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 ٩٥ بهار ٢٦ش�ره 

 :زاده(رح)کاک احمد مفتی

ترین مسئله برای هر مسل�ن اساسی
در هر رشایط و وضعّیت ایـن اسـت 
که پیش و بیش از هـر چیـز مراقـب 

 درون و نفس خود باشد.
ـــمیر و  ـــالح ض ـــالم اص ـــرا در اس زی

دشمن(شــــیطان) و شکســــت دادن 
هــای نفــوذش در دنیــای بســ� راه

ی درون، جهـاد اکـرب اسـت و پیچیده
ــاد  ــرای جه ــت ب ــی اس ــه و اساس پای
ــغر، یعنــی شکســت دشــمن در  اص

تـر از دنیای بیـرون کـه بـالّتبع سـاده
 جهاد دنیای درون است.
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  وحدت!! يدهه تالفی فاطمیه يتفرقه يدهه

 مشرتک... دردهای با کنند،می زندگی هم کنار در سنّی، و شیعه که سالهاست

 »!!!وحدت« نام به هفته یک گرامیداشت با

 فاصـله،  هـایزخـم عمـق �انـد یادمـان تا شود! تالفی باید »فاطمیه« یتفرقه یدهه با وحدت یهفته این ظاهراً، اما

 است!!! وحدت هفته یک مرهم از ترکاری

 کنیم؟�ی درکش ما که هست لذتی کهنه هایبخیه شکاف� و سندبی حرفهای واکاوی از انگار

 نیست... تزویر و افرتا توهین، اهل سنّت، اهل

 است! بیزار پرشبهه، هایپردازیافسانه و تاریخ تحریف از است، شفاف شفاِف 

 خـاطر بـه بایـد باشـیم کنارشـان هـا،لحظه �ام در و کنیم باور را برادریشان خواهندمی براستی اگر هم شیعه برادران

 زند.می دامن را اختالفات و ترکهنه را هاکینه که نیست راهگشا تنها نه افسانه، و داستان جعل که بسپارند

 فکرهـای سـاخته و انـدسـاخته بیشـرت خصـومت برای سنّی و شیعه دشمنان که است نهادی بد بدعت فاطمیّه، یدهه

 بگیرند... ماهی آلود گل آب از خود، سود به تا است، شیطانی نیّات طراحان و مسموم

 وحـدت کـه مشرتک هدف سوی به و بردارند راهشان رس از را تفرقه ترفندهای تا است واجب مسل�نان یهمه بر اما،

 دشـنه مسـل�نان قلـب بر و رسید نخواهند نیکو فرجامی به شوم بدعتهای این که باشند آگاه و دارند بر گام است، واقعی

 زد! خواهد

 خیـر حامـل زمـانی، هـیچ و ههـبر  ایـن در سـنّت، اهل صبور مردمان عواطف دارکردنجریحه و احساس کردن زخمی

 کرد. پرهیز زدنش، دامن و آن از باید شدت به و اندنگذاشته برجای خود از زیبایی داستان هرگز اختالفها و نبوده

 آنهاست. دخالت برای ایزمینه ای،فرقه هایآتش برافروخ� و مسل�نان رسزمینهای به غرب هجوم

 نیافتیم. چاه در شبهه، دستان با و است. تفرقه ایرضره از بیشرت وحدت منفعت که بیندیشیم پس

 بود!!!! دّوم یخلیفه سّب  و دادن فحش خروجی و محصول داعش، گفت: مغز پر چه بزرگی

-مـی بیراهـه کـه داد هشدار باید راهست، ذه�ن ادامه قصد دشمنان، کارگردانی به رسیالی داستان این اگر امروز و

 کـه نپرورند کنارش در تند، و رادیکالی تفکری که باشند هوش به هستند، فاطمیّه یدهه یافسانه یسازنده که آنانی روند؛

 بدرخشند. هاعرصه �ام در دوباره و احیا مجدشان دوران تا دارند نیاز وحدت به و... هاتوهین زخمها، �ام با مسل�نان

 چنگ هللا حبل به و بخرند بدشگونی و نحسی الیدشمنی،کا بازار از که باشند کسانی یتفرقه یطعمه نباید مسل�نان

 است. ج�عت بر هللا دست که نشوید پراکنده و زنید

 در تفرقـه هـایفتنـه و تقویت مشرتکات تا شود محکم مانعی و سد شیعه، برادران طرف از ، مهم این درک امیدواریم

 گردد. امحا شکلی هر
    

 آغازین سخن
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  ي عالم بزرگوار و گرانقدراز مراسم تعزیهگزارشی 

  (رح)حاج ماموستا مالعبداهللا امینی
هجری قمری در روستای �وغه از  ١٣٥٩االول هجری شمسی برابر پانزدهم ربیع ١٣١٩در سوم اردیبهشت ماه سال 

جهان گشود که وی را ای متدین و دین مدار، نوزادی چشم به توابع شهرستان سقز در استان کردستان از خانواده
عبدهللا نام نهادند. پدرش ماموستا مالعبیدهللا امینی امام جمعه و ج�عت روستای �وغه بود. این عالِم بزرگوار به رسم 
اجداد خود سه فرزند از چهار فرزندش را به اسامی محمد و عبدهللا و حسن علیرغم مشکالت مالی فراوان، به مکتب 

دستان فرستاد تا علوم دینی و اسالمی را فرا گرفته و همچون پدر و نیاکان خود، به دین و های سنتی کر خانه و حجره
 ملت خدمت صادقانه کنند. 

حاج ماموستا مالعبدهللا امینی مقدمات را ابتدا پیش پدر و سپس نزد سایر اساتید از جمله مرحوم ماموستا مالمحمد 
ی زمـان حـاج دی نزد عل�ی بزرگوار دیگری از جمله اساتید برجسـتهش فرا گرفت. سپس طی سالیان مت�رهعزیزی برده

ماموستا مالعبدالرحمن طاهری َمرُخز و حاج ماموستا مالعبدهللا محمدی امام جمعـه شهرسـتان سـقز دروس خـود را بـه 
پایان رسانده و پـس از 

ی دریافــــت اجــــازه
ــاء، در  ــدریس و افت ت

ی روستای قلعه کهنه
انوشـــیروانی بخـــش 

 بیگـــــی فـــــیض هللا
مشغول امامت شده 

ای و همزمـان حجــره
را بــا تعــدادی طلبــه 
ـــه  ـــر �ـــوده و ب دای
ـــت  ـــدریس و تربی ت
ــی  ــوم دین ــالب عل ط
همــــت گ�شــــتند. 
ــــــاج  ــــــوم ح مرح
ــــدهللا  ــــتا عب ماموس
امینـــی در جریـــان 

ــت ــالب مل ــای انق ه
ــــه  ــــر علی ــــران ب ای
اســـــتبداد نظـــــام 
ــــه  ــــاهی، ب شاهنش
ــــــر  ــــــراه دیگ هم
آزادیخواهـــان و بـــه 

ـــه ـــروی از عالم ی پی
شــهید مرحــوم کــاک 

زاده احمــــد مفتــــی
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 های انقالبی و اجت�عی آن زمان حضور یافتند. رشکت فعال داشته و در غالب عرصه
شمسی به شهر سقز نقل مکان کردده و در مسجد معراج به امامت و وعظ و خطابه برای  ١٣٦٣ایشان در سال 

به تدریس علوم اسالمی اهت�م �ودند. آن مرحوم در  ای را نیز در کنار مسجد دایر، وعموم مردم پرداخته و حجره
زاده از طرف ایشان به عنوان یکی از افراد بسیار مورد اعت�د، به عضویت شورای زمان حیات مرحوم کاک احمد مفتی

ی اخالق بسیار شهره بوده و مورد توجه مکتب قرآن منصوب و انتخاب شدند. مرحوم حاج ماموستا امینی در زمینه
ی بسیاری از مردم اری از اطرافیان و حتی عل�ی منطقه بودند. کالسها و جلسات درس و وعظ ایشان مورد استفادهبسی

های عملی و عینی اخالق دینی بودند. الزم به ذکر است توان گفت که یکی از اسوهو شاگردان وی بوده و به جّد می
از انقالب وجهی دریافت نکرد. آن عا� بزرگوار در شامگاه  که ایشان هیچگاه از هیچ نهاد حکومتی چه قبل و چه بعد

جهت تجدید دیدار با دوستان و اقوام خود از جمله برادرش استاد بزرگوار کاک  ٩٤آذرماه سال  ١٩روز پنجشنبه مورخ 
ه ساعت در شامگا ٢٤حسن امینی مفتی و حاکم رشع مردمی کردستان به سنندج سفر �ودند که بعد از گذشت حدود 

پرس  ٦دچار ایست قلبی شده و در بی�رستان بعثت سنندج دارفانی را وداع گفتند. ایشان دارای  ٢٠/٩/٩٤جمعه مورخ 
خواهیم روحش ی آنان اهل عقیده و عبادت دینی و تحصیالت روز هستند. از خداوند میباشند که همهدخرت می ٤و 

ی بهشت، خدمات فراوانش به دین و ملت وی را در اعلی درجهرا به جنت برین شاد فرماید و به پاس اخالق نیکو، و 
 قرین و همراه پیامرب بزرگوار اسالم محشور فرماید. 

، گزارشی مخترص و تعزیه این شخصیت بزرگوار مراسم راد شده درهای ایپربار بودن خطابهنرشیه راه ما با توجه به 
 دارد.می ای از نصایح داعیان و دلسوزان را در ذیل بیانچکیده

 

کاك حسن امینی: دالیل صالحیت و محبوبیت ماموستا امینی، پایبندي به اخالق نیکو و رفتار 

  توأم با مهر و محبت بود. پس هر کس او را دوست دارد، مانند او رفتار کند.

  

اخالقی ماموستا داری و صالحیّت احرتام مردم نسبت به ماموستا عبدهللا امینی، در واقع حرمت نهادن آنها به دین
است. ایشان از بُعد مادی ثروت و سامانی نداشت تا با پول و ثروتش مردم را جذب خود �اید. موقعیت شغلی و 

 ی آن محبوبیتی برای خود کسب کند.منصب دولتی و اداری هم نداشت تا بتواند به وسیله
باعث این همه توجه و محبت ش� نسبت به ی ش� داشت و آنچه که این استاد و برادر من و در واقع برادر همه

وی شده است، صالحیت اخالقی و 
ی علمی ای�نی بود. ایشان از جنبه

هم صالحیت الزم را داشت، اما به 
نظر من موقعیت علمی تنها عامل 
این همه محبوبیت نیست. هرچند 

کرد براستی و با �ام توان سعی می
که عاِمل به علمش هم باشد. همین 

مقتضای فهم و دانش و  عمل به
مندی از اخالق پسندیده، باعث بهره

شده که این مردم او را دوست بدارند 
و چنین در غم و ماتم از دست 

کنم که دادنش باشند. آری تأکید می
غیر از اخالق و منش خوب و حسنه، 
چیز دیگری عامل این همه محبت 



 نشریه داخلی مکتب قرآن کردستان

 

5       

1395 بهار 26شماره   

 نبوده و نیست.  
جوانرود، روانرس، دهگالن، کامیاران، سنندج، مریوان، بانه، بوکان و دیگر از شهرهای مختلف از جمله کرمانشاه، 

اند، سفر مناطق اطراف بسیاری از ماموستایان و برادران و گاهاً خواهران مسل�ن به مناسبت فوت ایشان به سقز آمده
نهادن به کسی است که از این شهرهای دور و نزدیک و در این هوای رسد و برف و باران، برای بزرگداشت و حرمت 

مندی از اخالق نیکو، هیچ چیز دیگری نداشت. پس هر کس ایشان را جز پایبندی صادقانه به موازین دینی و بهره
دوست دارد، باید سعی کند علت محبوبیت ایشان را در خود ایجاد و تقویت کند تا وی نیز این چنین مورد احرتام و 

 خدا و مقربان درگاه وی گردد. اقبال مردم گردد. و در نهایت محبوب
سخنی نیز با ماموستایان و عل�ی دینی دارم. ش� به عنوان داعیان دین، بدانید که اگر پایبند به اخالق حسنه 
باشید، با مردم و در میان مردم باشید، این چنین در دل و قلب مردم جا باز خواهید کرد و خدا هم ش� را دوست 

مت نهادن به مرحوم حاج ماموستا امینی از سوی این همه جمعیت، در واقع احرتام نهادن خواهد داشت. احرتام و حر 
به ش� عل� و داعیان دلسوز دین و ملت است. من و ش� به عنوان داعی دین و ماموستای آیینی باید بدانیم که ما 

دم بدانند. چرا که این مردم بودند ی عل�ی دین باید خود را مدیون و وامدار مر مدیون مردم و ملت خود هستیم. همه
که به عل�ی دین خدمت �ودند و زمینه را مهیا کردند تا آنها چیزی یاد بگیرند. اگر مردم نباشند، عل�ی دین هم 

 فرماید:  شعری زیبا به زبان کُردی دارد و می -رحمةهللا علیه –زاده نخواهند بود. مرحوم کاک احمد مفتی
 
 

  لَـك  تـي خـه   حمـه  خواو بـه زه تي  حمه له ره

ــه  ــا ئ ــه ج ــ گ ــهر ژي ــي  ك رو نم ــناس ب   ش
  

  

  

  

ــه ــه ئـ ــو گـ ــاني بـ ــانر انسـ ــه انسـ   گي بـ

 ١ن بچيه بان رچه هه گري خو خوارتر ئه

ی شوی. زیرا کسب موقعیت و موفقیت فعلی، نتیجههر اندازه که پیرشفت کنی، بیشرت به خدا و مردم بدهکار می
 مردم است. لذا باید بیشرت قدرشناس و متواضع باشی. رحم و لطف خدا و تالش و زحمت

مسل�نی با  ،سخنی نیز با مردم دارم: واقعیت این است که اگر عل�ی دینی در کردستان نبودند، اآلن این مردم
 ای صحیح و سا� نبودند. علیرغم ایراد و اشکاالتی که وجود دارد، اما خود شاهد هستید که مناطق و روستاهاییعقیده

اند. پس قدر عل�ی دین را بدانید و به آنها احرتام دینی یا مذاهب دیگر رفتهکه ُمّال و عا� دینی ندارند، به طرف بی
بگذارید. باید عل�ی دین هم طوری رفتار کنند که لیاقت احرتام و محبت مردم را کسب کنند. باید با مردم باشند و به 

مت خود را شامل حاملان کرده و به عل� و به مردم هم کمک کند. آنها خدمت کنند تا خدای مهربان هم رح
- ی عقل بدانید که میی این ملت هستید، خود را باور کرده و با اعت�د به تجربهماموستایان جوان که امیدهای آینده

وقت خود را توانید پیرشفت کنید و مدارج علمی و اخالقی را طی کنید و به درجات باالیی از صالحیت برسید. پس 
ضایع نکنید و صادقانه و �ام وقت تالش کنید. با محبت و برادری و با دوری از خودخواهی و خودپرستی، به دین و 

ی ش� عزیزان ملت خدمت کنید. در نهایت از طرف خودم و برادرم کاک حسین امینی و فرزندان حاج ماموستا از همه
 مسل�ن سقز نهایت تشکر و قدردانی را دارم. چه دور و چه نزدیک مخصوصاً از مردم غیور و

 

   

                                                           
ی کرامت انسانی، تنها به دلیل رحمت خداوند از یکسو و زحمت و تالش مردم از دیگر سو است. پس اگر عاقل و ترجمه شعر: انسان بودنت و کسب مرتبه - ١

 تر گردی].قدرشناس باشی، باید در برابر مردم متواضع و فروتن باشی. [هرچه موقعیت مادی و علمیّت باالتر رود، متواضع
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   .دکتر احمد نعمتی: جایگاه دو مقام بلند ایمان و علم

ی سوره ١١ی ایشان به قسمتی از آیه
 فرماید:مجادله اشاره کردند که می

 َوالَِّذينَ  ِمْنكُمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  هللاَُّ  ...يَرَْفعِ «
 »َدَرَجاٍت... الِْعلْمَ  أُوتُوا
خداوند درجات اهل ای�ن و صاحبان «

 ».علم را باال خواهد برد
دکرت احمد نعمتی در ادامه بیان داشتند 

ی یک فرد که: در نزد من این تعزیه، تعزیه
ی عالِم ی علم است. تعزیهنیست، بلکه تعزیه

 اسالمی در رسزمین کردستان است.
- دو مقام وجود دارد که هیچ برشی �ی

حبان آن بگیرد. یکی مقام تواند آنرا از صا
ای�ن و دیگری مقام علم است. عاملان زیادی 

و �ام  داند که طبیبان برشیّت بودنبوده
� تالششان در دنیا رفع بدعتها و برداش

متأسفانه  خرافات وارده به دین است، اما
 اند.ی شدهکسانی که در این مسیر گام برداشته و تالش �ودند، توسط اهل خرافات در جامعه منزو 

در کتاب احیاء علوم الدین، برخی امراض قلبی بیشرت در اهل علم  -رحمةهللا علیه-ی امام محمد غزالی بنابر گفته
ی این مهلکات و امراض درونی: تکرب، عجب، غرور و خود برتربینی است که عل� باید با تهذیب شود. از جملهپیدا می

 نای رومی:نفس از ّرششان خالص شوند. به قول موال 
 دوختیکشتی و در تا طمع در نوح    کی او آشنا ناموختیکاش   

 مادر زدی درچو طفالن چنگ تا   دی حیل جاهل بُ از کاش چون طفل 
کردگان مدارس دینی کردستان است. اما متأسفانه اکنون تحصیل علوم دینی در های تحصیلعلم و ای�ن از ویژگی

برای این کم رونقی تعزیه بگیریم. تعداد طالبی که اکنون در مساجد و مدارس دینی کردستان کم رونق شده، پس باید 
کردستان مشغول به تحصیل هستند، بسیار کم و نگران کننده است. مثًال زمانی نه چندان دور شهر سنندج و مسجد و 

ام بود که مع األسف امروز ی خاص و عی داراالحسان بالغ بر دویست و پنجاه طلبه و عا� دینی داشت و شهرهمدرسه
 اثری از آن برجای �انده است.

قرآنی که قانون برشیت است و برای  .ی اهل سنت و علت پرسفت ما، دوری از قرآن استمشکل امروزی جامعه
، قرآن »ان میتاً لُِینِذَر َمن ک«شود. انگار که ، اکنون تنها برای مردگان تالوت می»لُِینِذَر َمن کان حیّاً «انذار زندگان آمده، 

 امروز آهنگ و نوایی برای مردگان است.
شویم که علت اصلی �ام مشکالت، اگر وضعیت امروز جهان اسالم و علی الخصوص خاورمیانه را بنگریم، متوجه می

از سوی ما و معرفی  دوری از علم و ای�ن و در یک کالم دوری از قرآن است. عدم شناخت درست از پیامرب رحمت
ای خشن و جنگ طلب را به �ایش ست و مغرضانه از سوی دشمنان اسالم، از رسول رحمت و مهربانی، چهرهنادر 

 گذاشته است.
 توان به صلح و آشتی رسید و بر مشکالت غلبه کرد که به قرآن بازگردیم.و لذا تنها زمانی می
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  .گرددآزاد میاستاد فریدون سپري: اسارت روح، تنها با اتصال به اوصاف خداوند 

  

روح که اسیر شد هر چه رذالت باشد، قبول 
کند. کاک احمد چرا آزاد است چون خودش می

-را آزاد کرد تا خودت را از اسارت رها نکنی �ی
 توانی به انوار رح�نی متصل شوی.

 مولوی میفرماید: 

 چون که موصوفی به اوصاف جلیل
 بر تو آتش شد گلستان چون خلیل 

ه امواج رح�نی متصل کن و تو خود را ب
مرتب این اوصاف را دریافت �ا تا فضل و 
عنایت حق مثل باران بر قلبت ببارد. بعد از این 

 دیگر جسم معنایی ندارد.

 
 فرماید: سه موضوع باعث اسارت انسان شده است مگر کسی که آزاده باشد.می -رحمةهللا علیه–امام غزّالی 

 عمل جنسی -٣خوابیدن     -٢خوردن    -١

امروز دنیا دست این سه موضوع افتاده و زندگی حیوانی برقرار است. چرا که هر سه مورد در حیوانات هم وجود 
 دارد.

از فرصت ُعمر استفاده کنیم، عل�ی گذشته را نگاه کنید، عاملانی که �ام عمر خود را رصف دعوت و تبلیغ دین 
سال در این  ٧٠اند. شخصیتی مثل امام ابوحنیفه را ببینید، اش را گرفتههشاءهللا در هر دو دنیا نتیجرصف �وده و إن

ی علم و معرفت میلیون نفر از مسل�نان در پناه چشمه ٥٠٠دنیا زندگی کرد، ولی چه زندگی گهرباری داشت، بیش از 
یا دیگر امامان و عل�ی کنند. چه سالهای عمر بابرکتی داشته است، یا امام شافعی و درک ایشان دین خود را حفظ می

 اند.برای همیشه دنیای اسالم را تحت تأثیر قرار داده ،گذشته که با سالهای عمر خود
های متنوع معرفت حق به درختی پر�ر از میوه ،توانند با اصالح درونعل�ی دینی و طالبان علم و معرفت می

 ی خود و آیندگان اعطا �ایند.  جامعه
ا امینی با کوله باری از رحمت از این دنیا رفته باشد، خداوندا اگر لغزشی داشته و استغفار ان شاء هللا ماموست

م. خداوندا مدعیّان اسالم را به یبرنکرده، خداوندا لغزشش را ببخش. خداوندا ما از ّرش و رشور أنفس به تو پناه می
 صالحان اسالم تبدیل کن. 
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موفقیت ماموستا امینی در کار دعوت دینی، اخالق، محبت و ماموستا مال توفیق منبري: رمز 

  تواضعش بود.

ایشان با تسلیت فقدان این عالِم 
ی اهل سنت، اظهار فرهیخته به جامعه

هایی چون داشتند که: رحلت شخصّیت
حاج ماموستا مال عبدهللا امینی و ملحق 

ی شدنشان به جوار رحمت الهی، مایه
آسودگی خیر و برکت و آرامش و 

خودشان است. اما برای بازماندگان و 
دوستداران آنها، خسارت بزرگی به ش�ر 

آید. غمی بزرگ از نبودنشان ایجاد می
شود که تنها با الطاف خدای سبحان می
هایی بزرگ برای پرورده شدن انسانو 

جایگزینی آنان، این غم و ضایعه جربان 
 خواهد شد.

ر آشنایی من با این شخصیت بزرگوا
گردد، شمسی برمی ١٣٥٩به سال 

 کردد و امیدوارم خداوند پاداش آن همه محبت را به او بدهد.علیرغم تفاوت سنی که داشتیم، بسیار به من محبت می
از ه�ن دوران من ایشان را به عنوان یک معلم اخالق شناختم و بارها در میان مردم هم این نکته را اعالم و ایشان 

 ام.معرفی کرده ییی مناسب برای اخالق اسالمرا به عنوان الگو
ند که آنها را با اخالق و علم خود مزیّن اههای زیادی نزد ایشان تلّمذ کرددر طول سالیان امامت و تدریس، طلبه

 دهند. �وده و بسیاری در سقز و اطراف آن بر این ادعا گواهی می
هایش، مأمومین و اهل محل و همه کس اعم از طلبه به نسبت .از جمله خصوصّیات اخالقی ایشان تواضع بود

 کردند.ی افراد، با تواضع مثال زدنی برخورد میهمه
زدند و بیشرت اهل عمل بودند، در واقع با از دیگر خصوصیات اخالقی ایشان، این بود که بسیار کم حرف می

این سنت و منهج پیامربان است. این  البته اش هم توفیق پیدا کرد وعملکرد و اخالق و محبتش بود که در دعوت دینی

فرماید: نکات مثبت مردگانتان را بیان کنید. تا هم بیان وفاداری و می موارد را به این دلیل بیان کردم که رسول خدا
اند، و تشکر باشد و هم الگویی مناسب برای مردم. این خانواده که اصل و نسبشان هم همه اهل دین و علم بوده

ی الهی را برای آن مرحوم و صرب را کند. رحمت واسعهبار نیست که عا� و داعی و دلسوزی از میان آنها کوچ می اّولین
 برای بازماندگان از خداوند سبحان خواستارم.
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  کاك حمید مهدوي: علماي دین از سکوت و سکون تا بروز و نمود. 

ای عاملاِن دینی ثمعمول و مرسوم است که در ر 
کنند. را که به نام حدیث مشهور است، نقل میای جمله
نظر از اعتبار آن به عنوان یک حدیث، این جمله  رصف

إذا ماَت العالُِم َوقََعت ثُلَمٌة فی «مفهومی عمیق دارد: 
هر گاه عالِمی، دانشمندی یا یک داعِی «یعنی: » العا�

دین فوت کند، زیان و رضر بزرگی به اجت�ع و جامعه 
 » رسدمی

 البته که جربان این رضر ساده نیست. صد
اینکه حاج ماموستا امینی عاملی گرانقدر و 
دانشمندی دلسوز از میان ما رخت بربسته و کوچ 
�وده، واقعیت است و برای این بسیار متأثر هستیم. 

باری از اع�ل صالح این دنیا را ترک شاءهللا با کولهإن
ز دعای خیر �وده و موضع و موقف ما برای ایشان، ج

 چیز دیگری نیست.
إذا َسَکَت َو َسَکَن العالُِم «توان به صورت دیگری هم بیان �ود: ی فوق را میحقیقت قضیه این است که جمله

حرکتی و سکون مبتال شود، از دور و بر خود می ساکن و ساکت شود، به بیـِ اگر عال«یعنی:» َوقََعت ثُلَمٌة فی العا�
کند و گذرد، این بال و مصیبتی بزرگ است که به دنیا رو میگذرد و چه �یمهم نباشد که چه میغافل شود و برایش 

 ».جربان آن هم بسیار سخت است
هللا سبحان  ،ی اّول کسانی هستند که هنگام بروز مشکالت و ابتال و سختیدو دسته از مؤمنین وجود دارند، دسته

زمانی که چشمها از شدت ترس خیره «...یعنی: » قلوب الحناجر...الصار و بلغت إذ زاغت االب«...فرماید: در موردشان می
 ».شده بود و جانها به لب رسیده بود...

شود. اگر من و امثال من جزو این دسته کسانی هستند که در مواجهه با مشکالت چش�نشان از ترس خشک می
و تأثیرگذار نباشد و شاید جامعه هم آنرا بپذیرد. اما کسانی که باشیم و در برابر مشکالت کم بیاوریم، احت�الً زیاد مهم 

باشند، بیایند از رسول هللا أسوه بگیرند. زیرا به وصف عالِم دینی مشهور هستند و مورد انتظار مردم و جامعه می

سولش فرمان داده است، پروردگار جهان به ر  اند که مسیر رسول هللاّ خودشان با اراده و اختیار پای در مسیری نهاده
ی شفابخش دین، مرحله به مرحله و که پای در مسیر دعوت بگذارد. باید به سوی دین رحمت، دعوت کند و از نسخه

های مردم، درمان و داروی مناسب تجویز ها و فقر و گمراهیبه تناسب زمان و مکان، برای درمان دردها و بدبختی
 کند. 

های واهی از قبیِل ممکن نبودن یا آن منبع فیاض دور کنید و به دالیل و بهانه حال ش� عل�ی دینی اگر خود را از
هایی را توانید شانه از بار مسئولیت خالی کنید و مردم هم از ش� چنین عذر و بهانهاینکه اکنون زمان آن نیست، �ی

 نخواهند پذیرفت.
ئلند و تعریفی از خودشان دارند، بدانند که هر انسانی، مخصوصاً عل�ی دین که برای خود شأن و جایگاهی قا

ی انسانها مطرح است، اما مسئولیت مأموریت و رسالتی را بر عهده دارند. هر چند این مأموریت و رسالت برای همه
 تر است. عل�ی دینی بسیار بیشرت و سنگین

ر یک از ما به میزان رسالتی ذکر این نکته بسیار اهمیت دارد که ارزش و ماهیت انسانی و ای�نی و اسالمی ه
 ایم.بستگی دارد که برای خود تعریف کرده و بر عهده گرفته
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ایم و باشند که ما تزکیه نشدهشنویم از کسانی که عالِم دین هستند و مورد انتظار جامعه میمتأسفانه بسیار می
 کنند. رار میهای واهی از ادای مسئولیت فبروز و �ور برای�ن مهلک است و با این بهانه

ی افراد را در دست دارد تا تعیین کند راستی ما تا چه زمانی باید به دنبال خودسازی باشیم؟ چه کسی معیار تزکیه
که هر کس چه زمانی وارد جامعه شود و رشوع به دعوت کند؟ راستی چه کسی چنین صالحیتی دارد تا سقف زمانی را 

تواند تضمین کند که زمانی برسد که غرور، نفس، شیطان و شهرت و یا کسی میبرای تزکیه و پرورش افراد تعیین کند؟ آ
 آوازه مرا نفریبد؟

 شود.با این توجیهات نابجا و غیردینی، فضا برای افراد ناصالح باز می
ده و کنند. اما دل ما بیدار نششنویم که امثال ماموستا امینی دار فانی را وداع کرده و فوت میمتأسفانه مرتباً می

کنند و اگر عل�ی متعهد جایشان را پر نکنند، افتد. نگران نیستیم که بزرگان ما دار دنیا را ترک میلرزه بر اندام ما �ی
 گیرند.ناکسان جای آنها را می

  
 شب پره بازیگر میدان شود  مهر فروزان چو پنهان شود

 کند. اندام می آید و عرِض این قانون است، وقتی خورشید رفت، خفاش بیرون می
پس عل�ی دینی حواسشان جمع باشد که اگر به میدان نیایند و عرض اندام نکنند، جامعه دچار رضر و زیان جربان 

 کنم که اگر خورشید نباشد، خفاش �ود پیدا خواهد کرد. ناشدنی خواهد شد. تأکید می
موجب بروز و �ود صاحب کار خواهد شد. کار رشایط آن کار،  و باید بدانیم که انجام هر کاری متناسب با وضعیت

شود و خداوند هم با دل و درون انسانها ی آن موجب بروز و �ود اجت�عی میدینی و دعوت هم به تناسب دایره
کند. اگر عل�ی دینی به میدان بیایند و بروز و �ود پیدا کنند، دیگر جایی برای خفاشهایی که مردم را از راه معامله می

 ماند.برند، �یدر میه ب
ای قابل قبول نیست. نظامی انسان و مخصوصاً عل�ی دین دارای رسالتی هستند و در انجام این رسالت هیچ بهانه

 فرماید:ای شعر بسیار زیبایی دارد که میگنجه
 آب نگذارد صفا بهر خسی  گذارد هر کسی کارک خود می

مأموریتی دارد، آب صفا و زاللی خود را به بهانه و توجیه اینکه مقصود این است که هرکس به این دنیا آمده، 
 دهد.خاشاکی در آن افتاده، از دست �ی

-ی داعی دعوت است، اگر چه هیچ کس هم به حرفش گوش ندهد. نباید بهانه بیاوریم که مخاطب من �یوظیفه
ی رشایط فراهم باشد، دیگر ه� تو همهکند، یا رشایط مهیا نیست، اگر قرار باشد فهمد یا مخاطب من قبول �ی

 چیست؟!

طالب را ترین رشایط رشوع به دعوت کرد، رشایطی مثل ِشعب ابیکه الگو و مقتدای ماست، در سخت پیامرب
 تحمل کرد.

ی عل�ی دین هستید، بدانید که فرصت و زمان زیادی نداریم. ماموستا امینی برای برادران! بسیاری از ش� از زمره
حرکتی اش را نیافت. پس از این سکون و بیو تجدید دیدار با برادرش به سنندج آمد، اما فرصت بازگشت به خانه سفر

بیرون آیید. جنگ داخلی میان خود را پایان دهید. از خودخواهی دست برداریم و عناوین و القاب را دور بیندازیم و 
ها، الفتی، محبتی و صمیمیتی نار زدن �ام این حجاب و پردههر عنوان و هر رس دسته و رأس هرمی را بشکنیم و با ک

 روزی نجات پیدا کنیم.دینی و اسالمی را میان خود محقق کنیم تا بلکه از این سیه
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  .ماموستا رئوف اصالح جو: به اجتهادات فکري احزاب اسالمی احترام بگذاریم

  

ای بر پیکر دینی ثلمه از دست دادن هر عا�
اسالمی است و پر کردن آن ثلمه جهدی ی جامعه

-ی مصیبتی میطلبد. این را به مثابهمضاعف می
تر بینیم. اما فراموش نکنیم که مصیبتی بسیار بزرگ

های در امروز دنیای اسالم داریم که این مصیبت
ها پنهان �وده ها و نگاهکوچک را از پیش چشم

است. اینکه امروز خون مسل�ن از هر خونی 
ریزد، کم مصیبتی نیست. تر میارزشتر و بینارزا

-روزانه خون دویست سیصد مسل�ن ریخته می
شود، روزانه منازل مسل�نان بر رس زنان و 

-شود، اما آب از آب تکان �یفرزندانشان ویران می
 خورد

و مصیبتی بزرگرت از اینها این است که رسان 
امت اسالمی در م�لک اسالمی جایی برای نشست 

مرت ندارند. باید به اروپا و هتلهای آن متوسل شوند تا بلکه در اتاقی  ٥٠و بحث و حل و فصل بحرانها را حتی در حد 
 ای برای بحران مسل�نان و دنیای اسالم بیاندیشند!!مرتی با ریش سفیدی اروپا و آمریکا چاره ٥٠

مان بیاندیشیم تا باعث بیدار شدن و قرار گرف� اینها مصیبت دنیای امروز ماست، و باید دلسوزانه به این مشکالت
ای که جنگ و آشوب ای یا قوم و طائفهها در قبیلهفرماید: خیلی وقتدر صفی واحد شود. عا� بزرگوار احمد راشد می

 کنند، اما زمانی که کسی از آنها فوت کند،ایستند، با همدیگر صحبت �یآید، در برابر هم میو ناراحتی پیش می
پیش هم میروند و با هم جمع  شان است. و ناچاراً میرد، مصیبت، مصیبت همهبزرگی یا ریش سفیدی یا جوانی می

ی ماست. پس باید کاری کند میشوند. این مصیبتها باید ما مسل�نان را پیش هم بربد چون این مشکالت مصیبت همه
های اسالمی به هم ات مثل احزاب اسالمی یا ج�عتی جریانی افراد و همهکه به همدیگر احرتام بگذاریم، همه

 احرتام بگذارند.
ه�نطور که در دنیای فقه، نظرمان این است که نباید در فقه تعصب باشد، فقه نباید کور باشد، بلکه فقه باید 

شمندان و فقهای رائه نظریات �ام دانافقه باید جایی برای  ،روشن بین باشد و با چشمی گسرتده و باز مسائل را ببیند
ی صدر و دیدی وسیع داشته باشیم که اسالمی باشد، در دنیای افکار اسالمی و احزاب اسالمی هم باید به حدی سعه

 .ای قبل از همه به خودم و بعداً به عزیزان حارضرأی و نظرات دیگر دانشمندان را محرتم بش�ریم. این را مانند توصیه
احرتام به بینش اسالمی و رای و نظر احزاب اسالمی را در نظر داشته باشیم. اجتهادات دوست دارم عنوان کنم که حت�ً 

فکری سایر احزاب اسالمی را محرتم بدانیم. اجتهاد خودمان را به حق میدانیم ولی نباید دیگر اجتهادات را باطل 
هی که بسیار جای تأمل و بازبینی بدانیم. احت�ل خطا هم برای رای و نظر خود قائل هستیم، دقیقاً مانند مسائل فق

 است.
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  هاي امروزماموستا مسعودي: از وقف فرزندان براي دین در گذشته تا بستن حجره

املوت (األجل) أقرب «فرماید: می پیامرب
مرگ بسیار به انسان » من أحدکم من رشاک نعله

نزدیک است مانند اینکه انسان بند کفشش را 
آن را ُشل کند برای  تند کند برای راه رف� یا

به  تدست هنوز .کندن. مرگ بسیار نزدیک است
 مرگ زودتر به تو میرسد. ،بند کفشت نرسیده

با این حال انسان نباید از مرگ غافل شود و 
باید در فکر این باشد که چه چیزی برای این 

و چه چیزی را برای  ؟مرگ نزدیک مفید است
ان باید این سفر نزدیک آماده کند؟ در واقع انس

هّم و غّم و فکر و اولویتش، مرگی باشد که هر 
-آن نزدیک است، به این فکر باشد که چه توشه

انسان محکوم  ؟ای برای سفر نزدیک با خود بربد
به مرگ است و سفری اجباری در پیش دارد. 

درگیر مهیّا  شسفری که باید مدام فکر و ذهن
 راه و مقصد باشد.  یکردن توشه

شخصیتی مثل ماموستا مالعبدهللا امینی وفات �وده متأسف نیستم، تأسفم از این است که از ایشان که  من از این که
شود. واّال مرگ حتمی است. عزیزانم طول عمر اصالً مهم نیست بلکه محل استفاده معنوی و اخالقی بود دیگر استفاده �ی

سّن کمی داشته و از این دنیا رفته اّما ه�ن میزان از  کیفیت به رس بردن سالهای عمر مطرح است، شاید کسی باشد که
 برای خدمت به دین خدا، برای خدمت مردم بوده و به هدر نرفته است.که عمرش مفید بوده 

ای طیبه هستند، اصلشان ثابت است و ای بودیم. مثل شجرهمن شخصاً این خانواده را از بچگی میشناسم، هم محلّه
اند. پدر مرحومشان ماموستایی بسیار باتقوا و نامدار بود که ها بردههایش استفادهران از شاخهفرعشان پخش شده که دیگ

تا زمان مرگش در خدمت مردم و جامعه بود. فرزندانی صالح و بابرکت تقدیم جامعه �ود، که یکی از آنها ماموستا 
ش و کوشش دعوت مردم به راه راست بود، و با مالمحمد امینی است که برادر ارشدشان بود، که تا زمان مرگش �ام تال 

ای ندید. ماموستا مال کرد. و شاهدش هم مسلم است که از زندگی دنیا هیچ خوشیخرافات و طاغوت و شیطان مبارزه می
 محمد امینی در زمان طاغوت سالهای مدیدی را در زندان برس برد، من با ایشان دو سال در زندان بودم.

ی سقز به کهنهموستا مالعبدهللا امینی بود که ایشان نیز بعد از اخذ اجازه نامه در روستای قلعهبرادر دومشان ما 
امامت و تدریس مشغول گشت. و من هم در روستایی به نام لکزی.  مدتی کم با برادر سومشان کاک حسن امینی بودم تا 

 زمانی که دستگیر شدم. 
نی است که بسیار در درون خودش پاک و سا� است، اکنون الحمد� کاک حسن که از لحاظ سنّی کوچکرت بود انسا

بسیار مفید است و به مردم جامعه خودش خدمت میکند. و �ام تالشش دعوت مردم به راه راست بدون خرافات و رشک 
 است.

ند، ماموستا مالمحمد اسه فرزند از فرزندان ماموستا عبیدهللا امینی، در خدمت به دین و مردم زندگیشان را به رس برده
امینی که چند سال پیش وفات یافت، ماموستا مالعبدهللا امینی که بتازگی ما را تنها گذاشت، و کاک حسن امینی که از 

کردند خداوند متعال خواهان طول عمر باعزّت برای ایشان هستم. قدیم اینطور بود که مردم فرزندانشان را وقف دین می
ادند، روستاهای ما شهرهای ما مساجدی بدون حجره نداشتند، که الحمد� جای تربیت عل�یی فرستو برای فهم دین می

ها نیست. پس باید تالش مضاعف برای احیای طلبه و همچون این بزرگواران بود. ولی امروز متاسفانه خربی از این حجره
 های دینی صورت پذیرد.حجره
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  يرابطه

  نفس با طانیش

 )هللامهزاده(رحمفتی احمد کاک
 توسط نوار از شده پیاده م�

 هللا)فرساد(رحمه فاروق کاک

   آخر بخش

 
ــا : س ــس آی ــاره نف ــود ، ام ــان خ  انس

   ؟ نیست
 پست یمرحله ه�ن اماره نفس : ج

 انسان خود ، دادیم ضیحتو  كه است

 انسان . انسان از است یئجز  ، نیست

 جس�نی قوای از است كاملی یمجموعه

 مانند ، انسان قوای از بعضی . روحانی و

 . است جسم نیازهای تامین برای ها غریزه
 ، پست شخصیت و خود یا ، اماره نفس
 از بعضی كه یابد می مفهوم وقتی

 و كند، می عمل انسان باطنی نیروهای
 نفس پس كند. �ی عمل هاآن از بعضی

 كل بر كه ، انسان از است یئجز  اماره

 حاكم و عامل ، انسان یعنی مجموعه

 است خارج اصالً هم شیطان باشد. شده

 مجموعه آن ءجز  نه ، انسان وجود از

 است موجودی ، است نفس نه و ، است

 كه علیحده است یموجود . علیحده

 به را انسان تا ، آفریده را او متعال خداوند

 حركتی ، انسان حركت تا اندازد جنبش

 و سهل حركتی نه ، تكان و فشار با باشد
 تقویت را اماره نفس جهت . روان و آسان

 فشار انسان به كند، می

 مطیع بیشرت تا آورد می

  شود. اماره نفس
 : بازگردیم بحث به 

 انسان كه مهنگا آن در

 رشوع را بزرگی حركت

 در خواهد می و ، كرده

 به لوامه نفس یمرحله

 و بگیرد، شكل خوبی
 تا بیابد ثبات شخصیتش

 سوی به ، پایین به دوباره

 نگردد بر اماره نفس

 هیچ در كه گفتیم زیرا(

 ، مراحل این از كدام
 دارای ، انسان شخصیت

 استاندارد شكل یك

 درجات بلكه ، نیست

 این از یا )دارد ربیش�

 خواهد می باالتر، هم

 نفس از و بخورد تكانی

 نفس سوی به لوامه

 در كند حركت مطمئنه
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 این به .است  شده زیاد قدرتش وقت این

 قدرت باید ، شده زیاد قدرتش كه نسبت

 است این شود. زیاد هم مخالفش نیروی

 یمرحله در هنوز كه ، انسان مقابل در كه
 ، اكربش جهاد آغاز در و است مبارزه اول

 كنند. می عمل ساده شیطان و نفس

 درخواست او از رصیح را مطالبشان

 و افتاد راه به انسان وقتی كنند. می
 عوض را سخنشان لحن آمد، باال مقداری

 دهند. می تغییر را شان قیافه و كنند می

 به را او و دهند می او خورد به حرام عیناً 

 و اسم آن برای اما دارند، می وا بد كار
 در انسان اگر تراشند. می پسندیده عنوان

 و نفس كاله و شود، موفق نیز مرحله این
 و بیاید، باالتر و نرود، رسش شیطان
 معلوم برسد، تانسانیّ  اوج به كه بخواهد

 افزایش قدرتش حالت این در كه است

 خطر كه است وقت این در .است  یافته

 زیادتر قبلی مراحل از نیز شیطان و نفس

 كه اینصورت به چطور؟ شود. می

 انسان اگر و كنند، می عوض را شان جبهه

 ، شده مطرح كه جهتی دو از كدام هر به
 مثال ه�ن كند. می سقوط كند، حركت

 گوید: می نفس : كردم عرض كه ساده

 نتیجه در و . بخوان را ظهرت �از برخیز

 به ریا به شدن دچار با تو تا خواهد می

 ریا اگر . كنی سقوط تانیّ حیو  سوی

 و رود، می دست از توحیدت ، كردی
 دوباره ، شده قطع خدا راه از دستت

 این در . شوی می قبلی پوچ حیوان ه�ن

 دارد، درخواستی چنین نفس كه حال

 نام به نیروهای مجموعه یعنی( خودت

 و ایستی می ارهامّ  نفس برابر در )انسان
 وادار ریا به مرا خواهی می : گویی می

 و ، شده زیادتر تشخصیت چونكه ؟ كنی
 و گذاشته رس پشت را دوم یمرحله
 خواهی می : گویی می ، ای شده كاملرت

 مقاومت ؟ بخوانم را ظهرم �از ریا برای

 از . دهی می خرج به رسسختی ، كنی می

 برای سفید ریش جناب طرف این

 آره گوید: می و شود، می حارض حكمیت

 ریا منظورش ، گویی می راست ! وهللا

 اسم به كه است این منظورش ! است

 .شوی خلق برای ریا مشغول خدا، عبادت
 سقوط كنی گوش او حرف به اگر

 حرف اگر ، خوب . مخوان �از ! نه ، كنی می

 ترك ، نخوانی را �ازت و كنی گوش را این

 شیطان حال هر به و ، ای كرده واجب

 و كنی گوش را آن حرف اگر و . شده پیروز
 را حرامها بزرگرتین ، بخوانی را �ازت

  شده پیروز نفس و ، ای شده مرتكب
  .است

 مشكل العاده فوق ؟ چیست تكلیف

 برای اینچنین تكالیف طبعاً  . است

 در دایم كه آید می پیش بزرگی انسانهای

 خاطر به كه انسانی اند. بوده مبارزه

 و شیطان كه رسیده اینجا به ، تاهلیّ 
 میدانش به حیله و مكر این با ارهام نفس

 چكار كه فهمد می وقت این در بیایند،

 برسیم اینجاها به كه را آن ارزش ما كند.

 چاره برایش بخواهیم االن تا ، نداریم

 مرد اندازه آن وقت هر . كنیم جویی

 ما، مقابل در شیطان و نفس كه بودیم

 در و كنند رها را دوم و اول یمرحله

 آنگاه شوند، روبرو ما با سوم یمرحله

 خدا كه داریم هم لیاقت و اهلیت آنقدر

 تطمنئ بذكرهللا اال : باشیم داشته یاد در را

 بینی می بود، ما یاد در خدا اگر . القلوب

 به ، نفس بودن اماره حالت و شیطان كه

 خدا، دوستی و محبت شود. می پوچ كلی

 كاری خدا، دستورات از اطاعت به عشق

 بروند. بین از و شده پوچ اینها كه كند می

 كه شعر آن دوم بیت در بوصیری امام

 بیان را سوم یمرحله این ، خواندیم

 حك� ال و خص� منه� تطع ال و كند: می

 دشمنی تو با آشكارا آنها از یكی كه

 ریش و مكَ حَ  شود می دیگری و ورزد، می

 به و كند، می خیرخواهی برایت و سفید،

 به گوید: می و دهد می نشان را راه تو

 ! مكن اطاعت وی از ، نده گوش او حرف

 انسان مبارزات از كامل یمرحله اینجا در

 .است  شده رشوع شیطان و نفس با
 این توانایی كه رسیده ای مرحله به انسان

 مرحله این در و  كرده پیدا را بزرگ مبارزه

 حل راه ، خاصی مساله هر برای انسان

 مرحله این براستی كند. می پیدا خاصی

 كاری آن با ما اینكه از است باالتر خیلی

 جوییچاره بخواهیم و ، باشیم داشته

 قوی آنقدر رفتن�ن راه پای زیرا . كنیم

 اما . برسیم پله آن به تا برویم كه نیست

 نیز مرحله این زا توانیم می ، حال هر به

 ما برای چند هر ، كنیم بحث مقداری

 و ، عملی حالت نه دارد ذهنی حالت
 برسیم مرحله آن به كه ایم نداشته لیاقت

 سنت و كتاب از كه را مسائلی تا

 . سازیم عملی و كنیم اجرا ، ایم فهمیده
 گوید: می نفس كه وقت آن در مثالً

 گوش را حرفش اگر بخوان را �ازت برخیز

 هم شیطان و شوم می بدبخت ، دهم

 را �ازی چنین اگر زیرا نخوان گوید: می
 حرف اگر ! شوی می بدبخت ، بخوانی

 بدبخت باز بپذیرم هم را شیطان

  .شوم می
 اینجا به كه انسانی ؟ چیست چاره

 پیدا را حلهاراه انواع تواند می ، رسیده

 این حلهاراه از یكی ، مثال عنوان به كند.

 ساده بسیار را �ازش و شود بلند كه است

 كمرتین بدون را واجبات فقط بخواند.

 را واجبش هم آورد. جای به مستحبات
 آن در ریایی یجنبه هم و ، داده انجام

 كه تند، خیلی و ، ساده �ازی . نیست

 اصال نكنند، تعریفش و مدح تنها نه مردم

 �ازی چه این باشد: هم ایراد و ذم محل

 از و شود می بلند خیر، یا ؟! خواندی بود

 داند می زیرا شود. می خارج مجلس آن

 را �ازش اگر !است ریا آن جای اینجا كه
 با ، كرده اطاعت نفس از بخواند، اینجا در

 ترك را مجلس منطقی و معقول دلیلی

 خواند. �ی آنجا در را �ازش و كند می

 باشد، تنها كه جایی ، دیگری جای رود می
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 آنگاه نباشد، آنجا در كسی اخد غیر و 

 و نفس گذاش� دل به حرست برای
 و ترین قوی آنها، چشم كوری به و شیطان

 خواند. می را �ازها ترین عظمت با

 تواند می ، رسیده مرحله این به كه انسانی

 را نفس خواسته نه كه بجوید ای چاره
 اجابت را شیطان دعوت نه و بپذیرد،

  كند.
-راه از یكی به است مناسب اینجا رد

 این با مقابله برای ، خوب خیلی حلهای

 خیانت و فریبكاری از خطرناك یمرحله

 ای اشاره ، شیطان یوسوسه و اماره نفس

 مرحله این برای فقط البته . باشیم داشته

 كه هم تر پایین یمرحله در ، نیست

 و لوامه یدرجه به انسان شخصیت
 و ، ستا رحمط باز ، رسیده گریرسزنش

 . است عظمتبا و مفید العاده فوق
 باشد كسانی مخصوص كه نیست اینطور

 و هستند، مطمئنه نفس صاحب كه
 یا اند. گذاشته رس پشت را مراحل

 لوامه نفس كار در كه باشد آنها مخصوص

 است نزدیك و اند، رسیده آخر درجات به

 اگر خیر! برسند. مطمئنه نفس به كه

 ، رفت باالتر هامار  نفس از مقداری كسی
 كه دوم یپله به كه یافت را این توانایی و

 دستور این شود، نزدیك ، است لوامه نفس

 خواهد واقع مفید برایش برنامه این و

  شد:
ُل! أَيَُّها يَا  َقلِيًال؛ إِالَّ  اللَّيَْل  ُقِم  الُْمزَّمِّ

 َعلَْيهِ  زِدْ  أَوْ  َقلِيًال؛ ِمنْهُ  انُْقْص  أَوِ  نِْصَفهُ 

 از دستوری این ...تَرْتِيًال  الُْقرْآنَ  َورَتِّلِ 

 اوائل از . است رسالت اوائل ه�ن

 عا� شخصیت بزرگرتین كه ای مرحله

 عبدهللا بن محمد حرضت انسانی
 و درون از را انسان كه یابد می ماموریت

 سوی به را او و آورد، جنبش به بیرون

 هنگامی اندازد. حركت به عالی یمرحله

 شود، می رشوع بزرگ ماموریت این كه

 شود. می آغاز خودش درون از ابتدا

 در خود، درون از كه یابد می ماموریت

 و ترین قوی با و ، كالس ترین فرشده
 كردن كامل ، اقدامات و درسها رسیعرتین

 زیرا چرا؟ كند. رشوع را مبارزه مراحل

 خیلی مدت رد كه انسان این پرورش

 خاطر به تنها گیرد، می صورت كمی

 برای بلكه نیست انسان یك پرورش

 باید بنابراین . است برشیت �ام پرورش

 كالسش و رسیع خیلی اش دوره

 اینچنین تكلیفی باشد. فرشده العاده فوق

 با روز در افتد. می او دوش بر سنگین

 رسان و استكبار و بغی قوای با ، دشمنان

 بزرگرتین با وقتش �ام ، است درگیر آنان

 شدیدترین با ها،سختی و هاتلخی

-دشنام و هاتهمت ها،بدگویی و ها طعن
 خود این كه شود می گرفته ها

 كسانی برای را آزارها و اذیت ترین سخت

 او دنبال به و پذیرند، می را حق راه كه

 وجود با دارد. همراه به كنند، می حركت

 فرمان وی به تعالم خداوند طرف از ، این

 زمانهای تناسب به كه شود می داده

 از ای نیمه یا ، شب از سوم دو ، مختلف

 به و كند، قیام را آن سوم یك یا و ، آن

  بپردازد. شب �از و تهجد
 ! است سنگینی تكلیف چه ببینید 

 فشار و مشقت همه آن با همراه روزش

 خدای دستور . ترتیب بدین هم شب و

 چنین استاد دستور .تاس این متعال

 سال طوالنی شبهای از شب اگر . است

 باشد عبادت مشغول سوم دو باید ، است

 نصفش باید ، است متوسط شبهای از اگر

 شبهای از اگر و بگذراند عبادت به را

 عبادت در را سومش یك باید ، است كوتاه

 ، سنگین اینچنین تكلیفی به را او باشد.
 و سنگینی لیلد به چرا؟ سازد. می ملزم

 انقالب دارد. كه ای برنامه اهمیت

 انقالبی ، است او یعهده بر كه عظیمی

 بزرگ انسانهای پروردن محورش كه

 باشد. بزرگ خیلی باید خودش پس .است

 كند، اجرا را بزرگ اینچنین ای برنامه باید

 ترین عالی به رسیع خیلی بتواند تا

 كه گفتیم برسد. مطمئنه نفس درجات

 نفس ، نیست درجه یك طمئنهم نفس

 اماره نفس ، نیست درجه یك هم لوامه

 نفس یمرحله در . نیست درجه یك هم

 به -والسالم ةالصلو  علیهم- انبیا ، مطمئنه

 انسانیت اوج به یعنی ، درجات ترین عالی

 دنیایی حیات این در انسانیت اند. رسیده

 به پیامربان برود. باالتر این از تواند �ی

 باالترین در و اند، رسیده ها پله رینباالت

 چون محمد حرضت هم پله

 انسان این درخشد. می تابان خورشیدی

 زیاد زحمت و مشقت با باید عظیم

 همین به برسد. بدانجا تا كند حركت

 متعال خداوند طرف از كه است خاطر

 تعیین برایش سنگین اینچنین تكلیفی

 وقتی كه آمد می پیش بسا چه شود. می

 كرده ورم پاهایش شد، می �ام شبش �از

 به باشد، هم پیغمرب پای چند هر بود.

 و پوست و گوشت .است جسم حال هر
 ولی داد. می آزارش پا درد .است خون

 بسیار را او متعال خدای كه دانیم می

 ، سنگین تكلیف این . داشت دوست
- بوصیری امام .است محبت او به نسبت

 با عبادت همین هب اشاره -الرحمه علیه

  گوید: می كه آنجا دارد عظمت
  الی احیاالظالم من ةسن ظلمت

  ورم من الرض قدماه اشتكت ان
 عظیم انسان آن روش و سنت به

 زنده را تاریكیها كه انسانی ، كردم ستم

 تا بخشید می حیات را شب و كرد، می

 شكایتشان ورم خاطر به پاهایش كه آنجا

 بنا را روشی و سنت چه او شد. می بلند

 از و ، كردم دوری آن از چقدر من و نهاد،

  ! شدم منحرف روشش و راه
 و است یمیعظ انسان او ، حال هر به

 اعتنا پا ورم به كه دارد را این توانایی

  نكند.
 �ونه انسانهای آن تر، عجیب این از

 ، علی ، خدیجه ابوبكر، هستند: اسالم اول
 بر قرآن كه ای �ونه انسانهای زید،
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 شهادت بزرگشان مقام و عظمت

 دهد: می
 ثُ�لَُثيِ  ِمنْ  أَْدَ�ٰ  تَُقومُ  أَنَّكَ  يَْعَلمُ  َربَّكَ  إِنَّ 

 الَِّذينَ  ِمنَ  َوطَائَِفةٌ  َوثُ�لَُثهُ  َونِْصَفهُ  اللَّيْلِ 

 آن تو كه دارد خرب و داند می خدا . َمَعكَ 

 سوم دو ، دهی می انجام را تهجد گونه سه

 قیام به را شب از سوم یك یا و نصف یا

 هم ج�عتی كه دارد خرب و پردازی می

 كنند. می اجرا را برنامه این تو همراه
 خدا نبودند، مكلف ج�عت نآ  

 دهند. انجام را اینكار كه بود نداده فرمان

 برنامه و ، شده داده دستور محمد به

 تا هم آنان ای�ن و شوق اما . است الهی

 عظمتند! با چه ببین ! است اندازه این

  كند! می چه ای�ن ببین
 حرضت رسالت وقت در كه خدیجه

 ، ساله پنج و پنجاه است زنیپیر  محمد

 هشت محمد حرضت همراهو  آید می

 شب �از ساعت ده ، ساعت نه ، ساعت

 همسن تقریباً  ابوبكر، حرضت خواند. می

 جوانینو  علی حرضت . است پیامرب خود

 اند! عظمتبا چقدر انسانها این . است

 دارند؟! اینان كه است ای�نی چه این

 ، استادشان و رهربشان كه بینند می وقتی
 طاقت دارد، اینچنین كلیفیت و دستور

 در توانند �ی كنند، �ی تحمل آورند، �ی

 و شوند می بلند بگیرند آرام رختخواب
 عبادت با را تاریكی كنند، می زنده را شب

 كه آنجا ات كنند، می روشن خودشان �از و

 این بزرگی بر متعال خداوند شهادت

 درخشد. می قرآن در قیامت تا انسانها،

 برای است برنامه ترین عظیم ، برنامه این

 به كه ای مرحله در هم ، انسان آنكه

 و نفس و رسیده مطمئنه نفس نزدیكی
 در و كنند می عوض را شان جبهه شیطان

 در هم و كنند می عمل مختلف جهات

 كند، مقابله آنها با بتواند تر، پایین مراحل

 از تهجد به توسل دهد. شكست را آنها و

 فقط مگر . است موثرتر ها برنامه یهمه

 اینكه آن و نباشد، موثرتر چیز یك از

 به پیامرب حیات زمان در انسان

 تردیدبی برسد. بزرگ استاد آن خدمت

 از ، بودن استاد آن درخدمت ای لحظه

 و موثرتر ، تنهایی به شب �از بار دهها
 دانید می كه همچنان . است مفیدتر

 خدمت به لحظاتی كه اند بوده انسانهایی

 دور به و ، پنهانی هم آن اند، رسیده ایشان

 انواع میان از و قریش رسان چشم از

 خدمت به و اند، كرده عبور خطرات

 به كه لحظه چند ه�ن اند. رسیده ایشان

 انسانهایی آنان از رسیدند، می خدمتش

 آزارها و ها شكنجه یهمه كه ساخت می

 شدند. می پذیرا شهادت یمرحله تا را

 هللا سالم ـ سمیه حرضت و یارس، حرضت
 انسانها این از �ونه دو علیه�ـ تعالی

 ارشاف منزل در بودند، برده هستند.

 رفت و آمد آزادانه توانستند �ی بودند،

 ، شب نیمه تاریكی در .باشند داشته
 خدمت به كه یافتند می تفرص لحظاتی

 كافی لحظات همین برسند. پیامرب

 شخصیت و عظمت آنها به آنقدر و بود،

 را جانشان ، شكنجه زیر در كه بخشید
 كه نشدند حارض ولی كردند، تسلیم

 از كه نشدند حارض و بخورند، شكست

 دیگری مساله این برگردند. خودشان راه

 داشته استادی چنین ، انسان كه است

 با بتواند برسد، خدمتش به اگر كه باشد

 باشد، هم مرده اگر ، صحبت كلمه چند

 عالی سطح آن در هم اگر یا گردد. زنده

 تر پایین سطوح در استادانی نزد نباشد،

 و باشند، آگاه دین از كه استادانی رفت.
 با بتوانیم و باشند تقوی و اخالص اهل

 سنت و كتاب از را چیزهایی آنها، رفاقت

 نهگو  ه�ن كند. مان زنده كه گیریم فرا

 استجابت را پیامرب فرماید: می قرآن كه

 دعوت چیزی به را ش� كه آنگاه كنید،

  كند. می تان زنده كه كند، می
 زنده ما ، سنت و كتاب یوسیله به

 سنت و كتاب اگر حقیقتاً  . شویم می

 چه . نیستیم بیش هایی مرده ما نباشد،

 مرده انسانیت�ن یعنی ؟ ایی مرده جور

 حیوان . ایم شده حیوان دوباره و ، است

 حیات . نیست زنده كه انسان با قیاس در

 مانند ، حیوان حیات به نسبت انسان

 ج�د. به نسبت است حیوان حیات

 حیات كه است ممكن هم ج�دات

 نباشیم مطلع آن از ما و باشند، داشته

 ج�د ، حیوان به نسبت ، حال هر به ولی

 تنسب هم حیوانات . خوانیم �ی زنده را
 انسانی حیات نیستند. زنده انسان به

 الهی هدایت اگر . است دیگری چیز

 یوسیله به . ایم مرده واقعا ما نباشد،
 به و ، شویم می زنده الهی هدایت

 رسیم می حیاتی به رسیم می انسانیت

 دهد. می ارزش ما به و ، است مفید كه

 و ای�ن لحاظ از كه باشند كسانی اگر
 كافی اهلیت ، دین معل و تعهد و اخالص

 و ، برسیم خدمتشان به و باشند، داشته
 سنت و كتاب از حیاتبخش یكلمه چند

 خیلی اثر كه است ممكن بفه�نند، ما به

 آن پای به چند هر باشد، داشته زیادی

 رسند. �ی محمد حرضت اول رسمشق

 خودمان كنیم سعی نشد، هم این اگر اما

 نیست نای البته . شویم متوسل تهجد به

 خدمت به رسیدن یعنی اینكار اگر كه

 نداشته تهجد دیگر بود، ممكن استاد

 اگر كه است این مقصود . نه باشیم

 خواهد موثرتر اینكار باشد، پذیرامکان

 درست در تهجد ، حال هر در ولی بود.

 العاده فوق نقش ، انسان شخصیت كردن

  دارد. عهده به را مهمی
 در ، است سنت و شب �از تهجد،

 هستند. فرض پنجگانه �ازهای كه حالی

 كردن درست در تهجد نقش چرا اما

 پنجگانه فرایض از ، انسان شخصیت

 ان« فرماید: می قرآن ؟ است مهمرت

 .»قیال اقوم و وطئا، اشد هی اللیلةناشئ
 دارد. رشط شدنش واقع موثر البته

 و نفس هم آنجا در كه است این رشطش
 فریبت حیله و مكر با تا نیایند، شیطان
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 و ها رسفه با ، شدن بلند از بعد دهند. 
 كاری ، مصنوعی صداهای و رس ایجاد

 و شود، بیدار كسی كه ندهی انجام
 ! ای برخاسته شب �از برای تو كه بفهمد
 به را پایت عمداً  ، روی می راه وقتی

 را دیگران صدایش كه نزنی میزی ، ظرفی
 را در یا د.گردان تو متوجه و كند، بیدار

 را دیگران صدایش كه نكنی باز طوری
 آن نباید . كنی خودفریبی نباید كند. بیدار

 و نفس كار در كه فریبهایی و مكر
 باشد. كار در ، كردیم اشاره بدانها شیطان

 احدی كه كنی تالش وجود �ام با باید

 نباشد. خرببا جریان از ، تپروردگار  از غیر

 دارد ای فایده چه : كه نكنی فكر اینطور

 كسی كه حالی در ، بخوانم تهجد من

 نه دیگر كنی خرب را كسی اگر ندارد!! خرب

 را خودت بلكه ، ای نخوانده تهجد تنها
 بر را تزویر و ریا گناه بار ای كرده بدبخت

 سوالهای گاهی( . ای گذاشته خود دوش

 جواب اگر ولی شود، می مطرح خوبی

 خیلی مبرگردی عقب به خیلی باید بدهم

 نه البته ، كتاب خواندن ! بله . شویم دور

 اگر ولی دارد. اثر خیلی گاهی كتابی هر

 دور ، دهم توضیح را بحث این حاال

 باشد، تهجد واقعا تهجد اگر ). شویم می

 خدای از غیر كه باشد عبادتی یعنی

 شخص نباشد، مطلع آن از كسی متعال

 نداشته دخالت عبادت این در ثالثی

 قرآن كه صفت این با است بادتیع باشد،

 اع�ق به بهرت »وطئا اشد« فرماید: می

 اقوم« و شود. می كوبیده انسان ضمیر

 كه قرآنی ، زنی می كه حرفهایی آن »قیال

 بر كه اذكاری و دعاها ، كنی می تالوت

 دیگر، اوقات های گفته از ، آوری می زبان

  . است تر محكم و برجاتر پا بسیار
 ، االهللا الهال : گوییم می ، المث عنوان به
 عبادت را او من كه ندارد وجود كس هیچ

 خلوص اظهار برابرش در و ، كنم بندگی و

 و عادی حالت در . هللا غیر ، كنم ذلت و
 ریا با اگر ، گویی می را این وقتی ، معمولی

 برای را كسانی اگر و نباشد، آمیخته هم

 تذهن اغلب باز باشی نكرده اله ، خودت
 و رس ، مردم حرفهای به دیگر، چیزهای به

 ، خودت پیرامون اشیا رفتها، و آمد صداها،
 از مقداری و است مشغول و...

 ، گویی می كه ذكری این با نیروهایت
 كه شب نیمه در ولی . نیست همراه

 خودت فقط و ، هللا اال اله ال : گویی می

 میان در دیگری چیز و ، خدایت و هستی

 گیرد. می جای خوبی به ذكر این ، نیست

 راستی به كه فهمی می خوب وقت آن

 به را هنگام آن ندارد. وجود دیگری كس

 را هستی این خداوند كه آوری می یاد
 خدا جز كه- سال میلیونها و ، آفریده

 هم انسان یك -نیست آگاه آن از كسی

 فانی هستی این دوباره و نداشته وجود

 میراث �« ماند: �ی هیچكس و شود، می

 به تعلقش چیز هیچ .» واالرض السموات

 ملك چیز همه ماند. �ی باقی كس هیچ

 بدان االن كه چیزهایی است. خدا

 و لباس ، تعلقاتم ، زندگیم و مال ، دلخوشم
 ماندگار من برای چیز هیچ پوشاكم

 ماند. �ی هم جسمم حتی بود نخواهند

 چیز، همه .» نعیده خلق اول بدانا ك�«

 . اول حرارت پر دود ه�ن شود می دوباره
 توانی می خوب خیلی ، شب تاریكی در

 خدا از غیر ، هستی در كه بفهمی را این

 ، هست چه هر ندارد. وجود دیگری چیز
 آن ، است محو همه ، است خیال همه

 اش همه هستی كه بیاور نظر به را وقت

 بار مانند غیر، وال هست خدا ، شده دود

 وجود چیز هیچ و آفرید را عا� كه اول

 موجود دیگری چیز و بود دودی ،نداشت

 وقتی جنجالها، میان در روز در اما نبود.

 پر را گوشت و چشم چیزهایی كه

 این توانی �ی عادی طور به كند، می

-الاله : كه كنی جذب خوب را حقیقت
 ، كنی جذب را آن خوب توانی �ی ، االهللا
 آن در ولی كنی درك خوب توانی �ی

 و هستی خودت فقط كه ، تنهایی وقت

 از غیر واقعا كه فهمی می خوب خدا،

 است آن مثل ، هست چیزهایی اگر خدا

 دارد؟ خرب من از كسی چه كو؟ نباشد. كه

 چه متعال خداوند جز تنها، و تك من

 آن بیاور نظر به ؟ است آگاه من از كسی

 كس هیچ آید، می قیامت كه هم وقت

 است او فقط برسد، فریادت به تواند ی�

 مسلط كه است او فقط و ، است آگاه كه

 .»فردا ةالقیام یوم آتیه كلهم و« ، است
 آگاه من شخصی حساب از احدی

 كس هر ندارد دخالتی آن در و ، نیست

  آید. می حساب میدان به خود تنها
 بیدار كیفیت این با شب انسان اگر

 واقع موثر واقعاً  بپردازد، تهجد به و شود

 چند كه است او با این دیگر شد. خواهد

 دو تا پنج ، ركعت دو بخواند: ركعت

 اینكه . چه هر ، ركعتی دو تا ده ، ركعتی

 حداك� گویند: می فقهی كتب از بعضی

 . است اشتباه است ركعت دوازده یا ، ده
 بخواهی كه اندازه هر ندارد، حداك�

 ركعت دو حداقلش . بخوانی توانی می

 كه اندازه هر آن از بعد ، است

 ركعتهاـ از كدام هر در و ، خواهی می

 آیه ه�ن كه آنطور ، است مهمرت كه آنچه

 و فیض . است قرآن تالوت گویدـ می
 دست به قرآن تالوت از كه ای بهره

 حاصل دیگر چیزهای از معموالً  آید، می

 شد، میرس برایتان كه اندازه هر شود. �ی

 در داشتید، بر از را قرآن كه اندازه هر و

 ، ركعت هر در توانید می بخوانید. تهجد
 هر ،ءجز  دو ،ءجز  یك ،ءجز  نیم ، حزب یك

 اندازه .كنید تالوت توانید می كه چه

 كه است این مهم فقط ندارد. معینی

 ، شب قیام در عمده قسمت بدانید:
 كه ای آیه ه�ن در . است قرآن تالوت

رُ  هللاَُّ وَ « فرماید: می ، خواندیم  اللَّْيَل  يَُقدِّ

 َعلَيْكُمْ  َفتَاَب  تُْحُصوهُ  لَنْ  أَنْ  َعِلمَ  َوالنََّهارَ 

َ  َما فَاْقرَُءوا   . »الُْقرْآنِ  ِمنَ  تَيَرسَّ
 آید می پیش كه مشكالتی به بعد

 كه كند می تاكید دوباره و كند، می اشاره
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 تاریكی كردن زنده در ، شب قیام در آنچه

 قرآن تالوت ، است مهم و مطلوب ، شب

 این مطلب روح ، است این مهم . است

 كه اندازه هر هم اذكار باقی .است

  ندارد. اشكالی توانید �ی اگر ،توانید می
 از كه ، شده نوشته مختلفی سوالهای

 ندارد تناسبی و ، ایم شده رد آنها از بعضی

 به است نزدیك هم بعضی و برگردیم كه

 است این اآنه از یكی تهجد. بحث این

 : كه
 قضا �از تهجد، وقت در توانیم می آیا

  ؟ بخوانیم
 خوب هم خیلی و توانید، می بله

 كسی اگر . است موثر هم خیلی ، است

 و تاریكی وقت در باشد، داشته قضا �از
 كه وقتی شود، می بلند كه شب تنهایی

 كس و ، خدایش و هست خودش فقط

 قضا �از و ، نیست میان در دیگری

 و توبه شدن محكم برای خواند، یم
 ، وقت آن در . است موثر بسیار پشی�نی

 كه بكشد خجالت تواند می خوب خیلی

 خواستم می را جسم این راحتی ، من آخر

 خودش وقت در را �ازهایم چرا ؟ كنم چه

 خوش جسمم چیز چه به د� ؟ نخواندم

 كه نیست این جسمم رسانجام مگر بود؟

 كثیفی و بو بد چیز به خاكها میان در

 راحتی و پروری تن چرا شود؟ می تبدیل

 بود؟ مهم من برای حد این تا جسم

 تاریكی وقت در كه ندامتی و پشی�نی

 پیش انسان برای ، تنهایی در و ، شب

 از خیلی از است ممكن آید، می

 باشد. موثرتر دیگر اوقات هایپشی�نی

 قضا �از كسی اگر است جا به خیلی پس

 تهجد، سنت جای به باشد، داشته

 را قضا �از هم كند. قضا را �ازهایش
 كند، �ی فرق . كرده تهجد هم و خوانده

 كه است این تهجد ؟ چه یعنی تهجد مگر

 محتاج برش كه آنگاه ، تاریكی وقت در

 اسرتاحت از شخص ، است اسرتاحت

 در كند. رام را جسمش و كند، رصفنظر

 بر جسم یآرزوها ، اماره نفس یمرحله

 او بر تو مرحله این در شود، می حاكم تو

 اطاعت تا كن رام را جسمت و شو، حاكم

 بزرگ .آور جای به را خدا بندگی و كند،

 بندگی با زیرا كن پیدا شخصیت و شو،

 آن در دیگر ، كنی می پیدا شخصیت خدا

 نه و ، خودت نفس مقابل در نه صورت

 رس دنیا مقابل در نه و ، دیگری قلدر هیچ
 فرقی بنابراین . خوابانی �ی بندگی

 دو ـ ركعت دو یا بخوانی قضا كه كند �ی

 برای وقت این بله . بخوانی سنت ركعت

 دیگر اوقات از خیلی قضا، �از خواندن

  . است بهرت
 تهجد برای تازه كه كسی اگر : س

-بی و سنگینی احساس ، شده بیدار
  كند؟ چكار باشد، داشته عالقگی

 با لو و ، است توانسته كه نهمی : ج

 شود، بلند خواب از ، عالقهبی و سنگینی

 را كار این . است موفقیت خیلی خودش
 مسلط تا دهد ادامه قدر آن دهد، ادامه

 : كه فهمد می دیگر ، انسانی چنین شود.
 كی تا كند؟! آقایی من بر كی تا جسم این

 عاقبتش و آخر كه جسمی برابر در من

 ؟! باشم اسیر و نوكر ، دانم می كه است آن

 اینكار اگر شود. می شیارو ه انسان عاقبت

 كرد، پافشاری آن بر و داد، ادامه را

 عقب ، جسم منحط و پست آرزوهای

 لوامه نفس یمرحله در تا كندمی نشینی

 با و برود. باال زیادی درجات بتواند

 نفس یمرحله به انشاءهللا الهی توفیق

  برسد. هم مطمئنه
 وسوسه به بود مربوط كه بحثهایی

 ، انسان ضمیر در شیطان اثر و ، شیطان
 برای : كه رسید اینجا به مطلب و شد �ام

 نفس بر ، انسان یاف� بهغل و  شدن مسلط

 العاده فوق وسیله یك تهجد شیطان، و

 این در كنم می تصور . است موثر و خوب

 این از بعضی . باشیم نداشته مطلبی باره

 وقتش ، شده مطرح كه هم اییسواله

  . گردیم �ی بر بحثها آن به تازه و ، گذشته

 علی و محمد سیدنا علی هللا صلی و

 كثیرا. تسلی� سلم و صحبه و آله

 
 

   

 :زاده(رح)کاک احمد مفتی
 ذات با ها،انسان بدبختی و رنج برابر در بودن تفاوتبی که معتقدیم خود، اسالمی ایدئولوژی به بنا

  نیست. سازگار انسان، »بودن انسان«
 هـایکلبـه و هـاخانـه در که حالی در گسرتد،می رنگین یسفره خود، خانه در که کسی معتقدیم ما

 گرسـنگان دهـان از را غـذا هایلقمه که است آن مانند درست میرند،می گرسنگی از انسانها دیگر،

 بـرای امکاناتش، و مواهب �ام با زمین ما، مکتبی تفکّر طرز در زیرا بیاراید! را خود یسفره تا بگیرد

-مـی همـه بـه -متوسط درحد– که مقداری از بیش از استفاده و است، شده آفریده انسانها یهمه
 و منـع شـدیداً  کـه دارد، را »اتـراف« حکـم ،»تبـذیر« صـورت به چه و »ارساف« صورت به چه رسد،

 انسان و دین جزوه منبع: است. شده یننفر
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  عرب هباران خزان

 کتایون محمودی 
تحوالت این روزهای منطقه و دنیا، 

 کند!زده میانسان را وحشت
 ناامنی و تشویش از پر جاهمه

 این مرکز همیشه مثل خاورمیانه است.

 که هاستسال افغانستان است. تحوالت

 و سوزدمی داخلی هایجنگ آتش در
 را منطقه تا بود آمریکا بزرگ یبهانه

 کند. خود تاز و تاخت محل
عراق از حاکمیت دیکتاتورها تا 

 ای ...های فرسایشی و فرقهجنگ
یمن نقطه جوش زمین تا هر آن 

ها هایش تا فرسنگفوران کند و گدازه
بهار عربی که هیچ کدام طعم  برد و

و به  ندشیرین �رهایش را نچشید
تر زودی خزان شد و از همه دردناک
ها رسنوشت مرص که با کودتای ژنرال

علیه قانون، تراژدی تلخی خلق شد و 
  .ها درلباسی دیگر ظهور کردندفرعون

آمریکا، آتش بیار معرکه و ثقل 
-رادخانهز ترین بازار اسلحه و پرفروش

ای دیگر، های فعال و در چهره
پرچمدار مبارزه با تروریست که خود 

 در این میان، حقیقتی طنز آلودست.
-کسی که خود عامل بدبختی ملت

 خواهد دنیا را نجات دهد!هاست، می
-شاید هیچ کس فکرش را هم �ی

در تونس به » بوعزیزی«کرد، آتشی که 
خاطر اعرتاض به وضعیت اجت�عی به 

های فکند با شعلهجان خویش ا
های عربی را به تری رسزمینسهمگین

 جهنم تبدیل کند.
های سیاه تسلط دیکتاتوری بر سال

-های عرب، ناگهان چون آتشرسزمین
های خشمگین، یکی بعد از فشان

ور شد و اک�یت خاموش دیگری شعله
 به یکباره در خروش آمد ...

از تونس تا مرص، از مرص تا لیبی، از 
عراق، از عراق تا یمن. زیر لوای  لیبی تا

شعاری در �ام جغرافیای عربی به سان 
هایی به اقیانوس پیوست و موج موج
انداز بر دنیای عرب طنین» ارحل«بلند 
 شد.

های عربی مردم این بار رهرب جنبش
ها به هم پیوستند. بودند، مشت

های هایی که کوهپوالدین مشت
رهرب استبداد را درهم کوفت و تونس 

 این آغاز بود.
 را بیداری همه این التهاب که جوانی

 زیبا چه و برافروخت ایشعله با تنها

 آن ایشعله به کردن فوت شاید اند:گفته

 به را جنگلی طوفان اما کند، خاموش را

 این با مردم صرب کشید! خواهد آتش

 هرگز دیگر هاخیابان و شد لربیز جرقه

-می اتوردیکت که زمانی تا نشد خالی
 »علی بن« باراین رفت.می بایست
 ... رفت و شد مردم اراده تسلیم

نیل خشم مردم در مرص خروشید و 
فرعون را به نابودی تهدید کرد. 
فرزندان سیدقطب برخاستند و تا رؤیت 
صبح آزادی بر سنگفرش خیابان و 
میدان تحریر ماندند، آزادی بر مردم 

ی اتعظیم کرد و انقالب مرص، بارقه
 امید در دل مردم لیبی شد ...

زخم ظلم سالیان قذافی در لیبی 
آن، از  یرسباز کرد و دیکتاتور دیوانه

خلق تابلوهای توحش ابایی نداشت و 
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 دنیا را مبهوت شقاوت خود کرد.
 دیکتاتور قدرت، دادن ازدست ترس

 با را تحرکی هر تا داشت آن بر را

 با مردم اما کند؛ رسکوب �ام قساوت

 ترمصمم خود عزمبر  هللا یوعده به اتکا

 و نبود تسلیم به راضی قذافی شدند.
 یبرصفحه گاهگاه عقل،بی دلقکی چون

 که ادبیاتی باو  شدمی ظاهر تلویزیون

 را مخالفانش بود، شبیه شخصیتش به

 خواند. صحرایی موش
 متشکل ایهسته با لیبی آزاد ارتش

 و ایستاد سدی چون رشید؛ جوانان از
 تپید لحظه هر تا شد مبارزه قلب بنغازی

 پر مرگی به را دیکتاتور تپیدنی، هر با و

 کند. تهدید فضاحت
طوفان هر لحظه به طرابلس نزدیک 

شد، نجات مردم در گیومه و پرانتز می
گنجید؛ لیبی پیروز شد و قذافی با �ی

زبانی که او با مردمش حرف زده بود، 
را در کام کشید  تفهیم شد ... مرگ او

 ... مرگی تلخ! 
 کننده، غافلگیر رویدادهای

 مدت طی را آفریقا ش�ل و خاورمیانه

 و کرد بزرگ هایانقالب درگیر کوتاهی
 نای مردمان رازآلودگی مع�ی ه�ن این

 تا کند وادار را هاغربی تا دنیاست سوی

 ... است بیداری زمان زمان، کنند، اعرتاف

-اسالم حزب کارآمدن روی با که بیداری
 الئیک نظام در توسعه و عدالت گرای

-نظام سقوط به منجر و شد آغاز ترکیه
 لیبی و مرص تونس، در دیکتاتوری های

 گردید.
ها در این سه کشور، اعرتاض

خاکسرتهای آتش زیرین در یمن را کنار 
زد. دیکتاتوری که سه دهه ماندنش 
حاصلی جز فقر برای ملت نبود، راضی 

� نیست و رهرب فقیرترین کشور به رف
دنیا باید مانند بن علی و مبارک و 

رفت. فریادهای مردم در قذافی می
شد. فریادهایی که یمن باید شنیده می

بن علی را به فرار و مبارک را به تسلیم 
های خونریز لیبی مجبور کرد اما گوش

ای در گور شدنش کر ماند. تا لحظه
س از خودخواهان قدرت طلب یکی پ

دیگری به زانو درآمدند، گرچه بسیاری 
دهی به تابستان و میوهاز بهاران را بی

ها و خزان تبدیل کرد. اختالف سلیقه
های نااهالن دامن انقالب را توطئه

گرفت. انقالب نوپای مرص، ناگهان به 
ی نامبارکی گرفتار شد. لیبی ورطه

درگیر جوالن نیروهای افراطی با سهم 
 خواهان است.
ها و ی فرجام این انقالبتصویر تیره
ای به نام داعش این ظهور پدیده

کند که طراحی ذهنیت را تقویت می
ها از کدام توطئه علیه این حرکت

دار مبارزه با خشونت سوست و داعیه
تا چه اندازه در اثبات این ادعا موفق 

-تر نگاه میبوده است. وقتی دقیق
 کنیم، خواهیم دید که افول این

ها تنها ترفند کسانی است که به حرکت
رکود بازار فروش اسلحه و راکد ماندن 

کنند. وقتی هایشان فکر میتولید سالح
ریب پوشش غدر گوانتانامو و ابو 

ای اجازه نداشت جنایات آمریکا رسانه
علیه مسل�نان را به دنیا نشان دهد. 
طبیعی است که روزی با ه�ن 

نیز خشونت جواب و انتقامش را 
ها در مناطق آمریکا سال بچشد.

ملتهب دنیا باد کاشت و حاال مجبور به 
درو کردن طوفان است. اوج نفرت از 

های این پی�نانش در رگهآمریکا و هم
شد. انگار �ام مردم ها دیده میانقالب

در این مناطق یک صدا شده بودند تا 
فریاد انزجار از آمریکا را رس دهند. 

های تحت ح�یت هیچ کس جز ملت
دانست که آمریکا به اسم ح�یت �ی

ها مرتکب شده است! چه جنایت
ترین جنایات علیه مسل�نان در هولناک

افغانستان و عراق صورت گرفت. 

های هایی که در شبکهویدئوها و عکس
ها منترش شد. اجت�عی و دیگر رسانه

گر دنیا را لرزاند. رسبازان اشغال
ر مسل�نان را به آمریکایی با تحقی

کردند. در های مختلف شکنجه میبهانه
های تحت اشغال، ویتنام و رسزمین

کوباهای دیگر خلق شد. بهرتین 
فرزندان مسل�ن به دست رسبازان 
نیمه هوشیار و مست قدرت و پیروزی 
با حرکاتی تحقیرآمیز به استهزاء گرفته 
شدند. آن تحقیرهای فضاحت بار آرام 

ها نفوذ کرد و به ذهن آرام از زندان
حس انتقام تقویت شد تا داعش ظهور 

های کند که مانند نگهداری شبکه
باروت در کنار آتش بودند تا به یکباره 
منفجر شود و به ه�ن روشی که 

-شدند، گروگانمسل�نان قتل عام می
های آمریکایی هم طعم تحقیر را 

های نارنجی و بچشند. با ه�ن لباس
ها ه و آمریکا پیام ملترسهای تراشید

را بشنود که دیگر حق آقایی بر دنیا را 
ندارد و حق ندارد در امور داخلی 

ها دخالت کند. آمریکا حق ندارد ملت
ها را رقم بزند و ارسائیل رسنوشت ملت

را مانند رسطانی پرورش دهد. آمریکا 
به زودی باید منتظر �ودهای دیگر 

تحقیر ها باشد که اعرتاض از طرف ملت
تابند و خواهان آزادی و را بر �ی

کرامت انسانی هستند. شاید این بار 
هم اوباما مثل قذافی خود را به کری 

شنود، ولی باالخره زده و صداها را �ی
ها یک صدا در خواهد یافت که ملت

شوند... و راه دنیا به سوی رهایی از می
 قیدهاست.
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 ه�ن قیامت یسوره

 در کردن دقت که گونه

 ،�ایاندمی را ستایش
 محور مکی دستورات

 به ای�ن ،سوره اصلی

 است. آخرت
 اسلوب آن در اما

 بر نفی که است جدیدی

 در شده، وارد قسم

 صورت به دیگر جاهای

 از استفاده مستقیم

 مانند بود جر حروف

 اینجا در اما ...عرص سوره

 که است این رأی بهرتین

 کنیم، ظاهر بر حمل

 اگر خورم،�ی قسم یعنی

 قسم یفلسفه اصل به

 بود عبارت که کنیم توجه

 مخاطبین توجه جلب از:

 اگر که مسائلی به است

 آنچیزی شود آن در دقت

 یاد سوگند انبد که را

 سازد.می روشن شودمی

 خورم�ی سوگند بنابراین

 خاطر به قضیه این یعنی

 و دارد که واضحی داللت
 بودن روشن خاطر به

 احتیاجی دارد که شدیدی

 تأکیدی مقام در که ندارد

 یاد سوگند آن به شدید

 بدان مطلب اینکه و شود.

 ولی شود�ی یاد سوگند

 توجه مورد حال عین در

 که است این خاطر به است

 موجب غفلت از هاییپرده

 نتواند طرف که شده

 آن در و درک آنرا درست

 �اید. درست تفکر
 که شد مطرح قبالً

 قرآنی قسمهای مبنای

 است مشهود بر همیشه

 یعنی غیبیات. اثبات برای

 محسوس که چیزهایی به

 شودمی یاد سوگند است

 ببیند، تواندمی که چیزهایی

 و کند تفکر آن در بشنود،
 به و کند استدالل بدان

 و پنهان که بربد پی چیزی
 مثالً  .است ناآشنا و غیبی

 زیتون، تین، در کردن دقت

 انسان امین بلد سینین، طور

 که برساند اینجا به را

 احسن فی االنسان خلقنا«

 .»تقویم
 معنای در کردن دقت یا

-می اینجا به را انسان عرص
 لفی االنسان إن« که رساند

 قرآن به قسم یا ،»خرس

 کنّإ « که کند ثابت حکیم
 دقت یا »املرسلین ملن

 ما و القلم و ن« در کردن

 که کند ثابت »یسطرون
 ربک بنعمة انت ما« 

  و... »�جنون

 قیامت يسوره تفسیر
(رح)فرساد فاروق کاک شهید دانشمند  
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 یوم به قسم شود دقت اگر اینجا و

 پوشیده که چیزی خود یعنی است القیامة

 است: این آن دلیل که است،
 در شده: داده توضیح اینکته قبالً

 از بحث که داریم مهمی فصل بالغه

 طبق که چیزهایی که کندمی ضوابطی

 باشند خود جای در باید ظاهری قواعد

 خارج خود جاهای از مقتضیاتی بخاطر

 خالف ظاهراً  که چیزهایی در و شوندمی

 گیرد.می قرار جایشان در است
 ندا، حرف در که است این اصل مثالً:

 .شود استفاده »أَی« از نزدیک ایمناد برای
 نحو قواعد طبق نزدیکی هنگام به یعنی

 کلمه حالیکه در شود استفاده »أَی« از باید

 خداوند حال مثالً  است، بعید برای »یا«

 قریبهاست، ترینقریب شک بدون متعال

 قرآن... در و مناجات، در ما که حالی در

 قواعد طبق حالیکه در نداریم »هللا أی«

 »أی« بودمی »هللا أی« بایستمی ینحو 
 یا« شودمی گفته اما قریب برای ندا حرف

 علو که است این خاطر به مطلب این .»هللا

 چیزیست که خداوند مقام بلندی و منزلت

 دور اگر که مسافتی و فاصله مانند ،معنوی

 گرفته قرار ،کنیممی استفاده »یا« از شده

 و مقام دگوینمی اصطالحاً  را این که است،
 خداوند. منزلت

 بوده زمانی مسافت دوری منزله نازل

 که نیست مسافت خاطر به او یعنی است

 آنقدر مقامش و پایه است دور ما از

 باشدمی نیز نزدیک بسیار چه اگر واالست

 »یا« ه�ن با باید »أی« گفت توان�ی ولی
 باشد. ندا مورد است دور برای که

 اهل عقیده اثبات در تاوگوزی مولوی

  دارد: کتابی سنت
 الهی یا الهی ای نگنجد

  ندانیم. اگر را بالغی قاعده این 
 دانست، نخواهیم را مرصاع آن معنای

-�ی داری که فراوانی قرب وجود با یعنی
 الهی. یا گوییممی پس الهی ای گفت شود

 برخورد ماجرای ارساء یسوره در مثالً  یا

 موسی دهد،می نشان را موسی و فرعون

 او و ایستاده فرعون مقابل در پله روی بر

 هم به بسیار تخت و تاج روی بر نیز

 موسی یا ألظنک انی« فرعون: نزدیکند،

 ای« :گفتمی بایستمی »مسحوراً 

 موسی فرعون که �ایاندمی اینجا »موسی

 منزلت و مقام در داندمی آن از حقیرتر را

 نزدیک مسافتشان چند هر بداند خود

 موسی است، گرفته قرار قرب در و است

 فهم :»مثبوراً  فرعون یا ألظنک إنی« نیز:

 ای،شده هالک هم تو که پنداردمی چنین

 هالکت عاقبتش ایگرفته تو که مسیری

 است.
 واقع بحث مورد بالغه در نکات این

 بر چیزی که سازدمی روشن و شودمی

 است، رفته بکار ظاهر مقتضای و خالف

 َال « این به شبیه که داریم دیگری چیز حال
 قاعده عربی در است، »الِْقيَاَمةِ  ِبيَْومِ  أُقِْسمُ 

 از که مخاطب، تناسب به که است این

 نه یا است الذهنخالی تو مطلب

 مقام در اصالً  یا دارد، دیگری موضعگیری

 مثالً کنی، مؤکد را کالمت دارد، قرار انکار

 فقط نیست ذهنش در چیزی که کسی

 مثالً  که برسانی او به مطلبی خواهیمی

 طرف اگر .»جاءَ  زیدٌ « :گوییمی را آمد زید

 دارد تردید و است مطرح برایش مسائلی

 جاَء، زیدٌ  بگویی که نیست بالغی دیگر

-می تأکید »لجاء زیداً  إن« بگویی باید بلکه
 و بود منکر بسیار طرف اگر حال خواهد،

 سوگند باید نداشت باور تو حرف به اصالً 

 به یعنی »لجاء زیداً  إن وهللا« بخوری هم

 باال تأکید درجات مخاطب افکار تناسب

 و مرشکین با هرگاه قرآن در رود.می
 و کندمی یاد سوگند کندمی بحث منکرین
 انفس، و آفاق از آیاتی به کندمی استدالل

 »إن« چون »لواحد الهکم إن« هم رس آخر
 منکرند که است مخاطبینی یبرا »لـ« و

 یک و فرمانروا یک که باشند مطمنئ قطعاً 

 .دارد وجود فریادرس
 دیگر: جاهای یا نحل یسوره در اما 

-می بعداً  و کندمی فراوانی استداللهای
 تأکید، بدون ،»واحد اله والهکم« فرماید:

 است، ظاهر مقتضای خالف آن از اینجا

 تأکید کالم که کندمی اقتضاء ظاهر یعنی

 چرا؟ ندارد، تأکید حالیکه در باشد داشته

 آنقدر مخاطبین این بگوید خواهدمی چون

 که دارد وجود اطرافشان در فراوان آیات

 دیگر کنند تدبر و تفکر و دقت آن در اگر

 اله الهکم« که است روشن بسیار بسیار

 مانند منکرند که را ییآنها نتیجه در .»واحد

 انکار نفی ستداللا خاطر به که فردی

 تاکید بدون را کالم و کندمی حساب داشته

-بلیغ اینگونه بالغی لحاظ از و کندمی ذکر
 باشد داشته تأکید کالم اگر چون است. تر

 منکرند. مخاطبینش که دهدمی نشان کامالً

-می ثابت استدالالت با اینکه عین در اینجا
 جوابی با لذا است منکر مخاطبش که کند

 نشان کندمی ذکر تأکید بدون و ساده که

 و نظر اهل جزو من مخاطب که دهدمی
 اگر اّال  و نیست هم استدالل و دقت و فکر

 تأکید و سوگند این به احتیاج کردمی دقت

 واالنعام نحل یسوره اول از اّال  و نبود،

 از است آیاتی هم ٢٢ آیه آخر تا لکم خلقها

 هال الهکم کندمی ثابت که انفس و آفاق
 را مطلب ما مخاطب فرد این اگر و واحد،

 داللت که نیست خاطر بدین نفهمیده

 و غبی بسیار فرد این ،نیست قوی آیات
 که کسی مانند نتیجه در .است کودن

 بحث او با نباشد بحث و قسم به احتیاج

 نیز القیامة بیوم أقسم ال یعنی .شودمی

 اصل ،قسم ضوابط طبق یعنی است. چنین

 که شود خورده چیزی به وگندس که اینست

 مشهودات قسمها اک� چون .است مشهود

 به را ما مشهودات در دقت و تفکر است،

 اینجا ولی رساندمی پنهانیات و غیبیات

 خودش که شده خورده چیزی به قسم

 استداللهایی با چون چرا؟ نیست، مشهود

 فراوانی آیات با و کرده حال به تا قرآن که

 بسیار بسیار قیامة یوم خود دارد وجود که

 و وضوح خاطر به و است واضح و روشن
 و واضح چیزهای از یکی مقام در روشنی
 مورد خودش اصالً که گیردمی قرار روشن

 شود. واقع قسم
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 کنیم، معنی ثبت معنای ه�ن در اول 

 آنقدر که روزی به قسم القیامة: بیوم اقسم

 آنقدر و است واضح آنقدر است، روشن

 قرار اگر که دارند داللت آن بر وانفرا آیات

 یاد قسم عربی زبان قواعد طبق بودمی

 قسم مشهود آیات به بایستمی شدمی

 قیامت ولی کردمی ثابت ای�ا تا خوردمی

 که است روشن و واضح و شده ثابت آنقدر

 علیرغم و خوریممی خودش به فقط قسم

 نه گوید،می بیشرت مبالغه برای مطالب این

 خورم،�ی سوگند هم آن به اصالً  ،وهللا

 تأکید به نیاز که است واضح و روشن آنقدر

 باز مخاطبین اگر توضیحات این با نیست،

 را آنها قرآن ،باشند بوده غافل و توجه بدون
 .دهدمی قرار عتاب و رسزنش مورد بسیار
 استداللهای که شده نازل سوره وقتی یعنی

 باقی ایشبه و شک گونه هیچ جای قاطع

 است. نگذاشته
 و غبی بسیار یا طرف صورت این در که
 منکر و باطل بر یا ناحالیست و کودن

 نیاورده ای�ن هنوز که است مرصّ  بسیار

 که چیزی یعنی شده منزل نازل اینجا است.

 مشهود که چیزی مانند نیست مشهود

 قسم نفی و شده خورده قسم بدان است

 �ام به اگر .است شده بیشرت تأکید برای

 از و شده مطرح بالغه در که مثالهایی

 کنیم توجه شده خارج ظاهر مقتضای

 بالغت چه مطلب این که دانست خواهیم

 سوره در که نکته این و دارد وسیعی

 بالغی نکته آن با دقیق دارد وجود قیامت

 است. تبیین قابل
اَمةِ  ِبالنَّْفِس  أُقِْسمُ  َوَال «  چون چرا؟ ،»اللَّوَّ

 و مشهود بسیار انسان در نیز لوامه نفس
 دقتی کمرتین با کسی هر است، آشکار

 حق خالف کارهایی وقتی که کندمی درک

-می انجام خود فطرت و باطن و ضمیر و
 و مالمت را او نفسش و درونش دهد،

 خوب که کارهایی اگر یا کندمی رسزنش

 نداده و بدهد انجام  توانستهمی بوده

 که کندمی رسزنش را او درون در نیرویی

 کردی. ترک را کار آن چرا

 بودنش واضح خاطر به نیز مطلب این

 آن به قیامت بر قاطعش داللت بخاطر و

 چرا؟ خورم،�ی قسم
 کند دقت خودش در انسان اگر چون

 نه مگر مسئولیت، یعنی لوامه، نفس وجود

 حالتی انسان اگر یعنی خودش، یعنی اینکه

 کرد، رسزنش ار  خود درون در که داشت

 قرار مالمت مورد کاری نسبت به را خود

 اثبات ساده بسیار بسیار همینجا از داد

 که است موجودی انسان که شودمی

 نه مگر دهد.می قرار سوال مورد را خودش

 از بعد شدن زنده و قیامت که است این

 وسیع و درست درکی از است عبارت مرگ

 در انسان ای گویدمی مسئولیت. قضیه از

 تو در که ایلوامه نفس کن دقت خودت

-می رسزنش ترا و شده گذاشته ودیعه به
 و حساب که است دلیل بزرگرتین کند

 است. مطرح هم بازخواست و کتاب
 به تو و و نبود کتاب و حساب اگر واّال 

 نفس رفتیمی و آمدیمی خودت میل

 خداوند خواستی؟می چه برای را لوامه

 اینکه کرد؟می ستدر  چرا را لوامه نفس

 که کرده درست تو درون در را لوامه نفس

 مورد و کند بیدار ترا و دهد هشدار تو به

 این خاطر به دهد قرار رسزنش و مسئولیت

 اصلی مسیر در که کند اتمتوجه که است

 از تو و است نهفته مسئولیت یمسئله

 دقت نفس هایمالمت در حاال همین

 نفسی بالدن فقط نباشد اینگونه .کنی

 روشن آنقدر کند،می سوء به امر که باشی

  خورم.�ی اینها به قسم که است
 »:ِعظَاَمهُ  نَْجَمعَ  أَلَّنْ  اْإلِنَْسانُ  أَيَْحَسُب «

 و ندارد بحث جای امکان لحاظ از قضیه
 چه انسان حال است، روشن بسیار

 گویدمی داند؟می غیرممکن را چیزهایی

 شودمی چگونه پوسیده که هااستخوان این

 فکر اینگونه انسان آیا کرد؟ جمع را آنها

 را هایشاستخوان توانیم�ی ما که کندمی
 کنیم؟ جمع
 چرا :»بَنَانَهُ  نَُسوِّيَ  أَنْ  َعَىل  َقاِدِرينَ  بََىل «

 را انگشتهایش رس حتی اینکه بر قادریم ما

 فلسفه که حال دهیم. قرار اول روز مساوی

 این که دانیمیم شده روشن انگشتها رس

 قرار اگر چون .است باعظمت چقدر آیه

 انگشتها رس در که را ایمسئله انسان بود

 که بود طبیعی ،دانست�ی است مطرح

-سخت به را بدن هایانگشت رس انسان
 انکار کسی وقتی نداند، بدن جاهای ترین

-می جمع چگونه استخوانها این که کندمی
 که گفتمی چیزی بایستمی خداوند شود

 حالی در باشد مهم بسیار نظرش در فرد آن

 از ظاهرشان وضع و شکل انگشتها رس که

 �ایاند.می ترساده اعضاء سایر
 جعل تسویه: مساویاً، نَجَعلَهُ  نسوی:

 را انگشتانش رس یعنی کردن. مساوری
 با فردی هر یعنی دهیم،می قرار اّول مانند

 و شودمی مبعوث خودش انگشت اثر
 هم مانند انگشت رس که شده روشن اینک

 یک که نقاشی هایپرده همه این و نیست

 در »میلیارد پنج« داده انجام  انگشت رس

 تا و برشیت تاریخ طول در و حارض حال

 تفکر و طاقت فوق اصالً قیامت روز

 است دلیل بزرگرتین این] [و است، برشیت

 کند. خلق انسان دیگر بار قادر خداوند که

-می بسیار آن در نظر دقت و صحنه این
 عظمت و بزرگی برای را انسان قلب تواند

 که ایصحنه این مگر سازد. آماده خداوند

 ،کرده آن در �اییقدرت ههم آن خداوند
 رس اندازه به ؟است چقدر مساحتش
 هایشکل با خطوط، تعدادی با و انگشت،

 انددسته ٨-٧ هاانگشت رس نقش !مشخص

 ضوابط اساس بر یوقت نیستند که زیاد

 شکل ٧ -٦ شود.می تقسیم انگاریانگشت

 حالیکه در است دسته ٧-٦ یعنی است

 و نیست دیگری مانند آنها از کدام هیچ
 انسان برای عقالً نیست، تصور قابل براستی

 تعداد این در که است سخت تصورش

 اشکالی محدود، خطوطی با مشخص مکان

 هشد کشیده هم با غیرمنطبق و نامحدود
 سنگین بسیار است ایمسئله این] [است.

 است. قطعی و شده ثابت حالیکه در
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 يَْسأَُل  ؛أََماَمهُ  لِيَْفُجرَ  اْإلِنَْسانُ  يُِريدُ  بَْل «

 در خواهدمی انسان :»الِْقيَاَمةِ  يَْومُ  أَيَّانَ 

 بدین کند، فجور و فسق اشزندگی یآینده

 وإال ؟است کی قیامت که پرسدمی خاطر

 ،هست قیامت که کرد ثابت دالیل این اگر
 ؟است سوال کی بودنش وقت چه دیگر

 که نیست اگر نیست، یا هست یا قیامت

 وقت هر ،شده ثابت و هست اگر هیچ،

 کن،ب را خودت ضعگیریو م تو آیدمی باشد

 هزار دو قیامت مثالً اگر نیست الزم که تو

 مدت مگر تو �انی، باقی است دیگر سال

 این مبنای بر و نداری سن محدود زمانی

 موضعگیریهایت و محدود زمان مدت

 دیگر ؟خوردمی رقم اتآینده که نیست

 است این نه مگر ؟آیدمی کی داری چکار

 ؟هست که شد ثابت و آیدمی که
 القیامة، یوم ایان پرسدمی انسان اگر اما

 و آینده نسبت به خواهدمی واقع در
 فجور و فسق غولمش رویش پیش مالش،آ 

 دارد شود، خارج خود یمحدوده از باشد،

 استخوان گویدمی یکبار گیرد،می بهانه

 گویدمی یکبار ؟شودمی زنده چطور

 کی گویدمی یکبار ؟است چگونه قیامت

 فرماید:می جواب در خداوند و و... ؟است
 َوُجِمعَ  ؛ الَْقَمرُ  َوَخَسفَ  ؛الْبََرصُ  بَرَِق  فَإَِذا«

ْمُس   أَيْنَ  يَْوَمئِذٍ  اْإلِنَْسانُ  يَُقوُل  ؛ َوالَْقَمرُ  الشَّ

 درخششی و ملعان اصل در برق: ؟» الَْمَفرُّ 

 که چیزی هر و دارد، ابر که است

 برایش برق یکلمه ،باشد داشته درخششی

 و اضطراب حالت در برص رود،می بکار
 که حالتی یعنی زند،می برق که شدید ترس

 که بگیرد را او چنان دیدش نگرانی و ترس

 به است اشاره که بزند، برق چشمش

 درخشندگی مظهر که قمر و قیامت، ابتدای

 یکرسه یعنی .شود خسوف دچار ،است

 با قمر و شمس یکباره و برود بین از نورش

-می انسان حالت این در .شوند جمع هم
 کجاست؟ گریزگاه و فرار محل :گوید

 حوادث این از انسان که جایی کجاست

 ؟کند فرار فراگرفته را همه که عمومی
 گریزگاهی هیچ کال: فرماید:می خداوند

 گریزگاهی و پناهگاه هیچ الوزر: نیست

 يَْوَمِئذٍ  َربِّكَ  إَِىل  « پناهگاه. وزر: نیست.

 پروردگارت سوی به فقط :» الُْمْسَتَقرُّ 

 یعنی است. مطرح گرف� قرار و استقرار

 رخ که جوشی و جنب و عا� این حرکت

 و یابدمی استقرار نقطه یک در فقط ،داده
 که است وقتی آنهم دوباره، .شودمی ثابت

 او بسوی همه و گرددبرمی او دست زیر به

 او دست از گریز و فرار کنند،می حرکت

 ندارد. امکان
مَ  ِ�َا يَْوَمئِذٍ  اْإلِنَْسانُ  يُنَبَّأُ « رَ  قَدَّ  به »:َوأَخَّ

 که شودمی داده خرب روزی چنین در انسان

 را چیزی چه و فرستاده پیش را چیزی چه
 گذاشته جا خود عقب و پس و دنبال به

 انجام انسان که اع�لی یعنی قدم: ما است.

 که آثاری یعنی اخر: ما رود.می و دهدمی

 در که است این ماند.می جای دنبالش به

 فرماید:می یس یسوره
 که را آنچه ،»آثارهم و قدموا ما نکتب«

 دنبال به که آثاری و باشند فرستاده پیش

 نویسیم.می را همه باشند گذاشته جا خود

 آثار و است قدم ما ه�ن که قدموا: ما

 خود دنبال به که آنچه است، آخر ما ه�ن

 دارد اع�لی فردی مثالً .گذاردمی جای

 خوب اع�ل و عبادت اطاعت، �از، مانند

 هم کارهایی اما روند،می همه که دیگری

-می باقی و نیست موقتی اثرشان که کرده
 تا نوشته، کتابی است مؤلفی مثالً .ماند

 دیگران و برساند فایده کتاب این که زمانی

 عمل و اثر عنوان به کنند استفاده آن از

 نیتش که مادام ماند.می بجا او از صالح

 پلی، ساخت یا باشد، بوده خوب

 �امی قیامت در و... ایمدرسه بی�رستانی،

 آن خود به و شوندمی نبأ آخر ما و قدم ما

 شود.می داده خرب فرد
 أَلَْقى َولَوْ   ؛ بَِص�َةٌ  نَْفِسهِ  َعَىل  اْإلِنَْسانُ  بَلِ « 

 » َمَعاِذيرَهُ 
 به و است، باخرب خودش نفس از اصالً

 و شناسدمی را خود ک�ل و �ام و درستی
 شاهد بخواهیم اگر که است آنچنان اصالً

 و کنیم بازجویی را او بخواهیم و بیاوریم

 معذرتها چه اگر .نباشد نیازی کنیم محاکمه

 کند. القا هم فراوانی هایعذرخواهی و
 و سفر هنگام به مطلب این که

 بسیار و... مرگ و زندان و سختی و ناراحتی

-گذشته اع�ل �ام و است، مشهود بسیار
 ترسی چه و آوردمی نظر به مو به مو را اش

 و االنسان یتذکر ئذیوم« مهمرت. قیامت از
 چه تازه ]فجر سوره[ »الذکری له أنّی

 برای بصیرة در »ة« دارد، او برای ایفایده

 علی االنسان بل یعنی: باشد.می مبالغه

 نیست، تأنیث برای »ة« بصیٌر، نفسه

 است مطرح واویة، عالمة، برای ه�نگونه

 بر فراوان بسیار یعنی .است مبالغه برای که

 شناسدمی را خودش و دارد احاطه خویش

  است. آگاه و
 االنسان بل شود:می نیز حجة تقدیر با

 برای صفت یعنی بصیرة، حجة نفسه علی

 انسان یعنی باشد. محذوف موصوفی

 است آورده که ایپرونده و رفتار و �لاع

 چه خودش، علیه بر است مدرک بزررگرتین

 زبانش پایش، دستش، باالتر، این از مدرکی

 دهند،می گزارش او علیه بر همه و...

 علیه انسان اوست، خود با شاهمشاهد

 و واضح حجت و بصیر بزرگرتین خودش
 معذرت به اقدام چه اگر است روشن

 کند. واهیعذرخ و خواهی
-می منتقل قیامت به را صحنه یکرسه حال
 اندداده دستش به را عمل کارنامه کانّه کند،

 که خواندن اثنای در بخوان، گویندمی و

-می عذرآوردن و معذرت القای به رشوع
 عجله با را بعضی که آیدمی ذهنش به کند،

 ربّانی ندای یکرسه شود، رد آن از و بپراند،

 : ِبهِ  لَِتْعَجَل  لَِسانَكَ  ِبهِ  تَُحرِّكْ  َال   آید:می
 با و برانی بخواهی که مده حرکت را زبانت

 :َوُقرْآنَهُ  َجْمَعهُ  َعلَيْنَا إِنَّ  بربی. جلو عجله
 یکارنامه و اع�ل کردن جمع برماست

 یعنی خواندنش، چنین هم و اع�ل

 دور یک ایمکرده جمع که ه�نگونه

 معنای به »:نقرا« خوانیم.می هم خودمان

 َقَرأْنَاهُ  َفإَِذا حال: است، مصدر »قِرائت«

 قرائت دور یک ما خود وقتی :ُقرْآنَهُ  فَاتَِّبعْ 
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 را قرائت بخوان. را آن دوباره نیز تو کردیم 
-می من که ماده به ماده یعنی کن. اتباع

 کن. اقرار آن به نیز تو خوانم
 بار اولین است، تحقیرآمیز بسیار صحنه

 «شود.می گفته و شودمی داده فرد به نامه
 علیک الیوم بنفسک کفی کتابک إقرا

 بخوان، را اع�لت ینامه ]١٤ارسا/[ »حسیبا

 رشک، سیئه، اع�ل �ام کند،می که رشوع

 را بعضی رشک، و جاهلیت و ناپسند کفر،
-�ی و شودمی رد را جاهائی پراند،می

 ندا شود، رد خواهدمی عجله با و خواند

 ، ِبهِ  لَِتْعَجَل  لَِسانَكَ  ِبهِ  تَُحرِّكْ  َال   نه، یدآمی
 ما ،َوُقرْآنَهُ  َجْمَعهُ  َعلَْينَا إِنَّ  نه، چنین این

-می نیز خودمان و ایمکرده جمع خود
 َفإَِذا بخوانیم، خودمان بگذار یعنی خوانیم،

 نیز تو خواندیم، بند بند ما وقتی ،َقَرأْنَاهُ 

 کلمه به کلمه و خط به خط ماده، به ماده

 قرائت دنبال یعنی بخوان، ما با ،ُقرْآنَهُ  فَاتَِّبعْ 

 بدان را ما علم هم واقع در که بیافت ما

 میان در که آنچه به تو اقرار هم و برساند

 َقَرأْنَاهُ  َفإَِذا ـه: ضمیر باشد.می عملت نامه

 باشد.می تو عمل نامه منظور ،ُقرْآنَهُ  ِبعْ فَاتَّ 

 دنبال نیز تو خواندیم وقتی را تو عمل نامه

  بیافت. قرائتش
 توضیح و بیان بعداً  :بَيَانَهُ  َعلَيْنَا إِنَّ  ثُمَّ 

 همه اع�لت خرابی و نیتهایت دادن

 چکار که کنیممی بیان یک به یک برماست.

 اتآی گفتیم که تصویر این با - ای،کرده

 جمله دیگر و ،-متصلند هم به کامالً

 پیامرب خطاب که نیست مطرح معرتضه

 در و شده نازل وحی مثالً] [که باشد

 جمله چون :کرده عجله وحی دریافت

 اول با ارتباطی هیچ که شودمی ایمعرتضه

 بگوییم شویممی مجبور و نیست آخرش و

 این و است ارتباط بدون معرتضه جمله که

  نیست. خدا کالم شایسته
: �ایشی از قیامت داد، حال دوباره كَالَّ 

فرماید علت کند و میرو به افراد می
آید، این اینکه این مسائل بر رس ش� می

نیست که داعی نیامده، و دعوت نکرده، 

ابالغ نکرده، آیات و استدالالت فراوان 
 نبوده، خیر.

 :اْآلِخرَةَ  َوتََذُرونَ  ؛الَْعاِجلَةَ  تُِحبُّونَ  بَْل 
 عجله با که را چیزی که است این ش� درد

 آنچه و دنیا یعنی رسیده ش� دست به

 که آنچه و داریدمی دوست را است نزدیک

 سعادت و آیدمی بعداً  و است آخرت

- اید.کرده رها را است آن در ش� حقیقی
 حلوای از به نقد سیلی گویندمی بعضی

 اینکته زمینه این در غزالی است، نسیه

 :گویدمی است، ظریف بسیار که فرمایدمی
 است قرض و است نسیه که آنچه اگر

 کسی یا است نقد که آنچه با باشد مساوی

 درست حرف این باشد داشته فرق آن با

 زمانی تو اینکه نسبت به من حال است.

 تومان ١٠ بدهی، تومان ١٠ من به دیگر

 اام مساویند، هم با چون ،نکنم رها را حال
 قابل نعمتهایش، �ام با دنیا �ام گویدمی

 سایه در و بهشت لحظه یک با است قیاس

 قابل هم با اصالً خداوند؟ رضای و رحمت

 آن به و نقد، بگوییم این به تا نیستند قیاس

 العاجله تحبون چه؟ اینها اما نسیه، بگوییم

 بر آنجا به را صحنه یکرسه االخرة، تذرون و

  گرداند:می
 روز آن در ییوجها :نَاِرضَةٌ  يَْوَمِئذٍ  هٌ ُوُجو 

 را آخرت که آنهایی درخشانند، و شاداب
 هستند. شاداب هم آنجا در اند،نکرده رها

-می خود پروردگار بطرف :نَاِظرَةٌ  َربَِّها إَِىل 
 نعمتی بزرگرتین این کنند،می نظر نگرند،

-می داده مؤمنین به بهشت در که است
 این منظور شودمی گفته که نگریس� شود،

 داریم، اآلن ما که ادراکاتی این با که نیست

 جسم و دارد که محدودیتی این با چشم و

 گرفته قرار ایمحدوده در باشد مرئی باید

 که را چیزی حت�ً  .باشد رؤیت قابل باشد،

 ارتفاع و عمق و عرض و طول باید دیدی

 ندارد مطرحیّت همه اینها باشد. داشته

 آنجا که ادراکی و هست اآنج که چشمی

 به اما آنجاست، سنن طبق است مطرح

 عنوان به کندمی نظر پروردگارش سوی

 بهشت. هاینعمت از نعمت بزرگرتین

 "،نظر" یعنی زمینه این در چون

 نکند قبول کسی اگر داریم، قاطع احادیث

 کسی اگر یعنی شودمی حساب مبتدع جزو

 است. بدعت باشد نداشته رؤیت به باور

 رساند،می را نظر الجمله فی قرآن چون

 شودمی ندارد، رؤیت بر داللت حت�ً  نظر

 را قمر مثالً اما کنی نظر آس�ن به تو که
 به أره، فلم الهالل الی نظرت بگوئی: نبینی،

 نظر یعنی ندیدمش، اما نگریستم هالل

 دنبالش به رؤیت حت�ً  که نیست الزم

 که درسانمی چنین اگر آیات ولی باشد.

 شود،می حاصل رؤیت نوعی الجملهفی

 االبصار، تدرکه ال فرماید:می که است این

 کامل احاطه یعنی کند،�ی ادراکش ابصار

-می گفته جایی مطلب این یابد،�ی آن بر
 اما کند فهم را چیزی الجملهفی که شود

-�ی اصالً اگر اال و کند�ی کامل ادراک
 ال جمله ،دنبو  رؤیتی نوع هیچ و نگریست

 چند هر یعنی نبود، مناسب االبصار تدرکه

 فهمندمی را چیزهایی چند هر نگرند،می

 کنند.�ی درک و یابند�ی را شکنه اما
 به و رساند،می را این الجملهفی قرآن

 احادیث باشی، داشته باور باید مقدار این

 .کنندمی بحث رؤیت از فراوان بسیار هم
 لیلة ترون ک� ربکم ونتر « فرماید:می حتی

 ماه شب در که ه�نگونه »القمر البدر

 را خود رب شود،می دیده ماه چهارده،
 اهل اصول از یکی نتیجه در بینید.می

 اگر .است رؤیت به ای�ن ج�عت و سنت

 آن خاطر به ندارند باور معتزله و شیعه

 منظور کنندمی فکر که است نگریساده

 این طبق و چشم این با که است این

 و رؤیت و مرئی اشیاء برای که ضوابطی
 عاملی که حالی در است، مطرح رؤیت آلت

 دیگر. خصوصیتی با دیگر است
 اینکه یعنی بَرس: : بَاِرسَةٌ  يَْوَمئِذٍ  َوُوُجوهٌ 

 که کند درهم را چشمهایش و ابروها انسان

 برسد، هم به پیشانی وسط در ابروهایش

 و ترس حتی،نارا بخاطر روز این در یعنی
 و درهم صورتشان خجالتی و وحشت
 او با که پنداردمی چنین و است ناراحت
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 را پشتش که شودمی برخوردی و کاری
  شکند.می

  :َفاِقرَةٌ  ِبَها يُْفَعَل  أَنْ  تَظُنُّ 
 ستون که مصیبتی و بال یعنی فاقره:

 در چه که داندمی کند، خرد را فقراتش

 و صیبتم و واهیه گویدمی دارد، پیش
 بشکند را پشتم که بیاید رسم بر بالیی

 قرآن است، کرده چکار داندمی خودش

 فرماید:می
 اینها آخرت بر که دنیا ایثار آن یعنی :كَالَّ 

 اشنتیجه که بردارند دست آن از داشتند

 شد. چنین
َاِقيَ  بَلََغِت  إَِذا  أَنَّهُ  َوظَنَّ  ؛َراقٍ  َمنْ  َوِقيَل  ؛الرتَّ

ِت  ؛الِْفرَاُق  اُق  َوالَْتفَّ اقِ  السَّ  َربِّكَ  إَِىل  ؛ِبالسَّ

 مسترت بلغت در »هی« الَْمَساُق  يَْوَمِئذٍ 

 در که گرددمی بر ی»نفس« به که است

 ترقوه: جمع »:تراقی« است. مفهوم کالم

 حلقش به جان یعنی: دهان. انتهای و حلق

 که است کسی چه که شد گفته و رسید

 دعائی یعنی »:رُقیه« از راق: بکند. دعائی

 به جان یعنی بکند، مصیبتی و بال دفع که

 است کسی چه راق من قیل و رسید اینجا

 وقتی یعنی بکند، کاری برایش و بیاید که

 هیچ دیگر شده، قطع همه دست کامالً که

 که دانست دیگر و نخورد دردش به اسبابی

 و آمده فراق و جدائی وقت
 جان حالت پیچیده هم در پای

 پیچیدن درهم اینبه را کندن

 ترس از یعنی کند.می تشبیه پا

-می هم به پاهایش وحشت و
 و الفراق: أنه ظن و پیچد،

 دیگر که دانست هم خودش

 هم در پاها و جداییست وقت

 به دادن سوق دیگر پیچید،

 و باشدمی رّب  و صاحب سوی
 شوند،می داده هول او طرف به

 مرگی چنین چرا روند،�ی دیگر جای به

َق  فََال  چون: ،است  چون :َصىلَّ  َوَال  َصدَّ

 خود خدای با و نکرد تصدیق را حقایق

 َولَِكنْ  نداشت، صالة نکرد، رابطه تنظیم

َب   نسبت دریافت که را حقایق :َوتََوىلَّ  كَذَّ

 .کرد پشت آن به و زد آنها به دروغ و کذب
 و تفّخر با سپس :يَتََمطَّى أَْهلِهِ  إَِىل  َذَهَب  ثُمَّ 
 که کسانی و اهل طرف به تکرب و ناز با

 و خانواده از رفتمی راه بودند همفکرش
 و زدن جلو را سینه �طی: دستگاهش، و دم

 لَكَ  أَْوَىل  فرماید:می بعداً  رف�، راه متکربانه

 أَْوَىل  ثُمَّ  تو. بر وای پس تو، بر وای :َفأَْوَىل 

 تو. بر وای اینها از بعد و بازهم :َفأَْوَىل  لَكَ 

 شود.می او نسبت به که دعاست ااینه

 انسان :ُسًدى يُْرتَكَ  أَنْ  اْإلِنَْسانُ  أَيَْحَسُب 

 شده، رها همینطور که کرده تصور اینگونه

 مسئولیت. بدون کتاب، و حساب بدون
 مگر :ُ�ْنَى َمِنيٍّ  ِمنْ  نُطَْفةً  يَكُ  أَلَمْ 

 .جهیدمی که منی از بودن اینطفه
 در سپس :فََسوَّى َفَخلََق  َعلََقةً  كَانَ  ثُمَّ 

 بتواند که شد موجودی شد، ایماده رحم

 تعلیق را خودش و کند آویزان را خودش

 و گیریاندازه سپس رحم، یدیواره به کند
 به شد تسویه و آمد رسش بر دیگر خلقی

 قرار برایش خداوند که اینقشه با مساوی

 داد. قرار بود، داده
كَرَ  الزَّْوَجْ�ِ  ِمنْهُ  َفَجَعَل   بعداً  :َواْألُنَْثى الذَّ

 مذکر و مؤنث که کرد درست آن از زوج دو

 از انسان کن، توجه گویدمی یعنی باشد،

-برنامه و تقدیرات چه اینطفه و منی
 و مذکر تا شده داده قرار برایش هاییریزی

  شود.می مؤنثی
 و هاریزیبرنامه این به توجه با آیا

 سدی یرتک که پذیردمی سا� عقل تدبیرات

 و کارائی و تدبیر همه این خدا ؟!باشد
 را انسان بعداً  و باشد کرده ریزیبرنامه

 ؟شودمی چطور ؟باشد کرده رها همینطور
 یعنی باشدمی سدی که نکند تصور انسان

 و حساب هیچ و شده رها بیهوده
 در تدبیر اصالً ؟نیست کارش در مسئولیتی

 نشان سیر ینا در نظر دقت و آفرینش سیر

 رها بیهوده انسان شود�ی که دهدمی

 آیا گردیم بر طرف این از حال باشد، شده

 زنده را او دیگر بار تواند�ی توانا خداوند

 .الَْمْوَ�  يُْحِييَ  أَنْ  َعَىل  ِبَقاِدرٍ  َذلِكَ  أَلَيَْس  کند
  بلی. سبحانک
  رسیممی این به وقتی است سنت

 و پاک یعنی بلی: سبحانک :شود گفته
 نه. که چرا خدایا، منزهی
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  شریعت احکام اجراي

  مکان و زمان آفرینی نقش و
 مهدوی حمید

 آخربخش 
 در دقت و موجود هایمثال بنابر 

 »حکم علت رف� میان از« چون: عواملی
 زندگی گوناگونِ  رشایط با آن مطابقه« و

 در فاختال « و »مختلف ادوار در مردم

 که رسدمی نظر به چنین ،»نصوص فهم

 احکام فهم کردن ون و بازنگری با تنها

 نیاز فراخور دینی توانمی که است فقهی

 در و داد ارائه امروز انسان مصلحت و

 او مدنی و فردی حیات کردن بسامان

 همین به �ود. ایفا یدمف و مؤثر نقشی

 بر مبتنی که - زیر نکات به توجه منظور

 اسالم آیین بینی مصلحت و مهرورزی

 است: اهمیت حائز بسیار ،-باشدمی

 وجود صورت در اول: ينکته 

 نباید کیفری احکام از یک هیچ شبهه،

 اِدرءوا« یقاعده دلیل به شود، اجرا

بُهات الحدودَ   فرموده از برگرفته »ِبالشُّ

 االسود بن عبدالرحمن حدثنا« پیامرب

 ربيعة بن محمد حدثنا البرصي عمروأبو 

 الزهري عن الدمشقي زياد بن يزيد حدثنا

 هللا رسول قال قالت: عائشة عن عروة عن
 عن الحدود ادرءوا سلم و عليه هللا صىل

 مخرج له كان فإن استطعتم ما املسلم�

 يف يخطئ أن اإلمام فإن سبيله فخلوا
 [سنن العقوبة يف يخطئ أن من خ� العفو

 للبیهقی الکربی *السنن١٤٢٤ترمذی/ح

 فرمود: هللا رسول ]...٢٣٨،ص٨/ج

 وجود مفری و است ممکن که مادام«

 و نکنید اجرا مسلمین بر را حدود دارد
 چنانچه زیرا گذارید، خود حال به را آنان

 آن از بهرت کند اشتباه بخشودن در حاکم

 خطا به کردن مجازات در که است

١.»رود
  

 بنابه سخن: بهرت دریافت برای مثالی

 ِىف  ثَ�الٍَث  ِىف  ُرشَكَاءُ  الُْمْسلُِمونَ « حدیث
 ابوداود/ سنن»[َوالنَّارِ  َوالَْ�ءِ  الْكَإلِ 

 رشیک چیز سه در مردم« ]٣٤٧٩ح

 اگر پس ،٢»آتش و آب مرتع، هستند:

 نتیجه این به طبقاتی جامعه در کسی

 دیگران برای او مرشوع قح از که برسد

 گ�ن به و اساس این بر و شودمی هزینه

 بیت از رسقت به اقدام خود بودن محق

 رسقت حد اجرای سزاوار سارق ،کند املال

 سخن به توجه با باید و نیست.

 وجود کرام، صحابه روش و پیامرباکرم

 دانست. حد اجرای مانع را شبهه

 هفهذ گوید:می الجزیری عبدالرح�ن
 فیمتنع االحراز بعد ةشبه تورث ةالرشک

 بالشبهات.[الفقه تدرأ الحدود و القطع

 (بنابر ]١٧٤/ص ةاالربع املذاهب علی

 ایجاد شبهه رشاکت، این بودن مسلم

 دست قطع حد اجرای مانع آن و شودمی

                                                           
 »رجال« حیث از را حدیث این آلبانی - ١

 حدیث اگر حتی عبارت این است. دانسته ضعیف

 پیامربعظیم و کریم قرآن تعالیم روح با نباشد، هم

 است. سازگار کامالً  الشأن(ص)
 
 بتواند که است ای ماده هر آتش از منظور - ٢

 .گاز و نفت مانند: شود، انرژی تولید موجب

 اجرا شبهات وجود با حدود زیرا گردد،می

 ).شوند �ی
 در تواندمی که خاصی موارد از جدا 

 به را آنها کرده، ایجاد شبهه حدود اجرای

 و ترقوی بسیار یشبهه اندازد، تعویق
 متأسفانه که دارد وجود تریجدی

 از بحث هنگام به و غافلند آن از بسیاری

 توجه آن به رشیعت کیفری قوانین اجرای

 احکام مخاطب که است آشکار شود!�ی

 باید که کسانی هستند، مسل�نان دینی

 ضوابط و رشایط تحت را ماسال  دین

 آن برتری فهمیده، مقدس شارع مطلوب

 کرده درک مکاتب و ادیان دیگر بر را

 آگاهانه دریافت، این بر مبتنی و باشند

-عالی شوند. دینی احکام و برنامه تسلیم
 مسل�ن و شدن مسل�ن«:مثال ترین

 و اسالم یعرضه چگونگی در را ،»بودن
 توانمی بوین عهد در مردم آوردن ای�ن

 ترصف تحت خدا دین که زمانی دید؛

 از برآمده هایبرداشت و هاپنداشت

 زاللِ  و نبود نژادی و قومی تعصبات

 مقاصد و دنیوی مطامع به آن هدایت

 که زمانی بود! نشده مکدر سیاسی

 شاگردان و هدایت و درایت رسول حضور

 و اندیشیکج نوع هر بر را راه فهمیش،
 که زمانی بست!می انحراف و فهمیکج

 و مصالح با تعارض در هرگز را دین مردم
 شده عرضه دینِ  دیدند،�ی انسان شأن

 نه بود خرافات و اوهام زداینده آنان به

 و مهر دین آنها! یآورنده و آفریننده
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 نقمت! و خشونت آیین نه بود رحمت

 هرگز بدیلبی یبرهه آن در مردم

 پدران خوشامد یا تقلید رس از را دینشان

 روی همین به گزیدند! بر�ی گذشتگان و

 استوار »دانایی« پایه بر ایشان مسل�نی

 آن به و فهمیدندمی را دینشان بود،

  !ورزیدندمی عشق
 از بسیاری روز و حال به اینک و 

 دنیا جای جای در معارص مسل�نان

 چگونه اسالم که بنگریم و افکنیم نظری

 آنان ت؟مسل�نیاس شده عرضه آنان به

 است؟ چگونه
 صحیح و رصیح پاسخ گ�نبی 

 مجرای طریق از اسالم دریای است: چنین

 است، شده عرضه مذهب تُنک و تنگ

 دریای انتقال قابلیت تنها نه که مجرایی

 به محدود را آن و ندارد، را قرآنی معرفت

 و »فقه« عنوان تحت کوچکی بخش
 یشگرانبها وجود بلکه کند،می »احکام«

 شخصی هایبرداشت چون زوائدی به را

 شارع نامرضیِّ  مقاصد با آمیخته بعضاً  و

 حاک�ن و »ةُدعا« از بسیاری آالید!می

 دین آداب ُمبادی خود دینمداری، مدعی

 �ایش به را دین از ایچهره و نیستند،

 و تنفر به وادار را هرکسی که گذارندمی
 آن مصادیق و مدعا کند!می آن از انزجار

 به نیازی که آشکاراست و روشن چندان

  !شود�ی دیده مثال ذکر
 مسل�نی تحقق که است پرواضح 

 که است ممکن زمانی حقیقی معنای به

 بر مبتنی دعوتی مخاطب مردم

 »ةبصیر  علی هللا الی واادع« »بصیرت«
 أُبَلُِّغكُمْ « »خیرخواهی« و ]١٠٨[یوسف/

 »أَِم�ٌ  ناِصحٌ  لَكُمْ  أَنَا وَ  َر�ِّ  ِرساالِت 
 مطامع و منافع از خالی و ]٦٨[اعراف/

 »أَْجرا َعلَْيهِ  َأْسئَلُكُمْ  ال« دنیوی
 راستی به پرسید: باید باشند. ]٢٣[شوری/

 از فارغ کنندگان، دعوت از درصد چند

 تعلقات و حزبی هایگرایش و »من«

 و آگاهی بر مبتنی و مخلصانه گروهی،

 دعوت او سمت به و خدا خاطر به فقط

 انگیزه با آنها از میزان چه ؟!کنندمی

 فراهم و کنندمی دعوت خواهیخیر 

 و خود گرد به انبوه جمعیت آوردن
 چه دانند؟!�ی مطلوب را آنان بر ریاست

 رهگذر از و اند»امین« آنان از تعداد

 منافع کسب یاندیشه در »دعوت«

 پاسخ السفامع و یقیناً  نیستند؟! شخصی

 امیدکننده نا یژهوا یک اتنه پرسشها این

 !اندکی بود: خواهد
 با متناسب مردم مسل�نی مسل�ً  

 این از آنهاست. به دین یعرضه کیفیت

 یاد ناخوشایند واقعیات به توجه با و رو

 بسیاری مسل�نی که است طبیعی شده،

 و باشد پدران داری میراث بر مبتنی
 امروزه آنان! اع�ل از ناآگاهانه تقلیدی

 به بردن پی برای جاها از خیلی در

 یا »نام« به باید افراد مسل�نی

 از زیرا کرد! دقت ایشان ی»شناسنامه«

 توانمی کمرت مسل�نی کردار و گفتار

 در راستی به دید! اثری و گرفت رساغ

 به اسالم خورشید گونه این که جوامعی

 توانمی است، نشسته غربت غروب

 را مردم اک�یت و دینی را جامعه
 رشیعتمدار و دیندار و آگاه مسل�ن

 که بود مدعی توان می آیا و دانست؟!

 و تفهیم مردم به باید که چنان دین،
 پاسخ است؟! شده حجت ا�ام برآنان

  !است منفی قطعاً  منصفانه
 آن تبع به و دین نامناسب یعرضه 

 اصلی سبب نادرست، یا ناقص دریافت

 مردم از عظیمی ش�ر شدن محروم

 هدایت از اسالمی به موسوم جوامع

 آن تلخ واقعیت این پیامد است. دینی

 اجرای رد نه بزرگی یشبهه که است

 به مسل�نان »مسل�نی« در که احکام

 اولی طریق به که ایشبهه آید! وجود

 احکام از بسیاری اجرای توقف موجب

 !شودمی »تعزیرات«و »حدود«هویژ  به
 بس مشکل شد: گفته که آنچه بنابر

 و احکام بخواهیم که است این در بزرگ
 موقع به ایجامعه در را دینی قوانین

 دارد! دین از نامی تنها که بگذاریم اجرا

 مسل�نان از بسیاری که است بدیهی

 »ایشناسنامه« اصطالح به مظلوم،
 دالیلی به دین ماوقع و مفاد از هستند،

-�ونه و نیستند، آگاه شد، گفته پیشرت که
 و پاک دینی حاکمیت از پسندیده ای

 اند!ندیده را گوناگون مفاسد از بری

 را آنان ساکن به ابتدا توان�ی بنابراین
 و دانست دینی قوانین و احکام مخاطب

  !!احکام اجرای و ارائه محل یکباره
 قابلیت کسانی برای اسالم احکام 

 دینی حاکمیت تحت اوالً: که دارد اجرایی

 و اختیار رس از ثانیاً: باشند، داشته قرار
 باشند مسل�ن -داریمیراث نه– آگاهی

 فروع و ولاص مراعات به ملتزم را خود و

 که است صورت این در بدانند، مسل�نی

 اگر و شوندمی عبادات انجام به مکلف

 التزام و آگاهی بنابر شوند، لغزشی دچار

 !بود خواهند مجازات سزاوار پیشین،
 مطلب »املوقعین اعالم« در قیمابن 

 چگونگی با پیوند در را جالبی بسیار

 دیگر به و منکر از نهی و معروف امربه

 و بسامان و دین ارائه چگونگی« عبیرت
 »مردم رفتار و اخالق نکرد مطلوب

 آزاد ترجمه و نوشته عین ؛است آورده

 والفسوق الفجور أهل رأيت فإذا« :آن

 من عليهم إنكارك كان بالشطرنج يلعبون

 إىل منه نقلتهم إذا إال والبص�ة الفقه عدم

 النشاب كرمي ورسوله هللا إىل أحب هو ما

 رأيت وإذا ذلك ونحو لخيلا وسباق

 أو ولعب لهو عىل اجتمعوا قد الفساق

 إىل عنه نقلتهم فإن وتصدية مكاء س�ع

 عىل تركهم كان وإال املراد  فهو هللا طاعة

 من أعظم هو ملا تفرغهم أن من خ�ا ذلك

 ذلك عن لهم شاغال فيه هم ما فكان ذلك

 املجون بكتب مشتغال الرجل كان إذا وك�

 إىل انتقاله عنها نقله من توخف ونحوها

 وكتبه فدعه والسحر والضالل البدع كتب
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1395 بهار 26شماره   

 قیم [ابن »واسع. باب وهذا األوىل 

 ]٥،ص٣/ج املوقعین اعالم الجوزی،
-می »انکار« درجات بحث در[ 

 معاصی اهل که ببینی هرگاه« نویسد:]

١شطرنج مشغول
 منع را آنها و هستند 

-بی و نادانی از نشان تو کار این کنی،
 بتوانی که این مگر است بودنت بصیرت

 نزد که کنی پر کاری با را فراغتشان اوقات

 باشد، پسندیده و مقبول پیامربش و خدا

 و سوارکاری یا تیراندازی �رین مانند:
 که دیدی را بزهکاران هرگاه و آن. امثال

 سوت صدای به و اندلعب و لهو مشغول

 اگر دهند،می گوش هلهله و کف و

 به و داری باز کار این از را آنان بتوانی

 کار کنی، ترغیب خداوند عبادت

 صورت غیراین در ای،کرده ایپسندیده

 بهرت گذاشتنشان لعب و لهو بر که بدان

 و بیکار و بازداری را ایشان که آن از است
 ارائه عدم زیرا کنی! رهایشان برنامهبی

 رها هدفبی و بیکار و مناسب جایگزین

 بیشرتی مفاسد منشأ تواندمی افراد کردن

 خواندن به کسی دیدی اگر مثالً  شود!

-�ی و است رسگرم فایدهبی و هزل کتب
 چنین مطالعه از نهی از پس توانی

 دهی، ارائه مناسبی جایگزین هاییکتاب

 زیرا بگذاری، خود حال به را او است بهرت

 بدتری کتب مطالعه به است ممکن

-کننده گمراه و آمیزبدعت کتابهای مانند
 !»شود مشغول سحر آموزش چون ای

 :افزایدمی و

                                                           
 »االی�ن شعب« در هک حدیثی بر مبتنی برخی - ١

 قیاس دلیل به را شطرنج است، آمده بیهقی ابوبکر

 صحت برفرض اینان دانند! می حرام »نرد« با

 عصی فقد بال�د لعب من هللا: رسول قال«حدیث:

 آن از غافل ]٣٧٦٢ح ماجه/ ابن سنن»[رسوله و هللا

 می حرام علت این به را نرد پیامرب(ص) که هستند

 ق�ر وسیله عنوان به نآ  از که است دانسته

 فهم که چنان رسگرمی! و بازی نه شد، می استفاده

 قال«است بوده همین حرمت دلیل از صحابه

 کربای سنن»[املیرس هی ال�د عمر: بن عبدهللا

 نرد، گفت: عمر پرس (عبدهللا ]٢١٤٨٥ح بیهقی/

 است). ق�ر

 تيمية ابن اإلسالم شيخ وسمعت« 

 مررت يقول رضيحه ونور روحه هللا قدس

 بقوم التتار زمن يف أصحا� وبعض أنا

 من عليهم فأنكر الخمر يرشبون منهم

 حرم إ�ا له وقلت عليه فأنكرت معي كان

 وعن هللا ذكر عن تصد ألنها الخمر هللا

 قتل عن الخمر يصدهم وهؤالء الصالة

 األموال وأخذ الذرية وسبئ النفوس

 ابن االسالم، شیخ از و« ه�ن]»[فدعهم

 در یارانم با گفت:می که شنیدم تیمیه،

 آنان از وهیگر  به مغول روزگار

 کسی نوشیدند،می رشاب که برخوردیم

 منع رشابخواری از را آنها همراهان، از

 گفتم: او به و کردم اعرتاض او به من کرد.

 است کرده حرام را خمر خداوند آری،

 شود،می �از گزاردن و خدا یاد مانع ازیر 

 به و کش� از را اینان خمر ُرشب اما

 باز ایشان مال گرف� و مردم گرف� اسارت

 »!کن رهایشان پس دارد،می

 را مسل�نان اسالم دوم: ينکته 

 موجب گناه زا گذشت و فصل و حل به

 کندمی ترغیب را آنان و خواندمی فرا حد

 میان را مسأله حاکم، اطالع از پیش که

 نویسد:می سابق سید کنند؛ �ام خود

 و الحاکم و النسائی و ابوداود اخرج«
 عن شعیب بن عمرو حدیث من صححه

 الحدود تعافوا قال: النبی أن جده عن ابیه

 فقد حد من بلغنی ف� بینکم فی�

 ...« ]٣٠٦ص ،٢ج /ةالسن فقه[ »وجب

 که [مادام حدود اجرای از فرمود: پیامرب

 نشده گزارش -حاکم عنوان به- من به

 گزارش من به اگر زیرا رید،بگذ است،

 »شود. اجرا باید -ناچار به- شود
 مضمون همین با حدیثی نیز الدارقطنی

 هللا صلی هللا رسول قال« کند:می نقل
 الی یتّصل � ما اِشفعوا سلم: و علیه

 عفا فال فعفا الوالی الَی وصَل  فاذا الوالِی

 ]٢٠٤،ص٣الدارقطنی/ج [سنن »عنه هللاُ 
 حدود اجرای از شفاعت با فرمود: پیامرب«

 برسد، حاکم اطالع به که آن از پیش

 گزارش او به جرم اگر زیرا کنید جلوگیری

 خداوند کند، عفو را مجرم بخواهد و شود

 ».گذشت نخواهد او از
 در فقها از بسیاری اصل همین روی 

 و مفرّ  کمرتین یاف� با که اندبوده آن پی
 تعزیرات یا حدود اجرای از صیخلَ مَ 

 اگر گویند: حنفیه مثالً: کنند، م�نعت

 ادبی و علمی کتب یا مهّذب قرآن کسی

 چون شود�ی قطع دستش بدزدد را

 و دارد وجود آن در علم کسب یبههشُ 
 سارق هدف که گذاشت براین را بنا باید

 مال: کسب نه است بوده علم کسب

 ال املصحُف  ُرسَِق  اذا :اقالو  ةالحنفی«
 و نصاباً  تبلغُ  قیمتُه کانت اِن و فیه یقطعُ 

 فیه یتأّوُل  ألنّه بالّذهِب  ُمحلّی کان ان

 ال و املکتوِب  ألجلِ  االحرازَ  ألن و ةالقراء
 الورقِ  و کالجلدِ  له تبعٌ  وراءه ما و له ةِ مالی

 أنّه االصَل  ألنّ  للتبعِ  ةَ عرب  ال و ةِ الحلی و

 ال ما و القطعُ  فیه یجُب  ما اجتمعَ  متی
 دلیال فیه اجتمعَ  ألنّه یقطعُ  ال یجُب 

 ال کذلک و ةً شبه فأورثَ  عدَمه و القطعَ 
 ألنّه الدین و العلمِ  کتِب  ةِ رسق فی یقطعُ 

 من فیها ما منها املقصودَ  ألن تهاقراء یتأول

 و الجلدُ  ُرسق لو و �الٍ  لیس هو و العلم
 ةٌ مقّوم ةٌ سلع ألنّه قُطعَ  ةِ الکتاب قبَل  الورُق 

 ،ةاالربع املذاهب علی [الفقه .»�ال
 قرآن هرگاه گویند: هاحنفی« ]١٧٦

-�ی قطع آن قِبَل در دست شود، قترس 
 اجرای- نصاب حد به بهایش اگرچه شود

 زیرا باشد، شده ُمهّذب و برسد -دح

 قرائت به اشتیاق بر رسقت از هدف

 دیگر و مال؛ کسب نه شودمی حمل

 به طالی و اوراق و جلد چون: موارد

 (قرائت) اصلی هدف بر فرع کاررفته

 هک عامل دو هرگاه رو این از هستند،
 کندمی واجب دیگری و رفع را حد یکی

 آیدیم وجود به شبهه شوند، جمع هم با

 عدم همچنین و -گردد اجرا نباید حد-

 و علمی کتب رسقت یبارهدر  حد اجرای
 و آموزی علم یشبهه دلیل به نیز دینی
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 ».است صادق درآمد، کسب و فروخ� نه

 با حد نشدن اجرا سوم: ينکته

 گفته باضوابط- مسل�نی هرگاه توبه؛

 »حد« به منجر گناهی مرتکب -شده
 و باشد هللا حق که آن بر مرشوط شود،
 و شود پشی�ن آن، شدن فاش از پیش
 گرددمی معاف حد اجرای از کند، هتوب

 گناهش به رفته، حاکم نزد اگر حتی

 النسا� سنن يف روينا وقد« کند اعرتاف

 شداد ع�ر أبو ثنا األوزاعي حديث من

 النبيَّ  أ� رجال أن أمامة أبو يحدثن قال
 عيلَّ  فأقمه حّداً  أصبُت  هللا رسوَل  يا فقال

ً  أصبُت  إّ�  قاَل  ثمّ  عنه فأعرِض  فأقمه حّدا

 إّ�  هللا رسوَل  يا قال ثمّ  عنه فأعرَض  عيلّ 

 امَ فأق عنه فأعرَض  عيلّ  فأقمه حداً  أصبت

 يا قال هللا رسول سلم فلّ�  الصالةَ 

 قال عيلَّ  فأقمة حدا أصبت إ� هللا رسول

 هل قال نعم قال أقبلت ح� توضأت هل

 قال نعم قال صلينا ح� امعن صليت

 إن لفظ ويف عنك عفا قد هللا فإن اذهب

 [اعالم »حدك أو ذنبك لك غفر قد هللا

 -پیامرب نزد مردی« ]١٠ص،٣ج/ املوقفین
 مرتکب خدا! رسول یا گفت: و آمد -ص

 من بر را آن حدّ  پس ام،شده گناه[زنا]

 دیگر بار نپذیرفت. پیامرب کن. اجرا

 قبول باز یامربپ و کرد تکرار را سخنش

 �ازش که وقتی گزارد، �از پیامرب نکرد.

 ای کرد: عرض دیگر بار مرد شد، �ام

 را حد پس گناهکارم من خدا یفرستاده
 وقتی آیا فرمود: پیامرب کن. جاری من بر

 �از ما با و گرفتی وضو خواندممی �از

 برو! فرمود: پیامرب آری. گفت: خواندی؟

 در است. آمرزیده ار  تو خداوند که ه�نا

 ه�نا فرمود: که آمده دیگری روایت

 برتو را حد اجرای یا گناهت خداوند

 ».است بخشوده
 نقل به بخاری صحیح از حدیث عین

ثَنَا« مالک: بن انس از وِس َعبْدُ  َحدَّ  بْنُ  الُْقدُّ

دٍ  ثَِني ُمَحمَّ  الِْكَالِ�ُّ  َعاِصمٍ  بْنُ  َعْمرُو َحدَّ

ثَنَا مُ  َحدَّ ثَنَا يَْحيَى نُ بْ  َه�َّ  بْنُ  إِْسَحاُق  َحدَّ

 َمالِكٍ  بْنِ  أَنَِس  َعنْ  طَلَْحةَ  أَِ�  بْنِ  هللاَِّ  َعبْدِ 

 هللاَُّ  َصىلَّ  النَِّبيِّ  ِعنْدَ  كُنُْت  قَاَل  َعنْهُ  هللاَُّ  رَِيضَ 
 هللاَِّ  رَُسوَل  يَا فََقاَل  رَُجٌل  فََجاَءهُ  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ 

ا أََصبُْت  إِ�ِّ   يَْسأَلْهُ  َولَمْ  قَاَل  َعَيلَّ  قِْمهُ فَأَ  َحد�

َالةُ  َوَحَرضَتْ  قَاَل  َعنْهُ   النَِّبيِّ  َمعَ  فََصىلَّ  الصَّ

 َصىلَّ  النَِّبيُّ  قََىض  فَلَ�َّ  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  هللاَُّ  َصىلَّ 

َالةَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَُّ   الرَُّجُل  إِلَيْهِ  قَامَ  الصَّ

ا أََصبُْت  إِ�ِّ  هللاَِّ  رَُسوَل  يَا فََقاَل   ِيفَّ  فَأَقِمْ  َحد�
 قَاَل  َمَعنَا َصلَّيَْت  قَدْ  أَلَيَْس  قَاَل  هللاَِّ  كِتَاَب 

 قَاَل  أَوْ  َذنْبََك  لََك  َغَفرَ  قَدْ  هللاََّ  فَإِنَّ  قَاَل  نََعمْ 

َك   ]٦٨٢٣ح بخاری، [صحیح »َحدَّ
 یتوبه که است اساس همین بر 
 یتوبه با را حد مستوجب گناه از تائب

 مقبول کریم قرآن نص به که محارب

 يُْغَفرْ  يَنْتَُهوا إِنْ  كََفرُوا لِلَِّذينَ  قُْل « است

 َمَضْت  فََقدْ  يَُعوُدوا إِنْ  وَ  َسلََف  قَدْ  ما لَُهمْ 

 به پيامرب!] [اى« ]٣٨[انفال/ اْألَوَّلِ�َ  ُسنَُّت 

 وعملكردهاى انحراف [از اگر بگو: كافران

 آنان ى گذشته بردارند، دست ناپسند]

 سابق روش [به اگر و شود مى بخشوده

 در الهى سنّت تحقيق به برگردند، خود]

 نيز] آنان ى [درباره گذشتگان، با برخورد

 در قیمابن کنند.می قیاس ».است جارى

 توبة عىل التائب وبةت قياس« فصل

 :النبي قال« گوید:می »املحارب
 وهللا »له ذنب ال كمن الذنب من التائب«

 الجرائم ألرباب عقوبة الحدود جعل تعاىل

 وقدرا رشعا التائب عن العقوبة ورفع

 تائب عقوبة قدره وال هللا رشع يف فليس

 توبه« ]٩٧،ص٢املوقعین/ج اعالم»[البتة

 هیچ که است کسی مانند گناه از کننده

 خداوند است. نشده مرتکب گناهی

 مجازات منظور به را حدود تعالی

 از نیز آن رفع و است کرده مقرر مجرمان

 خواست و رشیعت اساس بر تائب

 اراده و رشیعت در پس است. خداوند

  ».شود�ی مجازات تائب هرگز الهی
 هر در را مسل�نان یهمه قیمابن 

 بدین ؛داندمی حکم این مشمول عرصی

 گناهی مرتکب مسل�نی اگر که معنی

 او و باشد حد اجرای موجب که گردد

 یاف� اطالع یا آن دنش آشکار از پیش

 آنگاه و کند توبه و شود پشی�ن حاکم،

 سزاوار سازد، آگاه خود یکرده از را حاکم

-�ی جاری او بر »حد« و است خشایشب
 القدرةِ  قبَل  بالتوبةِ  الحدِّ  سقوطُ « شود:

 ،٢[ه�ن/ج »املسالك أصحُّ  وهذا عليه
 ]٩٧ص

 اجرای ابزار تغییر :چهارم ينکته 

 تنش و ساز مشکل مسائل جمله از حد:

 استفاده مورد »ابزار« حدود اجرای آفرین

 اصلی عامل که دانست باید است. آن در

 و موجود امکانات ابزار، یکننده تعیین
 توانمی البته است. زمان هر مرسوم

 هایزمان و هامکان مردم مقبول عرف

 طول در که چنان افزود، نیز را مختلف

 قطع یا مجرمان اعدام برای برش تاریخ

 ایبرنده آالت از غالباً  جوارح و ضااع

 استفاده گیوتین و شمشیر ترب، مانند:

 جاهای در نیز دار طناب است، شدهمی

 :مثالً است، بوده استفاده مورد بسیاری
 هایقرن در آمریکا متحده ایاالت در

 لیلد به بیست قرن اوائل تا هجده

 و داریگله در طناب از زیاد استفاده
 به شده اجرا هایاعدام بیشرت گاوچرانی،

 در و شدمی انجام دار طناب وسیله

 وسیله این گیوتین، اخرتاع دلیل به فرانسه

 بسیار پس گرفتند؛می کار به اعدام در را

 و اسالم ظهور آغاز در که است طبیعی
 دلیل یواسطه به آن از پس هایسده

 عرف) پذیرش و روز کانات(ام شده گفته

 و باشد شمشیر نفس، قصاص یوسیله
 !خرما چوب تعزیر، ابزار

 و تاریخی هایگزارش بر مبتنی 
 هایابزار  نظر، اهل از بسیاری تأیید

 از چیزهایی پیامرب زمان در »زدن«

 بوده کفش و خرما درخت یشاخه قبیل:

 از فادهاست فقها از برخی رو بدین و است

 قد و« دانند:�ی روا را ابزارها دیگر
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 فبعضهم الرضب. ةآل فی العل�ء اختلف 

 النبی عهد فی یرضبون کانوا انهم قال:

 و الثیاب اطراف و النعل و بالجرید
 عن الخروج یصح فال هذا علی و االیدی.

 عل�« ]١٥و١٤ ص [ه�ن/ »اآلالت. هذه

 دارند. نظر ختالفا زدن ابزار یدرباره

 با پیامرب عرص در گوید:می آنها از کسی

 و ردا بلند آستین و کفش و خرما یهشاخ
 درست بنابراین و زدند.می رضبه دست،

 ».یابند تغییر ابزارها این نیست
 که باورند این بر فقها اک�یت اما 

 است اشکال بدون شده یاد آالت تغییر

 اآلالت بهذه یصح أنه علی الجمهور و«

 ]١٥و١٤ ص[ه�ن/ .»بالسوط یصح ک�
 این با »زدن« که ندمعتقد اک�یت و«

 با همچنین و است درست ابزارها

 ».تازیانه
 در که است آن مطلوب ینتیجه

 که آنچه ای مکان و زمان اقتضای صورت

 امروز و شدمی نامیده »عرف« دیروز

 حد اجرای ابزار توانمی ،»عمومی افکار«

 .کرد دگرگون را تعزیر یا

 حد اجرای یشیوه پنجم: ينکته 

 آن که– حکومت صالحدید به بنا تعزیر یا

 مکان و زمان مقتضیات ییهپا بر نیز

 باشد. متفاوت تواندمی -شودمی تعیین

 مجازات از بحث در خود کریم قرآن

 باب »االرض فی مفسد« و »محارب«

ا« :است گشوده را بحث  الَِّذينَ  َجزاءُ  إِ�َّ

 ِيف  يَْسَعْونَ  وَ  َرُسولَهُ  وَ  هللاََّ  يُحاِربُونَ 
 أَوْ  يَُصلَُّبوا أَوْ  يَُقتَّلُوا أَنْ  َفساداً  اْألَرِْض 

 أَوْ  ِخالٍف  ِمنْ  َأْرُجلُُهمْ  وَ  أَيِْديِهمْ  تَُقطَّعَ 

نْيا ِيف  ِخْزيٌ  لَُهمْ  ذِلكَ  اْألَرِْض  ِمنَ  يُنَْفْوا  الدُّ

 »َعِظيمٌ  َعذاٌب  اْآلِخرَةِ  ِيف  َولَُهمْ 
 با كه نآنا كيفر ه�نا« ]٣٣[مائده/

 بر محاربه به پيامربش و خداوند

 غارت] و تهديد و سالح [با و خيزند مى

 كه است آن كوشند، مى فساد به زم� در

 يا شوند، آويخته دار به يا شوند، كشته

 شود بريده مخالف بطور پايشان و دست

 تبعيد [خودشان] رسزم� از آنكه يا

 آنان دنيوى بار ذلت كيفر اين شوند.

 بزرگی عذاب برايشان آخرت در و است

 ».است
 سخن خود تفسیر در قرطبی 

 تأیید در ار  تابعین و صحابه از ش�ری

 ثور:أبو  قال« کند:می بیان چنین نظر این

 قال كذلك -و اآلية، ظاهر عىل مخ� االمام

 هو -و عباس، ابن عن مروي هو -و مالك،

 عبد بن عمر -و املسيب بن سعيد قول

 النخعي -و الضحاك -و مجاهد -و العزيز

 عىل الحكم يف مخ� االمام قال: كلهم

 التي األحكام بأي عليهم يحكم املحارب�،

 أو الصلب -و القتل من تعاىل هللا أوجبها

 ابن قال اآلية، بظاهر النفي أو القطع

 فصاحبه أَْو" القرآن" يف كان ما عباس:

 اآلية بظاهر أشعر القول هذا -و بالخيار،

 الحکام الجامع قرطبی، مداح بن [محمد

 بر حاکم است: گفته ثور ابو« القرآن]

 مجازات] تعیین [در آیه ظاهر اساس

 دبنسعی مالک، همچنین است. رمخیّ 

 مجاهد عبدالعزیز، بنعمر  مسیب،

 ابن از روایت به جملگی نخعی و ضحاک

 حکم صدور در حاکم که معتقدند عباس

 یپایه بر تواندمی دارد، اختیار محارب بر
 که را احکامی از هریک آیه ظاهر

 به و کش� از: است کرده واجب خداوند

 [بنا تبعید، یا پا و دست قطع یا دارآویخ�

 گفته عباس ابن کند. اِع�ل مصلحت] به

 کار به »أو« کلمه قرآن جای هر در است:

 است. »اختیار« قرونم و مفید است رفته

 با پیوند در سخن تریننظرمعقول این

 ».است آیه ظاهر

 �ادین اجرای :ششم ينکته

 در استفاده مورد ابزارهای بنابر حدود:

 -شینیپ ینکته در مذکور- حد، اجرای
 جاری از منظور گاهی که است ممسلّ 

 است بوده روانی تنبیه تنها حدود، کردن

 اطراُف « با افراد زدن زیرا جس�نی! نه

-آستین مثل: لباس، های(گوشه »الثیاب

 �ادین اجرای جز تواند�ی بلند) های

 از این و باشد! داشته دیگری معنی حد،

 اگر زیرا .نیست دور به رحمت آیین

 رمش،ج از دیگران آگاهی از پیش مجرم

 پیشرت که چنان- کند اعرتاف سپس و توبه

-می معاف نیز مجازات از حتی -گذشت
 !گردد

 از مصادیقی هفتم: ينکته

١استحسان ند:مان فقه اصول در استدالل
 

٢مرسله مصالح و
 تأثیر نشان خوبی به نیز 

 نقش و اجت�عی ساختارهای دگرگونی

 پیش هایرضورت و مکان و زمان آفرینی

  .است فقهی احکام بر نشده، بینی
 
 

 ایشان شخصی سایت وب منبع:
HAMIDMAHDAVIKURD.COM 
  

                                                           
 از عدول از است عبارت استحسان، - ١

 رسوم، و عادت مقتضای به دلیل، و قاعده مقتضای

 امثال و خانه مه�ن و ح�م به رف� که این مانند

 از قبل باید قاعدتاً  که است معامالتی متضمن آنها

 مقدار و محل، در توقف مقدار آنجاها در دخول

 قبالً  هرکدام بهای و کرایه میزان با مرصفی، اشیای

 چنان مصلحت رسوم، و عادت ولی گردد. تعیین

 ترتیبات اماکن این به ورود موقع که است دیده

 استحسانی امر یک خود این و نگردد رعایت مزبور

 شافعی/ فقه اصول کانیمشکانی، [ابوالوفا است.

 ]٢١٥ص
 

 به فقط است آن از عبارت مرسله، مصالح - ٢

 که شود حکم وصفی یا حالت بر مصلحت، منظور

 دست در دلیلی هیچگونه آن الغای یا اعتبار برای

 به متهم شخص شود داده اجازه که این مثل شد؛نبا

 اذیت و آزار او از اقرارگرف� منظور به را رسقت

 و آزار یاجازه و وصف ،»تهمت« اینجا در �ایند.
 اقرار منظور به فقط که است »حکمی«اذیت

 وصف اعتبار و تأثیر به دائر ولی شده داده گرف�

 از یلیدل هیچگونه آن القای یا حکم، این در تهمت

 [ابوالوفا نیست. دست در اج�ع یا و نّص  قبیل

 ]٢١٧شافعی/ص فقه اصول کانیمشکانی،
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   ماموستا حاج استاد

  شیهر برده عزیزي محمد مال

 )علیه رحمةهللا(
  

 عبـدالعزیز مـال فرزنـد مالعبـدالقادر فرزنـد شـیهر  برده  به مشهور محّمد مال

 فرزنــد احمــد مــال فرزنــد

ــال ــد م ــد محّم ــال فرزن  م

ــــــدالعزیز ــــــد عب  فرزن

 فرزند رشی برده مالمحّمد

  به بنا است. اس�عیل مال
ــات ــود، اطالع ــن  موج  ای

ــت  بـــه خانـــدان  حرضـ

ـــربن ـــاب عم  (رض)،خط

ــاروق  و باطــل و حــق ف
ــه ــلمین، دوم ی خلیف  مس

   باشند. می منسوب
ــراد ــن اف   خــانواده ای
ـــته ـــل  پیوس ـــم اه  و عل

ــــــت و فضــــــیلت  دیان

 علـــــــ�ی انـــــــد. بوده

 ایــــــن از ای برجســــــته

  کـه ند�ود ظهور خاندان
 و دین خدمتگزار  همواره
 اند. بوده اسالم رشیعت

ــد، ــه مالمحّم ــام  ک  ن

 عزیـزی ایشان خانوادگی

 ١٣٠٩ ســــال در اســــت،

 روســـــــــــتای در ه.ش

 کیلــومرتی ٤٥ ش،هر  بــرده

ـــــتان ـــــه شهرس  از و  بان

ــتان ــش دهس ــیر بخ  �ش

 ای خــــانواده در اســــت،

 دوســت دانش و روحــانی

 گشــود. جهــان  بــه چشــم

ــدال جنــاب پــدرش  ســ�قانی قادرمالعب

 عالیقـدر معاریف و عل� از شیهر  برده

  سـیدزاده مـادرش و بـود  بانـه ی منطقه
 آنـان  که اند بانه "و"ب�لو  سادات از  آمنه

 مریــــوان "و"ب�لــــو  ســــادات از هــــم

ـــته ـــدر اند. برخاس ـــیدزاده پ ـــیخ  س  ش

 خـود زمان در امام شیخ برادر مصطفی

 بــود. مشـهور عبـادت و زهــد تقـوا،  بـه

 سـخاوت، تقوا، عفت،  به  آمنه  سیدزاده

 ی شــهره رحــم ی صــله و شــفقت رحــم،
 است.  بوده عام و خاص

 تحصـــیالت ابتـــدای

ــد ــزد مالمحّم ــان ن  پدرش

 اهـت�م والدشان و  بوده

 علــوم کســب بــر زیــادی

 فرزندشان دینی و رشعی

 ٦-٥ سـن از لذا و  داشته
  بـــه تشـــویق ســـالگی
 نــزد و  گشــته خوانــدن

ــدرش ــات برخــی و پ  اوق

 تلّمـــــذ طـــــّالب نــــزد

ــــــوده می ــــــت.  �  اس

  بــه آغــاز در مالمحّمــد
 قــرآن حفــظ و فراگیــری

 از پـس و پرداخت کریم

 �ـود ختم را قرآن مدتی

 فراگـرف�  به تدریج  به و

 پرداخـت.  کالسیک علوم

ــدن از پــس ایشــان  خوان

ـــد ـــاب چن ـــردی کت  و ک
ــــــی ــــــه از فارس   جمل

 ی امـهن(لغت »احمدی«
ــهور ــه مش ــم  ب ــة اس  لغ

ـــة ـــة) العربی  در بالکردی

ــم  » ایشــده« و لغــت عل
 شـــیخ  عالمـــه تـــألیف

ــروف ــودهی مع ــدر ن  (پ

ـــوم ـــاک مرح ـــد ک  احم

ـــــاب و ســـــلی�نی)  کت

ــاس« ــعادت اس ــر »س  اث

 هاي ماندگار کردستانچهره
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 سـعدی »گلسـتان« خوانـدن  بـه ،»اإلسـالم کفایـة« و مـدرس مالعبـدالکریم استاد 

 شد. مشغول
 زبان از مشکالت و سختی و رنج  همه آن با استاد تحصیل کیفیت بیان

 از مخترصی  که مکتوبات از یکی در ایشان دارد. تأّمل جای واقعاً  دشانخو 

 نویسد: می  فرموده تقریر را خویش ی زندگینامه
 مادرم روزی اگر  که بودم خواندن درس طالب جّدی حّدی  به هست یادم «..

 هر ناچار پس کردم. می  گریه �ود �ی بیدار خوابم از زود و ورزید می اه�ل

 با من د.ز  می صدا هم را نم شد می بیدار �از برای خودش بحص اول در  که وقتی

 رفتم می مسجد  به کوهستانی  ده این یخ و پربرف زمستان رسمای در  برهنه پای

 جلوی در  آنگاه و �ودم می خشک بخاری خاکسرت  با و شستم می آنجا را پاهایم و

 کاهی کاغذ  به های جرهپن در روز روشنایی تا ماندم می منتظر ای پنجره

  آماده و کنم مرور را  گذشته روزهای سو در  بتوانم و شود ظاهر اش مسدودشده
 ای خانه در را ام صبحانه و گشتم می باز  خانه  به  گاه آن شوم. خواندن درس برای

 جا  خانه وسط در  که( بلوط درخت آتش جز  و بود  روبهمخ نیمه که خوردم می

 تا نیم از اش گرمی و کرد �ی گرمش آمد) می سویی  به هردم شدود و بودند  داده

 رس  به عریان  نیمه اندامی با  کهنه هایی لباس در کرد. �ی نفوذ بیشرت مرت یک
  به و کرد می معاش امرار خود دسرتنج از بیامرزد، خدایش  که پدرم، بردم. می

 را خود دینی ی وظیفه  اینکه با او و شکرگزار؛ را خدا و بود قانع منوال همین

 در  همه -مالی لحاظ از - مردم و نداشت توقّع مردم از ولی داد می انجام خوب

 »نبودند... او از بهرت خیلی زمان آن
 »طومار« نام  به  چسبیده هم به علمی های نامه از برخی مالمحّمد آن از پس

 بیش  آنکه با و درسان ا�ام  به و رشوع را »جرجانی عوامل« و »زنجانی ترصیف« و

 آن  به مربوط ادبیات و عربی علوم در تحقیق و  مطالعه  به نداشت، سال  ده از

 امور  به حال ه�ن در ننمود. فروگذار موارد این در تالشی هیچ از و پرداخت

 پدر نزد را رشعی علوم آن جوار در و بود کار مشغول پدرش با  همراه کشاورزی

 دینی علوم طّالب جاری سنّت بر بنا ه.ش١٣٢٧ سال در  اینکه تا �ود. می تلّمذ

  به نخست �ود. سفر عزم نزدیک و دور های شهرستان و دهات  به کردستان
 علم کسب جهت پیرانشهر الجانِ  و منگور  به آنجا از و رسدشت گورکِ  روستاهای

 و  برهنه پای با و �ود مکان نقل سقز و موکریان ی منطقه  به سپس و شد رهسپار
 سایر تا  گرفته قلم و کتاب از تحصیل وسایل بدون ، خورده پینه های لباس

 درخشان نتایج با را تحصیل مراتب فقر، شدت و سختی نهایت در نیازمندیها،

 التفسیر، علم بالغت، نحو، رصف، علوم در را  مربوطه کتابهای �ام و �ود، طی

 اولین در و رساند ا�ام  به  سفهفل و منطق کالم، ، فقه اصول فقه، الحدیث، علم

 سوور، جامع مسجد علمی ی حوزه در مهاباد دینی علوم ی مدرسه تأسیس سال

 نزد شمسی ١٣٣٨ سال بهار در پرداخت. تحصیل  به شمسی ١٣٣٧ سال در

  به  پسوه مدرّسی محّمدصالح مال استاد و مجدی مالحسین استاد  گرا�ایه فضالی
 عقلی علوم تکمیل برای آن از پس و شد نایل »افتاء و تدریس« ی اجازه دریافت

ً  آنجا در و رفت سّقز شهرستان  به نقلی و  کردستان طّالب سّنتی ی شیوه  به مجّددا

 سال ه�ن پاییز در مجّدد ی نامه اجازه اخذ  به ادیبی محّمدحسن استاد نزد

 گردید. مفتخر

  به مالمحّمد ، اجازه اخذ از بعد
 و بازگشت �شیر، شهر  برده زادگاهش

 بر بنا و مالعبدالقادر پدرش جای  به

 و پیر ایّام آن در  که ایشان ی اجازه
  به ١٣٣٩ سال بهار از ،بود  گشته ناتوان
 فتوا و ارشاد امامت، تدریس، ی وظیفه

 ورزید. اشتغال
 زمان آن از قرن نیم قریب  که حال

 برای  که بسیار، موانع وجود با گذرد می

 در  ویژه  به دینی ارخدمتگز  هر

 هست، و  بوده تاریخ طول در کردستان

  مشغول خویش وظایف و تکالیف  به
 آثار سال،٥٠ از بیش مدت در و بود

 داشتند.  منطقه در پرباری و ارزنده

 اخالقی خصوصیات و شخصیت

 شیهر  برده
 مناعت« او بارز خصایص  جمله از

 دستش  اینکه با است. »قناعت با توأم

 در معاش امرار برای و تهی دنیا مال از

 و قانع  پیوسته باز است،  بوده  مضیقه
 کسب جهت در خود و  بوده خرسند

  روزمره تالش از و  برداشته گام حالل
 مشکالت علیرغم و  ننموده خودداری

  خالصه و  بوده تکاپو در خودش بسیار
 شعر این از را خود حال زبان گویا

 است:  داده قرار حافظ
 

  است سود اگر بازار این در
 است خرسند درویش با

  گــردان منعمم خدایا
 خرسندی و درویشی  به

 و دینی امور در شیهر  برده
 از بود. دقیق  العاده فوق مذهبی

 تاکنون نوجوانی و کودکی عنفوان

 ً  دین فروع و اصول  به پایبند شدیدا

 جا به و تقوا زهد، عبادت، در و  بوده

 ی تزکیه برای و نظیر کم نوافل آوردن
 عالی مقامات  به رسیدن و نفس
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 است.  شده فرسایی طاقت زح�ت متحّمل معنوی و روحانی
 در  که آنان بود. ایشان ی خطابه و بیان قدرت استاد، دیگر محاسن از یکی

 کافی تسلط سخ�انی در  که کنند می تصدیق اند نشسته ایشان سخ�انی مجالس

 با را مذهبی و دینی اجت�عی، مسائل و حکمتی و فلسفی مطالب و داشتند

 کردند. می بیان بالغت و فصاحت نهایت
 ای وارسته مرد چون و داشت »دینی تفکر اصالح«  به زیادی ی عالقه استاد

 مصلحان سایر با  راه این در و  داشت تناسب او فکر و ذوق با مشی این بود،

  برداشته اساسی های گام  راه این در خود و  بوده  همراه و همگام متأّخر و متقّدم
 علوم احیای و سالما صدر ی اولیه اصول و راستین اسالم  به بازگشت مسیر در و

 ی مبارزه و اکرم پیامرب سنن برپایی جهت یگیرپ تالش و نبوی سنّت و قرآنی
 قرن چندین طول در مسلمین  (که موهومات و خرافات و ها بدعت با شدید

  »فقه« در  اینکه با لذا خرید. جان  به را ای العاده فوق رنجهای اند) شده آن گرفتار
 در ،داشتند شامخی ی درجه علمی امتیازات سایر و »حکمت« و »اجتهاد« و

 بود. دارا را ارجمندی مقام نیز خرافات اب عملی و علنی ی مبارزه و دینی حرکت
 و عبادت تقوا، زهد، در  که ای مرتبه و قدر علوّ  آن با القدر جلیل استاد این
 آثار بود. »پرور معارف« و »دوست فرهنگ« ،»روشنفکر« مردی ، داشته ریاضت

 فکری با  همیشه است. آن بر  گواه عربی، و فارسی کردی، های زبان  به او علمی

 مکدرات از دور  به و راستین اسالم تبلیغ و ترویج در  ژرف ای اندیشه و نروش

 در  همواره و  نورزیده دریغ کوششی هیچ از موهومات و خرافات رشک، گوناگون

 بود. پایدار و استوار  راه این
 علمی کتب تدریس مجالس در  که بود این شیهر  برده ممتاز صفات از

 با علمی، های  کتاب تدریس هنگام در رو این از داشت؛ ای العاده فوق حساسیت

 و ترشیح در بودند،  کرده کسب ها زمینه این در  که درخشانی سوابق  به  توجه
 طّالب اگر  که  شد، می متحمل فراوانی زح�ت علمی موضوعات و مطالب تبیین

 نشان خود از سستی و انگاری سهل توجهی، بی باب این در ایشان ی حوزه

  که بودند  اندیشه این در  همیشه بنابراین شد. می ناراحت بسیار استاد ند،داد می
  به را علوم این و �ایند کسب را حکمی و رشعی علوم  وجه، بهرتین  به طّالب

 نشان خود از سستی و  مضایقه کمرتین علوم کسب در و دهند انتقال دیگران

 مستمر کوشش و تالش استاد، آرزوی منتهای علمی مسایل باب در و ندهند

 بود. مسیر این در آنان موفقیت و طّالب
 ادبیات و منقول و معقول علوم در ورع و تقوا مراتب بر  عالوه شیهر  برده

  شیوه ترین عالی با را درسی و فقهی کتب جهت این  به و داشت کامل تبّحر عرب
 وی درسی ی حوزه از کردستان ی منطقه طّالب از زیادی ی عده و کرد می تدریس

 مراتب دینی، علوم طالبان از کثیری رو این از و اند �وده  استفاضه و  استفاده

 اند. گشته »افتاء و تدریس« ی اجازه  به نایل و  برده پایان  به ایشان نزد را تحصیل

 های مدرسه پربارترین و ترین پرازدحام از یکی ایشان درسی ی حوزه  همیشه

 است.  بوده دینی
 
 
 

  تألیفات و آثار
 شیهر  برده محّمد مال

 اطالعات ی واسطه  به استاد

 و رشعی علوم در  که عمیقی و  گسرتده
 ، داشتند علوم سایر و عرب ادبیات

 طول در را بسیاری علمی های تالش

 ی زمره از و  گشته متحمل زندگی
 و سختی رنج، با  که بودند کسانی
 طیّ  دانش و علم کسب  راه در مشقت

 موضوعات در لذا اند. کرده طریق

 در ن�ی و روان قلمی با علمی مختلف

 آثار انسجام، و سالست نهایت

 اند. گذاشته یادگار  به خود از ای ارزنده
 کردی، های زبان  به شیهر  برده

 هر  به و بودند،  مسلّط عربی و فارسی

 را متقنی و مفید تألیفات زبان،  سه

 قرار  به آنها مهمرتین  که �ودند  عرضه

 زیراند:
 

 کردی زبان  به تألیفات الف:
 و (اسالم کانی ئامانجه و ئیسالم .١

 اهدافش)
 (چرا ؟ ره مبه پ�غه د ممه موحه بۆ .٢

 است؟) پیامرب محمد
 (اعجاز قورئان گ�رانی کش .٣

 قرآن)
 و (مذهب ئیسالم ڕ�بازی .٤
 اسالم) مکتب
 درون) (اعرتافات دڵ سکا�ی .٥
 ) نفره دو (گفتگوی  قه ته دمه .٦
 (یاران ر مبه پ�غه یارانی .٧

 )پیامرب
 (میالد ر مبه پ�غه دایکبوونی له .٨

 جدید سبک  به  مولودنامه اکرم؛ پیامرب

 بدیع) و
 ی (وصیتنامه  تنامه سیه وه .٩
 شی)هر  برده

 و (عا� کوردستان الی مه .١٠
 کردستان) روحانی
 ی)دین علوم ی (طلبه ق� فه .١١
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 عقاید باب در پدرشان ی رساله بر توضیحاتی مسایل؛ (تحلیل  وه ل�کدانه .١٢ 

 اسالمی)
 است) حرام کشیدن (سیگار  وایه ناڕه ک�شان توتن .١٣
 شی)هر  برده کردی اشعار  (مجموعه  هۆنراوه  سته به ند چه .١٤
 شعر) (دیوان ردهربهده دیوانی .١٥
 فارسی زبان  به تألیفات ب:

 حقایق. پیرامون .١
 طبیعت؟ یا بپرستیم را خدا .٢
 شبهات) از برخی  به (راجع پاسخ .٣
 ما. ی اندیشه .٤
 قدر. و قضا یا کردگار کردار .٥

 عربی زبان  به ج:
 الخط. علم .١
 الرصف. علم .٢
 النحو. علم .٣
 الوضع. علم .٤
 اآلداب. علم .٥
 املنطق. علم .٦
 الحکمة. فی نبذةٌ  .٧
 اّج.الح هدایة .٨
 الفرائض. علم .٩

 اإلعتقاد و األی�ن الربهان .١٠
 األصول و الفقه قواعد فی املحصول .١١

 خود  که گیرد می بر در را  رساله و کتاب ٣١ مجموعاً  شیهر  برده آثار

 قدرت  که شود می شامل را عقلی و رشعی علوم های دانش و معارف از ای گنجینه

 گوناگون، علوم بر تسلّط و نویسندگی فنّ  در را فرهیخته عا� این توانایی و

 رساند. می
 شیهر  برده فرهنگی و عملی اقدامات از برخی
 کشش با و محکم انسانی و برخوردار مستحسن ذوقی از شیهر  برده استاد

 علم میدان مرد  خالصه و اسالمی احکام اجرای در پایدار تالشگری و دین امور در

  منطقه در پرباری آثار و برکات ایشان عملی های  فعالیت سبب بدین بود. عمل و
 سل�نانم  به مفیدی علمی آثار  که حال عین در ایشان است.  داشته  همراه  به

  که بدیع و جالب فرهنگی کارهای و اقدامات هم عملی عدبُ  از داشتند،  عرضه
 سیره و  نهاده گام ها  وادی این در مبتکری ه�نند و  اند داده انجام ، نداشته  سابقه

 تغییر حدی تا مسل�نان و اسالم نفع  به و مثبت جهت در را پیشینیان روش و

 شمرد: بر زیر موارد در توان می را یشانا اقدامات  جمله از و دادند
 
 محرض در علمی اجازه کسب به مفتخر که منطقه عل�ی از بسیاری پرورش .١

 اند. شده ایشان

 خرافات و ها بدعت با  مبارزه .٢

 روح مخالف  که مردم عملی و عقیدتی

 بودند. اسالم و قرآن
 جهت مستمر و پیگیر تالش .٣

 پیامرب صحیح سنّت و قرآن  به بازگشت
 یارانش. و

 برای  ماهانه ی هزینه �ودن مقّرر .٤

 سنّتی ی شیوه برداش� و دینی علوم طّالب

 . »راتبه«
  به  جمعه �از بودن جایز  به فتوا .٥
  به آن برگزاری و الّرشایط واجد نفر چهار

 عدد. این
 و خرید و کاری توتون تحریم .٦
 سیگار. استع�ل و آن فروش
 و زنان) (برای مسجد احداث .٧

 ی فریضه ادای برای آنان ترغیب و تشویق
 . جمعه �از

 مسجد برای  مه�نخانه احداث .٨

 و جلسات مثل رضوری موارد جهت
 مجالس  ازجمله گوناگون های گرده�یی

 ... و ترحیم
 و گف� سخن عملی ممنوعیت .٩

 های ادبی بی و ها بدعت سایر و خوابیدن

 مساجد. در  امروزه متداول
 حرام موسیقی و رقص ممنوعیت .١٠

 عروسی. مراسم در علنی و آشکار طور به
 ) ژنه  به (ژن الّشغار نکاح تحریم .١١

 منافع جهت  نابالغ) (دخرت صغیره نکاح و

 دنیوی. و شخصی
 و اقدامات اهمّ   گفته پیش مورد

 احکام اجرای در شیهر  برده های تالش

 اجر متعال خدای -بود اسالم دین

 الّذکر فوق موارد -فرماید عطا جزیلشان

 دیگر روستاهای و شهر  که شد موجب

  به و جویند تأسی آن  به نیز مناطق
 آن از عینی و عملی الگوی عنوان

 �ایند. پیروی
 راهش و گرامی یادش
باد. رهرو پر 
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 ِ� ـَتکْسْ تَ  ،ُننْ ـمْ ـَوالتَ 
 .یعنی نعمت، منت» َمنّ «ی �نن از ریشه

 .منت به معنی گوشزد کردن نعمت است
 به رویش نیاور. ،ایگوئیم بر فالنی منت مگذار یعنی چیزی را که به فالنی دادهوقتی می

کمک مالی یا کمک جسمی یا نصیحت کردن  :تواند هم بُعد معنوی داشته باشد و هم مادی. مثالً شاملنعمت می
 گردد. رس دادن و هر چیزی از این قبیل را شامل میو یا د

یعنی به این خاطر به مردم نعمت نده تا بلکه بتوانی در مقابل آن نعمت  »وال�نن تستک�« :فرمایدوقتی می
 بیشرتی بدست آوری.

مثالً احرتام بیشرتی  .نیتت این باشد که مردم برایت جربان کنند ،کنییعنی اینطور نباشد که اگر به مردم کمک می
 قائل شوند. 

کنی و یا اگر وقت و عمرت اگر کمک جسمی می ،کنیبلکه فقط نیتت لوجه هللا باشد اگر کمک مادی به مردم می
نباید کمرتین توقع پاداش و یا جربانی از طرف مقابلت داشته باشی. حتی اگر به  ،کنیرا رصف خدمت به مردم می

ای که جزای عملت را از غیر خدا به خودت رضر زده ،برایم دعای خیر کن .ستی بگوئیکسی که در حال کمک کردن ه
رسند و بدون پیش رشط از هم طلب دعای خیر ای. (البته این متفاوت است با اینکه دو فرد مسل�ن به هم میخواسته

 کنند) می
هی بسیار وسیع و گسرتده است. نعمتی ای محمد، از این به بعد نعمتی که تو به دیگران مید »وال �نن تستک�«

، زیرا آنها کننددرک می ای چنان وسیع است که آنها به خوبی اهمیت و عظمت این نعمت راکه تو به پیروانت داده
پرستی و اسارت شیطان و از اند. تو آنها را از بتاند و از رشک نجات پیدا کردهی تو، به نعمت هدایت رسیدهبواسطه

چنان که  آندانند دهی و آنها هم قدر این نعمت و قدر این زحمت و تالش تو را میاغوتیان نجات میحقارت نزد ط
 یاران پیامرب حارض شدند در راه این آئین و مکتب جانشان را فدا �ایند. 

و آگاه داند خداوند به خوبی می ،نازل شده بر پیامرب است هایدر ه�ن موقع نزول این سوره که از اولین سوره
است که این پیامرب جدید، به چه موقعیت و منزلتی خواهد رسید. پس در همین ابتدا و سالهای آغازین دعوت این 

حقارت و بدبختی(جسمی و از دهد که حواست باشد که اگر تو مردم را هشدار و اخطار را به این تازه برگزیده می
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 برایت جربان �ایند و مورد احرتام بیشرتی واقع شوی.انتظار این را نداشته باشی که  ،دهیفکری) نجات می 
 اید؟ شود دقت کردهآمیزی که نسبت به پیامرب اسالم میاصالً در عبارت تشکر

این عبارت تشکر از پیامرب که اّمت او مسئولند  .بسیار جای دقت و تأمل است» صلوات فرستادن« این عبارت یعنی
او نیازمند  مگرکنم و نوکرتم و چاکرتم نیست بلکه دعای خیر برای اوست. ؛ تشکر میآن را نسبت به پیامرب به کار بربند

 دعای خیر ماست. چرا باید برای پیامرب اسالم دعا کنیم؟ 
مان با او حفظ شود. چون قطع رابطه با همچون کسی خطرناک است و به برای اینکه همواره و همیشه رابطه

 رساند. مان آسیب میی صحیحعقیده
. ی مهم را حت�ً باید مواظبت کنیم که نباید یاد و خاطر پیامرب حالتی همچون ذکر هللا به خود بگیردالبته این نکته

 شود االبذکرهللا تطمنئ القلوب. چون ذکر هللا است که باعث آرامش قلوب می

آمد با صلوات آن رهرب  قطع رابطه نکنیم؟ دستور داده شده است هر وقت اسم پیامرب به میان چگونه با محمد
کنند شود و با صلواتی یاد او را در دل و قلب خود زنده �یعزیز را یاد کنیم. کسانی که وقتی اسم پیامرب آورده می

چه خیر و برکتی را برایشان به ارمغان آورده  اند که محمد اینها درک نکرده .بسیار ناسپاس و قدر ناشناس هستند
  .است

  !مافر ی علی محمد یعنی خدایا رحمت و برکت خود را نثار محمد لهم صلّ گوئیم اوقتی می
کنند آنها را دانی از پیامرب اسالم اینگونه است. متأسفانه برخی از مسل�نان وقتی از رهربانشان یاد میقدر 

-از ما �ی در حالیکه خداوند برای حتی پیامرب اسالم چنین چیزی .کنندموجوداتی آس�نی و غیرزمینی توصیف می
 خواهد که به جهت قدردانی از پیامرب برایش دعای خیر �ائیم. خواهد بلکه رصفاً از ما می

نباید توقع داشته باشی که به  ،اییعنی به جهت نعمت ای�ن و هدایتی که برای مردم آورده »ال�نن تستک�«
دینی به خاطر تالش و زح�تی که رهربان دینی و غیر متأسفانه اغلب  .ی آن موقعیت و جایگاه خود را باالتر بربیواسطه

بسیاری از آنها انتظار دارند که پیروانشان خدمتگزارشان  .کشند انتظار جایگاه و مقام باالتری از پیروانشان دارندمی

 اش عملی �ود. این امر و دستور خداوند را بسیار خوب درک �ود و در زندگی اما محمد باشند.
نظیر این شخصیت بی .کنم سیره و رسگذشت پیامرب اسالم را بخوانیدبرایتان میرس نشده است توصیه میاگر تاکنون 

�امی عمر  .تالش برای هدایت مردم به دست نیاورد در قبالدر �امی طول عمر مبارکش هیچ آسایش و اسرتاحتی را 
ترین افراد جامعه زندگی و در این راه مانند ضعیفوقفه برای ابالغ پیام الهی بود مبارکش در تالش و جهد مستمر و بی

ای به او داشتند که کرد و کمرتین رفاه و آسایش را از پیروانش مطالبه نکرد. در حالیکه پیروانش چنان عشق و عالقهمی
عنی ادی و هم معنوی، یهم از جهت م .کردندخواست با جان و دل و اشتیاق �ام برایش مهیا میچیزی را می هر اگر

داد در مجالس به خاطر او افراد از حتی اجازه �ی .معمول را با وی داشته باشندحارض نبود کمرتین لقب و تعارف غیر 
 جای خود برخیزند. 

خواهد پیرو او باشد و محک مناسبی ی زندگی پیامرب اسالم درس بزرگی است برای کسی که میاین روش و شیوه
 ان واقعی را از شیفتگان و تشنگان قدرت و منزلت تشخیص دهند.است برای مردم که رهربان و داعی

 
 حسن امینی   هنوار تفسیر کاکاز م� پیاده شده 

 ی راه ماهیئت تحریریه نرشیهترجمه و تنظیم 
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 وطن

  دوستی
 نوار) از شده پیاده (م�

 کردستانی امید
 بحث و دوستی وطن بحث ما یجامعه در

 جوان، قرش در مخصوصاً  پرستی وطن

 بسیار آن به راجع و گرمیست بحث

 ایماهواره هایشبکه در شود.می صحبت

 حدود شودمی پخش کردی هایبرنامه که

 مبحث به راجع که دارد وجود شبکه ٣٠

 کنند.می بحث دوستی وطن و گراییملی

-می حد چه تا ما که  است این سئوال
 و کنیم پیرشوی موضوع این در توانیم
 این اساس و اصل و حالت ترینصحیح

 باشد. باید چگونه موضوع
 مشاهده قابل کلّی صورت دو به قضیه این

 و دوستی، وطن قالب در اول حالت است:
 پرستی. وطن قالب در دوم حالت

 تأیید مورد که چیزی آن دینی، دیدگاه از

 وطن نه است دوستی وطن بحث است،

 پرستی.
 ایگونه به را انسان فطرت خداوند اصوالً

 و زادگاه به نسبت که است ساخته
 دارد، شدیدی محبت و عالقه موطنش،

 خداوند و است خوشایند برایش زادگاهش

 در خاص هدفی با را بودن خوشایند این

 است. داده قرار انسان فطرت
 دوست را خود رسزمین و موطن ما وقتی

 از که این برای است املیع خود، بداریم،

 کنیم. محافظت داریم دوستش که چیزی

 دوست را ایبچه که هنگامی انسان مثالً

 خود، داش�، دوست همین باشد، داشته

 بچه آن از که این برای است محرکی

 وقتی گیریممی نتیجه پس کند. محافظت

 باشد، داشته دوست را رسزمینش انسان

 محافظت آن از اینکه برای است دلیلی

 ببخشد. رونق آن به و آباد را آن و کند

 بنده که دارد وجود مشهور ایجمله

 یا باشد حدیث دانم�ی و نکردم تحقیق

 دوست ،»االی�ن ِمنَ  الَوطَنِ  ُحبُّ « نه،

  است. ای�ن از قسمتی وطن، ُحّب  و داش�
 ای�نش بخواهد اگر واقعی ای�ندار یعنی

 داشته دوست را وطنش باید شود کامل

 االی�ن. ِمنَ  فرماید:می جمله این در باشد.

 ،شد استفاده »ِمن« یکلمه از کجا هر در
 از یئجز  یعنی است. کل از یئجز  منظور

 آن. �ام نه ای�ن،
 مدینه به بزرگوار پیامرب که زمانی در

 ناراحتی و حزن با وداعی کردند، هجرت

 تحت ایشان دادند. انجام مکه با شدید

 گذاشتند، جا را زادگاهشان خاصی فشار

 کامالً برگشتند، مکه به پیامرب که زمانی

 و خوشحال اندازه چه تا که بود مشهود
 زادگاهشان به که این از هستند مرسور

 اند.برگشته
 به تنها اگر آیا چیست؟ دوستی وطن

 ما که بکنیم را ادعا این زبانی، صورت

-می ح�یت آن از و داریم دوست را وطن
 خیر. است؟ بخش نتیجه و کافیست کنیم،
 را خود چیز ٣ در باید واقعی، دوستی وطن
 دهد: نشان

 دوست واقعاً  را خود وطن که کسی -١

 اشتالش و سعی �ام خود ینوبه به دارد،

 کار به وطنش عمران و آبادانی برای را

 �ام از و ندک خارجش فقر از که گیردمی

 و کشاورزی هایزمینه در روز امکانات
 توانش حد در که جایی تا و... صنعت

 سازد.می مندبهره را آن باشد،
-می دوستی وطن ادعای که کس هر -٢

 و سنن و آداب که کند تالش باید کند،
 لباس، زبان، مانند: آن مثبت هایفرهنگ

 در را است مثبت که آدابی و فرهنگ

 کند. حفظ زادگاهش

 را محبت و دلگرمی و عالقه کار این چون
 کند.می زیاد مردم انمی
 روحی آرامش ایجاد در خود ینوبه به -٣

 ُحب یعنی بکوشد. وطنانشهم روانی و

 است چسبیده پروری طنو  به ی،طنو  هم

 دوست را رسزمینش کسی شود�ی و

 دوست را شطنو  هم اما باشد داشته

 باشد. نداشته
 که دهدمی نشان خوبی به فاکتور ٣ این

 شعار فقط یا است دوست وطن فردی آیا

 دوستی وطن این کنار در منتها دهد.می

 توصیه آن به اسالم دین و است مثبت که

 نام به دارد وجود دیگری یپدیده کند،می

 زیادی رضرهای پرستی وطن پرستی. وطن

 آنها از یکی رساند.می جامعه و فرد به

 است. اشخاص در برتر نژاد توهم ایجاد

 دنیا به خاکی یکره این از هرکجا در انسان

 یمایه نه است افتخار یمایه نه بیاید،
 به مکانی در انسان هر باالخره رشمندگی.

 تواند�ی خودش انسان و آید.می دنیا

 داشته تولدش جایگاه انتخاب در دخالتی

-می افتخار من که بگوید کس هر باشد.
 یا هستم کشور یا شهر فالن اهل که کنم

 و والیت فالن لاه اینکه از باشد رشمنده
 است. اشتباه در کامالً است، رسزمین

 ندارد زادگاه به ربطی رشمندگی و افتخار

 دارد. بستگی خودمان عملکرد به بلکه
-می که ،ماست کردن زندگی چگونه این

 که این نه باشد آفرین افتخار ما برای تواند

 ایمآمده دنیا به جغرافیایی ینقطه چه در

 خود رشمندگی یا افتخار یمایه را آن و

 إنَّ « که: است آمده قرآن در بدانیم.

 و ترینباارزش »اتقاکم عندهللا أکرمکم
 ،است اتقاکم خداوند، نزد ش� ترینمحرتم
 خصایص و گناه از پرهیزش که کسی یعنی

 بیشرت کند،می بی�ر را جامعه که منفی

 هیچ کس هیچ نباید دنیا این در باشد.

 برتری شود. قائل دیگری کس برای امتیازی

 که خدا، نزد است امتیازی متقی، افراد

-می را پاداشش دنیا آن در خود خداوند
 باتقوا کنندمی ادعا که افرادی دهد.

 امتیازات و احرتام درخواست نباید هستند

 .باشند داشته بیشرتی
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 گوید�ی خودش هرگز باتقواست که کسی 

 چون گوید�ی هرگز یا هستم باتقوا من

 است فرموده نیز خدا و هستم باتقوا من

 باتقواترین خدا، نزد ش� ترینارزش با که

 را بهرتی جایگاه و احرتام من پس ش�ست،
 عندهللا، فرماید:می خداوند خواهم.می

 هرکجا و هرگونه خداوند خدا، نزد یعنی

 سایر به ربطی دیگر کرد، جربان برایش

 ندارد. مردمان
 و ایمنطقه دامک اهل که ندارد ربطی
 که این یا دیگرانم، از ترارزش با من بگویی

 دیگران با نژادت و رنگ بکنی احساس

 آنها از بهرت من پس بگویی و کندمی فرق

 مرضات از یکی نژادی برتری توهم هستم.

 مرضات از دیگر یکی است. پرستی وطن

 برنامه و یاد از غفلت پرستی، وطن

 و وطن بحث حدی تا یعنی خداست.
 مهمرت مسائل که کنی بزرگ را ناسیونالیسم

 خداوند بخش حیات یبرنامه که آن از

 و اوقات شود. کمرنگ تو نزد است، تعالی
 حدی تا جهت این در را تالشت و فعالیت

 حیات اصلی یبرنامه که کنی تقویت

 هم جدی آسیب و بکنی فراموش را بخش

 سازی. وارد جامعه به هم و خودت به
 برای تو که است این هایتشن کنیم فرض

 استقالل به تا کنیمی زیادی تالش وطنت

 آیا رسید، استقالل به کنیم فرض و برسد،

 اتبرنامه نه. شود؟می حل مشکالت

 روابطت کنی؟می زندگی چطور چیست؟

 باشد؟ باید چگونه دیگران با و خودت با

-می چگونه را معنویاتت و دنیا امور
 این فدای بایدن را مهم مسائل گذرانی؟

 است، دوم یدرجه در اهمیتش که مسائل

 بکنیم.
 تعریف خود برای ما که مرزهایی اصوالً

-محدوده کشور فالن گوییممی ایم،کرده
 کیلومرت میلیون یک مثالً است فالن اش

 یا است کشور فالن مثل و است مربع

 است. کمرت یا زیادتر
 است. قراردادی اشهمه مرزها این

 ١٠ هواپی�یی یوسیله به کافیست

 دید از بگیریم. فاصله زمین از کیلومرت

 مرزی هیچ کنیم، نگاه زمین به اگر ماهواره

 نیست. آن در
 خودمان میان در که هستیم خودمان ما

 میان مرزی خداوند ایم.کرده تعیین مرز

 که مرزهایی است. نداده قرار هاانسان

 و یکنواخت ایپایه و اساس دارد وجود
 باعث زبان بگوییم اگر مثالً  ندارد. ممنظ

 بینیممی است، شده مرزها تعیین و ایجاد

 هر اتریش و آملان مثالً نیست. گونه این که

 دو ولی کنندمی صحبت آملانی آنها دوی

 یک آنها دوی هر که این با هستند کشور

 دو اردن و عربستان مثالً  یا دارند. زبان

 هاآن دوی هر که این با هستند کشور

 ایجاد دلیل تنهایی به زبان پس عربند.

 مسائل و مناسبات است. نبوده مرزها

 ایجاد عامل دیگر، دالیل و مختلف سیاسی

 است. بوده مرزها
 یقیافه و شکل و نژاد اساس بر حتی

 است، نشده تقسیم مرزها نیز، هاانسان

 آن لش� در بینیممی هند، کشور مثالً

 آن جنوب در و پوست سفید کامالً مردم

 یک در ولی اندپوست سیاه کامالً مردم

 پوستشان رنگ اساس بر و هستند کشور

 اند.نداده تشکیل کشور نیز
 سلی�نیه اهل که شخص یک با من مثالً

 و فرهنگ یک هستیم، کرد دو هر است
 مرزی و خط بینیممی اما داریم، زبان یک

 به تبدیل را من که دارد وجود ما میان

 شخصی به تبدیل را او و ایرانی شخصی

 برای که مرزها این پس است. کرده عراقی

  ندارد. ذاتی احرتام است، شده تعیین ما
 نه که مرزهایی برای نفر هزار صدها گاهی

 هایپایه روی نه و دارند اصلی اساس

-می کشته اند،شده گذاریپایه صحیح
 قراردادها و مرزها این حال هر به شوند.

 مجبورند هاانسان است، شده گذاشته که

 قراردادها آن در را خود فعلی حالت در

 مرزگرایی، این تصور منتها بگنجانند.

 که است این دارد ما ذهن در که رضرهایی

 هم جلو خیلی پرستی وطن در اگر حتی

 انسان اگر حتی که شویممی طوری برویم

 کردن حل فکر در فقط باشیم هم خوبی

 مرز داخل دافرا ،فکری و مالی مشکالت

 دیگر مرز خارج افراد و هستیم خود

 آنها به کاری و دنندار  اهمیت �نبرای

 ناسیونالیست که افرادی معموالً .یمندار

 که چهارچوبی آن روی بیشرت باشند

 اندکرده درست خودشان برای خودشان

 کنند.می دلسوزی و دهندمی ارائه برنامه

 دین اسالم ندارد. قبول را این اسالم

 اینرتنشنال معروف قول به است. رامرزیف

 یبرنامه یک آن یبرنامه نشنال. نه است
 خواهدمی هاانسان از و است فرامرزی

 دلسوزیشان و غمخواری و همت و تالش

 مرز. داخل برای فقط نه باشد مهفرا برای

 فکر گونه این دیندار هایانسان مخالفین

 فکر به دیندار هایانسان که کنندمی

 نیستند. مینشانرسز 
 احمد کاک از شعر دو من جا این در

-می نشان که امکرده انتخاب زادهمفتی
 دینداری، بلند هایقله از که فردی که دهد

 ذهنی لحاظ از هم و علمی لحاظ از هم

 وطن قوی خیلی احساسات تواندمی

-نام به شعر دو این باشد. داشته پرستی
 »جوانم کوردستانی« و »نیشت�ن« های

 تفاوت سال ٣٠ حدود شعر دو این هستند.

 حدود نیشت�ن شعر یعنی دارند. زمانی

 کوردستانی شعر و شده رسوده ١٣٤٠ سال

 .١٣٦٨ سال جوانم
 که سال ٣٠ از بعد انسان این که کنید نگاه

 مراتب به دینی علوم و دینداری لحاظ از

 وطن احساسات است، رسیده باالیی

 به حتی و نشده کم تنها نه اشدوستی

 است. شده نیز بیشرت مراتب
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 مظعون بن عث�ن
  

 زودتر یک کدام اینکه طبق را پیامرب صحابه بخواهید اگر

 عدد به کنید، منظم و مرتب و گذاریش�ره آورده اسالم

 بن عث�ن« ش�ره این صاحب که بدان رسید،می »چهاردهم«

 است. »مظعون
 است مهاجری »نخستین« مظعون ابن که بدان همچنین

 مسل�نی نخستین همچنین و است کرده فوت مدینه در که

 است. شده دفن بقیع در که است
 را او یسیره اینک که گرامی صحابی این که بدان هم اخیراً 

 راهبان از نه البته بود، بزرگ بسیار راهبی کنید،می مطالعه

 بود!! زندگی راهبان از بلکه صومعه،
 و مسئولیتها خیزهایش، و افت یهمه با زندگی آری،

 بود. او یصومعه شفضائل
 و حق راه در تالش و همیشگی و دائم عملی او رهبانیت

 بود. صالح و خیر راه در استقامت و فداکاری

 و قلب از هدایت نور پیامرب دعوت آغاز در که زمانی
 را آن اندکی افراد و شدمی پخش مکه فضای در کل�تش
 بودند افراد آن از یکی »مظعون بن عث�ن« کردند،می دریافت

 بود. حارض صحنه در همیشه و آورده ای�ن دعوت آغاز در که
 مومنان بر مرشکان هنگام آن در که آزاری و اذیّت از او

 نبود. بهرهبی دیدند، می روا استقامت، اب و صابر

 که مؤمن، اندک تعداد این تا داد ترجیح پیامرب که زمانی

 رها آزار و اذیت این از بودند، مرشکان شدید آزار و اذیّت مورد

 و کنند، هجرت حبشه به تا داد دستور مانند، امان در و شوند
 شود، رووبهر  آزارها و اذیّت این با تنهایی به خود داد ترجیح

 بود. مهاجرین نخستین گروه امیر »مظعون بن عث�ن«
 که رسزمین آن به خود همراه به را »سائب« خود فرزند او

 دور قریش هایشکنجه و خدا، دشمن »ابوجهل« هاینقشه از

 برد. بود،

 هجرت مهاجران همه مانند  به »مظعون بن عث�ن«

 به یشپایبند و تعهد دوم، و اول هجرت دو در حبشه، به کرده

 شد. بیشرت اسالم

 حبشه، به مسل�نان هجرِت  دو که است این حقیقت

 انسان یجاودانه و فرد به منحرص و عظیم بسیار �ود و �ایش

 است. اسالم یقضیه و موضوع در

 و داشتند باور را او و آوردند ای�ن پیامرب به که کسانی
 پیروی و تبعیت شد نازل او بر که نوری از و کردند، تصدیق

 هاجهالت  و هاگمراهی بدیها، �ام و پرستی بت از ،�ودند

 عبادت و داشتند، ساملی و پاک فطرت آنان بودند. بیزار و متنفر

 آن به و نکرده قبول هرگز را سفال یا و سنگ از تراشیده هایبت

 دادند!!�ی در تن
 و قوی دینی با آنجا در کردند، هجرت حبشه به آنها وقتی

 شدند. روروبه ،داشت رهبان و احبار کلیسا، که منظم
 -باشد چه هر آن مورد در مهاجران نظر- حبشه مردم دین

 محیط بر و بودند، مانوس آن با مملکتشان در که پرستیبت از

  بود. بهرت ،بود حاکم زندگیشان محل فضای و
 که کردندمی زیادی تالش حبشه در کلیسا مردان تردیدبی

 بپذیرند. را مسیحیت دین تا کنند قانع را مهاجران این
 و اسالم از پیروی بر مهاجران این که بینیممی وجود این با

 ماندند، قدم ثابت و باقی پیامرب به نسبت خود شدید محبت

 قریبی روز آن انتظار در نگرانی، با همراه عالقه و شوق با و

 آزادانه آنجا در تا برگردند، خود محبوب رسزمینی به که بودند

 ،مسجد در صلح زمان در و کنند عبادت را یگانه و واحد خدای
 در کنند، جنگ به مجبور را آنان رشک نیروهای اگر و گیرند آرام

 روند. آنان مصاف به پیامرب کنار در و جنگ میدان
 و کردندمی زندگی آسایش و امنیت در حبشه در مهاجران

 پرس آزار و اذیت و هاتوطئه بتشغر  در که »مظعون بن عث�ن«

 دیدمی روا مسل�نان دیگر و او به که »خلف بن امیة« عمویش

 برد.می رس به آسایش و امنیت در کرد،�ی فراموش را
 عبادت را خدا هجرتشان رسزمین در مهاجران که حالی در

 در و خواندندمی داشتند خود همراه به که قرآنی و کردند،می

 نظیریبی یروحیه از غربت، رغم به کردند،می تأمل و تفکر آن

 به اخباری ناگاه که بود اوضاع و احوال این در بردند.می بهره
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 برای پیامرب همراه به و اند،آورده اسالم قریش که رسید آنها

 اند.رفته سجده به قهار واحد خدای
 با و کرده جمع را خود وسایل خرب این شنیدن با مهاجران

 کردند. حرکت مکه سوی به نظیریبی و فراوان اشتیاق و شوق
 شدند متوجه رسیدند مکه هاینزدیکی به که همین آنان

 عجله و کرده اشتباه که دریافتند آنها است، بوده دروغ خرب که

 خود برابر در را آن و رسیده مکه به حال هر به اما اند،�وده

 ؟روند اکج به توانستندمی اوضاعی چنین در دیدند.می
 کمینش در مدتها که شکاری رسیدن خرب همک مرشکان

 آن زمان اینک شنیدند. را اند،گذاشته برایش دام و نشسته

 کنند! حالشان شامل را خود خشم تا است رسیده
 سنت و آداب از یکی دادن، پناه یعنی »جوار« هنگام آن در

 ضعیف شخصی هرگاه داشت. هم خاصی قداست و بود، عرب

-می در قریش رسان و اربابان از اربابی و سید پناه در نناتوا و
 و جان و شدمی برخوردار جانبه همه و قوی ح�یتی از آمد،

  گشت.می امان در مالش
 جوار از اندازه یک به همه برگشتند مکه به که مهاجرانی

 آوردن بدست به موفق اندکی تعداد دلیل همین به نربدند، بهره

 پناه در او بود. آنها از یکی »مظعون بن نعث� که« شدند، جوار

 آمد. در »مغیره بن ولید«
 شد. مکه وارد امنیت و اطمینان با او ترتیب بدین

 و داد، صیقل را او قرآن که مردی »مظعون ابن« اما

 در آمد و رفت هنگام در و مکه در ،�ود پرورش را او محمد

 و بودند مستضعف و فقیر که مسل�نش برادران دیدمی آن،
 از چگونه که دیدمی و دهد، پناه را آنها که یافتند�ی را کسی

 یاغی و رسکش افراد و گرفتند،می قرار آزار و اذیت مورد سو هر

 امان در خانه در خود و کنند،می تعقیب را آنان شهر �ام در

 و شده رنجیده آزادش روح باشد،می دور آزار و اذیت از و است
 خارج قصد به و گشته غالب خود نفس رب و آمده جوش به

 تحمل از را او که ح�یتی و مغیره بن ولید پناه از خود کردن

 برادران با بودن شبیه عزت و رشافت و خدا، راه در آزار و اذیت

 دهندگان بشارت و دارانای�ن دنیای دارانطالیه که مسل�نش،

 منفجر نور و توحید ای�ن، از آن هایجنبه فردا که جهانی

 �اید. آزاد را خود و دهد پس را است کرده محروم شد، خواهد
 داده روی که را آنچه »حارض و عیان شاهد« دهیم اجازه

 کند. توصیف و داده توضیح ما برای
 یاران که را آزاری و اذیت  »مظعون بن عث�ن« وقتی

 از مغیره، بن ولید ح�یت خاطر به خود و دید،می را پیامرب

 گفت: برد،می رس به آسایش و امنیت در و بود دور آزار و اذیت

 از مرشک افرادی اینکه خاطر به من شد و آمد سوگند خدا به

 آزار و اذیت چنین من دینانهم و یاران و کنندمی ح�یت من

 مغیره بن ولید نزد به است. بزرگی نقص من برای شوند،می

 گفت: او به و رفت
 کردید، وفا ایدداده من به که پناهی به ش� عبدشمس، ابا

 بگیری. پس من از را پناهت تا امآماده من اینک
 و قوم از یکی آیا چرا؟ برادرزاده، ای گفت او به ولید
 من اما نه گفت: عث�ن است. رسانده آزاری تو به من نزدیکان

 جز کسی پناه در خواهم�ی و هستم، راضی خدا پناه و جوار به

 مألعام در که ه�نگونه و بیا سجدالحرام)مسجد(م به باشم. او

 بگیر. پس من از را پناهت هم مألعام در دادی پناه من به
 عث�ن این مردم ای گفت ولید و رفتند مسجد به دو هر

 بگیرم. پس امداده او به که را پناهی من تا است آمده و است
 به که پناهی در را او من گوید،می راست گفت هم عث�ن

 خدا جز به دارم دوست اما دیدم، باوفا و گرامی است داده من

 نباشم. دیگری پناه در

 جمعی در ربیعه بن لبید که دید و رفت عث�ن سپس

 نشست جمع در عث�ن رساید.می شعر حارضین برای و نشسته

 باطل خدا جز چیز همه هان« گفت لبید داد. گوش او به و

 ».است
 گفتی درست گفت: عث�ن

 رفتنی بین از نیز هانعمت یهمه تردیدبی گفت: لبید

 هستند.
 بین از هرگز بهشت هاینعمت گفتی دروغ گفت: عث�ن

 روند.�ی
 آزاری و اذیت ش� همنشین این قریشیان ای گفت: لبید

 است؟ شده چنین وضع زمانی چه از بیند.�ی
 جدا ما دین از و است سفیه مرد این گفت حارضان از یکی

 مشو. ناراحت او از و نگیر دل به را مرد این سخنان است. شده

 درگیری به آنها کار و داد پاسخ او به مظعون بن عث�ن

 زد عث�ن صورت به مشتی و برخاست مرد و شد کشیده لفظی

 بود، نزدیک که مغیره بن ولید رساند. آسیب چشمش به و

 ای گفت او به و دید آمد پیش عث�ن برای که را اتفاقی

 هر از که بودید کسی پناه در ش� خدا به سوگند رزاده،براد

 هرگز ،ماندیمی پناه در اگر و کردمی ح�یت تو از جهت

 دید.�ی آسیب چشمت

 آنچه به من سا� چشم که سوگند خدا به گفت عث�ن

 من و باشدمی نیازمند و محتاج است رسیده چشمم دیگر به که
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 شمس اباعبد ای تو از دترتوا�ن و عزیزتر خیلی کسی پناه در

 هستم.
 توانیمی خواستی که وقت هر برادرزاده، گفت: او به ولید

 پناه به هرگز نه گفت: مظعون ابن بگیری. قرار من پناه در

 گشت. نخواهم باز تو
 حالیکه در و زیاد، درد و دیده آسیب چشم با مظعون ابن

 در او د.کر  ترک را محل ،بود صالبت و شادی از رسشار او روح

 رضای خاطر به من چشم اگر« :که کردمی زمزمه را شعر این راه

 دید، آسیب است نیافته هدایت که ملحدی دستان توسط خدا

 ای و کرد. خواهد من نثار را خود ثواب آن جای به رح�ن خدای

 و خوشبخت گردد راضی او از رح�ن خدای هرکس مردم
 است. سعاد�ند

 دین بر من رسگردان، و مراهگ گویندمی من به هرچند

 به و دارم را خدا رضای قصد کار این با و ماند، خواهم محمد

 .»است حق ما دین کنندمی ستم و تعدی ما به که کسانی رغم

 الگو دیگران برای را خود چنین این معظون بن عث�ن

 که عظمتی با و بزرگ انسان انسانی، حیات که بود اینگونه کرد.

 یجاودانه و زیبا کل�ت و فرد به منحرص گیریموضع این با
 گردید. شاهد ،کرد خوشبو و معطر را وجود خود

 که آنچه به من سا� چشم خدا به سوگند« گوید:می او

 در من و است، نیازمند و محتاج دیده، خدا راه در دیگرم چشم

 »گرفتم!! قرار است قدر�ندتر و عزیزتر تو از که کسی پناه

 برگرداند، ولید به را ولید پناه و جوار آنکه از بعد عث�ن

 را آن دل و جان با و کرد قریش آزار و اذیت یآماده را خود
 و اذیت این بود. هم خوشحال بسیار خود کار این از و پذیرفت،

 رشد را آن و کندمی قوی را ای�ن که آتش، مانند به او برای آزار

 بود. �اید،می مزکی و دهدمی
 و ترسانید�ی را آنان آزار و اذیت که خود برادران با او

 باور و کار ادامه از را آنان سختگیری و کرد،�ی زده وحشت

 گردید!! مسیرهم و همراه داشت،�ی باز خود

که اذیت و آزار ابوجهل، ابولهب، امیه، عقبه » عث�ن«
و خواب شب از چش�نش  که زندگی را بر او سخت کرده بود.

ی راهی که اینکه او را ناامید نکرد و از ادامه ه تنهابود، نگرفته 
انتخاب کرده بود باز نداشت، بلکه برای حفظ دین خود به 

ی عظام که با ثبات، بهاو به همراه صحا مدینه هجرت کرد.
بار موفق استقامت و پایداری در امتحان بس سخت و مشقت

کردند، البته  پشت رس گذاشتند. به مدینه هجرتآنرا شدند و 
آنان هجرت نکردند تا اسرتاحت کنند و تنبل شوند، بلکه 

هللا به �ام نقاط زمین  هجرت کردند تا با بدست گرف� رایِت 

های خدای متعال را به رسزنند و کل�ت، آیات و راهن�یی
 جهانیان برسانند.

 مسل�نان هجرت محل که منّوره یمدینه رسزمین در

 و �ایان »مظعون بن عث�ن« باعظمت شخصیت بود،
 به عث�ن که شودمی آشکار مدینه در گردد.می آشکار

 و است توجهبی دنیا به و است زاهد و عابد ،مظعون
 باشد.می ٢اواب و ١متبقل
 برای او بود. باهوش و هوشیار گرامی، و بزرگ راهبی او

 و عمل با تا رفت عبادتگاه به بلکه نرفت صومعه به دنیا ترک
 به رسارس را زندگی و بخشد حیات زندگی، به خدا راه در جهاد

 کند. تبدیل خدا راه در جهاد و تالش و کار و عمل
  بود. ماهری سوارکار روز در و راهب شب در او آری

 زاهد همه مدینه دوران در مخصوصاً  پیامرب اصحاب اگر

 را خود خاص طبیعت مورد این در مظعون ابن بودند، متبقل و
 �از به روز و شب و داشت خاصی توجه زهد این به او ت.داش

 بود. مشغول خدا تسبیحات و عبادت و
 تالش و سعی و چشید را عبادت لذت اینکه محض به او

 و وصل دنیا هایخوشی به را انسان که عواملی یهمه تا �ود
 کند. قطع دهد،می ربط

 غذای و کرد تن بر خشن و زبر لباس دیگر پس آن از او

 خورد. معمولی و ساده بسیار

 وارد بود نشسته مسجد در یارانش با پیامرب که روزی

 مزیّن و آراسته متعددی هایوصله با که لباسی او شد. مسجد

 اشک و سوخت حالش به پیامرب دل داشت. تن بر بود شده

 شد. رسازیر صحابه چشم از

 فرمود: صحابه به پیامرب
 لباسی عرص و کنید تن بر لباسی صبح ش� روزی اگر«

 از پر ظرف و بردارند، جلوتان از غذا از شده خالی ظرفی دیگر،

 پرده با کعبه مانند به را خود هایخانه و گذارند، ش� جلوی غذا

 »داشت؟ خواهید حالی چه بپوشانید
 گفتند: عنهم) هللا (رضی اصحاب

 امکانات از تا کنیم،می را روزی چنین آرزوی پیامرب ای«

 »کنیم زندگی خوش و گیریم بهره

 فرمود: آنان به پاسخ در پیامرب
-می بهرت روز آن از امروز ش� اما شد، خواهد هم چنین«
 ».باشید

                                                           
١
 بندد.می دل فردا به و کنده دل دنیا از که کسی - 

 آورد.می رو خدا به فقط که کسی و کننده توبه -٢
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 بشنود را سخن این وقتی مظعون ابن که است بدیهی

 را خود زندگی و جوید، دوری رفاه و خوشی از گذشته، از بیشرت
 کند. ترسخت

 از را او پیامرب اما ت،جس دوری هم خود زن از حتی او

 کرد. نهی کار این
  ».دارد حقی تو بر زنت« فرمود: او به و

 داشت.می دوست خیلی را او پیامرب
 نخستین تا شدمی رحلت یآماده پاکش روح که روزی

 که باشد کسی نخستین و کند، فوت مدینه در که باشد مهاجری

 بود. کنارش رد پیامرب کند،می بهشت به سفر یآماده را خود

 از که هاییاشک با و زد، او پیشانی بر بوسه پیامرب

 را »عث�ن« یچهره شد،می رسازیر محبتش پر و مبارک چش�ن
 با آن در که لحظات این حقیقت در و کرد،می خوشبو و معطر

 لحظات تریندرخشان و مندترینشکوه با ،گفتمی وداع دنیا

 بود. زندگیش

 فرمود: محبوبش یار با داعو  هنگام در پیامرب
 دنیا از تو اینکه بدون باد، برتو خدا رحمت سائب، ابا«

-می دنیا از باشد، برده ایبهره تو از هم دنیا و باشی برده چیزی
 »کنیمی وداع آن با و روی

 عث�ن، خود یار و دوست مرگ از بعد مهربان پیامرب

 را او و ردکمی یاد او از همیشه و نکرد فراموش را او هرگز
 �ود.می ستایش

 دخرت رقیه دادن جان هنگام در پیامرب وداع کل�ت

 که: بود این عث�ن،
 مظعون بن عث�ن ما، خوب و خیّر گذشتان و سلف به«

 ».رسیمی و شویمی ملحق
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 شیخ محمود شلتوت

  اسالمی وحدت بر اندازي چشم

                همگرایی) و (واگرایی یانشیع میان در             

 علیار نارص
 

 آخر بخش

 هايفعالیت و شیعیان

 بین دارالتقریب مؤسسان

  اسالمی مذاهب

 قبل حتی پیش سال شصت از بیش

 مرص در جمهوری حکومت برپایی از

 تشلتو  محمود شیخ دوران در )١٩٥٢(
 یجامعه مصلح و نواندیش رئیس
 مذاهب بین تقریب« طرح االزهر

 استقبال مورد شد ریزیپی ١»اسالمی

 وقت اعالی مرجع بروجردی هللاآیت

-می گفته .گرفت قرار نیز قم در تشیّع
 عاملی برنامه این اصلی طراح شود

 مرص در قّمی تقی محمد بنام ایرانی

 و معقول طرحی بهرحال .است بوده
 مذاهب نزدیکی و تفاهم برای منطقی

                                                           
١
 نگارش: و ترجمه – همبستگی آیین اسالم - 

 بعثت انتشارات موسسه – شیرازی آزاربی عبدالکریم

 رجال اصالحی و علمی مقاالت )١٣٥٥( ٢٥٣٥ سال –

 ١٣٥٤ آبان چاپ – تقریب
 کوشش به - »دارالتقریب« عل�ی دیدگاه از تقریب

 ١٣٨٣ سال -عابد انتشارات -فرد نافعی کریم
 محمد الدکتور تقدیم األُمة، عل�ء املیزان فی الشیعه

 – التوزیع و للنرش دارالعلمیه املقدم/ اس�عیل احمد
 اسکندریه – مرص محطة – صالحی ش

 یایده با که سنت اهل عل�ی از بلندی (فهرست
 مخالف شلتوت زمان در معمول صورت به تقریب

 نقد را شلتوت فتوای و است داده ارائه اندبوده

  مرص. مفتی مخلوف حسین شیخ جمله از اند�وده
 بتقری با شیعه عل�ء برخی مخالفت از آگاهی برای

 پیش سال چند که »جویباری رستگاری« کتاب به

 شود.) مراجعه کرد ایجاد را غوغایی

 و بوده همدیگر به پیروانش و اسالمی
 و روشنفکر عاملان اک� استقبال مورد

 گرفت. قرار اسالمی هاینهضت رهربان

 در برجسته عاملان برخی آغاز ه�ن در

 در و بوده مخالف آن با االزهر

 تحت کشورهای و سعودی عربستان

 .نشد استقبال آن از هم سلفیّت ذنفو 
 اهل عل�ی از یکی بدانید است جالب

 ابوالوفا نام به نیز کردستان سنّت

 این در و دانسته ناقص را آن معتمدی

 انجام تشلتو  شیخ با نیز مکاتباتی باره

 العا� رابطة« کتاب در که داد

 سیّدخلیل هللا آیت گردآوری »االسالمی

 شیعه میان در اند.شده درج ایکمره

 طرح نویسندگان برخی طرف از هم

 مراجع بیشرت طرف از و تخطئه تقریب

 اختیار سکوت آن یدرباره رسمی

 آیت نیافت. چندانی اهمیّت و گردید

 طریق زمری و کجدار رشیعتمداری هللا

 از یکبار و دادند ادامه را بروجردی

 فّحام دکرت االزهر دانشگاه وقت رئیس

 مناسبت این به و کرد پذیرایی قم در

 طرف از ٢»وحدت راه در« بنام ایجزوه

 هیاهوی برغم شد. منترش ٣دارالتبلیغ

                                                           
٢
 انتشارات یدائره -اسالم وحدت راه در دیگر گامی - 

 مرشوح گزارش – هـ.ق ١٣٩١ شعبان – دارالتبلیغ

 قم. یعلمیّه یحوزه از األزهر شیخ دیدار
٣
 دارالتبلیغ موسسه هایفعالیت با آشنایی برای - 

 )١٣٤٤ سال در (تأسیس »قم« اسالمی
 رشکت همکاری با مقاالت مجموعه – اسالم سی�ی

 چاپخانه در – ١٣٤٨ ماه فروردین در انتشار سهامی

 نه طرح این از تقریب یدرباره بسیار

 از قبل چه نجف در نه و ایران در

 استقبال انقالب از بعد چه و انقالب

 به رسدمی بنظر .است نشده جّدی

-اصالح هایشخصیت حضور مناسبت
 آنجا در طرح این ،بنانل در شیعی طلب

 یُمن به این و داشته پیرشفت بیشرت

 و مغنیّه محمدجواد امثال حضور
 صدر سیّدموسی و هللافضل سیّدحسین

 شیعیان بیشرت که مباهاتی است. بوده

 کُرسی که بوده این کرده طرح این به

 شده تأسیس االزهر در جعفری مذهب

 مذاهب مانند جعفری مذهب و

 شده شناخته یّترسم به چهارگانه

 شودمی پرسیده مقابل در ولی .است

                                                             
 مجتبی آقا حاج نظر: تحت است. شده چاپ ویال

 علی خرسوشاهی، سیدهادی گلرسخی، رضا عراقی،

 صفحه ٥١٨ در – کرمانی حّجتی
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 محبت و الفت این جواب ایران در

 مذاهب آیا ؟است شده داده چگونه

 میلیونها که ایران در شافعی و حنفی

 در تدریس کُرسی واجد دارند طرفدار

 مذاهب آیا ؟شدند قم یعلمیه یحوزه

 رسمیت به ایران در شافعی و حنفی

 ش�ری انگشت دتعدا ؟شدند شناخته

 شیخ چون اسالمی نویسندگان از

 آزاربی عبدالکریم و رهن� مصطفی

 ایکمره خلیل میرزا هللاآیت و شیرازی

-پرداخته طرح این تبلیغ و پیگیری به
 چه مطبوعات و کتابها در همیشه .اند

 از انقالب از بعد چه و انقالب از قبل

 خصوص در تشلتو  محمود شیخ توایف

 است شده �جید جعفری فقه رسمیّت

 نوشته که هم ایشان فتوای صدرِ  آیا اما

 به ملزم را خود پیروان اسالم است:

 است... نکرده معینی مذهب از پیروی

 توانندمی مذاهب پیروان از یک هر و

 قبول مورد دهند. تغییر را خود مذهب

 باشد؟می تشیّع سنتی و رسمی قرائت

 مذاهب بین تقریب مجمع بنام محلی

 از یکی در بزرگ تابلویی با سالمیا

 دانشگاه تاسیس و تهران هایخیابان

 دوا را دردی اسالمی مذاهب تقریب

 و تقریب مبانی و مبادی تا کرد نخواهد
 نشود. جاگیر قلوب و افکار در وحدت

 جمهوری ،تقریب رسدمدار امروز

 تغییر ماهیّت با که است اسالمی

 مرص دارالتقریب ییافته

 طویلی و عریض دستگاه

 در فقط که اندکرده ایجاد

 مشرتک دارالتقریب با نام

 را دارالتقریب راه اما است
 عل�ء تجّمع بیشرت

 ریاست به املسلمین

 شبیه موسساتی و قرضاوی

 دهند.می ادامه آن

   و ایران اسالمی انقالب

  اسالمی: وحدت

 پیروزی از قبل تا است این واقعیّت

 خواستندمی که کسانی اسالمی انقالب

 سیاست و اسالمی نهضت یدرباره

 چیزی اسالمی حکومت یا اسالمی

 آثار یترجمه به ناگزیر بنویسند

 زدندمی دست سنت اهل دانشمندان

 چیز باره این در شیعی میراث زیرا

 اگر و نداشت توجهی قابل چندان

 در که بود مصلحین به متعلّق داشت

 آثار بیشرت خاطر همین به نبود. دسرتس

 و مودودی و قطب محمد و سیّدقطب
 و امین احمد و مرصی غزالی و اقبال
 جودة و ابوزهره و نع�نی شبلی

 صالح صبحی و طبّاره عفیف و السّحار

 که آنهایی ١شدند. ترجمه ایران در و...

 پیشگام حوزوی عل�ی از زمینه این در

 علی و خرسوشاهی سیدهادی بودند:

 و گرامی محمدعلی و کرمانی یتحج
-خامنه محمدسید و ایخامنه علیسید
 تقی محمد و طالقانی محمودسید و ای

 و قربانی دینالعابزین و رشیعتی
 مجتهد محمد و زمانی مصطفی

 ذکر قابل و... صدربالغی و شبسرتی

                                                           
١
 ایران انقالب از بلق که مطلب این درک برای - 

 بوده سنّت اهل به متعلّق اسالمی سیاسی هاینظریه

 -جامعه و دین یدرباره گفتار شش به شود مراجعه
 ١٣٥٢ ماه مرداد – تصویر چاپ – عنایت حمید دکرت

 مذهبی نویسندگان از کثیری و هستند.

 سعیدی سیدغالمرضا چون حوزوی غیر

 و آرام احمد و رادمنش محمد و
 سید حاج ک�ل و خلیلیان سیدخلیل

 محمد و خلیلی علی محمد و جوادی

 جعفری مهدی محمد و فخرداعی تقی

 یترجمه به و... عابدی علی محمد و
 و آوردند. روی سنت اهل آثار

 علوم یحوزه در محقق دانشگاهیان

 روی خواستند وقتی هم سیاسی

 ونچ کنند تحقیق اسالمی نهضتهای

 هایچهره و هانهضت ،٢عنایت حمید

 قرار کنکاش مورد را سنّت اهل سیاسی

 به منتهی قیام که هنگامی و دادند

 و رجال از بسیاری ،گرفت اوج انقالب
 ایران خارج در اسالمی هاینهضت

 جنبش اسالمی ج�عت و اخوان چون

 و سالمت حزب و اسالمی توحید
 هایچهره که انگلیس مسل�نان مجلس

 و ترابی حسن و مودودی چون آنها ارزب
 شفیقر می و غزّالی و صدیقی کلیم

 و اربکان الدین نجم و شعبان سعید
 ابراز تشیّع رهربان از کمرت کاپالن ج�ل

 داخل در و .نکردند وفاداری و رسور

 که زادهمفتی احمد عّالمه کشور

 کرده رشوع ایران قیام از قبل را حرکتی

 بش�ر انقالب نرهربا از یکی خود ،بود

 هاییشخصیت ایشان بدنبال و آمدمی

 و بلوچستان در عبدالعزیز مولوی چون
 و خراسان در هروی فاضل سعید

 قریشی و کردستان در ربیعی مّالمحمد

 تأیید را انقالب و قیام طوالش در

 فتحی چون بسیاری حتی کردند.

 جهاد رهربان و الغنوشی راشد و شقاقی

 عبدالحمید و امعّز  عبدهللا و افغان

                                                           
٢
 -عنایت حمید دکرت -اسالم سیاسی نوین تفکّر - 

 ١٣٦٢ -امیرکبیر – صارمی ابوطالب ترجمه
 – عنایت حمید -عرب یاسیس یاندیشه در سیری

 )١٣٥٦( ٢٥٣٦ امیرکبیر
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 و جهیمیان و عمرعبدالرحمن و کُشک
 عصام و حّوی سعید و مدنی عباس

 را حرکتهایی عبدالعزیز عث�ن و عطّار
 در اسالمی انقالب از گیری الگو با

 و انداختند راه به مختلف کشورهای
 رشوع را خونینی گاه و سخت مبارزات

 کش� هایانگیزه از بخشی که کردند

 انقالب از وادایه به هم سادات

 گشت.می بر اسالمی
 یا که اسالمی انقالب رهربان اما

 یا بودند هاحوزه روحانیون از خود

 داشتند قرار آنها فشار و تأثیر تحت

 و سنت اهل انقالبیون از روزبروز
 گرفتند، فاصله طلب وحدت شیعیان

 اسالمی وحدت جهت در تیاخدم هیچ

 و .نگردید انجام مسل�نها بین الفت و
 که هم انقالب دستاوردهای از آنچه

 انقالب زیرا شد گرفته پس کم کم ،بود

 بیدار جمله از داشت طبیعی تأثیرات

 تالش البته و اسالمی عواطف شدن

 حوزویان بین در و انقالب داخل عنارص

 هاسنّی نرسید. بجایی وحدت برای هم

 و محرومیّت حیث از تکالیفشان که
 شیعیانی .ودب معلوم نشد هگذاشت کنار

 ،بودند وحدت و الفت طالب که هم
 از یکی که (اصطالحی »ُمنّی« مارک

 بود) کرده جعل تهران روحانیون

 و شدند رانده حاشیه به و خوردند
 که حرکتی دو آن رفتند. زندان به بعضاً 

 ایران انقالب« کتاب در بازرگان مهندس

 به کشیده ترشیح به ١»حرکت دو در

 با اسالمی بانقال  یرابطه نسبت

 است. صادق هم اسالمی وحدت

 و همگرایانه حرکتی اول حرکت
 و تظاهرات در که بود همدالنه

                                                           
١
 -١٣٦٣ – دوم چاپ – حرکت دو در ایران انقالب - 

  بازرگان مهدی مهندس – نراقی چاپ
 دّوم حرکت و (رو�رکز) سانرتیپ اّول (حرکت

 مرکز)) از (گریز سانرتیفوژ

 استقرار تا قیام دوران هایفداکاری

 حرکتی حرکت این بود متجلّی حکومت

 بود. همگرایانه
 و هادلرنجی و واگرایانه حرکتی دوم
 تصویب از بعد که بود هادلرسدی

 مذهب کردن رسمی و اساسی قانون

 تبعید و زندان و یافت ادامه و... تشیّع

 و شده ریخته ناحق به خونهای و
 تحریک و دخالت و تفرّق و تبعیض

 به خود مسیر در را و... بیگانگان

 و دارد ادامه هم تاکنون و آورد ارمغان
 هم کشورها دیگر بر ایران وضعیّت

 عّالمه قول به زیرا است گذاشته تأثیر

 حکومت تشکیل از بلق« زاده:مفتی

 که آرزوها ترسیم و شعار و بود وعده

 تشکیل از (بعد اکنون اما بود امیدزا

 و هاوعده تحّقق میدان حکومت)
 هاوعده چون و »آرزوهاست برآوردن

 و آمد پیش هاجدائی نیافت تحّقق
 یخمپاره و توپ آتش و سنگربندی

 به جهانی سطح در طرفین تبلیغات

 ماند مهجور قرآن .شد گشوده هم روی

 خیره انگیزتفرقه کتابهای الی به و

 و جدید هایسایت روز هر .شدند
 جدید کتابهای و جدید هایتلویزیون

 عرضه سنّی و شیعه طرف از هم برعلیه

 انتقاد و گفتگو مرز از را پا .شودمی

 از و افشاگری و توهین به برده فراتر

 روی هم مدعیات انداخ� اعتبار

 دو هر یریشه به گاهی حتی .اندآورده

 بر باکانهبی اما آوردمی وارد رضر نحله

 و وقایع این مسئولیّت و تازندمی هم
 بر اسالمی جمهوری به بخشی فجایع

 از بیش که اسالمی جمهوری گردد.می

 گردیده سپری عمرش از سال سی

 حدود قبال در شّفافی و روشن سیاست

 تحت مملکت در سنّی میلیون پانزده

 که دانیممی ندارد. اشفرمانروانی

 امروزه صفویسم و عث�نیزم سیاست

 سلطان که صورتی به ندارد کارایی

 هزار چهل داد دستور عث�نی سلیم

 قبالً  که را صفّویه مریدان و قزلباش

 انزم یک در بودند شده شناسایی

 رانای در اس�عیل شاه و رسبریدند

 و گذراند تیغ دم از را سنّی هزار صدها
 رشاب جام امیرانشان رس یکاسه از

 به و کرد شوربا را گوشتشان و ساخت

 هایسیاست داد. رسبازان خورد

 و چ�ق و تهدید و تطمیع یخزنده
 کارایی اندشده افشا چون هم هویج

 مفاهیم و هاشخصیت تبدیل ندارند.

 و خنثی ابزار و عنارص به سنت اهل
 مفید هم هویّتبی و خاصیّتبی

 به که رسانی و نیست کلی یهفاید

 بدنه طرف از بدهند تن وضعیّتی چنین

 و شوندمی طرد زودی به قاعده و
 و جوان مّالیان امروزه گردند.می ایزوله

 از بعد سنّت اهل مسل�ن دانشگاهیان

 خواهان و اندشده بیدار اسالمی انقالب

 هستند. شهروندی حقوق و مساوات

 فشار تتح اقلیّت یک مانند روزبروز

 آن بر و کرده بیشرتی هویّت احساس

 بگیرند آنها از خواهندمی که چیزی

 خدا .دهندمی نشان بیشرتی پافشاری

 و تعّصب به طلبی هویت این کند
 و مداری حق و نشود منجر گیریستیزه
 گیرد. قرار مطالبات منبع خواهیاسالم

 اسالمی وحدت یپروژه گفت توانمی

 انقالب از بعد مناطق بعضی در

 زیرا است داشته هم پرسفت اسالمی

-وحدت موج یُمن به انقالب از قبل
 تشلتو  تا الدینج�ل از که خواهی
 خلفای لعن است شده فرستاده

 افک عظیم بهتان در رشکت و راشدین

 کرده فروکش کم کم شیعیان سوی از

 سنیّان سوی از هم شیعیان تکفیر و بود
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 بعضی در اکنون بود. شده نایاب

 یعنی زشت یپدیده دو هر مناطق

 و دین یمحدوده از شیعیان تجاوز
 رُشد روبه سنیان سوی از شیعیان تکفیر

 زمام کنند. کاری امت عقالی مگر است

 که رفته دست از چنان گاهی کار

 رهربان و سنّی رسان و اسالمی جمهوری

 آن مهار به قادر نیز اسالمی هایحرکت

 نیستند.
 

   از وحدت نور

  تابد:می هاهروزن

 رسمی موضع سبب به گفتیم 

 دل در نفوذشان و شیعه روحانیت

 در هرگز وحدت نور ،مقلّدین و عوام

 مانند و نکرده ایجلوه شیعیان میان

 خفه نطفه در اصالحی هایطرح دیگر

 ُمنوَّران و روشنفکران اما است شده

 از که رسکشی هایشعله و شیعه

 فویّهص از قبل ایرانی �دن و فرهنگ

 و جهل آتش آن خاکسرت زیر در
 دیگری یرویه ،کشیده زبانه بیدادگاه

 هر با تعامل در را ایرانی و شیعه از

 گذاشته �ایش به اصالحی و تجّدد

 بعد به مرشوطیّت از که بویژه .است

 کارانمحافظه بر طلباناصالح نسبت

 از که نیز اسالمی وحدت است چربیده

 نوگرایی و یطلباصالح هایزیرمجموعه

 استقبال از همواره است خردورزی و

 فکر اهل و راستین مسل�نان از کثیری

 ایران شیعیان میان در ادب و فرهنگ و

 شیعی اقلیت با کشورهای دیگر و

 است. بوده برخوردار
-جلوه بعضی به وارفهرست اینک

 برخی یسیرتانه پاک و خردمندانه های

 به ایروزنه که هاییسنّی و شیعه از

 و ایران در اندگشوده وحدت نور سوی

-می اشاره شیعی فرهنگ یحوزه در
 را متعال خدای یواسعه رحمت و کنیم
 �اییم:می شانمرده و زنده روح نثار

 مقدس و بهایی شیخ بر خدا رحمت

 فتاوای صدور جای به که باد اردبیلی

 و نرمش صفوی عرص غالظ و شداد
 یرنامهب یرسلوحه را تفکّر و تعاطف

 به سفر با بهایی شیخ دادند. قرار خود

 و هّمت کسب با و انفس و آفاق
 چون ایرانی قدیم هایکتاب از توفیق

 برگزیده را تسامح جانب همواره موالنا

 گاه و کرده افشا را تزویر و ریا و

 هم سنّت اهل سبک به را کتابهایی

 و »توبره« همچون است نگاشته
 صفویّه باردر  به هرگز اردبیلی مقدس

 سنت اهل به راجع فتاوایش در و نیامد

 رفتند. قوم راه مخالف اغلب
 مهدی میرزا بر خدا رحمت

 شاهر ناد که سویدی عبدهللا و اسرتآبادی

 اندکرده راهن�یی اسالمی وحدت به را

 دست که دادند نشان را میانه راه و

 مذهب و صحابه سّب  از برداش�

 بود قراردادن پنجم مذهب را جعفری

 نپذیرفت. آنرا عث�نی دولت متأسفانه
 عرص در که آنان بر خدا رحمت

 �نظور اسالمی اتحاد ندای به نارصی

 و عث�نی و ایران دولتین کیان از دفاع
 استع�رگران ید قطع و اصالحات ایجاد

 ج�ل نیرین شیخین بویژه .گفتند پاسخ

 به دست که عبده محمد و الدین

 اّمت بیداری ندای و دادند هم دست

 بار اولین برای عبده محمد رسدادند.

 نهج تاریخی و ادبی و حکمی کتاب

 را علی(رض) حرضت به منسوب البالغه
 کرد. معرفی و داد انتشار مرص در

 باقر محمد بر خدا رحمت

 که خواه همرشوط وّعاظ از گوهرخای

 و ُعَمرکُشان جشن خاطراتش ابتدای در

 و هابدبختی از را راشد خلفای لعن
 ایران مشکالت از بسیاری یرسرشته

 اند.دانسته
 لب و آزاده شاعر بر خدا رحمت

 جوّ  در که باد یزدی فرّخی دوخته

 خلفای مدح در مذهبی تعّصب

   است: رسوده شعر راشدین
 داشت طرفداری اسالم که زمان آن«

 

 داشت ساالری و سیّد مدنی رسول چون
 داشت فداکاری فاروق و صدیقی صدق

 »داشت حیدرکراری َعمَروکُشن زن َمرَحب

 و روشنفکر دانشمند بر خدا رحمت
 از قم در نو ه�ی یمجله بنیانگذار

 خواهر متّقی عا� فرزند و متقی عاملان

 اکرب علی طالقانی هللا آیت یزاده

 در هـ.ش ١٣٢٢ سال در که زادهحکمی

 و پراکند را سؤالی چند کوچک ایجزوه
 به را علمیّه یحوزه و شیعه عل�ی

 هزار ارسار« که جزوه آن کشید چالش

 از تندی هایواکنش داشت نام »ساله

 آن گرچه .داشت بدنبال روحانیّون سوی

 یشائبه و دارد ابهامات برخی جزوه
 رودمی آن به هم کرسوی احمد از تأثیر

 و زنده هنوز سئواالت آن بیشرت لیو 
 عا� آن طلبد.می کننده قانع پاسخ

 چند که مرگ دم تا مظلوم یبیچاره

 در را خود داد رخ انقالب از بعد سالی

 روی ُمرغداری به و کرد گُم جامعه میان

 کتاب در »جعفریان رسول« قول به آورد،

 به »مذهبی... و سیاسی هایسازمان«

 جایی هیچ بود کرده سفارش دخرتش

 نربد. او از اسمی
 و علیشاه صفی بر خدا رحمت

 فارسی زبان به که مجد امید مهندس

 کریم قرآن بر منظوم تفسیر و ترجمه

 نور یسوره تفسیر در دو هر و نوشتند

 عایشه یتربئه به و نکرده حق کت�ن

 نخستین اند.کرده ترصیح املؤمنینام
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 زیسته مرشوطه از قبل تفسیر ناظم

 است. معارصین از دومینشان و ستا
 رهن� مصطفی شیخ بر خدا رحمت

 از قبل سال دهها دور زمانهای از که

 و مسلمین امور به اسالمی انقالب
 اهت�م اشانآزادیخواهانه مبارزات

 به نگاریروزنامه طریق از و داشته

 نخستین پرداخته اخبارشان انعکاس

-رژیم و جهانی مسل�نان که کتابی
 در را آنان هایشخصیت و نهایشا

 مسلمین« کتاب کرده معرفی ایران

 سپس و است ایشان ینوشته »جهان

 تشکیل را فلسطین با تعاون جمعیّت

 و اعراب با همبستگی الگوی و داده
 است. بوده ایران در فلسطینیان
 عبدالعزیز مولوی بر خدا رحمت

 ی�ونه که کفعمی هللا آیت و بلوچ
 و شیعه مزیستیه و تفاهم از خوبی
 از قبل بلوچستان و سیستان در را سنّی

 بودند. داده ارائه انقالب
 ادیب و دانشمند بر خدا رحمت

 شعر مجموعه در که سمیعی کیوان

 یدرباره دارد ایقصیده »دل راز«
 نقل آن از بیت چند که اسالمی وحدت

 شود:می
 محک به من چوزدم خوبان همه حسن نقد
 حک کردم دل یصفحه از همه مهر تو جز
... 

 است: داده ادامه بیت چند از بعد
 قرون طیّ  از پس میفروز فتنه آتش

 

 فدک باب در فاطمه و عمر اختالف ز
 

 میزن محبّت وثقای یعروه در چنگ
 

 مستمسک جدل ازبهر مکن حقمصحف
 

 دین حاصل بود کینه و دشمنی ترا گر
 

 درک قعر کف به تا فلک اوج از افتی
 

 که شوشرتی مهرین عباس بر خدا رحمت

 نوشته رصاحت به النبیین خاتم کتاب در

 جانشینی خود برای پیامرب که است

 العابدین زین نیز و است نکرده تعیین

 رأی دو هر پیامرب ارزش با کتاب در رهن�

 کرده نقل امانت به را شیعه و سنّی

 است.
 که پاینده ابوالقاسم بر خدا رحمت

 کتاب در و قرآن یترجمه یمقدمه در

 و داده خرج به انصاف اشالفصاحهنهج
 ینوشته محمد حیات گرانسنگ کتاب
 تاریخ و برگردانده فارسی به را هیکل

 و کردند ترجمه را طربی منبع و مهم
 اول دست منابع به را ایرانیان دسرتسی

 �ودند. فراهم اسالمی
 کرد دینی مصلح بر خدا رحمت

 بر عالوه که زادهخماف مّالهادی جناب

 فقه و حدیث و قرآن به هاخدمت

 بر را جامی موالنای شعر این بسیار

 آورد:می زبان
 َمیَم جام بده دهر یمغچه به گفتم
 قَیَم شیعه و سنّی نزاع ز کامد

 داری مذهب چه جامیا که گفتند
 نیم شیعه خر و سنّی سگ که شکر صد

 پورکاویان احمد بر خدا رحمت

 کتاب در که ارومیّه تاریخ کتاب صاحب

 از بحث هنگام خانواده امور و قرآن

 یهمه مانند افک یقضیّه و نور یسوره
 تهمت داستان تاریخی و حدیثی منابع

 ضعیف سوی از را عایشه املؤمنینامّ  به

 بیان تفصیل به منافقین و هااألی�ن

 است. کرده
 گلُدر صادقی احمد بر خدا رحمت

 یطلبه دو انقالب از قبل که زمانی
 (به بودند گرویده تشیّع به که نادان

 محتویبی هاییرساله و خودشان) قول

 در او ،�ودند منترش اندازانهتفرقه و

 به رسگشاده ینامه« نام به ایرساله

 از قبل »قم و سنندج علمیّه یحوزه

-�ایش این و کرد افشا را آنها هاسنّی
 بر و گرفت �سخر به را مضحک های

 سنّی و شیعه دوستی و برادری و اتحاد

 ورزید. تأکید
 که رشیعتی دکرت بر خدا رحمت

 صفوی تشیّع ایران در بار نخستین برای

 و داد قرار علوی تشیّع مقابل در را
 تشیّع بدل نسخه به را صفوی تشیّع

 اموی تسنّن چنانکه کرد معرّفی علوی

 آنگاه .قرارداد نبوی نّنتس برابر در را

 و مرادف را علوی تشیّع و نبوی تسنّن
 وحدت خاطر به نیز و شمرد هم مقارن

 عمر بیشرتین که کرد استدالل

 راه در سال ٢٥ یعنی )عنههللایعلی(رض

 سال ٢٣ حالیکه در شد رصف وحدت

 سال پنج و شد رصف مکتب راه در

 گردید. رصف عدالت و امامت برای
 فؤاد دیگر روشنفکر بر خدا رحمت

 زبان از علی« هایکتاب در که فاروقی

 ٢»علی؟ سکوت سال ٢٥« و ١»عمر

 یادزنده نظر برخالف کرد ثابت

 وحدت خاطر به را سال ٢٥ آن رشیعتی

 خلفای با همراهیش و نکرده سکوت

 و مجبوریت و انفعال از ناشی ثالثه
 نبوده وحدت یشیرازه نگسس� بخاطر

 و رضایت و طنشا از رسشار بلکه
 صاحبنظران از که بطوری بوده فعالیت

 و سیاست و علم یعرصه در اول درجه
 شد.می محسوب اجت�عی امور

 و مصلحان دیگر بر خدا رحمت
 دکرت چون شیعه جامعه روشنفکران

 وّعاظ« کتاب در عراق در الوردی علی

 از مدرس حسن سیّد و »السالطین

 از بعد روشنفکران و سیاستمداران

 فعال طالقانی محمود سیّد و رشوطهم

 و فرهنگ و دیانت هایعرصه �ام در
 از رشیعتی تقی محمد و سیاست

                                                           
١
 انتشارات – فاروقی فؤاد -عمر زبان از علی - 

 ١٣٦١ دوم چاپ و ١٣٥٨ – اول چاپ -عطایی
٢
 -فاروقی فؤاد - علی؟ سکوت سال پنج و بیست - 

 ١٣٦٢ - اول چاپ – عطایی انتشارات
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 اسالمی حقایق نرش کانون بنیانگذاران

 از نخشب محمد و مشهد در

 و سوسیالیست خداپرستان بنیانگذاران
 در اسالمی انجمن بنیانگذاران از

 جنبش رهرب ،پی�ن دکرت و ملل سازمان

 رهرب ،سامی دکرت و مبارز انمسل�ن

 بازرگان و ایران مسل�ن مردم جنبش

 روشنفکران دیگر و آزادی نهضت رهرب

 دست این از نوگرایان و طلباناصالح و

 اجت�عی عدالت و مبارزه و ملیّت که

 هر بودند خواستار اسالم قالب در را

 وحدت یپروژه به مستقی�ً  اینان چند

 مشی ولی اندنیندیشیده نیز اسالمی

 و عقالنیت به دلبستگی و آنها علمی
 خلق به خدمت و مبارزه در صمیمیت

 و بازداشته کورکورانه تعّصب از را آنان
 اصیل منابع دیگر و قرآن سمت به

 است. کشانده اسالمی
 محمد هللا آیت بر خدا رحمت

 رشوع ه�ن از که الغطا کاشف حسین

 اسالمی مذاهب بین تقریب به دعوت

 و هاسخ�انی و �ود مراهیه آن با
 دعوت آن پشتیبانی در را مقاالتی

 مشهوری یجمله صاحب و نوشت

 دو بر اسالم شد: املثل رضب که است

 توحید و توحید یکلمه شد استوار پایه

 کلمه.
 که زنجانی هللا آیت بر خدا رحمت

 که است کسی نخستین معارصین از

 به نوشت، قرآن تاریخ شیعه میان در

 سفر مرص جمله از اسالمی ایکشوره

 که کرد ایراد سخ�انی یک آنجا در کرد

 وی است قرآن به بازگشت یزمزمه

 به بازگشت مسل�ن درد دوای گفت

 است. قرآن
 امینی محسن عّالمه بر خدا رحمت

 که کسی لبنانی موّجه عل�ی از عاملی

 هایبدعت یدرباره ایرساله در

 زا احمدآل جالل و نوشت عزاداری
 آنرا ایرانی نویس داستان روشنفکران

 فارسی به نامرشوع هایعزاداری بنام

 که اسفندیاری محمد نیز و برگردانده

 تا شیعه عاشورای کتاب انقالب از بعد

 یدرباره هم را حسین عاشورای
 یدرباره هم و عزاداری هایبدعت

 درآورد. نگارش به عاشورا تحریفات
 الزمان بدیع بر خدا رحمت

 اهل هایشخصیت معدود از دستانیکر 

 یافت راه ایران هایدانشگاه به که سنّت

 و معنوی پیوند خود فضل و علم با و
 برقرار شیعه اساتید از بسیاری با روحانی

 حائری، عبدالهادی چون بسیاری و کرد

 مهدوی احمد و خرمشاهی بهاءالدین

 و ساخت خویش وامدار را و... دامغانی
 ایشان اندکرده یاد ینیک به او از همه

 و الفت از ای�ونه فروزانی یستاره چون
 بود. نهادپاک سنیان و شیعیان بین پیوند

 مهدوی احمد بر خدا رحمت

 جالل و خدیوجم حسین و دامغانی

 اهل منابع و هاکتاب که و... ه�یی

 احیاء و نویری األرب نهایه چون سنّت

 ایران یجامعه به را غزّالی الدین علوم

 کردند. معرفی
 فرامرزی برادران بر خدا رحمت

 رجال از فرامرزی احمد و عبدالرحمن

 و فرهنگ یصحنه در هاسال که سنّی
 به و کرده خدمت ایران ادب و سیاست

 به و رسانده سود خود میهنانهم

 با و دادند نشان عالقه خود مملکت

 عمیق پیوندهای خود یشیعه برادران

 کردند. قراربر  معنوی و روحی
 فروزانفر الزمان بدیع بر خدا رحت

 بزرگ شارح و دانشگاه استاد بزرگ،

 رشح در که قدیمی کتب و مثنوی

 را عمر از مولوی هایستایش مثنویش
 �ام سنگ آن تأیید در و نقل امانت به

 است. گذاشته

 فضل حسین محمد بر خدا رحمت

 شیعه نواندیش و انقالبی مراجع از هللا

 قضایای شهامت با که انیلبن عا�

 توسط زهرا حرضت شهادت! به مربوط

 آماج را خود و کرده رد را عمر! حرضت

 و رسمی روحانیّت بهتان و تهمت
 داد. قرار نجف و قم در شیعه سنّتی

 آن منتظری هللاآیت بر خدا رحمت

 مذهب به دادن سمیّتر  در که خطایی

 شده مرتکب خربگان جلسم در شیعه

 و وحدت هفته تأسیس با خواستند ،بود
 اهل عل�ی از دلجویی و است�لت

 که بود همو نیز و �ایند جربان سنّت

 تهمت یمعرکه بیار آتش خاطراتش در

 در را عمر توسط زهرا حرضت شهادت

 انگلیس سفارت مرشوطه از قبل

 شیخ کتاب یکننده پخش و دانسته

 را قرآن تحریف یدرباره نوری حسین
-می معرفی انگلیسی سانجاسو  هم

 محمد فرزندش هم و خود �اید.

 شاگردانش و دوستان دیگر و منتظری

 دل در وحدت برای خیری آرزوهای

 خداوند .�اید اجرا نتوانست که داشتند

 تقصیراتش رس از و ببخشد را وی

 درگذرد.
 سیّد هللاآیت بر خدا رحمت

 محمد شیخ و ١شهرستانی الدینةهب

 حسن عالمه و پژوه قرآن معرفت هادی

-رساله کدام هر که آملی زادهحسن
 شخصی نام به اشاره بدون هایی

 نگارش به قرآن تحریف علیه مشّخص

 شیعیان برخی واقع در و انددرآورده

 حسین شیخ جلوداری به اخیر قرن

                                                           
١
 از قرآن مصونیّت -١ بحث: سه شامل تنزیل تنزیه - 

 قرآن/ تشابه رسّ  -٣ قرآن اعجاز بیان -٢ تحریف

 شهرستانی/ هبةالدین سیّد کبیر یعّالمه تألیف:

 در (خرسوانی) خرسوی حکیم میرزا شاهزاده توسط

 چاپ به تربیز در و شده ترجمه هـ.ق ١٣٧٠ سال

 است. رسیده
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 فی الخطاب فصل« کتاب صاحب نوری

 این به »األرباب رّب  کتاب تحریف

 آن اما دارند باور نادرست اعتقاد

 قرآن به را خود َدین حّدی تا بزرگواران

 یعقیده این ردّ  در و کرده ادا کریم
 اند.برداشته قدمی کنبنیان

 که زادهمفتی عّالمه بر خدا رحمت

 کشید رنجها اسالمی وحدت از دفاع در

 فشار و شکنجه و زندان همه این با و

 اسالمی وحدت یدرباره خود موضع بر

 شپرخا آماج را خود و بود پایدار
 شعار و �ود سنّی متعصبین

 جویبار از بود: این اشهمیشگی

 برگردیم. اسالم دریای به مذاهب
 صادق عبداملجید بر خدا رحمت

 تفسیر یترجمه بر عالوه که باد نوبری

 نیز ایرساله الحقائق کشف تُرکی قرآن

 مسلمین بین اختالفات حّل  در

 ١نگاشتند.
 اندرکاران دست بر خدا رحمت

 سال در که مهندسین اسالمی انجمن

 فراهم رشایطی بار نخستین برای ٦٦

 با انتخابی امامت طرفداران که کردند

 با رودرروی منصوص امامت طرفداران

 و کتبی یمناظره یک در همدیگر
 تاریخ در که کنند رشکت شفاهی

 نظیر کم ایحادثه ایران فکری تحّوالت

 بود.
 خرمشاهی دینبهاءال بر خدارحمت

 شیعه یک بعنوان باد انصاری مسعود و

 یک و کرده کار همدیگر با سنّی یک و

 اندکرده تهیه مشرتک حدیثی یمجموعه

 کار همدیگر با قرآنی املعارف دائرة در و

 و شیعه برای خوبی الگوی و اندکرده
 اند.شده ایران در سنّی

                                                           
١
 شناخت و الهی ادیان از اختالف رفع برای رساله - 

 صادق عبداملجید حاج نگارش – اسالم جهانی دین

 هـ.ق ١٣٩٩ املبارک رمضان – تهران – نوبری

 منصف ینویسنده بر خدا رحمت

 کتابهای بر عالوه که باد فرد قانعی کریم

 نوشته کتاب هم تقریب یدرباره ،خوب

 بزرگ یصحابه یدرباره بار اولین برای و

 است. نوشته کتاب طلحه(رض)
 و دلسوخته عا� بر خدا رحمت

 که صادقی امیر نصیرالدین دردمند

 پنجاه یدهه در بیدارگر کتاب چندین

 ،»اسالم در روحانیّت« .کرد منترش
 از پرده یک« ،»شیعه در روحانیت«

 که »دارد ادامه مبارزه« و »واقعیّت

 مثبت تغییر و اتّحاد و اصالح طالب

 رصیح گاهی و پرده در گاهی بودند

 و روحانیّت اصالح یزمینه در را بیاناتش
 داده ارائه اسالمی وحدت و غلو ردّ 

 جایی هیچ در انقالب از بعد است.

 نبود. هدلسوخت مرد این از �ودی
 که مراجع از یکی بر خدا رحمت

 ایش�ونه که بود آزادی و اصالح طالب

 کم عوام توّجه مورد روحانیّت میان در

 که بود رضوی علی سیّد میر وی است

 سنگلجی رشیعت طرفداران و شاگردان

 از یکی رشیعت داشتند. اعت�د او به هم

 با او .است کرده تقدیم او به را آثارش

 بعدها هم مصّدق طرفدار نآزادیخواها

 بودند. مربوط
 و برقعی عّالمه بر خداوند رحمت

 و طباطبایی حسینی مصطفی
 علی احمد و کرمانی حجتی محمدجواد

 با همگام که و... مهربان رسول و بابائی

 کردن رسمی به تسنن اهل عل�ی

 اعرتاض اساسی قانون در شیعه مذهب

 مذاکرات و رسمی مطبوعات در ،کردند

 خود اسالمی و انسانی احساسات گانخرب 

 مذهبی محدود منافع و تعصبات بر را

 دادند. ترجیح
 مراجع از رشیعتمداری هللاآیت

 و اصالح از هاییرنگ نیز شیعه نامدار
 وحرکاتش هایشبرنامه در آزادیخواهی

 بر مذهبی ریاست اما ،خوردمی بچشم

 وجود با بود آن کردن آشکار از مانع عوام

 و اصالح جهت در مثبتی رصعنا این
 یبرنامه در اسالمی وحدت و آزادی

-می کار ایشان دارالتبلیغ یمؤسسه
 خود رحمت و فضل با خداوند .کردند

 �اید. جربان را خطاهاشان
 محمد دکرت هللاآیت بر خدا رحمت

 للقرآن القرآنی تفسیر ینویسنده صادقی

نه و  مهجوریّت از اوقات بسا که السُّ

 محمد هللاآیت و کندمی یاد قرآن

 از که بین روشن فقیه جنّاتی ابراهیم

 آوردمی �یان سخن معارص و مقارن فقه

 تفسیر مرتجم خالصی باقر محمد و

 یحوزه در امثالشان هنوز که و... طربی
-کرده باز ایروزنه و هستند قم یعلمیّه

 و اصالح و وحدت نور ورود برای اند
 حریّت.

 هایتالش شد یانب وارفهرست آنچه

 هایحوزه در که باشدمی ایپراکنده

 انجام همگرایی جهت در شیعه فرهنگی

 یهمه فهرست این پیداست و شده
-�ی بر در را اصالح و وحدت کنشگران

  کُلَُّه. یُرتَکَ  ال کُلَّهُ  یُدَرکَ  ال ما اّما گیرد
 
      پایان.

    
 

  



 نشریه داخلی مکتب قرآن کردستان

 

51       

1395 بهار 26شماره   

 

پلکانی به سوي فردا

  احمدیان گالویژ

  بوکان شهر از

 از کـــنم؟ رشوع چـــه از دانـــم�ـــی

 کثیـف یـا پـاره هرگز که هاییکفش

ــد ــا نش ــ�نی ی ــه چش ــه از ک ــاپل  ه

 اند؟!ترسیده
 زمزمـه را حـرف ایـن همیشه مادرم

 چشــمهای اون قربــون« کــرد:مــی

 مـن تـا نبـاش! ناراحت برم، سیاهت

 هـاپلـه یهمـه از را تو هستم زنده

 شـد باعـث کـه حرفـی ».برممی باال

 بـه و نکنم ملس را هاپله زبری هرگز

ــوش ــادرم آغ ــاه م ــربم. پن ــه ب  یهم
 بـا حیـاط در پشِت  امکودکی دوران

-بچـه بازی به آمیزحرست هاینگاه
 هـابچـه یقهقـه صـدای گذشت. ها

 یبـرا د� انداخت؛می د� در شوری
 امـا کشـید،می پَر آنها با کردن بازی

 خیـــزســـینه نداشـــتم. رفـــ� پـــای

 کوبیــدم،مــی زمــین بــه را آرنجهـایم

 چنـگ هایمآرنج به رح�نهبی زمین

 به خونی دست با باالخره اما زد،می

 درِ  بــا وقــت آن رســیدم؛مــی در دم

 شدم.می مواجه حیاط یبسته
 بــرایم را در مــادر!« زدم:مــی فریــاد

 را در و آمدمی مادرم ،»کنی؟می باز

 تشـکی روی مـرا کـرد.مـی باز برایم

 بـه مـن دیدن با هابچه گذاشت،می

 هـابچـه شـیطنت آمدنـد.می سمتم

-بچه هایسؤال با کردمی گل
 را بغضـم آزاردهنـده اما گانه

 از گذاشتند�ی و ترکاندندمی

 بربم! لذت رفتنم بیرون
 کــه رســید فــرا روزی بــاالخره

ــد ــه بای  رفــتم.مــی درســهم ب

 گرفتـه من از را مادرم مدرسه

 تنهـایی اسـارت بـه مرا و بود

 یهمه کالس رس داشت.وامی
 تفــریح زنــگ منتظــر هــابچــه

 تفـریح زنگ از من اما بودند،

ــر ــودم. متنف ــگ در ب ــایزن  ه

 هواخــوری و حیــاط تفــریح

 نداشــت، معنــی مــن بــرای

 بـودم. تنهـا سالن در همیشه

 و ماندممی تنها و کوچک منِ 
 بزرگ! سالنی
 هـایمسـال و سـن هـم ،شاید

 مـن اما شناختند،�ی را تنهایی اصالً

 بزرگ من بودم. شده بزرگ تنهایی با

 هـم هاپله از ترس و شدم تربزرگ و

 کشید. قد من پای به پا
ــه تنهــایی در بارهــا  چشــم از دور ب

ــادر ــه م ــن خواســتم وبقی ــد ای  را س

 گفـت:می غریب صدایی اما بردارم.

 »شـوی!مـی زخمـی افتی!می نرو!«
 بـرایم هـاپلـه از بلندتر دیواری صدا

 ساخت.می
ــم روزی  رشوع و آمــد رسکــالس معل

 جـواب« گفـت: دادن. درس بـه کرد

-مـی حـل سـیاه تخته پای را سوالها
 نبــود مهــم زیــاد مــن بــرای ».کنــیم

 نبود. من کار تخته پای به رف� چون

 کـرد. صـدا مـرا نـام نفر اولین معلم

 شدم. شوکه
 آقا؟ من -
 نیستی؟ آموزدانش تو مگه بله، -
 ولی... بله -
 دخرتم؟ چی ولی -
 پلکان... آقا... -

ــم ــدتی معل ــاکت م ــد، س ــپس ش  س

 خـودم مـن نیست، مشکلی« گفت:

 ».کنممی کمکت
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ــد جــایش رس از معلــم ــه شــد، بلن  ب

 صــندلی یدســته و آمــد مــن طــرف

 از تنهـایی را من گرفت. را دارمچرخ

ــه ــاال کــالس یپل ــرد. ب  دهــانم آب ب

 وجــودم یهمــه بــود. شــده خشــک

 کـالس یهمه لرزیدن. به کرد رشوع

 آنهـا گویـا بود، رفته فرو سکوت در

 کردند!�ی باور من مثل هم
 نبـود! کردنـی بـاور تختـه؟ پـای من

 هـانگـاه یهمه بود! محالی آرزوی

 یهمـه از مـن و بـود مـن سمت به
 فضای تخته پای از کالس فراری. آنها

 حـا� متوجـه معلـم داشـت. کمرتی

 تعریف برای�ن لطیفه دو یکی شد.

 شـود، عوض من هوای و حال تا کرد

 مـن نبـودم! شـدنی عـوض انگار اما

 بودم. یبهرغ هنوزم
 سـوال؛ پرسیدن به کرد رشوع معلم

 بـه دادم. جـواب شکسته پا و دست

 چیـز همه داشتم که اسرتسی خاطر

 از یکی معلم بودم. کرده فراموش را

 نوشـت بـرایم تخته روی را هان�ری

 زیـر در را جـوابش  هـم من گفت و

 بنویسم. تخته
 را جـــواب و برداشـــتم را گـــچ مـــن

 را خـودم خط دست حاال تا نوشتم.

 راسـتش امـا بودم، ندیده تخته روی

-دست نداشت. تعریفی بخواهید را
 از بــود. شــده گچــی مــانتوأم و هــا

 جـاری چشـ�نم از اشک خوشحالی

 دسـت بـرایم کالس یهمه بعد شد.

 بغـض هـم هـابچـه از بعضی زدند،

 بودند. کرده
 پــایین کــالس یپلــه از را مــن معلــم

 معلـم به آلود بغض نگاهی با آورد؛

 کـردممـی نگاه امگچی هایدست و

 آخـر زنـگ آمـد. در صـدا به زنگ و

 منتظـر کـالس در پشـت مادرم بود.

ــرون ــدن بی ــن آم ــود. م ــاس ب  احس

 یـــا خوشـــحال داشـــتم؛ غریبـــی

ــا اراحــت...ن ــه حــاال ت  نکــرده تجرب

 بودم.
 و دسـتها چـرا« پرسید: من از مادرم

 دسـت�ل این شده؟ کثیف مانتویت

 ».کـن �یـز را هایتدست و بگیر را

 خوشـحال و آلود بغض حالتی با من

 کـنم،�ی پاک را گچ این من« گفتم:

 را شـدن گچی حرست که سالهاست

 بود. آرزویم رنگ هاگرده این دارم!

ــا ــهخ ت ــکوت ان ــردم س ــی و ک  حرف

 ».نزدم
-می هم من فهمیدم که بود روز آن

 کـه بگـذارم کنار را دیوارهایی توانم

 که کردم باور هستند. پیرشفتم مانع

 توانــدمــی دارد پــا یــک کــه کــودکی

 ببیند. را دوچرخه خواب

 

  
  

 :(رح)نارص سبحانیکاک 
ید داشـت و اگر کسی به غیر خدا ام

از غیر خـدا ترسـید، در آن صـورت، 
کنـد و آفت دیگری او را تهدیـد مـی

ــتور غیــر  ــان و دس ــذیرش فرم آن پ
 خداست. 

کند، چـون او از غیر خدا اطاعت می
را قــادر بــه جلــب امکانــات و دفــع 

  شناسد.موانع می
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 انسان گاهيجا

 اسالم در
  پیروزي هللانعمت
 قرآن که است بزرگ ارزشی دارای اسالم مکتب در انسان

 با مسل�ن دانشمندان و کرده اشاره آن به نبوی سنت و کریم

 آن مختلف جوانب از خود گوناگون هایتخصص به توجه

  اند.برداشته پرده
 نهاده، ارج را او مقام خداوند که است ایآفریده انسان

 و سپرده او به را زمین آبادانی و سازندگی خالفت، مسئولیت
 داده قرار او اختیار در است زمین و آس�نها در آنچه

 َوالَْبْحرِ  الَْربِّ  ِيف  َوَحَملَْناُهمْ  آَدمَ  َبِني كَرَّْمَنا َولََقدْ   است.

ْلَناُهمْ  الطَّيَِّباِت  ِمنَ  َوَرزَْقَناُهمْ  نْ  كَِث�ٍ  َعَىل  َوَفضَّ  َخلَْقَنا ِممَّ

 ن�وي اختيار، ده،ارا عقل، اعطاء (با را آدميزادگان ما . تَْفِضيًال 

 غ�ه) و راست، قامت نوشتار، و گفتار و پندار

 مركبهاي (بر دريا و خش� در را آنان و ايم، داشته گرامي

 خوشمزه و پاكيزه چيزهاي از و ايم، كرده حمل گوناگون)

 كامالً  خود آفريدگان از بسياري بر و ايم، �وده روزيشان

 )٧٠(ارساء/ ايم. داده برتريشان
رَ   )٣٠(بقره/  َخِليَفةً  اْألَْرِض  ِيف  َجاِعٌل  إِ�ِّ     ِيف  َما لَكُمْ  َوَسخَّ

َ�َواِت   زیادی آیات )١٣(جاثیه/ ِمْنهُ  َجِميًعا اْألَْرِض  ِيف  َوَما السَّ

 – انسانی ویژگیهای – انسان پیرامون که دارند وجود قرآن در
 است کافی و گویندمی سخن او به مربوط مسائل و رسالت

 پاک برقلب امین جربئیل توسط که الهی وحی پرتو یناول که

 غفلت پروردگار با او رابطه و انسان مسأله از تابید پیامرب

 در پروردگار با انسان یرابطه آیه پنج این در و است نورزیده

 این در است شده خالصه هدایت – تعلیم – کرامت – احرتام

 مراعات و مدارا تربیت پیام آن از که رفته بکار رب واژه آیات

 – شودمی فهمیده ک�ل سوی به انسان ترقی و رشد و
 اْقَرأْ   ، َعلَقٍ  ِمنْ  اْإلِنَْسانَ  َخَلَق   ، َخلََق  الَِّذي َربِّكَ  ِباْسِم  اْقَرأْ  

 لَمْ  َما اْإلِنَْسانَ  َعلَّمَ   ، ِبالَْقلَمِ  َعلَّمَ  الَِّذي  ، اْألَكْرَمُ  َوَربُّكَ 

 دو به توانمی را قرآن آیات �ام واقع در )٥-١(علق/  . يَْعلَمْ 

 دیگر قسمت و انسان به آن از قسمتی که کرد تقسیم دسته

 به نسبت انسان حقیقت در گوید.می سخن انسان پیرامون

 از اما است برخوردار ناچیزی جرم و حجم از هستی یگسرته

 و است ترممتاز هستی �ام از معنوی شخصیت و روح نظر
 دیگری چیز معنوی شخصیت و روح این از رغی انسان مگر

 از قرآن هایسوره از بسیاری آیات در متعال خداوند هست

 هایافسانه بر و برداشته پرده انسان با خود متقابل نزدیکی

 خود نفس با را او رحمت گسرتده درگاه که فروشانی دین

 َسأَلَكَ  َوإَِذا  فرماید:می و کشیده بطالن خط اندکرده مسدود

اعِ  َدْعَوةَ  أُِجيُب  َقِريٌب  َفإِ�ِّ  َعنِّي ِعَباِدي  َدَعاِن. إَِذا الدَّ

 )١٨٦(بقره/
 از را او که واالیی منزلت و مقام رغم علی متعال خداوند

 َما أَيْنَ  َمَعكُمْ  َوُهوَ   است. نزدیک آنها به ساخته جدا بندگانش

 َوْجهُ  َفَثمَّ  تَُولُّوا َفأَْيَنَ�  َوالَْمْغرُِب  الَْمْرشُِق  َوِ�َِّ   )٤(حدید/  كُْنُتمْ 

 )١١٥(بقره/ هللاَِّ 

 تاکید و تفسیر به قدسی حدیث یک در بزگوار پیامرب

 تعامل فرماید:می متعال خداوند فرماید:می و افزوده آیه این

 یاد مرا چون است من به نسبت او گ�ن گرو در امبنده با من

 در را او کند یاد پنهانی در امر  اگر هستم او همراه کند

 را او کند یاد جمع میان در مرا اگر و کرد خواهم یاد پنهانی

 و باشد بهرت جمع آن از که کرد خواهم یاد گروهی میان در
 باع(فاصله یک من شود نزدیک من به وجب یک او اگر

 او به باشد) باز کامل طور به که دست دو هایرسانگشت

 نزدیک من به معمولی گامهای با اگر و شد خواهم نزدیک

 و خدا بین حتی شد خواهم نزدیک او به دوان دوان شود
 وجود مانعی و فاصله هیچ اندگذشته حد از که گناهکارانی

 ِمنْ  تَْقَنطُوا َال  أَنُْفِسِهمْ  َعَىل  أَْرسَُفوا الَِّذينَ  ِعَباِديَ  يَا ُقْل   .ندارد

نُوَب  يَْغِفرُ  هللاََّ  إِنَّ  هللاَِّ  َرْحَمةِ   . الرَِّحيمُ  الَْغُفورُ  ُهوَ  إِنَّهُ  َجِميًعا الذُّ
 در كه آنان اي ! بندگانم اي : بگو مردمان) به خدا قول (از

 خدا مرحمت و لطف از ! ايد كرده هم روي زياده معايص

 را گناهان ي همه خداوند قطعاً  نگرديد. نااميد و مأيوس

 است. هربانم بس و آمرزگار بسيار او كه چرا آمرزد. مي

  )٥٣(زمر/
 ارتکاب و نافرمانی در آنان تجاوز و ارساف رغم علی که

  نامد.می خود بندگان را آنان باز گناه
 منزلتی و جایگاه دارای متافیزیک و روح عا� در انسان

 سوی از انسان تنها و نیابند راه بدان مقرب فرشتگان که است

 َربُّكَ  َقاَل  ذْ َوإِ   است. شده انتخاب خلیفه عنوان به خدا

 َمنْ  ِفيَها أَتَْجَعُل  َقالُوا َخلِيَفةً  اْألَرِْض  ِيف  َجاِعٌل  إِ�ِّ  لِلَْمَالئِكَةِ 

َماءَ  َويَْسِفكُ  ِفيَها يُْفِسدُ  ُس  ِبَحْمِدكَ  نَُسبِّحُ  َونَْحنُ  الدِّ  لَكَ  َونَُقدِّ

 )٣٠(بقره/ . تَْعلَُمونَ  َال  َما أَْعلَمُ  إِ�ِّ  َقاَل 
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 و آدم بین البقره ٣٣ تا ٣١ آیات به هتوج با خداوند
 ثابت را انسان برتری و فضل که �ود برگزار امتحانی فرشتگان

 عنوان به را آدم مقام خواست خداوند دیگر سوی از �ود

 عا� در را او مقام و نهد احرتام و ارج برش جنس ای�اینده

 داد فرمان فرشتگان به بنابراین سازد آشکار معنویت و روح

 را او احرتام عنوان به و سالم را الخلقه جدید موجود این هک

 ِمنْ  بََرشًا َخالٌِق  إِ�ِّ  لِلَْمَالئِكَةِ  َربُّكَ  َقاَل  إِذْ   :کنند تعظیم

يُْتهُ  َفإَِذا  ، ِط�ٍ   لَهُ  َفَقُعوا ُروِحي ِمنْ  ِفيهِ  َونََفْخُت  َسوَّ

 إِبْلِيَس. إِالَّ   ، َمُعونَ أَجْ  ُكلُُّهمْ  الَْمَالئِكَةُ  َفَسَجدَ   ، َساِجِدينَ 

 )٧٤-٧١(ص/
 او حسادت و تاخت بر رس پروردگارش فرمان از شیطان

 نسبت و کرد وادار کفر صف انتخاب و تکرب و نافرمانی به را

 این نتیجه اما برگزید. را مبارزه و دشمنی موضع انسان به

 َوإِنَّ   ، يمٌ َرجِ  َفإِنَّكَ  ِمْنَها َفاْخُرجْ  َقاَل   انجامید: کجا به دشمنی

يِن. يَْومِ  إَِىل  لَْعَنِتي َعلَْيكَ   )٧٨-٧٧(ص/  الدِّ
 جهان اجزای �ام که است رسوری گیتی این در انسان 

 حد در و آن در تا هستند او امور اصالح و منافع خدمت در

َ�َواِت  َخلََق  الَِّذي هللاَُّ   کند: ترصف و دخل توان  َواْألَْرَض  السَّ

َ�ءِ  ِمنَ  َوأَنَْزَل  رَ  لَكُمْ  ِرزًْقا الثََّمَراِت  ِمنَ  ِبهِ  َفأَْخَرجَ  َماءً  السَّ  َوَسخَّ

رَ  ِبأَْمرِهِ  الَْبْحرِ  ِيف  لَِتْجِريَ  الُْفلْكَ  لَكُمُ  رَ   ، اْألَنَْهارَ  لَكُمُ  َوَسخَّ  َوَسخَّ

ْمَس  لَكُمُ  رَ  َداِئَبْ�ِ  َوالَْقَمرَ  الشَّ  َوآتَاكُمْ   ، َوالنََّهارَ  اللَّْيَل  لَكُمُ  َوَسخَّ

وا َوإِنْ  َسأَلُْتُموهُ  َما كُلِّ  ِمنْ   إِنَّ  تُْحُصوَها َال  هللاَِّ  نِْعَمَت  تَُعدُّ

ارٌ  لَظَلُومٌ  اْإلِنَْسانَ    )٣٤-٣٢(ابراهیم/  . كَفَّ
 حال و بخشیده انسان به را جایگاه این کسی چه راستی

 در که هستند او از بزرگرت خیلی هستی دیگر اجزای آنکه

 در که نهفته الهی روح و نور پرتو در امتیاز این رسّ  واقع

 و سازندگی و خالفت برای را او و شده دمیده او کالبد
 و است ساخته آماده بزرگ امانت این حمل و زمین آبادانی

 صورت به را مسئولیت این احزاب سوره ٧٢ آیه در قرآن

 خداوند آن دنبال به و است کشانده تصویر به شیوا و شفاف

 قیامت سوره است داده دستش به را انسان رسنوشت اختیار

 سانان مقام اسالم ه�نا ١٠ تا ٧ آیات شمس سوره و ١٤ آیه

 نکرده حرام او بر را پاکی هیچ نکرده اسیر را او و برده باال را

 را او و ننموده مسدود او مقابل در را خیری باب هیچ و

 او مستقیم صورت به بلکه نکرده فروش دین تاجران یطعمه

 َغرَّكَ  َما اْإلِنَْسانُ  أَيَُّها يَا  فرماید:می و داده قرار مخاطب را

 َما ُصوَرةٍ  أَيِّ  ِيف   ، َفَعَدلَكَ  َفَسوَّاكَ  َخلََقكَ  الَِّذي  ، يمِ الْكَرِ  ِبَربِّكَ 

 َربِّكَ  إَِىل  كَاِدحٌ  إِنَّكَ  اْإلِنَْسانُ  أَيَُّها يَا  و )٨-٦(انفطار/   َركََّبكَ  َشاءَ 

 ).٦(انشقاق/  َفُمَالِقيهِ  كَْدًحا
 گویدمی هللا رحمه العربی بن ابوبکر بزرگوار فقیه

 به انسان است نیافریده را انسان از بهرت یموجود خداوند

 – توانا – دانشور – هوشمند – زنده موجود یک صورت
 که شده آفریده تدبیر با و خردمند – بینا و شنوا گویا

  هستند. متعال خداوند صفات جزء صفتها این یهمه
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 عنوان تحت ایمساله از احیاء در هللا رحمه غزالی امام 

 کندمی یاد خداوند ذات و انسان اتذ بین تشابه و تناسب

 تشابه صورت به که است باطنی تناسب یک تناسب این

 این از برخی یابد�ی ظهور خارج عا� در صورت و شکل

 .نه را برخی و درآورد تحریر یرشته به توانمی را معانی
 ذکر قابل که آنچه ماندمی نهفته غیب پرده زیر در بلکه

 از یصفتهای در متعال خدای به دهبن نزدیکی و تشابه است

 جوید اقتدا و تخلق آنها به باید بنده که است خدایی صفات

 به مربوط این و آید در ربانی خوی و ُخلق به اصطالح به و

 و اسمی تشابه متعال خداوند و بندگان بین که است صفاتی
 تحقق لطف و گذشت ،احسان و بّر ،علم مانند و دارد معنوی

 به تخلق که خلق بر رحمت و خیر مفهوم به کامل بخشیدن

 آنچه اما است متعال خداوند به تقرب صفات این از یک هر

 آنها از برخی به که هستند صفاتی نیست تحریر قابل که

-می روح باره در خداوند چنانکه است شده اشاره
وحِ  َعنِ  َويَْسأَلُونَكَ   فرماید: وحُ  ُقلِ  الرُّ  َماوَ  َر�ِّ  أَْمرِ  ِمنْ  الرُّ

 )٨٥(ارساء/   َقلِيًال  إِالَّ  الِْعلِْم  ِمنَ  أُوتِيُتمْ 
 ربانی امر یک روح که فرموده بیان آیه این در خداوند

  است خارج انسان عقلی تعریف و حد از و
يُْتهُ  َفإَِذا  فرماید:می ٧٢ آیه ص سوره در و  َونََفْخُت  َسوَّ

 دمیده با ابوالبرش آدم پس . َساِجِدينَ  لَهُ  َفَقُعوا ُروِحي ِمنْ  ِفيهِ 

 همچنین و یافت را سجده این استحقاق خدا روح شدن

 و البقره سوره ٣٠ (آیه را خالفت مقام احراز برای شایستگی
 تاکید از پس خدا و بنده بین مناسبت این ص) سوره ٢٦ آیه

 تحقق هاسنت انجام در مواظبت با فقط فرایض بر محکم

 با همیشه امبنده مده:آ  قدسی حدیث یک در زیرا یابدمی

 به را او که حدی تا جویدمی تقرب من به هاسنت انجام

 برگزیدم دوستی به را او چون و گزینممیبر دوست عنوان

 شوممی او چشم و بشنود من یوسیله به تا شوممی او گوش

 من یوسیله به تا شوممی او زبان و ببیند من یوسیله به تا

  بگوید سخن
 فرماید:می السالکین مدارج یک جلد در لقیما ابن امام

 را مخصوص امتیازات آفرینش دستگاه در خداوند که بدان

 رشافت و منزلت و کرامت او برای است بخشیده انسان به

 هستی اجزای �ام و آفریده خود برای را انسان است قایل

 و معرفت انسان و خود بین است داده قرار او اختیار در را
 انسان جز که داده اختصاص کرامتی و دیکینز  و محبت

 در که را آنچه نیست برخوردار آن از موجودی هیچ

 انسان اختیار در دارد قرار دو آن میان و زمین و آس�نها

 در را فرشتگان یعنی موجودات نزدیکرتین حتی و نهاده

 بیداری و خواب در که است گ�شته کار به انسان خدمت

 او بر و برگزیده پیامرب انسانها نمیا از هستند او همراه

 پرده بدون و فرستاده فرو برشی زندگی برنامه و کتاب

  است. داده قرار گو و گفت و خطاب مورد را انسان
 و خواص و اولیاء و کلیم و خلیل انسانها میان از

 و ارسار معدن عنوان به را آنان و برگزیده را دانشمندان
 برای است داده رقرا خود محبت مصدر و حکمت منبع

 و پاداش و امر و خلق و آفریده جهنم و بهشت انسان
 یزبده و خالصه آدمی زیرا است سانان ایویژه مکافات
 او مخصوص مکافات و پاداش و نهی و امر و است آفرینش

  است.
 سایر که است منزلتی و شأن دارای خدا نزد انسان

  نیستند. برخوردار آن از مخلوقات
 روح از آفریده خود دست با را انسانها پدر خداوند

 سجده به او مقابل در را فرشتگان دمیده او کالبد در خود

 و مقام و داده یاد او به را اشیاء �ام عنوان و نام برده
 هایآفریده �ام بر آنها از قبل و فرشتگان بر را او منزلت

 سجده از امتناع خاطر به را ابلیس و بخشیده امتیاز دیگر

  است. رانده خود رحمت درگاه از
 طور به را خود هاینعمت تا آفریده را انسان خداوند

 احساس خود اینکه بدون و دهد قرار او اختیار در کامل

 او امنیت که بخشیده او به حرمتی و منزلت و کرامت کند

  �اید. تأمین را
 و حرمت و منزلت دارای انسان عنوان به فردی هر
 خداوند به ای�ن با انسان احرتام و تمنزل اما است کرامت

 نزد اخروی منزل در پروردگار لقای و پیامربان رسالت متعال

 َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  إِنَّ   گردد:می بزرگرت مراتب به خدا

الَِحاِت   ).٧/ (بینه   الَْربِيَّةِ  َخْ�ُ  ُهمْ  أُولَِئكَ  الصَّ
 عنوان به را او خداوند که است ایآفریده مؤمن انسان

 )١٩(انفال/  الُْمْؤِمِن�َ  َمعَ  هللاََّ  َوأَنَّ   است. برگزیده خود دوست
ا َوكَانَ   و َ  إِنَّ   و )٤٧(روم/   الُْمْؤِمِن�َ  نَْرصُ  َعَلْيَنا َحق�  َعنِ  يَُداِفعُ  هللاَّ

 ).٣٨(حج/ آَمُنوا الَِّذينَ 
 داده وعده خداوند که است کسی ه�ن مؤمن انسان

 و مشکالت میان از را او السالم علیه نبی سیون همچون
ْيَناهُ  لَهُ  َفاْسَتَجْبَنا ( دهد. نجات کمرشکن بحرانهای  ِمنَ  َونَجَّ

 را فرشتگان خداوند )٨٨(انبیا/ )  الُْمْؤِمِن�َ  نُْنِجي َوكََذلِكَ  الَْغمِّ 

 يُوِحي إِذْ  ( کنند. تقویت را آنها تا فرستدمی مؤمنان یاری به

 و )١٢(انفال/ آَمُنوا الَِّذينَ  َفَثبُِّتوا َمَعكُمْ  أَ�ِّ  الَْمَالئِكَةِ  إَِىل  َربُّكَ 
 پاداش و محبت و رضایت مظهر عنوان به را بهشت باالخره
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 َربِّكُمْ  ِمنْ  َمْغِفرَةٍ  إَِىل  َساِبُقوا ( است. داده قرار او اختیار در

َ�ءِ  َكَعرِْض  َعرُْضَها َوَجنَّةٍ  ْت أُعِ  َواْألَرِْض  السَّ  ِبا�َِّ  آَمُنوا لِلَِّذينَ  دَّ

 الَْفْضلِ  ُذو َوهللاَُّ  َيَشاءُ  َمنْ  يُْؤِتيهِ  هللاَِّ  َفْضُل  َذلِكَ  َوُرُسلِهِ 

  ).٢١(حدید/  ، الَْعِظيِم)
 مختلف بینی جهان دو و تفکر طرز دو هستی در

 یک از حیوانی انسان اول تفکر طرز براساس که دارد وجود

 نه و دارد گذشته در ایریشه نه که است یافته تکامل نژاد

 با او رابطه و است او انتظار در ایآینده مرگ از پس

 اساس بر اما نیست فراتر آن با هامیمون رابطه از هستی

 سوی از اوست زمین در خدا یخلیفه انسان دوم تفکر طرز

 منبع و داشته پا به را حق که دارد �ایندگی پروردگار

  باشد. سعادت و خیر انتشار
 از و است او همراه جهان پروردگار و او نگهبان فرشتگان

 که شایستگانی و شهیدان – صدیقان – پیامربان تبار و نسل

 او وجود است داشته ارزانی آنان به را خود هاینعمت خدا

 او بلکه نیست او منزل آخرین قرب و یابد�ی پایان مرگ با

 در انسانها ما داردن زوال که شده آفریده ابدی زندگی برای

 زندگی زمین یکره نام به پهناور جهان این از کوچکی جزء

 منظومه و است شده واقع شمسی منظومه در که کنیممی

 و شیری راه کهکشان از کوچکی جزء خود نوبت به شمسی
 در را کهکشان میلیونها که جهانی مجموعه به نسبت هم آن

 از دفه و شودمی محسوب کوچک جزء یک برگرفته

 که مکلف و رشید انسانهای است آن بزرگ جهان این آفرینش

 از را جهان این یآفریننده و پروردگار هستند قرآن مخاطب

 امور تدبیر آفرینش بر که واالیی صفات و نیکو هایاسم روی

 هستی اجزای بین دقیق نظم و ه�هنگی ایجاد و جهان

 از عبارتند صفات این بارزترین که دنبشناس کنندمی داللت

 سوره ١٢ آیه در خاطر همین به و محیط علم و فراگیر قدرت

 اْألَْرِض  َوِمنَ  َسَ�َواٍت  َسْبعَ  َخَلَق  الَِّذي هللاَُّ   است. آمده طالق

ءٍ  كُلِّ  َعَىل  هللاََّ  أَنَّ  لَِتْعلَُموا بَْيَنُهنَّ  اْألَْمرُ  َيَتَنزَُّل  ِمْثلَُهنَّ   يرٌ َقدِ  َيشْ

ءٍ  ِبكُلِّ  أََحاطَ  َقدْ  هللاََّ  َوأَنَّ   . ِعلًْ�  َيشْ
 ذات کامل طور به که باشد داشته انتظار نباید انسان

 که روح حقیقت درک از زیرا کند. درک را متعال خدای

 و عقل کارکرد از او شناخت و غافل اوست حیات یمایه
 دکرت است. جزیی شناخت یک هنوز خود استعدادهای

 انسان عنوان تحت کتابی نوبل جایزه برنده رلکا الکس

  است نوشته ناشناخته موجود
 عاجز مادی حقایق از بسیاری درک از هم هنوز انسان

 جزئیات و الوهیت حقیقت است ممکن چگونه پس است

 در که است مکلف انسان کند. درک را خداوند به مربوط

 را خود خدای ،آثار روی از توان حد در و امکان یدایره

  است فرموده پیامرب .نشود خارج محدوده آن از و بشناسد
 فرماید:می قرآن و هللا فی التفکروا و هللا خلق فی تفکروا

ءٍ  يُِحيُطونَ  َوَال  َخْلَفُهمْ  َوَما أَيِْديِهمْ  بَْ�َ  َما (يَْعلَمُ   ِعلِْمهِ  ِمنْ  ِبَيشْ

 ).٢٥٥(بقره/ َشاَء) ِ�َا إِالَّ 
 مشهور کتابهای و کبیر یرتفس صاحب رازی فخر امام

  گوید:می دین اصول و فقه اصول مانند اصول
  یتغمغم جهالنه فی وسواه     جالله جل للرحمن العلم
 به نادانی در او غیر و خداست آن از واقعی دانش

 پردازند.می گویییاوه و همهمه
  الیعلم أنه لیعلم یسعی      إ�ا و للعلوم و للرتاب ما

 تا کوشدمی که این جز دارد علم به ربطی چه خاک

  داند.�ی که بداند
 مشهور تصوف اهل میان در بغدادی جنید سخن و

- �ی را او کامالً کس هیچ خدا (جز فرمایدمی که است
  شناسد).

  گوید:می است معتزله فکر دارای که حدیدال ابی ابن و
  قد تو قد و الرساج رای     الفراش اِال انتموا هل
 بیندمی را چراغ نور که هستید بیش ایپروانه ش� آیا

  سوزد.می و شودمی نزدیک
  یبعد رشداً  اهتدی ولو  نفسه حرق فأ فدنا

- �ی و شدمی دور آن از یافتمی هدایت چنانچه
  سوخت.

 مرتضی بن محمد ابوعبدهللا یمنی یفرزانه دانشمند

 بگذریم سخنان این �ام از گوید:می الوزیر ابن به مشهور

 ِبهِ  يُِحيطُونَ  (َوَال  فرماید:می که است کافی ما برای قرآن

  ).١١٠(طه/ ) ِعلًْ� 

 خدایا فرماید:می است قرآن مفرس و بیانگر که پیامرب

 ستایش و ثنا را تو است سزاوار که گونه آن نیستیم قادر ما

 سبحان خدای و ایکرده تعریف خود که ایگونه آن تو کنیم

 فرماید:می ١١٣ آیه نساء یسوره در پیامرب به خطاب

  ). َعِظيً�  َعلَْيكَ  هللاَِّ  َفْضُل  َوكَانَ  تَْعلَمُ  تَكُنْ  لَمْ  َما َوَعلََّمكَ  (
 در و برداشته پرده دیگر عملی هدف یک از کریم قرآن

َ�َواِت  َخلََق  الَِّذي َوُهوَ  ( فرماید:می هود یسوره ٧ یآیه  السَّ

 أَْحَسنُ  أَيُُّكمْ  لَِيبْلُوَكُمْ  الَْ�ءِ  َعَىل  َعرُْشهُ  وَكَانَ  أَيَّامٍ  ِستَّةِ  ِيف  َواْألَرَْض 

 هدف که داده قرار خطاب مورد را مکلّف آدمیان که  َعَمًال)

 نیکوست کارهای انجام در امتحان و رقابت انسان خلقت از

 این در انسان که هستند ایوسیله هستی اجزای �ام حتی و

 از استفاده و پاک طعامهای اسالم کارگیرد به را آنها امتحان
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1395 بهار 26شماره   

 داده قرار بندگانش برای خداوند که را هازیبایی و هانعمت 

 را آنها که کسانی مقابل در شدت به حتی و نکرده تحریم

 سوره ٣٢ آیه در چنانکه است ایستاده اندپنداشته حرام

ِ  ِزيَنةَ  َحرَّمَ  َمنْ  ُقْل   ( فرماید:می اعراف  لِِعَباِدهِ  أَْخَرجَ  الَِّتي هللاَّ

ْزقِ  ِمنَ  َوالطَّيَِّباِت  نَْيا الَْحَياةِ  ِيف  آَمُنوا لِلَِّذينَ  ِهيَ  ُقْل  الرِّ  الدُّ

ُل  كََذلِكَ  الِْقَياَمةِ  يَْومَ  َخالَِصةً   يَْعلَُموَن). لَِقْومٍ  اْآليَاِت  نَُفصِّ
 و خوردن برای فقط انسان که کرد فراموش نباید اما

-می وسیله را آنها اسالم زیرا است نشده فریدهآ  بردن لذت
 آفریده انسان خاطر به آن اجزای با دنیا هدف. نه پندارد

 عرصه به پا دنیا از بزرگرت هدف برای انسان خود و شده

 راه از که را کسانی خداوند خاطر همین به و نهاده وجود

- می قرار رسزنش مورد صورت بدین اندشده منحرف راست
 اْألَنَْعامُ  تَأْكُُل  كََ�  َويَأْكُلُونَ  يََتَمتَُّعونَ  كََفُروا لَِّذينَ (َوا دهد.

 )١٢(محمد/ ) لَُهمْ  َمْثًوى َوالنَّارُ 
 انسان که هستند وسایلی بردن لذت و نوشیدن و خوردن

 اکتفا نیکو عمل به خداوند و کنندمی کمک عمل انجام در را

 رقابت پس خواهدمی احسن عمل انسان از بلکه نورزیده

 مانند است وخوبرت خوب بین بلکه نیست بد و خوب بین

 ِمنْ  إَِلْيكُمْ  أُنِْزَل  َما أَْحَسنَ  َواتَِّبُعوا (زمر یسوره ٥٥ یآیه

 نیکی با را هابدی که کندمی تشویق را انسانها و ). َربِّكُمْ 

يَِّئةُ  َوَال  الَْحَسَنةُ  تَْسَتِوي َوَال  ( دهند. پاسخ  ِهيَ  ِبالَِّتي اْدَفعْ  السَّ

 ِبالِْحكَْمةِ  َربِّكَ  َسِبيلِ  إَِىل  ادْعُ  ( ).٣٤(فصلت/ أَْحَسُن)

 ).١٢٥(نحل/ أَْحَسُن) ِهيَ  ِبالَِّتي َوَجاِدلُْهمْ  الَْحَسَنةِ  َوالَْمْوِعظَةِ 
 یتی�ن اموال به شیوه بهرتین به جز واقعی مسل�ن

 ) أَْحَسنُ  ِهيَ  ِبالَِّتي الَّ إِ  الَْيِتيمِ  َماَل  تَْقَربُوا (َوَال  شود�ی نزدیک
 مخالفان. با مناظره برای شدیم متوجه چنانچه )١٥٢(انعام/

 و خوب روش دو یتی�ن اموال نگهداری -بد برخوردهای دفع
  �ائیم. استفاده خوبرت روش از باید که دارد وجود خوبرت

 چند در تعلیل عالمت با همراه عمال) (احسن عبارت

 با )،٢ملک/ و ٧کهف/ ،٧(هود/ است شده تکرار قرآن جای

 جهان آفرینش که یابیممی در قرآن رصیح آیات این به توجه

 دو از او رسالت و مسئولیت و است محوری انسان اساس بر

 است: یافته ترکیب اساسی عنرص
 و خود پروردگار انسان تا – علمی شناخت عنرص -١
 یشواال صفات و نیکو هایاسم روی از را آفرینش جهان

  بشناسد.
 کند کار باید تنها نه انسان – سلوکی و عملی عنرص -٢

 که �اید تالش و دهد انجام خوب را کارها که شده امر او به

 را عمالً) یعنی(احُسن دومی خوبرت و خوب روش بین همیشه

  کند. انتخاب

 است خداوند نظر مورد که را بهرتی کار اصفهانی راغب

 نظر از و ندارند تفاوتی هم با نهاانسا است گفته و داده رشح

 که آیدمی بدست زمانی امتیاز و هستند هم مانند جنس

 شده آفریده آن بهر که خود آفرینش فلسفه به موجودی

  بپوشاند. عمل یجامه
 امتیاز – است او بارهای و انسان حمل شرت امتیاز مثالً

 دیگر جای به جای از رسعت با را انسان که است آن در اسب

 برای درخت تراشیدن و بریدن تیشه و اره امتیاز و برساند

  است. لوازم دیگر و پنجره و در ساخ�
 برای امنیت تأمین و حرمت حفظ درب از استفاده و

 بخشیدن تحقق انسان امتیاز و است خانواده دارایی و اموال

  است. زیر امور به
 یسوره ٦١ یآیه اساس بر زمین عمران و سازندگی -١

  ). ِفيَها َواْسَتْعَمرَكُمْ  اْألَْرِض  ِمنَ  أَنَْشأَكُمْ  ُهوَ  ( دهو 
 َوَما ( ذاریات یسوره ٥٦ یآیه به توجه با خدا بندگی - ٢

  ). لَِيْعُبُدونِ  إِالَّ  َواْإلِنَْس  الِْجنَّ  َخلَْقُت 
 اعراف یسوره ١٢٩ یآیه برابر زمین در خالفت -٣

   ). تَْعَملُونَ  َكْيفَ  َفَيْنظُرَ  اْألَْرِض  ِيف  َويَْسَتْخِلَفكُمْ  (
-می بیان و تأکید وظایف این بر قرآن در دیگری آیات

 لبیک جهت خود توانایی یمحدوده در باید انسان که دارند

 در رشیعت ارزشمند اصول از پیامرب و خدا فرمانهای به

 رشیعت ارزشمند اصول و گیرد بهره ریزیبرنامه و سیاست

 آن هدف و نیکوکاری – عدالت – حکمت از عبارتند اسالم

 زندگی و جاودان بهشت و دنیا سعادت به انسان رساندن

 خاطر همین به و است سبحان خداوند جوار در اخروی

 و بندگی و خالفت مسئولیت ادای یعهده از که مردمانی
 نکنند عمل خود یوظیفه به توان حد در و برنیایند سازندگی

 و کرد خواهد نزول حیوانات از ترایینپ یرتبه به آنان یرتبه
 رسباز خود انسانی وظایف انجام از که را انسانهایی خداوند

-می و کرده تشبیه حیوان از ترپایین حتی و حیوان به اندزده
 و ١٧٩(اعراف/ )اََضل  ُهمْ  بَْل  كَاْألَنَْعامِ  أُولَِئكَ  ( فرماید:
 )٤٤فرقان/
 

 استفاده: مورد منبع
  آفرینش یفلسفه و انسان جایگاه کتاب

   قرضاوی یوسف دکرت تألیف
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 طرح پیشنهادی
 قرضاوی، یوسف دکرت 

 رییس اتحاد جهانی 
 عل�ی مسلمین

 

  منشور

  وحدت

  اسالمی
 رئیس قرضاوی یوسف دکرت

 در مسلمین" عل�ی جهانی "اتحاد

 اسباب به راجع پرسشی به پاسخ

 روابط در اشکاالتی وپیدایش اختالف

 بر اسالمی، مذاهب و فرق میان

 امی� تقارب و نزدیکی رضورت

 یدکتا اسالمی هایگرایش و مذاهب

 واجبی را آن کنونی رشایط در و �وده

 همچنین ایشان شمردند. بر رشعی

 نشس� بار به برای که ودند� تاکید

 و ،تقریب و وحدت راستای در هاتالش
 اصولی و قواعد روی بر آن دادن قرار

 ،صادقانه نیت از برخورداری و ،روشن
 به که اسالمی مذاهب و فرق اتحاد

 رضورت هستند، همگرایی دنبال

 دارد. اساسی و حیاتی
 تاکید ضمن قرضاوی یوسف دکرت

 و منشور اساس بر توافق رضورت بر
 میان تقریب و وحدت برای میثاقی

 عملی التزام و سنت اهل و شیعیان

 برای را زیر منشور آن، به طرفین

 پیشنهاد مطلوب تقریب و وحدت

 فرمودند:
 الرحیم الرحمن هللا بسم
 علی السالم و الصالة و الحمد�

 بعد: و هللا رسوله
 ایدار  تقریب میثاق و منشور

 یپایه بر که است قواعدی و اصول
 و برود پیش به است الزم هاآن

 از: عبارتند اصول آن مهمرتین

  یکم:

 طریق از مقابل طرف شناخت

  او: قبول مورد منابع

 گفتگوی نددا قرار که اصلی اولین

 آن روی بر اسالمی مذاهب میان

 مقابل طرف درست درک  دارد، رضورت

 و فهم حسن که نیست شکی است.
 امور �امی با رابطه در صحیح شناخت

 اقدامی گونه هر به آغاز از پیش

 اساس بر اقدام آن تا است مطلوب

 زیرا پذیرد، صورت بصیرت و آگاهی

 و درک درست اقدام و کار یالزمه
 است. درست شناخت
 اسالم در که است علت همین به

 امام و است عمل بر مقدم دانش



 نشریه داخلی مکتب قرآن کردستان

 

59       
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 این به خویش صحیح در بخاری

 آیه: به و �وده اشاره موضوع
ُ َواْسَتْغِفْر  َفاْعلَْم أَنَُّه َال إِلَٰهَ  « إِالَّ هللاَّ

ُ  ۗلَِذنِْبَك َولِلُْمْؤِمِنَ� َوالُْمْؤِمَناِت  َوهللاَّ
 )١٩ محمد/( »يَْعلَُم ُمَتَقلََّبكُْم َوَمْثَواكُمْ 

 و فرمانروا هیچ قطعاً  که نداب"
 مرشوعیت خداونداز غیر  به رسیفریاد

 زنان و مردان و خود برای و ندارد

 کن." آمرزش طلب مومن
 است. �وده استدالل

 به دستور از پیش که بینیممی

 دستور دانس� و علم به آمرزش طلب

 است. داده
 از آمده فرود یآیه اولین همچنین

 دوم مرحله در و »اقرأ« یکلمه قرآن

 که: شدند نازل آیات این
ثِّرُ « َوَربََّك ؛ ُقْم َفأَنِْذرْ ؛ يَا أَيَُّها الُْمدَّ
 ْ رْ  َوثَِيابَكَ ؛ َفكَربِّ  )٤-١ املدثر:( »َفطَهِّ

 که قرائت �اییدمی مالحظه

 ،است دانس� و علم کلید و مقدمه
 شده پایه عملی وظایف ادای برای

 است.
 شناخت ،درست درک از منظور

 طرف مواضع و دیدگاهها حقیقت

 از تنها را شناختی چنین است، مقابل

 و مطمنئ منابع از استفاده طریق
 طرف �داعت مورد و معروف عل�ی

 زبان از نه آورد، دست به باید مقابل

 و عادات الیالبه از یا و عادی مردم
 دارند، قرار آن در مردم که واقعیتی

 واقعیت موارد از بسیاری در زیرا

 همخوانی مقبول رشیعت با موجود

 ندارد.
 دادن تشخیص دیگر مهم موضوع

 و واجبات فروع، و اصول میان: تفاوت
 اتفاق مورد موارد  مستحبات، و فرایض

 و عادات اختالف، محل مسایل و
 الزامات میان چنین هم و حقایق

 یرسانه خود اقدامات و فقهی
 انسانهاست.

 را قرآن تحریف موضوع مثال برای

 از تعدادی که بگیرید، نظر در

 که: باورند این بر شیعه روحانیون
– تاس شده تحریف دچار قرآن

 ما دست هب کامل و است ناقص یعنی

 کتابهایی آن یدرباره و -نرسیده

 خود دیدگاه اثبات برای و  اند،نوشته

 کافی اصول کتاب ایاترو  از ایپاره به

 اعتقادشان مورد هایکتاب دیگر و

 اند.کرده ادهناست
 نیست دیدگاهی دیدگاه این اما

 زیرا  باشند، پذیرفته را آن همه که

 آن با که گریدی روحانیون هستند

 را آن پایگیبی و یدهورز مخالفت

 است چیزی ه�ن این  اند،کرده ثابت

 و داد قرار توجه مورد را آن باید که
 نهاد. کنار را دیگر دیدگاه

 ارصار قضیه مثال برای همچنین

 بر بردن سجده مورد در تشیع اهل

 از بسیاری بگیرید، نظر مد را مهر روی

 یانگیزه که کنندمی فکر سنت اهل
 مهر یا پاره سنگ آن عین تقدیس آنان

 که کربالست خاک از شده ساخته

 به آنجا در (رض)حسین حرضت

 سپرده خاک به آن در و رسیده شهادت

 ٤٧ حدود یعنی ابتدا من است. شده

 تا کردم،می فکر چنین این قبل سال

 معروف رهرب صدر موسی امام اینکه

 عالی شورای رئیس و لبنان شیعیان

 برخی و د،داشتن قطر از دیداری آنان

 قرار بحث مورد ایشان با مسائل از

 ارصار علت هاآن از یکی که گرفت

 بود. �از در مهر از استفاده بر شیعیان

 شدم متوجه شان)ای توضیحات از (بعد

 از یکی جعفری یشیعه مذهب در که

 از چیزی بر بردن سجده �از رشوط

 در ،است دنیمع مواد و خاک جنس

 و فرش روی بر بردن سجده نتیجه
 دانند.�ی درست را آنها امثال و پارچه
 بیشرت کف اکنون اینکه به توجه با

 آنها امثال و موکت یا و قالی با مساجد

 تصمیم سبب همین به  شده، پوشانیده

 �ازگزاران از یک هر برای هک اندگرفته

 سجده برای را سنگ یا سفال ایقطعه

 الزم و کنند همافر  آن روی بر بردن

 در و باشد کربال خاک از حت� نیست

 کتب در تحقیق و مطالعه با ضمن

 را هاآن از تعدادی که جعفری فقهی

 جواهر« و »النافع املخترص« مانند

 موضوع این ،دارم اختیار در »الکالم

 شد. مشخص برایم بیشرت
 به را تسنّ  اهل که ه�نگونه

 شناخت ییعن– اصل این رعایت

 جهت در –تشیع اهل اءآر  صحیح

 فرا آنان برابر در درست گیریموضع

-می نیز تشیع اهل از  قطعاً   انم،خو می
 در گیریموضع از پیش که مهخوا

 هاآن قبول مورد منابع ،سنت اهل برابر

 تفاوت و بدهند، قرار توجه مورد را

 و اساسی واجبات  فروع، و اصول میان
 و اتفاق مورد امور جانبی، مستحبات

 هم کم که– اختالف محل ائلمس

 یعامه میان در رایج عادات و –نیستند
 مورد عل�ی قبول مورد حقایق و مردم

 و مردم یعامه ترصفات و اعت�د
ً  را رشیعت الزامات  کنند. درک  جدا

  دوم:

 :متقابل ظن حسن

 در دوم مطلوب یقاعده و محور

 اسالمی مذاهب میان گفتگوی یعرصه

 رضورت ،مذاهب تقریب میدان در یا

 طرفین از کی هر ظن حسن حاکمیت

 این یپایه  .است مقابل طرف به نسبت

 ایجاد برای اسالم تالش رب موضوع

 اساس بر خود پیروان میان روابط
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 هک معنی بدین دارد. قرار ظن حسن
-مناسب و بهرتین طرفین از یک هر

 قائل مقابل طرف برای را وضع ترین

 دیگر �التاحت بتوان که چند هر  شود،

 دیگری تصور و کشید میان به نیز را

 داشت. مقابل طرف ی درباره
 فرماید:می متعال خداوند

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِث�ًا «
 »...ِمَن الظَّنِّ إِنَّ َبْعَض الظَّنِّ إِثْمٌ 

 ای�ن که کسانی "ای )١٢ / الحجرات(

 بپرهیزید ازگ�نها بسیاریاز  ایدآورده

 است." گناه گ�نها از برخی که زیرا
 داش� ،گناهکارانه گ�ن از منظور

 حافظ .است دیگران به نسبت ظن سوء

 گوید:می آیه این تفسیر در کثیرابن

 را ای�نش اهل بندگان متعال خداوند«

 کردن وارد یعنی دیگران به ظن سوء از

 و خویشاوند به نادرست و ناروا اتهام
 زیرا است. داشته حذر بر ردمم دیگر

 شمرده گناه قطعاً  گ�نها از ایپاره

 که است این احتیاط رشط و  شوند،می

 از و شود. دوری هاآن یهمه از

-کرده نقل خطاب عمربن امیراملؤمنین
 سخنی مورد در« است: فرموده که اند

-می جاری مسل�نت برادر زبان از هک
 ظن حسن دارد امکان که جایی تا شود،

 »باش. داشته اندیشانه خیر توجیه و

  سوم:

  مسائل در همکاري

  اتفاق: مورد

 میدان در مهم قواعد از یکی

 مسائل که است این اسالمی گفت�ن

 مشرتک مساعی محور اتفاق مورد

 قرار حاشیه در اختالفی امور و شوند

 مسائل خالف بر– خوشبختانه گیرند،

 مسائلی بیشرتشان که اختالف مورد

 مورد امور –انددوم دسته و فرعی

 دهستن اساسی مسائلی و امور اتفاق

 هاآن وجود به دین قیام و وجود که

 مورد مسائل آن از برخی دارد. بستگی

 از: عبارتند طرفین اتفاق و قبول
 ای�ن مورد در طرف دو هر :الف

 رسالت قیامت، روز عال،متخداوند به

 آخرین او اینکه و محمد حرضت

 دیگر تکمیل برای و است مربپیا

 به ای�ن است، آمده آس�نی یهارسالت

 را هاآن اسالم گرامی پیامرب آنچه یهمه

 هایکتاب همه به ای�ن مانند: آورده،

 ند.دار  اتفاق پیامربان، و خداوند

-می متعال خداوند که ه�نگونه
 فرماید:
ُسوُل ِ�َا أُنِْزَل إَِلْيِه ِمْن « آَمَن الرَّ

ِ  ِۚمُنوَن َربِِّه َوالُْمؤْ  كُلٌّ آَمَن ِبا�َّ
َوَمَالئِكَِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسلِِه َال نَُفرُِّق بَْ�َ 

 َۖوَقالُوا َسِمْعَنا َوأَطَْعَنا  ۚأََحٍد ِمْن ُرُسلِِه 
 »ُغْفرَانََك َربََّنا َوإِلَْيَك الَْمِص�ُ 

 خداوند ی"فرستاده )٢٨٥/البقره(

 پروردگارش طرف از آنچه به (محمد)

 همه و آورده ای�ن شده نازل او بر

 و فرشتگان و خداوند به نیز مومنین
 یانم اند،آورده ای�ن پیامربان و کتابها

 گذاریم�ی تفاوت ازپیامربان هیچیک

 اطاعت و شنیدیم :گویندمی همه و

 توست." سوی به بازگشت و کردیم
 قرآن به ای�ن یدرباره اتفاق :ب

 خداوند، کتاب و کالم که کریم

 حکی�نه آوریی یاد برشیت، راهن�ی

 است. مستقیم رصاط و
لَْت " ِكَتاٌب أُْحِكَمْت آيَاتُُه ثُمَّ ُفصِّ

 "قرآن )١هود/( "ِمْن لَُدْن َحِكيٍم َخِب�ٍ 

 استوار آن هایآیه که است کتابی

 خداوند جانب از آن از بعد و گردیده

 است." شده بیان و رشح آگاه و حکیم
 تغییر و تحریف از قرآن اینکه و

 را مصونیت این و مانده مصون

 است. �وده تضمنین خداوند

كَْر َوإِنَّا لَُه « إِنَّا نَْحُن نَزَّلَْنا الذِّ
 این راستی "به )٩الحجر/( »لََحاِفظُونَ 

 ایمفرستاده فرو را قرآن که ماییم خود

 "بود. خواهیم آن محافظ راستی به و
 و شیعی از اعم مسل�نی هیچ و
 این با که دهد�ی اجازه خود به سنی

 تا فاتحه یسوره از قرآن که اصل

 کالم زیاد و کم بدون ناس یسوره

 کند. تردید اظهار است متعال خداوند
 اتفاق، مورد موارد از دیگر یکی :ج

 اسالم، عملی ارکان و اصول به التزام

 ادای ز،�ا یاقامه شهادتین، مانند:

 رف� و رمضان ماه یروزه گرف� زکات،

 است. خداوند یخانه حج به

  چهارم:

   يدرباره گفتمان

  :اختالفی مسائل

 یمجله صاحب رضا رشید عالمه
 و تعامل برای املنار تفسیر و املنار

-قاعده ای�ن اهل میان روابط تنظیم
 اصلی را آن و �وده پیشنهاد را ای

 از: عبارتست که است نامیده طالیی
 مورد امور در یکدیگر با همکاری«

 مقابل طرف عذر پذیرش و اتفاق

 »اختالف. مورد امور یدرباره
 اهل و حکی�ن ،مصلحان �امی

 البناء حسن امام آنان رأس در و اعتدال

 تعامل یپایه و پذیرفته را قاعده این

 امام که جا آن از  اند،داده قرار خویش

 هایسخ�انی و رسایل از برخی در بنا

 شده که یادآور بارها را اصل آن خود

 که اندبرده گ�ن پیروانش از تعدادی

 است. کرده انشاء او خود را قاعده آن
 بنام معارص محقق دوستان از یکی

 )هللا رحمه( شقهابو  محمد عبدالحلیم
 در زنان گردانیدن آزاد« کتاب مؤلف

 اصل آن اندک تغییری با »رسالت عرص

 در گفت�ن برای ایقاعده صورت به را
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 در« که صورت بدین  است، آورده

 با است توافق مورد که اموری یزمینه

 در و کرد خواهیم همکاری یکدیگر

 است، اختالف مورد که اموری با ارتباط

 نظر تبادل و گفتگو در از یکدیگر با

 .»شویممی وارد
 مورد در که است باور این بر او

 به توانمی اختالفی مورد موضوع هر

 گفتگو که رشطی به  پرداخت، گفتگو

 و حقیقت یاف� راستای در و صادقانه
 چه و باشد تحجر و تعصب از دور به

 طرفه دو گفتگوی و نظر تبادل بسا

 از و ببخشد روشنایی را تاریک زوایای

 و قرائت به و بکاهد هافاصله میزان
 طرفین برای قبول قابل برداشتی

 بیانجامد.

  :پنجم

  مسایل طرح از پرهیز

  کننده: تحریک 

 گفتگوی هایمحور  از دیگر یکی

 از یک هر دوری اسالمی مذاهب میان

 طرف احساسات تحریک از طرفین

 مطلوب فتگویگ یالزمه  است، مقابل

 چه هر مباحثه قرآن تعبیر به یا –

 داوری در طرف هر که است آن –بهرت

 تحریک عبارات از دیگر طرف به راجع

 نگران و آفرین تشنج سخنان و کننده

 و کل�ت از و جوید دوری کننده
 ایجاد جای به که کند استفاده عباراتی

 جای به و کند کم را هافاصله  فاصله،

 بیافریندوبه الفت و محبت ،عداوت

 به همدلی و وحدت افکنیتفرقه جای

 بیاورد. همراه
 و القاب بکارگیری از مثال برای
 بر را آنها طرفین از کی هر که عباراتی

 رافضی لقب بکارگیری مانند تابند،�ی

 دوری سنی برای ناصبی یا  شیعی، برای

 آن یک هر که لقبی و اسم از و بشود

-می دوست و برگزیده خود برای را
 متعال خداوند زیرا شود. استفاده دارد،

 فرماید:می
َوَال تَلِْمُزوا أَنُْفَسكُْم َوَال تََناَبُزوا «

  )١١الحجرات/( »اْألَلَْقاِب بِ 
 دینی اخالق و ادب دیگر طرف از

 مسل�نی گاه هر که کندمی ایجاب

 مورد را خود مسل�ن برادر دیگر

 و اسم بهرتین از دهدمی قرار خطاب
 استفاده برگزیده خود برای او که لقبی

 عرب مردم خوب عادات از یکی .کند

 و ابوحفص مانند: کنیه از که است این
 کنند.می استفاده ابوالحسن

 
 :طرفین به اندرزی

 بسیار ینکته این است الزم

 میان روابط یعرصه در را حساس

 که: �ایم یادآوری سنت اهل و شیعیان

 نام ذکر هنگام سنت اهل ما چنانچه

 برای را اشخشنودی خداوند از ابوبکر

 و لعن را او شیعیان اما  بخواهیم، او
 امکان وجه هیچ به  �ایند، نفرین

 زیرا ندارد، وجود وحدت و تفاهم

 خداوند رضایت درخواست میان فاصله

 ایفاصله نفرینش و لعن و او برای

 است. زیاد بسیار
 دو هر پیروان خواهمیم دیگر بار

 مخاطب در که شوم یادآور را مذهب

 طرف یدرباره داوری و دادن قرار

 عباراتی و کل�ت از استفاده مقابل

 دارد رضورت آمیزالفت و خشبوحدت

 ساززمینه که آنچه هر از و باید و

-می آزردگی و ورزیکینه و پراکندگی
 تعبیر به زیرا جویند، دوری جداً  شود

 است، تراشنده ورزیخدا:"کینه رسول

 یتراشنده بلکه مو یتراشنده نه اما
 دین."

  

   ششم:

 حکیمانه: گویی صراحت

 مبانی و محورها از دیگر یکی

 رصاحت اسالمی مذاهب میان گفت�ن

 مشکالت با ارتباط در متقابل گویی

 موانع ،پیچیده مسائل ،موجود

 با آنها بر غلبه برای تالش و بازدارنده

 حکی�نه، راهکارهای از استفاده

 راستای در و آرام و سنجیده گامهای

 همکاری رشعی مسئولیت ادای

 است. یکدیگر با مسل�نان
 از سکوت و داشن نگاه پنهان

 خردمندانه تواند�ی همیشه مسائل

 و حکی�نه طرح جرأت عدم و  باشد،
 به کردنشان موکول و آنها یدلسوزانه

 بیانشان از هراس و مجهول ایآینده

 را ایچاره راه و کند�ی حل را مشکلی

 یک حتی را طرفین و گذارد�ی پا پیش

 کند.�ی نزدیک یکدیگر به گام
 از پیش سال چند که دیداری در من

 برادران به را موضوع این داشتم ایران

 طرفین برای که گردیدم یادآور ایرانی

 فقه« مراعات باشد،می مهم آنچه

 روابط در »هااولویت فقه و هاموازنه

-عده است ممکن است. مسل�ن میان
 مذهب تبلیغ برای که باشند آن بر ای

 سنت اهل رصفاً  م�لک در شیعی

 بر من  کنند، تالش سودان و مرص مانند

 برای تالشی چنان زیان که باورم این

 بیشرت مراتب به آن سود از شیعیان

 ایجامعه در اقداماتی چنان زیرا است،

 و تثبیت آن در سنت هلا مذهب که
 و آشوب برای را زمینه ،شده فراگیر

 شیعه علیه خشم و احساسات تحریک

 چنان دستاورد و �اید،می فراهم

 اندکی تعداد �ودن شیعه جز شیتال 

 شیعیان برای را سودچندانی که

 نخواهد دیگری چیز  داشت، نخواهد

 حقیقی معیار و سنجش در بود.
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 در گزینه دو این از کدامیک   مسائل

 کردن شیعه  دارند: قرار یتواول

 تحریک یا ش�ر انگشت تعدادی

 سنت اهل از نفر میلیونها احساسات

 تشیع؟ علیه
 این بینیممی الزم جا این در

 که �اییم یادآوری دیگر بار را موضوع

 از دوری و الفت از پاسداری برای

 تبلیغ برای نباید شیعیان ،گریفتنه

  رصفاً  که کشورهایی در شیعه مذهب
 اهل و  کنند، تالش  هستند، سنت اهل

 هاییکشور  و هاشهر  در نباید نیز سنت

 مذهب تبلیغ به اندشیعه  رصفاً  که

 بپردازند. ودخ
 همچنان که دیگری مسائل از یکی

 آوری یاد ایرانی مسئولین به را آن

 مراعات رضورت ،�ایممی و �وده

 میان در سنت اهل اقلیت حقوق

 شیعه حقوق مراعات همچنین شیعیان

 از است. سنت اهل هایجامعه در

 در که: گفتم ایرانی دوستان به جمله

 قبطی نام به مسیحی اقلیتی مرص

 هایحکومت �امی در که دارد وجود

 نظر در آنها برای وزیر سه یا دو مرص

 است. شده گرفته
 مسئولین به که تذکراتی جمله از

 میلیونی جمعیت وضع دادم ایرانی

 سالهاست که  بود، تهران در سنت اهل

 یاقامه برای مسجدی بنای خواهان
 مسل�نان و آنان تا هستند جمعه �از

 سفرای و کشورها دیگر سنت اهل

 پیدا حضور آن در تهران مقیم مسل�ن

 چنین ساخت یاجازه تاکنون اما  کنند،

 اند.نداده ایشان به را مسجدی

  

  

  

  هفتم:

 گویی پراکنده از پرهیز

  افراطیون:

 که مبانی و هامحور  از دیگر یکی

 گفتگوی یعرصه در آنها مراعات

 از پرهیز  دارد، رضورت اسالمی مذاهب

 طرفین غالت و هاافراطی گوییپراکنده

 به خود هاینوشته و گفته در که است

 دنبال به و هستند گریفتنه دنبال

 زیر یآشوبها و فتنه �ودن ورشعله

 های خشم کردن بیدار و خاکسرت

 برای خود جان و خون از و اندخفته

-می تالش پنهان هایکینه برانگیخ�
 کنند.
 به نباید اسالمی امت فرزندان 

 و گریتوطئه و  دارند، روا ستم یکدیگر
 که یکدیگر علیه بردن اسلحه به دست

 بارزترین از یکی دارد. خود جای

 آن از که تندروی و گریافراطی مظاهر

 رساشیبی در سقوط جست دوری باید

 دیگران شمردن کافر است، »تکفیر«

 و است حساسی بسیار یمسئله
 رددا دنبال به را ایگسرتده پیامدهای

 این انسان یک تکفیر یالزمه ،زیرا

 اعدام حکم کننده تکفیر که: است

 کند،می صادر را او معنوی و مادی

 چنین هم دانسته روا را کشتنش یعنی

 امت چهارچوب از خارج انسانی را او

 از را او و  آورد،می ش�ر به اسالمی

 و خانواده و امت ح�یت و همگرایی
 حتی ،سازدمی محروم خویشاوندان

 نظر از نشود اعدام فیزیکی نظر از اگر

 کرده محکوم مرگ به را او معنوی

 است.

  

  

  هشتم:

   درباره هوشیاري

  دشمنان: هايتوطئه
 مهم مبانی و هامحور  از دیگر یکی

 هایتوطئه مورد در که است این

 جمله از مسل�ن هایامت دشمنان

 و پراکندگی و تفرقه ایجاد برای تالش
 مسل�نان، واحد صف شکس� هم در

-می آنان زیرا باشیم، هوشیار همگی
 هیچ مورد در مسل�نان ما که خواهند

 و توافق به هدفی و راهکار باور،
 نرسیم. مساعی ترشیک

 قدرت ،وحدت که دانیممی همه

 و  است، هکنند تضعیف تفرقه و آفرین
 رشایط در تنها اسالمی امت دشمنان

 نمسل�نا میان خصومت و پراکندگی
 پیکر بر را خود هایرضبه  اند،توانسته

 هایپرچم که زمانی  .کنند وارد آن

 هارهربی و شدند برداشته متجانسینا

 با و گشتند متعدد هامرجعیت و

 در ،گردیدند وارد نزاع در از یکدیگر

 فرصت و زمینه که بود رشایطی چنین

 و هاتوطئه اجرای برای دشمنان برای را
 آنها میان در مهلک هایسم پاشیدن

 که بود آن دنبال به و  کردند، فراهم

 یکدیگر علیه اسالمی امت فرزندان

 خویش دست به و شدند عمل وارد

 فراهم را گرفتاری و زحمت اسباب

 در خداوند یفرموده این و کردند

 که: �ود پیدا واقعیت موردشان
َوَال تََنازَُعوا َفَتْفَشلُوا َوتَْذَهَب «

 در از یکدیگر "با )٤٦انفال/( »ِريُحكُمْ 

 کنید چنین اگر نشویید، وارد نزاع

 بین از توانتان و خوریدمی شکست

 رود."می

 اند:فرموده خدا رسول و
 قبلکم کان من فان تختلفوا ال«

 نکنید، اختالف هم"با »فهلکوا اختلفوا

 با ش� از پیش مردمان براستی که زیرا
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 نتیجه در و کردند پیدا اختالف هم

 شدند." نابود
 طوائف و مذاهب و فرق �امی از

 اسالمی هایجامعه و هاملت و

-توطئه مورد در که شودمی خواسته
 را خویش هوشیاری دشمنان های

 و باورها بارها و بارها و کنند، حفظ
 و بررسی مورد را خود عملکردهای

 چه که بدانند و  بدهند، قرار بازنگری

 علیه کسی چه و آنان کنار در کسی

 را خود دشمن و دوست و است ایشان

 به هبویژ  بدهند، تشخیص یکدیگر از

 که آن پیامدهای و عراق جنگ دنبال

  جهان، قدرت تنها عنوان به آمریکا
 و الوهیت ادعای  عمالً که قدرتی

 با ارتباط در و  کند،می خداوندی

 و قدرتی هایشخواسته و هاعملکرد
 ارد.ند وجود بازخواستش برای قانونی

 که سیدهر  فرا نآ  زمان اینک

 طغیانگری علیه گانستمدید و  بینوایان

 .شوند متحد غربی خواهی �امیت و
 رویارویی راستای در که است آن زمان

 دولت جدید جربوت و تفرعن با

 جهانیان به خطاب  عمالً که آمریکا

 من« علی)اال  مربک (انا گویدمی

 به دست »هستم ش� برتر فرمانروای

 بدهند. یکدیگر دست

  نهم:

   آوایی هم ترضرو

  سخت: شرایط در

 و عادی رشایط در اینکه فرض به
 چند هابعضی برای پیروزی و عافیت

 در چیزی چنین باشد، روا دستگی

 به مظلومیت و محنت و سخت رشایط

 فرض نیست. روا و مرشوع وجه هیچ

 مصائب و مشکالت که است این بر

 .کند وادار ائتالف به را اختالف لاه
 درایت و خرد است: گفته حکیمی

 بر سخت رشایط در که کندمی حکم

 کشیده بطالن خط هادشمنی روی

 شوند.
 یجامعه و میهن در مسل�نان ما

 و دست رنج و درد از دریایی در خود
 ١١ رویداد دنبال به بویژه  زنیم،می پا

 از اسالمی امت میالدی ٢٠٠١ سپتامرب

 سخت بلوای و الب در آن غرب تا رشق

 قرار حساس موقعیتی و فراگیر و

 و عاملان است این اشالزمه که گرفت
 هایگروه و هاگرایش و مردم یعامه

 را خود ایحاشیه هایاختالف اسالمی

 با رویارویی برای و بگذارند، کنار

 و اسالم برای دشمنان که سختی چالش
 و جبهه ،اند�وده فراهم مسل�نان

 رشایط بدهند. تشکیل را مشرتکی صف

 همه که است رشایطی رویارویی و نربد

 آوای و بدهیم هم دست به دست باید

 امت و نشود بلند کس هیچ از تفرقه

 تهدید خطرهای معرض در این از بیش

 نگیرد. قرار کننده
-می متعال خداوند که ه�نگونه

َ يُِحبُّ الَِّذينَ « فرماید: يَُقاتِلُوَن  إِنَّ هللاَّ
ا كَأَنَُّهْم ُبْنَياٌن َمرُْصوٌص   »ِيف َسِبيِلِه َصف�

 عتقدات و مسائل علیرغم )٤الصف/(

  فراوان، مشرتک آفرینوحدت مبانی و
 با که هستند مسل�نان این متاسفانه

-آمده بر نزاع و دشمنی در از یکدیگر
 یهمه که همین کنممی فکر اما اند،
 و هللا اال اله ال« اهل و قبله اهل آنان

 به عموماً  و هستند »هللا رسول محمد

 اسالم  دارند، ای�ن جهان خالق خداوند

 خود پسند مورد دین عنوان به را

 پیشوای و امام را قرآن و اندبرگزیده

 محمد و آورندمی ش�ر به خویش
 خداوند یفرستاده و خویش پیامرب را

 باشد. کافی  دانند،می
 به خداوند کالم این با را سخنم

 که: برممی پایان
َا الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوٌة َفأَْصلُِحوا بَْ�َ « إِ�َّ

َ لََعلَّكُْم تُرَْحُمونَ  ۚأََخَويْكُْم   »َواتَُّقوا هللاَّ
 ای�ن اهل راستی "به )١٠الحجرات/(

 برادرانتان میان در برادرند، هم با

 داشته پروا خدا از و کنید ایجاد آشتی

 قرار رحمت مورد اینکه امید به باشید

 گیرید."
 درستی به که را آنانی دعای ه�ن

 کردند، تبعیت او اصحاب و پیامرب از

 انصار و مهاجرین از بعد که آنان

 که: خوانممی آمدند،
َربََّنا اْغِفْر لََنا َوِإلِْخَواِنَنا الَِّذيَن «

 َسَبُقونَا ِباْإلِ�َاِن َوَال تَْجَعْل ِيف ُقلُوِبَنا
ِغال� لِلَِّذيَن آَمُنوا َربََّنا إِنََّك َرُءوٌف 

 و ما بر "پروردگارا )١٠الحرش/( »َرِحيمٌ 
 پیشی ما بر ای�ن در که ما از برادرانی

 آنهایی به نسبت و ببخشای اندگرفته

 در دشمنی و کینه اندآورده ای�ن که

 راستی به پروردگارا مده! قرار دلهای�ن

 ی."مهربان و دلسوز تو که
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  عدم مخالفت روایت با قرآن

ترین شرط مقبولی آن مهم  
 تدوین: م. معصوم

 

 اّول بخش
 مقّدمه
 الّسالم و الّصالة و العاملین. رّب  � الحمد

 الّسابقین علی و األمین. رسوله علی

 الّذین و األنصار و املهاجرین من األّولین

 الّدین... یوم إلی بإحسان اتّبعوهم
 به خطاب کریم قرآن در عزّوجّل  خدای

  فرماید: می هللا رسول حرضت پيامربش
َ  تُِحبُّونَ  كُْنُتمْ  إِنْ  ُقْل «   َفاتَِّبُعوِ�  هللاَّ

 َوهللاَُّ  ُذنُوَبكُمْ  لَكُمْ  َويَْغِفرْ  هللاَُّ  يُْحِبْبكُمُ 

َ  أَِطيُعوا ُقْل   ؛ َرِحيمٌ  َغُفورٌ  ُسوَل  هللاَّ  َفإِنْ  َوالرَّ

َ  َفإِنَّ  تََولَّْوا  » الْكَاِفِرينَ  يُِحبُّ  َال  هللاَّ
 دارید؛ مى دوست را خدا ش� اگر بگو:«

 را ش� خداوند پس کنید، تبعیّت من از
 را اتان گذشته و داشت خواهد دوست

 و گناه ی بخشنده خداوند بخشد. می
 پیامربش و خدا از است...بگو: مهربان

 پس نکردند؛ پیروی اگر و کنید! پیروی

 ١»ندارد دوست را کافران خداوند
 شود، می اطالق معنی دو به سنّت توّجه:

 صادر رسول حرضت از که آنچه یکی

 و قولی و عملی از اعمّ  ـ این و شده
 و رشيعت دّوم اصل و منبع ـ تقريری

 قرآن مجمالت تفسیر و اسالمی فقه

 خداوند ى فرموده به منکرش و است

 و دارد، قرار دين از خارج و است کافر
 در ا�انی کمرتين که کسی مورد اين در

 داشته دين به تعلّقی و افروخته قلبش

 نوع این ندارد. ترديدی کمرتين باشد،

                                                           
 .٣٢و  ٣١عمران آیات آل - ١

 اینکه دلیل به و است صحیح همه سنّت

 سانار  و ناقص سنّت، این منهای دين

 از محفوظ ذكر جزو را آن خداوند است؛

 را آن از پیروی و داده قرار خود جانب

 است... داده قرار مسل�نی واجبات جزو
 از حدیث کتب در راویان که آنچه دّوم:

 این اند. کرده روایت رسول حرضت

 و دارد ناصحیح و صحیح که است نوع
 همین هم نوشته این در ما بحث مورد

 روایت ـ بگوییم بهرت یا ـ حدیث از گونه

 است...
 عرص از پس اسالم دشمنان که آنجا از

 ميدان در کرام ی صحابه و سعادت

 ،عملی و فکری رويارويی و مبارزه
 برای پس خوردند، شکست قاطعانه

 و مکر راه از و پشت از آن با مقابله
 را مسلم� ى عقيده و برآمدند تزوير
 آن در خواستند و داده قرار هدف

 نخست کنند... ايجاد تحريف و ويشتش

 ـ را مسلم� اصلی محّرک يعنی ـ را قرآن
 رخنه آن در خواستند و دادند قرار هدف

 و �ودند بسيار تالش راه اين در کنند.
 مصداق به اّما کشیدند. فراوان زح�ت

 ب� من الباطل اليأتيه ی: مبارکه ی آیه

 قرآن با را باطل و خلفه: من وال يديه

 نه و رو در رو نه نیست مقابله توان

 زيرا نربدند، جايی به راه ،٢»رس پشت

 ى همه که بود مستحکمی دژ چون قرآن
 باالتر و بودند آن نگهبان مسلم� آحاد

                                                           
 .٤٢ی فصلت آیه - ٢

 نحن إنّا بود: نگهبانش خود خدا همه از

 ما راستی لحافظون: له إنّا و الّذکر نزّلنا

 را آن خود و فروفرستادیم را قرآن خود

٣»کنیم می محافظت
 دّوم منبع به پس 

 نبوی رشیف سنّت یعنی دين و رشیعت

 تاریخ بر کوتاه ریگذ با و آوردند روی

 که فهمید وضوح به توان می حدیث،

 آن در مختلف اشکال به متأّسفانه

 اذهان تشويش برای و کرده ها رخنه

 حق آي� از آنان ساخ� دور و مردم

 و غ�معقول و نادرست سخن هزاران
 زبان از را محسوسات! با مخالف حتّی

 و بافته هللا رسول حرضت مبارک
 اين وضوح پر شاهد دادند... ترويج

 و علل کتب به که کسانی اینکه سخن
 که دانند می دارند، مراجعه تراجم

 صف در حدیث جاعالن از بسیاری

 در بعضاً  که اندکرده رسوخ مسل�نان

 هم بسیاری و شده شناخته خود زمان

 بعدها چند هر اند.مانده ناشناخته

-کنکاش حدیث رجال باب در مسل�نان
 هم اند.شناسانده را افراد این و کرده ها

 و حافظه جهت از راویان برخی چنین
 کافی یبهره ضبط و ثبت قدرت

 اند.نداشته
 از بسیارى جمع ديگر، طرفی از اّما

 تنقيح برای هدايت امامان و اّمت بزرگان

 و ناصحيح و صحيح واياتر  تشخيص و
 این وقف را خويش زندگی نارسه، و رسه

                                                           
 .٩ی حجر آیه - ٣
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 هايی تالش راه اين در و �ودند راه

 مانند بی هّمتی و دقّت و ناپذير وصف

 نشان خود از برشیّت تاریخ طول در

 به برای عقل و دين اساس بر و دادند

 و عمدی دروغگويان انداخ� دام

 و قواعد خدا رسول زبان از غ�عمدی
 ى بسته دو در دقيق بسيار وابطیض

 درايتی و روايتی الحديث علم ى جداگانه

 كردند... تدوين و تأليف
 خدا خوب مرد آن مسأله، اهّميّت بر بنا

 احمد کاک مرحوم مجاهد ى عّالمه يعنی

 ع� بازگوکردن و تکرار با نیز زادهمفتی

 توّجه خود مطالب در ،قواعد هم�

 �وده وشزدگ ها آن به را دين طالبان

 و علمی سَ�  به ناآگاه کسانی اّما است...
 و مطالب اين ايراد از دين، تاریخی
 کاک مرحوم توّسط روايت چند تصحيح

 ايراد وی از قواعد این طبق احمد

 سليقه و ذوق روی از او« که اند گرفته

 با روايات تطبيق جمله از قواعدی چن�

 که تصحيحاتی با و کرده، ذکر را قرآن

 او که است داده نشان داده جامان

 و داند �ی معترب را حديث های کتاب
 تالش حاصل که را الحديث علم اصول

 ارزش از است اسالم عل�ی ى ساله هزار

 اند: گفته همچنین »اندازد... می

 و قبول و احاديث در او های دخالت«
 بدون زمينه اين در وی بسيار رّدهای

 ى �ره که- علمی قواعد کردن رعايت
 -است اسالم عل�ی ى ساله هزار زحمت

 پ�وی به و موضعگ�ی به وادار را ها آن

 احاديث از دفاع در صالح سلف از

 ی وسيله به که �وده صحيحی
 و آوریجمع ها کتاب در امر متخّصص�

 زاده مفتی امثال توّسط ولی شده تدوين

 باز »اند... گشته واقع ترديد و شکّ  مورد

 اعتنايی بی زاده مفتی مشکل« اند: گفته

 آن اسالم عل�ی که چيزی است، سند به

 خصوصيّت ارزشمندترين ى زمره در را

 او و دانند می تاريخ در مسل�نان

 و سند به توّجه بدون کرده پيشنهاد
 اساس بر و الحديث علم رعايت

 از فردی های برداشت و عقلی های داده

 شده روايت احاديث �ام مورد در قرآن

 اند: گفته ادامه در »شود... اظهارنظر

 راويان طريق از هللا رسول احاديث«

 رکن ها آن بنابراين است، رسيده ما به

 حديث معرفت و شناخت برای اساسی

 عل�ی لذا باشند، می غ�صحيح از صحيح

 حديث راويان به فراوانی اهت�م حديث

 رشوط شان روايت قبول برای و اند داده

 چيزی اند، داده قرار را دقيقی و محکم

 در نه و زمان اين در نه اّمتی هيچ که

 نظر دقّت از اندازه آن به ديگر های زمان

 دست مسايل صّحت تحقيق و بررسی در

 اخبار از بسياری چنانکه است... نيافته

 در رسانی خرب مراکز ى وسيله به منترشه

 و بوده نادرست گاهاً  نيز ما زمان هم�
 آن سبب .نيست طمينانا و اعت�د مورد

 مستند که باشد می مجهولی راويان هم

 مّدت گذشت از بعد لذا اند، شده واقع

 روشن اخبارشان صّحت عدم اندکی زمان

 ما "و اند گفته دليل هم� به و گردد، می

 اخبار راويان تنها رواتها: إّال  األخبار آفة

 املبارک ابن هستند"...و آنها آفت

 لوال و الّدين، من "اإلسناد فرمايد: می

 از اسناد شاء: ما شاء َمن لقال اإلسناد

 بود �ی اسناد اگر که است دين امورات

 و گفت". می خواست می چه هر هرکس
 سالح "اإلسناد فرمايد: می ثوری امام

  »است... مؤمن ى اسلحه اسناد املؤمن:

 قرآن در« اند: گفته ادامه در افراد این

 رسول از اعتاط بر مبنی متعّددی آيات

 رسول از اطاعت و شده وارد هللا

 داند، می خداوند از اطاعت را هللا

 عذاب به تهديد را رسولش با مخالف

 ى کننده بيان را رسولش کند، می اخروی
 را او و دارد مى معرّفی شده نازل آيات

 دارد مى معرّفی دينش �ای �ام ى اسوه

 و حقيقی وجود ها اين �امی ى الزمه که
 که است صحيح حديث ى شده تدوين

 همه اين وجود آن، نبودن صورت در

 است معدوم که چيزی مورد در سفارش

 ديگر طرف از و کرد �ی پيدا معنی

 است اسالم دين حديث و قرآن مجموع

 به دين حديث، حفظ عدم صورت در و

 ى وعده و ماند �ی محفوظ کامل صورت
 تحّقق دين ک�ل بر مبنی خداوند

 خداوند ى وعده که حال افت،ي �ی

 رسول حديث ماندن است. ناپذير تخلّف

 است، حتمی برش به آن ابالغ و حفظ و

 امر اين انجام برای و رابطه اين در

 آن تحّقق ى وسيله را سند متعال خداوند

 اّمت اين عل�ی متعال پروردگار لذا �ود،

 داد، توفيق کار اين انجام برای را

 احمد، شافعی، ک،مال چون بزرگوارانی

 و...را سنن اصحاب و مسلم و بخاری

 را دينش و داد توفيق امر اين انجام برای

 مصون تبديل و تحريف هرگونه گزند از

 اّمت اين ى يافته هدايت امامان داشت،

 سقم و صّحت اساس، هم� بر نيز

 و آن تسليم را خود و بررسی را احاديث
 صحيح احاديث از پ�وی به را اّمت

 به را برشی افکار طرد و اخواندندفر 

 دينداری ى نشانه را آن با مغايرت خاطر

 در« اند: گفته سپس »اند... دانسته

 زاده مفتی مسايل، اين رغم علی حاليکه

 کردن عرضه ى انديشه بر همچنان

 حديث تواند �ی و است قرآن بر حديث

 »بنگرد... ترشيع در مصدری عنوان به را
 است ممکن آيا« اند: پرسيده ادامه در و

 تفس� و تبي� مأمور را رسولش خداوند

 محفوظ را رسولش بيان اّما �ايد؛ قرآن

 فراهم را آن حفظ اسباب و ندارد

 از نبوی سنّت حفظ مگر نگرداند؟

 »نيست؟... رشيعت حفظ لوازم ی جمله
 حديث تعريف مورد در خود سپس

 را صحيح حديث« که: اند آورده صحيح
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 مصطلح های کتاب در حديث عل�ی

 حديثی دارند: می بيان اينگونه الحديث

 واجد که اعت�دی مورد راويان با است

 به هستند حفظ و عدالت صفت دو

 یکديگر از مستقيم و متّصل صورت

 مستند که طوری اند کرده روايت

 و باشد ديدن يا و شنيدن شان روايت
 مخفی اسباب و علل از خالی شان روايت

 و باشد است حديث در قدح موجب که
 ديگر اعت�د مورد و ثقه راويان روايات با

 »نن�يد... مخالفت
 علم کتب �ام در که است راست آرى،

 صحیح حدیث تعریف این، الحدیث

 عل�ی و است همین هم است...سخن

 برای تعریف همین طبق حدیث

 سه روایت یک صّحت به یاف� اطمینان

 یکی سند، صّحت یکی اند: گذاشته رشط

 علل نداش� دیگری و شذوذ، عدم

 نیز احمد کاک مرحوم خفیّه...سخن

 و مغالطه چون نه که است همین
 مانند بلکه و افرادى چنین  گوییتناقض

 سند صّحت حديث، عل�ی ى همه نظر

 نیست، روایت صّحت ی نشانه تنهایی به

 دارای نباید همچنین صحیح حدیث بلکه

 عل� رباشد...اگ خفیّه علل و شذوذ

 صّحت ی نشانه تنهایی به را سند صّحت

 در بایست می اند؛ دانسته می روایت

 بسنده آن به صحیح حدیث تعریف

 علل و شذوذ از بحثی دیگر و کردند می

 بودن ثقه اگر و آوردند �ی میان به خفیّه

 که شاذّ  روایت پس بود؛ می کافی راوی

 روایت با مخالف ولی ثقه روایت ه�ن

 هم آن بایست می است، ثقات دیگر

 تعریف این در عل� و بود می صحیح

 نیست... صحیح آن که گفتند �ی
 ناپاک اغراض برای نگرها سطحی این

 �ایی بزرگ را نخست رشط همین خود

 دّوم رشط مورد در توضیحی هیچ و کرده

 مقاله این در ما اند. نداده سّوم و

 خفیّه علل موضوع به بیشرت خواهیم می

 است، قرآن با مخالفت ها آن از یکی که

 شود روشن حّق  مهّم، این در تا بپردازیم

 مرحوم نظر از هریک سقم و صّحت و

 معلوم افرادى چنین این و احمد کاک

 گردد...
 افتضاحات و تناقضات بررسی از پيش اّما

 بگوييم بهرت يا جاهالنه، هايی گفته چنین

 احمد کاک مرحوم اصالً ببينيم کودکانه!

 عدم همچنین و حديث مورد در

 گويد؟ مى چه قرآن با روایات مخالفت

 از اسالم عل�ی آرای ی چکیده سپس

 کرد خواهيم ذکر را اصولیّین و محّدثین

 آنان با کسی چه شود مالحظه تا

 ى ساله هزار زح�ت و ورزیده مخالفت
 ببينيم تا و ؟انگارد می هيچ را ايشان!

 سنّت شفيق خادم و دلسوز کداميک

 که كسا� چن� است...؟! نبوی رشيف

 گام دین در تفرقه راستای در عمالً

 و دين مرد بزرگ آن يا دارند...!؟! برمی
 هللا رسول حرضت ى پاکباخته و دانش

؟!... 

 احمد کاك مرحوم مطالب

  نبوي سنّت مورد در زادهمفتی

 نوار زاده، مفتی احمد کاک مرحوم عّالمه

 :٩ ش�ره ـ انسان و دین
 و  منطقی و  صحیح حدّ  ، بنابراین«..... .١

 : كه است این   سنّت مورد در  معقول
 از (قرآن)  مبیِّن عنوان  به   سنّت

  چیزهایی  آن،  بدون و . است  رضوریات
  سپرده سّنت  به  شان تبیین  ى جنبه  كه

  درك و اجتهاد با ما ندارد  امكان شده
 موارد آن در را  حقیقت و  حّق   خودمان

  كه  چیزهایی آن در حت�ً   بلكه ... بیابیم
 ما ، است  شده  سپرده   سنّت  به شان تبیین

 که است اینجا . یمدار  سنّت  به  احتیاج

 پیغمرب  نقش دارد...  اهّمیّت  سنّت
 کند... می پیدا  اهّمیّت

 دارد، سّنت كه  اهّمیّتی همین خاطر به

 ما  به   سّنت  نام  به  كه  هرچیزی شود �ی

 . بپذیریم و  كنیم  قبول ، است  رسیده
  كردن  اهّمّیت  بی خود  کاری چنین
  اینكه تنها روایتی، هر  كه ، است  سنّت
 ولو کرده نقل را آن كتاب  فالن چون مثالً 

 فوق اش گردآورنده و نویسنده اینکه

 به ، باشد بوده متعّهد و مسل�ن العاده

 را آن و  كنیم  قبول ما  آن استناد
 را  سنّت  اهّمیّت  دقیقاً   این ... بپذیریم

 آورد... می پایین
 را  سنّت اهّمیّت  زمانی (همچنین)

  كه  نقشی در را  آن که ، ایم داشته  محفوظ
  قرآن  مبیِّن  اینکه هم وآن بپذیریم، دارد

  اهّمیّت ما برای  قرآن مانند  درست ، است
 ...باید است  اإلطاعه  واجب ما  برای دارد،

  چیزهایی  كه ، دهیم  اهّمیّت  بدان آنقدر
 اگر . نكنیم  قبول   سنّت  جای  به را دیگر

 و گرديد،  كاری  دست و  تحریف  چیزی
 آن ما شد؛  داده  تحویل ما  به  سنّت  نام  به

 ... نپذیریم و  نكنیم  قبول را
 مشّخص و محرز ما برای مجموعاً   پس

 كتاب: مانند  درست ، سنّت : كه شود می

 كمرتین  بدون ، است  االطاعه واجب

 را  حكم  وضع  ى جنبه سنّت تردید...اّما
 سنّت قضیّه...یعنی رفط یک ندارد...این

  قرآن در  حكم  بلكه کند �ی تعیین حکم
 كند... می  تبیین را آن سنّت و  است
  كه  چیزهایی العاده، فوق  تحقیق با ، دّوم

 مطرح پیغمرب  حرضت  سوی از احت�الً 

 قید ...با نكنیم  قبول را آن ما نگردیده،

  درست موقعّیت و  موضع قضیّه دو این
  است  شود...این می  روشن ما  یبرا  سنّت

  است  این و ...! اسالم در   سنّت  موضع
 از بعد سنّت...!  به  نسبت ما  ى وظیفه

 ... كتاب  مبیِّن  عنوان  به ، كتاب
  مبیِّن سّنت : گويیم می  كه زمانی  پس

  تحقیق  وسایل از  یكی ، است  كتاب
 که چیزی که سازد می  روشن ما  برای   كه
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  دروغ ، است  رسیده ما  به  سّنت  نام  به

  معارض  كه است  این  ـ ؟. چیست ، است
 باشد...  كتاب با

  صورت  كه است  این ؟ چیست  مبیِّن
 فرماید: می  قرآن مثالً: كند. می  تعیین

 به کند �ی تعیین كنید...! �از  ى اقامه

 رو هنوز  كه  زمانی تا سمت...و کدام

 مسجداألقصی از بعد ، كعبه  به  كردن

  سوی   به گوید �ی بود،  نشده واجب
  ى اقامه دستور کتاب که زمانی كجا...یا

  پنج  روزی دقیقاً  فرماید �ی دهد می �از
 چند باشد...؟  چگونه ها فرض و  فرض

  چگونه ها ركعت و باشد،  ركعت
 باشند...؟.
 کتاب در زمینه دراین ترشیحی

  كه  آنچه  است  معلوم نیست...و

  برای فرماید می مورد این در پیغمرب
  مبیِّن  این است...و  الزم  ها آن  ى اقامه

 باشد  روایت در ای مسئله اگر  است...اّما

 چی...؟ باشد،  داشته مخالفت  كتاب با  كه

 خود مبیَّن مخالف تواند می مبیِّن آیا

 در  كه  چیزی : یعنی  مبیِّن نه..! باشد...؟

 نشده ترشیح ولی ، است نظر وردم   اصل

  سپرده دیگری کس به آن ترشیح است،
 ترشیح که بگوید.کسی را آن  كه  شده

 اصل...مگر آن برای است مبیِّن �اید، می

 مخالفت شود می گفته آنچه است ممکن

 بیان است قرار که چیزی با باشد داشته

 با  مبیِّن است ممکن یعنی: گردد...؟!

 طبعاً: باشد...؟! اشتهد مخالفت  مبیَّن

 وجود  سّنت در  چیزی اگر  پس نه..!

 مانند بود،  مخالف قرآن با و داشت،

  کم و  فرعی  مسائل از نظر (رصف
 از  بسیاری ، عقیدتی  مسائل اهّمیّت)

 توحید با  درست  كه دارد وجود ها روایت

 و  ذات دارد...توحید مخالفت و  معارض
 کرش  به تبدیل صفات...دقیقاً 

 قرآن آیات  نصوص ها ده گردد...با می

 که روایاتی دارد...مانند مخالفت

  پیغمربان  برای ای العاده فوق  های قدرت
 روایاتی هستند...مانند  قائل اولیا  برای و

 اولیا و  پیغمربان  برای  غیب  علم که

 که مسائل  اینگونه از  بسیاری قائلند...و

 ما شود می داریم...آیا  فراوان روایات در

 شود می آیا و ...؟ بدانیم  مبیِّن  را ها این

  احرتام  برایشان سنّت  نام  به را ها این ما
 ..! نه ـ ...؟. بپذیریم را ها آن و  شویم  قائل

 حدّ  در  سّنت  ارزش : گفتیم  چون ـ چرا...؟

 حكم...از  ِواضع حدّ  در  نه : است  مبیِّن

  معارض ، گونه این  به  هم آن ، گذشته  این
  مسائل و مكّرر و  مسلّم  نصوص با

 قرآن...؟!!  بنیادی و  اساسی  العاده فوق

  كه است پیغمرب خود  این
 ش�  به  روایتی  وقت هر فرماید: می

١بسنجید:  كتاب با را آن رسید،
 اگر 

 تعبیر ، است  مخالف  كتاب با دانستید

 دیوار  عرض  به فرماید. می آن عربی

 را آن  توهین  منتهای با بکوبید...یعنی

 است: واضح خیلی اندازید...این دور

  معارض مبیَّن با  مبیِّن شود می  چگونه
 است:  ثانویّه  ارزش ، مبیِّن  ارزش باشد...؟

  ارزش  كه  است  مبیَّن  لب مطا  تبعیّت  به

  به پیغمرب  سنّت : کند...یعنی می پیدا
 كند، می را  قرآن  احكام  بیان  اینكه اعتبار

 دارد، وجود  كتاب در دارد...حكم  ارزش

  آنگاه و کند، می ترشیح را آن سنّت بعد
 گردد...پس می بیان و کند می پیدا  ارزش

 اساساً  نداشت؛ وجود قرآن در مطلبی اگر

  مخالف  حتّی و نبود،  منطبق  ینمواز با
  مبیِّن دیگر  این ، هیچ چطور...؟ بود؛

 که  است  معلوم نیست،  سنّت ، نیست

  ساخته  كه  است دروغی ، است  دروغ
  به اینجا در  كه  است ای نكته  شده...این

 کنم... می بیان را آن  خالصه طور
 آن اهّمیّت خاطر  به  كه  است  بحثی این

 ى وسیله به آن به  مسل�نان  اجاحتی و

                                                           
القرطبی، یوسف بن عبدهللا، جامع بیان العلم  - ١

 .١١٨٩ص ٢وفضله، ج

 و  سنّت  ارزیابی در كه تفریطی و افراط
 را  مسل�نان واقعاً  ، است  شده آن  به اعتنا

 در و خود  زمان است...در  كرده رسگردان

 از  مفّصل باید ـ خدا  اذن  به ـ  جزوه  یك

 این خاطر به  اكنون ...اّما كنیم بحث  آن

  آشفته   خاّص  ردمو   این در  تان ذهن  كه
 بگویم...  كه بود  الزم مقدار  این نشود،

  كه  است  مكلّف نیز پیغمرب خود  یعنی
 كند،  پیروی خدا  حكم و  فرمان از  فقط

 خدا غیر  احكام  قبول و دیگر.  چیزی  ونه

 و  كوبنده  قبیل  این از  عباراتی در بارها
 : كه  آمده  آگاهی و شعور  ی برانگیزاننده

نَ  لَُهم َرشَُعوا ُرشَكَاء لَُهم أَم« ینِ  مِّ  َما الدِّ

 برای رشیکانی آنان آیا :هللاَُّ  ِبهِ  یَأَْذن لَم

 چیزهایی برایشان دین در که دارند خدا

 اجازه ها آن به خداوند باشند نهاده

 /.٢١ شوری:».../است!!؟ نفرموده
  كه ، كوبنده  العاده فوق  است  عبارتی  این
 ی برنامه و  حكم و  قانون پیرو  انسان اگر

 ـ خدا ى برنامه از غیر باشد دیگری  كس
 که نکند عمل رشط این طبق یعنی

 قرآن موازین و دستور طبق استنادشان

 ها آن از  كه  كسانی کند، می اشاره ـ باشد

 خدا  رشیك ها این شود، می  اطاعت

 دارند...؟  رشكايی ها این اند...آیا شده

 باشند، خدا  رشیك واقعاً   هك كسانی : یعنی

نَ  لَُهم َرشَُعوا  كه ینِ  مِّ  ِبهِ  یَأَْذن لَمْ  َما الدِّ

:ُ  زندگی،  ى برنامه : یعنی  دین« دین در هللاَّ

  تبعیّت  آن از  انسان  كه  ای برنامه و  قانون
 گذاری قانون برایشان ،»كند می  پیروی و

 گذراندن امور در دین، امور در اند کرده

 نداده اجازه آن به خدا که چیزی ،زندگی

 مطابقت بدون باشد این اگرهدف است،

 الهی: دین با مطابقت بدون و قرآن، با

 مطلبی گردیده، نازل خدا طرف از آنچه

 آن دین)، عنوان (به گردد قبول کسی از

 کسی نظر از گردیده خدا رشیک شخص

 ُرشَكاء، لَُهم کند...أَم می تبعیّت آن از که

  كه  است  این  واقعیّت  اینكه یا : یعنی
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 در  كه دارند را  كسی خدا از غیر ها آن

 آنان  برای  و ، است خدا  رشیك ، ترشیع امر

 اند، كرده   وضع  موازینی و  مبانی

  نداده  اجازه  ها آن  وضع  به خداوند كه
  دهنده  تكان  العاده فوق  است...این

  مسل�ن  انسان  عواطف و شعور و ، است
 اگر شوید، متوّجه  كه كند، می بیدار را

 یا کسی از قانونی، دستوری، است قرار

 که گردد، قبول قانون عنوان به کسانی

 و دستور به استنادی قانون و دستور آن
 قانون شخص باشد، نداشته خدا قانون

 گذاری قانون و ترشیع امور در را گذار

 است... داده قرار خدا رشیک
 دارند:  هایی رشیك  آنان  اینكه یا : یعنی

 و انباز عمالً   ترشیع كار در  كه  كسانی
 از  بعضی  و آیند،  حساب  به خدا  رشیك

 اند، كرده  ترشیع  آنان  برای را  دین  احكام

  این است...در  نداده  اجازه آن  به خدا كه
 با  داریم  هایی سخ�انی  زمینه

  كه فرهنگی،  انقالب  یا توحید   عنوان
  روشن  برای اند. شده  ضبط نوار  روی
  به یا ها آن به توانید می  مطلب  شدن
  مراجعه  مقوله  این در  آینده  های جزوه

 ».فرمائید...
 صوتی نوار در احمد کاک مرحوم باز

 سنّت به نياز ـ عنوان تحت ١٩٢ ش�ره

 ى مسئله به توّجه با عملی و لفظی
 که: ؤالس اين به پاسخ در ـ قرآن کفايت

 فی فرّطنا "ما همچون آياتی به توّجه با

 ذکر از قرآن اين در ما يشء: من الکتاب

 باز آيا ايم"، نکرده فروگذار ای مسأله هيچ

 گويد: می چن� داريم؟، نياز سنّت به ما

 بايد که مسل�ن موضعگ�ی ی باره در«

 ـ عملی چه و قولی چه ـ سنّت برابر در
 سه قرن هاردهچ اين طول به باشد داشته

 داشته وجود هم از جدا و مشّخص روش

 روش يک: دارند، وجود هم اکنون و

 که است، تفريط روش دو: است، افراط

 يک اند...و مذموم هردو روش دو اين

 و است ميانه و معتدل روشی هم روش

 تعي� ما برای را روش هم� هم قرآن

 به �ّسک در افراطی است...روش کرده

 نام به هرآنچه که است اين سنّت

 برايش است، شده روايت حرضت

 آنکه بدون اند قايل صّحت و اعتبار

 را سنّت قبول در رشط ترين اساسی

ً  و کنند رعايت  داد خواهيم توضيح بعدا

 و چيست، رشط ترين اساسی اين که
 آن حديث با برخوردی چن� ى نتيجه

 سنّت نام به بسياری مطالب که شده

 است مسلّم و ثابت حال و شده پذيرفته

 پيامرب به ربطی هيچ مسايلی چن� که
 ى برنامه و نبوده ايشان فرمايش ندارند:
 بلکه حتّی و نيست، ايشان عملی

 اثر مسلّ�ً  که دارد وجود مسايلی

 که دشمنانی است، اسالم دشمنان

 حرضت زبان بر را مطالبی آگاهانه
 قرار مردم دهان در را ها آن و بافته

 در را ها آن نيز افراطيان و اند داده

 مستمسک و �وده آوری جمع ها کتاب

 اند، داده قرار خود غ�فقهی و فقهی آرای

 برای هم... عقيدتی مسايل در حتّی و

 و اقوال افراطيان اين از کسانی �ونه:
 حرضت از غ� هايی شخصيّت اع�ل

 معرّفی سنّت عنوان به هم را رسول

 اند... کرده
 سنّت مورد در که دسته اين مخالف رأی

 معنی که است اين کنند می تفريط

 قرآن که آنچه خالف به را قرآن کفايت

 ترشيح گويند، می فرمايد می خود

 برای که دارند می اظهار چن� و کنند می

 به نيازی قرآن مواضع و مسايل تبي�

 از را سّنت کلّی طور به و نیست سنّت

 بدون اسالم عا� که اندازند می اعتبار

 تواند می قرآن با تنها و سنّت: به �ّسک

 هم اين که کند، اداره را خويش امورات

 نادرست... و است تفريط
 است روشی منطقی و درست روش اّما

 دارد قرار رأی دو اين ميان در و متوّسط

 کند می اعتنا مرز و حدّ  بی گونه آن نه که

 هر و سّنت نام به چه هر که سنّت به

 قبول شده روايت حديث نام به چه

 کلّی طور به که گونه اين نه و کند، می

 ى (دسته بياندازد...اينان اعتبار از را سنّت
 دارند رشوطی سنّت پذيرف� برای سّوم)

 و کنی... ردّ  يا قبول را روایتی که
 کردم اشاره آن به که رشط ترين اساسی

 قرآن قرآن... با تطبيق از است عبارت

 سپرده حرضت به را دخو  تبي� ى وظيفه

 است اساسی موازين و اصول آنچه است،

 اخالقی، عقيدتی، اصلی خطوط که

 به مربوط مسايل انواع و اجت�عی

 قرآن در کند می تعي� را برش زندگی

 و اصول اين بيشرت اّما است، آمده
 تبي� که هستند ای گونه به موازين

 به و نشده گفته جزئيّاتشان اند: نشده

 تبي� با چه که شده گذاروا حرضت

 برای را آنها عملی تبي� با چه و لفظی

 صحيح که سازد...روشی روشن مسلم�

 هم� سّنت به �ّسک در است معقول و

 مقتضای به و باشد، اينگونه به که است

 با منطبق و درست و صحيح روِش  اين

 و مقياس چيزی هر از پيش ما قرآن
 قرآن را اسالمی اصول بيان برای معيار

 اصلی حّجت که است قرآن دانيم، می

 نام به که چيزی هر اين از پس و است،

 به مربوط چه ـ رسيد ما دست به سنّت

 آن بايد اّول ـ اقوال به مربوط چه اع�ل،

 قرآن با را کنيم...آن تطبيق قرآن با را

 اين برای آيا ـ چه...؟. برای کنيم تطبيق

 وجود قرآن در آن ع� که بدانيم که

 چون نيست، اين مسئله خ�..! ـ دارد...؟

 باشد داشته وجود قرآن در آن ع� اگر

 بلکه بود، نخواهد سنّت به نيازی ديگر

 و کلّی مس� آن بدانيم که است اين برای
 بيان قرآن در که کلّی معيار و ميزان آن

 با ؟است منطبق آن با حديث اين شده

 بينيم می مثال: عنوان به ؟خواند می آن
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 دهد می دستور مسل�نان به قرآن که

 در هم آن اوقات به و بخوانند �از

 ـ سّنت و کند، می اشاره مختلفی مواضع
 گويد: می ما به ـ عملی چه و قولی چه

 �از رکعت چهار صبح، �از رکعت دو

 که است �ازی اقّل  حدّ  اين و...و ظهر

 �ازهای سپس و بخواند، بايد مسل�ن

 غ� چه و مؤکَّد چه ـ است مستحّب 

 معّ�  وقت دارای که �ازهایی چه مؤکَّد،

 ـ...ما معّ�  غ� وقت دارای چه و هستند

 اين مورد در بحثهايی سنّت در که وقتی

 اينها که بينيم می شنويم می �ازها

 منطبق چه يعنی هستند، قرآن با منطبق

 در �از خود يعنی ـ هستند...؟ قرآن با

 که شده گفته و شده امر آن به قرآن

 هم جاهايی در و است معّ�  وقت دارای

 است...پس شده اشاره آن اوقات به

 در کلّی معيارهای مسئله اين در وقتی

 در که مسايلی اين دارد، وجود قرآن

 قرآن با بينيم می دارند وجود سنّت

 آن با است: جور آن با و خواند می

 در که مسايلی اين و نيست، معارض

 که مطلب آن مب�ِّ  نوانع به آمده سنّت

 قرآن شناسيم، می فرموده امر آن به قرآن

 به بخوانيم �از دهد می دستور ما به

 ما برای ولی ديگر، قيدهای آن ى  اضافه

 چگونه آن جزئيّات که نداشته بيان

 که گونه ه�ن مطلب اين باشد...تبي�

 لتبّ� « فرمايد: می حرضت به قرآن

 از عبارت »کنی انبي مردم برای تا للنّاس:

 اين در حرضت که است اع�لی آن

 اين در که اقوالی يا و داده انجام مورد

 ما سنّت اين طبق و است، فرموده زمينه

 و شناسيم می �از قبال در را خود تکليف
 کيفيّت اين به بايد �از که فهميم می

 �از اقلِّ  حدّ  پنجگانه �ازهای که باشد

 هايی شيوه با و رکعت تعداد آن با است

 شود می آغاز چگونه که رسيده ما به که

 و شود تالوت قرآن چگونه قيام در و

 کامل برای بار دو سجود و يکبار رکوع

 واجب تشّهد و �از رکعت هر شدن

 و �از آخر در تشّهد يک از است عبارت
 به سنّت از را مقدار اين سالم...ما سپس

 تبي� که اين عنوان به آوريم می دست

 در که مطلبی يعنی است، کرده کتاب

 عملی و قولی سنّت شده، گفته قرآن

 گونه اين بايد که ساخته روشن ما برای

 گفته قرآن که تکليفی پذيرد صورت

 موارد و شؤون باقی شود...در انجام

 از قصد و است منوال هم� به هم ديگر

 ميزان و معيار که است مطلب اين تبي�،

 آنگاه و باشد اشتهد وجود قرآن در اصلی

 ى برنامه کند...مثالً  بيان را آن سنّت
 که اقتصادی است قانونی »إخاء«

 اعالم را آن مدينه ى جامعه در حرضت

 که بدانيم خواهيم می ما اکنون دارد، می

 يا قرآن با است منطبق مسئله اين

 منطبق است، منطبق بينيم می خ�...؟

 ـ !دارد؟ »إخاء« از بحثی قرآن يعنی است
 راجع قرآن بلکه نيست، اين قصد نه..!

 اسالمی ی جامعه اقتصاد تنظيم به

 إخاء بينيم می و است داده دستوراتی

 آن است، دستورات آن از صورتی

 در ندار) و (دارا میان زياد ی فاصله

 و برود ميان از اسالمی ى اّوليّه ى جامعه

 صحيح را صورت اين رسول حرضت

 مال رشيک یفق�  هر که است دانسته

 اين گوييم می پس بشود، ثرو�ندی

 است جور است: منطبق قرآن با مطلب

 کتاب با بودن جور معنی و کتاب، با

 مورد در که است...کسانی مطلب هم�

 رشطی اّول� دارند معتدل روش حديث

 است هم� دارند حديث صّحت برای که

 تطبيق قرآن با را آن بايد گويند می که

 به را آن بخواند قرآن با اگر پس دهيم،

 آن به و داريم قبول (قرآن) مب�ِّ  عنوان

 �ّسک آن به کنيم، می عمل

 نخوانَد، کتاب با اگر جوییم...ولی می

 خالف است مطلبی يعنی ـ چه...؟ يعنی

 چيزی کتاب موازين گفته: کتاب آنچه

 است معلوم و ديگر چيزی اين و است

 است...مثالً مردود چیزی چنین که

 و مهاجرين مورد در کتاب بينيم می
 را خصلتهايشان گويد: می چيزی انصار

 از ای مجموعه عنوان به کند: می بيان

 به اّمت: بهرتين عنوان به برتر: انسانهای

 نشان برای شهيدان و شاهدان عنوان

 آن از عملی و عينی صورت دادن

 بيان اسالم که معيارهايی و ها مقياس

 انصار و هاجرينم گونه اين قرآن داشته،

 آنان از خدا گويد می کند: می توصيف را

 سپس اند...و راضی خدا از آنان و راضی

 نفرين که ببينيم را حديثی ما اگر

 خواهيم کند، می انصار و مهاجرين

 خواند، �ی کتاب با چيزی چن� دانست

 نيست احتياجی ديگر و است مردود پس

 رعايت را نخست رشط اين که هنگامی

 با نيست منطبق که دانستيم و کرديم

 که برويم روشی رساغ به سنّت، و کتاب

 گذاشته حديث تحقيق ی نحوه برای

 باشد منتفی اگر اّول است...رشط شده

 ه�ن هستند...از زايد رشوط ـ ديگر

 خواند �ی کتاب با که فهميدي وقتی آغاز

 دور را آن و است مختومه مسئله ديگر

 رسول اديثحا ميان در اندازی...و می
 چيزی هر که دارد وجود دستور اين هم

 روايت حديث و سنّت عنوان به من از

 را آن خواند �ی قرآن با دانستيد اگر شد
 نيست الزم ديگر بکوبيد، ديوار بر

 را آن کسی چه یبدان که کنی تحقيق

 و است چگونه آن سند و کرده روايت
 تحقيقاتی آن و است شيوه چه به آن م�

 شناسی حديث برای حديث ى ها�ّ  که

 که است وقتی برای اند...اين کرده تعي�

 داشته اعتبار اّول رشط اين در حديث

 از و  کتاب با باشد منطبق يعنی باشد،
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 تحقيق سند ی باره در ما پس آن

 کنيم... می
 کتاب با که چه هر نيست الزم همچن�

 روايت مثالً باشد، حديث باشد منطبق

 عنوان به است، اجبو  چاشت �از شده

 کتاب موازين با اين آری، گويم، می مثال

 در است مهمّ  بسيار �از چون خواند، می

 کتاب موازين با که اين اّما قرآن،

 حت�ً  نيست معنی اين به خواند می

 هم نادرست است ممکن است، درست

 موازين با دانستيم که آن از  پس باشد،

 خود ى باره در بار اين خواند می کتاب

 را آن رساغ کنيم، می تحقيق حديث

 روايت اين سند آيا که بدانيم بگ�يم

 آن ايشان ،حرضت به شود می متّصل

 را آن ديگران و خ� يا اند فرموده را
 شده �ام ايشان زبان به و اند گفته

 تطبيق که اّول رشط که هنگامی است...

 نوبِت  گاه آن آمد جا به قرآن با است

 آيد، می بعدی تحقيقات و بعدی رشوط

 همه ديگر شد منتفی اّول رشط  اگر اّما

 اين گفتيم ...است باطل و منتفی چيز

 سنّت به نسبت موضعگ�ی نوع

 و است ای پسنديده و مقبول موضعگ�ی
 که فرمايد می قرآن آنچه با مطابق

 پيامرب به را کتاب تبي� ى وظيفه
 مسلّ�ت خود با است متناسب و سپرده

 نيست الزم چه گر هم، حديث دخو  در

 خود قرآن وقتی گفته، حديث که بگوييم

 کرده تعي� حرضت برای را وظيفه اين

 است... روشن قضيّه
 دو آن که دهيم توضيح بخواهيم اگر اّما

 خيلی اند باطل اندازه چه تا ديگر روش

 مخترص اّما کشيد... خواهد طول

 افراطی روش نسبت به توضيحی!

 به �ّسک در که آنان تیراس به بگويم:

 بسياری چيزهای کنند، می مبالغه حديث

 قرار اگر که دارد وجود احاديثشان در

 اساس بدانيم حديث را آنها ما باشد

 احاديث در مثالً کند، می ويران را اسالم

 خدای مسلّم صفات ى درباره که داريم

 که آنچه عکس به و کند می بحث متعال

 نه کتاب تمسلّ� کتاب، مسلّ�ت در

 به بلکه قرآن، مسلّ�ت معنی به فقط

 �ام محّمد تا آدم از عام معنی

 تأکيد عقايد اصول از اصولی بر پيامربان

 چيزهایی احاديث ميان در اّما اند، داشته

 در است...يا آنها با مخالف دارد وجود

 را رسالت اساساً  که دارد وجود احاديث

 باشد قرار اگر و سازد می منتفی

 باشد گفته را چيزی چن� تحرض 

 �وده برخورد خويش رسالت خالف

 چيزهایی احاديث ميان در است...يا

 گ�د می قرآن از را اصالت که دارد وجود

 را قرآن يا و سازد، می مشکوک را آن و

 کند می معّ�  و لغز مانند چيزی به تبديل

 تنها و بفهمد را آن تواند �ی کسی که

 خود دکانداران اين که ـ متخّصص ای عّده

 را آن ـ اند کرده جعل را احاديثی چن�
 صالحيّت آنان فقط که اين و فهمند، می

 را آن ديگری کس و بفهمند را قرآن دارند
 مکّرر قرآن خود در حال و فهمد، �ی

 تا آمده آشکار عربی با قرآن که هست

 که شده گفته مکّرر و بفمند را آن مردم

 آسان شدن حالی و تفکّر برای را قرآن ما

 ش� آيا و ش�، برای ايم فروفرستاده

 گونه اين بفهميد...؟ را آن خواهيد می

 را آن بتوانيد که ايم کرده نازل را قرآن

 است آن فهميدن درجاِت  اين! و بفهميد،

 آن که کسی هر ولی دارد، پاي� و باال که

 حّدی تا بداند را عربی فصيح زبان

 آن از و کند می درک را آن مطالب

 معلوماتش اگر اّما �ايد، می استفاده

 قرآن از اش مندی بهره حدود باشد بيشرت

 رواياِت  ميان بود...در خواهد بيشرت

 سنّت به اخذ در دارند افراط که کسانی

 از چه و رسول حرضت زبان از چه

 به که چه هر دينی: شخصيّتهای زبان

 به اندو پذيرفته را آن و رسيده دستشان

 بسياری مطالب اند، جسته ّسک� آن

 بديهی بسيار اصول با که دارد وجود

 که است بديهی اين و است، مغاير اسالم

 با گونه اين که چيزی و است باطل

 خواند �ی اسالم مسلّ�ت و بديهيّات

 خواهد �ی زيادی استدالل و است آشکار

 شود... پذيرفته نبايد و است باطل که
 است تفريط که ديگر روش آن نسبت به

 کردن اعتبار بی و سنّت منزلت و شأن در

 به قرآن است: کافی استدالل يک باز آن،

 را تبي� ى وظيفه ما فرمايد می پيغمرب

 در که گونه ه�ن به ايم سپرده تو به

 مورد در يا و م،گفتي �از مورد

 فرموده را چيزهايی پيغمرب»...إخاء«

 ما موضع ندارد، وجود قرآن عبارت در که

 چگونه بايد احاديث گونه اين به نسبت

 باز اسالم صدر به اگر اکنون ـ باشد...؟

 موضع اين باشد قرار اگر گرديم،

 قرآن بگوييم که باشد درست (تفريطی)

 از يک هيچ به احتياجی و است کافی

 وجود با و نداريم حرضت فرمايشات

 ى برنامه بايد که فرمايند اعالم ايشان اين،
 هر و شود اجرا مسل�نان انمي »إخاء«

 رشيک او مال در ثرو�ندی با فق�ی

 اگر ـ باشد...؟ چگونه بايد ما موضع شود،

 اهل که باطل ى انديشه اين است قرار

 بپذيريم را دارند سنّت به نسبت تفريط

 چه هر و است بس را ما کتاب بگوييم و

 حسبُنا و کنيم ردّ  است آن از غ� که

 کنيم تعب� غلط معنی ه�ن به هللا کتاُب 

 به ـمعاذهللاـ بايد است، مردود سنّت که

 ترا سخن ما خ� بگوييم حرضت

 است، نگفته چن� قرآن چون پذيريم، �ی

 در »إخاء« مورد اين در چيزی اساساً  و

 اعتقادی) چن� (وبا ندارد، وجود قرآن

 مخالفت رسول حرضت با ما ترديد �

 پذيرفتيم، �ی را ايشان سخن و کرديم می

 فرمايش که مسل�نانی اند بوده و
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 هم قرآن و اند نکرده قبول را حرضت

 در حال و کند می مالمت سخت را آنان

 نشده ذکر حرضت فرمايشات آن قرآن

 بوده منطبق فرمايشات آن فقط است،

 تر: مهمّ  اينها ی همه از قرآن...و موازين با

 و اند کرده هجرت مسلم� که یهنگام

 پيغمرب اند آمده منّوره ى مدينه به
 و بچرخانند رو کعبه از که فرمود دستور

 هنگامی و کنند، األقصی بيت سوی رو

 �از چنان بودند مّکه در مسلم� که

 و کعبه به هم رويشان که خواندند می
 در يعنی باشد، األقصی مسجد به هم

 کعبه سوی رو و بايستند کعبه جنوب

 بيت سوی رو ضمن در و بگذارند

 ش�ل در که باشند داشته هم األقصی

 مدينه به که هنگامی اّما دارد، قرار کعبه

 و األقصی مسجد میان در مدينه آمدند
 به رو اگر پس داشت، قرار الحرام مسجد

 تقريباً  باشی داشته الحرام مسجد سوی

 اگر و کنی، پشت األقصی مسجد به بايد

 تقريباً  کنی رو األقصی مسجد سوی به

 و کنی پشت الحرام مسجد به بايد
 رو دو هر به توانستند �ی (مسل�نان)

 اين ميان در مدينه موقعيّت چون کنند،

 گاه اين در و دارد، قرار مسجد دو

 سوی به فرمايد می دستور پيغمرب

 به اين از و بگذارند: �از األقصی مسجد

 شود، پاک �مسلم دل از عاليق �ام بعد

 گردد: جانبه همه هجرتی هجرت، و

 اند، کرده ترک را رسزمينشان

 و اند کرده ترک را هايشان خانه
 عزيزانشان و اند کرده ترک را تعلّقاتشان

 به انسان که چيزی هر و اند کرده ترک را

 مسل�نان نزد و باشد داشته تعلّق آن

 ترک را همه باشد بوده محبوب و خوب

 زمان از که مکانی تنها و اند، کرده

 ايّام آن تا )السالم لیه(ع ابراهيم حرضت

 ملّت �ام محبوب اسالم از پيش جاهلّيت

 قبله هم) اسالم ايّام (در و بوده عرب

 مسجد از بود عبارت گشته گاهشان

 اين که است اين اسالم هجرت الحرام،

 شود، قطع هم مکان اين از خاطر تعلّق

 بسيار خود تذا در الحرام مسجد چه گر

 ى قبله نيز پيشرت چند هر و است محرتم
 قرآن چنانکه چند هر و بوده مسل�نان

 برای که است بيتی نخست� فرماید: می

 أرشاف، برای نه است، شده ساخته مردم

 يادگار چند هر و مستکربين، برای نه

 و رسا توحيدی انقالبی حرکت اّول�
 ابراهيم حرضت ی وسيله به است روشن

 همه اين وجود با و )،السالم یهل(ع

 از بايد ا�ان اّما دارد که منزلت و حرمت

 از و شود، پاک است قيود و قيد چه هر

 دستور  پيامرب جانب از رو هم�

 نيز کعبه از مسل�نان که شود می صادر

 رو و کنند پشت هم آن به و بَکنند دل

 بگذارند...(اکنون األقصی مسجد سوی به

 چه بايد ما فرمانی) چن� برابر در

 موضعی چه بايد مسل�نان بگوييم؟

 قرآن کفايت ى مسئله اگر ـ باشند؟ داشته

 در و شود می گفته که گونه اين به را

 قايل آن به برخی و يافته رواج ما زمان

 کنيم تصّور را آن گونه اين اگر هستند،

 را حرضت فرمايش مسل�نان بايد

 مّدتها هک کنند عرض ايشان به و نپذيرند

 �از کعبه طرف به مسل�نان است

 دستوری چن� که اکنون و اند، خوانده

 تا داری قرآن از دليلی چه دهی می

 األقصی مسجد سوی رو (مسل�نان)

 کسانی مسلم� ميان در بچرخانند...!!

 برخورد گونه اين و ضعيف اند بوده

 يک برخورد برخوردشان و اند داشته

 بلکه نبوده، امربپي يک با مسل�ن انسان

 از رنگی که بوده انسان يک برخورد

 مخلوط صورت به رشک از رنگی و اسالم

 با چه هر که داشته وجود ضم�ش در

 و کرد می قبول بود می جور آرزوهايش
 آن با بود �ی جور آرزويش با که چه هر

 که مّدتی از پس تا �ود، می مخالفت

 گونه هر از واقعی مسل�نان بايست می

 و مانَند می خود شدند می پاک علّقیت
 و شّفاف و درخشان و پاک خود: ا�ان

 قرآن جانب از سپس شائبه...و کمرتين بی

 دهد می دستور کتاب آيد: می دستوری

 سوی به رو پس اين از مسلم� که

 به دوباره و باشند، داشته الحرام مسجد

 از که هنگام اين در اّما بگذارند، رو آنجا

 مسل�نان آيد می ستورد قرآن طرف

 بايد کنند رو الحرام مسجد به دوباره

 مسجد به رو ى قضيّه که داشت توّجه

 اين با مسل�نان برخورد و �ودن األقصی

 است...! شده بحث مهمّ  چقدر دستور

 مسجد سوی به رو مسلم� که اين اّوالً

 ترشيع عنوان به باشند داشته األقصی

 القبلة لناجع ما و« شده: برده نام الهی

 يتّبع َمن لنعلم إّال  عليها کنَت  الّتی

 ،»عقيبيه علی ينقلب مّمن الرّسول
 که کرديم چن� اين برای فرمايد: می

 از و کنند األقصی مسجد سوی رو مردم

 بچرخانند، را خود روی الحرام مسجد

 چه شود معلوم عمالً که بود اين برای

 پیروی از کسی چه و رسول پ�و کسی

 علی ينقلب کند: می نشینیعقب ایشان

 عقب به هايش پاشنه روی عقيبيه:

 به درجه هشتاد و صد دارد: چرخش

 فرمان از که آنان و گردد می باز عقب

 مورد در کنند می رسپيچی پيغمرب

 خدا األقصی) بیت سوی (به قبله تحويل

 را خود خط که برد می نامشان گونه اين

 پسس اند...و شده منحرف و ساخته جدا

 علی إّال  لکب�ةً  کانت إن و« فرمايد: می

 تکليفی راستی به :»هللا هَدی الّذين

 چيز همه که آن از پس که بود سنگ�

 بگويی آنان به بودند کرده ترک را خود

 ترک را کعبه کنيد: ترک هم را قبله

 بود سخت بسيار تکليفی اين کنيد...!

 الهی هدايت از که کسانی برای مگر
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 چيزی هر که آنان، برای بودند، برخوردار

 ن�ومند حّدی به ا�انشان است، آسان

 پشت تعلّقات �ام به توانند می که است

 که بقيّه برای و بياندازند، دور و بزنند پا

 تکليفی اين نبود ن�ومند خيلی ا�انشان

 و آباء ى قبله بود، سخت و صعب بسيار
 وراند در که را قد�ی و مأنوس اجدادی

 ترک بايد اند کرده می رو آن به نيز اسالم

 بود، سنگ� تکليفی برایشان اين کنند...!!

 شد چن� آن ى نتيجه که سنگ� حّدی به

 را ا�ان راه ظاهر حسب به که بعضی
 رها را ا�ان راه داشتند بودند گرفته

 خداوند مورد اين در و کردند...! می

 علِيُضي هللا کان ما و« فرمايد: می
 خواهد �ی چن� متعال خدای :»إ�انَکم

 کند، باطل و گرداند ضايع را ش� ا�ان

 چن� خدا اين، برای عکس: به نه..!

 ا�انتان تا آورد پيش ش� برای را امتحانی

 گونه دو ا�ان سازد...چون محکم را

 حکومت که اصيل واقعاً  ا�انی است:

 و انسان ى انديشه پود و تار بر کند می
 و ضم� و وجدان و احساسات و طفعوا

 رسرسی است ا�انی ديگر نوع شعور...و

 اين تلخ هایی تجربه چنین و ناپخته، و

 سازد: می جدا هم از را ا�انها گونه

 ا�انشان که کسانی و تر ثابت را ها ثابت

 به و شوند می تر محکم است ا�ان واقعاً 

 موفّقّيت با هم را امتحان اين وسيله اين

 ابتال و بال اين از و بگذارند رس پشت

 ا�انشان واقعاً  که کسانی اّما کنند، عبور

 بزرگ بالهای برابر در است رسرسی

 اين و شوند می رفوزه و ندارند مقاومت

 و است اسالمی ى جامعه مصلحت به
 در بارها و است هم� برای بال اساساً 

 و شود می بال بحث که بينی می قرآن
 برای سخت حانهایامت و بال به راجع

 خاطر به اسالم اّمت و پيش� اّمتهای

 از قویّ  و ضعيف است: فلسفه هم�

 اين جامعه مصلحت شوند، جدا هم

 �انند...الغرض: آن در ضعيفها که است

 سوی به کعبه از افرص ان ى مسئله

 آن و بود مهمّ  اندازه آن اإلقصی مسجد

 در داشت...و مهمّ  آثار و نتايج همه

 آن از بحثی مطلقاً  هم قرآن آيات

 قرآن ديگر طرفی از و نشده...!!

 الهی ترشيع با کار اين که فرمايد می

 عليها کنَت  الّتی القبلة جعلنا ما و« بوده:

ن الرّسول يتّبع َمن لنعلم إّال   ينقلب ممَّ

 برای ) قبله (تحويل و :»عقيبيه علی

 معلوم که اين مگر نبوده هدفی هيچ

 چه و است رسول تابع کسی چه شود

 گردد، می باز حرضت تبعیّت از کسی

 که کند می بيان (قرآن) ديگر طرفی از و

 بازی که است مهمّ  قدری به مسئله اين

 (: اين وجود با است...و اسالم و کفر با

 واقعی مسل�نان قرآن) در آن وجود عدم

 بگويند که نکردند چن�  ـ کردند...؟ چه

 ن�چ قرآن است، کافی ما برای قرآن

 عمل تو رأی به پيامرب) (ای پس نگفته،

 مخلصانه: و صادقانه خ�..!! کنيم، �ی

 هللا...فرقی أطاع فقد الرّسول أطاع من

 خود خدا که است مبيِّنی (پيامرب) ندارد:

 و موازين آن طبق داده دستور وی به
 است کرده تعي� خداوند که معيارهايى

 نيز ينا و کند، تبي� ما برای را اسالم راه

 رو الحرام مسجد از ما که است تبيينی

 األقصی مسجد سوی به رو و بچرخانيم

 را آن دل و جان با (مسل�نان) و کنيم،
 کافی توضيح فقره يک اين پذيرفتند...و

 موضعگ�ی نوع اين شود معلوم تا است

 است، مردود سّنت مورد در هم تفريطی

 اکنون که انسانهايی اين راستی به و

 اسالم اّول تاريخ آن به اگر گويند یم چن�

 پيامرب دستور اين مقابل در شوند برده
 که گفتند می را هم� ـ گفتند...؟! می چه

 گفت: خواهند و گويند می دارند اكنون

 کافی ما برای قرآن هللا: کتاب حسبُنا

 کافی معنی ولی است، کافی است...آری،

 ـ کنی...؟! می تعبي� چگونه را بودن

 گفتم: که است چن� آن درست معنی

 را همه قرآن برشی، حيات اصلی موازين
 جا و تفريط ترين کم بدون کرده تبي�

 جزئی تبي� (:قرآن) خود اّما گذاش�،

 تبي� کند، �ی را موازين اين (:تفصيلی)

 است...و سپرده پيامرب به را آن

 مانند نیز هللا رسول تبيينات از بسياری

 صورتهای تبي� و تاس کلّی موازين

 دارند تبي� به نياز هم آنها ،نيست جزئی

 از که است مجتهدين کار هم اين و

 و کنند تبي� را آنها اج�ع و شوری طريق
 آنها مورد در کتاب موازين از مستقيم يا

 �ايند... استفاده
 ميان در که است ه�ن درست موضع

 قرار تفريط) و (افراط موضع دو اين

 کتاب مب�ِّ  عنوان به را نّتس که :دارد

 تعي� قرآن که کيفيّت آن به ،بپذيری

 فرموده دستور پيامرب و .است کرده

 تو به سّنت نام به چيزی وقت هر که

 معيارهای با کنی تطبيق را آن رسيد

 آن زود نبود منطبق کتاب با اگر کتاب،که

 به مکن رشوع ديگر و بيانداز دور را

 بيانداز...! دور ار  آن آن، مورد در تحقيق

 سخن است! باطل كه است مشّخص

 اگر لوحان...اّما ساده يا است خائنان

 به کن رشوع گاه آن قرآن با بود منطبق

 تحقيق موازين روی از وقتی و تحقيق،

 به است اعتبار قابل شدی متوّجه حديث

 موضوعات برخی در ـ موضوع حسب

 اگر عقايد: مثل است الزم يقينی مسايل

 اعتبار بی ديگر بود يق� از کمرت یا ذرّه

 رواياِت  موضوعات برخی در و است،

 مسايل مثل است کافی قویّ  ظنّ  موجب

 کن قبول را آن بود حدّ  آن در اگر ـ عملی

 هيچ ديگر نبود حدّ  آن در اگر و

 نسبت منطقی و درست ـ...موضعگ�ی

 در کلّی مواردی و است هم� سنّت به

 بسيار مطالب ،کرديم ذکر را آن ى باره

 که دارد وجود مطلب اين ضمن ديگری
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 که قبله و إخاء و �از ى مسئله هاآن طبق

 اضافه پيغمرب شود می معلوم گفتيم

 وحی وی به قرآن صورت به که چه آن بر

 تعليم او به هم ديگری مطالب شده

 که قرآن م� عنوان به نه ولی است، شده

 فرموده او که چه آن چون باشد، قرآن در

 دستور وی به خداوند جانب از است

 که است کرده تبي� ما برای شده داده

 چن� اگر باشد...پس چنان و چن� بايد

 وحی از قسمتی که است آن ندمان است

 اگر کنيم رها را قسمتی و بگ�يم را

 فرموده حرضت که چه آن به بگوييم

 خواهيم...چون �ی و نداريم احتياجی

 فرموده حرضت که چه آن از قسمتی

 برخی البتّه ـ نبوده ايشان خود اجتهاد

 بوده قسمتهايى ولی ـ بوده رأی و اجتهاد

 قرآن، فطر  از وحی نه است، وحی که

 برايش حساب � ديگری اطراف از بلکه

 فرموده، اعالم را آنها است، آمده وحی

 موضعگ�ی است...اين فرموده تبي�

 سنّت اهل و ،است اسالمی و درست

 است، چن� سنّت به نسبت اشان عقيده

 دارند...و قبول را سنّت کيفيّت اين به و

 منطقی و معتدل موضعگ�ی يک واقعاً 

 پ�و خود من که اين خاطر به نه است...!

 يک عنوان به است...نه..! چن� سنّتم

 او به و کند قضاوت دور از که هم انسان

 جانب از ترشيعی پيغمربی که بگويى

 تبي� برای چيزهايى و است آورده خدا

 روايت پيغمرب اين زبان از ترشيع اين

 ـ چيست...؟ پ�وان تکليف شده،
 طمتوسّ  حدّ  هم� فقط (پاسخش)

 چه هر شود گفته که اين نه شود: می

 پذيرفته يا و شود پذيرفته شد روايت

 هر در متوّسط...و حدّ  است نشود...اين

 احت�ل است: مطلوب وسط حدّ  چيزی

 دارد، وجود تفريط و افراط در انحراف

 وجود انحراف احت�ل متوّسط حدّ  در اّما

 ذاتاً  نظر مورد ىشء که وقتی ،ندارد

 نباشد) مطلوب .نه(:ذاتاً باشد.. مطلوب

 خوب زيادش کشيدن ترياک بگويي مثالً 

 حدّ  اّما نيست، خوب کمش نيست،

 چيزی نه..! است...!!! خوب آن متوّسط

 آن برابر در انسان و مطلوب ذاتاً  که

 است، مردود آن در افراط باشد، مسئول

 آن متوّسط حدّ  و مردود، هم تفريط و

 الم...!!السّ  قبول...و قابل و است مأمون

 و آله علی و محّمد سيّدنا علی صلِّ  اللّهمّ 
 ».أجمع�...!!! صحبه

 ی کتابچه در احمد کاک مرحوم همچنین
 ى درباره ٣١ص اسالمی حکومت

 در عالی شورای وجودی ى  فلسفه

 شورای در«... گويد: می اسالمی حکومت

 مورد در مذاهب، دانشمندان عالی،

 ار  مذاهب يک يک ى ادلّه هرموضوع،
 بيشرت که را کدام هر و کنند، می بررسی

 پذيرند. می باشد، منطبق سنّت و کتاب با

 ى ش�ره بر مرتّب، ترتيب اين با
 مذاهب ى همه قبول مورد موضوعات

 و »شود... می کاسته اختالف از و افزوده
 ٦١ص١٨ ش�ره به مطلب اين پاورقی در

 شايد« عبارت: اين به دارد توضيحی ٦٢ ـ

 نظر در ای برنامه چن� رایاج امروز،

 "مذهب زيرا باشد، دشوار بعضی

 کتب با بيشرت که کرده، کاری گرايی"،

 کار و رس مذاهب دانشمندان و فقها

 اين در بعضی حتّی قرآن! با تا دارند

 چندان ـ است تفرّق عامل که ـ روش

 ارزيابی جای به که کنند می مبالغه

 طريق از آنها ارزش تعي� و کتب مطالب

 مطابقه آنها با را قرآن "کتاب"، با تطبيق

 ها آن معيارهای و ديد با و کنند، می

 و کنند، می تفس� را قرآن (:دانشمندان)
 مطلبی اگر تر: خطرناک اين از حتّی

 اّما باشد، قرآن در آشکار و روشن بسيار

 از يکی دانشمندان آراء و معيارها با

 از بعضی باشد، نداشته انطباق مذاهب،

 را قرآن ى گفته مذهب، آن پ�و ل�یع

 مراد است اين و سازند!! می اعتبار" "بی

 از که قرآن نقل به رسول حرضت

 إنّ  ربِّ  یا« کند: می شکايت اّمت، انحراف

 در .»مهجورا القرآن هذا اتّخذوا قومی

 بلکه دانشمندان، آراء تنها نه حالیکه

 با معارضه در نيز بها موثوق احاديث

 دهند. می دست از را خود شارز  قرآن،

 با را احاديث حتّی که مکلّفيم ما زيرا

 مخالفت آن با اگر و کنيم، تطبيق قرآن

 آنچه چون، بکوبيم". ديوار "بر داشت،

 من ال و يديه ب� من الباطل يأتيه "ال

 "إنّا ى: وعده مشمول آنچه و خلفه..."،

 لحافظون" له إنّا و الّذکر، نزّلنا نحن

 که حالی در است. قرآن طفق باشد، می

 ندارد. تضمينی چن� حديث، معتربترين
 را، ارزشها بلکه بکوشيم همه حال، هر به

 که بکوشيم بازگردانيم...و خود جای به

 اسالمی "انقالب يک به ايران، حرکت اين

 ـ سياسی انقالب يک تنها نه ـ عيار" �ام
 حرکت اين صورتی، در تنها بيانجامد...و

 شود، می اسالمی کامالً  قالبان به تبديل

 �ام نظرات و آراء بررسی و نقد که

 با را، احاديث ارزيابی نيز و دانشمندان

 با تعّصب بدون و دقيق و مجّدد تطبيق

 بزرگرتين اقدام اين کنيم...و رشوع قرآن

 تفرّق قرنها از پس که بود خواهد انقالبی

 وحدت، سوی به را ما گرايى، مذهب و

 ..».گرداند. بازمی
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  آراء و نظرات امام شافعی 

  -اهللا عنهم أجمعینرضی-و علما و فقهاي شافعی مذهب

  هاشم حسین پناهی                      در باب توحید                                         
  

 بخش اّول
نگاهی به آیات قرآن، به روشنی با 

یابیم که هدف از و وضوح کامل درمی
ارسال رُُسل و مبعوث شدن پیامربان، با 
برنامه و قانون مشخص و معین به سوی 
برشیت، رهایی انسان از بندگی و 
اسارت و بردگی انسان برای انسان است. 

ی انبیای الهی این پیام مشرتک همه
عیت از است که انسانها به جای تب

ی ساختگی برش، از قانون قانون و برنامه
ی خالق و رازق انسان تبعیت و برنامه

 کنند.
ٍة َرُسوًال أَِن « َولََقْد بََعْثَنا ِيف كُلِّ أُمَّ

َ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت... ما به «١»اْعُبُدوا هللاَّ
ایم  میان هر ملتی پیغمربی را فرستاده

ان این ی پیغمرب  (و محتوای دعوت همه
بوده است) که خدا را بپرستید و از 
طاغوت (شیطان، بتان، ستمگران، و 

 »غیره) دوری کنید...
از آنجا که مخاطب دین الهی نوع 
انسان است و همه، اعم از مسل�ن و 
غیرمسل�ن در برابر این امر مساوی 
هستند، لذا پذیرفته شدن قانون الهی و 

برش از ی دوری و تربّی از قانون و برنامه
ی جوامع انسانی، از دیدگاه سوی همه

قرآن، �سک به ریس�نی محکم است 
که انسان را از سقوط به رساشیبی و 
چاه ضاللت و رسکشی و جهل رهایی 

 بخشد.می
ْشُد « َ الرُّ يِن َقْد تََب�َّ َال إِكَْراَه ِيف الدِّ

ِمَن الَْغيِّ َفَمْن يَكُْفْر ِبالطَّاُغوِت َويُْؤِمْن 

                                                           
 .٣٦نحل/  - ١

 َفَقِد اْسَتْمَسَك ِبالُْعْرَوِة اْلُوثَْقٰى َال ِبا�َِّ 
اجبار و اکراهی در « ٢»انِْفَصاَم لََها...

(قبول) دین نیست، چرا که هدایت و 
ک�ل از گمراهی و ضالل مشخص شده 
است، بنابراین کسی که از طاغوت 
(شیطان و بتها و معبودهای پوشالی و 
 هر موجودی که بر عقل بشورد و آن را

از حق منرصف کند) نافرمانی کند و به 
ترین  خدا ای�ن بیاورد، به محکم

دستاویز درآویخته است (و او را از 
رهاند و) اصال  سقوط و هالکت می

 »گسس� ندارد...
صد البته مخاطب دین فقط 
مسل�نان یا نژاد و گروهی خاص 
نیست. دین نوع برش را مخاطب قرار 

ی انسانها داده و قانون دین برای همه
ی ی زمین و برای همهدر همه جای کره

 زمانها است.
یابیم از آیات قرآن به روشنی در می

که مرشکین و معاندین قرآن، وجود هللا 
را با برخی از خصوصیات و صفاتش 

 اند.قبول داشته
َ�ِء َواْألَرِْض « ُقْل َمْن يَْرزُُقكُْم ِمَن السَّ

ْمَع َواْألَ  ْن َ�ْلُِك السَّ بَْصاَر َوَمْن يُْخِرُج أَمَّ
الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت َويُْخِرُج الَْميَِّت ِمَن 
  ُ الَْحيِّ َوَمْن يَُدبُِّر اْألَْمَر َفَسَيُقولُوَن هللاَّ

بگو: چه کسی از « ٣»َفُقْل أََفَال تَتَُّقونَ 
ی اشعه و باران) و از  آس�ن (به وسیله

ی فعل و انفعاالت خاک  زمین (به وسیله
ی  و رویش گیاهان و درختان و میوه

                                                           
 .٢٥٦بقره/ - ٢
 .٣١یونس/ - ٣

رساند؟ یا چه  آنها) به ش� روزی می
کسی بر گوش و چشمها توانا است (و 

آفریند و بدانها نیروی شنوائی  آنها را می
دهد)؟ یا چه کسی زنده را  و بینائی می

از مرده، و مرده را از زنده بیرون 
آورد (و حیات و م�ت در دست او  می

امور (جهان و است)؟ یا چه کسی 
گرداند؟ (پاسخ خواهند  جهانیان) را می

داد و) خواهند گفت: آن خدا است، 
رسان  (چرا که آفریدگار جهان و روزی

مردمان و مدبر کار و بار هستی، به 
اقرار وجدان بیدار، خداوند دادار است). 

ترسید و پرهیزگار  پس بگو: آیا �ی
 »شوید؟ �ی

َ�َواِت  َولَِنئْ َسأَلَْتُهْم َمنْ « َخلََق السَّ

 ُ ِ  َۚواْألَْرَض لََيُقولُنَّ هللاَّ بَْل  ُۚقِل الَْحْمُد ِ�َّ
هر گاه از آنان « ٤»أَكَْ�ُُهْم َال يَْعلَُمونَ 

(که معتقد به انبازها و رشکاء هستند) 
بپرسی: چه کسی آس�نها و زمین را 

گویند: خدا. (چرا  آفریده است؟ حت� می
ی چیزی  بازها سازندهکه بتها و سایر ان

نبوده و بلکه خودشان ساخته و 
مخلوقند). بگو: ستایش خدا را (که 
مسأله آن اندازه روشن است که خودتان 

کنید). ولی اک� آنان  بدان اعرتاف می
دانند (و این است  (چندان چیزی) �ی

که به مقتضی اعرتاف خود عمل 
�ایند و عبادت را تنها منحرص به  �ی

 »کنند). خدا �ی
از جمله مواردی که مخاطبان قرآن 
اعم از جاهلیت دوران نازل شدن قرآن 

                                                           
 .٢٥لق�ن/ - ٤
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1395 بهار 26شماره   

تا هم اکنون، در آن دچار انحراف و  
» توحید عبادت«اند، گمراهی شده

توحید «است. این جنبه از توحید یعنی 
آنقدر مهم و عظیم است » در عبادت

که انسانها به خاطر آن به دو گروه 
دند. اصل بهشتی و جهنمی تقسیم ش

ها و مصادیق آن، ی جلوهتوحید با همه
آنقدر مهم و اساسی است که هللا 
سبحان و پیامربش پایبندی به آن را رشط 

 اند.ورود به بهشت قرار داده
َولََقْد أُوِحَي إِلَْيَك َوإَِىل الَِّذيَن ِمْن «

َقْبلَِك لَِنئْ أَْرشَكَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك 
ينَ َولََتكُونَنَّ مِ  به تو و به « ١»َن الَْخاِرسِ

یکایک پیغمربان پیش از تو وحی شده 
کردارت (باطل  ،ورزی است که اگر رشک

گردد و) هیچ و نابود  پاداش می و بی
 »شود، و از زیانکاران خواهی بود. می

ی انعام در همچنین در سوره
ی خطاب به ذّریه ٨٨ی قسمتی از آیه

مانها و ی اعصار و ز ابراهیم برای همه
-ی برشیت میدر واقع خطاب به همه

 فرماید:
َولَْو أَْرشَكُوا لََحِبَط َعْنُهْم َما كَانُوا «... 
اگر (این چنین شایستگانی «... » يَْعَملُونَ 

)رشک -چه رسد به دیگران  -
کردند هدر  ورزیدند، هر آنچه می می
شد  ع مییرفت (و اع�ل خیرشان ضا می

رشک و خرمن طاعتشان به آتش 
 »سوخت). می

هللا متعال رشک را گناه غیرقابل 
 فرماید: داند و میبخشش می

َ َال يَْغِفُر أَْن يُْرشََك ِبِه َويَْغِفُر « إِنَّ هللاَّ

لَِك ِلَمْن َيَشاُء  ِ  َۚما ُدوَن َذٰ َوَمْن ُيْرشِْك ِبا�َّ
بیگ�ن خداوند « ٢»َفَقْد َضلَّ َضَالًال بَِعيًدا

د را (از کسی) رشک ورزیدن به خو 
تر از آن را از  آمرزد و بلکه پائین �ی

هرکس که بخواهد (و صالح بداند) 
 رشیکبخشد. هر که برای خدا  می

                                                           
 .٦٥زمر/ - ١
 .١١٦نساء/ - ٢

بگیرد، به راستی بسی گمراه گشته است 
 »(و خیلی از حق پرت شده است).

هللا متعال با قاطعیت و روشنی �ام 
اعالم فرموده که بهشت بر مرشکین 

 حرام شده است.
.» ُ ِ َفَقْد َحرََّم هللاَّ ..إِنَُّه َمْن يُْرشِْك ِبا�َّ

بیگ�ن «... ٣ »َعلَْيِه الَْجنََّة َوَمأَْواُه النَّاُر...
هر کس انبازی برای خدا قرار دهد، خدا 
بهشت را بر او حرام کرده است (و 

نهد) و جایگاه  هرگز به بهشت گام �ی
 »او آتش (دوزخ) است...
مسل�ن در طول عل� و دانشمندان 

بیش از چهارده قرن گذشته به این امر 
بسیار مهم واقف بوده و لذا به روشهای 

ی رشک و متعدد چارچوب و دایره
ای تام و توحید را تبیین �وده و به شیوه

 اند.کامل آنرا رشح و بسط داده
ی این دانشمندان و عل�ی از جمله 

کِبار، امام شافعی و فقها و مفّرسان و 
دثین و دیگر دانشمندان شافعی مح

باشند. این بزرگواران با مذهب می
شدت و ِحّدت �ام، در این زمینه داِد 

ای �ام و ک�ل سخن رس داده و به شیوه
 اند.به روشنگری پرداخته

ی راه ما در نظر دارد تا آراء نرشیه
و نظرات امام شافعی و عل� و فقهای 

وحید بزرگوار شافعی مذهب را در باب ت
در چند ش�ره و به تدریج به سمع و 

 نظر خوانندگان محرتم برساند.

  علت شرك و منشأ آن:

حسب آنچه از کالم و گفتار امام 
شود، شافعی و عل�ی شافعیّه فهم می
روی منشأ و خاستگاه رشک غلو و زیاده

ی در شأن و جایگاه بزرگان دین و ا�ه
 باشد.هدایت می

-غلو و زیادهطبق ارشاد قرآن این 
روی در شأن بزرگان برای اّولین بار در 

 میان قوم نوح پدیدار شد. 

                                                           
 .٧٢مائده/  - ٣

َوَقالُوا َال تََذُرنَّ آلَِهَتكُْم َوَال تََذُرنَّ «
ا َوَال ُسَواًعا َوَال يَُغوَث َويَُعوَق َونَْرسًا  ٤»َود�

اند: معبودهای خود را  به آنان گفته«
 وامگذارید، و ود، سواع، یغوث، یعوق، و

 »نرس را رها نسازید.
طبق آنچه بر تفسیر بیضاوی آمده 

 است:
نامهای پنجگانه که در این آیه ذکر «

شده، نام مردان صالح و نیکوکاری 
-اند که در میان قوم نوح میبوده

اند. و پس از مرگشان، چهره یا زیسته
ی آنها برای تربک ساخته شده و مجسمه

واقع با گذر زمان مورد عبادت و پرستش 
پرستی به میان ی بتگشته و این شیوه

 ٥»اعراب نیز انتقال یافته است
این رأی و نظر را امام فخر رازی در 
تفسیر کبیر و ابن کثیر دمشقی در 

 اند.تفسیرش بیان �وده
ابن حجر (رحمةهللا علیه) در فتح 
الباری رشح صحیح البخاری در این باب 

 گوید:چنین می
این علت انسانهای قدیمی به «

ی انسانهای بزرگ و صالح را مجسمه
ی آن درست کردند تا با مشاهده

ها به آرامش برسند. احوال و مجسمه
ی آنها را به یاد بیاورند. اع�ل شایسته

در نتیجه همچون آنان به تالش و 
کوشش در عبادت بپردازند. سپس بعد 

ی حیات از این گروه، نسلی پا به عرصه
مقصود آنها را  گذاشتند که مراد و

نفهمیدند و شیطان آنها را وسوسه کرد 
که اسالف و گذشتگان شا این بتها را 

داشتند، در پرستیدند و گرامی میمی
 ».ها پرداختندنتیجه به عبادت آن بت

ابن حجر(رحمةهللا علیه) تأکید 
اغراق در تعظیم قربهای «کند که: می

پیامربان که روزگاری بعد از قوم نوح 

                                                           
 .٢٣نوح/ - ٤
 ی مذکور.تفسیر بیضاوی ذیل آیه - ٥
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اده است، ه�ن علت عبادت آنها روی د
 ١»بوده است.

اصل و «گوید: کثیر میهمچنین ابن
روی منشأ عبادت بتها، غلو و زیاده

 ٢»باشد.نسبت به قبور و صاحبان آن می
ی در حدیثی متفق علیه که عایشه

آنرا نقل  -رضی هللا عنها-ی طاهرهصدیقه
 کرده، چنین آمده است:

َسَلَمَة َذکَرَتا  َعْن عائَِشَة أَنَّ أُمَّ «
 -فیها تصاویرُ –کنیسًة َرأَیَنها ِبالَْحَبَشِة 

فقال  -صلی هللا علیه و سلم–لِرسول هللا 

: إنَّ أولئَک إذا کاَن فیهُم رسول هللا
الرَّجُل الّصالُح َف�َت، بََنْوا علی َقربِِه 
َوَر، اولئَک  مسجداً َو َصوَّروا فیه تلک الصُّ

از « ٣»یَْوم القیاَمةِ ِرشاُر الخلق عندهللا 
عایشه روایت است که گفت: أّم حبیبه 

از  و أّم سلمه برای رسول خدا
کلیسایی یاد کردند که در حبشه دیده 
بودند و اینکه در آن تصاویری وجود 

فرمود: آنان هرگاه  داشت. رسول خدا
کرد، بر میانشان مرد صالحی وفات می

روی قرب او مسجد (محل عبادت) بنا 
ردند و تصویر آن مردگان را در آن کمی

کشیدند. آنان (کنندگان این مکان می
کار) در روز قیامت نزد هللا بدترین و 

 ».رشورتر ین مردمان هستند
همچنین در حدیثی دیگر که متفق 

ی طاهره و ابوهریره علیه است و عایشه
اند، آنرا روایت کرده -رضی هللا عنه�–

 چنین آمده است:
عائَِشَة قالت: قال رسول َعْن «

فی َمرَِضِه لَْم یَُقْم ِمْنُه: لََعَن ُهللا  هللا
الَْیُهوَد َوالنَّصاری اتََّخُذوا ُقُبوَر أَنْبیائِِهم 

قالت: َفلَْوال أُبِرَز َقْربُُه أَنَُّه » َمساِجدَ 

                                                           
عل�ی شافعی مذهب و توحید در عبادت/ ص  - ١

٤٤٨ 
مرجع قبلی به نقل از البدایة و النهایة/ جلد  - ٢

 ٢٦٢/ ص ١٠
متفق علیه، لفظ مسلم از کتاب املساجد و  - ٣

 مواضع الصالة.

-از عایشه« ٤»ُخِشَی أَْن یَتَِّخَذ مسجداً 
روایت است که رسول  -رضی هللا عنها

ا در بی�ری منجر به مرگ خویش خد
فرمود: خداوند یهود و نصاری را لعنت 
کند که قرب پیامربان خود را به صورت 

رضی هللا -عایشه» مسجد تبدیل کردند
رفت که قرب گفت: اگر بیم آن �ی -عنها

پیامرب نیز به صورت مسجد در آید، قرب 
 گردید.او آشکار می

امام نووی از بزرگرتین عل�ی 
ی و مروج آن مذهب در رشح خود شافع

بر صحیح مسلم در ذیل احادیث مذکور 
 گوید:چنین می

 َعنْ  قال العل�ء: إِّ�ا نهی النبیُّ «
اتخاذ قربه و قرب غیره مسجداً خوفاً ِمَن 
ا  املبالغة فی تعظیمه و االفتنان به، فر�َّ
أدی ذلک إلی الکفر ک� جری لکثیر من 

 ٥»األمم الخالیة
اند که: نهی پیامرب از تهعل�ء گف«

بنای مسجد بر روی قرب خود و قرب 
غیرخودش به دلیل خوف از این مسأله 

روی بوده که در بزرگداشت آن قرب زیاده
شود و مسل�نان دچار فتنه و مصیبت 
شوند. چه بسا این تعظیم و بزرگداشت 
به کفر منتهی شود ه�نطور که این 

ین اتفاق برای بسیاری از امتهای پیش
 »افتاد.

 فرموده است: امام شافعی
یُبنی علی القرب مسجٌد َو  َو أکرُه أنْ «

یُصلَّی علیه، و ُهَو غیر  أَن یَُسوَّی أَوْ 
ُصلِّی إلیه،  مسوی، أو یصلِّی إلیه. و إِنْ 

 أجزأَه و قد أساَء.

قال:  اخربنا مالٌک أَنَّ رسول هللا
 قاتل ُهللا الیهوَد و النصاری، إِتّخذوا قبورَ 
أنبیائهم مساجَد، الیبقی دیناِن ِبأَرِض 

 العرب.

                                                           
 ه�ن. - ٤
رشح نووی بر صحیح مسلم ذیل احادیث فوق  - ٥

 الذکر.

نَِّة َو اْآل قال: َو أَکْ ثار، َو رَُه هذا لِلسُّ
یعظم  أنْ  -وهللا تعالی اعلم–أنَُّه کره 

ُه أحٌد ِمن املسلمین. یعنی یُتََّخَذ قَْربُ 
فی ذلک الفتنُة و  مسجداً. و � تُوَمنْ 

 ٦»یأتی بَعدُ  الّضالُل علی َمنْ 
ساخ� مسجد را بر قرب «ترجمه: 

 دانم...نپسندیده و آنرا جایز �ی

نقل  امام مالک از رسول خدا
کرده که پیامرب فرمود: خداوند یهود و 
نصاری را نابود کند زیرا قبور 

گاه و پیامربانشان را تبدیل به سجده
مسجد �ودند و به همین دلیل این دو 

 دین در جزیرة العرب باقی �اند.
ی گفت: ساخت مسجد و امام شافع

بنا را بر روی قبور به دلیل آثار وارده در 
دانم. هر سنت و نصوص رشعی جایز �ی

تر است اما پیامرب از چند که خدا عا�
این که احدی از مسل�نان بیش از حد 
وی را بزرگ کند و قربش را به عنوان 

گاه انتخاب �اید، بیزار مسجد و سجده
ان و نسلهای بوده است. هرچند آیندگ

بعدی از این ضاللت و گمراهی در امان 
نبوده و این مسئله ممکن است آنان را 

 ».گمراه سازد
نباید «فرمایند: ایشان در ادامه می

از خاک جای دیگری به قرب اضافه �ود 
زیرا باعث مرتفع شدن و بلند شدن قرب 

ی شود در حالیکه قرب باید به اندازهمی
بلند باشد. از سطح زمین ٧یک شرب

کاری و تزیین همچنین قرب نباید گچ
شود. و من قرب مهاجرین و انصار را این 

-ام. چون پیامرب اسالم از گچچنین ندیده
کاری و ایجاد بنا بر روی قرب نهی 

 ».فرموده است
امام شافعی در ادامه آورده است: 

برخی از والیان را دیدم که بناهای «
مکه  ایجاد شده بر روی قبور را در

                                                           
/ کتاب الجنائز/ باب بنای مسجد بر ٢األم/ ج - ٦

 قبور/ نرش دار احیاء الرتاث العربی.
 ار شرب حدود بیست سانتی مرت است.مقد - ٧
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خراب کردن و هیچ یک از فقها بر این  
 ١».اندتخریب بناها اشکالی نگرفته

ی سوره ١٩ی قرآن کریم در آیه
 فرماید: یونس می

ةً  إِالَّ  النَّاُس  كَانَ  َوَما«  َواِحَدةً  أُمَّ

 َربِّكَ  ِمنْ  َسَبَقْت  كَلَِمةٌ  َولَْوَال  ۚ َفاْخَتلَُفوا
 »يَْخَتلُِفونَ  ِفيهِ  ِفيَ�  بَْيَنُهمْ  لَُقِيضَ 

 ملّت) آفرینش آغاز در( مردمان«
 انسانی رسشت و( نبودند بیش واحدی
 خود در رشّ  و خیر استعداد ایشان
 میانشان از پیغمربانی خداوند. داشت

 وحی برابر در را آنان تا برانگیخت
. کنند ارشاد و بدارند خیر راه به آس�نی
 هم با و شدند گروه دو مردمان) بعدها

 از ای دسته یعنی. (کردند پیدا اختالف
 در خیر راه و کردند پیروی آس�نی کالم
 ی وسوسه به گروهی و گرفتند، پیش

 رشّ  راه به و دادند فرا گوش شیطانی
 انسانی ی جامعه پیکر میکرِب  و رفتند
 بر پیش از پروردگارت سخن اگر). شدند

 و کافران بزرگ عذاب که( بود نرفته این
 رستاخیز روز تا مبطالن شدید مجازات

 چیزی ی درباره ،)شود انداخته تأخیر به
 از حق �ییز با( دارند اختالف آن در که

 نابودکردن و مِحّق  داش� برجای و باطل،
 و کفر ی مسأله و( شد می داوری) مبِطل
 ترس از که چرا یافت، می خا�ه نفاق

 و تکامل رمز که اختیار آنی، نابودیِ 
 و خاست برمی میان از است پیرشفت

 اّما. شد می حاکم جامعه بر مطلق جرب
 رسشت مخالف آنی مجازات چون

 »).نکرد چنین خدا است، انسانی
مفرسِّ بزرگ و واال مقام شافعی 

در تفسیرش  مذهب، امام فخر رازی
به نام تفسیر کبیر یا مفاتیح الغیب در 

 »فرمایدی مذکور میتفسیر آیه
 آنچه که به نام معبود پرستش«

شود، باید قدرتش کاملرت و بیشرت از می

                                                           
/ کتاب الجنائز/ باب بنای مسجد بر ٢األم/ ج - ١

 قبور.

عبادت کننده باشد. در حالیکه این بتها، 
توان و اختیار جلب منفعت و دفع رضر 
را ندارند. این درحالی است که این 
مرشکین خود قادر به دخل و ترصف در 
این معبودهای دروغین هستند... اینان 

ها و بتها که بر گویند این مجسمهمی
-ان و صالحان ساخته شدهش�یل بزرگ

اند، شفاعت کنندگان ما نزد هللا هستند 
و در واقع با عبادت این بتها، خداوند را 

کنند. و شبیه و نظیر این عبادت می
رشک در زمان ما این است که بسیاری از 
مردم به بزرگداشت قبور بزرگان مشغول 

اند و معتقدند که این احرتام گرف� شده
بزرگان دین موجب و بزرگداشت قبور 

شفاعت آنها نزد خداوند برایشان خواهد 
شد. و در واقع این مردگان واسطه و 

 ».شفیع آنان در قیامت نزد هللا هستند
عین عبارت امام فخر رازی در 

 شود:تفسیر کبیر نقل می
أَنَُّهم وضعوا هده االصنام و و «

األوناَن علی صور أنبیائهم و أکابرهم، و 
متی اشتغلوا بعبادة هذه زعموا أنَّهم 

الت�ثیل، فإن أولئک األکابر تکون شفعاء 
لهم عندهللا تعالی، و نظیره فی هذا 
الزمان اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم 
قبور األکابر، علی اعتقاد أنّهم إذا عظموا 
قبورهم، فإنّهم یکونون شفعاَء لهم 

ها و بتهایی مرشکان مجسمه« ٢»عندهللا
ان و بزرگانشان ساخته را به شکل پیامرب 

کردند که هنگامیکه به و تصور می
شوند، ها مشغول میعبادت این مجسمه

این بزرگان نزد هللا تعالی برای آنان 
کنند. و شبیه این باور و شفاعت می

اعتقاد مرشکان در این زمان مشغول 
شدن بسیاری از مردم به احرتام و 
بزرگداشت قبور بزرگان دین هستند و 

دند که هنگامی که این قبور را معتق
تکریم �وده و گرامی بدارند، مردگان 

                                                           
/ نرش املکتبة ٥٢/ ص ١٧تفسیر کبیر/ جلد  - ٢

 التوفیقیة

داخل قربها نزد هللا متعال برای آنان 
 ».کنندشفاعت می

توان با عنایت به آنچه گذشت می
نتیجه گرفت که علت اصلی و اساسی 

روی و زیاده طدر ایجاد رشک، ه�ن افرا
و غلو در مورد عل� و دانشمندان و 

ی هدایت بوده و هست، ا�هصالحان و 
ذکر شده در قرآن  به همین دلیل انذارِ 

کریم به نسبت اهل کتاب، در واقع 
هشداری عظیم و بزرگ به اهل اسالم 

باشد که نه فقط نسبت به نیز می
-و زیاده طبزرگان و صالحان دچار افرا

باید حتی نسبت به نروی نشوند، بلکه 
برنامه و قانون خدا یعنی دین نیز 

 ی افراط و تفریط را پیمود.ادهج
ی سوره ٧٧ی هللا متعال در آیه

  فرماید:مائده می
ُقْل يَا أَْهَل الِْكَتاِب َال تَْغلُوا ِيف «

ِديِنكُْم َغْ�َ الَْحقِّ َوَال تَتَِّبُعوا أَْهَواَء َقْوٍم 
َقْد َضلُّوا ِمْن َقْبُل َوأََضلُّوا كَِث�ًا َوَضلُّوا َعْن 

بگو: ای اهل کتاب! به «» ِبيلِ َسَواِء السَّ 
ناحق در دین خود راه افراط و تفریط 
مپوئید و از اهواء و امیال گروهی که 

اند و بسیاری را  پیش از این گمراه شده
اند و از راه راست منحرف  گمراه کرده

 »اند، پیروی من�ئید. گشته
 ،رویو به سبب همین غلو و زیاده

آنها را کافر و  همین سوره ٨٨ی آیهدر 
 مستحق لعن و نفرین دانسته است.

ۚ  طَيًِّبا َحَالًال  هللاَُّ  َرزََقكُمُ  ِم�َّ  َوكُلُوا«
 از و« »ُمْؤِمُنونَ  ِبهِ  أَنُْتمْ  الَِّذي هللاََّ  َواتَُّقوا

 به خداوند که ای پاکیزه و حالل نعمتهای
 از و بخورید، است داده روزی ش�

 خداوندی) دستورات با مخالفت(
 ».دارید ای�ن بدو ش� که بپرهیزید

ی از گرفتار شدن به این واهمه
پرستی که سبب آن فقط غلو رشک و بت

در تکریم و بزرگداشت پیامربان و 
باشد، سبب شده است تا بزرگان می

بر پیروان خود  پیامرب مکرّم اسالم
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-نهیب بزند که در حق او غلو و زیاده
و عبد خدا و روی نکنند و وی را برش 

رسولش بدانند، نه چیزی بیشرت و نه 
کمرت. لذا در بیانی شیوا خطاب به 

 فرماید:یارانش می
ال تُطُْرونی ک� أَطْرَِت النصاری ابَْن «

فقولوا: َعبدّهللا َو  مریَم، إّ�ا أنا عبدٌ 
روی نکنید در مدح من زیاده« »َرسولَهُ 

همچنان که نصاری در حق عیسی فرزند 
روی شدند، من دچار غلو و زیادهمریم 

ی خدا هستم. لذا در مورد فقط بنده
ی خدا و پیامرب من بگویید: محمد بنده

 ».اوست
به راستی این کالم زیبا اگر به 

ی کافی مورد توجه مسل�نان قرار اندازه
گرفت، در طول قرون و اعصار می

روی ی ما، غلو و زیادهگذشته و در زمانه
ن دین، موجب این در شخصیت بزرگا

همه رسگردانی و گمراهی میان 
شد. در دنیای امروز مسل�نان �ی

روی مصادیق رشک ناشی از غلو و زیاده
در حق صالحان در میان مسل�نان از 

زند، مطلب را با ِفرَق مختلف موج می
ی کهف ادامه سوره ١١٠ی اشاره به آیه

 دهیم:می
َا أَنَا بََرشٌ ِمْثلُ « كُْم يُوَحٰى إَِيلَّ ُقْل إِ�َّ

َا إِلَُٰهكُْم إِلٌَٰه َواِحٌد َفَمْن كَاَن يَرُْجو لَِقاَء  أَ�َّ
َربِِّه َفلَْيْعَمْل َعَمًال َصالًِحا َوَال يُْرشِْك 

ای پیغمرب!) بگو: «( »ِبِعَباَدِة َربِِّه أََحًدا
من فقط انسانی همچون ش� هستم (و 
امتیاز من این است که من پیغمرب 

گویم) و  م و آنچه گفت: بگو؛ میخدای
شود که معبود ش� یکی  به من وحی می

است و بس. پس هرکس که خواهان 
دیدار خدای خویش است، باید که کار 
شایسته کند، و در پرستش پروردگارش 

 »کسی را رشیک نسازد.
امام فخر رازی(رحمةهللا علیه) در 

َا أَنَا بََرشٌ ِمثْلُ «تفسیر عبارت  ُكْم قُْل إِ�َّ
 فرماید:می» يُوَحٰى إَِيلَّ 

أَْی ال إمتیاَز بَیْنی و بینکم فی «
شیٍء من الصفات إِّال أَنَّ هللا تعالی أوحی 
إلیَّ أَنَُّه ال إله إّال ّهللا الواحد األحد 

ا«الصمد،... َو أَنَّ کلمَة  تفید » إ�َّ
هیچ امتیازی بین من به « ١»الحرص...

ش� در عنوان پیامرب و رسول خدا با 
صفات انسانی و برشی وجود ندارد. جز 
اینکه ّهللا متعال به من وحی کرده که به 
ش� اعالم کنم: هیچ فرمانروا و 

نیاز فریادرسی جز ّهللا یگانه و تنها و بی
ی وجود ندارد،... و به حقیقت کلمه

 »مفید حرص است...» إّ�ا«

به جهت پیشگیری  امام شافعی
د و مرض مهلک و از ابتالی مردم به در 

روی خطرناک رشک به دلیل غلو و زیاده
در مقام و منزلت صالحان، اع�ل 

ی اّدعایی مدعیان العادهخارق
خره گرفته و آنرا پوچ هی را به سُ لاولیاءال

 داند.ارزش میو بی
ثَنا یونُُس، قُلُْت « إبن أبی حاتم: َحدَّ

: صاِحبُنا اللَّیُت یقول: لَْو رأیَت   لِلّشافعیِّ
صاحَب َهَوًی یمشی علی املاء، ما قَِبلْتُُه: 
، لَْو رأیتُُه یَْميش فی الهواء، ملا  َ قال: قَرصَّ

گوید: یونس می ٣ابن أَبی حاتم« ٢»قَِبلْتُهُ 
برای�ن نقل کرد که: به شافعی گفتم 

گوید: اگر کسانی یارو همراه ما لیث می
که بر اساس هوا و امیال خود حرف 

، بر روی آب سنّت نه کتاب و زنندمی
پذیرم، امام قدم بزنند، حرفشان را �ی

شافعی گفت: کم گفته است. اگر من 
-این افراد را ببینم که در هوا قدم می

 »کنم.زنند، سخنشان را قبول �ی
و بسیار روشن است که اهل هوا و 
هوس از دیدگاه شافعی کسانی هستند 
که به جای استدالل به آیات قرآن و 

                                                           
/ مکتبة ١٥٩/ ص ٢١تفسیر کبیر/ جلد - ١

 التوفیقیة.
/ ٢٩٦/ ص ٦ِسیَر اعالم النبالء امام ذهبی/ جلد  - ٢

 نرش مکتبة العرصیه.
ابی حاتم رازی صاحب کتاب ارزشمند آداب  ابن- ٣

 الشافعی و مناقبه.

یح پیامرب، به دالیل فلسفی احادیث صح
کنند. زیرا شافعی و کالمی رجوع می

علم کالم را در ردیف اهواء ذکر کرده و 
 فرماید:می

لَْو َعلَِم النّاُس ما يف الکالم واألهواِء، «
اگر « ٤»لََفّروا منه ک� یَِفرُّوَن ِمَن األسد

مردم به آنچه در علم کالم و هوا و 
افتند، از یهوس وجود دارد، آگاهی می

کردند ه�نگونه که از دست آن فرار می
 ».گریختندشیر می

-با عنایت به آنچه گذشت، در می
یابیم که امام شافعی و عل�ی بزرگ 
شافعیه، اهت�می ویژه در حفظ و 
حراست از عقیده و باور صحیح اسالمی 

اند. امام شافعی با عنایت به خرج داده
 یبه نصوص رشعی، رشک را از زمره

داند. تا جاییکه در بزرگرتین گناهان می
ی ساخ� ِبنا و اثنای سخنش درباره

های بعدی ساخت�ن بر روی قبوربه نسل
دهد که در دام چنین فتنه و هشدار می

چرا که در زمانه و  ٥گمراهی نیافتند.
عرص امام شافعی چنین انحرافی در 
میان مسل�نان رخ نداده بود. زیرا اگر 

ی در زمان امام شافعی چنین انحراف
وجود داشت، آن بزرگوار هشدار خود را 

داد و قطعاً در فقط به آیندگان �ی
ی خود نیز مورد این انحراف در زمانه

گفت. و رصاحتاً حکم خود را سخن می
-می بیانبر اساس واقعیات موجود نیز 

 کرد. 
در این مقال به این اندازه از بیان 

ظلم  علت اصلی روی دادن گناه و
بسنده کرده و مابقی » رشک«عظیم 

گفتار را در مورد نظر امام شافعی و 
عل�ی شافعی مذهب در باب توحید به 

 کنیم.های بعد موکول میش�ره
 والسالم و علی من اتبع الهدی
 ادامه دارد...

 
                                                           

 ٢٩٥سیر اعالم النبالء/ ص  - ٤
 أألم/ کتاب الجنائز. - ٥
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  گانه امینی مفتی و حاکم شرع مردمی کردستان به رؤساي قواي سهي کاك حسن  نامه

 جهت لغو حکم اعدام شهرام احمدي

    بسم هللا الرحمن الرحیم
                                                                                                                                        ١٠/٠٨/١٣٩٤ 

  :ی جمهوری اسالمی ایران آقایان گانه رؤسای محرتم قوای سه
 !دکرت حسن روحانی، آیت هللا صادق آملی الریجانی و دکرت علی الریجانی

 سالم علیکم
مبنی بر درخواست لغو حکم اعدام زندانیان اهل سّنت،  ١٣٩٣/٠٤/٠١و  ١٣٩٢/٠٦/٢٦های رسگشاده ی مورخ  پیرو نامه

ی اعدام جوانی دیگر به جرم عقیده، از اهل  مان مورد توّجه قرار نگرفتند، اینک بار دیگر که شایعهکه متأسفانه آن ز 
ت کرد به نام شهرام احمدی بر رس زبانها افتاده و گویا پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام فرستاده شده سنّ 

ه با بکارگیری حکمت و تدبیر، و برتر داش� کنم ک است. لذا از ش� به عنوان سّکانداران این کشور درخواست می
حرمت و آزادی در اسالم، و نیز خیر و مصلحت مملکت بر هر مالحظات دیگر، با اقدامی در خور جایگاهتان، دستور 

ی وی که سه سال قبل نیز فرزند دیگرشان به نام  لغو اعدام این جوان را صادر �ائید. به پدر و مادر پیر و جگرسوخته
کسی که ». من ال یَرَحم ال یُرَحم«فرماید:  می -صلی هللا علیه و سلم–احمدی اعدام گردید، رحم کنید که رسول هللا بهرام 

 .به دیگران رحم نکند از طرف خدا و دیگران به وی رحم نخواهد شد
های پیشین مستّدل و مفّصل مغایرت این  در نامه

یغ گونه اعدامها، یعنی اعدام به خاطر داش� و تبل
با قوانین اسالم  -چه دینی و چه غیردینی–عقیده 

و قوانین برشی امروز از جمله قانون اساسی ایران 
بیان شده است، همچنین تبعات مخرّب آن برای 

ی حسنه میان  وحدت ملّی و برای الفت و رابطه
مذاهب و ادیان و افکار مختلف در کشور تذکّر 

عالم داده شده است، در اینجا نیز دیگر بار ا
کنم: در منابع و قوانین اسالم، اعدام به خاطر  می

 .وجود ندارد -چه دینی و چه غیردینی –عقیده 

 ردی اسالم کُدر آیینه
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، آزادیخواهان، روشنفکران و صاحبان احزاب و تشکلها انتظار -چه سنّی و چه شیعی –ی رهربان دینی  در پایان، از همه
ی توان و امکانات خویش، با روش دینی و  اری جس� از همهرود در این زمینه قلم و زبان را به کار انداخته و با ی می

  .قانونی از اعدام شهرام احمدی و دیگر اعدامهای مشابه جلوگیری �ایند
هر حزب و تنظیم و تشّکل اسالمی که دلیل دینی برای این  -چه سنّی و چه شیعی –هر عالِم دینی مطرح در جامعه 
سکوت پیشه کند و به اقدام دینی و قانونی برای توقّف آن دست نزند، طبق حدیث: گونه اعدامها نیابد، با این وجود، 

مسئول بوده و مورد مؤاخذه قرار » من رأی منکم منکراً فلیغیّره بیده فإن � یستطع فبلسانه فإن � یستطع فبقلبه...«
  .خواهد گرفت

 !صلی و اولیّهگویم: ای مخاطبان ا نهایت مطلبم را به بدایت آن پیوند داده و می
ای کسانی که این قدرت را دارید! بیائید: آبروی اسالم، ارزش انسان، عزّت ایران، وحدت ملّی، حفظ و حرمت برادری 
دینی، و امنیّت و آرامش داخلی را پاسداری کنید چرا که اینان در نوع خود جایگزین ندارند. إِْن أُِريُد إِالَّ اْإلِْصَالَح َما 

 ...اْستَطَْعُت 
 حسن امینی

 مفتی و حاکم رشع مردمی کردستان
 ی علوم دینی امام بخاری سنندج و مدیر مدرسه

 

  

  اعتراض استاد کاك حسن امینی مفتی و حاکم شرع مردمی کردستان 

  به حجت االسالم حیدر مصلحی وزیر سابق اطالعات

 
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 رسد تری می از تازهتر  تازه        رسد هر دم از این باغ بری می
ای که به ابتکار عا� دلسوز و  ی هفته آری در آستانه      

پاکدل و بزرگوار مرحوم آیت هللا منتظری جهت نزدیکی اهل 
ی وحدت نامگذاری شد، و هر سال  سنّت و تشیّع به نام هفته

شود،  صدها میلیون تومان رصف مراس�ت گوناگون در آن می
مذهبی کشور به نام آقای حجت یکی از مقامات سیاسی و 

االسالم حیدر مصلحی، نسبت به دو شخصیّت بزرگوار اسالم از 
صلی هللا علیه و -ی اهل سّنت و دو یار رسول هللا دیدگاه همه

 -رضی هللا عنه�–یعنی حرضت طلحه و حرضت زبیر  -سلم
�اید!؟  ی ادب می آنان داده است، اسائهی بهشت را به  لب به توهین گشوده و نسبت به آنان که خود رسول هللا وعده

 !اند البد آقای مصلحی برای تحکیم هرچه بیشرت وحدت! این فرمایشات را در این ایّام به اهل سنّت هدیه کرده
دار بوده است، آرامش و  رود آقای مصلحی که چند سالی مسؤولّیت باالترین ارگان امنیتی کشور را عهده گ�ن می       

طلبانه! در  نی را در کشور به ویژه در مناطق اهل سنّت زیاد نپسندند، لذا بخواهند با چنین بیاناتی وحدتامنیّت کنو 
هفته وحدت! آرامش و امنّیت روحی را از اهل سنّت بگیرند، و اگر بشود کسانی از آنان را به عکس العمل تندروانه 

 !!شته را امسال چیده و در سبد برادری بگذارندی میلیاردها تومان در سالیان گذ ی هزینه کشانیده تا �ره
ی  اندازانه زنند، این گونه سخنان تفرقه راستی به نظر کسانی که این روزها آنهمه از فتنه و برخورد با آن دم می       

 آقای مصلحی و امثال او فتنه نیست؟ 
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باشد، لذا جواب را به درازا  ائی سکوت میه به هر حال چون به نظر اینجانب بهرتین پاسخ به چنین موضعگیری       

  :برم نکشانده و با این چند کلمه مطلب را به پایان می
به باور یک  -رضی هللا عنه�–کنند باید بدانند که طلحه و زبیر  ی کسانی که چون او فکر می آقای مصلحی و همه       

هیچکس از مسل�نان بعد از آنان قابل مقایسه نیستند، ها، با  النفس و نیم میلیارد اهل سنّت، حتی مزدوران و ضعیف
 اند. اند و در خیرالقرون زیسته چون اینان یاران پیامرب بزرگوار و مصداق حقیقی و واقعی سابقین اّولین بوده

 والّسالم علی من اتّبع الحّق و الهدی
 

 حسن امینی
 مفتی و حاکم رشع مردمی کردستان

١٣٩٤/١٠/٠٦ 
 

  مینی به همراه جمعی از فعاالن مدنی، سیاسی و حقوق بشري کردستاندیدار کاك حسن ا

 با خانواده حبیب اهللا لطیفی

جمعی از فعاالن مدنی، سیاسی و حقوق برشی با حضور در منزل حبیب هللا لطیفی زندانی سیاسی، عید قربان را به 
 مادر و خواهر وی تربیک گفتند.

کردستان به نقل از هرانا، ارگان خربی مجموعه فعاالن حقوق برش در ایران، به گزارش پایگاه اطاله رسانی مکتب قرآن 
 .فعالین مدنی در این دیدار اظهار امیدواری کردند که �امی زندانیان سیاسی آزاد شوند

مادر حبیب ا.. لطیفی در این دیدار گفته است پنجشنبه گذشته با حبیب مالقات حضوری داشته و وضعیت جسمی و 
 .ب خوب بوده استروحی حبی

با ” مکتب قرآن کردستان“حاکم رشع مردمی کردستان و عضو شورای مرکزی ” کاک حسن امینی“در ادامه این دیدار 
امید است “بیان اینکه در این مدت مادر حبیب ا.. لطیفی با تحمل دردها و رنج ها منتظر آزادی فرزندش است، گفت: 

 ”.انواده بازگردداین زندانی سیاسی هرچه زودتر به آغوش خ
انتظار است در دولت تدبیر و امید همه “، نیز گفت: ”سازمان دفاع از حقوق برش کردستان“سخنگوی ” اجالل قوامی“

زندانیان سیاسی ومطبوعاتی مانند آقای محمد صدیق کبودوند و برادران کرد پور آزاد شوند وفضای مناسبی برای 
 ”.فعاالن مدنی وسیاسی ایجاد شود

تا امروز به دلیل داش� مجازات اعدام هیچگاه  ۸۶به ذکر است که حبیب هللا لطیفی از زمان بازداشت در سال الزم 
 .نتوانسته از امکان مرخصی استفاده کند

بازداشت شد و  ۱۳۸۶حبیب هللا لطیفی دانشجوی سال آخر رشته مهندسی صنایع در دانشگاه ایالم، روز اول آبان سال 
سوی شعبٔه اول دادگاه انقالب اسالمی سنندج به ریاست سه ماه انفرادی و شکنجه جسمی از  پس از تحمل بیش از

قاضی حسن بابایی به اتهام محاربه و افساد فی االرض به 
 .اعدام محکوم شد

حکم اعدام او با اعرتاض وکالی او برای دادگاه تجدیدنظر 
د ه�ن سال، دادگاه تجدی    ارسال شده بود اما در زمستان

نظر نیز حکم اعدام را تایید کرده و حکم برای تجدیدنظر 
نهایی به دیوان عالی کشور ارجاع و در آنجا نیز به تایید 

 .رسید
رسانجام پس از هشت سال تالش خانواده و وکالی این 
زندانی سیاسی و خواست مردم، حبیب هللا لطیفی مورد 
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 .عفو رهربی قرار گرفت و حکم اعدام او متوقف شد
 

 پناهی هاي کاك حسن امینی و کاك هاشم حسین ششمین سال توقیف گذرنامه

به دنبال  ٨٩آبان ماه سال  ٢٢ شش سال پیش در چنین روزی یعنی
مراجعت استاد کاک حسن امینی حاکم رشع مردمی کردستان و مدیر 

ی علوم دینی امام بخاری سنندج به همراه کاک هاشم  مدرسه
ی  پناهی از مسئولین دفرت حاکم رشع و از مدرسین مدرسه حسین

امام بخاری، از دبی به ایران، در فرودگاه تهران بعد از دو ساعت 
ها و تعدادی کتب رصفاً دینی همراه آنان  بازجویی از آنان، گذرنامه

هایی مبنی بر رفع توقیف  ها و وعده را توقیف و با وجود پیگیری
ها و کتابها همچنان در توقیف هستند و در حالی  متاسفانه گذرنامه

رت عبادی هم مجاز و موفق به اند حتی برای این مساف که چند سالی است نوبت رف� به حج و عمره را پیدا کرده
 .اند خروج از کشور نشده

پایگاه اطالع رسانی مکتب قرآن کردستان ضمن محکوم کردن این اقدام غیردینی و غیرقانونی و استمرار آن، م�نعت از 
آزاد داند. و از مسئولین مربوطه خواستار  رف� بزرگان اهل سنت کردستان به حج و عمره را تبعیض و ظلمی آشکار می

 .باشد های این عزیزان می شدن هر چه رسیعرت گذرنامه
 
 

 »دکسی حق ندارد مزدور اجانب شو«موالنا گرگیج: 

 "موالنا گرگیج: "کسی حق ندارد مزدور اجانب شود
به گزارش اسالم کرد به نقل از کمپین فعالین بلوچ، موالنا محمد 

�از حسین گرگیج امام جمعه اهل سنت آزاد شهر در خطبه ی 
جمعه این هفته که به مذاکرات اخیر سوریه و بشار اسد اشاره کرد 
گفت: "هیچ عا� ربانی و حقانی فتوای مسل�ن کشی صادر �ی 

 "کند
ایشان با اشاره به فتوای موالنا عبدالعزیز که به عنوان رهرب مذهبی 
پیشین اهل سنت بلوچستان به ش�ر می رود که اعزام بلوچها برای 

 "ا بقیه اقوام ایرانی را تحریم کرده بود گفت: "فتوای موالنا عبدالعزیز مالزاده همچنان پابرجاستجنگیدن ب
در همین زمینه مولوی عبدالسالم مالزاده امام جمعه مسجد النبی ایرانشهر در جواب سوال �ازگزاران که از حکم اعزام 

ای پاسخ به این سوال �ی بینم چرا که جوابش را همه به سوریه و جنگ در کنار بشار اسد سوال کردند گفت: نیازی بر 
 .ش� می دانید

امام جمعه مسجد النبی ایرانشهر افزود: از یک سو آمریکا و از سوی دیگر روسیه و رشق و غرب، مسل�نان را به جان 
 .هم انداخته اند

ائیان فقیر بلوچ جنوب استان سیستان در هفته های گذشته گزارشهایی از تالش سپاه پاسداران برای رسبازگیری از روست
و بلوچستان برای جنگ در سوریه منترش شده که باعث نگرانی مردم و عل� شده است و با واکنش های متعددی در 

 .بین مردم مواجه شده است
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  ام، نامه نرگس محمدي به الریجانی: بنده محکوم به حبس شده

 گناه فرزندان خردسالم چیست؟ 

ای به  نائب رییس کانون مدافعان حقوق برش در نامهنرگس محمدی، 
صادق آملی الریجانی، رییس قوه قضاییه نسبت به اجازه ندادن 

های مسئول به او برای �اس تلفنی با فرزندان خردسالش، اعرتاض  مقام
 کرد.

این زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین که در غیاب 
اش را برعهده داشت،  و نیم سالههمرسش، رسپرستی دو کودک هشت 

بدون ارسال احضاریه از سوی دایره  ۱۳۹۴اردیبهشت ماه  ۱۵در تاریخ 
قضایی بازداشت شد. در پی این  -اجرای احکام، توسط نیروهای امنیتی

 بازداشت، کودکان خردسال خانم محمدی به نزد پدرشان در فرانسه رفتند.
های مسئول  ی که برای �اس با فرزندانش داشته و همچنین اجازه ندادن مقامهای او در این نامه با اشاره به پیگیری

اگر گفته شود که تصمیم اتخاذ شده از سوی کارشناسان قضائی و امنیتی هدفی «برای برقراری این �اس، نوشته است: 
هایشان برای  را دلجز فشار و شکنجه روحی و روانی بر من مادر ندارد، باید بگویم از این رفتار درحیرتم که چ

 »لرزد. ای �ی های کودکانه فرزندان خردسا� ذره دلتنگی
رو این فعال حقوق برش در نامه خود، از رییس قوه قضاییه پرسیده است که اگر او محکوم به تحمل حبس و  از همین

 است، گناه فرزندان خردسالش چیست؟  زندان شده
هایی که به نادیده گرف� حقوق دیگر مادران و زنان زندانی بند زنان  امنرگس محمدی همچنین در این نامه با رشح اقد

توانند حاکی از این امر باشند که منتقدان دلسوز، فاقد  ها می شود، نوشته است که این اقدام زندان اوین منجر می
 شود. های انسانی تصور شده و هر اقدامی علیه آنان روا و حالل شمرده می انسانیت و ویژگی

  

 مدرسه کپري در سیستان و بلوچستان  47مدرسه خشتی و گلی و  85

علیرضا نخعی مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان 
مدرسه کپری در سیستان و ۴۷و مدرسه خشتی و گلی ۲۸۵گفت که 

-یبالاستفاده م  ورد از مدارس کپریم ۱۱بلوچستان وجود دارد که 
 باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان شاخص باسوادی را در 
نرخ باسوادی در جنوب سیستان “عنوان کرد، وی گفت:  ۹۲.۵کشور 

سال  ۵۰درصد از جمعیت زیر  ۴۰درصد است یعنی  ۶۰و بلوچستان 
 ”.در این منطقه بیسواد هستند که این جای تامل دارد

 ”.ایم سال گذشته بیشرتین ریزش را در پایه اول در کل مقطع ابتدایی داشته“وی افزود: 
زهی رئیس  مدرسه خشتی و گلی صحبت که در سال گذشته آقای عبدالعزیز بلوچ ۲۸۵آقای نخعی در حالی از وجود 

 مدرسه خشتی در سیستان و بلوچستان خرب داده بود.منبع:هرانا ۸۰۰لوچستان از وجود شورای اسالمی سیستان و ب
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ي منصور سبحانی برادر شهید  نامه سرگشاده

 کاك ناصر سبحانی به ملت شریف ایران

 بنام هللا
 :این روزها همه ستم دیدگان دل نوشته هایی دارند

مغزهای تلخ ترین و غم انگیزترین اشک هایی که از فقدان 
متفکران در جوامع اسالمی بر گونه ها جاری میشود،بخاطر 
سخنان ناگفته و تلنبار شدن مکنونات در سینه های 
پرمحنت ناشی از فضای اختناق در نظام های مستبد و 

خودکامه است.چه بسا سیستم های حکومتی آن چنانی که برای تثبیت و تحکیم سلطه ی خویش حق حیات ملت های تحت 
را به چنربه کشانده و عرضه ی زندگی را بر همه تنگ و تار کرده اند.و برخالف قانون و رصفا در راستای مصالح خویش  سیطره

خون فرهیختگان و اندیشمندان و دگراندیشان را بر زمین می ریزند و ازسوی دیگر چشم و گوش آحاد مردم را از دیدن و 
رشوع خویش تداوم بخشند.در روزهای اخیر اعدام شهروند اهل تشیع کشور شنیدن حقایق،کور و کر �وده تا به حاکمیت نام

عربستان،آقای �رباقرالنمر افکار عموم جهانیان را به خود مشغول کرده است.بنده هم بعنوان فردی از جامعه ی اهل سنت و 
انسانی و نه از منظر پرونده قضایی ج�عت ایران قتل نامربده و اعدام نامربده جمعی دیگر از شهروندان عربستان را از نگاه 

آنان و کشتار محکوم و اینگونه کشتار ها را بدست حکام عربستان نافی حقوق برش تلقی مین�یم.در این راستا اظهارنظر 
نفر از عل�ی طراز اول و  ٨٠مقامات نظام حکومتی ایران بسی جای تامل است.اگرچه در بدو تشکیل این نظام تاکنون بیش از 

اهل سنت ایران در راستای قتل های زنجیره ای و اعدام های غیرقانونی به جوار رحمت حق پر گشوده اند،اما در میان  طالب
این لیست طویل بنده بعنوان برادر استاد شهید عالمه شهید نارص سبحانی (ره) از ابراز تا� و تاثیر مقامات ایرانی متعجب 

یری متناقض و دفاع از حقوق شهروندان کشورهای دیگر از یک سو و نادیده شدم؛متعجب از نگاه تبعیض آمیز و موضع گ
گرف� و پای�ل کردن خون و عرض شهروندان ایرانی تبارایشان و هیچ کدام از سوی دیگر.ثانیا بسی جای افتخار است پس از 

ف و تشنج زایی ننمودند؛که افشای خرب شهادت ایشان،هیچکدام از حکام کشورهای به اصطالح اسالمی ح�یت و اظهار تاس
این موضوع بیانگر صدق و راستی ایشان بود تا برای پیشربد اهداف دعوت و اصالحش وابستگی به هیچکدام از حکام را رشعی 
�ی دانست تا با ح�یت کشوری،امنیت و توازن ملت ایران را به مخاطره اندازد.ثالثا حامیان داخلی و خارجی ایشان حرکت 

شخصیت های شهید جهان بودند که با ارسال نامه ها و تلگراف ها به مقامات وقت استخالص ایشان را از بند  های اسالمی و
مدت شهادتش را محکوم کردند.رابعا مقامات مدافع حقوق برشی،چرا این مرد مصلح را بخاطر نقد  ستم خواستار و بعدها هم

صله گرف� نظام از اهداف انقالب و مصالح ملت زندانی کردند و حق، سازنده و منصفانه اش بعنوان ناصح امین مبنی بر فا
م با خانواده مظلوم ایشان مالقاتی ترتیب ندادند و بدون اطالع ما خانواده و پیروانش،ایشان را شهید و جسدش هبرای یک بار 

سپس خدا را  الع دادند؟روز به من که برادرش هستم اط ٣٧را در نقطه ای نامعلوم دفن کردند و خرب شهادتش را پس از 
مبنی بر جواز رشعی  تکذیب و سه ماه بعد ناچار به اعرتاف شدند. چرا جسد آن بزرگ مرد را پس از تحویل افتای عل�ی دینی،

ها مورد دیگر هایش از ما دریغ کردند.این موارد و دهنبش قرب به ما خانواده تسلیم نکردند.چرا وصیت نامه و دست نوشته
های آینده گفته های خانواده و پیروان آن ناصح دین و شهید واال مقام است،که هیچگاه از اذهان ما و نسلخون دل و نا

 .زدوده نشده و به بوته ی فراموشی سپرده �ی شود
شهید کنند -جز نقد ناصحانه-آیا سزاوار بود فرزند،برادر،همرس،پدر و پیشوای مارا بدون ارتکاب هیچگونه جرم و گناهی

تابحال مسئولین نطام از خود پرسیده اند که این دانشمند دینی گرانقدر و مفرس و مجتهد بزرگ به کدامین گناه و آیا 
کشته شد؟بدون تردید ش� مقامات نظام برای همیشه مدیون و پاسخگوی خون به ناحق ریخته آن مفرس بزرگ قرآن و 

 .اعم خواهید بود بازماندگان و پیروانش به طور اخص و کل جامعه برشیت به طور
 والسالم علی من اتبع الهدی

 دوریسان-منصور سبحانی پاوه
٩٤/١٠/١٨ 
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  زاده،ي شهید کاك احمد مفتیماموستا محمود یوسفی از یاران و همراهان همیشگی عالمه

  .به جمع یاران کوچ کرده پیوست 

ماموستا محمود یوسفی از یاران و همراهان همیشگی 
مفتی زاده، به جمع یاران کوچ  عالمه ی شهید کاک احمد

در  ١٣٣٢ماموستا محمود یوسفی در سال .کرده پیوست
روستای داریان از توابع شهرستان پاوه، در خانواده ای 
متدین و عالقه مند به علم و دانش، متولد شد. آن 
مرحوم تحصیالت ابتدایی را در روستای محل تولد و 

هم زمان در سپس در شهرستان پاوه به پایان رسانده و 
مدارس و حجره های سنتی کردستان و نزد عل�ی بزرگوار 
و آگاه به دین، رشوع به آموخ� علوم اسالمی و دینی 

 .�ود
ایشان همزمان با یادگیری علوم اسالمی، تحصیالت رایج را نیز به پایان برده و موفق به اخذ مدرک لیسانس الهیات 

 .گردید
ی و تجدید حیات اسالم در کردستان توسط استاد و عالمه ی شهید، کاک احمد مفتی ایشان در سالهای رشوع دعوت دین

زاده، دعوتش را لبیک گفته و در معیت این مجدد زمان، کار و فعالیت دینی را رشوع کرده و تا پایان عمر نیز ادامه 
الب به شهرستان جوانرود کوچ دادند. کاک محمود یوسفی از افراد مشهور و خوشنام مکتب قرآن بودند. وی بعد از انق

�وده و در این شهر مسکن گزیدند. ماموستای مرحوم از سجایای اخالقی بسیاری بهره مند بودند: رصاحت لهجه، 
صداقت، صرب و اخالص از جمله ویژگیهای اخالقی آن مرحوم بود که �ام دوستان و شاگردان و آشنایانش به این 

ان در آذرماه سال جاری دچار سکته ی مغزی شده و در بی�رستان توحید سنندج ارزشهای اخالقی اقرار دارند. ایش
در جوانرود دار فانی را وداع گفتند. روحش شاد  ٠٦/١٠/٩٤بسرتی شده و بعد از مدتی در شامگاه روز یکشنبه مورخ 

 .و راهش پر رهرو باد
سّنت منطقه، خانوده، یاران و همراهان،  پایگاه اطالع رسانی مکتب قرآن کردستان، رحلت آن بزرگوار را به اهل

شاگردان و سایر دوستان ایشان تسلیت گفته و از خداوند مهربان رحمت و غفران برای ایشان و اجر جزیل و صرب 
 .جمیل را برای بازماندگان آرزومند است
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ب قورئانی كوردستانكتهگوثاری ناوخويی مه  

 بهشی کوردي

 
زانژيانی مالَ و خي 

ديبانگولَزاری ئه 

کیچهزدلَ ند خالَيگير له قورئانی پيرو 

تاريک و روون 

َلباری سهموسو رشانی خهمان نابیلَکی بی 

مهن بژين؟!له کولَدا چو 

کشيني هيدشه يبجهلَههه بو 

هالپهر 

گاتهنزی ري 

لَسهلَ و مهتهمه 

کرههفهنگو 
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        »زاده یموفت يد حمه ئه هکاک«

  ژياني مالَ و خيزان

ــه ــان  ده ب ــي ن ــاوي وه ن ب ــاو ن ــان و ئ   ليك

  و، پاشــان يفيــك ران: كــه گــه م نــه تــاوي ده
  

  ينـــي ت پـــي بگـــه فايـــه و، وا كـــه نـــده و ئـــه  

ــه ــي پ ــه  مانيش ــوي و نك ــبهي دوس ــي و س   ين
  

  ــ  ــ  ــ

  ممـا  و خوش بي. باشه؛ ئـه  راكت جوان خوه

  و يتـه  كـه  هئـ راكـي سـوري    ي خـوه  پتر فايه
  

ــه   ــه: فايــ ــي  بزانــ ــه خوشــ ــه نــ ــه پايــ   يــ

ــه ــي ئ ــه دوش ــه و ئ ــه يك ــه ماي ــه ي ــي ي ن   خوش
  

  ــ  ــ  ــ

ــه ــه: ئـ ــلَي داو ده بزانـ ــاريز صـ ــه پـ   رمانـ

  ن نوشـي گيانـت  ريو شـي  تـرش ورو،  له چه
  

  و نــالَو نــك نهخوشــي دگ درگــاي نــه  گــه  

ــه ــه  ب ــي ل ــام واب ــه لَ ــه  م ــي ن ــالَ  والت ل ــا ت   ك
  

  ــ  ــ  ــ

ــه ــه  چ ع ــه گ ــه  ده قلَيك ــو ه ــاخني ي خ   ر بئ

ــه ــي گيانـــت  ئـ ــه باپيـــت نوشـ ــده فايـ   ونـ
  

ــه   ــه   هـ ــي هـ ــا ورگـ ــاوار  تـ ــه هـ   ژارت تيتـ

  نابـار)  كاريكـه   نـيش  رچـه  هـه  »لسـئو  مه« (له 
  

  ــ  ــ  ــ

  م، زور داخ يـا سـارد   ني كـه به زور جاوي

ــه ــلَامه بناغ ــ ي س ــهتي ــه، ئ ــه ت دان ــه گ   ر ر ه
  

  رمـان  گـه  ردو ك سـه  ريـه  سه ك له خواردن، وه نه  

  نكـا مـا   ركيشـت ئـه   فسـي سـه   رچي نه له هه
  

  ــ  ــ  ــ

  رزه بـو مـالَ   وباسـيش فـه   رس و ده يچ مه گه

ــه ــه  م ــاري ل ــه ك ــه ك ــهر  ب ــزرك ئ   و چــزو ب
  

ــوژن   ــه و شــ ــه  پيكــ ــا تــ ــا وه يــ   ك منالَــ

  تـــر لـــه مالَـــا   تيكـــي مينـــي فرســـه  نـــه
  

  ــ  ــ  ــ

  فـا كـه   ي خوش پرصـه زاي مالَت به رو فه

  رخزيلــه مــالَي پــو  كيو، جلَــفو، نــاكو  
  

ــش ده    ــه واي ــاو تري   ن ــالَ قاق ــه م ــي ل ــهرچ   ك

  ١كــــهيتــــان نزي و شــــه رناليكــــه دو مــــه
  

  

                                                           

  رحالَ. الحكم هللا. هه ياني: به مما: راكت جوان و خوش بي. باشه؛ ئه خوهـ ٢يتی بهـ  ١

  ت.        شيماني قيامه ي دنياو په كا تالَ: نكه والت لي نه مه الَم وابي له . بهالّداء و الحمية رأس الّدواءاملعدة باب  رمانه پاريز: صلَي داو ده بزانه: ئهـ ٣يتی به

  ل. تگه ريوايه رمان: رد و گه ك سه ريه سه ك له خواردن، وه نهـ ٥يتی به 

 ك خواردن. ياني: وه يچ و...: مه گهـ ٦يتی به
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  ديبانگؤصزاری ئه
ــه   ــؤ خودايــ ــاوی تــ ــه نــ ــةرنامه بــ   ســ

ــه   ــزی نايـ ــت و پثـ ــه پيـ ــث ئةمـ ــی بـ   چـ
  

  ســــةردثذی پــــةری ئــــةوين پةرســــتان

ــتان  ــازی خؤشةويســــ ــث نازونيــــ   جــــ
  

ــايی   ــاکی دص و بينــــ ــاوانروونــــ   چــــ

ــةوينی دا وان؟   ــث ئـ ــةبی کـ ــؤ نـ ــةر تـ   گـ
  

ــيچ     ــه هـ ــؤ نامـ ــاوی تـ ــث نـ ــهبـ   وپووچـ

  وکورووچـــه نةتنووســـث بنـــووس کـــةچ   
  

ــةرمان  ــةوچرا لةبـــ ــووه شـــ ــاوت بـــ   نـــ

ــان   ــه دةرمــ ــؤ دةردی دةروون دةبثتــ   بــ
  

  نـــــةدياری بـــــةناوی تـــــؤ ديـــــارن   

ــارن     ــه ک ــک و دص ل ــه مثش ــه ک ــةو هؤي   ئ
  

ــانی    گيــــان بةخشــــی و ژينــــدةری گيــ

  ئـــــــاواتی دص و لةبـــــــةر دصـــــــانی  
  

ــازی  ــةوين و نــ ــؤت ئــ ــخوازی و خــ   دصــ

ــازی  ــث نيـــ ــاز و بـــ ــازی و ســـ   کارســـ
  

ــؤی ــه ت ــی چوويةت ــةرگی رةنگ ــوورگوص ب   س

  تــؤی بوويةتــه ســؤزی جــةرگی بولبــول    
  

  تـــؤ تيشـــکی لـــه کوصـــمی دصـــبةراندا    

ــتةذاندا   ــی دصـــ ــه دةروونـــ ــی لـــ   تينـــ
  

ــةرچاو    ــی لةبــ ــةچی ونــ ــت و کــ   رؤژيــ

  روونـــــاکی نـــــه چةشـــــنی ئاگروئـــــاو
  

ــانی    ــا و جيـ ــی جيـ ــه لثـ ــةرچی هةيـ   هـ

  جثـــی و چ جـــثش نييـــه تيـــانی   بـــث 
  

ــوو   ــه وچ ــی هةي ــت وچ ــت ودةچث ــی دث   چ

ــوو    ــه و بـ ــت ببـ ــؤ وتـ ــةبوو تـ ــی نـ   هيچـ
  

ــةديار    ــار و نــ ــةبوو و ديــ ــدار و نــ   گيانــ

ــيار   ــل و وشـــ ــةزان و گثـــ ــا و نـــ   زانـــ
  

  لـــةو پيتـــةوه گشـــتی هاتـــه بةرهـــةم    

  تــــؤزث لــــةوه خــــاک و ئــــاوی ئــــادةم
  

  گةجنينـــــةی و تـــــاکو تـــــؤ بناســـــني

ــني   ــژ و کاس ــته گث ــةچی هثش ــاتووين ک   ه
  

  اپويــــــةکی تؤيــــــه گــــــةر ژيانــــــهت

ــانه    ــؤی نيشـ ــی تـ ــه درومشـ ــةر گيانـ   گـ
  

  ئــــــةو الشــــــه گصــــــينه و قوذينــــــه

  هـــؤی تؤيـــه کـــه جثـــی گيـــان و ژينـــه 
  

ــه   ــه پاکـــ ــةم گيانـــ ــپاردةته ئـــ   راســـ

  ناچــــاره کــــه يــــاری خــــؤص و خاکــــه 
  

ــه  ــه روونـ ــکی تؤيـ ــکی پريشـ ــان تيشـ   گيـ

ــه  ــةدا زةبوونـ ــه لـــث نـ ــکی کـ   گـــص تيشـ
  

ــره ورده    ــةم وتـــ ــةوه ئـــ ــث وردبـــ   لـــ

  ذواصـــــه ورده گـــــردههةرچةنـــــد بـــــه 
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  پيـــاو گـــةر لةشـــه نزمـــه رثکـــی عـــةرزه

ــةرزه    ــه بــ ــنده پايــ ــه بصــ ــةر گيانــ   گــ
  

  لــــــةو بــــــارةوه پــــــووچ و ناديــــــاره

  لــــــةمالوه ديــــــار و يــــــاری يــــــاره
  

ــةرةو ژوور    ــا بـ ــةرةژثر و گـ ــةر بـ ــا سـ   گـ

ــةم دوور  ــه هـ ــوا نزيکـ ــه خـ ــةس لـ   هةرکـ
  

  هـــــةرچی کـــــه ديـــــار و ناديـــــاره   

ــه کــــاره     ــادةمی لــ ــي ئــ ــؤ تريةيــ   بــ
  

  بةرينـــــــهعامسانـــــــث کـــــــةوا زل و 

ــه   ــتةنه و پةرينــ ــه فريشــ ــةرچی کــ   هــ
  

ــةوره  ــووذ و گــ ــه ســ ــةکی وا بــ   دةزگايــ

  ساماصـــــه مـــــژه هـــــةتاوه هـــــةوره   
  

ــه   ــتثره رؤژه مانگـــــ ــژه ســـــ   تريثـــــ

  وا و کانگـــــــهچـــــــی جانـــــــةوةر و ذ
  

ــةناو زةويــــدان    ريشــــه و رةگــــةزثک لــ

  هـــةر الســـک و چـــص و وةچـــث لةويـــدان
  

  ئــــةم چةنــــده شــــتی بــــةنرخ و هثــــژا

ــژا  ــؤن و چثــ ــه بــ ــی دةدةن لــ   دصخؤشــ
  

ــی  ــؤراک  چــ ــه خــ ــةوث ببثتــ   دص دةيــ

ــاک   ــه پؤشـ ــةوث ببثتـ ــةش دةيـ ــی لـ   چـ
  

  هـــــةرچی لةمـــــه دووره يـــــا نزيکـــــه

  بــــؤ ئثمــــه بــــه رؤژ و شــــةو خةريکــــه
  

  تـــؤی رثکخـــةری هـــةر ســــةروبةرثکی   

  بؤمـــــان بـــــه تـــــةکووز و رثکـــــوپثکی
  

ــامان  ــار و ســـ ــةبث ژمـــ ــی بـــ   داوتينـــ

  الی ئثمـــه نـــه بـــري هةيـــه و نـــه رامـــان
  

ــةکني و رث  ــةد منـــ ــنيزؤر بـــ   نةناســـ

ــؤ   ــانی تـ ــني  نـ ــث سپاسـ ــؤين و بـ   دةخـ
  

  ئــــةی خوايــــه بــــه دص نةزانــــه خــــانی

ــانی    ــةی زمـ ــی کـ ــری سپاسـ ــؤت فثـ   خـ

  

  ئةمحةدی خانیم و زين"ی ماموستا کی ديوانی "مهپثشه

ماموستا هةژار کردوويه به مووکريانی
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  گیر له قورئانی پیروزدلَ ند خالَیکیچه
  زادهلیعهدی ممهماموستا موحه

  نده و دلوثانههبه ناوی خوای ده

  ر هانيوه.ی له قورئان دهم نوکاته زور دلَ گيرانهری سادق] ئهعفهوا [جهپيشه

 هللاَُّ  َحْسـُبَنا«وری: ی خـوای گـه  رمايشـه م فهسه ئهکردووهو رووی نهی ترساوهسهو کهرم سورِ ماوه لهسی: سهوتويه

  نايه.تيدانمان، خوا باشترين پشت و پهسه بو يارمهيانی خودامان به ]١٧٣عمران:[آل» الَْوِكيُل  َونِْعمَ 

يـانی بـه   ] ١٧٤عمـران: [آل» ُسـوءٌ  َ�َْسْسُهمْ  لَمْ  َوَفْضلٍ  هللاَِّ  ِمنَ  ِبِنْعَمةٍ  َفانَْقلَُبوا«رموی: فهله خودام بيستووه به شوينيا ئه

نـدی  دا هـه و شوينهها لهر وهتيدانی به هيزتر بوو. ههرِيان به خواو يارمهو باوهوهرانهمی خوداوه گهرهت و کهکولَی نيعمه

  بوو.يش هيچ جوره زيانيکيان تووش نهوت، بيجگه له مانهس کهوت که قازانجيکی باشيان تيا دهيان بو ريکهلَهمامه

 َال « وره:گه خوای یرمايشهفه مئه سهنکردووه رِوی و گرتووه دای مخه خواوئه مخه که ثيکمرو له سورِماوه رمسه وه

 له تو رستری،هبپ قحه به نيه تر کیخوايه والوهبه تو له خوايه يانی: ]٨٧[االنبياء: »الظَّالِِم�َ  ِمنَ  كُْنُت  إِ�ِّ  ُسْبَحانَكَ  أَنَْت  إِالَّ  إِلَهَ 

  وه.که فريام سا یده کردووه، خويان له ميانسته یوانهله بووم کیيه منيش و پاکی کواوييهناته و کورتی مووهه

ْيَناهُ  لَهُ  َفاْسَتَجْبَنا« رموی:فهئه شوينيا به بيستووه مورهگه خوای له که  ]٨٨[االنبيـاء:  »الُْمْؤِمِن�َ  نُْنِجي َوكََذلِكَ  الَْغمِّ  ِمنَ  َونَجَّ

:مه يانیره وبه رهه و کرد رزگارمان تفهخه و مخه له و هاتين وهفريايه به يشئيهباوه نخاوه شجوين.کهئه رزگار کانر  

ُض «وره ی خـوای گـه  رمايشهم فهو رووناکاته ئه کریسی که فرِ و فيلَی لی ئهرم سورِماوه له کهو سه  إَِىل  أَْمـِري َوأَُفـوِّ

  .د نيازيکم بپاريزیر بههه و موو نيازيکی خراپیسپيرم تا له هه] يانی من کاری خوم به خوا ئه٤٤[غافر:» هللاَِّ 

  يه.وهکانيهندهموو بهخوا چاوی له هه

و فرِ و فيلَانه وی له] يانی: خوايش ئه٤٥[غافر:» َمكَُروا َما َسيِّئَاِت  هللاَُّ  َفَوَقاهُ «رموی: فهم بيستووه ئهورهکه له خوای گه

  پاراست که بويان ساز کرد بوون.

ی رمايشـه م فـه سه ئـه رِی و روی نکردووهگهرقيا ئهرق و بهی به دووای مالَی دنيا و زهسهو کهرم سورِماوه لهوه سه

َة إِالَّ ِبا�َِّ «وره: خوای گه ُ َال ُقوَّ -يلی بی دروستی ئهر چی مهو ههلَاتهسهوره به ده]. يانی: خودای گه٣٩[کهف:» َما َشاَء هللاَّ

  يه.ر له خوداوهمووی ههوانه ههرچی هيز و تهوه و ههمووی هی ئهته ههرچی ناز و نيعمهکات و هه

يـه  وانه] يانی: له٤٠[کهف:» َجنَِّتـكَ  ِمنْ  َخْ�ًا يُْؤتَِ�ِ  أَنْ  َر�ِّ  َفَعَىس «رموی: فهبه شوينيدا ئه م بيستووهورهکه له خوای گه

  ی تو جوانترم بداتی.کهتدا له باغهوره له دنيا دا بی يا له قيامهخودای گه

وه ر ئـه زريو و ئـارام بگـری چـون هـه    وره دابمهتی خوای گهر يارمهيکه دلَی له سهردارموو باوهرشانی ههرکی سهئه

  دات.کان ئهثهتی مروهمکان و يارخشی به دلَهبهئارامی ئه

  ر چاوه: کتيبی: جدد حياتک. ماموستا: شيخ محمد متولی الشعراوی (رحمه اهللا) سه
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  »تاريک و روون«
 فارؤقی فةرساد هبه بؤنةی ساصيادی شةهيدبوونی کاک

 دةرفـةتثکی  چةن بثدةنگ؛ و هثمن و ئارام خةصوةتثکی چةن يان تؤقثنةر، و سامناک بوونةوةرثکی چةن شةو!

 خةصـوةتی  بـؤ  دةگمةن هةلثکی چةن يان تةنيا، رثبواری و ئاژةص له هثنان دةرفةت بؤ چةقةص، و گورگ بؤ باش

 نزمـی  خؤمـاکی  لـه  خنکـان  قووصـايی  بـه  رؤچوون بؤ درثژ گوريسثکی دانان.چةن سةروماص و يار لةگةص دصدار

 چـةن  پثگـةيني.  و تثگـةيني  سةربانی بةرةو هةصچوون و سةرکةوتن بؤ زثذين پةيژةيةکی چةن يان حةيوانيدا،

 مةبةسـتی  لـه  تثگـةيني  بؤ ةوشخبث کاتثکی چةن يان فثصبازةکان، دةلةسةی و درؤ بؤ بةبرةو بازاذثکی گةرمه

 چـةن  يان نالةباران، نالةباريةکی هةموو شاردنةوةی بؤ شياو سةرپؤشثکی چةن که ئاخ شةو! بوون. راستةقينةی

  قوژبنةکان! و شةقام کةرةوةی روون چرای هةصکردنی بؤ خواداو دةرفةتثکی

 لـه  بـازاذی  تاکوو هةصگةذثنثت، رةش شةو وةکوو رؤژيش مةرايکةری و تةصةکه و درؤ و فثص به تثدةکؤشثت ئةو

 رؤژی بـه  بکـا  هـةژار  خةصـکی  لـه  شـةويش  پـذژثن ژيان چرای هةصکردنی به ئةدات هةوص ئةم و نةکةوثت برةو

 بـووه.  تثراو حةق خؤرةتاوی رؤشنايی له ئةميش و خنکاوه خؤيدا ناخی شةوی رةشايی خةستی له ئةو رووناک.

 شـةودا  شـةوةزةنگی  لـه  ئةدات هةوص ئةم و هةژارةکان کردنةوةی ذووت بؤ کا هةص شةو رةمشاصی دةيةوث ئةو

 پشت ئةم و دةکات قةستةسةری و دةگرثت بةم رثگا ئةو بشکثنثت. مانگةشةو الی بؤ سةرکةوتن رثگای رچةی
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 لـه  سةرخؤشی و مةست ئةو تر. کةسثکی دةستی دةخاته کارةکةی ئةجنامی و دةبةستثت ئامسانی هثزثکی به

  چوون. ياری بةرةو مةدهؤش و شاد ئةم بوون، خؤبايي

کةی وةک يةکن دووی وا، قةت به يةک ناگةن! يةکيان بةرةو پثش، ئةويان بةرةو پاش، ئةميان بةرةو ژوور، 

  ئةو هةر سةرةو خوار، ئةم هةصکةری شةو ئةو موژده دةری رؤژ.

 کؤسـپی  به ئازاديان و ئاشتيخوازی ئاگری گذيانی دی، خؤيان ناخی رةشی شةودا رةشايی له کاتث رةشبينةکان

 تـاکوو  چـنني  گـوريس  و تـةنني  داو کةوتنـه  بؤيـه  خـؤ.  دوژمنی به  گذةيان ئةو داگرسثنةرانی و زانی رث سةر

 بـةر  هـةر  و ئةدا هةص هةر و کوتاوه ريشةی دارپريه وةکوو ئةم که لةوةی خافص بةرثن، ناويان له و کةن بنةبذيان

  داره. مناميش و کرمه هةر کرم ئاخری بةصام بدةن، ئازاری بتوانن هرةنگ تاوثک هةر کرمثکةکان و مثمص و ئةدا

 راسـتةقينةی  کـةوتووی  شوثن ئةی ژيان، رثگةی شياوی رثبةری ئةی دصؤضان، خوای دصخوازی بانگخوازی ئةی

 پـذ  رثگـةی  لـه  کةسـانةی  ئـةو  هـةموو  ئـةی  ژيـان،  خـواوه  يةک به پريؤزی ئاصای هةصکةری ئةی پثغةمبةران،

 ئـةی  کـثن؟!  بـةری مريات و کةوتوو شوثن ئثوه دةکةن، ماندوو خؤ خةوتووان هةستاندنی خةو هل کةندولةندی

  کثن؟! دةمی له چاو هاصاوه گةذووتان له قينيان و رق چنگی کةسانةی ئةو

 هثـزی  سـةختی  تثکشـکانی  پاش له بري. هاتةوه خوام پثغةمبةری و مةزن پثشةوای زثذينی وتةی کردةوه بريم

 پـث  پةنايان يارانی و پثغةمبةر کثوةی ئةو پای چووه کافرةکان گةورةی ئةبوسوفيان ئوحود، یسةحرا له ئيسالم

 کـردةوه،  بةدرم کوژراوةکانی قةرةبووی من ئةجماره دةسووذثت؛ شةذه، شةذ حمةممةد! "ئةی قثذاندی: بردبوو

 ئةبووسوفيان ئةی " بصث: وهبدة وةصامی بذؤ فةرموو عومةری به بوو لث گوثی خوا پثغةمبةری ومت".رکهسه ئةمذؤ

  دؤزةخدا". کذی ئاگری نثو له ئثوه کوژراوةکانی بةصام بةهةشتدان له ئثمه کوژراوةکانی

 بـه  خؤزگـةم  هةزار نيت؛ تةنيا تؤ بةصث دةذةوثنثتةوه. دص له ماندوويةتيه و خةفةت و خةم تةمی هةرچی مژدةيه ئةم

 و ساصـةح  و هـوود  و ئـادةم  کـةوتووی شـوثن  تـؤ  نيـت  تـةنيا  تؤ .دوژمنانت سةر به قوذ جاريش هةزار هاوذثيانت، و تؤ

 و دراو فـذث  ئـاگر  نثـو  بـؤ  ئيرباميـی  و دراو خـاچ  له عيسای و کراو نوقم بةحر له مووسای و کراو جةرگ کونه نووحی

 خـةمت  کـراوی.  قةستةسـةر  و دةرکراو شار له موحةممةدی و کراو گوث و لووت حةمزةی و بذاو مشار به زةکةريای

 لـه  مووسـی  نـه  و بـوو  نـوقم  بةذثکـةوتوو  الفاوی له نووح نه ئةنثن کصاو خؤ سةر وه و چوون هةصةدا به دوژمنانت ثنةب

 حـةمزه  نـه  و ذژا لـث  خـوثنی  دصـؤپث  زةکـةريا  نه و سووتا ئاگردا له ئيربامي نه و درا خاچ له عيسا نه و خنکا نثوزةريادا

 دای لثـان  ئةمپوولةی بةو تؤش نه کراو قؤصبةست دا يةسريب تیدةش گذبارانی له موحةممةد نه و کرا پث سووکايةتی

  دةژی. خوادا رومحی سثبةری زثر له ئاواصةکانت لةگةص و زيندووی تؤ خوا به سوثند نه کوژرای!

 بةصام کةيت هةص رووناکی چرای دةتةويست تؤ پثغةمبةرانةی، و پياوچاک ئةو بةری مريات تؤ گيان فارؤق کاکه

 کـرده  درثژيـان  دةس و نـةگريا  بؤ خؤيان و نةدةکرا قةبووص بؤ تؤيان بوونی رةشةکان چاره دصه رةش بينه رةش

 َما (َفاْقِض  که سةصماند ئةمةت تر جارثکی وونتب شةهيد به تؤ کوژاندتيانةوه. خؤيانةوه الی به و پاکت گيانی سةر

َا َقاٍض  أَنَْت  نَْيا) الَْحيَاةَ  َهِذهِ  تَْقِيض  إِ�َّ  ئـةم  ژينـی  لـه  تـةنيا  هـةر  تـؤ  مةکه! دريغ دث دةستت له چييةک هةر سا ،الدُّ

  دةذوا!. دةستت دنيايةدا

 کؤچـت  دراوت پـث  بةصثنی نةهاتووی باس له سةحرای بةرةو و هثنا پث دوايي شةرةفةوه به دنيايةت ئةم ژيانی

  ئاوا. تازةت ماصی و ئافةرمي جار هةزاران ده کرد.
  ١٣٩٤/٤/١٨               يب ئةمحةديانسوهه
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  گولَان ٢٩ -تاویهه ١٣٣٧سالَی  -مهيی سژماره -ی کوردستانروژنامه

  زاده(رح)دی موفتیحمه//کاک ئهنیييووتاری ئا

»لَکی بیرشانی خهمان نابی باری سهموسولَ«

  اسالم دینی بیت. لَکیخه ستیده نواريچاوه انسان که نیه عار ندهوهئه وهئیسالمه اليبه شتیک هیچ

- ره و خالقئه و بزانیت عیلمیک موهه وه ویات،عنهمه يپله دوا بگاته انسان ويیهئه که شوهئه لَگه له

 رازي وهبه وه دانه زور کتیمیهههئه مادیاتیش به وه،بکاته پاك بارییناله و قسنه موهه له خوي فتاري

 تـوانی ئـه  تا رموي:فهئه اهللا رسول حضرتی بدا. ربه سده له ترالیی و بگریت الیی موسولمان که نیه

دین بو شه تیبه بکو ريريرهزه جو ؛نه دنیات بوتوانیئه تا وه بی دنیات بو شه تیبه بکو  ريزه کـه  جـو-

 بـو  تیکوشـین  هوي به که بی هاتونه لی ندهوهئه نابی موسولَمان وهئیسالمه الي به وي.نه دینت بو ريره

 نیـا تـه  کـه  نیـه  وهئـه  پیـاو  رموي:فهئه تریسیکدحه که هاوه وه!بیته سارد تر ويله پشتی وه،کیکیانهیه

  بی. الیان دو رهه پیاو که یهوهئه پیاو لَکوبه بی دین پیاوي

 تـردا کـانی دینه له وه،بکاته روناك تئینسانیه ئاسمانی خوي پرشنگی به ئیسالم دینی که يوهله ربه

 جگه و کرد،ئه دنیایان رکیته -درو به یا راس به- دین، بو تیکوشین ناوي به سکه برَي که وبو باو هاوه

 دیـاره  چونکـه  ل،گـه  شانی رسه باري بونهئه وه چون!ئه رده تیلَایهکومه تیکیخزمه موهه ژیري له وهله

-ئـه  دنیایـان  رکیته شوانهئه کاتی وه یه،هه ترشتانی و لیباس و نیمهخوارده به ئیحتیاجی ئینسان که

  لَکی.خه رسه وتهکهئه رجیانخه کرد،

 زانـی. ئـه  خوا يندهبه چاکترین به خویان بون، لَکیخه شانی رسه باري کووه با یشسانهکه جوره مئه

 زحه وومهه لَیکیشکومه فراديئه وه بی، وهئه خوایی يندهبه و چاکی رگهئه که ینبکه وهئه حیسابی جا

  بی؟ چی لَهکومه وئه روژي پاشه بیئه مینن،نه جی به تر، سانیکه له وه بن خوا يندهبه که نبکه

-ره وتئـه  پیان که– يویهره وئه وه ،داکیشاو دینداریه جوره وئه رسه به تیخه ئیسالم دینی اممئه

  نیه. ئیسالما دینی له تهبانیهره رموي:فهئه جیدمه قورئانی که هاوه وه،کرده تالَ به -تهبانیه

نه وبه وه ،»توکل« نابو ناو یانویهره وئه که نوبو هاوه سکه برَيیان وهبورزگـار  کار و سبکه له خو 

 الخطـاب(رض) عمـربن  تـی زرهحـه  جاریـک  که هاوه ران،وهلهئه وهلَکیهخه رسه به الشبه به وه ،وبو کرد

 گوتیـان:  وانـیش ئـه  ن؟چکـاره  ئیـوه  پرسـین:  لـی  وه خورانـه موفـت  ولـه  سـیک کـه  نچه له هات وشیوت

 بـل « رمـوي: فـه  رعومـه  تیزرهحه خوایه! رسه له کولمانوهته تیکینماعهجه یانی: ،»اهللا علی متوکلون«

-لَکیهخه رسه به ریننوهله سک لَکوبه نین، خوا رسه له کیلوهموته یر؛خهنه یانی: »الناس علی متاکلون

  وه!

 الي بـه  تـه هبانیـه ره و توکـل  جوره وئه وه،لَکیهخه رسه به بار بهمه رموي:فهئه ریفیششه یسحدی

 لَکـی خـه  له خوي وه،تیکوشینه و کار و سبکه هوي به یهوهئه حیسابی موسولَمانی وه تالَن،به وهئیسالمه

   بن. وئه ستیده نواريچاوه لَکیخه بی، وهلَکیهخه سده به چاوي وههئ باتی له وه بکات، َنیازبی
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  لَدا چون بژين؟!له کومه

ژيان تةنيا خواردن و خـةوتن نيـه. مةبةسـت لـه     

کؤمةصث ئةوةية که ئـةو کؤمةصـه لـه    ژيان بؤ هةر 

ــةو    ــتی ئ ــوثرةی پثويس ــه گ ــدا ب ــةر رؤژگارثک ه

رؤژگارةوه رثگای ژيانثکی کؤمةصـايةتی بـه دةس   

بثنث و زؤر به وردی سةرنج بدات و بزانث چ جؤره 

شتانث ئةبنه هؤی ئاسايش و حةسانةوي کؤمةصـه  

ــؤی و     ــؤ خ ــه ب ــا ئةوان ــکةوتووةکان؟! ئثنج پثش

ثرث و بـــةو بؤنـــةوه هاونيشـــتمانيةکانی هةصـــبژ

ــؤچی   ــای کـ ــةر رثگـ ــه سـ ــةکةی خباتـ کؤمةصـ

سةرکةوتنی گةالن تـاکوو الرةمـل و چـاوةنواذی     

ئةوان نةبن و هةناسةی سـاردی بـةجثمان هـةص    

نةکثشن. گةورةترين هثزث که بتوانث گوذ خباته 

پثش کةوتنی گةالن و ديسانةوه رای بکثشـث بـؤ   

ــه.    ــذوو، خوثنةواري ــه ئاب ــةرز و ب ــانثکی ب الی ژي

ــ ــته  ک ــث پثويس ــةر کؤمةص ــةکانی ه ةوابوو ئةندام

خبوثنن تاکوو بکةونه سةر رثگـای بـةختياری لـه    

  ژيانی خؤياندا.

راسته که خوثندن و زانياری هةر چةنده بث هـةر  

باشه، بةصام وه نيه هةر پلةيةک له زانياری بتوانـث  

اری و سـةرکةوتنی گـةل!   يببث بـه هـؤی بـةخت   

ئةباتـه  زانياريةک کؤمـةص لـه نثـو کـؤچی ژيـان      

پثشةوه که به دةردی ئةو رؤژگاره خبوات که ئـةو  

کؤمةصه تثيدا ئةژی. مرؤضی راستةقينه به کةسـث  

ئةصثن که هةموو کردةوه و رةوشتی خؤی بگرثته 

بةر چاو و له گةص کردةوه و رةوشتی کةسانی تـر  

وکـورتی و نالـةباری   لثکيان بداتـةوه تـا بـه کـةم    

نجـا هـةوص   ردةوه و رةوشتةکانی خؤی بزانث؛ ئيک

بدات که بيانگؤذث و خؤی بباتـه رثـزی ئةوانـةوه    

کـــه بـــه هـــؤی زؤری زانيـــاری و بةســـةرهاتی 

-رؤژگارةوه،له کـردةوه و رةوشـتياندا، ئـةم کـةم    

  وکؤذی و نالةباريه نيه.

پياو نابث گوث له وتةی کةس نةگرث و هةر بري و 

باوذی خؤی به راست بزانث! ئينسان تـاوةکوو بـه   

اسـتی بريوبـاوذی خـؤی بـؤ     هؤی بةصگةيةکةوه ر

دةرنةکةوث ئةبث بريوبـاوذی خةصـکی، بـا وةکـوو     

پثچةوانةی بريوباوذی خؤيشی بثت، بةذثز بگـرث  

  و خؤی به ناتواو بزانث تا له زانياريدا تةواو ببث.

  گولَان ٢٩ -تاویهه ١٣٣٧سالَی  -می سيهژماره -ی کوردستانروژنامه
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  بؤ کثشين

 هيد شه ي هجبهص هه
 زورم شـاره  شـيت  هـه  بـه  شـيت  ده گوصـي  ي ئه! جبهصه هه

  شـــــــعورم و ســـــــت هـــــــه ري ثنـــــــهيل بزو تـــــــه
 

 صــــاژن و با و بــــه شــــي ئــــه گــــه  رچاومــــه بــــه لــــه

ــه ــيمخ  ک ــوو ص ــه ب ــين  ل ــنروثي داوث ــاص ش ــا و ئ   واص
 

 بـذوا  و بـري  ي گصـپه  سـووري  نووري ته ي ئه !جبهصه هه

  بــذوا هــا روه هــه و ثبريچــ ت لــه روداوه  تاوانــه ثلــ گــه
 

 خنکـاو  کـوردي  خـوثين  گؤمي ي منونه ي ئه! جبهصه هه

  کـــــوژراو  دجـــــاره يل ســـــه ي گـــــه ســـــاخبانه قـــــه
 

 هات قوش بايه ک وه پيس عسي به ي ذؤکهف  رچاومه به له

  مـات  و کـش  ...کيميـاوي  غازي خوارث  خستيه ثجار  به
 

 شـــــثوا  شـــــاره و ئـــــه شـــــر حـــــه ؤژيکـــــوو ر وه

ــ ــهرا ذثبـــ ــرد بـــ ــاخ و ده  يکـــ ــت و ک شـــ ــواشـــ   ثـــ
 

 ناوشــــار  لــــه ثرچــــ وت ده کــــه ي فريــــا نــــه وه ئــــه

ــه ــانک  لـ ــه و ؤصـ ــام شـ ــه قـ ــه ک وه وت کـ ــاي گـ   دار صـ
 

 مـاوم  تـا  هـه  فيلمث کوو وه  رچاومه به رله هه! جبه صه هه

ــت صــقرچاوه هــه  ؤصــهي ر منوونــه ــه... کان ــاوم  بؤي   ژاک
 

 اژاونصــ هــه کــدا ريــه ســه بــه  ثژنــهل کــوو وه  رچاومــه بــه  لــه

  بـرژاون  گؤشيت ک وه و خوم ک وه وشنيش ره شيان له موو هه
 

  مـاوه  جـث  بـه  لـث  سـاواي  ؤرپـه دايک ک  که  رچاومه به له

  خنکـاون  غـازا  پؤيل شه و گؤم ناو  له ش ؤرپهدان ک سه
 

  مدايـه  ده رلـه  هـه  ي مؤصـه  مـه   ؤرپـه ک يان ده رچاومه به له

  ... دايـه  صث ئه ؤرگ مه م ده  به و وت داکه دايکي ش باوه  له
 

 خـؤص  مشـتث   بونـه  کانـت  وتـه  مزگـه  مـوو  هـه  رچاومـه  بـه  له

  هؤص و چؤص و نگ بثده و کپ تقوتاخبانه و  حوجره مووهه
 

 سـورا  گـري  و  گصپه ناو  له قورئان ي ذه رچاومه په به له

  زورا شــاره و لــه صــدرا هــه ص تــري دوکــه ســوتا و چــه ئــه
 

 ؤصا و چـ يـ و چ شـت  ده و ره بـه  ثخاوسپ  رچاومه به به له

ــه ــه ره بـ ــت و  و سـ ــهخـ ــه هـ ــه ت، صـ ــدثر هـ   الدؤص و صـ
 

ــه ــنت ئـ ــه... ذؤيشـ ــه ئـ ــن کـ ــه... وتـ ــئه هـ ــانؤ صـ  ...سـ

  بــــانؤ  لـــه  يــــن بـــه  بـــث  کــــرد  ميـــه  ره ش ذؤکـــه ف
 

ــه ــه لــ ــه  بــ ــه و لــ ــه  رچاومــ ــاوم   بريمــ ــاکوو مــ  تــ

ــه ــو  بــ ــه ذخــ ــه ئــ ــوار  ذژثتــ ــکي خــ ــاوم فرمثســ   چــ
 

ــه ــه بـ ــاتر سـ ــه هـ ــه و ئـ ــه وا ي مناصـ ــه  لـ ــدثر هـ  صـ

ــه ــه  ده  لـ ــاب بـ ــ رده س بـ ــث ده و ثبـ ــه تلـ ــر ره سـ   وژثـ
 

 ! دايـــــه ! بابـــــه هـــــؤ صـــــث ئـــــه و ذثنثزيـــــ ئـــــه

   تکايــــــه ن ده جــــــامت نــــــه... توخــــــوا ذؤن مــــــه
 

ــه ــام بـ ــه صـ ــا سـ ــذثوه و رمـ ــه و  کـ ــري بـ ــتان فـ  کوثسـ

ــه ــيچ  بـ ــؤر هـ ــه جـ ــده نـ ــه ده دا يـ ــه ت رفـ ــتان  بـ   وثسـ
 

ــه ــث بــ ــه صــ ــاب و ئــ ــه و بــ ــه  دايکــ ــذاوه رگ جــ   بــ

   رابـــــذاوه  خـــــؤ  جثـــــي  و حـــــاص  و صمـــــا   لـــــه
 

 زيزيــــان عــــه ي رگؤشــــه جگـــه  هثشــــتيــــان ثج بـــه 

ــه ــاوار  بــــــ ــان و هــــــ ــان و داد و فوغــــــ   گريــــــ
 

  !دايـــه...  !بابـــه يـــوت ئـــه ر هـــه بـــون وون تـــا هـــه

   تکايــــــه ن ده جــــــامت نــــــه... توخــــــوا ذؤن مــــــه
 

 نيت وصات ي ساخبانه قه رخي به م که يه تؤ! جبه صه هه

  ديـت  تـؤي  ئه ک وه ي ديکه قورباين لث گه هؤزتل و  گه
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 وصـامتان  ي ثصـگه و شـاخ و چيـا و ک  مـو  هـه ! جبه صه هه

  صـــامتان ســـته ده جثـــي و وي زه و زرا مـــه مـــوو هـــه
 

ــد چ کــــــــ  ــار و گونــــــ ــاوه و ؤخچ شــــــ  داين ئــــــ

  صــــــاين وزه و ســــــه  يرانگــــــا و روانگــــــه چ ســــــه
 

  بثشــــــه و بــــــاخ و  ذگــــــه وه چ دارســــــتان، لــــــه

   مثشــــه  خؤصــــه مشــــت ک يــــه  ئثســــتاکه مــــوو هــــه
 

 واري کـــــــورده وصـــــــايت گشـــــــت ثکـــــــرات  بـــــــه

ــه ــه  کـــ ــاز و نيعمـــ ــ نـــ ــواي لـــ ــاري ده ثيت خـــ   بـــ
 

ــار  بـــــــه ــران و کـــــــاول ثجـــــ ــه و وثـــــ   چؤصـــــ

ــه ــق و ر  لــــ ــايت رســــ ــاک ؤزيبــــ ــه و خــــ    خؤصــــ
 

ــه ــاخ و داخ و بـــــاخ و ده   لـــ ــت و د شـــ  ؤصـــــيشـــ

ــه ــثخو ئــ ــه ثنــ ــوش بايــ ــه قــ ــي ئاهــ ــيچؤ نگــ   صــ
 

ــه ــوو هـــــ ــتواين مـــــ ــه دانيشـــــ   وصـــــــاته م ئـــــ

ــه ــتام ئــ ــي رؤژره ثســ ــه و شــ ــان خــ ــه ميــ ــاته خــ    صــ
 

ــ  وه ــوو تــــ ــه و ؤکــــ ــاري رزين هــــ ــا جوتيــــ  زانــــ

ــراونپژ ــه ثنـــــ ــه  لـــــ ــه ســـــ ــا ر رتاســـــ   جيهانـــــ
 

ــه ــوئد و نـــ ــژرو ســـ ــه و ثـــ ــد فـــ ــمان و نالنـــ  ئاصـــ

ــز و تورکيــــــه  رانســــــه، فــــــه ــرانئ  ،ئينگليــــ   ثــــ
 

ــه ــه  لـــ ــه ئـــ ــا مـــ ــه مريکـــ ــ  پرســـ ــژاون ؤنچـــ  پـــ

ــه ــل زه ريــــــب و الره غــــ   ذاون صــــــگه هــــــهرد  مــــ
 

 ثشــــــانر پــــــه مبــــــار و کــــــز و دامــــــاو و خــــــه

  نــــان ک پارويــــه بــــؤ تيــــو هــــهکــــوو برســــي و  وه
 

 رد رد و نامــــه واجنــــي مــــه تــــه و  ؤصــــهو ب  خوتــــه

  رد ســــه زؤر ئــــاهي کثشــــن صــــئه هــــه ثشــــن،ک ئــــه
 

 زســــتان   بــــه چــــادر ژثــــر  لــــه ؤردوگــــائ  لــــه

ــه ــه  بـ ــم و تـــ  سـ ــا و زوقـ ــه و ؤفرمـ ــر بـ ــاران و فـ   بـ
 

 ســـــــاوا منداصـــــــي ژن، پـــــــريه و ؤشخـــــــ نـــــــه

  تــــــاوا  لــــــه ؤژرزن نــــــانوون تــــــا ر لــــــه ئــــــه
 

ــه ــه ئــ ــه وانــ ــيان بــ ــه   شــ ــاون لــ ــاو مــ ــراقع  نــ  ثــ

  لـــالق  ق و شـــه نـــد و شـــه  بـــه  شـــيانه شـــي ره بـــه
 

ــه ــي ز بـــ ــه ؤريشـــ ــي  لـــ ــؤي جثـــ ــراوه ده خـــ   رکـــ

ــه ــه ره بـــ ــه  و گـــ ــاي عـــ ــراوه  ره رمـــ ــان راو نـــ    بســـ
 

 بســـــان ره عـــــه تـــــؤزي و مل و ؤصنـــــاو خـــــ  لـــــه

ــ ــه دراون ذثفــــ ــث  بــــ ــؤر بــــ ــان ده و دوکتــــ   رمــــ
 

 ناســــا خوانــــه پيســــي عســــي بــــه س ده ثــــرژ  لــــه

ــه ــو  کــ ــادا ثگــ ــه نــ ــيچ  بــ ــانون هــ ــا و قــ   ياســ
 

 اوننـــــــدکر بـــــــه و ليـــــــل زه و  ؤيلـــــــهکــــــز و ک 

ــ   خــــوراون ش بــــه و ريــــب غــــه نــــگ ده ثکــــپ و بــ
 

ــزه ــه  کــــ ــه ي ده و قرچــــ ــه  رون ناگاتــــ  س الي کــــ

  س نيـــا خـــوا بگـــا و بـــه تـــه نگيـــان بـــه ر ده گـــه مـــه
 

ــه ــه ئــــــ ــا وانــــــ ــه هيدي وا وومت شــــــ   خودايــــــ

ــهتن ــه  ؤکثکـــ ــه  لـــ ــري بـــ ــه حـــ ــه م ئـــ ــايه بـــ    صـــ
 

ــه ــه  لـــ ــوام داوايـــ ــهزوو   خـــ ــان هـــ ــثنث قمـــ  بســـ

  ذزثنثدايـــــــ  کـــــــورده  ي دوژمـــــــن بـــــــه وه ئـــــــه
 

  

 خيؤردهم یرباهيمئي

شوثشه ٢/٩/١٣٦٧
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  دةعوةتةکان: باقی به بةرانبةر ئثمه هةصوثستی

 تـاکوو  دينيـةوه  لـه  هـةر  خؤمـان  وصاتی له تردةعوةتةکانی به بةرانبةر ئثمه هةصوثستی

 يـةک  تةنيا دةعوةتةکةمان چييةتی و تايبةمتةندی پثی به رامياری و ئابووری کؤمةصايةتی،

  سةرکةوتنيان. و خثر بؤ خوا له پاذانةوةيه ئةويش و هةصوثسته

 ئـاوذ  هؤی نةبثته تر دةعوةتةکانی له چاولثکردن و دان سةرنج که ئةوةيه شت باشترين

 هـةروةها  هةيه؛ هاوکاری هةروةها و هثز کةس، به پثويستمان ئثمةش مان!خؤ له نةدانةوه

 ئةوةنـده  کةوابوو جيهاده؛ و سةرباز نيازی به خاصيةکانيشی گؤذةپانه و ئؤمةتةکةمان و گةل

 کةسـه  هـةر  کـةين.  سـةرقاص  بةوانـةوه  خؤمـان  و بذوانني خةصک بؤ هةر تاکوو نني بةتاص

 پيـاو  لةگـةص  بـةردةوام  خـوايش  و بکؤشـثت تث يداخؤ بةرپرسيارةتی جةغزی له دةتوانثت

  جوانةکانه. رةوشت و چاکان

 بکـةن،  سپاسـيان  دصتانةوه له کردووه ئثوةيان باسی چاکه به تاقمثک بيستتانةوه ئةگةر

 لـه  بـوون  غـافص  و کـردن  گـوم  خـؤ  هـؤی  ببثته نابث صاييهقهباره و دانةوه تاريف ئةم بةصام

 چـاوةذوان  و ثننةوه بؤ پاساوثکی گوتووه خراپةتانيان نبيستتا ئةگةر يا خؤتان. دةروونی

 کانثیرهربهبه له ئثوه کاتةوه، روونی و روو خباته راستيةک هةموو رؤژگار چةرخی تاکوو بن

 بــؤ دانوصهــه و خبصــةتثن نــةک ن.کــهمــه تــرگوناهثــک توشــی خؤتــان داگوناهــه ئــةم

 دصنيا ئاماجنةکانتان؛ بةرةو تثکؤشان و ثوهئ نثوان له بةربةستثک ببثته ئةوان وةصامدانةوةی

 ئةمـه  واتـه  بترسن خوا له و هةبثت سةبرتان ناذةوثتةوه! لث خةصکتان کاره بةم هةرگيز بن

  بةرهةصسته! بةهرةدةرترين و باشترين

 پثکـةوه  که دةدةن لث کةسانثکتان لةگةص هاوکاری تؤمةتی تاقمثک بيستتانةوه ئةگةر

 هةوص و هةصچةرخثنن لث روويان و مةگرن لةمانه گوث ئثوه لثانه، رقتان و هةيه دژايةتيتان

 کـه  کةسـةيه  ئـةو  سـةر  لـه  سـةملاندنی  چونکا بکةن، لث حاشای يان بيسةملثنن مةدةن

 و بيسـةملثنث  دةبث بوو سوور تؤمةته ئةو سةر له اليةنه ئةو ئةگةر کةوابوو هةصيدةبةستث،

ــةرچی ــه ئةگ ــةنيش ئةم ــت درثژخاي ــؤی بث ــه خ ــؤی دةبثت ــةوتنی ه ــاوةذؤکی دةرک  ن

 کـار  پثغةمبةرةکةي و خوا بؤ تةنيا ئثوه که دةبثتةوه روون بؤی وةها هةر و بانگةوازةکةتان،

 سـةر  له کةسة ئةو ئةگةريش تثکؤشاندان. له باوةذةکان خاوةن و ئيسالم بؤ تةنيا و دةکةن

 و ختـان بو رابـواردن  و بـردن  چثـژ  بـؤ  تـةنيا  و نـةبوو  سـوور  بةستووه هةصی بوختانةی ئةو

  رايبوثرثت. و بکات گةمه دةتوانثت تاکوو با گةذثن لث هةصدةبةستث، بؤ تؤمةتتان

  بکات. رثنموونيمان رثگةدا راسته به و بدات ئثمةش و ئةو يارمةتی بپارثنةوه خوا له

  ئةلبةننا حةسةن ئيمام

  ئيمام حةسةن ئةلبةننا ژياننامةی کتثبی له وةرگرياو
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  نزی ريگاته

  نالیماموستا لَکيشی شيعريکی تی هه
  

ـ که تو هاتی لـه  «   »مـا بـاس  يـدی نـه  موهن
  

ــه   ــه ن ــه ل ــی ن ــزی و روت ــاس!داری و ک ــا ب   م
  

ــه ــو دهه ــو م ــوغلَ ــه جل ــانی خ ــیگيرف   لَک
  

ــاری نــه       ــاره و لــه بيک ــرِی پ ــا بــاس! پ   م
  

  »و روژمان بوویمشهک توی دا که ئهلهفه«
  

ــه     ــی غ ــی کلَيلَ ــولَفی ب ــه ق ــهل ــاس!م ن ــا ب   م
  

  ی خـوی بـه نفـرين   وتوو ويژ دايـه جيگـه  
  

  مــا بــاس!دينــی نــهکفــر و بــی» جمــیره«لــه   
  

  »وران بـو بـه سـاقی   واديس جام و دهحه«
  

ــامراز و ســه   ــه ئ ــهيــارهل   مــا بــاس!ی کــون ن
  

ــه ــهه ــو الوان خ ــارن  م ــيلم و ک ــی ع   ريک
  

  مــا بــاس! رزه کــاريو ويلــی نــه  لــه هــه   
  

ــه « ــوکر ج ــهش ــه معيي ــی نزاع ــی ب   »تيک
  

ــاژاوه    ــه ئ ــهل ــهو ت ــه ق ــرور ن ــاس! و تي ــا ب   م
  

ــاوه   ، بزانــــهراسری نــــاوببينــــه خــ
  

  نـدی تيگـزاس!  لَبـه کو مهوت وهچلون پيش که  
  

  »ک جـی ر دو لـه يـه  عی هـه قيبو موددهره«
  

ــه    ــه پيک ــه ل ــوونی دو ميلل ــاس! و ب ــرا ب   ت ک
  

ــی  ده ــه خوش ــرا ب ــژ ک ــتی دري ــی ئاش   س
  

ــه   ــه ل ــهل ــهعن ــی ي ــو تف ــهت ــر ن ــاس!کت ــا ب   م
  

  باس له گشتو باس و م باس و له ئهله ئه
  

ــه     ــی ه ــرا باس ــه  ک ــه قس ــو بيژگ   ی راس!م
  

  زعـــیبينـــی حـــالَو وهچـــونی ده» ژوان«
  

ــوه   ــهخ ــو خ ــی ت ــز و ب ــی ک ــیلَک ــاز!واز و ب   ن
  

ــه  ــه ئ ــه  ل ــه دزگ ــوفتا ک ــازاره ئاش   لم ب
  

  !؟راسن درو لـه جـی   بـه لَکـا ئـه  به گوی خـه   
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1395 بهار 26شماره   

 
  

  

  
 

   

  

  

  

   
  

  

  

  

  

  

  ».بامجان« شو:يپ یژماره یلَتهمه یولَام
  

 بچيته هةر کوث گورگ بتخوا، گورگی وصاتی خؤت بتخوا. )١

 نان خؤته له بةر شاصی خؤتدا. )٢

 فصانةکةس کای کؤنه وه با ئةدات. )٣

 بةرز بفذثت نزم ئةنيشثتةو. ئةوةی )٤

 ماص له خؤ نةبوو مثوانيش رووی تث کرد. )٥
    

 

 لَه؟لَه، پريه له گيا وردهپه گردهته

 

 لَسهو مهلَتهمه
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