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سخن آغازین

ــران گذشــته اســت، کارنامــه ی  ــر اهــل ســنت ای ــا ســال 95، آنچــه ب ــد ســال 60[ ت ــه وحــدت ســال 94 ]بخوانی ــه ی زمانــی هفت در فاصل

ــرای حکومــت نیســت. درخشــانی ب

ــت و احقــاق  ــوی، قــدِر مشــرک همــه ی گروه هــا اعــم از چــپ و راســت، وحــدت ملّ ــم پهل ــه رژی ــون علی ــارزات انقالبی ــه ی مب در میان

حقــوق ادا نشــده ی مردمــی بــود کــه ســالیان درازی را جهــت حاکمیــت قانــون بــر مبنــای خواســت اکرثیــت تــالش کــرده بودنــد. در ایــن 

میــان، طیــف مذهبــی دغدغــه ی دیگــری نیــز داشــت. آن دغدغــه احتــال ســوء اســتفاده ی رژیــم از احساســات مذهبــی مــردم و تحریــک 

آنهــا علیــه همدیگــر بــه نفــع نظــام بــود. آنــان می دانســتند کــه رژیــم شــاه و عوامــل او ســعی خواهنــد کــرد تــا شــیعه و ســّنی را بــه 

جــان هــم انداختــه و از آب گل آلــود ماهــی مطلــوب خــود را صیــد کننــد.

رهــران طیــف مذهبــی انقــالب، ایــن خطــر را حــس کردنــد. بــر ایــن اســاس، از هــان آغــاز بــر حاکمیــت اســالم و وحــدت شــیعه و ســّنی 

و دوری از تفرقــه تأکیــد مکــرر داشــتند.

بسیاری، شعارهای مردم را در قبل از انقالب و در شهری مثل تهران به یاد دارند. از جمله:

کاک احمد و خمینی نه شیعه نه سّنی   

بــا پیــروزی انقــالب و حاکمیــت اکرثیــت مذهبــی اهــل تشــیّع، بــه یکبــاره همــه ی آن شــعارها و وعده هــا رنــگ باختــه و فرامــوش شــدند. 

در قانــون اساســی، اختــالف یــا تفــاوت میــان شــیعه و ســّنی، بــه طــرز چشــمگیر و آشــکارا منــود پیــدا کــرد و الاقــل در بُعــد مذهبــی 

ماجــرا، َدر، نــه تنهــا بــر هــان پاشــنه ی قبلــی نچرخیــد، بلکــه بســیار اوضــاع بغرنج تــر و ناگوارتــر شــد.

مدتــی کوتــاه بعــد از انقــالب، مرحــوم آیــت اللــه منتظــری کــه خــود از جملــه ی خــرگان در تدویــن و تصویــب قانــون اساســی بــود، بــه 

فکــر جــران مافــات افتــاده و هفتــه ای را بــه نــام هفتــه ی وحــدت نام گــزاری کردنــد. 12 ربیــع األول بــه روایــت اهــل ســنت و 17 ربیــع 

األول بــه روایــت اهــل تشــیع، روز میــالد پیامــر اســالم اســت. پــس ایــن فاصلــه را بــه نــام هفتــه ی وحــدت نــام نهادنــد تــا بلکــه بتــوان 

دیــواِر شــکاف و فاصلــه میــان ایــن دو فرقــه را قــدری کوتــاه کننــد. امــا حتــی خــود همیــن هفتــه هــم منــادی شــد از تبعیــض میــان اهــل 

ســّنت. زیــرا  روز هفدهــم تعطیــل رســمی شــد، امــا 12 ربیــع حتــی در مناطــق اهــل ســنت نــه بــرای یــک روز کامــل، کــه حتــی بــرای 2 

ســاعت هــم تعطیــل نشــد.

بــا گذشــت زمــان، اهــل ســنت ایــران دریافتنــد کــه وحــدت امــری خیالــی بیــش نیســت. بنابرایــن بــه جــای ادعــای حقــوق و مطالبــات 

ناشــی از وحــدت شــیعه و ســنی، بهــر اســت بــه عنــوان یــک شــهروند، مّدعــی حقــوق قانونــی و دینــی خــود باشــند.

در طــی ســالیان دراز افزایــش یــأس و نومیــدی میــان جوامــع اهــل ســنت ایــران و شــیوع ویروســی کشــنده بــه نــام مأیوســی و دل-زدگــی، 

بیــش از هــر زمــان دیگــری، دل اهــل ســنت ایــران را رنجانــده و بــه درد آورده اســت. 

اما از هفته ی وحدت سال 94 تا هفته ی وحدت سال 95 چه بر اهل سنت ایران گذشت؟

بیــکاری جوانــان تحصیــل کــرده و باســواد و متخصــص، هــر چنــد در اکــرث نقــاط ایــران وجــود دارد، اّمــا رنــج مضاعــف اهــل ســنت –الاقــّل 

ــای  ــی و نیروه ــاً غیرمتخصــص، در شــغل ها و مناصــب دولت ــِی غالب ــای غیربوم ــری نیروه ــتان و بلوچســتان- بکارگی ــه ی کردس در منطق

نظامــی اســت. و البتــه ایــن نشــان از تبعیضــی دارد کــه عمــالً و علنــاً وجــود دارد و دیــده می شــود. البتــه نقــش مذهــب در ایــن امــر 

کامــالً واضــح و مرهــن اســت. 

رشایــط نابرابــر بــرای بــروز اســتعدادهای دلســوز بومــی، و نبــوِد شــغل مناســب، بیشــر ایــن جوانــان را، یــا آواره ی شــهرهای دوردســت 

کــرده و یــا آنــان را مجبــور بــه روی آوردن بــه شــغلهایی کاذب مثــل دســت فروشــی و کولــری منــوده اســت.

ــه  ــرد. ن ــف ک ــوان آن را در چارچوب هــای اســتاندارد شــغلی تعری ــچ وجــه منی ت ــه هی ــوده و ب ــرای ســدِّ جــوع ب ــه فقــط ب شــغلهایی ک

بیمــه ای و نــه امنیــت شــغلی و نــه اســتمراری بــرای آن قابــل تصــور اســت. جــدای از اینهــا، بســیاری از ایــن شــغل های کاذب، عامــل بــه 

خطــر افتــادن جــان و آبــروی ایــن جوانــان مســتأصل شــده اســت.

عاقبــت شــغلی مثــل کولــری یــا قاچــاق، ]در حــد تــوان جســمی حمــل آن[ تنهــا فــدا شــدن جــان مردمانــی اســت کــه میــان کوه هــا، 

ــان، جانشــان را می گیــرد. ــر زمیــن می ریــزد؛ و غــم ن ــه ی نیروهــای امنیتــی و انتظامــی قــرار گرفتــه و چــون بــرگ خــزان ب هــدف گلول

ــی  ــب و تعطیل ــه از تخری ــوان منون ــه عن ــت. ب ــّنت اس ــل س ــی اه ــاالن مذهب ــان و فّع ــران، داعی ــر ره ــار ب ــاد فش ــوارد، ایج ــر م از دیگ

ــرد.  ــام ب ــوان ن ــد و ارعــاب اهــل ســنت در مناطــق کردنشــین، می ت ــی شــدن و تهدی ــا زندان ــران، ت ــک در ته ــه ی اســتیجاری پون منازخان

کــِف مطالبــات بیــش از یــک میلیــون اهــل ســنت در تهــران، بــرای داشــن مســجدی جهــت عبــادت بــه چنــان گــره ناگشــودنی تبدیل شــده 

وحدت از حقیقت تا واقعیت
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سخن آغازین

اســت کــه همــه ی تالش هــا و چانــه زنی هــای علــا و مســئوالن اهــل ســنت را در هالــه ای از ابهــام فــرو بــرده اســت.

در ایــن میــان، آنچــه کــه قابــل درک نیســت، وجــود ادعایــِی ده هــا مســجد؟؟!! در تهــران از ســوی دروغگویانــی اســت کــه در مصاحبه هــا 

و بــر روی ســایتها وجــود آنهــا را مدعــی شــده و می شــوند. راســتی قصــد و مقصــد اینــان چیســت؟

ــل شــده اند، آنهــم از رِس  ــه  تبدی ــه منازخان ــوده و ب ــج، کــه همگــی اســتیجاری ب ــا مســاحت و ظرفیــت رای کــه از خانه هــای مســکونی ب

ــاد می شــود. ــوان »مســجد« ی ــا عن ناچــاری و اســتیصال، ب

راستی آدرس این مساجد بزرگ و متعدد ادعایی در تهران کجاست؟!

آیا اینان واقعاً تعریف مسجد را در دین اسالم و آموزه های رشیعت منی دانند یا اینکه...؟ 

قصــد و مقصــد چیســت؟ و طــرف مقابــل کیســت کــه بایــد گوشــش را بــه درخواســتها، شــنوا کنــد؟! گاهــی رضبه هایــی کــه از خودیهــا 

خورده ایــم، هیــچ دیگــری، نتوانســته بــه روحــان وارد کنــد.

زخم بر پیکر اهل سنت، یکی دوتا نیست. افسوس ده ها و صدهاست.

زندانی شدن و اعدام جوانان اهل سنت، خشونت و عدم مدارا با بزرگان و رهران واقعی اهل سنت، امری عادی شده است. 

ــل  ــی اهــل ســنت از قبی ــن مســائل عقیدت ــغ بدیهی تری ــرای تبلی ــان اهــل ســنت، ب ــن و داعی ــگ »وهابیــت« و مؤاخــذه کــردن مبلغی أن

ــزرگان، در همــه جــا رواج دارد. ــور ُصلحــا و ب ــارِت خــالِف رشِع قب ــه مــردگان، زی ــد، عــدم توســل ب توحی

توهیــن بــه مقدســات و بــزرگان و اصحــاب پیامــر تنهــا بــه منابــر و رســانه های رســمی محــدود نشــده و جدیــداً دلقک هــا هــم از ایــن 

توهیــن بــه اهــل ســنت، نصیبــی کســب کرده انــد.

ــا  ــه تنه ــرد؛ و ن ــرار می گی ــده ق ــر بینن ــان برنامه هــای پ ــن مجری ــه ی گرانقــدرش آمــاج توهی ــی، صحاب ــه از رســانه های مل اهــل ســنتی ک

ــم! ــا بی خری ــه م ــه می شــوند ک ــه توجی ــه دســت ب ــد، ک ــه عذرخواهــی منی بین ــور ب کســی خــود را مجب

وقتــی قانــون بــه رصاحــت، اهــل ســنت را بــرای امــور دینــی و عبــادِی مختــص خــود آزاد می دانــد، پــس احضــار عاملــان و ماموســتایان 

رشکــت کننــده در »مجمــع فقهــی جمعــی از علــای کردســتان«، چــه معنایــی می توانــد داشــته باشــد؟!

ارعــاب و تهدیــد آنهــا، بــرای عــدم رشکــت در مراســمی رصفــاً علمــی مذهبــی، و تنهــا بــرای بررســی مســائل فقهــی مختــصِّ مذهــِب خــود 

در گوشــه ای از ایــران، کــه هیــچ رنــگ و بویــی بــرای سیاســی بــودن نــدارد، بــرای چــه هدفــی بــود؟! 

جایــی کــه مذاهــب و نحله هــا و ادیــان دیگــر، در عبــادات و امــورات دینی شــان آزاد هســتند، ایــن تنهــا اهــل ســنت اســت کــه نــه آزاد 

اســت و نــه می توانــد آزادانــه منتقــد اوضــاع باشــد.

جالــب توجــه اســت کــه در میانــه ی هفتــه ی وحــدت امســال، آقــای رئیــس جمهــور در دیــدار بــا برخــی علــای اهــل ســنت، رصیــح و 

آشــکارا، اهــل ســنت را شایســته ی دادن منصــب و مســئولیت ندانســتند. ایشــان مدعــی شــدند کــه در مناصــب دولتــی و کابینــه، شایســته 

ســاالری را اصــل قــرار داده انــد. ایــن در حالــی اســت کــه هیــچ اهــل ســنتی در کابینــه و ارکان و پســت های کلیــدی نظــام تــا حتــی رده ی 

اســتاندار دیــده منی شــود. حــال ســئوال بــزرگ ایــن اســت: آیــا اهــل ســنت شایســته ی ایــن مناصــب نیســتند.

ــاب وســیع آن در ســطح رســانه های بین املللــی و  ــه پاســخ مکتــوب حاکــم رشع مردمــی کردســتان اســتاد کاک حســن امینــی و بازت البت

مطــرح دنیــا، بایــد آقــای روحانــی و امثــال ایشــان را بــه خــود آورده باشــد.

طــی یــک ســاله گذشــته، از هفتــه ی وحــدت ســال ۹۴ تــا هفتــه ی وحــدت ۹۵، جــدای از آنچــه ذکــر کردیــم، احضــار مکــّرر اســتاد کاک 

حســن امینــی حاکــم رشع مردمــی کردســتان بــه اداره ی اطالعــات و بازجویــی و تهدیــد ایشــان بــه بهانه هــای مختلــف اســت.

فــارغ از مــواردی کــه تیــروار و بــه اختصــار نــام بردیــم و بــه تحلیــل آن نپرداختیــم، صحبــت از وحدتــی اســت کــه بـُـرد اعتــادش تــا یــک 

هفتــه اســت و بعــد از آن، دوبــاره هــان آش و هــان کاســه!

بــا ایــن اوضــاع،  آیــا وقــت آن نیســت تــا بپرســیم: حقــوق مســلم اهــل ســنت در پیــچ کــدام جــاده، متوقــف شــده کــه هیــچ وقــت بــه 

ــد؟  ــش منی رس ــیر بی تن مس

با کدام زبان تفسیر شده که منی تواند تفهیم شود؟ 

با کدام دشمنی ادغام شده که دوستی و یکدلی و یک رنگیش را باور ندارند؟

راستی ... حاال وقتش نیست تا بپرسیم: وحدت با این مصادیق، چه معنایی دارد؟ 

و مشکوک باشیم به متام شعارهایی که طی یک هفته از رسانه ملی!!! پخش می شود؟

وقتــش نیســت تــا بگوییــم: اعتــاد حصاربلندیســت کــه بــا ســنگ بهانــه، می توانــد تــرک بــردارد و ملتــی کــه صــادق اســت را بــا هــر 

ــد... ــر کن ــه وحــدت بی اعتادت ــه، ب رضب

حاال می پرسیم: وحدت را با این توصیف، برایان تعریف کنید...
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نیاز به سّنت قولی و عملی 
با توجه به کفایت قرآن

متن پیاده شده از نوار شماره 192                                                                                        تاریخ ضبط: 1360/07/30

جواب:
ــد  ــه بای ــی ک ــورد موضع ــم: در م ــرض کن ع
فــرد مســلان نســبت بــه ســّنت - هــم 
قولــی و هــم عملــی– داشــته باشــد در 
طــول تاریــخ چهــارده قــرن گذشــته ســه 
روش مشــّخص و جــدا از هــم وجــود داشــته 
اســت کــه اکنــون هــم ایــن ســه روش وجــود 
دارنــد. یکــی از ایــن ســه روش افــراط اســت 
و دیگــری تفریــط کــه هــر دوی آنهــا مــردود 
و رد هســتند. روش دیگــری، روشــی درســت 
و معتــدل اســت کــه قــرآن عیــن همیــن 

ــت. ــرده اس ــن ک ــا تعیی ــرای م روش را ب
روش افراطــی در متســک بــه ســّنت ایــن 
اســت کــه کســانی بــدون هیــچ حــد و 
ــان پیامــر  ــه از زب ــی ک مــرزی متــام چیزهای
روایــت شــده اســت را معتــر می داننــد 
قبــول  رشط  -اساســی ترین  آنکــه  بــدون 
ــح  ــداً توضی ــه بع ــت کنند–ک ــّنت را رعای س
خواهــم داد اساســی ترین رشط چیســت؟- 
نتیجــه اش ایــن شــد کــه بســیاری از مطالــب 
بــه اســم ســّنت پذیرفتــه شــده در حالــی کــه 
 مشــّخص اســت هیــچ ارتباطــی بــا پیامــر
نــدارد، ســخن ایشــان نبــوده و مربــوط بــه 
برنامــه و کارهــای ایشــان نبــوده اســت. 
بلکــه در آنهــا مطالبــی وجــود دارد کــه 
مســلم اســت اثــر دشــمنان اســالم می باشــد. 
دشــمنان آگاهانــه مطالبــی را از زبــان پیامر 
منتــر  مــردم  میــان  در  و  کــرده  جعــل 
ــه در  ســاخته اند و آن قــر از مســلانان ک
ــب  ــن مطال ــد ای ــراط کرده ان اخــذ ســّنت اف
را در کتابهــا جمــع کــرده و بــه عنــوان 
بــرای خودشــان در نظــرات  مستمســکی 
مســائل  در  حتّــی  و  غیرفقهــی  و  فقهــی 
عقیده تیشــان قــرار داده انــد. بــه عنــوان 
حاشــیه اشــاره ای هــم بــه این داشــته باشــیم 
ــتند  ــانی هس ــلانان کس ــان مس ــه: در می ک
ــم  ــن ه ــی از ای ــّنت را حت ــالح س ــه اصط ک
گســرده تر کرده انــد، بطــوری کــه اقــوال 

بســیاری از شــخصیت های بــزرگ اســالمی را 
نیــز بــه نــام ســّنت پذیرفتــه و بــه آن متســک 

می کننــد.
ــّنت  ــه س ــبت ب ــه نس ــم ک ــل اینه رأی مقاب
ــای  ــه معن ــت ک ــن اس ــد ای ــط می کنن تفری
کفایــت قــرآن را برخــالف آنچــه خــود قــرآن 
ــد.  ــح می کنن ــان و تری ــت بی ــوده اس فرم
اینطــور إلقــا می کننــد کــه بــرای تبییــن 
هیــچ  قــرآن  موازیــن  و  قــرآن  مســائل 
احتیاجــی بــه ســّنت نیســت. بــه طــور کلــی 
عــامل  کــه  می کننــد؛  بی اعتبــار  را  ســّنت 
ــه  ــا ب ــّنت، تنه ــه س ــک ب ــدون متس ــالم ب اس
وســیله قــرآن بتوانــد امــور خــود را اداره 
کنــد. اینهــم روش تفریــط اســت و نادرســت 

می باشــد. 
روش درســت و منطقــی روش متوســطی 
اســت مــا بیــن ایــن دو، کــه نــه آنطــور 
بی حــّد و مــرز بــه ســّنت إعتنــا کنــد و 
ــد  ــه ش ــّنت گفت ــه آن س ــه ب ــه را ک ــر چ ه
ــه اســم حدیــث روایــت شــده  و هرآنچــه ب
باشــد را قبــول کنــد، و نــه آنطوراســت کــه 
بــه کلــی ســّنت را بی اعتبــار گردانــد. اینــان 
بــرای اینکــه بتوانــی ســّنت را قبــول کنــی و 
ــی و  ــش نکن ــا قبول ــی، ی ــتفاده کن از آن اس

ردش منایــی، رشوطــی دارنــد.
اشــاره  آن  بــه  کــه  رشط  أساســی ترن  آن 
ــا قــرآن". کــردم عبــارت اســت از "تطبیــق ب

 پیامــر بــه  را  تبییــن  قــرآن وظیفــه ی 
ســپرده اســت. متــام چیزهایــی کــه اصــول و 
موازیــن اساســی هســتند، و خطــوط اصلــی 
انــواع  و  اجتاعــی  اخالقــی،  عقیدتــی، 
مســائل مربــوط بــه زندگــی بــر را تعییــن 
اســت.  شــده  بیــان  قــرآن  در  می کنــد، 
ــتند  ــی هس ــه صورت ــم ب ــیاری ه ــن بس ولک
ــه  ــات آن گفت ــده اند و جزئی ــن نش ــه تبیی ک
نشــده اســت؛ بــه پیامــر ســپرده شــده کــه 
چــه بــا تبییــن لفظــی چــه بــا تبییــن عملــی 
ــوده را  ــان فرم ــرآن بی ــه ق ــی ک ــن موازین ای

ــد.  ــن منای ــلانان روش ــرای مس ب
آنچــه کــه از متســک بــه ســّنت، صحیــح 
ــن  ــه ای ــه ب ــن اســت ک ــول اســت، ای و معق
ــورِد  ــن برخ ــای ای ــه مقتض ــد.  ب ــیوه باش ش
صحیــِح درســِت منطبــق بــا قــرآن، مــا از قبل 
مقیــاس و معیارهــای الزم بــرای بیــان اصــول 
اســالمی را از قــرآن بــه عنــوان حجــت اصلی 
ــزی را  ــر چی ــد از آن ه ــم؛ بع ــاد می گیری ی
کــه بــه نــام ســّنت بــه دســتان رســید – چه 
مربــوط بــه اعــال و چــه مربــوط بــه اقــوال 
ــا قــرآن تطبیــق دهیــم. – بایــد اول آن را ب

برای چه با قرآن تطبیق اش دهیم؟؟! 
بــرای آنکــه بدانیــم عیــن آن در قــرآن وجــود 

دارد؟؟؟! 
خیــر، مســئله ایــن نیســت. وقتــی کــه عیــن 
آن در قــرآن باشــد دیگــر احتیاجــی بــه 
ســّنت نداریــم. بلکــه بــرای اینســت کــه 
بدانیــم آن مســیر کلــی، آن میــزان و معیــار 
اصلــی کــه در قــرآن بیــان شــده اســت، آیــا 
ایــن حدیــث بــا آن منطبــق اســت؟! وبــا آن 

ــت؟!  ــگ اس هاهن
قــرآن  کــه  می بینیــم  مثــال:  عنــوان  بــه 
بــه مســلانان دســتور میدهــد کــه منــاز 
بخوانیــد و بــه اوقاتــی نیــز اشــاره می کنــد، 
در جاهــای مختلــف، ســّنت –چــه قولــی و 
ــت  ــد دو رکع ــا می گوی ــه م ــی– ب ــه عمل چ
ــت  ــار رکع ــر، چه ــت ظه ــار رکع ــح، چه صب
عــر، ســه رکعــت مغــرب و چهــار رکعــت 
عشــاء، حداقــل منــازی اســت کــه بایــد فــرد 
مســلان بخوانــد. غیــر از اینهــا مســتحبات 
ــه  ــی ک ــه آنهای ــتحبات چ ــتند. مس ــز هس نی
ــا منازهــای واجــب  رواتــب هســتند یعنــی ب
دارای وقــت و زمــان خوانــده می شــوند 
ماننــد ایــن رواتــب و ســنتهایی کــه بــا 
از  اعــم  می شــوند  خوانــده  فــرض  پنــج 
ــر  ــر مؤکــد چــه آنهایــی کــه غی مؤکــد و غی
رواتب انــد ماننــد منــاز عیدهــا، منــاز تهجــد، 
منــاز ضحــی )چاشــت( یــا منازهایــی کــه بــه 

سؤال از کاک احمد مفتی زاده: با تکیه بر آیه »ما فرطنا فی الکتاب من شیء« و آیات دیگری در همین زمینه که کفایت قرآن 

را بیان می فرماید آیا بازهم به سّنت احتیاج داریم؟ و اگر به سّنت نیاز داریم لطفاً مرز بین سّنت کرداری و گفتاری را توضیح 

دهید.
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نیاز به سنت قولی و عملی

ــرا  علــت حــوادث مختلــف ف
می رســند.

مــا وقتــی در ســّنت بحثی در 
ــم،  مــورد ایــن منازهــا می بینی
منطبــق  کــه  می یابیــم  در 

ــا کتــاب.  اســت ب
یعنــی چــه منطبــق اســت بــا 

کتــاب؟؟ 
یعنــی خــود منــاز در قــرآن 
داده  انجامــش  بــه  دســتور 
شــده، و در قــرآن گفتــه شــده 
کــه زمــان معیــن و وقــت 
مشــخصی دارد. و در جاهایی 
بــه وقتهــای مختلــف  نیــز 
منــاز اشــاره شــده اســت. پــس 
ــی  ــای کل ــه معیاره ــی ک وقت

در کتــاب وجــود دارنــد )یعنــی: قــرآن(، ایــن 
چیــزی کــه در ســّنت وجــود دارد، می بینیــم 
کــه بــا آن منطبــق و هاهنــگ اســت، بــا آن 
معــارض نیســت. ایــن را بــه عنــوان مبیّنــی 
ــه آن دســتور  ــرآن ب ــی کــه ق ــرای آن مطلب ب
مــا  بــه  قــرآن  می شناســیم.  اســت  داده 
ــم، و آن  ــاز بخوانی ــه من ــد ک ــتور می ده دس
قیدهایــی کــه بــه آن اشــاره کردیــم را اضافــه 
ــه  ــد ک ــان منی کن ــا بی ــرای م ــی ب ــد ول می کن
جزئیــات آن چگونــه باشــد. تبییــن ایــن 
ــر  ــه پیام ــرآن ب ــه ق ــکلی ک ــه ش ــب ب مطل

می فرمایــد: »لِتُبَیــَن لِلنَّــاِس« 
عبــارت اســت از آن اعالــی کــه پیامــر 
انجــام داده یــا آن اقوالــی کــه در ایــن زمینــه 
فرمــوده اســت. طبــق ایــن مــا تکلیــف خــود 
ــم  ــی می بری ــم؛ پ ــاز می دانی ــورد من را در م
ــت  ــن کیفی ــا ای ــدن ب ــاز خوان ــد من ــه بای ک
ــج  ــن پن ــن حداقــل منــاز اســت، ای باشــد. ای
ــن شــکل و  ــا ای ــن رکعــات و ب ــا ای ــرض، ب ف
خصوصیــات کــه بــه دســتان رســیده اســت؛ 
چگونــه رشوع می شــود، چگونــه در قیــام 
ــوع  ــد از آن رک ــود، بع ــالوت می ش ــرآن ت ق
یــک بــار، ســجده دو بــار بــرای کامــل شــدن 
هــر رکعــت و تشــهد واجــب کــه یکــی 
ــاز، و  ــام من ــل از امت ــاز قب ــر من ــت در آخ اس

ــالم دادن.  س
ایــن مقــدار کــه مــا از ســّنت بدســت مــی-

آوریــم بــه عنــوان اینکــه ســّنت تبییــن کتاب 
را انجــام داده اســت. یعنــی آن مطلبــی کــه 
در قــرآن گفتــه شــده، ســّنت قولــی و عملــی 
بــرای مــا روشــن کــرده اســت، کــه بایــد بــه 

ــوده  ــرآن فرم ــه ق ــی ک ــورت آن تکالیف اینص
انجــام بشــود. در مابقــی شــئون و مواردهــا 
از  منظورمــان  اســت.  بــه همیــن شــکل 
تبییــن، ایــن مطلــب اســت، یعنــی: میــزان و 
معیــار اصلــی و کلــی در قــرآن باشــد، ســپس 

ســّنت آن را بیــان کــرده باشــد. 
ــت  ــادی اس ــون اقتص ــک قان ــاء ی ــالً: إخ مث
مدینــه  جامعــه  در  را  آن   پیامــر کــه 
ــاب  ــئله را انتخ ــن مس ــد؛ ای ــالم می فرمای اع
ــق اســت  ــاب منطب ــا کت ــم ب ــم، ببینی می کنی
ــق  ــه منطب ــم ک ــاهده می کنی ــر؟ مش ــا خی ی
ــی  ــی چــه؟؟ یعن ــق اســت یعن اســت. منطب
قــرآن بحــث اخــاء را بیــان فرمــوده اســت؟! 

ــش نیســت.  ــن دلیل ــس ای ــه، پ ن
ــی  ــاد و دارای ــم اقتص ــورد تنظی ــرآن در م ق
اســالمی دســتوراتی را بیــان فرمــوده اســت، 
می بینیــم کــه اخــاء شــکلی از آنهاســت. 
ــن  ــاد در اولی ــه ی زی ــه آن فاصل ــرای اینک ب
جامعــه ی اســالمی از بیــن بــرود. پیامــر 
ایــن کار را صحیــح دانســته کــه هــر فقیــری 
در مــال و دارایــی یــک ثرومتنــد ماننــد 
بــرادرش ســهیم شــود، رشیــک او شــود. پــس 
ــاب،  ــا کت ــت ب ــق اس ــن منطب ــم ای می گویی
هاهنــگ اســت بــا کتــاب؛ معنــای انطبــاق 

ــب اســت. ــن مطل ــاب ای ــا کت داشــن ب
ــدل و  ــط و معت ــع متوس ــه موض ــانی ک کس
ــن  ــد، اولی ــث دارن ــه حدی درســتی نســبت ب
رشطــی کــه بــرای ارزش یــک حدیــث قائــل 
میشــوند اینســت کــه میگوینــد: بایــد آن را 
ــاب  ــا کت ــر ب ــم، اگ ــق بدهی ــاب تطبی ــا کت ب
هاهنــگ بــود آن را بــه عنــوان مبیّــن قبــول 
می کنیــم و بــه آن عمــل می کنیــم و بــه آن 

متســک می جوییــم.
ــا کتــاب بــه چــه   ولــی هاهنــگ نبــودن ب

ــی اســت؟؟  معن
یعنــی مشــاهده کنــی کــه اساســاً ]محتــوای 
روایــت[ مطلبــی اســت برخــالف آنچــه قرآن 
فرمــوده اســت، موازیــن کتــاب چیــزی اســت 
و ایــن یــک چیــز دیگــر. ایــن مــورد معلــوم 

ــه مــردود می باشــد. اســت ک
کتــاب  کــه  می کنیــم  مشــاهده  مثــالً: 
مطالبــی  انصــار  و  مهاجریــن  مــورد  در 
ــد  ــان می کن ــان را بی ــد، خصلتهایش می فرمای
بــه عنــوان مجموعــه ای از بهریــن انســانها، 
عنــوان  بــه  اّمــت،  بهریــن  عنــوان  بــه 
ــان دادن  ــرای نش ــهیدان، و ب ــاهدان و ش ش
تصویــری عینــی و عملــی از آن مقیــاس 
بیانــش  اســالم  کــه  نظــری  معیارهــای  و 
می کنــد. قــرآن بــه صورتــی عالــی مهاجریــن 
ــد:  ــد. می فرمای ــف می کن ــار را توصی و انص
»خداونــد از آنهــا راضــی اســت، آنهــا هــم از 

خداونــد راضــی هســتند«. 
ــه  ــم ک ــاهده کنی ــی را مش ــر حدیث ــال اگ ح
می کنــد،  نفریــن  را  انصــار  و  مهاجریــن 
ــاب هاهنــگ نیســت  ــا کت ــم کــه ب می دانی
ــی کــه ایــن رشط اول  و مــردود اســت. زمان
ــاب و  ــا کت ــتیم ب ــم و دانس ــت کردی را رعای
ســّنت منطبــق نیســت دیگــر احتیاجــی 
ــث  ــق حدی ــرای تحقی ــه ب نیســت روشــی ک
ــم. رشط اول  ــال کنی ــده را دنب ــرار داده ش ق
کــه منتفــی شــد دیگــر رشوط بعــدی زائــد 
اســت. در هــان ابتــدا کــه دانســتیم کــه بــا 
قــرآن هاهنــگ نیســت کار متــام اســت، آن 

را کنــار می گذاریــم. 
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نیاز به سنت قولی و عملی

ــن  ــز ای ــر نی ــث پیام ــان احادی ــاً در می عین
دســتور وجــود دارد کــه هــر چیــزی کــه 
از جانــب مــن بــه نــام حدیــث و ســنت 
روایــت شــد اگــر بــا قــرآن هاهنــگ نیســت 
ــت  ــر الزم نیس ــد. دیگ ــوار بزنی ــه دی آن را ب
ــی  ــه کس ــم چ ــی: ببین ــی، بگوی ــق کن تحقی
آن را روایــت کــرده اســت؟ راوی اش چگونــه 
فــردی بــوده؟ ســندش چطــور اســت؟ متنــش 
ــه اســت؟ ــارت آن چگون ــه اســت؟ عب چگون

ــرای  ــث ب ــه ی حدی ــه امئ ــی را ک آن تحقیقات
بــرای  کرده انــد،  تعییــن  حدیث شناســی 
ــرای  ــاری ب ــدا اعتب ــه در ابت ــی اســت ک زمان
حدیــث وجــود داشــته باشــد، یعنــی بــا 
کتــاب منطبــق باشــد، آن وقــت مــا تحقیــق 
ــه  ــم، چــون الزم نیســت هــر چــه ک می کنی
ــح  ــث صحی ــد حدی ــاب باش ــا کت ــق ب منطب

ــد. ــر باش پیام
ــالة  ــه »ص ــود ک ــت میش ــی روای ــالً حدیث مث
الضحــی« واجــب اســت ایــن چنیــن روایتــی 
از یــک جهــت بــا موازیــن کتــاب هاهنــگ 
اســت  چــون کــه منــاز در قــرآن بســیار مهــم 
ــم  ــاب ه ــن کت ــا موازی ــه ب ــا اینک ــت اّم اس
خوانــی دارد معنــی اش ایــن نیســت کــه 
حتــاً صحیــح اســت، امــکان هــم دارد کــه 
صحیــح باشــد. ]حــال منازهــای واجــب چــون 
الضحــی  صــالة  منــاز  و  شــده اند،  احصــا 
ــر  ــت معت ــس روای ــدارد، پ ــود ن در آن وج
ــد[. ــن را می گوی ــم همی ــند ه ــت و س نیس

بعــد از آن کــه دانســتیم بــا موازیــن کتــاب 
همخوانــی دارد، ایــن بــار بــر روی خــود 
دنبــال  را  آن  می کنیــم،  تحقیــق  حدیــث 
ایــن  اســت؟  درســت  ببینیــم  می کنیــم 
ــان آن را  ــد؟ ایش ــر می رس ــه پیام ــت ب روای
ــا خیــر دیگــران گفته انــد و  ــان فرمــوده ی بی

ــت؟  ــده اس ــبت داده ش ــه او نس ب
در زمانــی کــه رشط اول کــه تطبیــق بــا 
کتــاب اســت انجــام شــد و نتیجــه ی آن 
رشط هــای  نوبــت  آنوقــت  بــود،  مثبــت 
بعــدی؛  تحقیق هــای  و  می رســد،  بعــدی 
وگرنــه اگــر رشط اول منتفــی شــد، دیگــر کالً 

منتفــی و باطــل اســت.
ایــن  گفتیــم  عزیــزم-  بــرادر  -حــال 
ســّنت،  بــه  نســبت  موضع گیــری  نــوع 
ــت  ــندیده ای اس ــول و پس ــرِی مقب موضع گی
ــه  ــوده -ک ــران فرم ــه ق ــا آنچ ــب ب و متناس
قــرآن ایــن وظیفــه تبییــن کتــاب را بــه پیامر 
داده اســت- و بــا مســلّات خــود احادیــث 

ــد احتیاجــی  هــم متناســب اســت، هــر چن
اینطــور  حدیــث  بگوییــم  نیســت  هــم 
ایــن  قــرآن  کــه  زمانــی  اســت؛  فرمــوده 
وظیفــه را بــرای ســّنت تعییــن کــرده اســت 
پــس قضیــه روشــن اســت کــه بایــد بــه ایــن 
ــر  ــا آن دو روش دیگــر اگ صــورت باشــد. اّم
بخواهیــم مفصــل در موردشــان بحــث کنیــم 
ــر  ــیار زمان ب ــتند بس ــل هس ــدر باط ــه چق ک

ــت. اس
توضیحــی  مختــر  افراطــی  روش  بــرای 
بدهیــم: براســتی آنهایــی کــه در متســک 
بــه حدیــث مبالغــه می کننــد، چیزهــای 
ــر  ــه اگ ــود دارد ک ــث وج ــادی در احادی زی
ــث  ــوان حدی ــه عن ــا ب ــا آنه ــد م ــرار باش ق
بشناســیم اســاس اســالم را زیــرورو می کنــد. 
کــه  داریــم  مــواردی  احادیــث  در  مثــالً: 
ــال  ــد متع ــلّم خداون ــات مس ــورد صف در م
ــد، برخــالف آن مســلّاتی کــه  بحــث می کن
در کتــاب آمــده اســت.  البتــه منظــور از 
ــرآن،  ــای ق ــه معن ــاب ب ــاب، کت مســلّات کت
منی باشــد! بلکــه کتــاب بــه معنــای عــام 
ــالم"؛  ــالة و الس ــم ص ــا محمد"علیه از آدم ت
متــام پیامــران بــر اصولــی از اصــول عقایــد 
داریــم،  احادیــث  در  داشــته اند؛  تاکیــد 
ــم  ــث داری ــا در احادی ــت؛ ی ــف آنهاس مخال
می کنــد،  منتفــی  را  رســالت  اساســاً  کــه 
اگــر قــرار باشــد پیامــر چنیــن چیــزی را 
ــه باشــد کاری خــالِف وظیفــه رســالتش  گفت
ــم  ــث داری ــا در احادی ــام داده اســت. ی انج
کــه اصالــت را از قــرآن می گیــرد، قــرآن 
ــه  ــرآن را ب ــا ق ــد؛ ی ــز می کن ــک برانگی را ش
صــورت چیــزی ماننــد لغــت و معــا معرفــی 
ــد؛  ــد آن را بفهم ــان نتوان ــه انس ــد ک می کن
کــه فقــط عــّده ای متخصــص –آنهــم تبعــاً 
آن  بــرای خودشــان-  مــال  کســب  بــرای 
بتواننــد  آنهــا  فقــط  کــه  ســاخته اند؛  را 
ــد،  ــرآن را بفهمن ــت داشــته باشــند ق صالحی
ــه  ــی ک ــد. در حال ــر آن را نفهم ــی دیگ کس
ــر داده  ــار( تذک ــرر)دو ب ــرآن مک در خــود ق
شــده کــه قــرآن بــه صــورت عربــِی آشــکاری 
نــازل شــده اســت تــا مســانان در آن تفکــر 
گفتــه  مکــرر  و  بفهمنــد.  را  آن  و  کننــد 
ــه خاطــر تفکــر در آن  ــرآن را ب ــه ق شــده ک
ــان  ــان برایت ــورت آس ــه ص ــدن آن ب و فهمی
فرســتادیم، آیــا می خواهیــد در آن تفکــر 
ــان  ــورت آس ــه ص ــد! ب ــد؟! آن را بفهمی کنی
ــا بتوانیــد در آن تفکــر  برایتــان فرســتادیم ت

کنیــد و آن را بفهمیــد.
ســطوح  قــرآن  فهــم  درجــات  هرچنــد 
ــان  ــه زب ــی ک ــر کس ــن ه ــاوت دارد، لک متف
عربــی فصیــح را بدانــد تــا حــّدی مطالب آن 
ــد.  ــتفاده می کن ــرآن اس ــد، و از ق را می فهم
ــدود  ــد ح ــر باش ــش بیش ــر معلومات ــا اگ اّم

اســتفاده اش از قــرآن بیشــر می شــود.
در میــان روایــات -آن کســانی کــه در گرفــن 
زبــان  از  چــه  می کننــد،  مبالغــه  ســّنت 
ــر از  ــانی دیگ ــان کس ــی از زب ــر، و حت پیام
ــه  ــزی را ک شــخصیّت های اســالمی، هــر چی
بــه دستشــان رســیده قبــول کرده انــد و بــه 
آن متمســک می شــوند- چیزهــای زیــادی 
بــا اصــول بســیار بســیار  می بینیــم کــه 
بدیهــی  دارنــد،  مغایــرت  اســالم  بدیهــی 
ــه  ــه ب ــزی ک ــد. چی ــا باطلن ــه اینه ــت ک اس
ایــن صــورت بــا مســلّات و بدیهیــات اســالم 
همخوانــی نــدارد آشــکار اســت و اســتدالل 
زیــادی الزم نــدارد کــه باطــل اســت و نبایــد 

ــود.  ــه ش پذیرفت
ــردن  ــط ک ــه تفری ــری ک ــورد روش دیگ در م
بی اعتبــار  و  ســّنت،  منزلــت  و  شــأن  در 
کــردن ســّنت اســت، بــاز هــم یــک اســتدالل 

ــی اســت.  کاف
قــرآن بــه پیامــر می فرمایــد کــه وظیفــه 
خــوب!!  ســپرده ایم.  تــو  بــه  را  تبییــن 
هانطــور کــه بحــث کردیــم در مــورد منــاز 
و اخــاء بحــث کردیــم، پیامــر چیزهایــی 
فرمــوده کــه در عبــارات قــرآن وجود نــدارد؛ 
ــد  ــوارد بای ــن م ــه ای ــبت ب ــا نس ــع م موض
چگونــه باشــد؟! االن مثــالً بــه صــدر اســالم 
برگردیــم، اگــر قــرار باشــد ایــن موضع گیــری 
کــه  باشــد  درســت  ســّنت  بــه  نســبت 
بگوییــم قــرآن کافیســت و احتیاجــی بــه 
ــم،  ــر نداری ــات پیام ــدام از فرمایش ــچ ک هی
در آن زمــان کــه اعــالم می فرمایــد: اخــاء 
بایــد در میــان مســلانان اجــرا شــود، و هــر 
فقیــری رشیــک یــک ثرومتنــد اســت. موضــع 
مــا چگونــه می شــود؟؟ اگــر قــرار باشــد ایــن 
بینــش باطلــی کــه اهــل تفریــط نســبت 
ــد را قبــول کنیــم و بگوییــم  ــه ســّنت دارن ب
ــه  ــر چ ــت و ه ــی اس ــا کاف ــرای م ــاب ب کت
ــم –حســبنا  ــود آن را رد می کنی ــاب نب در کت
کتــاب اللــه را بــا آن معنــای غلــط بیــان کنیم 
یعنــی: ســّنت مــردود اســت- بایــد بــه پیامر 
بگوییــم نخیــر! امــرت را اطاعــت منی کنیــم 
ــاً  ــاء. -خــوب! اساس ــه اخ ــرآن نگفت چــون ق
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نیاز به سنت قولی و عملی

کلمــه ای هــم در ایــن زمینــه در قــرآن وجود 
ــر  ــم. اگ ــد مخالفــت میکردی ــدارد- بی تردی ن
ــت  ــد مخالف ــی باش ــن بینش ــان چنی بینش
می کردیــم، و از پیامــر اطاعــت منی کردیــم.

مــوارد زیــادی وجــود دارد کــه مســلانان در 
ــد  ــت نکرده ان ــر را اطاع ــور پیام ــی ام بعض
ــرده  ــش ک ــا را رسزن ــه ســختی آنه ــرآن ب و ق
اســت در حالــی کــه قــرآن هــم از آن امــور 
ــه  ــور ک ــط آن ام ــت. فق ــرده اس ــی نک بحث
ــق  ــرآن منطب ــن ق ــا موازی پیامــر فرمــوده، ب

بــوده اســت. 
یــا از همــه اینهــا مهمــر، وقتــی مســلانان 
ــد، پیامــر دســتور  ــه هجــرت کردن ــه مدین ب
دادنــد کــه روِی خــود را از کعبــه بــه ســمت 
زمانــی  تــا  بچرخاننــد.  االقصــی  مســجد 
بودنــد طــوری  مکــه  در  کــه مســلانان 
همزمــان  بشــود  کــه  می خواندنــد  منــاز 
بــه ســوی کعبــه کننــد و هــم  هــم رو 
طــرف  در  برونــد  یعنــی  مســجداالقصی. 
جنوبــی کعبــه بایســتند، رو بــه کعبــه کننــد، 
در ضمــِن آن رو بــه مســجداالقصی نیــز 
ــرار دارد.  ــه ق ــال کعب ــه در ش ــد ک کرده ان
ــه در  ــد، مدین ــه آمده ان ــه مدین ــی ب ــا وقت اّم
مابیــن مســجدالقصی و مســجدالحرام قــرار 
ــد  ــد بای ــه مســجدالحرام کنن ــر رو ب دارد، اگ
ــد؛  ــت کنن ــی پش ــجد القص ــه مس ــاً ب تقریب
اگــر رو بــه مســجداالقصی کننــد تقریبــاً 
بایــد بــه مســجدالحرام پشــت کننــد. یعنــی 
ــان  ــه همزم ــت ک ــدور نیس ــان مق ــرای آن ب
بــه هــردو طــرف رو کننــد بــه خاطــر اینکــه 
مدینــه در بیــن ایــن دو مســجد قــرار دارد. 
ــد  ــتور می دهن ــر دس ــگام پیام ــن هن در ای
منــاز  مســجداالقصی  بــه  رو  بایــد  کــه 
بخوانیــد تــا متــام عالئــق قبلــی در درون 
ــل  ــرود و هجــرت تبدی ــن ب مســلانان از بی

ــود. ــه ش ــه جانب ــی هم ــه هجرت ب
آنــان رسزمینشــان را تــرک کرده انــد، خانــه-

گذاشــته اند،  جــا  را  خــود  امــوال  و  هــا 
کرده انــد،  رهــا  را  دنیــوی  تعلقــات 
ــد، هــر  ــرک کرده ان خویشــاوندان خــود را ت
چیــزی کــه انســان بــه آن عالقــه داشــته 
و  باشــد  جــذاب  انســان  بــرای  و  باشــد 
برایــش محبــوب باشــد همــه را جــا گذاشــته 
ــی کــه از زمــان  ــا جای ــد. تنه ــرک کرده ان و ت
حــرت ابراهیــم تــا ایّــام جاهلیــت قبــل از 
ــود و  ــرب ب ــت ع ــام ملّ ــوب مت ــالم، محب اس
ــوده مســجدالحرام اســت.  ــه گاهشــان ب قبل

حکمــت اســالم ایــن اســت کــه ایــن تعلقــات 
ــرود. ــن ب ــد از بی ــز بای نی

هرچنــد مســجدالحرام بســیار محــرم اســت، 
ــل  ــوده در اوای ــلانان ب ــه مس ــد قبل هرچن
اســالم زمــان قبــل از هجــرت، هرچنــد طبــق 
اولیــن  می فرمایــد:  کــه  قــرآن  فرمایــش 
ــرای  ــه ب ــرای مــردم -ن ــه ب ــوده ک ــه ای ب خان
ارشاف، نــه بــرای مســتکرین- بنــا شــده 
اســت. هرچنــد یــادگاری اولیــن حرکــت 
انقالبــِی توحیــدِی رســا و روشــنی اســت کــه 
بــه وســیله حــرت ابراهیــم انجــام گرفــت. 
ــت.  ــرده اس ــا ک ــم آن را بن ــرت ابراهی ح

بــا وجــود ایــن همــه احــرام و منزلتــی کــه 
ــا ایــان بایــد از متــام قیــد و قیــود  دارد، اّم
ــر از  ــن خاط ــه ای ــود. ب ــاک ش ــات پ و تعلق
طــرف پیامــر بــه مســانان دســتور داده 
ِبُرنــد.  هــم  کعبــه  از  دل  کــه  می شــود 
بــه آن پشــت کننــد و بــرای منــاز رو بــه 
چــه  بایــد  خــوب!  کننــد  مســجداالقصی 
ــی  ــه موضع ــد چ ــلانان بای ــم؟؟ مس بگویی
داشــته باشــند؟ اگــر مســئله ی کفایــت قــرآن 
ــه  ــود –ک ــه می ش ــه گفت ــه ک ــن گون ــه ای ب
ــان  ــا بی ــا رواج دارد و بعضی ه ــای م در دنی
می کننــد- اگــر اینطــور تفســیرش کنیــم، 
ــد،  ــت نکنن ــر اطاع ــد مســلانان از پیام بای
بگوینــد: بــه چــه دلیــل؟؟ ســیزده ســال 
در مکــه بودیــم تنهــا رو بــه کعبــه منــاز 
ــم  ــه آمده ای ــه مدین ــه ب ــم، االن ک خوانده ای
از کعبــه رو بچرخانیــم،  شــا می گوییــد 
دلیلتــان از قــرآن چیســت؟ قــرآن کــه چنیــن 
چیــزی نگفتــه کــه بــه مســجداالقصی رو 

ــم. کنی
انســانهای  از  کســانی  مســلانان  میــان 
اینگونــه برخــورد  ضعیــف بوده انــد کــه 
کرده انــد! برخوردشــان برخــورِد یــک انســان 
ــوده،  ــر نب ــک پیام ــه ی ــبت ب ــلان نس مس
از  رنگــی  کــه  بــوده  انســانی  برخــورِد 
اســالم و رنگــی از رشک را بــا هــم قاطــی 
ــا  کــرده اســت. در ضمیرشــان هرچــه کــه ب
آمــال و آرزوهایشــان همخوانــی داشــت 
قبــول می کردنــد و اگــر بــا آرزوهایشــان 
ــت  ــا آن مخالف ــود ب ــت ب ــی نداش همخوان
می کردنــد. تــا بعــد از مدتــی کــه مســلانان 
ــاک  ــه راســتی از همــه تعلقــات پ واقعــی ب
ــد،  ــرای آنهــا تنهــا ایانشــان مان شــدند، و ب
پــاک و درخشــان و شــفاف بــدون کمریــن 
شــائبه های دیگــر. بعــد از ایــن، ایــن بــار از 

طــرف قــرآن؛ کتــاب دســتور می دهــد کــه رو 
بــه مســجدالحرام شــود و مســلانان رو بــه 

مســجدالحرام کننــد. 
اّمــا در آن زمــان کــه از طــرف قــرآن دســتور 
بــه  رو  دوبــاره  مســلانان  کــه  می آیــد 
ــورد  ــه در م ــد ک ــد، بدانی ــجدالحرام کنن مس
و  الحــرام  مســجد  بــه  روکــردن  قضیــه 
ــا ایــن دســتور چقــدر  برخــورِد مســلانان ب

ــت. ــده اس ــث ش ــم بح مه
ــه  ــوده ک ــتور فرم ــر دس ــه پیام ــن ک اوالً: ای
بــه عنــوان  بــه مســجداالقصی رو شــود 
یــک تریــع الهــی نــام بــرده می شــود 
ــا إِالَّ  ــَت َعلَیَه ــی كُْن ــَة الَِّت ــا الِْقْبلَ ــا َجَعلَْن »َوَم
ــُب  ــْن یْنَقلِ ــوَل ِممَّ ُس ــُع الرَّ ــْن یتَِّب ــَم َم لَِنْعلَ
ــد: آن  ــره/143( می فرمای ــِه« )بق ــَىٰ َعِقَبی َع
کار را -کــه گفتیــم مــردم بــه مســجداالقصی 
رو کننــد و از مســجدالحرام رو بچرخاننــد 
بــه ســمت مســجداالاقصی- بــرای آن انجــام 
ــالً  ــه عم ــود ک ــور ب ــن منظ ــه ای ــم و ب دادی
مشــخص شــود چــه کســی پیــرو رســول 
ــه عقــب برمی گــردد،  اســت و چــه کســی ب
بــه ایــن صــورت کــه: "ینقلــب علــی عقبیــه" 
بــه ســوی عقــب  پاشــنه هایش  بــر روی 
چرخــش می کنــد، صــد و هشــتاد درجــه بــه 

ــردد. ــر می گ ــب ب عق
ــه ســخن  ــل قبل کســانی کــه در مــورد تحوی
پیامــر را اطاعــت منی کننــد اینطــور آنهــا 
ــد کــه خــط خــود را جــدا  را معرفــی می کن
ــد  ــدند. بع ــرف ش ــیر منح ــد و از مس کردن
از آن، ایــن بــار می فرمایــد: »...إِْن كَانَــْت 

ــُه...«  ــَدى اللَّ ــَن َه ــَى الَِّذی ــرًَة إِالَّ َع لَكَِبی
ــد  ــه بع ــود ک ــنگینی ب ــف س ــتی تکلی براس
ــه  ــد گفت ــا کردن ــز را ره ــه چی ــه هم از آنک
ــه را  ــد و کعب ــا کنی ــم ره ــه را ه ــود قبل ش
هــم رهــا کنیــد. ایــن تکلیــف بســیار بســیار 
ــه از  ــانی ک ــرای کس ــر ب ــود مگ ــنگینی ب س
بــرای  باشــند.  برخــوردار  الهــی  هدایــت 
ــان  ــت ایانش ــان اس ــز آس ــه چی ــان هم آن
آنقــدر قــوی اســت کــه میتواننــد بــه همــه 
ــا بزننــد و رهایــش کننــد.  تعلقــات پشــت پ
اّمــا بــرای ســایر افــراد کــه ایانشــان آنچنــان 
قــوی و محکــم نیســت، ایــن تکلیــِف بســیار 
ســنگینی بــود؛ آنهــا کــه همــه چیــز را رهــا 
کرده انــد، حــال بایــد قبلــه ی آبــا و اجــدادِی 
مأنــوس و قدیمیشــان را هــم کــه در دوران 
اســالم نیــز ســیزده ســال بــه آن رو کرده انــد، 
آن را هــم رهــا کننــد، ایــن تکلیــف ســنگینی 
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برایشــان بــود. آنقــدر ســنگین بــود کــه 
نتیجــه اش آن شــد کــه بعضی هــا کــه ظاهــراً 
راه ایــان را پیــش گرفته انــد داشــتند مســیر 
ایــان را رهــا می کردنــد. در ایــن مــورد 
لِیِضیــَع  اللَّــُه  كَاَن  »...َوَمــا  می فرمایــد: 

ــْم...«.  إِیاَمنَكُ
ــرای آن نکــرد  ــن کار را ب ــد متعــال ای خداون
بدهــد و  بــه هــدر  را  ایــان شــا  کــه 
ایانشــان را باطــل کنــد و حرامــش گردانــد. 
ــان  ــه ایانت ــود ک ــرای آن ب ــس! ب ــه برعک ن
ــوع  ــان دو ن ــه ای ــد. چــون ک ــم کن را محک

ــت:  اس
اســت،  اصیــل  واقعــاً  کــه  ایانــی   -1
ــری  ــود فک ــار و پ ــر ت ــد ب ــت می کن حکوم
انســان، عواطفــش، احساســاتش، وجدانــش، 

شــعورش. و  ضمیــرش 
ــه رسرسی و  ــی هــم وجــود دارد ک  2- ایان

سســت اســت. 
ایــن تجربه هــای تلــخ، ایــن دو نــوع ایــان 
را از هــم جــدا می کنــد. ایان هــای محکــم 
را اســتوارتر می کنــد، آنهایــی کــه ایانشــان 
واقعــی اســت ایانشــان محکمــر می شــود؛ 
بخاطــر اینکــه بــا موفقیــت از ایــن امتحــان 
می گذرنــد و از ایــن بــال و ایــن ابتــالء رد 
ایانشــان  کــه  کســانی  اّمــا  می شــوند. 
سســت اســت، در برابــر بالهــای بــزرگ 
تــاب منی آورنــد، تحمــل امتحانــات بــزرگ را 
ــوند.  ــردود می ش ــات م ــد و در امتحان ندارن
و ایــن مصلحــت جامعــه ی اســالمی اســت و 
اساســاً بــال و امتحــان بــرای همیــن اســت. 
مکــرر می بینــم کــه در قــرآن راجــع بــه 
بالهــا و امتحانــات ســخت بــرای امت هــای 
گذشــته و امــت اســالم بحــث می شــود، بــه 
ــف و  ــه ضعی ــن حکمــت اســت ک ســبب ای
قــوی از هــم جــدا می شــوند. مصلحــت 
ــف در  ــراد ضعی ــه اف ــت ک ــن اس ــه ای جامع

ــد.  ــی منان آن باق
حــال فکــر کنیــد بــه عنــوان مثــال مســئله ای 

در کردســتان خودمــان، بــه آن فکــر کنیــد!!
دوران انقــالب فــرا رســید. بعضــی چنــان 
تصــور می کردنــد کــه مســئله ای بــه نــام 
قــدرت و حکومــت در ذهنــان مطــرح 
اســت. و چــون کــه از هــان اوایــل همــراه 
در  انقــالب  از  قبــل  و  بوده ایــم  انقــالب 
اگــر  داشــته ایم  مبارزاتــی  کوردســتان 
اینطــور باشــد حکومــت بــه دســت مــا 
می افتــد و مــا حکومــت را می خواهیــم! 

و  شــد  زیــاد  تعدادشــان  کــه  می دیــدی 
لشــکرها آدم می آمدنــد. بعــد از آن دیدنــد 
کــه اصــالً چنیــن چیــزی را منی خواســتیم. 
بارهــا شــورای انقــالب وســیله و واســطه 
ــه  ــد ک ــار آوردن ــا فش ــر م ــرد، ب ــت ک درس
ــا  ــا آنه ــاری را ب ــود مخت ــرارداد خ ــد ق بیاین
ــه هــر شــکلی کــه آنهــا  ــم، ب امضــاء می کنی
بخواهنــد، بــا هــر رشط و رشوطــی و بــا هــر 
بودجــه ای. تــا اینکــه جریــان بنی صــدر و آن 
مســئله کــه در کتــاب دربــاره کردســتان در 
مقدمــه اش بــه آن اشــاره کرده ایــم پیــش 
آمــد و مــا گفتیــم: مــا اهــل ایــن کار نیســتیم 

و بــه خــود ملّــت می ســپاریم.
مــا منی خواســتیم بــا ایــن کار امتیــازی بــرای 
نظــام  کــه  می خواســتیم  بگیریــم.  خــود 
اســالمی پیــاده شــود و تفاوتــی بیــن ملتهــای 
مســلان نباشــد و ملتهــای مســلان ماننــد 
ــر کار  ــتیم زی ــاده نیس ــی آم ــند ول ــم باش ه
ــه درد  ــت ب ــم. حکوم ــت بروی ــار حکوم و ب
مــا منی خــورد. بفرماییــد هــر طــور خودتــان 
ــل  ــل و فص ــت ح ــا مل ــد آن را ب می خواهی

کنیــد.
ــان در  ــه بحث م ــم چونک ــه اش می کن خالص
ــا  ــه م ــی ک ــد. وقت ــی ش ــه طوالن ــن زمین ای
زیــر بــار نرفتیــم و خــط و مســیرمان را جــدا 
ــت را  ــدرت و حکوم ــای ق ــم و زنجیره کردی
ــن  ــم و بدی ــاز کردی ــای خــود ب از دســت وپ
صــورت جــدا شــدیم. بعــد از آن حکومــت 
و  کــرد  طــی  را  انحرافــی  مســیر  کم کــم 
ــای  ــدند و آرزوه ــدا ش ــا پی ــدرت طلب ه ق
دنیــا پرســتانه بــر امیدهــا و اهــداف انقــالب 
غلبــه پیــدا کــرد، مــا دوبــاره در رشایــط 
قبــل قــرار گرفتیــم. مثــل دولــت قبلــی، 
ســالها قبــل از انقــالب؛ یعنــی: از نظــر و 
دیــدگاه حکومــت بدنــام و رســوا و کافــر و 
منافــق و نفریــن شــده و تحــت تعقیــب و 
تحــت فشــار، کــه جامنــان در خطــر اســت، 
ــت  ــن اس ــت، ممک ــر اس ــان در خط زندگی
ــد، مــا  هــر زمــان دولــت مــا را دســتگیر کن
ــه  ــکلی ک ــه آن ش ــذا ب ــد، و ل ــی کن را زندان
از  را  مســلان  مــردم  مرتــب  می دانیــد 
ــرو  ــلانان پی ــد -مس ــراج می کنن ادارات اخ
مکتــب قــرآن- و اذیــت و آزارشــان می کننــد، 
زنــدان می کننــد و در نتیجــه می دیــدی کــه 
افــراد کــم شــدند، کم کــم برگشــتند و فقــط 
آنهایــی کــه االن هســتند ماندنــد -خداونــد 
حفظتــان کنــد- نــه فقــط اینهایــی کــه اینجــا 

هســتند، آنهــا کــه در شــهرهای مختلــف 
بــه  عــده ای  روســتاها،  در  و  کردســتان 
ــد.  ــی مانده ان صــورت اســتوار و محکــم باق
کــه براســتی رفــت و آمدشــان –بــا مکتــب- 
غالبــاً بــه قیمــت جانشــان متــام شــده و تــا 
االن هــم افــراد زیــادی هســتند کــه ارتبــاط 
می ترســند،  دولــت  جانــب  از  و  دارنــد 
جانشــان و زندگیشــان در خطــر اســت و از 
گروه هــای غیــر اســالمی نیــز می ترســند. 
ــند، و  ــد و می ترس ــرف نگرانن ــر دو ط از ه
هنــوز می آینــد و ارتبــاط دارنــد. پــس ایــن 
ــن شــدائد  ــد، ای ــرا برس ــه ف ــود ک ــال الزم ب ب
ــا راســت و  ــا ضعیــف و قــوی، ت ــود ت الزم ب
ــرار باشــد  ــر ق دروغ از هــم جــدا شــود. اگ
ــه ی  ــد هم ــش نیای ــدائد پی ــی ش ــرای امت ب
ناپاکهــا بــا پاکهــا و خالصهــا قاطــی می شــوند 
و همــه بــا یــک جریــان حرکــت می کننــد و 
ــردد.  ــود می گ ــود و آل ــاک می ش ــت ناپ حرک
الزم اســت کــه بالیــا و شــدائد رخ بدهــد تــا 
ــا و  ــد و پاک ه ــب برگردن ــه عق ــا ب ناپاک ه

ــد.  ــی مبانن ــا باق خالص ه
آن بالیایــی کــه خداونــد متعــال بــرای متــام 
امت هــا بــه وجــود آورده، چــه بالهــای 
یعنــی:  معنــوی  بالهــای  چــه  و  مــادی 
ــوده  ــم ب ــت و آزار جس ــه اذی ــی ک چیزهای
وچیزهایــی کــه فشــار روحــی و روانــی 
ایجــاد کــرده- همگــی بــه خاطــر ایــن نکتــه 
بــوده اســت. درهربــالی شــدیدی جاعتــی 
خــارج  حرکــت  از  توخالــی  و  ضعیــف 
ــه  ــه راه خــود ادام ــا ب ــراد توان شــده اند واف

داده انــد. 
ــوض  ــئله ی ع ــد: مس ــن می فرمای ــرآن چنی ق
ــاده  ــای فوق الع ــی از باله ــه یک ــردن قبل ک
ســخت بــود، بــازی )آزمایــش( کفــر و ایــان 
بــود، بــازی ایــان و جاهلیــت بــود، تــا ایــن 

انــدازه مســئله ی شــدیدی بــود. 
ولــی بــرای چــه بــه وجــود آمــد؟؟ بــرای ایــن 
ــف  ــراد ضعی ــان بعضــی از اف ــه ای ــود ک نب
االیــان را از بیــن بــرد، نــه! بــرای ایــن بــود 
ــدا  ــم ج ــا از ه ــداران و بی ایانه ــه ایان ک
شــوند. بــرای ایــن بــود کــه افــرادی کــه 
ایــان قــوی و محکــم داشــتند حسابشــان از 

افــراد ضعیــف االیــان جــدا شــود. 
ــدن از  ــرض؛ مســئله روچرخان ــال الغــــــ ح
کعبــه و روکــردن بــه مســجداالقصی بســیار 
مســئله ی مهمــی بــود و بســیار آثــار بزرگــی 
داشــته اســت اّمــا مطلقــاً در آیــه ای هــم از 
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نیاز به سنت قولی و عملی

قــرآن بحثــی از آن نشــده اســت. در جایــی 
قــرآن می فرمایــد ایــن کار بــا تریــع الهــی 
بــوده اســت: »َوَمــا َجَعلَْنــا الِْقْبلَــَة الَِّتــی 
ُســوَل  ــُع الرَّ ــْن یتَِّب ــَم َم ــا إِالَّ لَِنْعلَ ــَت َعلَیَه كُْن
ــِه« و مــا ایــن کار  ــَىٰ َعِقَبی ــُب َع ــْن یْنَقلِ ِممَّ
را فقــط بــرای ایــن انجــام دادیــم تــا روشــن 
شــود کــه چــه کســی تابــع رســول اســت و 

ــردد؟! ــر می گ ــه عقــب ب چــه کســی ب
از طــرف دیگــر بیــان می کنــد کــه ایــن 
ــئله ی  ــه مس ــت ک ــم اس ــدر مه ــئله آنق مس
ایــن  وجــود  بــا  اســت.  ایــان  آزمایــش 
ــور  ــد؟ اینط ــکار کردن ــی چ ــلانان واقع مس
رفتــار نکردنــد کــه بگوینــد: قــرآن بــرای مــا 
کافــی اســت، قــرآن ایــن را نگفتــه، بنابرایــن 
از شــا اطاعــت منی کنیــم. نــه! صادقانــه و 
ــد اطــاع  ــن اطــاع الرســول فق ــه "م مخلصان
)میگفتند:پیامــر(  نــدارد.  فرقــی  اللــه" 
ــتور  ــه او دس ــد ب ــه خداون ــت ک ــی اس مبین
داده کــه طبــق میــزان و معیارهایــی کــه 
ــالم را  ــت راه اس ــرده اس ــن ک ــد تعیی خداون
بــرای مــا تبییــن کنــد. ایــن هــم یــک تبیــان 
ــوی  ــه س ــجدالحرام ب ــا از مس ــه م ــت ک اس
مســجداالقصی رو بچرخانیــم، پــس بــا جــان 

و دل آن را قبــول می کردنــد.
ایــن مقــدار توضیــح داده شــده کافــی اســت 
تــا روشــن شــود ایــن نــوع موضع گیــرِی 
مــردود  هــم  ســنت  برابــر  در  تفریطــی 
اســت؛ کــه براســتی اگــر ایــن انســانهایی کــه 
اکنــون اینطــور می گوینــد بــه تاریــخ اوایــل 
ــه فرمایشــات  ــرده شــوند نســبت ب اســالم ب
پیامــر چــه می گوینــد؟؟ اینــان، آنوقــت 
ــن  ــد و عی ــرف می زدن ــور ح ــن ط ــز همی نی
می گفتنــد.  را  اآلن شــان  صحبــت  همیــن 
اللــه«،  کتــاب  »حســبنا  می گوینــد: 
بلــه!  اســت«.  کافــی  »قــرآن  می گوینــد: 
ــای  ــه معن ــد ک ــد دی ــی بای ــت ول ــی اس کاف
ــان شــده باشــد؟!!  ــه بی ــودن چگون ــی ب کاف
معنــای کافــی بــودن هــان اســت کــه 
گفتــم: همــه موازیــن اصلــی حیــات بــری 
را قــرآن تعییــن کــرده اســت، بــدون کمریــن 
کــری، بــدون کمریــن از قلــم انداخــن 
مطلبــی؛ اّمــا تبییــن صورت هــای جزئــی 
ایــن موازیــن را بیــان منی کنــد. تبییــن را 
بــه پیامــر ســپرده اســت؛ وحتــی بســیاری از 
تبیین هــا در فرمایشــات پیامــر وجــود دارد 

کــه آنهــا هــم ماننــد موازیــن کلــی هســتند 
ــه آن  ــی نیســت. ک ــای جزئ ــن صورته و تبیی
ــن  ــاز دارد و ای ــن نی ــه تبیی ــاره ب ــم دوب ه
کار بــه عهــده ی مجتهدیــن اســت کــه از 
طریــق شــورا و اجــاع آن موازیــن را تبییــن 
کننــد یــا مســتقیم از هــان موازیــن کتــاب 

ــد. ــتفاده کنن اس
ــن  ــن ای ــه مابی ــود ک ــن ب موضــع درســت ای
کــه  باشــد  تفریــط(  و  موضع)افــراط  دو 
ــری  ــاب بپذی ــن کت ــوان مبی ــه عن ســّنت را ب
و بــا آن کیفیتــی کــه قــرآن تعییــن فرمــوده 
و پیامــر فرمــوده کــه هــر وقــت چیــزی 
بــه نــام ســّنت بــه دســتتان رســید آن را 
ــر  ــد، اگ ــق دهی ــاب تطبی ــای کت ــا معیاره ب
ــد  ــش کنی ــوراً رهای ــود ف ــق نب ــا آن منطب ب
و در مــورد آن مشــغول تحقیــق نشــوید. 
رهایــش کــن چــون معلــوم اســت کــه باطــل 
نادان هــا  یــا  می باشــد و ســخن خائنــان 
می باشــد؛ هــر چــه باشــد باطــل اســت. 
ولــی اگــر بــا کتــاب منطبــق بــود بعــد 
رشوع بــه تحقیــق میکنــی. زمانــی کــه طبــق 
موازیــن تحقیــق حدیــث متوجــه شــدی کــه 
دارای اعتبــار می باشــد، بنــا بــه موضــوع 
ــی  ــوارد یقین ــات م ــی موضوع ــه در بعض ک
الزم اســت ماننــد موضــوع عقایــد، اگــر 
ذره ای از یقیــن ضعیف تــر بــود دیگــر هیــچ 
اعتبــاری نــدارد. و در بعضــی موضوعــات 
ــِی قــوی کافــی اســت.  ــی ظّن دیگــر چیزهای
ماننــد مســائل عملــی؛ اگــر در آن حــّد بــود 
قبــول می کنــی و اگــر ضعیف تــر بــود ردش 

می کنــی.
موضــع گیــرِی درســت و منطقــی نســبت بــه 
ــه طــور  ــه ب ــن صــورت اســت ک ــّنت بدی س
کلــی چیزهایــی را بیــان کــردم، کــه چیزهــای 
زیــادی در ضمــن ایــن مطلــب وجــود دارد! 
کــه بــا توجــه بــه بحــث اخــاء، منــاز و قبلــه 
کــه اشــاره کــردم، می دانیــم کــه پیامــر 
اضافــه بــر آنچــه کــه بــه صــورت قــرآن بــر 
ــه  ــز ب ــب دیگــری نی وی وحــی شــده، مطال
ایشــان تعلیــم داده شــده -ولــی نــه بــه 
عنــوان مــن قــرآن کــه در قــرآن جــا بدهــد- 
ــت،  ــوده اس ــه فرم ــی ک ــام مطالب ــون مت چ
ــه ایشــان دســتور داده  ــد ب از طــرف خداون
ــه  ــت ک ــرده اس ــن ک ــا تبیی ــرای م ــده و ب ش
بایــد اینطــور باشــد و آنطــور باشــد و بدیــن 

صــورت باشــد. 
پــس حــال کــه اینطــور اســت، در حقیقــت 
ــی  ــی از وح ــه بخش ــت ک ــد آنس ــاً مانن عین
را بپذیریــم و بخشــی دیگــر را باطــل کنیــم 
وقتــی کــه می گوییــم: آنچــه پیامــر فرمــوده 
اســت را الزم نداریــم و بــه آن احتیاجــی 

ــم.  نداری
پیامــر فرمــوده  آنچــه  از  چــون بخشــی 
اجتهــاد خــودش نبــوده –البتــه بعضــی از آن 
اجتهــاد و رأی خودشــان بــوده- و بخشــهایی 
ــی  ــه وح ــی ن ــت، ول ــوده اس ــی ب از آن وح
ــیار  ــری بس ــرق دیگ ــرآن. از ط ــق ق از طری
برایشــان وحــی آمــده اســت کــه اعــالم 
ــوده  ــن من ــلانان تبیی ــرای مس ــوده و ب فرم

ــت. اس
ایــن، موضعگیــرِی درســت و اســالمی اســت 
ــه  ــبت ب ــده را نس ــن عقی ــّنت ای ــل س و اه
ــّنت را  ــت س ــن کیفی ــا ای ــد و ب ــّنت دارن س
ــرِی معتــدل  ــد و واقعــاً موضعگی قبــول دارن
ــه  ــل اینک ــه دلی ــه ب ــت؛ ن ــی ای اس و منطق
چــون خــودم پیــرو اهــل ســّنت هســتم، 
ــاً اینطــور اســت؛  ــم واقع ــن بگوی بخاطــر ای
نــه! بــه عنــوان یــک انســان هــم کــه از دور 
قضــاوت کنــد، بگویــی: پیامــری تریعــی از 
طــرف خداونــد بــزرگ آورده و چیزهایــی از 
زبــان ایــن پیامــر نقــل شــده بــرای تبییــن آن 
تریــع، تکلیــف پیــروان چیســت؟؟ درســت 
ماننــد ایــن حــد متوســط اســت؛ نــه اینســت 
کــه بگوینــد هــر چــه روایــت شــده را قبــول 
ــه  ــر چ ــد ه ــه بگوین ــت ک ــه آنس ــد و ن کنی
روایــت شــده را رد کنیــد، حــّد متوســط 
ایــن اســت؛ و در همــه چیــز حــد متوســط 

معقول تــر اســت. 
احتــال انحــراف در افــراط و تفریــط وجــود 
دارد ولــی در حــد متوســط احتــال انحــراف 
وجــود نــدارد البتــه زمانــی کــه آن چیــز 
ــی: در  ــالً بگوی ــه مث ــوب باشــد. ن ــاً مطل ذات
مــرف تریــاک زیــاد خــوردن خــوب نیســت 
ــس  ــش هــم خــوب نیســت پ ــم خوردن و ک
ــا در رشاب  ــوردن آن و ی ــط درخ ــد متوس ح
ــاً  ــه ذات ــزی ک ــه! چی ــت. ن ــن اس ــوردن ای خ
مقبــول بــود و انســان در برابــر آن مســئول 
بــود، افــراط در آن مــردود اســت و تفریــط 
در آن نیــز مــردود اســت و حــد متوســط آن 

مأمــون و قابــل قبــول اســت. 
ادامه دارد....
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اسالم دیِن خشونت یا عطوفت؟

بسم الله الرحمن الرحیم
و  الصــالة  و  العاملیــن  رب  »الحمدللــه 
الســالم علــی ســیدنا محمــٍد و علــی آلــه 

و اصحابــه اجمعیــن«
صحبــت  آن  پیرامــون  کــه  موضوعــی 
ــاب  ــورد نظــر اســالم در ب ــم، در م می کنی
خشــونت و عطوفــت اســت. ایــن موضوع 
ــا و  ــه و درگیریه ــی جامع ــط فعل در رشای
جنگهــای منطقــه، بســیار مهــم و اساســی 
اســت. در حــال حــارض دیــن آســانی 
اســالم از ســوی دشــمنان آگاه و حیله گــر 
و هــم چنیــن از طــرف دوســتان ســاده و 
نــاآگاه مــورد تهاجــم وســیعی قــرار گرفتــه 
اســت. هــر یــک از ایــن دو گــروه بــه 
نوعــی بــه اســالم رضبــه وارد کــرده و آنــرا 
در نظــر مــردم زشــت جلــوه داده و باعــث 
شــده اند کــه باورهــا و ارزشــهای اســالمی 

ــد. ــر ســؤال برون زی
ــار و اعــال خــود اســالم و  ــا گفت ــان ب این
مقــررات آن را خشــن و بی رحــم معرفــی 
خونریــز  و  ســفاک  چهــره ای  و  کــرده 
از اســالم را بــه جوامــع بــری اعــم از 

منایانده انــد. غیرمســلان  و  مســلان 
وضعیــت بــه گونــه ای اســت کــه اگــر 
آگاه و  ایــن دشــمنان  اقــوال  اعــال و 
ــرای  ــاری ب ــاآگاه معی ــل و ن ــتان غاف دوس
ســنجش اســالم شــود، چهــره ی ایــن دیــن 
ــر  الهــی و آســانی بســیار خشــن جلوه گ
می شــود. در ایــن میــان ارزشــهای اســالمی 
اصیــل بــه حاشــیه رانــده شــده و اعــال 
افــرادی نــاآگاه از میــان مســلانان، بــا 
برنامــه و دیــن اســالم برابــر و مســاوی 
ــاری  ــا معی ــال آنه ــده و اع ــرار داده ش ق
بــرای قضــاوت در مــورد ایــن دیــن مبیــن 

ــت. ــده اس ش
ــاه  هــر چنــد در ایــن مجــال و مقــال کوت
ــا  ــرد، ام ــب را ادا ک ــق مطل ــوان ح منی-ت
ظرفیــت  و  خــود  وســع  انــدازه ی  بــه 
و  می کنــم  بیــان  را  مطالبــی  مجلــس 

امیــدوارم دیگــر داعیــاِن و دلســوزان دیــن 
ــن  ــدان آمــده و از ای ــه می و ملــت هــم ب
ــل و واالی  ــهای اصی ــدس و ارزش ــن مق دی
آن دفــاع کــرده و چهــره ی واقعــی اســالم 
و آموزه هــای آن را بــه جامعــه معرفــی 

ــد. کنن
معنی »اسالم« چیست؟

»ِســلم«  مصــدر  از  »اســالم«  ریشــه ی 
ــی و مفاهیمــی از  ــن واژه معان اســت. ای
قبیــل ســالمتی، آرامــش، امنیــت، نرمــی و 
ــر  ــرم خویــی، رأفــت و عطوفــت را در ب ن

می گیــرد.
بــاب  بــه  مصــدر  ایــن  کــه  هنگامــی 
»إفعــال« بــرده شــود، معنــی آن »تســلیم 
ــا تســلیم شــدن  ــه ب ــردن« اســت و البت ک

دارد. تفــاوت 
مثــالً »أســلم محمــٌد کتابَــه ِبَصدیِقــِه« 
ــتش  ــه دوس ــش را ب ــد کتاب ــی: »محم یعن

ــرد«. ــلیم ک تس
الزم بــه ذکــر اســت کــه معنــای لغــوی بــا 
معنــی اصطالحــی آن در ارتبــاط کامــل 
بــوده و بــا عنایــت بــه ایــن معنــی لغــوی، 
معنــای اصطالحــی آن هــم موضوعیــت 

ــد. ــدا می کن پی
ــوان  ــم و عن ــالم اس ــن اس ــالح دی در اصط
ــن و رشیعــت آســانی اســت  ــن دی آخری
 کــه از طریــق وحــی بــر پیامــر رحمــت

نــازل شــده اســت. 
 اســالم، انتخــاب و عمــل اختیــاری انســان 
ــانی  ــد، انس ــید می باش ــغ و رش ــل، بال عاق
کــه پــس از تفکــر و تدبّــر بــا اختیــار 
کامــل و عقالنیــت و البتــه پــس از رســیدن 
بــه مرحلــه ای از رشــد و بلــوغ جســانی، 
بــر  شــده  نــازل  رشیعــت  و  برنامــه 
محّمــد را بــه عنــوان قانــون و برنامــه ی 
ــود  ــد، و خ ــاب می کن ــود انتخ ــی خ زندگ
و خواســت و اراده ی درون خــود را کامــالً 
تســلیم آن منــوده و بــا مقــررات ایــن دیــن 

ــام دارد. ــد، مســلان ن ــق منای تطبی
تشــخیص  و  متییــز  قــدرت  کــه  کســی 

نداشــته و کــودک یــا فاقــد عقــل و شــعور 
و اختیــار باشــد، و رشــد کافــی در او منایان 
نشــده اســت، بــرای او لفــظ مســلان بــه 
کار بــدره منی شــود. بنابرایــن لفــظ اســالم 
و یــا الفاظــی ماننــد کفــر و ایــان، بــرای 
ــرود،  ــا ب ــه از دنی ــا بچــه ای ک ــون و ی مجن
ــن  ــر چنی ــی ب ــرا تکلیف ــدارد. زی ــرد ن کارب
ــرای انجــام وظایــف و تکالیــف  افــرادی ب
دینــی و اجتاعــی نیســت تــا بشــود آنهــا 
را ُمســلم یــا مؤمــن یــا کافــر تصــور کــرد.

حــال ایــن ســئوال مطــرح اســت کــه یــک 
فــرد مســلان، بــا توجــه بــه مفهــوم 
لغــوی و اصطالحــی اســالم، چــه چیــز 

می کنــد؟ تســلیم  را  خــود 
مســلان  یــک  می گوییــم:  جــواب  در 
ــز  ــه چی ــود، هم ــی خ ــات بندگ ــرای اثب ب
ــام  ــار ت ــل و اختی ــا آگاهــی کام خــود را ب
ــد.  ــود می کن ــود خ ــق و معب ــلیم خال تس
متامــی خواســتها و آمــال و آرزوها و درون 
و ظاهــر و اراده ی خــود را بــه صــورت 
ــون و  ــلیم قان ــد تس ــد در ص ــل و ص کام
برنامــه ی الهــی منــوده و همــه چیــز خــود 
ــا آن همســو و هــم جهــت می منایــد.  را ب
ــالق  ــر و اخ ــرز تفک ــش و ط ــد و بین عقای
ــن الهــی  ــا دی و اعــال خــود را همســو ب
ــا آن تطبیــق می منایــد. کــرده و خــود را ب

َوُهــَو  لِلَّـــِه  َوْجَهــُه  أَْســلََم  َمــْن  »بَــَىٰ 
ــِه َواَل َخــْوٌف  ــُه أَْجــرُُه ِعنــَد َربِّ ُمْحِســٌن َفلَ
ــره/112(  ــوَن« )بق ــْم یْحزَنُ ــْم َواَل ُه َعلَیِه
ــد  ــدا کن ــه خ ــه روب ــس خالصان آری! هرک
و نیکــوکار باشــد، پــاداش او در پیــش 
خدایــش محفــوظ اســت، و نــه بیمــی بــر 
آنــان اســت و نــه اندوهگیــن خواهنــد 
گردیــد )و بهشــت و ســعادت اخــروی 
در انحصــار هیــچ طائفــه و نــژاد خاّصــی 

نیســت(. 
َوُهــَو  اللَّـــِه  إَِل  َوْجَهــُه  یْســلِْم  »َوَمــن 
ُمْحِســٌن َفَقــِد اْسَتْمَســَك ِبالُْعــْرَوِة الُْوثَْقــٰى 
ــامن/22( ــوِر« )لق ــُة اْلُُم ــِه َعاِقَب َوإَِل اللَـّ

ــاء 29 رمضــان املبــارک ســال 1384 هجــری  ایــن نوشــتار، برگــردان ســخرنانی اســتاد کاک حســن امینــی در مراســم شــب احی

شمســی پیرامــون خشــونت و عطوفــت در اســالم می باشــد کــه پــس از بازبینــی از ســوی ایشــان، مطالبــی را بــر آن افزودنــد.
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اسالم دین خشونت یا عطوفت

و(  دهــد  خــدا  بــه  )دل  کــه  کســی   
مطیعانــه رو بــه خــدا کنــد، در حالــی 
ــه دســتاویز بســیار  کــه نیکــوکار باشــد، ب
رسانجــام  اســت.  زده  چنــگ  محکمــی 
ــت داده  ــدا بازگش ــه خ ــا ب ــه ی کاره هم
می شــود )و حســنات را پــاداش، و ســیّئات 

می دهــد(.  پادافــره  را 
پــس عمــوم نگرشــها و باورهــا و کارهــای 
و  بینــش  و  عقیــده،  از  اعــم  مســلان 
اخــالق و اعــال بایــد بــه دور از ســلیقه و 
خواســت درونــی و خواهشــهای نفســانی 
ــن  ــه ی ای باشــد. الزم اســت مســلان هم
ــل  ــق کام ــی تطبی ــه اله ــا برنام ــور را ب ام
دهــد. اخالقــش هــان باشــد کــه رســول 
ــوده  ــن فرم ــدا تعیی ــرف خ ــدا از ط خ
از  اعــم  مــا  روزانــه ی  اعــال  اســت. 
مبــاح  و  ســنت  یــا  مســتحب  واجــب، 
در همــه ی شــئون فــردی و اجتاعــی، 
ــی و  ــور اجتاع ــب، ام ــواده، کاروکس خان
خیرخواهانــه، ارتبــاط بــا اللــه مثــل منــاز و 
روزه و ذکــر و دعــا، تفریــح و ســفر، همــه 

ــود. ــام ش ــن انج ــق دی ــد طب ــه بای و هم
 ــا پیامــرش ــد ی ــه خداون ــواردی ک در م
مکــروه  حتــی  یــا  و  حــرام  را  عملــی 
دانســته اند، مســلان بایــد از انجــام و 

ارتــکاب آن اعــال پرهیــز منایــد.
بــا  بایــد  نگرشــها  و  باورهــا  و  عقایــد 
موازیــن مســلم کتــاب و ســنت هاهنــگ 

بــوده و همــه ی آنهــا را از قــرآن و ســنت 
ــرد. ــتنباط ک ــتخراج و اس ــح اس صحی

در کل هــر نــوع جهــت گیــری مســلان، 
ــن  ــت دی ــمت و جه ــا س ــق ب ــد منطب بای

اســالم باشــد. 
ــظ  ــورد لف ــری در م ــح مخت ــال توضی ح
مــورد  در  آن  از  بعــد  و  »خشــونت« 
ــظ  ــونت لف ــت، خش ــت« الزم اس »عطوف
فارســی  و  کــردی  زبــان  بیــن  مشــرک 
اســت. همــه بــا مصادیــق و مفهــوم و 
معنــی آن آشــنا هســتیم و نیــازی بــه 

توضیــح مفصــل نــدارد.
خشونت دو وجه دارد: 

و  بی رحمــی  و  خشــونت  اّول:  وجــه 
تنبیــه بی دلیــل و فراهــم کــردن اذیــت 
و آزار بــرای دیگــران، بــدون اینکــه دلیــل 
ــد. ــته باش ــود داش ــرای آن وج ــی ب موجه

ایــن وجــه و چهــره از خشــونت کامــالً 
مذمــوم و ناپســند اســت. رشیعــت اســالم 
ــان  ــرت انس ــری و فط ــول ب ــی عق و حت
ــه  ــچ وج ــه هی ــرده و ب ــی ک ــرا نف ــم آن ه
حــق  رادر  خشــونتی  چنیــن  إعــال 
ــات و در کل  ــات و نبات ــا حیوان ــان ی انس
و  منــی دارد  روا  زیســت،  محیــط  حــق 
آنــرا در هــر ســطحی، عملــی مجرمانــه و 

تلقــی می منایــد. مســتوجب مجــازات 
وجــه دّوم: ایــن وجــه را بــا مثالهایــی بــه 
اگــر  می کنــم.  بیــان  واضحــر  صورتــی 

ــک نفــر  ــا ی ــدر و مــادر و ی ــا پ ــی ی معلّم
اســتاد کار در حرفــه و صنعتــی، تکالیفــی 
را متوجــه شــاگرد یــا فرزنــد منایــد و بــرای 
بهــر یادگیــری او، بــه وی ســخت گرفتــه و 
حتــی تنبیهاتــی از قبیــل محــروم کردنــش 
از خواســته و چیــز مــورد عالقــه اش را در 

حــق وی بــه اجــرا گذارنــد.
ــرای تربیــت  ــدر و مــادر ب ــالً اگــر پ ــا مث ی
ــور  ــدان او را مجب ــح فرزن ــرورش صحی و پ
ــورت  ــد و در ص ــی کنن ــام کارهای ــه انج ب
ــی  ــر اخالق ــال غی ــام أَع ــی و انج رسپیچ
ــد،  ــه کنن ــه او را تنبی ــرای جامع و مــر ب
چنیــن امــری خشــونت به شــار منــی رود.

مثالــی روشــنر در ایــن بــاب، تصویــب 
و  مجــازات  إعــال  و  جزایــی  قوانیــن 
زندانــی کــردن افــراد خاطــی و مجــرم در 
زنــدان، از ســوی همــه ی حکومت هــای 
جهــان امــروزی اســت. اگــر کســی در 
جامعــه از قوانیــن تخطــی کنــد و مرتکــب 
ــم  ــه حک ــود، ب ــون ش ــالف قان ــال خ أَع
قانــون در دادگاه محاکمــه شــده و بــه 
ــدان  ــد، زن ــه شــالق، تبعی تناســب جــرم ب
ــا  ــود. ام ــوم می ش ــاری محک ــا کار اجب و ی
ــن  ــا را خش ــن مجازاته ــی ای ــا کس ــه تنه ن
بــرای  و  الزم  را  آنهــا  بلکــه  منی دانــد، 
برقــراری نظــم در جامعــه بــه شــدت 

می دانــد. رضوری 
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اسالم دین خشونت یا عطوفت

کــه  هانطــور  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
ــم در  ــا معل ــادر و ی ــدر و م ــختگیری پ س
جهــت تربیــت و تعلیــم کــودکان خشــونت 
بــه شــار منــی رود، ایجــاد تکالیفــی از 
قبیــل منــاز، روزه، زکات و یــا حــج هــم بــه 
هیــچ وجــه خشــونت بــه شــار منــی رود، 
ــه  ــد ب ــا تهدی ــرک آنه ــرای ت ــد ب ــر چن ه
ــال  ــن أَع ــرا ای ــد. زی ــده باش ــازات ش مج
کامــالً اختیــاری هســتند و کســی فــردی را 

مجبــور بــه آنهــا منی منایــد.
در اینجــا ذکــر نکتــه ای رضوری اســت: 
وجــود  اجبــاری  می گوییــم  وقتــی 
ــن  ــه اصــل دی ــار ب ــدم اجب ــن ع ــدارد، ای ن
می فرمایــد:  متعــال  اللــه  برمی گــردد. 
»ال إکــراَه فــی الّدیــن« یعنــی: در پذیــرش 
ــن اســالم،  ــررات دی ــه مق ــزم شــدن ب و مل

اجبــاری بــرای هیــچ کــس وجــود نــدارد.
ایــن آیــه بــه رغــم رصاحــت و روشــنی آن، 
ــار  ــط و نادرســت از اجب موجــب فهــم غل

یــا عــدم اجبــار در دیــن شــده اســت.
و  باورهــا  از  مجموعــه ای  اســالم  دیــن 
اخالقیــات و عملهــا اســت کــه اگــر کســی 
ــچ وجــه  ــه هی ــت، ب ــن را نپذیرف اصــل دی
بــرای عــدم التــزام بــه جزئیــات آن در 
ــر  ــالً اگ ــود. مث ــذه منی ش ــا مؤاخ ــن دنی ای
ــل رُشب  ــه دلی ــد، ب ــلان نباش ــی مس کس
اگــر  حتــی  منی شــود،  مجــازات  خمــر 
ــت  ــت حاکمی ــالمی و تح ــت اس در مملک
حکومــت کامــالً دینــی زندگــی کنــد. مگــر 
اینکــه مســتی او باعــث اخــالل در نظــم و 
ارتــکاب عمــل مجرمانــه و ایجــاد مزاحمت 
بــرای دیگــران شــود و یــا مقــررات و نظــم 
عمومــی مــورد قبــول اکرثیــت جامعــه 
ــه  ــود وج ــن خ ــه ای ــزد ک ــم بری ــه ه را ب

دیگــری دارد.
ــم در صــدر اســالم  ــه می دانی هانطــور ک
نیــز کســی مجبــور بــه پذیــرش اســالم 
نشــده و اگــر غیرمســلانی در محــدوده ی 
زندگــی  اســالمی  حکومــت  جغرافیایــی 
امــور  و  أَعــال  انجــام  در  می کــرد، 
ــوده  ــالً آزاد ب ــود کام ــی خ ــی و دین مذهب
اســت و تنهــا بــرای پیشــرد امــور جامعــه 
ــت، از  ــی از آن اس ــز جزئ ــرد نی ــه آن ف ک
وی مبلغــی تحــت عنــوان »جزیــه« گرفتــه 

ــروزی  ــات« ام ــان »مالی ــه ه ــد ک می-ش
اســت و امــروز هیــچ کــس گرفــن مالیــات 
ــد. بلکــه حتــی  را خشــونت تلقــی منی منای
فــرار مالیاتــی عملی مجرمانه و مســتوجب 
ــا و إعــال خشــونت هایی بســیار  مجازاته
حکومت هــا،  همــه ی  ســوی  از  ســخت 
و  غربــی  کشــورهای  علی الخصــوص 

ــت. ــک اس دمکراتی
ــت،  ــن را پذیرف ــل دی ــی اص ــر کس ــا اگ ام
الزمــه ی ایــن پذیــرش پایبنــدی بــه مقررات 
و ضوابــط آن اســت و الزم اســت حاکمیت 
اســالمی بــرای تــرک مقــررات چــه بــه 
صــورت ســلبی و چــه بــه صــورت ایجابــی 
مجازاتهایــی را در حــق ایــن افــراد إعــال 
منایــد. چــرا کــه فعــل مجرمانــه و حتــی در 
مــواردی تــرِک فعــل )تــرک وظیفــه( جــرم 
تلقــی شــده و مســتوجب مجــازات اســت. 
را روشــن تر توضیــح  مثالــی قضیــه  بــا 

می دهــم.
اگــر کســی در کشــور ایــران زندگــی کنــد، 
مثــل  دیگــری  بــه هیــچ وجــه کشــور 
داخلــی  مقــررات  منی توانــد  آمریــکا، 
ــه  ــی ک ــرد ایران ــن ف ــر ای کشــور خــود را ب
ــا  ــد. ام ــال کن ــم اســت، إِع ــران مقی در ای
ــار  ــت و اختی ــا خواس ــرد ب ــن ف ــر همی اگ
خــود بــه آمریــکا مهاجــرت کنــد و در 
آنجــا مقیــم گــردد، رشط اّول پذیــرش او 
ــن آن  ــه قوانی ــی ب ــزام عمل ــدی و الت پایبن
کشــور اســت و در صــورت نقــض قانــون، 

می شــود. مجــازات 
ــن  ــررات و عــرف بی ــر از نظــر مق ــن ام ای
املللــی کامــالً موجــه و پذیرفتــه شــده 

ــت. اس
بــر ایــن اســاس ورود بــه دیــن اســالم 
اجبــاری نیســت و خشــونت بــرای پذیــرش 
دیــن بــه هیــچ وجــه دینــی منی باشــد. امــا 
ــه  ــدی ب ــه اســالم، پایبن در صــورت ورود ب
ــورت  ــت و در ص ــی اس ــررات آن الزام مق
حاکمیــت و وجــود حکومــت اســالمی، 
ــازات  ــالمی، مج ــررات اس ــض مق ــرای نق ب

ــود دارد. ــم وج ه
حال به اصل مطلب بر می گردم.

هانطــور کــه اشــاره شــد، تنبیــه مناســب 
یــا معلــم در راســتای  پــدر و مــادر و 

بــه  خشــونت  اوالد،  تعلیــم  و  تربیــت 
شــار منــی رود. چــون بــرای پــرورش و 
ایــن  بــر  اســت.  رضوری  فرزنــد  رشــد 
اســاس تکالیفــی مثــل منــاز و روزه و حــج 
ــرورش  ــرای پ ــی ب ــه همگ ــم ک و زکات ه
فــرد و اجتــاع اســت، نــه تنهــا خشــونت 
ــرک  ــوری رضوری و مش ــه ام ــت، بلک نیس
بیــن همــه ی ادیــان آســانی هســتند کــه 
ــن و  ــر دی ــا در ه ــیوه ی ادای آنه ــه ش البت

ــت. ــاوت اس ــی متف آیین
عطوفــت بــه معنــی دلســوزی، رحــم و 
مهربانــی و نرمــش بــه نســبت دیگــران 
ــای  ــه ی بق ــود آن الزم ــه وج ــد، ک می-باش
اجتــاع و روابــط صحیــح میــان جوامــع و 

ــت. ــری اس ــراد ب اف
ــی دارد و  ــه عقالن ــه وج ــی ک اّول: عطوفت
بــرای جامعــه و افــراد بــر رضوری اســت. 
هانطــور کــه می دانیــم، انســان موجــودی 
مدنــی الطبــع اســت و بــه صــورت گروهی 
ــه ی در  ــد. الزم ــی می کن ــی زندگ و اجتاع
کنــار هــم بــودن و هــم زیســتی مســاملت 
و  دلســوزی  و  محبــت  وجــود  آمیــز، 
خیرخواهــی بــه نســبت همــه ی افــراد 
ــروان  ــه ی پی ــه هم ــالم ب ــت. اس ــر اس ب
ــبت  ــه نس ــه ب ــد ک ــتور می ده ــود دس خ
ســایر انســانها و حتــی حیوانــات و نباتــات 
ــت و  ــا عطوف ــت ب ــط زیس و در کل محی
ــد. دســتورات اســالم  ــار مناین ــی رفت مهربان
در ایــن زمینــه بســیار بســیار زیــاد اســت 
تــا جاییکــه پیامــر اســالم را »رحمــت« 
ــد: »و  ــی می کن ــامل معرف ــه ی ع ــرای هم ب
ــالم  ــن« اس ــة للعاملی ــلناک اال رحم ــا ارس م
ــن  ــا مخالفی ــه ب ــد ک ــه می کن ــی توصی حت
ــار  ــدل رفت ــط و ع ــا قس ــم ب ــی ه عقیدت

شــود. 
»الَّ یْنَهاكُــُم اللَّـــُه َعــِن الَِّذیــَن لَــْم یَقاتِلُوكُْم 
ــْم  ــن ِدیارِكُ ــم مِّ ــْم یْخرُِجوكُ ــِن َولَ ی ــی الدِّ ِف
أَن ترََبُّوُهــْم َوتُْقِســطُوا إِلَیِهــْم إِنَّ اللَّـــَه 
یِحــبُّ الُْمْقِســِطیَن« )ممتحنــه/8( خداونــد 
شــا را بــاز منــی دارد از ایــن کــه نیکــی و 
بخشــش بکنیــد بــه کســانی کــه بــه ســبب 
دیــن بــا شــا نجنگیده انــد و از شــهر 
نرانده انــد.  بیــرون  را  شــا  دیارتــان  و 
ــی دارد.  ــت م ــوکاران را دوس ــد نیک خداون
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اسالم دین خشونت یا عطوفت

امــا ایــن عطوفــت هــم بایــد بــه شــیوه ای 
ســوء  و  بدآمــوزی  موجــب  کــه  باشــد 
روانشناســی  علــم  در  نشــود.  اســتفاده 
مــدرن و جدیــد هــم بــه ایــن نکتــه توجــه 
ــت  ــر محب ــه اگ ــده ک ــراوان ش ــد ف و تأکی
ــد،  ــارج ش ــدال خ ــد اعت ــت از ح و عطوف
نتیجــه ی معکــوس دارد و موجــب انحــراف 
در تربیــت درســت و صحیــح فــرد و جمــع 

می شــود.
محبــت،  خوش رویــی،  مهربانــی،  پــس 
دلســوزی بــه نســبت دیگــران بــه رشطــی 
ــده  ــراد فای ــرای آن اف ــه ب ــت ک ــد اس مفی
شــکوفایی  و  رشــد  موجــب  و  داشــته 
قــرار  محبــت  مــورد  افــراد  شــخصیت 
بــه  کودکــی  اگــر  مثــالً  شــود.  گرفتــه 
اقتضــای ســّنش فحــش و ناســزا گفــت، 
ــه  ــد. بلک ــل ش ــونت متوس ــه خش ــد ب نبای
ــوری او را  ــت و صب ــی و متان ــا نرم ــد ب بای
متوجــه اشــتباه خــود کــرد. امــا اگــر فــرد 
ــدون  ــراوان و ب ــرات ف ــس از تذک ــی پ بالغ
ــت  ــاد مزاحم ــب ایج ــه، موج ــل موج دلی
بــرای مــردم و نوامیــس مــردم شــود، طبــق 
ــی- ــازات م ــوری، مج ــر کش ــون در ه قان

شــود و دیگــر بــا عطوفــت رفتــار کــردن در 
مــورد چنیــن شــخصی، خیانــت بــه بقیــه ی 

ــی رود. ــار م ــه ش ــه ب جامع
دوم: هانطــور کــه ذکــر شــد، افــراط 
ــزه کاران  ــن و ب ــرای مجرمی ــت ب در عطوف
حرفــه ای در جامعــه موجــب ضایــع شــدن 

حــق دیگــران می شــود.
ــاده روی در عطوفــت موجــب  ــالً زی ــا مث ی
ــی از  ــدان، درک صحیح ــا فرزن ــود ت می ش
ایــن محبتهــا نداشــته و بــه جــای نتیجــه ی 
مثبــت، باعــث سوءاســتفاده ی آنهــا شــود.

کــه  اســت  الزم  مــوارد  ایــن  در  لــذا 
عطوفــت از حــد اعتــدال نگــذرد و موجــب 
سوءاســتفاده خاطیــان و بــزه کاران نشــود.

دیــن اســالم نیــز تنهــا طبــق ایــن قاعــده ی 
ــری  ــع ب ــه ی جوام ــده ی هم ــه ش پذیرفت
بــه نســبت کســانی کــه بــا مســلانان رس 
عنــاد و دشــمنی دارنــد، در هــان اندازه ی 

ــد:  ــونت را الزم می دان ــمنان، خش دش
ــْم  ــَن َقاتَلُوكُ ــِن الَِّذی ــُه َع ــُم اللَّـ ــا یْنَهاكُ َ »إِنَّ
ــن ِدیارِكُــْم َو  یــِن َوأَْخرَُجوكُــم مِّ ِفــی الدِّ

تََولَّْوُهــْم  أَن  إِْخَراِجكُــْم  َعــَىٰ  ظَاَهــُروا 
ــوَن«  ــُم الظَّالُِم ــِئَك ُه ــْم َفأُولَـٰ ــن یَتَولَُّه َوَم
را  شــا  خداونــد  بلکــه  )ممتحنــه/9( 
بازمــی دارد از دوســتی ورزیــدن بــا کســانی 
کــه بــه خاطــر دیــن بــا شــا جنگیده انــد، 
بیــرون  دیارتــان  و  شــهر  از  را  شــا  و 
رانده انــد، و بــرای اخــراج شــا پشــتیبانی 
ــه  ــانی ک ــد. کس ــاری داده ان ــد و ی کرده ان
ایشــان را بــه دوســتی گیرنــد، ظــامل و 

ســتمگرند. 
و تأکیــد می کنــد کــه در صــورت لــزوم 
اعــال خشــونت، بــه هــان انــدازه ی 
ــه مســلانان،  ــال شــده علی خشــونت إِع
ــونت دارنــد نــه  آنــان حــق إِعــال خش

ــر. بیش
الَْحــَراِم  ــْهِر  ِبالشَّ الَْحــَراُم  ــْهُر  »الشَّ  
اْعَتــَدٰى  َفَمــِن  ِقَصــاٌص  َوالُْحرَُمــاُت 
ــَدٰى  ــا اْعَت ــِل َم ــِه ِبِْث ــُدوا َعلَی ــْم َفاْعَت َعلَیكُ
َعلَیكُــْم َواتَُّقــوا اللَّـــَه َواْعلَُمــوا أَنَّ اللَّـــَه 
ــرام  ــاه ح ــره/194( م ــَن« )بق ــَع الُْمتَِّقی َم
اگــر  )و  اســت  حــرام  مــاه  برابــر  در 
ــتند، و  ــگاه نداش ــرام آن را ن ــمنان اح دش
ــد، شــا حــق  ــگ کردن ــا شــا جن در آن ب
دفــاع و مقابلــه ی بــا آنــان را داریــد و 
)حرمت شــکنی های(  و  نیســت(  باکــی 
)و  اســت،  قصــاص  دارای  مقّدســات 
تجاوزکاریهــای نادرســت، پــاداش بــه مثــل 
ــی( هــر کــه راه تعــّدی  دارد. بــه طــور کلّ
و تجــاوز بــر شــا را در پیــش گرفــت، بــر 
او هاننــد آن، تعــّدی و تجــاوز کنیــد )چــه 
آغازکــردن تعــّدی و تجــاوز ممنــوع اســت، 
لیکــن در برابــر آن دفــاع از خویشــن و 
ــت(،  ــاص آزاد اس ــذ قص ــرای اخ ــارزه ب مب
و از خشــم خــدا بپرهیزیــد و بدانیــد کــه 

ــت.  ــزگاران اس ــا پرهی ــدا ب خ
ــه  ــه عاقالن ــد اســت ک ــی مفی ــس عطوفت پ
ــه  ــادری ک ــدر و م ــت پ ــه عطوف ــد. ن باش
وی  بــه  فرزندشــان  کــردن  دزدی  بــرای 

آفریــن بگوینــد.
حــال بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد، 
مقــداری وارد فرامیــن و مقــررات دیــن 
اســالم می شــویم تــا دریابیــم کدامیــک 
و  اســت  بی رحمــی  و  خشــونت  منــاد 
مهربانــی  و  عطوفــت  منــاد  کدامیــک 

اســت؟!
ــه  ــه ب ــت ک ــه رضوری اس ــن نکت ــر ای ذک
ــی،  ــر مکتب ــورد ه ــاوت در م ــگام قض هن
را  مکتــب  آن  جزئیــات  و  اصــول  بایــد 
ــرار  ــه و مطالعــه ق شــناخته و مــورد مداقّ
ــاس  ــر اس ــب را ب ــه آن مکت ــه اینک داد، ن
اعــال و رفتــار برخــی پیــروان و منســوبین 
بــه آن فکــر و مکتــب مــورد قضــاوت قــرار 
داد. چــرا کــه بســیاری اوقــات پیــروان یــک 
ــای  ــه آموزه ه ــری، ب ــج فک ــب و منه مکت
آن مکتــب عمــل منی کننــد و حتــی خــالف 

ــد. ــام می دهن ــرا انج آن
اگــر اشــکال متوجــه پیــروان یــک مکتــب 
ــدارد  ــرادی ن ــچ ای ــن هی ــد، ای ــری باش فک
و بســیاری اوقــات هــم ایــراد و اشــکاالت 
وارد و صحیــح اســت. امــا اگــر ایــراد و 
اشــکال متوجــه خــود مکتــب فکــری مثــل 
ــالم و  ــه اس ــد ک ــد بدانن ــد، بای ــالم باش اس
مســلانان دو چیــز متایــز و جــدا از هــم 

ــتند. هس
 اســالم برنامــه ای اســت کــه توســط آخرین 
محمدبــرای  حــرت  الهــی  پیامــر 
اســت.  شــده  فرســتاده  مــردم  همــه ی 
ــه  ــخن گفت ــالم س ــورد اس ــر در م ــس اگ پ
می شــود، بایــد بــه قواعــد و مقــررات 
صحیــح  ســنت  و  قــرآن  در  موجــود 
پیامرمراجعــه کــرد و پــس از بررســی و 
تحقیــق درســت و منصفانــه، بــه قضــاوت 

نشســت.
مثــل  فکــری  مکتبــی  وقتــی  مــا  مثــالً 
»ماتریالیســم« را بررســی می کنیــم، بــه 
بــه  بلکــه  منی کنیــم.  توجــه  آن  افــراد 
اصــول فکــری ایــن مکتــب می نگریــم. 
ــاده اســت.  ــه م ــت ب در ماتریالیســم اصال
ــد کــه از نظــر مــن اصــل االصــول  می گوی
مــاده اســت و کســی کــه تابــع مــن اســت، 
دهــد.  قــرار  مــاده  بــر  را  اصــل  بایــد 
ــل  ــوی مث ــوری معن ــن نگــرش، ام ــق ای طب
مهربانــی،  رحــم،  ســخاوت،  شــجاعت، 
از  دلســوزی ارزش اصیــل ندارنــد زیــرا 
جملــه ی مادیــات بــه شــار منی رونــد. 
ــی  ــرای زندگ ــری را ب ــن تفک ــا چنی ــس م پ
بــر کــه اصــل در آن بــر معنویــات اســت، 

منی دانیــم. مناســب 
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اسالم دین خشونت یا عطوفت

ــد  ــم پایبن ــرد ماتریالیس ــک ف ــر ی ــال اگ ح
ــع  ــد، در واق ــات باش ــالق و معنوی ــه اخ ب
ــالف  ــده و خ ــارج ش ــب خ ــن مکت او از ای
آموزه هــای مکتبــش عمــل کــرده اســت و 
ایــن اعــال او ارتباطــی بــا مکتبــش نــدارد 
ــای  ــاب آموزه ه ــه حس ــرا ب ــوان آن و منی ت
ــه حســاب  ماتریالیســتی گذاشــت بلکــه ب

ــم. ــانی او می-گذاری ــرت انس فط
حــال اگــر مســلانی کارهــا و رفتارهایــی را 
انجــام دهــد کــه در منابــع مســلّم اســالم 
یعنــی قــرآن بــه عنــوان منبــع اّول و اصلــی 
ــوان منبــع دوم،  ــه عن و ســنت پیامــر ب
وجــود نداشــته باشــد، ظلــم بزرگــی اســت 
اگــر مــا کار و رفتــار چنیــن شــخصی را بــه 

اســالم نســبت دهیــم.
ــه  ــه ب ــت ن ــک واقعی ــوان ی ــه عن ــروز ب ام
ــلانان  ــی مس ــت، برخ ــک حقیق ــوان ی عن
کارهــا و رفتارهایــی دارنــد کــه بســیار 
خشــن و ظاملانــه اســت و وجهــه ی جنایت 
دارد و البتــه ایــن رفتارهــا همگــی مطــرود 
و منفــور هســتند. امــا آیــا قــرآن و ســنت 
ــا را  ــال و رفتاره ــن أَع ــم ای ــر ه پیام
ــه  ــد و مســلان را تشــویق ب ــد می کن تأیی

ــد؟! ــا می منای ــام آنه انج
عبــارت  قــرآن  ســوره های  ابتــدای  در 
»بســم اللــه الرحمــن الرحیــم« ذکــر شــده 

ــت.  اس
ایــن بــه ایــن معنــی و مفهــوم اســت کــه 
هــر مســلانی کــه می خواهــد قــرآن را 
تــالوت کنــد، بایــد بــه ایــن دو اســم اللــه، 
یعنــی »رحمــن« و »رحیــم« کــه منــاد 
عطوفــت و محبــت اســت، دقــت داشــته 

ــد. ــته باش ــر داش ــرا در نظ ــه آن و همیش
»رحــم«  ریشــه ی  از  رحیــم  و  رحمــن 
ــه دارای  ــی ک ــی ذات ــان یعن ــتند. رح هس
یعنــی  اســت.  فــراوان  و  بســیار  رحــم 
بی نهایــت  رحمتــش  کــه  خداونــدی 

اســت.  فــراوان 
ــی  ــه صفــت مشــبهه اســت، یعن ــم ک رحی
رحــم خداونــد ثابــت، همیشــگی و پایــدار 
اســت و ایــن رحــم شــامل مخلوقــات اللــه 

ــود. ــبحان می ش س
در قــرآن اوصــاف فــراوان دیگــری از قبیــل 
ودود، ســتار، غفــار و... ذکــر شــده کــه 

ــر  ــی ب ــم اله ــموِل رح ــر ش ــی بیانگ همگ
ــت. ــودش اس ــات خ ــدگان و مخلوق بن

ــیاری از  ــات بس ــال در آی ــه متع ــاً الل طبع
بنــدگان خــود می خواهــد کــه خــود را بــه 
وصــف رحــم نســبت بــه دیگــران متّصــف 

مناینــد.
حــال بــه منونــه ای از رحــم اهــل ایــان کــه 
در قــرآن ذکــر شــده اســت، اشــاره ای گــذرا 

ــم: می کنی
ــد.  همگــی از ماجــرای »افــک« خــر داری
إفــک بــه معنــی دروغ و افــرای بــزرگ و 

عظیــم اســت. 
ــی  ــس از یک ــنیده اید، پ ــه ش ــه ک هانگون
از غــزوات پیامــر در مســیر بازگشــت، 
ــه ی  ــن عایشــه ی صّدیق حــرت أّم املؤمنی
طاهــره، از کاروان جــا مانــده و پــس از 
فاصلــه ای زمانــی نزدیــک بــه یــک شــبانه 
روز بــه همــراه یکــی از جوانــان مســلان 
ــه  ــه مدین ــل ب ــن معط ــوان ب ــام صف ــه ن ب
بــاز می گــردد و منافقیــن و یهــود و کفــار 
و مرکیــن بــا همدســتی و هاهنگــی 
ــان  ــرای مادرم ــی را ب ــت عظیم ــم، تهم ه

ــد. ــت می کنن ــره درس ــه ی مطه عایش
ــم در  ــان عظی ــن تهمــت و بهت ماجــرای ای
ــان  ــل بی ــه تفصی ــور ب ســوره ی مبارکــه ی ن

شــده اســت.
در ایــن ماجــرا برخــی مســلانان ســاده و 
فقیــر هــم ماننــد همیشــه ی تاریــخ تحــت 
ــا دشــمنان اســالم  ــد و ب ــرار گرفتن ــر ق تأثی
ــک را رواج  ــایعه ی اف ــده و ش ــدا ش همص
ــاده و  ــن مســلانان س ــی از ای ــد. یک دادن
فقیــر فــردی بــه نــام »مســطح« بــود کــه 
ــار  ــق ی ــر صّدی ــرت ابوبک ــه ی ح پرخال
غــار و پــدرزن حــرت رســول اکرمبــود. 
ایــن شــخص از زمــره ی مهاجریــن بــود 
امــا از لحــاظ مالــی بســیار فقیــر بــود 
و بــه همــراه مــادرش دامئــاً و پیوســته 
ــه ی  ــدر عایش ــق پ ــر صدی ــوی ابوبک از س
ــی می شــد.  ــت و کمــک مال ــره حای مطه
خداونــد متعــال ایــن قضیــه را مایــه ی یــک 
امتحــان و آزمایــش بــزرگ بــرای مســلانان 

می گردانــد.
در آیه ی 11 سوره ی نور می فرماید:

ــْم  نكُ ــٌة مِّ ــِك ُعْصَب ــاُءوا ِباْلِْف ــَن َج »إِنَّ الَِّذی

َخیــٌر  ُهــَو  بَــْل  لَّكُــم  رَشًّا  تَْحَســُبوُه  اَل 
اكَْتَســَب  ــا  ْنُهــم مَّ مِّ اْمــِرٍئ  لِــكُلِّ  لَّكُــْم 
ــُه  ــْم لَ ــرْبَُه ِمْنُه ٰ ِك ــَولَّ ــِذی تَ ــِم َوالَّ ــَن اْلِثْ ِم
ــَذاٌب َعِظیــٌم« کســانی کــه ایــن تهمــت  َع
ــن(  ــه، امّ املؤمنی ــاره ی عائش ــزرگ را )درب ب
ــی از  ــد، گروه ــم کرده ان ــه و رسه پرداخت
خــود شــا هســتند، اّمــا گــان مریــد کــه 
ایــن حادثــه برایتــان بــد اســت، بلکــه ایــن 
مســأله برایتــان خــوب اســت )و خیــر شــا 
ــوردل  ــان ک ــه: منافق ــرا ک ــت. چ در آن اس
کرامــت  و  جــدا،  مخلــص  مؤمنــان  از 
بیگناهــان را پیــدا، و عظمــت رنجدیــدگان 
را هویــدا می کنــد، برخــی از مســلانان 
ســاده لوح را بــه خــود مــی آورد. آنانــی 
کــه دســت بــه چنیــن گناهــی زده انــد، هــر 
ــام،  ــن اتّه ــدازه ی رشکــت در ای ــه ان ــک ب ی
ســهم خــود را از مســؤولیّت و مجــازات 
آن خواهــد داشــت و( هــر کــدام از آنــان 
ــار  ــت گرفت ــرده اس ــه ک ــاه کاری ک ــه گن ب
ــان  ــته ی آن ــه )رسدس ــی ک ــد، و کس می آی
ــوده و( بخــش عظیمــی  ــه ب ــن توطئ در ای
ــده داشــته اســت، عــذاب  ــه عه از آن را ب

ــنگینی دارد.  ــازات س ــزرگ و مج ب
ــکار  ــت آش ــد جه ــه از چن ــن قضی ــِر ای خی
ــه: 1- منافقیــن آشــکار شــده  بــود از جمل
ــد. 2-  ــر آب ش ــش ب ــا نق ــه ی آنه و توطئ
شــناخته  هــم  لــوح  ســاده  مســلانان 

ــدند. ش
متوجــه  وقتــی   ابوبکــر حــرت 
می شــود کــه پرخالــه اش مســطح نیــز 
در رواج دادن شــایعه ی افــک بــا دشــمنان 
ــاد  اســالم همصــدا شــده اســت، ســوگند ی
می کنــد کــه دیگــر بــه مســطح کمــک 

ــد. ــی نکن مال
اللــه متعــال ایــن انــدازه از تنبیــه را در 
برابــر کار زشــت مســطح، بــرای مســلانان 
و  منی پســندد  ابوبکــر  چــون  کســی  و 
در آیــه ی 22 ســوره ی نــور خطــاب بــه 
ــری  ــلان دیگ ــر مس ــق و ه ــر صدی ابوبک
می فرمایــد: »َواَل یأْتـَـِل أُولُــو الَْفْضــِل ِمنكُــْم 
ــَعِة أَن یْؤتُوا أُولِی الُْقْرَبٰ َو الَْمَســاِكیَن  َوالسَّ
ــوا  ــِه َولْیْعُف ــِبیِل اللَّـ ــی َس ــَن ِف َوالُْمَهاِجِری
َولْیْصَفُحــوا أاََل تُِحبُّــوَن أَن یْغِفــَر اللَّـــُه لَكُــْم 
َواللَّـــُه َغُفــوٌر رَِّحیــٌم« کســانی کــه از شــا 
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اسالم دین خشونت یا عطوفت

ــد  ــد، نبای ــی نعمتن ــت و فراخ ــل فضیل اه
ســوگند بخورنــد ایــن کــه بــذل و بخشــش 
و  مســتمندان  و  نزدیــکان  از  را  خــود 
ــاز می گیرنــد )بــه  مهاجــران در راه خــدا ب
ــه در ماجــرای افــک دســت  ــن ک ــت ای علّ
داشــته و بــدان دامــن زده انــد(. بایــد عفــو 
کننــد و گذشــت مناینــد. مگــر دوســت 
منی داریــد کــه خداونــد شــا را بیامــرزاد؟ 
)هــان گونــه کــه دوســت داریــد خــدا از 
لغزشــهایتان چشم پوشــی فرمایــد، شــا 
نیــز اشــتباهات دیگــران را نادیــده بگیریــد 
و بــه ایــن گونــه کارهــای خیــر ادامــه 
دهیــد(، و خــدا آمــرزگار و مهربــان اســت 
ــه  ــف ب ــأّدب و متّص ــس خویشــن را مت )پ

ــازید(.  ــان س ــاف آفریدگارت آداب و اوص
ایــن در حالــی اســت کــه در آیــه ی 12 
ــش  ــورد رسزن ــلانان م ــوره مس ــن س همی
ایــن  وقتــی  چــرا  کــه  می گیرنــد  قــرار 
شــنیدند،  را  دروغ  شــایعه ی  و  قضیــه 
ــن دروغــی آشــکار اســت؟  ــد کــه ای نگفتن
الُْمْؤِمُنــوَن  ظَــنَّ  َســِمْعُتُموُه  إِْذ  »لَّــْواَل 
َوَقالُــوا  َخیــًرا  ِبأَنُفِســِهْم  َوالُْمْؤِمَنــاُت 
ِبیــٌن« چــرا هنگامــی کــه  َهـٰــَذا إِْفــٌك مُّ
ایــن تهمــت را می شــنیدید، منی بایســت 
ــود  ــه خ ــبت ب ــن نس ــان مؤم ــردان و زن م
گــان نیــک بــودن )و پاکدامنــی و پاکــی( 
را نیندیشــند و نگوینــد: ایــن تهمــت بزرگ 

آشــکار و روشــنی اســت؟ 
ــر در  ــوارد دیگ ــیاری م ــرا و بس ــن ماج ای
قــرآن محــل تأمــل و دقــت بســیار اســت.

دســتور می دهــد  بــه مســلمین  اســالم 
کــه نســبت بــه همــه کــس اهــل رحــم و 
مــروت و گذشــت و جوامنــردی باشــد. در 
ــرا و مســاکین  ــه فق ــرای کمــک ب اســالم ب
نیســت.  رشط  روزه  و  منــاز  و  عقیــده 
حــرت عمــر دســتور می دهــد کــه 
از محــل بیــت املــال بــرای پیرمــرد یهــودی 
مقــرّری  منی باشــد،  کار  بــه  قــادر  کــه 

ــود. ــن ش تعیی
اللــه ســبحان کشــن یــک نفــر را بــه ناحــق 

ــد و  ــردم می دان ــه ی م ــن هم ــادل کش مع
ــه  ــرگ ب ــاه را از م ــر بی گن ــک نف نجــات ی
ــه  ــردم ب ــه ی م ــردن هم ــده ک ــه ی زن مثاب

شــار مــی آورد.
در قســمتی از آیــه ی 32 از ســوره ی مائــده 
ــْن  اللــه متعــال چنیــن فرمــوده اســت: »ِم
ــَك كََتْبَنــا َعــَىٰ بَِنــی إِْسَائِیــَل أَنَّــُه  لِ أَْجــِل َذٰ
َمــن َقَتــَل نَْفًســا ِبَغیــِر نَْفــٍس أَْو َفَســاٍد ِفــی 
ــْن  ــا َوَم ــاَس َجِمیًع ــَل النَّ ــا َقَت َ اْلَْرِض َفكَأَنَّ
ـَـا أَْحیــا النَّــاَس َجِمیًعــا َولََقــْد  أَْحیاَهــا َفكَأَنَّ
ــًرا  ــمَّ إِنَّ كَِثی ــاِت ثُ ــلَُنا ِبالَْبیَن ــْم ُرُس َجاَءتُْه
ــوَن«  ــی اْلَْرِض لَُمْسُِف ــَك ِف لِ ــَد َذٰ ــم بَْع ْنُه مِّ
ــل مقــّرر  ــر بنی ارسائی ــه همیــن جهــت ب ب
ــه )متجــاوز کشــته شــود. چــرا  داشــتیم ک
ــکاب  ــدون ارت ــانی را ب ــس انس ــه( هرک ک
ــان  ــد، چن ــن بکش ــاد در زمی ــا فس ــل، ی قت
اســت کــه گوئــی همــه ی انســانها را کشــته 
مــرگ  از  را  انســانی  هرکــس  و  اســت، 
ــی  ــه گوئ ــت ک ــان اس ــد، چن ــی بخش رهائ
همــه ی مــردم را زنــده کــرده اســت؛ )زیــرا 
فــرد مناینــده ی جمــع و عضــوی از اعضــاء 
ــراه  ــا هم ــران م ــت(. و پیغم ــه اس جامع
ــه  ــات روشــن ب ــا معجــزات آشــکار و آی ب
پیــش ایشــان آمدنــد و اّمــا بســیاری از 
ــد و(  ــده گرفتن ــان )احــکام خــدا را نادی آن
پــس از آن در روی زمیــن راه ارساف )در 

ــد.  ــش گرفتن ــت( پی ــل و جنای قت
پــس مشــاهده می کنیــم کــه در اســالم 
خشــونت جــز در مــوارد الزم وجــود نــدارد 
قانــون  ایــن خشــونت الزم در  البتــه  و 
وضعــی همــه ی کشــورها هــم وجــود 
دارد. اســالم دیــن رأفــت و مهربانــی اســت 
و در آیــات و احادیــث فــراوان ایــن نکتــه 
وجــود دارد. در دیــن اســالم مســلانی کــه 
نســبت بــه اقــوام خویــش تــرک رابطــه کند 
ــن  ــورد لع ــد، م ــه ی رحــم منای و قطــع صل
و نفریــن خــدا قــرار گرفتــه و عاقبتــش 
ــه ی 25  ــه ســبحان در آی ــم اســت. الل جهن
ــَن  ــت: »َوالَِّذی ــوده اس ــد فرم ــوره ی رع س
ــِه  ــِد ِمیَثاِق ــن بَْع ــِه ِم ــَد اللَـّ ــوَن َعْه ینُقُض

ــَل  ــِه أَن یوَص ــُه ِب ــَر اللَّـ ــا أََم ــوَن َم َویْقطَُع
َویْفِســُدوَن ِفــی اْلَْرِض أُولَـٰــِئَك لَُهــُم اللَّْعَنُة 
اِر« و اّمــا کســانی کــه  َولَُهــْم ُســوُء الــدَّ
پیــان  الّذکــر(،  افــراد فــوق  )برعکــس 
)فطــری و تکوینــی( خــدا را می شــکنند 
کــه )بــا اعطــای عقــل و شــعور( بــا ایشــان 
بســته اســت، و پیونــدی را می گســالنند 
کــه خــدا بــه حفــظ و نگاهداشــت آن 
زمیــن  روی  در  و  اســت،  داده  دســتور 
ــن  ــد، نفری ــی می پردازن ــاد و تباه ــه فس ب
ــِد جهــان  ــان ب بهــره ی ایشــان اســت و پای
)کــه دوزخ ســوزان اســت( از آِن آنــان 

ــت.  اس
اســالم در مواجهــه بــا افــراد جاهــل و 
و  ســامل  برخــورد  بــه  توصیــه  بددهــن 
 55 آیــه ی  در  جملــه  از  دارد،  گذشــت 
»َوإَِذا  اســت:  آمــده  قصــص  ســوره ی 
ــا  ــوا لََن ــُه َوَقالُ ــوا َعْن ــَو أَْعرَُض ــِمُعوا اللَّْغ َس
ــْم اَل  ــاَلٌم َعلَیكُ ــْم َس ــْم أَْعاَملُكُ ــا َولَكُ أَْعاَملَُن
ــاوه  ــه ی ــَن« و هنگامــی ک ــی الَْجاِهلِی نَْبَتِغ
بشــنوند از آن روی می گرداننــد )و دشــنام 
ــه(  ــد و بلک ــخ منی گوین ــنام پاس ــا دش را ب
می گوینــد: اعــال مــا از آن مــا، و اعــال 
ــی آن  ــر کس ــت )و ه ــا اس ــا از آن ش ش
کــه کشــت(. وداع و  کار  عاقبــت  درود 
ــا خواهــان )همنشــینی  ــاد! م ــان ب بدرودت

ــتیم.  ــان نیس ــا( نادان ب
بنابرایــن اســالم دیــن عطوفــت و مهربانــی 
اســت و اعــال و رفتــار تــوأم بــا خشــونت 
جریانــات  و  افــراد  برخــی  وحشــیانه ی 

ــا اســالم نــدارد. ارتباطــی ب
ایــن  از  بیشــر  وقــت  پایــان چــون  در 
از  منی دهــد،  را  بحــث  ادامــه ی  مجــال 
خداونــد متعــال خواهانــم کــه همــه ی مــا 
را بــه حــد اعتــدال و وســط رهنمــون شــود 
کــه دیــن اســالم در واقــع دیــن اعتــدال و 

ــت. ــه روی اس میان
خیــر  بــه  عاقبــت  را  همــه ی  خداونــد 
منــوده و بــه مســیر خیــر و صــالح هدایــت 

ــد. فرمای

والسالم علی من اتبع الهدی
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ــردن  ــت ک ــه دق ــه ک ــن ســوره هانگون ای
در ســیاقش روشــن می ســازد ســوره ای 
از  اســت مّکــی، محــور اصلــی بحــث 
ــداری از  ــا مق ــت ام ــرت اس ــئله ی آخ مس
آن متعلــق بــه تحوالتــی اســت کــه در 
ــی  ــد. و بعض ــت رخ می ده ــدای قیام ابت
ــع  ــت از قط ــی اس ــه صحنه های ــق ب متعل
روابــط و مشــغولیت های هراس انگیــزی 
ــد از  ــت. بع ــرح اس ــردم مط ــرای م ــه ب ک
زنــده شــدن کــه مربــوط بــه نفخــه ی دوم 
ــث  ــب بح ــن مطال ــای ای ــت. و در اثن اس
ــل  ــی اســت متقاب ــات و خصوصیات از صف
از کافریــن و مؤمنیــن، بعــداً بحــث کــردن 
ــن  ــبت کافری ــه نس ــدی ب ــیاقی تهدی از س
ــات  ــا دقــت کــردن در ظاهــر آی اســت. ب
روشــن می ســازد کــه یــک نفــر بــا خــوی 
اســتکباری و تکــّر بعــد از اینکــه بــا ایــن 
ــد از  ــد و بع ــورد می کن ــد برخ ــه وعی هم
ــه از طــرف  ــدرزی ک ــه ان ــا اینهم ــه ب اینک
داعــی در جامعــه مطــرح می شــود. مثــالً 
منونــه ایــن وعیدهــا هان هایــی اســت که 
در ســوره ی حاقــه مطــرح اســت. حــال در 
آن حــال و وضعیــت و جــو ســوره ی حاقــه 
ــردی را در نظــر  ــد و ف ــه بنگری ــه جامع ب
ــتکباری  ــت اس ــو و خصل ــه خ ــد ک بگیری
زیــادی دارد و بســیاری از اینهــا را بــه 
شــوخی و مســخره می گیــرد. دامئــاً در 
ایــن دنیــا درخواســت می کنــد آن عذابــی 

کــه تــو ادعــا می کنــی و بــه وســیله ی 
آن مــردم را می ترســانی، بــه خــدا بگــو 
کــه بیــاورد و ایــن شــخص متکــر از خــدا 
درخواســت می کنــد کــه اگــر ایــن عذابــی 
کــه وعــده اش داده شــده، واقعیــت دارد، 

بــر مــا نــازل کــن.
ســوره های  در  کــه  بیــان  ســبک  ایــن 
مکــه  جاهلیّــت  از  نیــز  قــرآن  دیگــر 
منونه هــای  قبلــی،  جاهلیت هــای  و 
بســیاری را ذکــر می کنــد، حالتــی شــوخی 
و اســتهزاء و مســخره دارد چــرا کــه دیگــر 

منی مانــد.  باقــی  برایشــان  حجتــی 
ــذاب  ــن ع ــد ای ــد و می گوین ــا می کنن ادع
می گوئیــد  راســت  اگــر  اســت  کــدام 
و  اســت  درســت  اگــر  بیایــد.  بگوییــد 
واقعیــت دارد خداونــد آنــرا بــر مــا نــازل 
ــوأم  ــه ت ــن اینک ــت در عی ــن حال ــد، ای کن
بیــان  نوعــی  می باشــد،  مســخره  بــا 
گمــراه  و  مــردم  بــرای  آن  جدی مآبانــه 
ــن  ــرد ای ــن ف ــه ای ــت. ک ــردم اس ــردن م ک
ــن  ــر مطم ــه اگ ــد ک ــود می کن ــور وامن ط
ــن  ــه ای ــد ک ــته باش ــن نداش ــد و یقی نباش
اســت،  باطــل  مجازاتهــا  و  عذاب هــا 
را  درخواســتش  جّدیّــت  بــا  اینطــور 
ــا ذکــر  ــدای ســوره را ب ــد، قــرآن ابت منی کن
ایــن چنیــن موضعگیــری در جامعــه ی 

می فرمایــد: و  می کنــد  ذکــر  جاهــل 
ــع  ــعٍ« در واق ــَذاٍب َواِق ــائٌِل ِبَع ــأََل َس »َس

»واقعــه« مــورد ســؤاِل ســائل نیســت. 
ــغ  ــن شــیوه ی اســلوبی بســیار بلی ــی ای ول
قــرآن اســت کــه در عیــن اینکــه ســوال او 
را مطــرح می کنــد، جــواب آنــرا نیــز گفتــه 
ــود  ــرآن منی ب ــر ق ــه اگ ــی کأن ــت. یعن اس
می بایســت اینگونــه گفتــه می شــد: ســأَل 
ســائِل بعــذاب هــو واقــع للکافریــن لیــس 

لــه دافــع.
لــذا خداونــد در اســلوب نقــل ســؤال، 
ــأََل  ــت. »َس ــه داده اس ــز ارائ ــواب را نی ج
ِّلْكَاِفِریــَن لَیــَس  َســائٌِل ِبَعــَذاٍب َواِقــعٍ؛ لل
ــِه ِذی الَْمَعــاِرجِ« ســأَل  ــَن اللَـّ لَــُه َداِفــٌع؛ مِّ
ســائِل بعــذاب هــو واقــع للکافریــن لیــس 
مــن  می توانیــم  اللــه.  مــن  دافــع  لــه 
ــی:  ــم. یعن ــع کنی ــه داف ــق ب ــه را متعل الل
لیــس لــه دافــع مــن اللــه از جانــب خــدا 
ــی از  ــد. وقت ــع منی کن ــرا دف ــس آن هیچ ک
ــر  ــب غی ــع نشــد، از جان ــب خــدا دف جان
ــا  ــد. ی ــش کن ــد دفع ــی منی توان ــدا کس خ
ــی:  ــد یعن ــذاب باش ــه ع ــق ب ــه متعل اینک
بعــذاب مــن اللــه – عذابــی از جانــب 
خداونــد – هــر دو معنــی برایــش درســت 

ــت.  اس
)ســائل اینجــا ســؤال کننده بــه معنــای 
دو  بــه  ســؤال  چــون  نیســت،  پرســش 
معنــی می آیــد: 1 - بــه معنــی پرســش، 
اســتفهام بــرای روشــن شــدن مطلبــی. 
ــزی،  ــردن چی ــی درخواســت ک ــه معن 2 - ب
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تفسیر سوره معارج

کــردن  درخواســت  معنــی  بــه  اینجــا 
اســت(.

ســائلی، درخواســت کننده ای درخواســت 
عــذاب می کنــد، عذابــی کــه خداونــد 
بــاز  را  جوابــش  ســؤال  اســلوب  در 
گفتــه: عذابــی کــه واقــع اســت یعنــی 
قطعــاً وقــوع می یابــد و بــرای کافریــن 
ــه حــق  ــه آگاهان ــرای کســانی ک اســت، ب
و  می پوشــانند  بعــداً  و  شــناخته اند  را 
در  آن  بــرای  هــم  دفع کننــده ای  هیــچ 
ــد  ــدارد   وقتــی قــرار باش ــود ن ــامل وج ع
ــش  ــود در مقابل ــازل ش ــذاب ن ــه آن ع ک
هیــچ مانعــی تــوان دفــع و مقابلــه کــردن 

ــدارد .  ن
معــارج  دارای  کــه  خدایــی  جانــب  از 
اســت.  معــرج  جمــع  معــارج:  اســت. 
معــرج: یعنــی جایــی کــه از آن بــاال روی. 
ایــن تعبیــر اگــر چــه ماصدقــش جــزو 
ــم  ــا منی دانی ــی م ــت، یعن ــابهات اس متش
از ذی املعــارج چیســت  منظــور  دقیقــاً 
ــه  ــی ک ــت. خدای ــدا اس ــه از خ ــی کنای ول
ــی و عظمــت و ســلطه ای  قــدرت و توانای
ــه  ــه مالئک ــی ک نامتناهــی دارد و مأمورین
آفرینــش  عــامل  بــرای  او  فرمانــران  و 
هســتند. هــر کدامشــان بــه تناســب مقــام 
ــی و در  ــد در مقام ــه دارن ــی ک و موقعیت
معرجــی در حضــور او می ایســتند. یعنــی 
اگــر قــرار باشــد مــا تصــّوری ذهنــی کنیــم، 
ــرای  ــی ب ــت ول ــز نیس ــر جای ــه تصوی البت
تقریــب ذهــن، مثــالً َملِکــی را تصــور کــن 
کــه در مقامــی بســیار بلند ایســتاده باشــد 
ــور او  ــه ای در حض ــات پل ــدارج و مقام م
ــی  ــه هرکس ــد ک ــرح باش ــه ای مط ــه گون ب
ــن  ــانان و مأموری ــران و فرمان رس از فرمان
او بــه حســب مقــام و موقعیتــی کــه دارد 
ــرده  ــف ک ــی توق ــی و در مقام در معرج
و ایســتاده باشــد. چنیــن خداونــدی را 
نشــان می دهــد کــه کل فرمانرانــش هــر 
کــدام بــه تناســب موقعیــت و مقامشــان 
بــاال  و  می کننــد  عــروج  او  در حضــور 
می آینــد. خداونــدی کــه دارای قــدرت 
ــن  ــن چنی ــی ای ــو و عظمت ــدی و عل و بلن
وُح إِلَیــِه ِفی  اســت: »تَْعــُرُج الَْماَلئِكَــُة َوالــرُّ
ــَف َســَنٍة«  ــَداُرُه َخْمِســیَن أَلْ یــْوٍم كَاَن ِمْق

ــه  ــن آی ــه ای ــد ک ــن می منایان ــراً چنی ظاه
بحــث از قیامــت کنــد، خدائــی را کــه 
دارای معــارج و پله هایســت کــه هرکســی 
ــه تناســب مقــام خــود در آنجــا توقــف  ب
می کنــد و بــه آن طــرف مــی رود، در روزی 
کــه انــدازه اش 50 هــزار ســال اســت اگــر 
ــم. مالئکــه  ــق کنی ــا روزهــای شــا تطبی ب
کــه فرمانرســانان اوینــد و روح کــه اعظــم 
ــل، بســوی او  ــی جرئی ــه اســت یعن مالئک
عروجــی دوبــاره می کننــد بــرای اینکــه 
گــزارش کاری کــه در تنــزل، در ســوره ی 
ــارگاه  ــه ب ــد ب ــر می کن ــان ذک ــدر برایش ق
فرمانــروا عرضــه کننــد. چــون آنجــا بحــث 
از نــزول اســت: »تنــزل املالئکــه و الــروح 
املالئکــه  تعــرج  اینجــا  امــر«.  مــن کل 
و الــروح و در ســوره  ی نبــاء کــه دیگــر 
بــرای  می کننــد  تقدیــم  را  گزارششــان 
ــهادت  ــاداش و ش ــزا و پ ــه ج ــدن صحن دی
دادن بــر باطــل و حــق دیگــر: »یــوم 
یقــوم الــروح و املالئکــة صفــاً«: کــه قیــام 
صــف  قیامــت  صحنــه  در  و  می کننــد 
می کشــند و آمــاده هســتند بــرای هــر 
مســئولیت و مأموریتــی کــه عبــادت باشــد 
ــه  ــا و ب ــه بدیه ــر علی ــهادت دادن ب از ش

ــا. ــع خوبیه نف
ــن  ــد، ای ــزّل دارن ــاله تن ــه س ــه هم مالئک
ــر اســت و  ــه تقدی ــزل مالئکــه و روح ب تن
هــر ســال تکــرار می شــود. در هــر شــِب 
قــدری، تنــزل  مالئکــه و روح وجــود دارد، 
ــن  ــت، بدی ــه اس ــک دفع ــروج ی ــه ع البت
معنــی کــه بازگردنــد و گــزارش کامــل 
ــدارش 50  ــد مق ــه می گوی ــد و اینک بدهن
گفته انــد  عــده ای  اســت.  ســال  هــزار 
ــاد  ــیار زی ــی بس ــت یعن ــرثت اس ــرای ک ب
اســت ولــی چــون بــا 50 هــزار تعبیــر 
کــرده اســت ممکــن نیســت بــرای کــرثت 
باشــد، احتــاالً تعیینــی موردنظــر باشــد. 
یعنــی اگــر آن روزی کــه عــروج و گــزارش 
دادن در آن مطــرح اســت و حسابرســی 
ــا  ــرد ب متامــی کارهــا در آن صــورت می گی
ــره ی  ــه ک ــری ک ــی و قم ــال های شمس س
زمیــن بــا آن آشناســت، 50 هــزار ســال 
طــول می کشــد. یعنــی مــدت زمانــی ایــن 
چنیــن طوالنــی کــه بــرای آن مرحلــه یــک 

روز اســت. ظاهــراً اینگونــه می منایانــد 
کــه بیانگــر عظمــت و بزرگــی هســتی 
باشــد کــه بایــد گــزارش متــام جزئیــات 
صــورت  آن  در  کــه  رفتــاری  و  اعــال 
پیشــگاه فرمانــروای  بــه  اســت  گرفتــه 

هســتی داده شــود. 
امــا اینکــه چــه چیزهایــی صــورت می گیرد 
و  منی گیــرد  صــورت  چیزهایــی  چــه  و 
جزییــات اعــال چگونــه اســت، غیبــی 
اســت کــه مــا بــه مجملــش ایــان داریــم 
و تفصیلــش را منی دانیــم. ولــی ظاهــراً 
طــول این عظمــت و بزرگی، گــزارش کاری 
کــه داده می شــود را می رســاند. یعنــی 
نشــان می دهــد عاملــی کــه آنهــا فرمانــش 
را از رب آورده انــد و االن گزارشــش را بــاز 
ــه در  ــدر باعظمــت اســت ک ــد آنق می برن
روزی چنیــن طوالنــی گزارشــش عرضــه 
اعالــش  متــام  جزییــات  و  می شــود 
ایــن  بی شــک  می شــود.  حسابرســی 
ــت نــدارد  زمــان بــه نســبت خــدا مطرحیّ
در اینجــا نیــز چنیــن اســت. مگــر االن 
ــه زمــان هســتیم و اعاملــان  ــد ب کــه مقیّ
ــه  ــرای قضی ــرد، ب ــورت می گی ــان ص در زم
زمــان مطــرح اســت؟ در آن وقــت نیــز 
منی رســاند.  را  زمــان  بــه  خــدا  تقیّــد 
ــی  ــات و موجودات ــت مخلوق ــد، عظم تقی
کــه گــزارش کارشــان بررســی می شــود 
را می رســاند، چــون اینهــا بــدون شــک 
بایــد در ظــرف زمــان کارشــان بررســی 
شــود. اگرچــه بــرای خــدا زمــان مطرحیـّـت 
ــن  ــه ای ــری ک ــال تصوی ــر ح ــدارد. در ه ن
می دهنــد  قیامــت  صحنــه ی  از  آیه هــا 
ظاهــر لفظــش همیــن مقــدار اســت. 
یعنــی نشــان می دهــد کــه خداونــدی 
ــرب  ــه مق ــی ک ــا، موجودات ــدر و توان مقت
ــی  ــام و موقعیت ــدام در مق ــر ک ــد ه اوین
ــدی  ــا ح ــد و ت ــف دارن ــور او توق در حض
مقــام  کــه  کننــد  عــروج  می تواننــد 
قربشــان اقتضــا می کنــد و مالئکــه و روح 
کــه فرمان رســانان خــدا بــه عــامل آفرینــش 
و مخصوصــاً بــه انســان هســتند، در روزی 
کــه 50 هــزار ســال طــول می کشــد البتــه 
بــه حســاب روزهــای مــا، عــروج می کننــد 
و هرکــدام در مقــام خــودش آنچــه را کــه 
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مســئولیت داشــته ادا می کنــد و گزارشــی 
کــه الزم اســت بــه فرمانــروای هســتی 
عرضــه می شــود.  بنابرایــن خمــس یــا 
خمســین بــرای مبالغــه نیســت اگــر 7 یــا 
70 بــود می شــد کــه بــرای مبالغــه باشــد 
امــا 50 هــزار ممکــن نیســت بــرای مبالغه 
اینگونــه می منایانــد کــه  باشــد ظاهــراً 
فقــط مســئله تعییــن مطــرح باشــد. روح 
بــا توجــه بــه گفتــه بســیاری از مفریــن 
ظاهــر ایــن اســت کــه جرئیــل باشــد کــه 

ــت. ــه اس ــم مالئک اعظ
ــت  ــن اس ــل ای ــابهات اص ــاً در متش اساس
ــات  ــک رسی محک ــی ی ــان وقت ــه انس ک
وجــود دارد دیگــر مطمــن شــود و یقینــی 
حاصــل کنــد و بــدان ایــان بیــاورد. چــون 
موقــف »راســخون فــی العلــم« در مقابــل 
متشــابهات اینســت کــه می گوینــد: »آمّنــا 
بــه کل مــن عنــد ربنــا«، اگــر چــه کیفیــت 

و تفصیلــش را نداننــد.
اینجــا در مدلــول لفظ هــا مقــداری تشــابه 
می گوییــم  وقتــی  مثــالً  دارد.  وجــود 
معــرج یعنــی: پلــه یــا نردبــان. چیــزی کــه 
ــود  ــی روی، در خ ــاال م ــیله ی آن ب ــه وس ب
آن معنــی کــه آن لفــظ بــر آن داللــت 
می کنــد نوعــی شــباهت بــه چیزهــای 
دیگــر در ذهــن انســان مطــرح اســت 
ماصدقــش کــه کامــالً متشــابه اســت یعنی 
ــم  ــالً منی دانی ــا اص ــش را م ــت خارجی جه
متکلــم  کــه  مــرادی  بعــد  و  چیســت 
تشــابه  دارای  آنهــم  دارد  کالم  ایــن  از 
ــه  ــت ک ــرادش اینس ــی م ــت یعن بسیاریس
مــا حــدس می زنیــم کــه بازمی گردنــد، 
گــزارش کار می دهنــد، و منظــور کنایــه 
باشــد، می بینیــم  توانایــی  و  قــدرت  از 
ــم، در  ــراد متکل ــا در م ــرادش ی ــه در م ک
ماصــدق خارجیــش تشــابه کامــالً موجــود 
اســت. در چنیــن چیــزی کــه دفــع تشــابه 
شــده باشــد یــا جــزو غیبیاتــی باشــد کــه 
ــر  ــد، اگ ــی می مانن ــابه باق ــورت متش بص
مقــداری  لفــظ  محــدوده ی  در  انســان 
برایــش مفهــوم شــود و ایــن فهــم بــا جــو 
تناســب و ســازگاری  و فضــای مطلــب 
داشــته باشــد، دیگــر کیفیــت و جزییاتــش 
از آنهایــی نیســت کــه بــر یــاد بگیــرد و 

علمــش بــدان تعلــق گیــرد مخصوصــاً اگــر 
ــه اصــل  ــوط ب ــه مرب از مســائلی باشــد ک
ــه داعــی:  قیامــت اســت. حــال خطــاب ب
»َفاْصــرِبْ َصــرْبًا َجِمیــاًل«: در مقابــل چنیــن 
تهکــم و اســتهزاء و شــوخی و مســخره ای 
کــه اینهــا می کننــد تــو صــر داشــته بــاش، 
ــی  ــل: یعن ــا، صــر جمی ــف، زیب صــر ظری
ــی و  ــری و کم طاقت ــا بی ص ــه ب ــری ک ص
ــی  ــزع و آلودگ بی حوصلگــی و جــزع و ف
ــد.  ــردن و... نباش ــر ک ــاری ص و از رسناچ
اســت.  ناچــاری  صــر  گاهــی  چــون 
ــد  ــر منی آی طــرف هیچــکاری از دســتش ب
ــه اســت،  ــزع آمیخت ــا جــزع و ف گاهــی ب
گاهــی خشــم و عصبانیــت بــا صــرش در 
می آمیــزد. صــر جمیــل صــری اســت کــه 
ــن شــائبه ها و آلودگی هــا  هیچکــدام از ای

در آن نباشــد. 
جمیل، زیبا و درست صر داشته باش. 

»إِنَُّهــْم یَرْونـَـُه بَِعیــًدا«: ایــن چیزهایــی کــه 
ــد از  ــی بع ــن حسابرس ــم، ای ــا می گویی م
ــور  ــد: منظ ــد. بعی ــد می دانن ــرگ را بعی م
زمــان دور نیســت. روئیــت، روئیــِت رأیــی 
می باشــد یعنــی آنــرا مســتعبد می داننــد، 

ــد.  ــن می دانن ــد و غیرممک بعی
»َونَــرَاُه قَِریبًــا«: ولــی مــا آنــرا نزدیــک 
ــه  ــی ب ــان عرب ــب: در زم ــم. قری می دانی
هــر چیــزی کــه بیایــد ولــو دور هم باشــد، 
ــد:  ــرب می گوی ــالً ع ــود. مث ــالق می ش اط
کل آٍت قریــب: هــر چیــزی کــه بیایــد 
ــرار  ــه ق ــادام ک ــی م ــت. یعن ــک اس نزدی
اســت باشــد اگــر چــه مــدت زمانــی هــم 
طــول بکشــد بــاز نزدیــک اســت. مــا آنــرا 
ــده  ــی و آین ــه آت ــا ب ــم، م ــب می  دانی قری
الوقــوع  آنــرا محقــق  ایــان داریــم و 
ــال  ــد، ح ــق می یاب ــن تحق ــم و ای می دانی
کــه ایــن دســتور و برنامــه را بــرای داعــی 
در ایــن مرحلــه بیــان می کنــد، اشــاره بــه 
مقدمــه ای می کنــد و بعضــی تحــوالت 
کــه در آن روز و در مقدمــه ی نفخه ی اول 
رخ می دهــد و در ســوره ی حاقــه بیــان 
فرمــود: »نفــخ فــی الصــور نفخــه واحــده 
ــه  ــا دک ــال فدکت ــت االرض و الجب و حمل
ــت  ــر اس ــه ای دیگ ــا مرحل ــده«: اینج واح
ــاَمُء  کــه می  فرمایــد: »یــْوَم تَكُــوُن السَّ

ــِن«. ــاُل كَالِْعْه ــوُن الِْجَب ــِل؛ َوتَكُ كَالُْمْه
آســان  گداختــه.  مــس  یعنــی  مهــل: 
ــن  ــن می شــود، چنی ــت و رنگــش چنی حال
ــه  ــا ک ــد و کوه ه ــدا می  کن ــی پی خصوصیت
در آن وقــت »دکتــا دکــة واحــده«، بــر 
ــده شــده اند و ]حرکــت[ ســیر1   هــم کوبی
ــن:  ــوند. عه ــن می ش ــد عه ــد. مانن کرده ان
ــی  ــد یعن ــده باش ــی ش ــه حالج ــمی ک پش
آن کوههایــی کــه مظهــر ثبــات و اســتمرار 
ــان  ــان آنچن ــند اجزاءش ــتقرار می باش و اس
هیــچ  و  می شــود  گســیخته  هــم  از 
نــوع ارتباطــی میــان اجزاء شــان باقــی 
منی مانــد کــه در آن وقــت ماننــد پشــمی 
کــه حالجــی شــده باشــند بــرای مرحلــه ی 
پیــدا منی کننــد  دیگــر وجــود خارجــی 
ــه ی  ــه، در ادام ــن مقدم ــر ای ــد از ذک بع
تحــوالت گریــزی می زنــد بــرای مرحلــه ای 

ــت. ــده اس ــده ش ــان زن ــه انس ک
ــا را  ــن صحنه ه ــات ای ــیاری اوق ــرآن بس ق
ــای  ــه مرحله ه ــوط ب ــه مرب ــن اینک در عی
نزدیــک  بســیار  می باشــند،  مختلــف 
ــم  ــا به ــد ت ــر می کن ــه ذک ــم آمیخت ــه ه ب
پیوســتگی آن مرحلــه و مراحــل مختلف از 
ذهــن خــارج نشــود. اصــالً بســیار نزدیــک 
چنیــن  کوههــا  اینکــه  از  بعــد  اســت، 
می شــوند دیگــر انســان اســت و زنــده 
ــأَُل  ــت: »َواَل یْس ــت و در آن وق ــده اس ش
ــی  ــچ دوســت صمیم ــاًم« هی ــٌم َحِمی َحِمی
از دوســت صمیمــی خــود منی پرســد. ایــن 
ــر  ــه در آخ ــت ک ــزی اس ــه آن چی ــبیه ب ش
ســوره عبــس ذکــر می کنــد کــه در آن 
ــأن و کار و  ــه ش ــغول ب ــه مش ــت هم وق
ــوال  ــود دارد و س ــه خ ــتند ک ــی هس حالت
کــردن و از همدیگــر احــوال گرفــن مطرح 
ــم: دوســت گــرم، صمیمــی.  نیســت. حمی
ــه  ــد قضی ــان ده ــه نش ــرای اینک ــا ب اینج
هــم  از  بــودن  بی خــر  بــه  مربــوط 
نیســت، بلکــه بخاطــر ایــن اســت کــه هــر 
کســی مشــغول بــه شــأن و حالــت ســختی 

ــه دارد.  ــت ک اس
همدیگــر  بــه  ونَُهــْم:  ُ یَبصَّ می فرمایــد: 
را  همدیگــر  می شــوند،  داده  نشــان 

1. َسیر به معنی حرکت است. اشاره به آیه ی 

»ُسیِّرَِت الجباُل« است.
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و  بــر  محــل  در  دوســتها  می بیننــد، 
ولــی  دارنــد.  قــرار  همدیگــر  روئیــت 
ــردی بخاطــر  ــه هــر ف هــول و هراســی ک
ــدر  ــه دارد آنق ــی ک ــه حالت ــغولیت ب مش
ــه  ــت از اینک ــع اس ــه مان ــت ک ــدید اس ش
از یکدیگــر ســؤال کننــد و از همدیگــر 

کننــد. پرس وجــو  و  بگیرنــد  احــوال 
یــَودُّ الُْمْجــرُِم لَــْو یْفَتــِدی ِمــْن َعــَذاِب 
یْوِمِئــٍذ ِبَبِنیــِه: مجــرم صفــت شــده اســت 
یعنــی معنــی صفــت مشــبه را دارد. نــه به 
ــی کســی کــه فقــط جرمــی مرتکــب  معن
شــده اســت. یعنــی کســی کــه اجــرام 
ــخ و  ــف راس ــدن وص ــب ش ــرم مرتک و ج
ثابــت او شــده کــه تعبیــر از فاجــر و کافــر 
و... اســت. در آن روز کافــر دوســت دارد، 
ــا  ــاد تــوأم ب  ود: یعنــی دوســت داشــن زی
آرزو داشــن )خوزگــه(1   و بــا متــام وجــود 
ــن روز  آرزو دارد کــه بجــای عــذاب در ای
پــرش را فدیــه و بــدل بدهــد. کســی 
را فدیــه بدهــد کــه شــاید بســیاری از 
گناهــان و خطاهایــش را بــه خاطــر او 
مرتکــب شــده اســت، کســی کــه در دنیــا 
مظهــر محبــت و دلخوشــی او بوده اســت، 
ــت دارد  ــه او دوس ــت ک ــی اس ــن کس اولی
ــا از  بــه عنــوان فدیــه از او قبــول کننــد ت

ــد. مجــازات نجــات یاب
إِذ: یــوم بــه إذ اضافــه می شــود.  یومـــ 
ــه  ــه دارد ک ــاف الی ــه مض ــم همیش إذ ه
محــذوف اســت مثــالً می گوییــم: »جئــت 
یــوم اذ جــاء علــی«: آمــدم روزی کــه علــی 
ــه  آمــد. حــال »جــاء علــی« کــه مضاف الی
إذ اســت معمــوالً حــذف می شــود تنوینــی 
ــوض  ــن ِع ــه تنوی ــود ک ــه اذ داده می ش ب
ــای  ــه ج ــن ب ــی تنوی ــود یعن ــه می ش گفت
آن مضاف الیــه می آیــد، کــه آن جملــه 
بعــدش معمــوالً کان کــذا را برایــش تقدیــر 
ــه در  ــه ک می کننــد کان کــذا یعنــی آنچ

ــود. ــم می ش ــیاق فه ــوش س ــول و ح ح
اینجــا بحــث از ایــن بــود کــه آســان 
ــن  ــل عه ــل می شــود، کوه هــا مث ــل مه مث
ــؤال  ــس س ــس از هیچک ــود، هیچک می ش
ــَودُّ  ــن می شــود. یَ ــرش چنی ــد، تقدی منی کن
املجــرم لویفتــدی مــن عــذاب یــوم اذ کان 

1. »خوزگه« لفظ کردی به معنی آرزو می باشد.

کــذا: آنــروزی کــه چنیــن می شــود، ببنیــه. 
می باشــد.  یــوَم  کــه  جاهایــی  در  امــا 
ــی  ــوم خــودش ظــرف اســت ول ــٍذ، ی یومئ
اضافــه  یــوم  بــه  اینجــا چــون عــذاب 
شــده  مضاف الیــه  یــوم  و  می شــود 
مجــرور شــده اســت. در قــرآن دو جــا 
یومئــٍذ اســت. یکــی در ماجــرای قــوم 
صالــح می فرمایــد: مــن خــزی یومئــٍذ.

صحبتــش،  هــم  َوأَِخیــِه«:  »َوَصاِحَبِتــِه 
ــی  ــِه الَِّت ــرادرش »َوَفِصیلَِت ــه: ب زنــش و اخی
کــه  فامیلــی  و  آن عشــیره  و  تُْؤِویــِه«: 
پنــاه او بوده انــد و او را پنــاه داده انــد. 
ــه:  ــة: از قبیلــه کوچکــر اســت. قبیل فصیل
ــال در  ــد، ح ــه بزرگن ــتند ک ــی هس جاعت
ــود،  ــدا می ش ــواده ج ــه ای خان ــان قبیل می
چندیــن  از  قبیلــه ای  کــن  فــرض  مثــالً 
خانــواده تشــکیل شــده اســت بــه اعتبــار 
خانــواده خانــواده و خانــدان خانــدان بــه 
آنهــا فصیلــة گفتــه می شــود. یعنــی فصــل 
پیــدا کــرده، جــدا شــده از خاندانــی دیگر، 
ــه ای آن  ــان قبیل ــه ای دیگــر در می از طایف
کل  خانــواده اش،  و  خانــدان  و  عشــیره 
فامیــل و اعضــاء کــه در دنیــا پنــاه او 
دارد  دوســت  و  می خواهــد  بوده انــد... 

ــه بدهــد. ــه فدی ب
مــادرش  از  کــه  شــری  بچــه  فصیــل: 
بچــرد  بــرود  مــادرش  تــا  جدامی کننــد 

می گــردد... بــاز  روز  آخــر  منتهــا 
»َوَمــن ِفــی اْلَْرِض َجِمیًعــا«: نــه تنهــا ایــن 
ــه خاطــر ســختی عــذاب  ــزان بلکــه ب عزی
دوســت دارد و آرزو می کنــد آنچــه کــه 
ــه  ــه فدی ــن اســت همــه را ب ــر روی زمی ب
بدهــد و از دســت عــذاب خالصــی یابــد. 
»ثُــمَّ ینِجیــِه«: ســپس او را نجــات دهنــد. 
ــات در هــول و  ــه آی ــن جــوی اســت ک ای
هــراس و وحشــت، بخاطــر تحقــق قیامــت 

ــد. ــر می کن ــیم و تصوی ترس
اســت.  کاش  ای  و  آرزو  آن  ردع   :» »كَالَّ
یعنــی از ایــن قیــل و قــال دســت بــردارد. 
ــالً  ــدارد و اص ــکان ن ــی ام ــن چیزهای چنی

ــود.  ــاری منی ش ــی ج ــنن اله ــق س طب
»إِنََّهــا لَظَــٰى«: آن آتــش شــعله اســت. 
ــعله  ــره ش ــه یک ــزی ک ــی چی ــی: یعن لظ
ــش  ــت. آن آت ــده اس ــش ش ــه ی آت و زبان

ــَوٰى«:  ــًة لِّلشَّ یکــره شــعله اســت. » نَزَّاَع
جداکــردن،  »داَرنیــن«2   یعنــی  نــزع: 
کنــدن. شــوی: اطــراف اعضــای انســان 
دســتش، پایــش، دماغــش و چیزهایــی کــه 
در اطرافــش قــرار دارد، اینهــا هــم را جــدا 

می ســوزاند. و  می کنــد 
ــد  ٰ«: صدامی زن ــَولَّ ــَر َوتَ ــْن أَْدبَ ــو َم »تَْدُع
کســی را کــه پشــت کــرده و اعــراض کــرده 
اســت، اینجــا تصویــر بســیار زنــده اســت. 
اصــالً قیامــت بــه عنــوان نَفســی زنــده و 
در قیامــت جهنــم بــه عنــوان نفســی زنده 
انتخــاب می کنــد  و  دارد  احســاس  کــه 
صــدا می زنــد، خشــمگین می شــود و... 
ــد. ــر می کن ــا او را تصوی ــن حالت ه در ای

آن آتشــی کــه اعضــا و جــوارح یــک مجــرم 
را جــدا می ســازد و کســی را صــدا می زنــد 
ــه در  ــی کســی ک ــی: یعن ــر و تول ــه: ادب ک
ــه او  ــق ب ــوت ح ــه دع ــود از اینک ــا ب دنی
رســیده اســت. ادبــر: پشــت کــرده اســت 
کامــالً  اســت  کــرده  اعــراض  تولــی:  و 
خــود را از راه حــق جــدا ســاخته اســت. 
ــور  ــع آوری ام ــغول جم ــَع«: و مش »َوَجَم
دنیــوی شــده »َفأَْوَعــٰى«: وعــی: جعــل 
فــی وعــاء، وعــا: ظــرف همــه را انبــار 
کــرده، بــه دنبــال چنیــن فــردی اســت. در 
واقــع تصویــری اســت از مجــرم و کافــری 
کــه بعــد از شــناخن حــق بــه جــای اینکــه 
ــه  ــد و ب ــار می کن ــاورد، ادب ــدان روی بی ب
جــای اینکــه تبعیــت کنــد و بپذیــرد، تولــی 
می کنــد و بــدان پشــت می کنــد و بجــای 
او  از آنچــه کــه خداونــد روزی  اینکــه 
ــری  ــی تصوی ــد. یعن ــع می کن ــاخته جم س
ــر،  ــتکر کاف ــرف مس ــان م ــت از انس اس
ــی  ــد. وقت ــدا می زن ــم او را ص ــالً جهن اص
ــده او را  ــودی زن ــوان موج ــه عن ــم ب جهن
ــد خــود را  ــه می توان ــد، چگون صــدا می زن

نجــات دهــد.
بــه اینجــا کــه می رســد کأنّــه ســوالی 
ــس و  ــن ح ــه ای ــود ک ــاد ش ــن ایج در ذه
حالــت کــه انســان برایــش پیــش آمــده و 
موجــب آن شــده کــه رس از جهنــم و آتــش 
دربیــاورد از چــه خصلت هایــی نشــأت 

2. دارَنین: این لفظ کردی است به معنی کندن و 

جدا کردن.
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تفسیر سوره معارج

»إِنَّ  چــون:  می فرمایــد:  اســت،  گرفتــه 
ــاً  ــان اساس ــا«، انس ــَق َهلُوًع ــاَن ُخلِ اْلِنَس
ــده،  ــق ش ــع خل ــم َهلَ ــه اس ــی ب ــا صفت ب
ــر  ــرای خی ــدید ب ــرص ش ــی ح ــع: یعن هل
و منافــع خــود. ایــن صفــت در اصــل 
از  بســیاری  و  نیســت  مذمــوم  صفتــی 
ــان  ــه انس ــد ب ــه خداون ــر ک ــات دیگ صف
داده اســت بلکــه صفتــی اســت کــه بــرای 
ــات  ــزو رضوری ــان ج ــات انس ــه ی حی ادام
زندگــی انســان اســت. مثــالً انســان حــب 
نفــس دارد، خــودش را دوســت دارد و اگــر 
ــا را  ــیاری از مدافعه ه ــد بس ــته باش نداش
ــد  ــرای حفــظ جــان خــود بکن ــد ب کــه بای
مــی رود.  بیــن  از  زود  نتیجتــاً  منی کنــد 
انســان غضــب دارد، خشــم دارد، اگــر ایــن 
خصوصیــات را نداشــته باشــد بــدون شــک 
ــود و  ــوق خ ــداری از حق ــیاری از پاس بس
در جاهــای دیگــر حقــوق دیگــران را نیــز 
بــا خــود مرتبــط می بینــد، بایــد از آن 
ــد.  ــد، منی کن ــت کن ــد و محافظ ــاع کن دف
ــد  ــد، می گوین ــود باش ــد موج ــب بای غض
ــوع  ــچ ن ــی هی ــت یعن ــی رگ اس ــی ب فالن
ــرای خــود در وجــودش مطــرح  ــی ب دفاع
نیســت. یــا شــهوت، در اصــل صفتــی 
ــظ  ــرای حف ــوم باشــد، ب ــه مذم نیســت ک
ــی  ــا و رنج های ــر زحمت ه ــل، و بخاط نس
کــه حفــظ نســل دارد بــا لــذت و خوشــی 
حرکــت کنــد کــه آن مشــقت ها را برایــش 
ــان  ــهوت در انس ــد، ش ــاده کن ــهل و س س
بــه ودیعــه نهــاده شــده اســت. اگــر قــرار 
کــه  رنج هایــی  و  مشــقت ها  می شــد 
بــزرگ کــردن و پــرورش نســل دادن از 
ــد را  ــود، فرزن ــهوت منی ب ــذت ش ــال ل کان
ــه  ــن هم ــت، بنابرای ــه می خواس ــرای چ ب
اینهــا، بخاطــر مصالحــی اســت کــه در 
داده  قــرار  ودیعــه  بــه  انســان  وجــود 
شــده، اگــر در جهــت درســت خــود از آن 

ــود.  ــتفاده ش اس
ــدید،  ــرص ش ــت، ح ــن اس ــز چنی ــع نی هل
اگــر درســت در مســیر خــود حرکــت کنــد 
بــرای حفــظ حیــات انســان و امکاناتــی که 
انســان دارد و باید بدســت بیــاورد رضوری 
ــی گاهــی همچــون بســیاری از  اســت. ول
صفــات دیگــر مرت آفریــن اســت. مثــالً 

شــهوت اگــر در محــدود خــود حرکــت 
کنــد خیــر و برکــت اســت از محــدوده 
کــه خــارج می شــود آن نومیــدی را بــه 
بــار مــی آورد کــه... غضــب در محــدوده ی 
خــود حافــظ و مدافــع وجــود ماســت 
ــش  ــی و رسک ــت، طاغ ــه در رف ــد ک از ح
جهــت  در  اگــر  نیــز  هلــع:  می شــود. 
ــح باشــد،  ــی صال ــری درســت و منفعت خی
مفیــد  می توانــد  بســیار  انســان  بــرای 
واقــع شــود امــا اگــر از حــد تجــاوز کــرد 
ــوع  ــر هل ــت. اگ ــن اس ــر مرت آفری دیگ
شــد: یعنــی بســیار هلــع دارد مثــالً انســان 
اینکــه  بــا  دارد  فــرق  دیگــر  شــهوتی، 
هــم  انســان ها  دارد.  شــهوت  بگوییــد 
ــهوت  ــم ش ــانند ه ــه انس ــت ک از آن جه
دارنــد ولــی شــهوی غیــر از شــهوت دار 
اســت. شــهوی: یعنــی کســی کــه یکــره 
در شــهوت غــرق اســت. هــم غضــب دارد 
ولــی غضبــان کســی کــه یکــره غضــب و 

ــد. ــرق می کن ــر ف ــت دیگ ــم اس خش
ایــن جــا هــم هلــوع اســت یعنــی آن 
صفتــی کــه قــرار اســت فایــده ای داشــته 
باشــد آنقــدر در آن مبالغــه کــرده اســت 
ــه کار  و آنقــدر بــه خاطــر منافــع خــود ب
ــخی  ــف راس ــالً وص ــه اص ــت ک ــرده اس ب

ــت. ــده اس ــرای او ش ب
ــد  ــوع را مقــداری تفســیر می کن حــال هل
کــه در واقــع اثــر خارجــی آن هلــع اســت، 
می فرمایــد آنچنــان شــده از جهــت حــرص 
شــدید بــه خاطــر حفــظ منافــع خــود 
ــُه  ــا؛ َوإَِذا َمسَّ ُّ َجُزوًع ــرشَّ ــُه ال کــه »إَِذا َمسَّ
الَْخیــُر َمُنوًعــا«: اگــر منافــع او را بــه خطــر 
ــرای او  ــری ب ــد، خی ــدازد جــزع می کن بیان
نداشــته باشــد جــزع می کنــد بی تابــی 
نابــه و زاری می کنــد. جــزع:  می کنــد، 

بی تابــی. 
ــری دســت یافــت دیگــر  ــه خی ــی ب و وقت
بشــدت منــع کننده اســت، حارض نیســت، 
نــم پــس منی دهــد، کــه ایــن خیــر دســت 
هیچکــس را نگیــرد. بنابرایــن می بینیــم 
کــه طــرف، خــود و منافــع خــود یکــره 

برایــش اصــل اســت.
ماننــد مطففیــن کــه در ســوره ی مطففیــن 
حســاب  وقتــی  می کنــد.  بحــث  آن  از 

ــوان از  ــچ عن ــه هی ــت ب ــود اس ــع خ مناف
ــی  ــا وقت ــذرد. ام ــدارش منی گ ــن مق کمری
ــع دیگــران اســت  حســاب حقــوق و مناف
بــا متــام وجــود حــارض اســت بــه آن تعدی 
کنــد. حــال وقتــی ایــن صفــات انســان را 
ــه  ــی ک ــار آن صفات ــد، در کن ــر می کن ذک
بــرای جهنمی هــا ذکــر کــرد، در واقــع 
در  می گویــد خــوی هلــع و جزعشــان 
وقــت رش و منــع کــردن خیرشــان بــود 
کــه آنهــا را بســوی ادبــار و تولــی و پشــت 
 کــردن بــه حــق و جمــع کــردن بــرای خــود 

ــد.  ــم درآوردن ــا رس از جهن ت
حــال انســانی کــه صفــات و خصوصیاتــش 
اینســت در مقابلش صفــات و خصوصیات 
ــه  ــه ب ــد ک ــان می ده ــری از او را نش دیگ
ســوی آتــش منی رونــد و چــون صفــات 
مثبتــی کــه اینهــا دارنــد مانــع از ایــن 
ــل رش  ــوع باشــند و درمقاب ــه هل اســت ک
نیــز جــزوع باشــند و مانــع خیــر باشــند از 

ــد.  ــش رس دربیاورن آت
ــر  ــه اگ ــن، ک ــر مصلّی ــَن«: مگ »إِالَّ الُْمَصلِّی
ــی هســتند،  ــن صفات ــز دارای چنی ــا نی آنه
امــا اعتــدال را حفــظ کرده انــد. اینجــا 
بگویــد  کــه  اینســت  ماننــد  واقــع  در 
االاملؤمنیــن. ولــی چــرا بــه جــای مومنیــن 
دهــد  نشــان  تــا  مصلیــن،  می گویــد 
ــه  ــن ک ــان مؤمنی ــف در می ــن وص بارزتری
موجــب ایــن می شــود کــه ایــن صفــات در 
ــظ شــود صــالة اســت.  ــدال حف ــن اعت عی
»الَِّذیــَن ُهــْم َعــَىٰ َصاَلتِِهــْم َداِئُــوَن«: 
انجــام  دوام  بــا  را  صــالة  کــه  آنهایــی 
می دهنــد، یعنــی اینطــور نیســت کــه 
ــد، گاهــی رابطه شــان  ــاز بخوانن گاهــی من
بــا خــدا متصــل باشــد و گاهــی قطــع 

ــد. باش
مصلّینــی اینجــا مطــرح اســت کــه صفــت 
دامئیشــان  صفــت  عنــوان  بــه  صــالة 
ــی ارتباطــی متصــل و  موجــود اســت یعن
ــَن  ــا خــدا. »َوالَِّذی پیوســته و همیشــگی ب
ــائِِل  لِّلسَّ ْعلُــوٌم؛  مَّ َحــقٌّ  أَْمَوالِِهــْم  ِفــی 
ــه در  ــا خــدا ک ــُروِم«: رابطه شــان ب َوالَْمْح
آن حــد منظــم و پیوســته می باشــد در 
رابطــه بــا محرومیــن و نیازمنــدان و در 
رابطــه بــا مــال و دارایــی وظیفه شــان 
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تفسیر سوره معارج

چیســت؟ صفتشــان چیســت؟ 
داراییشــان  و  مــال  در  کــه  کســانی 
حقــی مســلم و تعییــن شــده هســت 
ــد و  ــت می کن ــه درخواس ــی ک ــرای کس ب
ــی از  ــت ول ــروم اس ــه مح ــی ک ــرای کس ب
آن  ایــن وصــف،  دارد.  درخواســت رشم 
ــه مطــرح  زکات فــرض شــده کــه در مدین
ــت،  ــه ای اس ــور برنام ــت، منظ ــت نیس اس
مالــی کــه هــر مومنــی بایــد داشــته باشــد. 
یعنــی یــک مومــن بایــد هــر بُــرج ]و 
ــاه[ توجــه داشــته باشــد کــه چقــدر  هرم
درآمــد دارد حقــی از آن معلــوم کنــد کــه 
ــه  ــت ن ــروم اس ــائل و مح ــه س ــق ب متعل
متعلــق بــه خــودش. یعنــی مثــالً یــک 
ــرج و  ــه خ ــد از اینک ــرج بع ــد رس ب کارمن
بدهــی خــود را پرداخــت کــرد یکــی دیگــر 
ــد حــق  ــن کن ــد تعیی ــی کــه بای از چیزهای
ــد  ــق بای ــن ح ــت ای ــروم اس ــائل و مح س
فــرد  کــه  باشــد  تعیین شــود و معلــوم 
همیشــه بایــد بــه عنــوان وظیفــه ای مالــی 

ــد.  ــن کن ــود تعیی ــرای خ ب
می آیــد  رشمــش  کــه  کســی  محــروم، 
گدایــی  می بایســت  اال  و  کنــد  گدایــی 
کــه  نیازمنــدی  و  فقیــر  می کــرد. 
درخواســت و ســوال منی کنــد. محــروم 
ــْوِم  ــوَن ِبی ُق ــَن یَصدِّ ــات، »َوالَِّذی از رضوری
یــِن« و کســانی کــه آینــده و مقصــدی  الدِّ
ــه و  ــرای ایــن صل ــد ب ــر دارن ــه در نظ ک
مســئولیت  ایــن  ادای  بــرای  و  ارتبــاط 
مالــی ارزش هــای زودگــذر دنیــوی نیســت. 
کســانی هســتند کــه روز قیامــت را حــق 
پــاداش  و  می داننــد و چــون روز جــزا 
را حــق می داننــد و در عمــل تصدیــق 
می کننــد ایــن چنیــن اهــل صلــه و ارتبــاط 
بــا خداینــد و اهــل ادای مســئولیتی مالــی 
در قبــال مجتمــع می باشــند. ایــن آیــه 
ایــن  اجــرای  در  فــرد  کــه  می منایانــد 
وظایــف مقاصــدی واال و دورنگرانــه دارد، 
می خواهــد بگویــد کــه ایــن افعــال نشــأت 
چــون  می گیــرد.  تصدیقــی  چنیــن  از 
اینهــا در عمــل مشــغولند، درعمــل نشــان 
می دهــد کــه مصــدق بیــوم الدیــن اســت. 
ــب را  ــن مطل اصــال فعــل مضــارع هــم ای
حــال  در  همیشــه  یعنــی  می رســاند. 

تصدیــق قیامــت هســتند. همیشــه در 
ــد کــه  اعــال و رفتارشــان نشــان می دهن

ــد. ــاور دارن ــاد و ب ــت اعتق ــه قیام ب
َربِِّهــم  َعــَذاِب  ــْن  مِّ ُهــم  »َوالَِّذیــَن 
ْشــِفُقوَن«: و کســانی کــه از مجــازات  مُّ
ــفاق  ــود اش ــب و رّب خ ــکنجه صاح و ش

دارنــد.
مشــفق: صفــت مشــبه یعنــی وصــف 
ــی  ــفاق: یعن ــت. اش ــده اس ــان ش راسخش
کــه  عنایــت  و  توجــه  همــراه  خــوف 
مجازاتــی کــه در مســیر اســت متوجــه ات 
نشــود و گرفتــار مجــازات نشــوی، خــوف 
تنهــا نیســت، خــوف اســت بعــالوه دو 
چیــز: گاهــی فــرد می ترســد ولــی عنایــت 
ــا از مصیبتــی کــه  و توجــه الزم می کنــد ت
در راه اســت محفــوظ و ایمــن شــود و 
بســیاری اوقــات مــا در عیــن اینکــه از خدا 
ــن  ــم، کــه ای ــاه هــم می کنی می ترســیم گن
خــوف اســت امــا اشــفاق باالتــر از خــوف 
ــه عــالوه  اســت. اشــفاق: خــوف اســت ب
عنایــت و توجهــی کــه مرتکــب گنــاه 
نشــوی. اینهــا از عــذاب رب مشــفقند، 
یعنــی در عیــن اینکــه از او می ترســند، 
بــا متــام وجــود ســعی می کننــد و عنایــت 
می کننــد کــه مرتکــب چیــزی نشــوند کــه 

ــود.  ــان ش ــذاب دامنگیرش ع
ــوٍن«:  ــُر َمأُْم ــْم َغی ــَذاَب َربِِّه ــون »إِنَّ َع چ
شــکنجه و عــذاب ایشــان هیــچ امانــی 
نــدارد یعنــی کســی نبایــد از آن احســاس 
درباالتریــن  چنانچــه  و  کنــد  امنیــت 
ــد، از  ــر باش ــل خی ــوی و عم ــات تق مقام
خداونــد احســاس امنیــت نکنــد، چــه 
ــه  ــش گرفت ــه او در پی ــیری ک ــوم مس معل
ــی باشــد و  ــت خدای ــا نی مســیر حــق و ب

ــد؟ ــه بده ــز ادام ــر نی ــا آخ ت
َحاِفظُــوَن«:  لُِفُروِجِهــْم  ُهــْم  »َوالَِّذیــَن 
کســانی کــه بــه نســبت فرجشــان: روابــط 
جنســی، حافــظ و نگهدارنــده هســتند. 
بی بنــد و بــار نیســتند مگــر: »إِالَّ َعــَىٰ 
ــْم  ــْم َفإِنَُّه ــْت أَیاَمنُُه ــا َملَكَ ــْم أَْو َم أَْزَواِجِه
ــا  ــه نســبت زوج ی ــَن«، جــز ب ــُر َملُوِمی َغی
ــت  ــه االن مطرحی ــد ک ــن نباش ــک یمی مل
ــل  ــه ای از مراح ــز مرحل ــن نی ــدارد و ای ن
ــا ارزش  ــه آنه ــه ب ــت ک ــن اس ــک یمی مل

ــرار  ــا را ق ــا در حــد ازدواج آنه می دهــد ت
زندگــی  در  دقیــق  ایــن  کــه  می دهــد 
ــای  ــی آق ــد اینســت کــه بگوی امــروز مانن
کلفتشــان  و  بــرای خانــم خــود  خانــه 
ــه  ــم از اینک ــت و خان ــده اس ــاس خری لب
اســم کلفــت و لبــاس را بــا او می برنــد 
ــان از  ــر در آن زم ــن ام ناراحــت شــود، ای
باالســت  فوق العــاده  فرهنگــی  لحــاظ 
چــون ملــک یمیــن در کنــار زوج از آن 
ــی  ــن خــود انقالب ــرده منی شــده ای اســم ب
اســت تــا مرحلــه بــه مرحلــه بتدریــج 
ــد.  ــی منی مان ــن در جامعــه باق ــک یمی مل
ــن  ــه چنی ــا ک ــن: اینه ــر ملومی ــم غی فانه
کردنــد مــورد مالمــت و رسزنــش و لومــه 
ــٰى َوَراَء  ــِن ابَْتَغ ــا: »َفَم ــد ام ــرار منی گیرن ق
لِــَك َفأُولَـٰــِئَك ُهــُم الَْعــاُدوَن«: هــر کســی  َذٰ
دنبــال غیــر اینهــا باشــد دیگــر از حــد 

ــت. ــرده اس ــاوز ک تج
و ایــن آیــات مکــی در اینجــا و در ســوره ی 
مؤمنــون هــم تحلیــالت مربــوط بــه صیغه 
را کــه می گوینــد صیغــه در زمانــی مطــرح 
بــوده و بعــداً حــرام شــده اســت را باطــل 
ــوان گفــت صیغــه درســت  ــد. منی ت می کن
ــی  ــع مک ــوص قاط ــه نص ــوده در حالیک ب
ــرد  ــت ک ــد محافظ ــرج بای ــد از ف می گوی
ــد.  ــن نباش ــک یمی ــا مل ــرای زوج ی ــز ب ج
ملــک یمیــن نیســت چــون همــه بــر ایــن 
امــر متفقنــد. زوج هــم نیســت چــون 
ــط را زوج دارد  بســیاری از حقــوق و رواب
و صیغــه نــدارد. مثــالً ارث منیــرد و... کــه 
ــازد.  ــدا می س ــا او را از زوج ج ــه اینه هم
َوَعْهِدِهــْم  ِلََمانَاتِِهــْم  ُهــْم  »َوالَِّذیــَن 
بــه  نســبت  کــه  کســانی  و  َراُعــوَن«: 
امانت هــا و عهدهایــی کــه دارنــد رعایــت 
جمــع  امانــات  کــه  اینجــا  کننده انــد، 
ــه آن  ــه بشــود ب ــی ک ــام چیزهای اســت مت
امانــت گفــت را در برمی گیــرد چــه در 
ــه  ــان انسان هاســت و چ ــه می روابطــی ک
امانت هایــی کــه بــه معنــای عــام مطــرح 
اســت و خداونــد دســتور داده کــه در آن 
خیانــت نکننــد کــه دیــن باشــد و عقیــده 
و روح و نعمت هایــی کــه خداونــد بــه 
ــاف  ــن از اوص ــی مؤمنی ــان داده، یعن انس
بــه نســبت  ایــن اســت کــه  ثابتشــان 
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چیزهایــی کــه بــه صــورت امانت پیششــان 
ــا  ــق اینه ــد. ح ــت کننده ان ــد رعای می باش
ــال و  ــادر، م ــدر، م ــد، پ ــت می کنن را رعای
ــه  ــزی ک ــر چی ــد، زن و... ه ــی، فرزن دارائ
بنابرایــن  شــده،  ســپرده  او  بــه  امانتــاً 
و  اســت  بســیار وســیع  امانــت  دایــره 
ــرآن انجــام  ــی از ق ــد در جای ــی خداون حت
دادن اعالــی کــه موجــب ایــن شــود کــه 
کســانی – البتــه ایــن بــرای کســانی اســت 
کــه داعــی و مســئولیت رهــری را بــر 
ــه  ــتند ک ــطحی هس ــد، در س ــده دارن عه
بــرای مــردم شــهیدند– و افــرادی از دیــن 
ــت در  ــوان خیان ــه عن ــد، ب ــه بگیرن فاصل
ــد:  ــالً می فرمای ــد. مث ــر می کن ــت ذک امان
»یٰٓأَیَهــا ٱلَِّذیــَن َءاَمُنــواْ اَل تَُخونُــواْ ٱللَّــَه 
ــن  ــْم...« در ای َنِٰتكُ ــٓواْ أََمٰ ــوَل َوتَُخونُ ُس َوٱلرَّ
ــه خــدا و رســول  ــد ب ســیاق کــه می فرمای
خیانــت نکنیــد یعنــی کاری از شــا صــادر 
ــالق و  ــر اخ ــه خاط ــرادی ب ــه اف ــود ک ش
رفتــار شــا از ایــن دیــن فاصلــه بگیرنــد.

ــت  ــی اس ــوع پیان ــر ن ــور ه ــد: منظ عه
کــه انســان بــا هرکســی می بنــدد، بــا 
ــا خــدا و باهــر کــس دیگــری،  خــودش، ب
ــم  ــد آنقــدر مه ــت عه ــه ی رعای ــن قضی ای
اســت کــه در اســالم اگــر بــا قومــی عهــد 
و پیانــی داشــتی و خــوف اینکــه پیــان 
داشــتی،  کننــد،  عهدشــکنی  و  شــکنی 
ــی  ــالم کن ــه اع ــدون اینک ــداری ب ــازه ن اج
ــت  ــا نیس ــان م ــدی می ــان و عه ــه پی ک
ــی. در ســوره ی انفــال  ــه کن ــه آنهــا حمل ب
می فرمایــد. »اقوامــی هســتند کــه تــو 
ــت  ــد و پیانشــان خیان ــه عه می ترســی ب
کننــد اینطــور نیســت کــه تــو بخاطــر 
آن ترســی کــه داری رأســاً اقــدام کنــی 
ــی  ــداً بگوی ــی و بع ــه کن ــا حمل ــه آنه و ب
کــه مــن می دانســتم شــا پیان شــکن 
هســتید. اول بایــد اعــالم کنــی کــه تــا 
امــروز ایــن عهــد میــان مــا بــوده و چــون 
شــا ممکــن اســت آنــرا بشــکنید از ایــن 
ــت.  ــل اس ــا باط ــان م ــد می ــد عه ــه بع ب
ابطــال عهــد را بــه آنهــا اعــالم کــن و بعــداً 
ــرد  ــی منی پذی ــن«، یعن ــه ک ــا حمل ــه آنه ب
ــته اند  ــت داش ــاس امنی ــی از او احس قوم
از  را  امنیــت  احســاس  ایــن  او  بعــداً 

ــه  ــک منون ــر ی ــد چــون اگ ــا ســلب کن آنه
ــود  ــلمین موج ــب مس ــکنی از جان عهدش
باشــد می دانــی کــه احتــال دشــمنی 
ــه  ــردی ب ــال اینکــه ف ــز هســت و احت نی
ــف  ــد تضعی ــاور کن ــان ب ــد و پیان ش عه
می شــود. در حالیکــه عهــد و پیــان یــک 
ــف  ــر مکل ــن، امی ــاده از مومنی ــاز س رسب
ــر  ــت. یکنف ــوده اس ــدان ب ــدی ب ــه پایبن ب
رسبــاز عــادی گاهــی یکنفــر از رسان رشک 
را امــان داده اســت بعــداً امیــر گفتــه 

ــت.  ــان ماس ــد ام ــان او مانن ام
َقاِئُــوَن«:  ِبَشــَهاَداتِِهْم  ُهــم  »َوالَِّذیــَن 
ــهادت  ــه ش ــام ب ــان قی ــر اوصافش از دیگ
اســت. یعنــی هــر چیــزی را کــه مشــاهده 
بالحــق کرده انــد و قــرار اســت گــزارش 
ــه  ــد و ب ــام می کنن ــا قی ــد آنه ــق کنن بالح
آنهــا شــهادت می دهنــد. شــهادت بــه 
معنــی عــام مطــرح اســت، از شــهادت 
بــه توحیــد الوهیــت و رســالت گرفتــه 
ــه ی روابــط  ــا شــهادتهایی بحــق در زمین ت
اجتاعــی میــان افــراد هــم مطــرح اســت 
»َوالَِّذیــَن ُهــْم َعــَىٰ َصاَلتِِهــْم یَحاِفظُــوَن«: 
ــت  ــان محافظ ــه از منازهایش ــی ک و آنهای
می کننــد. محافظــت از منــاز در دو زمینــه 
ــا  ــدا ت ــه اش از ابت ــت: 1 - زمین ــرح اس مط
انتهــای خــود منــاز اســت. 2 - زمینــه ی 

ــت. ــاز اس ــد از من ــرش بع دیگ
محافظــه ابتــدا تــا انتهــای منــاز عبارتســت 
کردنــش،  اقامــه  منــاز،  دادن  انجــام  از 
ــرار  ــه ق ــی ک ــا روح و حس ــش ب بلندکردن
اســت باشــد، جنبــه ی جســمی اش عبــارت 
اســت از آمــوزش نبــوی یعنــی آن ارکان و 
ــه  ــی ک ــت و ویژگی های ــا کیفی ــآت ب هیئ
ــز  ــرده اســت. روحــش نی ــن ک ســنت تبیی
عبــارت اســت از خشــوع و خضــوع در 
مقابــل خداونــد، امــا بعــد از ایــن اعــال 
و رفتــاری هســتند کــه منــاز را باطــل 
می کننــد،  باطــل  را  اعــال  می کننــد، 
قــرآن می فرمایــد: »َوال تُْبِطلُــوا أَْعاَملَكُــْم«. 
منازهایشــان را از اعالــی کــه موجــب 
ــت  ــت، محافظ ــان اس ــدن منازش ــل ش باط
ســوره ی  در  قــرآن  مثــالً  می کننــد.  
حجــرات می فرمایــد: در حضــور پیامــر 
ــد  ــدا را بلن ــر ص ــد اگ ــد نکنی ــدا را بلن ص

کردیــد و بی ادبــی کردیــد شــاید اعالتــان 
ــْم  ــْم َوأَنُْت حبــط شــود. »أَْن تَْحَبــَط أَْعاَملُكُ
ــُعُروَن«: یعنــی احتــال دارد فــردی  اَل تَْش
از صبــح تــا شــب اعــال نیــک انجــام 
تــا صبــح منــاز  داده باشــد و از شــب 
حضــور  در  روز  باشــد،  خوانــده  شــب 
پیامــر یــک بی ادبــی کنــد و خداونــد 
منازهایشــان را محــو کنــد محافظــه علــی 
الصــالة یعنــی ایــن. یعنــی منازهایشــان را 
حفــظ می کننــد اعــال برایشــان پیــش 

منی آیــد کــه منازشــان را ابطــال کنــد.
بــا دوام صــالة،  ابتــدای وصفهــا  حــال 
انتهــای منازهــا بــا محافظــت بــر صــالة، که 
ــاد  ــالة در ایج ــش ص ــد نق ــان می ده نش
ایــن صفــات چقــدر مهــم اســت و صــالة 
ــی  ــن اوصــاف عال ــد ای ــه می توان اســت ک

ــاورد. ــودش بی ــال خ را بدنب
داشــتند  اوصافــی  چنیــن  اگــر  حــال 
كْرَُمــوَن«: اینهــا در  »أُولَـٰــِئَك ِفــی َجنَّــاٍت مُّ
بهشــتها و در باغهایــی پــر نعمــت و مــورد 
مقابلــه ی  از صحنــه ی  بعــد  تکریم انــد 
ــن اوصــاف  ــا همی ــن، ب ــا کافری ــن ب مومنی

می آیــد. 
صحنــه ای دیگــر و جدایــی بــا کافریــن: » 
ــَن«:  ــَك ُمْهِطِعی ــُروا ِقَبلَ ــَن كََف ــاَمِل الَِّذی َف
چــرا کافریــن در دور و بــر تــو آمــد و رفت 
دارنــد و بــه ســوی تــو برعــت می آینــد. 
قبلــک مهطــع: یعنــی بــه جانــب تــو، 
اهطــاع:  می کننــد.  حرکــت  برعــت 

کــردن. حرکــت  برعــت  إرساع: 
کافریــن چــه شــونه بــه ســوی تــو برعــت 
حرکــت می کننــد. »َعــِن الْیِمیــِن َوَعــِن 
چــپ  و  راســت  از  ِعِزیــَن«:  ــاَمِل  الشِّ
ــن، جمــع عــزه: گــروه  دســته، دســته عزی

ــته. ــته دس ــروه و دس گ
فضــای  و  جــو  وقتــی  حالــت  ایــن  در 
ــد  ــان می ده ــم نش ــگاه می کنی ــی را ن مک
دعوتــی  جایــی  در  داعــی  مثــالً  کــه 
ــام داده،  ــی انج ــی دین ــا عبادت ــرده و ی ک
ــد  ــویش آمد ه ان ــت بس ــا رسع ــن ب کافری
از راســت و چــپ، بــه او نگریســته اند. 
ــوش  ــد و گ ــر کرده ان ــد، نظ ــت کرده ان دق
داده انــد. یعنــی نوعــی بلبشــو و جنجــال 
و شــلوغی جــو دعــوت را نشــان می دهــد 
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ــد،  ــراری ندارن ــات و ق ــوع ثب ــچ ن ــه هی ک
شــونه  چــه  می کننــد،  رفــت  و  آمــد 
بــه دوروبــر تــو می آینــد و می رونــد. 
یْدَخــَل  أَن  ْنُهــْم  مِّ اْمــِرٍئ  كُلُّ  »أَیطَْمــُع 
َجنَّــَة نَِعیــٍم«: بــا ایــن کارهایــی کــه انجــام 
می دهنــد حتــاً آنچنــان هــم خــود را 
بــزرگ می داننــد کــه اگــر قــرار باشــد 
قیامتــی هــم باشــد اینهــا هــر کــدام طمــع 

دارندکــه وارد آن شــوند.
ــد  ــاور دارن ــا ب ــی اینکــه اینه ــه یعن ــن ن ای
ــد  ــت برون ــه بهش ــه ب ــد ک ــع دارن و طم
می گویــد اینهــا آنقــدر از خــود راضی انــد 
و آنقــدر خــود را نــزد خــدا محبــوب و 
عزیــز می داننــد کــه بــا ایــن همــه اعــال 
ــا ایــن همــه آمــد  ــد و ب ــح کــه دارن ناصال
و رفــت اگــر قــرار باشــد درونیــات آنهــا را 
بدانــی، بــاور کننــد کــه جنــت و قیامتــی 
هــم مطــرح اســت اینگونــه می منایانــد 
ــا طمــع  ــار اینه ــن اعــال و رفت ــا ای ــه ب ک
ــم،  ــا تهک ــوند اینج ــت ش ــد وارد بهش دارن
ــت  ــه آنهاس ــردن ب ــوخی ک ــتهزاء و ش اس

ــد؟  ــن انتظــاری هــم دارن ــا چنی ــه آی ک
نشــان  را  انســانی  حالــت  حالتشــان، 
می دهــد کــه جــرأت نــدارد در منــزل 
بنشــیند و دعــوت و داعــی را ببینــد و 
فــردی هــم نیســت کــه اگربــه آنجــا رفــت 
ــان  ــرود، ه ــد ب ــالم و توحی ــرای استس ب
ــق در  ــی ح ــدور داع ــه ب ــی ک ــد و رفت آم
هــر زمانــی می شــود. کســی پیــش تــو 
می آیــد کــه بایــد بــه ایــن حقیقــت و 
برنامــه ایــان بیــاورد. اینهــا بــا ایــن حالت 
ــت  ــه آن بهش ــه ب ــد ک ــار دارن ــاً انتظ حت
می فرمایــد:  کــه  برونــد.  هــم  موعــود 
و  می کنــد  گذشــته  نفــی  نــه   :» »كَالَّ
ــامَّ  ـا َخلَْقَناُهــم مِّ بعــداً می فرمایــد: »إِنَـّ
ــمند  ــم ارزش ــدر ه ــی آنق ــوَن«: یعن یْعلَُم
ــت  ــاده ی خلق ــل م ــتند اص ــرم نیس و مح
همــه آنهــا آن چیــز مهیــن و پســت اســت 

ــد. ــز میدانن ــان نی ــه خودش ک
ــارِِب  ــاِرِق َوالَْمَغ ــرَبِّ الَْمَش ــُم ِب ــاَل أُْقِس »َف
آنقــدر روشــن  لََقــاِدُروَن«: قضیــه  ـا  إِنَـّ
اســت کــه احتیاجــی بــه ســوگند یادکــردن 

ــه صاحــب و رب مرق هــا و مغرب هــا  ب
نــدارد – کــره زمیــن اگــر دقــت کنیــم در 
360 روز 360 مــرق و مغــرب دارد یعنــی 
ــدور  ــه ب ــی ک ــه حرکت ــه ب ــا توج ــن ب زمی
امــروز  نبایــد نقطــه رشق  آفتــاب دارد 
دقیقــاً بــا فــردا یکــی باشــد یــا نبایــد 
نقطــه مغــرب امــروز دقیقــاً بــا فــردا 
یکــی باشــد. بلکــه حداقــل 360 نقطــه در 
ــاب  ــه آفت ــن ک ــره زمی مــرق و مغــرب ک
در آن رشق و غــرب دارد مطــرح اســت. 
صاحــب مشــارق و مغــارب یعنــی صاحب 
ایــن هســتی بــا عظمــت اگــر فقــط کــره 
ــم. صاحــب  ــن را هــم در نظــر بگیری زمی
ــه ای  ــه نکت ــن، ک ــو زمی ــو و آن س ــن س ای
کــه اینجــا فهــم می شــود اینســت کــه هــر 
نــوع خلقتــی و اعــاده ای، هــر نوع رشــدی 
ــو  ــره در پرت ــی باالخ ــوع روئیدن ــر ن و ه
ــش  ــرب پی ــن رشق و غ ــه در ای ــی ک زمان
ــرح  ــی مط ــد، تابیدن ــد روی می ده می آی
اســت و رشــدی و غروبــی، بــرای نــوع 
دیگــر از رشــد. صاحــب و ربــی کــه ایــن 
ارشاق و غروبهــا را پیــش مــی آورد ایــن 
رشق و غرب هــا را در هــم می آمیــزد و 
در ایــن تابــش نــور و غــروب نــور انبــات 
ــر آن هــم  ــاده و غی ــق و اع و رشــد و خل
ــر  ــدرت دارد ب ــاً ق ــرد قطع ــورت می گی ص
ــا  ــر از ش ــی به ــه اقوام ــا را ب ــه ش اینک
تبدیــل کنــد. یعنــی خدائــی کــه رشق 
مــی آورد و رشق می بــرد، اینهمــه خلــق 
را بوجــود مــی آورد و ایــن همــه خلــق بــا 
عظمــت دارد هیــچ مانعــی در راه قــدرت 
او نیســت کــه شــار را بــه قومــی بهــر از 

ــد.  ــل کن شــا تبدی
نبــدل: نجعــل لکــم بدیــالً: شــا را هــالک 
ــاورم کــه اهــل ایــان و  کنــم و قومــی بی

تســلیم باشــند.
»َوَمــا نَْحــُن ِبَْســُبوِقیَن«: و کســی نیســت 
ــا  ــد م ــو بزن کــه ســابق باشــد و از مــا جل
مســبوق نیســتیم یعنی کســی از ما جلوتر 
بــوده اســت هــرکاری کــه بخواهیــم و هــر 
تصمیمــی کــه بخواهیــم کســی منی توانــد 
ــم و  ــا می توانی ــد، خــود م ــو بزن ــا جل از م

مانعــی بــرای مــا مطــرح نیســت.
حــال: او بــه داعــی می فرمایــد تــو مســیر 
خــود را ادامــه بــده. »َفَذْرُهــْم«: رهایشــان 
ــوا«: بگــذار داخــل  کــن. »یُخوُضــوا َویلَْعُب
ایــن قیــل و قــال و جنجال هــا شــوند. 
بــازی  و  یلعبــوا:  و  فرورفــن.  خــوض: 
می کننــد بــا بــازی کــردن مشــغول باشــند. 
ــُدوَن«:  ــِذی یوَع ــُم الَّ ــوا یْوَمُه ــٰى یاَلُق »َحتَّ
ــده ای  ــه آن وع ــد و ب ــات می کنن ــا مالق ت
می رســند کــه بــه آنهــا وعــده داده شــده 

اســت. 
»یــْوَم یْخرُُجــوَن ِمــَن اْلَْجــَداِث ِسَاًعــا 
كَأَنَُّهــْم إَِلٰ نُُصــٍب یوِفُضــوَن«: روزی کــه از 

ــد. ــرون می آین ــت بی ــا برع قره
اجــداث: جمــع جــدث: قــر. رساع: جمــع 
نصــب  کــه  عالمتــی  نصــب:  رسیــع. 
کــرده  حرکــت  آن  بطــرف  و  می شــود 
ــی ارساع، برعــت  ــاض: یعن می شــود. ایف
بســوی  اینکــه  ماننــد  کــردن.  حرکــت 
ــب  ــه نص ــی ک ــی، تیرهای ــی، چیزهای نََصب
شــده باشــند برعــت حرکــت می کننــد و 
ــی  ــگاه کن ــا را ن ــی اگــر آنه ــد. یعن می دون
کأنـّـه فــرار می کننــد تــا برســند بــه چیــزی 
ــان  ــدر رسعتش ــده، آنق ــرار داده ش ــه ق ک
شــدید اســت، کنایــه از رسعــت شــدید 
ــه  ــدون اینک ــرد ب ــی ف ــون گاه ــت. چ اس
ــد  ــرار می کن مقصــدی در نظــرش باشــد ف
و  دارد  مقصــدی  فــردی  گاهــی  ولــی 
می کنــد.  فــرار  آن  بــه  رســیدن  بــرای 
طبیعتــاً رسعــت کســی کــه همینطــور 
بــرای  کــه  کســی  بــا  می کنــد.  فــرار 
ــل  ــد، قاب ــرار می کن ــی ف ــه هدف رســیدن ب
ــت  ــت حرک ــدر برع ــت. آنق ــاس نیس قی
ــزی  ــه چی ــی ک ــد گوی ــد و می دون می کنن
قــرار داده شــده و قــرار اســت بــه آن 
ــه خاطــر  ــْم«: ب ــَعًة أَبَْصاُرُه برســند. »َخاِش
از  اســت.  افتــاده  چشم شــان  خجالــت 
چشــم بلنــد کــردن رشم دارنــد. »تَرَْهُقُهــْم 
ــٌة«: ذلــت و خــواری رسارس وجودشــان  ِذلَّ
ـِذی  لِــَك الْیــْوُم الَـّ را فراگرفتــه حــال: »َذٰ
كَانـُـوا یوَعــُدوَن« ایــن آن روزی اســت کــه 
بــه آنهــا وعــده داده می شــود. افــراط: 

زیــاده روی. تفریــط: تقصیــر.
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الحمد لله رب العاملین
ــا پذیــرش فرمانروائــی اللــه   انســان، تنهــا ب
ــد در مســیر  ــه او می توان ــروی از برنام و پی
هــدف از خلقتــش حرکــت منایــد. اللهــم 
صــل علــی محمــد و علــی آل محمــد و 
بــارک علــی محمــد و علــی آل محمــد. 
ــی را از  ــوع زیان ــر ن ــا، ه ــروای م ای فرمان
ــان را از  ــن و آن ــروان او دور ک ــد و پی محم

پــاداش خیــر بهره منــد ســاز.
امیدواریــم بــا پیــروی از هدایتــی کــه محمد 
رســانده اند،  دســتان  بــه  او  پیــروان  و 
هــم کاروان بــا آنــان در مســیر کــال و 

ــم. ــت منائی ــت حرک ــه بهش ــتیابی  ب دس
را  واقعیــت  ایــن  منی توانــد  کــس  هیــچ 
ــار  ــری دچ ــه ی ب ــه جامع ــد ک ــکار منای ان
ــی  ــت و زندگ ــی اس ــیار بزرگ ــکالت بس مش
بــا درد و رنــج جریــان  انســانها همــراه 
دارد. امــا الزم اســت از خــود بپرســیم علــت 
اساســی ایــن همــه مشــکالت چیســت؟ چــرا 
ــه  ــن هم ــا ای ــانها ب ــا انس ــی م ــد زندگ رون
ــان ها  ــرا انس ــت؟ چ ــراه اس ــج هم درد و رن
ایــن  اینگونــه از هــم بیگانــه شــده اند؟ 
ــمه  ــا رسچش ــتبداد از کج ــم و اس ــه ظل هم
و  فقــر  همــه  ایــن  علــت  می گیــرد؟ 
بــه  خداونــد  آیــا  چیســت؟  تنگ دســتی 
ــرای همــه  ــروت ب ــع و ث ــی مناب ــدازه کاف ان
انســانها در زمیــن قــرار نــداده اســت؟! بــه 
راســتی مشــکل اساســی جامعــه بــری 
چیســت و منشــأ اصلــی آن چــه چیــزی 

اســت و...
پرســش هایی  قبیــل،  ایــن  از  ســواالتی   
آنهــا  موجــود،  وضعیــت  کــه  هســتند 
لــذا  می ســازد؛  مطــرح  انســان  بــرای  را 
ــده  ــع کنن ــخی قان ــه پاس ــتیابی ب ــرای دس ب
و همینطــور بــرای رســیدن بــه راه حلــی 
ــدا  ــردازی، ابت ــال پ ــه دور از خی ــی و ب عمل
ــم را در  ــت بســیار مه الزم اســت دو حقیق

مــورد انســان و جهــان بیــان کنیــم:
 ابتــدا در مــورد انســان: حقیقــت اول ایــن 
اســت کــه انســان ها بــر اســاس هــدف 
ــوده،  ــه در خلقتشــان مطــرح ب مشــرکی ک
از هــان ابتــدای آغــاز زندگــی بــر روی 
ســیاره زمیــن، هــم بــه طــور غریــزی و هــم 
ــی  ــه زندگ ــواره ب ــه هم ــورت آگاهان ــه ص ب
و  گوشــه  در  و  داشــته  گرایــش  جمعــی 
ــار  ــه صــورت گروهــی در کن ــن ب ــار زمی کن
همدیگــر زندگــی کرده انــد و ایــن رونــد 
ــه دارد.  ــان ادام ــروز هــم، همچن ــه ام ــا ب ت
بــه همیــن دلیــل اســت کــه خالــق انســان، 
را  انســان  نــوزاد  زمانبنــدی رونــِد رشــد 
ــوزاد  ــه بیشــر از ن ــرده ک ــم ک طــوری تنظی
ــدر و  ــزد پ ــوران، عمــر خــود را ن ســایر جان
ــا اجتاعــی زندگــی  مــادرش ســپری کنــد، ت
ــن اســاس  ــر ای ــوزد. ب ــا بیام ــردن را از آنه ک
هانطــور کــه هــر کــدام از مــا عضــوی از 
یــک خانــواده ی کوچــک چنــد نفــری بــوده 
و وابســته بــه آن می باشــیم، بــه هــان 
ترتیــب الزم اســت ایــن حقیقــت بســیار 
ــه  ــم ک ــی درک منائی ــه خوب ــم ب ــم را ه مه
همیــن خانــواده ی کوچــک چنــد نفــری مــا، 
عضــوی از جامعــه ی بــزرگ خانــواده بــری 
اســت و وابســته بــه آن می باشــد. زیــرا 
همــه ی مــا آفریــده ی یــک خالــق هســتیم 
و زاده ی یــک پــدر و مــادر می باشــیم و 
در خانــه ی مشــرکی بــه نــام زمیــن زندگــی 
مــا  از  کــدام  هــر  ایــن رو  از  می کنیــم. 
ــه  ــزرگ انســان« ب ــواده ی ب »عضــوی از خان

می آییــم. حســاب 
ــٍر  ــْن َذکَ ــْم ِم ــا َخلَْقَناکُ ــاُس إِنَّ ــا النَّ ــا أَیَه »ی
َقَبائِــَل  َو  ُشــُعوباً  َجَعلَْناکُــْم  َو  أُنَْثــى  َو 
لَِتَعاَرُفــوا...« )حجــرات/13( ایــن ما هســتیم 
و  آفریــده  زنــی  و  مــرد  از  را  شــا  کــه 
ــای  ــا و قبیله ه ــب ملت ه ــاها را در قال ش
گوناگــون قــرار داده ایــم تــا یکدیگــر را 

بشناســید... 
ــچ  ــرای هی ــت، ب ــن حقیق ــس از درک ای  پ
کــدام از مــا شــکی باقــی منی مانــد کــه 
خالــق انســان در جریــان خلقــت جهــان 
ــواده ی انســان  ــرای حضــور خان ــش، ب آفرین
بــر روی ســیاره ی زمیــن، هــدف مشــرکی را 
مدنظــر قــرار داده، لــذا بــرای بــه رسانجــام 
جمیــع  مشــرک،  هــدف  ایــن  رســاندن 
افــراد بــری را بــه یکدیگــر وابســته کــرده 
اســت، بــه تبــعِ آن تعــاون و همیــاری میــان 
ــن  ــوان یکــی از مهم تری ــه عن انســان ها را ب
ــن  ــر روی زمی الزمه هــای زندگــی مشــرک ب

ــت.  ــرار داده اس ق
لــذا بــه منظــور ایجــاد همیــاری میــان 
بــری،  افــراد  مجموعــه  اســتعداد های 
موضــوع تعــاون و همــکاری در بیــن جمیــع 
افــراد خانــواده ی بــزرگ انســانی مطــرح 
اســت. بــه ایــن معنــا کــه اگــر اســتعدادهای 
جمیــع افــراد جامعــه ی بــری بدرســتی 
ــگ  ــورت هاهن ــه ص ــود و ب ــت نش مدیری
ــد،  ــه حرکــت در نیای در مســیری مشــرک ب
نــه تنهــا هــدف مشــرک وجــود انســان بــر 
روی ســیاره ی زمیــن محقــق نخواهــد شــد، 
بلکــه ایــن اســتعدادها بــه صــورت پراکنــده 
و ناکارآمــد در مســیر انحرافــی و احیانــاً بــر 
علیــه یکدیگــر بــه مــرف خواهــد رســید.

بــه همیــن جهــت ایجــاد تعــاون و همکاری 
میــان جمیــع انســان ها در رسارس زمیــن، بــه 
عنــوان یــک اصــل ایجابــی، امــری حیاتــی و 
اجتنــاب ناپذیــر اســت و حرکــت در مســیر 
رســیدن بــه هــدف از خلقــت انســان و 
دســتیابی بــه آن، وابســته بــه همیــن اصــل 
بســیار مهــم می باشــد. بنابرایــن همــه ی 
انســان ها در طــول حیــات زمینــی خــود 
ــورت  ــه ص ــان، ب ــیر حرکتش ــه ی مس و ادام
ــز  ــد همزیســتی مســاملت آمی جــدی نیازمن
ایــن  از  می باشــند،  متقابــل  دلســوزی  و 
ــا و  ــدام از م ــر ک ــه ه ــی ک ــا زمان ــت ت جه
ــد  ــش را نپذیرن ــن بین ــر ای ــراد ب ــی اف متام
کــه »جامعــه ی بــری یــک خانــواده اســت 
آنهــا  خانــه ی مشــرک همــه ی  زمیــن  و 
ــوی  ــان ها عض ــدام از انس ــر ک ــت« و ه اس
از ایــن خانــواده می باشــند کــه در خانــه ی 
زمیــن زندگــی می کنــد، ایــن »تعــاون و 
همــکاری« بطــور عملــی و در ســطحی 
ــت. از  ــق نخواهــد یاف ــز تحق گســرده هرگ
منظــر ســلبی نیــز هــرگاه در رونــد جریــان 
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بازگشت به خویشن

زندگــی بــر در هــر گوشــه از ایــن زمیــن، 
نارســائی و مشــکلی پیــش بیایــد، در واقــع 
جمیــع افــراد ایــن خانــواده ی بزرگ هســتند 
ــر  ــذا اگ ــد، ل ــکل گردیده ان ــار مش ــه دچ ک
ــود  ــود خ ــج را در وج ــن درد و رن ــی ای کس
احســاس نکنــد، آشــکار می شــود ایــن فــرد، 
جــدای از دیگــران و در دایــره ی محــدود 
هنــوز  و  می کنــد  زندگــی  خــود  فــردی 
ــی از  ــه او، یک ــیده ک ــش نرس ــن بین ــه ای ب
اعضــای ایــن خانــواده ی بــزرگ بــه حســاب 
می آیــد. از ایــن رو هــر فــردی از افــراد 
ــود  ــر خ ــی، اگ ــت و زبان ــر ملی ــا ه ــر ب ب
ــه  ــزرگ انســان ب ــواده ی ب را عضــوی از خان
ــی  ــه ی جهان بین ــاورد، در حوض ــاب نی حس
ــت.  ــده اس ــی ش ــای بزرگ ــار خط ــود دچ خ
ــه  ــه ی زمینــی و ن ــه در زندگــی مرحل ــذا ن ل
ــچ توجیهــی  در حسابرســِی روز قیامــت هی
ــد  ــود نخواه ــزرگ خ ــای ب ــن خط ــرای ای ب

ــت.  داش

البتــه در ایــن شــعر جنبــه ی ایجابــی وحدت 
خانــواده انســان مــورد توجــه قــرار نگرفتــه 
بیــان  و تنهــا جنبــه ی ســلبی مســئله را 
می شــود  یــادآور  انســان  بــه  و  می کنــد 
کــه هنــگام پیــش آمــدن درد و رنــج در 
ــر انســان ها الزم اســت  جامعــه ی بــری، ب
ــد.  ــم دردی مناین ــاس ه ــر احس ــا یکدیگ ب

اگــر بــا ایــن وســعت اندیشــه بــه جامعــه ی 
انســانی نــگاه کنیــم، براحتــی می توانیــم 
بــا  بــری  نظام هــای  کــه  مناییــم  درک 
ایجــاد مرزبندی هــای جغرافیایــی، زبانــی و 
قومــی، چگونــه انســانها را از یکدیگــر جــدا 
منــوده و آنــان را ماننــد اشــیائی از هــم 
ــت  ــه ثب ــت خــود ب ــرده و در مالکی جــدا ک
ــت  ــی اس ــن بزرگ ــن توهی ــانده اند، و ای رس
بــه کرامــت و جایــگاه جانشــینی انســان در 

ــن.  زمی
ــر  ــادی پیگی ــالش و جه ــه بات ــد آنک ــه امی ب
در آینــده ای نــه چنــدان دور در ســایه ی 
ــه صــورت  ــم ب ایــن نگــرش ارزشــمند بتوانی

یــک امــت واحــد در کنــار همــه ی انســانها 
زندگــی تــازه ای را آغــاز کنیــم و بــه دور 
و  سیاســی  مرز بندی هــای  نــوع  هــر  از 
ــن رفــت  ــه در رسارس زمی ــی آزادان جغرافیای
و آمــد منائیــم. چــرا کــه »جامعــه ی بــری«، 
یعنــی خانــواده بــزرگ انســان، کــه هــر 
کــدام از مــا عضــوی از آن بــه حســاب 

می آییــم.
انســان  مــورد  در  قبــالً  دوم؛  حقیقــت   
در  مــا  از  کــدام  هــر  کــه  دانســتیم 
بــزرگ  نــام خانــواده ی  بــه  مجموعــه ای 
زمیــن  نــام  بــه  خانــه ای  در  و  بــری 
زندگــی می کنیــم و اکنــون الزم اســت در 
ــم  ــت را درک کنی ــن حقیق ــان، ای ــورد جه م
ــا  ــراه ب ــری، هم ــزرگ ب ــواده ی ب ــه خان ک
زمینــی کــه بــر روی آن زندگــی می کنــد، 
در یــک مجموعــه بســیار بزرگــری بــه نــام 
ــرد،  ــه رس می ب ــش ب ــان آفرین ــواده جه خان
کــه شــامل میلیاردهــا کهکشــان، همــراه بــا 
ــک  ــای کوچ ــاری از آفریده ه ــداد بی ش تع
ــا  ــواده ی انســان، تنه ــزرگ اســت و خان و ب
مجموعــه ی  ایــن  آفریده هــای  از  یکــی 

بــزرگ بــه حســاب می آیــد.
ــا  ــه این ه ــر از هم ــن رابطــه، مهم در همی
اینکــه در جهــان آفرینــش نظــام و حاکمیتی 
جریــان دارد کــه همــراه بــا وحــدت رویــه، 
در  را  هدفمنــدی  و  بی نقــص  حرکــت 
بــه  جهــان  آفریده هــای  حرکــت  میــان 
ایجــاد  را  جهانــی  نظــم  و  آورده  وجــود 
کــرده اســت؛ بــه گونــه ای  کــه بر اســاس 
آن هــر آفریــده ای در جایــگاه ویــژه اش، 
نقشــی متناســب بــا ســاختار خلقــت خــود 
را در مجموعــه ی جهانــی ایفــا می کنــد. 
مشــاهده ایــن حقیقــت، مــا را بــه ایــن درک 
ــوان  ــه عن ــز ب ــان« نی ــه »انس ــاند ک می رس
یکــی از اعضــای مجموعــه ی جهانــی دارای 
جایــگاه و نقشــی بســیار مهــم اســت کــه در 
نظــم جهانــی بــر عهــده دارد. پــس از درک 
ایــن دو حقیقــت بســیار مهــم، اولیــن گامــی 
کــه می توانیــم بــرای اصــالح وضعیــت خــود 
ــه  ــن اســت ک ــم ای ــری برداری ــه ب و جامع
ــی  ــا زمین ــراه ب ــا انســان ها هم ــم، م بپذیری
کــه در آن بــر می بریــم بــه عنــوان یکــی 
از اعضــای مجموعــه ی بــزرگ جهانــی، تنهــا 
در همراهــی و هاهنگــی بــا نظــم جهانــی 
اســت کــه می توانیــم بــدون مشــکل در 
مســیر هــدف از خلقــت، بــه زندگیــان 

ــم. ادامــه دهی
در ایــن رابطــه مشــاهده ی نظــام حاکــم بــر 
جهــان هســتی و مالحظــه ی وجــود وحــدت 
رویــه ای بــدون نقــص در میــان حرکــت 
آفریده هــا، ایــن حقیقــت بســیار بــزرگ 
ــی  ــه فرمانروائ ــا نشــان می دهــد ک ــه م را ب
واحــدی، ایــن وحــدت رویــه ی بــدون نقــص 
ــرده  ــاد ک ــتی ایج ــان هس ــت جه را در حرک
ــیع  ــان وس ــه جری ــی ک ــان کس ــت، ه اس
راه  بــه  را  آفرینــش  جهــان  دامنــه دار  و 
انداختــه اســت. یعنــی هانگونــه کــه »یــک 
ــان  ــن جه ــش ای ــگاه خالقیت ــق« در جای خال
و همــه ی آفریده هــای آن را بــه وجــود 
آورده و جریــان خلقــت را راه انــدازی کــرده، 
هــان خالــق در جایــگاه فرمانروایــی خــود، 
در جریــان خلقــت بــا إِعــال قوانینــش، 
ــان  ــه را می ــا وحــدت روی حرکــت همــراه ب
و  آورده  وجــود  بــه  آفریده هــا  همــه ی 
جهــان هســتی را بــدون هیــچ گونــه نقصــی 
ــان درآورده  ــه جری ــد ب ــیری هدفمن در مس
اســت. بــه بیــان ســاده تر، خالــق جهانیــان، 

ــد.  ــری« می کن ــش را »ره ــان آفرین جه
ــیر  ــز در مس ــان« نی ــاس »انس ــن اس ــر ای ب
ــاد  ــرای ایج ــی ب ــام جهان ــا نظ ــی ب همراه
وحــدت و همســویی در میــان مجموعــه ی 
خانــواده بــری و ســپس بــرای برقــراری 
ــری و  ــواده ی ب ــان خان ــه می ــدت روی وح
ــا یــک  ــی، تنه ــزرگ نظــام جهان مجموعــه ب
اینکــه، هاننــد  آن  و  دارد  پیــش  در  راه 
متامــی آفریده هــای جهــان، »بــا پیــروی 
و  برنامــه  خالقــش«،  جهانــی  رهــرِی  از 
ــر  ــری« را در براب خــط مشــی »تســلیم پذی
ــه و خــط  ــرد، هــان برنام ــش بگی او در پی
مشــیی  کــه خالــق هســتی بــرای ایجــاد ایــن 
ــان  ــرای انس ــی، آن را ب ــدت و هاهنگ وح
بــه زمیــن ارســال کــرده اســت. در غیــر ایــن 
ــی  ــط مش ــروی از خ ــا پی ــان ب ــورت انس ص
متفــاوت، تــالش ناموفقــی را بــرای ادامــه ی 
ــن  ــرد و ای ــد ک ــال خواه ــود دنب ــات خ حی
یعنــی ناهاهنگــی میــان اراده ی انســان بــا 
اراده ی جهانــی خالقــش، ناهاهنگــی میــان 
حرکــت انســان و حرکــت نظــم جهانــی، 
ناســازگاری میــان عملکــرد انســان و ســاختار 
ــی  ــا یعن ــه ی اینه ــودش« و هم ــت »خ خلق
آغــاز  بــر؛  زندگــی  در  بحــران  رسآغــاز 
بحــران فکــری، بحــران سیاســی، بحــران 
ــانی  ــی و.... انس ــران اجتاع ــادی، بح اقتص

یکدیگرنــد اعضــای  آدم  بنــی 

ــد ــک گوهرن ــش ز ی ــه در آفرین ک

ــه درد آورد روزگار ــوی ب ــو عض چ

قــرار منانــد  را  عضوهــا  دگــر   

 تــو کــز محنــت دیگران بــی غمی

 نشــاید کــه نامــت نهنــد آدمــی!
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بازگشت به خویشن

آمــده  کجــا  از  و  کیســت  کــه منی دانــد 
مجموعــه ی  میــان  در  منی دانــد  اســت؟ 
جهانــی از چــه جایگاهــی برخــوردار اســت؟ 
ــی  ــم جهان ــی را در نظ ــه نقش ــد چ منی دان
بــر عهــده دارد، منی دانــد رو بــه کجــا و در 
ــد  ــد؟ منیدان ــت کن ــد حرک ــیری بای ــه مس چ
چــه آینــده ای را پیــرو دارد؟ و همــه اینهــا 

یعنــی »بحــران بی هویتــی انســان«.
ــی  ــت و مطالب ــن دو حقیق ــس از درک ای پ
ــد  ــح داده ش ــا توضی ــا آنه ــه ب ــه در رابط ک
تــا حــدودی بــا ریشــه و علــت اساســی 
ــدیم،  ــنا ش ــری آش ــه ی ب ــکالت جامع مش
اکنــون بــرای روشــن شــدن هــر چــه بیشــر 
ایــن مســئله الزم اســت دو کار بســیار مهــم 

ــم. ــام دهی را انج
ــود را رشح  ــوب موج ــت نامطل  اول: وضعی

ــم.  دهی
دوم: دورمنایــی از وضعیــت جایگزیــن ارائــه 

دهیم.
ــا انجــام ایــن دو کار انتظــار مــی رود، بــه  ب
ــن  ــا روش ــه ی م ــرای هم ــفاف ب ــورت ش ص
شــود کــه از چــه وضعیتــی می بایســت بــه 
ــدا کنیــم.  چــه وضعیــت دیگــری انتقــال پی
ــدام  ــح هرک ــه تری ــل از پرداخــن ب ــا قب ام
ــت، در  ــدا الزم اس ــت ابت ــن دو وضعی از ای
ــک ســؤال بســیار  ــه ی ــب پاســخ دادن ب قال
را توضیــح  اساســی  یــک مطلــب  مهــم، 
ــن اســت  ــم ای ــم. آن ســوال بســیار مه دهی

کــه:
آیــا نــوع حرکــت انســان در ســیاره ی زمیــن 
بــا حرکــت جهــان آفرینــش ارتبــاط دارد یــا 

خیــر؟
دربــاره  کــه  توضیحاتــی  بــه  توجــه  بــا 
خانــواده ی انســان و مجموعــه ی جهانــی 
ــدان  ــوال چن ــن س ــه ای ــخ ب ــد، پاس داده ش
دشــوار نیســت. زیــرا هانطــور کــه توضیــح 
ــواده ی بــری همــراه  داده شــد جمــع خان
می بــرد،  رس  بــه  آن  در  کــه  زمینــی  بــا 
خانــواده  بــزرگ  مجموعــه ی  از  بخشــی 
جهــان آفرینــش اســت. از ایــن رو »انســان« 
ــوان بخشــی از مجموعــه ی جهانــی،  ــه عن ب
بــا جهــان آفرینــش دارای رابطــه ی تنگاتنگی 
ــاوت  ــد متف ــان منی توان ــذا انس ــد ل می باش
ــه  ــش ب ــان آفرین ــی جه ــی کل ــط مش ــا خ ب
ــی  ــس درحال ــد. پ ــه ده ــود ادام ــی خ زندگ
کــه مجموعــه ی جهانــی از خــط مشــی 
»تســلیم پذیــری در برابــر رهــری خالقــش« 

ــدی  ــد رون ــد، انســان منی توان ــروی می کن پی
ــه ی  ــرای ادام ــن خــط مشــی را ب خــالف ای

ــرد...  ــش بگی ــود در پی ــی خ زندگ
»أََفَغیــَر ِدیــِن اللَّــِه یْبُغــوَن َو لَــُه أَْســلََم 
َو  طَْوعــاً  اْلَْرِض  َو  ــاَمَواِت  السَّ ِفــی  َمــْن 
کَرْهــاً َو إِلَیــِه یرَْجُعــونَ « )آل عمــران/83( 
ــر  ــا »انســان« خواهــان خــط مشــی غی »آی
ــه ی  ــه هم ــی ک ــه اســت، درحال ــن الل از دی
آنانــی کــه در آســانها و زمیــن حضــور 
ناخوشــایندانه،  یــا  خوشــایندانه  دارنــد 
»تســلیم« فرمانروایــی خالقشــان هســتند و 
در حــال بازگشــت بــه ســوی او در حرکــت  

می برنــد«.  بــه رس 
ــودن  ــوب ب ــوان نامطل ــون میت ــن اکن بنابرای
بــه  کــرد  تریــح  را  انســان  وضعیــت 
ــه نقطــه ی اساســی انحــراف آن  ــه ای ک گون
بــه وضــوح مشــاهده شــود و در مقابــل آن 
ــن  ــت جایگزی ــی از وضعی ــود دورمنای می ش

ــید.  ــر کش ــه تصوی ــم ب را ه
ــر  •توضیــح وضعیــت نامطلــوب موجــود: ب
ــزرگ جهــان آفرینــش  خــالف مجموعــه ی ب
ــی  ــا فرمانروائ ــه ب ــر آن ک ــم ب ــام حاک و نظ
اداره  و  رهــری  او  قوانیــن  و  خالقــش 
مجموعــه  بــر  حاکــم  نظــام  می گــردد، 
بــا  زمیــن،  ســیاره ی  در  انســان  کوچــک 
فرمانروائــی انســان و قوانیــن او رهــری 
و  هــان »رشک«  ایــن  می شــود.  اداره  و 
رشاکــت انســان بــا اللــه، در فرمانروائــی 
بــر جامعــه ی بــری مســتقر در زمینــی 
ــی  ــه ی جهان ــی از مجموع ــه بخش ــت ک اس
بــه حســاب می آیــد؛ از ایــن رو فرمانروائــی 
کــردن انســان بــر اســاس قوانینــی متفــاوت 
بــا قوانیــن جهانــی بــر خــالف نظــم جهانــی 
جهــان  در  بزرگــی  بی نظمــِی  و  بــوده 
ــن  ــه همی ــد ب ــاب می آی ــه حس ــش ب آفرین
علــت از ایــن کــه انســان در رهــری و 
ــود  ــانی، خ ــه ی انس ــر جامع ــی ب فرمانروای
را رشیــک اللــه قــرار دهــد بــه طــور قطــع 
از ایــن خطا هــای بــزرگ، چشــم پوشــی، 
در  خطاهــای  کــه  حالــی  در  منی شــود 
قانــون  مطابــق  آن  از  پایین تــر  مراتــب 
ــد. از  خــدا مــورد چشم پوشــی قــرار میگیرن
ایــن رو اســت کــه اللــه بــا تأکیــد زیــاد اعــالم 
کــرده اســت: هــر کــس رشیکــی بــرای خــدا 
ــرام  ــر او ح ــت را ب ــه بهش ــد، الل ــرار ده ق

ــت.  ــرده اس ک
اللَّــَه ُهــَو  إِنَّ  َقالُــوا  الَِّذیــَن  »لََقــْد كََفــَر 

الَْمِســیُح ابْــُن َمْریــَم َوَقــاَل الَْمِســیُح یــا 
ــْم  ــی َوَربَّكُ ــَه َربِّ ــُدوا اللَّ ــَل اْعُب ــی إِْسَائِی بَِن
إِنَّــُه َمــْن یــرْشِْك ِباللَّــِه َفَقــْد َحــرََّم اللَّــُه َعلَیــِه 
ــْن  ــَن ِم ــا لِلظَّالِِمی ــاُر َوَم ــأَْواُه النَّ ــَة َوَم الَْجنَّ
کســانی  بی گــان  )مائــده/72(  أَنَْصــاٍر« 
ــی  ــدا در عیس ــد: )خ ــه می گوین ــد ک کافرن
حلــول کــرده اســت و( خــدا هــان مســیح 
پــر مریــم اســت. )در صورتــی کــه خــود( 
بنی ارسائیــل!  ای  اســت:  گفتــه  عیســی 
ــروردگار  ــه پ ــه ای را بپرســتید ک خــدای یگان
مــن و پــروردگار شــا اســت. بیگــان هــر 
کــس انبــازی بــرای خــدا قــرار دهــد، خــدا 
بهشــت را بــر او حــرام کــرده اســت )و 
هرگــز بــه بهشــت گام منی نهــد( و جایــگاه 
ــار  ــتمکاران ی ــت. و س ــش )دوزخ( اس او آت
ــذاب  ــان را از ع ــا ایش ــد )ت ــاوری ندارن و ی

ــد(. ــم برهان جهّن
ایــن خالصــه ای از تریــح وضعیــت کنونــی 
اســت کــه همگــی شــاهد آن هســتیم و 
آثــار ناخوشــایند آن همــه ی ارکان زندگــی را 

در بــر گرفتــه اســت. 
ــن:  ــت جایگزی ــی از وضعی ــیم دورمنای •ترس
انســان بــا پیــروی از خط مشــی »تســلیم 
از  ارســالی  برنامــه ی  برابــر  در  پذیــری« 
جانــب خالقــش، در همراهــی بــا نظــم 
جهانــی، میتوانــد نظــام و سیســتمی را بــرای 

ــد. ــم گردان ــود حاک ــه خ اداره ی جامع
پذیــری« در  ایــن خــط مشــی »تســلیم 
اللــه، هــان  برابــر فرمانروائــی جهانــی 
نظــام »توحیــدی« اســالم اســت کــه خالــق 
جهانیــان بــا ارســال قــرآن بــه زمیــن، از 
انســان خواســته اســت »تســلیم« آن شــود. 
در اینجــا بــا توجــه بــه مطالــب یــاد شــده، 
ــرح  ــاده را مط ــیار س ــش بس ــه پرس دو منون

می کنیــم.
ســوال اول: آیــا عقــل انســان می پذیــرد، 
خالــق جهــان مخلوقــی ماننــد انســان را در 
گوشــه ای از جهــان بــدون برنامــه بــه حــال 

خــود رهــا کنــد؟ 
ســوال دوم: آیــا جامعــه ی بــری بــه صورت 
عــام و جامعــه ی اســالمی بــه صــورت خــاص 
بــا چنیــن نگرشــی، بــه »دیــِن« خــدا نــگاه 

می کننــد؟
پاســخ بــه ایــن دو ســوال بســیار واضــح 
اســت: نــه خداونــد مخلوقــی ماننــد انســان 
نــه  و  می کنــد  رهــا  خــود  حــال  بــه  را 
ــِن خــدا  ــه دی ــدی ب ــن دی ــا چنی انســان ها ب
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بازگشت به خویشن

نــگاه می کننــد، در نتیجــه، چنیــن انتظــاری 
ــز از دیــن خــدا ندارنــد کــه از جانــب  را نی
اللــه، بــرای رهــری اداره ی زندگــی آنهــا بــه 
ــن  ــه ای ــد. ]و البت ــده باش ــال ش ــن ارس زمی

ــت[. ــراف اس انح
بنابرایــن، پرســش دیگــری کــه در اینجــا 
ــن  ــا ای ــه: ب ــت ک ــن اس ــود ای ــرح می ش مط
»نگــرش انحرافــی« بــه دیــن خــدا کــه 
هــم اکنــون در جامعــه وجــود دارد، آیــا 
اوضــاع  و  افــکار  در  تغییــری  می تــوان 
ــی  ــه وضعیت ــرد و آن را ب ــاد ک ــه ایج جامع

داد؟  انتقــال  مطلــوب 
جــواب ایــن پرســش نیــز بســیار روشــن 
ایــن  بــا  انســان  تــا زمانــی کــه  اســت: 
ــن« را  ــرد دی ــره ی کارب ــی »دای ــگاه انحراف ن
ــدوده و  ــه در مح ــد ک ــعائری بدان ــا ش تنه
ــکان  ــود، ام ــام می ش ــردی انج ــه ی ف حوض
ــوان  ــن محــدودی« بت ــن »دی ــا چنی ــدارد ب ن
انســان ها  زندگــی  رونــد  و  افــکار  در 

تغییــری ایجــاد کــرد.
تنهــا راه چــاره ی گــذر از ایــن وضعیــت 
نامطلــوب و بیــرون آمــدن از آن، »بازگشــت 
بــه ســوی اللــه« اســت، کــه تصحیــح »نــگاه 
حســاب  بــه  آن  گام  اولیــن  دیــن«  بــه 
می آیــد و ایــن یعنــی؛ ایجــاد تغییــر در 
فکــر انســان کــه اللــه بــا ایــن راهنایــی اش: 
»إِنَّ اللَّــَه اَل یْغِفــُر أَْن یــرْشََك ِبــِه َویْغِفــُر َمــا 
ــِه  ــرْشِْك ِباللَّ ــْن ی ــاُء َوَم ــْن یَش ــَك لَِم لِ ُدوَن َذٰ
)نســاء/48(  َعِظیــاًم«  إِْثًــا  اْفــَرَٰى  َفَقــِد 
ــه خــود  ــز( رشک ب ــد )هرگ ــان خداون بی گ
را منی بخشــد، ولــی گناهــان جــز آن را از 
ــد. و  ــد می بخش ــود بخواه ــه خ ــس ک هرک
ــل گــردد،  ــرای خــدا رشیکــی قائ ــه ب هــر ک

ــت. ــده اس ــب ش ــی را مرتک ــاه بزرگ گن
ــت  ــد حرک ــالح در رون ــاز اص  آن را زمینه س
ــه  ــور ب ــد و همینط ــی می کن ــه معرف جامع
ــدا  ــن خ ــای دی ــد بن ــا و تجدی ــای احی معن
اســت. کــه پیامــر اســالم آن را بــه مــا 

ــت.  ــرده اس ــادآوری ک ی
»ان اللــه یبعــث لهــذه االمــه علــی راس 
کل مئــه ســنه، مــن یجــدد لهــا دینهــا« بــه 
ایــن معنــا کــه؛ اللــه، بــا ســپری شــدن هــر 
صــده ای کســانی را از میــان امــت اســالمی 

بــر مــی انگیــزد تــا در احیــا و تجدیــد بنــای 
دیــن خــدا احســاس مســئولیت مناینــد و 
ماهیــت دیــن خــدا را از چیزهایــی کــه 
ــرون آورده و  ــود بی ــانیده می ش ــر آن پوش ب
حقیقــت آن را بــرای مردمــان منایــان ســازند. 
ــن  ــای دی ــد بن ــرای تجدی ــز ب ــن گام نی اولی
ــر  ــف و تصوی ــه تعری ــت ک ــن اس ــدا، ای خ

ــه شــود. ــه ارائ ــه جامع ــتی از آن ب درس
ــان  ــه همــه ی آنچــه بی ــا توجــه ب ــون ب  اکن
ــه  ــن قناعــت رســیده ایم ک ــه ای ــر ب شــد اگ
جامعــه ی بــری، دچــار »بحــران رشک« 
شــئونات  متامــی  آن  اثــرات  و  گردیــده 
زندگــی مــا و آینــدگان را در دنیــا و آخــرت 
ــا واجــب  ــر م ــه اســت، ب ــه خطــر انداخت ب
ــن خــدا  ــران دی ــوان احیاگ ــه عن ــردد ب می گ
در جهــت تجدیــد بنــای اســالم احســاس 
مســئولیت منائیــم و بــرای اصــالح اندیشــه ی 
و  اســالم  دیــن  از  بهــر  درکــی  و  خــود 
تالشــی  مســتقیم،  رصاط  بــه  بازگشــت 
پیگیــر منائیــم و ایــن هشــداِر لطیــف اللــه 
ــرا  ــان آن ف ــا زم ــه: آی ــم ک ــدی بگیری را ج
نرســیده کــه قلــب ایــان داران بــا یــادآوری 
فرمانروایــی اللــه، در برابــر آن حقیقتــی کــه 
برایشــان ارســال شــده رس فــرود بیاورنــد و 
ــای  ــد نظام ه ــان ها از بن ــی انس ــرای رهای ب
بــری تــالش مناینــد، هوشــیار باشــید شــا 
ــان  ــالً برایش ــه قب ــوید ک ــانی نش ــد کس مانن
ــت  ــا گذش ــده و ب ــتاده ش ــرو فرس ــاب ف کت
ــه  ــی ب ــبب بی توجه ــه س ــی، ب ــان طوالن زم
آن کتــاب، دلهایشــان ســخت گردیــده و در 
ــده اند. ــارج ش ــان از دور خ ــه بیشرش نتیج

 بــدون تردیــد بــا توجــه بــه توانــی کــه 
انســان بــرای درک حقایــق از آن برخــوردار 
می باشــد و همچنیــن اراده ای کــه بــرای 
ــر و انتخــاب روش زندگــی دارا اســت،  تغیی
ایــن  آمــدن  وجــود  بــه  اصلــی  عامــل 
وضعیــت، خــود انســان اســت، از ایــن رو در 
ــی از  ــرای رهای ــا چــاره اندیشــی ب رابطــه ب
ــن حقیقــت را  ــت الزم اســت ای ــن وضعی ای
ــا و  ــا در بینش ه ــان ها ت ــه انس ــم ک بپذیری
دیدگاهایشــان نســبت بــه مســایل بنیادیــن 
مربــوط بــه جامعــه ی انســانی تغییــری 
ایجــاد نکننــد، هرگــز تغییــری در واقــعِ 

زندگــی آنهــا ایجــاد منی شــود: 
خداونــد بــرای راهنایــی مــا، ایــن حقیقــت 

را اینگونــه برایــان بیــان میکنــد: 
َبــاٌت ِمــْن بَیــِن یَدیــِه َوِمــْن َخلِْفــِه  »لَــُه ُمَعقِّ
ــُر  ــَه اَل یَغی ــِه إِنَّ اللَّ ــِر اللَّ ــْن أَْم ــُه ِم یْحَفظُونَ
ــا ِبأَنُْفِســِهْم َوإَِذا  ــٰى یَغیــُروا َم ــْوٍم َحتَّ ــا ِبَق َم
ــا  ــُه َوَم ــرَدَّ لَ ــاَل َم ــوًءا َف ــْوٍم ُس ــُه ِبَق أََراَد اللَّ
لَُهــْم ِمــْن ُدونِــِه ِمــْن َواٍل« )رعد/11( انســان 
دارای فرشــتگانی اســت کــه بــه )نوبــت 
ــرو و از  ــی از روب ــوند و( پیاپ ــوض می ش ع
پشــت رس )و از همــه ی جوانــب دیگر، او را 
می پاینــد و( بــه فرمــان خــدا از او مراقبــت 
می مناینــد. خداونــد حــال و وضــع هیــچ 
قــوم و ملّتــی را تغییــر منی دهــد )و ایشــان 
را از بدبختــی بــه خوشــبختی، از نادانــی بــه 
ــه  ــه عــزّت، از نوکــری ب ــت ب ــی، از ذلّ دانائ
ــر  ــاند( مگ ــس منی کش رسوری، و... و بالعک
ایــن کــه آنــان احــوال خــود را تغییــر دهنــد، 
و )ایــن ســّنت جــاری در اســباب و مســبّبات 
ــه خــدا  ــی ک ــی( هنگام ظاهــری اســت، ول
ــچ  ــاند هی ــی برس ــه قوم ــی ب ــد بالئ بخواه
)از  را  آن  منی توانــد  هیچ چیــزی  و  کــس 
ایشــان( برگردانــد، و هیــچ کــس غیــر خــدا 

ــان شــود. ــددکار آن ــاور و م ــد ی منی توان
ــت  ــن وضعی ــرای اصــالح ای ــر ب ــن اگ بنابرای
نامطلــوب تــالش نکنیــم نتیجــه ی ادامــه این 
ــک و  ــیار تاری ــده ی بس ــد آین ــد می توان رون
زندگــی پــر مشــقتی را بــرای فرزندامنــان بــه 
بــار آورد و آینــدگان بــا ایــن میــراث بســیار 
بــد، از مــا یــاد خواهنــد کــرد! و در روز 
قیامــت هرگــز منی تــوان از عواقــب زیــر 
ــی  ــئولیت، رهائ ــن مس ــار ای ــن ب ــا گذاش پ

یافــت. 
از ایــن رو هــم فرزندامنــان و هــم آینــدگان 
و همینطــور خداوندمــان در روز قیامــت از 

همــه ی مــا ســؤال خواهنــد کــرد کــه: 
ــت  ــالح وضعی ــر و اص ــت تغیی ــرا در جه چ

ــد؟ ــالش نکردی ــه خــود ت جامع
ســالمتی در مرحلــه ی آغازیــن زندگــی دنیــا 
تــا روز قیامــت تنهــا شــامل کســانی اســت 

کــه از هدایــت اللــه تبعیــت مناینــد.
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شیخ االسالم موالنا عبدالحمید

در یک نگاه

روســتای  در   1326 ســال  در  عبدالحمیــد،  موالنــا 

زاهــدان در  واقــع در غــرب شهرســتان  “گلــوگاه” 

خانــواده ای متدیــن دیــده بــه جهــان گشــود. پــدر و 

ــی  ــه اوصاف ــه ب ــد ک ــح بودن ــادر وی انســانهایی صال م

ــد.  ــف بودن ــادت متص ــت و عب ــوا، قناع ــون تق همچ

نــاز ســحر و روزه ســه روز در هــر مــاه از آنــان فــوت 

نــی شــد.

ایشــان علــوم ابتدایــی را در شــهر زاهــدان فــرا گرفــت، 

امــا بــا توجــه بــه اینکــه در آن دوران شهرســتان 

زاهــدان فاقــد مــدارس دینــی بــود، موالنــا بــرای ادامــه 

تحصیــل بــه پاکســتان رفتــه و در مدرســه دینــی 

ــرد و از  ــام ک ــت ن ــند” ثب ــت “س ــدی” در ایال “داراله

محــر بــزرگان ایــن ایالــت کســب فیــض نــود. بعــد از 

مدتــی راهــی ایالــت “پنجــاب”، منطقــه “بهــاول پــور” 

شــد و از محــر موالنــا “عبداللــه درخواســتی”، رئیــس 

جمعیــت علــامی اســالم و دیگــر اســاتید آنجــا اســتفاده 

ــوم  ــه “بدرالعل ــوزه علمی ــه ح ــی ب ــس از مدت ــود. پ ن

رحیــم یارخــان” رفتــه و علــوم تفســیر و حدیــث را از 

محــر شــیخ التفســیر موالنــا “عبدالغنــی جاجــروی”- 

رحمــه اللــه- فــرا گرفــت، شــیخ التفســیر نیــز بــا ایشــان 

بســیار محبــت داشــته و بــه او اعتــامد کامــل داشــت.

موالنــا عبدالحمیــد در ســال 1349هـــ.ش از حــوزه 

ــل  ــارغ التحصی ــم یارخــان” ف ــوم رحی ــه “بدرالعل علمی

شــد و پــس از فراغــت بــه زاهــدان بازگشــت. در 

ــاط  ــه- ارتب ــز- رحمــه الل ــا عبدالعزی ــا موالن زاهــدان ب

بــزرگ  از علــامی  برقــرار کــرد. موالنــا عبدالعزیــز 

ــام و  ــس عل ــت و در مجل ــی رف ــامر م ــه ش ــه ب منطق

مجاهدانــی همچــون “موالنــا مفتــی کفایــت اللــه 

دهلــوی”، “موالنــا حســین احمــد مدنــی”، و “موالنــا 

ــوی تلمــذ زده و از  ــاری محمــد طیــب قاســمی” زان ق

ــود. ــوده ب ــض ن ــب فی ــان کس ــر آن مح

فــارغ التحصیلــی موالنــا عبدالحمیــد مقــارن بــود 

ــدان  ــوم زاه ــه دارالعل ــوزه علمی ــیس ح ــال تاس ــا س ب

ــا  ــذا موالن ــه-. ل ــز- رحمــه الل ــا عبدالعزی توســط موالن

عبدالحمیــد نیــز در ایــن حــوزه مشــغول تدریــس 

ــای  ــا و صالحیته ــر ویژگیه ــت و دیگ ــوغ، لیاق ــد. نب ش

موجــود در ایشــان، موالنــا عبدالعزیــز را بــر آن داشــت 

تــا موالنــا عبدالحمیــد را بــه عنــوان ناینــده خــود در 

امــور اجتامعــی و مســئول داخلــی دارالعلــوم انتخــاب 

ــد. نای

ــه- در  ــه الل ــز- رحم ــا عبدالعزی ــت موالن ــس از رحل پ

ــدان و  ــوم زاه ــئولیت دارالعل ــال 1408هـــ.ق، مس س

امامــت جمعــه ایــن شــهر بــر دوش موالنــا عبدالحمیــد 

ــاد. افت

مصاحبه اختصاصی نشریه ی »راه ما«
با شیخ االسالم موالنا عبدالحمید اسماعیل زهی)حفظه اهلل(

- مختصی در مورد بیوگرافی خود توضیح دهید؟

 بنده دوست ندارم در مورد خودم بگویم.

- در مــورد چگونگــی آشــنایی و رابطــه ی خودتــان بــا مرحــوم موالنــا عبدالعزیــز 

)رحمةالله علیــه( توضیــح دهیــد.

ــه ســال 1340  ــاً ب ــه تقریب ــز رحمه الل ــا عبدالعزی ــا حــرت موالن ــده ب آشــنایی بن

هـــ.ش، زمــان طلبگــی در ســنین ده، دوازده ســالگی کــه بــرای آمــوزش قــرآن و 

ــه  ــردد. البت ــر می شــدند برمی گ ــه در مســاجد دائ ــی ک ــی در مکاتب دروس ابتدای

ــنیده  ــردم ش ــم از م ــدان بودی ــرب زاه ــان در غ ــتای خودم ــه در روس ــی ک زمان

ــاً اهــل منطقــه ی »رسبــاز« هســتند، بــه  ــا عبدالعزیــز کــه اصالت بــودم کــه موالن

ــخرنانی های  ــنیدن س ــرای ش ــه ب ــای جمع ــت. روزه ــف آورده اس ــدان تری زاه

ــان  ــت رس ایش ــم و پش ــدان می رفتی ــع زاه ــجد جام ــه مس ــه ب ــا رحمه الل موالن

ــم، در  ــتان رفت ــه پاکس ــل ب ــرای تحصی ــده ب ــه بن ــا ک ــم. بعده ــاز می خواندی من

ــا رحمه اللــه مالقــات  ایــام تعطیلــی کــه بــه زاهــدان می آمــدم بــا حــرت موالن

ــدا  ــاط و محبــت قلبــی پی ــا ایشــان ارتب ــذا بنــده از دوران طلبگــی ب می کــردم. ل

کــردم و موالنــا نیــز بــا بنــده اظهــار لطــف می کردنــد. تــا اینکــه پــس از فراغــت 

از تحصیــل کــه موالنــا عبدالعزیــز تصمیــم بنــای دارالعلــوم زاهــدان را داشــتند، 

از بنــده خواســتند در ایــن مدرســه مشــغول تدریــس شــوم. ایــن مدرســه ابتــدا 

به خاطــر نبــود جــای مناســب، در مســجد جامــع قدیــم زاهــدان )مســجد عزیزیه( 

کار خــودش را آغــاز کــرد و در ســال 1350 بــه مــکان فعلــی منتقــل شــد. موالنــا 

ــده  ــال شــدند و بن ــی مبت ــاری قلب ــه بی ــه در ســال   1359 ب ــز رحمه الل عبدالعزی
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مصاحبه با موالنا عبدالحمید

ادامه...
موالنــا عبدالعزیــز، کــه در حقیقــت ایشــان را می 
تــوان بــه عنــوان یــک مجــدد و مصلــح در تاریــخ 
ــود  ــت خ ــرد، در دوران فعالی ــاد ک ــتان ی بلوچس
اصالحــات اساســی و بزرگــی را بــه جــای گذاشــت، 
امــا پیــک اجــل بــه ایشــان مهلــت نــداد کــه ایــن 
اصالحــات را بــه پایــه تکمیــل برســاند، لــذا پــس 
از وفــات ایشــان هنــوز منطقــه بــا مشــکالت 
ــا  ــد ب ــا عبدالحمی ــود، کــه موالن ــادی مواجــه ب زی
اســتعانت از اللــه تعالــی توانســت بــر متــام ایــن 
مشــکالت و بحرانهــا فائــق آیــد. اخالص، فراســت، 
نبــوغ و توانایی هــای مدیریتــی ایشــان در زمینــه 
ــه  ــودۀ جامع ــا ت ــد ت ــب ش ــف، موج ــای مختل ه
ــام، اندیشــمندان  ــم از عل ــران، اع اهــل ســنت ای

و… بــه ایشــان اعتــامد کننــد.
موالنــا عبدالحمیــد پــس از مالحظــه معضــالت و 
مفاســد اجتامعــی جامعــه و عقــب ماندگی هــای 
فرهنگــی و علمــی و ضعفهــای شــدید ایامنــی 
ــای  ــه احی ــه، ب ــی در جامع ــزرگ اصالح ــأ ب و خ
پرداخــت.  دینــی  و شــعور  ایامنــی  نیروهــای 
ایشــان بــا تشــخیص ایــن مهــم کــه پرداخــنت 
ــری  ــی- فک ــی- فقه ــی )مذهب ــائل اختالف ــه مس ب
ــه تنهــا دردی را دوا نخواهــد کــرد، بلکــه  و…( ن
ــد  ــی افزای ــه امــت م ــای کهن ــر زخمه ــی ب جراحت
ــه هــامن اصــالح  ــدف را، ک ــه ه ــیدن ب و راه رس
ــوار  ــان اســالم اســت، دش ــه و وحــدت جه جامع
ــداری  ــه بی ــذا ب ــازد، ل ــی س ــن م ــی ناممک و حت
ــه جامعــه، ایجــاد  وجدانهــا و اســتعدادهای نهفت
فضــای وحــدت و اخــوت در بیــن اقشــار مختلــف 
جامعــه و هدایــت و اصــالح جامعــه مبــادرت 

ــد ورزی
ــر  ــد ب ــا عبدالحمی ــر و اندیشــه موالن ــای تفک مبن
ــد  ــه هــدف بای ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــن اســت ک ای
آرامــش و امنیــت بــر جامعــه حاکــم باشــد، بایــد 
در محیطــی مســاملت آمیــز و بــا ســکون بــه 
ــی  ــس دین ــا ح ــت ت ــری پرداخ ــوت و بیدارگ دع
تحریــک شــود و همــگان بــه معــارف اســالمی و 
ــات و  ــه و از خراف ــت یافت ــی دس ــهای دین ارزش
بدعــات و رســومات جاهلــی نجــات پیــدا کننــد.

ــار اشــکهای ســحرگاهی  ایــن تفکــر وســیع در کن
ــالص  ــا اخ ــراه ب ــبی هم ــه ش ــای نیم ــه ه و گری
ــون  ــا کن ــان ت ــتگی ایش ــتکار و از خودگذش و پش
نتایــج بســیار مثبــت و مفیــدی را در پــی داشــته 

اســت.
موالنــا عبدالحمیــد اکنــون بــه عنــوان یــک مرجــع 
ــب  ــی و صاح ــه اجتامع ــمند عرص ــی، اندیش دین
نظــر مســایل فکــری و سیاســی مشــغول فعالیــت 
اســت. همــه روزه دههــا تــن از افــراد و گروههــا 
بــا مشــکالت و نیازهــای متعــدد بــه ایشــان 
مراجعــه کــرده و مســایل و مشــکالت خــود را 
مطــرح مــی ناینــد. ایشــان نیــز بــا کــامل گشــاده 
رویــی و مهــارت خــدادادی، بــدون هیچگونــه 
ــه حــل و فصــل  احســاس خســتگی و کســالت، ب

ــردازد. ــی پ ــن م مشــکالت مراجعی

درطــول مــدت بیــاری، به عنــوان مناینــده ی ایشــان مســئولیت کارهــای اجتاعــی را 
بــر عهــده داشــتم. البتــه مســئولیت داخلــی مدرســه از ابتــدا بــا بنــده بــود و بعــداً 
ــر ذمــه ی بنــده گذاشــته شــد.  به خاطــر پیشــرد کارهــای مدرســه مســئولیت کلــی ب
بنــده اوضــاع حــوزه و کارهــای اجتاعــی را بــه حــرت موالنــا  عبدالعزیــز رحمه اللــه 
ــای  ــام کاره ــذا مت ــم. ل ــی می گرفت ــت و راهنای ــان هدای ــی دادم و از ایش ــزارش م گ
ــدر  ــد. ایشــان مرشــد و پ ــا انجــام می گرفتن تحــت رسپرســتی و ارشــاد حــرت موالن

دلســوز مــا و همــه ی مــردم بودنــد.

- شــام یکــی از اعضــای شــورای مرکــزی ســنت )شــمس( بودیــد، در مــورد ایــن شــوری 
و اهــداف آن توضیــح دهیــد.

ـ اوایــل انقــالب بــود کــه بــا دعــوت عالمــه مفتــی زاده رحمه اللــه در همراهــی موالنــا 
ــد.  ــف آوردن ــری هــم از خراســان تری ــا مطه ــم و موالن ــران رفتی ــه ته ــز ب عبدالعزی
عالمــه مفتــی زاده گفتنــد بــرای اینکــه بتوانیــم حقــوق اهل ســنت را از طریــق قانونــی 
پیگیــری کنیــم، نیــاز بــه تشــکیل یــک شــورا داریــم. ایــن شــورا بــا عنــوان »شــورای 
مرکــزی ســنت« و بــا نــام اختصــاری »شــمس« تشــکیل شــد. قــرار بــر ایــن شــد کــه 
ایــن شــورا در تهــران دفــر مرکــزی داشــته باشــد تــا متــام اهل ســنت کشــور بتواننــد 
بــا ایــن شــورا ارتبــاط برقــرار کننــد و شــورا خواســته ها و شــکایات آنــان را بــه دولــت 
برســاند. البتــه شــورای »شــمس« فرصــت چندانــی بــرای فعالیــت نداشــت، زیــرا اوال 
بــا مخالفــت شــدید بعضــی از مســئولین رده بــاال مواجــه شــد و ثانیــا پــس از اینکــه 

عالمــه مفتــی زاده بــه زنــدان افتــاد، عمــال فعالیــت ایــن شــورا متوقــف شــد.

اگــر  الله علیــه( مالقــات نوده ایــد؟  بــا کاک احمــد مفتــی زاده )رحمــة  آیــا   -
خاطــره ای از ایشــان داریــد بیــان ناییــد. 

ـ اولیــن مالقــات بنــده بــا کاک احمــد مفتــی زاده در تهــران و در زمان تشــکیل شــورای 
شــمس بــود. بعدهــا نیــز کــه ایشــان بــه بلوچســتان تریــف آوردند بــا ایشــان مالقات 
کــردم. ســفر عالمــه مفتــی زاده از زاهــدان آغــاز شــد و در خــاش و ســپس در مســجد 
ــداری  ــهر مق ــاش و ایرانش ــان در خ ــخنان ایش ــتند. س ــخرنانی داش ــهر س ــور ایرانش ن
ــان را  ــتگیری ایش ــد دس ــخنان قص ــن س ــر ای ــد به  خاط ــئولین گفتن ــه مس ــود ک ــد ب تن
دارنــد. امــا موالنــا عبدالعزیــز رحمه اللــه بــا ایــن تصمیــم مخالفــت کردنــد و گفتنــد 
ــده  ــت. بن ــد داش ــی خواه ــکالتی را در پ ــتان مش ــن اس ــی زاده در ای ــتگیری مفت دس
بــه همــراه چنــد نفــر دیگــر بــه ایرانشــهر رفتیــم و بــه همــراه عالمــه مفتــی زاده بــه 
مدرســه ]دارالعلــوم زاهــدان[ برگشــتیم. یــک شــب در ایــن مدرســه ماندنــد و صبــح 
روز بعــد بــا پــرواز از زاهــدان بــه تهــران تریــف بردنــد و در آنجــا بازداشــت شــدند.

ــد  ــیار پایبن ــت. بس ــرار داش ــی ق ــطح باالی ــی در س ــاظ علم ــی زاده از لح ــه مفت عالم
عمــل بــود. ایشــان انســانی باتقــوا، وحدت طلــب و نســبت بــه مســائل مــردم بســیار 
دلســوز بــود. ایشــان انســان متواضــع و فروتنــی بــود؛ وقتــی مــا بــا ماشــین »کادیالک« 
ــال ایشــان  ــه دنب ــاال محســوب می شــد( ب )کــه در آن زمــان جــزو ماشــین های مدل ب
بــه ایرانشــهر رفتیــم، از سوارشــدن بــه ایــن ماشــین امتنــاع کردنــد و گفتنــد مناســب 
نیســت مــردم و جوانــان مــن را ســوار بــر ایــن ماشــین ببیننــد. لــذا ایشــان بــا ماشــین 
»استیشــن« بــه زاهــدان آمدنــد. در زاهــدان هــم مــردم و اکــرثا جوانــان بــه مالقــات 

ــد. ــح ایشــان اســتفاده می کردن ــد و از نصای ایشــان می آمدن
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مصاحبه با موالنا عبدالحمید

ادامه...

مســجد  و  زاهــدان  دارالعلــوم  علمیــه  حــوزه 

جامــع مکــی در نتیجــه فعالیــت و زحــامت موالنــا 

عبدالحمیــد شــاهد شــکوفایی و گســرش کمــی 

ــش  ــت؛ افزای ــوده و هس ــادی ب ــیار زی ــی بس و کیف

نظــارت  تحــت  مکاتــب  نیــز  و  طــالب  تعــداد 

دارالعلــوم زاهــدان و توســعه چشــمگیر مســجد 

ــی و علمــی را در  ــز دین ــن دو مرک ــع مکــی، ای جام

ــی  ــز علمــی و دین ــن مســاجد و مراک شــامر بزرگری

اهــل ســنت ایــران قــرار داده اســت.

حــوزه علمیــه دارالعلــوم زاهــدان بــا مدیریــت 

ــم و  ــر تعلی ــالوه ب ــد ع ــا عبدالحمی ــه موالن مدبّران

تربیــت حــدود دو هــزار طلبــه )بــرادر و خواهــر(، 

نقــش بســیار مفیــد و مهمــی را در ایجــاد بیــداری 

و  دینــی  ســطح  ارتقــای  و  اجتامعــی  و  دینــی 

ــد. ــی نای ــا م ــنت ایف ــل س ــه اه ــی جامع فرهنگ

مکــی  جامــع  مســجد  در  جمعــه  نــاز  مراســم 

ــز یکــی  ــد نی ــا عبدالحمی ــه امامــت موالن زاهــدان ب

اهــل  باشــکوهرین مراســم های نــاز جمعــه  از 

ــه  ــرب نــاز جمع ــه و من ــه شــامر رفت ــران ب ســنت ای

ایــن مســجد، یکــی از منابــری اســت کــه مطالبــات 

ــرح  ــران از آن مط ــنت ای ــل س ــه اه ــی جامع قانون

ــی شــود. م

ــرح  ــد، مط ــا عبدالحمی ــارز موالن ــت ب ــا خصوصی ام

کــردن مطالبــات اهــل ســنت ایــران و پیگیــری 

ــان  ــت؛ ایش ــی اس ــی و منطق ــرای قانون ــا از مج آنه

در مناســبت های مختلــف، ضمــن انتقــاد از اعــامل 

هــر گونــه تبعیــض مذهبــی، قومــی و نــژادی و 

ــوام،  و  ــروان مذاهــب و اق ــن پی ــالف بی ایجــاد اخت

ــات  ــوت، مطالب ــدت و اخ ــه وح ــگان ب ــوت هم دع

ــران را در  ــنت ای ــل س ــه اه ــای جامع ــته ه و خواس

مراســم نــاز جمعــه و عیدیــن و دیگــر مناســبتها و 

ــد. ــی نای ــرح م ــب مط ــای مناس موقعیته

نکتــه قابــل توجــه دیگــر اینکــه؛ دایــرۀ تفکــر، 

اندیشــه و فعالیــت موالنــا عبدالحمیــد فقــط در 

ــی منحــص  ــوم دین ــس عل چارچــوب حــوزه و تدری

نی شــود، بلکــه ایشــان همــواره بــه اهمیــت ارتبــاط 

بیــن حــوزه و دانشــگاه تاکیــد کــرده، همــگان را بــه 

ــه مــدارج  ــوم دانشــگاهی و رســیدن ب ــری عل فراگی

ــد. تاســیس دفــر  ــه مــی نای ــم روز توصی ــی عل عال

امــور دانشــجویی در حــوزه علمیــه زاهــدان و تهیــه 

خوابــگاه دانشــجویی تحــت نظــارت حــوزه علمیــه 

دارالعلــوم زاهــدان و برگــزاری جلســات اصالحــی و 

تربیتــی بــرای قــرش دانشــجو و تحصیلکــردۀ جامعــه، 

ــن  ــه ای ــان ب ــامم ایش ــر اهت ــت ب ــی اس ــواه صادق گ

موضــوع مهــم.

دیدگاههــا، باورهــا و فعالیتهــای موالنــا عبدالحمیــد 

ــوارد  ــوان در م ــی ت ــف را م ــای مختل ــه ه در عرص

زیــر خالصــه کــرد:

- وضعیت اهل سنت ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟

ــه وضعیــت اهل ســنت خــوب اســت. اهل ســنت در کشــور از لحــاظ زندگــی،   الحمدلل

زندگــی عــادی دارنــد و در دانشــگاه ها و مــدارس دولتــی درس می خواننــد. در مســائل 

اقتصــادی هــم مشــغول کســب وکار و کشــاورزی و دامــداری هســتند و در کل زندگــی 

عــادی ای دارنــد. در مســائل آبادانــی و عمــران هــم دولــت و نظــام تفــاوت زیــادی بیــن 

شــیعه و ســنی قایــل نیســت، و اگــر تفاوت هایــی هــم در ایــن زمینــه وجــود دارد بســیار 

جزئــی و در حــد پاییــن اســت.

ــری  ــا به کارگی ــی اهل ســنت اســت در رابطــه ب ــه ی نگران ــه مای ــا مشــکالت مهمــی ک ام

نخبــگان اهل ســنت اســت. متاســفانه در ایــن زمینــه نابرابــری موجــود اســت؛ شایســتگان 

ــا در  ــیعه ی م ــرادران ش ــتگان ب ــوند و شایس ــه منی ش ــه کار گرفت ــور ب ــنت در کش اهل س

واگــذاری مســئولیت ها و مناصــب و حتــی اســتخدام بــر شایســتگان اهل ســنت ترجیــح 

ــای  ــوز ج ــالب هن ــال از انق ــت 37 س ــود گذش ــا وج ــل ب ــن دلی ــوند. به همی داده می ش

ــر و  ــور، وزی ــاون رئیس جمه ــل مع ــوری از قبی ــد کش ــای ارش ــنت در مدیریت ه اهل س

معــاون وزیــر و اســتاندار خالــی اســت. در مراکــز تصمیم گیــری کشــور ماننــد تشــخیص 

مصلحــت نظــام، شــورای نگهبــان و نیروهــای مســلح و ســایر مراکــز مهــم تصمیم گیــری 

ــتان  ــتان سیستان وبلوچس ــرا در اس ــه اخی ــدارد، البت ــور ن ــی حض ــنت کس ــز از اهل س نی

تعــداد معــدودی از اهل ســنت را در نیروهــای مســلح اســتخدام کرده انــد، امــا در 

مجمــوع حضــور اهل ســنت در نیروهــای مســلح فقــط در حــد رسبــاز معمولــی و بســیج 

ــد  ــدا می کنن ــی از اهل ســنت راه پی ــس شــورای اســالمی منایندگان ــط در مجل اســت. فق

کــه آن هــم بــه ایــن خاطــر اســت کــه انتخــاب آنهــا در دســت مــردم اســت. البتــه در 

ایــن مــورد هــم ظرفیــت حضــور اهل ســنت در مجلــس دو برابــر آمــار کنونــی اســت کــه 

به خاطــر یــک رسی مشــکالت منی تواننــد خودشــان را بــه مجلــس برســانند. لــذا تبعیــض 

ــنت  ــانی اهل س ــی و پریش ــبب نگران ــه س ــتند ک ــواردی هس ــه م ــتخدام ها ازجمل در اس

کشــور شــده اند. جامعــه اهل ســنت انتظــار دارد مســئولین دلســوز نظــام در ایــن مــورد 

چاره اندیشــی کــرده و تصمیمــی اتخــاذ مناینــد و بــه ایــن دغدغــه پایــان دهنــد.
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مصاحبه با موالنا عبدالحمید

ادامه...

1ـ موالنــا عبدالحمیــد فــردی متعــادل و مخالــف 

افــراط و تفریــط اســت. وی بــا ایــن بــاور کــه اســالم 

دیــن اعتــدال و میانــه روی اســت، همــواره بــر 

اعتــدال در متامــی امــور تاکیــد دارد.

2ـ موالنــا عبدالحمیــد منــادی وحــدت امــت اســالمی، 

مخصوصــا وحــدت شــیعه و ســنی- کــه دو فرقــه 

بــزرگ اســالمی هســتند- بــوده، وحــدت و انســجام را 

مایــه پیــروزی مــی دانــد، امــا همــواره بــر ایــن نکتــه 

ــزاری  ــجام از راه برگ ــدت و انس ــه وح ــد دارد ک تاکی

ــل  ــب و… حاص ــع تقری ــکیل مجام ــس و تش کنفران

نــی شــود، بلکــه تنهــا راه رســیدن بــه وحــدت، 

داشــنت  اقــوام و مذاهــب،  بیــن  اجــرای عدالــت 

نــگاه یکســان بــه همــه و اجــرای قانــون بــه صــورت 

مســاوی اســت.

3ـ ایشــان همــواره بــر ایــن نکتــه تاکیــد دارد کــه بــا 

ــر  ــف اســت و ب ــدازی مخال ــالف و بران ــه و اخت تفرق

ــد دارد. وی  ــور تاکی ــی کش ــتقالل ارض ــت و اس متامی

خیرخــواه ملــت و نظــام بــوده و متــام ســخنانی کــه 

ــد از روی دلســوزی اســت. مــی گوی

کــه  دارد  تاکیــد  همــواره  عبدالحمیــد  موالنــا  4ـ 

مذاهــب و تفکــرات اســالمی، بــه جــای رقابــت، 

رفاقــت را اختیــار کــرده و ضمــن پرهیــز از اختــالف، 

بــا ســعه صــدر و دوراندیشــی در کنــار یکدیگــر 

فعالیــت ناینــد.

5ـ موالنــا عبدالحمیــد معتقــد اســت کســی کــه حــق 

ــز دارد  ــاد را نی انتخــاب مســئولین را دارد، حــق انتق

ــه شــود و جــّو  ــاد ســازنده گرفت ــوی انتق ــد جل و نبای

اختنــاق بوجــود آیــد.

6ـ ایشــان مخالــف هــر گونــه قیــام مســلحانه بــرای 

گرفــنت حــق اســت، بلکــه معتقــد اســت، حقــوق 

اهــل ســنت بایــد از راههــای ســامل و قانونــی مطالبــه 

شــود، اگــر ایــن راه نتیجــه بخــش نبــود، مطالبــات از 

مجــاری بیــن املللــی پیگیــری شــوند.

7ـ موالنــا عبدالحمیــد بــر ایــن بــاور اســت کــه هیــچ 

نظامــی در دنیــا بــا تکیــه بــر قــدرت نیروهــای 

مســلح و سکــوب و فشــار باقــی نانــده اســت، بلکــه 

تنهــا رمــز بقــای هــر حکومتــی، اجــرای عدالــت، 

ــرف  ــنیدن ح ــی، ش ــرشوع و قانون ــای م دادن آزادیه

مخالفــان و دگراندیشــان و ایجــاد فضــای گفتــامن در 

ــه اســت. جامع

8ـ ایشــان بــر ایــن نکتــه تاکیــد دارد کــه اهــل ســنت 

ــر  ــی ت ــا ایران ــس از آنه ــد و هیچک ــی ان ــران، ایران ای

نیســت، لــذا نبایــد شــهروند درجــه 2 و3 قــرار گرفتــه 

و بــا آنهــا ماننــد بیگانــگان رفتــار شــود؛ بایــد متامــی 

حقــوق آنهــا، از جملــه آزادی مذهبــی، رعایــت شــود؛ 

در واگــذاری مســئولیتها و مناصــب و اســتخدامها 

ــرا جامعــه اهــل ســنت  مشــارکت داشــته باشــند، زی

ایــران خواهــان عــزت بــوده و مــی خواهنــد در 

ســازندگی کشورشــان ســهیم باشــند و از سزمیــن 

ــد. ــاع ناین خودشــان دف

ـ حرتعالــی در پیگیــری مطالبــات رشعــی و قانونــی اهل ســنت تــالش فراوانــی 

کرده ایــد. آیــا در ایــن عرصــه فقــط اهل ســنت رشق را مدنظــر داشــته اید یــا دیــد شــام 

ــران اســت؟ همــه ی ای

ـ به ایــن دلیــل کــه مشــکالت متــام اهل ســنت ایــران یکســان اســت در پیگیری هایــی کــه 

ــا اهل ســنت  ــرای م ــوده اســت. ب ــام اهل ســنت مدنظــر ب ــز مت ــه اســت نی صــورت گرفت

رشق و غــرب و شــال و جنــوب کشــور تفاوتــی نــدارد. مــا اهل ســنتی هســتیم کــه در 

کشــور ایــران و تحــت لــوای جمهــوری اســالمی ایــران زندگــی می کنیــم. مســیر مــا مســیر 

اعتــدال، میانــه روی، اخــوت و وحــدت بیــن شــیعه و ســنی اســت. بــا خشــونت، تکفیــر، 

تنــدروی و افراط  گرایــی بــه شــدت مخالفیــم. معتقدیــم مــا امــت واحــده هســتیم و بایــد 

بــا یکدیگــر متحــد باشــیم. نبایــد علیــه یکدیگــر بــا دشــمنان اســالم همــراه باشــیم.

ــای  ــد جنگ ه ــمنان می خواهن ــود دارد دش ــالم وج ــان اس ــروزه در جه ــه ام ــی ک  رشایط

فرقــه ای راه بیندازنــد. مــا بــا اینکــه عــده ای از مســلانان بــا یــک قــدرت و عــده ای دیگــر 

بــا قدرتــی دیگــر همــراه هســتند و بــا یکدیگــر می جنگنــد بــه شــدت مخالفیــم. مــا در 

ــن  ــا و آخــرت کســانی کــه در ای ــرای دنی ــم. مــا ب ــری مخالفی ــا جنــگ و درگی مجمــوع ب

جنگ هــا کشــته می شــوند بســیار نگرانیــم. ایــن جنگ هــا جنگ هــای تاریکــی هســتند.

ــات  ــته ها و مطالب ــم خواس ــن باوری ــر ای ــم و ب ــالمی معتقدی ــت اس ــدت ام ــه وح ــا ب م

ــری شــوند.  ــی پیگی ــان و از راه هــای قانون ــق گفت ــد از طری ــز بای ــی اهل ســنت نی قانون

نخبــگان اهل ســنت مخصوصــاً مناینــدگان مــردم در مجلــس بایــد ایــن خواســته ها 

ــمت  ــه س ــنت ب ــوند اهل س ــری نش ــته ها پیگی ــن خواس ــر ای ــرا اگ ــد، زی ــری کنن را پیگی

افراط گرایــی ســوق پیــدا می کننــد و افراط گرایــان و تندروهــا میــدان را از مــا می گیرنــد. 

بــرای اینکــه وحــدت و امینــت در کشــور حفــظ شــود بایــد مطالبــات اهل ســنت را بــه 

ــنت  ــه اهل س ــکین جامع ــب تس ــر موج ــن ام ــیم؛ ای ــر باش ــم و پیگی ــه کنی ــرّات مطالب ک

می شــود. اگرچــه بســیاری مــا را مالمــت می کننــد کــه شــا 37 ســال اســت مســائل را بــا 

ــا  ــم نه تنه ــا می گویی ــا م ــیده اید، ام ــه نرس ــه نتیج ــوز ب ــد و هن ــری می کنی ــان پیگی گفت

ــمنی ها  ــش دش ــبب افزای ــه س ــد، بلک ــی منی رس ــه جای ــی کار ب ــونت و برادرکش ــا خش ب

می شــود؛ اوضاعــی کــه امــروزه در یمــن و ســوریه و دیگــر کشــورها موجــود اســت دلیــل 

ایــن امــر اســت. لــذا معتقدیــم تنهــا پیگیــری مطالبــات از راه گفتــان اســت کــه روزی 

ــد. ــه می ده نتیج

ایــران در دو چیــز خالصــه می شــوند؛  به حــق اهل ســنت  قانونــی و  خواســته های 

یکــی تامیــن آزادی هــای دینــی و مذهبــی اســت. اهل ســنت در همه جــای کشــور 

ــده ی  ــد، طبــق عقی ــا کنن ــد منازشــان را برپ ــا بتوانن ــی داشــته باشــند ت ــد آزادی مذهب بای

ــورد،  ــن م ــد. دومی ــوزش دهن ــان را آم ــد و فرزندان ش ــل کنن ــکام عم ــه اح ــان ب خودش

ــت،  ــت دول ــد در هیئ ــنت بای ــگان اهل س ــت. نخب ــنت اس ــگان اهل س ــری نخب به کارگی

مراکــز تصمیم گیــری کشــور، وزارتخانه هــا و مدیریت هــای ارشــد کار گرفتــه شــوند. 

ــنت  ــری اهل س ــد، به کارگی ــرار دارن ــت ق ــنت در اکرثی ــت اهل س ــه جمعی ــی ک در مناطق

در پســت های دولتــی بســیار انــدک اســت کــه در ایــن زمینــه هــم بایــد تعــادل برقــرار 

شــود. در اســتان  هایی کــه اهل ســنت در اقلیــت هســتند هــم متاســفانه شایستگان شــان 

ــه نشــده اســت.  ــه کار گرفت ب



32

13
95

یز
پای

 27
ره

شما
 / 

سی
سیا

ی-
اع

تم
اج

 - 
گی

هن
فر

 - 
نی

دی
ن/ 

ستا
رد

ن ک
رآ

ب ق
کت

ی م
خل

 دا
یه

شر
ن

مصاحبه با موالنا عبدالحمید

ادامه...
ــون  ــح قان ــق تصی ــد طب ــران بای ــنت ای ــل س 9ـ اه
اساســی در تعلیــم و تربیــت فرزنــدان، برگــزاری 
ــم  ــزاری سایرمراس ــه و برگ ــن و جمع ــای عیدی نازه
دینــی و مذهبــی، حتــی در مراکــز نظامــی، فرهنگــی 
و اداری و کالن شــهرهایی کــه اهــل ســنت در اقلیــت 
هســتند، از آزادی کامــل برخــوردار باشــند تــا بتواننــد 
بــا فکــر راحــت و امنیــت کامــل اللــه را بندگــی 
ــی  ــور مذهب ــت در ام ــق دخال ــس ح ــد و هیچک کنن
ــراد  ــت اف ــع دخال ــت مان ــد و حکوم ــته باش را نداش
و نهادهــا در مــدارس دینــی و امــور مســاجد شــود.

10ـ ایشــان معتقــد اســت، بایــد متــام آزادیهــای 
قانونــی از قبیــل تشــکیل احــزاب، آزادی بیــان و قلــم 
ــانه  ــود؛ رس ــات ش ــی مراع ــای مدن ــایر فعالیته و س
هــا و مطبوعــات مختلــف بــه طــور آزادانــه فعالیــت 
کننــد؛ جــّو گفتــامن و انتقــاد ســازنده حاکــم باشــد؛ 
و روزنامــه نــگاران در روزنامــه هــا و نرشیــات، 
ضمــن اجتنــاب از تهمــت و افــرا و دروغ، بــا آزادی 
کامــل حقایــق را بازگــو ناینــد؛ در کشــور دموکراســی 
ــرای  ــن مــوارد ب ــرا متــام ای اســالمی حاکــم باشــد، زی
ــرای بقــای نظــام الزم و  ــی و ب وحــدت و امنیــت مل

ــت رضوری اس
ــهروندان  ــه ش ــد هم ــت بای ــد اس ــان معتق 11- ایش
ــل  ــهروندی کام ــی و ش ــای مذهب ــی از آزادی ه ایران
برخــوردار باشــند و نبایــد اقلیتهایــی مثــل دراویــش 
و همچنیــن دیگــر اقلیتهــای دینــی و مذهبــی کشــور 

ــرار داده شــوند. ــا ق در تنگن
انقــالب  12ـ ایشــان معتقــد اســت کــه نظــام و 
ــه  ــت ب ــوده مل ــت، ت ــت اس ــه مل ــه هم ــوط ب مرب
جمهــوری اســالمی رأی داده انــد و همــه آنهــا بــرای 
انقــالب زحمــت کشــیده انــد، لــذا نبایــد ایــن انقــالب 
ــاح و گــروه خــاص قــرار داشــته  در تــصف یــک جن

ــد. باش
ــزب  ــاح و ح ــا جن ــه ب ــد، گرچ ــا عبدالحمی 13ـ موالن
خاصــی وابســته نیســت، امــا معتقــد اســت کــه تنهــا 
راه بــرون رفــت از چالشــهای موجــود، آشــتی ملــی، 
ــه خواســته  ــان سیاســی، توجــه جــدی ب آزادی زندانی
هــا و مطالبــان بــه حــق و قانونــی ملــت ایــران، 
ــرات  ــاد تغیی ــامل و آزاد و ایج ــات س ــراری انتخاب برق
ــود  ــاری و موج ــتهای ج ــیاری از سیاس ــدی در بس ج

کشــور اســت
ــرای  ــاوری هســته ای، ب ــه فن 14ـ ایشــان دســتیابی ب
مقاصــد صلــح آمیــز، را حــق مســلّم ملــت ایــران مــی 
ــه  ــچ وج ــه هی ــران ب ــت ای ــت مل ــد اس ــد. معتق دان
اســتعامرگر و متجــاوز نبــوده و هیــچ نیــازی بــه 
ســالح هســته ای نــدارد، امــا بــر ایــن موضــوع تاکیــد 
دارد کــه بــرای بــرون رفــت از فشــارهای ســنگین 
بیــن املللــی، بایــد بــه منظــور مذاکــره صادقانــه 
طرفیــن، راه بازرســان بیــن املللــی آژانــس هســته ای 
بــاز شــده و نیــز بازرســان بیــن املللــی حقــوق بــرش 
اجــازه ورود بــه کشــور و تهیــه گــزارش از وضعیــت 
موجــود را داشــته باشــند تــا اعتــامد بیــن املللــی 

حاصــل شــود.
واحد فرهنگی دفر امام جمعه اهل سنت 

زاهدان

ـ آیــا در پیگیــری مطالبــات اهل ســنت بــا دیگــر علــامی مناطــق کشــور نیــز جلســات 

مشــورتی داریــد؟ اگــر نیســت و یــا کــم اســت چــه راهــکاری بــرای آن دارید؟

 بــوده، امــا خیلــی کــم بــوده اســت، دلیــل آن هــم فشــارهایی اســت کــه در حــال 

حــارض بــر اهل ســنت وجــود دارد؛ بســیاری از علــای اهل ســنت کشــور منی تواننــد 

ــده به جــز  ــم. بن ــان بروی ــزد آن ــم ن ــا هــم منی توانی ــد و م ــه اینجــا )زاهــدان( بیاین ب

ــر  ــتان های دیگ ــه اس ــته ام ب ــتان نتوانس ــتان سیستان وبلوچس ــهرهای اس ــران و ش ته

ــرای  ــن اســت ب ــی موجــود اســت و ممک ــم، چــون حساســیت های بی جای ــفر کن س

مهــان و میزبانــان مشــکل ایجــاد شــود. بــه دلیــل تنگ نظری هــای زیــادی کــه وجــود 

دارد ارتبــاط علــا و نخبــگان اهل ســنت مناطــق مختلــف کشــور بــا یکدیگــر بســیار 

ــن موضــوع چــاره ای اندیشــیده شــود. مســئولین  ــرای ای ــد ب ضعیــف اســت کــه بای

بایــد اجــازه دهنــد علــای اهل ســنت بیشــر بــا یکدیگــر ارتبــاط داشــته باشــند؛ ایــن 

هــم بــرای وحــدت و هــم بــرای امنیــت تاثیرگــذار بــوده و نشــان از امــری اســت کــه 

در قانــون اساســی تعریــف شــده اســت.

ــل  ــی مث ــوق مل ــت و حق ــه ملی ــی نســبت ب ــک رهــرب دین ــوان ی ـ نظــر شــام به عن

ــاس چیســت؟ ــگ و لب ــان، فرهن زب

 بنــده خــودم را از رهــران دینــی منی دانــم، بلکــه به  عنــوان یــک طلبــه و شــهروند 

ایرانــی وظیفــه خــودم می دانــم آنچــه را بــه صــالح ایــران و ایرانی  هــا و بــرای ثبــات 

کشــور و نظــام جمهــوری اســالمی مفیــد می دانــم بگویــم.

ــد  ــت بای ــام و حاکمی ــه نظ ــت دارد ک ــت حرم ــر مل ــان ه ــگ و زب ــدم فرهن معتق

ــد رســمی باشــد  ــوام بای ــان اق ــذارد. زب ــی احــرام بگ ــوام ایران ــان اق ــاس و زب ــه لب ب

ــف  ــی و دانشــگاه های مناطــق مختل ــدارس دولت ــادری در م ــان م ــه زب ــس ب و تدری

ــه  ــن زمین ــت در ای ــه دول ــت. البت ــوام ایرانی س ــق اق ــن ح ــد؛ ای ــته باش ــود داش وج

قدم هایــی را برداشــته اســت. این هــا جــزو حقوقــی اســت کــه اقــوام ایرانــی، اعــم 

از شــیعه و ســنی، بایــد از آنهــا برخــوردار باشــند. ایــران جــزو معــدود کشــورهایی 

اســت کــه در حــد وســیعی از تنــوع قومــی، مذهبــی و دینــی برخــوردار اســت کــه 

همــه بایــد هــم در مســائل دینــی و مذهبــی و هــم در مســائل قومــی و ملــی آزادی 

داشــته باشــند و بــه ایــن مســائل حرمــت گذاشــته شــود تــا مــردم دلبســتگی بیشــری 

بــه کشــور و بــه نظــام جمهــوری اســالمی پیــدا کننــد.

ــان را  ــی از جوان ــدروی برخ ــت. تن ــه روی اس ــدال و میان ــروج اعت ــالم م ــن اس ـ دی

ــد؟ ــان داری ــه آن ــه ای ب ــه توصی ــد و چ ــی می کنی ــه ارزیاب چگون

ــز  ــته و به ج ــه را داش ــن نتیج ــی بدتری ــه افراط گرای ــت ک ــان داده اس ــه نش ـ تجرب

ــالم و بــه  نقصــان نتیجــه ی دیگــری در پــی نداشــته اســت. افراط گرایــی بــه اس

ــه از  ــت ک ــان آن اس ــه جوان ــا ب ــه م ــت. توصی ــه زده اس ــالمی رضب ــورهای اس کش

افراطگرایــی دوری کننــد و بــه ســمت اعتــدال برونــد. مســیر دیــن اســالم و مســیر 

ــدال و  ــن اعت ــالم دی ــت. اس ــوده اس ــه ب ــلم معتدالن ــرم صلی الله علیه وس ــول اک رس

ــت.  ــر اس ــر و تدبی ــن فک ــه روی و دی میان
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مصاحبه با موالنا عبدالحمید

اسالم بهرین دین است که افراط و تفریط را قبول ندارد. افراط گرایی هیچ جایگاهی در اسالم ندارد.

ـ در رشایط کنونی جهان اسالم وحدت اهل سنت یک رضورت است. چه راهکاری برای تحقق این وحدت دارید؟

ـ معتقــدم اهل ســنت نه تنهــا بــا یکدیگــر بلکــه بایــد بــا متــام مســلانان ازجملــه شــیعه وحــدت داشــته باشــند. وحــدت چیــزی 

اســت کــه قــرآن عظیم الشــأن رصاحتــا بــه آن دســتور داده اســت و حــرت رســول صلی الله علیه وســلم بــه آن تاکیــد فرمــوده 

ــه خوشــنامی و  ــا بــدون وحــدت ب ــچ ملتــی در دنی ــه جمیعــا و التفرقــوا«. هی ــل الل ــد: »واعتصمــوا بحب اســت. قــرآن می فرمای

ســعادت منی رســد و در زمینه هــای دنیــوی نیــر پیرفتــی حاصــل منی کنــد. اهل ســنت بایــد بــا یکدیگــر متحــد باشــند. شــیعه 

و ســنی هــم بایــد بــا هــم وحــدت داشــته باشــند. مــا ایرانیــان کــه در ایــن کشــور زندگــی می کنیــم و منافــع و مضــار مــا بــا 

یکدیگــر مشــرک اســت، بایــد بــا یکدیگــر وحــدت داشــته باشــیم تــا بتوانیــم در جایــی دیگــر وحــدت ایجــاد کنیــم. البتــه از 

ــر هم اندیشــی  ــا یکدیگ ــد ب ــد، بای ــز شــبیه هم ان ــان نی ــد و مشکالت ش ــا هــم دارن ــه اهل ســنت مشــرکات بیشــری ب آنجایی ک

بیشــری داشــته باشــند.

بــه نظــر بنــده بهریــن راه بــرای تحقــق وحــدت، وحــدت عملــی اســت؛ بایــد بــه اقلیت هــا احــرام گذاشــته شــود و آزادی هــای 

آنــان تامیــن شــود. حــق و حقوق شــان بایــد بــه آنهــا داده شــود. تنهــا بــا شــعار، وحــدت حاصــل منی شــود، وحــدت واقعــی آن 

اســت کــه دل هــا بــا هــم نزدیــک باشــند.

ـ با توجه به محبوبیت تان در بین اهل سنت ایران، آیا برنامه ای برای بازدید از مناطق سنی نشین دارید؟

ـ محبوبیــت کــه فرمودیــد ُحســن ظن شاســت. اینکــه چنیــن چیــزی هســت یــا نــه، خــدا می دانــد و اگــر هســت هــم رصفــاً 

فضــل و لطــف پــروردگار اســت. امــا در مــورد ســفر بــه مناطــق سنی نشــین؛ بنــده بســیار مشــتاق هســتم، امــا از آنجایــی کــه 

می دانــم و می ترســم مشــکالت و مزاحمــت به وجــود نیایــد، تــا کنــون از انجــام ایــن ســفرها خــودداری کــرده ام. امــا چنانچــه 

رشایــط را مســاعد ببینــم صــد در صــد عالقــه دارم بــه مناطــق سنی نشــین کشــور ســفری داشــته باشــم و از نزدیــک بــا مــردم 

عزیــز دیــدار کنــم.

مصاحبه کننده: اساعیل دیده ور
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برگهایی از تاریخ
نامه کاک احمد مفتی زاده )رح( به ملت غیور کردستان

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
برادران و خواهران عزیزم، 

ملت غیور کردستان :
دشــمن، در میــدان مبــارزه ی مســلحانه شکســت خــورده؛ و قــدرت جنــگ و کشــتار علنــی را از دســت داده اســت. امــا دسیســه 
هــای دشــمن، عوامــل و مــزدوران فریبــکار دشــمن، و آثــار ســتم و جنایــات دشــمن در فرهنــگ مــا و در روابــط مــا هنــوز زنــده 
و نیرومنــد اســت. هنــوز افــرادی، بــا هــان رفتــار ناشــی از نظــام حکومــت طاغوتــی زندگــی میکننــد. در حالــی کــه در حکومــت 
اســالمی، زندگــی ارشافــی و غــرور و نــاز فروشــی محکــوم اســت. در حکومــت طاغوتــی، ســاختان بــا عظمــت و زندگــی پــر زرق 
و بــرق و ســفره ی رنگارنــگ، مایــه ی احــرام و شــخصیت اســت؛ امــا در حکومــت اســالمی، کســی احــرام دارد کــه بیشــر زحمــت 

بکشــد و درآمــدش را در تامیــن زندگــی ســاده و متیــز بــرای خــود و خدمــت بــه خلــق، رصف کنــد: 
عبادت بجز خدمت خلق نیست                        به تسبیح و سجاده و دلق نیست

از حــاال همــه بداننــد کــه در حکومــت اســالمی، نــه تکیــه و خانقــاه مطــرح اســت و نــه خــان خانــی و ارشافیــت. اگــر ایــن 
اشــخاص دیــروز احــرام داشــتند و –بــه اصطــالح- مقامــات مهــان آنهــا میشــدند، بایــد بداننــد کــه امــروز، بیــکاری و تزویــر 
و اســتثار، نــه تنهــا مایــه ی افتخــار نیســت، بلکــه مایــه ی رســوایی و بدنامــی اســت و محکــوم و نابــود می شــود. در اســالم، 
ــج و زحمــت و بخاطــر کار و  ــا رن ــی انســان را ب ــٍد« یعن ــی َكَب ــاَن ِف ــا اْلِنَْس ــْد َخلَْقَن ــا کار و زحمــت اســت: »لََق ــرد ب احــرام ف
تــالش آفریدیــم. »لَیــَس لِْلِنَْســاِن إِالَّ َمــا َســَعى« یعنــی: بــرای انســان آزاد نیســت مگــر آنچــه بــا ســعی و زحمــت خــود بدســت 
آورد – چــه زحمــت مــادی ماننــد کشــاورزی و کارگــری و چــه زحمــت معنــوی ماننــد تعلیــم و تربیــت درســت و ســودمند -. 
در یــک مملکــت اســالمی، نــه تنهــا افــراد، بلکــه ملتهــا نیــز دارای حقــوق متســاوی هســتند؛ و هیــچ ملتــی، حــق برتــری بــر 
ــران را قبــول  ــا اقتصــادی. بنابرایــن، وقتــی ملــت ای ــا اجتاعــی ی ــا سیاســی، ی ــا فرهنگــی ی ــدارد، چــه ملــی ی ملــت دیگــر را ن
داریــم و »اســالمی« میشناســیم، کــه ملــت فــارس و منطقــه فــارس نشــین هــر حقــوق و مزایایــی دارنــد – چــه مــادی و چــه 
معنــوی- ملتهــای کــرد و تــرک و عــرب و بلــوچ و ترکمــن و گیلــک نیــز، هــان حقــوق و مزایــا را داشــته باشــند. هــدف مــا از 
ســالها مبــارزه همیــن بــود کــه حکومتــی اســالمی بــه وجــود بیاوریــم کــه در آن نــه افــراد بــر یکدیگــر برتــری و امتیــاز داشــته 
باشــند نــه ملتهــا؛ و از حــاال اعــالم میکنیــم کــه فقــط چنیــن حکومتــی را مــی پذیریــم؛ و یــک رسمــو بــاال و پاییــن از ایــن نــوع 

حکومــت را نخواهیــم پذیرفــت. 
وسالم خدا بر آنها که حق میشنوند و قبول میکنند.

57/12/27

مفتی زاده
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عدم مخالفت روایت با قرآن
مهمّ ترین شرط مقبولی آن 

تدوین: م. معصوم
بخش دوم

ــز صفحــه ی 4  ــی نی ــه ى شــش عموم در نام
از نامه هــای خطــی می گویــد: »یــادآوری 
ــی از  ــاره ى بعض ــی، درب ــه: گاه ــم ک می کن
رشوط قبــول هــر »روایــت« از هرگذشــته ى 
ــظ«  ــی »لف ــش از ارزیاب ــک، پی ــا نزدی دور ی
ــی شــفاهی داشــته ام.  ــا »ســند«، بحث های ی
بــه ایــن جهــت، اکنــون بــه بیــان اجالــی و 

عنــوان وار آن رشوط، اکتفــا می کنــم: 
یــک ـ معرفــت مقــدور بــه افــکار و اخــالق 
الیــه  و همــه ى احــوال و روش منســوب 

ــان(.  ــر ایش ــا غی ــول ـ ی ــرت رس )ح
ــط و  ــه رشای دو ـ آشــنایی مقــدور نســبت ب

احــوال محــّل مربــوط بــه روایــت. 
ســه ـ »علــم بــه قــرآن« در حــّد مقــدور هــر 

زمان. 
چهــار ـ علــم بــه موازیــن و اصــول اســالمی 
در موضوعــات مــورد عنایــت دیــن، خصوصــاً 
مســایل  زمینــه ى  در  بخصــوص  و  اســالم 

ــت.  روای
اســالمی  روایــات  خــاّص  اخیــر،  دو رشط 
ــار رشط،  ــن چه ــا ای ــی، ب ــر روایت ــت. اگ اس
منــره ى قبولــی گرفــت، آنــگاه، نوبــت تحقیق 
):ارزیابــی  می رســد  »لفــظ«  دربــاره ى 
ســبک(.  و  بالغــت  و  فصاحــت  درجــه ى 
ــه  ــد ب ــه بای ــت ک ــه اس ــن هم ــد از ای و بع
ارزیابــی »ســند« پرداخــت. اگــر روایتــی، در 
ــر  ــد، دیگ ــردود ش ــا دّوم، م ــه ى اّول ی مرحل
ــت.  ــد، الزم نیس ــه ى بع ــه مرحل ــن ب پرداخ
ممکــن اســت: روایتــی در آزمایــش بــا چهــار 
رشط اّول، قبــول شــود، ولــی در مرحلــه ى 
دّوم، مــردود. چنیــن روایتــی، تنهــا از جهــت 
ــد.«.  ــار مى باش ــه ىب اعتب ــت ک ــی« اس »روائ
در همیــن نامــه صفحــه ی شــش پــس از 
صــدور یــک حکــم اشــتباه از ســوی هیئــت 
افتــا و قضــا بــه روش فتــوای اجتهــادی و بــر 
اســاس یــک روایــت خطــاب بــه شــاگردانش 
تأکیــد  »...بــاز  می گویــد:  هنــگام  آن  در 
می کنــم کــه: بــه کتــاب و ســّنت، فتــوی 
ندهیــد، و بــه روایــات اســتناد نکنیــد. و ااّل 
ممکــن اســت )همچنانکــه قبــالً توضیــح 
ــت  ــن« و خیان ــرا در دی ــار »اف داده ام(: دچ

بــه خــدا و رســول خــدا گردیــد...« و 
پــس از ذکــر چنــد جملــه در ترجیــح تقلیــد 
محــض بــر فتــوای اجتهــادی بــرای ایــن 
ــد  ــه می کن ــان توصی ــه آن ــود ب ــاگردان خ ش
هرگــز  کــه:  می کنــم  تأکیــد  »...)و  کــه: 

»فتــوای اجتهــادی« ندهیــد(«.... 
در نامــه ى تاریــخ 1370/1/20هــم از رسی 
از  یکــی  پاســخ  در  خصوصــی  نامه هــای 
عزیزانــش چنیــن می گویــد: »...بــه جــای 
و  روایــات  یــک  یــک  و جــواب  توضیــح 
ســؤالها)ی شــا(، چنــد مطلــب مهــّم یــا چند 
اصــل عمــده ى دینــی را، قیــد می کنــم، کــه 
ــاط  ــان، ارتب ــا کارت ــان، و ب ــایل نامه ت ــا مس ب
کلـّـی دارد، همچنانکــه فهمیدن درســت آنها، 
ــاره ى »کار  ــی درب ــت دین ــی درس ــه بینش ب
ــد:  ــک می کن ــن«، کم ــار از دی ــن، و انتظ دی
ــتباه  ــال اش ــر احت ــالوه ب ...اصــل ششــم: ع
در فهــم، و در حفــظ احادیــث، از هــان 
دوره ى رســالت، نســبت بــه اقــوال و اعــال 
ــم  ــرت خات ــواِل( ح ــز: اح ــر )و نی و تقاری
الرُســل، »نه زانــی خویــی و زانــای دروزن 
هه لئه به ســن«:  پیــارزگ  و  په راویــز   //
نــادان خــودی »مســلان جاهــل« و آگاه 
ــرای  ــران« حاشــیه و بغچــه ب دروغگــو »کاف
احادیــث  ـ   1 )ماننــد:  ـ  می ســازند  دیــن 

ترهیــب و ترغیــب، و2 ـ ارسائیلیــات(. 
در  فــراوان  تحقیــق  لــزوم  بــا درک  لــذا، 
احادیــث، اســاىس ترین اصــل بــرای تأییــد یــا 
ــاب«  ــا »کت ــق ب ــت را، اّول تطبی رّد هــر روای
اســالم  معلــوم  موازیــن  و  اصــول  بــا  و 
واقعیــات  بــا  تطبیــق  دّوم،  و  می دانــم، 
اعتبــار  بــه  ـ  ســلیم  عقــل  )یــا:  مســلّم 
ــوم  ــس از معل ــن، پ ــودن ـ(. بنابرای ــیله ب وس
ــاب و اصــول، و  ــا کت ــارض ب ــدم تع شــدن ع
ــی را، در  ــد روایت ــع، بای ــا واق ــر ب ــدم تغای ع
قــرار دهیــم.  »درایــى«  تحقیــق  معــرض 
ــد  ــوم ش ــل، معل ــن اص ــالف ای ــر خ ــا اگ اّم
کلمــه(،  درســت  مفهــوم  بــا  )»معلــوم« 
ــق،  ــت و، از َدور تحقی ــار اس ــر، بی اعتب دیگ
خــارج می شــود. پــس، اگــر هنــوز، توانایــى 
درک واقعیتــی را نداشــته باشــیم، نــه توانــاىئ 
فهــم احادیــث )یــا: آیــاِت( مرتبــط بــا آن را 
ــا  ــد آنه ــا تأیی ــت رّد ی ــه صالحی ــم، و ن داری

را )ماننــد: تکلیفــان دربــاره ى عبــارات و 
ــابق و  ــب س ــعِ( کت ــوم الواق ــاِت )نامعل روای
پیــروان آنهــا، و ماننــد تکلیفــان نســبت بــه 
ــاره ى  ــر( درب ــر مغای ــد )غی نظریه هــای جدی

طبیعــت(.«.
ــاز از رسى  ــخ1370/10/10 ب ــه ى تاری در نام
ــد: »... ــن می گوی ــی چنی ــای خصوص نامه ه

در اواخــر نوجوانــی و اوئــل جوانــی، رغبتــی 
فــراوان بــه حدیــث یافتــم. و چــون آشــنائیى 
ــر روش  ــا ب ــرآن نداشــتم، تنه ــا ق ســودمند ب
روائــی تکیــه می کــردم. شــاید دربــاره ى 
17 یــا 18 حدیــث، کارم رســیده بــود بــه: 
ــری  ــدن اث ــه خوان ــت، ک ــه صّح ــان ب اطمین
ــفانه  ــه متأّس ــت ـ ک ــه ى هدای از یکــی از امئّ
ــتباهم  ــه اش ــرا متوّج ــرده ام ـ م ــوش ک فرام
متوّجــه  رغبتــم  زمــان،  آن  از  و  کــرد. 
ــم  ــن را بگوی ــد ]ای ــرآن گردی ــی از ق فیض یاب
کــه: در آن ایــام مــدرّس علــوم عالــی اســالمی 
دینــی  مدرســه ى  عاىل تریــن  در  بــودم 
کردســتان، یعنــی »داراإلحســان« در مســجد 
جامــع ســنه )ســنندج(! ولــی تــا مّدتــی اصوالً 
رس و کاری بــا »قــرآن و حدیــث« نداشــتم!. 
ــم:  ــری گفت ــن اک ــه امی ــه کاک ــدان ب )در زن
اکنــون یــک یــک شــا جوانانــی کــه رابطه ای 
بــا علــوم اســالمی نداریــد، قــرآن را بهــر 
می دانیــد و می شناســید از آن زمــاِن مــن 
کــه مــدرّس علــوم عالــی بــودم!(. زیــرا اصــالً 
چنیــن برنامــه ای در مــدارس »علــوم دینــی!« 
وجــود نداشــت! و کســی کــه فــارغ التّحصیل 
ایــن رشــته می شــد، معمــوالً یــک درس هــم، 
از ایــن دو موضــوع فرامــوش شــده نخوانــده 
ــی بــرای بحــث از آیاتــی کــه در  بــود! و حتّ
کتابهــای درســی وجــود داشــت، فقــط بــه آن 
قســمت کار داشــتند کــه بــا موضــوع درس، 
مرتبــط بــود! اّمــا ماننــد مثالهــای دیگــر کــه 
از شــعر شــعرا بــود، بــه بیــان معنــی کاری، 
نداشــتند! و حتــاً، ایــن جملــه، بــرای شــا، 
ــه: در  ــت ک ــب اس ــنیدنی و عجی ــی ش خیل
ایــن مــوارد، اســتاد می گفــت: »ایــن، آیــه ى 
قــرآن اســت«. و دیگــر، همیــن جملــه کافــی 
بــود بــرای گذشــن از کنــار آن، و رصف نظــر 
کــردن از بحــث دربــاره ى معنــی آن!![. قبــالً 
ــی از حدیــث  ــدن کتابهائ ــه خوان ــه را، ب طلب
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عدم مخالفت روایت با قرآن

ــا  و ِســیر و تاریــخ، تشــویق کــرده بــودم. اّم
ــویق  ــتباهم، تش ــه اش ــم ب ــی بردن ــس از پ پ
و کوشــش رغبــت آفرینــم مــروف شــد 
در تعلیــم و تعلّــم قــرآن )در کنــار علــوم 
متــداول(. ولــی چــون در جامعــه، هیــچ 
بــرای  توجیهــی  و حتّــی هیــچ  محرّکــی، 
کشــیدن چنیــن زحمتــی وجــود نداشــت، 
جمعــاً شــاید بیــش از یکــی دو جــزء، آن 
ــه، تدریــس نکــردم!  ــه صــورت متفرّق هــم ب
بعدهــا کــه مختــر آشــنائیى بــا قــرآن 
ــده ى آن  ــکان دهن ــر ت ــه تذکّ ــم، متوّج یافت
بزرگــوار شــدم ـ رحمــت و رضــوان خــدا 
در  تحقیــق  دیگــر،  و  پاکــش ـ.  روان  بــر 
حدیــث و تدریــس آن را، بــدون آشــنائی 
مقــدور نســبت بــه قــرآن، خیانــت بــه دیــن 
می دانســتم. آنچــه تاکنــون دربــاره ى موضــع 
ــا  ــد ی ــث« خوانده ای ــه »حدی ــبت ب ــن نس م
ــا  ــن ســابقه دارد. اّم شــنیده اید، ریشــه از ای
کاکــه گیــان! ایــن کــه: امــری، بــر امــور دیگر، 
مقــّدم باشــد، بــه معنــی بــی ارزش کــردن آن 
امــور نیســت. و بــاز تأکیــد می کنــم: تــا 
ــن  ــلّط ممک ــه تس ــرآن، ب ــم ق ــی، در فه کس
نرســد، پرداخــن او بــه حدیــث، کاری اســت 
نامــروع، و پیرویــش از حدیــث و فتوایــش 
بــه حدیــث -جــز در مســلّات- بی ادبــی 
اســت نســبت بــه پیامــر اســالم و ممکــن 
ــر  ــن. اگ ــه دی ــد ب ــم باش ــت ه ــت: خیان اس
ــد، آن  ــن رشط اّول یافتی ــد ای ــی را، واج کس
گاه برایــش توضیــح دهیــد کــه: قبــل از تعلّم 
و تعلیــم و روایــت هــر حدیــث و فتــوی بــه 
ــی از  ــه یک ــردازد، ک ــایر رشوط بپ ــه س آن، ب
آنهــا، تحقیــق اســت دربــاره ى »ســند«، و 
بــه وی بگوئیــد کــه: بــدون رعایــت ایــن 
رشوط هــم، نســبت دادن حدیثــی بــه رســول 
بزرگــوار بی ادبــی اســت بــه آن حــرت. 
بارهــا ایــن را تذکّــر داده ام کــه: اّوالً، ممکــن 
ــا  اســت ســخنی، بــا قــرآن مغایــر نباشــد، اّم
بــاز گفتــه ی حــرت رســول نباشــد. ثانیــاً، 
ــی  ــه روایت ــت ک ــم هس ــر ه ــائلی دیگ مس
غیــر معــارض بــا قــرآن، و متقــن اإلســناد 
را بی اعتبــار می ســازد. اّمــا اگــر روایتــی، 
مخالــف بــا قــرآن باشــد، هــر چنــد ظاهــراً از 
جهــت ســند و ســایر رشوط بی ایــراد باشــد، 
مطلقــاً قابــل بحــث نیســت، در صورتــی کــه 
حدیــث موافــق قــرآن )موافــق، اخــّص اســت 
ــم  ــت ه ــندی درس ــر س ــر(، اگ ــر مغای از غی
نداشــته باشــد، مطــرح کــردن آن، از جهــت 

معنــی، بــه دلیــل »مقبــول املعنــی بــودن«، 
ــًة  ــه: رصاح ــه رشطــی ک بی اشــکال اســت، ب
بــه حــرت پیغمــر، نســبت داده نشــود. 
در همیــن مختــر توضیــح دقّــت کنیــد، 
فکــر می کنــم بــرای جــواب همــه ى اشــکالها 

ــد...«. ــی باش ــؤالها کاف و س
و  مکتوبــات  از  بــود  گزیــده ای  ایــن 
مضبوطــات مرحــوم کاک احمــد در مــورد 

حدیــث...

سخنی از سایت مکتب قرآن
اینــك پیــش از ذكــر آراى اندیشــمندان و 
دانشــمندان اســالمى در مــورد حدیــث نقــل 
جوابیّــه ای بــه اعراضــات نســبت بــه مرحــوم 
کاک احمــد دربــاره ی حدیــث بــا توّجــه بــه 
نــوار 192 از ســایت مكتــب قــرآن را كــه 
حــاوی نکاتــی قابــل توّجــه اســت بــا کمــی 

ــم:  ــف منی بینی ــی از لط ــت کاری خال دس
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ایده هــای  مخالــف  ســخنان...  از  ســؤال: 
کاک احمــد اینگونــه برداشــت می شــود کــه 
ــر  ــع معت ــه مناب ــرآن ب ــب ق ــد: مکت می گوین
حدیــث بی توّجهــی کــرده و آنهــا را منابعــی 
مخــدوش می انــگارد کــه تــا بازنگــری مجــّدد 
ــال در  ــتند و ح ــوی نیس ــتناد و فت ــل اس قاب
مســائل فقهــی بــه اقــوال امــام شــافعی 
می کنیــد  تصــّور  آیــا  می شــود،  اســتناد 
از ســخنان ایــن امــام گرامــی نســبت بــه 
محافظــت   مصطفــی محّمــد  ســخنان 
ــه آن  ــکاران ب بیشــری شــده و دســت خیانت
نرســیده اســت در حالــی کــه هــان کســانی 
حفــظ  مــا  بــرای  را  الرّســاله  و  األّم  کــه 
کرده انــد، اهتــام بیشــری بــه احادیــث 
پیامــر داده انــد، ماننــد امــام مالــک، 
بخــاری، مســلم، احمــد، نســائی، و ترمــذی، 
ابن ماجــه، و شــافعی )نــارص الّســّنه( و...

ــه  ــتید ک ــد هس ــه دل معتق ــا از ت ــا واقع آی
ســخنان پیامــر مخــدوش شــده اند و مــا 
از ایــن منبــع نورانــی محــروم شــده ایم؟ 
ــه  ــزاع ب ــگام ن ــد در هن ــه خداون ــس چگون پ
آن  از  یکــی  کــه  داده  ارجــاع  چیــزی  دو 
ــه  ــان رفت ــا از می ــه م ــیدن ب ــل از رس دو قب
اســت، آنجــا کــه می فرمایــد: یَــا أَیَُّهــا الَِّذیــَن 
ُســوَل  الرَّ أَِطیُعــوا  و  اللَّــَه  أَِطیُعــوا  آَمُنــوا 
ِفــی  تََناَزعُتــْم  َفــإِن  ِمنكُــْم  أُولِی الَمــِر  و 
ــْم  ــوِل إِن كُنُت ُس ــِه و الرَّ وُه إَِل اللَّ ــرُدُّ ــیٍء َف َش
ــَك َخیــٌر و  ــِه و الَیــوِم اآلَِخــِر َذلِ تُؤِمُنــوَن ِباللَّ

أَحَســُن تَأِویــاًل: ای ایــان آورده هــا..! از خدا 
ــد و  ــد و از پیامــر اطاعــت کنی اطاعــت كنی
از شــورای اولــوا األمرتــان، و اگــر در چیــزی 
ــدا و  ــه خ ــتید آن را ب ــالف داش ــم اخت ــا ه ب
رســولش ارجــاع دهیــد اگــر بــه خــدا و روز 
ــت و  ــر اس ــن به ــد، ای ــان داری ــت ای قیام

عاقبتــش نیکوتر.../ســوره ى نســاء: 59/.
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ــی تواند  ــالً منـ ــی عم ــچ مسلانـ ــواب: هی ج
تنهــا بــر اســاس قـــرآن زندگـــی كنــد، مگـــر 
ایــن كــه در كنــار »كتــاب خـــدا« بــه ســّنت 
ــد و  ــالم معتق ــأن اس ــم الش ــر عظی پیامبـ

ملتــزم و پای بنــد باشــد...
زمزمــه ی  قــرآن«  كفایــت  »ُشــبهه ی 
انســانهایی اســت كــه بــه حــق، شــأن و مقــام 
رســالت و نقــش شــخص رســول را درســت 
درك ننمـــوده و اصــل واجــب اإلتّبــاع بــودن 
ایشــان را و نیـــز روح پیــاِم »لقــد كان لكم 
ــه اســوة حســنة: در وجــود  ــی رســول الل فـ
پیامبـــر خــدا بــرای شــا الگویــی نیکــو 
وجــود دارد« را بــا جــان و دل نشــنیده اند...

ایــن  حقیقــت،  ایــن  دلیــل  روشــن ترین 
اســت كــه: خداونــد حكیــم، قــرآن را بــر 
شــخص حــرت رســول فــرو فرســتاده تــا 
ایشــان را قبــل از هــر كــس، بــه واســطه ی 
ــت و  ــور و هدای ــه رسارس ن ــاب ـ  ك ــن كت ای
رحمــت اســت  ـ در متــام جنبه هــای مختلــف 
زندگـــی، هــادی و راهنــا باشــد، ســپس 
ــن  ــن ای ــغ و تبیی ــا تبلی ــردم را ب ایشــان م
ــی و  ــری و اخالقـ ــای فكـ ــاب از تاریكیه كت
عملــی و اجتاعــی و...، بــه افقهــای نــور و 

ــد... ــت منای ــنایی، هدای روش
لِلنَّــاِس   لُِتَبیِّــنَ   كـــَر  الذِّ إِلَیــكَ   أَنَزلَنــا  ...َو 
ــا  ــُرون: و م ــم یَتَفكَّ ــم َو لََعلَُّهـ ــزَِّل  إِلَیِه َمانُ
ذکـــر )قـــرآن( را بــه ســـوی تـــو نــازل کردیم 
تــا آن چــه کــه بــه ســوی مــردم نــازل شــده 
برایشــان تبییــن کنــی و تــا شــاید آنــان 

اندیشــه کننــد.../44 ـ نحــل/.
الــر ِكَتــاٌب أَنَزلَنــاُه إِلَیــَك لُِتخــِرَج النَّــاَس 
ِمــَن الظُّلُــاَمِت إَِل النُّــوِر ِبــإِذِن َربِِّهــم إَِل 
ــت  ــی اس ــن کتاب ــِد: ای ــِز الَحِمی ِصَاِط الَعِزی
کــه مــا آن را بــه ســوی تـــو فروفرســتاده ایم 
ــی ها  ــردم را از تاریکـ ــه وســیله ی آن م ــا ب ت
ــازه ی  ــه اج ــرون آوری ب ــور بی ــوی ن ــه س ب
و  توانــا  خـــداوند  راه  بــه  پروردگارشــان 

ســتوده.../1 ـ ابراهیــم/.
ــن  ــَك ِم ــِزَل إِلَی ــا أُن ــغ َم ــوُل بَلِّ ُس ــا الرَّ ــا أَیَُّه یَ
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عدم مخالفت روایت با قرآن

ــالََتُه  ــَت ِرَس ــاَم بَلَّغ ــل َف ــم تَفَع ــَك َو إِن لَ َربِّ
َو اللَّــُه یَعِصُمــَك ِمــَن النَّــاِس إِنَّ اللَّــَه ال 
ــغ  ــر، تبلی ــن: ای پیام ــوَم الكَاِفِری ــِدی الَق یَْه
ــو  ــوی ت ــه سـ ــروردگارت ب ــه از پ ــن آن چ ک
ــی  ــغ نکنـ ــو آن را تبلی ــر ت ــده و اگ ــازل ش ن
رســالت و وظیفــه ی خــود را انجــام نــداده ای 
ــرا از مــردم محفــوظ مــی دارد،  ــد ت و خداون
را  کافــران  گــروه  خداونــد  کــه  راســتی 

مائــده/. ـ  هدایــت منی کنــد.../67 
الهــی  اجــرای متــام دســتورات  مــردم در 
 مأمــور و ملــزم بــه اطاعــت از ایشــان
بوده انــد و در نهایــت بــر اســاس »تبیینــات 
 ایشــان عملــی«  »ســّنت  و  قولــی« 
واحــده«  »اّمــت  عنــوان  بــا  جامعــه ای 
تشــكیل گردیــد كــه بــا مجموعــه  ی اصــول و 
ــا  ــراه ب ــش، و هم اركان و بخشــهای گوناگون
ــوان  آنچــه در عــر خلفــای راشــدین ـ رضـ
اللــه علیهــم اجمعیــن ـ تجلّـــی یافــت )یعنی 
ــا  ــت( تنه ــت خالف ــوری و دول ــت ش حكوم
ــرآن،  ــروان واقعــی ق ــرای پی ــه ب الگــو و منون

در هــر عــر و زمانــی می باشــد...
قرآن می فرماید: 

ــَن  ُســوَل ِمــن بَعــِد َمــا تََبیَّ َو َمــن یَُشــاِقِق الرَّ
ــَن  ــِبیِل املُؤِمِنی ــَر َس ــع َغی ــَدى َو یَتَِّب ــُه الُه لَ
ــاَءْت  ــَم َو َس ــِه َجَهنَّ ــَولَّ َو نُصلِ ــا تَ ــِه َم نَُولِّ
َمِصیــًرا: و آن کــه بــا پیامبـــر مخالفــت کنـــد 
پس از روشـــن شـــدن راه هـــدایت و راهـــی 
ــرد او را  ــش گیـ ــن در پی ــر از راه مؤمنیـ غی
بــه آن چـــه کـــه دوســت دارد وامی گذاریــم 
و بــه دوزخ در آوریــم و آن بــد فرجامــی 

ــاء/. ــت.../115 ـ نس اس
لُــوَن ِمــَن املَُهاِجِریــَن َو  ــاِبُقوَن الوَّ  َو السَّ
النَصــاِر َو الَِّذیــَن اتََّبُعوُهــم ِبإِحَســاٍن َرِضــَی 
اللَّــُه َعنُهــْم َو َرُضــوا َعنــُه َو أََعــدَّ لَُهــْم َجنَّــاٍت 
تَْجــِری تَْحَتَهــا النَهـــاُر َخالِـــِدینَ  ِفیَهــا أَبَـــًدا 
َذلِــكَ  الَفـــوُز الَعِظیــُم: و پیشــتازاِن اّولیــن از 
مهاجریــن و انصــار و کسانـــی کــه به نیکـــی 
از آنــان پیــروی می کننــد خـــدا از آنــان 
راضـــی و آنــان از خـــدا راضـــی اند و خـــدا 
برایشــان باغهایـــی کــه از زیــر آنهـــا نهـرهـــا 
جاری اســت مهیّـــا ســاخته و در آن جاوید و 
ابــدی خواهنــد بــود و ایــن اســت رســتگاری 

ــه/. ــزرگ.../100 ـ توب ب
طوالنــی  نســبتاً  روایتــی  در  همچنیــن 
ابــوداود و ترمــذی روایــت می کننــد کــه 

فرمــوده:   خــدا پیامــر 
»...و إنـّـه مــن یعــُش منكــم فســیری اختالفــاً 

كثیــرا،  فعلیكــم بســّنتی و ســّنة الخلفــاء 
الراشــدین املهدیّیــن، عّضــوا علیهــا بالّنواجذ: 
و اگــر کســی از شــا زنــده مبانــد اختالفــات 
ــن گاه  ــس در ای ــد، ـ پ ــد دی ــیاری خواه بس
ـ بــر شــا بــاد ســّنت مــن و ســّنت خلفــای 
رشــد و هدایــت یافتــه، بــا چنــگ و دنــدان 
ــت در  ــن روای ــه در ای ــد...« ك ــا را بگیری آنه
كنــار »ســّنت رســول خــدا« تنهــا راه و 
روش خلفــای راشــدین، بــه عنــوان راه دیــن 

از زبــان پیامــر معرّفــی شــده اســت...
به هرحال به اصل موضوع برمی گردیم: 

ــكان دارد،  ــی ام ــی و عمل ــر عقل ــا از نظ آی
كــه كســی بخواهــد بــر اســاس قــرآن زندگــی 
كنــد و قــرآن را منبــع و مأخــذ مســائل 
اعتقــادی، اخالقــی، اجتاعــی، سیاســی و 
اقتصــادی خــود قــرار دهــد، اّمــا از حــرت 
رســول الگــو نگیــرد و به ایشــان تأّســی 

ــد...!!؟ ــا کن ــّنت را، ره ــی س ــد، یعن نكن
مگـــر كســـی دیگـــر بـــوده كــه بــه انــدازه ی 
ایشــان صمیمـــانه و مخلصـــانه و همــه 
جانبــه، روح كـــالم خــدا را درك کــرده، و یــا 

کنــد...!؟ درک 
انــدازه ی   آیــا هســتند كســانی كــه بــه 
پیــرو  و  تابــع  جانبــه  همــه   ایشــان
كســانی  آیــا  باشــند...؟  قــرآن  دســتورات 
دیگــر بــه غیــر از پیــروان واقعــی ســّنت 
ایشــان  وجــود دارنــد كــه توانســته باشــند 
ــر اســاس قــرآن تشــكیل دهنــد و  اّمتــی را ب
یــك زندگــی را بــر اســاس دیــن پی ریــزی 
كننــد...؟ جــواب ایــن ســؤالها، بــرای هــر 
خردمنــد منصفــی، روشــن و واضــح اســت...

بنــا بــر ایــن متــام گفتارهــا و كردارهــا و اوامر 
 و نواهــی و تقریــرات رســول مكــرّم اســالم
بــرای هــر مســلانی بــه رشطــی كــه ثابــت 
شــود، از آِن آن بزرگــوار اســت، بــه نــام 
دیــن خــدا، و ماننــد دستـــور خــدا، شــناخته  

می شــود...
ــد  ــوَل َفَق ُس ــعِ الرَّ ــد: َمــن یُِط قرآن می فرمای
أَرَســلَناَك  َفــاَم  تَــَولَّ  َمــن  َو  اللَّــَه  أَطَــاَع 
ــت  ــر اطاع ــه از پیام ــا: آن ک ــم َحِفیظً َعلَیِه
کنــد از خداونــد اطاعــت کــرده و اگــر کســی 
از تو):پیامــر( رسپیچــی کــرد تــو بــر او 

نگهبــان نیســتی.../80 ـ نســاء/.
ــٌی  ــَو إاِل َوح ــَوى، إِن ُه ــِن الَه ــُق َع ــا یَنِط َوَم
یُوَحــى: پیامــر از روی هــوا ســخن منی گویــد، 
ــد وحــی اســت و  بلکــه آن چــه کــه می گوی
ـ  بــه ســویش فرســتاده می شــود.../3 و4 

نجــم/.
ُســوِل بَیَنكُــْم كَُدَعــاِء  التَجَعلُــوا ُدَعــاَء الرَّ
الَِّذیــَن  اللَّــُه  یَعلَــُم  َقــد  بَعًضــا  بَعِضكُــم 
الَِّذیــَن  َفلَیحــَذِر  لِــَواًذا  ِمنكُــم  یََتَســلَّلُوَن 
ــٌة أَو  ــْم ِفتَن ــرِِه أَن تُِصیَبُه ــن أَم ــوَن َع یَُخالُِف
یُِصیَبُهــم َعــَذاٌب أَلِیــٌم: دســتور پیامــر را 
ــی  ــه برخ ــا ب ــی از ش ــتور برخ ــد دس مانن
ــه  ــدا ب ــتی خ ــه راس ــد، ب ــرار ندهی ــر ق دیگ
کســانی از شــا کــه می خواهنــد خــود را 
از فرمــان حــرت پنهانـــی و کــم کــم 
بیــرون بکشــند آگاه اســت، پــس برحــذر 
ــر او  ــا ام ــد ب ــه می خواهن باشــند کســانی ک
مخالفــت کننــد کــه دچــار فتنــه و یــا عذابــی 

دردنــاک شــوند.../63 ـ نــور/.
ــات  ــال حی ــّدت 23 س ــدا در م ــول خ رس
پــر خیــر و بركــت نبّوتــش مأموریـّـت داشــت 
كــه بــا تبیینــات و توضیحــات شفاهـــی و بــا 
عملكـــرد خـــود و موضع گیریهــای تأییــدی و 
انكـــاری نســبت بــه كـــردارها و گفتـــارهای 
دیگـــران و با...دیــن خـــدا را در جامعــه 

ــد... ــاده کن ــرآن را پی ــی بخشــد و ق تجلّ
دیــن اســالم بــه معنــی واقعــی كلمــه، و 
صــورت عینــی اكــال دیــن و امتــام نعمــت 
ــق ماصــدق خارجــی آن،   ــت: تحّق و در نهای
ــه  ــت ك ــت اس ــر و برك ــه ی پرخی آن مجموع
در زمــان رســول خــدا اتّفــاق افتــاد و مــن 
متیــن آن قـــرآن كریــم، و رشح و بیــان و بالغ 
و پیــاده کــردن آن در »ســّنت« پیامــر عظیــم 

الشــأن اســالم تحّقــق یافتــه اســت...
بــدون  اســالم  و  ســّنت،  بــدون  كتــاب 
رســول، اســمی اســت بی مسّمـــی كــه 
فلســفه ی وجــودی رســالت الهــی، در طــول 
رّد  و  برمنی تابــد  را  آن  بریّــت  تاریــخ 

. . . می کنــد
ــام  ــا بایــد توّجــه داشــت آنچــه كــه بــه ن اّم
»ســّنت« مطــرح اســت، در یــك تقســیم بندی 
ــه ســه قســم تقســیم می شــود: 1 ـ  ــی، ب كلّ
ــی. 3 ـ ســّنت  ــی. 2 ـ ســّنت قول ســّنت عمل

تقریــری...
ســّنت عملــی گــر چــه از نظــر »كمیّــت« بــه 
ــت،  ــرده نیس ــی« گس ــّنت قول ــدازه ی »س ان
اّمــا از نظــر كیفیّــت متقن تــر و از نظــر 
معنــی و مفهــوم روشــن تر و شــعاع دایــره ی 
اســت،  گیرنده تــر  بــر  در  آن  از  اســتفاده 
زیــرا مجموعـــاً خــاّص و عــاّم از آن بهــره 

مى گیرنــد...
در حقیقــت بــه عنــوان معیــاری غیــر قابــل 
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عدم مخالفت روایت با قرآن

انــكار، بــرای تشــخیص صحیــح و ســقیم 
می رود...زیــرا  بــه كار  قولــی«  »ســّنت  از 
یقینــی  و  متواتــر  غالبــاً،  عملــی،  ســّنت 
ــی  ــف عمل ــرثاً تكالی ــلانان اك ــت...و مس اس
خــود را ماننــد: منــاز، روزه، حــّج و زكات 
ــوده و  ــت من ــّنت دریاف ــوع س ــن ن و...از ای
انجــام می دهنــد. هــر چنــد ایــن مــوارد 
 پیامــر زبــان  از  نیــز  را  موضوعــات  و 
نقــل  هــم  شــفاهاً  تابعیــن  و  و صحابــه 

کرده انــد...
ــه  ــی« ب ــوان »ســّنت قول ــه عن ــا آن چــه ب اّم
پیامــر نســبت داده شــده اســت، همــه ی 
ــت برخــوردار نیســتند  ــوع كیفیّ ــك ن آن از ی
و دارای درجاتــی هســتند كــه علــای علــوم 
الحدیــث در گذشــته از آنهــا بــه تفصیــل 
بحــث كرده اند...بــرای روشــن شــدن ایــن 
موضــوع بایــد گفــت: كــه مســلانان در 
ــه روش  ــبت آن، س ــه نس ــته، ب ــرون گذش ق
مشــّخص را در پیــش گرفتــه كــه اكنــون هــم 

ــود دارد: وج
ــن  ــه ای ــط. ك ــراط. 2ـ روش تفری 1ـ روش اف
روشــها هــر دو مــردود هســتند. 3ـ روش 
ــن روش را  ــرآن ای ــدل و متوســط. كــه ق معت

تأییــد می كنــد...
»روش افراط:«

بــدون  و  بی ضابطــه  كــه  اســت  روشــی 
قانــون و قاعــده هــر چــه كــه از زبــان 
کتــب  در  حدیــث  عنــوان  بــه   پیامــر
روایــات از زبان هـــر كســی نقل شــده باشــد 
معتبـــر دانســته و جاهالنــه بــدون ایــن كــه 
آن را با اصـــول و قواعـــد »علـــوم الحدیث« 
و بــا رشوط قبــول روایــت، محــک بزنــد بــه 

پیامــر اســالم نســبت می دهــد...
متأّســفانه امــروزه -بدتــر از هــر زمانــی- 
ایــن روش بی منطــق، در بیــن مســلانان 
ــه،  ــا  و دیگــر مناطــق رواج یافت ــه ی م منطق
و در ایــن بــاره بــه آن اصــول و ضوابــط، 
ــت در  ــود، و در حقیق ــی منی ش ــالً توّجه اص
بیــن علــوم فرامــوش شــده، از همــه بیشــر 
ــه  ــرار گرفت ــری ق ــی و بی مه ــورد بی توجه م

ــت... اس
ــا  ــا آن ج ــن روش ت ــوار ای ــار ناگ ــه ی آث دامن
رســیده، كــه مطالــب زیــادی كه مســلّاً هیچ 
ربــط و نســبتی بــه پیامــر اسالمنداشــته و 
اساســاً فرمایــش ایشــان نبــوده، و البتـّـه جــزء 
باشــد،  ایشــان منی توانــد  برنامــه ی  و  كار 
بــه عنــوان »ســّنت« بــه ایشــان نســبت 

داده شــده اســت...و حتّــی مطالبــی بــه 
ــاً  ــه یقین ــته ك ــرح گش ــّنت« مط ــوان »س عن
كار دشــمنان اســالم بــوده، و آگاهانــه بــرای 
ــا را  ــالم، آنه ــن اس ــن مبی ــه دی ــه زدن ب رضب
ــلانان  ــفانه مس ــوده و متأّس ــا من وارد كتابه
هــم، بــه جــای رّد منــودن آنهــا ناآگاهانــه بــه 
آنهــا در مســائل مختلــف فقهــی و غیرفقهــی 

ــد...!!. ــك  می جوین ــادی  متّس ــی  اعتق  و حتّ
کاکــه احمــد مفتــی زاده در نامــه ی4 ص2 در 

بــاره ی ایــن موضــوع می گویــد: 
»...ثانیــاً: قرنهــا اســت كــه متأّســفانه، در 
ــث«،  ــت حدی ــازه ی روای ــق، »اج ــرث مناط اك
مــروك شــده، و هــر كــس بــا مختــری 
ــی  ــا حتّ ــد، ی آشــنایی حدیــث روایــت می كن
ــه  ــن ب ــه ای ــد )ك ــوی می ده ــث فت ــه حدی ب
معنــی باالتریــن درجــه ی اجتهــاد اســت، 

یعنــی: اجتهــاد آزاد(.
اّمــا اگــر کســی، رأی مــرا بخواهــد، بــه کســی 

اجــازه ی »روایــت مطلــق« را منی دهــم...
ــاال  ــأنی ب ــه ش ــوی، ك ــه فت ــا ن ــت تنه )روای
ــوی و  ــه تق ــان ب ــس از اطمین ــر پ دارد(، مگ
ــه  ــم ب ــلّطش در عل ــه تس ــش، و ب ــه فهم ب
قــرآن، و در رشوط اعتــاد بــه روایــت )كــه 
ــت  ــرا »روای ــت(. زی ــراوان اس ــن رشوط ف ای
بــا  اســت  مســاوی  گاهــی  هــم،  تنهــا« 
هــان فتــوی بــه حدیــث ):اجتهــاد آزاد( 
ــا:  ــت ب ــاوی اس ــی مس ــات، و گاه در فقهیّ
در  دیــن  مخالــف  ســخنی  دادن  نســبت 
ــوار  ــول بزرگ ــه رس ــر آن، ب ــا غی ــات ی فقهیّ
رحمــت ـ ص ـ! و راســتی! آیــا محــّب صــادق 
ــن  ــی و چنی ــن بی ادب ــه چنی ــرت، ب آن ح
معصیــت و چنیــن خیانتــی، راضــی خواهــد 
بــود؟ )اّمــا ممكــن اســت: گاهــی بــا روایــت 
ــن از  ــدادی معیّ ــت تع ــی: روای محــدود یعن
ــان مطلــب  ــم( «. پای احادیــث، موافقــت كن

ــد... ــه احم كاك
بســی جــای تأّســف اســت كــه: اگــر كســی 
ــا روش  ــل، ب ــور و جاه ــراد جس ــن اف ــه ای ب
علمــی و »رصفــاً بــه خاطــر دفــاع از ســّنت« 
و حفــظ و حراســت از آن تذكّــری می دهــد، 
و یــا اعراضــی كنــد، بی درنــگ تهمــت بــاور 
ــداد و  ــر چســب ارت ــه ســّنت، و ب نداشــن ب

ــود...  ــانیش زده می ش ــه پیش ــر ب كف
ــا دوســت داران راســتین رســول خــداو  اّم
دلســوزان دیــن و بنــدگان خــدا نبایــد از 
هیاهــو برســند و تردیــدی بــه دل راه دهنــد 
و بایــد بــا قاطعیّــت خیانــت و انحــراف 

ــان  ایــن افــراد را بــرای حــّق دوســتان و محبّ
ــازند... ــال س ــوب برم ــول محب ــادق رس ص

»روش تفریط:«
در برابــر روش افــراط، روش تفریــط وجــود 
را  »ســّنت«  روش  ایــن  رسدمــداران  دارد. 
بــه طــور كلّــی نادیــده می گیرنــد و آن را 
جملــه ی  و  می كننــد.  ســاقط  اعتبــار  از 
مــراد  خــالف  بــر  را،  قــرآن«  »كفایــت 
تفســیر  و  تعبیــر  آن،  اصلــی  مقصــود  و 
می كننــد. و بــرای تبییــن و توضیــح قــرآن و 
ــی، خــود را از  تفســیر و تریــح موازیــن كلّ
ســّنت بی نیــاز می داننــد، و بــر ایــن باورنــد 
كــه جهــان اســالم بــدون متّســك بــه ســّنت و 
ــد امــور و  ــه وســیله ی قــرآن، می توان ــا ب تنه
شــؤون خــود را بــر اســاس دیــن خــدا، اداره 
كنــد... ایــن هــم انحرافـــی اســت از نوعــی 
ــا  ــی اّم ــا حقیقت ــت ب ــوردی اس ــر، برخ دیگ
جفاکارانــه، و تحرّکــی اســت بی راهنــا و 
ــرد... ــد ب ــی نخواه ــه جای ــه و راه ب بی نقش

»روش معتدل ومتوسط:«
متوّســط این دو روش، روشــی اســت درســت 
و منطقــی، كــه نــه ماننــد روش اّول بی حــّد 
و مــرز و بی اصــول و ضوابــط، هرچــه را 
كــه روایــت كــرده باشــند، بــه عنــوان ســّنت 
نــه  و  می پذیــرد   خــدا رســول  مســلّم 
ماننــد روش دّوم متــام ســّنت را از ارزش و 
اعتبــار ســاقط می داند...بلكــه بــا توّجــه بــه 
ضوابــط و رشوطــی كــه دانشــمندان جدیــد 
ــقیم  ــح و س ــخیص صحی ــرای تش ــم، ب و قدی
روایــات، محــك و معیــار قــرار داده انــد ـ  كــه 
مهــّم تریــن آنهــا تطبیــق روایتهــای موجــود 
در کتــب بــه عنــوان ســّنت اســت بــا قــرآن  
ـ موضـــوع ســّنت را مــورد بحــث و بررســی 
ــره ی  ــت از آن به ــد و در نهای ــرار می دهن ق

درســت می گیرنــد...
بــا توّجــه بــه ایــن كــه ایــن رشط مهــّم،  یعنی 
ــه ی  ــن بقیّ ــرآن در بی ــا قـ ــّنت ب ــق س تطبی
رشوط،  بــه درســتی درك نشــده اســت آن را 

ــم: ــح می دهی ــداری توضی مق
ـ و توضیحاتی در مورد این روش اعتدال...ـ

كتـــاب  در  بغــــدادی  خطیــب  چنـــانکه 
الكفایــة فـــی علـــم الروایــة ص18ـ20 تحــت 
عنــــوان: ـ ذكـــر بعــض الدالئــل علـــی صحة 
العمـــل بخــر الواحــد و وجوبــه ـ می گویــد: 
»خــر واحــد در ایــن چهــار مــورد قابــل 

ــت: ــول نیس قب
ــل  ــه عق ــا آنچ ــد ب ــته باش ــات داش 1 ـ مناف
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ســلیم بــدان حکــم می کنــد.
ــرآن  ــه ق ــا آنچ ــد ب ــته باش ــات داش 2 ـ مناف

بــدان حکــم می کنــد.
3 ـ منافــات داشــته باشــد بــا ســّنت معلــوم 

.و شــناخته شــده از رســول خــدا
4 ـ منافــات داشــته باشــد بــا هــر دلیلــی کــه 

قطعــی و یقینــی اســت. 
و امــام ابــو حنیفــه بــرای قبــول روایــات 
آحــاد، نُــه رشط را الزم می دانــد. و اینــک 

از آن رشوط: بعضــی 
1 ـ بــا اصــول و موازیــن کلـّـی دیــن، تعــارض 

نداشــته باشــد.
2 ـ بــا کلّیّــات قــرآن و ظاهــر آن تعــارض 
ــد(. ــرآن باش ــا ق ــق ب ــد )منطب ــته باش نداش

3 ـ بــا ســّنت مشــهور چــه قولــی و چــه 
عملــی تعــارض نداشــته باشــد.

کّل  تابعیــن  و  صحابــه  عملکــرد  بــا  ـ   4
مناطــق، -نــه یــک منطقــه ی خــاّص- تعــارض 

ــد. ــته باش نداش
5 ـ راوی بــر خــالف روایــت خــود عمــل 

نکنــد.
و... 

»التدریــب«  كتــاب  در  ســیوطی  امــام  و 
ــن جــوزی  ــه عبدالرّحمــن ب ــد ك نقــل می كن
ــَت  ــل: اذا رأی ــول القائ ــَن ق ــا أْحس ــه: م گفت
الحدیــَث یبایــن املعقــوَل او یخالــف املنقــوَل 
ــوع:  ــه موضــ ــم أنّ ــوَل فاعل ــض االص او یناق
چــه زیبـــا گفتــه آن کــه می گـــوید: هــر گاه 
دیــدی روایتــی مبایـــن بــا معقــوالت اســت 
ــض  ــول را نق ــا اص ــول و ی ــف منق ــا مخال ی

ــت... ــی اس ــه آن جعل ــدان ک ــد ب می کن
و مــراد از منقــول در ایــن جملــه قــرآن کریم 

و ســّنت مســلّم رســول خدامی باشد...
می گوییــم  توضیحــات  ایــن  از  پــس  و 
»ســّنت قولــی« نیــز بــر دو نــوع اســت:

1 ـ متواتر. 2 ـ آحاد...
و متواتر هم خود بر دو قسم است:

1 ـ متواتر لفظی. 2ـ متواتر معنوی... 
متواتــر لفظــی بــه روایتـــی گفتــه می شـــود 
كــه هــم لفــظ و هــم معنـــی آن را جمعـــی 
پیامــر  از  آخــر ســند  و  اّول و وســط  در 
اســالم نقــل كــرده باشــند كــه عقــالً و 
ــر دروغ محــال باشــد.  ــا ب ــق آنه ــادًة تواف ع
ایــن نــوع متـــواتر بســیار انــدك اســت و بــه 
ــه  ــة الل ــهرزوری ـ رحم ــالح ش ــن ص ــول اب ق
ــت«  ــم اس ــیار ک ــّداً: بس ــٌز جـ ــه ـ »عزی علی
و »ال یــكاد یوجـــد: نزدیــک بــه ایــن اســت 

کــه یافــت نشـــود« و خـــوشبختانه یكــی از 
احادیــث متواتــر لفظــی حدیثـــی اســت 
كــه دقیقــاً دربــاره ی موضـــوع مــورد بحــث 
پیامــر  بــه  چیــزی  دادن  نســبت  یعنــی 
بزرگــوار اســالم صحبت مـی كنـــد. پیامبـــر 
ــرین هشــدار  اســالم )در حالیكــه شدیدتـ
را متوّجـــه كسانـــی مـــی كند کــه ســخن یــا 
ــبت  ــه وی نس ــوده ب ــه او نفرم ــی را ک روایت

می فرمایــد: می دهنــد(، 
 »مــن كــذب علــی متعّمــداً فلْیتبـــّوأ مقعــده 
مـــن النــار: هر كس چیـــزی را بــه دروغ و از 
روی عمـــد، بــه مــن نســبت دهــد كــه مــن 
آن را نگفتــه باشــم، البتــه جــای خــود را در 

دوزخ آمــاده ببینــد«...
و اّمــا متواتــر معنـــوی عبــارت اســت از 
ــی  ایــن كــه: جمــع ســابق الذكــر،  یــك معنـ
را بــا عبــارات مختلــف از پیامــر نقــل 
ــم نیســت  ــز و ك ــن عزیـ ــرده باشــند، و ای ك
و نســبًة زیــاد اســت... متـــواتر نســبتش 
ــه  ــی اســت و هــر چــه ب ــر،  یقینـ ــه پیامبـ ب
صــورت تواتــر نقــل شــده باشــد بــا اطمینــان 
ــر  ــخن را پیام ــن س ــه ای ــت ک ــوان گف می ت

اســت... اســالمفرموده 
و اّما »روایات آحاد«: 

»روایــات آحــاد« بــه روایاتــی گفتــه می شــود 
ــر  ــّد توات ــه ح ــه ب ــانی ك ــا كس ــی ی ــه كس ك
نرســیده باشــند، آن را از پیامــر بزرگــوار 
اسالم نقـــل كـــرده اند و خـــود تقسیمـات 
بسیـــار مختلفـــی دارد، مثـالً: مشهـور، عزیز، 
زیــر مجموعــه ی  این هــا  و...كــه  غریــب 
»صحیــح« هستنـــد...و یــا صحیــح، حســـن، 
ضعیــف و تقسیمـــات فــراوان دیگـــر...و در 
ــه  ــات آحــاد، نسبتشــان ب ــورت روای هــر صـ
ــب  ــت و موج ــی نیس ــرت پیامریقین ح

ــتند... ــن نیس یقی
اّمــا امروزه جوامـــع اســالمی با مجموعـــه ای 
از كتــب روایــات به عنــوان صحاح، جوامـــع، 
مســانید، معاجـــم، مســتدركات، مستخرجات 
و اجــزاء روبــرو اســت كــه تدویــن و تألیــف 
ــری  ــّوم هجـ ــرن س ــدای ق ــه ابت ــا ب ــرث آنه اك
برمی گــردد. بــه عنـــوان مثــال: امــام بخــاری 
ـ رحمــه اللــه  ـ کــه مقبول تریــن آنهــا اســت، 

ــد... ــری می باش ــد 194 هج متولّ
بنــا بــر ایــن تدویــن احادیــث، بــه ایــن 
شــكل و صورتــی كــه اآلن در اختیــار ماســت، 
پیامــر  هجــرت  از  بعــد  ســال  دویســت 
بزرگــوار اســالم،  جمــع  آوری و تدویـــن شــده 

اســت...این میــراث گرانبهــا، حاصــل زحــات 
پی گیـــر و شــبانه روزی بزرگوارانــی بــوده 
كــه بــرای جمــع آوری آن متــام ســختیها و 
مشــّقتها را بر خـــود هموار منـــوده و جان و 
جوانــی خـــود را در ایــن راه در طَبَق اخالص 
گذاشــته و زندگــی و عمــر پــر برکــت خــود را 

ــد... ــم منوده ان ــای آن، تقدی ــه پ ب
و  علــا  متــام  كــه  اســت  ذكــر  بــه  الزم 
ــام  ــه مت ــد ك ــر دارن ــاق نظـ ــمندان اتّف دانش
قـــرآن، قطعی الثبــوت و از طریــق یقیـــن 
ــز   بخــِش تواتــر بــه مــا رســیده اســت، و نیـ
ــز احادیــث  ــه جـ ــد كــه ب ــر دارن ــاق نظـ اتّف
متواتــر بــا اقســام مختلــف آن، بقیّـــه ی 
مجموعـــه،  ایــن  در  موجـــود  روایــات 
نســبت  یعنـــی  نیســتند،  قطعـــی الثبوت 
آنهــا بــه پیامر قطعـــی و یقینـــی نیســت، 
ــن،  ــر ای ــتند...بنا بـ ــیّ الثبوت هس ــه ظّنـ بلك
وظیفـــه ی علا و دانشــمندان معاصـــر است 
كــه ماننــد اعصـــار گذشــته، و بــا تأّســـی بــه 
ســلف صالـــح خــود در »تلّقــی« و »تحّمــل« 
ایــن روایــات فــــراوان و »اداء« و تبلیـــغ 
ــه  ــث« چ ــای »علم الحدی ــه معیاره ــا، ب آنه
علم الحدیــث روایــی، و چــه علم الحدیــث 
درایـــی،  مراجعـــه منــوده، و بــا در نظر گرفن 
آن معیارهــا كــه در گذشــته و یــا زمــان 
حــال  از طــرف دانشــمندان معــارص، مرقــوم 
و مــورد قبــول قــرار گرفتــه، بــه ارزیابــی 

»ســند« و »مــن« روایــات بپردازنــد...
کاکــه احمــد مفتــی زاده ـ رحمــه اللــه تعالــی 

ـ در ایــن بــاره می گویــد:
دربــاره ی  گاهـــی  كــه:  كنــم  »یــادآوری 
بعضـــی از رشوط قبـــول هــر »روایــت« 
از هــر گذشــته ی دور یــا نزدیــك، پیــش 
از ارزیابــی »لفــظ« یــا »ســند«، بحثهــای 
شفاهـــی داشــته ام. بــه ایــن جهــت، اكنـــون 
بــه بیــان اجالــی و عنــوان وار آن رشوط،  

اكتفــا می كنـــم: 
یــك  ـ معرفــت مقــدور بــه افــكار و اخــالق و 
همــه ی احــوال روش منســوب الیــه )حرت 

رســول یــا غیــر ایشــان(.
ــط و  ــه رشای دو ـ آشــنایی مقــدور نســبت ب

احــوال محــّل مربــوط بــه روایــت.
ســه ـ »علــم بــه قــرآن« در حــّد مقــدور هــر 

زمان.
چهــار  ـ علــم بــه موازیــن و اصــول اســالمی 
در موضوعــات مــورد عنایــت دیــن، خصوصــاً 
ــائل  ــه ی مس ــوص در زمین ــه خص ــالم و ب اس
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عدم مخالفت روایت با قرآن

روایــت.
اســالمی  روایــات  خــاّص  اخیــر،  دو رشط 

اســت.
ــره ی  ــار رشط، منـ ــن چه ــا ای ــی ب ــر روایتـ اگ
تحقیــق  نوبــت  آنــگاه،  گرفــت،  قبولـــی 
ارزیابـــی   :( می رســـد  »لفــظ«  دربــاره ی 
درجــه ی فصاحــت و بالغــت و ســبك( و 
بعــد از ایــن همــه اســت كــه بایــد بــه 
ارزیابـــی »ســند« پرداخــت. اگــر روایتــی در 
ــر  ــد، دیگ ــردود ش ــا دّوم، م ــه ی اّول ی مرحل
پرداختـــن بــه مرحلـــه ی بعـــد، الزم نیســت، 
ممكــن اســت: روایتـــی در آزمایــش بــا چهار 
شـــرط اول، قبـــول شــود، ولـــی در مرحلــه ی 
دّوم، مــردود. چنیــن روایتــی تنهــا از جهــت 
»روایــی« اســت کــه بی اعتبــار می باشــد. 

ص4(. )نامــه ی6 
پــس مكتــب قـــرآن، بــا توّجــه بــه ایــن 
واقعیّتهــای انكار ناپذیـــر،  و با توّجـــه به این 
اصول و مـــوازین، و تأّســـی به َسلف صالـــح 
اســت كــه در نســبت دادن هــر روایتــی بــه 
پیامــر بزرگـــوار اســالم رشط احتیــاط را از 
دســت نــداده و بــر احــراز صالحیّــت علمــی 
و تقوایــی افــراد، و بررســی مــن و ســند 
بــر اســاس آن موازیــن، ارصار مــی ورزد، و 
گـــر نــه اگـــر ثابــت شــود كــه فــالن روایــت 
ــوار اســالم اســت،  فرمــوده ی رســول بزرگ
بــا جـــان و دل آن را می پذیـــرد و بــه امیـــد 
خـــدا در حـــّد تـــوان بدان عمل می كنـــد...و 
نیـــز بـــر همیــن اســاس اســت كــه منی توانــد 
بــه  دربســت  را  مشــّخص  منبــع  یــك 
ــوار  ــول بزرگـ ــلّم رس ــث مس ــوان احادی عنـ

ــی منایـد... اسالمعرّفـ
ــائل  ــرآن، در مس ــب قـ ــونه مكت ــا چگـ و اّم
ــتناد  ــافعی اس ــام ش ــوال ام ــه اق ــی، ب فقهـ
می كنـــد، در حالــی كــه هــان كسانـــی 
حفــظ  را  »الرّســاله«  و  »األّم«  كــه 
منوده انــد،  اهتــام بیشــری بــه احادیــث 

پیامبـــرداشته اند؟
بایــد عــرض كنیــم كــه: انتســاب »األم« و 
»الرّســاله« بــه امــام شــافعی ـ  رح  ـ از طریــق 
تواتـــر و قطــع، بــه اثبــات رســیده اســت، نــه 
از طـــریق دیگــر، و ایــن تنهـــا خــاّص »األّم« 
ــا  ــه میلیونه ــت، بلك ــم نیس ــاله« ه و »الرّس
كتاب هســتند كه نسبتشــان به مـــؤلّفانشان، 
قطعـــی و یقینـــی است...مثـــالً: صحیـــح 
بخــاری به صـــورت تواتـــر ثابت شــده اســت 
ــن  ــام بخــاری اســت. همچنی ــف ام ــه تألی ك

صحیــح مســلم، حاصــل زحــات امام مســلم 
اســت و صدهــا كتــاب دیگــر...و اّمــا اینكــه 
ــات، روایاتــی مخــدوش وجــود  در بیــن روای
دارد یــا خیــر؟ همچنانكــه توضیح داده شــد، 
در آن شــكی نیســت. حتـّـی روایــات مجهــول 
ــده اند  ــا ش ــی از كتابه ــوع وارد بعض و موض
و كتابهایــی دربــاره ی »احادیــث موضوعــه« 
تألیــف شــده اســت تــا جامعــه ی اســالمی از 
آنهــا پرهیــز كنــد، ماننــد كتــاب املوضـــوعات 
تألیــف ابــو الفــرج عبدالرّحمــن بــن جــوزی 

و كتابهــای دیگــر...
اّمــا راجــع بــه ایــن موضــوع، كــه اگــر روایات 
مخــدوش هســتند، چگونــه بــه »ســّنت« 
رجــوع كنیــم؟ توضیح داده شــد كه »ســّنت« 
تقســیات مختلفــی دارد، ســّنت متواتــر چــه 
لفظــی و چــه معنــوی، و ســّنت عملــی 
پیامــر كــه اكــرث آن نیــز متـــواتر اســت، بــا 
ــوع  ــدان رج ــوان ب ــان می ت ــاد و اطمین اعت
منــود و آنچــه نیــز بــه عنــوان ســّنت قولی در 
صحــاح و مســانید و جوامـــع و مســتدركات 
و...آمــده، نــه كاكــه احمــد مفتــی زاده و نــه 
ــالم  ــرآن اع ــب ق ــراد مكت ــردی از اف ــچ ف هی
نكــرده كــه همــه ی آنهــا مخــدوش هســتند...

ــرساد در جــزوه ای  ــاروق فـ ــه ف مرحــوم كاك
كــه كاكــه احمــد آن را تصحیـــح كرده اســت، 

در ایــن زمینــه مـی گویـــد: 
هـــر  كار  حـــدیث  تصحیــح  همچنانكــه 
كســـی نیســت، تضعیــف آن و »مـوضـــوع« 
شــمردنش نیــز كار هــر كســی نیســت...

ــلف  ــه س ــی ب ــا تأّس ــرآن ب ــب ق ــه مكت بلك
ــرآن  ــی ق ــه عــامل متّق ــرده، ك ــح اعــالم ك صال
شــناس و بــه عبارتــی دیگــر متخّصــص و 
متعّهــد، بــا در نظــر گرفــن اصــول و موازیــن 
ــه  ــد ب ــم،  بای ــد و قدی شــناخته شــده ی جدی

ــد...  ــوی ده ــد و فت ــتناد كن ــات اس روای
ــّد  ــدرَه و مل یتع ــرءاً عــرف ق ــه ام »رحــم الل

ــورَه...«. ط
اقوال علما

در مورد صّحت حدیث
 اکنــون ببینیــم علای اســالم از جمله علای 
علــم الحدیــث در ایــن بــاره چــه گفته انــد و 
ــن  ــف و تدوی ــودی تألی ــفه ى وج ــالً فلس اص
علــم الحدیــث چــه بــوده و چند شــاخه دارد 
و چــرا...؟ و آنــان در نحــوه ى اســتفاده از 

ــد...؟. ــی دارن ســّنت چــه توصیه های
دکــر  اثــر  الحدیــث  علــوم  از  گزیــده ای 
ــث و  ــخ حدی ــورد تاری ــح در م ــی صال صبح

علــم الحدیــث درایتــی
نخســت گزیــده ای بســیار فــرده از کتــاب 
ارزشــمند علــوم الحدیــث اثــر دکــر صبحــی 

صالــح: 
و  خوانــدن  اســالم  ظهــور  از  »...پیــش 
ــوده،  ــم ب ــیار ک ــرب بس ــان ع ــن در می نوش
زیــرا ادوات خوانــدن و نوشــن کــم بــود 
ــر حافظــه  ــه ب ــار بیشــر تکی ــظ آث و در حف
می شــود  گفتــه  چنانکــه  مى كرده انــد... 
ــدن  ــر ســواد خوان ــا بیســت نف ــه تنه در مّک
ــرآن  ــن روی ق و نوشــن داشــته اند... از همی
عــرب را »أّمــی: درس نخوانــده«، می فرمایــد 
ــن روی  ــاز از همی ــه:2(...و ب )ســوره ی جمع
از  یــک  هــر  فدیــه ى   رســول حــرت 
اســیران بــدر را تعلیــم ده کــودک از کــودکان 
مدینــه قــرار داد...و کافــی اســت بگوییــم که 
ــد...  ــر بوده ان ــل نف ــا چه ــی تنه ــان وح کاتب
ــر  ــث بیش ــظ حدی ــرام در حف ــه ى ک صحاب
بــر نگــه داری در صــدور1  نــه کتابــت در 
ــت ادوات  ــا قلّ ــته اند، اّم ــه داش ــطور تکی س
کتابــت تنهــا دلیــل ننوشــن حدیــث نبــوده، 
چــون آنــان بــا همــه مشــکالتی کــه کتابــت 
برایشــان داشــت ولــی بــاز قــرآن را بــر روی 
ســنگها و چوبهــا و شــاخها و برگهــا و پوســتها 
انگیــزه ى  اگــر  و  می نوشــتند،  غیــره  و 
نوشــن حدیــث هــم بــه انــدازه ى انگیــزه ى 
ــر  ــه ه ــس ب ــود، پ ــوی می ب ــرآن ق ــن ق نوش
طریقــی بــود آن را هــم بــه رشــته ى تحریــر 
ــت  ــی و دریاف ــه تلّق ــان ب در می آوردند...آن
قــرآن و حفــظ و جمــع آوری آن در صــدور و 
ســطور بــه کلـّـی رسمشــغول بودنــد و کتــاب 
ــود و  ــرده ب ــر ک خــدا بیشــر اوقاتشــان را پ
ــز بســیار بیشــر  احادیــث رســول اللــه نی
ــرا  ــد، زی ــارش درآین ــه ش ــه ب ــود ک از آن ب
حــرت در هــر پیــش آمــدی فرمایشــاتی 
ــی  ــرای هــر اســتفتایى توضیحات داشــت و ب
ــز  ــرآن نی ــای ق و در مــورد بســیاری از وحیه
کــه  کســانی  تفســیراتی...پس  و  تبیینــات 
اهــل قلــم بودنــد بــا وجــود وظایفــی کــه در 
برابــر قــرآن و اســالم داشــتند چگونــه تــوان 
ــال و  ــوال و اع ــام اق ــه مت ــتند ک آن را داش
بــه  تقریــرات حــرت رســول را هــم 
نــگارش در آورنــد...!؟ و از طرفــی دیگــر 
اشــتغال صحابــه ى کــرام ـ رضــی اللــه عنهــم 
ـ بــه حفــظ و جمــع قــرآن در صــدور و 
ســطور و تــرک اشــتغال بــه ماســوای آن 

1. مراد از صدور جمع َصدر به معنی سینه است.
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عدم مخالفت روایت با قرآن

نبــوی  طبــق توجیهــات و راهنایى هــای 
ــواد  ــش از باس ــاگردان جاودان ــن ش ــرای ای ب
 ــول ــرت رس ــس ح ــوده: پ ــواد ب و بی س
ــن  ــردم را از نوش ــی م ــزول وح ــل ن در اوای
حدیــث نهــی فرمــود تــا اقــوال و تبیینــات و 
ســیره  ى ایشــان بــا قــرآن اشــتباه نشــود، و 
ــا در یــک صفحــه  ــژه اگــر متــام اینه ــه وی ب
 همــراه بــا قــرآن نوشــته شــود و حــرت

فرمــود:
ــر  ــی غی ــب عّن ــن کت ــی، و َم ــوا عّن  »التکتب
ثــوا عنِّــی و ال حــرج،  القــرآن فلیمُحــه، و حدِّ
ــداً فلیتبــّوأ مقعــده  و َمــن کــذب علــی متعمِّ
ِمــن الّنــار: از مــن چیــزی ننویســید...! و هــر 
کــس از مــن چیــزی جــز قــرآن نوشــته اســت 
آن را محــو ســازد...! از من)شــفاهی( روایــت 
کنیــد و در ایــن اشــکالی نیســت...)ولی( 
اگــر کســی بــر زبــان مــن دروغ بگویــد جــای 
خــود را در آتــش خــوش می کند...«)صحیــح 

مســلم/8 ـ 229(...
اّمــا پــس از آن کــه بیشــرِ وحــی نــازل شــد 
و از اختــالط آن بــا احادیــث امنیــت حاصــل 
شــد، حــرت دســتور بــه نوشــن حدیــث 

داد و فرمــود:
 »قیــدوا العلــَم بالکتابــة: علــم را بــا نوشــن 
مهــار کنیــد...!« )جامــع البیــان البــن عبدالــّر 
72/1 و تقییــد العلــم 69 و املحــدث الفاصــل 
ــة ج4 ص  للرامهرمــزی و مخطوطــة الظاهری

2وجــه اّول و...(...
و ایــن رخصــت بــرای کّل صحابــه بــوده 
ــر  ــد و معتمدت ــان معتم ــه در میانش ــر چ گ
بــا  و  باحافظــه  و  صالح تــر  و  صالــح  و 
نگهدارنده تــر  و  نگهدارنــده  و  حافظه تــر 
ــی  ــاری از طرُق وجــود داشــته اســت...و اخب
ضعیــف و قــوی بــه مــا رســیده کــه برخــی 
از احادیــث  از اصحــاب کــرام دفرهایــى 
نبــوی داشــته اند، اّمــا چیــز محسوســی از 
آنهــا باقــی نیســت...و پــس از آنــان، بــه 
رغــم کســانی کــه صادقانــه زندگــی خویــش 
ــایى  ــوی و شناس ــف نب ــّنت رشی ــف س را وق
ــیاری  ــی بس ــد ول ــح کردن ــح از ناصحی صحی
دیگــر تجــارت بــا حدیــث را آغــاز کردنــد...!! 
کســانی ماننــد همیــن یعقــوب بــن ابراهیــم 
بــن ســعد بــن عبدالرّحمــن بــن عــوف کــه از 
ــر  ــر ه ــرد و در براب ــت می ک ــره روای ابوهری
ــت )ســنن  ــزد می گرف ــار م ــک دین ــت ی روای
و  ســیوطی49/1  امــام  بــا رشح  النســائی 
ــن  ــم فضــل ب ــة 156(...و شــأن ابونعی الکفای

دکیــن از ایــن هــم عجیب تــر بــوده: او کــه 
امامــی حافــظ و مــورد اعتــاد اســت اّمــا در 
ــورد شکســته  ــث!! رک نحــوه ى تجــارت حدی
بــود و شــاگردش علــی بــن جعفــر بــن خالــد 
می گویــد: مــا بــه نــزد ابونعیــم قریشــی 
ــتیم، در  ــث می نوش ــم و از وی حدی می رفتی
مقابــل، او درهمهــای کامــل از مــا می گرفت، 
ــا  ــته ب ــم شکس ــر دره ــات اگ ــی اوق و برخ
ــت  ــا منی پذیرف ــتیم آن را از م ــود می داش خ
و بلکــه از مــا چیــزی را بــه رهــن می گرفــت 
می بردیــم...!!!  برایــش  کامــل  درهــم  تــا 
ــث 116(...و  ــث الحثی ــة 156و الباع )الکفای
ــاج  ــود کــه شــعبه بــن حّج از همیــن روی ب
ــاز  ــراد ىب نی ــث را از اف می گفــت مــردم حدی
و ثرومتنــد بشــنوند، چــون چنیــن افــرادی از 
دروغ گفــن بی نیــاز هســتند و می گفــت: 
ــد،  ــارق بگیری ــن مخ ــاد ب ــث را از زی »حدی
چــون او ثرومتنــد اســت: دروغ منی گویــد«. و 
ــاره  ــن عاصــم می گفــت: »از ُع ــی ب ــه عل ب
بــن اىب حفصــه حدیــث را بنویــس، چــون او 
بی نیــاز از دروغ گفــن اســت!!«، و علــی 
هــم ســخنش را رّد می کــرد و می گفــت: 
دروغ  کــه  بی نیازانــی  بســیار  »چــه 
بــاز  155(...و  )الکفایــه:  می گوینــد..!!!« 
شــعبه تأکیــد متــام دارد کــه: »هیــچ حدیثــی 
ــة: 156(... ــید...!!« )الکفای ــرا ننویس را از فق

همزمــان بــا رحلــت علــای راســخ و راســتین 
ــوی،  ــف نب ــث رشی ــع آوری حدی ــرای جم ب
برخــی دیگــر کــه نصیبــی از دیــن و اخــالق 
ــه  ــواران ب ــن بزرگ ــد از ای ــه تقلی ــتند ب نداش
ــا  ــد ت ــالد دور و نزدیــک می رفتن شــهرها و ب
نامشــان در سلســله ى اســناد وجــود داشــته 
باشــد تــا کمبودهــای روانــی خــود را بدیــن 
ســان جــران کنند)معجــم البلــدان، یاقــوت3 
ــان و دروغ  ــه بهت ــز ب ــیاری نی /385(...و بس
خــود را راوی حدیــث معرّفــی و از هــر کــس 
ــة3(...و  ــت می کردند)الکفای ــی روای و ناکس
ــع  ــا جم ــت، اّم ــأن دروغ اس ــس همش تدلی
بســیار زیــادی از راویــان مدلـّـس در روایــات 
جملــه  از  اینــان  کــه  هســتند  حدیــث 
کــه  می باشــند  انســانهایى  زشــت ترین 
ــان  ــت، این ــنیده اس ــا ش ــده و ی ــمی دی چش
از  یــا خودمنایــی  بــرای فخــر فروشــی و 
ــا  ــه گوی ــد ک ــت می کردن ــخصیتهایی روای ش
خــود از آنــان شــنیده اند و حــال آنــان را 
و  اشــخاص  نــام  و  بودنــد  ندیــده  حتّــی 
اماکنــی را ذکــر می کننــد کــه در مــورد آنهــا 

ــه از  ــی را ک ــا کس ــتند و ی ــزی منی دانس چی
ــنه  ــی حس ــا صفات ــد ب ــت می کردن وی روای
و اعالــی صالحــه توصیــف می منودنــد کــه 
اســاس نداشــت و گاه روایتهــای عجیــب 
توّجــه جاهــالن  تــا  و غریــب می کردنــد 
ــن روی  ــد و از همی ــب کنن ــود جل ــه خ را ب
ــد:  ــاج گفتن ــن حّج ــعبه ب ــه ش ــه ب ــی ک وقت
ــت  ــلیان روای ــن أبی س ــک ب چــرا از عبداملل
ــى دارد..؟!.  ــی، او کــه روایتهــای زیبای منی کن
زیبایــی!  از  مــن  گفــت:  پاســخ  در  او  و 
روایتهایــش می گریــزم )الجامــع 127/7 وجــه 
اّول(...و کم انــد و بســیار کــم کســانی کــه از 
تدلیــس دور بوده انــد، چنانکــه ابــن عبدالــّر 
می گویــد: »احــدی از تدلیــس خالــی نبــوده: 
ــب77(...و  ــر او)التدری ــه غی ــک و ن ــه مال ن
حــرت  از  چیــزی  عبّــاس  ابــن  حتّــی 
ــدک،  ــی ان ــر احادیث ــنیده مگ ــول نش رس
ــث  ــار حدی ــط چه ــد: او فق ــی گفته ان »برخ
ــش  ــه ى احادیث را از حــرت شــنیده« و بقی
ــه  ــا همیش ــنیده، اّم ــاب ش ــر اصح را از دیگ
آن اصحــاب را ذکــر منی کنــد و مســتقیاً 
می گویــد رســول خــدا چنیــن و چنــان 

فرمــود... )التوضیــح 347/1(...
ــی  ــاخه ى اصل ــث دو ش ــوم الحدی ــا در عل م
ــه  ــی ک ــث روایت ــم الحدی ــی عل ــم: یک داری
ــق  نحــوه ى ســند و روایــت بی شــائبه و دقی
ــری  ــد، و دیگ ــرار می ده ــث ق ــورد بح را م
علــم الحدیــث درایتــی اســت و آن مجموعــه 
آنهــا  بــا  کــه  اســت  مباحثــی  و  مســایل 
ــر رّد  ــت از نظ ــود روای ــی راوی و خ چگونگ
و قبــول بــررىس می شــود...و هــر گاه مــا 
در علــم الحدیــث روایتــی در مــورد یــک 
ــول  ــم: »مقب ــت می گویی ــک روای ــا ی راوی ی
اســت«، منظــور آن نیســت کــه عمــل بــدان 
روایــت یــا روایــت کــردن آن واجــب اســت، 
و همچنیــن منظــور از »رّد یــک روایــت 
یــا راوی آن« عــدم جــواز عمــل بــه آن و 
آن  راوی  بــه  نســبت  کامــل  بی اعتــادی 
نیســت، بلکــه بــرای رّد یــا قبــول یــک روایت 
بــه مســایل دیگــری نیــز نیــاز هســت کــه در 
ــه  ــا پرداخت ــه آنه ــی ب ــث درایت ــم الحدی عل
ــث  ــوم الحدی ــن بخــش از عل می شــود...و ای
از چنــان اهّمیّتــی برخــوردار اســت کــه 
ــث  ــول الحدی ــم اص ــام عل ــا ن ــا آن را ب عل
رجــال  علــم  فــی  می کنند)املختــر  یــاد 
األثــر، اثــر عبدالوّهــاب عبداللّطیــف(...و 
راســتی کــه تحقیــق در مــورد ســند حدیــث 
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ــه داری  ــظ و نگ ــه حف ــه ب ــت و توّج و عنای
کتــب حدیــث کمریــن ارزشــی نــدارد اگــر پا 
بــه پــای علــم الحدیــث درایتــی کــه تحقیــق 
تاریخــی و تحلیلــی اقــوال و اعــال حــرت 
رســول اســت نباشــد، زیــرا علــم الحدیــث 
درایتــی بــه نســبت حدیــث هاننــد تفســیر 
بــه نســبت قــرآن و ماننــد احــکام بــه نســبت 

ــع اســت... وقای
هرروایــت کننــده ای بایــد دارای اســالم و 
عقــل و حافظــه و عدالــت باشــد، و منظــور 
از عدالــت اســتقامت تــاّم در شــؤون دیــن و 
دوری از گنــاه و ســالمت از نواقــض مــروءت 
ــر  ــه ه ــا ک ــت...ولی از آنج ــی اس و مردانگ
ــردم  ــه م ــه ک ــی دارد و آنچ ــانی عیبهای انس
ــد  ــده ای منی دانن ــت کنن ــی هــر روای از زندگ
بســی بیشــر از چیزهایــی اســت کــه از وی 
ــیّب  ــن املس ــعید ب ــه س ــد، و چنانک می دانن
ــی  ــدارد، عامل ــود ن ــی وج ــد: »رشیف می گوی
نیســت و حاکمــی نیســت کــه بی عیــب 
عیبهایشــان  مــردم  از  برخــی  اّمــا  باشــد، 
بایــد  پــس  منی شــود«)الکفایة79(،  گفتــه 
مقیــاس عدالــت همیــن باشــد کــه: »آن 
اســت،  بیشــر  نقصــش  از  فضلــش  کــه 
ــش بخشــیده می شــود...«  ــه فضل نقصــش ب
ــاعر:  ــه ش ــا گفت ــه زیب ــة79(...) و چ )الکفای
و مــن ذا الــذی تُرضــی ســجایاه کلّهــا ـ ـ 
کفــی باملــرء نُبــالً أن تعــّد معایبــه: و کیســت 
ــد  ــول باش ــورد قب ــش م ــام صفات ــه مت آن ک
ــه  ــن ک ــی، ای ــی کس ــرای بزرگ ــت ب ــس اس ب
عیبهایــش شــمرده شــود...مؤلّف(...و ایــن 
عدالــت چیــزی باالتــر از مجــرّد تظاهــر بــه 
ورع و دیــن اســت و شــناخت آن ممکــن 
ــی  ــال و چگونگ ــع اع ــا تتبّ ــر ب ــت مگ نیس
برخوردهــای فرد...اّمــا منظــور از شــؤون 

دیــن در ایــن تعریــف مجموعــه ی کردارها و 
گفتارهــا و پندارهایــی اســت کــه نزد شــخص 
)راوی( شــؤون دیــن و طبــق مســتندات خود 
وی جــزو دیــن باشــند، نــه طبــق مســتندات 
ــول  ــا قب ــد وی را رّد ی ــه می خواه ــی ک کس

ــد... منای
ــا بی نهایــت قابــل تقســیم اســت،  حدیــث ت
زیــرا احــوال راویــان و احــوال خــود روایــات 
حدیــث  تعریــف  اســت...و  بی نهایــت 
»روایتــی  کرده انــد:  چنیــن  را  صحیــح 
ــت و  ــل صاحــب عدال ــا نق اســت مســتند ب
ــا  ــه ت ــت و حافظ ــب عدال ــه از صاح حافظ
ــت  ــا روای ــف ب ــه مخال حــرت رســول ک
ــالوه ی ظاهــر  ــه ع ــد و ب ــات نباش ــر ثق دیگ
آن کــه بایــد خالــی از علــل باشــد نبایــد 
ــه  ــود ك ــّی هــم کشــف ش ــی خف در آن علّت
ــن وارد کند...«)اختصــار  ــت آن طع ــه صّح ب
علــوم الحدیــث21(...و کشــف ایــن علــل 
ــه اطاّلعــی وســیع  ــاز ب ــت نی ــّی در روای خف
و ذاکــره ای پــاک و فهمــی بســیار دقیــق 
ــم  ــیار گ ــا بس ــه علّته ــن گون ــون ای دارد، چ
ــه  ــانی ک ــر کس ــی ب ــتند و حتّ ــدا هس و ناپی
الحدیث انــد مخفــی  بــه علــوم  مشــغول 
روی  از  بیشــر  آنهــا  کشــف  و  می ماننــد 
الهــام الهــی اســت...عبدالرّحمن بــن مهــدی 
از امئّــه ى حدیــث می گویــد: »درک خالــی 
بــودن روایــت از علــل از روی الهــام اســت، 
ــل  ــی را تعلی ــه روایت ــه عاملــی ک ــر ب ــس اگ پ
ــی؟  ــن را می گوی ــا ای ــی از کج ــد بگوی می کن
دلیلــی گفتنــی نــدارد کــه بگوید)معرفــة 
ــه  ــه وی گفت ــاز ب ــث113(...و ب ــوم الحدی عل
ــت و  ــح اس ــن صحی ــی ای ــو می گوی ــد: ت ش
ایــن ثابــت نیســت، ایــن هــا را از چــه روی 
می گویــی؟ و او گفــت: اگــر تــو بــه نــزد 

کارشــناس پــول بــروی و درهمهــای خــود را 
ــد  ــو بگوی ــه ت ــی و او ب ــان ده ــه وی نش ب
ایــن خالــص و ایــن ناخالــص اســت، آیــا 
ــاز از وی  ــا ب ــی، و ی ــاور می کن ــه او ب ــو ب ت
ــه  ــه او گفت ــه...؟ ب ــرا و چگون ــی چ می پرس
شــد: بــاور می کنیــم. پــس گفــت: مســئله ى 
طــول  از  و  اســت  چنیــن  نیــز  روایــت 
مجالســه و مناظــره و تبّحــر حدیــث شــناس 
ــب89  ــت را درک می کند)التدری ــت روای علّ
علــل  ایــن  و  الحثیــث71(...  الباعــث  و 
ــه بیشــر در روایاتــی وجــود دارنــد کــه  خفیّ
ظاهــراً جامــع رشوط صّحــت هســتند...و 
ــل از  ــن عل ــد: »ای ــه می گوی حاکــم ابوعبدالل
نــوع عللــی نیســتند کــه مشــّخص باشــند و 
مــورد جــرح »:رّد« قــرار می گیرنــد و بیشــر 
ــی  ــه عل ــد ک ــود دارن ــات وج ــت ثق در روای
ــر  ــالع ب ــت هســتند و اطّ ــدون علّ الظّاهــر ب
آن علــل بــر خــود آنــان نیــز مخفــّی مانــده 
و روایــت معلــول می شــود«)معرفة علــوم 

...)112 ـ  الحدیــث113 
احمــد بــن حنبــل و عبدالرّحمــن بــن مهــدی 
و عبداللــه بــن مبــارک می گوینــد: »هــر گاه 
ــت  ــا روای ــرای م ــرام ب ــالل و ح ــورد ح در م
شــود در قبــول آن ســخت می گیریــم و اگــر 
ــم«  ــان می گیری ــد آس ــل باش ــاره ى فضای درب
تــا  آســان گیری  ایــن  )الکفایــة133(...و 
کــه  حدیثــی  اّوالً  کــه  اســت  هنگامــی 
روایــت می شــود بســیار ضعیــف نباشــد، 
ــا  ــاب ی ــی از کت ــی کلّ ــدرج در اصل ــاً من ثانی
ســّنت صحیــح باشــد، و ثالثــاً دلیلــی قویّ تــر 

ــد... ــته باش ــود نداش ــا آن وج ــارض ب مع
ضعــف گاه در ســند و گاه در مــن خواهــد 

بــود...
ادامه دارد....
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منزلت اهل بیت از دیدگاه اهل سّنت و جماعت
ــن داد ــل و دی ــا عق ــر م ــه ب ــام آنک ــن دادبن ــن چنی ــری ای ــق خی ــا توفی ــه م ب

را خــدا  آن  دایــم  حمــد  و  راســپاس  مــا  داده  بی حــّد  نعمتهــای  کــه 

بی نهایــت ســالم  هــم  و  رســالتدرود  ختــم  مصطفــی  روح  بــه 

ــادمبــه آل و صحــب آن فخــر دو عــامل ــر آن، دم ــبی، ه ــر روز و ش ــه ه ب
اما بعد..

ــّنی،  ــیعه و س ــلان ش ــری از مس ــع کثی جم
ــی و تاریخــی  بخــش مهمــی از مســائل دین
ندارنــد،  آگاهــی  آنهــا  از  و  منی داننــد  را 
ســبب  ناآگاهی هــا  همیــن  متأســفانه 
ــات  شــده اند کــه تفــرق و تشــتت، و اختالف
ــاد  ــلانان ایج ــان مس ــا در می و ناهنجاری ه
ــا و  ــه جنگه ــر ب ــی منج ــی گاه ــود، و حت ش
قتــل و غارتهــا گردیــده کــه، امت اســالمی بر 
ــب و مشــکالتی  ــال شــده اند. مصائ ــا مبت آنه
ــا  ــه اســالم و مســلمین در عــر حــارض ب ک
ــه  ــه و فســادی ک ــا مواجــه هســتند، فتن آنه
بــه شــدت کیــان اســالم و مســلمین را تهدیــد 
می کنــد، تفکــرات خطرنــاک تکفیــری ای کــه 
مســلانان را بــه جــان هــم انداختــه، طعن و 
لعن هــای جاهالنــه و پخــش دعاهــای صنمی 
ــارت عاشــورا در ســطح وســیع  ــش و زی قری
کــه ســبب جرائــم و جنایــات شــده اند همــه 
ــرآن و  ــت از ق ــی از دوری و غفل ــا ناش اینه
از  ناآگاهی هــا  و  نبــوی  صحیحــه  ســنت 

ــد. ــح می باش ــخ صحی تاری
احســاس  بــا  متعــال،  اللّــه  بنــده ی  ایــن 
مســوولیت، برخــود فــرض و الزم دانســتم 
کــه بــه حکــم وظیفــه دینــی و تکلیــف 
رشعــی و عمــل بــه مضمــون آیــه ی رشیفــه: 
بَــْنَ  َفأَْصلُِحــوا  إِْخــَوٌة  الُْمْؤِمُنــوَن  َــا  »إِنَّ

أََخَويْكُــْم َواتَُّقــوا اللَّــَه لََعلَّكُــْم تُرَْحُمــوَن« 
بــرادران  مؤمنــان  فقــط  )الحجــرات/10( 
همدیگرنــد، پــس میــان بــرادران خــود صلــح 
و صفــا برقــرار کنیــد، و از خــدا تــرس و پــروا 

ــود. ــم ش ــا رح ــه ش ــا ب ــید، ت ــته باش داش
ـَه َوأَْصلُِحــوا  و آیــه ی مبارکــه: »َفاتَُّقــوا اللَـّ
إِْن  َوَرُســولَُه  اللَّــَه  َوأَِطيُعــوا  بَْيِنكُــْم  َذاَت 
كُْنُتــْم ُمْؤِمِنــَن« )انفــال/1( پــس از خــدا 
برســید و )اختــالف را کنــار بگذاریــد و( در 
ــد،  ــه راه اندازی ــا ب ــح و صف ــان خــود صل می
پیغمــرش  و  خــدا  از  مســلانید  اگــر  و 
فرمانــرداری کنیــد. و دیگــر آیــات قرآنــی و 
ــائل  ــی از آن مس ــوی، بعض ــای نب رهنموده
مهــم اختالف آفریــن و عــداوت زا را بطــور 
خالصــه در ایــن جــزوه تبییــن و روشــن 
ــإذن  ــاءاللّه و ب ــه إن ش ــد اینک ــه امی ــم ب منای
ــه و  ــه عــداوت و ســوءظن ها از بیــن رفت الل

ــد. ــق یاب ــن تحق ــالح ذات البی اص
ــا  ــایل، ن ــوارد و مس ــن آن م ــی از مهمری یک
ــد و مواضــع  آگاهی هــای بعضی هــا از عقای
ــل  ــوص اه ــت در خص ــنت و جاع ــل س اه
الســالم  علیهــم  طهــارت  و  نبــوت  بیــت 
ــژه  ــه در دادگاه وی ــی ک ــا جای ــد، ت می باش
ــت از یــک عــامل اهــل ســّنت ســؤال  روحانی
شــا  راســتی  می پرســند:  و  می شــود 

چــه  ابی طالــب  بــن  علــی  بــا  ســّنی ها 
ــه  ــده الل ــن بن ــد؟!!!! خــود ای مشــکلی داری
ــه  متعــال در دو فقــره متهــم شــده بــودم ب
ــه امامــان از اهــل بیــت علیهــم  ایــن کــه: ب
کــه  )در حالــی  کــرده ام  اهانــت  الســالم 
خــودم، ســید و عضــوی از اعضــای اهــل بیت 
هســتم(، کــه خوشــبختانه در هــر دو فقــره 

ــدم. ــه ش ــام، ترئ اته
حیــرت آور اســت کــه، یکــی از محرمیــن 
شــیعه، در نــزد اینجانب از ســیدنا علی)علیه 
الســالم( ســخن می گفــت، منی خواســت نــام 
مبــارک آن حــرت را بــر زبــان بیــاورد، بــه 
گــان اینکــه مــن از شــنیدن نــام آن حــرت 
ناآگاهــان  متأســفانه  می شــوم.  ناراحــت 
ــن اســت کــه اهــل  ــر ای شــیعه تصورشــان ب
ــالوت  ــان ت ــد از پای ــبب بع ــن س ــنت بدی س
قرآن)صــدق اللــه العلــی العظیــم( منــی-

ــر  ــالم( را ب ــه الس ــام علی)علی ــا ن ــد ت گوین
زبانشــان نیاورنــد، )ســبحان اللــه هــذا بهتــان 

ــه راجعــون. ــا الی ــه و ان ــا لل ــم( فان عظی
اختــالف  و  ناآگاهیهــا، خصومت بــار  ایــن 
ــتند  ــار هس ــز و زیانب ــه انگی ــن و تفرق آفری
ــی  ــه تعال ــإذن الل ــاءالله و ب ــد إن ش ــه بای ک
و بعــد بــه همــت علــاء دیــن و مصلحــان 

ــد. ــن برون ــت از بی ــن ام ای
اکنــون لزومــاً در ایــن مقالــه ابتــدا بــه بیــان 
اهــل ســنت  کلــی  اعتقــادات و مواضــع 
و جاعــت دربــاره اهــل بیــت نبــوت و 
رســالت می پردازیــم، پــس از پایــان ایــن 
بخــش بــه بیــان بعضــی از اعتقــادات کلــی 

ــت.  ــم پرداخ ــی خواهی ــه دین ــن جامع ای
بخش اول: مقام و جایگاه اهل 
بیت نبوت نزد جامعه اهل سنت:

اوالً: بایــد دانســت کــه بــدون شــک و تردید، 
در طــول تاریــخ آل محمــد علیهــم الصلــوات 
ــم االســالم(  ــاً، و آل عبا)علیه والســالم عموم
خصوصــاً، و ســادات بزرگــوار جمیعــاً، در 
نــزد عمــوم اهــل ســنت و جاعــت عــزت و 
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منزلت اهل بیت از دیدگاه اهل سنت

ــد. احــرام خاصــی داشــته و دارن
ایــن جامعــه، آن بزرگــواران را ســادات و 
رسوران و عزیــزان برتــر خودشــان می داننــد 
و معتقدنــد کــه: اعتقــادات و عبــادات و 
فرهنــگ دینــی اهــل ســنت و جاعــت 
منطبــق بــا اعتقــادات و عبــادات و فرهنــگ 
دینــی اهــل بیــت نبــوت علیهــم الســالم 
ــرآن و ســنت  ــه از ق ــر گرفت ــه ب می باشــد، ک

ــت. ــوده و هس ــه ب صحیح
ایــن جامعــه محبــت و احــرام و  ثانیــاً: 
ــت  ــر متامــی اعضــاء اهــل بی ــم و توقی تکری
ــم(  ــه عنه ــی الل ــه کرام)رض ــم و صحاب معظ
را جزیــی از لــوازم ایانــی و اعتقــادی خــود 
دانســته و بــه ارواح طیبــه آن مقربــان درگاه 
ــز و  ــتند و هرگ ــالم می فرس ــی درود و س اله
بــه هیــچ وجــه بــه احــدی از آل و اصحــاب 
ــد و  ــی را روا منی دارن ــن بی-احرام کوچکری
ایــن روش و منــش را بــرای خودشــان امتیــاز 
ــد. و  ــواب می دانن و ســبب کســب اجــر و ث

ــد.  ــار می کنن ــر آن افتخ ب
ــکار اســت  ــل ان ــن حقیقــت غیرقاب ــاً: ای ثالث
کــه: اهــل ســنت و جاعــت عمومــاً در 
طــول تاریــخ از محبــان مخلــص و ارادمتنــدان 
آل محمــد علیهــم الصلــوات والســالم بوده و 
هســتند، بطوریکــه در منازهــا و خطبه هــای 
منــاز جمعــه در تشــهد و حتــی در منــاز 
ــه  میــت، و در آغــاز و انجــام هــر دعایــی ب
آن حــرات صلــوات و ســالم می فرســتند، 

ــد:  ــه منان ناگفت
طبــق بررســی های انجــام شــده: روایــات 
ــی  ــی مرتضی)رض ــیدنا عل ــده از س ــل ش نق
اللــه عنــه( در کتــب اهــل ســنت بیشــر 
اســت از روایاتــی کــه از ســه خلیفــه راشــده 
)رضــی اللــه عنهــم( نقــل شــده اســت. ایــن 
ــل  ــاص اه ــه خ ــت و توج ــانه عنای ــر نش ام
ســنت نســبت بــه آن حــرت علیــه الســالم 

می باشــد.
رابعــاً: اهــل ســنت و جاعــت، قاتــالن، 
ــل  ــه قت ــوندگان ب ــی ش ــی راض ــران و حت آم
ــین  ــهیدان: حس ــاالر ش ــان س ــید و رسورم س
مســتوجب  را  الســالم(  علی)علیهــا  بــن 
از  و  می داننــد  دوزخ  عــذاب  و  لعنــت 
کســانی کــه بــه هریــک از اهــل بیت)رضــی 
اللــه عنهــم( ظلــم و اهانــت و بی-ادبــی 
ــری  ــان ت ــه آن ــند، از هم ــته باش را روا داش
ــد  ــد و معتق ــر می مناین ــراز تنف ــته و اب جس
هســتند کــه: آن ظاملــان بی انصــاف قطعــاً از 

ــد،  ــه اهــل ســنت و جاعــت نبوده ان جامع
شــیعیان  از  غــالة  و  خــوارج  همچنانکــه 
ســیدنا علــی مرتضی)علیــه السالم(محســوب 

منی-شــوند.
خامســاً: ایــن جامعــه ی دینــی، اگرخالفــت و 
امامــت امامــان از اهــل بیت)علیهم الســالم( 
ــی  ــوان موهبت ــال بعن ــه متع ــرف الل را از ط
اختصاصــی بــرای آن حــرات قبــول ندارنــد، 
بــه ایــن دلیــل اســت کــه: ایــن قضیــه بــرای 
ــل و  ــت، ودلی ــیده اس ــات نرس ــه اثب ــا ب آنه
ســندی مقبــول و قانــع کننــده بــرای اثبــات 
آن وجــود نــدارد، نــه در قــرآن مجیــد، و نــه 
در ســنت صحیحــه، علــی هــذا، ایــن جامعــه 
ــه  ــه اینک ــت، ن ــذور داش ــد مع ــی را بای دین
غیرمؤمنشــان پنداشــت. و مــورد تبعیضشــان 
قــرار داده و در حقشــان ظلــم روا داشــت.

ــد  ــن دارن ــی یقی ــه دین ــن جامع ــاً: ای سادس
کــه بیــن اهــل بیــت اطهــار علیهــم الســالم و 
اصحــاب و خلفــاء راشــدین)رضی اللــه عنهــم 
و  اجمعیــن( محبــت، صداقــت، دوســتی 
حســن تفاهــم بــوده اســت، نــه خصومــت و 
عــداوت، و آن حــرات مصــداق واقعــی این 
ــوده  ــه فرم ــتند: ک ــرآن هس ــات ق ــات بین آی
 – بینهم...)الفتــح/29(  رحــامء   " اســت: 
کنتــم خیــر امــة...)آل عمران/110(-اولئــک 
هــم  )التوبة/20(-اولئــک  الفائــزون  هــم 
اللــه  رضــی  حقاً...)انفــال/74(  املومنــون 
عنهــم و رضــوا عنه...)التوبــة/100( و...« 
علــی هــذا بــر اســاس. همیــن آیــات بینــات 
ــل  ــه اه ــات، جامع ــح و روای ــار صحی و اخب
ســنت، آل و اصحــاب رســول الله)علیهــم 
دوســت  بســیار  را  والســالم(  الصــالة 
ــه  ــداری، جامع ــد و مســلانی و دین می دارن
مســلمین را مدیــون آن شــاگردان مکتــب 

می داننــد. نبــوی 
ــه،  ــت ک ــکار اس ــل ان ــت غیرقاب ــن حقیق ای
اصحــاب نبــی اکــرم علیهــم الصلــوة والســالم، 
در ســه کتــاب آســانی مــورد تحســین قــرار 
گرفتــه و ســتوده شــده اند کــه )آخریــن آیــه 

ســوره الفتــح ( گــواه بــر ایــن مدعاســت.
و عــالوه بــر ایــن مدایــح آســانی، مطالبــی 
کــه درآخــر خطبــه 96 صفحــه 286 نهــج 
کــه  دعایــی  و  االســالم  فیــض  البالغــه 
چهــار صحیفــه  شــاره  دعــاء  وســط  در 
ــوار  ــام بزرگ ــه دو ام ــده ک ــجادیه، وارد ش س
صحابــه کــرام را ســتوده و بــرای ایشــان 
ــد  ــت می کنن ــا ثاب ــه اینه ــد هم ــا کرده ان دع

کــه اهــل ســنت وجاعــت بــه بیراهــه 
نرفته انــد، بــه همیــن دالیــل و دالئــل دیگــر 
تاریخــی ایــن جامعــه اجــاع صحابــه کــرام 
و گمراهــی و حق کشــی،  بــر ضاللــت  را 
ــت  ــد. و در صح ــی می دانن ــن رشع غیرممک
خالفــت خلفــاء راشــدین)رضی اللــه عنهــم( 

کوچکریــن تردیــدی را ندارنــد.
ــی در روز  ــه ی دین ــن جامع ــر ای ــابعاً: اگ س
تاســوعا و عاشــورا روزه دار می شــوند بدیــن 
جهــت اســت کــه در کتــب روائــی و فقهــی 
ــن دو روز  ــودن روزه در ای ــنت ب ــان س ایش
بــه اثبــات رســیده اســت و ایــن روزه هیــچ 
ربطــی بــه واقعــه ی جانگــداز کربــال نداشــته 
اشــکال  آن  بــر  بعضی هــا  کــه  نــدارد  و 
می گیرنــد و بــه اهــل ســنت تهمــت و افــرا 

می بندنــد و ایجــاد دشــمنی می کننــد.
ثامنــاً: اگــر اهــل ســنت و جاعــت در ایــام 
تولــد حــرات امئــه اهــل بیــت علیهــم 
الســالم جشــن منی گیرنــد و رسور شــادی 
ــام شــهادت و وفاتشــان  ــا در ای ــد، و ی ندارن
عــزاداری منی کننــد، بدیــن ســبب اســت کــه 
ــوع و ضدســنت  آن را بدعــت، حــرام و ممن
می داننــد همچنانکــه از ســیدنا االمــام علــی 
البالغــه ی  نهــج  در  ابی طالــب)رض(  بــن 
فیــض االســالم نقــل شــده اســت، آن حــرت 
تــرک  اال  بدعــة  احدثــت  »مــا  فرمــوده: 
ــع،  ــوا املهی ــدع والزم ــوا الب ــا تق ــا ســنة، ف به
افضلهــا وان محدثاتهــا  االمــور  ان عــوازم 
رشارهــا« یعنــی هیــچ بدعتــی احــداث و 
ــبب آن،  ــه س ــه ب ــر اینک ــده مگ ــاد نش ایج
ــس  ــت. پ ــده اس ــع گردی ــروک واق ــنتی م س
ــز  ــا جــداً پرهی ــن ســبب از بدعته ــه همی ب
شــوید،  ســنت  مــالزم  و  کنیــد  دوری  و 
ــنت  ــور قدیمه)س ــه ام ــتی ک ــه راس ــرا ب زی
ســنیه محمدیــه( بهریــن و برتریــن امــور و 
محدثــات آن بدتریــن آنهــا هســتند. صفحــه 
منانــد:  ناگفتــه   145 خطبــه  ادامــه   .441
ــح  ــاز تراوی ــه گــان اینکــه من ــز ب ــه نی امامی
ــه آن  ــل اقام ــن دلی ــه همی ــت ب ــت اس بدع
ــن  ــن و بس ــن آمی ــارند. گف ــرام می ش را ح
دســت بــر ســینه را مبطــل منــاز و شســن پــا 

را مبطــل وضــو می داننــد.
تاســعاً: ایــن جامعــه محبــت و ارادت خــود 
را بــه پیامــران خــدا و امئــه هــدی و دیگــر 
اولیــا بــا درود و ســالم فرســتادن بــر آن 
ذوات مبارکــه و بــا پیــروی و تأســی از قــول 
و فعــل و فرهنــگ دینــی آن حــرات و 
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منزلت اهل بیت از دیدگاه اهل سنت

اطاعــت از آن بــزرگان دیــن ابــراز می دارنــد 
نــه بــا جشــن تولــد و عــزاداری بــرای آنهــا و 
چیزهــای دیگــری کــه خــالف ســنت و خــالف 

ــزرگان اســت.  ــی آن ب روش دین
اهــل ســنت و جاعــت در طــول تاریــخ 
بــرای احــدی جــز ســه روز بعــد از وفاتشــان 
ــن  ــدی جش ــرای اح ــد. و ب ــزاداری منی کنن ع

ــد. ــد ندارن تول
ــوردی  ــچ م ــی هی ــه دین ــن جامع ــارشاً: ای ع
ــد کــه  ــد واعــال خودشــان ندارن را در عقای
موجــب تنــش و ناهنجــاری و جــدال و قتــال 
بــا دیگــر فــرق اســالمی باشــد. حتــی طعن و 
لعنهــا را بــا طعــن و لعــن پاســخ منی دهنــد و 
اعتقــاد دارنــد کــه: دیــن اســالم دیــن توحیــد 
اســت، اصــوال دیــن توحیــدی بــه هیــچ وجــه 
ــداوت و  ــض و ع ــتت و بغ ــرق و تش ــا تف ب
تنــازع ســازگار نبــوده و نیســت، بلکــه ایــن 
دیــن، دیــن اخــوت و بــرادری، دیــن رأفــت و 
رحمــت، و پیــام آور صلــح و صفــا و امنیــت 
ــم و  ــوت)ع( معل ــت نب ــه اهــل بی اســت. ک

ــد.  ــا بوده ان ــروج آنه ــدار و م پرچم
بخش دوم: قسمتی از اعتقادات کلّی 

اهل سنّت و جماعت:
طــول  در  جاعــت  و  ســنت  1-اهــل 
ایــان و  و  لحــاظ عقیــده  از  تاریخشــان 
اعــال عبــادی تابــع قــرآن و ســنت صحیحــه 
ــتند، و  ــوده و هس ــن ب ــاء دی ــاع عل و اج
ایــن ســه منبــع و مأخــذ بــرای ایشــان فصــل 
الخطــاب اســت. و در فهم معانــی و مفاهیم 
قــرآن و ســنت نیــز، فهــم و درک و اســتنباط 
ــوات  ــم الصل ــی اکرم)علیه ــاب نب آل و اصح
والســالم( را مــالک قــرار می دهنــد و بــر 

نظــرات دیگــر مقــدم می دارنــد. 
همبســتگی  جاعــت  و  ســنت  اهــل   -2
از  را  جهــان  مســلانان  متامــی  اســالمی 
ــته و  ــود دانس ــی خ ــات دین ــن واجب مهمری
در ایــن راه همــواره تــالش می کننــد. و نیــز 
عــداوت، خصومــت، جنــگ و جــدال و طعن 
و لعــن در میــان فــرق اســالمی را از بدتریــن 
ــوب  ــاه محس ــن گن ــرام و از بزرگری ــوع ح ن
را  آنهــا  مســببان  و  عامــالن  و  می دارنــد 
ــد.  ــوم می مناین ــناخته و محک ــرم ش ــز مج نی
و پیــروان دیگــر مذاهــب اســالمی را نیــز 
از اهــل قبلــه  محــرم شــمرده و احــدی 

و  مســلات  از  چیــزی  کــه  -مادامــی  را 
رضوریــات دینــی منکــر نشــوند– تکفیــر 

منی-کننــد. 
3- جامعــه اهــل ســنت اختالفــات نــزاع 
برانگیــز را، اهانــت و تکفیــر و طعــن و لعــن 
ــب  ــرق و مذاه ــک از ف ــر ی ــزرگان ه ــه ب ب
ــب  ــه موج ــه را ک ــی آنچ ــالمی را و متام اس
عــداوت و نــزاع و جــدال در میان مســلانان 
ــالم و  ــح اس ــالف مصال ــه را خ ــود، هم می ش
ــدا دوری و  ــا ج ــته و از آنه ــلمین دانس مس
ــا را محکــوم  ــد. و عوامــل آنه ــز می کنن پرهی

می مناینــد. 
4-اهــل ســنت و جاعــت آنچــه را کــه 
خــالف قــرآن و ســنت صحیحــه و اجــاع 
علــاء امــت باشــد، مــردود دانســته و آن را 
از هیــچ احــدی منی پذیرنــد. و بــه شــدت 
مخالــف دســته بــازی و فرقه ســازی هســتند.

5- ایــن جامعــه، توســالت مــروع و مســتند 
را)ماننــد توســل بــه ذات و صفــات اللــه 
ــارات  ــود( و زی ــه خ ــال صالح ــال و اع متع
رشعــی قبــور، و شــفاعت بــه اذن و رضایــت 
اللــه متعــال را، کرامــات راســتین اولیــاء، 
اوراد و اذکار و ادعیــه مســتند و مســنون، را 
قبــول دارنــد و خودشــان نیــز بــه آنهــا عمــل 

. می کننــد 
6- عبــادات، از نظــر ایــن جامعــه، بطــور 
ــی توقیفــی هســتند، چــه از نظــر کمــی  کل
ــی.  و کیفــی و چــه از لحــاظ زمانــی و مکان
علــی هــذا منی-تــوان در عبــادات چیــزی را 
بــر آنهــا افــزود و یــا کم منــود. و یــا تغییراتی 
ــه: اهــل  ــر اینک ــرد. و دیگ ــا ایجــاد ک در آنه
ســنت و جاعــت هــر نــوع عبــادات را 
ــد و انجــام  ــن می دانن مخصــوص رّب العلمی
چیــزی از آنهــا را بــرای غیــر اللــه حــرام 
ماننــد  می کننــد،  منــع  را  آن  و  دانســته 
و  نــذر  و  ســجده  و  خشــوع  و  خضــوع 
ــی و اســتغاثه  ــه تعال ــر الل ــرای غی ــی ب قربان
ــارض  ــی و ح ــه ح ــانی ک ــتعانت از کس و اس

ــتند. نیس
انبیاءاللــه  فقــط  واحــده  امــت  ایــن   -7
از خطــا می داننــد  را معصــوم و مصــون 
ــزول  ــدم ن ــل ع ــه دلی ــاء را ب ــر انبی ــی غی ول
وحــی بــرای ایشــان، آنــان را معصــوم تلقــی 

. منی کننــد

بدعــت هــر دو خطرناک تریــن  و  8-رشک 
حــرام و مهلکــه هســتند. آنچــه کــه از عقایــد 
و اعــال عبــادی کوچکریــن شــائبه ای از 
رشک و بدعــت را داشــته باشــند، ایــن جامعه 
از آن بــه شــدت دوری می کنــد و اینکــه 
بعضــی از ناآگاهــان از اهــل ســنت از روی 
ــا ریاگــری و فریبــکاری و  تــرس و تقیــه، و ی
ــی  ــت و مقام ــی و پس ــتفاده مال ــا سوءاس ی
تظاهــر بــه آن عقایــد و اعــال می-مناینــد، 
آنــان فریــب خــوردگان و فریــب دهندگانــی 
هســتند کــه از روش اهــل ســنت عــدول 
ــد.  ــت می کنن ــان خیان ــه مسلکش ــرده و ب ک
ــیعیان  ــانی از ش ــی، کس ــه دین ــن جامع 9-ای
ــی خــود  ــی و ایان ــرادر دین ــوان ب ــه عن را ب
ــادات و  ــادات و عب ــه در اعتق می شــارند ک
ــرآن و ســنت و  ــع ق ــول و فعلشــان تاب در ق
پیــرو اهــل بیــت نبــوت و رســالت باشــند نــه 

پیــرو اهــل تکفیــر و طعــن و لعــن.
ایــن مطالــب  اعــالن  از  هــدف و غــرض 
وظیفــه  انجــام  فقــط،  و  فقــط  مختــر 
و عمــل بــه تکالیــف دینــی بــه منظــور 
ــر  ــا و تنوی ــات و کدورته ــوء تفاه ــع س رف
و  دینــی  خواهــران  و  بــرادران  افــکار 
روشــنگری بــود کــه محــض رضــای اللــه 
متعــال انجــام پذیرفتــه اســت. امیــدوارم 
ایــن جــزوه مختــر بــاذن اللــه موجــب 
رفــع ســوءتفاهات و دفــع تخاصــات و 
ســبب ایجــاد اخــوت و امنیــت و وســیله ای 
باشــد بــرای جلــب رضایــت اللــه ذوالجــالل 
و جامعــه مســلمین  إن اریــد اال االصــالح 
ــه  ــه، علی ــی اال بالل ــا توفیق ــتطعت، وم ماس

توکلــت والیــه انیــب.
لزومــاً اعــالم می شــود کــه: هــر کــس در 
ــر  ــه تقری ــور، خــالف آنچــه را ک ــوارد مذک م
ــت  ــنت و جاع ــل س ــه اه ــت ب ــه اس یافت
نســبت دهــد، بــه تهمــت زنــی و افــرا 
بســن مبتــال شــده اســت. کــه بایــد در روز 

ــد.  ــو باش ــت جوابگ قیام
بی مناســبت نیســت کــه در خامتــه بــار 
و  ســنت  اهــل  کلــی  اعتقــادات  دیگــر 
منظــوم  شــکل  بــه  مختــراً  جاعــت 
تقدیــم گــردد تــا تاکیــدی باشــد برآنچــه کــه 

بصــورت نــرث عرضــه شــده اســت.
ــوده  ــان ب ــای اهــل ســنت در جه گفته هـــ

اســت ایــن گونــه در طــول زمــــان:
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منزلت اهل بیت از دیدگاه اهل سنت

سّنتیـــــم اهـــل  و  مسلانیــــم  امتیــــممــا  را   مصطفــی محّمــد  مــا 

خـــدا راه  ره  و  اســــالم  مــا  پیشــــــوادیــن  ســنت  و  قـــــــــرآن  مــا  بهــِر 

بیــان قــرآن  می کنــد  را  حـــق  آنراه  تفـسیــــــــر  نبــی  پـــــــــاک  ســنت 

مقتــدا و  امــام  مــا  بـهـــــــِر  دو  مصطفــیایــن  صحــب  و  آل  فهــم  طبــق 

ــاع امــت حجــت اســتدیــن حــق انــدر کتــاب و ســنت اســت ــعد از آن اجـــــــ بـ

ــود ــن ش ــق روش ــن ح ــع دی ــه منب ــن س بــاغ دیــن مصــــــطفی گلشـــــــن شــــودزی

ــق ــم رفیــــ ــا هــ ــی ب ــاب نب شفیـــــقآل و اصحـــــ هـــم  و  خیـــرخـــواه  و  مهربــان 

بـــرده انـــــدخـــــدمت دیــن و نبــــــی را کرده انـــــد امــــت  ز  را  سبــــقت  گــوی 

بــر عجـــــم شــد منتقــــل دیـــن از عــربجــــــان نثـــــاریهای ایشــان شــد ســبب

گــــرنبــــــود ایشــان  فشــانی های  ــود؟جــان  ــی داشــت سـ ــی کــــ ــدود نبــ آل معــــ

علـــــــیآل و اصحــــاب نبـــــی جملـــــه ولــــــی عثمـــان  عمــر  و  بوبکــر  خاصــه 

مبیـــــنجملگــــی خـــدام دیـــن و اهــل دیـــــن قـــــــرآن  و  شــــــرع  پیــــــروان 

نبــــی یــــاران  و  آل  محـــــب  غبــــــیمـــــــــا  جــــز  نگــردد  ایشـــــان  منکــــر 

مقتـــــــداهــر امــــــام از اهــل بیــت مصـــــــطفی و  عزیــز  بی شــک  مــا  نــزد 

املســلمینهــم علــی، ِسبطُیـــن و زیــن العابــــدین امــام  صـــــادق)ع(  و  باقــر 

شــافعی)رح( هــم  و  مالــک  رافعــی)رح(بوحنیفــه،  ثــوری،  سفیــــان  و  احمــد 

امـــام را  مــا  جمـــلگی  بــزرگان  سلـــامایــن  صـــــدها  پاکشــــان  روان  بـــــر 

پیموده انــد حــق  راه  عزیــزان  بــــــوده اندایــن  بدعــت  ضــد  و  رشک  ضــــد 

مبیــــن دیــن  آفــت  بدعــت  و  هــر دو منـفــــــورند نــــــزد اهــل دیــــنرشک 

پیرویــــم بالشــک  را  امــامــــان  می رویـــــممــا  ایشــان  حــــق  طریــق  در 

نزدشـــــان در  دعــــا  قربانــــی  و  جهـــــاننـــذر  خداونـــد  مخصــــوص  بـــوده 

چشامنــــان رسمــه ی  پاشــان  راهشـــــانخــاک  در  فــدا  مــا  مــال  و  جــــــان 

فقــط بــوده  زحــق  ایشــان  غلــطخواهــــش  بی شــک  غیرخــدا  از  خواهــش 

العـــاملین رب  اذن  و  امــر  بــه  مسلمیــــنجــــز  اعتقــــاد  اســت  چنیــن  ایــن 

از آئیــن مــا اســتِبــّر و هــم تقــوا شــعار دیــن مــاســــت اثــم و عــدوان خــارج 

حـــرام بی شــک  مــا  درنــزد  مـــــــــرامتفرقـــــه  را  مــا  مسلمــــــــین  اتــــحاد 

هم انــد بــا  بــرادر  الحــق  یَــــم انــــدمومنـــــــان  ازیــک  متصــل  قطره هایــی 

اســتدشــمنی بــا اهــل ایــان بــس جفاســت هــوی  و  شــیاطین  مومــن  دشــمن 

لعــن و  َســّب  مــا  مذهــب  در  طَعــننــاَروا  اصحــاب  بــر  و  مســلانان  بــر 

کنــد!! لعنــت  کســی  را  شــودغیرملعــون  لعنـــت  مستـــوجب  خــودش  او 

مومنــــان لعـــن  و  ســب  ســنی  بی گــاننــزد  الحــق،  اســت  جــرم  بدتریــن 

کـــرد تکفیـــر  کســی  گــر  را  کـــردمــــومنی  تحقیــــر  و  کافــــر  را  خویشتــــن 

بــار بــه  آرد  دشــمنی  لعنــت  و  بیشــارســّب  امــت  بــه  رضرهایــش  هــم 

اســت حــق  اصلــی  رِضار،  ال  هــم  ایــن حقیقــت ثابــت و هــم مطلــق اســتالرضر، 

جهـــــان در  سنـــت  اهــــــل  زمــاناعتقــــاد  طــول  در  اینگونــه  اســت  بــوده 

گفته انــدگــر خــالف ایــن بــه مــا نســبت دهنــد ناحــق  و  اســت  کــذب  بی گــان 

بــــود کافــی  قــدر  ایــن  بــــــودگفتانــی  شافــــی  مختصـــر  ایـــن  ناظـــــم 

الرُُســـــل خیــر  علــی  ربِّ  یــا  ــلصــلِّ  ــیر الُسبـــــــــ ــی خــ ــق ال ــادی الخلــ هـ
وعلی آلـه وصحـبه اجمعیــن وارحــــم اللّهــم)شافــی( یا معیـــن

وآخر دعوانا ان الحمدلله رب العاملین سید محمد شافی قرشی میناباد مفتی شافعی مذهب عفی الله عن والدیه والسالم علیکم ورحمة الله وبرکاته بتاریخ

1395/ 5/28 
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ارتداد  و آزادی عقیده
»حمید مهدوی«

ــد   بی گــان هرکــس قــرآن کریــم را در پیون
برگزیــدن  در  انســان  آزادی  و  اختیــار  بــا 
عقیــده و آییــن مطالعــه کنــد، بــه ایــن 
نتیجــه می رســد کــه خداونــد نــه تنهــا حــق 
آدمــی را در انتخــاب آییــن بــه رســمیت 
ــه کاوش و  ــویق ب ــه او را تش ــد، ک می شناس
ــد  ــون می کن ــد گوناگ ــان و عقای ــی ادی بررس
ــد. »َو  ــاب زن ــه انتخ ــت ب ــه دس ــا آگاهان ت
الَِّذیــَن اْجَتَنُبــوا الطَّاُغــوَت أَْن یْعُبُدوهــا َو 
ْ ِعبــاِد *  ــُم الُْبــرْشى  َفَبــرشِّ ــِه لَُه ــوا إَِل اللَّ أَنابُ
الَِّذیــَن یْســَتِمُعوَن الَْقــْوَل َفیتَِّبُعــوَن أَْحَســَنُه 
ــْم  ــَك ُه ــُه َو أُولِئ ــُم اللَّ ــَن َهداُه ــَك الَِّذی أُولِئ
أُولُــوا اْلَلْبــاِب« ]زمــر/18-17[ )و كســاىن 
ــتیدند  ــى پرس ــه آن را م ــر، ك ــه از طغیانگ ك
ــتند،  ــدا بازگش ــوى خ ــه س ــد و ب دورى كردن
تنهــا بــراى آنــان مــژده اســت، پــس بنــدگان 
]مــن [ را مــژده ده * ]هــان[ كســاىن كــه بــه 
همــه انــواع ســخن گــوش فرامى دهنــد و از 
نیكوتریــن آن پیــروى مــى كننــد آنــان كســاىن 
ــرده و  ــان ك ــدا راهنایى ش ــه خ ــتند ك هس
البتــه کــه ایشــان خردمندانــد.( امــا هنگامــی 
ــداد«  ــه »ارت ــا مقول ــی ب ــب فقه ــه در کت ک
روبــرو مــی شــود، مــی بینــد کــه ایــن آزادی 
رنــگ مــی بــازد، عدول از اســالم چــه موروثی 

و چــه غیــر آن، گناهــی اســت کــه مجــازات 
مــرگ و ســلب مالکیــت و مصــادره امــوال و 
کیفرهــای گوناگــون دیگــر را بــه دنبــال دارد! 
دربــاب  »ردد«  مــاده  کریــم،  قــرآن  در 
بــه  معنــی  ســه  در  افعال)ارتــداد( 
مطلــق  معنــی  بــه  اســت:1ـ  رفتــه  کار 
وا  تَرْتَــدُّ ال  َو   ...« ماننــد:  »بازگشــت«، 
)و  ]مائــده/21[  أَْدبارِكُــم...«  َعــى  
بازنگردیــد.(  خــود  رس  پشــت  بــه 
2ـ بــه معنــی »بازگشــت بــه حالت پیشــین«، 
ــى   ــاُه َع ــیُر أَلْق ــاَء الَْبِش ــامَّ أَْن ج ــد: »َفلَ مانن
]یوســف/96[  بَِصیــرا...«  َفاْرتَــدَّ  َوْجِهــِه 
را  پیراهــن  و  آمــد  مژده رســان  چــون  )و 
بــر صــورت او انداخــت بینــا گشــت،...( 
3ـ بــه معنــی »برگشــن از دیــن«، ماننــد: 
أَْدبارِِهــْم...«  َعــى   وا  اْرتَــدُّ الَِّذیــَن  »إِنَّ 
ــه دینشــان  ــا کســانی ک ــد/25[ )هان ]محم
برگشــتند،( کفــر  بــه  و  وانهادنــد  را 

 و از حیــث اصطالحی وانهــادن دین»ارتداد« 
ــده مى شــود. متــام مذاهــب  ــا »رّده« نامی ی
ــد  ــکار عقای ــارت از ان ــداد را عب ــالمی ارت اس
کــه  می داننــد  دینــی  ثابــت  احــکام  و 
ــون:  ــی چ ــروز رفتارهای ــا ب ــت ب ــن اس ممک
ــا  ــدگار ی ــدس آفری ــاحت مق ــه س ــت ب اهان

ــراه باشــد. ــرم هم ــر اک ــه ســاحت پیام ب
آزادی عقیده در اسالم:

 پیــش از پرداخــن بــه مفهــوم و رشایــط 
»ارتــداد«، الزم اســت - بــه منظــور دریافــت 
ــده و  درســت موضــوع-، مســأله آزادی عقی
انتخــاب آییــن و مســلّم بــودن آن در اســالم، 
ــد نشــان داده شــود؛  ــا ذکــر شــواهدی چن ب
ــَك  ــاَء َربُّ ــْو ش ــس:»َو لَ ــوره یون ــه 99 س -آی
آَلَمــَن َمــْن ِفــی اْلَْرِض كُلُُّهــْم َجِمیعــاً أََفأَنـْـَت 
ُمْؤِمِنیــَن«  یكُونُــوا  َحتَّــى  النَّــاَس  تُكْــرُِه 
هــر  مى خواســت  تــو  پــروردگار  اگــر  )و 
ــا  ــك ج ــی ی ــت، جملگ ــن اس ــه در زمی آن ك
ــردم را  ــو م ــا ت ــس آی ــد، پ ــان مى آوردن ای
ــند؟!( ــن باش ــه مؤم ــا ك ــى ت ــور مى كن مجب

-آیــات 47و48 ســوره شــوری: »اْســَتِجیُبوا 
لَِربِّكُــْم ِمــْن َقْبــِل أَْن یأْتِــی یــْوٌم ال َمــرَدَّ 
ــٍذ  ــإٍ یْوَمِئ ــْن َملَْج ــْم ِم ــا لَكُ ــِه م ــَن اللَّ ــُه ِم لَ
ــام  ــوا َف ــإِْن أَْعرَُض ــٍر * َف ــْن نَِكی ــْم ِم ــا لَكُ َو م
إِالَّ  َعلَیــَك  إِْن  َحِفیظــاً  َعلَیِهــْم  أَْرَســلْناَك 
الَْبــالُغ...« )]دعــوت [ پروردگارتــان را اجابــت 
كنیــد پیــش از آمــدن روزى كــه آن را از 
]جانــب [ خــدا بازگشــتى نیســت، در آن روز 
شــا را پناهگاهــى نیســت، و شــا را هیــچ 
ــكارى ]ممكــن [ نباشــد.*پس اگــر اعــراض  ان
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ارتداد و آزادی عقیده

كننــد، مــا تــورا بــر آنهــا نگاهبــان نفرســتادیم 
نباشــد،...( ]پیــام [  رســانیدن  جــز  تــرا 

ـ آیــات 21لغایــت 26 ســوره غاشــیه)3(: 
ــْم  ــَت َعلَیِه ــٌر * لَْس ــَت ُمَذكِّ ــا أَنْ ــْر إِنَّ »َفَذكِّ
ــُه  بُ ــَر * َفیَعذِّ ــَولَّ َو كََف ــْن تَ ــٍر * إِالَّ َم ِبَُصیِط
ــْم *  ــا إِیابَُه ــرَبَ * إِنَّ إِلَین ــذاَب اْلَكْ ــُه الَْع اللَّ
ــده  ــد ب ــس پن ــابَُهْم« )پ ــا ِحس ــمَّ إِنَّ َعلَین ثُ
بــر آنهــا  تــو  پنــد دهنــده اى.*  تــو  كــه 
بــر  *مگــر  نیســتى.  ]وچیــره [  فرمانــروا 
ــوند. * و  ــر ش ــد و كاف ــر گردن ــه ب ــاىن ك كس
خــدا آنهــا را عــذاب كنــد بــه عــذاىب بزرگــر 
بــه ســوى  آنــان  بازگشــت  بــی گــان   *
ــت.( ــر ماس ــان ب ــپس حسابش ــت*و س ماس

الَْحــقُّ  ُقــِل  »َو  کهــف:  ســوره   29 آیــه  ـ 
َمــْن  َو  َفلْیْؤِمــْن  َفَمــْن شــاَء  َربِّكُــْم  ِمــْن 
ـا أَْعَتْدنــا لِلظَّالِِمیــَن نــاراً  شــاَء َفلْیكُْفــْر إِنَـّ
أَحــاَط ِبِهــْم ُساِدُقهــا...« )وبگــو: حــق از 
ــس هــر كــس  ــروردگار شاســت پ ــب پ جان
بخواهــد ]آزاد اســت کــه[ ایــان آرد و هــر 
ــر  ــه[ کاف ــت ک ــار اس ــد] مخت ــس بخواه ك
ــى  ــتمكاران آت ــراى س ــا ب ــان م ــود، ىب گ ش
همچــون[ رساپــرده   ]كــه  كردیــم  آمــاده 
اســت...( كــرده  احاطــه  را  ایشــان  اى 

ــِبیَل  ـ آیــه 3 ســوره انســان: »إِنَّــا َهَدینــاُه السَّ
ــا كَُفــورا« ) مــا هدایــت  ــا شــاكِراً َو إِمَّ إِمَّ
كردیــم او را بــه راه راســت، ]آزاد اســت 
ورزد.( كفــران  یــا  سپاسگزارشــود  کــه[ 

إِكْــراَه ِفــی  ـ آیــه 256 ســوره بقــره: »ال 
ــْن  ــی َفَم ــَن الَْغ ــُد ِم ْش ــَن الرُّ ــْد تََبی ــِن َق ی الدِّ
َفَقــِد  ِباللَّــِه  یْؤِمــْن  َو  ِبالطَّاُغــوِت  یكُْفــْر 
ــا  ــى  ال انِْفصــاَم لَه ــْرَوِة الُْوثْق ــَك ِبالُْع اْسَتْمَس
ـُه َســِمیٌع َعلِیــٌم« )هیــچ اجبــاری در  َو اللَـّ
ــن  ــه یقی ــرا( ب ــت، )زی ــن نیس ــرش[ دی ]پذی
]راه[ هدایــت از گمراهــى، روشــن شــده 
اســت. بنابرایــن كــى كــه بــه ]معبــوِد[ 
طغیانگــر كفــر ورزد، و بــه خــدا ایــان 
آورد، پــس یقینــاً بــه دســتاویزى اســتوار 
ــچ گسســتنى  ــه هی ــك جســته اســت، ك متّس
برایــش نیســت. و خــدا، شــنواى داناســت.(

بــودن  منســوخ  بــه  اعتقــاد  ابطــال 
عقیــده: آزادی  بــر  دال  آیــات 

آن دســته از فقهایــی کــه ارتــداد را موجــب 
اِعــال مجــازات مــرگ می داننــد، برایــن 
آنهــا،  فــوق و شــبیه  آیــات  باورنــد کــه 
قبیــل  از  دیگــری  آیه هــای  وســیله  بــه 
آنچــه کــه ذیــالً می آیــد، نســخ شــده اند! 
ــی  ــا النَِّب ــا أَیَه ــه: »ی ــه 73 و 74ســوره توب آی

ــاَر َو الُْمناِفِقیــَن َو اْغلُــْظ َعلَیِهــْم  جاِهــِد الْكُفَّ
َو َمأْواُهــْم َجَهنَّــُم َو ِبْئَس الَْمِصیــُر * یْحلُِفوَن 
ِباللَّــِه مــا قالُــوا َو لََقــْد قالُــوا كَلَِمــَة الْكُْفــِر َو 
ــوا ِبــا لَــْم ینالُــوا  كََفــُروا بَْعــَد إِْســالِمِهْم َو َهمُّ
ــولُُه  ــُه َو َرُس ــُم اللَّ ــوا إِالَّ أَْن أَْغناُه ــا نََقُم َو م
ِمــْن َفْضلِــِه َفــإِْن یُتوبُــوا یــُك َخیــراً لَُهــْم َو إِْن 
نْیا  بُْهــُم اللَّــُه َعذابــاً أَلِیــامً ِفــی الدُّ یَتَولَّــْوا یَعذِّ
َو اآْلِخــرَِة َو مــا لَُهــْم ِفــی اْلَْرِض ِمــْن َولِــی َو 
ال نَِصیــٍر« )اى پیامــر! بــا كافــران و منافقــان 
ــه  ــر ك ــخت بگی ــان س ــر آن ــن و ب ــاد ك جه
ــدى  ــت ب جایشــان دوزخ باشــد و چــه عاقب
ــد كــه  ــاد مى كنن ــه خــدا ســوگند ی اســت *ب
ــه  ــاىل ك ــد، در ح ــل[ نگفته ان ــخنان باط ]س
قطعــاً ســخن كفــر ]آمیــز[ گفته انــد و پــس 
از اســالم آوردنشــان، كفــر ورزیدنــد و آهنگ 
آنچنــان ]كار خطرنــاىك[ كردنــد كــه ]بــه آن [ 
نرســیدند، و انتقــام نگرفتنــد جــز بــه خاطــر 
آنكــه خــدا و فرســتاده اش آنان را از بخشــش 
ــد،  ــه كنن ــر توب ــاز ســاختند. و اگ خــود، ىب نی
بــراى آنــان بهــر اســت و اگــر روى برتابنــد، 
خــدا آنــان را در دنیــا و آخــرت، بــه عــذاب 
دردنــاىك كیفــر خواهــد داد و براى ایشــان در 
ــاورى نیســت.( ــچ رسپرســت و ی ــن، هی زمی

ایــن آیه،بــه ویــژه  نــزول  نظربــه شــأن 
ــوا مِبــا لَــْم ینالُــوا « - کــه  بخــش »َو َهمُّ
ــح  ــده -، واض ــان گردی ــیر بی ــب تفاس در غال
اســت کــه منــی توانــد ناســخ آیــات یــاد 
شــدت  بــه  فرمــان  زیــرا  باشــد،  شــده 
کّفــار  و  منافقیــن  بــه  نســبت  حــّدت  و 
وقتــی صــادر شــده اســت کــه آنــان گام 
در راه دشــمنی و اقــدام خصانــه علیــه 
پیامــر و مســلانان نهــاده انــد! متــام 
روایــات مربــوط بــه شــأن نــزول آیــه مؤیــد 
ایــن مطلــب اســت، از جملــه ایــن کــه:

ــوا مِبَــا لـَـْم یَنالـُـوا َوُهــَو اْغِتیــاُل رَُســوِل   »َوَهمُّ
ــوَك.  ــْن تَبُ ــُه ِم ــِة ُمْنَرَفَ ــی الَْعَقبَ ــِه ِف الل
ــَر ابْــُن الَْقیــِم ِفــی َهــِذِه الَْمْســأَلَِة ِمــْن "  ذَكَ
ــُه: - " ذَكَــَر أَبُــو اأْلَْســَوِد  زَاِد الَْمَعــاِد " َمــا نَصُّ
ــوُل  ــَع رَُس ــاَل: رََج ــْرَوَة قَ ــْن ُع ــِه َع ــی ُمَغاِزی ِف
اللــِه قَاِفــاًل ِمــْن تَبُــوَك إِىَل الَْمِدیَنــِة، َحتَّــى 
 إَِذا كَاَن ِببَْعــِض الطَِّریــِق َمَكــَر ِبرَُســوِل اللِه
ــوُه  ــُروا أَْن یطْرَُح ــَن، فَتَآَم ــَن الُْمَناِفِقی ــاٌس ِم نَ
ِمــْن َعَقبَــٍة ِفــی الطَِّریــِق، فَلـَـاَّ بَلَُغــوا الَْعَقبَــَة 
َغِشــیُهْم  فَلَــاَّ  َمَعــُه،  یْســلُُكوَها  أَْن  أََراُدوا 
ــْن  ــاَل: " َم ــْم فََق ــِرَ َخَرَُه ــِه أُْخ ــوُل الل رَُس
ــُه  ــَواِدی فَِإنَّ ــِن الْ ــَذ ِببَطْ ــْم أَْن یأُْخ ــاَء ِمْنُك َش
ــَة  ــوُل اللــِه الَْعَقبَ ــَذ رَُس ــْم " َوأََخ أَْوَســُع لَُك

َوأََخــَذ النَّــاُس ِببَطـْـِن الـْـَواِدی إاِلَّ النََّفــَر الَِّذیــَن 
ــِمُعوا  ــاَّ َس ــِه لَ ــوِل الل ــِر ِبرَُس ــوا ِبالَْمْك َهمُّ
ــٍر  ــوا ِبأَْم ــْد َهمُّ ــوا َوقَ وا َوتَلَثَُّم ــتََعدُّ ــَك اْس ِبَذلِ
ــَن  ــَة بْ ــِه ُحَذیَف ــوُل الل ــَر رَُس ــٍم، َوأََم َعِظی
َر بـْـَن یــارِسٍ فََمَشــیا َمَعــُه، َوأََمــَر  الْیــَاِن َوَعــاَّ
ًرا أَْن یأُْخــَذ ِبزَِمــاِم النَّاقـَـِة، َوأََمــَر ُحَذیَفــَة  َعــاَّ
أَْن یُســوقََها، فَبَیَنــَا ُهــْم یِســیُروَن إِْذ َســِمُعوا 
َغَشــْوُه،  قَــْد  َوَرائِِهــْم  ِمــْن  الَْقــْوِم  وَكْــزََة 
فََغِضــَب رَُســوُل اللــِه َوأََمــَر ُحَذیَفــَة أَْن 
رَُســوِل  َغَضــَب  ُحَذیَفــُة  َوأَبْــَرَ  یرُدَُّهــْم، 
اللــِه فَرََجــَع َوَمَعــُه ِمْحَجــٌن، َواْســتَْقبََل 
ــِن،  ــا ِبالِْمْحَج بَ ــا رَضَ بََه ــْم فََرَ ــوَه َرَواِحلَُه ُوُج
َوأَبْــَرَ الَْقــْوَم َوُهــْم ُمتَلَثُِّمــوَن َواَل یْشــُعُر 
ــُه  ــُم الل ــاِفِر، فَأَْرَعبَُه ــُل الُْمَس ــَك ِفْع إاِلَّ أَنَّ َذلِ
ــوا أَنَّ  ــَة، َوظَنُّ وا ُحَذیَف ــَرُ ــَن أَبْ ــبَْحانَُه ِحی ُس
ـى  َمْكرَُهــْم قَــْد ظََهــَر َعلَیــِه فَأرَْسَُعــوا َحتَـّ
ــى أَْدرََك  ــُة َحتَّ ــَل ُحَذیَف ــاَس، َوأَقْبَ ــوا النَّ َخالَطُ
ــاَل: " ارْضِِب  ــُه قَ ــاَّ أَْدَركَ ــِه فَلَ ــوَل الل رَُس
ُر  ــاَّ ــا َع ــَت ی ــِش أَنْ ــَة َواْم ــا ُحَذیَف ــَة ی الرَّاِحلَ
ــا،  ــتََوْوا ِبأَْعاَلَه ــى اْس ــوا َحتَّ ــا " فَأرَْسَُع َوَراَءَه
النَّــاُس  یْنتَِظــُروَن  الَْعَقبَــِة  ِمــَن  فََخرَُجــوا 
فََقــاَل النَِّبــی لُِحَذیَفــَة: " َهــْل َعرَفْــَت 
"؟  أََحــًدا  الرَّكْــِب  أَِو  الرَّْهــِط  َهــؤاَُلِء  ِمــْن 
ــاَلٍن،  ــاَلٍن َوفُ ــَة فُ ــُت َراِحلَ ــُة: َعرَفْ ــاَل ُحَذیَف قَ
َوَغَشــیتُُهْم  اللَّیــِل  ظُلَْمــُة  كَانَــْت  َوقَــاَل: 
َوُهــْم ُمتَلَثُِّمــوَن فََقــاَل رَُســوُل اللــِه: " َهــْل 
َعلِْمتُــْم َمــا كَاَن َشــأُْن الرَّكْــِب َوَمــا أََراُدوا 
ــاَل: "  ــِه، قَ ــوَل الل ــا رَُس ــِه ی ــوا: اَل َوالل "؟ قَالُ
إَِذا  ـى  َحتَـّ َمِعــی  لِیِســیُروا  َمَكــُروا  فَِإنَُّهــْم 
طَلَْعــُت ِفــی الَْعَقبَــِة طَرَُحونـِـی ِمْنَهــا " قَالـُـوا: 
ــْرُِب  ــِه إًِذا فََن ــوَل الل ــا رَُس ــْم ی ــُر ِبِه أََواَل تَأُْم
ــاُس  َث النَّ ــدَّ ــرَُه أَْن یتََح ــاَل: " أَكْ ــْم؟ قَ أَْعَناقَُه
ــی  ــَدُه ِف ــَع ی ــْد َوَض ــًدا قَ ــوَن: إِنَّ ُمَحمَّ َویُقولُ
ُهْم لَُهــَا َوقـَـاَل: " اكْتَُاُهــْم  أَْصَحاِبــِه " فََســاَّ
".]رشــیدرضا، تفســیراملنار، ذیــل آیــه یــاد 
از  ایــن روایــت در بســیار  شــده/ نظیــر 
ــی  ــیر، روح املعان ــه: زاداملس ــیر از جمل تفاس
و املراغــی آمــده اســت.[ )]ترجمــه آزاد:[ 
گروهــى از منافقــان تصمیــم داشــتند بــه 
ــى  ــوك، در ی ــگ تب ــت از جن ــگام بازگش هن
ــان راه شــر پیامــررا رم  از گردنه هــاى می
ــه دره  ــوه ب ــاالى ك ــرت از ب ــا ح ــد، ت دهن
ــى  ــو وح ــر در پرت ــود، وىل پیام ــرت ش پ
الهــى از ایــن ماجرا آگاه شــد، و نقشــه شــوم 
ــه را  ــار ناق ــرد، مه ــر آب ك ــش ب ــا را نق آنه
بــه دســت »عــار« ســپرد و» حذیفــه« هــم 
از پشــت رس ناقــه را مى رانــد، تــا مركــب 
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ارتداد و آزادی عقیده

كامــالً در كنــرل باشــد، حتــى بــه مــردم 
دســتور داد از راه دیگــر برونــد تــا منافقــان 
ــوند و  ــان ش ــان پنه ــالى ایش ــد در الب نتوانن
نقشــه خــود را عمــى كننــد، و هنگامــى كــه 
ــى شــب صــداى آمــدن عــده اى  در آن تاری
را پشــت رس خــود در آن گردنــه شــنید، بــه 
ــوراً  ــه ف ــتور داد ك ــان دس ــى از همراه بع
ــمتى از  ــه قس ــا ك ــد، آنه ــاز گردانن ــا را ب آنه
صــورت خــود را پوشــانیده بودنــد هنگامــى 
كــه وضــع را بــراى اجــراى نقشــه خــود 
نامســاعد دیدنــد متــوارى شــدند، وقتــی 
ــا  ــت آنه ــه را از نی ــارس و حذیف ــرت، ی ح
ــا  ــدادی ت ــان ن ــرا فرم ــد: چ ــرد، گفتن آگاه ک
ــوش  ــود: خ ــرت فرم ــم؟ ح ــان کنی هالکش
ــاران  ــد: محمــد ی منــی دارم کــه مــردم بگوین
کــه    پیامــر  وىل  می کشــد!  را  خــود 
آنهــا را شــناخته بــود نامهایشــان را یــك 
بــه یــك بــراى عــار و حذیفــه برشــمرد 
و دســتور داد کــه آن را چــون رازی پیــش 
ــد! ــران نگوین ــه دیگ ــد و ب ــظ کنن خــود حف

 البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه 
داشــت کــه برابــر حدیــث نبــوی شــیوه 
ــرز  ــاوت از ط ــی متف ــار حرب ــا کف ــاد ب جه
ــار  ــه کف ــه ب ــت ک ــی اس ــا منافقین ــاد ب جه
ــرا منافــق كســی اســت كــه  نپیوســته اند، زی
ــرار دارد و  ــلانان ق ــوف مس ــراً در صف ظاه
بــه حكــم ظاهــر، مســلان تلقــی می شــود! 
هــر چنــد در باطــن دشــمنی  كنــد! »َفأََمــرَُه 
ــَن  ــیِف َوالُْمَناِفِقی ــاِر ِبالسَّ ــاِد الْكُفَّ ــُه ِبِجَه اللَّ
بیهقــی/  کــرای  ]ســنن  ِباللََّســاِن.« 
ــری،  ــر البوصی ــن ابوبک ــد ب ج9،ص11 * احم
ج5،ص84[  املهــرة/  الخیــرة  اتحــاف 
املراغــی  مصطفــی  را  حدیــث  ایــن   
کــرده  نقــل  توبــه  ســوره   73 آیــه  ذیــل 
عنــه  اللّــه  عبــاس رىض  ابــن  اســت:»عن 
جهــاُد  و  بالســیِف،  الكفــاِر  جهــاُد  قــال: 
املنافقیــَن باللســاِن: أی بالحّجــِة و الرهــان.«

لِلُْمَخلَِّفیــَن  »ُقــْل  فتــح:  ســوره   16 آیــه   
أُولِــی  َقــْوٍم  إِل   َســُتْدَعْوَن  اْلَْعــراِب  ِمــَن 
ــإِْن  ــلُِموَن َف ــْم أَْو یْس ــِدیٍد تُقاتِلُونَُه ــأٍْس َش بَ
إِْن  َو  َحَســناً  أَْجــراً  اللَّــُه  یْؤتِكُــُم  تُِطیُعــوا 
بْكُــْم  تََتَولَّــْوا كَــام تََولَّیُتــْم ِمــْن َقْبــُل یَعذِّ
اعــراب  از  متخلفــان  )بــه  أَلِیــام«  َعذابــاً 
بگــو: بــه زودى از شــا دعــوت مى شــود 
كــه بــه ســوى قومــى جنگجــو برویــد و 
بــا آنهــا پیــكار كنیــد تــا اســالم بیاورنــد، 
ــى  ــاداش نی ــد پ ــد خداون ــت كنی ــر اطاع اگ

رسپیچــى  اگــر  و  مى دهــد،  شــا  بــه 
ــى  ــز رسپیچ ــالً نی ــه قب ــه ك ــد هانگون منائی
ــد.( ــاىك مى كن ــذاب دردن ــد، شــا را ع منودی

یــک  هیــچ  ناســخ  نیــز  آیــه  ایــن 
زیــرا:  نیســت،  مزبــور  آیــات  از 
آنهــا  بــا  جنــگ  بــه  کــه  کســانی  اوالً: 
دعــوت شــده »تُقاتِلُونَُهــْم أَْو یْســلُِموَن«، 
اهــل کتــاب نیســتند، زیــرا آنهــا مجبــور 
بلكــه  منی شــوند،  اســالم  پذیــرش  بــه 
ــزه  ــه انگی ــه ب ــت ک ــل رّده ای اس ــراد اه م
بــه  اقتصــادی  منافــع  و  قــدرت  کســب 
یعنــی  برخاســتند،  مســلانان  بــا  جنــگ 
ــاق  ــه اتف ــب ب ــذاب. قری ــیلمه ک ــوم مس ق
ــه،  ــد، از جمل ــن مطلب ان ــد ای ــیر مؤی تفاس
تفســیر ســورآبادی: »قُــْل لِلُْمَخلَِّفیــَن ِمــَن 
ــس  ــا پ ــر آن ب ــد م ــا محم ــو ی ــراِب : بگ اأْلَْع
كــردگان را از بیابانیــان َســتُْدَعْوَن إِىل  قَــْوٍم 
ــد  ــاز خوانن ــه ب ــِدیٍد: زودا ك ــأٍْس َش ــی بَ أُولِ
شــا را ســوى گروهــى خداونــدان حــرب 
ــْم أَْو  ــه تُقاتِلُونَُه ــى حنیف ــون بن ــخت، چ س
ــول  ــون رس ــه چ ــود ك ــلُِمونَ : و آن، آن ب یْس
علیــه الّســالم و یــاران از حدیبیــه بازگشــتند 
كــه  تعــاىل  خــداى  از  آورد  امــر  جرئیــل 
ســوى خیــر برویــد تــا آن را بــر دســت شــا 
ــد  ــد كردن ــه قص ــان مدین ــم. منافق ــح كن فت
ــع  ــان را من ــان ایش ــم. مؤمن ــع غنای ــه طم ب
ــْل  مى كردنــد از بهــر قــول خــداى را كــه فَُق
تُقاتِلُــوا  لَــْن  َو  أَبَــداً  َمِعــی  تَْخرُُجــوا  لَــْن 
ا. ایشــان گفتنــد ال بــل كــه شــا  َمِعــی َعــُدوًّ
ــم و  ــزو كنی ــا غ ــه م ــد ك ــد دی ــى نتوانی هم
دیــن خــداى را نــرت كنیــم. خــداى تعــاىل 
گفــت بگــو ایشــان را كــه اگــر شــا را آرزوى 
ــْوٍم أُولِــی بَــأٍْس  حــرب اســت َســتُْدَعْوَن إِىل  قَ
ــِدیٍد، یعنــى: اهــل یامــه، قــوم مســیلمه  َش
كّذاب.]ابوبکرســورآبادی، تفســیر ســورآبادی[ 
اســت:  آمــده  البیــان  روح  تفســیر  در  و 
ــی  ــى أُولِ ــرب گروه ــْومٍ  بح ــتُْدَعْوَن إِىل  قَ »َس
بَــأٍْس َشــِدیٍد اى اوىل قــوة فــی الحــرب و 
ــم  ــخت و ُه ــا زور س ــى ب ــیة گروه بالفارس
ــوم  ــة ق ــل الیام ــراد اه ــة و امل ــوا حنیف بن
مســیلمة الكــذاب اَو ُهــم غیرهــم ممــن 
ارتــدوا بعــد رســول اللّــه او املركــون لقولــه 
ــاعیل  ــلُِمون« ]اس ــْم أَْو یْس ــاىل تُقاتِلُونَُه تع
البیــان[ روح  تفســیر  بروســوی،  حقــی 

ثانیــاً: مطابــق شــأن نــزول آیــات 73و74 
ســوره توبــه- کــه پیشــر توضیــح داده شــد-، 
و آیــات متعــدد دیگــر قــرآن کریــم، جنــگ با 

کفــار یــا مرکیــن زمانــی تجویز شــده اســت 
کــه ایشــان در صــدد دشــمنی و آزار رســاندن 
بــه مســلانان باشــند؛ خداونــد رصاحتــاً نــه 
تنهــا مؤمنیــن را از کارزار بــا کفــار و مرکین 
غیرحربــی بازداشــته بلکــه ایشــان را بــه 
ــت:  ــده اس ــا فراخوان ــا آنه ــی ب ــدارا و نیک م
ــْم  ــْم یقاتِلُوكُ ــِن الَِّذیــَن لَ ــُه َع ــُم اللَّ »ال یْنهاكُ
یــِن َو لَــْم یْخرُِجوكُــْم ِمــْن ِدیارِكُــْم أَْن  ِفــی الدِّ
ــبُّ  ــَه یِح ــْم إِنَّ اللَّ ــطُوا إِلَیِه ــْم َو تُْقِس ترََبُّوُه
شــا  )خداونــد  الُْمْقِســِطین«]ممتحنه/8[ 
ــر  ــه ب ــاری ک ــا کف ــی ب ــتی و نیک را از دوس
رس دیــن، بــا شــا نجنگیده انــد و شــا را 
از دیارتــان بیــرون نرانــده، بــاز منــی دارد کــه 
ــد.  ــار کنی ــه نیکــی و دادگــری رفت ــا ب ــا آنه ب
دارد.(  دوســت  را  دادگــران  خداونــد  کــه 

 اهداف آیات جهاد: 
ــه  ــر ب ــم نظ ــاد و ه ــات جه ــر آی ــم براب  ه
گزارش هــای تاریخــی، هــدف از جهــاد از 
میــان برداشــن فتنــه و ظلــم، و اقامــه ی 
ـى  حــق و عــدل اســت »َو قاتِلُوُهــْم َحتَـّ
ـِه«. بــا  یــُن لِلَـّ ال تَُكــوَن ِفتَْنــٌة َو یُكــوَن الدِّ
ــر  ــده، از نظ ــش آم ــات از پی ــه آی ــه ب توج
اســالم واداشــن انســان ها بــه پیــروی از هــر 
ــه  مســلک و مرامــی، از مصادیــق »ظلــم« ب
ــت  ــواه اس ــز گ ــخ نی ــی رود، »تاری ــار م ش
كــه در آغــاز دعــوت اســالم در مكــه، اكــراه 
ــن صــورت مــی- ــب مركی ــن از جان ــر دی ب

ــاع  ــن و اجت ــه دی ــی ك ــت. و در مدت پذیرف
در  پیوســته  می گرفــت،  پایــه  مســلانان 
معــرض تعــرض و فتنــه مركیــن بودنــد. 
ــا آنجــا كــه  ــس از آن، فتوحــات اســالمى ت پ
خالــص بــود و انگیــزه اســالمى داشــت بــراى 
ــات  ــراه حــكام و طبق ــع اك ــه و رف ــع فتن دف
ســتمگر بــود تــا راه رشــد و دریچــه تنفــس 
آزاد بــر روى محرومیــن و محكومیــن بــاز 
ــپس-  ــت و س ــن اس ــاد همی ــد جه ــود. ح ش
چنــان كــه رصیــح احــكام فقهــى اســت- 
ــد  ــده و معاب ــظ عقی ــان در حف ــروان ادی پی
بایــد  و  آزادنــد  عبــادات خــود  انجــام  و 
تعهــدات خــود را در حفــظ و اجــرای حقوق 
و  مالیــات  پرداخــت  و  اســالمى  عمومــى 
خــوددارى از دسیســه و ســازش بــا دشــمنان، 
اوهــام  و  مظاهــر  نیــز  و  دهنــد  انجــام 
رســمى رشك نبایــد در میــان باشــد.«]محمود 
طالقانــی، تفســیرپرتوی از قــرآن ج2 ص208[ 

 سخنی درباره آیه 256 سوره بقره و شأن 
نزول آن: 
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ارتداد و آزادی عقیده

ْشــُد ِمــَن  یــِن َقــْد تََبیــَن الرُّ  »ال إِكْــراَه ِفــی الدِّ
الَْغــی َفَمــْن یكُْفــْر ِبالطَّاُغــوِت َو یْؤِمــْن ِباللَِّه 
َفَقــِد اْسَتْمَســَك ِبالُْعــْرَوِة الُْوثْقــى  ال انِْفصــاَم 
ــاری  ــچ اجب ــٌم« )هی ــِمیٌع َعلِی ــُه َس ــا َو اللَّ لَه
در ]پذیــرش[ دیــن نیســت، )زیــرا( بــه یقیــن 
]راه[ هدایــت از گمراهــى، روشــن شــده 
اســت. بنابرایــن كــى كــه بــه ]معبــوِد[ 
طغیانگــر كفــر ورزد، و بــه خــدا ایــان 
ــه دســتاویزى اســتوار  آورد، پــس بی گــان ب
ــچ گسســتنى  ــه هی ــك جســته اســت، ك متّس
برایــش نیســت. و خــدا، شــنواى داناســت.(

ــن  ــك آئی ــالم ی ــه اس ــن ك ــه ای ــه ب ــا توج ب
الهــى و رســالت جهــاىن اســت، دعــوت خــود 
ــد  ــا رش ــب ب ــه ومتناس ــاس اندیش ــر اس را ب
فكــرى بــر بنــا نهــاده، هرگــز اكــراه و 
ــا  ــرا ب ــد، زی ــز منی دان ــده را جای ــل عقی تحمی
ــر افعــال و حــركات  ــوان ب اكــراه فقــط می ت
ــاً  ــان را موقت ــرد و آن ــرواىئ ك ــران فرمان دیگ
بــه كارى واداشــت! ایــن آیــه پاســخ كســاىن 
اســت كــه تصــور می كننــد اســالم در بعضــی 
از مــوارد جنبــه تحمیــى و اجبــارى داشــته و 
بــا زور شمشــیر و قــدرت نظامــى پیرفــت 
ــه  ــت ب ــه رصاح ــه ب ــن آی ــت. ای ــرده اس ك
ــالم  ــن اس ــه: دی ــد ك ــالم می کن ــان اع جهانی
ــز  ــل اســت و هرگ ــن فطــرت و رشــد عق دی
اكــراه و اجبــار بــه آن راه نــدارد و اگــر 
ــرد  ــالم را بپذی ــن اس ــار دی ــی از رس اجب كس
مؤمــن نیســت! چنانكــه اگــر كســی بــر 
كلمــه كفــر وادار گــردد، كافــر نخواهــد بــود. 
سلســله  یــك  پایــه ی  بــر  دیــن  بنیــاد   
اعتقــادات قلبــى اســتوار اســت کــه عرضــه ی 
آن در رشایــط مســاعد و بــه دور از اجبــار و 
اکــراه، می توانــد آدمــی را منقلــب و متحــول 
ــدش  ــا خداون ــتی ب ــگاه دوس ــد و در جای کن
قــرار دهــد »یِحبُُّهــْم َو یِحبُّونَه«]مائــده/54[ 
در حالــی کــه نهایــت کارآیــی زور و تحمیــل 
ــر اعــال و حــركات  ــد ب آن اســت کــه بتوان
جســاىن یــك فرد اثــر بگذارد و از او انســانی 
آفریــدگار  بدیــن روی  بســازد!  دو چهــره 
انســان»مختار«  هرگــز  علیــم  و  حکیــم 
منی کند،زیــرا  دیــن  پذیــرش  بــه  وادار  را 
نیســت! پــروری  منافــق  صــدد  در 

 بی گــان بــدون دلیــل نیســت کــه آیــه 
مزبــور بالفاصلــه پــس از آیــه ی مشــهور بــه 
ــة  ــاد آی ــت! مف ــده اس ــی« آم ــة الکرس »آی
مالکیــت، علــم  بیــان عظمــت،  الکرســی 
ــه و  ــی مقتدران ــت وفرمانروای ــق، عدال مطل

فراگیــر خداونــد اســت. در واقــع ایــن آیه به 
کســانی کــه در اثــر عــدم درک درســت آموزه 
ــدک  ــت آوردن ان ــه دس ــا ب ــی و ب ــای دین ه
قدرتــی بــر آن می شــوند کــه دیــن و عقیــده 
ــکر  ــیاه لش ــد و س ــل کنن ــردم تحمی ــه م را ب
ــه  ــد: »مــن ک مســلان منــا بســازند! می گوی
آفریــدگار جهانــم و قــدرت وعلــم واقتــدارم 
مطلــق و بی چــون و چراســت، می توانســتم 
از رس جــر، مــردم را»مؤمــن« گردانــم »َو 
ــَك آَلَمــَن َمــْن ِفــی اْلَْرِض كُلُُّهــْم  ــْو شــاَء َربُّ لَ
َجِمیعــاً أَ َفأَنـْـَت تُكْــرُِه النَّــاَس َحتَّــى یكُونـُـوا 
ُمْؤِمِنیــَن« ]یونــس/99[ )و اگــر پــروردگار تــو 
ــت،  ــن اس ــه در زمی ــر آن ك ــت ه مى خواس
جملگــی یــك جــا ایــان مى آوردنــد، پــس آیا 
تــو مــردم را مجبــور مى كنــى تــا كــه مؤمــن 
ــه  ــتم و ب ــان را آزاد گذاش ــا آن ــند؟!( ام باش
هدایــت »فطــرت« و »پیامــران« راه خیــر و 
ا  رش را بدیشــان منــودم، دیگــر خــود دانند»إِمَّ
ــا كَُفــورا«! پــس تــو نیــز، ای  شــاكِراً َو إِمَّ
ــه  انســان مؤمــن فهیــم! هرگــز دیگــران را ب
ــرا  ــن! زی ــده مک ــرش عقی ــه پذی زور وادار ب
ــرادی  ــن کاری جــز ســاخن اف محصــول چنی
پــر از روی و ریــا و نفــاق نخواهــد بــود! 
آیــه  ایــن  نــزول  شــأن  دربــاره ی   
اســت  شــده  نقــل  گوناگونــی  روایــات 
از  برگرفتــه  مــورد  چنــد  ذیــالً  کــه 
می شــود:  نقــل  مختلــف  مآخــذ 
ــی  ــت ف ــا نزل ــد: »أنه ــی می گوی ــن عرب * اب
األنصــار كانــت املــرأة منهــم إذا مل یعــش 
ــاش أن  ــها إن ع ــى نفس ــل ع ــد تجع ــا ول له
تهــّوده ترجــو بــه طــول عمــره، فلــا أجــى 
اللـّـه تعــاىل بنــى الّنضیــر قالــوا: كیــف نصنــع 
ــراَه  ــة: ال إِكْ ــه تعــاىل اآلی ــزل اللّ ــا؟ فأن بأبنائن
ج1ص233 [  القــرآن،  یِن.«]احــکام  الدِّ ِفــی 
نــازل  انصــار  زنــان  آیــه دربــاره ی  )ایــن 
شــد،آنان هــرگاه نوزادشــان یــا کودکشــان در 
معــرض بیــاری ســختی قــرار می گرفــت، 
ــد  ــده مبان ــر بچــه زن ــه اگ ــد ك ــذر مى كردن ن
ــه  ــد ک ــن امی ــه ای ــپارندش ب ــود بس ــه یه ب
ــر  ــى نضی ــه بن ــد. موقعــى ك طــول عمــر یاب
ــا -  ــن بچه ه ــدند، از ای ــده ش ــه ران از مدین
ــود.  ــان ب ــزد آن ــد- ن ــده بودن ــزرگ ش ــه ب ک
ــا  ــه  اوالد م ــا رســول اللّ ــد: ی انصــار گفتن
چــه مى شــود؟ و آیــه فــوق نــازل شــد.(

ــران و  ــرم پ ــه پیامراک ــت ک ــح اس  واض
مردانــی را کــه بــه ســادگی می توانســت 
بــه خانواده شــان برگردانــد و بــه پذیــرش 

خــود  کــه  گذاشــت  آزاد  وادارد،  اســالم 
تصمیــم بگیرنــد و دینشــان را برگزیننــد!

روایتــی  نیــز  شــوکانی  علــی  محمــد   *
مشــابه را نقــل می کنــد: »أخــرج ســعید 
بــن منصــور، و عبــد بــن حمیــد، و ابــن 
جریــر، و ابــن املنــذر، و ابــن أبــی حاتــم 
ــن األنصــار  ــاس م ــال: كان ن ــد ق ــن مجاه ع
ــوا عــى  ــی قریظــة فثبت ــی بن مســرضعین ف
دینهــم، فلــا جــاء اإلســالم أراد أهلوهــم 
و  فنزلــت.  اإلســالم  عــى  یكرهوهــم  أن 
أخــرج ابــن جریــر عــن الحســن نحــوه. 
جریــر  ابــن  و  إســحاق،  ابــن  أخــرج  و 
ــی  ــراَه ِف ــه: ال إِكْ ــی قول ــاس ف ــن عب ــن اب ع
ینِ «]فتــح القدیــر، ذیــل آیــه 256 بقــره[  الدِّ
ــل  ــه نق ــه ب ــزول آی ــأن ن ــر ش ــبب دیگ  * س
ــن  ــر ع ــن جری ــر:»و أخــرج اب ــح القدی از فت
الحســن نحــوه. و أخــرج ابــن إســحاق، و 
ــه: ال  ــی قول ــاس ف ــن عب ــن اب ــر ع ــن جری اب
ــل  ــی رج ــت ف ــال: نزل ــِن ق ی ــی الدِّ ــراَه ِف إِكْ
مــن األنصــار مــن بنــی ســامل بــن عــوف 
یقــال لــه الُحصیــن، كان لــه ابنــان نرانیــان، 
للنبــی  فقــال  مســلاً،  رجــالً  هــو  كان  و 
صــّى اللّــه علیــه و ســلم:أال أســتكرُهها 
ــت »ال  ــة؟ فُنزِل ــا إال النرانی ــد أبَی ــا ق فإنّه
یِن...«]محمــد علــی شــوکانی،  إِكْــراَه ِفــی الدِّ
 ...( 256بقــره[  آیــه  ذیــل  القدیــر/  فتــح 
ــام  ــه ن ــار ب ــردی از انص ــا م ــد ب ــه درپیون آی
ســامل بــن عــوف کــه »حصیــن« خوانــده 
می شــد، نــازل شــد. او دو پــر مســیحی 
 داشــت و خــود مســلان بــود. بــه پیامــر
بــه  را  آنــان  آیــا می توانــم  کــرد:  عــرض 
ــی کــه جــز مســیحیت  اســالم وادارم در حال
ــه  ــود ک ــگام ب ــن هن ــد؟ در ای ــی پذیرن را من
شــد.( نــازل  الدیــن...«  فــی  آیه»الاکــراه 

املراغــی  تفســیر  و  املنــار  تفســیر  در   
شــبیه ایــن روایــت بیــان شــده اســت:» 
ــر  ــن جری ــا رواه اب ــة م ــزول اآلی ــبُب ن و س
ــاس: أن  ــن عب ــن اب ــة ع ــق عكرم ــن طری م
الُحصیــن  لــه  یقــال  األنصــار  مــن  رجــالً 
هــو  كان  و  نرانیــان،  ابنــان  لــه  كان 
مســلاً، فقــال للنبــى: أال أســتكرهها؟ 
ــه  ــزل اللّ ــة، فأن ــا إال النرانی ــد أبی ــا ق فإنه
ــاول  ــه ح ــات أن ــض الروای ــی بع ــة، و ف اآلی
ــال  ــی. فق ــوا إىل النب ــا، فاختصم إكراهه
یــا رســول اللّــه: أ یدخــل بعــى النــار و 
أنــا أنظــر، فنزلــت فخاّلها.«]تفســیراملنار 
256بقــره[ آیــه  ذیــل  املراغــی،  و 
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ارتداد و آزادی عقیده

ــدری  ــزول را ق ــأن ن ــرای ش ــدی« ماج  »واح
ی:  ــدِّ دقیــق تــر نقــل کــرده اســت» و قال السُّ
ــا  ــى أَب ــار یكن ــن األنص ــل م ــی رج ــت ف نزل
الُحَصیــن، و كان لــه ابنــان، فقــدم تجــار 
ــا  ــت، فل ــون الزی ــة یحمل ــام إىل املدین الش
أرادوا الرجــوع مــن املدینــة أتاهــم ابنــا أبــی 
ــرا  ــة، فتن ــا إىل النرانی ــن فدعوه الحصی
و خرجــا إىل الشــام، فأخــر أبــو الحصیــن 
رســول اللَّــه، فقــال: أطلبهــا، فأنــزل اللَّــه 
ین«]علــی بــن  ــراَه ِفــی الدِّ عــز و جــل: ال إِكْ
احمــد واحــدی، اســباب نــزول القــرآن ذیــل 
ــه در  ــن آی ــد: ای ــدى گوی ــور[ )ُس ــه مذک آی
ــو  ــه اش »اب ــه كنی ــار ك ــردى از انص ــأن م ش
حصیــن« بــود نــازل شــده اســت و او دو 
پــر داشــت، زمــاىن كــه مســیحیان شــام 
بــراى تجــارت بــه مدینــه آمــده بودنــد و بــا 
خــود زیتــون حمــل مى كردنــد، آن دو را بــه 
دیــن مســیح دعــوت كردنــد و آنهــا مســیحی 
ــام  ــه ش ــود ب ــا خ ــان را ب ــپس آن ــدند س ش
 پیغمــر »ابوُحصیــن« خدمــت  بردنــد. 
رســید و گفــت: فرزنــدان مــرا از آنــان بازگیر. 
خداوند-عزّوجــّل- ایــن آیــه را نــازل كرد، پس 
یــنِ ...«(  پیغمــر فرمــود: »ال إِكْــراَه ِفــی الدِّ
 بــا توجــه بــه روایــات مزبــور، دو نکتــه 
مهــم بــه وضــوح قابــل دریافــت اســت:
1ـ عــدم اجبــار افــراد بــه پذیــرش دیــن!
2ـ عــدم اجبــار در بازگردانــدن بــه دیــن!

 
آیات دال بر ارتداد و تحلیل و بررسی آنها:

 مهمریــن ایــن آیــات عبارتنــد از: آیــه 217 
ــْهِر الَْحــراِم  ســوره بقــره: »یْســَئلُونََك َعــِن الشَّ
ِقتــاٍل ِفیــِه ُقــْل ِقتــاٌل ِفیــِه كَِبیــٌر َو َصــدٌّ َعــْن 
َســِبیِل اللَّــِه َو كُْفــٌر ِبــِه َو الَْمْســِجِد الَْحــراِم َو 
إِْخــراُج أَْهلِــِه ِمْنــُه أَكْــرَبُ ِعْنــَد اللَّــِه َو الِْفْتَنــُة 
أَكْــرَبُ ِمــَن الَْقْتــِل َو ال یزالُــوَن یقاتِلُونَكُــْم 
ــَتطاُعوا  ــْم إِِن اْس ــْن ِدیِنكُ ــْم َع وكُ ــى یرُدُّ َحتَّ
ــْت َو  ــِه َفیُم ــْن ِدیِن ــْم َع ــِدْد ِمْنكُ ــْن یرْتَ َو َم
ــی  ــْم ِف ــْت أَْعاملُُه ــَك َحِبطَ ــٌر َفأُولِئ ــَو كاِف ُه
نْیــا َو اآْلِخــرَِة َو أُولِئــَك أَْصحــاُب النَّــاِر  الدُّ
بــاره  در  تــو،  )از  خالِــُدوَن«  ِفیهــا  ُهــْم 
جنــگ در مــاِه حــرام مى پرســند، بگــو:« 
و  اســت  بــزرگ  )گناهــى(  آن،  در  جنــگ 
ــه  ــدن ب ــر ورزی ــدا و كف ــرى از راه خ جلوگی
الحــرام، و  از[ مســجد  ]بــاز داشــن  او و 
ــدا  ــزد خ ــاكنانش از آن، ن ــدن س ــرون ران بی
ــوبگرى از  ــت »و آش ــر اس ــى [ بزرگ ت ]گناه
كشــتار باالتــر اســت. و ]مــركان،[ پیوســته 

ــد  ــر بتوانن ــا اگ ــد، ت ــكار مى كنن ــا پی ــا ش ب
از  كــى  و  برگرداننــد  دینتــان  از  را  شــا 
ــال  ــردد، و در ح ــر گ ــش ب ــه از دین ــا ك ش
ــه [  ــانی ]هم ــن کس ــس چنی ــرد، پ ــر مبی كف
اعالشــان در دنیــا و آخــرت، تبــاه مى شــود 
و آنــان اهــل آتشــند ]و[ در آن ماندگارنــد.(

الَِّذیــَن  محمــد:»إِنَّ  ســوره   25 آیــه ی   
ــَن  ــا تََبی ــِد م ــْن بَْع ــْم ِم ــى  أَْدبارِِه وا َع ــدُّ اْرتَ
ــى   ــْم َو أَْم ــوََّل لَُه ــیطاُن َس ــَدى الشَّ ــُم الُْه لَُه
لَُهم«)ىب گــان، كســاىن كــه پس از آنكــه ]راهِ [ 
هدایــت بــر آنــان روشــن شــد ]بــه حقیقــت [ 
ــت و  ــان را فریف ــیطان آن ــد، ش ــت كردن پش
بــه آرزوهــاى دور و درازشــان انداخــت.(

 آیــه ی 32 ســوره محمــد:»إِنَّ الَِّذیــَن كََفُروا َو 
ُســوَل ِمْن  وا َعــْن َســِبیِل اللَِّه َو َشــاقُّوا الرَّ َصــدُّ
وا اللَّــَه  بَْعــِد مــا تََبیــَن لَُهــُم الُْهــدى  لَــْن یــُرُّ
َشــیئاً َو َســیْحِبُط أَْعاملَُهــْم« )كســاىن كــه كافر 
شــدند و ]مــردم را[ از راه خــدا بــاز داشــتند 
و پــس از آنكــه راه هدایــت بــر آنــان آشــكار 
ــز  ــد، هرگ ــدا[ در افتادن ــر ]خ ــا پیام ــد، ب ش
بــه خــدا گزنــدى منى رســانند و بــه زودى 
]خــدا[ كرده هایشــان را تبــاه خواهــد كــرد.(

 آیــه ی 77 ســوره آل عمــران: »إِنَّ الَِّذیــَن 
ــاًل  ــا َقلِی ــْم َثًَن ــِه َوأَیاَمنِِه ــِد اللَّ ــَرُوَن ِبَعْه یْش
َواَل  اآْلِخــرَِة  ِفــی  لَُهــْم  َخــاَلَق  اَل  أُْولَِئــَك 
یكَلُِّمُهــْم اللَّــُه َواَل یْنظُــُر إِلَیِهــْم یــْوَم الِْقیاَمــِة 
َواَل یَزكِّیِهــْم َولَُهــْم َعــَذاٌب أَلِیٌم«)بــه راســتى 
كســاىن كــه پیــان خــدا و سوگندهایشــان را 
بــه بهــاى انــدىك مى فروشــند، هیــچ بهــره اى 
در آخــرت نخواهنــد داشــت و خــدا بــا آنــان 
ــتاخیز  ــت و در روز رس ــد گف ــخن نخواه س
ــه ایشــان نظــر نخواهــد كــرد و رشدشــان  ب
نخواهــد  پاكشــان  گنــاه  از  ]و  منى دهــد 
ســاخت[ و عــذاب دردنــاىك بــراى آنهاســت.(

 آیــات 86و 87 ســوره آل عمــران: »كَیــَف 
یْهــِدی اللَّــُه َقْوًمــا كََفــُروا بَْعــَد إِیاَمنِِهــْم 
ُســوَل َحــقٌّ َوَجاَءُهــْم الَْبیَناُت  َوَشــِهُدوا أَنَّ الرَّ
ــَك  ــَن، أُْولَِئ ــْوَم الظَّالِِمی ــِدی الَْق ــُه اَل یْه َواللَّ
ــِة  ــِه َوالَْماَلئِكَ ــَة اللَّ ــْم لَْعَن ــْم أَنَّ َعلَیِه َجزَاُؤُه
َوالنَّــاِس أَْجَمِعیــَن« )چگونــه خــدا گروهــى را 
راهنایــى مى كنــد كــه بعــد ایانشــان كفــر 
ورزیدنــد، و گواهــى مى دادنــد كــه فرســتاده 
دالیــل  برایشــان  و  اســت  حــّق  ]خــدا[ 
ــتمكاران را  ــروه س ــدا، گ ــد. و خ ــن آم روش
راهنایــى نخواهــد كــرد. * آنــان، كیفرشــان 
ــدا و  ــرد[ خ ــت ]و ط ــه لعن ــت[ ك ــن اس ]ای
آنهاســت.( بــر  مــردم،  فرشــتگان و متــام 

یَشــاِقِق  نســاء:»َوَمْن  115ســوره  آیــه ی   
ُســوَل ِمــْن بَْعــِد َمــا تََبیــَن لَــُه الُْهــَدى  الرَّ
َویتَِّبــْع َغیــَر َســِبیِل الُْمْؤِمِنیــَن نَُولِّــِه َمــا 
ــًرا« )و  ــاَءْت َمِصی ــَم َوَس ــِه َجَهنَّ ــَولَّ َونُْصلِ تَ
ــق،  ــدن حقای ــن ش ــس از روش ــس پ ــر ك ه
ــى  ــت ورزد و از راه ــدا مخالف ــر خ ــا پیام ب
ــا  ــد، م ــروى كن ــن پی ــز راه و روش مؤمنی ج
او را بــه هــان راهــى كــه ]مــی خواهــدو[ 
ــم  ــم و داخــل دوزخ مى كنی مــى رود، مى بری
ــت.( ــد داش ــدى خواه ــیار ب ــام بس و رسانج

الَِّذیــَن  نســاء:»إِنَّ  ســوره   137 آیــه ی   
آََمُنــوا ثُــمَّ كََفــُروا ثُــمَّ آََمُنــوا ثُــمَّ كََفــُروا 
ثُــمَّ ازَْداُدوا كُْفــًرا لَــْم یكُــِن اللَّــُه لِیْغِفــَر 
)خداونــد  َســِبیاًل«  لِیْهِدیُهــْم  َواَل  لَُهــْم 
كســاىن را كــه نخســت ایــان آورده بعــد 
كافــر شــدند و دوبــاره ایــان آورده دگــر 
ــود  ــر خ ــر كف ــپس ب ــدند و س ــر ش ــار كاف ب
ــا  ــید و آنه ــد بخش ــز نخواه ــد، هرگ افزودن
ــرد.( ــد ك ــت نخواه ــت هدای ــه راه راس را ب

 آیــه ی 54 ســوره مائده:»یــا أَیَهــا الَِّذیــَن 
ــِه َفَســْوَف  ــْم َعــْن ِدیِن ــدَّ ِمْنكُ ــوا َمــْن یرْتَ آَمُن
ــٍة  ــُه أَِذلَّ ــْم َو یِحبُّونَ ــْوٍم یِحبُُّه ــُه ِبَق ــی اللَّ یأْتِ
الْكاِفِریــَن  َعــَى  أَِعــزٍَّة  الُْمْؤِمِنیــَن  َعــَى 
ــوَن  ــِه َو ال یخاُف ــِبیِل اللَّ ــی َس ــُدوَن ِف یجاِه
ــْن  ــِه َم ــِه یْؤتِی ــُل اللَّ ــَك َفْض ــٍم ذلِ ــَة الئِ لَْوَم
یشــاُء َو اللَّــُه واِســٌع َعلِیــٌم«)اى مؤمنــان! 
ــردد،  ــود برگ ــن خ ــا از دی ــس از ش ــر ك ه
خداونــد بــه زودى قومــى را بیــاورد كــه 
را  او  نیــز  آنهــا  و  دارد  دوســت  را  آنهــا 
ــان  ــر مؤمن ــان[ در براب ــد، ]آن ــت دارن دوس
فروتــن و در برابــر كافــران، گــردن فــراز 
از  و  كننــد  جهــاد  خــدا  راه  در  هســتند، 
نكوهــش هیــچ نكوهشــگرى نهراســند، ایــن 
ــد  ــس بخواه ــه هرك ــه ب ــت ك ــل خداس فض
ــت.( ــگرى داناس ــدا گشایش ــد و خ ــا كن عط

ــَر  ــْن كََف ــوره نحل:»َم ــات 106 و 107 س  آی
أُكْــرَِه  َمــْن  إِالَّ  إِیاَمنِــِه  بَْعــِد  ِمــْن  ِباللَّــِه 
َح  ــْن رَشَ ــْن َم ــاَمِن َولَِك ــِنٌّ ِباْلِی ــُه ُمطَْم َوَقلُْب
ــِه  ــَن اللَّ ــٌب ِم ــْم َغَض ــْدًرا َفَعلَیِه ــِر َص ِبالْكُْف
َولَُهــْم َعــَذاٌب َعِظیــٌم* ذلِــَك ِبأَنَُّهــُم اْســَتَحبُّوا 
نْیــا َعــَى اآْلِخــرَِة َو أَنَّ اللَّــَه ال  الَْحیــاَة الدُّ
ــد  ــس بع ــر ك ــَن« )ه ــْوَم الْكاِفِری ــِدی الَْق یْه
از ایــان آوردنــش، بــه خــدا كفــر ورزد 
]مجــازات مى شــود.[ مگــر كــى كــه مجبــور 
ــه  ــان آرام گرفت ــه ای ــش ب ــی قلب ــده، ول ش
ــه  ــه ]دِر[ دل ب ــانی ک ــن، كس ــت؛ و لیك اس
روى كفــر مــی گشــایند، مــورد خشــم خــدا 
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ــزرگ  ــذاىب ب ــد و برایشــان ع ــی گیرن ــرار م ق
اســت! * ایــن بدیــن ســبب اســت كــه آنــان 
زندگــى پســت )دنیــا( را بــر آخــرت ترجیــح 
دادنــد و )بــه همیــن دلیــل اســت( كــه 
ــد.( ــت منى كن ــران را هدای ــروه كاف ــدا گ خ

با تأمل در آیات مزبور نکات زیر دریافت 
می شود:

بــر  مبتنــی  همــواره  تحقق»ارتــداد«  1ـ   
زمانــی  کفــر  و  اســت.  »کفــر«  تحقــق 
موضوعیّــت می یابــد کــه فــرد در محیــط 
مســاعد درک و دریافــت صحیــح »دیــن« 
قــرار داشــته باشــد و مطابــق آیــات فــوق)آل 
عمــران86، نســاء115 و محمــد25( الزامــات 
و ارشــادات پیــام الهــی و ســنت نبــوی بــرای 
محــرز  حقانیتــش  و  »تبییــن«  کامــالً  وی 
ــا  ــاد ب ــاج و عن ــر لج ــه خاط ــا او ب ــود، ام ش
کنــد!  خــودداری  آن  پذیــرش  از  »حــق« 
 بنابرایــن مســلانی مرتــد شــمرده می شــود 
کــه حقانیــت پیامراکــرم و کتاب آســانی 
را بــه جــان دریابــد »كََفــُروا بَْعــَد إِیامنِِهــْم َو 
«]آل عمــران/86[  َحقٌّ ُســوَل  الرَّ أَنَّ  َشــِهُدوا 
ــی »إِْذ  ــب جاهل ــه و از رس تعص ــا عنودان ام
ــَة  ــُم الَْحِمی ــی ُقلُوِبِه ــُروا ِف ــَن كََف ــَل الَِّذی َجَع
َحِمیــَة الْجاِهلِیــة...« ]فتــح/26[ بــه مقابله و 
رد آن برخیــزد و مانــع ســیر مــردم در مســیر 
وا َعــْن  دیــن شــود »إِنَّ الَِّذیــَن كََفــُروا َو َصــدُّ
ُســوَل ِمــْن بَْعــِد  َســِبیِل اللَّــِه َو َشــاقُّوا الرَّ
]محمــد/32[ الُْهــدى...«  لَُهــُم  تََبیــَن  مــا 

 واضــح اســت کــه »مدینــه« و برخــی دیگــر 
از شــهرهای حجــاز در عــر نبــوی و ده هــا 

ســال پــس از آن محیــط کامــالً مناســب درک 
و دریافــت دیــن بــود، زیــرا اســالم به وســیله 
شــخص پیامراکــرم و صحابــه کرام)رضــی 
ــد،  ــی ش ــه م ــتی ارائ ــه درس ــم( ب ــه عنه الل
ــد  ــان خــود عامــل بــه گفته هایشــان بودن آن
و  مســؤولیت ها  انجــام  در  پیشــقدم  و 
تکالیــف دینــی؛ بــرای خــدا و بــه ســوی 
ــه زور  ــد و کســی را ب خــدا دعــوت می کردن
ــل  ــاختند؛ اه ــن منی س ــرش دی ــه پذی وادار ب
تســامح و آســان گیــری بودنــد و دیــن را نــه 
ــخ کــه وســیله تشــویق  ــد و توبی ــرای تهدی ب
»تدریــج«  می دانســتند؛  مــردم  تکریــم  و 
گرویــدگان  و  می فهمیدنــد  را  دعــوت  در 
ــد!  ــف منی بردن ــار تکالی ــر ب ــاره زی ــک ب را ی
داعیــان دینــی و معلمیــن قــرآن، در اوج 
ســادگی می زیســتند و از رهگــذر ارشــاد 
ــروت و قــدرت  مــردم، در اندیشــه کســب ث
نبودنــد! بــا عملکــرد عاملانــه و صادقانــه 
ــف  ــه لطی ــن را ک ــی دی ــره واقع ــود، چه خ
اســت و آســانی و انســانی بــه منایــش 
کــه چنیــن  اســت  بدیهــی  می گذاشــتند! 
ــازگار  ــت و س ــرت« اس ــن فط ــالمی »آیی اس
جــوی  حقیقــت  و  طلــب  حــق  روح  بــا 
ــالمت روان  ــان س ــش نش ــان! و پذیرفتن انس
و ســپاس در برابــر یــزدان؛ طبعــاً انــکار و رّد 
آن معنایــی جــز مقابلــه بــا حــق و ســتیز بــا 
ســعادت و کرامــت خــود و دیگــران نــدارد! 
 برپایــه ی آنچــه کــه گفتــه شــد: شــار 
قابــل توجهــی از مســلانان دررسزمین هــای 
محیــط  در  نــه   - قطعــاً   - کــه  مختلــف 

آموزه هــای  فهــم  و  دریافــت  مناســب 
دینــی هســتند و نــه از تبییــن صحیــح دیــن 
برخــوردار، چنانچــه »اســالمی« را کــه بــا 
ــی- ــه م ــیار ارائ ــام بس ــراوان و ابه ــائبه ف ش

شــود، تــرک گوینــد، مشــمول واژه »مرتــد« 
ــد  ــتی کرده ان ــد بود،گرچــه کارنادرس نخواهن
و  به»مســلانی«  اتصــاف  افتخــار  و 
انتســاب بــه »اســالم« را از دســت داده انــد!

2ـ در هیــچ یــک از ایــن آیــات بــه مجــازات 
دنیــوی »مرتــد« اشــاره ای نشــده اســت؛ 
متــام  در  کــه  می کنیــم  مشــاهده  بلکــه 
بــه »لعنــت  آنهــا حکــم مرتــد منحــر 
و  »جهنــم«  و  اللــه«  »غضــب  و  اللــه« 
در  و»کشــتنی«  اســت  اعــال«  »حبــط 
بــاب  ایــن  بــر  مضــاف  و  نیســت!  کار 
توبــه همــواره بــر مرتــد گشــوده اســت! 
3ـ برخــی از آیــات نشــان می دهنــد کــه 
چنیــن  ارتــداد  دلیــل  یــا  انگیــزه  غالبــاً 
ــر  ــن را از منظ ــراد، دی ــه اف ــت ک ــوده اس نب
مطالعــه  شناســی  معرفــت  و  فلســفی 
ــرک و  ــه ت ــاً ب ــالً و منطق ــپس عق ــرده، س ک
ــم  ــه ه ــند! بلک ــرده باش ــدام ک ــرد آن اق ط
آیــت قرآنــی و هــم گزارش هــای تاریخــی 
از »اهــل رّده« گویــای ایــن واقعیت انــد 
ــداد در صــدر اســالم  ــل ارت ــزه و عل کــه انگی
ــروت و  ــدرت و ث ــب ق ــون: کس ــائلی چ مس
ــت!  ــوده اس ــه ای ب ــی و قبیل ــات قوم تعصب

ادامه دارد....

ارتداد و آزادی عقیده
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اللــه،  پــروردگارم  مســلانم،  یــک  مــن   
ــرآن  ــم ق ــه و کتاب پیامــرم محمــد رســول الل
دارای  کــه  دارم  برادرانــی  مــن  اســت. 
اشــراکات بســیاری بــا آنهــا هســتم. امــا 
ــن یــک  ــا دارم کــه ای ــا آنه ــز ب ــی نی اختالفات
امــر طبیعــی و بســیار عــادی اســت. امــا بــا 
ارجــاع بــه اشــراکامتان کــه خــدا و رســولش 
ــم کــرد:  هســتند اختالفامتــان را حــل خواهی
وُه إَِل اللَّــِه  »...َفــإِْن تََناَزْعُتــْم ِفــی َشــیٍء َفــرُدُّ
ــْوِم  ــِه َوالْی ــوَن ِباللَّ ــْم تُْؤِمُن ــوِل إِْن كُْنُت ُس َوالرَّ

اآْلِخــِر...« )نســاء/59(
ــادآور می شــود کــه:  ــه را ی ــه دو نکت ــن آی ای
ــود دارد و  ــدگاه وج ــر و دی ــالف نظ 1 - اخت
ــل آن  ــت. 2 - راه ح ــی اس ــری طبیع ــن ام ای
اختالفــات رجعــت بــه قــرآن و رســول اســت. 
ــو و رد و  ــر و گفتگ ــادل نظ ــا تب ــه ب و اینک
ــوان  ــه ها می ت ــکار و اندیش ــودن اف ــدل من ب
بهریــن نظــر و دیــدگاه را انتخــاب منــود 
 ْ »َفَبــرشِّ همچنانکــه خداونــد می فرمایــد: 
ــوَن  ــْوَل َفیتَِّبُع ــَتِمُعوَن الَْق ــَن یْس ــاِد؛ الَِّذی ِعَب
أَْحَســَنُه« مــژده بــده بــه بندگانــم آن کســانی 
کــه بــه همــه ســخنان گــوش فــرا می دهنــد و 
ــد.  ــن آن پیــروی می کنن ــن و زیباتری از بهری

ــر/18( )زم
مــن یــک مســلانم و اختالفاتــم را از طریــق 
ــا برادرانــم حــل خواهــم کــرد امــا  گفتگــو ب
ــدی  ــونت و تع ــگ و خش ــق جن ــه از طری ن
ــم در  ــا فکــر و اندیشــه، قل ــم، بلکــه ب و ظل
برابــر قلــم، فکــر در برابــر فکــر، اندیشــه در 

برابــر اندیشــه.
یکــی از اختالفــات مــن و برادرانــم در مــورد 
توســل اســت. برادرانــم بــر ایــن باورنــد کــه 
خداونــد در آیــه ی 35 ســوره ی مائــده چنیــن 

ــوا  ــوا اتَُّق ــَن آَمُن ــا الَِّذی ــا أَیَه ــد: »ی می فرمای
ـَه َوابَْتُغــوا إِلَیــِه الَْوِســیلََة...« برادرانــم  اللَـّ
ــد،  ــی می دانن ــن درگاه اله ــیله را، مقربی وس
رس  بــه  گذشــته  در  کــه  کســانی  یعنــی 

ــد. ــل قبورن ــون اه ــد و اکن می بردن
ــد کــه مــا چــون  ــن عقیده ان ــر ای ــم ب برادران
اهــل گنــاه و عصیــان و خطــا و لغــزش 
هســتیم. خداونــد نداهــا و خواســته ها و 
دعاهــای مــا را اســتجابت منی کنــد مگــر 
اینکــه بــه مقربینــش توســل بجوییــم تــا آنهــا 

ــد. ــروردگار بناین ــزد پ ــا را ن ــفاعت م ش
بــر  بــه معنــی توســل  اگــر وســیله  آری 
ــه  ــه ب ــن آی ــور باشــد ای ــن و اهــل قب مقربی
ــانی  ــه: ای کس ــود ک ــد ب ــی خواه ــن معن ای
ــد و  ــه کنی ــوا پیش ــد تق ــان آورده ای ــه ای ک
بــرای اینکــه بــه مــن برســید و مــن دعاهــا و 
خواســته هایتان را بشــنوم و آنهــا را اجابــت 
ــا  ــد و از آنه ــن بگویی ــن م ــه مقربی ــم ب منای
بخواهیــد تــا دعاهایتــان را بــه مــن برســانند 
ــیله  ــا و بوس ــق آنه ــاز از طری ــم ب ــن ه و م

ــم. ــتجابت منای ــان را اس ــا دعاهایت آنه
ــی  ــن معن ــه ای ــه ب ــن آی ــورت ای ــن ص در ای
ــل  ــه اه ــل ب ــدون توس ــه ب ــود ک ــد ب خواه
قبــور دعایــی شــنیده نخواهــد شــد و هیــچ 
خواســته ای اجابــت منی گــردد و ااّل چنیــن 

منی شــد. داده  دســتوری 
اگــر ایــن آیــه بــه ایــن معنــی باشــد ســؤاالت 
ــه  ــادی پیــش خواهــد آمــد ک و ابهامــات زی

بــه آنهــا خواهیــم پرداخــت.
ــن  ــه مقربی ــدون توســل ب ــد ب ــا خداون 1 - آی
ــنود!؟ ــی را منی ش ــدای کس ــور ص ــل قب و اه

را  خــود  امــا  می شــنود  خداونــد  آیــا   - 2
می کنــد!؟ نشــنیدن  بــه  وامنــود 

3 - آیــا خداونــد می شــنود امــا بــدون وســیله 
ــودن  ــتجاب من ــخگویی و مس ــه پاس ــادر ب ق

ــت!؟ ــته هایان نیس ــا و خواس دعاه
ــیله  ــه وس ــا ب ــه م ــدازه ک ــان ان ــا ه 4 - آی
نیازمندیــم،  خداونــد  بــه  رســیدن  بــرای 
خداونــد نیــز بــه هــان انــدازه برای شــنیدن 
و پاســخگویی نیازمنــد وســیله اســت!؟ خیــر، 
و  عیــب  هــر  از  اللــه، خداونــد  ســبحان 

ــت.  ــدور اس ــی ب نقص
آن  دیگــر،  دیدگاهــی  از  توســل  امــا  و 
ــم و  ــل می منایی ــا توس ــر آنه ــا ب ــانیکه م کس
وسیله شــان قــرار می دهیــم چــه کســانی 

بودنــد؟
و  ایــان  بــا  کــه  بودنــد  آنهــا مؤمنانــی 
ــه عبودیــت و  ــح ســالها ب تقــوا و عمــل صال
بندگــی خداونــد مشــغول بودنــد و مردمــان 
ــد و  ــوت می منودن ــد دع ــن خداون ــه دی را ب
در ایــن راه رنجهــا و مشــقتها کشــیدند و 
ــد و بســیاری شــکنجه و  ــا دیدن آزار و اذیته
ــتند.  ــی گش ــن اله ــدند و از مقربی ــهید ش ش
اگــر مــا آنهــا را وســیله قــرار دهیــم بــاز هــم 

ــه: ــد ک ــش خواهــد آم ــادی پی ــات زی ابهام
1 - اگــر آنهــا موســل مــا و خداونــد بگردنــد 

آیــا ایــن امــر اجبــار اســت یــا اختیــار!؟
اگــر اجبــار باشــد باید پــس از آن هــم دردها 
و رنجهــا کــه در دنیــا متحّمــل شــدند در عامل 
ــد جــور انســانهای عاصــی و  ــز بای ــرزخ نی ب
گناهــکار را بکشــند و بایــد تــا قیامــت هــم 
کــه شــاید هــزاران ســال دیگــر طــول بکشــد 
وســیله میــان انســانها و خداونــد باشــند 
ــِزُر  ــد: »َواَل تَ ــد می فرمای ــه خداون در حالیک

ــَرى« )انعــام/164(  َواِزَرٌة ِوْزَر أُْخ
2 - چــرا خداونــد فقــط دنیــا را تنهــا مــکان و 

فرزاد قره ویسی
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توسل از نگاهی دیگر

زمــان بدســت آوردن اعــال صالــح می دانــد 
و بدســت آوردن حســنه را فقــط در دنیــا 
ــی  ــا ِف ــا آتَِن و آخــرت مطــرح می منایــد: »َربََّن
نْیــا َحَســَنًة َوِفــی اآْلِخــرَِة َحَســَنًة« و هیــچ  الدُّ
ســخنی و هیــچ آیــه ای از بدســت آوردن 
عمــل صالــح و حســنه در عــامل بــرزخ وجــود 

نــدارد؟!
3 - چــرا در هیــچ جایــی از قــرآن عمــل 
شــخصی کــه وســیله قــرار می گیــرد بــه 
ــح ذکــر نگردیــده اســت؟  ــوان عمــل صال عن
ــاد  ــوان عمــل ی ــه عن ــوان از آن ب ــا می ت و آی

ــرد؟ ک
می گیــرد  قــرار  وســیله  کــه  کســی   - 4
ــن  ــدون کوچکری ــد ب ــل بای ــن عم ــرای ای ب
زحمــت و خللــی بتوانــد در یــک آن در 
ــاط هســتی وجــود داشــته باشــد  متامــی نق
و واســطه میــان بنــده و خالــق گــردد در 
حالیکــه خداونــد پــاداش و بهــره را فقــط بــه 
کســانی می بخشــد کــه بــرای آن ســعی و 
تــالش کرده انــد. »َوأَْن لَیــَس لِْلِنَْســاِن إِالَّ َمــا 

َســَعى« )نجــم/39(
و امــا اگــر از زوایــه و دیدگاهــی دیگــر 
اســت  ایــن  بنگریــم  توســل  قضیــه  بــه 
ایــن  مخاطبیــن  مهمریــن  و  اولیــن  کــه 
ــه  ــتند ک ــالم هس ــدر اس ــلانان ص ــه مس آی
ــان  ــتور را از زب ــم و دس ــن حک ــتقیاً ای مس
ــمعنا  ــن س ــا گف ــنیدند و ب ــول اللهش رس
و أطعنــا آن را اجــرا منودنــد. امــا ســئوال 
ــا چــه کســانی را وســیله  ــه آنه اینجاســت ک
قــرار دادنــد!؟ اگــر بــر آل و اهــل بیــت 
پیامــر توســل می منودنــد چنــد ســؤال پیــش 

ــد: ــد آم خواه
1 - در آن زمــان متامــی آل و اهــل بیــت 
پیامــر در قیــد حیــات بودنــد پــس بــه 
هیــچ عنــوان توســل بــه اهــل قبــور مطــرح 

شــد. منی با
بــر  منــودن  توســل  بــر  دســتور  اگــر   - 2
ــن  ــوده باشــد ای ــر ب ــده پیام ــت زن اهــل بی
دســتور فقــط شــامل کســانی می گــردد کــه 
در آن دوران بوده انــد و شــامل حــال مــا 

منی گــردد.
3 - دســتور بــر توســل منــودن بــر اهــل بیــت 
ــه  ــا زمانیک ــد ت ــد ش ــالً رد خواه ــر کام پیام
رســول اللــه گل رس ســبد هســتی و مقربرین 
ــد در آنجــا حضــور داشــته اند.  ــده خداون بن

ــرار  ــیله ق ــانی وس ــد انس ــرار باش ــر ق 4 - اگ
گیــرد در زمــان نــزول آیــه و بــرای مســلانان 
ــد  ــخص می توان ــک ش ــط ی ــالم فق ــدر اس ص
ــه  ــول الل ــم رس ــرد و آن ه ــرار گی ــیله ق وس
ــانی  ــامل کس ــط ش ــتور فق ــن دس ــود و ای ب
می شــد کــه در اطــراف رســول اللــه بودنــد.

5 - اگــر منظــور و مقصــود خداوند از وســیله 
و  مقرّب تــر  انســانی  بــود، هیــچ  انســان 
نزدیکــر از رســول اللــه نبــود و خداونــد 
رصاحتــاً رســول اللــه را وســیله می خوانــد 
و دیگــر نیــازی بــه جســتجو کــردن و یافــن 
وســیله نبــود کــه دســتور می دهــد کــه 
»إبتغــوا الیــه الوســیله« و هنگامــی کــه 
در زمــان نــزول آیــه و از زبــان رســول اللــه 
و  کنیــد  جســتجو  کــه  می شــود  شــنیده 

ــدارد. ــر ن ــت بیش ــد دو حال بیایی
الــف: یــا کســی و یــا کســانی مقرب تــر 
وجــود  اللــه  رســول  از  عظمت تــر  بــا  و 

ند؟ شــته ا دا
ــوان  ــچ عن ــه هی ــا مقصــود از وســیله ب ب: ی

ــچ انســانی نیســت؟ هی
باشــد  قــرار  اگــر  اینکــه  امــا در آخــر  و 
ــده  ــان بن ــطه ای می ــیله ای و واس ــان وس انس
از  بایــد  انســان  و خالــق قــرار گیــرد آن 
ــه  ــد و چ ــد باش ــدگان خداون ــن بن مقرب تری
کســی و کســانی باعظمت تــر و مقرب تــر 
از پیامــران الهــی کــه بــا وحــی بــا پــروردگار 
ــه  ــران ک ــه پیام ــا هم ــد ام ــاط بودن در ارتب
»تِلْــَك  در یــک درجــه و مقــام نبودنــد. 
ــْم  ــٍض ِمْنُه ــَى بَْع ــْم َع ــا بَْعَضُه لَْن ــُل َفضَّ ُس الرُّ
ــاٍت...«  ــْم َدَرَج ــَع بَْعَضُه ــُه َوَرَف ــَم اللَّ ــْن كَلَّ َم
)بقــره/253( و چــه کســی بهــر از خاتــم 
ــر  ــی مقرب ت ــه کس ــلین، چ ــاء و املرس االنبی
از کســی کــه خداونــد و مالیــک بــر او درود 
می فرســتند؟ چــه کســی بــا عظمت تــر از 
کســی کــه خداونــد در وصــف او می فرمایــد: 

ــٍم«؟ ــٍق َعِظی ــَى ُخلُ ــَك لََع »َوإِنَّ
مهربان تــر  اللــه  رســول  از  کســی  چــه 
َرُســوٌل  َجاءَكُــْم  »لََقــْد  دلســوزتر؟  و 
َعِنتُّــْم  َمــا  َعلَیــِه  َعِزیــٌز  أَنُْفِســكُْم  ِمــْن 
َرُءوٌف  ِبالُْمْؤِمِنیــَن  َعلَیكُــْم  َحِریــٌص 

)1 2 8 / بــه تو ( » َرِحیٌم
و بــه راســتی چــه کســی بهــر از رســول اللــه 
و امــا یــک ســوال بســیار مهــم اینکــه چــرا 
ایــن همــه وســیله؟ چــرا بــه ایــن تعــداد زیاد 

دههــا و صدهــا وســیله؟ چــرا تــا زمانــی کــه 
ــر  ــر و بزرگ ــا به ــه آنه ــه از هم ــول الل رس
و مقرب تــر اســت بــر دههــا کــس دیگــر 

متوســل می شــویم؟
بــرای ایــن ســؤال فقــط یــک جــواب وجــود 
دارد و آن هــم ایــن اســت کــه رســول اللــه بــا 
ــا وجــود همــه تقربــش  همــه عظمتــش و ب
ــْم«  ــرَشٌ ِمْثلُكُ ــا بَ فقــط یــک انســان بــود »أَنَ
و یــک انســان منی توانــد بــه ماننــد خداونــد 
ســمیع باشــد، یــک انســان منی توانــد بــه 
ــان  ــک انس ــد، ی ــر باش ــد بصی ــد خداون مانن
ــا  ــر ج ــد در ه ــد خداون ــه مانن ــد ب منی توان
ــک  ــْم« ی ــا كُْنُت ــَن َم ــْم أَی ــَو َمَعكُ باشــد »َوُه
انســان منی توانــد ماننــد خداونــد بــه انســان 
نزدیــک گــردد »نَْحــُن أَْقــرَُب إِلَیــِه ِمــْن َحْبــِل 
ــول  ــه رس ــت ک ــن اس ــواب همی ــِد« ج الَْوِری
ــک آن در  ــد در ی ــی منی توان ــه تنهای ــه ب الل
متــام نقــاط دنیــا حضــور داشــته باشــد و در 
یــک آن نــدای میلیونهــا نفــر بــا هــر زبــان و 
ملیتــی را بشــنود و نــزد خداونــد بــرود و بــا 
پاســخ بازگــردد بــه همیــن خاطــر انســانهایی 
ــز  ــا نی ــم، آنه ــرار می دهی ــر را وســیله ق دیگ
و ضعیف تــر ظاهــر می گردنــد  ناتوان تــر 
متوســل  دیگــر  دیگرانــی  بــه  ســپس 
می گردیــم و ایــن یعنــی ضعــف – یعنــی 
نقــص  یعنــی ناتوانــی. یــک انســان بــا متــام 
تقربــش و متــام بزرگیــش فقــط یــک انســان 
ــه باشــد چــون  اســت و منی توانــد ماننــد الل

ــیٌء«. ــِه َش ــَس كَِمْثلِ »لَی
ــان می گــردد،  ــد منای در اینجاســت کــه توحی
ــی فقــط  ــد از ریشــه وحــد اســت یعن توحی
ــه  ــوط ب ــی آنچــه مرب ــه بیشــر، یعن یکــی ن
بندگــی و ســتایش و دعــا و  عبودیــت و 
درخواســت از پــروردگار اســت فقــط و فقــط 

یکــی اســت.
ــه  ــاد اســت همچنانک ــا زی ــل ب ــک در تقاب ی
روز در تقابــل بــا شــب اســت و ســفیدی در 
تقابــل بــا ســیاهی اســت. احــد در تقابــل بــا 
ــه و  ــه ال ــی اینک ــد یعن ــت و توحی ــرث اس اک
فریــادرس فقــط یــک نفــر اســت نــه بیشــر 

پــس توحیــد یعنــی ال الــه اال اللــه.
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استفتاء از کاک حسن امینی:
ــت و  ــد وضعی ــتحضار داری ــه اس ــور ک ــید، همانط ــته نباش ــالم و خس ــرض س ــا ع ب
نظــام ناســالم اقتصــادی کنونــی، بــر تمــام اصنــاف و اقشــار جامعــه ســایه افکنــده 
و شــیوه ارتــزاق و کســب درآمــد و بقــای اقتصــادی تمــام اعضــای جامعــه را تحــت 
ــغلی  ــف و ش ــر صن ــرد در ه ــر ف ــه ه ــی ک ــا جای ــت، ت ــرار داده اس ــود ق ــر خ تاثی
ــات و  ــاس و خدم ــروش اجن ــادی، ف ــع اقتص ــود وض ــرای بهب ــت ب ــار اس ــا ناچ گاه
ارتقــاء ســطح درآمــدش دســت بــه برقــراری روابــط و ایجــاد مناســباتی بزنــد کــه 
ــاغل  ــال در مش ــرای مث ــورد. ب ــم میخ ــه ه ــازار ب ــوازن ب ــت و ت ــه آن عدال در نتیج
خدماتــی و توزیعــی، شــرکتهایی کــه طــرف معاملــه ی ادارات دولتــی هســتند ناچارند 
کــه مســئول خریــد ادارات را اقنــاع کننــد تــا در نتیجــه آن خریــد و یــا قراردادهــای 
خدماتــی آن اداره بــه ســمت او ســرازیر شــود و در غیــر ایــن صــورت توانایــی بقــا 
ــه کســب و کارهایــی  ــا در بقی ــد داشــت؛ و ی ــات را نخواهن ــازار کار و ادامــه حی در ب
ــن  ــد همی ــادی بای ــای اقتص ــد بنگاهه ــی ندارن ــا ادارات دولت ــروکاری ب ــه س ــز ک نی
زدوبنــد را بــا نصابهــا، تعمیرکارهــا و ... داشــته باشــند تــا بتواننــد هزینه هــای خــود 

را تامییــن کننــد و در بــازار کار بــه حیــات خــود ادامــه بدهنــد.
ــازار، از  ــه ایــن مختصــر توضیــح و شــرِح احــواِل مریــِض رقابــت در ب ــا توجــه ب ب
جنابعالــی خواهشــمندیم نســبت بــه حکــم ایــن زدوبندهــا و گاهــا رشــوه دادنها مــا 

را راهنمایــی کنیــد.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العاملن، وصى الله عى سيدنا محمد خاتم النبين، وعى آله وصحبه أجمعن.

در پاســِخ شــا عزیــزان نریــه ی »راه مــا« دربــاره ی معاملــه بــا ادارات دولتــی یــا رشکت هــا و کارخانه هــا بایــد عــرض کنــم: اوالً در 
نظامــی کــه بــا نــام دیــن مطّهــر و صــادق اســالم حکومــت می کنــد بســیار جــای شــگفت و تأســف اســت کــه مــردم بــرای داد و ســتد 
بــا ادرات آن ناچــار شــده ســاخت و پاخــت کننــد، بایــد رشــوه دهنــد تــا کارپــردازان را قانــع کننــد و از آنــان خریــد کننــد!! ایــن را بایــد 
بــه حســاب کــی و چــی نوشــت؟! الزم اســت بــه کارپــردازان مومــن و بــا وجــدان گفــت: شــا نبایــد جــز بــه ماهیانــه ای کــه بــرای ایــن 

پســت و مســئولیّت دریافــت می کنیــد بــه چیــز دیگــری چشــم بدوزیــد چــون حقــوق شــا همیــن اســت نــه چیــز دیگــر.
ثانیــاً از نظــر دینــی و طبعــاً قانونــی و عرفــی نیــز کارپــردازان و مســئوالن خریــد هــر اداره و کارخانــه ای حقــوق دریافتــی آنــان در 
ــه می باشــد؛ بنابرایــن اگــر بــه شــیوه ی قــول و قــرار و زدوبنــد یــک هــزار تومــان ناقابــل را در ازای خریــد از  قبــال هــان کار محّول
مغــازه یــا کارخانــه و... دریافــت کنــد قطعــاً از نظــر رشعــی حــرام اســت، آنچنانکــه ایــن عمــل در کشــورهای قانومننــد جــرم محســوب 
می شــود و مجــازات در پــی خواهــد داشــت.  همچنانکــه عرفــاً در وجــدان انســانهایی باوجــدان ایــن اقــدام دنائــت و خّســت شــمرده 
می شــود، چــه بــه طــور مســتقیم پولــی یــا جنســی از فروشــنده گرفتــه شــود یــا بــا وی توافــق و قــرار کــرد: کــه شــا می توانیــد در 
فاکتــور صــادره مبلغــی اضافــه بــر قیمــت واقعــی ایــن جنــس بنویســید و آن اضافــه را متامــاً یــا قســمتی از آن را بــه مــن بازگردانیــد. 
بدیهــی اســت کــه ایــن معاملــه خیانــت در امانــت می باشــد، کارپــرداز و مســئول خریــد هــر اداره و مغــازه و فروشــگاهی پولــی را 
کــه در اختیــار دارد امانتــی اســت جهــت خریــد بــرای اداره و محــل متبوعــش نــه بــرای مصــارف دیگــر؛ و قــرآن می فرمایــد: إِنَّ اللَّــَه اَل 

يُِحــبُّ الَْخائِِنــَن، فروشــنده هــم کــه اعانــت بــه معصیــت کــرده اســت در جــرم وی رشیــک خواهــد بــود.
امــا اگــر طــرف معاملــه ی آن کارپــرداز از پــول یــا امــوال خــود، بــدون اضافــه کــردن بــه قیمــت واقعــی کاالی مــورد معاملــه پولــی یــا 
کاالیــی بابــت خریــد از وی بــه آن خریــدار بدهــد بــرای وی اشــکال نــدارد؛ مثــل ایــن اســت کــه پولــی یــا کاالیــی بــه بازاریــاب یــا داّلل 
بپــردازد، ایــن عمــل مانعــی رشعــی نــدارد. بــرای خریــدار یعنــی کارپــرداز و مســئول خریــد اداره و غیــره نیــز اگــر قــراری در بیــن نباشــد 
و بطــور طبیعــی ایــن خریــد و فــروش صــورت بگیــرد بــرای وی نیــز حــرام نخواهــد بــود، چــون نــه در وظیفــه ی خــود خــالف و خیانتــی 
منــوده اســت و نــه فروشــنده را وادار و ناچــار بــه ایــن کار کــرده اســت بلکــه فروشــنده بــا میــل و نفــع خــودش ایــن پــول یــا کاال را بــه 
ماننــد بازاریابــی بــه وی پرداختــه اســت، امــا اگــر خریــدار مذکــور طبــق رشوط و قــراری ایــن پــول یــا کاال را دریافــت منایــد بــرای وی 
حــرام خواهــد بــود، زیــرا آنچــه وی دریافــت می کنــد نــه بهــای کاالی فروختــه شــده ی اوســت و نــه هديــه  و بخشــش بــا میــل و طیــب 

نفــس! ایــن خالصــه ای بــود از پاســخ ســوال شــا عزیــزان در ایــن زمینــه. و الحمــد للــه أوالً و آخــراً
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مخاطــب جعبــه جادویــی در مقایســه بــا ســایر رســانه ها در 
ــوه اســت کــه امــکان صــدور هــر  ــان وســیع و انب ــاس آن، چن مقی

اشــتباه و توهینــی از آن حســاس می شــود.
ــد و  ــان می ده ــن نش ــر ممک ــن را غی ــدور توهی ــه ص ــی ک ــا جای ت
ــض و  ــب، تعری ــر مخاط ــانه ی پ ــن رس ــهواً از ای ــا س ــداً ی ــر عم اگ
توهینــی دیــده شــد، دیگــر جایــی بــرای احتــال اهــال منی مانــد 
و افکارعمومــی نســبت بــه آن واکنــش نشــان داده و تحریــک 

می شــود.
ــت رســانه ای، آن هــم رســانه ی  ــه حساســیت فعالی ــی ک از آن جای
ــی  ــب باالی ــم از رضی ــی ه ــگاه تخصص ــوم و ن ــد عم ــی، از دی مل
ــدی آن،  برخــوردار اســت، پــس دقــت در حاصــل و محصــول تولی
در جایــگاه ویــژه ای جــا می گیــرد کــه امــکان آن اشــتباه و خطــا را 
بــه حداقــل برســاند؛ زیــرا طیــف مخاطــب آن، نــه یــک گــروه، نــه 

یــک حــزب و نــه یــک مــردم تــک زبــان و نژادنــد..
ــه  ــه کشــورهایی اســت ک ــی از جمل ــت جمعیت ــران، بلحــاظ باف ای
تنــوع زبانــی، قومــی، نــژادی و از همــه حســاس تر، مذهبــی، 

باالیــی دارد.
ــود در  ــه می ش ــت ک ــگ اس ــان رنگارن ــی، چن ــن گونه گون ــازل ای پ
فاصلــه ی کوتــاه جغرافیایــی، چنــد نــوع آن را دیــد و تجربــه کــرد.

قومیت هــا و ملت هــا و مذاهــب متفــاوت، ســال ها در کنــار هــم 
ــا  ــه دیگــری ب ــدام، ب ــرده و هــر ک ــی ک ــل زندگ و در ســایه ی تعام

دیــده ی اکــرام و احــرام نگریســته اســت.
زنجیرهــای محکــم و آغوش هــای پــر مهــری کــه ســتر، دور وطــن 
ــای  ــالی روزه ــپر ب ــد و س ــران بتپ ــب ای ــا قل ــد ت ــه خورده ان حلق

ــه اش شــوند. حادث
در  داخلــی  درگیرهــای  جنــگ،  ســال  هشــت  تلــخ  تجربــه ی 
ــه رد  ــت ک ــی اس ــدام زخم ــه، هرک ــک منطق ــای محــدود ی جغرافی

ــت. ــن اس ــورت وط ــر ص ــوز ب ــش هن پای
زخمــی کــه انتظــار می رفــت بــا همدلــی و گاه همزبانــی، مرهــم 
ترمیمــش باشــیم، ولــی دســت هایی در کار بودنــد تــا میامنــان 
حایــل ایجــاد کننــد و ایــن نامریــی دســت ها، گاه از جنــس رســانه 

بــود!!!
وظیفــه اصلــی رســانه ها بعنــوان ارکان دموکراســی، اشــاعه و 
ــهروندی  ــوق ش ــی از حق ــتی و آگاه ــوع دوس ــگ ن ــرورش فرهن پ
اســت و اگــر گاهــی وارونــه عمــل می کنــد، بــه چــه دلیــل اســت؟ 

رسانه، می تواند آبشخور سامل فکری یک مردم باشد.
ــا در  ــت حرمت ه ــا و رعای ــظ حریم ه ــا حف ــد، ب ــانه های متعه رس
یــک جامعــه و خصوصــاً جامعــه ی چنــد فرهنگــی، چنــد زبانــی و 
چنــد مذهبــی، می توانــد عامــل اتحــاد و وحــدت بحســاب آیــد تــا 
بــا ترویــج روحیــه ی تعامــل میــان ایــن ملت هــای گســیخته بلحــاظ 

جغرافیایــی، عامــل تجمــع آنهــا بــه لحــاظ یــک پارچگــی باشــد.

ــر  ــت آن، محرزت ــاس تر و اهمی ــه حس ــیا از هم ــدا و س ــش ص نق
اســت.

ایــن پروژکتــور بــزرگ، بایــد بــا روشــن کــردن نقــاط قــوت، شــعار 
ایــران بــرای همــه ی ایرانیــان را بــه عمــل نزدیــک کنــد و شــکاف ها 

را بپوشــاند و چالش هــای فرعــی را بــا توجــه بــه اصــل، پــر کنــد.
امــا گاهــی مجریــان برنامه هــای ایــن رســانه، بیشــر ســهوی و 
را  آن  و  آتــش ســوءتفاهم ها می پاشــند  بــر  بنزیــن  ناآگاهانــه، 

می کننــد. شــعله ور 
ســال گذشــته، برنامــه ی فتیلــه، بــه زبــان و ســاده دلی تــرک زبانــان 
عزیــز، مدتــی فضــای رســانه ای را ملتهــب کــرد و واکنــش بســیاری 

از هــم وطنــان را برانگیخــت.
ــا  ــون ب ــینا و تلویزی ــر س ــدی، بازیگ ــر عب ــم اک ــش ه ــی پی مدت
اهانــت بــه عــرب زبان هــا، آنهــا را نیــز تحریــک کــرد، کــه در آخــر 

ــه عذرخواهــی شــد. ــور ب مجب
چنــدی پیــش هــم، در برنامــه ی دورهمــی، مجــری محبــوب و 
ــی  ــات مذهب ــه مقدس ــته ب ــاید ناخواس ــری، ش ــران مدی ــد، مه منتق

ــرد... ــن ک ــنت، توهی ــل س اه
بنظــرم ایــن پایــان تــراژدی در قالــب طنــز نیســت و آســیب شناســی 
علــل بــروز چنیــن جریانــی در رســانه ی ملــی، خــود بحــث مفصــل و 

مروحــی اســت کــه بایــد کارشناســان فــن بــه آن بپردازنــد..
امــا آنچــه مــرا بعنــوان یــک فعــال رســانه ای، در مقابــل ایــن کنــش، 
ــی  ــک فکــر و هیجان ــرد، حساســیت و تحری ــش ک ــه واکن ــور ب مجب
اســت کــه مــردم اعتادشــان را ســلب شــده می بیننــد و دیگــر آن 

ــد... ــن خــود منی دانن رســانه را امی
اگــر هوشــیاران روانشناســی در عرصــه ی رســانه، شــواهد و حــوادث 
ــان  ــان، زم ــه زم ــد ک ــی در می یافتن ــد بخوب ــد، بای ــد می کردن را رص
مناســبی بــرای جریحــه دارکــردن عواطــف مــردم اهــل ســّنت نبــود!

رســانه ای کــه خــود عامــل ترویــج بــرای احیــا و ابقــای همبســتگی 
بایــد باشــد، بــا چنیــن حرکاتــی خــود مــروج گســیختگی می شــود و 

ایــن مایــه ی تأســف اســت!
ــت  ــا تقوی ــف و ی ــرای تضعی ــک بعــدی رســانه ب ــل برخــورد ت تحلی
یــک گــروه و مذهــب و ملیّــت، خیانــت بــه رســالتی اســت کــه ملــی 
ــرد. ــر ســوال می ب بــودن آن را تداعــی می کنــد و در واقــع آن را زی

عبــور رســانه از عملکــردش، هــان زنــگ هشــداری اســت کــه 
ــت  ــه آن پرداخ ــق ب ــد عمی ــت و بای ــده اس ــه ش ــت نواخت سالهاس
ولــی اســتقالل هــر رســانه ای، بــه اســتقبال مــردم از کارهــا و 
ــر اول  ــان تی ــوال همچن ــن س ــردد و ای ــش برمی گ ــکاس خرهای انع
ذهن هاســت بعــد از هــر واقعــه ای، کــه آیــا رســانه مــا ملّــی 

ــت؟! اس
کتایون محمودی....روزنامه نگار..

 

ادبیات رسانه ای، با رویکرد مّلی...
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جستاری بر واکاوی فریضه ای فراموش شده
جامعــه ی کنونــی، کــه مــا در آن ســکنا 
گزیده ایــم، شــاید خیلــی ســاده و پیــش پــا 
افتــاده تلقــی گــردد! امــا همیــن اجتــاع 
در واقــع عزیمتــگاه رشــد و بالندگــی1  
نســل حــال و آینــده می باشــد، و جــا دارد 
ــم، کــه  در آن، بســی تأمــل و درنــگ منایی
از چــه ســان بــه چنییــن وضــع اســف باری 
ــن منظــر ملــت  ــال گشــته اســت؟! ازی مبت
کُــرد2و اهل ســنت اگــر هدفمنــد! خواهان 
و مرصــِد ترقــی و توســعه ی تدریجــی 
باشــد، عــالوه بــر جــران ضعــف و رکــود 
پیشــین، بــه رشــد و ارتقــاء در خــوِر خــود 
عقــالی  بــر  پــس  نایــل می آیــد.  نیــز، 
پتانســیل  و  ظرفیــت  اســت  الزم  قــوم 
الزم را جهــت درک معایــب، معضــالت 
وکمبودهــا ایجــاد مناینــد! تــا شــاید دم 
مســیحایی قریــن شــده و صبــای نجــات و 
ــرد. در ایــن رهگــذر،  ــدن گی ســعادت وزی
نقــد ســازنده وآگاهانــه، بســر مــورد نیــاز 
ــم  ــه فراه ــت از جامع ــرای درِک درس را ب
ــی،  ــی اجتاع ــیب شناس ــی آورد. در آس م
اصــل بــر پذیــرش واقعیت هــای حاکــم 
بــر مــردم اســت تــا بتــوان حقایــق را 
فراخــور ذهنیــت ِموجــود پــس از مطــرح 
منــودن، برجســته منــود. ناگفتــه پیداســت؛ 
حقیقــت هــر انــدازه تلــخ باشــد، بایســتی 
بــا آن روبــرو شــد! و از آن عــرت گرفــت، 
ــرون رفــت از  ــا شــاید راه حلــی جهــت ب ت
ــد  ــردد! هرچن ــدار گ ــی پدی ــت فعل موقعی
تــا گوش شــنوا بــرای اســتاع نقــد از ســوی 
ــی  ــی(، فرهنگ ــور تربیتی)دین ــان ام متولی
نباشــد، نقــد گرفــن هــم  و اجتاعــی 
ــاز  ــی کارس ــه تنهای ــود و ب ــودی خ ــه خ ب

ــود. نخواهــد ب
 در اینجــا بنــا نداریــم بــا ذکــر خصوصیات 
و ویژگی هــای نقــد، نقــد شــونده و ناقــد 
ســخن را بــه اطالــه بکشــانیم، امــا بــا ایــن 

ــن ســان نقطــه رشوع ســقوط و نصــان  ــه همی 1 ب

نیــز مــی باشــد.

2 . متاسفانه و صد افسوس در گسره تاریخ، 

بدلیل بی کفایتی و سهل اندیشی، از ملت به قوم 

تنزل کرده ایم.

ــه  ــد) ن ــه ناق ــود ک ــان من ــد اذع ــال بای ح
ناقــض( در هــر حــال نبایســتی از جــاده ی 
ــر  ــا ب ــود و ی ــارج ش ــاف خ ــواب و انص ص
ــا ســخنان یــاوه،  خــالف رویــه ی علمــی، ب
جــو شــکننده ی موجــود را بیــش از پیــش 
ــد  ــا نق ــازد و ی ــموم تر س ــر و مس ملتهب ت
ــوس  ــر« در قام ــه ی »تذک ــه مثاب ــه ب را ک
ــم، و  ــوه دهی ــی ارزش جل ــت، ب ــی اس دین
ــم و  ــرده بگیری ــان خ ــده چن ــر نقدگیرن ب
بتازیــم کــه او صالحیــت الزم را نــدارد، 
ــی  ــرورده ی اله ــت پ ــود دس ــا خ ــه گوی ک
اســت؟!! و بجــای تعامــل، بــا تقابــل و 
برخــورد، تعبیــر ارزشــمند نقــد و تذکــر را 
کــم اهمیــت جلــوه دهیــم. پــس بایســتی 
آنــرا ارج نهــاد. لــذا رضورت دارد نقــِد 
و  دلســوزی  رس  از  و  مفیــد،  ســازنده، 
خیرخواهــی، مطــرح گــردد تــا در راســتای 
ــود و  ــکان من ــه، ام ــر تدریجــی جامع تغیی

ــد. ــور یاب ظه
ــی در کالم وحــی  ــا نظــری اجال ــد ب بیائی
ــال  ــتندتر دنب ــر و مس ــوع را دقیق ت موض
ــل – ــال رُس ــی3 از ارس ــد غای ــم؛ مقص کنی

جمیعــاً- ایجــاد تعــادل، تــوازون و تعامــل 
ــکیل دهنده ی  ــای تش ــا مؤلفه ه ــی ب منطق
کــه در  اســت  انســانی  هــر جامعــه ی 
می یابــد،  تبلــور  اجتاعــی  عرصــه ی 
قالــب  در  دینــی  آموزه هــای  ایــرنو  از 
ــی و انشــایی خــود،  ــتورالعملهای طلب دس
کارکــرد اصلــی رشیعــت را بــه مفهــوم 
امــر قدســی بــه جوامــع بــری آنهــم 
بســته بــه ظرفیــت و پویائی اش4،ابــالغ 
در  آن،  عزیمــت  نقطــه ی  و  می منایــد 
جهــت توســعه ی فرهنــگ ایانــی، آموزِش 
منادیــان5 خواهــد بــود. چــرا کــه آگاه-

ــازی  ــالح 8و آماده س ــت7، اص ــازی6، تربی س

3.انا ارسلنا رسلنا بالبینات؛ لیقوم الناس بالقسط

4. لکل قوم هاد

5 انک باعینینا و یا واصتعتک لنفسی

6 اقراء باسم ربک الذی خلق، خلق االنسان من 

علق، اقرأ و ربک االکرم، الذی علم بالقلم، علم 

االنسان مامل یعلم.

7. بقره 151، و 129؛ ال عمران164

8. وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت 

نخســتین  نســتوه9،  و  راســخ  دعوتگــر 
اقــدام عملــی در تحقــق انضبــاِط آگاهانــه 
ــا  ــانی ب ــه ی انس ــاد جامع ــتای ایج در راس
ــدی  ــد. هدفمن ــته10 می باش ــال شایس خص
ــر  ــراف، خ ــُع االط ــی جام ــت مرب در تربی
آن  می دهــد،  بنیادیــن  تحــول  یــک  از 
شــخصیت در پروســه ی فراگیــری فرهنــگ 
و  آبدیــده  چنــان  واال،  تربیــت  و  برتــر 
بــا  تعامــل  در  کــه  می گــردد  گداختــه 
کنــش جامعــه ، آینــه متــام منــای کامــِل 
ــد!  ــش می باش ــکار خوی ــوال و اف ــام اق مت
ــی  ــه تنهای ــر کالم وحــی، خــود ب ــه تعبی ب
جامــع خصــال یــک امــت خواهــد بــود11، 
و مخالفیــن مغــرض هــم اگــر چــه در 
قــرار  الگویــی  ردیــف ســالکین چنیــن 
ــه او  ــش ب ــان خوی ــا در نه ــد، ام منی گیرن
رشــک می ورزنــد. و مخالفیــن منصــف 
هــم در ســتایش و متجیــد از وی، از حیــث 
منیکننــد.  درنــگ  عدالــت   و  صداقــت 
ــن  وحــی بعــد از امتــام الگوســازی12 چنیی
فــرِد بــا شــخصیت کاریزماتیکــی، در صــدد 
تــّری دادن ویژگیهــا و خصــال دســت 
پــرورده ی خویــش در کلیــه ی مراتــب و 
ــت13. از  ــانی اس ــای انس ــطوح جامعه ه س
ــمت و  ــه س ــه را ب ــه جامع ــث ک ــن حی ای
ســویی، هدایــت و فــرا می خوانــد کــه 
تابــع هــان الگــوی از پیــش  تعییــن شــده 
باشــد14. البتــه متناســب بــا ســاز وکارهــای 
فرهنــِگ مســئولی بــر جامعــه، کــه تنــش 
و تضــاد میــان فرهنــگ موجــود و رســالت 
ابالغــی، بــه پایین تریــن درجــه ممکــن 

تدری ما الکتاب و ال االیان و لکن جعلناه نورا 

نهدی به من نشاء من عبادنا و همچنین هود 88؛

9. براهیم 11و12

10. کنتم خیر امه اخرجت للناس و تامرون الناس 

باملعروف و تنهون عن املنکر

11. در مورد ابراهیم نبی؛ انه کان امه.

12.لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه و به 

همین سان در مورد اسوه بودن ابراهیم پیامر) 

علیها السالم (.

ًة َوَسطًا لِّتَُكونُوا ُشَهَداَء َعَى  لَِك َجَعلَْناكُْم أُمَّ 13. وَكََذٰ

النَّاِس َویُكوَن الرَُّسوُل َعلَیُكْم َشِهیًدا.

ِّلُْمتَِّقیَن. 14 ٰلَِك الِْكتَاُب اَل َریَب ِفیِه  ُهًدى لل

پیش درآمد 
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واکاوی فریضه فراموش شده

ــدرن  ــی م ــذا ســیکل تربیت ــد. ل ــل یاب تقلی
ــا  ــد و پوی ــاختاری هدفمن ــه دارای س را ک
اســت، بــه جامعه عرضــه مــی دارد. این در 
ســیاق خــود، شــامل ابعــاد فــردی، گروهی 
و اجتاعــی اســت. بنیان و شــاکله ی اصلی 
یــا  تربیــت، بی گــان کالم وحــی  ایــن 
هــان کتــاب منــزَل اســت1. کــه همــگان 
ــه خواســتگاه خــود  ــان ب ــه ســوی ای را ب
ــان  ــی ای ــوم حقیق ــد و مفه ــرا می خوان ف
منحــراً در دایــره ی قامــوس قرآنــی و 
روش عملــی رهــروان خویــش قابــل فهــم 
و تبییــن و پیگیــری اســت. و خروجــی 
ــود،  ــرض خ ــدی هم ع ــم کلی آن در مفاهی
همچــون؛ محبــت، عدالــت، احســان و 
بایســتی در طــول و عــرض  کــه  رشــد 
و عمــق زندگــی هــر صاحــب ایانــی 
ملمــوس و چشــم گیر باشــد2، عمــالً ســاری 
و جــاری گــردد. ناگفتــه پیداســت ایــن 
عنــارص ســازنده، هســته ی بنیادیــن ایــان 
ــن  ــان منهــای ای ــد. ای را تشــکیل می دهن
ــی خواهــد  ــل توخال اصــول مشــاٌرالیه، طب
بــود3، اگــر مــا نواقــض ایــان را مســتند به 
حدیــث صحیــح رشیــف )االیــان اعالهــا 
ــن  ــة اذا ع ــا اماط ــه و ادناه ــه اال الل ال ال
ــِث »آنچــه  ــر اســاس حدی ــا ب ــق و ی الطری
بــرای خــود می پســندی بــرای دیگــران 
نیــز بپســند« وارســی و بررســی دقیــق 
و عمیــق بکنیــم، بــه درســتی اســتنباط 
ــی  ــع کنون ــرا جوام ــه چ ــود ک ــم من خواهی
گروه هــای  مشــمول  بســا  )چــه  مــا 
غیــر اســالمی بــه مفهــوم ایدئولوژیــک 
آن گــردد( خــارج از مــدار رشــد قــرار 
تشــکیل دهنده ی  اجــزاء  گرفته انــد؟ 
مــا  کنونــی  انســانی  جوامــع  جامعــه/ 
ــراب  ــت و اضط ــر، منی ــم تنف ــا ظل ــز ب نی
ریــز  پلشــتی های  دیگــر  و  نقصــان  و 
و درشــت عجیــن شــده اســت، زمانــی 
اهمیــت موضــوع دو چنــدان می گــردد 
ــا  ــان ب ــه ای ــم ک ــم و درک کنی ــه بدانی ک
ــت و  ــور )ظلــم، تنفــر، منی ــات مذک صف
اضطــراب و نقصــان و ( مانعــة الجمــع 
هســتند و خوش بینانه تریــن حالــِت آن، 

ِه َولِلرَُّسوِل إَِذا  1. یا أَیَها الَِّذیَن آَمُنوا اْستَِجیبُوا لِلَـّ

َدَعاكُْم لَِا یْحییُكْم.

َا أُنِذُركُم ِبالَْوْحی 2. قُْل إمِنَّ

3 قَالَِت اأْلَْعرَاُب آَمنَّا  قُل لَّْم تُْؤِمُنوا َولَـِٰكن قُولُوا 

أَْسلَْمَنا َولَاَّ یْدُخِل اإْلِیَاُن ِفی قُلُوِبُكم.

در صــورت حصــول ایــان در بعــد ذهــن 
ــد  ــه فاق ــان ک ــب ای ــرد صاح ــب، ف و قل
بســر الزم و زمینــه ی رشــد و منــود عینــی 
و عملــی آن در ســطح جامعــه باشــد، امــر 
ایــان بــرای چنیــن فــرد / افــرادی، رصفــاً 
ذهنــی، وهمــی و یــا ادعایــی خواهــد بود، 
کــه در مباحثــات نظــری ممکــن اســت 
قابــل انتــزاع و شــاید هــم قابــل دفــاع 
باشــد، امــا در قامــوس وحــی، ایــن طیــف 
ایانــداران اهــل فــره  نامیــده می شــوند4، 
هرچنــد فرائضــی همچــون منــاز و روزه را 

ــد.  ــای آورن ــه بج ــان ب ــول خودش ــه ق ب
طیــف  متوجــه  نگارنــده  ســخن  روی   
ایــان داران مدعــی اســت کــه هاننــد 
رنــج  دســت  کــه  ســابق،  مالکیــن 
ــد! از  ــاول میکردن ــود را چپ ــتان خ زیردس
می کننــد،  رسمایه  گــذاری  صندوقِ دیــن 
کــه ســودش را  ببلعنــد، امــا بابــت آن 
بــا  هیچگونــه هزینــه ای منی پردازنــد و 
ایــن حــال هــم – چــه بســا بلکــه مســلاً- 
تنهــا خــود را الیــق وصــف واژه ی ایــان 
ــا لســان حــال در  ــد!!؟ و اگرچــه ب می دانن
ابــراز چنیــن دیــدگاه انحصارطلبانــه ای، 
ــره  ــا طف ــاب و ی ــی اجتن ــار عموم در انظ
امــا در جلســات خصوصــی،  می رونــد، 
گروهــی، و در حضــور هم جنســان خــود، 
بــا اطمینــان خاطــر خــود را بســی فراتــر از 
دیگــر ایــان داران مفــروض می انگارنــد و 
چــه زیبــا ادعــای این قبیــل افــراد، در کالم 
ــن  ــا طنی ــن رس ــری اینچنی ــا تعبی ــی ب وح
انــداز اســت و یــا در فــراز دیگــری از 
بیــان خــود ایــن اقاویــل را توهــم نامیــده5 
ــال  ــردود و ابط ــا را م ــت آنه ــه رصاح و ب

ــد.  ــی منای م
در صــورت تحلیــل و مطالعــه ی دقیــق 
مربّــِی  افــراد  زندگــی  آگاهانــه ی  و 
متــام  می بینیــم،  وحــی،  تاییــِد  مــورِد 
در  برگزیــده،  گــروه  ایــن  دغدغه هــای 
راســتای تحقــق عدالت و محبــت و تعادل 
ــم،  ــک بنگری ــر نی ــت6 و اگ ــی اس اجتاع
فرائــض دینــی بــه نحــو اعجــاب آوری، در 
ــامان دهی  ــاندن و س ــور رس ــه ظه ــرو ب گِ
امــر عدالــت اجتاعــی در کلیــه ی ســطوح 

ا أُنِذَر آبَاُؤُهْم فَُهْم َغاِفلُوَن 4. لِتُنِذَر قَْوًما مَّ

نْیا َوُهْم  5. الَِّذیَن َضلَّ َسْعیُهْم ِفی الَْحیاِة الدُّ

یْحَسبُوَن أَنَُّهْم یْحِسُنوَن ُصْنًعا

6. انا ارسلنا رسلنا بالبینات؛ لیقوم الناس بالقسط.

ــت.  ــر اس ــای ب ــی ابن زندگ
به عنوان نونه؛ ناز

و  ویــژه  تدبیــر  بــا  کــه  یومیــه،  منــاز 
 ، معیــن7  زمان بندی هــای  در  منحــر 
اســت،  اهــل آن مقــرر گردیــده  بــرای 
منطبــق  کــه  صحیــح  ادای  صــورت  در 
ــی  ــنت عمل ــرآن و س ــای ق ــوزه ه ــر آم ب
ــی را  ــرات فراوان ــد، مث ــام آور آن باش پی
ــواردی از آن  ــه م ــل ب ــال دارد در ذی بدنب
از جملــه؛  اشــاره ای خواهیــم داشــت؛ 

 تعادل شخصیتی؛ 
بســرآماده، جهــت دعــای خیــر بــرای خود 
ــی  ــی و حت ــلک اله ــروان مس ــر ره و دیگ
دیگــر انســان های آزاده، امــا رنجــور و 

ــتمدیده؛  س
ــه  ــم )از جمل ــار ظل ــه آث ــر گون زدودن ه
رشک، بخــل، خساســت و... ( در نهــان و 

ــکار.  آش
ــی  ــه منج ــا از یگان ــض تنه ــتعانت مح اس
ــر  ــدن دیگ ــی( و رهانی ــه تعال بریت)الل
موجــودات ذی شــعور از چنــگال اهریمــن 
پیمــودن  راســتای  در  بیــرون،  و  درون 
رصاط مســتقیم و دوری از هرگونــه کــژی 

و ناراســتی. 
در  پایــدار  و  مســتمر  اســت  مترینــی   
ــعار  ــک ش ــا ی ــاد ب ــدت و اتح ــاد وح ایج
و یــک هــدف، و تکمیــل متامــی قضایــای 
فــوق بــه امــر شــارع و رصفــاً جهــت نیــل 

رضایــت او؛ 
امــا  تدریجــی  تربیــت  و  رشــد  متریــن 
مســتمر، تــوأم بــا محبــت و مهــرورزی 

اســت. صادقانــه 
روزه 

متریــِن  مســتحب اش  و  واجــب  روزه 
خالصانــه  عبــادت  و  بندگــی  تجربــه ی 
مســتمندانه؛  زندگــی  تجربــه ی  اســت؛ 
ــراف و  دوری از متامــی مظاهــر ارساف، ات

اســتکبار؛ 
روش یادگیــری و آمــوزِش صحیــح همــدرد 
بــودن، در نــوع دوســتی و اهتــام در 

رفــع مصایــب خلق اللــه؛ 
صر و شکیبایی در کلیه ی امور طارئ؛

ــرون از  ــر و ب ــادل چــه در ظاه ــاد تع ایج
جملــه؛ چاقــی مفــرط، زشــتی و..  چــه 

َه ِقیاًما َوقُُعوًدا  اَلَة فَاذْكُُروا اللَـّ 7. فَِإَذا قََضیتُُم الصَّ

اَلَة  إِنَّ  َوَعَىٰ ُجُنوِبُكْم  فَِإَذا اطَْمْنَنتُْم فَأَِقیُموا الصَّ

ْوقُوتًا. اَلَة كَانَْت َعَى الُْمْؤِمِنیَن كِتَابًا مَّ الصَّ



13
95

یز
پای

 27
ره

شما
 / 

سی
سیا

ی-
اع

تم
اج

 - 
گی

هن
فر

 - 
نی

دی
ن/ 

ستا
رد

ن ک
رآ

ب ق
کت

ی م
خل

 دا
یه

شر
ن

59

واکاوی فریضه فراموش شده

روان پریشــی  از  )دوری  درون  باطــن  در 
روحــی و روانــی... (

حج1
کنگــره ی عظیــم و فراخــوان عمومــی حــج 
ــک  ــی و ی ــالً تخصص ــس کام ــک کنفران ی
آســیب شناســی فــردی و اجتاعــی در 

ــتای: راس
 اطــالع از وضعیــت حــال و گذشــته ی چند 

دهــه زندگــی فــردی و اجتاعی اســت2؛ 
یکــی بــودن، همرنــگ شــدن، دریــا شــدن؛ 

عــدم برتــری طلبــی و تفاخــر و اســتکبار؛
 اتحــاد و همبســتگی؛ زدودن بقایــا و آثــار 
و  دیگرپرســتی  و  خودپرســتی  هرگونــه 
ــی  ــت انحصارطلب ــاب از خــو و خصل اجتن
و حــق بــه جانــب بــودن؛ دوری از تکلــف 

ــی  ــوص قبول ــدر خص ــاج بیت الحرام ــرای حج 1. ب

ــی ایــن فریضــه، ســه حالــت متصــور  و عــدم قبول

ــا رشــد شــخصیت و ارتقــای کمــی  ــف؛ ب اســت: ال

و کیفــی ســطح ایــان در بُعــد عملــی در ســاحت 

ــه  ــرد حاجــی در حضــور الل ــه ف ــاع اســت، ک اجت

ــد  ــت خواه ــی دریاف ــره ی قبول ــک من ــی بالش تعال

کــرد، ولبیــک و ســعدیک مالئکــه ی رحــان را 

توشــه ی راه خویــش میگردانــد.و پیوســته بایــد دعــا 

و متنــای تثبیــت ایــان و عمــل صالــح را از خــدای 

خــود مســألت کنــد. ب؛ امــا در صــورت تنــزل 

ــالوه  ــی ع ــار اجتاع ــود آن در رفت ــخصیت و من ش

بــر عــدم قبولــی مناســک، ال لبیــک و ال ســعدیک 

را یــدک خواهــد کشــید و مضافــا اینکــه، بدگانــی 

ــار  ــاع فالکت ب ــر از اوض ــه او، خ ــبت ب ــردم نس م

مذمــوم  آن،دیگــر خصایــل  تبــع  بــه  و  دارد  او 

ــت،  ــع، خساس ــی، طم ــل، دنیاخواه ــون: بخ همچ

حرام خــوری، تظاهــر بــه خوبــی، عــدم صــر و 

ــی و  ــی و بددهن ــت، فحاش ــدم گذش ــکیبایی، ع ش

ــم  ــات در تصمی ــدم ثب ــورد، ع ــای بی م عصبانیت ه

و تعهــد، و افشــای ایــن عیــوب و مســتور منانــدن 

ــردم و...، و  ــوم م ــا عم ــاص) اوال( و ثانی ــزد خ آن ن

صــد البتــه افشــای ارسار، فراخــور ادعــا و موقعیــت 

ــان  ــن نش ــردد و ای ــر میگ ــخص ظاه ــی ش اجتاع

دهنــده مــردودی و عــدم کســب منــره قبولــی 

حاجــی از جانــب حق تعالــی دارد.ج؛ ثبــات در 

هــان جایــگاه قبــل از ورود را نشــان مــی دهــد، 

بــود و نبــودش بعنــوان یــک انســان یکســان اســان 

ــگی  ــرای او همیش ــه ب ــه ی رشیف ــن آی ــق ای و تحق

اســت؛ هــل اتــی علــی االنســان حیــن مــن الدهــر 

ــورا مل یکــن شــیئا مذک

ِه ِفی أَیاٍم  2. لِّیْشَهُدوا َمَناِفَع لَُهْم َویْذكُُروا اْسَم اللَـّ

ن بَِهیَمِة اأْلَنَْعاِم فَُكلُوا  ْعلُوَماٍت َعَىٰ َما َرزَقَُهم مِّ مَّ

ِمْنَها َوأَطِْعُموا الْبَائَِس الَْفِقیَر.

و تظاهــر؛ متریــن حضــور و آمــاده ســازی 
خــود در محرکــری؛ 

ایجــاد روحیــه ی همــکاری و تعــاون و 
ــرک  ــور مش ــه ی ام ــتی در کلی ــوع دوس ن
فــی مابیــِن متــاِم اهــل ایــان، در راســتای 
حــل معضــالت اســت و مشــاکل جامعــه ی 

ــری. ب
پــر واضــح اســت اگــر ایــن فرایض بــه طور 
ــی  ــازوکارهای قرآن ــر س ــق ب ــوم منطب عم
باشــد، کــه جنبــه ی کاربــردی و عملــی بــه 
خــود بگیرنــد، حتــاً مفیــد واقــع شــده و 
ــرار  ــی ق ــه ســبحانه وتعال ــد الل ــورد تایی م
می گیرنــد، در غیــر اینصــورت نتیجــه ی 
معکــوس خواهــد داشــت، و نــه تنهــا 
ــن  ــت انجــام ای ــل، باب ــرد مدعــی و عام ف
ــد،  ــواب نخواهــد گردی فرایــض مشــمول ث
بلکــه چــه بســا مســتوجب عقــاب الهــی 
نیــز خواهــد شــد، چــرا کــه حــق مطلــِب 
فرایــض تعییــن شــده از ســوی عاملیــن آن، 

ــت. ــده اس ــت نش اداء و اجاب
و اما زکات3... 

و امــا در خصــوص فرضیــه ی زکات کــه از 
ــت  ــادی دارای اهمی ــوی و م دو بعــد معن
ــده در  ــی نگارن ــژه اســت، هــدف اصل وی
نــگارش و انشــاء ایــن مقــال، بســط و رشح 
و توســعه و تجدیــد نظــر کلــی و اساســی 
در ایــن رکــن رکیــن و بی بدیــل اجتاعــی 
جامعــه ی  در  کــم  دســت  کــه  اســت 
ــی مــا )رصف نظــر از دیگــر جوامــع  کنون
بــه اســالمی( بطــور عــام، و از حیــث 
مصــداق و مفهــوم تحریــف گشــته اســت. 
و نظــر بــه اهمیــت ممتــاز و بی بدیــل 
ــن  ــدس مانعی ــارع مق ــه ش ــد ک آن می باش
زکات ) در کلیــه اشــکال آن ( را در ردیــف 
ــد.  ــرار می ده ــر ق ــل کف ــن  و اه مرکی

مــورد  ســو  یــک  از  مع الوصــف  کــه 
بی مهــری آشــکار طبقــه ی ثرومتنــد مدعــی 
ایــان قــرار گرفتــه و از دیگــر ســو، بــا کــج 
اندیشــی، برخــورد ســلیقه ای و مذهبی)نــه 
دینــی( و عــدم فهــم صحیــح از طــرف 
عامل مناهــا )کورتــه مــال( ایــن فریضــه ی 
الهــی، بــا تأویــل و برداشــت های ناصــواب 
و نــاروای طبقــه ی اهــل علــم )بــه تعبیــر 
ــن فریضــه  ــر باســواد امــروزی( ای صحیح ت
و  پــوچ  نظریه هــای  جــوالن  محــل  را 
باطــل خــود قــرار داده انــد. و از آن ســوء 

كَاَة َواْركَُعوا َمَع الرَّاكِِعیَن اَلَة َوآتُوا الزَّ 3 َوأَِقیُموا الصَّ

اســتفاده های فراوانــی شــده اســت. 
ــیار  ــت بس ــه اهمی ــر ب ــده نظ ــذا نگارن ل
ــدن  ــع ش ــول واق ــوع و مغف ــراوان موض ف
ایــن فریضــه ی پــر اهمیــت کــه حق الّنــاس 
ــودن  ــکار من ــدد آش ــردد، درص ــی می گ تلق
ــب  ــی آن در قال ــان و مخف ــای پنه الیه ه
فریضــه  ایــن  تهدیدهــای  و  فرصت هــا 
الهــی می باشــد، راقــم ایــن  ســطور در 
راســتای بحــث، ســعی در ارائــه ی راه حــل 
منطقــی مســتنبط از رصیــح منقــول )کالم 
، و   4)وحــی و ســنت مطهــر رســول
صحیــح معقــول )اجتهــاد بحــق مجتهدیــن 
طــراز اول و رشایــط ویــژه ی زمانــی و 
مکانــی هــر جامعــه( و بــا پذیــرش امــکان 
ــس و  ــر ک ــا  از ه ــیان و خط ــهو و نس س
 ،هرشــخصی، جــز وحــی و رســول خــدا
جهــت احیــای ایــن نــدای ربانــی».... و 
آتــوا الــزکات... « ایــن جســتار را در چنــد 
شــاره تقدیــم مــی دارد، امیــد اســت 
مفیــد واقــع گــردد و ان شــاءالله فتــح بابــی 
گــردد، جهــت انتشــار و توســعه ی فرهنــگ 
زکات و احســان و نیکــوکاری خالصانــه 
نــه ریاکارانــه؛ صادقانــه، نــه مصلحــت 

ــم. ــه الکری ــن مبن ــه. آمی جویان
بــا عنایــت بــه اینکــه دررشف مــاه محــرم 
و ایــام تجمیــع محصــوالت کشــاورزی، 
بــر  و...  عســل  )بخصــوص(  باغــات، 
اســت  رضوری  و  شایســته  می بریــم 
در خصــوص ادای ایــن فریضــه  ی الهــی 
اقدامــات الزم و عاجــل معمــول گــردد، 
چــرا کــه مســؤلیت و رســالت ایــن مهم در 
تعهــد اهــل قلــم و اهــل علمــی کــه دارای 
ــی  ــذ هســتند و آنان ــا و کالم ناف ــم توان قل
کــه بــه هــر نحــوی در میــان مــردم دارای 
ــز  ــد؛ و نی ــژه دارن ــی وی ــگاه اجتاع جای
ــر  ــمی و غی ــون رس ــه دارای تریب ــی ک آنان
ــری از  ــار بی مه ــه غب ــد ک ــمی اند! باش رس
رخســار ایــن فریضــه ی رهایی بخــش الهــی 
قــدری زدوده شــود. تــا واجدیــن حقیقــی 
ــی  ــف اله ــن تکلی ــدگان ای ــت کنن و دریاف
از مواهبــش متنعــم گردنــد، تــا باشــد کــه 
ــدان، دامــن  ــن، نهیــب نیازمن در یوم التغاب
ــن  ــه ی مانعی ــز گرفت ــاده ی کن ــاز و اف پرن

زکات را بــه دوزخ نکشــاند.
 ادامه دارد....

َا إِلَـُٰهُكْم إِلَـٌٰه  ثْلُُكْم یوَحٰى إِلَی أمَنَّ َا أَنَا بََرٌ مِّ 4. قُْل إمِنَّ

ِّلُْمْرِكِیَن  َواِحٌد فَاْستَِقیُموا إِلَیِه َواْستَْغِفُروُه  َوَویٌل لل

كَاَة َوُهم ِباآْلِخرَِة ُهْم  ﴿6﴾ الَِّذیَن اَل یؤْتُوَن الزَّ

كَاِفُروَن
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زید بن حارثه
ــه  ــالم ک ــپاه اس ــا س ــرای وداع ب ــر ب پیام
بــرای روبــرو شــدن بــا ســپاه روم بــه مؤتــه 

ــود ــده ب ــت، آم می رف
ایــن ســپاه ســه فرمانــده  بــرای  پیامــر 

فرمــود: و  کــرد  تعییــن 
ــر  ــده شاســت. اگ ــه فرمان ــن حارث ــد ب »زی
ــر  ــب و اگ ــن ابی طال ــر ب کشــته شــد، جعف
او هــم کشــته شــد، عبداللــه  بن رواحــه 

می باشــد« فرمانــده 
»زیدبن حارثه« کیست؟

ــوب  ــز« و محب ــن کســی کــه لقــب »عزی ای
پیامــر را بــه خــود اختصــاص داده کیســت؟

ظاهــر او هانگونــه کــه روایــان و مورخــان 
توصیــف کرده انــد چنیــن اســت:

»کوتــاه قــد، ســبزه و بــاالی بینــی اش پهــن 
اســت«.

اما خر این مرد بسیار عظیم است.
ــادرش هــم  ــه« اســت، م ــدرش »حارث ــام پ ن

ــام داشــت. »ســعدی« ن
ســعدی قصــد زیــارت خانــواده خــود در 
بنــی معــن داشــت. او فرزنــد خــود »زیــد« 

ــرد. ــود می ب ــا خ ــز ب را نی
حارثــه شــری بــرای همــر و فرزنــدش 
تهیــه کــرد و همــراه کاروانــی کــه عــازم 

آنجــا بــود فرســتاد.
قــوم خــود  میــان  در  »ســعدی« مدتــی 

مانــد.
مــورد  معــن  بنــی  قبیلــه  ناگهــان  روزی 
حملــه یکــی از قبائــل مخالــف قــرار گرفت، 
ــیرانی  ــد و اس ــت دادن ــن را شکس و بنی مع

ــد. هــم گرفتن
یکی از ارسا »زید بن حارثه« بود.

خانــه  بــه  فرزنــد  بــدون  و  تنهــا  مــادر 
. برگشــت

مطلــع  ماجــرا  از  کــه  همیــن  »حارثــه« 
ــه  ــفر ب ــد و راه س ــت ش ــیار نارح ــد، بس ش
ــا  ــت، ام ــل را گرف ــراف و قبای ــهرهای اط ش

فرزنــد خــود را نیافــت.
ــی  ــان رضورت اجتاع ــرده داری در آن زم ب

ــد. ــاب می آم ــه حس ب
در  و  دورانــش  درخشــان ترین  در  »آتــن« 
را  بــرده داری وجــود داشــت و آن  »روم« 
رضورتــی اجتاعــی بــه حســاب می آوردنــد.

در  منجملــه  و  جهــان  کل  در  اساســاً 
»جزیرة العــرب« نیــز وضــع چنیــن بــود.

بــازار  بــه  را  خــود  ارسای  پیــروز،  قبیلــه 
»عــکاظ« بردنــد و بــه فــروش رســاندند.

بــرادرزاده  حــزام«  بــن  »حکیــم 
ــد  ــه چهارص ــد« را ب ــه«، »زی حرت»خدیج
درهــم خریــد، و او را بــه عّمــه ی خــود 

. بخشــید
حــرت خدیجــه وقتــی همــر حــرت 
محّمدبــن عبداللــه شــد، »زیــد« را بــه او 
بخشــید و حــرت محّمــد هــم کــه هنــوز 
بــه پیامــری مبعــوث نشــده بــود، او را آزاد 

کــرد.
در یکــی از مراســم حــج، گروهــی از قبیلــه 
ــه  ــج ب ــم ح ــرای ادای مراس ــه ب ــه« ک »حارث
مکــه آمــده بودنــد، رساغ »زیــد« را گرفتنــد، 

ــد. ــدار کردن ــا او دی و ب
ــی  ــادرش و اینکــه خیل ــدر و م ــان حــال پ آن
بــه  دارنــد  را  اشــتیاق دیــدن فرزندشــان 

اطالعــش رســاندند.
در مقابــل »زیــد« هــم ســالم گــرم و اشــتیاق 
ــان  ــالع آن ــه اط ــادرش را ب ــدر و م ــدن پ دی

رســاند و بــه آنهــا گفــت کــه:
»بــه پــدر و مــادرم بگوئیــد کــه مــن در 
اینجــا در نــزد گرامی تریــن پــدر هســتم«

ــالع  ــه اط ــد ب ــل زی ــر و مح ــه خ ــن ک همی
ــه  ــزم مّک ــرادرش ع ــا ب ــوراً ب ــید، ف ــدر رس پ

ــرد. ک
در مّکه رساغ »محّمد امین« را گرفتند.

وقتی او را دیدند، به او گفتند:
»ای فرزنــد عبداملطلّــب، ای فرزنــد رسور 
قــوم خــود، شــا ســاکنان حــرم هســتید، 
بــه فقیــر و اســیر کمــک می کنیــد، بــه نــزد 
شــا آمده ایــم، تــا از شــا بخواهیــم بــه مــا 
لطــف کنیــد و در قبــال فدیــه، فرزندمــان را 

بــه مــا بــاز گردانــی«.
پیامر فرمود: او کیست؟

گفتند: »زید بن حارثه« است.
پیامر فرمود:

»ای کاش شخص دیگری می بود«.
پیامــر »زیــد« را خیلــی دوســت مــی-

داشــت، و در عیــن حــال حــق پــدرش را نیــز 
می دانســت. خــوب 

به حارثه فرمود:
»زیــد را بخوانیــد، و اختیــار انتخــاب را به او 
بســپارید. اگــر شــا را انتخــاب کــرد بــدون 
ــرا  ــر م ــم، و اگ ــر می گردان ــه شــا ب ــه ب فدی
انتخــاب کــرد، ســوگند بــه خــدا مــن کســی 
ــا  ــد، ب ــاب کن ــرا انتخ ــه م ــی ک ــتم کس نیس

فدیــه عــوض کنــم«!!
»حارثــه« کــه هرگــز توقــع چنیــن برخــورد و 
ــی خوشــحال  ــن گذشــتی نداشــت، خیل چنی
شــد و گفــت: »آنچــه کــه گفتــی خیلــی 

ــت« ــه اس منصفان
ســپس پیامــر، زیــد را خوانــد. وقتــی آمــد 

از او پرســید:
»آیا اینها را می شناسی«؟

ــت و  ــن اس ــدر م ــن پ ــت: »آری ای ــد گف زی
ــن« ــوی م ــن عم ای

پیامــر آنچــه را کــه بــه حارثــه گفتــه بــود، 
بــرای زیــد بازگــو کــرد.

زید گفت:
»مــن کســی نیســتم کــه جــز تــو کــس 
دیگــری را انتخــاب کنــم. شــا پــدر و عمــوی 

ــتی«!! ــن هس م
چشــان پیامــر از فــرط شــادی پــر از 

ــرد. ــکر ک ــدا را ش ــد و خ ــک ش اش
پدر و عموی زید به او گفتند:

ــا بردگــی  ــو را چــه شــده اســت؟ آی ــد ت »زی
را بــر آزادی و پــدر، عمــو و خانــواده ات 

می کنــی«؟ انتخــاب 
زید گفت:

»آری. مــن از ایــن مــرد چیزهایــی دیــده ام و 
حــارض نیســتم کــس دیگــری را بــه جــای او 
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زندگانی زید بن حارثه

انتخــاب کنــم«.
ــد  ــت زی ــد دس ــن را دی ــی ای ــر وقت پیام
ــه  ــت و ب ــه( رف ــت )کعب ــه بی ــت و ب را گرف

حارضیــن فرمــود:
»ای مــردم شــاهد باشــید کــه زیــد پــر مــن 
اســت، او از مــن ارث می بــرد و مــن هــم از 

ــرم«!! او ارث می ب
»حارثــه« وقتــی ایــن را شــنید، از شــادی در 

ــد. پوســت خــود منی گنجی
فرزنــدش نــه تنهــا دیگــر بــرده نیســت 
را  او  قریــش  کــه  مــردی  فرزنــد  بلکــه 
بنی هاشــم  ســالله ی  از  و  »صادق االمیــن« 
کــه مــورد احــرام کّل مکــه اســت، شــده 

اســت.
پــدر و عمــو بــا دلــی آرام و اطمینــان کامــل 
بــه خانــه برگشــتند، و فرزندشــان را نــزد 

ــتند. ــا گذاش ــه ج ــه ب ــیّد و رسور مک س
ــه پــر خواندگــی خــود  ــد را ب پیامــر زی
ــا  پذیرفــت و آن را اعــالم کــرد، و در مکــه ب

ــد« شــناخته شــد. ــن محّم ــام »زیدب ن
وحــی  درخشــان،  روزهــای  از  یکــی  در 
حــرت محّمــد را مخاطــب قــرار داد:

ــَق  ــَق ﴿1﴾ َخلَ ــِذی َخلَ ــَك الَّ ــَرأْ ِباْســِم َربِّ »اْق
َوَربُّــَك  اْقــَرأْ   ﴾2﴿ َعلَــٍق  ِمــْن  اْلِنَســاَن 
اْلَكْــرَُم ﴿3﴾ الَّــِذی َعلَّــَم ِبالَْقلَــِم ﴿4﴾ َعلَّــَم 

ــْم ﴿5﴾« ــْم یْعلَ ــا لَ ــاَن َم اْلِنَس
این پیام از آن پس ادامه یافت:

ـُر ﴿1﴾ ُقــْم َفأَنــِذْر ﴿2﴾  ثّـِ »یــا أَیَهــا الُْمدَّ
»ْ ــربِّ ــَك َفكَ َوَربَّ

ــْغ َمــا أُنــِزَل إِلَیــَك ِمــن  ُســوُل بَلِّ »یــا أَیَهــا الرَّ
ــالََتُه  ــَت ِرَس ــاَم بَلَّْغ ــْل َف ــْم تَْفَع ــَك َوإِن لَّ بِّ رَّ
َواللَّـــُه یْعِصُمــَك ِمــَن النَّــاِس إِنَّ اللَّـــَه اَل 

یْهــِدی الَْقــْوَم الْكَاِفِریــَن«
پیامــری  بــه   محمــد حــرت  وقتــی 
ــن  ــه دومی ــی الل ــد« رض ــد، »زی ــوث ش مبع

نفــری بــود کــه اســالم آورد!!
پیامــر »زیــد« را خیلــی دوســت مــی-

ــزاوار  ــته و س ــم شایس ــد« ه ــت و »زی داش
ــود. ــت ب ــن محب ای

وفــای بی نظیــر، عظمــت روح، باکــی ضمیــر 
ایــن  شایســته  را  ....او  و  زبــان  درون،  و 

ــود. ــرده ب ــت ک محب
ــد  ــر »زی ــن ویژگی هــا و ویژگی هــای دیگ ای

بــن حارثــه« مزیــن و می آراســت.
را  »زیــد«  علیهــم  اللــه  رضــوان  صحابــه 

می نامیدنــد.   پیامــر محبــوب 
ــد:  ــا می فرمای ــه رضی الله عنه ــرت عایش ح
ــپاهی  ــراه س ــه هم ــد را ب ــر زی ــر پیام اگ
می فرســتاد او را فرمانــده می کــرد، و اگــر 
»زیــد« زنــده می مانــد پیامــر او را جانشــین 

ــرد«. ــود می ک خ
ایــن فرمــوده منزلــت و جایــگاه »زیــد« را در 

نــزد پیامر نشــان می داد.
این »زید« کی بود؟

هانگونــه کــه بیشــر گفتــه شــد، او هــان 
کــودک اســیر شــده کــه بعــد از اســارت 
فروختــه شــد و پیامــر او را آزاد کــرد 

می باشــد.
او هــان مــرد کوتــاه قــد، ســبزه کــه بــاالی 

بینــی او پهــن بــوده، اســت.
بــه همیــن دلیــل او جــای واالئــی در اســالم 

ــرد. ــدا ک ــر پی ــب پیام و در قل
نــه اســالم و نــه پیامــر حتــی بــرای یــک 
لحظــه هــم بــه جایــگاه نســب و ظاهــر 

ــد. ــل نبودن ــت قائ اهمی
ــی  ــم، چهره های ــن عظی ــن دی ــاحت ای در س
»عــار«،  »صهیــب«،  »بــالل«،  ماننــد 
ــد« می درخشــند. ــاب«، »اســامه«و »زی »خب

همــه بــه عنــوان نیکــوکار و فرمانــده در 
اســالم منــود پیــدا کردنــد و درخشــیدند.

اســالم وقتــی اعــالم داشــت »ان اکرمکــم 
ــهای  ــت ارزش ــم« در حقیق ــه اتقاک ــد الل عن
اســالم را اعــالم کــرد و دروازه هــای خــود 
را بــه روی موهبت هــای افــراد خــوب و 
نیکــوکار و بــه روی افــراد باکفایــت و پــاک 

ــود. ــن گش و امی
پیامــر دخــر عمــه خــود »زینــب« را بــه 

همــری او در آورد.
حــرت »زینــب« رضی الله عنهــا بــه خاطــر 
از جــواب  و حیــا و خجالت کشــیدن  رشم 
ــن ازدواج  ــا ای ــر  ب ــت پیام ــه خواس رد ب
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زندگانی زید بن حارثه

ــرد. موافقــت ک
امــا بعــد از مدتــی زندگــی زناشــویی آنهــا بــا 
مشــکالت روبــه رو شــد، و در نتیجــه از هــم 

جــدا شــدند.
ــوم  ــر »ام کلث ــدن، پیام ــدا ش ــد از ج بع
»زیــد«  بــرای همــری  را  عقبــه«  بنــت 
ــتور  ــه دس ــا ب ــر و بن ــرد. پیام ــاب ک انتخ
ایــن  و  کــرد،  ازدواج  »زینــب«  بــا  خــدا 
ــن  ــان و دشــمنان دی ــا منافق موجــب شــد ت
ــه  ــن مســئله کــه چگون ــا مطــرح کــردن ای ب
داده  طــالق  زن  کــه   »محمــد« شــد 
شــده ی فرزنــدش »زیــد« را بــه همــری 
ــد. ــا کردن ــر پ ــه ب ــی در مدین ــرد و غوغائ گی

قــرآن پاســخ ایــن مســأله را داده و میــان 
ــده،  ــل ش ــاوت قائ ــر تف ــده و پ فرزند خوان
و عــادت فرزندخواندگــی را لغــو و باطــل 
ــٍد  ــا أََح ــٌد أَبَ ــا كَاَن ُمَحمَّ ــود: »مَّ ــرد و فرم ک
ــَم  ــِه َوَخاتَ ــوَل اللَّـ ُس ــِكن رَّ ــْم َولَـٰ ــن رَِّجالِكُ مِّ

ــَن« النَِّبیی
بدیــن ترتیــب نــام اصلــی »زیــد« کــه » زیــد 

بــن حارثــه« اســت بــه او برگشــت.
را  حارثــه«  زیدبــن  »حــرت   ،پیامــر
جنگ هــای  در  اســالم  ســپاه  فرمانــده ی 
»جمــوح«، »طــرف«، »ِعیــص«، »ِحســمی« و 

ــرد. ــره ک غی
تا اینکه نوبت به غزوه ی »مؤته« رسید.

»مؤته« نام شهری در شام بود.
امپراطــور پیــر روم، از رشــد اســالم بــه هراس 
آمــده بــود. آنهــا اســالم را خطــری جــّدی کــه 
وجودشــان را تهدیــد می کــرد، مخصوصــاً در 
ــد اســالم هــم مــرز  ــن جدی ــا دی ــه ب شــام ک

ــد. ــود، می دیدن ــده ب ش
ــد  ــه ای بودن ــال منطق ــه دنب ــام ب ــا در ش آنه
کــه بتواننــد از آنجــا بــه جزیرة العــرب و 

ــد. ــورش برن ــالم ی ــن اس رسزمی
ــرزی را  ــات م ــن مناقش ــدف ای ــر ه پیام
کــه رومی هــا بــه قصــد نابــودی اســالم آغــاز 

کــرده بودنــد دریافتــه بــود.

بــه همیــن دلیــل تصمیــم گرفــت تــا بــا 
ــه  ــالم را ب ــدرت اس ــا روم ق ــدن ب ــرو ش روب

ــد. ــان ده ــان نش آن
در مــاه جــادی االول ســال هشــتم هجــری 

ســپاه اســالم عــازم »بلقــاء« در شــام شــد.
ــا  ــید، ب ــاء« رس ــرز »بلق ــه م ــپاه ب ــی س وقت
ســپاه هراکلیــوس روم کــه از رومی هــا و 
قبائــل عــرب غیراصیــل تشــکیل شــده بــود، 

ــدند. ــرو ش روب
ســپاه روم در محلــی بــه نــام »مشــارف« 
و مســلانان در محلــی بــه نــام »مؤتــه« 
اردو زدنــد. پیامــر اهمیــت و خطــرات 
ایــن غــزوه را خــوب دریافتــه بــود، بــه 
ــب و  ــان ش ــر از راهب ــه نف ــل س ــن دلی همی
یکــه ســواران روز را بــرای فرماندهــی ســپاه 

ــرد. ــاب ک انتخ
ســه نفــر از کســانی کــه هــر لحظــه آمــاده 
بودنــد جــان خــود را فــدای دیــن خــدا کننــد 
و جــز شــهادت و رضــای خــدا امیــد و آرزوی 
دیگــری نداشــتند بــرای فرماندهــی ایــن 

ســپاه انتخــاب کــرد.
ایــن ســه نفــر بنــا بــه ترتیــب زیــر عهــده دار 

فرماندهی ســپاه شــدند:
بن ابی طالــب  جعفــر  زید بن حارثــه، 
و  رضی الله عنهــم   بــن  رواحــه،  عبداللــه  

اجمعیــن. الصحابــة  عــن   رضی اللــه 
ــب«  ــن ابی طال ــر ب ــه »جعف ــم اینک ــه رغ ب
پــر عمــوی پیامــر و نزدیک تریــن فــرد 
ــجاعت،  ــم ش ــه رغ ــود، و ب ــر ب ــه پیام ب
جســارت، حســب  و نســب او، پیامــر او را 
بعــد از »زیــد« بــه عنــوان فرمانــده تعییــن 

ــرد.  ک
همیشــه   پیامــر کارهایــی  چنیــن  بــا 
حقیقــت اینکــه اســالم بــه عنــوان دیــن 
جدیــد آمــده تــا متــام روابــط فاســد انســانی 
ــت  ــل و نادرس ــاوت باط ــاس تف ــر اس ــه ب ک
ــد  ــط جدی ــا و رواب ــده را الغ ــذاری ش پایه گ
ــانیت  ــاس آن انس ــه و اس ــه پای ــت ک و درس

ــد!! ــان ده ــردم نش ــه م ــت، ب ــان اس انس
وقتــی پیامــر فرماندهــان را بــه ایــن 
ــن  ــه تعیی ــر و ابن رواح ــد، جعف ــب: زی ترتی
ــرد را  ــگ و ن ــن جن ــده ای ــی آین ــرد، گوئ ک

نســت. می دا
آنهــا بنــا بــه همیــن ترتیــب هــم شــهید 

شــدند!!
وقتــی مســلانان ســپاه روم را کــه دویســت 
هــزار نفــر تخمیــن زده می شــد، و ســپاه 
اســالم، نســبت بــه آنــان عــددی بــه حســاب 
منی آمــد دیدنــد، شــگفت زده شــدند، امــا 
کــی جنــگ ایــان مثــل جنــگ افــراد بــوده 
اســت تــا تعــداد، نتیجــه ی آن را قلــم زنــد؟؟

ــا فرماندهــی  در ایــن میــدان ســپاه اســالم ب
»زیــد« کــه حامــل لــوای رســول اللــه بــود 
ــزه و  ــر و نی ــت.  تی ــمن تاخ ــپاه دش ــه س ب
شمشــیر دشــمن بــدن او را هــدف گرفتنــد. 
ــروزی  ــال پی ــه دنب ــه ب ــش از آنک ــد« بی »زی
ــهادت  ــرگ و ش ــر م ــال بس ــه دنب ــد، ب باش
ــده  ــن وع ــه مؤمنی ــبحان ب ــدای س ــود. خ ب
داده اســت کــه در قبــال دادن جــان و مــال، 
ــد« در  ــد. »زی ــا عطــا می کن ــه آنه بهشــت ب
پیــش روی خــود ماســه زارهای بلقــاء و ســپاه 
روم را منی دیــد، او بهشــت و فرشــهای ســبز 
ــروز  ــد ام ــر می دادن ــه او خ ــه ب ــت ک بهش
روز عروســی اوســت، را می دیــد و مشــاهده 

می کــرد.
ــه  ــی زد، البت ــرد و شمشــیر م ــگ می ک او جن
نــه بــرای اینکــه دشــمنان را از رس راه بردارد، 
بلکــه او بــا ایــن کار دروازه هــای بــزرگ کــه 
ــاودان  ــت ج ــالم و بهش ــا وارد دارالس از آنه

ــود. ــود می گش ــر روی خ ــد را ب می ش
»زیــد« بــه آرزوی خــود رســید، و روح پاکش 
کــه خنــدان بــه ســوی بهشــت در پــرواز 
بــود، بدنــش را نــه در ابریشــم نــرم ، بلکــه 
در خــون پاکــی کــه در راه خــدا از بــدن او 

ــد. ــود، می دی ــیده ب ــده، پوش ــه ش ریخت
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در ایــن تحقیــق بــه چگونگــی رشایــط 
جمعیتــی مســلانان در رشایــط کنونــی 
ــکام و  ــت. ح ــده اس ــه ش ــده پرداخت و آین
ــالم  ــش اس ــدای پیدای ــتمداران از ابت سیاس
ســعی بــرآن داشــته اند کــه از پیــروی 
آن جلوگیــری کننــد و همــواره در تــالش 
مختلــف  شــیوه های  بــا  کــه  بوده انــد 
اســالم را بــه حاشــیه بــرده و انســانها را از 
اصــل آن دور نگــه دارنــد چــون کــه اســالم 
را از بیــن برنــده منافــع خــود می داننــد. از 
ایــن رو از هیــچ ســالح و امکاناتــی بــرای از 
بیــن بردنــش دریــغ نکرده انــد امــا غافــل از 
ایــن بوده انــد کــه خداونــد متعــال حافــظ 
ــد  ــی بوده ان ــواره مجاهدان ــوده و هم آن ب
ــد  ــی کنن ــا را خنث ــه مکــر و دسیســه آنه ک
ــُروا  ــت: »َوَمكَ ــد اس ــده خداون ــن وع و ای
الْاَمِكِریــَن«  َخیــُر  َواللَّــُه  اللَّــُه  َوَمكَــَر 
و  نقشــه كشــیدند  )آنهــا  آل عمــران/54 
چاره جوئــی منودنــد) حیله گــری كردنــد( 
و  حیلــه  ابطــال  بــرای  نیــز  وخداونــد 
کــه  كــرد  چاره جوئــی  ایشــان  نقشــه 
خداونــد بهریــِن چاره جویــان اســت(. و 
تــا روز قیامــت ایــن کشــمکش ادامــه پیــدا 
ــروزی از آن  ــت پی ــرد و در نهای ــد ک خواه
اســالم و مســلمین اســت کــا آنکــه آمــار 
ــن را نشــان می دهــد.  ــز ای ــات نی و تحقیق
ــه  ــان در دو ده ــلامنان جه ــت مس  وضعی
موسســه  گــزارش  اســاس  بــر  آینــده 

آمریــکا:  PEW تحقیقاتــی 
 آمــار جمعیــت مســلانان در طــول دو 
دهــه آینــده از 1/6 میلیــارد نفــر در ســال 
2010 بــه عــدد 2/2 میلیــارد نفــر در ســال 
2030 خواهــد رســید کــه ایــن دو برابــر 
میــزان رشــد جمعیــت غیرمســلان جهــان 
یعنــی 1/5 درصــد کل جمعیــت جهــان 

ــود. خواهــد ب
ایــن گــزارش می افزایــد: اگــر ایــن نــرخ 
رشــد باقــی مباند مســلانان در ســال 2030 
معــادل 26/4 از جمعیــت 8/3 میلیــاردی 
پیش بینــی شــده را تشــکیل خواهنــد داد و 
ایــن در حالــی کــه در ســال 2010 معــادل 
23/4 از جمعیــت 6/9 میلیــاردی جهــان را 

ــد. ــکیل می دادن تش
در ادامــه ایــن گــزارش آمــده اســت البتــه 
ــه  ــروه در دو ده ــن گ ــش ای ــت افزای رسع
ــا  ــود ام ــد ب ــاال خواه ــد ب ــر چن ــده ه آین
نســبت بــه دو دهــه گذشــته کمــر خواهــد 

بــود چــرا کــه در فاصلــه ســالهای 1990 تــا 
2010 نــرخ رشــد جمعیتــی مســلانان 2/2 
ــه  ــرخ در دو ده ــن ن ــا ای ــوده ام ــد ب درص

ــود. ــر 1/5 درصــد خواهــد ب ــده براب آین
در ایــن گــزارش ضمــن در نظــر گرفــن 
آینــده  سیاســت های  تاثیــر  احتــال 
دولت هــا بــه ویــژه بــا اعــال محدودیــت 
جمعیتــی  توزیــع  در  مهاجرت هــا  بــر 
مســلانان آمــده اســت اگــر ایــن نــرخ 
ــداد  ــال 2030 تع ــد در س ــی مبان ــد باق رش
ــک  ــلان ی ــت مس ــور دارای جمعی 79 کش
میلیونــی و باالتــر خواهنــد بــود و ایــن در 
حالــی ســت کــه در حــال حــارض تنهــا 72 

کشــور ایــن وضعیــت را دارا هســتند. 
توزیــع قــاره ای جمعیــت مســلانان در 
ایــن دو دهــه بــدون تغییــر خواهــد مانــد 
و همچنــان 60 درصــد آنــان در آســیا و 
اقیانوســیه و 20 درصــد در خاورمیانــه و 
ــر  ــود. ب ــد ب ــاکن خواهن ــا س ــال آفریق ش
اســاس ایــن گــزارش انتظــار مــی رود در دو 
ــن  ــر جمعیت تری ــتان پ ــده پاکس ــه آین ده
کشــور مســلان یعنــی اندونــزی را پشــت 
رس بگــذارد و ایــن عنــوان را بــه خــود 
ــلانان در  ــت مس ــد. جمعی ــاص ده اختص
مناطــق پاییــن صحــرای افریقــا افزایــش 
بــه  انتظــار مــی رود  یافــت و  خواهنــد 

عنــوان منونــه جمعیــت مســلانان نیجریــه 
ــر رود. ــز فرات ــر نی از م

چنــد  هــر  نیــز  امریــکا  و  اروپــا  در 
مســلانان هــم چنــان در اقلیــت خواهنــد 
درصــد  کــه  مــی رود  انتظــار  امــا  بــود 
ــق  ــن مناط ــت ای ــی از جمعی ــل توجه قاب
ــوان  ــه عن ــد. ب ــه خــود اختصــاص دهن را ب
مثــال پیــش بیینــی می شــود در کشــور 
از 2/6 میلیــون  آنــان  آمریــکا جمعیــت 
نفــر در 2010 بــه 6/2 میلیــون نفــر در 
ــل  ــن دلی ــه اصلی تری ــد ک ــال 2030 برس س
ــرخ  ــر از ن ــد باالت ــرت و زاد و ول آن مهاج
کــه  بــود  خواهــد  مســلانان  معمــول 
ــه کل  ــبت ب ــان را نس ــت آن ــد جمعی درص
جمعیــت آمریــکا از 8/. درصــد در ســال 
2010 بــه 1/7 درصــد در 2030 خواهــد 
رســاند کــه چیــزی معــادل تعــداد یهودیــان 
ــارض  ــال ح ــکوپال ح ــیحیان اپیس ــا مس و ی

ــت.  ــور اس ــن کش ای
ــت  ــن حســاب در ســال 2030 جمعی ــا ای ب
مســلانان امریــکا بیشــر از یــک بــه یــک 
ــه  ــه ب ــود البت ــد ب ــا خواه ــورهای اروپ کش

جــز روســیه و فرانســه.
در قــاره ی اروپــا بــه طــور کلــی مســلانان 
در دو دهــه آینــده معــادل یــک ســوم 
جمعیــت کنونــی افزایــش خواهنــد یافــت 

جمعیت مسلمانان در جهان 
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جمعیت مسلانان در جهان

و از 6% در 2010 بــه 8% کل جمعیــت اروپا 
ــارت  ــه عب ــا ب ــید ی ــد رس در 2030 خواهن
دقیق تــر از 44/1 بــه 58/2 میلیــون نفــر 
خواهنــد رســید. بیشــرین رشــد تعــداد 
ــا  ــال اروپ ــرب و ش ــز در غ ــلانان نی مس
خواهــد بــود. بــه عنــوان منونــه در بریتانیــا 
تعــداد مســلانان از 4/6% جمعیــت کل 
کشــور فعلــی بــه 8/2% و در اتریــش از 
5/7% کنونــی بــه 9/3% و در ســوئد نیــز از 
4/9 بــه 9/9، در فرانســه از 7/5 بــه 10/3، 
ــت کل  ــه 10/2% جمعی ــک از 6% ب در بلژی

ــید. ــد رس ــال 2030 خواه ــور در س کش
هــر چنــد بــا رشــد ســطح بهداشــت فــردی 
و  مســلان  کشــورهای  در  عمومــی  و 
کاهــش نــرخ مــرگ و میــر نــوزادان و بــاال 
ــان  ــد در زن ــط زاد و ول ــرخ متوس ــودن ن ب
ــد  ــه رش ــلانان رو ب ــداد مس ــلان تع مس
اســت امــا در عیــن حــال گرایــش بــه 
داشــن تعــداد فرزنــد کمــر و نیــز بــاال 
ــب  ــه اغل ــی ک ــلانان فعل ــن مس ــن س رف
جــوان هســتند، ســاختار ســنی آنــان در 
حــال تغییــر اســت و رو بــه پیــری مــی رود. 
بــر ایــن اســاس تعــداد افــراد دارای 30 
ســال ســن و بیشــر در کشــورهای مســلان 
ــه  ــی ب ــد کنون ــال 2030 از 40 درص ــا س ت
ــراد  ــداد اف 50 درصــد خواهــد رســید و تع
 %7 نســبت  از  باالتــر  و  ســال   60 دارای 
ــر  ــه حــدود دو براب کل جمعیــت کنونــی ب
یعنــی 14% خواهــد رســید. در ســال 1990 
کشــورهای  در  ســال   30 زیــر  جمعیــت 
امــا  بــود  جمعیــت  کل   %60 مســلان 
در ســال 2030 بــه 50% کاهــش خواهــد 
یافــت. بــا ایــن حــال رسعــت افزایــش پیران 
ــه نســبت ســایر  در کشــورهای مســلان ب
ــلانان در  ــت و مس ــر اس ــورها پایین ت کش
ســال های آینــده نیــز جوانــر خواهنــد 
ــارت  ــه عب ــالمی ب ــورهای اس ــود. در کش ب
دقیقــر متوســط ســن افــراد در طــول1990 
ــه 30  ــا 2030 ب ــه 24و ت ــا 2010 از 19 ب ت
ســال خواهــد رســید کــه ایــن رقــم در 
مقایســه بــا آمریــکای شــالی و اروپــا 
کمــر اســت چــرا کــه در ایــن مناطــق 
ــازه  ــن دو ب ــراد در همی ــط ســن اف متوس
زمانــی بــه ترتیــب از 34 بــه 40 و از 40 
بــه 44 خواهــد رســید و در نهایــت اینکــه 
در ســال 2030 بــه طــور متوســط ســه نفــر 
از هــر ده نفــر جــوان بیــن 15 تــا ســال 29 

ــلان  ــی 29/1%، مس ــان یعن ــت جه جمعی
خواهنــد بــود در حالــی کــه در ســال 1990 
ایــن رقــم 20% و در ســال 2010 معــادل 

ــت. ــوده اس 25/8% ب
ــق:  ــن تحقی ــج ای ــر نتای ــر دیگ ــروری ب م
ســال   20 در  مســلامنان  جهانــی  آمــار 

آینــده: 
همچنــان  ســنت  اهــل   2030 ســال  در 
ــن  ــی از مســلانان )بی ــل توجه درصــد قاب
را تشــکیل خواهنــد داد و  تــا %90(   87
جمعیــت شــیعیان کاهــش اندکــی خواهنــد 
داشــت کــه مهمریــن دلیــل آن کاهــش زاد 
ــک  ــده ی ــوان دارن ــه عن ــران ب ــد در ای و ول

ــت. ــان اس ــیعیان جه ــوم ش س
اســاس  بــر  از مســلانان جهــان   %1/74
دارای  کشــور   49 در   2010 ســال  آمــار 
اکرثیــت مســلان زندگــی می کننــد و یــک 
ــان )23/3%( در کشــورهای دارای  پنجــم آن
ــز در کشــورهای  ــت مســلان و 3% نی اقلی
فــرا توســعه یافتــه نظیــر آمریــکا، اروپــا و 

نیوزلنــد و ژاپــن زندگــی می کننــد.
ــد در کشــورهای مســلان  ــزان زاد و ول می
بــا ســطح تحصیــالت  ارتبــاط مســتقیم 
دخــران و زنــان در ایــن کشــورها دارد. 
در 8 کشــور مســلانی کــه در پایین تریــن 
رتبــه از لحــاظ آمــوزش دخــران و زنــان 
قــرار دارنــد متوســط تعــداد زایــان بــرای 
ــش از دو  ــه بی ــت ک ــد اس ــر زن 5 فرزن ه
هــر  بــرای  فرزنــد   2/3 میانگیــن  برابــر 
زن در کشــورهای مســلان نشــین دارای 
ــرای  ــی ب ــع عال ــا مقاط ــل ت ــکان تحصی ام
ــن  ــن بی ــتثناء در ای ــا اس ــت. تنه ــان اس زن
کشــور فلســطین اســت. چــرا کــه بــا وجــود 
امیــد بــه تحصیــل بــه مــدت 14 ســال بــرای 
ــادل  ــان مع ــداد زای ــار تع ــر، آم ــر دخ ه

ــت. ــر زن اس ــرای ه ــوزاد ب 4/5 ن
از زنــان دارای  نیمــی )%47/8(  از  کمــر 
کشــورهای  در  ســال   49 تــا   15 مابیــن 
روش هــای  از  یکــی  نشــین  مســلان 
قــرار  اســتفاده  مــورد  را  ضدبــارداری 
در  کــه  درحالیســت  ایــن  و  می دهنــد 
کشــورهای کمــر توســعه یافتــه و غیــر 
ــدود  ــان )ح ــوم زن ــدود دو س ــلان ح مس
بهــره می برنــد. ایــن روشــها  از   )%63/3

آسیا و اقیانوسیه: 
و  آســیا  منطقــه  در   2030 ســال  در   

اقیانوســیه از هــر ده نفــر 3 نفــر مســلان 
خواهنــد بــود آمــاری کــه در 2010 چیــزی 
معــادل یــک چهــارم )24/8%( بــود و در 
1910 معــادل یــک پنجــم یــا 21/6% بــود.

در ســال 2030 در کشــور چین 2% جمعیت 
ــه  ــا ک ــا از آنج ــود ام ــد ب ــلان خواهن مس
ــاد اســت  ــن کشــور بســیار زی ــت ای جمعی
ــان ســایر کشــورها درســال  ــه اش در می رتب

ــود. 2030، نوزدهــم خواهــد ب
خاورمیانه – شامل آفریقا: 

ایــن منطقــه در دو دهــه ی آینــده همچنان 
دارای بیشــرین جمعیــت مســلان خواهــد 
بــود. متامــی 20 کشــور ایــن منطقــه در دو 
دهــه آینــده حداقــل 50% از جمعیت شــان 
مســلان خواهنــد بــود البتــه بــه جــز 
ــز  ــه نی ــن منطق ــور در ای ــل. 17 کش ارسائی
ــاالی %75  ــز ب ــه نی ــن دو ده ــان ای در پای
ــه  ــود ب ــد ب جمعیت شــان مســلان خواهن
جــز ســه کشــور ارسائیــل، لبنــان و ســودان.

ــارم  ــک چه ــه ی ــک ب ــال 2030 نزدی در س
مســلان   )%23/2( ارسائیــل  جمعیــت 
ــود. آمــاری کــه در ســال 2010  ــد ب خواهن
حــدود 17/7 و در ســال 1990 نزدیــک بــه 
14/1 % بــوده اســت. در 20 ســال گذشــته 
از  بیــش  ارسائیــل  مســلانان  جمعیــت 
دو برابــر شــده اســت و از 0/6 بــه 1/3 
میلیــون نفــر رســیده اســت. در ســال 2030 
)شــامل  ارسائیــل  مســلانان  جمعیــت 
اورشــلیم و غــزه و کرانــه باخــری( بــه 2/1 

ــید. ــد رس ــر خواه ــون نف میلی
بیشــرین  مراکــش  و  الجزایــر  مــر، 
جمعیــت مســلان خاورمیانــه و شــال 
آفریقــا را دارنــد امــا درپایــان دو دهــه 
ــه دوم  ــر در رتب ــس از م ــراق پ ــده ع آین
قــرار خواهــد گرفــت چــرا کــه آمــار تولــد 
در ایــن کشــور باالتــر از الجزایــر و مراکــش 

ــت. اس
 

منطقه زیرصحرای افریقا: 
آفریقــا  زیرصحــرای  منطقــه  مســلانان 
در دو دهــه آینــده 60% رشــد خواهنــد 
داشــت و از 242/5 میلیــون نفــر در ســال 
2010 بــه 385/9 میلیــون نفــر خواهنــد 
رســید. از آنجــا کــه جمعیــت غیرمســلانان 
ایــن منطقــه هــم بــا رسعــت در حــال رشــد 
اســت، نســبت مســلانان بــه کل جمعیــت 
 %31 بــه   2030 ســال  در  منطقــه  ایــن 
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خواهــد رســید، رقمــی کــه در حــال حــارض 
29/6% اســت.

ــج  ــف نتای ــای مختل ــد آمارگیری ه ــر چن ه
متفاوتــی دربــاره تعــداد دقیــق مســلانان 
و مســیحیان نیجریــه می دهــد امــا انتظــار 
مــی رود کــه در دو دهــه آینــده مســلانان 
در ایــن کشــور اکرثیــت شــکننده ای نزدیک 

بــه 51/5% خواهنــد داشــت.
 

اروپا و امریکا: 
هــر دو دهه آینده ده کشــور اروپایی بیش 
از 10% جمعیــت مســلان خواهند داشــت 
کــه بــه ترتیــب از بیشــر بــه کمــر عبارتنــد 
آلبانــی)%83/2(،   ،)%93/5( کــوزوو  از: 
هرزگوین)42/7%(،مقدونیــه    و  بوســنی 
 ،)%21/5( نگــرو  مونتــه    )%40/3(
 ،)%14/4( روســیه   ،)%15/7( بلغارســتان 
و   )%10/3( فرانســه  گرجســتان )%11/5(، 

.)%10/2( بلژیــک 
تعــداد  بیشــرین  همچنــان  روســیه 
مســلانان را در اروپــا خواهــد داشــت 
و آمــار آنــان از 16/4 میلیــون بــه 18/6 
ــد  ــرخ رش ــید. ن ــد رس ــر خواه ــون نف میلی
آینــده  دهــه  دو  در  روســیه  مســلانان 
ســاالنه 0/6% خواهــد بــود امــا رسعــت 
ــدت  ــیه در م ــلانان در روس ــد غیرمس رش
ــن  ــه همی مشــابه بیشــر خواهــد شــد و ب

رقــم یعنــی 0/6% خواهــد رســید.
نفــر  66هــزار  حــدود  گذشــته  ســال 
بــه  آفریقــا  شــال  از  اکــرثاً  مســلان 
ــدود دو  ــه ح ــد ک ــرت کردن ــه مهاج فرانس
کننــدگان  مهاجــرت  کل   )%68/5( ســوم 
ــکیل  ــته را تش ــال گذش ــه در س ــه فرانس ب

دنــد. می دا
ــه 70  ــود ک ــن ب ــر ای ــار ب ــپانیا انتظ در اس
ــور  ــن کش ــه ای ــن ب ــر از مهاجری ــزار نف ه
مســلانان باشــند امــا تنهــا بخــش اندکــی 
از آنــان )13/1%( را تشــکیل می دادنــد. 
در  انگلیــس  آمــار مهاجریــن مســلان   

ــه  ــود و ب ــه ب ــابه فرانس ــته مش ــال گذش س
ــک  ــش از ی ــه 1بی ــید ک ــر رس ــزار نف 46 ه
چهــارم و معــادل 28% کل مهاجــران بــه 

ایــن کشــور را شــامل می شــد.
در کانــادا جمعیــت مســلانان در دو دهــه 
ــد شــد و از 940  ــر خواهن ــده ســه براب آین
هــزار نفــر در ســال 2010 بــه 2/7 میلیــون 
رســید.  خواهنــد   2030 ســال  در  نفــر 
ــن  ــت ای ــه کل جمعی ــلانان ب ــبت مس نس
کشــور در حــال حــارض 2/8% اســت کــه در 
پایــان دو دهــه آینــده ایــن عــدد بــه %6/6 

خواهــد رســید.
از  پــس  آینــده  دهــه  دو  در  آرژانتیــن 
ــده  ــور دارن ــومین کش ــادا س ــکا و کان آمری
بیشــرین جمعیــت مســلانان در قــاره 
امریــکا خواهــد بــود در حالــی کــه بــا یــک 
ــه  ــون مســلان در ســال 2010 در رتب میلی

ــت.  ــرار داش ــکا ق ــس از آمری دوم پ
ــکا درصــد  ــر 15 ســال در آمری ــودکان زی ک
کمــی از جمعیــت مســلان را تشــکیل 
هســتند.   13/1 معــادل  کــه  می-دهنــد 
از  بســیاری  کــه  می دهــد  نشــان  ایــن 
مهاجــران مســلان بــه ایــن کشــور در ســن 
ــه  ــده اند ک ــور ش ــن کش ــالی وارد ای بزرگس
ــا تشــکیل  ــراد طبع ــن اف ــا ســال 2030 ای ت
ــد  ــن رون ــر ای ــد داد و اگ ــواده خواهن خان
ادامــه پیــدا کنــد جمعیــت مســلانان زیــر 
15 ســال ایــن کشــور در ایــن دو دهــه 
ســه برابــر خواهــد شــد و از نیــم میلیــون 
ــون نفــر  ــه 1/8 میلی نفــر در ســال2010  ب
ــار  ــن آم ــد. همچنی ــال 2030 می رس در س
کــودکان مســلان زیــر 4 ســال در آمریــکا 
ــه 650  ــر در ســال 2010 ب از 200هــزار نف
هــزار نفــر در ســال 2030 خواهــد رســید.

دو ســوم مهاجــران مســلان آمریــکا در 
حــال حــارض )64/5%( مهاجــر نســل اولــی 
)متولــد خــارج امریــکا( هســتند. در حالــی 
ــک  ــش از ی ــدود بی ــال 2030 ح ــه در س ک
ــود. ــد ب ــکا خواهن ــد آمری ــا متول ســوم آنه

ایــن موسســه  پایــان گفتنــی اســت  در 
روش  دربــاره  گــزارش  ایــن  انتهــای  در 
ــت  ــزارش آورده اس ــن گ ــه ای ــی تهی شناس
کــه پیــش بینی هــا در ایــن گــزارش بــر 
اســاس مبانــی جمعیــت شــناختی اســت و 
ــن  ــر در قوانی ــی چــون تغیی ــا عوامل طبیعت
مهاجــرت، رشایــط اقتصــادی، درگیری هــای 
مســلحانه، یافته هــای علمــی، جنبش هــای 
ــر  ــره ب اجتاعــی، تنش هــای سیاســی و غی

ــود. ــد ب ــذار خواه ــار تاثیرگ ــن آم ای
طبــق آخریــن آمــار تــا ســال 2015 باتوجــه 
ــاد  ــان آوردن زی ــن ای ــد و همچنی ــه تول ب
بــه  غیرمســلانان، جمعیــت مســلانان 

ــش اســت.  ــه افزای رسعــت روب
اســالم رسیعریــن رشــد را در میــان ادیــان 
ــن  ــت بزرگری ــده اس ــب ش ــه موج دارد ک
پیــروان را در کــره زمیــن داشــته باشــد. 
ــلانان  ــت مس ــار جمعی ــن آم ــق آخری طب
از  مراتــب  بــه  کــه   2.080.000.000
ــا  ــت )1.6 ت ــده اس ــه ش ــه گفت ــدادی ک تع
1.7 میلیــارد( بیشــر اســت و جمعیــت 
مســیحیت 2.1 میلیــارد نفــر اســت. بــه 
ــلانان  ــت مس ــع جمعی ــی مناب ــه برخ گفت
در چیــن، هنــد، تانزانیــا، نیجریــه و اتیوپــی 
ــر از  ــر کم ــی از کشــورهای دیگ و در برخ
ــش داده شــده  ــا منای ــت واقعــی آنه جمعی
اســت. در بســیاری از مناطــق ماننــد اروپــا 
و آمریــکای شــالی مســیحیت در حــال 
فاصلــه گرفــن از عقایــد خــود هســتند کــه 
ــه  ــان ب ــان مســلانان ای ــل در می در مقاب
ــود  ــر میش ــه روز بیش ــود روز ب ــد خ عقای
ــد  ــدا کن ــه پی ــد ادام ــن رون ــر همی ــه اگ ک
انتظــار میــرود در ســال 2030 از هــر ســه 

ــد. ــلان باش ــر مس ــک نف ــر ی نف
ــال 2013 2.04  ــلانان در س ــت مس جمعی
 2.08  2014 ســال  در  و  اســت  میلیــارد 
میلیــارد و بــا توجــه بــه ایــن رشــد جمعیت 

ــت. ــلانان 1.84% اس مس
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آنچــه به عنــوان دلیــل در مــورد روز قیامت 
ــه  ــت ک ــرای آن اس ــا ب ــود تنه ــه می ش ارائ
بگوئیــم آمــدن روز قیامــت حتمــی اســت.

مسئله ی قیامت و جاودانگی انسان:
ســوال  ایــن  انســان ها  مــا  بــرای  اگــر   
مطــرح شــود کــه موضــوع و محــور اصلــی 
ــن  ــام دی ــژه پی ــه وی ــی ب ــان اله ــام ادی پی
اســالم بــرای انســان چیســت؟ دیــن خــدا بــا 
ــام  ــم به ن ــیار مه ــی بس ــردن اصل ــرح ک مط
ــن پرســش را  ــه«، جــواب ای ــه الل ــان ب »ای

اینگونــه می دهــد و میگویــد: 
مجموعــه ی جهــان آفرینــش بــر اســاس 
حاکمیــت جهانــِی خالقــش، مطابــق بــا 
ــرده و در مســیر  ــدا ک ــه ی او نظــم پی برنام
رســیدن بــه هــدف از خلقتــش بــا پیــروی از 
قانــون اللــه پیــش مــی رود. پــس ای انســان 
امــورات مربــوط بــه رونــد زندگــی تــو 
ــه ی  ــای مجموع ــی از آفریده ه ــه یک ــز ک نی
جهانــی بــه حســاب می آیــی، بایــد بــر 
اســاس تســلیم پذیــری در برابــر فرمانروائــی 
و  برنامــه  بــا  مطابــق  خالقــت،  جهانــی 
ــرود. ــش ب ــب او پی ــالی از جان ــن ارس قوانی

ایــن هــان دعــوت بــه توحیــد و همراهــی 
ــد  ــر رون ــذا اگ ــت. ل ــی اس ــم جهان ــا نظ ب
اداره ی جامعــه انســانی بــر اســاس حاکمیت 
ــه و  ــا برنام ــق ب ــان و مطاب ــر انس ــان ب انس
ــرد  ــن رویک ــرود، ای ــش ب ــری پی ــن ب قوانی
ــق  ــی خال ــا اراده ی جهان ــف ب ــان مخال انس
انســان، ناهاهنــگ بــا نظــام جهانــی و 
ناســازگار بــا ســاختار فطــرِی خلقــت انســان 
پیــش خواهــد رفــت و ایــن نیــز هــان کفــر 
ــب  ــه عواق ــبت ب ــه نس ــت ک ــی اس و رشک
ــدار  ــدیداً هش ــانی ش ــه ی انس ــه جامع آن ب
ــرو  ــا کف ــان ب ــه انس ــرا ک ــود. چ داده می ش
نادیــده گرفــن حقیقــت بــزرگ فرمانروایــِی 
جهانــی اللــه و حاکمیــت قوانیــن او بــر 
ــان زده و  ــه طغی ــان آفرینــش، دســت ب جه
ــن  ــت قوانی ــود و حاکمی ــی خ ــا فرمانروای ب
بــری اش، خــود را رشیــک خالــق جهانیــان 
ــرار داده و دچــار رشک و کفــر می گــردد. ق

ــن  ــودن همــه ی ای ــا وجــود مطــرح ب ــا ب ام
حقایــق بــاز هــم ایــن احتــال وجــود دارد 
کــه انســان دچــار غفلــت از ایــن واقعیــات 
شــود و نســبت بــه آنهــا بی اعتنــا گــردد 

ــدان  ــن چن ــرای م ــائل ب ــن مس ــد: ای و بگوی
اهمیتــی نــدارد لــذا میخواهــم بــا میــل 
محــدود  فرصــت  از  خــود  خواســته ی  و 
ــه خــود  ــه ک ــم و آنگون ــی اســتفاده کن زندگ

می پســندم زندگیــم را پیــش بــرم و...!! 
ــن رویکــرد و موضــع- ــن ای ــا ای در رابطــه ب

گیــری جاهالنــه اســت کــه ادیــان الهــی بــه 
ویــژه دین اســالم بــا مطرح کــردن موضوعی 
بــه نــام »ایــان بــه قیامــت« یــک خــر 
بســیار مهــم و رسنوشــت ســاز را بــه صــورت 
می رســانند،  انســان  آگاهــی  بــه  یقینــی 
خالــق  از  غیــر  کــس  هیــچ  کــه  خــری 
ــرأت داده  ــود ج ــه خ ــد ب ــان منی توان جهانی
و بــا اطمینــان دربــاره ی آن بــا انســان ســخن 
ــت:  ــن اس ــم ای ــیار مه ــر بس ــد. آن خ بگوی
»ای انســان بــا توجــه بــه جایــگاه و نقشــی 
کــه در نظــام جهانــی بــر عهــده داری، تــو از 
حیاتــی پایــدار و ابــدی برخوردار گشــته ای و 
زندگــِی در حــال گــذر مرحلــه ی زمینــی تــو، 
ــات و رسآغازیســت  ــه ی حی ــن مرتب پایین تری
بــرای رونــد جاودانــه ی آن، لــذا تــو تنهــا در 
ــه  ــت ک ــاز اس ــن رسآغ ــه و در ای ــن مرحل ای
میتوانــی بــا برخــورداری از آگاهــی و آزادی 
در مســیر زندگیــت از میــان رسوری و قانــون 
جهانــی خالقــت یــا رسوری و قانــون محــدود 
بــری یکــی را بــرای ادامــه زندگــی زمینــی 

ــی«  خــود شــناخته و انتخــاب منای
ــدی و  ــی اب ــخن از زندگ ــی س ــن وقت بنابرای
جاودانــه در میــان اســت، انســان آینــده دور 
ــبت  ــد نس ــه بای ــش دارد ک و درازی را در پی
بــه آن آگاهــی پیــدا کــرده و دربــاره اش 
تصمیــم گیــری منایــد. از ایــن رو دیــن خــدا 
پــس از ایجــاد اطمینــان و ایــان بــه بعثــت 
انبیــاء و ارســال رِســاالت از جانــب اللــه 
ــرای جهــت دهــِی رسآغــاز زندگــی انســان  ب
در زمیــن و ادامــه ی رونــد آن بــا ارائــه یــک 
برنامــه ی منظــم، چهارچــوب مشــخصی را در 
دســرس همــه ی انســان ها قــرار می دهــد و 
ــا آن دو گونــه دورمنــا دربــاره ی  در رابطــه ب
ارائــه  انســان  بــه  را  رو  پیــش  آینــده ی 

می دهــد.
اول: ارائــه دورمنایــی از آینــده ی کســانی کــه 
آگاهانــه و آزادانــه، فرمانروائــی و حاکمیــت 
ــش را  ــان آفرین ــر جه ــه ب ــی الل ــوِن جهان قان

ــان و  ــا اطمین ــند و ب ــمیت می شناس ــه رس ب
ایــان بــه ایــن حقیقــت، در ادامــه ی رونــد 
زندگــی فــردی و اجتاعــی جامعــه ی خــود، 
تســلیم برنامــه و قانونــی می شــوند کــه 
 ــه وســیله ی پیامــرِی محمــد ــه آن را ب الل
و  اســت  داده  قــرار  انســان  دســرس  در 
بــا بشــارت و شــادباش بــه ایــن انتخــاب 
از  شــادی آور  صحنه هایــی  احسن شــان، 
زندگــی جاودانــه در بهشــت را برایشــان بــه 

منایــش می گــذارد.
دوم: همچنیــن دورمنایــی از آینده ی کســانی 
ــه  ــه بطــور آگاهان ــر میکشــد ک ــه تصوی را ب
و آزادانــه بــا نادیــده گرفــن و کفــر بــه 
فرمانروائــی اللــه و حاکمیــت جهانــِی قانــون 
ــد  ــه ی رون ــش، در ادام ــان آفرین ــر جه او ب
تســلیم  اجتاعی شــان  و  فــردی  زندگــی 
فرمانروائــی انســان شــده و حاکمیــِت قانــون 
بــری را بــر جامعــه ی خــود می پذیرنــد. لــذا 
ــاب  ــن رشک و بازت ــه ای ــه نســبت ب ــن الل دی
آن در طــول زندگــی زمینــی و عواقــب آن در 
مراحــل بعــدی و در روز قیامــت، بــه شــدت 
ــذا در  ــذار و هشــدار می هــد، ل انســان را ان
ایــن راســتا صحنه هــای تــکان دهنــده ای 
ــه  ــان ب ــی را برایش ــی جهنم ــذاِب زندگ از ع
منایــش می گــذارد و همــراه بــا آن بــه آگاهی 
آنــان می رســاند کــه راه توبــه و بازگشــت از 
ــاز اســت و انســان  ایــن رویکــرد، همــواره ب
قبــل از فــرا رســیدن زمــان مــرگ و انتقــال به 
مرحلــه ی بعــد از حیــات زمینیــش، می توانــد 
بــه مســیری کــه فرمانروایــی جهانیــان بــرای 
ــت،  ــرده اس ــن ک ــن تعیی ــیاره ی زمی ــل س اه
ــا در  ــده ب ــی مان بازگشــته و در فرصــت باق
پیــش گرفــن رویکــرد تســلیم گرایانــه در 
ــته ی  ــه، گذش ــی الل ــی جهان ــر فرمانروائ براب
ــُه أَْســلََم َمــْن ِفــی  خــود را جــران منایــد؛ »لَ
ــاَمَواِت َواْلَْرِض«. بــا ایــن بینــش بلنــد و  السَّ
بــا اطمینــان بــه ایــن حقایــق مســلم اســت 
کــه هــم احســاس مســئولیت پذیــری نســبت 
بــه جایــگاه جانشــینی، و هــم احســاس 
پاســخ گــو بودنــش نســبت بــه جایــگاه 
صحنــه ی  در  اللــه،  جهانــی  فرمانروائــی 

ــود.  ــاد می ش ــان ایج ــت، در انس قیام

قیامت و ایجاد احساس مسؤلیت در انسان
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بیانیه ی مفتی و حاکم شرع مردمی کردستان کاک حسن امینی در محکومیت سوءقصد به 
حرم نبوی شریف 

 إنّا لله و إنّا إلیه راجعون

 خــر ســوء قصــد بــه حریــم حــرم نبــوی رشیــف و مبــب گــذاری در شــهر پیامــر رحمــت و یکســانی، یکایــک مســلاناِن مؤمــِن 

موّحــد را تــکان داد، و قلــوب همــه را فــرد و دردمنــد ســاخت، زیــرا حکومــت عــدل بــه معنــی درســت کلمــه، و اعــالم و اعــال 

مســاوات معنــوی و مــادی در میــان همــەی انســانها، در آنجــا و از آنجــا پایەگــذاری و بــه بریـّـت رسگــردان و بــه بردگــی گرفتــه 

شــدەِی ســتم و تبعیــض ابــالغ گردیــد، کــه در پرتــو درخشــش احــکام آن نــوع حکومــت، انســانیّت و انســانها، خــوِد گــم کــرده 

را بــاز یافتنــد، و از ظلمــِت ظلــم برخاســته و نشــأت گرفتــه از اســتبداد و تبعیــض، رهایــی پیــدا کردنــد. امــا اصحــاب آن افــکاِر 

شکســت خــورده و، خودخواهــاِن خودپرســِت خداناپرســت و بــردەی شــکم و نــام و نشــان، بیــکار ننشســته، بلکــه بــا لطایــف 

الحیــل از جملــه: بــا اظهــار ایــان و مســلانی، تــا آنجــا کــه رسوگردنــی باالتــر از مؤمنیــن راســتین، و موّحدیــن صــادق و یکرنــگ 

را از خــود نشــان دادە، بــه خاطــر حاکــم شــدن داد و یکســانی در جامعــه، در نهایــت حقــد و کینــە، همــواره در صــدد اطفــاء 

نــور اللــه، و بازســازی و بازنشــانی عقیــدەی رشک و قانــون تبعیــض و طبقــات و، در نتیجــه خدائــی کــردن و عربــده کشــیدن أنــا 

ربکــم األعلــی بــوده و هســتند. 

 یکــی دیگــر از ایــن حربەهــا تخریــب اماکــن مقــّدس مســلاناِن موّحــد، و ایجــاد ناامنــی و القــاء توهــم کــم ارزش کــردن آن 

جایگاەهــا بــوده اســت. 

 اینجانــب از طــرف خــود و همــەی مســلانان اهــل ســّنت و توحیــِد ایــن دیــار، ایــن عمــل شــنیع را تقبیــح و محکــوم منــوده و 

بــر آمــران و عامــالن و دوســتداران ایــن گونــه اقدامــات لعنــت و نفریــن مــی فرســتم.

 ضمنــاً همــەی حکومتهــای اســالمی را بخصــوص آنهایــی کــه داعیــەی ترویــج و توســعەی اســالم را بیــش از دیگــران دارند مســئول 

کشــف ریشــەی ایــن توطئــه و جنایــت، و بعــد اعــالن آن بــا شــیوەی روشــن و مســتدل مــی دانــم.

حسن امینی

حاکم رشع مردمی کردستان

و مدیر مدرسه علوم دینی امام بخاری سنندج

95/04/18
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در آیینه ی اسالم کرد

موالنا گرگیج در مراسم نماز جمعه امروز شهرستان آزادشهر )29 مرداد 1395(: اشخاصی که 
صحابه پیامبر  را لعنت می کنند خودشان ملعون هستند 

 
موالنــا محمدحســین گرگیــج بــا انتقــاد شــدید از اهانــت اخیــر مجــری برنامــه دورهمــی بــه مقدســات اهــل ســنت، خواهــان عذرخواهی 

مســئولین صــدا و ســیا از جامعــه اهــل ســنت ایــران و همچنیــن برکنــاری ایــن مجــری شــدند. 
 بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی شــیخ التفســیر موالنــا گرگیــج، ایشــان در پایــان خطبــه هــای امــروز )29 مــرداد 1395( شهرســتان 
آزادشــهر بــا اشــاره بــه اهانــت اخیــر بــه حــرات طلحــه و زبیــر  در صــدا و ســیا اظهــار داشــتند: در هفتــه گذشــته در برنامــه ای 
مســمی بــه نــام دورهمــی یکــی از مجریــان طنــز پــرداز بــه دو صحابــه پیامــر  حــرات طلحــه و زبیــر  اهانــت کــرد، شــا هــر 
غلطــی مــی خواهیــد آن را انجــام دهیــد امــا چــرا بــه صــدر اســالم بــاز مــی گردیــد و اصحــاب رســول اللــه  را لعــن مــی کنیــد؟! ایــن 

پرســش هــا را بایــد مجــری برنامــه پاســخگو باشــد. 
 خطیــب جمعــه اهــل ســنت آزادشــهر ضمــن انتقــاد از عملکــرد نامطلــوب صــدا و ســیا در ســال هــای اخیــر گفتنــد: بارهــا گفتــه ام 
اینگونــه برنامــه هــا همچــون دورهمــی و خندوانــه باطــل هســتند کــه ســبب رنجــش مــا شــده انــد زیــرا در ایــن برنامــه هــا لغویــات 

زیــادی وجــود دارد کــه در شــان یــک ایرانــی مســلان نیســت و رسمایــه ملــت اینگونــه هــدر مــی رود. 
 موالنــا گرگیــج، صــدا و ســیا را متعلــق بــه متامــی اقــوام و مذاهــب دانســتند و خاطرنشــان کردنــد: صــدا و ســیا یــک رســانه ملــی 
اســت کــه اهــل ســنت در آن ســهیم هســتند، آیــا برنامــه ای عقیدتــی اهــل ســنت و بــا اجــرای علــای طــراز اول کشــور در ایــن رســانه 
وجــود دارد کــه باورهــای خــود را بــه مــردم برســانند؟! مــا بایــد چنیــن برنامــه هایــی داشــته باشــیم، مــا ایــن افــراد را منــی بخشــیم کــه 

رسمایــه ملــت را رصف اینگونــه لغویــات مــی کننــد. 
 مدیــر دارالعلــوم فاروقیــه گالیکــش در ادامــه بــا اشــاره بــه اهانــت مجــری بــه طلحــه و زبیــر  در برنامــه دورهمــی بیــان داشــتند: 
مجــری برنامــه بــه طلحــه و زبیــر  توهیــن مــی کنــد و مخاطبانــی کــه در آنجــا حضــور داشــتند او را تشــویق مــی کننــد، ایــن نشــان 
دهنــده نادانــی ایــن مجــری و حضــار در آنجــا هســت، اگــر عقــل و شــعور داشــتند برایــش کــف منــی زدنــد بلکــه اخــم مــی کردنــد تــا 

دیگــر مجــری مرتکــب چنیــن غلطــی نشــود امــا مثــل اینکــه مخاطبانــش از خــودش نــادان تــر بودنــد. 
 ایشــان ادامــه دادنــد: انتقــاد مــا از صــدا و ســیا اینســت کــه برنامــه هــای مناســبی بــه همــراه معنویــات داشــته باشــند، برنامــه هــا 

و فیلــم هــای صــدا و ســیا نامناســب هســتند و بیشــر ســبب گســرش فســاد در جامعــه مــی شــوند. 
ــد: عذرخواهــی معــاون  ــح کردن ــد و تری ــس را مضحــک خواندن ــی صــداو ســیا درمجل ــج، عذرخواهــی معــاون حقوق ــا گرگی  موالن
ــا توجــه بــه گســردگی  حقوقــی صــدا و ســیا در مجلــس کارســاز نبــود و بــه درد خــودش مــی خــورد، ایشــان اظهــار داشــتند کــه ب
برنامــه هــا چنیــن اتفاقاتــی در مــی رود، چنیــن عذرخواهــی از یــک میلیــارد و ســیصد میلیــون مســلان بســیار مضحــک اســت و در 

واقــع دفــاع از مجــرم مــی باشــد. 
 عــامل برجســته اهــل ســنت کشــور اضافــه کردنــد: العیاذباللــه اگــر ایــن مجــری بــه حــرات حســن و حســین  چنیــن اهانتــی مــی 
کــرد آیــا شــا بازهــم اینگونــه گذشــت مــی کردیــد و بــا او چنیــن برخــوردی مــی کردیــد؟ مــا هــم هرگــز گذشــت منــی کنیــم، اینگونــه 
ــه دیــن اســالم و پیامــر  در دامنــارک و فرانســه را  عذرخواهــی هــا دســت افــرادی همچــون ســلان رشــدی و اهانــت کننــدگان ب

بازتــر مــی گــذارد. 
 اســتاد تفســیر دارالعلــوم فاروقیــه گالیکــش بــا تأکیــد بــر اینکــه "مــا هرگــز توهیــن بــه مقدســات را منــی پذیریــم" افزودنــد: طلحــه و 
زبیــر و متامــی اصحــاب پیامــر  جــزو مقــدس تریــن افــراد نــزد اهــل ســنت هســتند، رییــس صــدا و ســیا، شــبکه نســیم موظــف 
اســت کــه از جامعــه اهــل ســنت معــذرت خواهــی کنــد و همچنیــن ازیــن پــس مجــری برنامــه بایــد ممنــوع التصویــر شــود و چهــره 
کریــه وی از رســانه ملــی پخــش نشــود بلکــه برکنــار شــود تــا دیگــر شــخصی بــه خــودش اجــازه اهانــت بــه مقدســات اهــل ســنت را 

ندهــد. 
ایشــان ادامــه دادنــد: مــا هرگــز چنیــن اهانــت هایــی را منــی بخشــیم، بازهــم اگــر برنامــه زنــده بــود عــذر شــا موجــه بــود امــا ایــن 
برنامــه بازپخــش بــوده اســت، آیــا در صــدا و ســیا ســازمان نظــارت و حراســت وجــود نــدارد تــا ایــن برنامــه هــا را بررســی کننــد و 

ایــن قســمت از برنامــه حــذف شــود تــا ســبب جریحــه دار شــدن جامعــه اهــل ســنت نشــود. 
 موالنــا گرگیــج در ادامــه از ســکوت مراجــع عظــام و همچنیــن اقــوام ایرانــی گالیــه کردنــد و خاطرنشــان ســاختند: هنگامــی کــه بــه 
بــرادران تُــرک مــا در صــدا و ســیا توهیــن شــد همــه از آنــان حایــت کردیــم امــا ایــن گالیــه از اقــوام مختلــف ایرانــی وجــود دارد 
کــه پــس از اهانــت بــه مقدســات اهــل ســنت ســکوت کردنــد و حایــت خــود را اعــالن نکردنــد در حالیکــه بایــد حایــت خــود را از 

جامعــه اهــل ســنت مظلــوم ایــران بیــان مــی کردنــد. 
 امــام جمعــه اهــل ســنت آزادشــهر اضافــه کردنــد: در ســوریه یــک قــر توســط افــراد تنــدرو نبــش شــد همــه کفــن پوشــان تظاهــر 
کردیــم، امــا در اینجــا هــر روز بــه افــراد درجــه یــک اســالم اهانــت مــی شــود و همــه ســکوت اختیــار کــرده انــد، چــرا مراجــع عظــام 

در قبــال اینگونــه اهانــت هــا ســکوت کــرده انــد و آنــان را محکــوم منــی کننــد، بایــد اینگونــه اهانــت هــا محکــوم شــوند. 
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در آیینه ی اسالم کرد

 مدیــر دارالعلــوم فاروقیــه گالیکــش از مواضــع اخیــر مناینــدگان اهــل ســنت در قبــال اهانــت بــه مقدســات اهــل ســنت تقدیــر و تشــکر 
کردنــد و اظهــار داشــتند: از مناینــدگان اهــل ســنت کــه اعــراض خــود را در مجلــس عنــوان کردنــد تشــکر مــی شــود، همچنیــن از علــی 
مطهــری عضــو هیئــت رییســه مجلــس شــورای اســالمی کــه بســیار شــفاف ســخن گفــت قدردانــی مــی کنیــم، هنــوز هــم تقاضــای مــا 

پابرجاســت کــه بایــد بــا عوامــل ایــن اهانــت برخــورد قاطــع شــود. 
 موالنــا گرگیــج در عیــن حــال تأکیــد کردنــد: رییــس صداوســیا شــخصا بایــد از جامعــه اهــل ســنت ایــران عذرخواهــی کنــد و همچنیــن 
مســئولین شــبکه نســیم و مدیرعامــل ایــن برنامــه موظفنــد کــه پاســخگوی مــا باشــند، مــا بــه طــور جــد خواهــان مجــازات ایــن افــراد 

 . هستیم
 خطیــب جمعــه اهــل ســنت آزادشــهر در پایــان خطــاب بــه جامعــه اهــل ســنت ایــران گفتنــد: ایــن فتــوای بنــده هســت کــه اگــر ایــن 
شــخص ممنــوع التصویــر نشــد و چهــره پلیــد وی همچنــان از تلویزیــون پخــش شــد بــر او و هوادارانــش لعنــت بفرســتید، اشــخاصی کــه 
صحابــه پیامــر  را لعنــت مــی کننــد خودشــان ملعــون هســتند، اهــل ســنت قدرتــی در داخــل کشــور ندارنــد کــه توهیــن کننــدگان 

را مجــازات کننــد امــا بــا لعــن کــردن و دعــای بــد اعــراض خــود را نشــان مــی دهنــد. 

موالنا عبدالحمید خواستار محاکمه متهمان در »دادگاه های علنی و عادالنه« شدند...

ــو از افراط گرایــی اســت  ــا گروهــی مرتکــب تنــدروی و افراط گرایــی شــود، کــا اینکــه امــروزه جهــان ممل ممکــن اســت یــک فــرد ی
ــن افــرادی دســتگیر  ــم وقتــی چنی ــد. مــا معتقدی ــدرو و افراط گــرا وجــود دارن ــن شــیعه و ســنی افــراد تن ــز، در بی و در کشــور مــا نی
می شــوند، اگــر مبــارشت در قتــل داشــته و مرتکــب آن شــده اند و جــرم آنهــا در دادگاه هــای عادالنــه و علنــی کــه در قانــون اساســی 
آمــده اســت، بــه اثبــات رســید آنــگاه قصــاص شــوند. قانــون اساســی یــک میثــاق ملــی اســت کــه شــیعه و ســنی و ســایر ملــت ایــران 

آن را قبــول دارنــد.
ایشــان خاطرنشــان کردنــد: بــر اســاس دیدگاه هــای فقهــی به جــز قاتــل، کســانی کــه پشــت صحنــه بوده انــد و مشــورت داده انــد، بایــد 
تعزیــر و زنــدان شــوند. ایــن افــراد وقتــی از عمــل خودشــان توبــه کردنــد و اصــالح شــدند، آزاد شــوند. الحمدللــه فضــای زندان هــای 
ــل منــاز و تــالوت قــرآن خــوب اســت، به طوری کــه  ــی از قبی ــه لحــاظ داشــن برنامه هــای دین ــران ب عمومــی در جمهــوری اســالمی ای
بســیاری از زندانی هایــی کــه گرفتــار معاملــه مــواد مخــدر بوده انــد یــا فریــب خورده انــد، اصــالح شــده و توبــه کرده انــد؛ ایــن  افــراد 

بایــد آزاد شــوند.
ــتند: در  ــار داش ــتند و اظه ــعه صدر« دانس ــی و س ــه دور از دوراندیش ــا را »ب ــر، آنه ــای اخی ــه اعدام ه ــاره ب ــا اش ــد ب ــا عبدالحمی موالن
خصــوص مســأله ی اخیــر نیــز گالیــه ای کــه مــا داریــم ایــن اســت کــه در آن، رشایــط حســاس منطقــه در نظــر گرفتــه نشــده اســت. 
رشایــط فعلــی رشایــط بســیار حساســی  اســت و دشــمنان همــواره دنبــال سوءاســتفاده و ایجــاد اختــالف و ناامنــی هســتند. عــالوه بــر 
اســتکبار جهانــی، برخــی از کشــورهای منطقــه نیــز بــه امنیتــی کــه در جمهــوری اســالمی ایــران وجــود دارد، حســادت می ورزنــد و بــه 
ــد. ــات می کردن ــد دوراندیشــی و ســعه صدر را مراع ــذا دســت اندرکاران بای ــد. ل ــن برن ــت را از بی ــن امنی ــد ای ــی می خواهن ــر قیمت ه

ــتقیم  ــل مس ــل و عام ــه قات ــانی ک ــوند و کس ــات ش ــایل مراع ــن مس ــه ای ــت ک ــا آن اس ــه م ــم توصی ــوز ه ــد: هن ــد کردن ــان تاکی ایش
نیســتند مــورد رأفــت قــرار گیرنــد. دیــن اســالم دیــن عدالــت، رأفــت و رحمــت اســت. رســول اکــرم صلی الله علیــه وســلم، ســیدنا علــی 
رضی الله عنــه در رابطــه بــا مســائل ارسای جنگــی از خودشــان گذشــت نشــان داده انــد. بــه اعتقــاد مــا اگــر از رحمــت و رأفــت اســالمی 
ــا دوراندیشــی و ســعه صدر بیشــری بــه مســائل رســیدگی  کار گرفتــه شــود مشــکالت بهــر حــل می شــوند. اگــر مــردم و مســئولین ب

ــر حــل می شــوند. ــد، مشــکالت زودت کنن
موالنــا عبدالحمیــد همچنیــن خاطرنشــان کردنــد: بــرای مــا شــیعه و ســنی تفاوتــی نــدارد، بلکــه بــرای مــا اســالم و انســانیت مطــرح 

اســت.
خانواده های اعدامیان آرامش خودشان را حفظ کنند

امــام جمعــه اهل ســنت زاهــدان در پایــان خطــاب بــه اهل ســنت بــه ویــژه اعضــای خانــواده و بســتگان اعدام شــدگان نیــز گفتنــد: 
ــرل و آرامــش   ــأمل شــده اند، آن اســت کــه احساســات خــود را کن ــن مســأله مت ــه اهل ســنت باالخــص کســانی کــه در ای ــا ب ــه م توصی

خودشــان را حفــظ کننــد تــا بــه دشــمنان قســم خورده کــه دنبــال منافــع خودشــان هســتند فرصــت سوءاســتفاده داده نشــود.
كانال پایگاه اطالع رسانی دفر شیخ االسالم موالنا عبدالحمید
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در آیینه ی اسالم کرد

پیام تسلیت و همدردی حاکم شرع مردمی کردستان کاک حسن امینی به خانواده ها و بازماندگان 
جوانان اعدام شده ی اهل سنت کورد در زندان رجایی شهر کرج

اِبِریَن أَْم َحِسْبُتْم أَْن تَْدُخلُوا الَْجنََّة َولَامَّ یْعلَِم اللَُّه الَِّذیَن َجاَهُدوا ِمْنكُْم َویْعلََم الصَّ
بــا نهایــت تٲثــر و تٲســف و در عیــن حــال بــا تعجــب فــراوان، در صبحــگاه روز ســه شــنبه 12 مــرداد مــاە در میانــەی ســفر و در مســیر حرکــت 

بــە ســوی اصفهــان از اجــرای حکــم اعــدام تعــداد زیــادی از جوانــان مســلان اهــل ســنت کــورد در زنــدان رجایــی شــهر کــرج مطلــع شــدم. 
تٲســف از ایــن جهــت کــه اینــان جوانانــی متدیــن و پایبنــد بــه باورهــای اهــل ســنت و جاعــت بــوده و رصفنظــر از مجــرم بــودن یــا 
نبــودن آنهــا، ابتدائــی تریــن حقــوق دینــی و قانونیشــان از جملــه حــق داشــن وکیــل، برگــزاری دادگاه علنــی، دادن فرصــت دفــاع، از 

آنــان ســلب شــد.
این در حالی است که در قانون اساسی و قوانین جزایی و کیفری ایران، همەی این حقوق به رسمیت شناخته شده است.

تٲثر از این حیث که حتی فرصت دیدار آخر با خانوادەهایشان هم بە آنان دادە نشد.
پــدران و مــادران و همــران و فرزنــداِن ایــن جوانــان بــە دیــدار پــروردگار شــتافتە، تنهــا بــا جنــازەی بــی جــان عزیزانشــان وداع کردنــد 

و ایــن مایــەی تٲســف و حرتــی عظیــم اســت.
و امــا تعجــب از ایــن حیــث کــه مســئولین مربوطــه در نهایــت بــی تدبیــری عمــل کردنــد و در رشایطــی کــه منطقــەی خاورمیانــە در 
شــعلەهای آتــش جنگهــای فرقــەای و مذهبــی میســوزد، بــه جــای ایجــاد الفــت و محبــت و وحــدت واقعــی میــان شــیعه و ســنی، بــا 
اجــرای احــکام اعــدام ایــن جوانــان، هــر چــه بیشــر آب بــه آســیاب دشــمنان دیــن و ملــت ریختــه و مایــەی ایجــاد تفرقــەی هــر چــە 

بیشــر میــان شــیعە و ســنی و ملــت ایــران شــدند.
اینجانــب ضمــن ابــراز ناخرســندی عمیــق از ایــن اعدامهــای نابجــا، بــه بازمانــدگان و خانوادەهــای ایــن جوانــان تســلیت گفتــە، صــر 

جمیــل و اجــر جزیــل را بــرای آنــان و علــو درجــات را برایشــان از درگاه خداونــد تبــارک و تعالــی خواســتارم.
در پایــان یــادآوری میکنــم کــه جهــت اعــالم همــدردی خــود بــا بازمانــدگان و خانوادەهــای داغدیــدە، ســفر خــود را نامتــام گذاشــته و 
بالفاصلــه بــه ســنندج برگشــتم. امــا بــه محــض ورود بــه ســنندج، خــر فــوت خواهــر همــرم را در بــوکان دریافــت منــودم و بــه ناچــار 

بــه جهــت همراهــی بــا وی، راهــی ســفری مجــدد شــدم.
لــذا ضمــن پــوزش از همــەی بازمانــدگان ایــن حادثــەی غمنــاک و اســفبار، ٳن شــااللە بــە محــض مراجعــه، مراتــب تســلیت حضــوری 

خــود را بــه خانوادەهــای داغــدار اعــالم خواهــم کــرد.
در پایان از خداوند سبحان خواستارم که به اسالم و مسلمین عزت و توفیق بیشر عنایت فرماید.

حاکم رشع مردمی کردستان
حسن امینی

چهارشنبه 95/5/13

درخواست موالنا گرگیج از مسئولین نظام مبنی بر عدم فشار به کاک حسن امینی

ــر عــدم فشــار و آزادی کاک حســن  ــا صــدور بیانیــه ای ضمــن درخواســت از مســئولین نظــام مبنــی ب ــا محمدحســین گرگیــج ب موالن
امینــی حاکــم رشع مردمــی کردســتان، مواضــع خــود را نســبت بــه اعــدام هــای اخیــر تعــدادی از جوانــان کُــرد ســنی مذهــب در زنــدان 

رجایــی شــهر را بیــان کــرد. 
 من این بیانیه بدین رشح است: 

 بسم الله الرحمن الرحیم )الدین النصیحه( 
 در پــی احضــار وبازداشــت بــرادر بزرگــوار کاک حســن امینــی حاکــم رشع مردمــی کردســتان کــه پــس از اعــدام دســت جمعــی تعــدادی 
از جوانــان کُــرد شــوافع، پیــام تســلیت بــه بازمانــدگان مصیبــت دیــده فرســتاده بــود اینجانــب را بــرآن داشــت تــا پیامــی صــادر کنــم 

زیــرا کــه رشعــا تعزیــه حــق بازمانــدگان اســت و جــرم محســوب منــی شــود. 
 عبــارات ذیــل از بــاب »فذکــر ان الذکــری تنفــع املؤمنیــن« مــی باشــند، اوال موضــع اینجانــب هــان موضــع عاملانــه و دلســوزانه حرت 
شــیخ االســالم موالنــا عبدالحمید)مدظلــه العالــی( اســت کــه اراده و حــرف دل همــه اهــل ســنت ایــران بــود، ثانیــا خشــونت، آرامــش در 
پــی نــدارد بلکــه کینــه و کــدورت را افزایــش و ســبب ایجــاد دشــمنان بالقــوه مــی شــود، ثالثــا بهریــن فرصــت بــرای مســئولین نظــام از 
روی حکمــت و درایــت و وجهــی جهانــی، تألیــف قلــوب مؤمنیــن در اقــوام و مذاهــب، عفــو و آزادی آن جوانــان بــود کــه ایــن فرصــت 
طالیــی از دســت رفــت، رابعــا ایــن مصیبــت مؤملــه را بــه غیــور مــردان و بــرادران کُــرد شــوافع بــه ویــژه خانــواده هــای داغدیــده آنــان 
تســلیت عــرض منــوده و خواســتار حفــظ آرامــش در خطــه غــرب کشــور عزیزمــان مــی باشــیم، از خداونــد ذوالجــالل طلــب اجــر جزیــل 
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در آیینه ی اسالم کرد

و صرجمیــل بــرای بازمانــدگان، عفــو و غفــران بــرای درگذشــتگان را مســئلت دارم. 
 در پایــان از مســئولین امــر، طلــب رهایــی کاک حســن امینــی حاکــم رشع مــردم کردســتان از احضــار و فشــار و همچنیــن آزادی ســایر 

افــراد در بنــد را دارم. 
مولوی محمدحسین گرگیج  امام جمعه اهل سنت آزادشهر

و مدیر دارالعلوم فاروقیه گالیکش از خطه شامل کشور) استان گلستان(

17 مرداد 1395

پیام تسلیت و همدردی کاک منصور سبحانی برادر شهید کاک ناصر سبحانی )رح(

بسم الله الرحمن الرحیم
ــِه إِنَّ الَِّذیــَن یِضلُّــوَن  ــاِس ِبالَْحــقِّ َواَل تَتَِّبــعِ الَْهــَوٰى َفیِضلَّــَك َعــن َســِبیِل اللَّ »یــا َداُووُد إِنَّــا َجَعلَْنــاَك َخلِیَفــًة ِفــی اْلَْرِض َفاْحكُــم بَیــَن النَّ

ــِه لَُهــْم َعــَذاٌب َشــِدیٌد ِبَــا نَُســوا یــْوَم الِْحَســاِب«)ص/26( َعــن َســِبیِل اللَّ
ای داوود، مــا تــو را خلیفــه و )مناینــده خــود( در زمیــن قــرار دادیــم؛ پــس در میــان مــردم بحــق داوری کــن و از هــوای نفــس پیــروی 
مکــن کــه تــو را از راه خــدا منحــرف سازد.کســانی کــه از راه خــدا گمــراه شــوند، عــذاب شــدیدی بخاطــر فرامــوش کــردن روز حســاب 

دارنــد.
دربامــداد 12 مــرداد 95، انتشــارخر اعــدام جمعــی ازجوانــان اهــل ســنت، در بنــِد زنــدان رجایــی شــهر کــرج، افکارعمــوم رامتــأ ثــر 
ــه عــزا  ــی راب ــواده های ــن رخداددلخــراش خان ــن گردید.ای ــران زمی ــوده مــردم اهــل ســنت ودیگرشــهروندان ای ــدوه ت وباعــث غــم وان
ــی  ــدران ومادران ــه راه، پ ــم و چشــم ب ــی را یتی ــرد، فرزندان ــخ کام ک ــرای همیشــه تل ــی راب ــان جوان ــی زن نشــاند، شــادی هــای زندگان

ــرد. ــرو ب ــام ف ــه ای را در ابه ــرده و جامع ــی رااف ــرادران وخواهران راجگرســوخته وب
بنــده ازپرونــده اتهامــی ایــن بنــدگان خــدا اخبــار واثقــی نــدارم ودرمقــام قضــاوت هــم برمنــی آیــم امــا آنچــه محرزاســت درانســان 
ــه اینکــه  ــد. نظرب ــات برخورداربودن ــه خطاواشــتباهی از حــق حی ــی رغــم هــر گون ــود وعل ــان شــکی نب ــن جوان ــودن ومســلانی ای ب
27ســال پیــش، ازســوی بیــدادگاه ســنندج بــا خرشــهادت بــرادر جــوان و اندیشــمند و فرزانــه ام،اســتاد شــهید کاکــه نــارص ســبحانی 
)رحمةاللــه علیــه( داغــدار شــدم،اکنون دردهــا وآالم درون ایــن بازمانــدگان را بیشــراز هرکــس دیگــری احســاس میکنم.فقــدان عزیــز 
ازدســت رفتــه ازیــک ســو و تحمــل ســتم نــاروا ازســوی دیگر،التیــام زخــم ایجادشــده راحتــی در درازمــدت هــم غیرممکــن مــی منایانــد.

ــرای آن  ــال، ب ــه متع ــه ازپیشــگاه باعظمــت الل ــن رخدادناگوارصمیان ــی ازای ــراز نارضایت ــکاه واب ــن دردجان ــال از ای ــی ماالم ــذا باقلب ل
مرحومــان طلــب مغفــرت وبــرای بازماندگانشــان صــر جمیــل و اجــر جزیــل خواســتارم.

ــن اســت.در  ــز رحمــة للعاملی ــن نی ــن دی ــام آورای ــی وعطوفــت اســت وپی ــن رحمت،مهربان ــه اســالم دی برهمــگان پوشــیده نیســت ک
رشیعــت غــرّای محمــدی، انســان دارای فضــل و کرامــت بــوده، حیات،حرمــت و خونــش،ارج وارزش فــراوان دارد. جــزدردو مــورد خــاص، 
آن هــم بــا رعایــت موازیــن وتوصیــه بــه عفــو و گذشــت ازجانــب اولیــاء دم، کشــن وخونریــزی منــع ودرهمیــن راســتا، جنــگ وســتیزه 

جویــی را در4 مــاه ازســال،حرام فرمــوده اســت.
باایــن حــال بــر قضــات ایــن پرونــده هــا اقتضــا میکــرد بــه مصــداق آیــۀ فــوق الذکــر، توجــه الزم را مبــذول مــی داشــتند وخــود را 
دربرابــر آفریــدگار پاســخگو میدانســتند تــا درمحاکمــۀ افــراد، حــق وحقــوق رشعــی وقانونــی را باحفــظ کرامــت متهــم، ایــن چنیــن 

مراعــات مــی منودنــد.
1- متهم را با دیدۀ ترحم می نگریستند،

2-ازدادن فرصت دفاع وفرجام خواهی دریغ منی کردند،
3-متهمین راازحق وکالت برخوردار میکردند،

4- دادرسی ومحاکمه را علنی وبا حضور خانواده برگزار می کردند،
5-ازایجاد رعب و وحشت برای متهم پرهیز می كردند،

6-ازدادن مالقات باخانواده دریغ منیکردند.
ــار،  ــّو وغّف ــه تّواب،َعف ــد ازجمل ــه خداون ــِی ازاســای جالل ــأ س ــا ت ــه بخشــودگی جــرم ب ــوق انســانی ازجمل ــه حــق وحق 7- وازهرگون

ــد. ــی دیدن ــرد روا م ــات ف ــظ حی ــی شــدند و اصــل را برحق برخــوردار م
ــه نیســت.زیراتبعات منفــی آن از  ــل توجی ــا دولت،قاب ــب هــر شــخص،حزب ی ــزی ازجان ــی اســالم، خــون ری ــان بین ــن حــال درجه باای

ــت ــش بیشراس منافع
امیــد اســت نظامهــای حکومتــی منطقــه بــه اســتناد نصــوص وکســب تجربیــات، ازتکــرار ایــن گونــه عملکردهــای خــالف حقــوق بــری 

امتنــاع منایند.تاشــادی هــای زندگــی درمیــان همــه اقــوام ومذاهــب بســویه تقســیم گــردد.

منصورسبحانی
دوریسان 95/5/14
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در آیینه ی اسالم کرد

»اظهار نظر اعضای ارشد نهضت آزادی ایران درباره محاکمات و اعدام های اخیر«

در خصــوص اعــدام هــای اخیــر جمعــی از شــهروندان زندانــی الزم مــی دانیــم، فــارغ از صحــت و ســقم اتهاماتــی کــه از طریــق مراجــع 
رســمی مطــرح شــده اســت، بــا توجــه بــه بازتــاب هــای گســرده آن در فضــای عمومــی، مــوارد زیــر را اعــالم و توصیــه منائیــم:

ــا  طبــق اصــول قانــون اساســی و ســایر قوانیــن موضوعــه، دادرســی عادالنــه حــق متامــی شــهروندان ایــران اســت و نــوع اتهامــات ی
موقعیــت و مذهــب افــراد نبایــد در شــیوه رســیدگی بــه اتهامــات آنــان تاثیــر داشــته باشــد. بــر اســاس گــزارش هــای منتــر شــده، 
نحــوه دادرىس متهمیــن علنــی، شــفاف و عادالنــه نبــوده و تریفــات قانونــی رعایــت نشــده اســت. لــذا ایــن موضــوع بــا توجــه بــه 
رشایــط منطقــه موجــب گردیــده بــه شــکاف هــای قومیتــی و مذهبــی در میــان مــردم دامــن بزنــد، کــه ایــن امــر در تعــارض بــا منافــع 
و مصالــح ملــی اســت. بــرای پرهیــز از ایــن پیامــد هــای ســوء، در رشایطــی کــه اتهامــات سیاســی و امنیتــی مطــرح اســت و متهمیــن 
از اقلیــت هــای قومــی و مذهبــی بوده انــد، رضورتــا دادرســی بایســتی دقیــق تــر، قانونی تــر و در فضــای شــفاف و در حضــور افــکار 

عمومــی و بصــورت علنــی صــورت مــی گرفــت.
مبــارزه و مقابلــه بــا افــكار و جریان هــاى تنــدروى بنیادگــرا و تروریســتى، اگرچــه رضورى اســت، امــا اجــراى آنهــا هنگامــى در راســتاى 
حفــظ منافــع و مصالــح مــى خواهــد بــود و پشــتیباىن مردمــى را همــراه خواهــد داشــت كــه قانومننــد بــوده و موجــب نقــض حقــوق 

شــهروندى افــراد نشــود.

محمد توسلی- احد رضایی – هاشم صباغیان – علی اصغر غروی – غفار فرزدی – هادی هادیزاده – ابراهیم یزدی
19 مرداد ماه 1395

سخنان دبیر کل اتحادیه ی جهانی علما دکتر علی قره داغی در مورد اعدام های اخیر جوانان اهل 
سنت کرد در زندان رجایی شهر کرج:

موضــع اتحادیــه در دفــاع از حــق در هــر کجــای دنیــا ثابــت اســت و ایــن ) دفــاع از حــق ( موقــف مــا در قبــال اعــدام جوانــان اهــل 
ســنت در ایــران نیــز میباشــد.

دکــر علــی قــره داغــی دبیــر کل اتحادیــه ی جهانــی علــای مســلمین در ســخنانی در روز دوشــنبه 8 اوت 2016 تریــح کــرد کــه موقف 
اتحادیــه در دفــاع از حقــوق مظلومیــن و محکــوم منــودن ظــامل از هــر ملیــت و قومــی کــه باشــند، یــا دارای هــر دیــن و مذهبــی باشــند، 

ثابــت اســت. زیــرا ظلــم تاریکــی اســت و تنهــا حــق شایســته ی تبعیت اســت. 
دکــر قــره داغــی تأکیــد کــرد کــه همــه ی موضــع گیریهــای اتحادیــه از بــدو تاســیس تــا بــه امــروز بــر ایــن اصــل ثابــت و همیشــگی 
اســتوار بــوده اســت تــا اتحادیــه در جهــت کســب رضایــت اللــه از رسزنــش هیــچ رسزنشــگری و یــا هجمــه ی هجمــه کننــدگان نهراســد. 

اتحادیه ی علا آیه ی زیر را به عنوان شعار اصلی خود قرار داده است: 
» الذین یبلغون رساالت الله و یخشونه و ال یخشون احدا إال الله و کفی بالله حسیبا « ) احزاب 39 ( 

در ادامه ایشان در بیانات خود اظهار داشت: 
کســی کــه موضــع گیریهــا و بیانیــه هــای اتحادیــه ی جهانــی علــای مســلمین را پیگیــری کنــد، درمــی یابــد کــه مواضــع و بیانیــه هــای 
اتحادیــه، پــس از تحقیــق و بررســی کامــل شــامل همــکاری و اعــالم نظــر در مــورد همــه ی قضایــا و مشــکالت امــت اســالمی و همــه 

ی جهــان میشــود. 
بنابرایــن بیانیــه ی پایانــی اخیــر چنــد روز پیــش نشســت اتحادیــه جهانــی علــای مســلمین ] در ترکیــه [ شــامل محکومیــت شــدید 

همــه ی گروهایــی میشــود کــه مثــل حشــد شــعبی عــراق کینــه و نفــرت و دشــمنی فرقــه ای را میــان مســلانان رواج میدهنــد. 
اتحادیــه اگــر در اعــالم موضــع و صــدور بیانیــه در قبــال قضیــه ای معیــن تأخیــر و درنــگ کنــد، بــه دلیــل بررســی جوانــب مختلــف 

امــر و درک درســت و نزدیــک بــه واقعیــت از آن اســت. 
سپس دکر قره داغی به اعدام جمعی از جوانان اهل سنت کرد در ایران اشاره کرده و در این مورد چنین گفت:

بعــد از تحقیــق و پــرس و جــو از تعــدادی از اعضــای اهــل ســنت کــرد و بلــوچ اتحادیــه و تحقیــق از افــرادی دیگــر، بــرای مــا روشــن 
شــد کــه ایــن ماجــرا دارای ابعــادی وســیع و مفصــل اســت؛ بــه گونــه ایکــه حــددود شــش ســال پیــش جنایــت تــرور دو نفــر از علــای 

اهــل ســنت در شــهر ســنندج رخ داده و تعــدادی بــه اتهــام ارتــکاب ایــن قتلهــا دســتگیر شــده انــد. 
بــر ایــن اســاس، وظیفــه ی رشعــی مــا قبــل از هــر گونــه محکومیــت اعدامهــا، بررســی بیشــر در ایــن رابطــه اســت. زیــرا اگــر ارتــکاب 
قتــل هــا توســط هــر یــک از متهمیــن ثابــت شــود، دولــت میتوانــد در دادگاهــی عــادل کــه حــق دفــاع کامــل بــه متهــم داده شــود، 
آنهــا را محاکمــه کنــد. امــا اگــر اعــدام هــا بــه دلیــل قومیــت و مذهــب و یــا انتســاب بــه جریانــی ســنی مذهــب رخ داده باشــد، طبــق 
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در آیینه ی اسالم کرد

موازیــن رشع و عــرف و قوانیــن حقــوق بیــن امللــل محکــوم اســت. 
دکــر قــره داغــی تاکیــد کــرد اعــدام تعــداد زیــادی از جوانــان اهــل ســنت، رصفنظــر از اعــدام هــای صــورت گرفتــه در گذشــته، امــری 
محکــوم و ناپســند اســت و از حکومــت ایــران مــی خواهیــم کــه زوایــای مبهــم ایــن اعــدام هــا را روشــن و اعــالم منایــد تــا بیــش از ایــن 

منجــر بــه خونریــزی هــای فرقــه ای نشــود کــه ایــن امــر عواقــب ناخوشــایندی را بــه دنبــال دارد.

منبع: سایت رسمی االتحاد العاملی لعلامء املسلمین

دلنوشته سارا برای پدر شهیدش ماموستا خالد ویسی

من سارا دخر شهید به اذن الله ماموستا خالد ویسی اعدامی عقیدتی اهل سنت هستم
يادمــه از وقتــی کــه پــدرم برایــم حــرف میــزد اینگونــه گفــت کــه وقتــی مــن بــه دنیــا آمــدم و هنــگام تولــدم و دو روز بعــد از بــه 
دنیــا آمدنــم در بیارســتان ســنندج دســتگیر کــردن و بــه اطالعــات ســنندج بــردن و اولیــن مالقــات مــا بــا پــدرم بعــد از 9مــاه بــود کــه 
در اطالعــات ســنندج بــود و مــن پــدرم رو منيشــناختم در حالــی کــه پــدرم مــن رو در آغــوش گرفتــه بــود ومــن گریــه میکــردم و تــا دو 
ســالگی ســه تــا چهــار بــار پــدرم را دیــدم و بهــش مالقــات دادنــد بعــد از دو ســال و نیــم از اســارت پــدرم در اطالعــات ســنندج او را 
بــه زنــدان رجایــی شــهر کــرج منتقــل کــردن مــن تــازه حــرف زدن را یــاد گرفتــه بــودم وقتــی بــا پــدرم تلفنــی حــرف میــزدم بابــام بهــم 
میگفــت قنــاری بابــا وقتــی بــه مالقاتــی بابــام میرفتــم انــگار متــام دنیــا رو بهــم دادن اونــم مالقاتــی کــه در حــد نیــم ســاعت بــود تــا 

ميامــدم گرمــی وجــود پــدرم و محبتــش را از نزدیــک حــس کنــم ميگفــن مالقــات متــوم شــد.
هــر وقــت بــرای پــدرم دلتنگــی میکــردم بابــام میگفــت دخــر گلــم قنــاری بابــا ناراحــت نبــاش ان شــاءالله برمیگــردم پيشــتون بــرام 
دعــای خیــر کــن ســارا جــان قــرار بــود پــدرم برایــم مالقاتــی بگیــرد چــون شــش ماهــی مــی شــد کــه ندیــده بودمــش مشــتاق ایــن بــودم 
کــه دوبــاره بــرم پیشــش مــن رو در آغــوش بگیــره تــا اینکــه یــه روز زنــگ زدن و گفتنــد بیایــد مالقــات و مــن بــا خوشــحالی لبــاس 
خوشــکلم را کــه بــرای وقتــی خریــده بــودم بــرم پیــش بابــام تنــم کنــم پوشــیدم و گفتــم آخ جــون مــرم پیــش بابــام مــن و مــادرم و 
خانــواده پــدرم همگــی بــه ســوی تهــران حرکــت کردیــم در مســیر راه مــادرم و مــادر بزرگــم و بقیــه همــش گریــه ميکــردن مــن مــی 
گفتــم گریــه نکنیــد تــا پــدرم ناراحــت نشــود چــون دلیــل گریــه هایشــان را منــی دانســتم یــک دفعــه گوشــی عمویــم زنــگ خــورد و از 
حــرف هــای عمویــم فهمیــدم کــه پــدرم اعــدام شــده و از اونجــا تــا رســیدیم بهشــت زهــرای کهریــزک گریــه کــردم وقتــی بــه اونجــا 

رســیدیم چنــد مأمــور اطالعاتــی بــه مــا گفــن بیایــد تــا خالــد را بــه شــا نشــان
دهیــم وقتــی رفتیــم پــدرم آرام خوابیــده بــود و مــن بغلــش کــردم و بــه صورتــش دســت کشــیدم دوســت داشــتم پــدرم بــاز بــا هــان 
صــدای مهربانــش صــدام کنــه و بهــم بگــه قنــاری بابــا اومــدی پیــش بابــای ولــی پــدرم صــدای ازش نبــود وقتــی بوســيدمش یــک تکــه 

یــخ بــود رسد رسد
و ایــن شــد آخریــن مالقــات مــن بــا پــدرم حتــی نذاشــن بــرای آخریــن بــار بــا پــدرم حــرف بزنــم چــون قبــل از اعدامــش پــدرم یــک 
مــاه در انفــرادی بــود مــن هیــچ وقــت چهــره ی مهربــان و حــرف هــای پــدرم را فرامــوش منیکنــم واز خــدا میخواهــم کــه در فــردوس 

اعــال مالقاتــش کنیــم.
) سارا کوچولو کالس دوم دبستان هست. (

نرگس محمدی با ارسال یادداشتی از داخل زندان اوین به رای نهایی 16 سال زندان دادگاه تجدید 
نظرش اعتراض کرد. 

وکالی نرگــس محمــدی، ابتــدا بــدون اطــالع او تقاضــای تجدیــد نظــر داده بودنــد و نظــر موافــق او را بعــدا جلــب کردنــد. امــا دادگاه 
تجدیــد نظــر، پیــش از دریافــت آخریــن دفاعیــات و مــدارک تکمیلــی از وکال، حکــم دادگاه بــدوی را عینــا تاییــد کــرد.

 گزیده ای از من یادداشت نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بر در واکنش به رای دادگاه تجدید نظر: 
ــد کــه مــن  ــی بگــذارم کــه صــدای متهــم شــنیده منی شــود. همــگان می دانن ــای در محل ــار دیگــر پ ــا یک ب »خــودم را راضــی کــردم ت
بیگنــاه و جرمــی مرتکــب نشــده ام. مــن بــه راهــی کــه رفتــه و کاری کــه کــرده ام بــاور و بــر تحقــق حقــوق بــر ارصار دارم و پشــیان 
نیســتم. تــا بــه حــال بــرای آنچــه انجــام داده بــودم، بازجویــی و محاکمــه شــده ام. این بــار بــرای آنچــه به زعــم حکومــت انجــام نــداده 
بــودم محکــوم شــده ام. مــن اکنــون متهــم بــه عــدم رســیدگی و توجــه بــه زنــان معتــاد، بی رسپرســت و روســپی شــناخته شــده ام. قــوه 
قضاییــه بــه وضــوح و روشــنی جــای متهــم و شــاکی را عــوض کــرده و منتقــدان واقعــی را بــه حبــس و مجــازات می کشــد. ســال ها 
اســت هــر آنچــه کــه بــه موجــب انســان، زن، مــادر، همــر و شــهروند بودنــم محــق آن بــودم، ظاملانــه از مــن گرفتــه شــده اســت. امــا 

هنــوز نتوانســته اند عشــق و آرمانــم را از دل و جــان برگیرنــد و همیــن بــرای بودنــم کافــی اســت.«
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در آیینه ی اسالم کرد

رنج نامه خانم نرگس محمدی از زندان اوین:

)به من مادر اجازه دهید تا صدای فرزندانم را بشنوم(
بارهــا از مــن خواســته بودنــد تــا فعالیــت نکنــم تــا اجــازه دهنــد کنــار فرزندانــم مبانــم. می اندیشــند بــا ایــن فــراق و دوری و قطــع 

ــد. ــه مــن می فهانن ــه متــاس حتــی به شــکل تلفنــی، مــادر بــودن را ب هرگون
طــی یک ســال گذشــته تجربــه عجیبــی در زنــدان داشــتم. بــودن در زنــدان و حتــی حکــم 16 ســال حبــس در پرونــده اخیــرم، نه تنهــا 
پشــیانم نکــرده بلکــه اراده و بــاورم را بــرای دفــاع از حقــوق بــر بیــش از پیــش تقویــت منــوده، امــا چیــزی از رنــج و درد حاصــل از 

دوری از عزیــزان و فرزنــدان دلبنــدم نکاســته اســت.
ــان  ــرت دیدارش ــی ح ــته، از تلخ ــش بس ــم نق ــر لبان ــم ب ــا و فعالیت های ــل تالش ه ــت از حداق ــدی از رضای ــن دوران لبخن ــر در ای اگ
آشــوبی در دمل برپــا بــوده اســت. پــاره ای از وجــودم رسشــار از رضایــت و رسور و جدیــت و تــالش و پــاره ای دیگــر مملــو از درد و غــم 

و هجــران و حــرت بــوده. گویــی دل راه خــود مــی رود و عقــل پــا بــه رکاب مرکــب خــود می تــازد.
بــاز بــا مــادر موســی همراهــم. مــادر، وحــی را دریافــت کــرد، فرزنــدش را در درون محفظــه ای، روانــه رود نیــل کــرد یعنــی بــاور و 
تــوکل مــادر کار خــود را کــرد. امــا صبــح روز بعــد دل مــادر از هجــر کــودک، تــاب از کفــش ربــود، تــا جایــی کــه بیــم آن می رفــت کــه 

ارسار هویــدا ســازد، یعنــی دل، نــی نالــه خــود رسود و راه خــود پیمــود و خداونــد دســتی بــرآورد و ....
در ایــن رسزمیــن نیــز در کشــاکش قــدرت ایــان و بــاور بــه آرمان هــا از یک ســو و متایــالت بــری و عشــق و مهــر از ســوی دیگــر، 
جــان، دو پــاره کــه ســهل اســت صــد پــاره می گــردد. امــان از ایــن درد چنــد پارگــی. چــه ســخت اســت دل در گــرو عشــق عزیــزان 

داشــن و پــای در ره آرمــان گذاشــن و ســودای بریــت داشــن.
همــواره گفتــه ام در رسزمینــی کــه زن بــودن، مــادر بــودن و فعــال حقــوق بــر هــر یــک به تنهایــی ســخت اســت، بــودن و داشــن هــر 
ســه بــا هــم جرمــی نابخشــودنی و قامت شــکن اســت. و اکنــون »مــن« در رسزمیــن و وطنــم، چنانچــه در کیفرنامــه ام آمــده بــه جــرم 
فعــال حقــوق بــر، فمینیســت و مخالــف اعــدام بــودن محکــوم و در حبــس هســتم، و از نیــک حادثــه و دســت پرمهــر تقدیــر هــم 

»زن« و هــم »مــادرم«.
مدافــع حقــوق بــر بودنــم را جــرم تلقــی کردنــد امــا تلخ تــر آنکــه زن بــودن و مــادر بودنــم را انــکار منودنــد. تــا آن زمــان کــه مبیــرم و 
خامــوش شــوم اعــراض و گالیــه خواهــم کــرد و فرامــوش نخواهــم منــود. کودکانــم ســه ســاله بودنــد کــه نیمــه شــب بــه خانــه ام هجــوم 

آوردنــد و کیانــای عزیــزم را کــه عمــل جراحــی شــده بــود بــا نالــه و گریــه و تــن تــب دارش از آغوشــم کشــیدند و بــه ســلول افکندنــد.
عزیزانــم پنــج ســاله بودنــد و پدرشــان از ایــران رفتــه بــود کــه رساغــم آمدنــد. بچه هــا دامنــم را رهــا منی کردنــد کــه بــه دروغ بــه آنهــا 
قــول دادنــد کــه شــب برمی گــردم پیش شــان و بردنــد و حبــس ام کردنــد و 15 اردیبهشــت ســال پیــش کــه فرزندانــم را کــه در مدرســه 
بودنــد و ظهــر بــه امیــد گشــوده شــدن در توســط مادرشــان بــه خانــه بازمی گشــتند ناگهــان ناامیــد پشــت در بســته گذاشــتند تــا چــون 
پدرشــان از ایــن رسزمیــن رخــت بســته و رفتنــد و مــن از ایــن مــردان حکومتمــدار دینــدار می پرســم آیــا آنچــه بــا مــن و فرزندانــم 

رواداشــته اند کــم اســت کــه اکنــون اینگونــه فرزنــدان کوچــک و معصــوم مــن را آزار می دهنــد؟
روان گفتم به روانی اشک های روی گونه هایم. ساده نوشتم به سادگی مهر مادرانه ام.

ســوگند خــوردم کــه »دمل بــرای فرزندانــم تنــگ و بی تــاب اســت.« گفتــم: »دل کوچــک فرزنــدان در غربتــم بــرای مــن تنــگ اســت.« 
افســوس هیچ کــس نشــنید و وقعــی ننهــاد.

یک ســال صبــوری کــردم شــاید وجدانــی در ایــن رسزمیــن خفتــه دالن بــه درد آیــد، حاصلــی نداشــت و بــاز مهــر مادرانــه ام را انــکار 
کردنــد. علی رغــم میــل و تــوان جســمی ام، راهــی برایــم منانــد جــز اینکــه فریــاد »مــادر بــودن« و دلتنــگ بودنــم را بــا اعتصــاب غــذا 
اعــالم منایــم. شــاید دلــی بــه رحــم آیــد، شــاید رشم و وجدانــی وجــود داشــته باشــد، شــاید ایــن کین کیشــی و ســتم را پایانــی باشــد.

 مــن خواســته ای جــز امــکان متــاس تلفنــی بــا فرزندانــم نــدارم. اگــر خواســته بــزرگ، نامعقــول، غیراخالقــی، غیرقانونــی و ضدامنیتــی 
اســت بگوییــد و قانــع ام کنیــد؟

اگــر یــک مــادر کــه بــه  زعــم حکومتــی مجــرم شــناخته شــده، بایــد از شــنیدن صــدای کودکانــش محــروم شــود، اعــالم کنیــد، اگــر نــه 
بــه مــن مــادر اجــازه دهیــد تــا صــدای فرزندانــم را بشــنوم. 

مجازات ما زنان و مادران، حبس است نه محرومیت از شنیدن صدای عزیزامنان. انسان بودن ما را باور کنید.
نرگس محمدی

زندان اوین
هفتم تیر ماه 1395
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در آیینه ی اسالم کرد

بیانیه ی سازمان فعاالن اهل سنت ایران در حمایت از خانم نرگس محمدی فعال حقوق بشر

بازداشــت سیاســی خانــم نرگــس محمــدی کنشــگر و نائــب رئیــس کانــون مدافعــان حقــوق بــر و 16 ســال محکومیــت بــرای ایــن زن 
شــجاع، نیکــو خصــال و مدافــع حقــوق اقلیــت هــا در ایــران لکــه ننــگ بــزرگ دیگــری بــر دامــن »جمهــوری اســالمی ایــران« اســت.

حکــم قاضــی صلواتــی، رئیــس شــعبه ی ۱۵ دادگاه انقــالب اســالمی کــه مســلا بــدون نظــارت و رسپرســتی صــادق الریجانــی رئیــس 
قــوه قضائیــه ایــران نبوده،شــامل اتهاماتــی اســت کــه هــر کــدام در جایگاهــش نشــانگر عــدم توجــه بــه دفاعیــات وکیــل و مــوکل و 
بــدون در نظــر گرفــن واقعیــت موجــود میباشــد و بیانگــر حکمــی »سیاســی« و نــه ”قضائــی” و همچنیــن در راســتای ایجــاد رعــب و 

وحشــت هــر چــه بیشــر در بیــن فعــاالن مدنــی و حقوقــی اســت.
به خصوص اتهامی که کمر در رسانه ها مطرح شد و آن هم دفاع وی از »زندانیان عقیدتی اهل سنت«

ایــن اتهــام رصفــا بخاطــر تجمــع ایــن بانــو و ســایر کنشــگران در برابــر زنــدان کــرج در تاریــخ 13 اســفند 1393 بــرای دفــاع از 6 زندانــی 
محکــوم بــه اعــدام اهــل ســنت بــه نــام هــای حامــد احمــدی، کــال مالیــی، جمشــید دهقانــی، جهانگیــر دهقانــی، صدیــق محمــدی 

و ســیدهادی حســینی بــوده اســت.
مقامات امنیتی و قضائی،نرگس محمدی را متهم به دفاع از داعش کردند و اینگونه مدت محکومیت ایشان را افزایش دادند.

این موضوع بیانگر عمق تبعیض بر جامعه اهل سنت است.
هنگامــی کــه یــک فعــال حقــوق بــر در مرکــز کشــور تنهــا بــه علــت دفــاع از چنــد جــواِن محکــوم بــه اعــدام اهــل ســنت،متهم بــه 

دفــاع از »داعــش« مــی شــود،به راحتــی مــی تــوان رفتــار ایــن سیســتم را بــا خــود اهــل ســنت ایــران بهــر درک کــرد.
از ایــن روی،ســازمان فعــاالن اهــل ســنت ایــران بازداشــت، حکــم ســنگین، مانعــت از متــاس و مالقــات بــا فرزنــدان ، عــدم توجــه بــه 
بیــاری ایــن زندانــی و یکایــک تبعیــض هــای موجــود در ایــن پرونــده را محکــوم کــرده و از مــردم ایــران خصوصــا جامعــه اهــل ســنت 
مــی خواهــد بــرای آزادی ایــن شــیرزن مدافــع حقــوق بنیادیــن اقلیــت هــا از هیــچ دفاعیــه مســاملت آمیــزی فروگــذار نکــرده و بــرای 

تحقــق آزادی زودهنــگام خانــم نرگــس محمــدی اعــالم همبســتگی و همراهــی کننــد.
دبیرخانه فعاالن اهل سنت ایران

گزارش چهارمین مجمع فقهی جمعی از علمای اهل سّنت کردستان

روز سه شنبه 1395/07/13 چهارمین مجمع فقهی جمعی از علای اهل سّنت کردستان ایران، در مسجدالنبی شهرک بعثت سنندج 
برگزار شد.

جلسه از ساعت 9 صبح با تالوت آیاتی از قرآن کریم رشوع شد. سپس ماموستا توفیق منری امام جاعت مسجد و عضو شورای 
مجمع، ضمن خوش آمدگویی به مهانان و حضار، گزارشی از جلسات قبلی مجمع فقهی و فعالیتهای شورای منتخب آن را ارائه منود.
پس از اجرای رسودی زیبا، استاد کاک حسن امینی حاکم رشع مردمی کردستان و رئیس شورای مجمع فقهی، به تبیین اهداف مجمع 

و شورای منتخب آن پرداخته و ضمن قدردانی از حضور گسرده ی ماموستایان از مناطق مختلف کردستان ایران، اظهار داشتند:
این مجمع متعلق به همه ی علای اهل سنت کردستان ایران اعم از استان کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه است. حضور علای 
دینی از مناطق مختلف این سه استان با گرایشات مختلف از جمله اهل تصوف، سلفی، مکتب قرآن، دعوت و اصالح، علای مستقل 

و تعدادی از امئه ی جمعه، نشان از شمولیت مجمع و عدم تعلق آن به حزب یا جریانی خاص دارد.
در دعــوت از افــراد و اشــخاص هیچگونــه محدودیتــی را در نظــر نگرفته ایــم و امامــان جمعــه ی رســمی بعضــی از شــهرها از جملــه 
ســنندج، مریــوان، جوانــرود، قــروه و پــاوه رســاً دعــوت شــده اند. برخــی از آنــان ماننــد جنــاب ماموســتا مالقــادر قــادری پــاوه تلفنــی 

اعتــذار خــود را از حضــور در جلســه بــه دلیــل مشــکالت کاری در آن روز، اعــالم کرده انــد.
ایشــان در ادامــه اظهــار داشــتند کــه: مــا از هــان ابتــدا بارهــا صادقانــه اعــالم کرده ایــم کــه ایــن مجمــع بــه همــه ی علــای اهــل 
ســّنت تعلــق دارد و مهمریــن هــدف مجمــع، بیــان رأی و نظــر واحــد بــرای مســائل مســتحدثه ی دینــی و فقهــی، و ایجــاد هاهنگــی 

و وحــدت میــان علــا و بــه تبــع آن ایجــاد اتحــاد میــان همــه ی اهــل ســّنت کردســتان ایــران اســت.
کاک حســن در ادامــه بیاناتــش از همــه ی کســانی کــه بــه هــر دلیلــی در مجمــع حضــور نداشــته اند، دعــوت کــرد کــه بــا نگــرش مثبــت 

بــه ایــن جلســه ی دینــی نگریســته و همــگام بــا حارضیــن در جلســه، در جهــت تقویــت آن گام بردارنــد.
پــس از ســخنان کاک حســن امینــی، انتخابــات عمومــی بــرای انتخــاب 9 نفــر اعضــای شــورای مجمــع و 11 نفــر اعضــای هیــأت علمــی 

برگــزار شــد کــه بــا رأی اکرثیــت، اعضــای شــورای مجمــع و هیئــت علمــی انتخــاب شــدند.
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در آیینه ی اسالم کرد

کاک حسن امینی عالمی با دغدغه های بزرگ

خاطره ی نویسنده ترکمن از دیدار با ماموستا کاک حسن امینی

تركمــن ســي - دیــار کردســتان بــا مردمــان دینــدار، دیــار مجاهــدت هــای خامــوش، دیــار شــهیدان بــی نــام اســالم، دیــار ماموســتاهای 
مردمــی و نویســندگان خوشــفکر،تکه ای از ایــران اســالمی کــه بــه قــول یکــی از نویســندگان کــرد کــه بــا وی همــکالم شــدم،یک وجــب 

از آن در جنــگ تحمیلــی حتــی بــرای یــک دقیقــه نصیــب صــدام حســین نشــد.
ــت  ــم صحب ــرد ه ــروف ک ــتاهای مع ــتم،با ماموس ــی توانس ــه در آن م ــفری ک ــتان را داشتم،س ــه کردس ــفر ب ــد س ــود قص ــا ب ــدت ه  م

ــم. ــات کن ــش را مالق ــه نگاران ــرد و روزنام ــم ک ــوش قل ــندگان خ ــتم نویس ــی توانس ــه م ــفری ک شوم،س
 کردســتان بهشــتی زیبــا درون ایــران اســالمی بــا مردمــان مهــان نــواز کــه غریــب نــوازی آنهــا مــرا شــگفت زده کرد،بانوانــی بــا لبــاس 
هــای زیبــای محلــی و حجابــی اســالمی،مردانی خــوش قــول و خنــدان و رسزمینــی کــه بــا کــوه هــای رسبــه فلــک کشــیده اش مــرا یــاد 

ایســتادگی کردهــا مقابــل حمــالت صــدام حســین مــی انــدازد.
 هنــگام ســفرم بــه کردســتان تقریبــا هــر کســی کــه از ســفر مــن بــه ایــن خطــه خــر داشــت،توصیه مــی کــرد بــا کاک حســن امینــی 

عــامل برجســته کردســتانی دیــداری داشــته باشــم و ســالم آنهــا را بــه وی برســانم.
 روز شــنبه یکــم آبــان مــاه بــه دفــر کاک حســن امینــی کــه در خانــه اش بــود رفتم،اتاقــی بــا صفــا بــا کتابخانــه ای بــزرگ،کاک حســن 

بــه گرمــی از مــن اســتقبال کــرد و ســالمی برادرانــه داد.
 هنگامیکــه نــزد وی بودم،بــا دو جــوان کــرد مشــغول بحــث دینــی بــود و بــه ســواالت آنهــا جــواب مــی داد،حاکــم رشع کردســتان،پنج 
ــرای کســانی اســت کــه جــواب ســواالت خــود را از محــر وی مــی جویند،منــزل وی  ــا ظهر،پذی ــه از ســاعت 9 صبــح ت روز اول هفت

همــواره بــر روی مهانــان بــاز اســت.
 خــودم را معرفــی کــردم و گفتــم از ترکمنصحــرا آمدم،گفتــم زبــان کــردی را بلــد نیســتم،با خنــده ای گفت،خــوش آمــدی مــن فارســی 

صحبــت مــی کنــم و بــا مــن چــون کســی کــه هــم ســن و ســالش هســتم،هم صحبــت مــی شــود.
ــد،از اســالم،از کردســتان و حقــوق هــای آن ســخن هــا دارد،از کمبودهــای مشــرک کردســتان و   از دغدغــه هایــی کــه دارد مــی گوی

ترکمــن صحــرا کــه مــی گوید،مــی فهمــم درد وی فقــط کردســتان نیســت و بــه متــام بــرادران دینــی اش فکــر مــی کنــد.
 بــا اشــاره بــه اخبــار تاســف بــاری چــون اختالس،فیــش هــای حقوقــی نجومــی و امثــال مشــابه کــه در رســانه هــا دربــاره برخــی از 
مســئولین کشــور منتــر مــی شــود،از دولــت مــی خواهــد بیشــر بــه محرومیــت هــای کردســتان توجــه کنــد و بــا دومثــال از بــزرگان 
اســالم کار دشــوار دولــت را یــاد آور مــی شــود،با لحــن صمیانــه اش مــی گویــد:در زمــان حکومــت عمــر)رض( متامــی راه کاروان هــا 
صــاف بــود و اگــر در راهــی پــای یــک شــر بــر اثــر برخــورد بــا ســنگی شکســته مــی شــد،حکومت موظــف بــه پرداخــت غرامــت بود،یــا 
در مثالــی دیگــر،در ســال دوم حکومــت عمــر بــن عبدالعزیــز،وی نامــه ای بــه حــکام تحــت فرمــان خویــش مــی نویســد کــه اگــر در 
رسزمیــن شــا محتاجــی هســت،جوانی کــه منــی توانــد ازدواج کنــد یــا دخــری کــه قــادر بــه تهیــه جهیزیــه اش نیســت،یا هــر کــس 
دیگــری کــه مشــکلی دارد و آن مشــکل از طریــق مالــی حــل مــی شــود بــه مــا بگوییــد تــا بــا زکات مــردم و از بیــت املــال آنــرا برطــرف 
کنیــم کــه همــه حــکام در پیــدا کــردن فــرد نیازمنــد عاجــز مــی مانند،مــا هــم از دولــت و نظــام مــی خواهیــم تــا بیشــر بــه کردســتان 

توجــه کننــد و چــون بــزرگان صــدر اســالم رفتــار کننــد.
 از وضعیــت حــوزه هــای علمیــه اهــل ســنت کشــور مــی گویــد،از دارلعلــوم زاهــدان و طلبــه هایــش کــه بیــش از 1300 نفــر مــی 
ــا دارد،در دل  ــخن ه ــتک،خنج و اوض س ــهر،هرمزگان،فارس،بندرعباس،بندرخمیر،بندر لنگه،بس ــی رساوان،ایرانش ــدارس دین ــوند،از م ش

بــزرگ کاک حســن غــم حــوزه هــای علمیــه و مشــکالت آنهــا ســنگینی مــی کنــد.
 حاکــم رشع کردســتان،از جنــگ هــای خاورمیانــه و بــرادر کشــی هــای آن کــه مــی گویــد،در مــی یابــم دغدغــه اش فراتــر از آن چیــزی 
اســت کــه تصــور مــی کــردم،وی بــا لحــن ســاده اش بیــان مــی کنــد:رسان آنهــا فریــب خــورده انــد کــه اینگونــه رفتــار مــی کنند،اگــر در 
میــدان جنــگ هــم نباشــند علیــه یکدگیــر صحبــت مــی کننــد و بــا زبــان و قلــم خویــش بــر علیــه همدیگــر مــی تازنــد و همدیگــر را 

تکفیــر مــی کننــد در حالیکــه تکفیــر مســلان جایــز نیســت.
ــم هــر چــه بیشــر  ــرم و ســعی مــی کن ــاد مــی ب ــد کــه ناخــود آگاه نوشــن را از ی  صحبــت هــای کاک حســن آنقــدر دلنشــین بودن
صحبــت هــای حکیانــه اش را گــوش دهــم و در آخــر مــی فهمــم چــرا عــوام و خــواص مــردم کردســتان،وی را پــدر معنــوی کردســتان 
مــی نامنــد،در آخــر کالم مــی فهمم،وقتــی بــا یکــی از ماموســتاهای کــرد صحبــت مــی کــردم چــرا گفــت اگــر بــدون دیــدار کاک حســن 

امینــی برگــردی ترکمــن صحــرا،در ســفر خــود بــه کردســتان هیــچ کاری نکــرده ای.
 در پایــان ســخنانش از وی رخصــت خواســتم تــا برخیــزم و بروم،بــا خنــده ای گفت:امــکان نــدارد بگــذارم بــدون رصف ناهــار بروی،هــر 
انــدازه کــه ارصار مــی کنــم تــا بیشــر وقــت کاک حســن را نگیرم،ســودی نــدارد و مــی گویــد مــن اجــازه منــی دهــم بروی،منــاز را بــا هــم 

مــی خوانیــم و بعــد از رصف ناهــار بــا ســالم مــا بــه ترکمــن صحــرا بــر خواهــی گشــت.
 پشــت رس وی منــاز ظهــر را بــه همــراه جوانــی دیگــر از خطــه کردســتان اقامــه مــی کنم،منــازی کــه برایــم بســیار جالــب و باعــث 
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افتخــار بــود
چــرا کــه کاک حســن عــامل بزرگــی اســت و ســعادت دیــدار وی بــا اقامــه منــاز پشــت رس وی همــراه شــد،به عنــوان یــک حنفــی مذهــب 
برایــم بســیار جالــب بــود پشــت رس عــامل بــزرگ شــافعی مذهــب منــاز بگذارم،ایــن را کــه مــی شــنود جــواب مــی دهد:عزیزم!پیــروان 

مذاهــب مختلــف اهــل ســنت هیــچ گونــه مشــکلی باهــم ندارنــد.
 بعــد از اقامــه منــاز ظهــر رس ســفره ی ســاده امــا بــا صفــا و پربرکــت کاک حســن ناهــار را رصف مــی کنــم تــا حاکــم رشع کردســتان 

رســم مهــان نــوازی را کامــال برجــای آورده باشــد.
 بعــد از رصف ناهــار بــرای بــار دوم اجــازه رخصــت مــی خواهــم،در کنــار کاک حســن عکســی مــی گیرم،بــه رســم مســلانان مــرا در 

آغــوش خویــش مــی گیــرد و بــا خنــده از مــن خداحافظــی مــی کنــد.
 کاک حســن امینــی بــزرگ مــردی اســت کــه قلــم از بیــان دغدغــه هایــش عاجــز اســت،خاطره ی دیــدار ســه ســاعته ام بــا وی،ســادگی 
و شــیوایی کالم،ســخنان پختــه اش،دغدغــه هایــش بــرای اهــل ســنت ایــران و جهــان اســالم،چهره ی نورانــی اش و مهــان نــوازی مثــال 

زدنــی ایشــان هیچــگاه از یــادم نخواهــد رفــت.
عبداملناف آق ارکاکلی، شهر سنندج

هفته وحدت و نتایج عملی آن   
               

هنگامــی کــه مرحــوم آیــه اللــه العظمــی درتاریــخ 1360/۹/6 هفتــه وحــدت را اعــالم کــرد وهانگونــه کــه خودشــان مرقــوم داشــته 
ــه  ــوده اســت.مرحوم آی ــل دشــمنان ب اند.هــدف ایشــان ایجــاد الفــت ومحبــت در بیــن مســلانان وتشــکیل جبهــه واحــدی در مقاب
اللــه منتظــری هانگونــه کــه مرحــوم عالمــه کاک احمــد مفتــی زاده گفتــه انــد :مجســمه ایــان واخــالص بــوده ودغدغــه رسنوشــت 
مســلانان را داشــته اســت .امــا متاســفانه درمیــان علــای اســالمی کمــر کســانی هســتند کــه ماننــد مفتــی زاده  ومنتظــری بــه خاطــر 
اعــالی دیــن ونجــات مســلمین از تفرقــه واختــالف پیــه همــه مشــکالت را بــه بــدن خــود مبالنــد واز همــه مزایــای دنیــوی بگذرنــد. 
شــعار دادن وســخن گفــن بســیار آســان اســت .امــا در مقــام عمــل ســخت ودشــوار است.متاســفانه  هانگونــه کــه مرحــوم کاک احمــد 
گفتنــد: ازجــوی مذاهــب بــه دریــای اســالم برگردیــم .نــه تنهــا برنگشــتیم بلکــه روز بــه روز جــوی هــای بیشــری ایجــاد مــی شــوند 
وفاصلــه هــا بیشــر مــی گردد.ودرگیــری هــای امــروز خاورمیانــه نشــانه ای از آن اســت. آری دوری از اختــالف وتفرقــه پیــام قــرآن اســت  
ــا شــیعی بــه خــود جــرات  وخداونــد بــه متســک واعتصــام بــه ریســان الهــی یعنــی قــرآن ســفارش کــرده اســت .امــا کــدام ســنی ی
داده کــه بــه نــدای خداونــد جــواب دهــد ودرتنــازع بــه خــدا ورســول مراجعــه منایــد. کــدام شــورا  واجــاع تاکنــون در قــم ونجــف یــا 
قاهــره ومکــه تشــکیل شــده ؟  بایــد گفــت: وحــدت واتحــاد بــدون پذیــرش یکدیگــر ممکــن نیســت.پذیرش یکدیگــر بــدون توجــه بــه 
کرامــت انســانی وکرامــت انســانی بــدون عدالــت  ومســاوات ممکــن منــی باشــد.  هرچنــد منــی تــوان نقــش ایــن شــعارهارا در ظاهــر 
نادیــده گرفــت بــا ســخنان رهــری در بــاره حرمــت اهانــت بــه مقدســات اهــل ســنت حداقــل مقلــدان ایشــان خــودرا ملــزم بــه تبعیــت 
ازایشــان مــی داننــد وبقیــه هــم از جنبــه حاکمیتــی ملــزم بــه پیــروی از ایشــان مــی باشــند. امــا وحــدت واقعــی کــه از دل هــا ودرون 
هــا رسچشــمه نگیــرد هیــچ تداومــی نخواهــد نداشــت ودرخــت آن هیــچ مثــره وبهــره ای  نخواهــد داد. هانگونــه کــه ایــران رسدمــدار 
وحــدت بــوده بابــد عمــال آن را هــم نشــان دهــد وایــن مهــم هــم ممکــن نخواهــد بــود مگــر اینکــه مــردم در عمــل ببیننــد .چندیــن 
کنفرانــس وحــدت تشــکیل شــده ومهانــان زیــادی دعــوت شــده انــد وبیانیــه هــا وقطــع نامــه هــای بســیاری صــادر شــده امــا چــه 
نتیجــه عملــی داشــته اســت؟ آقــای رئیــس جمهــور در کنفرانــس ســخن مــی گوینــد .ودربــاره وحــدت مســلانان تاکیــد مــی کننــد ولــی 
ایــن همــه حــرف وحدیــث ارزش انتصــاب یــک نفــر فرمانــدار اهــل ســنت را دارد؟ چــه اشــکال دارد مناینــده رهــری دربلوچســتان یــا 
کردســتان یکــی از علــای اهــل ســنت باشــد؟ راســتی  اگــر یــک بــار مهانــان خارجــی را بــه مســجد اهــل ســنت برنــد و ثابــت کننــد 
همــه ی شــایعات دروغ اســت!!!  چــه اشــکال دارد کــه یــک نفــر ســنی بــه عنــوان آبــدار چــی در دفــر ریاســت جمهــور باشــد ؟ چــه 
اشــکال دارد کــه دســتیار ایشــان اهــل ســنت باشــد ؟آخــر در مقایســه بــا افغانســتان جمعیــت اهــل ســنت خیلــی بیشــر اســت؟ راســتی 
در ایــن ۳۵ ســال کنفرانــس وحــدت توانســته ایــم ۳۵ نفــر فرمانــدار اهــل ســنت پــرورش مناییــم؟  مــا منــی توانیــم بــک مجمــع فقهــی 
را تحمــل مناییــم !!  تــا زمانــی کــه مســلانان نســبت بــه یکدیگــر تعارفــات کالمــی وشــعارهای زبانــی را کنــار نگذارنــد ومخلصانــه بــه 
نــدای قــرآن وســنت گــوش فــرا ندهنــد شــاهد هیــچ وحدتــی نخواهیــم بــود .نــه شــیعه هــای انگلیســی دلســوز اســالمند ونــه ســنی 
هــای آمریکائــی بلکــه بایــد کســانی بــه ایــن نــدای قرآنــی پاســخ دهنــد  کــه فــردای قیامــت را در ارتبــاط بــا واعتصمــوا بحبــل اللــه 
پیــش روی خــود دارنــد. هرزمانــی اهــل ســنت در تهــران توانســتند تابلــوی مســجد ی را نصــب مناینــد  ویــک اهــل ســنتی بــه ســمت 
اســتاندار قــم منصــوب شــد آن زمــان مــی تــوان گفــت  درخــت وحدتــی کــه مرحــوم آیــه اللــه منتظــری ودیگــر مســئوالن کاشــته انــد 
بــه بــار خواهــد نشســت وبــرگ وبــار آن وســایه اش در عــامل اســالمی گســرده خواهــد شــد .امــا بــا ایــن رونــدی کــه پیــش خواهــد رفــت 

هانگونــه کــه کرماشــانی هــا گفتــه انــد: گــان نکــم فالنــی.
دکر جالل جاللی زاده

95/9/24
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در آیینه ی اسالم کرد

نامه استاد کاک حسن امینی مفتی و حاکم شرع مردمی کردستان به دکتر حسن روحانی بعد از 
نشست با جمعی از علمای اهل سنت ایران

جناب آقای دکر حسن روحانی ریاست محرم جمهوری اسالمی ایران

سالم علیکم
بــا آرزوی توفیــق خدمــت بــه ملّــت بــزرگ ایــران و انطبــاق عمــل بــا وعــود و گفتــار برایتــان، الزم دیــدم مطالبــی را خدمتتــان عرضــه 
بــدارم: چنــد روز پیــش ســخنان شــا را در دیــدار بــا جمعــی از علــا و تحصیــل کــردگان اهــل ســّنت ایــران بــا دقــت و اشــتیاق گــوش 
ــه اهــل  ــات ریاســت جمهــوری ب ــان در آســتانه ی انتخاب ــه مــواردی از وعــده هایت دادم، اشــتیاق، جهــت شــنیدِن برشــمردِن عمــل ب
ســّنت ایــران و اقلیّتهــای قومــی، و اســتاع عذرخواهــی بــه نســبت آنچــه تاکنــون و در ماههــای پایانــی ریاســت جمهوریتــان هنــوز 
محّقــق نشــده اســت. لکــن نــه ایــن کــه بــه هیچکــدام از آنهــا یعنــی معرّفــی مــوارد عملــی شــده هــر چنــد انــدک، و عذرخواهــی بــرای 
مــوارد قریــب بــه اتّفــاق وعده هــای تحّقــق نایافتــه، در بیانــات جنابعالــی اشــاره ای نشــد بلکــه بخــش قابــل توجهــی از اینهــا را بــه 
عــدم شایســتگی و بــی لیاقتــی اهــل ســّنت و اقــوام بــه حســاب آوردیــد، و در حضــور جمعــی از خــود آنــان در بخشــی از ســخنانتان 
فرمودیــد: »مبنــای مــا مبنــای شایســته ساالریســت« و »همــواره تأکیــد کــرده ام... کــه اســاس مــا بــر مبنــای ویژگیهــا و مشــخصات یــک 
شــخصیّته. شایســته ســاالری بــرای مــا بایــد اصــل باشــد« و در بخــش دیگــری، بــه هنــگام بیــان اســتفاده از اهــل ســّنت، اظهــار داشــتید: 

»گفتــه ام: همــه ی وزرا افــراد شایســته را بیارنــد، فرمانــدار، معــاون اســتاندار، مدیــرکّل هــا«
جنــاب آقــای رئیــس جمهــور! اگــر ایــن دو بخــش از بیانــات جنابعالــی کنــار هــم قــرار داده شــود معنــی و مفهومــی جــز ایــن می توانــد 

داشــته باشــد: کــه اهــل ســّنت شایســتگی پســت های باالتــر از اینهــا را ندارنــد)!؟(
 کــه صــد البتــه در عمــل نیــز ایــن بــاور شــا و دیگــر مســئولین رده بــاالی کشــور نشــان داده شــده اســت، وگرنــه چــرا در مــّدت 38 
ســال عمــر حکومــت جمهــوری اســالمی ایــران و چهــار ســال ریاســت جمهــوری جنابعالــی یــک نفــر از اهــل ســّنت بــه عنــوان معــاون 
ــوه  ــی، ق ــروی انتظام ــپاهی، نی ــاالی ارتشــی، س ــی از پســت های ب ــس یک ــتاندار، رئی ــا، اس ــی از وزارتخانه ه ــر یک ــور، وزی ــس جمه رئی

قضائیــه، وزارت اطالعــات، دانشــگاه، ســفیر در یکــی از کشــورهای اســالمی منصــوب و بــکار گرفتــه نشــده اســت!!؟ 
ــی و ســایر  ــاور جنابعال ــه ب ــا ب ــن پســت ها مطــرح و موردنظــر منی باشــد، ی ــرای ای ــد، شایســتگی ب ــه خــالف آنچــه شــا فرمودی ــا ب ی
ــا بیــان چنیــن  ــان اهــل ســّنت فــردی الیــق و شایســته ی ایــن پســت ها وجــود نداشــته و نــدارد)!( آی مســئولین ایــن مملکــت در می
مطلبــی در حضــور کســانی از علــای دینــی اهــل ســّنت و مناینــدگان آنــان در مجلــس، توهیــن بــه حّضــار و ســایر اهــل ســّنت و اقــوام 
ایرانــی نخواهــد بــود؟! در حالــی کــه همــه میدانیــم: عــالوه بــر صدهــا تــن دیگــر از اهــل ســنت ایــران، در بیــن مخاطبــان مســتقیم 
شــا نیــز، بودنــد شــخصیّتها و کســانی کــه اگــر خودشــان را ضایــع نکننــد! لیاقــت رهــری مملکــت و اداره ی هــر پســتی از پســت های 
ایــن کشــور را دارنــد. ایــن نــوع پذیرایــی! از مهــان، بــه خــالف عــرف اســالمی و ایرانــی می باشــد، بنابــر آنچــه بیــان شــد، از جنابعالــی 
انتظــار مــی رود بــه خاطــر ایــن بیانــات توهیــن آمیــز، از اهــل ســّنت ایــران عذرخواهــی منائیــد، کــه ایــن اقــدام شــجاعانه و متــداول در 

غیــر مملکــت مــا! موجــب تعالــی و محبوبیت تــان خواهــد شــد.
حسن امینی

حاکم رشع مردمی کردستان
و مدیر مدرسه ی علوم دینی امام بخاری سنندج
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در آیینه ی اسالم کرد
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گالویژ احمدی
خیابــان پــر ازدحــام و شــلوغ بــود مثــل هــر عــر پنج شــنبه ی دیگــری پــر از دخرهــا و پرهــای 
ــا قهقهــه ی  ــد و ب ــار می کردن ــه همدیگــر ب ــار هــم رد می شــدند، متلکــی ب ــود. از کن ــگ ب رنگارن

ــدند. ــد دور می ش بلن
ــرای  ــن ب ــد، م ــه ام می کردن ــز بدرق ــا نگاه هــای ترحــم آمی ــارم رد می شــد ب ــه از کن ــه هــر کــس ک ــت ک ــوه جمعی ــان انب در می

خریــد کتــاب کلیــات ســعدی شــیرازی بــه کتابفروشــی رفتــه بــودم.
کتــاب را گرفتــم و راه خانــه را پیــش گرفتــم در حالــی کــه دســتهایم خســته شــده بــود و دیگــر تــوان هــول دادن ویلچــرم را 

نداشــتم زیــر ســایه ی درختــی ایســتادم تــا نفســی تــازه کنــم.
یک دفعه همه جا تاریک شد رسم را بلند کردم و به آسان نگاه کردم.

آســان یــک مرتبــه پــر از ابــر شــد، ابرهــای ســیاهی کــه زور می زدنــد نقــاط پراکننــده ی آبــی رنــگ را بگیرنــد در آن لحظــه 
پیرمــردی از کنــارم رد شــد امــا ناگهــان برگشــت و نــگاه ترحــم آمیــزی بــه مــن منــود و دســتش را در جیبــش کــرد هزارتومانــی 

را روی پاهایــم گذاشــت و گفــت خــدا شــفایت بدهــد.
منــم رسم را بلنــد کــردم و گفتــم پدرجــان مــن گــدا نیســتم امــا او هیــچ توجهــی بــه حــرف مــن نکــرد و راه خــودش را پیــش 
گرفــت و رفــت. چنــد پــر جــوان کــه از روبــروی می آمدنــد بــا هــم مشــغول بگــو بخنــد بودنــد کــه یکــی از پرهــا بــه بقیــه 
گفــت خــوش بــه حــال مــردی کــه ایــن دخــر را می گیــرد، شــوهرش دیگــه نیــاز نــدارد بــرود رس کار، روزی یــک دور او را بــه 

ــی کاســب می شــود.  خیابــان بیــاورد و چرخــی بــا آن بزنــد کلّ
ــدن کــرد، ظــرف  ــه باری ــاران رشوع ب ــاد، ناگهــان ب ــه رعشــه کــردن افت ــن حــرف عــرق رسدی کــردم و وجــودم ب ــا شــنیدن ای ب
ــه شــتاب زده  ــن وا داشــت، هم ــاه گرف ــدن و پن ــه دوی ــان و کوچه هــا را ب ــران خیاب ــه عاب ــت ک ــه طــوری اوج گرف ــد دقیق چن
ــم  ــه رس و صورت ــاران ب ــم، ب ــت کن ــر حرک ــتم رسیع ت ــن منی توانس ــا م ــد، ام ــتند می دویدن ــن داش ــه پایی ــه رس ب ــی ک و در حال
مــی زد و کمــی هــم لــرز گرفتــم، رسی بــه اطــراف چرخانــدم شــاید کســی بــه کمکــم بیایــد امــا هیــچ کــس نبــود کــه مــن را 
ببینــد یــا کمکــم کنــد. فضــای تاریــک خــوف انگیــزی همــه جــا را گرفــت، پنجــره ی خانه هــا بســته شــد و همــه ی آدم هــا در 
الک خــود فــرو رفتنــد. دیگــر دســتهایم خســته شــده بــود و دیگــر منی توانســتم چرخ هــا را بگردانــم، زیــر بــاران خیــس خیــس 
ــی  ــرم در چال ــای ویلچ ــی از چرخ ه ــان یک ــه ناگه ــوم ک ــه ای ش ــتم وارد کوچ ــد، خواس ــم آب می چکی ــودم از رس و روی ــده ب ش
افتــاد و گیــر کــردم، هــر چــه زور زدم نتوانســتم بیرونــش بیــاورم اینجــا بــود کــه گریــه ام گرفــت، کتابــی را کــه خریــده بــودم 

زیــر بــاران خیــس آب شــده بــود، کتــاب را بــا دســتانم گرفتــم و بــه آن نــگاه 
کــردم اشــک چشــم هایم بــا قطــرات بــاران در هــم آمیخــت و اکنــون تصویــر 
ســعدی بــزرگ نیــز همچــون مــن خیــس بــاران شــده و از رسبنــد محاســنش 

ــد.  ــاران می چکی ب
ــی زد  ــاال م ــا ب ــت از جوب ه ــن، آب داش ــم ک ــا کمک ــم خدای ــودم گفت ــا خ ب
ــر  ــم ه ــی ه ــود. تاریک ــه ب ــی آب گرفت ــم وجب ــان ه ــفالت خیاب ــف آس و ک
ــه  ــودت ب ــا خ ــم خدای ــکار کن ــم چ ــودم گفت ــا خ ــد و ب ــر می ش ــه بیش لحظ
ــه کمکــم آمــد  ــه ب ــدم ک ــان دســتی را دی ــن لحظــه ناگه ــرس. در همی دادم ب
رسم را بــاال گرفتــم تــا او را ببینــم شــدت بــاران مانــع دیــدن درســت او می شــد 
بــا دقــت هــر چــه متام تــر نــگاه کــردم پیرمــرد همســایه بــود و لبخنــدی بــه 
رخ داشــت، او نیــز از ســالها پیــش معلولیــت داشــت و رس راه رفــن می لنگیــد.

روز بارانی



13
95

یز
پای

 27
ره

شما
 / 

سی
سیا

ی-
اع

تم
اج

 - 
گی

هن
فر

 - 
نی

دی
ن/ 

ستا
رد

ن ک
رآ

ب ق
کت

ی م
خل

 دا
یه

شر
ن

81

ی 95
پاييز

 – 2
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ماره 
ژ

به شی كوردی

• هه ر سه ر له سه ر گلَي ته نيا؟!	

• سووِری ده وران 	

• شه هيد مامَوستا ووشيار ئيسمائيل شه هيدی ده ستي تيروَر	

• بيره وه ری سه فه ريَکی خَوش	

• ئه رکی نووسه ران	

• الپه رَه	

• ته نزی ريَگا	

• مه ته َل و مه سه َل	

• فه رهه نگَوک	

گَوثاری ناوخَويی مه كته ب قورئانی كوردستان
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»کاکهئهحمهدیموفتیزاده«

ههرسهرلهسهرگَليتهنيا؟!
هه ر ســه ر لــه ســه ر گَل ِريَــت به ريَتــه مه نزَلپيَــت وانه بــَي وه بــَي كولَــي كلَــي دَل

به حــرو زه لــو كه نــو كه لــت لــه پَيشــهِرَيــت بنكــه بنكــه ي گورگــو گورگه مَيشــه
كه لًوپــه لِريَبــوار دَلــه لــه پَيــش ده مــو قولــو پــه ل وريايًيــو  ئه ويَــو  زاتــي 
ــاره ــارَي، چ ــه ي ــقي تاق ــه عه ش ــه ر ب ته يــارهخه ت دلَــت  يــاران  كه لَكه لَــه ي  بــه 

ـــ

ــه ژاران ــي ه ــورَوي خه م ــَي گ ــا نه ب ده رده داران،دَل ت ده ردي  ده ردي  لــه  هــه ردًي 
وه شــيَنَينــه پــَي ئــه گا گِريَكــي گيان گه شــيَنَي گــِر  چِريَكــي  تيَ ئــه گا  نــه 

ــ  ــ

نــه ك گاي بنــه ًي خول خــوه ي لــه كَوته لَي گَل؟ِريَبــواري بــَو به هه شــتي مه نزلَــي دَل؟
ِرًوتــَي الي كــه م لــه خــَوت ئه بــَي پتــر بســًوتَيدلَــت لــه بــه ر خه مــي منالَــه 
خورتًومــي فيَلَــه فيَــره بــَو ده مــي خــَوِريَــت ال لــه ِرَي خــوا خَوشه وًيســه، ده ســتَو
هــه ژارانالي خــوات ئــه وَي، تــون بگره الي نــه داران خــوداو  ِريــه ي  هــه ر  يه كيَكــه 

ـــ

هه وايــهگــِرَي كه  ييَــت وه هايــه عيشــقي خوايــه گــژه ي  نه بــَي  هــه ژار  خه مــي 
كاوان: بخاتــه  دَل  هه وايــه،  ليَ كــراوان،له چــًي  لــه  زلَــم  خه مــي  هه ولَــو 
عارفانــهئه مجــاره ليَــت نويَــژو ئه وانــه جوانــه عه شــقي  ســَوزي  هــاوارو 
ــاز ــو ن ــوي بيَ به ش ــَو هه تًي ــه ب ــتر ب ــاز،وش ــان س ــي بيَده س ــه ماف ــه ي ل ــَو زل ــَير ب ش
بــه ر.ئه نجــا به جيَ يــه ليَــت موباره كــه، گــه ر بگريــه  ئاواتــه  پَيغه مــه رت  ِرَي 

ـــ

ته يــاران گــه ِر  زيَــِرو  زَورو  زَوري  ،لــه  ســا تاكــًو زارَي هه لَبــِرَي لــه هــاران
پَيغه مــه ر لــه ئــال و يــاران ســه الم لــه  ــه خــه م هــه ژاران تــا هه لَگــِرَي دلَــَي ل

68/2/23
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که مريزا بوو به رؤشنبريی تازه
حوکم ناکا له سةرمان مريی تازه

 هةزار رةمحةت له گؤذی بث کچی
مري

 قسثکی کرد که پةنده بؤ کوذی
ژير

به زؤر بشکث دةبث دةرکی قةصايه
!دةنا ئةو دةرکه بؤ کث ئاوةصايه؟

 خةبات رزگار دةکا کؤيله و
ئةسريان

له ناخی رادةکا مةزن و ئةمريان
 به ئةفسانةی دةزانن سووذی

دةوران
 غوصام و ورکةخؤری دةرکی

گةوران
بةصام دةوران دةبث رؤژث بدا سووذ

 لةبةر گةوران نةبث پشتی خةصک
کووذ

 که گؤپاصی خةصک دةرهات له
خيزی

«ئيتر نامثنث مريی گةوره فيزی

1978/2/1

!گوتی: «پاذانةوه بث کةصکه، دايه ...
نزووله قةت دةرؤستی زوصمی نايه

نةزانه تاکوو خةصکی ئةم وصاته
بة دةس مريانةوه ئةم دةستةصاته
دةئاژؤن، رادةدةن تا بلوث بؤيان
 هةموو کارث دةکةن بؤ سوودی

خؤيان
بپارثزن هةتا ئةم موصک و ماصه

وه بةر پثيان دةدةن مسکثن و پاصه
ئةوان پثيان بذث دةسکةوت و قازانج
به قوذ گريث دةبا سةد ماصه کرمانج
ژن و پياو و کوذ و کيژان دةکووژن
قسه توند و قةصةم تيژان دةکووژن

هةتا خةصکی له يةکتر وا نةبانن
ئةوان سواريان دةبن، سواريش دةزانن

هةتا مريزا حيکايةت خوانی مريه
مةپرسه دايه لةم کوشت و بگريه
هةتا کيژی هةژاران مةشکةژثنه

له ماصی وان هةية ئةم بثنه – بثنه
هةتاکوو هثزی ئةم خةصکه نةجووصث

!هةزار پاذانةوةت دايه به پووصث
که ژن زانی ئةويش ئينسانه وةک مثر

مةذی مريی ئيتر نايثته سةر بثر
که وريا بوونةوه پاصه و کرثکار

دةشيوث ماصی مري و مةزن و خوونکار

سووِریدهوران

سةيد حمةممةد ئةمينی شثخةلئيسالمی) هثمن(
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شه هيد مامَوستا ووشيار ئيسمائيل
شه هيدی ده ستي تيروَر

بــه ردەم  لــه  سيَ شــه ممه2016-11-22  شــه وی 
مالَه كــه ی خــَوی لــه هه وليَــر شــه هيد کــرا، رَوژی 
ئامادەبوونــی  بــه   2016-11-23 چوارشــه ممه 
زَور  جه ماوەريَكــی  و  حيزبــی  بــااَلی  به رپرســانی 
ته رمــی مامَوســتا ووشــيار ئيســماعيل به خاكســپَيردرا. 

په يامي پرسه و سه ره خَوشي کاکه حه سني ئه ميني به 
بَونه ي شه هيد بووني مامَوستا ووشيار ئيسماعيله وه

إنّا لله و إنّا إليه راجعون

زَور به داخ و په رَوشــه وه هه واَلي شــهه يد بوونــي  بانگه وازخوازي 
به رَيــز و دَلســَوزي ديــن و نه تــه وه چه وســاوه که ي، مامَوســتا 
ووشــيار ئيســماعيل مــان پــَي گه ييشــت، بــه راســتي ئــه م چه شــنه 
ــه ق  ــه ح ــراون، چونک ــاوه ِروان ک ــه َلم چ ــن، ب ــه دَل ته زَين هه واَلن
ــه ر  ــته م کاري، ه ــه ري و س ــي، دادگ ــتي و نه زان ــه ق، زانس و ناح
و  نايانکــرَي  يه کيشــه وه  بــه  بِرانه وهــن،  بــَي  و  بــه رده وام 
ناحه وَينــه وه، جــا خــَو ئه گــه ر حــه ق خــوازي و زانيــاري بــه 
تيشــک و روونــي دادوه ري لــه گــه َل نيارانيانــدا ده بزوَينــه وه، لــه و 
لوه ناحه قــي و نه زانــي و نه فامــي، لــه تاريکــي ســته مکاريدا 
ــن و ده چــن. ــش دَي ــزم، وه ک شه مشــه مه کوَيره ي ــرم ناپارَي ــن و هاوارده کــه ن: شــه لم، کوَي ــو ده کوت چَي

ــياريش  ــياري هَوش ــه ووش ــه کاک ــه ِرَيوه ي ــژه ب ــه مَي ــه زَور ل ــه ق خوازي ــه هيداني ح ــي ش ــه م کاروان ئ
نــه هه وه َلــه و نــه پــاش ئه ويــش ِراده وه ســتَي، شــانازي ئــه م هاوکاروانيــه، پيــروزي بَيــت. لــه 
ئــه م  روژهه َلتــه وه  کوردســتاني  قورئانــي  مه کتــه ب  ئه ندامانــي  و  خــَوم  ليــه ن  لــه  کَوتاييــدا 
و  يــاران  و  ئازيــزه  شــه هيده  ئــه م  به ِرَيــزي  بنه ماَلــه ي  لــه  و  ده کــه م  مه حکــوم  جينايه تــه 
هاوِريانــي پرســه و سه ره خَوشــي ده کــه م، ِرَوحــي شــاد و ِرَيگــه ي پِرِرَيــِره وو نه بــِراوه بَيــت.

ــه م  ــاري ئ ــن کات، تاوانب ــه زووتري ــت کــه ب ــي ده کرَي ــي هه رَيمــي کوردســتانيش چاوه ِروان ــه حکومه ت ل
ــه! ــه که س ــه س ل ــاوه ن و ک ــَي خ ــم ب ــرَي: هه رَي ــا نه وت ــت، ت ــي بگه َيينَي ــزاي تاوان ــه س ــاته ب کاره س

حه سه ني ئه ميني
حاکم شه رعي خه لَکي، له کوردستاني رَوژهه اَلت و به رپرسي مه کته ب قورئاني کوردستان

95/۰۹/06
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به ناوي خواي گه وره
کاروان هه ر به رده وامه. 

به بَونه ي شه هيدبووني براي ئازيز و خَوشه ويست، 
مامَوستا هَوشيار. 

ــاَلي راوه ســتاوان و راســت  ــه ب ــِراوه ب شــه هاده ت، رَيزَيکــه ب
وَيــژان. کاَليه کــه بــِراوه بــه بــاَلي ئه وانــه ي کــه لــه درَيژايــي 
گوِرهشــه ي  و  هه ِرهشــه  و  لَومه کــه ران  لَومــه ي  مَيــژوودا 
ســته مکاران ده نگــي زوَلَليانــي کــپ نه کردووه تــه وه. ئه وانــه ي 
پله وپايــه ي دونيايــي و پــوَل و پاره نه يخَله تانــدوون. ئه وانــه ي 
ــک و  کــه هه ميشــه کات و وه خته کانيــان بــه خزمــه ت بــه خه َل
که َله پياوانــه ي  ئــه و  ئه به نه ســه ر.  په يامــي خــوا  گه ياندنــي 
ــتي  ــَوزي و راس ــه ر دَلس ــه س ــه ل ــايه تي حاَل ــان ش ــه ژياني ک
و دروســتي و ده ســپاکي و ده م پاکييــان. هه ميشــه قســه و 

باســه کانيان ئه کــه ن بــه کــردار و ره فتــار و وان لــه نــاو واقعــي کَومه َلــگادا. ئه وانــه ي کــه لــه درَيژايــي 
ــه و  ــه لري ســتمکاران. ئ ــه کَوشــک و ت ــان خســتووه ب ــه ده نگــي زوَلَل و ره ســايان له رزه ي ــژوودا ب مَي
ســتمکارانه ي کــه هه ميشــه يــاري ئه کــه ن بــه رَيــز و که رامه تــي ئاده ميــزاد و خه َلــک بــه کَويلــه 
ئه زانــن. ئــه و ســتمکارانه ري کــه هه ميشــه لــه خشــه ي مــار و مَيــروو ئه ترســن و ترســنَوکانه بــه شــه وا 
رَوشــنايي. بــه  چاويان؛هه َلنايــه  شه مشــه مه کوَيره  وه کــوو  بَيده ســه َلته کان.  ســه ر  هه َلئه کوتنــه 

به َلــَي: ئــه م کاروانــه هــه روا به رده وامــه و بــه مامَوســتا هَوشــيار کَوتايــي پَينايــه. هــه ر وه کــوو 
ده ســتي  له ســه ر(  خــواي  )دروودي  ئاده مــه و  ماَلــي  لــه  ســه ر ه تاي  و  نه بــووه  يه که ميــش 
پَيکــردووه و ئه ميــش يه کَيکــه لــه و کاروانــه پيــرَوزه. داواکارم لــه خــواي گــه وره گه ياندبَيتــي 
هاوســه نگه راني  دَلته زَينــه  رووداوه  ئــه م  هيــوادارم  هه روه کــوو  خــَوي  به خَوشه ويســتاني 
وميانه ِره وييــان. بانگــه واز  له ســه ر  بــن  دامه زراوتــر  و  کات  گه رمتــر  دَل  مامَوســتا 

ــه کَوتاييــدا پرســه و سه ره خَوشــي خــَوم ئاراســته ي هه مــوو ليــه ک ئه کــه م. چونکــه ئــه م مامَوســتا  ل
به ِرَيــزه که ســي هه مــوو ليه کــه، به تايبه تــي بــه که ســوکار و نزيکانــي و بنه ماَلــه ي به ِرَيزيــان. 

ٳنا لله و ٳنا ٳليه راجعون

سنه ـ عه لي ره حماني
3.9.1395ي هه تاوي 
23.11.2016ي زايني 
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ــه   ــک ل ــه وه  يه کَي ــن زه مان ــه ر له ديَري ه
هــَوکاره  گرينگه کانــي کَوکردنــه وه ي 
ــه وه   ــه الي زانايان ــت ب ــه و زانس ته جروب
ــه  زوَر  ــووه ، بَوي ــن ب ــا بيني ــه ِران و دني گ
ــه فه ر زوَر  ــه  س ــک ده چيت ــته  کاتَي پيَويس
ده  وردي بــَو خه لَک و واَلت و ِروداوه کان 
بِروانــي، منيــش هــه ر لــه  مندالَيــه وه  زوَر 
حــه زم لــه  گــه ِران و دنيــا بينيــن بــوه و، 
به هانه يه کــم  بــوه   خــودام  خــودا 
بــِرَوم  بَوســه فه رَيک  که ويَــت  ده س 
ــه و زانســت  ــک ته جروب ــا تَوزَي بگه ِريَم،ب
ــه   ــه زان نه بــم ب ــده  ن کــَو وه کــه م و هيَن
چــاوي کــه م و ســوک ســه يرم بکريَــت 

ــاِر.  ــه  گالَته ج و ببم
کَوتايــي مانگــي يه که مــي به هــاري 
ــوو دَوســتيَکي  ــاوي ب ــالَي ١٣95 هه ت س
ــي وتــم: مامَوســتا  زوَر خَوشه ويســتم  پَي
باکــووري  لــه   هه يــه   ده عوه تيــه ک 
مه ولــودي  بوَنــه ي  بــه   کوردســتان 
)درودو  خَوشه ويســته وه   پيَغه مبــه ري 
ــَوت  ــت( ب ــه  ســه ر بَي ســَاوي خــواي ل
ــش  ــن؟ مني ــه وه  بچي ــت پيَک ــَور ده بَي ج
زوَر زوَرم پــَي خــَوش بــوو، چونکــه  
پيَــم  بــو  ده ميَــک  زوَر  به ِراســتي 
ــه ي  ــه و به ش ــه رداني ئ ــوو س ــَوش ب خ
لــه   هــه ر  کــه   بکــه م  کوردســتان 
ته له ثزويَنــدا بينيبــوم، بَويــه  زوَر بــه  
ــِري  ــي خــَوم ده رب خَوشــحالَيه وه  ئاماده ي
و لــه  گه لَــي ســاز بــوم. ســواري ماشــَين 
بوويــن و ِريَکه وتيــن تــا گه يشــتينه  
تورکيــا،  و  ئيَــران  به ينــي  ســنووري 

ــردن  ــَور ک ــه پَورته کانمان م ــه وَي پاس ل
و چوينــه  خاکــي کوردســتاني باکــور و به  
بــَي مه حتــه ل بــوون ســوار ماشــَين )بــه  
زمانــي ئــه وان "عه ره بــه "( بوويــن و دواي 
گه يشــتينه   ســه عاتَيک  لــه   که متــر 
په نــاي  لــه   وان  جوانه کــه ي  شــاره  
چاخانه يه کــي  وان  گاراجه کــه ي 

ــتين و  ــه وَي دانيش ــن ل ــوو، چووي ــَي ب ل
چامــان خــوارده وه ، لــه  دواي ده رچوونــي 
ئه ويَمــان  ســيمکارتي  ماندوويه تــي 
پــَي بــوو روَيشــتين شــارژمان بــَو کــِري 
جه نابــي  بــَو  کــرد  ته له فوَنمــان  و 
ئه ويــش  عه بدوسســه مه د،  مامَوســتا 

ــان  ــه  شــويَني خوَت ــه ر ل ــه  ه ــي کاک وت
ــه وه   ــاگادار ده که م ــتان ئ ــن دَوس دانيش
نه خايانــد  زوَري  به شــويَنتانا،  ديَــن 
پياويَکــي  کــه    ( عه لــي  مامَوســتا 
ــيماجوان  ــَوش و س ــه ت و ِرووخ که لَه گ
بــوو( بــه  شه ســت ســاَل ته مه نــه وه  
ــن  ــورک هات ــي ت ــه َل گه نجيَک ــه  گ ل

ــن  ــر هات ــان به خَي ــويَنماندا، زوَري ــه  ش ب
کرديــن  و لــه  دواي ئه مــاوال مــاچ 
ــان  ــاکه  کانم ــه  س ــان داي ــردن تاوي ک
بيــر  لــه   فه رمون،)قه تــم  کوتيــان  و 
دا  هه ولَمــان  هه رچــي  ناچيَتــه وه  
ــرد  ــان نه ک ــپيه وه  قه بوولَي ــي س به ِريش

بيرهوهریسهفهرَيکیخَوش
مامَوستا موحه ممه د مه حموودزاده
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کــه  بَوخَومــان ســاکه کانمان هه لَگريــن،( 
تــا  که وتيــن  وه ِرَي  گه لَيــان  لــه  
بالَه خانه يه کــي  بــرده   ئيَمه يــان 
چــوار نهــَوم، له ويَــش زوَر به ِريَــزه وه  
ــزه وه   ــان و زوَر به ِرَي ــه ره و پيرم ــن ب هات
ئــاوي  و  کرديــن  هاتنيــان  به خيَــر 
ــه   ــن، ل ــان بَوهيَناي ــان و چاي ــاردو ن س
هــه ر  نيــوه ِروَ  نانــي  دواي خواردنــي 
نيــوه ِرَوو عه ســرمان  نويَــژي  لــه وَي 
ــه  کــورت و کــَو کــردن، پاشــان مــن  ب
ــي کــرد: وتــم  ــه  مامَوســتا عه ل پرســم ب
هيــچ کيَشــه  نيــه  به رگــي کــوردي 
ــا ١5 – ١٦  ــه  ت ــه م؟ )چونک ــه ر ک ــه  ب ل
ــوردي  ــاکي ک ــش پَوش ــه و پَي ــاَل له م س
لــه  به رکردنــي  لــه  واَلتــي تورکيــا 
ــوو(، مامَوســتا فه رمــوي: هــه ر  قاچــاغ ب
ــچ  ــه  هي ــي وابک ــَوت ِراحه ت ــک خ چوَنَي
کيَشــه يه ک نيــه . دواي ئــه وه ي کــه  
مــن کَوردانــه  خــَوم پيَچايــه وه  مامَوســتا 
پيَتــان  ئه گــه ر  فه رمــووي:  عه لــي 
ــي  ــه  گه ِران ــن بچن ــدوو ني ــه و مان خَوش
ــت،  ــا دَي ــه  خزمه تتان ــه م ل ــازاِر، کوِره ک ب
ئيَمــه ش زوَرمــان پيَخــَوش بــوو چونکــه  
قــه ت نــه  چووبووينــه  ئــه و واَلتــه ، 
کوِره کــه ي لــه  گه لَمــان هــات و بــه ره و 
ــه   ــدا ل ــاو ِري ــه  ن ــن، ل ــازاِر ِريَکه وتي ب
ــاوت  ــي: ن ــتام پرس ــه ي مامَوس کوِره ک
ژنــت  چه نده يــه ؟  ته مه نــت  چيــه ؟ 
هيَنــاوه ؟ وتــي: نــاوم عومه رفاِروقــه ، 
نزيــک بــه  ســَي مانگــم مــاوه  ته مه نــم 
ــه وه   ــم دوَزيوه ت ــاَل، ئافره ت ــه  25 س ببيَت
پيَغه مبــه ر  ســوننه تي  له بــه ر  بــه اَلم 
ــه واو  ــالَي ت ــه  25 س ــم نه بيَت ــا ته مه ن ت
هه ناســه يه کي  ناکــه م!!!  مــاره ي 
هه لَکيَشــاو  دووکه اَلويــم  گه رمــي 

چــاوم پــِر بــون لــه  فرميَســک بــَو خــَوم 
عومــه ر  واَلته کــه م،  گه نجه کانــي  و 
فــاِروق جه وانيَکــي زوَر نه جيــب لــه  
ــَو  ــي زانک ــوو قوتاب ــارام ب ــَوو ئ ــه ر خ س
ــوق(،  ــي دا )حق ــواري مافناس ــه  ب ــو ل ب
مزگه وتــي  بــرده   ئيَمــه ي  ســه ره تا 
جاميعــه ي گــه وره ي شــاري وان، لــه وَي 
نويَــژي  مزگه وتــه کان  زوَربــه ي  لــه  
ــه و  ــه اَلم ئ ــت، ب ــَي ده کرَي ــه ي ل جومع
خــَوش  زوَر  مزگه وتيَکــي  مزگه وتــه  
و گــه وره و ِرازاوه  بــوو، دلَــي هه مــوو 
ئيمانداريَکــي پــَي ِروون ده بــَووه ، دوو 
ِرکات ســوننه تي مزگه وتمــان کــرد و بــه  
ســه يري  و  گه ِرايــن  دا  مزگه وته کــه  
هه مــوو شــويَنيَکيمان کــردو له زه تيَکــي 
زوَري ِرَوحيمــان لــَي بينــي، پاشــان 
وتــم: عومــه ر فــاِروق گيــان پيَــم خَوشــه  
خواليَخَوشــبو  مزگه وته کــه ي  بچينــه  
ــتا  ــي، مامَوس ــه عيدي نورس ــتا س مامَوس
نورســي ئــه و مامَوســتا به ِريَــزه  بــوو 
و  پيَنــج  ته مه نــي  لــه   هــه ر  کــه  
شــه ش ســالَيه وه  تــا ٨٣ ســالَي کَوتايــي 
و  ئيســام  خزمه تــي  لــه   ته مه نــي 
و،  شــه رعي  زانســته   و  موســولَمانان 
ــووه  و، هــه ر  ــدا ب زانســته  سروشــتيه  کان
ــالَي  ــه  27 س ــر ل ــدا زيات ــه و پيَناوه ش ل
دا  ته بعيــد  و  زينــدان  لــه   ته مه نــي 
به خــت کــردووه . هــه ر بــه  پيــاده وه  ِرَي 
ــي زوَر  ــه  دووره وه  مزگه وتيَک ــن، ل که وتي
جــوان و ِرازاوه م بينــي، دوو الي له ســه ر 
ــي  ــه  جيَگه يه ک ــوو، ل ــه قام ب ــته  ش ِراس
زوَر خــَوش و دلَگــري شــار دروســت 
کرابــوو، عومــه ر فــاِروق وتــي: ئــه و 
ــيه  و  ــي نورس ــاوي مزگه وت ــه  ن مزگه وت
ــازه  دروســت کــراوه ، مزگه وتــه  کــه ي  ت

ــاوه   ــه ر م ــتاش ه ــي مامَوس ــه ر ده م س
ــه ،  ــه  تازه داي ــه و مزگه وت ــاي ئ ــه  په ن ل
ــي  ــه وه  مزگه وتيَک ــک بووين ــک نزي کاتَي
جوانکيله مــان  و  کــَون  خنجيانــه ي 
ــرابو: ــه ي نوس ــه ر ده رگاک ــه  س ــي ل بين

 VAN MUTULUG VAN
 MUFTULUGV DIANET

 .O K U M A . S A L O N U
ئه مــه   وتــي  فــاِروق  عومــه ر 
ســه عيده ،  مامَوســتا  مزگه وته کــه ي 
و  جومعــه   نويَــژي  مامَوســتا  ئاليَــره  
ده رســي  و،  کــردووه   جه ماعه تــي 
چووينــه   کــه   گوتووه تــه وه ،  فه قيَــي 
ــه   ــه ر ب ــه وه ، ه ــاو ژووري مزگه وته ک ن
ــان  ــه  گري ــو ل ــِر ب ــم پ ــوازراوي دَل نه خ
هه مــوو  ئــه و  بيــري  گريــام،  زوَر  و 
ــه ي  ــه ت و ئيخــاس و خه مخَوري زه حم
ــاوه ي  ــه  م ــه  ل ــرده وه  ک ــتام ده ک مامَوس
ــوو ژن  ــازر نه ب ــدا ح ــالَي ته مه ني ٨٣ س
بيَنَيــت و خاوه نــي مــاَل و منــداَل بَيــت 
ــي  ــر، پَي ــيَکي ت ــوو که س ــوو هه م وه ک
و  کات  لــه   به شــَيک  ئه گــه ر  وابــو 
ــاَل  ــَو م ــان کات ب ــَوي ته رخ ــاتي خ س
و خيَــزان وه کــوو پيَويســته ناتوانيَــت 
موســولَمانان  و  ئيســام  خزمه تــي 
بــکات، بــه  ده م گريانــه وه  زوَرم دَوعــاي 
ــوا  ــه  خ ــرد و ل ــتا ک ــَو مامَوس ــر ب به خَي
پاِرامــه وه  کــه : خوايــه  گيــان ِريَبــازي ئه و 
ــه ر  ــه ت و تيَکَوش ــتا بليم ــَوره  مامَوس ج
لــه   موخليســانه   کــه رو  خوَبه خــت  و 
ليَکراوه که مــان  زولَــم  کوردســتانه  
ــم  ــش دَل ــت، زوَري ــه رده وام بَي ــه ر ب ه
ــه ي  ــه  مزگه وته ک ــوو ک ــَوش ب ــه وه  خ ب
ــتاش  ــوا ئيَس ــَو خ ــپاس ب ــتا س مامَوس
هــه ر جيَگــه ي ده رس و دووانــي ئايينيــه ، 
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هــه زاران ِره حمــه ت لــه  ِرَوحي مامَوســتاو 
و،  دلَســَوزمان  مامَوســتاياني  هه مــوو 
ــَوره   ــه و ج ــي ئ ــه وره  قوتابيان ــواي گ خ
دريَــژ  ته مــه ن  بــَو  مامَوســتايانه مان 
کات. لــه  دواي له زه تيَکــي زوَري ِرَوحــي 
به جــَي  مامَوســتامان  مزگه وته کــه ي 
ــک  ــوو بِرَي ــواره  ب ــه و ئَي ــت و ده م هيَش
هه لَســووِراين  بازاِره کــه دا  نــاو  لــه  
ــَو  ــان ب ــن وتي ــَو کردي ــان ب ته له فوَنيَکي
ــم  ــتا عبدوِرِره حي ــي مامَوس ــه و ميوان ش
شــيَوان  جه ماعه تــي  بــَو  ده بــن، 
مامَوســتا  مزگه وته کــه ي  چووينــه  
نويَــژي  لــه وَي  عه بدوِرِره حيــم 
شــيَوان و خه وتنانمــان بــه  کــورت و 
ــتا،  ــي مامَوس ــه  ماَل ــردن و چوين ــَو ک ک
مامَوســتا عه بدوِرِره حيــم ته يمورتــاش 
بــه   پيــرو  به ته مــه ن  مامَوســتايه کي 
بــه ده ن ســه المه ت و رَوح ســووک و 
ســيما جــوان و زوَر بــه  ئيخــاس و ده م 
ــوو، زوَر  ــه خَوش ب ــر و زوَر قس ــه  زيک ب
زوَر بــه  ماريفــه ت و ميهره بــان بــوو 
ــه وه   ــه و ش ــن و ئ ــر هيَناي ــه  خَي زوَري ب
ِريَزيَکــي زوَر زوَري لــَي گرتين، مامَوســتا 
ــَي خــَوش  عه بدوِرِره حيــم ئامــَوزاي خوال
ســه عيد  موحه ممــه د  دوکتــَور  بــوو 
َــَوزي  ــه  ئال ــوو کــه  ل ِره مــه زان بووتــي ب
ســوريه  دا لــه  نــاو مزگه وتــدا لــه  کاتــي 
وتــاري ئايينيــدا شــه هيد کــرا، هــه زاران 
ــتا  ــت، مامَوس ــه و بَي ــوا ل ــي خ ِره حمه ت
نويَــژ  دواي  به يانيــان  عه بده ِرِره حيــم 
ئامــَوژگاري نويَژخويَنه کانــي ده کــردو 
ده رســي  دا  چيَشــته نگاويش  لــه  
قوِرئــان و فيقهــي بــه  کچــان و کــوِران 
ده کوتــه وه .  ئــه و بنــه  مالَــه  بــاوک 
ــي  ــتاي ئايين ــه ر مامَوس ــان ه و باپيراني

بــوون و لــه  بنچينــه وه  خه لَکــي جزيريَي 
بَوتــان بــوون لــه  باکــووري کوردســتان. 
لــه  دواي ده رســه کاني مامَوســتا مــن 
تــا  گيــان  مامَوســتا  کــرد:  ئــه رزم 
ــه  ــم خَوش ــه ن پَي ــَو ده ک ــان ب ته له فوَنم
ــن،  ــاو شــار بگه ِريَي ــه  ن بچيــن بِرَيــک ل
بــازاِر  بــه ره و  باشــه،   زوَر  فه رمــووي 
ــه   ــن ل ــازاِر ده گه ِراي ــه ب ــه  ِرَي، ل که وتين
ده وري ســه عات ١١/5 پيَــش نيــوه ِروَ 
ــن  ــه  کوَي ــن ل ــان وتي ــَون پيَي ــه  ته له ف ب
ديَيــن بــه  شــويَنتانا، ئه دره ســي خَومــان 
ــه  دوامــان  ــن ب ــرا هات ــن و خَي ــَي کوت پ
دا، ســواري ماشــين بوويــن و برديانيــن 
بــَو بالَه خانه يه کــي ســَي نهــَوم کــه  
ســپاس بَوخــوا مه دره ســه ي ئايينــي 
ــد،  ــدا ده خويَن ــيان تي ــَي ده رس ــوو فه ق ب
ــواردو  ــان خ ــاي نيوه ِرَوم ــو چ ــه وَي نان ل
نويَــژي نيــوه ِرَوو عه ســرمان بــه  کــورت 
ــاده   ــَو ئام ــيَنيان ب ــد، ماش ــَو خويَن و ک
و  جــوان  شــاره   بــه ره و  کردبوويــن 
ــار  ــد )دي ــه ي ئامَي ــن و ديرَوکيه ک ديَري
ــاري  ــه  ِرَي و ش ــن. که وتين ــر( بِروَي به ک
وان مــان به جــَي هيَشــت، پيَويســته  
جه ماعه تيَــک  کــه   بلَيَــم  ئــه وه ش 

مه ريوانيــش  و  ســنه يي  کــوردي 
ــوون  ــوه ت کراب ــه  ده ع ــو ئيَم ــه  وه ک ک
ــان  ــه  گه لَم ــد ل ــه ره و ئامَي ــوون و ب هاتب
قه راخــي  بــه   بــوون،  هــاو ســه فه ر 
ده ِروَيشــتين  دا  وان  ده رياچــه ي 
ــن  ــوان و دلَِرفَي ــي زوَر ِروون و ج ئاويَک
به حــري  ده تگــوت  ده دان  شــه پوَلي 
نيــه ،  حه جمانــي  و  منــه   خه يااَلتــي 
ــاو  ــه  ن ــوِراو ده  هات ــي ق ــاوي چه ميَک ئ
بيســت  دريَژايــي  بــه   به حره کــه وه  
تيَکــه اَلو  ده ِروَيــي  زياتــر  کيلَومه تــر 
به حــره  کــه  نــه  ده بــو، بــه  چــاوي خــَوم 
ته فســيري )مــرج البحريــن يلتقيــان 
بينــي.  يبغيــان(م  ال  بــرزخ  بينهمــا 
ئه مجــار  بوويــن  ِره د  به حره کــه   لــه  
ــد و  ــس، زَي ــه ي به تلي ــتينه  ناوچ گه يش
واَلتــي خوا ليَخَوشــبو مامَوســتا نورســي، 
جاريَکــي تريــش بــه  يــادي مامَوســتاوه  
فيَنکــي  هه ناســه يه کي  ِرَوحــم  و  دَل 
تووشــي  حه ســايه وه ،  و  هه لَمــژي 
ــن  ــک بووي ــه  خواردنَي ــه و جيَگ قاوه خان
ــَوش  ــي زوَر خ ــو ئاويَک ــه ر کاني ــه  س ل
گــژو  و  گــوَل  و  دره خــت  دارو  بــه  
گيــا ِرازيَندرابــَووه  و جيَگــه ي نويَــژو 
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ــي  ــي ل ــتني زوَر خَوش ــژو دانيش ده زنوَي
ــه   ــان دا، ئيَم ــوو، الم ــرا ب ــت ک دروس
ــه   ــه ش ک ــوارده وه  و ئه وان ــان خ چاييم
ئــه وَي  خه لَکــي  بــوون.  هاوِريَمــان 
نويَــژي عه ســريان خويَنــدو ديســان 
که وتينــه وه  ِرَي، لــه  ده وري ســه عات 
گه يشــتينه   بــوو  شــه و  نيــوي  نــَوو 
دينــي  مه دره ســه يه کي  ده رگاي  بــه ر 
کــه  بــه  ِرووبــه ري 7٠٠ ميتــر لــه  ســَي 
ــک  ــوو، کَومه لََي ــت کراب ــدا دروس نهَوم
ــوان زوَر زوَر  ــي زوَر ج ــتا و فه قَي مامَوس
ــه ره و  ــن ب ــه وه  هات ــزو حورمه ت ــه  ِرَي ب
پيريمــان، لــه  دواي به خيَــر هاتنيَکي زوَر، 
کــه ره م کــه ن کــه ره م کــه ن ) فه رمــون 
فه رمــون( خولَقيــان ده کردينــه  ژووره وه، 
نه فــه ر  شه ســت  مه دره ســه   ئــه و 
فه قــَي و نــَو مامَوســتاي وانــه  بيَــژو 
ليَنــه رو  چيَشــت  نه فه ريــش  چه نــد 
ــتيَکي  ــه  ده ش ــوو ل ــدا ب ــي تَي خزمه تچ
خَوشــي زوَر بــه  پيــت و به ره که تــدا 
ــت و  ــه  کش ــه ي ب ــوار ده وره ک ــه  چ ک
ــَوش  ــوان و خ ــوو زوَر ج کاَل داچيَندراب
ــوار الوه   ــه ر چ ــه  ه ــوو ل ــت کراب دروس
گــه وره ي  زوَر  حه ســاري  حه وشــه و 
هه بــوو دارو دره خــت و ســه وزه و و گــژو 
ــان  ــه  دواي ن ــوو، ل ــدا کردب گياشــيان تَي
و چــا خواردنــي شــيَو نويَــژي شــه وان و 
ــَو کــردن،  ــه  کــورت و ک خه وتنانمــان ب
ــه اَلم  ــو ب ــده  شــه و دره نــگ ب هــه ر چه ن
مامَوســتاو  ئــه و  ِريَــزي  و  حورمــه ت 
فه قيَيَانــه و خَوشــحالَي خَوشــمان بــه  
حــاَل و وه زعــي ئــه وان واي کردبــوو که  
هه ســتمان بــه  ماندوويه تــی نــه  ده کــرد، 
ــوو  ــَي ب ــزی ل ــتايه کي زوَر به ِرَي مامَوس
ــه نگين  ــَوو س ــه ر خ ــه  س ــارام و ل زوَر ئ

و بــه  ويقــار ديــار بــوو، کــه  پرســيارمان 
ــوه ري  ــه وه  مامَوســتا ئه ن ــان: ئ ــرد وتي ک
ــي  ــي زانايان ــه ر پرســي يه کيه ت ــاوه  و ب ن
لــَي  تــري  مامَوســتايه کي  ئايينيــه ، 
ــه د  ــتا موحه مم ــاوي مامَوس ــه ن ــوو ب ب
به هائه دديــن، ئــه و يه کيَــک بــو لــه  
جيَگره کانــي ِره هبه ره که يــان، له گــه َل 
قســه کردن  وتوويَــژو  که وتينــه   ئــه و 
ليَمــان پرســي: کاکــه  ئيَــوه  ناوتــان چيه ؟ 
و لــه  که يــه وه  ده ســتتان کــردووه  بــه  کار 
ــاري ئايينــي؟ به رنامــه و پِرَوگرامتــان  و ب
ــه وه :  ــي داين ــاوا جواب ــش ئ ــه ؟ ئه وي چي
ئيَمــه  کَومه لَيَــک مامَوســتاي ئايينــي 
ســالَي  ده وروبــه ري  لــه   بوويــن 
ســه رنجمان  کــه   زايينيــدا  ١97٣ي 
کارو  کوردســتان  باکــووري  لــه   دا 
چاالکــي  الوازه و،  زوَر  ئايينــي  بــاري 
ئايينــي چ لــه  بــوواري زانســتي و چ 
لــه  بــوواري سياســيه وه  جيَگه کــه ي 
بَوشــه و ئه رکــي ســه ر شــانمانه  ئيــش و 
کاريَکــي ئايينــي وه ِرَي خه يــن، چونکــه  
که وتووانــي  شــويَن  داخــه وه   بــه  
ــه   ــي ببوون ــه عيدي ِره حمه ت ــتا س مامَوس
جگــه   که رتيَکيــان  کــه رت،  ســَي 
ــژو  ــه وِرادو نوَي ــه زکارو ئ ــک ئ ــه  بِرَي ل
ــَوره   ــچ ج ــت هي ــان نه بَي ِروَژووي خَوي
چاالکيه کــي زانســتي و کَومه اَليه تــي 
سياســيان  و  فه رهه نگــي  و 
هه مــوو  که رتيَکيشــيان  نه بــوو، 
خويَندنــه وه ي  ببــوه   ئيشــيَکيان  کارو 
ِره حمه تــي  مامَوســتاي  ئاســه واري 
زانســتيان  چاالکيه کــي  هيــچ  و 
سياسيشــه وه   بــواري  لــه   نه بــوو، 
ببونــه   گرانــه وه   زوَر  داخيَکــي  بــه  
هاوکاســه ي که ماليســته کان، که رتــي 

کــه   بــون  ئه وانــه   سيَهه ميشــيان 
ــرد  ــي نه ده ک ــه  کاري جه مع ــان ب حه زي
هــه ر وه ک ســَوفيه کي خَومالَــي بــه  
ته نيــا خه ريکــي ده روونــي خَويــان و 
گَوشــه گيري و زوهــد و ته قــوا بــون.

ــَي  ــي فه ق ــت کردن ــه  دروس ــه ره تا ب س
و پــه روه رده  کردنــي زانــاي ئايينــي 
پــَي کــرد، زوَر ماندويــي  ده ســتمان 
ــرد  ــوه ت ده ک ــان ده ع ــانه  خه لَکم نه ناس
بــَو خــودا په ره ســتي و به ندايه تــي و 
بــَو ِروو کردنــه  خويَندنــي ئايينــي و بوون 
ده گه ِرايــن  ِرَوژ  و  فه قــَي، شــه و  بــه  
بــه  شــارو ديَيه کانــي کوردســتان دا، 
ته نانــه ت لــه  بــه ر بــَي ده ســه اَلتي 
زوَربــه ي ديَهاتــه کان بــه  پــَي و بــه  پياده  
ده ِروَيشــتين، لــه  هه مــان کاتــدا لــه  هه ر 
يارمه تــي  ِراببينيايــه   که سيَکيشــمان 
مالَيشــمان لــَي ده خواســتن بــَو دروســت 
خه رجــي  و  مه دره ســه   کردنــي 
گــه وره ش  خــواي  فه قيَکانمــان. 
ــه وه   ــاو کاره که مان ــته  ن ــي خس به ره که ت
و  ده بويــن  زوَرتــر  ِرَوژ  دواي  لــه   ِرَوژ 
خه لَکيَکــي زوَرمــان پيَــوه  ده نيَشــت، 
دروســت  مه دره ســه يه کمان  چه نــد 
فه قيَيه کمــان  چه نــد  و  کــردن 
ــه   ــرت ل ــتاييان وه رگ ــازه ي مامَوس ئيج
خَوشه ويســت  زوَرتــر  خه لَــکا  نيَــو 
ــه   ــوون، ل ــان زوَر ب ــن و اليه نگرم بووي
ِرو  هــه ر  کــه   ســالََيک  چه نــد  دواي 
ــي  ــي کريَکاران ــن پارت ــه  بوي ــه  گه ش ل
مه ترســيان  ک(  ک  )پ  کوردســتان 
ــه   ــاوا بِروين ــو ئ ــان واب ــت، پيَي ــَي نيش ل
کوردســتان  لــه   ئــه وان  پيَشــه وه  
ــژ ده بَيــت و که ســيان  ــَي لَي جيَگه يــان پ
دا  ِراســتي  لــه   ناميَنــَي،  گــه َل  لــه  
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چــاک  ئيَمه يــان  ئــه وان 
ــوو  ــان وا ب ــي، پيَي ــه  ده ناس ن
ــَوفين و  ــک س ــه  کَومه لََي ئيَم
ــي  ــه و پِرَوگراميَک ــچ به رنام هي
ــد  ــه ر چه ن ــه ، ئه گ ــان ني وام
ــوژن و  ــَي بک ــان ل نه فه ريَکم
ــان  ــه ت و ئازارم ــک ئه زي بِرَي
ده س  و  ترســين  ده   کــه ن 
بــه ردار ده بيــن و ده بِريَينــه وه ، 
نــاو  لــه   ئــه وان  ســه ره تا 
زانکَوکانــه وه   قوتابخانــه و 
لــه   پيَکــردو  ده ســتيان 
اليه نگره کانــي  گــه َل 
ده کــردو  شــه ِريان  ئيَمــه  
ده کــردن،  ئه زيه تيــان 
اليه نگره کانــي ئيَمــه ش زوَر 
ــَو ده دان  ــه رحيان ب ــه  ش ژيران
کــه  بــَو وا ده کــه ن خــَو ئيَمــه  
دژي ئيَــوه  نيــن و کارمــان 
ئيَــوه وه  کاري  ســه ر  بــه  

نيــه  بــه اَلم ئــه وان حالَــي بوونيــان 
لــه   بــوون  بــه رده وام  هــه ر  نه بــوو 
ــه وه وه  ــه ، ب ــي ئيَم ــي کردن ســه ر دژايه ت
ــرده   ــتيان ک ــار ده س ــتان و ئه مج نه وه س
مامَوســتاکانمان،  کردنــي  شــه هيد 
مامَوســتايه کيان  ِرَوژ  چه نــد  هــه ر 
شــه هيد ده کرديــن، لــه  دانيشــتنيَکي 
ســه ر  هيَنايــه   بِريارمــان  دا  خَومــان 
ــه   ــان بنيَرين ــا ده نه فه رم ــه ، ب ــه وه  ک ئ
دوو  به رپرســه کانيان،  الي  بــَو  شــاخ 
ــَي  ــان ب ــاردن، زوَري ــه  ن ــان ک نه فه رم
ــَي  ــان ل ــوون و زوَري ــي پيَکردب حورمه ت
ــاوي  ــه رو چ ــه  س ــه ت ب ــوون، ته نان داب
بــوون،  کــرد  به ِريَيــان  خويَناويــه وه  
ــوون  ــان گوتب ــه وه ش پيَي ــه ره ِراي ئ س

ــه ي  ــه  قس ــن ک ــه  ناتانکوژي ــا بَوي ته ني
به رپرســه کانتان  بــه   ئيَمــه   کوَتايــي 
ئه مــه   کَوتاييــان  بگه يه نن،قســه ي 

ــه : ــوو ک ب
 ١  وه رنــه  نــاو ئيَمــه وه و لــه  گــه َل ئيَمــه  

کار بکــه ن.
ــوَي  ــَو ک ــن ب ــَي بيََل  2  کوردســتان به ج

ــِرَون. ده ِرَون ب
ــه   ــي ئيَم ــه م و دوهه م ــاري يه ک  ٣  بِري
به ِريَــوه  نابــه ن هه موتــان ده کوژيــن، 
ديَموکِراســي  بــَو  ئافه ريــن  ) هــه زار 
ــي ســيَکَوالري کوردســتان(. کــه   خوازان
ــي  ــي نويَنه ره کان ــه  واَلم ــاوا ناجواميَران ئ
ــان  ــه ش بِريارم ــه وه ، ئيَم ــان داي ئيَمه ي
ــک بَومــان ســاز  ــه  هــه ر جَورَي دا کــه  ب
ده بــَي هــه ر کــه س بــَو پاريَــزگاري 

بکِريَــت،  ســياح  خــَوي  کردنــي 
به اَليــه   ئــه م  فه قيــري  ســه رباري 
ــه دواي  ــه وه، ل ــه ردا تاي ــه س ــمان ب ش
چه نــد  نه هيَنــا  وازيــان  ئه مــه ش 
کوشــتين،  لــَی  تريشــيان  نه فــه ری 
ياســاييه وه  ِريَگــه ی  لــه  زانيمــان 
ــه  ــازيَين، بَوي ــان بس ــه گه لَي ــن ل ناتواني
ســه رانيان  بِريارمــان دا  ناچــاری  بــه 
عوقوبه تيَکيــان  و  که يــن  شناســايي 
ويَنــه ی  هــاو  کــه  بِريارده يــن  بــَو 
ــه  ــه زل ــت، ب ــان بَي ــه ی خَوي جه ريحه ک
ــه ر  ــه به رانب ــوار ل ــه خ ــدا هاتين زله کانيان
يــان  پيَنــج  مامَوســتايه کماندا  هــه ر 
کوشــتن،  لــَی  نه فه رمــان  شــه ش 
ده رکــه وت  بَويــان  کــه  ئه مجــار 
ــه رداری  ــر ده س ب ــه ن ئيت ــان ناک چارم
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ــر  ــه ش ئيت ــوون و ئيَم ــه ب کوشــتنی ئيَم
ده ســتمان لــه کوشــتنيان هه لَگــرت.

لــه و کاتانــه دا کــه ئيَمــه لــه گــه َل 
رادويَــی  بــوو  شــه ِرمان  پ.ک.ک 
ــوت  ــدا ده يانگ ــه هه والَه کاني ــده ن ل له ن
حيزبولَــَای تورکيــا لــه گــه َل پ.ک.ک 
ــيان  ــد که س ــوون و چه ن ــه ِر هات ــه ش ب
ــه وه وه  ــه ر ل ــتووه، ه ــر کوش ــه يه کت ل
ــزب اهلل،  ــا حي ــاو ن ــان ن ــک ئيَمه ي خه َل
ــوننی  ــوردی س ــَای ک ــه حيزبوَل هه لَبه ت
تورکيــه، نــه حيزبولَــَای شــيعه ی ئيَران 
ــی  ــه واو بوون ــه دوای ت ــان! ل ــان لوبن ي
ــا  ــی تورکي ــه ی )پ.ک.ک( ده ولَه ت کيَش
ــان، 25٠٠٠  ــه گرتنم ــرد ب ــتيان ک ده س
که ســيان  هــه زار(  پيَنــج  و  )بيســت 
ــه  ــدان، ل ــه زين ــن و که وتين ــَی گرتي ل
5 ســالَه وه هه تــا ٣٦ ســاَل حوکمــی 
ســه پاندين.  ســه ردا  بــه  زيندانيــان 
ئــه وه ی کــه گيــرا لــه زينــدان ده ســتيان 
ــی و  ــی ئايين ــی ده رس ــه خويَندن ــرد ب ک
ــوو  زوَريــان کــه حوکمه که يــان تــه واو ب
بــه مه اليه تــی هاتونه تــه ده ر، ئيَســتاش 
کَومه لَيَــک لــه هاوبيره کانمــان حوکمــی 
ــه ر  ــووه و ه ــه واو نه ب ــان ت زيندانيه که ي
لــه زينــدان ماونه تــه وه. بــه هه مــوو 
ســويَريه که وه  و  تــاَل  و  ســه ختی 
بــه رده وام بوويــن لــه ســه ر ئيــش و 
جه ماعه تــی  هه تــا  چاالکيه کانمــان، 
بــه  ســه رکه وتنيان  گــول  عبــداهلل 
ده ســت هيَنــاو حکومه تيــان که وتــه 
ــی  ــی حکومه ت ــه ر ده م ــه س ــت، ل ده س
ــه وان ئيجــازه ی ِره ســميمان وه رگــرت  ئ
ــک خســته وه  ــان رَي ــازادی خَوم ــه ئ و ب
ــت  ــک خس ــمان ِرَي ــی سياسيش و به ش
ــه  ــژارد، ل ــه ری سياسيشــمان هه لَب و ِريَب

ــدودی  ــه ردا ح ــی ِريَب ــی هه لَبژاردن کات
ــه وه ی  ــَو ئ ــژاردن ب ٣٠٠ که ســمان هه لَب
يه کيَــک لــه م ٣٠٠ که ســه بکه ينــه 
که ســيان  هــه ر  الی  بــَو  ِريَبــه ر، 
لــَی  ِريَبه رايه تيمــان  داوای  ده چويــن 
و  مــن اليــه ق  گــوت  ده ی  ده کــرد 
شايســته ی نيــم و نابمــه ِرابــه ر، بچــن بَو 
ــی  ــه و قبوَل ــکه م ئ ــه س به ش الی فَانک
ــان  ــه م الوالم ــی زوَر ئ ــه کورت کات، ب
زه که ريامــان  کاکــه  عاقيبــه ت  کــرد 
ــه زار  ــه ر، )ه ــرده ِراب ــه زوَر ک ــا( ب )زکري
خَوزگــه بــَو ئــه و هه مــوو دلَپاکــی و 
ئيخاســه!!!( ســپاس بــَو خــوا ئيَســتا بــه 
ــن،  ــان ده که ي ــاری خَوم ــازادی کاروب ئ
تــا ئيَســتا 7٠ مه دره ســه ی دينيمــان 
ــه 2٠٠٠  ــر ل ــه رگه ِر، زيات ــه س که وتوون
ــه وه،  ــوِر و کچ ــه ک ــه ب ــان هه ي فه قيَم
مه دره ســه ی  ســی(  و  )دوســه د   2٣٠
ــار  ــوا ي ــردووه و خ ــَل ک ــوه چ ــان ني ترم
ــن،  ــان که ي ــن ته واوي ــه ته ماي ــت ب بَي
ــتيوانی  ــه پش ــووه ب ــان وه رگرت ئيجازه م
خــوا لــه هه مــو ئاواييه کيــش دا کــه 
زياتــر لــه ١٠٠ مــال بَيــت مه دره ســه ی 
ئايينــی دروســت که يــن و بــَو هــه ر 
مامَوســتايه کی  مه دره ســه يه کيش 
ئافــره ت  مامَوســتايه کی  پيــاوو 
ــی  ــوِران و کچان ــَو ک ــن ب ــاده که ي ئام
محمــد  ماموســتا  واَلته که مــان، 
ــياره دا  ــه و پرس ــی ئ ــه واَلم ــن ل بهاءالدي
کــه ئايــا جگــه لــه کــورده کان تورکيــش 
ــَی  ــوی: به َل ــه ن فه رم ــان ده ک هاوکاريت
بــاری  و  کار  و  خزمــه ت  کاتيَــک 
ــورک و  ــَو ت ــاوازی ب ــَی جي ــه ب ــه ب ئيَم
کــورد وه کــو يــه ک وايــه ئه وانيــش 
يارمه تــی مــان ده ده ن و هاوکاريمــان 

ده کــه ن،  هاوِريَيه تيمــان  و  ده کــه ن 
و  هه يــه  ته له فزويَنيَکمــان  ئيَســتا 
هه شــت رادويَــی محه لليمــان هه يــه 
ئه نــوه ر  ماموَســتا  به رپرســايه تی  بــه 
فه رهه نگيمــان  و  ئايينــی  کاروبــاری 
به ِريَــوه ده چيَــت و کاروبــاری سياســی و 
به رپرســايه تی  بــه  کَومه اَليه تيشــمان 
ده چيَــت.  ِريَــوه  بــه  زه که ريــا  کاک 
ــه و  ــی قس ــی به يان ــا ده م ــه وه ت ــه و ش ئ
ــن  ــک خه وتي ــردن و که مَي ــمان ک باس
دوبــاره  به يانــی  نويَــژی  دوای  و 
ــته نگاودا  ــی چيَش ــه ده م ــه وه و، ل خه وتين
خــوارد  به يانيمــان  نانــی  هه ســتاين 
به شــداری  بــَو  ِريَکه وتيــن  و 
مه ولــودی  مه ِراســيمی  لــه  کــردن 
ــا  ــولَمانانی تورکي ــه ردا)ص( موس پيَغه مب
هه مــو  مه ولــودی  ِره ســمی  و  رَی 
ــه ن  ــوه ده ب ــاردا به ِرَي ــه به ه ــالََيک ل س
قه مــه ری  ســالَی  پيَــی  بــه  واتــه 
ده ليَيَــن  چونکــه  ناکــه ن  حســيَبی 
لــه  خَوشه ويســت)ص(  پيَغه مبــه ری 
وه رزی به هــاردا لــه دايــک بــووه ده بــَی 
بيره وه ريه که شــی هــه ر لــه به هــاردا 

ــت. بَي
کــه چوينــه گَوِره پانــی ِرَی و ِره ســمه که 
فــراوان  و  گــه وره  زوَر  مه يدانيَکــی 
جيَگه يه کــی  ئاميَــددا  شــاری  لــه 
بــَو  کردبــوو  ئامــاده  به رزيــان  زوَر 
ــژه کان،  ــرود و وتاربَي ــی س ــرا کردن ئيج
و ئورگيــان هيَنابــوو زوَر بــه شــه وق 
تابــه وه ســروودی  و  ئــاب  و  زه وق  و 
زوَر خَوشــيان خويَندنــه وه و و وتــاری 
خَوشــيان ده دا، خه لَکيَکــی زوَر زياتــر لــه 
ــداريان  ــه س به ش ــه زار ک ــه د ه چوارس
کردبــوو، ئــه وه ی کــه زوَر جيَگــه ی 
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ــوو  ــه و هه م ــوو ئ ــه وه ب ــوو ئ ــرنج ب س
خه لَکــه زياتــر لــه چــوار ســاعه ت و نيــو 
ــه  ــرو الوه وه ب ــاوو پي ــره ت و پي ــه ئاف ب
ســه ر پيَــوه ويَســتا بــوون هيــچ ئاســاری 
ماندووبوونيــان پيَــوه ديــار نه بــوو، ئيَمــه 
بووه کانمــان  به شــدار  زوَری ژمــاره ی 
ــراده ران  ــو، کــه چــی ب ــه الوه ســه ير ب ب
ده يانگــوت ئه مســاَل په که کــه مالَــه و 
کردوَتــه وه  بــَاو  رَاگه يانديــان  مــاَل 
ــاَل  ــه پ.ک.ک( ئه مس ــه )وات ــه ئيَم ک
ــدوون  ــان چان ــه دا بَومبم ــه مه يدانه ک ل
مه کــه ن  به شــداری  ده يته قيَنينــه وه 
ــک  ــه خه َل ــَو ي ــه ِرَی و ِره ســمه که دا ب ل
کــه م هاتــون ده نــا ســالَی پيَشــوو يــه ک 
به شــداری  خه لَــک  نيــو  و  ملويَــن 

ــوو. کردب
ئيَمــه  وه کــوو  تريــان  خه لَکانيَکــی 

و  ميســر  لــه  بــوو  کــرد  ده عــوه ت 
و  عيــراق  کوردســتانی  و  فه له ســتين 
ئــَوردَون و لوبنــان و موريتانــی و... چــاو 
پــَی که وتــن و ديــدار و گفتگــَو لــه 
ــه زوَر  ــَو ئيَم ــه ش ب ــه و ميوانان ــه َل ئ گ
ــوو... ــه ززه ت ب ــه ل ــَوش و ب ــتيَکی خ ش

پاشــماوه ی کاته کانــی ئــه و ِرَوژمــان بــه 
گــه ِران لــه نــاو شــاری ئاميَــد گوزه رانــد، 
روَيشــتينه ســه ردانی قــه اَلی کوَنــی 
شــاره که کــه وه ختــی خــَوی ِرَومــه کان 
ــدا کــردووه، ســه رده می  ــان تي حاکميه تي
ســه حابه کان خــوا ليَيــان ِرازی بيَــت 
ــح  ــان فه ت ــه و قه اَليه ي ــوون ئ ــه هات ک
ــه هيد  ــَی ش ــيان ل ــَی که س ــردووه س ک
هــه ر  قه بره کانيــان  ئيَســتاش  بــووه 
بــه  بــه اَلم  قه اَلکه دايــه  نــاو  لــه 
ئيشــی  کارو  به هانــه ی  بــه  داخــه وه 

نه دايــن  ِريَيمــان  ته عميــر کردنــه وه 
ــه حابانه،  ــه و س ــری ئ ــه ر قه ب ــه س بچين
پاشــانيش چووينــه ســه ردانی چه نــد 
ــه 7٠٠  مزگه وتيَکــی کــَون کــه زياتــر ل
ــوون  ــت کراب ــاَل دروس ــاَل و ٨٠٠ س س
ــی  ــويَنه واريَکی ديرَوک ــوو ش ــه ر وه ک ه
پیَ که وتنــی  چــاو  بــه  مابوونــه وه، 
ئــه و مزگه وتانــه خَوشــحالَيه کی زوری 
ــه  ــوو ک ــت ده ب ــَو دروس ــان ب ده روونيم
ــی  ــاوک و باپيران ــرده وه ب ــان ده ک بيرم
ــه وه  ــه دين ــان ب ــده کوَلَي ديَرينمــان چه ن
زه حمه تگه ليَکيــان  چ  هه لَگرتــووه 

ــاوه. کيَش
ــَو مه دره ســه که  ــه وه ب ــَو شــه و گه ِراين  ب
و ئــه و شــه وه لــه گــه َل فه قيَــکان 
زوَرمــان بــاس کــرد ســه باره ت بــه 
خويَنــدن و کتيَــب و ده رس و به ِريَــوه 

ــان. چوني
 

بيرهوهریسهفهرَيکیخَوش
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ئينســان بــؤ ئــةم ماوةيــه کــه نازانني 
چةنديشــی مــاوه لــةم دنيــا ماديــةدا 
ــووه؛ کــه  ــادده ب دةژی و ئاوثتــةی م
ــی پــريؤز باســی پاشــةذؤژمان  قورئان
ــه  ــة ل ــة دووايين ــةو مةنزص ــؤ دةکا ل ب
باروودؤخثکــی تــواو جيــاواز لةگــةص 
ئؤقــره  وةزعةمــان  و  حــاص  ئــةم 
دةگريــن، هةمــوو بايةخثــک، هةمــوو 
بــة  ئــةوث  تاصةيةکــی  و  خؤشــی 
ــی  ــه پثوةرةکان ــاواز ل پثوةرثکــی جي
دةناســرثن،  ئةمذؤمــان  ناســراوی 
هةمــوو بــان و خــواری و هةمــوو 
ــةک  ــوو جياوازي ــذی و هةم الر و گث
لــةوث لــة ذووی مةعنةويــات و دوور 
لــه ماددةيــه، ئةگةريــش تاريــف 
ئــةو  چؤنيةتــی  لــه  دانةوةيــةک 
لــه  بــاس  و  دةکرثــت  دنيايــه 
خؤشــی و چثژةکانــی ئــةو ژيانــة بــه 
ــةر  ــت ه ــاددی دةکرث ــثوازثکی م ش
بــةو بؤنةوةيــه کــه ئينســانی خنــکاو 
ــا  ــه تةني ــدا ک ــته ماديةکان ــه هةس ل
لــه مــادده حاصيــه و هيــچ تيشــکثک 
لــه مةعنــا و خؤشــيةکانی نةخزاوةته 
ناخيــةوه، دةبــث بــه شــتثک حاصــی 
بکرثــت کــه لــث تــث بــگات و بــؤی 
ــی  ــةوث مةنزصثک ــت. ئ ــووت بدرث ق
ــوو  ــه وةک ــةم دنياي ــه و ئ هةتاهةتايي
تةنيــا  فةرموويــه   گةورةمــان
کثصگةيةکــه بــؤ بةرهــةم هثنانــی 
هةمــوو بــةر و تؤشــةيةک کــه ببثتــه 
دواييةمــان! ژيانــه  ئــةو  بژيــوی 

مةبةســت هةصســةنگاندنثکی ئــةم 
ژيانــه لةگــةص ژيانــی پاشــةرؤژه، ئةم 
دامــةزراو لــه ســةر مــادده و هةمــوو 
ــةوی  ــاددی و ئ ــی م ــژ و حةزثک چث
ــا و  ــه ســةر مةعن ــراو ل ــات ن ــر بني ت
ــةرز و  ــی ب ــةخ و چثژثک ــوو باي هةم
ــةکان.  ــه ماددي ــةزه نزم ــه ح دوور ل
لــةم دنيــا بچــووک و نزمــه کــه 
کةوتووينةتــه نثــوی لــه گثــژاوی 
راکثشــةرةکانيدا گثــژ دةخؤيــن و 
ــوار  ــةرد و دي ــه دار و ب ــةر دةم ب ه
و ئاســنثکدا هةصماندةکوتــث، جــا 
وةره لــه نثــو ئــةم هةمــووه هةصدثــرة 
هةصمةدثــره و بــه ســاق و ســصامةتی 
بــه  بگــه  بثگةرديــةوه  و  پــاک  و 
مةنــزص! هةموومــان کةوتووينةتــه 
ژثــر کارتثکــةری مــادده و هةروةهــا 
پــووص و پــاره، کــه رةنگــه بةهثزترين 
بايــةخ  بثــت،  مــادده  منــوودی 
ناحــةزی  و  لةبةردصــی  و  پثگــه  و 
هةمــوو شــتثکی دةورووپشــتمان بــه 
ــةنگثنني،  ــادده هةصدةس ــوةری م پث
چاکــه و خراپــه، ســوودمةند بــوون و 
نةبــوون، بــةرز و نزمــی و بةهرةوةری 
ــه  ــني ک ــةوةوه ئةنرخثن ــتةکان ب ش
ئــةرث ئــةم شــته پــووص و پارةيةکــی 
لــث دةکةوثتــةوه يــان نــه؟! لــه 
خوثندنــی  رشــتةی  هةصبژاردنــی 
پثوةرمــان  ســةرةکيترين  باصــا 
النانــی  وة  يــان  هةصبــژاردن  بــؤ 
رشــتةکان ئةوةيــة کــه کامةيــان 

لــه داهاتــوودا داهــات و دةســکةوتی 
ــی  ــان کردن ــه دةسنيش ــره؟! ل زؤرت
کاروبــار هةروةهــا، لــه خوازبثنــی 
ــه داواکار  ــةوة ب ــه وةصامدان ــچ و ل ک
ســةرةکيترين فاکتــةر بــؤ بذيــار دان 
دواذؤژی ئابــووری کارةکةيــه، لــه 
هةمــوو کذيــن و فرؤشــن و مامةصــه 
ــه  ــان ل ــا چاوم و ســةودايةک دا تةني
بصثــی  دةمسايةکةمانــه،  لثهاتــی 
ــةوه  ــؤ بثنثت ــدةم ب ــةم کاره ئةوةن ئ
کــه کات و پــارةی خؤمــی پثــوه 
تةرخــان بکــةم؟! تــؤ بصثــی کام 
ــاماندارتر  ــه داواکارةکامن س ــةک ل ي
بثــت؟! بةصــام ئــةرث هةصســةنگاندن 
و پثوانــی بــةری هةمــوو شــتثک 
ــووص  ــادده و پ ــوةری م ــه پث ــا ب تةني
بــه  ژيرانةيــه؟!  کارثکــی  پــاره  و 
لــه  جــار  زؤر  نــا!!  دصنيايــةوه 
بةرهــةم  بــةرةوذووی  ژيامنانــدا 
کــه  بووينةتــةوه  دةســکةوتثک  و 
مــاددی  دانثکــی  بذيــار  ئاکامــی 
خؤمــان بــووه و لــه بذياردانةکةمانــدا 
الی  بــه  ئاوةزمــان  و  بــري  تةنيــا 
و  بــووه  ماديةکــةوه  دةســکةوته 
قــةت بامــان نةداوةتــةوه ســةر هيــچ 
اليةنثکــی تــر لــه بابةتةکــه کــه 
ئةويــش بريتيــه لــه ئينســانيةت، 
بــؤ  ئةمــةگ  و  بةزةيــی  ذوحــم، 
هاونيشــتمانيان. و  هاونــةوع 

ــان  ــةکانی خوام ــان هةذةش هةمووم
بيســتووه کــه لــه فصانــه کةســةکانی 

ئةرکی 
نووسةران

س. ئةمحةديان
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ئهرکینووسهران

ــه  ــةو کةســانةن ک ــان ل دةکات، زؤري
ــذ و  ــةصات و زث ــاره و دةس ــووص و پ پ
ــان  ــوای خؤي ــه خ ــان کردووةت زيوي
و هةمــوو هــةوص و تةقااليــان بــؤ 
ئةوانةيــه. خوايــش زؤر جــار ئــةو 
داخــةی ناوةتــه جةرگيانــةوه کــه 
ــةم دوو رؤژی  ــی ئ ــةر خاوةن ــوه ه ئث
عومــری دنيــان کةوابــوو تــا دةتوانــن 
ــوو  ــدةن چونک ــار ب ــه غ ــةم گؤذةپان ل
ماوةتــان خةريکــه بــه ســةر دةچثت. 
هةذةشــةی خــوا لــةو کةســانه پووص و 
پــاره کــؤ دةکةنــةوه و هــةر دةيژمثرن 
و پثــان وايــه ســةروةت و ســامان 
ذؤيشــتنيان  دةس  و  دةســةصات  و 
دةمثنثتــةوه؛  بــؤ  هةتاهةتايــه 
ــذث  ــةوه ف ــه دصنيايي ــا!!! ب ــام ن بةص
ــگا  ــووکترين مةنزص ــو س ــه نث دةدرثن
و  قــذان  و  پــاره  و  پــووص  بــه  و 
متةنةکــةی خؤيــان داخ دةکرثــن.

ــوو  ــةوه و خ ــري کردن ــؤره ب ــةم ج ئ
و خــده پيســترين و نامژمؤصتريــن 
ئــاکاره کــه ئينســانثک دةتوانثــت 
و  گــةوره  خــوای  خــؤ.  بيگرثتــه 
ــده هةذةشــه  ــه ئةمةن ــش بؤي دصؤضاني
دةکات بــؤ دوور بوونــةوه لــةم ئــاکاره 
و لــه هةوةصــني پلةکانــی رثگــةی 
بانگخــوازی پثغةمبةرةکةيــدا ئةمــری 
ــؤ خــؤ دوور خســتنةوه  پــث دةکات ب
بــاش  ؛  رةوشــته1  و  خــوو  لــةم 
بــه مــادده2  بةســن  دةزانــث دص 

1.  َوثِيَابََك فَطَهِّْر

دص  هــةر  بابةتــه  لــةم  عارةکــه  و  عةيــب   .2
بةســن و دص دان بــه ماددةيــه! چونکــوو تــا 
ئــةو راده دةگات کــه خؤشةويســتی و هؤگــری 
هةمــوو  ئينســان  شــوثنثک  دةگاتــه  مــادده 
ــی  ــی بةراي ــادده و دص ــی م ــه قوربان ــتثک دةکات ش
ــی مــادده  ــه مالن ــؤ هيــچ شــتثک دةس ل ــادات ب ن
ــر  ــی کوف ــی گةورةکان ــل و باق ــةوه. ئةبوجةه بثت
بــه دزيــةوه گــوث بــؤ قورئانــی پثغةمبــةر دةگــرن 
ــی و  ــه زل زان ــؤ ب ــام خ ــةن بةص ــث دةگ ــث ت و ل
ــوا  ــدةی خ ــه بةن ــث ببن ــا نايةص ــتی دني خؤشةويس
ســةرنج  ئةگــةر  پثغةمبــةر.  شــوثن کةوتووی  و 
بدةيتــه جيــاوازی ســاماندارثک وةکــوو ئةبوجةهــل 
ــةی  ــةر؛ تثدةگ ــر و عوم ــةص ئةبووبةک ــد لةگ و وةلي
عةيبــه! دنيادؤســی  نيــه  عةيــب  دنيــاداری 

ــووص و  ،کــه هةروةهــا کــه ومتــان پ
پــاره بةهثزتريــن منــوودی مــاددةن، 
مردنــی  هــؤی  دةبثتــه  چــؤن 
ئينســانيةت،  مردنــی  دصــةکان، 
مردنــی روحــم، مردنــی بةزةيــی، 
ــوا،  ــان و تةق ــوا ترس ــه خ ــی ل مردن
ــوو  ــی هةم ــگا و مردن ــی کؤمةص مردن
شــتثکی ئةرثنــی و ســةرهةص دانــی 
ــگا.  ــه کؤمةص ــةک ل ــوو نةرثني هةم
ــاددة  ــه «م ــوو ب ــه ب ــانثک ک ئينس
گــةرا« و هؤگــری مــادده هةمــوو 
کارثــک لــه بةرانبــةر مــاددةوه_ 
پــاره_ دةکات و بــؤ پــارةش هةمــوو 
خــؤی  ئةمــةش  دةکات.  کارثــک 
و  دووبةرةکــی  هــؤی  دةبثتــه 
چينايةتــی زؤرتــر لــه نثــو کؤمةصگا و 
مردنــی دصــةکان و گةنينی ئينســان.
حةســثويانا لــه  بــث  دنيــا  خةصکــی 
لثويانــا نايتــه  بــةالش  بزةيــةک 
ــه ــؤ دنياي ــةر ب ــان ه ــه و نووکةي جووص
کايــه بثتــه  چــی  چاوةچاويانــه 
بــؤ منــاص خوةيچيــان به حةســاو ســؤزی

کــه خزمةتيــان کا ئةکــةن دصســؤزی

ناناصــث بــؤ کــةس  دنيــادؤس دصــی 
ــث ــا ماص ــزث ي ــاو هث ــة حةس ــةر ب مةگ

ــث ــاکاو، ناص ــچ ن ــی، هي ــه بةزةي ــةت ل ق
گــةر جارجارثکيــچ بــا نــازی مناصــث
لــه بنــةو چــاوی لــه کــةس و کاره!
کاروبــاره! يــا  مــاص  الی  لــه  دصــی 

ــادده  ــةدا م ــةردةمی خؤمان ــةم س ل
بــه ســةر هةمــوو  و دؤســايةتيی 
و  خســتووه  دةســةصاتی  شــتثکدا 
کارثکمــان  هةمــوو  هةموومــان، 
و  دةکةيــن  پــاره  بــری  لــه 
و  ئةمــةگ  و  بةزةيــی  و  روحــم 
ــوا  ــدی خ ــيارةتی و رةزامةن بةرپرس
الوه. کةوتوونةتــه  هةمــوو  و... 

پثغةمبــةری  ســةردةمی  لــه 

ــني  ــينةکانيدا دةبين ــواو جثنش خ
ــةر  ــه س ــثک دةنثردراي ــةر کةس ئةگ
کارثکــةوه يــان دةکــرا بــه بةرپرســی 
و  تــکا  و  زؤر  بــه  مةصبةندثــک، 
الصيانــةوه دةياننــارد و دةيانکــرده 
بةرپــرس، چونــکا هةموويــان بــه 
و  خواترســی  لــه  هةمــووه  ئــةو 
بــه  هةســتيان  پارثزگاريشــةوه 
ــيارةتيةکه  ــةرک و بةرپرس ــتی ئ ئاس
کردبــوو و دةيانزانــی لثپرســراويةکی 
ئثجــگار قــورس لــه ســةر شــانيانه و 
لثپرســينةوةی هــةر دوو دنيــای لــه 
ــه برييشــياندا  ــةت ب ــه و ق ــاش داي پ
نةدةهــات کــه وةکــوو چاوکةيةکــی 
ــؤی. ــن ب ــةوه بذوان ــؤ کردن ــاره ک پ

عومــةره  حةزرةتــی  وتــةی  ئــةو 
ــی  ــه دةفةرمثــت دةترســم تاوان ک
پــای  ئثــران  لــه  وشــترثک کــه 
ــثننةوه،  ــن بس ــه م ــه ال ل دةکةوثت
ــةوامن  ــياری ئ ــن بةرپرس ــوو م چونک
ــه دةکات.  ــةم تايبةمتةندي ــاژه ب ئام
تــر  هــةزاران منوونــةی  و  ئةمــه 
رثــژةی  کــةرةوةی  روون  لةمانــه 
ــوا و هةســت  ــه خــوا ترســی و تةق ل
کردنــی  بةرپرســيارةتی  بــه 
لــةو ســةردةمه  دةســةصاتدارةکان 
دوور  وةهــا  هــةر  و  منوونــةدان 
ــام  ــوون؛ بةص ــاددی ب ــه م ــان ل بووني
ــدا  ــةردةمةی ئثمةش ــةم س ــةرث ل ئ
ــةت  ــيارةتی و خزم ــی بةرپرس رةوت
ــه خــوا  ــان ل ــه ي کــردن هــةر وةهاي
و  پارثــزگاری  و  تةقــوا  و  ترســی 
ئينســانيةت هــةر تاپؤيةکــی لــث 
بدةيــن،  ســةرجنث  ماوةتــةوه؟!!! 
ئةگــةر ئثســته بةرپرســثک دةنرثتــه 
ســةر بةرپرســيارةتيةکی گــةوره و 
ــؤ وثنــه کاتــی  مةترســيدارةوه کــه ب
زؤری لــث دةگرثــت يان ســةروکاری 
لــه گــةص پــووص و پــارةی زؤر هةيــه؛ 
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ئهرکینووسهران

دةبينــني مووچــةی هــةزار نةفــةری 
پــث دةدرثــت، ئةگــةر کارةکــةی 
مةترســيدارتر بثــت مووچةکةشــی 
زؤرتــر دةبثتــةوه، نــةک تةمــاح بکاته 
ميللةتةکةمــان  ميللــةت.  پــارةی 
ــدا  ــه دزين ــان ب ــا پارةکةي ــةژارن ب ه
بةرپرســيارةکان  دةبــث  نةچثــت، 
تةيــار کةيــن؛ واتــه دةبــث بــه پــاره 
بيانگريــن کــه دزی نةکــةن وةک 
ــةر  ــه س ــثنثکمان ناوةت ــی ماش بصث
ــاره و  ــه پ ــا ب ــه تةني ــةم کارةوه ک ئ
ئةگــةر  دةبثــت،  رازی  دةســةصات 
ئةگينــا  باشــه  بيدةيتــث  خــؤت 
لــه  ئيترتةقــوا،  دةيبــات!  خــؤی 
خــوا ترســی، لــه بــريی خــوا بــوون، 
و  بةزةيــي  ئينســانيةت،   روحــم، 
ئةمــةگ بةرانبــةر بــه زثــد و وصــات و 
هاونيشــتماين و ســةرمايةی گشــتی 
بــووه؛  وشــک  تثيانــدا  خةصــک 
بةرژةوةنــدی  و  ژيــان  و  کاروبــار 
هــةژاره  خةصکــه  هةمــووه  ئــةم 
خراوةتــه ژثــر دةســتی تاقمثــک 
مــادده  کــه  ئاوةهايــه  دذنــده!!! 
و پــووص و پــاره، دةســةصات دةخاتــه 
ــه  ــه ل ــانةکان و لةوانةي ــةر ئينس س
ــث  ــؤی دصةذاوک ــت، ه ــان بةرث ناوي
پثغةمبــةری خــواش  نيگةرانــی  و 
بةرانبــةر بــه ئؤمةتةکــةی هــةر ئةمــه 
ــواهلل  ــوو: «...ف ــه دةيفةرم ــووه ک ب
مــا الفقــر أخشــى عليكــم ولكــن 
ــم  ــَط عليك ــم أن ُتْبَس ــى عليك أخش
الدنيــا كمــا ُبِســَطْت علــى مــن كان 
ــوَها  ــا َتَناَفُس ــوَها كم ــم َفَتَناَفُس قبلك
أهلكتهــم...«. كمــا  فتهلككــم 

ــه  ــةر رثگ ــه س ــی ل ــن خةصک دةصث
ســةرکردةکانيانن،  رچــةی  و 
ــث  ــوصمان ب ــةرکرده موس ــةر س ئةگ
ئةگةريــش  وةهــان  خةصکيــش 
ــش  ــوو خةصکي ــه ب ــةوره جوولةک گ

باســی  ئةمــه  جــوو.  بــه  دةبــن 
زؤرينــةی خةصکــه، زؤری خةصــک 
و  چــی  لــه  کــردن  پــرس  بــث 
ــه شــوثن ســةرکرده  بؤچــی دةکةون
و ئةمــري و دةســةصاتدارةکان! جــا 
ــةردةمی  ــان و س ــی خؤم ــه باس ئثم
خؤمــان دةکةيــن، وةک گومتــان بــه 
ــةدا  ــةم ســةردةمی خؤمان داخــةوه ل
ــه و  ــه وا هةي ــه ئاوةهاي باروودؤخةک
کاربةدةســتانيش  و  دةســةصاتداران 
بــه ناشــوکری خــوا نةبــث بةوجؤرةن 
ــث  ــش دةب ــر خةصکي ــةن، ئيت ــه ه ک
ــث و  ــؤی دةزان ــوا خ ــن خ ــؤن ب چ
ــووه.  ــث هات ــان ل ــبينني مچ دةيش
ــک  ــدا تاقمث ــو خةصک ــه نث ــام ل بةص
ــی  هــةن کــه وةکــوو چــرا وان، بوون
ــداری و  ــتةبةرکةری بث ــةوان دةس ئ
نةمردنــی خةصکــه، ئــةوان دةبنــه 
هــؤی راوةســتاوی و خؤذاگــری و 
کؤصنــةدةری و بوثــری و شــانازی 
گــةل و نةتــةوه. زينــدوو بوونــی 
ئــةوان دةبثتــه هــؤی زينــدوو بوونــی 
وصــات، زينــدوو بوونــی ژيــن لــه 
ــی  ــدوو بوون ــگا و زين پثســتی کؤمةص
ئينســانيةت لــه پثســتی دةســةصات، 
و مــةرگ و لــه ناوچــوون و بثدةنــگ 
بــوون و خنــکان و الذث چوونــی 
ــوون  ــةرگ و لةناوچ ــه م ــةوان وات ئ
ــوون و خنــکان و ســةر  و بثدةنــگ ب
ــا  ــگا و هةروةه ــثوانی کؤمةص ــث ش ل
کةســانه  ئــةو  تــةوژم.  و  تــةکان 
«نووســةران«ن.  و  «بانگخــوازان« 
ــرای  ــوو چ ــه وةک ــةم تاقم ــث ئ بةص
رثــگای کؤمةصــگا وان رؤشــن بوونيان 
واتــه روون بوونــی رثــگای ژيــان 
تاريکــی و  واتــه  و کوژانه وه شــيان 
رثــگا لــث گــوم بوونــی رثبــوارةکان.

هــةر  لــه  و  شــوثن  هةمــوو  لــة 
ــةران و  ــی نووس ــةردةمثکدا تاقم س

ــةک  ــري و ئةندثشــةکان، ن خــاوةن ب
کؤمةصــگا  لــه  خوثنــدةوارةکان!، 
ــةی  ــر جثگ ــانی ت ــه کةس ــر ل زؤرت
و  کــردن  لــث  پــرس  و  متمانــه 
و  پلــه  بــوون.  کةوتــن  شــوثن 
ــگا و  ــو کؤمةص ــه نث ــةوان ل پثگــةی ئ
لــه چــاوی جةمــاوةردا بــؤ هةمــووان 
بريوبــاوةذ  کارتثکــةری  و  روونــه 
و چؤنيةتــی هةصوثســت گرتنيــان 
بةرانبــةر بــه دةســةصات، ديــاردةکان 
ــه  ــگا ب ــو کؤمةص ــی نث و رووداوةکان
و  بةرچــاو  زؤر  جةمــاوةردا  ســةر 
ــةردةوام  ــه ب ــره. بؤي ــا هةصنةگ حاش
هــةر دوو اليةنــی حــةق و باتــص 
هــةوص و تةقااليــان ئةوةيــه کــه 
ئــةم تاقمــه قانــع کــةن و بياهنثننــه 
خؤيانــةوه. هثزةکانــی  ريــزی 

ئــةم  ســةملاندنی  بــؤ  وثنةيــةک 
ــره؛  ــوذی عةم ــوهةيلی ک ــه س بابةت
ــاعريه  ــةزان و ش ــه قس ــوهةيل ل س
قورةيشــی  بةناوبانگةکانــی  هــةره 
لــه  پثغةمبةربــوو،  ســةردةمی 
ــی  ــدا1  گةورةکان ــةردةمی نةفامي س
ــه  ــوو ل ــپارد تاک ــش داياندةس قورةي
ــدا،  ــی کاتةکان ــان باق ــی حــةج ي کات
ــه  ــه ب ــؤ مةکک ــات ب ــه دةه ــةر ک ه
قســه کــردن و وتــاردان رةش بينيان 
ــةی  ــه بانگةوازةک ــةر ب ــکات بةرانب ب
موحةممــةد. لــه کارةکةيشــيدا 
ــةم  ــوو! ئ ــا ب ــةرکةوتوو و توان زؤر س
کةســه کاتــث لــه شــةذی بــةدر 
حةزرةتــی  دةکرثــت  ئةســري  دا 
ددانةکانــی  دةدات  بذيــار  عومــةر 
ــت  ــر نةتوانث ــوو ئيت ــکثنثت تاک بش
ــه ئيســالم و موحةممــةد قســه  دژ ب
بــکات بةصــام حةزرةتــی موحةممــةد 
ــةو و  ــی ئ ــه تواناييةکان ــاش ل ــه ب ک
ــةم تاقمه،نووســةران و  ــا ئ ــةر وةه ه

1. جاهيليةت
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ئهرکینووسهران

ــث  ــث ل ــاگاداره دةفةرم ــاعريان، ئ ش
ــه  ــوو ل ــی! بةصک ــؤ چووزان ــةذث ت گ
داهاتــوودا زمانــی بــه شــثوازثکی 
ــش  ــةر واي ــووذثنثت1 .ه ــر هةصس ت
بــوو ســوهةيل دوای ئيمــان هثنانــی 
و  بتــةو  ئيماندارثکــی  بــه  بــوو 
پــاش کؤچــی دوايــی حةزرةتــی 
موحةممــةد کاتــث لــه مةککةيــه و 
خةصکــی تثنةگةيشــتوو و ســاويلکةی 
مةککــه دةيانــةوث لــه ئيمانةکةيــان 
پاشــگةز ببنــةوه، لــه تةنيشــت ماصــی 
ــه  ــاردان و ل خــوادا دةس دةکاتــه وت
هثــز و توانــای زمان و تني و بذســتی 
دةگرثــت  وةر  کةصــک  وشــةکانی 
و قةرةبــووی کــةم و کؤذيةکانــی 
پثشــوی دةکاتــةوه و دةيســةملثنثت 
کــه تاقمــی زمــان زانــةکان و ئةديــب 
و نووســةران دةتوانــن کاريگةريةکــی 
ســةر  بــه  قورســيان  ئثجــگار 
ــةش  ــةر بؤي ــت. ه ــگادا هةبث کؤمةص
ئثمــه لثــره ئــةم هةمــووه ئــةم بــان 
و ئــةو بــان دةکةيــن تاکــوو تيشــک 
ــه  ــتيةی ک ــةم راس ــةر ئ ــه س خبةين
ســصامةتی و رثــک و پثکــی کؤمةصــگا 
تــا رادةيةکــی زؤر بةســتراوه بــه 
ــی  ــةران و وتاربثژان ــصامةتی نووس س
ــةرامنان،  ــةر نووس ــگاوه، ئةگ کؤمةص
ئةندثشــةی  و  بــري  واتــه 
خاوثــن  و  پــاک  نووســةرامنان، 
چاوةذوانــی  دةبــث  ئةوســا  بثــت 
پــاک  و  ســامل  کؤمةصگايةکــی 
ــی. ــا پثچةوانةکةش ــني و هةروةه ب

ــاو  ــه بةرچ ــةش ل ــةو تثبيني ــا ئ ج
ــف  ــووه تاري ــةم هةم ــه ئ ــن ک بگري
بــه  هةصگوتــن  پثــدا  و  دانــةوه 

1. فلا أرس يوم بدر قال عمر رىض الله عنه: يا 

رسول الله انزع ثنيتى سهيل بن عمرو يدلع لسانه، 

فال يقوم عليك خطيبا ىف موطن أبدا، فقال رسول 

الله صى الله عليه وسلم: »ال أمثل به فيمثل الله 

ىب وإن كنت نبيا أنه عى أن يقوم مقاما ال تذمه«

ــةکان  ــاوةن ئةندثش ــةران و خ نووس
و  کردنــةوه  زل  بــؤ  نــةک 
جياوازکردنيانــه لــه خةصــک، بــه 
ــه  ــه ب ــوو ئةم ــا! بةصک ــةوه ن دصنياي
بريخســتنةوةيةکه  و  گوثــدادان 
لــه  تاکــوو  تاقمــه  ئــةم  بــؤ 
ئــاگادار  خؤيــان  بةرپرســيارةتی 
ببنــةوه و لــه برييــان نةچثتــةوه دثــر 
ــينةوةدان،  ــر لثپرس ــه ژث ــان زوو ل ي
لــه کاری بثــدار کردنــةوه و لــه خــةو 
هةســتاندنی خةوتــووان رةنگــه هيــچ 
ــی  ــی دونياي ــانث و رثزثک دةسخوةش
ــان  ــوو ئةم ــت بةصک ــان نةبث چاوةذث
وةکــوو  نةناســانه  مانــدوو  دةبــث 
ــه  ــارن ب ــاری بب ــی بةه ــه باران رثژن
ژيانــی  تينــووی  بثســانی  ســةر 
و  لثقؤمــاو  خةصکــی  هةژارانــةی 
چةوســثندراو و وةکــوو پارثزةرثکــی 
ــان  ــه مافةکاني ــةم ميللةت ــياوی ئ ش
بســتثننةوه. ئــةم بــه شــان وباصدا 
نــةک  دانــةوه  تاريــف  و  گوتــن 
ئةمحــةد  کاک  وةک  ئةوةيــه  بــؤ 
ــؤ  ــوو ب ــةن بةصک ــف بک ــث پ ئةفةرم
بةرپرســيارةتيةکةيان  لــه  ئةوةيــة 
ئــاگادار ببنــةوه، بزانــن کــه بــه 
ــةت  ــر تةنان ــی ت ــةی خةصک پثچةوان
ــه  ــةوه ک ــةو شتانةش ــةر ئ ــه بةرانب ل
نةيانگوتــووه  يــان  نةيانکــردووه 
ئــةو  بةرانبــةر  لــه  بةرپرســيارن، 
ــةت  ــووا بيانکرداي ــه دةب ــتانةوه ک ش
ــةو  ــةر ئ ــه بةرانب ــان ل ــرد ي و نةيانک
بيانگوتبــا  دةبــووا  کــه  شــتانةوه 
خبرثتــةوه  دةبــث  نةيانگــوت.  و 
ــةوان  ــيارةتی ئ ــه بةرپرس ــان ک بريي
ــاوازه  ــايی جي ــی ئاس ــةص خةصک دةگ
ــتثکدان  ــه چ ئاس ــن ل ــث بزان و دةب
و چاوةذوانــی چيــان لــث دةکرثــت.

وةک لــه کؤی باســةکةمان دةرکةوت 
دةبــث ئــةم تاقمــه واتــه نووســةران و 

ــه  ــةکان ببن ــري و ئةندثش ــاوةن ب خ
ــی  ــؤ باق ــک ب ــه ی و پارثزةرث کؤصةک
ــزةری  ــگا و پارث ــی کؤمةص ئةندامةکان
و  بــن  ئــةوان  مافةکانــی  هةمــوو 
ــتيان  ــوثنثکةوه هةس ــه ش ــةر ل ئةگ
يــان  تاکثــک  مافــی  کــه  کــرد 
ــؤ  ــرا ب ــراوه خث ــثل ک ــک پثش تاقمث
زينــدوو کردنــةوةی هــةوص بــدةن و 
بــه پثــی دةســةصات و تواناييــان بــه 
دةس، بــه زمــان و بــه قةصةمةکةيــان 
هةصســثنةوه. جــا ئةمــةش وا مةزانن 
ســاکاره!!  و  ئاســايی  کارثکــی 
ــان  ــةردةمی خؤم ــه س ــةوه ل بةداخ
ــةردةمثکی  ــوو س ــه هةم ــه ل و رةنگ
ــةوه  ــه خؤي ــان ب ــه ئينس ــش ک تري
کةســانةی  ئــةو  هةمــوو  ديويــه 
ــوازی  ــه بانگخ ــردووه ب ــتيان ک دةس
لــه  ئاشــتيخوازانةيان  رؤصثکــی  و 
کؤمةصــگا گثــذاوه و بةرانبــةر بــه 
خؤيــان  ســةردةمی  رووداوةکانــی 
کةمتةرخــةم نةبــوون، کةســانثکی 
بوثــر و ئــازا و نةتــرس بــوون و قــةت 
ترســةنؤک  کةســثکی  نةبينــراوه 
بانگخوازثــک،  ببثتــه  خوثــذی  و 
نووســةر، پثشــةوا يــان رةخنةگرثکی 
تــةواو، بةصــث بةداخــةوه زؤربــةی 
ــةوای  ــةش و ه ــاروودؤخ و ک کات ب
کؤمةصــگای ئينســانی بــه شــثوةيةک 
نةترســةکان  و  بوثــر  کــه  بــووه 
نةبثــت کــةس نةيتوانيــوه دژ بــه 
ياســا و زوصــم و زؤر و جــار جاريــش 
داب و نةريتــی هةصــةی زاص بــه ســةر 
ــه  ــث ب ــثتةوه و بص ــگادا هةصس کؤمةص
ــا  ــه ئاوةه ــه، ل ــةوه برؤي ســةر چاوتان
ــةم و  ــاص و ت ــی ت ــةش و هةوايةک ک
ــه  ــورگ و گورگ ــه گ ــذ ل ــژاوی و پ م
ــةدی  ــناييةک ب ــچ رؤش ــدا هي مثش
ترووســکةيةکی  هيــچ  و  ناکرثــت 
هيــوا بــؤ خةصکــی هــةژار نامثنثتةوه، 
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ئهرکینووسهران

تةنيــا  لثصــاوه  و  تارمايــی  لــةم 
شــتثک کــه دةدرةوشــثتةوه چــاوی 
گورگــه!! دةی لــه ئاوةهــا دؤخثکــدا 
ئــةم  دةکات؟!  چــی  ترســةنؤک 
ــوثنی  ــرن ش ــةت ناوث ــانه تةنان کةس
پثشــةواکانيش  و  بانگخــوازةکان 
کــةون تــا چ بــگات بــةوةی کــه 
ــار  ــن و وت ــه گرت ــه رةخن دةس بکةن
دان و بثــدار کردنــةوةی خةصــک!

فــارس  هاوچةرخــی  شــاعريی 
ســالس«  ئةخةوانــی  «مةهــدی 
باســی  جوانــی  بــه  زؤر  زؤر 
هــةوای  و  کــةش  و  خةفةخــان 
ــگا دةکات ــی سياســی کؤمةص کذوکپ

... وگر دست محبت سوی کس یازی
به اکراه آورد دست از بغل بیرون

که رسما سخت سوزان است

نفس کز گرمگاه سینه می آید برون ابری شود 

تاریک

چو دیوار ایستد در پیش چشانت

نفس کاین است پس دیگر چه داری چشم

زچشم دوستان دور یا نزدیک

.

.

.

سالمت را منی خواهند پاسخ گفت

هوا دلگیر درها بسته رسها در گریبان دستها 

پنهان

نفس ها ابر دل ها خسته و غمگین

درختان اسکلت های بلور آجین

زمین دملرده سقف آسان کوتاه

غبار آلوده مهروماه

لــه ئاوةهــا باروودؤخثکــی سياســي و 
ئاوةهــا گوشــارثکدا کــه نايةصــث هيچ 
تاکــوو مةزصوومــث  دةنگــث دةرث 
رزگار کات لــه مةزصوومــی ئةگــةر 
دةنگثــک دةبيســترثت ئــةوه دةنگــی 
ددانــی خةصکــه کــه لــه ســةرما 
لثــک دةدات و ئةگــةر تارمايــةک 

ئــةوا  دةبينــی  ترووســکةيةک  و 
چــاوی گورگــه کــه دةدرةوشــثتةوه، 
لــه حثــوةت گيانــدا کــةس لــه 
وةصامــی  و  ناپرســثت  کــةس 
دةی  نادرثتــةوه!  کــةس  ســصامی 
و هةوايةکــدا  ئاوةهــا کــةش  لــه 
ــذی و  ــةنؤک و خوث ــةری ترس نووس
و گيــان خؤشةويســت  دنيــادؤس 
ــه چ کةصکثکــی ميللــةت دةخــوا!! ب

جــا خــؤ شــةرت نيــه ئــةم فشاريشــه 
دةوصةتــةوه  اليــةن  لــه  تةنيــا 
بــث، جــار وا هةيــه تاقمثــک لــه 
خةصــک کــه خؤيــان وةکــوو نيمچــه 
کؤيلــه  بــه  بــه  وان  دةوصةتثــک 
بــاوةذی  و  هــزر  و  بــري  گرتنــی 
لــه  و  چةوســاندنةوه  و  خةصکــی 
خــةو کردنيــان بــه ســةرياندا زاص 
ــةت  ــگاوه حوکووم ــةم رث ــن و ل دةب
دةکــةن، ئــةم حاصةتــةش زؤرتــر لــه 
نثــو کؤمةصــگا دينيةکانــدا روو دةدات 
کــه خةصکــی باوةرثکــی دينيــان 
ــت، و  ــک بث ــةر دينث ــا ه ــه، ج هةي
متمانــه بــه کةســانثک دةکــةن کــه 
وا دةزانــن لــةم دنيايــه بــه ســصامةتی 
دةيانپةذثننــةوه و هــةر ئةمةش هةل 
و مةرجثکــی شــياو ســاز دةکات بــؤ 
ــا  ــاختةچيةکان ت ــواز و س ــةل خ ه
ــةوه و  ــه دين ــان هــةص واســن ب خؤي
خؤيــان بــه بريــکار و پارثــزةری خــوا 
بناســثنن و بــري و مثشــکی خةصــک 
ــةو شــتةی کــه  ــه کؤيلــه بگــرن؛ ئ ب
دصخــوازی خؤيانــه بــه نثــوی دينــةوه 
بيدةنــه دةرخــواردی خةصــک نيمچه 
بــؤ  دووکانثــک  و  پاشــايه تيه ک 
ــن. و  ــی بژي ــازکةن و پث ــان س خؤي
ــةوه و  ــچ لثکدان ــةوةش هي ــه ل جگ
ــه  ــةک ل ــري و روون کردنةوةي تةفس
ــته و  ــه راس ــةر ئةم ــه و ه ــن ني دي
ئةگــةر کةســثکيش دث و رةخنــه 

لــةم چةشــنه بــري کردنــةوه دةگــرث 
و  دةدات  تثــدا  گؤذانکاريةکــی  و 
پرســيارثک دةخاتــه ئــاراوه ئــةوا 
ذةخنــةی لــه خــوا گرتــووه و کافــره 
ــی  ــوی هثص ــةو دي ــه ئ ــی ناوةت و پث
ــه ديــن دةرچــووه و تــازه  ســوور و ل
ــت.  ــزا دةکرث ــری ئيم ــاری کوف تؤم
وثنــةی زؤر زةق و ناســراوی ئــةم 
حاصةتــه حاکــم بوونــی کصثســه و 
ــا  ــةر ئورووپ ــه س ــوو ب ــةکان ب قةش
ــةر  ــه ه ــدا ک ــه ســةده ناوةنديةکان ل
ــةوان بوثســتايه  کةســه بةرانبــةری ئ
بــه دوژمنــی خــوا دةناســثندرا و 
ــةو  ــةصاتيان ب ــرا، دةس ــاو دةب ــه ن ل
جثگــه گةيشــتبوو کــه تةنانــةت 
ــاپ دةترســا  ــه پ ــش ل پاشــای وصاتي
کــراوه،  تةمــث  بــووه  زؤر جــار  و 
دةهاتــن و بةهةشــت و جةحامنيــان 
ــةژار  ــتا ه ــت؛ وةک ماموس دةفرؤش
بــه  نةيوثــراوه  کةســيش  دةصــث 
مــن  بــا  وةره  دةی  بصــث  پــاپ 
ــث بفرؤشــم خــؤ هــةر  بةهةشــتت پ
دووکيــان حةواصــه بــه قيامةتــه!

هــةر  خؤمشانــدا  وصاتــی  لــه 
ئةندازةيةکــی  لــه  شــتثک  ئــاوا 
بچووکتــردا بــووه و هةيــه ئةگةرچــی 
ــةر  ــام ه ــةوه بةص ــؤزث کاص بووةت ت
مــاوه، جگــه لــه حوکوومةتــةکان کــه 
گوشــار دةخةنــه ســةر بانگخــوازان و 
ــه  ــةده دواييان ــةم س ــةران و ل نووس
تونــدی  و  رؤژنامةنووســةکانيش 
ئــةو  دةکــةن،  بةندخيانةکانيــان 
بةهثــزه  بچکؤالنــه  حوکوومةتــه 
بــه  دةرةوه  لــه  دةرةکيانــةش 
ناونيتکــه نــان و بــه کافــر دةرکردن و 
تاراندنــی خةصکــی لثــان و رةش بني 
کردنيــان بةرانبــةر بــه رةخنــةکان و 
بانگةوازةکانيــان گوشــار دةخةنــه 
ــةن.  ــان ک ــوو بثدةنگي ــةريان تاک س
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مةکتةبــی خــؤت پــث حةقــه، رثــک و رةوان بثرايــه بةيــن

بــا لــه ســةر حــةق تثک بچــث لثــت عةيش و نــؤش و حــاص و باص

بثــره مةيــدان راس و پــاک، باســت بکــه ئــازا و نةتــرس

ــاص ــگ و ت ــث تةن ــث ب ــی تةن ــث ژين ــری گةل ــؤ خث ــه ب خؤش

کاک ئةمحةدی موفتی زاده

ــاعري و  ــه ش ــه ل ــک ک ــا دةنگث تةني
نووســةرثکةوه دثتــه دةر و جثگــةی 
ــةصاتدارانه  ــند و دصخــوازی دةس پةس
پثــدا هةصگوتــن و پةســن دانــه؛ 
دةســةصاتدار کــؤذ دةرازثنثتــةوه و 
شــاعري و نووســةری ترســةنؤک و 
ــا پةســنی  ــةوه ت ــذی کــؤ دةکات خوث
ــث  ــان پ ــش ئافةرميي ــةن و ئةوي بک
ــه هةمــان کاتــدا  دةصثــت، کةچــی ل
و  رةخنةگــر  و  نووســةر  هــةزاران 
ــةکان و  ــه بةندخيان ــووس ل رؤژنامةن
کونةذةشــةکان خةريکــن دةتوثنــةوه 
هــةر بةو بؤنــةوه کــه پةســنی زؤردار 
ناکــةن و باوةذيــان تةنيــا ئةوةيــه 
پةســن تةنيــا شــياوی خوايــه و پثــدا 
هةصگوتــن و تاريف دانةوةی ئينســان 
ــه  ــنه ب ــانثک کةس ــةر ئينس ــؤ ه ب
تايبــةت بــؤ بانگخــوازان و نووســةران 
و رؤژنامةنووســان، وةک پثغةمبــةری 
کات  هــةر  فةرموويــه  رثزدارمــان 
کةســثکی پةســندةرتان ديــت خــؤص 
بپژثنــن بــه روويــدا و بــه دةميــدا1 .

ُد بُْن الُْمثَنَّى  ثََنا أَبُو بَْكِر بُْن أىَِب َشيْبََة َوُمَحمَّ 1. َحدَّ

َجِميًعا َعِن ابِْن َمْهِدىٍّ   َواللَّْفُظ الِبِْن الُْمثَنَّى قَاالَ 

ثََنا َعبُْد الرَّْحَمِن َعْن ُسْفيَاَن َعْن َحِبيٍب َعْن  َحدَّ

ُمَجاِهٍد َعْن أىَِب َمْعَمٍر قَاَل قَاَم رَُجٌل يُثِْنى َعَى أَِمرٍ 

َاَب َوقَاَل  ِمَن األَُمرَاِء فََجَعَل الِْمْقَداُد يَْحِثى َعلَيِْه الرُّ

أََمرَنَا رَُسوُل اللَِّه  صى الله عليه وسلم  أَْن نَْحِثَى ىِف 

َاَب. اِحَن الرُّ ُوُجوِه الَْمدَّ

هةمــوو ئــةم باســانه شــرؤضةی حاص و 
وةزعی ئةمــذؤی کؤمةصــگای ئثمةيه، 
بــؤ گؤذانــی ئــةم وةزعــه پثويســتمان 
بــه نووســةران، بانگخــوازان و لــه 
و  بوثــر  رؤژنامةنووســانی  ئةمــذؤدا 
ئــازا هةيــه؛ بــؤ ئــةوةی ئــةو شــتةی 
کــه بــه دينــی دةزانــني و بــه راســتة 
رثگــةی هيدايةتــی دةزانــني بــؤ 
ــث  ــةر ل ــووان و س ــث کةوت ــةو ل خ
ــک  ــه خةص ــني ب ــثواوان، بيگةيةن ش
ــه و تؤمةتــی  ــه تان دةبــث بةرانبــةر ب
ــه  ــني و ل ــةدةر ب ــازةکان گوث ن فثصب
پةروايةکمــان  نةزانــةکان  لؤمــةی 
نةبثــت، ئةگــةر پثمــان وايــه خــوای 
ــن  ــةص کردووي ــةی لةگ ــةوره چاک گ
و  بةخشــيوين  پــث  زانســتثکی  و 
ــه  ــووه الذثگةگةل ــةو هةم ــو ئ ــه نث ل
خســتوومانيةته ســةر راســتة ذثگةی 
هيدايــةت دةبــث وةکــوو پثزانينثــک 
نةکةوينــه  ئــةوةوه  بةرانبــةر  لــه 
خــؤش  و  پةرســتی  مــادده  داوی 
ــه  ــن ل ــةوه و نةوثري ــتنی گيان ويس
ســةر هيــچ حةقثــک هةســتني، 

ســةعدی  گــةوره،  زانــای  وةک 
ــث: ــت ئةفةرم ــث رازی بث ــوای ل خ

« علــم از هبــر ديــن پــروردن اســت 
خــوردن. دنيــا  هبــر  از  نــه 
هــر که پرهيــز و علم و زهــد فروخت
خرمنــی گــرد کــرد و پــاک بســوخت

خــاوةن  و  بانگخــواز  و  نووســةر 
هةســتی ئيمانــدار حــازره دنيــای 
خــؤی لــه نــاو بةرثــت و دةســکةوتی 
زؤريــش  بةصکــوو  هيــچ  دنيايــي 
ســةختيش  و  تانــه  و  زةجرةبــةو 
بتوانثــت  تاکــوو  بکثشــثت 
هــةژارةکان لــه هــةژاری رزگار کات. 
نووســةر و خــاوةن هةســتی ئيمانــدار 
بوثــره، نةترســه، ئــازا و دصفراوانــه 
بــه  نةبةســتووه  خــؤی  چونکــوو 
ــرةوه.  ــذی گ ــه خوث ــا نزم ــةم دني ئ

ئهرکینووسهران
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ــه بثينــه شــان وباص و پثــدا هةصگوتــن  ــه فــره بثــژی و وةکــوو شــثوةی ئينســانةکان واي ــةوث دةس بکةيــن ب نامان
ــووه،  ــث گرت ــان ل ــانةی کةنارةي ــةو کةس ــان و ئ ــوان قورئ ــه نث ــةوث ل ــا دةمان ــةر تةني ــوو ه ــدا، بةصک ــه قورئان ب
ــر! ــن و هيچــی ت ــاز کةي ــک س ــدا، پردث ــةوای قورئان ــةش و ه ــه ک ــان ل ــه ژي ــان ل ــؤی دوور بووني ــه ه ــش ب ئةوي

ژيــان لــه کــةش و هــةوای قورئــان بــةو واتايه نيه کــه لثــی بکؤصينــةوه، بيخوثنينــةوه و له زانســتةکانی شــارةزاييمان 
هةبثــت. ئةمــه کــةش و هــةوای قورئــان نيــه. مةبةســتی ئثمــه لــه ژيــان لــه کــةش و هــةوای قورئــان ئةوةيــه کــه 
ــج و  ــووص، رةن ــةوت و جم وج ــةرقاصی هةصس وک ــژی و س ــدا ب ــةوا، دؤخ و هةل ومةرجثک ــةش و ه ــه ک ــان ل ئينس
زةمحــةت و ئاســتةم و بةربةرةکانــث و شــةذ و پثکــدادان و هــةوص و تثکؤشــانثک بثــت هــاوال و هاواليةن لــه گةص ئةو 
شــتةی کــه قورئــان لةوثــدا دابةزيــوه. ئينســان دةبث بــژی و لةگةص ئــةو نةفاميــةی سةرانســةری زةوی داگرتــووه به 
شــةذدا بثــت، و لــه دصــةوه تثکؤشــان و جم وجووصــی بــؤ شــةذ لــه گــةص نةفامــی بــه کار بثنثــت و درثژةی پــث بدات، 
ديســانةوه ئيســالم لــه ناخــی خــؤی و خةصــک و لــه ژيانــی خــؤی و جةمــاوةردا بــؤ بةربةرةکانــث کردنی ئــةم نةفاميه 
ببووژثنثتــةوه. لــه گــةص جاهيليةتــدا به هةمــوو بينش و ئةندثشــه و هزر و دةســةصات و داب ونةريــت و درومشثکيةوه 
شــةذ بــکات. لةگــةص هةمــوو ديــارده و ســةمبؤلةکانی، لــه گــةل هةمــوو ئــةو گوشــارانةی کــه بــؤ ئيســالمی دينــث و 
هةمــوو ئــةو تةنــگ پــث هةصچنينانــةی، لةگــةص هةمــوو راپةذيــن و بزووتنةوةکانــی کــه بــؤ بةبةرةکانثــی بريوبــاوذی 
خواپةرســتی دادةگرســثن و لــه گــةص هةمــوو بةرپةرچدانــةوه و وةصامــه رقاويةکانــی کــه بــةم بريوبــاوذه دةيداتــةوه.

ئةمةيــه کــةش و هــةوای قورئــان. ئــةو کــةش و هةوايــةی کــه ئةگــةر تثيــدا بــژی تــام و چثــژی قورئــان دةکــةی... 
ــی کار  ــصةژاودا خةريک ــی ش ــا دؤخثک ــه ئاوةه ــوه و ل ــةک دا دابةزي ــةش و هةواي ــا ک ــه ئاوةه ــان ل ــوو قورئ چونک
ــووه و  ــان گرت ــان کةنارةي ــه قورئ ــةر ل ــه س ــان نابةن ــةک دا ژي ــةش و هةواي ــا ک ــه ئاوةه ــانةی ل ــةو کةس ــووه. ئ ب
لثــی دوور بوونةتــةوه، بــا نوقمــی لثکؤصينــةوه و توثژينــةوه و خوثندنــةوه و فثربوونــی زانســته قورئانيةکانيــش بــن.

هــةوص و تثکؤشــامنان بــؤ ســازکردنی ئــةو پــرده لــه نثــوان ئــةم چةشــنه دصپاکانــه و قورئــان، ناگاتــه ئامانــج مةگــني 
ئــةوةی کــه ئــةم دصپاکانــه لــةم پــرده تثپةذن و خؤيــان به قؤناخثکــی تر بگةيةنــن و هةر وةهــا هةوص بدةن بــه تةقاال 
و تثکؤشــان لــه کــةش و هــةوای قورئانــدا ژيــان ببةنه ســةر. تةنيا لــةم حاصةتةدايه که ئينســانةکان چةشــکةی قورئان 
دةکةن و لةم بةشــه خواداوه که خواوةن به هةر کةســث که بيةوث دةيبةخشــثت بةشــدار دةبن و چثژی لث دةبةن.

وةرگرياو له تةفسريی «فی ضالل القرآن«ی سةيد قوتب 
وةرگثذدراو له فارسيةوه

الپةذه
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ده مه ته قه ی بايز و پيرَوت

بـ: مام پيرَوت چَونی؟

به خوا ئه م به  ينه سه رسام و گَيژم پـ: بايز چه بيژم؟   

بـ: چيته؟ سه رماته؟ بارانه؟ هه وره؟

پـ: کوِره نا، له داخ ِرَوژنامه ی سه وره

ئه تاوَينمــه وه کــورد  گه لــی  ئه کوژَينمــه وهئَيــژَی  ده فتــه ر  لــه  نــاوی 
چياکانــی و  کــورد  ده م  قويتيــان  ســانیئه بــَی  گه مالَــی  بکه مــه  لــَی  خَوميــان 

ــوه ــی بلََي ــرَوت بَوم ــا، پي خَيــوه؟بـــ: چــی، چــی؟ ئ ســه گباب  ئــه م  کَييــه  نالََيــی  پَيــم 

نه حاوَيتــه وه گــَوِر  لــه  باوکــی  بتاوَيتــه وه!هــه ی  نوشــته س  مَومــی  کــورد 
باخــه َل بخرَيمــه  دَوالرم  مــن  چه قــه َل؟بــَو  ورگــی  نــاو  ئه چَيتــه  چــون  شــَير 

دِراوه!ئه مــه ی کــه ی کوردگــه ل بوونــه په قــاوه  کــوَی  لــه  کونــده  و  کــوَی  لــه  کــه ر 

ــه ــه قويل ــه م قويل ــه ئ ــه ی چي ــز ئ  پـــ: باي

 بـــ: پيــرَوت وه گيــان تــَو گشــتی بــَو پويلــه

پيتــهئينگليزمــان ده ر کــرد وه چه پلَــه و فيتــه حه مکــه  ئــه م  ده رچــوو  ده ســتی  لــه 
ناومــان بَيتــه وه  ئه بينــَی  خــه و  چاومــانهــه ر  بانــی  لــه  وه له کــه  ببــَی 
بنَيتــه وه شــه ِر  ئه گــرَی  کــرَی  بــه  بگه ِرَيتــه وهالت  و  خــا  ده س  هه لَيــک  خــَوی 

 پـ:ئَيستا نه ترسم؟

پيــرَوت؟  چــی   ترســی   خــَوتبـــ:  بيــری  بــه  هــه ر  چــی؟  گه لقوتدانــی 

ِرَوژنامه يــه ئــه م  باوکــی  کامه يــه؟هَيتلــه ری  گــَوِری  ئه زانــَی  کــَی  کــوا؟ 
مــردن ســه دگه ماَل  و  پالَــه وی  بــه کــه س قويــت نه چويــن کــوردت هــه ر کوردنهــه زار 

ــَی ِراســت ئَيــژی، خــوا نه تباتــه وه ئه خواتــه وهپـــ: به لَ ئــاو  جَييه کتــر  لــه  گا، 

دوره ئــه م  ســه يره  مه گــره  لَيــم  ســه ورهباوکــم  دا  قويتــم  خورمــا  وه ک  ترســام 
ماموستاههژار

ته نزی ريَگا
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101

1(  تا ئارةق نةذثژی شريينی ناچثژی.
2(  گرث دةس مةخةره ديان.

3(  مةلی گؤشت خؤر دةندووکی خواره.
4(  گؤزةی تازه ئاوی خؤشه.

5(  له ده گوثز گوثزثک پووچةص ئةبثت.

واَلمیمهتهلَیژمارهیپَيشو:»سهر«.

ئه  وه چيه له  و شــاره، ددان داره، وه  ک مشاره، هه  ر 
دوو ِرووی به کاره، ده  فرَوشــرَی به پاره؟

مه  ته  لَ و مه  سه  َل

مه  ته  َل

مه  سه  َل
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• ئاکار: کردهوه،ئهخالق  ف: کردار، اخالق. 	

• ئه رين:قازانج دار ف: مفید.	

• بريکار:وهکيََل،نايب   ف: وکیل.	

• بَوش، بَوشايی:ناوبهتاَل،هلََوَل،کهموکَوِری    ف: خالء، کاستی، کم کاری.	

• چَيشته نگاو:وهختیبهرلهنيوهَرَو  ف: چاشت هنگام.	

• ده ئاژَون:دادهچهقيَنن   ف: میکوبند، ویراژ دادن	

• ده ردی:1-ئَيشوژان،2-نهخَوشی  ف: 1- آزار  2- بیماری.	

• ده سکه وت:بههره   ف: بهره.	

• ديــرَوک:1-چيــروک2-روداویميَژويــی3-ميَــژوو  ف: 1- افســانه 2- رویــداد تاریخــی 	
3- تاریــخ.

• ره خساندن:بهههلَکهوتبهدیهيَنان  ف:  اتفاقی درست شدن کاری.	

• کَوته َل:دَوَلشبهگشتی  ف: نام آسیا به عمومی.	

• کــورت و کــَو:نويَــژکــورتکردنــهوهوکــَوکردنهوهيــانلــهگــهَليــهکلــهســهفهردا. 	
ف: قصــر و جمــع.

• ــاَل:1-دارهدهســتیئهســتَور2-دارهدهســتیســهرچهوماو  ف: 1- چمــاق ســرگنده 	 گَوپ
2- چــوگان.

• گورَوی:ئَوگر،خَوپَیکردن  ف: انس گرفتن.	

• گَوِره پان:تهختايیزهوی،مهيان  ف: زمین هموار، میدان، عرصه.	

• موسه وگه ر:جَیگرتن،بهدیهاتن   ف:  محقق.	

• نزووله:دَوعایههناسهسارد  ف: آه سرد.	

• نه بان:قهَلسوتووَره  ف:  بدُخلق، عصبانی.	

• هه رد:شاخیسهختوپَربهرد  ف: کوه سنگی و سخت.	

• هه لَديَر:بهرزونزمی،جيَگهیمهترسيدار  ف: پرتگاه.	

فه  رهه  نگَوک


