی جـز      هـاي دی  ه کـه مثـل خـانواد      زخمی کردنـد  
ي شـهداي مدرسـه  . نداشـتند بـه اسـالم   مسلمانی و دعـوت     

زاده و اهل سنّت تنهـا در     روان کاك احمد مفتی   قرآن و پی  
شود بلکه دهها کس دیگـر نیـز   ه خالصه نمی   خانواد 3ن  یا

دیق جمـاران، شـهاب آرونـد،       شهیدان ص : بودند؛ همچون 
اقبـال  ان،  یاضیآوري، اقبال ف  را، ناصر رنج  ین آذرپ یالدمحی

اعبداهللا زارعی و کاك عمـر براتـی     و ملّ  فرع راد یلطفی، بد 
و عزیزانـی   ي شهرسـتان سـقز      اهل روسـتاي مرخُـز حـوزه      

... وان و در شهرسـتان مریـ  .... یـب و  حبگر همچون عبـه   دی
ــد   ــه طــور مــشروح زن ــان، گی نامــهکــه الزم اســت ب ي آن

 پیـروزي   شان در زمان قبـل و بعـد از        هایتالیمبارزات و فع  
دنـشان در  هادت رسانیت بـه شـ  یفیـ ز علّت و ک   انقالب، و نی  

شـهداي کُـرد مـسلمان، در کردسـتان         کتابی تحت عنـوان     
 بــه ملّــت ايهن نوشــته شـده و بــه عنــوان درس و هدیـ  راایـ 

یم شـود، تـا دوسـتان    نـده تقـد  مـسلمان کُـرد در حـال و آی   
-و خـوب و آموزنـده   .ن خود را بـشناسند   ین و دروغ  راستی

صـدر   و سـعه دیـ ان دي میـ  همگان بدانند تا فاصله است که 
ــدالت و     ــز ع ــسلمان را، و نی ــر م ــرد غی ــسلمان و کُ ــرد م کُ

 :ن دو طـرز تفکّـر را بـسنجند و بفهمنـد    آزادگی در بین ایـ  
قاتالن برادران شبلی که بعد از مدتی بازگشتند و در مقابل       

 خواهر بزرگـوار ! ؟!ال راحت ظاهر شدندید همگان با خی د
ی ی آنهـا را شناسـا     دان گرانقـدر،  ی خواهر شه  »راحله شبلی «

 کـاك احمـد فـراهم     با در زمانی که امکان مالقات و کرد
ــ    و اســتفتاء نمــود جهــتفگــشت از ایــشان کــسب تکلی

 و ، امـا کـاك احمـد بـا مـنش       ت از قاتالن برادرانش   یشکا
ت عدالتی که   ت جوانمردانه و عفو و گذشت و رعای       خصل

ین کار را نـداد و از    اجازه ا  بوداز کتاب و سنّت فهم کرده     
نی و کامالً اسالمی اعمال     ادا مجازات آنها دی   بیم آن که مب   

نشود وي را از طرح اقامه دعـوا برحـذر داشـت، چـون بـر          
ف یاز نـص شـر    درسـت   اط  نعت اسـالم و اسـتب     یاساس شر 

دانگونه و بـه  د ب مجازات بای  ،» مثلها ئۀ سی سیئۀٍو جزاء   « آن  قر
شتر یــرد کــه خــاطی و مجــرم پهمــان انــدازه صــورت گیــ

از آن ظلـم اسـت در حـق      شتر  بیو ؛ است مرتکب آن گشته  
  ادامه دارد ...   .مجرم و خاطی هر کس که باشد

             

کاك احمد در طول زندگیش فقط یک بار به قم رفت           
آنهم در جریان پیروزي انقالب براي دیدار بـا رهبـر    

 بعد از سخنرانی    انقالب؛ و همه در تلویزیون دیدند که      
ایشان وقتی کاك احمد خواست سـخنرانی خـود را          
شروع کند و در پشت تریبون قرار گرفت چگونه توسط      

اي تحمل نشد و بالفاصله پرده صحنه را کشیدند تا       عده
هـاي ایـشان    کسی او را نشناسد و متوجـه صـحبت        

اي از   متأسـفانه از همـان اوایـل، عـده         -! ؟!نشود
دگان انقالب دیـد مثبتـی بـه    مسئوالن و تصاحب کنن 

ها به ویژه ملّت کُرد و اهل سـنّت         نسبت مسائل قومیت  
  -.ایران نداشتند
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  برگهایی
  از
  تاریخ

  
  
  
  
  
  
  
   

  
 یریاست محترم و سایر مقامات گرام

 ی فردوسی راهنمائهل مدرسومسؤ
  :احتراماً 

کـه بنـا بدسـتور      » زاده  یفتـ م محمدژیان«پسرم  
 ادب  یمـت وبـ   لبـاس پرزح  پدرش ازپوشیدن   

پوشـد   می»پانتول«کند؛ و ی ميشلوار خوددار 
ــرین   ــه کمتـ ــرکـ ــاحبش  يدردسـ ــراي صـ  بـ

 - و بسیار مـؤدب نیـز هـست          کند  ینم)فراهم(
ین کار معقول کند که در مدرسه از ا یاظهار م 

   -.اند او را منع کرده
وم  پوشیدن لباس مفه   يآیا برا ! راستی دوستان 

 باید مطرح باشد یا خیر؟ اگـر جـواب          یومطلب

 در  یمحیط سه و ، چرا در هیچ مدر    مثبت است 
ــران بچــ ــ های ــا و حت ــردان را از پوشــیدن یه  م
معذرت ( نوعی تبلیغ کفل     جز    که یشلوارهائ

 به این صراحت  منطق  ی ب ي، تقلیدها خواهم  یم
و ! ؟دارنـد یدارد باز نم   ن یمفهوم) وادارم کرد 

 گیرد که زنان تا حد      می ایراد ن  یس چرا ک  یحت
! کننــد؟ی خــود را لخــت مــیاجنــاس تبلیغــات

گرفتــار پوشــیدن شــلوار دوســتان مــن خــودم 
 از دوران   ین ارثـ  ، و متأسفانه ایـ    ام   شده یرسم

-ی ماست، که هنوز بر نسل ما تحکم مپیش از
 نیـز مکلّفـم از      که خود حال عالوه بر این   . کند

 يادبانـه واحمقانـه خـوددار     یقبول این لباس ب   
کنم باز این تکلیف مطرح است که اگر فعـالً          

 ،ورزم یترك این پوشش ننگـین قـصور مـ   در  
 تربیـت   يالاقل پـسرم را از همـین حـاال طـور          

 را یادبـ  ی، وبـ  را به دلیـل مـد   یم که ناراحت  کن
 حـال اگـر پوشـیدن     . هـد نخاطر دستور سـر ن    هب

-ن صفات در جامعهبا ای» پانتول «يشلوار کرد

مـا قابـل قبـول نیـست خوشـوقتم          » ! یمترق« ي
  رم را از مدرسه اخراج فرمائید پس

   .شاید موجب زیان نیز نباشد
           دهزا یاحمدمفت           :با تشکر واحترام
                                        7/7/1355  

  

-زاده در نامهاعتراض شدید کاك احمد مفتی
اي به مسئوالن یکی از مدارس راهنمائی 
سنندج در زمان رژیم پهلوي به خاطر 

لوگیري آن مسئوالن از پوشیدن لباس کردي ج
  :" محمد ژیان"فرزندش به نام
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  هايهچهر
  ماندگار کردستان

  '') حفید( برزنجیشیخ محمود''
  
  

 نگاهی به زندگی و مبارزات شیخ محمود حفید زاده
   قسمت اول)  نه مر ( برزنجی 

   
  به نام خدا

ی انگارد و هیچ قـومی  ي انسانها را یکسان مخدائی که همه  
  . داندقوم دیگر نمیي را زیر سلطه

یها النَّاس انَّا خَ     ی و جعلْنَاکُم شُعوباً و یا اَ رٍ و اُنْثَ نْ ذَکَ قْنَاکُم مِ لَ
نَّ اهللاَ علیم خَبیرٌ قَاکُم اِ کُم عِنْداهللا ِاَتْ رَم نَّ اَکْ   قَبائِلَ لِتَعارفُوا اِ

   )  13ي سوره ي حجرات آیه ( 
  

  کردستان
شـود کـه کردهـا در آن سـاکنند و             به سرزمینی اطـالق مـی     

oo (یـاي  جغراف اسـت در عـرض     اي  شامل منطقه  3239 − (
oo(شــمالی و طــول  3950 ــار  ) − ــصف النه شــرقی از ن

  .1گرینویچ
 سـوریه و  این سرزمین اکنون  میان کشورهاي ایران، عراق،  

ســاکنان اصــلی ایــن ســرزمین  . اســتترکیــه تقــسیم شــده  
ئی وارد ها هستند که بعدها مادهـاي آریـا        ها و گوتی    لولوبی

نظـر  ه بـ . انـد  این سرزمین شده و با اقوام محلی آمیخته شـده     
  . ي کرد از گوتی گرفته شده باشدرسد کلمه می

  )کوردي ......... کورتی.........کوتی........گوتی(

                                                
   

قبل از اسالم،کردستان محل جنگهاي بین امپراطوري ایران        
گهـاي  و روم یا ایران و یونان بوده و بعدها نیز آوردگـاه جن       

بنـابراین  . بین پادشاهی ایران و خالفت عثمـانی بـوده اسـت          
 روي آرامش به خود ندیده    ،ت، در طول تاریخِ خود    این ملّ 

است و همیشه ویران و سـوزانده شـده، تـا یکـی از طـرفینِ             
دسـت آوردن غنـائم و      ه  دعوا، شادمان از کشورگشائی و بـ      
البته نه  (فکر جنگی دیگر    دیگري خشمگین از شکست،در     

  )ي خود بلکه در سرزمین کرداندر خانه
باشـد   زبان کردها،کردي است و یکی از زبانهاي ایرانی می      

ــا زبـــان فارســـی دارد    sister.(و نزدیکـــی بـــسیاري بـ

language (          جمعیت کردان در حـال حاضـر حـدوداً بـین
  .2 میلیون نفر است45 تا 35

مین کردسـتان  ي منطقه نگاه کنـیم سـرز   ت به نقشه  اگر با دقّ  
کــه طـوري ه ي خاورمیانــه اسـت بـ  اسـتراتژیک تـرین نقطـه   

همچنـین ایـن   .رابطی بین قفقاز، اروپا، اعراب و ایران است   
منطقه از حاصلخیزترین و خـوش آب و هـوا تـرین منـاطق              
خاورمیانــه و از لحــاظ منــابع نفتــی و زیرزمنــی بــسیار غنــی 

باشد و داراي بیشترین آبهاي جاري در خاورمیانـه بـوده          می
ــتان   و دو ــستانهاي کردس ــرات از کوه ــه و ف  رود مهــم دجل

  .گیرند سرچشمه می
  مبارزات ملی

هاي نسبتاً نزدیـک   این سرزمین از دورانهاي قدیم تا گذشته      
طلبی فراوانی بوده     مرکز مبارزات آزادي خواهی و استقالل     

  : سال اخیر عبارتند از150ترین آنها در  است که عمده
 -رش میرمحمــد روانــدز شــو- قیــام بلبــاس-قیــام بــدرخان

 جمهـوري  - اسـماعیل سـمکو  -شورش شیخ عبـداهللا نهـري   
 قیـام   - دولت کردستان جنـوبی    - جمهوري مهاباد  -آرارات

  )pkk(اخیر پارتی کارگران کردستان بارزانی و در دهه ي 
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ــان قیامهــاي فــوق، دولــت کردســتان    در ایــن نوشــتار از می
ا جنـوبی بـه فرمانـدهی شـیخ محمـود حفیـدزاده برزنجـی ر       

انتخاب نموده و در حین وقایع نگاري آن به شرح و تحلیل         
  .پردازیم موضوع فوق می

   
  شیخ محمود کیست؟

کومـت عثمـانی بـر    ي بابانها از طـرفِ ح    در کردستان طایفه  
 هجري قمري   1267در سال   . کردندکردستان حکومت می  

 "نامیق پاشـا  "ي   بوسیله "عبداهللا پاشا بابان  "آخرین آنها بنام    
سـال  150 پـس از  "ها بابان"غداد اسیر شد و حکومت والی ب 

  .منقرض شد
ح سـواد و  ي پائین بودن سط کردستان بواسطه  گذشته در  در

اي تقریبـاً تمـامی      زنـدگی قبیلـه     ي  آگاهی عمـومی و شـیوه     
حرکتهاي مثبت و منفی از جانب دو دسـته صـورت گرفتـه          

  :است
تـه  گف "خـان " یـا  "بیـگ " زمینداران بزرگ که به آنها      -1 

  .شدمی
ــیوخ"ي  دســته-2  ــا در  "ســادات" و "ش ــه همگــی آنه  ک

هـاي دور یـا نزدیـک از سـرزمینهاي عربـی بـه ایـن              گذشته
ــد ســرزمین وارد شــده ــورد  وان ــردم  و م ــرام اکثریــت م احت

  .اند بوده
.  اسـت  " نـودهی "از معروفترین این مـشایخ شـیخ معـروف      

و  مورد احتـرام مـردم       "کاك احمد سلیمانی  "فرزند او بنام    
نـوه ي کـاك    . داراي نفوذ زیادي در بین مردم بـوده اسـت         

 از مـشهورترین سـادات      "شـیخ سـعید   "احمد سلیمانی بنـام     
برزنجی است که داراي زمینهاي زراعی فراوانـی هـم بـوده        

  .3است
 به دعوت سـلطان عبدالحمیـد عثمـانی شـیخ           1908در سال   

 به استانبول دعوت   4سعید به همراه پسرانش احمد و محمود      

                                                
   
  

ند درآن سفر سـلطان عثمـانی شـیخ سـعید را بـه عنـوان                شد
ــی خــود انتخــاب نمــود   در همــان ســال شــیخ  . مــشاور دین

-وهمـه ول به کمک عشایر هـه سعیدپس از بازگشت ازاستانب  

 را در دست گرفت اما مخالفـان  "سلیمانی" کنترل شهر   "ند
شیخ سعید که عمدتاً از تجار سـلیمانیه بودنـد نـزد مقامـات              

ــانی از او ــهر    عثم ــه ش ــد او ب ــث تبعی ــرده و باع  شــکایت ک
اي در شـهر موصـل شـیخ     بـه دنبـال توطئـه     .  شدند "موصل"

سعید و پسرش احمد بـه قتـل رسـیدند امـا شـیخ محمـود از          
او معتقـد بـود کـه       . توطئه نجات یافته و به سلیمانیه برگشت      

  .بازرگانان سلیمانه در قتل پدر و برادرش دست داشته اند
عنوان هدولت عثمانی شیخ محمود ب    از طرف    1918در سال   

اطر تبعید و حکمدار کردستان برگزیده شد اما وي که به خ   
ها  دلِ خوشی نداشت ،پیـشنهاد آنهـا   قتل پدرش، از عثمانی   

  .را نپذیرفت
ي بریتانیا برگـزار شـد   همان سال در انتخاباتی که بوسیله  در  

آقـاي  . عنوان حاکم کردستان تعیین گردیـد     هشیخ محمود ب  
 " میــژوي راپــه رینــی کــورد " در"الء الــدین ســجاديعــ"

 و "عماره" و "کوت" در 1917شیخ محمود در  : نویسد  می
 با روسیه به طرفداري از دولـت  "پنجوین"در پایان سال در    

کـه  این مطلـب بـا توجـه بـه ایـن      .عثمانی جنگ نموده است   
و حاکمیت سلیمانیه از    ها دل خوشی نداشته       عثمانیشیخ از   

  .رسد نظر میه ا رد کرده است عجیب بطرف آنها ر
ــل ویلــسون« 1918 در ســال  ــده»کلن ــار  نماین ــام االختی ي ت

آیــد و بـا شــصت نفــر از   بریتانیـا در عــراق بـه ســلیمانیه مـی   
. نمایــد  مــذاکره مــی  ) حتــی از ایــران (نماینــدگان کــرد  

شـوند   نمایندگان خواهان کشور مستقلی به نام کردستان می     
ي شود کـه همـه   تنظیم و امضاء میشتی  و در همان جا یاددا    

 تحت حکومت شـیخ  5کردستان جنوبی غیر از نواحی ایران     
  .محمود و در نظارت بریتانیا باشد
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تی بــه دالیلــی چنــد شــیخ محمــود کــم کــم از پــس از مــد
  .انگلیسها دوري گزید

لف کتـاب مبـارزات سیاسـی و روشـنفکري           مؤ ازرمزي قز 
 سه دسـته بودنـد   نویسد کرد در تحلیل این روي گردانی می  

  .خواستند توجه شیخ محمود را به خود جلب نمایند که می
اینها چـون قـوم و خـویش شـیخ          : اي ها   برزنجه -1

داشـتند و   بودند نسبت به مردم ظلم و ستم روا می    
ــستان    ــه انگل ــد کــه شــیخ را علی ســعی مــی کردن

  .بشورانند
شامل مستمري بگیران، : عناصر متمایل به ترکها -2

شکري و کــشوري و حقــوق پرســنل بازنشــسته لــ
این افـراد هـم    . بگیران عثمانی، مانند طاهر افندي    

 :گفتنـد  شوراندند و مـی   شیخ را علیه انگلستان می    
باید این کافران را از مملکت اسالم بیرون کنـیم          

  .و پول آنها حرام است و غیره

ایـن افـراد   : ردروشنفکران و افسران کُ    ي  طبقه -3
 براي کمک خدمت در ارتش عثمانی را ترك و  

. به حکومـت شـیخ محمـود بـه او پیوسـته بودنـد             
د و نـزد   وابستگان شیخ با این افـراد خـوب نبودنـ         

گفتند و در کـل شـیخ   شیخ محمود از آنها بد می   
 محمود نسبت به آنها نظر مساعدي نداشت

انگلیسیها وقتی دریافتند شـیخ محمـود از آنهـا دلـسرد            
ه اسـت   لت ترکیه تمایل پیـدا کـرد      شده و به سمت دو    

ــه کــم کــم ي او را از او فاصــله گرفتــه و حقــوق ماهان
در بـین عـشایر بـر علیـه شـیخ محمـود             . کاهش دادنـد  

شروع به تبلیغات نموده و به این فکـر افتادنـد کـه نـام            
   .دنکلی حذف نمایهحکومت کردستان را ب

با نگاهی عمیق به تـاریخ منطقـه و چگـونگی تـشکیل            
نگلـستان از  شود کـه هـدف ا     کشور عراق مشخص می   

تشکیل کشورعراق ،حفظ خاورمیانه براي حفظ ایران       
و در نهایت حفظ هند بـوده اسـت و واقعـاً از تـشکیل               
کشوري بین ترکیه و عراق به نام کردستان کـه تحـت         

صـرار  نفوذ آنها باشد ناخرسند نبودند ولـی از طرفـی ا           
ي کردستان بـه عـراق   بیش از حد اعراب براي ضمیمه  

و چنــد دســتگی و نبــود اســتراتژي  و از طرفــی تفرقــه 
واحــد در نــزد کردهــا و از همــه مهمتــر تمایــل شــیخ  
محمود به دولت ترکیه آنها را از تـشکیل کـشوري بـه     

ی بعــدها عنــوان حتّــ. نــام کردســتان منــصرف ســاخت
کردند که از اول هم خواستار تشکیل کـشور مـستقلی     

 مشاور سیاسـی    "میجردانلس". اند  نام کردستان نبوده  هب
ــیخ ــسه  ش ــتان در جل ــت کردس ــود در حکوم اي   محم

منظور تشکیل حکومت کامل در   : خصوصی گفته بود  
کردســتان نیــست بلکــه بوجــود آوردن یــک نــوع      

  .حکمداري است نه چیز دیگر
ــدز انگلیــسی " ــی  "ادمون ــاب خــود م : نویــسد  در کت

اند براي کردستان حکومـت   انگلیسیها هیچ وقت نگفته 
خـصوص نـزد   شـیخ محمـود پیـک م   . دهند تشکیل می 

. ، رئـیس ایـل اورامـان فرسـتاد        "محمود خـان دزلـی    "
ــادي وارد      ــروي زی ــا نی ــله ب ــم بالفاص ــان ه محمودخ

 تمـام   1919 مـارس    25شیخ محمـود در     . سلیمانیه شد 
انگلیــسهاي مــستقر در ســلیمانیه را دســتگیر و زنــدانی  
نمود و بـا ایـن اقـدام خـود عمـالً علیـه انگلـستان وارد         

  .جنگ شد
 "حلبجـه "ن دزلی دسـتور داد کـه   سپس به محمود خا   

  .را تصرف کند
 حــاکم ســلیمانیه عــشایر   "جفرســون"از آن طــرف 

 و سایر نواحی را جهت جنـگ    "کرکوك"،"کفري"
با شیخ محمود تجهیز و آمـاده کـرد و در جنگـی کـه            

 نیـروي  2000روي داد نیروهاي انگلیسی با دارا بـودن      
    ي آنهـا  سوار شکـست خـورده و فرمانـده       400و  پیاده  

  .فرار نمود) میجرسون( 
قبل از جنگ شیخ محمود شکایتی به کنگره ورسـاي          

رد در آن خواسته شده بود   .ارسال نمود که حقوق کُ
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ــا    ــست اول از پـ ــد از شکـ ــستان بعـ ــست و ن انگلـ نشـ
  .هاي متعددي به شرح زیر با شیخ نمود جنگ
 مزدور کـرد در  60 تیپ هندي و    2برید جیس با     -

  .حمود شکست خوردمنطقه تاسلوجه از شیخ م
ــات دربنــدبازیان، ژنــرال لونگریــک     - در ارتفاع

 . شکست سختی از نیروهاي شیخ دریافت نمود

نجیـر  ههره به قه  55ي تیپ   ژنرال موریس فرمانده   -
 .حمله و آنجا را آتش زد

ي بنه، مخفیگاه شیخ را هواپیماهاي انگلیسی قریه   -
بمباران کردند و در نتیجه قواي محمود خـان بـه           

ود بـه سـلیمانیه عقـب نـشینی      مـ  و شـیخ مح    دزلی
بعد از ایـن جنگهـا و بمبارانهـاي شـدید،         . کردند

ــا نیروهــایش خــود را در   شــیخ محمــود همــراه ب
به دنبال آن نیروهـاي     . دربندبازیان مخفی نمودند  

ي اي در حمله فاده از سربازان برمهانگلیسی با است  
 .وسیعی موفق به فتح دربندبازیان شدند

کـه اکثـر نیروهـاي شـیخ فـرار نمـوده          درآنجا درحالی 
رد ب    ي مهحه نام شیره بودند خود شیخ با خیانت یک کُ

دسـتگیر   شـدن    مام سلیمان محاصره وپس از مجـروح      
بالفاصله نیروهاي انگلـستان سـلیمانیه را متـصرف      . شد

ــدند در  ــدا   9/6/1919ش ــشریفاتی، ابت ــاهی ت  در دادگ
 سـال زنـدان در   10بـه  شیخ محمود را به اعدام، سپس     

شـیخ و بـستگان        يهخانواد. هندوستان محکوم نمودند  
  .او نیز به ایران پناهنده شدند

هــا و  بعـد از شکــستِ نهـضتِ شــیخ محمـود، شــورش   
نقاط کردستان شروع شـد    يراضات زیادي در همه   اعت

ي انگلــیس و ي کــه کنتــرل اوضــاع از عهــده بــه حــد
ها و دولـت  ابتـدا  انگلیـسی  . دولت عراق خـارج گـشت   

عراق دست  به سرکوبهاي وسیعی زدند اما بـر شـدت         
کـه  طـوري ه  ب. شدها افزوده می    عتراضات و نارضایتی  ا

زمـانی مــا بـراي رهـائی از ظلـم و ســتم     : مـردم گفتنـد  
هـا، چـشم انتظـارِ کمـک انگلیـسها بـودیم امـا                عثمانی

اکنون ظلم و ستم انگلیـسیها از عثمانیهـا بیـشتر و بـدتر       
 دالیل انگلیسیها به ناچار جهـت کنتـرل   به همین  .است

اوضاع و جلوگیري از نفـوذ حکومـت ترکیـه، بعـد از         
 شیخ محمود را برگردانده و حـاکم      1922سه سال در    

  .سلیمانیه کردند
استقبالی که از شیخ محمود هنگام مراجعـت از تبعیـد           

. اسـت وده نظیـر بـ    شد در تاریخ کردسـتان کـم         نموده
ی در توجیه بازگشت شـیخ از       یکی از مقامات بریتانیائ   

بدون همکاري و بـدون یـاري او الزم          «تبعید گفته بود  
شد پادگان نیرومندي در سلیمانیه مستقر گردد کـه          می

  »این کار مقدور نبود
شیخ محمود به محض رسیدن به قدرت اقدامات زیـر          

  :را انجام داد
  مکاتبات و مطبوعات همگی به زبان کردي -1
 وزراءتشکیل کابینه و انتخاب  -2

 براي شیخ محمود) پادشاه(عنوان ملک  -3

اي سـرخ و   سبز با دایـره ( تشکیل پرچم کردستان   -4
 )در میان دایره هاللی سفید

دو خنجـر کـردي متقـاطع و در زیـر       ( چاپ تمبر  -5
 )»دولت کردستان جنوبی«آن عبارت 

  
  شورش دوم شیخ علیه انگلستان

مدت زیادي از حکومت مجدد شیخ محمـود نگذشـته بـود       
باره همان عوامل و افرادي که بار اول باعـث تیرگـی         که دو 

 در  روابط بین شیخ و انگلیس شده بودنـد،کنترل اوضـاع را          
علـی  "ي دولـت ترکیـه بنـام        دست گرفته و با نفوذ نماینـده      

ي کردسـتان دوبـاره      اوزدمیـر، در منطقـه      معروف به  "شفیق
همان احساسات خام دینی دامن زده شده و بحـث مـسلمان        

و شـیخ محمـود کـه حکومـت     . مان گـرم گـشت  و غیر مسل 
هـا   نمـوده بـود دوبـاره از انگلیـسی      دلخـوش کردستان او را    

  .جدا گشته و خود را به حکومت ترکیه نزدیک نمود
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هاي انگلستان ره به جائی نبـرده   مذاکرات و تهدید و تطمیع    
  .و روابط دوباره تیره گشت

اي   از طرف دولت انگلستان اعالمیـه     26/2/1923عاقبت در   
ي بمبـاران خواهـد شـد و از     زودهصادر شد کـه سـلیمانیه بـ       

  .خواست که شهر را تخلیه نمایندمردم می
 هواپیماهاي انگلیسی شهر سلیمانیه را بمباران     4/3/1923در  

کرده که باعث فـرار شـیخ محمـود و نیروهـایش گردیـد و        
  .شهر به تصرف نیروهاي عراقی و انگلیسی  درآمد

سران عشایر با شیخ محمود همدسـت        تمام   11/6/1923در  
حدود یـک سـال وضـع بـه        . شده و سلیمانیه را پس گرفتند     

  .همین منوال ادامه داشت و کسی مزاحم شیخ محمود نشد
یس به همراه دولـت تـازه تـشکیل       بعد از یکسال دولت انگل    

  :ي مشترکی به این مضمون صادر کردندي عراق بیانیهشده
رد در میـان چهـارچوب   توانند یک حکومت     کردها می «  کُ

  »کشور عراق تشکیل دهند
ي بوسیلۀ نماینـده ) آتاترك(فی کمال  از طرف دیگر مصط   
خ محمــود قــول مــساعد داده بــود در بخــود اوزدمیــر بــه شــ

که شیخ محمود تابعیت دولت ترکیه را قبول نمایـد        صورتی
او را بــه عنــوان والــی ایالــت کردنــشین منــصوب کنــد کــه  

  .ا را انجام دهدمستقالً امورات آنج
رتش عراق به کمک نیروي هوائی بریتانیـا،      ا 1924در سال   

دند و در جنگهـائی کـه در منــاطق   سـلیمانیه را متـصرف شــ  
 بـین شـیخ و نیروهـاي انگلیـسی       "بازیـان " و   "مـال چهمچه"

روي داد منجر به شکست شیخ محمـود گـشت و بـه ایـران            
ه و اعالم پس از آن انگلیس امالك وي  را مصادر  . پناه برد 

باشد و  کرد که این امالك دیگر متعلق به شیخ محمود نمی    
هر کس شیخ محمود را زنـده یـا مـرده دسـتگیر و تحویـل              

  .6گیرد  هزار روپیه جایزه می60دهد 
بعد از دو سـال جنـگ چریکـیِ شـیخ محمـود بـا نیروهـاي          
عراقــی و انگلیــسی و دادن تلفــات فــراوان بــه آنهــا و از آن 

                                                
   

 و نارضایتی عمـومی در میـان      دن شورشها گیر ش   مهمتر همه 
شیخ . شود ، انگلستان وارد مذاکره با شیخ محمود می    کردها

 بـه   1926 را در    "صالح زکی بیـگ   "محمود از طرف خود     
  .فرستند بغداد می

شـود کـه شـیخ     گیري می بعد از انجام مذاکرات چنین نتیجه   
محمود از تشکیل حکومت کردستان صرف نظـر کنـد و از    

ج شده و در امور سیاستِ عراق دخالـت نکنـد و       عراق خار 
. 7یکی از پسران خود را جهت تحصیل به بغداد اعزام نماید       

  .گردد در این صورت تمام امالك شیخ مسترد می
ــ  ي حــده شــیخ محمــود بــه محــض شــنیدن ایــن گــزارش ب

ي خود صالح زکی بیـگ را زنـدان   عصبانی شد که نماینده   
اي ي جاسنه و غارهـ طقهبعد از جریان شیخ محمود من . نمود
) روستاي پیـران ( ي مریوان جا را ترك و به سوي منطقه   آن

  .رفت
ها بـه  چند ماه از این جریان نگذشته بود که دوباره انگلیسی      

 شیخ محمـود بـا      "خورمال"در  . شیخ پیشنهاد مذاکره دادند   
 وارد مـذاکره گـشته و در مـوارد زیـر بـه           "هولـت "کاپیتان  

  :توافق رسیدند
ي حکومـت وارد   محمود و بستگانش بدون اجـازه     شیخ -1

 بـا  -3لـت نکننـد      در کارهـاي دولتـی دخا      -2. عراق نشوند 
 -4نمایند همکـاري نکننـد       ي سیاسی می  افرادي که مبارزه  

 فرزند شیخ جهـت تحـصیل بـا خـرج دولـت بـه            "بابا علی "
 دولت امالك شـیخ محمـود را بـه او مـسترد        -5بغداد برود   

  .عمومی طرفداران شیخ محمود اجراي عفو -6دارد 
نظـر  ههاي فوق از جانب شیخ محمود عجیب بـ   قبول پیشنهاد 

  لرسد زیرا تقریباً همان موادي  است که چند ماه قب می
ي شیخ امـضاء شـده بـود و    توسط صالح زکی بیگ نماینده   

رسـد   بـه نظـر مـی   . شیخ با نهایت عصبانیت آنرا نپذیرفته بود   
یا شاید فشار دولت ایران در تحلیل نیروهاي شیخ محمود و   

  .تأثیر نبوده است گیري بی این تصمیم
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ه اما پس از مـدتی شـیخ از تـصمیم خـود پـشیمان گـشت بـ         
هـاي    حکومت عراق پیمان   1927که چند ماه بعد در      طوري

 نموده و آنرا نزد شیخ محمـود فرسـتاد کـه         منعقده را امضاء  
و طـی   اما شیخ از امضاي آن خـودداري نمـوده          . کند  امضاء
دولـت بریتانیـا بارهـا در مـورد حقـوق           «: اي اعالم نمود    نامه

کرد، وعده و  وعیدهاي فراوانی به سازمان ملـل داده اسـت     
هـا و قـول و قرارهـا        که آن دولت هم اکنون بـه ایـن وعـده          

ــا  اســت اینجانــب خواســتار اجــراي آن پیمــان   زدهپــشت پ
 را کـه بتـوانم پیمـان نامـه       و اکنـون هـم بـراي ایـن        . باشم  می

ه امضاء نمایم باید مناطق پنجـوین بـه مـن واگـذار گـردد بـ            
که این منطقه محل استقرار کسانی باشد که ماننـد  خاطر این 

  ».باشند من خواستار حقوق ملی کرد می
اي  اما دولـت انگلـستان ایـن شـرط را نپـذیرفت و طـی نامـه        

سازمان ملل متحد چنـین چیـزي نگفتـه اسـت           «: اعالم نمود 
به قوم کرد داده شـود، آنچـه کـه سـازمان       که خودمختاري   

 وایـن   . محقق یابد  ل پذیرفته این است که آرزوي کردها      مل
آن است که مسئولین و کارمندان و پرسـنل ادارات از          آرزو

خود آنهـا باشـد و زبـان رسـمی آنهـا کـردي باشـد کـه در             
ند و اه اجراي آن، دو حکومت عراق و بریتانیا آن را پذیرفت      

  »دارندجراي آن را قصد ا
پیمان نامه، دوبـاره جنـگ بـین شـیخ محمـود بـا            پس از رد    

ابتدا شیخ محمـود پنجـوین و   . نیروهاي مقابل شروع گردید   
مناطقی از شاره زور را متصرف شـد امـا بـا شـدت گـرفتن              

خلیه جنگ به علت نبود اسلحه و مهمات، شیخ پنجوین را ت     
تی جنـگ  پـس از مـد  . و مبادرت به جنـگ چریکـی نمـود     

دید و   چون شیخ دیگر قدرت جنگی در خود نمی،چریکی
همچنین به خاطر آسایش منطقه، اکراهاً حاضـر بـه امـضاي         

 به بغداد رفـت و پـسر   1927 تموز 5پیمان نامه گردید و در      
داد بر جـاي گذاشـته و   خود باباعلی را جهت تحصیل در بغ     

در مدت سه سال اقامـت  . ي پیران مریوان رفت خود به قریه  
 مرتباً با شخـصیتها  "ژیر مریوانوله" و  "پیران"ء  شیخ در قرا  

 "ســنندج"تهاي و سـران عــشایر، همچنـین ســران و شخـصی   

ي آنهــا خواســتار تــشکیل یــک نمودکــه همــه مــذاکره مــی
  ... .  حکومت خودمختار در کردستان بودند

                                                                                        :منابع

            )محمد مردوخ(   تاریخ کرد و کردستان-1
ابراهیم کربس کوچرا  ترجمه (ی کرد  جنبش مل-2

     )یونسی
رمزي قزار ترجمه ( کرد  مبارزات سیاسی و روشنفکري-3

                                   )  احمد محمدي
   )جاديعالء الدین س( کرد میژوي راپه رینی -4
  )عبدالرحمن شرافکندي( مجیور   چیشتی -5
 محمود افندي بایزیدي ترجمه (رسوم و آداب کردان -6

                                                     )محمد عزیز داشبندي
حسین ( در کردستان   نهضت هاي آزادي بخش ملی-7

   )                                           مدنی
______________________               

 این در حالی است که لرستان  را به حساب نیاوریم و اال بیشتر _ 1
  .خواهد بود

هایی ي حکومتشود که همه یونی از آنجا ناشی می اختالف ده میل_ 2
که کردستان بخشی از سرزمین آنها محسوب می شود جمعیت کردها 

  .اند  کردهرا کمتر از میزان واقعی ذکر
حدي بوده است که شیخ محمود و نوة شیخ سعید ه  این ثروت ب_ 3

  . روستا بوده است70به تنهائی صاحب 
 . سالگی بوده است30 در این سفر شیخ محمود در سن _ 4
ي بریتانیا بحث کردستان ایران را حذف  در همان جلسه نماینده_ 5

 کشورش با ایران يي حسنهخواهد رابطه گوید نمی نماید و می می
   .آسیب ببیند

 الی ص 89 رمزي قزاز ص – مبارزات سیاسی و روشنفکري کرد _6
92.  

  .کند  رمزي قزاز مبلغ جایزه را یکصد روپیه ذکر می_ 7
  واضح است که منظور از این کار به گروگان گرفتن پسر شیخ _8

 .محمود جهت کنترل وي بوده است
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  مفردات القران
اســـت و در معـــانی » امـــم«ي از مـــشتقات کلمـــه: امــــام 

  :گوناگونی به کار رفته است 
ي مردم ، خـواه مثبـت و        انسانی با ویژگی رهبري همه جانبه     ـ  

جعلناهم   و)٢/١٢٤(قال انّي جاعلك للناس اماماً    : رحمانی  

:   و خواه منفي وشيطاني       )٢١/٧٣(ائمةً يهدون بأمرنا    
جعلنـاهم  و) ٩/١٢(مةَ الكفر ِانهم ال ايمان لهم     فقاتلوا ائ 

   )٢٨/٤١(ارائمة يدعون الي النّ
ي ز مـؤمنین برگزیـده و امثـل وشایـسته        ـ مـؤمن یـا گروهـی ا       

 )٢٨/٥( م ائمةً و نجعلهم الوارثين   نجعلهو: سرمشق شـدن    
 ».ي فرعون بودنـد   اسرائیل که تحت شکنجه   در توصیف بنی  « 
در   « )٢٤/٣٢(نا لَما صبرواجعلنا منهم ائمة يهدون بأمر  و

  » اسرائیل یا انبیاي ایشان توصیف برخی از بنی
من قبله كتاب موسي اماماً و رحمـةً      و: ـ کتاب آسـمانی   

پیش از قرآن کتاب موسی امام و رحمت خداوند          « )١١/١٧(
  » بوده است براي مردم

و كلَّ شيٍء احـصيناه  : ـ لوح المحفوظ یا کتاب آفـرینش      

  )٣٦/١٢ ( ٍنفي امام مبي
این واژه به معنی آرامش نفس و از میـان رفـتن تـرس          :  امن
« و » اَمِـن  « ي آن  و صفت مـشبه » آمن« و اسم فاعل آن  است
یـن یـا رفتـار نیـز اسـتعمال شـده            و در معنـی د    . باشدمی» اَمین

چه نیکوست دین یـا  « ما احسن اَمنک  : که گویند است، چنان 
  » ! تورفتار

دي در قـرآن کـریم بـه کـار رفتـه          مات متعـد    از این ماده کل   
  :است

و اذ قـال ابـراهيم رب   « امنیت و آسـایش   :ناَمالف ـ  

ثم انزَل عليكم مـن بعـد       )١٢٦/ ٢(»اجعل هذا بلداً آمناً   
   )٣/١٥٤(الغم اَمنَةً نُعاساً 

انّا عرضنا االمانة علي السموات و االرض  :امانـت ب ـ  

  مركم اَن تؤدوا االماناِت  ان اهللا يأ)٧٢/ ٣٣( و الجباِل 
  

 و من اهل الكتاب من ِان تأمنْه بقنطار         )٤/٥٧(الي اهلها 
        ال يـؤده اليـك  يؤده اليك و منهم من ِان تأمنْه بـدينار   

ــاره)٣/٧٥(  ــن«ي امانــت از ي وجــه اشــتقاق واژه در ب ــ » ام ـ
امانت آن چیـزي  : توان گفت که مستنبط از قرآن کریم ـ می  

است که باید بنا بر قـرار و پیمـان بـه دور از تعـرض و تجـاوز        
  . در امنیت و حفظ کامل به سر بردباشد و

 بر حسب لغت ، تأمین امنیـت وآسـایش اسـت و    :ایمانج ـ   
توسعاً ـ بازمبتنی بر لغت و اصـطالح ـ آن اسـت کـه انـسان بـا        

 حـصار و دژي اسـتوار    عقیده و بـاور خاصـی خویـشتن را در         
قرار دهد تا از خطرات نفس و شیطان و اعـوان آنهـا در امـان            

چندان مفیـد  » باور«از این رو معادلهاي فارسی آن نظیر . بماند  
در آرامش وامنیت این معنی نیستند ، زیرا هر باورمندي لزوماً        

جـوه  پیـامبر گرامـی ـ ص ـ ایمـان و و     . بـرد  معنوي به سر نمی
أن تؤمن باهللا و    :  ... کنـد  چنین تعریف مـی    گوناگون آن را  

مالئكته و كتبه و رسله و اليوم اآلخر و تُؤِمن بالقـدر            
   در قـرآن کـریم   )رواه مـسلم  عن عمـر ـ رض ـ      (  خيره و شره

هاي مختلفـی بـه کـار رفتـه        ي ایمان با مقاصد و در زمینه      واژه
  : است

ـ  : الف ـ شریعتی که پیامبر اسـالم ـ ص ـ آورده اسـت      ذين ال

   )٦٢/ بقره (  و الصابئين آمنوا و الذين هادوا والنصاری
الذين آمنوا و الـذين   :ب ـ مطلق باور به خداوند و رستاخیز 

و النصاري والصابئين من آمن بـاهللا و بـاليوم           وادها
اآلخرو عمل صاحاً فلهم اجرهم عند ربهم و ال خـوف      

  )٦٢/ بقره (عليهم و ال هم يحزنون
مـا كـان اهللا ليـضيع    : د، سخن یا کار نیکج ـ هر اعتقا  

 مراد از ایمان در ایـن آیـه نمـاز اسـت ،      )١٤٣/ بقره  ( ايمانكم
نمازهایی که مسلمانان پیش از تغییر قبله رو به بیـت المقـدس         

  .ادا کرده بودند
   در قرآن لفظ ایمـان ـ بـه منظـور سـرزنش و اسـتهزا ـ بـراي        

لم تر الي الـذين  ا: ست  ناپسند نیز به کار رفته ا امور منفی و  

ــت و   ــون بالِجب ــاب يؤمن ــصيبا مــن الكت ــوا ن اوت
 بتهـا   ، براي این کـه    سرزنش و استهزا    ()٥١/ نساء  (غوتالطا

ي امنیت و توانند منشأ و سازنده و شیطان و شیطان صفتان نمی     
   ) .آسودگی حقیقی باشند
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 23/3/85 بـه تـاریخ   73ي ي سالمت شـماره  در هفته نامه  : سئوال  
 نگهـداري  زنان ناباروري که به هر دلیل قـادر بـه      آمده است که    

جنین در رحم خود نیستند،پس از تشکیل نطفه از راه شـرعی آن             
از رحم   توسط شرایط آزمایشگاهی،  )سه روز پس از تشکیل نطفه       (

-ن دیگري پرورش مـی ز شده و در رحم      مادر اصلی خود خارج   
این کار مبلغی بـه     و زن دوم در ازاي       بدنیا بیاید    کهزمانی یابد تا 

چنین امري بـه نظـر      .ي رحم دریافت می کند    عنوان حق اجاره  
  شما مباح است یا خیر ؟

   الرحمن الرحيمبسم اهللا             

درسول السالم علي محم   و    الحمد هللا،والصالة 
   . و من واالهاهللا،وعلي آله و اصحابه

فته ي مـشروح در سـئوال،گ    ي رحم به شـیوه    هري اجا درباره
الم یـک اصـل داریـم کـه     در فقـه و شـریعت اسـ    : شـود   می

 :وآن اینکـه  باشد،ي مذاهب اسالمی می ي همه پذیرفته شده 
ــه  ــحکــم اصــلی و اولی  و احکــام اســت» اباحــه«زي هــر چی

 از  پس اگـر دلیـل نقلـی       ،خواهدي دیگر دلیل می   چهارگانه
حرمـت   استحباب، ي اسالمی بر وجوب،   رفته شده منابع پذی 

ي  مـسئله  .و کراهتِ چیزي نباشد آن چیز مباح خواهـد بـود          
بـودنش بـدیهی اســت   » مـستحدثه «بـا توجـه بـه     مـورد نظـر،  

توانـد داشـته    ی صریح از کتاب وسنت و اجمـاع نمـی         حکم
تـوان بـرایش    علیه از آن منابع احکـام نمـی        مقیسباشد و نیز  

 ي دیگـر شـریعت نیـز مخالفـت نداشـته،          با هفت ادلّه   .تیاف
بخـصوص کـه    ،همخـوانی هـم دارد  » مصالح مرسله«بلکه با  

هـدف از تـشریع احکـام      : »مقاصـد الـشریعه   «هماهنگیش بـا    
جلـب مـصالح ومنـافع و حفـظ     «: دینی که عبـارت اسـت از      

در صـورت   کلّـه، لِهـذه محسوس اسـت   » اینها، ودفع ضررها  
 شـرعی  اشـکال و منـع     ،و زن یاد شـده    ذن شوهران د  إرضا و 

  .کار دیده نمی شودبراي این
واحـدهاي صـنعتی و یـا دانـشجویان و          کـارگران   : سئوال

 از نمازهاي خود را در بعضیجهت انجام مثالهم که زمانی   أ
چه  وقتِ مشخص آن ندارند، جهت اداي نماز واجب خود،

  ؟باید بکنند
و نیز  و عصر، ازهاي ظهر    نم آن اشخاص می توانند   : جواب  

ي چـه بـه شـیوه   . ي جمـع ادا کننـد  غرب و عشاء را به شیوه م
 لیـل ایـن حکـم،     د .ي جمع تاخیر  جمع تقدیم و چه به شیوه     

 ةالیـه الـص  رسـول اهللا عل : ت است وهم قیـاس االولـی  هم سنّ 
در ي جمع تقـدیم  نماز مغرب و عشاء را به شیوه       –الم  السو

ــ، مدینــه منــوره، خوانــده اســت  ،ت بــودنِت مــشقّآنهــم بعلّ
نه تعذّر و عدم خواندن نماز عشاء با جماعت در وقت خود،    

 مـشکلی در خوانـدن آن  ی بدون هیچگونـه  ، و حتّ امکان آن 
کـه  ایـن و نیز بـراي      .در غیر جماعت یا جماعت غیر مسجد      

فضیلت نماز جماعت را از دست ندهنـد نـه بـه بـیم فـوت و         
جد مستحب در حالیکه نماز جماعت در مسقضا شدن نماز،    

–اهللا رسـول  .  نه واجب، که ترکش معصیت باشـد  می باشد 
مـشقت،   بـدون     براي کسب ایـن اسـتحباب و فـضیلتِ         -ص

سـو، جمـع   از ایـن  . نماز عشاء را با مغرب جمع کرده اسـت  
نکردن نمازهاي عصر با ظهر یا عشاء با مغرب موجب فوت         

دانیم کـه حـذر     و معصیت، و می   نماز میشود که حرام است      
 و اولی از کسب فضیلت و مـستحب      اهمرام و معصیت    از ح 
ظهـر  جوازِ جمـع نمازهـاي      » قیاس االولی «و به حکم    . است

 و زمانهــاي حــاالتوعــصر یــا مغــرب وعــشاء در حــضر در
مطرح در سئوال فوق، به مراتب اولی از آن جمـع مغـرب و       

صورت  می باشد بلکه در آن-ص-رسول اهللاعشاء در زمان    
هـو واجـب  ما ال  «را  واجب هم می باشد زی      »یتم الواجب اِلّا بهِ فَ

 بـسیار  ر غیر سفر یک اصل و حکم کلّی است،    جمع نماز د  
سف است که بـسیاري از علمـاي اسـالمی        جاي تعجب و تأ   

که این کـار  . اندحصر کردهآن را در یک مثال خالصه و من   
: کـه گفتـه شـود   مثل این ي علوم و فنون باطل است، در همه 

، و جـز ایـن جمـع دیگـري     3+4اضی یعنـی  علم ری جمع در   
چـون  .  دومـی 4 اول باشد و عـدد   3و باید حتماً عدد    ،نداریم

جمعی از علما گفته اند فقط جمع نماز مغرب و عشاء جایز           
ه نگـرش   این گونـ  ). ؟(!است و آنهم با جمع تقدیم نه تاخیر       

و فلـسفه ي تـشریع، بـا روح دیـن       -ص-ت رسـول اهللا   به سنّ 
  .  و جاویدان اسالم همخوانی نداردالهی بویژه دین کامل

والسلي الَّالم عذيني ِمتَسعفَوْلقَ الْون ِبتَّيعاَون حنَسه.  
  

 )در استفتاء از حاکم شرع کردستان کاك حسن امینی(فقــه و افتـاء
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  : دختران ایرانی بخوانند
  برنامه یک دختر مسلمان آمریکایی

 
 
 
 

شـود   چشم همه آنان بدون استثنا به سمت سـارا خیـره مـی          
خواست، بـه    که روسري سرش کرده است و اگر سارا می        

توانست به پوشش خود ادامه     ها توجهی کند، نمی     نگاه  این  
حجـاب،  . در بین کارکنان، فقـط او باحجـاب اسـت         . دهد
ششی اسـت کـه مـو، گـوش و گـردن زنـان مـسلمان را               پو

تناقض عجیبـی بـین سـارا و اعـضاي          . دارد  پوشیده نگه می  
روي مـسجد بـدون حجـاب منتظرنـد،        اش که روبه    خانواده

  .وجود دارد

فروشـی، دختـر نوجـوان        در پشت پیـشخوان یـک اغذیـه       "
، مـشغول رسـیدگی بـه    »سـارا اسـماعیل   «اي بـه نـام        محجبه

چشم همه آنان بـدون اسـتثنا بـه    . استدرخواست مشتریان  
شود که روسري سرش کرده است و         سمت سارا خیره می   

هــا تــوجهی کنــد،  نگــاه خواســت، بــه ایــن  اگــر ســارا مــی
ــی ــد   نمــ ــه دهــ ــود ادامــ ــه پوشــــش خــ   ''.توانــــست بــ

  
کریستین «، روزنامه »بازتاب«الملل  به گزارش سرویس بین   

ــانیتور ســاینس ــا زن و شــوهر : نوشــت» م ها، در برخــورد ب
جـور    هاي کوچکشان و پسرها، با همـه یـک          مادران و بچه  

در بین کارکنـان،  . دهد کند و کارش را انجام می       رفتار می 
حجـاب، پوشـشی اسـت کـه مـو،       . فقط او باحجاب اسـت    

. دارد گــوش و گــردن زنــان مــسلمان را پوشــیده نگــه مــی 
  ه کــــــاش  ارا و اعضاي خانوادهـــــبی بین ستناقض عجی

  

  

  

ــه ــد، وجــود دارد  روي روب ــدون حجــاب منتظرن   .مــسجد ب
ــه     ــتان نوجــوانش ک ــان دیگــر دوس ــارا در می ــشخیص س  ت

را در مورد آنان بـه      » ها  حجابی«دوستان غیرمسلمانش لفظ    
ن ایـن دخترهـا پـس از خوانـد       . برند، سخت اسـت     کار می 

  پردازند تا پول به دست      نماز، به فروش کیک شکالتی می     
آوري کننـد و بعـد از آن،    معآمده از آن را براي مسجد ج 

ــه گفــت   SMSوگــو و خنــده و بررســی   وقــت خــود را ب
آمـوز سـال    او دانـش . کنند  هاي خودشان صرف می     موبایل

: گویـد  آخر دبیرستان است و درباره حجـاب خـودش مـی    
دهنـده سـبک      این تنها یک نوع پوشش نیست، بلکه نـشان        

نوشـد   او الکل نمـی . دهنده هویت من است    زندگی و نشان  
گـذارد و   سري نمـی کشد و قرار مالقات با پـ        و سیگار نمی  

 به نمـاز    - مشغول انجام هر کاري باشد     -پنج نوبت در روز   
او یکی از تعداد رو به رشد نوجوانان آمریکایی         . ایستد  می

  چیزي که در دوره متوجه . مسلمان است که حجاب دارند
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 11ها و تردیـدها بـه سـمت اسـالم پـس از حادثـه           سوءظن
ــپتام ــب دا ســــــــــــ ــاي تعجــــــــــــ   .ردبر، جــــــــــــ

هــاي  کـه سـال آخـر دبیرسـتان اسـت، تقاضـانامه       او بـا ایـن  
هـاي مختلـف کـه اطمینـان پـذیرش در             گوناگون از کالج  

رسد، ولی همچنان منتظـر شـنیدن      براي او می  . آنها را دارد  
» بوسـتون «پاسخ تقاضاهاي از گزینه برترش یعنی دانشگاه        

  .اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
  

فروشـی کـار     غذیـه سارا یک زندگی معمـولی دارد و در ا        
هاي جمعه را در  شب. رود کند و به باشگاه ورزشی می       می

مــسجد و تعطــیالت آخــر هفتــه را هــم بــا دیگــر دوســتان  
همچنـین بـا آنـان بـه راننـدگی در      . گذرانـد   باحجابش مـی  

 هـاروارد در   پردازند و یا بـه گـردش در میـدان    بوستون می 
ــی  ــریج مــــــــــــــــ ــد کمبــــــــــــــــ   .رونــــــــــــــــ

  
 اصـول اخالقـی و مـصمم اسـت و در عـین       بـه    سارا پایبند 

قـدم مـذهبش اسـت و        برخورد بودن، نماینـده ثابـت       خوش
هــاي  هــا و پرســش توانــایی ایــن را دارد کــه از پــس نگــاه

  .دیگـــــــــــــــــــــــــــــران برآیـــــــــــــــــــــــــــــد
  

او به این سؤال که یک زن مـسلمان بـودن بـه چـه نحـوي               
اي که خود سارا، تـصمیم        است، پاسخ داده است، به گونه     

کــدام از  در حــالی کــه هــیچ. فــتبــه انتخــاب حجــاب گر
وقتــی او مــسئله . خــواهران دیگــرش ایــن کــار را نکردنــد

حجاب را مطرح کرد، مادر مصري او از وي خواست که            
  .بـــــا دقـــــت ایـــــن موضـــــوع را بررســـــی کنـــــد     

  
ــرآن و حــدیث     ــدن ق ــه خوان ــستان همــان ســال ب ســارا تاب
پرداخـــت و خـــود را آمـــاده انتقـــال از یـــک دبیرســـتان  

ــه    ــالمی ب ــصوصی اس ــرد  خ ــومی ک ــتان عم ــک دبیرس   .ی

  
ــدرس« ــه »ســینتیا ان ــسنده مقال ــانیتور«، نوی ــستین م در » کری

در اسالم بـه حجـب و اعتـدال    : گوید می» حجاب«تعریف  
. در پوشش و رفتار همه پیروان این دین تأکید شـده اسـت    

شوند، دست، بـازو و      زنانی که در محیط عمومی ظاهر می      
  .دارنـد  ه نگـه مـی  پاي خود را از دید مردان جامعـه پوشـید     

  
حجاب یک تذکر دایمی براي اوست کـه        : گوید  سارا می 

بــه خــود و دیگــران احتــرام بگــذارد و ایــن کــار، او را بــه 
اش بــر اصــول اســالمی، اطاعــت و نیکوکــاري و    پایبنــدي
شـما بایـد   : دهـد  او ادامـه مـی    . کنـد   دوستی تشویق مـی     نوع

، همیشه خدا را در هر کاري که در حـال انجـامش هـستید        
کنیـد، بایـد خـدا از آن        هر کاري کـه مـی     . در نظر بگیرید  

شـده و محـدود     طرز رفتار سارا کامال حساب    . راضی باشد 
خواهید از یک الگوي رفتـاري    اگر می : گوید  او می . است

البتـه  . متعادل و محترمانه پیروي کنید، باید خودتـان باشـید       
 باید گفت سارا تاکنون به خاطر حجابش مورد اذیت قـرار   

نگرفته، چراکه بیشتر ایـن امنیـت را مرهـون زنـان مـسلمان       
ــت   ــودش اســــــــــــــ ــیش از خــــــــــــــ   .پــــــــــــــ

  
ــهرا دوســتان غیرمــسلمان هــم دارد کــه  ســا  ســطح  در البت

ــایی  . معمــولی اســت ــه مرزه ــط ب او معتقــد اســت در رواب
د؛ یعنـی نوشـیدن    رسـید کـه نبایـد پـا را فراتـر بگذاریـ              می

ــ  ــارتی رف ــدارد تمــشروب و پ و ا. ن در زنــدگی او وجــود ن
زنـدگی بـه همـراه خــانواده و شـش خـواهر و بــرادرش را      

گونـه کـه در عکـس نـشان داده      او همـان  . دهـد   ترجیح می 
او خـود بـه   . سازي با کـامپیوتر اسـت      شده، سرگرم آهنگ  

اسالم روي آورده و در عین حال، خـود را یـک نوجـوان            
  .خواهد خودش باشد داند که می آمریکایی می
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  ها زیباشناختی پوشش خانم
   

اسالم یک طرح جامع و فراگیر براي مدیریت انـسان در           . 1
ــت   ــسل هاســـــــــ ــصرها و نـــــــــ ــه عـــــــــ   !همـــــــــ

طرح اسالم مانند یک پازل و جورچین داراي قطعـات و          . 2
یی معنادار نباشد ولـی  اجزائی است که هر قطعه شاید به تنها 

   ! ر معنا، کامل و زیباستمجموع آن پ

ــده . 3 ــا آفریــــــــ ــت زن زیبــــــــ ــده اســــــــ   ! شــــــــ
زیبایی جاذبه دارد، جاذبـه عـشق برانگیـز اسـت و عـشق               . 4

ــی  ــت مــــــــــــــــ ــد حرکــــــــــــــــ   !آفرینــــــــــــــــ
  !است) ـ ذهنی عینی(زیبایی هویتی دو قطبی . 5

تخیل انسان درگیر آن زیبـایی اسـت کـه در دسـترس او            . 6
  : قـــــــــــــــــــرار نگرفتـــــــــــــــــــه باشـــــــــــــــــــد

ــوش     ــت را در آغـــــ ــرم خیالـــــ ــو گیـــــ ــو شـــــ   چـــــ
  ســـــــــحر از بـــــــــسترم بـــــــــوي گـــــــــل آیـــــــــو 

ز زیبـایی آن مـی کاهـد چـرا کـه تخیـل          وصال هر چیز ا   . 7
ــی  ــري در مــــــــــ ــسان را از درگیــــــــــ   !آورد انــــــــــ

هر آن چه به سادگی در دسـترس انـسان قـرار گرفـت از        . 8
  : کاهـــــــــد شـــــــــوق و میـــــــــل انـــــــــسان مـــــــــی 

  »شوق است در جدایی و جور است در نظر«

پوشش زن موجب می شـود تخیـل مـرد پیوسـته درگیـر              . 9
راي مرد جذاب زیبایی زن باشد در این صورت زن همیشه ب  

خواهد بود و مرد براي کشف او در تکاپوسـت تـا ایـن کـه         
رسـد و از ایـن    با پیوندي محکم و اسـتوار بـه وصـال او مـی          

  ! آیـد  رهگـذر خـانواده کـه واحـد اجتمـاع اسـت پدیـد مـی        
من : گوید  آلفرد هیچکاك کارگردان مشهور سینما می     . 10

شـد،  معتقدم زن بایـد مثـل فیلمـی پرهیجـان و پرآنتریـک با         
یعنی ماهیت خود را کمتر آشکار کند و براي کشف خـود             

 تخیل و تصور زیادتري وادارد؛ زنان شرقی      مرد را به نیروي   
نمودنـد و    تا چند سال پـیش بـه خـاطر پوشـش جـذاب مـی              

داد اما بـه تـدریج بـا     همین مسأله جاذبه نیرومندي به آنها می  
بـی از  تالشی که زنان این کشورها براي برابري بـا زنـان غر           

گـردد و   دهنـد، از پوشـش آنـان کاسـته مـی       مـی  خود نـشان    
  شود؛ بنابراین از جاذبه شان نیز کاسته می

ــه مـــــــــــشتاقی اســـــــــــت . 11   ! هجـــــــــــر مایـــــــــ
  !امروز خأل عشق در دنیاي اروپـا و امریکـا وجـود دارد         . 12
بنــدوباري، عــشق و شــور و  اولــین قربــانی آزادي و بــی. 13

  ! اســــــــــــــــــــــــــــت  احــــــــــــــــــــــــــــساسات
هـاي   رگـز عـشق هـایی از نـوع عـشق          در جهان امروز ه   . 14

 از قبیل لیلی و مجنون، خسرو و شـیرین رشـد و نمـو                 شرقی
ها بیانگر واقعیات جامعـه شـرقی آن روز          کند، این قصه   نمی
تـوان فهمیـد کـه زن بـر اثـر دور         ها مـی    از این داستان  ! است

نگهداشتن خود از دسترس آسان مرد تا کجـا پایـه خـود را             
 حد سر نیـاز مـرد را بـه آسـتان خـود        باال برده است و تا چه     

درك زن از این حقیقـت، تمایـل او را          ! فرود آورده است؟  
 پوشش بدن خود و مخفی کردن خـود بـه صـورت یـک          به

  ! راز افــــــــــــــــــــــــزایش داده اســـــــــــــــــــــــــت 
  اند که دست و دل      زنان دریافته : ویل دورانت می گوید   . 15

بازي مایه طعن و تحقیـر آنهاسـت؛ خـودداري از انبـساط و              
ك در بذل و بخشش بهترین سالح براي شـکار مـردان       امسا

است؛ اگر اعضاي نهـانی انـسان را در معـرض عـام تـشریح            
شد ولـی رغبـت و قـصد         کردند توجه ما به آن جلب می       می

گردید؛ مرد جوان بـه دنبـال چـشمان     به ندرت تحریک می    
کنـد کـه ایـن      مـی  پر از حیاء است و بی آن که بداند حـس         

  !دهد ز یک لطف و رقت عالی خبر میخودداري ظریفانه ا

مولوي عارف نازك اندیش و دوربین در تأثیر حریم و     . 16
ن زحائل میان زن و مرد در افـزایش قـدرت و محبوبیـت      
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و در باال بردن مقام او و گـداختن مـرد در آتـش عـشق و           
ســوز مثــالی لطیــف آورده اســت، مــرد و زن را بــه آب و  

مـرد چـون آب و زن ماننـد        : گویـد  آتش تشبیه کـرده مـی     
 شـود   آتش است اگر حائل از میـان آب و آتـش برداشـته           

سـازد امـا    کنـد و آن را خـاموش مـی    آب بر آتش غلبه می  
یان آن دو باشد مانند این کـه آب را  اگر حائل و حاجبی م  

در دیگــی قــرار دهنــد و آتــش در زیــر آن دیــگ روشــن 
کنند، آن وقت است کـه آتـش آب را تحـت تـأثیر خـود           

کنـد و جوشـش    دهد، اندك اندك او را گرم مـی  قرار می 
آورد تا آن جا کـه سراسـر وجـود او را           در او به وجود می    

  ! ســــــــــازد تبـــــــــدیل بــــــــــه بخـــــــــار مــــــــــی  
رود در عمــق روح  ف آنچــه تــصور مــیمــرد بــر خــال. 17

  !خویش از ابتذال زن و از تسلیم و رایگانی او متنفـر اسـت      
مرد همیشه عزت و استغناء و بی اعتنـائی زن را نـسبت      . 18

  !به خود ستوده است

اي است میان عدم دسترسـی آسـان       به طور کلی رابطه   . 19
و فراق از یک سو و عشق، سوز و گـران بهـایی از سـویی       

اي اسـت میـان عـشق و سـوز از         همچنان کـه رابطـه     دیگر؛
یک سو و هنر و زیبایی از سویی دیگر، یعنی عشق با فراق 
و عدم دسترسی آسان شکوفا می شود و هنر و زیبایی نیـز           

ــی    ــو مــــــ ــد و نمــــــ ــشق رشــــــ ــد در عــــــ   ! یابــــــ
از منظر هنر مایه تأسف است     : گوید   برتراند راسل می  . 20

فت و بهتر آن است کـه  که به آسانی به زنان بتوان دست یا  
  !وصال زنان دشوار باشد بدون آن که غیر ممکن گردد

ــسفه مــی  . 21 ــذات فل ــت در ل ــد ویــل دوران آن چــه : گوی
ــی     ــز و گرانبهــــا مــ ــوییم و نیــــابیم عزیــ   ! گــــردد بجــ

 بـستگی دارد و میـل بـا اقنـاع و      زیبائی به قـدرت میـل    . 22
  !گردد  ضعیف و با منع و جلوگیري، قوي می ،ارضاء

.......................................................................
.......................................................................  

  
  

  انتخاب در اوج شهرت
  

پس از آن که هال شیها، هنرپیشه مـشهورسینماي عـرب، شـش           
 بـا  ماه پیش در اوج محبوبیت اعالم کـرد دیگـر حاضـر نیـست        

سري عریان در برابر دوربین هاي سینما قرار گیرد؛ این بار هنان 
ترك، هنرپیشه معروف و مشهور عرب اعـالم کـرد کـه ازایـن       

  .پس حاضر نیست بدون حجاب ایفاي نقش کند
 این در حالی است که وي قراردادي براي بازي در دو فیلم در  

 بـراي وي  حال اجرا دارد و این تصمیم پیامدهاي مالی فراوانـی   
  .خواهد داشت

ک توافق موقتی براي اتمام یکی از فیلمهاي خود با نـام    یاو در   
که دربـاره سرنوشـت یـک فلـسطینی         » هاي کوچه و بازار     بچه«

است، قبول کرد که بدون حضور مرد در مقابـل دوربـین قـرار             
کننـده   وي بـه تهیـه  » بهترین اوقـات «ولی براي پایان فیلم  . گیرد

ر حاضر به بازي در این فیلم با سـري برهنـه          اعالم کرد که دیگ   
ــست   .نیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالم کرد که  این بازیگر مصري علی رغم مذاکرات متعدد،
رسـانه  . وجه حاضر به برداشتن حجاب خود نخواهد بود   به هیچ 

هنان هم به «هاي سینمایی عربی و غربی، از این پدیده با عنوان      
  .اد کردندی» حرکت بازگشت به هویت اسالمی پیوست
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  :دار عربستان زنان روبنده
  ترین زنان دنیا هستیم خوشبخت

  
ربستانی را به دنبال موج فشارهاي خارجی آمریکا نتوانسته زنان ع

ــشد  ــود بکــــــــــــــــــــــــــــــ   . خــــــــــــــــــــــــــــــ
در » پـست  واشـنگتن «،  »بازتـاب «الملـل     به گزارش سـرویس بـین     

بیش از پانصد نفـر از زنـان عربـستانی بـراي            : نویسد  گزارشی می 
ي ریاض »مونامای«ظهري را در مرکز شنیدن یک سخنرانی، بعداز

  .گـــــــــــرد هـــــــــــم آمـــــــــــده بودنـــــــــــد
کـسی   چه«: گوید  که یک زن عرب است، می  سخنران

ــم؟  ــت داری ــد   » را دوس ــواب دادن ــاد ج ــا اتح ــان ب : زن
ــیم : او گفــــت. »خداونــــد« ــس بایــــد از او اطاعــــت کنــ   .پــ

او از حاضران خواست تا پوشش خود را کامل رعایـت کـرده و       
ــم ــشان را هــــ ــن دخترانــــ ــگ  ایــــ ــدونــــ ــار بیاورنــــ   .ه بــــ

هـاي سـنتی    این گروه از زنان عربستانی، بر این باورند که ارزش         
ی را براي این سامان، در حال از بین رفتن بوده و جایگاه خطرناک

ــت  ــرده اســـــــــــ ــاد کـــــــــــ ــان ایجـــــــــــ   .زنـــــــــــ
زنـان عربـستانی،   «: گویـد  نـویس جـوان مـی    یک اینترنت » ایساء«

 و نـاب  ترین زنان دنیا هستند، چراکه به چهـره واقعـی      خوشبخت
راي تخریب  هاي وارداتی غربی را ب      ما ارزش . ترند  اسالم نزدیک 

  .»خـــــــــــــواهیم ســـــــــــــنن خـــــــــــــود نمـــــــــــــی
تغییراتی که باعث عصبانی شـدن ایـساء و زنـان دیگـر شـده، بـه        

 سپتامبر بـر عربـستان   11دنبال فشارهاي شدیدي است که پس از      
زمانی که مشخص شد پانزده نفـر از نـوزده هواپیماربـا       . وارد شد 

یـک  (هـاي فـردي در عربـستان          نبـود آزادي  . انـد   انی بوده عربست
پادشــاهی واقعــی کــه شــکلی بــسیار ســخت از اســالم را اعمــال  

 تـرین دالیـل ایـن ایـدئولوژي         به عنوان یکی از اساسـی     ) کند  می
  .رفـــــــت گرایانـــــــه بـــــــه شـــــــمار مـــــــی    افـــــــراط

ها تا حد  در مدت زمان کوتاهی، پس از این اتفاق، سانسور رسانه
هـا ممنـوع بـود؛ ماننـد         هایی که سـال     رفت و بحث  زیادي از بین    

زنـان کـه تـا    . مطـرح شـد  ... رانندگی زنان، کار در کنار مردان و 
تلویزیـون و  پیش از این، قشر مخفی جامعه بودند، به تـدریج در      

ــانه ــدند رســــــــــــ ــاهر شــــــــــــ ــا ظــــــــــــ   .هــــــــــــ

عبداهللا که در آگوست پادشاه عربستان شد، خواستار افزایش   امیر
نگـاران،   ن شده و در سفرهایش روزنامـه هاي کار براي زنا     شانس

ــدیران  ــاتید و مـ ــرد   اسـ ــراه کـ ــود همـ ــا خـ ــاري زن را بـ   . تجـ
نیــز در سـال گذشــته، طــی  » کـارن هیــوز «و » کانـدولیزا رایــس «

یاسـی  اي خود به این منـاطق، خواسـتار حقـوق س     سفرهاي منطقه 
  .تـــــــــر بـــــــــراي زنـــــــــان شـــــــــدند    گـــــــــسترده

اما این فضاي جدید، باعث احساس خطر زنانی شده کـه نـسبت             
اند که ایـن تغییـرات،     به مداخله آمریکا مشکوکند و اعالم کرده      

هرچنـد آمـار   . باعث تخریب قالب اسـالمی کـشور خواهـد شـد       
کـار و مـذهبی،    دقیقی در دست نیست، اما به نظـر زنـان محافظـه     

  .دهنـد   یت زنان کـشور را تـشکیل مـی        بخش چشمگیري از جمع   
هـاي مـشکی و ممنوعیـت     اما بـه طـور کـامال بـرعکس، روبنـده          

رانندگی زنان توسط بسیاري از زنان عربستانی به عنوان شکلی از 
  .حمایـــت از آنهـــا، مـــورد اســـتقبال قـــرار گرفتـــه اســـت      

بسیاري از زنان سلفی عربستانی که چنین اعتقاداتی دارند، از قشر 
ها تالش   اینترنت و روزنامهآنان با استفاده از. تحصیلکرده هستند 

هاي منفی مقابله کننـد و در برابـر ایـن       اند تا با این پیشرفت      کرده
کننــد،  پرسـش کـه آیـا آنــان در برابـر حقـوق زنــان مبـارزه مـی       

  . جهـت حفـظ حقـوق اسـالمی زنـان اسـت        اتفاقـا در  : گویند  می
بـاال و یـا برداشـتن     هـاي رده   اما کار در کنار مردان، داشتن پست      

هـایی هـستند کـه زنـان عربـستانی از آن اسـتقبال                ، گزینه روبنده
، امسال نظرسنجی را در هشت Gallup pollمؤسسه . کنند نمی

کشور مسلمان انجام داد و به این نتیجه رسید که تنها در عربستان 
  . هـاي سیاسـی هـستند       الف تصدي پست  است که بیشتر زنان، مخ    

عبـداهللا از او   بـه امیـر  اي  تابستان گذشته، حدود پانصد زن در نامه   
خواستند تا از غربی کردن کشور جلوگیري کـرده و ممنوعیـت            

» پست واشنگتن«.ا مردان را براي آنان حفظ کنندرانندگی و کار ب
هومیـدي، یکـی از سـخنرانان       : نویسید  در پایان گزارش خود می    

براي انتقاد از کار زنـان بـا مـردان مثـال بیـل کلینتـون را مطـرح                  
شـد و  » مونیکـا لوینـسکی  «روابط او بـا   نجر به اتهام کند که م    می

   .اي را براي مرد اول آمریکا به بار آورد سابقه رسوایی کم
  سایت بازتاب: منبع
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   در دل ماندهيناگفته ها 
  کتایون محمودي    

وقتی از خـودت دور می شوي واژه ها غـریب می شـوند،      
نویـسد  خودت نیـستی بـدل مجـاب نـشده اسـت مـی          وقتی  

هـاي محبـت و     شود، وقتی آیـه   معنی می انگار همه چیز بی   
مهر نتواند آن چنان در دور و نزدیک وجـودت النـه کنـد       

ات نباشد با اکراه به دینی برادر ی اگر که نام دیگري را حتّ    
از ! زبان بیاوري باور کن که خیلی از خودت دور شده اي     

 آن تویی که مخاطب خداي بوده تا مسیر و شاهراه بپیماید        
زمین بــاشد حـالی که در مـسلخ دودو تـا       اش بـر   و خـلیفه 

کنـی تـا   ات روزي صد بـار ذبحـش مـی        چهار تایی دنیایی  
ا شود و تـو همچنـان دور      یت ارض ترین خصلت ناآدم  کریه
مبران در  وقتـی بـه داسـتانهاي قـرآن و انـدوه پیـا            . شويمی

ها و شوي، خون دل خوردن مسیر صعب رسالت واقف می    
گویی او  ها، با خودت می   ها و زخم زبان شنیدن    محرومیت

ي توست پس باید تحمل کرد، اویی کـه  ي حسنه که اسوه 
ین معـروف بـود و بـه    انکار شد و اصرار کرد، اویی که امـ       

مجنون متهمش کردند، پـس دیگـر چـه جـاي گالیـه کـه        
یـت نیـست؛   لنسبت خـویـشـاوندي درد بــه شنـاسنــامه و م      

 کوبنـد م حـق بـردارد صد سنگ بر پایش مـی لَهـرکس ع .
ج راحـت   ي حقیقت برآید عافیت طلبـان کـن       هر جا زمزمه  

ار با هیچ کس کـ      ما را  :آید که گزیده آه از نهادشان برمی    
ز مسئولیت و رسالت بدترین  و خالی کردن شانه ا    (!)نیست

. شـود اي است که به آسانی یـافتنی مـی  ترین حربهو کاري 
 بـه  ،خوانـد  ما را به وحدت مـی ،تکي مصحف بر آیه آیه 

  ولـــی.یکـــدلی و یکرنگـــی بـــه نـــام مبـــارك حبـــل اهللا 
 کـرده و همچنـان بـر     خالی" ارجعی"گوشهایمان از نداي 

کوبیم و با هر حربـه و دسـت آویـزي در         طبل اختالف می  
 و ،آیـیم  تخریـب و تـرور شخـصیت همـدیگر برمـی       صدد

کـوبیم  دانسته و هر مخالفی را بـه شـدت مـی    خود را محق    
مـان را پرخدشـه کـرده و نـامش را بـا      ي برادر دینـی   چهره
 آن گـاه خـود را صـاحب       ،وریمآي ادب بر زبان می    هئاسا
 ، این پیوند شـریف     حالی که مؤسس   ،خوانیم می "مکتب"

  .داندخواند و همه را برادر میا براي خود میهمه ر

- سایه سایه پرده بـر حقیقـت مـی       ،مملوهایی از کینه    با دل 

آویـزان  ن عزیز رفته را بر در و دیـوار  هاي آ عکس ،کشیم
  . نمائیمو روزي صد بار از اصول عدول میکنیم می

را هـاي کوچـک    هر تـوهینی را مـستحب شـمرده و عیـب          
کشیم، دوستان را دشـمن  یها را به آتش م  کرده و کاه  کوه

منـت فرامـوش   کرده و دشمنان را از این نفرت بـی  خطاب  
ه قـ رفهـاي ت  ها را شکسته و بـر خرابـه       ایم، فانوس راه  نموده

ایـم،  ایم و مرداب گزیـده   ایم، را ه بر دریا بسته     بیتوته کرده 
اآبـادي خـتم   ان که به هـیچ ناکج  خدایا این ره نه به ترکست     

دیم، کـاك احمـد بـرادر        زمانی من و تـو مـا بـو         .شودنمی
 معنـی نداشـت، بـاال و پـایین          ،مان بود، فاصله  بزرگتر دینی 

نمی شناختیم ـ همه یکدل و برادر ـ همه بـراي رسـیدن بـه      
زنـد، بـر دهـل     هم سفر، حاال هرکس ساز خود می     ،دفه

 عزیـز    آن  عزیـزان  ،ایمتر کرده کوبیم و صدایمان را بم    می
 نـام اختـصاصی   ،ریمتـشان مـص  ماارا محکوم کرده و بر اته 

در را از پـسوند  طلبیم و از تقلید هم نامی بیزاریم، نام برا می
استن را در صد صـیغه بـه    و فعل نخو ،ایمو پیشوندها گرفته  

- و بارها به تحقیر هم زبـان گـشوده         ایم بارها صرف نشسته 

  .ایمسپردهها را به طوفان نسیان  و تمام خوبی،ایم
 در خیـال  ،ان به امیـد  آن چه سالهاي سال در کمین نشستگ      

هـاي پـشت سـر را     و پـل ،ایـم دادند فربه کـرده پرورش می 
اه از یـاد  ایم، کوچک و بزرگ، برادر و همـر  خراب کرده 

هـا کاسـتیم، ضـرب دروغ و دغـل را بـا      بردیم، مـسما را از نـام     
-، سـی حاصل ضرب  خرد کردن و شکستن بر دیوار آویختـیم  

بـرادر و روبـروري عزیـز دیـروز،     دي و نـوار پـر کـردیم علیـه     
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ها را با قیچی کینه از هم جدا کردیم، بوق و کرناي کی         عکس
مقصر بود گوش همه را کر کرد ولی بـرادر تقـصیر کـی بـود،          

. کسی نبود، هرگز به چهارچوبها فکر نکردیم، مسیر روشن بود   
 داشـتیم  ، ثمـر نشـسته  ها به اه هموار، هواي دلمان مطلوب، باغ     ر

 دلخوش کـه   ،کردیملهاي درد و رنج را برداشت می      حاصل سا 
- ولی کرم،ي همه خواهیم کرد  ي رسیده سبدسبد هدیه   از میوه 

ن عزیز افتادند، حاال ي باغ دل آهاي تردید و شک به جان میوه
 ي هرکس دوري و نزدیکی به کـاك احمـد بـود        دیگر دغدغه 

 منزل نزدیک ،رسیدیمها میطلوبآن هم زمانی که داشتیم به م
بود و کاروان به کاروان سرا رسیده، ولی افسوس بـه خوبـانش          
حمله بردند، به آنانی که روزهاي زندان و شـالق وشـک بـا او        

نگی فکر، جوانهـا جـسور شـدند و         بودند، به اسم ارتجاع و که     
ي  چه بود، کینه، تفرقه و این هدیه ولی حاصل،ترها صبورمسن

ته براي دشمنان مکتب بود تا دو دستگی و زوال را به کادو گرف
گـزار  سانی که کاك احمد را ساحر و خـواب     تماشا بنشینند، ک  

یـان خواندنـد، تیرشـان را خـوب بـه      زنامیدند و شعرهایش را ه    
هدف زدند و کاك حسن را در طوفـان تـوهین و تهمـت تنهـا         

ان کـ ري کبوت شاخه بر النـه   ،و چون درختی در باد    گذاشتند و ا  
.  او صبور و صبور و صبور بـود ،ي تخریب نداد گسترد و اجازه  

زار خم هاي ه پاس روزهاي هدایت که در پس کوچه  اکنون به 
ي آن عزیز و این محبوب بـر خـود   راه گم کرده به چراغ گفته 

دانستم آنچه سـالها در فریـادي گلـوگیر در بغـضی غریـب در                
  .وجودم النه کرده بود به قلم بکشم و بنویسم

 مبادا این شب مهتابی بـه ابـر   . دوستان امروز شوید!یاران دیروز 
- که شب همه شب در هراس روزهاي بـی  اختالف بارانی شود  

رود و اضـطراب   ر تا صبح خـواب بـر چـشم دوسـتان نمـی            سح
بـراي  . بردر هر لحظه جانشان را به تسخیر می       اضمحالل و تحقی  

را در سـس ایـن حرکـت و یـارانش         ؤرسیدن به آن چه سالها م     
ایـم، بـراي   یري که بـا هـم سـاخته   رنج و درد فرو برد، براي مس      

فرداي آفتابی دست در دست هم به یک مکتـب واحـد برسـیم     
 کاك احمد و کاك حـسن   .عت است که دست خداي بر جما    

 "مـن " و   "تو"بیایید با هم برسیم     . اند، هدف رسیدن است   بهانه
  . شویمماشویم بیائید  می»ما«

یک زن اولین استاد فیز
  ایران،

  !در خانه سالمندان
 

 اولـین اسـتاد زن دانـشکده      "آلینـوش طریـان   "خانم دکتـر    
سالگی را در یـک   82  دانشگاه تهران، سن  ) فیزیک(علوم  

  . کنـــــد خانـــــه ســـــالمندان در تهـــــران ســـــپري مـــــی
دکتــر طریــان کــه در بهمــن مــاه ســال گذشــته در برنامــه   

ار مـورد  فرزانگان شبکه صدا و سیما بعنـوان چهـره مانـدگ      
تقدیر قرار گرفت، دکتـراي فیزیـک سـتارگان خـود را از      
دانشگاه سوربن فرانسه اخذ کرد و بدنبال آن اولـین رصـد           
خانه و تلسکوپ خورشیدي تاریخ نجوم کشور وابـسته بـه       

ــال    ــران را در س ــشگاه ته ــک دان ــز ژئوفیزی در  1338  مرک
  . تهـــــــــــــــــران بنیـــــــــــــــــان گذاشـــــــــــــــــت

این بـانوي دانـشمند   براساس گزارشی که یکی از اطرافیان  
پنجــشنبه شــب در اختیــار خبرنگــار ایرنــا قــرار داد، خــانم  
طریــان چنــدي پــیش بــدلیل وضــعیت نامناســب جــسمی،  

کـرد،   هاي اخیر از او مراقبت مـی        توسط فردي که در سال    
در میدان توحید منتقـل     ) وحدت(به خانه سالمندان توحید     

ــت  ــده اســـــــــــــــــــــــــــــ   . شـــــــــــــــــــــــــــــ
جـه بـه وضـعیت    این در حالی است که خانم طریان، بـا تو       

جسمی نامناسـب، بـراي مـداوا و مراقبـت نیـاز بـه توجـه و         
  . بـــــــستري شـــــــدن در یـــــــک بیمارســـــــتان دارد   

خانم دکتر طریان هیچگاه ازدواج نکرده و فاقد خویشاوند  
  . نزدیک است
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 Democracy دموکراسی
ي یونــانی دموکراســیا بــه  اصــطالح دموکراســی از واژه

ه اسـت کـه خـود، از دو         آمـد » ت مـردم  حاکمیـ «معناي  
ــوس   واژه ــا دم ــو ی ــه(ي دم ــردم عام ــ ) ي م ــیا ی ا و کراس

ــوم   ــه مفه ــوس و کراســی ب ــدرت، حکومــت و  : کرات ق
  .ي امور، مشتق شده است اداره

ــل،  دموکراســی سی ــی، در عم ــا  اس ــه معن ــت ي حکب وم
ي یک رأي دهنـدگان اسـت      اکثریت یا نصف به اضافه    

حکومت مردم به دسـت مـردم       «ن آن را    لنکو آبراهام لی  
دموکراسی، در مقـام  . ستف کرده ا یتعر  » و براي مردم  

ي امــور خــود و    اســی، مــردم را در اداره ي سی فلــسفه
شناسد و  سته و توانا و حقدار می نظارت بر حکومت شای   

و از . شـمارد   ي مـردم مـی      دهشی از ارا  وجود دولت را نا   
ندان کــشور در گــر اصــول آن برابــري شــهرو جملــه دی

ت، و گـردن    یت دولت در برابر اکثر    برابر قانون، مسئولی  
  .ت استین برآمده از خواستِ اکثرینهادن به قوان

 فـرد انـسانی نهـاده     ي اعتقاد به ارزش     هدموکراسی بر پای  
عملی و نه فقط (ن شده است، و معیار دیگر میزان تضمی

از حقــوق اساســی هــر شــهروندي برخــی ) روي کاغــذ
امنیــت در مقابــل  : ایــن حقــوق عبــارت اســت از. اســت

بازداشت و به زندان انـداختن خودسـرانه؛آزادي بیـان و       
حـــق برپـــا داشـــتن  یعنـــی، (مطبوعـــات و اجتماعـــات 

  )هـاي عمـومی؛ آزادي فراخـوانی و تــشکل    گردهمـایی 
هاي کارگري و سایر  حادیهیعنی حق تشکیل احزاب، ات    

  .اجتماعات؛ آزادي نقل مکان،آزادي دین و تعلیم
ي سـطوح بـراي جلـوگیري از        اصل مـشارکت در همـه     
هـاي   هـا و تـسلط گـروه    گیـري  انحصاري شـدن تـصمیم    

  یکی از جهات گسترش معناي دموکراسی خاص، 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

اسـی خـود    دموکراسی از حدود سی     ین ترتیب،   بد. است
ها  نهي زمی ها در همه   صت و معناي برابري فر    خارج شده 

  .را به خود گرفته است
» برابــر طلــب«در اصـل   ري، ســاال ا مـردم  دموکراسـی یــ 

ــی،  اســت،  ــای  یعن ــه تم ــیچ گون ــر پاه ــزي را جــز ب ي  هی
  .ردپذی  نمی»ستگی و تقويیشا«

گــر و در ارتبــاط بــا معنــاي گذشــته، یدر معنــاي مهــم د
ــ ي مــردم شهیــاند دارد کــه  روض مــیین مفــســاالري چن
ین تمـامی شـهروندان نـه تنهـا بایـد         اسـی بـ   هاي سی   ندوپی

کــه منبــع مــشروع قــدرت بــه حــساب  بل ی، هــدف غــای
  . دآی می

ست ک ملت بالغ ا ساالري شکلی از حکومت بر ی       مردم
انتقاد کردن و مشارکت    دن،یشکه اعضاي آن، توان اندی    

ــستگی را دارا باشــندو ــ.  همب ــابر ای ــردمبن ــاالري  ن، م س

  
  سیاسی-واژگان و اصطالحات اجتماعی
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زامــات و خــدمات متقابــل را  اي متــشکل از ال وعــهمجم
      . دهد ل میتشکی

ــردم  ــاه مـ ــصادي را  گـ ــاالري اقتـ ــت از  سـ ــه نادرسـ  بـ
ر نـوع اخیـ  . کننـد  ساالري رسمی یا لیبرال جدا مـی     مردم
نـدگانی  سـاالري تنهـا شـامل قـدرت گـزینش نمای        مردم

ــاســت کــه هــر چهــار   ــا شــش ســال ی ــار برگزی ده یکب
ستند، ر واقع مظهر خواست منافع عمـومی نیـ  شوند، د   می

روهـاي ضـد   یهـاي ن  تیـ موجبـات فعال  چه ممکن است،      
ـ           مردم  در خـدمت ایـن     یسـاالري را فـراهم سـازد و حتّ

  .ندنیروها نیز درآی
رکت تمـامیِ مـردم   ساالري اقتصادي به معناي مشا      مردم

ــسئولی ــن در ا. هــاي اقتــصادي اســت  تدر قــدرت و م ی
قـدرت اقتـصادي بـه صـور      نکـه هـر     با توجه به ای     معنی،  

اسـی خواهـد بـود، مردمـی         قدرت سی  گوناگون موجب 
ک هاي اقتصادي شرط الزم در تحقـق یـ   تساختن قدر 

اسـی  اساساً سیحکومت مردم   . ل است یساالري اص   ردمم
د بایـ   یقـی داشـته باشـد،       است و براي آنکه صـورتی حق      

امـري کـه    . ز تابع خـود سـازد     یهاي اقتصادي را ن     قدرت
سر دمـی سـاختن خـود نهادهـاي اقتـصادي میـ           مرجز بـا    

  . نخواهد بود
رهاي صوري دموکراسـی بـا توجـه        اید به مع  در آخر بای  

  :ن حکومت اشاره کردي تعیی به شیوه
وسـته برگـزار    انتخابات آزاد که هـر چنـد یکبـار و پی     ـ 1

شود و هر شهروند بالغ در آن حـق رأي داشـته باشـند و      
ولــت چــه مخــالف، چــه موافــق د هــا،  نامزدهــا و حــزب

ــارزه   ــد در مبـ ــرکت کننـــد،    بتواننـ و  ي انتخابـــاتی شـ
  .د باشدیري مخفی و خالی از تهدگی رأي

کان انتخـابی مـؤثر را فـراهم کنـد،      ن انتخاباتی ام  ـ چنی 2
ک حـزب  دود بـه نامزدهـاي یـ    نکه انتخابات مح  یعنی ا ی

وقـت  ت رأي دهندگان بـه حکومـت     ینباشد و اگر اکثر   
  .گر سپرده شودسانی دیرأي ندهند، حکومت به ک

مجمـع ملـی،    کنگره،  که پارلمان،  ندگان ـ  یئت نماـ هی3
گـذاري و   شود ـ حق قـانون   ده مییو جز آن نام مجلس،  

رأي با  (ها و نظارت بر بودجه        اتیحق رأي در مورد مال    
اشد و بتواند آشـکارا در مـورد       را داشته ب  ) ت خود اکثری
ا بـا آن    یري  گی  هاي دولت پرسش و خرده      یريگ  متصمی
ا یـ د آزاد بی آنکـه اعـضاي آن در تهدیـ        ت کند،   مخالف

  .بازداشت باشند
  :منابع
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  .چاپ ششم ،1380د، انتشارات مرواری 

ي  شهیور و آلن بولک؛ فرهنگ اندیـ استُلی برس، ال2
 ار،از مترجمان، تهران، انتشارات مازیاي  نو، مجموعه

  . چاپ دوم1378
مک لین، ایان؛ فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد، ـ 3

 چاپ 1381 زان، نشر می دکتر حمید احمدي، تهران،
  .اول

 آلن؛ فرهنگ علوم اجتماعی؛ دکتر باقر  رو،ـ بی4
 چاپ 1380هان، یساروخانی، تهران، انتشارات ک

  .چهارم
ي عصر سکوت،   گاهنامه  محمد؛ خو، آراستهـ 5

   . 81بهشت اردی

 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---  
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  )1( و مصلحینبا ادبا
  فریدون مشیري

 
 که بر مسند زور تکیه  انسانها راـ به ویژه آنگاه ازبسیاري   
ــ  عـادت   ! کننـد و زر در اختیار دارند و تزویر مـی      زند  می

براین است که براي سر پوش نهادن به فرجام سـوء و گـاه         
ه زوایـاي زنـدگی آدمـی را در بـر       ننگین اعمال خویش ک   

کند ، همـه چیـز      فرودست را پایمال می    گیرد و طبقات  می
 اگر گـاه   . همه کس را شاد و خشنود نشان دهند   را زیبا و    

ــظ ظــاهر و رضــاي خــاطر    ــراي حف و   شــاید ! گــداري ب
به مـردم و زنـدگی ایـشان نظـري          ! آرامش وجدان نداشته    

نجشان را گـنج و دردشـان   افکنند ،  فقرشان را غنی ، ر     می
       !! نامندرا دوا می

ي زیر سخن انسانی است شاعر ؛ شاعري که طبـع            طعهق    
اي زنـدگی   و ذوق سرشارش را بـه کـاوش در ژرفـ     لطیف

. گویـد   او سـخن مـی  ه است و از درد و رنج        انسان واداشت 
-تظاهر به شادمانی را به تمـسخر مـی        هاي تصنعی و    شادي

گرا را که بهـره منـدي آدمـی را در      هاي واپس نظام! گیرد  
دانند ، بـه تمـسخر   ژاد و نشان بخصوصی می   ن گرو رنگ و  

طلبی ي  برتري  انگیزهجنگ شوم و ویرانگر ، با       ! گیرد  می
 فقـر و  ی جـز میراثـ طلبـی را ـ کـه    خـواهی وقـدرت  ، فزون
  !کند ی تقبیح م ـ و غرس نهال کینه نداردفحشا

رامش انسان را در    گفتار شاعري است که خوشبختی وآ        
 داند و روز سعادت  هم نوع می   شائبه به محبت ورزیدن بی  

آدمی ، خورشید دوسـتی را ،       : ... داند که را آن روزي می   
در قلــب خــویش یافــت ، راه رهــایی از دل ایــن شــام تــار 

  ...زند،ست ، و آنجا که مهربانی لبخند میه

 »یك گل هبار نیست«
 
 

 یك گل هبار نیست
 صد گل هبار نیست

  هزار باغ پر از گل هبار نیستحتی
  :یوقت

 ها مهه خونني بالپرنده
 !ها مهه اشك آلودوقتی ترانه

*** 
 هاوقتی كه دست

 با قلب خون چكان
 در چارسوی گیتی

 هر جا به استغاثه بلند است؛
  طلوع شقایق راآیا كسی

 در دشِت شب گرفته ، تواند دید؟
*** 

  بنفشه های هباریوقتی
 در چار سوی گیتی
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 دهند ، غبار وحشت و باروت میبوی
  هباران راآیا كسی صفای

  به كام تواند چید ؟هرگز گلی
*** 

  بلند توپوقتی كه لوله های
  گیتیدرچارسوی

 .هاست در استتار شاخه و برگ درخت
  غریب ،این قمری

  كدام شاخه خبواند؟روی
  كه رشت ها،وقتی

  پر تالطم خون است ؛دریای
 دیگر نسیم ، زورق زرین صبح را

  براند؟ كدام بركهروی
*** 

 اكنون كه آدمی
 از بام هفت گنبد گردون گذشته است

 گردونه  زمني را
 .از اوج بنگرمي
 از اوج بنگرمي

  و كینه داده راذرات دل به دمشنی
 و زجان و دل به جان و دل هم فتاده را

 از اوج بنگرمي و ، ببینیم
 در این فضای الیتناهی

 از ذره كمرتانیم
 !غرق هزار گونه تباهی

  اوج بنگرمي وببینیماز
 آخر چرا به سینه انسان دیگری

 زنیم ؟مششري می
*** 
  پوچ ،ما ذر ه های

 در گري و دار هیچ،
  ، كه انتهاشدر روی كوره راه سیاهی
  استگودال نیستی

 !آخر چگونه تشنه به خون برادرمي ؟
*** 
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 از اوج بنگرمي
 انبوه كشتگان را
 خیل گرسنگان را

 نگر زمني ل بییانباشته به كشت
  كدام ساحلسوی

 تا كهكشان دور،
  برمي ؟سوغات می
*** 
  بشریت راآیا رهایی

 ،در چار سوی گیتی
 در كائنات،

 یك دل امیدوار نیست ؟
 آیا درخت خشك حمبت را

 یك برگ سبز ، در مهه شاخسار نیست ؟
  بر آورميیدست

 باشد كزین گذرگه اندوه بگذرمي
 روزی كه آدمی
  راخورشید دوستی

 قلب خویش یافتدر 
  از دل این شام تار هستراه رهایی

 زند لبخند می آجنا كه مهربانیو 
 !در یك جوانه نیز شكوه هبار هست 

 
 

  »فریدون مشريی« 
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اشتن نـام  گرچه در پوشیده د. شمسی است1370 شمسی و متوفی 1287سید ابوالفضل برقعی مشهور به علّامه برقعی متولد       
اسـت کـه سـابقۀ برخـی     ترین دانشمندان شیعیتی ناشناخته نیست وي یکی از پرتألیف    و آثارش تالش می شود اما شخصی      

ا به بیش از یکصد جلد تخمـین  املیفاتش گرچه دقیقاً معلوم نیست گردد، شماره تأ برمی1320تألیفاتش به قبل از شهریور     
اهللا کاشـانی همکـاري کـرده ، از همـین      وي دستی در سیاست و مبارزه نیز داشته و بـا فـدائیان اسـالم وآیـت       .شودزده می 

ـ ؛وي در شعر و ادب نیز آثاري از خود به یادگـار گذاشـته         . استگذر به زندان نیز افتاده    هر بـیش از همـه سـبب    ا آنچـه  ام 
است چرخش تند و یکباره ایشان بـود بـه سـمت    انگیختهاشتهار برقعی گردیده و همان نیز مخالفان سرسختی نیز برایش بر      

 شمی 40ي ي فاضل وادیبی بود که از دههي شیعی؛ برقعی نویسنده ي جامعه مبارزه با خرافات مذهبی و عقاید تثبیت شده       
ت امامان شیعی به رشته تحریر در آورد، همـین  علی و تقلید و قبرپرستی و معصومیو روایات ج غلو آثار و کتابهائی در رد    

را سبب شد، به همـین علّـت برقعـی تقریبـاً     ي میانی ده ر تقلید و تعدادي عوام و روحانیون  امر واکنش شدید برخی مراجع    
والی در قبـل و  پري کرد و حتّی زندانهاي متسدر میان همقطارانش   منفوریت  انزوا وي آخر عمرش را در حالتسی ساله 

  .مرام پیدا کردندل کردند و دوران پیري را بسیار به سختی گذراند و لی تعدادي همفکر و همبعد از انقالب تحم
  .استي علمی، سیاسی، فکري و ادبی باید ارزیابی کرد کاري که تاکنون صورت نگرفتهبرقعی را از جنبه
در اشـعار برقعـی   . اسـت است که چندین هزار بیت شعر سرودهاست وي فقیهی هنهائی در خور توج   عی به ت  منزلت ادبی برق  

بـه خـدمت و بـه    است ، تشویق به علم، به دین، به تقـوا، بـه مبـارزه، بـه کـار،           که اکثر آنها برخالف مسلک شاعران نامور      
شـعري وي بـه شـعر شـاعران مـشروطه یعنـی       ا زبان مت اشعار برقعی منوط به نظر متخصصان است ا     شعری. باشدصنعت می 

  .نزدیک است... میرزا و پروین و شاعران مابین دوران قدیم و دوران نوین چون بهار و ایرج
  ....اال اي طوطیان باغ و گلزار : در مثنوي زیر 

ي از دین و آمال دینی برقعی منعکس است که در بازگشت به قرآن متمرکز است و از عدم آگاهی دینی مسلمانان و دور       
  .استپروري شکوه و ناله سردادهقرآن و دکانداري و خرافه

  رایش شکل بازنگري و بازساست و در آخرین ییراتی به خود دیدها این قطعه شعر همراه با تغییر عقاید دینی برقعی، تغام
  ساز  از آثار مهم و حادثهکه» درسی از والیت«است نخستین بار این قطعه شعر در پایان کتاب فعلی را به خود گرفته

  د اکنون از مهجور بودن قرآن و  شمسی؛ در آنجا برقعی مانن1348گردد به سال است چاپ شده بود، که برمیبرقعی
  داند لذا در بیت در ظهور امام زمان یعنی امام دوازدهم شیعیان میي کار را ا چارهدهد، امانی مسلمانان ناله سر میشپری

                 تو بر قائم رسان خود عمر ما راادو سی سال است گویم کردگار     :د سرایپایانی می
  گردان شد و غیبت رويز عقیده امامتِ منصوص و انتظار وعصمت اه به قرآن  در سالهاي بعدي که برقعی با توجاما

  اال اي : افت ؛ تحت این عنوان آغازینخواهیم ی» قرآنتابشی از « تفسیر  مفصليمهلّی در مقدهمین شعر را با تغییرات ک
  ...بلبالن باغ قرآن 

  :گیردیار خوانندگان نشریه قرار میو اکنون شکل نهایی این مثنوي طوالنی به صورت زیر در اخت

  )2(با ادبا و مصلحین
  برقعیسید ابوالفضل
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  اال اي طوطیان بـــــــاغ و  گــــلزار
  شمـــا را گــر گلی شــد  پرپر  و   تــار         

  گـر  کـرد     شمـا  را  هـجر گُل گــر  نوحـه       
  تــاب   کـــرده    شمـا را هجر گُـل بــی    

  اگــر شخصـی کند ایــجاد  بـــســتان    
  بـــه خـــون دل  نـــمایـد آبیــــاري      

    بـکــارد  ز هــر نـوعی نــهالی  صــد     
  پــس  از ایــن کـارهـا بـا رنـج بسیـار       
  بــراي دفــــع دزدان  ســــازدي در 

  اگــر  رحلـت نـمایــد بــاغـبــانـــش      
  هـجــوم  آرنــد  مـشــتـی مفتخواران     
  یـکـی  در بــشکــنـد  یا افکـنـده دور       

  هـــایش یــکـی بـــا اره بــرد شــاخه    
  ل    بـاغــبانش     خــدایـا  چــیست  حـا    

  بــود مقصودِ مـن  زیـن  بــاغ،  قــرآن         
  اهللا  کــان را بــاغبــان بـــود     رسـول

  چـــه خوش  باشد کـه بعـد از روزگـاري          
  دل مـن  خــون  شــده از فـــکر دیـنم      
  خــدایــا بــس نـــما افـــسردگــی را   

  ي  دیــن زار و خــسته    دلــم از غــصـه  
ـ        ـم زار کــــرده مــرا ایـن  غـــصه و غـ

  هــمیشــه دل  بــود  محـزون و غمگـین       
  

  هــجوم  آورده  جــهالی بـه ایـن شـرع         
  دلــم ســوزد  کـه  بــاغ دیـن بود بـاز         
  یــکی بــا الف  عـرفـان  آمــده جنگ       
  یــکی شــد  مـجتهد  یــعنی دکانــدار      

  کـه از  هجـران  گُــل شـد  حــالتان زار              
  مـرا گُـل  رفت  و هـم گُــلکار و گُــلزار           
  مـرا گُـلزار دیـن خـونین  جگـر  کـــرد       

  خـواب کــرده  مــرا  گُـلزار دیــن بـی    
  بــه  رنـج و  زحــمت آرد یـک گلـستان          

  ــــاري در آن  جـاري نــمایـــد جــویب      
  کــه  بـهـر مــوءمـنین صـد میـوه آرد      
  بــراي  دفـع  آفــت  کـرده او کـــار        
  ســپــس دیــوار و  بـرجـی مـاه منظر      
  زدنیا  رفـته  بـاشـد پـــاسـبـــانــــش     
  بـراي  بــهره  بــردن  زآن گـلــستـان 
  یــکی  دیــوار بـشکـافد بــه صـد زور      

  هایـــش مـیوهیــکی  در  مـعده  بـرده        
  چو  بـیند  گـشته ویــران بــوستـــانش  
  کـه  شیادان  هــجوم  آورده   بــــرآن          
  زدنـیا  رفـت  و دنــیا امــتحان بـــود       
  بــیایـد  مـصلـحی اصــالح کــــاري    
  چـــو  گـلزارش  بـسی پـژمرده بـیــنم  
  بــیـاور  مـــصــلح  پـــژمــردگـی را     

   از هـم گـسـسته    اشچــو  بــینم رشـته   
  دیــن نام دیــن ابزار کــرده   کـــه بی 

  کــه  بـینم  کــفرها نامـش شده دیــن         
  یـکی با اصـل  دین  جنگـد یکـی فـــرع           
  نـه  در  دارد  نـه  دیواري  نــه سـربــاز             
  بـه بـاغ  دین زنـد صــد آتـش  و  سـنگ          
  یــکی  شـد  مــرجع  دیـنی مـــیاندار      

 
  العالمیندر تأسف بر دین و کتاب مبین و شکایت به رب
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  یـکی شد  مــرجع و گـــیرد وجوهــات        
  ده مهجـور  یــکی  بـا  فـلسفـه  دیـن کـر     

  یــکی  شیخی  شــــده  آورده آفــات       
  یــکی  مـداح و خـواند  شــعر بـــاطل      
  غــلوها کــرده و مـدح  اوصــیا گــفت        
  غـــلو  کـردند  و  اصل دیــن بــبردند          
  امـامی  کــه  بـدي  تـابع بـه ایـن دیـن            
  بـــه   دســـت مفتخــواران   اهــل   بــدعت

ـ           ـردياگــر دانــا  غلـو را  فــاش  کـ
  خــوان اهــل  غوغـا       یـکی شـد روضـه   
  بــرداري زدیـن اسـت  غـــم او بــهره  

  الــهی  مصــلـحی  دینــــی  بــیـایــد   
  نـبـاشـد بـین  مـــا اخــالق ایـمــان

  هـمه  احـــکام  آن افــتاده از کــــار 
  هـا دریـاي خـــون اسـت    دلم  زیـن  غصه  

  دونزمــام مـسـلـمیـن  بـــا  مــــردم        
  کـــشم آه  ز درد و  غــصه هــر دم مـی       

  چسان  بــر  دیـن  حـق جـــانم نـسوزد           
  مـسلمانان  هـمه  چـــون  گـــوسفندان        
  خـدایـا  بـاغ  دیــن  آفـت رســیــده
  سـفیران تو  بـس  زحمـت  کـــشیـدنـد         
  هـمین  دینی  کــه بـا محنت بـه پـا شـد            
  همین  بـاغی کــه  بــا  خـون شــهیدان           

  ین  دیـن  است بــُدي بــهتر از بــاغ            هم
  همین  دیـنی کــه از بـــهرش پـیــمبر        
  بـراي  دین  سه  ســالی در شـعب مــاند            

   از خـرافـــات  وجوهاتی  کــه  بـــاشد    
  زقـــرآن  خـلق  را  کــرده  بــس دور         
  یــکی   صـوفی  بـــیاورده  خـــرافات      
  نـدانـد  کــان  بـــود از کـفر قـــائل
  نـدانـد  ضـد قـــرآن خــــدا گـــفت      
  بـراي  بـنده فـعل حــق شــمـردنــد     
  شـده  اکـنون خــدا و اصــل آئـــین       

  دیـــانــت امـامت  گـشته اصــل ایـن      
  دو صد  عــالم نمــا  پــرخـاش کـردي        
  بـگیرد  دم  بـــه  تـصنیـف و بـــه الال          
  مـرا  غــم بـهر دین عمـده همـین اسـت          
  بـــیـایـد  دفـــع آفاتـش  نـمـــایــد

  یـار اسـت قـرآن     بـه  حـق،  حـق کـه بی      
   دارد خــریــدار  شــده  مـتروك نــی   

ـ         گون اسـت  کـه  اعــالم  دیـانت سـرنــ
  امـام  دیـن  زده بـــر دیــن شـبیخون        

  گــاه غـم  دل بــا کـه گویم گــاه و بـی    
  کــه  بــینم جــاي آن بــاطل فـروزد      
  شده  از  بـهـرشان گــرگــان نـگهبـان      
  هـدر  شـد  زحـمـت و رنــجِ کــشیـده        

  هــا بدیدنـد   بـراي  دیــن  چــه محنت     
  شــدبدونِ  پــاسـبـان اکنــون چـهـا      

  بشد  خـرم ،  کنون  گــردیــده ویــران          
  هـمی  تـخریــب  آن دلــها کــند داغ        

  ها  بـدیـد  از  قـوم کـــافــرمصـیـبت
  خـود  و  اطـفال  وي انــدر تعـب مــاند            
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  بـراي  دیـن  پـیـمبر در  بـــه  در شــد           
  تــمـام  عـمـر بــودي در تـکــاپــــو      

  مـقابـل  گـشت  بـــا شـمشیر عــدوان      
  زدنـد از  کـین بــر او سـنـگ جـــفا را      

  ــدي  مـقتـول بــس از یــاورانــش     ش
  بـــه  امـت گـفت پـیـغـمـبر مــکـــرر      

  شـود یــاد  بـلـی  از  ثــقل اکــبر  نـی       
  یـزیـدي  کـرد گــر پــامــال ابــدان
  بــه نـام  دیـن  شده پـامـال ایـن دیـن          

  خــدایـا باغ  دیـن  گـردیده بـی یــار         
  دو سـی سـال اسـت  گویــم  کـردگــارا        
  خــدایــا  بـرقـعی از غــم رهـا کــن

  

  تـمــام عــمر در جـنگ و سـفــر شـــد       
  کــه تــا ایـن بــاغ را خــرم کـند او       

  سـامان کـه  تا  این  دیـن  رسـد روزي بـه               
  شـکـستـنـد  آن  رخ  ایـمــان نــما را        
  احـد  رنگین  شــد از خـــون کــسانش        

  اسـت اکــبر  کـه  قـرآن  بهرتــان  ثقلی      
  شــده پــامــال  مـلّت  داد و بـیــداد        
  لـگـد کـوبـست  فـعالً  دیــن و قــرآن       

  هــا  شــده  پـامــال آئـینزبــدعـت
  و شب تـــار کنم  نــالـه  بــر آن صـبح       

  رسان  خود  عمـر مـا را        بـه  پـایـان  مـی    
  مزید  فـضل  خــود  بــر او عـطا کــن          

  

  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
 

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


61 -------------------------------------------------راه ما  

هاي علمیه زیـر چکـش      حوزه
  سندان  ارجی وــان خـدشمن
  داخلی روختگان ــود فــخ
  نور محمد امراء/  قلمه ب

  )استاد دانشگاه بین المللی اسالمی اسالم آباد ـ پاکستان( 
  

هاي درسی مدارس سخن از تغییر برنامه
اي نبود که چنین گرد هاي علمیه پدیده تازهوحوزه

یا را برقص قهاي تبلیغاتی دنوخاکی براه اندازد وبو
هاي علمیه هاي علمی باالي حوزهبارها در رده. درآورد

ریلوي و چه دیوبندي، یا سلفی، یا جماعت اسالمی، یا ب
هاي درسی وتبدیل برخی از یا شیعه تغییر در برنامه

کتابهاي درسی به کتابهایی بهتر ومفیدتر وتغییر برخی 
به آنها از بین رفته از واحدهاي علمی که نیاز جامعه 

چون فلسفه ومنطق به واحدهایی که جامعه بیشتر بدانها 
قتصادي نو مطرح نیاز دارد چون فقه جدید ومعامالت ا

هاي بحث وبررسی در بین اساتید بوده وهمیشه جلسه
ها در  ومحافظه کار وثابت منش این حوزهتجددگرا

تر که بطور اجمالی توپ بیشاما این. جریان بوده وهست
طور وپیشرفتی در میدان اساتید محافظه کار بوده وت

هاي علمیه صورت نپذیرفته چشمگیر در این حوزه
  .حکایتی است دیگر که نیاز به بحثی جداگانه دارد

چه شد که در یک آن؛ حوزهاي علمیه بعنوان رمز 
ونماد تخلف جامعه ، مراکز تربیت تروریستی وهیوالي 

عه مطرح شدند، وبه وحشتگرا وسد راه پیشرفت جام
ناگاه سردمداران کشوري دست باال زدند که تیشه به 

زده جامعه را از شرش رها (!) ریشه این درخت خاردار 
دور از تصور آنانی که همواره در سایه  هب و! سازند؟

ن خود دور از واقعیتهاي جامعه گرفته قصرهاي فوالدی
!) (زیستند بود که متوجه شدند این درخت شرارت می

وبراي دست یافتن به ریشه در خاك جامعه دارد 
خون ه هاي آغشته ببایستی از روي جثهاهداف خود می

قریب به اتفاق جامعه را فرزندان میهنی که غالبیت 
  .دهند بگذرندتشکیل می

 در سمیناري که توسط چندي پیش براي شرکت
هاي علمیه دیوبندي در تاالر سمینارهاي رهبریت حوزه

الم آباد پایتخت پاکستان تشکیل شده بود رسمی اس
درك کردم اینبار در این جلسه بود که . دعوت شدم

ه خود هاي علمیه شکلی جدي بقصه جنگ با حوزه
سرخهاي  چشم آمیز ودیدگرفته وبا شعارهاي ته

  . فرق داردحکومتهاي سیاسی گذشته کامالً
در این سمینار که تعداد زیادي از سردمدارن دولتی 

هاي علمیه حوزهان احزاب اسالمی ورؤساي ورهبر
 مسئوالن کشوري سعی جناح دیوبندي شرکت داشتند،

اي از سؤاالت وشکایات مطرح شده که داشتند بگونه
در واقع جوابی برایشان نداشتند فرار کنند وشاید از 

ست وزیر بود که خود را حامی همه زرنگترینشان نخ
ا معرفی کرده با هاي علمیه ویکی از فرزندان آنهحوزه

صراحت بیان داشت که جناب آقاي رئیس جمهور که 
 از برنامه درسی بزرگ شده فرهنگ غربی است کامالً

 بوده آنچه از خارج ها بی اطالعوروند کاري حوزه
کنم شود را مد نظر دارد وبنده سعی میبدو تلقین می

اي ایشان را از اهمیت این مدارس که وظیفه که بگونه
ه ک سوم از فرزندان کشور را بیتربیت بیش از تعلیم و

ودست بر سینه زد که تا من . عهده دارند آگاه سازم
ام هیچ نگران نباشید، وبدینصورت خواست که از زنده

اي نگاه داشته جلسه خود را بیرون بکشد که براي لحظه
اي را شد تا ناظم حوزه علمیه دارالعلوم کراچی لطیفه
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ت ند وایشان نیز از آن لذّبراي حاضرین تعریف ک
ببرند؛ ناظم درالعلوم کراچی گفت که چندي پیش 

به کشوري که به اسم او اشاره یکی از مقامات واال رت
 من تلفن کنم ـ ومنظورش نخست وزیر بود ـ بهنمی

هاي علمیه  گروهی از اروپا براي بررسی حوزهکرد که
-اند وما میتی ونحوه کاري آنها به کشور آمدهدول

خواهیم اگر اجازه بفرمائید آنها را به حوزه علمیه شما 
با تعجب به ایشان گفتم که ببخشید شما ! بیاوریم

اي شکست دادن خودتان دو حوزه علمیه حکومتی بر
اید، وتا جایی که هاي علمیه مردمی تأسیس نمودهحوزه

-دو کرده لیون هزینه آنی از هفتاد ممن در جریانم بیش

برید؟ ایشان گفتند که نتان را بدانجا نمیید، چرا دوستاا
ه ها ب در جریان هستید که همه آن هزینهشما خود بهتر

 این وآن رفته ومتأسفانه هر دو حوزه ما طوري  جیب
! انجا ببریمنیستند که ما بتوانیم مهمانان اروپاییمان را بد

جناب آقاي وزیر محترم ما با : من نیز جواب دادم که
هفتصد حوزه را در مدت یکسال به این هزینه شما 

مدرسه را کنیم آنوقت شما دو بهترین وجه اداره می
خواهید گلیم را از زیر پاي نتوانستید بچرخانید ومی

ـ بیرون (!) مالهاي جاهل بی مصرف ـ بقول خودتان
در هر حال قدم شما ومهمانانتان روي چشم ما . بکشید
  ! بکم وسهالًواهالً

تلخ ناظم را همه حاضرین درك اینجا بود که طعنه 
 نخست وزیر تاالر را ترك ,کرده بودند، وبا خنده آنها

  !گفت
 گلگ فرمانده حمید"در این جلسه پر سر وصدا ژنرال 

 رهبر "حسین احمد"قاضی  وسابق سازمان اطالعات 
صورتی بسیار روشن پرده ه جماعت اسالمی پاکستان ب

برابر ومت آمریکا در از سیاستهاي ددمنشانه حک
هاي علمیه وگروههاي اسالمی در مدارس وحوزه

ژنرالهاي غربزده  دو مشرف و آن. پاکستان کنار زدند
ور ارتش را سبب اصلی همه مشکالت داخلی کش

ز اي مسخره آمیحمید گل با لهجه. معرفی کردند
هاي علمیه ما نیاز به حوزه! بله: خطاب به آمریکا گفت

رك می کنیم، اما وب درا خاصالح دارند وما نیز این
یر از آشی است که شما خواهیم غاصالحی که ما می

ما نیاز به اصالح هاي شپزید، وآیا برنامهبرایمان می
اي که خونخوارانی چون هاي درسیندارند؟ برنامه

دهند، شارون را به جامعه تحویل می" و"بلر" و"بوش"
هاي  که در روند اصالح وساختار جامعههاییبرنامه
 فاسد وغیر انسانی شما هیچ تأثیري ندارند، آیا نیاز تماماً

  !به تغییر کلی وشامل ندارند؟
هاي  از سخنرانان از جمله رؤساي حوزهبرخی دیگر

ت اصالحات داخلی از طرف خود علمیه بر اهمی
زمانهاي اطالعاتی بیگانه ها انگشت گذاشتند وساحوزه

 در کشور گرا را سبب اصلی اختالفات مذهبیوبیگانه
  .نمودندمعرفی 

هاي علمیه ش حوزهپس از آن شنیدم که چند روز پی
سلفی کشور سمینار مشابهی را در همان تاالر با حضور 

-رار کرده بودند که در ضمن برنامهرئیس جمهور برق

رت مستقیم از صدا وسیما صوه هاي اجرایی آن که ب
 اي بسیارد، یکی از سخنرانان جوان با لهجهشپخش می

او را سبب اصلی  تازد وتند به رئیس جمهور می
مشکالت کشور وبحرانهاي داخلی وخارجی دانسته 

ن توسط نیروهاي مسئول خون مسلمانانی که در افغانستا
شوند وهمچنین هم میهنانی که در آمریکایی کشته می

شوند اي شمالی توسط ارتش خودي کشته میمرزه
یاسی معرفی کرده، همه مشکالت اقتصادي وس

واجتماعی ودینی مذهبی کشور را بر گردن او سوار 
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اي پرسد که کجاست این دمکراسیکند وسپس میمی
  !زنید؟که حرفش را می

: گوید کهواب رئیس جمهور با لبخندي سرد میدر ج
این دمکراسی همین است که همه ما دیدیم، شخصی 

تازد  مردم بدینصورت به رئیس جمهور میاز عامه
!  که به او بگوید باالي چشمت ابروستوکسی نیست

ه رئیس جمهور واگر این سخنان در هر کشور دیگري ب
اش شد زبان از حلقوم گویندهبدین صراحت گفته می

گذار پس باید این آزادي را شکر. شیدندکبیرون می
  !باشیم

وبا این ترفند زیرکانه از جواب گفتن به اعتراضات 
  .ن خود کشیده بودشانه خالی کرده توپ را به میدا

-ار حوزهواینجا بود که دریافتم چرا صدا وسیما سمین

هاي دیوبندي را با وجود اهمیت کشوریش وحساسیت 
  !!موضوعش زیر پوشش قرار نداده بود

هاي علمیه هایش که حوزههچرا آمریکا ودست نشاند
ه را رمزي از زندگی رهبانیت مآب ودرویش صفتانه ب

-بینند دست از سرشان نمیدور از واقعیت جامعه می

شان را در کندوي زنبور  کشند واصرار دارند که پوزه
  ! کنند؟

  
شان کاسهقصه این کاسه که زیر نیم

  ! ؟است چیست
شأ واساس این برنامه رسد که منبه نظر می

گردد به دو منفعت دینی زدایی برمیگسترده حوزه
  :واقتصادي سیاسی
عوت به مسیحیت ـ هاي تنصیري ـ دکلیساها ومؤسسه

در پی شکستهاي متتابعی که روز بروز با آن مواجه 
هستند تا جایی که کلیساها در بسیاري از کشورهاي 
غربی به سینما وسالنهاي رقص وموسیقی تبدیل شده تا 

شاید در روزهاي یکشنبه چند نفري را بتوانند به چهار 
 صورت هودر مقابل اسالم ب. نداندیواري دین بکش

کند ودر هاي غربی پیشرفت می آوري در جامعههیجان
بسیاري از کشورهایی که مسلمانان اجازه ساختن 

صورت ساالنه کرایه وبه ه مسجد ندارند کلیساها را ب
نماز : شعائر اسالمی خودمانند, مسجد تبدیل کرده

-وازدواج وغیره را در آنجا بجا میهاي قرآنی وجلسه

  .آورند
 از دیر باز سعی بر آن هوديهاي تنصیري ویمؤسسه
اي جلوي پیشرفت اسالم را ه گونهاند که بداشته

در مرحله اول زیر سایه حکومتهاي  بگیرند،
استعمارگرایانه مرزها را با شرایط دشواري ترتیب دادند 

ش مآب مسلمان را تا جلوي دعوتگران آزاده دروی
هاي اسالم کشورهایی چون ترکستان بگیرند تا تجربه

وبسیاري از مردم چین ) یر استعمار چینز( شرقی 
توسط دعوتگران مهاجر ایرانی ـ که در زمان فشارهاي 

سوي هند وچین ه سیاسی ومذهبی از کشور خود ب
وجنوب شرقی آسیا هجرت کرده بودند ـ تکرار 

  ) (.نشود

ها  بدین نتیجه رسیده بودند که حوزههااین مؤسسه
عوتگر مصدر تشکیل یافتن جماعتهاي اسالمی ود

هستند واز اینرو با فشارهاي مستمر واز راههاي 
 را قانع سازند گوناگون سعی داشتند کنکرس آمریکا

  .هاي علمیه قیام کندبر علیه این حوزه
اي براي لهاي اخیر که آمریکا در پی بهانهودر سا
کشی به کشورهاي منطقه براي کسب منابع لشکر

دي خود حفظ امنیت بازار اقتصا اقتصادي بیشتر و
مریکایی هاي کارخانجات آ فروش اسلحهواستهالك و

هاي علمیه را در رأس بود توجه به مدارس وحوزه
  .سیاستهاي عدوانی خود قرار داد
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 پژوهشگر "سنگر.دبلیو. بی" در این راستا بود که دکتر 
  ـ دومین مرکز استشاري کاخ سفید"بروکنج"مرکز 

ي سیاستهامشی  که خط"راند"پس از مؤسسه مشهور 
 350کند ـ گزارش داخلی وخارجی کشور را تعیین می

هاي علمیه مورد مدارس وحوزهاي خود را در صفحه
  .)  (پاکستان به کنکرس آمریکا تقدیم داشت

ی دارد از کاهی کوهی در مقدمه این گزارش که سع
هاي علمیه را بالیی خانمانسوز وهیوالیی بسازد وحوزه

هاي درسی است که برنامهاك معرفی کند آمده وحشتن
هاي علمیه قبل از هزار سال توسط مال نظام الدین حوزه

اي دین بر همان گذاشته شده وتا امروز براي تربیت علم
م بود 1990در سالهاي روند، وتنها روند کهنه پیش می

ظامی براي اي نهها بعنوان پایگاهکه این حوزه
ها حوزهگرایان اسالمی درآمد، ودانشجویان این اصول

در تعطیالت تابستانی براي آموزشهاي نظامی رهسپار 
. شدندپایگاههاي نظامی مجاهدان افغانی وکشمیري می

ها کراهت ودشمنی آمریکا وهر آنچه غربی این حوزه
کنند واز  را به دانش آموزان خود تزریق میاست

افتد، وباید ه منابع ومنافع آمریکا به خطر میاینجاست ک
ها ی باشد تا این مؤسسهکا در پی راه حلحکومت آمری

اي از حلهایی مرحلهه طور کامل از ریشه برکند وراهرا ب
جمله کمک اقتصادي به پاکستان وسردمداران آن 

هاي ها وسیاست تغییر برنامهبراي فشار آوردن به حوزه
ها به صورت درسی وپس از آن بستن درهاي این حوزه

-یمت آمریکا توصیه مسازد وبه حکونهایی مطرح می
نه وعجوالنه بپرهیزد تا نشاید کند که از روشهاي قلدرا

وبر این نقطه اصرار . نده باشدفعل آن ناخرسند کنرد
هاي علمیه که پشت جبهه ورزد که با وجود حوزهمی

دهند جنگ با اصولگراي اسالمی را تشکیل می
اي نخواهد رسید، اصولگرایی اسالمی هرگز به نتیجه

هاي کودکان را بر علیه منافع ها عقله این حوزهچرا ک
  .شورانندومبادئ غرب وهر آنچه غربی است می

کات به صورت بسیار خالصه وگذرا به برخی از ن
کنیم تا بدانیم وارده در این گزارش اشاره می

 با چه سردمداران جهان غرب وبخصوص آمریکا
د نگرنهاي علمیه آن میدیدي به جهان اسالم وحوزه

وهدف از این سیاستهاي جدید برخی از کشورهاي 
 چیست وپشت صحنه هاي علمیهمنطقه در قبال حوزه
  !خورد؟آن از کجا آب می

ها قبل از بوجود آمدن این حوزه: گویدسنگر می
پاکستان در محدوده کمی وجود داشت ودر زمان 
حکومت ژنرال ضیاء الحق که حس اسالمگرایی 

را که حکومت او براي هر داشت گسترش پیدا کرد چ
اي مقرر اي بر حسب عدد دانش آموزان شهریهمدرسه

داشت واینجا بود که برخی از مالها حداقل براي 
کسب این شهریه مدارسی افتتاح کردند وبا لشکرکشی 
روسیه به افغانستان وبرافراشته شدن پرچمهاي جهاد در 
این کشور وسرازیر شدن کمکهاي اقتصادي جهان 

 نیز که مأوي وپناهگاه هابه این منطقه این مدرسهاسالم 
سرپرست ویتیم شده بودند قدرت گرفته کودکان بی

گسترش پیدا کردند، به صورتی که امروزه در سقف 
  .)   (لیون رقم زده می شوندییک م

ها شکل دیوبندیت را که زائیده وبیشتر این حوزه
به دهند ودر مرتدارالعلوم دیوبند هند است ترویج می

گرا که به وهابیت مشهورند وسعی  سلفیهايدوم حوزه
دارند مردم را به پیروي از راه ورسم پیشینیان دین 

 صورت ها بهواین حوزه. اسالم دعوت کنند قرار دارند
بهره بوده وبا وجود حفظ اجمالی از دانشهاي روز بی

-یار، چپ از راستشان را تشخیص نمیکتابها ومتون بس

  !دهند
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او سعی دارد با عبارتهاي زننده خود مردم را از این 
هایی ناروا را مراکز کنار زند، وبا زیرکی خاصی تهمت

خورد ه  ب,در پوست برخی نقاط ضعف قرار داده
: گویددهد، در ادامه میسیاستمداران کشورش می

ها که پیش از هزار سال هاي تحصیلی این مدرسهبرنامه
صورتی داده شده تا امروز بهتوسط نظام الدین ترتیب 

شود، وآنها به هیچ وجه وار اجرا می طوطیحرفی و
ها که با مقتضاي ساختاري حاضر نیستند در این برنامه

 در تضاد است تبدیلی حاصل هاي امروزي کامالًجامعه
 از جامعه هاي دینی کامالًکنند ودر نتیجه آن حوزه

-ند در جامعهمانبیگانه وبیشتر به غارهاي خاموشی می

ودانش آموزي که از این ! هاي در حال پیشرفت
جامعه ها فارغ التحصیل می شود به ناگاه داخل حوزه

 یا ,کند ودر نتیجه چشم باز کرده خود را گم می
ها پناه برده آنچه را از استادانش دوباره به دامان حوزه
دهد، ویا خورد شاگردانش میه آموخته طوطی وار ب

سجدي شروع به امامت کرده ودر بین طبقه که در ماین
  .جاهل وبی فرهنگ جامعه امرار معاش می کند

  هاگرایی در حوزهافراط 
کند که ده تا  در گزارشش ادعا می"سنگر"  

هاي علمیه تابع حرکتهاي پانزده در صد از حوزه
جهادي بوده شاگردانشان را که بیشتر در سنین پایین 

ایی ودشمنی با شخصیتها گرپخته هستند بر اصولونا
نند ودر مراحل کهاي غیر اسالمی تربیت میواندیشه

ابتدایی عمرشان با انواع فنون جنگی از جمله کاراته 
-سازند، ومیوکنفو وجنگ با عصا وطناب آشنا می

عنوان پشت جبهه ه ها بودند که بگوید که همین حوزه
 حکومت طالبان را با تمام قدرت حمایت کردند و

ترین شخصیتهاي القاعده ان طالبان  وشاخصرهبر
-همچنین در ایجاد فتنه. باشندها میپرورده این حوزه

مثال سپاه صحابه که . هاي مذهبی نیز نقش فعالی دارند
ها را ی مذهب بود شیعههاي سنّنشأت گرفته از حوزه

برد وسپاه هایشان حمله میدانست وبر حسینیهکافر می
هاي علوم اسالمی شیعه تغذیه محمد نیز که از حوزه

رس ها را در تیرشد رهبران وکوادر ومساجد سنیمی
هاي آتشین در سال خود قرار داده بود که این شعله

 حکومت را مجبور ,م به اوج خونریزي رسیده2001
ساخت هر دو حزب را ملغی اعالم داشته و متالشی 

  .سازد
بان م وقتی سربازان طال1997گوید که در سال وي می

-شاخ شدند حوزهه با گروهکهاي جهادي افغان شاخ ب

 طور هاي علمیه منطقه بلوچستان وسرحد پاکستان به
لبان کامل تعطیل اعالم شد وهمه شاگردان به لشکر طا

نمایی نمودند که در پیوسته در خط مقدم جبهه خود
نتیجه آن خسارتهاي جانی بسیار زیادي را متحمل 

ل افغانستان وبخصوص در که در شماشدند، به طوري
 افراد بیشماري از آنان در زیر توپخانه "لیلی"صحراي 

  .ها تکه پاره گشتندشمالی
 را به ها شاگردانشانکند که این حوزهوادعا می

کنند وحادثه حمله به عملیات استشهادي تشویق می
پارلمان هند که در پی آن روابط هند وپاکستان به 

ها چسپانده  به این مدرسه, نیزت به تیرگی گرایید راشد
ي که در کشمیر صورت  عملیات استشهادا:گویدکهمی
  .هاستگیرد ساخته وپرداخته این حوزهمی

 دانش آموزان این مدارس از گوشه :کندواضافه می
 وکنار جهان وبخصوص از کشورهاي شرق آسیا و

اروپا چون فیلیپین وتایلند ومالزي وانگلستان وآمریکا 
سپتامبر / 11 باشند که آمار آنها قبل از حادثه می... و

کاهش یافته % 10رسید وپس از آن به می% 50به 
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کا در پی پایین حکومت پاکستان بر اثر فشارهاي آمری
  .باشدآوردن این عدد می

نویسنده سعی دارد با این اتهامات تندروانه خویش این 
هاي وحشت وآدمکشی مراکز دینی را به عنوان النه

ونخواري معرفی کند تا اذهان عمومی را بر علیه وخ
هاي علمیه را سر نخ جنگ در آنها بشوراند، او حوزه

 "برمه" و"چچن" و"عراق" و"افغانستان" و"کشمیر"
 شخص »عصام حنبلی« دانسته و"فطانی" و"مورو"و

هاي  را یکی از پرورده"بالی"متهم در انفجارات 
  .مدارس پاکستانی می داند

  
  !ه هاي دینی؟چرا مدرس

هاي دینی را آقاي سنگر در حالیکه مدرسه
ها وفساد اجتماعی ترین علل تخلف جامعه عمدهاز

داند، سعی می کند با دالیلی پر زرق وبرق وفکري می
سبب گسترش این مدارس وتوجه ملّت به آنها را نیز 

هاي حکومتی وعدم او کمبود مدرسه. توجیه کند
ي درسی مدارس دولتی با هاتناسب وهمخوانی برنامه

نات کافی در مقتضیات دنیاي معاصر ونبودن امکا
ها وعدم رسیدن به مناطق محروم کشور مدرسه

وروستاهاي فاقد آب آشامیدنی ودارو وخدمات اولیه 
داند را از اسباب گسترش این مدارس می... پزشکی و
ها براي کسب کند که مسئولین این حوزهوادعا می

روند وبراي آنان اي دور افتاده میملت به روستاه
. کننددرمانگاهها احداث میچاههاي آب آشامیدنی و

 اند بهوبدینوسیله جاي پایی در قلب مردم باز کرده
را نیز تحت الشعاع خود طوري که میدان سیاسی کشور 

اي که در انتخابات عمومی اند، مثالًقرار داده
ار دوالر کاندیدهاي غیر اسالمی مجبورند صدها هز

هاي کاندیدهاي خرج تبلیغات انتخاباتی کنند حمله

اسالمگرا به صورت مجانی از طرف شاگردان مدارس 
که ودر حالی. شوددینی ومردم خیر خواه رهبریت می

زنند گروههاي غیر اسالمی وقتی دست به اعتصاب می
مجبورند صدها هزار دالر خرج کنند تا بازار را تعطیل 

را با وسیله نقلیه مجانی از خانه هایشان به کنند ویا مردم 
میدان بیاورند، گروههاي اسالمگرا فقط با اصدار یک 

 کشیده دولت اشاره همه کشور را به اعتصاب صلواتی
  .سازندرا با شکست مواجه می

کند که بیش از پنج ملیون دانش آموز سنگر ادعا می
، در مدارس دیوبندیها( هاي علمیه پاکستان در حوزه

مشغول به ) سلفیها، جماعت اسالمی، بریلویها وشیعه
ها  هزار دانشجو از این حوزه200تحصیلند وساالنه 

فارغ التحصیل شده به عنوان امامان مساجد وخطیبان 
در کادرهاي خوانها واحیاناً  روضهوسخنرانان و

البته الزم به تذکر است . شوندحکومتی وارد جامعه می
 این "العالمیه"اء الحق مدرك که از زمان حکومت ضی

ها با مدرك فوق لیسانس در دانشگاههاي دولتی حوزه
برابر دانسته شد واز آن پس فارغ التحصیالن این 

  .ها توانستند در مناصب دولتی ارتش جا باز کنندحوزه
  راه حل
آقاي سنگر پس از گزارش طوالنی   

لهایی به دولت آمریکا وتحریض آمیز خود راه ح
(!) کند تا بتواند به طوري این سرطان جامعه  میپیشنهاد

  . کندعرا قلع وقم
کند که باید از بین بردن او به دولت آمریکا پیشنهاد می

هاي کاري خود هاي علمیه را از اولویات برنامهحوزه
گرایی اسالمی رار دهد چرا که از بین بردن اصولق

وحرکتهاي جهادي وتروریستی اسالمگرا بدون خشک 
  .معناستکند بیهایی که آنها را تأمین میدن چشمهکر
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 وقدم به قدم " پله پله تا رسیدن به قله"البته او سیاست 
 چرا که فشارهاي قوي به ؛داردرا به دولت عرضه می

کومت پاکستان شاید باعث این مدارس از جانب ح
فعل شدیدي از جانب این مدارس وطرفداران ایجاد رد

 که رهبریت پاکستان آنها گردد، درست است
وژنرالهاي ارتشی او که همه فارغ التحصیل آمریکا 

گرفت که  با ما همفکرند ولی نباید نادیدهواروپا هستند
ت وبسیاري از کوادر ارتشی کشور حس اسالم ملّ

دوستی دارند ودیدیم که بسیاري از سربازان در هنگام 
حمله ارتش به مناطق مرزي شمال کشور از تیر اندازي 

پس شرط . به سوي هم میهنان مسلمانشان سرباز زدند
کند که باید مرحله به مرحله پیش عقل ایجاب می

  .رفت
بهترین راه حل اینست که دولت پاکستان : گویداو می

ها را مجبور سازد تا در دفاتر در مرحله اول این حوزه
رسمی وزارت کشور ثبت نام کرده وگزارش کاملی از 

دیم دارند، وبا حرکتی زیرکانه مصادر مالی خود تق
حکومت منابع اقتصادي آنها را از بین ببرد که در نتیجه 

  .خود از بین خواهند رفته آن خود ب
وهمچنین حکومت باید دستور دهد که هیچ دانش 

اي بدون اجازه رسمی از وزارت کشور آموز خارجی
ودر ضمن به بهانه . حق ثبت نام در این مدارس را ندارد

وپیشرفت این مدارس سیاستی براي تغییر دادن اصالح 
  .هاي درسی آنها ترتیب دهدبرنامه

م دولت 2000کند که در ژوئن سال سنگر اشاره می
هاي پاکستان با دستورات پیاپی شروع به ثبت نام حوزه

مدرسه ثبت نام ) 4350(علمیه کرد که تا این تاریخ تنها 
وفاق ( ه هاي علمیهاي حوزهشدند چرا که اتحادیه

رس المدارس العربیه، وفاق المداالسلفیه ، وفاقالمدارس
 )   ()رابطةالمدارسو المدارسالشیعه، تنظیم

اعتراضاتی بر فرم ثبت نام داشتند که لیست افراد خیري 
کنند از جمله آن که به این مدارس کمک مالی می

اي بین اعتراضات بود، که در پی آن مذاکرات پیاپی
ها صورت گرفت که  این اتحادیهحکومت وسران

  .نتیجه بوده استکنون بیتا
سنگر  روش گذشته را که همراه با تهدید وچشم سرخ 

یده روش اغراء وخریدن را مطرح نتیجه ددادنها بود بی
دهد که باید با کند وبه دولت آمریکا پیشنهاد میمی

کمکهاي مالی هنگفتی حکومت پاکستان را یاري دهد 
اي که با سیاستهاي هد که به مدرسهواز آن بخوا

حکومت راه بیفتد مبالغی قابل توجه تقدیم دارد، 
البته . وبدینصورت همه مدارس به تور خواهند افتاد

شاید این سیاست مدت زمان زیادي ببرد اما حتماً موفق 
سنگرهاي ,  حکومت,خواهد شد، چرا که در نتیجه آن

 از مدتی پسبرد وها را از بین می این حوزهپشت
در این حالت است که . کندکمکهاي خود را قطع می

ها مجبور خواهند شد درهایشان را قفل زنند، این حوزه
م مردم می افتند ودر بین چونکه با این حرکتشان از چش
 واز طرف شد نخواهندآنها جاي پا نداشته وحمایت

 !!!حکومت نیز چیزي به آنها نخواهد رسید
                                                

)i  ( وقتی کنار دانشجويان چينيم در دانشگاه بين
-ی اسالم آباد پاکستان به نماز میالمللی اسالم
ه شنوم که با لهجه شکسته وزيبايشان بايستم ومی

نيت " کنند که ؛زبان فارسی نيت نماز را ادا می
کنم چهار رکعت نماز فرض ام ادا میردهک

با چشمانی اشکبار ودلی آزرده به ....." ظهر 
-روان پاک آن دعوتگران مخلص درود می

درود بر آنان، وسالم بر استقامت . فرستم
وپايداريشان، وصد سالم ودرود بر همت 

  ... .وجوانمرديشان
)ii   ( ليورانت ميوراويک" در همين راستا آقای "

در پژوهشی " راند" سياسی مؤسسه تحليلگر
 – Deـ " نه ـ سعودی عربی " مفصل بعنوان 

Saudize Arabia ـ که آنرا به شورای سياسی 
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  ي تکاملواردان به جرگهتازه
اي خالق و خستگی ناپذیر رونـدي  ي زمین میلیاردها سال است که به طور مداوم و با شیوه        کره

انسان که آخرین محصول روند تکاملی زمـین محـسوب     . کندپیچیده و پربار را طی می     , پرتنوع
ي در زمانی نه چندان دور پاي بر زمین گذاشت ودر همین مدت کم به تنهایی به اندازه      , شودمی

تکامـل انـسانها    . اسـت ي آن پرداخته  شناسی به تغییر چهره   چندین یخبندان و سایر تغییرات زمین     
ي توانـد در بـاره  موجودي که آگاه اسـت و مـی   توانست فکر کند؛    موجودي را خلق کرد که می     

اي خـاص خـود را     تکامل همچنین سبب شـد کـه مـا بتـوانیم اکوسیـستم سـیاره              . آینده بیندیشد 
بدون هدایت قبلـی و آرام و  , در حالی که انتخاب طبیعی از طریق روند آزمون و خطا        . بیافرینیم

تغییراتی را ایجاد کنـیم کـه در   ,  تکاملتوانیم با انتخاب اشکال برترما می, رودتدریجی پیش می 
  .کشیدها سال طول میصورت نبودن ما میلیون

ظهور فرآیند نور ساخت یا فتوسـنتز  , بزرگترین پیشرفت طبیعی تکامل در تبدیل انرژي  به ماده        
 000/50است که ما فقـط حـدود   این در حالی.  میلیارد سال پیش به وقوع پیوست2بود که در   

که مهارکردن آتش را آموختیم و در نتیجـه توانـستیم از انـرژي ذخیـره شـده در        سال پیش بود    
-برداري از ذغـال  چندصد سال پیش ما به سوي بهره      . برداري کنیم گیاهان به صورت چوب بهره    

برداري وسیع از انرژي خورشیدي     ي بهره در آستانه , امروزه. سنگ و  سپس نفت حرکت کردیم      
هستیم که اهمیت آن قابل مقایسه با پیدایش نور سـاخت در روي       هاي خورشیدي   از طریق سلول  

هاي وحشی حیوانات و گیاهـان و بـه خـصوص مهندسـی     به عالوه اهلی کردن گونه  . زمین است 
  . استمطابق تولید مثل جنسی, اندهاي کوانتومی مطرحژنتیک که به مثابه جهش

هاست که به این ترتیب جمعیت ما به ريهاي ما توانایی در کنترل بیمایکی از بزرگترین پیشرفت 
جمعیت انـسانی از چیـزي حـدود    ,  سال گذشته 170در ظرف   . یابدطور روز افزونی افزایش می    

 5, 1975 میلیارد نفر در سال 4, 1930 میلیارد نفر در سال 2 به 1830یک میلیارد نفر در سال 
جـا مـا شـاهد    در این. استرسیده 2000 میلیارد نفر در سال 6 و بیش از   1987میلیارد در سال    

بلکه در مصرف , فرایندي که نه تنها در رشد روز افزون جمعیت     . ي رشد لگاریتمی هستیم   پدیده
  .کندي ما نیز صدق میي ارتباطی گستردهگسترش سریع علوم و رشد شبکه, انرژي و منابع

 و 4شـود  الوه می به ع2رشد جهشی به سادگی عملیات جمع و تصاعد حسابی نیست که در آن  
شود  می2 در 2یعنی , استبلکه روندي ترکیبی براساس تصاعد هندسی , 6شود  دیگري می2با  
ي کمی تأثیر این موضوع را در رابطـه بـا سرنوشـت مـا در روي              هنوز عده  . 8شود   می 2 در 4

,  کنونی رشد جمعیت حفظ شود درصدي3اگر در آفریقا میزان , طور مثالبه. کنندزمین درك می
 میلیارد نفـر خواهـد   5/9 میلیون کنونی به 630جمعیت این قاره از , در اواخر قرن بیست و یکم  

احتمـاالً  , به خاطر رشد شتابنده در مصرف     , بینی محدود ما  ازدیاد جمعیت در ماوراي پیش    . رسید
 .  موجب بزرگترین جهش تکاملی خواهد شد

______________________  
دفاع پنتاگون تقديم داشت؛ وهابيها 
وديوبنديهای واخوان المسلمين را به 
عنوان دشمنان سرسخت منافع آمريکا 
وجهان غرب در منطقه بر شمرده با 
تزوير زيرکانه واحساسات برانگيز دو 
قرن معاصر سعی دارد به 
سياستمداران آمريکا بفهماند که لوله 
تفنگ خود را به سينه چه کسی 

م در ٢٠٠٣کتاب او در . دبگيرن
فرانسه وپس از آن در آمريکا به 

با چاپ " واشنگتن پست"چاپ رسيد، و
-خالصه آن جنجالی در دنيای رسانه

: نگا. ( های گروهی به راه انداخت
درختان سايه دار ـ نور محمد امرا 

  ).ـ زير چاپ نشر احسان
مرکز پژوهشهای آسيايی در )  ١(

گزارش منتشره خود در مجله 
م، مورخه ١٦٧٢شماره " ( المجتمع"

هـ، ١٤٢٥/ رمضان/ ٥
آورده ) م، چاپ کويت٨/١٠/٢٠٠٥

های علميه  تعداد حوزه: است
ومدارس دينی  قبل از استقالل 

- مدرسه تجاوز نمی٥٠٠پاکستان از 
 ١٥٠٠٠کرد، وامروزه بالغ بر 

مدرسه در سطح کشوراست، که تا 
پايان حکومت ذوالفقار علی بوتو 

 مدرسه رسيده ١٠٠٠ م به١٩٧٧
( بود ودر مدت حکمرانی ضياء الحق 

 ١١٠٠٠به ) م١٩٨٨ – ١٩٧٧
وبنا به آخرين آمار . مدرسه رسيد

م ٢٠٠٥وارده از اين مرکز در سال 
 مدرسه رقم زده شده که ١٥٠٠٠به 

در آن يک ونيم ميليون دانش آموز 
وتعداد دانش . مشغول به تحصيلند

 دانش ٢٥٠٠آموزان خارجی نيز از 
  .کندآموز تجاوز نمی

اتحاديه : وفاق المدارس العربية)  ١(
های های دينی  وحوزهرسمی مدرسه

علمية احناف است که به ديوبنديها 
 مدرسه وحوزه ١٣٠٠٠مشهورند و 

هزار ٦٠٠علميه دارند که در آنها
 هزار دختر ٢٠٠دانش آموز پسر و
وفاق المدارس . مشغول به تحصيلند

های ها وحوزهسهاتحاديه مدر: السلفية
 حوزه ٢٠٠اهل حديث است که شامل 

 هزار دانش ٥٠باشد که علميه می
-آموز پسر و دختر در آنها درس می

اتحاديه : تنظيم المدارس. خوانند
 ١٥٠بريلويها يا صوفيانست که از 

 هزار دانش آموز پسر ٣٠مدرسه با 
وفاق . ودختر تشکيل شده است

 های تابعمدرسه: المدارس الشيعة
اند که جمعاً از اقليت شيعه مذهب

 هزار دانش آموز ١٠ مدرسه و١٠٠
رابطة . استپسر ودختر تشکيل يافته

های تابع اتحاديه حوزه: المدارس
 ١٨٠جماعت اسالمی است که از 

 هزار دانش آموز پسر ٤٠مدرسه با 
مراجعه . ( ودختر تشکيل شده است

، ١٦٧٢/ شود به مجله المجتمع، ش
/ ١٠/ ٨هـ ، ١٤٢٦/ رمضان / ٥

  ).م٢٠٠٥
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    انا هللا و انا اليه راجعون 

  یارب این قافله را لطفِ ازل بدرقه باد          که از خصم بدام آمد ومعشوقه بکام      
   انجام    نپذیرد   ندارد  آغازهر چه عشوقِ مرا پایان نیست            ماجراي من و م      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 و شادابی بهار به اوج خود رسیده بود نسیم خزان وزیدن گرفت و      گاه که طراوت  اواخر فصل بهار سال جاري، آن     
  .  به کام خود گرفت راد ابراهیمیقرآن کردستان کاك محمیار فعال مکتب 

اي متـدین و متعهـد    در شهرستان کامیاران در خـانواده 1363اهللا ابراهیمی در سال کاك محمد فرزند کاك سیف 
ت دین و بندگان خداوند ده از همان اوایل کودکی، بذر محبا گشته خانوایچشم به جهان گشود، فضاي معنوي و مه

رهنمودهاي والـدین خـود عالقـه زیـادي بـه      اي که از اوایل نوجوانی و با تأسی از به گونه, را در نهاد وي کاشت 
 مکتـب  مـسیران و همین عالقه سبب ورود ایشان به میان شاگردان و هم        جاد شد ینسبت مسائل دینی در درون وي ا      

گونه نیاز روحی و معنوي خود را با دیگر برادران و خواهران ایمانی برآورده نمـوده  قرآن کردستان گشت تا بدان 
  .و عطش خود را به نسبت دین فرو نشاند

سپس براي ادامـه  , کاك محمد تحصیالت ابتدائی خود را در شهر کامیاران آغاز و تا پایان مقطع متوسطه ادامه داد   
نامبرده به سـان  . کارشناسی تحصیالت خود را پی گرفتراهی کرماشان گشته و در مقطع    , وتکمیل تحصیالت خود  

بخش الهـی در حرکـت مکتـب        ان وحیات عضوي فعال و پرتالش همگام با هم مسیرانش جهت احیاي دین جاوید           
بر اثر سانحه اتومبیل با  23/3/1385قرآن کردستان فعالیت نمود تا آنگاه در اواخر فصل بهار سال جاري در مورخه               

  .آفرین تسلیم نمودجهان خاکی وداع و جان را به جان
ت عرض نموده و بـراي آن مرحـوم   مسیران و خانواده گرامی تسلی     عزیز را به تمامی هم      برادر  فقدان این  "راه ما "

      . نمایدغفران و رحمت واسع الهی مسئلت می
 

 

 یاد یاران

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


70 -------------------------------------------------راه ما  

                                                              
 الرحیملرمحناهللابسم
 

 ت ِهن واوال
ــتم  و ال  «    ــوا و ان ــوا و ال تحزن تهن

ِان يمسسكم قـرح    * األعلَون ِان كنتم مؤمنين   
فقد مس القوم قرح مثلُه و تلك األيام نُداولُها         

 الذين آمنـوا و يتّخـذَ       بين النّاس و ِليعلم اهللاُ    
و * منكم شُـهدآء و اُهللا ال يحـب الظـالمين        

* ِليمحص اُهللا  الذين آمنوا و يمحقَ الكافرين         
أم حسبتم أن تدخلوا الجنّة و لمـا يعلـِم اُهللا           

و لقـد  * الذين جاهدوا منكم و يعلَم الصابرين 
ـ         وه فقـد   كنتم تَمنَّون الموتَ من قبـِل أن تَلْقَ

ــرون رأيت ــتم تَنظُـ ــوه و انـ آل ( » *مـ
 )١٤٣ـ ١٣٩/عمران
أين ِمن نبي قاتل معه ِربيون كثيـر        و ك    « 

  هنوا ِلما أصابهم في سـبيل اهللا و مـا         فما و
ن ضعفُوا و ما استكانوا و اهللا يحب الـصابري       

أن قالوا ربنا اغْفرلنـا     و ما كان قولَهم الّا      * 
 و ثبتْ أقـدامنا و      وبنا و ِاسرافَنا في امرنا    نُذُ

فآتـاهم اُهللا   * انْصرنا علي القوِم الكـافرين      
         ثواِب اآلخرِة و اهللا يحب نسنيا و حالد ثواب

  )١٤٨ـ١٤٦*( المحسنين 

   شاء اهللا سبحانه أن يبعث بلطفه و حكمتـه    
رسال من الناس و أنبياء ، مبشرين و منذرين         
، يحملون رساالت الهـدي و يأخـذون بيـد     

و يقودون قافلـة    ..  الظالم   ن في مفازة  سااالن
  ..المسير في دروب الحياة 

   انّهــا المهمــة الــصعبة ، و المــسؤولية 
الضرورة التي ال يمكن اللحيـاة أن تقـوم أو    

.. و منهج مبادئها    .. تستقيم اال بهدي نورها     
  ..و استمرار دعوتها 

  لقد شاء اهللا سـبحانه أن تتـوالي بعثـات          
 السالم ـ و تتري دعـوات   االنبياء ـ عليهم 

الرسل ـ عليهم السالم ـ لتعريف االنـسان    
بخالق الوجود و وضعه علي طريق الخير و        

، و   )١(و لتدمير حصون الطـاغوت    . السالم  
اجتثاث جذور الظلم و الفـساد ؛ الطـاغوت         
ذلك الوجود ارتدادي المعاكس لمسيرة الخير      

و المعادي لمشروع الهدايـة و      ..و الصالح   
و الحائـل دون التّجـاه      ..  االنـسان    تحرير

و .. انّه معـسكر الظـالم    . .التكاملي للحياة   
قلب و مخالب الشّر تنشب ب    .. شاز  صوت النّ 

        الحياة ؛ لتقتلع من أعماقـه نبـضات الحـب
و نهاية  .. ،وامات األمن و الراحة في كَونها       

  .مسيره نزعة االتجاه الي اهللا سبحانه 

لطاغوت ، والثبـات       لذا كان الصراع مع ا    
علي المبدأ و الستقامة ، ضرورة السـتمرار        
دعوات االنبياء ، و مقدمة للنفاذ الـي قلـب          

و لـذا زخـر     .. االنسان ، و اصالح الحياة      
و حما و طـيس     .. التأريخ بمالحم الصراع    

و تشخصت علي طـول مـسيرة       .. الكفاح  
و .. مـسرة الهـدي     : مـسيرتان   .. الحياة  

  .مسيرة الظالل

  قادت االولي منهمـا عـزائم االنبيـاء ـ      
عليهم السالم ـ ، و طالئع االتباع و الـدعاة   

و قاد الطواغيت مـسيرة     .. الي اهللا سبحانه    
  .الضالل و الظالم

   و لم تزل هاتان المسيرتان فـي صـراع         
فهمـا النقيـضان    .. مرير ، و كفاح طويـل     

المتصارعان في أعماق الفكر و المجتمـع و        
  .التأريخ

                                                        
*********  
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   و في عملية الصراع بين الحق و الباطـل      
و الهدي و الضالل يبرز القرآن دور االرادة        
كقوة ساسية في حماية الـدعوة الـي اهللا ، و       

يبـرز  .. الدفاع عن مسيرة الهدي و الرشاد       
د ؛ لتكــون منطلقــاً لتحــدي ارادة الــصمو

ستهانة بوسائل االرهاب و    الطواغيت ، و اال   
و أداة للهجـوم علـي الكبريـاء         .. العدوان  
.. فسادو ضرب حصون الظلم وال      المصطنع

 الـردع   .لتكون أساساً للصبر و الثَبـات       و  
الحاســم ، اذا مــا حــاول المــستكبرون و 
الطواغيت أن يتعرضوا لمسيرة الهـدي ، و        

  ..راية الدعوة الي اهللا سبحانه اسقاط 

   ان القرآن يربي أتباعـه علـي القـوة و          
رادة و االعداد النفـسي و      قوة اال : الصالبة  

المعنوي ؛ لئلّا يتسرب الضعف الي نفوسهم ،        
فيكون هذا الضعف   .. أو الوهن الي صفوفهم     

بداية الهزيمة و مصدر التراجع و انسحاب ،        
  .فالسقوط و االضمحالل 

ـ ة االحساس بال   يريد أن يعالج مشك   ضعف ل
و النقص ، و التراجع أمام قوي الطاغوت ،         
و مهما يكن جمعـه و امكاناتـه الماديـة و           
استعداده االرهابي و العـسكري و وسـائل        

  ..مواجهته 

   يريد أن يحرر االرادة الضعيفة من أزمـة       
  ..الضعف و التراجع و االنهزام

..  ، ارادة قوية      الموقف القوي     انّه يصور 
و يــصور االرادة ، أداة النــصر و ســالح 

يريد أن يشعر االمـة     .. المعركة الطاغوت   
المسلمة أنهم هم المتفوقون  و هم األعلـون         
بما لديهم من مباِديء سـامية و استمـساك          
بالحق و ثقة باهللا و اطمئنان الي المـستقبل و         

  ..المصير 

عي نحو     يريد أن يفتح االعين و يوجه الو      
 فهو  )ان المؤمن ال يهزم   ( : حقيقة كبري   

منتصر علي كل حال ، و مـع كـل نتيجـة          
فهو يكافح، و يتّجـه   .. يفرزها موقف الكفاح    

بمسيرة الالحب الي اهللا سبحانه ،الذي يـوفي        
  .الصابرين أجورهم بغير حساب 

   ان الثَبات علي الحـق و الـدفاع عنـه و      
        ، و تـسام و    الصمود بوجه الباطل ، علـو

و .. نصر للقـيم و المبـاديء       .. نصركبير  
و .. تثبيت لمسيرة الخير في أعماق التـأريخ   

معلم لألجيال التي تواجه معركة المصير مع       
لذلك يرفع القرآن صوته بالنداء     .. الطاغوت  

  : »     الْـأعلَون نُوا و أنتمزو ال تَِهنُوا و ال تَح
 ْؤمنينِان كنتم م«  

االنسان المسلم أن ال يكـّل و ال        انّه يدعو      
يعجز و ال يـضعف و ال يتـسرب الـوهن           

فهو المتفـوق   .. النفسي و المعنوي الي قلبه      
في كل موقف و نتيجة من نتائج الـصراع،         
سواء تحقق النصر المـادي لـه أو خـسر          

ـ  .. معركة الصراع بنتائجها المادية       يفهو ف
 كل أحوال المعركة و نتائجها قد حقق أهدافه       
، و هو الدفاع عن الحقّ ، و الوقوف بوجـه           

  ..سبحانه  الطاغوت ، و نيل رضوان اهللا

 حقّق   لالهداف ، يكون قد       و بذلك التحقيق  
التفوق ، عندما تحدي و صـارع ، و ثبـت           

  .علي الحق و لم يخش اال اهللا
                                                                        

   )یدوم(

مصطلح القرآن ي أطلق ھ الق رآن     : الطاغوت) ١(
عل  ي ك  ل معت  د و معب  ود غی  ر اهللا ، فأص  بح ل  ھ  
معني فكریًا وسیاسیًا و أخالقیًا و اجتماعی ًا بع د      

 . ھذا االطالق
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Email:  rahema_maktab@yahoo.com 

www.mqkurdestan.com 


  ٦-٧- ٨        الرحيم اهللا الرحمن                        بسم
  

  اهللا علي بصيرٍة أنا ومن اتبعني إليقل هذه سبيلي أدعوا 

  »راه ما«
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قوڕئ                  ان 
رم               انی  ده
   ھــــــردان ده

  
 محودزادهدی مهمحمهمه

  
  
وی،   ر زه س ھ  وی،  ل ھ  وی،  ژینی نھ    شھ   تاریکھ  لھ

  ک ی،  ڕ ک ھ   ش تھ  ف ام وده  ک ی،  ن ھ   م ھ   کی ب  ئھ    خھ
ڕو  ڕو گ ھ  ی خوایان ش واندبوو،  ت ۆوی ش ھ     ڕ گھ

  ب  ارو،  دژه ڕی ان چان  دبوو،  گزیک ارو نال ھ    ب   ف ھ  
ک ان،    ق ھ  رست و ناح ھ  کان،  خۆ پھ قھ د  هژارو   ھھ

ک   ان،   ق   ھ ش   ھ ڕه س   ادو ش   ھ و ف   ھ زرۆی فیتن   ھ تام   ھ
ی پ اکی خ ودای تاکی ان ک ز      نوری ڕوناکی  ڕ گھ 

ت    ی ،  ڕاس    تی و  کردب   وو؛  وی    ژدان ومرۆڤای   ھ  

ردی  م    ابوو،   ده ت    ی ،  ن    اوی ن    ھ ردای    ھ م    ھ
  یان و لھ  ده ڕببون لھ ژاران ،   ت پھ      ختی ھھ   سھ

ی زوب  ان  ن  ده وه ئ  ھ.   زاران  ھ  ھ ن و ل  ھت  ا س  ھ
م ب    ۆی       ھ ی ق    ھ ن    ده وه ب    ۆی ن    اکوترێ،  ئ    ھ

و داو،   دان درابوون     ھ  و تھ پکھ نانوسرێ،   تھ 
ب  ۆ .  ژاران  ی دام  او ی ژین  ی ھ  ھ ر ڕ گ  ھ س  ھ ل  ھ

 ،  ب  ا  و ن  ھ ر ھ  ھ ده  ق  ھ  ب ھ  ی ک  ھ ن  ده وه  ، ئ  ھ و ن ھ 
 .  م  ی خۆمی ل  کاس ک ھ  م ، تاکھ بۆت باس کھ  

ک   ان،  ب      س   تھ ره  الت پ   ھ ی الت   ھ داروالن   دوه
ک ان،    س تھ  ک ان،  ب   ئاگ او م ھ       ستھ  ک و پھ    مھ  ئھ
 ن او   ب ھ .  لی ئیستا واب وو  ھلک سازومانی میل  وه

 ت   ا ی  ک   ان،  دنی   ا خ   ۆره ی   شتوه عاق     و ت گ   ھ
ژاران کۆڕی ان   تانی ھھ  ھ کان، بۆ خھ چ شتوه  نھ
  ،  ک  ھس ت   ن او ده  خ ستھ  س تیان ده  س ت،  ده  ب ھ  ده

   ڕاس  تی زا م  ھ ت  وان ،  ل  ھ ژار   ک ن  ھ ھ  یچ ھ  ھ
ڵ بگر  ت   نگ او ھ ھ     ن ،  ھھ    ر ھھ   کان سھ   زا ھ

  ی خ ۆی ل ھ   ڕه ک ب ھ  وه  جو  ن ،  ن ھ     و خۆی وه  
رب ن      ،   ک     ان ده  زۆرداره پی     سيژ      ر پ      ی

و  وش  تی ئ  ھ  د ڕه ی  ش و ن  ۆش وب  ھ   م  او ع  ھ  س  ھ
م  ک  انی ئ  ھ   عاس  مانیھ ک کانا   ھ ،  وه م  ھ رده س  ھ

ک    ان،    و کاب    ارا و ت    االر و کاف    ھ م    ھ دهر س    ھ
ن   ج و  ف و ناموس   ی گ   ھ  ره  ش   ھ ی   ان ب   ھ  گا ت   ھ

ت  ی،   ت و خزمای  ھ ش  یره ع  ھ.  ک  رد ک  ان ده الوه
ت  ی م  رۆ   نی  ا تایب  ھ  ت  ی،  ت  ھ  س  ایھ و ک  ھ ما   ھ بن  ھ

 ک  ی م  اف خ  وراوی ب        خ  ۆران ب   ت ؛ خ  ھ  
 زۆر و گ   زی پ    ش ل ک   راو،     ھ زک   راو،  ب   ھ 

، دای ک و خوش ک و      زانن بابیان ک ی ھ     ت نھ   قھ
م وو   ت  کن،   ھ ھ   ش یره   چ ع ھ  ،  ل ھ     برایان ک ی ھ  

رگ ری   س ب زانن،  ت اکو ب ۆ ب ھ          ب ک ھ   خۆیان بھ 
.  س بزانن فھ و نھ  ب  وره  خۆ،  خۆ بھ کردن لھ

ڵ،  ت  ا ب       ک  و ئ  اژه   ی  ان فرۆش  تن وه    ئ  ھ  بۆی  ھ 
 م اڵ و من اڵ،     س و ک ار،  ل ھ       ک ھ   واڵ بن ل ھ     ھھ

 بۆی      ان دا س  دۆس      ت و ھ      اواڵ،  ک      ھ  ل      ھ
    ی  ک  و ئ  اژه    وه ی ک  ھ  و کات  ھ  ک   ،  ئ  ھ   چ   ھ  ن  ھ 
 ت او    لھ فرۆشان،  کھ ک ان و ده زمان، ده ستھ  بھ
ر  ھ  ھ ...   جۆش  ان  ک  و ن ده  ردی خۆی  ان ده ده
؛   رده  ب ھ  ن ھ  ک ھ  ل ده  گ ھ  الن ب ھ   گھ ک ئ ستا کھ   وه

 كيپيشه

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


74 --------------------------------------------------راه ما  

؛  رده ق ونام  ھ  ش  ھ  ل  ھ ی چین  ی زلھ   ز و ک  ھ   وه ئ  ھ
  ھ    زی وزه   ڕخ   وازن،  ب   ھ و ش   ھ رده  و ب   ھ بگ   ره

ب     ن خ ۆ ب   ،  ده   س خ اوه  ن ازن،  ن ا ھ   ن ک ھ     ده
 ت ۆپی   ن ھ  کھ الن ده  گھ.  کدی نامۆ ب      یھ  موی لھ   ھھ

و ب ۆ    ک  ؟   ئ ھ   ن، ک   ب ھ    ک ھ   پ ،  پ اس پاس  ن ده      
و،   شھ ن بھ کھ موو دونیا ده و،  ھھ م بۆ ئھ   م ،   ئھ      ئھ

  ھچک    ، چارش    و و ل   ھ م بازی   ھڕی  ڕۆژ    ک ش   ھ
، زۆر  ،   ڕۆژ      ک ن رب     ازی وازی      ھ   قاچاخ     ھ 

ک و   ت اوه  ،  ھھن کھ ،  تانک و تۆپان تاقی وه      داخھ  بھ
یم ا،     پ ھ  ک ی ق اڕڕه   ن،  یان موش ھ     نجا تھ   بۆمبای پھ 

   ن ھ  وه ش ھ   مان ھ  ج   م ا؟  ب ھ     ک وژرا ک   ب ھ    ک   ن ھ  
س  تان،  تاوی  ان   پ  ھ  م  رۆڤ و پی  شھ س  تان،  دژه وه

ی  س ن ھ  اوی،  ی اخوا ک ھ    بۆمبای ئاتۆم ، کیمی     دایھ
  خت  ھ رد ک  ی س  ھ  ڕاس  تی ده  چ  اوی،   ب  ھ  بین    ب  ھ 

،  ب  ۆ  خت ھ  دب ھ  ژارو ب  ھ ی ھ ھ  ،  ب ۆوه  خت  ھ ک و ش ھ   وه
،  داگی ر ک ردن و ت ا ن و      ختھ   دوکانی تھ   میشھ  ھھ

  ک زلھ  زه   ن اوخۆ،  وه     دور وو ت ول ھ     ب ۆ،  لھ  
رو ڕزق و ڕۆزی  ر و ئی        ستیعمارگھ داگیرک       ھ 

ن  دو چ  وون،   چ  وون،  ب    چ  ھ     ستا دهک  انی ئ ره ب  ھ
  ن ھ   گ ھ  ش و بۆره م ڕه  ده شی دنیا خۆره بازاڕی ڕه 

   دارو بانگ  ھ ک  و پ  اره  م ،  وه و ده ک  انی ئ  ھ  ت  ھ س  یفھ
چ  وون،    ده م  ھ رده م س  ھ ک  انی ئ  ھ وه خ  ۆرا ب    ڕین  ھ

وک  ات،    ئ  ھ  ئ   ستاو ن  ھ  دزی و گ  زی و ف  زیش ن  ھ  
رتی  ل  ،   ب  ھ ک  ھ ر باس  ی م  ھ  ھ  یچ ک  ات وس  ات ھ  ھ  

   واردن،  خۆمان  ھ ش و س  پی ھ  ھ  خ  واردن ،  ڕه
و  یخا حیساب کردن،  ئھ     زولھ  و یۆسف بھ    خۆمانھ

  م   ھ رده م س   ھ  ت داران   ی ئ   ھ س   ھ ک ده ش وه کات   ھ
ر ل  یچ ب  ادان و جو ن   ک،   س  ھ نوان  د،  ل  ھ خۆی  ان ده

ت ی،    زای ھ  ر ب ین ی ن اڕه   ر ش و ن ک،  ی ان ده         ھھ  لھ
زاران   ھ  ھ ت ی،  ب ھ   زای ھ ت  ی و ئا ی ان نوان دنی پی اوه   

ژاری ب       تاوانی     ان  ڕش     ت،   ھ     ھ خو نی     ان ده
ر  ق وم  شت،   ھ  ھ ر ش  ھ  ب  ھ یاندان  ھ کوش  ت،   ده ده

  م  ۆ،   ل ھ   ک انی ئ ھ   ندیخان ھ  ک وو ب ھ   چ ین وه  دور نھ 
 م    وو ب   ۆ    ڕۆژئ   اوا،  بون   ھ   ت و ل   ھ ڕۆژ ھ   ھ

ک    و گوانتان    امۆی ن    امۆ،     خ    واردنی م    رۆ،   وه 
ت   ی  ڵ و بۆس  ۆ،  گرتوی   ھ   چ  ۆن دوک   ھ  ن  ابینی ک   ھ 

ن دیان،     قرچ انی د  ی ب ھ     ی ھ ھ  ری ئاسۆ،  دوکھ   بھ

ی   بری  ان،  ده ن  ھ یانک  ھ ک  ان ده  د   ھ  ق  ین ل  ھ  ک  ھ
  م ھ  ک ھ  س ت ن ھ   س وت م،  چ ۆن ده      چۆن بۆی ان ن ھ    

ک  انی خۆم  ان  رده ر ده گ  ھ ھ  اوارو گری  ان،   ئ  ھ
ی ن ک و رین،       ھ  بژم  رین،  چاوم ان ب شۆین ن ھ    

 ژم  اردنی   رین،  چونک  ھر ئ  ازابین ب  و  گ  ھ ئ  ھ
  یب       ھ ،   نوان       دنی ع       ھ  ردی       ش تاوان       ھ  ده
 ووس  تی  ترس  ین ل ھ  ،  ن ھ  ی وان  ھ ک ھ  وت  وه رک ھ  ده

  ن    ھ  زۆرن نای    ھ ،    ھ ن    ده ردان    ھ و نام    ھ ئ    ھ
 ووت   ار،    ب   ھ  نووس   ین ن   ھ   ب   ھ ژم   ار،  ن   ھ  ئ   ھ

ک  ان، ب    م   اڵ و     ب     حا   ھ  ک  ان، پی  ره   مندا   ھ 
ن و پ  ا س  ھک  ان،   چ  او کا   ھ هک  ان، کی  ژ  جا   ھ ڕه
ک  ان،  مما   ھ ک  ان، کر ک ارو ح  ھ  ش ایی و پا   ھ  ڕه
و  وره س تی گ ھ   ر ده  خ ۆری ب ھ     کان، نان ھ    قیره  فھ
ی شتوو   کان، ت گھ   خۆش والوازه   کان، نھ   میره  ئھ

  س  او ن  ھ   م  رۆڤ ح  ھ  ت  ی ب  ھ  ک  ان، ئ  افره  ن  اوازه
ڵ داب  او، کر ک ارو     کۆمھ  کراو، ب  ھ زی لھ   

ی    شتوو  پ گ    ھ ت ت    ازه  نان    ھ ک    ان، ت    ھ  ش    وانھ
م ب  وو،   م  وو ژینی  ان ت  ارو ت  ھ ک  ان،   ھ  ھ وان  ھج

م ب  وو،    ب  وونی وک  ھ رن  ھ م ب  وو،  ھ  ھ ر غ  ھ ھ  ھ
م   شو نا ، ڕوناکی چرا ش ھ  ڕان بھ گھ  ی ده   وه  ئھ

رزو  ی  ی ب  ھ  زه ری  ای ب  ھ  دا، ده و کات  ھ ب  وو،   ل  ھ
 ھان ای ب   ھانای ان،       ن د،  ھات ھ     زن ی خ وداوه     مھ

 ت،  چ    رای  ک    وو خ    ھ قوڕئ    انی پی    رۆز وه
ر ھ ات،    ش ھ  ج ات،  ب ۆ ب ھ    ب ات،  ب ۆڕ ی ن ھ        ھخ

رم   ی پی    سی   ی ئ   اواتی داش    ت،   ت   ھ   باغچ   ھ 
  ت  ی ناش  ت،  دنی  ا ب  وو ب  ھ   گب  ھ ت  ی ون  ھ  ھام  ھ ن  ھ

م   ی ئ   اخ   رده ر چ   وو س   ھ  س   ھ  چراخ   ان،  ب   ھ 
ک وو باخ ان،       وه وه  ڕازای ھ   گھ  وداخان،   کۆمھ   

ن دین ئ ازاو    رپ رس،  چ ھ     ب ھ   قوڕئان کردنی ب ھ   
ک   ر،  ب   ۆ  بوب   ھ ک   وو ئ   ھ  وهت   رس،  پی   اوانی ن   ھ
ی  ک  ره ت  ر،  ک  ھ  چ  ھ ک  ان بوون  ھ ج  اتی بیالل  ھ ن  ھ

و  یی ھ   س ومھ  ک ر،  دایک ھ      ش ھ   تا ی ژینی ان ک رده    
گ  وڕ،   ئم  ور ئ  ازاو ب  ھ   م  ھ  یاس  ر،  بون  ھ  باوک  ھ

ک وو کو  ستان،      م زو م ا و  ستان،  وه    ر ده   ب ھ   لھ
زان دن،    ی ب ھ  ھل نھ بوجھ و داری ئھ و فشھ   ھاشھ

ت  ی و دل   ری،  ی ئازای  ھ دن،  ڕچ  ھزان   ی ت  ھ ھن  
ی  ترس      ان و ب      و ری، ش       ری، ڕچ      ھ   ن      ھ
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تی ان ش کاند،      ھامھ ی شھ تیان شکاند،  ڕچھ    ھاده  شھ
 گ  ۆڕ  ب  ھ ک  انی زین  ده     ھ  ھ  اوه ی ک  ھ یب  ھ و نوس  ھ ئ  ھ
 چ ۆن    ک ھ  نران،   چاوت ل ی ھ   چاڵ ئھ کران،  لھ    ئھ
 ئوح   وددا،  شم   ش ر  ردا،  ل   ھ ب  ھ  ی   دانی ن   ھ  م   ھ ل  ھ 
  ت ن  ،  چ اوت ل ی ھ    ڕه  ن ،  زو م و زا  م ئ ھ  ش وه  ئھ

ب     ژن ب ھ  ک ش  ره  ر،  وه  سپھ  خۆی کردۆتھ  چۆن
ئ  اخ )  دخ(ر، مب  ھ  غ  انی پ غ  ھ  ق  ھ ر،  بۆت  ھ نگ  ھ س  ھ

   ئ  اوا ھاتۆت  ھ  کچ ی تۆی  ھ  وه د گی  ان،  ئ  ھ مم  ھ موح ھ 
جیاتی نازو نوزو خۆ جوان ک ردن ،    یدان،   لھ    مھ
   و فریو بردن،   بۆتھ دان  ھ  ھھ نج بھ   جیاتی گھ   لھ

ڕ  ڵ زا   م ش  ھ گ  ھ ژاران ل  ھ خت  ی ھ  ھ ی ب  ھ س  ت ره ئ  ھ
  ی ک ھ  ی ده  و زه ک ا،  ئ ھ   ڕ ئ ھ  کا،  دنیا پ  خ ر وفھ    ئھ
 دای  ک و ب  اب و  س  ت فرۆش  رابوو،  ل  ھ س  تاو ده ده

   ب اب   وو،   قوڕئ   ان ک   ردی ب   ھ س و ک   ار ھ   ھ ک  ھ 
ت ب ۆ   نان ھ  م الو ال ت ھ  بۆ ئ ھ ) دخ(ر مبھ  ی پ غھ  ھاوه

ر،  چ اوم   نگ ھ  ن او س ھ   و ل ھ  ر س فره  س ھ  ر،  ل ھ     فھ  سھ
ی تائیف  دا،  چ  ۆن   ک  ھ  م ژوویی  ھ ره ف  ھ  س  ھ  ل  ھ ل ی  ھ

ری پاراس تنی    س پھ   غ ان،   خ ۆی ک رده       کوو ق ھ    وه
للیم ی   د  گیان،موع ھ   مم ھ   گی ان،  موح ھ      ئازیزتر لھ 

 ک  وڕی  وه د گی  ان،  ئ  ھ مم ھ  قوڕئ ان،    ئ  اخ موح  ھ 
س ا   وه  دوای ھ ھ   و ب ھ  جی اتی ڕاب واردن      ،  ل ھ     تۆیھ

پار ز   ت چ  رای ڕوون  اکی    ،  چ  ۆن ئ  ھ  وه خوالن  ھ
 ،  ی تۆی ھ  ک ھ   ڕ ب ازه  وه ،  ئھ  وه   کوژانھ  ژاران لھ   ھھ

س ناڕوان  ت    مرۆ،  ب ۆ ھ یچ ک ھ    دا بھ ئاوا ماف ده  
م  ین و  ی ئ  اده وه م  وو ن  ھ ھ  ھ:      ک  وو ن  امۆ،  ده وه

 ی ن  کت ر ب  ھ    ی ھ   ب ھ  ،  چ اک وای ھ        خاک ھ   میش ل ھ    ئاده
،  زولفای کچی زیادو پیاو ماقووڵ،  قوتابی      کاکھ

س    وڵ،  ج    وان سروش    ت،    و کچ ک    ی ت    ری ڕه 
وی ستی   وشت،  ناسک و نازدار،  خۆشھ  سند ڕه   پھ

  م ج  ار،  ش  وی ک  رد ب  ھ  ک  ھ ردگ  ار،  ب  ۆ ی  ھ  روه پ  ھ
و ئ    ازای  ، ئ    ھ رده ش پ     ستی ب    ھ ی    ری ڕه جوب    ھ

،   م پ  رده م ج  ار بنی  اتی ن  ا ئ  ھ  ک  ھ ،   ب  ۆ ی  ھ رده ب  ھ ن  ھ
مووی   مرۆ ھھ ،  کھ کرده  کوو بھ  بھ  ووتھ ک بھ نھ

،    نامۆی  ھ ی  ری م  رۆ الی ئ م  ھ   ،  غ  ھ ر مرۆی  ھ ھ  ھ
ردو س ورو ک اڵ و    ش،  زه  س پی و ڕه  ڕق ی نی ھ   ف ھ 
  ی قوڕئان ا بۆت ھ   رنام ھ   بھ س  لھ  الی کھ ش،  لھ    گھ

  ش،   ن بھ خاوه

م  ا  ر ن  ھ ش  ادی ،  ئ  اخ وئ  ۆف ھ  ھ  م ب  وو ب  ھ غ  ھ
 ب ار،    ر ل  وی ب ھ    س ھ  وتھ  کھ ادی،  بزهر ی   گھ  مھ
چن گ زا  م ب وو قوت ار،  درۆو ف            ز وم لھ   مھ

،   ک   ھ    ھ  ت و ک  ھ  یان  ھ  ی خ  ھ  وه ،  ئ  ھ  ک  ھ     ھ  و ت  ھ 
سلیم بوو چۆکی  ڕاستی،  تھ ی خۆی دابھ   ج گھ

،   زو کین    ھ ره  ڕاس    تی،  ب    وغزو غ    ھ  دادا ل    ھ
  ،  بون             ھ ی ڕق و داخ و قین             ھ وه ئ             ھ
ویستی،    فیداکاری و خۆنھ ھویستی،  بون   خۆشھ

س و  ر کھ  ھھ و جو ن،   لھ   شھ  و گوڕه   شھ  ڕه  ھھ
ت و ئامۆژگ اری،    سیحھ  نھ ر ک ن،  بونھ   بۆ ھھ 

ی ب     اری،  قوڕئ     ان   ک     ھ  پ      ی قوڕئان     ھ  ب     ھ
  ت ی ل ھ   دا  ھ  ھ شت،   عھ    واری زو می نھ    شو نھ

 کل   ی ج ی   ا ن    شت،  ڕژدی و چروک   ی و چ   ھ  
م ا،   ن ھ ین او  ی و ف ز ی و دزی گز ما،  باوی نھ 

ك و ب راي   خ ا، وه ك ب وون ب ھ س ھ    ی ھ  ۆب یك   خھ
و ۆخ  ری ك،  یشا بوون ھ ش ھ      فا، لھ ما   بھ وه  رۆز

-ن ج و پی ر، ف ھ    قیر، گ ھ  ندو فھ مھھ وریك، ده تھ
ز ب  وو،    پ  اریھل   ك  ھ زی  اتر ئ  ھ  قی  ر و ژی  ر،  

- ك   ردن دهیردم   وو دوه ھ   ھڕئ   ان قوین   ور
وم  اوه، م  ان ق  ھ   لستاش ك  ھ دوب  اره    ئ، رم  ان

ب ھ  ن دراوه،   ت ھ  رد و ب ھ  دهورمان ب ھ    چوار ده 
 یل ھ جی ات  وه،  دان داو لھ قول و قاچم ان ئ ا       سھ

- ك ھ ۆب  وه دواوه،  اوین ھ ڕر گ ھ  ۆوتن ز كھش   پ
 ی   مھۆ كیرۆمخر زانھ، غھۆژیرو ز كھ   س

-كوو ئ ھ ستاش وه  ئیانھ،  وون و عھ  ڕئینسانھ،  
-ھ ھ  ۆب  ،  ردان ھ رم اني ده  ده ڕئ ان ر قو وسا ھ ھ  
-كھللیمھعھمھ، رمانھو دهر ئھ ردان ھھ موو ده 

ن  ر ن  اكرچ  اره س  ھ: رم  وه ف  ھیوا ڕئ  ان قوی
، ڵت ھ ر و بھۆپسپزاران  ، بھ ھھ  ڵمھۆ ك یردده

ي زوي ك  ھدهردهي ك  ھ رمان  ھو دهر ب  ھگ  ھم  ھ
ك اني  الوهكھ ك ھ   یتھحمھهڕو  رمان كرد، ئھ  ده

ھ، رمان  و دهش ئ  ھرمان  ھو دهدان ك  رد، ئ  ھئ  اوه
رم وو  اس تي ف ھ   ڕھ،  ڕئان  ر قو ھ ھ ھ  ڕئان  ر قو ھھ

-د گی ان موح ھ    مم ھ ، موح ھ  ڕئ ان ستاي قو ۆمام
  ).خد(د گیان ممھ
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  :ي  قه ته   مه ده
  ت حه رانی نارِه ل        خوشگوزه  ت       له گه روه ي بی سه وه ساوه حه

  ل              خ ح                له گه
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» ــروف حـ

)حرف(»مقطعه
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١ - 
 

٢ - 
 

٣ - 


 
٤ - 







»الم«








»ــيعص »كه
 

































» قَاَلو
الََّذين كَفَروا الَتَسمعوا ِلهذا الْقُرآِن والْغَـوا        

»فيِه لَعلَّكُم تَغِْلبـون   
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 »ــديق ــوبكر ص »اب



















































»ا ل م«






















 » ــشَر ةَ ععــس ــا ِت لَيهع«
٣٠تيه  رئايالمدث
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»     بسم اهللا الرحمن الرحيم«


ــدثر الم
























 » َةعــس ــا  ِت لَيهع

»عشَر   











»العلق«




















__















»    ـنِانََّـا نَح
  .»نَزلْنَا الذِّكرو ِانَّا لَحاِفظُون
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»  قـوم لـوط «
»  اخوان لـوط«


)قوم لوط(
















)    بسم اهللا الرحمن الـرحيم(


)  بــسم اهللا الــرحمن

)الــــــرحيم
»توبـه لا«


»    ِانَّه و انلَيمس ِمن ِم اِهللا    ِانَّهِبـس 

ــرِحيم ــرحمِن اَلْ » اَلْ








) بــسم اهللا الــرحمن

)الرحيم






» اهللا«
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)  يـا  احد 

... ) يـا    فال يا   ماتة














:»      سيننٍَة ِالَّا خَمفَلَِبثَ فِيِهم اَلْفَ س

»عاماً   



فَصيام ثَالثٍَة اَياٍم ِفـي  «»قرهالب«

»اَلْحج و سبعٍة ِاذَا رجعتُم ِتلْك عشَرةٌ كَاِملَةٌ       
































 





    

 
) بسم اهللا الرحمن

)الرحيم  
   

  
)بسم اهللا الرحمن الرحيم(

  
»توبهلا« 

    
 

 » و انلَيمس ِمن ِانَّه
» ِانَّه ِبسِم اِهللا اَلْرحمِن اَلْرِحيم
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  مستکربين -١
 رفينمت -٢
مستضعفين   -٣   

 
 و


 )مستضعفين(   

     
     

    
    
    

    
   
    

  و إذا تولى سعى

األرض ليفسدوا فيها و يهلک احلرث  فى
...) والنسل   


 
٢-  
٣-  

    
 –


  


٢-  

  
  

٣-  
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٣-  

      
   

    
     

     

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


 ٨٨  ----------------------------------------------راه ما  

    
     

     


     
      

    
     
     


       
     

     
     


    


     

   چ
      
 

     
      

      
     

 وال تركنوا إلي الذّين ظلموا فتمسكم
األرض ليفسد  و إذا تولي سعي في( و ) النّار

و بھ ) فيها و يهلك الحرث والنسل
الناس سواسية كأسنان المشط،  (:ي رمووده فھ

 العربي علي أعجمي و ال ألبيض ال فضل
)علي أسود إال بالتقوي 
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  مستکربين -١
 مترفين -٢
 فين  مستضع -٣
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  الرحیم الرحمن اهللا بسم





 


      
      
     
      

    
      

      


       
     

  












 


       
     

     » رحمة

»-ص–للعالمين 
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  )ب(ترجمه لغات کردي به کردي و فارسی 


       دمِ بخت: ف.  


پاي در لغت بچگانه) 4پاپ؛ ) 3پدربزرگ؛ ) 2آرزومند؛ ) 1: ف.  

کشتی: ف .  
پاتوق: ف.  
         پاچال: ف.  

پاورچین: ف.  
کلّه پاچه)2پایه؛ ) 1:ف.  
 مس:          ف  
جیب) 2بغل؛ ) 1: ف.  

  .دیوار کوتاه) 3خندق؛ )2کمین شکارچی؛ ) 1: ف


ي مشتري خاطرانه) 2پارسنگ ترازو ) 1:           ف.  

ي پارینه گوساله: ف.   


استان) 2کمین شکارچی؛ :ف.  
ي نوکر در منزل ارباب خانه: ف.
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