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   نامه سپاس

  د با ماستـــآمد رمضان و عی
  

  
ي   حـد و مـرّ خـداي را کـه بـار دگـر سـفره                 سپاس  بی  

  : رمضان گسترد و صال داد که
ــلطان رســید     ــنجق س ــیام س ــاه ص ــده م   آم
ــید     ــان رس ــده ج ــام مائ ــدار از طع ــت ب      دس

تــوان تحــت  رمــضان مبــارك فرصــتی اســت کــه مــی
ــژه  ــت وی ــت و عنای ــس و   رعای ــو نف ــق دی ــضرت ح  ي ح

ي دل رانـــد و آن را مهیـــاي قـــدوم  شـــیطان را از خانـــه
» دیـو چـو بیـرون رود فرشـته درآیـد     «: رحمان رحـیم کـرد   

ــذر      ــت از رهگ ــت و رعای ــن عنای ــه ای ــت ک ــکار اس و آش
عبادت خالـصانه و دوسـت داشـتن بنـدگان خـدا و خـدمت           

لـذا بـر ماسـت کـه در ایـن مـاه       . شـود  به ایشان حاصل می 
شـائبه بـه خداونـد      حبـت بـی   هاي خـود را از م       قدر دل   گران

و رســول گــرامیش آکنــده کنــیم و دوســت داشــتن و      
اهتمام بـه امـور  مـردم را وجهـه همـت خـویش سـازیم و                
زنگــار کــدورت  و غبــار عــداوت را بــه آب زمــزم برگرفتــه 

عـــالمی و «فروشــوییم و  » للعـــالمین رحمــه «از دریــاي  
  »!آدمی از نو بسازیم

ول قـرآن را     امید که تمـامی آنـات و لحظـات مـاه نـز            
ــتفاده    ــا اس ــازیم و ب ــدل س ــان ب ــد ج ــه عی ــور از  ب ي درخ

ــات   ــزداییم و موجب ــرون را ب ــش درون و ب ــات آن، آالی برک
ــم گمــان رمــضان در  بــی. پــاالیش خــویش را فــراهم آوری

اسـت  نـه    » دلـین «پی خدمت به دل اسـت؛ آن دلـی کـه            
ــین« ــه  »گل ــه خان ــی ک ــش    ، آن دل ــت و غم ــم اس ي غ

ــشر اســت  ــشتگی ب ــ! سرگ ــی ک ــی آن دل ــه«ه در پ » تخلی
ــتی : اســت ــدن زش ــرون ران ــاریکی بی ــا و ت ــر و  ه ــاي کف ه

ــه  ــی؛ و ب ــه«ناسپاس ــی» تحلی ــشد م ــود: اندی ــه  خ ــی ب آرای

ــایی ــنای  زیب ــا و روش ــد  یه ــان؛ و امی ــه« ایم : دارد» تجلی
  .نزول اجالل یار و همدمی مدام با او

   رمـــــضان بـــــه خـــــدمت دل  آمـــــد
   کـــس کـــه دل آفریـــد بـــا ماســـت    وآن

  

ــدگا  ــر آفری ــی دیگ ــدرت   سپاس ــه ق ــه ب ــیم را ک ر حک
ــاي    ــدت و جوشــش دری ــودي از وح ــر نم ــار دگ ــویش ب خ

ي فــوت مرحــوم مهنــدس بهاءالــدین  مــردم را بــه واســطه
ــود   ــان نم ــه همگ ــوم ادب اگرچــه از   . ادب ب ــرگ مرح م
ــات ضــایعه  ــسیاري جه ــی   ب ــود و الم ــز ب اي تأســف برانگی

ــتان  ــان دوس ــر ج ــدي د! نشــسته ب ــا از بع ــریام ــاي گگ  وی
  : حائز اهمیت نیز بودنکاتی قابل تأمل و 

ــود  :  اوالً ــذکاري ب ــردم  ت حــضور پرشــمار و پرشــور م
ــسیاري از مــردم گــسیخته ــد! هــا بــراي ب مــردم : کــه بدانن

ــشیارانه      ــد ه ــضایی بینن ــاه  اقت ــر گ ــاه، و ه ــد و آگ بیدارن
ــر ــشان مــی  حــضور پ ــد و رأي و  صــالبت خــویش را ن دهن

نظـر واقعـی خـود را نــه فقـط بـا زبـان قلــم کـه بـا زبــان         
  !  نندک ویاي قدم اعالم میگ

ــاً ــی  : ثانی ــه م ــد ک ــان فهمیدن ــی  همگ ــوان عل ــم  ت رغ
هـاي گونـاگون، در کنـار هـم ایـستاد و بـا         پندارها و بیـنش   

نظیـري   بـدیل و بـی     هـاي بـی     پـشتی و یکـدلی صـحنه        هم
ــازد و    ــزون س ــی را ف ــذهبی و ملّ ــه و جاهــت م ســاخت ک

  ! اعتباري دو چندان بخشد
هـاي مردمـی      مـرگِ چهـره   : آشکارا دیده شـد کـه     : ثالثاً

گـذار اسـت کـه حتـی نـاهم مـسیران و بعــضاً        چنـان تـأثیر  
ــق ــز وا خل ــردم    مــی  ســتیزان را نی ــه خواســت م دارد کــه ب

ــشان     ــان ن ــراه آن ــدل و هم ــود را  هم ــد و خ ــین کنن تمک
این امر گرچـه از یـک سـو ناخوشـایند اسـت امـا از                !! دهند

 اســت، چــرا کــه عــزت مــردم و ذیردیگــر ســو بــسیار دلپــ
گــذارد و  ق خواســت آنــان را آشــکارا بــه نمــایش مــی تفــو
  ! بخشد ها را اطمینان و اعتماد به نفس می توده

هــا و   هــا، جمعیــت  تمــام احــزاب، ســازمان  : رابعــاً
ي خـویش     گـون دریافتنـد کـه در دایـره          هـاي گونـه     تشکل

مانــدن و بــه گــرد خــود چرخیــدن جــز ســرگردانی و       
نگــري  لــقبایــد خردمندانــه از مط! ســرگرانی ثمــري نــدارد
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ــد ــد پیــراهن«! پرهیــز کنن ــک (» شــان را تطهیــر کنن و ثیاب
هایـشان    و نداشـته داشـته و بـه میـان مـردم آینـد و        ) فطهر

، آنــان را !را در مـسیر راحـت و سـعادت ایـشان قـرار دهنـد      
هـاي   چـون برگـه     نینگارنـد و بدیـشان هـم      (!) نردبان ترقّـی  
  ! رأي ننگرند

ي ایمـان   تـه بو و باز خداوند را شـکر و سـپاس کـه گـل        
بـه بــار  (!) گریـزي دولتـی   و اعتقـاد را در خارسـتانی از دیـن   

ــشاند ــاي . نـ ــل «آقـ ــداهللا گـ ــاوري  » عبـ ــان نابـ در میـ
 جمهـوري را بـه دسـت         هاي ترکیـه مـسند ریاسـت        الئیک
اگــر چــه پیــروزي حــزب عــدالت و توســعه بــه       . آورد

ــه ــت ارزش منزلـ ــق حاکمیـ ــ ي تحقـ ــی ايهـ  واالي دینـ
ــد را مــی  ــا ایــن نوی ــردم : هــد کــهد نیــست ام ــر گــاه م ه

بخواهنــد، خداونــد فراخــور و متناســب بــا خواســـت و      
ایـن  . کنـد  شان آنان را در نیل بـه اهـداف یـاري مـی          تالش

پیروزي نیز حاوي نکـاتی ارزشـمند اسـت کـه هـر عبـارتی         
  :از آن را می توان عبرتی ارزشمند دانست

ـ  خورشـید دیـن هرگـز بـه خواسـت نـارواي اربـاب                1
نهـد، و سـرانجام پرتـو         رو بـه افـول نمـی      زور و زر و تزویر      
ي اجتمـاعِ بیـدارِ خواهـانِ حـق و عــدالت      تابنـاکش عرصـه  

  !گیرد را در بر می
 ایمــان و ایقــان  دینــداران و مــؤمنین اســتوارتر     -2

خداونـد هرگـاه اراده     : گردید و بهتر و بیـشتر فهمیدنـد کـه         
ــد  ــدیل     «کن ــتان تب ــستان دوس ــه گل ــوزان را ب ــش س آت
  » !پروراند  را در دامن فرعون میموسی«و » !کند می

تـرویج و تبلیـغ دیـن و    : ـ و باید بـدانیم و بداننـد کـه        3
پرورش مؤمنین واقعـی نـه بـا زور و ارعـاب ممکـن اسـت                

ــاهو    ــساسات و هی ــرف اح ــرانگیختن صِ ــا ب ــه ب زالل !  و ن
ــره  ــد قط ــن را بای ــان  دی ــام ج ــه ک ــره ب ــت و   قط ــا ریخ ه

ــدك ــرورش داد  ان ــان را پ ــال ایم ــدك نه ــا! ان ــن تنه  در ای
ي جامعـه بـه طـور طبیعـی ایمـانی             صورت است کـه بدنـه     

توانــد  اي کــه حتـی مــی  و اسـالمی خواهــد شــد، بـه گونــه  
گـرم بـه      قدرتمنـد و پـشت    » میلیتاریـسم «ي خود را بر     اراده

ــدرت ــه کنــد    ق اي  و مبــشّر آینــده ! هــاي جهــانی دیکت
  .مطلوب باشد
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  دین و انسان
  رآنـراه مستکبران در مقابله با ق.... 

 زاده ـ قسمت دوم کاك احمد مفتی

ــه امکــان از بــین بــردن ایــن   پــس چــه کــار کننــد؟ ن
زنْ وجــود  هــم هــاي اشــرافی بـه  شــکن و بـساط قـرآن بــت 

ــاتِ         ــتکاري آی ــف ودس ــل ـ راه تحری ــه ـ الاق دارد، و ن
ــتگاه  ــداز دس ــان بران ــاي  خانم ــراف«ه ــتکبار«و » ات و » اس

  ! هاي ناز و غرورشان ي کاخدر هم شکننده
ــ ل ــماو ــیله  ین و مه ــرین وس ــراري  ت ــراي برق ــه ب اي ک

آل خــود یافتنــد، ایــن بــود کــه نظــام  نظــام طبقــاتی ایــده
و چنـین شـد کـه       ... سیاسی و اداري اسالم را به هـم زننـد         

را بـــه » دولــت خالفـــت «و » حکومـــت شـــورا«نظــام  
  . 1تبدیل کردند» سلطنت«حکومت فردي و استبدادي 

ــر پیکــر جامعــه اســالمی  ــین ضــربه ب ــه   ایــن اول  ـ ک
 زمینـه  2هنـوز کـامالً قـوام نیافتـه و شـکل نگرفتـه بـود ـ         

ــاعی شــرك    ــام اجتم د نظ ــدن مجــد ــراي برقرارگردانی را، ب
کـه قـرآن، بـا    به جاي نظام اجتماعی توحیـد، در عـین ایـن         
ي مــسلمانان همــان صــورت کامــل خــود، در دســت همــه

زیـرا، تـا وقتـی کـه افـراد یـک           . وجود دارد، فراهم سـاخت    
ــست  ــه همب ــه  جامع ــود درکلم ــل موج ــدت کام ي  گی و وح

ــت واحــد« ــند،  » ام ــت شــورا داشــته باش ــاه حکوم را در پن
ــویی      ــم و زورگ ــان، و تحکّ ــفوف آن ــمن در ص ــه دش رخن

» شــورا«برآنــان محــال اســت؛ و ایــن نظــام قرآنــی      
ــزرگ ــشکّل  ب ــانع ت ــدرت و م ــرین ق ــه ت ــه ازمجموع ي یافت

ت اسـت   دهـد؛ و   کـه مجـال بـه حکومـت فـردي نمـی           3ام

                                                
می و قهقرایـی تـاریخ بـشر بـه وسـیله در کنـار هـم        - 1 حرکات تقد 

هـاي ایـن چنـد موضـوع بـه       قراردادن رابطـه و روشـن کـردن رابطـه         
ــی   ــل م ــی تحلی ــور منطق ــود ط ــسان  -1: ش ــودن ان ــدي ب  -2 دو بع

ــوع و گونــاگونی اســتعداد -4یــار داشــتن اخت-3داشــتن شــعور  -5 تن
هـا توضـیح ایـن    برتري اسـتعداد در بعـضی از افـراد بـه عنـوان نابغـه         

  .مطالب مربوط به آینده است
هــاي   بــراي پــی بــردن بـه دلیــل پیــاده نــشدن نهــایی سیــستم - 2

ــاب    ــه حواشــی کت ــه طــور کامــل، ب اجتمــاعی و اقتــصادي اســالم ب
  .مراجعه فرمایید» حکومت اسالمی«

دانــشمندان (شــوراي اســالمی آن اســت کــه از همــه اولــواالمر  - 3
ــسوز  ــاه و دل ــراي     ) آگ ــم ب ــرآن، ه ــود، و ق ــشکیل ش ــان ت ــک زم ی

جلوگیري از تفـرّق، و هـم بـراي عرضـه شـدن بهتـرین رأي در هـر                   
ــت، و اداره    ــستم حکوم ــن سی ــشکیل ای ــه ت ــسأله ب ــه   م ــه ب ي جامع

ــا ا ــک از مــسائل جامعــه از  نیــز ب عــالم رأي واحــد در هــر ی
ق جلوگیري می ت به تفرّ کند گرفتار شدن ام.  

ــار و  ي  مارشــده ایــران، و خــانواده بقایــاي شاهنــشاهی ت
کــه در زمــان عمــر،  ي اُمــوي پــس از آن اشــرافی ذوب شــده

ــا     ــز ب ــی نی ــت داد، و دوم ــود را از  دس ــت خ ــی، موجودی ل او
 مواجـه بـود، و      4»دیـوان «خطر پیـاده شـدن نهـائی سیـستم          

دیـد  آفتاب بخـت خفتـه خـود را ، رو بـه سـقوط نهـایی مـی                
بــه تــالش افتادنــد کــه از بــسته شــدن آخــرین روزنــه امیــد 

  .جلوگیري کنند
شهادت عمر، معلـول ایـن توطئـه بـود؛ بـا رفـتن عمـر و          
ــورده در      ــست خ ــازداران شک ــوان، امتی ــام دی ــدن نظ خوابی

ــشیدند؛   ــسی راحــت ک ــراي کمــین نشــسته، نف و فرصــتی ب
ــام شــرك      ــت اعــاده نظ ــتن گامهــائی در جه آلــود برداش

و بعـد ازشـهادت علـی، ظـاهراً         ... طبقاتی و امتیـازاتی یافتنـد     

                                                                       
-زوهتفـصیل ایـن مطالـب، موضـوع بحـث جـ      . ي آن فرمـان داده    وسیله

  . هاي دیگر است
ــصاد   - ٤ ــه اقت ــوط ب ــوان در جــزوه مرب ــستم اقتــصادي دی  بحــث سی

  .اسالمی خواهد آمد
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آخــرین ســد توحیــدي را در برابرخــود، محــو و نــابود شــده 
  !و حکومت را کالً قبضه کردند... دیدند 

گرچــه شــورا نــابود شــده بــود، و مــسلمانان، حکومــت  
ــشار یکــی از  اســالمی را از د ــر ف ــد، ودر زی ســت داده بودن

ــا نمــی  ــد، ام ــار شــده بودن ــاتورترین حکومتهــا گرفت -دیکت
بـاره دیـن خـود را فرامـوش کننـد، و لـذا در         توانستند، یـک  

، 1داري کـه آنـرا از دسـت داده بودنـد      ماوراي امـور مملکـت    
هر گاه در یکـی از امـور فـردي، خـانوادگی، یـا اجتمـاعی،                 

ــد مــی خــود طریــق اســتباط حکــم از  شــدند و دچــار تردی
ــی  ــنّت را نم ــاب و س ــستند کت ــود  –دان ــم وج ــورا ه  و ش

ـت اعـالم دارد                  نداشت تا حکـم شـرعی مـسأله را بـه ام– 
ــا دانــشمندي را بیابنــد و ناچــار بــه جــستجو مــی افتادنــد ت

-دانـشمندان نیــز، کــه مــی . حـل مــشکل را از او بخواهنــد 
تنهــا قــدرت تــصمیم گیــري و    : یعنــی(دیدنــد شــورا  

ــدارد، 2ونگــذاري قان و امکــان اجتمــاع اولــی االمــر وجــود ن

-به طـور جداگانـه، بـه اسـتنباط احکـام مـی       ناچار هر کدام
ـت از هـم               ... پرداختند   و چنین شـد کـه شـیرازه وحـدت ام

ت واحد پـوالدین، بـه تـدریج و بـا مـرور سـالها            پاشید؛ و ام
ــم از    ــري و ه ــر فک ــد؛ و هــم از نظ ــالها، متالشــی ش و س

هــا و مــذاهب نــاگون اجتمــاعی بــه شــاخهنظــر احکــام گو
ــر    ــوي، از نظ ــسیمات معن ــن تق ــع ای ــه تب ــد، وب ــسیم ش تق
ــدد،       ــاي متع ــت ه ــا و مملک ــت ه ــه مل ــز، ب ــاهري نی ظ

  ...منشعب گردید
  :شویم کهبا این خالصه، متوجه می

                                                
ي کامــل، مفهــوم دارد،  گرچــه اســالم بــه عنــوان یــک مجموعــه-1

ــا مــسلمانانِ شکــست ــدون حکومــت  ام ــه اســالم ب ! خــورده ناچــار، ب
  !متقاعد شدند

ــی ا  - 2 ــه معن ــراي شــورا، ب ــانونگزاري ب ــر ق ــتنباط  اطــالق تعبی س
احکــام از اصـــول و مـــوازین کلّـــی کتــاب و ســـنت اســـت زیـــرا   

، بـه خداونـد اختـصاص دارد؛        »وضـع قـوانین   «قانونگزاري بـه معنـی      
إلیهم        » سـنّت «و حتّـی   ن للنّـاس مـا نــزّالً نیـز بـه حکـم قرآنـی لتبـی

) چـه را کـه برآنـان نـازل شـده          تا بیـان کنـی بـراي مـردم آن         : یعنی(
در بیـان  (ایـن بحـث درآینـده    . سـت فقط مبـین قـوانین کلّـی الهـی ا         

) دلیـــل جـــاودانگی اســـالم و صـــالحیت آن بـــراي ادوار مختلـــف 
  .روشن خواهد شد

ــن« ــده    » دی ــالم ش ــی اع ــوانین اله ــت ازق ــارت اس عب
ــه شــرط آن کــه در مــسائل اجتهــادي و  درکتــاب و ســنّت، ب

ــتنب ــصالح آن   اس ــشمندان ذی ــه دان ــان، مجموع ــر زم اطی ه
االمــر، احکــام را بــراي جامعــه اعــالم زمــان و شــوراي اولــی

ــا . کنــد اي از احکــام عبــارت اســت ازمجموعــه» مــذهب«ام
ــه     ــراد ب ــاي اف ــتنباط واجتهاده ــن و اس ــورا در  دی ــاي ش ج

عنــوان هــا را بــهکــه هرگــروه یکــی از آن مجموعــهصــورتی
ــد ــب خــود برگزین ــذا. مکت ــانو ل ــه شــورا، ضــامن ، همچن ک

ق آن می ت است مذاهب، موجب تفرّ باشد وحدت ام ...  
شـود کـه آراء     االمـر موجـب مـی     به عالوه، اجتمـاع اولـی     

ــرین      ــا، بهت ــه آنه ل ــی اد ــا برس ــوند، و ب ــه ش ــف عرض مختل
ـت اعـالم شـود؛                ومنطبق ترین آنها بـا مـوازین اصـلی، بـه ام

اســـت هـــر کـــه وجـــود مـــذاهب معلـــول آندر صـــورتی
نمایـد؛ و  طـور جداگانـه اعـالم مـی    دانشمندي رأي خود را بـه  

ــارض      ــام آرأ متع ــه، تم ــود   ( در نتیج ــورت وج ــه در ص ک

-آنهـا منطبـق بـا مـوازین اصـلی شـناخته مـی            شورا، یکی از  
 گـردد، و بقیـه کـه ضـعیف و         شود، و مـورد قبـول واقـع مـی         

ل هـستند، مـردود خواهـد شـد          غیر بـه طـور یـک      )مـستد ،-
ت ع    و محـصول نهـایی ایـن     ... شـوند   رضـه مـی   نواخت به ام

کـه پیـدایش مـذاهب و بـه         اعالم رأیهاي پراکنـده، همچنـان     
ــاي      ــدن مکتبه ــت ش ــت، درس ــا اس ــه ه ــدن فرق ــود آم وج
ــلی مــسلم، و اســتنباطهاي       ــب یافتــه از مــوازین اص ترکی

ــت  ــت اسـ ــت، وآرأ نادرسـ ــت  3 درسـ ــر آراء نادرسـ و اگـ
ــک از مــذاهب وجــود نداشــته باشــد، خــودِ وجــود   و درهیچی

ــا تفــاوت مــذاهب، منتقــی خواهــد شــد، و همــه، در  عمــل ب
تـوانیم نتیجـه بگیـریم      و بـاز مـی    ...).هم مساوي خواهند شـد    

نتیجه عینـی وعملـی وجـود اسـتقرار مـذاهب، و تقـسیم              : که
ــه  ــه فرق ــت ب ــتن  ام ــود نداش ــذهبی، وج ــاي م ــن«ه و » دی

ت« به معناي درست آنها در جامعه است» ام .  
  
  

                                                
ــت    - 3 ــه ســوء نی ــب هــم مــسلّم اســت کــه جــو تفــرّق ب  ایــن مطل

» آراء«خـــود را بـــا » اهـــواء«دهدکـــه اشـــخاص هـــم مجـــال مـــی
ــص در مجموعــه هــر   ــاطی » مــذهب«دانــشمندان و مجتهــدان مخل ق

  .مردم دهند کنند و بخورد 

که در مسائل اجتهـادي و اسـتنباطی هـر     عبارت است ازقوانین الهی اعالم شده درکتاب و سنّت، به شرط آن  » دین«
 .االمر، احکام را براي جامعه اعالم کندن ذیصالح آن زمان و شوراي اولیزمان، مجموعه دانشمندا
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درنـمذاهب سازي م  
ــدن     در ــابود ش ــا ن ــالم، ب ــاریخ اس ــرن اول ت ــان ق هم

حکومــت شــورا، و روي کــار آمــدن حکومــت ســلطنتی بــه 
ـت واحـد، ماننـد گلـه گـرگ زده           اي شـد،  وسیله معاویـه، ام
ق گرفتار شد   .که تدریجاً به انواع واشکال گوناگون تفرّ

ــدانی      ــالم، مجاه ــاریخ اس ــرن ت ــارده ق ــول چه درط
ي غیراســالمی را انــد کــه دوران حکومتهــابــزرگ کوشــیده

ــده ســازند  ــد، وحکومــت اســالمی رازن گرچــه . خاتمــه دهن
تـالش ایــن رادمـردان موجــب شـده کــه بـاالخره حرکــت     

ــا  آزادي ــشود، ام خــواهی اســالمی، بــه طــورکلّی متوقــف ن
ــن     ــک ازای ــاگون هیچی ــل گون ــه عل ــاکنون، ب ــفانه ت متأس

ــه نتیجــه کامــل نرســیده اســت  ــام . قیامهــا ب و هرچنــد قی
ت ملّــت مــسلمان ایــران توانــست، بــه پرحماســه و باعظمــ

دارتـرین حکومتهــاي  تـرین و ریــشه عمـر یکـی ازخودکامــه  
ـا ایـن انقـالب نیـز بـه          اسالمی خاتمه دهد، ام عللـی ضد – 

ــد ــاز-کــه خواهــد آم ــادگی کامــل علمــی و    ازآغ کــار، آم
عملــی برقرارنمــودن حکومــت اســالمی رانداشــت، ازجملــه 

ــسپارد» اشــور«نتوانــست تمــام قــدرت حکــومتی را بــه  . ب
ــی    ــالب م ــن انق ــشروان ای ــر پی ــه اگ ــست ک ــدي نی -تردی

ــی  ــام سیاسـ ــستند نظـ ــام  -توانـ ــا تمـ ــورا را بـ  اداري شـ
خــصوصیات و اختیــارات اســالمی آن در سراســر مملکــت،  

 بـــا آمادگیهـــاي قبلـــی ـ قاطعانـــه و    -برقرارســـازند، و
ــازات هــاي شــرك انقالبــی، در برانــداختن بــساط ــود امتی آل

هـا   کردنـد، هـم امکـان فعالیـت     مـی مادي و معنوي، اقـدام      
گرفتنـد؛ و هـم راه را بـراي بازگـشت       گـران مـی     را از توطئه  

تِ   ق «ام  هـاي مـذاهب بـه سـوي دیـن         از شـاخه  » زدهتفـرّ
ــی وجــود  (واحــد،  ــا ضــامن علمــی و عمل ــه تنه ــت «ک ام
کـه   کردند ـ و نـه تنهـا در ایـران، بـل      ، باز می)است» واحد

ـ    ــالم  ــر ع ــفانه،  .در سراس ــا متأس ــاوجود    ام ــا ـ ب ــه تنه ن
 ـ نتوانـستند در ایـن مـسیرحرکت کننـد،      1تـذّکرات فـراوان  

                                                
 در خانه مرحوم 57 اسفند 14اي که در  در دیدار دوساعته- 1

اهللا طالقانی داشتیم به طور نسبتاً دکتر مصدق با مرحوم آیت
تواند ، می»حکومت شوراهاي اسالمی«که ي این مشروح، در باره

هاي گوناگون پایان دهد و همه را راضی گرداند بحثی  به ستم
مطلب را پذیرفتند و به دولتمردانی که کردیم، و ایشان این 

حضور داشتند ازجمله آقاي مهندس بازرگان، توصیه کردند که 
ولی خود آن مرحوم ... اما متأسفانه . نظرات ما را به کار بندند

  .هرگز از دفاع از شورا دست بر نداشت

ــه ســوي    بــل ــی، راه را ب ــانون اساســی فعل ــدوین ق ــا ت کــه ب
ق هـر چـه            برگشت به سوي وحـدت بـستند،        و بـر روي تفـرّ

  !بیشتر گشودند
هـاي  کـه تجربـه   جهت است کـه امـروز، در حـالی       به این 

ن ایـران خودمـان،   جـا، و در همـی   گذشته قـرن اخیـر در همـه     
ق ـ کـه عامـل        قاطعانـه حکـم مـی    کنـد کـه از هرگونـه تفـرّ

- ـ حــذرکنیم، بــازمی بازگـشت حکومــت ضــد خلقــی اســت 
بـسیار گـرم اسـت؛ و بـه         » گـري بـازار فرقـه   «بینیم که قهراً    

وسـیله شــوراي  کـه پیـروان مـذاهب اسـالمی بـه      جـاي ایـن  
 دانشمندان، تدریجاً بـه سـوي وحـدت برگردنـد، هرچنـد روز             
 یا چند هفته، مـذهبی جدیـد بـه وسـیله خـود مـسلمانان بـه                 

ـا نـه بـه صـورت قـدیمی و بـا نـام قـدیمی                    وجود می  آید؛ ام
ــل ــد    آن، ب ــروزي مانن ــدرن و ام ــاوینی م ــا شــیوه و عن ــه ب ک

  . امثال آن ، و»حزب، نهضت، گروه، سازمان «
ــا    ایـن فرقــه  هـا گرچــه ظـاهراً فقــط سیاسـی هــستند، ام

یش آنهـا چیـزي جـز پیـدایش مـذاهب           ي نهـاییِ پیـدا      نتیجه
-بنـاي مـذاهب     زیـرا اوالً، در گذشـته نیـز، زیـر         .  بـود  نخواهد
ي کـه بعـدها شـکل گرفتنـد غالبـاً مـسایل سیاسـی               اسالمی

هـاي سیاسـی اسـالمی، ضـرورتاً بایـد       بود، و ثانیاً ایـن گـروه      
ــود    ــاد خ ــاعی، رأي و اجته ــاگون اجتم ــسایل گون ــورد م در م

ــد  ــالم دارن ــ... را اع ت  چنــین روش و  و مح ــد صول دراز م
نخواهـد بـود، هرچنـد      » مـذاهب جدیـد   «تالشی، چیزي جـز     

  .نام مذهب روي آنها نگذاریم
  

  راه و روش ما
ــدت و    ــه هــم زدن وح ــا را از ب ــا، م ــا و باره ــرآن، باره ق

هـا، بـا عبـارات گونـاگون و اخطارهـا و          تقسیم شدن به فرقـه    
ــدید   ــوع و ش ــاي متن ــالم خطره ــته  اع ــذر داش ــن، برح  اللح

  :است
(#θ ßϑ ÅÁ tG ôã $#uρ  È≅ö7 pt¿2 «!$# $Yè‹ Ïϑ y_ Ÿωuρ 

(#θ è%§� xÿs? 4 (#ρã� ä. øŒ$#uρ |Myϑ ÷èÏΡ «!$# öΝ ä3 ø‹ n=tæ øŒÎ) ÷ΛäΖä. 

[ !#y‰ôã r& y# ©9r' sù t÷ t/ öΝ ä3 Î/θ è=è% Λäóst7 ô¹ r' sù ÿÏµ ÏFuΚ ÷èÏΖÎ/ 

$ZΡ≡uθ ÷z Î) ÷ΛäΖä. uρ 4’n? tã $xÿx© ;ο t� øÿãm zÏiΒ Í‘$̈Ζ9$# 

Ν ä. x‹s)Ρr' sù $pκ÷]ÏiΒ 3 y7Ï9≡x‹x. ßÎi t6 ãƒ ª!$# öΝ ä3 s9 Ïµ ÏG≈ tƒ#u 

÷/ ä3 ª=yès9 tβρß‰tG öκsE ∩⊇⊃⊂∪ ä3 tFø9uρ öΝ ä3Ψ ÏiΒ ×π ¨Βé& 
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tβθ ãã ô‰tƒ ’n<Î) Î�ö�sƒø:$# tβρã� ãΒù' tƒ uρ Å∃ρã� ÷èpRùQ$$Î/ 

tβ öθ yγ÷Ζtƒ uρ Çtã Ì�s3Ψ ßϑ ø9$# 4 y7Í× ¯≈ s9'ρé&uρ ãΝ èδ 

šχθ ßsÎ=øÿßϑ ø9$# ∩⊇⊃⊆∪   Ÿωuρ (#θ çΡθ ä3 s? t Ï%©!$% x. 

(#θ è%§� xÿs? (#θ àÿn=tF÷z $#uρ .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ æΛèεu !% ỳ 

àM≈ oΨ Éi� t6 ø9$# 4 y7Í× ¯≈ s9'ρé&uρ öΝ çλm; ë>#x‹tã ÒΟŠÏà tã ∩⊇⊃∈∪ 

tΠöθ tƒ �Ù u‹ ö;s? ×νθã_ãρ –Šuθ ó¡ n@uρ ×νθ ã_ãρ 4 $̈Βr' sù t Ï% ©!$# 

ôN̈Šuθ ó™$# öΝ ßγèδθ ã_ãρ Λänö� xÿx. r& y‰÷èt/ öΝ ä3 ÏΨ≈ yϑƒ Î) 

  )106 – 103عمران آل( 〉!...؟)
ق زدگـی  «در ایـن آیـات، دوران    هــاي و دشـمنی » تفـرّ

هـا و  هـا و جماعـت  ي گـروه پیش از اسالم را کـه بـر همـه     
ي مـرگ گـسترده و مـردم را تـا             ها و کـشورها، سـایه     قبیله

ــگ  ــایی در آتـــش جنـ ــقوط نهـ ــاه سـ ــب پرتگـ ــا و لـ هـ
ــشانیده  ــشتارهاي وحــشیانه ک ــسلمانان، ک ــاد م ــه ی ــود، ب  ب

شـود کـه بـه خـاطر        شود؛ و به آنـان توصـیه مـی        آورده می 
حفــظ ســعادتی کــه انقــالب اســالمی، بــه آنــان بخــشیده، 

ــالم   ــن اس ــور دی ــول مح ــه در ح ــوند و از  1هم ــع ش ، جم
ــد   ــف بپرهیزن ــذاهب مختل ــروي م ق و پی ــرّ ــس از ... تف و پ

شـود کـه گـروه باشـند تـا دوام      کـه دسـتور داده مـی   آن آن
ت را تـضمین کننـد،       شـود کـه    هـشدار داده مـی     سعادت ام :

                                                
را که به معنی دین و پیمان الهی » حبل اهللا« غالباً تعبیر استعاري - 1

که ترجمه کلمه به کلمه در کنند، در حالیترجمه می! ، به ریسماناست
وانگهی، اگر هم معادل عین کلمه حبل را . تعبیرات استعاري غلط است

درست نیست، زیرا ریسمان » ریسمان«در فارسی بگیریم، باز کلمه 
توانیم متوجه شویم که کار تر از حبل است و در اینجا میباریک
چه اندازه ) هاي گوناگون وجود دارد  که نمونه(هاي قرآن ترجمه

  !   نادرست است
ل : که  این مطلب اشاره است به این-2 در روز حساب، مسئولیت او

اند؛ و متوجه رهبران است که چگونه مردم را راهنمائی و توجیه کرده
چه از آنرسد که مسئوولیت خود را با توجه به بعد نوبت به پیروان می

است که اند طبق این اصل، بدیهیاند، چگونه ادا کردهن دریافتهپیامبرا
پیامبران هستند که دیگر رهبران دینی باید » شهداء«یا » اشهاد«اولین 

در قرآن در چند جا بحث شده که بازخواست از (پیروان آنان باشند 
پس در این رابطه، هر امتی با نسبتی ) پیامبران پیش از دیگران است

مبرش دارد، مورد بازخواست است و قرآن در این آیه اعالم که به پیا
ها و مذاهب، در روز حساب با تو نسبتی سازندگان فرقه: کند که می

  .ندارند
  

ــت هــا را پــیش گیــریم  کــه پــس از هــدایت مبــادا راه آن ام
فرقـه  فرقـه «کـه     فرقه شدند؛ و بعد بـه دلیـل ایـن         الهی، فرقه 

ــوان » شــدن ــه عن ــدن«ب و از راه خــدا منحــرف » کفــر ورزی

مردمـانی  «شـود، فرقـه گـران، بـه عنـوان           شدن شناخته مـی   
در جــایی ...! شــوندبــه عــذاب شــدید، تهدیــد مــی» روســیاه

ـت       دیگر، نبودن رابطه مـا     حـضرت رسـول، بـا      : بـین رهبـر ام
  : شودگرایان، و با این عبارت ـ کوبنده بیان میفرقه

¨β Î)  t Ï% ©!$# (#θ è%§� sù öΝ åκs]ƒ ÏŠ (#θ çΡ% x. uρ $Yèu‹ Ï© |Mó¡ ©9 

öΝ åκ÷]ÏΒ ’Îû > óx« 4 !$yϑ ¯ΡÎ) öΝ èδ á� øΒr& ’n<Î) «!$# §Ν èO Ν åκã♦Îm6 t⊥ãƒ 

$oÿÏ3 (#θ çΡ% x. tβθ è=yèøÿtƒ 〈 ) 159 –األنعام(  

هــا و مــذاهب آنهــا کــه دیــن خــود را، بــه فرقــه : یعنــی
ــو از    ــوردي، ت ــی، و در هــیچ م ــد، از هــیچ جهت تقــسیم کردن

، و بـا تــو،  )خطـاب بـه حــضرت رسـول اسـت    (آنـان نیـستی   
 و 2کــه حــساب کــار آنــان بــا خداســت اي ندارنــد، بــلرابطــه

ــاره  ــان را در ب ــد آن ــه خداون ــاري ک ــیي ک ــد  م در روز (کردن
  !   آگاه خواهد ساخت ) حساب

کـه علّـت انحـراف      در سوره روم، پـس از اشـاره بـه ایـن           
ـت از هـواي نفـس بـه جـاي دیـن الهـی                 ستم پیشگان، تبعی-

ــتقامت و پایـــداري در پیـــروي همـــه   ــتور اسـ اســـت، دسـ
دهـد بـه مـسلمانان      دهد، و بعـد، تـذکر مـی       ي دین می    جانبه
  : که 

Ÿω…  (#θ çΡθ ä3 s? š∅ÏΒ t Å2Î�ô³ ßϑ ø9$# : zÏΒ 

š Ï% ©!$# (#θ è%§� sù öΝ ßγuΖƒ ÏŠ (#θ çΡ% Ÿ2uρ $Yèu‹ Ï© ( ‘≅ä. 

¥> ÷“ Ïm $yϑ Î/ öΝ Íκö‰ y‰s9 tβθ ãmÌ� sù 〈 )32 و 31-روم(  
  

ــه      (...  ــود را ب ــن خ ــه دی ــا ک ــید، آنه ــشرکان نباش از م
گـروه  ها در آوردنـد و خـود نیـز گـروه          ها و فرقه  صورت شاخه 

                                                
    

 
  

شـود کـه    االمر موجـب مـی    اجتماع اولی 
آراء مختلـف عرضــه شـوند، و بــا بررســی   

تـرین آنهـا    ي آنها، بهتـرین و منطبـق        ادله
 .با موازین اصلی، به امت اعالم شود
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هب خـود راضـی و خُرسـند        شدند، و هـر گروهـی، بـه مـذ         
  !داند را بهتر می است و آن

  
، بــه عنــوان  »دیــن«چــرا ســاختن مــذاهب از   

  !به حساب آمده؟» شرك«
ت اصلی  براي یافتن جواب درست، باید متوجه ماهی

را بتوانیم به هاي جلی و خفی آن باشیم، تا رنگ» شرك«
ي  ترین خصلت مشخصه بزرگ. آسانی، شناسایی کنیم

در ضمیر یا در عمل، نسبت به غیر «: ت کهشرك، این اس
خدا، موضعی بگیریم ـ چه عمده و چه جزیی ـ که باید فقط 

براي غیرخدا، صفتی «: که یا این1.کنیم» در برابر خدا اتّخاذ
که این خود، نوع ( » قایل باشیم که خاص خداوند است

دیگر شرك یعنی نسبت دادن وصف مخلوق به خالق را نیز، 
تشریح و قانونگزاري، از صفات خاص !)  یدك می کشد

ـ جز  در برابر خداوند است؛ و ما ـ به عنوان مسلمان 
قید و  خداوند اجازه نداریم که موضع اطاعت و قبول بی

خدا ـ هر  که اطاعت ما نسبت به غیر  بل2شرط، اتخاذ کنیم؛
در . کس که باشد ـ منوط به موافقت با اراده خدا است

، این »إن الحکم اال هللا«عباراتی از قبیل قرآن، بارها با 
هاي سقوط  ي مهم، که درطول تاریخ، یکی ازپرتگاه مسأله

ت در چاه حقارت بار شرك بوده، توضیح داده شدهبشری .
اش، عبادت نسبت به غیرخدا بزرگترین معنی عینی و عملی

قید و شرط ، و بدون تحقیق در مورد همین اطاعت بی
حتی درمورد . باشدي خدا می دن با ارادهمنطبق بودن یا نبو

مسایل تشریعی، و نیز در شرایط بحرانی برخورد جامعه 
توحیدي با جوامع شرك، بارها در قرآن به شخص پیامبر 

باشد؛ و بارها » حکم خدا«منتظر: هم دستور داده شده که
مبادا، از فرمان خدا منحرف شوي، و به : دستورداده شده که
 به ن و منافقان ثروتمند وزوردار، تنخاطر رضاي کافرا

یعنی خود پیامبر نیز مکلّف است که ! بدهی» سازشکاري«
                                                

  
ازبزرگترین واساسی ترین مسایلی هستند که « عبادت و استعانت    -2

، »توحیدي است یا شرك آلود: کهدر محورآنها ، روابط انسان، و این
به این دلیل است که دربرنامه آموزش مهم واساسی . شودشن میرو

وایاك نعبد «: ما، یعنی سوره فاتحه، این دو موضوع با این قاطعیت
براي روشن شدن مسأله، به آیا ت . بیان شده است» وایاك نستعین

 مراجعه فرمایید، و به بسیاري آیات دیگر که 72 ازسوره جن 25 -18
  .ثال آن بحث می کنداز عبادت، دعا و ام

 

و ... فقط از فرمان و حکم خدا پیروي کند و نه هیچی دیگر
خدا، بارها در عبارتی از این قبیل کوبنده و  قبول احکامِ غیر

  :برانگیزاننده شعور و آگاهی، آمده که 
  ...÷Πr& óΟßγ s9 (#àσ ¯≈ Ÿ2u� à° (#θããu� Ÿ° Οßγ s9 

zÏiΒ ÉÏe$!$# $tΒ öΝs9 .βsŒ ù'tƒ ÏµÎ/ ª!$# 3〉!؟   
در مورد ارزش اجتهاد مجتهدان و ضرورت مقلدان از آنان 
در حال نبودن شورا قضاوت عجوالنه نشود که این مطالب به 

  يکه، در آیهو راز این. شودزودي توضیح داده می

 Ÿωuρ (#θ çΡθ ä3 s? š∅ÏΒ t Å2Î�ô³ ßϑ ø9$# : zÏΒ 

š Ï% ©!$# (#θ è%§� sù öΝ ßγuΖƒ ÏŠ (#θ çΡ% Ÿ2uρ $Yèu‹ Ï© 〈 ...ـ و 
  . 42نیز در آیاتی دیگرـ

ها، به ساختن مذاهب از دین، و تقسیم شدن به فرقه
وصف خاص : عنوان شرك، به حساب آمده، همین است که

همین . شویمالجمله، براي غیرخداوند، قایل می خداوند را، فی
-در بعضی از احکام، در برابر غیرخدا، موضعی می: است که

هر : همین است که. گیریم، که تنها باید در برابر خدا بگیریم
فرض (خدا  اي است از احکام خدا، و آراء غیرمذهب، مجموعه

ها هم در این آراء دخالت نداشته حتّی، هوي وهوس: کنیم که
اي مجموعهو بنابر این، تبعیت از هر مذهب ـ که ) ... باشند

است از حکم خدا و غیر خداـ مشتمل بر تبعیت از غیر خدا 
ترین صورت شرك و کفر،عبارت است اگر کامل«و ... شودمی

از پذیرفتن و اطاعت نسبت به یک دیانت یا یک مکتب، که 
خدا باشد، تبعیت از برنامه و  ي آن، از طرف غیرمجموعه

د، صورتی خدا باش مذهبی که قسمتی ازآن، از طرف غیر
  .»کامل از شرك است غیر

  
  
  

                                                
کسانی که در تشریع، (دارند » هائیشریک«که، آنان یا این: ...   یعنی-3

که بعضی از احکام دین را براي ) عمالً انباز و شریک خدا به حساب آیند
؟ در این زمینه، !اند، که خدا به آن اجازه نداده استآنان تشریع کرده

که روي نوار » انقالب فرهنگی «یا» توحید«اي داریم با عنوان سخنرانی
هاي یا به جزوه(توانید به آنها براي روشن شدن مطلب می. اندضبط شده

  ).، مراجعه فرمایید)آینده در این مقوله
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 دگیـقرآن و زن

  ريــی و اکثــنقدي بر دین اقل
  2 قسمت –عبدالکریم سروش 

  
ممکـن اسـت اجـراي      «: کنـد   دکتر سروش اضـافه مـی     

ــت      ــر از کفای ــزوم غی ــی ل ــود ول ــی ش ــم الزم تلق آن حک
پر واضـح اسـت کـه لـزوم غیـر از کفایـت اسـت و             » .است
ــان ــاالتر   چن ــی ب ــت حت ــه گذش ــه   ک ــه ب ــا توج ــن ب از ای

ي لـزوم     تـوانیم مـسئله   اجتهادات دانشمندان اسـالمی، مـی     
ــدانیم،    ولــی بــیم آن 1را هــم در شــرایط حاضــر منتفــی ب

بــر ســر » ممکــن اســت«رود کــه آوردن قیــد امکــان  مــی
جملــه، از ســوي دکتــر ســروش بــه ایــن معنــی باشــد کــه 
احتمال این امر نیز وجـود دارد کـه هـیچ وقـت ایـن حکـم                 

در ایــن صــورت در برابــر نــص قــاطع و      . باشــدالزم ن
زیـرا یـک مـسلمان قرآنـی        . گیـریم   ابهام قرآن قرار مـی      بی

باید باور داشته باشـد کـه در صـورت آمـاده شـدن شـرایط                
ــرا  ــراز صــالحیت اج ــراي   و اح ــانون و اج ــن ق ــدگان ای کنن

ــم  ــالمی ه ــوانین اس ــایر ق ــا   س ــب ب ــا آن و متناس ــان ب زم
ــانونی بهتــر از ایــن   ــدارد شــرایط، هــیچ ق ــانون امکــان ن ق

ــوانین جزایــی کــه  . وجــود داشــته باشــد شــرایط اجــراي ق
اشــکال اســت و در دکتـر بــه آن پرداختــه بــه نظـر مــا بــی  
  . مورد قوانین جزایی اسالم هم صادق است

در ایـن  «: دکتر سـروش در ادامـه بحـث افـزوده اسـت          
صورت مجـازات را بایـد حـداقل کـاري بـدانیم کـه بـراي                

ــشگیري از دزدي الز ــتپی ــک  » .م اس ــه را ی ــر، جامع دکت
               ارگان ایستا فـرض کـرده زیـرا جامعـه در حـاالت مختلـف

گیـرد و در هـر وضـعیت        هاي مختلف به خـود مـی      وضعیت
اگــر جامعــه در مراحــل . طلبــدقــوانین خــاص خــود را مــی

ــم    ــار ه ــداقل ک ــازات دزد ح ــرار دارد، مج ــوت ق ــه دع اولی
شــود ولــی اگــر بــراي پیــشگیري از دزدي محــسوب نمــی

ــت و  در ــه شــده اســت، هیب ــه، دعــوت دینــی پذیرفت  جامع
هیمنه ایـن قـانون دینـی و دیگـر قـوانین بـه حـدي زیـاد                  

ــان شــدید اســت کــه ي دزدي آن اســت و قــبح مــسئله چن
کس اگـر بـه درون وجـدان خـود مراجعـه کنـد حاضـر            هیچ

ــرار دهــد  ــه . نیــست خــود را در معــرض تنفــر مــردم ق البت
ــم جــاي خــود دار  ــاطنی ه ــانون ب ــیس و ق ــه پل ــه گفت د ک

                                                
ــافی   - 1 ــست ک ــی کــار آســانی نی ــدود آن هــم قرآن    انکــار ح

 خ .ب. ندانستن آن غیر از الزم ندانستن آن است

» أالیمان الـصادق زاجـر الیعـصی وسـلطان الیرشـی          «شده  
شناســان اگــر هنجــاري در جامعــه شــدید و  بــه قــول جامعــه

 را خواهنــد محکـم باشـد کمتـر افــرادي جـرأت شکـستن آن     
  .داشت

ي واقعــاً دینــدار، تنفــر از گنــاه و بــدي در حــد در جامعــه
ل هـاي درونـی در جامعـه تبـدی          باشـد و ایـن نفـرت      اعلی می 

تــرین عامــل بــه یــک هنجــار قــوي خواهــد شــد کــه مهــم 
ــم    ــانون ه ــی اســت و ق ــزرگ و علن ــشگیري از گناهــان ب پی

شــود؛ امــا بـراي محافظــت از ایــن هنجارهــا وارد عمــل مــی 
در مورد احکام طهـارت در آیـات و احادیـث بـه طـور مطلـق             

ــر شــده    ــارت ام ــه طه ــان«ب ــه مــن االیم ــدیث، » النظاف ح
خواهـد تـا شـما را پـاکیزه         مـی ( 6/مائـده   » یرید لیطهـرکم  «

و پاکیزگــان را  (222/بقــره» یحــب المتطهــرین «) بــدارد
ــوارد   ) دوســت دارد ــه م ــشده و ب ــا ن ــات اکتف ــه کلی ســپس ب

لـذا پـاکی و طهـارت و نظافـت     . خاصی هم امـر شـده اسـت     
کــالً مطلــوب شــارع اســت و وصــول بــه آن از هــر طریقــی 

 را اگـر مطلقـات و روح دیـن   . که ممکن باشـد ممـدوح اسـت    
ــسمی      ــوق ج ــورد حق ــریم در م ــر بگی ــسک «در نظ ان لنف

ــاً  ــک حق ــت   » علی ــد گف ــوابط بای ــول و ض ــر اص در : و دیگ
ــات و اصــول مربــوط بــه طهــارت احکــام دیــن  زمینــه ي کلی

اکثـري اسـت آري، در جزئیـات و مــوارد و مـصادیق بـه حــد      
الزم بسنده شده اسـت کـه تـوان فـردي و شـرایط متفـاوت                

ــین ــدگی دو ضــابطه تعی ــأمین بهداشــت و  کن زن ــراي ت ــده ب ن
سـپس آقــاي دکتـر ســروش   . نظـارت فـرد و جامعــه هـستند   

ــه  ــد و معاضــدت نظری ــراي تأیی ــه ب ي خــویش، ي پــیش گفت
سخن را به جانـب نمـاز واجـب و مـستحب و روزه واجـب و                  
ــه    ــت ک ــشانده اس ــستحب ک ــب و م ــاق واج ــستحب و انف م
ــودن    ــري ب ــی و اکث ــورد اقلّ ــات وي در م ــد نظری ــراي تأیی ب

زیـرا در ایـن مـوارد شـارع، خـود، حـد و         . سبت نـدارد  دین منا 
ــه   ــراي برنام ــت و راه را ب ــرده اس ــین ک ــا را تعی ــزمرزه   يری
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و هرگـز  (هاي بشري و دخالـت عقـل گرچـه نبـسته اسـت         
چـوب کـار و میـدان فعالیـت را        ولـی چهـار   ) بنـدد هم نمـی  

ــر      ــدعاي دکت ــی م ــت ول ــوده اس ــد نم ــد و قانونمن تحدی
ــ  ــاز ب ــه دســت نی ــن دراز ســروش آن اســت ک ه ســوي دی

هـاي پیـشگیري از جـرم و نظافـت و حـل             کردن در زمینـه   
 و  1اساسـاً ولـو از طریـق اجتهـاد          ... مشکالت اقتـصادي و     

باشـد  ي عمـل، کـاري عبـث مـی     چوب و حـوزه    تعیین چهار 
ــل ــدي در     و ب ــري ج ــی و نظ ــشکالت عمل ــا در م ــه م ک

دکتـر سـروش متـدینین را در برابـر          . جامعه ما شـده اسـت     

دیـن، دنیـوي    ) 1: دهـد سـاز قـرار مـی       نوشتدو پرسش سر  
ــض اســت ) 2اســت،  ــروي مح ــن، اخ ــی. دی ــر م ــد اگ گوی

                                                
ام و قـــوانین و  دکتـــر ســـروش معتقـــد اســـت کـــه احکـــ- 1
هاي اقلـی از جانـب دیـن اسـت و بقیـه آن کـه اکثـري اسـت                    توصیه

هـاي اهـل حـل و عقـد      کار عرف، دیـن، اجتهـاد و اجمـاع و کوشـش         
امـا هـم اکنـون در کـشورهاي     . نظـران و متخصـصان اسـت      و صاحب 

ــته     ــانونگزاري و رش ــاد ق ــل و نه ــس و محف ــا مجل ــالمی دهه ي  اس
و فقیــه و مجتهــد دارتــد بــه قانونگــذاري برپاســت و هــزاران مفتــی 

اصــوالً . افزاینــد حجــم احکــام و مــواد و قواعــد دینــی ـ دنیــوي مــی  
حوادث واقعه بیشتر اسـت یـا ثابتـان و مـسلمات اولیـه؟ معلـوم اسـت            

کــه  القیامــه جریــان دارد صــدها بــل کــه حــوادث واقعــه کــه تــا یــوم 
  . هزارها برابر بیش از ثاقبات و مسلمات کتاب و سنت است

 نظرگـاه مؤلـف محتـرم ایـن مقالـه بـا جنـاب دکتـر           فرق اساسی 
ي شـئون اجتمـاعی    انـد کـه همـه    سروش این است که ایـشان بـر آن    

. توانــد داشـته باشــد و حتـی فــردي  یـا در دیــن حکمـی دارد یــا مـی    
توانـد  گوید در دیـن حـداقل هـست، و حـداکثر  مـی            دکتر سروش می  

ــا بــه هــر حــال کوشــش  عرصــه هــاي  ي سکوالریــسم یــا اجتهــاد ی
اگـر دیـن در عـصر نبـوي حـداکثر را بیـان کـرده بـود             . انسانی باشـد  

جا براي ائمه کمتـر بـاز بـود؛ و اگـر بـا کوشـش حـضرات معـصومین          
حــداکثر مــشکالت و مــسائل طــرح و حــل شــده بــود پــس ایــن ) ع(

 قـرن در پـی پـر کـردن کـدام      11-10اجتهاد و عرف در عـرض ایـن      
  خالء بوده اند؟ ب ـ خ 

دنیوي است اقلی است و اگـر اخـروي اسـت پـس اصـالً بـه                 
گیرنـد  از هـر دو طریـق نتیجـه مـی      . پـردازد امور دنیایی نمـی   

. که در حـل مـشکالت اجتمـاعی بایـد عقالیـی عمـل کنـیم         
بنـدي افراطـی    یمهـا نخـست بایـد تقـس       در برابر این پرسـش    

و تفریطــی ایــشان را تعــدیل کنــیم در مرحلــه بعــد در صــدد 
جـویی بـرآئیم کـه آیـا بایـد روش عقالیـی هـم داشـته                   چاره

  باشین یا خیر؟ 
تقریبـاً در ایـن زمینـه اتفــاق نظـر وجـود دارد کـه ادیــان       
جنبه دنیوي هم دارند به ویـژه کـه دیـن اسـالم هـم دنیـوي            

بـه عبـارتی    ) بـراي فـرد    (و هـم اخـروي    ) به سود خلق  (است  
کـه تقـسیم اعمـال      دیگـر ایـن   . انـد توأمـان » دین و انـسان   «

ــشان      ــول ای ــه ق ــادات و ب ــر عب ــادات و غی ــه عب ــسانی ب ان
کـه انـسانی کـه        نمایـد بـل   عبادات محضه چندان دقیق نمـی     

مسلمان است و تـسلیم فرمـان خـدا، تمـام اعمـالش بایـد در         
ي  کلیــهجهـت رضـاي خـدا و بـه دسـتور او باشـد و عبـادت        

فتـه  بـه همـان لفـظ  کـه گ         . گیـرد اعمال انسان را در بر مـی      
روزه بـر شـما      (183/قـره   ب» کتب علـیکم الـصیام    «. شودمی

کتـب  «. شـود   به همان لفـظ نیـز گفتـه مـی         ) مقرر شده است  
بهتـر  ) جهـاد بـر آن مقـرر گـشت         (77/نـساء   » علیکم القتال 

آن است دکتر سـروش تنهـا بـه نظریـات و تقـسیم بنـدهاي               
ــوي  علمــ ــدلول قرآنــی و لغ ــه م ــه نکــرده، ب اي پیــشین تکی

شناسـان   کلمات هم که در قـرون اخیـر مـورد عنایـت اسـالم           
است بیاندیـشند تـا نظریـاتی کـه بـر اسـاس روش و مـشی                 

گـردد مخـدوش اربـاب نظـر امـروزي نگـردد؛            قُدما ابتناء می  
هکذا در مـورد فقـه کـه در بیـان ایـشان بـه معنـی خـاص و          

 اســت تجدیـد نظــر کننـد و فقــه را   نـاظر بـه اعمــال جـوارح   
امـا  . طبق لغت و قـرآن بـه درك و فهـم دیـن تعمـیم دهنـد            

ــن ــن کــه در هــیچ ســطحی از دیــن  در ای ورزي  شناســی و دی
ــه    ــیم ســخن ب ــزول و معطــل کن ــل خــویش را مع ــد عق نبای
ــاد و   ــد خودبنی قاعــده و صــوابی اســت منتهــی عقــل مــا بای

 دینـی راه  کـه در پرتـو وحـی و فـرامین     خودکام باشد یـا ایـن     
  » من استقل بعقله فقد ضل«به سالمت بسپارد؟ 

کـشیدن احکـام ثـانوي را هـم بـراي           دکتر سروش پـیش   
پــسندد و معتقــد اســت ایــن حــل مــشکالت اجتمــاعی نمــی

ریـزي، فقـه را نیـز    روش عالوه بـر نـاموفق بـودن در برنامـه          
شناسـی عقالیـی و بـشري خواهـد     تبدیل بـه یـک مـصلحت    

کـه دیـن و فقـه تبـدیل بـه یـک        ایـن نگرانی ایـشان از     . کرد
ابزار دولتی و دنیـایی گردنـد بـه جاسـت ولـی چـون ایـشان                 
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بــا ذکــر ایــن نمونــه در صــدد آن اســت کــه کــل موضــع  
ــشکالت « ــاد در حــل م ــارآیی اجته ــد آن » ک ــادي کن را نق

هم نه تنها اجتهاد مـصطلح یعنـی اجتهـاد در چهـار چـوب               
 مـذهب   مقیـد بـه     کـه اجتهـاد آزاد و غیـر         مذاهب موجود بل  

منظرگـاه کلـی ایـشان بـه نظـر         . کنـد خاصی را هم نقد می    
  . 1رسد که حجت موجهی نداشته باشدمی

کـه گفتـیم     امـا آن  «: گویـد دکتر سـروش در ادامـه مـی       
اي، منظـور فقـه واقعـی    فقه غنـاي حکمـی دارد نـه برنامـه     

ــاي      ــه غن ــود ک ــه موج ــت و إال فق ــوت اس ــام ثب و در مق
ــسیار  ــوارد ب ــدارد و در م ــه حکــمحکمــی هــم ن هــاي  ي ب

  »  .رسدمی) و نادرست(ظنی 
-اي کاش دکتـر سـروش ایـن موضـوع را بیـشتر مـی              

دادنـد کـه چـرا فقـه موجـود غنـاي            شکافتند و نـشان مـی     
ــاي حکمــی دارد   ــدارد و چگونــه فقــه واقعــی غن حکمــی ن
ــث      ــن بح ــوع ای ــورت وق ــوي در ص ــال ق ــه احتم ــرا ب زی

ــی  ــوم م ــه معل ــالم    عالمان ــی اس ــد فقه ــه قواع ــد ک گردی
ــم ــد آن را از   محک ــددین بتوانن ــه متج ــستند ک ــر از آن ه ت

صــحنه مــسائل اجتمــاعی و مــشکالت، منــزوي و معــزول 
چنـین   کنند و بدیلی بهتـر بـراي آن جـستجو نماینـد و هـم          

گردید که هـم اهـل جمـود و هـم طرفـدار دیـن               معلوم می 
دولتــی چــه جفــایی را بــه فقــه پیــشرو و مترقــی و پویــاي 

ر دکتــر در ایــن وادي گــام زیــرا اگــ. انــداســالم روا داشــته
نهادنــد بــسیاري از فقهــاي آزادانــدیش را هــم همــراه  مــی

گوینــد یافتنــد و شــگفت اســت کــه ایــشان مــیخــود مــی
مگـر  ! کـنم مناقشه فقیهانه نمـی   

ــت    ــن و حقیق ــوهر دی ــافتن گ ی
ــرد اســت، و  احکــام آن کــاري خُ
یا در خـور شـأن یـک روشـنفکر          

  دینی نیست؟ 
ــاره ــا در بــ ــاي  امــ ي غنــ

هـا  المثـل برنامـه ریخـتن بـراي حفـظ جنگـل          فی ايبرنامه
هــاي موجــود در نظــر از واقعیــت و محیزهــاي ســبز صــرف
ــابی ــشورمان و کامی ــامیک ــا و ناک ــه در عرصــه ه ــا ک ي  ه

چـه ایـن    اجراي قوانین، نـصیب گردیـده اسـت، اگـر چنـان           
هـا و   کار توسط فقیهی خبـره در ایـن موضـوعات و دانـش            

قیهـی صـورت پـذیرد    چـون ف  یا زیر نظر و با همکـاري هـم     
                                                

 خود را فقط تک موضوعی کنید و همین نقطه  پس بهتر است نقد- 1
   خ _ب . ضعف را به نقد بکشید 

پیونـدد و لزومـاً هـم اصـرار بـر           امر ناممکنی بـه وقـوع نمـی       
ــا روش    ــایر ب ــد مغ ــاري کن ــه ک ــه فقی ــست ک ــن نی ــاي  ای ه

هـایی هـستند کـه مـشمول       ریـزي   مردمان دیگر ولـی برنامـه     
احکام ارزشی اخالقی و یـا فقیهـی خواهنـد بـود لـذا نظـارت            

ــیکن در صــورتی کــه فقیهــی بــراي حفــظ ارزش هاســت و ل
ــهبر ــت      نام ــی اس ــی و کارشناس ــر فن ــک ام ــط ی ــزي فق ری

ریــزي عقالیــی عــین دســتور دیــن اســت نــه طبــق  برنامــه
کـه طبـق احکـام اولیـه زیـرا از پیـامبر نقـل                 احکام ثانوي بل  

و » انـتم اعلـم بـا مـور دنیـاکم         «: شده است که فرمود   
از دیر بـاز دانـشمندان اسـالمی در فنـون زراعـت و صـناعت             

انـد و   نظـر کارشناسـان ارج نهـاده      بـه   ... و حرب و طبابـت و       
ــر نمــوده  ــز تعبی ــواالمر نی ــه اول ــدبعــضی، از آنهــا ب ــراي . ان ب

) ص(گونــه مــوارد اســت کــه پیــامبر اکــرم  بینــی ایــن پــیش
-فرسـتد و از او سـؤال مـی      را بـه یمـن مـی      » معاذ بن جبل  «

اگــر مــشکلی برایــت پــیش آمــد چکــار خواهیــد کــرد؟ : کنـد 
پیـامبر  . کـنم مراجعـه مـی   بـه قـرآن     : گویند  معاذ در جواب می   

کنــد بــه و اگــر در قــرآن نیافتیــد؟ عــرض مــی: فرمایــدمــی
ــه مــی  ــنمســنّت شــما مراجع ــر در ســنت مــی. ک ــد اگ فرمای

پیـامبر  .  کـنم بـه رأي خـودم اجتهـاد مـی        : گویـد نیافتید؟ می 
ــواب) ص( ــل از او را    از ج ــدند و عم ــند ش ــاذ خرس ــاي مع ه

ول، رسـول   الحمـدهللا الـذي وفّـق رسـ       «: و فرمـود  . پسندیدند
ي، فرســتاده ســپاس خــداي را کــه فرســتاده ) (روایــت(» اهللا

  .)  خدا را توفیق بخشید
دکتـر سـروش بـراي اثبــات نظریـه خـود در مـورد اقلــی       

ــه   ــه رابط ــن ب ــودن دی ــم و  ب ي عل
ــن     ــه ای ــت و ب ــه اس ــن پرداخت دی

اگـر هـم    «: نتیجه رسیده است کـه    
ــاره ــه   در پ ــاراتی ب ــات  اش اي روای
ــاره مــوارد شــده اي از ایــن قبیــل پ

. »اســت کــامالً بــالعرض اســت   
اگــر بنــا بــه فــرض دیــن در مقــام بیــان احکــام و مــسائلی «

ولـی  » انـد علمی، رسالتی هم داشته باشـد ایـن بیانـات اقلـی           
انـد کـه فرضـاً پـذیرفتیم بیانـات علمـی            دکتر روشـن نکـرده    

  باشند؛ می» حداقلی«در دین 
دق  آیا بیانـات و روایـات اشـاري و اقلـی در مقـام صـ       -1

  گیرند یا خیر؟ و صواب قرار می
ــات    -2 ــصد اثب ــه ق ــی ب ــاري و اقل ــات اش ــن بیان ــا ای  آی

ــده    ــرآن وارد ش ــی و ق ــن و وح ــت دی ــه حقانی ــد و جنب ي  ان

کشیدن احکـام ثـانوي را هـم        دکتر سروش پیش  
پسندد و معتقـد  براي حل مشکالت اجتماعی نمی   

-است این روش عالوه بر ناموفق بودن در برنامه       
شناسـی  حتریزي، فقه را نیز تبدیل به یک مـصل  

 .عقالیی و بشري خواهد کرد

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


 11 
 

  پیشگویی علمی دارند یا خیر؟ 
در این قسمت نیـز دکتـر سـروش بـا نقـل چنـد مـورد               

اندیــشان تنبــل از  از نظـرات اهــل جمــود و تحجــر و ســاده 
ــل آن ــم قبی ــه عل ــی ک ــک را م ــه  فیزی ــوان از آی ــور  ت ي ن

ــشتی   ــم ک ــا عل ــرد ی ــتخراج ک ــی اس ــازي را م ــوان از س ت
ــد      ــشاورزي را از چن ــم ک ــا عل ــت ی ــوح فراگرف ــتان ن داس

تـوان بدسـت آورد، در صـدد اسـت نظـر اصـلی               حدیث می 
الــشعاع قــرار  ي علمــاي اســالم را تحــتو عمومیــت یافتــه

تــه الب. کنــیمدهــد کــه بــه آن در ســطور آینــده اشــاره مــی
کـار دیـن تعلـیم علـوم طبیعـی      «ایـن فرمـایش دکتـر کـه     

جاسـت    کامالً درسـت اسـت، امـا مـسئله ایـن          » نبوده است 
که آیـا اشـارات علمـی و بیـان اوصـاف آسـمان و زمـین و              
ــام   ــاز و انجـ ــاران و آغـ ــانوران و ابـــر و بـ گیاهـــان و جـ
آفرینش کـه بـه ویـژه در قـرآن فـراوان هـستند در جهـت                 

ــت قــرآن و ن هــاي دینــی بــوت و ســایر آمــوزهاثبــات حقانی
شـوند یـا خیــر؟ رأي   منـدرج در قـرآن بــه کـار گرفتـه مــی    

اکثر عالمان دینی این اسـت کـه ایـن اشـارات علمـی اگـر                

ــان      ــه همگ ــستند ک ــن نی ــروري دی ــارف ض ــزء مع ــه، ج چ
سـان از آن برداشـت کننـد و درخـور فهـم همـه باشـد           یک

 ولی به مثابـه آیـاتی از آیـات خداونـد کـه نمـودار عظمـت               
خــالق و ســـایر صــفات علیـــا و اســماء حـــسناي او ـ      

شـوند و کـژي و کاسـتی    جاللـه ـ هـستند قلمـداد مـی      جل
ــشر   ــراي ب ــدارد واز آن راه هــم ب ــه آنهــا راه ن و ناراســتی ب

ــوت  ــصر نب ــاده ازع ــی  دور افت ــا م ــه ه ــوان دریچ ــه ت اي ب
  . حقانیت وحی گشود

آري حتـی بــه صــورت اشــاره و درمقــام بیــان اقلــی نیــز  
ــصد ت ــن ق ــري را   دی ــم دیگ ــیچ عل ــی و ه ــوم طبیع ــیم عل عل

-کـه اقبـال الهـوري نـشان داده و قـرن          که چنـان    نداشته بل 
ــرآن و    هــاي نخــستین اســالمی هــم شــاهد آن اســت در ق
ــک     ــی و تحری ــوم طبیع ــري عل ــه فراگی ــشویق ب ــدیث، ت ح

چـون آیتـی از آیـات         اذهان به سوي نگرش بـه طبیعـت هـم         
ــال  ــسلمانان را از خی ــده اســت و م ــد ش ــرخداون ــاي دازيپ ه

ــانی فرســایندهشــرقی و فلــسفه ي ذهــن بــه عــالم هــاي یون
تجربه و آزمـایش و مباحثـه و آزمـون وخطـا کـشانیده اسـت              

ــال   ــاي امثـ ــاب هـ ــسلمانان کتـ ــوان«و مـ ــوة الحیـ ، »حیـ
درعلــــوم ... و » التحقیــــق«و » عجائــــب المخلوقــــات«

ــه نگــارش در ــوم زمــان   مختلــف طبیعــی ب ــر عل ــد و ب  آوردن
ــز افزود ــشافاتی نی ــداکت ــزارش. ن ــس گ ــقپ ــاي ح ــدار و ه م

ناپـذیر قــرآن از آسـمان و زمــین و خلقـت و هــستی و     ابطـال 
عالم و آدم کامالً درسـت اسـت و راهـی هـم از ایـن طریـق                  

ـت وحـی گـشوده مـی        کـه  شـود، البتـه بـه شـرط آن    به حقانی
ضـوابط درسـت   ) در مـورد روایـات      (عالوه بـر اصـالت مـتن        

  . فهم متن نیز در نظر گرفته  شود
حکـم علـوم انـسانی      « : تر سـروش بـر آن اسـت کـه         دک

ــصاد و روان ــل اقت ــه مث ــال   شناســی و جامع ــم مث شناســی ه
اگـر ادیـان بـراي آمـوختن        «؛  »علوم طبیعی و فیزیـک اسـت      

این علوم آمده بودنـد چـرا در دامـن آنهـا یـک عـالم اقتـصاد         
شـناس بـه معنـی امـر، وزیـن          شـناس یـا روان    یا یک جامعـه   
ــشد  ــرورده ن ــز   آري روش د» .پ ــب هرگ ــان مطال ــن در بی ی

تعلیم علوم بـه شـیوه بـشري و بـه صـورت مـدون و مرتـب                  
بــا اســتفاده از فــصل و بــاب و فهرســت و عنــوا ن و شــروع  
از مبـداء بـه منتهــی نبـوده و نیـست؛ نــه تنهـا در موردعلــوم      
طبیعی حتی علوم عقلـی، ادبـی، شـرعی هـم؛ پـس درمـورد                

اسـت و   علوم انسانی بـه معنـاي امـروزین نیـز حکـم همـان               
شــان در ایــن قــرن  مـسلمانان فرهیختــه خاصــتاً روشـنفکران  

اخیر به حق توجـه جـدي بـه مبـانی علـوم انـسانی معطـوف                 
اند زیرا اگر دین بـا علـوم طبیعـی بـه تعـارض افتـد بـه         داشته

ــزاره   ــه آن گ ــرطی ک ــیه     ش ــد فرض ــی از ح ــوم طبیع ي عل
هـایی    گذشته و به قـانون علمـی مبـدل شـده باشـد، بخـش              

انــد اشــاري و عرضــی کتــر بــه درســتی گفتــهاز دیــن کــه د
-امـا اگـر آمـوزه     . گیرنـد   هستند در معـرض ابطـال قـرار مـی         

هاي علوم انـسانی کـه هرگـز بـه درجـه قـانون علمـی هـم                  
انــد و بــا هــم اخــتالف و تــضاد نیــز دارنــد بــا دیــن نرســیده
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شـود  هـاي دیـن متزلـزل مـی       معارض شوند، اساس و پایـه     
م بـا علـوم اجتمـاعی و        و حقیقتاً دین بـه ویـژه دیـن اسـال          

ــار   روان ــشتر دچ ــسانی بی ــوم ان ــه طــورکلی عل شناســی و ب
  . چالش و درگیري است

چه گفتـه شـده وحـی الهـی کـه بـر پیـامبر نـازل          چنان
دانـد ودانـشمندان هـم    شده، بنا بـه حکمتـی کـه خـدا مـی       

انـد، چنـین تـدوین شـده        در سر این مـسأله مطـالبی گفتـه        
ي در بیـان مطالـب   ي مـأنوس و معهـود بـشر     که بـا شـیوه    

ــصطلح       ــوم م ــی از عل ــیچ علم ــن ه ــابر ای ــرق دارد، بن ف
شناسـی چـه    اسالمی و غیره چـه علـم فقـه چـه علـم روان      

ــث    ــرآن و احادی ــدون در ق ــه صــورت م ــک را ب ــم فیزی عل
یــابی ولــی بــه شــیوه اســتنباط و اجتهــاد و اســتنتاج،  نمــی

هـا در نظـر شـارع    بسته به اهمیت هـر یـک از ایـن دانـش           
ــرا  ــی چ ــرا؟ ول ــب  چ ــسلمانان  موج ــتنباط  م ــاد و اس  اجته

ــل دارد    ــده؟ دلی ــوم نگردی ــن عل ــدایش ای ــاد . پی اوالً اجته
ــه   ــن زمین ــسلمانان در ای ــان   م ــست چن ــم نی ــا ک چــه ه

تـوان بـا   الـنفس را مـی  هاي اخـالق و تـصوف و علـم     کتاب
  احکـام «هـاي     یـا کتـاب   . شناسی امـروز مقایـسه کـرد      روان

ــسلطانیه ــله«و » ال ــه فاض ــه طــور» مدین ــت و ب کلی حکم
توان بـا علـوم سیاسـی در مقـام مقایـسه قـرار              عملی را می  

شناســی یــا  هــاي تــاریخ را بــا جامعــه    یــا کتــاب . داد
. هــاي فقــه را بــا حقــوق عــصر بــه موازنــه گذاشــت کتــاب

ــاً آن ــسانی   ثانی ــوم ان ــروزي را از عل ــسانی ام ــوم ان ــه عل چ
سـازد و بـه تفکیـک و تـشعب و تنظـیم          دیروز متمـایز مـی    

اســـت امکـــان گـــسترش کنـــونی رســـانده و ترتیـــب و 
ــه ــرداريآزمــایش و نمون ــک آالت و   ب ــه کم هــاي مکــرر ب

ــر      ــی و دیگ ــوم ریاض ــاربرد عل ــی و ک ــنعتی و فن ادوات ص
ــش  ــه در آن دان ــوم پای ــوم  عل ــه عل ــت؛ و اینهاســت ک هاس

اگـر  ( هـاي درجـه بـاال       انسانی را از حد نظریه بـه واقعیـت        
نـه از حیـث     ارتقـاء داده اسـت و گر      ) نه درحد صـد در صـد      

ــوزش  ــري آم ــل و    نظ ــا دخ ــژه ب ــه وی ــان و ب ــاي یونانی ه
ــر روي آن    ــسلمین ب ــه م ــشی ک ــزایش و کاه ــصرف واف ت

ــت   ــوده اس ــی ب ــسیار غن ــد ب ــام دادن ــان. انج ــه ذوق چن چ
ــر     ــد کمت ــشتر نباش ــر بی ــرین اگ ــشتیبان از معاص ــري پ هن

  . نیست
-تعـارض پـاره   « : گویـد کتر در پایان ایـن فـصل مـی        د

هــاي دینــی، خــود وم بــا آمــوزههــاي ایــن علــاي از آمــوزه

ــای  ــر تب ــه اشــتقاق یکــی از  گــواه دیگــري اســت ب ن آنهــا، ن
  ».دیگري

کـرد کـه بـراي رفـع ایـن          اولًا اي کاش دکتر معلـوم مـی       
زیـرا پــیش از  . انــداي اندیـشیده تعارضـات، ایــشان چـه چــاره  

ي روشـنفکران دینـی اسـت کـه در برخـی علـوم            همه وظیفه 
  .   ها بپردازندتعارضعصري ممارست دارند به رفع این 

ــاره ــا اي از آمــوزهوانگهــی تعــارض پ هــاي ایــن علــوم ب
ــدم     ــاین و ع ــر تب ــت ب ــود دالل ــودي خ ــه خ ــی ب ــوم دین عل

ــسانی و دیــن از هــم نمــی  ــوم ان ــسا اشــتقاق عل ــد چــه ب کن
ــن      ــتن دی ــران از م ــر و دیگ ــراف دکت ــه اعت ــه ب ــومی ک عل

تـرین  اند چون فقه و عرفـان و کـالم، ولـی بـا سـاده         برخاسته
 هــاي دینـی معارضــند؛ اهـل انــصاف و  تــرین آمـوزه بنیـانی و 

  .انددانند و بیان کردهتحقیق به روشنی این را می
ــابع   ــا همــین من دیــروز نیاکــان مــسلمان مــا توانــستند ب
محدود دینـی یعنـی ده دوازده هـزار جملـه آیـات و روایـات،                
ایــن همــه علــوم اســالمی اعــم از بالغــت و فقــه و اصــول  

ــلوك و ح   ــم سـ ــه وعلـ ــی و   فقـ ــري و عملـ ــت نظـ کمـ
شناســی و منــاظره و خطابــه و جــدل و تــاریخ و علــم  رجــال

ــسیر و  ــوم دیگــري را  ... سیاســت و تف ــد و عل ــد بیاورن را پدی
ي علـوم اسـالمی و حـل مـشکالت دیـن         هم براي پیـشتوانه   

و دنیـاي مـسلمین ماننـد ریاضـی و علـوم طبیعـی و هندسـه        
ــل و   ــم الحی ــدن ع ... و طــب وعل ــد و تم ــان گذارن ــیم بنی ظ

هـا صـدها ملّــت در    ریـزي نماینـد کــه قـرن    اسـالمی را پایـه  
ي آن زیــستند، چــرا مــا نتــوانیم در حــال حاضــر علــوم  سـایه 

انــسانی و طبیعــی را بــا روح و نگــرش اســالمی داشــته      
  )ادامه دارد (1 . باشیم

                                                
حدیث / آیه/ کلمه/ گزاره/  اگر گذشتگان از ده الی دوازده هزار جمله- 1

دهد که چگونه از تمدنی و فرهنگی و معارفی پدید آورند این نشان می
 ب ـ خ . شوداقل، اکثر یا کثیر ساخته می
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  سنت نبوي

  رگـم
  

ــاب   ــربن الخط ــال) رض(عــن عم ــول اهللا : ق ــال رس ق
ــ) : (ص( ــنْ ذِکْ ــرواْ مِ ــذاتِأَکْثِ ســول : قُلنــا» رِ هــاِذم الَّ ــا ر ی

ذاتِ؟ قال ا هاذم اللَّ الموت«: اهللا، و م«(  
ــه از    ــن ماج ــسائی، ســنن اب ــذي، ســنن الن ســنن الترم

رســول : روایــت شــده کــه گفــت ) رض( الخطــابعمــربن
هــا یــاد ي لــذت بــسیار از قطــع کننــده: فرمــود) ص(خــدا 
ــد ــذت . کنی ــه ل ــا رســول اهللا آن چیــست ک ــیم ی ــا را گفت ه

  .مرگ است: کند؟ فرمودابود مین
  :لغات حدیث

  زیاد کنید، بیشتر کنید: أَکْثِرواْ
  یاد کردن، به خاطر آوردن: ذِکْرِ
  قطع کننده: هاِذم
ذاتِ   هاي مادي و زود گذر زندگیخوشی: الَّ

: فرمایــدمــی) الرحمــه علیــه(امــام محمــد غزالــی   
کـه مـسیر حرکـت و         شایسته و سـزاوار اسـت بـراي کـسی         

وي مــرگ، بــه تبــع آن جایگــاهش خــاك،     ســرانجام 
رفــیقش حــشراتی چـــون کــرم، همنــشین او مالئـــک     

ــؤال ــتقرارش    س ــل اس ــردار وي، مح ــال و ک ــده از اعم کنن
ــنم  درون زمــین، وعــده ــا جه گــاه وي قیامــت و بهــشت ی

جایگاه نهایی او، که بـه هـیچ چیـزي جـز مـرگ نیندیـشد                
و تمام تالش خـود را صـرف مهیـا شـدن بـراي آن نمایـد،        

اندیــشی خــود را در ایــن زمینــه بــه مــام تــدبیر و چــارهو ت
  .کار بندد

با دقـت در آیـات قـرآن و احادیـث نبـوي، بـه روشـنی         
تـرین    تـرین و محـوري      یابیم کـه یـاد مـرگ از مهـم         در می 

مباحــث مطــرح شــده در جهــت تزکیــه و پــرورش انــسان  
-ي آیـات قـرآن بـه شـیوه        به همین دلیل، عمـده    . باشدمی

ي مـرگ و اعتقـاد بـه جهـان بـاقی            هاي گونـاگونْ قـضیه    
ــاد( ــف     ) مع ــاء مختل ــه انح ــرار داده و ب ــه ق ــورد توج را م

-انــسان را بــه تــدبر در ایــن اصــل عقیــدتی تــشویق مــی 
-اي کـه در برخـی از آیـات قـرآن علـت بـی        به گونه . نماید

ها بـه خـدا و عـدم اقـرار بـه وحـدانیت وي،         اعتقادي انسان 
  .باوري به مرگ و قیامت ذکر شده استبی

  

  
óΟ ä3ßγ≈ s9Î) ×µ≈ s9Î) Ó‰ Ïn≡ uρ 4 šÏ%©!$$ sù Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ 
Íοt�Åz Fψ$$ Î/ Ν åκæ5θ è=è% ×οt�Å3Ζ •Β Ν èδuρ tβρ ç�É9 õ3tGó¡ •Β 〈  

    )22-نحل (
پروردگــار  ) کــه بایــد او را بپرســتید  (پروردگــار شــما  

ــان بــه آخــرت ندارنــد،        ــایی اســت و آنــان کــه ایم یکت
ــر   دل ــشان منک ــد (های ــوده و) مبــدأ و توحی  خویــشتن را ب

ــی  ــزرگ م ــد ب ــی (پندارن ــر از آن م ــق را  و برت ــه ح ــد ک دانن
  .)بپذیرند و خداي را پرستش کنند

کـه بـاور بـه مـرگ و زنـدگی پـس از آن، از         علیرغم ایـن  
-رود و علیــرغم اهمیــت فــوقارکــان عقیــده بــه شــمار مــی

ــاده ــن  الع ــسیاري از ای ــسان، ب ــدگی ان ــه آن در زن ي توجــه ب
  .بی توجه هستندقضیه غافل و نسبت به آن 

z>u�tIø% $#  Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 öΝßγç/$ |¡ Ïm öΝ èδuρ ’ Îû 7's#øÿxî 
tβθ àÊÌ�÷è•Β  〈)1 - انبیاء(   

ــر(ي مردمــان زمــان محاســبه ــریش  کف ) پیــشه چــون ق
از هـول و   (کـه آنـان غافـل         بدیشان نزدیـک اسـت در حـالی       

  . باشندمی) از ایمان بدان(و روي گردان ) هراس آن
ö≅ è% ¨βÎ) |N öθ yϑø9$# “ Ï%©!$# šχρ ”�Ïÿs? çµ ÷Ζ ÏΒ …çµ ¯ΡÎ*sù 

öΝ à6‹É)≈ n=ãΒ ( ¢Ο èO tβρ –Št�è? 4’ n< Î) ÉΟ Î=≈ tã É= ø‹tóø9$# Íοy‰≈ yγ¤±9$#uρ 
Ν ä3ã⁄Îm7t⊥ã‹sù $ yϑÎ/ ÷ΛäΖ ä. tβθ è=yϑ÷ès? 〈 ) 8 –جمعه (  

  

ــه از آن مــی : بگــو«  ــاً مرگــی ک ــد، ســرانجام قطع گریزی
د از آن بعـ . یابـد گـردد و شـما را در مـی     روي مـی   با شما رویا  

شـوید کـه از پنهـان و آشـکار          به سوي کسی برگردانـده مـی      
  ».گردانداید، باخبر میچه کرده آگاه است و شما را از آن

عمــران ي مبــارك آل ســوره185خداونــد متعــال در آیــه 
  :فرمایدمی

‘≅ ä.  <§ øÿtΡ èπ s)Í←!#sŒ ÏN öθ pRùQ ي همـــــــــه« 〉 ... 3 #$
  ».چشندجاندارن طعم مرگ را می

ــذا مــسل ــاد  ل مان عاقــل بایــد توجــه داشــته باشــد کــه ی
ضــروري و بـیش از حــد   مـرگ باعــث دور شـدن توجــه غیـر   

به دنیـا شـده و توجـه انـسان را بـه سـوي قیامـت و سـراي                   
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مـسلمان در حالـت سـختی و فـشار          . کنـد باقی جلـب مـی    
ــختی   ــشکالت و س ــل آن م ــرگ، تحم ــادآوري م ــا ی ــا ب ه

دانـد  شود چـون آن را موقـت و گـذرا مـی           برایش سهل می  
شـود  و در حالت رفاه و آسـایش نیـز یـاد مـرگ سـبب مـی        
لـذا  . تا درك کنـد کـه ایـن آسـایش و رفـاه موقـت اسـت                

دچـــار نـــسیان و فراموشـــی و بـــه تبـــع آن عـــصیان و  
  .شودنافرمانی نسبت به اوامر الهی نمی

مـردم  : فرمایـد مـی ) الرحمـه   علیـه (امام محمـد غزالـی      
  :نسبت به مرگ سه دسته هستند

گـاه یـاد مـرگ    کـسانی هـستند کـه هـیچ       : حریصان .1
شناسـند و   هـاي مـرگ را مـی      کننـد؛ آنـان فقـط بـدي       نمی

شــان بــر  هرگــاه بــه یــاد مــرگ بیفتنــد، نــاراحتی و تأســف
لـذا نگـرش منفـی بـه     . هـاي دنیـا اسـت    تمام شـدن لـذت    

ــر   ــرده و چه ــدا ک ــرگ پی ــن  هم ــت از آن را در ذه اي زش
  .کنندخود تصور می

-کـه بـسیار یـاد مـرگ مـی         کسانی هـستند    : تائبین .2
یــاد مــرگ باعــث زنــده شــدن خــوف و خــشیت در . کننــد

شود و به همـین علـت بـا هـر بـار یـاد مـرگ          قلب آنها می  
نماینـد و دائمـاً در ایـن فکرنـد کـه قبـل از مـرگ                 توبه می 
  .توبه کنند

کـه دائمـاً در فکـر مـرگ هـستند و              کـسانی : عارفان .3
شـان   اي حبیـب بر این باورند با رسیدن مـرگ، آنـان بـه لقـ       

 .برندرسند؛ لذا از یاد مرگ لذت میمی

ــه   ــه و تحف ــرگ را هدی ــن م ــان دی ــسیاري از بزرگ ي ب
 .دانندالهی به انسان می

ت«: فرمایــدحــسن بــصري مــی ــو م ــؤْمِنِ الْ ــه الم » تُحفَ
ــا   مــرگ بــراي مــؤمن هدیــه و تحفــه اســت چــرا کــه دنی
ــت     ــؤمن اس ــدان م ــع، زن ــن در واق ــورژزش دی ــرب آم . ح

ن« دنیا زندان مؤمن است» یا سجن المؤمنالد.  
بـراي یــاد مــرگ  هــاي گونــاگونی بزرگـان دیــن شـیوه  

ي آنهــا از جملــه. انــدي مــسلمانان نقــل کـرده عامــهبـراي  
حـــضور در قبرســـتان، تفکـــر در احـــوال اهـــل قبـــور و  

ي وضــعیت فعلـی آنهــا در قبـر بــا زمـان زنــدگی در    مقایـسه 
-و جـالل آنهـا مـی   این دنیا و یـادآوري مـال و اوالد و جـاه             

شـود تـا انـسان بـیش از پـیش بـه             این امر باعـث مـی     . باشد
ي زنـدگی یعنـی مـرگ توجـه نمـوده و           ترین حادثـه    این مهم 

  .بیشتر و بیشتر خود را مهیاي آن کند
  : آثار ذکر مرگ

ــه؛ ذکــر مــرگ باعــث مــی.الــف ــا تعجیــل در توب شــود ت
لـذا بـا    . فکر جاودانگی از ذهن و قلـب مـسلمان خـارج شـود            

نمایـد  حساس نزدیکی به مـرگ، در هـر فرصـتی سـعی مـی          ا
  .که به درگاه خدا توبه نماید

گـردد تـا مـسلمان      قناعت قلب؛ یاد مرگ سـبب مـی       . ب
در زندگی مادي نیز بـه قـدر کفـاف قناعـت نمـوده و هـم و                  

انــدوزي و کــسب مقــام و شــهرت  غــم خــود را صــرف مــال
 .ننماید
ــانع،   .پ ــب و ق ــسلمان تائ ــادت؛ م ــشاط در عب ــر ن ــر اث ب

ي دعـا و توبـه و دوري    ارتباط همیـشگی بـا خـدا بـه وسـیله          
ــادت اهللا   ــا قناعــت، در عب ــا ب ــشاط ) ج(از دنی داراي شــور و ن

وصــف ناشــدنی اســت و آثــار عبــادت در زنــدگی وي کــامالً 
 .مشهود است

ذکر این نکته ضـروري اسـت کـه یـاد مـرگ بـه معنـی                  
در اســالم حــسب آمــوزش نبــوي، . باشــدآرزوي مــرگ نمــی

ــ ــیم ــرگ نم ــدسلمان آرزوي م ــی اســالم  . نمای ــامبر گرام پی
إمــا محــسناً : ال یتمنــین أحـدکم المــوت «: فرمایــدمـی ) ص(

ــستعتب    ــه أن ی ــسیئاً فلعل ــا م ــراً؛ و إم ــزداد خی ــه أن ی » فلعل
 »رواه البخاري«

چـرا کـه    . نمایـد هیچ یـک از شـما آرزوي مـرگ را نمـی           
 اگــر اهــل نیکــی و احــسان باشــید، بــا انجــام کــار خیــر، بــر

ي قیامـت  و ایـن توشـه  (افزاییـد  اعمال نیک و خیر خـود مـی       
و اگــر اهــل گنــاه و نافرمــانی باشــید، خــود را مــورد  ) اســت

ــد  ــه کنی ــرار داده و توب ــه  . ســرزنش ق ــا توجــه ب در نهایــت ب
شـود کـه یـاد مـرگ تـأثیر بـسزایی       چه گذشت، روشن می     آن

اي کــه در زنــدگی ایــن دنیــا و ســراي آخــرت دارد بــه گونــه
ي مـسلمان گـردد،     ي روزمـره  مـرگ جزئـی از برنامـه      اگر یاد   

داراي آثــاري خیــر در زنــدگی ایــن جهــان و ســبب نجــات و 
ــالح و رســتگاري در قیامــت مــی  ــز ف شــود، و خــالف آن نی

سبب حـسرت و درمانـدگی و شـرمندگی ابـدي نـزد خداونـد             
 .خواهد شد

گریزید، سرانجام با   قطعاً مرگی که از آن می     
. یابـد و شما را در میگردد  شما رویاروي می  

-بعد از آن به سوي کـسی برگردانـده مـی          
شوید که از پنهان و آشکار آگاه است و شما          

 .گردانداید، باخبر میچه کرده را از آن

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


 15 
 

  ریمـفرهنگ نیایش در قرآن ک
  

یـانِ خطـاب    دار ب   آیات بـسیاري از قـرآن کـریم، عهـده         
بنــدگان بــه بــاري تعــالی یــا گفتگــوي قــشرهاي مختلــف 

ــا اوســت  ــردم ب ــن. م ــو و   ای ــی از گفتگ ــات، روایت ــه آی گون
هـاي    خطـاب . ي بنـدگان و خداونـد اسـت         ارتباط دو سـویه   

بنــدگان بــه خــدا در قــرآن کــه اصــطالحاً دعــا یــا نیــایش 
  :شود به اعتبار پاسخ بر سه نوع است نامیده می
یی دوسـویه یعنـی همـراه بـا پاسـخ          گاه گفتگـو  )    الف
  :است مانند

 øŒÎ) uρ tΑ$s% ÞΟ↵Ïδ≡ t�ö/ Î) Éb>u‘ ‘ÏΡÍ‘ r& y# ø‹Ÿ2 Ç‘ós è? 
4’ tA öθ yϑø9$# ( tΑ$ s% öΝ s9uρ r& ÏΒ÷σè? ( tΑ$ s% 4’ n? t/ Å3≈ s9uρ 

£ Í≥yϑôÜuŠÏj9 É<ù=s% ( tΑ$ s% õ‹ã‚ sù Zπ yèt/ ö‘ r& z ÏiΒ Î�ö� ©Ü9$# 
£ èδ÷�ÝÇ sù y7 ø‹s9Î) ¢Ο èO ö≅ yèô_ $# 4’ n? tã Èe≅ ä. 9≅ t6 y_ £ åκ÷]ÏiΒ 

#[÷“ã_ ¢Ο èO £ßγãã÷Š$# y7 oΨ� Ï?ù'tƒ $ \Š÷èy™ 4 öΝ n=÷æ$#uρ ¨βr& ©!$# 
î“ƒ Í•tã ×Λ Å3ym 〈  )260 - بقره( 

هـا    در مواردي نیز فقـط بـه اجابـت ایـن نیـایش            )    ب
  :مستقیم ـ اشاره شده است، مانند ـ مستقیم یا غیر

Éb> u‘ ó=yδ ’Í< zÏΒ t ÅsÎ=≈ ¢Á9$#  〈)100 -الصافات( 

šUθ •ƒ r&uρ  øŒÎ) 3“ yŠ$ tΡ ÿ…çµ −/ u‘ ’ ÎoΤr& zÍ_ ¡¡ tΒ •�‘Ø9$# 
|MΡr&uρ ãΝ ym ö‘r& šÏΗ¿q≡ §�9$# ∩∇⊂∪   $ uΖ ö6 yf tGó™$$ sù …çµ s9 

$ oΨ øÿt± s3sù $ tΒ Ïµ Î/  ÏΒ 9h�àÊ ( çµ≈ oΨ ÷� s?#uuρ …ã&s#÷δr& 
Ν ßγn=÷VÏΒuρ óΟ ßγyè̈Β Zπ tΗôq y‘ ôÏiΒ $ tΡÏ‰Ψ Ïã 3“ t�ò2ÏŒuρ 

tÏ‰ Î7≈ yèù=Ï9 ∩∇⊆∪ 〈 )84 و83 – االنبیاء( 

ــاب )    ج ــن خط ــز ای ــاهی نی ــدون   گ ــسکوت و ب ــا م ه
  :اند، مانند پاسخ عنوان شده

 tΑ$ s% Éb>u‘ ö�Ïÿøî$# ’ Í< ó= yδuρ ’ Í< % Z3ù=ãΒ �ω Èö t7.⊥tƒ 
7‰ tnL{ .ÏiΒ ü“ Ï‰ ÷èt/ ( y7 ¨ΡÎ) |MΡr& Ü>$ ¨δuθ ø9$#  〈  )ص-

35(  
در واقع  وت خداوند نیزالبته نباید نادیده انگاشت که سک

اند چون خداوند به  که برخی گفته نوعی پاسخ است، چنان
’ þ: بندگانش امر فرموده که ÎΤθ ãã÷Š$# ó= Éf tGó™r& ö/ä3s9 〈  

ي اوســت و معقـول نیــست کــه دعــاي   اسـتجابت وعــده 
از ایــن رو ســکوت او . مــستجابی را در قــرآن ذکــر کنــد غیــر

  .دلیل بر استجابت است
ــز اگــر مخاطــب     در مکالمــات  ــسانی نی و محــاورات ان

ــی    ــر بــی ســخنی و ب ــد حمــل ب ــار کن گــاهی ســکوت اختی
افــزون بــر ایــن، حــضور آدمــی در . پاســخی او نخواهــد شــد

هــا و نیازهــایش، اگرچــه  محــضر بزرگــی و بــازگویی کاســتی
  .ي صرف باشد نیز مغتنم خواهد بود گوینده

ها دعاهاي     از سوي دیگر، باید توجه داشت که انسان
هایی فطري دارند، یعنی به هنگام بروز  و درخواست غریزي

سختی و مشکالت به زبان فطرت از پروردگار خود حاجت 
  :خواهند طلبند و کمک می می

 #sŒÎ) uρ  ¡§tΒ z≈ |¡ΣM}$# @�àÑ $tã yŠ …çµ −/ u‘ $·7� ÏΖãΒ 
Ïµ ø‹ s9Î) §Ν èO #sŒÎ) …çµ s9§θ yz Zπ yϑ ÷èÏΡ çµ ÷ΖÏiΒ zÅ¤tΡ $tΒ tβ% x. 

(#þθ ãã ô‰tƒ Ïµ ø‹ s9Î) ÏΒ ã≅ö7 s% Ÿ≅yèy_uρ ¬! #YŠ#y‰Ρr& 
¨≅ÅÒ ã‹ Ïj9 tã Ï& Î#‹ Î7 y™ 4 ö≅è% ôì−G yϑ s? x8 Í�øÿä3 Î/ ¸ξ‹Î=s% ( 

y7̈ΡÎ) ôÏΒ É=≈ ptõ¾ r& Í‘$̈Ζ9$#  〈)8 - زمر(    
ایـــــن نیـــــاز 
فطـــري نبایـــد بـــا 
گفتگو اشـتباه شـود،     
ــري   ــرا گفتگــو ام زی
اختیــاري و انتخــابی 
اســــت  و شــــکل 
ارتقـــــا یافتـــــه و 

ي دعـــاي   بالنـــده
ــی   ــري و طبعـ فطـ

ي ایـن     رابطـه . است
دو عمــــــــــوم و 
ــق   ــصوص مطلـ خـ
ــه تطــابق و  اســت ن

ــل ــامبران . تماثـ پیـ
ایــن نیــاز فطــري را 
ــرورش داده و در  پــ

خطـاب و گفتگوهـاي بنـدگان بـا     . انـد  گفتگو متجلـی سـاخته    
آغـاز شـده و مـوارد    » ربنـا «و » رب«خداوند غالبـاً بـا الفـاظ        

ــا تعبیــر  بــه کــار رفتــه » ســبحانک«و » اللهــم«معــدودي ب
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ــت ــدون    . اس ــد ب ــه خداون ــدگان ب ــاب بن ــز خط ــاهی نی گ
اســت، یکــی » ...رب، ربنــا و«اســتفاده از الفــاظ تــشریفاتی 

از زیباترین این نـوع خطـاب آدمیـان بـه خداونـد در سـوره               
در ایـن سـوره کـه سراسـر گفتگـوي بنـده بـا               . حمد اسـت  

خداســت، آدمیــان بــدون هــیچ تــشریفاتی از خداونــد       
  .»اهدنا الصراط المستقیم« است می کنند که درخو
ــاره  ــاب در پ ــاب   اي از خط ــزار خط ــه در آن اب ــایی ک ه

ــا و ( ــه ...) رب، ربن ــار رفت ــه ک ــاظ،   ب ــن الف ــس از ای ــد، پ ان
ــن خطــاب. ســاختار امــر و نهــی آمــده اســت  ــاً  ای هــا غالب
گــاه نیــز پــس از ابــزار . حامــل درخواســت و مطالبــه اســت

ا انــشایی اســتفهامی آمــده هــاي اخبــاري یــ خطـاب، جملــه 
است، این چنـین عبـاراتی نیـز گـاه بـه معنـاي درخواسـت                

  . و مطالبه است
ــرآن،    ــایی ق ــات دع ــارات و آی ــق عب ــا بررســی دقی   ب

ــی ــت م ــوان گف ــه: ت ــه هم ــتی و  ي ادعی ــی درخواس ي قرآن
هـاي قرآنـی از حیـث محتـوا           آمیـز نیـست و نیـایش        مطالبه

اقـراري  ) نـه ب  درخواسـتی و مطالبا   ) الـف : انـد   بر سه قـسم   
  آمیز و معترضانه شِکْوه) و معترفانه ج

  هاي درخواستی و مطالبانه نیایش
هـــاي  ي قرآنـــی، نیـــایش    بیـــشترین نـــوع ادعیـــه

هـا ـ جـز در     ایـن درخواسـت  . درخواستی و مطالبانـه اسـت  
مواردي انـدك ـ از سـوي فـرد یـا گروهـی شـناخته شـده         

  .استآمده است و موضوع آنها نیز غالباً غیر مادي 
ي بقـره، قـرآن ضــمن اشـاره بـه دو گــروه         در سـوره 

نیایشگر، کـسانی را کـه فقـط درخواسـتی دنیـایی و مـادي           
دارنـد مـورد نقـد و طعــن قـرار داده، از گروهـی کـه بــراي       
دنیا و آخـرت دعـایی کمـال جویانـه دارنـد بـه نیکـی یـاد                  

شـان بـشارت    منـدي از اعمـال   کنـد و آنـان را بـه بهـره         می
  :دهد می

 #sŒÎ*sù Ο çGøŠŸÒ s% öΝà6s3Å¡≈ oΨ ¨Β (#ρ ã�à2øŒ$$ sù ©!$# 
ö/ä.Ì�ø.É‹ x. öΝ à2u!$ t/#u ÷ρ r& £‰ x©r& #\�ò2ÏŒ 3 š∅ Ïϑsù 

Ä¨$ ¨Ψ9$#  tΒ ãΑθ à)tƒ !$ oΨ−/ u‘ $ oΨ Ï?#u ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# $ tΒuρ …ã&s! 
†Îû Íοt�Åz Fψ$# ôÏΒ 9,≈ n=yz ∩⊄⊃⊃∪   Ο ßγ÷Ψ ÏΒuρ  ¨Β ãΑθ à)tƒ 
!$ oΨ −/u‘ $ oΨ Ï?#u ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Zπ uΖ |¡ ym ’ Îû uρ Íοt�Åz Fψ$# Zπ uΖ |¡ ym 
$ oΨ Ï% uρ z>#x‹ tã Í‘$̈Ζ9$# ∩⊄⊃⊇∪   y7 Í×̄≈ s9'ρ é& óΟ ßγs9 Ò=ŠÅÁ tΡ 
$ £ϑÏiΒ (#θ ç7|¡ x. 4 ª!$#uρ ßìƒÎ�|  É>$|¡ Ïtø:$# ∩⊄⊃⊄∪ 〈)بقره(   

ــا  گمــان نیازهــا و خــواهش بــی هــاي انــسان، متناســب ب
ــت  ــود اوس ــراخ وج ــی و ف ــته. تنگ ــوب خواس ــا و مطل ــا،  ه ه

هـا متعـالی اسـت،     هـر چـه خواسـت   . ي شخصیت افرادند  آینه
هـا، بازتـاب      علـو و دنـو خواسـت      ! تـر   کننده متعـالی    درخواست
  .   هاي عالی و دانی است شاکله

گویــا بــر در . اب اســتبــسیاري تــصورشان از دعــا ناصــو
ــرده    ــت ک ــاالیی درخواس ــه و ک ــانی رفت ــی   دک ــد و وجه ان

لـذا  . انـد   پرداخته و تحویل کاالي خـود را بـه انتظـار نشـسته            
چـه کـاالي مـورد نظـر خـویش را تحویـل نگیرنـد، یـا                 چنان

  .دیر دریافت کنند، مأیوس و اندوهگین خواهند شد
انتظار این گـروه آن اسـت کـه بـه محـض درخواسـت از            

گرایانـه   اینـان نگرشـی معاملـه   . شـان وصـول شـود    ا، طلب خد
شــان،  بــه دعــا دارنــد و عــدم وصــول بــه مطلــوب و حاجــت

ــا   ــا ن ــدا ی ــکایت از خ ــه ش ــان را ب ــوق   آن ــود س ــدي از خ امی
ایـن نگـرش از جهـاتی نادرسـت اسـت زیـرا دعـا،               . دهـد   می

سخن گفـتن بـا خداسـت کـه در آن، نفـسِ گفتگـو و ایجـاد                 
ــا پروردگــار مطلــ ــد ارتبــاط ب وب و نــوعی ســود اســت و نبای

  .اي دیگر دل بست انتظار سود دیگري داشت و به بهره
ــت      ــا طریقی ــوب، دع ــم مطل ــت و ه ــب اس ــا طل    دع

ت و    کــه خــود ـ فــی   صــرف نیــست بــل نفــسه ـ موضــوعی

ــه  ــو و معارف ــت،  اصــالت دارد و نفــس گفتگ ــه در دعاس اي ک
  .مطلوب و معتبر است

ــیش از      ــاء ب ــات انبی ــه مناج ــت ک ــدیهی اس ــب و ب طل
جـا کـه طلبـی را         درخواست، گفتگوي بـا خداونـد اسـت و آن         

ــت      ــادي و در جه ــر م ــتی غی ــاً درخواس ــت، غالب ــامل اس ش
  .باشد اهدافشان می

گفتنی است مطالبات و حاجاتی که از سوي بندگان، در   
قرآن طرح شده، گاه مطالباتی اخالقی و اعتقادي است، اگر 

اقب آن در  عوها دنیاست نتیجه و چه ظرف این درخواست
  : مانندآخرت پدیدار خواهد شد، 

šÏ%©!$#uρ  tβθ ä9θà)tƒ $ uΖ −/u‘ ô∃ Î�ñÀ $# $ ¨Ψ tã 
z>#x‹ tã tΛ© yγy_ ( �χÎ) $ yγt/#x‹ tã tβ% x. $ ·Β#t�xî  

دعا طلب است و هم مطلوب، دعا طریقیت 
نفسه ـ موضوعیت  که خود ـ فی صرف نیست بل

اي که  و اصالت دارد و نفس گفتگو و معارفه
  .است، مطلوب و معتبر استدر دع
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’ #$ Éb>§‘ ö�Ïÿøî ،)65 - الفرقان(〉 Í< £“ t$Î!≡ uθ Ï9uρ yϑÏ9uρ 
Ÿ≅ yz yŠ š_ÉL øŠt/ $ YΖ ÏΒ÷σãΒ tÏΖ ÏΒ÷σßϑù=Ï9uρ ÏM≈ oΨÏΒ÷σßϑø9$#uρ 

Ÿωuρ ÏŠÌ“s? tÏΗÍ>≈ ©à9$# �ωÎ) #I‘$ t7s?  〈 )و گاه ،)28 - نوح 
مطالباتی است که موضوع و ظرف تحقق آن دنیاست ، 

  :مانند
 š�Ï9$ uΖ èδ $ tãyŠ $ −ƒÌ�Ÿ2y— …çµ −/ u‘ ( tΑ$s% Éb>u‘ 
ó= yδ ’ Í< ÏΒ š�Ρà$©! Zπ−ƒ Íh‘ èŒ ºπ t7Íh‹sÛ ( š�̈ΡÎ) ßì‹Ïÿ xœ 

Ï!$ tã‘$!$#   〈)38 - عمرانآل(  
  هاي معترفانهنیایش

ــایش  ــشی از نی ــوده، و     بخ ــه نب ــی مطالبان ــاي قرآن ه
ــه ــی دارد جنب ــادر و  . ي اعتراف ــد ق ــر خداون ــراف در براب اعت

عـالم ـ بـه دور از نگـاه آدمیـان ـ سـبب آرامـش و تـسلی          
ــران    ــسان، حــس جب ــت و در ان ــذیري خطــا را   روح اس پ

ي روح و درون آدمــی  کنــد؛ یعنــی هــم تخلیــه ایجــاد مــی
اعتـراف بـه گناهـان، نـواقص و     ! ي آن و هـم تحلیـه  اسـت  
هــا ـ اگــر چــه در حــضور دیگــران گــاهی عامــل     کاســتی
هـا و ذلـت نفـس آدمـی اسـت ـ در مقابـل         ي کـژي  اشاعه

کـه    خداوند نه تنها فزونـی صـداقت و شـجاعت اسـت بـل             
  .اظهار نوعی حقارت مثبت است

ــرار      انـــسان وقتـــی در مقابـــل خـــداي بـــزرگ قـ
کنـد، ایـن       خـود را بـاور و تـصدیق مـی          گیرد و حقـارت     می

کـه حقـارتی ممـدوح و     حقارت نه تنهـا مـذموم نیـست بـل        
ایـن حقـارت    . اسـت ) خـود (بینـی بـه     به معناي القـاي واقـع     

حقیقتـی کـه    . کنـد   انسان را بـه حقیقـت خـود متوجـه مـی           
اعتـراف در   . او محدود اسـت و حـق سرکـشی نـدارد          : بداند

ــار     ــت و اظه ــا کرام ــزرگ و ب ــداي ب ــل خ ــدگی و مقاب بن
گـاه  . کوچکی در پیـشگاه او، منجـر بـه رشـد آدمـی اسـت              

ــودگی    ــان و آل ــان گناه ــات، بی ــن اعتراف ــسان   ای ــاي ان ه

از ایـن رو  . نیست و بـرعکس، القـاي اقـاریري سـازنده اسـت         
بیـان گناهـان،    ) الـف : اعتراف سازنده و مـؤثر دو گونـه اسـت         

هــا و قــصورات از ســر صــدق و خجلــت در محــضر   کاســتی
  :دخداوند، مانن

 Ÿω$ s% $ uΖ −/u‘ !$ oΨ ÷Ηs>sß $ uΖ |¡ àÿΡr& βÎ) uρ óΟ ©9 ö�Ïÿøó s? $ uΖ s9 
$ oΨ ôϑym ö�s?uρ ¨sðθ ä3 uΖ s9 z ÏΒ zƒ Î�Å£≈ y‚ ø9$#  〈)23 - اعراف(،  

ي پــس   کـه بعـضاً پیونـد مبــارکی بـا توبـه دارد؛ و توبـه      
از گناه؛ گرچـه کـاري بـس دشـوار و افتـادن در دام خجلتـی                 

 نعمتـی اسـت عظـیم و    سوز اسـت، پذیرفتـه شـدن آن        هستی
تلقــین و ) ب! ارزد هــا مــی ي خجلــت دریــاوش کــه بــه همــه

القاي اقـاریري سـازنده و مثبـت بـه روح و نفـس آدمـی کـه             
باعث تعالی و رشـد آن اسـت و در حکـم سـخن دل بـا خـدا           

  :گفتن و ایجاد مراوده و ارتباط با اوست، مانند
 !$ oΨ −/ u‘ y7 ¨ΡÎ) ßì ÏΒ$ y_ Ä¨$ ¨Ψ9$# 5Θöθ uŠÏ9 �ω |= ÷ƒ u‘ Ïµ‹Ïù 4 

�χÎ) ©!$# Ÿω ß# Î=÷‚ ãƒ yŠ$ yèŠÏϑø9$#   〈)9 - آل عمران(  
  هاي شِکْوه آمیز نیایش
هـا ـ کـه شـمار آنهـا بـه مراتـب         در این گونـه نیـایش     

ــایش  ــایر نی ــر از س ــکوه     کمت ــدگان ش ــاً بن ــت ـ غالب ي  هاس
هـا،    شـماري از ایـن نیـایش      . انـد   دیگران را نزد خداونـد بـرده      
ري -، ذکــر آنهــا در قــرآن هــشدانــوعی اتمــام حجــت بــوده
  :براي سایرین است، مانند

 tΑ$ s% uρ ãΑθ ß™§�9$# Éb>t�≈ tƒ ¨βÎ) ’ ÍΓöθ s% (#ρ ä‹ sƒªB$# #x‹≈ yδ 
tβ#uö�à)ø9$# #Y‘θ àf ôγtΒ 〈 )30 - الفرقان (  

ــیم،   ــا خــدایی کــه حل از دیگــر ســو گالیــه و رازگــویی ب
بخـشِ نهـادِ نـاآرام و دردمنـد بـشر            سمیع و علـیم اسـت آرام      

  .تاس
نیـایش اگرچـه بیـان مطالبـات      : فرجامین سخن ایـن کـه     

ــسان   ــکایات ان ــات و ش ــدي    و اعتراف ــشگاه خداون ــا در پی ه
آویـزي بـراي رسـیدن بـه      است، امـا در واقـع بهانـه و دسـت        

لـذا  . و معارفـه بـا خداونـد اسـت       واسـطه   گفتگـوي بـی   مقام  
بخـشد و جـانش را        نیل به چنین مقـامی انـسان را ارتقـا مـی           

و افـق دیـدش را   . کنـد  ت دریـاوش خداونـد مـی      لبریز از رحم  
سـازد کـه دیگـر هنگـام نیـایش بـرآوردن              چنان گسترده مـی   

نیازهـــاي کوچـــک و انـــدك دنیـــایی را منظـــور و هـــدف 
ــا   نمــی انگــارد و مــرادش از دعــا وصــال اســت و همــدمی ب

  :حضرت دوست
ــی   ــال مـ ــافظ وصـ ـــا  حـ ـــد از ره دعـ   طلبـ

ــن    ــستجاب ک ــسته دالن م ــاي خ ــا رب دع   ی
  

نیـایش اگرچـه بیـان      : فرجامین سخن این که   
هـا در     مطالبات و اعترافـات و شـکایات انـسان        

پیشگاه خداوندي است، امـا در واقـع بهانـه و           
آویزي براي رسیدن بـه مقـام گفتگـوي      دست

لذا نیل بـه  . واسطه و معارفه با خداوند است  بی
و جـانش   بخشد    چنین مقامی انسان را ارتقا می     

 .کند را لبریز از رحمت دریاوش خداوند می
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  حابهدگی صزن

  )رض( کرـاسماء دختر ابوب
  

ــام مجــد و عظمــت را   ـــیرزن صــحابی، تم ایــن شـــ
بـه خـود اختـصاص داده اســت؛ پـدرش صـحابی، جــدش       
ــحابی،    ــوهرش صـ ــحابی، شـ ــواهرش صـ ــحابی، خـ صـ
پــــــسرش صــحابی؛ آري دارا بــودن ایــن همــه از اقــوام  

انـد، بـراي اسـماء        که از پـــــیـشروان صـدر اسـالم بـوده         
  .جب شرف و افتخارش شودکافی است که مو

ــشه    ــواهرش عای ــوبکر، خ ــدر اب ـــتیق پ    جــدش، ابوع
مبرئــه از گنــاه بــه گــواهی آیــات قــرآن، شــوهرش یــاور و 

ــامبر ــصیر پی ــداهللا ) ص(ن ــسرش عب ــوام و پ ــربن ع ــن  زبی ب
ــد از او و همگــی ــه . شــان راضــی باشــد  زبیرکــه خداون و ب

طورخالصـــه، اســـماء دختـــر ابـــوبکر 
.  کـافی اسـت    و همـین  ...صدیق اسـت    

اسماء از سـابقین اولـین اسـت کـه بـه            
اســالم پــــــیوست و در ایــن ســبقت  
ــزت     ــرف و ع ــر ش ــه مظه ــرفتن ک گ

باشـد، بیـشتر از هـــفده نفـر از زن          می
. و مرد بر اسـماء پیـشی نگرفتـه بودنـد          

ــه   ــماء ب ــاقین«اس ملقــب » ذات النط
چرا کـه، در مـوقعی کـه پیـامبر و            . شد

ــد،   ــه هجــرت نمودن ــه مدین ــدرش، ب پ
ي آب و غــــذا را، برایــــشان  توشــــه

ي بـستن     فراهم نمـود، و چـون وسـیله       
ــا آن   ــیم کــرد و ب ــدش را، دو ن ــدا نکــرد، کمربن آن دو را پی
دو نـــیم، آب و غـــذا را محکـــم بـــست و فرســـتاد و     

ــامبر ــشاهده ) ص(پی ــا م ــم ب ــذا، دســت ه ــاي  ي آب و غ ه
خود را بلنـد نمـوده و بـراي اسـماء دو کمربنـد خیـر نمـود                  

بــه . بهــشت، بــه اســماء دو کمربنــد بدهــدکــه خداونــد در 
بـا زبیـربن   . ملقـب شـد  » ذات النطـاقین  «همین خـاطر بـه      

عــوام، ازدواج نمــود کــه زبیــر هــم در آن اوضــاع و احــوال 
ــارش     ــک ک ــا کم ــت ت ــسی را نداش ــوده و ک ــت ب تنگدس
ــی   ــال و دارایــ ــد، مــ باشــ

ــه    آن ــت ک ــم نداش ــان ه چن
صـــرف زنـــدگی خـــانوادگی 
کند به جز اسـبی کـه بـه آن          

ــت ــود قناع ــرده ب ــماء .  ک اس

اي  بــراي زبیــر، زن صــالحه  
ــدمت    ــر خـ ــه زبیـ ــود، بـ بـ

ــی ــار   م ــبش را تیم ــود، اس نم
کرد، جـو و سـایر امکانـات      می

ــراهم   ــر ف ــب زبی ــراي اس را، ب
کــه، خداونــد  و ایــن وضــع ادامــه داشـت، تــا ایــن . نمــود مـی 

وضــعی را بــراي زبیــر پــیش آورد، کــه از ثروتمــدان صــحابه 
اجـازه یافـت کـه بـه خـاطر          وقتـی اسـماء     . آمد  به حساب می  

ــارداري    ــد، دوران بـ ــاجرت نمایـ ــه مهـ ــه مدینـ ــنش، بـ دیـ
ي بــارداري باعــث  مــسأله. گذرانــد فرزنــدش، عبــداهللا را مــی

عــدم رفتــنش بــه مدینــه نــشده و تمــام مــشقات را تحمــل  
نمود و به مدینـه رسـید و بـه محـض رسـیدن، وضـع حمـل              
نموده و چون اولین طفـل بـود کـه بعـد از هجـرت بـه دنیـا                    

مده بـود، موجـب مـسرت و خوشـحالی          آ
ــر و     ــتن تکبی ــا گف ــده و ب ــسمانان ش م
ــراز داشــتند  . تهلیــل شــادمانی خــود را اب

اسماء طفـل خـود را، پـیش پیـامبر خـدا            
ــامبر   ــزد پی ــرده و او را ن ــاد، و ) ص(ب نه

ــداري ازآب   ــداختن مق ــا ان ــم ب ــامبر ه پی
دهـــان خـــود، در دهـــان عبـــداهللا او را 
ــود   ــت خـ ــت و مرحمـ ــشمول محبـ مـ

ــد ــرایش  گردان ــوده و ب  و او را، حنکــه نم
ــود   ــر نم ــاي خی ــین  ... دع ــداهللا، اول عب

ــورد    ــورت م ــدین ص ــه ب ــود ک ــسی ب ک
د خـو . گرفـت   رحمت پیامر خدا قـرار مـی      

ــدیق      ــوبکر ص ــر اب ــماء ـ دخت ــارزي از  -)رض(اس ــر ب  مظه
هــاي خیــر بــود کــه الاقــل در آن اوضــاع و  عقــل و خــصلت

ــم ــود احــوال ک ــر ب ــراي  . نظی از نظــر بخــشش و ســخاوت ب
ــسرش،   د ــورد پ ــن م ــود و در ای ــه ب ــشق و نمون ــران سرم یگ

کـس را بــه   در میــان زنـان، هـیچ  : عبـداهللا چنـین مـی گویـد    
ــدازه ــه ان ــادرم اســماء، از نظــر ســخاوت   ي خال ــشه و م ام عای

شـان بـا    و ایـن راهـم بیفـزایم کـه نـوع بخـشش      . برتر ندیدم 
ــرق داشــت ــه. هــم ف ــوال اضــافی خــود را   خال ــشه ام ام، عای

ــا  جمــع مــی ــدازهنمــود ت ي معینــی شــود و بعــد آن را  بــه ان
نمـود ولـی مـادرم منتظـر فـردا            مابین نیازمنـدان توزیـع مـی      

ــی ــابین      نم ــود را م ــافی خ ــی اض ــان روز دارای ــد و هم مان
و بـراي روز مبـادا نیـز، مقـداري          . کـرد   نیازمندان تقـسیم مـی    

کـرد و بـراي نمونـه مطلـب زیـر را، متـذکر          را، نگهداري مـی   
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بــه ) ص( ابــوبکر بــا پیــامبروقتــی کــه پــدرش. شــویم مــی
ــی   ــام دارای ــود تم ــاجرت نم ــه مه ــش   مدین ــه ش اش را، ک

اش چیـزي بـاقی    درهم بـود بـا خـود بـرد و بـراي خـانواده          
ــود  ــته ب ــه در آن   ... نگذاش ــدر ابوبکرک ــه، پ ــی ابوقحاف وقت

موقع مشرك بود از رفتن پـسرش، بـه مدینـه بـا خبـر شـد             
: تي ابـوبکر آمـده و خطـاب بـه اسـماء چنـین گفـ            به خانه 

ــما     ــت ش ــودش را، از دس ــه خ ــن ک ــته از ای ــوبکر، گذش اب
ــرد   ــما نک ــصیب ش ــم ن ــالش را ه ــرد، م ــرون ک ــماء . بی اس

پــدرم مــال فراوانــی را ! ایــن طــور نیــست پــدرجان: گفــت
براي ما جا گذاشـته اسـت و بـراي ایـن کـه پـدر بـزرگش                  
را، راضـی نگهـدارد، ظـرف کـوزه ماننـدي را، پیـدا نمـود و        

ــز  ــنگ ری ــر روي آن در آن مقــداري شــن وس ــه و ب ه ریخت
 بــزرگش را ـ کــه    مقــداري پارچــه، قــرار داد و دســت پــدر

ــایی ــرار داده و    بین ــوزه ق ــود روي ک ــت داده ب اش را از دس
پـدرم ابـوبکر مـال فراوانـی را، بـراي           ! ببین پـدرجان  : گفت

ــا لمــس . مــا بــه جــا گذاشــته اســت پــدر بــزرگِ اســماء ب
اسـت  گذاشـته     اگـر ایـن مقـدار را جـا        : نمودن کـوزه گفـت    

و هـدف اسـماء از   . اي نیـست  مبارك اسـت و دیگـر مـسأله     
ــزرگش را آرام      ــدر ب ــس پ ــه نف ــود ک ــاري آن ب ــین ک چن

اشـــ  اسماءـــ چیــزي  گردانــد و او را وا دارد کــه بــراي نــوه
ــی  ــه م ــرا ک ــاورد چ ــشرك   نی ــد م ــود را نیازمن ــت، خ خواس

و اگــر . نبینــد، هــر چنــد آن مــشرك، پــدر بــزرگش باشــد 
هـاي اسـماء را فرامـوش کنـد،           تاریخ تمام مواضـع وموقـف     

ــی ــدگی و اراده  نمـ ــد فهمیـ ــان   توانـ ــوالدین و ایمـ ي پـ
ــدش   ــار فرزن ــراي آخــرین ب ــه ب اســتوارش را در مــوقعی ک

بـن    بعـد از مـرگ یزیـد      . دیـد فرامـوش کنـد       عبداهللا را مـی   
معاویــه منــاطق حجــاز، مــصر، عــراق، خراســان و اکثریــت 

 طـرف   از. مناطق شام، با عبـداهللا بـن زبیـر، بیعـت نمودنـد            
دیــد،  امیــه کــه موقعیــت خــود را در خطــر مــی دیگــر، بنــی

ــی ــه     ب ــی را ب ــپاه بزرگ ــده و س ــار ش ــه ک ــگ دســت ب درن
ــا      ــوده و ب ــاده نم ــی آم ــف ثقف ــن یوس ــاج ب ــري حج رهب

کــه در اثنـاي جنــگ،  . بــن زبیـر وارد جنــگ شـدند   عبـداهللا 
ــداهللا ــه   عب ــر، نمون ــن زبی ــی و    ب ــگرفی از مردانگ ــاي ش ه

ی بــا کمــال تأســف ولــ. شــجاعت را بــه نمــایش گذاشــت
کـــم از او کنـــاره گرفتـــه و او را تنهـــا  هـــوادارانش، کـــم

اهللا الحــرام، پنــاه  گذاشــتند و عبــداهللا هــم ناچــاراً بــه بیــت
ي کمـی را، کـه بـا او همـراه بودنـد،              برده تـا خـود و عـده       

ــد و  ــایی گیرن ــه، ج ــار کعب ــل  ... درکن ــاعاتی قب ــداهللا، س عب

زنـی    پیـره ازمرگش به نـزد مـادرش اسـماء کـه در آن موقـع               
: فرتوت و نابینا بود رفتـه و خطـاب بـه مـادرش چنـین گفـت         

ــادر  ــاد اي م ــو ب ــر ت ــد ب ــادرش در  ! ســالم و برکــات خداون م
چــه چیــزي تــو را ! ســالم بــر تــو اي عبــداهللا: جــواب گفــت

ــگ  کــه مــی پــیش مــن آورده اســت در حــالی دانــی کــه جن
مــابین شــما و ســپاهیان حجــاج بــه شــدت ادامــه داشــته و  

هـاي مـردم مکـه را، خـراب کننـد بـه             خانـه  نزدیک است که  
مــادر : جــا کــشانده اســت؟ عبــداهللا در جــواب مادرگفــت ایــن

بـا مـن   : اسـماء گفـت  . ام تا بـا شـما مـشورت کـنم     جان آمده 
ــی   ــشورت کن ــوردي؟ !! م ــه م ــت ! در چ ــداهللا گف ــادر : عب م

دانیدکـه بـه راسـتی مـردم مـرا رهـا کردنـد، و بـه                  مـی ! جان
ــا  ــه خ ــا ب ــرس ازحجــاج و ی ــاطر ت ــن دوري خ ــا، از م طر دنی

ام، از مــن دور  گزیــده و بــه حجــاج پیوســتند، حتــی خــانواده 
ي قلیلـی نباشـد، کـسی بـاقی نمانـده        اند و غیـر از عـده        شده

است وآن عـده هـم هـر چنـد مقاومـت داشـته باشـند، چنـد                
ــیش نمــی ــد ســاعتی ب ــد مقاومــت کنن ــال، . توانن ــن ح ــا ای ب
ــی  ــدگان بنـ ــوده و     نماینـ ــذاکره نمـ ــن مـ ــا مـ ــه، بـ امیـ

اند کـه اگـر مـن سـالح را، زمـین گذاشـته و بـا                پیشنهادکرده
ــا       ــه از دنی ــر چ ــایم، ه ــت نم ــروان بیع ــن م ــدالملک ب عب

نظـــر شـــما چیـــست؟ . بخـــواهم، بـــه مـــن خواهنـــد داد
ــت    ــوده وگف ــد نم ــدایش را، بلن ــن  : اسماءص ــداهللا ای اي عب

باشــد و خــودت بهتــر از هــر  مــسأله بــه خــودت مربــوط مــی
اگـر بـه راه خـودت    ... وشناسـی     کس دیگري، خـودت را مـی      

. باشـد   اعتقاد داري و معتقد هـستی کـه مـسیرت برحـق مـی             
کـه هوادارانـت صـبرکردند، و     چنـان   هـم . صبر و مقاومت کـن    

ــیدند و     ــهادت رس ــه ش ــو ب ــواي ت ــر ل ــا را  ... زی ــر دنی و اگ
ــث مــی ــا  خــواهی، بــه راســتی خبی تــرین انــسانی کــه در دنی

 بــه وجـود داشــته باشــد، تــو هــستی، چـرا کــه هــم خــود را،  
  .اي وهم هوادارانت را هالکت رسانده

مـادر جـان ایـن را بـدان کـه           : عبداهللا ادامـه داده وگفـت     
کـشته شـدن   : اسـماء گفـت   . حتماً امروز، کـشته خـواهم شـد       

بهتــر از آن اســت، کــه داوطلبانــه خــودت را، تــسلیم حجــاج  
عبـداهللا  . امیـه بـا سـرت بـازي کننـد         کنی و بعداً نوکران بنـی     

کـه خـوفم از آن اسـت،         ترسـم، بـل     یازکشته شدن نمـ   : گفت
ــد   ــه کنن ــرا مثل ــه م ــت . ک ــماء گف ــد از  : اس ــردان آزاده، بع م

چـرا کـه بعـد از    . دهنـد  کشته شدن، ترسی بـه خـود راه نمـی     
ســربریدن گوســفند، پوســت کنــدنش دردي بــه آن گوســفند 

هــایش قرمــز  عبــداهللا از شــوق و شــادي گونــه. رســاند نمــی
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افتخـار بـر چنـین    افتخـار بـر چنـین مـادري و     : شده وگفت 
مـن هـم، فقـط بـراي        ! هـاي باشـکوهی؛ مادرجـان       خصلت

جـا   هـایی در چنـین مـوقعی بـه ایـن           شنیدن چنـین توصـیه    
گیـرم   ام که بدور از انتظـار نبـود؛ و خـدا را، شـاهد مـی          آمده

ــن ــه ای ــن     ب ــر م ــستی ب ــه ضــعف و س ــیچ وج ــه ه ــه، ب ک
دانـد کـه ایـن قیـام مـن،         مستولی نـشده و خـدا خـود مـی         

کـه بـه خـاطر دیـن خـدا،          جاه و مقام نبوده بـل      براي دنیا و  
مـادر  . و به خاطر پایمال شـدن حرمـات الهـی بـوده اسـت             

ــان ــورد    ! ج ــه م ــستم، ک ــصدي ه ــی مق ــین االن راه هم
رضــاي توســت و در صــورت کــشته شــدنم، ناراحــت      

در :اسـماء گفـت  ... نشوي و خـودت را، بـه خداونـد بـسپار و      
ه شــوم، کــه بــه خــاطر باطــل کــشت صــورتی ناراحــت مــی

ــاش، کــه پــسرت ! مــادر: عبــداهللا گفــت. شــوي مطمــئن ب
ــیچ   ــشده، ه ــري ن ــب منک ــت   مرتک ــت خیان ــت در امان وق

نکرده، عمداَ به هـیچ مـسلمانی ظلـم نکـرده و هـیچ اهـل                
ي حـق، در نـزد        کتابی را نیازرده و هـیچ چیـزي بـه انـدازه           

ــا خــود را  و اینهــا را نمــی...  نیــست و او محبــوب گــویم، ت
 کـه خداونـد بهتـر از خـودم، مـرا            گناه جلـوه دهـم چـرا        بی
شناسـند، اینهـا را بـدان جهـت گفـتم تـا شـاید، مـرهم               می

ــم   ــه باش ــت ریخت ــر دل و درون ــبري ب ــت . ص ــماء گف : اس
ــه    ــرارداد ک ــسیري ق ــه شــما را، در م ــداي را، ک ســپاس خ
ــادرت از     ــوان م ــه عن ــم ب ــن ه ــاي اوســت و م ــورد رض م

اســـتوار و محکمـــی خوشـــنودم؛ و چـــون  ي  چنـــین اراده
ــرین د ــک آخ ــد، نزدی ــی باش ــدارمان م ــوي   ی ــا ب ــا ت ــر بی ت

ــار    ــرین ب ــراي آخ ــدنت را ب ــنم و ب ــشمام ک عطــرت را است
عبـداهللا خـود را، بـر روي دسـت و پـاي مـادر               . لمس کـنم  

ــی  ــادرش را م ــه، و م ــر و    انداخت ــم س ــماء ه ــید و اس بوس
بوســید و در  صـورت و بینــی و گـردنش را بــو کـرده و مــی   

ي شــد و هنگـام لمــس کـردن بــدنش، متوجـه قطعــه فلـز    
ایــد؟ عبــداهللا  پرســید ایــن چــه چیــزي اســت کــه پوشــیده

کــسی : اســماء گفــت. مــن اســت» زره«ایــن : جــواب داد
کـــه طالـــب شـــهادت باشـــد، ایـــن چنـــین لباســـی را،  

زره را بـراي آن پوشــیده بــودم  : عبـداهللا گفــت . پوشــد نمـی 
ــم   ــسکین ده ــت را، ت ــا قلب ــماءگفت. ت ــرون : اس زره را بی

وار بلنـد بپـوش تـا هنگـام       بیاور و به جـاي آن چنـدین شـل         
عبــداهللا هــم بــه . کــشته شــدن، عورتــت منکــشف نگــردد

ــدین    توصــیه ــیدن چن ــا پوش ــوده و ب ــل نم ــادرش عم ي م
شـد تـا نبـردش را بـا  امویـان       » حـرم «شلوار بلنـد، راهـی      

در اثنــاء رفــتن از مــادرش خواســت کــه دعــاي . ادامــه دهــد
هــاي خــود را  اســماء هـم دســت . خیـرش را، فرامــوش نکنــد 

بـه خـاطر طـول قیـامش در     ! خداونـدا : گفـت  نموده و میبلند  
هـاي شـب هنگـامش ـ در حـالی کـه        نمـاز و بـه خاطرگریـه   
بــه ! خداونــدا...  بــر او رحــم کــن و-دیگــران خوابیــده بودنــد

ــه و   ــرم مکــه و مدین ــواي گ ــشنگی در ه خاطرگرســنگی و ت
بــه خــاطر رفتــار مالیمــش بــا پــدر و مــادرش او را، بــبخش 

تـسلیم توگردانـدم و هـر چـه بـرایش پـیش             او را   ! خداوندا...و
و ثــواب صــابران را، بــر او   . آوري، بــدان راضــی هــستم  

بـن   بباران خورشـید آن روز، غـروب نکـرده بـود، کـه عبـداهللا       
ــد    ــق گردی ــارش ملح ــه پروردگ ــر ب ده ـ دوازده روز از   . زبی

شهادت عبداهللا نگذشـته بـود، کـه اسـماء هـم بـه پروردگـار                
ف بـود بـا صـدمین سـال       مـرگش مـصاد   . خود ملحق گردیـد   

ــود و      ــداده ب ــت ن ــدانهایش را از دس ــدانی ازدن ــرش؛ دن عم
ــود    ــده ب ــد نیام ــش پدی ــی در عقل ــرین خلل ــد از . کمت خداون

  .اسماء و سایر رهروانش راضی باد

  41ي ادامه از صفحه
گــذار خــود را بــشناسیم اشــخاص و افــراد خــدمت

ــیم و د ــشان باش ــن   . ر خدمت ــم م ــضور ک ــشاءاهللا ح ان
مـن  . وفـایی نـسبت بـه مهنـدس نگـردد         حمل بر بـی   

عهـد مـن   : گـویم  به مهنـدس ادب و بـه روحـش مـی        
با توآن عهـدي اسـت کـه بـا هـم بـراي خـدمت بـه                  

  .سنّت بستیمملّت کُرد، و براي دفاع از اهل 
  عهد من با تو نه عهـدي اسـت کـه تغییـر پـذیرد              

ــه هر  ــتانی اســت ک ــزانش بوس ــاد خ ــرد ب ــز نب   گ
  

ي کـسانی کـه بـا خـداي خـود عهـد               من و همـه   
ــرده ــیم      ک ــردم باش ــت و م ــه ملّ ــدمت  ب ــم در خ       ای

ــار   ــرده و از آن کن ــه پایــان ب إن شــاءاهللا آن عهــد را ب
  .کشیمنمی

 والسالم علیکم و رحمه اهللا و برکاته
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هجرت امري اجباري به خاطر حفظ ارزش واالي        
 است و کاك احمد هم  بـه ناچـار و از سـر            عقیده

اجبار، از یک سو به خاطر حفـظ اعتقـادات دینـی            
ــوگیري از     ــر جل ــوي دیگ ــاران و از س ــود و ی خ
درگرفتن جنگ داخلی و برادرکـشی میـان ملـت          

 .کُرد، سنندج را ترك و به کرماشان رفتند
 

ام     یاد ای  
   :بازخوانی تاریخ مکتب قرآن در گفتگو با

  یـکاك حسن امین
  بخش هفتم

  

ــا ــز : راه م ــسن عزی ــاك ح ــبالً دو! ک ــدمت ق ــار خ  ب
ــیده ــضان  رس ــاریخ رم ــار اول در ت ــم، ب  و  ه ـ ق،  1425ای

ــستان ســال   ــار آخــر در زم ــراي بررســی - ه1383ب  ش، ب
کردن اوضـاع و شـرایط مکتـب قـرآن کـه کـار و فعالیـت                 
ــشکالت و     ــور م ــد؟ و چط ــروع ش ــه ش ــدا چگون آن در ابت
موانــع ایجــاد شــده بــر ســر راه مکتــب  قطــع گردیــد؟ تــا 

ي انقـالب و مـشکالت و مـوانعی    رسیدیم بـه زمـان پیـروز      
ــرار   ــرآن در کردســتان ق ــب ق کــه آن زمــان در مــسیر مکت

تــوجهی   ي آنهــا عــدم تعهــد و بــی    گرفــت، از جملــه 
هـایی کـه بـه مکتـب قـرآن و بـه             حاکمیت نسبت به وعده   

ــین     ــود، و هم ــتان داده ب ــت کردس ــسلمانان و ملّ ــور  م ط
شروع شدن جنـگ داخلـی، فـشارهایی از سـوي احـزاب و              

 غیردینــی و ســکوالر، کــه اینهــا عامــل ایجــاد هــاي دســته
کــاك «اي گردیدنـد و سـبب شـدند تـا      مـشکالت  عدیـده  

ــد ــه   » احم ــد و ب ــرك نمای ــتان را ت ــد و کردس هجــرت کن
جــا چنــد ســؤال راجــع بــه آن  ایــن. سـوي کرماشــان بــرود  

  : آیدهجرت پیش می
ي هجـرت  چگونـه طراحـی     کـه برنامـه   سؤال اول ایـن  

 انتخــاب شــد؟  چــه کــسانی و اجــرا شــد؟  چــرا کرماشــان
ــراه  ــد «هم ــاك احم ــا از   » ک ــد؟ و آی ــان رفتن ــه کرماش ب

ــه      ــشان ب ــداران ای ــم طرف ــتان ه ــر کردس ــهرهاي دیگ ش
ــشان را همراهــی    ــا فقــط از ســنندج ای ــد ی کرماشــان رفتن

ــا خــانواده  و فامیــل کــاك احمــد  هــم در ایــن کردنــد؟ آی
ــراه  هجـــرت تـــاریخی همـ
ایشان  بودنـد؟ اگـر  نبودنـد         

ماندنــد چگونــه و در ســنندج 
هــاي خــود را ادامــه  فعالیــت

ــزاب و   ــا  احـ ــد؟ و آیـ دادنـ
هاي غیردینـی بـا آنهـا       گروه

ــم از   ــر ه ــدند؟ اگ ــر ش درگی
ــم      ــد؟ و ه ــا رفتن ــه کج ــدند ب ــارج ش ــنندج خ ــین  س چن

صـورت انفـرادي بـود یـا      مهاجرت افـراد بـه کرماشـان بـه        

ــانواده ــراد خ ــن    اف ــد؟ در ای ــرده بودن ــا خــود ب شــان را هــم ب
  امرار معاش آنها چگونه بود؟ي  صورت نحوه

ــرحیم: کــاك حــسن ــرحمن ال ــسم اهللا ال ــان   .ب در زم
اهللا  هجـرت، مــن و تنــی چنــداز دوسـتان در ســفر حــجِ بیــت  

بــردیم لــذا شــاید نتــوانم آن گونــه کــه  الحــرام بــه ســر مــی
ــورد توضــ  ــن م ــسته اســت، در ای ــسته و بای ــمشای در . یح ده

 احمـد  اي بـا حـضور کـاك     جلـسه -آن موقع ـ قبـل از سـفر    
دینـی   هـاي غیـر    تشکیل شـد و در ایـن جلـسه از ورود گـروه            

ــت از ورود    ــوگیري حکوم ــدم جل ــتان، و ع ــه کردس ــسلح ب م
آنــان بــه داخــل شــهرهاي کردنــشین، بحــث و تبــادل نظــر  

مرحــوم کــاك احمــد در ایــن جلــسه همــان مطالــب . گردیـد 
ــسینیه   ــود در ح ــخنرانی خ ــراین   س ــی ب ــاد، مبن ــه  ي ارش ک

ــا هــدف معــین بــه  هي گــرو حکومــت مرکــزي همــه هــا را ب
ســـمت منـــاطق مـــرزي و خـــصوصاً کردســـتان رانـــده و  

وي در آن ســـخنرانی هـــدف . ســـرازیرکرده اشـــاره نمـــود
ــوان   ــضعیف خــود و همدســتانش عن اصــلی از ایــن کــار را ت

هــا از  البتــه ایـن گـروه  . کنـد  مـی 
شـــروع انقـــالب در شـــهرهاي 

نـشین از قبیـل سـقز،         دیگر کُـرد  
مریــــوان، بوکــــان و مهابــــاد 

ضوري چـشمگیر داشـتند، امـا    حـ 
در ســنندج بــه دلیــل حــضور    
کاك احمـد و مـسلمانان متعهـد        
و انقالبـــی، کـــامالً  اوضـــاع   

از سوي دیگـر روشـن بـود کـه حکومـت وقـت              . متفاوت بود 
تمایل زیـادي بـه ایجـاد درگیـري و قـرار گـرفتن کُردهـا در                 

ــام مــسلمان و غیــر کــاك . مــسلمان داشــت برابــر هــم بــه ن
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ــه   ــه ب ــا توج ــد ب ــرائن  احم ــواهد و ق ــود و ش ــاع موج اوض
ــم ــه را   محــسوس، و ه ــن توطئ ــته ای ــین تجــارب گذش چن

ــه آگــاهی وي از ســابقه  ــا توجــه ب ــود، و ب ي  درك کــرده ب
دانـست کـه احتمـال     هـا و حکومـت، مـی        تاریخی این گروه  

. در گرفتن جنـگ داخلـی و برادرکـشی بـسیار قـوي اسـت              
بــه همــین دلیــل آن جلــسه را تــشکیل داد تــا بــا بحــث و 
تبــادل نظــرِ خــرد جمعــی، اگــر تــرك کردســتان ضــروري 

امـا تـصمیم نهـایی در ایـن     . باشد، این امـر صـورت پـذیرد     
ــوه    ــسئله و نح ــف م ــم وکی ــونگی ک ــاره و چگ ــدام  ب ي اق

عملــی بــراي آن بــه جلــسات دیگــر موکــول شــد کــه بــه 
  . دلیل مسافرت یاد شده من از آن اطالع دقیقی ندارم

ــه ــال   واقع ــاییز س ــرت در پ ــدا . روي داد 58ي هج ابت
دانــم؛  در خــصوص اصــل هجــرت توضــیحاتی را الزم مــی

ــن  ــر ای ــت ام ــیچ     واقعی ــی در ه ــیچ هجرت ــه ه ــت ک  اس
اي از تاریخ، بـا عالقـه و رغبـت انجـام نـشده اسـت              مرحله

و هیچ داعی و رهبري و هیچ شـخص یـا جمعـی بـا میـل                  
 و مــوطن خــود را رهـــا    و رغبــت، ســرزمین و کاشــانه   

اي بـه تـرك دیـار و تـرك            عالقـه یعنـی اساسـاً     . کنـد   نمی
ــامبري   ملّــت و اقــوام و احبــاب، از ســوي هــیچ رهبــر و پی

ــان، حامــل دعــوت . وجــود نداشــته اســت پیــامبران و داعی
ــر   الهــی هــستند و مــسئولیت ســنگین رســالت و دعــوت ب
دوش آنــان قــرار داده شــده اســت؛ آنــان متناســب فهــم و 
ــه     ــدا ب ــود را ابت ــوت خ ــه دع ــد ک ــود مؤظفن ــسئولیت خ م

ــ ــد   خوی ــه کنن ــود عرض ــردم خ ــذر «: شاوندان و  م و ان
لـذا رهــا کـردن مــردم و وطــن   » عـشیرتک االقــربین 

ــته  ــود، خواســ ي  خــ
ــایند  قلبــــی و خوشــ
هــیچ داعــی متعهــدي 

داعیـان بنـا    . باشد  نمی
بـر فهـم و درك خــود   
ــر  ــسئولیت خطیـ از مـ
دعـــــوت، افـــــراد  

ــه ــود را  جامعــ ي خــ
تـر بـه هـدایت و         اولی

ــی ــد رســتگاري م . دانن
ـ       ه عنـوان یـک داعـی آگـاه و آشـنا بـه              کاك احمـد هـم ب

ضــوابط دیــن، ســنندج را بیــشتر از هــر جــایی بــه عنــوان  
ایـن  . داشـت  زادگاه خـود و جایگـاه عـشیرتش دوسـت مـی      

مـثالً  . حب وطن در آثـار وي بـه روشـنی تبلـور یافتـه اسـت              
ــعر     ــدان، ش ــدن از زن ــرخص ش ــام م ــه هنگ ــی  «ب ــو والت ب

ــوانم ــتان (» ج ــراي کردس ــی) ب ــه گونــ   را م ــراید و ب اي  هس
هـــا و باغــات و محــالت آن را توصـــیف    ســنندج و کــوه  

ي زمـین بـه زیبـایی و      کنـد کـه گـویی هـیچ جـاي کـره             می
البتـه پیـامبر گرامـی اسـالم هـم      . باشـد  نوازي سنندج نمی    دل

آن بزرگـوار قبـل     . انـد   نسبت به مکّه چنـین احـساسی داشـته        
از هجــرت بــه مدینــه، بــه کعبــه رفتــه و پــس از طــواف آن  

فرمایـد کـه هـیچ جـاي          اهللا و شـهر مکّـه مـی         خطاب به بیت  
زمـــین بـــراي مـــن عزیزتـــر از کعبـــه و مکّـــه نیـــست و  

اگـر مردمــت مـرا بیــرون   ! و اي کعبـه ! اي مکّــه: فرمایـد  مـی 
هـا    تمـام هجـرت   . کـردم   کردند هرگز شما را تـرك نمـی         نمی

انـد و بــه همـین دلیــل در اســالم    در تـاریخ ایــن گونـه بــوده  
ــژ   ــاه واال و ویـ ــرت از جایگـ ــوده و   ههجـ ــوردار بـ اي برخـ

مهــاجرین داراي اجــر و پــاداش بــسیار بزرگــی هــستند، چــرا 
هـاي فــرد   کـه بـا هجـرت تمـام تعلـق خاطرهـا و وابـستگی       

فـرد مهـاجر    . شـود   مهاجر اعم از مـادي و معنـوي قطـع مـی           
شــود،  ي شــدید مــی از جهــت مــادي دچــار تنگنــا و مــضیقه

ــ محــل جدیــد بــرایش نــا ا آشــنا بــوده و هــیچ اُنــس قلبــی ب
سـازي   لذا هـر چنـد قبـل از هجـرت زمینـه      . مردمان آن ندارد  

گیـرد امـا ایـن تـدبیرها، تـدابیر محکمـی نیـستند              صورت می 
ــور و    ــاش بخ ــدایی و مع ــسکن ابت ــأمین م ــد ت ــط در ح و فق

. باشـد   سـازي مقـدور مـی       ریـزي و زمینـه      نمیر امکـان برنامـه    
ــود و      ــد، خ ــشریف بردن ــه ت ــه مدین ــی ب ــالم وقت ــامبر اس پی

 اوج فقر و فـشار مـالی بودنـد، بـه همـین دلیـل             مسلمانان در 
ــضیه ــالمی  ق ــاء اس ي اخ

ــان  ــه میــــ در مدینــــ
مهاجرین و انـصار پـیش      

ــد ــري . آمـ ــرت امـ هجـ
اجباري بـه خـاطر حفـظ       
ارزش واالي عقیـــــــده 
است و کـاك احمـد هـم        
به ناچـار و از سـر اجبـار،         
ــاطر    ــه خ ــو ب ــک س از ی
ــی    ــادات دین ــظ اعتق حف

ي از درگــرفتن خــود و یــاران و از ســوي دیگــر جلــوگیر    
ــنندج را     ــرد، س ــت کُ ــان مل ــشی می ــی و برادرک ــگ داخل جن

کـه چـرا کرماشــان را    امـا ایــن . تـرك و بـه کرماشــان رفتنـد   
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انتخاب کردنـد، بـه ایـن دلیـل بـود کـه اوالً امکـان رفـتن            
بــه ســایر منــاطق از جملــه مریــوان، ســقز، مهابــاد و ســایر 

هـا    مناطق اهـل سـنّت کُردنـشین بـه علـت حـضور گـروه              
ــاممک ــود، امــا کرماشــان چنــین وضــعیتی را نداشــت ن .  ن ب

ثانیاً کرماشـان در مقایـسه بـا شـهري چـون همـدان، هـم                
کـه مـردم آن کُـرد بـوده و اهـل       تر بـود و هـم ایـن      نزدیک

اي کـه   سنّت زیادي در کرماشـان سـکونت دارنـد بـه گونـه       
چــون . ي مخــصوص خــود هــستند داراي مــساجد و جمعــه

ر کردسـتان بـود، و در   کاك احمد در هـر کجـا بـود در فکـ           
ــذا نزدیکــی   ــود، ل ــا مــردم آن دیــار عزیــز ب واقــع قلــبش ب

هــایش،  ي فعالیـت  محـل هجـرت بــه سـنندج بـراي ادامــه    
  .الزم، مهم و مؤثر بود

ي پیـروزي انقـالب تـا هجـرت، نمـازِ جمعـه              در فاصله 

      شــد در ســنندج اغلــب بــه امامــت کــاك احمــد اقامــه مــی
ــ (  ــادرمرزي البتـــه گاهگـــاهی مرحـــوم مـــال مـ سعود قـ

مرحـوم کـاك احمـد در آخـرین         ). دار این کـار بودنـد       عهده
ــه  ــاز جمع ــزار    نم ــنندج برگ ــه در س ــرت ک ــل از هج ي قب

کنـد دالیـل هجـرت را ـ بـه نحـوي کـه گفتـه شـد ـ             می
  .دارد به مردم اعالم می

ــضیه  ــورد همراهـــانش در قـ ــا در مـ ــرت،   امـ ي هجـ
 گونــه کــه گفــتم خــودم در آن هنگــام در مــسافرت  همــان

 را همراهـی کردنـد    دانـم چـه کـسانی وي    بودم، دقیقاً نمـی  
ولی بـه محـض برگـشتن از سـفر مـستقیماً بـه کرماشـان                

ــار همراهــان کــاك  . رفــتم ــسبتاً بزرگــی در اختی ســاختمان ن
ــود  ــرار داده شــده ب ــاران مجــرد  . احمــد ق ــادي از ی ــع زی جم

ــد   ــاکن بودن ــشان در آن س ــانواده . ای ــصوص خ ي وي  در خ
هـا قبـل، همـسرش فـوت      انیـد از سـال    د  گونه کـه مـی      همان

. کـرد  ژیـان زنـدگی مـی     کرده بود و با تنهـا فرزنـدش محمـد         
هـا نوجــوانی بـود غیرقابــل بحــث از    محمـدژیان در آن ســال 

لحــاظ کــار و فعالیــت اجتمــاعی بــه خــصوص بــا توجــه بــه 
ــرادر و . اوضــاع روحــی و جــسمی خــودش کــاك احمــد دو ب

ــ    ــر ف ــر ســه نف ــون ه ــه اکن ــز داشــت ک ــواهر نی ــک خ وت ی
ــد ـ  خــواهرش همــسر    خــدا رحمــت انــد ـ    کــرده شــان کن

ــود   ــانی ب ــردوخ روح ــا م ــوم باب ــانی  . مرح ــردوخ روح ــا م باب
ــی ــن  عل ــت ســن و ای ــرِ دبیرســتان رغــم کهول ــه دبی ــاي  ک ه

ــاي     ــر ج ــادي ب ــی و فرهنگــی زی ــار علم ــود، و آث ــنندج ب س
ــروه  ــراد آن گ ــسیاري از اف ــته و ب ــطح   گذاش ــی در س ــا حت ه

ــاگرد  ــتان ش ــشان در دبیرس ــدسران ــراد .  وي بودن ــذلک اف مع
چـه   ها بـه اذیـت و آزار وي نیـز پرداختنـد بنـا بـر آن          آن گروه 

ي ایـن افـراد بـه دلیـل وابـستگی خـانوادگی           که گذشت همه  
به کـاك احمـد در خطـر بودنـد، لـذا از سـنندج خـارج و بـه                    

پـسران آقـاي روحـانی، آقایـان مـسعود، راشـد،            . تهران رفتند 
هـر چنـد   .  بـه تهـران رفتنـد   فؤاد و ماجد هم همـراه خـانواده       

ــضور     ــام ح ــانی در هنگ ــد روح ــانی و ماج ــؤاد روح ــاي ف آق
کــاك احمــد در ســنندج، فعالیــت زیــادي داشــتند و از یــاران 

آمدنـد، بـا ایـن       مطرح و فعـال کـاك احمـد بـه حـساب مـی             
وجود همراه کـاك احمـد بـه کرماشـان نرفتـه و تهـرانِ دور                 

 زنـدگی  از کاك احمـد و کردسـتان و معرکـه را بـراي محـل              
ي هجـرت همـواره بـه عنـوان ابـتالء        مـسئله !! اختیار نمودنـد  

و امتحانی الهی پیش آمده اسـت تـا سـنت الهـی، مبنـی بـر                 
صــداقت یــا عــدم صــداقتِ افــراد در ادعــاي ایمــان و       

 بــزرگ در خــداي. دلــسوزي بــراي ملــت روشــن شــود    
  :فرمایدمی ي عنکبوت ي مبارکه سوره

 $Ο !9# ∩⊇∪   |= Å¡ ym r& â¨$ ¨Ζ9$# βr& (#þθ ä.u�øIãƒ βr& 
(#þθ ä9θà)tƒ $ ¨Ψ tΒ#u öΝ èδuρ Ÿω tβθ ãΖ tF øÿãƒ ∩⊄∪  ô‰ s)s9uρ $ ¨Ζ tF sù 

tÏ%©!$#  ÏΒ öΝ ÎγÎ=ö6 s% ( £yϑn=÷èu‹n=sù ª!$# šÏ%©!$# (#θ è% y‰ |¹ 
£ yϑn=÷èu‹s9uρ tÎ/ É‹≈ s3ø9$# ∩⊂∪  〈  

کننـد همـین کــه   انـد و فکـر مـی    آیـا مـردم گمـان بـرده    
ــد ایمــان آورده ــا بگوین ــه حــال خــود رهــا مــی ی شــوند و  م ب

ــی ــایش نم ــد؟ آزم ــشان  ! گردن ــل از ای ــه قب ــسانی را ک ــا ک م
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ایـم، آخـر بایـد خـدا          اند آزمـایش کـرده       داشته چنین ادعایی 
گوینـد و   ي عمـل راسـت مـی     بداند چـه کـسانی در مرحلـه       

ــی  ــسانی دروغ م ــه ک ــد چ ــیش  . گوین ــی و پ ــان عمل امتح
ــراي ایــن   ــد ب آمــدن ســختی و مــشکالت از ســوي خداون

ــه   ــد، و دنبال ــب نخورن ــردم فری ــه م ــسانی  اســت ک روي ک
ــشکالت در    ــصائب و م ــل م ــادقانه در تحم ــه ص ــند ک باش

از سـوي دیگـر   . دارنـد  صف اول مبارزه و جهـاد گـام برمـی        
ي عمـل در نیایـد، خداونـد بـه            تا ادعاي کـسی بـه مرحلـه       

لـذا  . کنـد   را مجـازات مـی   دهـد و نـه وي   وي نه پاداش می   
آیـد اگـر از     هجرتـی پـیش مـی      وقتی براي داعـی و رهبـر،      

ــا وي     ــند، ب ــتوار نباش ــم و اس ــسانی محک ــان او  ک همراه
  .کنندشوند و هجرت نمی همراه نمی

  در جریـان هجـرت پیــامبر اسـالم ـ صـلی اهللا علیــه      
و سلم ـ جمعـی از مـسلمانان مدینـه بـه مکّـه آمدنـد و بـا         
وي پیمان بـستند کـه در صـورت تـشریف فرمـایی ایـشان          

 و یــارانش را یــاري نمــوده و از آنـــان    بــه مدینــه، وي  
ــد ــت کنن ــت   . حمای ــشکیل حکوم ــصد ت ــه ق ــامبر ب ــذا پی ل

ــا     ــراي م ــی ب ــد؛ ول ــرت فرمودن ــه هج ــه مدین ــالمی ب اس
ــود   ــانی نب ــرار و پیم ــول و ق ــیچ ق ــاجرین کردســتان ه . مه

کاك احمد هـیچ قـولی بـه مهـاجرین ندادنـد؛ معلـوم نبـود          
 کـه مـدت طـوالنی مـا     آیـد، بـه طـوري    چه بر سرشان مـی    

ــودیم  ــرگردان ب ــه س ــاختمانی  . هم ــان س ــاً در کرماش نهایت
ــا   ــار مجردهـ ــالی در اختیـ خـ

فکـــر کـــنم [گذاشـــته شـــد 
در آن ]. ســاختمانْ دولتــی بــود

موقـــع خیلـــی از آنـــان کـــه 
طرفــدار شــاه و حکومــت شــاه 

کردنـــد و بودنـــد فـــرار مـــی
ــاختمان ــن    س ــالیِ ای ــاي خ ه

از آن . چنینــــی زیــــاد بــــود
هـــایی بـــود کـــه  ســـاختمان

ــرار  ــاحبش ف ــود ص ــرده ب .  ک
ــاً   ــا آن وقــت در کرماشــان واقع وضــعیت کــاك احمــد و م

کــنم وقــایع آن روزهــاي مــن توصــیه مــی. رقّــت بــار بــود
هـا   سخت و تلـخ را از کـاك کمـال احمـدي کـه آن وقـت            

ــده و      ــع رانن ــود و در واق ــد ب ــاك احم ــراه ک ــشه هم همی
بپرســید تــا اوضــاع    محــافظ شخــصی  ایــشان بــود،    

ــازگو  ــسامان آن دوران را بـ ــدنابـ ــشان  .  کنـ ــن از ایـ مـ

ــی  ــواهش م ــنیده   خ ــشاهدات و ش ــنم م ــود را از   ک ــاي خ ه
نوشـته و در اختیـار همگـان       هجرت تـا زنـدان کـاك احمـد،          

ــد  ــرار ده ــه . ق ــه گفت ــان   : ي وي ب ــد در کرماش ــاك احم ک
ــود ــه. ســرگردان ب ــیچ  خان ــه ه ــنا ب ــشان را  هــاي آش وجــه ای

ــی ــه     نم ــه آن خان ــه ب ــن خان ــب وي را از ای ــد و مرت پذیرفتن
و بـه جـز یکـی از عموهـاي ایـشان بـه نـام                !  دادند پاس می 

ــی  ــدالرحمان نم ــا عب ــري    آق ــس دیگ ــزل ک ــست در من توان
اما این عمـوي شـریف کـاك احمـد بـه گرمـی         . سکونت کند 

ــی ــذیرایی م ــت    از وي پ ــد را دوس ــاك احم ــسیار ک ــرد و ب ک
داشــت و بــه دلیــل همــین برخــورد شــجاعانه، بــسیار مــورد  

هجـرت کـاك احمـد بـه     بـه هـر حـال    . ي ما بود   احترام همه 
ــه   ــراي خــود و همراهــانش ب کرماشــان مــشقات زیــادي را ب

ي    عـده   زمـانی کـه ایـشان در سـنندج بودنـد،          . دنبال داشـت  
ــد  ــدار وي بودن ــراه و طرف ــادي هم ــی . زی ــاد م ــه ی آورم در  ب

هـا    کـردیم ده    اوایل انقالب، وقتـی در خیابـان تظـاهرات مـی          
ــ. هــزار نفــر پــشت ســر ایــشان راه مــی افتادنــد  ار در یــک ب

ــان    ــري در خیاب ــت کثی ــی جمعی ــردوخ فعل ــان م همــین خیاب
ــه طــوري کــه ابتــداي جمعیــت در   راهپیمــایی مــی کردنــد ب

. رســید چهـار راه وکیــل و انتهــاي آن بــه مـسجد جــامع مــی  
این همه جمعیت نمـاز ظهـر را در خیابـان بـه جـا آوردنـد، و                  

ي زیـادي بـه جـاي وضـو بـا تـیمم نمـاز را اقامـه                    حتی عده 
ــد ــع از . کردن ــوع تجم ــن ن ــث   ای ــی بح ــاد داشــتیم ول ــا زی ه

هجرت کـه پـیش آمـد بـسیاري         
ــان  ــردم و حتـــی از نزدیکـ از مـ

ــشیدند   ــار ک ــم کن ــستگان . ه ب
کاك احمـد هـر چنـد سـنندج را          
ترك کردنـد ولـی همـراه کـاك         

نمانــدن . احمــد هجــرت نکردنــد
ــع از ســر  آنهــا در ســنندج در واق
ــل    ــه دلی ــون ب ــود، چ ــاري ب ناچ
ــاك  ــه ک ــانوادگی ب ــستگی خ  واب

توانـستند در سـنندج        نمـی   احمد،
ولی در واقـع کـاك احمـد و فکـر و حرکـت او را نیـز              . بمانند

ــا     ــشار تنه ــع ف ــت و موق ــار غرب ــد و وي را در دی ــا کردن ره
  .گذاشتند

آمـد کـه بــراي    بعـدها افـرادي از آنهــا گـاهی پـیش مــی    
دیداري کوتـاه بـه کرماشـان بیاینـد ولـی بـه عنـوان همـراه                 

هـا   خـود کـاك احمـد و مـا متأهـل          . وي در کرماشان نبودنـد    
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اي قـدیمی کـه در        بعد از مـدتی سـرگردانی، عاقبـت خانـه         
ــاره نمـــوده و در آن ســـکونت   اصـــل مدرســـه بـــود اجـ

بــست در نزدیکــی میــدان  اي بــن خانــه در کوچــه. گزیــدیم
آري در همــین موقــع . معلـم فعلــی کرماشـان قــرار داشـت   

د در تهـران بـه مـا گفتنـ    . بود که ما از سـفر حـج برگـشتیم        
گـویم بـه اسـتقبال        البته ایـن بـار نمـی      (به کرماشان برویم    

چنـد خـانواده در آن      !). ما آمدند تـا تولیـد حـساسیت نکنـد         
خانه همراه کاك احمـد بودنـد البتـه بـه طـور متنـاوب جـا                 

ــد عــوض  مــی ــی،   خــانواده. کردن ــز امین ــاي عزی ــا، آق ي م
الـشهدایی، آقـاي کمـال پاکنهـاد و کـاك       آقاي هاشم سـید  

ــرا ــادي م ــانوادهه ــزو خ ــه دي ج ــاي اولی ــیم در آن  ه ي مق
منزل استیجاري بـودیم و هـر خـانواده یـک اتـاق داشـتیم؛        

ــاق    ــان در یکــی از ات ــا محمــد ژی ــم ب ــا  کــاك احمــد ه ه
 .کردند زندگی می

ــد  بعــد از مــدتی عــده ــرون رفتن ــه بی از . اي از آنــان ب
ــه ــید   جمل ــم س ــان هاش ــا آقای ــال   ي اینه ــشهدایی، کم ال

ادي بودنـد؛ کـسانی دیگـر ماننـد  مـال         پاکنهاد و هادي مـر    
ــی      ــاك عل ــی و ک ــداهللا ایران ــاك عب ــدي و ک ــادر توحی ق

ــد  ــانی آمدن ــداهللا و   . رحم ــاك عب ــد ک ــا مانن ــی از آنه برخ
ــوان     ــا اخ ــان ب ــی در آن زم ــاك عل ــت   ک ــسلمین بیع الم

هــا جریــان اخــوان در    هرحــال آن وقــت  بــه . داشــتند
 قــدر فعــال نبـود تــا بخواهنــد مــستقل  کردسـتان ایــران آن 

اصــوالً چیــزي بــه ایــن اســم مطــرح نبــود،آن  . کــار کننــد
کردنـد، و اگـر   برادران هم به صـورت جداگانـه کـاري نمـی      

تعهدي به اخوان داشـتند بـه عنـوان تعهـد و بیعـت صـرف           
ــود ــود     . ب ــتان وج ــی در کردس ــت دین ــالء فعالی ــون خ چ

ــد    ــاري بکنن ــأل ک ــن خ ــد در ای ــسانی بیاین ــا ک . نداشــت ت
ــا حرکتــی دینــی هرچــه کــه الزم بــود فــردي مــسلم  ان ی

بـه  . انجام بدهـد، در کـاك احمـد و حـرکتش موجـود بـود              
-این دلیل هـر کـس کـه بـا هـر گـروه و حزبـی بـود مـی           

ــا کــاك احمــد کــار مــی  ــدآمدنــد ب ــرادران کــه . کردن آن ب
هـاي   اشاره شد به عنـوان معلـم  و گـاه شـاگرد در کـالس               

ــا شــرکت مــی ــد م ــا حــضور داشــتند و  . کردن در مجمــع م
اي مـا بودنـد، آنـان خودشـان را از مـا جـدا           بعضاً عضو شور  

اي تغییــر  متأســفانه اآلن وضــعیت بــه گونــه دانــستند؛ نمــی
کرده که به نظر بعـضی از طرفـداران کـاك احمـد بـه جـز                

کـه   فکـر کـاك احمـد ـ آن هـم نـه تفکـر اصـیل وي بـل         
! باشـد  برداشت فرد یـا افـراد معـدودي ـ قابـل قبـول نمـی       

 و افکـار آنـان عزیـز و         ني مـسلمانا    براي کـاك احمـد همـه      
ــرم ــودمحت ــود .  ب ــوانی . اصــالً جــدایی مطــرح نب ــرادران اخ ب

رهبران اولیه خود را چـه انـدازه دوسـت داشـتند کـاك احمـد          
چـون کـاك احمـد چیـزي     . قـدر دوسـت داشـتند       را نیز همان  

ــام اخــوانی ناخوشــایند   نمــی ــه ن ــان ب ــه ذوق آن گفــت کــه ب
  .باشد

ــرد بــ) برهــان محمــد امــین(کــاك برهــان امینــی  رادر کُ
عراقی که قرآن را بـه کُـردي بـه نـام تفـسیر آسـان ترجمـه                  

از جملـه برادرانـی بـود کـه بـراي مـدتی در ایـن         کرده است،  
منزل سـکونت داشـت و بـسیار مـورد توجـه و احتـرام کـاك             

جا که گـاهی مـا بـه ایـن انـدازه از محبـت و            احمد بود تا  آن    
 کـاك   .خـوردیم   احترام کاك احمد  نبـست بـه او غبطـه مـی            

بـرایم  ! برهـان جـان     : گفـت   احمد خطاب بـه ایـن بـرادر مـی         
ــسیر کــن  ــه و تف ــرآن بخــوان و آن را ترجم ــی کــاك . ق وقت

در . کـرد   کـرد کـاك احمـد گریـه مـی           برهان این کـار را مـی      
ــرادران در   آن ایـــام اصـــوالً نـــامی از اخـــوان نبـــود، آن بـ

داشـتند   هایی که با هـم داشـتیم خودشـان اظهـار مـی       نشست
ایـم،    ی گفتند که ما بـا حرکـت اخـوان بیعـت کـرده             و به ما م   

کردنـد کـه بیعـت خـود را       حتی برخـی از آنـان پیـشنهاد مـی         
شکـسته و بـا کــاك احمـد و مکتـب قــرآن بیعـت کننـد امــا       

گفـت بـر سـر بیعـت خــود      کـاك احمـد قبـول نکـرده و مـی     
مـال  . کنـیم  بمانید، ما و شما با هم کـار و فعالیـت دینـی مـی              

 خـارج از ایـران اسـت آن وقـت فـرد      قادر توحیـدي کـه االن   
فعال اخوان بود، شاید او زودتـر بـه اخـوان ملحـق شـده بـود             

خیلـی اوقـات در آن خانـه،        . تا شـهید کـاك ناصـر سـبحانی        
از کـاك احمـد نوارهـایی ضـبط شــده اسـت کـه اگـر توجــه        

رســد؛  شـود در آنهـا ســر و صـداهاي زیــادي بـه گــوش مـی     
  . مال قادر بودهاياین صداها متعلق به بازي کردن بچه

ــد از هجــرت ــت  بع ــه ثاب ــد در آن خان ــاك احم ــا ک   تنه
آمدنـد،  افـرادي مـی   . دادیـم   ماندند ولی مـا تغییـر مکـان مـی         

رفتنـد؛ زیـرا یـک اتـاق آن         ماندنـد و مـی    جا مـی    مدتی در آن  
آنهــایی . هـم در مکــانی چنــین شــلوغ چنــدان مناســب نبــود 

گرفتنـد و    مـی  که امکاناتی داشـتند، در بیـرون از آنجـا خانـه           
ــزل در  جــاي خــود را بــراي افــرادي کــه امکــان تهیــه  ي من

گذاشــتند؛ بـه هـر حـال مــا در    بیـرون را نداشـتند خـالی مـی    
 کــاك 61تــا ســال  .کــردیم جــا بــه ســختی زنــدگی مــی آن

  .جا به تهران رفتند جا زندگی کرد و از آن احمد در آن
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  ردستان هاي ماندگار کُچهره
  )حفید(شیخ محمود برزنجی 

 )مـر نـه (زاده حفیـد اهی به زندگی و مبـارزات شـیخ محمـود        نگ
   قسمت پایانیـ 

  شورش سوم شیخ محمود
 1930در ســــال 

حکومــــت عــــراق  
جهــت اعــالم رســمی 
ــود و   ــتقالل خــ اســ
ــه   ــدن بـ ــق شـ ملحـ
ســـــازمان ملـــــل  
ــاتی  ــت انتخابـ خواسـ

کــه در . برگــزار نمایــد
صورت تأیید آن دیگـر هـیچ فرصـتی بـراي کُـردان جهـت         

ـ      مانـد و بایـد بـه    ردي بـاقی نمـی  تشکیل یـک حکومـت کُ
ایـن امـر    . دادنـد تابعیت حکومت عربـی عـراق تـن در مـی          

ـ               ه با اعتـراض و سرسـختی شـدید کُـردان مواجـه گردیـد ب
 در تظـاهراتی کـه مـردم        1930کـه در شـشم ایلـول       طوري

 نفــر 45ســلیمانیه بــر علیــه ایــن انتخابــات برگــزار کردنــد 
  .1 نفر زخمی شدند195کشته و 

ــه  ــود ک ــیخ محم ــه ش ــا آن روز آرام در قری ــران ي ت پی
نشسته بود بـه محـض شـنیدن ایـن خبـر، فـوراً بـا سـران                 
عشایر به گفـت وگـو پرداخـت و نیـروي انتظـامی فراوانـی             

ــصرف شــد   ــهر پنجــوین را مت ــود، ش ــاده نم بالفاصــله . آم
ــه او ملحــق  شخــصیت ــرد ب ــسران کُ هــاي روشــنفکر و اف

  .2شدند
ریتانیــا  ي باي بــه نماینــده شــیخ محمــود در نامــه  

ــی ــسدم ــراق در کُ «: نوی ــت ع ــت حکوم ــتان الزم اس ردس
را ) کردســتان عــراقيهمــه(نباشــد و از خــانقین تــا زاخــو 
  .»در کمترین مدت خالی کند

حکومــت عــراق و بریتانیــا بالفاصــله ارتــش مجهــزي  
 بـا   3شامل ارتـش عـراق، سـپاه آشـوري و نیروهـاي لیفـی             
ایـن  . تجهیزات و تدارکات مفـصل بـه منطقـه اعـزام نمـود         

ــه ــا در منطق ــه «ي نیروه ــوینب ــان پنج ــارزین »یان ــا مب  ب

                                                
 . کشته ها را دو نفر اعالم نمود دولت عراق تعداد_ 1
 جریان الحاق عراق به سازمان ملل و جنایت سلیمانیه همـه مـردم    _ 2

 کرد را آماده شورش نموده بود 
3 _ Livesنیروعاي مزدور محلی تحت نظر انگلستان  

کُرد درگیر شدند و قـواي اکـراد آنهـا را بـه سـختی شکـست           
  .دادند

ــده و    ــردان درآم ــصرف کُ ــه ت ــدین پاســگاه نظــامی ب چن
ایــن جنــگ در  . غنــایم جنگــی زیــادي بدســت آوردنــد    

ــد 3/11/1930 ــام شـ ــراق از کُـــردان   .  تمـ ــت عـ حکومـ
ــی  ــذاکره مـ ــت مـ ــی را در  نمدرخواسـ ــیخ هیئتـ ــد و شـ ایـ

ــی 10/11/1930 ــزام م ــه  اع ــه نتیج ــا ب ــشخص دارد ام ي م
  .رسدنمی

ــرده و در      ــصرف ک ــال را ت ــدتی خورم ــد از م ــیخ بع ش
ســوي کرکــوك حملــه نمــوده و در جنــگ ه  بــ1931شـبات  

 مزدوران کُـرد همـراه بـا ارتـش عـراق شـیخ را            »باریک ئاو«
امـا  . دمحاصره نمـوده و تلفـات شـدیدي بـه کُـردان وارد آمـ         

محاصره را بـا رشـادت بـاز کـرد و بـه سـلیمانیه               يشیخ حلقه 
  .فرار نمود

ــود و از آن    ــیخ محم ــاي ش ــدام نیروه ــی انه ــا از طرف ام
ـ           ،تر خیانت مـزدوران کُـرد      مهم ه  در شـیخ خیلـی اثـر کـرد، ب
  . خود را تسلیم نمود1931ي که در سوم مه طوري

ــک فیــصل پادشــاه عــراق   بعــد از آن در ســفري کــه مل
ــت   ) 1931( ــین گف ــرد چن ــلیمانیه ک ــهر س ــه ش ــدون «: ب ب

ــی   ــه نم ــراق تجزی ــد ع ــل و   تردی ــوه و جنگ ــن ک ــود، ای ش
هـاي  طبیعت زیبـا متعلـق بـه سـاکنین و سـایر مـردم اسـتان         

ي و در ادامـه گفـت نقـشه و برنامـه          . عراق اسـت و بـالعکس     
ــ  ــشورم ب ــی ک ــذیر   ه سیاس ــر ناپ ــده و تغیی ــیم ش ــت تنظ دق

  .»است
ـ     چنـان حرکـاتی را    هـم صـورت پنهـانی    ه  شیخ محمـود ب

ــرد انجــام مــی  ــاق حقــوق کُ ــا در ســال در جهــت احق داد ام
  . رسماً از مبارزه سیاسی دست کشید1941

ي بریتانیـا   اي بـه نماینـده    شیخ محمود در نامه   
الزم اســت حکومــت عــراق در «: نویــسدمــی

کردســتان نباشــد و از خــانقین تــا زاخــو     
  در کمتـرین مـدت     را )کردستان عراق يهمه(

  .»خالی کند
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 9/10/1956 بیمــار شــد و در شــب   1956در ســال 
ــازه   ــت و جن ــداد درگذش ــه بغ ــتان حیدری ي او را در بیمارس

  . 1به سلیمانیه بردند
  

  چرا شیخ محمود به پیروزي نهائی نرسید؟
ـ   شـود در یـک جملـه پاســخ    ن سـؤال را نمــی جـواب ای

دالیـل زیــادي در عــدم موفقیــت شــیخ محمــود مــؤثر  . داد
ــرد بــه  جنــبشهــیچ کــدام ازاصــوالً چــرا . بودنــد هــاي کُ

 150هدف غـایی خـود نرسـیدند؟ موانـع زیـادي در طـول               
انـد  هـاي ملـی کُـرد قـرار گرفتـه          سال اخیـر در راه جنـبش      

  :ترین آنها عباتند از مهمکه 
  

ـ . تحـاد بـین رهبـران دلـسوز کـرد       نبود ا  .1 طـور مثـال   ه ب
ــارزان   1930در  ــد بـ ــیخ احمـ ــود از شـ ــیخ محمـ  شـ

مفتخـر  «: گویـد کنـد امـا او مـی      درخواست کمـک مـی    
به خدمتگزاري اسـت امـا در جنـگ بـا عـراق شـرکت               

کند زیـرا حکومـت عـراق، حکـومتی اسـت عربـی             نمی
کنــد از او ي مــن حکــم مــی  و مــسلمان و وظیفــه 

 .»اطاعت کنم
 کــه طــی آن یــک حــزب یکدســت و هماهنــگنبــود  .2

ــده ــوان عم ــه  بت ــسبت ب ــه را ن ــراد متوســط جامع ي اف
ـ     ـ     حقوق کلـی ملّ کـه وقتـی    طـوري ه ت آگـاه سـاخته، ب

ـ    ی در میـان اسـت اخـتالف عقایـد راهـی        پاي منافع ملّ
 .براي جلوه پیدا نکند

ــرد4ردســتان بــین تقــسیم ســرزمین کُ .3   کــشور غیــر کُ
دود کـرده  حـ م را مـردم کُـرد  که به شدت ارتبـاط بـین        

ــت  ــاس ــوريه ب ــري و    ط ــک فک ــه کم ــه راه هرگون ک

                                                
شیخ خود جریانات متأثر انگیزي بوجـود آورد کـه در     ي تشیع جناره  _ 1

توانند به کتاب میـژوي     مندان می عالقهحوصله این نوشتار خارج است      
 .عالء الدین سجادي مراجعه کنندي رینی کورد نوشتهراپه

 . شده است مشکلمادي از طرف کُردان به یکدیگر
ــاد بـــین کـــشورهایی کـــه کُ  .4 ــتان جزیـــی از اتحـ ردسـ

شــود در امــور مربــوط بــه ســرزمین آنهــا محــسوب مــی
ــا ــم. کُرده ــی  ازمه ــا م ــرین آنه ــاي  ت ــه قرارداده ــوان ب ت
ــرد  1976 و 1919 ــاره ک ــر اش ــب .  الجزای ــنجال ــه  ای ک

ــالس  ــشه در اج ــه و  همی ــاي دوگان ــاره ــین   چه ــه ب گان
ــوق یکــی از مهــم  ــشورهاي ف ــا  ک ــصمیمات آنه ــرین ت ت

واضـح   هـاي آشـوب طلـب اسـت کـه پـر        مقابله با گـروه   
 .باشنداست منظور کُردان می

متأســفانه . وجــود رهبــران دینــی و مــذهبی وابــسته     .5
ــه     ــیچ کمکــی ب ــا ه ــه تنه ــی ن ــران دین ــدادي از رهب تع

کـه خـود مـانعی بـزرگ      انـد بـل    نکـرده  هاي ملـی  حرکت
انــد و بــاز متأســفانه در راه تحقــق پیــروزي جنــبش بــوده
 همکــاري  ایــن ملــت،تعــدادي از آنهــا حتــی بــا دشــمنِ

ــته ــی داش ــدنزدیک ــوع و   ( .ان ــساسیت موض ــت ح ــه عل ب
ي بیــشتر از آوردن مثــال خــودداري    پرهیــز از تفرقــه 

 .)نمایممی
ــزدور   .6 ــود نیروهــاي م ــانع شــاید   . وج یکــی از ایــن م

ــزرگ ــوري   ب ــد بط ــع باش ــرین موان ــع    ت ــر مواق ــه اکث ک
ــطه ي بواســــــ

آشنایی مـزدوران   
ــت  ــه موقعیــ بــ
ــمن   ــه، دش منطق
ــوط  در خطــــــ
ــوذ   ــارزین نفـ مبـ

 .کردمی
ــردان .7 ــایین بــودن وضــعیت اقتــصادي کُ واضــح اســت . پ

ــه  ــیچ جبه ــه ه ــه  ک ــشت جبه ــدارکات پ ــدون ت اي اي ب
ــی  ــوي نم ــد   ق ــت نمای ــدت مقاوم ــد در دراز م در ( .توان

رزات، ملـت کُـرد همیـشه بـا کمبـود ســالح و      طـول مبـا  
انـد و در طـرف مقابـل دشـمن بـا           رو بـوده   تجهیزات روبه 

هـاي پیـشرفته بــا   آخـرین ســالح  انبـوهی از تجهیـزات و  
 .)استرو شده آنها روبه

  بــههــا  خــصوص ابرقــدرتاکثــر کــشورهاي جهــان بــه .8
گونـه   خاطر حفظ منافع خـود در منطقـه حاضـر بـه هـیچ             

ــردان نــش ــاً کمــک ،انــددهکمکــی بــه کُ هــاي  اگــر احیان
ــوده اســت و   کــرده باشــند در حــد تــأمین منــافع خــود ب

ي نبــود یــک سیــستم تبلیغــاتی کُــردان هــم بــه واســطه

ــز  خـــون و آتـــش هرگـ
توانـد و قـادر نیـست       نمی

تمامی تاریخ را عوض کند     
ها کُرد را به عـرب      و میلیون 

  .یا تُرك تبدیل سازد
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طـور کـه شایـسته اسـت صـداي           انـد آن  قوي نتوانسته 
ــشر       ــوق ب ــی حق ــسوزان واقع ــوش دل ــه گ ــود را ب خ

 .برسانند
ــران کُ  .9 ــر رهب ــتاناکث ــردس ــطهه  ب ــصوصیت واس ي خ

 خــود افــرادي خــوش قلــب و    ،ايهذاتــی و منطقــ 
ه بــ . انــد بــازي بــوده   بــاور و فــارغ از سیاســت   زود

ــوري ــمن    ط ــروزي، دش ــدرت و پی ــا در اوج ق ــه باره ک
ــشیده   ــذاکره ک ــز م ــاي می ــه پ ــا را ب ــاآنه ــت  ت  موقعی

و فرصـت بـه دسـت آمـده را          خویش را تثبیـت نمـوده       
 .از آنان بگیرد

ـ  .بین اقـوام و عـشایر مختلـف       اختالف    .10 طـور مثـال    ه   ب
 شـیخ محمـود بـه عنـوان حـاکم        1918قتی در سـال     و
ــوك،     کُ ــراد کرک ــف اک ــد، طوای ــده ش ــتان برگزی ردس

ــق    ــود مواف ــیخ محم ــري ش ــا رهب ــري ب ــانقین و کف خ
هـا نـواحی کرکـوك       نبودند بـه همـین دلیـل انگلیـسی        

یـــا .(ي شـــیخ محمـــود خــارج ســـاختند را از ســلطه 
 )هاها و شمذینانی اختالف بین بارزانی
  می شیخ محمودعوامل اختصاصی ناکا

ــوق   ــوارد ف ــر م ــالوه ب ــر ،ع ــل زی ــز عوام ــدم  نی  در ع
  :موفقیت شیخ محمود مؤثر بودند

ایــن افــراد در بــین . بهــا دادن زیــاد بــه اقــوام خــود .1
داشـتند و موافـق سـلطه ترکیـه         مردم ظلم و سـتم روا مـی       

  .بودند
ــا  .2 . نداشــتن اطالعــات کــافی در مــورد وضــعیت دنی

ـ      در آن سال   دانـست کـه عمـر      شی مـی  هـا هـر آدم دوراندی
دولت عثمانی به سر رسـیده اسـت و دولـت تـازه تأسـیس               

 .باشدترکیه، حتی قادر به حفظ و نگهداري خود نمی
ــک  .3 ــن یـ ایـ

ــه  واقعیــت اســت ک
ــه ي اول در نیمــــ

قــــرن بیــــستم،  
ــام  ــاً تمـــ تقریبـــ
ــه   ــشورهایی کـ کـ
ــود را  اســـتقالل خـ
ــا   ــد ب ــت آوردن بدس

گلـستان  هـاي جهـانی مخـصوصاً ان      اجازه و موافقت قـدرت    
ــت  ــوده اس ــابر. ب ــستان     بن ــا انگل ــت ب ــن در آن موقعی ای

درافتـادن و تمایـل بـه دشــمن انگلـیس یعنـی عثمـانی بــا       

 هـا کـافر،    و انگلیـسی   نـد ا  هـا مـسلمان    این توجیـه کـه تـرك      
 .سازگار با آن شرایط اوضاع نبود

ــت  .4 ــه موفقی ــردن ب ــدریجی قناعــت نک ــاي ت ــی ه  یک
در جنـگ آخـر     مخـصوصاً   . دیگر از عوامل سـقوط شـیخ بـود        

زور و  شــیخ محمــود در حــالی کــه منــاطق ســلیمانیه و شــاره
پنجوین را متـصرف شـده بـود بـه کرکـوك حملـه بـرد و در              

 .آنجا در محاصره افتاد و شکست خورد
 خصوصیات فردي شیخ محمود

فـــردي نیرومنـــد، زیـــرك، انـــد وي مـــورخین نوشـــته
ــاموس ــجاع، ن ــت ش ــوده اس ــسندیده ب . دار و داراي اخــالق پ

  . پاکدلار و دلسوز ملت کُرد، خوش باورغمخو
ــته   ــود نوش ــیخ محم ــورد ش ــزاز در م ــزي ق ــور : رم در ام

ــازي نمــی  ــاهر نبــود و سیاســت ب کــرد و مــشاور سیاســت م
همـه  : عـالء الـدین سـجادي نوشـته اسـت         . سیاسی نداشـت  

ــی مــی  ــه راحت ــات  کــس ب ــا شــیخ محمــود مالق توانــست ب
  .نماید

 شـــیخ ياهـــداف، نیـــات و روح بلنـــد بـــشر دوســـتانه
ــه ــود را در نام ــاریخ محم ــه در ت ــارس 21اي ک ــه 1931 م  ب
  .توان شناختي ملل نوشته میریاست شوراي جامعه

   1931 مارس 21پاریس 
  ي مللریاست شوراي جامعه به

ي عالیجنــاب افتخــار دارم شــکایت ملتــی را کــه جامعــه 
تحـت حمایـت خـود گرفتـه بـود بـه شـما عـرض                او را   ملل  
ــایم ــ . نم ــت، مل ــن مل ــرد اســت   ای ــار  ـ ت کُ ــن افتخ ــه م ک
ــی ــق دارم  م ــه آن تعل ــنم ب ـ  ک ــه  ــاك  و در منطق اي از خ
ــرار دارد    کُ ــت ق ــده اس ــق ش ــراق ملح ــه ع ــه ب ــتان ک . ردس

مقدمتاً باید توجه عالیجناب را بـه ایـن امـر جلـب نمـایم کـه              
ــاط  ي کُمنطقـــه ــایر نقـ ــراق بـــر خـــالف سـ ردنـــشین عـ

ـ    بـین  یر ي نیروهـاي متفقـین تـسخ   وسـیله ه النهـرین هرگـز ب
 بـا  1918که ایـن کُردهـا بودنـد کـه در سـال       نشده است، بل  

ــلحه ــایل و اس ــانی را   وس ــاي عثم ــود نیروه ــاقص خ ــاي ن ه
ــه  ــه تخلی ــور ب ــوده و ادارهي کُمجب ــتان نم ــرزمین ردس ي س

ــد ــرج و  . خــود را بدســت گرفتن ــراق دچــار ه ــع ع در آن موق
  .دادندمرج بود و قواي متفقین در آنجا به نبرد ادامه می

ــهبدبختانــ عــراق ملحــق شــد و  ه بعــدها ســرزمین مــا ب
ــایی کــه اداعــا داشــت بــراي دفــاع از حقــوق و آزادي و   اروپ

برابــري اســلحه بدســت گرفتــه اســت در مقابــل ظلمــی کــه 
ــه ــه  ب ــدامی ب ــد اق ــا ش ــت و   کُرده ــاورد و سرنوش ــل نی عم

ــته ــورخین نوش ــد وي م ان
ــد، زیــرك،  فــردي نیرومن

اراي دار و د   شجاع، ناموس 
ــوده    ــسندیده ب ــالق پ اخ

ــسوز غم. اســت خــوار و دل
ملــت کُــرد، خــوش بــاور، 

  .ساده
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ي مردمــی کـه قانونــاً و بـالقوه حــاکم بـر سرنوشــت    آینـده 
ســپرد کــه از لحــاظ خــود بودنــد را بدســت ملــت دیگــري 

ــع      ــگ و وض ــاس، فرهن ــان، لب ــاریخ، زب ــالق، ت ــژاد، اخ ن
ـ   عـدالتی هرگـز    ایـن بـی   ؛  کلـی جـدا از او بـود       ه  اجتماعی ب

ي ملـل در مـورد      هـایی کـه جامعـه     با قول و قـرار و وعـده       
. کُردهــا داده اسـت تناســبی نــدارد  خودمختـاري کامــل بـه  

ي کُردهـا نـه تنهـا هرگـز       هبـار  ي ملـل در   مصوبات جامعـه  
کـه بـرعکس، هـر روز        ي عمل بـه خـود نپوشـید بـل         جامه

ــه  ــر ســر خان ــسل، ب ــار مسل ــان، آتــش بمــب و رگب هــا، زن
ــرو مــی  ــا ف ــان م ــران و جوان ــزد و ســکوت کودکــان، پی ری

  .سازدمرگ را جانشین شادي زندگی می
 از  تـوانیم نمـی  و   خـواهیم نمـی گناه ما ایـن اسـت کـه         

 بـیِ ي عرنظـر کنـیم و در میـان جامعـه       حقوق خـود صـرف    
  . خود را از دست دهیمتملیعراق 

مــردم شــهر ســلیمانیه انتخابــات دولتــی عــراق را      
ــومتی      ــات حک ــتند در انتخاب ــرا نخواس ــد زی ــریم کردن تح

ــین   ــوق ب ــه حق ــد ک ــرکت کنن ــا   ش ــر پ ــا را زی ــی آنه الملل
 و بـه تالفـی ایـن    ؛ي آنـان را بـر بـاد دهـد        بگذارند و آینده  

ــراق     ــت ع ــه دول ــت ک ــات اس ــرکت در انتخاب ــدم ش در ع
ــاهی نمــی  ــلیمانیه کوت ــداوم شــهر س ــاران م ــد و در بمب کن

  . تزلزلی ندارد وکشتار مردمان بالدفاع آنجا تردید
هـایی  هـا و ایـن رگبـار گلولـه        ما معتقدیم که این بمـب     

ــ ــه ب ــیلهه ک ــاك  وس ــر خ ــی ب ــار دولت ــاي جنایتک ي نیروه
ــیکُ ــرو م ــام  ردســتان ف ــل ع ــا را قت ــا کُرده ــه تنه ــزد ن ری

ي ملــل را نیــز حیثیــت جامعــه  وپرســتیژکــه  کنــد بــلمــی
  .سازددار می لکه

ــ   ــراق ب ــی ع ــت عرب ــاي حکوم ــر نیروه ــیلهه اگ ي وس
هواپیماهـا و دســتجات نظــامی دولـت انگلــستان تقویــت و   

ي ملـل قیمومیـت   شـدند دولتـی کـه جامعـه      همراهی نمـی  
سرزمین عراق را بـه او سـپرده اسـت، تکـرار تـاریخ یعنـی                

ــشروي بــ  ــغال آن ه پی ــداد و اش ــوي بغ ــا  س ــراي کُرده  ب
  .1 روز بودي مسأله

ــا از ــیهنم ــه  م ــود علی ــه خ ــاع  ي ي حمل ــراب دف اع
نـام  خـواهیم بـا ارتـش انگلـستان کـه بـه      کنیم ولی نمی  می

نمایـد درگیـر شـویم، بـه همـین          ي ملـل عمـل مـی      جامعه

                                                
کرد  منظور این است که اگر انگلستان حکومت عراق را کمک نمی           -1

 .توانستند بغداد را هم تصرف کنندکُردها حتی می

  .گردیمدلیل براي قضاوت و عدالت به شما متوسل می
 الحاق میهن مـا بـه عـراق عـرب و مجبـور کـردن ملـت        

زور اســلحه، هرگــز باعــث کُــرد بــه پــذیرش ایــن الحــاق بــه
قـدر عزیـز اسـت در     صلح و امنیتی که بـراي جامعـه ملـل آن        

  . از جهان نخواهد شد2این منطقه
ــاریخکُردهــا کــه   را پــشت سرگذاشــته و چندهزارســال ت

انـد تـا کنـون    انـد و توانـسته   از حوادث تاریخ جـان بـدر بـرده        
 خــود را مــاعی و فرهنگــیموجودیــت، زبــان و بنیادهــاي اجت

دهنـد تـا آخـرین نفـر اسـلحه بدسـت       حفظ کنند، ترجیح مـی   
  .بمیرند و بیشتر از این تحت بندگی اعراب نباشند

ــه  ــا روزي ک ــدان بدســت ردســتانسرنوشــت کُت  او فرزن
ــوق      ــذاري حق ــداد از واگ ــه بغ ــا روزي ک ــشود و ت ــپرده ن س
کُردهــا بــه آنــان خــودداري نمایــد، صــلح و آرامــش در ایــن  

  .قه برقرار نخواهد شدمنط
ــا همــهمــا کُردهــا مــی ي مــردم و ملــل دنیــا خــواهیم ب

دوسـت باشــیم و در پــی ضــرر و زیـان کــسی نیــستیم ولــی   
ــی  نمــی ــاري کــه حت ــیم حقــوق خودمخت ــوانیم تحمــل کن ت

ــ    ــا ب ــد لیبری ــا مانن ــدوي آفریق ــان ب ــضی از مردم ــراي بع ه ب
  .رسمیت شناخته شده از ما دریغ شود

ق بـه کمـک ارتـش انگلـستان       در این اواخـر دولـت عـرا       
ــتفاده از روح  ــا اس ــیو ب ــسم عرب ــه  شوونی  درصــدد اســت ک

صـدها کُـرد بالدفـاع تـا کنـون          . موجودیت ما را از بین ببـرد      
فقط به جرم داشتن عقایـد و تمـایالت سیاسـی اعـدام شـده               

هـاي مـا، شـهرها و دهـات مـا          خانـه . انـد و یا به زندان افتاده    
هــاي مسلــسل و بمــبر آتــش تــوپ و رگبــار هــر روز در زیــ

ریـزد و اگـر امـروز کُردهـا اسـلحه      لرزد و فـرو مـی  زا می  آتش
ــه ــر بدســت گرفت ــل ایــن تعرضــات غی ــد در مقاب ــسانی و  ان ان

خونریز اعراب اسـت کـه آنهـا را مجبـور بـه دفـاع از النـه و                   
  .ي خود کرده استکاشانه

توانــد و قــادر نیــست خــون و آتــش هرگــز نمــی
هـا کُـرد را بـه        ن  یلیـو تمامی تاریخ را عـوض کنـد و م        

  .عرب یا تُرك تبدیل سازد
                                                

فراز  شاید در مناطق دیگر بتوان با زور ملتی را خفه کرد اما ملـت سـر              -2
  »هرگز«رد کُ

ژ
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ي خـون نیـستند و اگـر    کُردهـا شـورش طلـب و تـشنه    
انـد بـراي ایـن اسـت کـه آنهـا را             جنـگ پرداختـه   امروز بـه  

  .اندکار نموده  به اینمجبور و محکوم
خـواهیم هـیچ ملتـی را محکـوم کنـیم یـا هـیچ         ما نمی 

 کـه آقـا و   کشوري را تـسخیر نمـاییم و در پـی آن نیـستیم       
تـوانیم خـود    ارباب کسی باشیم ولی در مقابـل هرگـز نمـی          

ــن      ــدانیم، و ای ــري ب ــت دیگ ــوم و رعی ــوب و محک را مغل
همان آرمـانی اسـت کـه بـه خـاطر آن چنـدین ده میلیـون           

ــر   ــگ اخی ــسانی در جن ــود ان ــانی  1موج ــود را قرب ــان خ  ج
ــد، آرمــانی کــه جامعــهکــرده ي ملــل از اولــین روزهــاي ان

رســمیت شــناخته و ه ا بــراي کُردهــا بــتأســیس خــود آن ر
ــدکرده اســت ــد  . تأکی ــب را تأکی ــن مطل ــد ای ــازه بفرمایی اج

  ..ي حالت شورش و انقالبی که زاییده،نمایم
  .......هاي ماندگار کردستان چهره

ــر ــدامات غی ــت    اق ــراق اس ــی ع ــت عرب ــسانی حکوم ان
رسـد کـه تمـامی حقـوق انـسانی و           فقط وقتی به پایان می    

ـ    شـناخته و مـورد احتـرام قـرار گیـرد و           رسـمیت   ه  ملی ما ب
ي ملـل اسـت کـه تـصمیمات سـال           ي جامعه این به عهده  

ــه1925 ــود را در منطق ــه  ي کُ خ ــد و ب ــرا نمای ــتان اج ردس
    .این جنگ و خونریزي خاتمه دهد

                                                                                                
ــوبی    از طــر«  شــیخ محمــود ـ ف اهــالی کردســتان جن

  »برزنجی
ــوض نتیجــه  ــه ع ــخن   ب ــن س ــا ای ــته را ب ــري، نوش گی

: بـرم کریس کوچرا روزنامـه نگـار فرانـسوي بـه پایـان مـی          
هــا در  شــیخ محمــود در حقیقــت عــذاب وجــدان انگلیــسی

بـــی وجـــود او، بـــی مقاومـــت . پیـــشگاه تـــاریخ اســـت
ــختانه ــراقْسرس ــود م   کُي او، ع ــه خ ــتان را ب ــضم ردس ن

رهــا "کــه امــروز کــسی از تــاریخ مطــول  آنکــرد بــیمــی
ــردن ــردن ک ــالی ک ــشت خ ــا و پ ــايه ــه از "ه  مکــرري ک

  .              مشخصات تاریخ تولد عراق است آگاه باشد
  
  
  
  
  
  

                                                
  جنگ جهانی اول_ 1

  :منابع
 محمد مردوخ/ ردستانتاریخ کُرد و کُ .1
 یونسی   ابراهیم/ کریس کوچرا/جنبش ملی کُرد .2
/ رمــزي قــزاز/ کُـرد مبـارزات سیاســی و روشــنفکري   .3

 احمد محمدي
 الدین سجادي عالء/ میژوي راپه رینی کُرد .4
 عبدالرحمن شرفکندي/ چیشتی مجیور .5
ــوم وآداب کُــ  .6 ــدي  / ردانرس ــدي بایزی ــود افن / محم

 داشبندي محمدعزیز
/ ردســـتانی در کُبخـــش ملّـــ هـــاي آزادي نهـــضت .7
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پیرامون سؤاالت ضمن خدمت فرهنگیان استان تهران» تانمکتب قرآن کُردس«ي  بیانیه

P 
  !ي ایران اسالمیملّت مسلمان و آزاده

حرمتــی هنــوز قلــوب مــسلمین از زخــم هتــاکی و بــی 
ــت، حبیــب رببــه ســراج منیــر، پیغــام آور رحمــت و محب-

ـد مـصطفی ـ صـلوات     اهللا و سـالمه علیـه ـ     العـالمین، محم
ــاتور ملحــدان غ  ــه  ناشــی از کاریک ــشفی آالم نیافت ــی، ت رب

بود که دگر بـاره نـوك پیکـان و تیرهـاي زهـرآگین نفـاق                
نـشانه رفـت؛ و بـار       » للعـالمین رحمـۀ «و عدوات به سـوي      

و إنّـک   «ي ایـشان بـا خطـاب        دیگر مقام شـامخ و سـتوده      
مـورد اسـائه قـرار گرفـت؛ و گویـا ایـن          » لعلی خلق عظـیم   

  ...داستان را پایانی نیست
  

  !ملّت مسلمان
تی پـیش در جریـان طـرح سـؤال                قطعاً خبر داریـد مـد 

ــر آن   ــران ه ــتان ته ــان اس ــدمت فرهنگی ــمن خ ــه را  ض چ
ــاد و شخــصیت ممــدوح و ســتوده  نمــی بایــست اتفــاق افت
ــر اســالمشــده ــرار  ) ص(ي پیغمب ــاز هــم مــورد اهانــت ق ب
ـا بـا کمـال تأسـف و تـألم شـدید، اگـر کفـر و                  ! ؟!گرفت ام

ی در غــرب و ي دانمــارکالحــاد ســلمان رشــدي و روزنامــه
ي آیـــین خداونـــدي و توســـط دشـــمنان قـــسم خـــورده

ي بنـدگانش صـورت گرفـت، ـ و از دشـمنی کـه در جبهـه       
مستقیم بـا دیـن در حـال جنـگ اسـت جـز ایـن انتظـاري               
ــه       ــرزمینی ک ــالمی و س ــالد اس ــار، در ب ــن ب ــست ـ ای نی

ـدي، شـیعه     داعیه ي علـوي و نهـضت   دار اسـالم نـاب محم
پـروا بـه سـاحت پـاك و         حسینی است، آسوده خـاطر و بـی       

! ي ادب گردیـد اهللا ـ ارواحنـا فـداه ـ اسـائه     مقـدس رسـول  
خبـران از حکمـت و سیاسـت و نـه           آن هم نـه توسـط بـی       

کـه در     توسط ناآشنایان با سیره و سـلف رسـول خـاتم، بـل            
افــضل و مــادر نهادهــا و توســط معلّــمِ معلمــین، و در      

ان فرزنــد(!) نهـادي کـه مـسئولیت خطیـر تعلـیم و تربیـتِ       

ــون نفــر جمعیــت را   ــالغ بــر هفتــاد میلی کــشوري مــسلمان ب
و طـرح سـؤال بـا اسـتفاده از منبـع و مأخـذ               ! دار اسـت  عهده

نـــشین و نـــابرخوردار از امکانـــات و کـــسانی نـــه حاشـــیه
کـه مرکزنــشین و برخـوردار از دسـترنج یــک     تـسهیالت، بـل  

  !القراي اسالمیکشور پهناور و علمدار ام
  

  !مان و آزادهخواهران و برادران مسل
ــان هــم ــالیان درازي چن ــستید س ــه مستحــضر ه اســت ک

اهللا در کــشور اهانــت و فحاشــی بــه اصــحاب و ازواج رســول
ه  هـاي  گیـري از رسـانه    الحـال و بـا بهـره      اي معلـوم  توسط عد

پـروا امـري رایـج      ابـا و بـی      المال، بـی  ي بیت   عمومی و هزینه  
هاسـت در کتـب رسـمی مـدارس     سـال ! ؟!و معمـول گردیـده  

ــر همچــون   و ــشگاه و کتبــی دیگ ــبهاي پیــشاور و  :  دان ش
هـــاي رادیـــویی و حقیقـــت وحـــدت در دیـــن، در برنامـــه

ــه   ــش برنام ــا پخ ــونی ب ــون  تلویزی ــاگون، همچ ــاي گون : ه
-و در شـبکه   ... نویـسند و    هـا مـی   سریال امام علـی و پروانـه      

ي تـوهین موسـوم بـه سـالم         اي مخـتص و ویـژه     ي ماهواره 
حاب و ازواج و بعـضاً خـود   بر طبـل تـوهین و تفرقـه بـه اصـ         

کوبنـد و اگـر هـر از چنـدگاهی نـه در دایـره و               اهللا مـی  رسول
کــه در حــد صــدور بیانیــه، اعــالم  شـعاع منکــرات آنــان، بــل 

اي از اهــل ســنّت در  نظــر، یــا وعــظ و ارشــاد روحــانی    
ــدوده ــه و   مح ــراد و گالی ــخنی ای ــی، س ــسجد و محراب ي م

ــا تــوهین کننــدگ  ان بــه انتقــادي صــورت گرفتــه کــه چــرا ب
ــارد مــسلمان اهــل ســنّت        ــات بــیش از یــک میلی س مقد

ــل آن،  برخــوردي نمــی ــظ و قائ ــا واع شــود، خیلــی جــدي ب
ــدگان       ــشار دهن ــام انت ــه اته ــان را ب ــده و آن ــورد گردی برخ

ــه  ــب، تفرق ــورد   اکاذی ــتعمار م ــادي اس ــل و ای ــان، عوام افکن
  !؟!اندبازخواست و محاکمه قرار داده

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


 32 
 

ــس  ســال ــه نیروهــاي خــدوم و دل ــراد هاســت ک وز و اف
ــا بهانــه  هــاي وزیــن علمــی در سیــستم آموزشــی کــشور ب

ي خـدمت حـذف و یـا اساسـاً بـه              واهی و خالی از گردونـه     
اي کـه خـالء نیروهـاي       شـوند، بـه گونـه     کار گمـارده نمـی    

کارآمـد، متعهــد و متـدین در سیــستم پرورشـی و آموزشــی    
ت قابل لمس و احساس استکشور به شد  .  

اي از هـــا توســـط پـــارهيي ایـــن ناکارآمـــد نتیجـــه
مــسئوولیت ناشناســان آن شــد کــه امــروز در روز روشــن و 
در نهادي که امـر پـرورش و ارتقـاء کـم و کیـف معلومـات            
و تعهد و تخـصص معلّمـان جامعـه را بـر عهـده دارد، ایـن         
ــار تنهــا بــه تــوهین بــه اصــحاب و ازواج بــسنده نکــرده   ب

را مــورد » رحمــۀللعالمین«کــه مــستقیماً شــخص    بــل
  !اند حرمتی قرار دادهانت و بیاه

هـا حـدود یـک مـاه از ایـن رسـوایی               آورتر از این    و درد 
ــسلمان و آزاده در    ــون م ــدها میلی ــساسات ص ــته و اح گذش

دار شده، امـا تـا کنـون برخـوردي بـا عـامالن              عالم جریحه 
  و آمران آن صورت نگرفته است؟ 

ــالی ــلمان    در ح ــت س ــه اهان ــسبت ب ــته ن ــه در گذش ک
ي دانمــارکی حکــم ارتــداد و اشــد    هرشــدي و روزنامــ 

گردیـد اکنـون   مجـازات از سـوي مـسئوالن مـا صـادر مـی      
ــرورزي     ــن کف ــا ای ــورد ب ــاي برخ ــه ج ــده  ب ــا ع اي در ه

اند بـا فراافکنـی و منحـرف سـاختن اذهـان عمـومی           تالش
ــردن    ــاوان را از گ ــوه داده و ت ــت جل ــم اهمی ــوع را ک موض

  .خویش خارج سازند
اي را بـه خـود      ادهمـدار آز  سؤالی که ذهـن هـر پرسـش       

اگـر تـوهینی بـه نـسبت اهـل      : نماید آن است کـه  جلب می 
گرفــت بیــت و یــا حتّــی مــسئوالن حکــومتی صــورت مــی

برخورد همان بود کـه هـست و سـکوت و تـسامح هـم در                
  این حد بود؟؟؟

  :وسیله بدین
ــروان   ــا پی ــتان «م ــرآن کُردس ــب ق ــوان  » مکت ــه عن ب

ــیش  ــی و پ ــی دین ــهحرکت ــ رو  و داعی ــل س نت و داران اه
ــان رســول  ال «بــه حکــم حــدیث نبــوي    ) ص(اهللامحب

یؤمن احدکم حتّی اکـون أحـب إلیـه مـن والـده             
خـود را مـسئول دانــسته   » و ولـده و النّـاس أجمعـین   

ــردن ایــن عمــل شــیطنت   ــیح و محکــوم ک - و ضــمن تقب
ــر ــرین و کف ــدس    آف ــاك و مق ــاحت پ ــه س ــسبت ب ــود ن آل

ر و پیغمبر خاتم، هـر گونـه سـکوت و عـدم برخـورد بـا آمـ                

سـطح بـا آن و خیانـت بـه اسـالم       طراز و هـم   عامل آن را هم   
و قــرآن تلقــی نمــوده؛ از مــسئوالن حکــومتی خواهــان      
ــت      ــوم ملّ ــرمین و از عم ــراي مج ــازات ب ــد مج ــراي اش اج
ــسلمانان و     ــایر م ــالمی و س ــران اس ــدار ای ــرافتمند و دین ش

ــه و    آزادي ــن توطئ ــل ای ــتاریم در مقاب ــان خواس ــان جه خواه
ــامی ـ در شــ    ــژه    نافرج ــه وی ــالم ب ــاي اس ــه دنی رایطی ک

ت بـا                ـت و مـود مسلمانان ایران بیش از هـر دورانـی بـه محب
ــر اســالم، آل و اصــحاب بزرگــوار   ت پیغمب صــلوات (شخــصی

نیازمندنـــد ـ خـــاموش    ) اهللا و ســـالمه علـــیهم أجمعـــین
گویـانِ بـه سـاحت    ننشسته تا به یاري خـدا، موذیـان و هـرزه          

  . خود بنشانیمپاك پیغمبر را یک بار دیگر سرجاي
    

18/12/85  
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  حکمت و معناي نماز

  ـ قسمت اول  زاده کاك احمد مفتی
متن حاضر از روي نوار پیـاده شـده سـپس بـه             «

  ».فارسی ترجمه شده است
ها با نگاهی سـاده بـه پیرامـون خـود بـه راحتـی                 انسان

ــی ــه م ــوداتِ    متوج ــایر موج ــسان، س ــر از ان ــه غی ــوند ک ش
م، یـک نـوع زنـدگی مخـصوص بـه           ي  زمین هر کـدا       کُره

هـا، تقریبـاً از هـر     هـا و قـرن   خود دارند کـه در طـول سـال     
ــرم     ــکل و ف ــوده و ش ــه دور ب ــونی ب ــوع و دگرگ ــه تن گون

  .اند خاصِ خود را حفظ کرده
ــی      ــه فرق ــت ک ــسان اس ــا ان ــداران تنه ــان جان در می

ــه طــوري  ــا ســایرین دارد ب ــزاران شــکل   اساســی ب ــه ه ک
ــف از  ــدگیمختل ــالیقِزن ــامل س ــشاغل   ش ــف، م  مختل

اش مـــشاهده  گـــون و عقایـــد متنـــوع در زنـــدگی گونـــه
  .شود می

ــوع،   صــرف ــر از اصــل تن نظ
تواننـد،    هـا مـی     هر کدام از انسان   

باشـند؛ کـه البتـه       بـد  یا     خوب
ــم درجــات مختلفــی دارد   آن . ه

ــی   ــان م ــن می ــس در ای ــوان  پ ت
هـایی بـا انـواع ســالیق و     انـسان 

ــه  ــد گون ــشاغل و عقای ــون و  م گ
لفــی از خــوبی و بــا درجــات مخت

ــع   ــرد و در واق ــشاهده ک ــدي م ب
ایــــن تنــــوع از خــــصوصیات 

  .هاست زندگی انسان
هــاي  کـه در راه  بـراي ایـن  ) انــسان(حـال ایـن موجـود    

ــه    ــده و روي ب ــدي دوري گزی ــر و ب ــدگی از ش ــف زن مختل
  ؟ خیر و نیکی بیاورد، به چه چیزي نیاز دارد

ــاس  ــد لب ــا بای ــران  آی ــا وگ ــاي زیب ــد؟   ه ــت بپوش قیم
هـاي لذیــذ و رنگارنـگ اسـتفاده کنــد؟ آیـا نیــروي      ازطعـام 
کـه از آخــرین مــدهاي   اش را تقویــت کنـد و یــا ایــن  بـدنی 

ــه راســتی از چــه طریقــی مــی  ــد؟ ب ــوان  روز تبعیــت نمای ت
ــه در راه و روش   ــشید ک ــسان بخ ــه ان ــصیتی ب ــاي  شخ ه

مختلف زندگی، خـوبی را بـه جـاي بـدي انتحـاب کـرده و              
  آن برسد؟ در مسیر خوبی هم به مراحل باالتر 

ــوالً     ــدي و اص ــوبی و ب ــه خ ــت ک ــدیهی اس ــح و ب واض
کـه بـه روان    ها نه بـه جـسم وهیکـل، بـل      تنوعِ زندگی انسان  
ــوط اســت ــه همــه. آنهــا مرب ــرا ک ــسان زی ــا، ان ــایی را  ي م ه

ــی خــوش لبــاس وخــوش خــوراك و   مــی شناســیم کــه خیل
ــده   ــا انــدامی قــوي و ورزی داراي منــازل و رفــاه اشــرافی و ی

نه هــیچ فرقــی بــا حیوانــات نداشــته و چــه بــوده امــا متأســفا
  .بسا که از آنها کمتر هم هستند

پــس معلــوم اســت کــه هــیچ کــدام از عوامــل مــادي و  
تواننــد او را در   نبــوده و نمــی انــسان ســاز جــسمی، 

اي  مسیري قرار دهند کـه در هـر کـار و وظیفـه و یـا مـشغله                
کـــه دارد کـــارش را درســـت انجـــام داده و در آن خیانـــت 

ــد ــه.  نکن ــسان چ ــسا ان ــی   ب ــم م ــایی را ه ــه   ه ــیم ک شناس
ــر ــته ب ــالف دس ــی   خ ــسمی خیل ــالی و ج ــاظ م ي اول، از لح

بینــیم کــه  ي اول مــی انــد، امــا در مقایــسه بــا دســته ضــعیف
  .تر و اهل فعالیت وکار بیشترند خیلی مثبت

ــه  ــراد طبق ــر اف ــک اکث ــا کوچ ــد و  ي اول،  ب ــرین تهدی ت
فــشاري میــدان را خــالی کــرده و 

ــان شــوند تــسلیم مــی ــا در می ، ام
ــه  ــراد طبقـ ــسانی  افـ ي دوم، کـ

هــستند کــه بــا هــزاران تهدیــد و 
شکنجه و اذیـت یـک قـدم پـس          

  .گذارند نمی
هـا از جهــت   البتـه ایـن مثـال   

هـاي   مقایـسه اسـت؛ زیـرا انـسان    
بنیـه و اشـخاص ثروتمنـدي         قوي

ــاظ   ــه از لح ــد ک ــود دارن هــم وج
هـاي انـسانی، افـرادي بـسیار شـجاع و اهـل خـدمت                 مالك
هـاي   بهـره از توانـایی    و بـالعکس در میـان افـراد کـم       .هستند

ت                  جسمی و مـالی هـم، زیادنـد افـرادي کـه بـویی از انـسانی
ــرده ــد نب ــصوصیات    . ان ــه خ ــت ک ــن اس ــور ای ــع منظ در واق

ــی  ــاطی اخالق ــیچ ارتب ــاهري   ه ــسمی و ظ ــل ج ــه عوام  ب
ــد؛ و تنهــا راه خــوب بــودن انــسان هــا ایــن اســت کــه  ندارن

 در درون آنهـا بـه درسـتی    ي قـواي معنـويِ موجـود      مجموعه
  .تنظیم و پرورش یابند

ــی   ــسیم م ــه دو بخــش تق ــسان ب ــل روان ان ــود در ک . ش
ــات     ــات و معلوم ــناخت و اطالع ــه ش ــوط ب ــش اول مرب بخ

گوینـد و بخـش دوم خـو          انسان است که بـه آن اگـاهی مـی         
ــفات       ــه آن ص ــه ب ــت ک ــسانی اس ــفات ان ــصلت و ص و خ

در کل روان انـسان بـه دو بخـش تقـسیم         
بخـش اول مربـوط بـه شـناخت و          . شود  می

نسان است کـه بـه آن       اطالعات و معلومات ا   
گویند و بخش دوم خو و خصلت         اگاهی می 

و صــفات انــسانی اســت کــه بــه آن صــفات 
و وجـه تمـایز انـسان از        گوینـد     اخالقی می 

 مربـوط بـه همـین دو بخـش          حیوانات هم، 
  .است
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ـ        گوینـد و      اخالقی می   هـم ،     اتوجـه تمـایز انـسان از حیوان
  .مربوط به همین دو بخش است

  حال مطلوب چیست؟
ــی    ــشاهده م ــیم،  م ــت کن ــوب دق ــر خ ــه   اگ ــیم ک کن

هــا در طــول شــبانه روز مرتبــاً در حــال خــدمتِ بــه  انــسان
ــوردن،. جــسم خــود هــستند ــل خ ــوري ازقبی ــدن، ام  خوابی
ــه .... ، نظافــت وغیــره تفــریح، ورزش، گــردش ــا توجــه ب ب

وحـی اسـت نـه جـسم،     که، اصـل و اسـاس بـه جنبـه ر       این
ــسان ــا روح و روان ان ــرورش   آی ــه خــدمت و پ ــاج ب هــا احتی

نـدارد؟ البتــه  دیـن بــه نیازهـاي  انــسان در هـر دو زمینــه      
ــا  را     ــر دويِ آنه ــرورش  ه ــوده  و راه و روشِ پ ــه نم توج

  .تنظیم نموده است) باالخص روان(
ــ  1یابـد؟   اما روان به وسیله چـه عـواملی پـرورش مـی        

ــاي م ــستن چیزه ــی دان ــم و اساس ــالق و  2ه ــو و اخ ــ خ ـ
  صفات نیک

دانستن چیزهـاي مهـم واساسـی بـه چـه معنـا سـت؟               
ــی،       ــل ریاض ــف از قبی ــوم مختل ــستنِ عل ــور دان ــا منظ آی
هندسـه، شــیمی، فیزیـک، طبابــت وغیــره اسـت؟ آیــا اگــر    
کسی بـه ایـن علـوم احاطـه داشـت انـسان خـوبی اسـت؟               

ــان   بــه ســادگی متوجــه مــی ــرا در می ــر، زی شــویم کــه خی
هـایی بـا درجـات مختلفـی          شمندان علـومِ فـوق، انـسان      دان

ــد  ــدي وجــود دارن ــل. از خــوبی و ب ــوع  ب کــه منظــور، آن ن
   دانـش و آگــاهی اســت کـه تــأثیري در راه و روشِ درســت

آگــاهی و دانــشی . هــا داشــته باشــد زنــدگی کــردنِ انــسان
که بتوانند بـه پایـه و اساسـی جهـتِ ایمـان قـوي و ثابـت               

ت انتخـاب راه صـحیح و مثبـت     قابـل تزلـزل در جهـ        و غیر 
ــم در زنــدگی تبــدیل شــوند    و آن عبارتــست از . و محک

اي تـصادفی و بـدون    کـه بـدانیم اوالً، ایـن دنیـا پدیـده           این
ــسان  ــست و ان ــالق نی ــه  خ ــا هم ــا ب ــب  ه ــا و عجای ي رازه

شـان و بـا ایـن نظـم بـسیار دقیـق،               درون و بیرون زنـدگی    
 ایـن   .انـد   به صـورت سرسـري و اتفـاقی بـه وجـود نیامـده             

ــه در   ــی کـ نظمـ
ــه ــاي  منظومـ هـ

ــا  ــزرگ ت ــسیار ب ب
ــک ــرین  کوچـ تـ

برقـرار  ) اتـم (آنها  
اســــت و ایــــن 
ــی   ــود عجیب موج
کــه دســت بــه   
کارهــاي بـــسیار  

بزرگــــی از قبیــــل اختراعــــات و ســــفرهاي فــــضایی و 
هـــاي پیچیـــده کـــه تنهـــا قـــسمت کـــوچکی از  طراحـــی
زنـد، بـه صـورت ناگهـانی و      هاسـت مـی    هـاي انـسان     فعالیت

ــود  ــه وج ــاقی ب ــت اتف ــده اس ــسان،  .  نیام ــقِ ان ــوالً منط اص
هـاي عجیـب و عظـیم، بـا      ي اتفاق به این همـه پدیـده        اجازه

تــرین جــواب  احمقانــه.  آن همــه دقــت و نظــم را نمــی دهــد
  .ي پیدایش،  تصادف و اتفاق است براي مسئله

ــی   ــر م ــه فک ــشمند ریاضــی ک ــک دان ــاکس  از ی ــنم م ک
هـستی  شـود تـصور کـرد کـه           پرسند آیا مـی     پالنک باشد می  

بــه صــورت تــصادفی شــکل گرفتــه باشــد؟ در جــواب       
ي بزرگـی بـه وسـیله بمبـی منفجــر      گویـد اگـر چاپخانـه    مـی 

شود و در اثـر ایـن انفجـار بـه وسـیله حـروف چـاپی، کاغـذ،             
ــا    ــور و معن ــابی قط ــاپ، کت ــایل چ ــایر وس ــب و س دار و  مرک

چنـین    علمی، در صفحات مرتـب درسـت شـود،  تـصور ایـن             
 بـه  هـستی کـه بگوینـد،    اسـت از ایـن  تـر     کتابی،  برایم آسان   

ي تــصادف پدیــد آمــده اســت؛ زیــرا کــه،  نظــمِ هــر   وســیله
  .تر است ي هستی، از نظمِ آن کتاب مهم ذره

ــاهی  ــان آگ ــس در می ــینِ    پ ــم،  اول ــحیح و مه ــاي ص ه
   .پی بردن به وجود خالق و آفریننده استآنها، 

دومین آگـاهی مهـم و صـحیح ، ایـن اسـت کـه بـدانیم                 
ــالق و  ــن خ ــه  ای ــار و شــعور و اراده ب ــل و اختی ــده، عق آفرینن

ــه  ــم، برنامـ ــین نظـ ــسان داده و از روي همـ ــدگی  انـ ي زنـ
ــت  ــتاده اس ــرایش فرس ــی . ب ــودش نم ــسان خ ــرا ان ــد  زی توان

و هـر چـه انـسان      . اي کامل، بـراي خـود داشـته باشـد           برنامه
اش  تـر باشـد بـه همـان نـسبت، زنـدگی          تـر و عاقـل      پیشرفته
 بـه همـان نـسبتِ پیچیـدگی     تـر اسـت و     تر و مـشکل     پیچیده

اي کلـی   البتـه برنامـه  (ي برنامـه اسـت    تـر از ارائـه    هم، ناتوان 
هـاي جزئـیِ زنـدگی و حواشـی، چـون       و اساسـی، نـه برنامـه   

ات است در برنامه ي الهی، مهم کلی .(  

ریزي براي هر چیز، مستلزم شـناخت      برنامه
و از لحاظ علمـی، محـال       . دقیق آن است  
اختِ دقیقـی از    هـا، بـه شـن       است که انسان  

ها عـاجز از تـدوین    پس انسان . خود برسند 
برنامه براي خود بوده و نیازمند اخذِ برنامه        

 .از طرف خدا هستند
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ــه ــدگی      قبیل ــدایی زن ــورت ابت ــه ص ــه ب ــدوي ک اي ب
کنند، مشکالت کمتـري بـه نـسبت جوامـع پیـشرفته و               می

هــر چــه زنــدگی   . امــروزي متمــدن دارنــد  بــه قــول  
ــه همــان   پیــشرفته ــسان بیــشتر باشــد، ب ــر و معلومــات ان ت

تـر و تنظـیم برنامـه بـراي زنـدگی             نسبت، زنـدگی پیچیـده    
  .تر است ها مشکل انسان

ــز،  کــه، برنامــه دلیــل دیگــر ایــن ریــزي بــراي هــر چی
ــت   ــق آن اس ــناخت دقی ــستلزم ش ــی،  . م ــاظ علم و از لح

بــه شــناختِ دقیقــی از خــود هــا،  محــال اســت کــه انــسان
هـا عـاجز از تـدوین برنامـه بـراي خـود             پس انـسان  . برسند

  . هستندنیازمند اخذِ برنامه از طرف خدابوده و 
ــن   ــوم ای ــاهی س ــط     آگ ــد توس ــه بای ــن برنام ــه، ای ک

ــسان  ــأمورانی از جــنس خــود ان ــامبران(هــا  م ــه آنهــا )پی ، ب
  .ابالغ شود

ل ایــن کــه، انــسان بدانــد در مقابــ آگــاهی چهــارم ایــن
ــم  ــوده و ه ــسئول ب ــه م ــدر   برنام ــه ه ــاتش ب ــین زحم چن

ــثالً نمــی نمــی ــه در   رود؛ م ــسانی ک ــرد، ان ــرض ک ــوان ف ت
طـول عمــرش، مرتبـاً در حــال جنایـت و دروغ و خیانــت و    

هــا نفــر بــه  اذیــت و آزار مــردم باشــد و هــزاران و میلیــون
ــه  ــت، دروغ و حیل ــساد، خیان ــم، ف ــت  خــاطر ظل ي او در اذی

 بمیـرد و دیگـر مـورد هـیچ محاسـبه      باشند، پـس از مـدتی    
و در مقابـل، انـسان دیگـري کـه     . اي قـرار نگیـرد    و مؤاخذه 

تمــامی طــول عمــرش در زحمــت و تــالش بــراي نجــات 
مـردم بـوده و همـه نـوع مـشقت را بـراي نجـات مـردم از         
دست ظالمین تحمـل کنـد و پـس از مـدتی او هـم بمیـرد            

  .و دیگر به هیچ پاداشی نرسد
ــحیح و را ــات ص ــن همعلوم ــشا ای ــستند گ ــا ه ــه . ه البت

ــا ارزش هــستند؛ مــثالً   همــه ي معلومــات در جــاي خــود ب
ــسم انــسان، و      ــداواي ج ــت م ــاز در جه ــخص داروس ش

ــزار  فیزیکــدان در جهــت دســتیابی راحــت تــر انــسان بــه اب
ــین ــار و ماش ــی ک ــالش م ــا آن آالت، ت ــد، ام ــه  کنن ــه ک چ
ــه  ــسانانــسان را ب ــدیل مــیان ــد و روان او را قــوي   تب کن

بخـشد، کـه شـجاعت        ده و قـدرت واقعـی بـه او مـی          گردان
ــده و تــن   ــستی دوري گزی داشــته و از ذلــت و حقــارت و پ

شرفی و خیانت ندهـد؛ ایـن نـوع ازآگـاهی اسـت کـه        به بی 
ــر شــمردیم ــدن  . ب ــراي دی ــایق راه را ب ــن حق ــع ای و در واق

  .کنند ترند روشن می ي حقایق که جزئی بقیه

ــسمت د  ــسمت روان درســت شــد، ق ــن ق ــی ای ــر وقت یگ
روان  که عبارت از خـو  و صـفات انـسانی اسـت بـه راحتـی                 

ــی ــود درســت م ــاهی و   . ش ــوع از آگ ــن ن ــه ای ــسان ب ــر ان اگ
توانـد علـوم دیگـر        گاه بنا به میـل خـود مـی          اخالق برسد، آن  

اي را کـه دوسـت    را هم یـاد گرفتـه و هـر نـوع کـار و پیـشه         
ــا    ــه ســاختمان فکــریش از اول، ب دارد انجــام دهــد چــون ک

  .ریزي شده است اي انسانی و مثبت پایه شهطرح و نق
  )پایان قسمت اول (
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  مفــردات القــرآن

بـه معنـی گنـاه، قمـار و کارهـاي ناشایـست            :    اثـم 
 جــزاي» اِثــام«جــایی اســت در دوزخ و » اَثــام«. اســت

ــاه اســت  ــم فاعــل یعنــی گناهکــار و    » آثــم«. گن اس
و هـم صـفت مـشبهه یعنـی گناهکـار و دروغگـو              » اثیم«

  .لقب ابو جهل است

ــه  ــریم کلم ــرآن ک ــه      در ق ــصف ب ــاهی متّ ــم گ ي اث
) بــزرگ(گردیــده و گـاهی موصــوف عظـیم   ) آشـکار (مبِـین 

ــت ــده اس ــرآن   . ش ــز در اصــطالح ق ــار چی ــن چه ــابر ای بن
چهـار  . کریم، گناه آشـکار و یـک چیـز گنـاه بـزرگ اسـت               

  :گناه آشکار عبارتند از
ــه همــسر-1  خــاطر بــه) زوجــه( بهتــان و افتــرا زدن ب

ــرفتن در     ــس گ ــراي پ ــا ب ــه او و ی ــر ب ه ــت م ــدم پرداخ ع
ــد   ــه باش ــه او پرداخت ــبال ً ب ــه ق ــه «: صــورتی ک اَتأخُذُونَ

  )20/نساء(» بهتاناً و إثماً مبیناً
اُنظُـرْ کیـف یفتَـرونَ      «:  دروغ بستن به خداونـد     -2

نــساء (» علــی اهللا الکَــذِب و کفــی بِــه اِثمــاً مبینــاً
/20(  

تکـب شـده و آن را بـه گـردن      گنـاهی کـه فـرد مر   -3
و من یکـسِب خطیئـۀً أو اِثمـاً تّـم     «: دیگري انـدازد  

تمـلَ بهتانـاً و اِثمـاً مبینـاً             ریئـاً فَقَـدِ احرمِ بِه بی  «
  )112/نساء(

 کــسانی کــه مــردان و زنــان باایمــان را بــراي      -4
ــشده   ــب ن ــه مرتک ــالی ک ــد  اعم ــد بیازارن ــذینَ «: ان و ال

المؤمنـاتِ بِغیـر مـا اکْتَـسِبوا        یؤْذُون المـؤمنین و     
تملوا بهتاناً و إثماً مبیناً 58/احزاب(»  فقدِ اح(  

شـرك بـه خداونـد گنـاه بـزرگ اسـت            : گناه بـزرگ    
»  و مـن یــشرك بِــاهللا فَقَــدِ افْتَــرَي إثمــاً عظیمــاً «
  )48/نساء(

 در قرآن کـریم هـشت چیـز صـراحتاً گنـاه نامیـده شـده           
  :است
ــار -2 و1 ــ « شــراب و قم ــرِ و ی سئلونک عــنِ الخَم

سِرِ  قـلْ فیهمـا اثـم کبیـرٌ و منـافع لِلنّـاس و                 یالم
  )219/بقره(»  اثمهما اکبرُ من نفعِهما

ــانی -3 ــد گم ــنِّ انَّ   « ب ــن الظَّ ــراً م ــوا کثی اِجتنب
نِّ اثم   ) 12/حجرات( »  بعض الظَّ

ـوا الـشهادةَ و مـن         « کتمان شـهادت     -4 و ال تکتم
ه آ هیکْتُمها فاِنَّ قَلْب 283/بقره(»  ثم(  

ـه علـی الـذین        « تغییر وصیت کـسی      -5 مـا اِثم فَاِنَّ
نَه لُودب181/بقره(»  ی (  

بـــا و یرْبـــی « ربـــا خـــواري -6 حـــقُ اهللاُ الرِّ می
حــب کــلَّ کفّــارٍ اَثــیمِ     الــصداقاتِ و اهللاُ ال ی  « 

        )286/بقره(
 و ال« خیانــت بــه خویــشتن بــه خــاطر عــدم ایمــان  -7

تُجــادِلْ عــنِ الــذینَ یختــانونَ أنفــسهم اِنَّ اهللا ال 
حب من کان خواناً أثیماً 106/نساء(»  ی( 

 بــرخالف حــق حکــم کــردن و نقــض حقــوق مــردم  -8
و ال تأکُلوا أمـوالَکم بیـنَکم بِالْباطـل و تُـدلوا بهـا             «

»  الــی الحکــام لِتــأکُلوا فریقــاً مِــن أمــوال النــاس
  )18/بقره(
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  فقه و افتاء
  )استفتاء از کاك حسن امینی(

با توجـه بـه گـستردگی امـور اقتـصادي و تنـوع             : سؤال
ــر،  ــصر حاض ــوال در ع ــوال   ام ــما از ام ــف ش ــی و تعری  تلق

   چیست؟زکوي
ي امـوال زکـوي در عـصر مـا یـا هـر              در بـاره  : جواب

ــی  ــرض م ــري ع ــصر دیگ ــود ع ــم: ش ــسفه مه ــرین فل ي  ت
کـه  باشـد   مـی » انفـاق «ــ   1تشریع زکات، در دین اسـالم،       

ــشه ــق«ي  از ری ــت، و   » نف ــوراخ اس ــل و س ــی تون ــه معن ب
هـاي اقتـصادي      هـا و چالـه چولـه        انفاق یعنی پرکردن تونل   

ــردن فواصــل در    ــم ک ــی ک ــا خیل ــتن ی ــه و برداش در جامع
ــیش از     ــه ب ــدانْ ک ــدان و نیازمن ــان ثروتمن ــه در 60می  آی

ــت     ــاق آمــده اس ــورد انف ــرآن در م ــ 2. ق و » تطهیــر«ـ
ــه« ــدان ا» تزکیـ ــال و درون ثروتمنـ ــه مـ ــستگی بـ ز دلبـ

ــه   ــه نتیج ــروت ک ــدن از    ث ــته ش ــستگی کاس ــن دلب ي ای
» عطوفــت«و» رحــم«هــاي واالي انــسانی ماننــد  ویژگــی

ــران،   ــه دیگ ــسبت ب ــع«ن ــادي  » تواض ــردم ع ــر م در براب
ـت نـسبت بـه               مـستکبران «شریف و عـزّت و بلنـدي هم «

ــان از   ــدتی و اجتمــاعی، امــوال آن سیاســی، اقتــصادي، عقی
ي  اهللا تعـــالی در ســـوره . معـــهحقـــوق نیازمنـــدان جا 

خُــذ مِـن أمــوالِهِم  «: فرمایـد   مـی 103ي توبـه آیــه   مبارکـه 
ـرُهم وتُـزَکّیهِم بِهـا         ه قَۀً تُطَ د ازامـوال  ! ــ اي محمـد    » ...ص

آنهـا را تطهیـر و تزکیـه    ) که بـا ایـن کـار   (آنان صدقه بگیر    
ــرد  ــه... خــواهی ک ــاً هم ــن صــدقه را  تقریب ــسرین ای ي مف

ــرده  ــی ک ــات معن ــد زک ــه 3. ان ــورداري هم ــ برخ ــراد  ـ ي اف
هـا، و دسـت بـه دسـت نـشدن آن         جامعه از اموال و ثـروت     

ــوره    ــدان، اهللا تعــالی در س ــان ثروتمن ي  ي مبارکــه در می
ــشرآیه  ــی7ح ــد  م ــینَ   ...«: فرمای ــۀً ب ــونَ دولَ ــی ال یک کَ

ــنکُم   ــاءِ مِ غنِی ــشاوندان و   » ...االَ ــان خوی ــی را درمی ــ فیئ ـ
الــسبیل تقــسیم کنیــد  کین و ابــننیازمنـدان و ایتــام و مــسا 

زحمـت بدسـت آمـده        ـ تا این ثروت بدون زحمـت یـا کـم          
هـر چنـد   . در بین ثروتمندان شـما دسـت بـه دسـت نـشود         

ي زکــات نیــست لــیکن از ایــن فهمیــده  ایــن آیــه در بــاره
دست بـه دسـت شـدن ثـروت جامعـه در بـین         : شود که   می

  . پذیرد اغنیاء را دین اسالم نمی
 همــین مــورد از فلــسفه و حکمــت بــا در نظــر گــرفتن

 توبــه، مــذکور 103ي  وجــوب زکــات، و نیــز صــراحت آیــه
ــارت  ــا عب ــاال ب ــدقۀً  «: در ب ــوالهم ص ــن ام ــذ م ــه » خ ک

ي عـام ایـراد داشـته اسـت، و هـر چـه                را با صیغه  » اموال«
ـه     بشود بدان مـال و ثـروت گفـت در بـر مـی              ي   گیـرد، کلی

کــه . ..تجــاري، صــنعتی، کــشاورزي، دامــداري و» امــوال«
باشــد،  اش را ثروتمنــد و غنــی نمایــد، زکــوي مــی صــاحب

که به حـد نـصاب برسـد، زیـرا خـالف همـان                به شرط این  
ــل   ــا عق ــازگار ب ــداف و حکمــت اســت و ناس ــر : اه ــه اگ ک

کــسی گنـــدم و جـــو و دیگـــر محـــصوالت کـــشاورزي  

خوراکی بیش از نیـاز خـود داشـته باشـد زکـات بـر او واجـب         
ـا اگـر چنـد برابـر مـاز        اد اینهـا تـوت فرنگـی، گـردو،     باشد، ام

ــا یونجــه و غیــره را بفروشــد واجــب نباشــد   آفتــابگردان، و ی
ــد  ــا را پرداخــت کن ــات اینه ــه زک ــه شــود. ک ــر گفت ــا : اگ آنه

کـه  : کننـد، بایـد گفـت     هـستند و فقـرا مـصرف مـی        » قوت«
کـس   اکنون و در زمان مـا نـه در شـهر و نـه در روسـتا هـیچ          

ــان    ــه آرد و ن ــستقیماً ب ــو را م ــدم و ج ــیگن ــدیل نم ــد  تب کن
ــا پــول  کــه همــه، همــه بــل ــازار و ب ي مــواد خــوراکی را از ب

  .نمایند تهیه می
جــا ضــروري  توضــیح یــک نکتــه مهــم دیگــر را در ایــن

هـاي قـدیم و تـا         کـه در گذشـته    : دانـیم و آن ایـن اسـت         می
: نیم قرن پیش درآمـدهاي قابـل بحـث، سـالیانه بـود، مـثالً               

ــداري  ــداري، دامـ ــشاورزي، باغـ ــد کـ ــعدرآمـ آوري و  ، جمـ
التجــارة، حتّــی کــارگري، بــه عنــوان  ي درآمــد مــال محاسـبه 
 ماهــــه اســــتخدام 9-8دامــــداران، چوپــــان را : نمونــــه

کردنـد، کـشاورزي و باغـداران همـین طـور، و در مقابـل                 می
ت روي هم، بـه کـارگر کرایـه پرداخـت مـی         شـد  تمام آن مد .

ــسئله ــه  م ــد و هزین ــام درآم ــه ن ــد و  اي ب ــه در خری ي ماهیان
ــروش ــر کــس    ف ــود، ه ــه مطــرح نب ــی ب ــدات معتن ــا و عائ ه

داري بـزّاز یـا بقّـال داشـت و در طـول سـال از                  آشنایی مغازه 
  .کرد میوي خرید

ــون   و  ــوق، دی ــرفتن حق ــا گ ــع برداشــت محــصول ی موق
نمـود، لـذا نیـاز بـه پـول یـا خـوراکی             پرداخت مـی    سال را باز  

ـ   و واقـع   گـرا   ساالنه بود و به همین علّـت، شـریعت واقـع           ین ب
ـا اکنـون   . اسالم نیز زکـات را سـاالنه واجـب نمـوده اسـت        ام

ــی  ــی م ــشاورزي و       همگ ــز ک ــد ـ ج ــم درآم ــه ه ــیم ک دان
ــه و      ــارج، ماهیان ــم مخ ــداران ـ و ه ــضی دام ــداري و بع باغ

یـی نیازمنـد چنـد مـاه          حتّی روزانه شده است، و اگـر خـانواده        
ــاره    ــاه اج ــند، و در م ــته باش ــد نداش ــاه درآم ــک م ــی ی و حتّ

دازنــد و خریـد نکننــد بــدیهی اسـت کــه در شــرف   منـزل نپر 
نــابودي قــرار خواهنــد گرفــت، از ســوي دیگــر کــسانی کــه  

آیـد کـه مـازاد هزینـه را        درآمد ماهانه دارند کمتـر پـیش مـی        
به صورت پول تا یک سـال نگهـداري کننـد تـا سـر سـال از        

کــه بــه دلیــل کــاهش ارزش  آن زکــات پرداخــت کننــد، بــل
خیلـی کمتـر از یـک سـال،     پول به خصوص پول کـشور مـا،        

ضـروري خـانگی و خریـد ماشـین حتّـی             با خرید وسایل غیـر    
ــه و      ــین و خان ــد زم ــا خری ــاالتر، ی ــدل ب ــه مع ــدیل آن ب تب

ــت مغــازه الی زا و  هــاي درآمــد ي اضــافی و یــا مــشارکت در فع
ــروت ــی    ث ــدیل م ــنس تب ــه ج ــولش را ب ــافه پ ــد زا، اض . نمای
ــابرآن ــد  بن ــه ش ــه گفت ــات را از  : چ ــت زک ــن پرداخ ــوق م حق

ــد واجــب مــی تعیــین . دانــم  ماهیانــه، بــراي مــسلمانان متعه
و حتّـی مقـدار   ) زمـان پرداخـت زکـات،   (اموال زکـوي، حـول    

ـر هـستند و بـه نـسبت زمـان،             زکات، احکام حکـومتی و متغی
  .توانند تغییر نمایند می
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  متن سخنرانی کاك حسن امینی
ــدین ادب  ــدس بهاءال ــوم مهن ــتم مرح ــام در مراســم خ ــسجد ج ع در م

  29/5/1386ي   سنندج؛ مورخه
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

ــلوات اهللا و     ــالمین ـ و ص ــد هللا رب الع الحم
ــیدنا و    ــی س ــه عل ــۀ اهللا و برکات ــالمه و رحم س
ــه و اصــحابه   ــدنا محمــد و علــی آل ــا و قائ إمامن

  . اجمعین
  أعوذ باهللا من الشیطان الرجیم

≅ ä.  <§øÿtΡ èπ s)Í←!#sŒ ÏN öθ yϑø9$# ( §Ν èO $ uΖ ø‹s9Î) 
šχθ ãèy_ ö�è? ∩∈∠∪   tÏ%©!$#uρ (#θ ãΖ tΒ#u (#θ è=Ïϑ tãuρ 
ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# Ν ßγ̈Ζ s�Èhθ t6 ãΖ s9 z ÏiΒ Ïπ ¨Ψ pgø:$# $ ]ùt�äî “ Ì�øgrB 

 ÏΒ $ uηÏGøtrB ã�≈ yγ÷ΡF{ $# tÏ$Î#≈ yz $ pκ�Ïù 4 zΝ ÷èÏΡ ã�ô_ r& 
t,Î#Ïϑ≈ yèø9$# ∩∈∇∪   zƒÏ%©!$# (#ρ ç�y9 |¹ 4’ n? tãuρ öΝ ÍκÍh5u‘ 
tβθ è=©.uθ tGtƒ ∩∈∪  〈) عنکبوت(  

نخـست  ایـن چنـد آیـه را جهـت             !برادران و عزیـزان   
کـنم، تـا بـا دل سـپردن         مبارکی در حضورتان ترجمـه مـی      

به پیام اهللا تعـالی بـه ایـن مـصیبت و هـر مـصیبتی دیگـر                  
ــسلیم شــویمکــه برایمــان پــیش مــی و بعــد از آن، . آیــد ت

. چنــد مطلــب دیگــر را خــدمت شــما عــرض خــواهم کــرد
بدانیـد کـلّ نفـسٍ، هـر کـس، خـوب            : فرمایداهللا تعالی می  

یا بد، از هر کجا و از هر قـشري باشـد بایـد بمیـرد، مـرگ                  
-سرنوشت حتمی هـرکس اسـت، امـا بـا مـرگ گـم نمـی               

اگـر بمیـریم، دیگـر نجـات پیـدا      : کـه  بگـوییم   شـوید، ایـن  
 §Νایـم ایم، چنین نیـست، نـه، نجـات پیـدا  نکـرده           کرده èO 

$ uΖ ø‹s9Î) šχθ ãèy_ ö�è? 〈ــال ــی، اهللا تع ــدی م ــد از : فرمای بع

-گردیـد، منـی کـه شـما را خلـق کـرده        مرگ نزد من بر مـی     
چنـین کـه حـق     ام، هـم ام را بـراي شـما فرسـتاده     ام، و برنامه  

ــده  ــه شــما فهمان ــاحق را ب گــاه کــه برگــشتید چــه   ام، آن و ن
  شود؟می

 ] tÏ%©!$#uρ (#θ ãΖ tΒ#u (#θ è=Ïϑtãuρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$#....[ 
عمل . ا باورداشته و آن را حق بدانندي مر کسانی که برنامه

هاي من، به دین و خلق ي برنامه صالح انجام دهند و برپایه
Νßγ̈Ζ [خدا خدمت کنند  s�Èhθ t6 ãΖ s9 z ÏiΒ Ïπ ¨Ψ pgø:$# $ ]ùt�äî 〈  آنان را

بهشتی که بارها . دهم هاي مجلل بهشت جاي می در کاخ
  :اید که وصف آن را شنیده

  ] “ Ì�øgrB  ÏΒ $ uηÏGøtrB ã�≈ yγ÷ΡF{ $# tÏ$Î#≈ yz $ pκ�Ïù 4〈  
هاي روان از زیر  ها و جوي  باغ و باغاتی زیباست که آب

مانند تفریحگاه و . گذرد و صد البته مقطعی نیست آن می
          اردوگاه نیست که چند روزي در آن بمانید و برگردید

] tÏ$Î#≈ yz $ pκ�Ïù 4 [مانید  براي همیشه در آن می. ] zΝ ÷èÏΡ 

ã�ô_ r& t,Î#Ïϑ≈ yèø9$# [ چه عالی و خوب است پاداش آن کسانی 
چه  به آن. کنند آنان که عمل می! اندکه عمل صالح انجام داده
ي  ي عمل کردن به برنامه نشانه.  خداوند به آن راضی است

zƒÏ%©!$# (#ρ  [خدا، و به دنبال حق رفتن این است که  ç�y9 |¹ 

4’ n? tãuρ öΝÍκÍh5u‘ tβθ è=©.uθ tGtƒ [کسانی اهل عمل هستند و می -

توانند اهل عمل باشند و عمل آنان  به نفع مردم و به نفع 
بشریت باشد، که اهل صبر باشند، پایداري و مقاومت داشته 

کنند و به وقتی که براي مردم و به نفع مردم کار می. باشند
» ثبات نباشد یی و بیلحظه«کنند دین و خلق خدا خدمت می

خورد   کنند و بعد از آن دست بکشند، به درد نمیاگر مدتی کار
] (#ρ ç�y9 شان در راه خدمت  ي حیات  باید تا آخرین لحظه] ¹|

حقیقتاً این چنین بودن سخت . پایدار و پابرجا و مقاوم باشند
خدمت به مردم در غالب ادوار تاریخ بشریت سخت و . است

ه و مشکالت و دردسرهاي زیادي را ب. پرخطر بوده است
بیشترین بخش دین همین توصیه به . دنبال داشته است

خواند و از مردم بحث  نگویید آیه می. خدمتِ به مردم است

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


 39 
 

 #$!© (βÎ¨  [اصوالً دین براي مردم آمده است و . کندمی

;Í_ tós9 Ç tã tÏϑn=≈ yèø9$#  [نیاز است از کل  خداي بزرگ بی

‰tΒuρ y [بشر yγ≈ y_ $ yϑ̄ΡÎ*sù ß‰ Îγ≈ pgä† ÿÏµ Å¡ øÿuΖ Ï9 4 [ کسی 
شود و در راه مردم، در راه  که زحمت و رنج را متحمل می

خدمت، در راه عدالت، در راه آزادي، در راه به دست آوردن 
کند، در  ها، خودش را دچار رنج و زحمت میحقوق ملّت

_βÎ) ©!$# ;Í¨  [چون . حقیقت به نفع خود کار کرده است tós9 

Ç tã tÏϑn=≈ yèø9$#  [نیاز است از بشریتداي بزرگ بی خ .
کنم و یا براي خدا، نماز گوییم براي خدا کار میکه می این
باید . گیرم اصطالح درستی نیستخوانم و روزه میمی

لفظ .  دهم بگوییم به دستور خدا این تکالیف را انجام می
که  شود، در حالیجهت نفع رساندن به کار برده می» براي«

zƒ  [ما نخواسته و نخواهد خواست خدا نفعی را از  Ï%©!$# 

(#ρ ç�y9 اند و در عین حال درخور ؛ آن کسانی اهل عمل] ¹|
در . کنندتقدیرندکه در راه خدمت، تا آخرین لحظه صبر می

ي حیات، در مسیر دین و  امر دین باید تا آخرین لحظه
دینداري تالش کرد؛ و چون چنین تالشگرانی کم هستند، 

دهد که غالباً حق در ظاهر ن نشان میتاریخ بشر چنی
  .ضعیف، و باطل قوي بوده است

ــشه  ــردم را    همیـ ــدرت مـ ــان قـ ــستکبران و اربابـ مـ
ــوق   ــوده و حق ــتثمار نم ــوده   اس ــضییع نم ــان را ت ــد و  ش ان

انــد، دچــار  کــسانی کــه بــه  دفــاع از حــق مــردم برخاســته
پـس بـراي تحمـل    . انـد  مشکالت و مـشقات فـراوان شـده       

 :فرمایـد     کننـد؟  خـداي بـزرگ مـی        این مشکالت چـه باید    
] 4’ n? tãuρ öΝ ÍκÍh5u‘ tβθ è=©.uθ tGtƒ [    ــشت ــدا پـ ــه خـ ــد بـ  بایـ

آن کــسانی کــه بــه خــدا و بــه قــدرت و حقانیــت  . ببندیــد
کننـد،   خداوند باور دارند و بـه او پـشت بـسته و توکّـل مـی            

دردســـر و مـــشکالتِ مـــسیر، آنـــان را از راه حـــق بـــاز 
کننــد؛ کنــار   مــیکــه تــا آخــر مــسیر را طــی دارد بــل نمــی
  :فرمایدطور که اهللا تعالی می همان. زنندنمی

  zÏiΒ tÏΖ ÏΒ÷σßϑø9$# ×Α% ỳ Í‘ (#θ è% y‰ |¹ $ tΒ (#ρ ß‰ yγ≈ tã 
©!$# Ïµø‹n=tã ( Νßγ÷Ψ Ïϑsù  ¨Β 4|Ós% …çµ t6 øtwΥ Ν åκ÷]ÏΒuρ  ¨Β 

ã�Ïà tF⊥tƒ ( $ tΒuρ (#θ ä9£‰ t/ Wξƒ Ï‰ ö7s? 〈 )  23 –احزاب(  
ــی هــ    ــان، مردان ــان مؤمن ــدا در   در می ــا خ ــه ب ستند ک

برخـی از آنـان   . انـد  انـد، راسـت بـوده     پیمانی کـه بـا او بـسته       
انـد و   سـر بـرده و شـربت شـهادت نوشـیده       پیمان خود را بـه      

گـردد    برخی نیز در انتظارند تا چـه زمـانی توفیـق رفیـق مـی              
گونـه    آنـان هـیچ   . و جان به جان آفرین تـسلیم خواهنـد کـرد          

انـد و کمتـرین    خـود نـداده  تغییر و تبـدیلی در عهـد و پیمـان      
  . اند انحراف و تزلزلی در کار و مسیر خود پیدا نکرده

مهنــدس ادب ـ رحمــت خــدا بــر او بـاد ـ بــه     ! عزیـزان 
بــه خــصوص در ســالیان . بــاور مــن یکــی از آن مــردان بــود

آخر عمرش براي احقـاق حقـوق مـردم و ملـت کُـرد و اهـل                 
ــشانه. ســنّت تــالش فراوانــی کــرد اش  ي تــالش صــادقانه ن

ــات دوره  ــدن در انتخابـ ــالحیت شـ ــم، رد صـ ــتم  هـ ي هفـ
ــود  ــس ب ــد وي در دوره   . مجل ــه مانن ــر ک ــسانی دیگ او و ک

شــشم مجلــس  از حــق ملّــت دفــاع کردنــد و زحمــت       
ــست و      ــاي ننش ــی از پ ــدند؛ ول ــالحیت ش ــشیدند، رد ص ک

ــاور داشــت، راه  ــه راهــش ب ــراي   چــون ب ــاي دیگــري را ب ه
  .خدمت برگزید

   نگیـــریممـــا زنـــده بـــه آنـــیم کـــه آرام
ــا،    ــودگی م ــه آس ــوجیم ک ــت  م ــدم ماس   ع

  

سـان موجنــد،   هـاي راســتین و خـادمین مـردم بــه   انـسان 
ــد؛  آرام نمــی ــی نمانن ــد مگــر وقت ــدس«گیرن االن آرام » مهن

ي متحـد کُـرد را تأسـیس کـرد و در حـد              جبهـه . گرفته است 
توانایی خـودش تـالش نمـود تـا بـراي ایـن ملّـت مظلـوم و            

غیـر قابـل انکـار اسـت کـه بـه       واقعیتـی   . محروم کاري بکند  
ــذهب،     ــت م ــم از جه ــت و ه ــت ملی ــم از جه ــا، ه ــت م ملّ

  . محرومیت و نابرابري بسیاري  تحمیل شده است
ي درگذشـت همـین مرحـوم  مثـال          براي نمونـه در بـاره     

ــود کــه  . آورم مــی ــدس ادب کــسی ب ــراي 2مهن  8 دوره، و ب
سال، ملّـت کُـرد در شـهر و روسـتاهاي سـنندج، دیوانـدره و                

ــد    کا ــه وي رأي دادن ــس ب ــدگی مجل ــراي نماین ــاران، ب . می
ــه ــیش  آراي او در مرحل ــی ب ــه ي دوم خیل ــر از مرحل ي اول  ت

ــراي  . بــود ــود؛  و اگــر ب یعنــی او مقبــول و محبــوب مــردم ب
شـد،    تأییـد صـالحیت مـی     ي هفـتم      ي بعد یعنـی دوره    رحلهم

ــه  ــاً از مرحل ــیش مطمئن ــی ي اول و دوم رأي ب ــري م . آوردت
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هــاي  متعــدد و   م داراي پــستدر ســطح کــشوري هــ  
ــشان  . حــساسی بــود هــم در ســطح کــشوري خــودش را ن

ــه    ــی و منطق ــت محلّ ــم از جه ــالش و  داد و ه ــز ت اي نی
و بــراي اهــل ) ملّــت کُــرد(کوشــش زیــادي بــراي ملّــتش 

ــود  ــنّت نم ــات در دوران نماینــدگی  . س ــسیاري اوق اش،  ب
ــل      ــرد و اه ــجاع کّ ــور و ش ــدگان غی ــر نماین ــراه دیگ هم

بــا . انــدق علمــاي اهــل ســنّت دفــاع کــردهســنّت، از حقــو
بینـیم کـه در مراسـم درگذشـت ایـن انـسان         وجود این، می  

ـ متأسـفانه ـ هـیچ تحرّکـی از سـوي حکومـت و از جانـب        
؟  ایـن قـضیه جـاي        !مقامات مرکزي و محلـی دیـده نـشد        

ــایی در هــر شــهر دور افتــاده: ســؤال اســت ي چــرا اگــر ملّ
ش  یـک تـا دو   ایـران فـوت کنـد، حـداقل در اسـتان خـود      

کــه  کننـد در حـالی  روز بـرایش عـزاي عمـومی اعــالم مـی    
چــرا بــراي مهنــدس ادب بایــد . رأي مــردم را هــم ندارنــد

؟ !اي از ســوي حکومــت تــدارك دیــده نــشودهــیچ برنامــه
کـه در ایـن اسـتان هـیچ رخـدادي پـیش نیامـده                مثل ایـن  
ســرعت از  وار و بــه  رادیــو و تلویزیــونِ مــا،  اشــاره! باشــد؟
طــور کــه کــاك جــالل  همــان. یــن قــضیه گذشــتکنــار ا
ي شـما هـم شـاهد بودیـد،         زاده یـادآور شـد و همـه         جاللی

ي ایــن  ي مرحــوم ادب در گذشــته بـه ماننــد تــشییع جنــازه 
ــازه  ــشییع جن ــط ت ــت شــهر، فق ــردوخ و  ي مرحــوم آی اهللا م

ــی  ــد مفت ــاك احم ــاروق   مرحــوم ک ــاك ف ــوم ک زاده و مرح
چنـین مـردم     مهـ . اسـت   فرساد به این عظمت برگـزار شـده       

ــده،      ــوان نماین ــه عن ــاب وي ب ــار انتخ ــا دو ب ــتان ب کردس
دانـیم و   اعالم کردند که مـا او را خـادم و دلـسوز خـود مـی         

ـت اهـل سـنّت بلوچـستان بـا طـی کـردن                 از سویی رهبری
ي ایـن مـرد شـرکت     دوهزار کیلـومتر راه، در تـشییع جنـازه        

ــد مــی ــه   هــم. کن ــران از جمل ــف ای ــاطق مختل ــین از من چن
ــه ــان،  ارومیــ ــاد، کرماشــ ــنویه، مهابــ ــلماس، اشــ ، ســ

قــصرشیرین، ایــالم و ســایر منــاطق کردنــشین بــا حــضور  
ــرام      ــصیت اداي احت ــن شخ ــه ای ــتم وي ب ــس خ در مجل

امـا برخــورد نهادهـاي رســمی و حکــومتی، در   . نماینــد مـی 
آیــا ایــن مظلومیــت نیــست، در . تفــاوتی اســت نهایــتِ بــی

ــا هــزار منــت  حــالی  کــه صــدا و ســیماي کردســتان کــه ب
انـدازي شـده اسـت،     تأسیس و ظـاهراً بـراي ملـت کُـرد راه     

ــم      ــان مه ــه و جری ــن حادث ــا ای ــاهنگی را ب ــرین هم کمت
هـایی نیـز کـه تهیـه          نداشته است و ظاهراً تـصاویر و فـیلم        

البتـه مـا از کارکنـان     . اند بـراي بایگـانی تـاریخ اسـت          کرده

ــه ــل صــدا و ســیما گل ــا  منــد نیــستیم ب کــه روي ســخنمان ب
  چــرا بایــد ایــن. آنهــا مخاطــب مــا هــستند. مــسئولین اســت

هی کننـد   چنین بـه ایـن مـردم بـی         ؟ مـن بـه مـسئولین    !تـوج
گونــه رفتــار  چــرا ایــن: گــویمحکــومتی مرکــز و اســتانی مــی

کنید؟ آیـا بـه نفـع خودتـان اسـت؟ چـرا بـه مـردم توجـه             می
! کنیـد؟   چرا بـه احـساسات ایـن ملّـت توجـه نمـی            ! کنید؟نمی

ــه صــورت خــود  ــت ب ــو و جــوش ایــن ملّ ــغ رادی ــدون تبلی ، ب
ــانه ــون و رس ــا، دهتلویزی ــر و  ه ــرد، زن،  پی ــر م ــزار نف ــا ه ه
ــاعت   ــوان  از س ــاعت  30/9ج ــا س ــبح ت ــر، در 12  ص   ظه

ــان شــریف ــشییع   مــسیر خیاب ــه ت ــا قبرســتان شــهر، ب ــاد ت آب
تـوجهی بـه ایـن همـه        آیـا بـی   . ي آن مرحوم پرداختنـد      جنازه

ت، تبعیض نمی   جمهـور   باشـد؟ بـراي چـه بایـد رئـیس         جمعی 
ــرد بــودن از مــا بیگانــه (کــشوري بیگانــه  البتــه بــه اعتبــار کُ

ــست ــتد،   )نی ــده بفرس ــراق، نماین ــانی از ع ــالل طالب ــام ج ، م
پیام بفرسـتد، امـا رئـیس جمهـور مملکـت خودمـان حتـی از                

! تـسلیتی بـه ایـن ملّـت نگویـد؟         ! فرستادن پیامی دریغ کنـد؟    
ــل ــامی چنــین کــاري را انجــام  و نــه تنهــا او ب  کــه هــیچ مق

! گذاریـد؟ آیـا اسـم ایـن را تبعـیض و مظلومیـت نمـی         ! ندهد؟
ت نیـست؟     البتّـه ایـن اولـین بـار نیـست، در           ! آیا این محرومی

  - رحمـت خـدا بـر او بـاد    -فوت مرحوم دکتر مظفـر پرتومـاه      
آن شخـصیت بـزرگ علمـی ـ     ! نیـز چنـین موضـعی گرفتنـد    

کـرد،  دینی، کـه براسـتی دنیـاي اسـالم بـه وي افتخـار مـی               
ــیس انجمــن در آمر ــادا رئ ــا و در کان ــود،  یک ــاي اســالمی ب ه

ــت     ــاخته اس ــادا  س ــا و کان ــسجد را در آمریک ــدها م در . ص
اي، مفــسر  عــین دارا بــودن مــدرك دکتــراي فیزیــک هــسته

ي  قرآن نیـز بـود و منزلـت علمـی او بـراي هـر ایرانـی مایـه           
وجـود در همـین مـسجد کـه مراسـم      بـا ایـن   . افتخـار اسـت  

رف مقامـــات و مـــسئولین خـــتم وي برگـــزار شـــد، از طـــ
 هرچنـد  مـردم قـدرش      . حکومتی بسیار سـردتر برخـورد شـد       

ــی ــستندرا م ــوب    . دان ــم خ ــدس ادب را ه ــدر مهن ــردم ق م
فهمیدند و لـذا قـدردانی کردنـد و  بـا ایـن حـضور پـر شـور                    

خـواهیم، در گذشـته نیـز       که مـا ایـشان را مـی       : اعالم داشتند 
ــته ــه در مــ     او را خواس ــه در حیــات و چ ــم، مــا چ رگش ای

ــی   ــرده و م ــد ک ــالحیتش را تأیی ــه  ص ــسانی ک ــیم؛  و ک کن
ــرد و اهــل   ــت کّ ــد در پــیش مل ــد نکردن صــالحیت او را تأیی

چــرا بــراي . سـنّت، صــالحیت خودشــان مــورد تأییـد نیــست  
چـرا مـا بایـد    ! چنـان برخـورد کردنـد؟       دکتر مظفر پرتومـاه آن    

ــدس ادب فــوت       ــه مهن ــارجی بــشنویم ک ــاي خ از رادیوه
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ات اول از چنـد جـا بـه مـن تلفـن         همـان سـاع   . کرده است 
ــنیده  ــد ش ــد و گفتن ــرده    کردن ــوت ک ــدس ادب ف ــم مهن ای

از رادیـو آمریکـا، از   : گفـتم از کجـا فهمیدیـد؟ گفتنـد       . است
ــدارد؟  ــران رادیــو و تلویزیــون ن ــا ! رادیــو فــردا؛ راســتی ای ی

ســال،  8ي مــورد تأییــد ملّتــی بــراي مــدت      نماینــده
هـاي   رسـانه  صالحیت این را نـدارد کـه خبـر مـرگش را از            

مهنــدس ادب بــراي : بایــد بداننــد! کــشوري اعــالم کننــد؟
ــرد و اهــل اهللا مــشکینی  چــون آیــت ســنّت هــممــا ملّــت کُ

چـرا بـراي او بایـد یـک اسـتان           . است براي ملـت خـودش     
شــان عــزادار باشــد، ولــی  رادیــو و تلویزیــون. عــزادار باشــد

البته من معتقـد بـه اعـالم عـزا و عـزاداري بـه              . براي ما نه  
ي مرسـوم نیـستم فقـط از بـاب درد دل و تـذکر ایـن         وهشی

ــی  ــان م ــنم را بی ــه: ک ــوم ادب و در   در لحظ ــرگ مرح ي م
ــم، برنامــه  هــاي صــدا و ســیماي اســتانی   همــین حــاال ه

هـاي شـاد خـود را ادامـه           بدون توجه به این واقعـه، برنامـه       
ي محرومیـت و مظلومیـت        ي اینهـا نـشانه      همـه . دهنـد   می

مهنـدس ادب بــه حــق و  . تملـت کُــرد و اهـل ســنّت اســ  
در حــد توانــایی خــود بــراي رفــع ایــن همــه محرومیــت از 
اهل سنّت و ملت کُـرد دفـاع کـرد و صـد البتـه بـه همـین         

ــن  ــردم ای ــز م ــل نی ــزار   دلی ــراي او برگ ــشییعی را ب ــه ت گون
ــد ــی . کردن ــه م ــسانی  هم ــیم آن ک ــشییع   دان ــه در روز ت ک

ــوم ادب     ــتم مرح ــم خ ــه روز در مراس ــن س ــازه و در ای جن
انـد، نـه بـه خـاطر موقعیـت مـادي و مـالی او             ت کرده شرک
کـه بـه دلیـل زحمـات وي در جهـت خـدمت بـه ملـت                بل

  .  کُرد و اهل سنّت بوده است
کننـد بایـد بداننـد کـه        آنان که به مـردم خـدمت نمـی        

خواهنـد و خـدا   در میان مردم منفورنـد، مـردم آنـان را نمـی     
ــان را نمــی ــز آن ــدنی ــد  . خواه ــا تأکی ــار دیگــر ب ــه مــن ب ب

گــویم، ایــن چنــین برخــورد کــردن مقامــات حکــومتی مــی
شـان  با ملّتی و بـا اهـل مـذهبی عاقالنـه نبـوده و بـه نفـع          

البته این بار اول نیـست کـه شـاهد چنـین رفتارهـا               . نیست
بــه یــاد آوریــم . و برخوردهـایی از ســوي حکومــت هـستیم  

ــانی ــی  در زم ــوم مفت ــه مرح ــاد و  21زاده در  ک ــن هفت  بهم
دا نزدیــک بــه پــنج ســاعت از دفــن یــک فــوت کــرد، ابتــ

ــازه ــه هنگــام اذان      جن ــد و بعــد ب ي او جلــوگیري نمودن
ــالی ــرب، در ح ــه ده مغ ــه طــرف    ک ــرد ب ــزار زن و م ــا ه ه

بـاقر در حرکـت بـودیم، بـه دســتور      قبرسـتان شـیخ محمـد   
ي ســالگرد انقــالب و   مــسئولین حکومــت و بــه بهانــه   

ــطح      ــام س ــزادار، تم ــردم ع ــساسات م ــه اح ــه ب ــدون توج ب
هـــا و ســـردرب ادارات دولتـــی را چراغـــانی و     خیابـــان

  .بندي نمودند آذین
ــرادران ــزان! ب ــد ! عزی ــی را بدانی ــین مردان ــدر چن ــر . ق ه

چند ایـن قدرشناسـی را ثابـت کردیـد ولـی نبایـد مقطعـی و                
راه رفتگـانی را کـه عمـر خـود را صـرف خـدمت        . کوتاه باشد 

انـد ادامـه دهـیم و در میـان زنـدگان نیـز قـدر           به ملت کـرده   
دمــان خــود را دانــسته و از آنهــا حمایــت و پــشتیبانی      خا

سـازند پـس بـراي     هـا خـود تـاریخ خـود را مـی         انـسان . کنیم
ــن ــار  ای ــاریخی افتخ ــه ت ــه  ک ــود ب ــز از خ ــذاریم  آمی ــاي بگ ج
ــه ــران و خــدمت دنبال ــا صــالحیت باشــیم و   رو رهب ــزارانِ ب گ

  .  آنان را حمایت کنیم
ر هـا را د به هـر حـال مـن دوسـت داشـتم ایـن صـحبت            

ــده     ــی ع ــویم، ول ــزار بگ ــر م ــر س ــان روز اول و ب اي از هم
دوســـتان  مـــن جملـــه بـــرادر عزیـــز و محبـــوبم دکتـــر  

ــی ــیش  جالل ــاهدندکه ب ــه    زاده  ش ــت ک ــه اس ــه هفت  از س
ــودم  ــستري ب ــه ب مــن از .  مریــضم و حــدود ده روز را در خان

ــن ــانواده    ای ــدگان و خ ــم از بازمان ــت ه ــن علّ ــه ای ــا و ب ي  ج
کــنم، چــون افــرادي هی مــیمرحــوم مهنــدس ادب عــذرخوا

ایـم، مـن را   دانند که مـا بـا هـم همنـشینی داشـته       از آنان می  
انــد، بــا ي مــن دیــده ي ایــشان و ایــشان را در خانــه در خانــه

هــاي ي دردهــا و گرفتــاري ایــم و در بــاره هــم نشــسته 
اگـر ایـن روزهـا کمتـر حـضور          . ایـم مان صـحبت کـرده      ملت

نــد بــا همــان ام بــه همــین علــت بــوده اســت، هــر چداشــته
حالت هم روز تـشییع جنـازه، مـن از جلـوي مـسجد ادب تـا                 

 فروردین در میان مـردم و بـا مـردم بـا پـاي پیـاده         12میدان  
بهـــشت (و از آنجــا بـــا اتوبــوس تـــا قبرســتان ئاســـاوله    

ــدي ــازه) محم ــه ســوي    جن ــدس ادب را ب ي محتــرم مهن
اي کــه امیــدوارم آن خانــه. ي ابــدي وي بدرقــه کــردم خانــه

ــه بهــشت خدا ــد باشــد، آن خان ــوم  ون ــول مرح ــه ق ــه ب اي ک
  :زاده کاك احمد مفتی

ــه ــالی ئ ــه  م ــالی خوشــی و تاس   ره وال م
  وي ر لـه   رهـه   وي مـه    ر ناکـه    تامی ژین ده  

  

ــاءاهللا     ــدوارم ان ش ــت و امی ــط آنجاس ــدگی فق ــذت زن ل
و شــما اي . مرحــوم ادب لــذت زنــدگی واقعــی را درك کنــد

ــت ــ ! ملّ ــن ح ــد؛ از ای ــسائل درس بگیری ــن م وادث درس از ای
بگیریــد؛ خودمــان بایــد بــراي خودمــان و بــه فکــر خودمــان 

  20ي ادامه در صفحه                                 .باشیم
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اي  ي وقــایع بیرونــی، آمیخــتن آن بــا احــساسات و عواطــف انــسانی اســت؛ بــه گونــه  ي توصــیف شــاعرانه و ادیبانــه الزمــه
لزومـاً  » ادبیـات «گردنـد؛ و چـون    تـرین و زیبـاترین تـصاویر ذهنـی ترسـیم مـی       اي از لطیـف  هکه در اغلب موارد واقیعت بـر پـرد   
کنــیم کــه  گــذارد، مــشاهده مــی هــا بــه تماشــا مــی هــا و آرمــان آل کــه آن را در چــارچوب ایــده گزارشــگر واقعیــت نیــست، بــل

ه، بـا ورود بـه دنیـاي تخـیالتِ زیبـا و فراتـر       نمـایی بیـرون نهـاد    بسیاري از آثار ادبی بنا به ویژگی ذاتی خـود پـا از میـدان واقـع            
: کننـد؛ از ایـن رو بایـسته اسـت کـه بـدانیم        هـایی بـس بـدیع مبـادرت مـی           از هنجارِ معمول و مرسوم به خلـق تابلوهـا و نگـاره            

» دروغ«در ادبیـات نـه تنهـا    » اغـراق «و » غلـو «ادبـی سـنجید؛ مـن بـاب مثـال       تعابیر و تصاویر ادبـی را نبایـد بـا معـاییر غیـر             
ي  باشـد؛ بـه ویـژه زمـانی کـه توصـیف در بـاره        برانگیـز مـی    شود، که موجب آفرینش زیبـایی و خلـق آثـار تحـسین              انگاشته نمی 
بر مردي چون ـد مـصطفی ـ صـلی      رحمـۀ : اَ ـر مـردي کـه چـشمه    . اهللا علیـه وسـلم ـ باشـد     للعـالمین، محم ب ي جوشـان ذهـن و    اَ

جــود شــریفش، دریاهــاي مــتالطم از امــواج احــساسات پــاك و عواطــف  زبــان گوینــدگان و نویــسندگان در توصــیف زوایــاي و
  :شائبه آفریده است، دریاهاي کرانه ناپیدایی به نام شعر بی

  

  طلوع محمد ـ ص ـ
  »مهدي سهیلی «

  آن شب نور باران بود » همکّ«زمین و آسمانِ 
  پیچید ـ و موج عطر و گل  در پرنیان باد می
  جوشید ـ  ی امید زندگی در جان موجودات م

  بخش بهاران بود هوا آغشته با عطر شفا
   شبی مرموز و رؤیایی ـ 

  خندید جانان دختر مهتاب می ه مهد پاكبه شهر مکّ
  

  خندید در خواب می» القري ام« شبانگه ساحت 
  ز باغ آسمان نیلگون صاف و مهتابی ـ 

  شد  شکفت و آسمان پولک نشان می دمادم بس ستاره می
  یل شباویزان خوش آهنگ ـصداي حمد و تهل

  .شد  به سوي کهکشان می
  *****               

  ها در آسمان حال تپیدن داشت ـ دل سیاره
   و دست باغبان آفرینش در چنان حالت ـ

  .داشت» گُل آفرییدن« سر 
 ****             

  در انتظار رویدادي بود» القري ام«ي  شگفتی خانه
  شب جهل و ستمکاري ـ

  .لوع بامداي بودبه امید ط
  سراسر دستگاه آفرینش اضطرابی داشت

  عرش

 رعوش
 ورش
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  زد و نبض کائنات از انتظاري دمبدم می
  تابد  امشب، نیمه شب خورشید می: که

  تابد  ز شرق آفرینش اختر امید می
  ****                   

  :دید در عالم سرگشتگی می» آمنه«ن حال آدر 
  بارد اش بس آبشار نور می به بام خانه

  چکد، رنگین و نورانی ر دم یک ستاره در سرایش میو ه
  ها نصیب او ـ نمایی و زین قدرت

  شگفتی بود و حیرانی
 ****                

  در آن دم مرغکی را دید با پرهاي یاقوتی
  و منقاري زمرد فام

  که سویش پر کشید از بام ـ
  و در صحن سرا پرد زد

  اییدو پرهاي پرندین را به پهلوي زن درد آشنا س
  بناگه درد او آرام شد، آرام

  ي امید با هاله» آمنه«اي گرداند سر را  به کوته لحظه
  تنش نیرو گرفت و در دلش نور خدا تابید

  چو دید آن حاصل کَون و مکان و لطف  سرمد را ـ
   را ـ»احمد«دو چشمش برق زد تا دید رخشان چهر 
د را شنید از هرکران عطر دالویز محم  

  :آمیز ن گفتار وحیسپس بشنید ای
  !اي مادر پیغمبر خاتم» آمنه«اال، اي 

د باد سرایت خانه ي توحید ما باد و مشی  
د«سعادت همره جان تو و جان  باد» محم  

****                  
  !اي مادر تقوا» آمنه«ایم اي  بخشیده بدو

  »یحیی « و عصمت » دانیال«و حب » داوود«صداي دلکش 
  : به فرزند تو بخشیدیم

  » یوسف« ي  و حسن چهره» اسماعیل« و قول » خلیل«کردار 
  » عیسی« و زهد و عفت» موسی عِمران«شکیب 
  » یونس « وطاعت» نوح«و نیروي » آدم«خلق : بدو دادیم

  »ایوب«حد  و صبر بی» الیاس«وقار و صولت 
د فرزند تو یکتا ـ  وب  

د دلبند تو محبوب ـ وب  
  سراسر پاك ـ 
  .سراپا خوب

   ****            
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  بر وحی ذات پاك سرمد بود» آمنه«دو گوش 
د«در چشم رخشان » آمنه«دو چشم  بود ـ» محم  

  که ناگه دید روي دخترانی آسمانی را ـ
  به دست این یکی ابریق سیمین در کف آن دیگري طشت زمرد بود

  دگر حوري، پرندي چون گل مهتاب در کف داشت
  تشو دادندرا چو مروارید غلتان شس» محمد«

  ها بر روي او دادند به نام پاك یزدان بوسه
  را  ـ» دست قدرت «سپس ازآستین کردند بیرون 

  زدند از سوي درگاه خداوندي ـ 
  را» مهر نبوت«هاي حضرتش  میان شانه

  گون، آرام پیچیدند سپس در پرنیانی نقره
  .کوچیدند» عرش«بر » آسمانی دختران«و زآنجا 

 ****                  
  :پردازان ایرانی خبر دادند همان شب قصه
  »نوشروان« سوي » مدائن«سواري در  که آمد تک

سبِ آتشکده«اي پادشهِ : و گفت شَ   ما  ـ» ي آذر گَ
  که صدها سال روشن بود ـ

  هم امشب ناگهان خاموش شد، خاموش
  :اي فریاد را سر داد بر فراز قله» یهودي«یک » یثرب«به 

   پیدا شدکه امشب اختري تابنده
  ـ» عبداهللا«این نجم درخشان اخترِ فرزند  و

  نوین پیغمبرِپاكِ خداوند است
  .و انسانی کرامند است

****             
  بیابانگرد و صحرایی یکی مرد عرب اما
  :وین شعر خوش برخواند» القري ام«قدم بگذاشت در 

  که اي یاران مگر دیشب به خواب مرگ پیوستید؟«
  ا آن روشنانِ آسمانی را؟چه کس دید از شم

  آن ماهتاب پرنیانی را؟» مکّیان «زکه دید ا
  دیشب نورباران بود» همکّ«زمین و آسمان 

  بخش بهاران بود هوا آغشته با عطر شفا
  بیابان بود و تنهایی و من دیدم ـ

  که از هر سو ستاره بر زمین ما فرود آمد
  ماه را از جاي خود کندند ـ : به چشم خویش دیدم

  .هر سو در بیابان عطر مشک و بوي عود آمدز 
  !بیابان بود و من، اما چه مهتاب دالرایی
  !بیابان بود و من، اما چه اخترهاي زیبایی

  بیابان، رازها دارد

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


 45 
 

  ولی در شهر، آن اسرار، پیدا نیست
  ها دارد که در شهر آشکارا نیست بیابان نقش

  !کجا بودید اي یاران؟
  را کردند گلباران» همکّ«که دیشب آسمانیها زمین 

  ولی گل نه، ستاره بود جاي گل
  دیشب نور باران بود» مکّه«زمین و آسمان 

  .بخش بهاران بود هوا آغشته با عطر شفا
 ****             

  به شعر آن عرب، مردم همه حالی عجب دیدند
  :به آهنگ عرب این شعر را خواندند و رقصیدند

   پیوستید؟که اي یاران مگر دیشب به خواب مرگ
  چه کس دید از شما آن روشنانِ آسمانی را؟

  آن ماهتاب پرنیانی را؟» مکّیان«که دید از
  بیابان بود و تنهایی و من دیدم ـ

  آمد سو ستاره بر زمین ما فرود که از هر
  به چشم خویش دیدم ماه را از جاي خود کندند ـ
  ز هر سو در بیابان عطر مشک و بوي عود آمد

  !ن، اما چه مهتاب دالراییبیابان بود و م
  !بیابان بود و من، اما چه اخترهاي زیبایی

  بیابان رازها دارد
  ولی در شهر، آن اسرار، پیدا نیست

  ها دارد که در شهر آشکارا نیست بیابان، نقش
  کجا بودید اي یاران؟
  ها زمین مکّه را کردند گلباران که دیشب آسمانی

  ولی گل نه، ستاره بود جاي گل
  باران بود دیشب نور» مکّه« آسمان زمین و

  بخش بهاران بود هوا آغشته با عطر شفا
 ****              
  !روانت شادمان بادا

  !کجایی اي عرب، اي ساربان پیر صحرایی؟
  !راي بطحایی؟ کجایی اي بیابانگرد روشن

  را» احمد«که اینک بر فراز چرخ، بینی نام 
  ا ر» محمد«و در هر موج بینی اوج گلبانگ 

  زنده و جاوید خواهد ماند» محمد«
  تا ابد تابنده چون خورشید خواهد ماند» محمد«

  داند ـ جهانی نیک می
د نیست» پیغمبر«چو نام پاك  که نامی هم مؤی  

  نیست» احمد«و مردي زیر این سبزْ آسمان همتاي 
  زمین ویرانه باد و سرنگون باد آسمان پیرـ

  . نیست»محمد«اگر بینیم روزي در جهان نام 
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  مراحل رشد جنین در قرآن و علوم امروزي
  موسوعه االعجاز العلمی فی القرآن والسنۀسایت اینترنتی  :منبع

  
ــع  ــی جم ــات قرآن ــسی   اطالع ــه انگلی ــده را ب آوري ش

ــی     ــین شناس ــتاد جن ــور اس ــسورکیت م ــه پروف ــه و ب ترجم
ــد ــر و   . عرضــه نمودن ــه نظ ــه نقط ــد ک از او درخواســت ش

ــرآن   اطالعــات جنــیندیــدگاه خــود را در مــورد شناســی ق
ي آیـات قـرآنِ       کـه ترجمـه      دکتر مور بعـد از ایـن       .بیان کند 

اغلـب  : معرفی شده را به دقت بررسـی نمـود چنـین گفـت             
اي عـالی و مطـابق        مطالب جنین شناسـی قـرآن بـه گونـه         

شناسـی اسـت      با دستاوردهاي جدیـد و مـدرن علـم جنـین          
معـدودي  : او افـزود  . وجـه مغـایرتی بـا آن نـدارد          و به هـیچ   

از آیـات هــم هــستند کــه توجیــه علمــی دقیقــی بــراي آن  
ــایی ــدارم و از آنج ــته ن ــه در نوش ــد   ک ــات جدی ــا و مطالع ه

اي نـشده اسـت،       شناسی نیز در ایـن خـصوص اشـاره          جنین
ــراي   نمــی تــوانم در صــدق و کــذب آن نیــز نظــر دهــم؛ ب

بخـوان بــه نـام پروردگــاري   « :ي تــوان بـه آیــه  نمونـه مـی  
دگــاري کــه انــسان را از علــق خلــق کــه خلــق کــرد، پرور

ــرد ــاره کــرد » ک . اش
ي علــــق در  کلمــــه

عربـــی ســـه معنـــی 
ــــ 2ــــ زالـــو 1: دارد

.  ـ خـون بـسته    3علقۀ  
دکتــر مــور در ایــن   
مــورد کــه، جنــین، در 

آیــد، هـیچ پــیش   بـدو امـر، ماننــد یـک زالــو بـه نظــر مـی     
ــت  ــی نداش ــه . فرض ــشگاه، مرحل ــدایی و  او در آزمای ي ابت

 دیـاگرام یـک زالـو مقایـسه کـرد          میکروسکوپی جنین را بـا    
ــد   ــگفت زده ش ــدو ش ــشمگیر آن ــباهت چ ــین . و از ش در ع

شناسـی را     از توصـیفات جنـین     حال، او اطالعـات جدیـدي     
ــتنباط    ــرآن اس ــود، از ق ــرایش ناشــناخته ب ــون ب ــا کن ــه ت ک

ــرد ــورد  . ک ــور در م ــر م ــرآن و  80دکت ــه در ق ــؤالی ک  س
ــت   ــخ گف ــود، پاس ــده ب ــدیث آم ــرآن و  . ح ــتن ق ــابق م تط

ــدیث  ــین  ح ــی جن ــتاوردهاي علم ــرین دس ــا آخ ــی  ب شناس
اگـر ایـن،    : گویـد   دکتر مور ایـن چنـین مـی       . قابل توجه بود  

شـد، مـن قـادر     ها سی سال قبل از ایـن پرسـیده مـی       سؤال
ــابع    ــودم چــرا کــه من ــیش از نیمــی از آنهــا نب بــه پاســخ ب

ــی آن ــود  علم ــی نب ــدر غن ــام   . ق ــه ن ــابی ب ــور کت ــر م دکت

ــد از تــألیف و بعــد از کــسب» تکامــل بــشر«  معــارف جدی
ــویش در       ــاب خ ــه کت ــات ب ــن معلوم ــاق ای ــرآن و الح ق

ــود 1982 ســال ــد نم ــاب را تجدی .  چــاپ ســوم همــان کت
ــک  کتــاب مــذکور جــایزه ي بهتــرین کتــاب پزشــکی بــا ی

این کتـاب بـه چنـدین زبـان دنیـا           . نویسنده را دریافت کرد   
شناســی مــورد  بــه عنــوان کتــاب درســی جنــین ترجمــه و

تــر مــور در هــشتمین کنفــرانس دک. اســتفاده قــرار گرفــت
ــین مــی1981پزشــکی  ــستان چن ــد  عرب ــسی : گوی جــاي ب

خوشــحالی اســت کــه بتــوانم ســهمی در روشــن ســاختن  
بــراي . آیــات قــرآن در مــورد تکامــل انــسان داشــته باشــم

هـا از جانـب خداونـد     من کامالً روشن است کـه ایـن گفتـه        
فرسـتاده شـده اسـت زیـرا تقریبـاً           )ص(یا اهللا براي محمد     

امی ایــن علــوم تـا قــرن هــا بعـد کــشف نــشده بــود و   تمـ 
. براي من قطعـی اسـت کـه محمـد قهـراً پیـامبر خداسـت               

، )Dr Jan Leigh Simpson(دکتــر جــان لــی سیمپــسون    
هوسـتون   رئیس بخش جراحـی زنـان در کـالج طـب بیلـور      

ــد  ــار مــی نمای ــا اظه ــد از  : امریک ــث، نمــی توان ــن احادی ای
ــد   ــصر محم ــش ع ــوم و دان ــد )ص(عل ــه ش ــد گرفت ه باش

رسـاند کـه نـه تنهـا          و بیانات ایـشان مـی     )  میالدي 7قرن  (
کـه   ژنتیک و دین اسـالم، بـا هـم ناسـازگاري نداشـته، بـل         

ــن  ــی] اســالم[در حقیقــت دی ــالیم   م ــزودن تع ــا اف ــد ب توان
ــه بعــضی از شــیوه  ــدایت   وحــی ب ــم را ه هــاي ســنتی، عل

هـا بعـد، حقانیـت آن بـه اثبـات رسـیده کـه              که قـرن  ...کند
 اسـت و هـم سـندیت قـرآن را کـه از جانـب           هم مؤید علم  

  .خداوند است تحکیم می کند
قـرآن مجیـد بـیش      : انسان از نطفـه خلـق شـده اسـت         

کند کـه انـسان از نطفـه خلـق شـده              بار یادآوري می   11از  
چـون   هـم (است به معنـاي مقـدار بـسیار نـاچیزي از مـایع              

کـه بعـد از خـالی کـردن یـک پیمانـه            ) یک چکـه از مـایع     
ــاقی  ــیدر آن ب ــد م ــه از   . مان ــدین آی ــوع در چن ــن موض ای

  :قرآن آمده است
 $ yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# βÎ) óΟ çFΖ ä. ’ Îû 5= ÷ƒ u‘ zÏiΒ 

Ï]÷èt7ø9$# $ ¯ΡÎ*sù /ä3≈ oΨ ø)n=yz ÏiΒ 5>#t�è? §Ν èO  ÏΒ 7π xÿõÜœΡ 
§Ν èO ô ÏΒ 7π s)n=tæ ¢Ο èO ÏΒ 7π tóôÒ •Β 7π s)̄=sƒ’Χ Î�ö� xîuρ 7π s)̄=sƒèΧ 
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tÎit7ãΨ Ïj9 öΝ ä3s9 4 ”�É)çΡuρ ’ Îû ÏΘ% tnö‘ F{ $# $ tΒ â!$ t± nΣ #’ n< Î) 9≅ y_ r& 
‘wΚ|¡ •Β §Ν èO öΝ ä3ã_ Ì�øƒéΥ WξøÿÏÛ ¢Ο èO (#þθ äóè=ö7tF Ï9 

öΝ à2£‰ ä©r& ( Ν à6Ζ ÏΒuρ  ¨Β 4†̄û uθ tGãƒ Νà6Ζ ÏΒuρ 
 ¨Β –Št�ãƒ #’ n< Î) ÉΑsŒö‘ r& Ì�ßϑãèø9$# Ÿξø‹x6Ï9 zΝn=÷è tƒ . ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 

8Ν ù=Ïæ $ \↔ø‹x© 4 “ t�s?uρ š⇓ö‘ F{ $# Zοy‰ ÏΒ$ yδ !#sŒÎ*sù 
$ uΖ ø9t“Ρr& $ yγøŠn=tæ u!$ yϑø9$# ôN ¨”tI÷δ$# ôM t/ u‘ uρ ôM tF t6 /Ρr&uρ  ÏΒ 
Èe≅ à2 £l÷ρ y— 8kŠÎγt/ ∩∈∪ 〈  )حج(   
ي  اي مـــردم از پروردگارتـــان بترســـید کـــه زلزلـــه«

ــد   قیامــت هنگامــه ي بزرگــی اســت، روزي کــه آن را ببینی
ــد   ــاد خواهن مــادران شــیرده، کودکــان شیرخوارشــان را از ی
برد و زنان بـاردار بـار خـود را بـر زمـین گذارنـد و مـردم را          
ــی   ــستند، ول مــست خــواهی دیــد، حــال آن کــه مــست نی
ــاه در      ــردم ناآگ ــی از م ــت؛ گروه ــدید اس ــدا ش ــذاب خ ع

ــاره ــه برمــی  ب ــه مجادل ــد و از شــیطان ي خــدا ب هــاي  خیزن

ــی ــروي م ــه   ســرکش پی ــرر شــد ک ــر شــیطان مق ــد، ب کنن
اش افکنــد و بــر  هــرکس بــا او دوســتی کنــد بــه گمراهــی

ــر از    ــردم اگـ ــود؛ اي مـ ــونش شـ ــوزان رهنمـ ــش سـ آتـ
ــا شــما را از    ــه م ــد ک ــد بدانی ــک داری ــه شــدن ش برانگیخت

ــدیم ــاك آفری ــس آن. خ ــسته و    پ ــون ب ــه و خ ــاه از نطف گ
بـر  ) قـدرت خـود را  (یافته و شـکل نایافتـه، تـا           مضغه شکل 

ــین  ــیم، و جن ــکار کن ــما آش ــا   ش ــواهیم ت ــه بخ ــایی را ک ه
گـاه شـما      داریـم، آن    ادران نگـه مـی    زمانی معین در رحم مـ     

را به صورت طفلی بـرون آوریـم تـا بـه حـد رشـد و بلـوغ                   
میرنـد و بعـضی       برسید، در ایـن میـان بعـضی از شـما مـی            

ــی  ــر م ــدر عم ــري    آن ق ــوتی و پی ــه اوج فرت ــه ب ــد ک کنن
هـاي خـود را بـه     رسند آن چنـان کـه چیـزي از آموختـه      می

بینـی   زمـین را خـشک و مـرده مـی         . خاطر نخواهند داشـت   
آیـد    اما زمانی که باران را بـر آن بفرسـتیم بـه حرکـت مـی               

ایـن بـه    . کنـد و انـواع گیاهـان زیبـا را برویانـد             و رشد مـی   
خـاطر آن اسـت کــه بدانیـد خـدا حــق اسـت و مردگــان را      

و بــه راســتی در . کنــد و بــر هــر چیــز تواناســت زنــده مــی
رسـتاخیز شـکی نیــست و خداونـد تمــام کـسانی را کــه در     

ــا آر ــدهقبره ــی  می ــده م ــد زن ــد ان ــد  » .کن ــوم تأیی ــراً عل اخی
ـ (اند کـه تنهـا یـک اسـپرم از سـه میلیـون اسـپرم                  کرده ه ب

ــارور کــردن اووم ) طــور متوســط ــراي ب ــورد ) تخمــک(ب م
ــه     ــت ک ــن اس ــاي آن، ای ــت و معن ــاز اس ــی(نی ــه  یک ازس

بــراي ) مقــداري بــسیار نــاچیز(هــا  مقــدار اســپرم )میلیــون 
  .باروري کافی است

  :مراحل جنینی
 ô‰ s)s9uρ $ oΨ ø)n=yz z≈ |¡ΣM}$#  ÏΒ 7's#≈ n=ß™  ÏiΒ &ÏÛ 
∩⊇⊄∪   §Ν èO çµ≈ oΨ ù=yèy_ Zπ xÿôÜçΡ ’ Îû 9‘#t�s% &Å3̈Β ∩⊇⊂∪   ¢Ο èO 

$ uΖ ø)n=yz sπ xÿôÜ‘Ζ9$# Zπ s)n=tæ $ uΖ ø)n=y‚ sù sπ s)n=yèø9$# Zπ tóôÒ ãΒ 
$ uΖ ø)n=y‚ sù sπ tóôÒ ßϑø9$# $ Vϑ≈ sà Ïã $ tΡöθ |¡ s3sù zΟ≈ sà Ïèø9$# 

$ Vϑøtm: ¢Ο èO çµ≈tΡù' t±Σr& $ ¸)ù=yz t�yz#u 4 x8 u‘$t7tF sù ª!$# 
ß |¡ ôm r& tÉ)Î=≈ sƒø:$# ∩⊇⊆∪ 〈  )المؤمنون(    

ســپس . ایــم اي از گــل آفریــده مــا انــسان را از عــصاره
ــه  ــورت نطف ــه ص ــتوار  اي در آورده و او را ب ــاه اس در قرارگ

 ،سـپس نطفـه را بـه صـورت لختـه خـونی           . دهیم جاي می 
 ،اي  شـکل قطعـه گوشـت جویـده        این لختـه خـون را بـه        و
این تکـه گوشـت جویـده را بـسان اسـتخوان ضـعیفی در          و
از  و ،پوشـانیم  بعـد بـر اسـتخوان گوشـت مـی          و ،آوریـم  می

 دیگــري  پدیــده اي بخــشیده و آن پــس او را آفــرینش تــازه
ــرد  ــواهیم ک ــام و ،خ ــه    واال مق ــت ک ــد اس ــارك خداون مب

  .سازندگان است بهترین اندازه گیرندگان و
ــی از ن ــر علم ــه،    :ظ ــین مرحل ــین در اول ــق و (جن معل
 رحــم آویــزان اســت، از نظــر شــکل ي بــه دیــواره) آویــزان

شباهت بـه زالـو داشـته و ماننـد زالـو رفتـار کـرده و خـون            
ـ       می . کنـد  مین مـی أمکد، و خونش را از جفـت مـادر خـود ت

 بـسته   و در سومین مرحلـه معنـی آن لختـه خـون و خـون       
ــه. اســت ــه هفي در مرحل ــه، ک ــه علق ــارم ي ت ــوم و چه  س

ــسته شــکل مــی  ــارداري اســت خــون در عــروق ب ــرد ب . گی
ظـاهر زالـو    ) خـون بـسته   (جنین با خصوصیت لختـه خـون        

  .گیرد را به خود می
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ولین  Hammو  leeuwenhoek، 1677  سالدر
را با ) اسپرماتوروآ(دانشمندانی بودند که سلول اسپرم 

د که این تصور بودن آنها بر. میکروسکوپ مشاهده کردند
سلول اسپرم مینیاتوري از انسان را در خود دارد که با رشد 

 »تئوري شکافتن«شود که به  در رحم تبدیل به نوزاد می
theory)  perforation( که دانشمندان  هنگامی .مشهور بود

یافتند افرادي ) نطفه(ترین اسپرم  را بزرگ) تخمک زن(اورم 
 در تخمک گمان کردند که مینیاتور جنین De Grafچون

» تئوري میراث والدین «18بعدها، در قرن . قرار دارد
)biparentral inheritance ( توسطMaupertuis  ارائه و

تبدیل علقه به مضغه، به معنی چیز جویده . گسترش یافت
یا خوردنی کوچکی ) اثر دندان بر آن مشخص است(شده؛ 

نظر هر دو معنا از . آدامس چون  گذاریم هم که در دهان می
پروفسور مور یک قطعه موم الستیکی . علمی صحیح است

را   را به اندازه و شکل جنین در مرحله مضغه درآورد و آن
را با  شد و آن) مضغه(ها قرار داد و به شکل  بین دندان

را  ها آن تصویر مراحل اولیه جنینی مقایسه کرد اثر دندان
داي در ابت(بندبند نموده بود که در حکم ستون فقرات 

استخوان تغییر شکل ) عظام(مضغه به . است) گیري شکل
ها پوشانده  ها با گوشت یا ماهیچه دهد و استخوان می
. کند را به آفریده دیگر تبدیل می سپس خداوند آن .شود می

 ي پروفسور مارشال جانسون یکی از دانشمندان برجسته
امریکا و رئیس دپارتمان آناتومی و مدیر انستیتو 

Daniel دانشگاه توماس جفرسون فیالدلفیا است که در 
شناسی از او سوال   آیات قرآن مربوط به جنیني باره

تواند  هاي مراحل جنینی موجود در قرآن نمی توصیف :کردیم
 یک )ص(احتمال دارد که محمد . تصادفی و اتفاقی باشد

 1400میکروسکوپ بسیار قوي داشته ولی قرآن مربوط به 
ها بعد از  که میکروسکوپ قرن الیسال پیش است در ح

محمد نبی صلی اهللا علیه اختراع شد و پروفسور جانسون با 
لبخند گفت که البته اولین میکروسکوپ اختراع شده قادر 

 برابر بزرگنمایی کند و تصویر آن هم واضح 10نبود بیش از 
هیچ ضدیت و مغایرتی با این حقیقت که : بعد او گفت .نبود

.  در کار است، نمییابم)ص (بیانات محمدواسطه الهی در 
بندي مدرن مراحل تکامل  براساس نظر دکتر مور، طبقه

شود چندان ساده  جنینی که در سراسر جهان به کار برده می
و قابل فهم نیست چون این مراحل براساس عدد شناخته 

بندي واضح  ، ولی تقسیم2، مرحله 1اند مانند مرحله  شده

 بسیار سهل و آسان  یز و شکل، نماي تماي پایه قرآن بر
این . کند بیان کرده است مراحلی را که جنین طی می

فازهاي مختلف تکامل جنینی یک توصیف جذاب علمی را 
همچنین  بردارد که بسیار قابل فهم و کاربردي است، در
که مراحل تکامل جنینی بشر در آیات زیر آمده  چنان آن

  :است
Ü= |¡ øts†r&  ß≈ |¡ΡM}$# βr& x8 u�øIãƒ “ ´‰ ß™ ∩⊂∉∪   óΟ s9r& 

à7 tƒ Zπ xÿôÜçΡ  ÏiΒ %cÍ_ ¨Β 4o_ ôϑãƒ ∩⊂∠∪  §ΝèO tβ% x. Zπ s)n=tæ 

t,n=y⇐ sù 3“ §θ |¡ sù ∩⊂∇∪   Ÿ≅ yèpgm çµ ÷Ζ ÏΒ È÷y_ ÷ρ ¨“9$# t�x.©%!$# 

#s\ΡW{ $#uρ ∩⊂∪  〈 )القیامه  (  

شـود؟ آیـا    کنـد بـه خـود رهـا مـی      آیا انسان گمان می «
 کـه در رحـم ریختـه شـد و بعـد بـه         اي از منـی نبـود       نطفه

ــد و مــوزونش ســاخت و او را   صــورت علقــه درآمــد و آفری
  :از دو صنف نر و ماده قرار داد

 “ Ï%©!$# y7 s)n=yz y71 §θ |¡ sù y7 s9y‰ yèsù ∩∠∪   þ’ Îû 
Äd“ r& ;οu‘θ ß¹ $ ¨Β u!$ x© š�t7©.u‘ ∩∇∪  〈 )انفطار(  
ــه      « ــرد و ب ــق ک ــیچ خل ــو را از ه ــه ت ــدایی ک آن خ

 و کامـل بیاراسـت و بـا اعتـدال برگزیـد بــه     صـورتی تمـام   
  .»تواند خلق کند ر صورتی که خواست میه

ــه     ــکل گرفت ــدي ش ــا ح ــین ت ــکل   ،جن ــدي ش ــا ح ت
اگـر یـک بـرش در جنـین     : در مرحلـه مـضغه     :نگرفته است 

هــاي داخلــی را جــدا کنــیم خــواهیم دیــد  بــدهیم و ارکــان
کــه بعــضی از  انــد در حــالی کــه بیــشتر آنهــا شــکل گرفتــه

 . proبنـابر نظـر    .انـد   مـشخص نـشده  نـوز کـامالً  آنها ه
Jahnson              ،اگر مـا جنـین را یـک آفریـده کامـل بـدانیم 

ــضایی را ــط اع ــبالً  فق ــه ق ــده ک ــدار ش ــیف    پدی ــد، توص ان
ــرده ــم ک ــالی. ای ــل   در ح ــوق کام ــده و مخل ــوز آفری ــه هن ک

 کامـل بـدانیم، فقـط       ي  نیست و اگر جنـین را یـک آفریـده         
 .ایــم انـد توصــیف کـرده   هاجزایـی را کـه هنــوز پدیـد نیامــد   

حــال آیــا ایــن پدیــده در خلقــت کامــل اســت یــا نــاقص؟ 
بنــدي قــرآن در  هــیج توصــیفی بهتــر از توصــیف و مرحلــه

تـا حـدي شـکل گرفتـه و تـا حـدي           « .پدیده جنینی نیست  
از  .چنـان کـه در آیـه زیـر آمـده اسـت           ، هـم  »شکل نگرفته 

  تکامـلْ  ي   اولیـه  ي  دانـیم کـه در مرحلـه       نظر علمی، ما مـی    
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یابنـد و تعـدادي    تعدادي سلول وجود دارنـد کـه تمـایز مـی          
ایــن بعــضی از  ســلول هنــوز غیــر متمــایز هــستند و بنــابر

  .اند اعضاها شکل گرفته و بعضی هنوز شکل نگرفته
ــنوایی ــایی و شـ حـــسی کـــه در  اولـــین :حـــس بینـ

جنـین  . اسـت  شـنوایی  حـس  یابـد  جنـین تکامـل مـی      نمو
ت و  بیـــس ي هفتـــه  توانـــد صـــداها را بعـــد از  مـــی
تکامــل  حــس بینــایی  متعاقــب آن،. بــشنود چهــارم
 بیــــست و هــــشتم، ي بعــــد از هفتــــه یابــــد و مــــی
آیـات قـرآن    . بـه نـور حـساس مـی شـود          چـشم  ي  شبکیه

  .کند گونه بیان می جنین را این نمو حواس در
 ¢Ο èO çµ1§θ y™ y‡ xÿtΡuρ ÏµŠÏù ÏΒ Ïµ Ïmρ •‘ ( Ÿ≅ yèy_ uρ 
ãΝ ä3s9 yì ôϑ¡¡9$# t�≈ |Á ö/ F{$#uρ nοy‰ Ï↔øùF{ $#uρ 4 Wξ‹Î=s% $ ¨Β 

šχρ ã�à6ô± n@ ∩∪ 〈)انفطار(   
ــود در آن   ــو بیاراســـت و از روح خـ ســـپس آن را نیکـ
ــوش    ــب و ه ــشم و قل ــوش و چ ــما را داراي گ ــد و ش بدمی
گردانیـد بـاز بــسیار انـدك شـکر و سپاســگزاري حـق مــی      

  .کنید
 $ ¯ΡÎ)  $ oΨø)n=yz z≈ |¡ΣM}$# ÏΒ >π xÿôÜœΡ 8l$ t± øΒr& 

Ïµ‹Î=tGö6 ¯Ρ çµ≈ oΨ ù=yèyf sù $ Jè‹Ïϑy™ #·�� ÅÁ t/ ∩⊄∪   $ ¯ΡÎ) çµ≈ uΖ ÷ƒ y‰ yδ 
Ÿ≅‹Î6 ¡¡9$# $ ¨ΒÎ) #[�Ï.$ x© $ ¨ΒÎ) uρ #·‘θ àÿx. ∩⊂∪  〈)انسان(   

ــا او را    « ــدیم تـ ــه آفریـ ــتالط نطفـ ــسان را از اخـ انـ
ــردیم  ــایش ک ــنوا و بین ــاییم و ش ــشان  . بیازم ــه او ن راه را ب

در ایـن آیــات   ».دادیـم، خـواه شــاکر باشـد خـواه ناســپاس    
ایـن   ی آورده شـده اسـت بنـابر   یایی قبـل از بینـا  حس شـنو  

 توصیف قرآنـی بـا کـشفیات جنـین شناسـی جدیـد کـامالً              
  .مطابقت دارد
چـه کـه تـصور مـی شـود وجـود             برخالف آن   :خالصه

 بــا علــوم زیــستی انطبــاق حقــایق علمــی در قــرآن کــامالً
  :دارد و قرآن از طریق این آیه

 �χÎ)  ’ Îû È,ù=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 
É#≈ n=ÏF ÷z $#uρ È≅ øŠ©9$# Í‘$ pκ̈]9$#uρ ;M≈ tƒ Uψ ’ Í< 'ρ T[{ É=≈ t6 ø9F{ $#  〈 

  )190 –عمران آل(
هـا و زمــین و رفـت و آمــد    محققـاً در خلقـت آســمان  «

ــت    ــدان اس ــراي خردمن ــن ب ــی روش ــب و روز دالیل   ».ش
هـاي جهـان دعـوت        بشریت را بـه تفکـر در پدیـده         ي  همه
کنـد   بـات مـی   شـواهد علمـی قـرآن بـه وضـوح اث          . کند می

هـیچ بـشري قـادر نبـوده     . که قرآن از جانب خداونـد اسـت     
ــ 14در  ــابی را ب ــل، کت ــرن قب ــاوي  ه  ق ــه ح ــود آورد ک وج
هــا بعــد  چنــان حقــایق علمــی عمیقــی باشــد کــه قــرن آن

قـرآن یـک کتـاب علمـی نیـست          . توسط بشر کشف شـود    
هـا آدمـی    هـا و آیـات اسـت، ایـن نـشانه          نشانه که کتابِ  بل

و هماهنـگ     تـا هـدف از خلقـت خـویش         دارد آن مـی   را بر 
ـ . زیستن با طبیعت را در یابـد       راسـتی قـرآن پیـام الهـی،     ه ب

ــده ــد،  ي خــالق و نگهدارن ــام توحی ــن پی ــان اســت و ای  جه
تـا محمـد      عیـسی   از آدم، موسـی،    مان رسـالت پیـامبران    ه

  .باشد وسلم می علیه اهللا صلی
]1[  , bbi Fizyoloji›T, Hall&Guyton

Nobel T›p Kitabevleri, Istanbul, 1996, 9th 
ed., p. 1039  

]2[  , Geraldine Lux Flanagan
Beginning Life, A Dorling Kindersley 

Book, Londra, 1996, s. 33 
]3[  , Geraldine Lux Flanagan

Beginning Life, A Dorling Kindersley 
Book, London, 1996, p. 38 

]4[  , Hoimar Von Ditfurth
Dinozorlar›n Sessiz Gecesi 2, Alan 

Yay›nc›l›k, 1997, p.126 
]5[  , Geraldine Lux Flanagan

Beginning Life, A Dorling Kindersley 
Book, London, 1996, p. 42  

 :لینک مطلب
http://www.٥٥a.net/firas/farisi/?page=show
_det&id=١٥٠&select_page=١٦  
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  هاي رفتاري زنان و مردان برخی از تفاوت

  http://www.marriagebuilders.com                  : منبع
ــاي      ــی رفتاره ــانمی از برخ ــت خ ــر وق ــته ه در گذش

ــود، بزرگترهــا مــی همــسرش گلــه ــا گفتنــد  منــد ب کــه او ب
شـود، امـا واقعیـت        گذشت زمان تغییـر کـرده و خـوب مـی          

  .چیز دیگري است
وقتی قرار باشـد شـما بـا تـالش خـود سـعی در تغییـر             
طـرف مقابــل داشـته باشــید، او بـه طــور طبیعـی مقاومــت     

در ایـن  . خواهد کـرد و در الك دفـاعی فـرو خواهـد رفـت             
 در. ایـد  شرایط شما فقـط انـرژي و وقـت خـود را هـدر داده       

تـر بـودن فقـط الزم اسـت کـه            حالی که بـراي خوشـبخت     
  .هاي یکدیگر آگاه شوید مقداري از تفاوت

ــه   ــه جــاي گل ــوارد بهتــر اســت کــه ب در بــسیاري از م
ــشان را    ــت رفتارهای ــد و عل ــردان را درك کنی ــکایت، م وش

ــد در ــت    . یابی ــود را ناراح ــر خ ــم کمت ــورت، ه ــن ص در ای
ــی ــدگی خواه   م ــشتري از زن ــایت بی ــم رض ــد و ه ــد کنی ی

کـه همـسرتان بیـشتر از قبـل شخـصیت             داشت و هم ایـن    
ــی   ــسین م ــما را تح ــما    ش ــی ش ــدد همراه ــد و در ص کن

  .برخواهد آمد
ــی     ــا برخ ــما را ب ــن بخــش ش ــم در ای ــصد داری ــا ق م

ــد   هــا و ویژگــی تفــاوت ــا بدانی ــیم ت هــاي مــردان آشــنا کن
بــسیاري از رفتارهـــاي همـــسرتان بــه دلیـــل سرشـــت   

عمـداً قـصد آزار شـما     کـه     طبیعی اوست، نه بـه دلیـل ایـن        
  .را دارد

ــانم  ــسیاري ازخ ــی در     ب ــه وقت ــد ک ــکایت دارن ــا ش ه
شــان  اي توجــه شـرایطی، مــوردي یــا مــسأله 

 را بــا همــسرشان در  کنــد و آن را جلــب مــی
گذارنـــد، همـــسرشان از آن   میـــان مـــی 

ــی  ــار ب ــی موضــوع اظه ــی م ــد اطالع در . کن
کننـد همـسرشان      چنین شرایطی تـصور مـی     

آنهـا یـا شـرایط توجـه        ي کافی بـه       به اندازه 
ــد ــی . ندارن ــردان کل ــه م ــورتی ک ــر  در ص نگ

هستند و زنـان بـه جزئیـات توجـه بیـشتري            
بـراي مثـال وقتـی خـانمی بـا وجـود       . دارنـد 

بیمـاري یـا مـشکل جـسمی کـه دارد، خانــه      
انـدازد تــا همـسرش کـه از ســر     را بـرق مـی  

کــــار برمیگــــردد، متوجــــه فــــداکاري و 

ان مثبتــی از ي او شـود ممکــن اسـت واکــنش چنـد    عالقـه 
امـا ایـن بـدان معنـا نیـست          . سوي شوهرش دریافت نکنـد    

کــه از نظــر آقــا،  بــل. کــه او بــراي شــوهرش ارزش نــدارد

خانه قبالً هم چنـدان کثیـف نبـوده و شـاید بـراي دلـداري           
بــه خــانم بگویــد اگــر حالــت خــوب نبــود بایــد اســتراحت  

ایـن موضـوع    . کردي، خانه احتیـاج بـه نظافـت نداشـت           می
ــسیا ــراي ب ــانمب ــی  ري از خ ــی م ــوهین تلق ــا ت ــود ه در . ش

ي  اي کــه گوشــه کــه آقــا واقعــاً بــه یکــی دو لکــه صــورتی
  .آشپزخانه را کثیف کرده بود توجهی ندارند

ــل     ــه دلی ــان ب ــت آقای ــن اس ــب ممک ــین ترتی ــه هم ب
نگـر بـودن، برخـی نقـاط ضـعفی را کـه از نظـر خـانم             کلی

  .بسیار آزار دهنده است نبینند
را مـرور نکنیـد، زیـرا آنهـا بـه         با همـسرتان مـشکالت      

در بـسیاري   . دنبال حـل آن هـستند نـه بـاز کـردن مـسأله             
ــاره از مــوارد خــانم ي مــسائل و مــشکالت خــود و  هــا در ب

کننـد، امـا آقـا یـا      یا فرزنـدان بـا همـسرشان صـحبت مـی         
. دهـد   کننـد و یـا واکـنش رفتـاري نـشان مـی              سکوت مـی  

ي این بـدان معنـی نیـست کـه موضـوعِ مـورد بحـث، بـرا                
کـه بـه ایـن معناسـت کـه مـرد در               آقا اهمیـت نـدارد، بـل      

ذهن خود بـراي آن مـشکل بـه دنبـال یـک             
راه حل اسـت و تمـایلی نـدارد بـه همـسرش        
ــشکل چقــدر       ــن م ــه از بــروز ای ــد ک بگوی

ــت ــشانه. ناراحــت اس ــرا آن را ن ــعف  زی ي ض
مردهــا فقــط در صــورتی در . دانــد خــود مــی

کننـد کـه احـساس        مورد مشکل صحبت مـی    
ــ ــد ب ــافتن راه حــل  کنن ــه ی ــادر ب ه تنهــایی ق

بـه  . براي آن نیستند و نیـاز بـه کمـک دارنـد           
ــع      ــه در مواق ــست ک ــم ه ــل ه ــین دلی هم

ــر  ــاراحتی، ب ــانم  ن ــسِ خ ــاي    عک ــه ج ــا ب ه
صــــحبت در مــــورد موضــــوع، ســــکوت 

  .کنند می

با همسرتان مشکالت را مرور نکنید، زیرا آنهـا      
. به دنبال حل آن هستند نه باز کردن مـسأله         

ي مسائل    ها در باره    در بسیاري از موارد خانم    
و مشکالت خود و یا فرزنـدان بـا همـسرشان           

کنند و    کنند، اما آقا یا سکوت می       صحبت می 
 .دهد کنش رفتاري نشان مییا وا
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هـا بـه شـدت نیـاز بـه مـورد توجـه             طور که خـانم   همان
و واقع شدن و محبـت دارنـد آقایـان نیـز نیـاز بـه پـذیرش          

آنهــا دوســت دارنــد وقتــی کــاري انجــام  . تحــسین دارنــد
ــی ــوند   م ــع ش ــدردانی واق ــورد ق ــد، م ــسیاري از . دهن در ب

گـردد ممکـن      موارد وقتی آقا از سر کـار بـه خانـه بـاز مـی              
است براي خوشـحال کـردن خـانم یـا فرزنـدان بـه دنبـال            

ي  مـورد عالقــه آنهـا بـرود و آن را خریــداري     خریـد میـوه  
گـردد،   ی اگـر وقتـی بـه خانـه بـر مـی          در چنـین زمـان    . کند

بـین بگـذارد و بـه جـاي       هـا را زیـر ذره       تک میـوه    خانم تک 
ــا  هــا لکــه کــه دو  ســه عــدد از میــوه قــدردانی از ایــن دار ی

همــسرش تمــایلی بــه تکــرار . نرســیده هــستند، گلــه کنــد
ــد داشــت  ــار دوم نخواه ــراي ب ــد ب ــت  . خری ــد نی ــس بای پ

مــردان . اشــتمــردان را هــم دریافــت و بــه آن احتــرام گذ
رسـد   در اکثر موارد بهترین کـاري را کـه بـه فکرشـان مـی              

دهنـد و تمایـل بـه آزردن همـسر یـا فرزندشـان          انجام مـی  
اما اطرافیان شـاید بـه دلیـل انتظـار متفـاوتی کـه از          . ندارند

  .عملکرد آنها دارند چندان رضایتی از خود نشان ندهند

   ؛دین و پذیرش آداب اجتماعی
  ي آخر    ادامه از صفحه

ــ :ج .... ــ ایدر گفتگــو و بحث  گونــه چی هــینــیچن نی
ـ نبا» خط قرمـز « به عنوان   يمورد  وجـود داشـته   یستی

 موارد در هر حوزه قابل بحـث و چـالش           یباشد و تمام  
ـ  کـه ا   سـت  ا نی مورد ا  نیآخر :د .رندیپذ ـ الکتی د نی  کی
ـ  ی به عبارت  ، است ندی فرا کی  اسـت نـه    ي اسـتراتژ  کی
سـت کـه     ا   انتظار بـر آن     نیا بنابر؛   صرف کی تاکت کی

 نـد ی اصول مدارا و تـساهل را بنما تیعا متون، ر انیمتول
  .ندی نماقی تزرزی نروانیفکران و پ و آن را به هم

 ی اسـالم دی پر از مهر و اميها  ماست که از آموزه    بر
 دهیکـش   ملت ستم نی دفاع از ا   ي برا می گرم بساز  یمحفل

 دو هری ـ   و مذهبی مليها  بر آموزههیو مظلوم و با تک
ـ ندی و مـدارا ب يبرکـت آزاد  به صبح پرم ـ  با ه  و میشی

 را اگـر بـا   ی اسـالم يها  که آموزه  میقلباً باور داشته باش   
 می کنـ نیی مرسوم تبی دور از تفکر قالبه و ب  ينگر روشن

  .ردها ندارد کُی با آداب اجتماعی منافاتچیه
 بحث هر چند کوتـاه و   نی که ا  دمی بر آن ام   انیدر پا 

 باشـد بـر گـسترش فرهنـگ گفتگـو و از             یموجز راهـ  
 حـوزه انتظـار دارم نظـرات      نیستان صاحب نظر در ا    دو
ـ  هر چه پربارتر کردن ا     ي را  برا   شیخو  بحـث ابـراز    نی
 .ندینما
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     ...و ال تهنوا
  )القسم الثانی(

ــ ــۀ و مــشاهد و یعــرض الق رآن نمــاذج و مــصادیق حی
. شاخــصۀ فــی ملحمــۀ الــصراع و الثَبــات علــی الحــق

ــاء و     ــاة االنبی ــن حی ــۀ م ــۀ متفوق ــۀ رائع ــرض أمثل یع
فیعــرض .  الرســل و أتبــاعهم و حملــۀ الــدعوة االلهیــۀ

ــراهیم   ــۀ المــسلمۀ کیــف تحــدي النبــی اب ألجیــال االم
ــصره و حطّــم أصــنامهم و     ) ع( ــرده طواغیــت ع بمف

ــم ــۀ،   واجهه ــۀ قائم ــه أم ــه و کأنّ ــۀ و ارادت ــرداً بعزیم  ف
تتحــرّك بقـــوة الجیـــوش و الـــسالح و الجمـــاهیر و  

ــوق ــداد المتف ــراهیم  . االع ــان اب ــذا ک ــی عــرف ) ع(ل ف
  :القرآن و مصطلحه أمۀ قائمۀ بذاتها

¨β Î)  zΟŠÏδ≡t� ö/Î) šχ% x. Zπ̈Βé& $ \F ÏΡ$s% °! $ ZÿŠÏΖym óΟs9 uρ à7tƒ 
zÏΒ tÏ.Î�ô³ßϑ ø9  ) 120/نحلال(  〉   #$

ــوة االرادة و     ــن ق ــتجمع م ــا اس ــۀ بم ــراهیم ام ــان اب ک
  .العزیمۀ و الثّبات

کلمـۀ التحـدي ، و جــسد ارادة   ) ع(لقـد اطلـق ابـراهیم    
جــسد ارادة الرجــل .. الثبــات و التفــوق بکــل معانیهــا 

المبـدئی، القـوي الـذي سـلک سـبیل العلـو و            .. المؤمن
  .الثبات

 فـی مـسامع االجیـال و      اطلق کلمۀ التـی مازالـت تـرنَّ       
و هــو یخــتط درب ) ع(تــصور اَمامهــا موقــف الخلیــل 

الثبــات و الــصمود و یقتلــع مــن أعمــاق النفــوس      
  ..الضعیفۀ أحاسیس الخوف و الضعف و الهزیمۀ

  :اطلقها قویۀ مدویۀ حاسمۀ
«! $$ s?uρ  ¨β y‰‹ Å2 V{ / ä3yϑ≈uΖô¹r& y‰÷è t/ β r& (#θ—9 uθè? 

tÌ� Î/ô‰ãΒ  〈) 57/االنبیاء (  
غیر آبۀِ بجبـروت النّمـرود و حـشوده و جنـده و ملکـه         

  ..وسلطانه
****  

و عرض القرآن فـی موقـع آخـر مـن مواقـع الـصراع ،                 
ــرض     ــصر، و ع ــون م ــرض فرع ــر، غ ــأریخ المتجب الت

ــارون   ــی و ه ــدي موس ــر  ) ع(تح ــدر االم ــدما ص عن
  :االلهی  الیهما ؛ لیواجها رأس الجریمۀ و الفساد

ó=yδ øŒ $#  |MΡ r& x8θäzr&uρ ÉL≈ tƒ$ t↔Î/ Ÿωuρ $ u‹ Ï⊥s? ’ Îû “Ì� ø.ÏŒ 
∩⊆⊄∪   !$t6yδ øŒ $# 4’ n< Î) tβöθtã ö� Ïù … çµ̄Ρ Î) 4xö sÛ ∩⊆⊂∪ 〈 )طه(  

ــشه     ــه و بط ــون و جبروت ــان فرع ــکیا طغی ــین ش و ح
  :بخصومه

Ÿω$ s%  !$ oΨ−/u‘ $ uΖ̄Ρ Î) ß∃$ sƒwΥ βr& xÞ ã� øÿtƒ !$ oΨøŠn=tã ÷ρr& β r& 4xö ôÜ tƒ   
 )  4/طه( 〉 

ــاري جــلّ  ــع   خــاطبهم الب ــات و منب ــۀ الثب ــأنه بکلم ش
  :القوة

tΑ$ s% Ÿω !$ sù$sƒrB ( Í_ ¯Ρ Î) !$ yϑ à6yè tΒ ßìyϑ ó™ r& 2” u‘ r&uρ   〈 ) 
  ) 46/طه

اذهبــا و تحــدیا و قــوال کلمــۀ الحــق؛ لــئال یتمــادي ال 
  .بظلمه، و یزرع فی ربوع االرض الفساد

ــع    ــاح یجم ــن ســاحات الکف ــی مواضــع اخــري م و ف
 مــن مــشاهد التربیــۀ القــرآن بیننــا و بــین مــشهد رائــع

االلهیۀ لالنبیاء علـی القـوة و الثبـات ومواصـلۀ الـدرب             
  .و حمل الدعوة والرسالۀ

عندما احضر مـشهد التکلیـف و مـا جـري مـن حـوار               
و هـو یوجهـه الـی المهمـۀ         ) ع(مع النبی الشهید یحیـی      

، »هیــردوس«التـی کلّفتــه حیاتــه، فاستــشهد علــی یــد  
  : حاکم فلسطین آنذاك

   4z�ós u‹≈ tƒ É‹è{ |=≈ tF Å6ø9 $# ;ο§θà)Î/ ( çµ≈ oΨ÷�s?#uuρ zΝõ3çtø:$# 
$ wŠÎ6|¹  〈) 12/مریم( 

خــذ بقــوة ، واحملــه بقــوة ، وادع الــی ربــک بقــوة ، و 
ــف بوجــه ال بقــوة  فــانّ االحــساس بــالقوة اســاس .. قِ

ن اسس النصر و شـرط مـن شـروط مواصـلۀ الـدعوة         مِ
  ..الی اهللا و مواجهۀ ال 
 و بـالتفوق الرسـالی ، سـالح مـن           انّ االحساس بـالقوة   

ــوهن     ــضعف و ال ــساس بال ــۀ ؛ و االح ــلحۀ المعرک اس
  .عمیل خطیر لل فی اعماق النفوس الضعیفۀ

****  
االمــۀ التــی حــدب .. و یخاطــب القــرآن امــۀ التوحیــد 

ــا و   ــین أبنائه ــوعی الرســالی ب علــی بنائهــاو تعمیــق ال
تربیـۀ اجیالهــا ؛ لیـصنع منهــا امـۀ قویــۀ ، قـادرة علــی     

ــل  ــن    حم ــدفاع ع ــاء ، و ال ــراث االنبی ــالۀ و می الرس
ــس الــدعوة       ــی اس ــأریخ عل ــناعۀ الت ــاديء  وص مب

  .االسالمیۀ الرائدة 
خــاطبهم، و قــد آثــر أن یحقــق هــذه التربیــۀ ، وذلــک  
التوجیه ، بالمثـل الحـی و بالتجربـۀ الفـذة التـی صـنعها           

ــاع   ــاء و االتب ــن االنبی ــالفهم م ــو ...أس ــاطبهم ، و ه خ
ــات و ملحمــ ــذي ال یــصور الثب ــاح و الــصمود ال ۀ الکف

یعـرف الـوهن، و ال یتــسرب الیـه الـضعف، او التخــاذل     
خـاطبهم بالحـدیث عـن تلــک الکوکبـۀ الرائـدة مــن      ...
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المثـل االعلـی فـی هـذه التربیـۀ          .. .االتنبیاء و الربانیین  
  :و االعداد النفسی المتین

  Éir'x.uρ ÏiΒ %cÉ<̄Ρ Ÿ≅ tG≈ s% … çµyè tΒ tβθ•‹ În/Í‘ ×��ÏW x. $yϑ sù 
(#θãΖyδ uρ !$ yϑ Ï9 öΝåκu5$ |¹r& ’ Îû È≅‹ Î6y™ «! $# $ tΒuρ (#θàÿãè |Ê $ tΒuρ 

(#θçΡ% s3tG ó™ $# 3 ª! $#uρ �=Ïtä† tÎ�É9≈ ¢Á9  )   146/آل عمران  (〉 #$
لنقــف متــأملین فــی مفــردات هــذه اآلیــه المبارکــۀ ، و 

  :لنحلل هذه المنظومۀ الرائعۀ، ذات الطابع التربوي
     انکـم لـستم    ..  و کـم مـن نبـی         ..کم  » و کأین من نبی

یــا اتبــاع محمــد ـ صــلی اهللا علیــه وســلم ـ ظــاهرة     
بـل هنـاك انبیـاء کثیـرون        .. .فریدة فی تأریخ الـصراع      

أنهـا ظـاهرة تتکـرر علـی امتـداد      .. .و أتباع کثیرون    .. .
ــأریخ   ــسیرة الت ــنّۀ    . ..م ــانون و س ــن ق ــر ع ــی تعب ف

تأریخیــۀ، هــی ظــاهرة الکفــاح و الــصراع تحــت رایــۀ 
  .نبیاءاال

قاتـل معـه   .. .» قاتـل معـه ربیـون کثیـر       « :فکم من نبی  
ــادة      ــدعاة الق ــدوة، و ال ــصیات الق ــن الشخ ــه م أتباع

المؤمنــون الــصادقون؛ الــذین ثبتــوا و قــاتلوا . ..اهللا  الــی
ــادتهم    ــاء ، و تحــت قی ــی صــفوف االنبی . و صــمدوا ف

فلــیس االنبیــاء هــم وحــدهم ، لمــا یمتــازون بــه مــن  
اصــه ، قـاموا بمهمــۀ التــصدي  اسـتعدادات و قــدرات خ 

ــدم    ــن أجــل ه ــضحیۀ م ــاح ضــده ، و الت ــل ، و الکف ل
بـــل و ان الطلیعـــۀ . ..حــصونه و استئـــصال وجـــوده 

المؤمنــه مــن اتبــاع االنبیــاء  الــذین آمنــوا بالرســاالت 
ــک       ــی ذل ــوا ال ــد ارتق ــا، ق ــاعلوا معه ــۀ ، و تف االلهی

.. .المستوي الرفیـع، و هـم بـشر عـادیون مـن امثـالکم            
بــۀ االنبیــاء،  قــد ارتقــوا الــی مــستوي الــذي  دون مرت

ــثالت  ــصه  ال تلــک الخــصائص التــی .. .امتــاز بخصائ
ــاء ، و    ــی صــف االنبی ــاء یقفــون ف ــنهم عظم جعلــت م

  .یکونون قدوة للبشریۀ
ــۀ    ــشاهد الرائع ــداث و الم ــور االح ــرآن ص ــضر الق یح
التـی صــنعها اولئــک الربــانیون مــن اعمــاق الماضــی ،  

، لتکـون معلمـا ألجیـال       یحضرها فی ذاکرة المخـاطبین    
  .االنسان علی امتداد خط الحاضر و المستقبل

لـم یهنـوا، لـم      «: ان هذه الخصائص الکبـري هـی انهـم        
  » یضعفوا، لم یخضعوا لل

لــم یتطــرق الــی قلــوبهم الــوهن و لــم یغــزو عــزائمهم  
ــرب      ــن اذي و ح ــوا م ــا الق ــی لم ــصدع او التراخ الت
 وارهــاب و خــوف و تقتیــل و تــشرید و هجــرة و فقــر

ــم      ــواقفهم، و ل ــم و م ــدل  آراؤه ــم تتب ــتالء، و ل و اب
ــرابطین،    ــابرین م ــل ظلّلواص ــاد ب ــدان الجه ــوا می یترک
مـصرین علــی الـرأي الــذي اعتنقـوه، و الطریــق الــذي    

و طریــق الکفــاح و الجهــاد الــذي اختــاروه .. .ســلکوه 
و ما خـضعوا إلرادة  الطغـاة و المـستکبرین، بعـد أن              .. 

ــصالبۀ   ــالقوة و ال ــصنوا ب ــۀ  تح ــۀ و العقائدی .. . االرادی
ــزوم       ــضعیف  المه ــضع ال ــستکین ویخ ــا ی ــک انم ذل

  . االرادة و المعتقد 
انّ هذه الفئۀ التی لم تهـن، و لـم تـضعف و لـم تخـضع،                 
انما هی فئـۀ صـابرة، جـدیرة بالحـب و القـرب االلهـی             

ــی   .. . ــائم عل ــأریخ الق ــل ارادة الت ــستحقۀ ألن تمث و م
  .اساس دعوات االنبیاء

و الربانیۀ هی سـرّ القـوة فـی العقیـدة و            .. .نیون  انهم ربا 
  .  االرادة و المواجهۀ الجسدیۀ

لقــد عظــم الخــالق فــی أعیــنهم، فتــصاغر المخلوقــون  
ــامهم ــا   . أم ــت بم ــۀ اهللا ، فتعلّق ــوبهم بمعرف ــتألت قل ام

. ..عنده و اتّجهـت الـی مـا وعـدهم مـن نـصر و نعـیم                  
  .فلم یعد للخوف و الهزیمۀ مکان فی نفوسهم

ــس ــوذج  و ی ــک النم ــرآن فــی الحــدیث عــن ذل تمر الق
فهــم لیــسوا .. فیــروي لنــا قــولهم و مــوقفهم .. القــدوة 

صامدین و اقویـاء فقـط ، بـل لـم تـصدر عـنهم کلمـۀ                 
  .الضعف و الوهن 

ــرأي و   ــول و ال ــۀ فــی الق ــوة  و عزیم و انمــا ازدادوا ق
 فمــا کــان قــولهم یحمــل الــشکوي و     ...الموقــف 

نحـن قلّـۀ    : فمـا قـالوا   . اءالتململ، أو یطمع فیهم األعـد     
.. .او ضعاف  او لیس لنـا قـدرة علـی مواجهـۀ الخـصم         

بل کان قولهم هو طلـب المغفـرة و العفـو و الثبـات مـن         
اهللا و تقویۀ العـزائم لتحقیـق النـصر علـی ال المـستکبر              

ــا تکــون نفوســهم و  .. . ذلــک القــول الــذي کــشف عم
  یتفاعل فی اعماقها من الثبات و االصرار؛

 $ tΒuρ tβ% x. óΟßγs9 öθs% HωÎ) βr& (#θä9$ s% $ uΖ−/u‘ ö� Ïÿøî $# $ uΖs9 
$ oΨt/θçΡ èŒ $ oΨsù#u�ó  Î) uρ þ’ Îû $tΡ Ì� øΒr& ôMÎm6rOuρ $ oΨtΒ#y‰ø%r& $ tΡ ö�ÝÁΡ $#uρ 

’ n? tã ÏΘöθs)ø9 $# tÍ� Ïÿ≈ x6ø9   ) 147/عمران آل(〉   #$
  )یدوم                                                      (
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ــی تعارضــ



 
 




  
ــد هللا ــالمین  رب الحم ــل ، اللهــم  الع  و   و ســلم  ص

ــارك ــ ب ــدكی عل ــولک  عب ــد و    و رس ــیدنا محم  س
ـ    لـک    اخلـص   اللهـم .   اجمعـین    و اصحابه   آله  علی ا  نیاتن

   لیلتنـا هـذه      اجعـل   اللهـم  .و احوالنا و اقوالنا و اعمالنـا      
  خیــر   و اغفرلنــا و ارحمنــا و انــت  عــۀ نافکــۀمبار

   . الراحمین






























ــلی_ ــیهم  اهللا صـ _  علـ
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  علـــیهم  و ســـلم  اهللا لیصـــ
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  آلـه    و علـی     علیه   اهللا  صلی  
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ــلی ــه اهللا ص ــه  علی ــلم  و آل   و س
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 و سـلم   و آلـه   علیـه   اهللا صـلی  
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ــد هللا ــالمین  رب الحم ــ  الع ــی  اهللا لی و ص ــیدنا   عل  س

  .  اجمعین  و صحبه محمد وآله
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ــه ــه علی   الرحم

کـــرد  آدم  بنـــدگی  بـــصري  از بـــی آدم   


  ــوهري   گـ

 کـرد   نـذر قبـاد و جـم        ولی  داشت





ـ   غالمــی  از خـوي  یعنـی    تـر اســت  ستپــ  انگ زس
ـ   یگ س   که   ندیدم  من   ـ   یشپ    کـرد    سـر خـم     یگ س
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گ
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  مقاالت وارده
مقـــاالت «مطالـــب و مقـــاالت ارســـال شـــده بـــراي مجلـــه در قـــسمت 

 توجــه داشــته  راه مــاخواننــدگان گرامــیِ  . رســد بــه چــاپ مــی  » وارده
ــشریه    باشــند مطا ــدگان ن ــه معنــاي نظــر گردان ــاً ب لــب ایــن قــسمت الزام

  .باشد چنین نشریه در ویرایش و تلخیص مطالب آزاد می هم. نیست
ــه ــت در ادام ــدي      ي فعالی ــس بخــش جدی ــن پ ــشریه از ای ــن ن ــاي ای ه

دایــر کــردن . بــه آن اضــافه خواهــد شــد» پرســش و پاســخ«تحــت عنــوان 
ــؤاالت دی     ــه س ــشریه ب ــواب دادن ن ــراي ج ــن بخــش ب ــی، ای ــاعی،  ن اجتم

  .خوانندگان است... سیاسی و 
 

  
  :هاي زیر براي ما بفرستید ها، پیشنهادات و انتقادات خود را به آدرس مقاالت، نوشته

v صندوق پستی الکترونیکی:  
co.yahoo@maktab_rahema.www 

 

v  نسایت مکتب قرآن کردستا آدرس وب :  
com.islamkurd.www 

  

v آدرس پستی نشریه:  
  ، منزل آقاي حسن امینی31ي مفتی، پالك  سنندج، خیابان شهدا، کوچه

  661481 ـ 5156: کد پستی
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ردـادب مؤدبانه زیست و محترمانه م  
  زاده جالل جاللی

بــه نظــر مــن ایــن    
ــوم    ــاي مرح ــخن و دع س

ی در مــورد مرحــوم شــریعت
مهنـــدس ادب مـــصداق  
پیـــدا کـــرده اســـت کـــه 

خــدایا چگونــه زیــستن را «
ــه     ــاموز چگون ــن بی ــه م ب
  .»مردن را خود خواهم آموخت

ــدح و      ــق و م ــیف و تمل ــتار توص ــن نوش ــدف از ای ه
تمجید نیـست، چـون مهنـدس ادب در قیـد حیـات نیـست         

کـه تحلیـل و بررسـی حیـات      تا آن را ببیند و یا بـشنود بـل         
 شخـصیتی اســت کـه ماننـد هــر شـخص دیگــر     و زنـدگی 

مهنــدس ادب . در زنــدگی، فــراز و فرودهــاي داشــته اســت
ــانواده  ــک خ ــه     در ی ــشم ب ل چ ــو ــنتیِ متم ــذهبیِ س ي م

بـرخالف بـسیاري از جوانـانی کـه در چنـین           . جهان گـشود  
ــگ هــایی متولــد مــی خــانواده مــرده  شــوند و بــه دنبــال ری

ــی   ــه زحمــت م ــر ب ــود را کمت ــستند و خ ــد،  ه ــراي اندازن ب
ي تحــصیلْ مهــاجرت را پیــشه کــرد و در دبیرســتان  ادامــه

ــران در رشــته» هــدف« ــه و در  ته ــپلم گرفت ي ریاضــی دی
ــشگاه رشــته ــه   دان ــا کارشناســی ارشــد ادام ــران را ت ي عم

  .داد
مهنــدس ادب بنــا بــه مقتــضیات تحــصیل و شــغل در  

ــته ــازندگی     رش ــی و س ــاي عمران ــه کاره ــاختمان ب ي س
فی و مــدنی نبــوغ خــود را هــاي صــن پرداخــت و در تــشکل
خواســت بــه دور از چــشم متعــصبان  نــشان داد چــون مــی

ــی ــستگی      ب ــتعداد و شای ــر اس ــه ب ــا تکی ــق ب ــم و منط عل
هــاي مختلــف را در بخــش خــصوصی بــر عهــده  مــدیریت

  .گیرد
ــالی تحـــت   هرچنـــد در اوایـــل انقـــالب از نظـــر مـ

ي   فشارهاي مختلف قرار گرفـت و حتـی تـا پـاي مـصادره             
ش رفــت، امــا بــا منطــق مخــصوص بــه اش پــی خانــه  سـرد 

خـود مـسئوالن را اقنـاع کـرد کـه کـشور بـدون بهــا دادن        
  .آفرینان شاهد توسعه نخواهد بود به مولدان و کار

آلـود و جنگـیِ دو     با پـشت سـر گذاشـتن فـضاي وهـم          
ــه  دهــه اي  ي بعــد از انقــالب و آغــاز دوران ســازندگی زمین

ه بـا   ي سیاسـی فـراهم شـد کـ          براي حضور ادب در صحنه    

ــر    ــردم بـ ــنندج و رأي مـ ــدگی در سـ ــداتوري نماینـ کاندیـ
ي پـنجم بـه سـبب عـدم           در دوره . صندلی وکالـت تکیـه داد     

شــناخت فـــضا و نبـــودن بـــستر فعالییـــت امکـــان بـــروز  
هـاي جزئـی و       شخصیت ایشان فـراهم نـشد و حتـی رقابـت          

شخصی و برخی مـصالح جنـاحی و فـردي و مـسائل جنبـی               
  .ایف ایشان شدها و وظ مانع از انجام فعالیت

ــشم    ــس ش ــرداد و مجل ــبش دوم خ ــروزي جن ــس از پی پ
هـاي مهنـدس ادب ایجـاد گردیـده       تحول زیـادي در دیـدگاه     

ــی  ــب نزدیکـ و موجـ
ــه نیروهــاي  ــشان ب ای

ــی ــواه دموکراسـ و  خـ
طلـــب جامعـــه  آزادي

شـــد؛ هــــر چنــــد  
هـاي اوایـل      مهري  بی

ــه   ــشم ک ــس ش مجل
ــشه در   ــاید ریــ شــ

ــ مجلــس پــنجم داشــت مــی د تحــوالت توانــست او را از رون
ــسیر را    ــارانْ م ــدلی همک ــري و هم ــا همفک ــد ام ــارج نمای خ

هــاي مهنــدس ادب  بــراي اســتفاده از اســتعدادها و پتانــسیل
ــل      ــرد و اه ــروم کُ ــوم و مح ــردم مظل ــه م ــدمت ب در راه خ
ســنت همــواره نمــود؛ در مجلــس شــشم بــر اثــر اســتفاده از  
خـــرد جمعـــی و تجـــارب مفیـــد و مثبـــت مهنـــدس ادب، 

ــت ــورت گ  فعالی ــایی ص ــابقه    ه ــان س ــا آن زم ــه ت ــت ک رف
ــت ــا     : نداشـ ــرد بـ ــدگان کُـ ــسیون نماینـ ــشکیل فراکـ تـ
تفـاوتی برخـی از       هـاي متنـاقض و متفـاوت و یـا بـی             دیدگاه

آنان، تـشکیل مجمـع نماینـدگان اهـل سـنت، فعـال کـردن               
ــاریخی    ــتعفاي ت ــتان و اس ــتان کُردس ــدگان اس ــع نماین مجم
ــل       ــازمان مل ــومی س ــع عم ــه مجم ــسأله را ب ــه م ــان ک آن

 دیـدار بـا رهبـري نظـام و دیگـر مـسئوالن و طـرح                 کشانید،
کــاري، اقــدامات  مــسائل کُردســتان بــدون تــرس و مالحظــه

سـازي   ي اسـتان اعـم از نیروگـاه و سـد     زیر بنـایی در توسـعه   
و راه و دانـــشگاه و کارخانـــه، دفـــاع از کُردهـــاي خـــارج و 

  ....ها و  ي اقلیت حقوق همه
ــادق      ــدل و ص ــصیتی پاک ــدس ادب شخ ــصافاً مهن و ان

اللهجـه بـود کـه بایـد گفـت نیـک فرجـام بـود و هـر                    صریح
هـا و     گذشـت بـا مـراوده و گفتگـو بـا شخـصیت              روز که مـی   

ــأثیر گــروه ــف ت ــشان مــی  هــاي مختل ــذاري خــود را ن . داد  گ
ــود     ــؤدب ب ــق م ــه ح ــود و ب ــرم ب ــرم و محت ــسیار مک در . ب

ــود و    ــد بـ ــردي مقیـ فـ
همیـــشه بـــا شـــوخی    

گفت که شـما مرجـع        می
ــستید و   ــن هـ ــد مـ تقلیـ
ــذهبی  ــؤاالت مـــ   ســـ

  .پرسید می
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ــا هزینــه داد تــالش  ي خــود تــشکیل مــی مجالــسی کــه ب
رح شـوند و در هرکـاري       کـرد کـه دیگـران بیـشتر مطـ           می

ــه او واگــذار مــی ــستگی را  کــه ب شــد نهایــت دقــت و شای
کـاري را بـه طـور     کـاري و محافظـه    مالحظـه . داد  نشان می 

در مالقـات بـا رهبـري در حـالی          . کلی کنـار گذاشـته بـود      
که به شدت بر اثر بیماري ضـعیف شـده بـود امـا بـا بیـان                  
شیواي خـود از حقـوق اهـل سـنت و مـسجد شـیخ فـیض             

ــس ــسجد  و م ــاخت م ــلماس و ضــرورت س ــادان و س جد آب
اهل سنت تهـران دفـاع کـرد و تحـسین نماینـدگان را بـر                

  .انگیخت
گفـت کـه    فردي مقیـد بـود و همیـشه بـا شـوخی مـی            

ــذهبی را      ــؤاالت م ــستی و س ــن ه ــد م ــع تقلی ــما مرج ش
  .پرسید می

ایـم کـه زنـدگان را        متأسفانه مـا ایرانیـان عـادت کـرده        
لیـل نمـاییم، امـا شـکر خـدا      مـان را تج  فراموش و مردگـان   

از آن زمــان کــه بــا مهنــدس ادب آشــنا شــدم همــواره بــر 
ــستگی او حرمــت شــان را رعایــت  اثــر درك جایگــاه و شای

ــی ــساس      م ــالی او را اح ــاي خ ــاً ج ــروز واقع ــردم و ام ک
کـنم و مراسـم تـشییع و تـرحیم پرشـکوه او در سـنندج            می

ــم ــدادي از     و ه ــران و تع ــرحیم او در ته ــم ت ــین مراس چن
ــ ــی و  شـ ــر عظمـــت روحـ ــشین دلیلـــی بـ هرهاي کُردنـ

  .ي اقشار بود محبوبیت ایشان در میان همه
هـا و     زندگی و مرگ ادب نـشان داد کـه اگـر حکومـت            

هـا مـانع پیـشرفت و شـکوفایی اسـتعدادها نـشوند و                قدرت
انــدازي نکننــد، مــردم  در راه وحــدت ملّــی ایرانیــان ســنگ

ر تعــصبات انــد کــه بــر اثــ تــر از آن ایــران بــسیار فرهیختــه
کورکورانـه و القائـات ناشـیانه قــدر خـدمتگزارن خـود را بــا      
هـر مـذهب و دیـدگاهی پــاس ندارنـد؛ و مـرگ و مجلــس      
تــرحیم ادب درس عبرتــی بــراي همــه کــسانی اســت کــه 

کننـد و     پـروري خـرج مـی       پروري و مقلـد     ي تعصب   از کیسه 
نظرانـه از دیـنْ شمـشیر تکفیـر را از نیـام بـر             با قرائت تنگ  

ي خــدا در تقــسیم بهــشت و   و خــود را نماینــدهکــشند مــی
 .روانش شاد و مرامش پر رهرو باد. دانند جهنم می

  ؛ ها» من«شدن » ما«
    71ي  ادامه از صفحه

آوري اسـت، پـس دیگـر      ویران کننده و انحطاط  ....
خواهی چه معنایی     گرایی و برچسب زنی و تمامیت       جزم
  ؟تواند داشته باشدمی

ي تواند چارهمطمئناً برخورد حذفی و انگ زدن نمی     
درد این مردم باشـد، بایـد در کنـار جـسارت در بیـان               

الزم . عقیده، جرأت پذیرش خطا را نیـز داشـته باشـیم         
هاي بسته و منجمد،    گرایانه و دیدگاه    اعضاء  است روحیات 

پایه و اسـاس را کـه حاصـل           هاي بی   تهمت، برچسب زدن  
حیات پارانوئیدي اسـت را کنـار گذاشـته،      توهم توطئه و رو   

هـاي ملّـی، مـذهبی،       رفـع سـتم   (پیرامون اهداف مشترك    
دست در دست هم و در کنار هم حرکت کنـیم و             ) طبقاتی

  .بدانیم که دست خداوند با جماعت است
  
ــه!  کــوردالوي ــه داره ده کــه خــوت ن ــت یت   ســتی دوژمن

  یــدان بــو بــراي خــو کوشــتنت دوژمنــت نــه تباتــه مــه
  وه یــاره ي دوژمنــی عــه نــوي بــه الیــه د نــه قــه! هکــورد

  وه ن بــه ژاري مــاره تمــه لــه حــه شــیري دوژمــن تیکــه
  

وجدان خود را قاضی قرار دهیم و به این نکته که ما را چرا     
  .اند، پاسخ دهیمو چگونه، این چنین کرده

اند ادب و نزاکت و روحیـه ي          این بزرگان به ما آموخته    
تـوان همـدیگر را پـذیرفت        تساهل و تسامح اگر باشد مـی      

)         مادامی که بر خالف منافع مردم حرکت نکـرده و خیانـت
  .هر چند که مخالف یکدیگر باشیم) پیشه نکنیم
الدین عربی خدایش رحمت کند چـه زیبـا گفتـه             محی

  :است
کیش من نبود مخالفـت       تا امروز، با همنشینی که هم     «
ا هـ  ي صـورت  ورزیدم، لکن امروز دل من پذیراي همـه       می

  .»شده است
ریزي اصولی و سازماندهی صحیح توسـط         اگر با برنامه  

ـ ملّی این منشور تهیه و        هاي دینی   نخبگان، احزاب و گروه   
اي روشـن     پیرامون آن اتفاق و وحدتی صورت پذیرد، آینده       

  .توان متصور شد را می
.                       اتحاد، رمز جاودانگی حیات یک ملّت است: بدانیم که

  .مأخذ مقاله در دفتر نشریه موجود می باشد
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  هــام براي همیش عقیده
  يکتایون محمود

تــرین مخلــوق خداونــد اســت بــا      انــسان عجیــب 
ــدگی ــه      پیچی ــراوان ک ــاي ف ــز و رازه ــسیار و رم ــاي ب ه

ها فکر بشر را به خـود مـشغول کـرده و هرگـز کـسی                  قرن
. نیافتــه اســت   حقیقــی آن دســت نــهز واقعــی و کُبــه رمــو

ــشهور،      ــراح م ــارل، ج ــسیس ک ــر الک ــست اگ ــب نی عجی
معترف است کـه انـسان موجـود ناشـناخته اسـت و کـشف               

کـس بـر نخواهـد     ي هـیچ  این دنیاي وسیع هرگـز از عهـده     
ي مــستمر   اگــر ســالیان متمــادي تحقیــق و مطالعــه ؛آمــد

کی روشــن اي از ایــن همــه تــاری انجــام شــود تنهــا گوشــه
ــی ــه  م ــردد و احاط ــی  گ ــل ب ــر  ي کام ــک غی ــن و  ش ممک

  . ناشدنی است
ــوع رشــته ــه تن ــسانی و  هــاي تحقیقــی در زمین هــاي ان

ال جـسورانه  ؤطبیعـی و مـاورایی نیـز نتوانـسته بـه ایـن سـ       
پاسخ روشـن دهـد کـه انـسان چگونـه موجـودي اسـت؟ و          
ــن    ــشف ای ــی ک ــاره در پ ــدا هم ــان ابت ــدان آدم از هم فرزن

گــاه بــه . انــد هــاي بــسیار پیمــوده راه  کــورههــا و  راهالْؤســ
 رســیده و گــاه در قعــر چــاه    »هــا  یــافتنی«اي از  قلــه
  . گم شده است»دانم نمی«

قــدر از عمــر دانــشمندان در ایــن راه  هــاي گــران ســال
گذاشته و هرگز بـراي خاموشـی ایـن شـعله سـودمند نبـود               

کـه تــشنگی و عطـش دو چنـدان شــده و راه     و نیـست بـل  
 رمــوز کــشتیِ. تــر گردیــده اســت ، فــراخشــیدایی پــیش رو

ــستگی و       ــز خ ــشر هرگ ــوع ب ــراي ن ــی ب ــی و بیرون درون
کـه گـاهی بـا گـشایش از          رخوت به بار نیـاورده اسـت بـل        

اي از وراء و یــا مــاوراء چیــزي مثــل احــساس      دریچــه
 آوري کـه زبـان     رضایت مـستولی شـده و یـا شـادي سـکر           

ــاه    ــم در ســتایش کوت ــده اســت و قل ــاتوان مان ــانش ن از بی
  .آمده است
 پژوهـشگر انـسان گـواه تـاریخ         ستجوگر و جـانِ   جروح  

لـول کـرده و آنـان را بـراي اشـراف بـه             حدر کالبد بسیاري    
  .قرار کرده است واقعیت بی

هــا  شــان را گرفتــه و در پــی واقعیــت خــواب و خــوراك
ــونی آواره ــان مجنـ ــاب   چنـ ــی، روي در نقـ ــوي لیلـ ي کـ

کفــش آهنــین پوشــیده و در مــسیري    . کــشیده اســت 
انـد و چـه بـسا در ایـن راه،        پروا رحل سـفر بـسته      ت بی سخ

  .اند ها سپرده جان در طبق عشق نهاده و روح به آسمان
 تـرین شـوق انـسان بـراي یـافتنْ          اسالم به عنوان بـزرگ    

ــام از    ــا اله ــه ب ــده اســت ک ــوس و زن ــاهدان ملم ــو از ش ممل
هــاي گـسترده بــراي   منـابع غنـی قــرآن دسـت بــه پـژوهش    

ده و مــسلح بــه علــم و زو پنهــان هــاي پیــدا  کــشف نایافــت
ــا ســپرده  ــه دری ــر ایمــان دل ب ــد و ه ــن ان ــاه ب ــستی روي  گ ب

ــه   ــدن پرداخت ــه کاوی ــر ب ــی دیگ ــت از روزن ــوده اس ــد و  نم ان
آرزوي دیــرین آدم بــراي کــشف رمــوز هــستی هرگــز تمــام  

 ــعب ــن راه ص ــد و ای ــد ش ــود  نخواه ــه خ ــروان ب ــسیار ره  ب
ــد ــد خوان ــان ودی . خواه ــورایی هم ــن روح اه ــاید ای ــهش ي  ع

هــاي بــسیار بــه آن  خداونــدي باشــد کــه قــرآن بــه اشــارت 
منی اسـت کـه از      أقـرار مـ    پرداخته اسـت و شـاید انـسان بـی         

 امـا هرچـه هـست تالشـی         ،آن رمیده و تبعید گردیـده اسـت       
گمـان مـسلمانان     بـی .تـر اسـت   مقدس بـراي یـافتن مقـدس    

ي  آورانـی شـهره    شـان در ایـن مـسیر بـسیار نـام           به امر کتاب  
پـس چگونـه   . شـان بـوده اسـت    د که علـم در کـف   نتاریخ دار 

شـان افتـاده کـه از رفـتن و           است که امروز رخـوتی بـر جـان        
اند؟ چـه افـسونی در آنهـا رخنـه کـرده کـه از                جستن بازمانده 

ــه   ــدام تران ــته و ک ــان داش ــالش بازش ــت   ت ــه وق ــاز ب ي ناس
ــداري خــواب ــا  بی ــوق و کرن ــرده اســت؟ ب ــري يشــان ک  برت

تـی بـه یـک چهـارم عمـر          شـان ح   غربیانی کـه عمـر تمـدن      
رسـد چگونـه بـا تبلیـغ و تزویـر نفـوذ              ترقی مـسلمانان نمـی    

شـان   ت و سـکنات   ا حرکـ  ي  انـد کـه ایـن چنـین شـیفته          کرده
  ایم؟ شده

الطــارق و روم  جـوان مـسلمان کـه روزي انـدلس و جبـل     
ــه ســلطه داشــت ــواره در  را ب  او را چــه شــده اســت کــه هم

ــده    ــه آکن ــت ک ــایی اس ــال اروپ ــت،  خی ــی اس  از ي مدهوش
  ي این شهر فرنـگ سـحر شـده اسـت کـه بـی               کدامین جاده 

   آنـان بــا  .  خـواب بـه چـشم نـدارد    مـدهاي ناشـکیل مـاهواره
شـان، مغـز جـوان مـسلمان را          هـاي مخـرب    کار آنها و برنامه   

انـد کـه خـواب اصـحاب کهـف را بـه یـاد               به اغمایی کشانده  
خبــري کـه وادار بــه تقلیـد بــی     بـی ي همـان هالــه . آورد مـی 

  .   رایشان کرده استچون و چ
ــوعلی   ــشانی از ب ــر ن ــان و      دیگ ــن حی ــابر ب ــینا و ج س

 بــا صــفت تروریــست   مــسلمانی . زکریــاي رازي نیــست 
ــرادف شــده اســت ــا مــی ،مت ــا آی ــام    ام ــه تم ــی ک شــود دین

ــوزه ــن     آم ــت ای ــت و لطــف و بخــشش اس ــر رحم ــایش ب ه
ي تبلیغـی و فرهنـگ خـشونت همـراه گـردد       چنین با هجمـه   
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ي آن اســـت را بـــه  شـــالوده کـــهو یـــافتن و خواســـتن 
  فراموشی سپارد؟

هـاي اسـالمی، بـازار فـروش کاالهـاي غـرب             سرزمین
و اروپـــا شـــده اســـت و مـــسلمانان مـــصرف کننـــدگان 

هایـــشان را از ایـــن  وار خانـــه تفکـــري کـــه شـــیفته بـــی
راســتی کــه در زنــدگی   ه انــد و بــ  معجونــات انباشــته 

ــه مــرداب ــرده گون ــراي   اي گرفتارشــان ک ــالی ب ــد کــه خی ان
  .دن از این نوع خواهش وجود نداردبری

آیــد وقتــی خــودم را مــسلمان      دلــم بــه درد مــی   
 یـا اقبـال و    ،کـیش  خوانم و با کاك احمـد و غزالـی هـم      می

ــرادر دینــی خــوانم در حــالی کــه  ام مــی محمــد عبــده  را ب
ــان ــان ج ــدا    آن ــاجمی ف ــر ته ــا ه ــارزه ب ــراي مب ــان را ب ش

 کـه حیـف   هـستیم هـایی   اند و امروز ما وارثـان همـان       کرده
ــام ــن . کــیش خــود بخــوانیم شــان را هــم اســت ن مگــر ای

ایـم کـه نـشانی از     پویندگی و تفحص را با چـه پـاك کـرده     
انــد کــه تنهــا  مگــر مــا را چــه گفتــه. آن بــه جــاي نیــست

ــت؟    ــوم آنهاس ــان و آداب و رس ــادگرفتن زب ــان ی  افتخارم
ــده   ــل ش ــدر ذلی ــا چق ــر م ــزه  مگ ــه ری ــه ب ــم ک ــواري  ای خ

ـ        سفره ه قناعـت و بـه اقبـال خـویش          هاي آنـان راضـی و ب
ــنودیم ــالْ  ؛ناخوش ــل و ق ــام قی ــا از تم ــوي دنی ــب  آن س  ل

شــان را بــه روزي مــا  ي حــرام ایــم تــا مبــادا جیــره دوختــه
قطع کننـد و بـراي توجیـه ایـن گـدایی بـه تبلیـغ رعایـت                  

. پـردازیم کـه انگـار اسـالم از آن خـالی اسـت              حق بشر می  
ــا ک   ــشر را از م ــوق ب ــشق دموکراســی و حق ــا سرم ــی آنه پ

ي مـا را تـرمیم       هـاي خـط خـورده      اند، آنهـا سرمـشق     کرده
پردازنـد کـه مثـل حیـوانی       اند، آنها حـق سـکوتی مـی        کرده

شـــدن، ســـر بـــه راه گـــشتن و آرام نـــشخوار کـــردن را 
 ،توانـد ایـن چنـین خـوار       مگـر مـسلمان مـی      .یادمان دهنـد  
  زندگی کند؟

هــاي زریــن  مــا را چــه شــده اســت کــه تمــام صــفحه
ــان ر  ــذهبی و ملیمـ ــه مـ ــوق ماهیانـ ــه حقـ ــان  ا بـ ي آنـ

هــا  مــا کــه روزي الگـوي تمــامی امپراطــوري . ایــم فروختـه 
هــا  ایـم کـه بـا سـال     بـودیم چـرا ایـن چنـین عقـب افتـاده      

رسـیم؟ مـا چـه کـم از آنهـا داریـم              دویدن به گردشان نمی   
  ! پروري؟ غیر از تنبلی، غیر از خودپرستی و تن

. شــوند شـعار وحــدت پــیش ماســت و آنهـا متحــد مــی  
هـاي بـدون مـرز، اسـالم پـیش         ي اروپا و سـرزمین     ادیهاتح

هایمـان را    چـرا تمـام داشـته     . ماست و مـسلمانی نـزد آنهـا       

ــه   ــر گرفت ــه تحقی ــنامه   ب ــر شناس ــم؟ مگ ــه   ای ــور ب ي مهم
مــسلمانی افتخــار نیــست کــه تابعیــت کفــر را در آن ســوي  

. ایـم  دنیا به بهـاي انـدکی دالر و یـوروي حـرام بـر بـاد داده                 
ــنامه ــته راي پ شناس ــار گذش ــه فتخ ــربلند و اندوخت ــاي  ي س ه

ـ    بی ی هـم زبـانی بـا فردوسـی و حـافظ      بدیل را و از مفاخر ملّ
ـ         و سعدي، آیا کـم سـرمایه       هـاي زرق و     تاي اسـت کـه بـا ب

ــه  ــرق معاوض ــرده ب ــون    اش ک ــوق معج ــس آن مخل ــم؟ پ ای
ــ  ایــن نــامــسلمان کجــايِ م کجــا آبــاد جــا مانــده کــه روح قُ

ــده اســ  فَ ــود میران ــذرن را در خ ــکر و  . تان ــت آن س کجاس
خـوابی کـه بـراي یـافتن مجهـولی هـزار             مستی، روزهاي بی  

هـاي کهنـه     بـرگ کتـاب    رفتیم، کجاسـت بـرگ     راه نرفته می  
زدیـم کـه مبـادا میـراث        مان به احتیاط ورقـش مـی       در دستان 

  مان پاره شود؟ فرداي فرزندان
ــیوه   ــه ش ــسلمانی ب ــت م ــالي کجاس ــرین   س ــاي پ ، ه

ــاف بـــوع ــافتنکجاســـت آن بـــست و اعتکـ  ؛لی بـــراي یـ
  آواز اقـراء هـاي مـسجد   کجاست صداي شـافعی تـا از سـتون    

 ي  کجاســت روزهــاي رفتــه  ؛گــوش جــانش ســیر کنــد   
 دنیـا و مـصلحت بربـالش داده و بـه            مسلمانی که بـه راحـتِ     

کجاسـت مـال صـدرا کـه         .ایـم  اش زده  غروب نیـستی وصـله    
     ـ      از تبعید تا تحویـل روح خـدایا  . ستن راضـی نبـود     جـز بـه ج

  ا را چه شده است؟ بگو م
 انسـان مـسلمان     مسلمانی کجـا وامانـده اسـت کـه ایـن          

  اند؟  ي قیومیت کفر راضی به صخره
بــاره بدمــد  رافیل تــا در صــور مبــارکش دوســکجاســت ا

  که روزگار مسلمانی از نو باید؟
 نــشان آن را از تــرس کجاســت مــسلمانی کــه مــسلمانْ

 !حقیري ت تهدید واگذارد؟ خدا مپسند این روزگار تیره
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  ها »من«شدن » ما«
  مردوخی) جمال(رسول  محمد

-مسیر پر فـراز و نـشیب تـاریخ یـک ملّـت، شخـصیت        
ــان     ــی از این ــه برخ ــت ک ــاي داده اس ــود ج ــایی را در خ ه

انـد و   اي از حرکـت تـاریخی یـک ملـت         خود تبلـور مرحلـه    
تـوان آنـان را هویـت یـک جامعـه بـه حـساب         براستی مـی  

 بــه ایــن پرســش آورد؛ امــا هویــت چیــست؟ بــراي پاســخ
ي هویـت و بررسـی ابعـاد     ناگزیر بـه طـرح اجمـالی مـسأله       

  .باشیمو قلمروهاي گوناگون آن می
ــدگی بـــشر، هویـــت   در هـــر دوره ــاریخی از زنـ ي تـ

هـــاي مختلـــف و رویکردهـــاي مطـــرح بـــوده و حـــوزه
شناسـی    متفاوتی نیز داشـته اسـت؛ بـه طـور مثـال در روان             

ــسانی    ــصیت ان ــوان شخ ــه عن ــسانی ب ــت ان ــر از هوی  تعبی
ــی هــاي فــردي و تجــارب   شــود کــه در آن ویژگــی  م

رسـد  اکتسابی از محیط، در وجود شـخص بـه وحـدت مـی            
کـه در     در حـالی  . دهـد و شخصیت انـسانی را تـشکیل مـی        

شناسـی بـه شـرایط اجتمـاعی مـؤثر       شناسی و جامعـه     انسان
شـود و شـرایط   گیري هویـت فرهنگـی توجـه مـی        در شکل 

  .ها تأثیر دارندیتاریخی جوامع نیز در این ویژگ
ــاریخ،    ــه از ت ــر مرحل ــراي ه ــه ب ــد توجــه داشــت ک بای

ــده  ــر کنن ــع تعبی ــه در واق ــویتی وجــود دارد ک ي ه
هـا،  هـا، اندیـشه   هـا، فعالیـت     هـا، عملکـرد   دستاورد

هــاي حــاکم بــرآن مرحلــه عقایــد، اصــول و عــرف
  .است

ــد      ــت و جام ــاریخ ثاب ــول ت ــد در ط ــن رون ای
ز زمــان، ي جدیــد ا  کــه در هــر مرحلــه نیــست، بــل

هویـت خـاص خـود را دارد کـه شـکل پیــشرفته و      
ــا ایــن  ي هویــت مرحلــه یافتــه توســعه ي قبــل و ی

ــاً    ــت؛ و مطمئن ــمحالل آن اس ــراف و اض ــه انح ک
ثابت فرض نمودن هویـت، بـه مثابـه معیـاري کـه          
ــک شــکل   ــه ی ــراي تمــامی  مراحــل، ب از قبــل، ب
ــر     ــستا و غی ــاه ای ــوعی نگ ــت، ن ــده اس ــین ش تعی

هـاي تـاریخی نیـز در       ربـه واقعی اسـت کـه بـا تج       
تـــوان چنـــین بـــاوري را در مـــی. تـــضاد اســـت

ــرات  ــن«تفک ــدون اب ــرد»  خل ــشاهده ک ــد . م ــشان معتق ای
است اگر چه ویژگـی طبیعـت انـسانی انـسان، ثابـت اسـت             
ــواره     ــت او هم ــاریخی سرش ــصوصیت ت ــی و خ ــا ویژگ ام
دچــار تغییــر و تحــول اســت و بــه طــور مــستمر پیــشرفت 

 هویـت انـسان تـا حـد زیـادي      تحقق و تنـوع ظهـور     . کندمی
هـاي متغییـر هویـت او کـه از لحـاظ اجتمـاعی و               به ویژگـی  

ایـــن . تـــاریخی در حـــال دگرگـــونی اســـت بـــستگی دارد
ــاع و احــوال و       ــع، اوض ــر و تحــول جوام ــا تغیی ــی ب ویژگ

ــه ــونی تجرب ــی دگرگ ــر م ــا تغیی ــه در نتیجــه ه ــد ک ي آن  کن
ــاهی   ــف آگ ــکال مختل ــگ اش ــا، فرهن ــته ه ــا، خواس ــا، ه ه

-هـاي جدیــد پــرورش مــی هــا، مــصالح و دســتاوردهیتوانـای 
  .یابد

بنــابر ایــن ایــستا کــردن ایــن بعــد از هویــت انــسانی در  
ــا اشــکال    ــه شــکل ی ــاریخ و ارجــاع آن ب مراحــل مختلــف ت

-ثابت، در اصل بـه حاشـیه رانـدن هویـت انـسانی و خدشـه               
  .دار کردن انسان و راکد کردن جامعه و تاریخ است

همــانی و   بــه معنــی ایــندر لغــت)  Identity(هویــت 
-باشـد کـه گونـه     به معنـی شناسـایی و انـسان سـاختن مـی           

هــاي مختلفــی دارد از جملــه بــه هویــت فــردي، جمعــی یــا 
ــی و   ــومی و ملــ ــت قــ ــی، هویــ ــاعی، فرهنگــ ... اجتمــ

ــسیم ــدي مــی تق ــک ویژگــی  بن ــر ی ــود را شــود و ه هــاي خ
  .داراست

ــی   ــروز م ــت ب ــت در موقعی ــت   هوی ــه هوی ــر چ ــد گ کن
تــوان پرســید کــه چــرا  اســت یعنــی مــیمفهــومی انظمــامی

کـه چـرا هویـت     هویت نـداري؟ امـا معمـوالً از ایـن        
شـود و داشــتن هویـت امــري   نـداري پرسـش نمــی  

ــی   ــته م ــدیهی انگاش ــودب ــی  . ش ــرایط بحران در ش
شـود و در سـطح   است که حفظ هویـت مطـرح مـی       

ــسان  ــه ان ــاعی غلب ــرایط    اجتم ــر ش ــع ب ــا و جوام ه
ــه اســت   ــظ آن جامع ــانگر حف ــدم بحرانــی بی و از ع

ــانگی و     ــه بیگـ ــران بـ ــر بحـ ــه بـ ــایی غلبـ توانـ
  . شودگشتگی تعبیر می گم

ــک   مــی ــه در ی ــی ک ــت جمع ــوان گفــت هوی ت
ــاریخی پدیــد مــی ــشه در گذشــته فراینــد ت آیــد، ری

دارد و البته بـا حـال و آینـده پیوسـته اسـت ضـمن                
بـه  . ایـن کـه آینـده از حـال و گذشـته متـأثر اسـت       

ده اسـت،   هر حال هویت در طـول زمـان ایجـاد شـ           
ــت    ــه اس ــداوم یافت ــر ت ــسل دیگ ــه ن ــسلی ب . و از ن

ــا جامعــه  ــسه ب اي دیگــر تفــاوت  هویــت هــر جامعــه در مقای
ــت   ــه اس ــگ آن جامع ــابعی از فرهن ــته و ت ــن  . داش ــابر ای بن

ي آنهـا اسـت و قابـل تعمـیم            هویت افـراد هـر جامعـه ویـژه        
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ــراي همــه ــگب ــروههــا و همــهي فرهن ــزرگ  ي گ هــاي ب
  .اجتماعی جوامع مختلف نیست

ي تــاریخی،  در هویــت فرهنگــی یــک جامعــه، گذشــته
ــه ــان    حماس ــان، زب ــرزمین نیاک ــدادي، س ــاء و اج ــاي آب ه

ــنت  ــا، س ــادري، باوره ــه م ــاي طایف ــی،  ه ــاخر ملّ اي،  مف
هــاي قــومی و هنــر و ادبیــات هــاي دینــی، عــصبیتاســوه

ــوي      ــت معن ــه موجودی ــد ک ــی دارن ــش مهم ــوروثی  نق م
ــت فره  ــاکی از هوی ــایی آن را ح ــه و پوی ــیجامع -نگــی م

  .دانند
چنـــین مفـــاهیمی را ) رح(زاده عالمـــه احمـــد مفتـــی

  : اندچنین سروده
  ي دا بـه تـو     م نیـشتمانه  نجی باوبا پیـري تـو ئـه       ره

  نجـه رو کانـت ره ي بـا پیـره   کـه وریا بـی نـه    ! کورده
  

ــک جامعــه را بــه عبــارت دیگــر مــی تــوان ایــستایی ی
  .هویتی آن دانست بی

توانـد شـامل    هاي مختلـف هویـت فرهنگـی مـی        زمینه
ــاریخی، ادبیــات و   ــوژي، عامــل ت موقعیــت جغرافیــایی اکول
زبــان، بناهــاي تــاریخی و آثــار باســتانی، صــنایع دســتی و 

ــده  ــت آفریـ ــی و   دسـ ــاي دینـ ــادات و باورهـ ــا، اعتقـ هـ
  .آوران و آثار آنها باشدبخصوص دانشمندان و نام

ــا تأمــل برخــورد نــشود شــاهد   ــا ایــن مــسایل ب اگــر ب
میـل فرهنگـی خـواهیم بـود کـه در          پـذیري یـا تح      فرهنگ

اثـر آن بـه مــرور زمـان هویـت، قومیــت و عـصبیت گــروه      
-رود و جـاي خـود را بـه مجموعـه    اجتماعی ما از بـین مـی   

اي   چنـین پدیـده   . دهـد اي از ظواهر سطحی فرهنگـی مـی       
) Ethnocide(کــــشی  شناســــان، قومیــــت را مــــردم

ــا نــسل مــی کــه از ) Genocide(کــشی  نامنــد و نبایــد ب
ــر ــین ب ــوم   ب ــک ق ــسل ی ــع ن ــه و قط ــراد جامع ــه (دن اف ب
ــیله ــاري  وس ــیوع بیم ــدود    ي ش ــر و رواج نامح ــاي واگی ه

  .باشد، اشتباه گرفته شود می) الکل و مواد مخدر
تـوان مهنـدس ادب    چه آمـد بـه جـد مـی      با توجه به آن   

ــره  ــسیاري از چه ــد ب ــم مانن ــسته را ه ــاي برج ــاریخ  ه ي ت
ــري     ــگزاري فکـ ــه ارزشـ ــارغ از هرگونـ ــتان فـ و کردسـ

  .عملکردي جزء هویت خود بدانیم
هــــاي بــــسیاري در مــــورد  مقــــاالت و صــــحبت

شخــصیت، عقایــد، باورهــا، مــنش و اخــالق ایــن بزرگــان  
ذکر شده است اما نگارنـده بـر ایـن بـاور اسـت کـه اگـر از            
ذکـــر نکـــات ارزنـــده و اخالقـــی و سیاســـی ارزشـــمند  

ــان ــدح و     رفتگ ــریم، م ــی نگی ــود درس ــده خ ــراي آین ــان ب م
  .نماید فایده و عبث می ثناخوانی بی

ــاق    ــري اتف ــین ام ــرراً چن ــاریخ مک ــفانه در طــول ت متأس
ایـم، شـاید اگـر بـا      افتاده و بدون توجـه کـافی از آن  گذشـته    

شـد امـروز      تأمل و تدبر بیشتري بـه ایـن مهـم پرداختـه مـی             
تـر بـه نظـاره     رنـگ  چنین اختالفاتی را میـان ملّـت کُـرد کـم          

ـت دارد   چـه از نظـر بنـده توجـ         آن. نشـستیم   می ه بـه آن اهمی
زیــرا . هـاي دینــی و ملّــی اســت  ي اتحــاد بــین گــروه مـسأله 

ــی ــی از اساس ــرق،    یک ــا تف ــاریخی کُرده ــضالت ت ــرین مع ت
  .محوري و پراکندگی بوده است تک

ــدس    ــرحیم مرحــوم مهن ــه در مراســم ت ــوان نمون ــه عن ب
ــی ــه م ــوختیم ک ــار  ادب آم ــشینیم و در کن ــا هــم بن ــوانیم ب ت

ـ     هم، به صـحبت    ي د یکـدیگر گـوش دهـیم، سـعه    هـا و عقای
ــدیگر     ــوق هم ــات حق ــل و مراع ــدر و تحم ــاً  (ص ــه لزوم ن

ــا  ــا آنه ــدت ب ــاره) وح ــن   را نظ ــه ای ــدیم ک ــیم، و دی ــر باش گ
اي زیبـا را خلـق کـرد، اتفـاق و همـدلی و         وحدت چه صـحنه   

هـا و افـراد و احـزاب دینـی و ملّـی               با هم بودن تمامی گـروه     
  .سم شدباعث حضور پر شور مردم و استقبال از مرا

ــریم   ــرت بگیـ ــاریخ عبـ ــد از تـ ــاق،  . بیاییـ ــه، نفـ تفرقـ
مانـدگی چـه چیـزي را بـراي مـا بـه        جز عقب ... کشی و     برادر

نیروهـایی کـه بایـد همـدیگر را تقویـت           . ارمغان آورده اسـت   
ــضعیف و    ــدیگر را ت ــه و هم ــرار گرفت ــم ق ــر ه ــد، در براب کنن

اگر بـه ایـن نکتـه توجـه شـود کـه مـسایل          . نمایند  تحقیر می 
ــی   سیاســ ــسفی و علم ــسایل فل ــر خــالف م ــاعی ب ی و اجتم
ــسبی ــن ن ــا ای ــد و ی ــه  کــه آن ان ــا جامع ــان ی ــک زم   چــه در ی

ــه  ــازنده و مترقیان ــار س ــا آث ــر داشــته مــصداق دارد، ی اي در ب
رنـگ و کـم اثـر         اي دیگـر کـم      است، در زمان دیگر و جامعـه      
  67ي  ادامه در صفحه      ... بوده و حتی گاه داراي آثار
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  !هـ نایمان آري، عقیده
ي   در نـشریه  » بحثـی در مـورد عقیـده      «ي    نقدي برمقاله (
  )85پاییز »  راه ما«

  زاده سعید بخشی
یکی از مـسائلی کـه در بـین عمـوم مـسلمانان مطـرح               

در تربیـــــت » عقیـــــده«اســـــت، اهمیـــــت و ارزش 
ــسان ــت ان ــه . هاس ــوان پای ــه عن ــده ب ــل  اي عقی ــرین عام ت

ــی   ــسوب مـ ــسلمان محـ ــسان مـ ــداري انـ ــود و  دینـ شـ
و از  » ي اسـالمی    عقیـده «هـاي      زیـادي بـه نـام      هاي  کتاب

  . این قبیل اسامی نوشته شده است
نـه تنهـا عامـل      »  عقیـده «کـنم کـه       اما من فکـر مـی     

کـــه آفـــت مـــسلمانی و  خـــوب و مثبتـــی نیـــست، بـــل
  . مسلمانان امروزي است

اگــر نگــاهی بــه قــرآن انداختــه و آیــات آن را بررســی 
ــیم مــی ــشه کن ــیم کــه از ری ــار در هفــ» ع ق د«ي  بین ت ب

 ، مائــده 33، نـساء  237 و 235بقــره (قـرآن بـه کــار رفتـه    
ــه 89 و 1 ــق 27 ، ط ــت) 4، فل ــشه. اس در » ع ق د«ي  ری

ــستن، گــره زدن، طــاق زدن و محکــم   ــاي ب ــه معن لغــت ب
ي عقیـده، حتـی یـک         بینـیم کـه کلمـه       اما می . کردن است 

امـا بـا نگـاهی سـاده        . بار هم در قرآن استفاده نشده اسـت       
ي ایمـان بارهـا و بارهـا مـورد            ویم کـه کلمـه    شـ   متوجه می 

ا «ي  ي ایمــان از ریــشه کلمـه . اسـتفاده قــرار گرفتـه اســت  
به معنـی اطمینـان، آرامـش، اعتمـاد، عـدم تـرس و              » م ن 

  . نگرانی است
ســؤالی کــه بایــد بــه آن جــواب داده شــود ایــن اســت 
که چرا در قرآن از عقیـده بحثـی بـه میـان نیامـده و حتـی            

ـ         شده اسـت؟ چـرا بیـشتر مـسلمانان و         یک بـار هـم ذکـر ن
ــده      ــورد عقی ــدیدي در م ــد ش ــسلمان تأکی ــشمندان م دان

کــه در قــرآن فقــط از ایمــان بحـــث      دارنــد در حــالی  
هــا خواســته کــه ایمــان  شــود؟ چــرا خداونــد از انــسان مــی

ــان و    ــین ایم ــاوتی ب ــده؟ چــه تف ــه عقی ــند و ن داشــته باش
  عقیده وجود دارد؟ 

ــاي لغــوي دو کلمــه  ــه معن ــا توجــه ب ــان« ي  ب و » ایم
چنــین بــا در نظــر گــرفتن تعریــف ایمــان  و هــم» عقیــده«
ــناخت ( ــی + ش ــذیرش قلب ــث  ) پ ــه در بح ــبهه در « ک ش

آمــده، خواننــده   » زاده آقــاي احمــد مفتــی   «مــسلمانی  
  . کم به جواب سؤاالت خواهد رسید کم

ایمان، از آن جهـت کـه ابتـدا بایـد بـا شـناخت همـراه               
ي خــود و   در بـاره جـایی کـه شـناخت انـسان     باشـد و از آن 

ــل     ــده و تکام ــشتر ش ــواره بی ــرینش هم ــان آف ــدا و جه خ
ــد، مفهــومی اســت کــه در ضــمن خــود، تکامــل و   مــی یاب

بـه همـین دلیـل    . دهـد  پیشرفت و بهتر شـدن را نویـد مـی        

در قرآن از ایمان به خدا، بـه ویـژه ایمـان بـه قیامـت، ایمـان            
صـحبت شـده و نـه       ... هـاي آسـمانی و        به پیامبران و کتـاب    

  .ز اعتقاد و عقیده داشتن به اینهاا
ــوي   ــاي لغ ــه معن ــا توجــه ب ــده، ب ــا عقی اش، مفهــومی  ام

اســت کــه جمــود و تحجــر و خــشک مغــزي را در شــخص  
پروراند زیرا فـرد را از جنبـه فکـري بـسته و گـره خـورده                   می

ــده   ــاق زده ش ــیده  (و ط ــناخت رس ــاي ش ــه انته ــت ) ب تربی
 کنـد و ایـن خـصوصیت همــان اسـت کـه باعـث ایجــاد       مـی 

هـا   هـا و معلومـات در انـسان    تعصب کـور نـسبت بـه دانـسته       
شده و تحمـل شـنیدن و پـذیرفتن نظـرات جدیـد و فراتـر از             

بـرد و طبیعـی    دانـسته را از بـین مـی         آنچه که تـا کنـون مـی       
هــایی اگــر قــدرت و حکومــت را در  اســت کــه چنــین انــسان

دست  داشته باشـند، بـه راحتـی مخالفـان و نـوآوران فکـري           
ــدانی  ــدرا زن ــث . و شــکنجه و اعــدام کنن عقیــده داشــتن باع

ــود را      ــشه خ ــر و اندی ــرن فک ــد ق ــسلمانان چن ــه م ــده ک ش
ــه  ــا از قافل ــه تنه ــد و ن ــل کنن ــد   تعطی ــاز بمانن ــشرفت ب ي پی

انـد از     که دیگر مـسلمانان و جوامـع اسـالمی کـه خواسـته              بل
ــود      ــدف خ ــه ه ــیدن ب ــد را از رس ــرون آین ــاتالق بی ــن ب ای

ي یـک نظـر یـا     بینـیم کـه ارائـه    اگـر امـروز مـی     . اند  بازداشته
ــا    ــرخالف عــرف علمــی جهــان اســالم اســت، ب فتــوا کــه ب

شــود،  تکفیــر و تفــسیق و عامــل اســتعمار بــودن مواجــه مــی
گرفتـار شـدن در بـاتالق عقیـده اســت و الّـا اگـر بـه خــدا و        

ي نظـر یـا       ایمان داریـم نـه تنهـا از ارائـه         ... قیامت و قرآن و     
کـه   دهـیم بـل   راه نمـی فتواي جدید تـرس و هراسـی بـه دل     

حتـی از نظـر آهنـگ       . کنـیم   با آغوش باز از آن اسـتقبال مـی        
و موســیقی هــم تفــاوت اساســی بــین ایــن دو کلمــه آشــکار 

ي عقیـده کـه حـرف         از نظر علـم تجویـد تلفـظ کلمـه         . است
شــود و وجــود حــرف  اول و آخــر آن از تــه حلــق خــارج مــی

شـود کـه ایـن کلمـه بـه صـورت درشـت و                 ، باعث می  »ق«
ي  امـا تلفـظ  کلمـه   . اه با خـشونت و تحکّـم تلفـظ شـود       همر

) باریـک بـودن   (ایمان به راحتی و همـراه بـا صـفت اسـتفال             
   باشـد کـه خـود بیـانگر نرمـی            آخر کلمـه مـی    ) کشیدن(و مد
  . دار بودن معنا و مفهوم درونی آن است و ادامه

اکنون مـشخص شـد کـه چـرا خداونـد در قـرآن اسـمی                
ــت و   ــاورده اس ــده نی ــد   از عقی ــد و تأیی ــان را تأکی ــط ایم فق

کنـد؛ و بـه همـین دلیـل اسـت کـه ایمـان در هـر زمـان              می
ــه  ــدن را دارد و نتیج ــو ش ــت ن ــش   قابلی ــان و آرام اش اطمین

...  کــه عقیــده  بیــشتر بــراي شــخص مــؤمن اســت؛ در حــالی
  .چه عرض کنم!!! واي 

   از ارادت اوسترود یکه هر چه بر ما م
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 آن را نداشته باشد     تی و ظرف  لی که پتانس  ینید
 ی و آداب اجتمــاعیشــناخت کـه بــا روح روان 

محکوم بـه     و بستاند،  ردیبگ د،ی ملت کنار آ   کی
 . استیشکست و فراموش

  ی آداب اجتماعرشی و پذنید
  هزاد ی جاللدآزادمحم

    azadjalalizadeh@gmail.com  
ــورد دالدر ــ م ــ دلی ــگر نی ــ  و يزی ــوجه یب ــه یت  ب
ــوزه ــ دي حـ ــسانیـ ــ آن در الی و مـ ــالتبع در رانیـ  و بـ

ــث کُ ــتان بحـ ــا ردسـ ــ تئوريهـ ــ زکیـ ــرف يادیـ  از طـ
 دهیــگرد مطــرح دهیــ و ناددهیــ دنظــران و دوســتانِ صـاحب 
ــو هــر  ــداز  از چــشمکی ــه ی مــسئله را بررســيان  و مطالع
  .اند کرده

ــر ــواهاگ ــامالً خالصــه، می بخ ــه طــور ک ــمه  ب  از يا ش
ـ ا ـ  نظرنی ـ  آنهـا را ا تـوان  ی مـ می را عنـوان کنـ  اتی  گونــه نی

  : کرديبند دسته
 باشــند تیــ در اکثررســد ی کــه بــه نظــر مــيا عــدهـــ 

ــ ــبعــد از انمــذهبیِ حکومــت   ســوءریثأت ــدق  تیریالب و م
ـ ناکارآمد آن را در طـول ا        و چنـد سـال باعـث و    ستیـ  بنی

  .دانند ی جامعه ميزیگر نی دیبان
ـ یگروهـ ــ    و دیــ انقـالب ارتباطـات در عـصر جد   ریثأ ت

 يداریشــني ـ  داریــ مکتــوب و ديهــا  رســانهدینفــوذ شــد
ـ غرب را که مروج ال     ـ  بـه  ا    تهیسی هـا هـستند     آب ي سـو  نی

  .پندارند یثر مؤ ميزیگر نیرا در د
ــ ــرج  ـ ــر ایانی ــ ب ــه اصــوالً پداســت نی ــ ک ــا يا دهی  ب
ـ د «عنوان ـ گر نی ـ موجود» يزی  نـدارد و بحـث      ی خـارج  تی

ـ د « و قابل توجـه    یاصل » ینـدان  نی
 مـــردم اســـت و نـــه   نیدر بـــ

  .يزیگر نید
ــ  ــارهـ ــول  يا پ ــتان اف  از دوس
ــ  ارزش ــا و آداب اخالق ــ اولیه  و هی

ــز ــا ری ــییبن ــک محکم ــر ی را پت  ب
  .دانند ی مینی دلی مساي حوزه
 هـم برآننـد کـه نبـود       یفـ یط ـ 

 ینـــی دي  برجـــستهيهـــا چهـــره
چــــون مرحــــوم عالمــــه  هــــم
مرحــــوم ناصـــــر   زاده، یمفتــــ 
ــبحان ــوم ،یس ــاد مرح ــاروق فرس  ف

 باشــند و کیـ زماتیکـه هــم کار  ...و
ــسا  ــا م ــنا ب ــد  و هــم روشــنی اســالملیهــم آش  در شیان

ـ گر نی د فضاي ـ  و د  زی  . مـوثر اسـت    اری بـس  ی کنـون  زِیسـت  نی
  ...و

 نظـرات مطـرح شــده   ي بـا مجموعـه   را شی خـو نگارنـده 
ـ تا حـد ز    ـ دانـد  ی مـ  أي هـم ر   يادی ـ  بـه شخـصه در ا  ی ول  نی

 بــه ی گوشــه چــشمگــری دي هیــ زاوکیــنوشـته بــرآنم تــا از  
ـ  در جامعـ يزیگر نیموضوع د  نمانـده تـا   ی راهـ گـر ی کـه د ه 

ـ  بـه د لیتبد داشـته باشـم بـه آن    د ـ   کامـل گـرد  يزیسـت  نی
  .ثر افتدؤ مء تضارب آراي فضاشتری بشی که در گشادیام

ــ  بـــر يرو قـــصد آن دارم کـــه نقـــد  شیدر بحـــث پـ
ــدارانید ــن ــوه  ب ــان و پژهی ــ مبلغ ــساشروانی ــی دلی م  در ین

ـ   ـ  در بحـث و موضـوع د       نینـش  ردمناطق کُ ـ گر نی  داشـته   يزی
  . باشم
ــوزهدر ــث از ح ــ دي  بح ــل  نی ــلع اص ــه ض ــواره س  ی هم
  :شود ی مدهی مثلث دکیبسان 
ــدا  -1 ــپ -2   خ ــوزهامبرانی ــها  و آم ــسان -3   شانی  ان

  )ها عموم انسان(
ــر بخــواهم از زاو ــ  اگ ــوتي هی ــه دیکی هرمن ــ ب ــاه نی  نگ
ــ ادیتمــام (نیــکــنم خــواهم گفــت د ــانْی ــ ادیــکأ تی ول  نی

ــر  ــته ب ــالم «نوش ــت» اس ــد  )اس ــهمانن ــت، کی ــتن اس   م
ــازل امبرانیــ مــتن بــر پکیــدســتورات خداونــد بــه مثابــه   ن

ـ پ گشته، ـ  ا امبرانی هـر   مـتن را بـه جامعـه و افـراد آن کـه      نی
ي ـ   فرانـسو دیـ  فقلـسوف یف ـ کورـ ی ازآنها بـه قـول پـل ر   کی
ـ ند، ابالغ کـرده و جامعـه ا       ا   متن کی    گـشته  رای مـتن را پـذ  نی

ـ  يا  هـر دوره   امبرِیـ است و بعـد از وفـات پ         متـون  يسـر  کی
 ي  هی و تحـش   ریچـون تفـس     مختلـف هـم    يهـا   با عنـوان   گرید

  مـتنِ  تعبیـري  اضـافه گـشته و بـه         هیـ  به مـتن اول    یمتن اصل 
  .تر به خود گرفته است  فربهی حالتنید

ــا ــ ام ــر کی ــ اديس ــه توح ـ   انی ــچ ــه غيدی ــ و چ  ری
انــد و بــر آن   در ســر پرورانــدهیهــانج ي هیــداعي ـ  دیــتوح

ــوده ــه پ ب ــد ک ــان ــان امی ــوزهش ــ جغرافي  در ح ــرییای  ي و فک
  .شان منتشر گردد  نماند و متنیخاص

 مــا کــه يکــم بــرا دســتی ـ   مــشکلچی هــجــا نیــ اتــا
ـ ا  نبـوده برمبعوثامی پنیسرزم هم ـ می کـه   بـل   وجـود نداشـته،   

ـ  آغـاز گـشت کـه د   یبه نظر مـن مـشکل از زمـان        اسـالم  نی
ــ  ــا رس ــاطق م ــه من ــدتدیب ــد از م ــدهی و بع ــسئوليا  ع  تی م

www.islamkurd.com

mailto:azadjalalizadeh@gmail.com
www.islamkurd.com/fa


 74 
 

ــاع،نیســنگ ــتبل  دف ــ دي و روشــنگرغی ــسانی  آن را لی و م
 تیــد کــه اکثریــآ ی بــه نظــر مــنیچنــ بــر عهــده گرفتنــد،

ــااز گذشــته ـ  کــه   ی بــه اتفــاق کــسانبیــقر  ـ  کنــون ت
ــر ــی ديرهب ــاتی و تبلین ــاع دغ ــی  و دف ــده  ین ــر عه  را ب
ــته ــاختارها  داش ــد س ــناخت  روانيان ــهیش ــناخت  و جامع  یش

ـ  نـشناخته    یردها را بـه درسـت     کُ انـد آنهـا را     اگـر شـناخته    ای
ــ ــ نکــرده و یدرون ــهی گزای ن آ مطــرح اســت و ی ســومي ن

ــا ــســت ا نی ــه روح جمع ــاه د ی ک ــه قربانگ ــت را ب ــ مل  نی
  .اند برده

ــم ــان ه ــه چن ــ دک ــسانی ــه  لی و م ــه مثاب ــ آن ب  کی
ــتن ــد،ا م ــسا ن ــناخت  روانلیم ــهیش ــناخت  و جامع ــ یش  کی
ـ چـون     هم زیملت ن  ـ با  مـتن اسـت،    کی  آن را گـشود     یستی

نگرانــه  یــی جزیو مــورد بررســ  آن را خوانــدیو بــه درســت
  .قرار داد
 رسـد  ی بـه نظـر مـ     ي ضـرور  اری نکته  بـس    کی به   توجه

ـ  تیـ  کـه رمـز موفق  سـت  انیو آن ا   ـ د کی سـت   ا در آننی
ـ که به مثابـه      ـ ای مـتن ب   کی  و بـا جامعـه و افـراد مـستقر       دی

ـ در آن به مثابـه       برابـر    کـامالً ی در سـطح  گـر ی مـتن د   کی
 ی بـا روح جمعـ     ییهـا   و بـا بـده بـستان       ندیبه گفتگـو بنـش    
 ردیـــ نگورت امـــر صـــنیـــ و اگـــر ادیـــجامعـــه کنـــار آ

  . خواهد بودری ناگزيزیست نی دی و حتيزیگر نید
 در نــدارانی و دنیــ ديم را بــر روا حــث بخــواهم باگــر
ــه ــا کُي جامعــ ــاکن ايردهــ ــ ســ ــهرانیــ  ي  و رابطــ

ـ  بـا جامعـه متمرکـز کـنم با         شـان  یکیالکتید  می  بگـو   یستی
ــه مت ــب د أک ــفانه اغل ــدارانیس ــر ن ــران فک ــا ي و رهب  آنه

انـد کـه    شـان بـر آن بـوده    ی در ناخودآگاه ذهنـ  ی حت شهیهم
 یل اصـ نیزمگونـه کـه در سـر     را همـان  ینـ یمتن مقـدس د   

ـ  وآن را در ا    اورنـد یردسـتان ب  نازل گـشته اسـت را بـه کُ          نی
ــ پنیســرزم  شــان کــامالً هــر چنــد کــه تــالش؛  کننــدادهی

ــل   ــشکل اص ــا م ــوده اســت ام ــجاعانه ب ــادقانه و ش  از یص
 موضـوع توجــه  نیــ آمـده اســت کـه آنهــا بـه ا   دیــآنجـا پد 
ـ   یاند که مـتن اجتمـاع      نکرده ردهـا از اسـاس بـا        کُ ی و روان

ـ وا و ر  یمتن اجتماع  المثـل بـا مـتن     ی فـ ی اعـراب و حتـ  ین
ــه ــناخت جامع ــوب ا  یش ــنت در جن ــل س ــرادران اه ــ ب  رانی

ــ   موضـوع بــود  نیــ اعتنـا نکــردن بـه ا  یتفـاوت دارد و در پ
  .شد ی میستیکه آن شد که نبا

 آن را نداشـته باشـد کـه     تیـ  و ظرف  لی کـه پتانـس    ینید
ــا روح روان ــناخت ب ــاعیش ــ ی و آداب اجتم ــار کی ــت کن  مل

ــآ ــبگ د،ی ــستردی ــ  اند، و ب ــست و فراموش ــه شک ــوم ب  یمحک
  .است

ــه ــوزه  ب ــه آم ــاورم ک ــر آن ب ــصه ب ــا  شخ ــالميه  ی اس
ــا ــذییتوان ــاع رشی پ ــضم آداب اجتم ــا ی و ه ــنن آب  و ء و س
ــردهــا را دارد امــا ا کُياجــداد ــاند  روشــنتی محــدونی  یشی

 ارتبــاط و نیــ ماســت کــه راه بـر ا ینـ یمتفکـران و فعــاالن د 
ــه بــسته اســتيگفتگــو ــه؛  دو طرف ــوان مثــاب ل عــرض  عن

ـ   نما  دحجاب و پوشـش بـه مثابـه نمـا         : کنم یم  حجـب   انگرِی
ـ  از فرهنـگ د   یـی  جز ی و اجتمـاع   ي فـرد  يایو ح   اکـراد  نیری

ـ ی حت خیدر طول تار   ـ     شی پ  ی از ظهـور اسـالم بـوده اسـت ول
 کـه در نـزد اعـراب مـسلمان وجـود      یباور دارم که آن حجـاب     

ــختگ ــا يریدارد و آن س ــا در ا ییه ــه آنه ــ ک ــه   نی ــورد ب  م
هـاي تیـره    ماننـد روبنـده و اسـتفاده از رنـگ      (د  هنـ د یخرج م 

ردهـا ثبـت    کُی جمعـ ي افظـه ح  در گـاه  چی هـ  )و سیاه و غیـره    
رد همــــواره بــــا  ملــــت کُــــاصــــوالً .نخواهــــد شــــد

ــگ ســخت ــا يری ــ اییه ــیچن نی ــت و  ین ــته اس ــشکل داش  م
ــذگــاه چیهــ ــسته اســت پ ــ ايرای نتوان ــوارد باشــد،نی ــا  م  نی

تقــادات خــود  از اعنــدارانی کــه دستیــ نیبحــث بــدان معنــ
ــل  ــد ب ــت بردارن ــدف آن  دس ــه ه ــه د  اک ــت ک ــدارانیس  و ن

 بــا دقــت و گــری منــاطق بــار دنیــ آنهــا در ايِرهبــران فکــر
ــ ــهیبزی تیبررس ــر نگــاه  نان ــاختارها یت ــه س  و ی روانــي ب

ــاع ــر  کُیاجتمـ ــند و بـ ــته باشـ ــا داشـ ــا ردهـ ــاس نیـ  اسـ
  . خود را سازمان دهندینی ديها تیفعال

کـه در     مـردم چنـان    ینـ یی و آ  ی بـا رسـومات سـنت      مبارزه
ــا ســال ــ اول انقــالب در ميه ــذهبی انی ــم نیروهــاي م  رس
ـ  و نفـرت و فـرار از د       نـه یجز آتـش ک    بود  را گـر ی ديزیـ  چنی
  . نخواهد کرددمانیعا

 دو طرفــه ي  ســالم و ســازنده ي گفتگــوکیــ يبــرا
ــ و مــتن جامعــه رعانــدارانی مــتن دنیمــاب  چنــد مــسئله تی
  :رسد ی به نظر ميضرور

ــف ــذ :ال ــ ارشیپ ــسنی ــث    م ــو در مباح ــه گفتگ ئله ک
ــ اکِیــتئور ــ در ینــیچن  نی برابــر صــورت   ســطح کــامالًکی
ــ ــریگ یم ــوالًدی ــم و اص ــ  در ه ــونیچن ــه یی گفتگ ــتناد ب   اس
  . از اعراب نداردیی جاینی متن د»تقدس«

 بــوده و هــر کــدام از یعقالنــ  بحــث کــامالًي حــوزه :ب
 و ی کــافي  را بــا ادلــهشی خــويهــا  بحــثیستیــ بانیطــرف

 بـر عقـل   هیـ  تکگـر یبـه عبـارت د    ( . ببرند شیل پ کامالً مستد 
  51يادامه در صفحه                     )است نه بر نقل
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