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الحمــد هلل والصــاة والســام علــی رســول اهلل و 
علــی آلــه و اصحابــه االخیــار و بعــد:

ــُروا  ــَن َكَف ــَك الَِّذی ــُر بِ ــی: » َوإِْذ یَْمُك ــال اهلل تعال ق
لِیُثْبِتُــوَك أَْو یَْقتُلُــوَك أَْو ُیْخِرُجــوَك َویَْمُكــُروَن 

«  )انفــال30( ُ َخیْــرُ الَْماِكِریــنَ ُ َواهللَّ َویَْمُكــُر اهللَّ
ــم الشــأن اســالم از  ــر عظی ــاد آور هجــرت پیامب ــه ی ــن آی ای
ــأ  ــه سرمنش ــی ک ــت. هجرت ــه( اس ــرب )مدین ــه یث ــه ب مک

ــد. ــالم گردی ــخ اس ــی در تاری ــوالت بزرگ تح
در مــورد چرایــی هجــرت نوشــته اند:  بعــد از 
ــد و  ــار گــرد هــم آمدن انتشــار دعــوت اســالم در مکــه، کف
ــه و  ــی اهلل علی ــر ـ صل ــری از دعـــــوت پیامب ــرای جلوگی ب
ــه  ــم ب ــرآن کری ــه ق ــد ک ــلم ـ ســه طــرح پیشــنهاد دادن س
آنهــا اشــاره می کنــد و ایــن طرح هــا را مکــر و فریــب 

می دانــد:
ــدان  ــه زن ــلم ـ را ب ــه و س ــی اهلل علی ــر ـ صل ــف: پیامب ال

ــد؛ اندازن
ب: پیامبر ـ صلی اهلل علیه و سلم ـ را به قتل برسانند؛

ــه  ــهر مک ــلم ـ را از ش ــه و س ــی اهلل علی ــر ـ صل ج: پیامب
ــد. ــراج کنن اخ

شــرح ماجــرا از ایــن قــرار اســت: وقتــی مشــرکین 
ــا دعــوت پیامبــر ـ صلــی اهلل علیــه و  مکــه بــرای مقابلــه ب
ســلمـ  در »دار النــدوة« )مجلــس مشــوره خــود( جمع شــدند، 
ابوالبحتــری کــه یکــی از بــزرگان مکــه بــود  گفــت: رأی و 
نظــر مــن ایــن اســت کــه محمــد را در خانــه ای حبــس ابــد 
ــا افــراد بیــرون هیــچ ارتباطــی نداشــته باشــد و  کنیــم تــا ب

خــوراک و نوشــیدنی برایــش بفرســتیم تــا زمانــی کــه از دنیــا 
بــرود و مســاله اش پایــان یابــد.

ــر  ــن طــرح را رد کــرد کــه اگ ــس ای ــزرگان مجل یکــی از ب
چنیــن کنیــد، خبــر بــه همــگان رســیده، یــاران و طرفــداران 

او، بــرای نجاتــش بــا شــما مبــارزه خواهنــد کــرد.
هشــام بــن عمــرو گفــت: نظــر مــن ایــن اســت کــه او را بــر 
شــتری ســوار کــرده از شــهر بیــرون کنیــم، بعــد از آن هــر 
ــات  ــرش نج ــد و از ش ــا نمی رس ــه م ــی ب ــد زیان کاری بکن

می یابیــم.
ــزرگ مجلــس گفــت: ســخنان نغــز و جــذاب  ــاز همــان ب ب
ــن  ــر چنی ــدا اگ ــه خ ــد؟ ب ــا را نمی بینی ــر دله ــی او ب و چیرگ
کنیــد تــرس آن مــی رود کــه قبیلــه اش از ســخنان او تاثیــر 
ــر  ــا ب ــا کمــک آنه ــد، ســپس ب ــت کنن ــا او بیع ــد و ب بپذیرن

ــرد. ــن بب ــان را از بی ــرده و همه ت ــه ک ــما حمل ش
در آخــر ابــو جهــل گفــت: مــن نظــری دارم کــه می پنــدارم 

تابــه حــال بــه آن فکــر و توجــه نکرده ایــد!
نظــرم ایــن اســت از هــر قبیله، یــک جــواِن نیرومنــد انتخاب 
ــگاه  ــم، آن ــده ای بدهی ــه هــر جــوان  شمشــیر برن ــم و ب کنی
ــۀ از درِد  ــا هم ــند ت ــرده او را بکش ــه ک ــم حمل ــا ه ــه ب هم
ســرش خــالص شــویم. اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد، خونــش در 
ــه ی  ــاف )قبیل ــع می شــود و عبدمن ــل توزی ــۀ قبائ ــان هم می
پیامبــر( قــادر بــه جنــگ بــا تمــام قبائــل نخواهــد شــد. در 

ــود. ــم می ش ــه خت ــه دی ــه ب نتیجــه قضی
ــن  ــر ای ــه ب ــت. و هم ــر خوبیس ــت: نظ ــس گف ــس مجل رئی
نظــر ابوجهــل اتفــاق کردنــد. آنــگاه جوانانــی را بــرای اجرای 
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ــه را مشــخص  ــد و شــِب اجــرای توطئ نقشــه تعییــن نمودن
کردنــد، امــا از طرفــی دیگــر جبرئیــل ـ علیــه الســالم ـ بــر 
ــتور  ــد و دس ــرود آم ــلم ـ ف ــه و س ــی اهلل علی ــر ـ صل پیامب

هجــرت را بــه ایشــان ابــالغ نمــود.
پیامبــر در شــب هجــرت بــه پســرعموی خویــش علــی بــن 
ــتر  ــر بس ــا ب ــد ت ــتور دادن ــه ـ دس ــب ـ رضــی اهلل عن ابیطال
ــی  ــح ببردت ــد:» اتش ــان فرمودن ــه ایش ــد و ب ــان بخوابن ایش
هــذه فانــه لــن یخلــص الیــك منهــم امــر تکرهــه « چــادرم 
ــو نخواهــد رســید. ــه ت ــز ناپســندی ب ــداز، چی ــت بین را روی

ــی  ــر ـ صل ــد از هجــرت پیامب ــه ـ بع ــی ـ رضــی اهلل عن عل
ــای  ــا امانت ه ــد ت ــه مان ــه مکرم ــلم ـ در مک ــه و س اهلل علی

مــردم را بــه آنهــا برســاند، چــون مــردم 
ــیای  ــر، اش ــداری پیامب ــر امانت ــه خاط ب
ــان  ــزد ایش ــت ن ــم امان ــه رس ــود را ب خ

می گذاشــتند.
ــی اهلل  ــر ـ صل در شــب محاصــره، پیامب
ــد،  ــتور خداون ــه دس ــلم ـ ب ــه و س علی
ــین  ــوره یاس ــات اول س ــه آی در حالی ک
خاکــی  مشــت  می کــرد،  تــالوت  را 
ــره  ــر محاص ــت ب ــت داش ــه دس ــه ب ک
کننــدگان پاشــید و بــه ســالمتی از بیــن 
آنهــا بیــرون آمــد و هیــچ کــس متوجــه 

ــد. ــان نش ایش
ــرون  ــود بی ــزل خ ــی از من ــر وقت پیامب
ــی اهلل  ــر ـ رض ــزل ابوبک ــد، راه من آمدن

عنــه ـ را در پیــش گرفتنــد و بــه همــراه 
ــد. ــاه بردن ــور پن ــار ث ــه غ ــار غــار خــود ب ی

مشــرکان در انتظــار تــرور پیامبــر بودنــد کــه متوجــه شــدند 
ــمگین  ــیار خش ــذا بس ــت. ل ــده اس ــام مان ــان نافرج توطئه ش
ــا جائیکــه  ــد، ت ــا دم غــار آمدن شــدند و در تعقیــب ایشــان ت
ــی از  ــر یک ــت: اگ ــه ـ گف ــی اهلل عن ــق ـ رض ــر صدی ابوبک
ــر  ــد. پیامب ــا را می بین ــرد، م ــش بنگ ــر پاهای ــه زی ــا ب آنه
اکــرم ـ صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ فرمودنــد: »یــا ابابكــر 
ــردی کــه  ــه دو ف ــا« ب ــن اهلل ثالثهم ــک باثنی ــا ظن م
ــه شــده  ــی داری؟ گفت ــا خــدا اســت چــه گمان ســومین آنه
کــه ابوبکــر گفــت: اگــر مــن بمیــرم یــک فــرد هســتم، امــا 
اگــر شــما آســیب دیدیــد بــه امــت و دیــن آســیب میرســد.

در طــول مســیر، اگــر کســی ســوال می کــرد، ابوبکــر 
مســئول بــود پاســخ بدهــد. در جریــان همیــن ســفر ســراقة 
بــن مالــک جعثمــی کــه بــا جایــزه یکصــد شــتری مشــرکان 
مکــه تطمیــع شــده بــود تــا نزدیکــی پیامبــر و ابوبکــر آمــد. 
ــه ی  ــا جمل ــرم ب ــر اک ــد. پیامب ــک ش ــوب نزدی ــراقه خ س
»اللهــم اكفنــاه بمــا شــئت« »خدایــا هــر جــور صــالح 

توســت مــا را از ایــن خــالص کــن« از شــر او بــه خــدا پنــاه 
بردنــد. بــا گفتــن همیــن جملــه دو دســت اســب ســراقه بــه 
ــم  ــد! می دان ــاد زد: ای محم ــراقه فری ــت. س ــرو رف ــن ف زمی
کــه ایــن، کار توســت، اگــر از ایــن وضعیــت نجــات یابــم، 
ــی  ــر ـ صل ــم. پیامب ــر می گردان ــو ب ــدگان را از ت تعقیــب کنن
اهلل علیــه و ســلم ـ بــه وی گفــت: »چگونــه حــال تــو خواهد 
ــود وقتــی النگوهــای کســری را پوشــیده باشــی؟ ســراقة!  ب
ــت  ــر حکوم ــه زودی ب ــن ب ــن آیی ــن، ای ــوش ک ــوب گ خ
فــارس غلبــه خواهــد یافــت و النگوهــای کســری را خواهــی 

پوشــید.«
در زمــان خالفــت خلیفـــــه ی دوم حضــرت عمربــن خطاب 
ــد  ــاج و کمربن ــه ـ ، ت ــی اهلل عن ـ رض
ــر  ــد، عم ــه آورده ش ــه مدین ــری ب کس
دو  هــر  و  گرفــت  را  ســراقة  ســراغ 
النگــو را بــه او داد و گفــت: ای ســراقة، 
ــد  ــا آواز بلن ــن و ب ــد ک ــتانت را بلن دس
بگــو: »اهلل اكبــر الحمــد هلل الــذی 
ــز و  ــن هرم ــری ب ــلبها كس س
ــن  ــا م ــراقة اعرابی ــها س البس

ــج« ــی مدل بن

ــه  ــام-صلی  اهلل  علی رســول گرامــی اسـ
ــد،  ــا ش ــع األول وارد قب ــلم- ۱۲ربی  و س
چهــار روز در محلــه ی قبــا مانــد و 
ــاد،   ســپس وارد  ــا نه ــا را بن مســجد قب

ــد. ــه ش مدین
آموزه هایی از هجرت

*ایــن ســفر تاریــخ ســاز، بــرای انســان مســلمان در زندگــی 
اســالمی او مــوارد زیــادی بــه عنــوان درس و انــدرز در خــود 
ــورد  ــد م ــادآوری چن ــه ی ــان ب ــن می ــه از ای ــه دارد ک نهفت

ــم: ــاره می نمایی اش
*در پیشــبرد امــور زندگــی، هرگــز نباید از اســتفاده ی اســباب 
ــال چشــم پوشــی  ــد متع ــه خداون ــوکل ب ــار ت ــادی در کن م
نمــود. بــا نــگاه بــه ســیرت در مــی یابیــم کــه ایــن کــوچ، 
گــر چــه بــه امــر خداونــد متعــال انجــام گرفــت؛ ولــی بازهم 
پیامبــر ـ صلــی اهلل علیــه وســلم- بــا بکارگیــری تمــام توان، 
اســباب مــادی پیــروزی ایــن ســفر را نیــز فراهــم نمودنــد. 
بهتریــن دوســت را برگزیدنــد تــا در مشــقت ایــن ســفر بــا او 
شــریک بــوده و ســختی های آن را بــا جــان و دل بــر دوش 
بکشــد، علــی -رضــی اهلل عنــه- را بــر بســتر خــواب خــود 

نشــاند تــا دشــمن را بــه مغالطــه بینــدازد، 
*پیونــد پــاداش اعمــال بــا نیــت اســت؛ “إِنََّمــا األَْعَمــاُل 
ــه نیــت انجــاِم  ــاِت” ]بخــاری[ )ارزِش عمکــرد انســان ب بِالنِّیَّ

در پیشربد امور زندگی، هرگز 
نباید از استفاده ی اسباب مادی در 
کنار توکل به خداوند متعال، 

چشم پوشی منود. با نگاه به 
سیرت در می یابیم که این 

کوچ، گر چه به امر خداوند 
متعال اجنام گرفت؛ ولی بازهم 

پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم- با 
بکارگیری متام توان، اسباب 

مادی پیروزی این سفر را نیز فراهم 
منودند. 
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ــر  ــور دیگ ــرای ام ــرت ب ــه هج ــر چ ــتگی دارد (؛ گ آن بس
حــرام نیســت؛ ولــی بازهــم، آن کجــا و هجرتــی کــه بــرای 

ــا؟!  ــرد کج ــورت می گی ــالمی ص ــت اس ــاس ام ــای اس بن
ــا  ــخت ترین لحظه ه ــر در س * پیامب
هــم امانــت داری را فرامــوش نکردند 
ــردم  ــپرده های م ــر ادای س ــه فک و ب
ــی اهلل  ــی )رض ــرت عل ــد. حض بودن
عنــه(  را بــه همیــن منظــور در مکــه 

گذاشــتند.
ــی  ــی م ــث جاودانگ ــت، باع * خدم
ــر(  ــواده ابوبک ــواده ای )خان ــود، خان ش
کــه بــه حــق در هجــرت بــه پیامبــر 
ــرای  ــان ب ــام ش ــد، ن ــت نمودن خدم

ــد. ــخ روزگار ش ــت تاری ــه ثب همیش
* امیــد بــه پیــروزی در ســخت ترین 
ــود.  ــوش نمی ش ــم فرام ــا ه لحظه ه
ــدن و  ــده مان ــی زن ــی کــه حت در جای
ــن  ــد تضمی ــردن را کســی نمی توان م
کنــد؛ پیامبر-صلــی اهلل علیــه وســلم- 
ــرای ســراقه وعــده مــی دهــد کــه  ب
النگوهــای کســری، پادشــاه فــارس را 

بپوشــد.
دیــن  مســلمان  حقیقــی  *وطــن 
ــرزمینی  ــان س ــت هم ــت، درس اوس
کــه بتوانــد بــا اهلل متعــال بــه شــکل 
و  کنــد  برقــرار  ارتبــاط  بهتــری 
ــد؛  ــاز باش ــش ب ــردم برای ــای م دل ه
بنابرایــن، وطــن مســلمان دارای حــد 

ــت.  ــرز نیس و م
ــط  ــه فق ــت ک ــان واژه ای نیس *ایم
ــده و  تلفــظ شــود و بــس؛ بلکــه عقی
بــاوری اســت کــه بــا خــود تکلیــف و 
پیامدهــای ســنگینی بــه همــراه دارد، 
ــود را  ــه خ ــت ک ــلمان اس ــر مس و ب
ــر  ــد و در براب ــاده کن ــن آم ــرای ای ب

ــکیبایی ورزد. ــکالت ش مش
* ســرانجام، پیــروزی از آِن پرهیــزگاران اســت، باطــل هــر 
چنــد لوایــش برافراشــته باشــد محکــوم بــه شکســت اســت.

* مســلمان همیشــه بــا میانــه روی و اعتــدال همــگام اســت. 
هیچــگاه تــوازن را از دســت نمی دهــد و مســاوات را نادیــده 
نمــی گیــرد، او هنــگام ضعــف، ذلیــل و خــوار نیســت و نــه 
ــر- ــواه اســت. پیامب ــر و خودخ ــروزی، متکب ــگام پی هــم هن

صلــی اهلل علیــه وســلم- بــه تنهایــی بــا عالمــی از ســختی 

ــه ســوی  ــرد و ب ــان را در پیــش می گی هــا راه دشــت و بیاب
مدینــه قــدم بــر مــی دارد؛ ولــی بــا ایــن حــال در اوج عــزت 
ــگاه  ــد. و آن ــی بال ــود م ــوت خ ــن و دع ــه دی ــرار دارد و ب ق
کــه بعــد از هشــت ســال دوران فتــح 
ــع  ــد، در اوج تواض ــرا می رس ــه ف مک
و  داشــته  قــرار  ســپاس گزاری  و 
ــده  ــی در او دی ــزرگ بین ــر و خودب کب

نمی شــود.
ــاه  ــدون شــک، دعوتگــران در پن * ب
ــت و  ــد، حفاظ ــرار دارن ــال ق اهلل متع
ــظ  ــه حف ــا منحصــر ب ــداری تنه نگه
جــان نیســت؛ بلکــه از آن باالتــر 

ــت. ــن اس ــن و آیی ــظ دی حف
ســختی ها  هنــگام  در  اعتمــاد   *
آشــکار می شــود، ابوبکــر صدیــق 
-رضــی اهلل عنــه- در ســفر هجــرت 
کــه خطــر و مــرگ از هــر ســو تهدید 
ــواده اش  ــود و خان ــرد، خ ــان می ک ش
ــالم  ــی اس ــر گرام ــار پیامب را در اختی
ایــن  قــرار داد و خــودش او را در 
ــر مشــقت همراهــی نمــود و  ســفر پ
بــرای همیشــه دوســتی راســتینش را 
بــا گذاشــتن ســر و جــان، بــه اثبــات 

ــانید. رس
ــر ـ  ــن ســخنانی کــه پیامب ــا اولی * ب
ــه  ــلم- در مدین ــه وس ــی اهلل علی صل
دوســتی  نهــال  فرمودنــد،  ارشــاد 
و محبــت و اخــالق درســت را در 
ــا  ــت، }ی ــلمانان کاش ــای مس دل ه
ــوا  ــالم وِصُل ــو الّس ــاُس أَْفُش ــا الّن أَیه
ـوا  األرحــاَم وأَطعمــوا الّطعــاَم وَصلُـّ
ــه  ــوا الجن ــاٌم تَدُخُل ــاُس نی ــِل والّن باللی
بســالٍم{ ]ترمــذی[ )ای مــردم، ســالم 
را در میــان خــود پخــش و همگانــی 
را  خویشــاوندی  پیونــد  و  کنیــد، 
رعایــت کنیــد، و )گرســنگان و نیازمنــدان را( طعــام دهیــد، و 
نیمــه هــای شــب در حالــی کــه مــردم خــواب هســتند؛ نمــاز 

ــوید(. ــی ش ــت م ــالمتی وارد بهش ــا س ــد، ب بخوانی

***
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ــالم  ــخ اس ــه تاری ــاه ب ــذری کوت ــا گ ب
ــت  ــد از آزار و اذی ــه بع ــم ک در می یابی
ــول  ــرکین در ط ــط مش ــلمانان توس مس
ــختی و  ــل س ــادی و تحم ــالیان متم س
مشــکالت بســیار، ماننــد ســال های 
بــه  هجــرت  و  ابی طالــب  شــعب 
ــهر  ــترش اســالم در ش ــا گس ــه، ب حبش
یثــرب، پیامبــر گرامــی اســالم ـ صلــی 
ــاران  ــراه ی ــه هم ــلم ـ ب ــه و س اهلل علی
ــد و  ــه آنجــا هجــرت نمودن ــش ب باوفای
ــاب  ــر اصح ــرم دیگ ــتقبال گ ــورد اس م
ــدم  ــه ُیمــن ق ــد. ب ــرار گرفتن خویــش ق
مبارکــش آن شــهر »مدینــة النبــي« 

و همراهــان باوفایــش »مهاجــر« و 
ــار«  ــتقبلش »انص ــدگان مس یاري کنن
نــام گرفتنــد. و ایــن هجــرت و نصــرت 
ــند خداونــد متعــال  ــورد پس چنــان م
قــرار گرفــت کــه رضایــت ابــدی اش را 
ــش  ــار در کالم پاک ــن و انص از مهاجری

ــاخت. ــه س جاودان
لُــوَن ِمــَن الُْمَهاِجِریــَن  ــابُِقوَن اأَلوَّ »  َوالسَّ
ــاٍن  ــم بِإِْحَس ــَن اتََّبُعوُه ــاِر َوالَِّذی َواأَلنَص
ــدَّ  ــُه َوأََع ــواْ َعْن ــمْ َوَرُض ــَي اهللُّ َعْنُه ِض رَّ
ــاُر  ــا اأَلنَْه ــِري تَْحَتَه ــاٍت تَْج ــْم َجنَّ لَُه
َخالِِدیــَن ِفیَهــا أَبـَـداً َذلـِـَك الَْفــْوُز الَْعِظیُم« 

ــه: 100[ ]توب

مهاجــران  نخســتین  »پیشــگامان    
و انصــار، و کســانی کــه بــه نیکــی 
روش آنــان را در پیــش گرفتنــد و راه 
ایشــان را بــه خوبــی پیمودنــد، خداونــد 
ــان خوشــنود اســت و ایشــان هــم  از آن
از خــدا خوشــنودند، و خداونــد بــراي 
ــت  ــاخته اس ــاده س ــت را آم ــان بهش آن
ــان و کاخهــای( آن  ــر  )درخت کــه در زی
ــه در  رودخانه هــا جــاری اســت و جاودان
ــروزي  ــت پی ــن اس ــد. ای ــا می مانن آنج

ــترگ.«  ــتگاری س ــزرگ و رس ب
ــا پیشــرفت اســالم و  مشــرکین مکــه ب
ــه،  تشــکیل حکومــت اســالمی در مدین

دیــن مبیــن اســالم همــواره بــه عنــوان دیــن صلــح و ســازش و پیامبــر گرامــی اســالم ـ صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ بــه 
عنــوان اســوۀ اخــالق و گذشــت شــناخته می شــود. در ایــن بــاره بســیاری از مستشــرقین اقــرار دارنــد کــه اســالم در تمــام 
ــا بررســی  ــد. ب ــدا می کن ــه بشــریت اه ــی را ب ــای جامع ــز دســتورات و هدایت ه ــگ نی ــای جن ــی در میدان ه ــا حت حوزه ه
تحلیلــی ســیرۀ رســول اهلل ـ صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ نکتــه ای در ســال ششــم هجــری بیــش از دیگــر مــوارد جلــب توجــه 
مــی نمایــد کــه پیامبــر در یــک حرکــت صلــح آمیــز بــدون صــالح جنگــی بــه محــدوده دشــمن دیریــن وارد می شــود و 

بــا مدیریــت جانانــه ای، اوضــاع وارونــه را بــه نفــع خــود دگرگــون مــی ســازد.
ــاد  ــه انعق ــاد منجــر ب ــاق افت ــه و وقایعــی کــه در مســیر اتف ــه ســوی مدین ــه و ســلم ـ ب ــی اهلل علی ــر ـ صل حرکــت پیامب
صلح نامــه ای بیــن مســلمانان و مشــرکین مکــه گردیــد کــه بــه »صلــح حدیبیــه« مشــهور گشــت. تحقــق ایــن مهــم 
در تاریــخ اســالم چنــان سرنوشــت ســاز بــود کــه خداونــد در کالمــش از آن بــه عنــوان »فتــح مبیــن« یــاد کــرده و در 
ســایۀ ایــن فتــح مبیــن چهــار موهبــت عظیــم نصیــب پیامبــرش می گردانــد: مغفــرت، تكمیــل نعمــت، هدایــت و 
ــَر َوُیتـِـمَّ نِْعَمَتــُه َعلَْیــَك َوَیْهِدَیــَك  َم ِمــن َذنبـِـَك َوَمــا تََأخَّ ُ َمــا تََقــدَّ بِینــًا   * لَِیْغِفــَر لـَـَك اهللَّ نصــرت. »   إِنَّــا َفَتْحَنــا لـَـَك َفْتحــًا مُّ

ُ نَْصــراً َعِزیــزاً  «] فتــح: 1ـ3[ کــه در ایــن نوشــتار مختصــر بــه آن می پردازیــم : ِصَراطــًا مُّْســَتِقیمًا  *   َوَینُصــَرَك اهللَّ

عبدالقادر تاجیکی

صلح حديبيه 
و آثار و برکات آن

سیرت
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آینــدۀ بت پرســتی و آییــن کهــن خویش 
را در خطــر دیــده، چندیــن توطئــه و 
ــدارک  ــلمین ت ــه مس ــر علی ــگ را ب جن
ــب  ــز در غال ــلمین نی ــه مس ــد ک دیدن
ــاری  ــرت و ی ــا نص ــرایا ب ــزوات و س غ
خداونــد و تدابیــر حکیمانــه رســول اهلل ـ 
صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ پیــروز گشــته 
و همــه را خنثــی و از نهــال نوپــای 
اســالم بــه خوبــی مواظبــت  نمودنــد. بــا 
ــل  ــراد و قبای ــیاری از اف ــال بس ــن ح ای
ــا مســلمانان  ــا ب ــده، ی ــه اســالم گروی ب
پیمــان صلــح و دوســتی منعقــد  کردنــد.

شوق زیارت
کســب پیروزی هــا و گرویــدن افــراد 
ــه را  ــه اســالم اوضــاع منطق ــل ب و قبای
بــه ســود مســلمانان دگرگــون ســاخت. 
ــلم ـ و  ــه و س ــی اهلل علی ــر ـ صل پیامب
ــال از  ــش س ــه ش ــرش ک ــاران مهاج ی
زادگاه خویــش دور بودند و مشــرکین راه 
ادای مناســک حــج را بــر ایشــان بســته 
ــارت  ــوق زی ــش ش ــواره آت ــد هم بودن
مســجدالحرام در دل های  شــان شــعله ور 
ــه و  ــی اهلل علی ــول اهلل ـ صل ــود و رس ب
ســلم ـ آرزو داشــتند کــه مســلمانان نیــز 
ماننــد دیگــر قبایــل بــرای ادای حــج بــه 

ــد.  مکــه تشــریف ببرن
ــب  ــد بشــارت انجــام آن را در قال خداون
ــش  ــول پاک ــه رس ــه ب ــی صادقان رؤیای
نویــد داد. ایشــان در خــواب دیدنــد کــه 
ــا  ــره بج ــده، عم ــجدالحرام ش وارد مس
ــای  ــاب موه ــی از اصح ــد. بعض آوردن
کوتــاه  بعضــی  و  تراشــیده  را  ســر 
نمودنــد. قــرآن نیــز تعبیــر خــواب 
ــه رســول اهلل ـ صلــی اهلل علیــه  صادقان

و ســلم ـ را بشــارت می دهــد: 
ْؤَیــا بِالَْحــقِّ  ُ َرُســولَُه الرُّ »لَقــْد َصــَدَق اهللَّ
 ُ ۖ لََتْدُخُلــنَّ الَْمْســِجَد الَْحــَراَم إِن َشــاَء اهللَّ
ــَن  ِری ــُکْم َوُمَقصِّ ــَن ُرُءوَس ــَن ُمَحلِِّقی آِمنِی
اَل تََخاُفــوَن ۖ َفَعلِــَم َمــا لَــْم تَْعلَُمــوا 
ــا «  ــا َقِریًب ــَك َفْتًح ِ ل ــن ُدوِن َذٰ ــَل ِم َفَجَع

ــح: 27[ ]فت
ــت  ــت و درس ــواب را راس ــد خ »  خداون
بــه پیغمبــر خــود نشــان داده اســت. بــه 
خواســت خــدا همــه شــما حتمــًا در امن 
و امــان و سرتراشــیده و موکوتــاه کــرده 
ــجدالحرام  ــل مس ــرس، داخ ــدون ت و ب
خواهیــد شــد، ولــي خداونــد چیزهائي را 
ــتید، و  ــما نمي دانس ــه ش ــت ک مي دانس
بــه همیــن جهــت )قبــل از فتــح مکــه( 
ــه  ــح حدیبی ــه صل ــی  )ک ــح نزدیک فت

اســت( پیــش آورد.«

پیامبــر ـ صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ 
ــف  ــه تعری ــرای صحاب ــواب را ب ــن خ ای
ــه  ــوده، همگــی خوشــحال گشــته ب نم
ادای حــج تعبیــر نمودنــد. پیامبــر ـ 
ــلمانان  ــلم ـ مس ــه و س ــی اهلل علی صل
و دیگــر اعــراب را بــرای ادای حــج 
ــه دســتور  ــه صحاب ــد و ب دعــوت نمودن
ــد کــه جــز شمشــیر غــالف شــده  دادن
ــت  ــافران اس ــادی مس ــالح ع ــه س ک

ــد. ــود برندارن ــا خ ــری ب ــالح دیگ س
رســول خــدا ـ صلــی اهلل علیــه و ســلم 
ـ بــا ایــن عمــل می خواســتند بــه همــه 
ــه  ــود ک ــت ش ــیان ثاب ــراب و قریش اع
ــره  ــام عم ــرای انج ــط ب ــلمانان فق مس
ــچ وجــه قصــد جنــگ  ــه هی ــد و ب آمدن

ــد. ندارن
خروج پیامبر ـ صلی اهلل علیه و 

سلم ـ از مدینه 
ــلم  ــه و س ــی اهلل علی ــول اهلل ـ صل رس
ــال  ــدٔه س ــنبه دوم ذی القع ـ در روز دوش
ششــم هجــری بــه قصــد ادای عمــره به 
ــداهلّل  ــه حرکــت نمــوده و عب ســوی مّک
بــن اُّم مکتــوم را بــه جانشــینی خــود در 
ــد. در ایــن ســفر  مدینــه منصــوب کردن
1400 نفــر از صحابــه، رســول اهلل ـ 
ــی  ــلم ـ را همراه ــه و س ــی اهلل علی صل
ــار  ــداد چه ــن تع ــه از ای ــد ک می کردن
نفــر زن از جملــه ام المؤمنیــن ام الســلمه 
همراهشــان  نیــز  ـ  رضی اهلل عنهــا  ـ 

ــد.  بودن
آنــان وقتــی بــه   » ذو الحلیفــة  «  )محــل 
رســیدند،  شــجره(    مســجد  کنونــی 
ــد  ــه گفتن ــته و تلبی ــره بس ــرام عم اح
و بــر شــترهایی کــه بــرای قربانــی 
ــه  ــد پارچ ــود آورده بودن ــراه خ ــه هم ب
انداختــه و قــالده  )نشــانه قربانــی(  
زدنــد. شــترهای قربانــی در جلــوی 
کاروان حرکــت می کــرد تــا زیارتــی 
باشــد.  هویــدا  دور  از  کاروان  بــودن 
ــه  ــه شــده اســت شــتر ابوجهــل ک گفت
در جنــگ بــدر بــه غنیمــت گرفتــه شــده 
ــوده  ــا ب ــر قربانی ه ــان دیگ ــود در می ب

ــت. اس
توطئه قریش و تصمیم رسول 

اهلل ـ صلی اهلل علیه و سلم ـ
در دو منزلــی مکــه بــه پیامبــر ـ صلــی 
ــه  ــید ک ــر رس ــلم ـ خب ــه و س اهلل علی
ــلمانان  ــت مس ــه از حرک ــرکان مک مش
مّطلــع گردیــده و ســوگند خورده انــد 
ــوند.  ــه ش ــه مک ــان ب ــع ورودت ــه مان ک
آنــان جنگجویــان خــود را در خــارج 

مکــه مســتقر کرده انــد.
ــدا ـ  ــول خ ــر، رس ــن خب ــنیدن ای ــا ش ب
صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ فرمودنــد: 
»وای بــر قریــش! جنــگ آنــان را نابــود 

پيامرب ، مسلمانان و ديگر 
اعراب را برای ادای حج دعوت 

منودند و به صحابه دستور دادند 
كه جز مششري غالف شده كه 

سالح عادی مسافران است سالح 
ديگری با خود برندارند.

رسول خدا ـ صلی اهلل علیه و 
سلم ـ با اين عمل می خواستند به 
مهه اعراب و قريشيان ثابت شود 
كه مسلمانان فقط برای اجنام 

عمره آمدند و به هيچ وجه قصد 
جنگ ندارند.
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ــرد.« ک
از مــن چــه می خواهــد؟!  » قریــش 
چــرا شــیفته ی جنــگ اســت؟ چــرا 
ــر در  ــردم دیگ ــا م ــن ب ــذارد م نمی گ
ــه  ــش چ ــران قری ــم... س ــاط باش ارتب
ــه خــدا ســوگند مــن در  ــد؟! ب مي پندارن
راه رســالت خــودم مبــارزه خواهــم کــرد 
تــا ایــن دیــن آشــکار گــردد یــا مــن در 

ــوم.«  ــته ش ــن راه کش ای
ــوده و  ــوره نم ــه مش ــا صحان ــگاه ب آن
ــا  ــه ب ــدون مواجه ــد ب ــم گرفتن تصمی
انجــام  بــراى  قریــش،  جنگجویــان 
عمــره خــود را بــه مکــه برســانند. 
و بــا هــر کســی کــه در مقابلشــان 
ــه  ــد. ک ــارزه نماین ــود مب ــتادگی نم ایس
مــاه  در  کارزار  و  در صــورت جنــگ 
ــش  ــده قری ــئولیتش برعه ــرام، مس ح
خواهــد بــود، چــون باعــث جنــگ 

گردیــده اســت.
ورود به حدیبیه

ــد  ــی چن ــا راهنمای ــلمانان ب کاروان مس
ــیر  ــه مس ــلم، از بی راه ــی اس ــن از بن ت
ــد  ــه دادن ــه ســوی مکــه ادام خــود را ب
تــا بــا جنگجویــان قریــش مواجــه 

ــود. نش
ــم  ــه از تنعی ــه ک ــی مک ــان راه اصل آن
می گذشــت را رهــا نمــوده و بــه جهــت 
دورشــدن از نیروهــای دشــمن پــس از 
ــه  ــه منطق ــخت ب ــاى س ــور از راه ه عب

ــیدند.  ــه« رس »حدیبی
مســیر  تغییــر  وقتــي  مشــرکین 
مســلمانان را متوجــه شــدند، خالــد بــن 
ــه  ــه مقابل ــا دویســت ســوار ب ــد را ب ولی

فرســتادند. مســلمانان 
مســیر،  ایــن  در  کــه  شــده  گفتــه 
مســلمانان بــرای اولیــن بــار نمــاز 
خــوف بــه جــا آوردنــد، تــا وقتــی یــک 
ــد گــروه دیگــر مراقــب  گــروه در نمازن

حملــه ی احتمالــی دشــمن باشــند.
ــه  ــلمانان ب ــه مس ــه قافل ــی ک هنگام
ناگهــان  رســید،  حدیبیــه  منطقــه 

زمیــن  بــر  پیامبــر  شــتر  )َقصــواء( 
فرمــان  بــه  مســلمانان  و  نشســت. 
ــرود  ــه ف ــان ناحی ــدا در هم ــول خ رس
چــاه  پیامبــر،  معجــزه  بــه  آمدنــد. 
ــر آب  ــود، پ ــا ب ــه در آنج ــکی ک خش
ــی  ــا همــه ســیراب شــدند و حت شــد ت

چندیــن بــار بــاران باریــد. 
حدیبیــه در یــک منزلــی  )22 کیلومترى 
غــرب شــهر( مکــه و نـُـه منزلــی مدینــه 
ــل  ــمتی از آن داخ ــه قس ــرار دارد ک ق
حــرم و قســمت دیگــر آن خــارج از 

ــه از  ــش برگرفت ــد و نام ــرم می باش ح
اســم چــاه حدیبیــه یــا درختــی بــه نــام 
ــرار  ــه ق ــه در آن ناحی ــت ک ــاء اس َحْدب

داشــته اســت.
در  مســلمانان  کــه  زمانــی  مــدت 
ــمت  ــتند، در قس ــور داش ــه حض حدیبی
ــی  ــد، ول ــکان نمودن ــرم اس ــرون ح بی
بــرای نمــاز بــه قســمت حــرم تشــریف 

می آوردنــد.
پیام صلح و دوستی مسلمانان

مشــرکین چنــد نماینــده بــه اردوی 
ــی  ــدا ـ صل ــول خ ــزد رس ــلمانان ن مس
اهلل علیــه و ســلم ـ فرســتادند و پیامبــر 
ـ صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ توســط 
ایشــان پیــام فرســتاد کــه قصــد جنــگ 
نــدارد و فقــط بــرای زیــارت خانــه خــدا 

آمده انــد.
ــد  ــر محم ــد: اگ ــش می گفتن ــا قری ام
ــاز  ــد ب ــته باش ــز نداش ــگ نی ــد جن قص
وارد  نمی دهیــم  اجــازه  هــم هرگــز 
ــه  ــلمانان ب ــان ورود مس ــود آن ــه ش مک
مکــه، پــس از شکســت ســال قبــل در 
جنــگ احــزاب را نوعــی تحقیــر بــرای 

خــود می دانســتند.
بعضــي مورخیــن نوشــته اند: در ایــن 
بیــن چندیــن جنگجــوی ورزیــده از 
ــلمانان  ــه مس ــی را ب ــرکین حمالت مش
انجــام دادنــد تــا شــاید بتواننــد کســانی 
را بــه اســارت گرفتــه تــا ابــزاری بــرای 
ــته  ــت داش ــلمین در دس ــر مس ــار ب فش
ــش  ــتند کاری از پی ــا نتوانس ــند، ام باش
ــان  ــط نگهبان ــا توس ــه آنه ــد و هم برن
مســلمان اســیر شــدند. وقتــي اســیران 
را خدمــت رســول اهلل ـ صلــی اهلل علیــه 
ــا را  ــه آنه ــر هم ــد پیامب ــلم ـ بردن و س

ــد. آزاد نمودن
حضرت عثمان ـ رضی اهلل عنه 

ـ نماینده پیامبر ـ صلی اهلل علیه 
و سلم ـ

پیامبــر ـ صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ 
حضــرت عثمــان را بــه عنــوان نماینــده  
بــه مکــه فرســتاد تــا بــه قریــش بگوید 
مــا بــراى جنــگ نیامده ایــم، بلکــه 
بــراى تعظیــم خانــه خــدا آمــده و پــس 
ــرک  ــهر را ت ــترانمان، ش ــی ش از قربان
کــرد. همچنیــن حضــرت  خواهیــم 
ــلمانان  ــا مس ــت ب ــه داش ــان وظیف عثم
ضعیــف مقیــم مکــه مالقــات نمــوده و 
ــدوار  ــک امی ــده ای نزدی ــه آین ــا را ب آنه

ــازد. س
حضــرت عثمــان ـ رضــی اهلل عنــه 
ــک  ــا ت ــد و ب ــه مان ــه روز در مک ـ  س
تــک اشــراف مکــه ســخن گفتــه آنــان 
ــح دعــوت داد، کــه  ــه پذیــرش صل را ب
ــر  ــی در ب ــز حاصل ــدام نی ــن اق ــه ای البت

ــت.  نداش
رایزنــی  از  عثمــان  چــون حضــرت 

پیامرب ـ صلی اهلل علیه و 
سلم ـ حضرت عثمان را به عنوان 
مناینده  به مکه فرستاد تا به 
قريش بگويد ما براى جنگ 
نيامده ايم، بلكه براى تعظيم 
خانه خدا آمده و پس از قربانى 
شرتامنان، شهر را ترک خواهيم 

كرد. مهچنني حضرت عثمان 
وظيفه داشت با مسلمانان ضعيف 
مقيم مكه مالقات منوده و آهنا را 

به آينده ای نزديک اميدوار سازد.
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بــا مشــرکین فراغــت یافــت بــه او 
پیشــنهاد کردنــد کــه طــواف خانــٔه 
ــن پیشــنهاد را  ــی او ای ــد؛ ول ــه نمای کعب
رد کــرد و حاضــر نشــد پیــش از رســول 
اهلل ـ صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ کعبــه را 

ــد.  ــواف کن ط
بیعة الرضوان

ــان  ــه عثم ــازه بازگشــت ب مشــرکان اج
ــه  ــد ک ــایع ش ــی آن، ش ــد و در پ ندادن
ــانده اند.  ــل رس ــه قت ــش وی را ب قری

ــر شــهادت حضــرت عثمــان بســیار  خب
تحریــک کننــده بــود، زیــرا کشــتن 
ســفیران قــوم بســیار ناپســند بــود 
رســول اهلل ـ صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ 
نیــز آزرده خاطــر گردیــده، آمــاده جنــگ 
شــدند و فرمودنــد: از اینجــا حرکــت 
نمی کنیــم تــا تکلیفمــان را بــا ایــن 
جماعــت یکســره کنیــم! آنــگاه در زیــر 
ــی اهلل  ــاب ـ رض ــی اصح ــایه درخت س
ــد.  ــت فراخواندن ــرای بیع ــم ـ را ب عنه
ــت رســول اهلل ـ  ــداي بیع ــا شــنیدن ن ب
صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ ، صحابــه 
ــرت  ــمت آن حض ــه س ــروه ب ــروه گ گ
بیعــت  ایشــان  بــا  و  آورده  هجــوم 
کردنــد، بیعــت بــرای مانــدن بــا رســول 
ــت ایســتادگي در  ــرار، بیع ــدم ف اهلل و ع
ــاي جــان، بیعــت  ــا پ ــر مشــرکین ت براب
ــراي  ــت ب ــرگ. و شــاید بیع ــاي م ــا پ ت

ــان. ــی عثم خونخواه
ــی  ــت، رســول خدا ـ صل ــگام بیع  در هن
ــه  ــه و ســلم ـ دســت خــود را ب اهلل علی
ــذه  ــد: »ه ــد و گفتن دســت دیگــر نهادن
َعــن ُعثمــان« ایــن هــم بیعــت از 

ــان!  ــب عثم جان
در ایــن هنــگام خبــر رســید کــه عثمــان 
کشــته نشــده بلکــه در مکــه محبــوس 

اســت.
رســول خــدا ـ صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ 
ایــن بیعــت را زیــر درخــت از مســلمانان 
آن  دســت  عمــر  حضــرت  گرفتنــد. 
ــن  ــل ب ــود، و معق ــه ب ــرت را گرفت حض

یســار شــاخٔه درخــت را گرفتــه، و از 
بــاالی ســر رســول اهلل  دور می ســاخت. 
ایــن همــان بیعتــی اســت کــه خداونــد 
متعــال در قــرآن مجیــد رضایت خــود را 
ــالن  ــت اع ــر درخ ــدگان زی از بیعت کنن
ــه  ــبب ب ــن س ــه ای ــت و ب ــوده اس نم
ــة الرضــوان مشــهور گشــته اســت. بیع

ُ َعــِن الُْمْؤِمنِیــَن إِْذ  »لََقــْد َرِضــَی اهللَّ
ــَجَرِه« ] فتــح: 18[ ُیَبایُِعونـَـَک تَْحــَت الشَّ

» خداونــد از مســلمانان بســیار خشــنود 
گردیــد آنــگاه کــه بــا تــو زیــر آن 

بیعــت می کردنــد.« درخــت 
بیعــت  ایــن  عظمــت  در  نیــز  و 

: یــد ما مي فر
ــوَن  ــا ُیَبایُِع ــَك إِنََّم ــنَ ُیَبایُِعونَ » إِنَّ الَِّذی

ــمْ « َق أَْیِدیِه ــوْ ِ َف ــدُ اهللَّ َ َی اهللَّ
در   ( کــه   بی گمــان کســـــانی   «   
ــو پیمــان   ــا ت ــه( ب ــواِن حدیبّی بیعة الرضـ
بــا  حقیقــت  در  مي بندنــد،  )جــان( 
خــدا پیمــان مي بندنــد، و در اصــل 
ــوا  ــت پیش ــه در دس ــود را ک ــت خ )دس
و  می گذارنــد،  پیغمبــر  رهبرشــان  و 
ــان  ــت ایش ــاالی دس ــول ب ــت رس دس
قــرار می گیــرد، ایــن دســت بــه منزلــه 
دســت خــدا اســت و( دســت خــدا 

ــت !« ــان اس ــت آن ــاالی دس ب
بیعــت مســلمین بــا رســول اهلل ـ صلــی 

ــرس و وحشــت  ــه و ســلم ـ ، ت اهلل علی
ــان  را در دلهــای مشــرکین انداخــت، آن
ــئله  ــه مس ــد ک ــی درک کردن ــه خوب ب
ــان  ــی آن بســیار جــدی اســت و از طرف
تــوان جنگــی خــود را نیــز از دســت داده 
ــرای  ــرو را ب ــهیل بن عم ــذا س ــد، ل بودن
عقــد قــرارداد صلــح خدمــت رســول اهلل 
ـ صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ فرســتادند. 
ــه  ــچ وج ــه هی ــه ب ــد ک ــد کردن و تاکی
مکــه  بــه  مســلمانان  ورود  امســال 

ــت. ــن نیس ممک
ــا  ــه و ســلم ـ ب ــی اهلل علی ــر ـ صل پیامب

ــد:  ــدن ســهیل فرمودن دی
ــت  ــن جماع ــد؛ ای ــان ش ــان آس »کارت
ــرد را  ــن م ــه ای ــد ک ــح دارن ــد صل قص

کرده انــد!« روانــه 
مفاد صلحنامه

ــرت  ــا آن حض ــیار ب ــد و بس ــهیل آم س
ســخن گفــت، و پیامبــر ـ صلــی اهلل 
ــن  ــد ای ــه فوای ــه و ســلم ـ چــون ب علی
زیــادی  انعطــاف  بودنــد  آگاه  صلــح 
ــواد  ــر م ــره ب ــا باالخ ــد ت ــان دادن نش
ــد.  ــل کردن ــر حاص ــه اتفاق نظ صلحنام

مفاد صلحنامه از این قرار بود:
را  امســال  یارانــش  و  پیامبــر   .۱
ــال  ــوند؛ س ــه نش ــد، و وارد مک بازگردن
ــرا رســید، مســلمانان وارد  ــده کــه ف آین
مکــه شــوند و ســه روز در مکــه اقامــت 
کننــد؛ اســلحٔه معمولــی ســوارکار، یعنــی 
شمشــیر غــالف کــرده، بــا خــود داشــته 
ــوان  ــچ عن ــه هی ــس ب ــند؛ و هیچک باش

ــد. ــان نکن ــه آن تعرضــی ب
ــن  ــان طرفی ــال، می ــدت ده س ــه م ۲. ب
درگیــری نشــود؛ و مــردم در امــان 
باشــند، و دســت از آزار یکدیگــر بردارند.

۳. هــر کــس دوســت داشــته باشــد 
ــه طــرف  ــح ب ــرارداد صل ــن ق کــه در ای
پیامبــر ـ صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ 
ــمیت  ــه رس ــاق او ب ــود، الح ــق ش ملح
شــناخته شــود؛ و هرکــس نیــز دوســت 
ــه  ــرارداد ب ــن ق داشــته باشــد کــه در ای

با شنيدن نداي بيعت رسول 
اهلل ـ صلی اهلل علیه و سلم ـ ، 

صحابه گروه گروه به مست 
آن حضرت هجوم آورده و با ایشان 
بیعت کردند، بيعت برای ماندن 

با رسول اهلل و عدم فرار، بيعت 
ايستادگي در برابر مشركني 
تا پاي جان، بيعت تا پاي مرگ. 
و شايد بيعت براي خوخنواهی 

عثمان رضی اهلل عنه .
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ــاق  ــود، الح ــق ش ــش ملح ــرف قری ط
ــر  ــود؛ و ه ــناخته ش ــمیت ش ــه رس او ب
قبیلــه ای کــه بــه هــر یــک از دو طــرف 
ــرف  ــی از آن ط ــد، جزئ ــه گردی ضمیم
ــّدی  ــر تع ــود؛ و ه ــاظ ش ــرارداد لح ق
ــود،  ــه بش ــه آن قبیل ــه ب ــاوزی ک و تج
تعــدی و تجــاوز بــه آن طــرف قــرارداد 

ــردد. ــوب گ محس
۴. اگــر افــرادی از قبیلــٔه قریــش بــدون 
ــه  ــه مدین ــد و ب ــان بگریزن اذن اولیائش
ــزد  ــه ن ــان را ب ــلمانان آن ــد، مس برون
ــا اگــر کســی از  ــد؛ ام قریــش بازگردانن
ــش  ــزد قری ــه ن ــزد و ب مســلمانان بگری

ــد. ــاز نگردانن ــرود، او را ب ب
ــه و  ــی اهلل علی ــگاه رســول اهلل ـ صل آن
ســلم ـ حضــرت علــی را فراخواندنــد تــا 

صلحنامــه را بنویســد. 
پیامبــر ـ صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ 
فرمودنــد بنویــس: »بســم اهلل الرحمــن 
ــهیل گفــت: رحمــان را  الرحیــم«. س
ــس:  ــت؟ بنوی ــم کیس ــا نمی دانی ــه م ک
ــی اهلل  ــر ـ صل ــم! پیامب ــمک الله باس
علیــه و ســلم ـ نیــز امــر فرمودنــد 

ــود.  ــته ش ــارت نوش ــن عب همی
آنــگاه فرمودنــد: »هــذا مــا صالــح علیــه 

ــول اهلل.« محمد رس
ــتیم  ــا می دانس ــر م ــت: اگ ــهیل گف س
ــه  ــن ب ــول خدایی، از رفت ــو رس ــه ت ک
خانــٔه خــدا تــو را بــاز نمی داشــتیم و بــا 
ــس:  ــه؛ بنوی ــم! ن ــگ نمی کردی ــو جن ت

ــداهلل!  ــن عب محمدب
آنحضــرت ـ صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ 

فرمودنــد:
» إنی رسول اهلل وإن کذبُتمونی« 

مــن رســول خــدا هســتم هرچنــد شــما 
مــرا تکذیــب کنیــد!

ــد  وقتــی حضــرت علــی را امــر فرمودن
بنویســد: محمــد بــن عبــداهلل، و کلمــٔه 
ــرت  ــد، حض ــو کن ــول اهلل« را مح »رس
علــی از محــو کــردن ایــن کلمــه 

خــودداری کــرد؛ آن حضــرت بــا دســت 
ــد. ــو کردن ــان آن را مح خودش

ــرکین  ــا مش ــح ب ــرارداد صل ــتن ق بس
ــر و  ــا پیامب ــش ب ــه قری ــاری ک و رفت
پیــش گرفتنــد مــورد  مســلمین در 
ــد  ــلمانان گردی ــی از مس ــش بعض رنج
کــه پیامبــر ـ صلــی اهلل علیــه و ســلم 
ـ آن را دســتوری از طــرف خداونــد 
دانســته و خــود را مجــری آن معرفــی 
کــرد و تاکیــد نمــود کــه خداونــد 

ــذارد. ــی گ ــا نم ــولش را تنه رس
گشودن احرام عمره

ــه و  ــی اهلل علی ــول اهلل ـ صل ــی رس وقت
ــت  ــه فراغ ــتن صلحنام ــلم ـ از نوش س

ــروا«  ــوا َفانح ــد: »قُوُم ــد، فرمودن یافتن
ذبــح  را  قربانی هایتــان  و  »برخیزیــد 

ــد!«  کنی
ــی از مســلمانان  ــراى جمع ــر ب ــن ام ای
ــرون  ــه بی ــرا ک ــود، چ ــوار ب ــیار ناگ بس
آمــدن از احــرام بــدون انجــام مناســک 
عمــره در نظــر آنهــا امــکان پذیــر نبــود 
لــذا هیچیــک از آنــان از جــای بــر 

ــت. نخاس
آن حضــرت ســه بــار سخنشــان را 
از  تکــرار کردنــد. وقتــی هیچیــک 

ــزد  ــان از جــای برنخاســت، پیامبــر ن آن
ــا او در  ــوع را ب ــد و موض ــلمه رفتن اُمّ س

ــتند.  ــان گذاش می
ــول خدا،  ــد: ای رس ــن فرمودن ام المؤمنی
ــد،  ــان کنن ــد کــه چن اگــر دوســت داری
ــی  ــس حت ــا هیچک ــوید و ب ــرون ش بی
یــک کلمــه حــرف نزنیــد و شــتر 
ــلمانی  ــد، و س ــی کنی ــان را قربان خودت
ــرتان را  ــا س ــد ت ــان را صــدا بزنی خودت

ــد! بتراش
ــلم  ــه و س ــی اهلل علی ــول  اهلل ـ صل رس
ـ برخاســتند و بیــرون شــدند، و بــا 
ــان را  ــد، شترش ــت نکردن ــدی صحب اح
نحــر کردنــد، و ســلمانی را صــدا زدنــد 

ــید.  ــان را تراش و سرش
ــی  ــد، همگ ــن دیدن ــه چنی ــه ک صحاب
برخاســتند و قربانــی کردنــد و ســرهای 
یکدیگــر را  تراشــیدند و دســتور پیامبــر 

دقیقــا اجــرا شــد.
آن حضــرت بــرای مســلمانانی کــه ســر 
تراشــیدند، ســه بار، و بــرای مســلمانانی 
تراشــیدن  ســر  جــای  بــه  کــه 
ــار  ــک ب ــد، ی ــاه کردن موی شــان را کوت

ــد.  ــرت نمودن ــب مغف طل
بازگشت به مدینه

پــس از بیســت روز مســلمین از حدیبیــه 
ــی از  ــا کوه ــد، ام ــه کردن ــگ مدین آهن
ــر قلــب آنهــا ســنگینی  ــدوه ب غــم و ان
می نمــود، چــرا کــه ظاهــر قضیــه 
ــی  ــود ول ــت ب ــی و شکس ــک ناکام ی
ــتان  ــت داس ــه در پش ــتند ک ــر نداش خب
پیروزی هایــی  چــه  حدیبیــه  صلــح 
بــراى مســلمانان و آینــده اســالم نهفته 
ــه  ــود ک ــگام ب ــن هن ــت، و در همی اس
ســوره فتــح نــازل شــد تــا بشــارت فتــح 
ــر گرامــی اســالم  ــه پیامب عظیمــی را ب

ــد.  داده باش
عمرة القضا

در ســال هفتــم هجــري پیامبــرـ  صلــی 
اهلل علیــه و ســلم ـ بــه همــراه دو هــزار 

پس از بيست روز مسلمني از 
حديبيه آهنگ مدينه كردند، 

اما كوهى از غم و اندوه بر قلب 
آهنا سنگينى می منود، چرا 

كه ظاهر قضيه يک ناكامى و 
شكست بود وىل خرب نداشتند 

كه در پشت داستان صلح 
حديبيه چه پريوزی هايى براى 
مسلمانان و آينده اسالم هنفته 

است، و در مهني هنگام بود كه 
سوره فتح نازل شد تا بشارت فتح 

عظيمى را به پيامرب گرامى 
اسالم داده باشد. 

9
سیرت
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نفــر از مســلمین )کســانی کــه در صلــح 
حدیبیــه ایشــان را همراهــی نمــوده 
ــلمانان(  ــر از مس ــی دیگ ــد و گروه بودن
بــرای انجــام عمــره و زیــارت کعبــه بــه 
شــهر مکــه تشــریف بردنــد، اهــل مکــه 
راه هــا را بــرای ورود مســلمانان بــاز 
ــتند  ــود را بس ــای خ ــتند و خانه ه گذاش
ــرون  ــه بی ــراف مک ــای اط ــه کوه ه و ب

شــدند.
بــالل در کنــار کعبــه اذان گفــت پیامبــر 
ـ صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ و مســلمانان 
ســه روز در مکــه ماندنــد و مراســم حــج 
را بــه جــا آوردنــد. و پــس از قربانــی بــه 

ــتند. مدینه بازگش
پــس از ادای عمــره پیامبــر ـ صلــی اهلل 
ــه  ــرت میمون ــا حض ــلم ـ ب ــه و س علی
ــا ـ ازدواج  ــارث ـ رضی اهلل عنه ــت ح بن
نمودنــد. ام المؤمنیــن میمونــه خالــه خالد 

ــود. ــش ب ــان قری ــد قهرم ــن ولی ب
نقض صلحنامه

صلــح  پیمــان  از  ســال  دو  هنــوز 
نگذشــته بــود کــه مشــرکان مکــه 
یــک بنــد از صلــح نامــه  )یعنــی تــرک 
ــد.  ــض کردن ــگ( را نق ــه و جن مخاصم
ــه  ــن قبیل ــری بی ــتم هج ــال هش در س
ــی خزاعــه  )هم پیمــان مســلمانان( و  بن
ــش(  ــان قری ــر  )هم پیم ــی بک ــه بن قبیل
ــه  ــش ب ــی از قری ــردی رخ داد، مردان نب
نفــع بنــی بکــر، افــرادی از بنــی خزاعــه 
را کشــتند. ایــن بــه معنــای نقــض صلح 
ــفیان  ــه ابوس ــا اینک ــود و ب ــه ب حدیبی
ــه  ــه مدین ــرای عذرخواهــی ب شــخصًا ب
رفــت، عــذرش پذیرفتــه نشــد و در 
انــدک مدتــی، پیامبــر بــا ســپاهی انبــوه، 
کــه در زمــان صلــح و گســترش اســالم 
گردآمــده بودنــد، عــازم فتــح مکــه شــد.

فتح مكه
ــلم  ــه و س ــی اهلل علی ــول اهلل ـ صل رس
ــه  ــوی مک ــه س ــرو ب ــزار نی ــا ده ه ـ ب

ــدند. ــرون ش بی
ــه  ــه مک ــه ب ــی ک ــب هنگام ــان ش آن
رســیدند و در اطرافــش مســتقر گردیدند، 
ــه  ــادی لشــکر اســالم ب مشــرکین از زی
ابوســفیان بــزرگ  افتادنــد.  وحشــت 
قریــش بــه خدمــت پیامبــر ـ صلــی اهلل 
علیــه و ســلم ـ رســید و مســلمان شــد.

ــال  ــان س ــم رمض ــرانجام در هفده س
بــا  مســلمانان  هجــری  هشــتم 
و  فروتنــی  بــا  منظــم  دســته هایی 

. شــدند  مکــه  وارد  تواضــع 
در ایــن روز رســول اهلل ـ صلــی اهلل 
ــالم  ــی اع ــو عموم ــلم ـ عف ــه و س علی
وارد  کــس  هــر  فرمودنــد:  نمــوده 
خانــه ی ابوســفیان شــود در امــان اســت، 
ــود در  ــجدالحرام ش ــس وارد مس ــر ک ه
ــه اش  ــس در خان ــر ک ــت و ه ــان اس ام
بمانــد و بــرای جنــگ بیــرون نشــود نیــز 

ــت. ــان اس در ام
ــوال  ــه ام ــد ک ــتور دادن ــن دس همچنی
اهــل مکــه در امــان باشــد و مســلمانان 
ــر کســی ســالح بکشــند مگــر  ــد ب نبای
ــته  ــگ داش ــد جن ــرکی قص ــه مش اینک

ــد. باش
بــه ایــن تفصیــل، شــهر مکــه بــا 
کم تریــن جنــگ و خونریــزی فتــح 
مهربانــي  و  گذشــت  بــا  و  گردیــد 
ــه و ســلم ـ  ــی اهلل علی رســول اهلل ـ صل
ــدگار  ــوب ســاکنین آن مان اســالم در قل

ــت. گش
ــلم  ــه و س ــی اهلل علی ــول اهلل ـ صل  رس
ـ وارد مســجدالحرام شــدند و طــواف 
ــد  ــه را گرفتن ــد خان ــگاه کلی ــد، آن نمودن
و بــر دروازه ی آن ایســتادند و فرمودنــد: 
ــده،  ــدق وع ــده، ص ــه إال اهلل وح »ال إل
ونصــر عبــده« هیــج معبــودی بــه جــز 
ــت.  ــریک اس ــا و بی ش ــت. تنه اهلل نیس
ــده اش را  ــت و بن ــت اس ــده اش راس وع

ــد. یــاری می کن
تمــام افتخــارات بــی ارزش اســت و 

تمــام خون هــای جاهلیــت بخشــیده 
ــت. ــده اس ش

و  کبــر  مهربــان  اهلل  مــردم!  ای 
خودپســندی جاهلیــت را از شــما دور 
کــرد. شــما فرزنــد آدم هســتید و آدم از 

خــاک آفریــده شــده اســت.
ســپس پرســیدند: ای قریــش! فکــر 
می کنیــد مــن بــا شــما چگونــه برخــورد 

ــرد. ــم ک خواه
مــردم گفتنــد: بســیار خــوب، زیــرا 
ــرادرزاده ای  ــنده و ب ــرادری بخش ــو ب ت

بخشــنده هســتی!
پیامبــر ـ صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ 
ــار  ــما رفت ــا ش ــان ب ــن چن ــد: م فرمودن
می کنــم کــه یوســف بــا برادرانــش 

ــرد.  ــار ک رفت
بــا آنکــه اهــل مکــه بــه پیامبــر ـ 
ــان  ــلم ـ و یارانش ــه و س ــی اهلل علی صل
از  را  آنــان  و  کــرده  ســتم  بســیار 
بیــرون کــرده  کاشانه شــان  و  خانــه 
ــا مســلمانان  ــه ب ــن مرتب ــد و چندی بودن
جنگ هایــی خونیــن بــه راه انداختــه 
ــان را  ــی ایش ــول مهربان ــد آن رس بودن
ــد.  ــرار دادن ــش ق ــو و بخش ــورد عف م
ســپس وارد خانــه ی کعبــه گردیدنــد 
و ســیصد و شــصت بــت موجــود در 
ــد و  ــرون ریختن ــه را شکســتند و بی کعب
فرمودنــد : »جــاء الحــق و زهــق الباطــل 

ــا« ــل کان زهوق ان الباط
بعــد از آن بــالل بــر فــراز کعبــه رفــت 
و اذان گفــت تــا همــه بداننــد کــه 
کعبــه خانــه ی یکتاپرســتی اســت و 
بــراي همیشــه برچیــده  بت پرســتی 

ــت. ــده اس ش
پیامدهاى صلح حدیبیه

مســلمانان از ایــن صلــح چنــد امتیــاز و 
پیــروزى مهــم بــه دســت آوردنــد.

عمــال بــه مشــرکین مکــه نشــان دادنــد 
کــه آنهــا قصــد کشــتار ندارنــد و بــراى 
شــهر مقــدس مکــه و خانــه خــدا احترام 
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فــراوان قائلنــد، همیــن امــر ســبب جلب 
قلــوب جمــع کثیــرى بــه ســوى اســالم 

شــد. 
ــالم و  ــن بــار اس ــراى اولی ــش ب قری
مســلمین را بــه رســمیت شــناختند 
مطلبــی کــه دلیــل بــر تثبیــت موقعیــت 

ــود. ــتان ب ــره عربس ــا در جزی آنه
مســلمانان  حدیبیــه  صلــح  از  بعــد 
جــا  همــه  می توانســتند  براحتــی 
رفــت و آمــد کننــد، و جــان و مالشــان 
ــا مشــرکان  ــد، و عمــال ب محفــوظ بمان
از نزدیــک تمــاس پیــدا کردند، تماســی 
کــه نتیجــه اش شــناخت بیشــتر اســالم 
از ســوى مشــرکان و جلــب توجــه آنهــا 

ــود. ــه اســالم ب ب
ــراى نشــر  ــه راه ب ــح حدیبی ــد از صل بع
العــرب  جزیــره  سراســر  در  اســالم 
صلح طلبــی  آوازه  و  شــده،  گشــوده 
پیامبــر، اقــوام مختلفــی را کــه برداشــت 
غلطــی از اســالم و شــخص پیامبــر 
داشــتند بــه تجدیــد نظــر وادار کــرد، و 
امکانــات وســیعی از نظــر تبلیغاتــی بــه 

ــاد. ــلمانان افت ــت مس دس
ــودن  ــراى گش ــه راه را ب ــح حدیبی صل
»خیبــر« و بــر چیــدن ایــن غــده 
ــوه  ــل و بالق ــه بالفع ــود ک ــرطانی یه س
خطــر مهمــی بــراى اســالم و مســلمین 

محســوب می شــد همــوار ســاخت.
اصــوال وحشــت قریــش از درگیــرى بــا 
ســپاه هــزار و چهارصــد نفــرى پیامبــر 
ـ صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ کــه هیــچ 
ســالح مهــم جنگــی بــا خــود نداشــتند 
خــود  صلــح  شــرائط  پذیرفتــن  و 
ــه  ــت روحی ــراى تقوی ــی ب ــل مهم عام
طرفــداران اســالم و شکســت مخالفــان 
ــدازه از مســلمانان  ــا ایــن ان ــود کــه ت ب

ــد. حســاب بردن
بعــد از ماجــراى حدیبیــه پیامبــر ـ 
ــاى  ــلم ـ نامه ه ــه و س ــی اهلل علی صل
متعــددى بــه ســران کشــورهاى بــزرگ 

ایــران و روم و حبشــه، و پادشــاهان 
ــه  ــا را ب ــت، و آنه ــان نوش ــزرگ جه ب
ســوى اســالم دعــوت کــرد، و ایــن بــه 
ــه  ــا چ ــه    ت ــد ک ــی نشــان میده خوب
ــه نفــس  حــد صلــح حدیبیــه اعتمــاد ب
بــه مســلمین داده بــود کــه نــه تنهــا در 
جزیــره عــرب کــه در دنیــاى بــزرگ آن 
روز دیــن خــود را گســترش مــی دهنــد.

کمتریــن  کســی  هــر  پــس  آن  از 
اســالم  دربــاره  و  داشــت  شــعورى 
چیــزى مــی  شــنید مســلمان مــی  شــد. 
ــالم  ــدر اس ــان، در ص ــه مورخ ــه گفت ب
حدیبیــه  فتــح  از  عظیم تــر  فتحــی 
ــو آن،  ــرا در پرت ــت، زی ــورت نگرف ص
ــوت  ــت و دع ــرو نشس ــگ ف ــش جن آت
ــالم در  ــت و اس ــالم رواج گرف ــه اس ب
سراســر جزیرةالعــرب گســترش یافــت؛ 
بــه گونــه ای کــه از آغــاز پیمــان صلــح 
تــا نقــض آن )۲۲ مــاه(، تعــداد کســانی 
کــه بــه اســالم گرویدنــد، بیــش از کل 
ــود،  ــان ب ــا آن زم ــلمانان ت ــداد مس تع
و بــزرگان قریــش، ماننــد: عمروبــن 
عــاص و خالدبــن ولیــد، در همیــن 

ــد. ــالم گرویدن ــه اس دوران ب
نتیجه گیری

ــا  ــع اســالمی ب ــر جوام ــز اگ ــروزه نی ام
ــا دوســتان  ــوی، ب ــت از الگــوی نب تبعی
ــرار  ــدار برق ــی پای ــان صلح و دشمنانش
نمــوده و در ســایه امنیــت حاصلــه، 
مشــکالتی کــه اســالم را هــدف توهین 
دشــمن قــرار داده حــل نماینــد، در 
ســایه تحصیــل و کار، رقابــت علمــی و 
اقتصــادی را ســالم نمــوده، بــرای حــل 
ــش  ــی خوی ــی و خارج ــات داخل اختالق
کوشــش نماینــد، و بــا عــدم خریدهــای 
ــت  ــای هنگف ــی و هزینه ه کالن نظام
جهــان  ســرمایه های  تســلیحاتی، 
ــعه  ــرفت و توس ــرف پیش ــالم را ص اس
اعــالن  بــا  و  نماینــد  فقرزدایــی  و 
تنــدروی  گروه هــای  از  بی طرفــي 

اســالمی کــه بیشــتر آبــروی اســالم را 
بــه خطــر مــی اندازنــد و اســالم را دیــن 
تــرور و ارهــاب معرفــی می نماینــد، 
بــرای رفــع ســوء تفاهمــات در منطقــه 
ــام  ــی انج ــری و عمل ــش های فک کوش
دهنــد. بدون  شــک ماننــد خیــر القــرون 
الهــی  موهبــت  نیــز  آخرالزمــان  در 
ــد  ــد گردی ــز خواه ــا نی ــال م ــامل ح ش
و بــدون حضــور ســرور کائنــات، مدینــه 

ــد.. ــد ش ــا خواه ــاره احی ــه دوب فاضل
ــی اهلل  ــًدا ـ صل ــُد ُمَحمَّ ــْن َکاَن َیْعُب » َم
ــًدا َقــْد َمــاَت،  علیــه و ســلم ـ َفــإِنَّ ُمَحمَّ
ــيٌّ اَل  َ َح ــإِنَّ اهللَّ َ َف ــُد اهللَّ ــْن َکاَن َیْعُب َوَم

َیُمــوُت، «

بامید آن روز.
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    شــناخت شــخصیت ها و ســلف 
ــار  ــه ی گفت ــنایی و مطالع ــح و آش صال
و ســیرت ایشــان همــواره راه گشــا 
ــاب  ــت. اصح ــوده اس ــزا ب ــان اف و ایم
پیامبر)صلــی اهلل علیــه وســلم( نمونه ی 
ــرا ایشــان  ــد، زی ــل انســانیت بودن کام
شــاگردان مکتــب نبوت انــد کــه بــدون 
ــن چشــمۀ فیــض الهــی  واســطه از ای
ــن  ــا کالم چنی ــدند وقطع ــد ش بهره من
شــخصیت هایی سراســر حکمــت و 
رهنمــون اســت و شایســته اســت کــه 
ســرلوحه زندگــی بشــریت قــرار گیــرد، 
زیــرا »کالم الملــوک ملــوک الــکالم« 
ســخن بــزرگان بهترین ســخن اســت.

ــر  ــخصیت های کم نظی ــی از ش     یک
ــه  ــی اهلل علی ــول اهلل )صل ــب رس مکت
وســلم( حضــرت علــی )رضــی اهلل 
ــخنان  ــا وس ــه خطبه ه ــه( اســت ک عن
ایشــان عــالوه بــر فصاحــت و بالغت، 
رهنمون هــای  و  معانــی  از  مملــو 
راه گشــا اســت کــه در ایــن مقالــه 
ــی  ــری از زندگ ــان مختص ــس از بی پ
ــان  ــریح و بی ــه تش ــوار، ب ــن بزرگ ای
خطبــه  آخریــن  از  برداشــت هایی 

ــت. ــم پرداخ ــان خواهی ایش
    ایشــان علــی بــن ابی طالــب )عبــد 
منــاف( بــن عبــد المطلــب، مکنــی بــه 

ــراب« و پســر  ــو ت »ابوالحســن« و »اب
ــه  ــی اهلل علی ــاد پیامبر)صل ــو و دام عم

وســلم( بودنــد.
ــام  ــت ام ــی طبــق روای    حضــرت عل
ــال و  ــا 16 س ــری، 15 ی ــن بص حس
ــن اســحاق 10ســال  ــت اب ــق روای طب
ــام  ــه ن ــادری ب ــت، از م ــل از بعث قب
»فاطمــه بنــت اســد بــن هاشــم« 

ــدند. ــد ش متول
    حضــرت علــی  )رضــی اهلل عنــه(  از 
ــود  ــان، اولیــن شــخصی ب بیــن نوجوان
ــه  ــی اهلل علی ــه پیامبراکــرم )صل کــه ب
وســلم(  ایمــان آورد و از آنجــا کــه در 
ــلم(  ــه وس ــی اهلل علی ــه پیامبر)صل خان
ــود، شــناخت بیشــتری  ــزرگ شــده ب ب
از آن حضــرت حاصــل نمــود کــه ایــن 
ایشــان  شــناخت، ســبب گرویــدن 
ــر  ــا دخت ــد. ایشــان ب ــه اســالم گردی ب
ــه  ــلم(  ب ــه وس ــی اهلل علی پیامبر)صل
نــام فاطمه)رضــی اهلل عنهــا( ازدواج 
ــده،  ــد فرخن ــن پیون ــه از ای ــود ک نم
فرزندانــی چــون امــام حســن مجتبــی 
ــا(  ــی اهلل عنهم ــین )رض ــام حس و ام

به وجودآمــد.
ــس از شــهادت حضــرت      ایشــان پ
عثمــان )رضــی اهلل عنــه( در جمعــه 18 
ذی الحجــه ســال 35ه.ق بــه خالفــت 

رســیدند.
ــات  ــول حی ــی در ط ــرت عل     حض
مبــارک خــود در خدمــت اوامــر خداوند 
ویژگی هــای  از  و  بودنــد  رســول  و 
ــد.  ــوردار بودن ــیاری برخ ــتۀ بس برجس
ــه  ــان ب ــای ایش ــی ه ــی از ویژگ برخ

ــت: ــل اس ــرح ذی ش
و  گفتــار  در  بالغــت  و  -فصاحــت 
اشــعار ایشــان. چنانکــه اشــعار زیــادی 
ــه آنحضــرت منســوب اســت. بطــور  ب
ــای  ــت بن ــه در وق ــعری ک ــال ش مث

ــرودند: ــول س ــجد الرس مس
ال یستوی من یعمر المسجدا  

یدأب فیه قائمًا وقاعداً
ومن ُیری  الغبار حائدا

- علم ودانش
- شجاعت ودلیری

- زهد
- اتباع سنت

- عبادت وبندگی خدا
    ســیدنا علــی )رضــی اهلل عنــه( 
حضــرت  بــه  شهادتشــان  از  قبــل 
حســن و حســین)رضی اهلل عنهمــا( 
و دیگــر اهــل بیــت و فرزندانشــان 
وصیــت نمودنــد کــه متــن وصیتنامــه 
ــه  ــخ البدای ــری وتاری ــت طب ــه روای ب

ــت: ــرار اس ــن ق ــه از ای والنهای

ــه  ــن خطب ــه آخری ــی ب  نگاه

ــه( ــی اهلل عن ــن علی)رض ــر املؤمنی امی

)قسمت اول(

محمدظاهر فقهی

مقاالت
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ترجمه:
ــی  ــن اب ــی ب ــن عل ــت امیرالمؤمنی ــن وصی ای

ــت. ــب اس طال
گواهــی  او  اینکــه  بــه  می کنــد  وصیــت 
ــت  ــه نیس ــز اهلل یگان ــی ج ــه خدای ــد ک می ده
و محمــد بنــده و پیامبــرش اســت کــه او را بــا 
ــر  ــر دیگ ــا ب ــتاد ت ــق فرس ــن ح ــت و دی هدای
ادیــان غالــب ســازند گرچه مشــرکان نپســندند. 
ــاز  ــلمًا نم ــاد. مس ــر او ب ــدا ب ــالم خ درود و س
ــرای  ــم ب ــردن و مرگ ــی ک ــم و زندگ و عبادت
خــدا پــروردگار جهانیــان اســت. او را شــریکی 
ــه پرســتی[ مأمــورم،  ــن ]یگان ــه ای نیســت، و ب
و نخســتین کســی هســتم کــه ]در ایــن آییــن[ 

ــم. ــکام[ اوی ــا و اح ــان ه تســلیم ]فرم
  ای حســن! تــو و دیگــر فرزندانــم و هرکــس 
ــوای  ــه تق ــه وی می رســد را ب ــه نوشــته ام ب ک
پروردگارتــان اهلل توصیــه کــرده و وصیــت 
ــد  ــا نروی ــان از دنی ــا ایم ــز ب ــه ج ــم ک می کن
و همگــی  بــه ریســمان الهــی چنــگ بزنیــد و 
پراکنــده نشــوید چراکــه مــن از پیامبــر )صلــی 
اهلل علیــه  وســلم( شــنیدم کــه فرمــود: ایجــاد 
صلــح و از بیــن بــردن اختــالف، از بســیاری از 

ــر اســت.  نمازهــا و روزه هــا بهت
    جویــای احــوال خویشــاوندان خــود باشــید. 
ــر  ــاب ب ــاب وکت ــا حس ــد ت ــم بکنی ــه رح صل

شــما آســان گردد.
  در مــورد یتیمــان از خداونــد بترســید و در 

ــردد. ــع نگ ــان ضای ــان حقوقش حضورت
  در بــاره همســایگانتان از خــدا بترســید، زیــرا 
ایشــان از جانــب پیامبرتان)صلــی اهلل علیــه 
و ســلم( ســفارش شــده اند و همــواره بــه 
ــه رعایــت حقــوق همســایه ســفارش  حــدی ب
می نمــود کــه مــا گمــان بردیــم کــه همســایه 

از همســایه ارث می بــرد.
  در مــورد قــرآن از خــدا بترســید و دیگــران در 

عمــل بــه آن از شــما پیشــی نگیرنــد.
ــان  ــرا ســتون دینت ــید، زی ــد باش ــاز پاین ــه نم ب

ه��ذا م��ا أوصى به أم��ر املؤمنني علي بن أب��ي طالب، أوصى 
بأن��ه يش��هد أن ال إل��ه إال اهلل وأن حمم��دا عب��ده ورس��وله، 
أرس��له باهل��دى ودين احل��ق ليظهره على الدي��ن كله ولو 
كره املشركون، صلوات اهلل وبركاته عليه، إن صالتي 
ونس��كي وحمي��اي ومماتي هلل رب العاملني، ال ش��ريك له، 

وبذلك أمرت وأنا أول املس��لمني.  
اوصي��ك ي��ا حس��ن ومجي��ع ول��دي واه��ل بي��ي وم��ن بلغ��ه 
كتابي هذا بتقوى اهلل ربنا وال متوتن إال وانتم مس��لمون، 
واعتصم��وا حبب��ل اهلل مجيع��ا وال تفرق��وا ، فإن��ي مسع��ت 
رسول اهلل يقول : إصالح ذات البني افضل من عامة الصالة 
والصي��ام .  انظ��روا إىل ذوي ارحامك��م فصلوهم يهون اهلل 

عليكم احلس��اب .
 اهلل اهلل يف االيتام فال تغبوا افواههم جبفوتكم .

اهلل اهلل يف جرانك��م فإنه��ا وصي��ة رس��ول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله وسلم ما زال يوصينا بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. 
اهلل اهلل يف القرآن فال يسبقنكم إىل العمل به غركم.

واهلل اهلل يف الصالة فانها عماد دينكم .
واهلل اهلل يف بي��ت ربك��م ف��ال خيل��ون منك��م م��ا بقيتم ، 
فان��ه إن ت��رك مل تناظ��روا وإنه إن خال منك��م مل تنظروا . 

واهلل اهلل يف صيام شهر رمضان فانه جنة من النار . 
واهلل اهلل يف اجلهاد يف سبيل اهلل بأموالكم وانفسكم .
واهلل اهلل يف زكاة اموالكم فانها تطفئ غضب ربكم . 

واهلل اهلل يف امة نبيكم فال يظلمن بني اظهركم . 
واهلل اهلل يف اصح��اب نبيك��م ف��ان رس��ول اهلل صل��ى اهلل 

علي��ه وآله  و س��لم اوصى بهم . 
يف  فأش��ركوهم  واملس��اكني  الفق��راء  يف  اهلل  واهلل 
معايش��كم . واهلل اهلل فيم��ا ملك��ت اميانك��م فإنه��ا 
كانت آخر وصية رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله  و سلم، 
ق��ال : أوصيك��م بالضعيف��ني فيم��ا ملك��ت أميانك��م . 
ث��م ق��ال الصالة الص��الة . ال ختاف��وا يف اهلل لوم��ة الئم فانه 
يكفكم من بغى عليكم وأرادكم بس��وء قولوا للناس 
حس��نا كم��ا أمرك��م اهلل . وال ترتك��وا االم��ر باملع��روف 
والنه��ي ع��ن املنك��ر ، فيول��ي االم��ر عنك��م وتدع��ون فال 
يس��تجاب لك��م . عليك��م بالتواض��ع والتب��اذل والتب��ار . 
وإياك��م والتقاط��ع والتف��رق والتدابر ) وتعاون��وا على الرب 
والتق��وى وال تعاونوا على االثم والعدوان واتقوا اهلل إن اهلل 

ش��ديد العقاب ( 

مقاالت
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اســت.
  از خانــه پروردگارتــان غافــل نشــوید. 
ــه  ــود دارید(خان ــد )وج ــا شــما زنده ای ت
خــدا از زائــر خالــی نباشــد، زیــرا اگــر 
خانــه خــدا رهــا شــد قــدرت رویارویــی 
ــد  ــن خواه ــا دشــمنان در شــما از بی ب

رفــت. 
ــژه ای  ــه وی ــان توج ــاه رمض ــه م     ب
ــون  ــرا روزه اش چ ــید، زی ــته باش داش
ــش  ــما را از آت ــه ش ــت ک ــپری اس س

جهنــم حفاظــت می کنــد.
ــان  ــا وجان هایت ــا مال ه ــواره ب    هم

ــد. در راه خــدا جهــاد کنی
ــًا  ــات شــرعی را حتم    زکات و وجوه
پرداخــت کنیــد، زیــرا زکات خشــم 

پــروردگار را خامــوش می کنــد.
حقــوق اهــل ذمــه را رعایــت کنیــد و 
در میــان شــما بــر ایشــان ظلــم نشــود.    
     از حرمــت یــاران پیامبــر پاســداری 
کنیــد زیــرا کــه پیامبر)صلــی اهلل علیــه 
ــفارش  ــان س ــه ایش ــبت ب ــلم( نس وس
ــاکین  ــرا ومس ــه فق ــت. ب ــوده اس نم
ــوال  ــان را در ام ــد و آن ــیدگی کنی رس

ــد. خــود شــریک کنی
    حقــوق زیــر دســتان را خــود را 
ــه  ــن گفت ــرا آخری ــد زی ــت کنی رعای
وســلم(  علیــه  اهلل  )صلــی  پیامبــر 
چنیــن بــود: »شــما را در مــورد نیکــی 
ــان  ــف، )زن ــروه ضعی ــه دو گ ــردن ب ک
می کنــم.  ســفارش  زیردســتان(  و 
ــت  ــاز محافظ ــر نم ــود: ب ــپس فرم س
کنیــد. در بیــان حــق وحقیقــت از 
کســی واهمــه نداشــته باشــید زیــرا در 
مقابــل تجــاوز و اذیــت ایشــان خداونــد 
شــما را کفایــت می کنــد. ســخنان 
نیکــو بــر زبــان آوریــد همانگونــه کــه 
ــتور داده اســت  ــما دس ــه ش ــد ب خداون

ــد،  ــرک نکنی ــروف را ت ــه مع ــر ب و ام
ــور  ــام ام ــق زم ــرا انســان های ناالی زی
ــت  ــد گرف ــت خواهن ــه دس ــما را ب ش
ــی اســتجابت  ــد ول ــا می کنی ــگاه دع آن
نمی شــود. بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار 
کنیــد، بخشــش وســخاوت را ســرلوحه 
زندگــی قــرار دهیــد، و از قطــع رابطــه 
بایکدیگــر و چنــد دســتگی بپرهیزیــد، 
    در امــور خیــر وکارهای خداپســندانه 
ــکار  ــد و از هم ــکاری کنی ــاون وهم تع
ــی  ــی عدالت ــم وب ــوده وظل ــور آل در ام

پرهیــز کنیــد.

نــكات بــارز ایــن وصیــت نامــه 
عبــارت انــد از: 

ــد  ــت و توحی ــه وحدانی ــهادت ب 1-ش
بــاری تعالــی و اقــرار بــه رســالت 
پیامبــر اســالم)صلی اهلل علیه و ســلم(.
 اقــرار بــه شــهادتین اساســی ترین 
رکــن از ارکان اســالم وشــرط الزم 
ــلمانان  ــر مس ــکام ب ــرای اح ــرای اج ب
اســت. چنانکــه پیامبــر )صلــی اهلل 
»بُنِــَي  فرمودنــد:  ســلم(  و  علیــه 
ــَهاَدِة أَْن  ــٍس: َش ــی َخْم ُم َعلَ ــالَ اإِلْس
ا َرُســوُل  ــدً ُ َوأَنَّ ُمَحمَّ اَل إِلَــَه إاِلَّ اهللَّ
َکاِة،  ِة، َوإِیَتــاِء الــزَّ ــالَ ِ، َوإَِقــاِم الصَّ اهللَّ
اقــرار  َرَمَضــاَن«.  َوَصــْوِم   ، َوالَحــجِّ
ــه  ــرار ب ــی اق ــه اال اهلل، یعن ــه ال ال ب
ــد در ذات  ــی خداون ــت و یگانگ وحدانی
وصفــات ذاتــی او تعالــی  و اقــرار 
ــر  ــی پیامب ــول اهلل یعن ــد رس ــه محم ب
ــول  ــلم( را رس ــه و س ــی اهلل علی )صل
برحــق خداونــد دانســتن کــه اقــرار بــه 
ــت  ــان اطاع ــع هم ــهادتین در واق ش
ــاع  ــد واتب ــکام خداون ــن واح از فرامی

ــت. ــرم اس ــی اک ــروی از نب وپی

2- اعــالن برتــری وغلبــه اســالم 
برادیــان ومذاهــب دیگــر: خداونــد 
مــی فرمایــد:» إن الدیــن عنــد اهلل 
ــق  ــن ح ــان دی ــی گم ــالم« ، ب اإلس
وپســندیده در پیشــگاه خداونــد اســالم 

ــت . اس
اســالم عزیــز همــواره از تمــام ادیــان 
ــالم  ــرا اس ــت زی ــر اس ــا برت وآیین ه
اســت  قبــل  ادیــان  تمــام  ناســخ 
وطبــق فرمــوده قــرآن وقتــی خداونــد 
مطلبــی را نســخ کنــد حتمــا چیــز 
بــه جــای آن مــی آورد  را  بهتــری 
ننســخ  مــا  می فرمایــد:»  خداونــد 
ــأِت بخیــٍر منهــا  مــن آیــه او ننســها ن
ــوخ  ــه منس ــه ای ک ــا« »هرآی او مثله
می کنیــم و بــه دســت فراموشــی مــی 
ســپاریم بهتــر آن یــا همســانش را 
ــم«.  ــم وجایگزینــش می کنی مــی آوری
اإلســالم  فرمودنــد:»  وپیامبــر)ص( 
ــر  ــالم ب ــه« اس ــی علی ــو وال یعل یعل
دیگــر ادیــان غلبــه مــی کنــد ومغلــوب 

نمی گــردد.

ادامه دارد...

*
****

*******
**********

مقاالت
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...که محـمــد گفــت بر دســت صـبا 
 از یمــن می آیدم  بـــوی  خـدا

از  اویس  و  از   قرن  بوی عجـــب
مر  نبی را  مست کرد و  پرطـرب

چون اویس از خویش فانی گشـته بود
آن زمینی آسمــانی گشتـــه بـود)مولوی(

 اشاره
 از زمانــی کــه خورشــید عالمتــاب نبــوت گیتی را فــرا گرفت، 
انفــاس حضرتــش بــرای عمــوم بشــر نفــع می رســاند، 
ــف  ــیره های مختل ــل و عش ــرادی از قبای ــه اف ــی ک ــا جای ت
ــش  ــوی حضرت ــاس معن ــد. انف ــن اســالم روی آوردن ــه دی ب
ــرده و  ــده آن را درک ک ــی، ندی ــه بندگان ــود ک ــدری ب ــه ق ب
مجذوبــش شــدند. از علمــداران ایــن جماعــت می تــوان بــه 

ســلمان فارســی ـ رضــی اهلل عنــه ـ از صحابــه و بــه اویــس 
قرنــی ـ رحمــه اهلل ـ از تابعیــن اشــاره کــرد. پیامبــر ـ صلــی 
اهلل  علیــه و ســلم ـ چــه زیبــا فرمودنــد: »خیــر القــرون 
قرنــی ثــم الذیــن یلونهــم ثــم الذیــن یلونهــم« 
بهتریــن ایــام و زمان هــا را زمــان خــود و اصحابــش و 

ــد. ــاد می دان ــد  ی ــت کردن ــاب تبعی ــه از اصح آنانی ک
ــده دار  ــدین عه ــای راش ــاب و خلف ــرت اصح ــد از آن حض بع
ــدگان  ــه بن ــان ک ــدند. ایش ــن ش ــداری دی ــت و نگه صیان
خــاص و از زمــرۀ عبادالرحمــان بودنــد بــه خوبــی از عهــده 
ایــن امــر خطیــر برآمدنــد. عابــدان و زاهــدان درگاه حضــرت 
حــق نیــز  از تبعیــت کننــدگان ایشــان بودنــد کــه در صــدر 
ــاره  ــا()1( اش ــت پارس ــاد ثمانیه)هش ــه زه ــوان ب ــان می ت آن
ــه در  ــت ک ــزرگان اس ــن ب ــی از ای ــی یک ــس قرن ــرد. اوی ک

محمود احمدی

15

اویس قرنی، 
حمبوب پیامرب)صلی اهلل علیه و سلم(

زندگی نامه
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ــم  ــم خواهی ــه قل ــارش را ب ــل برگــی از زندگــی گوهــر ب ذی
کشــید.

اویس بن عامر القرنی
ــام  ــا ن ــره ی آنه ــه و تذک ــه و ترجم ــال صوفی ــب رج در کت
ــت و  ــه ثب ــایخ صوفی ــی« از مش ــر القرن ــن عام ــس ب »اوی
ضبــط شــده اســت، امــا آنچــه در مــورد اویــس شــگفت انگیز 
بــه نظــر می رســد ایــن اســت،که برخــالف مشــهور رجــال 
ــال  ــت راه هــای کم ــِر طریق ــدون  شــیخ و پی تصــوف، او  ب
ــتقیم  ــاط مس ــا از راه ارتب ــان تنه ــرده اســت. ایش ــی ک را ط
روحانــی بــه درجــات عالیــه عرفانــی نایــل گشــته اســت. بــه 

قــول حضــرت حافــظ:
مــرا در ایــن ظلمــات آنکــه رهنمایــی کــرد نیــاز نیــم شــبی بود 

ــحری  و گریه ی س
والدت

ــزء  ــن ج ــن عامرب ــس ب ــرو اوی ــو عم اب
ــی،  ــرادی الیمان ــی الم ــک القرن ــن مال ب
ــَرن« و  ــه »َق ــود. از قبیل ــن ب ــل یم اه
ــورد  ــت. در م ــداد وی اس ــام اج ــرن ن ق
دســت  بــه  چیــزی  اویــس  والدت 
ــه مشــهور  ــا آنچــه ک ــده اســت، ام نیام
اســت در زمــان بعثــت حضــرت رســول 
ــته و  ــلم می زیس ــه و س ــی اهلل علی صل
بعضــی والدتــش را هم زمــان بــا بعثــت 
حضــرت رســول)صلی اهلل علیــه وســلم( 

نــد. گفته ا
اخبار پیامبر)صلی اهلل و علیه 

وسلم( در مورد اویس
یــک روز پیامبــر در بین اصحــاب و یاران 
نشســته بودنــد، در میــان آنهــا ابوهریــره، 

عمــر، علــی و بزرگانــی از اصحــاب )رضــی 
اهلل عنهــم( بودنــد. آنحضــرت فرمودنــد: »بــه درســتی کــه از 
بهتریــن تابعیــن مردیســت کــه اویــس نــام دارد مــادری دارد 
پیــر و زمیــن گیــر. و بــدن اویــس را ســفیدی بََرص)پیســی( 
پوشــانده اســت.« او دعــا کــرد و خداونــد آن مــرض را از او 
ــدازه یــک درهــم در بــدن او باقــی  ــه ان دور کــرد و فقــط ب

مانــده اســت. 
و نیــز ابــو هریــره )رضــی اهلل عنــه( از پیامبــر نقــل 
می کنــد کــه پیامبر)صلــی اهلل علیــه و ســلم(فرمودند:»یا أبــا 
ــاء الشــعثة  ــاء البری ــرة ان اهلل یحــب مــن خلقــه االصفی هری
ــن  ــم اال م ــة بطونه ــم الخمص ــرة وجوهه ــهم المغب رئوس
ــم و ان  ــؤذن له ــم ی ــن اذا اســتأذنوا ل کســب الحــالل. الذی
ــدوا وان  ــم یفتق ــوا ل ــوا و ان غاب ــم ینکح ــات ل خطبوالمتعم
طلعــوا لــم یفــرح لطلعتهــم وان مرضــوا لــم یعــادوا وان ماتــوا 
ــم.  ــا برجــل منه ــف لن ــا رســول اهلل کی ــم یشــهدوا.قالوا ی ل

ــی.« ــس القرن ــال ذاک اوی ق
ــاکان و بی گناهــان را  ــره! اهلل از بیــن بندگانــش پ ای ابوهری
دوســت  دارد، آنهــا کــه موهایشــان ژولیــده، چهره هایشــان 
ــون  ــت،  چ ــر اس ــی و  الغ ــان خال ــود  و شکم هایش غبارآل
فقــط مــال حــالل خورده انــد؛ اگــر رخصــت دیــدار بخواهنــد 
ــروده  ــه آنهــا اجــازه داده نمی شــود و اگــر از زن هــای نازپ ب
خواســتگاری کننــد بــه نکاهشــان درآورده نمی شــوند و اگــر 
نباشــند، کســی پیگیــر و در انتظارشــان نخواهــد بــود و اگــر 
در میــان جمعــی وارد شــوند، کســی از آمدنشــان خوشــحال و 
غافلگیــر نخواهــد شــد، اگر بیمار شــوند کســی به عیادتشــان 
نمــی رود و اگــر بمیرنــد کســی بــه نمــاز جنازه شــان شــرکت 
نمی کنــد. گفتنــد: ای رســول خــدا! چطــور کســی از آنهــا را 
پیــدا کنیــم؟ فرمودنــد: یکــی از آنــان اویــس قرنــی اســت. 

ــل  ــة قی ــوم القیام ــه کان ی ــود:» اال وان ــدا فرم ــول خ و رس
للعبــاد ادخلــوا الجنــة و قــال الویــس قــف واشــفع فــی عــدد 
مضــر و ربیعــة« در روز قیامــت بــه بندگان 
ــد  ــه می شــود کــه در بهشــت درآیی گفت
کــه  می شــود  گفتــه  اویــس  بــه  و 
ــفندان  ــوی گوس ــدد م ــه ع ــت و ب بایس
دو قبیلــه مضــر و ربیعــه شــفاعت کــن.

اویس در زمان پیامبر
اویــس در یمــن بــود. خبــر بعثــت 
پیامبــری بــه گوشــش رســیده بــود 
کــه مایــه ی رحمــت والفــت اســت. 
ــر  ــرای پس ــد ب ــود. گوین ــتربان ب او اش
عمویــش شــتربانی می کــرد. شــوق 
دیــدار رســول اکرم)صلــی اهلل علیــه 
وســلم( در دلــش شــعله ها میــزد. از 
پیــر مــادرش کــه در دلــش خیلــی 
عزیــز بــود اجــازه خواســت تــا محمــد را 
ــد روزی  ــادر چن ــد. م ــارت کن ــه زی در مدین
اویــس را رخصــت داد و اویــس چــون عاشــقی دلســوخته بــه 
ــه مدینــه  ــاد. ب ــه راه افت طــرف  مدینــه در پــی معشــوقش ب
رســید و ســراغ پیامبــر را گرفــت. خبــر دادنــد کــه حضرتــش 
ــرد. آتشــی در دلــش افتــاد، از یــک  در غــزوه بــه ســر می ب
طــرف قــول و وعــده ی مــادر و از طــرف دیگــر دیــدار پیامبر 
و در آمــدن در زمــره ی صحابــی بودنــش. باالخــره عمــل بــه 
ــه طــرف یمــن حرکــت کــرد  وعــدۀ مــادر را ترجیــح داد. ب
تــا روز موعــود نــزد مــادر برســد. پیامبــر ـ صلــی اهلل علیــه 
وســلم ـ از غــزوه برگشــت و بــی آنکــه کســی چیــزی بگوید 
فرمــود: »انــی الجــد نفــس الرحمــن مــن قبــل الیمــن« مــن 

ــم. ــمام می کن ــن استش ــرف یم ــدی را از ط ــوی خداون ب
ــارت  ــس را از زی ــه اوی ــد: آنچــه ک ــد می گوی ــن زی ــغ ب اصب
ــادرش  ــه م ــی ب ــرد نیک ــلم(منع ک ــه وس ــی اهلل علی نبی)صل
ــس در محضــر  ــدن اوی ــاره نیام ــوری« درب ــا »هجی ــود. ام ب

اصبغ بن زید می گوید: 
آنچه که اویس را از زیارت 

نبی)صلی اهلل علیه وسلم(منع 
کرد نیکی به مادرش بود. اما 
»هجیوری« درباره نیامدن اویس 
در حمضر رسول خدا می نویسد: 
او در عهد رسول خدا)صلی اهلل 
علیه وسلم(بود اما به دو علت از 
دیدار پیغمرب حمروم گشت، 

یکی غلبه ی حال و دیگری به 
سبب حق مادر. 

زندگی نامه
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ــی اهلل  ــد رســول خدا)صل ــدا می نویســد: او در عه رســول خ
علیــه وســلم(بود امــا بــه دو علــت از دیــدار پیغمبــر محــروم 
ــق  ــبب ح ــه س ــری ب ــال و دیگ ــه ی ح ــی غلب ــت، یک گش

مــادر. 
گوینــد کــه بعــد از وفــات پیامبــر عــده ای از اصحــاب اویــس 
ــر  ــاره ی عــدم حضــور در محضــر پیامب ــد و از او درب را دیدن
ــد. اویــس از عــدم  ــه وســلم ـ ســؤال کردن ــی اهلل علی ـ صل
توفیــق، مــادرش را عــذر قــرار داد. آنــان گفتنــد: پــدر و مــادر 
ــد کــه باشــند کــه مانــع خدمــت مصطفی)صلــی اهلل  و فرزن
ــان ســؤال کــرد کــه شــما  علیــه وسلم(شــوند؟ اویــس از آن
ــد  ــد: چن ــد. گفتن ــد مــدت در مالزمــت آن حضــرت بودی چن
ســال کــه هــر لحظــه ی آن هــزاران ســال بیشــتر مــی ارزد.

خود را چو دمی زیار محرم یابی
 در عمر نصیب خویش آن دم یابی

زنهار که ضایع نکنـی آن دم را
زیرا که چـــنان دمـی کم یابی

ــی اهلل  ــان پیامبر)صل ــت: نش ــس گف اوی
ــر  ــس ب ــود؟ هرک ــه ب ــلم( چ ــه وس علی
حســب تــوان از صــورت و ســیرت و 
ــس  ــد. اوی ــانه ها گفتن ــر نش ــم پیامب عل
گفــت: از اینهــا نمی پرســم. آنهــا گفتنــد: 
تــو چــه دانــی از نشــان پیامبر)صلــی اهلل 
علیــه وســلم(. اویــس گفــت: آیــا در اُحد 
در مالزمــت آن حضــرت بودیــد؟ گفتنــد: 
بودیــم. اویــس دهــان خــود را بــاز کــرد 
ــا   ــه ی محبت ه ــای هم ــود گوی ــه خ ک
بــود. او بــا شــنیدن خبــر شــهادت 
دنــدان پیامبــر تمــام دندان هایــش را 

ــود! ــته ب شکس

اویس در زمان حضرت عمر)رضی اهلل عنه(
ــر و  ــرت عم ــه حض ــرم ب ــر اک ــه پیامب ــارتی ک ــر بش ــا ب بن
علی)رضــی اهلل عنهما(دادنــد که شــما او را مالقــات می کنید، 
پــس ایــن ردایــم را بگیریــد و بــه او دهیــد تــا بــرای امــت 
ــه قصــد  مــن طلــب مغفــرت کنــد، حضــرت عمــر چــون ب
ــتادند و  ــن ایس ــل یم ــیر اه ــر مس ــد، ب ــه رفتن ــه مک ــج ب ح
ــؤال  ــس س ــاره اوی ــد درب ــن می آم ــه از یم ــدی ک ــر وف ه
ــد. عمر)رضــی  ــد مــورد نظــر آمدن ــا اینکــه وف ــد، ت می کردن
اهلل عنه(پرســید آیــا در میــان شــما اویــس بــن عامر هســت؟ 
کســی جــواب داد او پایین تــر از آن اســت کــه امیرالمؤمنیــن 
ــی  ــا ناراحت ــه( ب ــد. عمر)رضــی اهلل عن ــاره اش ســؤال کن درب

ســؤالش را تکــرار کــرد. گفتنــد: بلــه هســت.
اویــس نــزد امیرالمؤمنیــن عمــر آمــد. عمر)رضــی اهلل عنــه(

ــن عامــر هســتی؟ اویــس  ــو اویــس ب ــا ت ــد: آی ســوال کردن

ــرن؟  ــراد و از ق ــد: از م ــؤال کردن ــاز س ــه. ب ــواب داد: بل ج
اویــس گفــت: بلــه. عمــر فرمــود: آیــا در تــو بیمــاری بــرص 
ــتی و اهلل  ــفای آن را خواس ــل جالله(ش ــه از اهلل )ج ــوده ک ب
آن را خــوب کــرده، مگــر بــه انــدازه ی یــک درهــم؟ اویــس 
گفــت بلــه. عمــر )رضــی اهلل عنــه( فرمودنــد: آیــا تــو مــادر 
ــواب داد: بلــه. عمــر )رضــی اهلل عنــه(  داری؟ اویــس ج
فرمودنــد: مــن از رســول خــدا )صــل اهلل علیه و سلم(شــنیدم 
کــه فرمودنــد: »اویــس بــن عامــر یمنــی مــرادی کــه قبــال 
بیمــاری پیســی داشــته اســت نــزد تــو مــی آیــد، او مــادرش 
را دوســت دارد و بــه او نیکــی مــی کنــد و اگــر قســم بخــورد 
خــدا او را در انجــام کارش کمــک مــی کنــد. اگــر توانســتی 

ــا برایــت اســتغفار کنــد« از او بخــواه ت
ــود: ای  ــر فرم ــوده پیامب ــر فرم ــا ب ــه( بن ــی اهلل عن عمر)رض
ــر  ــرای عم ــس ب ــن. اوی ــرت ک ــب مغف ــم طل ــس برای اوی
ــرد.  ــا ک ــاره تقاضای دع ــر دو ب ــرد. عم ــرت ک ــب مغف طل
اویــس گفــت »او یســتغفر مثلــی لمثلــک 
یــا امیرالمؤمنیــن« آیــا شــخصی ماننــد 
مــن بایــد بــرای شــخصی ماننــد شــما 
ــن  ــد؟! امیرالمؤمنی ــرت کن ــب مغف طل
ــس  ــد. اوی ــرار کردن ــاروق اص ــر ف عم
ــاب« ــن خط ــر لعمرب ــم  اغف گفت»الله

کجــا  کــرد:  ســؤال  او  از  ســپس 
گفــت:  اویــس  بــروی؟  می خواهــی 
ــا  ــود: آی ــر فرم ــه دارم. عم ــد کوف قص
ــه ای  ــه نام ــی کوف ــه وال ــی ب می خواه
ــم؟ اویــس  بنویســم و سفارشــت را بکن
ــاس  ــرات الن ــي غب ــون ف ــت: » أک گف
أحــب إلــّي« دوســت دارم در میــان 

ــم. ــام باش ــردم گمن ــه ی م عام
امیرالمؤمنیــن فرمودنــد: پــس صبــر 
ــا لباســی  ــم ی ــه ای ده ــو را نفق ــا ت ــن ت ک
بدهــم تــا خــود را بپوشــانی. اویــس گفــت: ای امیرالمؤمنیــن 
ــی  ــر نمی بین ــه دارم؟ مگ ــاک و نفق ــه پوش ــازی ب ــه نی چ
لباســم پشــمی اســت؟ و آیــا نمی بینــی کــه در عــوض مــزد 
چوپانــی4 درهــم می گیــرم کــه نمی توانــم آن را خــرج 
ــک  ــو ی ــوی مــن و ت ــا در جل ــن! همان ــم؟ ای امیرالمؤمنی کن
گردنــه ی ســختی اســت و نمی گــذرد از آن مگــر کســی کــه 

ــاش. ــبکبار ب ــن س ــد، ای امیرالمؤمنی ــبکبار باش س
ــن  ــاروق بســیار گریســت و فرمــود: کیســت کــه ای عمــر ف
خالفــت را بــه قرصــی نــان از عمــر بخــرد؟ عــده ای 
از اصحــاب آمدنــد و گفتنــد: چــرا گریــه می کنــی ای 
ــر  ــو براب ــدل ت ــه ای از ع ــه لحظ ــال آنک ــن، ح امیرالمؤمنی

ــت. ــدان اس ــادت عاب ــالیان عب س
اویس در كوفه

وقتــی کــه اویس)رحمــه اهلل(در یمــن دارای جــاه و مکنــت 

عمر)رضی اهلل عنه( بنا بر 
فرموده پیامرب فرمود: ای اویس 

برایم طلب مغفرت کن. اویس 
برای عمر طلب مغفرت کرد. 

عمر دو باره تقاضای دعا کرد. 
اویس گفت »او یستغفر مثلی 

ملثلک یا امیراملؤمنین« آیا شخصی 
مانند من باید برای شخصی 

مانند مشا طلب مغفرت کند؟! 
امیراملؤمنین عمر فاروق اصرار 

کردند. اویس گفت»اللهم اغفر 
لعمربن خطاب«
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شــد و حرمتــی در بیــن مــردم پیــدا کــرد، قصــد کوفــه نمــود 
تــا در آنجــا بــه صــورت گمنــام در بیــن مــردم زندگــی کنــد 
ــت  ــن جه ــرد. و ازی ــتفاده ب ــاد اس ــا و زه ــس علم و از مجل
اســت کــه می فرماینــد: در روز قیامــت خداونــد متعــال 
ــا  ــد ت ــس می آفرین ــورت اوی ــه ص ــته ب ــزار فرش ــاد ه هفت
اویــس را بــه محشــر آورنــد و بــه بهشــتش برنــد، و کســی 
جــز خداونــد ندانــد اویــس کــدام اســت که»اولیائــی تحــت 

ــری« ــی ال یعرفهــم غی قبائ
وقتــی بــه کوفــه رســید مــردی اویــس را اذیــت و مســخره 
می کــرد، اویــس از تــرس ایــن مــرد خــود را از مــردم 
ــود. هــرم بــن حیــان کــه یکــی از زهــاد ثمانیــه  پوشــیده ب
ــث  ــون آن حدی ــد: چ ــت می فرمای ــس اس ــر اوی ــم عص و ه
ــه  شــنیدم کــه درجــه ی شــفاعت اویــس چــه حــد اســت ب
ــم  ــچ غ ــه هی ــدم و درجســتجویش شــدم. در کوف ــه آم کوف
ــس  ــم. اوی ــس را بیاب ــه اوی ــر اینک ــتم مگ ــی نداش و اندوه
ــاس  ــت ولب ــو می گرف ــه وض ــدم ک ــرات دی ــاره ف را در کن
ــد  ــه می گوین ــت ک ــهور اس ــناختم )مش ــت. او را ش می شس
ولــی، ولــی را شناســد( بــر او ســالم کــردم. جــواب ســالمم 
را داد و بــه مــن نــگاه کــرد. خواســتم بــا او مصافحــه کنــم، 
ــو  ــر ت ــدا ب ــس خ ــم: »ای اوی ــه او گفت ــرد. ب ــه نک مصافح
رحــم کنــد.« و مــرا از حــال زار و نحیفــش بــه گریــه آمــد. 

ــم بســیار گریســت.  ــس ه اوی
حاالت و سخنان ابن عامر القرنی

ــب  ــچ ش ــر هی ــۀ عم ــس در هم ــه اوی ــد ک ــل می کنن نق
ــبی  ــود. ش ــغول ب ــادت مش ــب را در عب ــه ش ــد و هم نخوابی
ــام  ــح در قی ــا صب ــت و ت ــام اس ــب قی ــن ش ــت: ای می گف
ــب  ــن ش ــود: ای ــر می فرم ــِب دیگ ــرد، و ش ــپری می ک س
رکــوع اســت. و آن شــب را در رکــوع بــه صبــح می رســاند و 
شــب دیگــر را در ســجده. گفتنــد: ای اویــس چگونــه طاقــت 
ــا  ــا درکوعــی ی ــا شــبی بدیــن درازی را در قیامــی ی داری ت
در ســجده ای باشــی؟ گفــت از آن جهــت کــه دوســت دارم 

ــادت آســمانیان داشــته باشــم. ــل عب مث
ابــو ســلیمان دارانــی می گویــد: اویس)رحمــه اهلل( حــج کــرد. 
چــون بــه مدینــه آمــد، بــر دِر مســجد پیامبر)صلــی اهلل علیــه 
و ســلم( ایســتاد. بــه او گفتنــد ایــن روضــه ی اطهــر اســت. 
بیهــوش شــد. چــون بــه هــوش آمــد فرمــود: شــهری کــه در 

آن پیامبــر آرمیــده باشــد مــرا مانــدن در آن طاقــت نیســت.
ــی  ــد کس ــه باش ــت چگون ــه ای؟ گف ــیدند: چگون از وی پرس
کــه بامــداد برخیــزد و ندانــد کــه شــامگاه خواهــد زیســت؟ و 

شــبانگاه ندانــد کــه بامــداد خواهــد زیســت یــا نــه؟
وفات و محل دفن اویس قرنی

ــر  ــن عام ــس ب ــن اوی ــل دف ــات و مح ــخ وف ــورد تاری در م
ــن بطوطــه  ــن اختــالف نظــر وجــود دارد. اب ــن مورخی در بی
می گویــد کــه قبــر او را در دمشــق زیــارت کــردم. و 
بعضــی محــل دفنــش را در ناحیــه ی رقــه ذکــر کرده انــد. و 

همچنیــن قبــری در اســکندریه و دیــار بکــر و در کوه اعلــی 
ــت.  ــوب اس ــه اهلل(منس ــس قرنی)رحم ــه اوی ــن ب ــر قزوی ب
ــح  ــم شــرح صحی ــاب »المعل ــد: در کت ــن بطوطــه می گوی اب
مســلم«قرطبی خوانــدم کــه اویــس بــا جماعتــی از اصحــاب 
ــی آب و  ــی ب ــت و در راه در مکان ــام می رف ــه ش ــه ب از مدین
علــف بــه نام»بویه«وفــات کــرد. اســباب کفــن و دفــن محیــا 
شــد. او را غســل داده و بــر او نمــاز خواندنــد و دفــن کردنــد و 
بــه راه خــود ادامــه دادنــد. می گوینــد هنــوز مقــداری نرفتــه 
ــد، امــا  ــا قبــرش را عالمتــی بگذارن ــد کــه بازگشــتند ت بودن
اثــری از آن را پیــدا نکردنــد. امــا آنچــه کــه مشــهور اســت 
و هشــام کلبــی نیــز همیــن را روایــت می کنــد ایــن اســت 
کــه اویــس بــن عامــر در واقعــه صفیــن  در کنــار حضــرت 
علی)رضــی اهلل عنــه( بــوده اســت و در همیــن معرکــه نیــز 
شــهید شــده اســت. »رضــی اهلل عنــه، عــاش وحیــدا و مــات 

شــهیدا«
اویسیه

»اویســیه« یکــی از طریقه هــای صوفیــه، منســوب بــه 
ــم  ــم و هفت ــده های شش ــه در س ــت ک ــی اس ــس قرن اوی
ــته  ــه آن دس ــیه ب ــتند. اویس ــیار داش ــهرت بس ــری ش هج
ــری  ــیخ و پی ــه ش ــان ب ــلوک و عرف ــه در س ــان ک از صوفی
معیــن انتســاب نداشــته باشــند و تنهــا از نــور باطــن رســول 
ــان را  ــازل ســلوک و عرف ــه و ســلم( من ــی اهلل علی اکرم)صل
طــی کــرده و تزکیــه شــدند را اویســیه می گوینــد. چنانکــه 
ــل  ــید و مراح ــر نرس ــور پیامب ــه حض ــر ب ــن عام ــس ب اوی
ــه آن  ــبت ب ــود نس ــی خ ــه و ارادات درون ــا توج ــال را ب کم
ــرد. بعضــی از مشــایخ صوفیــه عطــار  ــان ب ــه پای حضــرت ب
ــول  ــن ق ــتی ای ــا درس ــد، ام ــی می نامن ــابوری را اویس نیش
ــه  مشــخص نیســت، چــون عطــار ارادت خاصــی نســبت ب

ــت. ــته اس ــر داش ــعید ابوالخی ابوس

ــداهلل  ــن عب ــر ب ــم 2-عام ــن خثی ــع ب ــد از : 1-ربی ــه عبارتن ــاد ثمانی )1( زه
ــان 5-مســروق  ــن هی ــرم ب ــی 4- ه ــر القرن ــن عام ــس ب ــی 3- اوی التمیم
بــن اجــدع 6-اســود بــن زیــد 7-ابــو مســلم الخوالنــی 8- حســن البصــری

منابع و ماخذ:

حلیة االولیائ وطبقات االصفیاء
دائرة المعارف بزرگ اسالمی

الزهد)امام احمد بن حنبل(
اعالم عصر تابعین

مبانی عرفان و احوال عارفان
سلسلة عصر تابعین الزهد و زهاد ثمانیه

اسدالغابة
عارفان شهید
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ــس دشــوار  ــه، کاری ب ــر و نابغ ــاره انســان های کم نظی قلم فرســایی درب
ــم انســان های  ــق انســانی نظــر می افکنی ــدای اف ــه بلن ــی ب اســت. وقت
برجســته ای را می یابیــم کــه قامــت بلنــد علمــی و عملی شــان ســر بــه 
فلــک کشــیده اســت، به طــوری کــه ســایرین گمــان می کننــد کــه ایــن 
افــراد قدرتــی مافــوق توانایــی بشــر داشــته اند، درحالــی کــه آنــان هــم 
افــرادی از نــوع بشــر بوده انــد و در ظاهــر  تمایــزی بــا دیگــر انســان ها 
ــتمر و  ــای مس ــروردگار و تالش ه ــتعانت از پ ــا اس ــا ب ــته اند، ام نداش
همــت بلنــد بــه جایــگاه بلنــد علمــی و عملــی واالیــی دســت یافته انــد.  
البتــه شــاید بعضی هــا نقــش و تأثیــر »ارتبــاط بــا پــروردگار« را بــرای 
نخبــگان غیرمســلمان بی معنــی بداننــد، امــا واقعیــت  ایــن اســت کــه 

آنــان نیــز بــه نحــوی بــه آفریــدگار جهــان اعتقــاد دارنــد.
ــای  ــخ، چراغ ه ــول تاری ــت در ط ــان های پاک طین ــه انس ــه اینک خالص
ــر  ــان ب ــان و عمل ش ــا ایم ــان ب ــد. آن ــری بوده ان ــان بش ــروزان جه ف
ــی  ــی ها زندگ ــت و  خوش ــردن راح ــا فداک ــته و ب ــر گذاش ــه تأثی جامع
خودشــان، بــرای ســعادت و آســایش دیگــر انســان ها اندیشــیده و 

تــالش کرده انــد.
ــتگان از آن  ــیره گذش ــال و س ــرح ح ــتن ش ــه و بررســی و نگاش  مطالع
ــدن  ــه خوان ــه الهــی ب ــی و جاودان جهــت مهــم اســت کــه در کالم ازل
ــای  ــده، و در آموزه ه ــر ش ــین ام ــان های پیش ــن از انس ــرت گرفت و عب
ــه ـ  ــلم ـ و صحاب ــر ـ صلی اهلل علیه و س ــیرت پیامب ــه س ــز ب ــی نی دین
ــگاه مســلمان همیشــه در  رضی اهلل عنهــم ـ ارج نهــاده شــده اســت و ن
ــه  ــن خــود اشــاره ای اســت ب ــان اســت؛ ای ــه طــرز عمــل آن زندگــی ب
ــوران و  ــال نام ــرح ح ــتن ش ــی، نگاش ــی. از طرف ــیره  نویس ــت س اهمی
ــن  ــوده و ای ــف ب ــل مختل ــورد توجــه مل ــواره م ــزرگ هم انســان های ب
ــا  ــش راهنم ــد نق ــان ها، می توان ــن انس ــا ای ــنایی ب ــر آش ــالوه ب کار ع
ــل  ــخص در مراح ــا ش ــد ت ــا کن ــه ایف ــرد در جامع ــرای ف ــد را ب و مرش
ــدا  ــان اقت ــه آن ــالح ب ــت واص ــدوزی و تربی ــی و دانش ان ــف زندگ مختل

کنــد.
در ایــن مقالــه در نظــر داریــم یکــی از نوابــغ جهــان اســالم را معرفــی 
ــه در  ــت ک ــهره اس ــان ش ــان و فیزیک دان ــان از ریاضی دان ــم. ایش کنی

ایــن زمینــه صاحــب تألیــف متعــددی اســت. 

عالمه خازنی؛ منجم و ریاضیدان مسلمان 

و از نوابغ جهان اسالم
ابراهیم یوسف پور

زندگی نامه
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نام، نسب و والدت
ــت.  ــی« اس ــور خازن ــح منص ــان ابوالفت ــش »عبدالرحم نام
پــدرش اصالتــًا غالمــی رومــی بــود کــه در یکــی از جنگ هــا 
توســط لشــکریان »طغرل بــک« پادشــاه »ســلجوقیان« 
ــالم آورد و  ــا اس ــان بعده ــدر عبدالرحم ــود. پ ــده ب ــیر ش اس
ــه خدمــت علــی خــازن مــروزی درآمــد. او بعــد از مدتــی  ب
ازدواج کــرد و خداونــد بــه او پســری داد کــه نامــش را 

ــت. ــان« گذاش »عبدالرحم
ــم  ــان قدی ــار خراس ــرو« از دی ــهر »م ــی در ش ــه خازن عالم
دیــده بــه جهــان گشــود. البتــه در مــورد تاریــخ دقیــق تولــد 
ــر  ــا اکث ــت، ام ــده اس ــزی نیام ــع چی ــات وی در مناب و وف
مؤرخیــن ایشــان را منجــم و ریاضیــدان قــرن ششــم معرفــی 

کرده انــد.

دروان كودكی
دروان  همــان  در  خازنــی  عالمــه 
ــدر محــروم شــد و  کودکــی از نعمــت پ
ــز  ــادرش نی ــاه م ــد م ــد از چن ســپس بع
چشــم از جهــان فــرو بســت. بدیــن 
ترتیــب عبدالرحمــان به عنــوان کودکــی 
ــوادۀ علــی خــازن مــروزی  یتیــم در خان
پــرورش یافــت. بــه همیــن علــت از وی 
به عنــوان »خازنــی« یــاد می شــود و 
ــدا کــرده اســت.  ــام شــهرت پی ــن ن بدی

  
درخشش و نبوغ وی

ــان  ــدا زب ــی ابت ــان خازن ــه عبدالرحم عالم
فارســی و عربــی را فــرا گرفــت. او حیــات علمــی و پژوهشــی 
ــرد  ــاز ک ــلجوقی آغ ــه قصــر ملکشــاه س ــود را در کتابخان خ
کــه بــه معیــت اربابــش )علــی خــازن مــروزی( بــه آن مکان 
ــی و نجــوم و ریاضــی و  ــوم قرآن ــود. ســپس عل ــه ب راه یافت

فلســفه را آموخــت. 
ــی و  ــی، دین ــزرگ علم ــز ب ــی از مراک ــان یک ــرو آن زم م
ــه  ــت، به طوری ک ــمار می رف ــالم به ش ــان اس ــاری جه تج
ــا در آن  ــی و تخصصــی دنی ــای علم ــن کتابخانه ه بزرگ تری
ــازار علــم و پژوهــش و تجــارت و رفــت و  یافــت می شــد. ب
ــن  ــود؛ ای ــرم ب ــا و شــاعران در آن گ ــد دانشــمندان و ادب آم
ــس درس  ــان در مجال ــوغ عبدالرحم ــا نب ــد ت ــث ش ــر باع ام
ــه  ــبابی ک ــر از اس ــی دیگ ــردد. یک ــکار گ ــمندان آش دانش

عالمــه خازنــی به عنــوان یکــی از نوابــغ و مخترعیــن 
اســالمی معرفــی شــد معاصــر شــدن بــا دانشــمندان بزرگــی 
ــالم  ــینا، حجت االس ــن س ــی، اب ــان بیرون ــون ابوریج همچ
امــام محمــد غزالــی، ابــن هثیــم، عمر خــــــیام و فردوســی 

ــت. ــم اهلل ـ اس ـ رحمه
 ایــن دانشــمند ایرانــی نقــش مهمــی در تدویــن گاهشــمار 
جاللــی داشــت. براســاس مطالعــات و بررســی هایی کــه بــر 
ــام  ــه ن ــرد و آن را ب ــف ک ــی را تالی ــت کتاب ــتارگان داش س
فرمانــروای خراســان ســلطان ســنجر بــن ملکشــاه بــن آلــب 
ــر  ــج معتب ــید، »زی ــاهی رس ــه پادش ــا ب ــه بعده ــالن ک ارس

ــام نهــاد. ســنجری« ن
 ایشــان در علــم فیزیــک، ستاره شناســی، مکانیــک، ریاضیات 
و دیگــر علــوم طبیعــی به عنــوان یــک نابغــه شــناخته 
ــر  ــمندان معاص ــان دانش ــد. در می می ش
بــه نبــوغ در علــم فیزیــک مشــهور 
ــام  ــه ن ــی ب ــه کتاب ــن زمین ــود و در ای ب
»میــزان الحکمــة« را تألیــف کــرد کــه 
از جامع تریــن و معروف تریــن متــون 
ــتاتیک  ــک و هیدرواس ــۀ مکانی در زمین
به ویــژه طراحــی و ســاخت ترازوهــا 
مهم تریــن  از  و  اســالمی  دورۀ  در 
ــۀ  ــطی در زمین ــرون وس ــای ق کتاب ه
ــک  ــات و فیزی ــادل مایع ــک و تع مکانی
ــامل  ــاب ش ــن کت ــی  رود. ای ــمار م به ش
ــن  ــوص چندی ــای مخص ــدول وزن ه ج
مایــع و جامــد و تاریــخ مربــوط بــه ایــن 

ــت. ــوع اس موض
نظریــه  و  موقعیــت ســتارگان  دربــارۀ  عالمــه خازنــی 
ــن  ــز زمی ــوی مرک ــه به س ــی ک ــروی جهان ــش« )نی »گران
هدایــت می شــود( و اســتفاده از آب ســنج بــرای اندازه گیــری 
چگالــی و تخمیــن دمــای مایعــات، نظریــه اهــرم، اســتفاده 
ــب  ــان، صاح ــری زم ــازی و اندازه گی ــرای ترازس ــرازو ب از ت
ــی در زمــرۀ 22منجــم  ــه نوشــته کنــدی؛ خازن ــود. ب نظــر ب
ــای  ــه رصده ــود ک ــای رصــدی دوره اســالمی ب ــا گروه ه ی
ــته  ــطور گذش ــه در س ــت. چنان ک ــام داده اس ــتقلی انج مس
ذکــر شــد کتــاب میــزان الحکمــة ایشــان از مهم تریــن آثــار 
و تألیفــات در ایــن زمینــه می باشــد. ایــن کتــاب از دو بخــش 
ــامل  ــه تشــکیل شــده اســت؛ بخــش اول ش و هشــت مقال
آگاهی هــای پایــه دربــاره علــم اوزان، وزن مخصــوص 

 ایشان در علم فیزیک، 
ستاره شناسی، مكانیک، ریاضیات 

و دیگر علوم طبیعی به عنوان 
یک نابغه شناخته می شد. در میان 
دانشمندان معاصر به نبوغ در علم 
فیزیک مشهور بود و در این زمینه 

كتابی به نام »میزان احلكمة« 
را تألیف كرد كه از جامع ترین 

و معروف ترین متون در زمینۀ 
مكانیک و هیدرواستاتیک به ویژه 

طراحی و ساخت ترازوها در دورۀ 
اسالمی و از مهم ترین كتاب های 
قرون وسطی در زمینۀ مكانیک 

و تعادل مایعات و فیزیک به مشار 
می  رود.

زندگی نامه
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ــن  ــینیان در ای ــل آرای پیش ــا، و نق ــواع ترازوه ــام، ان اجس
ــاخت  ــرح س ــاره ط ــی درب ــش دوم مطالب ــت. بخ ــه اس زمین
»تــرازوی حکمــت« کــه ابــداع خازنــی اســت، را دربــر دارد. 
ایــن بخــش همچنیــن بــه چگونگــی وزن کــردن فلــزات و 
اجســام در هــوا و آب پرداختــه اســت. عالمــه خازنــی در ایــن 
ــار کالســیک ارشــمیدس،  کتــاب از کتــب ابوریحــان و از آث
اقلیــدس و منلــوس قضایــای مختلفــی را اســتخراج و مــورد 

ــرار داده اســت. بحــث و بررســی ق

زهد عامه خازنی
عالمــه عبدالرحمــان خازنــی رحمــه اهلل انســانی ساده زیســت 
ــایر  ــد س ــود. او مانن ــش ب ــان خوی ــروف زم ــدان مع و از زاه
ــه  ــود، اگرچ ــت ب ــا بی رغب ــه دنی ــبت ب ــن نس ــزرگان دی ب

ــار  ــزرگان درب ــنجر و ب ــلطان س ــزد س ن
ــوردار  ــژه ای برخ ــگاه خــاص و وی از جای
بــود، امــا ماننــد ابوریحــان بیرونــی 
در نهایــت ســادگی و زهــد زندگــی 

می کــرد.
ــار  ــزار دین ــنجر ه ــلطان س ــار س یک ب
بــرای عالمــه خازنــی فرســتاد، امــا 
ایشــان فقــط ده دینــار از آنها را برداشــت 
ــن  ــت: »همی ــد و گف ــه را بازگردان و بقی
مقــدار برایــم کافــی اســت، زیــرا هزینــه 
ســاالنه مــن ســه دینــار اســت و در 
ــا مــن  ــه ب ــه چیــزی جــز یــک گرب خان
نیســت.« در جایــی دیگــر آمــده اســت: 

بــاری ســلطان معزالدیــن ســنجر ایشــان را 
فراخوانــد و گفــت: ای خازنــی، بــرای عالــم صاحــب مقامــی 
ــۀ کوچــک و  ــک خان ــه در ی ــو شایســته نیســت ک ــد ت مانن
محّقــر زندگــی را ســپری کنــد، لــذا دســتور می دهــم برایــت 
قصــری بســازند تــا مناســب شــأن و مقــام تــو باشــد. عالمــه 
خازنــی در پاســخ ســلطان گفــت: »العالـِـم بعقلــه ال ببیتــه«؛ 
ــا  ــه ب ــود ن ــناخته می ش ــش اش ش ــل و دان ــا عق ــمند ب دانش
ــن  ــرای م ــن اســت، ب ــش م ــل و دان ــه ام عق ــه اش، خان خان
یــک خانــه کوچــک و کتابخانــه کافــی اســت. یعنــی زندگــی 
در ایــن خانــه کوچــک و اشــتغال بــه علــم را بــر زندگــی در 
ــح  ــرق ظاهــری و خــدم و حشــم آن ترجی قصــر و زرق و ب
ــری  ــازل ظاه ــن من ــه ای ــرد ب ــت ف ــام و منزل ــم. مق می ده

ــه علــم و دانــش اش اســت. ــا نیســت، بلکــه ب دنی

آثار و تألیفات 
ــه  ــوان ب ــی می ت ــه خازن ــات عالم ــار و تألیف ــن آث از مهمتری

مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
1ـ زیج معتبر سنجری )جامع التواریخ(؛

ــع  ــار مواض ــة إعتب ــت کیفی ــي نک ــار )ف ــالة اإلعتب 2ـ رس
الســیارة(؛

3ـ رســالة فــی اآلالت العجیبــة )دربــاره ابزارهــای نجومــی 
دورۀ اســالمی(؛ 

4ـ رسالة فی إتخاذ کرة تدور بذاتها؛
5(ـ میزان الحکمة )هشت جلد(؛

6(ـ کتاب في الفجر والشفق؛
7(ـ کتاب في اآلالت المخروطیة.

خالصــه اینکــه عالمــه عبدالرحمــان خازنــی رحمــه اهلل یکــی 
ــژه  ــزرگ جهــان اســالم به وی ــغ ب از نواب
در علــم ریاضــی و نجــوم اســت کــه آثار 
و تألیفــات ایشــان بــه چنــد زبــان زنــدۀ 
دنیــا ترجمــه شــده اســت، بــه طوری کــه 
اکتشــافات و اختراعــات علمــی وی پایــه 
ــمندان  ــی دانش ــث علم ــاس مباح و اس
ــه اســت. از طرفــی  ــرار گرفت اروپایــی ق
ــا  ــطی ت ــرون وس ــی از ق ــه خازن عالم
ــع  ــک مرج ــوان ی ــر به عن ــر حاض عص
ــورد  ــر م ــزرگ و اســتادی ماه علمــی ب
ــی و دانشــمندان در  ــع علم ــه جوام توج

غــرب بــوده اســت.

ــــــــــــــــــــ منابع
1( أعالم المبدعین من علماء العرب والمسلمین.

2( األعالم، خیرالدین زرلکلي.
3( الموسوعة العربیة العالمیة.

4( المنجد في األعالم.
5( دانشنامه جهان اسالم.
6( دایرةالمعارف فارسی.

7( فرهنگ أعالم تاریخ اسالم.
8( زندگینامه دانشمندان بزرگ جهان.

9( فرهنگ فارسی معین.

باری سلطان معزالدین سنجر 
ایشان را فراخواند و گفت: 
ای خازنی، برای عامل صاحب 

مقامی مانند تو شایسته نیست 
كه در یک خانۀ كوچك و 

حمّقر زندگی را سپری کند، 
لذا دستور می دهم برایت قصری 
بسازند تا مناسب شأن و مقام تو 

باشد. عالمه خازنی در پاسخ 
سلطان گفت: »العالِم بعقله 
ال ببیته«؛ دانشمند با عقل و 

دانش اش شناخته می شود نه با 
خانه اش، خانه ام عقل و دانش من 

است، برای من یک خانه كوچک و 
كتاخبانه كافی است.

زندگی نامه
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ای »سعدی« سخنور ای پیر راســتان
ای »شیخ مصلح الدین« ای فخر راستین

شد کشتزار دانش تو پهن آن چنانــک
هرکس بود زخرمن فضل تو خوشه چین

مانا که »بوستان« و »گلستان« تو ربود 
رونـق ز بوســتان و گلستان به فرودین

اشعاری از »بدایع« تو کس بدیع تر
نادیده از نخســــــت و نبیند زواپسین

الحق که بر تو گشت »غزل« ختم همچنانک 
ختم رسول گشــت پس از فخر مرسلین
)علی روحانی وصال(

شــاید ســخت ترین بخــِش نوشــتن در بــارۀ ســعدی »شــروع 
ــخندان  ــرِد س ــن م ــاالت ای ــه کم ــه آنک ــردن« اســت، چ ک
ــد  ــا بای ــت از کج ــود دانس ــه نمی ش ــت ک ــاد اس ــدان زی چن

شــروع کــرد: بــه قــول مولــوی:
هرچه گویم عشق را شرح و بیان

چون به عشق آیم خجل باشم از آن
ــش و  ــر کجای ــه از ه ــت ک ــکر اس ــعدی، کاِن ش ــخن س س
ــه هــر مقــدار بچشــیم کاِم مــا را شــیرین می کنــد. گفتــم  ب
شــکر، نــه، غلــط گفتــم، ســخنش شــیرین تر از شــکر اســت، 
ــود  ــت؛ نمی ش ــعدی« اس ــخِن س ــعدی«، »س ــخِن س »س
ــه  ــت ک ــی گران بهاس ــرد. متاع ــبیه ک ــزی ش ــه چی آن را ب

ــاد. ــر آن نه ــی ب ــوان نام نمی ت
هر متاعی زمعــــدنی خـــیزد

شکر از مصر و سعدی از شیراز
)غزلیات سعدی(

متأســفانه مــا ایرانیــان و فارســی زبانان قــدر ســعدی را 
نشــناخته و بــه شــکر قدومــش نپرداخته ایــم:

که هیهات قدر تو نشناختم
به شکر قدومت نپرداختم
)بوستان سعدی(

ــه  ــی ک ــرده اســت، در حال ــه کار ک ــا هم ــرای م ــعدی ب  س
ــش را  ــه کالِم جانفزای ــم؛ ن ــچ کار نکرده ای ــرای او هی ــا ب م
ــاس  ــش را پ ــاب و زیبای ــه های ن ــه اندیش ــم و ن خوانده ای
ــه  ــنگانیم ک ــون لب تش ــعدی چ ــاِل س ــا در قب ــته ایم. م داش
ــردن  ــیراب ک ــرای س ــم و ب ــرات راه می پیمایی ــار ف در کن
ــم. و  ــش دراز نمی کنی ــوی آِب گوارای ــه س ــتی ب ــود دس خ
بــا ایــن کار خــود، بیــش از آنکــه بــه او اجحــاف کنیــم، بــر 

ــته ایم. ــم روا داش ــود ظل خ
چون تشنه بسوخت در بیابان 

چه فایده گر جهان فرات است
)غزلیات سعدی(

ســعدی را بــه حــق »ملــک الــکالم« و »افصــح المتکلمین« 
ــر  ــوان ب ــه می ت ــت ک ــن قبایی س ــن کوتاه تری ــد و ای گفته ان
ــعدی  ــت. کالم س ــرد دوخ ــن بزرگم ــای ای ــا و رعن ــد زیب ق
باغی ســت پــر از طــراوت و شــادابی و داری انــواع گل هــای 
ــوان  ــه زن و آواز خ ــالن چهچ ــگ، و بلب ــو و رنگارن خوش ب
کــه تماشــایش ناظــر را بــه یــاد بهشــت برین و جنــات نعیــم 

می انــدازد. 
سعدیا! چون تو کجا نادره گفتاری هست؟

یا چو شیرین سخنت نخل شکرباری هست؟
یا چو بستان و گلستان تو گلزاری هست؟

هیچــم ار نیست، تمـنای توام باری هست
)ملک الشعرا بهار(

ــای  ــران غوغ ــون دیگ ــم همچ ــزه نمی خواه ــن وجی در ای
تولــد و وفــات ســعدی را به میــان آورم، و از زندگــی و 

گلی از گلستان سعدی)1(
سیری گذرا در دیباچه گلستان

حسین سلیامن پور

مقاالت
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ــم،  ــاب بران ــن ب ــخن در ای ــم و داد س ــافرت هایش بگوی مس
ــده و  ــا آم ــه دنی ــی ب ــعدی ک ــه س ــاک ک ــه ب ــتی چ و براس
ــدا،  ــف خ ــه لط ــت ک ــم آن اس ــت، مه ــه اس ــا رفت ــه کج ب
ــه  ــرد ک ــت ک ــا عنای ــه م ــون او ب ــه چ ســخنوری پیامبرگون
ــا را  ــد و روح م ــراوت بخش ــا را ت ــم م ــخنش، جس ــاِن س ج

ــد:  ــا نمای مصف
پیش و پسی بست صفــت کــبریا

پس شــــعرا آمد و پیش انبیا
این دو نظر محرم یکــــدوستــند

این دو چه مغز آنهمه چون پوستند
)انوری(

ــرای  ــه تفســیر، ب ــه شــرح می خواهــد و ن ســخن ســعدی ن
ــود کاریســت  ــه بیه ــد و چ ــد آن را خوان ــش بای ــم کالم فه
اینکــه بخواهیــم از گلســتانش گلبنــی را دســتچین کنیــم و 
براســتی از ســبد گل، چیــدِن کــدام گل بــه تنهایــی عاقالنــه 
ــش  ــد و از تمام ــه اش را چی ــد هم ــه اش، بای ــت؟ از هم اس

ــود. ــه تمامــش راضــی ب بایســت ب
بر حدیث من و حســـن تو نیفزاید کس

حد همین است سخندانی و زیبایی را
)غزلیات سعدی(

ــخن  ــن س ــت ای ــد رف ــت و نخواه ــه اس ــادم نرفت ــوز ی هن
ــد حیــرت ســجادی کــه ـ  ــر عبدالحمی اســتاد مشــفق »دکت
خــداش در همــه حــال از بــال نگــه دارد ـ «: اگــر نعــوذ بــاهلل 
و خاکــم بــر دهــن خداونــد قــرآن و کتــاب آســمانی دیگــری 
نــازل نمی کــرد، بــرای هدایــت بشــر »گلســتان و بوســتان« 

ســعدی کافــی بــود.
از ایــن رو بــر آنیــم تــا در هــر شــماره از »مجلــۀ 
ــار  ــا افتخ ــتان را ب ــبدی از گِل گلس ــوار« س ان
تقدیمتــان كنیــم و معترفیــم بــه آنكــه از نمایاندن 
ــم  ــد عاجزی ــت خل ــن جنّ ــای ای ــام زیبایی ه تم

ــه اش  ــه دیباچ ــری ب ــر اول س ــر. و در دفت و قاص
می زنیــم.

ســعدی در دیباچــه گلســتان از موضوعــات مختلفــی ســخن 
می گویــد، از انگیــزه تألیــف کتــاب گرفتــه تــا مــدح اتابــکان 
ــه  ــز ب ــراق آمی ــی اغ ــول او اندک ــه برخــالف معم ــارس ک ف
ــه  ــعدی ک ــون س ــی چ ــرای کس ــه ب ــد، گرچ ــر می رس نظ
ــان  ــت آن ــه نصیح ــش ب ــل کتاب ــن فص ــد در اولی می خواه

ــل اغمــاض اســت.  بپــردازد ایــن میــزان قاب
ــد  ــای خداون ــه نعمت ه ــه ب ــه اوج توج ــدای دیباچ  او در ابت
ــم از  ــی  را متنع ــا کس ــوال م ــذارد. مع ــش می گ ــه نمای را ب
ــل و  ــظ کام ــا ح ــال دنی ــه از م ــم ک ــی می دانی ــات اله نعم
بهــرۀ وافــر بــرده باشــد و بهتریــن امکانــات آن را در اختیــار 
ــالمتی   ــت س ــیم از نعم ــف باش ــیار منص ــد. بس ــته باش داش
ــالمتی  ــا س ــه م ــه ب ــکر ک ــدا را ش ــه »خ ــم ک ــاد می کنی ی
ــیار  ــی بس ــت اله ــه نعم ــعدی ب ــگاه س ــا ن ــت.« ام داده اس
دقیق تــر و باریکتــر اســت. او نعمــت خــدا را در »نفســی کــه 
ــد: ــت می یاب ــس دو نعم ــر نف ــد و در ه ــد« می جوی می کش

ــه طاعتــش موجــب  ــت خــدای را عــز و جــل ك »منّ
ــر  ــت ه ــد نعم ــدرش مزی ــكر ان ــه ش ــت و ب قربتس
نفســی  كــه فــرو مــی رود ممــّد حیاتســت و چــون بر 
می آیــد مفــّرح ذات، پــس در هــر نفســی دو نعمــت 

موجودســت و بــر هــر نعمتــی شــكری واجــب.«
ــا  ــتان را ب ــگارش گلس ــاِن ن ــی و زم ــه چرای ــعدی آنگ س

گفتــاری فاخــر، شــیرین، و روان بازگــو می کنــد.
ــر  ــردم و ب ــته می ك ــام گذش ــل ای ــب تأم ــک ش »ی
عمــر تلــف كــرده تأســف می خــوردم و ســنگ 
ســراچه دل بــه المــاس آب دیــده می ســفتم و ایــن 

ــم: ــود می گفت ــال خ ــب ح ــا مناس بیت ه
هر دم از عمر می رود نفــسی

چون نگه می كنــم نمانده بسی
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ای كه پنجاه رفت و در خـوابی
مگـــر این پنـــج روزه دریابی

برگ عیشی به گور خویش فرسـت
كس نیـارد ز پس ز پیش فرست

عمر برف است و آفتاب تـموز 
اندكـی ماند و خواجه غّره هنوز

ای تهی دسـت رفتــه در بازار
ترســـمت پر نیـاوری دســتار

ــه عمــر پنجــاه ســاله خــود نگریســته، چــون دســت را  او ب
ــد،  ــینی می کن ــه نش ــد گوش ــد، قص ــادت می یاب ــی از عب ته
ــه  ــد ک ــود و می گوی ــر او وارد می ش ــه ب ــتی دیرین ــا دوس ام

گوشــه نشــینی هنــر مــردان نیســت. 
»...تــا یكــی از دوســتان كــه در كجــاوه انیــس مــن 
ــم از در در  ــس برســم قدی ــود و در حجــره جلی ب

ــت  ــاط ماعب ــه نش ــد چندانك آم
ــترد  ــت گس ــاط مداعب ــرد و بس ك
جوابــش نگفتــم و ســر از زانــوی 
ــر نگرفتــم رنجیــده نگــه  ــد ب تعبّ

ــت: ــرد و گف ك
كنونت كه امكان گفتار هست

بگو ای برادر به لطف و خوشی
كه فردا چو پیک اجل در رسید

به حكـم ضرورت زبان در كشی«
ــت گوشــه نشــینی در  ســعدی در مذم
ــده اســت.  ــادی ســخن ران جاهــای زی
یکــی  داســتان  خــود  بوســتان  در 
از شــاهان روشــن ضمیــر بــه نــام 
»تکلــه« را بیــان مــی کنــد کــه قصــد 

ــج روز  ــادت، پن ــج عب ــا در »کن ــد ت ــنی می کن ــه نش گوش
ــد؛ ــر« را دریاب ــده عم ــی مان باق
در اخــبار شاهان پیشیــنه هست

که چون تکله بر تخت زنگی نشست
به دورانش از کس نـیازرد کـس

سبق برد اگر خود همین بود و بس
چنین گفت یک ره به صاحبدلی

که عمــرم به سر رفت بی حاصلی
بخواهم به کنج عبادت نشست

که دریابم این پنـج روزی که هست
 اما »دانای روشن نفسی« او را نهیب می زند که نه!

چو بشنید دانای روشــن نفــس 
به تندی برآشفت کای تکله بس!

طریقت به جز خدمت خلق نیست
به تسبیح و سجاده و دلق نیست

تو بر تخت سلطانی خویش باش
به اخــالق پاکیزه درویش باش

ســعدی، کتــاِب گلســتان را »گلســتانی راســتین« می شــمارد 
کــه ســرما و گرمــاِی روزگار بــر آن تأثیــری نــدارد و چنیــن 

می گویــد:
»بــرای نُزَهــِت ناظــران و ُفســَحِت حاضــران، كتــاِب 
گلســتانی توانــم تصنیــف كــردن، كــه بــاِد خــزان را 
بــر ورِق او دســِت تَطــاُول نباشــد و گــردِش زمــان، 
عیــِش َربیعــش را بــه َطیــِش َخریــف مبــّدل نكنــد.

به چه كـار آیدت ز ُگـل َطــبَقی
از گلـــستاِن مــــن ببَر ورقی

ُگل همین پنج روز و شش باشـد
وین گلستان همیشه خوش باشد

در فــراز دیگــری از مقدمــه گلســتان، 
ــار  ــام عی ــتاد تم ــوان اس ــه عن ــعدی ب س
دراخــالق، رنــگ پذیــری از همنشــین را 
ــه  ــری ب ــت بی نظی ــت و فصاح ــا بالغ ب
تصویــر می کشــد و متاثــر از کالم زیبــای 
قــرآن: »کونــوا مــع الصادقیــن« تشــویق 

ــد؛ ــکان می نمای ــا نی ــینی ب ــه همنش ب
ِگلی خوشبوی در حـــمام روزی

رسید از دست محبوبی به دستم
بدو گفتم كه مشكی یا عبیـری

كـه از بوی دالویز تو مــــستم
بگــفتا من ِگلــــی ناچیز بودم

و لیـــكن مّدتی با گل نشستم
كمال همنشین در من اثر كرد

وگرنه من همان خاكم كه هستم
آنچــه گذشــت، قطــره ای از دریــای بی کــران ســعدی 
بــود. بــرای بهــره بیشــتر بــه دیباچــه نغــز گلســتان مراجــه 

ــد. فرمایی

***

سعدی برای ما مهه کار 
کرده است، در حالی که ما 

برای او هیچ کار نکرده ایم؛ نه 
کالِم جانفزایش را خوانده ایم 

و نه اندیشه های ناب و زیبایش را 
پاس داشته ایم. ما در قباِل سعدی 

چون لب تشنگانیم که در 
کنار فرات راه می پیماییم و برای 

سیراب کردن خود دستی به سوی 
آِب گوارایش دراز منی کنیم. و 
با این کار خود، بیش از آنکه 

به او اجحاف کنیم، بر خود ظلم 
روا داشته ایم.
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زمین و آسمان »مکه« آن شب نورباران بود
و موج عطر گل در پرنیان باد می پیچید

امید زندگی در جان موجودات می جوشید
هوا آغشته با عطر شفا بخش بهاران بود

شبی مرموز و رویایی
به شهر »مکه« مهد پاکجانان دختر مهتاب می خندید

شبانگه ساحت »ام القری« در خواب می خندید
ز باغ آسمان نیلگون صاف و مهتابی

دمادم بس ستاره می شگفت و آسمان پولک نشان می شد
صدای حمد و تهلیل شباویزاِن خوش آهنگ

به سوی کهکشان می شد
دل سیاره ها در آسمان حال تپیدن داشت

و دست باغبان آفرینش در چنان حالت
سر »گل آفریدن« داشت

شگفتی خانه »ام القری« در انتظار رویدادی بود
شب جهل و ستمکاری

به امید طلوع بامدادی بود
سراسر دستگاه آفرینش اضطرابی داشت
و نبض کائنات از انتظاری دم به دم می زد

همه سیاره ها در گوش هم آهسته می گفتند
که: »امشب نیمه شب خورشید می تابد

ز شرق آفرینش اختر امید می تابد«
در آن حال »آمنه« در عالم سرگشتگی می دید:

به بام خانه اش بس آبشار نور می بارد
و هر دم یک ستاره در سرایش می چکد رنگین و نورانی

و زین قدرت نمایی ها نصیب او
شگفتی بود و حیرانی

در آن دم مرغکی را دید با پرهای یاقوتی
و منقاری زمردفام

که سویش پر کشید از بام
و در صحن سرا پر زد

و پرهای پرندین را به پهلوی زن دردآشنا سائید
به ناگه درد او آرام شد، آرام

طلوع حممد
شعری از زنده یاد مهدی سهیلی

ادب
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به کوته لحظه ای گرداند سر را »آمنه« با هاله امید
تنش نیرو گرفت و در دلش نور خدا تابید

چو دید آن حاصل کون و مکان و لطف سرمد را
دو چشمش برق زد تا دید رخشان چهر »احمد« را

شنید از هر کران عطر دالویز »محمد« را
سپس بشنید این گفتار وحی آمیز:
اال، »ای آمنه« ای مادر پیغمبر خاتم!

سرایت خانه ی توحید ما باد و مشّید باد
سعادت همره جان تو و جان »محمد« باد
بدو بخشیده ایم ای »آمنه« ای مادر تقوا!

صدای دلکش »داوود« و حب »دانیال« و عصمت »یحیی«
به فرزند تو بخشیدیم

کردار »خلیل« و قول »اسماعیل« و حسن چهره ی »یوسف«
شکیب »موسی عمران« و زهد و عفت »عیسی«

بدو دادیم: خلق »آدم« و نیروی »نوح« و طاعت »یونس«
وقار و صولت »الیاس« و صبر بی حد »ایوب«

بَُود فرزند تو یکتا
بَُود دلبند تو محبوب

سراسر پاک، سراپا خوب
دو گوش »آمنه« بر وحی ذات پاک سرمد بود
دو چشم »آمنه« در چشم رخشان »محمد« بود

که ناگه دید روی دخترانی آسمانی را
به دست این یکی ابریق سیمین

 در کف آن  دیگری  طشت  زمرد بود
دگر حوری، پرندی چون گل مهتاب در کف داشت

»محمد« را چو مروارید غلتان شستشو دادند
به نام پاک یزدان بوسه ها بر روی او دادند

سپس از آستین کردند بیرون »دست قدرت« را
زدند از سوی درگاه خداوندی

میان شانه های حضرتش »مهر نبوت« را
سپس در پرنیانی نقره گون، آرام پیچیدند

وز آنجا »آسمانی دختران« بر »عرش« کوچیدند.
همان شب قصه پردازان ایرانی خبر دادند:

که آمد تکسواری در »مدائن« سوی »نوشروان«
و گفت: ای پادشه »آتشکده ی آذرگشسب« ما

که صدها سال روشن بود
هم امشب ناگهان خاموش شد، خاموش

به »یثرب« یک »یهودی« بر فراز قلعه ای فریاد را سرداد:
که امشب اختری تابنده پیدا شد

و این نجم درخشان اختر فرزند »عبداهلل«

ادب
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نوین پیغمبر پاک خداوندست
و انسانی کرامندست
یکی مرد عرب اما بیابانگرد و صحرائی
قدم بگذاشت در »ام القری« وین شعر را برخواند:
که ای یاران مگر دیشب بخواب مرگ پیوستید؟
چه کس دید از شما آن روشنان آسمانی را؟
که دید از  مکیان »آن ماهتاب پرنیانی« را
زمین و آسمان »مکه« دیشب نورباران بود
هوا  آغشته با عطر شفا بخش بهاران بود
بیابان بود و تنهایی و من دیدم
که از هر سو ستاره در زمین ما فرود آمد
به چشم خویش دیدم ماه را از جای خود کندند
ز هر سو در بیابان عطر مشک و بوی عود آمد
بیابان بود و من، اما چه مهتاب دالرائی!
بیابان بود و من، اما چه اخترهای زیبائی!
کجا بودید ای یاران؟!
که دیشب آسمانی ها زمین »مکه« را کردند گلباران
ولی گل نه، ستاره بود جای گل
زمین و آسمان »مکه« دیشب نورباران بود
هوا آغشته با عطر شفابخش بهاران بود
به شعر آن عرب، مردم همه حالی عجب دیدند
به آهنگ عرب این شعر را خواندند و رقصیدند:
که ای یاران مگر دیشب به خواب مرگ پیوستید؟
چه کس دید از شما آن روشنان آسمانی را؟
که دید از »مکیان« آن ماهتاب پرنیانی را
روانت شادمان بادا!
کجایی ای عرب ای ساربان پیر صحرایی؟!
کجایی ای بیابانگرد روشن رای بطحایی؟!
که اینک بر فراز چرخ، یابی نام »احمد« را
و در هر موج بینی اوج گلبانگ »محمد« را
»محمد« زنده و جاوید خواهد ماند
»محمد« تا ابد تابنده چون خورشید خواهد ماند
جهانی نیک می داند
که نامی همچو نام پاک »پیغمبر« موید نیست
و مردی زیر این سبز آسمان همتای »احمد« نیست
زمین ویرانه باد و سرنگون باد آسمان پیر
اگر بینیم روزی در جهان نام »محمد« نیست

                                                                                                                  
*****                                                                                                            

ادب
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میــالدی،   ۱۸۷۸ ســال  در  وقتــی 
ــی  ــت مال ــا حمای ــج« ب »ادوارد مایبری
ــتمدار  ــه سیاس ــتانفورد« ک ــد اس »لالن
»اســتنفورد«  دانشــگاه  مؤســس  و 
ــه عکســبرداری پشــت  ــق ب ــود، موف ب
ــالی  ــام »س ــه ن ــبی ب ــم از اس ــر ه س
ــر« شــد کســی فکــرش را هــم  گاردن
ــد  ــروعی باش ــن ش ــه ای ــرد ک نمی ک
بــر صنعتــی بــزرگ بــه نــام »ســینما«.

ــت  ــه وارد صنع ــورهایی ک ــن کش اولی
ــه و  ــس، فرانس ــدند »انگلی ــینما ش س

ــد. ــکا« بودن آمری
امــا شــاید اطــالع نداشــته باشــید کــه 
ــن در  ــده دوربی ــه ای ــردی ک ــن ف اولی
ذهــن او جرقــه خــورد دانشــمندی 

ــود. ــم« ب ــام »ابن هیث ــلمان بن مس
ــور  ــک ن ــم فیزی ــدر عل ــم پ ــن هیث اب
ــه  ــت ک ــی اس ــده تحوالت ــاز کنن و آغ
ــه ســاخت دوربیــن عکاســی،  بعدهــا ب
ــش  ــور پخ ــینما و پروژکت ــن س دوربی

ــد. ــم منجــر ش فیل
بــا ایــن مقدمــه کوتــاه قصــد دارم وارد 
مبحثــی شــوم کــه تــا بــه حــال ـ بــه 
دالیــل مختلــف ـ در ایــن مقولــه وارد 
نشــده ایم و حتــی در بــاره اش بــه 

ــم. ــم نپرداخته ای ــو ه ــث و گفتگ بح
ــک؛  رســانه! کوچــه ای تنــگ و تاری
ــادها؛  ــام فس ــادر تم ــب؛ م ــو و لع له
رزایــل  و  انحرافــات  تمــام  منشــأ 

اخالقــی
آیا واقعا اینطور است؟

ــمتی  ــه قس ــت ک ــق نگذش ــد از ح بای
اخالقــی  فســادهای  انحرافــات،  از 
رســانه های  طریــق  از  اجتماعــی  و 
ــه  ــود را ب ــده و خ ــیم ش ــف ترس مختل
صــورت واقعــی در جامعــه نمایــان 
ــر  ــت بزرگت ــا واقعی ــت، ام ــرده اس ک
ایــن اســت: همانطــور کــه در جوامــع 
در  دارد،  وجــود  انحرافاتــی  بشــری 
واقعــی  غیــر  مختلــِف  اجتماعــات 

و مجــازی هــم انحرافاتــی یافــت 
. ند می شــو

ــه  ــه چگون ــت ک ــن اس ــم ای ــی مه ول
ــورت  ــا ص ــویم، آی ــه ش ــا آن مواج ب
ــل  ــه ح ــا ب ــم، ی ــاک کنی ــئله را پ مس

آن بپردایــم؟
منظــورم از رســانه فقــط ســینما و 
ــه صــورت  ــون نیســت، بلکــه ب تلویزی
عــام: صــوت، تصویــر، شــبکه های 
و  نوشــته ها  مطبوعــات،  اجتماعــی، 
ــی،  ــوراک اطالعات ــه خ ــزی ک هرچی
تربیتــی و ســرگرمِی عمــوم و خصوص 

ــت. ــد، اس ــن می کن ــردم را تامی م
ــه  ــده ب ــن پدی ــا ای ــی ب ــرای رویاروی ب
صــورت ســاده می تــوان 2 راهــکار 

ــرد: ــنهاد ک پیش
مقبــال  در  مقاومــت  و  مقابلــه  1ـ 

رســانه؛
از ایــن روش می تــوان بــه عنــوان 
ــه  ــی ک ــه، بلکــه معضل ــه ن راهــکار ک
تــا بــه حــال آن را تجربــه کــرده ایــم 

ــاد کــرد. ی

ــه  ــه ای ک ــی و منفعالن ــت تهاجم حال
نســبت بــه ایــن موضــوع تــا بــه حــال 
ــس داده  ــۀ عک ــم نتیج ــاهده بوده ای ش
تــا جایــی که ایــن روزهــا کمتر کســی 
ــی از  ــا یک ــه ب ــت ک ــوان یاف را  می ت
انــواع رســانه ســر و کار نداشــته باشــد.

2ـ ارائــه راهــکاری واقــع بینانــه و 
ــق؛ دقی

ــه راهــکار  ــه نظــر می رســد کــه ارائ ب
همیشــه بایــد برخاســته از واقعیــت 
باشــد تــا هــم بتــوان روی آن برنامــه 
ریــزی کــرد و هــم اینکــه مــورد قبــول 

جامعــه قــرار گیــرد.
را  ضــروری  نکتــه ای  اینجــا  در 
ــده  ــه از نظــر نگارن ــادآور شــد ک بایدی
»از  مــی رود.  بشــمار  مهــم  بســیار 
ــه  ــر باشــیم ن ــد قــدم جلوت جامعــه چن

» ! عقب تــر
ــب  ــن مطل ــاال ای ــۀ ب ــح جمل در توضی
ــدای ورود  ــه ابت ــوم ک ــادآور میش را ی
وســایل تصویــری بــه جامعــه اســالمی 
ــه  ــر مواج ــا و اگ ــا ام ــتفاده از آن ب اس

رسانه مهم نیست ؟!
مهران قریشی

رسانه
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بــود، ولــی بــا گذشــت زمــان و عــادی 
شــدن ایــن موضــوع و فراوانــی حضور 
دوربیــن و فیلم هــا؛ نگاه هــا بــه آن 
ــار  ــا آن کن ــن ب ــرد و متدینی ــر ک تغیی

ــد. آمدن
امــا واقعــا چــرا؟! مگــر چــه شــد کــه 

ــرد؟! ــر ک ــرات تغیی ــا و نظ نگاه ه
ــر  ــاد، مگ ــی نیفت ــاق خاص ــچ اتف هی
اینکــه احســاس شــد کــه اگــر مــا وارد 
صحنــه نشــویم و محتــوای مفیــد تولید 
ــه از  ــی ک ــا و محتوای ــم، فیلم ه نکنی
ایــن طریــق توســط دیگــران ســاخته 
و بــه خــورد جامعــه داده می شــود، 
مــردم را بــه ســمتی می برنــد کــه 

ــت. ــالمی نیس ــه اس ــوب جامع مطل
ــر  ــی دی ــد کم ــی کنی ــر نم ــا فک آی

جنبیدیــم؟!
ــن  ــه ای ــق ب ــی عمی ــا نگاه ــاید ب ش
ــدت،  ــزی بلندم ــه ری ــوع و برنام موض
اآلن  ماننــد  می توانســتیم  حداقــل 
ــان در  ــه ایده آل م ــا نقط ــنگ ها ب فرس
عرصــه رســانه فاصلــه نداشــته باشــیم.

ــا  ــا ت ــه نیســت کــه م ــن گون ــه ای البت
ــوان از رســانه  ــچ عن ــه هی ــه حــال ب ب
زمانــی  بلکــه  نکرده ایــم،  اســتفاده 
رســانه ای  از  اســتفاده  بــه  مجــاب 
انقضــای  تاریــخ  کــه  می شــویم 
آن نزدیــک اســت و همیشــه یــک 
می کنیــم.  حرکــت  عقب تــر  گام 
ــدن  ــدان آم ــه می ــا ب ــم ب ــروز ه ام
ــبکه های  ــد و ش ــای جدی تکنولوژی ه
اجتماعــی و... چــون برنامــه ای روشــن 
ــاگاه مشــاهده  ــرای آن نداشــته ایم، ن ب
ــت و  ــی اس ــتمان ُته ــه دس ــم ک کردی
ــب  ــن قال ــه در ای ــرای ارائ ــی ب محتوای

ــم. ــه نداری ــه جامع ب
الزم بــه ذکــر اســت کــه در بیــن 
افــراد،  اســالمی  بــزرگ  جامعــه 
و ســازمان هایی وجــود  حکومت هــا 
ــانه و  ــه رس ــدی ب ــه ورود ج ــد ک دارن
اســتفادۀ تخصصــی از آن را شــروع 
کــرده انــد و در حــال ســاخت فیلم هــا 
و ســریال های تاریخــی ارزشــمند و 
پرمحتوایــی هســتند کــه الهــام گرفتــه 
از شــخصیت های دینــی و دانشــمندان 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــت، ام ــلمان اس مس

کــه  افــرادی  از  بســیاری  اینکــه 
ــتند  ــا هس ــن مجموعه ه ــده ای گردانن
تعهــد کافــی نســبت بــه مســایل 
دینــی ندارنــد، خــود را ملــزم بــه 
ــا رویکــرد  ســاخت ایــن مجموعه هــا ب
ــر  ــی ب ــه فن ــد و جنب ــی نمی دانن دین

مســایل دینــی می چربــد.
ــت و  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــن رو ب از ای
ضرافــت رســانه و محدودیت هایــی 
ــی در  ــی و فرهنگ ــاظ دین ــه از لح ک
می شــود،  مشــاهده  عرصــه  ایــن 
می طلبــد نگاهــی جدیــد و عمیــق 
ــیم و  ــته باش ــوع داش ــن موض ــه ای ب
ــا توجــه  ــه و ب ــع بینان ــه صــورت واق ب
ــن حــال  ــان و در عی ــاز جامعه م ــه نی ب
ــن  ــه ای ــه ب ــردی خیرخواهان ــا رویک ب

ــم. ــه کنی ــوع توج موض
کاخ سفید یا هالیوود؟!

 William(ماهــر بیــل  ویلیــام   «
Bill« Maher«( یکــی از بازیگــران 
ــه  ــری برنام ــوود و مج ــهور هالی مش
 Real ) »ــا بیــل ماهــر ــی وقفــه ب »ب
در   )Time with Bill Maher
ــه  ــن برنام ــای ای ــمت ه ــی از قس یک

ــد: میگوی
 تصمیــات فرهنگــی از اینجــا )هالیوود( 
ــنگتن )کاخ  ــه واش ــود ن ــه می ش گرفت

ســفید(!!
ــذار  ــا واگ ــه م بحــث دو جنســه ها را ب
کنیــد؛ مــا حلــش می کنیــم. مثــل 
افــراد  کــه  همجنس بازهــا  حقــوق 
اهمیــت  آن  بــه  جامعــه  در  کمــی 
هالیــوود  اینکــه  تــا  می دادنــد 
در  را  همجنس بــاز  شــخصیت های 
تــک تــک ســریال های تلویزیونــی 

گذاشــت.
ــول  ــردم، همجنس بازهــا را قب حــاال م
می کنــد، مــا خیلــی فیلــم در ایــن 
ــاره ســاختیم )اســم تــک تکشــان را  ب

عنــوان می کنــد( و می گویــد:
شــد  همجنس بــازی  زود  خیلــی  و 

بخشــی از خانــواده مــردم مــا. «
تــا اینجــای نوشــته شــاید متوجــه 
شــده باشــید کــه چــه اتفاقــی در حــال 

رخ دادن اســت.
غــول فیلــم ســازی »هالیــوود« در 

ــوود« در شــرق کشــتی  غــرب و »بالی
ــه  ــد ـ ک ــه ســمتی می برن ــه را ب جامع
ــم و هــم خودشــان ـ  ــا می دانی هــم م
کــه عاقبــت خوبــی در انتظــار بشــریت 

نیســت.
بــا ایــن تفســیر جــای اســالم در ایــن 
قضیــه کجاســت و اســالم قــرار اســت 
چــه موضعــی را در ایــن قضیــه اتخــاذ 

کنــد؟
در  دفــاع  ادامــه  و  نشــینی  عقــب 
ــر، و  ــار و البتــه نابراب جنگــی تمــام عی
یــا مســلح شــدن بــه ســالحی مناســب 
و رویارویــی و تغییــر وضعیــت بــه 

ــی؟ ــت هجوم حال
بــه هــر حــال قضیــه رســانه موضوعی 
بســیار مهــم و حیاتــی اســت کــه تــا به 
حــال افــرادی کــه زمــام امــور دینــی و 
کشــتی نجــات بخــش اســالم و قــرآن 
ــه  ــن قضی ــت در ای ــان اس در دستانش
ــامح از  ــا تس ــده اند و ب ــر وارد ش کمت

ــن موضــوع گذشــته اند. ــار ای کن
ــه  ــن قضی ــایل در ای ــیاری از مس بس
ــه از لحــاظ  ــی و چ ــه از لحــاظ دین چ
ــی و تخصصــی حــل نشــده اســت  فن
ــا بحــث و تبــادل نظــر در ایــن  کــه ب
بــاره و تربیــت افــراد متخصــص و 
ــی را  ــوان گام کوچک ــاید بت ــد ش متعه
ــچ و  ــر پی ــن راه پ در جهــت شــروع ای

ــت. ــم برداش خ
امیــد اســت افــرادی کــه صاحــب نظــر 
در مســایل دینی انــد بــه جــای ســکوت 
ــه  ــار اینک ــر در انتظ ــتن و صب و نشس
افــرادی از شــرق و غــرب، جوامــع 
ــه  ــا محتــوای مســموم ب مســلمان را ب
بیراهــه هدایــت کننــد، خــود را در ایــن 
ــا تدابیــری  قضیــه مســئول بداننــد و ب
حکیمانــه و چشــم انــدازی بلنــد مــدت 

ــد. ــزی کنن برنامه ری

به امید آن روز

***

رسانه
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دنیــا بــه نحــو عجیبــی پیشــرفت کرده 
ــه  ــزی ب ــی چی ــان کنون اســت، در جه
نــام حــد و مــرز، رنــِگ چندانــی نــدارد.

ــان  ــار انس ــدری در اختی ــات بق  امکان
ــه کــه ســخت ترین کارهــا  ــرار گرفت ق
ــار  ــا فش ــط ب ــه فق ــن نقط را از دورتری
یــک دکمــه انجــام می دهــد و حضــور 
فیزیکــی انســان در برخــی مــوارد 

ــت نیســت. ــز مزاحم ــزی ج چی
ــبکه های  ــوژی و ش ــه تکنول ــا گرچ ام
دامنــه  اطالع رســانی  و  مجــازی 
ارتباطــات را گســترده کــرده،  بــاز هــم  
انســان ها بــه هــم احتیــاج دارنــد. 
ــا  ــد ت ــاز دارن ــم نی ــه ه ــان ها ب انس
ابــراز عالقــه کننــد، بــا هــم گفتگــو و 
ــا هــم قــدم  مکالمــه داشــته باشــند، ب
بزننــد، یکدیگــر را درک کننــد و در 
اشــک و لبخندهــای یکدیگــر ســهیم 

ــند.  باش
انســان ناگزیراســت بــرای رفــع نیازهــا 
ــر  ــان های دیگ ــا انس ــتدها ب و داد و س
ــل داشــته  نشســت و برخاســت و تعام

باشــد.
خــود  رابطه هــای  در  انســان ها   
حــاالت متعــددی دارنــد؛ یکــی راضــی 

و شــاد و دیگــری ناراحــت و پشــیمان. 
ــث  ــال باع ــوارد تعام ــی م ــذا در برخ ل
ــا  ــن آنه ــه در بی ــرت و کین ــاد نف ایج

می گــردد.
از خــودم بگویــم، مــن هــم از همیــن 
افــراد کینــه ای هســتم، شــاید در طــول 
ــف  ــراد مختل ــار و از اف ــن ب روز چندی
ــوم  ــت ش ــق ناراح ــا ناح ــق ی ــه ح ب
ــی در  ــس نفرت ــم و ح ــا خش و از آنه
ــم  ــر آن ــذا ب ــم. ل وجــودم احســاس کن
تــا بــرای خــودم راه بــرون رفتــی 
ــی آن  ــر در پ ــن خاط ــه همی ــم؛ ب بیاب
ــع  ــردن از مناب ــره ب ــا به ــا ب ــدم ت ش
ــمندان  ــخن اندیش ــی و س ــل دین اصی
اســالمی و حکمــا، راه عالجــی بیابــم. 
ایــن چنــد  در  از شــما می خواهــم 
ســطر همــراه مــن باشــید تــا نگاهــی 
ــه کینــه و پیامدهــا و راه هــای  گــذرا ب

ــیم. ــته باش ــالج آن داش ع
تعریف كینه

»عالمــه  اخــالق  بــزرگ  معلــم 
ــد:  ــه می گوی ــف کین ــی« در تعری غزال
ــه کســی خشــم و  ایــن کــه نســبت ب
نفــرت ثابــت در دل داشــته باشــد کــه 
دوام یابــد و باقــی مانــد. )برگزیــده إحیــاء 

)93 /2
»ابــن منظــور« در تعریــف حقــد و 
نســبت  دل  در  می نویســد:  کینــه 
ــداوت داشــتن و منتظــر  ــه کســی ع ب
ــودن. )لســان  ــن ب ــام گرفت فرصــت انتق

)154/3 العــرب 

كینه در قرآن
یکــی از نــکات مهمــی کــه در قــرآن 
ــر  ــد زی ــح شــده و می توان ــدان تصری ب
اســالمی  جامعــه  اجتماعــی  بنــای 
باشــد، اصــل اخــوت و بــرادری ســت.

ــا  ــود باره ــه خ ــون نام ــد در قان خداون
ــتی  ــودت و دوس ــل م ــه اص ــبت ب نس
و همســویی بــه اهــل ایمــان گوشــزد 
حجــرات  ســوره  در  اســت.  کــرده 
ــَوٌة  ــوَن إِْخ ــا الُْمْؤِمُن ــد: »إِنََّم می فرمای
ــَه  ــوا اللَـّ ــَن أََخَویکــْم َواتَُّق ــوا بَی َفَأْصلُِح
لََعلَّکــْم ُتْرَحُمــوَن«  فقــط مؤمنــان 
میــان  پــس  همدیگرنــد،  بــرادران 
ــرار  ــا برق ــح و صف ــود صل ــرادران خ ب
کنیــد، و از خــدا تــرس و پــروا داشــته 
باشــید، تــا بــه شــما رحــم شــود. 

 )10 )حجــرات 
ــده  ــن قاع ــان ای ــد از بی ــی بع باریتعال

من یک آدم کینه ای 
هستم، چه کنم؟

عصمت الله تیموری

30
اخالق
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ــث  ــه باع ــاری ک ــش ناهنج ــی، ش کل
از هــم گسســتن بــرادری و اخــوت 
می شــود را بــر می شــمارد. خداونــد 
ــد  ــان می خواه ــات از مؤمن ــن آی در ای
ــد،  ــخره نگیرن ــه س ــر را ب ــه یکدیگ ک
عیــب جویــی هــم را نکننــد، بــر 
ــبت  ــد، نس ــد نگذارن ــام ب ــر ن یکدیگ
بــه هــم گمــان بــد نداشــته باشــند، در 
ــد و  ــت نورزن ــر دخال ــای یکدیگ کاره

ــد.  ــم نکنن ــر را ه ــت همدیگ غیب
ــه ایــن  ــه ب ــه وعالمان ــگاه واقــع بینان ن
صفــات واضــح می ســازد کــه هــر 
به مثابــه  این هــا می توانــد  از  یــک 
بســتری بــرای کینــه و عــداوت باشــد. 
صفــات  خداونــد  آن،  مقابــل  در 
بــر می شــمارد،  نیــک  انســان های 
کــه  این انــد  خواهــان  آنــان  کــه 
»بارخدایــا نســبت بــه اهــل ایمــان در 
دل مــا کینــه و عداوتــی باقــی نگذار.« 
»َوالَِّذیــَن َجــاُءوا ِمــن بَْعِدِهــْم یُقولُــوَن 
الَِّذیــَن  َوإِلِْخَوانَِنــا  لََنــا  اْغِفــْر  َربََّنــا 
َســَبُقونَا بِاإْلِیَمــاِن َواَل تَْجَعــْل ِفــی 
ــک  ــا إِنَّ ــوا َربََّن ــَن آَمُن ِّلَِّذی ــالًّ ل ــا ِغ ُقُلوبَِن
ــس از  ــه پ ــانی ک ــٌم«  کس ِحی َرُءوٌف رَّ
ــد،  ــا میآین ــه دنی ــن و انصــار ب مهاجری

میگوینــد: پــروردگارا! مــا را و بــرادران 
ــا  ــر م ــان آوردن ب ــه در ایم ــا را ک م
ــای  ــرز. و کینه ــد بیام ــی گرفته ان پیش
نســبت بــه مؤمنــان در دلهایمــان جای 
ــت و  ــو دارای رأف ــروردگارا! ت ــده، پ م

رحمــت فراوانــی هستی.)حشــر10(
همــه آیــات فــوق گویایــی ایــن نکتــه 
ــه  ــبت ب ــد نس ــه و حق ــه کین ــد ک ان
دیگــران منافــی کمــال ایمــان اســت.

كینه در حدیث
در آثــار برجــای مانــده و نقــل شــده از 
رســول خــدا -صلــی اهلل علیــه و علــی 
ــاهده  ــوح مش ــه وض ــلم- ب ــه و س آل
و  گفتــار  در  ایشــان  کــه  می شــود 
ــد دانســته و  ــه را ب ــد و کین کــردار حق
ــود را از آن  ــاب خ ــت و اصح ــل بی اه

بــه دور می داشـــــته اند. 
در حدیثــی از ابــن عمر-رضــی اهلل 
ــی  ــه پیامبر-صل ــده ک ــل ش ــه- نق عن
ســلم-  و  آلــه  علــی  و  علیــه  اهلل 
ــی  ــُد ِف ــَة َوالِْحْق ــد: »إِنَّ النَِّمیَم فرمودن
ــاِر اَل یْجَتِمَعــاِن ِفــی َقلْــِب ُمْســلٍِم«  النَّ
ســخن چیــن و کینه جــو در جهنــم 
ــن  ــب مؤم ــن دو در قل ــتند  و ای هس

جــای نمی گیــرد. )الترغیــب و الترهیــب 
االوســط 4653(  المعجــم   ،497/3

و یــا در حدیــث دیگــری فرمــوده انــد: 
هــر دوشــنبه و پنج شــنبه اعمــال نــزد 
خداونــد عرضــه می شــوند، هــر کــس 
ــود و  ــیده می ش ــرده بخش ــتغفار ک اس
ــده  ــه کــرده باشــد، آمرزی هرکــس توب
ــه  ــل کین ــه اه ــانی ک ــردد و کس می گ
و عــداوت هســتند اعــــــمال شان 
ــی کــه از  ــا زمان ــده می شــود ت برگردان
ایــن کار خــود دســت بکشــند. )الترغیــب 

ــب 459/1( و الترهی
عــالوه بــر ایــن رســول خــدا ـ صلــی 
اهلل علیــه و علــی آلــه و ســلم ـ در 
ــه دل  ــه ب ــی کین ــز از کس ــردار نی ک
مهربانــی  همــه  بــا  و  نمی گرفتنــد 
و نیکــی می نمودنــد. در حدیثــی در 
مــورد اخــالق رســول خــدا آمــده کــه 
ایشــان هیچــگاه بخاطــر نفــس خــود 
از کســی انتقــام نگرفتنــد مگــر زمانــی 
کــه بــه حــدود خداونــد هتــک حرمــت 

می شــد. )صحیــح بخــاری 3367(.
   نمونــه دیگــر آن را در عملکــرد 
ــی  ــه و عل ــی اهلل علی ــول خدا-صل رس
ــا  ــی ب ــان رویاروی ــه و ســلم- در زم آل

31
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ــد. مشــرکین  ــوان دی اهــل مکــه می ت
ــه  ــه ب ــی ک ــه آزار و اذیت ــن هم ــا ای ب
ــی  ــه و عل ــی اهلل علی ــول خدا-صل رس
آلــه و ســلم- رســاندند، و حتــی ایشــان 
ــرت  ــن و هج ــرک وط ــه ت را وادار ب
ــد، امــا زمانــی کــه پیامبر-صلــی  نمون
اهلل علیــه و علــی آلــه و ســلم- مکــه را 
فتــح کــرد، نــه تنهــا آنهــا را شــکنجه 
ــارت  ــه اس ــه ب ــود، بلک ــذاب ننم و ع
ــا  ــه آنه ــی کین ــا حت ــت و ی هــم نگرف
را بــه دل راه نــداد، بلکــه همۀ شــان را 
بخشــید و بــر اســاس اخــالق کریمانــه 
ــا آنهــا تعامــل نمــود. و جالــب  خــود ب
تــر اینکــه حتــی بــر آنهــا جزیــه هــم 

وضــع ننمــود.  
ــناس  ــن ش ــاس« دی ــر ن ــان بای  »ج
مشــهور در مــورد عفــو عمومی رســول 
ــه و  ــی آل ــه و عل ــی اهلل علی خدا-صل
فتــح مکــه می نویســد:  در  ســلم- 
ــه  ــبت ب ــواری را نس ــال بزرگ وی کم
همشــهریان ســابق خــود ابــراز فرمــود 
و بــه اســتثنای چنــد تــن از مشــرکان 
عنــود، دیگــران را مشــمول عفــو عــام 
ــان 724(  ــع ادی ــخ جام ــرار داد. )تاری خــود ق

كینه از نظر علم روانشناسی
کینــه تــوزی یکــی از خصوصیــات 
محصــول  و  نکوهیــده  اخالقــی 
مســتقیم غضــب اســت کــه می شــود 
آنــرا بــه مشــکل حــل نشــده ای بــرای 
فــرد تعریــف کــرد کــه می توانــد 
جنبــه عاطفــی داشــته باشــد یــا نیــازی 
در  گاهــی  باشــد.  نشــده  بــرآورده 
ارتباطــات اجتماعــی، رفتــار و واکنــش 
فــردی آزارمــان می دهــد کــه در ایــن 
شــرایط، یــا بــه شــکل عقالنــی و 
منطقــی ماجــرا را بــرای خــود و طــرف 
مقابــل حــل می کنیــم یــا اینکــه 
ــم و  ــل کنی ــل را ح ــم معض نمی توانی
ــی، حــس خشــم  ــه شــکل غیرمنطق ب

درونــی نســبت بــه آن فــرد پیــدا 
می کنیــم. وقتــی انســان غضــب کنــد 
ــد انتقــام بگیــرد، چــاره ای جــز  و نتوان
فــرو خــوردن غضــب خــود نــدارد کــه 
ــده ای  ــرد عق ــم در درون ف ــن خش ای
ایجــاد می کنــد کــه بــه کینــه تبدیــل 
ــا  ــر دائم ــورد نظ ــرد م ــود و ف می ش
ــر قلــب انســان ســنگینی می کنــد و  ب
ــگی  ــض همیش ــر و بغ در دل از او تنف

بوجــود می آیــد. 
ــوز  ــراد کینه ت ــاری اف ــای رفت ویژگی ه

عبارتنــد از:
ــه  ــران ب ــخر دیگ ــه تمس ــه ب 1( عالق
ــس  ــه نف ــاد ب ــت اعتم ــور تقوی منظ

ــود. خ
2( بــه ســر بــردن دایمــی در تنــش و 

اضطــراب و نگرانــی.
و  آشــوب  ایجــاد  بــه  تمایــل   )3

درگیــری.
ــم،  ــم، بی رح ــج، بد خشـــــ 4( زود رن

لج بــاز. منفی بــاف، 
انتقــاد  شــنیدن  در  بی تحمــل   )5

دیگــران.
6( ناراضی از وضع موجود.

ــود در  ــات خ ــتر اوق ــدن بیش 7( گذران
ــرت. ــف و حس تاس

ــزوا از راه  ــه ان ــران ب ــاندن دیگ 8( کش
ــت( ــت. )اینترن ــد و وحش تهدی

پیامدهای كینه توزی
ــرد  ــک ف ــا ی ــن و ی ــک انســان موم ی
ســالم اندیــش کــه بــر اســاس تعقــل 
و تدبــر زندگــی می کنــد، همیــن قــدر 
ــود  ــی ش ــش مســّجل و یقین ــه برای ک
کــه فــالن چیــز بــد هســت و یــا مــرا 
ــار  ــوی ام دچ ــا دنی ــی و ی ــور دین در ام
ضــرر می کنــد، از آن دســت می کشــد 
و  چــون  دلیــل  به دنبــال  دیگــر  و 
ــد در  ــر بدان ــال اگ ــردد. مث ــرا نمی گ چ
ــا  ــاب خوردنی هــا، فــالن خوراکــی ب ب
ــدارد و او را  ــازگاری ن ــذا س ــالن غ ف
ــه  ــد، ب دچــار بیمــاری و ضعــف می کن
ــاز در  ــه بســنده کــرده و ب ــن نکت همی
ــه  ــرا ک ــد، چ ــر نمی آی ــه آن ب پی تجرب
شــاید نتیجــه وخیمــی عایــدش شــود.

ــودم و  ــدر خ ــفی ص ــرای تش ــال ب ح
اینکــه قانع تــر شــوم نگاهــی بــه 
برخــی از مضــرات کینــه از نــگاه اهــل 

علــم و حکمــت می انــدازم.
کینــه عملــی شــیطانی بــوده و باعــث 
ــم و  ــب خش ــدا و جل ــت خ ــع رحم دف
غضــب پــروردگار مــی گــردد و باعــث 
ــاه شــدن  کاســتن همــت انســان و تب
ســرمایه جانــی و مالــی فــرد مومــن در 

ــود. ــیطانی می ش ــیر ش مس
مــورد  در  غزالــی  محمــد  امــام 
ــوزی و  ــه ت پیامدهــای ناخوشــایند کین

می نویســد: حقــد 
و  می شــود  حســادت  باعــث  اول: 
انســان را آرزومنــد بربــاد رفتــن نعمــت 

می کنــد. دیگــران 
دوم: بــا دیگــران در می  افتــد، بدگویــی 

ــد. ــاط می نمای ــد و قطــع ارتب می کن
ســوم: بــرای هتــک حرمــت و تحقیــر 

ــد. ــالش می کن ــران ت دیگ
چهــارم: در مــورد آنهــا بــه دروغ و 
پراکنــی  شــایعه  و  کــردن  غیبــت 

در حدیثی از ابن عمر-
رضی اهلل عنه- نقل شده که 

پیامرب-صلی اهلل علیه و علی آله 
و سلم- فرمودند: »ِإنَّ النَّمِیمََة 

وَاْلحِْقدُ فِی النَّاِر اَل یجَْتمِعَاِن 
فِی َقْلِب مُسْلٍِم« سخن چین و 

کینه جو در جهنم هستند  و این 
دو در قلب مومن جای منی گیرد. 

عالوه بر این رسول خدا-صلی 
اهلل علیه و علی آله و سلم- در 

کردار نیز از کسی کینه به 
دل منی گرفتند و با مهه مهربانی 

و نیکی می منودند.
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می زنــد. دســت 
آنهــا  اذیــت  آزار و  بــرای  پنجــم:  

می کنــد. تــالش 
حقــوق  از  را  آنهــا  نهایتــا  ششــم: 
بــرادری از قبیــل صلــه رحــم و یــاری 

ــد. ــی کن ــروم م ــکاری مح و هم
آدم هــای کینــه ورز بیشــتر از آنکــه بــه 
ــان  ــانند، خودش ــیب برس ــران آس دیگ
را آزار می دهنــد. کینــه ورزی شــبیه 
زندانــی اســت کــه فــرد را اســیر 
گره هــای  عقده هــا،  و  می کنــد 
درونــی، شــبیه  کینه هــای  روانــی، 
فــرد  می شــوند.  فــرد  زندانبــان 
در تمــام مــدت دچــار بــودن بــه 
ایــن احســاس ها، تــا زمانــی کــه 
ــد  ــذاب می کش ــد، ع ــدا کن ــود پی بهب
احساســات  ایــن  درازمــدت  در  و 
خشــونت آمیز،  رفتارهــای  ســبب 
هنجارشــکن و گاهــا بســیار خطرنــاک 
ایــن  در  می شــود.  آسیب رســان  و 
بیشــترین  کینــه ورز  فــرد  شــرایط 
می زنــد  خــودش  بــه  را  آســیب 
و نهایتــا بازنــده ایــن اتفــاق هــم 

خــودش اســت.

راه عاج كینه
 مدنظر داشتن اجر و ثواب اخروی

یکــی ازنکاتــی کــه در ایدئولــوژی 
اســالمی، فــرد مســلمان را ســوای هــر 
چیــز تشــویق و ترغیــب بــه انجــام کار 
ــر  ــتن اج ــر داش ــد، مدنظ ــر می کن خی
کــه  می باشــد،  اخــروی  پــاداش  و 
ــوان  ــادی از آن را می ت ــای زی نمونه ه
در کالم خــدا و پیامبــر یافــت. بشــارت 
بــه بهشــت، کســب اجــر عظیــم، 
دســت یافتــن بــه مغفــرت الهــی 
خــدا  رضــای  آوردن  به دســت  و 
ــام  ــه انج ــت ک ــه ای از ثمراتی س نمون

کار نیــک دارد.
 خوبی کردن

یکــی دیگــر از عواملــی کــه می توانــد 

ــران  ــه دیگ ــبت ب ــه نس در زدودن کین
ــردن  مشــوق انســان باشــد، نیکــی ک
در حــق فــرد مــورد نظــر اســت. 
ــر  ــی ام ــد تعال ــورد خداون ــن م در ای
ــَنُة َواَل  ــَتِوی الَْحَس ــد. »َواَل تَْس می کن
ــیَئُةۚ اْدَفــْع بِالَّتِــی ِهــی أَْحَســُن  السَّ
َفــإَِذا الَّــِذی بَیَنــک َوبَیَنــُه َعــَداَوٌة کَأنَّــُه 
َولـِـی َحِمیــٌم.« »نیکــی و بدی یکســان 
ــدی، و  ــا ب ــدی را ب ــز ب نیســت. )هرگ

ــوی.  ــخ مگ ــتی پاس ــا زش ــتی را ب زش
ــا  ــدی و زشــتی دیگــران را( ب بلکــه ب
ــیوه  ــن ش ــه و بهتری ــن طریق زیباتری
ــن کار، آن  ــی ای ــده. نتیجه ــخ ب پاس
خواهــد شــد کــه کســی کــه میــان تــو 
ــت،  ــوده اس ــمنانگی ب ــان او دش و می
بــه نــاگاه همچــون دوســت صمیمــی 

ــت/34( ــردد.« )فصل گ
دعا کردن در حق شخص

دعــا کــردن یکــی از موثرتریــن راه هــا 
ــش درون  ــت آوردن آرام ــرای به دس ب
و روان اســت. انســان بــا دعــا کــردن 
و راز و نیــاز بــا خــدای متعــال و قــادر 
تمــام افــکار منفــی ووسوســه های 
شــیطانی را از خــود می رانــد. فــرد 
حــق  در  کــردن  دعــا  بــا  مؤمــن 
ــه ای  ــه وی کین ــبت ب ــه نس ــی ک کس

در دل دارد، بــه راحتــی می توانــد از 
شــر افــکار منفــی و پریشــانی های 

بی مــورد رهایــی یابــد. 

هدیه دادن
ــوان  ــه می ت ــی ک ــی از راهکارهای یک
ــرد و  ــاک ک ــه پ ــا دل را از کین ــا آنه ب
ــودت  ــتی و م ــال دوس ــای آن نه به ج
کاشــت، هدیــه دادن اســت. انســان بــا 
ــر اینکــه حــس  ــه دادن عــالوه ب هدی
ــرور کاذب  ــی و غ ــگاه خودبرتربین و ن
خــود را از بیــن می بــرد؛ بــرای طــرف 
مقابــل نوعــی پیــام محبــت و دوســتی 
ــد در  ــه می توان ــد. هدی ــال می کن ارس
تحکیــم روابــط نقــش بســزایی داشــته 

باشــد.
ــدا  ــول خ ــه رس ــده ک ــی آم در حدیث
-صلــی اهلل علیــه و علــی آلــه و ســلم- 
خطــاب بــه زنــان مســلمان فرمودنــد: 
ــْو  ــَن، َولَ ــَن، تََهاَدی ــاَء الُْمْؤِمنِی ــا نَِس »ی
َة،  ــَودَّ ــُت الَْم ــُه یَثبِّ ــاٍة، َفإِنَّ ــِن َش بِِفْرَس
َغائـِـَن«  ای زنــان مومــن!  َویْذَهــَب الضَّ
ــدور اســت  ــان مق ــرای ت ــر ب ــی اگ حت
ــه  ــم گوســفند هــم هدی ــدازه ُس ــه ان ب
بدهیــد چــرا کــه باعــث تثبیــت محبت 

ــرد. ــه را از بیــن مــی ب شــده و کین
)المعجم االوسط 5941(

فرموده انــد:  دیگــری  روایــت  در 
َغائـِـَن  »تََهــاَدْوا َفــإِنَّ الَْهِدیــَة ُتْخــِرُج الضَّ
ــه  ــر هدی ــه یکدیگ ــوِب« ب ــَن الُْقُل ِم
بدهیــد چــرا کــه کینــه را از بیــن 

مقــرء 460( ابــن  )معجــم  می بــرد. 
گذشــت  فــوق  نوشــتار  در  آنچــه 
ــه  ــد کین ــت ب ــه صف ــذرا ب ــی گ نگاه
ــی  ــز راهکارهای ــای آن و نی و پیامده
بــرای بــرون رفــت از ایــن خصلــت بــد 
ــوان  ــه عن ــد ب ــد دارم بتوان ــت. امی اس
نســخه ای بــرای ایــن بیمــاری باشــد. 

ــق. ــن اهلل التوفی و م

***

دعا کردن یکی از 
موثرترین راه ها برای به دست 

آوردن آرامش درون و روان است. 
انسان با دعا کردن و راز و نیاز با 
خدای متعال و قادر متام افکار 
منفی ووسوسه های شیطانی را 

از خود می راند. فرد مؤمن با دعا 
کردن در حق کسی که 

نسبت به وی کینه ای در دل دارد، 
به راحتی می تواند از شر افکار 

منفی و پریشانی های بی مورد 
رهایی یابد. 

اخالق
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ا لَُّکم  بَْل ُهَو َخْیٌر لَُّکْم« »اَل تَْحَسُبوُه َشرًّ
ــی در  ــازی و حقیق ــای مج ــت در فض ــی اس مدت
بیــن جوانــان اهل ســنت ، صحبــت از اهانــت 
ــر  ــدس همس ــاحت مق ــه س ــت ب ــک  فوتبالیس ی
ــه و  ــی اهلل علی ــول اهلل ـ صل ــی رس ــاران گرام و ی
ســلم ـ در میــان اســت و هــر کــس بــه نوبــه خــود، 
عکــس العملــی نشــان داده تــا انزجــارش را از ایــن 
عمــل نازیبــا و توهیــن ســخیف اعــالن دارد و بــه 
ــه  ــره و صحاب ــه طاه ــق آن صدیق ــه ای از ح گون
کــرام ـ رضــی اهلل عنهــم اجمعیــن ـ دفــاع نمایــد.

ایــن اولیــن بار نیســت کــه فــردی مطرح و شــناخته 
شــده چنیــن اهانت هایــی بــه مقدســات اهــل ســنت 
ــز  ــال نی ــه قب ــت ک ــیری اس ــه مس ــد، بلک می کن
ــان  ــردم و احساسات ش ــت م ــا حمای ــه ب ــرادی ک اف
)حتــی در رســانه ملــی کــه از بودجــه بیــت المــال 
اداره می شــود( نــام و آوازه ای کســب کرده انــد، 

پیموده انــد.
ــک  ــاِت ی ــه مقدس ــت ب ــه اهان ــت ک ــح اس پرواض
تفکــر یــا مذهــب، از جهــل و تعصــب و کــج 
ــخن  ــرد. س ــأت می گی ــده  نش ــت کنن ــری اهان فک
ــا چنیــن تفکراتــی  مــن ایــن اســت کــه افــرادی ب
ــد،  ــود نمی آی ــه وج ــاعة ب ــق الس ــبه و خل ــک ش ی
بلکــه متاثــر از محیــط و ســخنان مربیانی انــد 
ــم  ــد و  طع ــرورش می دهن ــه پ ــان را اینگون ــه آن ک
توهیــن را جرعــه جرعــه و قطــره قطــره در ضمیــر 

و روانشــان  می چکاننــد.
ایــن افــراد بــر حلقــۀ درس و پــای منبــر افراطیونــی 
بــه  را  ناســزاگویی  و  توهیــن  کــه  می نشــینند 
ــان  ــه آن ــدا و بهشــت ب ــه خ ــیدن ب ــوان راه رس عن
می نمایاننــد و از  کودکــی آنهــا را بــر ایــن مشــرب 

پــرورش می دهنــد.

ــم  ــم نداری ــیعه ک ــه ش ــا در جامع ــه م ــی ک در حال
و  توهین هــا  ایــن  از  واقعــا  کــه  افــرادی 
بی شــرمی ها دورانــد و ایــن گونــه هتــاکان را 

می کننــد. ســرزنش 
ــود  ــدو ش ــل: ع ــرب المث ــن ض ــت ای ــه زیباس چ

ــد. ــدا خواه ــر خ ــر اگ ــبب خی س
ــک خــدای  ــه وجــود ی ــم ب ما»اهل ســنت« معتقدی
ــیده و  ــر او پوش ــزی ب ــچ چی ــه هی ــب ک ــم الغی عال
ــان  ــم و درک انس ــم، فه ــا عل ــت، ام ــی نیس مخف
بســیار انــدک و محــدود اســت. بدیــن جهــت 
ــح  اســت کــه گاهــی، در تشــخیص منافــع و مصال
خــود دچــار ســردرگمی و اشــتباه می شــود. گاهــی 
همــان  در  دقیقــا  و صالح مــان  خیــر  اوقــات، 
چیــزی قــرار گرفتــه کــه مــا فکــر می کنیــم ضــرر 
مــا در آن اســت. خــدای عالــم الغیــب زمانــی کــه 
برائــت ام المؤمنیــن عایشــه ی صدیقــه ی طاهــره را 
ــود  ــدان خ ــا کالم جاوی ــم ب ــرش عظی ــاالی ع از ب
ــب  ــر قل ــن« ب ــِن آســمانها»جبرئیل امی ــِط امی توس
پــاک و مطهــر امیــن زمینیان»محمــِد امیــن« فــرو 
ــی  ــل تامل ــب و قاب ــیار عجی ــب بس ــتاد، مطل فرس
ــه  ــه ب ــن عایش ــی  ام المومنی ــان پاک ــن بی را ضم
ــم  ا لَُّک ــرًّ ــُبوُه َش ــرد: »اَل تَْحَس ــزد ک ــگان گوش هم

ــور( ــْم« )11ن ــٌر لَُّک ــَو َخْی ــْل ُه بَ
ــه راســتی چــه خیــری در متهــم شــدن همســر   ب
پاکدامــن ســرور دو عالــم اســت کــه خداونــد ایــن 
ــه  ــد  ک ــدار می ده ــام هش ــت تم ــا قاطعی ــن ب چنی

ــا نــگاه منفــی بنگریــد؟ نبایــد بــه ایــن مســاله ب
ــایعه  ــت و ش ــن تهم ــه ای ــت ک ــن اس ــر ای ــا غی آی
ــک  ــه ی ــب ب ــن قری ــة للعالمی ــا رحم ســبب شــد ت
مــاه  پریشــان و غمگیــن و بی تــاب و آزرده خاطــر 

گــردد؟

عدو شود سبب خیر  اگر خدا خواهد
عبدالنارص زینلی
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آیــا بــا ایــن اتهــام، یــاران و اهلبیــــــت پیامبــر 
ـ صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ دچــار انــدوه فــراوان 

نشــدند؟
مگــر عــده ای منافــق و زیانــکار، بــا همیــن 
ــات  ــا تبلیغ ــد؟ و ب ــه شــادمانی نپرداختن مســاله ب
ــه  ــس چ ــدند؟ پ ــر نش ــوهان روح پیامب ــود، س خ

ــود؟ ــه ب ــن قضی ــری در ای خی
نکته ایســت کــه فقــط  ایــن دقیقــا همــان 
خــدای عالــم الغیــب می توانــد خیــر و شــر یــک 
ــت  ــن اس ــه ای ــد و نکت ــخیص ده ــه را تش قضی
ــه  ــد ک ــا بفهمان ــه م ــد ب ــد می خواه ــه خداون ک
ــد، و  ــر در آنچــه شــما دوســت داری همیشــه، خی
ــد نیســت؛ گاهــی  شــر در آنچــه ناپســند می دانی

ــود. ــس می ش ــر عک ــه ب قضی
اگــر آیــات قــرآن بــدون هیــچ مقدمــه و قضیه ای 
در شــأن و مقــام عایشــۀ صدیقــه نــازل می شــد 
ــت و  ــرار نمی گرف ــه ق ــورد توج ــی م ــاید خیل ش
هــرگاه مؤمنیــن ایــن آیــات را تــالوت می کردنــد، 
ــه عنــوان یــک بحــث مطــرح شــده در  صرفــا ب
ــیاری از  ــل بس ــتند، مث ــدان می نگریس ــرآن ب ق
ــد  ــا تایی ــخصیت ی ــک ش ــف ی ــه تعری ــی ک آیات
یــک تفکــر در آن بیــان شــده اســت، کــه اکثــر 
مســلمانان دقیقــا بــا مضامیــن و زوایــای مختلــف 
بحــث مطــرح شــده، آشــنا نیســتند، امــا خداونــد 
ــه  ــه صدیق ــت عایش ــام و فضیل ــت مق می خواس
ــا قیامــت در دل  ــه ای بیــان شــود کــه ت ــه گون ب
ــن در  ــر ای ــا ب ــرد، بن ــان  جــای گی و جــان مؤمن
کنــار ایــن قضیــه بســیاری از احــکام مــورد نیــاز  
مومنــان را بیــان نمــود؛ احــکام حجــاب و عفــاف، 
ــن  ــدگان، قوانی ــت زنن ــاکاران و تهم ــت زن عقوب
بی نظیــر مربــوط بــه اســتیذان و چگونگــی 
ــای  ــر در رابطه ه ــا یکدیگ ــلمانان ب ــل مس تعام
ــر خوردهــای اجتماعــی و... اینهــا  خانوادگــی و ب
ــت  ــار برائ ــه در کن ــائلی اســت ک ــن مس مهم تری
ــد.  ــان ش ــلمانان بی ــرای مس ــه ب ــه صدیق عایش
ــه در »ســورۀ  ــن قضی ــه اینکــه ای ــر از هم مهم ت
نــور« بیــان شــد، یعنــی خــدای روشــنایی بخــِش 

آســمانها و زمیــن کــه همیشــه در کالمــش نــور 
ــور اســت. و هدایتــش ن

ــت  ــن اس ــور ای ــوره ن ــات در س ــن آی ــام ای پی
ــا  کــه اگــر ظاهــراً مســاله ای  باعــث رنجــش م
ــد  ــه خداون ــرا ک ــم، چ ــر کنی ــد صب ــود، بای می ش
ــرار داده  ــوری ق ــرده ی آن، ن ــت پ ــال در پش متع
اســت کــه تــا قیامــت روشــنگر راهمــان خواهــد 

شــد.
    اگــر قضیــه ی برائــت ام المؤمنیــن را بــا 
»قصــه ی اصحــاب کهــف«  یــا »داســتان 
ــون«  ــن آل فرع ــا »مؤم ــزرگ« ی ــن ب ذوالقرنی
ــی«   ــی و موس ــای »عیس ــتان ه ــی داس ــا حت ی
مقایســه کنیــم متوجــه خواهیــم شــد کــه کــدام 
قضیــه بیشــتر مــورد توجــه مؤمنیــن قــرار گرفتــه 

ــت. اس
ــات  ــن آی ــد: ای ــه اهلل می فرمای ــر رحم ــن کثی اب
ــام  ــرافت و مق ــا و ش ــر در دنی ــت آل ابوبک صداق

ــرده اســت. ــان ک ــرت بی ــا را در آخ آنه
ــد: اگــر  عالمــه ســعدی در تفســیر خــود می گوی
ــه  ــن هم ــود ای ــک نمی ب ــل اف ــای اه صحبت ه
ــت،  ــان نمی گش ــه و مؤمن ــب عایش ــی نصی خوب
برایــش  کنــد،  اراده  را  چیــزی  اهلل  وقتی کــه 

ــد. ــرار می ده ــببی ق س
ــا  ــه بس ــد ک ــن ش ــدودی روش ــا ح ــن، ت بنابرای
ــند  ــا ناپس ــه م ــت ک ــر در آن چیزیس ــات خی اوق
می دانیــم، البتــه اینهــا فقــط خوبی هاییســت کــه 
ــودش  ــد خ ــم، ذات خداون ــت می کنی ــا برداش م
بهتــر می دانــد کــه هنــوز چــه خوبی هایــی 
ــوده اســت کــه مــا متوجــه آن  ــه ب در ایــن قضی

ــم. نشــده ای
»َعَســٰی أَن تَْکَرُهــوا َشــْیًئا َوُهــَو َخْیــٌر لَُّکــْم 
ــُه  َوَعَســٰی أَن ُتِحبُّــوا َشــْیًئا َوُهــَو َشــرٌّ لَُّکــْمۗ  َواللَـّ

ــره216( ــوَن« )بق ــْم اَل تَْعلَُم ــُم َوأَنُت َیْعلَ
آخــر آیــه، بیانگــر همــان نکته ایســت کــه مطــرح 
ــه  ــه ی ب ــال خوبی هــای یــک قضی شــد. اهلل متع
ظاهــر ناپســند را می دانــد. پــس معلــوم شــد کــه 
ــر می شــود  ــز ســبب خی ــات دشــمن نی بســا اوق
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بــدون آنکــه متوجــه شــویم.
امــا اینکــه در اهانت هایــی کــه اکنــون بــه 
ســاحت مقــدس صحابــه و ام المؤمنیــن می شــود 

ــه اســت؟ چــه خیــری نهفت
مــا معتقدیــم حتمــا خیرهــای زیــادی وجــود دارد 
کــه خداونــد خــودش بهتــر می دانــد، امــا خیلــی 
ــه  ــم ک ــس می کنی ــان لم ــا را خودم از خوبی ه

اکنــون فقــط بــه چنــد مــورد اشــاره می شــود:
1ـ بیدار شدن جوانان از خواب غفلت؛

ایــن  بــا  اهل ســنت  جوانــان  از  بســیاری 
اهانت هــا دوبــاره بیــدار می شــوند و دنبــال 
ــه و  ــی صحاب ــورد زندگ ــتر در م ــق بیش تحقی
همســران رســول اهلل ـ صلــی اهلل علیــه وســلم 
ــق،  ــن طری ــا ای ــر ب ــه مهم ت ــد و از هم ـ می رون
ارتبــاط جوانــان بــا دیــن، عقیــده، علمــا و 
مســاجد و مراکــز دینــی عمیق تــر می شــود.
2ـ بلند شدن نام صحابه و همسر رسول 

اكرم ـ صلی اهلل علیه و سلم ـ در دنیا؛
ــک  ــا ی ــه ب ــم ک ــاهده می کنی ــوح مش ــه وض ب
اهانــت از طــرف یــک مفســد، نــام ایــن نیــکان 
مطــرح  مجــازی  فضــای  کاربــران  توســط 
ــب  ــا در قال ــل آنه ــداری از فضائ ــود و مق می ش

ــود. ــان می ش ــته و ... بی ــعر دلنوش ــه، ش مقال
ــود،  ــاد می ش ــاجد ی ــر و مس ــا در مناب ــام آنه ن
ــود را  ــخنرانی های خ ــات س ــخنوران موضوع س
ــد. همــه ی  ــن مســئله اختصــاص می دهن ــه ای ب
ــورت  ــه ص ــت ک ــی اس ــت اهانت ــه عل ــا ب اینه

ــه اســت. گرفت
3ـ ارتقای مقام اخروی این ستارگان 

هدایت؛
ــی  ــث رســول اکــرم  ـ صل ــر گواهــی احادی بناب
ــه و ســلم ـ غیبــت و تهمــت و حرمــت  اهلل علی
ــک  ــال نی ــن اعم ــن رفت ــبب از بی ــکنی س ش
شــخص هتــاک و قــرار گرفتــن اعمــال نیکــش 
ــده   ــن ش ــه او توهی ــه ب ــخصی ک ــزان ش در می

می گــردد.
ــه  ــه هنگامی ک ــود عایشــه صدیق ــا فرم ــه زیب چ

بــه ایشــان گفتنــد: عــده ای از مــردان بــا آبــروی 
صحابــه بــازی می کننــد و چنــان جســور و بــی 
ــر،  ــر و عم ــورد ابوبک ــه در م ــده اند ک ــاک ش ب

ــد. ــان درازی می کنن ــی و زب ــم هتاک ه
ــک  ــی ذال ــل ف ــد: »و ه ــن فرمودن ام المؤمنی
عجــب؟ قــوم قــد انقطــع عنهــم العمل 
ــر« از  ــم االج ــع عنه ــأراد اهلل اال یقط ف
ــه( ــان )صحاب ــد؟ این ــب می کنی ــز تعج ــه چی چ

کســانی اند کــه بــا وفاتشــان دستشــان از عمــل 
نیــک کوتــاه شــده اســت، امــا اهلل تعالــی 
خواســته اســت کــه از اجــر و مــزد و ثــواب خیــر 
محــروم نشــوند. یعنــی بــا هتــک حرمــت افــراد 
ســفیه و جاهــل و زیانــکار، بــه ایــن بزرگــواران، 
ــان در  ــه خودش ــر چ ــد، اگ ــزد می رس ــر و م اج

ــند. ــه باش ــان خفت آرامگاه هایش
4ـ نمایــان شــدِن چهــره ی افــراد 

وحــدت شــكن؛
یکــی از خوبی هایــی کــه در ایــن گونــه قضایــا 
نهفتــه اســت آنســت کــه تکلیــف برخــی افــراد، 
مشــخص می شــود و چهــره ی حقیقــی بســیاری 
ــی و  ــا هتاک ــردد و ب ــان می گ ــمنان نمای از دش
علنــی شــدن عقیــده ی آنهــا، آنچــه در دل شــان 
نســبت بــه مــا و عقائــد مــا پنهــان شــده اســت 
رو می شــود، گرچــه کــه در دل چیــزی بیشــتر از 
آنچــه کــه بــر ســر زبــان می آورنــد وجــود دارد 
»َقــْد بَــَدِت الَْبْغَضــاُء ِمــْن أَْفَواِهِهــْم َوَمــا ُتْخِفــي 

ُصُدوُرُهــْم أَْکَبــُر « )آل عمــران118(
تفرقــه  باعــث  کســانی که  چهــره ی  ضمنــا 
و اختــالف در بیــن امــت می شــوند هویــدا 
ــه ی  ــن بره ــانیکه  در ای ــان کس ــردد، هم می گ
ــمنان  ــع دش ــت مناف ــی، در جه ــاس زمان حس

می دارنــد. بــر  گام  اســالم 

***
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مادرم هست و عشِق او دارم

شعراز:حسینسلیمانپور

زن طاها نه با کـسی بد کــــرد
در ره دیـن، تالش بی حــد کـــرد

بوَد او هـــمسر رســول خـــــــــدا
دخرت آنکه جنــگ مرتد کرد

او بتول است، شـــــاهـــــــدم قرآن
نام او را خــــدا مَُخــــــــّلد کـرد

کـــــرده او را خــــــدا زن طــاها
عیِب  کــــار خدا نشــاید کرد

او کـه آرامــــش پیـــــمــــرب بود
دفــــــع غـــــم از دل حممد کرد

به دفاعـــــش کـــالم حق ناطق
نام او را مهــــــیشه ســرمد کرد

دمشنـانــــش قلـــــیل اند و انـدک
عاشــــقانش هــــزارها صد کرد

تا کند عشــــق او به امحد فاش
خانه اش مــــرقد حمـــــمد کرد

مــــــادرم هـت و عشـــــق او دارم  
تا بسوزدکسی که دل بد کرد

هم ابوبکــر، عمر، علی و عثمان
هر کــــدام را خدا مــؤید کرد

گفته ای »رافضی منم«،خب باش
چه کسی گفته تو را رد کرد؟

مادرت است اگــــر مــــسلمانی
گر نه ای، خــب چه باید کـرد؟

تو نه »مصلح«که مفسدی،شایان
در جوابت سخن نبــــاید کــــرد

در دفاع از مادرم عایشه صدیقه 
که پاکرت از زالل آب است

شعراز:مسعودامیری

عایـــشه باشد محیـــرای رســـول
در کتاب وحـی ذکرش شد قبول

او چو دریا هست پاک و بیـــکران
عفـــتش آمـــد ندا از آســــمـــــان

گفــــته قــرآن او مربّا از خطاست
گفته ی افــــراد باطـــل اشتباست

کی شود دریا به پوز سگ کثیف
خبث و پاکی کی بگردد هم ردیف

هر که گوید طعن او ای مؤمنان
مفسدی باشد به ثـــوِب صـــاحلان

مصلحی هرگز منی گوید چنین
این بُوَد اقـــوال زشت مفـــــسدین

نام او مصـــلح فقط در ظاهــر است
در حقیقــت در دو دنیا خاسر است

قول او باشـــد خــــالف قــول حق
نیست جــز کفر و غلط او را سبق

مـــادرم! ای تک حــــمیرای نبـــــی
هم کـــــالِم مصـــــطفای هامشی

می کنـــــم از آرمان هــــایت دفاع
صد فدایت جـــــان و فرزند و متاع

هیچ پروایــــی ندارم از ســــــــرم
جاِن ناقــــــــــابل فدایت »مادرم«

37
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ای باغ پرسخاوت اندیشه های ناب
پنهان به برگ برگ تو اعجاز آفتاب

جان من و تو یک نفس از هم جدا مباد 
ای خوب جاودانه، ای دوست، ای کتاب

کــه  را  توانــا  آفریــدگار  بی پایــان  ســتایش 
ــه  ــران ب ــد، و درود بی ک ــد آفری انســان را خردمن
ــان  ــده ی انس ــه فراخوانن ــد ک ــام آوران خداون پی
ــه  ــد، ب ــی و باورمنــدی بوده ان ــی و دانای ــه بینای ب
ــاودان او  ــزه ی ج ــه معج ــم ک ــر خات ــژه پیامب وی

ــت.  ــاب« اس »کت
در فرهنــگ پربــار مکتــب اســالم، کتــاب و 
مطالعــۀ آن جایگاهــی بــس ارجمنــد دارد. چــون 
آنانکــه کتاب هــای بیشــتری می خواننــد بــه 
ــر از  ــیار طوالنی ت ــان بس ــی، عمرش ــاظ کیف لح
ــزی اســت کــه هویت شــان نشــان می دهــد  چی
و افــراِد بــدون مطالعــه علی رغــم افزایــش ســن، 
ــت  ــن جه ــه همی ــد. ب ــی می مانن ــودک باق ک
اســت کــه در اســالم »یــک ســاعت تفکــر بهتــر 
از شــصت ســال عبــادت« تلقــی شــده اســت و 
در بیــان اهمیــت مطالعــه و کتــاب و خوانــدن در 
اســالم همیــن بــس کــه اولیــن آیــه ای کــه بــر 
ــود  ــد خ ــازل ش ــلم ـ ن ــرـ صلی اهلل علیه وس پیامب
ــَك  ــِم َربِّ ــَرأْ بِاْس ــر خوانــدن دارد. »اْق تأکیــد ب
الَّــِذي َخلَــَق ، َخلَــَق اْلِنَســاَن ِمــْن َعلَــٍق ، 
اْقــَرأْ َوَربُّــَك اأْلَْكــَرُم ، الَّــِذي َعلَّــَم بِالَْقلـَـم« 
بخــوان بــه نــام پــروردگارت کــه ]همــه آفریــده 

هــا را[ آفریــده؛ ]همــان کــه[ انســان را از علــق 
بــه وجــود آورد. بخــوان در حالــی که پــروردگارت 
کریــم تریــن ]کریمــان[ اســت.  همــان کــه بــه 

وســیله قلــم آموخــت.
ــه  ــوگند ب ــطرون« س ــا یس ــم و م »ن. والقل
ــه می نویســد)کتاب(. ــندگی( و آن چ ــم )نویس قل

كتاب معجزه ی پیامبر اسام
خداونــد عزشــأنه ســرور کائنــات حضــرت محمــد 
ــان و  ــان قــوم عــرب کــه صاحب ــی را در می عرب
ــان  ــرآمدان و ژرف اندیشــان زب ــم و س ــاب قل ارب
ــم و  ــان، مراس ــه بازارش ــا ک ــد، آنه ــت بودن و لغ
اعیادشــان و باالخــره نوشته هایشــان از شــعر 
و نثــر و خطابــه و کتابــت، برانگیختــه شــده 
بــود بــه مقــام شــامخ نبــوت مفتخــر و ســرافراز 
گردانیــد. اعــراب هنگامــی کــه بــه آیــات قــرآن، 
ــاظ  ــات، الف ــروف، لغ ــکل از ح ــه متش ــی ک قرآن
و کلمــات آنــان اســت گــوش فــرا داشــته 
فصاحــت،  لحــاظ  از  می کردنــد،  اســتماع  و 
بالغــت، شــیوایی، نظــم، نــکات برجســته ی 
ــوق و  ــه در آن، آن را ماف ــی نهفت ــی و ادب علم
برتــر از مســتمعات و متعهــدات خــود می یافتنــد 
و از آن، مســائل عدیــده ی غیــر منتظــره ی خــارج 

ــد. ــتنباط می کردن ــار را اس ــع و انتظ از توق
و  علمــا  تمــام  کــه  اســت  کتابــی  قــرآن 
دانشــمندان منصــف و دور از تعصــب بــه برتــری 
ــرایع  ــه ش ــر هم ــی و تشــریعی آن ب ــام بالغ مق

امهیت کتاب و کتاخبانه
عبدالصمد واحدپور

مقاالت38
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ــراف  ــرار و اعت ــه اق ــن موضوع و قوانی
نموده انــد. کتابــی کــه بــه دنیــای 
بشــریت حکمت، انــدرز، آداب و اخالق 
انســانی را طــوری درس می دهــد کــه 
ــه  ــان ب ــع و عقول ش ــان خاش دل هایش
ــالش  ــعی و ت ــق س ــتجوی راه ح جس
نیک بختــی  و  ســعادت  و  مــی ورزد 

ــد. ــروی آن می دانن ــه پی ــود را ب خ
كتاب، فراتر از زمان و مكان

بــدون تردیــد مهم تریــن شــاخصه 
و ویژگــی انســان، خردمنــدی او، و 
مظهــر خــرد انســان اندیشــه ی اوســت 
و اندیشــه جــز در فضــای آزاد زاده 
نمی شــود و رشــد نمی کنــد، یعنــی 
و  رویــش  پیدایــش،  شــرط  آزادی، 
اســت.  انســانی  اندیشــه ی  بالــش 
یعنــی انســانیِت انســان در متــن آزادی 
تجلــی و رشــد پیــدا می کنــد و کتــاب، 
ــکان  ــان و م ــار زم ــه را از حص اندیش
بیــرون مــی آورد و بــه مــا اجــازه 
ــکان  ــان و م ــرز زم ــه م ــد ک می ده
ــه  ــه هایی ک ــه اندیش ــم و ب را درنوردی
متعلــق بــه دوران هــا و انســان های 
مختلــف اســت دسترســی پیــدا کنیــم.

ــردورزی  ــه و خ ــر اندیش ــاب مظه کت
ــل  ــه اه ــس ک ــر ک ــت. ه ــی اس آدم
اندیشــه و خــردورزی باشــد و قــدر 
و  میــزان  بــا  را  انســان  منزلــت  و 
ــار خــرد و عقــل و فکــر بســنجد،  معی
نمی توانــد در برابــر پدیــده ای زیبــا 
ــام کتــاب ســر تعظیــم  ــه ن و بــزرگ ب

ــاورد. ــرود نی ف
کتــاب بازتــاب اندیشــه ی آدمــی اســت 
و اندیشــه مایــه ی جــان انســان اســت 
و جــان انســان از زمیــن و آســمان 
ــل  ــن دلی ــه همی ــت. ب ــمندتر اس ارزش
ــدر  ــزان ارزش و ق ــه آن می ــاب ب کت
دارد کــه از کــدام جــان برآمــده اســت. 
ــه  ــت ک ــری اس ــن اث ــاب گویاتری کت
ــد و  ــای می مان ــر ج ــی ب ــان آدم از ج
انســان بــه واســطه ی آن بــا اندیشــه ی 

ــود. ــنا می ش ــینیان آش پیش
قدرت كتاب

عامــه ی مــردم را اعتقــاد بــر این اســت 
کــه کتــاب شــیئ بی جــان و بــی آزاری 
ــا  ــه ی کتابخانه ه ــه در قفس ــت ک اس
ــی  ــت کس ــر وق ــرد و ه ــای می گی ج
ــی رود و آن  ــراغش م ــه س ــت ب خواس
را ورق می زنــد و می خوانــد و بعــد 
ــخ  ــا تاری ــذارد. ام ــش می گ ــر جای س
نــه  کتــاب  کــه  می دهــد  نشــان 
ــی آزار  ــل و ب ــر و بی حاص ــا بی اث تنه
نیســت بلکــه غالبــا نیــروی پرحرکــت 
ــواره  ــه هم ــی اســت ک و تکان دهنده ی
ــی  ــه کل ــری را ب ــات بش ــیر حی مس

ــن اســت  ــت ای ــد. حقیق ــر می ده تغیی
ــی  ــدرت بی پایان ــاب ق ــر کت ــه در ه ک
ــا را در  ــاب، دنی ــا کت ــت. ب ــه اس نهفت
ــر  ــد. اگ ــم دی ــری خواهی ــق باالت اف
ــم  ــری دیدی ــق باالت ــان را در اف جه
ــا  ــرای م ــه ب ــی ک بســیاری از چیزهای
ســبب رنــج و عــذاب اســت درد و رنــج 

ــود. ــد ب نخواه
مــردم کشــورهای صنعتــی و قدرتمنــد 
کــه امــروز هشــتاد درصــد ثــروت 
ــم و  ــا عل ــد ب ــار دارن جهــان را در اختی
ــه  ــی ب ــاب و کتاب خوان ــش و کت دان

ــاب  ــیده اند. کت ــر رس ــوژی  برت تکنول
ــالح  ــا را اص ــی م ــای سیاس آگاهی ه
ــا  ــه م ــتقیما ب ــن را مس ــد و  دی می کن
ــنا  ــان آش ــا جه ــا را ب ــوزد و م می آم

می ســازد.
کتــاب، دوســِت گوشــۀ خلــوت و انیس 
شــب ها و روزهــای تنهایــی اســت. 
باوفاتریــن  و  ثبات تریــن  بــا  چــه 
ــه او  دوســتی کــه می تــوان همیشــه ب

ــاب اســت. ــرد کت ــاه ب پن
ــد متعــال در قــرآن کریــم کالم  خداون
و ســخنان خــوب را بــه درخــت بــارور 
کــه ریشــه های آن بــه اعمــاق زمیــن 
فرورفتــه و شــاخه های آن ســر بــه 
آســمان کشــیده و بــه اذن پــروردگار با 
ــوظ  ــریت را محف ــود بش ــای خ میوه ه
اســت،  کــرده  تشــبیه  می گردانــد 
»کالم خــوب« و »کتــاب خــوب« نیــز 
ــان  ــه در جری ــال را دارد ک ــن ح همی
روزگار بــا میوه هــای گــوارای روحانــی 
ــد  ــریت را بهر من ــود بش ــوی خ و معن

می ســازد. 
همچنیــن خداونــد متعال کتــاب را ارث 
ــد،  ــی می فرمای ــح معرف ــدگان صال بن
اگــر کتــاب خــوب در اصــالح اخــالق 
ــه راه راســت  ــدگان ب ــری خوانن و رهب
ــم  ــد ه ــاب ب ــر کت ــت، تأثی ــر اس مؤث
ــی اخــالق و تشــویق  در تخریــب مبان
ــه  ــی ب ــاد و گمراه ــه راه فس ــردم ب م
مراتــب بیشــتر و نقــش آن خطرناکتــر 
اســت. آری اگــر کتــاب و علــم و دانش 
بــر پایــه اخــالق حســنه نباشــد کار بــه 
جایــی نمی رســد. در ایــن صــورت بــه 
قــول شــیخ بهایــی »از مفتاحــش دری 
ــاز نمی شــود و از ایضاحــش کالمــی  ب
ــردد، از مقاصــد او مقصــد  ــع نمی گ رف
ــع  ــع وی طال ــود، از مطال ــاب می ش نای
ــه خــواب مــی رود، اشــاراتش راهــی  ب
ــی  ــارتش دل ــد و از بش ــان نمی ده نش
ــی  ــفای بوعل ــردد و از ش ــاد نمی گ ش

ــود.« ــل نمی ش ــفائی حاص ش

مردم کشورهای صنعتی و 
قدرمتند که امروز هشتاد درصد 

ثروت جهان را در اختیار دارند با علم 
و دانش و کتاب و کتاب خوانی 
به تکنولوژی  برتر رسیده اند. 

کتاب آگاهی های سیاسی ما را 
اصالح می کند و  دین را مستقیما 

به ما می آموزد و ما را با جهان آشنا 
می سازد.

کتاب دوستِ گوشه خلوت و انیس 
شب ها و روزهای تنهایی است. چه با 
ثبات ترین و باوفاترین دوستی که 

می توان مهیشه به او پناه برد کتاب 
است.

مقاالت
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اگــر کتــاب بــر پایــه اخــالق نباشــد به 
ــامری ها را از درگاه  ــا: »س ــول موالن ق
مــردود می کنــد و قارون هــا را بــه 
ــم را در  ــرد و بوالحک ــن می ب ــر زمی قع
ــرنگون  ــی س ــران و گمراه ــان خس می

می ســازد.«
ــن  ــاب بزرگتری ــه کت ــی ک ــس وقت پ
اقــوام،  و  ملــل  معنــوی  ســرمایه 

تمــاس  وســیله  بهتریــن  و 
نژادهاســت  و  نســل ها 

زمــان  پرده هــای  کــه 
ــار  ــه کن ــکان را ب و م
افــکار  و  می زنــد 
و  آمــوزش  بــه  را 
ــی دارد  ــم وا م تفاه
فروغــی  چــون  و 
من گســتر  ا د
زوایــای  بــر 

و  می تابــد  مغزهــا 
فکــری  پدیده هــای 

را  بــزرگ  انســان های  
در اختیــار  پژوهنــدگان قــرار 

می دهــد، مرکــز ایــن تابــش 
ــه  ــدس کتابخان ــط مق ــاط، محی و ارتب
اســت. کتابخانــه فیــض گاه  ارواح و 
ــا و  ــرم و صفابخــش دل ه ــتان خ بوس

اســت. افــکار 
دانش      جویــان،  مرکــز  کتابخانــه، 
دانش آمــوزان، مؤلفــان، نویســندگان 
ــغ و پژوهشــگران اســت کــه در  و نواب
پــی جســتن گمشــدۀ علمــی خویــش 
ــاال  ــرای ب ــتابند و ب ــب و روز می ش ش
بــردن ســطح فرهنــگ اجتمــاع، جــان 
بــه لــب می رســانند. کتابخانــه، مرکــز 
فرهنــگ اســت و ملــِت بــدون فرهنگ 
ملتــی ُمــرده اســت.  گوشــۀ کتابخانــه 
و وارد شــدن بــه دنیــای علــم و دانــش 
ــه های ژرف  ــا اندیش ــدن ب ــنا ش و آش
بــزرگان عالمــی دارد، ســوای ایــن 
ــتاد  ــول اس ــه ق ــوس، ب ــم محس عال

فروزانفــر: بدیع الزمــان 

هر کس که در این جهان بد از روز نخست
آسایش خویش جست و این بود درست
عاقل داند که گنج آسایش را    
در کنج کتابخانه می باید جست
پاســدار  و  جایــگاه  کتابخانــه 
اندیشــه های نــو و بــه طــور کلــی 

ــی  ــه جای ــد. کتابخان ــه می باش اندیش
اســت کــه می تــوان از دل معــارف 
گذشــته چراغــی فــرا راه آینــده ُجســت 
و بایــد آن را همچــون معابــد مقدس و 
عزیــز بداریــم. در کتابخانــه اســت کــه 
ــی  ــم، زیبای ــت بداری ــم دوس می آموزی
ــتیم  ــق را بپرس ــال مطل ــال و جم کم
باشــیم.  عدالت طلــب  و  و صلح جــو 
کتابخانــه تنهــا خانــه ی کتــاب نیســت 
همــه ی  مطمئــن  پناهــگاه  بلکــه 
نیــز  حق طلبــان  و  آزادی خواهــان 

ــت. هس
ــه  ــاب و کتابخان ــر کت ــتی اگ ــه راس ب
و  دنیــا چــه حالــی داشــت  نبــود 
ــی  ــی از نادان ــه ظلمت ــان ها در چ انس
زندگــی  بی خبــری  و  جهــل  و 

؟ نــد د می کر
هــر کــس در ایــن جهــان بــوده راه فنا 
پیمــوده، در ایــن میــان خوشــا بــه حال 
ــد  ــان رفته ان ــر خودش ــه اگ ــانی ک کس
و خــاک وجودشــان بربــاد شــده، ولــی 
ــه شــکل کتابــی ســودمند  فکرشــان ب
در میــان مــا انســان ها مانــده و ماننــد 
گوهــر درخشــانی در هــر زمــان و 

ــد. ــی می درخش مکان
بــرای  کــه  اســت  امیــد 
ســعادت در دنیــا و آخرت، 
ــا  ــویی ب ــت همس جه
اهــداف عالیــه اســالم 
و قــرآن، کتابخوانــی 
ــل  ــناخت کام ــا ش ب
ــیره و  ــک س ــه ی ب
ســنت و فرهنــگ 

ــود. ــدل ش مب

منابع و مآخذ
1ـ اصــول مقدمــات کتابــداری، شــاکری، 

رمضانعلــی، آســتان قدس.1361هـ. ش.
ــن،  ــوروزی، حس ــداری، ن ــه کتاب ــزده مقال 2ـ پان

ــاور فرهنگی،1365هـــ.ش. ــان، مش اصفه
3ـ حکایــت هــای فرهنگــی، المعــی، شــعبانعلی، 

تهــران. رامنــد. 1382 هـ. ش
ــران،  ــوب، ته ــام، ای ــاب، بهن ــتایش کت 4ـ درس

ــار، 1387هـــ.ش. چاپ
نوفــل،  دانشــها،  خورشــید  قــرآن  5ـ 
ش 1383هـــ.  احســان،  عبدالرزاق،تهــران. 

ــید  ــی، س ــو، خاتم ــت وگ ــل گف ــاب محم 6ـ کت
فرهنــگ  خانــه  موسســه  تهــران.  محمــد، 

خاتمی،1386هـــ.ش. 
ــن،  ــدن، جانس ــاب خوان ــر کت ــاری در هن 7ـ گفت
ــران،  ــعدی،، ته ــماعیل اس ــه اس ــن، ترجم آدری

اقبال.1389هـــ.ش 
8ـ قــرآن کتــاب خــدا، فقیــری، عبدالواحــد، 

ــالم، 1377هـــ.ش. ــیخ االس ــام، ش ــت ج ترب
9ـ مجموعــه مقــاالت کتابــداری، امانــی، غفــور، 

اردبیــل، مؤلــف، 1383هـ.ش

مقاالت
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کــه  را  خدایــی  ســتایش  و  حمــد 
احتــرام مؤمــن را واجــب و غیبــت، 
ــی کــردن و خــوار نمــودن او را  بدگوی
ــِت  ــوردن گوش ــه خ ــه منزل ــرام و ب ح
مــردۀ بــرادر دانســته اســت، و درود بــر 
ــم  ــرت خات ــدا حض ــق خ ــن خل بهتری
ــی اهلل  ــی ـ صل ــد مصطف ــا محم االنبی
علیــه و آلــه و ســلم ـ و بــر آل  و 

ــاد. ــاب او ب اصح
ــه اینکــه بعضــی از مــردم  ــا توجــه ب ب
از  از یکدیگــر بدگویــی می کننــد و 
بزرگــی ایــن گنــاه غافلنــد، بنــده 
آیــات  از  قســمتی  تــوان  حســب 
ــت و  ــه در مذم ــی ک ــی و احادیث قرآن
ــردن از  ــی ک ــت و بدگوی ــت غیب حرم
ــودم  ــع آوری نم ــت را جم ــن اس مؤم
ــا خواننــدگان محتــرم مرتکــب ایــن  ت
ــذر  ــده و از آن برح ــزرگ نش ــاه ب گن
ــد. ــه کنن ــن آن توب ــند و مرتکبی باش

متاســفانه امــروز همــۀ مــردم بــه 
ــس  ــر مجل خصــوص مســلمانان در ه
هم می آینــد  گــرد  کــه  مکانــی  و 
فرصــت را غنیمــت شــمرده بــه جــای 
صــرف وقــت بــرای دیــن، وقــت خــود 
ــوده و  ــای بیه ــا و گفتاره ــه چیزه را ب

عبــث می گذراننــد.
معنای غیبت:

ــی را در  ــب کس ــی عی ــت« یعن »غیب
ــن. ــرش گفت ــت س پش

در فرهنــگ لغــت »رافــد« ایــن گونــه 
آمــده اســت: »الغیبــة هــي ذکــر 
اإلنســان بالّســو، و فضــح المســتور 
مــن عیوبــه فــي حــال غیابــه« یعنــی 
یــاد کــردن انســان بــه بــدی و برمــال 
شــخص  پوشــیده  عیــوب  کــردن 

ــرش. ــت س پش
رســول اکــرم ـ صلــی اهلل علیــه و 
ســلم ـ غیبــت را اینگونــه تعریــف 
ــره«  ــا یک ــاک بم ــرک أخ کردند:»ذک
)رواه مســلم( اینکــه بــرادرت را بــه آنچــه 

ــی. ــاد کن ــد ی ــش نیای خوش

 

ــث  ــن حدی ــیر ای ــووی در تفس ــام ن ام
ــان،  ــا زب ــرادرت را ب می فرمایــد: اگــر ب
ــه او  ــکلی ک ــر ش ــا ه ــاره ی ــم، اش قل
دوســت نــدارد یــاد کنــی غیبت اســت.

انگیزه های غیبت:
1ـ بــه خاطــر خشــم و ناراحتی نســبت 

ــک نفر. ــه ی ب
2ـ به خاطر گرم کردن مجلس.

3ـ  به خاطر دفاع از خود.
4ـ به خاطر حسادت.

ــد:  ــوزی؛ )می گوی ــر دلس ــه خاط 5ـ ب
بیچــاره فالنــی دلــم بــه حالــش مــی 

ــب را دارد.( ــالن عی ســوزد کــه ف
6ـ بــه علــت عجــب و تکبــر و غــرور 
کــه عیــوب خــود را نمی بینــد و عیــب 

ــد. ــران را می گوی دیگ
7ـ مشــغولیت بــه لهــو و لعــب و امــور 

بیهــوده.
8ـ تملق و چاپلوسی در نزد کسی.

9ـ به خاطر تمسخر طرف.

10ـ عدم اطالع از حال شخص.
11ـ عــدم توجــه بــه عواقــب بــِد 

غیبــت. اخــروی  و  دنیــوی 
12ـ بیکاری و افسردگی.

حرمت غیبت طبق آیات و 
احادیث:

پاکــش  کالم  در  متعــال  خداونــد 
: یــد ما می فر

ــبُّ  ــا  أَُیِح ــم بَْعًض ــب بَّْعُضُک »َواَل َیْغَت
ــا  ــِه َمْیًت ــَم أَِخی ــْأُکَل لَْح ــْم أَن َی أََحُدُک
ــَه  ــَه  إِنَّ اللَـّ ــوا اللَـّ ــوُه  َواتَُّق َفَکِرْهُتُم

ِحیــٌم« )الحجــرات:12( اٌب رَّ تَــوَّ
و یکــی از دیگــری غیبــت ننمایــد؛ 
ــت دارد  ــما دوس ــک از ش ــچ ی ــا هی آی
ــود را  ــرده ی خ ــرادر م ــت ب ــه گوش ک
ــما از  ــه ی ش ــن هم ــه یقی ــورد؟ ب بخ
ــد )و از آن  ــان می آی ــواری بدت مرده خ
بیزاریــد، غیبــت نیــز چنیــن اســت و از 
ــد،  ــروا کنی ــدا پ ــد و( از خ آن بپرهیزی
ــر و  ــس توبه پذی ــد ب ــان خداون بی گم

ــدل( ــی خرم ــت.)ترجمه: مصطف ــان اس مهرب

غیبت و پیامد های آن
بنیامین پورعظیمی

اخالق
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پیامبــر اکــرم ـ  صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم ـ در حدیــث 
»شــب معــراج« فرمــوده اســت: مــن را جایــی بردنــد و بــر 
قومــی گــذر کــردم کــه ناخن های شــان از قیــر بــود و آنهــا 
گوشــت صــورت و بــدن خــود را بــا انگشــت بــر می داشــتند. 
از جبرئیــل پرســیدم کــه آنهــا چــه کســانی هســتند؟ فرمــود: 
آنهــا کســانی هســتند کــه غیبــت بــرادران خــود را می کردنــد 

و آبــروی آنــان را می ریختنــد.)رواه البغــوي، مظهــری(
بنــا بــه روایــت عــالء بــن حــارث، پیامبــر ـ  صلــی اهلل علیــه 
و آلــه و ســلم ـ فرمودنــد: »کســانی کــه بی گناهــان را 
متهــم می کننــد و یــا کســانی کــه غیبــت می کننــد، در روز 

ــه صــورت ســگ  محشــور می شــوند.« محشــر ب
حضــرت جابــر ـ رضــی اهلل عنــه ـ می فرمایــد: »بــه همــراه 
پیامبــر اکــرم ـ صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم ـ بودیــم، ناگاه 
بــوی بــد الشــه ای بــه مشــام مــا رســید. پیامبــر فرمودنــد: 
ــت  ــوی غیب ــن ب ــت؟ ای ــی اس ــه بوی ــن چ ــد ای ــا می دانی آی

گویــان اســت.«)أخرجه ابویعلــی(
 حــال اگــر مجالــی بــه عقــل بدهیــم حرف هایــی 

ــن دارد: برای گفت
ــد انجــام   1ـ کاری کــه باعــث نفــاق و جدایــی اســت، نبای

داد.
ــو را  ــت ت ــی غیب ــتی کس ــی نیس ــه راض ــوری ک 2ـ  همانط

ــران را مکــن. ــت دیگ ــم غیب ــو ه ــد، ت بکن
 3ـ چیــزی را کــه منفعــت نــدارد کنــار بگــذار! زیــرا در نظــر 

مــردم خــوار می شــوی.
غیبت از زنا بدتر است:

 از حضــرت ابوســعید و حضــرت جابــر ـ رضــی اهلل عنهمــا ـ 
روایــت اســت کــه رســول اکــرم ـ صلــی اهلل علیــه و آلــه و 
ســلم ـ فرمودند:»غیبــت از زنــا بدتــر و جــرم آن ســنگین تر 
ــه غیبــت  ــه اظهــار داشــتند: چگون اســت.« بعضــی از صحاب
ــی  ــر کس ــد: »اگ ــرت فرمودن ــت؟ آن حض ــر اس ــا بدت از زن
مرتکــب زنــا شــود، خداونــد بــا توبــه و اســتغفار ایــن 
ــده  ــی غیبــت کنن ــرار می دهــد، ول ــو ق جــرم او را مــورد عف
ــت  ــرده اس ــت او را ک ــه غیب ــی ک ــه از کس ــی ک ــا مادام ت
عذرخواهــی نکنــد، از ســوی خداونــد مــورد عفــو و بخشــش 

ــرد.«)رواه البیهقــی( ــرار نمــی گی ق
 عذاب غیبت كننده:

ــاری  ــد: ب ــه ـ می فرماین ــی اهلل عن ــر ـ رض ــرت ابوبک  حض
رســول خــدا ـ صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ بــا مــن و مــردی 
دیگــر در حــال قــدم زدن بودنــد کــه گذرشــان بــر دو قبــر 
ــوند،  ــذاب می ش ــر ع ــن دو قب ــان ای ــد: صاحب ــاد. فرمودن افت

ــد.  ــم بیاوری ــا برای شــاخه ای از درخــت خرم

مــن و همراهــم بــرای اجــرای فرمــان رســول خــدا ـ صلــی 
ــاخه ای از  ــن ش ــدیم و م ــدم ش ــلم ـ پیش ق ــه و س اهلل علی
درخــت خرمــا نــزد آن حضــرت آوردم. ایشــان شــاخه را بــه 
دو قســمت مســاوی تقســیم کردنــد و هــر تکــه از آن را بــر 
ــی  ــا زمان ــت ت ــد اس ــد: امی ــتند و فرمودن ــری گذاش روی قب
ــف  ــن دو تکــه شــاخه خشــک نشــده موجــب تخفی ــه ای ک
ــذاب  ــی ع ــر گناهان ــه خاط ــا ب ــردد. آنه ــذاب آن دو گ در ع
می شــوند کــه آنهــا را چنــدان بــزرگ نمی پنداشــتند: یعنــی 
غیبــت کــردن و ســهل انــگاری در نظافــت از ادرار.)طبرانــی و 

مســند أحمــد(
 خالدبــن ربیــع ـ رضــی اهلل عنــه ـ می گویــد: 

غیبــت  را  مســلمانی  مســجدی،  در 
ــب  ــردم. ش ــع نک ــن من ــد و م کردن

ــردی  ــه م ــدم ک ــواب دی ــه خ ب
ســینی  ترســناک  و  ســیاه 

ــن  ــش م ــوک پی ــت خ گوش
آورد و گفــت: بخــور. گفتــم: 
مســلمانم و گوشــت خــوک 
حــرام اســت. گفت: گوشــت 
مســلمان را می خــوری در 
حالــی کــه بــه مراتــب از 

ــگاه  ــر اســت و آن ــن حرامت ای
ــم  ــه زور در دهان ــت را ب گوش

نهــاد. تــا چهــل روز بــوی بــد آن 
را در دهانــم احســاس می کــردم.

 مکــن عیــب خلــق ای خردمنــد فــاش/ 
ــه عیــب خــود از خلــق مشــغول باش)ســعدی( ب

ــه  ــن ب ــه م ــواره از خــودش بپرســد ک ــد انســان هم بای
ــتی هایی  ــه زش ــم  چ ــتم و در دورن ــال هس ــی مبت ــه عیب چ
ــا  ــا ب ــم؟ آی ــه کن ــود را معالج ــه خ ــت؟ و چگون ــه اس نهفت
وجــود ایــن، فرصتــی بــرای عیب جویــی دیگــران می یابــد؟

غافلند این خلق از خود ای پدر
الجرم گویند عیب همدگر )مولوی(

آثار و پیامدهای سوء غیبت:
غیبــت نــه تنهــا ریشــۀ ایمــان را می ســوزاند، بلکــه تاثیراتــی 
ســوء هــم بــه دنبــال دارد، از جملــۀ پیامدهــای ســوء کــه از 
ــراد عاصــی نشــأت  ــردن از اف ــت ک ــگاری در غیب ســهل ان
مــی گیــرد، منحــرف شــدن آنــان از هدایــت و عــدم قبــول 
نصیحــت و همچنیــن بدبینــی و نفــرت نســبت بــه مبلغــان 

و دعوتگــران اســت.
 دومیــن پیامــد ســوء غیبــت، دشــوار شــدن ایجــاد صلــح و 
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ســازش میــان دو فــرد متخاصــم اســت.
ــر اشــاره  ــوارد زی ــه م ــوان ب ــرات غیبــت می ت  از دیگــر تأثی

کــرد:
 1ـ دل را سخت و قلب را سیاه می کند

2ـ غیبت کننده مورد خشم خداوند قرار می گیرد
3ـ غیبت، تفرقه و چند دستگی ایجاد می کند

4ـ موجب عذاب دردناک ۵ می شود
5ـ باعث ناتوانی در اداره مسئولیت ها می شود.

و سعدی چه زیبا سروده است:
هرکه عیب دگران پیش تو آورد و شمرد 

بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد
 معالجه غیبت:

1ـ مراقبت و زیرنظر داشتن نفس.
2ـ دوری از خشم و عصبانیت.

و  عوامــل  کــردن  نابــود  3ـ 
ن ی آ ه هـــــا نگیز ا

ــه  ــاد آورد ک ــه ی ــن را ب 4ـ ای
ضبــط  وی  گفتــار  تمــام 

. د می شــو
5ـ تحقیــق کامــل قبــل از 

قضــاوت.
در  مســئولیت  احســاس  6ـ 
ــا از  ــع آنه ــران  و من ــال دیگ قب

غیبــت.
ــب کــه  ــن مطل ــاد داشــتن ای ــه ی 7ـ ب

ــود ــاک می ش ــناتش پ ــت حس ــا غیب ب
8ـ یــادآوری ایــن مطلــب کــه آیــا خــودم اصالح 

شده ام.
 زبان آمد از بهر شکر و سپاس

به غیبت نکردانش حق ناشناس
نتیجه گیری:

ــرادر مســلمان  ــر اســاس آنچــه گذشــت غیبــت کــردن ب  ب
ــذا بایــد از  ــدارد، ل ــا خــوردن گوشــت او تفــاوت چندانــی ن ب
ــی  ــعود م ــن مس ــرت اب ــه حض ــرد. چنانک ــودداری ک آن خ
گویــد: مــا نــزد پیامبــر ـ صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ بودیــم. 
ــش  ــر دیگــری پی ــت و نف ــرون رف ــس بی ــر از مجل ــک نف ی
ــی  ــر ـ صل ــد. پیامب ــغول ش ــت وی مش ــه غیب ــن او ب از رفت
ــت را  ــود: دندان های ــه او فرم ــاب ب ــلم ـ خط ــه و س اهلل علی
تمیــز کــن و گوشــت بیــن آن هــا را بیــرون بیــاور. آن مــرد 
ــه  ــن ک ــم! م ــز کن ــم را تمی ــز دندان های ــه چی ــت: از چ گف
ــرادرت  ــو گوشــت ب ــد: ت ــر فرمودن گوشــت نخــورده ام. پیامب

ــوردی. را خ
 الزم بــه ذکــر اســت کــه جهــاد علیــه غیبــت، جــزء بهتریــن 
ــه و ســلم ـ  ــی اهلل علی ــرم ـ صل ــا اســت. رســول اک جهاده
فرمــوده اســت: مجاهــد کســی اســت کــه بــا نفــس خــود در 

بــاب اطاعــت خداونــد جهــاد کند.)متفــق علیــه(
 بدیــن ترتیــب بازداشــتن دیگــران از غیبــت جهــاد و بلکــه 
ــبت  ــا نس ــه م ــد. وظیف ــمار می آی ــه ش ــا ب ــِن جهاده بهتری
ــاه، دفــاع کــردن از فــرد غیبــت شــونده اســت  ــه ایــن گن ب
و انســان بایــد ســعی کنــد نگــذارد آبــروی بــرادر دینــی اش 
در جمعــی ریختــه شــود و اگــر قــدرت دفــاع داشــته باشــد، 

دفــاع کنــد.
ــا مســلمانان را  ــم کــه همگــی م ــان خواهانی ــد من  از خداون
ــت  ــان حفاظ ــام گناه ــه از تم ــاه، بلک ــن گن ــا از ای ــه تنه ن

ــد. ــا نمای ــح عط ــل صال ــق عم ــد و توفی بفرمای

ــــــــــــــــــــــ
 فهرست مآخذ و منابع.

 1ـ تفســیر معــارف القــرآن، مفتــی محمــد شــفیع عثمانــی، مترجــم: موالنــا 
یوســف پــور، انتشــارات شــیخ االســالم ۱۳۹۴ شمســی.

 2ـ معــارف الحدیــث، موالنــا محمــد منظــور نعمانــی، مترجــم: عبدالمجیــد 
مرادزهــی، انتشــارات صدیقــی ۱۳۷۸ شمســی.

3ـ  معجــم الرافــد، احمــد ســلیم الحمصــی و ســعدی عبداللطیــف ضّنــاوی، 
طرابلــس ۲۰۱۵م

 4ـ فرهنگ عمید، حسن عمید، انتشارات امیرکبیر ۱۳۸۱ شمسی
ــن عــودة، مترجــم:  ــه، حســین ب ــت و پیامدهــای ســوء آن در جامع 5 ـ غیب

ــدان ــد مرتضــوی، زاه عبدالصم
6ـ غیبــت در پرتــو قــرآن، حدیــث و اقــوال بــزرگان. محمــد عظیــم حســین 

بــر، انتشــارات امــام غزالــی ۱۳۸۴ شمســی
7ـ غیبت، حسین هاشمی نژاد، تهران ۱۳۷۹ شمسی

ــیخ  ــی ش ــا عبدالغن ــم: موالن ــا، مترج ــد زکری ــا محم ــراض، موالن 8ـ ام األم
ــی ــی، ۱۳۹۴ شمس ــان غن ــارات عثم ــی، انتش جام
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یکــی از گناهــان کبیــره کــه در میــان بســیاری از مــردم رواج 
ــد  ــز می دانن ــرا ناچی ــود، و آن ــه نمی ش ــه آن توج ــه و ب یافت
ــوزی های  ــش س ــه آت ــال آنک ــت. ح ــی« اس ــم چران »چش

بزرگ،بــا جرقه هــای کوچــک رخ می دهنــد.
ــی  ــر زندگ ــوده خاط ــان ها آس ــه انس ــرای اینک ــد ب خداون
کننــد، آنهــا را از کوچکتریــن عملــی کــه منجــر بــه اذیــت 
روحــی و جســمی همدیگــر شــود بــر حــذر داشــته و در قرآن 
آن را بازگــو کــرده و مــا را از انجامــش نهــی نمــوده اســت.

ــی و مشــکالت  ــالل ذهن ــه باعــث اخت ــی ک یکــی از عوامل
روحــی در بیــن جوانــان و عــدم تمایل شــان بــه ازدواج شــده 
ــۀ مختصــر، ســعی  ــن مقال اســت، چشــم چرانی اســت. در ای
ــای  ــک و پیامده ــِر مهل ــن تی ــورد ای ــی در م ــا نکات ــده ت ش

ــود. ــرح ش ــار آن مط زیان ب
چشــم چرانــی یعنــی اینکــه انســان چشــم خــود را از نــگاه 
کــردن بــه آن چیــزی کــه حــرام شــده اســت بــاز نــدارد و 

حفاظــت نکنــد.
چشم چرانی از منظر قرآن و سنت:

ــد:  ــور می فرمای ــه ن ــوره مبارک ــه 30 و 31 س ــد در آی خداون
ــوا ِمــْن أَبَْصاِرِهــْم َوَیْحَفُظــوا ُفُروَجُهــْم   ِّلُْمْؤِمنِیــَن َیُغضُّ » ُقــل ل
ــل  ــوَن . َوُق ــا َیْصَنُع ــٌر بَِم ــَه َخبِی ــْم إِنَّ اللَـّ ــی لَُه ــَك أَْزَک ِ َذل
ــاِت َیْغُضْضــَن ِمــْن أَبَْصاِرِهــنَّ َوَیْحَفْظــَن ُفُروَجُهــنَّ «  ِّلُْمْؤِمَن ل
» بــه مــردان مؤمــن بگــو: چشــمان خــود را ]از آنچــه حــرام 
اســت ماننــد دیــدن زنــان نامحــرم و عــورت دیگــران[ فــرو 
ــان  ــرای آن ــن ب ــد، ای ــظ کنن ــد، و شــرمگاه خــود را حف بندن
پاکیــزه تــر اســت، قطعــًا خــدا بــه کارهایــی کــه انجــام مــی 

دهنــد، آگاه اســت. و بــه زنــان باایمــان بگــو: چشــمان خــود 
ــود را  ــرمگاه خ ــد، و ش ــرو بندن ــت ف ــرام اس ــه ح را از آنچ

حفــظ کننــد. « 
پیامبــر - صلــی اهلل علیــه وســلم ـ فرمودنــد: »النظــر ســهم 
مــن ســهام ابلیــس« )مجمــع الزوائــد63/8( »نــگاه کــردن تیــری از 
تیرهــای زهــر آگیــن شــیطان اســت«. چشــم چرانــی یکی از 
گســترده ترین اقداماتــی اســت کــه در ســایه آن احساســات 
ــک  ــف تحری ــس مخال ــه جن ــبت ب ــهوانی نس ــز ش و غرای
ــلحه های  ــن اس ــی از خطرناک تری ــن، یک ــذا ای ــود، ل می ش
شــیطان بــرای متزلــزل کــردن بنیــان ایمــان انســان اســت.

  »نظرة فابتسامة فسالم  فکالم و موعد فلقاء«
ــت و  ــالم اس ــگاه س ــد و آن ــپس لبخن ــگاه و س ــت ن نخس
ــت. ــیدن اس ــم رس ــده دادن و به ــرف زدن  و وع ــپس ح س

ــن  ــتی، ای ــار نفســت آزاد گذاش ــه اختی ــرگاه چشــمت را ب ه
آزادی چشــم اندازهــای فراوانــی برایــت گــرد مــی آورد و تــو 
ــدرت  ــو ق ــک س ــرا از ی ــازد، زی ــان می س ــار و پریش را گرفت
ــر  ــوی دیگ ــداری و از س ــا را ن ــه آنه ــه هم ــی ب ــت یاب دس
ــر آن  ــی و ب ــر کن ــرف نظ ــا ص ــی از آنه ــی از برخ نمی توان

شــکیبا باشــی .
اقوال بزرگان در مورد چشم چرانی: 

موالنــا اشــرف علــی تهانــوی ـ رحمــه اهلل ـ فرمودنــد: اگــر 
هنــگام گــذر کــردن، نامحرمــی را دیدیــد و نفســتان دســتور 
ــورت  ــی ص ــچ خطای ــردن هی ــگاه ک ــار ن ــا یک ب ــه ب داد ک
ــه نفــس اســت و  ــن مکــر و حیل ــد کــه  ای ــرد، بدانی نمی گی
از ایــن اجتنــاب کنیــد. نکنــد خــدای نخواســته بــه خواســته 

و چشم چرانی
راه عالج آن 

 صابر سمندری
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ــن  ــون ای ــدارد«، چ ــاه ن ــد »گن ــد و بگوی ــل کنی ــس عم نف
ــاه اســت. ــه گن دروازه ورود ب

ضررهای چشم چرانی:
 1ـ نارضایتی اهلل جل شانه.

2ـ اذیت وآزار خوِد فرد و مردم.
ــوع  ــرک تن ــم ت ــد از ازدواج ه ــران بع ــم چ ــرای چش 3 ـ ب

ــت. ــکل اس ــی مش طلب
چرانــی  چشــم  4ـ   
ــه و  ــا، فحشــاء، فتن زن
فســاد، بــد اخالقــی و 
بی بنــد و بــاری بــه 

ــی آورد. ــار م ب
بغــدادی  جنیــد  از   
ــیدند:  ــه اهلل پرس رحم
ــرای اصــالح چشــم  ب
چرانــی روشــی را بیان 
گفــت:»  فرمائیــد: 
ــل  ــدان، قب ــن را ب ایـ
بــه  تــو  اینکــه  از 
نامحرمــی نــگاه کنی، 
خداونــد بــه تــو نــگاه 
مــی کنــد و کســی 
فرشــــته  دیگــر)دو 
ــو  ــال( ت ــب اعمـ کات
کــرده  مشــاهده  را 
ثبـــــت  را  گنــاه  و 

 . می کننــد

عصمتیان را به مقام جالل
جلوه حرام است مگر با حالل 

دیده به هر روی نباید نهاد
پای به هر کوی نباید نهاد

 یکــی از علمــا می فرمایــد : هیــچ قانونــی نمی توانــد 
انســان را از اراده اش بــاز دارد، مگــر اینکــه خشــیت و تقــوای 
ــن اهلل  ــر ذره بی ــه زی ــد ک ــرد و بدان ــر بگی ــی را در نظ اله
ــُدوُر « ]او[  ــي الصُّ ــا تُخِف ــَة اأَلعیــنِ ِ َو َم ــُم َخائَن اســت » َیعلَ
چشــم هایــی را کــه بــه خیانــت ]بــه نامحرمــان[ مــی نگــرد 

ــد.  ــد، مــی دان و آنچــه را ســینه هــا پنهــان مــی دارن

راه های عاج: 
1ـ شرم و حیا از خداوند.

2 ـ همت خود را باال بردن.
ــاه در معــرض دیــد  3 ـ تصــور کنــد کــه هنــگام انجــام گن

آشــنایان اســت.
ــاد داشــته باشــد کــه روز قیامــت تمــام اعمالــش  ــه ی 4 ـ ب

نشــان داده خواهــد شــد.
ــن  ــا ای ــه آی ــد ک 5 ـ بیندیش
عمــل ارزش آن را دارد کــه 
ــد و دیگــران  در مقابــل خداون

ــود؟ ــار ش شرمس

فوایدحفاظت چشم:
  همــان گونــه کــه چشــم 
پیدایــش  موجــب  چرانــی 
زیان هــــایی  و  عــــوارض 
می شــود؛ عــــــدم چشــم 
چرانــی نیــز باعــث منافــع 
رضایــت  زیــادی همچــون 
اهلل، تقویــت ایمــان، ســعادت، 
ــا،  ــار، حی ــب، وق ــش قل آرام
ــرج  ــظ ف ــی، حف ــت و پاک عف
ــرک  ــود و در ازای ت و... می ش
حــالوت  چرانــی،  چشــم 
شــخص  نصیــــب  ایمــان 

. د د می گــر
نتیجه:

   سیـــــدنا حضـــــرت علــی 
ـ رضــی اهلل عنــه ـ فرمودنــد: 
مواظــب چشــم خــود بــاش کــه افــکارت می شــود؛ مواظــب 
ــارت  ــب گفت ــود؛ مواظ ــارت می ش ــه گفت ــاش ک ــکارت ب اف
بــاش کــه کــردارت می شــود؛ مواظــب کــردارت بــاش کــه 

عادتــت می شــود.
  پــس چشــم، عامــل شــقاوت و ســعادت انســان می شــود؛ 
ــت  ــا  محب ــگاِه ب ــا اســتفادۀ درســت همچــون ن چــرا کــه ب
ــن  ــول را می رســاند؛ و همچنی ــواب حــِج مقب ــن، ث ــه والدی ب
نــگاه زن وشــوهر بــه همدیگــر باعــث رحمــت اهلل می شــود؛ 
ــردد و  ــت اهلل می گ ــث رضای ــه باع ــر اینک ــه مهمت و از هم
ــر درســت اســتفاده نشــود موجــب خشــم و غضــب  ــا اگ ام

ــود. ــد می ش خداون
***

اخالق
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طوفان هــای  در  می کننــد  کار  فکــر  روی  از  آنانکــه 
نمی شــوند. غــرق  زندگــی 

ــاری  ــه ی ــد: »ب ــی )رضــی اهلل عنه(می فرماین حضــرت عل
ــردد.« ــکار می گ ــن و آش ــای کار روش ــر، تیرگی ه فک

ــان  ــازیم. خودم ــری بس ــح فک ــا مصال ــده را ب ــای آین بن
ــر  ــا فک ــود را ب ــی خ ــا بدبخت ــعادت ی ــه س ــم ک بی خبری
خویــش فراهــم می کنیــم. بنــای کائنــات بــر ایــن 
اصــل نهــاده شــده و نــام آن را تصــادف نهاده انــد. پــس 
سرنوشــت خــود را بــا فکــر خــود انتخــاب و آمــاده کــن.

ــرد،  ــه ارث ب ــتی ب ــک کش ــی ی ــرد جاهل ــد: م می گوین
ــزی  ــک چی ــوردی و از مکانی ــا و دریان ــه از دری ــا اینک ب
ــاد کــه کشــتی را تحــت  ــن فکــر افت ــه ای ــد، ب نمی فهمی
ــت  ــه حرک ــران ب ــای بیک ــود روی آب ه ــی خ فرمانده
ــت  ــاده حرک ــان، کشــتی را آم ــه مالح ــی ک در آورد. وقت
می ســاختند، خــود او چــون خبــری از ایــن کارهــا 
نداشــت، دخالتــی نکــرد، امــا پــس از اینکــه کشــتی وارد 
دریــای وســیع و پهنــاور شــد، کشــتیبانی در نظر او بســیار 
آســان جلــوه نمــود. وقتی کــه در عرشــه ی جلــوی کشــتی 
مشــغول گــردش بــود، دیــد کــه مــردی چــرخ ســنگینی 
ــد؟  ــرف می گردان ــه آن ط ــرف و گاه ب ــن ط ــه ای را گاه ب
پرســید: ایــن مــرد در اینجــا چــه می کنــد؟ جــواب دادنــد: 
ــن  ــت معی ــتی را در جه ــت وکش ــتی اس ــکاندار کش او س
ــه  ــن ک ــی! م ــه حماقت ــه چ ــت ک ــد. گف ــت می کن هدای
هیــچ فایــده ای در ایــن کار نمی بینــم. در جلــوی مــا بــه 
جــزآب چیــز دیگــری نیســت وخــود بادبان هــا کشــتی را 
ــه ســاحل نزدیــک شــویم  ــی کــه ب ــد، وقت پیــش می برن
و یــا ببینیــم کــه کشــتی دیگــری بــه ســوی مــا می آیــد 
می توانیــم از ســکان اســتفاده کنیــم. او دســتور داد 
ــرای  ــد و کشــتی را ب ــر افرازن کــه همــه ی بادبان هــا را ب
حرکــت آزاد ســازند. مالحــان فرمــان او را اطاعــت کردند. 
ــد،  ــده ماندن ــه زن ــد و آنانک ــرق ش ــتی غ ــه کش در نتیج
ایــن مــرد نادانــی را کــه تصــور می کــرد کشــتی بــدون 

ــد. ــاد نبردن ــز از ی ــرود را هرگ ــد راه ب ــده می توان فرمان
حتمــا خواهیــد گفــت کــه ایــن حادثــه، افســانه ای بیــش 
ــن  ــا ممک ــید آی ــا می پرس ــد و حتم ــق داری ــت. و ح نیس
اســت فــردی از افــراد بشــر ایــن همــه نــادان باشــد؟! بله! 

ــود. ــده می ش ــردم دی ــب م ــن اغل ــی در بی ــن جنون چنی
ــه  ــی ک ــما وارث متاع ــا ش ــد: آی ــر کنی ــه فک ــک دقیق ی
ــت،  ــتی اس ــک کش ــر از ی ــار گرانت ــزاران ب ــت آن ه قیم
ــن  ــتید؟ ای ــود نیس ــوش خ ــم و ه ــی و فه ــی زندگ یعن
ــد؟ آن  ــت می کنی ــی هدای فهــم و هــوش را در چــه جهت
را بــه حــال خــود می گذاریــد؟ یــا تســــلیم طوفان هــای 
خشــــــم و هوســش می ســازید و بــه آن اجــازه می دهید 

بر گرفته شده از کتاب »پیروزی فکر«
تالیف: اوریزون سوت ماردن
ترمجه: رضا سید حسینی

 زبیر مکرمی

اخالق
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ــکوک،  ــتی های مشـــ ــه دوســـــ ک
کتاب هــای خطرنــــــاک و تفریحــات 
بــه صــورت  و خوشــی های مضــر 
ناشایســتی کــه مــورد قبولتــان نیســت 

وارد زندگی تــان گــردد؟
ــان  ــتی خودت ــده کش ــا فرمان ــا واقع آی
هســتید و ایــن قــدرت را در خــود 
می بینیــد کــه کشــتی وجودتــان را 
بــه ســاحل آرامــش، صفــا، ســعادت و 

ــانید؟ ــت برس موفقی
ــه  ــکان هم ــا س ــن دنی ــر« در ای »فک
چیــز اســت، ایــن حقیقــت مدت هــای 
نظــر  از  و  نگردیــده  آشــکار  درازی 

ــود. ــده ب ــردم دور مان م
ــه  ــد ک ــان دادن ــا نش ــه م ــات ب مطالع
می توانیــم  فکــر  از  اســتفاده  بــا 
را  خودمــان  اخالقــی  مشــخصات 
خارجــی  عوامــل  کنیــم،  تعدیــل 
ــن  ــر ای ــل تاثی ــا حداق ــان و ی زندگی م
عوامــل را در روی نفــس خودمــان 
احســاس کنیــم و در نتیجــه، صحــت، 
ــم. ــب نمایی ــت کس ــعادت و موفقی س

بایــد تصمیــم بگیریــم کــه فکرمــان را 
بــه منظورهــای بهتــری متوجه ســازیم 
گران بهاتــری  مقصودهــای  راه  در  و 
ــن  ــرای ای ــرای اج ــم و ب ــتفاده کنی اس
ــه کار  ــان را ب ــام اراده م ــم، تم تصمی

ــم. بگیری
ــزرگ  ــک دانشــمند ب ــه ی ــر« ک »کارت
ــادران و  ــدران و م ــد: پ ــت می گوی اس
مربیــان اگــر بــه جــای اینکــه بچه هــا 
را وادار بــه اطاعــت کننــد،کاری کننــد 
ــر  ــا فک ــود را ب ــا راه اداره خ ــه آنه ک
خودشــان بیابنــد، مســائل تربیتــی 
بــه درجــه قابــل توجهــی آســانتر 
تعــداد  زمیــن  روی  در  و  می گــردد 
برابــر  چندیــن  فهمیــده  اشــخاص 

ند. می شــو
فكر فرمانروای وجود است

ــود  ــل در وج ــد: عق ــه« می گوی »گوت
ــس  ــرت آوری دارد، پ ــدرت حی ــا، ق م
چــه بهتــر کــه پیوســته فکــر را حاکــِم 

وجــود خــود ســازیم.

بایــد معتقــد باشــیم کــه اگــر افکارمان 
را در جهــت شایســته ای راهنمایــی 
کنیــم، سرنوشــت خــوب، بــه صــورت 
ــوی  ــه س ــانی ب ــی و آس ــیار طبیع بس
مــا خواهــد آمــد. حتــی عضــالت 
ورزش نکــرده هــم تحــت تاثیــر مغــز 

توانســته اند نیرومنــد شــوند.
فکــر هــم مایــه صحــت و هــم باعــث 

ــود. ــاری می ش بیم
ــه  ــده نگ ــه انســان را زن روح اســت ک
ــان  ــه انس ــر اراده و اندیش ــی دارد. ه م
زائیــده مغــز اســت، از مغــز بــه اعضای 
ــه  ــدن منتقــل می شــود و باالخــره ب ب
می گــردد.  ظاهــر  )فعــل(  صــورت 
ــرس  ــه ت ــده اســت ک ــده ش ــا دی باره
و یــا غــم و رنجــی در ظــرف چندیــن 
ســاعت و یــا چنــد روز همــۀ موهــای 
ــت.  ــرده اس ــفید ک ــرد را س ــر یک ف س
تاریــخ مثال هــای فراوانــی بــرای ایــن 

ــوع دارد. موض
ــادی  ــل زی ــد: عوام ــرز« می گوی »روج
وجــود دارد کــه بــه موهــا لطمــه 
می زنــد، در رأس آنهــا هــوس، غصــه، 

ــرار دارد. ــت ق ــر ثاب ــه، و فک اندیش
ــر  ــا را بی اث ــن داروه ــدی بهتری ــا امی ن
ــق  ــک قاش ــه ی ــال آنک ــذارد ح می گ
خرده نــان  از  کــه  حبــی  یــا  آب، 
ــام  ــه ن ــر ب ــت، اگ ــده اس ــت ش درس
داروی موثــری داده شــود، در ســایه 
ایمــان و اعتقــاد تاثیــر معجــزه آســایی 

می بخشــد. بیمــار  در 
ترس بزرگترین دشمن ما

کشــنده ترین نیرویــی کــه زندگــی 
اســت.  تــرس  می بــرد،  بیــن  از  را 
ــف  ــی را ضعی ــرس، ســجایای اخالق ت
ــد و پشــتکار و حــس پیشــرفت  می کن
ــاری  ــبب بیم ــد، س ــت می ده را شکس
ــازد  ــج می س ــعادت را فل ــود، س می ش
ــع موفقیــت در کارهــا می گــردد. و مان
تــرس، از جنبــش و فعالیــت مغــز 
و بــدن می کاهــد و تمــام عناصــر 
ــی  ــت را می کشــد. دشــمن خون موفقی
ــت آور  ــق وحش ــی و رفی ــعادت جوان س

ــه،  ــرس از حادث ــت. ت ــری اس ــام پی ای
بیمــاری، فقــر، هالکــت و بدبختی های 
ــانی  ــن کس ــت باط ــن اس ــزرگ... ای ب
کــه بــه ظاهــر قیافه هــای خوشــحالی 
دارنــد. میلیون هــا انســان، زندگــی 
ــه  خــود را زیــر فشــار ایــن ترس هــا ب
ســر می برنــد. بــرای غلبــه بــر تــرس، 
پیــش از هــر چیــزی بایــد تعییــن کنیم 
مایــه ی  می ترســیم؟  چــی  از  کــه 
ــوز  ــه هن ــت ک ــزی اس ــا چی ــرس م ت
ــی  ــدارد، یعن ظهــور نکــرده و وجــود ن
ــش  ــه پی ــی اســت ک ــِی محتمل بدبخت
از وقــوع آن، احتمالــش مغزمــان را 
اشــغال کــرده اســت. تــرس و نگرانــی 
ــازد و  ــف می س ــما را ضعی ــه ش اندیش
رنج تــان را زیــاد می کنــد و خطــر 
ــر  ــه ب ــرای غلب ــازد. ب ــتر می س را بیش
خــود  فکــر  در  پیوســته  ترس هــا، 
اینطــور قضــاوت کنیــد کــه ایــن 
ترس هــا بــه جــز در مخیلــه شــما 
ــه  ــدارد و ب در جــای دیگــری وجــود ن
خوبــی در مغــز خــود جــای دهیــد کــه 
ــق  ــه تحق ــی چ ــرات احتمال ــن خط ای
ــرس  ــد ت ــدا نکن ــه پی ــد و چ ــدا کن پی
ــت  ــالف وق ــز ات ــه ج ــما، ب ــی ش فعل
وکاهــش نیــروی معنــوی و بدنــی 

چیــزی نصیبتــان نمی کنــد.
در آخــر می تــوان بــه ایــن نکته اشــاره 
نمــود کــه: نیــروی فکــری، بزرگتریــن 
روزی کــه  اســت.  موفقیــت  عامــل 
ایــن موضــوع  بــه  بتوانیــم  همــه 
ــری در  ــه تازه ت ــویم، مرحل ــد ش معتق
ــب  ــود و اغل ــاز می ش ــا آغ ــی م زندگ

رنج هایمــان از بیــن میــرود...

********        *         *******
******           ***         ******
****          ******          ****
**            *********            **
*          ************          *
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کتابی که هر طلبه باید خبواند
»احلاد نوین، باتالق رنگین«

کتابی برای پاسخ به شبهات دینی رایج

کتــاب »الحــاد نویــن، باتــاق رنگیــن«، شــامل مقاالتــی در 
زمینــه رد الحــاد بــوده و بــه برخــی از شــبهات دینــی رایــج در ایــن 

ــد. ــه پاســخ می ده زمین
ــن«، در  ــالق رنگی ــن، بات ــاب »الحــاد نوی ــفی در کت ــراد یوس م
قالــب ســه فصــل،  ضمــن ارائــه مقــاالت متعــدد در زمینــه رد الحــاد، 
بــه برخــی از شــبهات رایــج نیــز پاســخ داده اســت. از جملــه مقاالت 
ــل گرایــش  ــان و دالی ــه »جوان ــوان ب ــاب می ت ــدرج در کت من
مقدمــه  »شــک گرایی،  بی خدایــی«،  ســمت  بــه 
ــام  ــی«، »از اس ــد ول ــیدن بــه آگاهــی می باش رس
ــا  ــق ی ــر خال ــد!«، »در محض ــا بخوانن ــته ها حتم برگش
ــرده داری در اســام و چراهــا؟!«، »تعــدد  ــوق«، »ب مخل
ــوت  ــی نب ــات عقل ــرم )ص(«، »اثب ــول اك ــات رس زوج
ــیر  ــه زور شمش ــان ب ــا ایرانی ــول اهلل )ص(«، »آی رس
اســام را پذیرفتنــد؟«، »چــرا نمی رویــد بــا رد تكامــل 
نوبــل بگیریــد!«، »اعجــاز علمــی قــرآن«، »ذبــح 
ــا  ــره ب ــتیزان« و »مناظ ــوایی اسام س ــامی و رس اس

ــرد.   ــیجی« اشــاره ک ــوان بس ــک ج ی
ــه  ــان ب ــا ایرانی ــه »آی ــوان ک ــن عن ــا ای ــه ای ب ــی از مقال در بخش
»خطــاب  می خوانیــم:  پذیرفتنــد؟«  را  اســالم  شمشــیر  زور 
ــلمان  ــه زور مس ــا ب ــد م ــه می گوین ــانی ك ــه كس ب
ــه  ــان ب ــه ایرانی ــد ك ــا می دانی ــما از كج ــده ایم: ش ش
ــد!  ــا نبوده ای ــه آنج ــود ك ــده اند؟ خ ــلمان ش زور مس
الجــرم بایــد بــه كتاب هــای تاریخــی مراجعــه 
ــری« از  ــخ طب ــاب »تاری ــه كت ــن هــم مقدم ــد. ای نمایی
مهمتریــن كتاب هــای تاریخــی صــدر اســام: »كســی 
كــه در كتــاب مــا نظــر می افكنــد بایــد بدانــد كــه مــن 
هرچــه را در اینجــا یــاد كــرده ام و شــرط نمــوده ام تــا 
نگارنــده آن باشــم، تنهــا بــر پایــه اعتمــاد بــه اخبــار 
ــده آنهــا  ــن بازگوكنن ــه رســیده و م ــاری اســت ك و آث
ــه  ــه راویانــش نســبت می دهــم، ن هســتم و همــه را ب
ــی و اســتنباط  ــل عقل ــا دلی ــه ب ــی ك براســاس چیزهای
ــتناد  ــا اس ــما ب ــا ش ــده اند ....« آی ــده ش ــری فهمی فك
ــونت و  ــا خش ــلمانان ب ــد مس ــاب می گویی ــن كت ــه ای ب
ــه  ــوان ب ــا می ت ــد؟ آی ــه كرده ان ــام حمل ــه اس ... ب
ــت  ــی اس ــا منطق ــرد؟ آی ــاد ك ــته های آن اعتم نوش
بخاطــر مطالــب تاریــخ طبــری، مفاهیــم قرآن و ســنت 
ــوص  ــم؟... درخص ــده بگیری ــدا )ص( را نادی ــول خ رس
روایــات تاریــخ طبــری و صحــت و ســقم مطالبــی كــه 
نقــل نمــوده، »محمــد بــن طاهــر البرزنجــی« و »محمــد 
صبحــی حســین حــاق« كتابــی در 13 جلــد بــه رشــته 
ــف  ــح و ضعی ــوان صحی ــد تحــت عن ــر درآورده ان تحری

تاریخ الطبــری«.
ــار؟«، »ضــرر شــراب  ــا اختی ــاور جبــر اســت ی »زندگــی یــک خداب
خــوردن بیشــتر اســت یــا حــد آن؟«، »ادعــای وجــود پارادوکــس در 
بیــن مســلمانان«، »شــبهات مربــوط بــه قــدرت مطلــق پــروردگار«، 
»جفــت بــودن تمــام موجــودات و اشــکال بــه آیــه قــرآن«، »حــج 
تمتــع یــا بخشــیدن پــول آن بــه فقــرا؟!«، »شــیطان در بهشــت«، 

»جهــت قبلــه و کــروی بــودن زمیــن« و »آیــا چیــزی بــه نــام دعــا 
وجــود دارد؟« برخــی از شــبهات مطــرح شــده در فصــل دوم کتــاب 

هســتند.
ــه و  ــت قبل ــاره »جه ــبهه ای درب ــه ش ــه 417 ب ــنده در صفح نویس
ــی  ــت: »مدت ــخ داده اس ــه پاس ــن« این گون ــودن زمی ــروی ب ک
اســت عكس هــای عجیبــی در اینترنــت مشــاهده 
ــزار  ــک نمازگ ــیده اند و ی ــی كش ــره زمین ــود. ك می ش
ــت  ــزرگ اس ــور ب ــک كش ــدازه ی ــه ان ــه اش ب ــه جث ك
روی آن قــرار داده انــد و می گوینــد فــردی كــه مثــا در 
آمریــكا نمــاز می خوانــد، نمی توانــد روبــه قبلــه باشــد، 
ــد در  ــه می گوین ــت و در ادام ــروی اس ــن ك ــون زمی چ
ــطح  ــن مس ــه زمی ــد ك ــر می كردن ــام فك ــدر اس ص
ــاز  ــه نم ــه قبل ــن خاطــر حكــم روب ــه ای ــذا ب اســت، ل

ــد. ــدن را داده ان خوان
ــه نمــاز  ــه قبل ــوز فلســفه روب ــه هن ــرادی ك پاســخ: اف
ــوری  ــردن كاریكات ــی ك ــا كپ ــد ب ــدن را نمی دانن خوان
كــه نمی داننــد چــه كســی آن را كشــیده، قصــد 
ــن  ــا ای ــد، واقع ــام را دارن ــیدن اس ــش كش ــه چال ب
ــردن،  ــول ك ــز را زود قب ــه چی ــت. هم ــه نیس منصفان
ــا  ــلمان ها(، م ــن مس ــی در بی ــت )حت ــت بزرگیس آف
بایــد ســوال بپرســیم، مطالعــه كنیــم و كنجكاو شــویم، 
ــم. ــدا كنی ــی را پی ــای آگاه ــم دریچه ه ــگاه می توانی آن

امــا در مــورد شــبهه مطــرح شــده: عــده ای نمــاز را بــا 
ــتادن  ــه ایس ــه قبل ــد؛ روب ــتباه گرفته ان ــدازی اش تیران
ــرای ایجــاد وحــدت و نظــم در بیــن امــت اســام و  ب
ــانی  ــعه از پیش ــک اش ــه ی ــه اینك ــت، ن جماعت هاس
افــراد بــه كعبــه متصــل شــود! مهــم روح نمــاز اســت، 
ــتان  ــه عربس ــه روی ب ــراردادی هم ــورت ق ــذا به ص ل
ــرای  ــت و ب ــه در نقشه هاس ــه ك ــتند، آن گون می ایس

ــت.« ــدور اس ــر مق بش
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