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ــواره  ــد و هم ــکار می آی ــز ب ــر چی ــرای ه ــه ب ــت ک ــی اس ــم معجون عل
روشــنگر فکــر و دمــاغ اســت و بــا علــم اســت کــه انســان حقائــق اشــیاء 
را ادراک می نمایــد. از ایــن رو تمــام پیامبــران الهــی داناتریــن و آگاه تریــن 
افــراد جوامــع خویــش بوده انــد. و خداونــد متعــال نیــز مقــام بلنــد علــم و 
علمــاء را ستوده اســت و فقــط ارج بــه مقــام علــم بــوده کــه باعــث شــده 
اســت خیــل عظیــم شــیفتگان، تمــام زحمــات و ســختی های راه تحصیــل 
ــی(  از قبیــل )تشــنگی، گرســنگی، برهنگــی و پیمایــش مســیرهای طوالن
ــوند،  ــرامد ش ــش س ــان خوی ــون زم ــوم و فن ــد و در عل ــان بخرن ــه ج را ب
چنانچــه از قــول محــدث پــرآوازه »یحیــی بــن معیــن« نقــل شــده اســت: 
آنکــه در شــهر خــود مانــد و بــه اطــراف ســفر نکــرد، پختگــی علــم از وی 

امیــد نداشــته بــاش.
شاعر می گوید: 

در نیابد حال پخته هیچ خام      پس سخن کوتاه باید والسالم
برادران محترم!

ــاری  ــی ج ــال تحصیل ــوار« در س ــه »ان ــماره مجل ــن ش ــه اولی ــون ک اکن
ــفاف و  ــور ش ــرم بط ــاب محت ــا ط ــا ب ــدم، ت ــود، الزم دی ــر می ش منتش
بــدور از هرگونــه تصنــع و تکلــف ســخن بگویــم. چــون تکلــف در گفتــار و 

ــد. ــر می کن ــخت ت ــم را س ــتار تفهی نوش
آنچه در این سرمقاله می خوانید اندکی از بسیار هست.

چیزهایی که باید بدانیم و تا حد امکان به آن عمل کنیم عبارتند از:
1-کار و فعالیــت دینــی نشــانه مقبولیــت اســت و بــه آن خوشــحال باشــیم: 

ــا َیْجَمُعــوَن«. مَّ لـِـَك َفلَْیْفَرُحــوا ُهــَو َخْیــٌر مِّ ِ َوبَِرْحَمتـِـِه َفبَِذٰ »ُقــْل بَِفْضــِل اللَّ
2-دیــن و دینــداری یــک نعمــت بــا ارزش اســت، نســبت بــه آن ناقــدری 

ُ أَن َیْهِدَیــُه َیْشــَرْح َصــْدَرُه لِْلِْســَاِم« نکنیــم: »َفَمــن ُیــِرِد اللَّ
3- عــزت دانشــمندان و فرهیختــگان همیشــه باالتــر از حــکام و ســاطین 
بــوده اســت، چنانچــه ســعدی ـ علیــه الرحمــه ـ داســتانی را نقــل می کنــد 

کــه بــرای مــا پنــد آمــوز اســت: 
»حکیمــی پســران را پنــد همــی داد کــه جانــان پــدر هنــر آموزیــد کــه ملــک و 
دولــت دنیــا اعتمــاد را نشــاید، و ســیم و زر در ســفر بــر محــل خطرســت، یا دزد 

بیکبــار ببــرد یــا خواجــه بتفاریــق بخــورد.
ــت  ــد از دول ــر هنرمن ــده، و اگ ــت پاین ــت و دول ــده اس ــمه زاین ــر چش ــا هن ام
بیفتــد غــم نباشــد کــه هنــر در نفــس خــود دولتســت، هنرمنــد هــر جــا کــه رود 

قــدر بینــد و بــر صــدر نشــیند و بــی هنــر لقمــه چینــد و ســختی بینــد.
خو کرده بناز، جور مردم بردن سختست پس از جاه تحکم بردن     
وقتی افتاد فتنــه ای در شـــام                 هر کس از گوشه ای فرا رفتند
به وزیرى پادشـــاه رفتــند روسـتا زادگــــان دانشـــمند  

به گدایی به روســــتا رفتند« پسران وزیر ناقـــص عــــقل  
4-در تصحیــح نیــت و تحســین عبــادت کوشــا باشــیم، انگیزه هــای خــوب 

در خــود پــرورش دهــد.

سخنی با طالب عزیز

مولوی عبدالواحد علی بایی

سرمقاله2
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5-بــر فقــر و تنگدســتی صبــر کنیــد و بدانیــد هــر کــه صبــر کنــد آینــده 
خوبــی در انتظــار اوســت.

بر خود نظر گشا ز تهی دامنی مرنج
در سیـــنه تو ماه تمامی نهاده اند

6- حکایــات آموزنــده علمــای ســلف را بخوانیــد و همــت آنهــا را بــا خــود 
مقایســه کنیــد. تألیفــات زیــادی در خصــوص ســفر و حرکــت در راه علــم 
ــم و  ــی آداب العال ــم ف ــره الســامع و المتکل ــاب: »تذک ــد کت نوشــته اند. مانن

المتعلــم« اثــر دانشــمند بــزرگ ابــن جماعــه.
7- نصیحت هــای کلــی دانشــمندان بایــد دائمــا آویــزه گــوش هــر طلبــه 

باشــد کــه بــه چنــد نمونــه اشــاره می کنــم:
عبــداهلل بــن احمــد از پــدر گرامــی خویــش امــام احمــد بــن حنبــل ـ 
رحمــه اهلل ـ  ســوال کــرد: کــدام بهتــر اســت، اینکــه یــک شــخص نــزد 
یــک اســتاد درس بخوانــد یــا بــه جاهــای مختلــف ســفر کنــد و از علمــای 
زیــادی علــم بیامــوزد؟ ایشــان فرمودنــد: ســفر کنــد و از کوفیــان، بصریــان 

و اهــل مکــه و مدینــه علــم فراگیــرد و آن را ثبــت و ضبــط نمایــد.
ــه  ــی را ب ــت گزین ــی و غرب ــی ســفرهای طوالن ــن رشــید مغرب ــه اب عالم

ــد: ــدح می کن ــورت م ــن ص ای
تغرب وال تحـــفل بفــــرقة معشر 

 تفز بالمنی في کل ما شئت من حاج
فلوال اغتراب المسك ما حل مـــفرقا

 ولوال اغــتراب الدر لم یحظ بالتاج
غربت گزیــن و پــروای دوری وطــن خویــش مــدار بــر تمــام نیازهایــت غلبــه 
می کنــی، اگــر مشــک موقعیــت خــود را رهــا نکــردی بــر فــرق ســر جــای 
نگرفتــی و اگــر دانــه قیمتــی هــم از محــل اســتقرار خــود دور نشــدی در 

تــاج شــاهان منــزل نکــردی.
8- اگــر شــاگرد ذهیــن و ممتــاز کاس نباشــید، ســرخورده نشــوید، زیــرا 
ذهانــت و برازندگــی مطلــوب اســت و مقصــود نیســت. شــاید خداونــد بــر 
اثــر تــاش و اخــاص، شــما را بــرای انجــام خدمــات بــزرگ دینــی توفیــق 

دهــد و بقــول حافــظ شــیرازی :
دال بسوز که سوز تو کارها بکند

دعای نیمه شبی دفع صد بال بکند

9- بــرای والدیــن ، اســاتید و خدمتگــزاران مدرســه دعــا کنیــد و از هرگونــه 
اســائه ادب نســبت بــه آنهــا بپرهیزید.

10- قوانیــن و مقــررات حــوزه را ،هــر چنــد بــا طبــع شــما ســازگار نیایــد 
نقــض نکنیــد.

از خداونــد متعــال می خواهــم کــه مــا را بــرای خدمــت دیــن عالــی خویــش 
قبــول بفرمایــد و در ایــن راه اســتقامت عنایــت نماید.

والل یهدی من یشاء الی صراط مستقیم.
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ــزد  ــای را س ــای بی همت ــد آن یکت ــتایش بی ح ــد و س حم
کــه هســتی از او پیــدا شــد و خلعــت کرامــت و جانشــینی 
را بــه انســان عطــا نمــود و بــه او مقــام اشــرف مخلوقــات 
عنایــت کــرد ، و درود و ســپاس فــراوان بــر آقــا و ســرور 
ــلم ـ و  ــه وس ــی الل علی ــم ـ صل ــر خات ــریت آن پیامب بش
بــر یــاران جانثــار ایشــان کــه برتریــن افــراد بشــر بعــد از 

ــتند. ــام ـ هس ــم الس ـ علیه انبیاء 
ــام  ــأن و مق ــاره ش ــایی درب ــم فرس ــرم! قل ــده محت  خوانن
ــاش و  ــر ت ــکان  ب ــون و م ــق ک ــه خال ــان هایی ک انس
مجاهــدت آنــان مهــر تأییــد نهادنــد، مشــکل اســت و نیــز 
مجــال دم زدن و نگاشــتن بــرای امثــال مــن نیســت، اّمــا 
شــبهاتی کــه  دشــمنان اســام در اذهــان مســلمانانی کــه 
ــد  ــاد می کنن ــد ایج ــی بدورن ــای دین ــائل و آموزه ه از مس
ــاره  ــن ب ــد ســطری را در ای ــا چن ــر آن داشــت ت مــن را ب

تقدیــم نمایــم.
نــگاه  اســام  تاریــخ  زریــن  صفحــات  بــه  وقتــی 
می اندازیــم ، می بینیــم کــه مّزیــن بــه رشــادت ها و 
ــم  ــد از پیامبران ـ علیه ــراد بع ــن اف ــانی برتری ــان افش ج

ــه  ــتانی ک ــت. دالوران و نیک سرش ــده اس ــام ـ گردی الس
ــت و  ــام و مصاحب ــاز اس ــمانی و انسان س ــب آس در مکت
همراهــی بــا آقــای بشــریت تربیــت یافتــه ومــدال عــزت 
ــده ای  ــه و ع ــردن آویخت ــر گ ــدی را ب ــت خداون و رضای
ــی  ــوان و بعض ــت رض ــاب بیع ــد و اصح ــدر و اُح ــل ب اه
ــی  ــد و بعض ــب گرفتن ــت لق ــن ام ــی امی ــق و بعض صدی
ســرور جوانــان بهشــت و بعضــی حبیــب مؤمنــان نامیــده 
شــدند، و در سایه ســار تعالیــم اســامی، ایــن منبــع 
ــّدل  ــخ بشــریت مب ــه ابرمــردان تاری ــدی، ب فیــاض خداون
گشــتند و خداونــد مّنــان ایشــان را در کام ابــدی خویــش 
ــَن  ــَن الُْمْؤِمنِی ــت »ِم ــرده اس ــی ک ــه معرف ــن گون ای
ــْم  ــِه َفِمنُْه َ َعلَیْ ــُدوا اهللَّ ــا َعاَه ــوا َم ــاٌل َصَدُق ِرَج
ــا  ــُر َوَم ــْن یَنْتَِظ ــْم َم ــُه َوِمنُْه ــی نَْحبَ ــْن َقَض َم
لـُـوا تَبِْدیــاًل«. )23/ احــزاب(. » در میــان مؤمنــان مردانــی  بَدَّ
ــه  ــی ک ــد در پیمان ــت بوده ان ــدا راس ــا خ ــه ب ــتند ک هس
ــد )و  ــر برده ان ــود را بس ــان خ ــی پیم ــته اند. برخ ــا او بس ب
شــربت شــهادت سرکشــیده اند( و برخــی نیــز در انتظارنــد 
ــان  ــه ج ــان را ب ــردد و ج ــق می گ ــق رفی ــی توفی ــا ک )ت

ابراهیم یوسف پور

قرآن صحابه4
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ــر  ــه تغیی ــچ گون ــان هی ــد کــرد(. آن ــن تســلیم خواهن آفری
ــن  ــد )و کمتری ــود نداده ان ــان خ ــد و پیم ــی در عه و تبدیل

ــد(.  ــدا نکرده ان ــود پی ــی در کار خ ــراف و تزلزل انح
آری، اصحــاب پیامبــرـ صلــی الل علیــه وســلم ـ بــا 
مجاهدت هــا و فداکاری هایشــان نهــال اســام را بــه ثمــر 
نشــاندند و نمونــه و اســوه انســانی بــرای جامعــه بشــری 
ــان را  ــان ایش ــبحان ایم ــد س ــه خداون ــته اند چنانچ گش
معیــار شــناخت و قبولیــت ایمــان بقیــه انســان ها کــه بعــد 
ــود:  ــرار داد و فرم ــد ق ــان می آین ــان جه ــا پای از ایشــان ت
» َفــِإْن آَمنـُـوا بِِمثـْـِل َمــا آَمنْتـُـْم بـِـِه َفَقــِد اْهتـَـَدْوا 
َوإِْن تََولَّــْوا َفِإنََّمــا ُهــْم ِفــي ِشــَقاٍق َفَســیَْکِفیَکُهُم 
ــان  ــان ایم ــر آن ــُم.« » اگ یُع الَْعلِی ــمِ ــوَ السَّ ُ َوُه اهللَّ
بیاورنــد ، همچنــان کــه شــما ایمــان آوردهایــد ، و بــدان 
ــان  ــز ایم ــد ، ایشــان نی ــان داری ــه شــما ایم ــی ک چیزهائ
داشــته باشــند ، بیگمــان )بــه راه درســت خدائــی( رهنمــود 
ــرپیچی  ــت س ــد )و از حقیق ــت کنن ــر پش ــته اند ، و اگ گش
نماینــد و دوبــاره بــه رســوم و آداب موروثــی چنــگ زننــد( 
ــش  ــما( در پی ــا ش ــمنانگی را )ب ــاف و دش ــس راه اخت پ
ــو را  ــود و او ت ــو را بســنده خواهــد ب ــد ، و خــدا ت گرفته ان
از ) اذّیــت و آزار و نیرنــگ و دسیســه های( ایشــان نجــات 
ــار ایشــان را  ــا اســت )و گفت خواهــد داد ، و او شــنوا و بین

ــد(«. ــان را می بین ــردار آن ــنود و ک میش
پیامبــرـ صلــی الل علیــه وســلم ـ دربــاره یارانــش فرمــود: 
»فمــن أحبهــم فبحبــي أحبهــم«. »هرکــس آنــان 
)یارانــم( را دوســت بــدارد بــه ســبب دوســتی و محبــت بــا 
ــماره ی  ــذی، ش ــنن ترم ــته است«.)س ــت داش ــان را دوس ــن، آن م
ــود  ــت می ش ــوق برداش ــث ف ــه و حدی ــث/ 3954(. از آی حدی
ــاران  ــناخت ی ــت وش ــن، محب ــان مؤم ــر انس ــر ه ــه ب ک
پیامبــر ـ صلــی الل علیــه وســلم ـ الزم وضروریســت. 
ــن  ــی از ای ــی یک ــان زندگ ــه بی ــه ب ــن مقال ــون در ای اکن
شــیرمردان وطلیعــه داران هدایــت وایمــان، ســیدنا 
ابوهریــــــرة  ـ رضــی اهلل عنــه ـ بــه توفیــق الهی 

ــت. ــم پرداخ خواه

نام ونسب وکنیت
دربــاره نــام ایــن صحابــی جلیــل القــدر مورخیــن اختــاف 
دارنــد، اّمــا قــول راجــح نــزد ابــن حجــر ـ رحمــه الل ـ ایــن 
اســت کــه در جاهلیــت نامش»عبدالشــمس« بــوده اســت 
و بعــد از مســلمان شــدن پیامبــرـ  صلــی الل علیــه وســلم ـ 

نــام وی را »عبــدالل« یا»عبدالرحمــان« نهــاده اســت.
نــام پــدر ایشــان طبــق روایــت مشــهور »صخــر« و نــام 
مــادرش  »امیمــه« دختــر »صفیــح بــن حــارث« می باشــد 
و هــر دو از قبیلــه ی »دوس« بودنــد کــه شــاخه ای از 
ــی ســیدنا  ــا دای ــی »أزد« اســت. اّم ــه ی مشــهور یمن قبیل
ــام  ــح« ن ــن صفی ــعد ب ــه ـ »س ــی الل عن ــرة ـ رض أبوهری
داشــت و ایشــان یکــی بــزرگان و اشــراف قومــش بــود و 
اســام آورد. عمــوی حضــرت أبوهریــرة ـ رضــی الل عنــه ـ 
»ســعد بــن أبــی ذبــاب« بــود کــه بعــد از اینکــه مســلمان 

شــد، پیامبــر ـ صلــی الل علیــه وســلم ـ وی را امیــر 
ــی  ــر ـ صل ــت پیامب ــد از رحل ــرار داد، بع ــه »دوس« ق قبیل
ــر ـ  ــر و عم ــرت أبوبک ــان حض ــلم ـ در زم ــه وس الل علی
 رضــی الل عنهمــا ـ بــر همیــن مقــام باقــی مانــد و از دیگــر 
ــث  ــه روای حدی ــتند ک ــانی هس ــان کس ــوزداگان ایش عم
بودنــد و محدثیــن بزرگــی ماننــد اصحــاب »صحاح ســته« 
ــر خــاف آنچــه بعضــی  ــس ب ــد. پ ــت کردن ــان روای از آن
ــه ـ  ــی الل عن ــرة ـ رض ــرت أبوهری ــد، حض ــر می کنن ذک
مجهــول النســب نیســت و دارای فضــل و شــرف اســت.

ــده  ــر ش ــول ذک ــد ق ــان چن ــت ایش ــبب کنی ــورد س در م
ــاب  ــت از کت ــک روای ــه ی ــط ب ــا فق ــه در اینج ــت ک اس
مســتدرک حاکــم اکتفــا می نمایــم. حضـــــرت أبوهریرة  ـ 
رضــی الل عنــه ـ می فرمایــد: در زمــان جاهلیــت گوســفند 
ــم،  ــی وحشــی یافت ــدم، در صحــرا بچــه گربه های می چران
ــواده ام  ــه آوردم. خان ــه خان ــته ب ــود برداش ــا خ ــا را ب آنه
ــیدند: ای  ــنیدند، پرس ــا را ش ــه گربه ه ــدای بچ ــی ص وقت
ــه  ــم: بچ ــراه داری؟ گفت ــزی هم ــه چی ــمس! چ عبدالش
ــو  ــت أبوهر«)ت ــواده ام گفتند:»أن ــی، خان ــا ی وحش گربه ه
پــدر بچــه گربــه ای(. پــس از آن مــن را بــه ایــن کنیــت 

ــد. ــدا می زدن ص
ــی اهلل  ــرة ـ رض ــیدنا ابوهری ــالم آوردن س اس
عنــه ـ و مــدت همراهــی ایشــان بــا پیامبـــــر 

ــلم ـ ــه وس ــی اهلل علی ـ صل
پــس از اینکــه شــاعر معــروف عــرب »طفیــل بــن عمــرو 
دوســی«  ـ   رضــی الل عنــه ـ مســلمان شــد ، نــزد قبیلــه اش 
ــره  ــوت داد. ابوهری ــام دعــ ــه اس ــان را ب ــت و آن برگش
ـ             رضــی الل عنــه ـ نیــز از جملــه ی کســانی بــود کــه بــه 
ــان  ــّن ایش ــان س ــد و در آن زم ــلمان ش ــوت وی مس دع

ــید. ــی می رس ــه س ــا ب تقریب
در ســال هفتــم هجــری، پــس از فتــح خیبــر بــه مدینــه ی 
ــی الل  ــر ـ صل ــه حضــور پیامب ــرده و ب ــوره هجــرت ک من
علیــه وســلم ـ شــرفیاب شــد و اظهــار اســام نمــود و بعــد 
ــراه  ــر هم ــفر و حض ــال در س ــار س ــام آوردن، چه از اس

رســول خــدا ـ صلــی الل علیــه وســلم ـ بــود.
وی از فقــراء صحابــه ـ  رضــی الل عنهــم ـ و جــزو اصحاب 
صّفــهـ   رضــی الل عنهــم ـ بــود. اصحــاب صّفــه ـ رضی الل 
عنهــم ـ گروهــی از یــاران رســول خــدا ـ صلــی الل علیــه 
ــر  ــتند و زی ــانه ای نداش ــه و کاش ــه خان ــد ک ــلم ـ بودن وس
ــلم ـ  ــه وس ــی الل علی ــی ـ صل ــجد النب ــایه بانی در مس س
ــع  ــد. در واق ــم مشــغول بودن ــم و تعلّ ــه تعلی شــب و روز ب
ایــن بــزرگان تمــام خوشــی های زندگــی را کنــار گذاشــته 
ــا  ــد ت ــال نمودن ــارغ الب ــود را ف ــا خ و از مشــغولیت در دنی
همیشــه مــازم و همــراه رســول خــدا ـ صلــی الل علیــه 

وســلم ـ باشــند و از ارشــادات ایشــان مســتفید گردنــد.
ابوهریره ـ رضی اهلل عنه ـ حبیب مؤمنان

در روایتــی از خــود ابوهریــره ـ رضــی الل عنــه ـ آمده اســت 
ــرد و زن  ــچ م ــه خــدا ســوگند هی کــه ایشــان فرمود:»ب
مؤمنــی نــام مــرا نمی شــنود مگــر اینکــه مــرا دوســت 

صحابه
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ـ رحمــه اهلل ـ می گویــد: گفتــم:  مــی دارد.« ابو کثیــر 
ایــن را از کجــا می دانــی؟ فرمــود:» مــن همــواره 
ــوت  ــالم دع ــه اس ــود( ب ــرک ب ــه مش ــادرم را)ک م
ــوداری  ــن خ ــای م ــن تقاض ــی دادم و او از پذیرفت م
ــوت دادم،  ــالم دع ــه اس ــه او را ب ــک روز ک ــرد، ی می ک
ــدا  ــول خ ــاره ی رس ــتم، درب ــت نداش ــه دوس ــه ک آنچ
ــزد  ــان ن ــن گری ــت. م ــلم ـ گف ــه وس ــی اهلل علی ـ صل
پیامبــرـ صلــی اهلل علیــه وســلم ـ رفتــم و عــرض کردم: 
ای رســول خــدا ـ صلــی اهلل علیــه وســلم ـ مــن مــادرم 
ــه اســالم دعــوت می کنــم و او نمی پذیــرد، امــروز  را ب
کــه بــاز او را بــه اســالم دعــوت کــردم، درباره ی شــما 
ــما  ــک ش ــان آورد. این ــر زب ــایندی ب ــخنان ناخوش س
دعــا کنیــد کــه خداونــد مــادر ابوهریــره را بــه اســالم 
هدایــت کنــد. پیامبــر ـ صلــی اهلل علیــه وســلم ـ دعــا 
ــته  ــدم در بس ــتم، دی ــه بازگش ــه خان ــن ب ــد و م کردن
اســت و صــدای ریــزش آب را شــیندم، مــادرم پــس 
ــو،  ــت: وارد ش ــید ، گف ــود را پوش ــه ی خ ــه جام از آنک
ــان آورد.  ــر زب ــهادتین را ب ــدم، ش ــه وارد ش ــن ک همی
ــه  ــی اهلل علی ــر ـ صل ــور پیامب ــه حض ــتابان ب ــن ش م
وســلم ـ برگشــتم و ایــن بــار بــر خــالف دفعــه ی قبــل،  
از شــوق می گریســتم نــه از انــدوه. عــرض کــردم: ای 
رســول خــدا ـ صلــی اهلل علیــه وســلم ـ مــژده بــاد کــه 
خداونــد دعــای شــما را قبــول کــرد و مــادر ابوهریــره 
را بــه اســالم هدایــت فرمــود. ســپس عــرض کــردم: 
ای رســول خــدا ـ صلــی اهلل علیــه وســلم ـ دعــا کنیــد 
ــر  ــادرم را در نظ ــن و م ــه م ــد ک ــد بخواهی و از خداون
ــرار دهــد.  ــوب ق ــان مؤمــن، محب ــردان و زن همــه ی م
پیامبــر ـ صلــی اهلل علیــه وســلم ـ این گونــه دعــا 
ــی  ــه إل ــذا و أم ــدك ه ــب عبی ــم حب ــد: » الله فرمودن
ــی األرض  ــادك المؤمنیــن و حببهــم إلیهمــا فمــا عل عب
مؤمــن و ال مؤمنــة إال و هــو یحبنــي و أحبــه«.» بارالهــا! 
ایــن بنــده ی کوچکــت و مــادرش را محبــوب بنــدگان 
ــن  ــوب ای ــن را محب ــده و تمــام مؤمنی ــرار ب مؤمنــت ق
دو قــرار بــده! بنابرایــن هــر مؤمنــی کــه نــام را بشــنود 
مــرا دوســت مــی دارد و مــن نیــز او را دوســت دارم«.

ــث / 4240(. ــماره ی حدی ــم، ش ــتدرك حاک )مس

جهاد ابوهریره ـ رضی اهلل عنه ـ 
جــای بســی تأســف اســت کــه امــروزه دشــمنان اســام 
ـ علیهــم الســام ـ  بــه برتریــن افــراد بشــر بعــد از پیامبران 
تهمت هــای نــاروا می زننــد. یکــی از ایــن طعنــه  و 
تهمت هــا، شــانه خالــی کــردن اصحــاب پیامبــر ـ صلــی 
الل علیــه وســلم ـ از شــرکت در میادیــن جهــاد در راه 
خداونــد اســت.در حالــی کــه حقیقــت امــر، خــاف آن را 
ــزوه  ــان در غ ــر از ایش ــه نف ــط س ــد و فق ــت می کن ثاب
تبــوک بــه علــت تأخیــر در حرکــت، از مجاهدیــن عقــب 
ــد  ــه خداون ــتند ک ــرکت نداش ــزوه ش ــن غ ــد و در ای ماندن
ــش  ــدی خوی ــان را در کام اب ــه آن ــا صراحــت توب ــم ب ه

یعنــی قــرآن کریــم، قبــول کــرد. اّمــا دشــمنان اســام بــه 
ــت را  ــن تهم ــز ای ــه ـ نی ــره ـ رضــی الل عن ــیدنا ابوهری س
زدنــد، در حالی کــه ایشــان بعــد از اســام آوردن در تمــام 

ــتند،  ــور داش ــا حض جنگ ه
ســیدنا ابوهریــره ـ رضــی الل عنــه ـ در غــزوه ذات الرقــاع، 
خیبــر، وادی القــری و عمــرة القضــاء شــرکت داشــتند و در 
صحیــح بخــاری و مســلم  و ســنن ابــی داود و مســتدرک 
حاکــم و معانی اآلثــار ، واقعــه ی فتــح مکــه ی مکرمــه بــه 
روایــت حضــرت ابوهریــره ـ رضــی الل عنــه ـ آمــده اســت، 
کــه بیانگــر حضــور ایشــان در ایــن غزوه اســت. ایشــان در 
غــزوه تبــوک و موتــه و نیــز بعــد از وفــات پیامبــر ـ صلــی 
الل و ســلم ـ در صــف جهــاد بــا مرتدیــن حضــور داشــت. 
ــة«  ــة فــي تمییــز الصحاب در »تاریــخ دمشــق« و »اإلصاب
ــه ـ در  ــره ـ رضــی الل عن ــیدنا ابوهری ــه س ــده اســت ک آم
جنــگ »یرمــوک« شــرکت داشــته اســت. ابــن خلــدون در 
تاریــخ خــود آورده اســت کــه حضــرت ابوهریــره ـ رضــی 
الل عنــه ـ در فتــح گیــان و گــرگان حضــور داشــته اســت.

 ، تمجیــد پیامبــر ـ صلــی اهلل علیــه وســلم ـ 
ـ رضــی اهلل عنهــم ـ و تابعیــن ـ رحمهــم  اصحــاب  

اهلل ـ از ســیدنا ابوهریــره ـ رضــی اهلل عنــه ـ
حــرص شــدید حضــرت ابوهریــره ـ رضــی الل عنــه ـ 
ــه روزی از  ــر آن داشــت ک ــث او را ب ــری حدی ــه فراگی ب
ــد:  ــی اهلل و ســلم ـ ســؤال نمای رســول خــدا ـ صل
ــی اهلل و ســلم ـ روز قیامــت  ای رســول خــدا ـ صل
چــه کســی از شــفاعت شــما بهرمندتــر و کامرواتر 
ــد:  ــلم ـ فرمودن ــی اهلل و س ــر ـ صل ــت؟ پیامب اس
ــو  ــش از ت ــی پی ــه کس ــردم ک ــان می ک »آری! گم
از مــن در ایــن بــاره نمی پرســد و ایــن بــه ســبب 
حــرص و عالقــه ی تــو بــه شــنیدن حدیــث اســت. 
ــن در  ــفاعت م ــه ش ــردم ب ــن م ــا کامیاب تری همان
روز قیامــت کســی اســت کــه بــا خلــوص نیــت و 
ــد«. حضــرت  ــه اال اهلل« بگوی ــب »ال ال ــم قل از صمی
عبــدالل بــن عمــر  ـ رضــی الل عنهمــا ـ خطــاب بــه ســیدنا 
ابوهریــره ـ رضــی الل عنــه ـ می  فرمایــد: همانــا تــو بیشــتر 
ــلم ـ  ــی الل و س ــول الل ـ صل ــراه رس ــا هم ــه ی م از هم
بــودی و داناتریــن مــا بــه احادیــث رســول الل ـ صلــی الل 
ــد:  ــام بخــاری ـ رحمــه الل ـ می فرمای و ســلم ـ هســتی. ام
ــه  ــد ک ــت کرده ان ــان روای ــر از ایش ــتصد نف ــش از هش بی
همگــی از صحابه ـ رضــی الل عنهــم ـ  و تابعیــن ـ رحمهــم 
ــاس،  ــن عب ــان حضــرت اب ــه ی آن ــند، از جمل الل ـ می باش
ــی  ــقع ـ  رض ــن اس ــه ب ــس  و واثل ــر، ان ــر، جاب ــن عم اب
ــی  ــه الل ـ از اب ــش ـ رحم ــند. اعم ــی باش ــم ـ م الل عنه
صالــح ســمان  ـ رحمــه الل ـ روایــت می کنــد کــه فرمــود: 
ابوهریــره ـ رضــی الل عنــه ـ حافــظ     تریــن  یــاران رســول 
خــداـ  صلــی الل و ســلم ـ بــود . امــام شــافعی  ـ رحمــه الل ـ 
فرمــود: ابوهریــره ـ رضــی الل عنــه ـ حافــظ     تریــن  یــاران 
رســول خــدا ـ صلــی الل و ســلم ـ در زمــان خویــش بــود .

صحابه
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7 صحابه

سیدنا ابوهریره ـ  رضی اهلل عنه ـ و دلیل کثرت 
روایات

ــد کــه نهــال  ــن بودن ــال ای دشــمنان از صــدر اســام دنب
ایــن دیــن را از بیــن ببرنــد، بــه همیــن علــت تمــام تــوان 
ــد  ــه مقاص ــا ب ــد ت ــه کار بردن ــه را ب ــر و حلی ــواع مک و ان
شــوم خــود برســند، اّمــا خداونــد متعــال مکــر آنــان را بــه 

وســیله فرزنــدان اســام خنثــی کــرده اســت.
ــن شــیوه های شــوم و شــیطانی ایجــاد شــک  یکــی از ای
و شــبهه در اذهــان مســلمانان نســبت بــه ناقلیــن احادیــث 
گهربــار پیامبــر ـ صلــی الل علیــه و ســلم ـ اســت تــا اینکــه 
ــه  ــث ب ــه از احادی ــه ک ــبت آنچ ــلمانان را نس ــاد مس اعتم
وســیله یــاران پیامبــر ـ صلــی الل علیــه و ســلم ـ بــه ایــن 
امــت اســامی رســیده اســت بــا دیــده شــک و تردیــد نگاه 
کننــد. ایــن عمــل دشــمنان اســام از بغــض و کینــه آنــان 
نســبت بــه اســام و آموزه  هــای آن سرچشــمه می گیــرد. 
ــردن  ــت گ ــه الل ـ خواس ــید ـ رحم ــارون الرش ــه ه وقتی ک
ــام »شــاکر«، یکــی از ســران »زنادقــه« آن  ــه ن فــردی ب
ــاران  ــه ی ــبت ب ــرا نس ــید: چ ــد، از وی پرس ــان را بزن زم
ــت:  ــد؟ گف ــی می کنی ــلم ـ بدگوی ــی الل وس ــر  ـ صل پیامب
ــادی  ــم بی اعتم ــان می خواهی ــه آن ــي ب ــن و بدگوی ــا طع ب
نســبت بــه احادیثــی کــه روایــت کردنــد در اذهــان 
ــیدنا  ــه س ــت ب ــن عل ــه همی ــردد. ب ــاد گ ــلمانان ایج مس
ــاروا  ــای ن ــن وتهمت ه ــه ـ طع ــی الل عن ــره ـ رض ابوهری
ــث از  ــم و احادی ــی از تعالی ــش بزرگ ــون بخ ــتند، چ بس
طریــق ایشــان بــه امــت اســامی رســیده اســت. جهــت 
روشــن شــدن مطلــب در مــورد ایــن اعتــراض دالیلــی را 

ــم. ــان می کن بی

1( مجالســت و همراهــی دائمــی بــا رســول خــداـ 
ـ .  ــه و ســلم  ــی اهلل و علی صل

ــر  ــال آخ ــار س ــه  ـ چه ــره ـ رضــی الل عن حضــرت ابوهری
عمــر مبــارک رســول خــدا  ـ صلــی الل علیــه و ســلم ـ را 
ــوده و تمــام  ــه طــور شــبانه روزی در خدمــت ایشــان ب ب
ــلم ـ  ــه و س ــی الل علی ــردار آن حضــرت  ـ صل ــار و ک گفت
ــه  ــی الل علی ــر ـ صل ــا پیامب ــا دع ــه ب ــه ا ی ک ــا حافظ را ب
ــر  ــپردند. پ ــر می س ــه خاط ــود ب ــده ب ــوی ش ــلم ـ ق و س
واضــح اســت مجالســت و همراهــی ســه ســاله در حالیکــه 
ــغولیت  ــچ مش ــه  ـ هی ــی الل عن ــره ـ رض ــرت ابوهری حض
ــرت  ـ  ــراه آن حض ــال هم ــه ح ــته و در هم ــوی نداش دنی
ــه  ــا بقی ــوی ب ــجد نب ــلم ـ و در مس ــه و س ــی الل علی صل
اصحــاب صّفــه ـ رضــی الل عنهــم ـ حضــور داشــتند 
ــان  ــات ایش ــرت روای ــر کث ــی ب ــل محکم ــد دلی می توان
باشــد. گرچــه در زمــان خــود حضــرت ابوهریــره ـ رضــی 
الل عنــه  ـ ایــن ســئوال بــرای بعضــی پیــش آمــد و ســیدنا 
ــود: »  ــه آن فرم ــخ ب ــه  ـ درپاس ــی الل عن ــره ـ رض ابوهری
ــدگاه  ــد! وع ــاد می گوی ــث زی ــره  حدی ــد: ابوهری می گوین
مــا نــزد الل تعالــی! و می گوینــد: چــرا مهاجریــن و انصــار 
ــرادران مهاجــرم را  مثــل احادیــث وی بیــان نمی کننــد؟ ب

تجــارت در بازارهــا بــه خــود مشــغول می کــرد و بــرادران 
ــودم  ــا مــن شــخصی مســکین ب انصــارم را اموالشــان، ام
ــلم ـ  ــه و س ــی الل علی ــدا  ـ صل ــول خ ــی رس ــه همراه ک
ــکمم  ــیری ش ــه س ــودم و ب ــه ب ــود الزم گرفت ــر خ را ب
اکتفــا می کــردم ، هنگامــی کــه آنهــا)از محضــر پیامبــر  ـ 
صلــی الل علیــه و ســلم ـ( غایــب بودنــد مــن حاضــر بــودم 
ــث را(  ــت مشــغولیت ها احادی ــه عل و هنگامــی کــه آنان)ب
ــه  ــه علــت عــدم مشــغولیت ب ــد، من)ب فرامــوش می کردن

ــردم. ــظ می ک ــر( حف کاری دیگ

2( دعای پیامبر  ـ صلی اهلل علیه و سلم ـ .
ــند  ــه س ــث ب ــب حدی ــر کت ــاری و دیگ ــح بخ در صحی
ــه  ـ  ــی الل عن ــره ـ رض ــرت ابوهری ــود حض ــح از خ صحی
ــول  ــت رس ــاری خدم ــد:» ب ــه می فرمای ــده ک ــت ش روای
خــدا  ـ صلــی الل علیــه و ســلم ـ عــرض کــردم: یــا رســول 
ــث  ــما احادی ــن از ش ــلم ـ م ــه و س ــی الل علی ــدا  ـ صل خ
زیــادی شــیندم و فرامــوش کــردم. رســول خــدا  ـ صلــی 
ــاز کــن« مــن  ــد: »ردایــت را ب الل علیــه و ســلم ـ فرمودن
هــم ردایــم را بــاز کــردم. ایشــان  دســت در ردایم گذاشــته 
ــردم. از آن  ــان ک ــوش« چن ــد:»آن را بپ و ســپس  فرمودن

ــاد نبــردم«. ــه بعــد هیــچ حدیثــی را از ی ب

وفات سیدنا ابوهریره ـ رضی اهلل عنه ـ
ســرانجام ایشــان بــه روایتــی در ســال 57هــــ ق و 
ــی در  ــه روایت ــال58هــ ق و  ب ــر در س ــی دیگ ــه روایت ب
ــی  ســال59هــ ق در ســن 78ســالگی در ســال های پایان
ــوار  ــه ج ــه ـ ب ــی الل عن ــه ـ رض ــرت معاوی ــارت حض ام
ــاه  ــه  و أرض ــی الل عن ــتافت.» رض ــی ش ــای اله رحمت ه
بزرگانــی  را  ایشــان  مثواه«.جنــازه ی  الجنــة  و جعــل 
ــر ،  ــن عم ــون اب ــم ـ  همچ ــی الل عنه ــه ـ  رض از صحاب
ابوســعید خــدری   ـ رضــی الل عنهمــا ـ و فرزنــدان عثمــان 
 ـ رضــی الل عنــه  ـ تشــییع نمــوده و در قبرســتان بقیــع بــه 

ــپردند. ــاک س خ

منابع  و مراجع ــــــــــــــ
1ـ سنن ترمذی ، شماره حدیث /3929 .

2ـ السنة ومکانتها في التشریع اإلسامي، ص./270 .
3ـ اإلصابــة فــي تمییــز الصحابــة البــن الحجــر434/7. کــذا فــي تاریــخ دمشــق 

البــن عســاکر.
ــی  ــث /17012. ســنن نســائی /5069. ســنن اب ــد ، شــماره حدی 4ـ مســند احم

داود/18.
5ـ صحیح بخاری ، شماره حدیث/2223.
6ـ صحیح بخاری ، شماره حدیث/6201.

7ـ سنن ترمذی ، شماره حدیث/3836.
8ـ الدولة األمویة، صابی/399.

9ـ دفاع عن ابی هریره ، عبدالمنعم صالح العلی العزی.
10ـ مجله اعتصام ، شماره/4.

11ـ مستدرك حاکم، شماره حدیث /4240.
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تولد و خانواده کعب:
ــب  ــن، کع ــا ابوعبدالرحم ــدالل ی ابوعب
ــن  ــن قی ــرو ب ــن عم ــک ب ــن مال ب
ســلمی خزرجــی انصــاری. تقریبــا 
ــهر  ــرت در ش ــل از هج ــال قب 25 س
ــود)1( ــان گش ــه جه ــده ب ــرب دی یث

کعــب در خانــواده ای شــاعر پــرور 
نشــأت یافــت. پــدرش مالــک، شــاعر 
بنامــی بــود و در جنگهایــی کــه قبــل 
از اســام بیــن دو قبیلــه بــزرگ اوس 
ــاع از  ــرای دف ــی داد، ب ــزرج رخ م و خ
قبیلــه اش خــزرج بــه ســرودن اشــعار 

حماســی می پرداخــت.
مــادرش، لیلــی دختــر زیــد بــن ثعلبــه 

خزرجــی اســت.
ــرادر  ــه ـ دو ب ــی الل عن ــب ـ رض کع
بــه نام هــای ســراقه و ســهل داشــت. 
ــگ  ــده و در جن ــلمان ش ــهل مس س

ــدر حضــور یافــت. ب

همسران کعب رضی اهلل عنه
ــر  ــن صخ ــر ب ــر جبی ــر دخت 1ـ عمی
ام  یمنــی 3-  2ـ صفیــه  خزرجــی 

انیــس خزرجــی 4ـ خیــره
فرزندان کعب رضی اهلل عنه 

عبیــدالل،  عبدالرحمــن،  عبــدالل، 
ــد  ــر، محم ــد اکب ــد، محم ــعید، معب س

اصغــر، اســماعیل، کبشــه)2(

کعــب ـ رضــی اهلل عنــه ـ 
مشــرف بــه اســالم مــی شــود

کعــب بــن مالــک ـ رضــی الل عنــه ـ 
ــود،  ــرب ب از پیشــگامان اســام در یث
زمانــی کــه ایشــان مشــرف به اســام 
شــد، تعــداد مســلمانان یثــرب کمتــر 
از چهــل نفــر بودنــد. در ســالهای 
ــی مســلمانان،  ــی مّک واپســین زندگان
رســول الل ـ صلــی الل علیه و ســلم ـ  
مصعــب بــن عمیــر ـ رضــی الل عنــه 
ــازه  ــن از ت ــراه دوازده ت ــه هم ـ را ب
مســلمانان یثــرب، بــرای آمــوزش 
قــرآن و دعــوت بــه دیــن جدیــد، بــه 
ایــن شــهر فرســتاد، طــی یــک ســال، 
ــاد نفــر از مــردم یثــرب  بیــش از هفت
ــه ـ  ــی الل عن ــب ـ رض ــه کع از جمل
مســلمان شــدند. آنــان در مراســم 

حــج ســال ســیزدهم بعثــت شــرکت 
نمودنــد تــا پیامبــر اســامـ  صلــی الل 
علیــه و ســلم ـ را از نزدیــک دیــده و 

ــد. ــا وی بیعــت نماین ب
مــی  ـ  عنــه  الل  رضــی  ـ  کعــب 
ــرور  ــن مع ــراء ب ــن و ب ــد: م فرمای
وارد مســجد الحــرام شــده پیامبــر 
ــلم ـ  ــه و س ــی اهلل علی ــدا ـ صل خ
ــه  ــاس در گوش ــش عب ــار عموی کن
مســجد نشســته بونــد. مــا پیامبــر 
ـ صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ را قبــال 
ندیــده بودیــم ولــی عبــاس را 
ــالم  ــه س ــو رفت ــناختیم، جل ــی ش م
ــان نشســتیم.  ــار آن کردیــم و در کن
پیامبــر ـ صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ 
ــل!  ــید: ای ابوالفض ــاس پرس از عب
ــی؟  ــرد را می شناس ــن دو م ــا ای آی
عبــاس گفــت: بلــه، ایــن بــراء بــن 
معــرور ســردار قومــش و ایــن هــم 
کعــب بــن مالــک اســت. پیامبــر ـ 
صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ فرمودنــد: 
ــن  ــز ای ــن هرگ ــاعر؟ م ــان ش هم
ــوش  فرمایــش آن حضــرت را فرام

کعب بن مالک انصاری ـ رضی اهلل عنه ـ 
شاعر پیامبر

محمد سارانی
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ــرد... ــم ک نخواه
تــا اینکــه در شــب 12 ربیــع االول بــا 
ــلم ـ  ــه و س ــی الل علی ــر ـ صل پیامب

ــم.)3( بیعــت کردی
زمانــی کــه مســلمانان مکــه بــه 
مدینــه هجــرت کردنــد، پیامبــر اکــرم 
ـ صلــی الل علیــه و ســلم ـ بیــن 
ــرادری  ــد ب ــار پیون ــران و انص مهاج
انصــار  نمودنــد،  برقــرار  اخــوت  و 
مهمــان نــواز، خانــه هــاو اموال شــان 
ــم  ــود تقس ــر خ ــرادران مهاج ــا ب را ب
ــن  ــتا، بی ــن راس ــد، در همی می کردن
کعــب بــن مالــک انصــاری و طلحــة 
بــن عبیــدالل تیمــی ـ رضــی الل 
برقــرار  بــرادری  پیونــد  ـ  عنهمــا 

ــد.)4(  ش

کعب بن مالک و جهاد در راه خدا
ــی الل  ــب ـ رض ــه کع ــه ک همانگون
ــام  ــودش از اس ــعر خ ــا ش ــه ـ  ب عن
ــا شمشــیر خــودش  ــاع نمــود، او ب دف
ــی الل  ــر ـ صل ــاری پیامب ــه ی ــز ب نی
ــه  ــام ب ــن اس ــلم ـ و دی ــه و س علی
پــا خواســت و در همــه غــزوات ـ بــه 
غیــر از بــدر و تبــوک ـ شــرکت نمود.

او علــت عــدم حضــور در بــدر را چنین 
بیــان می کنــد: »چــون مســلمانان 
ــلم  ــه و س ــی الل علی ــر ـ صل و پیامب
کاروان  گرفتــن  غنیمــت  بــرای  ـ 
تجــاری قریــش خــارج شــدند، خداوند 
بــدون هیــچ وعــده و میعــادی، آنــان 
ــه  ــرو ســاخت، ب ــا دشمنشــان روب را ب
همیــن ســبب کســانی کــه از جنــگ 
بــدر بــاز ماندنــد، مــورد ســرزنش 

ــد.)5( ــرار نگرفتن ق
ایشــان در غــزوه احد و در دشــوارترین 
لحظــات، مــازم رســول الل ـ صلــی 
وقتــی  بــود،  ـ  و ســلم  علیــه  الل 
کــه تعــدادی از مســلمانان، کــوه 
ــرده و شکســت  ــا ک ــدازان را ره تیران
ــه  ــد ک ــایعه کردن ــار ش ــد، کف خوردن

ــت،  ــیده اس ــهادت رس ــه ش ــد ب محم
ــت  ــود را از دس ــه خ ــلمانان روحی مس
ــگ  ــان از جن ــیاری از آن ــد و بس دادن
ــان را  ــیدند و ساح هایش ــت کش دس
انداختنــد، بســیاری از صحابــه بزرگوار 
بــه شــهادت رســیدند. در ایــن لحظــه 
زره  مالــک  بــن  کعــب  حســاس، 
ــلم ـ  ــه و س ــی الل علی ــر ـ صل پیامب
را پوشــید و زره خــودش را بــه پیامبــر 
ــا  ــلم ـ داد ت ــه و س ــی الل علی ـ صل
رســول الل ـ صلــی الل علیــه و ســلم 
ـ از تیرهــای دشــمن در امــان باشــد. 
ــان  ــود کــه فریادزن او اولیــن کســی ب
مــژده داد: رســول الل زنــده اســت.)6(

او در ایــن جنــگ چنــان جنگیــد کــه 
ــای  ــه ج ــش ب ــر بدن ــم ب ــده زخ هف

ــد. مان
در ســال چهــارم هجــری و در جریــان 
دفــاع  بــرای  مســلمانان  آمادگــی 
ــزاب،  ــل اح ــه در مقاب ــهر مدین از ش
ــر پیشــنهاد ســلمان  ــا ب مســلمانان بن
فارســی ـ رضــی الل عنــه ـ و دســتور 
پیامبــر ـ صلــی الل علیــه و ســلم 
ــال  ــودن کان ــر نم ــه حف ــروع ب ـ ش
ــهر  ــون ش ــی پیرام ــق و عریض عمی
ــی الل  ــر ـ صل ــد. پیامب ــه نمودن مدین
ــن  ــه و ســلم ـ هــر بخشــی از ای علی
ــد.  ــذار نمودن ــه ای واگ ــه قبیل کار را ب
ــان  ــه ـ در می ــی الل عن ــب ـ رض کع
ــام  ــت تم ــه جدی ــه اش ب ــراد قبیل اف
کار می کــرد و قصیده هــای زیبــا و 
هیجــان انگیــزی بــه همیــن مناســبت 
ــزایی  ــر بس ــر تأثی ــن ام ــرود، ای می س
حفــر  بــه  مســلمانان  تشــویق  در 

ــت. ــدق داش خن
ــن  ــق، کعــب ب در غــزوه بنــی مصطل
مالــک ـ رضــی الل عنــه ـ یــک 
شــب اصــا نخوابیــد و شمشــیرش را 
از غــاف در آورده تــا دم صبــح کنــار 
رســول الل ـ صلــی الل علیــه و ســلم 
ــود و از ایشــان پاســبانی  ـ ایســتاده ب

می کــرد.)7(
ــزوه  ــب از غ ــرت کع ــدن حض بازمان
شــان  صادقانــه  توبــه  و  تبــوک 
ــه  ــوره توب ــه 118 س ــزول آی ســبب ن
ــان  ــور در می ــتان مذک و شــهرت داس
محدثــان و مفســران و تاریــخ نــگاران 
ــَن  ــِة الَّذی ــي الثَّاثَ شــده اســت. َو َعلَ
َعلَْیِهــُم  ضاَقــْت  إِذا  َحتَّــي  ُخلُِّفــوا 
اأْلَْرُض بِمــا َرُحَبــْت َو ضاَقــْت َعلَْیِهــْم 
 ِ أَنُْفُســُهْم َو َظنُّــوا أَْن ال َملَْجــَأ ِمــَن اللَّ
إاِلَّ إِلَْیــهِ ُثــمَّ تــاَب َعلَْیِهــْم لَِیُتوبُــوا إِنَّ 
»و نیز بر ســه  حیــمُ اُب الرَّ َ ُهــوَ التَّــوَّ اللَّ
تنــی کــه ]از پیوســتن بــه مجاهــدان 
ــا  ــده شــدند، ت ــس مان ــاز پ ــوک [ ب تب
ــه  ــا آنک ــن ب ــه زمی ــه عرص ــگاه ک آن
گســترده اســت، بــر آنــان تنــگ 
آمــد، و تنگــدل شــدند و دانســتند کــه 
پناهــی از خداونــد جــز بــه او نیســت، 
ســپس بــه آنــان توفیــق توبــه داد تــا 
ــد  ــان خداون ــه بی گم ــد، ک ــه کنن توب

ــت .« ــان اس ــر مهرب توبه پذی
ــد  ــان می کن ــه بی ــن آی ــد در ای خداون
کــه توبــه کعــب و دو دوســتش مــراره 
بــن ربیــع و هــال بــن امیــهـ  رضــی 

الل عنهــم ـ را پذیرفتــه اســت.

از مســئولیت هــای  برخــی 
کعــب در عصــر رســالت

از آنجــا کــه کعــب بــن مالــکـ  رضی 
الل عنــه ـ از جملــه معــدود افــراد 
ــی  ــر ـ صل ــود، پیامب ــه ب باســواد مدین
الل علیــه و ســلم ـ مســئولیت عامت 
گــذاری محــدوده حــرم مدنــی را بــه 

ایشــان محــول کــرد.
نیــز بــه ســبب اعتمــاد آنحضــرت بــه 
ــتکاری  ــت داری و درس ــت، امان صداق
ــل  ــات قبای ــع آوری صدق ــب، جم کع
ــان  ــه ایش ــه ب ــار، و جهین ــلم، غف اس

ــد.)8( ــپرده ش س
ــی الل  ــول الل  ـ صل ــه رس ــی ک زمان
علیــه و ســلم ـ از دنیــا رحلــت نمودند 
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کعــب بــن مالــک هماننــد دیگــر 
ــد و  ــن ش ــخت اندوهگی ــه س صحاب
ــة  ــای رحم ــوزی در رث ــد جانس قصای

للعالمیــن ســرود از جملــه:
أال أنعي النبي إلی العالمینا

جمیعا ال سیما المسلمینا
أال أنعي النبي إلی من هدى

من الجن لیلة إذ تسمعونا
لفقد النبي إمام الهدى

وفقد المالئکة المنزلینا)9(

هــان! خبــر رحلــت جانگــداز پیامبــر ـ 
صلــی الل علیــه و ســلم ـ را بــه همــه 
جهانیــان بــه ویــژه مســلمانان اعــام 
مــی کنــم .خبــردار! خبــر رحلــت 
جانــکاه رســول الل ـ صلــی الل علیــه 
و ســلم ـ را بــه همــه جن هایــی کــه 
در شــب نــزول آیــه »َوإِْذ َصَرْفَنــا إِلَْیَك 
ــَن الِْجــنِّ َیْســَتِمُعوَن الُْقــْرآَن«  نََفــًرا مِّ
هدایــت شــدند اعــام مــی دارم زیــرا 
پیامبــر و پیشــوای هدایــت و )نــزول( 
فرشــتگان وحی رســان را از دســت 

دادیــم.

سال های واپسین زندگانی 
حضرت کعب رضی اهلل عنه

ــی  ــش بزرگ ــد بخ ــر می رس ــه نظ ب
از احــوال زندگانــی پربرکــت ایــن 
صحابــی جلیــل القــدر از زمــان رحلت 
رســول اکــرم ـ صلــی الل علیــه و 
ــده  ــع ش ــال 25 منقط ــا س ــلم ـ ت س
ــده  ــر نگردی ــی ذک ــع تاریخ و در مناب

ــت. اس
ــان  ــرت عثم ــت حض ــان خاف در زم
ــئول  ــب، مس ــه ـ کع ــی الل عن ـ رض
جمــع آوری صدقــه قبیلــه مزینــه شــد.

در ســال 35 هجــری زمانــی کــه 
منــزل حضــرت عثمــان در محاصــره 
شورشــیان متجــاوز بــود، حضــرت 
ــار را  ــه ـ انص ــی الل عن ــب ـ رض کع
ــد،  ــرا خوان ــه ف ــتیبانی خلیف ــه پش ب

ایشــان بــر منبــر رســول الل ـ صلــی 
ــا  ــه و ب ــاال رفت ــلم ـ ب ــه و س الل علی
ــردم  ــی م ــدی حماس ــرودن قصائی س
قبیلــه اش را بــه دفــاع از حضــرت 
عثمــان تشــویق می کــرد، وقتــی 
کــه جوانــان و بزرگســاالن انصــار 
ــیان  ــا شورش ــا ب ــته ت ــیر برداش شمش
ــان - رضــی  ــد، حضــرت عثم بجنگن
ــع  ــن کار من ــا را از ای ــه - آنه الل عن
کــرد، چــون دوســت نداشــت در شــهر 
مدینــه طیبــه خــون مســلمانی ریختــه 
ــود: ــورد فرم ــن م ــب در ای ــود. کع ش

فکف یدیه ثم أغلق بابه  
وأیقــن أن الل لیــس بغافل  

وقال لمن في داره ال تقاتلوا
عفا الل عن کل امرى لم یقاتل

بــا  از جنگیــدن  حضــرت عثمــان 
شورشــیان دســت نگــه داشــته ســپس 
درب خانــه اش را بســت چــون یقیــن 
داشــت کــه خداونــد متعــال از کــردار 
ــه  ــان را ب ــت و آن ــل نیس ــان غاف آن
ســزای اعمالشــان خواهــد رســاند. 
خانــه اش  در  کــه  کســانی  بــه  و 
ــید  ــیان را نکش ــود: شورش ــد فرم بودن
خداونــدا ببخشــای کســانی را کــه 

. نمی جنگنــد

وفات کعب بن مالک رضی اهلل عنه
ــری در  ــال 50 هج ــرانجانم در س س
ــی  ــه -رض ــت امیرمعاوی ــان خاف زم
ــت  ــاد و هف ــن هفت ــه - در س الل عن
ســالگی در میدنــه منــوره وفــات 
یافــت و در قبرســتان بقیــع دفــن 

ــد.)10( ش

منابع:
۱ـ نــدوی، ســعید اعظــم، شــعراء الرســول، 

25 ص
ــي  ــة ف ــر، االصاب ــن حج ــقانی، احمدب 2ـ عس

ــة 142/3 ــز الصحاب تمیی
ــة  ــیرة النبوی ــام ، الس ــن هش ــک ب 3ـ عبدالمل

442/2
الرحیــق  الرحمــان،  مبارکپــوری، صفــی  4ـ 

ص135 المختــوم 
ــع  ــماعیل، الجام ــن اس ــاری، محمدب 5ــــ بخ

الصحیــح،  شــماره 4418
امتــاع  الدیــن،  تقــی  احمــد  مقریــزی،  6ـ 

14/1 االســماع 
7ـ همان 127/1

8ـ بالــذری، احمدبــن یحیــی، أنســاب األشــراف 
532/1

9ـ دیوان کعب بن مالک االنصاری ص262
10 ـ ذهبــی، شــمس الدیــن محمــد، ســیر 

النبــاء 374/2 اعــام 

صحابه
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تعریف شعر 
ــت:  ــف کرده اس ــه تعری ــعر را اینگون ــدا ش ــه دهخ عام
چکامــه و چامــه و ســرود و نظــم و بیــت و ســخن مــوزون 
و مقفــا، اگرچــه بعضــی قافیــه را شــرط شــعر نمی داننــد.

ــه  ــد ک ــعر گوین ــی را ش ــرب کام ــای ع ــزد علم )1( ن
گوینــده ی آن پیــش از ادای ســخن قصــد کــرده باشــد که 
کام خویــش را مــوزون و مقفــی ادا کنــد و چنیــن گوینــده 
را شــاعر نامنــد، ولــی کســی کــه قصــد کنــد ســخنی ادا 
ــود  ــی ادا ش ــوزون و مقف ــخن او م ــدون اراده س ــد و ب کن
او را شــاعر نتــوان گفــت. چنانکــه در کام مجیــد آیاتــی 
نــازل شــده کــه مطابقــت بــا بحــور و اوزان عروضــی دارد، 
ماننــد:  »لــن تنالــوا البــر حتــی تنفقــوا ممــا تحبــون«.)2( 
و... کــه چــون مــوزون و مقفــی بــودِن آنهــا ارادی نیســت 

آنهــا را شــعر نتــوان گفــت. )3(
جرجی زیدان شعر را هنر دانسته می گوید:

»شــعر از هنرهــای زیباســت کــه عــرب آنهــا را »اآلداب 
ــیدن  ــر کش ــه تصوی ــدف آن ب ــد، و ه ــة« می نام الرفیع
ــا  ــت را ب ــی طبیع ــعر، زیبای ــت. ش ــت اس ــی طبیع زیبای
خیــال بــه تصویــر می کشــد و اعجــاب و شــادی مــا را از 
زیبایــی طبیعــت بــا واژگان بیــان می کنــد، موســیقی نیــز 
ــا کام و  ــت را ب ــی طبیع ــد شــعر اســت؛ شــعر، زیبای مانن
ــا، و  ــا و آواه ــا نغمه ه ــد و موســیقی ب ــان می کن ــی بی معن

هــر دو در اصــل یکــی اســت. )۴(

تاریخچه ی شعر
ــری  ــل بش ــای اصی ــی از هنره ــعر یک ــد ش ــدون تردی ب
ــانها  ــف انس ــن وعواط ــا ذه ــان ب ــر زم ــه از دی ــت ک اس
ــی  ــن وعاطف ــار آهنگی ــب گفت ــته و در قال ــروکار داش س

ــه  ــی ک ــن کس ــه اولی ــورد اینک ــت. در م ــی می یاف تجلّ
ــه اســت کیســت؟ اطاعــی در دســت نیســت.  شــعر گفت
هــر چنــد اولیــن اشــعار را بــه حضــرت آدم نســبت 
ــده  ــروده های به جامان ــن س ــا قدیمی تری ــد.)۵(  ام داده ان
ــخ  ــدوان باســتان بازمی گــردد. از تاری ــه ِوداهــای)۶(  هن ب
ســرایش ِوداهــا اطــاع دقیقــی دردســت نیســت و تاریــخ 
ــا پنج هــزار  قدیمی تریــن ســروده ی ریــگ ودا را از هــزار ت
ــای  ــته اند.)۷( گاتاه ــیح پنداش ــاد مس ــش از می ــال پی س
ــر  ــتند. دیگ ــن هس ــروده های که ــز از س ــت)8( نی زرتش
ســروده ی قدیمــی، گیلگمــش)10( نــام دارد. حماســه 
ــان اســت.  ــه ی حماســی جه گیلگمــش نخســتین منظوم

عرب و شعر
ــرد  ــد و کارب ــگاه بلن ــی جای ــرب جاهل ــان ع ــعر در می ش
گســترده ای داشــت و بــه جــای تحلیــل سیاســی، اطــاع 
رســانی خبــری، موضعگیــری و اعــام جنــگ، اطاعیــه و 
اعامیــه، اظهــار عشــق و محبــت و بیــان نفــرت و خشــم 
بــه کار می رفــت و گاه نیــز کارکــرد اقتصــادی داشــت؛ گاه 
ــی  ــا شــعری دختران ــا شــعری جنگــی آغــاز می شــد و ب ب
ــردم  ــخره م ــی س ــا کس ــد و ی ــت می رفتن ــه بخ ــه خان ب

ــت. ــی می یاف ــگاه واالی ــس، جای ــر عک ــا ب ــد و ی می ش

شعر در اسالم و قرآن کریم
در دوران پیــش از اســام و در محیــط جاهلــی آن زمــان، 
ــاعران،  ــود و ش ــده ب ــناخته ش ــا ش ــده ای کام ــعر پدی ش
ــز  ــام نی ــور اس ــس از ظه ــتند. پ ــی داش ــگاه رفیع جای
اهتمــام بــه شــعر کاســته نشــد و پیامبــر بزرگــوار اســام ـ 
صلــی الل علیــه و ســلم ـ و اصحــاب ایشــان بــه شــعر و 
تأثیــر گــذاری آن و ضــرورت اســتفاده از آن بــرای اهــداف 

ــد. ــف بوده ان ــا واق ــّدس کام مق
»سراج الدین محمد« می نویسد: با ورود 

خلفای راشدین و شعر

آیا خلفای راشدین شعر گفته اند؟

سال سوم / شماره اول / بهمن ماه 1395

12

حسین سلیمان پور



سال سوم / شماره اول/بهمن ماه 1395

13

ــود را  ــای خ ــی ج ــی جاهل ــای عرب ــه ارزش ه اســام هم
ــای  ــه ارزش ه ب

اســامی کــه پیامبــر ـ صلــی الل علیــه و ســلم ـ آورد داد، 
ــوت  ــدای دع ــلم ـ در ابت ــه و س ــی الل علی ــر ـ صل پیامب
ــد،  ــرو ش ــواع معارضــات و  مناقشــات روب ــا ان اســامی ب
کــه یکــی از آنــان ســاح شــعر بــود، اســام همــه شــعر 
را تحریــم نکــرد، بلکــه آنچــه بــا روح اســامی و فطــرت 
بشــری منافــات داشــت و بــه گنــاه و معصیــت می خواند را 
حــرام کــرد. خــود پیامبــرـ  صلــی الل علیــه و ســلمـ  شــعر 
را می شــنید و از آن لــذت می بــرد. شــعرای مســلمان 
ــا  ــد و ب ــارزه می کردن ــش مب ــوی قری ــاعران هجاگ ــا ش ب
ــلم ـ  ــه و س ــی الل علی ــر ـ صل ــام و پیامب ــعر  از اس ش
آنحضــرت قصائــدی  در وصــف  و  دفــاع می نمودنــد 

)11( می ســرودند... 
قــرآن کریــم کــه روشــنگر راه رســتگاری بشــر اســت، در 
ــه  ــات دیگــر ب ــی ســوره ی شــعراء وآی ــه ی پایان ــار آی چه
وضــوح دیــدگاه خــود نســبت بــه شــعر وشــاعری را بیــان 

ــد: ــته و می فرمای داش
ــی کّل واٍد  ــم ف ــر انّه ــم تَ ــاُوون، أل ــم الغ و الشــعراُء یّتبُعه
ــن  ــون، اال الذی ــا ال یَفعل ــوَن م ــم یقول ــوَن، و انه َیهیم
آَمنــوا و عملــوا الصالحــاِت و ذکــروا الَل کثیــرا و انتصــروا 
مــن بعــد مــا ُظلمــوا و َســَیعلُم الذیــن ظلمــوا أّی منقلــٍب 

ــوَن  )12( ینقلب
شــاعران کســانی هســتند کــه گمراهــان از آنــان پیــروى 
ــر وادى ســرگردانند؟  ــا در ه ــی آنه ــا نمی بین ــد، آی می کنن
ــد؟!  ــه آنهــا( عمــل نمی کنن ــد کــه )ب و ســخنانی می گوین
مگــر کســانی کــه ایمــان آورده و کارهــاى شایســته انجــام 
ــه هنگامــی  ــد، و ب ــاد می کنن می دهنــد و خــدا را بســیار ی
ــاع از خویشــتن  ــه دف ــع می شــوند ب ــورد ســتم واق ــه م ک
ــک  ــن راه کم ــعر در ای ــد )و از ش ــان( برمی خیزن )و مؤمن
ــد  ــه زودى می دانن ــد ب ــتم کردن ــه س ــا ک ــد(؛ آنه می گیرن

کــه بازگشتشــان بــه کجاســت! 
در ایــن آیــات کریمــه، شــعر بــه تنهایــی از ارزش برخوردار 
نیســت و مــاک ایمــان و عمــل صالــح را نیــز بــه شــعر 
ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــرآن ب ــاره ق ــد. اش ــه می نمای ضمیم
شــعر اگــر در خدمــت عقیــده ی الهــی قــرار گیــرد و در راه 
ترویــج اســام و پایبنــدی بــه اصــول اخاقــی و فرهنــگ 
ــد  ــه خواه ــی جامع ــب ترق ــد، موج ــی باش ــل و متعال اصی
ــن  ــر ای ــت و در غی ــد دارای ارزش اس ــدون تردی ــد و ب ش

صــورت تنهــا یــک متــن زیبــای ادبــی اســت.

دکتر »شوقی ضیف« در تاریخ خود می نویسد:
ــد  ــرآن روی آوردن ــاوت ق ــه ت ــردم ب ــد م اســام کــه آم
ــر  ــه فراموشــی نســپردند، پیامبـــ ــز شــعر را ب ــی هرگ ول
ــت و دیگــر  ــن ثاب ــه و ســلم ـ حســان ب ــی الل علی ـ صل
شــاعران را تشــویق می کــرد تــا جــواب هجوهــای 
قریــش را بدهنــد. صحابــه هــم اینگونــه بودنــد و بــه شــعر 

عاقه منــد ماندنــد و شــعر می ســرودند.)13(
ــار در  ــد ب ــش از ص ــد: بی ــمره گوی ــن س جابرب
ــلم  ــه و س ــی اهلل علی ــر ـ صل ــا پیامب ــی ب مجالس
شــعر  مســجد  در  یارانــش  کــه  نشســتم  ـ 
ــی را  ــام جاهل ــر ای ــی از مفاخ ــرودند و برخ می س
ــود و گاهــی  ــر ســاکت ب ــادآور می شــدند و پیامب ی

ــی زد.  )14( ــد م لبخن
شــعرایی کــه بــرای رســول خــداـ  صلــی الل علیــه و ســلم 
ـ  و در مــدح او شــعر گفته انــد فراواننــد، از جملــه: کعــب 
بــن مالــک، عبــدالل بــن رواحــه، حســان بــن ثابــت، نابغــه 
بــن جعــدی، کعــب بــن زهیــر، قیــس بــن صرمــة، عبــاس 
بــن مــرداس، طفیــل غنــوی، کعــب بــن نمــط، مالــک بن 
ــرب،  ــن ح ــدالل ب ــجعی، عب ــر اش ــن بح ــس ب ــوف، قی ع
ابودهبــل جمحــی، بحیــر بــن ابــی ســلمی و... کــه اشــعار 

آنهــا در تاریــخ ثبــت اســت.

ابوبکر صدیق ـ رضی اهلل عنه ـ و شعر
ــی از  ــود یک ــه خ ــه ـ ک ــی الل عن ــق ـ رض ــر صدی ابوبک
ــرب  ــته ع ــان برجس ــره شناس ــان و تی ــت شناس ــاء، لغ ادب

ــرود. ــد و می س ــی می فهمی ــه خوب ــعر را ب ــود ش ب
گرچــه دکتــر »علــی طنطــاوی« بــه نقــل از »ابــن 
عســاکر« و »طبــری« نقــل کــرده کــه: »عــن عبــداهلل 
بــن الزبیــر ـ رضــی اهلل عنــه ـ قــال: مــا قــال 
ابوبکــر شــعر قــط، و لکنکــم تکذبــون علیــه«.

ــز  ــق هرگ ــر صدی ــد: ابوبک ــر می فرمای ــن زبی )15( )اب
ــا  ــد.(، ام ــر او دروغ می بندی ــما ب ــی ش ــت، ول ــعر نگف ش
»راجــی اســمر« در مقدمــه »دیــوان أبــی بکــر الصدیــق« 
ــه  ــی کتابخان ــب خط ــت کت ــی در فهرس ــد: وقت می نویس
الظاهریــه دمشــق چشــمم بــه عنــوان »دیــوان أبــی بکــر 
ــی  ــا جای ــاد شــگفت زده شــدم، چــرا کــه ت ــق« افت الصدی
ــی ســخن  ــب ادب ــن اطــاع داشــتم کســی در کت ــه م ک
ــروف  ــت و مع ــاورده اس ــان نی ــه می ــی ب ــن دیوان از چنی
اســت کــه ایــن بــزرگ مــرد کــه بیشــترین خدمــات را بــه 
اســام نمــوده اســت، هرگــز شــعر نگفتــه اســت.)16( امــا 
ــخ و ســیرت  ــا ایــن وجــود، اگــر در البــای کتــب تاری ب

ــت کــه اشــعار  ــم یاف ــم درخواهی ــه جســتجو بپردازی ب
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عبادت و سلوک

زیــادی بــه ایشــان نســبت داده شــده اســت، خصوصــا در 
کتاب هــای لســان العــرب، تــاج العــروس، الســیرة النبویــة 
ــب  ــي غری ــة ف ــراف، النهای ــاب االش ــدح، انس ــح الم ، من
الحدیــث، دیــوان االدب،  جمهــرة اشــعار العــرب، طبقــات 

ابــن ســعد، ســمط اآللــي، تاریــخ دمشــق و...)17( 
ــا  ــا ب ــه تنه ــه ـ ن ــی الل عن ــق ـ رض ــر صدی ــس ابوبک پ
شــعر بیگانــه نبــوده اســت، بلکــه دســتی بــر آتــش شــعر 
ــه  ــر چ ــه گ ــه آنک ــت، چ ــروده اس ــعاری س ــته و اش داش
ــر  ــرات عم ــد، حض ــه راش ــده ای از دو خلیف ــعار پراکن اش
ــل  ــب نق ــی کت ــا ـ در برخ ــی الل عنهم ــان ـ رض و عثم
شــده اســت، امــا اشــعار حضــرات ابوبکــر صدیــق و علــی 
ــه  ــوان ب ــورت دی ــه ص ــا ـ ب ــی الل عنهم ــی ـ رض مرتض

ــیده اســت.  ــاپ رس چ
دیــوان حضــرت ابوبکــر صدیــق ـ رضــی الل عنــه ـ کــه 
ــال  ــمر در س ــی اس ــد آوازه، راج ــق بلن ــق محق ــا تحقی ب
ــت دارد  ــش از 400 بی ــیده اســت بی ــاپ رس ــه چ 1997 ب
کــه اکثــر آنهــا در مــدح، ثنــا و رثــای پیامبــر ـ صلــی الل 

ــه و ســلم ـ اســت. علی

نمونه شعر ابوبکر صدیق ـ رضی اهلل عنه ـ :
در مــورد اهــل طائــف کــه از قبیلــه ثقیــف بودنــد و دعــوت 
پیامبــر ـ صلــی الل علیــه و ســلم ـ را نمی پذیرفتــه مانــع 
ــد  ــان را تهدی ــردم می شــدند شــعری ســروده آن ایمــان م

ــد. ــگ می کن ــه جن ب
َولََقد َعِجبُت أِلَهِل هذا الطــائِِف

َوُصدوِدِهم َعن ذا الَنبِيِّ الواِصِف
ـَا ُیرى في َقــولِهِ  َوِمن اإِللِه ف

ُخلٌف َوَینــِطُق بِالَکاِم العاِرِف
ـِل تَوبًَة َفلَئِن ثَقـــیٌف لَم ُتَعّجـ

َوتَُصدُّ َعن َسَنِن الَطریِق الجانِِف
م في داِرِهم ـُ لَُتَصبَّـَحنَّ ُغواُتهـ

ِمّنا بَِأرَعــَن ذي ُزهـــاٍء زاِحِف
فیِه الُکماُة َعلی الِجیـاِد َکَأنَُّهم

ُأســٌد َغَدوَن َغـداَة َدجٍن واِکِف
َخ ُکلَّ أَبلََج ِمنــُهُم ـّی ُتَدوِّ َحتـ

ُمَتَجــنٍِّب ُسُبَل الُهدى ُمَتجانِِف )18(

»مــن از مردمــان ایــن شــهر طائــف و از رویگردانــی آنــان 
از پیامبــر در شــگفتم.

و در شــگفتم از اینکــه آنــان از خدایــی کــه ســخن خــاف 

ــد. ــد رویگردانن نمی گوی
اگــر قبیلــه ثقیــف ســریعا توبــه نکــرده و از مســیر گمراهی 

ــاز نگردند؛  ب
ــا  ــکری از م ــا لش ــود ب ــای خ ــان در خانه ه سرکشان ش
ــی  ــد حرکت ــوِه بلن ــون ک ــه چ ــد ک ــد ش ــر خواهن غافلگی

ــده دارد. خزن
در ایــن لشــکر، پهلوانــان زره پــوش و ســواران بــر اســب 
ــر  ــاران ویرانگ ــد ب ــدادان همانن ــه بام ــیران اند ک ــون ش چ

ــد. ــه می کنن حمل
ــاِن نیکــو روی، یکــی از گمراهــان  ــا هــر یــک از پهلوان ت
ــره شــود.« ــر او چی دورشــونده از راه حــق را رام کنــد و ب

در رثــای پیامبــر ـ صلــی الل علیــه و ســلم ـ می گریســت 
ــرود: و می س

ـًا َحمَّ ـَ ـا َرأَْیـُت نَبِیَِّنـــا ُمتـ لَمَّ
وُر َضــاَقـْت َعلَيَّ بَِعْرِضِهـنَّ الـدُّ

أَْوَهْیـُت َقلْبِـي ِعْنَد َذاَك بُِهلِْکـِه
َوالَْعْظــُم ِمنِّي َما َحیِیـُت َکِسیـُر

أَُعَیْیُش َوْیَحِك إِنَّ حبَِّي َقْد ثَـَوى
َفَأبُوِك َمْهُصوُص الَْجَنـاِح َضریـُر

َیا لَْیَتنِـي ِمْن َقْبِل َمْهلَِك َصاِحبِـي
ُغیِّْبُت فـي َجـَدٍث، َعلَيَّ ُصُخـوُر )19(

ــلم ـ را  ــه و س ــی الل علی ــر ـ صل ــازه پیامب ــی جن »وقت
ــت. ــرا گرف ــودم را ف ــام وج ــدوه تم ــم و ان ــدم، غ دی

در قلبــم احســاس مــرگ کــردم و اســتخوان هایم در 
ــت. ــی شکس زندگ

وای بــر تــو ای عائشــه!)20( محبوبــم وفــات نمــوده اســت 
و پــدرت اکنــون پــر و بــال شکســته و نابینــا شــده اســت.

ــر و  ــردم و در دل قب ــم می ُم ــات محبوب ــل از وف کاش قب
روی ســخره ها قــرار می گرفتــم.«

عمر فاروق ـ رضی اهلل عنه ـ و شعر و شاعران
ــاب ارزشــمند  ــی« در کت ــی صالب ــد عل ــر »محم دکت
ــا نظــر  خــود )ســیرت عمربــن خطــاب( می نویســد)21(: ب
بــه تاریــخ، درمی یابیــم کــه در زمــان عمــر بــن خطــاب ـ 
رضــی الل عنــه ـ مدینــه ی منــوره از نوعی جنبش شــعری 
برخــوردار بــوده اســت. چــه آنکــه هیــچ یــک از کتابهــای 
تاریــخ شــعر، از ذکــر نــام عمــر بــن خطــاب بــه ویــژه در 

مــورد نقــد ادبــی ایشــان، خالــی نیســت. 
ــه ی دیگــر  ــش از ســه خلیف ــه ـ بی عمــر ـ رضــی الل عن
بــه شــنیدن شــعر و اصــاح آن عاقه منــد بــود و در 
ــه روزی  ــان ک ــرد. چن ــتفاده می ک ــعر اس ــخنانش از ش س
در حالــی بیــرون شــد کــه عبــای جدیــدی پوشــیده بــود. 

ــرود:  ــن س ــد چنی ــردم ش ــای م ــه نگاه ه ــی متوج وقت
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15 عبادت و سلوک

لم تغن عن هرمز یومــًا خزائنه 
والخلف قد حاولت عاد فما خلدو

أین الملـــوک التي کانت نوافله
مـن کــل أوب إلیها راکب یغد)22( 

 »خزانه های هرمز هیچ سودی برایش نرساند، و قوم عاد 
نیز پس انداز کردند ولی نماندند )تا از آن ها استفاده بکنند( 

کجا شدند پادشاهانی که از هر طرف اموال غنیمت به 
سوی آن ها سرازیر بود؟«.

ــا نظــر و پژوهــش در احــوال عمــر ـ رضــی الل عنــه ـ  ب
ــی و  ــعار جاهل ــر از اش ــات عم ــه محفوظ ــم ک در می یابی
ــا  ــی داده ت ــکان م ــه او ام ــه ب ــوده ک ــه حــدی ب اســام ب
بداهتــا در مواقــع متعــدد و حســب نیــاز از آن هــا اســتفاده 
نمایــد. تــا جایــی کــه او اشــعار هنــد دختــر عتبــه را کــه 
علیــه مســلمانان خوانــده بــود بــرای حســان بازگــو نمــود و 
حســان برآشــفته شــد و در صــدد پاســخ آن هــا برآمــد.)23(

بنابرایــن می تــوان گفــت عمــر  ـ رضــی الل عنــه ـ دارای 
ــوده و اشــعار می شــنیده و روایــت  ــی و شــعری ب ذوق ادب
ــان  ــد ایش ــی معتقدن ــال برخ ــن ح ــا ای ــا ب ــرده، ام می ک

شــاعر نبــوده اســت. 
چنــان کــه مبــرد نقــل کــرده کــه عمــر ـ رضــی الل عنــه 
ـ بــه متمــم بــن نویــره گفــت: اگــر مــن شــاعر می بــودم 
ــو  ــرادرم شــعر می ســرودم همــان طــور کــه ت ــای ب در رث

در رثــای بــرادرت شــعر ســرودی.)24(
بــا ایــن وجــود از شــعبی ـ رحمــه الل ـ روایــت شــده کــه 
ــد:  فرمــود: حضــرات ابوبکــر، عمــر، و علــی شــاعر بوده ان
ــِن  ــاٍف، َع ــي الَْجحَّ ِ ــْن أَب ــْفَیاَن، َع ــْن ُس ــٌع، َع ــا َوِکی ثََن َحدَّ
ــْعبِيِّ َقــاَل: »َکاَن أَبـُـو بَْکــٍر َشــاِعًرا، َوَکاَن ُعَمــُر َشــاِعًرا،  الشَّ
ــی  ــْم«)25(  در روایت ُ َعنه ــَي اللَّ ــاِعًرا َرِض ــيٌّ َش َوَکاَن َعلِ

نــام حضــرت عثمــان نیــز ذکــر شــده اســت.
ــرت  ــعاری را از حض ــی اش ــی در روح المعان ــه آلوس عام
ــه: ــت. از جمل ــرده اس ــل ک ــه ـ نق ــی الل عن ــر ـ رض عم

زمانــی کــه حضــرت عمــر از ابولؤلــؤ ضربــه خــورد کعــب 
ــی  ــر خواه ــه روز دیگ ــا س ــت: ت ــان گف ــه ایش ــار ب االحب

ــرد: حضــرت ســرود:  ُم
َه ـــَدنِي  َکْعــٌب ثَاثًا َیُعدُّ تََوعَّ

َواَل َشكَّ أَنَّ الَقوَل َما َقاَل لِي َکْعُب
َوَما بَِي َخْوُف  الَمْوِت،  إِنِّي  لََمیٌِّت

نُْب)26(  نِْب  َیْتَبُعُه  الذَّ َولَِکنَّ َخوَف  الذَّ
ــه روز  ــد از س ــه بع ــد ک ــده می ده ــن وع ــه م ــب ب کع

خواهــم مــرد، یقینــا کعــب راســت می گویــد،
امــا مــن از مــردن ترســی نــدارم، چــه آنکــه روزی خواهــم 

مــرد، تــرس مــن از گناهــان پیاپــی مــن اســت.

ــا اســام و  حضــرت عمــر، اشــعاری را می پســندید کــه ب
مبــادی آن ســازگاری داشــت و از اشــعاری کــه بــا مبــادی 
اســام و ارزش هــای آن هم ســویی نداشــت متنفــر بــود و 

مســلمانان را بــه فراگرفتــن اشــعار خــوب تشــویق 
می نمود و می گفت:

ــی  ــا و حکمتهای ــه در آن خوبیه ــرا ک ــد، چ ــعر بیاموزی »ش
وجــود دارد کــه بایــد فــرا گرفتــه شــود و نیــز زشــتی هایی 
وجــود دارد کــه بایــد از آن پرهیز شــود و انســان بوســیله ی 

ــرد.«)27( ــرا می گی ــی را ف ــای اخاق ــعار، زیبایی ه اش
ــه  ــت: ب ــعری نوش ــی اش ــراق، ابوموس ــتاندار ع ــه اس و ب
ــعر  ــه ش ــرا ک ــد، چ ــعر بیاموزن ــا ش ــو ت ــود بگ ــان خ کس
ــب و شــناخت نســبها  ــی و رأی صائ ــه خوبیهــای اخاق ب

می کنــد.)28( کمــک 
همچنیــن می گفــت: بهتریــن حرفــه ی آدمــی شــعر اســت 
کــه بــه وقــت نیــاز می تــوان بــه کمــک آن دلهــای اهــل 
ــق را  ــان های فاس ــب انس ــاخت و قل ــف س ــرم را منعط ک

نــرم کــرد.)29(
و خطــاب بــه پــدران می گفــت: بــه فرزندانتــان تیرانــدازی 

و اســب ســواری و شــعرهای زیبــا را بیاموزیــد.)30(
ــد  ــروده بودن ــام س ــه در اس ــعاری ک ــر اش ــاوه ب او ع
ــت:  ــود و می گف ــد ب ــز عاقه من ــت نی ــعار جاهلی ــه اش ب
ــدام  ــیدند: ک ــد. پرس ــت ندهی ــود را از دس ــای خ دیوان ه
ــت را، چــرا کــه  ــان جاهلی دیوان هــا را؟ گفــت: اشــعار زم
آن هــا تفســیر کتــاب شــما و مفاهیــم زبــان شــما هســتند.

)31(

رابطه حضرت عثمان ـ رضی اهلل عنه ـ با شعر و شعرا
چنانچــه قبــا گذشــت، طبــق گفتــه ی شــعبی، حضــرت 
ــز ذوق شــعری داشــته اند. ــه ـ نی عثمــان ـ رضــی الل عن

برخــی ابیــات کــه کتــب تاریــخ و ســیرت از ایشــان نقــل 
کــرده انــد بــدن قــرار اســت: 

واْعلَْم أَنَّ الَل لَْیَس َکُصْنِعه
َصنِیٌع و الَیْخفی َعلی ُملِْحِد

»بــدان کــه هیــچ کــس چــون خداونــد نمی توانــد چیــزی 
ــه و  ــرای هم ــه ب ــت ک ــی اس ــن حقیقت ــد و ای را بیافرین

ــز آشــکار اســت«. ــران نی حتــی کاف
ـن ناَل َصْفَوتَها تَفْنی اللّذائُِذ ممَّ

َیلَْقی َعواِقَب ُسْوٍء ِمْن َمَغبَّتِها
ِمن الَحَراِم َو َیْبَقی اإِلثُْم و العارُ 

ٍة ِمْن بَْعِدهـا ناُر الَخْیَر فی لَذَّ
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ــه  ــد لذائــذ شــان ب ــان کــه لذائــذ حــرام را چشــیده ان »آن
پایــان مــی رســد و گنــاه و عــار بــر آنــان باقــی مــی مانــد. 
مرتکــب جــرم عواقــب وخیمــی را مــی بینــد، و لذتــی کــه 

پــس از آن بــی آبروئــی باشــد هیــچ ارزشــی نــدارد.«
روزی کــه شورشــیان وارد خانــه او شــدند تــا او را بــه قتــل 

رســانند ایــن بیــت را بــه آنــان گفــت: 
أَری المْوَت الُیْبقی َعِزیزاً َو لَْم َیَدْع

لَِعاٍد َمَاذاً فی الـــباِد و َمْرتَعا
)مــرگ، هیــچ فــرد قدرتمنــدی را رهــا نمی کنــد چنان کــه 
بــرای قــوم قدرتمنــد عــاد هیــچ پناهــگاه و تفرجگاهــی را 

بــه جــا نگذاشــت(. 
همچنیــن هنــگام محاصــره خانــه خــود بــه دســت 

شورشــیان چنیــن گفــت: 
ُیَبیُِّت أهُل الِحْصِن و الِحْصُن ُمْغلٌَق

َو َیْأتی الجباَل في شماریَخها الُعا  
)هــر چنــد مــردم خــود را در یــک قلعــه و پشــت درهــای 
ــه  ــرگ ب ــاز م ــد، ب ــر برن ــه س بســته آن، شــب و روز را ب
ــگ  ــه چن ــه را ب ــرگ، هم ــون م ــی رود. چ ــان م ســراغ آن
ــه قلــل مرتفــع  ــو آنکــه یــک فــرد خــود را ب مــی آورد ول

ــاند(.  برس

علی ـ رضی اهلل عنه ـ و شعر و ادب
ــه  ــی الل عن ــی ـ رض ــرت عل ــه حض ــت ک ــکی نیس ش
ــعر  ــوان ش ــت، دی ــوده اس ــا ب ــاعرترین خلف ــی از ش ـ یک
نیــازی  حضــرت علــی چنــان معــروف اســت کــه 
ــود  ــن وج ــا ای ــا ب ــت، ام ــریح آن نیس ــح و تش ــه توضی ب
برخــی در مــورد ایــن دیــوان نظــر متفاوتــی دارنــد. دکتــر 
»نایــف معــروف« بــر ایــن اســت کــه  امیــر المؤمنیــن 
ــن  ــر از ای ــی و باغــت معروفــش فرات ــی و شــیوا گوی عل
اســت کــه مجموعــه  ایــن دیــوان بــه او نســبت داده شــود 
و گمــان غالــب ایــن اســت کــه  ایــن دیــوان آمیختــه ای از 
اشــعار شــعرایی اســت کــه در ســطوح مختلفــی بوده انــد و 
یکــی از دوســتداران علــی ـ رضــی الل عنــه ـ آن را جمــع 
ــد  ــر می کنن ــا فک ــبت داده و آنه ــه او نس ــرده و ب آوری ک
ــی را  ــام عل ــعر مق ــه ش ــن مجموع ــبت دادن ای ــه نس ک
ــم  ــه می دانی ــه هم ــا اینک ــرد، ب ــر می ب ــردم باالت ــزد م ن
شــاعرانی کــه در زمــان پیامبــر ـ صلــی الل علیــه و ســلم 
ــی مشــرکین  ــه تبلیغات ــه حمل ــخگویی ب ــئولیت پاس ـ مس
علیــه  اســام را بــه عهــده داشــتند علــی از زمــره ی آنهــا 

ــود.)33( نب

نیــز آنگونــه هــم نیســت کــه  یاقــوت حمــوی از ابی عثمان 
مازنــی نقــل کــرده کــه علــی ـ رضــی الل عنــه ـ جــز دو 
ــات  ــه روای ــت.)34( بلک ــروده  اس ــعری نس ــچ ش ــت هی بی
متعــددی وجــود دارد کــه بــا ایــن ســخن مخالــف اســت و 
ــد کــه  ــه او نســبت داده ان راویــان قطعه هــای شــعری را ب
منســوب بــودن آن بــه علــی ـ رضــی الل عنــه ـ حقیقــت 
دارد.)35( از جملــه  اشــعاری کــه بــه امیــر المومنیــن علــی 
ــده   ــبت داده ش ــه ـ نس ــی الل عن ــب ـ رض ــی طال ــن اب ب

اســت، عبارتنــد از: 
إذا اشتملت علی الیأس القلــوب

وضــاق بما به الصدر الرحیب
وأوطنـــت المکاره واطـــمأنت

وأرسـت في أماکنها الخطوب
 ولم تر النکشاف الضــر وجًها 

وال أغــنی بحـــیلته األریب
أتاك علی قنوط مـــنك غـوث

یمـن به القـــریب المستجیب
وکل الحـادثات إذا تنـــاهـت

فموصول بها الفرج القریب)36(
»آنگاه که مردم دلگیر و دلتنگ می شوند،

و ناخوشــی جــای می گیــرد و حــوادث بــزرگ و تلــخ 
می دواننــد،  ریشــه 

ــد و  ــی را نمی بینی ــان، راه ــدن زی ــرای دور ش ــما ب و ش
در می مانــد،  چاره اندیشــی  از  عاقــل 

در کمــال نــا امیــدی بــر تــو خداونــد نزدیــک و پذیرنــده ی 
ــو را  ــد و ت ــادت می رس ــه فری ــذارد و ب ــت می گ ــا من دع

ــد. ــاری می نمای ی
ــه  ــند ب ــختی می رس ــه اوج س ــی ب ــوادث وقت ــه ح و هم

زودی فــرج و راه خــروج از آن فــرا می رســد.«
أال فاصبر علی الحدث الجـــلیل

وداو جواك بالـــصبر الجمیل
وال تجـزع فإن أعســــرت یوًما

فقد أیسرت في الدهر الطویل
وال تظــنن بربك ظــــن سوء

فإن الـــله  اولـــی بالجمیل
فإن العســــر یتبعه یســــــار

وقــــول الل  اصدق کل قیل
فلو أن العقـــــــول تجر رزًقا

لکــان الرزق عند ذوى العقول
فکم من مؤمن قد جـــاع یوًما

سیروى من رحیق السلسبیل)37(
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»در مقابــل حادثــه ی تلــخ و مهــم بردبــار و صبــور بــاش 
و اشــتیاق و تمایــل خویــش را بــا صبــر زیبــا مداواکــن و 

بــی قــراری ممکــن.
ــار آمــده ای، ســالها را  ــه ســختی گرفت اگــر در یــک روز ب

ــده ای،  ــا آســایش گذران ب
بــه پــروردگارت گمــان بــد مبــر زیــرا خداونــد بــه زیبایــی 

ســزاوارتر اســت.
بعــد از ســختی آســانی و گشــایش می آیــد و ســخن 
ــن ســخن  ــه  اســت، راســت تری ــن گفت ــه چنی ــد ک خداون

ــت . اس
اگــر عقــل رزق و روزی مــی آورد، روزی فقــط بــا عاقــان 

بــود .
چــه بســیار افــراد مؤمنــی کــه روزی گرســنه مانــده و بــه 

زودی از چشــمه ســیراب خواهــد شــد.«

منابع و مراجع:ــــــــ
1. دهخدا به نقل از ناظم االطباء

2. قرآن 92/3
 3.  لغت نامه دهخدا

4. جرجــی زیــدان، آداب اللغــة العربیــة، بیــروت، منشــورات دارمکتبة 
الحیاة، 1983، 53/1و54.

5. تذکره الشعراي دولتشاه سمرقندي )م ; 900 ق(
کتاب هــای  کهن تریــن  )دانــش(،]۱[  )سانســکریت(  وداهــا   .6
ــی اســت  ــد و اروپای ــان هن ــه زب ــن نوشــته ب ــان و قدیمی تری آریایی
کــه تاریــخ نــگارش آنهــا را در دوره ای بیــن ســالهای ۱۷۵۰ و ۶۰۰ 
ــا  ــگ ودا ی ــاب ری ــار کت ــاب ودا از چه ــد. کت ــاد می دانن ــل از می قب
نیایش هــا، یجــورودا یــا کتــاب نیایش کننــدگان، ســامه ودا یــا کتــاب 
ــارواودا تشــکیل شده اســت. هــر کــدام از ایــن چهــار  ســرودها و آت
ــا  ــرود(، براهمنه ه ــمهیتا )س ــمت است:س ــار قس ــاب دارای چه کت
)دســتورات مراســم قربانــی کــردن(، آرنیکه هــا )دســتورات قربانــی 
ــا  ــفه(. وداه ــاد )فلس ــر( و اوپانیش ــم های خطرناکت ــردن در مراس ک
ــبه  ــی ش ــگ کنون ــکل گیری فرهن ــر در ش ــتار مؤث ــن نوش مهمتری
ــاب ودا در جشــنها و مراســم  ــد می باشــند. ســرودهای کت ــاره هن ق
ــده می شــود. وداهــا  ــدو خوان ــی، مراســم ازدواج و نمازهــای هن دین

مهمتریــن کتــاب ایــن آئیــن هســتند.
ــدس  ــاب مق ــن کت ــیدمحمدرضا. »قدیم تری ــی، س ــی نائین 7. جال
قــوم آریایــی ادبیــات مقــدس هنــدو«. نشــریه فکــر و نظــر شــماره 

ــامبر ۲۰۱۲. ــی در ۱۸ دس ــخٔه اصل ــده از نس 6 و 7. بایگانی ش
8. گات هــا )اوســتایی( جمــِع گات بــه معنــای ســرود اســت کــه در 
زبــان پهلــوی بــه گاث )گاس( تبدیــل شــده و در زبــان پارســی گاه 
گفتــه می شــود. ردپــای ایــن واژه در دســتگاه های موســیقی امــروز 
ایرانــی بــه جــای مانــده اســت. هماننــد ســه گاه و چهــار گاه.گاتاهــا 
یــا گاهــان یــا گات هــا )اوســتایی: گاثــا، سانســکریت: گاثــا، پهلــوی: 
ــاز از  ــارت از ۱۷ ســروده ای اســت کــه از دیرب گاســان، گاهــان( عب
ــده  ــپنتمان دانســته می شده اســت و در برگیرن ســخناِن زرتشــت اس
ــن و  ــت و کهن تری ــنا اس ــاِد مزدیس ــای وی و بنی ــام و آموزش ه پی

ســپنتاترین بخــِش کتــاِب اوســتا شــمرده می شــود.

9. حماســٔه گیلگامــش یــا حماســٔه گیلَگِمــش یکــی از قدیمی تریــن 
ــتان اســت  ــدن باس ــات دوران تم ــار حماســی ادبی ــن آث و نامدارتری
کــه در منطقــٔه میــان رودان شــکل گرفته اســت. قدیمی تریــن 

ــٔه هــزارٔه ســوم  ــه میان ــا ایــن حماســه ب متــون موجــود مرتبــط ب
ــت.  ــومری اس ــان س ــه زب ــه ب ــد ک ــیح می رس ــاد مس ــش از می پی
از ایــن حماســه نســخه هایی بــه زبان هــای اَکــدی و بابِلــی و 
ــط  ــال ۱۸۷۰ توس ــه در س ــن حماس ــت.]۱[ ای ــود اس ــوری موج آش
ــن  ــی ای ــت.ترجمه پارس ــر شده اس ــه و منتش ــمیت ترجم ــورج اس ج
حماســه نخســت بــه دســت داوود منشــی زاده و بعــد توســط احمــد 
شــاملو صــورت گرفتــه کــه در کتــاب هفتــه چــاپ شــد و بعــد نشــر 

ــه چــاپ رســانده اســت. چشــمه آن را ب
10. ویکی پدیا، دانش نامه آزاد

11. الهجاء فی الشعر العربی ـ سراج الدین محمد 21
12. سوره ی شعراء، آیات 224 تا 227

13. تاریخ األدب العربی ج1 ص144
14. نیل األوطار شرح منتقی األخبار.ج7ص29

15. ابوبکر الصدیق، علی الطنطاوی ،221 دارالمنار  
 16. ظاهرا اشاره به سخن ابن زبیر رضی الل عنه دارد.
17.  مقدمه دیوان ابی بکر الصدیق، راجی اسمر، ص8

18.  دیوان أبی بکر صدیق ، راجی اسمر، 19
19. همان 33/32

20.  عائشه، ام المومنین رضی الل عنها ، دختر ابوبکر و همسر 
پیامبر

21.  صابــی، محمــد علــی، موســوعة الســیر، فصــل الخطــاب فــي 
ســیرة أمیرالمومنیــن عمربــن الخطاب،شــخصیته و عصــره ص:210

22.  األدب فی اإلسام د. نایف معروف ص 170.
23.  عمربن الخطاب: محمد أبونصر 209.

24.  الکامل فی األدب )300/2(.
ــي شــیبة،  ــن أب ــو بکــر ب ــف: أب ــي شــیبة المؤل ــن أب 25. األدب الب
ــتي  ــن خواس ــان ب ــن عثم ــم ب ــن إبراهی ــد ب ــن محم ــد الل ب عب
العبســي )المتوفــی: 235هـــ( بَــاُب اْســتَِماِع النَّبِــيِّ َصلَّــی الُل َعلَْیــِه 

ــَك 346/1 ِ ــِر َذل ــْعَر َوَغْی ــلََّم الشِّ َوَس
ــي )  ــم والســبع المثان ــرآن العظی ــي فــي تفســیر الق 26.  روح المعان
ــد الل  ــن عب ــود اب ــن محم ــف : شــهاب الدی ــة (المؤل نســخة محقق
ــنة  ــروت س ــة ـ بی ــب العلمی ــر: دار الکت ــي الناش ــیني اآللوس الحس
الطبــع: 1415 هـــ تحقیــق : علــی عبــد البــارى عطیــة عــدد األجزاء 

ــع الفهــارس  : 16 م
27.  أدب اإلماء، سمعانی ص 71.

28.  العمدة: أبو رشیق )15/1(.
29.  األدب في اإلسام، د. نایف. 
30.  الکامل في األدب )227/1(.

31. المعجم الکبیر، الطبرانی )129/7(.
32. همان. 

33. األدب فی اإلسام د.نایف معروف ص 195
34. معجم االدباء یاقوت 263/5
35. االدب فی االسام ص 195

36. البدایة و الّنهایة )10/8(
37. البدایة و الّنهایة )11/8(
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مطالعات اسالمی

هــرگاه گذشــته ی درخشــان امــت اســامی از عــزت و 
ســربلندی، ایمــان و شــجاعت، فتــح و ظفــر، اخــاق و 
رفتــار، علــم و دانــش  و... در خاطــر مســلمان صاحــب 
احســاس و غیــرت اســامی مجســم شــده و آن را بــا 
انحطــاط و عقب ماندگــی و حــاالت کنونــی مســلمانان 
مقایســه نمایــد دلــش گرفتــه و قلبــش بــه درد خواهــد 
آمد.کجــا شــد آن همــه ایمــان و یقیــن؟ کجــا شــد آن 
همــه اخــاص و توحیــد؟ کجــا شــد آن همــه علــم و 
ــارزه؟ کجــا  ــاد و مب ــه جه ــش؟ کجــا شــد آن هم دان
شــده آن همــه فتــح و پیــروزی؟ کجــا شــده آن همــه 

مجــد و عــزت؟ 
در مــورد انحطــاط مســلمین و علــل آن ســخن بســیار 
ــن و  ــه بهتری ــت ک ــوان گف ــاید بت ــده، و ش ــه ش گفت
ــدر  ــاب گرانق ــه کت ــن زمین ــاب در ای ــن کت جامعتری
ــه  ــدوی ـ رحم ــی الن ــن عل ــد سیدابوالحس ــتاد فقی اس
ــاط  ــم بانحط ــر العال ــاذا خس ــوان »م ــت عن الل ـ تح
المســلمین« مــی باشــد کــه ترجمــه ی فارســی آن هم 
ــاط  ــان و انحط ــارت جه ــدود خس ــوان »ح ــت عن تح

مســلمین « موجــود می باشــد.
ــل  ــا عل ــت ی ــامی عل ــمندان اس ــک از اندیش ــر ی ه
ــف  ــن مختل ــف و شکســت مســلمانان را در میادی ضع
در ســده های اخیــر از زوایــای گوناگونــی بررســی 
ــت  ــی عل ــل مناف ــن عل ــک از ای ــچ ی ــد و هی نموده ان
ــوان  ــه می ت ــت، بلک ــا آن نیس ــارض ب ــر و در تع دیگ
همــه ی آنهــا را در عــرض یکدیگــر قــرار داد و 
عقب افتادگــی و انحطــاط مســلمانان را مــورد بررســی 

ــرار داد . ــی ق وکارشناس
ــرح  ــی را مط ــط ، علت ــه غل ــی ب ــی بعض ــی گاه ول
ــا ضعــف و شکســت مســلمین  می کننــد کــه خیلــی ب

اساســی و  را علــت  نیســت و همــان  ارتبــاط  در 
ــد.  ــامی می دانن ــه ی اس ــی جامع ــن عقب ماندگ بنیادی
ــب  ــت عق ــا عل ــه تنه ــد ک ــرار دارن ــی اص ــًا بعض مث
غیــر  پیشــرفت  مســلمانان،  و شکســت  ماندگــی 
ــوژی  مســلمین و جامعــه ی غــرب در صنعــت و تکنول
ــا راه  ــه اســت و تنه ــن زمین ــا در ای ــی م و عقب ماندگ
ــرب در  ــه ی غ ــد از جامع ــاع و تقلی ــم اتب ــل آن ه ح
ــگ  ــی در عرصــه ی فرهن ــوژی و حت ــت و تکنول صنع

ــت. ــر اس و هن
ــل  ــرع و عق ــا روح ش ــه ب ــت ک ــه ای اس ــن نظری ای
منافــات دارد. در ذیــل توجــه خواننــدگان را بــه 
ایــن  اندیشــمندان اســامی در  نظریــه ی برخــی 
ــر  ــه ه ــانی ک ــه ی کس ــم. نظری ــب می نمای ــورد جل م
ــک در آن  ــد و از نزدی ــه نموده ان ــگ را مطالع دو فرهن

. زیســته اند 
ســیدجمال الدیــن اســدآبادی منــادی وحــدت اســامی 
می فرمایــد : »تقلیــد کننــدگان از تمــدن دیگــر ملتهــا 
ــی ، در حقیقــت تمــدن  ــه تمــدن غرب ــد ک ــد بدانن بای
ــت و  ــام طبیع ــاس نظ ــر اس ــه ب ــت ک ــرزمینی اس س
ــده  و  ــد آم ــا پدی ــانی ، در آنج ــه ی انس ــیر جامع مس
ــه  ــم ک ــن را آزموده ای ــا ای ــت ؛ و م ــرده اس ــد ک رش
ــی ، کــه اطــوار دیگــران را  ــدگان از هــر ملت تقلیدکنن
ــذ و  ــود مناف ــع خ ــد ، در واق ــاز می آفرینن ــود ب در خ
ــرای آنکــه دشــمنان از آنجــا  ــی می شــوند ب روزنه های
مجــال نفــوذ بیابنــد؛ و خــود پیشــمرگان ســپاه غالــب 
ــه را  ــتی زمین ــه براس ــود ، ک ــد ب ــران خواهن و غارتگ
ــان  ــر آن ــا را ب ــد و دره ــم می کنن ــان فراه ــرای آن ب
اســتوار  را  گام هایشــان  ســرانجام  و  می گشــایند 
ــد ؛ بنابرایــن تقلیــد از بیگانــگان ، در سرشــت  می دارن

مسلماانن چرا خوارند و زارند
سید شهاب الدین موسوی
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خــود ایــن ویژگــی را دارد کــه موجــب شــده فریفتــه ی 
ــه  ــم و ب ــوش داری ــان خ ــه آن ــویم و دل ب ــان ش آن
هــر چــه آنــان بگوینــد گــردن نهیــم و بــا خشــنودی 
ســلطه ی آنــان را بــر خــود بپذیریــم . اینجاســت کــه 
ــال  ــد ، ح ــر می کن ــامی تغیی ــه ی اس ــگ و صبغ رن
آنکــه ایــن اســام اســت کــه می بایــد درفــش 
قــدرت وچیرگــی ضــد هــر چــه بی رمقــی و خــواری و 
خویگرشــدن بــا حکومــت بیگانــه را همــواره افراشــته 

ــدارد.« ب
عامــه اقبــال الهــوری ـ رحمــه الل ـ ]نیــز بــر خاف 
ــن مدرســه و  ــوق[، خــود ای ــان تفکــر ف تصــور صاحب
مراکــز علمــی ]پیــرو و مقلــد نظــام آموزشــی غــرب[ 
ــن  ــد: ای ــد و می گوی ــاط می دان ــن انحط ــئول ای را مس
ــام  ــلمان را از مق ــوان مس ــه ج ــت ک ــگاه اس آموزش
رفیعــش بــه قعــر پســتی فــرود آورده اســت. در بیتــی 
ــه  ــم ک ــکوه میکن ــو ش ــه ت ــدا ب ــد : »خداون می گوی
ــد  ــروز خــاف عمــل می کنن ــوزگاران ام ــان و آم مربی
ــیر را  ــه ش ــی و بچ ــادت مرغاب ــاهین را ع ــه ش و بچ

عــادت میــش می آموزنــد ، می گویــد : 
خشت را معمارما کج می نهد 

خوی بط با بچه ی شاهین دهد 
ــی ]در  ــف روح ــن ضع ــباب ای ــی از اس ــد: یک می گوی
ــن اســت  ــل ظاهربی ــن نظــام آموزشــی غــرب[ عق ای
ــه  ــی و ب ــری و بیباک ــهامت و دلی ــان را از ش ــه انس ک
ــا را در  ــد و خطره ــع می کن ــن من اســتقبال خطــر رفت
ــر  ــی دیگ ــد. یک ــوه می ده ــزرگ جل ــان ب ــر انس نظ
ــد  ــش بی ح ــف، کرن ــن ضع ــباب ای ــن اس از بزرگتری
ــی  ــدف نهای ــه ه ــن ک ــت و ای ــات اس ــر مادی در براب
تحصیــل، رســیدن بــه شــغل و دریافــت حقــوق اســت، 
ــر  ــی اســت در براب ــش، حجــاب بزرگ ــه دان ــن گون ای

شــناخت حــق: 

سوز عشــــــق از دانش حاضر مجوی 
کیف حق از جـــــام این کافر مجوی

مــدتی مــحو تــــــک و دو بـوده ام
 رازدار دانــــــــش نــــو  بـــــوده ام

دانـــش حاضر حـجاب اکبــــر است 
بت پرست و بت فـروش و بتگراست

شــعله ی افرنگــــیان نم خـورده است 
چشمشان صـاحب نظر دل مرده است 

ســـوز و مستی را مــــجو از تاکــشان 
عصــر دیــگر نیـست در افـــاکشان  
اقبــال ـ رحمــه الل ـ معتقــد اســت ؛  همچنیــن 
»نکتــه ی ضعــف دیگــر، اینکــه نظــام تعلیــم غربــی، 
روح معنویــت را در جوانــان مســلمان تضعیــف نموده و 
عنصــر مردانگــی آنهــا را نابــود ســاخته اســت، طــوری 
کــه جــوان مــا زن صفــت بــار آمــده کــه قــدرت جهــاد 
ــی از  ــه یک ــاب ب ــدارد« خط ــل مشــکات را ن و تحم
ــد! درس  ــل جدی ــی نس ــد : » ای مرب ــان می گوی مربی
ــتغنا و  ــس و اس ــه نف ــاد ب ــی، اعتم ــع و فروتن تواض
سختکوشــی بــه آنــان بیامــوز، زیــرا غــرب آنهــا را جــز 
شیشــه گری، چیــزی نیاموختــه اســت، بردگــی دو قــرن 
ــده  ــت گردانی ــا را سس ــوب آنه ــکار و قل ــی، اف متوال
اســت، پــس راه ایجــاد اعتمــاد بــه نفــس و غلبــه بــر 

ــان بنمــا« . ــرای آن اضطــراب فکــری را ب
 از نظــر اقبــال ـ رحمــه الل ـ ایــن گناهی نابخشــودنی 
اســت و علمــی کــه مجاهــد را خلــع ســاح کنــد، پــر 

کاهــی ارزش نــدارد:
من آن علم و فراست با  پر کاهی نمی گیرم  

که از تیغ و سپر بیگانه سازد مرد غازی را 
اقبــال ـ رحمــه الل ـ در ادامــه میگویــد : » بزرگتریــن 
نکتــه ی ضعــف ایــن دانش این اســت کــه انســان را از 
ابتــکار و اجتهــاد بــاز مــی دارد و روح تقلیــد کورکورانــه 
ــد« و در  ــده می کن ــان زن ــری را در انس ــود فک و جم
جــای دیگــری می گویــد : »جــای بســی تأســف 
اســت کــه کســانی کــه شایســتگی امامــت و رهبــری 
ــار  ــه گرفت ــد از زمان ــگ تقلی ــه چن ــود ب ــتند، خ را داش

آمده انــد : 
»مسلمانی که دربند فرنگ است

دلش در دست او آسان نیاید 
ز سیمایی که سودم بر در غیر

سجود بوذر و سلمان نیاید «  
حتــی دکتــر محمدعمــاره معتقــد اســت: » اروپــا 
ــری از  ــیله ی فراگی ــه وس ــود را ب ــد خ ــت جدی نهض
ــی و  ــوم طبیع ــه عل ــرد ، البت ــاز ک تمــدن اســامی آغ
روش تجربــی را از مــا فــرا گرفــت و فلســفه ی توحیــد 
ــه   ــوم انســانی و معنــوی را از مــا نپذیرفــت ، و ب و عل
ایــن ســبب نهضــت اروپایــی بــه همــان انــدازه کــه در 
علــوم مــادی و طبیعــی از خــود شــگفتیهایی بــروز داد 
ــی کــه امــروزه  ــا جای ــد ، ت ــز گردی ــت بی چی در معنوی
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ــات  ــری معنوی ــرورت فراگی ــه ض ــرب ب ــدان غ خردمن
اســام فریــاد برآورده انــد، چنانکــه در گذشــته مادیــات 
آن را فراگرفتنــد. عــاوه بــر آن معنویــات اســام 
راهــی اســت کــه بســیاری از دانشــمندان و فیلســوفان 
ــد . ــام می گراین ــوی اس ــه س ــق آن ب ــی از طری غرب

در دهــه ی هفتــم میــادی الیزابــت )ملکــه ی انگلیس( 
ــه  ــر ـ رحم ــیخ ازه ــود ش ــم محم ــر عبدالحلی ــا دکت ب
ــه نظــر  ــه او گفــت: ب ــدار کــرد و ب ــدن دی الل ـ در لن
ــم  ــما آموختی ــم را از ش ــه عل ــور ک ــان ط ــد هم می آی
ناچــار شــویم تــا معنویــات را نیــز از شــما بیاموزیــم .«   
ــز  ــه الل ـ نی ــدوی ـ رحم ــن ن ــید ابوالحس ــتاد س اس
معتقــد اســت منشــأ تمــام وحشــیگری های بشــر 
، پریشــانی ها و اضطرابــات انســان در ایــن عصــر 
ــه از  ــی و فاصل ــوژی و صنعــت همــان ماده گرای تکنول
معنویــات اســت. ایشــان می فرماینــد: » در ایــن عصــر، 
مادیگــری بزرگتریــن مشــکل و سرســخت ترین و 
ــرب  ــن اســت، غ ــب دی ــن دشــمن و رقی خطرناک تری
هــم  پیشــوا و آشــیانه ی ایــن مادی گــری شــده اســت 
ــد  ــرد و در آن می آرم ــر می گی ــه در آن پ ــیانه ای ک آش

و تخــم و جوجــه میگــذارد. «  
دکتــر ســید حســین نصــر ، اســتاد مطالعــات اســامی 
ــتا  ــن راس ــکا در ای ــنگتن امری ــگاه جورج واش در دانش
ــروزه  ــه ام ــت ک ــگفتی اس ــه ی ش ــد : » مای می نویس
تکنولــوژی  خطــرات  و  محدودیت هــا  از  آگاهــی 
ــه ی  ــتر از بقی ــب بیش ــه مرات ــرب ب ــود غ ــد درخ جدی
جهــان اســت بســیاری از مســلمین همچــون بقیــه ی 
ــه  ــی ب ــوژی غرب ــه تکنول آســیایی ها و آفریقایی هــا ، ب
عنــوان عصــای ســحرآمیزی می نگرنــد کــه بــا وجــود 
آن می تــوان بــه همــه ی مســائل و فــراز و نشــیب های 
ــرای  ــعادت ب ــبختی و س ــد و خوش ــق آم ــه فای جامع
ــا توهــم  ــار آورد.  ایــن تصــور ی ــراد ایــن جوامــع ب اف
ــن  ــدد همی ــه م ــرا ب ــی اســت ، زی ــدودی طبیع ــا ح ت
ــن  ــی چنی ــول مدت ــرب در ط ــه غ ــود ک ــوژی ب تکنول
طوالنــی بــر ســایر جوامــع تســلط داشــته و هنــوز هــم 
ــه  ــه طــور نظامــی و سیاســی ، ب ــه مســتقیمًا ب اگــر ن
نحــو اقتصــادی بــر ایــن جوامــع مســلط اســت . و بایــد 
دانســت کــه ایــن واقعیــت تاریخــی هرگــز نمی توانــد 
ماهیــت ایــن تکنولــوژی را تغییــر دهــد. تکنولــوژی ای 
کــه مــردان و زنــان را از حالــت آدمــی خــارج کــرد و 
ــل نمــود و اگــر  ــه مردمــی ماشــینی تبدی ایشــان را ب

مــورد مراقبــت و کنتــرل قــرار نگیــرد بــه انهــدام کل 
ــات  ــه حی ــد ک ــد ش ــر خواه ــت منج ــبکه ی طبیع ش
ــت .  ــاخته اس ــن می س ــان ممک ــن جه ــر را در ای بش

ــوط اســت  ــم مرب ــه عل ــا جاییکــه ب امــروزه غــرب ، ت
در ســاحت نظــری و در ســاحت عملــی در زمینه هــای 
گوناگــون بــا بحرانــی عمیــق مواجــه اســت . مهمترین 
اقــدام مســلمین در ایــن لحظــه از تاریــخ بشــر همیــن 
ــم و  ــدرت عل ــحور ق ــًا مس ــه غالب ــه اگرچ ــت ک اس
ــر  ــن ه ــه های ای ــده اند ، ریش ــد ش ــوژی جدی تکنول
دو را بــه نحــوی جــدی مطالعــه کننــد ، مبانــی آن را 
بفهمنــد ، آنهــا را در چارچــوب جهان نگــری اســامی 
ارزیابــی کننــد ، و منحصــراً بــر اســاس تعالیم اســامی 
بــه کار ببرنــد. اگــر چنیــن قدم هایــی برداشــته نشــود 
جهــان اســام بــا نتایــج خســارت بار تکنولــوژی جدیــد 
و غیرانســانی شــدن آدم هــا حتــی بــه مراتــب شــدیدتر 
از غــر ب مواجــه خواهــد شــد و مســایل جداماندگــی 
از یکدیگــر و بیگانگــی از خــود ، آنچنانکــه در غــرب 
ــز  ــامی را نی ــه ی اس ــان جامع ــت ، گریب ــهود اس مش
خواهــد گرفــت و لــو آنکــه حضــور دیــن اســام بتوانــد 
در تخفیــف چنــان آثــار مخربــی مؤثــر باشــد . جهــان 
ــی  ــوژی غرب ــه ی تکنول ــاس کورکوران ــا اقتب ــام ب اس
ــط  ــتابان محی ــدام ش ــق انه ــد در طری ــا می توان تنه
زیســت طبیعــی ، کــه امــروزه بــا آهنگــی باورنکردنــی 
ســرعت یافتــه اســت، بــا دنیــای متجــدد همــراه شــود.

جهــان اســام بــه عنــوان جهانــی کــه وحــی قرآنــی 
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را دریافــت کــرده و امانــت حمایــت از ســایر مخلوقــات 
خداونــد را بــردوش گرفتــه ، در قبــال جهــان طبیعــت 
مســئولیت ویــژه ای دارد و نبایســتی بــه بهانــه ی 
ــای  ــه غــرب ، از ایف ضــرورت نوســازی در رســیدن ب
وظایــف خلیفــة اللهــی کــه همــه ی مســلمین در مقــام 
آدمیــت بــر عهــده دارنــد ، ســر بــاز بزنــد . در شــرایط 
ــه ی  ــر جامع ــا ه ــه ی اســامی ی ــرای جامع ــی ب کنون
ــه  ــن نیســت کــه از ایــن حیــث ب دیگــری مســئله ای
جوامــع دیگــر برســند ، بلکــه ایــن اســت که خودشــان 
را بــا محیــط زیســت طبیعــی کــه در صــورت از دســت 
ــا  ــرب( مســاوی ب ــه غ ــیدن( )ب ــس )رس ــن آن نف رفت
ــدام کل  ــر انه ــع اســامی و دســت آخ ــدام مجتم انه
جامعــه ی بشــری خواهــد بــود ، هماهنــگ نــگاه دارنــد 
، جهــان طبیعــی نمی توانــد تمــدن جدیــد را کــه اگــر 
قــرار باشــد زندگــی بشــر بــر کــره ی ارض ادامــه یابــد 
ــرای  ــد . ب ــل کن ــان تحم ــد،  همچن ــد آن را برچی بای
ــاص  ــامی راه خ ــه ی اس ــد جامع ــات بای ــه ی  حی ادام
خــود را مشــخص کنــد و تحــت هیــچ شــرایطی 
ــش کل  ــدرت تکنولوژی ــه ق ــی ک ــه از تمدن کورکوران
ــد  ــد می کن ــن تهدی ــر روی زمی ــات را ب ــره ی حی زنجی

، تقلیــد نکنــد. « 
ــاب  ــد : » در ب ــری می فرماین ــای دیگ ــان در ج ایش
ــد گفــت  ــن بحــران بای ــال ای نظــرگاه اســامی در قب
کــه دربــاره ی همــه چیــز بایســتی بــا اصــول و 
ــر ،  ــرای بش ــد ب ــه خداون ــرد ک ــی داوری ک معیارهای
قطــع نظــر از ایــن کــه در کجــای ایــن زمیــن زندگــی 
کنــد ، تعییــن کــرده اســت . امــروزه جامعــه ی جدیــد 
ــی  ــدرت سیاس ــه ی ق ــای هم ــن و منته ــی در مت حت
و ثــروت اقتصــادی کــه فراهــم آورده ، بــا خطــر 
ــت .  ــه اس ــل مواج ــی کام ــی و بی نظم درهم ریختگ
ــن  ــر ای ــس صــورت ظاه ــلمانان در پ الزم اســت مس
ــًا  ــودن را عمیق ــن ب ــل ای ــوی عل ــات دنی ــه توفیق هم
ــدد ،  ــای متج ــه دنی ــت ک ــوان گف ــد . می ت درک کنن
کــه شــکل گیری آن پنــج قــرن پیــش در غــرب آغــاز 
شــد و امــروزه بخــش اعظــم جهــان را در بــر گرفتــه 
، بــه پایــان راه خــود رســیده اســت و آنچــه بســیاری 
ــا نگــرش[  ــرب آن را ] دوران ی ــک در غ ــردم این از م
ــروع  ــه ش ــت ک ــدی اس ــد چن ــدرن می نامن ــت م پس
ــون  ــم تاکن ــت مدرنیس ــن پس ــی ای ــت. ول ــده اس ش
تنهــا گام دیگــری در جهــت از هــم پاشــیدگی بیشــتر 

دنیــای متجــدد بــوده اســت . ایــن کــه پــس از  کامــل 
ــای  ــه ج ــزی ب ــه چی ــیدگی چ ــن از هم پاش ــدن ای ش
دنیــای متجــدد تأســیس شــود ، بســتگی بــه ایــن دارد 
کــه نیروهــای ســنتی خــود جهــان کنونــی غــرب ، و 
نیــز نیروهــای ســنتی جهــان اســام ، و همــه ی مــردم 
ــه از  ــی ک ــا و خطرات ــا چالش ه ــان ب ــی جه ــر غرب غی
ــی  ــدار کنون ــز اقت ــا مدرنیســم و نی ــه ی تجــدد ی ناحی
آن در ســلک و صــورت اصطاحــًا موســوم بــه پســت 
مدرنیســم بــه بــار آمــده اســت و همچنــان بــه نحــوی 
روزافــزون گریبــان کل نــوع بشــر را می فشــارد ، 

ــه مواجــه شــوند. «  چگون
متفکــر جهــان اســام ســید جمــال الدیــن اســدآبادی 
ــن  ــه دی ــت ب ــاط را بازگش ــن انحط ــل ای ــز راه ح نی
ــرب ،  ــوژی غ ــد از تکنول ــه تقلی ــد ن ــرآن می دان و ق
ــه  ــر چنانچ ــلمانان اگ ــا مس ــد : » م ــه می گوی چنانچ
نهضــت و تمدن مــان را برپایه هــای دیــن و قرآن مــان 
ــن  ــا ای ــز ب ــت و ج ــری در آن نیس ــم ، خی ــا نکنی بن
طریــق امــکان نــدارد تــا از لکــه ی ننــگ و انحطــاط 
ــا  ــروزه م ــه ام ــم و آنچ ــه درآیی ــان ب و عقب افتادگی م
ــل ســخن  ــم از قبی ــا می بینی ــک و زیب ــرای خــود نی ب
ــی ،  ــری اســباب تمــدن غرب ــه کارگی از پیشــرفت و ب
این هــا یعنــی عقب نشــینی و انحطــاط امــت.  هرکــه 
بخواهــد امــت را جــز از راه اســام اصــاح کنــد او را 
بــه بیراهــه بــرده اســت و پایــان را ســرآغاز قــرار داده 
اســت و چــون برخــاف نظــام طبیعــی پــرورش عمــل 
ــد  ــه نتیجــه ی معکــوس دســت می یاب کــرده اســت ب
ــز  ــه ج ــزی ب ــد و چی ــت می افزای ــی ام ــر بدبخت و ب

ــد. «   ــش نمی کن ــی نصیب بیچارگ
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مقدمه:
امــروز مهم تریــن ابــزار کســب دانــش، کتــاب اســت. 
کتــاب وظیفــه ی اصلــی خــود را کــه انتقــال دانــش از 
نســلی بــه نســل دیگــر بــوده اســت را تــا بــه حــال بــه 
خوبــی انجــام داده اســت. نســل مشــهور بــه دهــه ی 
ــات  ــا صف ــان« و ب ــار مهرب ــوان » ی ــه عن 60 او را ب
ــود  ــن وج ــا ای ــند. ب ــان« می شناس ــود و بی زی » باس
ــن  ــده اســت. در ای ــزار و نشــیبی را گذران ــر ف دوران پ
جــا بــه پــاس پندهــای فراوانــی کــه ارزانــی داشــته در 
حــد تــوان بــه بیــان گوشــه هایی از تاریــخ زندگــی او 

ــم. ــش می پردازی و نیاکان
آموزش در خلقت:

انســان از بــدو خلقــت در پــی فراگیــری علــم و 
دانــش بــوده اســت. در قــرآن مجیــد داســتان آمــوزش 
حضــرت آدم علیــه الســام چنیــن بیــان شــده اســت:

» َو َعلَّــَم آَدَم األَْســَماء ُکلََّهــا«» و خداونــد به آدم 
نام هــاي همــه ي )اشــیاء و خــواّص آن( را آموخــت.«

 و متعاقــب آن ارجحیــت تعلیــم و دانســتن بر ندانســتن 
ــاَل  ــِة َفَق ــی الَْماَلئَِک ــْم َعلَ ــمَّ َعَرَضُه ــا » ُث ب
أَنبِئُونـِـي بَِأْســَماء َهــُؤالء إِن ُکنتـُـْم َصاِدِقیــَن« 
بیــان می گــردد کــه مائکــه نیــز برتــری آدم را 
ــد و  ــول می نماین ــی او قب ــش و آگاه ــت دان ــه عل ب

ــا«.  ــا َعلَّْمتَنَ ــا إاِلَّ َم ــَم لَنَ ــد:» الَ ِعلْ می فرماین
از ایــن بحــث، آمــوزش شــفاهی )بــدون کتــاب( 

ثابــت اســت کــه خداونــد آمــوزش اســماء اشــیاء را بــه 
ــت.  ــام ـ آموخ ــه الس ــرت آدم ـ علی حض

و از آن قســمت آیــه کــه می فرمایــد » الَ ِعلْــَم 
ــان  ــر بی ــی دیگ ــز آموزش ــا« نی ــا َعلَّْمتَنَ ــا إاِلَّ َم لَنَ
می گــردد کــه قبــل از تعلیــم آدم، خداونــد متعــال بــه 
ــته  ــی داش ــی را ارزان ــوزش و تعلیمات ــز آم ــه نی مائک

اســت.
ــی در  ــم و موس ــرت ابراهی ــف حض ــن از صح همچنی
قــرآن مجیــد نــام بــرده شــده اســت. آنجــا کــه خداوند 
انســان ها را از ترجیــح دادن دنیــا برحــذر مــی دارد 
و تشــویق بــه انجــام اعمــال نیــک و روی آوردن 
ــد:  ــد و می فرمای ــرت می نمای ــرای آخ ــال ب ــه اعم ب
ــر و  ــرت بهت ــی « )و آخ ــٌر َوأَبَْق ــَرُة َخیْ » َواآْلِخ
ــن  ــه:»  ای ــود ک ــادآور می ش ــد ی ــت.( بع ــر اس پاینده ت
در کتابهــای پیشــین ) نیــز آمــده و ( بــوده اســت.  )از 

ــت. ــي. « اس ــم و موس ــای ابراهی ــه در( کتابه جمل
ُحــِف اأْلُولَــی * ُصُحــِف  ــي الصُّ ــَذا لَِف  »إِنَّ َه

ــَم َو ُموَســی« إِبَْراِهی
در داســتان زندگــی حضــرت موســی ـ علیه الســام ـ، 
بحــت آمــوزش جدی تــر شــده اســت. بعــد از هاکــت 
فرعــون و فرعونیــان، حضــرت موســیـ  علیــه الســام 
ـ بــرای دریافــت فرمــان خداونــد )علــم  بهتــر زیســتن 
قــوم( بــه کــوه طــور رفــت و » ده فرمــان« را تحویــل 

 . فت گر
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ــت  ــوه برگش ــام ـ از ک ــه الس ــی ـ علی ــون موس و چ
ــت  ــت، ناراح ــتی یاف ــی گوساله پرس ــوم را در گمراه ق
شــد و بــرادرش را ســرزنش کــرد. قــرآن ایــن قســمت 

ــد: ــان می کن ــه بی ــرا را اینگون ماج
ُه إِلَیِْه« » َوأَلَْقی األلَْواَح َوأََخَذ بَِرأِْس أَِخیِه یَُجرُّ

ــرادرش  ــوی( ســر ب ــواح را بینداخــت و )م »موســي ال
)هــارون( را گرفــت و آن را بــه ســوي خــود کشــید.«

ــد  ــام ـ، خداون ــه الس ــی ـ علی ــرت موس ــرای حض ب
چــوب  یــا  ســنگ  از  لوح هایــی  بــر  را  آمــوزش 
می نویســد و تحویــل می دهــد. مفســران قــرآن تعــداد 
ایــن لوح هــا را 2 ، 7 یــا 10 عــدد ذکــر کرده انــد کــه 
از جنــس زمــّرد ســبز، زبرجــد، یاقــوت ســرخ، ســنگی 

ــوده اســت. ــا از چــوب درخــت ســدر ب ســخت و ی
مضامیــن آموزش هــای مکتــوب در ایــن الــواح را 

ــد: ــان می کن ــن بی ــرآن چنی ق
ــْيٍء  ــن ُکلِّ َش ــَواِح ِم ْ ــي األَل ــُه ِف َ ــا ل » َوَکتَبْنَ

ــْيٍء« ــُکلِّ َش ــاًل لِّ ــًة َوتَْفِصی ْوِعَظ مَّ
ــاز  ــورد نی ــه م ــز )ک ــر چی ــواح از ه ــراي او در ال »و ب
ــال و  ــکام ح ــم و اح ــح و ِحَک ــرائیل از نصائ بني اس
ــی( و  ــدرز )زندگ ــد و ان ــا پن ــتیم، ت ــود( نوش ــرام ب ح
روشــنگر همــه چیــز )در امــر تکالیــف دینــی و وظائــف 

ــد.« ــان( باش ــرعی ایش ش
و همچنین:

»َوِفــي نُْســَختَِها ُهــًدى َوَرْحَمــٌة لِّلَِّذیــَن ُهــْم 

لَِربِِّهــْم یَْرَهبُــوَن«
و  هدایــت  سراســر  الــواح  آن  نوشــته های  »در 
ــود  ــروردگار خ ــه از پ ــود ک ــاني ب ــرای کس ــت ب رحم

مي ترســیدند.«  
کتابت در عصر نزول وحی

ــزار  ــی از اب ــز حقایق ــرآن نی ــخ ق ــه تاری ــه ب ــا مراجع ب
صــدر  در  کــه  می شــود  روشــن  دانــش  انتقــال 
اســام، کاتبیــن وحــی آیــات قــرآن را بــر اســتخوان، 
ــتند و  ــرم می نوش ــای چ ــا و تکه ه ــرگ خرم ــوب، ب چ

می کردنــد.  نگهــداری 
ــرآن، یکــی از ابزارهــای  ــزول ق ــر چــه در عصــر ن اگ
ــوده  ــذ ب ــون کاغ ــای گوناگ ــگارش در ملت ه ــج ن رای
ــوان  ــه عن ــده و ب ــاخته می ش ــتان س ــه در هندوس ک
کاالی تجــاری بــه شــام، یمــن و روم صــادر می گشــته 
ــتفاده  ــد و از آن اس ــنا بودن ــا آن آش ــراب ب اســت  و اع
ــاال  ــودن و ب ــی ب ــاظ واردات ــه لح ــی ب ــد. ول می کردن
ــرگاه و  ــه ه ــوده ک ــراوان نب ــدان ف ــودن قیمــت،  چن ب
هــر انــدازه بخواهنــد، بتواننــد فراهــم آورنــد. بنابرایــن 
از همــان آغــاز نــزول وحــي دسترســي بــه این وســیله 

ــد. ــتفاده می کردن ــی از آن اس ــوده و گاه ــم ب فراه
ــا  لْنَ ــْو نَزَّ َ ــه ی:»  َول ــذ در آی ــه ی کاغ ــر کلم از ذک
َفلََمُســوُه  ِقْرَطــاٍس  ِفــي  ِکتَابــاً  َعلَیْــَك 
ــْم « و آوردن کلمــه ی کتــاب در بســیاری از  بَِأیِْدیِه
ــردم  ــادی م ــه در قرن7می ــود ک ــوم می ش ــات معل آی
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ــته اند  ــل داش ــنایی کام ــاب آش ــذ و کت ــا کاغ حجــاز ب
ــه  ــر ه  برده اند.ک ــگارش به ــر ن ــن وســایل در ام و از ای

ــت. ــوده اس ــر نم ــش ذک ــال در کتاب ــد متع خداون
تاریخ نگارش

ــن  ــد مبّی ــری بر می آی ــع بش ــه از کاوش در جوام آنچ
ــتاق  ــینی مش ــر غارنش ــان از عص ــه انس ــت ک آن اس
ــداری  ــود را نگه ــی خ ــی از زندگ ــا جلوه های ــوده ت ب
ــد.  ــال ده ــدگان انتق ــه آین ــی ب ــه طریق ــوده و ب نم
ــزاران  ــار( از ه ــوار غ ــر دی ــی ب ــته هایی )نقاش غارنوش

ســال قبل بدســت آمده که انســان را در حال 
ــن  ــد. همچنی ــان می ده ــکار نش ش

سنگ نوشــته های  تاریــخ 
حــاوی  )کتیبه هــای( 

و  شــاهان  فرمــان 
فرمانروایــان و توصیف 

وقایــع و تاریـــــــخ 
پیــدا  جنگ هــا 
شــده در مصــر و 
بــه  بین النهریــن 
چهــارم  هــزاره 
میــاد  از  پیــش 

. د د می گــر بر
دلیــِل   « شــاید 

یــــــِی  ا بتد ا
ــتن، ترِس  نوشــــ

ــی  ــان از فراموش انس
ــع  ــِت وقای ــه ثب ــاز ب و نی

بوده اســت.  دانســته ها  و 
پیــش،  ســال   ۶۰۰۰ بــه  نزدیــک 

دهقانــان مصــری که موظــف بودنــد مقداری 
از محصــوالت کشــاورزی خــود را بــه  عنوان 
مالیــات بــه فرعــون بدهنــد، تصویر ســبد را 
بــه تعــدادی کــه پرداخــت کــرده  بودنــد بــر 
دیوارهــای خانــه ی خــود حــک می کردنــد.«  
منطقــه ی  در  گلــی  لوح هــای  ســنگ،  از  بعــد 
ــتفاده می شــده اســت  ــرای نوشــتن اس ــن ب بین النهری
» اســتفاده از ایــن روش در ۲۵۰۰ ســال قبــل از 
میــاد، توســط تمــدن ســومر ابــداع شــد و بــه تکامــل 
ــا گذشــت زمــان، بابلی هــا و آشــوری ها  رســید. امــا ب
ــا  ــن لوح هــا ب ــد. ای ــه کار گرفتن ــز همیــن روش را ب نی
اســتفاده از خــاک رس و آب ســاخته می شــدند و قبــل 
ــز  ــای نوک تی ــتفاده از ابزاره ــا اس از خشــک شــدن، ب

ــد..«  ــته می ش ــا نوش ــر روی آنه ب

تولید کاغذ اولیه)پاپیروس(
از ۲۰۰۰ ســال قبــل از میــاد تــا قــرن ششــم میادی 
ــوده  ــج ب ــر رای ــروس در مص ــذ پاپی ــر کاغ ــتن ب نوش
ــام  ــن ن ــه همی ــی ب ــروس از گیاه ــذ پاپی ــت. کاغ اس
ــروس یکــی  ــراع پاپی ــده اســت. » اخت ــه می گردی تهی
از تحــوالت بســیار مهــم در تاریــخ کتــاب محســوب 
می شــود. قدیمی تریــن کتابــی کــه بــه  صــورت 
تومــار پیــدا شــده  اســت، پاپیــروس پریــس نــام 
ــت.  ــی اس ــای اخاق ــر گفته ه ــتمل ب ــه مش دارد ک
داســتان ســینوهه )پزشــک فرعــون( نیــــز 
ــن  ــی از مــــــعروف تریـــ یکـــ
کتاب هایــی اســت کــه بــر 
نگاشــته  پاپیــروس  روی 

شده اســت. 
ــروس از برگ  پاپیــــ
گیــاه  پوســته ی  و 
تهیــه  پاپیــروس 
می شــد و حالــت 
شکســتن داشــت 
ــان  ــه انس در نتیج
بــه فکــر جایگزینی 
تــا  برآمــد  بهتــر 
پوســت  از  اینکــه 
حیوانــات  بعضــی 
ــازک  جنســی شــفاف و ن
و  شــد  تهیــه  بــادوام  و 
گردیــد. پاپیــروس  جایگزیــن 

تولید کاغذ
چینی هــا نخســتین مردمانــی بودنــد کــه از ۲ هــزار 
ــد  ــی مانن ــادی(، کاغذهای ــرن اول می ــل )ق ســال قب

کاغذهــای امــروزی ســاختند.
کارگــران چینــی صنعــت ســاخت کاغــذ را بــا اســتفاده 

از کتــان و شــاهدانه بــه مــردم ســمرقند آموختنــد.
ــز  ــن مرک ــال ها بزرگ تری ــرای س ــمرقند ب ــهر س ش
ســاختن و خریــد و فــروش کاغــذ بــود. بعــد از آن نیــز 
ــپانیا  ــش و اس ــق، مراک ــداد، دمش ــذ در بغ ــد کاغ تولی
رایــج گشــت. بــه مــرور، شــیوه ی تهیــه ي کاغــذ بهتــر 
ــزران  ــد خی ــی مانن ــاف گیاهان ــا الی ــرا آن را ب ــد زی ش
می ســاختند. مســلمانان صنعــت ســاخت کاغــذ را بــه 
اروپــا بردنــد و اولیــن کارخانهــی کاغذســازی در ســال 

1154م در اســپانیا تأســیس شــد.
» بــا وقــوع انقــاب صنعتــی ایــن امــکان فراهــم آمــد 
تــا از خمیــر چــوب بــرای ســاخت کاغذ اســتفاده شــود. 
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ــرن یازدهــم در  ــذ در حــدود ق ــا آنکــه ســاخت کاغ ب
اروپــا آغــاز شــد، امــا تــا حــدود قــرن شــانزدهم هنــوز 
ــا  ــع ب ــت. در واق ــت رواج داش ــذ پوس ــتفاده از کاغ اس
وجــود گــران بــودن کاغــذ پوســت اســتفاده از آن بــه 
ــان  ــن زم ــه داشــت. در ای ــش ادام ــادوام بودن ــت ب عل
اغلــب ناشــران نســخه های کتــاب مجزایــی از دو 

ــد. ــه می کردن جنـــــس تهی
ــرن  ــل ق ــذ از اوای ــر کاغ ــا خمیــ ــذ ب ــاخت کاغ س
ــوب  ــان چ ــه در آن زم ــد چراک ــوم ش ــم مرس نوزده
ــتفاده از  ــب اس ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــر ب ــان ارزان ت از کت

ــذ،  ــاخت کاغ ــرای س ــوب ب ــر چ خمی
و  ارزان تــر  کتاب هــای  تولیــد 

اســتفاده از آنهــا را بــرای 
ســاخت  میســر  مــردم 

بــرای  را  راه  ایــن،  و 
گامــی بــزرگ در باال 
رفتــن میــزان ســواد 
ــورهای  در کشــــ
صنعتــی همـــــوار 
امــکان  و  کــرد 
گســترش و انتشــار 
ــات را فراهم  اطاع

آورد.«  
تعریف کتاب

ــون تعریف  تاکنــــــــ
مشــخص و کاملــی کــه 

بتوانــد مفهــوم تمــام انــواع 
ــرد،  ــر بگی ــاب را در ب ــون کت گوناگ

تعاریــف  از  یکــی  امــا  نشده اســت.  ارایــه 
معتبــری کــه در مــورد کتــاب ارایــه شده اســت، 
می شــود؛»کتاب  یونســکو  ســازمان  بــه  مربــوط 
ــه  ــی شده اســت ک ــی صحاف ــر چاپ ــک اث ی
بیشــتر از ۴۹ صفحــه داشــته باشــد و ماننــد 
ــه  ــت، ب ــوان ثاب ــک عن ــت ی ــریات، تح نش

ــود.«  ــر نش ــورت دوره ای منتش  ص
تعریــف دیگــری کــه در ایــن مــورد وجــود دارد، کتــاب 
ــا  ــی ی ــا عاج ــی  ی ــای چوب ــه ای از لوح ه را »مجموع
ــا  ــو و ی ــت آه ــذ، پوس ــای کاغ ــه ای از ورق ه مجموع
ــی  ــا چاپ ــت نویس ی ــم از دس ــد آن، اع ــاده ای مانن م
ــده  ــی ش ــا صحاف ــیده ی ــخ کش ــه ن ــم ب ــا ه ــه ب ک

ــت.   ــی کرده اس ــند« معرف باش
تولید کتاب

از  اســتفاده  دوره ی  بــه  کتــاب  تولیــد  پیشــینه ی 

ــا  ــوان ادع ــس می ت ــردد پ ــی برمی گــ ــای گل لوح ه
کــرد کــه کتــاب قدمتــی نزدیــک بــه پنــج هــزار ســال 
دارد کــه بــا دسترســی بشــر بــه امکانــات و نیــاز بــه 
تکثیــر اطاعات، دوره ی تکامــــــل خود را پیمــــوده 

اســت.
ــرابه هــای شـــــهرهای باســتانی ســومریان  » از خـ
ــدود 2700  چنیـــن برمی آیــد کــه ســومریان در ح
شــخصی،  کتابخانه هــای  میــاد  از  پیــش  ســال 
مذهبــی و دولتــی بــر پــا کــرده بودنــد، مشــهور اســت 
کــه کتابخانــه ی » تلــو« مجموعــه ای متجــاوز از 
ــت،  ــته اس ــن داش ــه ی گلی 30000 لوح
تمــدن ســومریان از 3500 ســال 
پیــش از میــاد پــا گرفــت و 
در عهــد طایــي » اور« 

ــد. ــکوفا ش ش
پس از ســــــومریان، 
بابلیــان نوشــتن خــط 
همــه ی  و  میخــی 
دانش هـــــــــای 
و  ریاضــــــــــی 
سی  ه  شــــنا ر ستا
از  را  غیــــــــره  و 
ــد. ــومریان آموختن س

ــانه هایی در  کتابخـــــ
ــود  ــا وج ــد و قصره معاب
داشــتند و یکــی از مهمتریــن 
آنهــا  نمونه هــای  بهتریــن  و 
ــه  ــود ک ــیپا« ب ــه ی »بورس کتابخان
یکــی از شــاخص ترین کتابخانه هــای عصــر 
ــدن  ــده از تم ــار باقیمان ــن آث ــود. از مهمتری ــتان ب باس
بابلیــان مــی تــوان »قانــون حمورابــی« را نــام بــرد.« 
ــخه برداری  ــاپ، نس ــین چ ــراع ماش ــل از اخت ــا قب »ت
از کتاب هــا تنهــا از طریــق رونویســی از کتاب هــا 
ــد  ــیار کن ــاب را بس ــد کت ــه تولی ــود ک ــر ب امکان پذی
و دشــوار می کرد.امــا در ســال ۱۴۳۹، بــا اختــراع 
ــی،  ــرگ آلمان ــس گوتنب ــط یوهان ــاپ توس ــین چ ماش
تحــول بســیار بزرگــی در صنعــت نشــر کتــاب صــورت 
ــتگاه  ــتفاده از دس ــا اس ــه ب ــی ک ــن کتاب ــت. اولی گرف
ــت  ــه عل ــه ب ــود ک ــل ب ــد، انجی ــاپ ش ــرگ چ گوتنب
ــل ۴۲  ــه انجی ــه، ب ــر صفح ــطرهایش در ه ــداد س تع
ــن ماشــین چــاپ، ماشــین  ــروف شــد. ای ســطری مع
فشــار پیچــی نــام گرفــت و ســرعت چــاپ آن، ۷۰ تــا 

ــه دارد... ــود.«    ادام ــاعت ب ــرگ در س ۱۰۰ ب

مطالعات اسالمی
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شخصیت ها

خوشــبختی واژه ای زیبــا، دوســت داشــتنی و محبــوب 
اســت و بعنــوان هدفــی آرمانــی و ارزشــی واال تلقــی 
عصــر  هــر  انســان های  همــواره  کــه  می گــردد 
ــی  ــلیقه در پ ــرد و س ــوع رویک ــر ن ــا ه ــه و ب و زمان
ــن  ــق روش ــن واژه را اف ــی ای ــر ملت ــتند و ه آن هس
و مقصــود حیــات خــود می پنــدارد و بطــور کلــی 
ــخص از  ــر ش ــود ه ــدف و مقص ــت: ه ــوان گف می ت
تــاش و تکاپــوی روزمــره، دســت یافتــن بــه ســعادت 

ــت. ــبختی اس و خوش
خوشــبختی در میــان آحــاد هــر ملــت از اهمیــت 
بســزایی برخــوردار اســت، بدینســان ایــن واژه در هــر 
آییــن بــه صــورت متفاوتــی تعریــف می شــود و البتــه 
کــه همــه ایــن تعاریــف در دو تعریــف کلــی خاصــه 

مــی گــردد.
ــا  ــه لذت ه ــیدن ب ــبختی را رس ــده ای خوش  ع
ــدن  ــل ش ــا و کام ــاه و آرزوه ــایش و رف و آس
خواســته ها می داننــد و ظاهــرا خوشــبختی 

ــر  ــی غی ــراد شانس ــته از اف ــن دس ــزد ای در ن
ــت  ــی دس ــه و قانون ــدون ضابط ــابی، ب اکتس
ــدون  ــی اســت کــه در نتیجــه عــده ای ب نیافتن
ــه آن دســت پیــدا  تــالش و کامــال تصادفــی ب
و  تــالش  علی رغــم  بســیاری  و  می کننــد 
ــبختی  ــوع خوش ــن ن ــراوان، از ای ــش ف کوش
ــبختی  ــوع از خوش ــن ن ــس ای ــتند پ ــروم هس مح
ــان بشــریت و مقصــود شــریعت الهــی  ــد آرم نمی توان
باشــد، زیــرا بــدون ضابطــه اســت و تکلیــف ماالیطــاق 

اســت.
رضایــت  بــه  را  خوشــبختی  برخــی  امــا 
ــنودی  ــی و خش ــب زندگ ــه جوان ــی از هم قلب
ــود  ــرایط موج ــت و ش ــدی از وضعی و رضایتمن
ــعادت  ــه س ــس در نتیج ــد. پ ــیر نموده ان تفس
ــا  ــابی، ب ــراد اکتس ــن اف ــزد ای ــی در ن و کامیاب
ــت. ــی اس ــت یافتن ــد و دس ــده و قانونمن قاع

بــدون شــک بــا رســیدن بــه اهــداف مــادی و 

خوشـبـختی
در پرتو دین  

خانواده26
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27 خانواده

دســتیابی بــه امکانــات و رفــاه دنیــوی و لــذت بــردن 
از آنهــا نمی تــوان خوشــبختی را احســاس نمــود، چــرا 
ــات رفاهــی  کــه افــراد بســیاری هســتند کــه از امکان
ــذرا  ــای گ ــتند و لذت ه ــوردار هس ــادی برخ ــادی زی م
ــه  ــم ب ــاز ه ــا ب ــد، ام ــه نموده ان ــی را تجرب و مقطع
ــس  ــا بالعک ــتند، ام ــبخت نیس ــی خوش ــای حقیق معن
ــته اند  ــره جس ــری به ــات کمت ــه از امکان ــرادی ک اف
ــت  ــا دس ــه آن ه ــتری ب ــبختی بیش ــاس خوش احس
می دهــد، بنابرایــن خوشــبختی، رضایــت درونــی از 
شــرایط زندگــی اســت کــه ایــن مســئله تنهــا 
ــاط  ــالح درون و ارتب ــت واص ــب معنوی ــا کس ب

ــت. ــر اس ــکان پذی ــی ام روحان
ــه وســلم ـ در حدیثــی  رســول اکــرم ـ صلــی الل علی
فرمودنــد: »اربــع مــن الســعادة: المــراة الصالحة 
و المســکن الواســع و الجــار الصالــح و المرکــب 

» ء لهنی ا
یعنــی: چهــار چیــز از مــوارد خوشــبختی افــراد اســت: 
ــواری  ــک، س ــایه نی ــوب، همس ــه خ ــه، خان زن صالح
ــی از  ــای قلب ــوارد رض ــن م ــام ای ــه تم ــب. ک مناس

ــی آورد. ــان م ــه ارمغ ــان ب ــرای انس ــی را ب زندگ
انســان بــا نیــروی اراده و چاشــنی تــاش و کوشــش و 
پشــتوانه ارتبــاط بــا خداونــد می توانــد بــه ایــن مهــم 
دســت پیــدا کنــد و آرامــش روحــی ـ روانــی را کســب 

. ید نما
پــس خوشــبختی، ســعادت، شــادی و کامیابــی 
آرزوی دیرینــه بشــر بــوده و هســت کــه 
خداونــد متعــال بــه ایــن نیــاز بشــری پاســخ 
گفتــه اســت، بــه همیــن منظــور برای بشــریت 
هادیــان و معلمانــی را مبعــوث فرمــود و همــراه 
ایشــان برنامــه کاملــی را فــرو فرســتاد و 
مکتــب جاویــدان ، فرازمانــی و فرامکانــی 
ــرای ســعادت بشــر  ــر ب اســالم را عاملــی موث
معرفــی فرمــود . کــه بــکار گیــری ایــن برنامــه 
رضایــت قلبــی در دنیــا و رســیدن بــه بهشــت 
ــی  ــه اهلل تعال ــی دارد، چنانچ ــرت را در پ در آخ
می فرمایــد: وامــا الذیــن ســعدوا ففــی الجنــة 

ــا . ــن فیه خالدی
پــس دیــن عامــل موثــر بــرای ســعادت بشــر اســت، 
ــد  ــه خداون ــت ک ــازی اس ــان س ــه ای انس ــن برنام دی
متعــال خالــق و مالــک کاینــات آنــرا بــرای ســعادت و 
کامیابــی بشــریت فــرو فرســتاده تــا انســان در دنیــا بــه 

آرامــش روحــی ـ روانــی کــه قســمتی از تعریــف واژه 
ــه احــکام  ــد و باعمــل ب خوشــبختی اســت دســت یاب
دیــن و کســب رضایــت پــروردگار بــه بهشــتی برســد 
خواســته ها،  تکمیــل  و  برآورده شــدن  کــه محــل 

ــت. ــا و آرزوهاس ــات، لذت ه تمای
ــه  ــه ب ــانی ک ــرای کس ــم ب ــرآن کری ــن در ق همچنی
رســتگاری و ســعادت رســیده اند ویژگی هــا و اوصــاف 
خاصــی بیــان شــده اســت پــس کســانی کــه طالــب 
فــاح و رســتگاری هســتند، ضــروری اســت جویــای 
قــرآن شــده و بــا ایــن مــاک و معیارهــا آشــنا گردنــد 
ــد و  ــک بزنن ــنگ مح ــن س ــا ای ــود را ب ــی خ و زندگ

ــد. ــرای خــود تضمیــن کنن خوشــبختی را ب
اگــر اندکــی در آیــات کام الل بیاندیشــیم  درخواهیــم 
یافــت کــه ذات کریــم الل جــل جاله اســباب و عوامل 
خوشــبختی را معرفــی نمــوده اســت کــه فهرســت وار 
بــه برخــی از ایــن عوامــل و اســباب اشــاره می کنــم. 
ــی،  ــعادت واقع ــه س ــیدن ب ــرای رس ــت ب گام نخس
ــن  ــدا دی ــد در ابت ــان بای ــت. انس ــن اس ــی از دی آگاه
ــراز و نشــیب های زندگــی  ــد در ف ــا بتوان را بشناســد ت
تصمیمــات ســعادت بخشــی را اتخــاذ نمایــد و طبــق 
ــد،  ــن، زندگــی خــود را اداره نمای دســتورالعمل های دی
ــوان از  ــز نمی ت ــن، هرگ ــدون شــناخت دی ــه ب ــرا ک چ
ــور  ــه ام ــدن ب ــوده ش ــی و از آل ــای اهریمن توطئه ه
ــن منظــور  ــه همی ــد، ب ــان مان ضــد خوشــبختی در ام
بــه برخــی از آموزه هــای قرآنــی کــه بــه واقــع انســان 
ــک  ــش نزدی ــدف از خلقت ــش و ه ــان واالی ــه آرم را ب

می کنــد اشــاره می نمایــم:
ــاز  ــان س ــاب انس ــه کت ــر ب ــل: اگ ــر و تحم صب
ــّرات  ــه م ــک ب ــدون ش ــم ب ــی بیاندازی ــرآن( نگاه )ق
ــر« و ....  ــر«، »اصبروا«،»صب ــات »اصب ــّرات کلم و ک
ــر و  ــه صب ــان را ب ــی انس ــه الل تعال ــم ک ــر می خوری ب
ــر نامایمتهــا، تلخیهــا و ناراحتی هــا  شــکیبایی در براب
ادوار زندگــی توصیــه می فرمایــد چــرا کــه صبــر 
ــبختی  ــز خوش ــیر و رم ــوش دارو و اکس ــان ن بی گم
ــق  ــی عش ــه بــه گل زیبای ــانی ک ــرا انس ــت زی اس
ــج خارهــای اطــراف  ــه رن ــد ب ــه ناچــار بای مــی ورزد ب
ــي  ــد:» إِنِّ ــد می فرمای ــرا خداون ــد. زی ــن درده آن ت
ــُزوَن «  ــُم الَْفائِ ــْم ُه ــُروا أَنَُّه ــا َصَب ــْوَم بَِم ــُم الَْی َجَزْیُتُه
، مــن امــروز آنــان را بــه خاطــر صبــر و استقامتشــان 

ــتگارند. ــروز و رس ــا پی ــاداش دادم آنه پ
ــوی  ــاش و تکاپ ــوکل، ضمــن ت ــوکل: انســان مت ت
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بســیار خــود را صاحــب تمــام توان هــا و صاحیت هــا 
ــری،  ــگاه ظاه ــر از ن ــده ای فرات ــا دی ــد و ب ــی دان نم
کارهــای خــود را بــه دســت کارســاز آفرینــش هســتی 
می ســپارد و بــا نشــاط روحــی و قــوت قلــب در 
ــه  ــد ک ــت می کن ــامت فعالی ــعادت و س ــه س عرص
ایــن تکیــه کــردن بــر قــدرت مطلقــه و ایــن نشــاط او 
ــْن  ــاری می نماید.»َوَم ــدف ی ــه ه ــیدن ب را در راه رس
ِ َفُهــَو َحْســُبُه« ، و هــر کــس بــر خــدا  ْل َعلـَـی اللَّ َیَتــَوکَّ

ــراى وى بــس اســت. ــد او ب اعتمــاد کن
نیــت الهــی داشــتن در کارهــا: خلــوص نیــت 
ــه  ــرار گرفت ــد ق ــورد تاکی ــی م ــای دین ــه در آموزه ه ک
ــرا  ــت، زی ــبختی اس ــعادت و خوش ــل س ــز از عوام نی
جهــان هســتی بــا تمــام خصوصیاتــش تحــت ســیطره 
و اراده خداونــد اســت و هیــچ عاملی بــدون اراده ی وی 
مفیــد یــا مضــر نیســت و ایــن اراده خداونــد اســت کــه 

آنانــی را کــه بــا نیــت خالــص عمــل کننــد ســعادتمند 
 ِ ــاللَّ ــوا بِ ــوا َواْعَتَصُم ــوا َوأَْصلَُح ــَن تَابُ ــازد.»إاِلَّ الَِّذی س
ــْوَف  ــَن َوَس ــَع الُْمْؤِمنِی ــَك َم ِ َفُأولَئِ ــْم لِلَّ ــوا ِدیَنُه َوأَْخلَُص
ــانی  ــر کس ــا«، مگ ــًرا َعِظیًم ــَن أَْج ُ الُْمْؤِمنِی ــْؤِت اللَّ ُی
کــه توبــه کردنــد و ]عمــل خــود را[ اصــاح نمودنــد 
و بــه خــدا تمســك جســتند و دیــن خــود را بــراى خــدا 
خالــص گردانیدنــد کــه ]در نتیجــه[ آنــان بــا مؤمنــان 
ــی  ــان را پاداش ــدا مؤمن ــه زودى خ ــود و ب ــد ب خواهن

ــزرگ خواهــد بخشــید ب
ــب  ــدان ترغی ــن ب ــه دی ــح ک ــش صحی ــش و بین دان
داده نیــز مشــعل فروزانــی بــرای دیــدن و روشــنگری 
ــای  ــواع دارایی ه ــه: ان ــزود ک ــد اف ــه بای ــت، البت اس
مــادی و معنــوی و دانــش و بینــش در صورتــی 
می توانــد زمینــه ســاز نیــک فرجامــی و ســعادت 

ــای  ــانی و انگیزه ه ــح انس ــیر صحی ــه در مس ــد ک باش
الهــی بــه کار گرفتــه شــود و در نتیجــه، ایــن آگاهــی و 
بصیــرت، لحظاتــی را بــه صفحــات زندگــی می افزایــد 
ــدل  ــمند مب ــی ارزش ــه کامیاب ــا ب ــه نعمت ه ــه هم ک

می گــردد.
اخــالق شایســته: مســئله ی دیگــری را کــه 
ــه ی ســعادت  ــه قل ــرای رســیدن ب ــر ب ــن، گام موث دی
ــت.  ــاق نیکوس ــد، اخ ــی می کن ــبختی معرف و خوش
چنانچــه الل جــل جالــه در وصــف پیامبــرش ـ صلــی 
الل علیــه و ســلم ـ مــی فرمایــد: »َوإِنَّــَك لََعلَــی ُخُلــٍق 

ــی واالســت. ــو را خوی ــه ت ــٍم«و راســتی ک َعِظی
ــوره  ــدای س ــد در ابت ــعانه: خداون ــادت خاش عب
ــوَن. الَِّذیــَن  ــَح الُْمْؤِمُن ــْد أَْفلَ مومنــون مــی فرمایــد: »َق
ــه  ــتی ک ــه راس ــُعوَن« ، ب ــْم َخاِش ــي َصَاتِِه ــْم ِف ُه
ــان  ــه در نمازش ــان ک ــدند. همان ــتگار ش ــان رس مؤمن

ــد. فروتنن
می فرمایــد:  خداونــد  لغویــات:  از  اجتنــاب 
»َوالَِّذیــَن ُهــْم َعــِن اللَّْغــِو ُمْعِرُضــوَن« ،  و آنــان کــه از 

ــد. ــوده رویگردانن بیه
ُهــْم  می فرماید:»َوالَِّذیــَن  خداونــد  زکات:  ادای 
ــد. ــی  پردازن ــه زکات م ــان ک ــوَن« و آن َکاِة َفاِعُل ــزَّ لِل

ــَن  ــد می فرماید:»َوالَِّذی ــی: خداون ــت و پاکدامن عف
ُهــْم لُِفُروِجِهــْم َحاِفُظــوَن« ، و کســانی کــه پاکدامننــد.

ــد  ــدا: خداون ــوی خ ــه س ــوع ب ــه و رج توب
ــوَن  ــَه الُْمْؤِمُن ــا أَیُّ ِ َجِمیًع ــوا إِلَــی اللَّ می فرمایــد:  »َوُتوبُ
ــرد و  ــی ]از م ــان همگ ــوَن«  ، اى مؤمن ــْم ُتْفلُِح لََعلَُّک
ــتگار  ــه رس ــد ک ــد امی ــه کنی ــدا توب ــه درگاه خ زن[ ب

ــوید. ش
رعایــت تقــوای الهــی: خداونــد می فرمایــد: 
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ــْن  ــُه ِم ــا، َوَیْرُزْق ــُه َمْخَرًج ــْل لَ َ َیْجَع ــِق اللَّ ــْن َیتَّ »َوَم
ــروا کنــد  ــُث اَل َیْحَتِســُب«، و هــر کــس از خــدا پ َحْی
]خــدا[ بــراى او راه بیرون شــدنی قــرار مــی  دهــد و از 
ــه او روزى مــی  جایــی کــه حســابش را نمــی  کنــد ب

 رســاند.
ــی  ــل معرف ــان در مقاب ــم الش ــرآن عظی ق
ــع  ــه موان ــبختی، ب ــل خوش ــباب و عوام اس
ــک  ــت از نی ــبب محرومی ــه س ــبابی ک و اس
ــد  ــاره می فرمای ــز اش ــود نی ــی می ش انجام
کــه بــه اختصــار خدمــت خواننــدگان 

ــی دارم. ــروض م ــرم مع محت

ــد  ــروردگار: خداون ــاد پ ــر و ی ــراض از ذک اع
ــُه  ــإِنَّ لَ ــِري َف ــْن ِذْک ــَرَض َع ــْن أَْع ــد: »َوَم می فرمای
َمِعیَشــًة َضْنــًکا« ، و هــر کــس از یــاد مــن دل بگردانــد 
در حقیقــت زندگــی تنــگ ]و ســختی[ خواهــد داشــت.

عصیــان و نافرمانــی از احــکام الهــی: خداونــد 
َ َوَرُســولَُه َوَیَتَعــدَّ  مــی فرمایــد: »َوَمــْن َیْعــِص اللَّ
ُحــُدوَدُه ُیْدِخلْــُه نَــاًرا َخالـِـًدا ِفیَهــا َولـَـُه َعــَذاٌب ُمِهیــٌن« 
، و هــر کــس از خــدا و پیامبــر او نافرمانــی کنــد و از 
حــدود مقــرر او تجــاوز نمایــد وى را در آتشــی درآورد 
ــی  ــراى او عذاب ــود و ب ــد ب ــواره در آن خواه ــه هم ک

خفــت  آور اســت.
معصیــت و گنــاه: خداونــد می فرمایــد: »َوَقــْد 
ــاخت  ــوده اش س ــه آل ــر ک ــاَها« و ه ــْن َدسَّ ــاَب َم َخ

ــت. ــا درباخ قطع
ــْن  ــد: »َوَم ــد می فرمای ــری: خداون ــم و بیدادگ ظل
ــِه  َب بِآَیاتِ ــذَّ ــا أَْو َک ِ َکِذبً ــی اللَّ ــَرى َعلَ ــِن اْفَت ــُم ِممَّ أَْظلَ
الُِمــوَن« ، و کیســت  ســتمکارتر از آن  إِنَّــُه اَل ُیْفلـِـُح الظَّ
کــس کــه بــر خــدا دروغ بســته یــا آیــات او را تکذیــب 

نمــوده بــی تردیــد ســتمکاران رســتگار نمــی  شــوند.
ــَم  ــا لَِجَهنَّ ــْد َذَرأْنَ ــد: »َولََق ــد می فرمای ــت: خداون غفل
ــوَن  ــوٌب اَل َیْفَقُه ــْم ُقُل ــِس لَُه ــنِّ َواإْلِنْ ــَن الِْج ــًرا ِم َکثِی
ــْم آَذاٌن اَل  ــا َولَُه ــُروَن بَِه ــٌن اَل ُیْبِص ــْم أَْعُی ــا َولَُه بَِه
نَْعــاِم بـَـْل ُهــْم أََضــلُّ ُأولَئـِـَك  َیْســَمُعوَن بَِهــا ُأولَئـِـَك َکاأْلَ
ــان  ــیارى از جنی ــت بس ــوَن« ، و در حقیق ــُم الَْغاِفُل ُه
ــه[  ــرا ک ــم ]چ ــده  ای ــراى دوزخ آفری ــان را ب و آدمی
دلهایــی دارنــد کــه بــا آن ]حقایــق را[ دریافــت نمــی 
ــد  ــی  بینن ــا نم ــا آنه ــه ب ــد ک ــمانی دارن ــد و چش کنن
ــان  ــا آنهــا نمــی  شــنوند آن ــد کــه ب و گوشــهایی دارن
ــا  ــد ]آرى[ آنه ــراه  ترن ــه گم ــان بلک ــد چهارپای همانن

همــان غافل ماندگاننــد.
هــوس پرســتی: خداونــد می فرماید:»أََفَرأَْیــَت 
ُ َعلَــی ِعلْــٍم َوَخَتــَم  َمــِن اتََّخــَذ إِلََهــُه َهــَواُه َوأََضلَّــُه اللَّ
َعلـَـی َســْمِعِه َوَقلْبـِـِه َوَجَعــَل َعلـَـی بََصــِرِه ِغَشــاَوًة َفَمــْن 
ــا  ــس آی ــُروَن« ، پ ــَا تََذکَّ ِ أََف ــِد اللَّ ــْن بَْع ــِه ِم َیْهِدی
دیــدى کســی را کــه هــوس خویــش را معبــود خــود 
قــرار داده و خــدا او را دانســته گمــراه گردانیــده و بــر 
ــرده  ــده  اش پ ــر دی ــر زده و ب ــش مه ــوش او و دل گ
نهــاده اســت آیــا پــس از خــدا چــه کســی او را هدایــت  

خواهــد کــرد آیــا پنــد نمــی  گیریــد.
امیدســت بــا بهره گیــری از رهنمون هــای قــرآن 

ــر  ــود و دیگ ــرای خ ــعادت را ب ــم س ــنت، بتوانی و س
ــم.  ــان آوری ــه ارمغ ــلمانان ب مس

و من الل التوفیق
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یکــی از روزهــای مــرداد 1400 شمســی ســت، طبــق 
معمــول همــه روزه بــه خانــه مــی روم، بــا گرمــای روز 
عطــش شــدیدی بــه مــن دســت داده، تـَـف و حــرارت 
خانــه کمتــر از بیــرون نیســت،  بچه هــا از فــرط شــدت 
ــه  ــدام ب ــر ک ــان، ه ــه و اعصاب پریش ــا بی حوصل گرم
ــاری  ــه ج ــی در خان ــس زندگ ــد، ح ــه ای افتاده ان گوش
ــم: کمــی آب  ــه یکــی از پســرهایم می گوی نیســت، ب
ــا جــان  ــد: باب ــا بی حوصله گــی می گوی ــاور. ب ــم بی برای
اگــر آب می بــود، کولــر را خامــوش نمی کردیــم. 
ــود، از  ــا ب ــد:  آب کج ــد می گوی ــا غرلن ــه ب ــادِر خان م
ــن  ــده و میگ ــع ش ــتا قط ــرب روس ــح زود آب ش صب
جیــره بنــدی کــردن و امــروز نوبــت روســتای باالتــر 
هســت. خاصــه کمــی آب می آورنــد و گلویــم را 

ــم.  ــازه می کن ت
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــود ک ــی ب ــوگ ذهن ــک دیال ــن ی ای
ــد  ــد در چن ــی کــه در پیــش داریــم می توان بحــران آب
ــاق  ــن و شــما اتف ــک از م ــر ی ــرای ه ــده ب ــال آین س

ــد. بیفت
آب، یکــی از عوامــل مهــم و سرنوشــت ســاز در زندگی 
ــتمرار  ــی و اس ــرای زندگ ــزوم آن ب ــد، ل ــر می باش بش

حیــات بــه نحوی ســت کــه جــای هیــچ گونــه شــکی 
بــرای نــوع بشــر و مخلــوق باقــی نمی گــذارد. بــدون 
آب بــرای هیــچ کــس زندگــی، رویــش و رشــد قابــل 

تصــور نیســت.
ــن  ــا م ــوده اســت: »و جعلن ــد فرم ــن رو خداون از همی
المــاء کل شــئ حــی«. )و هــر چیــز زنــده اى را از آب 

پدیــد آوردیــم.(
ــات   ــهرها و د ه ــی در ش ــه زندگ ــت ک ــطه آب س بواس
ــن  ــن، آن زمی ــد، زمی ــر آب  نباش ــت . اگ در جریان س
ــاد، آن بــادی نیســت کــه  دوســت داشــتنی نیســت، ب
بــرای مــا بشــارت بــاران را بدهــد، نــه گلــی می رویــد 
و نــه بلبلــی چهچــه می زنــد، خاصــه اینکــه انســانی 
ــه  ــرخ کارخان ــس چ ــد پ ــان نباش ــر انس ــت. و اگ نیس

هــای صنعتــی بــرای کــه بچرخــد؟
ــور  ــه کش ــت ک ــی اس ــی از پدیده های ــران آب یک بح
ــر روزی ســت  ــد، کمت ــد می کن ــا را تهدی ــرزمین م وس
المللــی پیرامــون  کــه رســانه های ملــی و بیــن 
کاســته شــدن منابــع زیرزمینــی آبــی ســخن نگوینــد. 
و نشســت و همایش هــای متعــدد پیرامــون آن برگــزار 

ــد. ــان نیای ــه می ــا از آن ســخن ب نشــود و ی

عصمت اهلل تیموری
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بی آبــی و کم آبــی بــه نحــو فزاینــده ای تهدیــدی 
از  برخــی  چنانچــه  اســت  شــده  جهــان  بــرای 
دانشــمندان بــر ایــن باورنــد کــه جنــگ جهانــی ســوم 

ــت. ــد گرف ــورت خواه ــرای آب ص ب
ــوز در بســیاری از  ــا هن ــی م ــه ی ایران ــفانه جامع متاس
مــوارد نتوانســته خــود را براســاس یــک زندگــی ســالم 
و الگــوی صحیــح علمــی تطبیــق دهــد. و ایــن نشــات 
گرفتــه از مــدل مصرف گرایــی مــا ایرانیــان می باشــد، 
ــت  ــا هس ــد م ــه در دی ــر چ ــم ه ــر می کنی ــوز فک هن
ــه  ــه هرگون ــم ک ــار را داری ــن اختی ــت و ای از آِن ماس
ــم،  ــه بخواهی ــور ک ــر ط ــرایط و ه ــر ش ــت ه و  تح
ــا  ــرف گاز م ــث مص ــا در بح ــم. مث ــره ببری از آن به
توانســتیم در ایــران طــی یــک شــب بــه انــدازه تمــام 
ــا از برخــی  ــم. گرچــه م ــا گاز مصــرف کنی ــاره اروپ ق
کشــورهای اروپایــی بزرگتــر هســتیم، شــاید بــه انــدازه 
چنــد کشــور هــم باشــیم، امــا قــاره اروپــا بــه مراتــب 
ــر، ســردتر و از نظــر شــرایط  از کشــور مــا پرجمعیت ت

اقلیمــی کوهســتانی تــر هســت.
آب  مســائل  متخصــص  کردوانــی  پرویــز  دکتــر 

: یــد می گو
از  عــوام  خیــال  بــه  کــه  تحفه هایــی  از  یکــی 
ــی رود،  ــمار م ــه ش ــگ ب ــدن و فرهن ــانه های تم نش
ــا  ــردم م ــه م ــا ک ــا آنج ــت، ت ــردن اس ــرف ک مص
ــی  ــرج را خانواده های ــرف و پرخ ــر مص ــای پ خانواده ه
بــا ســطح بــاال می داننــد؛ بنابرایــن کســی کــه بدانــد 

تنهــا مــاده ای کــه نمی تــوان از خــارج وارد کــرد، آب 
اســت، می دانــد کــه بایــد آن را درســت مصــرف کنــد.

ــه رو بــوده، هســت  ــا کمبــود آب روب ایــران همیشــه ب
ــم  ــاده کنی ــان را آم ــد خودم ــا بای ــود. م ــد ب و خواه
ــم،  ــدارا کنی ــن هــم م ــا شــرایط ســخت تر از ای کــه ب
ــوم  ــک س ــا، ی ــه م ــی منطق ــزان بارندگ ــه می ــرا ک چ
ــن  ــاورزی مهمتری ــت و کش ــی دنیاس ــزان بارندگ می
ــه آب بیشــتری  ــه همیــن دلیــل، ب فعالیــت ماســت. ب
ــم، چــرا کــه 90 درصــد آب کشــور صــرف  ــاز داری نی

کشــاورزی می شــود.
ــه  ــه ن ــت ک ــا چیزی س ــی م ــرف گرای ــل مص معض
ــه  ــی. ن ــه ی اجتماع ــه صبغ ــی دارد و ن ــه ی دین صبغ
ــد و  ــرف کرده ان ــا مص ــان بی محاب ــینیان دینی م پیش
نــه فرمــان داده انــد و نــه پیشــینیان ملــی و قومی مــان.

ــن  ــدد ای ــی در ص ــی و مل ــم از دین ــا اع ــه ی آنه هم
ــدازه  ــه ان ــص  آب ب ــز باالخ ــر چی ــا از ه ــد ت بوده ان
ــای  ــد نعمت ه ــد و نگذارن ــره ببرن ــاز به ــی و نی کاف

خــدادادی بی وقفــه و بی توجــه هــدر بــرود.
در روایــات آمــده کــه نبــی رحمــت ـ صلــی الل علیــه 
و ســلمـ  از غصــب کــردن آب و قنــوات دیگــران یــا از 

زیــاده روی و اســراف در آب نهــی فرموده انــد.
ــه نشــین  ــی و بادی ــده: روزی شــخصی اعراب ــل ش نق
ــلم ـ  ــه و س ــی الل علی ــدا ـ صل ــول خ ــت رس خدم

خانواده
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ــا نحــوه ی وضــو  حاضــر شــد و از ایشــان خواســت ت
ــی  ــد.  رســول خــدا ـ صل ــرا ده ــه وی ف ــن را ب گرفت
الل علیــه و ســلم ـ در مقابــل وی وضــو گرفتنــد و هــر 
ــد: هــر کــس  ــه شســتند و فرمودن عضــو را ســه مرتب
بیــش از ســه مرتبــه اعضــاء خــود را بشــوید، ظلــم و 

تعــدی نمــوده اســت.
و یــا در تمیــز نگــه داشــتن و پاسداشــت حرمــت آب، 

ــد. ــت نموده ان ــردن در آب ممانع ــول ک از ب
ــینیان  ــان پیش ــگاه آب در می ــت و جای ــورد منزل در م
ملــی و میهنی مــان همیــن بــس کــه وجــود آب 
ــور  ــاط کش ــی نق ــدها در اقص ــدد و س ــای  متع انباره

خــود گویــای ایــن مهــم می باشــد. و در متــون 
تاریخــی نقــل شــده کــه اســاس زندگــی اقتصــادی در 
ــی زاده،  ــاورزی بود.)صف ــه کش ــته ب ــانیان وابس دوره ساس

ــران( ــاله ای تاریخ5000س
نگهــداری و مواظبــت از آب از جملــه نکاتی ســت کــه 

دیــن و عقــل همیشــه بــدان تاکیــد داشــته اند.
عــادت کــردن بــه صرفــه جویــی چیــزی نیســت کــه 
بتــوان یــک شــبه بــه آن خــو گرفــت، بلکــه از زمــره 
نــکات فرهنگــی و اخاقی ســت کــه بایــد مــدت 
مدیــدی بــه آن پایبنــد بــود تــا بتــوان در تمــام مراحــل 

ــود.  ــه آن ب زندگــی عامــل ب
ــه  ــر اینک ــاوه ب ــن ع ــد والدی ــن رو می طلب از همی
خودشــان نــکات مهــم صرفــه جویــی را انجــام 
ــر  ــواره تذک ــز هم ــش نی ــدان خوی ــه فرزن ــد ب می دهن
ــای  ــدان ج ــه فرزن ــن و مخیل ــن در ذه ــا ای ــد ت بدهن

بگیــرد کــه آب چیــز مهمی ســت.
ــادات  ــیاری از ع ــه بس ــبت ب ــن نس ــفانه والدی متاس
ناشایســت و عملکردهــای ناپســند فرزنــدان، بــه بهانــه 

ــوز کوچــک می باشــد ســرپوش گذاشــته و  اینکــه هن
آن را نادیــده می گیرنــد. در حالــی کــه ســیره ی عملــی 
رســول اکــرم ـ صلــی الل علیــه و ســلم ـ بیانگــر ایــن 
ــی  ــردی و اجتماع ــاکله ف ــاختار و ش ــه س ــت ک هس
ــالی  ــی و خردس ــنین کودک ــان س ــد از هم ــد بای فرزن
پایــه ریــزی شــود. در روایــات نقــل شــده کــه حضرت 
حســن نــوه ی رســول خــداـ  صلــی الل علیــه و ســلمـ  
در ســنین کودکــی بــه ســبب خردســالی و از روی نــا 
آگاهــی روزی خرمــای صدقــه را بــه دهــان گذاشــت. 
بمجــرد اینکــه رســول خــدا ـ صلــی الل علیــه و ســلم 
ـ متوجــه ایــن امــر شــدند، دســت خــود را در دهــان 
کــودک گذاشــته و خرمــا را از دهــان وی بیــرون 
کشــیدند و بــرای او فهماندنــد کــه نبایــد چنیــن کاری 

ــد.  را بکنن
ــش  ــد خوی ــار فرزن ــزء رفت ــزء ج ــر ج ــد ب ــن بای والدی
ــی و درســت  ــه جوی نظــارت داشــته باشــند کــه صرف
مصــرف کــردن آب و نگهــداری از آن، خــارج از ایــن 

قاعــده نیســت.
ــادی  ــیار زی ــفانه آب بس ــه متاس ــی ک ــی از مواضع یک
ــد.  ــاجد می باش ــای مس ــو خانه ه ــی رود، وض ــدر م ه
ــاز  ــرای نم ــی ب ــد آمادگ ــه قص ــه ب ــی ک نمازگزاران
ــراف  ــوارد اس ــیاری از م ــد، در بس ــا می رون ــه آنج ب
ــان  ــه گم ــزار ب ــن و نمازگ ــخص متدی ــد. ش می نماین
اینکــه کار نیکــی را انجــام می دهــد، نمی دانــد ، 
ــاز  ــا ب ــن، ب ــو گرفت ــر وض ــام کار خی ــر انج ــاوه ب ع
گذاشــتن شــیر آب، مرتکــب هــدر رفــت آب و اســراف 
ــت شســتن  ــی رحم ــاس نب ــن اس ــر همی ــردد. ب می گ
هــر عضــو را بیــش از ســه مرتبــه جایــز ندانســته اند. 
از عبــدالل بــن عمــرو نقــل هســت کــه روزی رســول 
ــرت  ــار حض ــلم ـ از کن ــه و س ــی الل علی ــدا ـ صل خ
ســعد گــذر می کــرد، وی مشــغول وضــو گرفتــن 
ــد: چــرا اســراف می کنــی؟  ــود. نبــی رحمــت فرمودن ب
ســعد ) گمــان می کــرد کــه هــر چقــدر آب در وضــو 
ــدارد از  ــی ن ــت و گناه ــراف نیس ــود، اس ــرف ش مص
همیــن رو( پرســید: آیــا در وضــو هــم اســراف هســت؟ 
ــار  ــر کن ــد اگــر ب ــه هــر چن ــد: بل رســول خــدا فرمودن

نهــری جــاری باشــی.
از حضــرت ابــودرداء نقــل شــده کــه ایشــان فرمودنــد: 
ــو  ــم در وض ــاز ه ــودی ب ــا ب ــب دری ــر ل ــه ب ــر چ اگ
گرفتــن میانــه رو بــاش. ) کتــاب الطهــور قاســم بــن ســام 193 (.

قطعــا اســراف در مصــرف آب از معنویــت و نــور نمــاز 

خانواده
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می کاهــد.
بــر اســاس همیــن ایــده نکاتــی پیرامــون بهتــره بهــره 

ــردن از آب ذکــر می گــردد. ب
1- اســتفاده بــر حســب ضــرورت: نیــاز، یکــی 
از نــکات مشــترک در زندگــی تمامــی موجــودات 
اســت. نیــاز بــه هــوا، آب، خــاک، بــاران، مهربانــی و... 
ــر  ــند. ب ــان می باش ــای انس ــی از نیازه ــا برخ و این ه
ــاز و  ــر اســاس نی ــز ب ــد از هــر چی ــن اســاس بای همی
ــم  ــا ک ــاده روی در آن و ی ــرد و زی ــره بب ضــرورت به
بهــره بــردن از آن می توانــد خطرســاز و بحــران 

ــن باشــد.  آفری
ــت  ــتن درخ ــبز و داش ــت س ــتن طبیع ــی و داش زیبای
مشــترک  دلخواســته های  از  یکــی  گیــاه  و  گل  و 
ــا  ــد، م ــتایی می باش ــع روس ــا باالخــص جوام ــه م هم
ــت در مصــرف  ــزی و مدیری ــه ری ــا برنام ــم ب می توانی
ــا  ــبزی ب ــاه و س ــت گل و گی ــت در کش آب و مدیری
قطــره ای کــردن آب و یــا در مخــزن کــردن آب هــای 
ــت  ــا مدیری مصــرف شــده، و اســتفاده مجــدد از آن ه

ــم. ــتفاده از آب نمایی ــی، در اس کارآی
ــه  ــم ک ــه واقفی ــرف:  هم ــه روی در مص 2- میان
امکانــات همیشــه محــدود هســت و بــرای همــه کــس 
ــه  ــدازه ک ــر ان ــه ه ــه ب ــر چ ــا از ه ــت ت ــدور نیس مق
ــت  ــاس جه ــن اس ــر همی ــرد. ب ــره بب ــد، به می خواه
ــع و  ــتفاده از مناب ــراد در اس ــه اف ــردن هم ــهیم ک س
امکانــات، بایــد روشــی را اتخــاذ نمــود کــه فــردی در 
ــوان  ــن رو می ت ــردد، از همی ــرر نگ ــان متض ــن می ای
اعتــراف کــرد کــه بــه انــدازه اســتفاده کــردن از هــر 
ــام  ــر تم ــه از نظ ــت ک ــن روشی س ــز عقانی تری چی
ــول  ــد.  از رس ــده می باش ــه ش ــری پذیرفت ــع بش جوام
ــه  ــده ک ــل ش ــلم ـ نق ــه و س ــی الل علی ــداـ صل خ
ــدال در  ــردن اعت ــت ک ــه روی و رعای ــد: میان فرمودن

کارهــا نیمــی از زندگی ســت.
3- اجتنــاب از اســراف: اســراف عــاوه بــر بُعــد 
دینــی و وحیانــی، از نظــر عقــل و انســانی نیــز امــری 

ــد. ــند می باش ــده و ناپس نکوهی
ابــن قیــم می فرمایــد: تجــاوز کــردن از حــد و اســراف 
ــوی و  ــح دنی ــر خــاف مصال ــز  ب ــر چی ــودن در ه نم
اخــروی می باشــد، بلکــه بــرای بــدن انســان نیــز ضــرر 
دارد ، چــرا کــه هــر چیــزی که شــما بیش از حــد از آن 
بهــره ببریــد از صحــت و قــوت آن کاســته می گــردد، 
حتــی زیــاده روی در اعمــال و کارهای طبیعــی از قبیل 

خــواب، شــب بیــداری، خــوردن، نوشــیدن، همبســتری 
ــع  ــا جم ــا در ب ــی ی ــردن، تحــرک و ورزش و تنهای ک

ــد الفوائــد ص139( ــودن نیــز ناپســند می باشــد. )فوائ ب
بــر همیــن اســاس بایــد یــک خیــز بــزرگ فرهنگــی 
برداشــته شــود، و بــه تمــام اقشــار جامعــه ایــن مطلــب 
برســد، کــه مــا در چــه شــرایطی هســتیم و در صــورت 
ــرو  ــا چــه چالشــی روب ــا کــم توجهــی ب بی توجهــی ی

خواهیــم بــود.
ــرق  ــات و ط ــام امکان ــردم از تم ــه م ــاغ ب ــرای اب وب
رســانه های  و  صداوســیما  قبیــل  از  اطاع رســانی 
ــره  ــی به ــازی و حقیق ــای مج ــی و در فض مطبوعات
ــه و  ــنگر مدرس ــان از دو س ــن می ــود. و از ای ــرده ش ب

ــود ــتفاده نم ــوان اس ــر می ت ــجد بهت مس

بــر همــه، باالخــص بــر اصنافــی کــه نفــوذ بیشــتری 
ــد، از قبیــل روحانیــت و  ــوده ی مــردم دارن ــان ت در می
ــا اســتفاده از منابــر و تریبــون  معلمیــن الزم هســت ب
هــای مجالــس، در کاس هــای درس و مــدارس و در 
ــن  ــه تبیی ــن نکت ــرای طــاب ای ــه ب ــای علمی حوزه ه
شــود کــه بحــران کــم آبــی و در معــرض قحطــی و 
خشکســالی بــودن کشــور زندگــی و حیــات را تهدیــد 
مــی نمایــد، و بیــان شــود کــه اســراف عــاوه بــر قبح 
ــامانی های  ــرات و نابس ــود، مض ــی خ ــی و اجتماع دین
مشــهودی دارد کــه نــوع انســان را تهدیــد می نمایــد.

منابع:
ــران، آرون،  ــران، ته ــاله ای ــخ 5000 س ــق، تاری ــی زاده، صدی صف

چــاپ اول 1382.
کتاب الطهور قاسم بن سام 193

فوائد الفوائد ص139
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اخالق

 ُ َُّنــا اللَّ »بســم الل الرحمــن الرحیــم. إِنَّ الَِّذیــَن َقالـُـوا َرب
ُل َعلَْیِهــُم الَْمَائَِکــُة أاَلَّ تََخاُفــوا َواَل  ُثــمَّ اْســَتَقاُموا تََتَنــزَّ

تَْحَزنـُـوا َوأَبِْشــُروا بِالَْجنَّــِة الَّتِــي ُکنُتــْم ُتوَعــُدوَن«
شــما هــم خبــر رحلــت اســتاد، موالنــا ســلیم الل خــان 
ـ رحمــه الل ـ را شــنیدید. ایشــان بعــد از عمــری 
ــم،  ــم و تعل ــاش در راه تعلی ــت و ت ــده، زحم مجاه

ــد. ــت نمودن ــب )۲6 دی ۱۳۹۵( رحل ــنبه ش یکش
ــه  ــه الل ب ــی ک ــات و ویژگی های ــازات، خصوصی امتی
اســتاد داده بــود اینقــدر زیــاد اســت کــه اوال درک آن 
ــده هــم  ــان کنن ــا بی ــا مشــکل اســت. و ثانی ــرای م ب

ــد. ــروع کن ــا ش ــد از کج نمی دان
ــودم، شــش  ــت ایشــان ب ــال در خدم ــیزده س ــن س م
ســال در ایــام تحصیــل و هفــت ســال بــرای تدریــس، 
ــناختم و در  ــدم و ش ــک دی ــتاد را از نزدی ــرت اس حض
ســفر و حضــر بــا ایشــان بــودم. هــر لحظــه از زندگــی 
حضــرت اســتاد نکتــه ای، درســی و پنــدی را بــه 

همــراه داشــت.
موالنــا ابتــدا، درســها را رســما خدمــت موالنــا مســیح 
ــا مســیح الل  ــد، موالن الل خــان ـ رحمــه الل ـ خواندن
خــان از اجــّل خلفــای موالنــا اشــرف علــی تهانــوی ـ 
رحمــه الل ـ بــود، الل تعالــی مقــام خاصــی بــه موالنــا 
ــص در  ــود، باخ ــرده ب ــت ک ــان عنای ــیح الل خ مس

بــاب تربیــت و تزکیــه.
موالنــا مســیح الل خــان ـ رحمــه الل ـ ابتــدا در 

ــروع  ــی کار را ش ــراِد کم ــا اف ــک ب ــجدی کوچ مس
کردنــد و بعــدا همــان مســجد کــه توســعه پیــدا کــرده 
بــود، ظرفیــت ارادتمنــدان موالنــا را نداشــت و مــردم 
ــود و در آن  ــجد ب ــار مس ــه کن ــی ک ــه و پارک در کوچ
ــا  ــر روی آســفالت و ســر پ ــاد ب ــاب داغ جــال آب آفت
سخنانشــان را می شــنیدند. ایــن همــه، نتیجــه صبــر و 
اســتقامت موالنــا مســیح الل خــان بــود. خــود حضــرت 
ــن  ــر در زندگــی م ــد: بیشــترین تاثی اســتاد می فرمودن
ــد. و  ــل ش ــان حاص ــیح الل خ ــا مس ــرف موالن از ط
امــروز اگــر مــی توانــم خــود را منتصــب بــه علمــای 

ــا ایشــان اســت. ــم، از برکــت همنشــینی ب حــق کن
ــا  ــد و آنج ــد رفتن ــوم دیوبن ــه دارالعل ــگاه ب ــتاد آن اس
ــارغ  ــالگی ف ــت س ــد و در بیس ــل کردن درس را تکمی
التحصیــل شــدند و درس حدیــث را نــزد موالنــا 
ــان  ــد. ایش ــه الل ـ خواندن ــی ـ رحم ــین احمد مدن حس
دومیــن شــخص تأثیــر گــذار بــر اســتاد ـ رحمــه الل ـ 
ــوق  ــور و ش ــترین ش ــد:  بیش ــتاد می فرمون ــد. اس بودن
مــن نســبت بــه رســول الل ـ صلــی الل علیــه و ســلم 
ـ و علــم حدیــث در محضــر موالنــا حســین احمد 

ــد. ــل ش ــه الل ـ حاص ــی ـ رحم مدن
ــه ی  ــد و داروخان ــب بودن ــرا طبی ــتاد اکث ــدان اس خان
ــد.  ــب بودن ــم طبی ــان ه ــتند. پدرش ــنتی داش طــب س
می فرمودنــد: پــدر بــه نیــت آمــوزش علــم طــب مــن 
را بــه دیوبنــد فرســتاد، ولــی جرقــه ی محبــت رســول 

استاد، به 

روایت شاگرد

ــاد کــه ســیزده ســال از عمــر  ــوی عبداالحــد حنفــی، اســتاد انوارالعلــوم خیرآب ــواروب: مول ان
ــد،  ــه اهلل ـ گذرانده ان ــان ـ رحم ــلیم اهلل خ ــا س ــتاد موالن ــرت اس ــر حض ــود را در محض خ
ــد  ــاد آن اســتاد فقی ــه ی ــوم ب شــب)۲8 دی ۱۳۹۵( طــی ســخنانی در جمــع طــاب انوارالعل

ــل اســت:  ــه شــرح ذی ــد کــه ب ــرادی فرمودن ســخنانی ای
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الل ـ صلــی الل علیــه و ســلم ـ در درس موالنــا مدنــی 
ــم دیــن  ــال چیــزی جــز عل ــداد دنب ــه مــن اجــازه ن ب
ــش و  ــردم و خواه ــت ک ــدر صحب ــا پ ــذا ب ــروم. ل ب
التمــاس کــردم تــا رضایــت دادنــد همیــن راه را بــروم.

ــاد و مدرســه  ــه جــال آب ــد از فراغــت ب ــد: بع فرمودن
موالنــا مســیح الل خــان، همــان مدرســه ای کــه روزی 
درس را از آنجــا شــروع کــرده بــودم آمــدم و مشــغول 

تدریــس شــدم.
حضــرت اســتاد بعــد از آن به پاکســتان هجــرت کردند 
و بــه مشــوره موالنــا شــبیر احمد عثمانــی بــه مدرســه 
»تنــدوالل یــار« کــه مدرســه ای بــزرگ و وســیع بــود 
ــی  ــه بزرگان ــد. در آن مدرس ــد رفتن ــته ش ــدا بس و بع
مثــل موالنــا ظفراحمــد عثمانــی، موالنــا بنــوری 
ــد  ــد. بع ــس می کردن ــا تدری ــفیع آنج ــا محمدش موالن
از تعطیلــی آن مدرســه، بــزرگان بــه کراچــی آمدنــد و 
موالنــا محمــد شــفیع ـ رحمــه الل ـ دارالعلــوم کراچــی 
را تاســیس کردنــد. موالنــا بنــوری ـ رحمــه الل  ـ هــم 
ــرت  ــد، حض ــیس کردن ــاون را تاس ــوم بنوری ت دارالعل
اســتاد ابتــدا کــه بــه کراچــی تشــریف آوردند، ده ســال 
ــوری  ــا بن ــه موالن ــم در مدرس ــوم و ه ــم در دارالعل ه
تدریــس مــی کردنــد و همــان زمــان بــود کــه مفتــی 
محمــد تقــی و مفتــی محمــد رفیــع ـ حفظهمــا الل ـ 

ــد. پیــش اســتاد درس خواندن
ــه را  ــه فاروقی ــال، جامع ــد از ده س ــتاد بع ــرت اس حض

ــد. ــر آنجــا بودن ــا آخــر عم ــد و ت تاســیس کردن
ایــن درســت اســت و تردیــدی نیســت کــه در هــر کار 
ــه اســتاد اخاصــی  اخــاص شــرط اســت، کــه الل ب
ــر آن،  ــاوه ب ــی ع ــود، ول ــرده ب ــت ک ــاری عنای سرش
ــد  زحمــت ، تــاش و کوشــش خــود انســان را خداون
شــرط گذاشــته اســت. اســتاد در طــول زندگــی بــرای 
ــد و  ــاش کردن ــت ت ــی نهای ــتند ب ــه داش ــی ک اهداف

بســیار رنــج بردنــد.
می فرمودنــد: الحمــد لل ثــم الحمــد لل از وقتــی مــن 
وارد ایــن میــدان تعلیــم و تعلــم شــدم دیگــر بــه هیــچ 

چیــزی غیــر آن فکــر نکــردم.
اســتاد بی نهایــت ذهیــن و بــا اســتعداد بودند. خودشــان 
می فرمودنــد: در زمــان طلبــه ای کــه کوچــک بــودم و 
حواســم دنبــال شــوخی و بــازی بــود گاهــی بــه درس 
توجــه نمی کــردم امــا بــا ایــن وجــود درســم از دیگــر 
ــتری  ــاش بیش ــر ت ــود و اگ ــر ب ــی ها بهت همکاس
ــد  ــا بع ــد، ام ــی بیشــتر می ش ــم خیل ــردم موفقیت می ک

از آن و در ایــام تدریــس همــواره بســیار تــاش کــردم.
ــاه رمضــان  ــک م ــه ای، در ی ــام طلب ــان ای ــتاد هم اس
ــت و  ــرآن را در بیس ــتم، ق ــت و هش ــب بیس ــا ش و ت

ــد. ــظ کردن ــبانه روز حف ــت ش هش
ایشــان بــا ایــن اســتعداد و نبــوغ، پــا در هــر میدانــی 
ــچ  ــی هی ــق شــوند، ول می گذاشــتند می توانســتند موف
کاری جــز تعلیــم و تعلــم نکــرد حتــی تــا هفتــه قبــل 

از وفــات خــود.
تاش حضرت استاد در همه ی کارها نمایان بود.

ــتاد  ــرت اس ــر حض ــم و کم نظی ــای مه ــی از کاره یک
بــه  یــا  مســاله »شــورای هماهنگــی مــدارس« 
اصطــاح خــود پاکســتانی ها »وفــاق المــدارس« بــود 
و ایشــان حتــی در پیــری بــرای ایــن کار چقــدر تاش 
ــدارس  ــام م ــه تم ــد ک ــن ش ــه ای ــد. نتیج می کردن
دیوبنــدی کــه بیــش از »بیســت و پنــج هــزار« 
ــه« در  ــر »ســیصد هــزار طلب ــغ ب مدرســه اســت و بال
ــو و  ــم یکس ــا ه ــه ب ــد هم ــه تعلیم ان ــغول ب آن مش
یک جهــت شــدند و بــه همیــن خاطــر همیشــه حــرف 

ــد. ــی زنن اول را م
بعــد از یــازده ســپتامبر، پرویزمشــرف، موالنــا را تحــت 
فشــار قــرار داد و خواســت مــدارس دینــی را زیــر نظــر 
دولــت ببــرد، ولــی موالنــا گفــت: امــکان نــدارد. حتــی 
ــی  ــدد، ول ــی بن ــدارس را م ــرد م ــد ک ــت تهدی حکوم

حضــرت موالنــا قبــول نکــرد.
ــهرت و  ــه از ش ــود ک ــن ب ــا ای ــاص موالن ــاز خ امتی
ــذا در  ــدند. ل ــر نمی ش ــی متاث ــوی کس ــخصیت دنی ش
ــد،  راه خــود و اصــول خــود اصــا اهــل تســامح نبون
حتــی اگــر آن شــخصیت از ارکان بــزرگ نظــام 

ــود. ــتان ب پاکس
امــا از شــخصیت دینــی افــراد چنــان متاثــر بودنــد کــه 
در جلــو پســر اســتاد خــود تواضــع می کردنــد و پســر 
اســتاد را ســرجای خودشــان می نشــاندند و شــخصا از 

ــرد. ــی می ک وی پذیرای
ــود، از  ــه روی ب ــدال و میان ــا اعت ــر موالن ــاز دیگ امتی

ــد. ــط دور بودن ــراط و تفری اف
ــان  ــت. چن ــادی داش ــات زی ــتاد خصوصی ــس اس تدری
تدریــس  و  می گفتنــد  ســخن  پرمغــز  و  واضــح 
ــا چهــار ســاعت یکجــا  ــد کــه گاهــی ســه ت می کردن
شــاگردان  از  کســی  ولــی  می کردنــد،  تدریــس 

نمی کــرد. خســتگی  احســاس 
مفتــی  موالنــا  جملــه  از  بزرگشــان  شــاگردان 
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ــه  ــد ک ــع و... معترف ان ــی محمدرفی ــی، مفت محمدتق
ــاب تدریــس  ــد. در ب ــر بودن اســتاد در تدریــس بی نظی
ــم  ــود: اول: تفه ــاخته ب ــر س ــان را برت ــه، ایش دو نکت
مطالبشــان بســیار دقیــق بــود. دوم: مطالــب را مرتــب 

و منظــم بیــان می کردنــد.
مثــا می فرمودنــد: ســخن اول ایــن. دوم ایــن و ســوم 
ایــن... مرتــب و چیــده شــده. شــاید بــرای یک مســاله 
در صحیــح البخــاری بیــش از ده کتــاب آدرس مــی داد. 
ایــن همــه مطالــب را حفــظ کــردن و مرتــب گفتــن، 
ــتند،  ــینی داش ــیار دلنش ــت. درِس بس ــی اس کار عجیب
فصاحــت و باغت شــان خیلــی زیــاد بــود. از تدریــس 

ــد. خســته نمی شــدند. عمــری تدریــس کردن
ــتی  ــب دوس ــن امش ــه همی ــان ک ــن بیانش در آخری
فرســتاده بــود و گــوش می کــردم ، ســه نکتــه را 

ــدند: ــادآور ش ی
اول: بقــای دنیــا طبــق فرمــوده ی قــرآن و حدیــث بــه 

اســام اســت و بقــای اســام بــه مــدارس دینــی.
ــا عملکــرد مــدارس  دوم: تمــام قدرت هــا مشــغولند  ت
دینــی را از بیــن ببرنــد و آنــان را بــه تعطیلی بکشــانند، 

ولــی موفــق نشــدند و نخواهنــد شــد.
ــا  ــت، ام ــم اس ــی مه ــدارس دین ــت م ــوم: اهمی س
مهم تــر ایــن اســت کــه مدرســین بــه کیفیــت 

قلبشــان توجــه کننــد.
ایــن ســه نکتــه نتیجــه تجربــه کســی اســت کــه یــک 
قــرن در ایــن راه بــوده اســت. او توصیــه می کنــد کــه 

ــه قلــب توجــه شــود و ایــن میّســر نمی شــود مگــر  ب
بــا همنشــینی و هم مجلســی بــا صالحــان و بــزرگان.

بــه هــر حــال بــا وفــات حضــرت اســتاد خــاء بزرگــی 
در اســام آمــد.

ــن  ــی ای ــود، الل تعال ــن ب ــدا همی ــای خ ــه وقض فیصل
خــاء را بــه فضلــش پــر کنــد، همــه ی مــا از دعاگوی 
ــد  ــده بودن ــتاد آم ــدیم. روزی اس ــروم ش ــی مح بزرگ
مشــهد، وقتــی بــه هتــل خدمتشــان رفتیــم، یکــی از 
همراهــان گفــت: اســتاد، بــرای خراســان دعــا کنیــد. 

ــد: ــد و فرمودن اســتاد خندیدن
برای کل ایران دعا می کنیم.

ــای اســام را  اســتاد ـ رحمــه الل ـ همیشــه غــم دنی
در دل داشــتند. بــه طــاب خراســانی توجــه خــاص و 
ویــژه ای داشــتند. خداونــد ایشــان را در جــوار بهتریــن 

رحمــات خــود جــای دهــد.
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37 اخالق

زنبور عسل
طالب العلم مسعود دقیقی

---------
خداونــد متعــال خالــق و پدیدآورنــده نظــام هســتی اســت کــه 
ایــن نظــام منســجم و قانونمنــد را بــا قــدرت کاملــه خویــش 
خلــق نمــوده و در هــر آفریــده خــود آیــه و نشــانه ای از کمــال 
ــر  ــه ه ــه ای ک ــه گون ــرار داده ب ــدرت و وســعت علمــش ق ق
ــه اســرار آفرینــش  ــا اندکــی تامــل وتعمــق درآن ب بیننــده  ب
آن پــی می بــرد و بــه عظمــت و بزرگــی خداونــد مقــر 

می گــردد.
یکــی از ایــن مخلوقــات و موجــودات »زنبــور عســل« اســت 
ــی از شــگفتی ها و  ــود دنیای ــه کوچــک خ ــود جث ــا وج ــه ب ک
عجایــب خلقــت را در خــود جــای داده اســت کــه اینــک بــه 

ــم: ــاره می کنی ــگفتی ها اش ــن ش ــه ای از ای خاص
الل جــل جالــه در آیــه68و69 ســوره نحــل بــه بعضــی از این 
شــگفتی هــا اشــاره مــی فرمایــد:»و پــروردگار تــو بــه زنبــور 
ــا و  ــه: از کوه ه ــود ک ــزی( نم ــام غری ــی« )و اله عســل »وح
ــی  ــازند، خانه های ــردم می س ــه م ــتهایی ک ــان و داربس درخت
ــور و  ــا( بخ ــیره گله ــرات )و ش ــام ثم ــپس از تم ــن! س برگزی
راه هایــی را کــه پــروردگارت بــرای تــو تعییــن کــرده اســت، 
ــا رنگهــای  براحتــی بپیمــا! از درون شــکم آنهــا، نوشــیدنی ب
مختلــف خــارج می شــود کــه در آن، شــفا بــرای مــردم 
اســت؛ بــه یقیــن در ایــن امــر، نشــانه روشــنی اســت بــرای 

ــند.« ــه می اندیش ــی ک جمعّیت
ــده مســئله  ــر گردی ــه ذک ــه در آی ــی ک ــوارد عجیب یکــی از م
ــان  ــا چن ــا ب ــدوی زنبوره ــه کن ــه ســازی زنبورهاســت ک خان
ــل  ــه از حداق ــده ک ــاخته ش ــی س ــی خاص ــارت و مهندس مه
ــن  ــند و ای ــته باش ــر داش ــره وری را در ب ــترین به ــا بیش ج
تنهــا بــا شــکل هندســی هشــت ضلعی هــای منظــم ممکــن 
می باشــد و از آن عجیبتــر آنکــه تــا بحــال 4500 نــوع زنبــور 
وحشــی شناســایی شــده کــه نقطــه مشــترک همــه آنــان نــوع 

ــده اســت . ــدو ســازی معرفــی گردی مهاجــرت و کن
ــکان ســاخت  ــدان اشــاره شــده م ــه ب مســئله دوم کــه در آی
ــراز صخره هــا و شــکاف ســنگها  ــر ف ــا ب کندوســت کــه غالب
و البــای درختــان ســاخته می شــود کــه صعــب العبورتریــن 

ــود. ــوب می ش ــا محس ــا و مکانه جاه
مســئله ســوم کــه در آیــه ذکــر شــده کارخانــه عســل ســازی 
ــه  ــان تغذی ــا و گیاه ــدی گله ــواد قن ــور از م ــه زنب ــت ک اس
می کنــد و آنــرا بــه عســل تبدیــل می کنــد کــه ایــن امــر نــه 
ــان  ــرای گیاه ــه ب ــود بلک ــل می ش ــد عس ــب تولی ــا موج تنه
ــه زیســت  ــه گفت ــادی برخــوردار اســت. ب ــت زی هــم از اهمی
ــای  ــر زنبوره ــروز اگ ــرز« ام ــگ اگ ــروف »مترلین ــناس مع ش
عســل ازبیــن برونــد همــراه آن یکصــد نــوع از گیاهــان نیــز از 
بیــن مــی رود. از نتیجــه عملیــات زنبــور عســل مــاده ای شــفا 
ــری  ــی نظی ــع اکســیر ب ــه واق ــه ب ــد می شــود ک بخــش تولی
ــور  ــه بط ــود ک ــمرده می ش ــا ش ــیاری از بیماری ه ــرای بس ب
ــه بعضــی از خــواص ایــن معجــزه طبیعــت اشــاره چکیــده ب

 می کنیم:
-جلوگیری از عفونت در روده و معده

-نیروبخشی و خونسازی
-موثر در درمان بی خوابی

-رفع خستگی و فشردگی عضات
-موثر در رشد شبکه عصبی جنین

-افزایش میزان کلسیم بدن
-تقویت دستگاه گوارش

-درمان نفخ شکم
-درمان اسهال 

-درمان زخم معده
-تاثیر موثر در الطافت پوست

- و...
ــواد  ــا و م ــار از ویتامین ه ــاده سرش ــن م ــه، ای ــور خاص بط
آلــی مــورد نیــاز بــدن انســان اســت در ایــن مخلــوق خداونــد 
هــزاران عامــت و نشــانه وعجایــب اســت کــه حتــی بشــر 
ــن  ــر آدمــی اســت کــه از ای ــا ب از ادراک آن عاجــز اســت ام
شــگفتی هــا و عجایــب موجــود در دیگــر مخلوقــات و خــود 
ــان  ــروردگار جهانی ــت ب ــدرت و عظم ــه ق ــر ب ــوع بش ــی ن بن
ببــرد و در قبــال نعمتهــای بــی کرانــش شــاکر و سپاســگذار 

باشــد.
حکمت خشم

طالب العلم عبدالل میادادپور
---------

ــا قــدرت  پــروردگاِر آفریننــده جهانیــان، همــه موجــودات را ب
ــام  ــرای تم ــوده و ب ــق نم ــت خل ــر حکم ــود از س ــه خ کامل
موجــودات صفــات و خصلتهایــی را نهادینــه فرمــوده کــه بــا 
ــز  ــری متمای ــودات از دیگ ــک از موج ــر ی ــا ه ــن ویژگی ه ای

می شــود. 
ــودات  ــر موج ــبت بــه دیگ ــن ویژگی هــا در انســان نس ای

ــت.  ــر اس بارزت
یکــی از ایــن خصلت هــا خشــم اســت کــه از دیــدگاه عقــل 
و شــرع مکــروه و ناپســند تلقــی می شــود زیــرا خشــم، 
سرمنشــأ و عامــل بســیاری از ناهنجاری هــای فــردی و 
ــا را  ــر و نارضایتی ه ــی خاط ــه رنجیدگ ــت ک ــی اس اجتماع
ــی دارد، امــا ســوال اینجاســت کــه اگــر خشــم ناپســند  در پ
اســت چــرا خداونــد آن را در نهــاد بشــری قــرار داد در حالیکــه 
خداونــد حکیــم اســت و کار حکیــم خالــی از حکمــت نیســت.

ــرا  ــت، زی ــد نیس ــه ب ــه ذات ــم ب ــه خش ــت ک ــن اس ــخ ای پاس
اگــر خشــم درســت کنتــرل شــود و در جــای مناســب بــه کار 
رود نــه تنهــا بــد نیســت بلکــه منبــع اوصــاف خوبــی چــون 

ــرد. ــرار می گی ــرت و .... ق ــجاعت و غی ش
ــی  ــی را در جای ــت اله ــن نعم ــا از ای ــیم ت ــد بکوش ــس بای پ

ــم. ــره ببری ــودش  به خ

37لحظه ای برای تفکر مطالب طالب
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خـــواجه اول که اول یار اوســـت
ثَانَِي اثْنَیِْن إِْذ ُهَما ِفــي الَْغاِر اوست

صدر دین، صدیق اکبر، قطب حــق
در همه چیز از همـــه برده ســبق

خواجه شـــرع آفتاب جـــمع دین
ظل حق فـاروق اعظم شمــع دین

ختم کرده عدل و انصـــافش بحق
در فراست بود بر وحیــــش سبق

خواجـــه سنت که نور مطلق است
بل خـــداوند دو نور بر حــق است

آنک غــرق قدس و عرفان آمدست
صــــدر دین عثمان عفان آمدست

خواجــــه حق، پیشوای راســتین
کوه حلم و باب عــلم و قطـب دین

ساقی کـــوثر، امــــام رهنــمای
ابن عم مصـــطفی، شیـــر خدای

خدایا نور دین همـــراه مــــا کن
محـــمد را شفـــاعت خواه ما کن

عطار نیشابوری
****

         ابوبکر شد سر خوش جــام صدق
شراب وفا یافــت در کام صــدق

            کدورت برون رفت ز آب و گلـــش
صفا یافت جام کمـــــال از دلش

            عمر یافـــت کام از می عدل و داد 
بر آفاق چـــون استوا، خــط نهاد

    که هرکس ز مضمون این خط گذشت
به اسرار تحقیق واصـــل نگــشت

     به عثمان چــو دور یقین داد دست 
ز سر جوش خم حــیا گشت مست

          حیا با یقیـــن توام افـــتاده است
دل بی یقیـن زین صفت ساده است

         علی گـــشت سرشار صهبای علم 
که یک جرعه اوســـت دریای علم

بیدل دهلوی
****

           چون محمد یافت آن ملــک و نعیم
قرص مه را کـــرد او در دم دو نیم

                  چـون ابوبـــکرآیت توفـــیق شد
با چنـــان شه صاحب و صدیق شد

        چون  عمر شیدای آن معـشوق شد
حق و باطـــل را چو، فــاروق شد

          چون که عثمان، آن را عیــن گشت
نور فـایض بود و ذی النورین گشت

       چون ز رویش  مرتضی شد در فشان
گشت او شیر خدا در مــــرج جان

جالل الدین مولوی رومی
****

امت احــــــمد از مـیان امـــم
باشد از جمله افـــــضل و اکـرم

اولیــــایی کـــــز امت اویـــند
پی رو شـــــرع و سنـــت اویند 

                ره بران راه هـــــدی باشــــند
بهـــــتر از غیر انبــــیاء باشند

                    خاصــــــه آل پیغمبر و اصحاب
کز همــــــه بهترند در هر باب

                 وز میــــان همه نبـــــود حقیق
به خــــــالفت کسی به ازصدیق

                    وز پی او نبـــــــود از آن احرار
کس چو فـــــاروق الیق آن کار

                        بعد فـــاروق جز به ذی النــورین
کار ملت نیــــافت زینــت و زین

                            بود بعد از همـــــه به علم و وفــا
اســـد اهلل خاتــم الخـــــلفا

                         جز به آل کـــرام و صـحب عظام
سلـــک دین نبی نیافت نــــظام

                          نامشان جز به احــــترام مـــبر
جز به تعظیم ســـــویشان منگر

                             همــــه را اعتقاد نیــــــکو کن
دل زانکـــارشان بیک ســــو کن

عبدالرحمن جامی
 ****

ز هر خرمنی خوشه ای
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 برگزاری مسابقات سخنرانی 
داخلی انوارالعلوم خیرآباد

انــواروب: مســابقات ســخنرانی داخلی 
حــوزه علمیــه انوارالعلــوم خیرآبــاد 

ــزار شــد. برگ
ــر روز  ــه از ظه ــابقات ک ــن مس در ای
مســجد  در  دی مــاه   13 دوشــنبه 
ــا  ــد و ت ــاز گردی ــاد آغ ــع خیرآب جام
دی   14 سه شــنبه  روز  شــامگاه 
ــن  ــاه ت ــش از پنج ــت، بی ــه داش ادام
ــته های  ــوم در رش ــاب انوارالعل از ط
ــی و  ــای فارس ــه زبان ه ــخنرانی ب س
عربــی ، ســرود و مشــاعره بــه رقابــت 

پرداختنــد.
ایــن مســابقات کــه  اختتامیــه  در 
مولــوی  گردیــد،  برگــزار  دیشــب 
عبدالرحمــان شــکوری، اســتاد حــوزه 
علمیــه مظهــر التوحیــد تایبــاد و یکــی 
از هیئــت محتــرم داوران گفــت: مــن 
همــواره از حــوزه علمیــه خیرآبــاد 
ــمان  ــیدی در آس ــوان خورش ــه عن ب
خراســان و حتــی ایــران یــاد کــرده ام 
و در واقــع هــم، اینگونــه اســت. ایــن، 
بــاال می بــرد.   را  مســئولیت شــما 
از  بزرگــی  طیــف  چشــم  امــروز 
ــود را  ــد خ ــت. بای ــه شماس ــه ب جامع
بــاور کنیــد و هــر چــه در تــوان داریــد 

ــد. ــاش نمایی ت
وی در فــرازی دیگــر از ســخنانش 
ــای  ــا از صحبت ه ــده واقع ــت: بن گف
ــردم.  ــتفاده ک ــرده و اس ــذت ب ــما ل ش
مــن چند ســال قبل کــه بــرای داوری 
مســابقات بــه خیرآبــاد آمــده بــودم بــا 
دو  ســخنرانی های  متــن  از  الهــام 
ــوان  ــه عن ــی ب ــاب، کتاب ــن از ط ت

ــتم. ــی« نوش ــم فرهنگ »تهاج
ــد  ــود را بگیری ــم خ ــد تصمی ــما بای ش
کــه می خواهیــد در آینــده چــه کار 
مبلــغ و  نویســنده شــوید؟  کنیــد، 
ســخنران؟ یــا ... از همیــن االن بایــد 
خــود را بــرای رســیدن بــه اهدافتــان 

ــد. ــاده کنی آم
در پایــان مســابقات از برگزیــدگان 

ــد. ــل آم ــه عم ــل ب تجلی
از  دوره  ایــن  منتخبیــن  اســامی 
ــت. ــل اس ــرح ذی ــه ش ــابقات ب مس

مقطــع ســطح، بــه زبــان 
فارســی

اول: الیاس یار
دوم: یاسین میردوست
سوم: عبدالل میادادپور

ــان  ــه زب ــات، ب ــع مقدم مقط
ــی فارس

اول: سجاد حیدریان
دوم: عبدالحق یاربی

سوم: محمد یاری
مقطــع ســطح، بــه زبــان 

عربــی
اول: عبدالحمید امیری
دوم: شعبان میرصالحی

سوم: محمد احمدی
ــان  ــه زب ــات، ب ــع مقدم  مقط

ــی عرب
اول: ایمان صالحی
دوم: ابراهیم شهیر

سوم: محمد الیاس سربوزی
 مشاعره:

عمران فیروزی و حسین عزیزی
سرود:

گروه سرود فتح المبین

برگزاری مسابقات داخلی 
حفظ قرآن انوارالعلوم

ــظ  ــی حف ــابقات داخل ــواروب: مس ان
علمیــه  حــوزه  مجیــد  الل  کام 
 29 دوشــنبه  خیرآبــاد  انوارالعلــوم 
آذرمــاه در مســجد جامــع خیرآبــاد 

برگــزار شــد.
در ایــن مســابقات حفــاظ کام الل 
ــظ کل، 20  ــته های حف ــد در رش مجی
ــزء  ــزء و 5 ج ــزء، 10 ج ــزء، 15 ج ج

ــد. ــت پرداختن ــه رقاب ب
ایــن مســابقات کــه  اختتامیــه  در 
ــد،  ــزار گردی ــرب برگ ــد از نمــاز مغ بع
اســتاد  عبــدی،  محمــود  مولــوی 
حــوزه علمیــه انورالعلــوم خیرآبــاد بعــد 
از تــاوت آیــه مبارکــه: »إن هــذا 
ــوم«  ــي أق ــي ه ــدي للت ــرآن یه الق
پیرامــون قــرآن و اهمیــت آن بــه 

ــت: ــت و گف ــخن پرداخ ــراد س ای
همــه می دانیــم کــه قــرآن پاک تریــن 
کام اســت کــه از جانــب پاک تریــن 

ــته،  ــن فرش ــط پاک تری ــود، توس موج
ــازل  ــان ن ــن انس ــب پاک تری ــر قل ب
ــی  ــه جای ــد ب ــس نبای شــده اســت، پ
و چیــزی جــز قــرآن دل ببندیــم. 
صحابــه و تابعیــن تعلــق و انــس 
داشــتند.تاریخ  قــرآن  بــا  عجیبــی 
ــق  ــال عش ــات کم ــت از واقع ــر اس پ

ــدا. ــاب خ ــه کت ــان ب ــدن آن ورزی
ــرآن  ــاوت ق ــه ت ــا ب ــه تنه ــان ن آن
اهتمــام می ورزیدنــد، بلکــه ســعی 
ــه آن عمــل  ــر آی ــه ه ــه ب داشــتند ک
کننــد. نتیجــه ایــن شــد که خودشــان 
ســرافراز شــدند و علــوم قــرآن عملــی 
ــیده  ــا رس ــه م ــینه ب ــه س ــینه ب و س

ــت. اس
ــی را  ــه الل حدیث ــاری رحم ــام بخ ام
در کتــاب خــودش نقــل می کنــد 
ــه  ــه صحاب ــق عاق ــر عم ــه بیانگ ک
ــت.  ــرآن اس ــه ق ــم ب ــی الل عنه رض
ــه  ــی الل علی ــر صل ــد: پیامب می فرمای
و ســلم حضــرت معاذبــن جبــل و 
ابوموســی اشــعری را بــرای تبلیــغ 
دیــن بــه یمــن فرســتادند. هــر کــدام 
ــد و هــر  ــه ای از یمــن رفتن ــه منطق ب
از چنــد گاهــی بــا هــم ماقــات 

ــتند. داش
بــه  معــاذ  حضــرت  وقتــی  روزی 
ماقــات ابوموســی رفتنــد، اولیــن 
ســوال ایشــان ایــن بــود کــه روزانــه 
ــی  ــد؟ ابوموس ــرآن می خوانی ــدر ق چق
یعنــی  تفوقــا«،  »أتفوقــه  فرمــود: 
ــاوت و  ــی ت ــم، اندک ــر ه ــت س پش
اندکــی اســتراحت و بــاز تــاوت. 
ســوال ابوموســی هــم از معــاذ رضــی 
ــان در  ــود و ایش ــن ب ــا همی الل عنهم
ــب  ــمتی از ش ــد: قس ــواب فرمودن ج
ــادت  ــه عب ــمتی را ب ــم و قس می خواب

و تــاوت اختصــاص می دهــم.
ماقات هــا  در  متاســفانه  امــروزه 
مســلمانان،  مــا  هم نشــینی های  و 
از قــرآن اســت.  کمتریــن ســوال 
ــان  ــغولیت های دنیوی م ــتر از مش بیش

. ییــم می گو
ــه  ــوش ب ــزود: خ ــدی اف ــوی عب مول
ــق  ــه موف ــرآن ک ــاظ ق ــعادت حف س
ــم  ــرآن کری ــه حفــظ و نگهــداری ق ب

خبر و گزارش
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یقینــا  شــدند،  خــود  ســینه ی  در 
ــه  ــد اســت ب ــرآن بلن ــظ ق ــام حاف مق
ــرآن و جایگاهــش را  ــه ق شــرط اینک

ــدارد. نگه
ــه  ــه ب ــا ک ــام از آنج ــمنان اس دش
 ، برده انــد  پــی  قــرآن  اهمیــت 
ــد قــرآن را از مــا  همــواره ســعی دارن
ــد  ــا نتوانســته اند و نخواهن ــد. ام بگیرن
ــرآن  ــت از ق ــون حفاظ ــت، چ توانس
ــت و  ــه اس ــده گرفت ــه عه ــدا ب را خ
ــت،  ــلمانان اس ــوب مس ــرآن در قل ق
ــه  ــمنان رو ب ــر دش ــن خاط ــه همی ب
تهاجــم فرهنگــی آورده انــد و اســباب 
ــان  ــن جوان ــاه را در بی ــت و گن معصی
مســلمان گســترش داده انــد تــا آنــان 
را از قــرآن دور کننــد و در ایــن زمینــه 

ــد. ــم بوده ان ــق ه موف
ــت  ــاب اس ــا و ط ــه علم ــذا وظیف ل
ــن تهاجمــات بایســتند و  ــو ای کــه جل
مانــع آن شــوند کــه جوانــان از قــرآن 

ــد. ــه بگیرن فاصل
ــن  ــدگان ای ــان جلســه از برگزی در پای
ــل  ــرآن تجلی ــابقات ق ــه از مس مرحل

شــد:
ــرح  ــه ش ــن ب ــامی منتخبی اس

ــت: ــل اس ذی
حفظ کل:

اول: عبدالحمید امیری
دوم: قاسم نوری

سوم: نظام الدین چاکری
 حفظ 20 جزء

اول: محمد رحمتی
دوم: عبدالل مانیازی

سوم: عماد ارجمند و میاد تیزچشم
حفظ 15 جزء

اول: یاسر رحیمدادی
دوم:عبدالل معصومی

سوم: پرویز صادقی
حفظ 10 جزء

اول: سیدصالح موسوی
دوم: مصطفی قادری

سوم: محمد هادی تمک
 حفظ5 جزء

اول: سجاد حیدریان
دوم: میاد موظف

سوم: یوسف هژیر، اسامه محمودی

پیام تسلیت موالنا علی بایی در پی 
درگذشت موالنا سلیم اهلل خان

ــی  ــی  ط ــد علی بائ ــا غام احم موالن
ــلیم الل  ــا س ــت موالن ــی درگذش پیام
خــان، مدیــر و مؤســس جامعــه ی 
ــاق  ــس وف ــی و رئی ــه ی کراچ فاروقی
تســلیت  را  پاکســتان  المــدارس 

ــد. ــرض نمودن ع
متن پیام به شرح زیر است:
 »إنّا لل و إنّا إلَیه َراِجُعون«

الحدیــث،  شــیخ  درگذشــت  خبــر 
موالنــا ســلیم الل خــان رحمــه الل، 
ــب  ــتان ، موج ــته  پاکس ــم برجس عال

تاســف و انــدوه فــراوان گردیــد.
ایشــان عالمــی وارســته و متعهــد 
بودنــد کــه هفــت دهــه از عمــر 
ــر  ــت نش ــش را در جه ــت خوی بابرک
ســنت  احیــای  و  قــرآن  تعالیــم 
نبــوی صــرف نمــوده و شــاگردان 
بیشــماری بــه جامعــه تحویــل دادنــد 
و عــاوه  بــر تأســیس و مدیریــت 
ــی، ریاســت  ــه کراچ ــه ی فاروقی جامع
ــن  ــة - بزرگتری ــدارس العربی وفاق الم
تشــّکل آموزشــی مــدارس دینــی 
پاکســتان - را نیــز به عهــده داشــتند.

خواهــم  مــی  متعــال  خداونــد  از 
ــخصیت های  ــن ش ــود چنی ــأ وج خ
احســن  نحــو  بــه  را  تأثیرگــذاری 
علمــای  دیگــر  و  نمایــد.  جبــران 
ربانــی را در خدمــت بــه دیــن اســام 

ــدارد. ــدم ب ــت ق ثاب
ــن شــخصیت  ــب درگذشــت ای اینجان
برجســته را بــه اســاتید، طــاب و 
ــه،  ــه ی فاروقی ــگان جامع دانش آموخت
مرحــوم  آن  بســتگان  و  خانــواده 
و عمــوم ملــت مســلمان تســلیت 
و  رحمــت  و  می نمایــم  عــرض 
ــوم و  ــرای آن مرح ــی ب ــران اله غف
صبــر و اجــر بــرای بازمانــدگان از 

بــارگاه الهــی مســئلت دارم.
)موالنا( غام احمد علی بائی

مدیریــت حــوزه علمیــه انوارالعلــوم خیرآبــاد  
تایبــادو امــام جمعــه مشــهدریزه

پیام تسلیت مدیریت انوارالعلوم 
در پی درگذشت آیت اهلل هاشمی 

رفسنجانی
موالنــا غام احمــد علــی بایــی، طــی 
ــمی  ــت الل هاش ــت آی ــی درگذش پیام

رفســنجانی، را تســلیت گفتنــد.
متن پیام به شرح ذیل است:

»إنا لل و إنا إلیه راجعون«
ــل و  ــام راح ــن ام ــار دیری ــال ی ارتح
ــت الل  ــاب، آی ــم انق ــری معظ رهب
ــدوه  ــب ان ــنجانی موج ــمی رفس هاش

ــد. ــراوان گردی ف
ــت  ــود را در راه خدم ــر خ ــان عم ایش
بــه انقــاب، نظــام اســامی و مــردم 
شــریف ایــران ســپری نمــوده، نقــش 
بســزایی در پیــروزی انقاب اســامی 
موثرتریــن  از  همــواره  و  داشــتند 
ــام  ــار ام ــام در کن ــخصیتهای نظ ش
راحــل و مقــام معظــم رهبــری در 
ســمتهای مختلــف بودنــد و بــه نظــام 

ــد. ــت کردن ــامی خدم اس
ــن  ــم ای ــی همکاران ــب و تمام اینجان
ضایعــه عظیــم و دردنــاک را بــه 
و  رهبــری  معظــم  مقــام  محضــر 
ــه  ــران و ب ــریف ای ــت ش ــی مل تمام
ــدان ایشــان  خصــوص همســر و فرزن
بــرای  نمــوده،   عــرض  تســلیت 
آن مرحــوم علّــو درجــات از درگاه 

خواســتارم.  احدیــت  حضــرت 
 )موالنا( غام احمد علی بایی

مدیریت حوزه علمیه انوارالعلوم خیرآباد

خبر و گزارش






