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انگیزتـرین  سـنت ایـران گذشـته اسـت کـه غـم      تا کنون اتفاقـات و حـوادث نـاگوار بسـیاري بـر اهـل       87از ابتداي سال 
اخبـار و   جهانیـان  پـاره شـدن صـدها جلـد قـرآن مجیـد در زیـر آوار بـود کـه         ي علوم دینی زابـل و پـاره  آن تخریب مدرسه

  .چشم دیدندبه لف، هاي مربوطه را در سایتها و وبالگهاي مختعکس
تـوان بـه مـوارد زیـر     تحمیـل شـده اسـت مـی     سـنت ایـران  در ایـن مـدت بـر اهـل     ، کـه دیگر وقایع و حوادث ناگواراز 

  : اشاره کرد
 حــوادث ریــژاو و دســتگیري ماموســتا حســین      -1

اهللا و ماموســـتا دســـتگیري ماموســـتا ســـیف -2 دارابـــی
تعطیلـی نمـاز جمعـه حومــه     -3جـوانرود   حسـینی  حسـین 
ــو ــر     -4انرود ج ــوي خی ــردن مول ــدانی ک ــت و زن بازداش

 -6دســتگیري و حــبس مولــوي احمــد نــاروئی  -5شــاهی
ــتگیري  ــدان    11دسـ ــل و زاهـ ــان زابـ ــن از جوانـ  -7تـ

ــی  ــتا گنج ــتگیري ماموس ــه   -8 دس ــردن جمع ــل ک تعطی
تعطیــل کــردن جمعــه اهــل ســنت  -9 اهــل ســنت کــرج

ــل  -10 ســاوه ــا اه ــورد ب ــنت زنجــان برخ ــراج  -11س اخ
ــد تــن از  ــرآن  چن ــه مکتــب ق ــدان دولــت وابســته ب کارمن

ــالگ -12 ــویس اهــل اعــدام وب ــدان ســنتن  -13 در زاه
 -14ســنت مسـدود نمــودن دههــا ســایت و وبــالگ اهــل 

ــی در بــه زیــر ســلطه        ــوبه شــوراي عــالی فرهنگ مص
فشــار  -15ســنت  هــاي علـوم دینــی اهـل  درآوردن حـوزه 

ــل  ــه اه ــنت در اب ــارك   س ــاه مب ــتم م ــروع و خ ــالم ش ع
ــان ــابق( رمض ــور   مط ــمی کش ــالم رس ــار  -16 )اع انتش

 -14سـنت  مجدد کتابهاي پـر از تـوهین و ناسـزا بـه اهـل     
سـنت  ي وقیحانه تعـدادي از علمـاي شـیعه بـه اهـل     حمله

ــیلم آن   ــومی ف ــان و پخــش عم ــان آن ــی در ( و بزرگ گوش
  ...در سطح جامعه و) همراه

  
واننـدگان گرامـی را بـه اصـولی از قـانون      تـک ایـن وقـایع و تحلیـل آنهـا توجـه خ      بهتر دیدیم که به جاي بررسی تـک 

انـد و یـا اینکـه بـه صـورت نـاقص       یـا بـه کلّـی تعطیـل شـده     ایران در رابطه با حقوق ملـت کـه    اساسی جمهوري اسالمی
  :نمائیمگردند جلب آمیز اجرا میو تبعیض

  
  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران

  

جمهـوري اسـالمی نظـامی اسـت بـر       –اصـل دوم  
ــه ا ــهپای ــان ب ــان و  -6 ...:یم کرامــت و ارزش واالي انس

ــا مســئولیت او در برابــر خــدا کــه از راه  ... .:آزادي تــوام ب
گـري  کشـی و سـلطه  نفی هرگونـه سـتمگري و سـتم   ) ج

ــذیري، قســط و عــدل و اســتقالل سیاســی و  و ســلطه پ
اقتصــادي و اجتمــاعی و فرهنگــی و همبســتگی ملــی را 

  .کندتأمین می
ــوم ــور -اصــل س ــت جمه ــران دول ــالمی ای ي اس

مؤظــف اســت بــراي نیــل بــه اهــداف مــذکور در اصــل  
ــه ــه     دوم، هم ــر ب ــور زی ــراي ام ــود را ب ــات خ ي امکان

  ایجــاد محــیط مســاعد بــراي رشــد فضــایل -1: کــاربرد

ي اخالقی بـر اسـاس ایمـان و تقـوي و مبـارزه بـا کلیـه       
ــاهی  ــاد و تبـ ــاهر فسـ ــطح   -2 .مظـ ــردن سـ ــاال بـ    بـ

ي هـا بـا اسـتفاده   ینـه ي زمهاي عمـومی در همـه  آگاهی
هــاي گروهــی و وســایل صــحیح از مطبوعــات و رســانه

ــر ــار در     -4.. .دیگ ــع و ابتک ــی و تتب ــت روح بررس تقوی
هــاي علمــی، فنــی، فرهنگــی و اســالمی از تمــام زمینــه
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ــان   ــویق محقق ــق و تش ــز تحقی ــیس مراک ــق تأس .. .طری
محـــــو هرگونـــــه اســـــتبداد و خودکـــــامگی و  -6

هـــاي سیاســـی و  تـــأمین آزادي  -7 .انحصـــارطلبی
ي مـردم  مشـارکت عامـه   -8اجتمـاعی در حـدود قـانون    

ــاعی و    ــادي، اجتم ــی، اقتص ــت سیاس ــین سرنوش در تعی
ــویش   ــی خ ــاد    -9فرهنگ ــاروا و ایج ــات ن ــع تبعیض رف

ــه    ــام زمین ــه، در تم ــراي هم ــه ب ــات عادالن ــاي امکان ه
ــوي ــادي و معن ــه  -14.. .م ــه جانب ــوق هم ــأمین حق ي ت

ــ   ــاد امنی ــرد و ایج ــراد از زن و م ــه  اف ــائی عادالن ت قض
  .براي همه و تساوي عموم در برابر قانون

در جمهـــوري اســالمی ایـــران   -اصــل هشــتم  
ــر      ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــر، ام ــه خی ــوت ب دع

ي مــردم اي اســت همگــانی و متقابــل بــر عهــدهوظیفـه 
ــه مــردم و مــردم  نســبت بــه یکــدیگر، دولــت نســبت  ب

  ...نسبت به دولت
ــم ــوري اســالمی ا -اصــل نه ــران آزادي در جمه ی

ــور از   و اســـتقالل و وحـــدت و تمامیـــت ارضـــی کشـ
یکدیگر تفکیک ناپذیرنـد و حفـظ آنهـا وظیفـه دولـت و      

هـیچ فـرد یـا گـروه یـا مقـامی حــق       . آحـاد ملـت اسـت   
نـدارد بـه اســم اسـتفاده از آزادي بــه اسـتقالل سیاســی،     

و تمامیــت ارضــی ایــران فرهنگــی، اقتصــادي و نظــامی 
هـیچ مقـامی حـق نـدارد     اي وارد کنـد و  کمترین خدشـه 

ــور،       ــی کش ــت ارض ــتقالل و تمامی ــظ اس ــام حف ــه ن ب
ــر آزادي ــروع را، ه ــاي مش ــوانین و   ه ــا وضــع ق ــد ب چن

  .مقررات سلب کند
مـذاهب دیگـر اسـالمی اعـم از     .. .-اصل دوازدهـم 

حنفــی، شــافعی، مــالکی، حنبلــی و زیــدي داراي احتــرام 
ــی  ــل م ــام    کام ــذاهب در انج ــن م ــروان ای ــند و پی باش
ی، طبـق فقـه خودشـان آزادنـد و در تعلـیم      مراسم مـذهب 

ازدواج، طــالق، (شخصــیه  و تربیــت دینــی و احــوال  
ــه آن در دادگــاه ) ارث و وصــیت ــوط ب ــا و دعــاوي مرب ه

اي کـه پیـروان هـر یـک     رسمیت دارند و در هـر منطقـه  
از ایـن مـذاهب اکثریــت داشـته باشــند، مقـررات محلــی     

د در حدود اختیارات شـوراها بـر طبـق آن مـذهب خواهـ     
  .بود با حفظ حقوق سایر مذاهب

ــانزدهم ــی و .. .-اصــل پ اســتفاده از زبانهــاي محل
هــاي گروهــی و تــدریس قــومی در مطبوعــات و رســانه

ــی آزاد     ــان فارس ــار زب ــدارس، در کن ــا در م ــات آنه ادبی
  .است

مــردم ایــران از هـر قــوم و قبیلــه   -اصـل نــوزدهم 
که باشـند از حقـوق مسـاوي برخوردارنـد و رنـگ، نـژاد،       

  .ن و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بودزبا
ي افــراد ملــت اعــم از زن و همــه –اصــل بیســتم 

ي مرد یکسـان در حمایـت قـانون قـرار دارنـد و از همـه      
ــی بــا       ــادي و فرهنگ ــانی، سیاســی، اقتص ــوق انس حق

  .رعایت موازین اسالم برخوردارند
ــت و دوم  ــل بیس ــوق،    -اص ــان، حق ــت، ج حیثی

  ...مصون استمسکن و شغل اشخاص از تعرض 
ــوع   -اصــل بیســت و ســوم  ــد ممن ــیش عقای تفت

ــیچ ــت و ه ــیاس ــس را نم ــتن  ک ــه صــرف داش ــوان ب ت
  .اي مورد تعرض و مواخذه قرار دادعقیده

نشــریات و مطبوعــات  -اصــل بیســت و چهــارم
ــانی    ــه مب ــد مگــر آنکــه مخــلِّ ب ــب آزادن ــان مطال در بی

  ...اسالم یا حقوق عمومی باشد
هـا،  نرسـاندن نامـه  بازرسـی و   -اصل بیسـت و پـنجم  

ضـــبط و فـــاش کـــردن مکالمـــات تلفنـــی، افشـــاي  
مخــابرات تلگرافــی و تلکــس، سانســور، عــدم مخــابره و 
ــمع و هرگونــه تجســس       ــاندن آنهــا، اســتراق س نرس

  .ممنوع است مگر به حکم قانون
-احــزاب، جمعیتهــا، انجمــن -اصــل بیســت و ششــم

هــاي سیاســی و صــنفی و انجمنهــاي اســالمی یــا      
ناخته شـده آزادنـد، مشـروط بـه اینکـه      اقلیتهاي دینی ش

ــوازین     ــی، مـ ــدت ملـ ــتقالل، آزادي، وحـ ــول اسـ اصـ
. اســالمی و اســاس جمهــوري اســالمی را نقــض نکننــد

تـوان از شـرکت در آنهـا منـع کـرد یـا       کس را نمـی هیچ
  .به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت

ــتم  ــت و هف ــل بیس ــات و   -اص ــکیل اجتماع تش
شـرط آنکـه مخـل بـه     هـا، بـدون سـالح، بـه     راهپیمایی

  .مبانی اسالمی نباشد آزاد است
دولـت مؤظـف اسـت بـا     .. .-اصل بیست و هشـتم 

ي رعایت نیاز جامعـه بـه مشـاغل گونـاگون بـراي همـه      
افراد امکان اشـتغال بـه کـار و شـرایط مسـاوي را بـراي       

  .احراز مشاغل ایجاد نماید
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ــی و دوم  ــل س ــی   -اص ــس را نم ــیچ ک ــوان ه ت
ترتیبـی کـه قـانون معـین      دستگیر کرد مگر بـه حکـم و  

در صــورت بازداشــت، موضـوع اتهــام بایــد بــا  . کنــدمـی 
ذکــر دالیــل بالفاصــله کتبــاً بــه مــتهم ابــالغ و تفهــیم  
ــاعت    ــار س ــدت بیســت و چه ــداکثر ظــرف م شــود و ح

ي قضــائی ي مقــدماتی بــه مراجــع صــالحه   پرونــده
ــراهم     ــت ف ــرع وق ــه، در اس ــدمات محاکم ــال و مق ارس

ــردد ــل  . گ ــن اص ــف از ای ــازات  متخل ــانون مج ــق ق طب
  .شودمی

تــوان از کــس را نمــیهــیچ -اصــل ســی و ســوم
ــا از اقامــت در محــل   محــل اقامــت خــود تبعیــد کــرد ی

اش ممنـوع یـا بـه اقامـت در محلـی مجبـور       مورد عالقه
  .داردساخت مگر در مواردي که قانون مقرر می

دادخـواهی حـق مسـلم هـر      -اصل سی و چهـارم 
نظـور دادخـواهی بـه    توانـد بـه م  فرد است و هرکس مـی 

  ...هاي صالح رجوع نمایددادگاه
ــنجم   ــی و پ ــل س ــه -اص ــاهدر هم ــا، ي دادگ ه

طــرفین دعــوي حــق دارنــد بــراي خــود وکیــل انتخــاب 
نماینــد و اگــر توانــائی انتخــاب وکیــل را نداشــته باشــند 

  .باید براي آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد
ــم   ــی و شش ــل س ــازات و    -اص ــه مج ــم ب حک

ــراي آن ــه     اج ــالح و ب ــاه ص ــق دادگ ــا از طری ــد تنه بای
  .موجب قانون باشد

اصـل، برائـت اسـت و هـیچ      -اصل سی و هفـتم 
ــانون مجــرم شــناخته نمــی  شــود؛ مگــر کــس از نظــر ق

  .اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد
ــکنجه -اصــل ســی و هشــتم  ــه ش ــراي  هرگون ب

اجبـار شــخص  . اقـرار و یـا کسـب اطـالع ممنـوع اسـت      
ــه شــهادت، ا ــین  ب ــا ســوگند مجــاز نیســت و چن ــرار ی ق

شـــهادت و اقـــرار و ســـوگندي فاقـــد ارزش و اعتبـــار 
-متخلف از این اصـل طبـق قـانون مجـازات مـی     . است
  .شود

ــم  ــی و نه ــل س ــت   -اص ــت و حیثی ــک حرم هت
کسی کـه بـه حکـم قـانون دسـتگیر، بازداشـت، زنـدانی        

ــوع و     ــد ممن ــه باش ــر صــورت ک ــه ه ــد شــده ب ــا تبعی ی
  .موجب مجازات است

احکــام   -یکصــد و شصــت و ششــم  اصــل 
ــاه ــانون و   دادگ ــواد ق ــه م ــتند ب ــتدل و مس ــد مس ــا بای ه

  .اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است
ــنجم    ــاد و پ ــد و هفت ــل یکص ــدا و  -اص در ص

ســیماي جمهــوري اســالمی، آزادي بیــان و نشــر افکــار  
با رعایت موازین اسـالمی و مصـالح کشـور بایـد تـأمین      

 ...گردد
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كك
  

  

  قسمت سوم ـ کاك احمد مفتی زاده 
  

ایــن مطلــب روشــن اســت کــه در نظــر انســان  
ــرف     ــه از ط ــی ک ــانون و حکم ــذیرفتن ق ــد، پ موح
ــا عــدم    ــاق ی ــه انطب ــدون اینکــه ب غیرخــدا باشــد، ب

ــاق آن  ــا  (انطبــ ــاالً یــ اجمــ
ی توجـه  بـا حکـم الهـ    )تفصیالً
امـــا از . شـــرك اســت  1شــود 

ــی  ــر م ــرف دیگ ــه  ط ــیم ک دان
ــوازینی   ــالمی، مـ ــوازین اسـ مـ

ــی هســتند، کــه مــی  ــد کلّ توانن
پایــان و نامحــدود نیازهــاي بــی

هاي همیشـه در تحـول بشـري بـه احکـام      در جامعه
گیــري از ، و طریقــه بهــره2گونــاگون را تــأمین کننــد

ــتعداد      ــان از اس ــتفاده انس ــی، اس ــوازین کل ــن م ای
دي تجزیـه و تحلیـل اصـول عـام، بـه منظـور       خدادا

                                                
وع بحث علـم  است که موض» ي اجمالی و تفصیلیمنظور ادله« -1

ي تفصیلی به این ترتیـب اسـت، کـه    باشد، انطباق با ادلهاصول می
  .ي خاص موردنظر از کتاب و سنت گرفته باشدحکم قضیه

اي اسـت  قرآن با وجود اینکـه مجموعـه  : توضیح این مطلب که -2
تواند نیاز نامحدود بشري را به احکام الزم براي شـرایط  محدود، می

ر جامعه بـه  (ها و روابط پر تحولشان، پاسـخگو باشـد   همیشه در تطو
بـا ایـن کـه    » ماده در اختیار انسـان گذاشـته شـده   «همان گونه که 

، موضـوع  )محدود است، براي تأمین تطور زندگی مادي کافی اسـت 
بحثهاي آینده است و نیز در آینده متوجه خواهیم شد که خداوند به 

اسـتوار  » دوقطبـی «ال مان را بر روگونه که اداره زندگی ماديهمان
، در بـارة اداره  )یک قطـب، مـواد؛ و قطـب دیگـر ذهـن     (: گردانیده 

زندگی معنوي نیز، به کار بردن همـین روال را دسـتور داده و ذهـن    
  .انسان را به تالش و تحقیق وا داشته است

ــه      ــت، و ب ــی اس ــایل جزئ ــا مس ــام ی ــتنباط احک اس
ــد اجتهــاد را واجــب   همــین دلیــل اســت کــه خداون

ــت  ــده اس ــام   . گردانی ــروي از احک ــف پی ــس تکلی پ
ــی  ــه م ــادي چ ــذیرفتن  اجته ــه پ ــالی ک ــود، در ح ش

  خدا شرك است؟  حکم غیر
خوب توجه کنیـد کـه بـا امثـالی خـارج از      

ذهـن مـا را نسـبت بـه بـه ایـن        موضوع، کـه 
قضــیه را بررســی  -کنــدموضــوع روشــن مــی

: کنـیم و جـواب سـؤالمان را بـه دسـت آوریــم     
ــه   ــاگون جســمانی ک ــراض گون ــه ام انســان ب
ــردي،     ــاگون ف ــل گون ــل و عل ــی از عوام ناش

هســتند، ممکــن اســت .. .محیطــی، وراثتــی و
ــار شــود ــثالً بعضــی از  . گرفت ــا م ــه م در جامع

ــوالنی د   ــابقه ط ــراض س ــر   ام ــی دیگ ــد و بعض ارن
ممکن اسـت کـه در یـک زمـان معـین، پدیـد آینـد،        
 -و ایـــن امـــراض تـــازه، بعضـــی ممکـــن اســـت،

ــر ممکــن  » ســرایت« ــند و بعضــی دیگ ــته باش نداش
ــوند     ــر ش ــه منتش ــند و در جامع ــر باش ــت واگی . اس

مـان، ده نفـر پزشـک    فرض کنید کـه مـا در جامعـه   
مؤمن و صـاحب نظـر داریـم؛ و اکنـون ایـن مسـأله       

مرضـی  «بـراي درمـان   : ا مطـرح اسـت کـه   براي مـ 
ــدا شــده، و واگیــر هــم هســت  ــازه پی یعنــی » کــه ت

ــه   مســئله یــک نفــر نیســت بلکــه مســئله مربــوط ب
از چـه روشـی اسـتفاده کنـیم؟ آیـا ایـن       . جامعه است

هـرکس، بـه هـر پزشـکی     : روش مطلوب اسـت کـه  
که مـورد اعتمـادش هسـت مراجعـه کنـد؟ آیـا ایـن        
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ــو : روش خــوب اســت کــه ــردي، خ ــر ف ــب ه د طبی
خواهـد، یـا   خود شـود، و بـه ترتیبـی کـه دلـش مـی      

دهــد، بـه معالجــه خــود و افــراد  معلومـاتش قــد مــی 
: اش بپردازد؟ آیـا ایـن روش بهتـر اسـت کـه     خانواده

ــم      ــا ه ــه ب ــود در جامع ــب موج ــر طبی ــه ده نف هم
ــورا« ــی   » ش ــه و بررس ــا مطالع ــد، و ب ــکیل دهن تش

ي مــرض، و منــابع و معلومــات درمــانی همــه جانبــه
قی واحد و یکنواخـت بـراي درمـان ایـن مـرض      طری

تازه و واگیر، بیندیشـند و بکـار گیرنـد؟ احتیـاجی بـه      
بررســی خوبیهــا و بــدیهاي یــک یــک ایــن روشــها  

-نیست؛ و بدون تردیـد، مثـال، ذهـن مـا آمـاده مـی      
ــورد     ــؤالمان را، در م ــواب س ــه ج ــود ک ــام «ش احک

ــدگی فــردي و اجتمــاعی  ــاگون زن -دینــی امــور گون
  :یم، پیدا کن»مان

خداونــــد، بــــراي اداره زنــــدگی معنویمــــان، 
ــم از     ــتخراج حک ــه اس ــتاده، ک ــی فرس ــوازینی کلّ م
آنهــا، بــراي مســائل و حــوادث گونــاگون، کــه      
همیشه با تحـول و پیچیـده شـدن زنـدگی انسـان و      

ــاگون انســانی دســتخوش تحــول  ــد، از روابــط گون ان
امـا بـه خـاطر    . پـذیر اسـت  ، امکـان »اجتهاد«طریق 
، : کـــهایــن  هـــا بـــا راه انـــواع ســوء اســـتفاده اوالً

، بهتـرین      اشتباهات یا تکـروي  هـا بسـته شـود؛ ثانیـاً
چـــاره مشـــکالت و بـــه دســـت آوردن حکـــم   راه

ــار     ، از گرفت ــاً ــود و ثالث ــوده ش ــائل، پیم ــرعی مس ش
ــه     ــوگیري ب ــتگی، جل ــد دس ــرق و چن ــه تف ــدن ب ش
عمـل آیــد و نیـز بــه خــاطر بسـیاري مســائل دیگــر    

ــاز ندار   ــا نی ــه آنه ــرح هم ــه ش ــه ب ــتور داده ک یم،دس
در هـر زمـان، هرچنـد نفـر دانشـمند آگـاه       : است که

هــاي معنــوي جامعــه و بــه بــه امــراض و گرفتــاري
هـا  اي کـه بـراي درمـان ایـن گرفتـاري     موازین الهی

و مشــکالت، آمــده و نیــز بــا منــابعی دیگــر کــه بــه 
ــد وجــود داشــته بررســی ایــن مشــکالت مــی پردازن

ــد    ــکیل دهن ــورا تش ــم ش ــا ه ــند، ب ــس 1باش از  و پ
ــف، آن   ــرات مختل ــی آراء و نظ ــه بررس ــه را ک  از چ

-آورنـد، یـا حـداقل مـی    موازین الهی بـه دسـت مـی   
بینند کـه بـا آن مـوازین، مطابقـت دارد، بـه عنـوان       
حکم و قانون مسـئله اعـالم نماینـد، تـا هـم خـود و       

  .هم جامعه، عموماً از آن یک قانون پیروي کنند
بینید که اساس شورا، خود بر اجتهاد استوار پس می
ي دانشمندان واجدالشرایط یک اما اجتاد همه: است

زمان و با بررسی آراء و نظرات یکدیگر حجت است؛ 
که به وسیله نه اجتهاد یک یا چند نفر، بدون این

محک ارزیابی و نقد در برابر سایر اجتهادها، صحت و 
این .. .ن شده باشدسقم، یا ضعف و قوتش روش

روش، خط السیر تشریع اسالمی است؛ و خدا، هر 
گونه و از طریق چنین شورایی، حکمی را که بدین

پذیرد می» دین«استخراج و استنباط شود، به عنوان 
هاي نبوي، »تبیین«و آن را در ردیف احکام الهی و 

  : آوردبه حساب می
) (#θ ãè‹ ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛ r&uρ tΑθ ß™§�9$# ’ Í< 'ρé&uρ Í�ö∆F{$# ó… Οä3ΖÏΒ  (2  

اولـوا،  (جمـع اسـت   » األمـر اولـی «دانـیم کـه   می
ــی، جمــع لفظــی   ــا اول ــانی دیگــر ) »ذو«ی ــن بی و ای

                                                
قصد از تشکیل شورا این نیست که همه الزاماً در یـک زمـان و    -1

نظران آراء یکـدیگر  ی است که صاحبدر یک سالن جمع شوند، کاف
نظر روي یـک رأي بـه توافـق برسـند     را درك کنند و پس از تبادل

امـا بـدیهی اسـت    . دیگر به هر ترتیبی که مقدور باشد بالمانع است
هرچند صاحب آن حکم بسیار مؤمن باشد اما اطاعـت از آن، بـدون   
 اعتنا به حکم الهی، مخالف دسـتور خداسـت و همـین مخالفـت بـا     

  .بیان شده است» پیروي از شیطان«دستور خداست که به تعبیر 
و آوردن اولواألمر با رسول در یک جملـه،  » اطیعوا«دلیل تکرار  -2

 .در آینده بیان خواهد شد
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ــی     ــورا؛ یعن ــلمانان از ش ــت مس ــراي اطاع ــت، ب اس
ــن ــهای ــر   : ک ــاحب أم ــت ص ــاه جماع ــی(هرگ » یعن

کسانی کـه اجـازه دارنـد احکـام را اسـتنباط کننـد و       
ــال  ــانون، اع ــه صــورت ق ــدب ــا  1)م دارن ــی را ب حکم

ــد،    ــتخراج کردن ــالمی، اس ــده اس ــین ش ــاس تعی مقی
و  2انــد از آن پیــروي کننــدمســلمانان عمومــاً مکلّــف

ــورد حکــم مســائل    ــر در م ــایی دیگ ــین در ج همچن
آیـد، بـه مسـلمانان    اجتماعی گوناگون که پـیش مـی  

دستور داده کـه در حـال حیـات حضـرت رسـول بـه       
ــا ا  ــه گــروه صــاحبان امــر؛ ب نتقــاد از روش ایشــان ب

مبــادالت بــا مصــالح ســر و بــیبعضــی افــراد ســبک
بخـش  اي مهـم آرامـش  جامعه، که؛ هرگاه بـا مسـأله  
ــه یــا دهشــتناك برخــورد مــی ــدون اعتنــا ب کننــد، ب

پراکنـی و اظهــارنظر  عواقـب آن، بــه بحـث و شــایعه  
  : پردازنددرباره آن می

 #sŒÎ) uρ öΝèδ u!%ỳ Ö�øΒ r& z ÏiΒ ÇøΒ F{$# Íρ r& Å∃ öθy‚ø9 $# (#θãã#sŒr& 

ÏµÎ/ ( öθs9 uρ çνρ–Š u‘ ’n< Î) ÉΑθß™§�9 $# #†n< Î) uρ ’ Í< 'ρé& Ì�øΒF{ $# öΝåκ÷] ÏΒ 

çµyϑ Î=yè s9 tÏ%©! $# …çµtΡθäÜÎ7 /ΖoK ó¡o„ öΝåκ ÷]ÏΒ...〈 ) 83/نساء(  

                                                
یعنی صاحبان امر این است که (دلیل تسمیه اینها به اولی االمر  -1

و  گـذاري و اداره امـور  با شروط خاص شورا ایـن گـروه حـق قـانون    
توانند با همـان شـروط از طریـق    یا اینکه می) شوؤن جامعه را دارند

 .وضع قوانین امر و نهی کنند
که در ایـن مـورد اگـر مجتهـدي رأي     در علم اصول در باره این -2

اش چیست، بـه تفصـیل بحـث    چاره) غیر از رأي شورا(دیگر داشت 
مـا در  شده و ممکن است ما هم در آینده، در این مورد بحث کنـیم ا 

اي وقتی، گروهی دانشمند، در مسـئله : اي کافی است کهاینجا اشاره
با هم اختالف داشته باشند، با شرایط داشـتن علـم و تقـوا، پـس از     

) که موازین قرآنی در دست استبا توجه به این(بررسی آراء یکدیگر 
کفایـت  «البتـه بـه شـرطی کـه بـا اعـالم       (به توافق خواهند رسید 

نخواهند که از روشن شـدن مسـأله، بـه خـاطر     ! ئیهکذا» مذاکرات
تحمیل نظر یا رأي خود، جلوگیري به عمل آورنـد، کـه ایـن روش    

 ).عجیب طاغوتی است

ــه    ــده اســت ک ــان دهن ــه، تک ــن آی ــه ای  : دنبال
Ÿω öθ s9 uρ ã≅ ôÒ sù «! $# öΝ à6 øŠ n= tã … çµ çG uΗ ÷q u‘ uρ ÞΟ çF ÷è t6 ¨? ]ω 

z≈ sÜ øŠ ¤±9 $# �ω Î) WξŠ Î= s% 〈 ــی ــت   : یعن ــرم و رحم ــر ک اگ
خدا با شما نبـود، بجـز معـدودي، از شـیطان پیـروي      

که ایـن مطلـب، اشـاره اسـت بـه همـان       ! کردیدمی
ــه  ــت ک ــت   : واقعی ــد، از ضــابطه اطاع ــا باش ــر بن اگ

ــه    ــود، ب ــدول ش ــورا، ع ــام ش رســول و اطاعــت احک
ــت، دســتخوش      ــدریج، همبســتگی و وحــدت ام ت

ــ ــتّت و چنددسـ ــذاهب  تشـ ــد و مـ ــد شـ تگی خواهـ
ــد    ــد آم ــود خواهن ــه وج ــدد، ب ــین راه و .. .متع و چن

الجملــه، شــامل غیــر حکــم الهــی هــم روشــی، فــی
ــد  ــد ش ــیطان  (خواه ــروي از ش ــه پی ــاوي ب ــه مس ک

است، هچنانکه دیـدیم کـه در جـایی دیگـر، پیـروي      
، بـه حسـاب   »شـرك «از مذاهب متعـدد، بـه عنـوان    

ضــیح کنــیم احتیــاجی بــه توفکــر مــی). آمــده اســت
ــا همــین انــدازه توضــیح، متوجــه   بیشــتر نباشــد؛ و ب

ــاب و ســنت : شــده باشــیم کــه ــد، پــس از کت خداون
نــه (مسـلم تنهـا حکمــی را بـه عنـوان حکــم دینـی      

ــذیرد  ، مــی)حکــم مــذهبی محصــول آراء پراکنــده پ
بـا شـرایط    -که از طریق شورا یا گـروه أولـی األمـر   

اعـالم شـده    -خاص آن، کـه در آینـده خواهـد آمـد    
ــد ــده باش ــه ش ــز متوج ــق،  ؛ و نی ــن طری ــه ای ــم ک ای

ضــامن بقــاي وحــدت امــت، و مــانع از پراکنــدگی و 
  .پیدایش مذاهب خواهد بود

  راه حل مشکل مذاهب
قــبالً متوجــه شــدیم کــه عــوض شــدن سیســتم 
ــت      ــه حکوم ــت، ب ــت خالف ــورا و دول ــت ش حکوم
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گـذار تفـرّق   خودکامه سـلطنت، عامـل اساسـی پایـه    
  .و پیدایش مذاهب گردید

 -دانـیم کـه چـون تغییـر بنیـاد سیاسـی      پس می
ــرق  ــل تف ــه، عام ــل  ( اداري جامع ــت عام و در حقیق

ــدبختی ــا، کــه همــه ناشــی از تفــرق تمــام ب ــده ) ان
ــف    ــلمانان مکل ــام مس ــان، تم ــان زم ــد، در هم گردی
بودند که با تمام قـوا و بـا بـذل جـان و مـال جهـاد       
کنند؛ و اجازه ندهند کـه ایـن بنیـاد طـاغوتی جدیـد      

اسـالمی، اسـتوار گـردد؛ و هماننـد      بر جاي حکومـت 
ــی « ــن عل ــر «و » حســن ب ــن زبی ــداهللا ب ــی » عب حت

جــان گرامــی خــود را بــه خــاطر غیراســالمی بــودن 
امــا متأســفانه شــرایطی . چنــان حکــومتی فــدا کننــد

یکـی از مسـلمانان پـرورش    کـه یـک   1وجود داشـت 
بخصــوص  -نسـبی یافتــه کـه مانــده بودنـد، گــاهی   

کـه مهمتـرین    در آغاز کـار دگرگـون شـدن سیسـتم    
ــت  ــه اس ــی  -مرحل ــیمه م ــدندسراس ــان. ش ــه چن ک

شخصــیتی ماننــد حســن بــن علــی خــود خالفــت را 
  .سپردبه معاویه می

به هـر صـورت، شـرایط جامعـه، چنـان شـد کـه        
نظــام ضــد خلقــی ســلطنت بــر ســرزمین پاکســازي  

ــی    ــه منطق ــه نتیج ــد ک ــتوار ش ــالم، اس ــده اس و (ش
آن، تفــرق و پیــدایش مــذاهب بــود و     2!)طبیعــی

بنــابراین مســلمانان در برابــر پیــدایش مــذاهب،     
ــل مشــهور   ــه مصــداق مث ــد؛ بلکــه ب گناهکــار نبودن

                                                
جا مقـدور نیسـت و   این شرایط گوناگون بود که شرح آن در این -1

 .بماند براي آینده
مقایسه مسائل و احکام جامعه و تارخ بشري با طبیعت، و هر دو  -2

در » جبـر «یک سري معیار نگاه کردن و در نتیجـه، بـه وجـود     را با
ی طوالنی دارد که توضیح بطـالن آن،  حثتاریخ انسان حکم دادن، ب

و تعیــین » جبـر و اختیــار «تشــریح علمـی و فلســفی   -اصـوالً  –و 
  .محدوده و احکام هر کدام، به امید خدا خواهد آمد

خطــا در حــد درك و  3»فــی الصــیف ضــیعت الــبن«
ــازه    ــود کــه اج ــایی و نیــت متوجــه آن نســلی ب توان
ــه    ــذاهب در جامع ــدایش م ــت اساســی پی ــد، عل دادن
اسقرار یابد و بعـداً نیـز، بـا توجـه بـه اینکـه سیسـتم        

ــه  ــان  حکومــت ب ــردد درم ــر نگ ــالمی آن ب روال اس
پـذیر نیسـت، مسـئولیت نسـلها، بـه      درد تفرق امکان

ــه   ــوده، ن نســبت اصــل حکومــت طــاغوتی مطــرح ب
یـابی ریشـه و علـت،    وجود مذاهب؛ زیرا بـدون چـاره  

سروکله زدن و ور رفـتن بـا شـاخه و معلـول، کـاري      
  .حاصل استعبث و بی
  چاره کار 

ه پــس از اگــر شــما خواننــده عزیــز بحثــی را کــ
عنــوان بعــد گســترده فاجعــه آمــد بــا دقــت مطالعــه 

کـنم حـدس خواهیـد زد، کـه     کرده باشید، فکـر مـی  
اي از چنین تحلیلی، و بـا چنـین بینشـی، چـه نتیجـه     

اي تــوان گرفــت و ممکــن اســت مــا، چــه چــارهمـی 
  .اندیشیده باشیم

ــار را    ــا ک ــتنتاج زحمــت دارد م ــن اس ــر ای ــا اگ ام
ا بـه طـور خالصـه    کنـیم و ایـن مطلـب ر   آسان مـی 
  :دهیمتوضیح می

ــن اســت کــه   طــور کــه در همــان –واقعیــت ای
 -سـازي مـدرن شـد   اي بـه مـذهب  اثناي بحث اشاره

ــالم آراء و نظــرات    ــار اع ــاز ک ــین آغ ــا از هم ــر م اگ
ــالمی ــائل سیاســی و     اس ــاره انــواع مس مــان در ب

آگاهانــه قــدم بــر نــداریم .. .اجتمــاعی و اقتصــادي و
رزیم بـه طـور طبیعــی،   و از هـدایت الهـی غفلـت بـو    

به جاي اینکـه درد تفـرق را درمـان کـرده و پیـروان      
                                                

معنـی آن چنـین   مثل، داسـتانی دارد، و  » مورد«اصل و منشأ و  -3
و مراد از آن در هرجا بـه  ! در تابستان، شیر را ضایع گردانیدي: است

 .که کار در اول، خراب شده: شود این استعنوان مثل زده می
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مذاهب را به سـوي دیـن واحـد و تحقـق امـت واحـد،       
ــرق      ــراي تف ــاملی ب ــود ع ــیم، خ ــده باش ــون ش رهنم

خــواهیم ! پیــدایش یــک مــذهب جدیــد: بیشــتر، یعنــی
  !و پناه بر خدا از دچار شدن به چنین اشتباهی! شد

ــ   ــالم م ــاال اع ــابراین از ح ــه یبن ــیم ک ــا «: کن تنه
ــازه دارد  مرجــع صــالحیت داري کــه از طــرف خــدا اج

تــا پیــروان مــذاهب مختلــف را بــه ســوي وحــدت بــاز 
گرداند، همان مرجعـی اسـت کـه از طـرف خـدا، بـراي       

بـا اسـتنباط از مـوازین الهـی در کتـاب       - گـذاري قانون
ــنت ــر    - و س ــدا ب ــت از آن را، خ ــده؛ و اطاع ــین ش تعی
؛ «شــورا : یعنــی» انیــدهي مســلمانان واجــب گردهمــه

  1».نه ما، و نه هیچ فرد یا گروهی دیگر
گنـاه دچـار شـدن ایـن     : کنـیم کـه  و باز اعالم مـی 

ــه      ــز ب ــتر را، هرگ ــرق بیش ــه تف ــلطنت زده ب ــت س ام
دهـیم کـه   وجـه اجـازه نمـی   گیرم؛ و به هیچگردن نمی

ــذهبی    ــرات، م ــه آراء و نظ ــن مجموع ــلمانان، از ای مس
تکلیـف مسـلمانان   . آورنـد اي بـه وجـود   بسازند و فرقـه 

ــع      ــت رف ــی، در جه ــور اساس ــه ط ــه ب ــت ک ــن اس ای
بنـابراین، پیـروان هـر     2.مذاهب کار کنند نـه تکثیـر آن  

یـا اگـر بـه    (مذهبی، باید در تقلید مـذهب خـود بماننـد    
ــورد تقلیــد خــود را عــوض   دلیلــی خواســتند مــذهب م
ــالم    ــج در ع ــذاهب رای ــین م ــد، یکــی دیگــر از هم کنن

ـ  هرچنـد   - کـه مـذهبی جدیـد   ه ایـن اسالم را بگیرند، ن
و نظــرات  امــا پیــروان آراء .)مسـتدل و منطقــی بســازند 

- مـا، در عــین رعایــت وحــدت نســبی بــا بــرادران هــم 

                                                
بسیار کوشش کردیم که حکومت انقالبی فعلـی بتوانـد در ایـن     -1

خـدا توفیـق دهـد کـه     . جهت گام بردارد؛ اما واقعاً فاصله زیـاد بـود  
بـراي روشـن شـدن    . األخره کم یا زیاد، ثمربخش شـود ها بکوشش

 .مطلب، به کتاب حکومت اسالمی، مبحث شورا، مراجعه فرمایید
به عنوان تکلیفـی اضـطراري و موقـت کـه معلـول چنـد قـرن         -2

 .حکومت طاغوتی است

مـذهب و پیـروان مـذاهب مختلـف، بایـد بکوشـند کـه        
جامعــه در جهتــی حرکــت کنــد، کــه مرجــع ذیصــالح  

چـــه قــدیمی و چـــه   - درمــان درد تفـــرق مــذهبی  
ــروزي ــی شــوراي  - ام ــ - یعن مندان اســالمی از دانش

ــذاهب  ــه م ــیم     - هم ــه عظ ــد و وظیف ــود بیای ــه وج ب
کـه بـه نـاحق، ایـن     نـه ایـن   3تاریخی خود را ایفـا کنـد  

کـه هـیچ مـذهب و     .صالحیت را بـه خودمـان بـدهیم   
ــدارد و    ــی ن ــق و ذات ــت مطل ــتی حجی ــه  برداش ــا ب تنه

  .نسبت معتقدان آن حجت است

                                                
اســت و » تبلیــغ«ي ي اول، مرحلــهدر تعبیــري دیگــر، مرحلــه -3

» شعور«که الً با توجه به اینو اصو» جهاد«ي ي دوم، مرحلهمرحله
اساس امتیاز عملی زندگی انسان است، وظیفه پیامبران، » اختیار«و 

تواننـد از  و آگاه کردن مردم است کـه بعـداً خـود مـی    » تبلیغ«فقط 
اما جهاد، پـس از پـرورش گروهـی    . اختیار خود استفاده درست کنند

) تجاوز(» اعتداء«ي اول، تنها در صورت برخورد با توانا با کار مرحله
 -چه به صورت سیاسی و چه به صـورت نظـامی   -و در همان حدود

دو مرحله تبلیـغ و  » مبارزه«متأسفانه کلمه عام (مجاز و مأذون است 
ي آینده تفصیل این بحث، به عهده). سازدجهاد را، با هم مشتبه می

 .است

داري که از طرف تنها مرجع صالحیت
خــدا اجــازه دارد تــا پیــروان مـــذاهب     
مختلف را به سوي وحدت باز گردانـد،  
همان مرجعی اسـت کـه از طـرف خـدا،     

ــانون ــراي ق ــا اســتنباط از  ـ   گــذاريب ب
تعیـین   ـ  موازین الهـی در کتـاب و سـنت   

-شده؛ و اطاعت از آن را، خدا بر همه

: یعنــی »ي مســلمانان واجــب گردانیــده
ــا    «شــورا  ــرد ی ــیچ ف ــه ه ــا، و ن ــه م ؛ ن

 ».گروهی دیگر
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  نقدي بر 
  دین اقلی و اکثري

  
  3قسمت  -سروش میعبدالکر
  ناصرخادم العلما ينوشته

  و اخالق دين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و به سـبک و سـیاق دو موضـوع پیشـین یعنـی       پرداخته... 
فقه و علوم جدید به این نتیجه رسـیده اسـت کـه دیـن در     

بـاره هـم اقـل مطالـب را بیـان کـرده اسـت وي ابتـدا         این
اخالقی را بـه خـادم و مخـدوم تقسـیم کـرده و      هاي ارزش
هــاي خــادم را کــه بــراي بــه زیســتن اســت شــامل ارزش

ــی % 99 ــات م ــد و ااخالقی ــايرزشدان ــه   ه ــدوم را ک مخ
. درصـد بـرآورد کـرده اسـت     کیبه . زندگی براي آنهاست

بنـدي جـامع و مـانع باشـد     رسـد ایـن تقسـیم   به نظر نمـی 
از آنهـا بیـان   هاي مخـدوم کـه چنـد نمونـه     زیرا آن ارزش

هـاي  اینهـا ارزش » خدا، انسان، خـود زنـدگی  «شده، مانند 
وانگهــی خــود . هــاي اخالقــیعقیــدتی هســتند نــه ارزش

هـاي مخـدوم بـه حسـاب آوردن یعنـی      زنـدگی را از ارزش 
مگراینکــه ! کنــد کــه زنــدگی کنــد؟چــه؟ آیــا زنــدگی مــی

زنــدگی در اینجــا منظــور حیــات جاویــدان باشــد کــه بایــد 
ــت   ــات عاری ــه    حی ــن نکت ــال ای ــرد بهرح ــداي آن ک را ف

ــت  ــده اس ــکوت مان ــاي  . مس ــنس محبوبه ــا از ج آري تنه
بـه حسـاب مـی     دتیآدمی اند اما در زمره ارزش هـاي عقیـ  

مگر اینکـه قیـد یـا صـفتی را بـه آنهـا اضـافه نمـاییم         . آیند
مثالً بگوییم خداپرسـتی، انسـان دوسـتی، زنـدگی ابـدي در      

الي اخالقـی کـه   هـاي وا این صورت ایـن کلمـات از ارزش  
امـا ایـن   . آینـد ریشه درجهان بینـی دارنـد، بـه حسـاب مـی     

 نفعـت اخالقیات که دکتر از آن سخن گفتـه اسـت بسـیار م   
ــت و از    ــتی اس ــی ماکیاولیس ــتی و حت ــه و پراگماتیس گرایان
نوع همان اخالقیات فرمالیسـتی و بـی بنیـاد یونـانی اسـت      
ــه علمــاي اخــالق درمیــان مســلمانان هــم ســرایت   کــه ب

ه و اخالق را نـه در خـدمت زنـدگی جمعـی مطلـوب و      کرد
جامعه مدنی سالم بلکـه در خـدمت نظـام موجـود و روابـط      

ــ  ــرار مــی ده ــان درضــمن  . دحــاکم ق ــه نظــر آن عالم بناب
ــع وادب    ــلح، ادب جمـ ــگ، ادب صـ ــحبت از ادب جنـ صـ
خلـوت مــی تـوان از ادب شــرابخوري، ادب معشــوقه داري،   

  :و ادب برخورد با حاکمان ظالم سخن گفت
  

ــالف ــتن خـ ــلطان رأي جسـ   رأي سـ
  

  
  به خـون خـویش باشـد دسـت شسـتن       

  

  

آن نــوع اخــالق، غیــر از ایــن، خــروج از میانــه روي  در
به حساب مـی آیـد و تهـور اسـت کـه بـه نظـر آنـان ضـد          

براي مثال قیـام امـام حسـین در ایـن سیسـتم      . ارزش است
ــت  ــور اس ــی ته ــاب   .اخالق ــها در کت ــین نگرش ــوع هم از ن

اسـت و کتـر در آثـار دیگـرش بـه آن نـوع        قابوسنامه آمده
ــا. اخــالق اشــاره کــرده اســت هــم تقســیم بنــدي  براینبن

ارزش هــاي اخالقــی بــه خــادم و مخــدوم و هــم فایــده و  
فلســفه ارزش هــاي خــادم کــه اکثریــت قریــب بــه اتفــاق  
اخالقیات را بنا بـه گفتـه دکتـر، شـامل مـی شـود، از نظـر        

اخالقـی از  هـر فعـل   . دین و علماي دیندار مخدوش اسـت 
عبــادت پروردگــار محســوب شــود بــا  توانــدآنجــا کــه مــی

ــاالتر ــرت     ینب ــد و آخ ــون توحی ــدتی چ ــاي عقی ارزش ه
ــه   ــان کوچــک و کــم ارزش نیســتند ک ــد و چن ــاط ان درارتب
فقط به درد سـامان بخشـیدن بـه زنـدگی جمعـی بخورنـد،       
واز طرف دیگر هر رذیلـت اخالقـی ازآن دسـت کـه ایشـان      
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لطمــه اي کــه بــه ایمــان و  بــر شــمرد اســت باتوجــه بــه
  . دشخصیت فرد می رساند حیثیتش تعیین می گرد

از نظر پیوندي که بـا مبـانی عقیـدتی دارنـد      اخالقیات
و تاثیري که روي شخصـیت و نفـس فـرد مـی گذارنـد و      
ــا و   ــی و حریمهـ ــاي جمعـ ــکله ارزش هـ ــزاء متشـ از اجـ
مقدسات عمومی جامعـه هسـتند، بسـی بیشـتر از اخـتالل      

در نظم جامعـه بـه وجـود مـی آورنـد اهمیـت       یا ثباتی که 
آمـده یـا   ...) انمـا ( واترهمانگونـه کـه در حـدیث متـ    . دارنـد 

حــدیث متــواتر ) انمــا االعمــال بالنیــات(براســاس حــدیث 
ارزش عمــل بــه نیــت اســت، پــس ممکــن اســت کــاري  
بســیار کوچــک و کــم فایــده، بــراي جمــع از ارزش فــوق  

تــی کــه در العــاده اي برخــوردار باشــد آنهــم بــه خــاطر نی
ــالعکس دانشــمندان   پشــت ایــن عمــل وجــود دارد، و یــا ب

فعـل اخالقـی آن فعلـی    : کانت نیز گفته انـد  لاخالقی امثا
است که از اراده فـرد سـر مـی زنـد در غیـر ایـن صـورت        
رعایــت مقــررات قــانونی و هنجارهــاي اجتمــاعی یــا      

ــودن   ــرو ب ــات آداب معاشــرت و خوش ــادي آداب «مراع مب
ایین اخالقــی و گــاه بــه تناســب از ارزش هــاي پــ» بــودن

ضـد   تنیت و هدف فاعلشان ممکن اسـت کـردار و حـاال   
  . اخالقی نیز به حساب آیند

زیــرا اخــالق هــم اصــول و (اصــول اخــالق  بنــابراین،
اخــالص نیــت، تقــوي، صــبر : کــه عبارتنــد از) فــروع دارد

ــداجویی،   ــواهی، خـــردورزي، خـ تهـــذیب نفـــس، خیرخـ
بـل نسـخ و حــذف   هرگـز قا ... محبـت، حکمـت، عـدالت و   

کـه دکتـر   (نیستند مگر در صورتی کـه مجتهـدان اخالقـی    
ـ    ) نیز بـدان قائلنـد   نماینـد، مـثالً    تبـین آنهـا تعیـین اولوی

تمام آن چیزهائی که دکتـر تحـت عنـوان ادب مقـام ذکـر      
می کند و قابل تغییر شـان مـی پنـدارد و تـابع زندگیشـان      

ــی ــعبهم ــتند» حکمــت«اي از شــمارد، ش ــی هس ادع : قرآن
بـه راه پروردگـارت   ) (نحـل ... (لی سبیل ربک بالحکمـه و ا

آن ارزش هــاي اخالقــی کــه قابــل ) بــا حکمــت فراخــوان
و حـذف وتعطیـل هسـتند قواعـد مهـم تـري ماننـد         رتغیی

. کننـد حکمت و مصـلحت و غیـره بـر آنهـا حکومـت مـی      
پس موازین اخالقـی درحـد کمـال و تمـام در دیـن پـیش       

  )روایت(االخالق  بعثت التمم محاسن. بینی شده اند
در نحــو کــاربرد آنهــا مــی تــوان تغییــر را ایجــاد   آري

کرد براي نمونه قناعت بـه حـد متوسـط معیشـت، اعتـدال      

ولی در جوامـع مختلـف هرچنـد متوسـط معیشـت      . نام دارد
فرق مـی کنـد امااعتـدال در معیشـت، بعنـوان یـک ارزش       
. اخالقی ثابت، درجوامع مختلـف ثابـت و مستحسـن اسـت    

ــ ــ قناعــت ب ــداقل معیشــت، زه ــداقل   ده ح ــه ح اســت البت
ــد    ــی زه ــاوت اســت ول ــاگون متف ــع گون معیشــت در جوام
ــت     ــدوح اس ــان مم ــت و همچن ــاگون، ثاب ــع گون . درجوام

باتوضیحاتی که داده شد، بیـان دکتـر در ایـن مقـام نـاقص      
بیانــات ایشــان را بــاري دیگــر مــرور . بــه نظــر مــی رســد

  . میکنیم
ــ  بنــابراین« ــدگی غالــب ارزش هــاي اخالقــی خ ادم زن

اصـال ایـن ارزش هـا    . اند و به همین جهت بسیار مهم انـد 
در مقابـل، رذیلـت   . به مـا اجـازه مـی دهنـد زنـدگی کنـیم      

ــی    ــارض م ــرون شــخص تع ــی در درون و بی ــاي اخالق ه
آفرینند و زنـدگی فـردي و جمعـی را پریشـان مـی کننـد و       

ــد تع   ــه از گزن ــراي آنک ــخص ب ــذا ش ــردي و  ارضــهايل ف
د مراقبـت کنـد تـا ایـن رذیلـت هـا در       جمعی ایمن باشد بای

ــا هیــات جمعــی ظــاهر نشــوند  امــا . عرصــه روان فــردي ی
ــز دیگــري اســت، اینهــا   حکایــت ارزش هــاي مخــدوم چی
ارزش هایی هسـتند کـه زنـدگی بـراي آنهاسـت، اگـر ایـن        

ایـن ارزش هـا   . ارزش ها نباشند زندگی به هـیچ نمـی ارزد  
ون از جنس محبـوب هـاي آدمـی انـد، چـ      اصلمحدود و در

حـال نکتـه مهـم ایـن اسـت      . خدا یا انسان یا خـود زنـدگی  
که دین درباره ارزش هـاي مخـدوم، سـنگ تمـام گذاشـته      
است اما بـراي ارزش هـاي خـادم نـه، چـون ایـن ارزشـها        
که اکثریت ارزش ها هم هسـتند کـامال بـه نحـوه زنـدگی      

  » فضائل هارتباط دارند و در حقیقت آداب اند ن
مخــدوم کــه دکتــر بســیار  مــا بجــاي اررش هــاي اوالً

معدودشان می انگـارد، سـخن از اصـول اخالقـی بـه میـان       
مــی آوریــم کــه در پرتــو آنهــا فــرد دینــدار راه خــود را بــه  
تناسب آگاهی و اخـالص و تعهـدش مـی یابـد و بـه اکثـر       
ــانی   مســائل اخالقــی الزم دسترســی پیــدا مــی کنــد ودر ث

م هـاي خـادم بسـیار مهـ     ارزشدکتر با ذکر این نکتـه کـه   
ــر ایــن کــه  ــه ب ــد : انــد و بخصــوص باتکی انســان را از گزن

تعارضهاي فردي و جمعی ایمـن مـی دارنـد درصـدد اسـت      
در حـالی کـه طبـق مبنـائی کــه     . بـه آنهـا تقـدس ببخشـد    

خودش پرداختـه اسـت ایـن امـر نـاممکن اسـت زیـرا اگـر         
فعل اخالقـی صـرفاً بـراي آن باشـد کـه آرامـش روانـی و        

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


 

12 
 

  ..1010    شمارهشماره&&  راه ما راه ما 
 

یابـد بـاز تـا حـد زیـادي از      اجتمـاعی انسـان تـداوم     تحیا
اهمیـت آن کاســته مــی شــود هــر چنــد ایــن اهــداف کــه  
ــالی هســتند کــم    ــل اخالقــی متع ــی فع دســتاوردهاي تبع
ارزش نیستند ولی ارزش اخالقـی نگـاه پـاك از هـر گونـه      
شـائبه و پــالوده از هــر لــونی اسـت و رنــگ تقــدیس مــی   

ــال   ــتور خ ــه دس ــوب ب ــه متصــل و منس ــان و  قگیردک انس
ــا ــات و   هســتی باشــد ی ــان از ثب ــه خــودي خــود آن چن ب

قداست و حرمت برخوردار باشـد کـه شـخص فقـط بـراي      
کســب فضــیلت بــه آن اقبــال داشــته باشــد و آنــرا انجــام 

  . دهد
سروش سـپس بـه بیـان ایـن نکتـه مـی پـردازد         دکتر

کــه تحــول زنــدگی تحــول در ارزش هــاي خــادم را هــم  
سبب می شود و بیان مـی دارد کـه دانـایی باعـث تحـول      

ــود و دیــن      ز ــم مــی ش ــول در اخــالق ه ــدگی و تح ن
همچنــان کــه نســبت بــه علــوم انســانی بیــان اقلــی دارد  

  . نسبت به آداب و اخالق هم بیانش اقلی است
نحـوه جدیـد زنـدگی خـود     «:در ادامه مـی گویـد   دکتر

روســت و هــیچ کــس طــراح آن بنــوده اســت و بــه طــور  
اخص هـیچ فقیهـی در جهـان اسـالم بـراي الغـاي نظـام        

داري و ارباب و رعیتـی طرفـی نـدارد و فقـه همیشـه      برده 
دنبالــه رو بــوده اســت، درچهــارچوب نظــام موجــود حکــم 

چـرا کـه نظـام فقهـی نظـامی اقلـی       . صادر می کرده است
زنـدگی  ... است نه اکثري، محافظه کـار و دنبالـه رو اسـت   

ــا دگرگــون شــدن   ــایی آدمیــان شــکل مــی دهــد و ب رادان
ینیشــان و فهــم دینــی و زنــدگی د(دانــایی شــان، زنــدگی 

دربـاره هیچیـک   » هم عوض می شـود نـه بـالعکس   ) شان
از گزاره هـاي بـاال نمـی تـوان حکـم قطعـی صـادر کـرد         

و مـی توانسـت حکـم الغـاء بـرده       وانـد زیرا فقه هم  می ت
داري و ارباب و رعیتی راصـادر کنـد و نمونـه هـایی از آن     

درتــونس کــه یــک کشــور اســالمی . را هــم ســراغ داریــم
ه داري قبـل از هـر کشـور دیگـر دنیـا لغـو شـد        است بـرد 

واســالم زمینــه هــاي لغــو آنــرا قــبال فــراهم کــرده بــود و 
ــرای   ــا ش ــوق بســیاري متناســب ب ــان از حق ــه  طبردگ جامع

برخوردار ساخته بود دربـاره لغـو نظـام اربـاب رعیتـی هـم       
ــا   ــوع اروپ ــی ن ــاب رعیت ــا(اوال آن نظــام ارب در »)ســرفه ه

ه کشــاورز وابســته بــه میــان مســلمانان وجــود نداشــته کــ

ــین باشــد  ــد آســیابی مــی  ) اصــطالحاً(زم ــرا شــیوه تولی آن
  ) گویند

ــاً ــان     : ثانی ــه در می ــم ک ــی ه ــاب و رعیت ــوع ارب آن ن
مســـلمانان بـــوده کـــه مراتـــع و آب و محـــل ســـکونت 
کشاورزان را هم در اختیـار اربـاب مـی نهـاد طبـق حـدیث       

المـاء  : النـاس شـرکاء فـی ثـالث    ) (نه مفهـوم (صریح نبوي 
مخالف فقـه اسـالمی اسـت و نمونـه هـایی      ) لکالء و الناروا

در زمــان خلیفــه دوم  الماز اصــالحات ارضــی در صــدر اســ
ــه   در مــورد اراضــی فلســطین کــه در شــوراي مســلمانان ب
تأییــد حضــرت علــی نیــز رســید داریــم، در ضــمن اصــالح 

ــوه «فقهــی  ــوح العن ــر داللــت ارضــی را  » مفت ــه ایــن ام ب
بـا مالکیــت بـر اراضـی تفــاوت     ثالثـاً اربــاب رعیتـی  . دارنـد 

 بـه دارد، هیچ فقیهی نظام ارباب رعیتـی مرسـوم معهـود را    
آنهـا مالکیـت بـر     رسمیت نمـی شناسـد و لـیکن بعضـی از     

اراضی بـرزگ را بـه رسـمیت مـی شناسـند و البتـه از دیـد        
کارشناســی هــم بعضــی کارشناســان قطعــه قطعــه کــردن  

. داننـد  زمینهاي بزرگ را از نظر اقتصـادي بـه صـرفه نمـی    
از بدو پیدایش اسالم تـا کنـون بسـیاري از فقهـاي بـا تقـوا       

ــا فتــواي خــود ملغــی   يو آزاده، بســیار از رســوم غلــط را ب
اگـر نظـام فقهـی قرآنـی و نبـوي تـوأم بـا عقـل         . کرده اند

سلیم و فطـري باشـد و از تجربیـات و آموزشـهاي فقهـاي      
) در شـناخت عـرف و موضـعات   (پیشین و کارشناسـان فـن   

ه نماید اقلی نخواهد بود و بلکـه اکثـري مـی شـود و     استفاد
دانـایی و تحــول   درهمچنـین فهـم دینـی هــم مـی توانـد      

ــه    ــر جامع ــه نظ ــد همچنانکــه ب ــته باش ــأثیر داش ــدگی ت زن
شناسان به ویـژه مـاکس و بـرفهم دینـی پروتسـتانی القـاء       
ــالب      ــدایش انق ــبب پی ــالون س ــوتر و ک ــرف ل ــده از ط ش

ــد   ــرمایه داري گردی ــنعتی و س ــه در   با. ص ــت ک ــد دانس ی
ــدین و      ــاي راش ــد خلف ــی در عه ــیار بزرگ ــوري بس امپراط

ــر   باســیســالطین امــوي و ع ــدگی مــردم ب و عثمــانی، زن
مبناي فقه صورت گرفته است هـر چنـد گـاهی بخصـوص     

اخیـر فقـه از مسـند رهبـري بـه شـیوه دنبالـه         يدر دورانها
ــگ نظــام هــاي موجــود و سیســتم هــاي    ــاد و رن روي افت

خــود گرفــت ایــن بخــش نیــاز بــه  اجتمــاعی عــرف را بــه
بـازنگري دارد و تمـام تالشــی کـه بـراي ســتیز بـا بــدعت      

ــ ــرعیه از    ورتص ــررات ش ــین مق ــتارتمیز ب ــه و خواس گرفت
  . عوائد عرفیه می باشد در این راستا قرار دارند
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اینکـه در قـرآن و سـنت، اصـول اخالقـی بـه        خالصه
وارد » اکثـري  «تمام و کمال و بـه تعبیـر ایشـان بصـورت     

در . ده اند و دین دربـاره آنهـا سـنگ تمـام نهـاده اسـت      ش
فروع اخالقی نیز آنچـه کـه غالـب جوامـع بـدان گرفتارنـد       
یــا نیازمنــد بــه آن، چــه در زمینــه منهیــات و چــه وصــایا  

در سـوره حجـرات یـا وصـایاي      تهبراي نمونه منهیـات سـ  
ــاء،   ــه در ســوره نس ــاهی  (ده گان ــتثناپذیر و گ ــه اس ــر چ اگ

بـاز بـه صـورت اکثـري و در حـد      ) ندتعطیل پذیر هم باشـ 
ــد   ــده ان ــی وارد ش ــون دین ــال در مت ــورد آداب و . کم در م

فـادخلو البیـوت مـن    : ارزش هاي اخالقی متغیر هـم ماننـد  
ــاجینم ) دبــه خانــه هــا از راه در وارد شــوی(ابوابهــا  ــا اذا ن ی

) 12/مجادلــه (الرســول فقــدموابین یــدي نجــواکم صــدقه 
راز گوییـد، پـیش از نجوایتـان     چون خواهید که بـا پیـامبر  (

ــد  ــدیم داری ــدقه اي تق ــول و ضــوابط و در  ) ص ــق اص طب
راستاي ارزش هـاي اخالقـی بـاالتر و اهـداف متعـالی تـر       

دیـن مـی گویـد بـراي     . تغییرات در آنها صورت مـی گیـرد  
ــا ــتکبرین    رزهمب ــتکباري مس ــانی و اس ــال ضــد انس باخص

گـام  پاچه شلوارها را کوتـاه کنیـد و صـداي خـود را بـه هن     
ــدن ازار    ــد ش ــر بلن ــی اگ ــد ول ــتن، آرام نمایی  –ســخن گف

پارچه شلوار و بلند کـردن صـدا حالـت اسـتکباري و غـرور      
ولــی . برانگیــزي و نخــوت آفرینــی نداشــت، مــانعی نــدارد

اسـت هرگـز از اخـالق     اسـتکبار هدف اصلی که مبارزه بـا  
  . ایمانی زدودنی نیست

ع دکتـر سـروش بـه موضـ    : »جهان بینـی «راجع به  اما
جهان بینی و اعتقـادات مـی پـردازد و در ایـن زمینـه هـم       

سخن بنده ایـن اسـت کـه در ایـن مـوارد هـم       «: گویدمی
سـپس بـه ذکـر مثـال     . »دین حداقلی عمـل کـرده اسـت    

طبـق قـرآن همـه    «: پردازد و بـه آنجـا مـی رسـد کـه     می
پنهـان نیسـت ولـی     نـد معتقدیم که هیچ چیز از علـم خداو 

ـ  ن عـالم نمـی تـوانیم رأي مختـار     از نحو علم خداوند به ای
و بـراي  » و لزوماً نظـر ارتودکسـی دیـن را بدسـت آوریـم     

مثــال نظریــه مالصــدرا را شــاهد آورده اســت کــه بعــد از  
. نقــل هفــت قــول، خــودش هــم قــولی را برگزیــده اســت

شـود بیشـتر   معلـوم مـی  «: گویـد دکتر سروش در ادامه می
. »اسـت اکتشافات به عقـال و فالسـفه و انهـاده شـده      نای

-پـردازیم و فعـالً بـی   به این موضوع در سـطور آینـده مـی   
  . گذریماشکال از آن می

چـرا ایـن همـه نـزاع و     «: بحث را از سر می گیرد دکتر
بحث در گرفته است؟ آیا غیـر از ایـن اسـت کـه متـون مـا       

  » اند؟پاسخگوي سؤاالت حکیمان و متکلمان نبوده
م کفایـت  اینجا گفتار دکتر سروش بـه تحقیـر و عـد    در

متون دینی منجر می شود، لحن ایـن کـالم بسـیار تفـاوت     
اکتشافات آنهـا بـه عقـال وانهـاده     «: دارد با اینکه گفته شود

شـارع،  «: و یا با آنچـه چنـد سـطر بعـد گفتـه اسـت      » شده
ــی  ــه مصــلحت نم ــدهبســط وتفصــیل را ب ــن دو » دی در ای

صورت هـر چنـد نتیجـه یکـی باشـد و بـه جهـان بینـی و         
اقلی برسیم ولـی مبنـاي ایـن دو قـول بـا هـم       اعتقادات حد

قول اخیر هـر چنـد درسـت نباشـد ولـی      . تفاوت بسیار دارد
ــون مــا پاســخگوي «: مؤدبانــه اســت امــا گفــتن اینکــه  مت

بـه ذهـن ایهـام    » انـد سؤاالت حکیمـان و متکلمـان نبـوده   
ـ       منبعـی نـا   امی کند که بایـد نقصـی در آن متـون باشـد، ی

کـرده و در خـور فهـم عـوام     آشنا به علـوم آنهـا را تـدوین    
می باشند و مثالً قرار بـوده کـه پاسـخگوي سـؤاالت باشـد      

نتیجه منفی دیگـري کـه بـر ایـن گونـه حکـم       . ولی نیست
کردن ها مـی رود آنسـت کـه بـه حکـیم و مـتکلم جـرأت        
می بخشد به ناگفتـه هـا و منطقـه الفـراغ هـاي عقیـدتی و       

چـه هـم   هاي اجتهادي اکتفـا نکننـد بلکـه در آن    ريریزه کا
دین بیان کرده ولو حداقلی باشـد دسـت تصـرف و تطـاول     

دکتــر . بگشــایند و بــه تأویــل مــاال یرضــی قائــل بگراینــد 
سروش براي حفـظ حیثیـت و احتـرام متکلمـان نقـص رادر      
: دین روا و از حرمت شـارع مـی کاهـد، در صـورتی کـه یـا      

بـوده انـد کـه آنقـدر      متکلمـان در حالی که این حکیمـان و  
ولیده انـد و غوطـه خـورده انـد و بـدون هـیچ       در بحث ها ل

فایــده اي و تنهــا بــراي افاضــه معلومــات و ارضــاي حــس 
کنجکاوي، صفحات کتابهـا را سـیاه نمـوده انـد تـا بـدانجا       
که موجبات انتقـاد مؤمنـان غیـر تمنـد و مجاهـد و مصـلح       

فـراهم سـاخته    داجتماعی و سیاسی و واقعگرایـان را از خـو  
سـائلی اساسـی جامعـه اسـالمی     اند و بجاي پـرداختن بـه م  

و تقــویم انحرافــات امــت و دفــاع از کیــان دیــن و دمیــدن 
روح ایمان و جهـاد و امـر بـه معـروف، بـه مسـائل حاشـیه        

فرمــایش . اي و گــاهی حــل ناشــدنی اهتمــام ورزیــده انــد 
ــار ع ــاره قــدر کــه فرمــود گهرب طریــقٌ «: لــی مرتضــی درب
 ال تســلکوه، بحــرٌ عمیــقٌ ال تلجــوه، ســرّاهللا     المظلــم 
راهـی تاریـک و باریـک و خطرنـاك اسـت در آن      ) تتکلفوه
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ـن، در آن غوطـه       . قدم نزنید دریـایی اسـت عمیـق و بـی ب
رازي خدائی اسـت، خـود را در آن خسـته نسـازید     . نخورید

ــدازه آویــزة . و در صــدد افشــاي آن نباشــید ــا تــا چــه ان آی
  شده است؟  ماگوش حکما، و متکلمان 

ــر ــوزانه را   اگ ــایح دلس ــن نص ــاي   ای ــیت ه از شخص
بــزرگ صــدر اســالم مــی شــنیدند و بــه کــار مــی بســتند 
ــیم و     ــاي عق ــث ه ــن بح ــار ای ــالم دچ ــالم اس ــروزه ع ام

همــین داســتان را در . مشــکالت خــود ســاخته نمــی شــد
موضوع کالم بـاري بنگریـد، آیـا اگـر مـؤمنی معتقـد شـد        

 ینکه خداونـد بـا پیـامبران سـخن گفتـه اسـت و بـر همـ        
نـی درون و بیــرون و روح و  اسـاس و دیگـر محکمــات قرآ  

زندگی خـود را پـاك سـاخت و بـه دنبـال مسـایل حاشـیه        
  اي نرفت، او حکیم نیست؟ 

ــه ــیتی     بلک ــر شخص ــت، آري اگ ــیم اس ــق او حک بح
داراي تعهــد و علــم و ذوق بعــد از توفیــق در تحکــیم     

از توحید خالقیـت و عبـادت گرفتـه تـا     (اصول اساسی دین 
و نبــوت و ســایر  امــتیدیگــر اســماء و صــفات الهــی، و ق

ــدگی خــود و دیگــران، از  ) محکــات دینــی در ضــمیر و زن
ــرد و    ــتنباط ک ــالبی اس ــی مط ــارات قرآن ــهاش ــم  همیش ه

مراجعــه مســتمر و پرسشــگرانه بــه متــون دینــی داشــت و 
حتی با اعانـت از عقـل خـود و بـه مـدد وحـی مطـالبی را        

ایـن چـه   ) صـدرا یـا هـر کـس دیگـري      مـال (کشف کـرد  
جـد و میراثـی علمـی اسـت و     بسـیار خـوب اسـت زیـرا مو    

زمانی به درد مخاطبهاي خـود مـی خـورد و خـالء فکـري      
ـ . و فرهنگی را پر می کنـد  مسـئله آن اسـت کـه اگـر      یول

ــفه   ــب فالس ــریت، آن مطل ــی (بش ــا اختراع ــادي ی ) اجته
رانداشته باشد نهایت آنست کـه چیـزي از علـوم فضـلی و     
معـارف تجملــی و زینتــی را از دســت داده امــا اگــر آمــوزه  
هاي روشن و قـاطع انبیـاء را مـؤخر فضـیلت آفـرین از آن      

 فتراوش می نماید مقدم نداشـته باشـد محکمـات و معـار    
ضروري را که قـوام انسـانیت او بدانهاسـت از دسـت مـی      
دهد و القل از نظـر دینـداران بـه درکـات حیـوانی سـقوط       
خواهد کـرد و از انسـانیت و راه مسـتقیم وي چیـزي بـاقی      

در فقه و اخـالق و سیاسـت و اقتصـاد هـم     البته . نمی ماند
  . به همین ترتیب است

ــد  در ــت  6بن ــته اس ــه نوش ــاریخ  «: از مقال ــول ت در ط
دیــن، بــر مجموعــه معــارف دینــی مســتمراً افــزوده شــده 

ــن و تحــت   » اســت  ــتن دی ــه از بطــن و م ــارفی ک آن مع
هدایتهاي کتـاب و سـنت روئیـده و بالیـده و رنـگ و بـوي       

ه بـه معـارف دینـی هسـتند و     دینی دارنـد، شایسـته تسـمی   
و عالمـان دیـن یـا     اننیز آنچه ناشی از خلـق و وضـع پیـرو   

ــر     ــتنباط ه ــتخراج و اس ــف و اس ــل کش ــی حاص ــور کل بط
انسانی باشند چنانچه مخالف بـا مبـانی دیـن نباشـند بـراي      
ــی دیگــر اطــالق    ــذیرش هســتند ول ــل پ ــدین قاب یــک مت
ــاً     ــه لزوم ــه نیســت البت ــته موج ــر آن دس ــی ب ــارف دین مع

ف دین نیز نمـی باشـند امـا بطـور کلـی معـارف غیـر        مخال
ــ  ــري هس ــی بش ــذف و   تنددین ــول و ح ــوزه رد و قب و در ح

اضافه قرار می گیرنـد، معرفـت دینـی اصـیل آن اسـت کـه       
در ضــمن مــؤخر و گــوهر دینــی مقــدم متعــدد و قالبهــاي  

 2×  3نوین بیافریند بـه ماننـد تبـدیل یـک قطعـه عکـس       
ــر   ــه عکــس بزرگت ــه قطع ــه در  6× 9ب ــترش ک ــین گس ع

ـ (خصوصیات قطعه کوچک را به تمـام و کمـال داراسـت      اب
ــون    ــانی چ ــی ج ــزار ب ــا اب ــاوت مســائل انســانی ب درك تف

مــا نمــی تــوانیم بــر هــر آنچــه در طــی قــرون و  ) عکــس
اعصار به اسم دین پدید آمـده نـام معـارف دینـی بگـذاریم      
به همان ترتیـب کـه دکتـر سـروش در مقالـه آورده اسـت       

هســتند کــه از طــرف مســلمین اتفــاق بســیاري از مســائل 
ــائل    ــیاري از مس ــت و در بس ــه اس ــرار گرفت ــر آن ق ــام ب ع
موسوم به معارف دینی اتفاق عـام بـر ابطـال و حـذف آنهـا      

قـول بـه    –قرار گرفته اسـت ماننـد تفسـیر بـاطنی از دیـن      
تفسـیرهاي غلـیظ فلسـفی از دیـن اقـوال       –اباحه محرمات 

ــمه  ــه    –مجس ــویه و اخباری ــوال حش ــ –اق ــه اق وال جبری
اقـوال وحــدت   –اقـوال تحریـف انگـاري قـرآن      –خـالص  

  ... و جوديو
سروش براي آنکه نشـان دهـد کـه معـارف دینـی       دکتر

عالوه بر اینکه پیوسـته گسـترش یافتـه اسـت موضـوعاتی      
بـه وسـیله جعـل وضـع  در خـود جـاي مـی        : را هم بـا یـا  

« : اشــاره کــرده اســت کــه» عشــق «دهنـد بــه اصــطالح  
ن در اختیار داریـم بسـی فـراخ تـر و فربـه تـر       آنچه ما اکنو

ــی آنهاســ   ــمون دین ــورت و مض ــی  »  تاز ص ــه م در ادام
عارفان، ایـن مفهـوم را بسـط داده انـد و بسـیاري      « : گوید

ــی     ــارف دین ــه مع ــر مجموع ــان را ب ــا یخودش ــه ه از تجرب
این نمونـه هرگـز باعـث نمـی شـود مـا سـپر        . »افزوده اند 

تجـارب و افـزوده هـاي     تسلیم بیندازیم و مقهور و مبهـوت 
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ــریم  ــرار بگی ــف ق ــه هــاي مختل ــان و نحل ــرا اوالً. بزرگ  زی
ــه   ــز کلم ــق «هرگ ــوان  » عش ــی آن بعن ــاي حقیق در معن

کلمه اي با کارکرد مثبت در کتـاب و سـنت سـندي نـدارد     
و مــا نمــی تــوانیم ورود کلمــه عشــق بــا آن آب و تــاب و 
ــذیریم    ــانی را در بســت بپ ــات عرف ــاز در ادبی ــمه و ن کرش

که گفتـه شـد مـا بایـد در موضـع نقـد و اسـتفار قـرار         چنان
بگیریم اگر چنانچـه عشـق بـه معنـاي حـب شـدید باشـد        
قابل قبـول اسـت ولـی هـر گونـه تفسـیري از عشـق کـه         
رابطه خالق و مخلـوقی و عابـد و معبـودي را بهـم بزنـد و      
ــرار   ــدگرایی ق ــریعتمداري و عم ــدي و ش ــل خردمن در مقاب

و رهبـران دینـی در ایـن    بگیرد مـردود اسـت و پیشـوایان    
 تیزمینه هم مقتـداي پیـروان هسـتند و اگـر تعبیـرات مسـ      

ــا     ــت تنه ــده اس ــینده نش ــان ش ــیدایی از آن ــق و ش و عش
بخاطر وضعیت رهبري نیست بلکـه ایـن هـم هسـت کـه      
ظرفیـت آنــان بـراي دریافــت واردات قلبـی و جلــوه هــاي    
غیبی بیشـتر بـوده اسـت و آنـان را بـه سـطح و خـروج از        

ــره شــرع و عقــل نکشــانیده اســت گرچــه دکتــر خــود   دائ
نکـات زیـره بـه     یـن فارس این میدان هستند و یـادآوري ا 

کرمان بردن است ولـی بـه نظـر مـی رسـد مـراد شـمس        
نسـبت بـه شــطح   » در متابعـت نبــودن  « تبریـزي هـم از   

ــت  ــوده اس ــین ب ــان هم ــطح  . گوی ــلمان از ش ــان مس عارف
خـامی  گویی بسیار نهی کرده انـد و ایـن حـاالت را نشـانه     

  . و ابتداي کار می دانند
ــامبر و   اگــر ــارت آیــه مــورد اشــاره بــه پی دکتــر در عب

شاعري دقت بفرمایند سـخن ایـن نیسـت کـه پیـامبر بـه       
ــاریخی   ــدودیت ت ــاطر مح ــاعی  –خ ــعر  –اجتم ــانی ش زب

نمــی گفتنــد بلکــه آیــه مــی فرمایــد کــه مــا بــه او شــعر  
نیاموخته ایم یعنی پیـامبر اصـالً شـعر نمـی دانسـته اسـت       

اسـت چنانکـه    پیغمبـري ... و این بیشتر مناسـب بـا شـأن   (
و ایـن هـم مـؤخر مقـدم چنانکـه      ) کتابت هم نداشته است

ــرده   ــاره ک ــه آن اش ــر ب ــی از  ) دکت ــالمت وح ــاطر س بخ
و لـو پیـامبر هـم    (اختالط با هر گونه فکر و خیـال بشـري   

است و هـر مظنـه منشـاء غیـر خـدایی داشـتن را از       ) باشد
د و حجـت را در ایـن زمینـه    ساحت وحـی نبـوي دور سـاز   

  . کامل سازد ربر بش
ــدمالمتیگــري کــه دکتــر فرمــوده امــا ایــن هــم « : ان

هرگــز بــه » کشــف پــاره اي عارفــان و صــوفیان مــا بــود 

ــان و صــوفیان   ــین عارف ــلوك در ب ــوان روش س رواج » عن
  . نیافته و مورد تأیید قرار نگرفته است

ــرق     در ــر ف ــد از ذک ــویري بع ــوب هج ــف المحج کش
ه صوفیه دو دسته را مردود مـی شـمارد کـه یکـی از     مختلف

از نظـر  : آنها مالمیه اند هم چنانکه غزالی هـم گفتـه اسـت   
فقهی خالی از اشکال نیسـت ولـی نهایـت آن اسـت کـه او      
صـاحبدالن را معـذور مــی دارد کـه خودشــان ایـن خطــا را     
تــدارك مــی کننــد پــس ایــن روش در نظــر غزالــی خطــا  

ــر (رد و چنــین کســانی اســت و بــر آن صــحه نمــی گــذا  ب
ــر ســروش  همــواره در جامعــه ) خــالف نتیجــه گیــري دکت

مسلمین و در بین عارفان نیـز مـورد مالمـت هسـتند البتـه      
آنان اگر صـادق باشـند از ایـن مالمـت هـم نمـی رنجنـد،        
پــس هرگــز مــال متیگــري در زمــره معــارف دینــی نیســت 

در عـوض  ... در مقابـل ایـن روش  : یـا (بلکه عارفان بجـاي  
ــان در اثنــاي ســلوك از روشــهاي  ایــن  روش ناپســند عارف

ــرعی   ــالم و ش ــون(س ــز از  : چ ــایی و پرهی دوري از خودنم
ــی     ــن و مخف ــات در عل ــه واجب ــا ب ــکار و اکتف ریاضــت آش
ــاخلق و      ــر ب ــر و نش ــلوك و حش ــتحبات و س ــردن مس ک

علمـی   وتحمل آزارهـاي آنـان و پرهیـز از نمـود اجتمـاعی      
ـ  . استفاده می کرده اند...) و اریخ دیـن نشـان داده   واقعیـت ت

است که رهنمود دین در این عرصه نیـز بـه تمـام و کمـال     
علمنــا مضــبوط « : اســت و ســخن جنیــد کــه گفتــه اســت

دانش عرفـانی مـا در چهـارچوب کتـاب     (» بالکتاب و السنه
ــرار دارد ــنت ق ــیخ  ) و س ــاووس العرفاش ــرار ط ــراف و اق اعت

الطایفۀ ایشان است بـه تمامیـت مایـه هـاي عرفـانی دیـن       
ــاریخ  آ ري شــعار صــوفیۀ پیشــین اتبــاع بــوده نــه ابتــداع، ت

نشــان داده اســت کــه غالــب ایــن کشــف و وضــعها       
بخصوص در زمینه عقاید و اخـالق اگـر کـه از سـر هـوس      
هم نباشد و واضعین آنها در دین نیـز داشـته انـد ولـی آخـر      

نـامتوازن معـارف    شـد االمرسبب پـاره پـاره شـدن دیـن و ر    
 . شوددینی شده است و می
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  سنت نبوي
  وبهوبهــتت

  

یا ایها الناس، توبوا الی « rاهللا قال رسول
اهللا، فواهللا انّی لََاَتُوب الَیه فی الیومِ أکثَر من 

رَّهبعین ممتفق علیه» س  
  

  :ثيشرح حد
  

بـا تــدبر در آیـات قــرآن و احادیـث حضــرت محمــد    
چنـین آثـار سـلف صـالح و     صلی اهللا علیـه وسـلم و هـم   

یـابیم کـه کمـال انسـان و رسـیدن      مـی بزرگان دین، در 
او به منزلگـاه سـعادت و رسـتگاري، تنهـا بـا ایمـان بـه        

و در . اهللا و به تبـع آن انجـام عمـل صـالح میسـر اسـت      
ــران و     ــز خسـ ــرانجام جـ ــن سـ ــر از ایـ ــیري غیـ مسـ

-سرشکسـتگی در دنیـا و آخــرت در انتظـار انسـان نمــی    
  :فرمایدکمااینکه خداوند سبحان می. باشد

 ρu#$9øèyÇó�∪⊇∩Î )Îβ¨  #$}MΣ¡|≈z 9s∀Å’ zä£ô� ∪⊄∩A )Îω�  #$!©%Ït u#ΒtΖãθ#( 
ρuãtϑÏ=èθ#( #$9Á¢≈=Îsy≈MÏ ρu?sθu#¹|θö#( /Î$$9øsy,dÈ ρu?sθu#¹|θö#( /Î$$9Á¢9ö�Î ∪⊂∩ 〈  

ــه ــان  : ترجم ــه زم ــوگند ب ــدگی  (س ــرمایه زن ــه س ک
انســان و فرصــت تــالش او بــراي نیــل بــه ســعادت دو  

ــت  ــان اس ــه زی ) جه ــانها هم ــتند انس ــد هس ــر . انمن مگ
دهنــد کسـانیکه ایمــان آورده و عمــل صـالح انجــام مــی  

ــرده و    ــفارش ک ــق س ــه ح ــه تمســک ب ــدیگر را ب و هم
  .کنندهمدیگر را به شکیبایی توصیه می

امــا مــؤمن در مســیر عبودیــت بــا مــوانعی دشــوار از 
ــاره و شــیطان    ــه خواســته هــا و وســاوس نفــس ام جمل

آن انسـان را  نفـس امـاره بـه تعبیـر قـر     . روبرو می شـود 
. دهـد به سوي ارتکـاب عمـل سـوء و زشـت سـوق مـی      

»ـــوء الس ه بِ ــار ـ اَم نفـــس ... «: ترجمـــه» ...انَّ الـــنَّفس لَ
بـه بـدیها   ) گرایـد و مردمـان را  سرکش به شـهوات مـی  (

چنـین شـیطان نیـز کـه     هـم » ...خوانـد ها مـی و نابکاري
امـان  دشمن قسـم خـورده انسـان اسـت، بـا تـالش بـی       

در پـی گمراهــی و منحـرف ســاختن انســان    خـود، دائــم 
  . از راه خداوند است

 tΑ$s% y7Ï? ¨“ÏèÎ6sù öΝ ßγ̈ΖtƒÈθ øî_{ t∩∇⊄∪ ÏèuΗ ødr&  �ωÎ) x8yŠ$t7 Ïã ãΝßγ÷Ψ ÏΒ 

šÅÁn= ø⇐ßϑø9$# ∩∇⊂∪ 〈   

ــالی گفــت : ترجمــه ــه اهللا تع ــه : شــیطان خطــاب ب ب
ــراه      ــان را گم ــۀ آن ــه هم ــوگند ک ــت س ــزت و عظمت ع

کـه  (مخلـص تـو از ایشـان را     مگـر بنـدگان  . خواهم کرد
ام در ایشـان  بر آنان سـلطه و قـدرتی نداشـته و وسوسـه    

و لــذا مــؤمن در طــول زنــدگی دینــی خــود ) گیــردنمــی
هــاي نفــس ممکــن اســت بــه دفعــات مغلــوب خواســته

هــاي شــیطان شــده و مرتکــب گنــاه و امــاره و وسوســه
ــرم     ــول مک ــتور اهللا و رس ــالف دس ــود و خ ــیت ش معص

ــد  ــل نمای ــه ا. وي عم ــه   ب ــان ب ــد من ــل خداون ــن دلی ی
ــی   ــارت م ــده و بش ــؤمنین وع ــورت  م ــه در ص ــد ک ده

ارتکــاب گنــاه و ســرپیچی از فرمــان خداونــد، بــه دور از 
ــرده و     ــوع ک ــد رج ــوي خداون ــه س ــأس، ب ــدي و ی نومی

  .مغفرت وي را طلب نمایند
 ö≅è% y“ ÏŠ$t7 Ïè≈tƒ tÏ%©!$# (#θ èùu�ó  r& #’ n?tã öΝÎγÅ¡àÿΡ r& Ÿω (#θ äÜ uΖø)s? ÏΒ ÏπuΗ÷q §‘ 

«!$# 4 ¨βÎ) ©!$# ã� Ïÿøótƒ z>θ çΡ —%!$# $ ·è‹ÏΗ sd 4 … çµ̄Ρ Î) uθ èδ â‘θàÿtóø9$# ãΛÏm§�9$# 〈1  
ــه  ــان   («: ترجم ــه مردم ــدا ب ــول خ ــو) از ق اي : بگ

روي اي آنانکــه در ارتکــاب معاصــی زیــاده   ! بنــدگانم
ــرده ــد   ک ــأیوس و ناامی ــدا م ــد، از لطــف و مرحمــت خ ای

چـرا  . آمـرزد مـی نگردید قطعـاً خداونـد همـه گناهـان را     
  »که او بسیار آمرزنده و مهربان است

بــا بررســی بیشــتر آیــات روحــبخش قــرآن، متوجــه  
شویم کـه وسـیله رجـوع و بازگشـت بـه سـوي اهللا و       می

ــت   ــه اس ــی توب ــرك معاص ــه  . ت ــرآن در آی ــوره  31ق س
  : فرمایدمبارکه نور چنین می

 ...(#þθ ç/θ è? uρ ’ n<Î) «!$# $ ·èŠÏΗsd tµ•ƒr& šχθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ÷/ä3 ª=yès9 šχθßsÎ=øÿè? 〈   

ــه ــان... «: ترجم ــدا  ! اي مؤمن ــوي خ ــه س ــی ب همگ
ــد  ــدا   (برگردی ــان خ ــر فرم ــه در براب ــایی ک و از مخالفته

  .»تا رستگار شوید) اید توبه کنیدداشته
  :فرمایدسوره تحریم می 8ي هم چنین در آیه
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 $ pκš‰ r'̄≈tƒ šÏ%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#þθ ç/θ è? ’n< Î) «!$# Zπt/ öθs? %·nθ ÝÁ̄Ρ 4 |¤tã öΝä3 š/u‘ 

βr& t�Ïeÿs3 ãƒ öΝä3Ψtã öΝä3Ï?$ t↔Íh‹ y™ öΝà6n=Åzô‰ãƒ uρ ;M≈̈Ζ y_ “Ì� øgrB  ÏΒ $ yγÏF øt rB 

ã�≈yγ÷Ρ F{$#... 〈  

ــد ! اي مؤمنــان«: ترجمــه بــه درگــاه خداونــد برگردی
ــانه  ــه خالصـ ــان   و توبـ ــاید پروردگارتـ ــد، شـ اي بکنیـ

باغهـاي   گناهانتان را محو نمایـد و بزدایـد و شـما را بـه    
ــر   ــد کــه از زی ــان(بهشــتی داخــل گردان ) کاخهــا و درخت

  »...آن رودبارها روان است
شـود  حال بـا توجـه بـه آنچـه گذشـت، روشـن مـی       

که تعریف توبه بـه اختصـار عبارتسـت از تـرك گناهـان      
و معاصی و طلـب بخشـش از درگـاه خداونـد بـه جهـت       

  .عفو بندة گناهکار
مــورد  علمــاي بــزرگ اســالمی شــرایط توبــه را ســه

  :اندذکر کرده
ــاه   -1 ــاب گن ــیمانی از ارتک از شــرایط : پش

اصــلی توبــه، پشــیمانی و نــدامت عبــد از گنــاهی اســت 
ــدون ایــن پشــمیانی و   کــه مرتکــب آن شــده اســت و ب
ــورد    ــده و م ــق نش ــه محق ــاه، توب ــاب گن ــدامت از ارتک ن

  .گیردقبول خداوند قرار نمی
: تــرك گنــاه و دســت بــر داشــتن از آن -2

ــر ــر ش ــاه اســت از دیگ ــیدن از گن ــه دســت کش . ایط توب
ــه محــال    ــانی معصــیت و توب ــی و همزم ــه همراه چراک

ــی ــاب  . باشــدم ــؤمن پــس از ارتک ــه م ــدیهی اســت ک ب
باشـد، بـا   عملی که خالف رضـاي خـدا و رسـول او مـی    

ذکـر و یـادآوري خداونـد و محاســبه قیامـت، فـوراً فعــل      
حــرام را تــرك نمــوده و از اصــرار بــر انجــام گنــاه       

 135چـرا کـه خـداي منـان در آیـۀ      . ی کنـد خودداري مـ 
     ســوره آل عمــران بــر ایــن نکتــه تأکیــد نمــوده و       

  :فرمایدمی
 šÏ%©!$#uρ #sŒ Î) (#θ è=yè sù ºπt± Ås≈sù ÷ρr& (#þθ ßϑn=sß öΝæη|¡ àÿΡr& (#ρã� x.sŒ ©!$# 

(#ρã� xÿøótGó™$$ sù öΝ ÎγÎ/θçΡ ä‹Ï9 tΒ uρ ã�Ïÿøótƒ šUθçΡ—%!$# �ωÎ) ª!$# öΝs9uρ (#ρ•�ÅÇãƒ 

4’n? tã $ tΒ (#θ è=yèsù öΝèδ uρ šχθßϑn= ôètƒ 〈  

ــا انجــام  : ترجمــه و کســانیکه دچــار گنــاه شــدند و ب
ــد، بــه یــاد خــدا مــی  افتنــد و گنــاه بــر خــود ظلــم کردن

شـوند و بـه جـز خـدا     آمرزش گناهانشان را خواسـتار مـی  

کیست کـه گناهـان را بیـامرزد؟ و بـا علـم و آگـاهی بـر        
ــد، پاآن گنــاهی کــه مرتکــب شــده فشــاري ننمــوده و ان

  .کنندآن را تکرار نمی
جدي بـر عـدم ارتکـاب     عزم و تصمیم -3

ــاه  ــدد گن ــاه،   : مج ــاب گن ــس از ارتک ــؤمن پ ــرد م ف
ــوده و     ــتغفار نم ــد اس ــاه خداون ــه درگ ــله از آن ب بالفاص

گیـرد کـه   نمایـد و تصـمیم قطعـی مـی    طلب آمرزش می
چنانچـه در  . دیگر بار، بـه ارتکـاب آن گنـاه دسـت نیـازد     

الذکر بیــان شــد، از شـروط توبــه عــدم اصــرار  آیـۀ صــدر 
  .باشدبر ادامۀ گناه می

کــه مــؤمن . در خصــوص توبــه بایــد یــادآوري نمــود
باید به هنگـام توبـه  بـه ایـن نکتـه توجـه داشـته باشـد         
که در صورت وجـود شـرایط توبـه، خداونـد غفـار، توبـه       

ــی ــه   او را م ــان ب ــا اطمین ــابراین الزم نیســت ب ــذیرد بن پ
ــ ــذیرش توب ــد،  ایــن پ ــاه او طلــب اســتغفار نمای ه، از درگ
  ي غافر خود را سوره 3ي چراکه خداوند در آیه

 Ì� Ïù%yñ É=/Ρ¤‹9$# È≅Î/$ s%uρ É>öθ −G9$# Ï‰ƒÏ‰x© É>$ s)Ïèø9$# “ÏŒ ÉΑöθ ©Ü9$# ( Iω tµ≈s9Î) 

�ωÎ) uθ èδ ( Ïµø‹ s9Î) ç��ÅÁyϑ ø9$# ∩⊂∪ 〈   

ــی    ــه معرف ــده توب ــاه و پذیرن ــده گن ــی آمرزن ــه معن ب
ســوره مبارکــه شــوري  25چنــین در آیـه  هــمنمایــد مـی 

  : فرمایدچنین می
 uθèδ uρ “ Ï%©!$# ã≅t7ø)tƒ sπt/öθ−G9$# ô tã Íν ÏŠ$t7 Ïã (#θ àÿ÷ètƒuρ Çtã ÏN$ t↔Íh‹¡¡9$# 

ãΝn= ÷ètƒuρ $tΒ šχθè= yèøÿs? 〈   

تنها خداونـد اسـت کـه توبـه را از بنـدگانش      : ترجمه
ــی ــی م ــان را م ــذیرد و گناه ــام پ ــد و آنچــه را انج  بخش
دانــد پیــامبر گرامــی اســالم در حــدیثی  دهیــد، مــیمــی

عـن عبـداهللا بـن مسـعود عـن      «: فرمایـد دیگر چنین می
هللا افــرح بتوبــه عبــده مــن رجــل نــزل  : قــال rالنبــی 

منزال و به مهلکـه و معـه راحلـه علیهـا طعامـه و شـرابه       
فوضع رأسه، فنـام نومـه، فاسـتیفظ، وقـد ذهـب راحلتـه       

ــر والعطــش   ــه الح ــتد علی ــی اش ــال حت ــاءاهللا، ق ، او ماش
فرجـع، فنـام نومـه، ثـم رفـع رأسـه،       . ارجـع الـی مکـانی   
عبــداهللا بــن مســعود . متفــق علیــه» فــاذاً راحلتــه عنــده

ــد ــر : گوی ــود) ص(پیغمب ــردن  «: فرم ــه ک ــد از توب خداون
عبــدش خوشــحالتر از کســی اســت کــه وارد جــاي      
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تمـام آذوقـه و آب و غـذایش را بـر     . شـود خطرناکی مـی 
ــرار د  ــترش ق ــین  پشــت ش ــر زم ــرش را ب ــت، س اده اس

شـود،  گذارد تا کمی بخوابـد، امـا همینکـه بیـدار مـی     می
گـردد  بـه دنبـالش مـی   . بیند که شـترش رفتـه اسـت   می

هـا بـر   تا اینکه شـدت گرمـا و تشـنگی و سـایر نـاراحتی     
بهتــر ) فایــده اســتبــی: (گویــدکنــد و مــیاو غلبــه مــی

-آنگـاه بــر مــی . اسـت بــه همــان مکـان اولــی برگــردم  
کنـد،  خوابـد، سـپس سـرش را بلنـد مـی     ، کمی میگردد
  .»بیند شترش نزد او ایستاده استمی

ــت دارد   ــاه را دوسـ ــده از گنـ ــه کننـ ــد توبـ . خداونـ
  : فرمایدسوره بقره می 222چنانچه در آیه 

 ¨βÎ) ©!$# �= Ïtä† tÎ/≡§θ −G9$# �=Ït ä†uρ šÌ�ÎdγsÜ tF ßϑø9$# 〈  

  .دکنندگان و پاکان را دوست دارخداوند توبه
صد البته باید گفـت کـه خداونـد تنهـا توبـه کسـانی       

پــذیرد کــه از روي جهــل و نــادانی مرتکــب گنــاه را مــی
ــه هــم. شــوندمــی ســوره نســاء  17چنانکــه قــرآن در آی
  : فرمایدمی

 $ yϑ̄Ρ Î) èπt/öθ −G9$# ’n? tã «!$# šÏ%©# Ï9 tβθè= yϑ÷ètƒ uþθ�¡9$# 7's#≈yγpg ¿2 ¢Ο èO 

šχθç/θ çGtƒ ÏΒ 5=ƒÌ� s% y7Í× ¯≈s9'ρé'sù Ü>θçG tƒ ª!$# öΝ Íκö� n=tã 3 šχ%x.uρ ª!$# 

$ ¸ϑŠÎ= tã $ \ΚŠÅ6ym 〈  

ــه ــی: ترجم ــانی را   ب ــه کس ــا توب ــد تنه ــان خداون گم
و غلبــه شـهوت و نفــس  (پـذیرد کــه از روي نـادانی   مـی 
ســپس هرچــه . یابنــدبــه کــار زشــت دســت مــی) امــاره

ــر  ــاه (زودت ــاب گن ــس از ارتک ــه ســوي ) و بالفاصــله پ ب
     و از کــردة خــود پشــمان    (گردنــد خداونــد بــر مــی  

. پـذیرد خداونـد توبـه و بازگشـت آنـان را مـی     ) شـوند می
 از مصــالح بنــدگان و صــدق نیــت    (و خداونــد آگــاه  

و از روي حکمـت  (حکـیم اسـت   ) کننـدگان اسـت و  توبه
ــته     ــاز گذاش ــدگان ب ــه کنن ــر روي توب ــه را ب ــاه توب درگ

نـه  و لـذا توبـه از کسـانیکه پـس از ارتکـاب گنـاه       ) است
ــی   ــه نم ــا توب ــیت و    تنه ــۀ معص ــر ادام ــه ب ــد، بلک کنن

ورزنـد،  نافرمانی پروردگـار تـا هنگـام مـرگ، اصـرار مـی      
سـوره نسـاء چنـین     18قـرآن در آیـه   . شـود پذیرفته نمی

  :فرمایدمی

 ÏM|¡øŠ s9uρ èπt/öθ −G9$# šÏ%©# Ï9 tβθ è=yϑ ÷ètƒ ÏN$t↔ÍhŠ ¡¡9$# #̈L ym #sŒ Î) u� |Øym 

ãΝèδ y‰tnr& ÝVöθyϑ ø9$# tΑ$ s% ’ÎoΤ Î) àM ö6è? z≈t↔ø9$# Ÿωuρ tÏ%©!$# šχθè?θßϑtƒ öΝèδuρ 

î‘$ ¤ÿà2 4 y7Í×̄≈s9'ρé& $ tΡô‰tF ôãr& öΝ çλm; $ ¹/#x‹tã $ VϑŠÏ9r& 〈  

توبـه کسـانی پذیرفتـه نیسـت کـه مرتکـب       : ترجمـه 
و بـه دنبـال انجـام آنهـا مبـادرت بـه       (گردند گناهان می
) نـد گردنمایند و بـر کـردة خـود پشـیمان نمـی     توبه نمی

ــی    ــرا م ــان ف ــی از آن ــرگ یک ــه م ــاه ک ــا آنگ ــد و ت     رس
و پشـیمانی خـویش   (کـنم  اینـک توبـه مـی   هم: گویدمی

ــی ــالم م ــم) دارمرا اع ــه  ه ــانی پذیرفت ــه کس ــین توب چن
و جهـان را کافرانـه تـرك    (میرنـد  نیست که بر کفـر مـی  

هم بـراي اینـان و هـم آنـان عـذاب دردنـاکی       ) کنندمی
  .ایمرا مهیا کرده
ــد ا ــه     امی ــی را ب ــه واقع ــق توب ــد توفی ــت خداون س

  .همگان عطا فرماید
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  زندگی صحابه

  

  ))رضرض((بالل بن رباح بالل بن رباح 
مردي که ترس و وحشت را به «

  »گرفتسخره می
  

ــوبکر    ــامی از ابـ ــاه نـ آورده  tهرگـ
: گفـت مـی  tبـن خطـاب    شـد، عمـر  می
ــید و  « ــرورم اســت و س ــید و س ــوبکر س اب

ــرد ــا را آزاد کـ ــرور مـ ــور » سـ ــه منظـ کـ
  .بود» بالل«

پوسـت، نحیـف، الغـر،    سـیاه این مـرد  
ــوه و    ــوي انب ــدقامت، داراي م ضــعیف، بلن

 بنـا بـه توصـیف راویـان     -ورتی باریـک ص
     هرگـــاه کلمــــاتی کــــه او را ســــتایش  

شــنید، ســر خــود را پــایین کردنــد مــیمــی
گرفــــت و در حالیکــــه اشــــک از مـــی 

ــی  ــرازیر م ــمانش س ــی چش ــد م ــتش : گف
مــن مــردي حبشــی هســتم و تــا دیــروز «

  ...!»برده بودم
این مـرد حبشـی کـه تـا دیـروز بـرده       

مـؤذن  » بـالل بـن ربـاح   «بود کیسـت؟ او  
ــده  ــالم و خردکنن ــت، او از  اس ــا اس ي بته

ــتی و     ــدق، راس ــان، ص ــاي ایم ــانه ه نش
ــالم   ــیم اسـ ــزات عظـ درســـتی و از معجـ

  .است
ــروز و طــی    ــه ام ــا ب ــاز اســالم ت از آغ
ــان     ــون انس ــدها میلی ــادي ص ــرون متم ق

ــناخته  ــالل را ش ــن  ب ــامش آش ــا ن ــد و ب ا ان
ــه دو  . هســتند ــدازه ک ــان ان ــه هم ــردم ب م

ــوبکر و    ــی اب ــالم یعن ــزرگ اس ــه ي ب خلیف
شناسـند،  شناسـند او را نیـز مـی   عمر را می

ــالمی از کــودکی     ــر در کشــوري اس و اگ
سؤال کنی که بـالل کیسـت؟ بـا قاطعیـت     
به تـو خواهـد گفـت کـه او مـؤذن پیـامبر       

اي اســت کــه اســالم بــود، او همــان بــرده
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ــدن ــا خوابان ــابش ب ــر ریگهــاي ســوزان و گذاشــتن   ارب ب
ــینه  ــر س ــنگ داغ ب ــیس ــکنجه م ــن اش ش ــا از دی داد ت

بــه » احـد، احـد  «جدیـدش دسـت بـردارد و در پاســخ او    
  .آوردزبان می

اگر به زنـدگی همـین بـالل کـه اسـالم او را چنـین       
ــرده  اي جــاودان کــرده اســت، بنگــریم، قبــل از اســالم ب

بـــود کـــه در قبـــال چنـــد مشـــت خرمـــا، شـــتران و  
ــرا مــی گوســف ــه چ ــابش را ب ــر اســالم ندان ارب ــرد و اگ ب
بود، او محکوم بود تا آخـر عمـر بـرده باشـد و پـس      نمی

هــا شــد و نــامش ار خــاطرهاز مــرگ هــم فرامــوش مــی
  .شدمحو می

اما درسـتی و صـداقت ایمـان و عظمـت دینـی کـه       
به آن ایمـان آورد، در تـاریخ و در میـان بزرگـان اسـالم      

بســیاري از اعیــان،   .ی دادبــه او جایگــاه واال و رفیعــ  
بزرگان و اشـراف کـه داراي جـاه، ثـروت و نفـوذ زیـادي       

بـردة حبشـی،   » بـالل «هم بودند، به انـدازه یـک دهـم    
  .اندعظمت و بزرگی و جاودانگی بدست نیاورده

اي ماننـد بـالل کـه نـه     برنـد، بـرده  مردم گمان مـی 
ــاتی داشــت و  خــانواده ــه قــدرت و امکان ــانی و ن اي آنچن
ــدگی ــت   ازن ــابی اس ــک ارب ش در دســت او نیســت و مل

که او را خریده است امکـان نـدارد از او کـاري سـر زنـد      
ولـی او بـه خـالف تمـام گمانهـا      . و انسانی مطرح گـردد 

و تصــورات، بــه چنــان ایمــانی رســید کــه کمتــر کســی 
  . تواند به آن برسدمی

پوسـت بـود؛ تقـدیر    بالل که مـردي حبشـی و سـیاه   
مــادرش نیــز . اکنان مکــه کــرداو را بـرده ي یکــی از ســ 

هـا زنـدگی   او بـرده بـود و بـه ماننـد بـرده     . کنیز آنها بود
ــه صــورت یکنواخــت مــی . کــردمــی ــامش ب گذشــت، ای

امروز داراي حقی نبود و بـه فـردایش هـم هـیچ امیـدي      
  .نداشت

بـه پیـامبري رسـید، اخبـار      rوقتی حضرت محمـد  
ــم آن را     ــردم ه ــد و م ــه پخــش ش ــداد در مک ــن روی ای

امیـه بـن   «بزرگـان مکـه کـه    . کردنـد م بازگو میبراي ه
نشسـتند از  یکی از آنها بـود، وقتـی دور هـم مـی    » خلف

هـاي امیـه و سـایرین کـه     او از گفتگـو . گفتنـد پیامبر می
با بغـض و کینـه همـراه بـود چیزهـاي زیـادي در مـورد        

گوشــهاي بــالل از میــان . شــنیدپیــامبر و دعــوتش مــی

ــه ــه، ســخنان مغرضــانه و کین ــن  توزان ــه ای صــفاتی را ک
دیـن جدیــد را بـرایش بــه تصــویر مـی کشــاند دریافــت    

ــدمــی ــا حرفهــاي  او احســاس مــی. کردن ــرد کــه اینه ک
شـوند  اش بیـان مـی  اي است کـه در محـیط زنـدگی   تازه

کمـــا اینکـــه گوشـــهایش از خـــالل ســـخنان تنـــد و 
تهدیدآمیزشــان، اعتــراف بــه بزرگــی، عظمــت، صــداقت 

ــت ــیو امان ــد را م ــدیگر   .شــنیدداري محم ــه هم ــا ب آنه
ــی ــدم ــان   : گفتن ــوگیري از ایم ــراي جل ــروز ب ــا ام ــر م اگ

ــان خواهنـــد آورد،      ــه بـــه او ایمـ ــانی کـ آوردن کسـ
مجبــوریم او را دروغگـــو، جـــادوگر و دیوانـــه معرفـــی  

امــا حقیقــت ایــن اســت کــه محمــد حتــی بــراي . کنـیم 
ــوده و      ــادوگر نب ــت، ج ــه اس ــم دروغ نگفت ــار ه ــک ب ی

ــت ــه نیس ــی. دیوان ــه آناو م ــنید ک ــتش ــا از امان داري، ه
وفاي به عهد، مردانگـی، خلـق و خـوي، نزاهـت، پـاکی      

-او مــی. کننــدو برتــري عقــل و خــردش صــحبت مــی
شـنید کـه بـه آرامـی از عـواملی کـه آنهـا را مجبـور بـه          

آنهـا  . زننـد کننـد، حـرف مـی   مبارزه و دشمنی بـا او مـی  
: حمایـت از دیـن پـدران، ثانیـاً    : کردنـد کـه اوالً  ابراز مـی 
دســت دادن مجــد و عظمــت قــریش کــه      تــرس از

موجب شده اسـت شهرشـان بـه صـورت مرکـز عبـادت       
ــره  ــل جزی ــج در ک ــزاري ح ــه  و برگ ــده و ب ــرب در آم الع

-آنها مرکزیـت دینـی داده و ثالثـاً کینـه نسـبت بـه بنـی       
هاشـم کـه از میـان آنهـا پیـامبري مبعـوث شـده اســت،        

  .ما را وادار به دشمنی با او کرده است
بینـد و در اعمـاق وجـود    دا را مـی روزي بالل نور خـ 

کنـد و بـه نـزد رسـول خـدا      پاکش طنین آن را حس مـی 
r ــیمــی ــی. آوردرود و اســالم م ــه طــولی نم کشــد ک

شـده و اربابـان   خبر اسالم آوردنش در همـه جـا پخـش    
ــرت زده مــی  ــر و او از بنــی جمــع حی شــوند آنانکــه تکب

رونـد و  غرور سرمستشـان کـرده بـود بـه فکـر فـرو مـی       
کـه اینـک بـا    » امیـه بـن خلـف   «ن زمینی بـر دل  شیاطی

ــه   ــه ي بزرگــی ب ــدگانش لطم اســالم آوردن یکــی از بن
آنهـــا زده و در معـــرض ننـــگ و عـــار قرارشـــان داده، 

کنـد بـرده حبشـی آنهـا     آیـا کسـی بـاور مـی    . خیمه زدند
-امیـه مـی  ! اسالم آورده و از محمـد پیـروي مـی کنـد؟    

بـا غـروب   خورشید اسـالمِ ایـن بـرده،    . گوید مهم نیست
ــا خورشــید آن   خورشــید امــروز غــروب خواهــد کــرد، ام
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روز، بــا اســالم بــالل غــروب نکــرد، بلکــه روزي رســید 
کــه خورشــید بتهــاي قــریش و حامیــان بــت پرســتی در 

  .قریش به طور کامل غروب کرد
بــالل موضــعی داشــت کــه نــه تنهــا بــراي اســالم  

ــر داشــت ــدان  -شــرافت و بزرگــی در ب گرچــه اســالم ب
ــته ــر شایس ــودت ــل    -ب ــراي ک ــی ب ــرف و بزرگ ــه ش بلک

او در برابــر شــدیدترین . انسـانیت نیــز بـه همــراه داشـت   
تـرین انـواع شــکنجه چنـان ایسـتادگی از خــود     و سـخت 

نشان داد کـه فقـط از مـردان بـزرگ و باعظمـت چنـین       
آیـد گـویی خداونـد او را بـراي مــردم     ایسـتادگی بـر مـی   

ــ   ــیاهی پوســت و بردگ ــد س ــا دریابن ــرار داد ت ــه ق ی نمون
هیچ چیزي از عظمـت روحـی کـه ایمـان را پیـدا کنـد و       
به پروردگار خـود پنـاه بـرد و بـه حقانیـت ایمـان جنـگ        

  .کاهدزند نمی
بــالل بــه معاصــران خــود و تمــام انســانها در تمــام  
زمانها چه آنهـایی کـه بـر دیـن او بودنـد و یـا پیـرو هـر         
دینــی کــه باشــند درس واالیــی داد، او بــه انســانها      

ــه  ــی داد ک ــان    درس ــیادت انس ــواي آن آزادي و س محت
   او عریــان بــر روي ســنگ آتشــین گذاشـــته     . اســت 
شد تا از دینش دسـت بکشـد یـا ایمـان و اعتمـادش      می

ــه   ــا او مقاومــت و ایســتادگی کــرد و ب متزلــزل شــود، ام
پیـامبرص از ایـن بـرده ي حبشـی     .خواستۀ آنها تن نـداد 

 و مستضعف بـراي بشـریت، در فـنِ احتـرامِ بـه انسـان و      
ــر     ــم نظی ــتادي ک ــان اس ــیادت انس ــاع از آزادي و س دف

  .ساخت
ــالل را هنگــام ظهــر کــه صــحرا بــه جهــنم   آنهــا ب

بردنـد و عریـان بـر    شد، بـه آنجـا مـی   اي بدل میکشنده
ــی    ــحرا م ــده ي ص ــه ش ــاي تفت ــد و روي ریگه خوابان

اي سـپس سـنگی بــزرگ کـه در زیـر خورشــید بـه تکــه     
ــینه    ــر س ــده ب ــدل ش ــش ب ــیآت ــتنداش م ــن. گذاش  ای

شـد تـا جائیکـه    شکنجه ي وحشیانه هـر روز تکـرار مـی   
ــکنجه ــی از ش ــی دل برخ ــرایش م ــران ب ــوخت و در گ س

پذیرفتنـد بـه شـرط اینکـه از خدایانشـان ولـو بـا        آخر می
ــریش      ــد و ق ــظ کن ــان را حف ــه غرورش ــه ک ــک کلم ی
نگوینـد در برابــر ایسـتادگی، مقاومــت و پافشـاري بــالل    

را آزاد  شکســت خوردنــد کمــک بخواهــد و آنهــا هــم او 
  .سازند

توانسـت بـدون بــاور   امـا حتـی یـک کلمـه کـه مـی      
قلبی وفقط بـا زبـان آن را بگویـد و بـدون اینکـه ایمـان       
ــالل از     ــرد، ب ــود را بخ ــان خ ــد ج ــت ده ــود را از دس خ

ــرباز زد  ــم س ــه ه ــین کلم ــتن هم ــذیرفت . گف آري، او نپ
ــه  ــه جــاي آن ســرود جاوادن ــان آورد و ب ــه زب اش آن را ب

ــر  . دادرا ســر مــی» احــد احــد« ــگ ب ــر او بان جــالدان ب
از الت و «: کردنــد کــهآوردنــد و از او خــواهش مــیمــی
» احـد احـد  «داد نام ببـر و او بـه آنهـا پاسـخ مـی     » عزي

گـوییم بگـو و او بـا    گفتند آنچـه را کـه مـا مـی    به او می
ــی  ــخ م ــخر پاس ــت آن را ادا   «: دادتمس ــد نیس ــان بل زب

  .»کند
ــ   ــا نزدیکــی غ ــن وضــع ت ــا ای ــر روز ب ــالل ه روب ب

ــردنش      ــر گ ــابی ب ــد از آن طن ــد و بع ــی ش ــکنجه م   ش
ــی ــی مـ ــان مـ ــد و از کودکـ ــتند او را در انداختنـ خواسـ
هاي مکـه بگرداننـد و او هـم فقـط سـرود مقـدش       کوچه

شـد  وقتـی شـب مـی   . »احد احـد «: کردخود را تکرار می
فـردا از خـدایان مـا بـه نیکـی      : کردند کهبا او معامله می

الت و عـزي هسـتند تـا    یاد کـن و بگـو پروردگـار مـن     
تو را رها سازیم، مـا از شـکنجه ي تـو خسـته شـده ایـم       

شـویم، او هـم سـرش    تا جائیکه گـویی مـا شـکنجه مـی    
امیـه بـن   . گفـت مـی » احـد احـد  «داد و بـاز  را تکان می

زنـد و بـا خشـم و کینـه شــدید     خلـف مشـتی بـه او مـی    
ــی  ــر م ــگ ب ــه شــخص  : آوردبان ــیرت چ ــالم بدس اي غ

کـرده اسـت؟ سـوگند بـه الت و      شـومی مـا را اسـیر تـو    
  .ها و اربابان خواهم کردالمثل بردهعزي تو را ضرب

ــه     ــالل را ب ــایش نقــش دلســوزي ب ــه نم کســی ک
ــده ــه را  عه ــد، ســخن ســازش و معامل اش گذاشــته بودن

امیـه بـس کـن سـوگند بـه      : گویـد کنـد و مـی  تکرار می
ــالل شــکنجه نمــی  شــود، او از الت کــه امــروز دیگــر ب

شـود  یز ماسـت، و هرگـز راضـی نمـی    ماست، مادرش کن
ــرزنش و تمســخر    ــورد س ــا را م ــود م ــا اســالم خ ــه ب ک

  .قریش قرار دهد
فرداي آن روز دوبـاره بـالل راکـه صـابر و اسـتوار و      
ثابت است، بـه صـحرا مـی برنـد، و در حالیکـه شـکنجه       

رسـد و بـر آنهـا بانـگ بـر      شد ابوبکر صدیق سر مـی می
ـ آیا مـردي را کـه مـی   «: آورد کهمی د پروردگـار مـن   گوی

ــی ــید؟اهللا اســت م ــد و او  » کش ــوبکر فروختن ــه اب او را ب
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جایگــاه خــود را » بــالل«هـم فــوراً بــالل را آزاد کـرد و   
وقتـی صـدیق بـازوي    . در میان انسانهاي آزاد پیـدا کـرد  

ــه ســوي آزادي مــی  ــود و او را ب ــه ب ــالل را گرفت ــرد، ب ب
ــت ــه او گف ــه ب ــه الت و عــزي  : امی ــر؛ ســوگند ب او را بب

ــر  ــه   اگ ــک اوقی ــط ی ــدنش فق ــراي خری ــاً (ب  213تقریب
ابـوبکر تلخـی   . فـروختم دادي او را بـه تـو مـی   مـی ) گرم

و مرارت و یـأس و ناامیـدي کـه در ایـن کلمـات وجـود       
ــخ     ــه او را پاس ــود ک ــته ب ــرد و شایس ــت را درك ک داش
ندهـد، امـا ایـن کلمـات چـون بـه حیثیـت ایـن انســانی         

سـوگند  : فـت خـورد پاسـخ داد گ  شده بـر مـی  که برادر او 
-بـه خــدا اگــر بـراي فــروختنش صــد اوقیـه طلــب مــی   

  !! دادمکردي حتماً آن را به تو می
ــه و     ــه مدین ــلمانان ب ــامبر و مس ــرت پی ــد از هج بع

ــ   ــاز اذان را مق ــراي نم ــامبر ب ــدن در آن، پی ــتقر ش رر مس
ــار  . فرمــود ــنج ب ــؤذن شــود و روزي پ ــا چــه کســی م ام

ــق      ــل او در اف ــر و تهلی ــد و تکبی ــاز اذان گوی ــراي نم ب
ایـن شـخص کسـی جـز بـالل نبـود       . طنین انـداز شـود  

» احـد احـد  «کسی کـه زیـر شـدیدترین شـکنجه هـا از      
  .گفتن دست بر نداشته بود

ــگ میــان مســلمانان و ســپاه قــریش کــه   آتــش جن
جنـگ  . ور شـد ه بـود، شـعله  براي جنـگ بـه مدینـه آمـد    
بــالل در نخســتین جنــگ . بســیار خــونین و شــدید بــود

جنگـی کـه پیـامبر امـر کـرده بـود       » غـزوه بـدر  «اسالم 
باشــد، در میــان کــارزار بــه ایــن » احــد احــد«شــعارش 

ــی  ــرف م ــرف و آن ط ــتط ــریش  . رف ــزوه ق ــن غ در ای
ــه ي    ــته و هم ــدان گســیل داش ــه می ــود را ب ــزان خ عزی

امیـه بــن  . خــود آمـده بودنـد  اشـراف قـریش بـه قتلگـاه     
ــه     ــه گون ــه ب ــی ک ــان کس ــالل هم ــاب ب ــف ارب اي خل

داد، قصــد داشــت وحشــیانه و مرگبــار او را شــکنجه مــی
  .به این جنگ نرود

ــه » عقبــه بــن ابــی معــیط« وقتــی دانســت کــه امی
رفــت، عقبــه قصــد نــدارد بــه جنــگ بــرود، بــه نــزدش 

ــه ظرفــی را کــه عــود در آن مــی  ســوزانند برداشــت و ب
او امیــه را میــان بزرگــان قــوم نشســته . ه رفــتنــزد امیــ

امیـه  : ظرف را به جلـو امیـه انـداخت و بـه او گفـت     . دید
خود را بـا ایـن خوشـبو کـن، زیـرا تـو از جملـه ي زنـان         

ــگ زد و گفــت. هســتی خــدا روي تــو را : امیــه بــر او بان

ــذا چــاره ــا ســیاه کنــد ل اي جــز رفــتن و همــراه شــدن ب
  . جنگجویان ندید

یط بزرگتـرین مشـوق امیـه بـراي     عقبه بـن ابـی معـ   
شــکنجه ي بــالل و ســایر مســلمانان مستضــعف بــود و 
امروز هـم، خـود امیـه را بـراي رفـتن بـه میـدان جنـگ         

خوانـد و تشـویق   بدر که قتلگاه هـر دو خواهـد بـود مـی    
  .کندمی

ــدان    ــد و می ــاز ش ــروه آغ ــان دو گ ــگ می ــی جن وقت
جنــگ از اشــعار مســلمانان بــه لــرزه درآمــد، دل امیــه از 

اي کــه دیــروز بــرده ي او در زیــر جــا کنــده شــد کلمــه
کـرد، امـروز شـعار    آورد و تکـرار مـی  شکنجه به زبان می

. »احـد احـد  «دین اسالم و کل امـت جدیـد شـده اسـت     
کرد، اسـالم بـا ایـن سـرعت بـه چنـین       آیا کسی باور می

  .رشد و قدرتی برسد
ــور    ــت و تن ــم شــدت یاف ــه ه ــیرها ب ــورد شمش برخ

ــگ گــرم گردیــد در  ــه پایــان خــود  جن ــگ ب حالیکــه جن
ــی ــک م ــف  نزدی ــن خل ــه ب ــد، امی ــن «ش ــدالرحمن ب عب

صــحابی پیــامبر را دیــد و بــه او پنــاه بــرد و بــه » عــوف
ــد  . امیــد نجــات دادن جــانش از او خواســت اســیرش کن

او . عبــدالرحمن پیشــنهاد او را پــذیرفت و پنــاهش داد   
بــراي بــردن امیــه بــه محــل اســرا، مجبــور بــود او را از  

ــگ ــدان جن ــور دهــد می ــالل«در راه . عب ــد و » ب او را دی
رئـیس کفـر یـا او بایـد     » امیـه بـن خلـف   «: فریاد برآورد

زنده بماند یا مـن، و شمشـیرش را بلنـد کـرد تـا سـرش       
ــرده،     ــنگین ک ــر آن را س ــرور و کب ــت غ ــه سالهاس را ک

: عبــدالرحمن بــن عــوف بانــگ بــر آورد کــه. قطــع کنــد
ــت « ــن اس ــیر م ــالل او اس ــر . »ب ــوز دای ــه هن ــگ ک  جن

اســیر چــه معنــایی خواهــد داشــت؟ بــراي او کــه . اســت
ــیش آن را      ــاتی پ ــه لحظ ــلمانان ک ــون مس ــرات خ قط

ــی  ــایی دارد؟  کشــته از شمشــیرش م ــارت معن چکــد، اس
ــرفتن    ــه تمســخر گ ــزي ب ــین چی ــالل چن ــه، از نظــر ب ن

  . عقل و خرد است
-توانـد حمایـت بـرادر دینـی    بالل متوجـه شـد نمـی   

دین جهــت را بشــکند، بــ» عبــدالرحمن بــن عــوف«اش 
ــه   ــد ک ــلمانان را خوان ــد مس ــا صــداي بلن ــار «: ب اي انص

سردار کفـر، امیـه بـن خلـف اینجاسـت، یـا بایـد او        ! خدا
  .»زنده بماند یا من
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ــه و    ــیدند و امیـ ــر رسـ ــلمانان سـ ــی از مسـ گروهـ
پسـرش را احاطـه کردنــد و عبـدالرحمن بــن عـوف هــم     

بــالل نظــري طــوالنی بــه جســد .نتوانســت کــاري کنــد
ربات شمشـیر مسـلمانان بـر زمـین     امیـه کـه در زیـر ضـ    

افتاده بود انـداخت و سـپس در حالیکـه بـا صـداي بلنـد       
گفـت صـحنه را بـه جـا گذاشـت و از آن      می» احد احد«

  .دور شد
 rروزهــا گذشــتند و مکــه فــتح شــد و پیــامبر      

شــکرگویان و اهللا اکبــر گویــان بــه همــراه ده هــزار      
ــه، جــاي   ــه کعب مســلمان وارد مکــه شــدند و مســتقیم ب

ی که قـریش بـه تعـداد روزهـاي سـال در آن بـت       مقدس
از . حـق آمـد و باطـل از بـین رفـت     . گذاشته بودند، رفت

از . امروز دیگـر نـه عـزي وجـود دارد و نـه الت و هبـل      
امروز به بعد، انسان سـرش را در برابـر سـنگ و یـا بـت      

ــایین نمــی ــا خــم نخواهــد شــد پ ــر آنه از . آورد و در براب
هــیچ چیــزي ماننــد او ایـن بــه بعــد انســان خــدایی کــه  

ــادت   نیســت و واحــد و احــد و کبیــر و متعــال اســت عب
  .خواهد کرد
همینکـه  . به همـراه بـالل وارد کعبـه شـد     rپیامبر 

پا به درون آن نهـاد بـا بتـی کـه حضـرت ابـراهیم علیـه        
داد، روبـرو  اسالم در حال استقسـام بـه ازالم نشـان مـی    

خــدا «: پیــامبر ناراحــت و خشــمگین شــد و فرمــود. شــد
گرفــت، پیــر مــا بــا ازالم فــال نمــی. آنهــا را نــابود کنــد

ــراهیم نــه یهــودي بــود نــه نصــرانی، بلکــه او حنیــف   اب
  .»یکتاپرست و مسلمان بود و از مشرکان هم نبود

کنـد تـا بـه بـاالي بیـت رود و اذان      به بالل امر مـی 
. گویـد رود و اذان مـی بالل هـم بـر بـام بیـت مـی     . گوید

  .و باشکوهی بود چه زمان، و چه مکان مناسب
هـاي خـود بودنـد و وضـع موجـود      مشرکان در خانـه 

آیـا ایـن محمـد    : گفتنـد آنها با خـود مـی  . را باور نداشتند
ــروز از ایــن ســرزمین   ــد و دی ــا او بودن ــانی کــه ب و بینوای
اخــراج شــدند؛ هســتند؟ آیــا راســت اســت کــه ده هــزار  
ــا ایــن همــانی اســت کــه او را   مــؤمن همــراه اوینــد؟ آی

م، بــا او جنگیــدیم و عزیزتــرین افــراد    بیــرون کــردی 
ــن    ــا ای ــاندیم؟ آی ــل رس ــه قت ــانش را ب ــانواده و نزدیک خ
ــان در     ــیش جانم ــاتی پ ــه لحظ ــی ک ــت کس ــت اس راس

برویــد «: دســتش بــود مــا را مخاطــب قــرار داد و گفــت

ســه نفــر از اشــراف قــریش در گوشــه ي ! »شــما آزادیــد
کعبــه نشســته بودنــد و صــحنه بــالل کــه بتهایشــان را  

ــدکوب  ــیلگ ــه در  م ــام اذان ک ــرد و صــدایش در هنگ ک
شـود و بـر بتـانی کـه بـر هـم       پخش می» مکه«فضاي 

ــی  ــاره م ــد نظ ــده بودن ــته ش ــدانباش ــر . کردن ــه نف آن س
ابوســفیان بــن حــرب، کــه ســاعاتی پــیش اســالم آورده 

عتاب بـن اسـید و حـارث بـن هشـام، کـه ایـن دو         -بود
  .نفر هنوز اسالم نیاوده بودند
ـ    الل کـه بـه اذان خـود ادامـه     عتاب در حالیکـه بـه ب

ــی ــت  م ــود و گف ــه ب ــم دوخت ــد، چش ــید را : ده ــدا اس خ
گرامــی داشــت، کــه ایــن صــدا را نشــنید و چیــزي کــه  

ــورد    ــش نخ ــه گوش ــود ب ــمش ش ــب خش ــارث . موج ح
ســوگند بــه خــدا، اگــر بــدانم محمــد حــق اســت : گفــت

ــی   ــروي م ــاً از او پی ــنمحتم ــت ! ک ــفیان گف ــن : ابوس م
ـ   چیزي نمی ر زبـان بیـاورم، ایـن    گویم، زیرا اگـر چیـزي ب

  .ریگها گفته هایم را براي او بازگو خواهند کرد
کـرد آنهـا را دیـد    کعبه را تـرك مـی   rوقتی پیامبر 

و در یــک لحظــه بــه آنهــا نگــاه کــرد و چهــره آنهــا را  
-خوانــد و در حالیکــه از چشــمانش نــور الهــی مــی     
: درخشـید و شـادي پیــروزي از آنهـا نمایــان بـود فرمــود    

هایشـــان را را دانســـتم و گفتـــهآنچـــه کـــه گفتیـــد «
حــارث و عتــاب گفتنــد شــهادت . »برایشـان بــازگو کــرد 

ــی ــواهی م ــتی  و گ ــدا هس ــتاده خ ــو فرس ــه ت ــیم ک . ده
سوگند به خـدا، کسـی سـخنان مـا را نشـنیده اسـت تـا        

  ! بگوییم او آنها را برایت نقل کرده است
زنــدگی کــرد و در تمــام جنگهــا  rبــالل بــا پیــامبر

ر کنـار پیـامبر بـود، بـراي نمـاز      شرکت نمود و همـواره د 
  . گفتاذان می

ــلمانان      ــراه آن مس ــه هم ــت و ب ــتال یاف ــالم اع اس
ــه او را       ــامبر ک ــه پی ــالل ب ــر روز ب ــد و ه ــتال یافتن اع

کــرد نزدیــک و  توصــیف مــی » مــردي از بهشــت «
شد، بـا ایـن وجـود بـالل همچنـان گرامـی       تر مینزدیک

و متواضــع مانــد و خــود را بــیش از مــردي حبشــی کــه  
  .دیدروز برده بود نمیدی

روزي با بـرادرش جهـت خواسـتگاري بـراي خـود و      
: اي رفــت و بــه پــدر دو دختــر گفــتبــرادرش بــه خانــه

من بالل هستم و این هـم بـرادرم اسـت، مـا دو بـرده      «
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حبشــی و گمــراه بــودیم و خــداي متعــال مــا را هــدایت  
بــرده بــودیم و خــداي متعــال آزادمــان گردانــد، اگــر . داد

ا به نکـاح مـا درآوریـد؛ خـدا را حمـد و ثنـا و       دخترانتان ر
ــی  ــتایش م ــت    س ــه ممانع ــا ب ــر از دادن آنه ــیم و اگ کن

  .»گوییم اهللا اکبرکنید، می
منـدي و خـاطري آسـوده بـه رفیـع      با رضـا  rپیامبر

ــی پیوســت، و حضــرت  ــوبکر صــدیق«اعل ــه و » اب خلیف
بـالل بـه نـزد    . جانشین او و متولی امـور مسـلمانان شـد   

ــول  ــه رس ــت  اهللاخلیف ــه او گف ــت و ب ــه «:  رف اي خلیف
ــامبر »رســول اهللا ــن از پی ــهشــنیده r، م ــرین : ام ک بهت

ــؤمن   ــل م ــت «عم ــاد در اه خداس ــت . »جه ــوبکر گف : اب
خـواهم تـا زمـان    مـی : خـواهی؟ گفـت  بالل حال چه می

ابـوبکر  . مرگ در راه خـدا جهـاد کـنم و در میـدان باشـم     
ــت ــالل در     : گف ــد؟ ب ــا اذان گوی ــراي م ــی ب ــه کس چ

بعــد از : ز چشــمانش اشــک ســرازیر بــود گفــتحالیکــه ا
ابــوبکر . پیــامبر هرگــز بــراي کســی اذان نخــواهم گفــت

اگـر  : بـالل گفـت  . نه، بمان و بـراي مـا اذان بگـو   : گفت
مرا آزاد کـردي تـا در خـدمت تـو باشـم، پـس هرچـه را        

دهــم، امــا اگــر مــرا خــواهی برایــت انجــام مــیکــه مــی
آنچـه بـه    براي خـدا و رضـاي او آزاد کـردي، مـرا بـراي     

تـو را بـراي   : ابـوبکر گفـت  . خاطرش آزاد کـردي واگـذار  
  .خدا آزاد کردم

کننـد کـه او بـه شـام رفـت و بـه       برخی روایـت مـی  
عنوان مجاهـد و نگهبـان مـرز کشـور اسـالمی در آنجـا       

انـد کــه  مانـدگار شـده، برخــی هـم چنـان روایــت کـرده     
خـــواهش ابـــوبکر مبنـــی بـــر اینکـــه در مدینـــه و در  

  .ذیرفتکنارش بماند، پ
وقتـی ابــوبکر فـوت کــرد و عمــر خلیفـه شــد بــراي    

بـه هرحـال بـالل، نـذر     . رفتن به شام از او اجازه گرفـت 
کرده بـود کـه بقیـه عمـرش را در نگهـداري و حراسـت       
از مرزهـاي کشـور اسـالمی بگذرانـد، او تصـمیم داشــت      
در حـال انجـام بهتــرین کـاري کــه خـدا و رســول از آن     

  .اند به لقاي آنان رودخرسند
ــه      ــود کـ ــت، روزي بـ ــه گفـ ــی کـ ــرین اذانـ آخـ
امیرالمــؤمنین عمــر بــه شــام رفــت، در ایــن ســفر       
مسلمانان از عمـر خواسـتند تـا بـالل را وادار کنـد بـراي       

وقــت نمــاز، امیرالمــؤمنین بــالل . یــک نمــاز اذان گویــد

. را خوانـــد و بـــا خـــواهش از او خواســـت اذان بگویـــد
 صــحابه کــه. بــالل بــه محــل اذان رفــت و اذان گفــت 

پیـامبر را دیـده بودنـد و شـاهد اذان بـالل در روزگــارش      
بودند گریستند، گریـه آنهـا بسـیار شـدید بـود و عمـر از       

  !همه شدیدتر گریست
ــاد و حراســـت از   ــام و در حـــال جهـ بـــالل در شـ
مرزهاي کشـور اسـالمی جـان بـه جـان آفـرین تسـلیم        

او بــه همانگونــه کـه خواســت دنیــا را وداع گفــت،  . کـرد 
ـ  ر خـاك دمشـق جسـد یکـی از بزرگتـرین      و امروز در زی

ــان   ــده و ایم ــار عقی مــردانِ ایســتادگی و مقاومــت در کن
  .آرمیده است
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  ردستان ـهاي ماندگار کچهره

  

  دلدکتر مصطفی خرم
  

قـــرآن  دل از دانشـــوران ومصـــطفی خـــرم دکتـــر
در ســال . پژوهــان مشــهور کردســتان ایــران اســت    

ــتاي  1315 ــر«در روسـ ــتان  » دهبکـ ــع شهرسـ از توابـ
ــود     ــه جهــان گش ــاد دیــده ب دوران تحصــیالت . مهاب

ــن    ــود و در ای ــاد طــی نم ــدایی و متوســطه را در مهاب ابت
وي در . ه آمـوزش علـوم دینـی نیـز مشـغول بـود      مدت ب
ــال  ــان و   .1346س ــته زب ــران در رش ــگاه ته ش از دانش

ــانس      ــدرك لیس ــت م ــه دریاف ــق ب ــرب موف ــات ع ادبی
پـــس از فـــارغ   گردیـــد و از زمـــان دانشـــجویی و  

التحصــیلی ســـالها بــه خـــدمت آمــوزش و پـــرورش    
ــود  ــغول بـ ــال .مشـ ــته از   1352در سـ ــان رشـ در همـ

وق لیسـانس فـارغ التحصـیل    دانشگاه تهران با درجـه فـ  
ي ادکتـــر نامهبـــه اخـــذ دانشـــ 1358شـــد ودر ســـال 

ــات      ــکده الهی ــی از دانش ــوم قرآن ــی و عل ــگ عرب فرهن
و پــس از فــارغ التحصــیلی  ،دانشــگاه تهــران نائــل آمــد

کــه (دوره فــوق لیســانس در دانشســراي عــالی ســنندج 
بــه عنــوان ) بعــدها بــه دانشــگاه کردســتان تبــدیل شــد

ی مشـغول بــه تـدریس بــوده   اسـتاد وعضـو هیــأت علمـ   
ــا . اســت ــريتحصــیالت خــود را ت ــات  دکت ــان و ادبی زب

ــه داد  ــرب ادام ــات   . ع ــان وادبی ــمندي در زب ــار ارزش آث
فارســی، زبــان و ادبیــات کــردي و تفســیر قــرآن کــریم  

ایشـان  . دارند که بیشتر آنها چـاپ و منتشـر شـده اسـت    
نمونــه اخــالق و پرهیزگــاري و الگــوي یــک معلــم      

ــ  ــوده و هس ــی ب ــتر  . تندواقع ــات بیش ــتی و توفیق تندرس
  .متعال خواستاریم ندایشان را از خداو

  :حال استاد از زبان خودش شرح
ــال  در ــد   1315س ــاد متول ــر مهاب ــتاي دهبک در روس

شده ام پـس از سـپري شـدن مـدتی از زنـدگی خـانواده       
ــاید     ــطفی، ش ــل مص ــین وچقَ ــتاهاي الچ ــدرم در روس پ

ــه    ــا ب ــانواده م ــوده ام خ ــاله ب ــار س ــن چه ــتان م شهرس

ــار سفربربســته اســت و در آنجــا رحــل اقامــت   ــاد ب مهاب
  . گزیده است

ــه ــود    ب ــته ب ــالی از مــن گذش ــاطر دارم ســن و س خ
بـه هـر حـال در    . هنوز مرا بـه مدرسـه نفرسـتاده بودنـد    

ــام» ســعادت«در مدرســه  1330ســال  نویســی انجــام ن
پـذیرفت و در کـالس تهیـه آن زمــان کـه تقریبـاً پــیش      

بــود بــه تحصــیل پــرداختم و ) یآمــادگی کنــون(مدرســه 
سه سـال در آن جـا تحصـیل کـرده سـپس بـه مدرسـه        

ــام« ــتم» خی ــرده   . رف ــان نب ــه پای ــدایی ب ــوز دوره ابت هن
بودم به سـبب بـاال بـودن سـن و سـال اینجانـب برابـر        
شناســنامه نــه واقعیــت مجبــور شــدم بــه طــور مســتمع  
ــا     ــدائی ت ــم ابت ــال شش ــینم، از س ــالس بنش ــر ک آزاد س

رســتان بـه صــورت متفرقـه در امتحانــات   پایـان دوره دبی 
  .شرکت می نمودم

اول دبیرســتان بــودم بــه علتــی تــرك      کــالس
تحصیل کـردم و طلبـه شـدم پـس از شـش مـاه و نـیم        
ــودم،   ــه شــرکت نم ــات متفرق طلبگــی مجــدداً در امتحان
پس از اخـذ گواهینامـه دوم دبیرسـتان مـرا بـه سـربازي       

ــد ــتان را د  . بردن ــوم دبیرس ــالس س ــاي درس ک ر کتابه
ــوه  ــاي پس ــه   ،پادگانه ــاد و خان ــلطنت آب ــ(س ) هرپیرانش

ــاس ســربازي گواهینامــه ســیکل اول را   ــا لب مطالعــه و ب
ــودم  ــذ نم ــیل دادم و    . اخ ــه تحص ــی ادام ــته ادب در رش

در مهابـــاد دریافـــت  1341دیـــپلم ادبـــی را در ســـال 
دانشــجوي رشــته ادبیــات عــرب  1342در ســال  .کــردم

ردوره تربیــت د .دانشـکده ادبیـات دانشـگاه تهـران شـدم     
معلــم یکســاله شــرکت و پذیرفتــه شــدم و آموزگــار روز  

بـه   1343در سـال   ،مزد ناحیه هفـت تهـران هـم شـدم    
ــه      ــاد ب ــتان در مهاب ــاغل در دبیرس ــار ش ــوان آموزگ عن

ــرورش در آمــدم   1347در ســال . اســتخدام آمــوزش و پ
ــال    ــا س ــتم وت ــت داش ــرب را دریاف ــات ع ــانس ادبی لیس

ــا 1350 ــر دبیرســتانهاي مهاب ــودمدبی ــال . د ب ــن س در ای
دانشـگاه تهـران    عـرب در فوق لیسـانس رشـته ادبیـات    

دبیـر   1354بـه تهـران رفـتم و تـا سـال      . پذیرفته شـدم 
ــه   ــتانهاي ناحی ــودم  16و  10دبیرس ــران ب ــال . ته در س

ــی    1352 ــوم قرآنـ ــی و علـ ــگ عربـ ــته فرهنـ در رشـ
ــدم    ــه ش ــالمی پذیرفت ــارف اس ــات و مع ــکده الهی . دانش

ــ  ــدها و ش ــام واح ــس از اتم ــتادي پ رکت در امتحــان اس
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بـه وزارت امـوزش عــالی    ندانشـگاه تربیـت معلـم تهــرا   
ــت  1354منتقــل شــدم و در ســال  در دانشــکده ي تربی

دبیر سنندج کـه وابسـته بـه دانشـگاه تربیـت معلـم بـود        
به تدریس مشـغول شـدم ایـن دانشـکده سـپس وابسـته       

 1354در ســال . بــه دانشــگاه رازي کرمانشــاهان گردیــد
  .ه به اینجانب واگذار گردیدریاست دانشکد

ــار ســال در ا ــدت چه ــنم ــدم  ی ــدگار ش . ســمت مان
ــدیل     ــتان تب ــگاه کردس ــه دانش ــکده ب ــن دانش ــدها ای بع

بــا تقاضــاي خــود    1376اینجانــب در ســال  .گردیــد
بازنشسته شـدم و بـه زادگـاه خـویش مهابـاد برگشـتم و       
ــار    ــه ک ــتخدام و ب ــدداً اس ــالمی مج ــگاه آزاد اس در دانش

تــا ایــن زمــان . ترجمــه ادامــه دادم تـدریس و تــألیف یــا 
ــدد  ــاي متع ــوده ام    يکتابه ــه نم ــا ترجم ــألیف وی . را ت

کتابهـایی کـه یـک یــا چنـد بـار بــه چـاپ رسـیده انــد،        
مکالمــه  -2نمــاز فرمــان خــدا،  -1: تألیفــات: عبارتنــد از

صــرف دســتور زبــان کــردي  -3روزمــره زبــان کــردي، 
ــبن دانــش،  -4ســورانی،  -6نحــو زبــان فارســی،  -5گل

ــی،  گن ــان عرب ــه صــرف زب ــان  -7جین ــه نحــو زب گنجین
 -9نگــاهی گــذرا بــه اعجــاز علمــی قــرآن،   -8عربــی، 

  .تفسیر المقتطف -10تفسیر نور، 
فــی   -3عنایــت یــزدان،    -2اهللا،  -ا: هــا ترجمــه 
  .جلد 15ظالل القرآن 
 -2دسـتور زبـان فارسـی،     -1: چـاپ نشـده   تألیفات

  .نفرازها و اندرزهایی از قرآ -3در پرتو نور، 
پســرم . اینــک داراي ســه دختــر و یــک پســرم هــم

دختـر بـزرگم لیسـانس الهیـات و     . پزشک عمومی اسـت 
یکــی از دختــرانم لیســانس زیســت     . معــارف اســت 

  . شناسی و دیگري لیسانس رشته ي قضایی است
وقایع مهـم زنـدگی اسـتاد در ارتبـاط بـا قـرآن        شرح

  :به قلم خودشان
مـــن دانـــش آمـــوز کـــالس اول  1337ســـال  در

 ،مسجد محـل مـا داراي سـه طلبـه بـود     . دبیرستان بودم
مالي آن مسجد یـک سـاعت پـیش از نمـاز مغـرب بـه       

ــد  . موعظــه مــی پرداخــت ــه بلن صــداي دلنشــین و قیاف
را ترجمــه ) ص(بیشــتر احادیــث پیغمبــر . بــاالیی داشــت

» قـال رســول اهللا «آن انـدازه جملـه   . و معنـی مـی کـرد   
تکرار می فرمـود کـه مـن نوجـوان فـوراً مـی دانسـتم         را

ایـن نخسـتین واژه اي اسـت    . یعنـی فرمـود  » قـال «که 
ــه ام  ــان عربـــی آموختـ ــه از زبـ ــاي . کـ روزي از روزهـ

ــودم، وقــت   ــوروز مــن در مســجد نشســته ب تعطــیالت ن
ــود    ــواعظ خ ــالي م ــظ مســجد در الب ــود، واع ــروب ب غ

هـر کــس کـه ســرش لخـت باشــد بــه    : ناگهـان فرمــود 
من که گمـان مـی بـردم هرچـه ایـن آقـا       !می افتد خدوز

! مــی فرمایــد از خــدا و رســول اســت، بــه گریــه افتــادم 
مگر نـه ایـن اسـت کـه مـن محصـل هسـتم و از زمـره         

ــدارم؟ بــه طــالب آنجــا ! کســانیم کــه چیــزي بــر ســر ن
ــی    ــردم و م ــه دبیرســتان برنمــی گ ــتم دیگــر مــن ب گف

ــال عــرض . خــواهم طلبــه شــوم آنــان هــم بــه همــان م
ـ  موضــوع را بـا پــدر و  . او بـا خوشــحالی پـذیرفت   د،کردن

آنـان کـم سـن و سـال بـودن و      . مادرم در میـان نهـادم  
قیافه کوچک مرا بهانـه کردنـد، مـن بـه ایشـان عـرض       

هـر کـس مـال بشـود خـدا هفـت       : مال می فرماید: کردم
پـدر و مـادرم بـا    ! پشت و نسل او را به بهشـت مـی بـرد   
چهـار زانـو   . نـد رفتشنیدن این مژده طلبـه شـدن مـرا پذی   

نخســتین درس طلبگــی  . در خــدمت اســتاد نشســتم  
ــرحیم«: ترکیــب ــاء حــرف ! بــود» بســم اهللا الــرحمن ال ب

ــدان مجــرور اســت  اصــالً مــن ... و...جــر اســت، اســم ب
نمی دانستم باء حرف جـر اسـت یعنـی چـه؟ اسـم بـدان       

مـن کـه اسـمی را نمـی دیـدم، آن چـه       ... مجرور اسـت 
رق شـدم چنـین   خـیس عـ  ... بود وبـس » سم«می دیدم 

ــه از      ــت ک ــکل اس ــدازه مش ــی آن ان ــردم عرب ــان ب گم
ـ    دسـت و پـا افتـادم ولـی      هعهده ي آن بر نمـی آیـم، ب

بــه ناچــار . دیگــر عــار مــی دانســتم کــه واپــس بکشــم 
شـش مـاه و نـیم در مهابـاد و روسـتاهاي اطـراف طلبــه       

ــدم ــتم  . ش ــتان برگش ــه دبیرس ــرانجام ب ــراپا  . س ــا س ام
عربـی بـودم، مــرغ   عاشـق اسـالم و زبـان قــرآن، یعنـی     

واي دلـم از  ... دلم بدینجا و بدانجا پـر مـی کشـید، ولـی    
حـوزه اي نیسـت   !... بـال و پـرم شکسـت   ... دست بشـدا 

خـود  ! کشـوري نیسـت کـه بـدان بشـوم     ! که بدان بـروم 
را بـه خـدا ســپردم تـا سـرانجام امــواج زنـدگی در ســال      

ــین     1342 ــداخت و در هم ــران ان ــگاه ته ــه دانش ــرا ب م
ز همشـــهریان خــود خانـــه اي در  نفــر ا  دوســال بـــا  

یکــی از ایــن دو نفــر . جمشــیدآباد تهــران اجــاره کــردیم
از او . قـــبالً پیشـــنماز یکـــی از مســـاجد مهابـــاد بـــود
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عاجزانــه درخواســت کــردم کــه در تعلــیم قواعــد عربــی  
یاري و کمکـم کنـد، قبـول کـرد، وقتـی پـس از مـدتی        
دیدم که در وقـت تـدریس دسـت خـود را جلـو دهـانش       

... می دهد تـا نتـوانم چنـان کـه بایـد بشـنوم و       قرار رارق
! سوگند خوردم آنچه مالهـا مـی داننـد بایـد یـاد بگیـرم      

هنوز این راه را مـی سـپرم، تـا اگـر عمـري باشـد آنچـه        
ــاموزم  ــت بی ــدد   . الزم اس ــاي متع ــور کتابه ــدین منظ ب

صــرف و نحــو عربــی را خریــداري کــردم و بــه مطالعــه 
بزرگتـرین عامــل  بــه نظـرم خودآمــوزي  ... آنهـا پـرداختم  

امــا تــاکی مطالعــه کــنم و . یــادگیري و پیشــرفت اســت
  »من المهد الی اللحد«بیاموزم؟ پاسخ این است 

با تحصیل ادبیات عرب بـه عنـوان آموزگـار در     همراه
در ضمن تربیـت معلـم   . ناحیه هفت تهران به کار پرداختم

بـه عنـوان    1343در سـال  . یکساله را نیز به پایـان بـردم  
ر شاغل در دبیرستان به استخدام اموزش و پرورش آموزگا

براي اخذ لیسانس به تهران رفـت و آمـد   . مهاباد در آمدم
خواستم معانی و مقاصد قرآنـی را بـدانم و    می. می کردم
به پیش این و آن مراجعه و در خـدمت یکـی از   . فهم کنم

امـا  . ن پـرداختم آاساتید مهاباد به مطالعه و بررسی متن قر
بیشترین بهره را ببرم و هـر   ،داشتم از اوقات چون دوست

چه زودتر با قرآن مجید آشنا شوم، لذا بـه یکـی دیگـر از    
کردم و تقاضا نمودم در خدمت ایشـان بـه    عهآقایان مراج

در روز و ساعات معـین در  . بررسی و وارسی قرآن بپردازم
پـس از  . خدمتشان حضور پیدا کردم و چهار زانـو نشسـتم  

هایی که پیوسته در نمازها آنهـا را  از سوره ترجمه چند آیه
داز بیان معانی درماند و عذر مرا خواست، بـه  نتالوت میکن

زیـادي را خریـداري و مطالعـه کـردم،      تفسیرهايهرحال 
مشکالت را از این و آن پرسـیدم تـا توانسـتم در سـاحل     

حرکـت و  .. معتقدم... اقیانوس بیکران قرآن به شنا بپردازم
با خدا بـاش بـا تـو خواهـد بـود و او      ... گنج رنج و...برکت

و الـذین جاهـدوا فینـا لنهـدینهم     «.همگان را بس اسـت 
اسـت کـه آن چـه را مـی آمـوزم بـه        عهـد با خدا » سبلنا

  . دیگران یاد بدهم و برایشان بنگارم
  

   ردسایت اسالم کُ: منبع
  
  

  

ور یـر        
 ق ق
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  التحصیلی طالب و حفاظ حوزه علمیه دارالعلوم مکی زاهدانبه مناسبت هفدهمین همایش بزرگ فارغ



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

١  
 

در اولین گام سـفر تحـت تبلیغـات    
هـا  منفی که در ذهنمان بـر اثـر رسـانه   

ــا    ــورد ب ــر برخ ــود منتظ ــده ب ــاد ش ایج
بــودیم غافــل ... و اشــرار و قاچاقچیــان

دلیــل زاهــدان از اینکــه زاهــدان را بــی
انـد، زیـرا واقعـاً جـاي شـیر      نام ننهـاده 

مـــردان و زنـــان زاهـــد و مخلـــص و 
ــار کــه شــهر . مجاهــد اســت در آن دی

ي حافظـان قــرآن نــام گرفتــه، مدرســه 
ــدان   ــی زاه ــوم مکّ ــی دارالعل ــوم دین عل
همواره از بـدو تأسـیس جـاي پـرورش     

ــر  ــواهران و ب ــوزش خ ــی و آم ــف م ــاط مختل -ادران از نق
باشد، در ایـن مدرسـه، طـالب حنفـی مـذهب بـه مـدت        

ســال تحــت آمــوزش  7هــا ســال و شــافعی مــذهب 10
و در پایـان ایـن مـدت هـر     . گیرنـد علوم دینـی قـرار مـی   

التحصـیلیِ  فـارغ  ساله در فصـل تابسـتان، مراسـم جشـن     
انـد بـه   ي فـوق شـده  طالبی که موفق بـه گذرانـدن دوره  

آخـرین  (شـود  صـحیح بخـاري گرفتـه مـی     نام جشن ختم
ــی  ــزان م ــن عزی ــه ای ــابی ک ــاري کت ــد صــحیح بخ    خوانن

جـدا از طـالب فـوق، هـر سـاله تعـداد زیـادي        ). باشدمی
ــد      ــرآن مجی ــظ ق ــه حف ــادرت ب ــان مب ــن مک ــم در ای    ه

هـاي ایـن   ي هزینـه نکتـه جالـب اینکـه کلیـه    . نماینـد می
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ــامین   ــرادران بلـــوچ محلـــی تـ ــندانه را بـ     امـــور خداپسـ
  .نمایندمی

 از گرمـــاي مشـــهور آنجـــا خبـــري نبـــود و شـــاید 
تـر از سـنندج و ایـن از لطـف و برکـت خداونـد بـه        خنک

ــود  ــا ب ــردم آنج ــان و م ــه  . میهمان ــه ب ــین روزي ک در اول
شـان  ترمینال آنجا رسیدیم با خودروهـایی کـه بـر شیشـه    

ــود   ــده ب ــته ش ــان "نوش ــتقبال از میهمان  "مخصــوص اس
مسـافتی بـه مسـجد مکـی     پـس از طـی   . مواجـه گشـتیم  

واقع در خیابان خیـام رفتـه و بـا اسـتقبال گـرم و صـفا و       
در همــان ســاعات اولیــه . صــمیمیتی زیــاد روبــرو شــدیم

ــه صــبحانه   ــذیرایی مختصــر همــه را دعــوت ب پــس از پ
ــد ــی   . کردن ــجد مک ــان را در مس ــایقی میهمان ــس از دق پ

ــد ــراد  شــنیده. اســکان دادن ــه اف ــود ک ــاکی از آن ب ــا ح ه
انـد  ا تا صبح بـه انتظـار میهمـان بسـر بـرده     زیادي شب ر

ــزل    ــرده و من ــود ب ــا خ ــد و او را ب ــانی برس ــه میهم ــا ک ت
خــویش را در اختیــار آنهــا قــرار دهنــد و یــا اینکــه       
ــان از   ــراي مصــون مانــدن میهمان خــواهران و برادرانــی ب
ــان،   ــالمت برگشتنشـ ــیبتی و بسـ ــه بـــال و مصـ هرگونـ

ــه    ــد ک ــرده بودن ــذر ک ــدین روز روزه ن ــدام چن ــاً هرک واقع
  .کلمه اخالص الیق آنان است

تعداد افـراد شـرکت کننـده در ایـن همـایش بـیش از       
ــانع از ورود      000/140 ــه م ــر چنانچ ــه اگ ــد ک ــر بودن نف

افـراد از شـهرهایی ماننـد تربــت حیدریـه و زابـل و ســایر      
ــایه و    ــورهاي همس ــین کش ــان و همچن ــهرهاي خراس ش

شـدند ایــن  ي خلــیج بـه مراسـم نمــی  کشـورهاي حاشـیه  
ــده ــی  ع ــتر م ــب بیش ــه مرات ــدب ــم و  . ش ــا نظ ــم ب مراس

همــاهنگی بســـیار خـــوبی برگــزار شـــد و ســـخنرانان   
ــد   ــخنرانی پرداختن ــراد س ــه ای ــی ب ــا  . مختلف ــت ب همجه

علمـا، جماعــت حاضـر بــا تکبیرهـاي غــرّا تأییـد نمودنــد     
که مذهب خـط قرمـز آنـان اسـت و اجـازه عبـور از آن را       

نـده  ایـن مراسـم بـه صـورت ز    . به هیچکس نخواهنـد داد 
ــام     ــا نــــ ــی بــــ ــجد مکــــ ــایت مســــ از ســــ

www.sunnionline.com  ــی ــش مـ ــد پخـ شـ
هر چند کـه از چنـد روز قبـل از آن ایـن سـایت و حـدود       

سایت و وبـالگ اهـل سـنت ایـران بـه یکبـاره فیلتـر         80
  . گردیدند

  

  
  
  
  

پس از پایـان مراسـم در حـالی زاهـدان را تـرك مـی      
ــرادرانِ       ــه ب ــق ب ــال از عش ــان ماالم ــه قلبم ــردیم ک ک

امیـدوارم کـه خداونـد متعـال عنایـات      . ص بلوچ بـود مخل
  . م روز به روز بیشتر گرداندخود را بر این مرد

  مینآ
٢ 

  
ÉΟó¡ Î0 «!$# Ç≈uΗ÷q §�9$# ÉΟŠÏm§�9$# 

) $ pκ š‰r' ¯≈tƒ tÏ%©! $# (#θ ãΨ tΒ#u (#θà)®? $# ©!$# ¨,ym  ÏµÏ?$s)è? Ÿωuρ ¨è∫θ èÿsC �ωÎ) 

ΝçFΡr& uρ t∩⊇⊃⊄∪βθßϑÎ= ó¡•Β  (#θ ßϑÅÁtGôã$#uρ È≅ö7 pt¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑy_ Ÿωuρ (#θ è%§� xÿs? 4 
(#ρã� ä.øŒ $#uρ |M yϑ÷èÏΡ «!$# öΝ ä3ø‹n= tæ øŒ Î) ÷ΛäΖä. [!#y‰ôã r& y#©9r'sù t ÷t/ öΝä3 Î/θ è=è% 

Λä óst7ô¹ r'sù ÿÏµÏF uΚ÷èÏΖ Î/ $ ZΡ≡uθ ÷zÎ) ÷ΛäΖä. uρ 4’ n?tã $ xÿx© ;ο t�øÿãm zÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9$# 

Νä. x‹s)Ρ r'sù $ pκ÷]ÏiΒ 3 y7Ï9≡x‹x. ßÎit6ãƒ ª!$# öΝ ä3s9 ÏµÏG≈tƒ#u ÷/ä3 ª=yès9 tβρß‰ tGöκsE ∩⊇⊃⊂∪ 
  )عمرانآل( 〉

التحصیلی به مناسبت هفدهمین همایش بزرگ فارغ
 11و  10طالب و حفاظ در مصلی بزرگ زاهدان مورخ 

مراسم با شکوهی برگزار شد که طی این  87مردادماه 
-کران، صاحبهاي برجسته علمی، متفمراسم شخصیت

دوست با وجود نظران و سایر قشرهاي مردم متعهد و دین
نظران براي جلوگیري از حضور آنهمه ممنوعیتی که تنگ

سنت کشور مردم پیش آورده بودند از اطراف و اکناف اهل
باشور واشتیاق فراوان حضور به هم رسانده بودند و در 

نیز  ي کثیري از برادران مکتب قرآن کردستانضمن، عده
  .در آن جلسه شرکت داشتند

التحصیلی جمع این نشست مبارك که هر ساله با فارغ
شود شروع کثیري از طالب به اسم ختم بخاري برگزار می

اي از گردد که با حضور عدهش بر می.ه 1366آن به سال 
مردم همزمان با تأسیس حوزه علمیه در مسجد مکی 

مه داشته و در حال برگزار شد و الحمد هللا تا به حال ادا
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حاضر به علت ازدحام جمعیت در مکان بزرگی به اسم 
  .شودبرگزار می) مصلی(عیدگاه 

از آنجایی که آخرین سال تحصیلی اکثر قریب به 
اتفاق کتب درسی طالب، کتب حدیث صحاح سته من 

با توجه به منزلت و ( جمله کتاب مبارك و صحیح بخاري
تدریس  )سنت داردجایگاهی که نزد اهل

شود، این مراسم به ختم بخاري مشهور می
  .است

و اما برگزاري چنین مراسم باشکوهی و 
مهیا نمودن شرایط آن که هر ساله بیش از 

هزار نفر در آن حضور داشته و امسال  100
هزار نفر می شد بیانگر مدیریت  140قریب به 

صحیح و قوي و مجاهدت خستگی ناپذیر 
ن و همچنین ایمان، مدیران، علما، فرهیختگا

اخالص، صداقت و پشتکار مردم آگاه و دین 
هایی دوست آن دیار است که موارد ذیل نمونه
  .از اخالص و تعهد آن مردم فهیم است

ــل نمــودن همــه هزینــه    -1 هــاي متقب
ــه   ــال از هزین ــک ری ــه ی ــدون اینک ــه، ب ــاي جلس ه

  .جاري حوزه براي این امر صرف شود
ــال    -2 ــایل و ام ــتن وس ــار گذاش ك شخصــی در اختی

 .خود در خدمت مهمانها
برقراري نظـم و انضـباط بـیش از حـد و مراقبـت از       -3

 .آن
و خالصــه مطلبــی کــه بیشــتر نشــانگر اخــالص و   -4

نـذر کـردن چنـد روز    : باشـد تعهد و التزام آنـان مـی  
روزه و دست به دعـا برداشـتن، بـه امیـد بـه اتمـام       
ــون     ــکلی و مص ــیچ مش ــدون ه ــم ب ــیدن مراس رس

 .از هر بالییماندن افراد آن جلسه 
 

ــار    ــد کـ ــرد بایـ ــو کـ ــان چـ ــد بزرگـ ــین کننـ   چنـ
  

  ):رح(زاده و به تعبیر عالمه احمد مفتی
  

  از و نــــاز ســــوز  ررهــــروان در ســــوز و   
  

  
ــیم    ــه امیـــــد تبـــــی زان آتشـــ   مـــــا بـــ

 

  واصـــــالن در منـــــزل مســـــتی انـــــس 
  

  
ــه     ــرت جرع ــه حس ــا ب ــیم م ــر کش ــی س   اي ک

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 از و ناز سوزر رهروان در سوز و

  ما به امید تبی زان آتشیم
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  1359بیانیـه ي کاك احمد مفتی زاده خطاب به ماموستایان و علماي دینی کردستان در سال 
  
  
  
  
  
  
  
  

) y7 ù=Ï? â‘#¤$!$# äο t�ÅzFψ$# $ yγè= yèøg wΥ tÏ%©# Ï9 Ÿω tβρß‰ƒÌ�ãƒ #vθ è=ãæ ’Îû ÇÚö‘F{$# Ÿωuρ 

#YŠ$|¡ sù 4 èπt7 É)≈yèø9$#uρ tÉ)−Fßϑ ù=Ï9 ∩∇⊂∪ )قصص(  

$ ¨Βr' sù  tΒ 4∩⊂∠∪xösÛ  t� rO#uuρ nο 4θ uŠpt ø:$# ∩⊂∇∪$u‹ ÷Ρ‘‰9$#  ¨βÎ*sù tΛÅspg ø: $# }‘Ïδ 

3∩⊂∪“uρ ù'yϑø9$#  $ ¨Β r& uρ ôtΒ t∃%s{ tΠ$s)tΒ ÏµÎn/ u‘ ‘yγtΡuρ }§øÿ̈Ζ9$# Ç tã 

3∩⊆⊃∪“uθ oλù; $#  ̈βÎ* sù sπ̈Ψpg ø: $# }‘Ïδ 3“uρù' yϑø9$# ∩⊆⊇∪ )نازعات(   

’Îû 5Θθèÿxœ 5∩⊆⊄∪Ο‹ÏΗ xquρ  9e≅Ïß uρ ÏiΒ 5∩⊆⊂∪ΘθãΚ øts†  �ω 7Š Í‘$t/ Ÿωuρ A∩⊆⊆∪ΟƒÍ�x.  

öΝåκ ¨ΞÎ) (#θçΡ%x. Ÿ≅ö6 s% y7Ï9≡sŒ šÏùu�øIãΒ ∩⊆∈∪ )واقعه(   

Ÿω (#θàÒä.ö� s? (#þθ ãèÅ_ö‘$#uρ 4’ n<Î) !$tΒ ÷Λä øùÌ�ø? é& Ïµ‹Ïù öΝä3 ÏΖÅ3≈|¡tΒ uρ öΝ ä3ª=yè s9 tβθè= t↔ó¡è? 

  )انبیاء( ∪⊃⊆∩

Ÿωöθ n=sù tβ%x. zÏΒ Èβρã�à)ø9$# ÏΒ ôΜä3Î= ö6s% (#θ ä9'ρé& 7π̈Š É)t/ šχöθ pκ÷]tƒ Çtã ÏŠ$ |¡xÿø9$# 

’Îû ÇÚö‘ F{$# �ωÎ) WξŠÎ= s% ô£ϑÏiΒ $ uΖøŠpgΥr& óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ 3 yìt7̈? $#uρ šÏ%©! $# (#θßϑ n=sß !$tΒ 

(#θ èùÌ�ø? é& Ïµ‹Ïù (#θçΡ%x. uρ šÏΒ Ì�øg èΧ ∩⊇⊇∉∪ )هود(   

zÎiƒ ã— Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 �=ãm ÏN≡uθ yγ¤±9$# š∅ÏΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9$# tÏΖt6ø9$#uρ Î��ÏÜ≈oΨ s)ø9$#uρ 

Íο t�sÜΖs)ßϑø9$# š∅ÏΒ É=yδ©%!$# Ïπ�ÒÏÿø9$#uρ È≅ø‹y‚ø9$#uρ ÏπtΒ§θ |¡ßϑø9$# ÉΟ≈yè÷Ρ F{$#uρ 

Ï ö̂�ysø9$#uρ 3 š�Ï9≡sŒ ßì≈tFtΒ Íο4θ u‹ysø9$# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ( ª!$#uρ … çνy‰ΨÏã Ú∅ó¡ãm 

É>$ t↔yϑø9$# ∩⊇⊆∪ * ö≅ è% / ä3ã∞Îm; tΡäτ r& 9�ö�y‚Î/ ÏiΒ öΝ à6Ï9≡sŒ 4 tÏ%©# Ï9 (#öθ s)̈? $# y‰ΖÏã 
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  !ادران ارجمند، آقایان علماي کردستانبر

 

ــرادي وسوســه  ــه اطــالع رســیده کــه اف گــر و فریبکــار، ب
ــی ــاء م ــان الق ــد کــهآقای ــت مــی: کنن خواهــد وضــع اوالً، دول

ــوگیري    ــی مــن جل ــدگی علمــا را ســرو ســامان بخشــد؛ ول زن
از  "رهبـر دینـی  "ام کـه وظـایف   ثانیـاً پیشـنهاد کـرده   ! کنممی

رفتــه شــود و آنــان را بــه کــارگري و چوپـــانی      آقایــان گ 
و متأســـفانه، بعضـــی از بـــرادران بـــا صـــداقت و ! بگمارنـــد

نیت هم، بـه ایـن وسوسـه هـاي مزدورانـه بـاور کـرده        خوش
  !اندمند شدهو از من، گله

ناچار، بـه منظـور رفـع شـبهه و     
ــه     ــی کـ ــدن واقعیتـ ــن شـ روشـ

آن را » وسواســـــهاي خنّـــــاس«
ن را انــد توجــه آقایــاتحریــف کــرده

  :کنمبه توضیحات ذیل جلب می
ــاه  .1 ــین م ــس از  در اول ــاي پ ه

ــت  ــان آی ــالب، آقای ــی و انق اهللا جنت
شیخ حسین کرمانی بـا عنـوان نماینـدگی از طـرف امـام، بـه       

اي تعیـین کـنم   سنندج آمدنـد و پیشـنهاد کردنـد کـه نماینـده     
تــا هرمــاه مبــالغی فــراوان در اختیــار وي گــذارده شــود و بــه 

ر ترتیــب کــه بخـواهیم بــه آقایــان علمــا  هـر انــدازه و بــه هـ  
ــردازیم ــاالخره  . ماهانــه بپ پــس از جــرو بحثهــاي طــوالنی، ب

آقایان نـامبرده را متقاعـد کـردم کـه بـه جـاي اتخـاذ چنـین         
ــت ــز، مؤسســهروشــی اهان ــور  آمی ــام ام ــراي تم اي رســمی ب

ــاظ   دینــی کردســتان بوجــود آیــد و تمــام آقایــان علمــا و حف
ــاحد   ــه مس ــان و خدم ــرآن و مؤذن ــدان   ق ــورت کارمن ــه ص ب

ــا برنامــه  اي مــنظم رســمی آن مؤسســه، اســتخدام شــوند و ب
ــواع خــدمات دیگــر از    ــی، ان ــات دین ــه تبلیغ ــر وظیف عــالوه ب
تدریس در مراکز آموزشـی دولتـی و مـدارس دینـی تـا سـایر       
خـدمات اجتمــاعی بــه تناســب اسـتعدادها بــه آقایــان ســپرده   

همــه  زیــرا. شــود کــه در برابــر ایــن خــدمات حقــوق بگیرنــد
دانیـد کـه گـرفتن پـول مجـانی یـا بـه عنـوان أجـرت در          می

  .برابر تبلیغ دین چه اندازه نامشروع و ننگین است
اي پس از جلـب موافقـت آقایـان جنتـی و کرمـانی، نامـه      

در ایــن زمینــه خطــاب بــه آقــاي مهنــدس بازرگــان نخســت 
و ) ایـد هـاي آن را دیـده  کـه همـه، نسـخه   (وزیر وقت نوشـتم  
ــان آ ــیلۀ همـ ــخهبوسـ ــام قایـــان نسـ اي از آن را بـــراي امـ

  .فرستادم تا دستور الزم به دولت بدهند
دو سـه مـاهی پــس از آمـدنم بـه کرماشــان مـدیر کــل       .2

ــؤول     ــرف مس ــت از ط ــوان مأموری ــه عن ــتان ب ــاف کردس اوق
ــه       ــویب بودج ــالم تص ــا اع ــد و ب ــان آم ــه کرماش ــاف ب اوق
ــه    ــرد ک ــان مؤسســه اســالمی درخواســت ک پیشــنهادي هم
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ــرانماینــده ــه عهــده گــرفتن وظــایف الزم ایــن کــار  اي ب ي ب
اما بـا توجـه بـه اعمـال مخفـی و آشـکار گذشـته        . معرفی کنم

ــه هجــرت مــا از کردســتان شــده   ي حکومــت کــه منتهــی ب
ــه  ــوابی نداشــتم جــز اینک ــود، ج ــور،  : ب ــن ام دیگــر مــن در ای

ــدارممداخلــه ــان آقــاي  . اي ن ــاه پــس از ایــن جری ــاز چنــد م ب
ــیس ــر دا رئ ــنهادي پ ــمن پیش ــه  جمهورض ــترده ب ــه و گس من

همین مسأله نیـز اشـاره کردنـد کـه بـاز جـوابی مثبـت نـدادم         
ــام و      ... و ــدگان ام ــرف نماین ــر از ط ــار دیگ ــد ب ــاالخره چن ب

نماینـدگان دولـت، درخواسـت شــد کـه الاقـل در بـاره بهبــود       
وضــع علمــا و مــدارس و ســـایر امــور دینــی کردســـتان      

ن امـا بـه هـر حـال همیشـه نظـرم چنـی       ... رهنمودهائی بـدهم 
پـرداختن ماهانـه ي بـدون نظـم و غیـر رسـمی بـه        : بوده کـه 

  .باشدآقایان خیانت به دنیا و آخرت آنان می
در ماوراي این ظواهر، بعضی از عمال حکومت همیشـه در   .3

کوشـیدند کـه یکـی تسـلیح     اجراي دو طـرح ضداسـالمی مـی   
افرادي ازستمگرترین ملّاکها بود و دیگري پروبـال دادن مجـدد   

دین فروشی که سالها عمال ساواك بودنـد بـراي    به همان عده
از آنجا که نتـایج  . خیانت به شما و به اسالم و به همه مسلمانان

چنین طرحهایی چیزي جـز حاکمیـت مجـدد سـتم و فریـب و      
بـار مخالفـت   هـاي زیـان  خیانت نخواهد بود با این قبیل برنامـه 

ایـن   کتابچه در باره کردسـتان توضـیحاتی بیشـتر در   (ام ورزیده
  ).زمینه دارد

آیـا  : و اکنون، قضاوت با خود شما اسـت آقایـان علمـا کـه    
نظرات و پیشنهادهاي من در بـاره شـما خیرخواهانـه اسـت یـا      

خواهند انجـام دهنـد؟ آیـا بـه     آنچه بعضی از عمال حکومت می
بـه تناسـب    - عنوان کارمند رسـمی و بـا تعهـد انـواع خـدمات     

مشـروع اسـت یـا بـا ایـن      حقوق گرفتن، آبرومندانـه و   - شرایط
دلیل از دسـت ایـن و آن گـرفتن؟ و    روش ننگین فعلی، پول بی

آیا کارگري و چوپانی با معناي واقعی دو کلمه افتخـارآمیز اسـت   
و مورد قبول الهی، یا وضع تحقیرآمیـزي کـه بعضـی از آقایـان     

خواهند بر شما تحمیل کنند؟ امیدوارم آقایان دقـت فرماینـد   می
هادهاي من بـه آن عبـارات چـه انـدازه حیانـت      تفسیر پیشن: که

و توجه داشته باشید که با تحقیر از کارگري و چوپانی یـاد  (است 
دانـیم کـه   ادبانـه اسـت در حـالی کـه مـی     کردن چه اندازه بـی 

انـد، و حتـی قسـمت    چوپان و کارگر بـوده » ع«پیغمبران بزرگ 

با کـارگري و چوپـانی   » ص«عمده عمر پربرکت پیامبر اسالم 
  ).ذشته استگ

من از زندگی پرمشـقت و رنـج   ! آقایان علما و برادران عزیز
فالنـی  : گوینـد کـه  وبه شـما دروغ مـی  (اکثریت شما خبر دارم 

). خواهد شما با سـختی بگذرانیـد  خودش در رفاه است ولی می
من از شما انتظار دارم که به خاطر سعادت واقعی دنیا و آخـرت  

م و علم همـانطور کـه سـالهاي    خود و به خاطر احترام نام اسال
اید مدتی دیگر را نیز عمومـاً  زیادي را با فقر و گرسنگی گذرانده

با فشار احتیاج بگذارنید تا خیانتکـاران بـه جـاي اینکـه از شـما      
رو بسازند و حرمت و عـزّت  اراده و دنبالهمزدورانی مفتخور و بی

جــه گرداننــد و در نتی "مــاده"و ارزشــهاي معنویتــان را فــداي 
استضعاف مادي و معنوي را که در گذشته، بوسیله ي عـده اي  
از همین عمامه دارانِ بی دین، بر شما تحمیل مـی شـد زنـده    

ناچار شوید پیشـنهادهاي خیرخواهانـه ایـن برادرتـان را     سازند؛ 
القول باشید آنان مجبـور بـه   یقیناً اگر همه شما متفق. اجرا کنید

ند شد، و یقینـاً عـالوه بـر نفـع     بار فعلی خواهتغییر وضع اهانت
معنوي و اخروي، باالخره پس از تحمل مدتی دیگـر سـختی و   
فشار از نظر مادي و دنیوي نیز سود خواهید بـرد، وانگهـی اگـر    
واقعاً هیچ راهی براي اداره زندگی مـادي نداشـته باشـید بجـز     
تـر  کارگی و چوپانی، باز زندگی کارگر و چوپان هم شرافتمندانه

کننـد؛ و هـم   آنچه آقایان فریبکار براي شما ترسیم میاست از 
  .ترآسوده

آمیزتـرین مراتـب قـدردانی نسـبت بـه آن      با اظهار احتـرام 
تسـلیم  » مزدورسـازي « همت که به برنامه برداران بزرگوار بلند

شوند، و ایمان و شخصیت علمی و آخرت خـود و حیثیـت   نمی
 با انتظـار تفکـر هـر   اسالم را به خاطر مادیات بر باد نمیدهند و 

ي زندگی حضرت محمد و جانشینان و تر در نحوهچه صمیمانه
چـه   و توجه هر - علیه و علیهم الصلوه و السالم - یاران صادق ایشان

  .بیشتر و عمیقتر به اندرزها و هشدارهاي فراوان قرآن کریم
) ÷Π r& óΟ çF ö6Å¡ ym βr& (#θ è=äzô‰ s? sπ̈Ψ yfø9$# $ £ϑ s9uρ Νä3Ï?ù'tƒ ã≅sẄΒ tÏ%©!$# (#öθn=yz ÏΒ 
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  کرماشان  –والسالم علیکم و رحمه اهللا 

  زادهبرادرتان احمد مفتی
6/11/59
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  حکمت و معناي نماز
   قسمت دوم -زادهکاك احمد مفتی

ــه فارســی ترجمــه   ( ــوار پیــاده شــده ســپس ب مــتن حاضــر از روي ن
  )شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

اما این انسانی کـه مـورد بحـث قـرار گرفـت در هـر       
اي کـــه مشـــغول باشـــد همیشـــه در معـــرض زمینـــه

  .فشارهاي گوناگون جهت نیل به بدي قرار دارد
زرگ همیشــه در معــرض تــالش و   انســانهاي بــ 

ــت  نقشــه ــمنان حــق و حقیق ــافران(ي دش ــتند،  1)ک هس
ــانهاي    ــردن انس ــدر ب ــراي از راه ب ــن دشــمنان حــق ب ای

ــزرگ از روش ــد شــکنجه،  ب ــی مانن ــدانهــاي مختلف ، زن
  .کنندي ثروت و مقام استفاده میتبعید و وعده

ــوم مــردم هــم   ــراي عم دشــمنان حــق و حقیقــت ب
کننـد کـه بـا تزویـر     و سـعی مـی   اي دارنـد ي ویژهبرنامه

و توجیهــات مختلــف مــردم را گــول زده و آنهــا را از راه  
دانـیم کـه آگـاهی و    به عنوان مثـال همـه مـی   . بدر ببرند

                                                
کنند حـق و حقیقـت را   کافران کسانی هستند که تالش می - 1

بپوشانند و مردم را سرگردان کنند بطوریکه مردم در میان لجن 
ال کننـد کـه حیـات واقعـی و     و کثافت زنـدگی کـرده امـا خیـ    

ایـن تـالش و کوشـش اسـت و      ،اصل کفر. صحیح همان است
 .گویندکافر به این نوع از انسانها می

علم خداونـد در مـورد احـوال و اوضـاع انسـانها از همـه       
تـوان پـذیرفت کـه یـک نفـر      کس بیشـتر اسـت و نمـی   

کنـد   بین بنده و خـدا واسـطه شـده و خداونـد را متوجـه     
ــالن ــه ف ــدک ــه الکرســی  . کــس را ببخش ــا آی ــد ب خداون

ي خـدا  آیـا چـه کسـی بـه انـدازه     : کند کهمان میمتوجه
ــیش او      ــانها را پ ــوال انس ــه اح ــت ک ــر اس ــیم و خبی عل

ــا مــی  ــدهتوضــیح دهــد؟ ام ــیم کــه ع اي از ســادگی بین
کننـد در  مردم سوء اسـتفاده کـرده و آنهـا را غـارت مـی     

ــی    ــده م ــردم وع ــه م ــوض ب ــد کــ ع ــت و دهن ه قیام
ــه   ــراي رســیدن ب ــه دســت آنهاســت و ب سرنوشتشــان ب
این اهداف با عبـارات مزورانـه مـردم را گـول مـی زننـد       

ــه ــد    : ک ــته باش ــار داش ــاهی ک ــا پادش ــر کســی ب ــا اگ آی
رود یــا کســی را واســطه خــودش مســتقیم پــیش او مــی

کرده که مشکل او را بـه پادشـاه بگویـد؟ آخـر ایـن چـه       
دانیـد کـه پادشـاه از    شیطنت و خیانتی اسـت، مگـر نمـی   

ــطه     ــخص واس ــدارد و ش ــر ن ــخخص خب ــوال آن ش اح
ــی ــوالً م ــب داده و   اص ــم فری ــاه را ه ــی پادش ــد حت توان

ــور      ــم همینط ــد ه ــا خداون ــد؟ آی ــه کن ــایق را وارون حق
است؟ و اگر کسـی بخواهـد ایـن حقـایق را بـراي مـردم       

شـان در خطـر   بیان کند آنهائی کـه منـابع پسـت مـادي    
زننـد در  مـردم را گـول مـی   است و بـا عبـارات مختلـف    

  .کنندمقابلش ایستاده و برایش مانع ایجاد می
ــاتی دیگــر در هــر نــوع زنــدگی و در هــر       از جه
ــه     ــد ک ــود دارن ــاتی وج ــل و موجب ــطحی از آن، عوام س
قادرند انسـان را از راه خیـر بـه در کننـد مـثالً یـک نفـر        

آمـوزان،  معلم که قاعدتاً بایـد بـا پـرورش صـحیح دانـش     
ــا ــا را چن ــم و    آنه ــل ظل ــاً اه ــه اساس ــد ک ــت کن ن تربی

تبعیض نباشـند؛ اگـر سـاخت روان چنـین معلمـی سـالم       
نباشـد ممکــن اســت تحــت تــأثیر گرفتاریهــاي مختلــف  

آمـــوزان زنـــدگی خیانـــت کـــرده و در تربیـــت دانـــش
کوتاهی کند و یا کارمنـدي نسـبت بـه اربـاب رجـوعش      

قید بوده و بـه کـار آنهـا اهمیـت ندهـد و یـا هـرکس        بی
ر هــر کــاري کــه بــه آن مشــغول اســت وظیفــه دیگــر د

ــد     ــان کن ــت و نقص ــداده و در آن خیان ــام ن ــود را انج خ
پــس همیشــه ایــن احتمــال وجــود دارد کــه انســانها بــه 

پـس  ) البتـه بـا درجـات مختلـف    (بدي گرایش پیدا کننـد  
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بنـابراین بایــد بعـد از آگــاهی دادن بــه انسـانها بــه فکــر    
  .پرورش روحی آنها نیز بود

ه جهــت پــرورش روحــی انســانها قــرار اي کــبرنامــه
اول ثابــت و همیشــگی : داده شــده اســت دو نــوع اســت

ــه ــی و دوم برنام ــت و مقطع ــاي غیرثاب ــه. ه ــاي برنام ه
و جمعـی  ) مثـل نمـاز و روزه  (ثابت بـه دو شـکل فـردي    

. شــودتقســیم مــی) ماننــد جهــاد(
ــه ــی برنام ــت و مقطع هــاي غیرثاب

هــم ماننــد حــج و زکــات هســتند 
نــائی مــالی  کــه در صــورت توا 

براي فـرد مطـرح هسـتند در کـل     
ــه ــن برنام ــانهاي  ای ــراي انس ــا ب ه

  .اندمکلف همیشه مطرح
هـاي پرورشـی ثابـت    ي برنامـه نماز و روزه از دسـته 

چـه بـه صـورت فـردي و یـا بـه        -اند نماز راو همیشگی
حتمـاً بایـد بجـا آورد کـه البتـه تفـاوت اثرشـان         -جمعی

ضــیح خــواهم بســیار اســت کــه در جــاي خــود آن را تو 
     .داد

ــراي اینکــه       ــی اســت ب ــم در واقــع تمرین روزه ه
شخص توانائی آن را پیـدا کنـد کـه در مقابـل آرزوهـا و      

ــته ــانی خواس ــاي نفس ــم در  ه ــد، آن ه ــت کن اش مقاوم
شرایطی کـه هـیچ مـانع و فشـاري در مقابـل او نیسـت       
ــناخت و     ــان و ش ــاطر ایم ــه خ ــط ب ــرد فق ــاك ف و امس

چـرا؟ چـون کـه    . آگاهی اسـت کـه بدسـت آورده اسـت    
ه توانســت در مقابـــل  اگــر در زمـــان آســایش و رفـــا  

ــته ــمانی خواس ــاي جس ــع   ه ــد در موق ــت کن اش مقاوم
فشار طمع، فشـار ظـالم و یـا هـر نـوع فشـار       (فشار هم 
هـاي نفسـانی را پیـدا    توانائی مقابله بـا خواسـته  ) دیگري

ــرد ــد ک ــام   . خواه ــائی انج ــاره توان ــه یکب ــان ب ــرا انس زی
کارهــاي بــزرگ را نــدارد و حرکــت بــه ســوي کارهــاي 

ــا مــادي. یجی باشــدبــزرگ بایــد تــدر گراهــا انســان را ب
کننـد امـا ایـن تمرینـی کـه گفتـیم       حیوانات مقایسه مـی 

تـوان انتظـار داشـته    براي حیوانات مطرح نیسـت و نمـی  
باشیم کـه اگـر حیـوانی تشـنه باشـد و آب هـم در کنـار        

  .او باشد از آن نخورد
  اما فایده و حکمت نماز چیست؟

ــه  ــاز برنام ــاءا  نم ــه انش ــت ک ــل اس ــه اي مفص هللا ب
مطـالبی کـه انسـان    . پـردازیم تدریج بـه معنـاي آن مـی   

ــا خــداي خــود مرتبــاً تکــرار مــی بوســیله کنــد ي نمــاز ب
ــا معــارف و آگــاهی هــائی کــه عنــوان کــردیم، همــراه ب

ــدریج شخصــیت او را   ــه ت ــرده و ب ــه پــیش ب انســان را ب
هـائی کـه بدسـت آورده،    زیـرا بـا آگـاهی   . کندتکمیل می

-نـده داند کـه هسـتی آفرین  می
اي دارد و نظـــــم آن بــــــه  
صـورت اتفـاقی شـکل نگرفتـه     
اســــت و او هــــم بصــــورت 
ــتی   ــن هسـ ــادفی وارد ایـ تصـ
نشــده اســت و از طــرف دیگــر 
هم متوجـه شـده اسـت کـه از     
طرف خداوند برنامـه و قـانونی بـراي حسابرسـی انسـان      
گذاشته شده است کـه اگـر خـوبی و نیکـی کـرده باشـد       

معرفــت، و پــس از ایــن  . جــزاي آن را خواهــد دیــد  
اي بـراي او تنظـیم شـده کـه مرتبـاً روان خـودش       برنامه

هـایش پـرورش کنـد و آن برنامـه     را متناسب بـا دانسـته  
  .نماز است

  

در واقع نمـاز ارتبـاط و اتصـال انسـان را بـا خداونـد       
ــی ــی م ــددائم ــه. کن ــت و عالق ــد محب ــه خداون اش را ب

سـازد کـه همـراه بـا محبـوب      بیشتر کرده و ملزمش مـی 
میشــه در فکــر او باشــد و در تمــامی اعمــال و بــوده و ه

ــرده      ــین ک ــرایش تعی ــه او ب ــد ک ــه باش ــارش آنگون گفت
ــت ــرم و    . اس ــاقتی گ ــی رف ــا کس ــان ب ــه انس ــانی ک زم

صمیمانه داشـته باشـد تـا وقتـی کـه در حضـور اوسـت        
کنـد امـا زمـانی کـه از او     بیشتر مراعات خـاطرش را مـی  

ــتش     ــزان محب ــدریج از می ــه ت ــال دارد ب ــد احتم دور ش
انسـان بـه دلیـل تکـرار     . سبت به آن فـرد کاسـته شـود   ن

اش بـا خداونـد دائمـی اسـت و ایـن دائمـی       نماز، رابطـه 
ي شـود کـه متوجـه شـود کـه در همـه      بودن باعـث مـی  

ي رفتارهـا  ي حـرف زدنهـا و همـه   هـا و همـه  فکر کردن
ــع اســت  ــد از او مطل ــان  . خداون ــن حضــور دائمــی چن ای

ــهمحبتــی در دل انســان ایجــاد مــی  ــد ک ــه  کن هرگــز ب
اش پشــت نکــرده و فرمــان او را پــذیرا شــده و محبــوب
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دهـد،عمل کـرده، فکـر کنـد     مطابق آنچه او دسـتور مـی  
  .و حرف بزند

جهــاد چیســت؟ جهــاد هــم 
ــه ــزو برنامـ ــی  جـ ــاي دائمـ هـ

پـــرورش انســـان اســـت کـــه 
عالوه بر پـرورش خـود انسـان،    

ــئولیت   ــه اداي مس ــتر ب اش بیش
در برابـــر مـــردم بـــه صـــورت 

جهـاد تنهـا   . ازدپـرد مستمر مـی 
فدا کردن جـان یـا انفـاق مـال     
نیســت، بلکــه اینهــا مراحــل    
ــتند   ــاد هس ــال جه اصــلی و کم

تـري از جهـاد   اما مراحـل پـائین  
هـــم همیشـــه بـــراي انســـان 
مطــرح اســت کــه عبارتســت از 

ــا تــالش   تــالش بــراي هــدایت انســانهاي منحــرف و ی
براي دادن آگاهی به مـردم و کمـک بـه آنهـا در مقابلـه      

  .المین و از بین بردن فساد حاکم بر جامعهبا ظلم ظ
ــه   ــه، برنام ــن دو برنام ــی   ای ــتمر و د ائم ــائی مس ه

هــا بـراي هــر انسـان مســلمانی هسـتند، بــا ایـن برنامــه    
ــناخت   ــات و شـ ــاهی و معلومـ ــی، آگـ ــیت روانـ شخصـ
ــفات و    ــه و صـ ــل رفتـ ــه تکامـ ــب روبـ ــان، مرتـ انسـ
خصوصـیات و اخالقـش مـزین بـه شـجاعت، فـداکاري،       

  .و راستی خواهد شد سخاوت، صداقت
گیـرد کـه وقتـی داراي هـدف بزرگـی اسـت،       یاد می

توانـد او  نمـی ) ثـروت، مقـام، تـرس و غیـره    (هیچ عاملی 
آمــوزد کــه را از رســیدن بــه هــدفش بــاز دارد بلکــه مــی

  .داشته باشد 1مقاومت و پایداري و صبر
ــا   در نهایــت بایــد گفــت، اول بایــد ضــمیر انســان ب

ه شـود و سـپس خصــلت   چنـان آگـاهی و دانشـی ســاخت   
و خصوصیات اخالقی بـه وسـیله ي عبـاداتی کـه شـرح      
آن رفــت بــه صــورت مرتــب در درون شــخص مانــدگار 

  .)ادامه دارد. (شود

                                                
اش کـه عبـارت از اسـتقامت و    صبر در معناي درسـت و اصـلی   -1

اي کـه  پایداري در راه حق است که آن جداست از تعریـف جاهالنـه  
  .براي صبر در جامعه رواج پیدا کرده است
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  مفردات القرآنمفردات القرآن
  .اسمی است علم و خاص خداوند» اهللا«

ــاره ــهدربـ ــهي کلمـ ــددي » اهللا«ي ي جاللـ آراء متعـ
  :شودوجود دارد که اهم آنها به شرح زیر بیان می

ــر وزن فعـــال اســـت و فاءالفعـــل آن    » االه«از  - بـ
  .حذف گردیده و بدان الف و الم افزوده شده است

ــل آن  - ــل بــ  » اله«اص ــر وزن فَع ــف و الم ب وده و ال
  .براي تفخیم و تمجید بدان افزوده شده است

  .اهللا اسمی است وضع شده و نه مشتق -
ــتق از    - ــت مش ــمی اس ــی  «] واله[اهللا اس ــون ف ه یول

ــا یصــیبهم و یفزعــون   ــی م ــه ف حــوائجهم و یضــرعون الی
، خلــق در هنگــام نیازمنــدي و »الیــه فــی کــل مــا ینــوبهم

  .تضرع نمایند دچار آمدن به مصیبت به او زاري و
ــتق از   - ــت مش ــمی اس ــت«اهللا اس لوهی ــی  » اُ ــه معن ب
  . باشداز این کلمه به معنی تعبد می» تألّه«. عبادت
ـــه«اهللا اســـمی اســـت مشـــتق از  - لَ بـــه معنـــی » و

  .سرگردانی و تحیر؛ تحیر عقول از فهم و درك آن
ـه «اهللا مشتق از - لَ ـت الـی فـالن   . اسـت » اَ ه لَ فزعـت  : اَ

ــه  ــزد او(الیـ ــود را   نـ ــت خـ ــردم؛ حاجـ ــه و زاري کـ گریـ
بـه یـاد    -سـکنت الیـه   : الهـت الیـه  .) دردمندانه به او بـردم 
  .او آرامش پیدا کردم

ــتق از  - ــاً «اهللا مش ــوه، لیاه ــی  » اله، یل ــه معن ــت ب اس
  .پوشیده؛ زیرا ذات خداوند از اوهام خلق پوشیده است

در قــرآن کــریم مقیــد بــه صــفاتی اســت » الــه«ي واژه
 باشدآن به شرح زیر میکه اهم:  

ــت   -1 ــیم اس ــان و رح ــرحمن   : رحم ــو ال ــه اال ه ال ال
  .)2/163( الرحیم
اهللا ال الــه : زنــده و پاینــده اســت و همیشــه هشــیار -2

  .)4/255( اال هو الحی القیوم ال تأخذه سنۀ و النوم
ــت    -3 ــق اس ــت مطل ــی و حکم ــزت حقیق ال : داراي ع

  .)3/6( اله اال هو العزیز الحکیم
ــا -4 ــت جـ ــت اسـ ــو  : مع روز قیامـ ــه اال هـ اهللا ال الـ

  .)4/87(لَیجمعنّکم الی یوم القیامۀ ال ریب فیه
ــز    -5 ــه چی ــدار هم ــت و پاس ــده اس ــم اهللا : آفرینن ذلک

ربکم ال اله اال هـو خـالق کـل شـیء فاعبـدوه وهـو علـی        
  .)6/102( کل شیء وکیل

له ملک السموات و : زندگی بخش است و میراننده -6
  .)7/158( االرض ال اله اال هو یحیی و یمیت

ــه : ي توکــل اســتشایســته -7 فقــل حســبی اهللا ال ال
  .)9/129( اال هو علیه توکلت

ـی ال الـه اال هـو      : توبه به سوي اوسـت  -8 قـل هـو رب
  .)13/30( علیه توکلت و الیه متاب

ــی  -9 ــر و ب ــش فراگی ــا داردمنتدان ــم اهللا : ه ــا الهک انم
  .)98/ 20( الذي ال اله اال هو وسع کل شیء علما

ــه : پروردگــار عــرش گرامــی و بــزرگ اســت  -10 ال ال
، اهللا ال الــه اال هــو )23/116( اال هــو رب العــرش الکــریم

  .)27/26( رب العرش العظیم
تشــریع و (ي ســپاس اســت و حکــم   شایســته -11
ــه ــزيبرنام ــت) ری ــو : از آن اوس ــه  ه ــو ل ــه اال ه اهللا ال ال

  .)28/70( الحمد فی االولی و اآلخرة و له الحکم
ــانروا اســت -12 ــه الملــک ال  : فرم ذالکــم اهللا ربکــم ل

  .)39/6( اله اال هو
ــت   -13 ــزاوار تــرس و تقواس ــه اال انــا   : س ــه ال ال نَّ اَ
  .)16/2( فاتّقونِ

با توجه بـه صـفات مزبـور، چنانچـه کسـی یـا چیـزي         
لـق ایـن صـفات دانسـته شـود، شـرك       حائز مط» اهللا«جز 

بــر ایــن اســاس قــرآن کــریم . و کفــر، محقــق مــی شــود
ــه    ــاص آن را ب ــنس و اختص ــی ج ــی  » اهللا«نف ــاد آور م ی

ــود ــذنبک : شـ ــتغفر لـ ــه اال اهللا و اسـ ــه ال الـ ــاعلم انـ  فـ
)47/19(.  

ــاي      ــی و ادع ــود اله ــا نم ــه ب ــایی ک ــا چیزه ــان ی کس
دن، نامیــده شــ» الــه«، یــا ...فرمــانروایی و فریــاد رســی و

  :موجب گمراهی انسان می گردند
اره -1 35/43( اَ رأیت من اتّخذ الهه هواه: نفس ام (.  
نمــاد هــر پدیــده ي شــگفتی (گوســاله ي ســامري  -2

فقـالوا هـذا الهکـم و الـه     ): که موجب انحراف بیـنش شـود  
 ی 20/88(موسی فنس(.  

ــون  -3 ــاد   (فرع ــانروایی و فری ــه فرم ــرادي ک ــاد اف نم
ــئن اتّخــذت الهــا ): داننــدرســی را حــق خــود مــی  قــال لَ

  .)26/29( غیري الجعلنک من المسجونین
صـورتی از هـر پدیـده ي الـه شـده همچـون       (بتها  -4

ــا طالحــان ــراهیم ال): قبــر صــالحان ی ــال اب ــه آزر و اذ ق بی
 )6/74(اتتخذ اصناما آلهۀ 
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  فقه و افتاء
  )استفتاء از کاك حسن امینی(

  
ــه : ســوال ــا اســالم حــدود مهری ي آی

  زنان را مشخص نموده است؟
  : جواب

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
ایـــن قضـــیه از دیربـــاز مطـــرح 

ــت ــی    . اس ــع دین ــیچ منب ــن در ه م
ــده ــف و  ندیـ ــه تعریـ ــه مهریـ ام کـ

 5/19مشـخص شــده باشـد و قضــیه   
مثقــال طــال کــه در میــان مســلمانان 

ســنت کردســتان شــایع شــده از هــلا
آن رأي و قـــول سرچشـــمه گرفتـــه 

ي قــرض هــم ماننــد   کــه مهریــه 
شــود، نقــدینگی مشــمول زکــات مــی

ــال     ــال ط ــت مثق ــانمی بیس ــثالً خ م
ــا مهریـــه اش بـــوده و شـــوهرش تـ

زمــانی کــه از هــم جــدا نشـــوند،     
ــه ــی مهری ــه او نم ــد اش را ب ــر (ده ب

خـالف صــدر اســالم کــه مهریــه بــه  
ــت   ــدي پرداخ ــورت نق ــیص ــدم ) ش

تصــور شــده کــه حکــم ایــن مهریــه  
ــا پــول قرضــی ماننــد مــال التجــاره ی

نقــد بــوده و ســاالنه مشــمول زکــات 
و جالـب اینکـه بـراي فـرار     . شـود می

از اداي زکـــات، مهریـــه را کمتـــر از 
. انــدحـد نصــاب زکــات تعیـین کــرده  

ــال طـــال 5/19یعنـــی ( ایـــن ) مثقـ
ــین فرضــیه اي کــه درســت شــده چن

. ل اســتاســت تمــام مقــدماتش باطــ
ــئ اي کـــه زیـــرا اوالً پـــول یـــا شـ

مفـــروض بـــوده و وجـــود خـــارجی 
ــات   ــمول زکـ ــد، مشـ ــته باشـ  نداشـ

مــثالً بــه صــورت لفظــی . شــودنمــی
شود کـه فـالن تعـداد سـکه     گفته می

ي فـــالن خـــانم اســـت، در مهریـــه
هـا نـه در نـزد زن    حالیکه خـود سـکه  

ــارجی   ــزد شــوهر وجــود خ ــه در ن و ن
ــد، در اینصــورت زکــاتش نیــز ا ز ندارن

ــی  ــر نم ــظ فرات ــات از . رودحــد لف زک
اي پرداخـت  التجـاره یـا نقـدینگی   مال

ــی ــد  مـ ــه ارزش آن در حـ ــود کـ شـ
 بیست مثقـال طـال یـا بیشـتر بـوده و     
صــاحب آن، یــک ســال متمــادي    
احتیــاجی بــه آن نداشــته باشــد، ایــن 
ــات    ــمول زکـ ــروت مشـ ــدار ثـ     مقـ

  .شودمی
مهریـه یـا صـداق از مهـر و     : ثانیاً

انـد و بـه معنـی    فتـه شـده  صداقت گر
ــبت    ــرد نس ــداقت م ــر و ص ــراز مه اب
همسرش اسـت، و بـراي اثبـات ایـن     
ــه در    ــوالش را ک ــمتی از ام ــا قس ادع
ــه     ــت، ب ــا ارزش اس ــویش ب ــر خ نظ

ــی ــدار  همســرش م ــس مق ــد، پ بخش
مهریــه، از نظــر دیــن، تعیــین شــده و 
مشــخص نیســـت، بلکــه شـــریعت   
ــوابط     ــري ض ــک س ــا ی ــالم تنه اس

ــت   ــرار داده اســ ــراي آن قــ از . بــ
ــه   rحضــرت رســول  ــل شــده ک نق
ــت  ــوده اسـ ــداقِ  «: فرمـ ّـ ــرُ الص خَیـ

ه ــرُ هــا عبــارت بهتــرینِ مهریــه: »اَیس
ــه اي کــه کــم باشــد و اســت از مهری

ي بـراي  آسان پرداخت شـود و فشـار  
  .ي آن پیش نیایدادا کننده

ــابطه بـــراي درســـت تـــرین ضـ
تعیین مهریـه، میـل و توانـایی فعلـی     

ي مــردي اســت کــه قصــد یـا بــالقوه 
ــهولت    ــه س ــانمی را دارد و ب ــد خ عق

چــرا کــه در  . آن را پرداخــت نمایــد 
صــدر اســالم مهریــه حاضــر و نقــدي 
ــه صــورت   ــین آن ب ــوده اســت و تعی ب

ـ      ر قرض و بـه عنـوان اهـرم فشـاري ب
ــل   ــر قاب ــاال و غی زوج آنهــم در حــد ب
. پرداخـت، بــدعت اسـت و غیــر دینــی  

اکنـون متأسـفانه از مهریـه بـه عنــوان     
ــه ــیحرب شــود و تصــور اي اســتفاده م

بــر آن اســت کــه مهریــه ســنگین بــه 
. بخشــدزنـدگی زن و شــوهر دوام مــی 

هــا و ایــن چنــین کــه اینگونــه مهریــه
بـاوري از جملـه انحرافـاتی اسـت کــه     

و سـخن آخـر   . شده اسـت وارد اسالم 
اینکه اگر کسـی توانـایی مـالی داشـته     
ــوان    ــه تـ ــداري کـ ــر مقـ ــد؛ هـ باشـ

ــرداختش را داشــته باشــد مــی  ــد پ توان
تنهــا . بــه عنــوان مهریــه تعیــین کنــد

ــن   ــه آن وارد اســت ای ــه ب ــکالی ک اش
ي طبقــاتی و  اســت کــه در جامعــه   

بضـاعت  بیمار مـا، افـراد عـادي و بـی    
بـــه آن چشـــم دوختـــه و آن را در    

ــرار    ازد ــالك قـ ــود مـ ــاي خـ     واجهـ
ــدمــی ــایی  . دهن ــر هــم کســی توان اگ

ــر او     ــی ب ــم و حرج ــیچ حک ــدارد ه ن
ــاالتر از نیســت کــه حتمــاً مهریــه ي ب

بیست مثقـال طـال تعیـین کنـد بلکـه      
توانـد تعیـین کنـد    هر مقـدار کـه مـی   
  . ولو اگر بسیار کم باشد
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  اللـثبوت ه
  ینیکاك حسن ام

  
  
ــ در ــار یپ ــه انتش اي بیانی

ي با امضـاي تعـدادي از ائمـه   
جمعــه و جماعــات منــاطق   
اهــل ســنت کردســتان، در    
خصــوص رویــت هــالل مــاه 

ــوال،  ــان و ش  جــادیو ا رمض
مـــردم،  نیدر بـــ ینگرانـــ

از مســلمانان  ياتوســط عــده
منطقـــه از حــــاکم شــــرع  

ــ ــاك  یمردمـ ــتان کـ کردسـ
ــا در ینــیحســن ام  نــهیزم نی

خواســـته  حیاســتفتا و توضــ  
هـم در شـب    شـان یشده که ا

ـ نـه یماه مبارك رمضـان در مسـجد ز   27 سـنندج بـه    یل
بــر گرفتــه از  یفقهــ لیــصــورت مشــروح و بــا ذکــر دال

و آثــار   امــدهایپ نیــیتب نیت و همچنــ کتــاب و ســنّ 
نــوع اقــدامات پاســخ  نیــا یو اجتمــاع یاســیمخــرب س
کــاك  یخنرانکامــل ســ مــتن. نمــوده انــد رادیــخــود را ا
  :دیآیم لیدر ذ ینیحسن ام

  
  اهللا الرحمن الرحیم بسم
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مــاه رمضــان ) آن چنــد روز معــین و انــدك: (ترجمــه
و آغـاز  (در آن فـرو فرسـتاده شـده اسـت      است که قرآن

ت     سـال تـدریجاً بـه     23به نزول نمـوده اسـت و در مـد

تـا مـردم را راهنمـائی کنـد و     ) دست مردم رسـیده اسـت  
) بـه حـق و حقیقـت   (هـا و آیـات روشـنی از ارشـاد      نشانه

ــد و  ــل در همــ  (باش ــق و باط ــان ح ــدائی ) ادوار همی ج
مـاه را  ایـن  ) فـرا رسـیدن  (پـس هـر کـه از شـما     . افکند

ــد،  ــا   (دریاب ــد و چــه ب چــه خــودش هــالل را رؤیــت کن
بایــد ) دیــدن دیگــران فــرا رســیدن رمضــان ثابــت شــود

ــدارد ــه آن را روزه ب ــافر   . ک ــا مس ــار ی ــی بیم ــر کس و اگ
توانـد از رخصــت اسـتفاده کنــد و روزه نــدارد    مــی(باشـد  

ــا ) و ــدي از روزه ــر را  يچن ــا  (دیگ ــدازه آن روزه ــه ان ب
ــدارد ــای ). روزه ب ــد آس ــی خداون ــما را م ــد و  ش ش خواه

خداونـد مـاه رمضـان و    (خواهان زحمت شـما نیسـت، و   
تـا تعـداد   ) رخصت آن را براي شما روشـن داشـته اسـت   

را کامــل گردانیــد و خــدا را بــر ایــن ) روزهــاي رمضــان(
) به احکـام دیـن کـه سـعادتتان در آن اسـت     (که شما را 

از همـه  (هدایت کرده است، بزرگ داریـد و تـا ایـن کـه     
  . سپاسگزاري کنید) ي اونعمتها

ــد ــالمین و الصــال هللا رب الحم ــی  ةالع و الســالم عل
 از. جمعــین أصــحابه  أســیدنا محمــد و علــی آلــه و    

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


 
 
 
 

 

39 
 

  ..1010    شمارهشماره&&  راه ما راه ما 

ــان را در   ــال خاشــعانه مســئلت دارم عباداتم ــد متع خداون
ــق از آن   ایــن شــب مبــارك، کــه در برخــی روایــات موث
ــذیرد و        ــت، بپ ــده اس ــاد ش ــدر ی ــب ق ــوان ش ــه عن ب

ــانیدعاها ــتجا م ــان   را اس ــود در بی ــرا خ ــد، زی بت فرمای
ـ منزلت ا ' ä: فرمایـد شـب شـریف مـی    نی s# ø‹ s9 Í‘ ô‰ s) ø9 $# ×� ö� y{ 

ô ÏiΒ É# ø9 r& 9� öκ y− 〈 قـدر  (شب قـدر شـبی اسـت کـه     : ترجمه
  . از هزار ماه بهتر و بیشتر است) و منزلت آن

دانید که هزار مـاه معـادل هشـتاد و سـه سـال و      می
 ا بــه ایــن ســن چهــار مــاه اســت، کــه قلیلــی از شــما پــ

    -جـــل جاللـــه -ایـــن رو از خداونـــد گذاریـــد، ازمـــی
حضـورمان را پـر خیـر و برکـت گردانـد، و مـا        طلبیممی

ــه لطــف و    ــد، و ب ــبها محــروم نفرمای ــن ش ــات ای از برک
ــا را   ــاید، و م ــان را ببخش ــرحمتش گناهانم ــره از م در زم

  .این ماه قرار دهد» عتقاء«ي 
هـالل مـاه    که می دانیـد هـر سـاله رؤیـت     همچنان

ــین    ــروع روز اول آن و همچنـ ــان و شـ ــارك رمضـ مبـ
کـه عیـد فطـر    ) یعنی رؤیت هالل مـاه شـوال  (پایان آن 

است، در ایران، خصوصـاً کردسـتان عزیـز بـا مشـکالت      
ــردم در     ــه م ــه اي ک ــت، بگون ــوده اس ــه ب خاصــی مواج
مشـخص نمــودن آن دچــار ســردرگمی شــده انــد، البتــه  

نیســت، و مشــکل حــاد در ســایر کشــورها مطــرح   نایــ
آثـاري از آن در نقـاط دیگـر دیـده شـده       -بـالفرض -اگر

  .باشد، قطعاً ناشی از اوضاع کشور ما است
رابطـــه، پـــیش از رمضـــان امســـال، از  نیهمـــ در

ســوي برخـــی از امامــان جمعـــه و جماعــت اســـتان    
کـه   :کردستان، بیانه اي با ایـن محتـوا صـادر شـده بـود     

و  اسـت  براي همـاهنگی بـا بقیـه مسـلمانان، بهتـر ایـن      
ان بصــورت ردســتشــروع رمضــان و پایــان آن در ک بایــد

منـاطق ایـران و اهـل تشـیع و اعـالم       با سـایر  هماهنگ
 اجدباشد، و توصـیه شـده بـود کـه امامـان مسـ       حکومت
ــد ــد  بای ــل کنن ــدان عم ــه ! ب ــا نکت ــه   يام ــب توج جال

ــؤالن     ــات و مسـ ــک از مقامـ ــه هیچیـ ــت کـ اینجاسـ
و نـامی   کشوري و لشـکري آن را امضـاء نکـرده بودنـد،    

ــدار،   از مقامـــات رســـمی قضـــایی، اســـتانداري، فرمانـ
و طبیعـی  . نمایندگان مجلـس و غیـره دیـده نمـی شـود     

ــه       ــن رابط ــی در ای ــان حق ــدام از آن ــه هیچک ــت ک اس

 ي فـه یندارند، مگـر نماینـدگان مجلـس اسـتان، کـه وظ     
ــی و مــذهبی شــهروندان خــود   ــاع از حقــوق ملّ آنهــا دف

ي ن بـا مشـاهده  هـر حـال بسـیاري از مسـلمانا     به .است
ـ این بیانیه، این سؤال برایشـان مطـرح شـده بـود کـه آ       ای

ــاد ب ــانیمف ــر د هی ــیاز نظ ــر؟ و   ین ــا خی صــحیح اســت ی
از -اساساً آیـا بنـام همـاهنگی بـا سـایر شـهرهاي ایـران       

درسـت اسـت کـه روز اول مـاه رمضـان       -جملـه تهـران  
ــک رو    ــت، ی ــر اس ــد فط ــه عی ــان آن ک ــین و  زو پای مع

در حــالی کــه مــا در غــرب مشــخص و یکســان باشــد؟ 
ایم، و بـا سـرزمینهاي شـرقی ایـران اخـتالف      قرار گرفته

و سؤال شـده بـود نظـر دیـن در ایـن بـاره       ! مطلع داریم؟
  چیست؟ 
ــا ــؤاالت از جهــات مختلــف جــاي   ام پاســخ ایــن س

تأمل و بحث و بررسـی اسـت، کـه بـه صـورت مختصـر       
  : و گذرا آن را بیان می داریم

ــا اســتناد بــ در ه آیــات قــرآن و ســنت و اینجــا مــا ب
ــان    ــه مذهبش ــدانی ک ــا و مجته ــلمانان، فقه ــاع مس اجم

پـردازیم کـه   تدوین شده است، بـه بررسـی مبـاحثی مـی    
ــت، و پــس از بررســی    ــرح شــده اس ــون آن مط در پیرام
ــوده،   ــه نم ــه نویســندگان آن بیانی ــان را متوج آن، خطابم

 لشبــه اصــطالح همــاهنگی را بــه چــا     ي هیو قضــ
کـه آیـا اساسـاً     :یمینمـا طـرح مـی  کشیده و این سؤال را 

همـاهنگی در هــر چیــزي مطلـوب و پســندیده اســت؟ و   
ــی ــان م ــوئیمدر پای ــر و اندیشــه  :گ ــر فک ــد اگ اي بخواه

ــه زور و ا   جــادیبــراي تحمیــل مســائل مــذهبی خــود، ب
مســلمانان متوســل شــود، قطعــاً  انیــرعــب و وحشــت م

بـرد، بلکـه نتیجـه     خواهـد اي ننه تنها هـیچ گونـه فایـده   
  .فی و زیانبار خواهد بودآن من
  و پایان ماه رمضان  آغاز

ــرآن ــی در      ق ــدارد، ول ــاره اي ن ــه اش ــن رابط در ای
کــه متفــق t  حــدیث صــحیح بــه نقــل از ابــو هریــره

علیه امام بخاري و مسـلم مـی باشـد، منقـول اسـت کـه       
ــدمــی r رســول خــدا ــر عــن« :فرمای أنَّ  t ةابــی هری
ــول اهللا ــال r رس ــروا : ق ــه و أَفط ــوموا لرؤیت ــه  ص لرؤیت

ــ ــیکم فــ  إف ــی عل ــین  أن غب ــعبان ثالث ــدة ش  »کملوا ع
ــا دیــدن مــاه: ترجمــه ــا مشــاهده آن  ،ب روزه بگیریــد و ب

ي خـود را بگشـایید، و اگـر دیـدن و مشــاهده     روزه) نیـز (
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آن برایتان نـامعلوم بـود، سـی روز مـاه شـعبان را کامـل       
  .کنید

 یکــه در ایــن حــدیث مبــارك بــه روشــن همانگونــه
بـراي روزه  » هـالل  رؤیـت « يهشده اسـت، مسـئل   انیب

اســت،  وقتــی مطــرح ،و پایــان آن مــاه رمضــان گــرفتن
ولـی اگـر سـی روز باشـد     . که ماه بیست و نـه روز باشـد  

و چنانچـه مالحظـه   . دیـدن و مشـاهده مـاه الزم نیسـت    
بلکــه  نشــده،مــی کنیــد در قضــیه رؤیــت، فاعــل ذکــر  

یعنـی هــر  . مصـدر بـه مفعـول خـود اضــافه شـده اسـت      
لــذا . نــد، بــراي شــما حجــت خواهــد بــودکـس آن را ببی 

ــان آن روزه     ــد و در پای ــاه روزه بگیریی ــاز م ــد در آغ بای
ــراي      ــد ب ــورت بای ــن ص ــر ای ــائید، در غی ــود را بگش خ

  .شروع، سی روز ماه شعبان کامل گردد
ــام ــافعی  ام ــه اهللا(ش ــاب ) رحم ــن » األم«در کت ای

دیگــر روایــت کــرده اســت کــه  يحــدیث را بــه گونــه ا
ــی  ــاره م ــدان اش ــب ــر «: ودش ــن عم ــن اب رضــی اهللا -ع

ــا ــهر تســـع و «: قـــال r أنّ رســـول اهللا -عنهمـ ألشّـ
ــرو   ــی ت ــوموا حت ــرون ال تص ــروا  عش ــالل و ال تفط ا اله

 .»ثالثــین ةالعــدّ لواکمأعلــیکم فــ ن غــمّإحتــی تــروه فــ
روایـت اسـت    -رضـی اهللا عنهمـا  - از ابـن عمـر  : ترجمه

بیسـت  ) بطـور طبیعـی  (مـاه  : فرمـود  r که رسـول خـدا  
ــه روز ا ــط روزي روزه بگیریو ن ــســت و فق ــا روزه  دی و ی

ــه   ــائید ک ــود را بگش ــاهخ ــدن آن   م ــر دی ــد، و اگ را ببینی
کامــل  رابرایتــان امکــان پــذیر نبــود، ســی روز رمضــان 

غیـر   -رحمـه اهللا -شـافعی  امـام  کنیدو بعد عیـد بگیریـد  
از ایــن فرمــوده، بیــان دیگــري نــدارد، و بحــث اخــتالف 

ــد   ــرده ان ــافعیه طــرح ک ــاي ش ــع را علم ــ مطل از  یو نص
  . در این باره در دست نیست یامام شافع
ــذکور   در ــدیث م ــر دو ح ــالل«ه ــت ه ــراي » رؤی ب

آغاز و پایـان مـاه مبـارك رمضـان، یـک شـرط اساسـی        
و اساسـاًَ بحثـی از ایــن نیسـت کــه    . بشـمار آمـده اســت  

ــد  ــی آن را ببین ــه کس ــه . چ ــذاهب س ــان م ــه و امام گان
بـا  ) عیبـه جـز امـام شـاف    ( -رحمهـم اهللا  - جمهور علمـا 

توجه به اضـافه شـدن عامـل بـه مفعـول خـود، و عـدم        
ایـن باورنـد کـه هـر کـس آن را مشـاهده        رذکر فاعل، ب

البتــه . کنـد، بــراي ســایر مســلمانان حجـت خواهــد بــود  
ــه  ــرون اولی ي اســالم بســیاري از مجتهــدین دیگــر در ق

ــه رأي  وجــود داشــته ــوده و ب انــد کــه صــاحب اجتهــاد ب
. انـد روان زیـادي داشـته  انـد، و حتـی پیـ   خود عمل کـرده 

را بـه   اناما بعـدها غلبـه سـایر مـذاهب، آنـان و مذهبشـ      
امـا آنچنـان کـه از متـون     . دست فراموشی سـپرده اسـت  

که از آنـان بـه یادگـار مانـده اسـت،       یتاریخی و کتابهای
گانـه و  سـه  يشود کـه آنهـا نیـز بـا رأي ائمـه     معلوم می

آوا آهنــگ و هــمهــم) غیــر از شــافعیه(ســایر مجتهــدین 
  .اندبوده

ــام ــافعی ام ــه اهللا-ش ــاه   -رحم ــروع م ــراي ش ــز ب نی
ـ   یرمضان، شهادت یـک نفـر را کـاف     يبـرا  یدانسـته ول

ـ رمضان و رؤ انیپا ـ هـالل مـاه شـوال شـهادت      تی  کی
دانـد، بلکـه قائـل بـه شـهادت دو نفـر       نفر را کافی نمـی 

چـه بسـا فـردي از    «: فرمایـد است، و در توصـیه آن مـی  
ــی ــرط ب ــرار ازف ــراري و ف ــه در ق شــهادت  وغتکلیــف، ب

کـنم، و شـهادت دو نفـر    دهد، بنابراین مـن احتیـاط مـی   
   »...دانممی یرا الزام
ــت     در ــر اس ــث بهت ــن بح ــل ای ــراي تکمی ــا ب اینج
اي کوتـاه بــه کتـابی کـه در همــین خصـوص بــه     اشـاره 

ــدیان     ــداهللا احم ــال عب ــتا م ــوم ماموس ــاي مرح ــم رس قل
ــته باشــیم     ــده اســت، داش ــته ش ــان کــه  . نوش     همچن

ــدمــی ــداهللا احمــدیان تنهــا یــک  . دانی ماموســتا مــال عب
ــود، بلکــه نویســنده  ــام جماعــت نب ــی ام ــا، محقق اي توان

و روشن فکـري بـا انصـاف بـود کـه کتابهـاي        شمندیاند
او در . از خــود بــه یادگــار گذاشــته اســت يبسـیار معتبــر 

این کتاب کوچـک بـه بررسـی چهـار موضـوع تحقیقـی       
بـه رؤیـت هـالل مـاه     پرداخته است، که چهـارمین آنهـا   

... «: فرمایـد مـی  شـان یا. رمضان اختصـاص یافتـه اسـت   
امـام بوحنیفــه،  (نظـر جمهـور فقهـاء و مجتهـدین ثالثـه      

ایـن اسـت کـه هرگـاه در     ) امام مالک، امام احمـد حنبـل  
ــد، اول      ــده ش ــاه دی ــالمی، م ــرزمینهاي اس ــی از س یک
رمضان است و بـدون اسـتثناء بـراي سـایر کشـورها نیـز       

ــت، و   ــت اس ــان  حج ــاه رمض ــر م ــر آخ ــب اول  اگ و ش
بــراي ســایر و  فــردایش عیــد باشــد، شــوال دیــده شــود

ــرزمینها نیــز الزامــی اســت، و آنــان اعتنــ      بــه  اییس
ــودن آن     ــی ب ــودن و غرب ــرقی ب ــا ش ــع ی ــتالف مطل اخ
کشـور ندارنــد، بلکـه بــا اسـتدالل بــه آن حـدیث متفــق     

چـون رؤیـت بـه ضـمیر هـالل اضـافه       : گوینـد علیه مـی 
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ی از ایـن نیسـت کـه چـه کسـی آن      شده اسـت، و بحثـ  
را مشاهده کند، و یـا کجـا دیـده شـود، بنـابراین در هـر       

ــر     ــود، ب ــاهده ش ــالم مش ــاي اس ــاي دنی ــه  ايکج بقی
ــد    ــت خواه ــالك و حج ــاطق م ــایر من ــلمانان در س مس

ــود ــمت از    . ب ــن قس ــان ای ــدگان را در پای ــان خوانن ایش
  :کتابش به کتابهاي زیر ارجاع داده است

  57ص ،2ج/ شرح تاج االصول
  50، ص1ج/ الفقه فی المذاهب االربعه

  :عین نظر مذاهب ثالثه را اینگونه آورده است و
ت رؤیــۀ الهــالل بقطــر مــن اقطــار، وجــب  تــثب إذا«

ــب و      ــین القری ــرق ب ــار و الف ــائر االقط ــی س ــوم عل الص
  »ۀمن ائمۀ و خالف الشافعی ۀالبعید عند ثالث
هرگـــاه در ســـرزمینی از ســـرزمینهاي   : ترجمـــه
شـد، روزه بـر سـایر    ) و قطعـی (ماه ثابـت   تیاسالمی رؤ

سرزمینها واجب است، و نـزد امامـان مـذاهب سـه گانـه      
، هـیچ فرقـی میـان دور و نزدیـک     )به جز امـام شـافعی  (

ــا    ــی علمــاي شــافعیه ب ــودن آن ســرزمینها نیســت، ول ب
  ...این نظر مخالفند
مالحظـــه مـــی شـــود ســـخنی از رأي و  چنانچـــه

ــام شــافعی  ــدگاه ام ــه او  )رحمــه اهللا(دی ــرا ک نیســت، چ
  .ندارد یاصالً در این رابطه رأی

  فقهاي شافعیه نظر
بــراي ایــن : ماموســتا احمــدیان مــی فرمایــد مرحـوم 

گـوئیم فقهــاي شـافعیه، زیـرا خــود امـام شــافعی در     مـی 
ــدارد  ــاره نظــري ن ــا اگــر هــم داشــته باشــد در (ایــن ب ی

، و طــرح اخــتالف مربــوط بــه علمــاي )دســترس نیســت
در ) رحمــه اهللا(امــام شــافعی  شــافعیه اســت، و شــخص

امـا بیشـتر   . تاین مـورد نفیـاً و اثباتـاً چیـزي نگفتـه اسـ      
دیـدن و مشــاهده مــاه را در  ) نـه همــه (علمـاي شــافعیه  

ــراي   ــاه رمضــان، ب یــک کشــور جهــت آغــاز و پایــان م
سایر کشـورها مـالك و حجـت نمـی داننـد، بلکـه ایـن        

  .اند که باید هم مطلع باشنداصل را پیش کشیده
ا ؟و چگونه است هم مطلع بودن چیست ام  

ــر ــول   اگـ ــرزمین، یـــک طـ ــا دو سـ ــور یـ دو کشـ
جغرافیایی داشته باشـند، و در یکـی مـاه دیـده شـود، در      
ــراي دیگــري   ــان آن ب ــا پای آن صــورت آغــاز رمضــان ی

افزاینـد اگـر مـاه در    مـی  نیهـم چنـ  . حجت خواهـد بـود  

کشــورهاي دیگــر دیــده شــود، بــراي ســایر کشــورهایی 
ر گرفتـه انـد، حجـت خواهـد بـود، امـا       که در غـرب قـرا  

  .آن صحیح نیست عکس
ــبکی ــن     س ــافعیه در ای ــزرگ ش ــاي ب ــی از علم یک

 ي فـی شـرقیٍّ  ؤأنـه متـی ر   :قضـیۀ «: رابطه مـی فرمایـد  
ــلّ ــزم ک ــیٍّ ل ــ إ ۀبالنســب غرب  »ۀلیــه العمــل بتلــک الرئی
مسئله ایـن اسـت کـه هـر گـاه در یـک منطقـه        : ترجمه

هایی کــه در شــرقی مــاه دیــده شــود، بــر تمــام ســرزمین
شــرق قــرار گرفتــه انــد، الزم و ضــروري اســت آن      

اخـتالف در ایـن    امـا  .را مالك عمـل قـرار دهنـد    تیرؤ
است که اگر کشورها یی کـه در غـرب قـرار گرفتـه انـد      

مـاه دیـده شـود، آیـا     ...) مانند لیبـی، تـونس، الجزایـر و   (
براي سایر سـرزمینهایی کـه در شـرق قـرار گرفتـه انـد،       

  بود یا نه؟مالك عمل خواهد 
شــافعیه بــر ایــن باورنــد اگــر فاصــله آن دو   فقهــاي

ــه ــت     منطق ــد و بیس ــی ص ــخ یعن ــار فرس ــت و چه بیس
نصـف النهارشـان یـک درجـه و      انیـ کیلومتر باشد، یـا م 

ــورت      ــد، در آن ص ــله باش ــی فاص ــه ي فلک ــنج دقیق پ
  .براي سرزمینهاي شرقی نیز مالك عمل خواهد بود

اي کــه یکــی از فقهــ   -رحمــه اهللا-نــووي امــام
ــی   ــت م ــافعیه اس ــزرگ ش ــدب ــه «: فرمای ــر دو منطق  ،اگ

فاصــله آنهــا از هــم ســی و دو دقیقــه یــا هشــت درجــه  
فلکی، یا هشت صـد و هشـتاد و پـنج کیلـومتر، یـا صـد       
و هفتاد و هفـت فرسـخ باشـد، متحـد المطلـع محسـوب       

ــمــی شــوند، و رؤ ــاه توســط تی ــراي  یکــی از م ــا ب آنه
  ».مالك عمل خواهد بود زدیگري نی
ــا ــن نظــر توجــه ب ــه ای ــر فاصــله ،ب ــک اگ ي أذان ی

ــا ــرزمین ب ــه   اذان س ــی و دو دقیق ــري س ــرزمین دیگ س
باشد، یعنـی پـس از سـی و دو دقیقـه در سـرزمینی کـه       
ــه ســرزمین دیگــر برســد، در   ــه شــود، نوبــت ب أذان گفت

آینـد، و اگـر از   آن صورت هر دو هـم مطلـع بشـمار مـی    
در  و .شـوند تر باشـد، هـم مطلـع محسـوب نمـی     بیشآن 
در ایــن   224ص» جــواهر الفتــاوي «ورقی کتــاب پــا

  : مورد چنین آمده است
ــ و« ــؤر تإذا ثبت ــرقیّ    ۀی ــد الش ــی البل ــالل ف ، اله

ــا   ــري حکمه ــیّ  إیس ــد الغرب ــی البل ــی  المتّ ل ــدین ف ح
 ارتفـاع الهــالل فـی البلـد الغربــیّ    نّأل ،و العـرض  ۀالجهـ 
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و بـالعکس فیمـا    یزداد علی ارتفاعـه فـی البلـد الشـرقیّ    
ــإ ــت المس ــ  ۀافذا کان ــا ثمانی ــات فلکّ ۀبینهم ــدرج  أو ۀی
  »قلّاَ

ــاه در ســرزمین هــاي  : ترجمــه ــت م و هــر گــاه رؤی
ــراي    ــم آن بـ ــردد، حکـ ــی گـ ــت و قطعـ ــرقی ثابـ شـ
سـرزمینهاي غربـی کـه هـم سـو و در یـک راسـتا قــرار        

ــود  ــد، جــاري و مــالك عمــل خواهــد ب ــرا . گرفتــه ان زی
ــت، و     ــر اس ــرقی افزونت ــرزمینهاي ش ــاه در س ــاع م ارتف

ایـن زمـانی اسـت کـه مسـافت میــان آن       کـه بـالعکس،  
  .درجه فلکی یا کمتر باشد شتدو سرزمین ه
ــپس ــده  س ــدیان چکی ــتا احم ــب  مرحــوم ماموس مطل

  :کندبندي میرا در این رابطه چنین دسته
به عقیده جمهور فقهـا و مجتهـدین سـه گانـه،      -1

و برخــی از فقهــاي شــافعیه، در هــر ســرزمینی  
ــاه رؤ ــم ــان   تی ــداي رمض ــواه در ابت ــود، خ  ش

عیـد گـرفتن بـراي     روزه و باشد یـا انتهـاي آن،  
ــی     ــت و قطع ــالمی ثاب ــرزمینهاي اس ــام س تم

ـ رؤ نیبوده و ا مـالك عمـل خواهـد بـود، و      تی
 .اختالف مطلع در این زمینه مطرح نیست

ــق رأ -2 ــه  يطب ــر هم ــافعیه،   يو نظ ــاي ش فقه
ــک    ــه در ی ــرزمینهایی ک ــا س ــورها ی ــام کش تم

از طــول جغرافیــایی قــرار گرفتــه باشــند، یعنــی 
ي یـک مـدار باشـند، ماننـد     روشمال به جنوب 

کردسـتان و کویــت، یــا کردسـتان و قطــر، هــر   
چند فاصـله آنهـا از هـم هـزاران فرسـخ باشـد،       

ــی از آن  ــاه در یک ــدن م ــادی ــایرین   ه ــراي س ب
 . حجت و مالك عمل خواهد بود

ــران،    -3 ــد تهـ ــرقی ماننـ ــرزمین شـ ــر سـ در هـ
ــتان و غیـــره بـــه نســـبت   ــتان، افغانسـ پاکسـ

ــر- کردســتان ــایی  ه ــد داراي طــول جغرافی چن
اگـر مـاه دیـده شـود بـراي       -بسیاري نیز باشند

 .سایر سرزمینهاي غربی حجت خواهد بود
ــی،      -4 ــل لیب ــی مث ــرزمین غرب ــک س ــر در ی اگ

ــونس  ــان     وت ــاه رمض ــالل اول م ــر، ه الجزای
دیده شود، بـه اتفـاق اعـاظم و بزرگـان فقهـاي      
ــام    ــراي تمــ ــورت بــ ــافعیه، در آن صــ شــ

ــا  24آنهــا مســافت  ســرزمینهاي شــرقی کــه ب

ــا   ــخی ی ــند،   120فرس ــته باش ــومتري داش کیل
-بـه نظـر امـام نـووي    . مالك عمل خواهد بود

اگــر آن فاصــله هشــت درجــه      -رحمــه اهللا
ــا  ــا  مترکیلــو 885فلکــی ی دقیقــه فاصــله  32ی

  .أذانی باشد، باز هم حجت است ي
ــوم  ــد   آنمرح ــی افزای ــان م ــرؤ: در پای ــاه در  تی م

ــل  ــورهایی از قبی ــارات و : کش ــاي  (ام ــین ه امیرنش
ــاظم  )آن ــرین، طبـــق رأي اعـ ــن، بحـ ــر، یمـ ، قطـ

فقهاي شـافعیه بـراي شـهرهاي کـرد نشـین غـرب       
ایــران مــالك عمــل و حجــت اســت، زیــرا آن      
ســـرزمینها بـــا کردســـتان داراي یـــک طـــول     

  .جغرافیایی می باشند
ــی ــاي شـــافعیه در     یکـ ــان فقهـ ــر از بزرگـ دیگـ

ــک     ــاقر بال ــد ب ــال محم ــتا م ــوم ماموس ــتان، مرح کردس
ــی   اســت ــوب م ــه محس ــران تصــوف منطق ــه از رهب ، ک

ــتان   ــود، و تمـــامی علمـــاي کردسـ ــم (شـ اعـــم از هـ
بـه او بـه عنـوان یـک قطـب      ) و غیـر آنهـا   يمسلکان و

و بســیاري از روحــانیون بــزرگ   . نگرنــدعلمــی مــی 
ــه درس او ــه در حلق ــذ   منطق ــزد او تلم ــوده، و ن حاضــر ب

 .انــدهــایش را پذیرفتــهانــد، و اکثــر آراء و اندیشــهنمــوده
قطعــاً اگــر نویســندگان آن بیانیــه ســخنان ایــن بزرگــوار 

آنـان اعلمیـت    يانـد، زیـرا همـه   را نپذیرند، عناد ورزیـده 
رأي امــام نــووي را   همچنانکــهاو را قبــول دارنــد، و  

دانـیم  مـی  چـون داننـد،  یک اصل ثابـت در مـذهب مـی   
مــا بیشــتر نــووي مــذهب هســتند تــا  يعلمــاي منطقــه
داننـد، از  از امامشـان مـی  زیـرا هـر چـه    !! شافعی مـذهب 

ــنیده  ــووي ش ــام ن ــق ام ــوار  طری ــام بزرگ ــن ام ــد، و ای ان
دو سـرزمینی کـه فاصـله أذانیشـان از هـم      : معتقد اسـت 

و ایـن  . شـوند دقیقه باشد، هـم مطلـع محسـوب مـی     32
فاصـله أذانـی کردسـتان، بـا کشـوري       کهدر حالی است 

  .رسددقیقه نمی 15چون عربستان به بیش از 
ـک در نامـه    ماموست مرحوم ایـی  ا مال محمـد بـاقر بال

  :نویسدبه یکی از دوستانش در این خصوص می
ــه  بســم ــرحيم، م ــرحمن ال ــه  اهللا ال ــه چــاک واي علووم

ــه ــلَ ه ــوو موس ــا رِ م ــا ت ــيدهيماني دوني ــه  س بب ــه ه ــو ل م
ر بــهلـه . ک بـن کـو يـه  تـا وه لـه عيبـاده   ًصـا کـا، خصـو  کاري
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م کـه  فـي بکـه  نـه مـاي حـه  قليـدي عولـه  ويسـت تـه  ممه ئهئه
زان يــا مــههلــه دنيــادا مــانگي رِ گــايير جيلــه هــه: وتويانــه

واوي ر تــه لـه ســه  بــيحــوکمي واجـب ئــه  را،ووال بينــشـه 
ت کــراوه لــه يوايــهکــه رِ ديســيممــا حــهئــه. هلــي دنيــائــه

ــاس    ــن عبـ ــداهللا بـ ــه  ) رض(عبـ ــه جـ ــه لـ ــکـ       دي دوي لَـ
  : ليرموه ئهتي فهريوايه ٥٢ي حيفهاالصول له صهتاج

ــک  : ترجمــه ــاقر بال مرحــوم ماموســتا مــال محمــد ب
هــالل مــی خواســتم از  تیــدر مســئله رؤ: مــی فرمایــد

علماي حنفی تقلیـد کـنم، چـرا کـه رأي آنـان را صـواب       
می دیدم، و آنان بـر ایـن باورنـد کـه رؤیـت مـاه در هـر        
ســرزمینی بــراي ســایر ســرزمینها مــالك عمــل اســت،  

 -عنهمــارضــی هللا -عبــاسامــا حــدیثی از عبــداهللا بــن 
را بـا آن سـازگار    52در جلد دوم تـاج االصـول، صـحفه    

نمــی یــافتم، ایــن حــدیث در آنجــا چنــین روایــت شــده 
  : است
الفضـل بنـت    ۀابنـ  أن) رضـی اهللا عنـه  (کریب  عن«

: قــال) أي أرســلته(الحـارث بعثتــه إلــی معاویـۀ بالشــام   
علـی رمضـان و    فقدمت الشـام قضـیت حاجتهـا و أهـلّ    

ــا بال ــ ،شــامأن ــ ۀفرأیــت الهــالل لیل ــدمت  ۀالجمع ــم ق ث
رضــی -فســألنی إبـن عبــاس  ،فــی آخـر الشــهر  ۀالمدینـ 

ــا ــاه ل   -اهللا عنهم ــت رأین ــالل؟ فقل ــت اله ــی رأی ــمت  ۀیل
ه النــاس و آو ر. نعــم: نــت رأیتــه؟ قلــتأ: قــال. ۀالجمعــ

ــ  ـ . ۀصـاموا و صــام معاوی الســبت  ۀا راینــاه لیلــفقــال لکنّ
أو : نـراه فقلـت  فال نـزال نصـوم حتـی نکمـل ثالثـین أو      

ــال    ــیامه؟ فق ــه و ص ــی برؤیت ــا  . ال: ال تکتف ــذا أمرن هک
  .-صلی اهللا علیه وسلم -رسول اهللا

ــب از: ترجمــه ــه-کری روایــت اســت  -رضــی اهللا عن
نـزد معاویـه   ) بـراي کـاري  (که فضل دختـر حـارث او را   

بـه شـام رفـتم و    : در شـام گسـیل داشـت، او مـی گویـد     
ــاه رمضــان د  ــرآورده ســاختم، م ــازش را ب ــرا نی ر شــام ف

رســیده بــود و مــن آن را دریافتــه بــودم، از ایــن رو مــن 
ــاهده     ــه مش ــب جمع ــاه را در ش ــالل م ــز ه ــودم،نی  نم

ــاس   ــن عب ــدم، اب ــه آم ــه مدین ــاه ب -ســپس در اواخــر م
از مـن پرسـید چـه وقـت هـالل مـاه        -رضی اهللا عنهما

ــد؟ گفــتم) در شــام(را  ــد: دیدی  م،یشــب جمعــه آن را دی
ــا تــو نیــز آن را دیــ: فرمــود و مــردم . آري: دي؟ گفــتمآی

ــز روزه      ــه نی ــد، و معاوی ــد و روزه گرفتن ــز آن را دیدن نی
ــود   ــاس فرم ــن عب ــت، اب ــب  : گرف ــا آن را در ش ــی م ول

ــا    ــریم ت ــته روزه مــی گی ــن رو پیوس ــدیم، از ای شــنبه دی
آیـا  : سی روز آن را کامـل کنـیم، یـا آن را ببینـیم، گفـتم     

ــرؤ ــد؟     يو روزه  تی ــی کن ــت نم ــو را کفای ــه ت معاوی
بـه مـا فرمـان     r ایـن چنـین رسـول خـدا    . خیـر : فرمود

  .داده است
ــاقر در ادامـــه   مرحـــوم ــتا مـــال محمـــد بـ     ماموسـ

  :افزایدمی
-ر ئـه يـه، لـه بـه   ولـه م قـه موخـاليفي ئـه  ] سهيدم حههئ[«

ممــا ئــه. مکــان بکــههفيــنــهقليــدي حــهتــواني تــهم ئــهوه نــه
ــوم مــه  ــه ئيســه ب ــووه کــه ئ ــووم ب ــعل ــوانين بلَ ــهيت   م ن کــه ئ

ــيه وهحــه ــه دس ــي ئ ــيخت ــافعيه  ب ــي ش ــه ده ليل ــه  ب ــان ک    ک
و ر بيسـتبي مبـه يغـه کـي لـه پـه   ريحي، سـه الَولَبدزرتي عهحه
ي مـــهســـته وا ديـــاره ئـــهممـــا ئيئـــه ،قلـــي بفرمووايـــانـــه

صــوموا «: ديســيي حــهلــهســهرمــووه لــه مــهئيســتينبات فــه
  »...لرؤيته و أفطروا لرؤيته

 ،يور اسـت کـه ایـن نظـر و رأ    مرحوم بر ایـن بـا   آن
بـوده اسـت، نـه     -رضـی اهللا عنهمـا  -اجتهاد ابن عبـاس 

را در ایـن    rاینکه بـه صـراحت حـدیثی از پیـامبر خـدا     
ريحـه  سـه ... «: افزایـد رابطه شنیده باشـد، و در ادامـه مـی   

 هخــت بــووعاويــه کــه شــاي وهتــي موزرهدا کــه حــهمــهلـه 
مــوو ي هــمرمــووه بــه ئيجمــاعکــه فــهوئيتــهحــوکمي بــه رِ

س کــا، پــهفعــي ئيخــتالف ئــههکــان حــوکمي رِبــهزهــهمــه
لرؤیتـه   صـوموا « :»يـه مـه کـه ئـه  ريفـه ديسه شـه عناي حهمه

و ســواء  ،أحــد أو ال أي ســواءٌ رئــاه کــلّ ۀلــأي فـی الجم 
  »...قطارأو فی األ واحدٍ رؤي فی قطرٍ
ــه ــه   «: ترجم ــی هم ــد یعن ــدن آن روزه بگیری ــا دی ب

ــد، خــواه  ــه، در   همــهروزه بگیری ــا ن ــده باشــد ی آن را دی
  »...یک سرزمین دیده شود یا در سایر سرزمینها

به نظر مرحـوم ماموسـتا محمـد بـاقر بالـک، از       حال
شـود کـه هـر کـس مـاه      این حدیث چنین اسـتنباط مـی  

را در هــر نقطــه از کــره زمــین مشــاهده کنــد، بــر ســایر 
ي نقــاط جهــان گــرفتن روزه واجــب مســلمانان در همــه

ب اینجاسـت کـه اگـر در مـورد شخصـیت      عجی. شودمی
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همــه  ود،علمـی ایــن بزرگــوار، از ایــن آقایــان ســؤال شــ 
مـا کجـا   : گوینـد بالفاصله سر تعظـیم فـرود آورده و مـی   

کجا؟ مـا را چـه رسـد بـه مقـام علمـی او        قرو ماموستا با
اخـتالف  : تـوان گفـت  توجه به آنچـه گذشـت، مـی    با ...و

ــ ــافعی امط ــام ش ــراي ام ــه اهللا-لع ب ــ -رحم ــوده مه م نب
کـرد، و علمـاي شـافعیه    است، و گر نه بـدان اشـاره مـی   

ــاور   نیــز برخــی بــه آن معتقدنــد، و گروهــی نیــز بــدان ب
انـد، تـا   و آنان نیز کـه اخـتالف مطلـع را پذیرفتـه    . ندارند

 ي أذانـــی دو ســـرزمین را حجـــت دقیقـــه فاصـــله 32
  . دانندمی

  :سخن ما با امضاء کنندگان آن بیانیه اما
و  همـاهنگی  یکنـیم کـه معنـ   ؤال مـی از شما سـ  ما

مـا بـا    :دانیـد ایـن یعنـی   آیـا مـی   سـت؟ یچمقصود از آن 
ــق      ــی تواف ــتیم، ول ــی نیس ــم و یک ــتالف داری ــما اخ   ش

کنــیم کــه روز اول مــاه رمضــان و پایــان آن یعنــی  مــی
ــد فطرمــان ــواز-روز عی ــر خــالف م ــاور نیب ــید و ب  -ین

زیـرا اگـر در اصـل اختالفـی موجـود نباشـد،        !یکی باشد
نخواهــد داشــت بــراي مثــال  معنــایییگــر همــاهنگی د

اگـر مـا بــا شخصـی در سـفري، مقصــد واحـدي داشــته      
باشیم، قطعـاً اگـر هـر کـدام از مـا هـم نباشـد، دیگـري         
ــه     ــالتی گفت ــین ح ــت، و در چن ــد رف ــان راه را خواه هم

ــی ــا نم ــه م ــود ک ــفر  ش ــی در س ــراي همراه ــم  ب ــا ه ب
مــورد نظــر  یهمــاهنگ نیــا پــس. ایــمهمــاهنگی کــرده

ـ ا بـه ا شم ـ  نمـ  :اسـت کـه   یمعنـ  نی  نیمـواز  رغـم یعل
 ی،مـذهب شـافع   يو رأ امبریـ و بـه خـالف سـنت پ    نید

هماهنـگ   یـا حکومـت   بـا فالنـی   نکـه یتنها بـه خـاطر ا  
در اینجــا از آنــان ســؤال  !!کــنمباشــم، ایــن کــار را مــی

دانیـد، آیـا   شما که خـود را علمـاي شـافعیه مـی    : کنممی
ــذه    ــول م ــا اص ــخنانتان ب ــن س ــاً ای ــن حقیقت بتان در ای

مـاه اول رمضـان   : گوئیـد شـما مـی  ! ت؟رابطه سازگار اسـ 
که در کشورهاي همجـوار و هـم مطلـع مـا دیـده شـده       

طبـق رأي  -بـر مـا الزامـی اسـت کـه از آنـان       لذا است، 
 !پیـروي کنـیم، بـراي مـا مـالك عمـل نیسـت        -مذهب

و بـــه مـــردم نیـــز نگـــوئیم کـــه اول  !و روزه نگیـــریم
دانیــد ایــن ؟ آیــا مــی!تیــا روز عیــد اســ اســت رمضــان

    خــالف صــریح قــرآن اســت، آنجــا کــه       ي شــماأر
  .»فمن شهد منکم الشهر فلیصمه«: فرمایدمی

ــی  و ــا نم ــه  آی ــد ک ــن"واژه دانی ــام   "م ــول ع موص
ــه ــر   ؟شــودرا شــامل مــی ي مســلماناناســت، و هم اگ

ــا ... کشــورهایی ماننــد کویــت و قطــر و بحــرین و کــه ب
ــع هســتند، هــالل  ــاه رمضــان را  کردســتان هــم مطل م

مـا بـه اسـم همـاهنگی      آیـا درسـت اسـت    کردند، تیرؤ
هر چنـد آنهـا مـاه را دیـده انـد، امـا شـما        ! مردم: بگوئیم

مـان روزه بگیـریم ولـی بـه     ودخ یـا اینکـه  ! ؟روزه نگیرید
ــردم ــوئیم م ــی   ؟!نگ ــر، عل ــر دیگ ــه تعبی ــه  ب ــم اینک رغ

ــی ــد م ــدخداون ــاً روزه  : فرمای ــد حتم ــاه را دیدی ــی م وقت
بـه مـردم    !امـام شـافعی   پیـروي  مـا بـه نـام    ماا بگیرید،
م مـاه، یـا رؤیـت آن در    بـا دیـدن مسـتقی    !مـردم : بگوئیم

  !نباشید؟ وزهمان، رمطلعکشورهاي هم
ایــن سـئوال را از مــردم شـافعی مــذهب    نیچنـ  هـم 

منطقه دارم کـه آیـا حاضـرند چنـین تـوهین هـایی را در       
امامشــان تحمــل کننــد؟ آیــا اجــازه حــق ســر مــذهب و 

نـد بـه زبـان امامشـان دروغ و افتـرا بسـته شـود؟        دهمی
ـ تا بـه نـام همـاهنگی، روز اول رمضـان      عیـد فطـر را    ای
ــه    ــداخت؟ در حالیک ــب ان ــک روز عق ــدی ــال  خداون متع

ــی ــدم ــد«: فرمای ــوا الع ــر ةولتکمل ــا  واو لتکب ــی م اهللا عل
خـدا   و نیـد کي رمضـان را کامـل   روزه: ترجمـه  »هداکم

را بــه خــاطر چنــین توفیــق و هــدایتی، بــزرگ بداریــد و 
  . شعار اهللا اکبر سر دهید

درست است وقتی بـه ایـن یقـین رسـیده باشـیم       آیا
یـک یـا    ،که فردا عید اسـت، تنهـا بـه خـاطر همـاهنگی     

ــاوریم؟ و     ــر نی ــدازیم و دم ب ــب بیان ــه عق دو روز آن را ب
 مـا بـا مـذهب    عمـل ایـن   :بعد با کمال وقاحـت بگـوییم  

شــافعی نیــز ســازگار اســت؟ البتــه ایــن ماننــد آن اســت 
 حکــممــذهب شــافعی خــالف قــرآن  :کــه گفتــه باشــیم

  .کرده است
بـه شـما و سـایر علمـایی کـه بـه نـام اعضـاي          من

شــوراي روحانیــت یــا هیــأت امامــان جمعــه و جماعــت، 
ــه زبــان مــی  ــد، مــیچنــین ســخنانی را ب اي : گــویمرانی

ــتایان خواهیــد  فــرداي قیامــت چــه پاســخی   ! ماموس
 r ایـد کـه رسـول خـدا    داشت؟ آیا این حدیث را شـنیده 

 »الخــالق ۀلمخلــوق فــی معصــی ۀطاعــ ال«: فرمایــدمــی
 جهـــتهـــیچ اطـــاعتی از بنـــدگان خـــدا در : ترجمـــه

  .نافرمانی آفریدگار صحیح نیست
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هـر کـس از شـما مـاه را     : فرمایـد متعال مـی  خداوند
 نیــا :دییـ گویدیـد، رمضـان را روزه بگیـرد، امـا شـما مـ      

 چیو هــ دیو روزه نباشــ !نیــدنکاطاعــت امــر خــدا را  
در سـرزمین کفـر    مـا  چـرا؟ مگـر   !!دیـ هـم نکن  یاعتراض

 گیریتـان بـا ایـن موضـع    دانیـد کنیم؟ آیـا نمـی  زندگی می
ــته - ــا ندانس ــته ی ــتهم   -دانس ــر م ــت را بکف ــن حکوم ای
کنید؟ زیرا تنهـا حکومـت کفـر راضـی نیسـت مـردم       می

ــکارا ــع آش ــه موق ــند و ب ــد و روزه باش ــد کنن ــر . عی و اگ
ــاد را  -حکومــت کفــر نیســت ــز همــین اعتق کــه مــن نی

ــرا -دارم ــام وي چ ــا ن ــی ب ــیه م ــدتوص ــا و -کنی ــودب  ج
مـا   -ماه در سـایر سـرزمین هـاي هـم مطلـع      يمشاهده

دانیـد ایـن   ؟ آیـا نمـی  !روزه نگیریم یا اعالم عیـد نکنـیم  
دنیـاي کفـر اسـت نـه دنیـاي       شـما مخصـوص   سخنان

ــد عزوجــل بــه ــا مــی اســالم؟ خداون ــان: گویــدم ــا پای  ب
 بـا صـداي بلنـد در هـر کـوي      ،ماه مبارك رمضان یافتن

ــد  و ــر بگویی ــه و مســجدي اهللا اکب . برزنــی و در هــر خان
تـا   دیـ نزن حـرف و  دیـ گوییـد ایـن کـار را نکن   اما شما می
چــون  !دار نشــودتصــنعی خدشــه و !یکطرفــه همــاهنگی

بــا پشـت کــردن بــه  قـرار اســت هماهنــگ باشـیم؟ آیــا   
خواهیـد بـا کفـر هماهنـگ باشـیم؟ چـرا       مـی ، حکم خدا

ــی    ــر م ــه کف ــتهم ب ــت را م ــن حکوم ــر  ای ــد؟ و اگ کنی
ــت  ــالفرض تحـ ــار و بـ ــخنان را  فشـ ــن سـ ــار ایـ       اجبـ

ــما را   مــی ــا و مســئولین ش ــا بخشــی از ارگانه ــد، ی گویی
ــک بــه نوشــتن ایــن چنــین افتراهــایی       وادرا و تحری

ن آنـان بـا زیرکـی خـاص آ     خـود  دانیـد نمـی  ایاند، آکرده
کننـد تـا   شـما را پـیش قـدم مـی     یول ؟اندرا امضا نکرده

ــان مــردم شخصــیت د ــیدر می ــانیو پایگــاه اجتماع ین  ت
ــد؟  ــابود کنن ــرا ن ــزي  اام ــرده و چی  خودشــان ســکوت ک

ــه و ــی نگفت ــندنم ــتی! نویس ــات و    راس ــن بیان ــر ای اگ
ــت،   ــانونی اس ــدات ق ــدام     تهدی ــاییه اق ــوه قض ــرا ق   چ

ــد نمــی ــا فرمان ار چنــین ســخنانی کنــد؟ چــرا اســتاندار ی
لــذا  و عاقلنـد  یارآنـان زرنـگ و هوشـ   ! گوینـد؟ آري نمـی 

ــت    ــد نوش ــزده و نخواهن ــایی را ن ــین حرفه ــت . چن جه
بــه  نـا اهالنــی نـابخرد   ت،ســنّاهـل  انیــتفرقـه م  جـاد یا

ـ ا: گوینـد می گرانیمن و تو و د خـالف قـرآن    نیچنـ  نی
و  دیـ عمـل کن  یت و اجمـاع و مـذهب امـام شـافع    و سنّ

ــید ــا  !بنویس ــمآی ــالن ش ــا اه ــیا و آن ن ــل م ــد اص دانی

ت در سـنّ لاهـ «: گویـد مـی  هـم  دوازدهم قانون اساسـی 
مناطقی که اکثریـت دارنـد، در انجـام مراسـم مـذهبی و      

ــو ــت خ ــیم و تربی ــد دتعل ــت» آزادن ــرداي قیامــت  یراس ف
در حضــور خــدا و رســولش و در نــزد امــام  شــما و آنهــا

شـافعی و بزرگــان دیـن، چــه جـوابی داریــد؟ همــاهنگی    
   !اي است؟چه صیغه یو ساختگ نیرغدو

ــد همــاهنگیکــه مــی همــانطور دو  مــورد نظــر دانی
  :نوع است

  هماهنگی با دنیاي اسالم. 1
ــاهنگی . 2 ــهم ــت  کی ــا اکثری ــذهبی ب ــت م و . اقلی

  .البته هر دوي اینها محترم و ارزشمند هستند
ــگ  :گوییــدمــی اگــر حــال بــا دنیــاي اســالم هماهن

هـان، سـنی مـذهب    شویم، اکثریـت قـاطع مسـلمانان ج   
ــه و    ــه گان ــذاهب س ــن خصــوص رأي م ــه در ای ــد، ک ان

ــتیم  ــان داش ــافعیه را بی ــاي ش ــد در  . فقه ــرا نبای ــس چ پ
مسأله روز اول مـاه رمضـان و آخـر آن یعنـی عیـد فطـر       

و اگـر مـا بعنـوان یـک اقلیـت       !با آنان هماهنگ باشـیم؟ 
بـا کشـور خودمـان هماهنـگ شـویم، چـرا        بایـد مذهبی 

بــه شـیعیان و پیـروان خــود در   مسـئولین مـذهبی ایـران    
کـه بـه نسـبت     -عراق و پاکسـتان و افغانسـتان و لبنـان   

 -شــوندکشـورها اقلیــت محسـوب مــی   نیــجمعیـت در ا 
ــا اکثرنمــی ــد کــه ب ت آن ســنّمســلمانان اهــل تیــگوین

کشورها هماهنـگ شـوند؟ دنیـاي کنـونی دنیـایی اسـت       
بینــیم و مانــد، مگــر نمــیهــیچ خبــري پنهــان نمـی  کـه 
ه در کشــورهایی کــه حاکمیــت مــذهبی شــنویم کــنمــی

بـا   ت اسـت، شـیعیان در ایـن موضـوع    سـنّ تقریباً با اهـل 
! هماهنگ نیسـتند؟ آیـا یـک بـام و دو هـوا اسـت؟       آنان

. همــاهنگی اگــر خــوب اســت بــراي همــه خــوب اســت
خواهیـد مـا در ایـن زمینـه بـا مـذهب حاکمیـت        اگر مـی 

بـه شـیعیان    :بگوییـد  مسـئوالن نیـز   به باشیم، هنگهما
ــا مــذهب حاکمیــت  ســا ــد کــه ب ــاطق توصــیه کنن یر من
اقــدام شــما و   و ایــن. ان هماهنــگ شــوند شــکشور

در حــالی اسـت کـه حاکمیــت    !نـابخردان پشـت صـحنه   
، و کــرده اســتخــودش دخالــت مســتقیم در ایــن کــار ن

ــی     ــر م ــانی تی ــا کس ــی ی ــالفرض کس ــر ب ــد و اگ اندازن
ــی  ــان م ــف  کمانشــان را پنه ــاي مختل ــد و در ارگانه کنن

آورنـد، درسـت ایـن اسـت کـه      مـی  يابجا رون دخالتبه 
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ــد    ــان بگوین ــه آن ــه ب ــی منطق ــران دین ــۀ «: رهب ال طاع
ــ ــوق ف ــئله روزه و . »معصــیۀ الخــالق یلمخل ــی مس وقت

ــع ــالق اســت، و خواســته  دی ــا، دســتور خ ــان آنه  يو زم
شما خـالف سـخن خـدا و رسـولش و همچنـین خـالف       

مــا ایــن  :اجمــاع اســت، بایــد بــه صــراحت گفتــه شــود 
  .پذیریمته را از شما نمیخواس وسخن 

ــال ــی   ح ــومتی م ــئوالن حک ــه مس ــوییمب ــیچ : گ ه
فـردي بــاالتر از قـانون نیســت، اعتبــار هـر مســئولی بــا    

ــان   ــه رس ــه آن درج ــه او را ب ــانونی اســت ک . اســت دهیق
رئـیس   یاگـر کسـ  : ایـم همانگونه که بارها اعـالم کـرده  

ــانده     ــب رس ــن منص ــه ای ــانون او را ب ــت، ق ــور اس جمه
ــرد ــر ف ــده ياســت، و اگ ــق نماین ي مجلــس اســت، طب

بنـــابراین . مـــردم شـــده اســـت ياو نماینـــده قـــانون
چگونــه بخــود اجــازه . هــیچکس مــافوق قــانون نیســت

ــا  مــی دهیــد کــه براحتــی قــانون را زیــر پــا بگذاریــد، آی
ت سـنّ دانیـد مـذهب خـط قرمـز مـا مسـلمانان اهـل       نمی
امکـان نـدارد   . کنـیم و از آن هرگـز صـرفنظر نمـی   . است

ــ  ــدي اج ــه اح ــوه  ب ــذهبمان را منحــرف جل ــدهیم م ازه ب
دهد و یا در مسایل مـذهبی مـان دخالـت کنـد و انـدك      

ــا را از دیــن و مــذهبمان ب  ــدك م ــهیان ــر . ســازد گان و اگ
ــوان متول  ــه عن ــما ب ــش ــومت انی ــا را   ،یحک ــاي م ماله

کنیــد، بــه هــایی نمــیمجبــور بــه نوشــتن چنــین بیانیــه
ــد   ــان داری ــراحت آن را بی ــب   . ص ــکوتتان موج ــرا س زی

را وادرا بـه ایـن    هـا شود، مـردم گمـان کننـد شـما آن    می
اکنـون سالهاسـت روز اول مـاه    . ایـد چنین امـوري کـرده  

مبارك رمضـان و روز اول مـاه شـوال را کـه عیـد فطـر       
    ایــد و  اســت، از ایــن مــردم مظلــوم پنهــان داشــته     

گذاریــد دلســوزان آنــان، بــه صــراحت مردمشــان را نمــی
ــازند ــاه س ــا  . آگ ــرفتن ی ــد گ ــر عی ــا روزهآخ ــودن م دار ب

حاکمیـت شـما دارد؟ چـرا     يبـرا  يرت چـه ضـر  سـنّ اهل
حاکمیت باید از ایـن کـار واهمـه داشـته باشـد؟ راسـتی       
آیا حکومت آنقـدر ضـعیف اسـت کـه بـا ایـن عمـل مـا         

-دچار تزلزل شـود؟ اگـر اینطـور باشـد کـه بایـد فاتحـه       
ــد ــه   ! اش را خوان ــد ک ــالم کنی ــتید، اع ــما نیس ــر ش و اگ

ــدارد در   ــق ن ــی ح ــانون  کس ــدرج در ق ــاي من آزادي ه
کــنم یمــ دیــمجــدداً تاک. جلــوگیري بعمــل آورد ســیاسا

که در اصل دوازدهم قـانون اساسـی بـه صـراحت آمـده      

کامـل   يخـود آزاد  یت در امـور مـذهب  سـنّ است که اهل
ت سـنّ توانـد آزادي مـذاهب اهـل   دارند و لذا کسـی نمـی  

اگـر کسـی خواسـته یـا ناخواسـته بـه       . دار سـازد را خدشه
ن کار دسـت بزنـد، قطعـاً قـانون را زیـر پـا گذاشـته و        ای

ــه آن دهــن کجــی نمــوده اســت  ــه . ب ــازهم خطــاب ب ب
شـما حـق نداریـد در امـر     : گـوییم مـی  یحکومت نیمسئول

 نیجمعــه و جماعــت و تعیــین امامــان مســاجد و همچنــ
ــد  ــت کنی ــا دخال ــد م ــامی  . روزه و عی ــد ح ــئوالن بای مس

 نیچنـ هـم . نـد قانون باشـند، نـه اینکـه آن را پایمـال کن    
ــالطین    ــاظ السـ ـ ــاریخ وع ــول تـ ــد در طـ ــد بداننـ بایـ

ــوده   ــردم نب ــی م ــدگان واقع ــدنماین ــاً ه. ان ــاهیاساس  چگ
انـد،  منـد نشـده  مردم از طریق آنان بـه حاکمیـت عالقـه   

انـد مـردم از حاکمیـت    موجـب شـده   انبلکه به عکس آن
اي بایــد دنبــال راســتی چــرا عــده. گریــزان و دور شــوند

ـ خـالف د  ياین کارها و قـانون باشـند؟ چـرا آرامـش      نی
ــد و مــردم را از خــود ناراحــت و  منطقــه را بهــم مــی زنن

چـرا در حالیکـه تمـام بـرادران مـا در       نـد؟ ینمادلگیر مـی 
    ســـایر کشـــورهاي هـــم مطلـــع، فـــالن روز را عیـــد  

اي قلیــل بــه نــام بــه اصــطالح     گیرنــد، عــده مــی
هماهنگی، بـه مردمشـان توصـیه کننـد کـه روزه باشـند       

 گــاههر: فرمایــدنگیرنــد؟ در حــالی کــه خــدا مــیو عیــد 
ــاه روارد  ــم ــان ش ــد دیدمض ــان  ، وروزه بداری ــد از پای بع

شـد   نیآیا وقتـی بـه یقـین برایمـان معـ     . آن، عید بگیرید
ــد      ــوییم عی ــردم بگ ــه م ــت، ب ــد اس ــالن روز عی ــه ف ک

ـ ت اسـنّ دار بودن یا عیـد کـردن اهـل   نیست؟ آیا روزه  نی
کـه از اعـالم    ضـرر اساسـی بـه شـما مـی رسـاند       نیچن

علنـــی آن ناراحـــت هســـتید؟ در حـــالی کـــه خـــدا و  
  .از آن راضی و خشنودند سولشر

ــت مــی و ــایی  در نهای ــا ارگانه ــر کســی ی ــوییم اگ گ
بخواهنــد، بــزور و خشــونت متوســل شــوند، بایــد بداننــد 

ــه ن  ــمانی اینگون ــان آس ــوده اروش ادی ــه  ب ــرا ک ــت، چ س
حـال بـه   . شـدند نمـی نشـده و   آنان متوسل به خشـونت 

ــ ــا  چنـ ــزرگ بـ ــامبران بـ ــاي پیـ ــه از برخوردهـ د نمونـ
ــی   ــاره م ــو اش ــاهان زورگ ــه درس  پادش ــد ک ــود، باش ش

  :باشد گانعبرتی براي هم
صــلوات (پیــامبر اســالم  -3موســی  -2ابــراهیم  -1

  )نیاجمع همیاهللا و سالمه عل
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  ..1010    شمارهشماره&&  راه ما راه ما 

ــراهیم ــر     اب ــرود را در ام ــام نم ــه ن ــزرگ ب ــدي ب س
ــر خــود داشــت  ــا  . دعــوت در براب ــه ب ــد کــه چگون بنگری

ــد دشــ ــد . من خــدا و دشــمن خــود رفتــار مــی کن خداون
  :کشدمتعال نحوه برخورد او را چنین به تصویر می

) ã≅ø?$#uρ öΝÎγøŠ n=tæ r' t7tΡ zΟŠÏδ≡t�ö/Î) ∩∉∪   øŒÎ) tΑ$s% Ïµ‹ Î/L{ ÏµÏΒ öθs%uρ $ tΒ tβρß‰ç7 ÷ès? 

∩∠⊃∪   (#θ ä9$ s% ß‰ç7 ÷ètΡ $ YΒ$uΖ ô¹r& ‘≅sà oΨsù $ oλm; tÏÿÅ3≈tã ∩∠⊇∪   tΑ$s% ö≅yδ 

ö/ä3 tΡθãèyϑó¡ o„ øŒ Î) tβθ ããô‰s? ∩∠⊄∪   ÷ρr& öΝä3 tΡθãèxÿΖ tƒ ÷ρr& tβρ•�ÛØ o„ ∩∠⊂∪   (#θ ä9$ s% 

ö≅t/ !$tΡ ô‰ỳ uρ $ tΡ u!$ t/#u y7Ï9≡x‹ x. tβθ è=yèøÿtƒ ∩∠⊆∪   tΑ$s% ΟçF ÷ƒut�sùr& $ ¨Β óΟçFΖä. 

tβρß‰ç7 ÷ès? ∩∠∈∪   óΟçFΡr& ãΝà2äτ!$ t/#uuρ tβθ ãΒ y‰ø%F{$# ∩∠∉∪   öΝåκ ¨ΞÎ*sù Aρß‰tã þ’ Ík< 

�ωÎ) ¡>u‘ tÏϑn=≈ yèø9$# ∩∠∠∪   “Ï%©! $# Í_ s)n=yz uθ ßγsù ÈÏ‰öκu‰ ∩∠∇∪   “ Ï%©!$#uρ uθ èδ 

Í_ ßϑ ÏèôÜ ãƒ ÈÉ)ó¡o„uρ ∩∠∪   #sŒ Î) uρ àMôÊÌ� tΒ uθ ßγsù ÉÏÿô±o„ ∩∇⊃∪   “ Ï%©!$#uρ 

Í_ çGŠÏϑãƒ ¢ΟèO ÈÍŠøt ä† ∩∇⊇∪   ü“ Ï%©!$#uρ ßì yϑôÛr& βr& t�Ïÿøótƒ ’ Í<  ÉL t↔ÿ‹ÏÜ yz uΘöθtƒ 

ÉÏe$!$# ∩∇⊄∪   ( )شعرا( 

ــه ــر: (ترجم ــراي  !) اي پیغمب ــراهیم را ب سرگذشــت اب
و قــوم ) آزر(هنگــامی کـه بــه پــدرش  . کـافران بیــان دار 

کنیـد؟   چـه چیـز را پرسـتش مـی    : خود گفـت ) پرست بت(
پرســتید، کــی شایســته پرســتش   چیزهــائی را کــه مــی(

بتهــاي : گفتنــد) مفتخرانـه پاســخ دادنـد و  ). (باشــند؟ مـی 
ــی  ــی را م ــتیم و دا بزرگ ــاًپرس ــتش آنهــا   ( ئم ــه پرس ب

: گفـت . مـانیم  بـر عبادتشـان مانـدگار مـی    ) پردازیم و می
خوانیـد، صـداي    آیا هنگـامی کـه آنهـا را بـه کمـک مـی      

یــا  . کننــد؟ شـنوند و نیازتــان را بــرآورده مـی   شـما را مــی 
) اگـر از آنهـا اطاعـت کنیـد؟    (رسـانند   سودي به شما مـی 

ــا  ــی   و ی ــما م ــه ش ــانی متوج ــازند  زی ــرا(س ــا  گ از آنه
چیـزي از ایـن کارهـا را    : (گوینـد  مـی ). سرپیچی نمائیـد؟ 

ــد بکننــد نمــی ــا پــدران و نیاکــان خــود را  ) توانن فقــط م
و بتـان را بـه گونـه    (کردنـد   ایم که ایـن چنـین مـی    دیده

ــی ــا پرســتش م ــد   م ــا هــم از کارشــان تقلی ــد و م نمودن
ن و نیاکـان مـا در   شـود پـدرا   مگـر مـی  . کنیم و بـس  می

ــتباه  ــودهاش ــند؟ ب ــا  ). باش ــی(آی ــار   م ــه ک ــه چ ــد ک دانی
هـم   !. پرسـتید؟  بینید کـه چـه چیـز را مـی     می) کنید و می

همـه آنهـا دشـمن مـن     . شما و هم پـدران پیشـین شـما   
بجـز  ) دانیـد  آنهـائی کـه شـما معبـود خـود مـی      (هستند 

کــه مــرا  ) پروردگــار جهانیــانی . (پروردگــار جهانیــان 

بـه ســوي سـعادت دنیــا و   (مــرا  او، و هـم  آفریـده اســت 
و در سراســر زنــدگی مــن (ســازد  راهنمــائی مــی) آخــرت

آن   ).اي از مـــن غافـــل نیســـت حضـــور دارد و لحظـــه
ــرا مــی  ــه او م ــیکســی اســت ک ــد و م و  . نوشــاند خوران

  . دهـد  هنگامی که بیمار شوم او است کـه مـرا شـفا مـی    
مــرا  وا) چــون اجلــم فــرا رســید(و آن کســی اســت کــه 

در رسـتاخیز بـراي حسـاب و کتـاب     (میراند و سـپس   می
و آن کسـی اسـت     . گردانـد  مـرا زنـده مـی   ) و جزا و سزا

) کـه قیامـت برپـا اسـت    (که امیدوارم در روز جـزا و سـزا   
  .گناهم را بیامرزد
شــود در ایــن آیــات، ابــراهیم مالحظــه مــی چنانچــه

دالیـل عقلــی و منطقـی بــا    يبـا نرمـی و مــدارا و ارائـه   
امـا منطـق دشـمنان او چـه     . شـود ش مواجه مـی دشمنان

ي عنکبـوت بـه ایـن منطـق چنـین اشـاره       بود؟ در سوره
  :شده است

) $ yϑ sù šχ%Ÿ2 z>#uθ y_ ÿ ÏµÏΒ öθ s% HωÎ) βr& (#θ ä9$ s% çνθè= çGø%$# ÷ρ r& çνθè%Ìh�ym ... 

  )24/عنکبوت( )

ــوم : ترجمــه ــا پاســخ ق ــه(ام ــراهیم ب او جــز ایــن ) اب
او را بکشــید یــا : گفتنــد) بــه یکــدیگر(چیــزي نبــود کــه 

ایشـــان ســـرانجام او را بـــه آتـــش (پـــس ! بســـوزانید
ــراهیم     ــراي اب ــالم ب ــرد و س ــش را س ــا آت ــد و م انداختن

ــردیم و ــدیم ) ک ــش رهانی ــن . او را از آت ــی(در ای ــأثیر  ب ت
ــافران   ــگ ک ــراهیم از نیرن ــدن اب ــش، و رهانی ــردن آت ) ک

  .براي مؤمنان است) بر قدرت خدا(هائی  نشانه
ــی راه ا! آري ــوت دین ــاء و راه دع ــدارا  ،نبی ــی و م نرم

ــاً  نوچــو اســتدالل و منطــق اســت  پاســخ منطــق قطع
ــود   ــد ب ــق نخواه ــز منط ــزي ج ــاب و . چی ــد و ارع تهدی

ی کــردن و مثلــه نمــودن نــه زنــدانخشــونت و کشــتن و 
تنهـا ســنت انبیـاء نیســت، بلکــه منطـق دشــمنان انبیــاء    

  . است
ــده     و ــالت برگزی ــامبري و رس ــه پی ــی ب ــی موس وقت
ــی  ــا    م ــه ب ــد ک ــی ده ــان م ــه او فرم ــد ب ــود، خداون ش

ــا او   ــا نرمــی ب ــرادرش هــارون نــزد فرعــون برونــد و ب ب
  :سخن بگویند باشد که راه هدایت را در پیش بگیرد

) !$ t6 yδøŒ $# 4’ n<Î) tβöθtãö� Ïù … çµ̄ΡÎ) 4 xösÛ ∩⊆⊂∪   Ÿωθ à)sù … çµs9 Zωöθ s% $ YΨ Íh‹©9 … ã&©# yè©9 

ã�©. x‹tF tƒ ÷ρ r& 4ý øƒ s† ∩⊆⊆∪   ( )طه(  
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  ..1010    رهرهشماشما&&  راه ما راه ما 
 

ــه ــی    : ترجم ــه سرکش ــد ک ــون بروی ــوي فرع ــه س ب
 .)ر کفـر و طغیـان از حـد گذشـته اسـت     و د(کرده اسـت  

ســخن بگوئیــد، ) دربــاره ایمــان(ســپس بــه نرمــی بــا او 
ــدا را (شــاید  ــود و عظمــت خ ــت خ ــد و ) غفل ــاد کن از (ی

  .بهراسد) عاقبت کفر و طغیان خویش و عذاب دوزخ
خــود العملــی از فرعــون در مقابــل، چــه عکــس امــا

آشـوبد و خطــاب بــه  دهـد؟ او بالفاصــله مــی نشـان مــی 
  :گویدآنان می

) tΑ$ s% ÈÍ. s! |Nõ‹ sƒªB$# $ ·γ≈s9Î) “Î�ö�xî y7̈Ζ n=yèô_V{ zÏΒ šÏΡθàfó¡yϑø9$# ( 

   )29/شعراء(
اگر جز مرا به : گفت) و فرعون سخت برآشفت( : ترجمه

و (یان خواهم کرد زندانپروردگاري برگزینی تو را از زمره 
  .همچون دیگران خواهی پوسید زندانهاي  در بیغوله

) £ yèÏeÜs%_{ öΝä3 tƒÏ‰÷ƒr& Ν ä3n= ã_ö‘ r& uρ ôÏiΒ 7#≈n=Åz §ΝèO öΝä3 ¨Ζt7 Ïk=|¹_{ 

šÏèuΚô_r& ( )124/اعراف(   

خـورم کـه دسـتها و پاهـاي شـما       سوگند می: ترجمه
ــا  (را در جهــت خــالف یکــدیگر  ــی دســت راســت ب یعن

کـنم   قطـع مـی  ) راسـت پاي چپ، یا دست چپ بـا پـاي   
همگـی شـما   ) با این حـالِ پریشـان و وضـع اسـفناك    (و 

   . آویزم را به دار می
فقــط  :بگویــد گــرانیبــه د کســی هرگــاهایــن رو  از

ي مـن عبـادت کنیـد و یـا مراسـم دینــی      بایـد بـا اجـازه   
ــزار نما  ــود را برگ ــخ ــاً د،یی ــون   قطع ــه روي فرع او دنبال

  :است، زیرامانند فرعون عمل کرده  و ءاست نه انبیا
) tΑ$s% ãβöθ tãö� Ïù Λ äΨtΒ#u ÏµÎ/ Ÿ≅ö6 s% ÷βr& tβsŒ#u ö/ä3 s9 ( ¨βÎ) #x‹≈yδ Ö� õ3yϑ s9 

çνθßϑè? ö�s3 ¨Β ’Îû ÏπuΖƒÏ‰ yϑø9$# (#θ ã_Ì�÷‚çGÏ9 !$ pκ ÷]ÏΒ $ yγn= ÷δr& ( t∃öθ |¡sù tβθçΗs> ÷ès? (   

   )123/اعراف(

ــه ــون گفــت: ترجم ــداي  : فرع ــه خ ــا ب موســی و (آی
یـد پــیش از آن کـه بـه شـما اجــازه     ایمـان آورد ) هـارون 
و (اي اسـت کـه در ایـن شـهر      حتمـاً ایـن توطئـه    !؟ دهم

ایـد تـا اهـل آن را از آنجـا      چیـده ) تـر بـا هـم    دیار، پـیش 
اي  کـه چـه شـکنجه   (بیرون کنید؛ ولی خواهیـد دانسـت   
   ). یددر برابر این رفتارتان خواهید چش

ــونگ ــا   یچگـ ــدا بـ ــول خـ ــورد رسـ ــل و برخـ تعامـ
وه ي مــدارا و گذشــت او آنقــدر عیــان مخــالفینش و نحــ

آن نیســت، کــافی اســت  انیــاســت کــه احتیــاجی بــه ب

بـه آیـات قـرآن و سـنت مبـارك نبـوي و تـاریخ         ینگاه
اســالم نمــوده و نحــوه ي تعامــل او را بــا ابولهــب،      

آنهمـه اذیـت و آزار و   . ببینیـد  نیمشـرک  ریابوجهل و سـا 
ــه و غیــر ــد و در هشــکنجه و اخــراج از مکّ  را بجــان خری

مـورد عفـو   الفـتح بسـیاري از دشـمنان را    نهایـت در عـام  
  .و گذشت قرار داد

وقتـی درسـت اسـت کـه     تنهـا   خشونتدر قانون الهی،  
منطــقِ  نیــزیــرا زبــان د. قصــد، مقابلــه بــه مثــل باشــد

ـ در د. نرمش و رأفت اسـت نـه خشـونت     یتنهـا زمـان   نی
ــازه ــ اج ــونت داده م ــاربرد خش ــرف  یي ک ــه ط ــود ک ش

ــان منطــق ر ــل زب ــد و عمــالًمقاب ــل  ا فهــم نکن در مقاب
 ،زدیــتــوأم بـا خشــونت برخ  يمقابلــه حـق و عــدالت بـه  

ــورت  ــندر آن صـ ــبا زیـ ــان دیـ #) ( فرمـ äτℜ t“ y_ 7π y∞ ÍhŠ y™ ×π y∞ ÍhŠ y™ 

$ yγ è= ÷W ÏiΒ (    فقـط مقابلـه    يبـد  سـزاي را در نظر داشـت کـه
  .شتریاست نه ب يبه مثل در حد آن بد

ــ ــلِ  یوقت ــرف مقاب ــدرت  ط ــت و ق ــی( حکوم  یعن
نســبت بــه   ولــیگفــتن دارد  يبــرا یســخن )ملّــت
برخـــوردار اســـت، الزم  ياز قـــدرت کمتـــر تیـــحاکم

ــت حاکم ــاس ــا تی ــه ج ــرکوب و ا يب ــادیس ــار و  ج فش
ــاق،  ــروي اختن ــه پی ــاز روش فرعون ک ــو نمرود انی  انی

ـ پ رهیروش و سـ پیـروي از  بـه   ،است رحمـت توجـه    امبری
رأفـت برخـورد    بـا ملّـت   يو همـه   نیو با منتقـد  ،دینما
  .کند

بخـداي متعـال   : کـنم از از سر دلسوزي تکـرار مـی  ب 
ــراي      ــکلی ب ــاري و مش ــرین گرفت ــدارم کمت ــت ن دوس

چــون فقــط دزدان و . خودمــان و کشــورمان پــیش بیایــد
و مـــا دزد . راهزنـــان خواهـــان بـــازار آشـــفته هســـتند

ــی    ــود نم ــع خ ــه نف ــفته را ب ــازار آش ــتیم و ب ــیمنیس . دان
اگـر   :گـوییم دوست نداریم احدي آسـیب ببینـد، امـا مـی    

  تحــت فشــار و اذیــت و آزار قــرار بگیــریم، مجبــور      
ــی ــی و   م ــر ایران ــازمانهاي غی ــدامان س ــت ب ــویم دس ش

چنــین امــري  ایــراســتی آ .حتــی غیــر اســالمی بشــویم
ــدع  ــت م ــراي حکوم ــد یب ــرم ،يدارنی ــت؟یآور نش  س

ــه  ــه مرحل ــد کــار ب ــور شــویم  نگذاری ــه مجب اي برســد ک
ــان     ــلمانان جه ــوش مس ــه گ ــان را ب ــداي مظلومیتم ص
 برســانیم و از ســازمانهاي مــدافع حقــوق بشــر بخــواهیم
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دینمــان بــه مــا  آن مرحلــه،کــه در . رســنددادمــان ب بــه
  :فرمایدآنجا که می. این اجازه را داده است

)  �ω �=Ït ä† ª!$# t� ôγyfø9$# Ïþθ �¡9$$ Î/ z ÏΒ ÉΑ öθ s)ø9$# �ωÎ)  tΒ zΟ Î=àß 4 tβ%x. uρ ª!$# 

$ ·è‹Ïÿxœ $ ¸ϑŠÎ=tã ( )148/ نساء(   

ــهت ــدارد   : رجم ــت ن ــد دوس ــر  (خداون ــراد بش ــه اف ک
ــرده ــازند و  پ ــاش س ــدیگر را ف ــوب هم ــد و عی ) دري کنن

زبــان بــه بــدگوئی گشــایند، مگــر آن کســی کــه مــورد  
ــد    ــه باش ــرار گرفت ــتم ق ــی (س ــه م ــخص   ک ــد از ش توان

ــان دارد و او را   ــد و بــدیهاي او را بی ســتمگر شــکایت کن
) و مدعــاي مظلــو(و خــدا شــنواي ) دعــا و نفــرین نمایــد

  .است) از کار ظالم(آگاه 
خداوند ایـن اجـازه را بـه مـا داده اسـت کـه        بنابراین

ــوم واقــع شــویم،    ــریم و مظل ــرار بگی اگــر مــورد ســتم ق
ــاییم   ــماتت بگش ــدگویی و ش ــه ب ــان ب ــر . زب ــرا در غی زی

ــود  ــا ظــالم شــریک خــواهیم ب ــا خــود را . اینصــورت ب م
چــرا کــه وضــعیت ظــالم  خــواهیم کــردشــریک ظــالم ن

مظلـوم   هتـابیم چـرا کـ   ظلم را نیـز بـر نمـی    .معلوم است
ــی    ــرکت م ــالم ش ــاه ظ ــکوتش در گن ــا س ــدب ــه . جوی ب

ــی ــوان   :گــوییمظالمــان م ــر و بیچــاره نت دشــمن را حقی
هرچند مـا دشـمن کسـی نیسـتیم و ایـن سـخن       . شمرد

ــان داشــتم   ــل بی ــر و مث ــوان نظی ــه عن ــا .ســعدي را ب  ام
. نبایــد مخــالف را بــا چشــم حقــارت نگریســت میمعتقــد
ــاز د ــی ب ــان م ــویر پای ــاظ   میگ ــالطین و وع ــاظ الس وع

بلکــه فقــط کســانی . حکــام، نماینــدگان مــردم نیســتندال
ــدگان  ــینماین ــتقل    حقیق ــه مس ــتند ک ــت هس ــک ملّ ی

نادیــده گــرفتن مــردم و نمایندگانشــان،  نیبنــابرا. باشــند
  .اي نیستکار عاقالنه

ــاز مــی  ــ :گــوییمب و مــذهبمان خــط قرمزمــان  ندی
ز آن صــرفنظر نخــواهیم کــرد، اســت، و بــه هــیچ وجــه ا

ــو  ــر از س ــی اگ ــل  يحت ــمنان اه ــنّدش ــد  س ــه مانن ت ب
ــفرعون مشـــکالت را  نیدتریشـــد ان،یـــو نمرود انیـ
  .کنند جادیا مانیبرا

  اهللا و برکاته ۀعلیکم و رحم والسالم
  

ــرم: تبصــره ــرادران و خــواهران محت توضــیحاتی ! ب
از نـوار پیـاده و از کـردي    » رؤیـت هـالل  «که در مـورد  

ــه فار ــان   ب ــه نظرت ــاال ب ــده اســت در ب ــه ش ــی ترجم س

ــار تکــرار شــده اســت کــه امــام  . رســید در آنجــا چنــد ب
شافعی خودش در مـورد اتحـاد یـا اخـتالف مطـالع نظـر       

ـ  ربا عذر خـواهی از ایـن مطلـب کـه بیشـت      ،ندارد اتکّـا   اب
ــته ــوده و نوشـ ــمند بـــه فرمـ ــتاد دانشـ ي مرحـــوم اسـ

ض ماموســتا مــال عبــداهللا احمــدیان بــود اینــک بــه عــر
نیـز ماننـد سـه     -اهللا رحمـه -کـه امـام شـافعی    :رسدمی

امام دیگر اهل سـنت نظرشـان بـر اتحـاد مطـالع اسـت،       
ــ شــاگرد و مــروج مــذهب و نظــرات ی امــام شــافعی یعن

ــد    ــوع جل ــاب المجم ــووي در کت ــام ن ــفحه  6ام  274ص
فــی مــذاهب العلمــاء فیمــا إذا رأي : فــرع«: گویــدمــی

و . ل مـذهبنا ذکرنـا تفصـی   دون غیـرهم قـد   الهالل بلدٌ
ــالم و   ــه و القاســم و س ــذر عــن عکرم ــن المن نقــل اب

ـ    : بن راهویه اسحاق ، و ۀأنه الیلزم غیـر اهـل بلـد الرؤی
و ال : عن اللّیث و الشافعی و أحمـد یلـزم الجمیـع قـال    

ـ ی الکـوفی المـدنی و   أعلمه إلّا قـول  ی مالکـاً و أبـا   عن
ــاره  »حنیفــه ي مــذاهب و یعنــی ایــن فرعــی اســت درب

هــر گــاه اهــل یــک : در مــورد ایــن کــهنظــرات علمــاء 
شهر و منطقـه هـالل را رؤیـت کردنـد امـا مـردم دیگـر        
شهرها و منـاطق ندیدنـد کـه بـه تفصـیل مـذهب خـود        

منـذر از عکرمـه و   امـا ابـن  . را در این بـاره بیـان داشـتیم   
راهویـه نقـل کـرده اسـت      بـن  و اسـحاق  لمقاسم و سـا 

ــورت   ــه در اینص ــد (ک ــر شــهر و   ) روزه یــا عی بــر غی
باشـد، ولـی از لیـث و    ي رؤیـت هـالل الزم نمـی   قهمنط

شـافعی و احمــد نقـل کــرده اســت کـه در آنصــورت بــر    
چــه مــردم شــهر و منطقــه رؤیــت هــالل چــه (همگــان 

ــان ــر آن ــه اســت ) غی ــد و گفت : الزم و واجــب خواهــد ش
دانم جـز اینکـه ایـن نظـر قـول مـدنی و       این نظر را نمی

  .کوفی نیز هست یعنی مالک و أبوحنیفه
ــام  ــرح   ام ــاب ش ــز در کت ــوي نی ــد   بغ ــنه جل  6الس

ـ  قـال ابـن  «: گویـد مـی  246صفحه  قـال اکثـر   : رذالمن
إذا ثبت بخبرالنّـاس أنّ اهـل بلـدٍ مـن البلـدان      : الفقهاء

بلهم، فعلـیهم قضـاء مـا أفطـروا، و هـو قـول       قراوه  قد
 الـرّاي رحمهـم   و الشافعی، و أحمـد، و أصـحاب   لکما
: انـد ر فقهـاء گفتـه  اکثـ : ابن منذر گفتـه اسـت  : یعنی »اهللا

ــردم شــهر و    ــه م ــت شــد ک ــردم ثاب ــر م ــه خب هرگــاه ب
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ــه ــاطق منطق ــان شــهرها و من ــردم  ،اي از می ــیش از م پ
انـد پـس واجـب اسـت     این شهر و منـاطق مـاه را دیـده   

ــد  ــول و رأي  .آن روز اول رمضــان را قضــا کنن ــن ق و ای
 -رحمهــم اهللا-مالــک و شــافعی، و احمــد أصــحاب راي

  »باشدمی
نظـر   -اهللا رحمـه -کـه امـام شـافعی    :معلوم شد پس

ــذهبان  خــودش اتحــاد مطــالع مــی  باشــد، و شــافعی م
  .حقیقی هم باید رأي و نظرشان چنین باشد

ــه  و ــر ائم ــیم رأي و نظ ــا ببین ــیع در  ام ــل تش ي اه
  اینمورد چیست؟

تهــــذیب و «شــــیخ طوســــی در کتابهــــاي  -1
ــی   » استبصــار ــداهللا بصــري از أب ــی عب ــدالرحیم أب از عب
بـه سـند حسـن روایـت      -السـالم  علیـه -صـادق  عبداهللا
 -السـالم  علیـه -سـألت أبـا عبـداهللا   «: کند که گفـت  می

عن هالل شهر رمضان یُصَمُّ علینـا فـی تسـع و عشـرین     
من شعبان، قال ال تَصُـمْ إالّ أن تـراه، فـإن شـهد اهـل      

 -السـالم  علیـه - از ابـی عبـداهللا   »...بلد آخـر فاقضـه و  
سـت و نـه روز   از هالل ماه رمضـان سـؤال کـردم کـه بی    

گــذرد و هــوا ابــري بــوده و در شــب از مــاه شــعبان مــی
). آیـا بایـد روزه گرفـت یـا نـه؟     (ام مـاه رؤیـت نشـد    سی

روزه مگیـر مگـر آنکـه هـالل را ببینـی و      : وي پاسخ داد
ي، اگـر اهـل شـهر    ارؤیـت نکـرده   اللدر صورتی که هـ 

انـد، قضـاء روزي   دیگر شـهادت دهنـد کـه مـاه را دیـده     
ــت  ــه روزه نداش ــاي آر هک ــی. اي بج ــن   م ــیم در ای بین

هـر گـاه گواهـان    : روایت حضـرت صـادق نگفتـه اسـت    
انـد  شهادت دادند که هـالل را در افـق تـو رؤیـت کـرده     

ــه     ــق گفت ــور مطل ــه بط ــا آور، بلک ــاي آن روز را بج قض
اهل شـهر دیگـر شـهادت دهنـد کـه هـالل را        اگراست 

ــد، آن روز را رؤیــت کــرده و . ضــا کــنق) اول رمضــان(ان
مطلـق اسـت و شـامل آفـاق دور      "شـهر دیگـر  "ت عبار

و تفـاوتی بـین بـالد قریبـه و بعیـد      . گـردد و نزدیک مـی 
، محمـد جـواد موسـوي    6کتـاب هـالل صـفحه    (نیست 
  ).غروي
شیخ طوسی در کتـاب تهـذیب بـه سـند حسـن       -2

ــداهللا  ــی عب ــی بصــیر از اب ــه-از اب ــت  -الســالم علی روای
قضـی مـن   الیـوم الـذي یُ   أنه سُئِلَ عن«: کرده است کـه 

هِ إالّ أن یُثبِـتَ شـاهدان   ضـی ال تق: شهر رمضـان؟ فقـال  
ــ ــان رأس   ع ــی ک ــلوه مت ــل الص ــع اه ــن جمی دالن م

ــهر ــادق » .الش ــداهللا ص ــی عب ــه -از أب ــال علی از  -مالس
قضـاء رمضــان ســؤال شــد کـه چــه روزي را بایــد قضــا   

ــرد؟  ــد از روزه    (ک ــر بع ــه اگ ــوده ک ــن ب ــائل ای ــراد س م
شـد، یـک روز را    گرفتن بیست و نـه روز، هـالل رؤیـت   

قضـاء مکـن آن   : وي پاسـخ داد ) باید قضاء کـرد یـا نـه؟   
ــاز،      ــل نم ــع اه ــادل، از جمی ــاهد ع ــه دو ش ــز آنک را ج
ــت     ــوده اس ــاه ب ــه روزي اول م ــه چ ــد ک ــهادت دهن ش

ي حضـرت صـادق، دو   در ایـن گفتـه  ) همان منبـع بـاال  (
 آمـده اسـت کـه بـی    ) جمیـع اهـل نمـاز   (شاهد عادل از 
ر و نزدیــک و شــیعه و   ي مســلمانان دو تردیــد همــه  
  .گیردمی سنّی را در بر

اکنون با توجه به آن دو روایت از حضرت صادق، امـام و   
و نظـر   يرا: شود کـه  رهبر مذهبی اهل تشیع، معلوم می

اد و حت بر اتّسنّایشان نیز مانند رهبران مذاهب اربعه اهل
باشد و طبعـاً پیـروان راسـتین    یکی بودن مطالع هالل می

دق نیز حتماً و باید چنین رأي داشته باشـند در  حضرت صا
ها از حضرت شافعی و غیر اینصورت ادعاي پیروي شافعی

 اللي رویت هـ جعفریها از حضرت جعفر صادق در مسأله
ادعـاي  ، یحاضـ  و اول رمضان وزمان عید فطـر  يوروزه

مـورد رأي   در. خواهد بـود  تبدون محتوي و خالف حقیق
 تشـیع و ز علماء بزرگ اهـل برخی دیگر ا حضرت صادق و

 در ایـن مـورد،   -علیـه السـالم  –اي حضرت علـی    حتی ر
 تألیف محمد جواد» هالل«خوانندگان محترم را به کتاب 

توانـد باعـث رفـع    کـه مـی   نمایمغروي ارجاع میويسمو
  .دگردشبهه 
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  ادبیات متعهد

  
و تأســف آدمـی از بـر بــاد   » حـب الـوطن  «بازتـاب  

ــته  ــتن گذش ــاطره رف ــاي خ ــایند و  ه ــز و خوش انگی
ــألم از نابســامانی ــوع شــهر و ت ــوع ن ــار،  هــاي ن دی

اي همواره در شـعر شـاعران متعهـد، جایگـاه ویـژه     
ــازك اندیشــی  ــه ن ــایی بــس داشــته، ایشــان را ب ه

اشـته  لطیف و زیبـا و حـاکی از احسـاس پـاك واد    
، »شـهر ویـران  «ایـن دسـت، شـعر     اینک از. است

ي اســتاد شــفیعی کــدکنی و بــازگردان آن ســروده
  .گرددمی به زبان کردي تقدیم

  
  شــهر خــاموش مــن آن روح بهارانــت کــو؟ 

  

  

  هــا لــه کــوي؟  هــارتوا روحــی بــه شــاري ویــرانم ئــه    
  

  شــور و شــیدائی انبـــوه هزارانــت کـــو؟   
  

  

  مـه خوانـت هـا لـه کـوي؟     غوقی بولبـوالنی نـه  شوورو شه  
  

  خزد در رگ هـر بـرگ تـو خونـاب خـزان     می
  

  

  کـا و چـو ده گتا هـات نیو رهریزان لهالداخه، خویناوي گه  
  

ــت کــو؟   ــوي بهاران   نکهــت صــبحدم و ب
  

  

  بانت ها له کوي؟ربه یان و بونی یاري میهرهبونی خوشی به  
ــمن     ــپاه دش ــدان س ــو می ــازار ت   کــوي و ب

  

  

ــا«ك وه   ــوچ 1»کوالن ــه  ک ــی دوژمن ــر پ ــه ژی ــت ل   و کوالن
  

  و؟ـت کـوي سوارانـي اسب و هیاههـشیه
  

  

  ها له کوي؟کان، هاواري چینی سواره کانتسپهحینی ئهحینه  
  

ــالی داري؟   ــه حـ ــار چـ ــزه تاتـ ــر نیـ ــر سـ   زیـ
  

  

ــه       ــر یاســاي ت ــه ژی ــت وا ل ــه حال ــاره چون ــاري ش   !م؟کــهت
  

                                                
  ]ژارهه ،نبانه بورینههه[ي صدام حسین؛ ي کردستان عراق به وسیلهاز روستاهاي ویران شده :کوالنا -1
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ــو؟   ــکارانت کـ ــیر شـ ــوالد وش شـ   دل پـ
  

  

  کانت هاله کـوي؟ و پیاوه پوال خورهکانشیره شیراویزیه  
  

  

  ها در هم و دلها همه بیگانه ز همچهره
  

  

ــرش   ــه  ت ــی ه ــرژه دیم ــه  و گ ــه ل ــه بیگان ــوان، دل ــه م   !كی
  

ــو؟  ــت کـ ــفاي دل یارانـ ــد و صـ   روز پیونـ
  

  

  هــا لــه کــوي؟  و بــونی ریــزي دلــی یــاران   روژي پیکــه  
  

  !اسـت  زنـدان آسمانت همه جا سقف یکی 
  

  

  یـه ندیخانـه ئاسمانه شینت دائمـی، سـرمیچی بـه   ! مکهشاره  
  

  روشــناي ســـحر ایــن شـــب تارانــت کـــو؟   
  

  

  وتــه روژي روشــنت هــا لــه کــوي؟م تاریکــه شــهپاشــی ئــه  
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  نکتشافات علمی امروز و قرآا

  زادهکاك احمد مفتی
  )نوشته شده در قبل از انقالب(

  
ــدي  ــل در قچنـ بـ

گرامــی ن و زیــجلــه وم
ــدنیخوا ــن ــهه اي ا مقال
ــر " ياآقــلــم قه بــ دکت

ــن  ــرمنوال ــر "ات  سیئ
م لــوعمؤسســه ملــی  

ــآمری ــت ک ــوانا تح  عن
ــافات ا« ــیکتشـ  مهمـ

ــه  ــحمکــــ ول صــــ
ــات یتحق ــائی فقــ ضــ
کـه تـا   . وانـدم خ »است
ــاز دحــ ــ ديی ف در کش
ـ  هـ نو قـر هـا  که سـال  -ولجهم یک هـا  هدا در برابـر دی

ــوه ــ جل ــرده و یم ــازک ــنب ــاآ اه ــی وزگن را ب ــرد و م ک
ده شـ آن درك ن معنـی  وزنـ هشـنید و  مـی  ن راآا هـ وشگ
ن آرقـ سـت کـه   اول مطلبـی  هـ جمین ا. کمک کرد -دوب

ـ رمـوده و  فمطـرح   »رشـ ب«راي برا  نمجید آ ا بـه حـال   ت
  .ستاه دوز بهم آن عاجف زا علم بشر

ر عبـارت اسـت از مسـافرت انسـان بـه      وکمـذ مطلب 
ـ ان کـه بــا  مــیز وجـ  نطقــهج از مخـار  رح عبــارت مطــ نی
  :هشد
) u�|³÷èyϑ≈tƒ Çd Ågø: $# Ä§ΡM}$#uρ ÈβÎ) öΝçF ÷èsÜ tGó™$# βr& (#ρä‹ àÿΖs? ôÏΒ Í‘$sÜ ø%r& 

ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ (#ρä‹àÿΡ$$ sù 4 Ÿω šχρä‹àÿΖ s? �ωÎ) 9≈sÜ ù=Ý¡ Î0 (1   

ــی اي طاعی ــن ــنیف ــس، ا و ه ج ــان ــتید از ار توگ نس
، ایـن کـار را بکنیـد،    یدون خـارج شـ  یا و زمـ هانماقطار آس
سـپس   "ايوسـیله "توانید خـارج شـوید مگـر بـا     اما نمی

ــدون آن را در    ــوذ ب ــدم نف ــه وســیله و ع ــاج ب علــت احتی
  يآیه
) ã≅ y™ö�ãƒ $ yϑä3ø‹ n=tã Ôâ#uθ ä© ÏiΒ 9‘$ ¯Ρ Ó¨$ pt éΥuρ Ÿξsù Èβ#u�ÅÇtG⊥s? (2   

                                                
  33/ الرحمن  - 1

 .فرمایــدتشـریح مــی 
ــوذ را   ــدم نف ــا ع در اینج

ــا(نداشــتن  ) بالهــاي توان
ــان  ــال آن بیـــ  و امثـــ

کنـد، بلکـه توانـایی    نمی
ــار    ــدن از اقط ــارج ش خ
ــري   ــوالً ام ــین را اص زم
ــوده،    ــان فرم ــن بی ممک
امــا مــوانعی را یــادآور   

شــود کــه در اثنــاي مــی
ــافرت در راه   ــن مسـ ایـ
ــود   ــان فضــانورد وج انس

 (هــاي از یــک نــوع آتــش  ع را بــه زبانــهایــن موانــ .دارد

Ôâ# uθ ä©  ÏiΒ 9‘$ ¯Ρ (   نحـــاس"گداختـــه و یــک نـــوع دود" 
  .فر مایدتشبیه می

اکنون قبل از آنکـه بـه شـرح ایـن مطلـب بپـردازیم       
ــیم      ــأملی بکن ــی ت ــوع کل ــک موض ــت در ی ــر اس . بهت

موضوع این اسـت کـه اکنـون کـه قریـب چهـارده قـرن        
افــراد معــدودي از  گــذرد، تــازهاز تــاریخ ورود قــرآن مــی

بشـر آمــادگی آن را دارنــد کـه چنــان مطلبــی را بشــنوند   
ــاره ــان   و درب ــه انس ــوم اســت ک ــد و معل ــر کنن ي آن فک

چهـارده قــرن قبــل، ابــداً داراي ایــن اســتعداد و آمــادگی  
ــه     ــته ک ــر داش ــرن دیگ ــارده ق ــه چه ــاج ب ــوده و احتی نب

ــد   ــدا کنن ــابی را پی ــین خط ــور . صــالحیت چن ــس چط پ
ــی   ــین مطلب ــرآن چن ــال آن (ق ــب امث ــی مطال را ) و خیل

براي آنان مطرح کـرده، در حـالی کـه هـر سـخنی بایـد       
ــب آن    ــتعداد مخاط ــه تناســب اس ــم و ب ــور فه ــه فراخ ب

  .باشد
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ــد و     ــرآن مجی ــاتی از ق ــؤال را در آی ــن س ــواب ای ج
قـرآن  . کنـیم جسـتجو مـی   rاحادیثی از پیغمبـر اسـالم   

ــراي    ــودن ب ــل فهــم ب ــات خــود را از نظــر قاب ــد آی مجی
  :کندتقسیم می صن به دو دسته مشخمخاطبی
   :فرمایدچنانچه می. متشابهات -2محکمات  -1
) uθèδ ü“ Ï%©!$# tΑ t“Ρr& y7 ø‹n=tã |=≈tGÅ3ø9$# çµ÷ΖÏΒ ×M≈tƒ#u ìM≈yϑ s3øt ’Χ £èδ ‘Π é& 

É=≈tG Å3ø9$# ã� yzé& uρ ×M≈yγÎ7≈t±tF ãΒ (... (1   
£  (فرمایــد ف محکمــات مــی صــکــه در و èδ ‘Π é& 

É=≈ tG Å3 ø9 ــرآن  ی ) #$ ــوع اساســـی قـ   عنـــی آن آیـــات موضـ
باشند، که در آنهـا احکـام زنـدگی و مبـانی اخـالق و      می
ــرح   صــن ــر مط ــراي بش ــب ضــروري ب ــایر مطال ایح و س

   :فرمایداما در مورد متشابهات می. است
) $̈Β r' sù tÏ% ©!$# ’Îû óΟ ÎγÎ/θ è= è% Ô÷ ÷ƒy— tβθ ãèÎ6®KuŠsù $ tΒ tµt7≈t±s? çµ÷Ζ ÏΒ u!$ tóÏGö/ $# 

ÏπuΖ÷G Ïÿø9$# u!$ tóÏGö/$#uρ  Ï&Î#ƒÍρù's? 3... ( 2  
قـرآن مجیــد قبــل از بحــث دربــاره متشــابهات و یــا  

یف آن بــه چنــد مطلــب مهــم از عــوارض صــشــرح و تو
ــی  ــدمتشــابهات اشــاره م ــه در  : فرمای ــا آن کســانی ک ام

ضمیرشان مرضـی هسـت آیـاتی را کـه در حـال تشـابه       
 کننـد تـا بـا تأویـل آن موافـق     باشد دسـت آویـز مـی   می

اي انگیزاننـد و فسـادي بـه بـار آورنـد و      مرام خـود فتنـه  
ــدار   ــه آیــات متشــابه، کــردار و پن ــا تمســک مزورانــه ب ب

یت افـراد مفسـد و   صـ ایـن خا . فاسد خود را تأویـل کننـد  
ر و زمــانی بــراي پوشــیدن صـ مـزور اســت کــه در هــر ع 

ــر و      ــال مض ــه اعم ــراي توجی ــود و ب ــی خ ــرض روان م
شـوند و  متوسـل مـی  اي مغرضانه خود به هـر نـوع بهانـه   

نه تنها در تـاریخ اسـالم و در جوامـع اسـالمی، بلکـه در      
ــرادي   ــات بشــر و در تمــام جوامــع بشــري، اف ــاریخ حی ت

ــوده ــرده و    ب ــتفاده ک ــگ اس ــل نیرن ــن قبی ــه از ای ــد ک ان
ــا      ــردم ب ــر م ــود را در براب ــد خ ــال فاس ــمنی و اعم دش

هـاي گونـاگون بـه عنـوان دوسـتی و      ها و درپـوش بهانه
ــاریخ . انــده دادهخیرخــواهی جلــو قــرآن مجیــد هــم در ت

چهــارده قــرن گذشــته، مکــرر شــاهد ایــن دســت       

                                                
  7/ عمران آل - 1
  7/ عمران آل - 2

ــلمانان     ــه مس ــبالً ب ــت و ق ــوده اس ــه ب ــاي مزوران آویزه
  .هایی را نخورندبیدار باش داده تا گول چنین نیرنگ

ــرآن و مســلمانان فا  ــابین ق ــا متأســفانه م ــام اي لهص
بــه وجــود آمــد کــه کمتــر از هــدایت و راهنمایهــاي آن  

ــ ــود    برخ ــیر خ ــت از مس ــین جه ــه هم ــدند و ب وردار ش
ــا از کــاروان ســعادت عقــب  منحــرف شــده، فرســنگ ه

اي اســت ایـن موضـوع خـود مطلـب علیحـده     . انـد مانـده 
که با وجـود داشـتن اهمیـت زیـاد، چـون در ایـن مقالـه        

گـذریم و در پیرامـون   مورد بحـث مـا نیسـت، از آن مـی    
نـیم  کي اخیـر مراجعـه مـی   ل موضوع، بـه دنبالـه آیـه   صا

$ (:فرمایــدف متشــابه مــیصــکــه در و tΒ uρ ãΝ n= ÷è tƒ ÿ… ã& s#ƒ Íρ ù' s? �ω Î) 

ª! ــت  ) #$ ــی دس ــمیري   یعن ــه داراي ض ــانی ک ــز کس آوی
مریض هسـتند بـه آیـاتی کـه در حـال تشـابه باشـد بـه         
ــوم      ــق مفه ــد آن را طب ــه بخواهن ــت ک ــت آن نیس جه
ــان     ــر آن ــر؛ نظ ــد، خی ــریح کنن ــردم تش ــراي م ــی، ب واقع

اي کـه در حـال تشـابه    ال آیـه همان نظر مذکور اسـت وا 
  .داندباشد کسی جز خداوند معنی آن را نمی

ــت   ــرح اس ــا دو موضــوع مط ــین  . در اینج ــی تعی یک
 تکلیــف مخاطبهــا در برابــر آیــاتی کــه معنــی آن را      

دانند و دیگري فایده وجـود ایـن آیـات کـه در آغـاز      نمی
  .مقاله به نام موضوع کلی آن را مطرح نمودیم

یــن اســت کــه قـــرآن از    تشــریح موضــوع اول ا  
ــی   ــود م ــاي خ ــد و   مخاطبه ــان بیاورن ــه ایم ــد ک خواه

ــت آن را ت ــحقانی ــد و تص ــدیق کنن ــی، ص ــر مطلب دیق ه
چنانچــه بعــداً  –فــرع علــم پیــدا کــردن بــه آن اســت و 

ــدي و   –تشــریح خواهــد شــد  ــان تقلی ــازه ایم ــرآن اج ق
ــه مخاطــب  ــه  را ب ــی کورکوران ــود نم ــد و از هــاي خ ده

ــی  ــان م ــا  آن ــر اس ــه ب ــد ک ــاهی،  خواه ــش و آگ س دان
ــرآن را ت  ــت ق ــحقانی ــه  ص ــس آی ــد؛ پ ــه دیق کنن اي ک

دانــد مفهـوم آن هنـوز بــراي   مخاطـب معنـی آن را نمـی   
در ایـن  . دیق کنـد صـ ور نشـده تـا حقانیـت آن را ت   صاو ت

ل علمـی تکلیـف مکلفـین    صـ مورد قرآن مجید بـا یـک ا  
ل علمی ایـن اسـت کـه هـر یـک      صا. نمایدرا روشن می

اي از مجموعـــه  عبـــارت اســـت  "واحـــد علمـــی "
موضــوعات کـــه ممکــن اســـت در وقتــی از اوقـــات    
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قســـمتی از آن موضـــوعات مجهـــول باشـــد چنانچـــه 
  .قسمتی از آن معلوم است

ــثالً  ــروب"م ــیمیک ــی    "شناس ــد علم ــک واح را ی
ایـن واحـد مشـتمل بـر موضـوعات متعـددي       . گـوییم می

ــال،       ــا ح ــم ت ــدن آن عل ــد آم ــت پدی ــه از وق ــت ک   اس
ــو دوره ــددي را پیم ــاي متع ــمتی از ده و در دورهه اي قس

ــه در دوره دیگــر، از      ــول بــوده ک ــوعات مجه آن موض
فـرض  . حال مجهول بـودن خـارج و معلـوم شـده اسـت     

. د فقـره اسـت  صـ کنیم تمام موضوعات ایـن علـم یـک    
ــیاه     ــروب س ــایی میک ــل، شناس ــروب س ــایی میک شناس

کــه ده ســال ... زخــم، شناســایی میکــروب تــب مالــت و
معلـوم و بقیـه مجهـول     قبل قسـمتی از ایـن موضـوعات   

بوده و اکنـون هـم هنـوز قسـمتی از ایـن موضـوعات در       
  .حال مجهول بودن باقی است

امــا بــا اینکــه وضــعِ تمــام واحــدهاي علمــی همــین 
طور است و اساساً امکان دارد کـه بشـر هرگـز بـه تمـام      
موضوعات فالن علـم احاطـه نکنـد، بـاز اشـکالی در راه      

وجــود نــدارد و بــه اذعــان و یقــین بــه ماهیــت آن علــم 
ــم     ــک عل ــی از ی ــودن اجزای ــول ب ــر، مجه ــارت دیگ  عب

تواند بواسـطه علـم بـه قسـمتی دیگـر داراي دانشـی       می
در مــورد مثــال خودمــان کســی . اســتوار و راســخ باشــد

ممکــن اســت منکــر ماهیــت و واقعیــت علــم میکــروب  
شناسی باشد کـه هـیچ گونـه اطالعـی از مسـایل معلـوم       

دانـد بـه واقعیـت ایـن     را مـی شده آن ندارد اما کسـی آن  
دانـد کـه قسـمت اکثـر     هرچنـد مـی  . کنـد علم اذعان می

قـرآن هـم مجموعـاً    . از مسایل آن هنـوز مجهـول اسـت   
ري قسـمتی از  صـ یک واحـد علمـی اسـت کـه در هـر ع     

ــب آن  ــرآن    –مطال ــود ق ــه خ چنانچ
. معلـوم اسـت   –مجید اشـاره فرمـوده   

ــول  ــر مجه ــن . و قســمتی دیگ ــا ای ام
ل ایمــان بــه وصــامــر موجــب عــدم ح

ــی     ــد علم ــن واح ــه ای کــه (مجموع
ــین اســت  ــی) محــدود و مع ــدنم . باش

ــرا  ــاعتی از   –زی ــر جم ــر خــالف نظ ب
کـــه (رســـوخ در علـــم  –مفســـرین 

عبارت است از دانسـتن مقـدار یقینـی    
امــري اســت ) و معلــوم از هــر علمــی

که چنان کـه گفتـیم، بـراي هـر کـس و نسـبت بـه هـر         
بـه ایـن   . کنـد واحد علمی امکان دارد و تحقـق پیـدا مـی   

ول صـ جهت است کـه قـرآن مجیـد در مـورد کیفیـت ح     
ــب ــان مخاط ــد   اطمین ــر واح ــان در براب ــف آن ــا و تکلی ه

کـه اجـزاء معلـوم و مجهـول آن معـین و      ) قـرآن (علمی 
  :فرمایدمحدود است می

) tβθ ã‚Å™≡§�9$#uρ ’Îû ÉΟù= Ïèø9$# tβθä9θ à)tƒ $̈Ζ tΒ#u  ÏµÎ/ @≅ ä. ôÏiΒ Ï$ uΖ În/u‘‰ΖÏã  (  
نـان کـه در دانـش اسـتوار هسـتند و بواسـطه       یعنی آ

فهم اجزاء معجزآمیز و معلـوم المعنـی قـرآن، نسـبت بـه      
ــدا      ــان پی ــت آن ایم ــی و حقانی ــه قرآن ــت مجموع ماهی

ــرده ــیک ــد، م ــدان ــه  : گوین ــم؛ هم ــان آوردی ــم از (ایم اع
ــی  ــی و مجهــول المعن ــوم المعن ــار ) معل از طــرف پروردگ

  .ما است
ــی   ــورد م ــن م ــه بحــث در ای ــون ب ــراکن ــه پ دازیم ک

قرآن مجیـد در چهـارده قـرن قبـل چـرا چنـین مطـالبی        
ــداً اســتعداد درك   ــه بشــرِ آن روز اب ــوده ک را مطــرح فرم

ــابصــآن و  ــین خط ــه  الحیت چن ــته و چ ــایی را نداش ه
اي در شـامل بـودن قـرآن بـر چنـین آیـاتی وجـود        فایده
براي شرح ایـن مطلـب بایـد قـبالً ایـن موضـوع را       . دارد

ــ   ــه ق ــاوریم ک ــاد بی ــه ی ــدي و  ب ــان تقلی ــار ایم رآن انتظ
خواهــد پیــروان آن از کورکورانـه را از مــردم نــدارد و مــی 

ــروي ب ــد و از آن   ص ــان بیاورن ــه آن ایم ــاهی ب یرت و آگ
  .پیروي کنند

قــرآن در چنــد جــا مــردم را از تقلیــد و پیــروي      
ــی  ــذر م ــه برح ــک  کورکوران ــه ی ــه ب ــانی را ک دارد و کس

علـم و   دین یـا عقیـده ارثـی بـه محـض تقلیـد و بـدون       
دهـد و بارهـا   گروند مـورد سـرزنش قـرار مـی    تحقیق می
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اعـم   –دهـد کـه مبـادا مطلبـی را     به مخاطب تذکر مـی 
بــدون تحقیـق بپذیرنــد و یــادآوري   –از دیـن و غیــر آن  

فرماید کـه انسـان نبایـد قـواي خـود را تعطیـل کنـد        می
ــد    ــار و عقای ــود افک ــز و درك خ ــتفاده از مغ ــدون اس و ب

ــذیرد ــه او آن  ز. دیگــري را بپ ــرا امکــان دارد مطلبــی ک ی
ــا مضــر باشــدرا از دیگــري تحویــل مــی . گیــرد باطــل ی

ــه     ــأله متوج ــن مس ــه ای ــردم را ب ــا م ــد باره ــرآن مجی ق
ساخته، تـا آنجـا کـه بـر پیـروان خـود نیـز ایـن تـذکر را          

دهد و مثالً خطـاب بـه امـین وحـی حضـرت رسـول       می
ــرم  ــی rاک ــدم ≅ö (: فرمای è%  Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ (# þθ ãã ÷Š r& ’ n< Î) «! $# 4 

4’ n? tã >ο u�� ÅÁ t/ O$ tΡ r& Ç tΒ uρ  Í_ yè t6 ¨? ــت راه   1) #$ ــن اس ــو ای ــی بگ یعن
کـنم و هـر   من؛ مردم را به سـوي پروردگـار دعـوت مـی    

ــوتم را مــی   ــس دع ــد از روي ب ک ــذیرد بای یرت و صــپ
. آگــاهی نســبت بــه حقانیــت دعــوت مــن، آن را بپــذیرد 

ــی را از روي ب  ــودم راه خداشناسـ ــه خـ ــچنانچـ  یرتصـ
ــی ــمق. رومم ــن بص ــود از ای ــدا  ص ــالع پی ــا اط یرت تنه

کــردن از احکــام و مقــررات دیــن نیســت زیــرا در مقــام  
اســـالم آوردن و پـــذیرفتن دیـــن دو مســـئله اساســـی 

ــت ــرح اس ــه    :مط ــالم ب ــام اس ــردن احک ــول ک ــی قب یک
-تـر و اساسـی  عنوان قانون زنـدگی و دیگـري کـه مهـم    

ــی مــی ــر از اول ــردن و ت ــاور ک ــارت اســت از ب  باشــد عب
، اســالم و مقــررات rایمــان داشــتن بــه اینکــه محمــد 

مســلمان  صآن را از طــرف خداونــد آورده اســت و شــخ
ــا     ــود را ب ــاط خ ــررات ارتب ــان و مق ــن ایم ــاس ای ــر اس ب
ــاي    ــا دنی ــوع خــود و ب ــراد دینــی ن ــا اف خــداي خــود و ب

پـس طبعـاً بایـد اول    . کنـد هستی، از اسالم اسـتفاده مـی  
ــر   ــرد و بعــد ب ــدا ک ــده را پی ــاي آن احکــام ایــن عقی مبن
ــت بیشــترِ ب  ــذیرفت و اهمی ــورد صــاســالم را پ یرت در م

ــی  ــی م ــه اول ــدمرحل ــر شخ . باش ــرا اگ ــزی ی از روي ص
ــب ــد  صـ ــرت محمـ ــالت حضـ ــش، رسـ را  rیرت و دانـ

پـذیرفت و مطمـئن شـد کــه او از طـرف خداونـد اســت،      
چـون و چـرا نیـز تمـام دسـتورات      توانـد بـی  آن وقت می

  .او را اطاعت کند

                                                
  108/ یوسف  - 1

چنــین ایمــانی کــه متکــی بــر  ل شــدنصــو امــا حا
و اسـالم هـم آن را از انســان    –یرت باشـد  صـ دانـش و ب 

خــود  -خواهــد و قطعــاً بــراي آن ارزش قائــل اســتمــی
ــی    ــود دالیل ــتلزم وج ــذیر نیســت و مس ــان پ ــود امک بخ
است کـه عقـل در برابـر آن جـز قبـول و تسـلیم راهـی        

منظور ایـن اسـت کـه ادعـاي مأموریـت از طـرف       . ندارد
مـر عمـومی و معمـولی نیسـت کـه عقـل       خداوند یـک ا 

دیق کنـد و هـر   صـ بدون احتیاج بـه دلیـل بتوانـد آن را ت   
ــل او را     ــدون تأم ــوراً و ب ــد ف ــالت ش ــدعی رس ــس م ک

یرت صــول ایمــانی کــه متکــی بــر بصــبــراي ح. بپــذیرد
ــی الزم اســت کــه در ا  ــام صــباشــد دالیل ــن بن طالح دی

معجـزه یعنـی دلیلـی کـه     . شـوند نامیده مـی   "معجزات"
برابــر آن هــیچ راهــی نــدارد جــز اینکــه قبــول  عقــل در

باشــد و درك کنــد کــه کنــد کــه از طــرف خداونــد مــی
ــاتوان  فکــر و قــدرت بشــر از اظهــار شــبیه آن عــاجز و ن

  .است
 rاي اســت از معجــزات محمــد مجموعــه» قــرآن«

ــف اســرار اعجــاز در آن    ــدد و مختل ــه جهــات متع ــه ب ک
 احتصـ یکـی از وجـوه متعـدد قـرآن ف    . تودیع شده است

ــت   ــول آن اس ــر العق ــت محی ــوع  . و بالغ ــن ن ــار ای اظه
ــده و جــاودان در ع ــرآن، فلســفه صــمعجــز زن ــزول ق ر ن

به طوریکـه تـارخ تمـدن و ادبیـات عـرب      . ی داشتصخا
ــی ــان مـ ــخندانی در  نشـ ــخنوري و سـ ــد فـــن سـ دهـ

عربستان چهارده قـرن قبـل بـه حـدي از کمـال رسـیده       
 بود کـه شـبیه آن را نـه تنهـا در تـاریخ عربسـتان بلکـه       

ــا نمــی  ــاریخ هــیچ جــاي دیگــر از دنی ــوان یافــتدر ت . ت
ــریح و مــزاح معمــولی جوانــان و شــالخوردگان آن      تف
روز عربســتان در هرمحفــل و مجمعــی و حتــی بــر ســر  

ــی      ــدیگر م ــه هم ــر ب ــه دو نف ــی ک ــر راه ــیدند، ه رس
ــت" ــل ق  "روای ــی نق ــیعن ــر ف ص ــارات نث ــائد و عب یح ص

ــران و  ــاعره"دیگ ــالی   "مش ــعار ارتج ــرودن اش ــی س یعن
  .برابر همدیگر بود در

آثـار نظـم و یـا نثـر کسـانی       صوصـ البته روایت، مخ
بــود کــه برتــري آنــان در نــزد دوســت و دشــمن مســلم 
شـده بـود و قبایــل بـه وجــود آنـان و روایــت آثـار آنــان      

ــی ــر    م ــري ه ــد و برت ــات کنن ــاخر و مباه ــتند تف توانس
-اي بر قبیله دیگر بـه وسـیله آثـار آنـان اثبـات مـی      قبیله
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اي هــم نابغــه صایــن افــراد ممتــاز اشــخادر بــین . شــد
اید خـود را بـر   صـ بودند که قدمی فراتـر نهـاده یکـی از ق   

. کردنـد آویـزان مـی  » مکـه «در شهر تجـارتی و زیـارتی   
و چنانچه تا یک سـال از انتقـاد زایـرین کعبـه و تجـار و      

مانـد، دیگـر حـق داشـت کـه      مسافرین مکه محفوظ مـی 
اینده آن بــر بـراي همیشـه بـه عنــوان شـعار افتخـار سـر      

ــر درِ  ــه«س ــد» کعب ــه «. بمان ــبعه معلق ــت  » س ــه هف ک
ــاز  صــق ــاز قبــل از اســالم اســت داراي ایــن امتی یده ممت

  .بودند
ــین ع  ــد در چن ــرآن مجی ــرض، ق ــازل شــد و صــالغ ري ن

ــام     ــه تم ــد ک ــومی بودن ــرآن ق ــان ق ــرین مخاطب نزدیکت
ــر ــاخر خــود را در کــالم ف . هن ــغ صــکمــال و مف یح و بلی
ــا مــی ــد و ســخن را تنه ــراد و وســیلهدیدن ي مســابقه اف

تـرین جهـت   بـه ایـن علـت، سـاده    . قبایل قرار داده بودند
احت و بالغـت اعـالم شـد کـه     صـ اعجاز قـرآن همـان ف  

زد و تمـام حـواس و افکـار    همت همـه گـرد آن دور مـی   
قـرآن بـه ایـن طریـق     . قوم در آن زمینه فعالیـت داشـت  

تـرین وجـوه اعجـاز آن اسـت     که گفتـیم سـاده   –اعجاز 
اقامـه دلیـل و برهـان بـر حقانیـت خـود، راهـی         براي –

نرفـت کـه بــراي قـوم خـود نامــأنوس باشـد تـا نابلــدي       
. خـود را بــه عنـوان عجــز از مقابلــه بـه آن توجیــه کننــد   

ــوم،    ــین ق ــأنوس ب ــداول و م ــق مت ــان طری ــرآن از هم ق
احت و بالغــت خــود را بــه عنــوان عجــز از  صــاعجــاز ف

ــد   ــه کنن ــه آن توجی ــه ب ــان ط . مقابل ــرآن از هم ــق ق ری
احت و بالغـت  صـ متداول و مـأنوس بـین قـوم، اعجـاز ف    
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یعنی اگر نسـبت بـه آنچـه بـراي بنـده      

                                                
  24و  23/ البقره  - 1

ــدو راســت مــی  ــد کــه خــود فرســتادیم شــکی داری گویی
ــت آن    ــت شــک در حقانی ــه عل ــما ب ــاوردن ش ــان نی ایم

هـاي آن و  کالمی را که بـه انـدازه یکـی از سـوره    است، 
ــا ف ــب ــوان و    ص ــام اع ــد و تم ــت آن بیاوری احت و بالغ

ــد   ــک بطلبی ــه کم ــنایان را ب ــتان و آش ــر . دوس ــاه اگ آنگ
از آتشـــی کـــه  –و نخواهیـــد توانســـت  –نتوانســـتید 

ي اشــتغال هــا مــادهبواســطه شــدت آن، مــردم و ســنگ
ــد    ــده بپرهیزی ــاده ش ــار آم ــراي کف ــت و ب ــن . آن اس ای

ــی در      ــگ بزرگ ــد زن ــب مانن ــر مترق ــام و غی ــوت ع دع
دا درآمـد و تمـام   صـ اي بـه  العـاده عربستان با شدت فوق

کســانی کــه تــاج افتخــار ســخنوري را بــر ســر داشــتند  
دانسـتند  آنـان مـی  . دیدنـد خود را در برابـر خطـر بزرگـی    

کــه همــه از دور و نزدیــک بازگوخواهنــد کــرد کــه یــک 
یل نکـــرده عبـــاراتی را آورده کـــه تمـــام صـــنفـــر تح

ــف ــالم را ص ــرب «حاي ع ــر ع ــرب و غی ــم از ع ــه » اع ب
ــر از یــک ســطر آن مــی  ــا کمت ــارزه ب ــد و اعــالم مب طلب

دارد که عموماً آنـان ولـو همـه بـا یکـدیگر همکـاري       می
مبـارزه را ندارنـد و از طـرف دیگـر بـا      قـدرت ایـن    کنند، 

ــت  ــوم ب ــام آداب و رس ــارات، تم ــان عب ــا و پرســتهم ه
خواهـد کـه مضـامین    کنـد و مـی  مشرکان را تخطئه مـی 

همان عبارات، قـانون زنـدگی جمیـع ملـل شـود و تمـام       
پیداسـت کـه چنـین    . قوانین موجود دنیـا را ابطـال نمایـد   

ــارز     ــواهی و مبـ ــس خودخـ ــک حـ ــی در تحریـ اعالنـ
ــراي[ان، هــم ســخنور ــرار از خطــر شکســت و هــم  ] ب ف

ــد   ــوت محم ــاي نب ــراي رد ادع ــانون او،  rب و ابطــال ق
ــأثیر دارد ــدازه ت ــا چــه ان ــاریخ ایــن صــبــه هــر . ت ورت ت

ل اسـت کـه ایـن    صـ مبارزه بسیار مف
ــدارد   ــایش آن را ن ــه گنج ــا . مقال ام

ــا   نتیجــه ایــن اعــالن عمــومی همان
پیروزي ابـدي قـرآن بـوده و تـا ابـد      

ــزه   ــن معج ــم ای ــده   ه ــر دی در براب
  .کنددانشمندان خودنمایی می

ــاز    ــات اعج ــر از جه ــی دیگ یک
قــرآن کــه بــراي ادوار آینــده حیــات 

اسـت،  ) ر نـزول قـرآن  صـ رهایی بعـد از ع صیعنی ع(بشر 
ــه ــرآن اســت کــه همــان قســم متشــابهات از آی هــاي ق

دهـد و  اي را نشـان مـی  اي معجـزات تـازه  براي هر دوره
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مانی بعــد از گذشــت گــویی کــه آورنــده ایــن پیغــام آســ
  .آوردها تازه مطالبی را براي بشر میقرن

سـم از معجـزات قـرآن جنبـه علمـی دارد        اکثر ایـن ق
ــه پیشــرفت   ــوط اســت ب و ظهــور جهــت اعجــاز آن مرب

بــا اینکــه ســایر وجــوه اعجــاز . علــوم و اکتشــافات بشــر
قرآن نیز براي تمام حیـات بشـر کـافی اسـت کـه عقـل       

ــ  دیق نمایــد، امــا صــزم بــه ترا در برابـر حقانیــت خــود مل
ــل ــدن   "مث ــد دی ــود مانن ــی ب ــنیدن ک ــین  "ش و همچن

، واقعیـت  "سخن نـو آر کـه نـو را حالوتـی اسـت دگـر      "
ــب و   ــازه و مشــهود در جل ــب ت ــه مطال ــأثیري ک دارد و ت
ــأثیر    ــافوق ت ــل دارد م ــر و عق ــذب روح و ارضــاي فک ج

  .مطلب روایت شده و غیر مشهود است
یـت و ارزشـی   مطلبی که قدیمی باشـد بـا همـه اهم   

کنــد کـه دارد، آن زمزمـه را در قلـوب مـردم ایجـاد نمـی      
ــی   ــازه م ــم ت ــب مه ــک مطل ــه ی ــد ک ــاد کن ــد ایج . توان

متشابهات قـرآن جـواب مثبتـی اسـت بـه ایـن خواسـته        
  .روح انسانی

اي کـه  قرآن بـا قسـم متشـابهات خـود در هـر دوره     
رســد و مجــذوب هــاي مهمــی مــیانســان بــه پیشــرفت

ــافات علمــی خــود مــی    شــود، بــا نشــان دادن   اکتش
کنـد و بـا رویـه    اي برپـا مـی  اي زمزمه تـازه معجزات تازه

  .سازدجدیدي حقانیت خود را آشکار می
هــم اکنــون آیــات زیــادي در قــرآن وجــود دارد کــه  
اکتشـافات و تکامــل علــوم تــا امــروز امکــان فهــم آن را  
به مـا داده اسـت و ایـن معجـزات نـوین قـرآن را بـراي        

  .تما آشکار ساخته اس
ر نـزول قـرآن   صـ این آیات در واقـع بـراي مـردم معا   

و خطاب به آنان نبـوده اسـت؛ بلکـه امـین وحـی آنهـا را       
اي رهاي آینــده معجــزات تــازهصــآورده تــا بــراي امــم ع

ر نـزول قـرآن و همچنـین مـردم     صـ باشد و بـه مـردم ع  
رهاي آینده تا وقتـی کـه هنـوز موقـع ظهـور اعجـاز       صع

نـد کـه آنهـا را دسـت بـه      آنها نرسیده، فقط مأموریت دار
ــده برســاننددســت بــه نســل بــه ایــن جهــت . هــاي آین
از تفســیر اکثــر آیــاتی کــه مــا حــاال  rحضـرت رســول  

ر نبــوده، خــودداري صــدانــیم خطــاب بــه اهــل آن عمــی
رب حامـل فقـه الـی مـن هـو      «: فرمـود فرمود و مـی می

ــه  ــه من ــک    » افق ــه ی ــانی ک ــتند کس ــیار هس ــی بس یعن

بـه کسـانی برسـانند کـه      کننـد تـا  دانستنی را حمل مـی 
رب مبلـغٍ اوعـی   «: فرمـود یـا مـی  . فهمنـد آن را بهتر می

یعنـی بسـیار هسـتند کسـانی کـه بالواسـطه       » من سامعٍ
رسـیده، در حـالی کـه آنـان     آیات قرآن بدسـت آنهـا مـی   

بهتــر از کســی کــه مســتقیماً آن را  –معنــی آن آیــات را 
 خواهـد هـر امتـی در   قـرآن کـه مـی   . فهمندمی –شنیده 
ــر ع ــه ــکاري  ص ــزات آش ــا معج ــد   –ري، ب ــا تقلی ــه ب ن

ر علـــوم و صـــمســـلمان باشـــد و بـــراي ع –وراثـــت 
اکتشــافات، معجزاتــی در ایــن زمینــه بهتــر هســتی قــرار 

ر در برابـر  صـ دهـد کـه بزرگتـرین دانشـمندان ایـن ع     می
ــی  ــوت م ــات و مبه ــوندآن م ــی. ش ــرا او م ــه زی ــد ک دان

رار چهارده قـرن رنـج بـرده شـده تـا امـروز یکـی از اسـ        
عـالم هسـتی ظـاهر گشــته؛ در حـالی کـه پـیش از ایــن       

کالمـی وجـود داشـته کـه ایـن اکتشـافات         چهارده قرن،
  .تازه ما را تشریح کرده است
   :فرمایددر این مورد قرآن مجید می
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هـاي قـرآن را بعـداً در آفـاق     داق ایـن آیـه  صـ م یعنی مـا 

دهـیم  هستی و در وجـود خودشـان بـه آنـان نشـان مـی      
  .تا حقانیت قرآن براي آنان روشن و آشکار باشد

در این آیـه قـرآن مجیـد ضـمن تشـریحی در مـورد       
شـابهات، بـه ایـن مطلـب هـم اشـاره       غرض و منظور مت

ــی ــده  م ــه در آین ــد ک ــد از ع(فرمای ــی بع ــزول صــیعن ر ن
هــاي علمــی بشــر تــا جــایی اکتشــافات و ترقــی) قــرآن
هـاي متشـابه را بفهمنـد و    رسد که بتوانند معنـی آیـه  می

ر آمـادگی فهــم  صـ بینـیم کـه واقعـاً مـا در همـین ع     مـی 
ــه ــن    آی ــد از روش ــه بع ــابهات را ک ــادي از متش ــاي زی ه
ــ ــی  ش ــارج م ــابه خ ــالِ تش ــی، از ح ــدا  دن معن ــوند پی  ش
  .ایمکرده
ــتف ــه در   ص ــابهاتی ک ــان متش ــن موضــوع و بی یل ای

ــارج از  صــهمــین ع ــاز خ ــا شــده، ب ــع تشــابه از آنه ر رف
ول ایمـان  صـ مطلب ما اسـت و امـا راجـع بـه کیفیـت ح     
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به آیاتی کـه هنـوز در حـال تشـابه اسـت بـا ذکـر یـک         
  دهیم؛ مثال شرح بیشتري می

ــن الر« ــدياب ــرین   » اون ــی از بزرگت ــود را یک ــه خ ک
دانست کسی بـوده کـه از تظـاهر بـه کفـر و      فالسفه می

ــرف  ــی از ح ــته؛ یک ــاکی نداش ــه ب ــن دو زندق ــاي او ای ه
  : شعر است

  

  اـــكم عامل عامل اعيت مذاهبه و جاهل جاهل تلقاه مرزوق
  

  هذا الذي ترك االوهام حائره و صري العامل التحرير زنديقا
  

ــر  ــا اف ــی بس ــه راه یعن ــمندي ک ــام دانش ــاي اد تم ه
معــاش چنــان بــر آنــان بســته شــده کــه آنــان را خســته 

تمـام جـاهلی    صو بسـا شـخ  ) مثل خود سـراینده (کرده 
ایــن همــان چیــزي اســت . بینــیکــه او را ثروتمنــد مــی

کــه فکرهــا را متحیــر و عــالم متبحــر را زنــدیق ســاخته  
در این جا بـه یـادم آمـد کـه چنـد سـالی قبـل در        . است

ــ و درســی کــه ایــن دو » مطــول«دریس کتــاب حــین ت
شـعر را بــه مثـال آورده بــود، در حاشـیه کتــاب بـه خــط     

سـه  ) جـد نویسـنده  (» عبـداهللا مفتـی کردسـتان   «مرحوم 
ــن      ــعر اب ــان دو ش ــعر آن هم ــه دو ش ــدم ک ــعر را دی ش

ــدیل    ــه آخــر آن و تب ــف کلم ــا تحری ــود، ب ــدي ب  "الراون
راع اخیـر بـه ایـن    صـ کـه معنـی م   "دیقاصـ "بـه   "زندیقا
ایـن مطلـب اسـت کـه عـالم متبحـر       : آیـد ورت در میص

. سـازد دیق کامـل بـه وجـود خداونـد مـی     صـ را وادار به ت
ــف    ــن تحری ــل ای ــوان دلی ــه عن ــه آن، یــک شــعر ب دنبال

لــو کنــتم حکمــه الجبــار «: نوشـته بــود بــه ایــن عبـارت  
یعنــی » لمــا اقتضـی الطبــع هــذا النـوع ترزیقــا   –قـاهره  

ــايِ بــر عــالم ه  ســتی مســلط، اگــر حکمــت خــدايِ توان
کنـد کـه نـادان بـه     نباشد طبیعت ایـن طـور حکـم نمـی    

ــد   ــروم بمان ــا از آن مح ــد و دان ــال  . روزي بررس ــر ح به
ــه عللــی کــه اشــخا  ــد را  صهمــین ابــن راونــدي ب معان

و ایــن مقالــه (نمایــد وادار بــه انکــار حقــایق مســلم مــی
ــاي تف ــج ــتص ــود را در  ) یل آن نیس ــت خ ــواره هم هم

کـه بـا نادیـده گــرفتن    انـداخت  ایـن ناحیـه بـه کـار مـی     
ــد    ــدا کن ــاتی را در رد آن پی ــرآن، نک معجــزات روشــن ق

یکـی از  . که آن را وسـیله عیبجـویی از قـرآن قـرار دهـد     
اي بـه آن متوسـل شـده، آیـه     صوسایلی کـه ایـن شـخ   

ر، در حــال تشــابه بــوده؛ بــه ایــن صــآن ع  اســت کــه در
   :عبارت
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کنـد کـه اسـتخوانهاي او    یعنی آیـا انسـان فکـر مـی    

تــوانیم جمــع کنــیم؟ چــرا؛ بــاالتر از ایــن را هــم را نمــی
ــی ــه   م ــتان او را ب ــه سرانگش ــم ک ــدرت داری ــوانیم و ق ت
گفـت  ابـن راونـدي مـی   . ورت اولـی خـود در بیـاوریم   صـ 

ـ که هر عقلی مـی  د جمـع کـردن اسـتخوانهاي مـرده     دان
بعــد از آنکــه ذرات آن بوســیله بــاد و آب بــه اقطــار دنیــا 

ــی  ــده م ــه   پراکن ــر بچ ــت و ه ــاالت اس ــود از مح   اي ش
ورت اولیـه دربیـاورد، در   صـ توانـد سرانگشـتان را بـه    می
تـر  ورت سرانگشـتان را مهـم  صـ ورتی که قرآن اعـاده  ص

  .کنداز جمع استخوانها قلمداد می
والً ایـن آیــه از  صـ دانـیم کــه ا د مــا مـی در ایـن مـور  
ــراي ع ــرآن ب ــق ــه   ص ــده، بلک ــازل نش ــدي ن ــن راون ر اب

یــک . ر حاضــر اســتصــمخاطــب ایــن کــالم، انســان ع
دانـد کـه وجـه امتیـاز تمـام      ر مـی صشاگرد مدرسه این ع

افـراد بشـر از همــدیگر سرانگشتهاسـت نـه اســتخوانها و     
ــش     ــدیگر نق ــراد از هم ــدن اف ــین ش ــراي مع ــابراین ب بن

  .گشتها مالك آشکار و انکار نشدنی استسران
کنـد کــه بــراي  قـرآن نیــز ایـن مطلــب را بیـان مــی   

روز جــزاء، جمــع کــردن اســتخوان مردگــان کــافی      
زیـرا امکـان دارد کـه اجـزاء بـدن فـردي بعـد از        . نیست

ــدن  ــدن  جمــع شــدن اجــزاء ب ــزاء ب ــا اج ــوم، ب هــاي عم
امـا قـدرت مـا در جمـع کـردن      . فردي دیگر اشتباه شـود 

ــی نقــوش   ذرات و ــه حت ــه حــدي اســت ک ــه ب جــود هم
ــز ماننــد اول اعــاده   صوصــمخ انگشــتان هــر فــرد را نی
کنیم، چه جـاي آن کـه در جمـع کـردن اجـزاء بـدن       می

ایـن اسـت   . بندگان عاجز باشیم یـا در آن اشـتباه بکنـیم   
ــه حــرف فیلســوفی    ــروز ب ــدایی ام ــه یــک شــاگرد ابت ک

ر صـ چـرا؟ چـون انسـان ع   . خنـدد مانند ابن راونـدي مـی  
اي را نداشــت و ن راونــدي اســتعداد فهــم چنــین آیــهابــ

توانســت درك کنــد کــه اعــاده نقــش سرانگشــتها  نمــی
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ــرآن مــی ــر از جمــع اســتخوانها  چنانچــه ق ــد مهمت فرمای
زیرا این یکـی بـه نسـبت آن یکـی، مرحلـه سـوم       . است
هــاي تمــام مردگــان باشــد و قــبالً بایــد اجـزاء بــدن مـی 

جـدا، بعـد   اي از دیگـري  جمع، سپسـس مـال هـر مـرده    
یات هرکدام کـه اهـم و اکمـل آنهـا نقـش      صوصاز آن خ

ــاده شــود  ــا . سرانگشــتها اســت اع کــه نســل  –پــس م
تـوانیم بفهمـیم کـه    مـی  –ر انگشت نگاري هسـتیم  صع

اي بــاالتر چـرا قــرآن اعـاده نقــش سرانگشـتها را مرحلــه   
  .کنداز جمع ذرات استخوانها معرفی می

ــی    ــا یک ــراي م ــون ب ــه اکن ــین آی ــالوه هم ــه ع از  ب
کنـد کـه   دیق مـی صـ معجزات قرآن است و عقل طبعـاً ت 

ر نـزول قـرآن نیسـت؛    صـ گوینده چنین مطلبی انسـان ع 
بلکـه همــان کسـی اســت کــه خـود انســان را آفریــده و    
ــاهی      ــوده آگ ــع فرم ــود او توزی ــه در وج ــوزي ک ــه رم ب

هـا قبـل از روشـن شـدن اهمیـت      داشته است کـه قـرن  
ــراي   ــا، آن را ب ــراي م ــ«نقــش سرانگشــتان ب ــان » ام بی

  .فرموده است
اما ابـن راونـدي کـه روزگـارش روزگـار ظهـور ایـن        

ــی  ــوده، م ــدن قســمتی از  اعجــاز نب ــیله دی توانســته بوس
ــزات مخ ــمعج ــودش   صوص ــد خ ــه   –عه ــه آی چنانچ

رســوخ علــم را پیــدا کنــد و  –متشــابهات ذکــر فرمــوده 
زیـرا  . ایمـان بیـاورد  ) قـرآن (به مجموع این واحـد علمـی   

ــه ا  ــت ک ــخره اس ــیار مس ــطه  بس ــه واس ــی ب ــروز کس م
ــودن   ــول ب ــثالً  –مجه ــاري،   –م ــالن بیم ــروب ف میک

اساس علم میکـروب شناسـی را انکـار کنـد و مـا چنـین       
ــی را، ــا شخ کس ــی ــا شخ  ص ــل و ی ــام جاه ــی تم ی ص

ــب   ــریض القل ــرض و م مغ
ــی ــار   م ــه از انک ــیم ک دان

ــین موضــوعی، مطلــب  چن
ــین   ــه چن دیگــري دارد و ب
ــامعقولی آن را   ــیله نـ وسـ

  .کندجستجو می
ــیالب ــه م ــه  ت ــیم ک دان

ر بـراي  صـ این بحـث مخت 
ــات    ــل آیـ ــریح کامـ تشـ
ــفه آن و   ــابه و فلسـ متشـ

    جریـــان آن بـــا تـــاریخ و در مســـیر آن ابـــداً کفایـــت 
  .کندنمی

ــون مق ــا چ ــام ــذکر   ص ــک ت ــط ی ــا فق ــن ج ود در ای
ــمخت ــه    صـ ــوده کـ ــاتی بـ ــین آیـ ــاره ورود چنـ   ر دربـ

ــب ــاي عمخاط ــه ــر اول ص ــتعداد درك ص الحیت و اس
و بحث سـابق هـم بـراي روشـن شـدن      اند آن را نداشته

این مطلـب کـافی اسـت، مـا هـم بـه ایـن انـدازه اکتفـا          
ــل    ــه و نق ــه مــورد بحــث ایــن مقال ــذکر آی ــه ت کــرده، ب

  .پردازیمقسمتی از اظهارات آقاي آلن واترمن می
اي از آیـات متشـابه قـرآن را    نویسنده هـر وقـت آیـه   

فهمیـدم کـه بـا معلومـات     دیدم و از مضـمون آن مـی  می
ر حاضـر تناسـب دارد، همیشـه تـالش     صـ تشافات عو اک
هـاي علمــی جدیــد  کــردم کــه بـه کمــک پیشــرفت مـی 

  .معنی آن آیه را بفهمم
ــه  �u (آی |³ ÷è yϑ≈ tƒ Çd Åg ø: $# Ä§Ρ M} $# uρ... (   ــه ــود ک ــاتی ب از آی

داد کـه از طریـق علـم بـه اوضـاع و      متن آن نشـان مـی  
تـوان معنـی آن   احوال فضـاي زمـین و مـاوراي آن، مـی    

  .را فهمید
مجلـــه گرامـــی  81امــا تـــا امـــروز کـــه شـــماره  

خوانــدنیها را مطالعــه کــردم از تــالش خــود بــراي فهــم 
اي نگرفتــه بــودم و ایــن مقالــه تــا حــد ایــن آیــه نتیجــه

ــرن    ــارده ق ــذکور در چه ــه م ــه آی ــی را ک ــادي، حقیقت زی
  .قبل براي انسان تعریف کرده، روشن ساخت

ــه ــد از مقدم ــر بع ــدریجی  دکت ــون تکامــل ت اي پیرام
علــوم و اشــاره بــه پدیــد آمــدن رشــته جدیــدي بــه نــام 

ــوژي " ــزو بیول ــل     "اک ــه مراح ــه مطالع ــوط ب ــه مرب ک
ــاي  ــات در فضـ مختلـــف حیـ
ــاق   ــیار دور و انطبــــ بســــ
ــرایط     ــا ش ــده ب ــودات زن موج

ــیط  ــایر محـ ــدگی سـ ــا زنـ    هـ
: نویســدباشــد، چنــین مــیمــی

تـرین موفقیـت اساسـی    جالب"
یب صــکــه از برنامــه فضــایی ن

ف ما شـده، بـدون شـک کشـ    
ــع  ــد تشعش ــن«کمربن » وان آل

ــی ــایی   م ــه در شناس ــد ک باش
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ل مهمـی        تدریجی مـا دربـاره رابطـه زمـین و خورشـید ر
  .کندرا بازي می

ــر     ــوا ب ــگاه ای ــارانش از دانش ــن و همک ــر وان آل دکت
ــایج حا  ــاس نت ــاس ــار مص ــله از اقم ــه  ص ــز ب نوعی مجه

هاي مختلـف بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه یـک        دستگاه
ــوق  ــع ف ــد تشعش ــکمربن ــین  الع ــراف زم ــوي در اط اده ق

ادم صــالســیر و توجــود دارد کــه بــه وســیله ذرات ســریع
  .آنها با اجسام فضایی به وجود آمده است

ــر م ــقمـ ــپلورر اول"نوعی صـ ــن  "اکسـ ــود ایـ وجـ
و همچنـــین  "اســـپوتنیک ســـوم"کمربنـــد را ثبـــت و 

ــارم " ــپلورر چه ــات    "اکس ــوده و اطالع ــد نم آن را تأیی
  .گذاشته است بیشتري درباره قدرت آن در دسترس

ــال     ــه س ــا س ــایی در دو ی ــات فض ــه تحقیق در نتیج
قبـل معلـوم شـد کـه یـک منطقـه داخلـی و خــارجی در        

ــود دارد   ــد وج ــن کمربن ــال    . ای ــه ح ــا ب ــان ت از آن زم
نوعی جدیــد صــاطالعــات بیشــتري وســیله اقمــار م   

بدست آمده کـه حقـایق جـالبی را در مـورد قـدرت ایـن       
ان آتیــه در دو منطقــه و مخــاطراتی کــه بــراي فضــانورد

  .بر دارد، در اختیار دانشمندان گذارده است
   از مقـــــداري  "وان آلـــــن"کمربنــــد داخلـــــی  

 700هاي شـارژ شـده کـه داراي قـدرتی معـادل      پروتون
ــت   ــون ول ــداري   (!) میلی ــز از مق ــتند و نی ــی هس الکترون

  .الکترون تشکیل شده است
ــون  ــن پروت ــی    ای ــوزه مغناطیس ــأثیر ح ــت ت ــا تح ه

ــین در کم  ــی زم ــین   طبیع ــده و دور زم ــور مان ــد مزب ربن
هـاي مملـو از انـرژي    در مقابـل ایـن پروتـون   . گردنـد می

العــاده، فضــانوردان احتیــاج بــه حفــاظ قابــل      فــوق
ــه ــرین راه   مالحض ــه بهت ــاهده ب ــد از مش ــد و بع اي دارن

ــی   ــه م ــن منطق ــر ای ــوگیري از خط ــدجل ــار «: نویس اقم
هـاي بـزرگ پروتـون کـه بـا زبانـه       نوعی گاه با گلولهصم

ــ ــی  کش ــا م ــا ره ــید در فض ــورد  یدن خورش ــوند برخ    ش
هـا ممکـن   بنابراین خطـر ذاتـی کـه ایـن گلولـه     . کنندمی

ــورد    ــد م ــر داشــته باشــد بای ــراي فضــانورد در ب اســت ب
  .»تحقیق بیشتري قرار گیرد

ــه ایــن اکتشــافات       ــده عزیــز، بعــد از مطالع خوانن
اي کــه ایــن هــم در قــرن بیســتم هنــوز مرحلــه (جدیــد 

ــدایی و  ــی را از آنچــه هســت  اســت ابت اطالعــات مجمل

و بعــد از تکامــل در مفــاد ) دهــددر اختیــار مــا قــرار مــی
ــد و   ــه نظــري بیاندازی ــه اول ایــن مقال ــر آی ــاره ب آن، دوب
ببینیـد کـه بــراي چنـین عبـارتی در چهــارده قـرن قبــل      

جــز اینکــه بگــوییم کــه ایــن ] ؟[هــیچ تــوجیهی هســت 
ــی از    ــین حقیقت ــه از چن کــالم از طــرف کســی اســت ک

و هـزاران حقیقـت مشـابه آن کـه     (قایق عـالم هسـتی   ح
اطـالع داشـته،   ) در آیات دیگر قـرآن مـورد بحـث اسـت    

و از خداوندي اسـت کـه اوضـاع و احـوال وجـود را خـود       
 .معین و مقدر فرموده است
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  ي ي بغض در گلو شکستهبغض در گلو شکسته
    ي مني منزنان منطقهزنان منطقه                                              

  کتایون محمودي
  

ــه    ــر جامع ــوت در ه ــاط ضــعف و ق ــراي شــناخت نق ب
باید بـه نـوع نگـاهش بـه زن دقـت کـرد تـا بـه عمـق و          

  . ها پی بردسطح نگرش
هم چنـین توجـه بـه وضـع قـوانین و اجـراي آن مـی        

ــت وضــعیت زن   ــراي دریاف ــري ب ــد روش دیگ ــدتوان . باش
اسـالم بــا طلــوع ســپیدي و عــدالت در تــاریکی و ظلمــت  
حق کشی ها تنهـا مسـیر، بـراي شـناخت هویـت بـر بـاد        

ــد ــه ي زن ش ــره، زن  . رفت ــامالت روزم ــه در مع ــایی ک ج
نیز کـاالیی از جـنس جانـدار بـود تـا در کنـار اسـب هـا و         
ــاي       ــراي ارض ــیله اي ب ــود و وس ــه ش ــا معاوض ــتر ه ش

رین تصــویرش،  شــهوت مــردان و در تحقیــر آمیــز تــ    
  . خطوط درهم زنده به گوري را تجربه کند

این شـمایل زن در عصـر سـنگی قلـب هـاي یـخ زده       
بود تا با گرما و هرم ایمـان بـه پیـامبر حرمـت هـا دوبـاره       

پیــامبر بــر احیــاي حقــوق زن . جــان بگیــرد و زنــده شــود
اگرچـه تعصــبات و تعلقـات قــومی در نــوع   . اصـرار داشــت 

حم، بــراي زن برنامــه هــا در بســیار خشــن و خــالی از تــر
ــه    ــا زن را ب ــود ت ــرچم اســالم ب ــن پ ــا ای دامــن داشــت ام

  . انقالبی علیه تحقیر و تردید ترغیب کند
ــال ــت س ــا گذش ــینه . ه ــاریخ در س ــتانت ــا اش داس ه

اي بـا زبـان فردوسـی    ي زنـان شـاهنامه  داشت، از اسطوره
تــا کرامــت و بزرگــواري در عشــق و احســاس بــا نظــامی  

ــا  از مثنــوي پــر … درد کیمیــا خــاتون بــا نگــاه مولــوي ت
هاي پربـار سـعدي، همـه جـا ردپـاي ایـن       ظرافت حکایت

ــه ــا     لطیف ــهراب ب ــه س ــروز ک ــا ام ــت ت ــاران اس ي روزگ
ــاهکار  ــت  «ش ــرگ درخ ــر از ب ــادري دارم بهت ــمند » م س
  .سخن براند

ــوان ي حضــور زن در جامعــه نمــیامــروز از حماســه ت
ــم  ــا چش ــت ب ــی گذش ــت. پوش ــا  از فعالی ــی ت ــاي علم  ه
ــت ــار مــردان     موفقی ــادوش کن ــاي اجتمــاعی، از دوش ه

ــا روي    ــاال ایســتادن و ام ــاه حتــی ســکویی ب ــا گ ــودن ت ب

ــر ســکه   ــایزه نوبــل در ســکوتی    ! …دیگ از گــرفتن ج
ي اي و پوششـی سـرد تـا وضـع قـوانینی مثـل دیـه       رسانه

از تبعـیض میـان جـنس برتـر، کـه      . برابـر در تصـادفات   نا
هـاي  از کرسـی . داند تا فرودسـت، کـه زنـان هسـتن    مردان

ــت  ــا موقعی ــس ت ــالی مجل ــاخ ــاي ن ــغلی ه ــوزون ش از . م
ــپردن       ــا س ــالق ت ــادري در ط ــاطفی م ــق ع ــرفتن ح گ

  …کودك با تمام حق کشی ها به پدر 
از نادیــده گــرفتن اســتعدادهاي فــردي تــا رســم       

زیـري و کـم   از سـربه . نقاشی مـادري بـراي کامـل شـدن    
ن گویی و مثل برده در خانـه کـار کـردن تـا اعطـاي نشـا      

  . »زن نمونه«افتخار و ایثار به عنوان 
ــه  ــن دردنام ــر ای ــاي دیگ ــد  از کج ــاف بای ــر اجح ي پ

هـا تنهـا و تنهـا تـا حـد یـک       گفت که زن با تمام تعریـف 
شـعار دهــان پــر کــن خـالی از محتــوا ارزش گــذاري مــی   

ــود ــه  . ش ــیت زن در وظیف ــد شخص ــرا بای ــم  چ ــه اس اي ب
 مــادري نمــره گــذاري شــود و بــه قــول آن ظریــف، اگــر 

اگــر ! زنـی نخواهـد مــادر شـود چـه کســی را بایـد ببینـد؟      
ــرام      ــه او احت ــودش ب ــاطر خ ــه خ ــا ب ــد تنه ــی بخواه زن

آیـا جامعـه ظرفیـت پـذیرش ایـن واقعیـت را دارد        بگذارند،
. که ممکن است زنـی تـا آخـر عمـرش نتوانـد مـادر شـود       

بـاز  . حاال کجاي این تقسیم بنـدي زورکـی جـا مـی گیـرد     
کــه زن عقــیمش را  هــم بــرگ برنــده دســت مــرد اســت 

جامعه مـرد سـاالر بـا نگـاهی مردانـه بـه       . تحمل می کند
حتـی قـدر منـزلتش را    . زن درباره اش قضـاوت مـی کنـد   

ــا عینــک مردانــه مــی بینــد  مــرد حــق دارد بســیاري از . ب
ــر زن      ــاس را ب ــالی از احس ــن و خ ــدوي و خش ــوم ب رس
تحمیل کنـد و شـاید هـزاران آفـرین نثـار خـود کنـد کـه         

ــتمایه ــهزن را دسـ ــت ي معاملـ ــرده اسـ ــن . اي کـ در ایـ
کجـا  » خـون بـس  «یـا  » خـون صـلح  «وار ي بـرده معامله

فریاد زن در مقـام داد مـنعکس شـده اسـت کـه حقـش را       
مطالبه کند و کسـی بشـنود تـا بداننـد کجـاي ایـن ذلـت        

اي بـدون  زن سال هاسـت بـه ایـن رسـم قبیلـه     ! زیباست؟
شعور بـراي نسـخ اعتـراض دارد امـا هرگـز کسـی نگفـت        

  . جایی نخواندو 
توجـه بـه لطافـت و سـبکی و     نویسندگانِ مرد مـا، بـی  

هــاي زیــرین نویســند کــه از الیــهروح حسـاس زنــان مــی 
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ــل آتــش   ــوان دردواره ي زجــر زن را مث کلماتشــان مــی ت
-زیــر خاکســتر احســاس نمــود و افســوس کــه آنــان بــی 

اند و غیر منصـفانه از حکایـت بـه زعـم آنـان جـنس       توجه
ــر اســت ماســکشــا. نویســنددوم مــی ــار ید بهت هــا را کن

زدنـد و از سـتم هـایی مـی نوشـتند و از رسـومی مـی        می
ــزد و    ــل کــژدم جــان نحیــف زن را مــی گ ــد کــه مث گفتن

فاجعـــه ي . هرگــز پـــادزهري بـــراي التیـــامش نیســـت 
داســتان زن بــودن در اوجــش بــه محــوي خــاموش خــتم  
می گـردد کـه ممکـن اسـت حتـی قهرمـانش نیـز نـابرابر         

  . ذبح شده باشد در مسلخی دوزخین
بایــد زخــم هــاي کهنــه را نشــانه رفــت، زخــم هــایی  
ــا      ــه ب ــایی ک ــوده و داغ دل ه ــان نب ــر آن ــی ب ــه مرهم ک

ــت   ــته اسـ ــازه گشـ ــرارش تـ ــاختار  . تکـ ــردان در سـ مـ
نوشتاریشـــان هرگـــز نتوانســـته انـــد در مقـــام دفـــاع از 
ــا آن کــه بارهــا نوشــتم   حیثیــت زن بــر آیــد و مــن نیــز ب

ه زنـــان منصـــفانه دربـــار«: اشـــاره بـــه مقالـــه هـــاي(
ــاور کــرد«، »بنویســیم مــن یــک زن «و » زنــان را بایــد ب

ــی ام  ــلمان ایران ــاه » مس ــه ي آواي کرمانش ــه نام ) در هفت
که هرگز نتوانسـتم حـرف هـاي دلـم را بنویسـم چـرا کـه        
ــخیر داشــت و       ــه تس ــودم را ب ــه وج ــرس زنان ــوعی ت ن

امــا بــه واســطه ي . اغماضــی کــه بــا تردیــد آغشــته بــود
ــر   ــه اب ــده ام ب ــه ي کردســتان  عقی ــردي از خط ــهید (م ش

ــی زاده ــه مــن  ) کــاك احمــد مفت ــاره ب کــه هــویتم را دوب
ــه ي     ــه بهان ــفرکرده و ب ــز س ــاد آن عزی ــه ی ــید و ب بخش
: جسارتی که مردانـه تقـدیمم کـرد جسـورانه مـی نویسـم      

ــه و     « ــه و مدرس ــده ام در خان ــال ش ــق پایم ــه ح ــن ب م
ــار معترضــم  ــرده  . دانشــگاه و محــل ک ــه منشــور ب مــن ب

نـــوع مـــدرنش، بـــه رســـوم غلـــط در شـــکل  داري در 
ــراض دارم ــدش اعت ــاس  . جدی ــه ي انعک ــاي وارون ــه دنی ب

ــم را   ــام زن در رســانه هــا مشــکوکم و از ایــن کــه حق مق
  » .با فریاد مطالبه کنم مصرم

ــرق در    ــر، خودکشــی هــاي غ ــا براب ــت هــاي ن موقعی
ــونت ــکوت، خش ــانگی و س ــاي خ ــه  ... ه ــه و هم ــه هم ک

ــازگو نشــده اي  ــارز امــا ب هســتند کــه زن ســال مظــاهر ب
هاست به آن معتـرض اسـت، امـا کـو گوشـی کـه بشـنود        

که در کـار آیـد و پـایی کـه مسـیر چـاره بپیمایـد        و دستی 
رحمـه  (و قاطعانه همسو می شـوم بـا رهبـرم کـاك احمـد      

و از ایــن کــه خاموشــم و لــب هــایم را دوختــه  ) اهللا علیــه
ــوران مــی   ــراض را ف ام در چشــم هــایم شــراره هــاي اعت
کنم نـه بـا آن حـرف هـاي کلیشـه اي سـپاس از مـادر و        

ــه   ــا کـ ــان و پارسـ ــ«زن مهربـ ــرد درویـ ــد مـ ش را کنـ
ــا تمــام  »!پادشــاه ، بــه تمــام تکــراري کــه صــورت مــرا ب

نفرتم نسـبت بـه آپارتایـد جـنس دوم بـه قـاب نمـی آورد        
ــت     ــن دس ــه از ای ــایی ک ــته ه ــی از نوش ــردانم حت روي گ

سـال هاسـت   » !کـه جـانم فـداي توسـت    ! اي مادر عزیز«
که بدم می آیـد؛ چـون در عمـل مـن همـان بـرده رنـگ        

ــز    ــه چی ــه هم ــورم ک ــه ي مقه ــرد  باخت ــدمت م م در خ
ــر     ــایم زی ــتعداد ه ــا و اس ــوبی ه ــود و خ ــی ش خالصــه م
هیکل مردي تعریـف شـده اسـت و بـه واقـع مـن همـان        
قالی پـاخورده ي خـاك آلـودم کـه زیـر قـدم هـاي ظلـم         

  . اممرد رنگی است که من باخته
ــی     ــا واقع ــد ام ــی ان ــه حقیق ــایی ک ــه حــرف ه مــن ب
ــا    ــردي ب ــه م ــن ک ــم و از ای ــار مــی زن ــر انک نیســتند، مه

ــ ــا   ق ــا غوغ ــی ب ــوپ طالی ــرفتن ت ــراي گ درت پاهــایش ب
مطــرح مــی شــود ولــی از جــنس مــن جــایزه نوبــل مــی  
ــرتم را از رســانه ي       ــت، نف ــی نــامی از او نیس ــرد ول گی

  . مردساالر اعالم می کنم
تصــویر امــروز مــن، چهــره اي نحیــف از ســتم اســت  
ــاي      ــش ه ــه اي از آرای ــدرن در هال ــه ي م ــه در جامع ک

سـی زردي رنگـم را نبینـد و    تند، ماسـت مـالی شـده تـا ک    
خستگی پاهایم را بـا کسـی نمـی گـویم، مبـادا از منزلـت       
ــت زن     ــه ژس ــه ب ــته ام ک ــرو بس ــب ف ــد و ل ــامم بکاه مق
نمونه خدشـه اي وارد نکـنم و هـم چنـان آنـی باشـم کـه        

  . مردان می خواهند
امروز مـن از ایـن کـه در نـوعی دیگـر کنیـزك خانـه        

ن بچــه هــایم ام، از ایــن کــه هــر وقــت بخواهنــد از دیــد
محرومم کنند و بـا بـاز و بسـته کـردن درهـاي دکانشـان       
ــد زن     ــوس کردن ــت ه ــر وق ــد و ه ــادر کنن ــم را ص طالق
دیگري را بـه رخـم بکشـند و گـاهی بـراي خـالی نبـودن        
عریض نـامم را بـا اسـطوره و نمـاد و اسـمم را بـا فرشـته        

  ...!قاب کنند، عاصی ام دیگر
، بـه خـاطر   من می خـواهم مـرا بـه خـاطر اسـتعداد هـایم      

ــه     ــی ک ــرده و از حق ــه ام ک ــالم هدی ــه اس ــه اي ک عاطف
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  » .اى قرار داده شدهشایسته دوش آنهاست، حقوق 

و از احساسـی کــه هـر خشــونتی را بـه واحــه ي مهــر    
ــی  ــد  م ــنعکس کنن ــامم را م ــاند ن ــرا،  . کش ــیت م شخص

تربیت قرآنـی شـکل داده اسـت و هرجـور اراده کـنم مـی       
توانم باشم و مـردان بـی شـک نخواهنـد توانسـت بـدون       
حضــور مــن بــه خالقیــت هــایم پــی ببرنــد؛ زیــرا آن هــا  
بیش تر بـه مالکیـت مـی اندیشـند و مـرا خـالی از خـودم        

  . می خواهند
طقـــه مـــن، همیشـــه در تعریـــف جـــامع از زن در من
تعریفــی از چــارچوب هــا . جــاي خــود خــودم خــالی اســت

که هر زاویه اش تکیه بـر مـردي اسـت، ولـی مـن اعتقـاد       
ــه     ــما گرفت ــلمانی مس ــذیرش مس ــا پ ــن ب ــف م دارم تعری
است نه در عـرف هـاي جـاهلی کـه عـوض نشـده اسـت        

چـرا هـر   . و تنها رنگ و لعابش را پـس و پـیش کـرده انـد    
م بـی حیـا معرفـی مـی شـویم      وقت از حقوقمان می گـویی 

ــان   ــراي گــرفتن جزئــی از حقوقم و هرگــاه صــدایمان را ب
ــه   ــد ک ــان مــی دهن ــیم یادم ــد کن ــورت «بلن صــدایمان ع

ــنم زن در  . »!اســت ــد وقتــی مــی بی ــه درد مــی آی ــم ب دل
منطقــه مــن ســال هاســت ســوگوار و ســیاه پــوش کــوچ  
همســرش مــی شــود امــا مــردان مــا بــی رحمانــه بعــد از  

ري عـروس تـازه بـه خانـه مـی آورنـد       مدتی به بهانه ناچا
ــراه زنـــدگی اش را بـــه      ــی زود خـــاطرات همـ و خیلـ

  . سپاردفراموشی می
دل سنگین شـده از غصـه ي رفـتن مـرد خانـه، جـان       
زن را قرین انـدوهی مـی کنـد کـه سـال هـا لبخنـد را از        

گیـرد و تمـام خوشـی هـایش بـا پیکـر مـرد        صورتش مـی 
ــردد   ــی گ ــن م ــام مایــ   . دف ــرش تم ه و او بعــد از همس

سرمایه اش را به پـاي بچـه هـاي مـردش مـی ریـزد کـه        
هرچـه  . یادگار روزهـاي شـاید تلـخ و شـیرینش بـوده انـد      

هست زن منطقه مـن، نمـاد کـوه هـاي هـم والیتـی اش       
اســت و کــوه هــاي مــن بــی اغــراق لعــاب مقاومــت را از  

                                                
 228بقره  - 1

کوه خانه یعنـی زن مـی گیـرد و دریـا تمـام سـخاوتش را       
  . من است وام دار گذشت زن هم کیش کُرد

ــس    ــد پ ــنامه داده ان ــار مســلمانی شناس ــه افتخ ــرا ب م
هویـت تـاریخ باشـم کـه هـر      ي بـی چرا باید همان گمشده

اي و عـــرف خـــانوادگی ام روز قربـــانی عـــادت عشـــیره
ــا را  . باشــم بهشــت زیــر پــاي مــن اســت وقتــی ایــن دنی

ــد و در      ــی کنن ــا م ــونت ه ــا و خش ــري ه ــی مه دوزخ ب
هـرم مـی کننـد    امـا سـهم مـن تنهـا      تعارف ها همه چیز م

مـن از تعریـف   . بی مهـري و نامهربـانی و خسـتگی اسـت    
ــري  ــع ب ــارچوب شــده و مرب ــه  . امهــاي چ ــزار قلع ــر ه اگ

ــراي  ــدانب ــده  زن ــن آن پرن ــازند م ــودنم بس     ي ي آزادهی ب
کننـد  ام مـی یزنـدان هاي مینوام کـه در حصـار خانـه    دشت

 دانـم کـه  خواننـد و مـن خـوب مـی    و به هزار آواز برایم می
  .گوینددروغ می

ــرده داري خــون   ــدافعین ب کســی از مــن نپرســید از م
صلح کـه مـن اگـر از خـانواده قـاتلم چـرا روزي صـد بـار         

دانـد و کسـی نگفـت کـه     شوم و کسـی نمـی  می   مقتول 
چـرا بـا مـن فـرا     . میـرم من کجا و چه سـاعتی از روز مـی  

قانونی عمـل مـی شـود و اگـر قـانونی هسـت چـرا زنـان         
ــم ول نفـــی بـــرده داري در نـــوع منطقـــه ي مـــن مشـ

ــده  ــدش نش ــاري در   جدی ــاق و اجب ــار ش ــانون ک ــد و ق ان
خواهـد بـه بیمـه بازنشسـتگی برسـد      اردوگاه خانه کی مـی 

ــج پاهــا و آرتــروز   کــه مــن وقتــی بــه دیســک کمــر و فل
  . گردن مبتال شوم کسی از من دفاع کند

    هـــا چتــر حمایــت قــانون چــرا از چهــار دیــواري      
کننـد و زن  بـا زنـی معاوضـه مـی     گذرند که گـاه مـرا  نمی

اجــراي قــانون . بــه جــاي زن هنــوز منســوخ نشــده اســت
بـراي مـن تنهـا یـک افسـانه اسـت کـه هرگـز رویــش را         
ــه    ــام خان ــه ن ــاه ب ــی گ ــد و در قفســی طالی نخــواهیم دی

صـاحب خانـه بـا چـه قـانون خـود       داند محبوسم و خدا می
  . کنداي با من رفتار میساخته
  

  رفته  هايکاش کسی قدر لحظه
  ...! دانستبر ما را می
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  یاد ایـام یاد ایـام 
  بازخوانی تاریخ مکتب قرآن در   

  گفتگو با کاك حسن امینی                  
  بخش هشتمبخش هشتم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خوشـحالیم از اینکـه بـار دیگـر     ! کاکـه حسـن   :راه ما
بــه خــدمت رســیدیم تــا در  مــورد امــور مکتــب قــرآن، و  
ــار ایـــن تشـــکّل اســـالمی در   چگـــونگی تأســـیس وکـ

  .کنیم کردستان ایران صحبت
ــید دو   ــته باش ــاد داش ــه ی ــر ب ــه   اگ ــم ب ــر ه ــار دیگ ب

ــار در   تفصــیل در ایــن مــورد بحــث کــردیم کــه آخــرین ب
بـود، امشـب هـم کـه شـب شـانزدهم مـرداد         83زمستان 
ــال  ــه  87س ــت در ادام ــه   اس ــؤاالت ب ــث و س ي آن بح

ایــم و از شــما بخــاطر فرصــت و زمــانی خــدمتتان رســیده
سـگزاریم، اگـر بـه خـاطر     ایـد سپا که در اختیار ما قـرار داده 

ــرت     ــث هج ــه بح ــدارمان ب ــرین دی ــید در آخ ــته باش داش
کــاك احمــد و طرفــدارانش بــه کرماشــان و اقامتشــان در  

  .ي کار و فعالیت اسالمی مکتب رسیدیمآنجا و ادامه

ایــن بارمــان در مــورد ســالگرد شــوراي      :ســؤال 
در تهـران تأســیس   1360اســت کـه در ســال  » شـمس «

ــا . شــد ــم س ــین مراس ــاه  و اول ــرداد م لگرد تأســیس آن م
  . سال بعد در کرماشان برگزار شد

ــه؟    ــی چ ــاً شــمس یعن ــه اساس ــئوالمان اینســت ک س
ــود؟    درکجــا تأســیس شــد؟ هــدف از تأســیس آن چــه ب
نماینــدگان آن چــه کســانی بودنــد؟ کــار  شــورا تــا کجــا 
ــا نــه؟ و در   ــا اکنــون وجــود دارد ی پــیش رفتــه بــود؟ و آی

  چه وضعیتی است؟
ــواب ــم اهللا: ج ــرحیم بس ــرحمن ال ــد هللا رب . ال الحم

یدنا محمـد و علــی  العـالمین والصـاله و السـالم علـی سـ     
ي مـن هـم از شـما و بقیـه    . تـه اجمعـین  آله وصحبه و احب

ــئله    ــن مس ــی ای ــراي بررس ــه ب ــی ک ــاریخیِ برادران ي ت
ســنت کردســتان، چنــین مجــالی را مکتــب قــرآن و اهــل

ن ایــد متشــکرم و از خــداي مهربــان برایتــافــراهم کــرده
عمر بـا برکـت و موفقیـت در خـدمت بـه دیـن و ملتتـان        

  .را مسألت دارم
: هایتــان بایــد عــرض کــنمامــا در پاســخ بــه پرســش

ــی  ــد مفت ــاك احم ــن   ک ــه ای ــرد ک ــالش ک ــی ت زاده خیل
ــران رخ داد،    ــه در ای ــی ک ــن انقالب ــلمانان، ای حرکــت مس
سرمشق و نمونه شـود بـراي وحـدت و همـاهنگی میـان      

ــوام ایر  ــران، اق ــاي ای ــر   ملته ــاي دیگ ــراي ملته ــی و ب ان
به هر حال قبالً گفتـه شـد کـه متأسـفانه آنچـه      . درجهان

دلســـوزان ملـــت ایـــران و  هـــدف و آرزوي او و دیگـــر
مسـلمانان بـود تحقـق نیافــت، و ایـن امـر اضـافه بــر آن       

کـر شـد باعـث گردیـد کـه      ذعوامل و مسـائلی کـه قـبالً    
ــ   اي از یــارانش از کردســتان بـــه   دهکــاك احمــد و عـ

هجرت کننـد تـا حـوادثی کـه بیشـتر بـه علـت        رماشان ک
توجهی به مـوارد یـاد شـده، و نادیـده گـرفتن مصـالح       بی

ــاب او و   اســـالم و انقـــالب روي خواهـــد داد بـــه حسـ
البتـه بـا توجـه بـه     . اسـالم مـورد نظـر وي نوشـته نشـود     

مـن اصـبح و لــم   «: rي پیـامبر بزرگـوار اسـالم    فرمـوده 
ه شـبی را  کسـی کـ  » یهتم بامور السلمین فلـیس بمسـلم  

ي مشــکالت آنــان بــدون اهتمــام بــه مســلمانان و چــاره
ــرد او مســلمان نیســت، نمــی  ــیبســر ب ــات توانســت ب تف

ـد بــود ببینـد حکومـت در مـورد حقــوق        بمانـد، لـذا مترص
ســنت ایــران چــه تصــمیماتی گرفتــه و چــه خواهــد اهــل
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کرد، بـه طـور طبیعـی در کشـوري کـه مقـررات اسـالم و        
ت کـه مـردم تقاضـاي حـق     عدالت حاکم باشـد الزم نیسـ  

ــا   خــود را بکننــد مگــر اینکــه، ایــن حــق، آنقــدر پنهــان ی
ــه آن     ــد و متوج ــت آن را نبین ــه حاکمی ــد ک ــک باش کوچ
نشود، کـه در آن صـورت الزم اسـت فـردي، یـا جمـاعتی       
ــی    ــود ول ــه آن ش ــت متوج ــا حاکمی ــد ت آن را روشــن کنن
ــان،     ــه بی ــه حاجــت ب ــان اســت چ ــه عی ــزي ک ــی چی وقت

را تقاضـا کننـد چـون همانگونـه      دیگرالزم نیسـت کـه آن  
مـن  : فرمایـد مـی  متعـال  خداونـد : که قبالً نیز اشـاره شـده  

ــه ــامبران هم ــالم (ي پی ــاله و الس ــیهم الص ــراي ) عل را ب
  :امبرپایی و پیاده کردن قسط در زمین فرستاده

 ) ô‰s)s9 $ uΖ ù=y™ö‘ r& $ oΨ n=ß™â‘ ÏM≈uΖ Éi� t7ø9$$ Î/ $ uΖ ø9t“Ρ r&uρ ÞΟßγyètΒ |=≈tGÅ3ø9$# šχ#u”�Ïϑø9$#uρ 

tΠθà)u‹ Ï9 â¨$ ¨Ψ9$# ÅÝó¡ É)ø9$$ Î/ (1  

کس، هر گـروه و جمـاعتی    قسط یعنی سهم، یعنی هر
سهم خودشان را بگیرند و آنچه  که حق ایشان اسـت و بـه   

. هـا لحـاظ گـردد   باید داشته باشند بـراي آن  آن نیاز دارند و
بنابراین، معلوم است کشوري یا نظـامی کـه اسـمش نظـام     

. زم است که خودش آن قسط را پیاده کنـد اسالمی باشد ال
چـون وقتـی مسـئولیت آن    . و الزم نیست که مطالبه شـود 

 حکومت، انجام چنین امري باشد، دیگـر نیـاز بـه مطالبـه و    
اساساً شاید فرد یا جماعتی باشـند نداننـد کـه    . گفتن نیست

بایــد خواهــان حــق خــود باشــند، یــا اصــالً نداننــد حــق و 
صورت نباید حقوق آنـان پایمـال   حقوقشان چیست، در این 
  .شده و به آنان ظلم شود

حـال آنگونـه کـه از یـک حکومـت اسـالمی در        به هر
خصوص رعایت حقوق همگـان و اجـراي قسـط بـه ویـژه      

رفتـد عمـل نشـد، لـذا کـاك      سنت انتظار مینسبت به اهل
ي دینی و قانونی و مسـالمت  احمد به فکر افتاد که به شیوه

ایران اقـدام کـرده و خواهـان حفـظ و     سنت آمیز، براي اهل
در اینجـا بیشـتر حقـوق مـذهبی     . ایفاي حقوق آنـان گـردد  

مدنظر است چون حقوق ملی قبالً در موردش بحـث شـده   
است که کاك احمـد چـه تالشـهایی را در ایـن خصـوص      

سنت در مورد هر در نهایت با توجه به باور اهل. نموده است
ق امـور کـه بایـد    گیري عمـومی و رتـق و فتـ   گونه تصمیم

                                                
  25حدید  -1

باشـد، تصـمیم گرفـت ایـن امـر مهـم را نیـز        » شورایی«
شورایی کند و براي این کار از صاحبنظران و علماي دینـی  

 60فـروردین سـال    13و  12 سنت دعوت کـرد تـا در  اهل
دور هم جمـع شـده و شـورایی جهـت     ) تعطیالت رسمی(

و ایـن  . سـنت ایـران انتخـاب نماینـد    پیگیري حقوق اهـل 
سـنت  ي یکی از نمایندگان اهلتهران و در خانهنشست در 

ي که نماینـده منطقـه   محمد مجلس، جناب مولوي نظر در
  .سیستان و بلوچستان بود برگزار گردید

سـنت  مرحوم کاك احمد به عنوان رهبر مسلمانان اهل
مناطق کردنشـین ایـران و مرحـوم مولـوي عبـدالعزیز بـه       

ایــران،  عنــوان رهبــر اهــل ســنت سیســتان و بلوچســتان 
شمس هم کـه  . را تأسیس کردند» شوراي مرکزي سنت«

 باشـد و ي این شورا مـی اشاره کردید مرکب از حروف اولیه
شمس همان خورشـید   اسمی با مسمی و جالب درآمد، زیرا

هـا و  گـروه  باشـد، کـالً احـزاب،   افشان و دمابخش می نور
به حروف اول کلماتی که آن عنـوان   ها همینطوراند،تشکل

  .شوندگذاري میشود اسمآن درست میاز 
در آن دو روز که در تهـران جلسـه بـود از کردسـتان،     

ي منـاطق آمـده   سیستان و بلوچستان، بنـدرعباس و همـه  
با این نشست و براي تحقق آن اهداف بـه   »شمس«بودند 

مس وجود آمد و تا جایی که به یاد دارم اعضاي شوراي شـ 
نـام   ي مناطق مختلف آمـده بودنـد،  نفر بودند که از همه 9

اي از آنها هنـوز  ي آنها را به یاد ندارم ولی اسامی عدههمه
  :در خاطرم هست به شرح زیرند

امـام  ( ماموستا مال عبـداهللا محمـدي   -1: از کردستان
) ي سقز و در اواخر حیاتش نماینده مجلـس خبرگـان  جمعه

هـاي  که بـه دسـت گـروه   ( ويمرحوم مال صالح خسر -2
انقالبـی   مسلح وقت شهید شد، نامبرده انسانی با همـت و 
کـرد و از  بود، و شرافتمندانه و با دست رنج خود زندگی می

 -3) کـرد هاي سابق و الحق چیزي دریافت نمـی حکومت
) ي سـابق قصـر شـیرین   امام جمعه(مرحوم شیخ عبدالعزیز 

ان از کردهـاي  اینـ . کاك ناصر سـبحانی  مرحوم شهید -4
جنـاب   -5سـنت  از دیگـر منـاطق اهـل   . سنت بودنـد اهل

که اکنون هـم در قیـد حیـات اسـت و     (مولوي عبدالحمید 
ي دارالعلـوم آن شـهر   امام جمعۀ شهر زاهدان و مدیر حوزه

) -خداوند عمر طوالنی بابرکت به وي عطا فرمایـد - است
فرزنــد (مرحــوم شــهید مولــوي عبــدالملک مــالزاده،   -6
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در کراچـی   74اسـفند   14م مولوي عبـدالعزیز کـه در   مرحو
مرحوم  -7) سنت شهید شدندپاکستان بدست دشمنان اهل

مشـهد و یکـی از    سـنت شـهر  از اهل(مولوي سعید فاضلی 
) فـت مدرسین حوزه بود، دو سال قبل دار فانی را به درود گ

  ). ي شهر بیرجندامام جمعه(مرحوم مولوي اهللا یاري   -8
یـا بـه   (ران اعضاي شـوراي مرکـزي سـنت    این بزرگوا
بـدین سـان   » شـمس «. بودنـد » شـمس «) عبارت مشهور

درخشید، با مطالعۀ اساسنامه و مرامنامه آن که آنها را کـاك  
و مؤسسـین آن  » شمس«توانید اهداف احمد نوشته بود می

قـانون اساسـی ایـران بـه      12البته اصـل  . را بهتر بشناسید
ح دارد، لیکن بسـیار ضـعیف   سنت تصریبرخی از حقوق اهل

آن هـم رعایـت و    -متأسـفانه  -با این وجود ! آمیزو تبعیض
  ؟!شوداجرا نمی

سـنت در  این شورا درست شد براي دفاع از حقوق اهل 
سراسر ایران و در قطعنامـه پایـانی آن نشسـت از حکومـت     

سـنت  خواسته شد در رادیو و تلویزیون چند ساعتی به اهـل 
بـا نظـارت ایـن شـورا موضـوعات       اختصاص داده شود که

خیلی کوچک و  سنت پخش کند که این خواستهخاص اهل
باشد زیرا نزدیـک بـه سـی درصـد مـردم ایـران       طبیعی می

سـنت  سنت هستند، علمـاي دیـن و صـاحبنظران اهـل    اهل
دهند که عقاید و افکار و احکام مربوط به ایـن  تشخیص می

ده و پخـش  بنـدي شـ  مذهب کدامند و چگونه باید اولویـت 
تفـاوت، کـه هـر    هاي اسمی و بیگردد نه غیر سنی یا سنی

چه به آنها دستور داده شود اجرا و پخش کـرده و برایشـان   
هم اکنون در سنندج، رادیو و تلویزیـون بـا نـام    !! فرق نکند

کنـد،  سنت اعالم برنامه مـی صدا و سیماي کردستان و اهل
دیگـر  ولی صدا و سـیماي مراکـز مشـهد و قـم و منـاطق      

سـنت  نشین، بیشتر از شبکه کردستان، به مسائل اهـل شیعه
  !!کنندو کمتر به آن توهین می! پرداخته

هـاي شـمس ایـن بـود کـه      قسمتی دیگـر از خواسـته   
سـنت را آن  تعلیمات دینی مدارس دولتـی در منـاطق اهـل   

آمـوزش و پـرورش قـرار     شورا تهیه کرده و بعـداً در اختیـار  
ائمه جمعه و جماعت، مدرسـین   دهد، همچنین حکام شرع،

از . سـنت را تعیـین کنـد   ها در منـاطق اهـل  حجرها و حوزه
، به جاي توجه »شمس«همان آغاز تأسیس و شروع به کار 

به مطالبات دینی و قانونی آن، مقابله کردن و تهمت و افترا 
ي نسبت به آن شروع شد، تا آنجا که امام جمعـه و نماینـده  

ر کرماشان، این نـوع مقابلـه را   پایه یک مذهبی حکومت د
: شروع کرد و از صدا و سیما پخش شد بـا عبـاراتی ماننـد   

ی کنند، و حتاند به کرماشان و دارند توطئه میاي آمدهعده
ایـن گونـه اتهامـات و     !!تهدید به بیرون کـردن مـا نمـود   

تهدیدات از مقامات عالی مذهبی و حکومتی در تهران نیـز  
اك احمـد خـود در کرماشـان    آن وقـت کـ   .شـد شنیده می
کرد، دفتري در تهران هم دایـر کردنـد بـه نـام     زندگی می

بـا اسـم و   » شمس«که از طریق آن دفتر، » شمس«دفتر 
آرم مشخص و رسـمی، و علنـی  مکاتبـاتی بـا مقامـات و      
دوایر حکومتی شـروع کـرد، و چنـین نبودکـه بـه صـورت       

  .تشکل و حزبی مخفی، غیرقانونی و ضدنظام باشد
بنا به » شمس«مورد برگزاري مراسم اولین سالگرد در 

بایسـت  ، مـی 60فروردین 13و  12تاریخ تأسیس آن یعنی 
همان روزهاي سال بعد برگزار شود ولـی جـو سیاسـی     در

 منطقه در آن وقت،  نسبت به ما از جانب حکومت آنقدر نـا 
امن و آشفته بود که به کاك احمد توصیه شـد، تـا مراسـم    

ار ننماید، چون ممکن است اگر این مراسـم  سالگرد را برگز
برگزار شود هر کس که در آن شرکت کنـد او را بازداشـت   

هـاي حکـومتی منطقـه و    نمایند چون هم از سوي دستگاه
هم از جانب مقامات مرکزي اتهامات تفرقـه بـین سـنی و    

شـد، لـذا کـاك    چینی و تهدیدات شدیدتر میشیعه، توطئه
ي این جـو و  ادامه. أخیر بیندازداحمد پذیرفت که آن را به ت

پـس از ایـن مـدت    . انتظار ما تا مرداد ماه بـه درازا کشـید  
دیگر نباید از این بیشـتر زمـان بگـذرد،    : کاك احمد فرمود

-گـوئی باید حتماً این مراسم برگزار شود زیرا آن همه منفی
شود؛ اگـر نشسـتی   ها و آن همه تبلیغاتی که علیه شورا می

ي منـاطق نباشـد و توضـیحاتی    از همهو مجمعی عمومی 
داده نشود در مورد عملکرد و اهداف این شورا، شاید چنـین  

هاي نـاروا کـه   شود که این تبلیغات منفی و تهمتفهمیده 
آخر آن زمان نیز ماننـد زمـان   . شود راست باشدعلیه ما می

خودمان اتهام توخالی و فریبکارانه وهابی بودن نسـبت بـه   
سنّت، مطرح بود، تـا بـدین   د و موحد اهلهر مسلمان متعه

سنت، خـارج  ي دعوت و خدمت به اهلاتهام او را از صحنه
و اتهام دیگر، وابسـته بـودن بـه کنفـرانس     . و حذف نمایند

بـه همـان    -طائف عربستان و دریافـت پـول از آنـان نیـز    
  .شایع و رایج بود -منظور مذکور
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  »»وال تهنواوال تهنوا««... ... 
  

   

ــك     ــّوة، ذال ــف و الق ــي الموق ــاثلهم ف و يم
لكـرام ـ    rالنمـوذج مـن اصـحاب الرسـول     

رض ـ الذين حكي القـرآن قـّوة مـوقفهم و     
ــتعداداته و    ــاغوت و اس ــوي الط ــتهانتهم بق اس

ذلـك القـول و الموقـف الـذي     . وسائل مقاومته
ــّد   ــين النفســي و االرادّي ض ــر عــن التحص عّب

و الهزيمـة االرادّيـة و عـدم    الحرب النفسـّية  
التـأّثر بــأجواء المعـارك و المواجهــة الخاســرة   
التي كثيرًا ما تنسـحب علـي المواقـف أو تـؤثر     

  .علي الَثبات
ــور و     ــة الحض ــرآن لوح ــّور الق ــد ص لق

الّتحرك و االنـدفاع فـي حمـراء االسـد، ُبعيـد      
الهزيمــة فــي معركــة أحــد، و الجــراح لمــا  

ــت   ــل مازال ــوافر الخي ــدمل، وح ــي أرض تن ف
المعركة منطبعة آثارهـا؛ صـّورها بقولـه فـي     

  :سورة آل عمران
)  tÏ% ©! $# (#θç/$yftG ó™ $# ¬! ÉΑθ ß™ §�9$# uρ -∅ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ !$ tΒ ãΝ åκu5$|¹r& ßy ö� s) ø9$# 4 tÏ% ©#Ï9 
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اّنه تجسيد رائع لالنتصـار علـي الضـعف و     
  .الهزيمة و تحويلها الي نصر و قّوة

ذكر المفسرون فـي أسـباب نـزول هـاتين      
  :اآليتين ما يأتي

يان و أصـحابه مـن احـد    لّما انصرف ابوسف 
فبلغوا الروحـاء، نـدموا علـي انصـرافهم عـن      

ال محمــدًا قتلــتم : المسـلمين و تالمــوا، فقـالوا  
و ال الكواعب أردفـتم، قتلتمـوهم حّتـي اذا    
لـــم يبـــق مـــنهم اال الشـــريد، فـــارجعوا، 

 rفبلغ ذلـك الخبـر رسـول اهللا    . فاستأصلوهم
فأراد أن يرهـب العـدّو و يـريهم مـن نفسـه      

ــحاب ــروج   و أص ــحابه للخ ــدب أص ــّوة، فن ه ق
فيطلــب أبــي ســفيان و قــال اال عصــابة تشــدد 
ألمر اهللا تطلب عـدوها فاّنهـا انكـا للعـدو،و     
أبعد للسـمع، فانتـدب عصـابة مـنهم، مـع مـا       

بهم من القراح و الجـراح الـذي اصـابهم يـوم     
اال يخـرَجنَّ  :و نـادي منـادي رسـول اهللا   . احد

ج أحــد اال حضــر يومنــا بــاالمس و انمــا خــر
ليرهـب العـدو؛ و ليـبلغهم اّنـه      rرسول اله 

خرج في طلبهم، فيظنـوا بـه قـّوة و ان الـذي     
أصابهم لـم يـوهنهم مـن عـدوهم فينصـرفوا،      
فخرج فـي سـبعين رجـال حّتـي بلـغ حمـراأ       

. االسد و هي من المدينـة علـي ثمانيـة أميـال    
ــيرة   و ذكـــرابن هشـــام فـــي كتابـــه، السـ

ــة ــَث رســول اهللا :النبوّي ــن أ rبع ــّي ب ــي عل ب
طالب، فقـال اخـرج فـي آثـار القـوم، فـانظر       

ــدون  ــا يري ــنعون و م ــاذا يص ــانوا  ؛م ــان ك ف
قــدجّنبوا الخيــل و امتطــوا االبــل، فــاّنهم     
يريدون المّكة، و ان ركبـوا الخيـل وسـاقوا    

والـذي نفسـي   . االبل، فانهم يريـدون المدينـة  
بيده لـئن أرادوهـا ألسـيرنَّ الـيهم فيهـا، ثـم       

خرجـت فـي آثـارهم    ف: قـال علـيّ  .ألناجزنَّهم
أنظرمــاذا يصــنعون؛ فجنَّبــوا الخيــل، و امتطــوا 

ــة   ــي مّك ــوا ال ــل و وجَّه ــل  . االب ــا دخ فلّم
يـا  : المدينة، نـزل جبرائيـل، فقـال   rرسول اهللا 
اّن اهللا عـــّز و جـــّل يـــأمرك أن rمحمـــد 

 تخـــرج، و ال يخـــرج معـــك اال مـــن بـــه
ــاتهم و    ــدون جراح ــاقبلوا يكم ــة، ف جراح

  :rلي علي نبّيه يداوونها، فانزل اهللا تعا
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فخرجوا علي مابهم مـن االلـم و الجـراح    
و روي محمـد بـن    حتي بلغوا حمـراء االسـد،  

اسحاق بن يسار عن عبداهللا بـن خارجـة بـن    
زيد بن ثابت بـن أبـي السـائب، مـولي عائشـة      

 rأنَّ رجـًال مـن أصـحاب النبـي     : بنت عثمـان 
: من بني عبد األسـهل، كـان شـهد أحـدا، قـال     

ريحين، شهدت أحدًا، أنا و أخ لـي فرجعنـا جـ   
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بـالخروج فـي    rفلّما أّذن مـؤّذن رسـول اهللا   

طلب العدو، قلنا ال تتفوتنـا غـزوة مـع رسـول     
، فواهللا ما لنـا دابـة نركبهـا و مـا لنـا اال      rاهللا 

ــا مــع رســول اهللا   ــل، فخرجن و  rجــريح ثقي
كنــت أيســر جرحــًا مــن أخــي، فكنــت اذا  
ــي   ــة، حت ــة، و مشــي عقب ــه عقب غلــب حملت

لـي حمـراء االسـد، و    اrانتهينا مع رسـول اهللا  
ــة    ــافرهم عيب ــلمهم و ك ــة ُمس ــت خزاع كان

بتهامـة، صـفتهم معـه ال يخـون      rرسول اهللا 
يــا : عنــه شــيئا و معبــد يومئــذ مشــرك، فقــال

لقد عّز علينا ما اصـابك فـي قومـك و     rمحمد 
اصحابك، و لوددنا أّن اهللا كـان أعفـاك فـيهم،    

حتـي لقـي    rثّم خرج مـن عنـد رسـول اهللا    
ــفيان و مـــ  ــا سـ ــاء و  أبـ ــه بالروحـ ن معـ

وقـالوا قـد    rأجمعواالرجعة الي رسـول اهللا  
أصبنا حّد اصـحابه وقـادتهم و اشـرافهم، ثـّم     
ــا رأي    ــلهم، فلمـ ــل أن نستأصـ ــا قبـ رجعنـ

: مـا وراك يـا معبـد، قـال    : ابوسفيان معبدًا، قال
قـد خـرج فـي أصـحابه يطلـبكم       rمحمـد  

ــون     ــّط، يتحّرف ــه ق ــم آر مثل ــع ل ــي جم ف
جتمع عليـه مـن كـان    عليكم تحّرفًا، و قد ا

ــي    ــدموا عل ــومكم، و ن ــي ي ــه ف ــف عن تخّل
صنيعهم و فيه مـن الحنـق علـيكم مـا لـم      

فأّنـا  : ويلـك مـا تقـول؟ قـال    : أر مثله قّط، قـال 
ــي    ــري نواص ــي ت ــل حت ــا دراك ترتح واهللا م

ــال ــل، ق ــا الكــرة  : الخي ــد أجمعن ــواهللا لق ف
فأنـا وهللا انهـاك عـن    : عليهم لنستأصـلهم، قـال  
نـي مـا رأيـت علـي أن     ذلك، فـواهللا لقـد حمل  

  : قلت أبياتًا من شعر، قال و ما قلَت؟ قال قلُت
  كادْت َنُهدُّ ِمن األصوات راحلتي
  اْذ ساَلِت االرُض باْلُجرِد األبابيِل

  َتردي ِبُاسد كرام ال َتناِبَلٍة
  عند اللقاء وال ُخْرٍق َمعازيِل

  فِظْلُت َعْدوًا أُظنُّ االرَض مائلًة
ر َمْخذول و قلُت وْيَل البِن لّما َسَمواِبرئيٍس غي

  حرٍب ِمن ِلقائكُم
  اذا تشَغْطَمَطِت البطحاُء بالخيِل
  اّني نذيٌر ألهل الُسُبل ضاِحَيًة

لكّل ذي ِارَبٍة منهم و َمعقول ِمن جيِش أحمَد 
  َلاوخش َتنابلة

  و ليس يوَصُف ما أثَبتُّ بالقيل
  

َفَثني ذلك أبـا سـفيان و مـن معـه، و مـرَّ       
أيـن تريـدون؟   : بد قيس، فقـال به ركب من ع

فهـل أنـتم مبلغـون    : فقالوا نريد المدينة، قـال 
عّنـي محمــدًا رســالة أرســلكم بــه اليــه، و  

لكــم هــذه زبيبــا بُعكــاظ غــدا اذا  ُاحّمــل
وافيُتمــوه  : نعــم؛ قــال  : وافيتموهــا؟ قــالوا 

فـأخبروه أّنـا قـد أجمعنــا السـير اليـه و الــي      
ــب      ــرَّ الراك ــتهم، فم ــل بقي ــحابه لنستأص أص

ــول اهللا بر ــد،    rسـ ــراء االسـ ــو بحمـ و هـ
َحسـبنا  : فأخبروه بالذي قـال ابـو سـفيان؛ فقـال    

ثـّم انصـرف رسـول اهللا    ! اهللا و نعم الوكيـل 
r الــي المدينــة بعــد الثالثــة و قــد ظفــر فــي

  .وجهه
كان يـوم احـد يـوم بـالء     : قال ابن اسحاق

و مصيبة و تمحـيص، اختبـراهللا بـه المـؤمنين،     
ــا   ــن ك ــافقين، مم ــه المن ــن ب ــر و مح ن ُيظه

االيمان بلسـانه، و هـو مسـتخف بـالكفر فـي      
قلبــه، و يومــا أكــرم اهللا فيــه مــن أراد     

  . كرامته بالشهادة من أهل واليته
  

  دوم ـي                         
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   دائريخ ته يسير مه  له  ئينسان  ي زيفههو
مبه شی دووهه ـ1357سالی ) زادهدي موفتیحمهئه كاک( 

 













 










 







 





ًاوال
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عطيســت 

عطيســت
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r و ذلــک  

ــعف ــان  اضــ  االیمــ
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 r
 

) !$ tΒuρ $ uΖù=y™ö‘ r& ’ Îû 7πtƒö� s%  ÏiΒ @�ƒÉ‹̄Ρ �ωÎ) tΑ$s% !$ yδθèùu�øIãΒ $̄Ρ Î) !$ yϑÎ/ 

ΟçF ù=Å™ö‘ é&  ÏµÎ/ tβρã� Ïÿ≈x. ( 1  































                                                
  34/ سوره سباء  -1




 


ــم  ا ــث  اعلـ ــل  حيـ ــالته  جيعـ  رسـ





 ــ ــه  و ســالمه  ا  صــلواتـ و   علي
ــه  علــي - امجعــني  و صــحبه  آل
اص    
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)  |=Å¡ymr& â¨$ ¨Ζ9$# βr& (#þθä. u�øIãƒ βr& (#þθ ä9θà)tƒ $̈Ψ tΒ#u öΝèδuρ Ÿω tβθ ãΖtF øÿãƒ 

( ٢  





ــ ــذبصـ داقت وکـ

 

 ـاآمن  يفتنونـا


ــ اآمن



 

ــ اآمنـ




ــ اآمنــ

يفتنونه 

ــلي ــ صـ ـ       علـــيهم  ا  ــ

ــ اآمن-صــلي  ــه  ا   علي
اآمنــ ـ آلــه  و علــي

 

                                                
  2/ عنکبوت  -2




ــاس  ان ــاء،   اشــد الن ــالء االنبي ب
». ، فاالمثل االمثل  ، ثم يلوهنم  الذين  ثم 

























 
)... 

Ÿω uρ ßŠ% s3 tƒ ß Î7 ãƒ  (٣   








                                                
 52  زخرف -3
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ــ ادقصـ




 
)  ÷í y‰ ô¹ $$ sù  $ yϑ Î/ ã� tΒ ÷σ è? óÚ Ì� ôã r& uρ Ç tã t Ï. Î� ô³ ßϑ ø9 $# ( ٤  

  
 


r













ــم لوتحـ



                                                
 94/ حجر  -4
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)   úχ 4 ÉΟ n= s) ø9 $# uρ $ tΒ uρ tβρ ã� äÜ ó¡ o„ ∩⊇∪   !$ tΒ |MΡ r& Ïπ yϑ ÷è ÏΖ Î/ 

y7 În/ u‘ 5βθ ãΖ ôf yϑ Î/ ∩⊄∪ (    



مايســطرون ســطر



 





 







 

يفصــتو  عظــيمعظــيم    خلــقخلــق    لعلــيلعلــي    و انــكو انــك««

 لعلــي

ــيعلـــــــي ؛علـــــ

تســـلط



ــلطه سـ
 هطســل


 


 

ــال تطــ   املكــذبني  عف


 

ــل عو ال تطــ   مهــني  حــالف  ك








 ــيم ــاء بنم ــاز مش  مه

عظيمــي  خلــق  لعلــي 











 

ــاع ــيم   من ــد اث  للخــري معت 
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 عتـــل
 

 .  زنــيم   بعــد ذلــك 







طواغيــت















 

 الصـــات 


 






ــ حكمــــت ــنه و موعظــ هحســ






ــ هباحلكم


 






۴٠




















 ) äí ÷Š $# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ 

y7 În/ u‘ Ïπ yϑ õ3 Ït ø: $$ Î/ Ïπ sà Ïã öθ yϑ ø9 $# uρ Ïπ uΖ |¡ pt ø: $#...... ∩⊇⊄∈∪ ( 
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ــ ــنه ـ        هموعظـ ادعحسـ









 











 
 ادع 






ــادهلم  و جـ



 








 

 موعظــه ه حســنه موعظــ









 
 






 ماذونــه

 ــه ــري ماذون  غ
 




 
) $ pκ š‰r' ¯≈tƒ � É<̈Ζ9$# !$ ¯ΡÎ) y7≈oΨ ù=y™ö‘ r& #Y‰Îγ≈x© #Z�Åe³t6ãΒ uρ #\�ƒÉ‹tΡ uρ ∩⊆∈∪ $ ·ŠÏã# yŠuρ ’n< Î) 

«!$#  ÏµÏΡ øŒ Î*Î/ %[`#u�Å  uρ #Z��ÏΨ •Β ∩⊆∉∪ (   

ماذون  
).... yl Ì� ÷‚ çG Ï9 }̈ $ ¨Ζ9 $# z ÏΒ ÏM≈ yϑ è= —à9 $# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9 $# Èβ øŒ Î* Î/ óΟ Îγ În/ u‘... (  

 ــات  ظلمــ
اذن 
اذن 
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 اذن 



ــه ــاذون حســنه  ي موعظ م








ــ الحســـنه هموعظـ
ــه ــهماذماذون ون


 


مـــاذون
r

اصــرب

صــرب) ÷� É9 ô¹ $# uρ $ tΒ uρ x8 ç� ö9 |¹ 

�ω Î) «! $$ Î/ 4... ∩⊇⊄∠∪ ( 


ــ برصـ
:) ÷β Î) uρ óΟ çG ö6 s%% tæ (#θ ç7 Ï%$ yè sù È≅ ÷V Ïϑ Î/ $ tΒ Ο çF ö6 Ï%θ ãã 

 Ïµ Î/ (
  ل      ّي وه ( È⌡ s9 uρ ÷Λ än ÷� y9 |¹ uθ ßγ s9 ×� ö� yz š Î� É9≈ ¢Á= Ïj9 ∩⊇⊄∉∪ (  


برصــ


 ) ¨β Î) ©! $# yì tΒ t Ï% ©! $# 

(#θ s) ¨? $# t Ï% ©! $# ¨ρ Ν èδ šχθ ãΖ Å¡ øt ’Χ ∩⊇⊄∇∪ ( 







 معيــت  ــذين ــوا  ال  اتق

 ا حمســنون   هــم   الــذين
 

) z≈ysö6ß™ ü“ Ï%©!$# 3“u�ó r& Íν Ï‰ö7 yèÎ/ Wξø‹s9 š∅ÏiΒ Ï‰Éfó¡yϑø9$# ÏΘ#t�ysø9$# ’n< Î) 

Ï‰Éfó¡yϑ ø9$# $ |Áø%F{ $# “ Ï%©!$# $ oΨø. t�≈t/ … çµs9öθ ym …çµtƒÎ�ã∴Ï9 ôÏΒ !$ oΨ ÏG≈tƒ#u 4 …çµ̄ΡÎ) uθèδ 

ßìŠÏϑ ¡¡9$# ç��ÅÁt7ø9$# ∩⊇∪ (   

ــت معی
 


ــجداالحرامه  مس

مسجداالقصـــي 
 






 


r



 

 ــ هادّل
r 
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دورصـــ



 


 


 
ژ











 







ژ
ژ

 



 
)øŒ Î) uρ ã� ä3 ôϑ tƒ y7 Î/ zƒ Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. x8θ çG Î6 ø[ ãŠ Ï9 ÷ρr& x8θ è=çGø)tƒ ÷ρr& x8θ ã_Ì� øƒ ä† 4 

tβρ ã� ä3 ôϑ tƒ uρ ã� ä3 ôϑ tƒ uρ ª! $# ( ª! $# uρ ç� ö� yz t Ì� Å6≈ yϑ ø9 $# ∩⊂⊃∪ (   

ــذين ــروا  الــ كفــ
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  ويويولهولهمهمه
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  نيشتماننيشتمان  ينينشيوهشيوه

  کـا و گريـان ئـه  نخـيت کوردسـتانه، شـيوه   وري بـه هه
  

  

  کــابوريــان ئــه صو درگکانــه جــهي کــوردهصــناهناصــ  
  

  مـان رخـي زه ر چـه قه، دثت له ژثـ صي خهؤذنگي قيژو هده
  

  

  کـا ران ئـه ثـ و ثمـ رد کـوژراوي کـورده عالـه   ثئاهي م  
  

  انو ژيــرگو بــهجــلثرووين بــي دهي قرچــهصــدووکــه
  

  

  

  کـا يـوان ئـه  وه، سـه وانـه ثر کورو وا بـه سـه  بوو به هه  
  

  مسـکي خـه  ثنده جاري بوو لـه چـاوي کوردسـتان فرم   ثه
  

  

  کـا و سـريوان ئـه  ذؤزاران تاجنـه هـه ! نماشا کـه ته ثب  
  

  رزه کوشـتين؟ چي فـه ؤي کـوردو، بـ  صـ ه ماصـ اصحـه  ؤب
  

  

  کـا هـا پـيالن ئـه   ن وهؤچـ ! زنؤدر ت بـث هصـ جاک خهده  
  

  الفـاوي ئـاوه، ئـاوي سـووري شـيوه سـوور       ثصـ س نهکه
  

  

  کـا ين بابـان ئـه  رگـه، شـيوه  ندي جهي بهصين ئاثخو  
  

  يکـه زهؤهـ  ؤکـا بـ  رف ئـه سه ثفيکري به جار یقانع
  

  

  کـا ريف چـاو قليـان ئـه   ي سـه صـ ياخـه  يـارؤ کو ک وهنه  
  

  

  »ماموستا قانع«
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