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  مناجات
        ))))زادهزادهزادهزادهكاك احمد مفتيكاك احمد مفتيكاك احمد مفتيكاك احمد مفتي((((

  

   را از جـان   و افسردگي  پژمردگي  كه  از تو خواهيم  !   الهي

.   بهار برداشـتي   را از چهره     مرگ   رنگ   كه  ، آنسان   ما برداري 

،   بخشي   جمال  نشاط  و   ما را با ايمان      روان   كه  خواهيمازتو   و

  .  دادي  بهار جمال  و هيجانِ  ما را با خرمي  زمين همچنانكه

  .  حذر كنيم  بدنهادان  و از گذرگاه  را گيريم  پاكان  راه  كه  ده ما را ياري!   الهي

  . استوار سازي  ما را ، راه  بر اين كه  ، از تو خواهيم  كردي  هدايت  ايمان  راه ما را به!   الهي

  .  بگذريم فرشتگان باشد، از  تو ، و اگر عنايت  كمتريم  تو نباشد از حيوان  تو، اگر ياري ما بندگان!   الهي

   تـو، تـوانبخش    ما را رحمت كه  خود را دستگير ما فرما،  ما را بخود مگذار، و رحمت     در كار دنيا و دين    !   الهي

 نيايـد ز   ، هـيچ   و گرنـه   دسـتي   خـويش   لطف  به تو بگيري   هم اوالتر آنكه.   شايان  تو را مرحمت   دائيو خ .  است

  ! ما دست

   از ايـن   كـه   ما مدد فرمـائي  به  ، از تو خواهيم  نعمتها و امكاناتش ، با همه  ما بخشيدي   را به    زمين  ملك!   الهي

 خـود    كـه   كنـيم  ، و چنـان   گيـريم   بهره  زمين آبادي   و براي   بندگانت  خود و ساير     خير و صالح     براي   نعمت  همه

  .، و تو از ما خرسند سعادتمند باشيم

،   گفـت   لبيـك   يـزدان  فرمان   به  و زمان  زمين باز گردش.   برانداخت  هستي  از چهره  نقاب  بامدادي  باز سپيده 

  . يابد  حيات  رنگ   دگر باره  گيتيي تا صحنه

   جـادوئي  امـواج  ، اسـت    ناتوان  آن  به  نسبت  و علم  حيران  در برابر آن  عقل  كه  طلسمي ، اين   حيات   طلسم باز

 خيزنـد،    گـران  ، تا از خواب  افشان شاخساران  و  و در باغ  و در شهر و بيابان  و بوستان  در ده خود را بر جانداران  

   زنـدگي   خود گيرند و كـاروان   سهم  گوناگون  نعمتهايي  گسترده يسفره  و خيز پردازند، از  جستجو و جست   به

  . رانند پيش  مقرر را تا سر منزل

؟ و تـو    چيـست  هـستي :  كـه  ديگر در خود نگر تـا بـداني    انداز و باري  هستي   بر صحنه   ريظن!   انسان  تو اي 

  ؟ چيستي

  . را توانند ديد  زمين ه ب  چنانكه  اما نه  را بين خود را و هستي!   انسان تو اي

 و   بـاران   بـاد و آمـدن   وزيـدن  در منزلِ: تو.  را در نگر  بخش  پذير، و جلوه ها بگذر و رنگ     رنگها و جلوه   تو از 

  . تو را  ديگر را شايد، نه  جانداران ، منزل  اين كه .  باز ممان  از حركت  و سير ستارگان  و زمان  زمين گردش

  .  باشي  بين  ژرف تواني  تو مي  را نگر، كه  هستي رفاياهرها بگذر و ژظتو از 

  .بپا خيزد   حيوان  كه  چونان  رو، اما نه  پيش  حيات  و جوش بپا خيز و در جنب!   انسان تو اي

  . و بو در گذر  و رنگ  نعمتها از حد مزه در شناخت! تو
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 نـه   راسزاسـت   مـرز، بهـائم    اين ه ك  مكن  توقف ، و خوردن  و درويدن  و كاستن  ديدنتو در سرحد ،  

  تـواني   مـي   كـه  رازها را دريـاب  ،  موجودات  خواص   در گذر، و با شناخت       و تنعم   نعمت  ترا، تو از سطح   

  .  باشي رازدان

   اسـت  آنوقـت  ،  گيري  بهره  چنين  خود اين  و از فكر توانائي  خود آنچنان  اگر از تالش  !   انسان  تو اي 

 تـو را    آنچنانكـه  و فكر خود نه  اگر تو از تالش!   انسان اما اي.  تو  و هستي  سعادتمندي تي تو در هس   كه

  .تو   بوسيله  و هستي  تو بدبختي  كه ، بدان  بردي شايد بهره

 و  تـالش    و پـايِ   كـردي   تكيـه  ، صـحيح   و شناخت  فكر درست  تو تنها برپاي   ، اگر در مسير حيات   

  و اگر تنها بـر پـايِ  . تو  با  انسان  و طومار حيات  تو درگذري   نپايد كه   ، چندان   دي گذار   را مهمل   كوشش

 خواهد مانـد،    مورچه همانند بال  تو ، تالش  كشيدي  از فكر صحيح  و دست  كردي  تكيه  و كوشش   تالش

 برانـداز    خانمان  آتشِ ورت ص ، به  داشته  تو ارزاني به   آفرين   هستي   كه   تو و نعمتهائي    و علم .  او   وبال  كه

   بيمنـاك   همـواره ، خـود   و تـالش   علـم   خود و ثمره ي سازد و تو از كرده    نگران  هميشه  تو را   در خواهد آمد، كه   

ـ  را خ  راه كـه   چيـز را از تـو    افشاند؟ و همه  تو آتش  تو بر هستيِ  و تالش  علم   محصول   باشد كه   و كي  . باشي ا ط

  . باز ستاند كردي

  ، باز ايستي   و كوشش  و از تالش  شناسي  آسانه  را آنسان ، گر هستي  تراست  و ننگ مرگ!   انسان اي

  .  كوشي  و سخت  نگري  گر ژرف  افتخار ترا است و جاودانگي

  . را  جان آراستي!    سر   الهي  به  همه  را و در بين  آفريدگان آفريدي!   الهي

  . را  و حيوان  گياه  بخشيدي  حيات  را، و خلعت  روان ميدي د  مرده يدر ماده!   الهي

  . را  انسان  خرد، آراستي  را، و با آفتاب  جانداران  دادي  و احساس حركت!   الهي

  . را  خاصان ، برگزيدي آگاه  و با دلي.  را گان  همه ، و امتياز باال و پستي  هستي  بر شناخت  دادي توان!    الهي

، و  را تنهـا نگذاشـتي   خرد  و بي  سركش، اما خرد    و خرد بخشيدي     دادي   و جان    آفريدي   كه  را ستايم ت!   الهي

 فـرو نـشانند و     محبـت  هـاي  خرد را بـا شـعله    سوزِ  انسان  سركشيهاي  آشنا، كه  عشق  دادي   را دلي   گان  گزيده

  .كشانند   تعاون  راه به  كور رهانند،ِ  تنازع  را از راه  مردمي نيروي

  .  بخشيدي  و محبت  را عشق  و دل  دادي  دل  كه ترا ستايم!   الهي

  . بنوازي  را  و دوستان  پيغمبران ، بنواز  چنانكه  مرا با سوز و گداز عشق دل!   الهي

  . ده  گان  سوخته  دل  و بيان  و زبان گان  باخته  دل  و وجدان  و عاطفه  عاشقان مرا دل!   الهي

   را بـالين  را كـه    مـادري   از لـذت   و بيـداري  خـوابي   بـي   شناسد؟ حال  كي  هوا و هوس    درياي  يغرقه!   الهي

  نـه   و  زشـتي  ، نهي بيمار  و نه  صحت ، نه  زندگي  و نه  مرگ  نه  را كه  مجنوني  داند؟ حال كي،  است   ناالن  جگرگوشه

  . نهد  را ارجي  دشمن  هيبت و نه   دوست  رافت ، نه  توانگري  فقر و نه ، نه زيبائي

 از  يـا هـر يـك     و  معـشوق   و افـسردگي   پژمردگي  آن  از دلدار، يك  دوري  ظه لح  يك ، ليال   ناگهاني  اما سالم 

  . سر از پا نشناسد دهد كه  تكان ، او را چنان  سوز عشق  و جان  بخش  جان هاي  ديگر جلوه  رنگ هزاران

  . و زيبائيها را جاودانگي.   بخشيدي  را زيبائي هستي،   و محبت با عشق!   الهي

   محبـت  نيز فرمائيـد تـا بـاغ     ديگر  رحمتي از تو خواهم.  درد آشنا  دادي  دلي ، كه  تو گويم  حمد و ثناي  !   الهي

  . ثنا خوان  شود، و زبانها ترا  شكوفان  افسردگان ثمر بخشد، و دل
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ها ها ها ها شر اين جزوهشر اين جزوهشر اين جزوهشر اين جزوهدليل اقدام به ندليل اقدام به ندليل اقدام به ندليل اقدام به ن

        در شرايط كنونيدر شرايط كنونيدر شرايط كنونيدر شرايط كنوني

  

   قسمت چهارم–) رح(زاده كاك احمد مفتي

  

  
در زماني كه نظام شاهنشاهي بر مملكت حاكم بـود،        

درباره روش مبـارزه، نـشيب و فرازهـاي فكـري فـراوان           

ــاگون     ــساساتي گون ــه و اح ــاي عجوالن ــتم، و راهه     داش

ياسي ، نظام نامه س1343 تا باألخره، در سال ١.پيمودممي

 راهي ٢» ..لقد كان لكم في رسول اهللا اسوه حسنه   «الهي  

جديد در برابرم گشود؛ و آن سرمـشقي را كـه در زنـدگي     

                                                   
ام بـا   شرح اين مطلب؛ موضوع بحث كتـابي اسـت دربـاره رابطـه     -1

  . به زودي منتشر خواهد شد- كه به اميد خدا-انقالب ايران

 يعني در رفتار و روش پيغامبر، سرمشقي نيكو بـراي شـما وجـود        -2

 .دارد

 درك كردم و تـصميم  - تقريباً -سياسي پيامبر وجود دارد   

  .گرفتم، بعداً طبق آن رفتار كنم

اي تفـصيل آن در سـخنراني     (خالصه ايـن سرمـشق      

چنـين  .)  اسـت  ، آمـده  »مشكالت انقـالب  «تحت عنوان   

است خط مبارزاتي انقالب اسالمي دو مرحلـه كلـي دارد        

مرحله ). هاي موقتنظر از مراحل جزئي يا تاكتيكصرف(

 عملي گروهي است - اخالقي-پرورش كامل فكري  : اول

 و نيز مراحـل بعـدي   -كه گردانندگان مرحله دوم انقالب 

 خواهند بود؛ با هماهنگ كـردن اكثريتـي كـه بـا              -ديگر

. ت همان گروه در مرحله دوم، مبـارزه خواهنـد كـرد        قياد

هـاي  جانبه براي برانداختن نظـام    مبارزه همه : مرحله دوم 

طاغوتي حاكم و برقرار كـردن نظـام توحيـدي در عـين              

ادامه كار مرحله اول، با استفاده از اين سرمشق، تـصميم         

 و كـار مرحلـه اول را    ٣گرفتم كه بـه كردسـتان برگـردم       

  .شروع كنم

        رين سد راهرين سد راهرين سد راهرين سد راهبزرگتبزرگتبزرگتبزرگت

اگر شخصي مريض باشد و متوجه باشد كـه مـريض        

اما . است؛ و تو بخواهي او را درمان كني، كار، آسان است  

اگر مريض، خود را سالم بداند و تو بهترين و دلسوزترين        

اش با گرفتاري بزرگي روبرو پزشك باشي، در كا رمعالجه    

يا، اگر مسافري بخواهد به مقصدي برسـد و    . خواهيد شد 

راه را به خطا رود، ولي مطمئن باشد كه راه را بلد اسـت؛        

و تو، كه واقعاً راه را بلد هستي، صميمانه بخواهي او را از     

رفتن به بيراهه خطرناك و پردردسر نجات دهـي، بـسيار      

داند، اما اگر مسافر، خود بفهمد كه راه را نمي. دشوار است

  .راهنمائي او، كارِ آساني است

اي كه در شئوون گوناگون در جامعهبه همين صورت    

آن، از اسالم خبري نيـست؛ و افكـار و اخـالق و روابـط           

كنند طاغوتي، آن جامعه را تاريك كرده، اما مردم فكر مي

                                                   
ــه واســطه اتخــاذ ر36 قــبالً از اواخــر ســال -3 هــاي نادرســت وش، ب

 .جا ماندم در آن43مبارزه، به تهران رفته بودم و تا اواسط سال 
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كه همه اوضاع و احوال، كـامالً توحيـدي اسـت، تـالش        

زيرا . براي هدايت مردم به راه اسالم، دردسر بزرگي است  

اند؛ و وقتي تو ي فريب خورده  مردم به تنها يك نام توخال     

كني كه همان نام را دارد،  هم به سوي نظامي دعوت مي     

بزرگتـرين سـد راه رسـانيدن پيـام     » تـشابه اسـمي   «اين  

گويند كه ما هم پيرو اسالميم و زيرا مردم مي. خواهد بود

اگر كارت مقداري پيش رفت و متقاعد شدند كه اسالمي      

بـا اسـالم موجـود در    خواهي به مردم بفهمـان   كه تو مي  

جامعه، آسمان تا زمـين، فاصـله دارد، آن وقـت خواهنـد           

ي ما، واز هزاران مگر تو اسالم را، بهتر از همه      : گفت كه 

و لذا وقتي كار به ! شناسي؟علما در طول صدها سال، مي   

يعني تفاوت اسالم تو را با اسالم رايـج  (اين مرحله برسد    

 پس ١!شوارتر خواهد شدكار تو واقعاً د) جامعه درك كنند،  

از مراجعت به كردستان، خود را در برابر اين سـد بـزرگ         

اما اسالم آنان، ديـنِ   . مردم اسماً مسلمان بودند   . ديدممي

 و اين ديانت را ٢توجيه دربار و پرستش تكيه و خانقاه بود 

                                                   
پنـاه بـر   !  بزرگترين مانع راه ما تا چندين سال، همـين مـسئله بـود       - 1

در دست مردم ناآگاه يـا  » عمامه و عمامه پوش«خدا كه حربه صدها  

 !اي خطرناك استناخالص، چه حربه

. ان بـا ايـن موضـوع آشـنائي ندارنـد       حتمـاً بـسياري از خواننـدگ   - 2

بودند كه در ايـن  : يا(اند در كردستان رهبران ديني دو دسته   : خالصه

. علماي ديـن و مـشايخ  ) شدچند سال اخير، تدريجاً وضع عوض مي   

هـاي تـصوف بودنـد، بـه عنـوان      اما مشايخ، كه گويا رهبران طريقت   

ت علماي با شدند كه حتي اكثريشناخته مي! رهبران ديني درجه اول 

نفوذ و مقدر دستگاهي نيز، اين برتري را براي آنـان پذيرفتـه بودنـد؛        

-علت اين برتري، آن بود كه اين مشايخ، در كار جاسوسي و مـردم       

فريبي، براي دستگاه مفيدتر بودند؛ و لذا بايد در جامعه، مقـام اول را    

تي و علماي دين، رهبران درجه دوم بودند، كه اقلي    ! كردنداحراز مي 

از آنان، آگاهانه به دسـتگاه، خـدمت و بـه ديـن و بـه خلـق، خيانـت             

كردند؛ و لذا تمام قدرت را به آنان سپرده بودند و اكثريت بقيـه،        مي

نـه مـادي و نــه معنـوي، مجـال تالشــي در خـالف جهـت آقايــان را       

نداشتند؛ و اگر گاهي، شخصي از اين اكثريت مخلـص بـه مخالفـت     

 .گرفتندرا از هر جهت، از او ميزد، امكان تالش دست مي

نامـه آن  هم، به عنوان همان ديانتي كـه نظـام      

  .شناختندقرآن است، مي

 محاصره سياسـي و تبليغـاتي       به اين دليل،  

. سـردمداران نظــام جامعـه، بــسيار مـؤثر افتــاد   

اي از بودند و عـده ! مشايخ كه قدرت ديني برتر  

مّلاها، كه يا مستقيماً كارگزار ساواك بودند، يـا         

ي مشايخ، بعضي آگاهانه و بعضي     اينكه بوسيله 

ــشق  ــه، سرم ــاواك را اجــرا   ناآگاهان ــاي س       ه

تمام، مرا به انواع اتهامـات      كردند، با قدرت    مي

المذهب، بهـائي، وهـابي، كمونيـست، منـافق و       : از قبيل 

مردم هـم كـه در مـسلماني        . كردندامثال اينها متهم مي   

  » محكـوم «خـود هـر عـده، پيـرو و ياالاقـل، هـوادار يـا        

 از اين شيخ و مّلاها بودند و عمـالً     -اي يا دسته  -ايعده(

ي افراد، در دسـت گـروه   هم، منفي يا اثبات هويت اسالم    

ها حقيقت را ها و مّلاهاي دولتي بود اگر فرضاً بعضي    شيخ

ــي ــي  درك م ــوالً نم ــد معم ــي،   كردن ــا حت ــتند، ي         خواس

توانستند آن هم اتهامـات را بـه آسـاني بـراي خـود            نمي

بخرند؛ به عالوه، خطر ساواك هم شـايد كمتـر از خطـر           

  !)فروشان نبوداتّهامات دين

ام بـا مـردم    سال، رابطه9 – 8يل، تا حدود  به اين دل  

  تقريباً قطـع بـود؛ و حتـي در خيابانهـا گـاهي افـرادي را            

 ي آشـنايي داشـتيم و متوجـه       ديدم كه با هـم سـابقه      مي

زدند، تا به سـالم و  شدم كه از برخورد با من گريز مي  مي

اي ساده، مجبـور نـشوند و در معـرض انـواع        پرسياحوال

و لذا، برنامه كارم، كه بـه تمـاس بـا    ! ندخطرها قرار نگير 

ي شـايد رقـم همـه   (مردم نياز داشت، عجيـب فلـج بـود     

 توانسته بودم تا 52كساني كه در آن مدت تا حدود سال     

 نفر جـوان و  35-30حدي با اسالمي واقعي آشنا كنم، از   

  ).كردنوجوان و كودك دختر و پسر تجاوز نمي
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اي مـدن حادثـه   بود كه بـا پـيش آ  52 يا  51در سال   

و تدريجاً مردمي     ديوار محاصره شكسته شد؛    ١العاده،فوق

كه از ماوراي ديوار اتهامات قضاوت كرده بودند، يا اصـالً   

شناختند، اول با مكاتبه و بعد با آمد و شد، آشنائي مرا نمي

  ...و رابطه پيدا كردند

چند سالي بـه ايـن ترتيـب گذشـت و هنگـامي كـه              

 براي اقدامهاي اجتماعي اسـالمي      آمادگي نسبي مردم را   

اي كـه تـا حـدودي بـه     درك كردم، اول با همكاري عده  

اي خيريه در همكاري نسبي عالقمند شده بودند، مؤسسه    

تـر شـد و آنـاني آمـاده      شرايط مناسب . سنندج داير كردم  

شدند كه وظيفه مبارزات سياسـي اسـالمي را بـه عهـده           

س قــرآن در ايــن موقعيــت، بــه تأســيس مــدار. بگيرنــد

  .پرداختيم

هنوز حركت ما قوام نيافته بود كه نهـضت ايـران در         

 بيـشتر كمـي، و   - متأسـفانه - به صـورتي   56اواخر سال   

بـا  «كمتر كيفي اوج گرفت؛ و بـه دالئلـي كـه در كتـاب      

الشعاع اين نهـضت قـرار    آمده، برنامه ما تحت   » ...انقالب

  !گرفت؛ و حتي تقريباً فداي آن شد

ديگر، برنامه كار ما، با همان روالـي    اگر تا چند سالي     

رسـيد كـه   رفت زمان آن مـي كه جريان داشت، پيش مي    

ي برداشـت خـود را در بـاره مـوازين     طرز تفكـر و نحـوه    

كـه  (فكري و اجتماعي و اقتصادي اسـالم منتـشر كنـيم     

همزمـان بـا آن، تـشكل و تنظيمـات الزم بـراي شـروع       

اما تـا  ). فتيامرحله دوم انقالب اسالمي نيز ضرورت مي   

آن زمان، اصوالً امكان نشر يك مقاله يـا يـك اعالميـه        

 مگر با صورت و محتـوائي كـه حكومـت           ٢وجود نداشت 

                                                   
 براي روشن شدن قسمتي از مسائل آن سـالها و سـالهاي بعـد، بـه       - 1

 .مراجعه شود» ...با انقالب«كتاب 

نوشـتم و گــاهي   گـاهي مطـالبي بـراي چـاپ در مطبوعـات مـي      - 2

ــاره . كردنــدمطبوعــات درخواســت مطلــب مــي امــا آخراألمــر در ب

هـاي گذشـته، فقـط    در سال! ديمرسيها به توافق نمي  چگونگي بحث 

شد، بـه  چه مورد پسند حكومت واقع مي     اجازه دهد؛ و آن   

  ٣.خورددرد مردم نمي

خواسـتم مـنهج فكـري و خـط مـشي       به عالوه، نمي  

م بـراي  ام، كامالً علني شود، تـا وقتـي كـه مـرد         اسالمي

خواستيم بشناسيم، آمادگي نسبي پذيرفتن اسالمي كه مي 

پيدا كنند، به حدي كه امكان شروع مرحلـه دوم مبـارزه            

، فراهم شده باشد، زيرا اگر غير از ايـن بـود،       )يعني جهاد (

هم مشكل شكسته شدن ديوار محاصره سياسي تبليغات        

شد؛ و هم واهمـه  تر ميكه قبالً بدان اشاره كرديم سخت     

  .گرديدتر ميمردم و هم فشار حكومت نيز سنگين

        شرايط كنونيشرايط كنونيشرايط كنونيشرايط كنوني

هـا  حركت ما در كردستان، شبيه به اين بود كه سـال    

تالش كنيم تا با حفر يك قنات طوالني بـراي مـشروب       

امـا  . ي خشك و تشنه، آب تهيه كنـيم كردن يك مزرعه  

نهضت ايران باراني مداوم و فراگير و شديد شد كه تمـام     

شانيد؛ و قناتي را هم كه ما حفر كرده بودم پر دشتها را پو 

به دليل در دست نبودن بعضي حـسابها   (و متأسفانه   ! كرد

هاي الزم از طرف ما يـا سـران   انديشيو عدم امكان پاره  

  ٤.آن را هم تقريباً در هم كوبيد) انقالب

درباره مـشكالت كـار مـا در    » ...با انقالب«در كتاب   

جا يادآوري اما در اين . شودشرايط كنوني، بحث كافي مي    

عليـرغم تمـام زيانهـاي كـه     : همين نكته كافي است كه   

كـه مجموعـاً شـرايط فعلـي     حركت ما ديد و عليرغم اين   

جانبه مبارزات اسـالمي، بـا همـان    ايران، براي ادامه همه   

صورت صحيح و اصيل اسالمي كـه گفتـه شـد مناسـب        

                                                                            
هـا چـاپ شـده     در مجلـه خوانـدني  43ام در سـال  يك بار يك مقاله   

 ).در باره متشابهات(است 

 حتي در ماههاي اول اوجگيري نهضت ايران، امكان تكثير يـك   - 3

اعالميه را هـم نداشـتيم؛ و در اوائـل بـا دردسـر فـراوان، از فتـوكپي            

 سنگين بـود و هـم صـاحبان ايـن     كرديم كه هم هزينه آن  استفاده مي 

 .ترسيدندها از تعقيب پليس سياسي ميدستگاه

 .مراجعه شود...  به كتاب با انقالب - 4
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     ار نيـست و ايـن خـود كـار مـا را بـسيار پيچيـده و دشــو       

احتماالً جو سياسي انقالب ايران، بـه تـدريج رو    . سازدمي

به روشن شدن و خصوصيات اسالمي پذيرفتن، بـا كنـار            

هـاي گروهـي قـشري    هـا و مـنش  رفتن ابر تاريك روش  

كه در صورت . طلب از روحانيان، پيش خواهد رفتبرتري

 بـه خـاطر   -صحت اين نظريه كه اميدوارم صحيح باشـد  

كست خورده يا متوقـف شـده، اميـد بـه     جبران حركت ش  

 مـوازين  ١.پيمودن راهي ديگر براي پيدا شـدن تـدريجي        

گوناگون اسالم در جامعه، به جاي تـدارك يـك انقـالب      

    كـه بـا ايـن انقـالب فعلـي، جــور در      -عميـق و بنيـادي  

حركت ما طبق سرمشق    : يعني. گردد پديدار مي  -آيدنمي

» مرحلـه تبليـغ  «كـه  اسالمي، كار مرحله اول انقالب را،   

تـا بـا آهنگـي      . است، در محدوده كردستان شـروع كـرد       

تدريجي ولي محكم، به ديگر نقـاط ايـران پـيش رود؛ و             

» مرحله جهاد« كه -ملت را در حالي، به آغاز مرحله دوم   

 وا دارد، كـه از جميـع جهـات فكـري و اخالقـي،            -است

ز  و گروهي به تناسب نيا٢آمادگي آن مرحله را يافته باشد

  .نيز براي تعهد وظايف اين مرحله پرورش يافته باشند

                                                   
ناميد و » انقالبي«توان چه حركتي را مي: ي اين كه   بحث در باره   - 1

؛ و همچنـين شـرح ايـن    »ضد انقالب«يا  » غير انقالبي «چه حركتي را    

 در چـه شـرايطي و در چـه امـوري      گـام بـه گـام،     «مـشي   : مطلب كه 

درست و انقالبي است؛ و در چه شرايط و چه اموري، غيـر انقالبـي،      

گير است و طوالني و آن را به آينـده  با حتي ضد انقالب است، وقت   

 »كنمموكول مي

و كلمـات متـرادف   » مبارزه« امروز در فرهنگ سياسي ما، كلمه   - 2

يـدي بـراي امتيـاز وجـود     كـه ق  بـدون ايـن   : يعني(» مطلق«آن به طور    

هاي حـاكم بـه كـار    ، براي هرگونه فعاليت در برابر نظام   )داشته باشد 

كه شناسائي آن دو (رود و لذا مرز بين دو مرحله تبليغ و جهاد را    مي

بـه  ) از يكديگر در فعاليت سياسي اسالمي بسيار مهم و اساسي اسـت    

جـا بـه   گيـر اسـت؛ لـذا در ايـن    تفصيل اين بحث وقت  . هم زده است  

تا حدود معينـي از دو سـوم از دوران   : كنيم كههمين اشاره اكتفا مي  

: مأموريـت ايـشان در عبـارتي از قبيـل      ) ص(رسالت حضرت محمد  

فـان أعرضـوا، فمـا    «و » فذكر، انما انت مذكر، لست عليهم بمصيطر    «

شـد،  تعيـين مـي  » ...ان عليـك اال الـبالغ   «؛ »أرسلناك علـيهم حفيظـاً    

اين حركت گرچه تدريجي و از جهت ظاهر     

با دردسر و خطرات فراوان همراه اسـت؛ امـا از       

نظر محتوا، بسيار مطمئن اسـت؛ و نتيجـه آن،         

چنـين  . انقالبي خواهد بود نيرومند و پيشرونده      

حركتي در جامعه انقالبـي فعلـي ايـران كـه از            

فكري و اخالقي فاصله زيادي را نسبت       جهات  

به سابق طي نكرده است، اما بـا ايـن انقـالب             

معيارهاي سياسي و اجتماعي را، تا حدي قابـل       

توجه تغيير داده است با مالحظاتي بسيار دقيق      

بايد همراه باشد و لذا، تدارك انقـالب اسـالمي در ايـران     

 بيش از انقالب، بـه عنـوان اقـدام در يـك جامعـه غيـر               

                                                                            
. گونه درگيري نظامي و سياسي داشـته باشـد   ه هيچ كه اجاز بدون اين 

يابنـد،   پرورش مياما بعداً كه گروهي كوچك، با معيارهاي انقالب      

جاهـد الكفـار و   ! يـا ايهـا النبيـي   «رسد كـه   اضافه بر تبليغ، دستور مي    

» نظامي«و »سياسي«كه جهاد، هر دو صورت » المنافقين واغلظ عليهم

شود و اضافه       اد و ستم حاكم، شامل ميرا براي برانداختن نظام استبد  

زيـرا  . كنيم كه اصوالً وظيفه پيغمبر و پيروانش، فقط تبيلـغ اسـت      مي

نـه  (» فهـم و اختيـار  «انسان در ارزيابي ديـن، جانـداري اسـت داراي      

و لذا بايد فهميد و آگاه شـود، تـا از اختيـار خـود،        ) ناتوان و مجبور  

كــه بــا زور اده كنـد؛ نــه ايــن بـراي تغييــر تــاريخ و سرنوشــتش اســتف 

مگـر  (ديكتاتوري، سرنوشتي و نوعي زنـدگي بـر وي تحميـل شـود       

اما وقتـي گروهـي الزم، پـرورش يافتنـد و كـار       ). افراد معدود خائن  

سازي سياسي يا نظامي افراد خائن مواجـه  تبليغ، با زور و آزار و مانع  

 41تـا   39هـاي  در آيـه . شـود مقابله، به حكم ضرورت، الزم مي    . شد

سوره حج و بسياري آيات ديگر دليل و فلسفه شـروع مرحلـه جهـاد        

 اجـازه  -1: عميقاً بيان شـده اسـت كـه چنـد مطلـب آن چنـين اسـت         

شود به خـاطر ايـن كـه بـه آنـان      كشتار و جنگ به مسلمانان داده مي    

)  مجبور به تـرك وطـن شـدند   (ستم شد و از ديارشان، اخراج شدند   

 و كشتار حـق بـا باطـل نباشـد، بـساط       اگر جنگ  -2به خاطر توحيد    

، آثار سعادت و حرمت بـشري    )طاغوتها(خودكامگي و فرمانروائي    

را فقط به وسيله آزاد شـدن از حكومـت هـوي و اسـتقرار حكومـت         

 جنگ و كشتار، كه ناپسند و منفـور  -3. خدا مقدور است از بين برد    

 مـردم  است به خاطر هدفي واال، اجازه داده شد وآن آزاد گردانيدن      

از چنگال فرمانروايان دنياپرست و برقرار ساختن حكومت به وسـيله        

 .انسانهاي پاك و انسان دوست است
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زيـرا اگـر در بـين مـردم،     . تر بوداسالمي، به اعتبار آسان   

ــت،      ــت، حكوم ــاهري رواج داش ــوري و ظ ــالمي ص اس

 امپرياليـسم   نـشانده صددرصد، غيراسالمي و حتي دسـت     

. متحد براي از بين بردن رياكارانه و تدريجي اسـالم بـود   

گونه كه مشكل يك اسالمي صـوري،  اما اكنون به همان  

ردم، دست و پاگير است، در مقابلـه    در جامعه و در بين م     

اين هـم، در  (با حكومت نيز، همين مانع در سر راه است          

حال حاضر، مسأله مهمـي اسـت كـه حركـت در جهـت           

تضعيف انقالب، به خاطر نبودن قدرتي سوم و قابل قبول  

ــستقيم     ــت م ــه تقوي ــساوي ب ــاع، م ــرل اوض ــراي كنت ب

 قي نيـز،   امپرياليـسم شـر   : امپرياليسم غربي و يا احتمـاالً     

  و 32 مــرداد 28تكــرار فاجعـه  : باشـد و ايــن، يعنـي  مـي 

خيـانتي  : هاي فـراوان ديگـر در همـه جـا و يعنـي          فاجعه

نابخشودني به ملتي كه همين حكومت را با قيمت خـون   

و جان دهها، بلكه صدها هزار شهيد و عليـل و شـكنجه        

پس ناچاريم پس از اين كـه     ). ديده، به دست آورده است    

ه واسطه اين انقالب در هم شكست يا متوقف حركتمان ب

شد اكنون در مقابلـه بـه حكومـت جديـد تـا حـدي كـه          

همان روش سابق مقابلـه بـا مـردم را در         ١.مشروع است 

پيش گيريم؛ و كار مبارزه براي تحقق يك جامعـه از هـر    

جهت اسالمي را، هم از نظر روش و هم از جهت ماهيت     

 خالصه كنـيم در ايـن    اي تغيير دهيم؛ و آن را     چندمرحله

كه، به خالف گذشته، تمام آراء و نظرات اسالمي خود را،   

 جا و با هم عرضه كنـيم المقدور يك به طور علني و حتي    

پس اگر انقالب ايران، ضرر متوقف ماندن حركت مـا    .. (.

را با آن روش انقالبي اسالمي، تحميـل كـرد در مقابـل،          

مرحلـه تبليـغ و   دو «اين فايده كوچك را دارد كه اكنون        

را، تنها در مرحله تبليغ، بـا علنـي كـردن اهـداف        » جهاد

                                                   
 حتي در ماههاي اول اوجگيري نهضت ايران، امكان تكثير يـك   - 1

اعالميه را هـم نداشـتيم؛ و در اوائـل بـا دردسـر فـراوان، از فتـوكپي            

 و هـم صـاحبان ايـن    كرديم كه هم هزينه آن سنگين بـود   استفاده مي 

 .ترسيدنددستگاهها مي

انقالبي خـود و گـستردن آن در سـطح جامعـه، خالصـه        

  ).كنيم

با بياني ديگر چون حكومت انقـالب از يـك طـرف،          

داراي چنان شرايطي نيست كه به عنوان حكومت تمـام           

بـه دليـل ضـعف    (طاغوتي تلقي شود؛ و از جهـت ديگـر       

توانايي كامل تغيير انقالبي نهادهاي طاغوتي را       ،  )بنيادي

هم ندارد، ناچاريم موضع كمي و كيفي حركتمان را تغيير       

ي گذشته ما، طبـق سرمـشق     برنامه: يعني اين كه  . دهيم

 انقالب اسـالمي پيـامبر و بـا رعايـت شـرايط خـاص دو         

گي موضع اسالمي مردم و حكومت، در آغاز، ايجـاد      گونه

كمي، ضعيف و تـدريجي، امـا از نظـر    حركتي بود از نظر    

كيفي، نيرومند و پرتكـان؛ و بعـد در مرحلـه دوم، تغييـر              

امـا از ايـن     . شدكيفي سيستم حاكم بر جامعه، مطرح مي      

 بايد برنامه ما به - با توجه به شرايط ظاهري فعلي      -پس

اين ترتيب باشد كه از طي دقيق دو مرحله، بپوشيم؛ كـه       

آراء اسـالمي خـود را     ) شـي با فراموش نكردن كـار پرور     (

اعالم كنيم، تا در صورت مواجه شدن با قبـول مـردم، از     

جهتي، حكومت را در مسير اقداماتي انقالبي انـدازد؛ و از        

جهتي ديگر، افكار و روحيه عمومي را، براي تغيير بنيادي 

هاي متعـدد فكـري و فقهـي و سياسـي و احيـاي          مكتب

ي راي همـه مكتب واحد توحيدي به وسيله تـشكيل شـو    

در : اول، در سطح كشور ايران و بعـد (دانشمندان اسالمي  

، آماده سازد؛ و بدينوسيله، خـط سـير        )سراسر عالم اسالم  

انقالب اسالمي، در دو زمينه حكومتي و مردمي به طـور        

جا و با ترجيح ناچاري جنبـه كمـي بـر جنبـه كيفـي          يك

  .پيموده شود

د، اما در كاهاين روش، گرچه از اصالت حركت ما مي     

سازد؛ و نيز در درازمـدت،  تر ميعوض كار مبارزه را آسان   

اميد وصول به جامعه اصيل انقالبي اسالمي را تـا حـدي    

گرداند و اين هم تـا زمـاني اسـت كـه        گسترده ميسر مي  

احتمال حركت تقدمي حكومت انقـالب بـه سـوي يـك          

  .حكومت اسالمي درست از آب در بيايد
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حسابها، تصميم گرفتيم كه به واسطه اين تحوالت و      

هـاي  از اين به بعد، تا حدي كه بتوان از البالي گرفتاري   

فراوان، راه اقدامي و ساعات فراغت فكري، جستجو كـرد   

و به دست آورد آراء و نظرات خـود را در بـاره مـسائل و          

هـائي كوچـك    موازين گوناگون اسالمي به صورت جزوه     

  .منتشر كنيم

د راهي براي بازگـشت از     اميد است اين كوشش بتوان    

هاي تفرق سنتي و امروزي، به سوي     ها و بيراهه  كوره راه 

جاده اصلي دين واحد براي امت واحد بگـشايد؛ و نيـز در    

اين دوران تجربه سرگردان و شتابزده آزادي پس از قرنها  

سكوت و اختناق در ايران، حركتي به وجود آورد در جهت 

در آغـاز كـار آشـنايي و    گشودن افقي از تفاهم، يا الاقـل   

هاي غيابي ها به جاي قضاوت  نظر رو در روي گروه    تبادل

همچنانكه كه قاطعانـه انتظـار   «نسبت به يكديگر، باشد؛    

داريم كه به جاي وسيله شدن حرفهاي مـا بـراي ايجـاد          

اي بـراي شـوراي    يك فرقه جديد، زمينـه كـار و مطالعـه     

؛ و »عي گردداسالمي آينده، در جهت بازشناسي اسالم واق  

نه تنها در ايران بلكه در هر جا كه اسالم پذيرفته شـده،           

اجتمـاع همـه   (» اسالم واقعي كتـاب و سـنت و اجمـاع     «

، پـرچم روشـني و   )دانشمندان اسالمي در سراسـر جهـان   

  .آزادي و مساوات اسالمي بر افرازد

        هدف و برنامه مبارزاتهدف و برنامه مبارزاتهدف و برنامه مبارزاتهدف و برنامه مبارزات

بـه  دارد و اي را بـر مـي  جواني كه دفتر و قلم و جزوه   

افتد، در فكر خود مقـصدي يـا   طرف كالس درس راه مي  

مقصودي تعيين كرده كه اين اقدام را به منظـور رسـيدن     

  كـشاورزي كـه گاوهـا را حركـت     . دهـد به آن انجام مـي    

رود؛ زني بـه طـرف مزرعـه مـي    دهد و با وسائل شخم مي

رود، بندد و از خانه بيرون مـي  مسافري كه رخت سفر مي    

پوشـد و بـه طـرف    لباس جراحي مـي  پزشك جراحي كه    

كند، كارگري كـه خـود را جمـع و    اطاق عمل حركت مي   

شـود، زن  كند و از خانه به طرف كارگاه روانه مي  جور مي 

دارد و دار كه كيف پولش را با زنبيلي بر ميخانه

و .. .زنـد، و به دكـان بقـالي سـركوچه سـر مـي       

باألخره، هر انساني در هـر اقـدامي، خـواه دراز           

مـدت، از اقـدام خـود،     ت و خواه بسيار كوتاه    مد

هدفي و مطلبي دارد كه به خاطر رسيدن به آن   

. دهـد است كه آن اقدام را انجـام مـي    » هدف«

   كنــد، انـسان تـا وقتـي كــه شـعورش كـار مـي      

ــي ــدف نم ــدون ه ــد ب ــد -توان ــائم « و مانن به

 دست به هيچ اقـدامي كوچـك يـا       -»بالمقصد

بـودن اسـت، كـه     » دارهدف«بزرگ بزند؛ و اصوالًبا اين      

دار كند؛ و نيـز بـا هـدف   اقدام و كار انسان ارزش پيدا مي    

: اعـم از ايـن كـه   (كنـد  بودن است كه انسان زندگي مـي  

..) . هدف، درست باشد يا نادرست، خوب باشد و يا بـد، و      

هـا، بزرگتـرين نحـو    كارها و تالش» دار بودن هدف«اين  

اگر انـسان در  . دارداستفاده انسان است و از اختياري كه        

كارهايش از آغاز هدفي را تعيين نكرده باشد، درست مثل  

هـا و  خسي است كـه روي آب افتـاده و در پيمـودن دره            

گونـه  هـا، هـچ  سقوط از آبشارها، زير افتـادن و رو آمـدن         

هـا پـرواز   اي از خود ندارد؛ به طرف بلنـدي       اختيار و اراده  

شـود؛ امـا ايـن    يهـا سـرازير مـ   كند، باز به اعماق دره  مي

حركات، همه جبري است و طبق قوانيني از پيش تعيـين   

گيرد، بـدون ايـن كـه خـود ورق       شده طبيعي صورت مي   

  .كاغذ در آن تصميمي داشته باشد

دار بودن اقدامها، اسـاس و پايـه حركـت و          اين هدف 

زيـرا محـض   . تالش انسان است، اما تمام قضيه نيـست       

 انـسان  - صورتي باشدنظر از اين كه به چه     صرف -اقدام

مثالً كارهائي كـه كـشاورز بـراي      . رساندرا به مقصد نمي   

توانـد بـراي پزشـك    دهد، نمـي رفتن به مزرعه انجام مي   

يـا مقـدماتي كـه    . ي رسيدن به هدف باشـد  جراح، وسيله 

دهد، براي رسيدن كارگر يا پزشك بـه        محصل انجام مي  

 هدف پس براي رسيدن به هر.. .خورد وهدف به درد نمي

اي متناسب با آن هدف تعيين شود، تا تالشها       بايد برنامه 
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با مقياس آن برنامه تنظيم و انجام يابـد و نيـرو و وقـت        

  امـا ناگفتـه   . انسان در راه رسيدن بـه هـدف هـدر نـشود       

دانيم كه خود هدف است كه شكل و آهنگ و نظم و        مي

ه انسجام خاص برنامه را بايد تعيين كند و بنابراين هرگون

مراحل مختلف آن بايد هميشه زير پرتو هـدف، صـورت          

در پيشگفتار، در برابر سه سؤال قرار گرفتيم كـه       .. . گيرد

جستجوي راه نجاتي براي بشر سرگردان و     «سومين آن،   

جا گفتيم كه از ميلياردهـا      همان. بود» گرفتار و ستمكش  

ي كمي هستند كـه بـه طـرح روشـن و         انسان، فقط عده  

اند؛ و در زمينـه اجـراي   رسيده» گانهي سه سؤالها«آشكار  

كوشـند و  كننـد، مـي  ها ايجاد ميمسؤوليتي كه اين سؤال 

: ديگران را نيز به كوشش و اميدارند و متوجه شـديم كـه   

متأسفانه جوابهائي كه ايـن عـده در طـول تـاريخ بـراي            

و بـه عامـل ايـن    (انـد، متفـاوت اسـت     سؤال سوم يافتـه   

هاي و راستي، اگر انسان   .) رديمنظرها نيز اشاره ك   اختالف

نظـر نداشـتند،    مسؤول در باره جواب سؤال سوم اختالف      

 خيلـي   - كه نجات بـشريت اسـت      -كار رسيدن به هدف   

تر بود و اگر تالش همه پيـشروان راه رسـتگاري و          آسان

آزادي و دادگري و فوجهاي عظيم رهنورداني كه با آنـان    

گرفـت،  نجام مـي اند، يكي بود و با يك برنامه ا    هم مسير 

ترديد، خيلي زود به بيدادها و اسـتبدادها و اسـتثمارها            بي

اما باز متأسفانه كـه اخـتالف آنهـا در          . شدپايان داده مي  

هدف » تشخيص و ترسيم  «بلكه در   . برنامه و كار نيست   

. كه خواهد آمـد اخـتالف نظرهـائي وجـود دارد          نيز چنان 

لـب  هرچند همه مبارزان صـميمي و پيـشرو در يـك مط       

با همين كليت  (» نجات بشر ستمكش  «: تمام كلي، يعني  

  .تقريباً اتفاق دارند) و وسعت

و اين، بسيار مهم و ضروري است كه ما دقيقاً تمام       «

زيـرا مـا در   » اختالفات را در همه موارد شناسـائي كنـيم     

» برنامــه«و » هــدف«مــسير اداي مــسؤوليت بــا معيــار 

)  خواهيم داد كه آن را توضيح   (مشخص بايد پيش برويم     

و لذا تنها در زير شعاع ايـن شناسـائي دقيـق صـورتها و              

ها و يا كيفيـت و  اشكال مختلف توجيه و تشخيص هدف  

هـاي  هـا و تاكتيـك  هـا، و بـاالخره روش  چگونگي برنامه 

 در جهت برخورد آگاهانه     -1: توانيمديگران است كه مي   

  مسيري درست- چه از موافقان و چه از مخالفان   -با آنها 

 ضعف و قوت آنها و بودن يا نبـودن هـر         -2اتخاذ كنيم   

يك را در جهتي كه به سوي هدف ما برسد، و حدود اين     

المقـدور   حتي-3. ها و يا اشتباهات را تعيين كنيم   انحراف

مدعيان دلسوزي و خيرخواهي    «تشخيص بدهيم كه اين     

 بـه  -، كدام يك در ادعاي خـود      »براي انسانهاي محروم  

اند و صـميمي؛   صادق-» برنامه«  و »تشخيص«تناسب  

دانيم كه در طول   زير مي . و كدام يك فريبكار و دروغگو     

در حالـت ضـعيف و عـدم       (تاريخ، غالباً دشمنان ضـعيف      

، در  لباس دوسـتي و دلـسوزي، بـه سـوي نيـات           )تسلط

  !روندشان پيش مياستثمارگرانه و خيانتكارانه

ارد؛ كـه  اين مطالب، به شرح و تفـصيلي زيـاد نيـاز د         

ها چنان است كـه در اثنـاي بررسـي      روش كار اين جزوه   

هاي  چه در مقدمه سوم، و چه در جزوه    -مسائل گوناگون 

امـا بـراي    .  همين مطالب نيز روشن خواهند شـد       -بعدي

چنـد  «كه خواننده را به دردسـر نينـدازيم، آنهـا را در          اين

بنـدي  كنيم، كه به وسيله اين دستهبندي مي طبقه» جمله

  تـر و بندي، هـم خـود مـسائل بـه طـور برجـسته        طبقهو  

اكنـون، قـسمتي   تر درك خواهند شد؛ و هم، از هـم   واضح

هـا مـشخص و انتظـار خواننـده از     مهم از كار اين جـزوه     

هـاي آينـده تحديـد خواهـد گرديـد؛ و هـم          مطالعه بحث 

بندي، به هر جستجوگري كمـك خواهـد كـرد كـه         طبقه

ها و تاكتيك گونـاگوني  امهها و برن خود به ارزيابي مكتب   

اند، يـا  ارائه شده» نجات بشر ستمكش«كه تاكنون براي   

ايـن مطالـب، بـدين    . در آينده ارائه خواهند شد، بنـشينند   

  :شوندبندي ميترتيب طبقه
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        ::::بندي مسائل مبارزانبندي مسائل مبارزانبندي مسائل مبارزانبندي مسائل مبارزانطبقهطبقهطبقهطبقه

 هدف كلي كه همه جستجوگران صـميمي در آن      -1

نجـات بـشريت   تقريباً اتفاق نظر دارند، عبـارت اسـت از       

ايـن،  : و در اين مقدمه متوجه خواهيد شد كـه   (ستمكش،  

يك جزء هدف ما است كه بدون يك جزء ديگر، ناتمام و 

  ).فرجام و عقيم استبي

نظـر   در توجيه و تـشخيص ايـن هـدف، اخـتالف     -2

تـأمين  «مـثالً بعـضي از جـستجوگران تنهـا          . وجود دارد 

قدنـد كـه    بعـضي معت  . داننـد را كافي مي  » نيازهاي مادي 

اساس كار است و بعضي عقيـده      » تأمين آزادي سياسي  «

يـا  » تأمين نيازهاي مـادي «اصوالً مسئله تنها    : دارند كه 

بلكــه . يـا حتــي تـأمين هــر دو نيـست   » تـأمين آزادي «

برقراري مساوات كامل در همه حقوق مادي و معنوي بـا   

زيربناي ايدئولوژيك آن، تنهـا ماصـدق عينـي و واقعـي             

ت و بدون اين مـساوات، آرامـش خـاطر و      نجات بشر اس  

احساس خوشبختي، بـراي همـه فـراهم نخواهـد شـد؛ و         

حسرت و رنج و پريشاني از صحنه زنـدگي انـسان، كنـار     

  ...نخواهد رفت و همچنين اختالفات ديگر

بـه خـاطر   : هاي فراوان و از جملـه    به خاطر علت   -3

اختالف در تشخيص و توجيه هدف اصلي و مـشترك در   

هاي كـار نيـز، اختالفـاتي وسـيع و         ها و برنامه  وژيايدئول

برنامــه چيــست؟ آنارشيــسم، : مــثالً(عميــق وجــود دارد 

  ..).اگزيستانسياليسم، ماركسيسم، اسالم و

 وقتي در توجيـه هـدف و بعـد هـم ايـدئولوژي و          -4

بديهي اسـت كـه در    . برنامه كار، اختالف نظر وجود دارد     

ف وجـود خواهـد   هاي مبارزه هم اخـتال ها و تاكتك  روش

ها كه يك مكتب واحد، بـه     نظر از آن تنوع   صرف(داشت  

  ).آوردتناسب شرايط گوناگون تاكتيك، پديد مي

تواند به هر بندي مي اي كه اين طبقه   ترين نتيجه مهم

خواننده پژوهشگر بدهد اين است كه در افقـي روشـن و            

آميـز، بـه ارزيـابي    هـاي تعـصب  باز و خـالي از جانبـداري   

هــا و تحقيــق در بــاره آنهــا هــا و روشمكتــب

 بينانـه و دور از تـسليم  بپردازد؛ و با ديدي واقـع   

داوري طلبي و گرفتـار شـدن بـه زنجيـر پـيش        

توانـد  تشخيص دهد كه كدام مكتب، واقعاً مـي     

آن هدف بسيار كلي و تا حدي مورد قبول همه   

  .را تأمين كند

به نظـر  : و ما در همان پيشگفتار گفتيم كه      

هـا،   راه درسـت بـشر از انـواع بـدبختي          ما تنها 

امـا ايـن    ). اسالم واقعي (است  » مكتب اسالم «

كه كار (خواهد حرف، فعالً فقط يك ادعاست و اثبات مي      

  ).ها استجزوه

»  اسالمياثبات برتر«بنابراين، قسمت اول كار ما را      

و تالش به خاطر پياده شدن اين مكتب در مسير رسيدن   

دهد و اين كار، خود بـه       ميتشكيل  » هدف مشترك «به  

اگـر واقعـاً اسـالم را تنهـا راه        : خود مستلزم آن است كه    

دانـيم بكوشـيم كـه      رسيدن به نجات بشر مستضعف مي     

. ديگران نيز در پيمودن اين مسير با خود هماهنگ سازيم

 - با وجود هدف مشترك-نظرهادانيم كه اختالف زيرا مي 

انساني، زيان وارد ي  شونده چه اندازه به نيروهاي مصرف    

. كنـد سازد؛ و چه انـدازه در مـسيرها، سـد ايجـاد مـي        مي

بعضي مسيرها، ممكن اسـت اصـالً بـه    : كهگذشته از اين  

آن هدف مشترك منتهي نشود؛ و حتي در كار رسيدن به    

شود مگر به اين و اين وظيفه ادا نمي. آن، ايجاد مانع كند 

  :ريترتيب كه قاطعانه و بدون مسامحه و سازشكا

 بينـي  ، واقـع  و تئوريـك ي در مرحلـه كـار نظـر     -الف

 درســت مــسائل اســالمي و همچنــين تحليلهــاي دور از  

آميز ساير مكتبها را تا حد لزوم و امكان بيني و اشتباهواقع

  .نشان دهيم

هر زمان كـه كـار عملـي    (ي كار عملي در مرحله : ب

هاي درست مكتـب خـود را       ، روش و تاكتيك   )الزم باشد 

 كنيم و هر روش و تاكتيكي را كه طبق معيارهـاي    دنبال
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مان ضد مصالح خلق و در خالف جهت نجات بشر مكتب

  .م و خنثي سازيميمستضعف ديديم، محكوم كن

دانيم كه زيرا مي. اما اين، تنها قسمتي از كار ما است      

كنند و  ي زمين زندگي مي   صدها ميليون مسلمان در كره    

 بلكه مبارزان مسئول  آگاه تعهد آنان نه تنها قشرهاي بي   

اسالم، اسالمي كه بـه آن ايمـان دارنـد و     «هم، در مورد    

كننـد، اخـتالف نظرهـايي      شدنش جانبازي مي  براي پياده 

طور كـه پـس از مـدت زمـاني؛ ايـن          درست همان (دارند  

 -هــاي دينــي و غيردينــيهــا در همــه مكتــباخــتالف

و آيـد   پيش آمده و مـي -بخصوص از رسيدن زمان اجراء  

). دليل عمومي و كلي آن را در مقدمه اول توضيح داديـم   

و » كل حزب بمـا لـديهم فرحـون       «: و به قول قرآن هم    

راستي هم، اگر هركـدام از مبـارزان صـميمي دلـسوز راه         

 كردنـد شناختند، آن را دنبال نمي   خود را برتر و بهتر نمي     

راسـتي، ايـن    : شـويد كـه   و حتماً با مـن همـصدا مـي        .. .

ها، بـراي ستمكـشان گرسـنه و    يرها و برنامه  اختالف مس 

هـاي  لخت جهان و بـراي كـساني كـه در زيـر شـكنجه           

كننـد، چـه انـدازه زيانبـار        آشامان جان مي  گوناگون خون 

ها وجود نداشت؛ و همه نيروها و و اگر اين اختالف   ! است

ــرار      ــه ق ــسير و برنام ــك م ــميمانه، در ي ــهاي ص        تالش

 با مرگ دست به گريبان،    گرفت، اين همه ستمكشان   مي

مبـارزان  » هـدف مـشترك   «چه اندازه زودتر و بيشتر به       

و كـاش انـسانهاي     .. .!يافتنـد مـي » نجات«رسيدند و   مي

ها، محيط تفاهمي ايجـاد  متعهد و دلسوز، به خاطر بيچاره   

  .داشتندها را بر ميكردند و اختالفمي

پس به طور طبيعي، عالوه بـر قـسمت اول، قـسمت        

هـا مطـرح اسـت كـه      در برنامه كار اين جـزوه    دومي هم 

 -»تالش براي شناسايي اسالم راسـتين «عبارت است از    

  و بـديهي اسـت     -زي كه در مقدمه اول، وعده داديم      يچ

 گرچـه از تـالش اول، بـه جهـاتي،     -كه اين تـالش نيـز   

هـاي سـنتي و    تر است، اما باز، بـه خـاطر اخـتالف         آسان

ي ي و چـه در مرحلـه  مدرن گوناگون، چه در مرحله تئور  

عمل و چه در مورد مسائل عقيدتي و ايدئولوژيك و چـه        

اي، زحمت فراوان و دقت زياد الزم در مورد مسائل برنامه

  .رويم اميد به خداي بيچارگانو مي.. .دارد

تمـام تـاريخ   » هااختالف و فرق«و با توجه به اينكه      

دانيم كه تالش بـراي برطـرف    بشر را پر كرده است، مي     

كردن آن، به همـان انـدازه سـخت و دشـوار اسـت، كـه          

بهاء و اميدبخش براي نجات هاي گراننبودن آن اختالف 

كوشيم و راهمان را شـروع   و با اميد خدا مي    .. .ستمكشان

 ،اگر آثار اين تالش نتوانست شعاعي وسـيع      : كنيم كه مي

اي كوچـك  زماني و مكاني را فرا گيرد، الاقل در محدوده  

مـا ال  «: گويـد رساند؛ و مثل عربي درسـت مـي    اي ب فائده

تـوان بـه   چـه نمـي  آن: يعنـي » يدرك كله، ال يترك جله  

اش ترين اندازه و نوعش دست يافـت، نبايـد از همـه     مهم

  ١.دست كشيد

و اميدواريم توانائي داشته باشيم كه در برخورد با هـر    

 در ايـن ميـدان وسـيعي كـه در پـيش           -مسئله و طـرف   

ي اقدام را، با حسن نيـت و اخـالص    دقت و درست  -داريم

  .توأم سازم

        اصول و مراحل اساسي مبارزات اسالمياصول و مراحل اساسي مبارزات اسالمياصول و مراحل اساسي مبارزات اسالمياصول و مراحل اساسي مبارزات اسالمي

 اوالً در برابر :جا متوجه شديم كهدر اين مقدمه تا اين   

تمام انسانهاي مـسئولي كـه بـا هـدفي تقريبـاً مـشترك         

هائي كه نسبت بـه  نظر از اختالف   صرف -كنندمبارزه مي 

يمنـي وجـود دارد    يك قـدرت اهر -مسائل همديگر دارند  

كه اساس پيروزي كار، كوبيدن و از بين بردن آن قـدرت    

ها و موضع است؛ و آن قدرت را، با همه اشكال و صورت    

هاي گوناگوني كه در طول تـاريخ داشـته و دارد،        و روش 

ستمگران، «: توانيم در تعبيراتي كوتاه جمع كنيم مانند  مي

ــثمارگران ــمنان بــشريت «، »اس ــال اينهــ » دش ا، و امث

تـوانيم بـراي هـر گروهـي از ايـن           كـه بـاز مـي     همچنان

                                                   
به كـار بـرده   » كل«ما ال يدرك كله، ال يترك كله، كه هر دو   :  يا -1

 .شده است
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ستمگران و به اعتبار هر صورت يا روشي عنوان به كـار           

ثانياً مسلمانان به طور خاص، اضافه بر مشكل اول، . بريم

: با مشكلي ديگر نيز مواجه هستند كـه عبـارت اسـت از          

ها، ايدئولوژي انواع گوناگون و متعارض توجيه و تشخيص

ثالثاً ما به . هاي غيراسالمي ها و روش و تاكتيك    و برنامه 

طــور اخــص، عــالوه بــر دو مــشكل اول، بــا اختالفــات  

هاي اسالمي نيز ها و فرقه گروهيرنگارنگ قديمي و تازه  

 بـه اعتبـار   -كه براي هـر گروهـي  گو اين(مواجه هستيم   

  ).باشد همه اين مشكالت، مطرح مي-موضع خاص خود

مراحل «و » اصول هدف«كه  آنپس، براي ما، بعد از

خود را دقيقاً مـشخص كـرديم، اتخـاذ موضـعي            » برنامه

ها و مان به دست آيد، در برابر مكتبدرست كه از مكتب   

هـاي  هاي غيراسالمي و همچنين در برخورد با فرقه   گروه

اسالمي، از اصول اساسي كار است؛ و خداونـد مـا را دور          

هـا،  ها، هوا و هـوس  به خاطر حب و بغض    : كهكند از اين  

عالقه به مقبوليت و ترس از منفـور شـدن، تحـت تـأثير      

هاي مردم يا اين گروه و آن گـروه قـرار گـرفتن،      قضاوت

گيري قرار دادن   قدرت يا ضعف مخالفان را مبناي موضع      

به خاطر هر چه كه خالف اخـالص و آگـاهي    : و خالصه 

ني بـر  است، قدمي برداريم، يا قلمي به كار اندازيم،يا سخ     

زبان آوريم، كه هر انحرافي در اين رهگـذر، سـرپيچي از         

فرمان خالق و ترجيح مصالح شخـصي بـر مـصالح خلـق      

و خدا توفيق دهد كه تـالش مـا در جهـت هـدف          ! است

مشترك همه مبـارزان صـميمي كـه نجـات ستمكـشان          

است، پرثمـر باشـد و بتوانـد هرچـه بيـشتر ديـدگاههاي          

حدتي كامل و شـامل  مختلف جستجوگران را، به طرف و     

  .رهنمون گردد

و ناچاريم بار ديگر متذكر شويم كه اوالً، مطالب ايـن    

شـود؛ و ثانيـاً   ها، با حداكثر اختصار توضيح داده مـي  جزوه

آيد، فقط به منظور آمـاده شـدن      چه در اين مقدمه مي    آن

ذهن براي دريافت درست مسائلي است كه در آينـده بـا            

كـرد و بنـابراين، هـر قـسمت       آنها سرو كار پيدا خواهيم      

هاي مقدماتي كـه جلـسه اصـلي     عمده از بحث  

آنها در آينده است، باز بـه اختـصاري بيـشتر از      

ها، مرور خواهـد شـد و بـا ايـن      كار جزوه  روش

  :تذكر برگرديم به سرمطلب و آن را ادامه دهيم

        ::::»»»»هدف اسالميهدف اسالميهدف اسالميهدف اسالمي««««دو اصل بنيادي دو اصل بنيادي دو اصل بنيادي دو اصل بنيادي 

   راه مستضعفان-2 راه خدا           -1

هاي گذشته متوجه شديم كه همه      بحثدر  

دلسوزان متعهـد، تقريبـاً در يـك هـدف بـراي          

مبارزات خود، وحدت نظـر دارنـد و آن عبـارت      

خـواهيم دو  و اكنون كه مي  » نجات ستمكشان «: است از 

مان را به طور جداگانـه بيـان كنـيم؛         اصل هدف اسالمي  

نظر مبارزان كـه در خـود همـين    قبالً به مقداري اختالف   

  :نيز وجود دارد بايد اشاره كنيم» دف مشتركه«

، به اين   »نجات ستمكشان «اصالً تعيين عنوان واحد     

هاي مختلفي كه منظور بود كه، به خاطر رسيدن به گروه     

و بـه  » نظـر وحدت«اند، به حدودي از  صميمانه در مبارزه  

، خواستيم بـا  »تفاهم«اي براي امكان    خاطر يافتن وسيله  

ن تعبير، بـه عنـوان هـدف مـشترك     مقداري مسامحه، اي  

بـه  » هـدف «زيـرا،  . همه مبارزان جهان به كار برده شود   

قدري مهم است، كه اگر در تعيين حتي يـك كلمـه آن،          

يدن بـه  نظر حاصل شود، اين خـود در جهـت رسـ       وحدت

است و اال اگر دقت به كـار  ، كلي كار »هاي ديگر وحدت«

انديش ي چارههاها يا گروههائي را كه مكتببريم و هدف 

براي گرفتاريهـاي بـشر، خـود تعيـين كـرده و در قالـب              

اند، بخواهيم عيناً ذكر كنيم، از همان اول   عبارت گنجانده 

ي اتفـاق انـسانهاي   اي كه مايهكار، متأسفانه بايد از نكته 

و راسـتي، ايـن خـود    (بپوشـيم  مسؤول است، تقريباً چشم   

وانيم بيـابيم  تـ زيرا كمتر مي!) براي محرومان فاجعه است 

كه چند مكتب، روي هدف اساسي و كلي خود، بـر يـك         

) هـاي دينـي  مگر تنها مكتب (عبارت توافق داشته باشند     

اما ما به خاطر اقدامي در جهت نزديك كـردن دورهـا در    

انگيز عبارات گذشـتيم،  حول يك محور، از ظاهر اختالف     
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تا محتوايي را كه همه به طور نسبي بپذيرند، براي تمـام     

عبارات متعارض و متفاوت، دسـت و پـا كـرده باشـيم؛ و       

نجـات  «يعنـي  » آوريك كلمه وحدت«بدينوسيله بتوانيم   

اما هدف اساسي كـه     ! ، بر سر زبانها بيندازيم    »ستمكشان

دو «اسالم براي مبارزان مسؤول تعيين كرده، عبـارت از         

دو «جداگانه است كه گرچـه ظـاهراً بـه صـورت           » اصل

د؛ و از يكديگر هم جـدا هـستند؛ در   رسبه نظر مي » اصل

واقع روح مشترك هر دو، همان هدفي اسـت كـه از اول         

»  نجات بشريت سـتمكش جـا داديـم       «: آن را در عبارت   

به اميد اين كه ديگران نيز در اين عبارت بـا مـا متحـد         (

  ).شوند

اين دو اصل هدف مبارزات اسالمي، به ايـن عبـارت        

لون فـي سـبيل اهللا و   و ما لكم ال تقـات  «: بيان شده است  

چگونه جانبازي و پيكار خـونين      : يعني! ؟»...المستضعفين

بـه ضـعف   (و مستـضعفان    » راه خدا «كنيد، به خاطر    نمي

بينيم كه اصل اول جا ميدر اين! ؟) ستمكشان -كشيدگان

تعيـين  ): برنامه و مكتب الهي(» به خاطر راه خدا «هدف،  

صـل دوم،  شده؛ و بعد، به خاطر مستضعفان بـه صـورت ا    

كه، در اين عبارت، پيكـار بـه خـاطر        يعن اين . آمده است 

برنامه الهي، بر پيكار ستمشكان، جلو افتاده است راسـتي     

بينيم، چه در قرآن و چـه در  چرا؛ در حالي كه هميشه مي    

، هـدف  )خوردگي آنها با وجود دست  (ساير كتب پيغمبران    

تنهـا  ، )بعـد از آگـاه كـردن خلـق    (نهايي مبارزه پيغمبران  

رستگاري ستمكشان و رفـع انـواع سـتمها، بـا برقـراري              

مساوات به وسيله درهم شكستن سلطه ستمگران تعيين         

، نـه تنهـا در    »به خـاطر راه خـدا     «شده است؟ اين اصل     

آمده، در بسياري » به خاطر مستضعفان  «جا، جلوتر از    اين

از موارد، حتي تنها به عنوان هـدف مبـارزات ذكـر شـده         

  ن مطلب چيست؟دليل اي. است

خـواهيم مقـداري مـسأله را روشـن     با يك مثال، مـي  

  :كنيم

. انساني، به مرضي خطرناك پيچيده گرفتار شده است

نام . خواهيد او را نجات دهيدشما دلسوز او هستيد  و مي      

    دانيــد و مشخــصات ان را هــم درك مــرض را هــم مــي

 كـشد احـساس   كنيد و زجري را هم كـه مـريض مـي     مي

اما در مورد شناسائي اجـزاء و احـوال و روابـط       .. .كنيدمي

همچنـين در بـاره     . جسم انسان، معلوماتي كـافي نداريـد      

مسائل مربوط بـه شـناختن علمـي امـراض و خـواص و          

آيـا  . خصوصيات داروها هم، داراي اطالعات الزم نيستيد    

شما، به دليل اين كه دلسوز مريض هستيد و نـسبت بـه        

كنيد، درست است كه ليت ميدرمان او نيز احساس مسئو   

با آن نواقص كه گفتيم، خود دست بـه كـار شـويد و بـه        

مداواي مريض بپردازيـد؟ آيـا، در حـالي كـه، آن مـرض         

خطرناك و پيچيده، به يك سري معلومـات و اطالعـات        

گوناگون نياز دارد، كه شـما نداريـد دسـت زدن شـما بـه       

  .معالجه او، با منطق سازگار است؟
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دكتر براي اينكه حـداقلي بـودن ديـن را در         

 معقول ،ها بويژه در زمينه قانونگذاري كليه زمينه 

پارچه اي كـه هـم      ‹‹ :نشان دهد مثالي مي زند    

 هم نوجوان هم مـرد و  ،براي كودك لباس باشد   

 الجرم ستر عـورتي بـيش نمـي توانـد           ،زن بالغ 

 اگر مالك   .››معني حداقلي   باشد و همين است     

را اين مثال دكتر بگيريم حداقلي بودن دين را از 

آن نمي توان برداشت كرد بلكه هيچ بودن دين      

را  از آن نتيجه مي گيريم بايـد بگـوئيم چنـين          

 و نكته اينكه ،چيزي ناشدني است حتي در حد ستر عورت 

اگر دين بدين انـدازه اقلـي و كـم و كوتـاه باشـد فلـسفه                

ي اش چيست و اگر آدميان آنرا نداشـته باشـند چـه      وجود

 آيا آن رشته مشتركي كـه آدميـان را در   ؟پيش خواهد آمد 

همه اعصار و ادوار به هم پيوند مي دهد اين اندازه ضعيف    

 پس تالش كنند تا  علوم انساني استخراج كننـد و         ؟است

منـه و  تركي در مورد انسان ها در همـه از به داده هاي مش 

ند پاك بيهوده است و حتي قوانين عام حقـوق       امكنه برس 

 و چگونه است كه ما .بشر هم از عموميت خارج مي شوند   

اكنون هم از آراء افالطون و ارسطو و فارابي و ابن خلدون     

 آيـا خـداي عالميـان كـه نـازل        .استفاده فراوان مي بـريم    

 قرآن و شارع و واضح آن اسـت و آگـاه بـه ُكنـه         يكننده

 نتوانسته ، و دانا به درون و بيرون انسانهااشياء و مخلوقات

است در پيامي كه براي انسانها براي آخـرين دوره حيـات      

 همه مسائل انساني را صريح يا ضمني پاسخ ،بشر فرستاده

 ؟ مسائل مهـم انـساني را پاسـخ گويـد    ١ و يا حداقل ؟گويد

  ! ؟نخيزد پس آن چگونه شفائي است كه عالج از آن بر

ر سروش سخن را به جعل و تزويـر      دكت ،در بند هشتم  

 :و تحريف در اديان كـشانيده اسـت و نتيجـه گرفتـه كـه          

كتـاب و  (همه نشان مي دهد دين با جامعيش و كليتش    ‹‹

در اختيار ما نيست بلكه نقـص هـاي جـدي در آن      ) سنت

                                                   
 ب، خ .  خودتان تا خود آگاه حرف از حداقل زده ايد-1
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افتاده و اينك به صورت ناقص و ناخـالص بـه دسـت مـا        

  ›› .رسيده است

كتر به شـرح زيـر قلمـي    مواردي از اين حكم كلي را د 

   :كرده است

به اعتقاد مسلمانان كتاب هاي آسماني يهـود و      ‹‹ -1

  ›› .نصاري مورد دستبرد قرار گرفته است

آري مسلمانان به حق اين كتابها را تحريف شده مـي         

دانند و كتابهاي مفصلي كـه در ايـن بـاره نگـارش يافتـه          

كـه  كافي است و خودشان نيز اين كتاب ها را سخن خـدا   

كاتبان وحي در زمان پيامبرشان نوشته انـد نمـي داننـد و        

بسياري از محققين مذهبي و غير مذهبي اروپـايي تغيـر و     

تحريف و نقص را در ضمن حوادث زيادي كه بر آن كتاب 

ها و پيروانشان گذشته و ترجمه هـائي كـه از آنهـا شـده              

 تورات بارها دزديـده شـده و مـاجراي فـوت     .منكر نيستند 

ليه السالم و حوادث بعـد از آن را بـاز گـو كـرده        موسي ع 

است و مسيحيان در اثبات تاريخي شخص حضرت عيسي 

عليه السالم دچار اشكال هستند تا چه رسد به انجيلهـائي     

كه هرگز به زبان اصلي در دسترس نيستند و ترجمه هائي  

اند كه صدها سال بعد از عيسي عليـه الـسالم گـردآوري           

جمله نشانه هاي تغييـر و تحريـف در        آري في ال   .شده اند 

آنها زياد است ضمن آنكه قسمتهاي زيادي از آنهـا سـالم        

  .مانده اند

به اعتقاد عموم مسلمانان روايات اسالمي نيز از    ‹‹ -2

  ›› .آسيب مصون نمانده اند

انـد لكـن   آري روايات اسالمي از آسيب مصون نمانـده  

ان اصـلي  اگر از سر انصاف و تحقيق بنگريم مالك و ميز      

كه قرآن است در اسالم موجود است و معيار بسيار مهمي      

 و انگهـي  .است براي تشخيص درستي و نادرستي روايات     

سيره و تاريخ زندگي پيامبر بحدي روشن است كـه بـراي      

كساني كه با آن آشنا هـستند تـشخيص اقـوال و اعمـال          

 علم الحديث درايتـي و روايتـي     .منسوب به او آسان است    

بداعات مسلمين است و در هيچ مكتـب و مـذهب        كه از ا  

ديگري سابقه نداشته براي صحت انتساب اقوال و اعمال          

   .مروي از پيامبر مددكار مهمي است براي اهل تحقيق

در متن روايات اسالمي به صراحت موجود اسـت كـه         

  اقـــوال و اعمـــالي بـــه دروغ بـــه پيـــامبر نـــسبت داده  

ه محـدثين،   و نـ   در نتيجه نـه روايـات اسـالمي        .مي شود 

.  جويـاي حقيقـت را بـه گمراهـي نيفكنـده انـد        يخواننده

احاديث متواتر لفظي نادر و متواتر معنوي اندك و مشهور          

و صحيح هم كم هستند در نتيجـه اگـر محـدث محققـي        

  - كه آنها هم اغلب مفيـد ظـن هـستند     -احاديث صحيح   

گردآوري كند شايد حجمش به يك دهم احاديث موجـود           

ذهبي نباشد نمونـه آن كتـاب صـحيح الكـافي           در كتب م  

 و به فرمايش حضرت علي مـا      .تأليف آقاي بهبودي است   

به قدر مشتركي از احاديث مي تـوانيم اسـتناد كنـيم كـه              

   .همان سّنت جامعة غير مفرقه است

 دكتر براي اينكه نظريه خودش را بهتر بر كرسـي        -3

زان اسالم  متأسفانه بر مالك و مي،بنشاند در پرانتز مطالب

يعني قرآن هم خدشه وارد مي سازد و بـا تأمـل و ترديـد             

  .اظهار مي دارد

بگذريم از خود قرآن كه آن هـم بـه اعتقـاد بعـضي           ‹‹

 .››شيعيان و خصوصاً اخباريان وضعي مشابه داشته اسـت      

جاي بسي شگفتي و تعجب است كـه دكتـر سـروش بـه            

 ي اسـتناد مـي كنـد كـه    تگفتار پريـشان و نـارواي جمـاع       

غرضهاي ناروايشان آنان را بدين اظهارات كشانيده اسـت       

و در مجامع علمي ساليان سال است كه حرفـشان اعتبـار       

 و شگفتي آنگاه بيشتر مي شود كه دكتر سـروش از       .ندارد

دست خرافات و تحميالت و تكلفات به اسم ديـن شـكوه       

) اخباريان(ي تسر مي دهد در حالي كه اينجا به نظر جماع         

 كند كه خود مجمع خرافات و تناقضات هستند        استناد مي 

و اتفاقاً همانها مي باشند كه مدعي اكثري بـودن ديـن در     

خصوصيات و جزئي تـرين و متغيرتـرين اشـكال زنـدگي            

هستند و هنوز هم بستن تحـت الحنـك از راسـت را كـه          

تاكتيك موقت پيامبر بوده به حكـم ابـدي اسـالم تبـديل      
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رار بوده گفته شود حتماً توسـط  اما رواياتي كه ق 1.كرده اند 

شارع گفته شده و اين ادعا كه پيامبر چيزهـايي را نگفتـه          

 ادعايي است بي دليل كه تا كنون كسي   ، و رفته  2گذاشته  

 زيرا تعليم و تبيين كتاب از وظايف   .بدين قول نرفته است   

 تعليم و تبين غير از تالوت و قرائت .اصلي اش بوده است  

 لغـت و عربيـت هـم نيـست كـه          است و منظور تجويد و    

اعراب در اين باره مهارت كافي داشتند بلكـه مـراد از آن            

بيان معاني و تفصيل مجمـالت و كـشف ارتبـاط آيـات و       

 ،ظاهر كردن لطائف و اشارات در حدي كه دين كامل شود 

 و روايات صحيح اسالمي و سنت هاي پيـامبر        .بوده است 

ائي كه حضرت متكفل چنين امر مهمي بوده و هستند تا ج

علي به ابن عباس توصيه مي كنـد بـه سـنت بـا خـوارج           

 و اين سنت .احتجاج نمايد كه در اين مورد روشن تر است   

ها به ما هم رسيده است زيرا شارع بر آنها اهتمـام جـدي        

   .داشته و آن را از وصاياي هميشگي اش قرار داده است

انـي تـارك فــيكم الثقلـين كتــاب اهللا و سـنتي و يــا     (

من دو چيز گرانبها براي  شما بر جاي گذاشـته ام   ()رتيعت

و همـه مـذاهب   ) كتاب خدا و سنت خودم يا عترت خودم     

اسالمي با روايتهاي متعدد آن را آورده اند سؤال اين است     

 سنت يا رواياتي كه شارع امر به تمسك بدانها نمـوده      :كه

و به دههـا نـسل از مـسلمانان نرسـيده فايـده ورود آنهـا             

   ؟ چرا و چگونه امر به تمسك بدانها نموده؟چيست

پس هدايت ما با كتاب و سـنت كامـل اسـت و اقلـي        

نمي باشد خاصتاً با قرآن و بطور اخـص محكمـات قـرآن       

 يكه پـشتوانه  ) كه قسمت اعظم قرآن را شامل مي شود       (

يافتن صحيح هاي سنت هم هست و آنچه دكتر در رابطه    

 سوره مائده گفته اند 3 با اكمال دين و اتمام نعمت در آيه      

چيزي جز فرار از معناي روشن آن نيـست زيـرا در عـرف        

تمام عقال و لغويون وقتي گفته شد فالن نوشـته و كتـاب     
                                                   

دكتر سروش روا نيست كه شبه بـي  .  در اين ايراد با مؤلف موافق هستم      - 1

   خ –ب . را مطرح فرمايند) هاز ميان اعالم علماي شيع(طرفدار 

  خ – ب ؟ پس گفت و گو با معاذ كه نقل كرده ايد حاكي از چيست- 2

كامل است يعني هر چه مـورد نيـاز و لـزوم آن         

جماعتي كه مأمور مراجعه به آن متن هستند در    

   .او وجود دارد

ــداقل و      ــود ح ــيش خ ــروش از پ ــر س دكت

 وضع كرده است و بدين ترتيـب راه  حداكثري را 

برداشت درست از متن كالم اهللا را در حـد نيـاز       

   .هر دوران سد كرده اند

آن نيازهـايي كـه قـرار اسـت بوسـيله ديــن      

مرتفع شوند از قبيل هـدايت كمـالي و برقـراري     

قسط و عدالت و اتمـام مكـارم اخـالق و ابـالغ روشـن و        

 باطن و حاكميت آشكار و تبشير و تنذير و طهارت ظاهر و

براي كسي يا كساني كه طالب جدي .. .دستورات خدايي و  

و متعهد آن باشند بطور صد در صد رفع و حل مـي شـود         

چنانكه قبالً نيـز گفتـه شـد قواعـد و اصـول و ضـوابط و        

و در (موازين مقرره در دين در قسمت فقـه و قانونگـذاري    

سـت  كافي و وافي ا  ) بخش عقايد و اخالق به طريقه اولي      

و عقول مجتهدان و عالمان را آماده برداشـت  اسـتنتاج و        

استخراج براي امور غير مصرح در دين مي نمايـد و مـورد    

مشخص و مصرح در دين هم غالباً طوري است كه بـراي    

جامعه دينداران يعني جامعـه اي كـه ديـن در پـي اعمـار            

 و براي .آنست در هر زماني و مكاني مناسب و اصلح است

و مسائل جزئي تر و استثنائي و كـامالً فنـي و      موضوعات  

متغير عقل جمعـي دينـداران كمبودهـا را جبـران و خـالء        

قانوني را پر مي كند و به مـدد ضـوابطي كـه خداونـد در           

 دخالـت  ،نظام دين يا در نظام آفرينش در اختيارشان نهاده 

   .مي كنند و زندگيشان را سامان مي دهند

مل اسـت حتمـاً عقـل    وقتي گفته مي شود كه دين كا     

 تجربـه بـشري و عـرف در      ،بشري در تقدير قـرار گرفتـه      

تقدير قرار گرفته است آري دين به پاسخ كـساني جـواب            

مي دهد كه متقي و متفكر و اولوالباب باشند و گرنه همـه   

مي دانيم كه تمام مسائل ريز و درشت چه در عصر پيامبر    
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بارت در و چه در عصر حاضر به شيوه منطوق و بالفظ و ع   

   .دين قرار داده نشده است

اختالفات ديني و بـدنبال آن اختالفـات اجتمـاعي در           

اسالم نشانگر آن نيست كه از هـدايت كامـل و بـه قـول        

 هدايت اكثري محروم بوده اند برعكس تا آنجا كـه         ،دكتر

به اسالم مربوط مي شود ذووجـوه بـودن و پـر مطلبـي و        

هنهـاي محـدود و   گري و سرريز شـدن از ذ    فراخي و جلوه  

 سبب اختالف ديـدگاه هـا شـده       ،آرزوهاي زميني و زماني   

چنان سرگرم مـسائل و قواعـد فقهـي و        ›› فقيه‹‹ است و   

گري و سرريز شدن از قانونهاي پر مطلبي و فراخي و جلوه 

 سبب اختالف ،ذهنهاي محدود و آرزوهاي زميني و زماني     

ئل و  چنان سـرگرم مـسا    ›› فقيه ‹‹ .هايي شده است  ديدگاه

قواعد فقهي و قانونهاي پرجاذبه اسالم شـده كـه از ابعـاد         

بوده از ›› عارف و درونگرا‹‹  آنكه ،ديگر اسالم غافل مانده

نظر در وادي هاي نفس و مراحل تكامل آن و مبهـوت و        

و رحمت و عذاب به جوانـب   عوف از آيات خوف و رجا   شم

  همانطور كساني كه به زيبائيهـاي هنـري        ،ديگر نپرداخته 

 پيامبر يا سخنان پيامبر يا آيـات توحيـد و   يقرآن يا سيره 

 اسالم ي بعد از صدر اسالم و تجزيه.معاد مشغول بوده اند  

 از اين زوايه يك اختالف مناظري ايجاد     ،به علوم اسالمي  

 ضعف و نقص عقول بشري كه بر اثر عادت و       .شده است 

ه تا تقليد و تأثير از محيط تشديد مي شود با شور و مشاور    

حد ممكن و مقدور جبران مـي شـود چـون فرصـت ايـن          

اجتماعات و مشاوره ها بدليل شرايط اقليمي يا سياسي كم  

 اختالفات بروز كرده است و در نسلهاي بعـدي    ،بوده است 

 مهم تر از . رسمي و نهادينه گرديده است،اختالف و تفرقه 

 سياست ، در تفرق ها و اختالفات مذهبي و اجتماعي     ،همه

 در .را نبايد از نظـر دور داشـت    .. .ني جعل اهلها شيعا   فرعو

قرآن هر گاه سخن از اختالف و تفرق است به عامل بغي        

كه تجاوزگري و آزمندي و زياده طلبي اسـت اشـاره شـده     

است آنهـم نـه در فـضاي برخـورداري از هـدايت اقلـي و        

وري از عارض شدن نقص و ناخالصي در دين بلكه با بهره   

بعـد از  ) (19/آل عمران (م ل بعد ما جاء الع   آگاهي تمام من  

آل (من بعد ما جاء هم البينـات    ) اينكه دانش برايشان آمد   

). بعد از اينكه روشنگريها فرا راهشان آمـد       ( )105/عمران  

در اينجا ريشه يابي اختالفات نيازمند يكي تحليل طبقاتي      

و توجه به جنگ منافع مي باشـد كـه در جامعـه شناسـي           

 پس به زبان . از آن سخن به ميان آورده است  امروزي هم 

خواهند نمي ساده منحرفان و زورمنداني كه نخواسته اند و      

صادقانه زير بار مطالب و احكام دينـي برونـد از عـامالن             

  .مهم اختالفات هستند

باالخره اسـالم موجبـات اخـتالف را فـراهم نكـرده و        

  .نقص و عيب و كمي و كژي بدان راه ندارد

   ذات خود ندارد عيبياسالم به

  از مسلماني ماستي كه در اوست عيب

البته دكتر سروش نمي خواهد كه اين شين و ريـن را           

در افكار خود بپذيرد كه دين ناقص است بلكه مي خواهد          

ثابت كند دين كامل است اما به كمال اقلي همچنين دين    

 دين كامل است ولي معرفت .كامل است ولي جامع نيست  

  .يستديني كامل ن

و ليكن بايد گفت اگر انتظـارات مـا معقـول و واقعـي           

باشد دين جامع است و كمال آن نيز حداكثري است البته        

نه به اتكاء دين موروثي سـنتي تقليـدي بلكـه دينـي كـه       

نتيجه يك انتخاب و يك رستاخيز فرهنگي و اخالقي مي      

باشد و معرفت ديني هم اگر از روش صحيح حاصل شـده     

ست ولي درجه خطاپذيري آن ل و مطلق نيباشد گرچه كام

يابد و رو به كمال و در مـسير رشـد قـرار دارد          كاهش مي 

زيرا بهرحال از ديني  كه كامل و بي خطاسـت سرچـشمه      

گرفته است وعلم باري را فرا راه خـود داشـته اسـت و در         

يك كمله معرفت ديني بـشري اسـت امـا تحـت واليـت          

وش ما شنوا و چشم ما  آري هر چند عقل ما پويا و گ.الهي

باز باشد و نسبت به محيط و عصر خود معرفـت بيـشتري    

 دكتر .توانيم از دين الهي بهره ببريم    داشته باشيم بهتر مي   

 :گويدسروش باز مي
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گويا امروزه همه مفسران به اين اجماع رسيده باشند        «

كه ال رطب و ال يابس اال في كتاب مبين مربوط به علـم   

  .»باري است

كتر سروش با آيات فراوان ديگر مانند تبيانا لكل ولي د

روشنگر همه چيز است و مـا    (...  تفصيل كل شيء  .. .شيء

ما هيچ چيز را در () 38/ انعام (فرطنا في الكتاب من شيء  

 فان تنازعتم في شيء فردوه الي  )كتاب فروگذار نكرده ايم   

 هر گاه در امري اختالف نظر يافتيـد آن    (.. . اهللا و الرسول  

  و ماختلفتم  )59/ نساء  ( )را به خدا و پيامبر عرضه بداريد      

در هـر  () 10/ شـورا  .. (. فيه من شيء فحكمـه الـي اهللا و    

چـه   .)آنچه اختالف نظر پيدا كنيد حكمش با خداوند است 

ر سياق عمـوم  خواهد كرد كه در همه آنها شيء نكرده و د 

  .ت يعني هر چيزاس

 يك طرح مهندسـي   اگر دو نفر مهندس راجع به    :مثالً

اختالف داشتند البته دين راجـع بـه اصـل كـار مهندسـي           

 يك امر انساني است ،ساكت است ولي از آنجا كه اختالف

و دين به آن راضي نيست آنهـا را بـا سـفارش اخالقـي و       

دعوت به مشاوره و مراجعه به باالتر از خود از اين كار باز       

ان دارد البتـه  مي دارد وبا شناخت كاملي كه خداوند از انس    

مي تواند اختالف و نزاع هاي انسان ها بر سر مسائل فني   

وامور بديهي زندگي كه عقل و تجربه خود بـه حـل آنهـا           

قادرند نيست و اگر چنانچه نزاعي در بگيرد با اندك تالش 

 بلكه نزاعهاي دائمي و هميشگي و     .علمي حل خواهد شد   

 بيـشتر  ،)از طريق راه هاي مـسالمت آميـز      (غير قابل حل    

 .منـشأ نفـساني و خـود برتـر بينـي و بغـي و عنـاد دارنـد        

آنجاست كه ديو نفس و هوا جز در برابر فرمان خدا خاضع  

حكمه الـي اهللا درمـان چنـان    ) و(نمي شود فردوه الي اهللا      

درد خطرناكي هستند البته آنهم هنگـامي كـه نـام خـداو              

اده فرمان خدا در جامعه انساني قدسيت خود را از دست ند     

  .باشند

حال مي پرسيم آن كمال اقلي ها كـه در ديـن وجـود      

 ؟دكتر سروش نسبت به آنها اصرار دارنـد چيـست    و  دارند  

آن و سنت متفق و آيا همانها نيستند كه نص قر   

 مسلمين بر آنها   يي متواتره اجماع امت و سيره   

گواهي داده اند ودر وراي مذاهب و قيـل و قـال    

اينصورت مي تـوانيم بـه    و آيا در    ؟ها قرار دارند  

  ؟گزاره هاي زير معتقد شويم

بيـائيم بــه سرچـشمه هــا برگــرديم و در   ) 1

متون ديني تحقيق جدي نمائيم تا معلـوم شـود       

   چيــزي اساســاً قابــل بحــث و تحقيــق اســت و  

  .توانيم بر آن مهر ديني نقش نمائيممي

كمال اقلي ثبوتي در اين كه از سرچشمه ها بدست    ) 2

  .باشد مسبوق به فهم دين استآمده هر چه 

بين دين و معرفـت دينـي صـحيح اينقـدر فاصـله            ) 3

نيندازيم زيرا آنچه در عالم واقع كاربرد دارد و افعال دينـي     

بنظـر   (.بر مبناي آن صورت مي گيرد معرفت ديني اسـت   

 و كسي مستقيم به خدا دسترسي ندارد كـه         )دكتر سروش 

ي بگيرند و خـدا   اك– جل جالله –با هر عمل ديني از او     

  .ديگر جز از  طريق كتابش سخن نمي گويد

به هر حال بخشي از دين خارج از معرفت دينـي و        ) 4

 دكتر سـروش آنگـاه    .نزاعهاي تاريخي در دسترس ماست    

 اجتهاد در اخالق و ديگـر  :به مبحث اجتهاد مي پردازد كه  

معارف علمي وفكري جاري است و اجتهاد ماهيت چيـزي   

  .را عوض نمي كند

ــ   امالً صـحيح اســت و نتيجـه اي كــه      سـخن دكتـر ك

   :خواهد از اين بحث بگيرد اين استمي

لذا اجتهادات فقهـي و اخالقـي حـداقلي بـودن ايـن           «

ــدل   ــودن بـ ــداكثري بـ ــا حـ ــه بـ ــارف بـ   احكـــام و معـ

با اجتهـاد  »«يعني ديني هميشه اقلي مي ماند   « »نمي كند 

 و نتيجه اش همـان اسـت    »اين خصيصه زدوده نمي شود    

كه به بي اعتبار كردن بخـش هـاي زيـادي از ديـن مـي           

انجامد و دين را به اجتهاد بويژه اجتهاد آزاد يعني در چهار      

 و با كمك دين )عقل سليم(چوب عقل آزاد خداداد فطري   

الهي فوق مذهبي و به ظريط عدم پيش داوري در متون و 

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


 

 20 

 

 مي توان ،به اتكاء متون مسلم ديني و مشاوره اي عالمانه     

كليه مسائل مورد نياز در حد مقـدور زمـان بـه نـسبت        به  

 .درست رفتن راه و تالش صميمانه ورزيدن دسـت يافـت           

 مقيد به قيد قواعد خـاص  :به تعبير ديگر اجتهاد آزاد يعني   

اصولي و مذهب معين و روايات مقبول پيشينيان نبودن و       

بـه عبـارت    .از تقليد اجتهـادات گذشـتگان بيـرون آمـدن      

حيح و عقل صريح كليـد مـشكل گـشاي      كوتاهتر نقل ص  

  .مسلمانان در همه پيشامدها و در همه زمانهاست

بـه  «دكتر سروش در پايان اين موضوع از كساني كـه   

 بـه خـداي   »نام اجتهاد دست به تغيير ماهوي دين بزننـد      

 ولي خوانندگان آثار معظم له نيز كـه  .ديان پناه برده است   

 چند مقولـه از   ،الهدر بحثهاي ايشان و اكنون در همين مق       

مسلمات دين را خدشه دار مي بينند حق دارند بـه خـداي      

از جمله بسياري از صفات حق تعالي چون . ديان پناه ببرند

علم و لطف و خبير و بصير بودن و حاكم بودن به كلي در  

مقاله ايشان رنگ باخته اند زيرا ايـن صـفات در كتـاب و           

درجات مقاله و طبق مفهوم من(شريعت وي متجلي نيستند 

 اگر اين صفات در دين و شـريعت وي متجلـي   )در نظر ما 

باشند مؤمنان اين دين مجبور نمي شـدند تـا دسـت نيـاز         

در تـشريع  (بسوي ديگران يا عقل ناقص و هوسناك خود      

 دراز كنند و در مقالة دكتر حتي خداي متعال       )نه در تفريع  

 به ايفاي وعده اي كه خـود در كتـابش بـر حفـظ ديـن و          

 همچنـين در ايـن مقالـه بـا     .كتاب كرده قادر نبوده اسـت    

 حقانيـت ديـن مخـدوش    ،قبول نقص و ناخالصي در ديـن   

گرديده و بالتبع واجب بودن ايمـان بـه مبـاني ديـن هـم               

 وجـودي نبـوت   يفلـسفه در ايـن مقالـه      . منتفي مي شود  

متزلزل شده و راه براي جوالن فكر و عقل بشر از الهيات       

يعيات فـراهم مـي شـود و فلـسفه هـا و         تا انسانيات و طب   

 مبناي عمل و فعل اخالقي انسانها قرار      ،مكاتب  متناقض  

 كـه  »ديـان «دقت بفرمائيد حتي همين صـفت       . مي گيرد 

براي خدا بكار برده است در مقاله مخدوش شده است زيرا 

 قانونگـذاري  ،در ميان معاني متناظر ديگـر »ديان«ازمعاني  

 سـيدالقوم ـ    ش و پـادافر ـ   چيرگي و مضادش ـ پادا .است

در قرآن در  . قانونگذار و شارع از معاني دين وديان هستند       

 سـخن گفتـه كـه بـه معنـي      )دين الملك(سورة يوسف از    

  .قانون ملك مي باشد

در مقاله از خداي قانونگذار و مجازات دهنده البتـه در         

 ،كنار خداي ارحم الراحمين و غفور و رحـيم و سـهل گيـر       

  .ه قانونگذاريش هم از سر شفقت باشدخبري نيست گرچ

گفتار دكتر سـروش دربـاره وظـايف روشـنفكر دينـي             

 اميدوارم ايشان بتوانند به وظـايف  .مضبوط و محكم است   

خويش قيام كنند وانتظار از ايشان آنست كه ثبت العـرش      

ثم النقش اول بايد فكر تثبيت و اثبات بـود بعـد بايـد بـه        

  .رفتسراغ نقش و نگار و زينت بخشي 

روشنفكر نگران از سالمت انديشه ديني نخـست بايـد    

از دين به دفاع برخيزد آنهم نه در مقابل دشمنان مرحوم و 

مرجوم دين يعنـي ماركسيـستها و فاشيـستها و رژيمهـاي      

ضد اسالمي توتاليتر بلكه در مقابل دشمنان زنده و فعال و 

 نخست بايد انديشه دينـي را ثابـت   .پرسر و صداي كنوني   

د تعريف كرد وارد ايمان نسل جـوان نمـود سـپس بـه            كر

  .سراغ نيرومند كردن و چاالكيش رفت

دكتر سروش به يكي ديگر از نتايج حداقلي بودن دين     

  :مي پردازد

اگر حداقلي بودن دين را بپذيريم الجرم بايد تصديق     «

بار كم و زيـاد  .»كنيم كه بر دين بار زيادي نمي توان نهاد     

ت صاحب دين اسـت و بـستگي بـه       نهادن بر دين به دس    

اگر چنانكه ديـن طـوري تـدوين شـده          . طبيعت دين دارد  

باشد كه خود بار زيادي متحمل شود و نيازها را برطرف و      

دارد و باالتر از ان برمشكالت و گرفتاريها را از سر راه پيرو

آن مدعي رهبري و قيادت بشريت شود چه كسي را ياراي 

 باري بيش از آنچه خـود   : آري بايد گفت   ؟چون و چراست  

خواسته بر آن ننهيم و انتظـاري فراتـر از آنچـه معقـول و      

ال تسلو عـن اشـياء ان    (مشروع است از آن نداشته باشيم       

اي مؤمنــان از چيزهــايي  (110/مائــده ) تبــدلكم تــسؤكم
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پرس و جو نكنيد كه چون بـر شـما آشـكار شـود شـما را       

عريف بدعت يكي از مطالب مهمي كه در ت) اندوهگين كند

آمده است اين است كـه پـيش خـود چيـزي را بـه ديـن              

و ) ادخالُ الشيء فـي الـدين مـاليس مـن الـدين         (نيفزائيم  

ليكن طرف ديگر قضيه هم مهم است و آن اينكه از دين          

افتـوء منـون بـبعض الكتـاب و        (هم چيزي را كم نكنـيم       

آيا به بخشي از كتاب ايمـان      (85/بقره  ..) .تكفرون ببعض 

   )د و به بخشي ديگر ايمان نمي آوريدمي آوري

ديـن   ‹‹ :در باب حكومت هم دكتر سروش گفته است    

دين در ››  در باب حكومت هم اگر حرفي دارد اقلي است      

 حرفهاي زيادي دارد و بدون حكومت بخش ،باب حكومت 

 بـه انتفـاء   يسـالبه هائي مهم از ديـن غيـر قابـل اجـرا و      

جائي ›› اگر‹‹ يچوجه  در اين مقام به ه.موضوع خواهد شد

ندارد و حتماً دين در باب حكومت حرفهائي دارد حرفهاي        

ي علـوم انـساني   دين در اين بـاره و بطـور كلـي در بـاره           

ومسائل جامعه غالباً به صورت اصول و قواعـد و ضـوابط         

اسـت حـال دكتــر  سـروش بـه ايــن قواعـد و ضــوابط و      

سته بـه  ب بنهد›› حداقلّي ‹‹ دستورات جزئي و كلي عنوان     

   .بررسي و تحقيق است

دكتر سروش با سفارش هايي به دينداران مقاله را بـه         

   :پايان مي رساند

در عمل به آنچه محكم و قطعـي و اجمـاعي اسـت          ‹‹

روي آورند و علـم بـاقي را بـه خـدا بـسپارند و آنهـا را از          

متشابهات بشمارند و اگر اختالفي شديد بـر حكمـي مـي           

 آنجا حكمي نيست كه اگر خدا مي رود بدانند كه خدا را در

خواست قطعاً مي توانست بـسي بـيش از آنكـه اكنـون از        

دين به دست ما رسـيده اسـت بـه مـا برسـاند و مـا را از             

گـرداب مجعـوالت و ظنونـات و مختلفـات برهانـد علــي      

و ما كلفك الشيطان علمه مماليس في الكتـاب         ‹‹ :فرمود

هدي علمـه الـي   عليك فرضه و ال في سنه النبي و ائمه ال  

 خطبه . نهج البالغه  »اهللا فان ذلك منتهي حق اهللا عليك      

آنچه شيطان تو را به دانستن آن وا مي دارد كـه در           « 90

قرآن بر تـو فـرض نـشده و در سـنت پيـامبر و        

پيشوايان هدايت اثري از آن نيـست علـم آن را      

  ...به خدا واگذار كن

قـد  «پروردگار حكيم در قرآن فرموده اسـت     

انزلنـا  « 174/  نـساء    » برهان من ربكـم    جائكم

تـاتيهم  « 25/ حديـد  »عليك الكتاب وا لميـزان   

 و )بر ايشان حجت هويدا اسـت    (1/ بينه   »البينه

و اين ديـن اسـتوار   ( 5/بينه » ذلك دين القيمه «

نـور و  ( 15/ مائـده  »نور و كتـاب مبـين   « )است

ديني كه پـشتوانه اش برهـان و بيـان و      «) كتابي روشنگر 

و بينه و نور و كتاب مبين و شفاء و موعظه و بينات ميزان 

هدايت باشد و پيامبرش نيز فرموده است شما را بر دينـي       

ترك كردم كه شبش مانند روز اسـت و اگـر تمـسك بـه         

ثقلين نمائيد هرگز گمراه نخواهيد شد چرا بايدپيروانش در    

غوطه بخورنـد و چـاره   .. .گرداب معجوالت و محتمالت و  

دوزيم جامه اي كز  از اينجا شروع كرد و رقعه برايدكار را ب 

فراق چاك شده و اضافه مي كنيم كـه اگـر بـه محكـم و      

 ابهـام هـا و   ي و اجماعي روي آوريم بتدريج منطقه   قطعي

تاريكي ها و متشابهات هم كم خواهد شد زيـرا در قـرآن            

است كه اكثر آن محكم است و قـرآن نـور اسـت خـالف      

 را با چيزي ديگر روشن كنـيم   عقل است كه بخواهيم نور    

مگر شب پرگان دل بيمار كه در جستجوي تأويل و فتنـه      

   )ابتغاء الفتنه و ابتغاء تإويه( گري هستند

  گفت كتاب خدا حكمت و نورم

  گفتة حقم ز جهل و و هم بدورم

  مفتريست آنكه بگويد رمز و بطونم

  موجب گمراهي و خالف شئونم

  شمن من چون هماره منكر نور استد

  شمس عيان و ليك شب پره كوه است

در هر حال عبارت پاياني مقاله به گمـانم همچنانكـه            

اهل جمود را كه دكتر اكثري پنداران و زياده خواهانـشان           

مي انگارد مورد سرزنش و توبيخ قرار داده به ويـژه كـالم       
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درر بار علي به همان اندازه و يا بيشتر كساني را هدف نقد  

ه فربه كردن بي قاعده معارف ديني    خويش قرار داده كه ب    

آري هدف نيش دار ايـن عبـارات عـالوه بـر        . پرداخته اند 

كساني كه بيش از آنچه در كتـاب و سـنت و روش ائمـه          

كنند كساني را هم نشانه   دايت وجود دارد بر دين بار مي      ه

رفته است كه دكتر درمقام مدح و تمجيد آنان را به كشف    

 دربـاره كـالم   نند كساني كـه در معارف ديني مي ستايد ما  

ان و  علم الهي بـه هـستي يـا آسـم    يباري يا قدر يا نحوه 

  . جهت بسط داده اندريسمان عشق معارف ديني را بي

اين كشف و « : اخير مي گويد  يدكتر در دفاع از دسته    

 ولي علي فرموده كه ايـشان  »وضع ها از سر هوش نيست 

فرمائيـد كـه    دقـت ب .را شيطان به اين كارها واداشته است 

علي فرموده آنچه در كتاب وسنت پبامبر و روش پيشوايان 

هدايت نيامده علمش را به خدا واگذار كـن و نمـي گويـد         

خودتان به كشف و وضع بپردازيد پرواضـح اسـت كـه در          

يفه رهبـران را  اينجا تكليف پيروان را بيان مي كند نه وظ       

ضع مناسب شـأن رهبـران نيـست و    كه بگوئيم كشف و و 

 پيروان و هر يبر اين امر مجازند خير بلكه وظيفه    روان  پي

كسي را كه در ضمن دينداري به معـارف پـر زرق و بـرق      

ــان      ــرد بيـ ــورد كـ ــن برخـ ــصوص ديـ ــشري در خـ   بـ

  .مي نمايد

آري اگر پيشوايان ما چه در گذشته و چـه در حـال از         

راهنمائيهاي نصوص كتاب و سنت و مفـاهيم عـالي آنهـا       

 ياز اتكاء به قطعيـات ديـن در همـه   د و استفاده مي كردن  

زمينه ها عدول نمي كردند و به انـدرزهاي علـي و ديگـر       

پيشوايان نزديك به عهد پيامبر گـوش مـي دادنـد امـروز        

بسياري از دعواهاي كالمي و فقهي و عرفاني اتفاق نمـي       

افتاد كه دكتر سروش به دستاويز آنها بفرمايند چون ديـن      

 ندارد كه رفع اختالف بكند  در اين زمينه ها سخن روشني     

پس دين اقلي است خير قضيه بر عكس است دين كامـل   

است و هر چه مايه سعادت و راهنمايي حقيقي است بيـان   

ت و اهـواء كـه   عداست ولي اهل ب) بيان للناس(يرا كرده ز 

علي آنها را حلقه به گردن شيطان معرفي كرده اسـت بـه       

ين، رفـع  د. افته اندآن راهنمائي ها بسنده نكرده واز خود ب    

 اختالف شده از دين نيست و ياختالف كرده و آنچه مايه   

 :اين فرمايش دكتر سروش در پايان مقاله راست است كـه  

اگر اختالفي شديد بر حكمي مي رود بدانند كه خدا را در «

 آري چون خـدا را در آنجـا حكمـي    »آن جا حكمي نيست  

رنه خداوند نيست اساساً حكمي براي آن متصور نيست و گ

براي همه امـور ارزشـدار و دخيـل در سـعادت و شـقاوت            

  .انسان حكم دارد

 و الاقــل دكتــر هــم )الـيس اهللا بــا حكــم الحـاكمين  (

در هــر . پذيرفتـه اســت ديـن در موضــع داوري قـرار دارد   

صورت در اين گونه موارد بنا به توصيه علي كه دكتر هم       

 كرد نه آنكه به آنرا پسنديده بايد علم آن را به خدا واگذار      

اين بهانه كه دين اقلي است پيش خودمـان بـه كـشف و          

  . اين است ادب دينداري و ادب عبوديت.وضع بپردازيم

يا ايها الذين امنوا ال تقدموا بين يـدي اهللا و رسـوله و        

  )8/ حجرات (اتقوا اهللا 

اي كساني كه ايمان آورده ايد از خدا و رسول پيـشي       (

  )ته باشيدنگيريد و پرواي خدا داش

  

  

  

  پايان

  1377 تيرماه _ناصر خادم العلما 
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ميزگردي با حضور كاك ابراهيم مردوخي، كاك 

  )18/10/1387(جالل جاللي زاده و كاك حسن اميني 

  

  خدمت بـرادران ارجمنـد خيـر مقـدم عـرض       :راه ما 

كنم و از اينكه دعوت ما را اجابت كرديد تشكر كـرده     مي

م كه خداوند متعال اجر و پاداش زحمات شما را     و اميدوار 

  .عطا فرمايد

ي فرهنـگ   دينـداري و اشـاعه    محور ميزگرد امـروز،     
با توجـه بـه گـستردگي    . باشد ميديني و موانع سر را آن  

 از محضر شما، موضـوع بحـث را        ي بحث، با اجازه   دامنه

  .نماييمبه مناطق اهل سنت كردستان ايران، محدود مي

هاي افـراد پـا بـه سـن گذاشـته و       از گفته آنگونه كه   

داري در ميـان مـردم      آيـد؛ در گذشـته ديـن      قديمي برمي 

بيشتر بوده ولي اكنون گرايش مردم به دين كمتر شده و       

  .اي فاقد اعتقادات ديني هستندحتي عده

اكنون سئوال اين است كه آيا واقعاً امروزه دين داري      

نطور نبـوده و در  در ميان مردم تضعيف شده و يا اينكه اي   

  واقع نگرش به دين فرق كرده است؟

 بـه نـام خداونـد بـزرگ،         :كاك ابراهيم مردوخي  

عرض سالم و آرزوي موفقيت دارم براي حضار محترم و    

كنم كـه موجبـات   از گردانندگان نشريه راه ما، تشكر مي      

. اندتشكيل اين ميزگرد و نشست صميمي را فراهم نموده  

اند طر موضوعي كه انتخاب كردهو همچنين از آنها به خا    

  .كنمتشكر مي

 من ابتدا اين نكته را عرض كـنم كـه رسـالت ديـن         

ي شـئون و جوانـب زنـدگي        اسالم چنين است كه همـه     

اي است كه گيرد يعني برنامهمي انسان را در بر

ي اركــان مربــوط بــه زنــدگي انــسان در همــه

ي مـشكالت و  نمايـد و بـراي همـه   دخالت مي 

ــسانها، راههــگرفتــاري ــدگي ان ــار دارداي زن . ك

اي كه خداوند به نام دين بـراي       بنابراين برنامه 

ــك    ــه ي ــه مثاب ــرر كــرده اســت، ب ــسانها مق ان

دستورالعمل كلي تمام جوانب زندگي انـسان را       

ي ي قـرآن و سـيره     بـه فرمـوده   . گيـرد دربرمي

پيامبر بزرگوار اسالم ص، دينداري با توجه بـه        

، بـه صـورت فـردي و تنهـايي       مدني الطبع بودن انـسان    

و . شود چرا كه كاري اجتماعي و عمومي است  عملي نمي 

هـاي زنـدگي انـسانها بايـد     ي جنبـه قوانين ديني در همه 

و لذا الزم است تا جمعـي ايـن مهـم را اداره           . تنيده شود 

توان دينـداري كـرد و   كنند و تنها با يك يا چند نفر نمي      

 جمعي )ص(يامبر اكرم به همين دليل پ. دين را اجرا نمود 

 را با دعوت پنهاني در منـزل پـسر ارقـم دور خـود جمـع       

كرد و پس از سه سال كار پنهـاني دعـوت را آشـكار           مي

نمودند و تالش كرد تا جمعي منسجم و توانـا را تربيـت          

اسـالمي را  ي  ي جامعـه  هاي اوليه نمايد و بدينوسيله پايه   

رهـايش بـه   اف در يكي از گفتامحمد محمود صر. بنا نهد 

كند كه پيامبر خـدا  اين موضوع اشاره نموده و تصريح مي 

 چگونه اقدام به شخصيت سازي و تربيـت زنـان و            )ص(

مردان با ايمان و استوار كرده تـا بـر ايـن اسـاس بـراي               

  .ي آن اقدام نمايدپيشبرد اسالم و توسعه

همانگونه كه از بررسي آيات قرآن و زمان نزول آنها          

 پيامبر در مكه و حتي تا پس از هجرت به      آيد، ابتدا برمي

ــت عقيــدتي و تقويــت باورهــاي    مدينــه اقــدام بــه تربي

ــده، در    ــات عقي ــس از اصــالح و ثب ــرد و پ   مــسلمانان ك

ي منوره بـا نـزول آيـاتي از قـرآن بـا موضـوعات             مدينه

هاي حكـوت اسـالمي را بنـا      پايه.. .سياسي و اجتماعي و   

  .نهاد
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اين خصوص بود كـه  بخشي از سئوال مطرح شده در   

ي بين مردم و در منطقه: اي بر اين اعتقادند كه    گويا عده 

ما دينداري در گذشته بيشتر بوده اما اكنون رو به كاستي     

كـنم صـرف نظـر از قرنهـاي        اما مـن فكـر مـي      . رودمي

ي احـساسي  ي قبل، دينداري بيشتر جنبه گذشته، در سده  

يـشتر،  و عاطفي داشته است و با كمي دقـت و بررسـي ب        

 بيشتر مد نظـر قـرار   ،شويم كه مسائل اخالقي   متوجه مي 

شـدند چـون بـه    گرفته اما خيلي از مـسائل مطـرح نمـي       

البتـه  . شـدند ي عقالنيـت و فكـر، كمتـر وارد مـي     مرحله

ي خودمـان   بيـشتر منطقـه  ،ي بحث مورد نظر بنده   دامنه

است و ممكن است در ساير مناطق چنين نبوده باشـد و           

لذا به اين دليل مردم    .  ظهور كرده باشند   متفكران بزرگي 

 ي اخالقـي، انـسانهايي معمـولي و سـالم بـار        ما از جنبـه   

داري و بينـيم وقتـي كـه بحـث حكومـت        اما مي . اندآمده

ي خداوند در جامعه را مد نظر سلطه و حاكم بودن برنامه    

كنـيم ظالمـان و زورگويـان      دهـيم مـشاهده مـي     قرار مي 

هـا بـسيار   اند؛ برنامـه ردم ستم كردهاند و بر م   زيادي آمده 

درهم ريخته بـوده و كمتـر، بحثـي از مـسائل سياسـي و        

اجتماعي و عمومي مطرح گرديده است و اين باعث شده      

كه در پايان قرن قبل، و زمانيكه ملتها و كشورهاي ديگر  

اند، اين عواطـف و    به سمت و سوي خاصي حركت كرده      

ه و ديگر جوانان و رنگ شداحساسات هم در ميان ما  كم  

ضـمن اينكـه دنيـا،    . كنـد قشر تحصيل كرده را قانع نمي     

ي كوچكي شده ديگر دنياي گذشته نيست و مانند دهكده

هـا و شـبهات زيـادي      و جوامع با مـشكالت و گرفتـاري       

توانـد  اي كه گفتـيم نمـي  اند، لذا دين به شيوه   مواجه شده 

ن پـس بـا ايـ   . پاسخگوي مشكالت و موانع سر راه باشد      

-اوصاف مشكل اين نيست كه مردم از دين كناره گرفته       

بـا  . اند بلكه موضوع، تغيير راه و روش زندگي مردم است 

به نظـر  . اي ديگر استاين اوصاف نياز به روش و برنامه   

بايست دينداري برگردد بـه آن روشـي   ي من مي و عقيده 

   كه قرآن تعيـين نمـوده و سـنت پيـامبر برايمـان تبيـين          

ريزي كار كننـد و      به طوريكه مسلمانان با برنامه     .كندمي

ها جوابي براي مسائل پـيش روي مـردم   ي زمينهدر همه 

چون آنگونه كه از پيش گفتيم دين در تمام . داشته باشند 

ها مطلب براي گفتن دارد و اين مهم با دو يـا سـه        زمينه

رسد بلكه نياز به كارشناس و متخصص نفر، به انجام نمي

و سـازمانها و موسـسات   . هـا دارد ي زمينـه مهخوب در ه  

تشكيل شده در اين زمينه، بايد به تعداد كافي انـسانهاي        

خوب و پاك و صاحب نظـر در اختيـار داشـته باشـند تـا       

و البته تشكيالت نبايد براي . بتوانند كار را به پيش ببرند    

بلكـه بايـد   . تـشكيل شـود  ) با مفهوم امروزه (حزب گرايي 

 باشد براي رسيدن به آسـايش مـردم و      ايسبب و وسيله  

و هدف دين هم در واقـع،      . ي خدا به آنان   رساندن برنامه 

و قطعاً خداوند . ي آسايش، و عدالت در جهان استتوسعه

متعال به فعاالن در اين عرصـه، اجـر و پـاداش فراوانـي         

  .خواهد داد

كـنم از  من هم تشكر مـي : زادهكاك جالل جاللي 

اند اين فرصت را براي ما فراهم كرده  راه ما، كه     ينشريه

اميدواريم اين . كه بتوانيم در خدمت اين بزرگواران باشيم    

 دين  مباحث نتايج خوبي در زمينه روشن نمودن وضعيت       

بردهــاي آن در كردســتان داري و امكانــات و راهو ديــن

البتـه كـاك ابـراهيم مردوخـي توضـيحات        . داشته باشـد  

دند، بنده نيز به عنوان كسي رسايي در اين زمينه ابراز نمو

باشـد،  داري مـي منـد بـه ديـن و ديـن       كه معتقد و عالقه   

اي جامع و مفـصل بـراي    تواند برنامه معتقدم كه دين مي   

كنم زندگي انسان در عصر حاضر داشته باشد، اما فكر مي 

با توجه به وضعيتي كه منطقـه كردسـتان دارد، وضـعيت     

  .دين، تقريباً استثنايي است

در تعريف دين، بنـده بـر ايـن بـاورم كـه مـردم          اوالً  

كردستان ظاهراً مردمي ديندار هستند، وقتـي انـسان بـه          

نگـرد و رسـوم، عـرف و    هـاي مختلـف مـردم مـي      حالت

كند، تأثير دين را   هاي اجتماعي آنها را مشاهده مي     عادت
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اما اين كه ديـن در  . بينددر تمام احوال و عادات آنها مي      

 شخصيت انسان چقدر تأثير دارد؟   عمق زندگي و وجود و    

به نظرمن به زمان گذشته و عملكردي كه عالمان قـديم    

حال كه مـا بـر ايـن    . گردداند، باز ميدر اين زمينه داشته  

باوريم كه دين برنامه كاملي بـراي بـشريت دارد سـئوال       

اي مـوثر  اين است كه چرا نتوانسته در كردستان به گونه      

ر ناشـي از تـأثيري اسـت كـه     اين امـ  ! نمود داشته باشد؟  

چـون كردسـتان   . انـد  بر كردسـتان داشـته   اطرافمناطق  

هميشه حالت مخصوصي به خود داشته و از باب مـسائل    

سياسي و مسائل اجتماعي استقالل نداشته و لذا هميـشه     

  .متأثر از اوضاع پيرامون خود بوده است

در حال حاضر در مناطق كردنشين دو نگاه بـه ديـن        

در . باشـد  نگاه سنتي و ديگر نگاه مـدرن مـي         داريم؛ اول 

نگاه سنتي، معموالً دين هميشه به عنوان ابزاري بوده كه 

در ميان علما و مشايخ و متوليان دين، براي حفظ ظـاهر      

. و مكنت و قدرت خودشان مورد استفاده واقع شده اسـت   

ي مـردم نيـز ديـن، انـسان را از مـشكالت      در نگاه عامه 

هاي پـيش آمـده پيرامـون آن،     حرانزندگي و مسائل و ب    

اي براي رسيدن به آخـرت و      نجات داده و معموالً وسيله    

رسيدن به بهشت بوده است البته با تمام جوانب مختلف          

اعم از زهد، عرفان و قناعت يا توجيه مسائل قضا و قـدر      

  .و ساير موارد

توان وضعيت دين را به دو قـسمت   بنابراين امروز مي  

تي مربوط به قبل از انقالب و قـسمتي      قسم: تقسيم نمود 

ما در قبل از انقالب شاهد آن بـوديم كـه        . بعد از انقالب  

آداب ديني در جامعه محترم شمرده شده و كساني كه به      

اند، مورد عالقه و اعتماد مـردم نيـز    اسم دين مطرح بوده   

و مردم در بـسياري از مـوارد بـه ايـشان اعتمـاد       . اندبوده

ر مسائل روحي و رواني نيز آنهـا را بـه     اند و حتي د   نموده

انـد و احترامـي   عنوان پزشك و شـفادهنده خـود دانـسته      

بنده معتقدم كه . اندظاهري و باطني در ميان مردم داشته  

     ي انتظـارات مـردم از ديـن بــاز    ايـن موضـوع بـه دامنـه    

قبل از انقالب در ايران، مردم انتظـار        . گرددمي

د، بلكه انتظار حداقلي انحداكثري از دين نداشته  

مثالً براي اين كه بگويند فالني . از دين داشتند 

اهل دين است، اوصافي از قبيـل اينكـه دزدي           

كند، خيانت در امانت نخواهـد كـرد و ايـن     نمي

ي ما كه دو سه نوع گناه مشخص كه در جامعه  

شود، براي متدين بودن وجود دارد، مرتكب نمي 

اموس كسي چشم جمله به ن  من. كردكفايت مي 

نداشته، مشروب نخورده و صرفاً با رعايت ايـن     

موارد مورد اعتماد مـردم بـوده اسـت، حـال اگـر چنـين              

هاي ديني به نسبت سطح آگاهي شخص متديني از آموزه

خويش استفاده و قواعد آنرا رعايت نموده باشـد، معمـوالً      

  .توانسته در ميان مردم پايگاه و جايگاه خاصي پيدا نمايد

 آن مقطع زماني، شرايطي كه حكومتي به نام دين     در

ي سياسي براي مـردم و     استقرار يابد و دين بتواند برنامه     

هـاي اقتـصادي و     ي جامعه داشته باشـد، يـا برنامـه        اداره

 بتواند مردم را متحول كند، وجود تافرهنگي داشته باشد،   

اي كه بـه عنـوان فـروع        حتي مسائل ساده  . نداشته است 

جهـاد و مـسائلي كـه    : دم گفتـه شـده، ماننـد   دين به مـر  

مقــداري همــراه بــا مــشكالت بــوده، در زنــدگي مــردم  

قبل از انقالب كـساني كـه انتظـارات         . فراموش شده بود  

اگـر از   . انـد انـد بـسيار كـم بـوده       حداكثري از دين داشته   

ــف ــالح  طي ــد، اص ــي مانن ــاي مختلف ــي و  ه ــان دين      گراي

نفكران ديني صحبت به   هايي به نام بنيادگرا و روش     طيف

انـد و  ميان آوريم، متأسفانه در منطقه كردستان كم بـوده      

لذا تأثير چنداني بر تفكر حاكم بر جامعه و ايجاد تغييـر و    

  .   اندتحول نداشته

اما زماني كه انقالب، به نام دين، در ايران محقق شد   

ي كردستان نيز فضا براي بيان   و انجام گرفت، در منطقه    

تر شد و بـراي    ا و مطالبات ديني مقداري شفاف     هخواسته

اي ديگـر اقـداماتي    عرضه كردن دين در لبـاس و شـيوه        

همان طور كه قبالً هم اشاره شد ديـن در   . صورت گرفت 
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مناطق كردستانات با نگـاهي سـنتي وجـود دارد، و اكثـر       

مردم مناطق كردنشين مسلمانند و از بيان مسلماني خود      

شـان از  ي شـناخت آنـان، آشـنايي   ابايي ندارند، اما نحـوه   

دين، و انتظاراتي كه از دين و دين از آنها دارد، متأسـفانه    

و به آن صورتي كه اهـداف     . كم و يا اصالً ناآشنا هستند     

دين در بطن قرآن و سنت و مقاصد شريعت وجود دارد و     

اي كه در دين به آن اشـاره  نسبت به آن مصالح پنجگانه    

انـد و  باشند، ناآگـاه اعد دين ميگرديده و جزو اصول و قو   

اين باعث شده، كساني كه نگاهي جديد به دين داشته و          

انتظارات حداكثري از دين دارند، وظيفه و مسئوليتشان در 

تر شود و به همين دليل در قبال اين مسئله بسيار سنگين

هاي فراوانـي  اين خصوص نيز دچار مشكالت و گرفتاري   

خوشـحالم از ايـن كـه در    و به هـر صـورت بنـده         . شوند

اي از كردستان، در حال حاضر نگاه پيـشرفته و مترقيانـه       

ديـن وجـود دارد و بــدين گونـه توانــسته ميـان طبقــات     

  .مختلف مردم جايگاهي داشته باشد

بنده هم همچون برادران ديگر   : كاك حسن اميني  

كنم كـه بـراي    ي راه ما تشكر مي    كنندگان نشريه از اداره 

 ناحق و اين كه كاري در حد توانشان      روشن شدنِ حق و   

كنند و از طريق دين به ملت كرد      انجام دهند، تالش مي   

از خداوند متعال توفيق آنها را براي خدمت . خدمتي بكنند

با اخالص به ملـت، بـا قـدرت بيـشتر و كيفيـت بـاالتر             

  . نمايممسئلت مي

بخش اول سئوال مبني بر اين كه دين در گذشته در        

تر بوده و در كردسـتان مـا و در مقيـاس     ويميان مردم ق  

تر در ايران بيشتر از حال، به آن توجه شده، و ايـن         وسيع

كه آيا اين موضوع به نظر ما هم چنين است يـا خيـر؟ و     

كـنم  اين كه اگر چنين است به چه دليل بوده؟ فكـر مـي    

برادران كاك ابراهيم و كاك جالل آن چه كه الزم بوده          

كاك ابراهيم تعريف بجـا و     . ردنددر اين خصوص بيان ك    

رسايي از اين كه دين چيـست، ارائـه نمودنـد، بلـه ديـن           

دين در باور مـا مـسلمانان،   . همان است كه ايشان گفتند    

صاحب اين ديـن   . يعني تمامي بايدها و نبايدهاي انساني     

 بـراي مـا   يعني خداوند، همان گونه كه دين را با برنامـه،   

ابر اين برنامه چه كار بكنيم و فرستاده مبني بر اين كه بر  

و هـم  . چه نكنيم؟ و بايـدها و نبايـدها را رعايـت كنـيم           

ايشان نيز به ما عقل عطا فرموده كه با عقل چيزهايي را      

بارهـا بيـان   . كنيم، مثل وسايل صنعتي و غيره درست مي 

ي ساخت آنها در ديـن  شود كه وسائل صنعتي و شيوه  مي

 ديـن قـانون اساسـي       در جواب بگـويم كـه     . نيامده است 

ماست و در قانون اساسي هيچ كشوري هم وجـود نـدارد       

كه چگونه كامپيوتر درست كننـد؟ يـا چگونـه اختـراع و            

چـه  (ي بايدها و نبايـدها  اكتشاف كنند؟ دين يعني برنامه   

  ).كنيم و چه كاري انجام ندهيم

و ما باورمان بر اين است كه در دين اسالم تمام بايد     

ترين شيوه وجـود دارد و حاضـريم از ايـن    و نبايدها به به  

موضع دفاع كنيم، و اگر در مورد چيزهايي كه دين از آنها 

كند، خللي وارد باشد و قابل دفـاع نباشـد، بايـد        بحث مي 

اين را بپذيريم و حتي قبول كنيم كه اسالم ضعف دارد و     

امـا ديـن اصـلي     . ناقص است، البته اگر قابل دفاع نباشد      

ي ر ابتدا براي بشريت آمده با آن حوزهشامل آن چه كه د

وسيع و گستردگي كه در قرآن و سنت آمده با آن چه به       

  .     نام دين استفاده شده دو مطلب جداگانه است

ام كه دين اسـالم در شـرايط فعلـي و    بنده بارها گفته  

ي جوشاني است  قرن، به مانند چشمه   14پس از گذشت    

بهاي ناسالم و آلودگيهاي كه درمسير عبور خود، با انواع آ    

و لذا آنچه كـه    . ديگر به ميزان زيادي آميخته شده است      

امروز و در طـي ايـن قـرون متمـادي بـه مـا رسـيده، از            

. ي اصلي يعني قرآن و سنت فاصله گرفته استسرچشمه

امـا  . اصل دين همـان آب پـاك وزالل سرچـشمه اسـت     

ما بـه  ي متاسفانه بسياري از نظرات و برداشتها در جامعه  

دليل عدم توجه كافي به دو منبـع زالل و حيـات بخـش     

. كتاب و سنت، وارد دين شده و آنـرا آلـوده كـرده اسـت          
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اند، و بنـده همـه را زيـر    ها صحيح بوده البته خيلي نظريه  

  . برمسئوال نمي

. دين همه چيز دارد: آن چه كه كاك ابراهيم فرمودند   

توانند، دفاع مياين باور ماست و آنهايي كه ادعايي دارند       

و اگر اين مطلب را باور ندارند، و به لحاظ فكـري،        . كنند

عقيده و باور و نظـر و طـرز تفكـر و مـسائل اخالقـي و               

گويـد،  اعمال و احكام نيز هر كس در هر موردي كه مـي  

بهتر از دين اسالم است، حاضريم بنشينيم و با وي بحث   

  .كنيم

يا در گذشته ي خوب، آ حال با اين اوصاف اين برنامه     

تر بـوده يـا اكنـون؟ ايـن توضـيحاتي كـه ديـن در               قوي

اند با آن چه كـه اكنـون   گذشته، مردم از آن انتظار داشته  

وجود دارد يكي نيست، آن گونه كه برادران اشاره كردند،      

اما بايد بپذيريم كه دين، اكنون در منطقـه       . صحيح است 

-مورد ميتأثير شده و من علت را در چند ما ناتوان و كم  

اول اينكه  مقاومتي كه اكنون در مقابل دين اسالم    : بينم

ي اسـتدالل اسـت، در   وجود دارد و غالباً  همراه بـا ارائـه     

گذشته و قبل از اين كه در كشور ما نظامي به نام اسالم      

اي كـه اكنـون در   حاكم شود، مكاتب و جريانات به شيوه   

اد تـوجهي بـه     مردم هم زي  . اند، نبود مقابل اسالم ايستاده  

وما تََفرَّقَ الَّذينَ أُوُتوا اْلكَتاب إِلَّا من بعد       اين امر نداشتند    

من به ياد ندارم كه در ايران بينـه بـوده     ما جاءتْهم اْلبيَنةُ  

بلكه ادعاي بينه بود، و آن ادعايي كه انقالب ايران . باشد

 مطرح شد،  ي ادعايي ي ادعايي بود و وقتي بينه     كرد بينه 

و چون عملكرد متدينين بـا  . آن وقت تفرقه به وجود آمد   

اي چون آن را  ي زيادي داشت، لذا دسته    سخنشان فاصله 

ي ديگـر بـه   قبول نداشتند در مقابلش ايـستادند و دسـته    

ي با دين، با ايـن شـدت  در    مقابله. دفاع از آن برخاستند   

   از ايـن طـرف هـم فكـر     . قبل از انقـالب وجـود نداشـت    

اما افـسوس آنـان     . كردند بايد محكم از آن دفاع كرد      مي

كردند و بايـد جـواب ايـن ايـرادات را     كه از دين دفاع مي 

توانستند دفاع كنند و آنهايي هـم  دادند، آنها اكثراً نمي   مي

ها و تنـگ   ، به دليل خودخواهي    توانستندكه مي 

ي دفـاع مناسـب داده     ها بـه آنهـا اجـازه      نظري

  .شدنمي

ل از انقالب ايران، ماموستايان باسـواد   ما قب 

زيادي در مساجد داشتيم و مردان توانا و عـالم        

ــد    ــن و توحي ــاع از دي ــتيم، كــه دف ــسيار داش      ب

كردند، البته بسياري از آنها، دوست داشـتند        مي

در نهايت با سياسـت مواجـه نـشوند و مقابلـه             

اما متاسفانه در حال حاضر اكثر علما، نه  . نكنند

توانند بحث كنند، و نه تنها در خصوص سياست نمي تنها  

كنند، بلكه خودشـان مـانعي در دفـاع از     از دين دفاع نمي   

  .انددين شده

در شرايط فعلي كه در كردستان حتـي بحـث روشـن        

اند، و از آن طرف عقيدتي و دفاع از عقيده را ممنوع كرده    

گروههاي ضد ديني، با آزادي كامل و بدون هيچ مـانعي         

 در نتيجـه دينـداران تـضعيف    . برنـد خود را پيش مـي كار  

و اين دليلي است اساسي براي دوري مـردم از     . گردندمي

عـالم و ماموسـتايي كـه در    . دين و جاي بسي توجه دارد    

كردستان ما بتواند آن گونه كه شايـسته اسـت از ديـن و     

توحيد و قيامت به خوبي بلد بوده و به خوبي از آن دفـاع     

در ميان ساير اقـشار نيـز بـه    .  كم شده است   نمايد، بسيار 

همين گونه است در حقيقت اسـاتيد دانـشگاه و معلمـين        

انـد  اند و از دين دفاع كـرده  مدارس هم اگر صحبت كرده    

اگـر احـزاب و     . انـد اكثراً با مشكالت زيادي مواجه شـده      

جريانات ديني هم اين كار را برعهده گرفته باشند با انواع 

اي آنها توطئـه چينـي شـده و سـعي        روشهاي مختلف بر  

بله، واقعيت ايـن اسـت   . كنند فعاليتشان بي ثمر گردد    مي

  .كه دين در گذشته اينقدر محدود نبود

 دليل ديگر اين كه در گذشته، اسالمي كه بـه مـردم    

شد با ذكر و يادآوري اسوه و الگوهـايي ماننـد        معرفي مي 

 كـرد،  چنـين ) رض(خلفاي راشدين بود، مثالً اين كه عمر   

چنان كرد و فالن مرد بزرگ اين گونه عمل       ) رض(علي  
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-آن موقـع مـي  . ي زنده وجود نداردكرد، اما اكنون نمونه  

 چنين كردند كه حاكم وقـت  ،گفتند عمر و علي براي آن    

هـا اكنـون    جانـشينان آن :پرسند كهميمردم بودند، حال   

 اكنـون چـه   كنند؟ني هستند و چگونه زندگي ميچه كسا 

ا و چه احزاب و چه افرادي كه به تشكيالت و          هحكومت

ي انـد، الگـو و اسـوه   هاي موجود در جامعـه وابـسته      گروه

طور كـه كـاك احمـد    و همان . مناسبي براي دين نيستند   

اند، ملت كـرد در معـرض سـه سـتم      زاده بيان كرده  مفتي

ـ : بزرگ قرار گرفته است   ي، سـتم مـذهبي،   ستم مّل

م مخـتص ماسـت، و      كه مورد اول و دو     ،ستم طبقاتي 

  . مورد سوم به طور عام و فراگير مطرح است

شـان را  خواهند كـه وضـعيت فعلـي   مردم ديني را مي  

هاي غير دينـي، بـراي   تغيير دهد و بيشتر از افراد و گروه    

ولـي  . دفاع از حقوق قومي و مذهبي مفيد و مـؤثر باشـد           

ــزاب و     ــست و اح ــين ني ــر چن ــال حاض ــفانه در ح     متأس

ي احـزاب  ني، كه فعالً فعال هستند به اندازه    هاي دي گروه

غيرديني براي دفاع از حقوق صدراالشـاره مفيـد و مـؤثر       

 فعاليت موثري را  چناننگرند  اند و مردم هر چه مي     نبوده

در دفاع از حقوق ملي و مذهبي خود از تشكلهاي ديني و   

بينند و به قول  ضرب المثـل     احزاب و مدعيان دين نمي    

گـويم كـه   براي اين به فالني عمـو مـي      «مشهور ُكردي   

و . »برايم گنجشك بگيرد و اگر نتواند ديگر عمو نيـست      

رو دين خواهند بود كـه بتوانـد   در واقع مردم زماني دنباله    

وگرنـه چـه   ). احقاق حق كند(براي آنها گنجشك بگيرد،   

 تقصير و كوتـاهي اي براي آنها خواهد داشت و اين       فايده

 يكي از عوامل مهم در - ستيمكه خود ما مقصر ه    -هم  

  .داري استزمينه عدم گرايش مردم به دين

از طرف ديگر در حالي كه ما قبل از انقالب به مردم        

گفتيم، به دين بگرويد تا براي شما حاكميـت عمـر و         مي

خـورد  علي كسي بود كه وقتي ضربه مي     . علي را بياوريم  

 كنـد كـه بـا ضـارب بـدرفتاري       به اطرافيانش توصيه مي   

نداشته باشيد، اگر زنده بمانم و بهبود يابم خودم تـصميم       

گيرم كه چگونه با او رفتار كنم و در حال حاضر به او      مي

ــردم . بدهيــد و او را آزار ندهيــد...  غــذا و     امــا اكنــون م

كنند با هايي كه به نام اسالمي عمل ميبينند حكومتمي

نيـا آن  آن هم در زماني كـه د   . كنندچه كيفيتي عمل مي   

 و ؛اي جهـاني اسـت  گونه كه كاك ابراهيم گفتند، دهكده   

تر از  از اطراف دنيا راحت پيدا كردندر حال حاضر اطالع   

اطالع از منزل همسايه است و بـه همـين ترتيـب اكثـر           

هاي وقت كشورهاي اسالمي در    مردم از كيفيت حكومت   

  .خبر دارند...  عربستان و عراق و

العملـي   باعث چنين عكس   و اينها عواملي هستند كه    

انـد، ديـن فعلـي، انتظـارات اقليـت و      از ناحيه مردم شـده  

و لذا واقعيت ايـن اسـت كـه      .كنداكثريت را برآورده نمي   

  پـس .باشـد ي ما زير سـئوال مـي  دين، اكنون  در منطقه  

 ي ما هستند و به نـام ديـن فعاليـت   آنهايي كه در منطقه  

يد از حقـوق مـردم   كنند و يا تشكل و حركتي دارند با    مي

دفاع كنند و به خاطر حقوق مـردم، مـشكالت را تحمـل      

كرده و حتي به مانند ساير گروهها براي دفـاع از اهـداف     

اكنون دو سه نفر از ماموسـتايانمان در        . خود زندان بروند  

اي عجيب و غريـب  برند، انگار كه واقعه   زندان به سر مي   

در . ده اسـت رخ داده است و يا اين كه كارمندي اخراج ش   

وقتي كـه شـما از حـق دفـاع     . حالي كه اين طبيعي است  

  .كنيد بايد انتظار چنين وضعيتي را هم داشته باشيدمي

لطفـاً گرفتاريهـا و موانـع دينـداري در عـصر      : راه ما 

  .كنوني را در منطقه بررسي نماييد

چنان كه گفتيم دين براي : كاك ابراهيم مردوخي 

جانبه است، كه متأسـفانه در     اي همه   انسان داراي برنامه  

بسياري از موارد بيان نشده و يا كمتر شـرح داده شـده و        

كنند، دين عبارت است از نماز و بسياري از مردم فكر مي  

اي بـه  روزه و عباداتي بدني كه تعريف شده و دين عالقه    

سياست و زندگي اجتماعي، آباد كـردن مـيهن و دفـاع از      
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   ه ايـن مـسائل توجـه    حقوق مردم نداشـته و يـا كمتـر بـ     

  .كندمي

متأسفانه ايـن نگـرش بـه ديـن بـراي بيـشتر مـردم         

ي ما، تبديل به باور شـده و براسـتي ايـن نگـرش      منطقه

زيان زيادي وارد نموده است؛ بنـابراين وظيفـه و رسـالت       

خواهان اين است كه اين مسئله را     اصلي داعيان و آزادي   

شود كـه  از قبل براي مردم روشـن كننـد و تـا چنـين نـ            

ببرند كه دين تنها نماز و روزه نيست و اين        مسلمانان پي 

هـا اصـالح   ها قرار داده شده است تـا درون انـسان    برنامه

. داري واقعـي باشـد  شود و به حدي برسد كه معرف ديـن   

همانند نيرويي در درون انسان كه تـا بـاوري واقعـي بـه           

ن خداوند و معيارهايي را كه پاك كننده دل و درون انـسا   

پـس  . تواند دين را معرفي كنـد     هستند، نداشته باشد نمي   

بايد از اين موارد به خوبي آگاه باشند و نيز به خـوبي بـه       

  شـود، ها عمل كنند و در اين صـورت اسـت كـه مـي           آن

داري باشند، هم مورد رضايت خداوند و هم انـسانيت    دين

و اجتماع، تا با بودن اين برنامه الهي به راحتي و آسايش        

منـد  و در غير اين صورت مردم همواره گلـه       . ست يابند د

تواند كارساز باشد خواهند بود كه دين كاري نكرده و نمي   

رسند كه دين به درد اين دنيـا  ي غلط ميو به اين نتيجه   

  .خورد و فقط براي قيامت استنمي

و به راستي نيز اگر به ترتيبـي كـه بيـان شـد عمـل          

داعيان و مبلغان ديني . باشدتواند مؤثر و مفيد   نشود، نمي 

هاي صدر اسالم باشند چـرا      بايست مانند داعيان سده   مي

ها، الگو و سرمشق كه آنان در تمامي موارد زندگي انسان     

ي دفـاع از  اند در تمام جوانب، مثالً از جنبهاين قافله بوده 

انـد،  ي سـتمگران تاختـه  مظلوم به پيش رفته و بر سـينه   

  .رعون موسي و ف جريانمانند

با الگو گرفتن از قرون گذشته، الزم است مـسلمانان         

ــهدر همــه ــنعت،   ي جنب ــاريخ، ص ــاوري، ت ــد فن ــا مانن ه

ــوم ..) .نقاشــي و موســيقي و،معمــاري، خط(هنــر و در عل

و سـاير علـوم،   ..) .پزشكي ـ فيزيـك ـ شـيمي و    (تجربي 

مانند اسالف خويش به عنـوان يـك مـسلمان         

ند و خود نيز موفق خود را در جامعه مطرح نماي    

 داعيـان در  .در دادگري و عدالت سرآمد باشـند     

گذشته، اگـر چـه بـه لحـاظ قـدرت سياسـي و          

انـد، ظـالم را تأييـد    اجتماعي توانمند هم نبـوده   

اند و با مبارزه منفي به مقابله برخاسته. اندنكرده

مانند امام غزالي كه در احياي دين ميان مردم،     

صوف و مكتـب تـ  . تالش مضاعفي نموده است   

عرفان هـم يكـي از ايـن مـصاديق اسـت كـه            

توانند در آن حـال رودررو بـا ظـالم       متوجه شدند كه نمي   

مبارزه نمايند پس با آنها قطـع رابطـه نمـوده و بـه نحـو        

اند و با آموزش مردم در روشـي  احسن مبارزه منفي نموده 

كه برگزيدند آنان را اصالح نمودنـد و بـه سـمتي سـوق           

و بـه سـمت   . ي واقعـي دسـت يابنـد    داردادندكه به ديـن   

هـر چنـد   . مبارزه با ظالمان و سـتمگران حركـت نماينـد      

متأسفانه همانگونه كه دين به كنار و حاشـيه سـوق داده       

هـاي اخيـر بـا انحـراف و تغييـر      دهسشده، عرفان هم در   

  .مسير مواجه شده است

بايست ما دين را چنـين بـشناسيم كـه اگـر        پس مي 

آن . خواهيم دينداري نماييم و مي  خواهيم داعي باشيم  مي

گونه به ميدان برويم، كه براي خدمت بـه مـردم و رفـع          

چون خداوند متعال نيازي به عبادت . (مشكالت آنها باشد

اگر تمـام دنيـا   : فرمايدما ندارد و همان گونه كه خود مي     

مسلمان شوند و به من سجده ببرند و همـه بـاور داشـته       

زي به پروردگاري من اضـافه  باشند كه من پروردگارم چي 

نخواهد شد و اگر تمام مردم در طول تاريخ مرا پروردگار       

خويش ندانسته و عبادتم نكنند چيزي از خدايي من كـم       

پس در اين صورت فوايد دينداري ما به خدا ). نخواهد شد

. گردد كه اين بر خالف قانونگذاران دنيـايي اسـت  بر نمي 

امـه و روش بـراي مـردم       گذارنـد و برن   آنهايي كه قـانون   

كنند، با وجودي كـه بخـشي از منـافع آن بـه     طراحي مي 

گردد اما بيشتر اين قوانين به حفـظ منـافع و    مردم بر مي  
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ي بقا و زورمندي خود آنان به عنوان صاحبان قدرت ادامه

اما خداوند بزرگ هر آن چه را عنوان . گرددسياسي بر مي

م، پس اين دين نـه   نموده براي مردم است و به نفع مرد       

فقط براي آخرت بلكه براي آسايش دنياي مردم و حسن     

رفتار آنها با يكديگر است و كـساني كـه بـه دسـتوراتش      

عمل نمودند مورد لطف و عنايت خود قرار داده و اجـر و        

و اگـر  . كنـد پاداش اخروي را در بهشت نصيب آنان مـي       

چنين عمل ننمايند خـداي بـزرگ آن مـسلمانان را هـم           

  .نند ظالمان مورد مؤاخذه قرار خواهد دادما

. و امــا بخــش ديگــر صــحبت از موانــع ديــن اســت 

متاسفانه اكثرمبلغين، خطاها و قصورها را در مسير دعوت  

اند؛ در حاليكه بـه نظـر   ديني، دائماً متوجه دشمنان نموده    

گردد، چونكه ي قصور و تقصير به خود ما برمي    من عمده 

. ايـم ندگي عملي خود پياده نكرده  هاي ديني را در ز    آموزه

دانيم كه قرآن ثابت و ماندگار است، پـس ديـن          همه مي 

كنـد و ايـن دينـداران     ي دينداران رشد و نمو مـي      بوسيله

توانند با دعـوت واقعـي، ايـن قـرآن را بـه       هستند كه مي  

ي اجتماع وارد كنند و يا با عملكرد غيـر اسـالمي       صحنه

زم است به خـود بنگـريم و     بنابراين ال . آنرا تضعيف كنند  

ايم دين را به عملكرد خود را بررسي كنيم كه آيا توانسته      

اي نبـوده؟  درستي معرفي و پياده نماييم و استقبال كننده     

ايم دين را پيـاده كنـيم و ضـعف از    يا اين كه ما نتوانسته   

  باشد؟ خود ما ميكارآيي

          حقيقت اين است كه بيشتر موانع و تنگناهـا از خـود

ايم ديني كه با ارزش است و خداونـد  ست زيرا نتوانسته ما

براي رشد مردم فرستاده را به نحو احسن تبليـغ كنـيم و       

پس با اين اوصاف بخشي از موانـع بـه مـا        . عمل نماييم 

 متاسـفانه بـسياري از مـسلمانان       . گـردد مسلمانان بر مي  

ي دعوت غلـط  سواد هستند و لذا با نحوهسواد و يا كم   بي

التزام عملي به دين، ضررشان براي دين بيشتر از     و عدم   

نفع آن خواهد بود و آن گونه كه كاك حسن هـم گفتـه            

بدترين ضربه به حركتي، دفاع بـد از آن حركـت         «: است

، و متأسفانه دفاع ما مسلمانان از دين نيز به همين »است

  .شيوه بوده است

الزم است كه ما دلسوز و غمخـوار مـردم و رافـع آن      

تي باشيم كه مردم در جامعه با آن مواجه هستند،        مشكال

نه اين كه صرفاً قرآن و حديث را براي مردم قرائت كرده 

بايد شريك غم مردم در تمـام   . و بر منبر سخنراني كنيم    

. هاي سياسي و اقتـصادي و ملـي و مـذهبي باشـيم       جنبه

خداوند طوري اين مردم را خلق نمـوده كـه اگـر چيـزي         

ي نداشته باشد ولو دين خدا باشـد، از آن    ابراي آنها فايده  

استقبال نخواهند كرد و اگر ما نيز درست برنامه خداونـد        

را ارائه ندهيم، مردم به سوي آن نخواهند آمد و پيـروي           

و اگر ما كه معرف و مبلغ دين خدا هستيم    . نخواهند كرد 

درست دين را بـه ايـشان معرفـي ننمـاييم و از حقـوق و       

نها دفاع نكنيم، مردم چنين دينـي را    هاي برحق آ  خواسته

ها و شعارهاي  به راستي همه خواستگاه   . نخواهند خواست 

هاي غيردينـي ماننـد آزادي، عـدالت و     بسياري از حركت  

هـا و اصـول قرآنـي    دفاع از مظلوم در واقع همان برنامـه   

كننـد در  هستند كه مردم به سرعت از آنها اسـتقبال مـي    

اكنون در اروپـا  . ايم غافل شدهحاليكه  ما از عمل به آنها    

آزادي، (چنين است كه آن چه را كه در اصل، دين گفتـه     

رو كنند و مردم دنبالـه  مطرح مي)عدالت و دفاع از مظلوم  

ها هم به علت جذابيت اين كلمات و بعضي. شوندآنها مي 

ها آنرا بـه صـورت شـعار مطـرح و ديگـران را            و خواسته 

ورتيكه نتوانند به آن عمـل     نمايند و در ص   همراه خود مي  

شـوند پـس بـراي مـا هـم      كنند فرو ريخته و نـابود مـي       

وضعيت چنين است و اگر نتوانيم آن شعارهايي را كه بـه   

ي عمـل بپوشـانيم و در خـدمت    دهيم جامـه  نام دين مي  

  .مردم نباشيم ما نيز به چنين سرنوشتي مبتال خواهيم شد

كالت ي دشمنان دين زياد است و مش    حمله و هجمه  

ها هم كم نيست امـا اگـر   و موانع ايجاد شده از طرف آن    

مسلمانان به راستي مـسلماني كننـد، آنهـا در مقابلـشان           

اگر بهترين . توانند كاري بكنندناتوان و ضعيف بوده، نمي   
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قانون دنيا را بر طاقچـه گذاشـته، بـه آن عمـل ننماييـد            

 تنها راه اين است كـه از مـردم     . موفقيتي نخواهيد داشت  

ي حركت مردم و مسلمانان باشند و  دفاع كنند و سرقافله   

از خواستها و حقوق خلق، و مظلومـان دفـاع كننـد و بـا              

ظالمان مبارزه كنند، در اين صورت قطعاً مـورد اسـتقبال         

قطعـاً عـالوه بـر      . مردم و مسلمانان قرار خواهند گرفـت      

كردستان در ساير مناطق نيز چنين است مانند فلـسطين       

    شـيوه مـورد سـتم و بمبـاران شـيميايي قــرار      كـه بـدين   

گيرد و معلوم نيست چه كساني و چگونه بدين سـان           مي

اند، اكنون نيز كه امنيتي در  بر آن ملت مظلوم چيره شده     

ي عـدم  اين خصوص براي ملت ما وجود ندارد، در نتيجه  

توجه به دين است زيرا مسلمانان آن طـور كـه شايـسته         

اند وگرنـه مـسلمانان، مخـصوصاً       است از دين آگاه نشده    

ملت كرد در طول تاريخ، بيشترين اسـتقبال را از برنامـه          

انـد و بـسيار بيـشتر از    خدا و خدمت به دين اسالم داشته   

ساير اقوام در دعوت و تبليغ و نشر و عمل و آگاهي نقش 

و هر شهر و روسـتاي كـوچكي را نگـاه كنـيم            . اندداشته

 اكثر مساجد نيز ماموسـتا  مسجدي در آن وجود دارد و در 

   .ي  باسواد هستو طلبه

در ابتـداي انقـالب اميـدوار بـوديم كـه در پنـاه ايـن        

ي مـسلمانان و حتـي غيرمـسلمانان آن بـه           انقالب همه 

اي ي اهداف آن پياده شود و نمونـه آسايش برسند و همه   

مناسب و احسن بـراي تمـام مـسلمانان جهـان باشـد و               

. ف ديـن خـدا جلـب نمايـد        غيرمسلمانان را هم بـه طـر      

متأسفانه امـا آن گونـه كـه بايـد، عمـل نـشد و آن چـه           

كردنـد  خودشان شخصاً به جاي دين انگاشتند و فكر مـي  

 و اين كج راهـه را در  ؛كه صحيح است و بايد چنين باشد 

پيش گرفته و به نصايح ناصـحان امـين و مـردان نـامي        

 ميان نه تنها. دين گوش نداده و اكنون نيز چنين هستند       

كردها، بلكه بين خودشان و سـاير اقـوام مـردان آگـاه و            

 هـا  امين زيادند كـه كتـب و مقالـه نوشـتند و سـخنراني              

اند، تالش كردند، روشنگري نمودنـد، بلكـه بتواننـد        كرده

ولي متأسفانه به آنها توجه نكردند . اصالح كنند

    و حقيقتـــاً ايـــن يكـــي از . و گـــوش ندادنـــد

ه دين با آن مواجه شده و هايي است ك گرفتاري

ــسوزان و    ــر دل ــروزه از غي ــي را ام ــه واقع لطم

لذا شايسته اسـت  . خورد نه از مردمنارفيقان مي 

كه با مردم رويارويي نداشـته و فقـط مـردم را             

مقصر جلـوه نـدهيم و بيـشتر خـود را اصـالح             

نموده و در مسير نشر و دعوت و اجراي واقعي          

ــت ر  ــرداريم و مل ــام ب ــن گ ــه دســتورات دي ا ب

طوري كه مردم با عشق و عالقـه    . دينداري دعوت كنيم  

به سوي دين جلب شوند و وقتي كه مردم ببينند كـه مـا    

آهنگ عدالت خواهي آهنگ دينداري و پيشداعيان، پيش 

هستيم، حتي اگر درب را هـم بـه روي آنهـا ببنـديم بـه          

  .  اصرار وارد خواهند شد

ه بـه   من قبل از ايـن كـ      : زاده كاك جالل جاللي  

سراغ موانع انتشار دين در مناطق كردنشين و كردسـتان           

ــن  ــايلم بــه وضــعيت ديــن و دي ــان بــروم م داري در زم

  .و خلفاي راشدين و صحابه اشاره كنم) ص(پيامبر

زمانيكه شروع به دعـوت     ) ص(پيامبر بزرگوار اسالم    

اي ميـان پيـروانش آمـوزش داده        نمود دينداري را بگونه   

شد؛ تـا  ي را كه براي آنها خوانده مي   ، آيات بود، كه صحابه  

رفتند و با كردند، به سراغ آيات ديگر نميبه آن عمل نمي

اي درست شده بـود كـه   تبعيت از آيات و احاديث، جامعه     

ي جوانب زندگيشان تثبيت شده بود    براستي دين در همه   

هاي ايثـار، بـرادري، عـدالت،    در زمينه.(گرديدو عملي مي  

و آن گونه بـود كـه ديـن      ...) دت و شجاعت، جهاد و شها   

ما اگر روش فكـري و اخالقـي خلفـاي       . تكامل پيدا كرد  

بينيم كه ايـن انـسانها از لحـاظ     راشدين را نگاه كنيم مي    

اي رسـيدند كـه فكـر    فكري و ديني و اخالقي به مرتبـه      

وقتـي كـه حــضرت   . كـنم مثــل و ماننـد آنهـا نبــود   مـي 

قرار است مرا بـه  كند كه خدايا اگر اشاره مي ) رض(ابوبكر
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جهنم بياندازي، آنقدر جسمم را بزرگ كن كه تمام جهنم   

و يـا در مـورد   . را پر كرده و كس ديگري در آن جا نشود 

عدالت حضرت عمر و يا آزادي بياني كه حضرت علي در    

به نظرم آنها طـوري روحِ ديـن و      . جامعه ايجاد كرده بود   

جامعـه   بودند كه موجب تحول مقصد دين را درك نموده  

و جامعه آنها از جاهليت به مدينه فاضله . زمان خود شدند

هـايي كـه از   بينيم كه متأسفانه توطئـه  اما مي . تبديل شد 

همان زمان صحابه، عليه دين و با نيت كمرنـگ كـردن         

نقش دين صورت گرفت، بعـدها موجـب ايجـاد تفرقـه و      

هـاي  هاي مختلف گرديد كـه هـر كـدام بـا ديـدگاه        فرقه

األسـف آن  ن بـه ديـن نگـاه كردنـد، و مـع     خاص خودشا 

بايست بين مسلمانان صورت پـذيرد، بـه       اجماعي كه مي  

اي از وجود نيامده و باعث شده تا كم كم هر گروه و فرقه

زاويه و بعدي دين را بنگرند و همين عاملي شد تا نقـش     

اي و اكنون هر فرقه به گونه. رنگ شوددين به تدريج كم  

 مرجئـه از منظـري، معتزلـه از         يقهنگرند، فر به دين مي  

ي اشاعره از منظـري متفـاوت از     يك منظر ديگر و فرقه    

آنها، اهل حديث نيز طور ديگري به دين نگريسته و بـه           

هايي كه سركار آمدند به تدريج ديـن  اين ترتيب حكومت  

مند را به حاشيه سوق داده و آنهايي هم كه به دين عالقه

  . ه بمانند و خود را حفظ كنندبودند، سعي كردند در حاشي

 –انـد   اي از ديـن نمـوده     طبق تقسيم بندي كه عـده     

دارهـا بـر   ديـن : اند  گفته-صرفنظر از صحت و سقم آن    

من معتقدم كـه در     . اند، آزادگان، بردگان و تجار    سه قسم 

اين ميان نقش آزادگان در بحث دين كمرنگ شده است          

 ا كـرده و  هـا آزادي عطـ  آيـد بـه انـسان   و كسي كـه مـي   

ها را از تسليم شدن در مقابل ديگـران و در مقابـل    انسان

دهد و انسان را به بالندگي و رشد ظالم و ناحق نجات مي  

  . به تدريج ضعيف شده است. رساندو رهايي و آزادگي مي

هرچند خداوند در قرآن وعده حفظ دين را داده اسـت    

دين هاي بزرگ براي حفظ اهداف و در طول تاريخ انسان

اند امـا متأسـفانه ايـن     قيام نموده و تالش و مبارزه كرده      

موقت بوده است و جز مقاطعي از زمان اسالم شـكوفايي      

اما چونكه دين اسالم دين جاودانه اسـت و     . نداشته است 

لزوماً بايد براي تمام اعصار مختلف وجود داشته باشدو در 

لـذا در   . ها نيز دين هميشه نقـش داشـته اسـت         حاكميت

ناطق كردنشين نيز همان گونه كه قـبالً گفـتم از ايـن           م

وضعيتي كه در كشورهاي اسـالمي وجـود داشـته مجـزا          

ايم و اين دار بودهنبوده است لذا اين است كه ما قبالً دين   

  .دين آثار خود را در جامعه كردستان نشان داده است

بينيم كه بسياري از اخـالق ملـت كـرد بـا       اكنون مي 

ه يعني به فرهنگ كردي تبديل شده و    دين عجين گرديد  

توانـد ايـن فرهنـگ را از ايـن ملـت پـس         هيچكس نمي 

آيند و قصد دارند دين را از مـردم  و كساني كه مي . بگيرد

  شــوند و كـرد بگيرنـد بزرگتـرين اشــتباه را مرتكـب مـي     

شـود كـه هويـت      و اين اشتباهشان باعث مي    . توانندنمي

در حـالي  . شـود گرفته ديني به همراه هويت ملي از كرد        

توانيم با سربلندي بگـوئيم كـه فرهنـگ        كه ما امروز مي   

  . ديني يكي از اركان حفظ هويت كردي است

خواهم بگويم ايـن اسـت كـه        ي ديگري كه مي   نكته

اگر بياييم دين را به مسائل اعتقادي و اخالقي و احكـام           

توان گفـت در منـاطق كردنـشين    مي. فقهي تقسيم كنيم  

احكــام فقهـي و ظـاهري تأكيــد شـده اســت    بيـشتر بـر   

مخصوصاً احكامي كه بيشتر بر مـسائل خـانواده نقـش و     

همچنين مسائل اخالقـي هـم هرچنـد     . تأثير داشته است  

ــر، وجــود داشــته اســت  آن چــه در . مقــداري ضــعيف ت

كردستان ضعيف بوده، بحـث اعتقـادات و اصـول دينـي           

 و بايست از طريق عقل و فكرچون اين مسائل مي   . است

لذا در قسمت جهان بيني   . فهم در دل انسان جاي بگيرد     

ي و نوع نگرش به خود و خدا و تبعيت فهيمانه از برنامه         

بـه عنـوان مثـال،    . ايمهاي زيادي بوده  الهي داراي ضعف  

ها به قضا و قدر، نگاهي جبري بوده و لذا در تعيـين           نگاه

سرنوشت خـود و تـالش بـراي تغييـر اوضـاع نابـسامان         

آيـد  ايم هرچه بر سـر مـا مـي   ي كرده و معتقد بوده    كوتاه
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اي است كه  اين نكته . تقدير الهي و غير قابل تغيير است      

قبالً در وجود ما بوده است و براستي اخالق ديني هم به        

به طور مثال ما در صداقتمان،   . درستي توجيه نشده است   

داريمان و در دفاع از حقـوق خـود و   شجاعتمان، در امانت 

ايم و اصوالً    متأسفانه آنگونه كه بايد باشيم نبوده      ديگران

  .نگاه به اخالق، به درستي تبيين نشده است

ي ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد، شيوه و    نكته

روش صحابه در دينـداري و تـالش آنهـا بـراي تبليـغ و       

آنان دين را به درستي درك كرده و     . باشدترويج دين مي  

 بشريت از شرك و ظلم و طـاغوت    آنرا تنها عامل نجات   

ي دانستند و لذا تا سر حد شـهادت در ايفـاي وظيفـه            مي

كردند و نسبت به تمام افراد بشر احساس    خود تالش مي  

در مناطق كردنشين به ماننـد سـاير       . كردندمسئوليت مي 

بالد اسالمي از جمله عثماني و كشورهاي عربـي و بـالد    

     نـام ديــن بــا  ديگـر، مــسائل غيـر دينــي و خرافـات بــه   

هاي اصيل اسـالم آميختـه شـده و لـذا در كـاهش        آموزه

در شـرايط  . توفيق مبلغان واقعي دين، تاثير داشـته اسـت   

فعلي، مبلغان و داعيان دلسوز، فهمـي را از ديـن تبليـغ و     

كنند كه تابع درك و فهـم شخـصيتهاي واال و    ترويج مي 

ز اصالحگري چون ابن تيميـه، ابـن قـيم، ابـن حـزم و ا              

پيشوايان مذاهب اهل سنت، از محمـد ابـن عبـدالوهاب            

 الـدين، كـواكبي،   گرفته تا شيخ محمد عبـده، سـيدجمال     

باشد كه زاده و كاك ناصر مي    مودودي و كاك احمدمفتي   

انـد، از جملـه    تا امروز همواره با موانع زيادي روبرو بـوده        

حكومـت بـا توجـه بـه نگـاه مـذهبي و نگــاه       . حكومـت 

ــسيار تنــگ ايــدئولوژي و قر ــي، متأســفانه ب ــه و ائت نظران

 بـه هـيچ وجـه    ،متعصبانه از مذهب به اصـطالح رسـمي     

دهد كه حركتي راستين، و حركتي كه بـا نگـاه     اجازه نمي 

امروزي و اصيل از دين اسالم در مناطق كردنشين فعال          

وقتي كه فردي به آموختن و يـادگيري و شـناخت         . باشد

د در جامعـه بـا   بينـ مند اسـت وقتـي كـه مـي        دين عالقه 

گردد، ايـن  مشكالت معنوي و مادي مواجه مي    

  . خود يك مانع بزرگ است

من معتقدم كه ملـت كـرد ملتـي مـسلمان       

حتي معتقدم  افراديكه  در گروههـايي         . هستند

انـد، بـه نـوعي      اند و داعيه ضدديني داشته    بوده

چون . هاي ديني در وجودشان بوده است     انگيزه

آنهـا بـر    . فطري است اي  به راستي دين مسئله   

گيرند كه مملو از فاصـله      عليه ديني موضع مي   

طبقاتي، فقير و غني، متشخص و غيرمتشخص   

امـا  . بوده و مبلغان آن نيز افرادي معلـوم الحـال هـستند     

  هـايي هـستند كـه بـا نـام      مانع ديگر به نظر بنـده گـروه   

ها هـم  گرا و ماركسيسم در مناطق ما وجود دارند آن      ملي

به عدم كارآيي دين سنتي گذشته، به نـام حـق،        با توجه   

 سـوء  ،آزادي، دموكراسي، دفاع از حقـوق بـشر يـا مليـت       

استفاده كرده و جواناني را كه طالـب آزادي و مـساوات و    

اند جذب، و دين را به عنوان مخالف با موارد        عدالت بوده 

اند و لذا آنها ماندگي كردها دانستهالذكر و عامل عقبفوق

انـد  ها و وسايل تبليغاتي كه در اختيار داشـته     انههم با رس  

  .اندمانعي در جهت نشر دين شده

و اما مانع بعدي به اصطالح عالماني هستند كـه بـه            

هيچ وجه توان برداشت و استنباط متناسب بـا شـرايط و         

اوضاع و احوال فعلي جوامع را ندارنـد و هرآنچـه كـه در          

 ديـن بـه مـردم    برخي كتب فقهي بيان شده را به عنوان     

اينان از مخالفين اصلي دعوت و داعيـان  . كنندعرضه مي 

ــكني و    ــا كارش ــر دعــوت آنه ــوده و در براب اصــالحگر ب

  .كنندايستادگي مي

 مادي داعيان ديني است كه      مشكل ديگر محدوديت  

خواهند دين واقعـي را بـه مـردم معرفـي كننـد          وقتي مي 

از افـراد  متأسفانه امكانات مادي آنها كم اسـت و خيلـي         

هستند كه  با كمك كردن به مـسجد و بـا اهـداي چنـد       

  تخته فرش بـه مـسجد بـه لحـاظ روحـي خـود را ارضـا         

اندازي يك درحاليكه اگر اين كمكها در قالب راه    . اندكرده
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م ديني و يا دانشگاه اسالمي و يا كمك بـه  ي علو مدرسه

حركتهاي اسالمي باشد بـسيار مـوثرتر خواهـد بـود و در      

  . باشدپيشرفت دعوت ديني اثرگذار مي

نفوذي كه بتوانند نقش هاي ذيبه نظر بنده شخصيت

اند، كمبـود افـراد   خود را به خوبي ايفا كنند در منطقه كم     

دنشين كـه بتواننـد   پرداز در مناطق كر  تئوريسين و نظريه  

هاي تازه و جديد شوند و از لحاظ فكـر  باعث طرح نظريه  

مستقل بوده و بدون واهمه حقايق دين را بيـان كننـد از          

  . ديگر موانع دينداري است

از ديگر علل، عدم آشنايي و ارتباط با ساير مسلمانان     

و حركتهاي اسالمي در ديگر نقاط جهان، عدم دسترسـي   

يــوني، ســايتهاي معتبــر، روزنامــه، هــاي تلويزبــه شــبكه

  . هاي ارتباط جمعي استمجالت و ساير رسانه

امروز بايد فراخوان عمـومي داشـته باشـيم از تمـامي      

مندان به دين، ديني كه نجات بخش است، و براي    عالقه

صرف نظر از تمامي موانعي . مردم عصر حاضر پيامي دارد

    است تـا   عمومي و وحدت الزم كه اشاره شد، اين دعوت 

بتوانيم اسالم را با شكلي جديد، طـوري كـه بـا عـرف و        

هاي مردم كرد است تطبيق دهـيم و بـه       سنت و خواسته  

تا نسل جوان مـا بدانـد كـه اسـالم        . منطقه معرفي كنيم  

مدافع هويت و خواسته و منافع آن است بنده مطمئنم كه 

  .تواند مؤثر و مفيد باشداين اقدام مي

اموستايان عزيـز كـه توضـيحات    با تشكر از م:راه ما 

جامعي ارائه دادند، سئوال آخر اينكه به نظـر شـما بـراي        
كاهش اين موانع و رسيدن به اجمـاع نظـر در خـصوص          

  داري در منطقه چه بايد كرد؟سهل شدن دين

كنم ضمن بررسي   من فكر مي  : كاك حسن اميني  

موانع دينداري در كردستانات پاسـخ ايـن سـئوال را هـم        

اده باشم اما در اضافه نمودن بـه جوابيـه مـذكور،    تقريباً د 

بايد بگويم كه بهترين  راه ممكن اين است كـه داعيـان        

 ثابت كنند كه آنچه را به عنوان ديـن بـه مـردم عرضـه          

ي حيات آنهاست و لذا كنند، واقعاً نجات بخش و مايه   مي

هـاي دينـي متخلـق شـوند و بـه        بايد ابتدا خود به آموزه    

 و درست نيز بايد تبليغ شود تـا مـردم از      اي مناسب شيوه

 موانـع،  رفع عامل مهمترين من نظر به. اسالم بيزار نشوند  

 امـر  ايـن  .اسـت  ديـن  داعيـانِ  وحدت و دوستي و نزديكي

 و شـده  جمـع  هم با آنان متفرق نيروهاي تا شودمي موجب

 وحـدت  ايـن  .گردد فعاليتشان و كار تقويت و ارتقاء موجب

 افـزايش  دينـي  دعـوت  توانـايي  و رتقد تا شودمي موجب

 .شـود مـي  مردم جذب عامل توانايي و قدرت همين و يافته

 مـردم  چـون  اسـت  قضيه اين مبين نصر يسوره از اول آيه

 بـه  دسته دسته بينند،مي را حركتي و فكري ،پيروزيِ وقتي

  .آيندمي آن طرف

 را اسـالم  كـه  دلـسوزي  مـسلمان  هر كنممي فكر من 

 بـه  مـسلماني  طريـق  از تواندمي كندمي رفك و دارد دوست

 خـدمت  مطمـئن   راه تنها را اسالم و كند خدمت كرد ملت

 و صـدر يسـعه  بـا  مـسلمانان  ساير با بايد داند،مي ملت به

 هـاي حركـت  تمام  حاضر حال در .كند برخورد روييگشاده

 خــصوص ايـن  در مـستقل،  افـراد  و كردسـتان  در اسـالمي 

 دشـمنان  شد اشاره نيز ابتدا از هك طور همان .داريم مشكل

 تراشي مشكل مشغول شدت و سرعت به و هستند قوي ما

ــانع ايجــاد و ــسيار دشــمنان چــه .هــستند  م   چــه و دور ب

 و سياسـي  و اجتمـاعي  امكانـات  بـا  هاآن نزديك، مخالفان

 نفـس  موردپـسند  كـه  اظهاراتي با و علمي امكانات و مالي

 تنهـا  ما و مشغولند ما عليه است مؤثر بيشتر و هاستانسان

 .شـود مـي  ارائـه  ضـعيف   غالباً آنهم كه استدالل، قدرت با

 مجال آنها باشند داشته استدالل توان كه كساني به چونكه

   .دهندنمي

 كـه  اسـالمي  طـرف  بـه  مـردم  جذب براي راه بهترين

 فقـط  نـه  و باشـد  آنان طبقاتي و مذهبي ملي، حقوق مدافع

 بـا  و وحـدت  همـان  حج، و كاتز و روزه و نماز مبلغ اسالم

 ديـن  اسـالم  .اسـت  ديـن  داعيـان  و مـسلمانان  بـودن  هم

 دشـمني  بـا  دشـمنان  قرن چند اين طول در و است ماندگار
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 ايـن  با اند،كرده كار اسالم عليه بد، دفاع با دوستان و كردن

 كه است اين بهتر اما نرفته بين از اسالم كه بينيممي وجود

 اشـخاص  و هـا حركـت  و اباحـز  اسـالم  بـرد  پـيش  براي

 را آن طــرفين كــه چيزهــايي از بخــشي از داعــي مــستقلِ

 خواهنـد  طريـق  اين از .كنند پوشي چشم دانندنمي صحيح

 كـم  دسـت  و نمايند محبوب كردستان در را اسالم توانست

 و نزنند حرف ديگر يك عليه كنند،نمي پشتيباني هم از اگر

 و نكننـد  اقدام يكديگر كارهاي ابطال و نمودن خنثي براي

 سـخن  آن از درسـتي  بـه  جالل كاك كه ديگري يمسئله

 حقيقتـاً  و اسـت  اقتـصادي  بحـث  نمودنـد،  تشريح و گفتند

 و مكـان  و مال و ولپ ديني كار كه چرا است مهمي مسئله

 در وقـت  تمام كه دارد احتياج اشخاصي به و خواهدمي نيرو

 بچـه  و زن داراي نيز ديني فعاالن چون .باشند دين خدمت

 نظـر  از كـه  اسـت  الزم پـس   .باشـند مـي  زنـدگي  هزينه و

 طـرق  از كه باشيم فكر به ما بايد لذا شوند تأمين اقتصادي

  .نماييم رفع هم را اقتصادي  مشكل صحيح،

هـا و احـزاب و بـه هـم نزديـك      با هم بودن حركـت   

  بودنشان بـه همـراه راه كـار و چـاره انديـشي اقتـصادي             

 اسـالم در منطقـه باشـد و آن        تواند موجب محبوبيت  مي

گونه كه كاك ابراهيم هم گفتند نكته ديگر اين كه دفاع       

بـا آگـاهي و بـه طـور     كه كردن از دين هم دفاعي باشد       

اخالقي از موضوعي و چنانچه با بي. صحيح صورت پذيرد

دفاع شود ممكن است طرف مقابل تسليم شود اما آنهايي 

  .شوند ميباشند از دين متنفركه ناظر قضيه مي

بـه نظـر مـن مهمتـرين        : كاك ابراهيم مردوخي  

-وسيله و راه حل براي پيشرفت كارِ دعوت ديني، برنامه         

دنيـاي  . ي افـراد و جريانـات اسـت    ريزي و وحدت همـه    

اي پيچيده و درهم تنيده اسـت كـه هـيچ      امروزه به گونه  

-كاري اعم از سياسي، اقتصادي و اجتماعي بدون برنامـه   

ي افرادي آگـاه و قـوي بـه پـيش       وانهريزي و بدون پشت   

   مـستثني  امر دعـوت دينـي نيـز از ايـن قاعـده           . رودنمي

باشد و لذا بايـد لـزوم وحـدت و بعـد از آن      نمي

ريزي دقيق، در ميان مسلمانان احـساس       برنامه

امـروزه  . ي عمـل نيـز برسـد      شده و به مرحلـه    

مسلمانان، بـه حـزب و تـشكيالت بـه عنـوان          

نگرند در حاليكه خداونـد در      اي منفي مي  پديده

قرآن لفظ حزب را به كار برده و افراد منـسوب      

واقعيـت ايـن   . به خود را حزب اهللا ناميده است      

است كه اگر هدف و غايت حزب، دعوت صرف 

اهللا باشد و به دور از كسب منـافع فـردي و          الي

جمعي خاص فعاليت كند؛ به علت نظـم موجـود در آن و     

كنترل و مـديريت صـحيح، راهكـار    ريزي و امكان برنامه 

آنچه كه در   . مناسبي براي پيشبرد امر دعوت ديني است      

حزب، منفي است تالش براي كسب منـافع فـردي و يـا      

در حاليكه اگر هدف حزب و تاكتيك    . جمعي خاص است  

آن، منبعث از قرآن و سنت باشد، به نظر من بـسيار الزم   

كالت و است و راه حل مناسبي براي برون رفـت از مـش      

  .موانع فعلي است

شناسـيم  ي موانع و مشكالت پيش رو را مـي      ما همه 

ولي به نظر من راه حل مهم رفع اين مـشكالت كـار در          

دين . قالب تنظيمات و تشكيالت و احزاب اسالمي است        

باشد، لذا كار جمعـي و حزبـي   اسالم دين سياست نيز مي    

 معني البته وحدت به. نيز از لوازم پيشرفت اين دين است  

ي مسلمانان بـه يـك حـزب و جريـان        تبديل شدن همه  

خاص نيست؛ بلكه منظور اين است كـه تمـام احـزاب و        

جريانات و اشخاص اسالمي با رعايـت ضـوابط اخالقـي،     

صرفاً با تكيه بر افكار و عقايد مشترك، در جهت تقويت        

كـار احـزاب بايـد تقويـت     . هم كار كنند نه عليه يكديگر   

ا راهكار متفاوت احـزاب را نبايـد عامـل    و لذ. اسالم باشد 

مسلمانان بايد به تكثر و تعـدد بـاور   . انحراف آنها دانست 

داشته باشند و به دور از خودخواهي، با هم تعاون و تعامل 

البته در اين ترديدي نيست كه تالش براي     . داشته باشند 

ي احزاب به طور مـستمر و دائمـي   نزديكي و تعامل همه  
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ه الزم است كه مسلمانان نه تنهـا بـا        ضروري است، بلك  

هم، بلكه با ساير انسانهاي غير مسلمان هم تعامل داشته  

حـل بـه نظـر مـن     لذا در حال حاضـر بهتـرين راه    . باشند

باشد كه با تعامـل و    تشكيل جريانات و احزاب متعدد مي     

و از بيان موارد اختالفي . تعاطف همديگر را تحمل نمايند 

  .تركات، بيشتر تكيه نمايندخودداري كنند و بر مش

متاسـفانه  . گـردد ي ديگـر بـه حكومـت برمـي      مسئله

حاكميت انحصارطلب است و جز فكر و مـذهب خـود را          

در كردستان ما بـه عنـوان كـرد و اهـل         . كندتحمل نمي 

سنت با اين برخوردهاي غير قانوني مواجه هـستيم و در           

ني حال حاضر نيز اگر حكومت قانونمند باشد و حقوق قانو

توانند كار و فعاليـت  تر ميما را ادا نمايد، مسلمانان راحت  

كنـيم كـه   در هر صورت ما دعا مـي     . ديني را ادامه دهند   

ــا دلــسوزان ملــت، اعــم از مــسلمان و غيــر   حاكميــت ب

مسلمان، قانوني و ديني عمل كند و از تهديد و خـشونت     

مسئوليت ما  اينـست كـه تكليـف خـود را     . استفاده نكند 

اده و سكوت نكنيم و عليه ظلـم و سـتم تـالش           انجام د 

كنيم و بدون واهمه، و با توكل بر خداوند مـسير ديـن را       

كه اگر . كه همان مبارزه با ظلم و ستم است، ادامه بدهيم

دينداران چنين كردند، مردم نيز دعوت آنها را پاسخ داده          

  .آورندو به دين رو مي

رايـي  گمشكل ديگر تبليـغ ديـن، تنـدروي و افراطـي      

روي و اعتدال است و از هـر نـوع    اسالم دين ميانه  . است

ي غيـر  امروزه جبهـه . گرايي بيزار است تندروي و افراطي  

اي عليه اسالم قرار داده و لـذا بايـد   دين، اين امر را بهانه  

بهانه را از دست آنها بگيريم و متوجه باشيم كه تنـدروي   

  .سودي براي مسلمانان ندارد

امروزه گروههاي زيـادي    : زادهكاك جالل جاللي    

كنند و برخي از آنها خود را حـق  به نام اسالم فعاليت مي   

البتـه  . نامنـد مطلق انگاشته و ديگران را كافر و مرتد مي      

    انـدازان ذكر اين نكتـه ضـروري اسـت كـه امـروزه شـبه       

ي واحـد دارد و ديـن واحـد    گويند كه اگر اسالم ريشه مي

ته كـه بـه نـام اسـالم      است، پس اين همه گـروه و دسـ        

دانيم كه رهبران كنند، چكاره هستند؟ همه مي فعاليت مي 

مذاهب اسالمي، تنها در مقام پاسخ به سـئواالت مـردم،          

اند و به هيچ وجـه  برداشت و اجتهاد خود را عرضه نموده     

زنـدگي و  . اندي خاصي را نداشتهقصد درست كردن فرقه   

ه شـاهد ايــن  ي اربعــاقـوال ايـن بزرگــان از جملـه ائمـه    

بـه هـر حــال بـدنبال از بـين رفـتن شــوراي      . مدعاسـت 

آنچه اكنـون مهـم اسـت       . اسالمي، اين امر طبيعي است    

امـروزه برخـي از جريانـات ايـن       . تحمل و تساهل اسـت    

تساهل و تحمل را ندارند و به هيچ وجه حاضر به گفتگو     

ها كنار گذاشته شود و اخالص      اگر خودخواهي . باشندنمي

گيرد، بسياري از اين مشكالت نيز رفـع خواهـد   مبنا قرار   

  .شد

ي ديگر اينكه توجه و نگاه عقلي و خردگرايانـه         نكته

تر و بيـشتر شـود   به مسائل روز و حتي به دين بايد دقيق  

چونكه دين، بر عقل، كه مدار و معيار تكليـف مـسلماني         

  .است تاكيد زيادي دارد

از ي عرضـه شـده   در آخر هم بايد بگويم كـه چهـره       

اي خشن است درحاليكه در قـرآن و حـديث،          دين، چهره 

ديـن  . تر اسـت ي سهولت و رحمت دين، بسيار قوي جنبه

نبايد تحميل شود بلكه بايد با رغبـت و عالقـه پذيرفتـه         

و . لذا بايد ميدان نقد از دينداران وسيع و باز باشـد          . گردد

دينداران بدون هراس و واهمه اجازه دهند تا نقـد گردنـد      

انشاء اهللا موجبات شكوفايي ديـن را در جامعـه فـراهم     تا  

  . سازند
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  المثابر االواب
  )کننده و مدام در یاد خداتالشگر، مراقب، تسبیح(
  

اهللا عنه در اواخر عمـر، در مـورد   عبداهللا بن عمر رضی  
  :گویدخود چنین می

با پیامبر خدا صلی اهللا علیه وسلم بیعت کـردم و تـا             «
ام و هرگـز عهدشـکنی   مـروز هـم آن را حفـظ کـرده         به ا 

  »امنکرده و چیزي از دین را تغییر نداده
ي زندگیِ مرد صالحی اسـت کـه        این کلمات خالصه  

از روزي کـه بـه   .بیش از هشتاد سـال عمـر کـرده اسـت          
   همــراه پــدرش بــه مدینــه هجــرت کــرد، ایــن نوجــوان 

  .داش با پیامبر آغاز شاش به اسالم و رابطهعالقه
از آن روز و تا سن هشتاد و پنج سالگی که در آن بـه             
لقاي پروردگارش رسید، در تالشی همیـشگی و مـداوم و           
مخلصانه، همواره مراقب نفس خـود و در خـدمت خـداي     

وقتی زندگی او را بررسی کنیم متوجه خواهیم        . متعال بود 
ي تار مویی از راه و روشی که برگزیـده بـود            شد به اندازه  
د و از بیعتی که با پیـامبر کـرد، روي گـردان             منحرف نش 

نشد و به عهدي که بسته بود پایبند ماند و به خـالف آن           
  .عمل نکرد
کننـد  هایی که در او هستند و جلـب نظـر مـی           ویژگی
علم، تواضع، استقامت و پایـداري، ورع، تـالش،         . بسیارند

اي مراقبت و صداقتش در پیروي از الگو و اسوه        
اب کرده بـود، همـه و همـه        که براي خود انتخ   

ها، چیزهایی بودند کـه     ها و خصلت  این فضیلت 
نظیـر و حیـات پـاك و         شخصیت بـی   ،ابن عمر 

صادقانه خود را بر اساس آن ساخته و پرداختـه          
  .بود

خوبیهـاي  » عمر ابـن خطـاب  «او از پدرش    
بسیاري را آموخت و در کنار پـدرش عظمـت را      

خـدا و   او ایمـان بـه      . از پیامبر خدا فـرا گرفـت      
و تا آخر عمر هـم      . پیامبر را به مانند پدرش خوب آموخت      

آن را خوب حفظ کرد، پیروي از راه و روش پیامبر را نیـز              
زده اي پیش برد و ادامه داد کـه همـه را شـگفت            به گونه 
گرفـت و در آنهـا      او کارهاي پیامبر را زیر نظـر مـی        . کرد

 کرد تا خود نیـز همـان کارهـا را درسـت ماننـد             دقت می 
 علیــه الــصلوه و -مــثالً اگـر پیــامبر . پیـامبر انجــام دهــد 

خواند، ابن عمـر نیـز در       دید جایی نماز می    را می  -السالم
دید پیامبر ایستاده دعـا  خواند، اگر میهمان محل نماز می   

کـرد و اگـر     کند او نیز در همان محل ایستاده دعا می        می
  کنـد ابـن عمـر نیـز نشـسته دعـا            دید نشسته دعا می   می
اگر در محلی پیامبر از شـترش پیـاده شـده و دو             . کردمی

   رکعت نماز خوانده او نیـز هرگـاه گـذرش بـه آن محـل               
خواند شد و دو رکعت نماز می     خورد از شترش پیاده می    می
  ... و

المؤمنین حضرت عایشه رضـی اهللا عنهـا در مـورد            ام
  :فرمایداین تبعیت کامل و دقیق چنین می

بن عمر توقف و حرکـت پیـامبر        هیچکس به مانند ا   «
دانـد و دنبـال     صلی اهللا علیه وسلم را در سفر دقیق نمـی         

ر طوالنی و با برکـت خـود را           . »نکرده است  مابن عمر، ع
اینگونه و طبق عهد و پیمانی که بسته بود گذرانـد، او در             
این کار خود چنان پایبند بود که افراد صالح بعد از او آرزو           

دیدنـد و بـه او اقتـدا        ن عمر را مـی    کردند اي کاش اب   می
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دانستند که بـه انـدازه تـار      کردند، چون او را کسی می     می
  .شدمویی از راه و روش پیامبر منحرف نمی

ابن عمر با همین تعهد و جـدیت و پیـروي از پیـامبر              
کوشید بدون اینکه حرفـی بـه       کرد، او می  حدیث نقل می  

نـد سـخنان   فرمایشات پیـامبر بیفزایـد و یـا از آن کـم ک            
او چنان به این روش پایبند بود، اگـر    . حضرت را نقل کند   

از حدیثی حرفی را فراموش کرده بود، از نقل آن حـدیث             
  .کردامتناع می

روزي . کـرد او در فتوا نیز این احتیـاط را رعایـت مـی          
ابـن عمـر در    . شخصی به نزد او آمد و از او سـؤالی کـرد           
سـائل  . دانمنمیپاسخ به مرد گفت در مورد سؤال چیزي          

چند گامی دور نشده بود کـه ابـن عمـر بـا شـادي              . رفت
: خاص و زایدالوصفی دستهایش را به هـم مالیـد و گفـت         

از ابن عمر در مورد مطلبـی کـه از آن آگـاهی نداشـت               «
  .»دانمسؤال شد و گفت نمی

او از اینکه مبادا در اجتهاد خطـا کنـد بـیم داشـت در               
ی در صـورت عـدم      حالی که طبق این اصل مجتهـد حتـ        

باشـد،  اصابه به صحیح مأجور است و داراي یک اجر مـی          
ساخت و تـا  خوف و ورعش او را از دادن فتوا منصرف می         

     جــایی کــه بــرایش مقــدور بــود از امــر قــضا نیــز دوري 
رضـی  » عثمان بـن عفـان    «روزي خلیفه سوم    . جستمی

دار شـود  اهللا عنه از او خواست که منصب قضاوت را عهده   
حـضرت عثمـان    . ی او از پـذیرش آن خـودداري کـرد         ول

ي خود پافشاري کرد و عبداهللا ابن عمر نیـز بـر      برخواسته
در ایـن هنگـام حـضرت عثمـان         . نپذیرفتن آن مصرّ بود   

   از فرمـان خلیفـه سـرپیچی       : رضی اله عنـه بـه او گفـت        
  کنی؟می

بلکـه  . نه، اصالً چنین نیست   : ابن عمر در پاسخ گفت    
  :ام که قضات سه دسته هستندنیدهمن از پیامبر ش

ي نخست قضاتی هـستند کـه از روي جهـل و            دسته
. کننـد کـه جایگـاه اینـان دوزخ اسـت          نادانی قضاوت می  

ي دوم قضاتی هـستند کـه از روي هـوي و هـوس       دسته

کنند که اینان نیز جایگاهـشان دوزخ اسـت و          قضاوت می 
ي سوم قاضیانی هستند که با روش درسـت اجتهـاد    دسته
باشند کـه اینـان     کنند و در اجتهادشان هم مصیب می      می

ترسم از دو گروه نخست باشم، لذا تـو     رستگارند و من می   
را به خدا سوگند مرا از ایـن کـار معـاف کـن و حـضرت                 
عثمان هم عذرش را پـذیرفت و او را از قبـول ایـن کـار                

  .معاف نمود
ایـستاد و روز را بـا گریـه و    ابن عمر شب به نماز مـی      

او در جوانی خوابی دید و آن خـواب         . کردغفار آغاز می  است
او در ایـن    . موجب شد تا ابن عمر چنین حالتی پیـدا کنـد          

ي در خواب دیدم کـه قطعـه پارچـه   «: گویدباره چنین می  
زربافتی در دست دارم و هر محلی از بهـشت را کـه آرزو               

بـرد و دیـدم دو نفـر مـرا       کردم پارچه مرا به آنجا مـی      می
اي به آنها   فرشته.  قصد داشتند مرا به دوزخ ببرند      گرفتندو

مـن  . »او را نترسانید و آنها مرا رها کردنـد        : رسید و گفت  
رویاي خود را براي خواهرم حفصه بازگو کـردم، و او نیـز        
خواب مرا براي پیامبر صلی اهللا علیه وسـلم نقـل کـرد و              

عبـداهللا اگـر نمـاز شـب     : پیامبر بعد از شنیدن رؤیا، فرمود   
او از آن زمـان تـا   » خواند، مرد بسیار خوبی خواهـد بـود    ب

روزي که به لقاي پروردگارش رسید، در هیچ حالتی نمـاز         
  .شب را ترك نکرد

شنید، اشـک   او به مانند پدرش وقتی آیات انذار را می        
روزي : عبید بـن عمیـر گویـد      . شداز چشمانش جاري می   

 عَلَى بِکَ وَجِئْنَا بِشَهِیدٍ ۀٍأمَّ کُلِّ مِن جِئْنَا إِذَا فَکَیْفَ ﴿7ي آیه

ــوَدُّ یَوْمَئِـذٍ   ÇÍÊÈ  شَـهِیداً  هَـؤُالء  اْ کَفَـرُواْ  الَّـذِینَ  یَ ــصَوُ  وَعَ
 ÇÍËÈ   حَدِیثاً اللّهَ یَکْتُمُونَ وَالَ األَرْضُ بِهِمُ تُسَوَّى لَوْ الرَّسُولَ

را براي ابن عمر خواندم او چنان بـه گریـه افتـاد کـه                 ﴾
  »ش را تر کرداشک چشمانش، ریش
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روزي با برادر مؤمنش نشسته بود و بـه تـالوت ایـن             
 عَلَى اکْتَالُواْ إِذَا الَّذِینَ    ÇÊÈ لِّلْمُطَفِّفِینَ وَیْلٌ ﴿ : آیات پرداخت

 یُخْسِرُونَ وَّزَنُوهُمْ أَو کَالُوهُمْ وَإِذَا   ÇËÈ  یَسْتَوْفُونَ النَّاسِ
 ÇÌÈ   مَّبْعُوثُونَ مأَنَّهُ أُولَئِکَ یَظُنُّ أَلَا  ÇÍÈ   ٍعَظِیمٍ لِیَوْم   ÇÎÈ َیَوْم 

سپس در حالیکـه اشـک بـه       ﴾  الْعَالَمِینَ لِرَبِّ النَّاسُ یَقُومُ
شد به تکرار آیـه   مانند قطرات باران از چشمش جاري می      

پرداخـت و از شـدت      » یوم یقوم النـاس لـرب العـالمین       «
  .گریه از حال رفت

به دست هم دادنـد و    جود، زهد و ورع ابن عمر دست        
هـاي باشـکوه    از او انسانی بـزرگ بـا فـضایل و ویژگـی           

حساب او چون جواد و بخشنده بود، از ثروتش بی      . ساختند
 بخشید، چـون وارع و پرهیزگـار بـود، از مـال حـالل              می
بخشید و چون زاهد بود از اینکه مبادا این بخـشش او           می

  .را فقیر و نیازمند گرداند، ترسی نداشت
 درآمد خوبی داشت و ثروتمند    ،عمر چون تاجر بود   ابن  

بود، با این حـال هرگـز ایـن ثـروت را بـراي خـود نگـه              
. بخـشید نداشت، بلکه به فقرا و مساکین و مستمندان می        

 یکی از این بخششهاي ابن عمـر را بـر        »ایوب بن وائل  «
 روزي چهـار هـزار درهـم و     : گویدایمان بازگو کرده و می    

روز بعـد او را در بـازار   : گویـد . سـید اي به دستش ر  قطیفه
اش به خانه. خرددیدم که براي شترش علف به قرض می       

مگـر دیـروز چهـارهزار      : رفتم و از افراد خانه سؤال کردم      
: اي به ابن عمر داده نشد؟ در پاسخ گفتنـد         قطیفه درهم و 
من امروز او را دیدم که براي مـرکبش علـف          : گفت. آري
وقتـی  : شت که بپـردازد، گفتنـد  خرد و پول علف را ندا    می

  دسـتش رسـید، قطیفـه را روي          بـه  دیروز پـول وقطیفـه    
هــایش انــداخت و از خانــه بیــرون رفــت، و وقتــی شــانه

برگشت درهمی از پول برایش نمانده بود، وقتی در مـورد          
آنهـا را بـه فقـرا      : آن از او سؤال  کردیم در پاسـخ گفـت          

زد بر هم می  ابن وائل در حالیکه دستهایش را       . »بخشیدم

از خانه عبداهللا بیرون آمد و به بازار رفـت و بـر             
جایی بلند ایستاد و به مردمی کـه آنجـا بودنـد            

اي تاجران، به خود آیید و از تعلقتان به         «: گفت
دنیا کم کنید و به ابن عمر نگاه کنید و عبـرت             

رسـد و  چهار هزار درهم به دسـتش مـی      . گیرید
و روز بعد بـا     بخشد  ي آن را می   همان روز همه  

  »خردقرض کردن، علف براي مرکبش می
» عمـر «استاد و   » محمد«بدانید، کسی که    

پدرش باشـد بـسیار بـزرگ و باعظمـت اسـت،           
تـرین  کسی که آن چنان از پیامبر پیروي کند و از کوچک   

    کنــد و از آنعملــی کــه از پیــامبر دیــده صــرفنظر نمــی
 دوسـت  گذرد، کسی که خوبی و نیکی و وقار پـدرش  نمی

ي خود کـرده، شایـسته و روا نیـست          و دشمنش را شیفته   
او بـه فقـرا و مـستمندان        . ي مال و ثروت باشـد     هکه برد 

آمد که بر  سـر      توجه خاصی داشت، و خیلی کم پیش می       
اش فقیري و یـا یتیمـی نباشـد و بـه تنهـایی غـذا                سفره

ــه . بخــورد ــدانش را بخــاطر اینک ــا فرزن ــا و باره       او باره
کردنـد و بـه فقـرا    ان را براي صرف غذا دعوت می      نیازبی

  کـرد و بـا تعجـب بـه آنهـا           کردند سرزنش می  توجه نمی 
کنیـد و گرسـنگان را      نیازان را دعـوت مـی     بی«: گفتمی

  ! »کنیدفراموش می
در نظر ابن عمر مال و ثروت باید در اختیـار انـسان و        

اي بـراي   باشد و نه حـاکم بـر او و نـه وسـیله           او محکومِ
او مـال و ثروتـی را کـه در اختیـار           . عیش و نوش اشراف   

دانست، بلکه فقیـران را در      داشت تنها متعلق به خود نمی     
. و این جود و کرم، حاصل زهدش بـود    . کردآن سهیم می  

او هرگز براي بدست آوردن دنیـا و خوشـیها و لـذتهایش            
حریص نبود، بلکه او به لباسـی کـه بـدنش را بپوشـاند و         

یکـی  . کـرد اش را رفع کند بسنده می     سنگیغذایی که گر  
ي نـرم و    از دوستانش که از خراسان برگشته بـود، جامـه         

ابن جامـه   : لطیف و زیبایی برایش آورده بود و به او گفت         
شـوم کـه آن   ام و خوشحال میرا از خراسان  برایت آورده 

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


 

 40 
 

ابـن  . ي خشن را از تن در آوري و این را به تن کنی   جامه
حریـر  : و دسـت بـه آن کـشید و گفـت    عمر آن را گرفت    

عبداهللا مقـداري آن را  . نه،پنبه است: است؟ دوستش گفت  
 برانداز کرد و سپس در حالی کـه آن را بـه دوسـتش بـر               

خـواهم، از آن تـرس دارم کـه         نه نمی «: گرداند، گفت می
این لباس حس غرور و تکبر و فخر را در مـن تحریـک و    

  .»زنده کند
ابـن عمـر از او      : دیـه داد  روزي دوستی ظرفی به او ه     

داروي بـسیار   : این چیـست؟ دوسـتش جـواب داد       : پرسید
ابـن عمـر    . امخوبی اسـت و آن را از عـراق برایـت آورده           

غـذا را   : براي چه دردي خوب است؟ دوستش گفت      : گفت
: ابن عمر تبسمی کرد و به دوستش گفـت        . کندهضم می 

کند؟ سوگند به خدا که چهل سال است      غذا را هضم می   «
او به خاطر اینکه در روز قیامت به او         ! »اممن سیر نخورده  

نْیَا حَیَاتِکُمُ فِی طَیِّبَاتِکُمْ أَذْهَبْتُمْ ﴿   ﴾ بِهَـا  وَاسْـتَمْتَعْتُم  الدُّ
کرد و خود را در دنیـا مـسافر   گفته نشود چنین زندگی می   

  .دیدمی
روزي بـه خانـه ابـن عمـر         « :میمون بن مهران گوید   

 خانه را که بـرآورد کـردم صـد درهـم            رفتم، تمام وسایل  
  !»ارزش نداشت

هاي دنیـا بـه روي مـسلمانان    در دوران امویان دروازه   
حـسابی از هـر سـو بـه سـرزمین           گشوده شد و ثروت بی    

اسالمی سرازیر شد و بـه دنبـال آن برخـی از مـسلمانان              
ي ثروت و منصب و امارت شدند و بـه سـوي آنهـا      شیفته

رخی از یاران پیامبر صـلی اهللا       این وضعیت ب  . روي آوردند 
جمله ابـن عمـر را واداشـت تـا راه ورع و            علیه و سلم من   

هـاي  زهد را پیش گرفتـه و بـا دوري گزیـدن از منـصب             
بزرگ و آنچنانی و غالب شدن بر حرص و آز، نفس خـود         

ي تجمالت دنیوي و غرق شـدن در        را از افتادن در ورطه    
داد و به مانند کـوه      آن محفوظ بدارند او به راه خود ادامه         

عظیم و استوار و محکم در برابر این وضع ایستادگی کرد           

هـاي آن، کـه او از آن        و هرگاه از امکانات دنیا و خوشـی       
مـن و  «:گفـت کردند در جـواب مـی    گریزان بود بحث می   

ترسـم  ایـم، مـی   اي عهـد بـسته    دوستانم در مورد مـسئله    
در . »مـانم خالف آنان رفتار کنم و از رسیدن به آنها بـاز            

داد کـه دوري جـستنش از دنیـا    ضمن به آنها نـشان مـی   
بخاطر عجز و نـاتوانی و امکـان دسـت نیـافتنش بـه آن           

: گفـت خواهد، و در این باره مینیست بلکه خود چنین می  
دانی، اگر بخاطر ترس از تو نباشد،       خداوندا، تو خوب می   «

از کسب دنیا و بدسـت آوردنـش از سـایر مـردان قـریش       
  .»تر نیستمتر و ناتوانضعیف

بود هم توان و هـم    آري، اگر بخاطر ترس از خدا نمی      
امکان بدست آوردن زندگی خـوش و امکانـات اتـراف را            

تـر از   تر بزرگتر و فریبنده   داشت براي نمونه، منصبی، مهم    
منصب خالفت وجود نداشت؛ بارها این منـصب بـه ابـن            

حتـی بـه    عمر پیشنهاد شد و آن را رد کـرد و نپـذیرفت،             
  .مرگ تهدید شد، باز هم آن را قبول نکرد

وقتی عثمان بن   «: حضرت حسن رضی اهللا عنه گوید     
عفان به شهادت رسید، مسلمانان به نزد عبداهللا بن عمـر           

تو بزرگ قـوم و فرزنـد بـزرگ قـوم           : رفتند و به او گفتند    
. هستی، بیا خالفت را قبول کن تا ما هم با تو بیعت کنیم        

دارم قطره خونی بخاطرم ریخته شـود،    من دوست ن  : گفت
او را . کـنم و آن را رد کـرد       اگر بتوانم از آن جلوگیري می     

تهدید کردند اگر خالفت را قبول نکند به قتلش خواهنـد           
  .»رساند، باز هم نپذیرفت

بعد از این ماجرا و زمانیکه فتنه و مصیبت روز بـه روز         
. مـر بـود   شد، نقطه امید مردم، ابن ع     تر می بیشتر و عمیق  

این رد او به خاطر این بـود    . اما او هرگز آن را قبول نکرد      
دانست اگر خالفت را بپذیرد مـسلماً جمعـی بـا او            که می 

مخالفت خواهند کرد و مجبور به درگیري خواهـد شـد و             
در این راه خون ریختـه خواهـد شـد و او از ایـن هـراس          

  .داشت
دم بـدترین مـر   : روزي مردي به او رسید و به او گفت        

چرا؟ مـن کـه نـه خـونی         : ابن عمر گفت  . امت تو هستی  
ام، چـرا بـدترینم؟   ام و نه موجب تفرق مـردم شـده       ریخته

مطمئناً اگـر آن را  . بخاطر عدم پذیرش خالفت: مرد گفت 
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قبول کنی حتی دو نفر را پیدا نخواهی کرد کـه در مـورد             
ابن عمـر گفـت دوسـت نـدارم         . تو اختالفی داشته باشند   

 پیشنهاد شود و یکی راضی باشـد و یکـی           خالفت به من  
  .ناراضی

حتی وقتی اختالفات شدت یافت و به اوج خود رسـید      
و در نهایت خالفت به معاویـه و بعـد بـه یزیـد رسـید، و              
معاویه دوم پسر یزید بعد از چند روزي خالفت آن را رهـا        
کرد، حتی در آن هنگام که ابن عمـر مـسن و سـالخورده     

به نزدش رفـت و از او     » مروان«. ودبود نقطه امید مردم ب    
خواست که خالفت را بپذیرد تا مردم با او بیعـت کننـد او         

بـا مردمـان شـرق چـه کـنم؟        :نپذیرفت و به مروان گفت    
جنگیم و با زور شمشیر و سـرنیزه        با آنها می  : مروان گفت 

بخـدا قـسم،   «: ابن عمر گفـت . کنیموادار به بیعتشان می   
 خلیفه باشم و در این مدت       هرگز دوست ندارم هفتاد سال    

  !»حتی یک نفر هم بخاطر من کشته شود
او به خـاطر اینکـه مـسلمانان بـه روي هـم شمـشیر        
کشیدند و خون هـم را ریختنـد، در جنـگ میـان علـی و        

او روش و . معاویه شرکت نکرد و عزلـت را انتخـاب کـرد    
بـه  «: کنـد کـه   شیوه مسلمانی خـود را چنـین بیـان مـی          

لی الـصلوه و حـی علـی الفـالح          هرکس که بانک حی ع    
دهم و به هرکس کـه بانـگ کـشتن    برآورد، پاسخش می  

  برادر مـسلمان و غـارت امـوالش را سـر دهـد، پاسـخ رد               
طـرفیش  با این وجـود در دوران عزلـت و بـی           . »دهممی

هرگز با باطل کنار نیامـد و از آن دفـاع نکـرد، بارهـا بـا                 
کـرد و   معاویه در زمان اوج قـدرتش برخـورد تنـدي مـی           

آزرد و خـشمش را بـر   گفت که او را می   سخنانی به او می   
  .انگیخت، تا جائی که معاویه او را تهدید به قتل کردمی

ابـن زبیـر،    «: روزي حجاج بن یوسف در خطبه گفـت       
ابن عمر در برابرش ایـستاد   ! »قرآن را تحریف کرده است    

گـویی،  گـویی، دروغ مـی   دروغ مـی  «: و بانگ برآورد کـه    
و دیگـر حجـاج چیـزي بـراي گفـتن      . »گـویی دروغ مـی 

نداشت واین برخورد غیرمنتظره او را شـگفت زده و مـات         
مردم . را به شدت تهدید کرد    » ابن عمر «و مبهوت کرد و     

در حالیکه از این برخورد و تهدید متعجب و نگران بودند،           
اگر به «: ابن عمر دست خود را بلند کرد و به حجاج گفت       

 کنـی تعجبـی نیـست، زیـرا تـو           گویی عمل آنچه که می  

-انسان سفیهی هستی که صاحب قدرتت کرده      
او با وجود این شهامت و شجاعت، تا آخر         ! »اند

عمرش سعی کرد نقشی در فتنه مسلحانه پیش        
آمده نداشته باشد و حاضر نشد بـه هیچیـک از           

روزي ابـن  «: ابو العالیـه گویـد    . آنها ملحق شود  
 شـود بـه     عمر را دیدم و بدون اینکـه متـوجهم        

آنهـا  : گفـت شنیدم که با خود مـی     . نزدش رفتم 
انـد و   شمشیرهاي خود را بر گلوي هم گذاشـته       

مشغول کشتن همدیگر هستند، آنگـاه بـه مـن          
  »!گویند دستت را بده تا با تو بیعت کنیممی

دیــد خــون مــسلمانی توســط او وقتــی مــی
  شـود ناراحـت و انـدوهناك      مسلمان دیگري ریختـه مـی     

توانست جنگ را متوقف کنـد و از ریخـتن     یاگر م . شدمی
خون مسلمانان توسط یکدیگر جلوگیري کند، قطعاً چنین        

کرد، اما اتفاقات و اختالفات خیلی زیاد و شدید بودنـد           می
توانـست  و از قدرت و توان او فراتر بـود، لـذا چـون نمـی         

» .براي توقـف آن کـاري کنـد، از آن دوري جـسته بـود              
 و از او روایـت شـده کـه در           قلبش با حضرت علـی بـود،      

گیـري خـود پـشیمان شـده و از او          اواخر زندگی از موضع   
بـراي  «: کنند که در این باره چنـین گفتـه اسـت          نقل می 

هیچ چیزي جز قرار نگرفتن در کنار علی نگران، ناراحـت         
  .»و پشیمان نیستم

ابن عمر زهد و ورع خود را تا آخر حفظ کرد و هرگـز              
ــایی و   ــذ دنی ــسلیم لذای ــتهت ــشد خواس ــسانی ن ــاي نف . ه

ابـن عمـر    : کننـد کـه   معاصرینش او را چنین توصیف می     
» عمـر «زمانی فوت کرد، فضایل و خصلتهایش به ماننـد       

دیدنـد، او را بـا      را مـی  » ابن عمر «آنها وقتی فضایل    . بود
: گفتنـد کردنـد و مـی    مقایسه مـی  » عمر«پدر بزرگوارش   

ودند، اما  زیست که افرادي نظیرش ب    در زمانی می  » عمر«
  .در زمانی بود که نظیري مانند خود نداشت» ابن عمر«

در یکی از روزهاي سال هفتاد و سه هجري، خورشید          
کرد، و یکی از کشتیهاي آخرت، بادبانهاي خود       غروب می 

اي دیگــر از را بــر افراشــت و در حالیکــه حامــل نماینــده
 عبداهللا بـن عمـر   - در مکه و مدینه-نمایندگان ایام وحی  

 الخطاب بود به سوي آخـرت و رفیـق اعلـی حرکـت              بن
  .کردمی
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در آن ايام كنفرانـسي از سـوي برخـي از كـشورهاي        

ــش    ــازمان آزادي بخ ــون س ــازمانهايي همچ ــي و س عرب

فلسطين در شهر طائف عربستان سعودي تـشكيل شـده         

بود كه از مسائل مختلف از جمله اوضـاع اهـل سـنت و             

 و سني بحث كرده بودنـد و در  مسائل خالفي ميان شيعه  

. حكومت ايران نيز ايراداتـي وارد شـده بـود   به اين زمينه  

هر وقـت مـا انتقـادي    حكومت اين را بهانه كرده بود كه   

اض ركشي و خالف كاريها اعت  سبت به حق  نكرديم يا   مي

كـه شـما طـائفي      : گفتنـد نموديم، در پاسخ به ما مـي      مي

همان . گيريد و ميو از كنفرانس طائف خط گرفتههستيد 

بـه مـا و هـر اهـل سـنت      ! گونه كه حاال در مورد مشابه    

بـه هـر حـال دعـوت      . متعهد نسبت وهابيت مـي دهنـد      

عمومي از مناطق مختلف ايـران جهـت برگـزاري اولـين      

تا در . به عمل آمد) شمس(سالگرد شوراي مركزي سنت     

 هـم  61 مرداد سـال  15 و 14روزهاي پنجشنبه و جمعه   

ن ر دعوت شدگان اهل سنت در آ و هم ساي  اعضاي شورا   

در : الً هم گفتـه شـد     همانگونه كه قب  . لسه حضور يابند  ج

اي را اجاره كرده بوديم كه قبالً مدرسه بود كرماشان خانه 

ي اين مكان مقداري بزرگ بود و امكان برگزاري جلـسه     

تاقهـاي  اي كه در تمام ابه گونه. سالگرد در آن ميسر بود  

از اعـضاي  . ن نشـستن بـود  ا حياط امكآن، و پشت بام و   

هايي مثل  مرحوم شهيد كاك ناصر سـبحاني     شورا چهره 

م مرد. حضور داشتند) رح(و شهيد مولوي عبدالملك    ) رح(

ــتان   ــشين اس ــهرهاي كردن ــادي از ش ــتان، زي هاي كردس

مرحـوم  . آذربايجان غربي و كرماشان شركت كرده بودند      

رس و ابتـدا دو سـاعت در خـصوص تـ      ) رح(كاك احمـد    

خوف صحبت كرد كه ايـن موضـوع در دو نـوار كاسـت            

ه و جـاي                ضبط شـد و بحـقّ بحثـي اسـت شـايان توجـ

كل سخنان او در اين جلسه هفت ساعت بود در      . استفاده

پنج ساعت ديگر، ايشان سخنان بسيار شديد اللحني را به 

مسئولين نظـام و ناحقيهـا و دروغ هـاي          برخي از    نسبت

آنهـم  . و ملت كرد بيان كردنـد آنان نسبت به اهل سنت     

ي سـنت تـا    مركزيابه اين دليل بود كه از تشكيل شور       

نچه از تهمت و ناروا نسبت بـه     برگزاري اين جلسه، هر آ    

و مرحوم كاك احمد ممكن بود، بيان كـرده و از    ) شمس(

هيچ اقدامي عليـه اينـان كوتـاهي ننمودنـد و تهديـدات             

ين اتهامات را بـا  فراوان كرده بودند لذا كاك احمد تمام ا    

ادلّه تكذيب كرد و در عين حال مسئولين حكومت را بـه     

افراد ديگـري نيـز در آن نشـست از    . مناظره دعوت نمود 

د مـن هـم در   خو. جمله شهيد كاك ناصر صحبت كردند    

، 60ي تشكيل آن شورا در سال      اين جلسه همانند جلسه   

  . مجري برنامه بوده و لذا در جريان تمام مسائل بودم

قابل ذكر است كه در ابتداي برگزاري جلسه، جمعـي       

از براداران در خـصوص اوضـاع امنيتـي بـا كـاك احمـد           

صحبت كردند و به ايشان يادآور شدند كه افراد زيادي از     

 حـداقل    امنيتي در جلسه حضور دارند و       نيروهاي مخفيِ 

ند، قطعاً تعداد ديگري نيز كـه  اهنان شناسايي شدآ نفر  10

 در جلسه وجود دارند لذا از وي خواهش ، اندشناخته نشده

كردند كه بخاطر حفظ مردمي كه از شـهرهاي مختلفـي          

، روانـسر، كاميـاران، مريـوان، بوكـان    چون جوانرود، پاوه،   
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مقداري آرام صحبت كنـد و موضـع     . اندآمده.. . سنندج و 

 مرحوم كاك احمـد پيـشنهاد آنـان را        .تند سياسي نگيرد  

 جلسه و سخنراني سخنانش بـسيار      اما در اثناي  . پذيرفت

در پايان جلسه از ايشان سـؤال   ! تندتر از اوقات ديگر بود    

 چنين تند و بـي  ،كرديم كه چرا عليرغم قول و قرار قبلي  

پروا صـحبت كـردي و شـرايط حـاد امنيتـي را در نظـر              

ي ايـن  كـه بيـان همـه   : يشان در پاسخ گفتنـد  نگرفتي؟ ا 

ديني مي دانستم و ي شرعي و مسائل و مطالب را وظيفه  

لذا احساس كردم كـه اگـر ايـن حقـايق را بيـان نكـنم،                

در روز جمعـه  . كوتاهي نموده و حـق را كتمـان كـرده ام      

 پاياني جلسه صـادر و قرائـت شـد، جمعـي از            يقطعنامه

 15برادران به نماز جمعـه رفتنـد و در همـان روز يعنـي            

 مرداد ماه در نماز جمعه دو نفـر از بـرادران كـه مـشغول          

 ،بعـد از دسـتگيري    . پخش قطعنامه بودند، دستگير شدند    

  همه متوجـه شـديم كـه حكومـت بـه سـادگي از قـضيه         

مـا  . گذرد و امكان دستگيريهاي ديگر نيز وجود دارد       نمي

فوراً به سـنندج برگـشتيم سـعي كـرديم هـر چـه زودتـر         

نوراهاي سخنراني جلسه را تكثيـر و در دسـترس عمـوم        

 .ز بين رفتن آنها جلـوگيري كنـيم  قرار دهيم و از امكان ا   

لذا من كه در آنوقت در سنندج ساكن بودم نوراهـا را بـه       

-فاصله توسط جمعي از برادران زحمتسنندج آوردم و بال

 تكثيـر شـده و چنـدين سـري از آن بـه         ،كش آن دوران  

شهرهاي مختلف از جمله سردشت، بانه، بوكان، و ديگـر       

ي ايــن بحبوحـه ن ايـام و در  آدر . شـهرها فرسـتاده شـد   

هاي مختلفي از عصبانيت حكومت و احتمال      رحوادث خب 

اندك . رسيدا كاك احمد و مكتب قران به ما ميبرخورد ب

ي زمـاني بعـد و تنهـا ســه روز پـس از برگـزاري جلــسه     

 جمعي 61 مرداد سال  19 و   18شوراي مركزي سنت در     

 .ن در كامياران دستگير شدندآاز افراد و برادران مكتب قر 

صـيدمراد فتحـي،    : آقايـان .  نفر بـود   12نها حدود   آداد  تع

ناصر فتحي، بهاءالدين حسيني، برهـان حـسيني، حبيـب         

ي طاء حسامي و سعدي مردوخي از جمله  اهللا مظفريان، ع  

ي ايـن افـراد را پـس از     همـه . اين افراد بودنـد   

دستگيري بـه شـهركي در كنـار كاميـاران كـه       

 آنوقـت  جهت آوارگان عراقي ساخته بودند و در 

ايـن افـراد را   . ود منتقل نمودند بدر اختيار سپاه    

در يك ساختمان عادي نگهداري مـي كردنـد،         

ــاز   ــاهي اوقــات درهــاي خروجــي را ب     حتــي گ

گذاشتند تا افراد دسـتگير شـده بـراي فـرار          مي

كردن وسوسه شوند و در نتيجه يا آنان را حين       

فرار هدف گلوله قرار دهند يا برايـشان پرونـده        

 فـرار كـردن   ،ي افراد مكتب قـرآن   برنامهزي كنند اما    سا

نبود بلكه آنان بجـاي فـرار، در داخـل زنـدان اقـدام بـه             

نوشتن بيانيه اي نموده و آن را در بيرون منتـشر كردنـد         

آنـان در   . اين بيانيه اكنون در بايگاني مكتب وجـود دارد        

داخل بازداشتگاه و ما هم در بيرون اقدام به نوشتن بيانيه  

ا و اعتراض كردن نسبت به اين گونه برخوردهاي غيـر   ه

 در آنموقع بـه  .ديني و غير قانوني با مكتب قرآن نموديم    

ما خبر رسيد كه حكومت قصد دارد به منزل كاك احمـد     

اين خبر در كرماشان به كاك احمد       در سنندج حمله كند   

ي در آن زمـان مـن و همـسرم در خانـه          . هم رسيده بود  

ي شرع هـم در آن جـا       محكمه ،وديمكاك احمد ساكن ب   

قرار داشت يعني آنجا هم محل سكونت و هم محل كارم 

بود در اينجـا جهـت   » محكمه شرع كردستان«به عنوان   

پاسخ به بعضي دروغهاي برخي از دوستان قديم جـا دارد     

 كه كاك احمد حكـم حـاكم   59از سال : اشاراتي كنم كه  

 كـه  61اه شرعي كردستان را برايم نوشـت تـا مـرداد مـ         

و بازداشت شدم به دستور خـود كـاك احمـد محـل كـار       

ي كـاك احمـد بـود، در    ام همان خانـه سكونت با خانواده 

 همـسرم در  ،مدت سه سال و چند ماه بازداشت خودم نيز 

 20/8/64بعد از آزادي از زنـدان در        . كردنجا زندگي مي  آ

 آنگـاه شـوراي   ،نيز چند ماه در آنجا زنـدگي مـي كـرديم    

به دليل محل كـار بـودن و       : بت كردند و گفتند   وقت مح 

آمد و رفت فـراوان بـراي سـكونت دائـم قابـل اسـتفاده             
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نيست، لذا محل سكونتي برايمان اجاره كردند و از آنجـا           

  . رفتيم

 و بگيـر و ببنـدها، گفتـيم كـه        61يم به سـال     برگرد

 هجوم به منزل كاك احمد به شدت مطرح بود،          يشايعه

 اينكار جستجوي منزل كاك احمد كه هدف از: مي گفتند

من از جملـه  . ن استآو بردن اسناد و مدارك موجود در      

توانستم اين خبر را باور كساني بودم كه به هيچ وجه نمي 

 بـه  ،شود مأموران حكومـت انقـالب   آخر چگونه مي   .كنم

ا كـه كـاك احمـد      چـر !! منزل كاك احمد هجوم آورنـد؟     

راي اسـالم و ملـت   ي كار و فعاليت بـ داراي آنهمه سابقه 

 منزل اين شخصيت بزرگ دينـي  ،حال چرا و چگونه . بود

 ،در دوران انقـالب  ! د؟نـ دهو ملي را مورد هجوم قرار مي      

سران و رهبران انقالب از اهل تشيع، از كاك احمـد     خود 

 ،سـتودند كردند و شخصيت او را مـي   تعريف و تمجيد مي   

 حتي عكس وي را همراه عكس امام خميني چـاپ و در        

فرسـتادند و ميـان    بزرگ به شهرهاي مختلف مي  قطعات

صل علـي   «: حتي شعارهايي مثل  . كردندمردم پخش مي  

 و در را درست كرده بودند»  و كاك احمد خميني/ محمد  

همه جا سر مي دادند و در واقـع ايـن اقـدامات را همـان       

طرفداران سپاه پاسداران و افراد انقالبي انجام مي دادنـد           

  .ن چنين اقدامي از سوي حكومت سخت بودلذا باور كرد

ن سفارش كرده بود  به هر حال كاك احمد از كرماشا      

كه د ر اين ايـام كـه احتمـال چنـين هجـومي مـي رود                

ي  وي مكتـب تـدابيري اتخـاذ كننـد كـه خانـه        برادران  

هيچگاه خالي نباشد بلكه در طول شـبانه روز افـرادي در     

ز برادران و خواهران آنجا حضور داشته باشند و اين افراد ا 

زندگي نجا در آاو نگران ما بود كه . مسن و سالمند باشند   

 چـه  كرديم البته اين سفارش كاك احمد عملـي نـشد    مي

گرفـت تـا حـد زيـادي        بسا اگر چنين اقدامي صورت مي     

  .احتمال هجوم به منزل ايشان را منتفي مي كرد

 مـرداد  27در نهايت در ساعت يك بعد از نصف شبِ  

به منزل كـاك احمـد ريختنـد مـن       سال مأمورين   همان  

 منـزل   بيدار بودم و به همراه همسرم در اتاق اصليِ   هنوز

اتاق كوچكي هم در آن موقع  . دهمسرم مريض بو  . بوديم

. ي شـرع بـود  كنار اتاق اصلي بود كـه دفتـر محكمـه    در  

ي نيز در آن اتـاق خوابيـده بـود خانـه         ام ابوبكر   برادرزاده

و قـسمت مجـزا از هـم بـود و آقـاي      كاك احمد داراي د   

هاشم سيد الشهدايي هم در قـسمت ديگـر منـزل كـاك        

در . احمد سكونت داشـته و درآنجـا زنـدگي مـي كردنـد             

ساعت فوق الذكر زنگ منزل به صدا درآمد، آنهم پي در        

 ب درزدن وكوبيـدنِ ي زنگين نحوهپي و متوالي و از هم 

! يديم كــه مــأمورين مــسلمان انقالبــشــمنــزل متوجــه 

ي زنـگ زدن و  چرا كـه نحـوه  ! ستندهاسالمي جمهوري  

ــات  بدر ــأمورين اطالع ــدن م ــگ زدن   كوبي ــل زن ، مث

باشد كه البتـه ايـن نـوع زنـگ زدن     انسانهاي عادي نمي  

 ينصرفاً جهت ايجاد رعب و وحشت و دستپاچگي سـاكن      

 آمدم و سؤال كردم كه چه بمن پشت در. باشدمنزل مي

. ايـم ان آمـده ز سپاه پاسـدار كه ا: خواهيد؟ جواب دادند مي

با حكم : اسخ گفتند كهآيا حكم قضايي داريد؟ در پ    : گفتم

. ايم و البته فقط دو دقيقه با شما كـار داريـم         قضايي آمده 

من جهت پوشيدن لباس و آمادگي افـراد خانـه مقـداري         

دفع الوقت كردم كه ناگهان از طريق منزل فعلي محمـد         

رحوم آقا هادي قريشي ژيان مفتي زاده كه در آن زمان م      

در آن سكونت داشتند و از راه پشت بام و با طنـاب و از           

بعد خطاب به من گفتند كه !! ديوار به داخل منزل ريختند

در آن شـب آقـاي   . لباسهايت را بپوش و همراه با ما بيـا      

سعدي قريشي به منزل آقاي هاشم سيدالـشهدايي آمـده        

در آنجـا  بود و در منـزل وي مهمـان بـود، شـب را هـم           

خوابيده بود و آقاي قريشي هم در آنجا بدام افتادند و من   

و او را هم بردند، اما آقاي سيدالشهدايي را بعـداً  آوردنـد        

چون مأمورين منزلشان را بازرسي مي كردند و همسرش      

در هـر  . تنها بود اما همسر من با بودن ابوبكر تنها نبـود          

ر يـك  حال چشمان مـن و آقـاي قريـشي را بـستند و د           

ماشين پيكان سوار كردند و پس از رسيدن به زندان هـر       
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بعد از چند . كدام از ما را جداگانه در سلولي زنداني كردند     

 عـرض  ساعت آقاي سيدالشهدايي را به آنجا آوردند و در     

 نفر ديگر در سنندج بازداشـت   30 روز بيش از     انه   شب آن

تمام اين حـوادث و برخوردهـاي خـشن بـا افـراد            . شدند

ي شــوراي از قــضيه ناشــي ،كتــب قــرآن در آن برهــهم

هر چند حكومـت نـسبت بـه    . بود) شمس(مركزي سنت   

فعاليت مكتب قرآن نيز بسيار بدبين و ناراضـي بـود امـا          

تشكيل شمس با آن وسعت و فراگيري كه كـل منـاطق         

اهل سـّنت ايـران را در برداشـت باعـث شـد تـا تحمـل          

 و شخص كاك حكومت تمام شود و با افراد مكتب قرآن   

  . احمد، به عنوان مؤسس شمس برخورد كند

 حساسيت داشت بـه  شمسحكومت شديداً نسبت به     

دليل اينكه كـل اهـل سـنت در آن مـشاركت داشـتند و          

اقدامات قابل توجهي را در دفاع از اهل سـنت بـه عمـل        

تشكيل شوراي مركزي سنت انعكـاس بـسيار       . آورده بود 

ان داشت و به اميد وسيعي در سطح مناطق اهل سنت اير 

لـذا پـس از   . و جايگاه دفاع و حمايت از اهل سنت درآمد   

، حكومت از بـدو امـر بـه شـدت     60تأسيس آن در سال    

نسبت به آن موضع گرفت و مشكالت زيادي را بـر سـر      

خـش شـايعه و   پراه و فعاليت هاي آن قـرار دادنـد و بـا           

تحليل هـاي گونـاگون، تـالش نمودنـد كـه آن را ضـد              

 مذهب تشيع جلوه دهند لذا مرحوم كاك احمـد   انقالب و 

جهت خنثي كردن اين توطئه ها و دفـع شـبهات مطـرح      

شده، دعوت نامه اي را براي تمام خبرگزاريهاي داخلي و     

امـه  در اين دعـوت ن .  فرستاد ،خارجي كه در تهران بودند    

 مركزي سنت قـصد  ي اگفته بود كه بعنوان مؤسس شور    

ماهيت و اهداف آن روشنگري   ،دارد تا در مورد اين شورا     

ي خبرگزاريهاي داخلي و خـارجي جهـت      لذا از همه  . ندك

ورد، محـل  آپوشش خبري اين مصاحبه دعوت به عمـل        

برگزاري مصاحبه يك هتل قديمي به نام چهـل سـتون،         

در خيابان سعدي بود، حكومت نسبت به اين اقدام كـاك   

 احمد واكنش تندي نشان داد و اجازه ي برگزاري نشست 

ابتدا با خـود  . خبري و حضور خبرنگاران را نداد    

كاك احمد صحبت كردند كـه وي را منـصرف      

كه اين اقدام شما موجب : به ايشان گفتند. كنند

ايجاد تفرقه مي شود نخست از ايـن بـاب وارد         

شدند، كاك احمد تأكيد كـرد كـه مـصاحبه ي         

وي نه تنها موجب تفرقه نمي شود بلكـه ايـن          

مي شـود تـا پـرده از روي         روشنگري او باعث    

ــايعات   ــودن شـ ــار رود و دروغ بـ ــايق كنـ حقـ

ثابت شود، او مي خواست » شمس«درخصوص  

توضيح دهد كه كار اين شورا دفـاع از حقـوق و فعاليـت             

هاي قانوني اهل سنت ايران است نه مقابله با اهل تشيع    

ايشان در زمان مقرر، در هتل چهل ستون حاضر   . يا نظام 

كومت حتي به يك خبرنگار اجازه ورود شد اما مأموران ح

  . به آن هتل را ندادند بنابراين مصاحبه انجام نشد

» شـمس «مسئولين خوب مي دانـستند كـه اهـداف           

شرعي و قانوني مي باشد و هيچگونه مخالفتي با قـانون           

اساسي ايران نـدارد، امـا متأسـفانه آنـان از همـان آغـاز              

ي  جمهــورمبــاركتــشكيل حكومــت جديــد بــا عنــوان 

 به خالف مقـررات روشـن اسـالم و تـصريحات      ،اسالمي

اصولي از قانون اساسي همين جمهوري بـه فكـر حـذف          

 درصدي اهل سنت ايران بوده 30حقوق جمعيت بيش از   

فعاليـت هــاي ايـن جمعيــت و پيــشرفت و   ســد و بـراي  

جلـوگيري از  ! شكوفايي آن به جِد دسـت بـه كـار شـدند     

ممانعت از تبيين تشكيل شمس و فعاليت آن و همچنين       

و روشنگري كاك احمد در آن مصاحبه نيز در اين راسـتا     

  . و به همين منظور بود

 ي و ببنـدها   ريـ  و بگ  هايري شمس بعد از دستگ    تيفعال

 يعنـ ين آسـس اول  ؤچون م .دي رسانيبه پا 61مردادماه  

جمـع    شـد، ي همـان سـال زنـدان   وريشـهر  كاك احمد در  

 در  وبازداشــت زيـ  نيهمراهـان و  شـاگردان و   ازياديـ ز

ن آ ياعـضا   ازيتعـداد .  شـدند ي مختلف زنـدان  يشهرها

 و) رح( عبـدالملك    ي مولـو  ديجمله مرحـوم شـه     شورا از 
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 زيـ ن) رح (ياري اللهيمولو  حفظه اهللا و   دي عبدالحم يمولو

 از جمله مرحـوم  زي از اعضا نگري د يتعداد.  شدند ريدستگ

بعداً  به عنوان امام جمعه سقز و) رح (يمال عبداهللا محمد

  . مجلس خبرگان منصوب شدندهينما

ت در تمـام  سـّن  اهلهي قض نكهي ا لي حكومت به دل   اما

ت سـّن از بزرگ شدن مشكالت اهل    كشور مطرح نشود و   

 كنـد، فـشار را بـر كردسـتان     يريدر سطح كـشور جلـوگ    

 شـده   ريكرماشان دسـتگ  در كه   ي كسان يحت. متمركز كرد 

ئله فقـط در   تا مس د آزاد شدن  يبودند، پس از مدت كوتاه    

 لهي وسنيبد گر شود وه استان و چند شهر جلو     كيسطح  

 ا يـ  وي اسـتان هي قـض كيـ نشان دهند كـه مـسئله، تنهـا     

ت سـّن  است نه مربوط به مشكالت همـه اهـل         يامنطقه

 در نظـر داشـت كـه    ديـ  را باگـر ي نكته د  كيالبته  . رانيا

 به آنهـا از   يجهت دادن اصل   ت و سّن اهل ي عمده تيفعال

 وردمرحوم كاك احمد بود و لذا برخ     قرآن و   مكتب يسو

.  و شاگردانش متمركز نمـود    شاني ا ي را رو   اصلي فشار و

 از جملـه  ،كـرد  ريـ ت غسـّن گر اهلي ديمكتب در شهرها 

لـذا بـا از      نداشـت و   ي آنچنان تي فعال راني ا يمناطق شرق 

 كيـ  برخورد با    گريد» شمس «ي اصل ي رفتن هسته  نيب

موجـه و  » شمس«ان عضو  شهر به عنوكي دو نفر در    اي

 اعـضا در  ري با سـا  لي دل ني ا ه ب .ديرسي به نظر نم   يمنطق

  . نشديدي كردستان برخورد شدريغ

» شـمس  «ي تـرس داشـت كـه روز    نيـ  از ا  حكومت

 رديـ  خود را از سـر بگ  تيفعال  اظهار وجود نموده و    مجدداً

تـالش    داشـت و ياژهي وتي نسبت به آن حساس  نيبنابرا

ــز ــل آورد يادي ــه عم ــضا  را ب ــا از اع ــمس «ي ت  و» ش

 ي شـده بودنـد، تعهـد كتبـ       ي كه زنـدان   يگريمسلمانان د 

 مـثالً .  باشنده نداشتيكارهم» شمس« با  كه بعداً رنديبگ

 بـه  ي وابـستگ زيـ  مكتـب ن ي از اتهامات افراد زنـدان     يكي

 حكومت از ما، رد    يها از درخواست  يك ي بود و » شمس«

   مـا   كـه بـه   يابـه گونـه   . محكوم كردن آن بود    كردن و 

، آزاد ديـ را محكوم كن  » شمس« كه   يدر صورت : گفتنديم

  . شدديخواه

كساني در بيرون از زندان البته از غير مكتب نيـز، بـا    

ديگر وجود خارجي نـدارد و  » شمس«همين استدالل كه  

با توجه به اينكه محكوم كردن ايـن جريـان كـه وجـود            

خارجي ندارد، موجب آزادي زندانيان مـي شـود، از كـاك      

را » شـمس «ند كه به زندانيان بگويد تا ودبخواسته حمد  ا

محكوم كنند يا از آن تبرّي جويند ولـي كـاك احمـد در          

جواب گفته بود كه نبايد چنين اقدامي از سوي هيچ يك        

چون محكوم كردن . از زندانيان مكتب قرآن صورت گيرد

در حاليكه . به معني غير ديني دانستن آن است» شمس«

شده سّنت تشكيل ب اهلدفاع از مذهبه جهت   » شمس«

در شـرايطي كـه    . باشـد است، لذا كامالً ديني و حق مـي       

برخي زندانيان در زندانهايي مثل شهرهاي سقز و سنندج       

محبوس بودند و در معرض بمباران هوايي قرار داشتند و        

اوضاع امنيتي مناسبي نداشـتند، بـاز كـاك احمـد چنـين        

ن زمـان در  آما  : عنوان نمونه به  . اي را به آنان نداد    اجازه

زندان سپاه پاسداران، واقع در بلوار شبلي سـنندج زنـداني     

هـاي سـاختمان   بوديم، يك روز در اثـر بمبـاران، شيـشه         

آشپزخانه كه كمي دورتر از محيط زندگي مـا بـود، خُـرد         

ن روز را بـدون  آشده و قاطي غذا شده بود كه ناچـار مـا      

 سـقز در اثـر بمبـاران    و حتـي در زنـدان  . نهار بسر برديم 

تعدادي زنداني كشته شدند، عليرغم رسانيدن اين اوضاع         

و احوال به كاك احمد، باز اجازه محكوم كردن يا تبـرّي        

را نـداده بـود، البتـه از ديـدگاه كـاك احمـد        » شمس«از  

چرا كه اهداف آن، چه با نام . هنوز وجود داشت» شمس«

د بـراي  شمس و يا غيـر آن، اهـدافي مقـدس بـود و بايـ       

  .شدتحقق آنها تالش مي

 61 مـاه  تـا شـهريور   » شـمس «همچنانكه اشاره شد    

با دستگيري . ن در تهران بود   دفتر آ . فعاليت جدي داشت  

مرحوم كاك احمد و مسئول دفتر آن آقاي امين اكبـري         

  . نيز عمالً تعطيل شد» شمس«در تهران، 
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آيا اعضاي شوراي مركـزي سـنت، در طـول      : سؤال

  م حيات آن، نشست و جلساتي داشتند؟يك سال و ني
جلساتي در همان   » شمس«آري در آن مدت     : جواب

دفتــر تهــران داشــت، عــالوه بــر نشــست ســالگرد  در   

. كرماشان حداقل دوبار اين جلسات در تهران برگزار شـد     

مهر رسمي داشت و همچنـين شـماره حـسابي را جهـت         

  .دريافت كمكهاي مردمي افتتاح كرده بود

  در حال حاضر فعاليتي دارد؟» شمس«آيا : سؤال

اكنون نيز كساني در خارج از كشور با اين نام        : جواب

كنند و سايتي را نيـز بـا همـين نـام راه      دارند فعاّاليت مي  

ادامه » شمس«اند كه به فعاليت  اند، و مدعي  اندازي كرده 

اما من از جزئيات كار و نشستهاي آنها . داده و خواهند داد

  .اطالعي ندارم

 سـال از  27بـه نظـر شـما پـس از گذشـت            : سؤال

   تــشكيل شــمس، آيــا اهــداف و شــعارهاي آن در مــورد 
سّنت در ايران متحقـق شـده اسـت يـا خيـر؟ و آيـا              اهل

  شمس دستاورد ملموسي داشته است؟
بعـد از  » شمس«: در واقع همچنانكه گفته شد : جواب

يك و نيم سال تعطيل شد و لذا در داخل كشور نتوانست   

و در آن مـدت هـم   .  اهداف خود جامه عمـل بپوشـاند   به

هـا  اي و خنثي كـردن توطئـه    بيشتر درگير مسائل حاشيه   

عليه خود بود و عمالً مجالي الزم جهـت فعاليـت بـراي          

  .تحقق اهدافش بدست نياورد

را درگير مسائل سياسـي    » شمس«حكومت خواست،   

اش بـراي آن  خواست خـارج از اهـداف واقعـي    كند، و مي  

گفتند هدف شما كار و فعاليت  مثالً مي . تراشي كند هدف  

  . سياسي است و نهايتاً براندازي نظام

سـّنت  بازتاب جريـان شـمس در ميـان اهـل        : سؤال

ايران و مّلت كرد چگونه بود؟ و در خارج از كردستان چه     
ال      بازتابي داشت؟ و اگر شمس با همان اهداف دوباره فعـ

  هد بود؟شود، استقبال از آن چگونه خوا

ن زمان كـه مـن در كردسـتان         آدر  : جواب

آنهـم  . بودم، اوضاع كردستان بسيار آشفته بـود     

هـاي مـسلحانه اوايـل     بيشتر به دليل درگيـري    

 انقالب، لذا مـردم عـادي منطقـه از وجـود آن            

اما روشـنفكران و كـساني كـه       . اطالع بودند بي

اطـالع  » شمس«د و از وجود ندوستدار دين بود 

بعداً در ميان . ن بسيار استقبال كردنديافتند، از آ

ي مردم نيز جاي خود را باز كرد تا جائيكه عامه

و . گفتند مي »شمسي«ها  ها و اخواني  به مكتبي 

سّنت جهت ايجاد تـشكيالتي  حال اگر اين مجال به اهل     

و » شـمس «براي دفاع از حقوق آنها داده شود، و فعاليت   

نامـه آن و   و از مرام اهداف آن در ميان مردم بازگو شود،      

همچنين از شخصيتهاي تشكيل دهنده آن اطالع يابنـد،         

  .مطمئناً با استقبال مواجه خواهد شد

  با توجه بـه تجربـه اوضـاع عـراق و تـالش          : سؤال

سّنت اين كشور جهت احقـاق حقـوق خـود عليـرغم       اهل
وجـود اكثريـت شـيعي، آيـا تالشـي از سـوي گروههـا و        

» شـمس «تحقق اهـداف    سّنت جهت   هاي اهل شخصيت
  گيرد؟صورت مي
هـاي  در حال حاضر تمام گروهها و شخصيت       : جواب

كنند اما نـه  سّنت دارند آن اهداف را دنبال مي  دلسوز اهل 

به علت حساسيت حكومت نسبت به آن   » شمس«با نام   

هـاي ديگـري از   جاي خـود را بـه تـشكل      » شمس«. نام

هـاي  ر گـروه كثـ جمله اخوان و دوشاخه مكتب قـرآن و ا       

ي از اهـداف           دلسوز اهل  سّنت داده اسـت و بخـش مهمـ

  .باشدمي» شمس«همه اينها همين اهداف 
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  آیا مذهبی به نام 

  وهابیت
  

  مسلم محمدي –ي وارده مقاله
  

نحمداهللا تبارك و تعالی و نصلی و نسلم علـی سـیدنا            
محمد و علی آله و صحبه و من دعا بدعوته و جاهد فـی               

  .الدینلی یومسبیل شریعته ا
  .دوست گرامی، السالم علیکم و رحمه اهللا و برکاته

ي لطــف و عنایــت حــق تعــالی از امیــدوارم در ســایه
پرسـیده  . هرگونه انحراف و شـر و بـدي در امـان باشـی            

     هــا وهــابی وهابیــت چیــست و چــرا بــه بعــضی«بــودي 
اکنون به طور مختـصر بـه سـؤال جنابعـالی           » گویند؟می

به امید اینکه این جزوه براي شما و دیگـر          . دهمپاسخ می 
  .صاحبان عقل و اندیشه مفید واقع شود

نخست الزم است متوجه باشی که ما مسلمانان اهـل         
سنت و جماعت در احکام و مسائل فقهی از یکی از چهار            
ــروي    ــی پی ــا حنبل ــافعی و ی ــالکی، ش ــی، م ــذهب حنف       م

ت یـا هـر     نمائیم و اساساً مذهب پنجمی به نام وهابیـ        می
پـس چگونـه    : شاید سؤال شـود   . اسم دیگري وجود ندارد   

چنین نامی بر سر زبانها افتاده است؟ براي پاسخ بـه ایـن         
سؤال که در واقع پاسـخ بـه سـؤال اصـلی شماسـت بـه                

  :اي کوتاه نیاز داریم و آن این است کهمقدمه
ي اهـل سـنت، مـذهب حنبلـی      در میان مذاهب اربعه   

تر از دیگر مذاهب، نـسبت بـه   تر و شفافبرخوردي صریح 
از سویی در زمـان محمـد بـن عبـدالوهاب            . خرافات دارد 

ي توحیــدي بیــشتر مــردم از مــسیر صــحیح عقیــده) رح(

. داشـتند فاصله گرفته بودند و در وادي خرافات گام بر می      
از دیگر سو ایشان که از دانشمندان اهل سنت و جماعـت     

 خرافـات و  و پیرو مـذهب حنبلـی بـود بـسیار صـریح بـا          
دشمنان دین به پیروي از سیاسـت       . انحرافات مقابله نمود  

 تفرقه بینداز و سروري کن، بـراي  »فَرظق تَسد «: شوم خود 
ي بیشتر بین مـسلمین اقـدامات محمـد بـن           ایجاد تفرقه 

عبدالوهاب را مذهبی تازه نامیدند و مسلمانان ناآگـاه نیـز           
 کـه البتـه     به پیروي آنها از ظهور مذهبی نو سخن گفتند        

  :این نامگذاري اصوالً درست نیست زیرا
ایجاد مذهبی تازه بیش از پیش بـین مـسلمانان          : اوالً

در . کنـد ي موجود را زیـادتر مـی      اندازد و تفرقه  فاصله می 
حالی که مسلمین مؤظـف هـستند بـراي همـوار نمـودن          
وحدت و رسیدن بدان از ایجاد مذاهبی دیگر دلـسوزانه و            

نمایند، به همین دلیـل واضـح اسـت         با جدیت جلوگیري    
کـه  » ایجـاد وحـدت   «تبلیغ براي مذهبی تـازه بـا اصـل          

  .           تکلیف دینی است منافات دارد
بر فرض صحیح بودن این نامگـذاري بـه دلیـل        : ثانیاً

 صـوفی بـود و بـا آراء و          - پدر محمـد   -اینکه عبدالوهاب 
منـسوب  ( وهابینمود لـذا    نظریات فرزندش مخالفت می   

 براي مخالفان محمد بن عبدالوهاب، نامی       ) عبدالوهاب به
  .بامسمی خواهد بود، نه براي محمد بن عبدالوهاب

نه شیخ محمد و نه پیـروانش هیچکـدام ادعـاي      : ثالثاً
  .اندبوجود آوردن مذهبی نو را نداشته

ي براي آراء فقهی تدوین شده    » مذهب«ي  واژه: رابعاً
اما عمده مـسائلی کـه      شود و   یک مجتهد به کار برده می     

محمد بن عبدالوهاب از آنها صحبت نموده جـزو مـسائل           
ي اعتقادي هستند نه احکام، با این وجود بکار بـردن واژه       

  .مذهب براي آراء محمد بن عبدالوهاب اشتباه است
مهمتر اینکه اصل مـسائلی کـه شـیخ محمـد           : خامساً

ـ تبیین و یا تشریح نموده است تازه و نوپیدا نبـوده          بـه  . دان
عبارت دیگر آن نظریاتی که امروز تحت نام وهابیت تـازه    
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شود چیزي تازه نیست زیرا همان مـسائل و        جلوه داده می  
نظریات در قرآن به طور واضح و شفاف آمده است و نیـز            

و دیگر کتب معتبر اهـل سـنت و          )ص( در احادیث پیامبر  
هـایی اشـاره   باشد که در ذیل به نمونه   جماعت موجود می  

  .»سیه روي شود هرکه در او غش باشد«نماییم تا می
ــودن اســتغاثه ) 1( ــه شــرك ب  طلــب -اگــر اعتقــاد ب

باید » ي وهابی بودن باشد   نشانه« از غیر خدا     -فریادرسی
ي اربعـه و     خلفاي راشدین، ائمه   ،)ص(پیامبر  پذیرفت که   

. ي آنها و پیروانش وهـابی هـستند  همه.. .علماي اسالم و 
  :زیرا

 إِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُـمْ      ﴿ :فرماید متعال می  خداوند) الف
هنگامیکــه کــه شــما مــسلمین    « ﴾فَاسْــتَجَابَ لَکُــمْ  

پروردگارتان را به فریادرسـی خواسـتید پـس بـراي شـما         
  ). 9/ انفال (» استجابت نمود

 دُونِ مِـن  تَـدْعُونَ  الَّـذِینَ  إِنَّ  ﴿: فرمایدو باز خداوند می   
ـ  عِبَادٌ اللّهِ ثَ مْ خوانید کسانی را که به غیر خدا می     «  ﴾ الُکُمْأَ

یعنـی  ). 194/ اعـراف   (» بندگانی مثـل خودتـان هـستند      
همچنانکه شما مخلوق و نیازمند هستید و قادر نیستید به          
فریاد کسی برسید، آنها بندگانی را که از ماوراي عالم بـه            

توانند به فریـاد شـما برسـند         نیز نمی  -خوانیدشهادت می 
. می بندگان خدا خودشـان سـراپا نیازمنـد هـستند    زیرا تما 

حال هرچند بسیار صالح  و پاك هم باشند هرگز قادر بـه           
چنانکـه خداونـد    . نصرت و یـاري دادن دیگـران نیـستند        

 دُونِـهِ  مِن تَدْعُونَ وَالَّذِینَ  ﴿ :فرمایدشریک می یگانه و بی  
 دا کسانی کـه بـه غیـر از خـ         « ﴾  نَصْرَکُمْ یَسْتَطِیعُونَ الَ

» خوانیـــد توانـــایی یـــاري دادن شـــما را ندارنـــدمـــی
  ).197/اعراف(

انـد و یـا   اساساً بندگان صالحی که از ایـن دنیـا رفتـه       
ي مکـانی زیـادي دارنـد، از    اند ولی با ما فاصلهاینکه زنده 

بـه فـرض هـم کـه مطلـع          . خبرنداحوال ما بی  
  .توانند دعاي ما را استجاب کنندباشند نمی

 إِن  ﴿ :خـوانیم  کـریم مـی    چنانکه در قـرآن   
 مَـا  سَـمِعُوا  وَلَـوْ  دُعَـاءکُمْ  یَـسْمَعُوا  لَـا  تَدْعُوهُمْ
را بخوانید ) غیر خدا(اگر آنها  « ﴾  لَکُمْ اسْتَجَابُوا

) بفـرض محـال   (اگـر   . شنونددعاي شما را نمی   
توانند دعـاي شـما را اسـتجاب        هم بشنوند نمی  

  )14/فاطر(» کنند
به فریاد آدمیان برسـد کـه      تواند  بعالوه تنها کسی می   

ــد   ــد، چــون خداون ــرینش داشــته باش ــق و آف ــدرت خل        ق
 شَیْئاً یَخْلُقُونَ الَ اللّهِ دُونِ مِن یَدْعُونَ وَالَّذِینَ  ﴿: فرمایدمی

خواننـد  و کسانی را که غیر از خدا مـی   « ﴾  یُخْلَقُـونَ  وَهُمْ
انـد آنهـا خودشــان هـم مخلــوق    چیـزي را خلـق نکــرده  

  ).20/نحل(» هستند) دنیازمن(
بتهـاي  «را بـه    » مـن دون اهللا   « کـه کـسانی      !شگفتا

کننـد، آنگـاه گـستاخانه رأي    معنـی مـی  » چوبی و سنگی  
دهند که خواندن صالحان و نیکوکـاران عـین توحیـد           می

» مـن دون اهللا   «است در حالیکه واضح و آشکار است که         
  .یعنی هرکسی و هرچیزي غیر از خداوند قادر متعال

  )ص(پیـامبر    سـال در خـدمت       9که  ) رض (انس) ب
 با سختی و  )ص(پیامبر  هرگاه  : کند که بوده است نقل می   
عن أنس رضی اهللا عنـه      : فرمودشد می ناراحتی مواجه می  

یا حـی یـا قیـوم       : صأنه کان إذا کربه امر، قال     ( عن النبی 
ي پاینده با رحمت خودت به      اي زنده «) برحمتک استغیث 

لحاکم هذا حدیث صـحیح االسـناد،       قال ا (» !فریادم برس 
  ).رواه الترمذي

 کـسی اسـت ماننـد       )ص( پس پیـرو راسـتین پیـامبر      
 دعا کند و فقط خدا را فریـادرس بدانـد و            )ص( اهللارسول

  .بس

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


 

 50 
 

 )ص( امام علی رضی اهللا عنه به پیـروي از پیـامبر      ) ج
فیـا غایـه الطـالبین و أمـان      (...  :چنین دعـا کـرده اسـت      

هـوفین و غیـاث المـستغیثین و جـار          الخائفین و عماد المل   
ــرالمکروبین  ــف ض ــستجبرین و کاش ــی «...) الم اي منته

گـاه  بخـش ترسـناکان و تکیـه      آرزوي خواستاران و امـان    
ــاه  ــان و پن ــادرس فریادطلب ــسوختگان و فری ــان و دل جوی

صـحیفه علویـه،    (» ي گرفتـاري گرفتـاران    کننـده برطرف
اهـاي  ، قابل ذکر است که مرجع مذکور پر از دع       636/ص
  ).باشدتوحیدي میص خال

العابدین یکی از نوادگان امـام علـی در دعـاي           زین) د
واك و ال أرجـو غیـرك    : (... فرمایدخود می  فال أدعو س. (..

صـحیفه  .(»خـوانم و بجـز تـو امیـد نـدارم     جز تو را نمی  «
  ).15سجادیه دعاي 

الزم به ذکر است که آقاي محمد علی سادات دعـاي         
او عبارت  . عامداً غلط ترجمه نموده است    مذکور را عالماً و     

معنـی کـرده    » خواهمتو را می  «را به   » فال ادعو سواك  «
ي کتاب بینش اسالمی سال اول دبیرستان صفحه      (. است

  ).1361آخر چاپ 
ي سجادیه  ، صحیفه 28امام سجاد همچنین در دعاي      

و رایت أن طلب المحتاج الـی المحتـاج سـفه           : فرمایدمی
دانستم که خواسـتن نیازمنـد     «) ن عقله عن رأیه و ضله ع    

  . »از نیازمند از سبکی اندیشه و گمراهی خود اوست
ي در ضــمن قــصیده) رحمــه اهللا علیــه(غزالــی ) هـــ
  :فرمایدي خود میمنفرجه

  من للمطهوف سواك یغث

  او للمضطر سواك نجی

جز تو کیست فریادرس دلسوختگان یا کیـست جـز          «
  .»ي درماندگانتو نجات دهنده

ي اوقتی کـسی معتقـد باشـد قـرار دادن واسـطه           ) 2(
مرده، بین خود و خدا باطل است و به همـین دلیـل او را               

ي مـسلمانان پیـرو     وهابی بنامند باید قبول نمود که همه      

زیـرا خـداي متعـال    . قرآن و سنت صحیح وهـابی باشـند    
ــی ــدم  وَوَیْــلٌ وَاسْــتَغْفِرُوهُ إِلَیْــهِ فَاسْــتَقِیمُوا  ﴿ :فرمای

به سوي خدا مستقیماً روي آوریـد و از او          « ﴾  لْمُشْرِکِینَلِّ
  )6/فصلت(» آمرزش بخواهید و هالکت بر مشرکان باد

عالمه زمخشري صاحب تفسیر کشاف بـا توجـه بـه            
ــارت  ــه «عب ــتقیموا الی ــارت   » فاس ــا عب ــاوت آن ب و تف

: فرمایــدي مــذکور مــیدر تفــسیر آیــه» فاســتقیموا لــه«
العبـاده و غیـر ذاهبـین      ص  إخـال فاستووا الیه بالتوحیـد و      

یمیناً و ال شماالً و ال ملتفتین إلی ما یسول لکم الشیطان            
من اتخاذ االولیاء و الشفعاء و توبوا إلیه مما سبق لکم من            

در بندگی مستقیماً به سـوي  ص  با توحید و اخال   «الشرك  
هـاي  خدا روي آورید و به راست و چپ نروید و به فریـب     

 شما را به دسـت گـرفتن متوسـل      شیطان توجه نکنید که   
کنـد و از شــرك    اولیـاء و شـفیعان تـشویق مـی    -شـدن 
  .»ي خود به سوي خدا توبه کنیدگذشته

کـه  !! ؟البد عالمه زمخشري را نیر باید وهابی شـمرد      
چنین درك و فهمی خـالص، پـاك و کـامالً توحیـدي از            

  .ي مذکور پیدا نموده استآیه
دانیم کـه مـستقیماً   یاگر گفته شود ما خود را الیق نم 

به همین دلیل بـه     . با خدا حاجت خود را در میان بگذاریم       
شویم همچنانکه اگـر کـسی   پاکان و صالحان متوسل می    

بخواهد شرح حال خود را به سمع پادشاه برسـاند بایـد از             
  :گوئیمدر پاسخ می. مقربان وي مدد جوید

ید اوالً ما مسلمانان براي مسائل اعتقادي خود حتماً با        
 دلیل داشـته باشـیم،      )ص( از قرآن و سنت صحیح پیامبر     

ـ  لذا می  قـرآن مخالفـت دارد، از   ص گوئیم ادعاي فوق با ن
 إِلَیْـهِ  فَاسْـتَقِیمُوا   ﴿: فرمایـد  می - از جمله  -آن جهت که  
  .﴾ ...وَاسْتَغْفِرُوهُ

به عالوه ما مؤظف هستیم بـراي پاکـان و نیکـان در      
اینکـه از آنـان چیـزي       گذشته از خدا مغفرت بطلبـیم نـه         
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چنانکـه در آیـه   . بخواهیم و یا ایشان را واسطه قرار دهیم   
پروردگـارا مـا و بـرادران       «  :خوانیمي حشر می   سوره 10

قبـل از مـا     (انـد   ایمانی ما که در ایمانداري سـبقت بـرده        
بسیاري از مردم   » ...را مورد مغفرت خود قرار بده     ) اندبوده

 و فریادرسی  د و صالحان مد   برخالف این آیه از بزرگواران    
شوند در حالیکه بر طبـق  طلبند و به ایشان متوسل می    می

دالیل قرآن ما باید نخست براي خود، سپس بـراي آنهـا            
  .طلب آمرزش گناهانشان را از خداوند بخواهیم

چگونه شما خـود    «پرسیم  از چنین اشخاصی می   : ثانیاً
ز خـدا  دانید چیزي جزئـی را بـدون واسـطه ا        را الیق نمی  

مـستقیماً و بـدون     ) در حضور خـدا   (بخواهید ولی در نماز     
هـدایت در مـسیر انبیـاء و    : یعنی(واسطه بزرگترین نعمت   

خواهیـد،  صدیقین و شهداء و صالحان قرار گرفتن را مـی         
مگر نه اینکه همین بدون واسطه و روردرو با خدا سـخن            
گفتن بیان و درخواسـت ایـاك نـستعین، اهـدنا الـصراط             

خود قویترین دلیل براي نفی توسـل نادرسـت         ) یمالمستق
  »است؟

خدا را بـه پادشـاه تـشبیه نمـودن غلـط و بلکـه          : ثالثاً
ي تأسـف و تعجـب   بسیار مایه . شرك و کفر محض است    

کننـد  است جاهالنی که به خود اجازه داده و جـرأت مـی           
نهایت بزرگ، مقتـدر، سـمیع، بـصیر، بخـشنده،        خداي بی 

ـ   مهربان و بی     ه انـسان نـادان و سـراپا نیازمنـد و           نیاز را ب
اینها توجه ندارنـد    ! نهایت حقیر و ناتوان تشبیه نمایند؟     بی

که خداوند متعال از اینگونه مثال زدنهاي نادرسـت نهـی           
 فَـالَ   ﴿ :خـوانیم فرموده است، چنانکه در قرآن کریم مـی       

براي « ﴾  تَعْلَمُونَ الَ وَأَنتُمْ یَعْلَمُ اللّهَ إِنَّ األَمْثَالَ لِلّهِ تَضْرِبُواْ
     دانــد و شــما خـدا مثالهــاي بــشري نزنیــد کــه خــدا مــی 

  ). 74/نحل(» دانیدنمی
در کتب احادیث و تاریخ اسالم آمـده اسـت کـه        : رابعاً

ي صـاله  به هنگام خشکـسالی در اقامـه     ) رض(امام عمر   
 )ص(  بـه عبـاس عمـوي پیـامبر      - نماز باران  -االستسقاء

سـیم چـرا امـام عمـر        پرحـال مـی   . متوسل شد 
 و دیگـر انبیـاء و یـا بـه         )ص( به پیـامبر  ) رض(

اهللا ي رسـول  که به دلیل فرموده   (ابوبکر صدیق   
تـر  ي انـسانها افـضل   بعد از انبیاء از همـه    )ص(

ي عمـل امـام عمـر       متوسل نشد؟ نحـوه   ) است
نیز دلیل قـاطعی اسـت کـه توسـل بـه            ) رض(

انسان صالح زنـده صـحیح اسـت و بـه انـسان          
مرده صحیح نیست و ایـن عمـل شـرك          صالح  

  .مطلق است
پیـامبر  بدون تردید اگر امام عمر امروز زنده بود و بـه            

اي توسـل   شد و به شخص صالح زنـده       متوسل نمی  )ص(
شد که عمر هـم وهـابی     جست فریاد جاهالن بلند می    می

است و یا اگر امروز امام عمر زنـده بـود و درختـی را کـه           
ان بدان تکیه داده بود از بـیخ و         الرضو در بیعه  )ص(پیامبر  

ــن مــی ــد و مــیب ــواي قتــل او را صــادر  کن        ســوزانید فت
نمودند، واي به روزي که دیـن بـه دسـت جـاهالن و      می

  !... نمایان بیفتدعالم
عدم وصول ثواب قرائت قـرآن بـه        «اگر اعتقاد به    ) 3

اموات دلیل وهابی بودن باشـد بایـد گفـت امـام شـافعی             
چرا .  و هستند   بوده  علماي شافعیه وهابی   و جمهور ) رض(

که یکی از علماي بـزرگ      ) رحمه اهللا علیه  (ي  که امام نوو  
و أما قرائه القرآن و جعل ثوابها للمیت        : (فرمایدشافعیه می 

و الصاله عنه و نحوهما، فمذهب الشافعی و الجمهور إنها          
ي قرائـت قـرآن و قـرار        و اما در باره   «..) .ال تلحق المیت  

ي نماز به جـاي او و   ثواب آن براي مرده و نیز اقامه دادن
یا امثال آن، امام شافعی و جمهور علماي شافعیه بـر ایـن     

شـرح  (» اند که آن ثواب بـه میـت نخواهـد رسـید           عقیده
 ،7 در حاشـیه ارشادالـساري و ج       85 ص   ،11مسلم، جلـد    

  .)120 و 90/119 ص 1 و جلد 90/91ص 
ي صـفحه » ذکـار اال«همچنین امام نـووي در کتـاب     

و إختالف العلماء فی وصول ثواب قرائـه   : (فرماید می 142
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القرآن فالمشهور مـن مـذهب الـشافعی و جماعـه أنـه ال       
  ).یصل

دلیل امام شافعی را چنین بیان کـرده        ) رح(امام نووي   
و أن لـیس لالنـسان إال مـا         : دلیل امـام الـشافعی    (: است
قطع علمه إال    إذا مات ابن آدم إن     :صو قول النبی    .. .سعی

من ثالث، صدقه جاریه أو علم ینتفـع بـه أو ولـد صـالح               
دلیل امام شافعی براي عدم وصول ثواب نماز و         «) یدعوله

بـراي انـسان جـز    : قرائت قرآن به مرده این آیه است که       
 آنکه خودش تالش نموده است چیزي برایش نفـع نـدارد    

اعمال  هرگاه انسان بمیرد     :)ص(پیامبر  ي  و نیز فرموده  .. .
مگـر از سـه     » )رسدخیر ثوابی به او نمی    (شود  او قطع می  

  :طریق
 کار خیـري کـه بعـد از شـخص           -ي جاریه صدقه) 1

سـاختن پـل،   : انجام دهنده آن کار ادامه داشته باشد مانند 
 ماننـد تعلـیم     -علم نافع ) 2...مدرسه، مسجد، بیمارستان و   

ــألیف کتابهــاي دینــی و  ــد ) 3...قــرآن و حــدیث و ت فرزن
ارشـاد الـساري،    (لحی که بـراي او دعـاي خیـر کنـد            صا
  ).120 و 119 و 90،ص1ج

اگر کسی معتقد باشد ساختن گنبد و بارگـاه روي          ) 4(
قبور حرام است و به همین دلیل او را وهابی بداننـد بایـد           

مسلم، نـووي   ،   امام بخاري  ،)ص(پیامبر  اذعان داشت که    
 :ه اسـت و پیروانش وهابی باشند زیرا در صحیح مسلم آمد 

نهــی رســول اهللا  إن : عــن جــابر رضــی اهللا عنــه قــال(
از جـابر  ) یجصص القبر و أن یقعد علیه و أن یبنـی علیـه        

کـاري و   رسـول خـدا از گـچ      «: نقل شده که گفت   ) رض(
 یعنـی در کنـار قبـر     -کاري قبـر و نشـستن بـر آن        سنگ

اي که در آن قرار داد سخن گفته شـود          نشستن و با مرده   
ریـاض  . (»مارت بر آن نهی فرموده استو ساختن بنا و ع   

  ).490 ص الصالحین، تألیف امام نووي،

بــه عــالوه بایــد شــیخ طوســی و شــیخ حرعــاملی از 
  :مجتهدان شیعه را نیز وهابی نامید، چرا که

) ي شـیعه  از کتب اربعه  (در کتاب تهذیب شیخ طوسی      
و نیز در کتاب وسائل الشیعه تألیف شـیخ حرعـاملی بـاب      

دفن در روایت موثق از موسی بن جعفر آمده          از ابواب    44
سألت ابا الحـسن موسـی عـن البنـاء علـی القبـر و               : (که

ال یصلح البنـاء علیـه و ال     : الجلوس علیه هل یصلح؟ قال    
بـرادر موسـی بـن      «) الجلوس و ال تجصیصه و ال تطبینه      

جعفر از بناي قبور و نشستن بر روي آن پرسـید کـه آیـا                
سـازي و   خیـر سـاختمان   : موداین کار صحیح است؟ او فر     

 یعنی در کنار    -گنبد درست کردن بر قبر و نشستن رو آن        
اي که در آن قرار دارد سخن گفتـه         قبر نشستن و با مرده    

کـاري آن صـحیح     کاري و گل  کاري و سنگ   و گچ  -شود
  .»نیست

باز در کتاب تهذیب و وسائل الشیعه به نقـل از جـراح     
ال تبنوا علـی القبـور   (: مدائنی آمده که جعفر صادق فرمود    

کـره   )ص( اهللاو ال تصوروا سـقوف البیـوت فـإن رسـول          
ر از تصویر   پها را   بر قبرها بنا نسازید و سقف خانه      «) ذلک

  .» این کار را ناپسند شمرده استصنکنید که رسول خدا
مــن ال «تــاب همچنــین در مآخــذ فــوق و نیــز در ک

پیامبر  باب مناهی ) ي شیعه ب اربعه از کت (» یحضره الفقیه 
 به نقل از یونس بن ظبیان آماده که جعفـر صـادق             )ص(

 أن یصلی علی قبر أو یقعـد        )ص( نهی رسول اهللا  : (فرمود
 نهی فرمـود از ایـن       )ص( رسول اهللا «) علیه أو ینبی علیه   

که بر قبري نماز گزارند یا بر آن بنشینند و یـا بـر آن بنـا      
  ».سازند
 چـسبیدن و  اگر اعتقاد به حرام بودن دست زدن و  ) 5(

دلیل وهابی بـودن باشـد بایـد        .. . بوسیدن قبر و ضریح و    
ي اهـل سـنت و   از علماي برجسته) رح(ابن حجر هیثمی   

و پیروانـشان   ) رح(شافعی مذهب و نیز امام محمد غزالـی       
  :وهابی باشند، چرا که
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التزام القبر  : (فرموده است ) رح(ابن حجر هیثمی    ) الف
 ینحو یده و تقبیلـه  صبرهأو ما علیه من نحو تابوت ولو ق    

چسبیدن به قبر و یـا آنچـه روي         «) بدعه مکروهه قبیحه  
پیـامبر  اگر چـه قبـر     .. .آن است از قبیل تابوت و ضریح و       

 هم باشد و نیـز دسـت زدن و بوسـیدن آن بـدعت               )ص(
  .»مکروه و قبیحی است

در احیاء علوم الـدین جلـد      ) رح(امام محمد غزالی    ) ب
لمستحب فی زیاره القبور أن     وا: ( فرموده است  491 ص   4

یقف مستدبر القبله مستقبال بوجهه المیـت و أن یـسلم و            
ال یمسح القبر و ال یمسه و ال یقبله فأن ذلک مـن عـاده          

مستحب است در زیارت قبور پـشت بـه قبلـه           «) النصاري
روبروي میت ایستادن و سالم کردن، ولی نبایـد بـه قبـر          

آن را بوسـید و یـا   دست ز د و یا دست کشید و نیز نبایـد       
دور آن طواف کرد زیـرا ایـن اعمـال از آداب و عـادات و            

  .»ها استآداب مسیحی
ي امام محمد    سال قبل بنا به فرموده     900!  !یا للعجبا 
از .. .دست زدن و بوسـیدن قبـر و ضـریح و          ) غزالی صرح 

ها بوده ولی امروزه انجـام نـدادن        عادات و رسوم مسیحی   
و ! ي وهابی بـودن اسـت     نشانهها  عادات و آداب مسیحی   

انجام دادن آداب مـسیحیت جـزو اصـول اسـالمی شـده             
  .است

 راستی اگر امام غزالی و این حجر هیثمی امروز زنـده     
کردنـد، جهـال و عـالم    بودند و چنین فتـوایی صـادر مـی     

  آوردند؟نمایان چه بر سرشان می
اگر اعتقاد به تخریب گنبد و بارگاه و بناهاي روي       ) 6(
 امـام   )ص(پیـامبر   دلیل وهـابی بـودن باشـد، بایـد          قبور  
ي زمـان امـام     و ائمـه  ) رض(، ابوالهیاج اسدي    )رض(علی

شافعی، خود امام شافعی، امام بخاري، امـام مـسلم، امـام           
نووي، ابن حجر هیثمی و پیروانش همگی وهابی باشـند،        

  :زیرا

عن أبـی   : (در صحیح مسلم آمده است    ) الف
ی علی بن ابی طالب     قال ل : الهیاج االسدي قال  

 )ص( أال أبعثک علی ما بعثنی علیه رسـول اهللا        
أن ال تدع تمثاال إال طمـسته و ال قبـرا مـشرفا      

از ابو الهیاج اسدي روایت شده کـه   «) إال سویته 
علی بن ابی طالب بـه مـن گفـت تـو را             : گفت

 مـن را    )ص( اهللاکنم بر آنچه رسول   انتخاب می 
کـه هـیچ   بر آن انتخاب کـرد و آن ایـن اسـت     

ــري را فرونگــذاري جــز آنکــه آن را تخــت   قب
  .»نمایی
در کتاب وسـائل الـشیعه چـاپ سـنگی جلـد اول       ) ب
عن ابی  : ( از کلینی بدین صورت نقل شده است       209/ص

اهللا إلـی  بعثنـی رسـول  ) رض(قال امام علـی    : عبداهللا قال 
جعفـر صـادق   «) المدینه فی هـدم القبـور و کـسر الـصور     

بنا (سول خدا من را جهت تخریب       اما علی فرمود، ر   : گفت
هـا بـه    روي قبور و شکستن تـصاویر و مجـسمه        ) و گنبد 

  .»سوي مدینه مأمور و رهسپار کرد
ــسلم    ) ج ــرح م ــووي در ش ــام ن ــین ام ، 4ج (همچن
قـال الـشافعی فـی      : (آورده است )  ارشاد الساري  304/ص
و رایت االئمه بمکه بأمرون بهدم مـا یبنـی و یؤیـد             : االم

امـام  «..) .و ال قبـرا مـشرفا  أال سـویته         ( ص   الهدم قولـه  
: امام شافعی در کتاب االم فرموده اسـت     : فرمایدنووي می 

در مکه مشاهده نمودم که ائمه دستور دادنـد بنـاي روي             
اهللا ي رسـول قبور را ویران نمایند و این عمـل را فرمـوده        

. کنـد تأییـد مـی  ) و ال قبرا مشرفا إل سـویته     : (که فرموده 
 سـخن و رأي امـام    -...رت  و یؤیـد الهـدم      دقت کنید عبا  

یعنــی آن بزرگـوار نیــز وهــابی بــوده  . اســت) رح(نـووي  
  !!!.است؟
در این باره چـه     ) رح(و اما ببینیم ابن حجر هیثمی       ) د

فرمایند؟ ایشان که بعد از امـام شـافعی و امـام نـووي        می
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ــرین شخــصیتها در مــذهب شــافعی ) رح(    یکــی از بزرگت
وایش براي پیـروان مـذهب شـافعی        باشند و رأي و فت    می

و یجب المبـادره لهـدمها و      : (فرمایدحجت قاطع است می   
هدم القباب التی علـی القبـور إذ هـی أضـر مـن مـسجد              

 النـه   )ص( الضرار النها أسست علی معـصیه رسـول اهللا        
 بهـدم القبـور المـشرفه و تجـب          صنهی عن ذلک و أمر    

 برا نابودي و اقدام«..) .إزاله کل قندیل أو سراج علی القبر      
هـا کـه روي قبرهـا اسـت     تخریب قبرها و گنبد و بارگـاه  

 مـسجد   -باشد چون ضـررش از مـسجد ضـرار        واجب می 
منافقان زمان پیامبر بود که به دستور اهللا تعـالی و توسـط    

 بیشتر است، براي اینکه بناي آنهـا در   -پیامبر تخریب شد  
 از  آن حـضرت  . باشـد  می )ص( اهللاواقع نافرمانی از رسول   

ساختن بنا روي قبور نهی فرموده و به تخریب و نـابودي            
ي چراغهـا و  آنها دستور داده است، پس از بین بردن همه     

. بـر روي قبـور نیـز واجـب اسـت          .. .تزئینات و گنبـدها و    
ــألیف ابــن حجــر، ج ( ــائر، ت ــراف الکب  1الزواجــر عــن اقت

  .»)121/ص
م فرمائید آراء و نظریاتی که امروزه بـه نـا     مالحظه می 

وهابیت مورد ظن و لعن قرار گرفته و تبدیل بـه حربـه و              
ي اي شده براي ترور شخـصیتها و تـرویج و ادامـه           وسیله
 عیناً در کتب معتبر اهل سنت و شـیعه نیـز            ،گذاريبدعت

پس بدون شک اگـر کـسی     . باشدموجود و مورد تأیید می    
ي حاضـر   مند باشد و رساله   از عقل و انصاف و تقوي بهره      

ي موارد مستندي کـه بـه عنـوان       عه کند و در باره    را مطال 
باره در قـرآن و   هرچند که دالیل در این    -نمونه ذکر شده  

 اطـالع حاصـل     -اهللا خیلی زیاد است   سنت صحیح رسول  
    کنـد کـه وهابیـت اسـمی        نماید به آسـانی تـصدیق مـی       

  .مسمی، نامفهوم و بدون مصداق استبی
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        استفتاء از كاك حسن امينياستفتاء از كاك حسن امينياستفتاء از كاك حسن امينياستفتاء از كاك حسن اميني
        

  آيا خودكشي در حكم ارتداد است؟ : سئوال

  دهد؟و آيا خداوند همچنين كسي را مورد عفو و بخشش قرار مي

  
  

  : جواب

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

خودكشي براي كسي كه آگاهي ديني دارد و آگاهانـه   

 امـا بـراي   .زند در حد كفر استدست به چنين كاري مي    

ه آگاهي ندارند و در حديك مـسلمان عـادي و          افرادي ك 

شود نه ارتداد و باشند تنها قتل محسوب ميخانوادگي مي

  .كفر

توضيح اينكه حكم اصلي خودكشي  به علل وقوع آن 

يكي از عوامـل اصـلي خودكـشي نااميـدي و       . گرددبرمي

ياس است و آن شخص بـراي مـشكلي كـه دارد تـصور          

خداوند متعال قادر به كند هيچ چيز و هيچ كس حتي        مي

 زيرا اگر معتقد باشد كه ممكـن  -باشدحل مشكل او نمي   

است خداوند مشكل او را برطرف كند اميدوارانـه منتظـر       

ماند تا اهللا تعالي با حكمت خودش در وقـت مناسـب          مي

 اين تصور براي كسي كه شناخت كافي  -برايش حل كند  

ين كفـر   و ا،ديني دارد، نسبت دادن عجز است به خداوند   

 چون ايـن اعتقـاد بـرخالف مـسلّمات          ؛شودمحسوب مي 

و هـو علـي   «اعتقادي ديني است، زيرا عبارت و مفهـوم       

  .  بارها در قرآن تكرار شده است»كل شيء قدير

ــل از خودكــشي دچــار    ــه قب ــرادي هــستند ك امــا اف

دهد افسردگي شديد شده و حالت جنون به آنها دست مي   

اين افراد نـه تنهـا بـه    . برند ميو لذا نهايتاً خود را از بين    

توانيم بگـوييم گناهكـار   اند، حتي مي  ي كفر نرسيده  درجه

دهنـد،  زيرا وقتي عقل خـود را از دسـت مـي      . هم نيستند 

ي هيچ تكليفي ندارند، چون مبنا و منـاط همـه     

  .باشدتكاليف عقل مي

بعضي از علما اين مطلب را بر مردم سخت    

ي آن كـسي كـه      انوادهاند علي الخصوص براي خـ     گرفته

خود را از بين برده است و با ايجاد نگراني و وحـشت در           

شـوند،  آنها، باعث عمري عذاب و دلهره مضاعف آنها مي  

آيد حتي در مراسم تعزيه و تسليت آنهـا    و بعضاً پيش مي   

در حاليكه اساساً عزاداري بـراي مـرده        ! كنندشركت نمي 

 صبر از خدا نيست بلكه براي دلجويي و همدردي و طلب

  .براي بازماندگان است

كنند، قـبالً  به نظر من غالب آنهايي كه خودكشي مي   

كـه خـود نـوعي ديـوانگي و         (دچار افسردگي شديد شده     

اي خودكـشي   و با چنـين روحيـه     ) سلب شدن عقل است   

لذا گناهي ندارند چون گناه و مجازات براي افراد . اندكرده

گـي شـده اسـت    هعاقل است، اما شخصي كه دچار افسرد 

  .باشدتقريباً فاقد عقل مي

نبايد با چنـين نگرشـي كـه جهـنم جـاي هميـشگي         

هراس و وحـشت را     .. .كشند و آنهاست و مدام عذاب مي    

گيريم پس نتيجه مي  . ي آنها ايجاد كنيم   در ميان خانواده  

كه اگر كسي با عقل و اختيار الزم و كافي خودكشي كند    

 و اگـر در حالـت   .مرتكب قتل و حتـي كفـر شـده اسـت       

افسردگي شديد و از دسـت دادن زمـام و اختيـار، چنـين           

كاري انجام دهد نسبت دادن كفر يا قتل نفس به وي روا 

 و در »ال يكلـف اهللا نفـساً اال وسـعها    «نخواهد بود زيـرا     

اي تـسلط و بـه كـارگيري       چنان حالتي و با چنان روحيه     

  .عقل، در وسع او نمانده است
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  وارياوی نهکرتنی پيادهمه

        

   حتروسکي له کوچی ره

        

        ممممشي سيههشي سيههشي سيههشي سيهه به به به به        ----    رسادرسادرسادرسادهيد کاک فاروقي فههيد کاک فاروقي فههيد کاک فاروقي فههيد کاک فاروقي فهشهشهشهشه

  

ختـا   و وه  لـه  زا، كـه  وو فـه  و جـه     ئـه   يان   به  ميشه  ئه

هاوردو يان  شپي  .سـميم  تـه  يـا  كـه  وه  شه، ژيكتا رو  

.  مـه  ر ئـه   سـه   لـه  ن كـه    ئـه  ئيتتفـاق .   بيكـوژن   گـرن   ئه

  بــادول و تــه حـس   بــه وي  ئـه  يــان ســه لـه   جــه ختـي  وه

  حـس   بـه  ليـف   موختـه  ل گـه  وه شـي  .ن  كـه    ئه  ري  زه  نه

ر   سـه  ، لـه و بـو   حاسـلَ   بـو  ريـان  زه  نه  ئيتتفاق ن كه  ئه

                                                      . كوشتني

  وه بــو ئــه:   كــرد، وتـي  كيهـادي  شنه، پيــ ابوجهـل 

 ناومانـا    لـه  گـيش  بيلـه  و قـه  گـي   تائيفـه  ي يهز وا قه   كه

نه  شپي   ئيعتـراز   و، سـن  لنـه   هـه    عبدالمناف  بنيو    تي

   لـه  تي  نه شو كوشتار پي  ناومانا كوشت  و، له   ن  كه  نه

ــه ــه ه ــه ر ق ــ بيل كي ــه  جــواني ــووه  ب ــه ت   ق ،  وي و ق

شمشيكري  ي هملَـ   حـه  وه كه  يه  به و وه سيه   ده  ته بگري  

و، له  ن   بكه  پي ربـه   زهَ كي ر يه يا، هه كه ه ناو جي كـي ي  

كوشـتگيه  بائيـل    قـه    گشت  تيجه  رنه  ده.  بات  لي   . خـو 

بـائيال    قـه   گـشت  ك   تـه    لـه    نـاتواني   عبـدالمناف   بني

 ئيتـر   و  ئـاين  ي كه   ديه مه، ئي وه  ئه ، دواي  بي  ف  ره  ته

   چنـي  يانـه  رنامه  به م ئه. و تهبرگي و ئه  توي   ئه  جاتمان  نه

له .و   شه بو   ري مـه  يغـه   پـه  يعاال حالَ  ته ژيا خواي  رو  

 گـردو   ماسـي  كيـا تـه    تـه   لـه   جبرئيل  ت  زره  حه .كرد

ــه ــوي ف ــاذون:   كــه رم ــه م ــه  ت  هيجــره  ب ــامور ب   و م

  . تي هيجره

  ت كمـا هيجــره  تــه  لـه  ؟ كــي  يهــاجر معـي  و مـن 

 ي خـود   ئينتخاب  ي   ده  ،قابوبكر الصدي :  كا؟ فقال   ئه

  شـريفي  تـه .  و خـوا بـو   ، ئينتخـاب وبـو  ر نـه    مـه   يغه  په

 تـي    هيجـره   خـوا ئيزنـي   :  ابوبكر، وتي    مالَ هاورد بو  

ــه داگــه ــه و ئ ــر ب ــويش وه.   كريــاگم ت  هيجــره م     ت

  !  كوچيتیيار!  تمي ر هيجره فه هاوسه

  س  هـه    وشـترم    دانـه  ودو:   ابوبكر وتي   ت  زره  حه

  بـو  تريـشيان  كـي  يـه   تـو، را بـو  فـه    سه  م   له  كيانيك  يه

  ، بـه  ت  قيمـه   بـه  لـي   وه:  رمـوي    فـه   ت  زره  حه.  م  خوه

  .ا هاتي ي  نوكته  فره يشه وه ئه.  مايبه ن  مفته

 وا   كـه  وه ، بـو ئـه   عليت  زرهحه   دا به   ستوري  ده

  ن چـو . ننا نـامي  مالَـ   لـه  مـان   ئـه   كـه  ون  نـه  جيـه   وه  مته

ر  ورو بـه  ، ده نو بـي  شـه :   كـه  و بو  وه   ئه  يان  كه  رنامه  به

   ئيتـر روشـن    صـوبحا كـه     روشناي   له  ، وه   بگرن  مالَ

   دا بـه  سـتوري   ده . ي كـه  همالَـ   نـاو  ژنهو،  بر وه  ويته  ئه

، بـا   فـه  كـا بخـه   ه ناو جيـ   تو له :  ، وتي    علي  ت  زره  حه

  ويـچ  شـه .  س ا هـه  مالَـ   له سي   كه   بن  ئين   موتمه  وان  ئه

و،  ره  ده  بـرده  شـريفي  و تـه   تـره   كيـ   ه جيـ    لـه   ي  خوه

ــوه ــه ي خ ــده  گ ــالَ يان ــه  م ــوبكرو دو ت زره  ح  و اب

كـا، تـا   ي ه جيـ  له   نو بو ماتلَ.  و هاتن كه  يه  به ري  فه  نه

  كـرده  سـيان  ، دهوو بـو  وا روشـنه   هـه  واش  يـه  واش  يه

  وان  ئـه   كـه  زانـن  ئـه   .وانو بيـا  و ئـه  ره  به  ت  كه  ره  حه

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


 

57 

 

   علـي  و، دييـان  ه مالَـ   كرده يان هملَ  صوبحا حه  ختي  وه

:   كــه ، وتيــان ويان شـي  يــك و، فــره ه الـب  ط   ابــي بـن 

:   كـه   وتـي  يـش   علـي  ت زره ؟ حه   كوي  محمد ها له  

.   ليـره   هـام   مـن  ، وه ا نيـه  مالَـ  و، لـه  ره  ده سه و چوه  شه

.  نوهـاتو  و نـه   ئـه   كوشـتن   بـو   شيـ   وانـه    ئه و  ديار بو 

  كـيش  ختي وه. و بو في  خود مونته    خود به   كه  رنامه  به

.  نگ چـوو  كر، دييـان ب ابـو  ل مـاَ    كرد به   يان  موراجعه

  ريـك  فـه   نـه  ن چـه .  ر چوون       ده س  ده  له ئيتر تازه 

ــان فــره ــه ي ــر كــرد، كــه   ئ ــرون جي ــه  وا ب .  شــونيانا  ب

  ن وا بــرو  كــردو، كــه ريــزي هرنامــ  وا بــه ت زره حــه

   كماني  زه ت  مودده  كهورسه ناو      به   كيوو كي   ره  به

 نـاو    بچنـه   دواي هوو كي هل تا   س   هه  ي  هو فاسلَ   ه مك  له

وه  ورهوشه  مهورسه يغاربه   که  غاري ـ  لينننـا بمي  ،

 بـو   انو  ئـه  الش و تـه  ت حمـه  قـاالو زه  و تـه   ولَ تا هـه  

   بـه   بتـوانن  یجا دوايـ .  تواو بي  ته  انم  ئه  ي  هو  دوزينه

  . ن  بكه ت كه ره ئارامتر حه

   وه هاتگـه  ش پـي  ينـه  و به   له  كي   فره   ل  راگه  ماجه

  ن تـه  قيقـه  ، حـه  ه ت حمـه   ره ي كـوچ   له   تروسكي  م  ئه

رتـه   ، په   كهتروسكي ه ت حمـه   ره  كـوچي  و لـه  كـه وي  ،

ينـا   و به  له ال كه راگه و ماجه  ئائهر گه   ئه  وه.   نيه  گشتي

ع،  خوا   هاتگه  شپي گـان  نـده   نـاو بـه   تـر لـه  كاشـقي  

  ي  ئـاوا عاشــقانه   شــيعري  بـه   خـا، كــه  لَ يـا هــه  خـوه 

  س شـعار عاشـقانه    ئه  له  راسي  به  شيعره م ـ ئه  ،  تيف  له

-ه نوسـيو   كسـسري    موفه   كه   نيه  كفسيري  ته:  ياني. ـ

    وه  محمد ي  سوره  له س  ئايه ن  فسير چه    ته  يلَ   به  ،تي

ــزول ئــن شــه ــ  ئــه  ن ــه او ئاي ــ  بــه، ت ــاريخ يلَ    ت

   لـه  كيـ  شـه ، گو ه ، هيجرت س وه  راندنه  گه

   كـــردن فـــي رره  موعـــه لـــي بـــه.  تاريخـــه

ر  گـه   ئـه  لي ، وه وسيفاته ، ته له گه ت خسيه  شه

،  ي  بكـه  ماشـاي  و ته مانه  ئه  گشت یرا   وه  له

  م ، هـــه ي كــه  فـــسيره  تــه  م هـــه:  نــي وي ئــه 

  فــــي رره  موعــــه م ، هـــه  ي كــــه تاريخـــه 

و  هـداف  و ئـه   ئـه  فـي  رره   موعـه  م ، هه ل  تگه  خسيه  شه

،  يو بـو  تـه  عوه  ده م  ئهب وا ساحي  كه  رنامه  و به   رام  مه

 عاشـق   كيـه   يـاني .  كرياگه واو عاشقانه  تهَ  زواني  به

  ي كـه  حبوبه ، بو مه ي  خوه ي  كه  قهوعشو   مه بو   وتگيه  

 يير  غه  به كحسي وا به   ئا  اسير   به  يفه   حه  وه.  ي  خوه

،  لـه  گـه   عاشـق  م  خا له لَ   خوا هه   وـ وه   كه  ئاوا عيشقي 

ــا  لــه گــه حنــه و ســه تــا ئــه  ـ  لــه گــه حبــوب  مــه م لــه  ب

ــا عــه ســيره  مــه م  لــه تريــشه ت مــه زه عــه و  ت مــه زه ، ب

  و عارفانـه  ، ئاوا عاشـقانه   هاتگه ش وا پي  كه كه  موباره

   راسـي  ـ بـه  . خوا گان نده  به  بهَ نيي  ،  بيگه    كات  اني  به

   صـادق   ، موحيبي و بو   صادق   عاشقي دحمهکاک ئه 

   فـره  كيـ  حنـه  جـا سـه    ـ  ي كـه  بـه وحبو  مـه ، بـو وبـو 

  حنـه  و سـه   ئـه  يفـه  ، حـه   هات شا پي فاسلَ م  له ريف  زه

ابـوبكر    ت زره  حه ي حنه  سه ويش ئه.  م  كه   نه  يحس  به

ــهوبو ـــ ئـ ــشته ،ـ ــشق و گـ ــه  عـ ـــ، وه و صـ ــي فاـ   ختـ

، و بـو  جيـه  وه موتـه   ت زره كـرد، حـه     ئه  تيان  كه  ره  حه

كـه    ئه  گاهگاهي  ره  بـه  تـه في  كـه   ئـه  و، گاهگـاهي تـه في  

  :   كرد  لي ، سوئالي دواوه
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ــه ــو وه ئ ــاهي ب ــه  گ ــه  ئ ــه ك ــ فيت ــاهي ه دوام   و، گ

  ؟  رييه و نايته سمه  ده  الي و؟ بو له رمه  به فيته كه ئه

ــه ــرد رزي ع ــي وه:  ك ــان لاله ــ ، وه  قورب كختي   

  م خـوه  و،  شـونمانه   بـه   وا هـان   كـه  وه  بير ئه   فمه  كه  ئه

 ريگـا   كـا لـه    نـه  ، كـه  رم  زه   نـه   تـه يد! و   دواته  مه  خه  ئه

  ! مت ر ده  به مه هخ  ئه م ، خوه  دانياوي مينيان كه

و  ختـي   وا سـه   كـه  ي وه  ئه ي  كه  ز ئه   حه:  رموي  فه

؟  بـي   ش تـو پـي  ، بـو    بـي   ش پـي    مـن   بو  راره   قه  ،ئازار

:  و وتـي  و ئيتمينانـه  واو ئيمـان   تـه   كرد، بـه   َ   تي  يورو

   بـه   وا تـوي  وه  بـه  م سـه   قـه .   بالحق  بعثك   والذي  نعم

 تـو    بـو  راره  قه  ر چي  هه م كه ز ئه   ، حه    ناردگه  ق  حه

شپي  بي    من ، بو   ش پي   کـه  ،   بـي در  نـه  كـي   بـه  چـي   

  !تا س ده

    ئينــسان بــزانن:  ن  بكــه ممــول ئــه  تــه ختــي جــا نــه

  كقاميـ  مـه .  بكا ل گه  چه ي  خوه حبوب   مه  بو  حازره

  ، وه نو بـو   كره شگه خوه. رز  به  فره ، فره رزه  به  فره

ــه و عيرفــان قعيــش ــوبكرا، بــه ت زره  حــه  ل ــه  اب   وج  ئ

  ل گـه  حنـه   سـه   لـه  كليـ  گـه  حنـه  سـه :  يـاني .  يگـه   گه

 ئيتـر   بيعـي  ور تـه   تـه   بـه   ، كه   س   ابوبكر هه   گي  زينده

ــازه ــك ت ــه  زه  داي ــسان  وه مان ــه   ئين ــه ع ــواني ، قيم   بت

  ي شـت  ريـت  ناك،ليـد بكـا   وه  مته بارهودو  وا ي  حنه  سه

،   عيرفـان  ، لـه   عيشق  له له گه  حنه  و سه   ئه.  يتاكروا، ن 

 وا ابـوبكر   ، كـه  سي دو بوحبو  مه ، له ت عريفه   مه  له

   دواي  راسي ، به  داگه را، نيشاني مه  يغه   په  ت  مه  ز خ  له

ــ  .  بـوه   نه ويش  ئه ر له و به  بيت  و نايش   بوه   نه  ويش  ئه

.  كـه  حنـه   سـه  تـه  مـه  زه  بـا عـه   ونه نبياـ ئه ير ئه  ناو غه  له

و  تــي حـه   نــاره م نــا ئـه ، ليثـور    غــار ينـه   گــه ختـي  وه

   پـــي ي   ئيـــشاره  شـــيعره م  وا لـــه  كـــه موشـــكالته

  .  هات ش پي ينا بو دليا، لي  به   هات ، كه يتكر ئه

تـر   ي  ئاياته م    ئه معنا معنا معنا معنا     اهللا  اهللا  اهللا  اهللا     انانانان! ! ! !     ال تحزن ال تحزن ال تحزن ال تحزن   ي  جا ئايه 

  حـسي  و بـه  حمـه   ئـه   كاكوا   محمدا، كه   ي   سوره  له

   بـه ويه لـ  ، كـه  سـه  ه حزنحزنحزنحزنو   ئه ت   جيهه  ييان  كا، به   ئه

   لـه   ن  لـه   موجمـه :  يـاني .   كرياگـه   حـسي    به  ل  موجمه

  ي كـه  فسيله  ته كي  حزن كا به  ئه   ئيشاره   توبه  ي  سوره

و   نـاو ئـه    كـه  ي وه  ئه ، بي    محمدا درياگه   ي   سوره  له

   لـه   كـردن  ممـول  ئه  ته  بهد حمه  ه ئ  كاك:  ياني.  بوات

   چ ، كـه  ي  بووه  نازلَ شي ، ئه ووهب   نازل و ئاياتا، كه   ئه

   بازسـازي  بـزانن !  ن   بكـه   ججـوه   وه  تـه .  بكا  ري  سه  ئه

   لـه   كردگـه  ممولي ئه ته.    كردگه ن چلو ي  كه  حنه  سه

خـو    بـووه   محمـدا نـازل   ي  سـوره    وا لـه    كا كه ئاياتي 

ــه ــن ئ ــاتي زان ــازل  كــه  ئاي ــه  ن ــ  ئ ــه توي ــي ، ش    وهئن

   نـازل  و ئاياته كا ئه  ئهاقتضاء  ، كه س   هه  كتي  وقعيه  مه

ــ ــه وه.  تبي ــه  ئ ــوا و ئايات ــه نب ج ــ  ب ــه ك حاالتي    ، ب

 ، يـا بـو   بـه   موخاتـه  رده و فـه     ئـه   بـو    كـه   كسـائيلي   مه

و  گـه  هات ش، پـي  به و موخاته  ئه ك  ته  ها له   كه  سي  كه

  .و تهگير بد يب جوا شي ئه

:   كـه  اتده ئـ  ، نيشان  توبه ي  سوره ي كه  ه  التحزنالتحزنالتحزنالتحزن

  نـدوهي  و ئـه  س  هه ي  وا حزن   كه   ابوبكره  ت  زره  حه

  ت  جيهــه  محمــديش ي  ســوره كــان تــه ئايــه.  س هــه

؟ و بــو ونوحــز  مــهبــو:   كــه  ئــات  نيــشان كــه ه حــزن
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عــاال   تــه خـواي   ؟ وهو بــو ر چـه   بــه  لـه  ي كــه ه حـزن 

و ر بـو  مـه  يغه  په ي عده  وه وه ئه]و ـ    ئائه  له جگهبي پـي   

كاــ    ئـه  قلـي   جا خـوا نـه   معنا معنا معنا معنا     اهللا اهللا اهللا اهللا    انانانان! ! ! !     ال تحزن ال تحزن ال تحزن ال تحزن :  وت

ــي وه ــهَ ل ــه ي وه   ئ ــي  وا وه  ك ــي حي ــو  ئياله   ، وهو ب

و   ئـه   مـل   كـرده  واو ئـاوي   تـه  ، وه و بـو   كتيـ   شاره  به

  ت زره  حـه  لـب   قـه   دا به و ئيستقاللي و ئيتمينان ه  حزن

 کـه  سـه  وه ، ئـه و بو  نازل   كه و بو  كي  كينه  ابوبكر، سه 

  ي وه ئـه :  يـاني . كـا   ئه حسي  محمدا ئيتر به ي   سوره  له

،   س كـه  ه  حزن ت  جيهه تفصيلی  يان  محمدبه  ي  سوره

  .  كرياگه حس  به ن ، ئيجماله  توبه ي  سوره  له كه

   وه ت  هيجـره  راي  ماجـه  كـه ،  ژم بي  يشه   نوكته  م  ئه

   كـه  ي و جـوره   بـه   هـات  شنـا پـي   لي  كه  لهسائي  و مه   ئه

   موشـكلترين   وه ختـرين  سه:  كات  ئه  حاليمان  قورئان

  ر ئيسالما، لـه  مه يغه  په  گي   زينده   له   بووه  كي  حنه  سه

   نـه :  يـاني .   هاتگـه  ش  پـي  و موشكالت   ل  گه  ختي  سه

   كــه ي گــه جي ونــه ، ئــه وه  ئــه  دواي  نــه ، وه وه رلــه بــه

ــه ــت س ــت خ ــاجي   وه  بووي ــه  ئيحتي ــه  ب و  ك  كوم

  ش، پــي  خـوا بــووي  ت  نوســره ي و جيلـوه  تــي يارمـه 

  ي  سـوره   لـه   قورئـان  سـه  وه ئـه . ر مه يغه  بو په   هاتگه  نه

  وه  ئـه  ، دواي بـه  هتلَ و مه كا له   ئه  حس   به  ختي  ، وه   توبه

  نـه  بي ل مانگه موسـولَ  س  هـه  كا ئيحتيـاج ي گه جي  له  كه

 وا   كـه  زايفـه  و وه  ئـه  ننرو بنـوي  مـه   يغـه    پـه   تـي   يارمه

  و لـه  عزيـر   تـه  و   لـه   ياري و له ت  نوسره  ، له   سيان  هه

  ي كـه  ، تواشـا ئـه   مانـه   ئـه  و گـشت  ك  وقيرو كومه   ته

ر  هگـ   ئـه     اال تنصروهاال تنصروهاال تنصروهاال تنصروه:  كا، كه   ئه   لي  كيان عيتابي  وعه  نه

  كــي ، كومــه ندهه نــ تــي  يارمــه و ئيــوه تبيـ 

  ي  فره ك خوا كومه      اهللاهللاهللاهللا    فقد نصرهفقد نصرهفقد نصرهفقد نصره!  ن  كه  نه

   بزانن  ، كه   بيريان و  تهريتي  ي  ئه:   ياني  كردگه

ــه ــه  ســه  چ خــوا ل ــه يــيگــهكــا، ي حن  داو   ب

كـا   نا   ويلي خو   حنه  سه م  له  ئيسه. را  مه  يغه  په

؟  ن كـه   نـه  كـي  كومـه   يش  وهر ئي   گه  خوا، ئه 

ــه لــي وه ــه ، ئيــوه  ن ــوان  ب ــومن  عون ــر   م ، ئيت

!   كردگـه  تـان  تي ويو ر قتـال   نـصرو    ئيماني كليف  ته

كه   نيه  وه   بو ئه   وهئي   نوا بي ن  بكـه  و كاري  يـر   غـه  بـو .

   ئيال خـوا لـه    وه تان  خوه بو ن  بكه  كاري نلال، بي  وه  نه

.   داگـه  ي  خـوه  ي كـه  سوله ره  يكا نصرت  فره واتن  مه

 ئيتــر، بــو  كو ســياقي حــس  ئــاوا بـه  ن عمولــه جـا مــه 

  كــي تــو كومــه.  كــات  ئــه  ئيــشاره ي كــه موهيمترينــه

   كرد، ئيـسه  كي كا كومهي گه ئاوا جي ؟  خوا له   ي  ناكه

  م  ئـه   كـه  زانـين  و ئـه  مـه   ئـه   يو رو  ؟ ئا لـه     س   چه  ئيره

  ، مـوهيمترين  ك صرو كومـه  نـ   له  گه جي  م  ، ئه   وتنه  مه

گه  گهجي  خـوا   ك سـرو كومـه    وا نـه    كـه    بـووه   كلي 

  .  كردگه ي جلوه

  الـذين   اذ اخرجـه  اهللا  ، فقـد نـصره      اال تنصروه 

   الغــار اذ يقــول  اذ همـا فــي  اثنــين كفـروا ثــاني 

ختـا خـوا    و وه   ئالـه . معنـا   اهللا ، ان   ال تحزن   لصاحبه

  ات ولَـ   كردو له ريان  ده ل  وا كافرگه  داويا كه   ييه  گه

  نور بـو  فـه   نهو ـ دو ور بو فه  دو نه كا دووميني حالَ له

  ختـا كـه   و وه كـا لـه   حالي له. ـو بو يان و دوومين   ئه  كه

ــه ي  خــوه ي كــه تــه  هــاو صــوحبه بــه:  وتيــ وا ئــه   ، ب
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ــه ي كــه يــاره !  خــوه  مــه ت فــه ، خــه ي كــه فيقــه  ره ، ب

!  وي  نـه  حوزنـت !  وي   نه  ندوهت  ئه!  وي   نه  ت  ژاره  په

  . معنا معنا معنا معنا    اهللاهللاهللاهللا    انانانان! كمانا  ته  خوا ها له چونكه

 ئيتـر    توكـل  قـام  كا، مـه   ئه  جلوهدا ره لي  كه ي  وه  ئه

 )۱۲۳هـود  (      عليه عليه عليه عليه     و توكل و توكل و توكل و توكل    فاعبدهفاعبدهفاعبدهفاعبده   دواي س  عومده

واو   تـه   بـه  و ئيـسه   داگـه  نجام   ئه  ي   خوه  ت  ئيتر عيباده 

شتا  ابـوبكر، هيـ   قام  مه ما دياره م  ئه.  همتوکلو    وجوده

ــا شــتگه  بــه تــي.  تحــا نيــه و ســه لــه  وا   كــه كليــ  دلي

 محمـدا   ي  سـوره   وا لـه   كـه  و ئاياتـه     ئه  ي  كه  فسيله  ته

كـا  وي  جـه   چ  لـه   كـه  دات  ئـه  ، نيشان كات   ئه  حسي  به

  تـه  هاتوي احتمـاالً   سـائيلي   مـه   چ ، وه  كـه   ه   حـزن   بووه

   راسـي  و، بـه  و باتـه  حمه  ئه  كاك  زاي  جهـ خوا   . يادلَ

   له ريف  زه ، فره  كردگه ي  حنه   سه   بازسازي  ريف  زه

  ت  جيهـه  شـي   ئـه   كيشا، كـه  ري  و ده   و ئاياته    ئه  روي

ــه ــه ئ ــه و حوزن ــه  ل ــب  ق ــه  ل ــوبكرا چ ــو بو  اب ـ   تبي  

  كـا، فـره    ئـه   پي سي كا ده   شيعره   وا له    كه  وسيفاتي  ته

   شـروع  كـه   شـيعره  و كـه    روجياريـه   لـه .  ته  مه زه  با عه 

   گـشتي  ، كـه  يو قـاقر    چـولَ  ر تا ريبواري    هه  وي  ئه

و،  كه ئاوا خـسوسياتي   به ردي   فه ره  مه  يغه   په  وسيف  ته

   سـري  ك هـو يـه   ننـه   ئـه   كه ك و، وه  كه ئاوا سفاتي   به

،  كسـي   ئاوا كـه  ، كه ي كه ره به  خه تهي گه ، ئه   مبتدا بن 

چولَ  بواريري     و قاقرئـاوا شـروع     كـه   حنـه    سـه  . كهي  

،  ت بيـ  ك فيلميـ  مـه  ، ئـه  ن  سوير بكه   ته:  ياني.  توي  ئه

ــه ــاتي موق ــاليترين دديم ــفات  ع ــساني  س ــوه  ئين    جل

ــدرگي ــه تب ــسه ، ي ــه ره ك ــه م  ئ ــه  م ــسال ي جموع    خ

وو  ئـا َ و بـي   وشـك  ك بيابانيـ  ، لـه  ريـه   شه   به  عالي  ئه

،   ريبـواره  ريكـه  كـا خـه  يوالَ نيـا هـه    تـه   ك   ته  فا، له ئالَ

  .روا ئه

ــه ــه   شــيعرگه م ل ــه وســيف  تــه ن ،  چــه ل ــو  ئ  كــا ب

ــه ــه پ ــسالم مــه يغ   ي گــه جي كير كــامي  هــه ، كــه ر ئي

  : مموله ئه ته

و،  كـه  ورد شـيعره   مـه   لـه  م  بـه  حـي وزي  ته  ل  ووه  ئه

   بيـرم  ، لـه  كـه  ره  گه يكوزيحي ر ته  هه ميشه   ئه  چونكه

  ، كـه   عـاديي  ل  شيعرگه  بك   سه   به  شيعره  م  ئه.  چي  نه

ــسه  ــا ئي ــه ئي ت ــه م ــين  ئ ــه يناس ــه . ، ني ــله ئ ــود  ن س  خ

   ئيبـداعي  ي  وا خوه  كه كهر فورمي ، هه يشي  كه  فورمه

ر   بـه   لـه  ن  ئيتتفاقه وه.  شيعرا  له  ه   بديع َ   فورمي  كردگه

 و ريـف  و زه و تـازه   نـاب   فره  فره  كه  به  هتل   مه   كه  وه  ئه

   كـه و بـو  ر سـزاواريش  ، هـه  س  و عاشقانه   گ  ن  شه  قه

  مـلَ   حـه  بـه  هتلَـ  مـه  و  وا ئـه    كـه  يـش  وه ، ئـه  فزيشي  له

.  ت بيـ  ريـف  و زه و تازه ديع  به ر ئاوا شتي  ، هه   كات  ئه

  خـت   وه لـه :  يـاني .  نگيـشه   ئاهـه  ش   خوه   راسي   به  وه

ر  ، هـه  ريدخوينـ   وا ئـه  وايـشه  و هـه  ، ئائه  وه  دنهن  خوه

ــه ــهواي ه ــه ك ــود  ك ــاكي وا خ ــه  ك ــه  ئ ــي حم   د پ

  ل  شـيعرگه  لـين  ووه  ئـه  ، لـه   شـيعره  م  ئه  وه.  ندگه  خوه

ــاني.  ه زينــدان ــه ي ــين ووه  جــزو ئ  وا  كــهلي  شــيعرگه ل

ــدانوران   دهوه.  وتگيــه ــه يزين ــا ب ــه  شــيعرگه م  ئ و  ل

 ال، گـه  و سـلول  ال، له گه ختي  و سه   جا له .   بووه  شروع
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  زانـي   خوا ئـه  ، كه  عاشقانه  شيعره م  ئائه ي وه  ندنه  خوه

  ئيـدي   تـه  و لـه  ت حمه  ره و له  كينه   سه    له   ك نزولي  چ

  ي كـه  تـه  حمـه   ره  بـه  س   هـه   ـ ئوميـدم  . كا بووي    ته  له

ــه   ــوا ئيم ــوا، خ ــش خ ــي ي ــه  ب ــه ش  ب ــات  ن ــا  ك ، ي

  گـا بـه   جي  سـي    لـه    ككيـ   كـا، يـه      ئه  وسيفي ته.خواـ

ــار، هــه(تــاو، خــوره ــاو روجي   ي  خــوه مــه  ئــه)تــاو، ت

  فـره   سفي  وهو تاو دو ره خوه.  كه ره  گه كيممولي ئه  ته

   نـوراني  يـن   عـه   لـه  كـي  ، يـه    س   هـه   بارزو ئاشكراي 

   كـه  وه  ئـه  وه.  يريـشه   غـه  ي  كوننـده   ورانيوونا، نـ  وب

،   منيـر   منيـر   منيـر   منيـر     سـراج سـراج سـراج سـراج   ر، بـه  مه يغه   په كا له  عبير ئه    ته  قورئان

 يب سـاح  ن  زاتـه  ي خـوه :  ، ياني ه سراج.  سه  مه  ر ئه   هه

   كـه  كيشسـي  ر كه هه:  ، ياني مما منيريشه  ئه  وه  رهونو

  ورهوو نـ  و ئـه  رتـه  و پـه   شـوعاع  و له  ت  بي   تي  وا قابليه 

ــه ــري ق ــو رار بگ ــه رانيو، ن ــه.  وي  ئ   م ه ئــ  يو رو ل

  شـي   ئـه  حابـه   صه و، ئيتر بزانن     منيره   سراج  ي  ليمه  كه

    لـه   نكـه چو.   بـوون   رانيو  نـو    گـشتيان .  تن بـووي   چه

  ر لـه   هـه  وه.   گردگـه  راريـان   قـه   رهوو نو   ئه  و  رته  په

ت هلَـ   غـه  فاهيمـه  و مه واو ئه  ته  ئيتر بزانن و  رهئي و درو 

و   ئـه  ت  نـسبه   بـه  ياتـا، كـه   ناو ريوا   له  له  گه  سه  له  و ده 

،  كرگـي   ئه ره مه يغه  په ل و شاگردگه ل ويسگه شه  خوه

   قورئان ني  چه   وه ت بي   قورئان   خيالف  ني   چه  شي  ئه

   سـراج  سـي    كـه   كرگـي    ئـه   نئاخر چـو  .  كا  کذيبیت

تبي   وه، و منير بي رانيو نـو  لي سگه  كه  نزيكترينلي  

  يـان  ، گـشت   ون   نـه   رانيو نـو    نـاكرگي  . وه  تنهبووي  نه

يانا، ابوبكر   ناو گشت   جا له .   بوون  رانيونو

ــوه  ئــه مــانگي ــاخر   لــه ســه وه ،  ئــهور بــو ن  ئ

  نــهو، چو و مـوژده  لـه :  يـژي  و ئـه  كـه  شـيعره 

   لـه  گمانـ . ر  نـوه    ئـه   رو مانگي ، خو   سوژده

ــوه ــاو ره خ ــو ت ــهو ن ــري ر  ئ ــو ، وه گ ر و ن

ــه ره خــوه ــاو ئ .   نيــه ي   خــوه نــيو، هي تــهيا ت

  ابـوبكريش  ،وبو تاو  ره    خوه   ريش  مه  يغه  په

  گ، مانـ  تـريش  ي حابـه   صـه  ر وا كـه     ، هه و بو  گمان

   لـه و بـو  تـرين  رانيونو. ور بو نوه  و ئه    ئه  لي  ، وه   نوبو

  .ناو گشتيانا

 و دو تـاو ـ وتـم     خـوره   خـسوسيات  تـر لـه   كـي  يه

ر   هـه ، بـو  س  هـه  و ئاشـكراي   روشن ت فره هخسوسي

خـشه  ر بـه و، نـو  انـ ور بو و نـو   يـن    عـه    له  سه   كه  چي  ،

  ك وه. كاــ  رما ئيجـاد ئـه   ، گه خشه  به رمي   گه   منوره

  : يژي والنا ئه مه

         است است است است     و گرمي و گرمي و گرمي و گرمي     روشني روشني روشني روشني    كار مردانكار مردانكار مردانكار مردان

             است است است است     شرمي شرمي شرمي شرمي     و بي و بي و بي و بي     حيله حيله حيله حيله    كار دونانكار دونانكار دونانكار دونان

و  خـشن   بـه  نـي  وشه ، ره ر وانه    هه  ميشه   هه  ردان  مه

ــه ــي گ ــه رم ــشن  ب ــه وه.  خ ــه  ئائ ــره و ت ــه عبي ــه  ك    ل

  ي نكـه ، گلي  تـين  َ   بي  ي دلَ  تيني:  يژي  كترا ئه   راعيصم

 وو دو  ئــه يلصفــتتــا،  قيقــه  حــه  لــهخــساو  زه چــاوي

:  يـاني .   تين  بي ل گه  دلَ  بو   روجيار تينه    له  سه  ته  جيهه

ــي وه ــ خت ــه ي دلَ ــه   گ ــاو ح ــي راره رم ــه ت ــه  ن ،  ماگ

  يـن   بـه  ا لـه  تي ياتي  ئاسار حه  وه  يات  و حه   يوجولَجم
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،  وه تـه ژينيو بو ي ، ئـه   ئـات   پـي   رمـي    گـه   م  ، ئه   چووه

  .كا ائيجاد ئه تي ، تيني دات  ئهَ  پي ياتي حه

ــي  وه وه ــاني  زه  چــاوي خت ــلَ:  خــسيا، ي ــاو،  هش قي

 ئيتـر   تيجـه  رنه  چوو، ده ك تي ي  كه  نه، گلي و بو  لَ  تيكه

:  ، يـاني  ي كـه   چـاوه  بـو  نـه و گلي تهوي  ئه  م  ، ئه   دي  ي  هن

ر   بـه   لـه  ريو نـو  ن چـو  ك وه. و داتـه   ئـه   پي  تي  بصير

ــه كا روشــنســي چــاو كــه ــ  ئ توي ش  خــوه گــه، ري  

ــر ئــه  ئينــسان ، وه كــات ئــه    وه  كامــل ســيره و مــه   ئيت

ــه حضــوا ــه نــيوي  ئ ــه م ، ئ ــهوي  ئ ــو نكــه گلي ت    چــاوه ب

و  كاتـه   ئـه  خـشي    بـه   ت  بـصير :  يـاني .  كان  خسياگه  زه

،  روجيـــاره:   كــه  كيوســيفي   تـــه مــه  ئــه .  ارهوبــ دو

  . رماس  گه م ، هه  تينه م ، هه رهو نو م ، هه تاوه ره خوه

  ت هـه  ر جـه   نيـشانگه    كـه   كـات    ئه  تري  وسيفي  ته

ــوه ده ــه ع ــه كــه ت ــم.  ي ــه وت ــوه  ده م  ئ ــه ع ــه ت ــه  ل   ك  ت

  كيانـه  ره وا گه ، كه توي  ئهو  رو  بهو  كا رو لي  سگه  كه

ــوا ــه ييخ ــه ن  بك ــه ، ل ــتط  ك ت ــانط. ا واغي ــه غي    ل

  ي  بـارزا جلـوه    فره  شكلَو دو ريا، له  شه   به  ي  جاميعه

 ـ    هاسـتكبار اسـتكبار اسـتكبار اسـتكبار   ي كـه   ناشـرينه  تره بيح  قه هشكلَ:  كردگه

  تـري  يــ شـكلَ  .   چـه    كرد ياني    پي  كماني   ئيشاره  كه

  هـره   بـه   وه رانـي  شگوزه  خوه:  ، ياني   اتراف.  ه  اترافاترافاترافاتراف

ــردن ــه ب ــو رق و غ ــه نو ب ــه  ل ــي تگــه  نيعم رو   ده ال، ب

واو   تـه  كـه  جوري و، به ويه  ره واو زياده  ته  ر، به   يكه  په

  بـو   بـن  نده  سازه  كه وه  ئه ي گه جي  به له  تگه  و نيعمه   ئه

  و ئينـسانه   ئه ي  دهد كونن وو نابو   ، فاسد كوننده    ئينسان

  كيـ  ، ئيـشاره   متـرف   ي  جاميعـه .  ه  متـرف متـرف متـرف متـرف    وه  ئه.  بن

   كـه   جـوري   بـه  كيـ   حاشيه ت  سوره ، به داره لي  م  كه

  لـه : َ يـاني .  س  هـه  ي چوار پايه: كا  ئه   حاليمان  قورئان

و  ، ئـه ووجـود بـو    مـه   چوار پايـه  م  يكا ئه   ر جاميعه   هه

ــه جاميعــه ــرا ي ، جاميع ــه يــه ف ات ــرف ي  جاميع .  ه  مت

 -۲      اسـراف  اسـراف  اسـراف  اسـراف  -۱.   بـي هو ه پيـ  زار ناو   زلـي   و هه   له  وه

 دا  سـيان   ده  چوار شـاخه   م   ئه  .رباربارباربا -۴ كنزكنزكنزكنز  -۳ تبذيرتبذيرتبذيرتبذير

.  وي  ئـه   دروس  متـرف  ي و، جاميعـه  كـه    يـه   س   ده  به

  ا ـ بـه   هاتيـ   هاتيا، تبذيري ي اسراف  وا   كه ي جاميعه

  ــ، كنـزي    نيـه  حـسي   بـه  ي ه جيـ   ئيـسه  و كه كهعناي  مه

  وه.  ه  اتـراف  ي  چـوار پايـه   مه ئه.  هاتيا  رباي  هاتيا، وه 

  مـيالك .  ئيتـر   بناسـن  ميشه   هه   مترف  ي  ما، جاميعه   به

  ي  جاميعـه  شـخيس   تـه  بـو    ئيـسالمي    شناسـي   جاميعه

  وه.  توجـود بيـ   ا مـه  تيـ  مانيـه   ئـه   كـه  سـه  مه   ئه  مترف

.   كـات   ئـه  اهريظـ    جاميعـه   وا لـه   كـه ري  سـه    ئه  مانه  ئه

  ليـل   قـه  تي ماعه  جه.   بووه   دروس  بقاتط   كه  سه  وه  ئه

  ت  سـوره  ر چـي   هـه  ند لـه  مه هره تا، به   نيعمه  وج   ئه  له

ــه ــه ت نيعم ــه و ئيمكانات ــرين زه  كــه ، ب ــه مت ــه حم و  ت

  زاران  هـه  ت حمـه  و زه نـج   ره  حاسـلَ  نـد لـه    مه  هره  به

.  مليانـا   بـه  ن كه  ئه تيش  منه  كه وه  ئه ين   عه  ،  له    ئينسان

 ، وموحـر  ، مـه  راوان و فه  فره تي ريه كسه و الو ئه    له  وه

   حاسـلَ   لـه  وموحـر  ر، مـه   بـه  نـج  ، ره شتكـي  حمـه  زه

نـازو  :  ون  ئـه  مملـيش  حـه   موته  وه يان  خوه ت حمه  زه

  . بقاتيط  ي  جامعه وان توار ئه داو ئه ئه
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ــر ئــه  تــه ئــانقور ــه كــات عبي ــه و جامعــه  ئــه  ل و  ، ب

ــفات ــسوسياته ســــ ــه و خــــ   ي  جامعــــــه  و، بــــ

،   مـاددي   ـ چ  قـات  به  ته ي جاميعه.  واترافي استكباري

.  عفينض مستـ  ي  جامعه و به  اليشه م  ـ، له   وي عنه  مه چ

  عافض وا استـ  كـه لي سـگه  ، كه عفضمست  ي  قه  به   ته  له

ــه.  كريــاگن ــه قيــق ده شــيعرا،  م ل ــه م  ئ ــه تيــشه  جيه    ل

،  كـات   ئـه  س خـه   موشـه  ر ئيـسالم  مه يغه   په ت  عوه  ده

،  سـه  مـه   ئـه  كـي كي يـا يـه  لَ ووه  ئـه   وسـيفات    تـه   رلـه   هه

  ن   خـاوه . ماران  ده ن  خاوه زمي  به   پيچي  ل  هه:  يژي  ئه

ــاران ده ــستكبرين مـ ــه، ن ، مـ ــه وه  ئـ ــه   ئـ ــه و جيهـ   تـ

  ت هـه  ، جـه  رده  فـه  م  ئه  كه.  ت  وهع   ده   له  سه  موهيممه

  لَ  هــه، بــو ي كــه الشــه و تــه ي كــه تــه عــوه  ده گيــري

ي رنامــه و بـه  زم بــه  نــا كـردن وفـرو تو  و تــه چانـدن پي  

ــو مــستكبرين ــو مــاران و ده عيــه  ده ن ،  خــاوهو ب و،   ب

ئه  يشا كه   ليره.  دا  كيانيتي   يژي  :ختـي  و بـه  خـت   تهبو  

ــي ــوي چينـ ــ خـ ــاو فونمژ، تـ ــشارهو الفـ ــه ، ئيـ    بـ

ــه اتــرافضــد   گيريــه ت جيهــه  وا  كــهچيني.  يــه كــه ي

  ريكـن   خـه  ن  اتراف ريك ، خه   نمژين خوي  ريك  خه

ــه يــن  بــه  لــه ردم  مــه ت حمــه و زه نــج ســره ده و  ن وه  ئ

و الفـاو،   ف تـو   بهوبو.  مژن  ئه ن، خوي ن كه  ئه  نابودي

واو   تـه  راعهصو دو مـ  لـه .  وه   ئـه   ختيـان   و به   خت   ته بو

ــه ــري ت جيه ــوه  ده  گي ــشان ت ع ــه   ني ــه.  دات ئ و  ل

  يهيـان  لـه   عـه  قـه  بـه   دو تـه  م  ئه ختي   وه  و، دياره   اليچه

و   ئـه  جـات   نـه ؟ بـو  ه كي جات  نه، بو كرگي  ئه  موقابله

  ، كـه  سـه   كرياگـه   لـي  م زولَـ  تـه  ريـه  كسه  ئه

.  عفينض مستـ  كـا بـه    ئه  لي عبيريان  ته  قورئان

و  حمـه   ئه  وا كاك   كورديا كه    له  ي  ليمه  كه

و   ئــه نـي ي يگـه   ئـه  ريـف  ، زهوقـد بـو   موعتـه 

ــه ــهوفهو م ــان ، كــه م ــاي  قورئ ــه  ئيلق ــا،   ئ ك

:   يــاني ژاري هـه . و بـو  ژاران  هــه ي ليمـه  كـه 

  . عافضاست

  س  هـه    جـوراو جـوري      جيهات  عافضستا   ئيسه

   بــاري م و، هـه  تـه  بگري تـواني   ئــه  مـاددي   بـاري  م هـه 

  ش پـي َ  ئاساري ر كاميشيان  هه  و، وه   ته بگري  وي  عنه  مه

رنتي .  

ــه ــه   ل ــاو ئ ــاي  م  ن ــيعرا، مينه ــه  ش ــه ژاران  ه  ۹  ، ل

عبيـر لـه   ، تـه  لـه  ووه  ئه وسيف  ته م ر له ترا، هه   ي  گهجي  

ر  هــه.  فــاوت عــابير موتــه  تــه كــا، بــه  ئــه عفينضمستــ

ـ  -۱.  ه عافض است له  تي  جيهه ر به ظ، نا   كيشيكاميـ ليـ ليـ ليو و و و لي

 ،      باران باران باران باران    نالهنالهنالهناله  -۴  الر الر الر الر    ههههتالَتالَتالَتالَ    ----۳        شششش    ژ رهژ رهژ رهژ رهرورورورو -۲      باران باران باران باران    بهبهبهبه

        چـاوي چـاوي چـاوي چـاوي   -۶  ) تين   بي  يو دلَ ساحي(      تين  تين  تين  تين      بي  بي  بي  بي     ييييدلَدلَدلَدلَ -۵
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        نننن    شيطاشيطاشيطاشيطا    ر حوالي بساط ر حوالي بساط ر حوالي بساط ر حوالي بساط دددد
   

ــيطان   ــروز ش ــدم  دي ــوال در . را دي ــداح ن،  ي مي
. خـت  فـرو بساطش را پهن كرده بود؛ فريب مـي   

ــردم دور ــع  مـ ــاهو   ش جمـ ــد، هيـ ــده بودنـ          شـ
ــي ــي مـ ــول مـ ــد و هـ ــشتر  كردنـ ــد و بيـ               زدنـ

: تـوي بـساطش همـه چيـز بـود          . ستند اوخمي
ــاه    ــت، ج ــرص، دروغ و خيان ــرور، ح ــي و غ طلب

يـش   يـد و در ازا     خرهر كس چيزي مي   . قدرت
از قلبـشان را،      ي  اهـا  تكـه    بعضي. دادمي  ي  چيز

ــاره  ــضي پـ ــضي ي ابعـ ــشان و بعـ ــا    از روحـ هـ
.  را دادند و بعـضي آزادگيـشان     ايمانشان را مي  

خنديد، دهـانش بـوي گنـد جهـنم        شيطان مي 
 خواســت  زد، دلــم مـي  حـالم را بهــم مـي  .دادمـي 
انگار . تش تف كنم   تم را توي صور     ي نفر   همه

مـن  : خنديـد و گفـت    ذهنم را خواند، موذيانـه      
طـم را   ي بـسا   اكاري با كسي ندارم، فقط گوشه     

قـال    وليـ كنم، نه ق پهن كرده و آرام نجوا  مي      
 از مـن  ي بور، كه چيـز   كنم و نه كسي را  مج      مي

مـن جمـع    دور  هـا خودشـان     بيني آدم د، مي  بخر

  ؟ !اندشده
ش را نزديكتـر     سـر  آن وقت !  را ندادم  جوابش

تـو  . كنـي ق مي با اينها فرالبته تو  : آورد و گفت  
زيركـي و ايمـان آدم را نجـات      ! زيركي و مؤمن  

سـنه، بـراي هـر        انـد و گـر    اينها سـاده  ! دهدمي
  .خورنديب مي چيزي زود فر

ين  شير آمد، حرفهايش اما    بدم مي   از شيطان   
. هي گفت و گفـت . شتم كه حرف بزند     گذا. بود

ــا ــساطش  ســاعتها كن ــستم ر ب ــه . نش ــا اينك ت
الي  عبــادت افتـاد كــه البــه ي  بــه جعبـه چـشمم  

ــود  ــاس بـ ــيطان . اجنـ ــشم شـ  آن را دور از چـ
: با خود گفـتم . شتم شته و توي جيبم گذا    بردا

ن  بگذار يكبار هم شده كـسي چيـزي از شـيطا         
   .  بدزدد
به خانـه آمـدم   . خورد يكبار هم او فريب ب   بگذار

تـوي  . ي كوچك عبادت را باز كـردم      و در جعبه  
  !!! ور چيزي نبودآن اما جز غر

ي عبادت از دستم افتاد غرورتوي اتـاق       جعبه
  ...!فريب خورده بودم . ريخت
فهميدم كه .  را روي قلبم گذاشتم، نبود  دستم

  !امآن را كنار بساط شيطان جا گذاشته
تش كـردم،    تمام راه را دويدم، تمام راه لعن     

  خواســتم مــي. كــردمتمـام راه خــدا خــدا مــي 
اش ت دروغـي  م و عبـاد  ش را بگير ي نامرد هيق

  . يرمبم و قلبم را پس بگ ش بكو را توي سر
  نشـستم و    ... نبـود امـا     به ميدان رسـيدم،     

يـم كـه    كهااش. هاي گريه كردم، از ته دل  هاي
ام را بـا خـود   دلـي م تا بـي  م شد، بلند شد  تما

  ...صداي قلبم را .  شنيدمببرم، كه صدايي
ر بـه سـجده افتـاده،       اختيايهمان جا، ب  پس    

  ...!م  زمين را بوسيد
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