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ــته،  ــای گذش ــا و هفته ه در روزه
جمهــوری اســامی ایــران شــاهد 
ــرای  ــی ب ــت و کارزار انتخابات رقاب
تعییــن دوازدهمیــن رئیــس جمهور 
ــات  ــن دور انتخاب ــران و پنجمی ای

ــود. شــوراهای شــهر و روســتا ب
ــت  ــزء ماهی ــات، ج ــت و تبلیغ رقاب
انتخابــات اســت، هرچــه تنــور 
انتخــــــابات گرم تــر می شــود، 
ــر  ــداران ه ــان طرف ــور و هیج ش
ــر  ــا داغ ت ــتر  و فض ــدا بیش کاندی
ــی  ــزی طبیع ــن، چی ــردد، ای می گ
ــوده، هســت  ــات ب ــه انتخاب و الزم

ــود. ــد ب و خواه
در ایــن بیــن امــا گاهــی متأســفانه 
شــاهد رفتارهــــایی فراقانونــی 
برخــی  از جانــب  فرااخاقــی  و 
کاندیداهــا و هوادارانشــان از جملــه 
تخریــب، تحقیــر، و ... نســبت بــه 
ــه  ــتیم ک ــان هس ــا رقیب ــب ی رقی
صــد البتــه گریــز و گزیــری از آن 

ــز نیســت. نی
در شــهرهای کوچــک و روســتاها 
ــر ســر کســب  ــت ب خصوصــًا رقاب
کرســی شــورا همــواره بــا چاشــنی 

تنــش همــراه بــوده و هســت.  
ــه ی  ــا هم ــات ب ــا انتخاب ــک ام این
هیجــان و تــب و تابــش بــه پایــان 
رأی،  صندوق هــای  و  رســـــید 
تکلیــف کاندیداهــا را مشــخص 
ــد مقــّدر  کــرد و هــر کــه را خداون
کــرده بــود و مــردم بــه آن اعتمــاد 
کردنــد، رئیــس جمهــور شــد و 

بعد از انتخابات...

حسین سلیمانپور
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ــوال. ــن من ــر همی ــز ب ــتا نی ــهر و روس ــوراهای  ش ش
ایــن را نبایــد فرامــوش کنیــم کــه هــر رقابــت برنــده گان  
ــی،  ــر رقابت ــرار نیســت در ه ــی دارد. اصــا ق و بازنده گان

برنــده، مــا باشــیم و بازنــده، رقیبمــان. 
اگــر در ایــن کارزار مــا، یــا کاندیــدای مــورد نظرمــان بــه 
ــن  ــر ای ــدا را ب ــدا خ ــد ابت ــم، بای ــت یافته ای ــروزی دس پی
احســانش ســپاس گوییــم و در راســتای مصالــح دنیــوی و 
اخــروی ملت مــان قــدم برداریــم. نبایــد فرامــوش کنیــم 
کــه، هــم دوره ی انتخابــات دیگری)چهــار ســال بعــد( در 
جلــو رو داریــم  و هــم فــردای قیامتــی بــرای پاســخ بــه 

پروردگارمــان.
اگــر  هــم نتیجــه ی انتخابــات طبــق مــراد و بــه کام مــا 
ــش شــکر  ــر مصلحت ــدا را ب ــدا خ ــد ابت ــوده اســت، بای نب
ــود را در  ــته های خ ــات و دانس ــی، تجربی ــم و در ثان گویی
ــا از آن در راه  ــم ت ــرار دهی ــان ق ــب منتخب م ــار رقی اختی

مصالــح امــت اســامی بهــره گیــرد.
امــا آنچــه را بایــد بــه کلــی فرامــوش کنیــم، کدورت هــا 
ــه  ــا ب ــن روزه ــول ای ــه در ط ــت ک ــی اس و ناراحتی های

وجــود آمــده اســت.
نبایــد از یــاد ببریــم کــه مــا مســلمانیم و طبــق فرمــوده ی 
ــه و ســلم ـ مســلمان،  ــی اهلل علی ــی ـ صل رســول مهربان
ُ َعْنــُه  بــرادر مســلمان اســت: َعــْن أَبـِـي ُهَرْیــَرَة َرِضــَي اهللَّ
ُ َعلَْیــِه َوَســلََّم: »الُْمْســلُِم  ِ َصلَّــی اهللَّ َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اهللَّ
أَُخــو الُْمْســلِِم اَل َیْظلُِمــُه َواَل َیْخُذلُــُه َواَل َیْحِقــُرُه، التَّْقــَوى 
ــِب  اٍت، »بَِحْس ــرَّ ــَاَث َم ــْدِرِه ثَ ــی َص ــیُر إِلَ ــا« َوُیِش َهاُهَن
ــاُه الُْمْســلَِم، ُکلُّ الُْمْســلِِم  ــَر أََخ ــرِّ أَْن َیْحِق ــِرٍئ ِمــن الشَّ اْم

َعلَــی الُْمْســلِِم َحــَراٌم َدُمــُه َوَمالُــُه َوِعْرُضــُه«. )1(
»مســلمان، بــرادر مســلمان اســت، بــه او ظلــم نمی کنــد، 
و رســوایش نمی ســازد، و او را تحقیــر نمی نمایــد.« آنــگاه 
پیامبــر ـ صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ ســه مرتبــه بــه قلــب 
خــود اشــاره نمودنــد و فرمودنــد: »تقــوا اینجاســت. بــرای 
بــدی هــر کــس همیــن بــس کــه بــرادر مســلمان خــود 

ــر  ــلمان دیگ ــر مس ــلمان ب ــه ی مس ــد، هم ــر کن را تحقی
حــرام اســت، خــون مــال و آبرویــش.«

ــا را  ــته، کدورت ه ــار گذاش ــی را کن ــر و ناراحت ــد قه بای
بزداییــم و ایــن ســخن پیامبــرـ  صلــی اهلل علیــه و ســلمـ  
را بــه یــاد آوریــم کــه: )ال َیِحــلُّ لُِمْســلٍِم أَْن َیْهُجــَر أََخــاُه 
َفــْوَق ثـَـَاِث لََیــاٍل، َیلَْتِقَیــاِن َفُیْعــِرُض َهــَذا َوُیْعــِرُض َهــَذا 

ــاِم ( .)2( ، َوَخْیُرُهَمــا الَّــِذي َیْبــَدُأ بِالسَّ
ــا  ــز نیســت بیشــتر از ســه شــب ب ــرای مســلمان جای »ب
ــون  ــه چ ــه ک ــن گون ــد، بدی ــه کن ــع رابط ــلمان قط مس
ــد؛ و بهترین شــان  ــد از هــم روی گردانن یکدیگــر را ببینن

ــد.« ــام می کن ــدا س ــه ابت ــت ک ــی اس کس
ــره روایــت شــده اســت :  و در حدیــث دیگــری از ابوهری
»َفَمــْن َهَجــَر َفــْوَق ثـَـَاٍث َفَمــاَت َدَخــَل النَّــاَر « .)3(»هــر 
ــد،  ــا مســلمان قطــع رابطــه کن کــه بیشــتر از ســه روز ب

ــود.« ــل دوزخ می ش داخ
اکنــون وقــت آشــتی اســت، بیاییــم رقیــب را کــه مدتــی 
ــم و دســت  ــا او کــدورت داشــته ایم ســام گویی اســت ب
آشــتی بــه ســویش دراز کنیــم، به منظــور ســاختن فردایی 

بهتــر بــرای کشــورمان، شــهرمان و روســتای مان.
ــرای آینــده ای زیبــا و درخشــان دســت در دســت  بایــد ب
هــم داده بــا  رقابت هــا خداحافظــی نماییــم و بــه 

رفاقت هــا ســام گوییــم.

ارجاعات:

1ـ رواه أحمد )277/2( ، و مسلم )1986/4 (
2ـ رواه البخاري )5727( ، ومسلم )2560( 

3ـ رواه أبو داود )4914( ، وأحمد )9092(

*****
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مقدمه
ِ ُأسَوٌة َحَسَنٌة. لََقد کاَن لَُکم في َرسوِل اهللَّ

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد
دل رمیده ما را رفیق و مونس شد

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت
به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد

به بوی او دل بیمار عاشقان چو صبا
فدای عارض نسرین و چشم نرگس شد)1(

بعثــت پیامبــر اکــرم ـ صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ هدیــه ای 
بــزرگ بــرای بشــریت بــود کــه خداونــد آن را بــه عنــوان 
ــوان کــرده اســت. و رســالت  ــر اهــل ایمــان عن ــی ب منت

ایشــان را صرفــا رحمتــی بــرای جهانیــان دانســته اســت. 
مســلمانان بایــد ســیره پــاک پیامبــر  ـ صلــی اهلل علیــه و 
ســلم ـ را مطالعــه کننــد و در زندگــی خویــش )بــه ویــژه 
زندگــی اجتماعــی( پیــاده نماینــد، راه نجــات امــت اســام 
ــاک  ــیره پ ــه س ــک ب ــا تمس ــود تنه ــای موج از چالش ه

ایشــان اســت.
ــاه،  ــا مقایســه ای کوت در ایــن نوشــتار ســعی شده اســت ب

فضیلــت ســیرت و بعثــت ایشــان بررســی گــردد.

کلیدواژه:
بعثت، سیرت، اولوالعزم، آیین فطرت

نقش بعثت   پیامبر )صلی اهلل علیه و سلم ( در سعادت بشر

                                              عبدالواحد مؤمنی)علی بایی(
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اهمیت بعثت 
برانگیختــه  یــا  )صلی اهلل علیه و ســلم(  پیامبــر  بعثــت 
ــراز  ــن ف ــالت، مهم تری ــام رس ــه مق شــدن آن حضــرت ب
ــه ای بــس  ــوان حادث ــه عن ــخ اســام اســت کــه ب از تاری
بــزرگ و عظیــم نقــش مهــم و تأثیرگــذاری در سرنوشــت 

ــت. ــته اس ــان ها داش انس
»بعثــت« از مــاده )بعــث( بــه معنــای برانگیختــن و 
ــد اســت،  ــتادن خداون ــتادن اســت. و در شــرع، فرس فرس
انســانی را بــه ســوی جــن و انــس  یــا بعضــی از آنهــا تــا 
ــد و شــرط آن دعــوی  ــه راه حــق، دعــوت کن ــان را ب آن

ــد.  ــزه باش ــار معج ــری و اظه پیغمب
ــده  ــان گردی ــث بی ــرآن و احادی ــات ق ــه در آی ــه ک آنگون
اســت، خداونــد متعــال در زمان هــای مناســب پیامبرانــی 
ــی را  ــچ قوم ــه و هی ــردم برانگیخت ــت م ــرای هدای را ب

ــته اســت. ــی وانگذاش ــای اله ــدون راهنم ب
ــه ای  ــلم( ، حادث ــام )صلی اهلل علیه و س ــر اس ــت پیامب بعث
بــس بــزرگ در سرنوشــت، هدایــت بشــری بــوده و 
عظمــت ایــن امــر عاملــی بــود کــه خداونــد متعــال بــه 
ــزرگ، تربیــت و پــرورش آن  عنــوان مقدمــه ایــن امــر ب
ــده  ــرای آین ــده داشــته و ایشــان را ب ــه عه حضــرت را ب

ــازد. ــاده س ــتند، آم ــش رو داش ــه در پی ــواری ک دش

بعثت در کالم اندیشمندان اسالمی
پیــام بعثــت و هجــرت از قلــم نویســنده و ادیــب جهــان 

عــرب، مصطفــی صــادق رافعــی:
ــی) 1937 م ( از  ــادق رافع ــی ص ــوم مصطف مرح
ــارت  ــای عب ــه در انش ــت ک ــماری اس ــت ش ــراد انگش اف
ــام  ــادی داشــت، او در مــورد پی ــوغ زی ــره دســتی و نب چی
بعثــت در مجموعــه مقــاالت خــود بــه نــام »وحــی القلم« 
می نویســد: »پیامبــر اســام  ـ صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ 
در مکــه پیــدا شــد و در چهــل ســالگی بــه نبــوت رســید 
ــرف  ــه ط ــردم را ب ــه م ــه مکرم ــال در مک ــیزده س و س
ــد. نخســت خدیجــه، همســر پیامبــر  ـ صلــی  خــدا خوان
اهلل علیــه و ســلم ـ و یــک نوجــوان کــه آن هــم علــی، 
پســر عمــوی پیامبــر بــود بــه اســام گرویدنــد، بــاز رشــد 
اســام بــا یــک مــرد آزاد و یــک بــرده آغــاز گردیــد. فــرد 

آزاد، ابوبکــر صدیــق و غــام، بــال حبشــی بــود. رشــد 
ــا زمــان  ــا کنــدی انجــام می شــد، گوی اســام در آغــاز ب
ایســتاده بــود و جلــو نمی رفــت و زمــان، بســیار نفســگیر، 

ــود.«)2( ــال ب ــک و بی ح خش

استاد دکتر محمد یوسف موسی می نویسد:
»ظهــور اســام، بزرگتریــن اتفاقــی بــود کــه جهــان بــه 
ــه  ــی نهفت ــرای آن اســباب و عوامل ــده اســت، ب خــود دی
وجــود دارد و هدفــی دارد کــه همیشــه تحقــق آن مــورد 
نظــر اســت و طبیعــی اســت کــه ظهــور اســام بــا بعثــت 

ــد آمــده اســت.«)3( پیامبــر گرامــی اســام پدی

ــاذا  ــاب »م ــدوی در کت ــن ن ــه ابوالحس عالم
المســلمین«  بانحطــاط  العالــم  خســر 

: یســد می نو
مبعــوث  خودشــان  گذشــته،  پیامبــران  بعثــت  »در 
ــا  ــان تنه ــا، ایش ــر م ــت پیامب ــی در بعث ــدند، ول می ش
ــی اهلل  ــار آنحضــرت  ـ صل مبعــوث نشــدند، بلکــه در کن
ــری  ــه و ســلم ـ ، امــت ایشــان هــم مســئولیت رهب علی
تمــام انســانیت را تــا قیامــت به عهــده گرفــت.«)4(

والت صاحب رسالت ـ صلی اهلل علیه و سلم ـ
رســول اکــرم  ـ صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ در روز دوشــنبه 
ــروف  ــال مع ــع االول س ــاه ربی ــم م ــا هفده ــم ی دوازده
ــا 571  ــل 570 ی ــا 20 آوری ــق ب ــل مطاب ــام الفی ــه ع ب
میــادی در خانــه ی آمنــه بنــت وهــب بــه دنیــا آمــد و در 
6 آگوســت 610 میــادی در ســن چهــل ســالگی در غــار 
حــراء بــا تلقــی آیــات نخســت ســوره علــق بــه پیامبــری 

برگزیــده شــد.

اوضــاع دینــی، سیاســی و اجتماعــی اعــراب در 
ــر بعثت عص

اعــراب شــبه جزیــره عربســتان دارای خصائــص و مواهب 
ــی،  ــان، آزادی طلب ــوت بی ــت، ق ــون فصاح ــادی چ زی
شــجاعت و اســب ســواری ، تعصــب عقیدتــی، صراحــت 
ــی در  ــد ول ــه عهــد و... بودن ــاداری ب ــت، وف لهجــه، ذهان
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ــد. ــت پرســتی روی آورده بودن ــه ب اواخــر ب
ــه  ــر خان ــل ه ــد: »اه ــی گوی ــروف، کلب ــگار مع ــیره ن س
را  آن  بتــی داشــتند کــه در منــزل خــود  در مکــه 
ــفر  ــا اراده س ــی از آنه ــرگاه یک ــد، ه ــتش می کردن پرس

ــید  ــت می کش ــت دس ــه ب ــرد، ب می ک
ــت را  ــز، ب و در بازگشــت از ســفر نی

می نمــود.«)5( تعظیــم 
روى البخــاري عــن أبــي رجــاء 
الُْعَطــاِرِدىَّ قــال: )کنــا نعبــد الحجــر، 
ــه  ــر من ــا حجــراً هــو خی ــإذا وجدن ف
ــم  ــإذا ل ــر! ف ــا اآلخ ــاه وأخذن ألقین
نجــد حجــراً جمعنــا حثــوة مــن 
ــا  ــاة فحلبن ــا بالش ــم جئن ــراب، ث ت

ــه(.)6( ــا ب ــم طفن ــه، ث علی
ــی  ــود از اب ــح خ ــاری در صحی بخ
ــد  ــت می نمای ــاردی روای ــاء عط رج
کــه گفــت: »مــا ســنگ را پرســتش 
ــر  ــنگی بهت ــرگاه س ــم و ه می کردی
از آن می یافتیــم پرســتش ســنگ 
ــم و دیگــری  ــی را رهــا می کردی اول
ــر ســنگی  ــم، اگ ــادت می کردی را عب

تــوده خــاک جمــع می کردیــم پــس   ، نمی  یافتیــم 
ــگاه  ــیدیم، آن ــم و روی آن می دوش ــفندی می آوردی گوس

آن را طــواف می نمودیــم.«
ــات،  ــتگان، جّن ــل فرش ــی از قبی ــان گوناگون ــا خدای عربه
ســتارگان و... داشــتند، آییــن یهودی، مســیحی و زرتشــتی 
هــم در برخــی قبایــل رواج داشــت. بــه گونــه ای کــه تنها 
ــرون  ــه بی ــت را از کعب ــلمانان 360 ب ــه مس ــح مک در فت

آوردنــد.
ــد  ــه بتوان ــل ک ــن کام ــک آئی ــان ی ــه در آن زم خاص
رهبــری معنــوی را برعهــده بگیــرد و یــا جامعــه ای 
کــه بــر اســاس اخــاق و فضیلــت اســتوار باشــد وجــود 

ــت. نداش

افرادی که بر آیین فطرت بودند
در کنــار ایــن جهــل و گمراهــی ، افــرادی هــم در میــان 

ــی  ــا احترام ــرای بت ه ــه ب ــد ک ــی می کردن ــا زندگ عربه
قایــل نبودنــد، گوشــت خودمــرده را نمی خوردنــد و 
ــرت  ــلیم الفط ــانهای س ــیدند، از آن انس ــراب نمی نوش ش
می تــوان »زیدبــن عمروبــن نفیــل«، »قــّس بــن ســاعده 
ایــادی«، »عبدالمطلــب بــن هاشــم« و 

... را برشــمرد.

ــای آن  ــت ه ــاع حکوم اوض
ــان زم

می گویــد:   Robert briffault
»دولــت روم در خدمــت عــده ای 
انــدک بــود کــه بــا اســتثمار طبقــات 
عــده ای  بــرای  دســت،  پاییــن 
خــاص اســباب عشــرت فراهــم 

می کردنــد.«
بــن  احمــد  االســام  شــیخ 
ــی اهلل  ــه ول ــروف ب ــم، مع عبدالرحی
وضعیــت  )1176ه.ق.(  دهلــوی 
ــان را  ــران و روم آن زم دولتهــای ای
ــد  ــد: »بای ــیم می کن ــه ترس اینگون
ــارس و روم  ــون ف ــه چ ــت ک دانس
ــرت  ــد، و از آخ ــرده بودن ــراث ب ــا می ــت را از قرنه خاف
ــد،  ــده بودن ــتغرق ش ــا مس ــذت دنی ــرده در ل ــوش ک فرام
ــات  ــود ، در رفاهی ــه ب ــلط یافت ــا تس ــر آنه ــیطان ب و ش
معیشــت و زندگــی غــرق شــده و بــه آنهــا افتخــار 
ــان  ــه ســوی آن ــار ب ــد، دانشــمندان گوشــه و کن می کردن
ــاش  ــق مع ــا مســائل دقی ــرای آنه ــد و ب ــی آوردن روی م
را اســتخراج مــی نمودنــد و همیشــه بــر ایــن روش 
عمــل می کردنــد، بلکــه بعضــی چیزهــای جدیــدی 
ــر کســی از دالوران  ــه اگ ــا آنجــا ک ــد ت ــکار می نمودن ابت
ــر از صــد  ــه ارزش کمت ــدی ب ــا کمربن ــاج ی ــرکان ت و زی
ــا  ــد و ی ــه می زدن ــه او طعن ــید، ب ــم می پوش ــزار دره ه
اگــر او ســاختمان ســربه فلــک کشــیده ای نمــی داشــت، 
ــا  ــت، و ی ــتان نمی داش ــاغ و بس ــوض، ب ــام، ح ــا حم و ی
غــام و ســواری قشــنگی نمی داشــت، و در خــورد و 
ــی  ــش و تجمل ــاک، آرای ــاس و پوش ــعت ، لب ــوش وس ن

عالمه ابوالحسن ندوی در 
کتاب »ماذا خسر العالم بانحطاط 

المسلمین« می نویسد:
»در بعثت پیامبران گذشته، 

خودشان مبعوث می شدند، ولی 
در بعثت پیامبر ما، ایشان تنها 
مبعوث نشدند، بلکه در کنار 

آنحضرت  ـ صلی اهلل علیه و سلم 
ـ ، امت ایشان هم مسئولیت 

رهبری تمام انسانیت را تا قیامت 
به عهده گرفت.«
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ــروزه  ــه آن را ام ــد، نمون ــه می زدن ــه او طعن نمی داشــت ب
در ســران ممالــک دنیــا مشــاهده می کنیــم.«)7(

وضعیت اجتماعی
در جامعه ی آن روز مفاســد اجتماعی از 

قبیــل داد و ســتد حرام ، ســودخواری 
و فحشــا بیــداد می کــرد. طبــری در 
تفســیر خویــش آورده: کان الربــاء 
فــي الجاهلیــة فــی التضعیــف و فــی 
ــادراً و  ــا ن ــن الزن ــم یک ــنین و ل الس
کان غیــر مســتنکر اســتنکارا شــدیداً. 
)8(ســود جاهلیــت چنــد برابــر و چند 
ســاله بــود و کار منافــی عفــت زیــاد 
ــه  ــش جــدی نســبت ب ــود، و واکن ب
ــل  ــز قبای ــد. و نی ــال نمی ش آن اعم
ــت  ــل زیردس ــر قبای ــد ب ــدرت من ق
ســتم می کردنــد. شــاعر عــرب مــی 

گویــد:
و أحیانا علی بکر اخینا 
إذا ما لم نجد إال اخانا

ــی  ــورش کس ــرای ی ــه ب ــر گاه ک ه
ــرادر خــود بکــر حملــه می کنیــم. ــر ب را گیــر نیاوردیــم ب

در چنیــن اوضاعــی نابســامانی پیامبــر  ـ صلــی اهلل علیــه 
و ســلم ـ مبعــوث گردیــد و بــه اصــاح چنیــن جامعــه  ای 

پرداخت.

ــلم در  ــه و س ــی اهلل علی ــر صل ــت پیامب موفقی
ــو ــاگران الگ ــت ش تربی

پیامبــر گرامــی اســام یارانــی را بــه عنــوان نماینــدگان 
خویــش بــه جهانیــان معرفــی کــرد کــه آنهــا در محــراب 
ــان  ــگ فرمانده ــادل و در جن ــی ع ــام، در دادگاه قاض ام
باتدبیــر و در نظــارت بــر امــوال عامــه امانــت داران 
ــا  ــت یکج ــا دیان ــت را ب ــا سیاس ــد، آنه ــرس بودن خدات
کــرده بودنــد، کارهــای اساســی را بــا مشــورت و رای زنــی 
تصویــب مــی کردنــد. چــون اهــداف و مقاصــد مشــترکی 

داشــتند.
تشکیل حکومت نبوی در مدینه

ــل  ــا اه ــراه ب ــلم ـ هم ــه و س ــی اهلل علی ــر  ـ صل پیامب
بیــت و صحابــه بعــد از تحمــل ســالها رنــج و ســختی بــه 
ــه هجــرت  ــه مدین ــد، ب دســتور خداون
ــوی  ــزرگ نب ــت ب ــد، و حکوم کردن
را بــر اســاس دیانــت ، عــزت و 
مصلحــت تشــکیل دادنــد، حکومتــی 
کــه بشــر در طــول حیــات خویــش 

ــود. ــده ب ــر آن را ندی نظی
بناکردند خوش رسمی به خاک و 

خون غلطیدند / خدا رحمــت کند 
آن عاشقان پاک طینت را

وظیفه امروز ما

ــه  ــی ب ــا تأس ــت ب ــا اس ــه م وظیف
ســیرت آن حضــرت ـ صلــی اهلل 
ــردار و  ــار، ک ــلم ـ   رفت ــه و س علی
گفتــار  خــود را اصــاح نمــوده در تمــام مراحــل زندگــی، 
ــوه  ــو و اس ــلم ـ را الگ ــه و س ــی اهلل علی ــرت ـ صل آنحض

ــم. ــرار دهی ــود ق خ

منابع و مؤاخذــــــــــــــــــــــــ
1 غزلیات حافظ

2 وحی القلم، مصطفی صادق الرافعی
3 ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، سید ابوالحسن ندوی

4 همان
5 الگوی هدایت، ج 1

6 صحیح البخاری
7 حجت اهلل البالغة

8 تفسیر طبری ج 18 ص 401

پیامبر گرامی اسالم یارانی 
را به عنوان نمایندگان خویش 
به جهانیان معرفی کرد که آنها 

در محراب امام، در دادگاه قاضی 
عادل و در جنگ فرماندهان 

باتدبیر و در نظارت بر اموال عامه 
امانت داران خداترس بودند، 
آنها سیاست را با دیانت یکجا 
کرده بودند، کارهای اساسی را 
با مشورت و رای زنی تصویب 

می کردند. چون اهداف و مقاصد 
مشترکی داشتند.
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مقدمه :
ــوم  ــی عل ــی و اصل ــث اساس ــت از مباح ــث حاکمی بح
سیاســی بــه شــمار مــی رود کــه در هــر بینــش، نگــرش و 
ــه ای خــاص تفســیر می گــردد و  ــه گون مکتــب فکــری ب
هــر مکتــب فکــری، ایــن واژه را از منظــر و دیــدگاه خــود 
ــود،  ــدگاه خ ــان دی ــه هم ــه ب ــا توج ــد و ب ــیم می کن ترس

ــد. ــیم می نمای ــت را ترس ــی حاکمی ــط مش خ
اســام عزیــز حاکمیتــی را کــه در چهــار چــوب شــریعت 
ــق بســیاری از  ــه تحق ــد ک ــه الهــی« می دان باشــد »تحف
اهــداف اســامی و شــریعت، تنهــا بــا حاکمیــت اســامی 
امــکان پذیــر اســت، بطــوری کــه امــام غزالــی در کتــاب 
ــد:  ــوک« می فرمای ــة المل ــی نصیح ــبوک ف ــر المس »التب
»خداونــد متعــال دو گــروه از بنــی آدم را انتخــاب فرمــود 
کــه گــروه اول انبیــاء الهــی هســتند کــه دلیــل عبــادت 
ــان  ــرای ایش ــی را ب ــت اله ــد و راه معرف ــن کنن را تبیی
ــاب  ــد انتخ ــه خداون ــی ک ــروه دوم ــازند و گ ــن س روش
ــد ایشــان  نمــود، ملــوک و ســاطین هســتند کــه خداون
ــر و  ــه یکدیگ ــاوز ب ــدگان از تج ــری بن ــرای جلوگی را ب
ــار نمــود  ــح معیشــتی مــردم اختی ــرآورده ســاختن مصال ب
ــه ملــوک شــرف عنایــت  ــد ب ــه همیــن خاطــر خداون و ب
ــلم ـ   ــه و س ــی اهلل علی ــر ـ صل ــه پیامب ــود، چنانک فرم
ــی ارضــه« و در  فرمودند:»الســلطان المســلم ظــل اهلل ف
ــه اطاعــت و فرمانبــرداری  آیــات قــرآن عظیــم الشــان ب

ــد.« ــد فرمودن ایشــان تاکی

بخاطــر اهمیــت  بســیار مســئله ی حاکمیــت در اســام، 
ــم  ــه قل ــن رابط ــطری در ای ــد س ــا چن ــدم ت ــرآن ش ب

ــم. ــایی کن فرس
مقالــه ی موجــود مشــتمل بــر بخــش هــای ذیــل 

: شــد می با
•معنای لغوی واژه حاکمیت
•معنای اصطاحی حاکمیت
•جایگاه حاکمیت در اسام

•اهداف تحقق حاکمیت
معنای لغوی حاکمیت:

ــا«  ــم حکم ــَم یحک ــاده ی »َحَک ــت از م ــت در لغ حاکمی
ــی و شــرعی داشــتن،  ــدرت قضای ــای ق ــه معن اســت و ب
ــه کســی(،  ــتن )علی ــدار داش ــتن، اقت ــی داش ــار قانون اختی
ــر  ــردن )ب ــت ک ــدن ، حکوم ــلط ش ــدن، مس ــم ش حاک
کســی(، فرمــان دادن و دســتور دادن )بــه چیــزی( ، منــع 
ــزی را از  ــردن )چی ــری ک ــدن، جلوگی ــع ش ــردن، مان ک

ــده اســت. کســی( آم
همچنیــن در برخــی از فرهنــگ لغتهــا  بــه معنــای: 
ــر  ــم، ام ــکام، تحک ــودن، احت ــال فرم ــر، مث ــت، ام حکوم
ــت. ــده اس ــز آم ــدن نی ــم ران ــان دادن، حک ــردن، فرم ک

ــه ســلطه، اســتیا، اقتــدار  عامــه دهخــدا ایــن واژه را ب
حاکمیــت، قضــاوت و حــق حاکمیــت معنــا کــرده و عمــل 

حاکــم را حاکمیــت نامیــده  اســت.
ــی از واژه ی  ــف متفاوت ــاب »لســان العــرب« تعری ــا کت ام

حاکمیت از دیدگاه اسالم

ابوعدنان فقهی
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ــتری  ــبت بیش ــه مناس ــوع مقال ــا موض ــه ب ــم دارد ک حاک
ــه  ــت ک ــی اس ــم کس ــده: حاک ــاب آم ــن کت دارد. در ای

ــد. ــع می کن ــم من ــم را از ظل ظال
معنای اصطالحی حاکمیت:

ــع  ــر مجتم ــلطه ب ــت از: س ــت( عبارتس ــت )دول حاکمی
انســانی کــه در مرزهــای مشــخص گــرد آمــده باشــند و 

ــد. ــاص اداره گردن ــی خ ــام سیاس ــک نظ ــط ی توس
آقــای بابایــی در کتــاب خــود به نــام فرهنــگ اصطاحات 
و مکتب هــای سیاســی در ذیــل تعریــف کلمــه حاکمیــت 

ــگارد: چنیــن می ن
»واژه حاکمیــت در اصطــاح بــه معنــای ادعــای داشــتن 
ــا اتخــاذ   ــه در رابطــه ب ــی اســت ک ــدار سیاســی نهای اقت
ــر  ــدرت برت ــچ ق ــع هی ــات سیاســی تاب ــرای تصمیم و اج
نیســت، در نظــام بیــن المللــی حاکمیــت عبــارت از ادعای 
ــایی  ــت و شناس ــام اس ــی ت ــر خودگردان ــی ب ــت مبن دول
متقابــل دعــاوی حاکمیــت شــالوده جامعــه بیــن المللــی 
ــای  ــزی از نهاده ــتگاه متمای ــه دس ــن ب ــت و همچنی اس
سیاســی کــه کارکــرد ویــژه ی آن ســازماندهی حاکمیــت 
ــده  ــدی ش ــرزمین مرزبن ــترک در س ــع مش ــام مناف ــه ن ب

اســت، دولــت گفتــه مــی شــود.«
حاکمیت از دیدگاه اسالم:

ــی  ــی و اصل ــث اساس ــه مباح ــت از جمل ــث حاکمی مبح
ــش  ــر بین ــه در ه ــی رود ک ــمار م ــه ش ــی ب ــوم سیاس عل
و نگــرش و مکتــب فکــری بــه گونــه ای خــاص تفســیر 
ــن واژه را از منظــر و  ــب فکــری ای ــر مکت ــردد و ه می گ
ــان  ــه هم ــه ب ــا توج ــد و ب ــیم می کن ــود ترس ــدگاه خ دی
ــد. ــیم می نمای ــت را ترس ــی حاکمی ــط و مش ــدگاه، خ دی

برخــی از مکتب هــای فکــری غــرب حاکمیــت را قــدرت 
ــه  ــت را ب ــد و حاکمی ــا می دانن ــوق قدرته ــا ف ــر و م برت
دو دســته ی »حاکمیــت درونــی« و »حاکمیــت بیرونــی« 
تقســیم می کننــد. حاکمیــت درونــی قــدرت برتــر را 
ــردم  ــر م ــت ب ــان حاکمی ــه هم ــد ک ــا می دان درون مرزه
اســت چــون برتــری ســبب شــده تــا آنــان را در بیشــبرد 
ــت  ــازند و حاکمی ــود س ــع خ ــد و مطی ــان مقی منویاتش
بیرونــی کــه عبارتســت از اســتقال یــک دولــت و 
حاکمیــت در بیــرون از مرزهــای خــود کــه حــق دخالــت 
ــق  ــه طب ــد ک ــا را ســلب می کن ــت دیگــر دولت ه و فعالی
چنیــن نظریاتــی، حکومــت تنهــا از یــک رکــن برخــوردار 
اســت و آن همــان قــدرت برتــر اســت و نمونــه بــارز ایــن 

تفکــر، حکومت هــای ســلطنتی و بادشــاهی اســت، امــا در 
نــزد برخــی دیگــر ماننــد حاکمیت هــای غیــر دینــی کــه 
ــت،  ــن حاکمی ــا رک ــده، تنه ــد آم ــر پدی ــای اخی در قرن ه
ــت از  ــدی مفهــوم حاکمی ــردم اســت. در جمــع بن ارادِه م

ــت:  ــن گف ــوان چنی ــرب می ت ــمندان غ ــوی اندیش س
ــا  ــده ای ی ــر فرمان ــدرت برت ــت از ق ــت عبارتس »حاکمی
ــر و  ــای دیگ ــوق اراده ه ــا ف ــال اراده ای م ــکان اعم ام
منظــور از دولــت، حاکــم اســت، یعنــی در حــوزه ی 
ــروی  ــه از نی ــی اســت مســتقل ک ــدارش دارای نیروی اقت
دیگــری نشــات نگرفتــه باشــد و قــدرت دیگــری یــارای 
مقابلــه بــا آن را نداشــته باشــد و در مقابــل، اعمــال اراده 
ــودارش  ــی جل ــدرت و توان ــچ ق ــدارش هی ــرای اقت و اج
نیســت و از هیــچ قدرتــی تبعیــت نمی کنــد، ایــن نظریــه 
ــس  ــا پ ــوده، ام ــت ب ــه حاکمی ــبت ب ــرب نس ــی غ ابتدای
ــه  ــن نتیج ــه ای ــر ب ــای اخی ــان در دهه ه ــت زم از گذش
ــر  ــوق بش ــی حق ــای جهان ــرا در اعامیه ه ــیدند و آن رس
نیــز ابــراز داشــتند کــه حاکمیــت ناشــی از حقــوق ملــت 
اســت و هیــچ فــردی از افــراد و هیــچ طبقــه ای از طبقــات 
ــه نمایندگــی  ــد فرمانروایــی کنــد، مگــر ب مــردم نمی توان
ــی  ــت مل ــه حاکمی ــه نظری ــه ب ــن نظری ــه ای ــردم ک از م
ــرن  ــفه ق ــوی فاس ــه از س ــن نظری ــد و ای ــهور ش مش
ــیاری از  ــتقبال بس ــورد اس ــد و م ــرح گردی ــم مط نوزده
ــن  ــورها قوانی ــیاری از کش ــت و بس ــرار گرف ــورها ق کش

ــد.« ــن نمودن ــای آن تدوی ــر مبت ــود را ب خ
ــول و  ــر اص ــه ب ــت ک ــی اس ــامی حاکمیت ــت اس حاکمی
قوانیــن خاصــی مبتنــی باشــد، نــه بــر استحســانات عقلــی 
ــن از  ــول و قوانی ــن اص ــه ای ــدون ک ــر م ــه ی غی و تجرب
ــات  ــام نش ــدس اس ــمه ی مق ــی و سرچش ــی اله منبع

ــه باشــد. گرفت
در نگــرش اســامی حاکمیــت دارای ســه رکــن اساســی 

اســت :
 رکن اول : مکتب و دین اسام 

رکن دوم: اراده ی عموم مردم مسلمان و متدین
رکن سوم: رهبری دینی 

در حاکمیــت اســامی، اســام مســئولیت وضــع قوانیــن، 
رفتــار فــردی و اجتماعــی را برعهــده دارد و رفتــار افــراد 
ــه را بســوی  ــا جامع ــی دارد ت ــان م ــه و حــکام را بی جامع
تکامــل ســوق دهــد و مــردم در حاکمیــت اســامی نقــش 
ــردم  ــه م ــوری ک ــد، به ط ــا می کن ــی را ایف ــز اهمیت حائ
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ــا اطاعــت از والیــان امــر خــود و تــاش و کوشــش در  ب
چهارچــوب قوانیــن اســام عزیــز می تواننــد باعــث ترقــی 
خــود و در نهایــت اســام گردنــد و رهبــری دینــی نیــز در 
ــژه ای برخــوردار اســت  ــگاه وی ــت اســامی از جای حاکمی
کــه عــاوه بــر حفــظ جــان و مــال و حیثیــت مســلمانان، 
وظیفــه ی اجــرای قوانیــن شــرعی را نیــز عهــده دار اســت 
و همچنیــن بــا تکیــه بــر قــدرت مــردم و رعیــت، در پــی 
ــل و رشــد فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی اســام  تکام
ــت،  ــن حاکمی ــارز ای ــه ی ب ــه نمون ــت ک ــلمین اس و مس
عهــد پیامبــر اســام و خلفــای ایشــان می باشــد. در 
بینــش اســامی تحقــق اجــرای احکامــی چــون: حــدود، 
قصــاص، قضــاء و جهــاد و.... منــوط بــه وجــود حاکمیــت 

ــد. ــامی می باش ــی و اس دین
ــور  ــوت و به ط ــی نب ــر طای ــامی از عص ــت اس حاکمی
ــاز  ــه آغ ــه مدین ــه ب ــان از مک ــرت ایش ــاص، از هج خ
گردیــد و اولیــن شــالوده های ایــن حاکمیــت از بــدو 
هجــرت و آغــاز جهادهــا و ســرایای رســول اکــرم 
ــه  ــد، ب ــزی گردی ــی ری ــلم ـ پ ــه وس ــی اهلل علی ـ صل
ــد از هجــرت،  ــر، بع ــی پیامب ــه سیاســت عمل ــه ای ک گون
ــر  ــان داد و اگ ــامی نش ــت اس ــب حکوم ــود را در قال خ
ــه  ــی اهلل علی ــه ســیرت آن حضــرت ـ صل ــی ب ــا نگاه م
ــن  ــه اولی ــت ک ــم یاف ــیم در خواهی ــته باش ــلم ـ داش وس
غــزوات و جنگ هــای ایشــان پــس از هجــرت آغــاز شــد 
ــن  ــع قوانی ــدود و قصــاص و وض ــل ح ــی از قبی و احکام
ــی، سیاســی و اجتماعــی پــس از تأســیس حکومــت  مدن
ــا  ــل از آن، تنه ــه قب ــد، در حالیک ــروع ش ــامی مش اس
مســائل و احــکام عقیدتــی مــد نظــر بــود، پــس می تــوان 
نتیجــه گرفــت کــه پیــاده شــدن کامــل احــکام دینــی در 
ــت اســامی ممکــن می گــردد.  ــا حاکمی ــه، فقــط ب جامع
و بدیــن صــورت بــود کــه حاکمیــت و سیاســت بــا اســام 
ــی  ــام ادوار تاریخ ــه در تم ــورد، به طوریک ــره خ ــز گ عزی
ــم  ــتیم، می بینی ــام هس ــکوفایی اس ــاهد اوج ش ــه ش ک
کــه حاکمیــت اســامی نقــش تعییــن کننــده ای در ایــن 
ــد  ــال اگرعه ــوان مث ــه عن ــت؛ ب ــته اس ــکوفایی داش ش
خلفــای راشــدین را بررســی  کنیــم بــه وضــوح بــه نقــش 
ــرد  ــم ب ــامی پی خواهی ــت اس ــی و حاکمی ــری دین رهب
کــه چگونــه حاکمیــت اســامی باعــث ترویج و پیشــرفت 
ــخ شــکوفایی  ــر تاری ــا اگ ــد و ی اســام و مســلمین کردی

علمــی و تمــدن اســامی را مــورد بررســی قــرار دهیــم، 
ــای  ــر حکومت ه ــی و دیگ ــای عباس ــر خلف ــش موث نق

ــرد. ــم ک ــه وضــوح مشــاهده خواهی اســامی را ب
امــا در قرن هــای اخیــر بــا توجــه بــه ایــن کــه رنســانس 
ــم   ــرن هجده ــط ق ــی از اواس ــی و صنعت ــاب علم و انق
میــادی در اروپــا و غــرب آنهــم پــس از آزادی از اســارت 
ــا و  ــا رخ داد، غربی ه ــلطه ی کلیس ــیحیت و س ــن مس دی
بعضــی از افــراد بــه اصطــاح روشــنفکر اســامی بــه این 
نتیجــه غلــط دســت یافتنــد کــه در مشــرق اســامی هــم 
کاخ انقــاب علمــی و صنعتــی بایــد بــر روی ویرانه هــای 
ــردم از  ــف م ــن ســاخته شــود و چــون در غــرب تعری دی
دیــن، نفــوذ کلیســا و تســلط کشیشــان و اســتبداد پــدران 
ــه  ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــده ای ب ــود، ع ــی ب روحان
دیــن در هدایــت و اقتــداره حکومــت جایگاهــی نــدارد و 
دیــن چیــزی اســت و سیاســت پدیــده ای دیگــر، و نــدای 
جدایــی دیــن از سیاســت یــا سکوالریســم را ســر دادنــد 
و متاســفانه برخــی از حــّکام کشــورهای اســامی بــا ایــن 
دســتاویز، دیــن را در مســجد و عمــل شــخصی منحصــر 
کردنــد و در نتیجــه ســبب عقــب افتادگــی اســام قــرار 

گرفتنــد.
امــا نکتــه ی قابــل تامــل اینجاســت کــه چطور مســیحیت 
ــام  ــه در اس ــد، در حالیک ــه می کنن ــام مقایس ــا اس را ب
ــی و تســط  ــدران روحان ــاپ و پ ــوان پ ــزی تحــت عن چی
ــر قلــوب و مشــاعر مــردم وجــود  ــان ب همــه جانبــه ی آن
ــد و  ــر اســام صــدق نمی کن ــب ب ــن مطل ــذا ای ــدارد. ل ن
در حقیقــت، حکومــت، جــزء جدایــی ناپذیــر از برنامــه ی 
فراگیــر آییــن اســام اســت، چنانکــه در بســیاری از آیــات 
ــه قضیــه حکومــت اســامی پرداختــه شــده  ــات ب و روای

کــه بــه ذکــر دو آیــه اکتفــا مــی کنــم. 
خــداون متعــال در آیــات 58 و 59 ســوره ی مبارکــه نســاء 

ــی فرماید: م
ــا َوإَِذا  ــٰی أَْهلَِه َ ــاِت إِل َمانَ ــَؤدُّوا اْلَ ــْم أَن ُت ــهَ َیْأُمُرُک إِنَّ اللّـَ
ــا  ــَه نِِعمَّ َحَکْمُتــم بَْیــَن النَّــاِس أَن تَْحُکُمــوا بِالَْعــْدِلۚ  إِنَّ اللّـَ
ــَه َکاَن َســِمیًعا بَِصیــًرا . َیــا أَیَُّهــا الَِّذیَن  َیِعُظُکــم بـِـِهۗ  إِنَّ اللّـَ
ْمــِر ِمنُکْم  ُســوَل َوُأولـِـي اْلَ ــَه َوأَِطیُعــوا الرَّ آَمُنــوا أَِطیُعــوا اللّـَ
ُســوِل إِن  ــِه َوالرَّ ۖ َفــإِن تََناَزْعُتــْم ِفــي َشــْيٍء َفــُردُّوُه إِلَی اللّـَ
لـِـَك َخْیــٌر َوأَْحَســُن  ــِه َوالَْیــْوِم اآْلِخــِرۚ  َذٰ ُکنُتــْم ُتْؤِمُنــوَن بِاللّـَ

تَْأِویــًا .
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ــتور  ــان( دس ــما )مؤمن ــه ش ــد ب ــان خداون ــه: بیگم ترجم
ــدا شــما را در  ــم از آنچــه خ ــا را )اع ــه امانته ــد ک می ده
آن امیــن شــمرده، و چــه چیزهائــی کــه مــردم آنهــا را بــه 
دســت شــما ســپرده و شــما را در آنهــا امیــن دانســته اند( 
بــه صاحبــان امانــت برســانید، و هنگامــی کــه در میــان 
ــه داوری  ــه دادگران ــن ک ــتید ای ــه داوری نشس ــردم ب م
ــزه ی گــوش  ــدرز خــدا اســت و آن را آوی ــن ان ــد. )ای کنی
خــود ســازید و بدانیــد کــه( خداونــد شــما را بــه بهتریــن 
انــدرز پنــد می دهــد )و شــما را بــه انجــام نیکیهــا 
می خوانــد(. بیگمــان خداونــد دائمــًا شــنوای )ســخنان و( 
ــه  ــد چ ــد )و می دان ــوده و می باش ــان( ب ــا )ی کردارت بین
ــی دارد، و  ــا نم ــی دارد ی ــت روا م ــت خیان ــی در امان کس
چــه کســی دادگــری می کنــد یــا نمی کنــد(. ای کســانی 
ــا پیــروی از قــرآن( و از  کــه ایمــان آورده ایــد! از خــدا )ب
پیغمبــر )خــدا محّمــد مصطفــی بــا تمّســک بــه ســّنت او( 
اطاعــت کنیــد، و از کارداران و فرماندهــان مســلمان خــود 
فرمانبــرداری نمائیــد )مــادام کــه دادگــر و حّقگــرا بــوده و 
مجــری احــکام شــریعت اســام باشــند( و اگــر در چیــزی 
ــدا  ــمکش پی ــور کش ــری از ام ــتید )و در ام ــاف داش اخت
کردیــد( آن را بــه خــدا )بــا عرضــه ی بــه قــرآن( و پیغمبــر 
ــا در پرتــو  ــه ســّنت نبــوی( برگردانیــد )ت ــا رجــوع ب او )ب
قــرآن و ســّنت، حکــم آن را بدانیــد. چــرا کــه خــدا قــرآن 
ــت.  ــته اس ــن داش ــان و روش ــر آن را بی ــازل، و پیغمب را ن
بایــد چنیــن عمــل کنیــد( اگــر بــه خــدا و روز رســتاخیز 
ایمــان داریــد. ایــن کار )یعنــی رجــوع بــه قــرآن و ســّنت( 

ــر اســت. ــر و خــوش فرجام ت ــرای شــما بهت ب
آیــه اول بــه پرداخــت امانــت تاکیــد می کنــد و از حــکام 
ــت  ــای حکوم ــت را مبن ــه عدال ــد ک ــلمان می خواه مس
قــرار دهنــد و آیــه ی دوم، روی ســخنش بــا  مــردم اهــل 
ایمــان اســت کــه فرمانروایــان را فرمانبــرداری و اطاعــت 

نماینــد.
دکتــر صابــی در کتــاب »سلســلة تاریــخ الخلفــاء 
ــت عبارتســت  ــت و حاکمی ــد: خاف الراشــدین« می فرمای
از نظــام حکومــت مســلمانان کــه اصــول آن بــر مبنــای 
اساســنامه مســلمانان )قــرآن، ســنت و اجمــاع( بنــا شــده 
باشــد کــه عــاوه بــر قــرآن و حدیــث، وجــوب خافــت 
ــه  ــد ک ــلمانان معتقدن ــت و مس ــت اس ــز ثاب ــاع نی از اجم
ــه  ــا خلیف ــت ت ــرض اس ــلمانان ف ــر مس ــه ب ــن خلیف تعیی

ــد  ــه امــور امــت رســیدگی و حــدود الهــی را اقامــه کن ب
و در راســتای انتشــار دعــوت اســامی و حمایــت از 
دیــن وتطبیــق شــریعت و رفــع ظلــم و بــرآورده ســاختن 
نیازهــای فــردی و اجتماعــی افــراد جامعــه، گام بــردارد و 
ــوت رســیده  ــه ثب ــرآن وســنت و اجمــاع ب ــر از ق ــن ام ای

ــد: ــد می فرمای ــت.چنانکه خداون اس
ــَن  ــم بَْی ــي اْلَْرِض َفاْحُک ــًة ِف ــاَك َخلِیَف ــا َجَعلَْن ــا َداُووُد إِنَّ َی
ــبِیِل  ــن َس ــَك َع ــَوٰى َفُیِضلَّ ــِع الَْه ــقِّ َواَل تَتَّبِ ــاِس بِالَْح النَّ
ــِه لَُهــْم َعــَذاٌب  ــِه ۚ إِنَّ الَِّذیــَن َیِضلُّــوَن َعــن َســبِیِل اللّـَ اللّـَ

ــاِب. ــْوَم الِْحَس ــوا َی ــا نَُس ــِدیٌد بَِم َش
ترجمــه: ای داود! مــا تــو را در زمیــن نماینــده )ی خــود( 
ــانده ایم(  ــین نش ــران پیش ــای پیغمب ــر ج ــاخته ایم )و ب س
ــه حــق داوری کــن و از هــوای  ــردم ب ــان م ــس در می پ
ــرف  ــدا منح ــو را از راه خ ــه ت ــن ک ــروی مک ــس پی نف
ــرف  ــدا منح ــه از راه خ ــانی ک ــان کس ــازد. بی گم می س
ــردن  ــوش ک ــر فرام ــه خاط ــذاب ســختی ب ــد ع می گردن

ــد.  ــت( دارن ــاب )قیام روز حســاب و کت
ــلم ـ در  ــه و س ــی اهلل علی ــرم ـ صل ــر اک ــن پیامب همچنی

حدیثــی می فرمایــد:
ــة ال  ــوم القیام ــی اهلل ی ــة لق ــن طاع ــدا م ــع ی ــن خل »م
ــه و مــن مــات و لیــس فــی عنقــه بیعــة مــات  حجــة ل

ــلم 1478/3 ( ــة« )مس ــة الجاهلی میت
یعنــی: کســی کــه دســت بیعــت بــر طاعــت را از حاکــم 
ــد  ــات می کن ــی ماق ــد را در حال مســلمان بکشــد، خداون
کــه هیــچ حجــت و دلیلــی نــدارد و کســی کــه در حالــی 
ــم )ذی  ــچ حاک ــا هی ــت ب ــه اش بیع ــه در ذم ــرد ک بمی

ــرده اســت. ــت م ــا وی در جاهلی صاحــی( نباشــد، گوی
ــه و ســلم ـ   ــی اهلل علی ــر ـ صل ــث دیگــری پیامب در حدی

ــد: فرمودن
ــه  ــرة قلب ــده و ثم ــة ی ــاه صفق ــا فاعط ــع امام ــن بای »م
ــوا  ــه فاضرب ــر ینازع ــاء آخ ــإن ج ــتطاع ف ــا اس ــه م فلیطع

ــم 1851 ( ــارة رق ــاب االم ــلم کت ــر« )مس ــق اآلخ عن
ــا حاکــم( بیعــت  ــا امامی)خلیفــه ی ترجمــه: کســی کــه ب
ــوی او دراز  ــان بس ــا دل و ج ــت را ب ــت بیع ــود و دس نم
کــرد، پــس بایــد در حــد تــوان از او اطاعــت کنــد و اگــر 
ــس  ــت پ ــام برخواس ــا ام ــت ب ــه مخالف ــر ب ــی دیگ کس

ــد. ــردن او را بزنی گ
امــر حاکمیــت و خافــت از اجمــاع امــت هم ثابت اســت، 
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چراکــه صحابــه ـ رضــی اهلل عنهــم ـ بــا وجــود شــیفتگی 
و دلباختگــی بــه ذات رســول خــدا،  بــاز هــم منتظــر تمام 
شــدن کفــن و دفــن پیامبــر ـ صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ 
ــر امــام یــا خلیفــه گــرد  نماندنــد و همــه بــرای اتفــاق ب
ــر  ــن ام ــر ای ــودن ب ــه ب ــه صحاب ــدر اول ک ــد و ص آمدن
ــردد  ــن گ ــد تعیی ــه بای ــام و خلیف ــه ام ــتند ک ــاق داش اتف
ــز  ــر جای ــن پیامب ــرای دف ــی ب ــر حت ــن ام ــل در ای و تعل
نیســت و ازیــن جهــت اجمــاع اســت، بنابرایــن حاکمیــت 

ــردد. ــت می گ ــی ثاب ــه ی قطع از ادل
اهداف تحقق حاکمیت:

اســام از تشــکیل حکومــت اســامی اهدافــی را دنبــال 
می کنــد کــه مختصــراً بــه برخــی از ایــن اهــداف اشــاره 

می کنــم:
ــل  ــه تکام ــر واضــح اســت ک ــری: پ ــل بش 1ـ تکام
ــا اجــرا و عملــی شــدن دیــن امــکان پذیــر  بشــر تنهــا ب
اســت و همــان گونــه کــه اشــاره شــد، ایــن مهــم تنهــا 

ــا تشــکیل حکومــت اســامی ممکــن اســت. ب
2ـ گســترش عدالــت: یکــی دیگــر از اهــداف 
ــان  ــت در می ــت اســامی، گســترش عدال تحقــق حاکمی

ــت، خداونــد می فرمایــد: بشــر اس
ــاَب  ــُم الِْکَت ــا َمَعُه ــاِت َوأَنَزلَْن ــلََنا بِالَْبیَِّن ــلَْنا ُرُس ــْد أَْرَس لََق

َوالِْمیــَزاَن لَِیُقــوَم النَّــاُس بِالِْقْســِط حدیــد/25
ترجمــه: مــا پیغمبــران خــود را همــراه بــا دالئــل متقــن 
ــم،  ــه کرده ای ــردم( روان ــان م ــه می و معجــزات روشــن )ب
و بــا آنــان کتابهــای )آســمانی و قوانیــن( و موازیــن 
)شناســائی حــق و عدالــت( نــازل نموده ایــم تــا مردمــان 

ــد. ــار کنن ــه رفت ــان خــود( دادگران ــر آن در می )براب
لـِـَك َفــاْدُع ۖ َواْســَتِقْم َکَمــا ُأِمــْرَت ۖ َواَل تَتَّبِــْع أَْهَواَءُهــْم ۖ  َفلَِذٰ
ْعِدَل  ــُه ِمــن ِکَتــاٍبۖ  َوُأِمــْرُت ِلَ َوُقــْل آَمنــُت بَِمــا أَنــَزَل اللّـَ

بَْیَنُکــُم )شــوری/15 (
ترجمــه: تــو نیــز مردمــان را بــه ســوی آن )آئیــن واحــد 
ــه کــه  الهــی دعــوت کــن کــه اســام اســت( و آن گون
بــه تــو فرمــان داده شــده اســت )بــر دعــوت مردمــان بــه 
دیــن یــزدان مانــدگار بــاش و در ایــن راه( ایســتادگی کــن 
و از خواســتها و هوســهای ایشــان پیــروی مکــن، و بگــو: 
مــن بــه هــر کتابــی کــه از ســوی خــدا نــازل شــده باشــد 
ایمــان دارم، و بــه مــن دســتور داده شــده اســت کــه در 

میــان شــما دادگــری کنــم.

ــدون شــک امنیــت  3ـ تحقــق امنیــت خارجــی: ب
ــد در  ــه خداون ــت ک ــی اس ــن نعمت های ــی از بزرگتری یک
اختیــار بشــر قــرار داده اســت، از دیــدگاه قــرآن یکــی از 
راه هــای بدســت آوردن ایــن نعمــت، تشــکیل حکومتــی 

دینــی اســت. خداونــد مــی فرمایــد:
بـَـاِط الَْخْیــِل  ٍة َوِمــن رِّ ــا اْســَتَطْعُتم مِّــن ُقــوَّ وا لَُهــم مَّ َوأَِعــدُّ
ُکــْم َوآَخِریــَن ِمــن ُدونِِهْم اَل  ــِه َوَعُدوَّ ُتْرِهُبــوَن بـِـِه َعــُدوَّ اللّـَ

ــُه َیْعلَُمُهــْم )انفال/60( تَْعلَُمونَُهــُم اللّـَ
ترجمــه: رای )مبــارزه ی بــا( آنــان تــا آنجــا کــه می توانیــد 
نیــروی )مــادی و معنــوی( و )از جملــه( اســبهای ورزیــده 
آمــاده ســازید، تــا بــدان )آمادگــی و ســاز و بــرگ جنگــی( 
ــان  ــانید، و کس ــش را بترس ــمن خوی ــدا و دش ــمِن خ دش
دیگــری جــز آنــان را نیــز بــه هــراس اندازیــد کــه ایشــان 

ــد. ــان را می شناس ــدا آن ــید و خ را نمی شناس
ــور نیــز  4ـ نجــات انســان از ظلمــت بســوی ن
ــامی  ــت اس ــه حکوم ــت ک ــن اس ــداف دی ــی از اه یک

ــد: ــد می فرمای ــازد. خداون ــق س ــرا محق ــد آن می توان
ــاِت  ُلَم ــَن الظُّ ــاَس ِم ــِرَج النَّ ــَك لُِتْخ ــاُه إِلَْی ــاٌب أَنَزلَْن ِکَت
ــِد  ــِز الَْحِمی ــَراِط الَْعِزی ــٰی ِص َ ــْم إِل ــإِْذِن َربِِّه ــوِر بِ ــی النُّ إِلَ

)ابراهیــم/1(
ترجمــه: ایــن قــرآن( کتابــی اســت کــه آن را بــرای تــو 
فرســتاده ایم تــا ایــن کــه مردمــان را )در پرتــو تعلیمــات 
ــا )و  ــان، از تاریکیه ــل پروردگارش ــق و تفّض ــا توفی آن( ب
گمراهیهــای کفــر و نادانــی( بــه ســوی نــور )و روشــنائی 
ــه راه  ــه( ب ــی ک ــاوری، )یعن ــرون بی ــی( بی ــان و دانائ ایم

ــره ی ســتوده )درآوری(. خــدای چی
5ـ اجــرای احــکام و قوانیــن اســالمی: خداونــد 

می فرمایــد:
ــِه  ــَن َیَدْی ــا بَْی َِّم ــا ل ًق ــقِّ ُمَصدِّ ــاَب بِالَْح ــَك الِْکَت ــا إِلَْی َوأَنَزلَْن
ــَزَل  ــا أَن ــِه ۖ َفاْحُکــم بَْیَنُهــم بَِم ــا َعلَْی ِمــَن الِْکَتــاِب َوُمَهْیِمًن
ۚ  لـِـُکلٍّ  ــا َجــاَءَك ِمــَن الَْحــقِّ ــُه ۖ َواَل تَتَّبـِـْع أَْهَواَءُهــْم َعمَّ اللّـَ
ــُه لََجَعلَُکــْم  َجَعلَْنــا ِمنُکــْم ِشــْرَعًة َوِمْنَهاًجــا ۚ َولـَـْو َشــاَء اللّـَ
ــْم ۖ َفاْســَتبُِقوا  ــا آتَاُک ــْم ِفــي َم َِّیْبُلَوُک ـٰـِکن ل ــَدًة َولَـ ــًة َواِح ُأمَّ
ــِه َمْرِجُعُکــْم َجِمیًعــا َفُیَنبُِّئُکــم بَِمــا ُکنُتْم  الَْخْیــَراِتۚ  إِلـَـی اللّـَ
ــُه َواَل  ــَزَل اللّـَ ــا أَن ــم بَِم ــم بَْیَنُه ــوَن. َوأَِن اْحُک ــِه تَْخَتلُِف ِفی
ــا  ــِض َم ــن بَْع ــوَك َع ــْم أَن َیْفتُِن ــْم َواْحَذْرُه ــْع أَْهَواَءُه تَتَّبِ
ــُه  ــُد اللّـَ ــا ُیِری ــْم أَنََّم ــْوا َفاْعلَ ــإِن تََولَّ ــَك ۖ َف ــُه إِلَْی ــَزَل اللّـَ أَن
ــاِس  ــَن النَّ ــًرا مِّ ــْمۗ  َوإِنَّ َکثِی ــِض ُذنُوبِِه ــم بَِبْع أَن ُیِصیَبُه



13

خردادماه 1396شماره 4مجله داخلی انوارالعلوم خیرآباد

لََفاِســُقوَن.)مائدة/48و49(
ــر( کتــاب )کامــل و شــامل  ــو )ای پیغمب ــر ت ترجمــه: و ب
قــرآن( را نــازل کردیــم کــه )در همــه ی احــکام و اخبــار 
خــود( مــازم حــق، و موافــق و مصــّدق کتابهــای پیشــین 
)آســمانی(، و شــاهد )بــر صّحــت و ســقم( و حافــظ )اصول 
مســائل( آنهــا اســت. پــس )اگر اهــل کتــاب از تــو داوری 
خواســتند( میــان آنــان بــر طبــق چیــزی داوری کــن کــه 
خــدا بــر تــو نــازل کــرده اســت، و بــه خاطــر پیــروی از 
امیــال و آرزوهــای ایشــان، از حــق و حقیقتــی کــه بــرای 
ــرای هــر  ــردم!( ب ــده اســت روی مگــردان. )ای م ــو آم ت
ــق( و  ــه حقائ ــیدن ب ــرای رس ــی )ب ــما راه ــی از ش ملّت
برنامــه ای )جهــت بیــان احــکام( قــرار داده ایــم. اگــر خــدا 
ــدی  ــت واح ــان( را ملّ ــما )مردم ــه ی ش ــت هم می خواس
ــک سرشــت می سرشــت،  ــک روال و ی ــر ی ــرد )و ب می ک
ــه  ــه ی امکن ــان در هم ــادی آن ــه ی ارش ــذا راه و برنام و ل
ــا  ــرد( ت ــن نک ــدا چنی ــا )خ ــد( و اّم ــی می ش ــه یک و ازمن
شــما را در آنچــه )از شــرائع( بــه شــما داده اســت بیازمایــد 
)و فرمانبــردار یــزدان و ســرکش از فرمــان مّنــان جــدا و 
ــوی  ــه س ــد و( ب ــت را دریابی ــس )فرص ــود(. پ ــوم ش معل
ــات  ــای مشــاجره ی در اختاف ــه ج ــا بشــتابید )و ب نیکیه
بــه مســابقه ی در خیــرات بپردازیــد و بدانیــد کــه( جملگی 
بازگشــتتان بــه ســوی خــدا خواهــد بــود، و از آنچــه در آن 
اختــاف می کرده ایــد آگاهتــان خواهــد کــرد )و هــر یــک 
ــا بــد پــاداش و پادافــره خواهــد  را برابــر کــردار خــوب ی
ــه  ــم ب ــان می دهی ــر فرم ــو ای پیغمب ــه ت داد(. )۴۸( و )ب
ایــن کــه( در میــان آنــان طبــق چیــزی حکــم کــن کــه 
خــدا بــر تــو نــازل کــرده اســت، و از امیــال و آرزوهــای 
ــا  ــان برحــذر بــاش کــه )ب ایشــان پیــروی مکــن، و از آن
ــو را از  ــرض ورزی( ت ــت و غ ــی و خیان ــذب و حق پوش ک
ــرده اســت  ــازل ک ــو ن ــر ت ــدا ب ــه خ ــی ک برخــی چیزهائ
ــد )و احکامــی را پایمــال هــوی  ــه دور و منحــرف نکنن ب
و هــوس باطــل خــود نســازند(. پــس اگــر )از حکــم خــدا 
رویگــردان شــدند و بــه قانــون خــدا( پشــت کردنــد، بــدان 
ــان  ــاره ای از گناهانش ــبب پ ــه س ــد ب ــدا می خواه ــه خ ک
ــذاب  ــه ع ــازد )و ب ــت س ــا و مصیب ــار ب ــان را دچ ایش
دنیــوی، پیــش از عــذاب اخــروی گرفتــار کنــد(. بیگمــان 
بســیاری از مــردم )از احــکام شــریعت( ســرپیچی و تمــّرد 
می کننــد )و از حــدود قوانیــن الهــی تخّطــی می نماینــد(.

ــالق:  ــودن اخ ــته نم ــوس و آراس ــه نف 6ـ تزکی
رشــد اخــاق نیــز بــا حکومــت اســامی رابطــه مســتقیم 

ــد: ــد می فرمای دارد، خداون
ــا  ــَواٍء بَْیَنَن ــٍة َس ــٰی َکلَِم َ ــْوا إِل ــاِب تََعالَ ــَل الِْکَت ــا أَْه ــْل َی ُق
ــَه َواَل نُْشــِرَك بـِـِه َشــْیًئا َواَل َیتَِّخَذ  َوبَْیَنُکــْم أاَلَّ نَْعُبــَد إاِلَّ اللّـَ
ــوا  ــإِن تََولَّــْوا َفُقولُ ــِه ۚ َف ــن ُدوِن اللّـَ ــا مِّ ــا بَْعًضــا أَْربَابً بَْعُضَن

ــران/64( ــلُِموَن )آل عم ــا ُمْس ــَهُدوا بَِأنَّ اْش
ترجمــه: ســزاوارترین مــردم )بــرای انتســاب( بــه ابراهیــم 
ــم  ــان ابراهی ــه )در زم ــتند ک ــانی هس ــن او( کس )و دی
دعــوت او را اجابــت کردنــد و( از او پیــروی نمودنــد و نیــز 
ــان  ــا او( ایم ــه )ب ــانی اند ک ــد( و کس ــر )محّم ــن پیغمب ای
آورده انــد )زیــرا محّمــد و یارانــش اهــل توحیــد خالصنــد 
ــاور  ــد سرپرســت و ی ــم اســت( و خداون ــن ابراهی ــه دی ک

ــان اســت. مؤمن
و پیامبر، ولی امر مسلمین می فرمایند:

»أنــا بعثــت إلتمــم صالــح الخــاق« یعنــی: مــن مبعوث 
شــدم تــا اخــاق نیکــو را کامــل کنم. 

ــب و  ــب و ترهی ــان ترغی ــرای بی ــم ب ــر ه ــن ام ــه ای ک
ــکام. ــرای اح ــرای اج ــم ب ــوده و ه ــالت ب رس

ــاذ  ــرت مع ــه حض ــی ک ــر زمان ــر پیامب ــی دیگ در حدیث
را بــرای حکومــت یمــن می فرســتد چنیــن  توصیــه 

یــد: می فرما
ــی  ــم عل ــن أدبه ــاب اهلل و أحس ــم کت ــاذ علمه ــا مع »ی
االخــاق الصالحــة« ای معــاذ! بــه ایشــان کتــاب 
خدا)قــرآن( را بیامــوز و بــر تربیــت آنــان بــر اخــاق نیکــو 

ــاش. ــا ب کوش
اهــداف بســیار دیگــری در پــی تحقــق حاکمیت اســامی 

نهفتــه اســت کــه در ایــن مقالــه گنجایــش آن نیســت.
ـــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ:
لغت نامه دهخدا

فرهنگ آذر تاش آذر نوش
لسان العرب

کتاب التبر المسبول فی نصیحة الملوک/غزالی
فقه سیاسی/ دکتر قرضاوی

فرهنگ اصطاحات و مکتبهای سیلسی / برویز بابایی
آسیب شناسی سیاسی جامعه دینی/عبدالحسین خسرو بناهی دزفولی

فقه النصر و التمکین/دکتر صابی
سلسلة تاریخ الخلفاء الراشدین/دکتر صابی

صحیح مسلم/مسلم
تفسیر نور/مصطفی خرمدل

اینترنت
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1- جایگاه کعب در شعر عرب
کعــب بــن مالــک ـ رضــی اهلل عنــه ـ  از جایــگاه واالیــی 
در شــعر عــرب برخــوردار اســت. زمانــی کــه پیامبــر اکــرم 
ـ صلــی اهلل علیــم و ســلم ـ  توانایــی و نبــوغ ایشــان را 
در شــعر دیدنــد، فرمودنــد: »إنـّـك لحســن الشــعر«.  همانــا 

شــعر تــو خــوب و نیــک اســت.
ناقــد شــعر عــرب، ابــن ســّام جمحــی، یثــرب را شــاعر 
ــب را از  ــد و کع ــی می کن ــی معرف ــهر عرب ــن ش پرورتری
ــد:  ــد، او می گوی ــرب می دان ــاز یث ــزرگ و ممت ــاعران ب ش
»کعــب بــن مالــک شــاعر زبردســت و خّاقــی اســت.«   
»قافیه هــای شــعر او شــیک و زیبــا هســتند و در مصــراع 
گــذاری بــه روش شــاعران ممتــاز عمــل کــرده اســت.«  
او از جملــه شــاعرانی اســت کــه ســواد خوانــدن و نوشــتن 
ــرب  ــان ع ــات زب ــعر و ادبی ــا ش ــی ب ــتند و از کودک داش
ــس،  ــش قی ــک، و عموی ــدرش مال ــون پ ــود، چ ــنا ب آش
شــاعران بنامــی بودنــد. بــه همیــن ســبب، ایــن هنــر، در 
مــدت کوتاهــی در وجــود کعــب شــکوفا شــد و شــهرت 
شــعری او از یثــرب فراتــر رفــت. و قبــل از اینکــه پیامبــر 
ــا  ــد، او را ب ــم و ســلم ـ  او را ببین ــی اهلل علی اکــرم ـ صل

ــناخت. ــعارش می ش اش

ســیره نــگاران و مورخــان، تعــداد قابــل توجهــی از اشــعار 
ــد، چــون مضمــون  وی را در کتابهای شــان ذکــر نموده ان
اغلــب اشــعارش، تاریــخ صــدر اســام اســت و »اشــعار او 

در ایــن زمینــه، ممتــاز و برگزیــده اســت.«  

2- مضامین شعر کعب بن مالك
الف( فخر

ایــن مضمــون بیشــتر اشــعار کعــب را بــه خــود اختصــاص 
ــر  ــا فخ ــامی ب ــاعران دوره ی اس ــر ش ــت. فخ داده اس
شــاعران دوره جاهلــی بســیار متفــاوت اســت. زیــرا 
ــه،  ــداد، قبیل ــدران و اج ــب، پ ــه نس ــی ب ــاعران جاهل ش
ــد.  ــل دیگــر و غارتگــری فخــر می کردن ــر قبای ــورش ب ی
ــامی و  ــهای اس ــه ارزش ــامی، ب ــاعران دوره اس ــا ش ام
ــک در  ــن مال ــب ب ــد. کع ــر می کنن ــی فخ ــکارم اخاق م
شــعر فاخــر خــودش بــه امــور زیــر افتخــار کــرده اســت:

1- افتخار به آمدن فرشتگان برای یاری مسلمان:
 ویوَم بدر لقیناکم لنا َمَدد

فیـه مع النصر میکال و جبریل
2- دین اسالم و شهادت در راه خدا:

إن تقتلونا فدیُن اهلل فطرتنا
والقتُل في الحق عند اهلل تفضیل

كعب بن مالك انصاري )رضي اهلل عنه( )2(

محمد عبدالحمید
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3- شجاعت و سخاوت مسلمانان:
ونحن وردنا خیبراً وفروَضها

بکّل فًتی عاری الشاجع ِمذَود
عظیِم رمادالقدر فی کل َشتوة

َضروٍب بَنصل المشرفی المهّند
ــم و  ــی اهلل علی ــرم ـ صل ــر اک ــاری پیامب 4- ی

ــالم: ــن اس ــلم ـ  و دی س
اهلُل أکــرَمنا بنصـر نبینــا

و بنــا أقـاَم دعائـَم اإلســام 
5- او در برخــی اشــعارش بــه کشــتن ســران 

و بــزرگان کفــار فخــر کــرده اســت:
فکم ترکنا بها من سید بطل

حامي الّذمار کریِم الجّد والّنسب 
ب( مدح

ــون  ــد، چ ــق ش ــم رون ــامی ک ــدح، در دوره اس ــعر م ش
شــاعران دوره جاهلــی، بــرای کســب مــال و بــه دســت 
ــدح  ــان را م ــاهان و حاکم ــادی، پادش ــگاه م آوردن جای
ــن انگیزه هــا  ــن اســام، ای ــا ظهــور دی ــا ب ــد. ام می کردن
ــم و  ــی اهلل علی ــر اکــرم ـ صل ــن رفــت. چــون پیامب از بی
ــه  ــم ـ ب ــی اهلل عنه ــدین ـ رض ــای راش ــلم ـ  و خلف س
ــی را  ــن مدیحه های ــامی، چنی ــت اس ــم دول ــوان حاک عن
نمی پســندیدند. اغلــب مدیحه هــای دوره اســامی در 
جــواب شــاعران کفــار بــود کــه پیامبــر اکــرم ـ صلــی اهلل 
علیــم و ســلم ـ را هجــو می کردنــد. کعــب بــن مالــک در 
اشــعاری کــه رســول خــدا ـ صلــی اهلل علیــم و ســلم ـ  را 
مــدح می کنــد، صفــات و مــکارم اخاقــی واالی ایشــان 

برمی شــمرد: را 
فینا الرسول شهاب ثم یتبعه

الحق منطقـه، و العدل سیرته
هب ور مضیء له فضل علی الشُّ

 فَمن یحبــه إلیـه ینُج من تبــب 
ــل  ــتایش اه ــت در س ــد بی ــب، چن ــای کع در مدیحه ه
بیــت و بنــی هاشــم بــه چشــم می خــورد، او ســخاوت و 

ــد: ــاد می کن ــان را ی ــب واالی آن ــرم و نس ک
بیُض الوجوِه تری بطوَن أُکّفهم

قوٌم لصلهم السیادُة کلّهـــا 
تَندی إذا اعتذر الزماُن الُممِحل

ـَـل    قـــدمـًا و فرعهم الّنبـــی الُمرسـ

و در یــک قصیــده ســیزده بیتــی، در بخش قافیــه »عین« 
بــه ســتایش نماینــدگان بیعت عقبــه دوم می پــردازد.

ج( هجو
شــاعران بــرای هجــو و نکوهــش مخالفــان خــود بــه بیان 
ــد و رفتارهــا، و عــادات ناپســند و  برخــی از کردارهــای ب
رذایــل اخاقــی آنــان پرداختــه و آنــان را مــورد نکوهــش 

ــد. ــرار می دهن ق
ــی از  ــان برخ ــج در می ــاء رای ــای هج ــی از روش ه یک
شــاعران دوره هــای جاهلــی، امــوی و عباســی اســتفاده از 
الفــاظ رکیــک و واژه هــای دشــنام آمیــز اســت کــه ایــن 
ــه شــمار  ــوع هجــاء ب ــن ن ــوع، ضعیف تریــن و بی اثرتری ن

مــی رود.  
ــری روش  ــًا از بکارگی ــاعران دوره اســامی عموم ــا ش ام
ــام،  ــدر اس ــد. در ص ــز می کردن ــن پرهی ــنام و توهی دش
ــه  ــار را ب ــودش، کف ــعار خ ــه، در اش ــن رواح ــداهلل ب عب
ــان،  ــوع هجــو در آن زم ــن ن ــی زد. ای ــه م کفرشــان طعن
زیــاد مؤثــر نبــود ولــی بعــد از آنکــه کــه کفــار، مســلمان 
شــدند اشــعار ابــن رواحــه برایشــان غیرقابــل تحمــل بــود 
ــه  امــا کعــب بــن مالــک و حســان بــن ثابــت، مقابلــه ب
ــه  ــان طعن ــای بدش ــه کرداره ــان را ب ــوده، و آن ــل نم مث
ــی دردآور  ــان خیل ــر آن ــوع هجــو، ب ــن ن ــه ای ــد ک می زدن
بــود. کعــب بــن مالــک بــرای هجــو نمــودن دشــمنان از 

روش هــای مختلفــی اســتفاده کــرده اســت.
یکــی از روش هــای هجــو در شــعر کعــب، اســلوب تهدیــد 
اســت. ایــن نــوع هجــاء، در میــان کفــار رعب و  وحشــت، 

ایجــاد می کــرد.
قضینا من تهامَة کلَّ ریب

ـَــت لقالــــت نُخیــرها، و لــو نََطق
و خیبَر ثّم أجَممنا السیوفا

قواِطُعهـــّن: َدوســــًا أو ثَقیـــفـــًا
ــب  ــعر کع ــن ش ــه »دوس« ای ــردم قبیل ــه م ــی ک زمان
ــه  ــی ک ــرس فرجام ــنیدند، از ت ــه ـ را ش ــی اهلل عن ـ رض
ــود، مســلمان  ــه ثقیــف در شــهر طایــف آمــده ب ــر قبیل ب

ــدند.   ش
یکــی دیگــر از اســالیب هجــاء در شــعر کعــب، طعنــه زدن 
کفــار بــه شــرک و فرجــام بــد آن در روز قیامــت اســت. 
ــدر را چنیــن هجــو  ــار در جنــگ ب او کشــته شــدگان کف

نمــوده اســت:
و شیبَة والتیمی غادرن فی الوغی

فأمَسوا َوقـــوَد النـار فـی مستقّرهــا
و ما منهم إاّل بذی العرش کافر

و کـــلُّ َکفــور فــی جهنم صائــر 
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یکــی از مؤثرتریــن روش هــای هجــاء، اســلوب اســتهزاء 
و تمســخر اســت. کعــب از بکارگیــری ایــن اســلوب هــم 
دریــغ نکــرده اســت. او ســپاه کفــار قریــش و در رأس آن 

ابوســفیان بــن حــرب را چنیــن هجــو نمــوده اســت: 

جـــاؤوا بجیــش لو قیـــَس منزلــه  
مـــا کـــان إاّل کُمعــّرس الّدئـــل 

د( رثاء
ــاء اســت.  ــارز شــعر کــب، اشــعار رث ــن ب یکــی از مضامی
او اشــعار زیــادی در رثــای پیامبــر خــدا ـ صلــی اهلل 
ــت و  ــروده اس ــش س ــی از یاران ــلم ـ  و برخ ــم و س علی
همچــون شــاعران دیگــر، خصایــل نیــک و فضایــل آنــان 
ــدی  ــر جدی ــر آن، عناص ــاوه ب ــت و ع ــمرده اس را برش
همچــون: پرهیــزگاری، شــهادت، بهشــت و ... را بــه شــعر 
رثــاء افــزوده اســت. او در رثــای حمــزهـ  رضــی اهلل عنــه ـ  

خصلت هــای نیــک او را برمی شــمرد: 
قرم تَمــــکن فی ذؤابـــة هاشــــم

حیـــُث النبــوة و الّندی و الســؤدد 
ــم و ســلم ـ ،  ــی اهلل علی ــرم ـ صل ــر اک ــای پیامب و در رث
ــوز  ــا را در س ــی جن ه ــا و حت ــلمانان و عرب ه ــه مس هم

ــد: ــریک می دان ــالت ش ــام واالی رس ــراق مق ف
أال أنعی النبی إلی العالمینا

أال أنعــی النبــی إلـــی َمـن هــدی
جمیعا و ال سیما المسلمینا

مـــن الجــّن لیــلـة اذ تسمعــونـا 
ــد و  ــان می بخش ــی را ج ــای طبیع ــا، پدیده ه ــه بس و چ
در ســوز و داغ فــراق شــخصیت از دســت رفتــه، شــریک 
ــب  ــی طال ــن اب ــر ب ــای جعف ــد. او در رث ــد می دان و دردمن

ـ رضــی اهلل عنــه ـ  چنیــن ســروده اســت:
فتغیــــَر القمــُر المنیـــُر لفقــــده

ـِـل  والشمـُس قـد کسفت و کادت تأف

*****
***

*
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ــوام و  ــا ، اق ــون فرهنگ ه ــا کن ــدا ت ــر از ابت ــی بش  زندگ
ادیــان متعــددی در حافظــه ی خــود بــه  یــاد دارد. قانــون 
گیتــی بــر ایــن بــوده و هســت کــه پیــروزی یــک قــوم، 
شکســت قومــی دیگــر را رقــم مــی زنــد و اعتــای یــک 
ــی  ــدن فرهنگ ــگ ش ــا کمرن ــث زوال و ی ــگ، باع فرهن
دیگــر می گــردد و ایــن فــراز و فــرود همیشــه در جریــان 
ــعار  ــه ش ــود اینک ــا وج ــر، ب ــون بش ــت و تاکن ــوده اس ب
ــی و  ــح جهان ــا، صل ــوی تمدن ه ــتی ، گفتگ ــح دوس صل
همزیســتي را ســر مــي دهــد، نتوانســته ســیر ایــن نبــرد 

ــد. ــف نمای را متوق
ــن  ــح و مبره ــه واض ــر هم ــان ب ــن می ــه در ای ــا آنچ ام
ــودی  ــان موج ــه انس ــد ک ــه می باش ــن نکت ــده، ای گردی
اجتماعی ســت و بــرای رفــع هــر نیــاز خــود، خــواه مــادی 
ــاج اســت  ــه جامعــه و اجتمــاع محت ــوی، ب ــا معن باشــد ی
ــوان خواســته های  ــه نمی ت ــدون جامع چــرا کــه انســان ب

خــود را آنطــور کــه دلخــواه اوســت، برطــرف ســازد. بــه 
گفتــه ی فارابــی: »زندگــی اجتماعــی بــرای انســان یــک 
ــده  ــی از عه ــه تنهای ــان ب ــرا انس ــت زی ــی س ــاز طبیع نی
ــاع  ــا اجتم ــا ب ــد ام ــر نمی آی ــود ب ــدد خ ــای متع نیازه
ــي،  ــد.) یثرب ــن مشــکل را حــل مــی کن و تقســیم کار ای

ــر.. 44( ــه ب مقدم
امــا بایــد دانســت کــه اجتماعــی بــودن و همســو بــودن 
انســان ها در رفــع نیازهــا و خواســته ها، مســتلزم همفکــر 
بــودن و هــم رای بودن شــان نمی باشــد. اختــاف نظــر و 
ــه  ــن چیزهایی ســت کــه در هــر جامع ــده از ابتدایی تری ای
ــا  ــگام رخداده ــه هن ــورد و ب ــم می خ ــه چش ــاد ب و نه
ــه  ــواده ک ــد. از خان ــان می ده ــود را نش ــا، خ و رویداده
کوچکتریــن نهــاد اســت گرفتــه تــا کشــورها و نهادهــاي 
ــا و  ــاف فرهنگ ه ــم  از اخت ــن مه ــی. و ای ــن الملل بی
اقــوام سرچشــمه می گیــرد؛ چــرا کــه هــر قــوم و فرهنــگ 

اهانت به مقدسات دیگران از نگاه دینی و ملی و پيامدهاي آن

عصمت اهلل تیموری



18

خردادماه 1396شماره 4مجله داخلی انوارالعلوم خیرآباد

ــه جهــان و هســتي می نگــرد و اختــاف  ــد خــود ب از دی
دیــد و خواســته طبعــا اختــاف نظــر را بوجــود مــی آورد.

همــواره نخبــگان جوامــع بــا تمــام تــوان خــود در صــدد 
ــوام و  ــدد اق ــتن تع ــر داش ــا مدنظ ــا ب ــد ت ــن بوده ان ای
ــر  ــه تعبی ــا ب ــه ی ــه ای فاضل ــه و مدین ــا، جامع فرهنگ ه
دیگــر، آرمــان شــهر را پدیــد آورد، کمــا اینکــه ایــن نکتــه 

ــان مشــهود اســت. ــم یون ــات فاســفه قدی از نظری
همــه افــراد بــر اســاس دیــن و فرهنگــی کــه دارنــد، در 
ــه  ــه ب ــد ک ــا« دارن ــام »باوره ــه ن ــره ای ب ــن خــود دای بی
ــا  ــده و ی ــارت ورزی ــدان جس ــد ب ــازه نمی دهن ــدی اج اح
اهانتــی بکنــد، کــه بطــور کلــی از آن بــه نام »مقدســات« 

ــود. ــاد می ش ی
تعریف مقدسات

مقدســات جمــع واژه »مقــدس« می باشــد و مقــدس بــه 
چیــز پــاک و قابــل احتــرام اطــاق مــی شــود.

دهخدا در تعریف واژه مقدس می نویسد:
واژه »مقــدس« یــک لغــت عربــی بــوده و مقدســات جمع 
مقــدس اســت. »مقــدس« بــه معنــای چیــزی اســت کــه 
شایســته احتــرام اســت، بــه پاکــی یــاد شــده، بــه پاکــی 
ــده  ــت اســت آم ــورد حرم ــه م ــده و آنچــه ک ــده ش خوان

اســت.]1[
داراي  مي نویســد:  مقــدس  تعریــف  در  نیــز  انــوري 
ــل  ــاك و قاب ــي؛ پ ــي از هرآلودگ ــي را؛ پاک ــدس و پاک تق
احتــرام دانســته شــده بــه وی ــژه از نظــر مذهبــي )انــوري 

)7255/7
 در قــرآن نیــز مقــدس بــه همیــن معنــا بــکار رفته اســت، 
آنجــا کــه باریتعالــی خطــاب بــه حضــرت موســی )علیــه 
ــَك  ــَك إِنَّ ــْع نَْعلَْی ــد: َفاْخلَ ــوه طــور می فرمای الســام( در ک
ِس ُطــًوى )کفشــهایت را از پــا بیــرون بیــاور،  بِالـْـَواِد الُْمَقــدَّ
چــرا کــه در ســرزمین پــاك و مبــارك » ُطــوي  « هســتي 

.()طه12(
بــا مدنظــر داشــتن ایــن تعابیــر، نمــی تــوان واژه مقــدس 
را منحصــر بــه یــک دســته خــاص مثــا باورهــا یا اشــیاء 
نمــود، بلکــه ضرورتــا بایــد آن را تعمیــم داد و دامنــه آن را 

وابســته بــه نگــرش و جهــان بینــی فــرد دانســت.
ــه  ــزی ک ــر چی ــت: ه ــوان گف ــاده می ت ــری س ــه تعبی ب

ــرای فــرد دارای حرمــت باشــد، از زمــره مقدســات وی  ب
به شــمار  مــي رود.

در مــورد وا  ــژه اهانــت و توهیــن، تعابیــر متعــددي وجــود 
دارد؛ حقیــر دانســتن، پــوچ دانســتن ، ُخــرد و ناچیــز 

ــك شــئ و... ــتن ی پنداش
و در تعریــف اصطاحــي اهانــت آمــده: نســبت دادن هــر 
امــر وهــن آور اعــم از دروغ یــا راســت بــه هــر وســیله اي 
ــرك فعلــي از روي  ــا ت ــا انجــام هــر فعــل ی کــه باشــد ی
عــرف و عــادت کــه موجــب کسرشــان یــا باعــث 
ــري  ــوق کیف ــردد. ) حق ــرف گ ــدن ط ــف و پست ش تخفی

خصوصــي373/1(

جایگاه مقدسات و باورها در زندگی
ــاک،  ــای پ ــد و باوره ــر عقای ــر دیگ ــه تعبی ــات و ب مقدس
ــر  ــدي و غی ــان، نقشــی کلی ــر انس ــی ه ــاره در زندگ هم
قابــل اغمــاض داشــته بــه نحــوی کــه در بســیاری مــوارد 
ــان  ــا، حاضــر اســت از ج ــظ و حراســت از آنه ــرای حف ب
خــود دســت شســته و تــا تمــام هســت و نیســت خــود را 

در راه ابقــاء و نگهــداری آنهــا فــدا نمایــد.
ــی از  ــه یک ــده ک ــه ش ــد گرفت ــه عق ــده از کلم واژه عقی
ــه  ــرد ب ــه ف ــزی ک ــی چی ــد، یعن ــره می باش ــی آن گ معان
آن تعلــق دارد و بــه آن بســته می باشــد. بــر اســاس یــک 
ــات  ــاور و مقدس ــن ب ــت: ای ــوان گف ــی می ت ــت کل حقیق
ــار و کــردار یــک  ــری رفت هســت کــه باعــث شــکل گی
ــه عنــوان یــک رهبــر  ــوان از آن ب فــرد می گــردد و می ت

و فرمانــده درونــی یــاد کــرد.
ــر  ــا ب ــر باوره ــورد تاثی ــداهلل دراز در م ــد عب ــر محم دکت
رهبــري انســان مي گویــد: انســان از درون رهبــری 
مي شــود نــه از بیــرون و قانــون و حکومــت بــه تنهایــي 
بــراي تشــکیل یــك مدینــه فاضلــه کافــي نیســتند، مدینــه 
ــود و  ــت ش ــگان رعای ــوق هم ــه در آن حق ــه اي ک فاضل
ــد.  ــام دهن ــل انج ــور کام ــان را بط ــان ها وظایف ش انس

ــوي 25(. )موس
ــات  ــد اعــان حی ــی می توان ــا زمان ــب ت ــوم و مکت هــر ق
کنــد کــه فرهنــگ و عقائــد آن پابرجــا باشــد و  در صورت 
جــذب پیــروان آن مکتــب در ســایر فرهنگ هــا و مکاتــب، 
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یقینــا رو بــه افــول خواهــد رفــت.
از همیــن روســت کــه باورمنــدان بــه هــر عقیــده 
تــاش دارنــد تــا در راســتای حفــظ کیــش و آئیــن خــود 
ــه و  ــد، بازیچ ــوده و نگذارن ــظ نم ــود را حف ــات خ مقدس

ــد. ــرار گیرن ــایرین ق ــه س ملعب
ــوق  ــه حق ــی ب ــق عقای ــک منط ــاس ی ــر اس ــام ب اس
طبیعــی انســان ها نظیــر آزادی قلــم، آزادی بیــان و آزادی 
فکــر و عقیــده احتــرام گذاشــته و میــدان فعالیــت را بــرای 
ــر  ــاز و آزاد قــرار داده اســت، لیکــن ب ایــن امــر کامــا ب
اســاس یــک امــر عقایــی و منطقــی دیگــر ایــن قبیــل 
ــر  ــق ب ــت و منطب ــاح ام ــه ص ــروط ب ــا را مش آزادی ه
موازیــن اخاقــی و ارزشــی و قوانینــی کــه قانــون گــذار 
ذی صــاح آن جامعــه تدویــن کنــد، نمــوده اســت.»قرآن 

ــوق 733« و حق
ــات ،  ــال آی ــه در خ ــود اینک ــا وج ــام ب ــن اس در دی
ســیرت و ســنت پیامبــر )صلــی اهلل علیــه و ســلم( نصوص 
صریحــي پیرامــون بطــان باورهــای غیــر اســامی بیــان 
شــده اســت؛ امــا تاکیــد شــده کــه بــه عقائــد و باورهــای 
ــا  ــت و ی ــه اهان ــد و از هرگون ــرام بگذاری ــران احت دیگ
بی توجهــی کــه بیانگــر اســتهزاء باشــد، اعــراض نماییــد 
ــدي جــز  ــا پیام ــه مقدســات آنه ــي ب ــه بي احترام چــرا ک
ــش در  ــاد تن ــان و ایج ــات خودت ــه مقدس ــي ب بي احترام

ــار نخواهــد آورد. جامعــه بب
عدم اهانت به مقدسات دیگران در قرآن

ــر  ــت و از نظ ــامي س ــه اس ــاي جامع ــنگ بن ــرآن س ق
ــه  ــراي جامع ــي ب ــامي، قانون ــر اس ــي و تفک ــان بین جه
ــت  ــرآن یاف ــه اســاس آن در ق ــر اســت ک اســامي معتب
شــود و هــر قانــون و ضابطــه اي کــه بــر خــاف اصــول 
ــرآن باشــد، چیــزي جــز مهــر  ــي ذکــر شــده در ق و مبان

ــد. ــد ش ــر آن زده نخواه بطــان ب
قــرآن کتــاب الهــي ســت کــه هــر فــرد مســلمان در هــر 
ــاع و  ــز اتب ــاره اي ج ــت چ ــه هس ــي ک ــت و منزلت موقعی
دنبالــه روي از آن نــدارد. قــرآن جامعــه اي را مــي پســندد 
کــه بــه حقــوق همــگان ارزش قائــل شــده و در آن هیــچ 

گونــه ظلــم و تجــاوزي بــه کســي روا داشــته نشــود.
ــه  ــادآور می شــود، همانگون ــه اســامی ی ــه جامع ــرآن ب ق

ــان  ــتید، کس ــند هس ــان خرس ــه باورهای ت ــما ب ــه ش ک
دیگــر نیــز هماننــد شــما بــه باورهــا و داشــته های خــود 
ــد: ُکلُّ  ــه می فرمای ــا ک ــتند آنج ــند هس ــد و خرس پایبن
ــوَن )هــر گروهــي هــم از روش  ــْم َفِرُح ــا لََدْیِه ــْزٍب بَِم ِح
و آئینــي کــه دارد خرســند و خوشــحال اســت(»روم32«

خداونــد در ســوره انعــام آیــه 108 اهــل ایمــان را از 
ــته اســت  ــه مشــرکین بازداش ــودان باطل ــه معب ــت ب اهان
ــم  ــادی تعمی ــد در مــوارد بســیار زی ــن حکــم می توان و ای

ــود. داده ش
َ َعــْدًوا  ِ َفَیُســبُّوا اهللَّ َواَل تَُســبُّوا الَِّذیــَن َیْدُعــوَن ِمــْن ُدوِن اهللَّ
ــٍم ) اي مؤمنــان ! ( بــه معبودهــا و بتهائــي کــه  ــِر ِعلْ بَِغْی
مشــرکان بجــز خــدا مي پرســتند دشــنام ندهیــد تــا آنــان 
ــه  ــه و جاهان ــوند و ( تجاوزکاران ــمگین ش ــادا خش ) مب

خــداي را دشــنام دهنــد.
ــه اهلل ـ  ــي ـ رحم ــفیع عثمان ــد ش ــي محم ــه مفت عام
تحــت ایــن آیــه مي نویســد: اصلــي کــه از مطلــب فــوق 
ــري  ــر ام ــه اگ ــت ک ــن اس ــود ای ــري مي ش ــه گی نتیج
ــي  ــد ول ــندیده باش ــدي پس ــا ح ــز و ت ــود جای ــد خ در ح
انجــام دادن آن فســاد خواهــد آورد و یــا در اثــر آن مــردم 
ــس انجــام دادن آن  ــد گشــت، پ ــا خواهن ــاه مبت ــه گن ب

ــوع اســت. ممن
بــي حرمتــي بــه مقدســات دیگــران و دشــنام دادن آنهــا 
نــه تنهــا مانعــي از مســیر بــر نداشــته و گرهــي از مشــکل 
ــر آتــش بحــران  ــزم بیشــتری ب ــد، بلکــه هی ــاز نمي کن ب
ــا  ــد: ب ــي نویس ــیرازي م ــکارم ش ــت اهلل م ــزد. آی می ری
ــاز  ــط ب ــوان کســی را از مســیر غل دشــنام و ناســزا نمی ت
ــا  ــه ب ــدید آمیخت ــه عکــس، تعصــب ش ــه ب داشــت، بلک
ــود  ــبب می ش ــت، س ــراد اس ــه اف ــه در اینگون ــت ک جهال
ــاده، در آئیــن  ــده لجاجــت افت ــه اصطــاح روى دن کــه ب
ــیرازي395/5( ــکارم ش ــوند، )م ــود راســختر ش باطــل خ

ــا  ــا معــارف درســت ی ــي مي نویســد: هــر گروهــي ب یثرب
نادرســت خودشــان خــو گرفتــه انــد... بنــا برایــن هرگونــه 
ــر شــدن  ــوم در حقیقــت درگی ــك ق ــده ی ــه عقی ــت ب اهان
بــا احساســات و عواطــف و مقدســات و تاریــخ و فرهنــگ 
آن قــوم اســت... و فحــش و ناســزا بــه بــاور یــك انســان، 
فحــش بــه خانــواده، قــوم، قبیلــه و تاریــخ اوســت.)یثربي، 
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تفســیر روز، 993/3(
همــه ی اهــل علــم و منطــق بــر ایــن اتفــاق نظــر دارنــد 
ــک  ــای ی ــه باوره ــردن ب ــت ک ــنام دادن و اهان ــه دش ک
انســان، نــه تنهــا گرهــی از  کار نمی گشــاید، بلکــه 
ــد  ــت کنن ــرد اهان ــی ف ــه بین ــری و کوت ــم فک ــر ک بیانگ
می باشــد و  واکنــش ســریع فــرد اهانــت شــده را در پــی 

خواهــد داشــت.
ــر  ــران در ســیرت پیامب ــه مقدســات دیگ ــت ب ــدم اهان ع

ــلم- ــه و س ــي آل ــه و عل ــي اهلل علی -صل
ــه و  ــي اهلل علی ــن پیامبر-صل ــي و فرامی ــیرت نوران در س
ــه  ــود دارد ک ــي وج ــز  نمونه های ــلم- نی ــه و س ــي آل عل
ایشــان بــه صاحبــان دیگــر باورهــا نیــز ارزش و حرمــت 

ــده اند. ــل ش قائ
ــه و ســلم- بعــد  رســول خدا-صلــي اهلل علیــه و علــي آل
ــد و حکومــت  ــه جــاي گرفتن ــي در مدین از هجــرت، وقت
اســامي را بنــا نهادنــد، عهــد نامــه اي بیــن مســلمانان و 
یهودیــان نوشــتند، یکــي از نــکات بــارز در ایــن عهدنامــه 
ــان  ــي یهودی ــاي دین ــد و باوره ــتن عقائ ــرم دانس محت

مي باشــد.
ــرازي  ــه در ف ــن عهدنام ــر ای ــل خــود ب ابوزهــره در تحلی
مي نویســد: البتــه ایــن یکپارچگــي ملــي آنــان بــا حفــظ 
ــد در  ــرام و آزادي عقائ ــان همــراه اســت و احت ــت آن دیان

ــره، 274/2( ــود. )ابوزه ــات مي ش ــان مراع ــن پیم ای
ــه و  ــي اهلل علی ــت -صل ــی رحم ــر آن، نب ــاوه ب     ع
ــیرازه ی  ــادا ش ــه مب ــر اینک ــلم- بخاط ــه و س ــي آل عل
جامعــه اســامی از هــم بگســلد و مردمــان تــازه مســلمان 
ــاي خــوب  ــا و کاره ــاه شــوند، از برخــي باوره ــار گن دچ
ــر  ــه تعمی ــوان ب ــه مي ت ــه از آن نمون دســت کشــیدند. ک
ــي اهلل  ــرد، آن حضــرت -صل ــاره ک ــت اهلل الحــرام اش بی
ــه  ــاي کعب ــتند بن ــلم- مي خواس ــه و س ــي آل ــه و عل علی
ــا کــه دیــوار  ــر اســاس بنــاي ابراهیمــي بنــا کننــد ت را ب
ــت اهلل دو  ــراي بی ــم ب ــت اهلل شــود و ه ــزو بی ــم ج حطی
ــه  ــود عاق ــا وج ــا ب ــد. ام ــي بگذارن ــرقي و غرب درب ش
وافــر بدیــن کار، از انجــام آن منصــرف شــدند و خطــاب 
ــم  ــد: دل ــا- فرمودن ــه-رضي اهلل عنه ــرت عائش ــه حض ب
ــر  ــه و کا ب ــم ریخت ــي را در ه ــاي فعل ــد بن مي خواه

اســاس زمــان حضــرت ابراهیــم آن را بســازم، امــا چــون 
ــه از  ــراي اینک ــده اند و ب ــلمان ش ــازه مس ــرب ت ــوم ع ق
انهدام بیت اهلل شــك و شــبهه اي در دلهاشــان وارد نشــود، 
ــم. ــودداري مي کن ــش خ ــم و اراده خوی ــراي تصمی از اج

)167/6 )عثماني، 
دکتــر محمــد ابوزهــره در بــاب پیمــان پیامبر-صلــي اهلل 
علیــه و علــي آلــه و ســلم- کــه در شــهر مدینــه اجرایــي 
شــد، مي نویســد: ایــن پیمــان احکامــي را کــه بــر مومنــان 
ــود در  ــف موج ــر طوائ ــان و دیگ ــه یهودی ــود ب ــم ب حاک
ــان  ــه از هم ــي ک ــن معن ــم داد، بدی ــز تعمی ــه نی مدین
ــد،  ــد بودن ــان از آن بهره من ــه مومن ــي ک ــوق و تکالیف حق
برخــوردار شــوند. نــه  در دینشــان از آنــان ممانعتــي بــه 
عمــل آیــد و نــه بــر ســر اعتقادشــان بــه آنهــا ســتمي روا 

ــره، 268/2( داشــته شــود. )ابوزه
 تاریــخ دان معــروف جهــان غــرب گوســتاولوبون در 
مــورد نبــي رحمت-صلــي اهلل علیــه و علــي آلــه و 
ــان و  ــق یهودی ــد در ح ــد: محم ــن مي نویس ــلم- چنی س
ــچ  ــود. هی ــت روادار و اهــل گذشــت ب مســیحیان بي نهای
یــك از بنیانگــذاران ادیــان پیشــین بــه ویــژه یهودیــت و 
ــینان وي  ــد. جانش ــل نکرده ان ــل وي عم ــیحیت مث مس

ــد45( ــه داده اند.)العای ــز راه او را ادام نی
ــوان  ــد می ت ــایر عقائ ــروان س ــورد پی ــی در م ــور کل بط
چنیــن گفــت: یکــی از ابعــاد مذهــب در بینــش اســامی 
ــان از  ــدی آن ــر آن، بهره من ــی ب ــی مبتن ــام حقوق و نظ
ــم  ــام مراس ــی و آزادی در انج ــردی و اجتماع ــوق ف حق
ــن  ــدا ای ــلمانان از ابت ــت. مس ــی اس ــریفات مذهب و تش
ــر  ــروان دیگ ــا پی ــود ب ــط خ ــد و در رواب اصــل را پذیرفتن
مذاهــب، آن را رعایــت کردنــد. در معاهــده ای کــه پــس 
از فتــح بیــت المقــدس بیــن امیرالمومنیــن عمــر و مــردم 
ــامل  ــه ش ــن عهدنام ــت: ای ــده اس ــد آم ــد ش ــهر منعق ش
تامین هایــی ســت کــه عمــر بــه اهــل ایلیــاء داده اســت. 
ــان  ــاها و صلیب هایش ــان و کلیس ــرای خودش ــا ب ــه آنه ب
امــان داده اســت... کلیســاهای آنــان نبایــد تصــرف و یــا 
ــم  ــان ک ــا و صلیب هایش ــزی از آنه ــردد و چی ــراب گ خ
نشــود و بــر دینشــان مجبــور نشــوند. هیــچ کــدام از آنهــا 

ــوق 483( ــرآن و حق ــرار نگیرد)ق ــورد آزار ق م
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جــدای از مســلمانان، دانشــمندان جهــان غــرب نیــز بــه 
ــوده و آن را  ــراف نم ــام اعت ــه اس ــون عادالن ــن قان ای
می ســتایند، مارســل بــوازار در احتــرام بــه عقائــد ســایرین 
از نــگاه اســام مــي نویســد: ... بایــد بپذیریــم کــه اســام 
دینــي بــا تســامح اســت و حتــي از ایــن نیــز فراتــر رفتــه 
ــرم  ــین را محت ــي پیش ــان اله ــروان ادی ــرا پی ــت، زی اس
ــرام  ــد... تســامح بمعنــي احت مي شــمارد و حمایــت مي کن
بــه شــخصي ســت کــه از عقیــده اي غیــر از عقیــده مــا 
دفــاع مي کنــد نــه بمعنــي پذیرفتــن آنچــه مــورد قبولمــان 
نیســت. بــا آن کــه قــرآن کریــم خطاهــا و انحرافاتــي را 
ــد  ــاب در کتــب آســماني خــود وارد کرده ان کــه اهــل کت
مرتبــا یــاد آور مي شــود مســلمانان را از بدگویــي نســبت 
ــوزار، 163(. ــع مي کند)ب ــا من ــدگان کتاب ه ــه گردآورن ب

و یــا لوتــر وب ســتوارد نویســنده آمریکایــي نیــز در مــورد 
ــد  ــاي بع ــه- و خلف عملکــر حضــرت عمر-رضــي اهلل عن
ــن خطــاب حرمــت  ــن مــي نویســد: عمرب از ایشــان چنی
ــاس مي داشــت.  ــدس مســیحیان را ســخت پ ــن مق اماک
ــچ گاه  ــد و هی ــال کردن ــز رد او را دنب ــینان وي نی جانش
بــر مســیحیان تنــگ نگرفتنــد و بــه دســته هاي حاجیــان 
ــان  ــار جه ــه و کن ــاله از گوش ــه س ــه هم ــیحي ک مس
ــد، هیــچ گزنــدي  ــه بیــت المقــدس مي آمدن مســیحیت ب

وارد نکردند.)ســتوارد 13/1(
عدم اهانت به مقدسات از بُعد اجتماعي

زندگــي خــوب و زیســتن در جامعــه اي ایــده آل خواســته ی 
همــه افــراد بشــر اســت و انســان از دیربــاز در صــدد ایــن 
ــه و  ــه ی فاضل ــن آن مدین ــو ممک ــر نح ــه ه ــا ب ــوده ت ب
شــهر رویایــي را بــراي خــود بوجــود آورد. تمــام نبردهــا 
ــه  ــه ب ــه و هم ــا هم ــگ و صلح ه ــا و جن و خونریزي ه

نوعــي برخاســته از همیــن خواســته انســان اســت.
بــا کنــکاش در زندگــي تمــام رجــال نامــي اعــم از 
ــا  ــتند ت ــاش داش ــه ت ــم هم ــام مي بینی ــنام و بدن خوش
چنیــن بســتري را بــراي نــوع بشــر پدیــد آوردنــد، گرچــه 

ــد. ــدود بوده ان ــم و مع ــیار ک ــق بس ــراد موف اف
ــه  ــار ب ــه ناچ ــه فاضل ــد آوردن مدین ــراي پدی ــان ب انس

همزیســتي و در اجتمــاع زیســتن شــده اســت.
 ارســطو مي گویــد: انســان طبعــا بــراي زندگــي سیاســي 

ــه  ــه ب ــي ک ــي هنگام ــراد حت ــت، اف ــده اس ــاخته ش س
ــا هــم  ــد کــه ب ــاز میــل دارن ــد نباشــند ب یکدیگــر نیازمن
زندگــي کننــد، پــس زندگــي خــوب هــدف اصلــي اجتماع 

ــطوص116 ( ــت ارس ــت. )سیاس هس
ــر  ــه ب ــاي هــر جامع ــم کــه ســنگ بن همــه اذعــان داری
ــه  ــرح ک ــن ش ــد، بدی ــوت مي باش ــودت و اخ ــاس م اس
ــتري  ــود، بس ــهروندان خ ــراي ش ــد ب ــه اي مي توان جامع
ــه  ایمــن و شایســته فراهــم آورد کــه افــراد آن نســبت ب
یکدیگــر اعتمــاد متقابــل داشــته و حرمت هــا پــاس 
داشــته شــود و اختــاف فرهنگ هــا و قومیت هــا وادیــان 
ــد در  ــرد. خداون ــرار نگی ــخر ق ــتهزاء و تمس ــتمایه اس دس
ســوره ی حجــرات بعــد از بیــان اخــوت بیــن اهــل ایمــان 
شــش عامــل از عوامــل برهــم زننــده دوســتي و وحــدت 
را بــر مي شــمارد کــه عبارتنــد از : مســخره کــردن، عیــب 
ــد داشــتن،  ــد گذاشــتن، گمــان ب جویــی کــردن، لقــب ب

ــت کــردن و تجســس کــردن در کار دیگــران. غیب
در ایــن آیــات، اســتهزاء حرکتــي غیراخاقــي و ناهنجارانه 
ــاوت  ــت و تمســخر تف ــن اهان برشــمرده شــده اســت. بی
اندکــی وجــود دارد اهانــت بمعنــای باطــل دانســتن 
ــه  ــي ک ــد، در حال ــی باش ــی م ــن و آگاه ــر اســاس یقی ب
ــي  ــه م ــه را ک ــاور دارد آنچ ــده ب ــخره کنن ــخص مس ش

ــح اســت. ــر صحی ــد غی گوی
حــال چطــور مي تــوان پنداشــت کــه باطــل دانســتن و یــا 
اهانــت بــه مقدســات دیگــران عامــل برهــم زدن وحــدت 
و دوســتي نمــي گــردد و یــا ایــن کــه بــا وجــود اهانــت و 
اســتهزاء می تــوان وحــدت را حفــظ نمــود؟! زهــی خیــال 

باطــل.
ــه و  ــه فاضل ــات مدین ــي از ضروری ــر یک ــی دیگ از نگاه
آرمــان شــهر، احســاس امنیــت جانــي و روانــي انســان ها 
مي باشــد. بگونــه ای کــه همــه اقشــار آن صلــح و امنیــت 

را در زندگــی خویــش مشــاهده کننــد.
جامعــه و نهــادي مي توانــد بــراي شــهروندان خــود 
ــد،  ــرای ســایر جوامــع الگــو باشــد کــه بتوان کارســاز و ب
ــا  ــازد ت ــم س ــن و آرام فراه ــتري ام ــاظ بس ــر لح از ه
وابســتگان بــه آن، امنیــت روحــي، روانــي و فــردي را در 

ــد. ــس کنن ــود ح ــي خ زندگ
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 در تعریف احساس امنیت اینگونه گفته اند:
احســاس امنیــت فــردي به ایــن معناســت که شــهروندان 
ــا همشــهریان خــود  ــه جــا شــوند، ب ــه جاب ــد آزادان بتوانن
ارتبــاط برقــرار کننــد، و بــه فعالیــت اجتماعــي بپردازنــد، 
بــدون اینکــه بــا تهدیــد و یا بــا خشــونت و آزار جســمي و 
روحــي یــا نابرابــري جنســي مواجــه شــوند. )بیــات، 35(.

امــا اگــر ورق برگــردد و افــراد و نهادهــاي مختلــف 
جامعــه بــه جــاي اینکــه دســت وحــدت و همدلــي بســوي 
یکدیگــر دراز کننــد، بــه باورهــا و اهــدف یکدیگــر خــرده 
ــر  ــوه دادن یکدیگ ــل جل ــعي در باط ــوده وس ــري نم گی
داشــته باشــند، راه بــه جایــي نخواهنــد بــرد. بلکــه جامعــه 
روز بــه روز بــه قهقهــرا برگشــته و بــا مشــکات عدیــده 

اي روبــرو خواهــد شــد.

 
نتیجه

ــد و  ــره ی مفی ــچ ثم ــا هی ــه تنه ــات ن ــه مقدس ــت ب اهان
نتیجــه ی امیــد بخشــي نــدارد، بلکــه فرجامــي جــز تباهي 

بــرای افــراد بشــر و جامعــه رقــم نخواهــد زد.
ــاي  ــه باوره ــن ب ــر و تاخت ــات یکدیگ ــه مقدس ــت ب اهان
هــم نوعــان، شــاید چنــد صباحــي بــه کام برخــي شــود، 
ــه را از درون  ــاد جامع ــاد و بنی ــه، نه ــه موریان ــا بمثاب ام
تبــاه نمــوده و بــه نــاگاه باعــث مي شــود تمــام معــادالت 
عــوض شــده و همــه چیــز درهــم ریختــه و هــرج و مــرج، 

جــاي دوســتي و وحــدت را بگیــرد.

ــات،  ــه مقدس ــت ب ــه و اهان ــار جامع ــن اقش ــض بی تبعی
ــت در  ــت و حکوم ــر دول ــل زوال ه ــن عوام از اصلي تری

ــت. ــوده اس ــخ ب ــول تاری ط
وقتــي کــه یــك شــهروند ببیند افــراد و کســان همطــراز او  
بــدون اینکــه هیــچ وجــه ترجیحــي نســبت بــه او داشــته 
ــند،  ــوردار مي باش ــر برخ ــي بهت ــات رفاه ــند، از امکان باش
قطعــا نســبت بــه نظــام و دولــت حاکــم بدگمــان خواهنــد 

شــد.

ــف  ــم ردی ــراد ه ــه اف ــود ک ــت ش ــراي کســي ثاب ــر ب اگ
ــه او دارا  ــزي نســبت ب ــچ وجــه تمای ــدون اینکــه هی او ب

ــن  ــد، ای ــتفاده مي کنن ــاص اس ــاي خ ــند، از امتیازه باش
برخــورد را تحقیــر آمیــز دانســته، باعــث سرشکســتگی و 

دلســردی او می شــود.
ــود را در  ــد خ ــس نبای ــچ ک ــادل، هی ــه ع ــک جامع در ی
ــا و  ــه باوره ــا ب ــد و از آنج ــور کن ــی تص ــاظ امنیت حف
مقدســات دیگــران بتــازد و یــا بــا افتــرا و تهمــت، حیثیــت 

ــد. ــه دارد کن ــران را جریح ــی دیگ ــی و مل ــی، دین قوم
ــه مقدســات،  ــادآور شــوم کــه اهانــت ب ــد ی ــان بای در پای
ــوزی و آب در  ــه ت ــاف، کین ــه، اخت ــز تفرق ــره ای ج ثم

ــت. ــد داش ــن نخواه ــمن ریخت ــیاب دش آس
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ــام، 1381 ــیخ االس ــام، ش ــت ج ــور، ترب ــین پ ــف حس یوس
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13- یثربــي، یحیــي، مقدمــه اي بــر فلســفه سیاســت در اســام، تهران، 
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در اســام همــواره از کتــاب بــه بزرگــی یــاد شــده اســت 
ــادار  ــتانی وف ــا را همنشــینان و دوس و مســلمانان کتاب ه
می دانســتند. آنــان در دیدارهــا، کتــاب بــه همدیگــر هدیه 
ــچ  ــن هی ــه گرفت ــز از هدی ــل نی ــرف مقاب ــد و ط می دادن

ــاب خشــنود نمی شــد. ــدازه ي کت ــه ان ــز ب چی
ــه کتــاب اهمیــت  خلفــا و حاکمــان قــرون اول اســام ب
می دادنــد. بعضــی از ایشــان اوقــات فراغــت را بــا کتــاب 
پــر می نمودنــد. در کتابخانــه ی برخــی از پادشــاهان، 
ــان،  ــی از کاتب ــه گروه ــت، همیش ــرا و وزرای هنردوس ام
صحافــان  و  تذهیــب کاران  نقاشــان،  نســخه پردازان، 
ــرات در  ــان ه ــار تیموری ــد. در درب ــه کار بودن ــغول ب مش
قــرن نهــم و اوایــل قــرن دهــم هجــری بــر اثــر تشــویق 
کثیــری  گــروه  تیمــوری،  شــاهزادگان  و  پادشــاهان 
و...  مجلــدان  کتاب آرایــان، صحافــان،  هنرمنــدان،  از 
ــنقر  ــار بایس ــه در درب ــان ک ــد؛ چن ــه کار بودن ــغول ب مش
ــان،  ــر از خوشنویس ــل نف ــش از چه ــرات، بی ــرزا در ه می
نگارگــران و تذهیــب کاران برجســته اشــتغال بــه کار 

ــتند.  داش
در ایــن روزگار تاســیس بیت الحکمــه )کتابخانــه( در 
شــهرهای بــزرگ متــداول بــوده اســت کــه حتــی افــراد 

عــادی و عامــی شــیفته ی داشــتن کتابخانــه در خانه هــای 
خــود بودنــد. مشــهور اســت کــه بــه شــخصی پیشــنهاد 
ــن  ــش ای ــی از دلیل های ــت و یک ــد او نپذیرف وزارت دادن
ــه  ــک ب ــه نزدی ــش ک ــردن کتابهای ــا ک ــه جابه ج ــود ک ب
400 بــار شــتر بــود دشــوار می نمــود. بدینگونــه، او 
مانــدن در کنــار کتابهایــش را بــر وزارت ترجیــح داد. )1(

ــی  ــر عجیب ــز، تدابی ــن مراک ــاب ای ــه ی کت ــرای تهی ب
ــر  ــه سراس ــوداگرانی ب ــًا: س ــود. مث ــده ب ــیده ش اندیش
ســرزمین مشــرق بــرای خریــد کتــاب فرســتاده می شــدند. 
ــده  ــته ش ــداً نوش ــه جدی ــی ک ــد کتاب های ــا در خری و ی
ــر  ــرای تکثی ــد و ب ــی می گرفتن ــران پیش ــر دیگ ــود، ب ب
ــد  ــتخدام می نمودن ــا اس ــی در کتابخانه ه ــا، کاتبان کتاب ه
ــز جهــت  ــی نی ــد و کتابداران ــا از کتــب رونویســی نماین ت

ــد. ــتخدام می نمودن ــا اس ــر کتابه ــم بهت ــه و تنطی تهی
تــا قبــل از اختــراع صنعــت چــاپ، استنســاخ و رونویســی، 
ــوده اســت  ــاب ب ــار کت ــر و انتش ــکان تکثی ــن ام مهم تری
چنانچــه هرکــس کتابــی الزم داشــته خــودش از کتــاب 
ــتن را  ــه ی نوش ــا هزین ــوده و ی ــی می نم ــی رونویس اصل
ــی  ــش رونویس ــا برای ــوده ت ــت می نم ــی پرداخ ــه کاتب ب

ــد. نمای

)2(عبدالقادر تاجیکی
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صنعت چاپ
ــال  ــرگ در س ــت، گوتنب ــهور اس ــه مش ــاس آنچ ــر اس ب
ــراع نمــوده اســت،  ۱۴۵۶ میــادی صنعــت چــاپ را اخت
امــا حقیقــت آن اســت کــه: صنعــت چــاپ قرن هــا 
قبــل از او در جوامــع بشــری متــداول بــوده اســت. شــاید 
ــت های  ــر خش ــه ب ــند ک ــانی باش ــن کس ــومریان اولی س
ــی  ــود نوع ــه ی خ ــه نوب ــه ب ــد. )ک ــر می زدن ــن مه گلی

چــاپ می باشــد.(
ــان در قــرن هفتــم میــادی نقش هایــی  همچنیــن چینی
ــش را  ــد آن نق ــد و بع ــی می کردن ــوپ حکاک ــر چ را ب
ــر  ــروف را ب ــن ح ــد. همچنی ــاپ می نمودن ــه چ ــر پارچ ب
ــته  ــوب گذاش ــر چ ــتند و آن را ب ــازک می نوش ــذی ن کاغ
ــد،  ــد و بع ــر چــوب حکاکــی می نمودن نقــش نوشــته را ب
ــد. ــتفاده می نمودن ــاپ اس ــرای چ ــوب، ب ــه چ از آن تخت

در کــره نیــز قبــل از گوتنبــرگ صنعــت چــاپ رواج 
داشــته اســت، طــوری کــه در ســال ۱۳۹۲م دولــت کــره، 
ــه ی  ــا در کارخان ــود ت ــیس نم ــاپ را تأس ــه چ وزارتخان

ــد. ــد کن ــی تولی ــروف چاپ ــری ح ریخته گ
امــا یوهانــس گوتنبــرگ زرگــر آلمانــی، اولیــن  مختــرع 
ــد.  ــا می باش ــاپ در اروپ ــت چ ــاپ و کًا صنع ــین چ ماش
او در ســال ۱۴۵6م چــاپ متحــرک را تحقــق  بخشــید و 
دســتگاه چــاپ را اختــراع نمــود. گوتنبــرگ در ایــن روش 
ــد  ــوده بع ــه نم ــز تهی ــه ای از فل ــرف، قطع ــر ح ــرای ه ب
قطعه هــای حــروف را کنــار هــم قــرار مــی داد و کلمــات 
ــر آنهــا مرکــب می مالیــد،  مناســب را تهیــه می نمــود و ب

ــود.  ــذ گذاشــته چــاپ می نم ــر کاغ و ب
او بــرای تهیــه حــروف، چندیــن جنــس متفــاوت را 
آزمایــش نمــود تــا ســرانجام از ترکیــب قلــع و ســرب فلــز 
مــورد نظــر را بــه دســت آورد کــه حــروف بیــش از حــد 

ــرم نباشــد. ســخت و ن
ــه شــکل  گوتنبــرگ نخســتین مجموعــه ی چاپــی کــه ب
ــه انجیــل  ــود کــه ب ــاب مقــدس ب ــد آورد، کت ــاب پدی کت

ــل ۴۲ ســطری مشــهور اســت. ــا انجی ــرگ ی گوتنب
ــازار  ــال در ب ــش از 200 س ــرگ بی ــروف ســربی گوتنب ح
چــاپ کاربــرد داشــت تــا اینکــه در ســال۱۷۹۶ میــادی 
ــی  ــا لیتوگراف ــنگی ی ــاپ س ــی، چ ــنامه نویس آلمان نمایش
را اختــراع کــرد. در ایــن روش متــن یــا تصویــر بــر روی 
ســنگ بصــورت برجســته نقــش می بســت و ســپس ایــن 
ــاپ  ــذ چ ــار روی کاغ ــر می توانســت حــدود ۷۵۰ ب تصوی

شــود. 

صنعت چاپ در ایران
ــاز  ــان ب ــه دوران صفوی ــران ب ــه در ای ــتین چاپخان نخس
ــان  ــای اصفه ــه در جلف ــان ارامن ــه کشیش ــردد ک می گ
بــا آن تعــدادی دعــا و ذکرهــای مســیحی را چــاپ 
ــدی  ــار در دوران والیتعه ــان قاج ــا در زم ــد.)2(  ام کردن
عبــاس میــرزای نایــب الســلطنه صنعــت چــاپ در ایــران 
ــت و  ــا حمای ــه طــور جــدی آغــاز و شــکل گرفــت و ب ب
ــای  ــب، او بن ــن ترتی ــد. بدی ــق ش ــای او محق پی گیری ه
ــه  ــران، ب ــه در ای ــت ک ــه ای را گذاش ــتین چاپخان نخس
 زبــان فارســی و بــا روش چــاپ ســربی، بــه نشــر کتــاب 

ــت. )3( پرداخ
کتــاب »داســتان مســیح« اولیــن کتــاب چاپــی بــه زبــان 
ــهر  ــادی در ش ــال 1639 می ــه در س ــت ک ــی  اس فارس
ــاب در900  ــن کت ــده اســت، ای ــد منتشــر ش ــدن هلن الی
ــه  ــن آن اســت ک ــی التی ــن اصل ــراه مت ــه هم صفحــه ب
ــم  ــا قاس ــیله ی موالن ــه وس ــل ب ــال قب ــدود 400 س ح
الهــوری در دربــار اکبــر شــاه، امپراتــور مغولــی هنــد بــه 

ــان فارســی ترجمــه شــده اســت. زب

چاپ قرآن
ــا پدیــد آمــدن صنعــت چــاپ در جهــان، قــرآن کریــم  ب
نیــز از ایــن نعمــت بی بهــره نگردیــد کــه بطــور مختصــر 

ــود.  ــه می ش ــه آن پرداخت ب
تاریــخ چــاپ قــرآن بــه وســیله ي غیرمســلمین بــه آغــاز 
ــن  ــار مت ــاز می گــردد. نخســتین ب ــا ب رواج چــاپ در اروپ
 )Venise( »ــز ــی در شــهر »ونی ــرآن را پاگانین ــی ق عرب
ایتالیــا در ســال های ۱۵۰۳ - ۱۵۲۳ م چــاپ کــرد، و 
ــع آوری و  ــاپ جم ــتور پ ــه دس ــخه های آن ب ــه ی نس هم
 )Hinkelman( نابــود شــد. ســپس ابراهــام هنکلمــان
ــاپ  ــه چ ــبت ب ــال ۱۶۹۴ نس ــورگ در س ــهر هامب در ش
 )Marraccii( قــرآن اقــدام کــرد، پــس از وی ماراکــی
ــرآن را  ــر ق ــار دیگ ــال ۱۶۹۸ ب ــادوا« در س ــهر »پ در ش
ــهر  ــال ۱۷۶۸م در ش ــپس در س ــانید. س ــاپ رس ــه چ ب
ــی  ــید. ول ــاپ رس ــه چ ــرآن ب ــز ق ــان نی ــک« آلم »لیپزی
ــاد  ــه و اعتم ــورد توج ــا م ــای اروپ ــک از چاپ ه ــچ ی هی

ــت. ــرار نگرف مســلمانان ق
نخســتین چــاپ قــرآن توســط مســلمانان در اواخــر ســده 
هجدهــم )۱۷۹۷ - ۱۷۹۸م( بــه ابتــکار مســلمانان روســیه 
در شــهر پطرزبــورگ روســیه، و بــه همــت مــوالی عثمان 
صــورت گرفــت، و در همــان زمــان نســخه ی دیگــری از 

قــرآن در شــهر قــازان بــه چــاپ رســید. )4(
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امــا امــروزه، شــهرک چــاپ قــرآن معــروف بــه »مجمــع 
ــع/  ــریف« ) مجم ــف الش ــة المصح ــد لطباع ــک فه المل
مجتمــع ملــک فهــد؛ ویــژه چــاپ قــرآن کریــم( در مدینه، 
بزرگ تریــن ســازمان ویــژه چــاپ قــرآن در سراســر 
جهــان اســام اســت.)5( ایــن مرکــز بــزرگ چــاپ قــرآن 
مجیــد کــه 1700 نفــر در آن مشــغول بــه کار می باشــند 
ســاالنه ده الــی ســیزده میلیــون جلــد قــرآن مجیــد را بــه 
روایــات مختلــف و بــا ترجمــه بــه 44 زبــان زنــده ی دنیــا 
ــد. ــع می نمای ــف توزی چــاپ نمــوده و در قاره هــای مختل

کتابخانه های بزرگ
ــه  ــاپ ب ــت چ ــه در صنع ــی ک ــه نوآوری های ــه ب ــا توج ب
وجــود آمــده اســت و کاروان دانــش بــه ســرعت در مســیر 
خــود در حرکــت اســت، ایــن فراینــد دانش افزایــی منابــع 
ــداری  ــه نگه ــی آورد ک ــود م ــه وج ــی را ب و اندوخته های
ــه  ــد ک ــی را می طلب ــش خاص ــا و دان ــات ، فض آن؛ امکان
ــده  ــود آم ــه وج ــی ب ــای بزرگ ــان کتابخانه ه ــذر زم در گ
و بــرای ســامان دادن ایــن منابــع عظیــم، رشــته ی 
ــده و  ــده ش ــگاه ها  گنجان ــداری در دانش ــی کتاب تحصیل
ــع  ــرای نگهــداری مناب ــدی خاصــی ب روش هــای طبقه بن

ــده اســت.  ــداع گردی اب
در ایــن قســمت چنــد کتابخانــه ی بــزرگ جهــان را نــام 
بــرده و بــه طــور خاصــه؛ بزرگ تریــن کتابخانــه جهــان 

ــم. ــران را معرفــی می نمای ــی ای ــه مل و کتابخان
ــل  ــع قاب ــه مناب ــردد ک ــادآوری گ در اینجــا الزم اســت ی
نگهــداری در کتابخانه هــا شــامل عناویــن مختلــف 
ــد  ــنیداری، )مانن ــداری ـ ش ــواد دی ــاب، م ــه : کت از جمل
ــو و دیســک  ــوار ویدئ ــم ســینمایی ن ــوار،  فیل دیســک، ن

ویدئــو ( عکــس  پوســتر و .....  می گــردد:
بزرگترین کتابخانه های جهان عبارتند از:

کتابخانٔه ملی کنگرۀ ایاالت متحدۀ آمریکا
کتابخانــه ی  بزرگ تریــن  عنــوان  معتقدنــد:  بعضــی 
جهــان متعلــق بــه کتابخانــه ی بریتانیــا در لنــدن اســت، 
کــه تعــداد ۱۵۰ میلیــون منبــع مختلــف در آن نگهــداری 

می شــود.
امــا کتابخانــه ی کنگــره آمریــکا، بــا ۱۳۴ میلیــون عنــوان 

منبــع، بزرگ تریــن کتابخانــه ی جهــان اســت.
قدیمی تریــن  آمریــکا،  کنگــره ی  ملــی  کتابخانــه ی 
انســتیتوی فرهنگــی دولــت فــدرال آمریــکا و بزرگ تریــن 
کتابخانــه ی جهــان اســت کــه در پایتخــت ایــاالت 
متحــده ی آمریــکا، شــهر واشــنگتن دی ســی، قــرار دارد. 
در آوریــل ســال ۱۸۰۰ میــادی ، در کنگــره بــا اختصاص 
ــاوی  ــه ای ح ــیس کتابخان ــرای  تأس ــغ ۵۰۰۰ دالر ب مبل
ــرای اعضــای کنگــره ی  ــد ب ــل اســتفاده و مفی ــب قاب کت
آمریــکا موافقــت  شــد. بدیــن ترتیــب بــا گــردآوری یــک 
مجموعــه ی ۳۰۰۰ جلــدی در بخشــی از ســاختمان جدیــد 
کنگــره، ســنگ بنــای اولیــن کتابخانــه ی کنگرهــی 
ــش  ــال ۱۸۱۴ ارت ــت س ــد.در آگوس ــته ش ــکا گذاش آمری
کنگــره،  ســاختمان  آتش کشــیدن  بــه  بــا  بریتانیــا 
ــود کــرد. یــک ســال  ــز ناب کتابخانهــی کوچــک آن را نی
ــته ی  ــور بازنشس ــس جمه ــون، رئی ــس جفرس ــد تام بع
کتابخانــه ی  دالر،   ۲۳۹۵۰ دریافــت  ازای  در  آمریــکا، 
ــاب در  ــد کت ــاوی ۶۴۸۷ جل ــه ح ــود را ک ــخصی خ ش
موضوعــات گوناگــون هنــری، فلســفی، ریاضیــات، علــوم 
ــرآن  ــد ق ــک جل ــن ی ــی )و همچنی ــکی، روان شناس پزش

ــرد.  )6( ــره ک ــم کنگ ــود، تقدی ــد( ب مجی
ــه در  ــع ک ــرای جمــع آوری مناب ــاش ب ــس از ســالها ت پ
بســیاری مــوارد قوانیــن دولــت نیــز پشــتیبان آن بــود در 
ــوان  ــه عن ــه ب ــن کتابخان ــر ســال ۱۸۹۷م ای ــل نوامب اوای
و طوالنی تریــن  ایمن تریــن  بزرگتریــن، مجهزتریــن، 
کتابخانــه ی جهــان در ســاختمان تامــس جفرســون 

ــد. ــاح گردی ــنگتن افتت ــهر واش درش
ــه ی  ــیاری ارائ ــای بس ــه گروه ه ــره ب ــه ی کنگ کتابخان
خدمــات می نمایــد کــه مهم تریــن آنهــا حــدود ۸۵۰ 
کارمنــد اعضــای کنگــره هســتند کــه کتابخانــه ســاالنه 
پژوهشــی  اطاعاتــی،  درخواســت   ۵۰۰۰۰۰ تقریبــًا 
و تحلیلــی از اعضــا و کمیته هــای کنگــره دریافــت 

. می کنــد
کتابخانــه ی کنگــره دارای بیــش از ۵۰۰۰ کارمنــد بــرای 
اداره ایــن مجموعه هاســت؛ ایــن کتابخانــه در اوایــل 
ــون دالر را در  ــش از ۳۲۸ میلی ــه ای بی ــه ۱۹۹۰ بودج ده
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ــه ای  ــتم رایان ــی داد. سیس ــاص م ــود اختص ــه خ ــال ب س
کتابخانــه ۱۲۶۰۰۰۰۰ رکــورد را در پایگاه هــای خــود 
ــات  ــاختمان خدم ــه در ۳ س ــق ۳۰۰۰ پایان دارد و از طری
ــا،  ــره، جاکارت ــری در قاه ــه دفات ــد. کتابخان ــه می کن ارائ
ــکو  ــواد در مس ــردآوری م ــر گ ــن دفت ــی و همچنی کراچ

دارد.  )7(

ایــن کتابخانــه تــا ســال ۲۰۱۱، بــا بیــش از ۱۰۰ میلیــون 
مــاده ی کتابخانــه ای در مجموعه هایــش، بزرگ تریــن 
کتابخانــه ی جهــان بــه شــمار مــی رود. کمتــر از ۲۰ 
ــم کتاب هــای موجــود در مجموعه هــای  ــن رق درصــد ای
رده بندی شــده هســتند؛ بقیــه ی آن، کــه بیــش از ۸۳ 
می شــود:  زیــر  مــوارد  شــامل  ماده اســت،  میلیــون 
و  بــزرگ  حــروف  بــا  کتــاب   ۱۲۵۸۰۰۰۰ از  بیــش 
برجســته،اینکونابوال، تک نگاشــتها و پیایندهــا، موســیقی، 
گزارش هــای  جزوه هــا،  صحافی شــده،  روزنامه هــای 
فنــی، و مــواد چاپــی دیگــر؛ بیــش از ۱۸۷۰۰۰۰ مــاده ي 
ــدٔه  ــکال ضبط ش ــوار، و اش ــک، ن ــد دیس ــنیداری، مانن ش
دیگــر؛ حــدود ۴۰۰۰۰۰۰۰ نســخه ي خطــی؛ حــدود 
ــش از  ــگار؛ بی ــدود ۸۷۰۰۰۰۰ ریزن ــه؛ ح ۴۱۰۰۰۰۰ نقش
ــس؛  ــدود ۱۴۰۰۰۰۰۰ عک ــینمایی؛ ح ــم س ۵۰۰۰۰۰ فیل

بیــش از ۸۰۰۰۰ پوســتر؛ حــدود ۳۵۰۰۰۰ چــاپ و طراحی 
زیبــا؛ بیــش از ۱۳۰۰۰۰ نــوار ویدئــو و دیســک ویدئــو؛ و 

ــر. ــداری دیگ ــاده ي دی ــدود ۱۲۴۰۰۰۰ م ح
ــخه از  ــزار نس ــه ۶۰۰ ه ــوان ب ــار می ت ــن آث ــان ای در می
ــاره  ــی اش ــته های فارس ــا و دست نوش ــریات، کتاب ه نش
ــه دلیــل عاقهــی یــک  کــرد کــه در طــی۵۰ ســال و ب
قاضــی آمریکایــی بــه زبــان و ادبیــات و عرفــان فارســی، 

ــت.   )8( ــع آوری شده اس جم
کتابخانــه کنگــره آمریــکا منابــع خــود را در فضایــی بــه 
مســاحت ۲/۷۷ کیلومتــر )۳۰ مایل(جــای داده اســت.  )9(

ــه  ــره ک ــدی کنگ ــیوه ی رده بن ــه ش ــه ب ــن کتابخان ای
ــه شــده و  ــه ارائ ــن کتابخان ــار توســط خــود ای ــن ب اولی
ــاماندهی  ــز دارد س ــی نی ــتفاده جهان ــًا اس ــروزه بعض ام

ــت. ــده اس ش
سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ایران

ــامی  ــوری اس ــی جمه ــه مل ــناد و کتابخان ــازمان اس س
ــی،  و  ــی ، پژوهش ــی، علم ــه ای آموزش ــران مؤسس ای
خدماتــی اســت کــه اساســنامه آن در تاریــخ 1369/8/2 
ــر  ــید و زی ــس شــورای اســامی رس ــب مجل ــه تصوی ب
نظــر هیــأت امنایــی کــه ریاســت عالیــه آن بــا رئیــس 

ــد. ــت می کن ــت، فعالی ــور اس جمه
ــه  ــی ب ــه مل ــمی کتابخان ــه کار رس ــروع ب ــاح و ش افتت
ــردد. در  ــاز می گ ــی ب ــال 1316 شمس ــوم شهریورس س
آن ســال انجمــن معــارف، کتابخانــه ملــی معــارف را بــا 
مجموعــه ای کــه بــا کوشــش فــراوان گــردآوری کــرده 
بــود، در جنــب مدرســه دارالفنــون، تأســیس کــرد. کــه 
در چنــد نوبـــت مجموعــًا 13712 نسخـــه چاپی و خطی  

بـــه کتابخانــه تحویــل داده شــد.
ــابق، در  ــوی س ــه پهل ــی کتابخان ــال 1358 شمس در س
ــداری، و در  ــات کتاب ــز خدم ــی مرک ــال 1362 شمس س
ــاب  ــي انق ــدارک فرهنگ ــازمان مــــ ــال 1378 س س
اســامی در کتابخانــه ملــی ادغــام شــدند و ســرانجام در 
ســال 1381 شمســی بــا تصویــب شــورای عالــی اداری، 
ســازمان اســناد ملــی در کتابخانــه ملــی ادغــام شــدند و 
ــن  ــت. ای ــکل گرف ــی ش ــه مل ــناد و کتابخان ــازمان اس س
ــی -  ــناد مل ــت اس ــت )معاون ــار معاون ــا چه ــازمان  ب س
ــه  ــش، برنام ــت پژوه ــی - معاون ــه مل ــت کتابخان معاون
ریــزی و فنــاوری و معاونــت پشــتیبانی ( در دو ســاختمان 
ــناد  ــه اس ــران« و »گنجین ــی ای ــه مل ــتقل »کتابخان مس

ــد. ــت مي کن ــران« فعالی ــي ای مل
در مـــرداد 1374 کار ســاخت ســاختمان جدیــد کتابخانــه 
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ملــی در منطقــه عبــاس آبــاد تهــران آغــاز و فــاز اول در  
اســفند 1383 افتتـــاح شـــد و کلیـــه واحدهــا و نیروهــای 
ــان جمــع  ــک مکـ ــران در ی ــی ایـ ــه ملّ انســانی کتابخان

شــدند.
ــی بـــه گونــه ای طراحــی  ســاختمان جدیــد کتابخانــه ملّ
و ســاخته شــده کـــه عـــاوه بـــر مدیریــت، واحدهــای 
ــی  ــم و تخصصـ ــز مه ــگ، 8 مـرکـ ــتیبانی، و پارکین پش
و  مرجــع  کتاب هــای  مجمـوعـه هـــای  و  کتابــداری 

چاپــی،  مرجــع  غیـــر 
ــی و  ــای خطـ نسخـه هـ
ــع  ــادر، مناب ــای ن کتاب ه
ــد  ــی توان ــی را م غیرکتاب
در خــود جــا بدهــد  کــه 
گنجایــش  مجمــوع  در 
ــر 7میلیون نســخه  حداکث
را دارا مــی باشــد. )10(

براســاس آمــار اعــام 
شــده توســط معاونــت 
ــی ســازمان  ــه مل کتابخان
ــی  ــه مل ــناد و کتابخان اس
منابــع   ۱۳۸۸ ســال  در 
کتابخانــه ملــی ایــران 

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ب
* یــک میلیــون و ۸۶۱ 

ــی. ــع کتاب ــد مناب ــد جل ــزار و پانص ه
ــع غیــر کتابــی از  ــوع مناب * یــک میلیــون مــاده از ۷۰ ن

ــه. ــس و پایان نام ــه عک جمل
ــزار و ۶۱۹  ــریه در ۱۴۰ ه ــماره نش ــون ش ــار میلی * چه
ــواع  ــد ان ــزار و ۹۹۷ جل ــداد، ۲۴ ه ــن تع ــه از ای ــد ک مجل

ــی اســت. ــن و عرب نشــریات التی
* صــد و پنــج هــزار جلــد منابــع کــودک و نوجــوان کــه 
ــص  ــع ســمعی و بصــری مخت ــداد ۱۱۶۳ نســخه مناب تع

کــودکان از جملــه آنهــا اســت.
ــان  ــرای نابینای ــا ب ــاب گوی ــوان کت ــزار عن ــانزده ه * ش
ــوح فشــرده و حــدود هــزار  ــوار کاســت و ل کــه شــامل ن
عنــوان کتــاب بریــل و ۷۷۵ جلــد نشــریه بــرای اســتفاده 

ــان ــان و کــم بینای نابینای
* پنجــاه و پنــج هــزار جلــد کتــاب قدیمــی کــه از ایــن 
تعــداد ۲۸ هــزار و ۱۵۸ نســخه خطــی و بیــش از ۲۶ هــزار 

نســخه چــاپ ســنگی و چــاپ ســربی قدیمــی اســت.
* شــصت هــزار جلــد کتــاب و ۲۳۰۰ عنــوان پایان نامــه 

و  شناســی  ایــران  بخــش  در  نشــریه  جلــد  و۶۰۰۰ 
ــش  ــوع بی ــه در مجم ــت؛ ک ــود اس ــی موج اسام شناس
از هفــت میلیــون آیتــم کتابــداری در آن نگهــداری 

 . می شــود
کتابخانــه ملــی دارای ۱۱ تاالرهــای بــا ۱۵ میلیــون آیتــم 
ــن  ــی ای ــخٔه خط ــن نس ــت و قدیمی تری ــداری اس کتاب
کتابخانــه فرهنــگ لغــت االخــاص از عربــی بــه فارســی 

اســت.  )11(

منابع و مؤاخذ:
1ـ بامــداد، مهــدی. شــرح حــال رجــال ایــران در قــرن ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ 

هجــری، ج۴، تهــران: کتابفروشــی زوار، چــاپ ســوم، ۱۳۶۳؛
ــات  ــران  . تحقیق ــرم مســعودی. تاریخچــه چــاپ ســنگی در ای 2ـ  اک

کتابــداری و اطاع رســانی دانشــگاهی، ش. ۳۵ )۱۳۷۹)
ــای  ــاپ کتابه ــران و چ ــم در ای ــاپ قدی ــای چ ــار. کتابه ــرج افش 3ـ ای

ــردم، ش. ۴۹ )۱۳۴۹) ــر و م ــان. هن ــی در جه فارس
4ـ خرمشــاهی، بهــاء الدیــن، دانــش نامــه قــرآن و قــرآن پژوهــی، ج۱، 

ص ۸۷۳-۸۷۱.
5ـ  مجمع شیعه شناسی / معرفی برخی نهادهای قرآنی مهم

6ـ آشــنایی بــا کتابخانــه کنگــره آمریــکا .همشــهری آنایــن، شــنبه ۷ 
آبــان ۱۳۹۰

7ـ آشــنایی بــا کتابخانــه کنگــره آمریــکا. همشــهری آنایــن، شــنبه ۷ 
آبــان ۱۳۹۰

8ـ آشــنایی بــا کتابخانــه کنگــره آمریــکا. همشــهری آنایــن، شــنبه ۷ 
آبــان ۱۳۹۰

9ـ آشــنایی بــا کتابخانــه کنگــره آمریــکا. همشــهری آنایــن، شــنبه ۷ 
آبــان ۱۳۹۰

10ـ آشنایی با تاریخچه کتابخانه ملی ایران 
11ـ  همشــهری آنایــن، جمعــه 18 مــرداد 1387 و بــا اســتفاده از لــوح 

فشــرده کتابشناســي ملــي ایــران
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خداونــد متعــال را سپاسســگزارم کــه مــا را امــت پیامبــر 
ــه و  ــی اهلل علی ــد ـ صل ــرت محم ــام حض ــی اس گرام
ســلم ـ  قــرار داد و نعمت هــای خــود را بــا هدایتمــان بــه 

دیــن بیــن اســام بــر مــا تکمیــل نمــود.
بــا اســتعانت از پــروردگار متعــال یکتــا در نظــر دارم 
ــی از  ــار یک ــر افتخ ــت و پ ــر برک ــی پ ــه ای از زندگ گوش
ســتارگان درخشــان علــم و عرفــان، تــاش و مجاهــده، 

ــم. ــان کن ــد را بی ــاح و تجدی ــر و اص ــت و تفک درای
ــل  ــعید نورســی( ، اه ــع الزمان)س ــی بدی ــم ربان ــن عال ای
ــد،  ــوری می باش ــال اله ــه اقب ــر  عام ــه و معاص ترکی

ــی. ــی و عقل ــوم نقل ــاظ عل ــع از لح ــخصیتی جام ش
ــجاعت،  ــده، ش ــوا، مجاه ــش، تق ــه ی دان ــان در زمین ایش
اخــاص و سیاســت ســرآمد بــود. وی نــه تنها در بخشــی 
از عمــرش، بلکــه در تمــام مــدت زندگانــی اش بــا تحمــل 
کــردن رنج هــا، تبعیدهــا، زندانــی شــدن و مســموم 
شــدن ثابــت کــرد کــه دوســتدار راســتین اســام، قــرآن 

و شــریعت اســت.
چــون در همــه ی احــوال دســت از دفــاع از شــریعت بــر 
ــات اعجــاب انگیــز خــود، ســکوالرّیت  ــا بیان نداشــت و ب

ــه  ــش را ب ــورک( و پیروان ــی کمال)آتات ــوس مصطف منح
عقــب رانــد و حقانیــت و اعجــاز قــرآن را بــرای همــگان 

روشــن نمــود.
ــاط،  ــار انحط ــام دچ ــای اس ــان، دنی ــع الزم در عصربدی
ــت  ــه عل ــلمانان ب ــود و مس ــده ب ــاف ش ــراف و اخت انح
ــان  ــفندان بی چوپ ــد گوس ــی، مانن ــن اله دوری از فرامی
ــرب و  ــتعمار غ ــای اس ــیانه گرگ ه ــه وحش ــورد حمل م
ــد و حکومــت عثمانــی  همدستان شــان قــرار گرفتــه بودن
رو بــه زوال بــود و مــردم بــه علــت جهالت، عقــب ماندگی 
مســلمین را در دیــن می دانســتند و بســیاری از آنــان 
خواهــان کنــار زدن حکــم اســام بودنــد و اصــل مشــکل 
را پیــدا نکــرده بودنــد و یهــود بــه فکــر تشــکیل حکومتی 
در فلســطین و اســتعمارگران بــه فکــر تــداوم اســتعمار و 
سیطره شــان بــر مســلمین بودنــد و بــرای عملــی کــردن 
نقشه هایشــان، بــا تمــام امکانــات بــه فکــر اســام زدایی 

ــد. ــی بودن ــاد و بی اخاق ــج فس و تروی
ــورک،  ــی آتات ــدن مصطف ــد از روی کار آم ــه بع در ترکی
ــه مراکــز فحشــا و مشــروب  ــل ب ــران و تبدی مســاجد وی
خــواری  می شــدند. اذان بــه زبــان عربــی ممنــوع و 

نگاهی به زندگی، افکار و آثار عالمه بدیع الزمان سعيد نورسی)رحمه اهلل(

مسعود اندوز
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حجــاب جــرم حســاب  می شــد. لبــاس اســامی نشــانه 
تحّجــر و عقــب ماندگــی و پوشــش غربــی نشــانه 
ــزرگ،  ــای ب ــیاری از علم ــود. بس ــرفت ب ــگ و پیش فرهن
بــه دار اعــدام آویختــه شــدند و جــام شــهادت را نوشــیدند 
ــت  ــار غرب ــه دی ــرت ب ــه هج ــور ب ــز مجب ــیاری نی و بس

ــتند. گش
در ایــن طوفــان تاریــک، مــردم مســلمان و جامعــه 
اســامی در تمــام جهــان اســام  و خصوصــا در کشــور 
ترکیــه کــه چندیــن قــرن مهــد حکومــت مقتــدر عثمانــی 
ــح،  ــد فات ــلطان محم ــال س ــه امث ــی ک ــود، آن حکومت ب
ســلطان ســلیمان قانونــی و ســلطان ســلیم بــر آن حکــم 
رانــده بودنــد و چندیــن قــرن بــود عزتــی بــرای اســام 
ــکا  ــی آمری ــان و حت ــه اروپائی ــد ک ــرده بودن ــاد ک ایج
ــاج  ــی ب ــت عثمان ــه حکوم ــنگتن ب ــرج واش ــر ج درعص
ــددان  ــان و مج ــه مصلح ــردم ب ــد، م ــت می نمودن پرداخ
ــان  ــه در می ــاز داشــتند ک ــی نی و اندیشــمندان و مخلصان
توفــان ســهمگین آنــان را بــه پناهــگاه امــن اســامی و 

ــد. ــی کن ــنت راهنمائ ــرآن و س ــنائی ق روش
و چــون وعــده ی خداونــد تحقــق می یابــد و حفــظ ایــن 
ــه ی اعصــار،  ــده داده اســت، در هم ــن را خــودش وع دی
ــا  ــت ت ــه اس ــت برانگیخت ــن ام ــان ای ــی را در می علمائ
ــتم  ــرن بیس ــند. در ق ــی باش ــالت نوران ــن رس ــظ ای حاف
ــوی  ــاس کاندهل ــا الی ــد موالن ــی همانن ــی ربان هــم علمائ
و پســر بزرگــوارش محمــد یوســف کاندهلــوی و عامــه 
ــوری در  ــال اله ــه اقب ــدوی و عام ــن ن ــید ابوالحس س
هندوســتان و شــیخ شــهید حســن البنــا و شــیخ االســام 
ــی  ــی در باق ــان نورس ــع الزم ــری و بدی ــماعیل صب اس
ــتند  ــری برخاس ــیاری دیگ ــای بس ــامی و علم دول اس
ــر زود  ــب و مفاخ ــوی و مناص ــذ دنی ــام لذای ــه تم ــه ب ک
ــاع از  ــرای دف ــد و ب ــی نکردن ــن اعتنای ــا کم تری ــذر دنی گ
دیــن، دنیایشــان را قربانــی نمودنــد و لحظــه ای آســایش 
نداشــتند، چــون می دیدینــد چــه دســت های خبیثــی 
ایــن ملــت خیراالمــم را بــه قعــر دره ی بی دینــی و 
ــاح  ــلطان ص ــد س ــد. همانن ــوق می ده ــرافکندگی س س
الدیــن ایوبــی کــه فرمودنــد: تــا قــدس آزاد نشــود، 
خنــده و تبســم بــر لبانــم جــاری نمــی شــود؛ آن علمــای 
ــا  ــس ب ــند. پ ــاوت باش ــم نمی توانســتند بی تف ــوار ه بزرگ
ــان و عمــل وارد  ــم و زب ــا فکــر و قل تمــام وجودشــان، ب

میــدان کارزار در مقابــل فســاد والحــاد و جهــل وتقلیــد از 
ــدند. ــتی ش ــی و نژادپرس ــرب و ملی گرای غ

ــد علمــای  ــه تایی ــه راســتی و ب ــان نورســی ب ــع الزم بدی
بزرگــواری چــون عامــه ســعید رمضــان البوطــی و 
دکتــر محســن عبدالحمیــد و عاصــم الحســینی و...، 
نابغــه ای بــزرگ و مصلــح و مجــددی راســتین بــود کــه 
ــزرگ  ــرای دنیــای اســام و خصوصــا ترکیــه نعمتــی ب ب
ــع  ــدا! بدی ــت. خداون ــمار می رف ــه ش ــی ب ــت اله و رحم
الزمــان و باقــی علمــای ربانــی و مــا را مشــمول لطــف و 
رحمتــت قــرار بــده و مــا را خادمــی بــرای دیــن اســام 

ــن ــردان. آمی بگ
تولد ودوران کودکی سعید نورسی

ســعید نورســی در ســال 1876 ســه ســال قبــل از خافت 
ــش  ــورس بخ ــتای ن ــی در روس ــد ثان ــلطان عبدالحمی س
ــواده ای  ــه در خان ــس ترکی ــع اســتان بدلی ــپارته از تواب اس
ــرزا  ــدرش صوفــی می ــا آمــد.  پ ــه دنی ــن و متقــی ب متدی

ــه بــود. کشــاورزی متدیــن و مــادرش بانــو نورّی
پــدر و مــادر ســعید، نمونــه والدیــن پرهیــزکار و بــا تقــوا 

و مربیــان شایســته ودلســوز بودنــد.
یکــی از مــوارد تقــوای پــدر ســعید را اینگونــه نقــل نموده 
انــد: یکــی از اســاتید کــه از ذکاوت و نبــوغ ســعید متعجب 
ــواده ســعید می گــردد  ــا خان ــدار ب ــود، مشــتاق دی شــده ب
ــتایش رهســپار  ــی روس ــن از طــاب و اهال ــد ت ــا چن و ب
روســتای نــورس می شــود. نزدیکــی عصــر صوفــی میــرزا 
ــه  ــار رأس گاو از مزرع ــا چه ــه ب ــد ک را مشــاهده می کنن
بــر می گــردد، در حالــی کــه دهــان گاوهــا را بســته بــود. 
بعــد از ســام و احوالپرســی علــت بســتن دهــان گاوهــا 
را جویــا می شــوند. صوفــی میــرزا می گویــد: فاصلــه 
ــم در  ــی می کن ــه ط ــودم را ک ــه خ ــه و مزرع ــن خان بی
ــال دارد  ــه احتم ــود دارد ک ــردم وج ــزارع م ــن م ــن بی ای
گاوهایــم از علوفــه و کشــت مــزارع آنهــا تغذیــه کننــد و 
ــر ایــن مــال  ــه مــن بشــود. و تأثی ــان حرامــی وارد خان ن

ــواده ام بشــود. حــرام گریبانگیــر خــودم و خان
وقتــی پــدر ســعید را در مســائل جزئــی ایــن قــدر متقــی و 
ــد کــه ســعید واقعــا بایــد  محتــاط می بیننــد پــی می بردن

چنیــن باشــد کــه هســت.
ــه در  ــنوند ک ــعید می ش ــادر س ــان از م ــان همچن مهمان
ــعید،  ــیرخوارگی س ــول ش ــعید و در ط ــل س ــان حم زم
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همیشــه وضــو می گرفتــه اســت و بعــد از طهــارت 
ــت. ــی داده اس ــیر م ــعید ش ــه س ــل، ب کام

ــرآن  ــاوت ق ــا و ت ــر، دع ــواده ســعید نورســی ذک در خان
ــرادر  ــدر و ب ــزرگ، پ ــدر ب ــد و پ ــه می ش ــد زمزم مجی
ــی  ــای روح بخش ــرآن فض ــدن ق ــا خوان ــعید ب ــزرگ س ب
ــن  ــت در چنی ــد. تربی ــرده بودن ــاد ک ــواده ایج را در خان
خانــواده ای و پــرورش در دامــن چنــان مــادری کــه ســعید 
ــه اال  ــر ال ال ــا ذک ــرد و ب ــزرگ می ک ــا رزق حــال ب را ب
اهلل بــه خــواب می بــرد و  بانــوای قــرآن آرامــش مــی  داد 
و تعظیــم شــعائر الهــی را بــه او مــی آمورخــت، همــه ایــن 
ــعید  ــرآن در دل س ــت ق ــی در محب ــر فراوان ــل تاثی عوام
نورســی گذاشــت و قلــب پــاک و بنیــه فطــری ســعید را از 
هرزگــی و بیهودگــی محفــوظ داشــت و از همــان دوران 
ــه فراگیــری علــم و دانــش و  کودکــی عاقــه ای وافــر ب

تلمــذ در محضــر علمــا پیــدا کــرد.
شروع به فراگیری علم

ســعید نورســی در شــش ســالگی روخوانــی قــرآن کریــم 
و بعضــی از درس هــای مقدماتــی را نــزد بــرادر بزرگــش 

بــه نــام »عبــداهلل« شــروع کــرد.
ــرد و در  ــفر ک ــتای داغ س ــه روس ــی ب ــان کودک از هم
محضــر مــا محمــد افنــدی تلمــذ نمــود، ســپس رهســپار 
روســتای پیرمــس شــد و در محضــر اســتاد نورمحمــد کــه 
عالمــی عــارف بــود، زانــوی تعلّــم بــر زمیــن زد و مــورد 
توجــه خــاص و عــام قــرار گرفــت. بــا شــجاعت و وقــاری 
کــه داشــت و همچنیــن امتنــاع از قبــول زکات از مــردم 
ــد  ــه طــاب پرداخــت می گردی ــن هزین ــه جهــت تأمی ک
و حــس جوانمــردی و عــزت نفــس، از همــان دوران 

ــز شــد. ــرم و عزی ــردم محت ــدگاه م کودکــی در دی
ســعید در ســال 1885 در ســن 9 ســالگی بــرای تحصیــل 
ــس  ــع در بدلی ــدی واق ــن افن ــا امی ــه مدرســه م ــم ب عل
ــی در  ــن ول ــه میرحس ــه مدرس ــا ب ــپس از آنج ــت، س رف

ــا نهــاد. موکــوس پ
و از آن پــس بــه ارضــروم عــزم ســفر کــرد و در مدرســه 
ــه،  ــل: فق ــی از قبی ــوم اساس ــروم عل ــی ارض ــوم دین عل
اصــول، تفســیر، حدیــث ، حکمــت، هندســه و همچنیــن 
ــی  ــه را در محضــر عامــه مــا محمــد جال ــوم عالی عل
بــه پایــان رســانید. ســعید در آن مدرســه هــر روز دویســت 
صفحــه از کتابهــای ســخت و مشــکل را مطالعــه می نمود 

ــد. ــا را می فهمی ــوب آنه ــی خ و خیل
ــی  ــه محمــد جال ــا را از محضــر عام ــازه افت ســعید اج
دریافــت نمــود و بعــد از اخــذ مــدرک علمــی دوبــاره بــه 
ــی  ــتاد قبل ــای درس اس ــت و در کاس ه ــس برگش بدلی

خــود )عامــه محمــد امیــن افنــدی( حاضــر شــد.
پــس از مدتــی از بدلیــس ســفر نمــود و بــه محضــر عالــم 
ــه  ــت، عام ــح اهلل رف ــا فت ــه م ــه، عام ــهور ترکی مش
جهــت اطــاع از معلومــات شــاگردش ســواالتی ســخت 
ــب  ــا شــگفتی عجی ــوم از ســعید پرســید و ب ــواع عل در ان
روبــرو شــد، چــون ســعید هیچکــدام از ســوال های 
اســتاد را بی پاســخ نگذاشــت و همچنــان ســعید بــا حفــظ 
کــردن متــن جمــع الجوامــع کــه کتابــی ارزشــمند در علم 
اصــول اســت ، اســتاد را شــگفت زده کــرد، چــون ســعید 
کل کتــاب را در عــرض یــک هفتــه حفــظ نمــود، کتابــی 
ــا بیشــتر از  ــک ســال ی ــش طــاب ی ــرای خواندن ــه ب ک

ــد. ــرف می کنن ــان را ص عمرش
در انتهــا، مــا فتــح اهلل افنــدی روی جلــد کتابــش 
نوشــت: لقــد جمــع فــی حفظــه جمــع الجوامــع جمیعــه 
فــی جمعــة. یعنــی ســعید تمــام کتــاب جمــع الجوامــع را 

ــود. ــظ نم ــه حف ــک هفت طــی ی
ــه  ــور رفــت و در یکــی از مســاجد ب ــه تیل پــس ســعید ب
اعتــکاف مشــغول شــد و کتــاب القامــوس المحیــط را کــه 
ــاب ســین حفــظ کــرد.  ــا ب ــادی هســت ت تالیــف فیروزآب
بــه دلیــل ذکاوت خــارق العــاده و حاضــر جوابــی و دانــش 

فراوانــش بــه وی لقــب »ســعید مشــهور« را دادنــد.
ایــن همــه در حالــی هســت کــه عمــر ســعید از شــانزده 

ســال تجــاوز نکــرده بــود.
ــش از هشــتاد  ــا ســعید بی ــن اثن ــه ذکرســت در ای الزم ب

ــظ داشــته اســت. ــاب را حف ــن و کت مت
ملقب شدن به بدیع الزمان

ــن  ــهر ماردی ــه ش ــالگی ب ــن 16 س ــان در س ــع الزم بدی
ــروع  ــس را ش ــهر تدری ــع آن ش ــجد جام ــت و در مس رف
کــرد و بــه ســواالت مســلمانان پاســخ گفــت و در ســال 
1894 بــه پیشــنهاد والــی وان بــه آنجــا رفــت و بــه مــدت 
بیســت ســال در مدرســه ُخرُخــر تدریــس کــرد. در اثنــای 
تدریــس، ســفرهایی بــه شــهرهای بــزرگ ترکیــه کــرد و 
ــکارا  ــد اســتانبول و آن ــن ســفرها از شــهرهایی مانن در ای

دیــدن نمــود.
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بدیــع الزمــان بــا علمــای علــوم طبیعــی، ریاضــی، نجــوم 
ــس  ــام داد و پ ــدی انج ــای زای ــم مناظره ه ــره ه و غی
ــان  ــری آن ــه فراگی ــوم، ب از حــس کــم دانشــی در آن عل
نیــز پرداخــت و در مــدت نــه چنــدان زیــادی، ایــن علــوم 
ــمندان در  ــی دانش ــر تمام ــت ب ــت و  توانس ــرا گرف را ف
ــوم  ــاره آن عل ــی در ب ــود و حت ــروز ش ــش پی مناظره های
توانســت کتــاب هــم بنویســد، ایــن امــر بیــش از پیــش 
ــان را  ــمندان گشــت و آن ــا و اندیش ــین علم ــث تحس باع

ــد. ــع الزمــان« بدهن ــه ســعید، لقــب »بدی وادار کــرد ب
موضعگیــری قاطعانــه بدیــع الزمــان در برابــر 

بــی ادبــی گالدســتون نســبت بــه قــرآن
ــه  ــر ناخوشــایندی ب ــس در شــهر وان خب ــای تدری در اثن

گــوش ســعید نورســی رســید.
ــس در  ــر انگلی ــتون وزی ــه گادس ــود ک ــه ب ــر اینگون خب
مجلــس عوام انگلســتان ســخنرانی کرده بــود و تذکر داده 
بــود کــه تــا قــرآن در میــان مســلمانان باشــد، حکمرانــی 
مــا بــر آنــان ممکــن نیســت. پــس مــا مجبوریــم جهــت 
تحقــق اهداف مــان یــا قــرآن را از بیــن ببریــم کــه کاری 
نشــدنی اســت و یــا در میــان قــرآن و مســلمانان فاصلــه 
ایجــاد کنیــم. ایــن گفته هــای گادســتون کــه نیت هــای 
ــر  ــتعمار پی ــا اس ــرب، خصوص ــتعمارگران و غ ــث اس خبی
ــکان  ــعید نورســی را ت ــس را روشــن می ســاخت س انگلی

داد و بــا قاطعیــت فرمــود:
ــم و  ــاع کن ــرآن دف ــرم از ق ــر عم ــا آخ ــم ت ــول می ده ق
بــرای همــگان ثابــت خواهــم کــرد کــه ایــن قــرآن نــور 
ــث دل  ــار خبی ــردم اســت و کف ــام م ــرای تم ــت ب و هدای

ــد رســید. ــه مرادشــان نخواهن هرگــز ب
بدیــع الزمــان به فکــر تأســیس دانشــگاه در وان می افتد و 
جهــت پیشــرفت علــوم دینــی و علــوم جدید پیشــنهادهای 
مهــم و ارزشــمندی تقدیــم حکومــت مــی کنــد. و جهــت 
تحقــق ایــن امــر مهــم، چنــد بــار بــه اســتانبول رفــت و 

جــواب نگرفــت.
ــم در  ــال و نی ــک س ــدت ی ــرد و م ــاری می ک وی پافش
ــوال های  ــه س ــواب دادن ب ــا ج ــرد و ب ــر ب ــتانبول بس اس
مهــم در محــل اقامتــش در اســتانبول و دیــدار بــا 
اندیشــمندان نامــی و پــرآوازه و بــا دیــدار بــا مفتــی اعظــم 
ــای  ــار تفکره ــا اظه ــت و ب ــد بخی ــه محم ــر، عام مص
ــود،  عجیــب و نابــش، همــه را مــات و مبهــوت کــرده ب

ولــی بــا دســت خالــی بــه وان برگشــت و هنگام برگشــت 
ــن دو  ، کتاب هــای مناظــرات و محاکمــات را نوشــت، ای

ــه چــاپ رســید. ــاب در ســال 1913 ب کت
بدیــع الزمــان در ســال 1911 از دمشــق دیــدن نمــود و در 
مســجد جامــع دمشــق بــه ســخنرانی پرداخــت و اوضــاع 
مســلمین را بــرای همــگان شــرح داد کــه متن ســخنرانی 
ــده  ــاپ ش ــامیه چ ــه ش ــام خطب ــه ن ــه ای ب او در کتابچ

اســت.
ــیس  ــت تاس ــیار جه ــای بس ــا تاش ه ــان ب ــع الزم بدی
ــق  ــت موف دانشــگاه در شــهر وان و شــهر دیاربکــر عاقب
ــت  ــت و تامیــن بودجــه دانشــگاه از دول ــه حمایــت دول ب

شــد.
گرچــه زیربنــای دانشــگاه در وان چیــده شــد، امــا جنــگ 
ــان  ــع الزم ــد و بدی ــام آن گردی ــع اتم ــی اول مان جهان
ــم و  ــت ظال ــا دول ــاد ب ــاگردانش وارد جه ــا ش ــراه ب هم

ــدند.  ــوروی ش ــد ش ملح
شرکت در جهاد و اسارت

ــود،  ــه ب ــم نابغ ــک عال ــه ی ــور ک ــان همانط ــع الزم بدی
یــک مجاهــد شــجاع و بی بــاک نیــز بــود کــه در جنــگ 
ــان داد و  ــود نش ــادی از خ ــادت های زی ــیه رش ــا روس ب
ــای  ــه دشــمن وارد کــرد و در اثن ــادی را ب ضربه هــای زی
جنــگ، کتــاب اشــارات االعجــاز فــی مظــان االیجــاز را 

ــف نمــود. ــی تألی ــان عرب ــه زب ب
ــد و بــه  ــی ش ــگ زخم ــت در جن ــع الزمــان عاقب بدی
ــاه  ــار م ــال و چه ــدت دو س ــد و م ــمن درآم ــارت دش اس
را در اردوگاه کوســترومه در شــمال شــرقی روســیه اســیر 
مانــد، عاقبــت از آنجــا فــرار کــرده و بــه آلمــان رســید و از 
آلمــان بــه ترکیــه برگشــت کــه ایــن فــرار بدیــع الزمــان 

ــزد.  ــر انگی تعجــب همــگان را ب

ادامه دارد...
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ــی  ــام عل ــاة والس ــاده و الص ــوق عب ــر ف ــدهلل القاه الحم
ــم  ــن تبعه ــن وم ــه أجمعی ــه وصحب ــی آل ــد وعل ســیدنا محم

ــد : ــا بع ــوم الدین.أم ــی ی ــان إل بإحس
اینجــا زمیــن اســت! جایگاهی کــه انبیــاء در آن مبعوث شــدند 
ــانی  ــد. کس ــنا کنن ــد آش ــیدن خداون ــا راه رس ــش را ب ــا اهل ت
ــده ی  ــته ی فریبن ــر را از پوس ــا بش ــدند ت ــه ش ــه برانگیخت ک
ــه دنیــای حقیقــی  ــا خــارج کننــد و دیدشــان را نســبت ب دنی
ــا  ــد. اینج ــته؛ بازکنن ــن پوس ــت ای ــی پش ــای حقیق ونیروه
ــهداء  ــن، ش ــه صدیقی ــد ک ــی ای می باش ــره خاک ــان ک هم
وصالحیــن بــر روی آن پیــام حــق را بــا تمــام وجــود پذیرفتند 
و بــرای اجابــت آن لبیــک گفتــه و عاشــقانه در این مســیر گام 
برداشــتند حتــی کــه بــرای تحقــق حــق اّره شــدند، تکــه تکــه 
ــگ حــق  ــن رن ــه زمی گشــتند، ســوزانده شــدند وخونشــان ب
داد. اینجــا همــان زمینــی اســت کــه وقتــی پــس از گذشــت 
560 ســال از رســالت حضــرت عیســی مســیح )علیه الســام( 
وتحریــف ادیــان وکتاب هــای آســمانی گذشــته، زمانــی کــه 
فســادها وظلمت هــا او را احاطــه کــرده بودنــد و در شــهوت ها 
ــوزان  ــعله های س ــود و ش ــده ب ــرق ش ــش غ ــای اهل و ظلم ه
می ســوزاند؛  را  اهلــش  شــراف های  و  کرامت هــا  جهــل 

ــالت  ــور رس ــت، ن ــان هدای ــید تاب ــوع خورش ــا طل ــان ب ناگه
خاتــم االنبیــاء حضــرت محمــد مصطفــی )صــل اهلل علیــه و 
ــه  ــش را ب ــاح، تاریکی های ــادهایش را اص ــد و فس ــلم( آم س
ــا را  ــا، ظلم ه ــه فداکاری ه ــهوت هایش را ب ــنایی ها، ش روش
ــه  ــا را ب ــا، ناامیدی ه ــه دانایی ه ــا را ب ــا، جهل ه ــه رحم ه ب
ــن  ــرد. همی ــل ک ــا تبدی ــه آبادی ه ــا را ب ــا و خرابه ه امیده
پرتوهــای درخشــان اســام، اهــل پریشــان زمیــن را از قفــس 
نفــس و شــیطان آزادکــرد و آنهــا را از پرتگاه هــای شــقاوت و 
ــا  ــعادت و رســتگاری دنی ــای س ــا و قلّه ه ــه برج ه ــت ب هاک

وآخــرت راهنمایــی کــرد.
ــدم  ــا ق ــه هرج ــرورش داد ک ــی پ ــالت، اصحاب ــن رس همی
ــان  ــا آرم ــت. هرج ــعادت گش ــد س ــا مه ــت، آنج ــا رف آن ه
ــت.  ــرا گرف ــا را ف ــش آنج ــح و آرام ــرد، صل ــذر ک ــا گ آن ه
ــودن  ــا ب ــه روزگاری ب ــت ک ــی اس ــان زمین ــا هم ــه! اینج بل
یــاران مصطفــی )صــل اهلل علیــه و ســلم ( برخــود می بالیــد. 
کســانی کــه نگاهشــان برافق هــای خیــر وخوبــی، فکرشــان 
در ســعادت، عملشــان دعوتگــر فــاح و رســتگاری، شــکل و 
ظاهرشــان نمونــه و الگــوی هدایــت، باورشــان، رهاکننــده از 
ــت  ــت، چشمانشــان اشــکبار از جهــل وغفل ــر پســتی و ذلّ ه

ای زمين تاریخت را فریاد بزن
طالب العلم: امیرحمزه اطلسی
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ــرای اهــل  بشــر، دستانشــان جــاذب رحمت هــای آســمانی ب
زمیــن وخونشــان ســرمایه ی نجــات انســانیت بــود. شــب ها را 
درغــم انســان ها صبــح می کردنــد و روزهــا را در میدان هــای 

ــد. ــدا می کردن ــان ف ــق ج ــاق ح ــده و احق مجاه
ایــن زمیــن، همــان ســندی اســت کــه بــا جــای دادن قبــور 
ــر  ــود، ب ــه ی خ ــه گوش ــم( در گوش ــی اهلل عنه ــه )رض صحاب
ــات زده و  ــان مهراثب ــال وصفاتش ــان، اعم ــودن آرم ــق ب ح
ــا  ــه ب ــر ســعادتی اســت ک ــواه و شــاهد ب ــخ خــود گ ــا تاری ب
قدم هــای آنــان در عالــم منتشرگشــت. کســانی کــه اهلل 
ــن  ــان در همی ــش را از آن ــت خوی ــی( رضای ــبحانه وتعال )س
ــرای  ــان را ب ــا آن ــش باره ــرده و در کام پاک ــام ک ــا اع دنی
ــار  ــد؛ حتــی کــه ایمــان ایشــان را معی ــال می زن ــان مث جهانی
ایمــان معرفــی کــرده و مــی فرمایــد: ]فــإن آَمُنــوا بِِمثــِل َمــا 
ــد بماننــد  ــَدوا[ »پــس اگــر ایمــان آوردن ــِد اهَت ــِه َفَق ــم بِ آَمنُت
ــت  ــتی هدای ــس براس ــه آن پ ــد ب ــان آوردی ــما ایم ــه ش آنچ
ــمان  ــتارگان آس ــان س ــان هم ــره-137( این ــه اند.«)بق یافت
ــلم( در  ــه و س ــل اهلل علی ــرم )ص ــول اک ــه رس ــد ک هدایت ان
ــم  ــی کالنجــوم فبأّیهــم اقتدیت ــد: »أصحاب شأنشــان می فرمای
ــه  ــتند، ب ــتارگان هس ــون س ــن همچ ــاران م ــم.« »ی اهتدیت
ــوید.« کســانی  ــت می ش ــد، هدای ــدا کنی ــا اقت ــدام از آنه هرک
کــه در هرشــعبه ای از زندگــی، مقتــدا والگــوی ســعادت بشــر 
ــش،  ــاورزی و زراعت ــاورز درکش ــه کش ــانی ک ــتند. کس هس
تاجــر درتجــارت و اقتصــادش، دولــت مــرد در حکومــت 
ــازش و...  ــاخت و س ــت وس ــر در صنع ــتش، صنعتگ و سیاس
همگــی بــرای اینکــه بتواننــد کشــتی نجــات خــود و بشــر را 
بــه لنگــرگاه وســاحل ســعادت برســانند؛ تنهــا راهشــان ایــن 
ــا عظمــت  ــدا کــرده و در مســیر ب ــه ایشــان اقت اســت کــه ب
وافتخــار ایــن نجــوم هدایــت قــدم بردارنــد. چراکــه درآیــه ای 
ــعادت  ــات وس ــا راه نج ــی تنه ــد؛ اهلل تعال ــتر ذکرش ــه پیش ک
بشــریت را مســیر صحابــه )رضــی اهلل عنهم(بیــان می کننــد.

بلــه! اینجــا زمیــن اســت؛ همــان زمینــی کــه پــس از رشــادت 
هــا و دالوری هــای یــاران باوفــای نبــی اکــرم )صــل اهلل علیه 
ــرای  ــاش ب ــه باطــل و ت ــرد علی و ســلم( در صحنه هــای نب
نجــات بشــر، مردانــی فوالدیــن از دل خاکــش بلندشــدند تــا 
ــه آرمــان و هــدف رســول اهلل )صلــی اهلل علیــه و ســلم( و  ب
اصحــاب گرانقــدرش اقتــدا نموده و همچــون یــاران باوفایش، 
مقتدرانــه وجــان فشــانانه در رهــرو و مســیر ســعادت بشــر گام 
ــریت را از  ــد و بش ــان را بزداین ــای عصرش ــد و فتنه ه بردارن

باتاق هــای بدبختــی و نابــودی بیــرون بکشــند.
همیــن زمیــن و تاریــخ پرهیاهویــش شــاهد وگــواه ایــن امــر 
اســت کــه در هــر عصــر و دوره ای مردانــی ظهورکــرده و بــه 
اصحــاب کــرام )رضــی اهلل عنهــم( اقتداکردنــد و بــا فســادها، 
ــد و دیــن  انحرافــات و طاغوت هــای عصرشــان مبــارزه کردن

و آییــن حــق را زنــده نگــه داشــتند تــا مبــادا باطــل راه نجــات 
ــتگاری  ــعادت و رس ــان را از س ــدودکند وآن ــانیت را مس انس
بــازدارد. ایــن قانــون وســنت الهــی اســت کــه خداونــد متعــال 
خــود در کام پاکــش ایــن چنیــن بیــان مــی کننــد: ]یاأّیهــا 
الِّذیــَن  آَمُنــوا َمــن َیرتَــدَّ ِمنُکــم َعــن ِدینـِـِه َفَســوَف َیأتـِـی اهلُل 
ــی  ٍه َعلَ ــزَّ ــَن أِع ــی الُموِمنِی ــٍه َعلَ ــُه أِذلَّ ــم َو ُیِحبُّونَ ــوٍم ُیِحبُُّه بَِق
الَکاِفِریــَن ُیَجاِهــُدوَن ِفــی َســبِیِل اهللِ َو الَیَخاُفــوَن لَوَمــَه اَلئـِـٍم 
ــِه َمــن َیَشــاُء َو اهلُل َواِســٌع َعلِیــٌم[ »ای  َذلـِـَک َفضــُل اهللِ ُیوتِی
ــد  ــردد خداون ــود بازگ ــن خ ــما از آیی ــس از ش ــان! هرک مومن
ــی دارد و  ــد دوستشــان م ــه خداون ــی را خواهــد آورد ک جمعّیت
آنــان هــم خــدا را دوســت می دارنــد. نســبت بــه مومنــان نــرم 
و فروتــن بــوده و در بــرار کافــران ســخت ونیرومندنــد. در راه 
خــدا جهــاد می کننــد و بــه تــاش می ایســتند و از ســرزنش 
ــد.  ــود راه نمی دهن ــه خ ــده ای هراســی ب ــرزنش کنن ــچ س هی
ایــن فضــل و بخشــش خداونــد اســت و آنــرا بــه هرکــس کــه 
بخواهــد عطــا می کنــد و خداونــد دارای فضــل فــراوان وآگاه 

اســت.« )مائــده-54(
در اینجــا مختصرنگاهــی بــه ایــن ســیر عظیــم تاریــخ داریــم 
تــا شــاید دیدمــان نســبت بــه آن گوهرهــا و عناصــر حیــات 
ــه آنهــا غفلــت  ــزد مــا هســت و مــا نســبت ب بخشــی کــه ن
ورزیده ایــم و یــا بــه علــت کوتاهــی و سســتی خــود، بشــریت 

ــردد. ــم؛ بازگ را از ارمغان هــای آن محــروم ســاخته ای
همانطور که شاعر اشاره می فرماید:

برخود نظر گشای ز تهی دامنی مرنج 
در سینه ی تو ماه تمامی نهاده اند

ای زمیــن بــه یــاد داری! درقــرن اول هجــری قمــری زمانــی 
کــه گذشــت زمــان ســبب دوری بعــد جاهلــت از مصاحبــت 
خورشــید هدایــت و یــاران راشــده اش شــده بــود و شــعله های 
ــا و  ــال ســوزاندن کرامت ه ــاری دیگــر خی ــم ب ــت قدی جاهلی
شــرافت های ســاکنینت را در سرداشــت. ازطرفــی دیگــر باطل  
و طاغوتیــان عصــر کــه مجــال را بــرای قــد علــم کردنشــان 
خالــی دیــده و چنیــن می پنداشــتند کــه دیگــر محّمــد رســول 
ــته  ــوت بس ــت و دروازه نب ــلم( نیس ــه و س ــل اهلل علی اهلل )ص
شــده، و قــرار نیســت خورشــیدی دیگــر بــرای هدایــت عالــم 
ــت  ــن ســتارگان هدای ــا رفت ــد و از ســوی دیگــر ب ــوع کن طل
برخــود اطمینــان دادنــد کــه دیگــر ابوبکرهایــی نخوانــد بــود 
ــا  ــد، ی « ســر دهن ــيٌّ ــا َح ــُن َو أن ــُص الِدی ــره ی »أَینُق ــه نع ک
عمرهایــی متولــد نمی شــوند کــه بیــن حــق و باطــل جدایــی 
افکننــد، یــا خالدهایــی نخواهنــد آمــد کــه شمشــیر حــق بــر 
روی زمیــن باشــند و در نبردهــای حــق علیــه باطــل بی پــروا 
ــد  ــت نخواهن ــی تربی ــا عثمان های ــد، ی ــت کنن ــو حرک ــه جل ب
شــد کــه شــهید قــرآن گردنــد، یــا علی هایــی نخواهنــد بــود 
ــد  ــرورش نخواهن ــی پ ــا حنظله های ــم باشــند، ی ــوه عل ــه ک ک
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ــدا  ــرده و در راه خ ــا ک ــود را ره ــای خ ــه عروس ه ــت ک یاف
ــی  ــا و مصعب های ــا، جعفره ــا، خبیب ه ــند؛ یاحمزه ه ــر بکش پ
ــن راه  ــن اهلل باشــند و دری ــد شــد کــه ســپر دی ــد نخواهن بلن
ــه  ــته ب ــن اهلل وابس ــه دی ــل از اینک ــوند، غاف ــه ش ــه تّک تّک
ــت  ــد حفاظ ــود خداون ــه خ ــت، بلک ــخاص نیس ــراد و اش اف
ایــن تحفــه ی آســمانی را برعهــده گرفتــه انــد چنانکــه 
ــوَن[  ــُه لََحاِفُظ ــا لَ ــَر َو إنّ ک ــا الذِّ لَن ــُن نَزَّ ــا نَح ــد: ]إنّ می فرماین
ــا مــا خــود قــرآن را فرســتادیم و درحقیقــت خودمــان  »همان
ــه  ــه گفت ــور ک ــر-9( و همانط ــیم.« )حج ــدار آن می باش پاس
شــد؛ ایــن ســنت اهلل اســت کــه در عصــر و دوره ای رجالــی 
ــه  ــل اهلل علی ــول اهلل )ص ــیر رس ــه مس ــه ب ــود ک ــد ب خواهن
ــعل  ــن مش ــرده و ای ــش اقتداک ــان فدای ــاران ج ــلم( و ی و س

هدایــت را تــا قیــام قیامــت فــروزان دارنــد.
ــدای  ــه ص ــی  ک ــی بحران ــری، در اوضاع ــال 61 هج درس
انحطــاط و زوال جامعــه بــه گــوش می خــورد؛ عمــری دیگــر 
ــام  ــا زم ــه جهــان گشــود ت ــاروق اعظــم چشــم ب از نســل ف
عصــر را بدســت گیــرد و ســیر تاریــخ را عــوض کنــد و نگذارد 
پرچــم هدایــت بــر روی زمیــن بیافتــد. او یکی از همــان رجال 
ــه اهلل(  ــز )رحم ــن عبدالعزی ــود. او حضــرت عمرب اهلل عصــر ب
ــل موج هــای  ــه و شــجاعانه در مقاب ــود. کســی کــه خالصان ب
ــتانش  ــا دس ــتاد و ب ــور ایس ــال ظه ــای درح ــل و فتنه ه باط
زبانه هــای ســرکش آتــش جاهلیــت را خامــوش کــرد. 
همچــون فــاروق اعظــم طعــم خــوش عدالــت را بــاری دیگــر 
ــه دان  ــه زبال ــم را ب ــن چشــاند و بســاط ظل ــه ســاکنین زمی ب
تاریــخ انداخــت. بــاری دیگــر روح اســام و تفکرمحّمــدی را 

ــد. در جامعــه دمی
قــرن دوم، عصــری دیگــر بافتنه هایــی دیگــر، عصــری کــه 
فتنــه ی مادیــت و نســیان آخــرت شــروع بــه مــوج زدن کــرده 
بــود. ســال هایی کــه در ایمــان اّمــت ضعــف پدیــدار شــده بود. 
ارتبــاط اهــل زمیــن بــا آســمان سســت گشــته و گوهرهــای 
ــر  ــر فک ــود. دیگرکمت ــیده ب ــر کش ــردم پ ــن م ــی از بی اخاق
ــش و  ــا عی ــار زندگی ه ــزد و معی ــوج می ــه م ــرت در جامع آخ
کام جویــی گشــته بــود. مــرض نفــاق در اعمــاق جامعــه ریشــه 
کــرده بــود. ایــن عصــر می طلبیــد کــه مردانــی چــون ســعید 
بــن جبیــر، محّمــد بــن ســیرین، شــعبی و... ظهورکننــد و در 
ــاره  ــد و دوب ــه )رضــی اهلل عنهــم( حرکــت کنن مســیر صحاب
روح ایمــان را در اّمــت مــرده، زنــده کننــد. پیشــتاز ایــن دوره 
ــا  ــرای فتنه ه ــف ب ــن حری ــوان اصلی تری ــه عن ــه ب ــی ک کس
ــن  ــرت حس ــود؛ حض ــده ب ــناخته ش ــر ش ــوب های عص و آش
ــر  ــی ماه ــون طبیب ــد. او همچ ــه اهلل( می باش ــری )رحم بص
و زبردســت امــراض را شناســایی کــرد و بــا اســتعدادها، 
تبحرکامــل در دیــن و بصیــرت عمیقــی کــه خداونــد متعــال 
بــه او عطــا کــرده بــود؛ در جهــت مــداوای آنهــا اقــدام کــرد 

و بی باکانــه پرچــم دعــوت را برافراشــت و نگذاشــت فتنــه ی 
مادیــت در مســیر حرکــت صحابــه )رضــی اهلل عنهــم( خألیی 

بوجــود بیــاورد.
ــت وســعت قلمــروی اســام و پیچیــده  ــه علّ ــر ب کمــی بعدت
شــدن معاشــرت، تجــارت و مســائل؛ نیــاز شــدید بــه تدویــن 
ــرد  ــه اقتضــاء می ک ــود ک ــن عصــر، عصــری ب ــود. ای ــه ب فق
ــر  ــه ذخائ ــا کلی ــه ب ــند ک ــص باش ــد و مخل ــی مجاه مردان
اســام )قــرآن، حدیــث، لغــت وقواعــد( آشــنایی داشــته باشــند 
ــات  ــه را از انحراف ــد و جامع ــه کنن ــن فق ــه تدوی ــدام ب و اق
ــه  ــود ک ــا ب ــد. اینج ــات بدهن ــده، نج ــد آم ــکات پدی و مش
ــه  ــام ابوحنیف ــون ام ــرادی چ ــی اف ــیت اله ــت و مش خواس
)متوفــای 150 هجــری قمــری(، امــام مالــک )متوفــای 179 
هجــری(، امــام شــافعی )م 204 هجــری(، امــام احمدحنبــل 
ــم  ــن کار عظی ــرای ای ــم اهلل( را ب ــری( )رحمه )م 241 هج
برگزیــد. ایــن بــزرگان در مســیر رســالت رســول اکــرم )صــل 
اهلل علیــه و ســلم( خدمــات شــایانی انجــام دادنــد و بــه اّمــت 
نظــم و یکپارچگــی بخشــیدند و آنــرا از تفرقــه فکــری، 
ــوظ نگــه داشــتند. ــرج محف ــرج وم بی نظمــی معاشــرت و ه

ــک  ــث ی ــب حدی ــه ی کت ــّته و بقی ــاح س ــع آوری صح جم
ــبب حفاظــت  ــود کــه س معجــزه ی اصاحــی دیگــری ب
ــال هایی  ــت. در س ــوی گش ــث نب ــم از احادی ــره ای عظی ذخی
ــث را  ــی حدی ــم وحیات ــه ی مه ــل، گنجین ــات باط ــه حم ک
هــدف قــرار داده بــود؛ افــرادی چــون محّمــد بــن اســماعیل 
بخــاری )256-194 هجــری(، امــام مســلم )206-261 
هجــری(، امــام ابــوداود )275-202 هجــری(، امــام ترمــذی 
ــری( و  ــائی )303-215 هج ــام نس ــری(، ام )279-205 هج
امــام ابــن ماجــه )273-209 هجــری( )رحمهــم اهلل( باهّمــت 
ــی در  بلنــد، پشــتکار و اســتفاده از اســتعدادهایی کــه اهلل تعال
وجودشــان قــرار داده بــود؛ بــه اقصــی نقــاط جهــان ســفرکرده 
اقــدام بــه جمــع آوری احادیــث گوهربــار رســول اکــرم )صــل 
اهلل علیــه و ســلم( کردنــد کــه نتیجــه ی مجاهده هــای آنهــا، 
ــان  ــن عملش ــد. ای ــّته پدیدآم ــاح س ــم صح ــه ی عظی گنجین
ــا  ــا ارزش اســامی گشــته و ت ــع ب ــن منب ســبب حفاظــت ای
قیــام قیامــت هرکــس بخواهــد انقابــی اصاحــی رقــم بزنــد 
ــر  ــن ذخائ ــدون ای ــزرگان اســت و ب ــن ب ــات ای ــون زحم مدی

ــد. ــن می باش ــش غیرممک برای
زمانــی کــه فتنــه خلــق قــرآن، ایمــان اّمــت را زیــر 
حــق  راســتین  برعقیــده ی  و  کــرده  لــه  چکمه هایــش 
شــاق ها  می شــد،  زده  گردن هــا  بــود؛  بــرده  یــورش 
خــورده می شــد، شــکنجه ها و تهدیدهــا بــرای پذیــرش 
ــان ســهمگین  ــار ایــن طوف ــن ب ــود. ای ــداد کــرده ب باطــل بی
عقیــده ی اّمــت را نشــانه رفتــه بــود. باطــل خیــال داشــت بــا 
ــده ی اهــل حــق  ــا زور، عقی ــی ب ــه شــده حت ــزاری ک هــر اب
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را تغییــر دهــد و عقیــده ی حّقانــی را از صفحــات تاریــخ 
ــدرت  ــیرها و ق ــا زور شمش ــرد ب ــان می ک ــد. او گم ــو کن مح
ــوب  ــر را از قل ــاس بی نظی ــن الم ــد ای ــت هایش می توان سیاس
اّمــت بربایــد. غافــل از اینکــه فرزنــدان ایــن اّمــت، اصحــاب 
ــتند  ــانی هس ــان کس ــتند. این ــد هس ــای بلن ــد و هّمت ه مج
کــه از هیــچ میدانــی فــرار نکرده انــد؛ بلکــه در تمــام نبردهــای 
فکــری، نظامــی، علمــی و فرهنگــی همچــون کوه بااســتقامت 
و صابــت ایســتادگی کردنــد. اگــر جــان خــود را دادنــد، دیــن 
ــت  ــد، حمای ــودرا دادن ــال خ ــر م ــد، اگ ــود را ندادن ــن خ و آیی
خــود را ندادنــد، اگــر خــون خــود را دادنــد، عقیــده و غیــرت 
خــود را ندادنــد، اگــر زن و فرزندشــان را دادنــد، مســیرخویش 
را رهــا نکردنــد. ایــن جــا بــود کــه صدیقــی دیگــر آمــد و در 
ــه تمــام فشــارها و  ــل شــرایط حاکــم ایســتاد و یــک تن مقاب
ــه  ــد و راضــی نشــد ک ــان خری ــه ج ــم را ب شــکنجه های عال
درعقیــده ی نــاب محّمــدی ذّره ای نقصــان بوجــود آیــد. ایــن 
ــه اهلل( می باشــد؛ کســی  ــل )رحم ــن حنب ــد ب ــدا احم ــرد خ م
ــه  ــود ک ــه ب ــود. اینگون ــردی ب ــتقامت و پایم ــوه اس ــه ک ک
ــد. ــرآن نتوانســت مســیر حــق راعــوض کن ــق ق ــه ی خل فتن

ــزال ظهورکــرد وعقــل  ــه ی اعت ــه و فتن ــی کــه معتزل در زمان
پرســتی و فلســفه گرایــی ســعی بــر انحــراف اّمــت از شــاهراه 
هدایــت داشــت؛ بــاز هــم مردانــی همچــون امــام ابوالحســن 
اشــعری )متوفــای 324(، امــام ابومنصــور ماتریــدی )متوفــای 
ــد  ــای 330( )رحمهــم اهلل( بودن ــام طحــاوی )متوف 332( و ام
کــه بــه آرمــان رســول اهلل )صــل اهلل علیــه و ســلم( و 
ــرده و از ســنت  ــدا ک ــم( اقت ــرام )رضــی اهلل عنه اصحــاب ک
ــه  ــد ک ــازه ندادن ــد و اج ــاع کردن ــه دف ــوی جانان ــه نب و طریق
فتنــه ای اّمــت را از مســیر نبــوت منحــرف گردانــد. همینطــور 
در قــرن چهــارم، قاضــی ابوبکــر باقانی)وفــات 403( و 
ــم،  ــرن پنج ــات 418(؛ و در ق ــفراینی )وف ــحاق اس ــو اس اب
عامــه ابواســحاق شــیرازی )وفــات 476( و امــام الحرمیــن 
ابوالمعالــی عبدالملــک جوینــی )وفــات 468( )رحمهــم اهلل( و 
ــز و  ــل شمشــیرهای تی ــی دیگــر کــه همگــی در مقاب بزرگان
بّرنــده ی باطــل ایســتادند و حــق را بــا خــون خــود زنــده نگــه 
داشــتند و لحظــه ای راضــی نشــدند کــه در برنامــه ی ســعادت 

ــردد. بشــریت خدشــه ای وارد گ
ــرض  ــار م ــفه گرایی و انتش ــفه و فلس ــیل فلس ــدن س ــا آم ب
ــی )صــل اهلل  ــد مصطف ــوت محّم ــه نب ــان علی ــت، طغی باطنی
ــه  ــده( رو ب ــم کام )عقی ــت و عل ــاال گرف ــلم( ب ــه و س علی
ــک  ــاری مهل ــن بیم ــه ای ــه رفت ــود. رفت ــته ب ــاط گذاش انحط
ــه  ــان ها را ب ــه انس ــت ک ــزرگ گش ــری ب ــه خط ــل ب تبدی
افــراد شــهوت  نزدیــک می کــرد.  گودال هــای شــقاوت 
پرســت و لــّذت جــو و کســانی کــه منافــع خــود را بــا اســام 
ــن  ــمرده و از ای ــت ش ــت را غنیم ــد؛ فرص ــر می دیدن در خط

ــه  ــه ب ــد و تیش ــی می گرفتن ــود ماه ــرای خ ــود ب آب گل آل
ــا و  ــر غیرت ه ــی دیگ ــد. از طرف ــام می کوبیدن ــه ی اس ریش
هّمت هــای مســلمین بــه تحلیــل رفتــه بــود. اّمــت اســامی 
ــه آنهــا  ــاز داشــت کــه روحشــان را ب ــه کســانی نی ــاره ب دوب
ــه  ــق را ب ــم ح ــکنند و پرچ ــل را بش ــم باط ــد، طلس بازگردانن
اعتــزاز در آورنــد. تــا اینکــه بــه اراده ی خداونــد متعــال امــام 
ابوحامــد محّمــد غزالــی )رحمــه اهلل( مجّدانــه و مبتکرانــه پــا 
ــیله ی  ــت را بوس ــفه و باطنی ــه ی فلس ــاد و ریش ــه نه برعرص
اســام زد و بــه باطــل مجــال نــداد کــه بشــریت را ازمســیر 
فــوز و فــاح بــدور کنــد. زندگــی متزلــزل مســلمین را ترمیــم 
کــرد، گوهرهــای فرامــوش شــده ی آنهــارا بــاری دیگــر بــه 
آنهــا بازگردانــد و علــوم مــرده ی دینــی را از نــو احیــا کــرد.

آتــش کینــه ی صلیبیــان کــه ســالیان متمــادی در زیــر 
ــن  ــرای روش ــی ب ــر مجال ــود، منتظ ــه ب ــترهایش خفت خاکس
ــدس  ــن مق ــرقی و اماک ــای ش ــرزمین ه ــا س ــود ت ــدن ب ش
همچــون بیــت المقــدس  کــه مدت هــای طوالنــی زیــر پرچم 
اســام بــود؛ را در چنــگال خویــش درآورد. ســرانجام درســال 
490 هجــری ایــن آتــش خروشــان اولیــن مــوج خــودش را 
بــه ســمت ایــن مناطــق بــه حرکــت درآورد و از آنجایــی کــه 
ــد؛  اهــل حــق و مســلمین در خــواب غفلــت فــرو رفتــه بودن
ــال 492  ــی درس ــال یعن ــرف دو س ــوزان ظ ــش س ــن آت ای
هجــری مطابــق بــا 1099 میــادی بــه بیــت المقــدس رســید 
ــام و فلســطین  ــمت های زیــادی از ســرزمین های ش و قس
را ســوزاند. چنانکــه مــورخ متعهــد انگلیســی )انســائیکلوپیدیا 
بریتانیــکا، ج6-ص627( ایــن واقعــه را بــا الفــاظ زیــر شــرح 
ــه  ــه ب ــه فاتحان ــس از اینک ــیحی پ ــکر مس ــد: »لش ــی ده م
بیــت المقــدس وارد شــد چنــان قتــل عامــی بــه راه انداخــت 
کــه می گوینــد اســب های صلیبــی کــه بســوی مســجد عمــر 
ــد و ســربازان،  ــو در مــوج خــون غــرق بودن ــا زان می رفتنــد ت
کــودکان را از پاگرفتــه و بــه دیــوار زده، می کشــتند و پــس از 
چرخانــدن چنــد بــار روی ســر، آنهــا را بــه پشــت دیوارهــای 
قلعــه می انداختنــد و اجســاد مــردان، زنــان و کــودکان را پــاره 
ــی  ــار، تّپه های ــه ای کــه در گوشــه و کن ــه گون ــد ب ــاره کردن پ
از اجــزای بــدن کشــتگان بوجــود آمــد.« فتــح بیــت المقــدس 
ــم اســام  ــرای عال ــان ب ــه اول مســلمین( توســط صلیبی )قبل
زنــگ خطــر بزرگــی بــود حّتــی بــه حــّدی آنــان جــری و پررو 
ــامی  ــز اس ــه مراک ــه ب ــه حمل ــم ب ــه تصمی ــد ک ــده بودن ش
همچــون مّکــه معّظمــه و مدینــه منــّوره را گرفتــه و در مــورد 
روضــه اطهــر رســول اکــرم )صــل اهلل علیــه و ســلم( کلمــات 
اهانــت آمیــز و رکیکــی بــه کار بــرده بودنــد. بطــور کلـّـی عالــم 
اســام در معــرض خطــر نابــودی قــرار گرفتــه بــود و بــرای 
مســلمانان ضــروری بــود کــه بــرای یــک جنــگ پیروزمندانــه 
اعــام آمادگــی کننــد. اّمــا بزرگتیــن ضعــف مســلمین در نبود 
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بیــداری نســبت بــه ایــن آتــش ویرانگــر بــود. از ســوی دیگــر 
بــرای ایــن بیــداری نیــاز بــه مردانــی بــا ایمــان قــوی داشــتند 
کــه نســبت بــه اوضــاع مســلمین دردمنــد باشــند وهدفشــان 
ــکیات  ــر تش ــاری دیگ ــا ب ــد؛ ت ــا باش ــان ه ــعادت انس س
اســام را ســر وســامان دهنــد و روح ایمــان، غیــرت، هّمــت، 
و شــهامت صحابــه )رضــی اهلل عنهــم( را در اّمــت زنــده کننــد 
و نیروهــای متفــّرق اســام را زیــر یــک پرچــم جمــع کننــد 
ــا  ــن ن ــد. در اوج ای ــین برآین ــان آتش ــن طوف ــل ای و در مقاب
امیدی هــا و یأس هــا، در اّمــت اســامی جرقــه ای رخ داد 
ــواحل  ــدن س ــه کوبی ــروع ب ــر ش ــار دیگ ــی ب ــواج ایمان و ام
آتشــین صلیبیــت کردنــد. جرقــه ی ایــن امــواج آزادی بخــش 
بــا ظهــور اتابــک عمادالدیــن زنگــی )رحمــه اهلل( بــه حقیقــت 
پیوســت. کســی کــه بــرای جهــاد علیــه صلیبیــان برنامــه ی 
ــرای  ــت اول ب ــع خش ــرد. در واق ــزی ک ــرح ری ــی ط عظیم
ــد وی  ــی بع ــا کــرد. مدت آزادســازی قــدس شــریف را وی بن
شــهید شــد اّمــا راهــش متوقــف نگشــت. پســرش نورالدیــن 
ــّم و  ــام ه ــاد و تم ــای در مســیرش نه ــه اهلل( پ زنگــی )رحم
ــیار  ــیر بس ــن مس ــود. او در ای ــدس ب ــازی ق ــش آزاد س غّم
ــق  ــه توفی ــت ب ــرد و توانس ــت ک ــختی برداش ــده و س مجاه
ــه  ــرش ب ــا عم ــد. اّم ــادی را آزادکن ــی مناطــق زی ــاری تعال ب
وی مجــال نــداد کــه بــه فتــح بیــت المقــدس دســت پیداکنــد 
ولــی او ســرمایه ای بــزرگ پــس از خــود بجــای گذاشــت کــه 
از آن امیــد ایــن فتــح بــزرگ بدنبــال می رفــت. ایــن ســرمایه 
گرانبهــا، پــرورش شــاگرد معجــزه ای همچــون ســلطان 
ــود. کســی کــه قاضــی  ــی )رحمــه اهلل( ب ــن ایوب صــاح الدی
ابــن شــداد )رحمــه اهلل( در وصفــش چنیــن می فرمایــد: » بــه 
خاطــر جهــاد در راه خــدا، صــاح الدیــن ایوبــی )رحمــه اهلل( 
ــت  ــزش را وداع گف ــه چی ــن و هم ــواده، وط ــد، خان زن، فرزن
ــرد.  ــل ک ــذت تحّم ــال عشــق و ل ــا کم ــه را ب ــی هم و جدای
حــال ســلطان در میــدان جنــگ ماننــد مــادر غــم زده ای کــه 
ــد. او  ــر می آم ــم زده، بنظ ــرش مات ــه پس ــی یگان از داغ جدای
ــت و  ــر می تاخ ــف دیگ ــه ص ــی ب ــش از صف ــب خوی ــا اس ب
ــش  ــه ی ارت ــان در هرگوش ــود. آن ــربازان را تشــویق می نم س
ــک  ــان اش ــی داد و از چشمانش ــر م ــام را س ــا لاس ــعار ی ش
ــه  ــی )رحم ــن زنگ ــات نورالدی ــس از وف ــد.« پ ــاری می ش ج
ــی  ــن ایوب ــاح الدی ــلطان ص ــورش س ــاگرد سلحش اهلل(، ش
ــرح  ــن ط ــاختمان ای ــه داد و س ــش را ادام ــه اهلل( راه )رحم
ــان رســاند. ســرانجام پــس از رشــادت های  ــه پای ــم را ب عظی
ــال ها  ــل س ــدید و تحّم ــختی های ش ــت س ــراوان، برداش ف
ــخ 27  ــی درتاری ــت اله ــت بخواس ــاش، توانس ــت و ت مقاوم
رجــب ســال 583 هجــری)1127 میــادی( بیــت المقــدس را 
ــه صلیبیــان خــارج  ــود ســال از چنگال هــای ظالمان پــس از ن
کنــد. او همچــون فــاروق اعظم)رضــی اهلل عنــه( پــس ازفتــح 

ــه صلیبیــان آموخــت و  بیــت المقــدس اخــاق اســامی را ب
ــا آنهــا برخــورد کــرد. زمانــی کــه  همچــون عــدل عمــری ب
ــاری دیگــر  ــرد؛ ب ــدس را آزادک ــدس، ق ــت المق ــح دوم بی فات
ــرزه ی  ــمان درخشــید ول ــعادت در آس ــای درخشــان س پرتوه

بزرگــی برتــن صلیبیــان افتــاد.
ایــن بزرگانــی کــه مختصــری از ذکرشــان بــه میــان آمــد تنها 
گلچینــی از بوســتان مــردان خــدا هســتند و دریــن بوســتان 
اینچنیــن گلهایــی فراوان انــد. اینگونــه بــود کــه در هرعصــر، 
کســانی بودنــد کــه راه اصحــاب کــرام )رضــی اهلل عنهــم( را 
ــف و ســرمایه  ــال و عمرشــان را وق ــان، م ــد و ج ــه دادن ادام
ــرای ایــن  ــد وتمــام تاششــان ب ایــن مســیر باســعادت کردن
بــود کــه ســعادت دنیــا و آخــرت را بــه جهانیــان هدیــه کننــد. 
تاریــخ و رشــادت های مــردان خــدا جوابیســت برکســانی کــه 
از روی جهــل و غفلتشــان یــا شــناخت ناقصشــان نســبت بــه 
تاریــخ، بــر زمانــه و دوران خــرده می گیرنــد و طــوری جلــوه 
ــی  ــادت های صحابه)رض ــه رش ــدا ب ــا اقت ــه گوی ــد ک می دهن
ــن  ــر ای ــت و ب ــن اس ــال و غیرممک ــری مح ــم( ام اهلل عنه
بــاور اشــتباه اند کــه عصــر و دوره ی صحابــه کرام)رضــی اهلل 
عنهــم( نمیتوانــد بــاری دیگــر تجدیــد شــود و بشــر امــروز و 
ــه آن ســتارگان آســمان نبــوت اقتــدا  ــد ب ایــن عصــر نمیتوان
کنــد و درمســیر رســالت مبــارک رســول اهلل)صــل اهلل علیــه و 
وســلم( همچــون یــاران بی نظیــرش مقتدرانــه حرکــت کنــد 
ــان  ــون آن ــن همچ ــانه و افتخارآفری ــی آزادی بخش و اقدامات
ــانده  ــات رس ــه اثب ــن را ب ــخ ای ــه تاری ــال آنک ــد. ح ــم بزن رق
ــدا  ــردان خ ــن چرخــه ی م ــه ای ــه خــدا ســوگند ک اســت و ب
تــا قیــام قیامــت متوقــف نخواهــد شــد و دیــن الهــی ســینه 
ــری  ــه انحــراف و تغیی ــه ســینه منتقــل شــده و از هــر گون ب

مصــون خواهــد مانــد.
ای زمیــن! تاریخــت را فریــاد بــزن تــا دوبــاره مردانــی ازجنس 
صحابه)رضــی اهلل عنهــم( بیــدار شــوند و در آغوشــت تربیــت 
ــی  ــه خاطــر وجودشــان برخــود ببال ــاری دیگــر ب ــد و ب گردن
همانطــور کــه روزی برجــود صحابه)رضــی اهلل عنهــم( برخــود 
ــر،  ــعادت، خی ــم س ــر طع ــاری دیگ ــو ب ــل ت ــدی و اه می بالی
ــند و  ــه ات بچش ــه گوش ــت را در گوش ــت و امنی ــح، عدال صل
بــوی خــوش اعمــال وصفاتشــان فضایــت را عطرآگیــن کند و 
ــور درخشــان ایمــان و باورشــان، تاریکی هــا و ظلمت هــای  ن
ــادها،  ــا، فس ــن ظلم ه ــاط ای ــد و بس ــن کن ــودت را روش وج
ــده شــود.  ــا از صفحــات وجــودت برچی جهل هــا وخونریزی ه

إن شــاء اهلل ایــن منظــره ی زیبــا دور نیســت!
]َوَماَذلـِـَک َعلـَـی اهللِ بِعِزیــٍز[ »وایــن کاربــرای خداونــد مشــکل 

و ســنگین نیســت.«)فاطر-17(
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