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ــالمی  ــگاه های اس ــی و دانش ــدارس دین ــه م ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــد،  ــرار گرفته ان ــلمانان ق ــه مس ــات هم ــون توجه ــروزه در کان ام
ــا  ــی آنه ــه تاریخ ــه عقب ــاه ب ــی کوت ــت نگاه ــبت نیس بی مناس

ــم. بیندازی
احســاس نیــاز بــه احــداث مــدارس و حوزه هــای علمیــه از بــدو 
نــزول وحــی در غــار حــراء زنــده شــد، زیــرا خداونــد در نخســتین 
آیــات از »خوانــدن« و »نوشــتن بــا قلــم« یــاد نمــود و بــا همیــن 

دو نعمــت بــزرگ بــر مــا منــت نهــاد.  
ــود کــه در دار ارقــم بــن ارقــم در  آن زمــان مدرســه، حلقاتــی ب
ــجد  ــوره در مس ــه من ــه مدین ــرت ب ــد از هج ــه و بع ــه مکرم مک
ــط  ــاط توس ــر نق ــه در دیگ ــح مک ــد از فت ــن بع ــی و همچنی النب

ــد.   ــزار می ش ــن برگ ــع تابعی ــن و تب ــگاه تابعی ــه، و آن صحاب
در طــول قــرون ابتدایــی اســالم، ایــن وضــع بــر تعلیــم و آموزش 
ــای درس  ــود و حلقه ه ــم ب ــالم حاک ــان اس ــلمانان در جه مس
ــوره در مســاجد  ــه من ــه و مدین ــه مکرم ــر مســاجد مک ــالوه ب ع
شــهرهای بــزرگ  چــون  جامــع امــوی دمشــق، مســاجد بصــره، 
ــود  ــر ب ــن و... دائ ــروان، مســجد قرویی ــداد، مســجد قی ــه، بغ کوف
ــم  ــق و مه ــز موف ــن مراک ــه یکــی از ای ــه ب ــه طــور نمون ــه ب ک
آمــوزش علــوم دینــی کــه در مصــر فعــال بــود اشــاره می کنیــم.

 وقتــی در فســطاط )مصــر( مســجد جامــع بزرگــی کــه آن را »تاج 
ــاخته  ــد س ــاص« می نامن ــن ع ــرو ب ــع عم ــا »جام ــع« ی الجوام
شــد، حلقه هــا و کالس هــای درس بزرگانــی چــون »عبــداهلل بــن 
ــافعی« و  ــام ش ــعد« ، »ام ــن س ــث ب ــاص« و »لی ــن ع ــرو ب عم

دریگــر ائمــه بزرگــوار  دائــر گردیــد.
ایــن مســجد جامــع بــزرگ، بزرگتریــن آموزشــگاه و متنــوع تریــن 
ــه  ــا ب ــمال آفریق ــی در ش ــر دین ــاد اندیشــه و تفک ــز در ایج مرک

ــت. ــمار می رف ش
در گــذر زمــان نهضــت علمــی در ایــن مســجد توســعه فــراوان 
ــا  ــا و کالس ه ــن حلقه ه ــه ای از ای ــراد نابغ ــه اف ــا اینک ــت ت یاف
ــار  ــته ها و آث ــا نوش ــتند ب ــه توانس ــدند ک ــل ش ــارغ التحصی ف
ــه  ــوان ب ــه می ت ــور نمون ــه بط ــوند ک ــاق ش ــهره آف ــش، ش خوی
»عبــداهلل بــن عمــرو بــن عــاص«، »عبــداهلل بــن وهب«، »ســعید 

بــن الصلــت«، »یحیــی بــن ازهــر« و »ســعید بــن عبدالرحمــن« 
ــای درس  ــجد حلقه ه ــن مس ــه ای ــار گوش ــرد. در چه ــاره ک ش
ــه مصــر، یــک  برگــزار می شــد. بعــد از هجــرت امــام شــافعی ب
زاویه)گوشــه( مخصــوص ایشــان بــود کــه مــردم از دور و نزدیــک 
ــم  ــرد ه ــا گ ــان آنج ــرات ایش ــخنرانی و تقری ــتماع س ــرای اس ب

می آمدنــد.
ــود،  ــه ب ــا یافت ایــن حلقه هــا کــه از نظــر علمــی و پژوهشــی غن
ــا جائیکــه ســال ها  ــود ت ــواره در حــال توســعه و گســترش ب هم
بعــد و در ســال 749 هجــری تعــداد حلقه هــای درس ایــن 

ــه گذشــت.  مســجد از چهــل حلق
حلقه هــای عمومــی ایــن مســجد بطــور روزانــه و هفتگــی 
برگــزار می شــد و مــردم بــرای شــنیدن مناقشــات علمــی، 
فقهــی، لغــوی و ادبــی آنجــا حاضــر می شــدند، امــا بــه مــوازات 
ــای  ــاء و علم ــوت فقه ــری در بی ــات دیگ ــا، حلق ــن حلقه ه ای
ــدگان از  ــرکت کنن ــده ی ش ــه عم ــد  ک ــزار می ش ــه برگ بلندپای
دوســتداران و شــاگردان و مریــدان آنهــا بودنــد و آنجــا بــه بحــث 
و مدارســه علــوم فقــه و مســائل عبــادی پرداختــه می شــد. بطــور 
ــش  ــی و فرزندان ــزرگ مالک ــه ب ــم، فقی ــن حک ــداهلل ب ــال عب مث
ــّدث،  ــم مح ــد و ه ــه بودن ــم فقی ــه ه ــد ک ــن و محم عبدالرحم
منــازل خــود را بــرای تشــنگان علــم و معرفــت اختصــاص داده 
ــدر  ــن پ ــد، ای ــافعی وارد مصــر ش ــام ش ــه ام ــی ک ــد و زمان بودن
ــام  ــد و از تم ــت کردن ــیار محب ــافعی بس ــام ش ــه ام ــران ب و پس

ــد. ــت نمودن ــام را حمای ــات ام جه
بــا توســعه حلقه هــای مســجد جامــع عمــرو در مصــر، ایــن برنامه 
در مســاجد دیگــر نیــز اجرائــی شــد. کمــا اینکــه در مســجد جامــع 
ــرن  ــه ق ــیده ب ــا نرس ــد و ت ــده ش ــه زن ــن برنام ــون ای ــن طول اب
چهــارم شــخصیت هــای نابغــه همــه چیزدانــی چــون »ابوالقاســم 
بــن قدیــد« و شــاگردش »کنــدی« و »ابوالقاســم حســنی« 

)شــاعر ســخن ســرا( در آن محیــط پــرورش یافتنــد.
در عهــد امیــر محمــد بــن طغــج اخشــیدی، محفل هــای عالمانــه، 
بحــث و کنــکاش و مشــاعره بــه اوج خــود رســید و در عهــد امیــر 
ــه  ــورد توج ــی م ــع ادب ــوم و صنای ــور، عل ــرش کاف ــد و وزی محم

 گــذری کوتاه بر
ــه مدارس دینی  تاریخچ

استاد عبدالواحد مؤمنی
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ــاعر  ــرایندگی ش ــعراء و س ــس ش ــه مجل ــا جائیک ــت ت ــرار گرف ق
ــل  ــون توجهــات عمومــی تبدی ــه کان ــی ب شــهیر ابوالطیــب متنب

گشــت. 
ــم اســالم  ــر تمــام شــهرها و مراکــز آموزشــی عال ایــن حالــت ب
ــا اینکــه رفتــه رفتــه مــدارس دارای  اســتقالل و  ــود  ت حاکــم ب
ــازمان  ــی دارای تشــکیالت و س ــای مخصوصــی شــدند، محل ج
ــف و اهــل  ــق وق ــن نیازهــا خــود از طری ــرای تامی ــه ب ــه ک یافت
ــا  ــه از ب ــد نمون ــه چن ــا ب ــا در اینج ــدند. م ــت می ش ــر حمای خی
ــتر  ــی بیش ــدف آگاه ــا ه ــگاه ها ب ــدارس و دانش ــابقه ترین م س

ــم.  ــاره می کنی اش

ــرن  1ـ نخســتین دانشــگاه علمــی در اواخــر ق
ــد،  ــیس ش ــوم تاس ــرن س ــل ق دوم و اوائ
ایــن دانشــگاه یکصــد و پنجــاه ســال پیــش 
ــاه  ــت و پنج ــریف« و دویس ــر ش از »االزه
ــه  ــا ب ــه بعده ــی ک ــر از مدارس ــال جلوت س
ــه  ــد، ب ــهرت یافتن ــه« ش ــدارس نظامی »م
ــص  ــه را »ابوحف ــن مدرس ــد. ای ــود آم وج
ــه بخــاری« تاســیس نمــود. ابوحفــص  فقی
مــردی صاحــب اندیشــه و فکــر بــود. 
ــت  ــا نهض ــد ت ــث ش ــدام وی باع ــن اق ای
ــازی  در کشــورهای  ــه س ــزش مدرس و خی

ــد.  ــدا کن ــاوری رواج پی خ
ــه« در دمشــق توســط  2ـ مدرســه »صادری
امیــر شــجاع الدولــه صــادر بــن عبــداهلل در 

ســال 391 دایــر گردیــد. 
ــاء  ــط رش ــائیه«که توس ــه »الرش 3ـ مدرس

بــن نضیــف، قــاری پــر آوازه دمشــق در قــرن 
چهــارم بنــا گردیــد.

4ـ مدرســه ابــن حبــان: ایــن مدرســه تقریبــا ســال 305 هجــری 
در شــهر بســت نیشــابور توســط ابوحاتــم ابــن حبــان بســتی دائــر 

 . شد
5ـ مدرســه ابوالولیــد حســان بــن احمــد نیشــابوری: ایــن مدرســه 

پیــش از ســال 349 بنیــان گــذاری شــده اســت.
6ـ االزهــر الشــریف در ســال 361 هجــری بــه امــر المعزلدیــن 
اهلل خلیفــه فاطمــی توســط جعفــر الصقلــی )فرمانــده ارتــش( کــه 

فــرد بــا کفایتــی بــود ســاخته شــد. 
ــال 388  ــه س ــاد ک ــن حم ــداهلل ب ــن عب ــد ب ــه محم 7ـ مدرس
تاســیس گردیــد. امــام ســبکی می نویســد: ایــن اســتاد تــا زمــان 
رحلــت، مــالزم مســجد و مدرســه بــود و از همیــن جــا بــه ســرای 

ابــدی انتقــال داده شــد.
ــراهلل  ــم بام ــی را الحاک ــز علم ــن مرک ــر: ای ــم مص 8ـ دارالحک

ــرد. ــا ک ــره بن ــی در قاه ــه فاطم خلیف
9ـ مدرســه بیهقیــه: ایــن مدرســه در ســال 395 هجــری ســیزده 

ســال قبــل والدت نظــام الملــک در نیشــابور تاســیس گردیــد.
ــر  ــه ابوبک ــه را عالم ــن مدرس ــتی: ای ــر بس ــه ابوبک 10ـ مدرس

بســتی در نیشــابور بنــا نمــود و مقــدار قابــل توجهــی از امــالک 
ــرد. ــه ک ــن مدرس ــف ای و مســتغالت را وق

ــار  11ـ مدرســه امــام ابوحنیفــه: ایــن مدرســه در بغــداد و در کن
مضجــع شــریف ایشــان ســاخته شــد. مدرســه چنــد مــاه قبــل از 

راه انــدازی مدرســه نظامیــه تاســیس شــد.
ــریف  ــر ش ــگاه ازه ــگاه ها، دانش ــدارس و دانش ــام م ــان تم از می
کــه در ســال 361 هجــری مصــادف بــا 971 میــالدی در عهــد 
ــا  ــش بن ــده ارت ــت فرمان ــه دس ــی و ب ــای فاطم ــت خلف خالف
گردیــد از قدمــت، شــهرت و خدمــت بیشــتری برخــوردار اســت.

ــالمی و  ــورهای اس ــه در کش ــن مرحل ــت ای ــد از گذش 12ـ بع
ــه  ــه ب ــد ک ــاده ش ــاد نه ــی بنی ــف مدارس ــهرهای مختل در ش
ــن  ــت. ای ــهرت یاف ــه« ش ــات النظامی »الجامع
ــای  ــه و تالش ه ــون اندیش ــدارس مره م
ــحاق  ــن اس ــی ب ــن عل ــن ب ــراوان حس ف
ــر  ــک وزی ــام المل ــه نظ ــب ب ــی ملّق طوس
سیاســتمدار ملکشــاه ســلجوقی فرزنــد 
ســلطان آلــب ارســالن اســت که هــدف آن 
ترویــج عقیــده اهــل ســنت در مواجهــه بــا 

ــود. ــه ب ــی و قرامط ــای باطن ــه ه فرق
13ـ دانشــگاه مســتنصریه: در این دانشــگاه 
در کنــار نظــرات فقهــی چهــار امــام اهــل 
ســنت، بخــش  هایــی بــرای درس ریاضــی 
ــن  ــود. همچنی ــه ب ــان اختصــاص یافت و زب
ــت  ــق، بی ــابور، دمش ــگاه هایی در نیش دانش
المقــدس، اســکندریه، قاهــره و بقیــه مراکز 
دنیــای اســالم بــا همیــن برنامــه دانشــگاه 

مســتنصریه دایــر گردیــد.
ــخ   ــرا نیســت، در طــول تاری ــه ماج ــن هم ای
ــی توســط  ــه گیت ــادی در پهن ــدارس زی ــز ، دانشــگاه ها و م مراک
ــده و  ــود آم ــه وج ــرد ب ــش و خ ــل و دان ــل فض ــان های  اه انس
ــه نوبــه خــود زحماتــی در راســتای ترقــی دینــی و  هــر کــدام ب

ــی ــردارج علم ــردن م پیشــرفت بشــر در طــی ک
نموده اند.

ــاه در خصــوص بررســی  ــد کوت ــن درآم ــا ای ــی! ب ــده گرام خوانن
ــالمی،  ــگاه های اس ــدارس و دانش ــا و م ــی حلقه ه ــابقه تاریخ س
ــن  ــال روش ــالم کام ــن اس ــظ آیی ــا در حف ــل اینه ــش بی بدی نق
می شــود. پــس بایــد در ترویــج فرهنــگ مدرســه ســازی همــت 
نمــوده تــا بتوانیــم چــون نظــام الملــک، وزیــر دور اندیــش دوره 
ســلجوقیان در برابــر فتنــه انگیزی هــای اهــل باطــل ســّد 

ــم. مســتحکمی ایجــاد نمایی
امیــدوارم حوزه هــای علمیــه مــا هــم گام هایــی اساســی و 
ــی  ــای آموزشــی و تربیت ــه ه ــتای اصــالح برنام ــازنده در راس س

ــروز ــد آن ــه امی ــد. ب ــش بردارن خوی
-ان ارید اال االصالح-

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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سفر طائف
ــال  ــه در س ــب و خدیج ــات ابوطال ــا وف ب
ــدا  ــر خ ــزن(، پیامب ــام الح ــت )ع ــم بعث ده
اصلــی  حامــی  دو  صلی اهلل علیه وســلم 
ــد. از طرفــی آزار و  خویــش را از دســت دادن
اذیــت مشــرکین نیــز بــر مســلمانان فزونــی 

می گرفــت. بــا وجــود ایــن، دســت از دعــوت 
و تبلیــغ دیــن الهــی برنداشــته و در چنیــن 
ــوت را  ــدی از دع ــه ی جدی ــرایطی مرحل ش
ــارج  ــوت خ ــه ی »دع ــد، مرحل ــاز نمودن آغ
ــت، اســالم  ــه در صــورت موفقی ــه«، ک مک
ــهر  ــارج از ش ــی در خ ــداران و حامیان طرف

ــی آورد. ــت م ــه دس ــه ب مک
از ایــن رو در اواخــر شــوال ســال دهــم بعثت 
بــه همــراه زیــد بــن حارثــه جهــت تبلیــغ و 
ــه شــهر  ــف ب ــه ی ثقی ــودن قبیل ــراه نم هم
ــی  ــا همراه ــا ب ــد، ت ــریف بردن ــف تش طائ
ایشــان مرکــز جدیــدی بــرای دعــوت 

مقدمه:
طائــف شــهری خــوش آب و هواســت کــه در ۹۰ کیلومتــری جنــوب شــرقی مکــه واقــع شــده اســت. ایــن شــهر را کوه هــای متعــدد و 
وادی هــای زیــادی احاطــه کرده انــد. مقــارن ظهــور اســالم، قــوم »ثقیــف« و »ِحمیــر« و تیــره ای از قریــش در طائــف ســکونت داشــتند. 
اوایــل نــام ایــن شــهر را  »وّج«  می گفتنــد، از آن زمــان کــه در اطــراف آن حصــار کشــیدند و بــرای ورود بــه شــهر می بایســت دیــوار را دور 
زد، آنجــا را طائــف نامیدنــد. و نیــز: در روایتــی دیگــر، جبرئیــل یــک قطعــه از ســرزمین فلســطین را جــدا کــرد و آن را دور کعبــه طــواف داد و 

در محــل طائــف گذاشــت و آن جــا را طائــف نامیدنــد.
پیامبراکــرمـ  صلــی اهلل علیــه و ســلمـ  در ســال هشــتم هجــري،   در غــزوه  ای کــه بــه »غــزوه طائــف« مشــهور اســت، بیســت روز طائــف را 
محاصــره کردنــد، ولــی درگیــری چندانــی رخ نــداد. در ســال نهــم، هیئتــی از ثقیــف رهســپار مدینــه شــدند و بعــد از پذیرش اســالم بــه طائف 

بازگشــتند. پیامبــر اســالم عثمــان  بــن ابی العــاص را بــه امــارت طائــف برگزیــد.
شــهر طائــف در ارتفــاع ۱۶۸۰ متــری از ســطح دریــا واقــع شــده اســت. بــه ســبب ارتفــاع بســیار از ســطح دریــا، دارای آب و هوایــي معتــدل 
ــن شــهر در دوران  ــدد. ای ــخ می بن ــوع اســت. آنجــا ســردترین نقطــه ي حجــاز اســت و )در زمســتان( آب در قله هــای اطــراف آن ی و مطب
جاهلیــت مقــر الت، خــدای اعــراب بت پرســت بــود و امــروزه بــه واســطه قــرار داشــتن آرامــگاه و مســجد عبــداهلل بــن عبــاس، قبرســتان 
شــهدای غــزوه طائــف و نیــز مقبــره محمــد  بــن حنفیــه و عبــداهلل فرزنــد پیامبر)ملقــب بــه طیــب و طاهــر( در آن، مکانــی مــورد احتــرام برای 

ــلمانان است.  مس
آنچــه بیــش از همــه توجــه مســلمانان را بــه نــام طائــف کنجــکاو نمــوده اســت ســفر تاریخــي رســول اهلل ـ صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ بــه 
آنجــا جهــت تبلیــغ اســالم و عــدم اســتقبال از ایشــان اســت؛ ســفري کــه آن را پیامبــر اســالم بــه عنــوان ســخت ترین روز تاریــخ دعــوت 
اســالمي بیــان نمــوده اســت. در ایــن نوشــتار بــا اســتفاده از چندیــن منبــع از ســیره نبــوي بــه زوایایــي از آن ســفر اشــاره مي شــود. امیــد کــه 

مــورد قبــول واقــع گــردد.

عبدالقادر تاجیکی

سفِر طائف
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ــود. ــاد ش ــه ایج ــارج مک ــالمی در خ اس
طائــف شــهری خــوش آب و هــوا واقع در 
12 فرســخی مکــه بود کــه مقــارن ظهور 
اســالم، قــوم ثقیــف و ِحمیــر و تیــره ای از 

قریش در آن ســکونت داشــتند.

علل انتخاب شهر طائف
ــه  ــلم ـ ب ــه و س ــی اهلل علی ــر ـ صل پیامب
ــن  ــرای ای ــف را ب ــهر طائ ــل ش ــه دلی س

ــد: ــاب نمودن ــفر انتخ س
اول: اینکــه ایشــان دوران کودکــی و 
شــیرخوارگی خــود را در قبایــل بنی ســعد 
ــه  ــد، ب ــده بودن ــف گذران در نزدیکــی طائ
همیــن علــت از مــردم آنجــا بــرای قبــول 
ــادی داشــتند. ــع و انتظــار زی دعــوت توق

مکــه  از  بعــد  طائــف  شــهر   : دوم 
ــاظ  ــتان از لح ــهر در عربس ــن ش بزرگتری

جمعیــت بــه شــمار می رفــت.
ــود  ــی ب ســوم: منطقــه ی ییالقــی خوب
کــه ثروتمنــدان مکــه و اطــراف در آنجــا 
بــرای گذرانــدن تابســتان کاخ هایــی 

ــد. ــاخته بودن س
در مســیر ســفر طائــف نیــز پیامبــرـ  صلی 
ــه ای  ــر قبیل ــر ه ــلم ـ ب ــه و س اهلل علی
ــان  ــر ایش ــالم را ب ــد اس ــذر می کردن گ
عرضــه می نمودنــد، ولــی همــه ی آنهــا از 

ــد. ــاز زدن پذیــرش اســالم ســر ب
ــه و  ــی اهلل علی ــرم صل ــر اک ــی پیامب وقت
ــران  ــزد س ــیدند، ن ــف رس ــه طائ ــلم ب س
ــه  ــا س ــه آنه ــد ک ــف رفتن ــه ی ثقی قبیل
بــرادر بــه نام هــای عبدی الیــل بــن 
ــب  ــرو و حبی ــن عم ــعود ب ــرو، مس عم
بــن عمــرو بودنــد. آنــان از پســرعموهای 
عبدالمطلــب بودنــد و بــه نوعــی بــا پیامبر 
ـ صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ خویشــاوندی 
داشــتند و زن یکــی از آنــان قریشــی و از 

ــود. ــه ی بنوجمــح ب قبیل
رســول خــدا ـ صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ 
هــدف خــود را از آمــدن بــه طائــف، بــرای 
آنهــا توضیــح داده و اذیــت و آزاری را که از 

قــوم خــود دیــده بــود بیــان کــرد و از آنان 
خواســت تــا دیــن اســالم را بپذیرنــد و او 
را در پیشــرفت هدفــش یــاری کننــد. امــا 
آنهــا تقاضایــش را نپذیرفتــه و هــر کــدام 
ــد. یکــی از ایشــان گفــت:  ســخنی گفتن
ــم؛  ــاره می کن ــه را پ ــه ی کعب ــن جام »م

ــدا باشــی.« دیگــری  ــر خ ــو پیامب ــر ت اگ
ــو کســی را  ــر از ت ــدا غی ــا خ ــت: »آی گف
ــتد؟« و  ــری بفرس ــه پیامب ــه ب ــت ک نیاف
ســومی گفــت: »بــه خــدا مــن هرگــز بــا 
تــو گفتگــو نخواهــم کــرد؛ زیــرا اگــر تــو 
فرســتاده ای از جانــب خداوند هســتی و در 
ــر از  ــی، بزرگت ــا راســت می گوئ ــن ادع ای
آنــی کــه بــا تــو گفتگــو کنــم و اگــر دروغ 
می گوئــی و بــر خــدا دروغ می بنــدی، 
شایســتگی آن را نــداری کــه بــا تــو 

صحبــت کنــم. «
رســول خــدا ـ صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ 
ــرون  ــگام بی ــا برخاســت و هن ــزد آنه از ن
رفتــن تنهــا تقاضایــی کــه از آنهــا کــرد، 
ایــن بــود کــه ماجــرای ســفر او را پنهــان 
دارنــد و مــردم طائــف را از ســخنانی کــه 
ــود، آگاه  میــان ایشــان رد و بــدل شــده ب
ــت  ــت از آن جه ــن درخواس ــد. و ای نکنن
بــود کــه پیامبــر اکــرم ـ صلــی اهلل علیــه 
و ســلمـ  بــر ایــن عقیــده بودنــد کــه اگــر 
ــه  ــد، ن ــاط آگاه گردن ــن ارتب ــش از ای قری
ــد؛  ــخره می گیرن ــاد مس ــه ب ــا او را ب تنه
بلکــه ممکــن اســت بــه شــکنجه و جفای 
خــود بــر ایشــان و یارانــش شــدت دهند و 
بــا فراهــم شــدن موجبــات تحریــک آنان، 
حرکــت او را در مکــه و خــارج از آن کنترل 
نمایند. از طرفی دوســت نداشــتند سخنان 
عبدی الیــل و برادرانــش بــه گــوش مــردم 
ــه آن  ــان را نســبت ب ــف رســیده و آن طائ

حضــرت جســور کنــد.
ــر ـ  ــف، بــه خواســته پیامب ــران ثقی س
صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ عمــل نکــرده 
و در صــدد ابــراز و آشــکار کــردن آن 
برآمدنــد و ســفیهان و جاهــالن طائــف را 
بــر ضــد پیامبــرـ صلــی اهلل علیه و ســلمـ  

ــد. ــك نمودن تحری

ــی اهلل  ــر ـ صل ــت پیامب آزار و اذی
ــلم ـ ــه و س علی

پیامبــرـ  صلــی اهلل علیــه و ســلمـ  ده روز 
در شــهر طائــف بــه ســر بردنــد و تقریبــًا 
همــه ی بــزرگان شــهر را مالقــات نمــوده 
و دیــن خــدا را بــر ایشــان عرضه داشــتند، 
ــان دعــوت حــق را  ــی هیچکــدام از آن ول
لبیــك نگفتــه و اســالم را نپذیرفتنــد. آنــان 
ــه و  ــی اهلل علی ــر ـ صل ــاق از پیامب باالتف
ــان  ــهر ایش ــا از ش ــتند ت ــلم ـ خواس س
بیــرون شــود تــا مبــادا جوانانشــان را 

گمــراه نمایــد. 
پیامبــر ـ صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ 

پيامرب ، مسلمانان و ديگر 
اعراب را برای ادای حج دعوت 

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

سالح عادی مسا پیامرب ـ صلی 
اهلل علیه و سلم ـ به سه دلیل شهر 

طائف را برای این سفر انتخاب 
منودند:

اول: اینكه ایشان دوران 
كودكی و شیرخوارگی خود 
را در قبایل بنی سعد در نزدیكی 
طائف گذرانده بودند، به مهین 
علت از مردم آجنا برای قبول دعوت 

توقع و انتظار زیادی داشتند.
دوم : شهر طائف بعد از مكه 

بزرگرتین شهر در عربستان از 
حلاظ مجعیت به مشار می رفت.

سوم: منطقه ی ییالقی خوبی بود 
كه ثرومتندان مكه و اطراف 
در آجنا برای گذراندن تابستان 

كاخ هایی ساخته بودند.
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هنگامــی کــه از طائــف بیــرون می آمدنــد 
ــود را  ــاش خ ــف اراذل و اوب ــزرگان طائ ب
ــول اهلل  ــر رس ــر س ــا ب ــد ت ــتور دادن دس
فریــاد بکشــند. بــا اینــکار جمــع کثیــری 
از مــردم و کــودکان جمــع شــدند و پیامبر 
ــت  ــلم ـ را در وق ــه و س ــی اهلل علی ـ صل
ــد  ــب نمودن ــرون شــدن از شــهر تعقی بی
ــن  ــوب و گفت ــنگ و چ ــاب س ــا پرت و ب
ســخنان ابلهانــه ایشــان را آزار دادنــد. بــر 
ــای  ــاق پاه ــه س ــنگ ب ــت س ــر اصاب اث
مبــارک چنــان خــون جــاری گشــت کــه 
ــد.  ــون گردی ــال خ ــان ماالم ــن ایش نعلی
ــود  ــپر وج ــود را س ــه خ ــن حارث ــد ب زی
ــات ســنگ  ــی داد و ضرب ــرار م ایشــان ق
ــه  ــد کــه ب ــه جــان می خری و چــوب را ب
ــکاف  ــر او ش ــای س ــد ج ــبب آن چن س
برداشــت. بــا وجــود ایــن کــودکان و اراذل 
و اوبــاش همچنــان ایشــان را تــا بیــرون 
شــهر تعقیــب نمودنــد تــا اینکــه پیامبــر 
ــی  ــه باغ ــلم ـ ب ــه و س ــی اهلل علی ـ صل
رســیدند کــه صاحــب آن عتبــه و شــیبه 
پســران ربیعــه )از بــزرگان قریــش مکــه( 
بودنــد. بــا ورود پیامبــر ـ صلــی اهلل علیــه 
و ســلمـ  بــه بــاغ تعقیب کننــدگان دســت 
از تعقیــب برداشــتند. پیامبــر ـ صلــی اهلل 
علیــه و ســلمـ  کــه بســیار آزرده جســمی 
و روحــی شــده بودنــد، در ســایه ی درخت 
انگــور بــه دیــوار تکیــه نمــوده تــا قــدری 

ــد. اســتراحت نماین
آن حضــرت بــا حالتــی خســته و سرشــار 
از حــزن و انــدوه بــه پــروردگارش متوجــه 

شــده و چنیــن فرمودنــد:
از  و  خــود  ناتوانــی  از  پــروردگارا!   «
ــه  ــان ب ــزد مردم ــواری ام در ن ــت وخ خف
ــن  ــم. ای مهربانتری ــکایت می کن ــو ش ت
ــه چــه  ــت ب ــن حال ــرا در ای ــان! م مهربان
ــه  ــه ای ک ــه بیگان ــپاری؟ ب ــی می س کس
بــر مــن پرخــاش نمایــد یــا بــه دشــمنی 
کــه زمام امــور مــرا بــه او ســپرده ای؟ اگر 
ــر مــن خشــم نگیــری مــن هیــچ  ــو ب ت
باکــی نــدارم، امــا آســایش و آرامشــی که 

برایــم عنایــت فرمایــی، برای مــن گواراتر 
و ســازگارتر اســت. پنــاه می بــرم بــه نــور 
جمــال تــو کــه تاریکی هــا بــدان روشــن 
شــده و کار دنیــا و آخــرت بــا آن ســامان 
ــرم از  ــاه می ب ــو پن ــه ت ــت، ب ــه اس یافت
اینکــه خشــم تــو بــر مــن فــرود بیایــد یا 
ناخشــنودی تــو شــامل حــال مــن گــردد 
و هــر چــه خواهــی مــرا عتــاب کــن تــا 
ســرانجام از مــن خشــنود گــردی. هیــچ 
کــس را جــز تــو تــوان و نیرویــی نیســت 

مگــر از جانــب تــو«.

ــی  ــر ـ صل ــای پیامب ــت دع اجاب
ــلم ـ ــه و س اهلل علی

بــا توجــه بــه آنکــه همــه ی انبیــاء 
ــا  ــند در اینج ــوة می باش ــتجاب الدع مس
ــراب و  ــوت، اضط ــف نب ــر وص ــالوه ب ع
مظلومیــت غربــت، و مســافرت نیــز جمع 
ــت  ــر اجاب ــای پیامب ــا دع ــود ت ــده ب ش
ــه دو  ــا ب ــتجابت دع ــار اس ــه آث ــردد ک گ

ــد: ــر ش ــق ظاه طری
ــه و  ــم در عتب ــس ترح ــك ح اول: تحری
ــی اهلل  ــر ـ صل ــی از پیامب شــیبه و پذیرای

ــه و ســلم ـ علی
دوم: ورود حضــرت جبرئیــل بــه همــراه 

ــا  ــه کوه ه مالئک
عتبــه و شــیبه وقتــی ایــن حالــت 

ــلم  ــه و س ــی اهلل علی ــدا ـ صل رســول خ
ـ  را مشــاهده کردنــد، حــس جوانمــردی 
و خویشاوندیشــان تحریــك شــد، آنــان به 
ــی خــود(، دســتور  عــداس )غــالم نصران
دادنــد خوشــه ی انگــوری در ســبد بگــذار 
و نــزد ایــن مــرد ببــر و بــه او تعــارف کن.

ــی  ــن کار را انجــام داد. وقت ــداس همی ع
رســول خــدا بــرای برداشــتن انگــور 
ــد  ــرف دراز کردن ــرف ظ ــه ط ــت ب دس
ــرای  ــد. عــداس کــه ب »بســم اهلل« گفتن
ــار، چنیــن ســخنی را می شــنید،  اولیــن ب
ــی اهلل  ــدا ـ صل ــول خ ــره ی رس در چه
علیــه و ســلمـ  خیــره شــد و گفــت: »این 
ــردم  ــان م ــی، در می ــو گفت ــه ت ــه ک جمل

ــول نیســت؟ ــرزمین معم ــن س ای
پیغمبــر ـ صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ 
فرمودنــد: »تــو اهــل چه شــهری هســتی 

ــت؟« ــو چیس ــن ت و دی
عــداس گفــت:  مــن مســیحی مذهــب و 

اهــل شــهر نینــوا می باشــم.
رســول خــدا ـ صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ 
فرمودنــد: »از شــهر مــرد شایســته، یونس 

ــی هســتی؟« بن مت
ــا  ــو از کج ــت: ت ــا تعجــب گف ــداس ب ع

ــی؟ ــی را می شناس ــن مت ــس ب یون
رســول خــدا ـ صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ 
فرمودنــد: »او بــرادر مــن و پیغمبــر خــدا 
ــتاده  ــر و فرس ــن پیغمب ــه م ــود، چنانک ب

خــدا هســتم. «
عــداس کــه ایــن ســخن را شــنید، ســر 
ــلم ـ را  ــه و س ــی اهلل علی ــر ـ صل پیامب
بوســید و ســپس خــم شــد و بــر دســت 
و پــای وی افتــاد و شــروع بــه بوســیدن 
ــر،  ــا پیامب ــو ب ــان گفتگ ــرد، و در جری ک

ــالم آورد. اس
ــان  ــن جری ــر ای ــه ناظ ــیبه ک ــه و ش عتب
ــد: ایــن مــرد،  ــه یکدیگــر گفتن ــد، ب بودن
ــون  ــرد، و چ ــدر ک ــا را از راه ب ــالم م غ
ــه او  ــزد آنهــا بازگشــت، ب ــه ن عــداس، ب
ــر و دســت  ــرا س ــداس، چ ــد: ای ع گفتن

ــیدی؟  ــرد را بوس ــن م ای

عتبه و شیبه که ناظر این 
جریان بودند، به یکدیگر 

گفتند: این مرد، غالم ما را از راه 
بدر کرد، و چون عداس، به نزد 
آهنا بازگشت، به او گفتند: ای 
عداس، چرا سر و دست این مرد را 

بوسیدی؟ 
عداس گفت: چیزی نزد من 

هبرت از آن نبود؛ زیرا این مرد، از 
چیزهایی خرب دارد که جز 

پیامربان، کسی از آهنا آگاهی 
ندارد.

مجله داخلی حوزه علمیه انوارالعلوم خیرآباد/شماره 6/ پاییز 1397
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ــر  ــن بهت ــزد م ــزی ن ــت: چی ــداس گف ع
از آن نبــود؛ زیــرا ایــن مــرد، از چیزهایــی 
ــی از  ــران، کس ــز پیامب ــه ج ــر دارد ک خب

ــدارد. ــا آگاهــی ن آنه
ــب  ــد: مواظ ــه او گفتن ــیبه ب ــه و ش عتیب
بــاش، مبــادا تــو را از دیــن خــود برگردانــد 
ــن  ــر از دی ــو بهت ــن ت ــه دی ــدان ک و ب

ــت. اوس

بیرون شدن پیامبر  از طائف
وقتــی رســول خــدا، از ایمــان آوردن 
ــا  ــتند، ب ــوس گش ــف مأی ــه ی ثقی قبیل
انــدوه بســیار شــهر طائــف را تــرک 
ــد  ــش گرفت ــه را در پی ــد و راه مک کردن
تــا بــه قــرن الثعالــب رســیدند.) یــا قــرن 
المنــازل میقــات اهــل نجــد و طائــف در 

75 کیلومتــری مکــه(
در آنجــا ناگهــان در آســمان ابــری دیدنــد 
ــده اســت،  ــایه افکن ــان س ــر سرش ــه ب ک
وقتــی بــا دقــت نگریســتند، دیدنــد 
ــدا داده  ــه ایشــان را  ن ــل اســت ک جبرئی
می گویــد: خداونــد پاســخ قومــت را بــا تــو 
شــنید و اینــک خداونــد فرشــته ی کوه هــا 
ــه  ــا او را ب ــت ت ــتاده اس ــو فرس ــزد ت را ن

ــان دهــی.  آنچــه میخواهــی فرم
کوه هــا  فرشــته ی  هنــگام  ایــن  در 
ــر  ــت: اگ ــرد و گف ــالم ک ــان س ــر ایش ب
ــف را  ــراف طائ ــوه اط ــی، دو ک می خواه

بــر سرشــان فــرود آورم. 
ــلم  ــه و س ــی اهلل علی ــرم صل ــر اک پیامب
فرمودنــد: مــن امیــد آن دارم کــه خداونــد 
از نســل ایــن مــردم کســانی را بــه وجــود 
بیــاورد کــه تنهــا خــدا را بپرســتند و بــا او 

چیــزی را شــریک نســازند.

ایمان آوردن جنیان
در مســیر بازگشــت پیامبــر خــدا ـ صلــی 
ــی  ــب را در مکان ــلم ـ ش ــه و س اهلل علی
بــه نــام »نخلــه« اقامــت کردنــد و چــون 
ــدند،  ــد ش ــاز بلن ــرای نم ــب ب ــه ش نیم
هفــت نفــر از جنیــان شــهر »نصیبیــن«، 

ــالوت  ــتند و آواز ت ــرت گذش ــر آن حض ب
قــرآن ایشــان را شــنیدند، آوای روح افــزای 
ــلم  ــه و س ــی اهلل علی ــدا ـ صل ــول خ رس
ــان  ــرآن، مجذوبش ــین ق ــات دلنش ـ و آی
کــرده و مانــع از حرکــت آنــان شــد و تــا 
پایــان تــالوت قــرآن در نمــاز، ایســتادند و 
ــه دیــن مقــدس  پــس از اتمــام نمــاز،  ب
اســالم ایمــان آوردنــد و بــه ســوی قــوم و 
قبیلــه  ی خــود، بازگشــته آنــان را بــه دین 

ــد. اســالم دعــوت کردن

خــدای متعــال داســتان ایمــان آوردن 
نمــوده  بیــان  قــرآن  در  را  جنیــان 
می فرمایــد: »َوإِْذ َصَرْفَنــا إِلَیــَك نََفــًرا ِمــَن 
ــا َحَضــُروُه  ــْرآَن َفلَمَّ الِْجــنِّ یْســَتِمُعوَن الُْق
ــی  ــْوا إِلَ ــی َولَّ ــا ُقِض ــوا َفلَمَّ ــوا أَنِْصُت َقالُ

]29 ُمْنِذِریَن«]احقــاف:  َقْوِمِهــْم 
ــی از  ــه گروه ــاد آور ک ــه ی ــی را ب » زمان
جنیــان را بــه ســوی تــو روانــه کردیــم تــا 
قــرآن را بشــنوند. هنگامــی کــه حضــور 
پیــدا کردند بــه یکدیگــر گفتنــد: خاموش 
باشــید و گــوش فــرا دهیــد. هنــگام کــه 
ــوان  ــه عن ــید ب ــان رس ــه پای ــالوت( ب )ت
مبلغــان و داعیانــی بــه ســوی قــوم خــود 

بازگشــتند.«

برگشت به مکه
پیامبــر خــدا ـ صلــی اهلل علیــه و ســلم ـ  
پــس از برگشــت بــه مکــه نیز از دشــمنی 
و کینه تــوزی اهــل مکــه در امــان نبــود. 
چنانکــه وقتــی خواســت وارد مکــه شــود 
ــا  ــه ایشــان فرمــود: ی ــه ب ــن حارث ــد ب زی
وارد  می خواهــی  چگونــه  اهلل!  رســول 
ــرون  ــو را بی ــه ت ــوی در حالیک ــه ش مک

کرده انــد؟!
پیامبــرـ  صلــی اهلل علیه و ســلمـ   فرمود: 
ای زیــد! خداونــد بــرای آنچــه تــو میبینی 
گشایشــی می ســازد و خداونــد یــاری 
دهنــده ی دینــش و پشــتیبان پیغمبــرش 

اســت.
ــوده،  ــف نم ــراء توق ــت در ح ــن جه بدی
ــن عــدی، یکــی  ــم ب ــرای ُمطِع پیامــی ب
از ســران و اشــراف قریــش فرســتاد کــه 
آیــا می توانــم در پنــاه تــو بــه مکــه 
ــرک  ــه مش ــن ک ــا ای ــم ب ــم؟ مطع درآی
و بت پرســت بــود بــه حکــم تعصــب 
عربیــت تقاضایــش را پذیرفــت و آمادگــی 
ــرت  ــت از آن حض ــرای حمای ــود را ب خ

ــود. ــالن نم اع
پیامبــرـ  صلــی اهلل علیــه و ســلمـ   شــب 
هنــگام وارد مکــه شــد و وارد خانــه 
مطعــم گردیــد و مــورد اســتقبال مطعــم و 

ــت. ــرار گرف ــواده اش ق خان
اهلل  صلــی  ـ  پیامبــر  روز  آن  فــردای 
ــه  ــره ب ــرای ادای عم ــلم ـ  ب ــه و س علی
ــواف  ــد و ط ــریف بردن ــجدالحرام تش مس
خانــه خــدا را انجــام دادنــد،  در حالــی کــه 
ــرادش  ــدان و اف ــن عــدی، فرزن ــم ب مطع
کــه همــه مســلح بودنــد وی را محافظــت 
می نمودنــد و ایــن بــر ابوســفیان و ســایر 
مشــرکان و بت پرســتان بســیار ســنگین و 

شــکننده بــود.
ــی اهلل  ــدا ـ صل ــق رســول خ ــن طری بدی
علیه و ســلم ـ  خود را از آســیب دشــمنان 
لجــوج و کینه تــوز در امــان نگــه داشــت.

آن حضــرت بــه مــدت یــک ســال و 

فردای آن روز پیامرب ـ صلی 
اهلل علیه و سلم ـ  برای ادای عمره 
به مسجداحلرام تشریف بردند و 
طواف خانه خدا را اجنام دادند،  

در حالی که مطعم بن عدی، 
فرزندان و افرادش که مهه مسلح 
بودند وی را حمافظت می منودند و 
این بر ابوسفیان و سایر مشرکان 

و بت پرستان بسیار سنگین و 
شکننده بود.
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شــش مــاه در پنــاه مطعــم بــود تــا 
مســئله ی بیعــت پنهانــی تعــدادی از 
اهالــی یثــرب بــا آن حضــرت بــه وجــود 
آمــد و موجبــات ســفر تاریخــی هجــرت 

ــد.  ــم گردی ــه فراه ــه مدین ب
پیامبــر اســالمـ  صلــی اهلل علیه و ســلمـ   
هیــچ وقــت ایــن احســان و نیکــی مطعم 
را از یــاد نبردنــد و همیشــه از او بــه خوبی 
ــر  ــت کف ــم در حال ــد. مطع ــاد می کردن ی
ــرد.  ــات ک ــدر وف ــزوه ی ب ــش از غ و پی
ــی اهلل  ــت رض ــن ثاب ــان ب ــرت حس حض
عنــه شــاعر رســول اهلل مرثیــه ای در 

مــرگ او ســروده اســت.

ســختی ســفر طائــف بــر دعــوت 
می سال ا

ــختی و  ــالمی س ــوت اس ــخ دع در تاری
مشــکالت جســمی و روحــی بســیاری بر 
ــلم ـ   ــه و س ــی اهلل علی رســول اهلل ـ صل
و اصحــاب باوفایشــان گذشــته اســت، از 
آن میــان آزار و اذیــت جســمی آن وجــود 
نازنیــن و شــکنجه ی اصحــاب و شــهادت 
ــل  ــه و تحمی ــان در مک ــن از آن ــد ت چن
ــلمانان در  ــر مس ــزوات ب ــا و غ جنگ ه
مدینــه را می تــوان نــام بــرد. امــا جنــگ 
احــد کــه حضــرت حمــزه عمــوی پیامبــر 
بــه همــراه هفتــاد تــن از صحابــه ی 
بزرگــوار در آن بــه شــهادت رســیدند 
تأثیــرات منفــی زیــادی بــر روحیــه 
پیامبــرـ  صلــی اهلل علیه و ســلمـ  اســالم 
ــت  ــر عطوف ــه آن مظه ــت. چنانک گذاش
ــالم،  ــرش اس ــود پذی ــا وج ــت ب و رحم
وحشــی غــالم جبیــر بــن مطعــم قاتــل 
حضــرت حمــزه، و بخشــیدن او، وی را از 
روبــرو شــدن بــا خودشــان منــع فرمودند.

ــختی  ــتقامت س ــاری و اس ــوه بردب آن ک
ــختتر  ــا س ــه ی اینه ــف را از هم روز طائ
ــی اهلل  ــه رض ــه از عایش ــد. چنانک می دان
عنهــا روایــت شــده اســت کــه از پیامبــر 
ــید:  ــلم پرس ــه و س ــی اهلل علی ــرم صل اک

آیــا روزی ســخت تر از روز اُحــد بــر شــما 
آمــده اســت؟ آن حضــرت فرمونــد: از قوم 
تــو آزارهایــی دیــده ام و ســخت ترین آنها 
روز عقبــه بــود؛ آن گاه کــه خواســتم خود 
را در پنــاه عبــد ی ا لیــل بــن عبــد کالل 

قــرار دهــم و او بدانچــه از او می خواســتم 
پاســخ مثبــت نــداد.
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مترجــم محمــد امیــن حســین بــر
طبقــات الکبــری، محمــد بــن ســعد کاتــب واقدی 
، ترجمــه دکتــر محمــود مهــدوی دامغانــی، تهران، 

انتشــارات فرهنگ واندیشــه، ۱۳۷۴ 
فــروغ جاویــدان، تالیــف شــبلی نعمانــی و ســلیمان 
ــی،  ــی خاش ــد مرادزه ــه عبدالمجی ــدوی، ترجم ن

ــم، 1381 ــاروق اعظ ــدان، ف زاه
ــدوی مترجــم  ــف ابوالحســن ن ــی رحمــت، مول نب
محمــد قاســم قاســمی، تربــت جــام، شــیخ 

االســالم احمــد جــام، 1379
محمــد از والدت تــا رحلــت، الیــاس شــیبانی فــرد، 

شــیراز، ایــالف، 1397
مختصــری از ســیرت رســول خــدا، 
اســماعیل بــن عمربــن کثیــر، مترجم گل 
محمــد مؤمــن رودی، آوای اســالم 1389

نهایــة االرب فــی فنــون االدب، شــهاب 
ــر  ــه دکت ــری، ترجم ــد نوی ــن احم الدی
تهــران  دامغانــی،  مهــدوی  محمــود 

امیرکبیــر 1363

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

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

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

***
**
*

چنانکه از عایشه رضی 
اهلل عنها روایت شده است که 
از پیامرب اکرم صلی اهلل علیه 
و سلم پرسید: آیا روزی سخت تر 

از روز اُحد بر مشا آمده است؟ 
آن حضرت فرموند: از قوم تو 

آزارهایی دیده ام و سخت ترین 
آهنا روز عقبه بود؛ آن گاه که 

خواستم خود را در پناه عبد ی 
 الیل بن عبد کالل قرار دهم و 

او بدانچه از او می خواستم پاسخ 
مثبت نداد.
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َوَلَقد َعِجبُت ِلَهِل هذا الطاِئِف

َوُصدوِدِهم َعن ذا الَنِبِّ الواِصِف

َوِمن اإِللـِه َفال يــُرى يف َقـوِلِه

ُخلٌف َوَينِطُق ِبالَكالِم العاِرِف

ل َتـوَبًة َفَلِئن َثقيٌف َل ُتـَعجِّ

َوَتُصدُّ َعن َسَنِن الَطريِق اجلاِنِف

َحنَّ ُغواُتُهم يف داِرِهــم َلُتَصبَّ

ّنا ِبَأرَعـــَن ذي ُزهاٍء زاِحــِف ـِ مــ

فيِه الُكماُة َعلى اجِلياِد َكَأنَُّهم

سٌد َغـَدوَن َغداَة َدجٍن واِكِف
ُ
أ

ـََج ِمــنُهُم َخ ُكلَّ َأبلـ َحّتى ُتـَدوِّ

ٍب ُسـُبَل اهُلدى ُمَتجاِنِف ـََجنِّ ُمتـ

َيدعو ِإىل ُسُبِل الَضالِل ُماِلٍف

ُسُبـَل اهُلدى ِللَحقِّ َغرِي ُمصاِرِف

َأو َيهَلكوا َكَهالِك عاٍد َقبَلُهم

ِبُهبـــوِب ريٍح ذاِت ساٍف عاِصِف

وا ٍد َوُيَكبِّ َحمَّ َأو ُيؤِمنوا ِبُ

ذا الَعرِش ما ِإن ُمؤِمٌن َكُمخاِلِف

عاني الُفؤاِد َيرى الَضالَلَة َمغَنمًا

َوَيرى اهُلدى َكَمذوِف ُسمٍّ جاِئِف

َوالَلُ َينُصُرنا َوَأمَحُد َوســـَطنا

َكالَبدِر َأنَصَف َوهَو َليَس ِبكاِسِف

نا نا َوُيِعـــــزُّ َنضي ِلَمِر َنِبيِّ

َوحُي الِكتاِب ِمَن اخَلبرِي الالِطِف

ترجمه: 
1.مــن در شــگفتم از مردمــان ایــن شــهر طائــف  و از 

رویگردانی شــان از پیامبــر ســتوده شــده.
ــه در  ــی ک ــد( از خدای ــان رویگردانن ــه آن 2.)و از اینک
گفتــارش خــالف نیســت و ســخن آگاهانــه می گویــد.

3.اگــر قبیلــه ثقیــف  ســریعا توبه نکنــد و از رســم های 
ــاز نیاید. راه کــج )گمراهی( ب

ــکری  ــا لش ــود ب ــای خ ــان در خانه ه 4.گمراهان ش
ــه  ــا مواج ــب م ــتوار از جان ــی اس ــان کوه ــوه بس انب

ــد.  ــد ش خواهن
5.)در ایــن لشــکر( پهلوانــان زره پــوش و ســواران بــر 
اســب چــون شــیران اند کــه بامــدادان هماننــد بــاران 

ویرانگــر حملــه می کننــد.
6.تــا هــر یــک از ایــن پهلوانــان نیکــوروی، یکــی از 
ــر او  ــد و ب گمراهــان دور شــونده از راه حــق را رام کن

چیــره شــود.
ــد و  ــرا می خوان ــی ف ــه گمراه ــه ب ــی( ک 7.)گمراه

مخالــف راه حــق بــوده از حــق کار نمی گیــرد.
8.یــا کــه همچــون قــوم عــاد  کــه قبــل از آنــان بــا 
ــود و ســخت وزنــده هــالک شــدند،  ــاد غبارآل وزش ب

از بیــن برونــد.
9.یــا کــه بــه محمــد صلــی اهلل علیــه و ســلم ایمــان 
آورده و صاحــب عــرش )خداونــد( را بــزرگ پندارنــد و 
)چــون ایمــان آوردنــد(، هرگــز مؤمــن هماننــد مخالف 

. نیست
10.اســیِر دل، گمراهــی را ارمغــان می دانــد و هدایــت 

را چــون ســّمی  گلوگیــر می پنــدارد.
ــی  ــر صل ــد )پیامب ــد و احم ــان می کن 11.اهلل یاری م
اهلل علیــه و ســلم( در بیــن مــا چــون قــرص ماه شــب 

چهــارده اســت و پنهــان نمی شــود.
12.شــریعت پیامبرمــان را منتشــر می کنیــم و قرآنــی 
ــف  ــد آگاه و لطی ــب خداون ــان از جان ــر پیامبرم ــه ب ک

ــد. ــان  می کن ــده تقویت م ــازل ش ن
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

* دیوان ابوبکر صدیق)رض(/ راجی اسمر
ترجمه: حسین سلیمان پور.

شعری از دیوان  سیدنا ابوبکر صدیقـ  رضـ  در تهدید اهل طائف و ترغیبشان به اسالم*

ابوبکــر صدیــق رضــی اهلل عنــه خلیفه)جانشــین( رســول خــدا صلــی اهلل علیــه و ســلم، در حالــی کــه از قبیلــه ثقیــف  و پافشاری شــان در کفــر 
یــاد می کنــد، آنــان را تهدیــد می نمایــد کــه اگــر مســلمان نشــوند بــا لشــکری از مســلمانان بــر آنــان حملــه خواهــد کــرد، می فرمایــد:
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ــه  ــن خطب ــه آخری ــی ب  نگاه

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

)قسمت دوم و پایانی(

در شــماره قبــل مجله )شــماره 6( ضمن 
ترجمــه وصیــت نامــه ســیدنا علــی بــن 
ابــی طالــب رضــی اهلل عنــه به تشــریح 
ــی   ــور ایمان ــن منش ــکات ای ــی از ن برخ
ــه   ــه ادام ــی ب ــک نگاه ــم این پرداخت

ــم: ــع داری ــه جام ــن خطب ای

3ـ اعتصــام بــه ریســمان الهــی و 
پرهیــز از تفرقــه:

ــظ  ــه حف ــر جامع ــم در ه ــائل مه ــی از مس  یک
همبســتگی و وحــدت بیــن افــراد و آحــاد جامعــه 
ــاره  ــم اش ــن مه ــه ای ــز ب ــد نی ــت و خداون اس
ــا َواَل  ــِه َجِمیًع ــِل اللَـّ ــوا بَِحْب ــد: َواْعَتِصُم می فرمای
ــتنی  ــته ی )ناگسس ــه رش ــی ب ــوا  »)همگ ُق تََفرَّ
قــرآن( خــدا چنــگ زنیــد و پراکنــده نشــوید(«)آل 
عمــران 103 ( و پیامبــر اکــرم صلــی اهلل علیــه و 
ســلم می فرماینــد:  »المســلمون کجســد واحــد« 

ــک پیکــر هســتند. ــه ی مســلمانان بمثاب
ــه رحــم و مواســات  ــه صل ــه ب 4ـ توصی
ــوق  ــام و ادای حق ــا ایت ــدردی ب و هم

ــایگان:  همس
در ایــن بخــش از خطبــه، حضرت علــی رضی اهلل 
ــد  ــد. خداون ــد نموده ان ــه رحــم تاکی ــه صل ــه ب عن
ســبحان در آیــات زیــادی بــه ارتبــاط و رفــت و 
آمــد بــا خویشــاوندان امــر نمــوده اســت، چنانکــه 
ــی  ــان معرف ــاره و زی ــم را خس ــه رح ــع صل قط
ــِه ِمــن بَْعــِد  می کنــد. »الَِّذیــَن َینُقُضــوَن َعْهــَد اللَـّ
ــُه بـِـِه أَن ُیوَصــَل  ِمیَثاِقــِه َوَیْقَطُعــوَن َمــا أََمــَر اللَـّ
َوُیْفِســُدوَن ِفــي اْلَْرِض ُأولَــٰـئَِك ُهُم الَْخاِســُروَن « 
، »آن کســانی کــه پیمانــی را کــه قبــاًل بــا خــدا 
)بــه واســطه فطــرت و عقــل و پیغمبــران( محکم 

هــذا مــا أوصى به أمــري املؤمنني علــي بن أبــي طالب، أوصى بأنه يشــهد 
أن ال إلــه إال الل وأن حممدا عبده ورســوله، أرســله باهلــدى ودين احلق 
ليظهره على الدين كله ولو كره املشــركون، صلوات الل وبركاته 
عليه، إن صالتي ونســكي وحمياي ومماتي لل رب العاملني، ال شــريك 

له، وبذلك أمرت وأنا أول املســلمني.  
اوصيــك يــا حســن ومجيــع ولــدي واهــل بيــي ومن بلغــه كتابــي هذا 
بتقــوى الل ربنــا وال متوتــن إال وانتــم مســلمون، واعتصمــوا حببــل الل 
مجيعــا وال تفرقــوا ، فإنــي مسعت رســول الل يقول : إصــالح ذات البني 
افضــل من عامة الصالة والصيــام .  انظروا إىل ذوي ارحامكم فصلوهم 

يهــون الل عليكم احلســاب .
 الل الل يف االيتام فال تغبوا افواههم جبفوتكم .

الل الل يف جريانكــم فإنهــا وصيــة رســول الل صلــى الل عليــه وآلــه 
وســلم مــا زال يوصينا بهــم حتى ظننا أنه ســيورثهم. 

الل الل يف القرآن فال يسبقنكم إىل العمل به غريكم.
والل الل يف الصالة فانها عماد دينكم .

والل الل يف بيــت ربكــم فال خيلون منكم ما بقيتــم ، فانه إن ترك ل 
تناظــروا وإنه إن خال منكم ل تنظروا . 

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

والل الل يف امة نبيكم فال يظلمن بني اظهركم . 
والل الل يف اصحــاب نبيكــم فــان رســول الل صلــى الل عليــه وآلــه  و 

ســلم اوصى بهم . 
والل الل يف الفقــراء واملســاكني فأشــركوهم يف معايشــكم . والل 
الل فيما ملكت اميانكم فإنها كانت آخر وصية رسول الل صلى الل 
عليه وآله  و ســلم، قال : أوصيكــم بالضعيفني فيما ملكت أميانكم 
. ثــم قــال الصالة الصــالة . ال ختافــوا يف الل لومة الئــم فانه يكفكم 
من بغى عليكم وأرادكم بسوء قولوا للناس حسنا كما أمركم الل 
. وال ترتكــوا االمــر باملعــروف والنهي عن املنكر ، فيولــي االمر عنكم 
وتدعــون فــال يســتجاب لكــم . عليكــم بالتواضــع والتبــاذل والتبار . 
وإياكــم والتقاطــع والتفــرق والتدابــر ) وتعاونوا على الــب والتقوى وال 

تعاونــوا علــى االثم والعدوان واتقوا الل إن الل شــديد العقاب ( 

محمدظاهر فقهی
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بســته اند، می شــکنند و آنچــه را کــه خــدا دســتور داده اســت کــه 
گســیخته نشــود )از قبیــل: صلــه رحــم، مــوّدت، مهربانــی، رعایــت 
ــه  ــن ب ــره( آن را می گســلند، و در روی زمی ــوق انســانی، و غی حق
ــد.«  ــان زیانبارانن ــان بی گم ــد، این ــت می یازن ــی دس ــاد و تباه فس

)بقــره27(
ــن کان  ــد: »م ــلم فرمودن ــه و س ــی اهلل علی ــرم صل ــر اک و پیامب
یومــن بــاهلل و الیــوم اآلخــر فلیصــل رحمــه« کســی کــه بــه خــدا 

ــه جــای آورد. ــه رحــم را ب ــان دارد صل ــت ایم و قیام
ــان از  ــوق اطرافی ــت حق ــه رعای ــا را ب ــی، م ــم دین ــواره تعالی هم

ــت.  ــوده اس ــراوان نم ــد ف ــایگان تاکی ــه همس جمل
5 ـ پیشگام بودن در عمل به قرآن:

هــدف از نــزول قــرآن صرفــا تــالوت الفــاظ نیســت بلکــه هــدف 
ــه  ــه ب ــکام آن و توج ــه اح ــل ب ــی، عم ــزول کالم اله ــی ن اصل
ــَن  ــد: »الَِّذی ــد می فرمای ــه خداون ــت. چنانک ــش اس راهنمایی های
آتَْیَناُهــُم الِْکَتــاَب َیْتُلونـَـُه َحــقَّ تاَِلَوتـِـِه ُأولَــٰـئَِك ُیْؤِمُنــوَن بـِـِهۗ  َوَمــن 
ــانی  ــته ای از( کس ــُروَن« »)دس ــُم الَْخاِس ٰــئَِك ُه ــِه َفُأولَـ ــْر بِ َیْکُف
ــت و  ــم و آن را از روی دّق ــان داده ای ــه آن ــمانی ب ــاب آس ــه کت ک
چنانچــه بایــد می خواننــد )و تــورات و انجیــل را محّققانــه وارســی 
می نماینــد و ســره را از ناســره جــدا می ســازند( ایــن چنیــن 
افــرادی بــه قــرآن ایمــان می آورنــد، و کســانی کــه بــدان ایمــان 
نیاورنــد بی گمــان ایشــان زیانکاراننــد.« )بقــره121( مــراد از کتــاب 
آســمانی، هــم می توانــد تــورات و انجیــل باشــد و هــم قــرآن، در 
ــه آن  ــر در آیــات و عمــل ب هــر حــال، مــراد از حــق التــالوة تدب

اســت.
6ـ پایبندی به نماز:

نمــاز پــس از ایمــان از مهمتریــن احــکام شــرعی اســت و پایبنــدی 
ــی  ــوا َعلَ ــد: »َحاِفُظ ــد می فرمای ــت. خداون ــروری اس ــه آن ض ب
ــَن«  »در انجــام  ــِه َقانِتِی ــوا لِلَـّ ــَطٰی َوُقوُم ــاَلِة الُْوْس ــَواِت َوالصَّ لَ الصَّ
نمازهــا و )بــه ویــژه( نمــاز میانــه )یعنــی عصــر، کوشــا باشــید و( 
محافظــت ورزیــد و فروتنانــه بــرای خــدا بپــا خیزیــد )و بــا خشــوع 
ــدا را  ــت خ ــت و عظم ــود، هیب ــدگان خ ــر دی ــوع، در براب و خض
ــه و  ــی اهلل علی ــرم صل ــول اک ــره238(  رس ــد(.« )بق ــم داری مجّس
ســلم می فرماینــد: »اهلل اهلل اهلل فــی الصــالة فانهــا عمــود الدیــن 
، مــن اقامهــا فقــد اقــام الدیــن و مــن ترکهــا فقــد هــدم الدیــن« 
از خداونــد در مــورد نمــاز بترســید کــه نمــاز ســتون دیــن اســت، 
کســی کــه آن را برپــا دارد دیــن را برپــا داشــته و کســی کــه آن 

را تــرک کنــد، دیــن را منهــدم ســاخته اســت.  
ــه اراده ی حــج  ــه خــدا ب ــه زیــارت خان 7ـ دل دادن ب

و عمــره:
ــعائر  ــج از ش ــت و ح ــی اس ــای اله ــی از نماده ــه یک ــه کعب خان
و نشــانه های خداونــد اســت کــه انســاِن مومــن در صــورت 
ــد و  ــه می کن ــرای حــج و عمــره، قصــد مکــه مکرم اســتطاعت ب
از فضیلــت بــزرگ آن بهره منــد می شــود. رســول خــدا صلــی اهلل 
علیــه و ســلم فرمودنــد: »مــن حــج هلل فلــم یرفــث و لــم یفســق 
رجــع کیــوم ولدتــه امــه.« کســی کــه بــرای خــدا حــج کنــد و کار 

ممنــوع حــج انجــام ندهــد و و فســق و فجــور نکنــد در حالــی از 
حــج بــر می گــردد کــه گناهانــش مثــل روز تولــدش معــاف شــده 

اســت.  
8- استفاده بردن از ماه مبارک رمضان:

خداونــد متعــال مــاه رمضــان را بهــار دلهــا قــرار داده تــا دلهــای 
ــه در  ــار گرفت ــاه غب ــازده م ــی ی ــه ط ــان ها ک ــه انس ــگار گرفت زن
ایــن مــاه مبــارک جــالء یابــد. رمضــان مــاه روزه داری بــه نــگاه 
قــرآن مقدمــه تقــوا اســت، چنانکــه خداونــد می فرمایــد: »َیــا أَیَُّهــا 
َیــاُم َکَمــا ُکتِــَب َعلَــی الَِّذیــَن ِمــن  الَِّذیــَن آَمُنــوا ُکتِــَب َعلَْیُکــُم الصِّ
َقْبلُِکــْم لََعلَُّکــْم تَتَُّقــوَن« ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد! بــر شــما 
روزه واجــب شــده اســت، همــان گونــه کــه بــر کســانی کــه پیــش 
ــزگار  ــه پرهی ــد ک ــا باش ــت، ت ــوده اس ــب ب ــد واج ــما بوده ان از ش

شــوید. )بقــره183(
رمضــان بهتریــن فرصتــی اســت کــه خداونــد در اختیــار بندگانــش 
ــا در  ــان و لغزش ه ــه از گناه ــن بهان ــه ای ــا ب ــد ت ــرار می ده ق
ــلم  ــه و س ــی اهلل علی ــرم صل ــر اک ــه پیامب ــد، چنانک ــذر فرمای گ
ــا  ــه م ــر ل ــا و احتســابا غف ــد: »مــن صــام رمضــان ایمان می فرمای
تقــدم مــن ذنبــه« کســی کــه رمضــان را از روی ایمــان و بــه نیــت 
ثــواب روزه گیــرد، گناهــان گذشــته اش مــورد مغفــرت و بخشــش 

ــرد.  ــرار می گی ق
9ـ جهاد در راه خدا با جان و مال:

اوج شــکوه و عــزت اســالم عزیــز در جهــاد در راه خداونــد 
ــال  ــد متع ــت.  خداون ــده اس ــرار داده ش ــه اهلل ق ــالی کلم و اع
ــت در راه  ــاد اس ــق جه ــه ح ــور ک ــد آن ط ــان می خواه از مومن
حــق تعالــی جهــاد کننــد. خداونــد می فرمایــد: «جاهــدوا فــی اهلل 
حــق جهــاده« و در راه خــدا جهــاد و تــالش کنیــد آن گونــه کــه 
ــالش در راه او اســت. )حــج78(  ــاد و بایســته ی ت شایســته ی جه
ــر  ــد: از پیامب ــه می فرمای ــی اهلل عن ــعود رض ــن مس ــرت اب حض
صلــی اهلل علیــه و ســلم ســوال کــردم: کــدام عمــل بهتــر اســت؟ 
فرمودنــد: نمــاز ســر وقــت. گفتــم: پــس از آن؟ فرمودنــد: نیکــی 
بــه پــدر و مــادر.  گفتــم: ســپس کــدام عمــل؟ پاســخ دادنــد: جهــاد 

ــدا. راه خ
10ـ ادای زکات: 

ــه پرداخــت  ــم ب ــرآن کری ــدد از ق ــال در جاهــای متع ــد متع خداون
زکات و وجوهــات شــرعی امــوال تاکیــد نمــوده اســت، بــه گونه ای 
کــه پــس از امــر بــه ادای نمــاز، بــه پرداخــت زکات نیــز دســتور 
ــی  ــلم در حدیث ــه و س ــی اهلل علی ــرم صل ــول اک ــت و رس داده اس
می فرمایــد: »مــن أّدی زکاة مالــه ذهــب عنــه شــره« کســی کــه 

ــردد.  ــال از او دور می گ ــد، شــر م ــش را پرداخــت کن زکات مال
11ـ پاسداری از دین و میراث نبوت:

ــود  ــن خ ــن و آیی ــده و دی ــا از عقی ــه دارد ت ــلمان وظیف ــر مس ه
ــه آمادگــی دفــاع  دفــاع و پاســداری کنــد و همیشــه در هــر زمین
از کیــان و اعتقــادش را داشــته باشــد، خــواه ایــن زمینــه نظامــی 
ــتطعتم  ــم مااس ــدوا له ــد: »و اع ــد می فرمای ــه خداون ــد چنانک باش

ــوه«، و خــواه فرهنگــی.  ــن ق م
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ــان  ــد مومن ــه خداون ــت ک ــم اس ــدر مه ــن اینق ــداری از دی پاس
ــال و  ــان و م ــدا از ج ــن خ ــداری از دی ــه در پاس ــتین را ک راس
ــوا  ــَن آَمُن ــتاید: »َوالَِّذی ــه می س ــد، اینگون ــود می گذرن ــتی خ هس
نََصــُروا ُأولَــٰـئَِك  ــِه َوالَِّذیــَن آَووا وَّ َوَهاَجــُروا َوَجاَهــُدوا ِفــي َســبِیِل اللَـّ
ــان  ــٌم«  »بیگم ــَرٌة َوِرْزٌق َکِری ْغِف ــم مَّ ــا ۚ لَُّه ــوَن َحقًّ ــُم الُْمْؤِمُن ُه
ــد و در راه خــدا  ــد و مهاجــرت کرده ان کســانی کــه ایمــان آورده ان
جهــاد نموده انــد، و همچنیــن کســانی کــه پنــاه داده انــد و یــاری 
ــد )و  ــن و باایمانن ــًة مؤم ــان حقیق ــروه( آن ــر دو گ ــد، )ه کرده ان
ــه ی  ــود جاودان ــار و پ ــد و ت ــر و انصارن ــته ی واژه ی مهاج شایس
پرچــم اســالمند و( بــرای آنــان آمــرزش )گناهــان از ســوی یــزدان 
منــان( و روزی شایســته )در بهشــت جاویــدان( اســت« )انفــال74( 
12ـ رســیدگی بــه فقــرا و مســتمندان و همــکاری بــا 

آنــان:
در شــریعت مقــدس اســالم توجــه مــادی و معنــوی بــه فقــراء و 

افــراد آســیب پذیــر جامعــه تاکیــد شــده اســت. 
ــی  ــی خلیل ــد: »اوصان ــوذر می فرمای حضــرت اب
بســبع بحــب المســاکین و أن ادنــوه منهــم...« 
ــه و  ــی اهلل علی ــدا صل ــول خ ــتم رس ــرا دوس م
ــود.  ــت نم ــز وصی ــز چی ــت چی ــه هف ــلم ب س
یکــی از آنهــا محبــت بــه مســاکین و نزدیــک 
شــدن بــه آنــان هســت کــه ایــن خــود توجــه 
ــه ایــن قشــر محســوب مــی شــود. معنــوی ب

13- رعایــت حقــوق زیردســتان و 
ــان: زن

ــوق  ــن حق ــش دی ــن بخ ــن و مهمتری  بزرگتری
العبــاد اســت. زیــرا حقــوق اهلل بــا توبه بخشــیده 
ــا  ــاد ب ــوق العب ــی در حق ــا کوتاه ــود، ام می ش
ــد  ــود و بای ــیده نمی ش ــتغفار بخش ــه و اس توب

ــد. صاحــب حــق، حــق خــود را معــاف کن
در بیــن حقــوق العبــاد بــه حــق زن و زیــر دســت 

ــان می فرمایــد: »و  ــد در بیــان حــق زن تاکیــد شــده اســت. خداون
عاشــروهن بالمعــروف« در ایــن آیــه خطــاب بــه تمــام مســلمانان 
ــی  ــرفتاری زندگ ــی و خوش ــا نیکوئ ــان ب ــا زن ــما ب ــد: ش می فرمای
ــی  ــت. نب ــده اس ــد ش ــب تاکی ــن مطل ــر ای ــث ب ــد و در احادی کنی
رحمــت آنقــدر بــه حســن ســلوک و خوشــرفتاری بــا زنــان اهمیــت 
ــا  ــاءهم و ان ــم لنس ــم خیارک ــد: »خیارک ــه می فرماین ــد ک می دادن
ــان  ــا زن خیارکــم لنســائی« بهتریــن شــما کســانی هســتند کــه ب
خــود رفتــاری نیــک دارنــد، و مــن از میــان شــما بهتریــن رفتــار 

ــان خــود دارم. ــا زن را ب
14ـ در بیــان حــق و حقیقــت از کســی واهمــه 

نداشــتن:
ــون  ــد: »والیخاف ــد در صفــات انســان های مؤمــن می فرمای خداون
لومــة الئــم« از ســرزنش هیــچ ســرزنش کننــده ای در اطاعــت از 

فرمــان یــزدان هراســی بــه خــود راه نمی دهنــد. 
15ـ ضرورت امر به معروف و نهی از منکر:

 امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر واجــب عظیــم و بزرگــی اســت  
کــه پابرجایــی ســایر واجبــات بــه آن بســتگی دارد و خداونــد  در 

آیــات زیــادی بــه ایــن فریضــه مهــم اشــاره دارد:
ــاِس تَْأُمــُروَن بِالَْمْعــُروِف َوتَْنَهــْوَن  ــٍة ُأْخِرَجــْت لِلنَّ  »ُکنُتــْم َخْیــَر ُأمَّ
ــَکاَن  ــاِب لَ ــُل الِْکَت ــَن أَْه ــْو آَم ــِهۗ  َولَ ــوَن بِاللَـّ ــِر َوُتْؤِمُن ــِن الُْمنَک َع
ــُم الَْفاِســُقوَن«  »شــما )ای  ــوَن َوأَْکَثُرُه ــُم الُْمْؤِمُن ْنُه ــًرا لَُّهــم ۚ مِّ َخْی
ــه ســود انســانها  ــه ب ــی هســتید ک ــن اّمت ــد( بهتری ــروان محّم پی
ــه معــروف و نهــی از منکــر  ــده شــده اید )مــادام کــه( امــر ب آفری
ــل  ــاب )مث ــل کت ــر اه ــد. و اگ ــان داری ــدا ایم ــه خ ــد و ب می نمائی
شــما بــه چنیــن برنامــه و آئیــن درخشــانی( ایمــان بیاورنــد، بــرای 
ــا  ــی تنه ــد. ول ــه برآنن ــی ک ــاور و آئین ــت )از ب ــر اس ــان بهت ایش
ــق )و  ــان فاس ــتر ایش ــد و بیش ــا ایمانن ــان ب ــی( از آن ــّده ی کم ع
خــارج از حــدود ایمــان و وظائــف آن( هســتند. « )آل عمــران110(

16ـ برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران و بــذل و بخشــش 
: ن د کر

ــن مــودت و محبــت  ــز دی اســالم عزی
اســت و یکــی از صفــات بارز مســلمان، 
ــی  ــران معرف ــا دیگ ــاط ب ــاد ارتب ایج
ــه  ــی اهلل علی ــر صل ــت. پیامب ــده اس ش
ــف  ــن مال ــد: »الموم ــلم می فرمای و س
ــف«  ــف و الیول ــن الیال ــر فیم والخی
انســان مومــن محــل الفــت و مهربانــی 
اســت و کســی کــه بــا دیگــران الفــت 
ــا او  ــر ب ــران نی ــد و دیگ ــته باش نداش
الفــت و مهربانــی نداشــته باشــند، 

ــت. ــری در او نیس ــچ خی هی
ــا  ــاط ب ــاد ارتب ــای ایج ــی از راه ه یک
دیگــران و کســب محبــت ایشــان 
بخشــش اســت. پیامبراکــرم صلــی 
اهلل علیــه و ســلم فرمودنــد: »تهــادوا 
تحابــوا« هدیــه بدهیــد تــا محبــت حاصــل کنیــد. همــواره 
ســخاوت یکــی از صفــات بــارز پیامبــر بــوده و ایشــان بهشــت را 

نموده انــد. معرفــی  ســخاوتمندان  ســرای 
17- تعــاون و همــکاری در امورخیــر و کارهــای 
ــه  ــوده ب ــورد آل ــاون در ام ــدم تع ــندانه و ع خداپس

ــی: ــی عدالت ــم و ب ــاه و ظل گن
ــوا  ــوا علــی البــر و التقــوی و التعاون ــد می فرمایــد: »و تعاون خداون
علــی االثــم و العــدوان« در راه نیکــی و پرهیــزگاری همدیگــر را 
یــاری و پشــتیبانی نماییــد و همدیگــر را در راه تجــاوز و ســتمکاری 

یــاری و پشــتیبانی نکنیــد.
ایــن مــوارد مختصــر، برداشــتی از کالم گهربــار یکــی از شــاگردان 
ــان  ــه ایش ــد خطب ــه گردی ــه مالحظ ــود، چنانک ــالت ب ــب رس مکت
ــد آنکــه  ــه امی ــوده اســت. ب ــرآن و ســنت ب ــم ق ــه از تعالی برگرفت

ــد توفیــق عمــل عنایــت فرمایــد.   خداون
***

در شریعت مقدس اسالم توجه 
مادی و معنوی به فقراء و افراد آسیب 

پذیر جامعه تاکید شده است. 
حضرت ابوذر می فرماید: »اوصانی 
خلیلی بسبع حبب املساکین و أن 

ادنوه منهم...« مرا دوستم رسول خدا 
صلی اهلل علیه و سلم به هفت چیز 

چیز وصیت منود. یکی از آهنا 
حمبت به مساکین و نزدیک شدن 
به آنان هست که این خود توجه 

معنوی به این قشر حمسوب می شود.
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ــان  ــه انس ــی ک ــپاِس ذات ــکر و س ش
را هســتی بخشــید و بــه وی علــم 
بــر  درود  و  آموخــت.  دانــش  و 
بزرگ تریــن معلــم و محســن بشــریت 
و یــاران وفــادار ایشــان باد. در اندیشــه 
ایــن  و فکــر می گــذرد کــه چــرا 
ــی  ــوق عرش ــک مخل ــه ی ــان ک انس
اســت و خداونــد متعــال منزلــت وی را 
در بیــن مخلوقــات بلنــد کــرده اســت، 
ــا زده و  ــت پ ــگاه، پش ــن جای ــه ای ب
ســیر قهقهرایــی اختیــار نمــوده اســت. 
ــد:  ــرودگارش می فرمای ــه پ در حالی ک
»لقــد کرمنــا بنــی آدم« و موالنــا روم 
ــا  ــه زیب ــاره چ ــن ب ــه اهلل در ای رحم

می گویــد:
ــمان /  ــن آس ــنید ای ــا ش ــچ کّرمن »هی
ــان« ــر غم ــی پ ــن آدم ــنید ای ــه ش ک

در  هرآنچــه  آفرینــِش  حقیقــت  در 
کائنــات اســت بــه خاطــر انســان بــوده 
و همــه در خدمــت اوســت،                                                                                                                                                           تــا انســان 
در دنیــا آن مقــام را کســب نمایــد. چــه 
بســیار دیــده می شــود انســان هایی 
پــا در وادی غفلــت نهــاده و از شــاهراه 

ــته اند. ــی  دور گش ــه کل ــت ب هدای
آری! غفلــت یکــی از امــراض روحانــی 
ــده  ــع انســانی را بلعی ــه جوام اســت ک
ــزون و  ــت اف ــن غفل ــر ای ــر روز ب و ه
افزون تــر می شــود و چنــان انســان  
پســت و زبــون شــده کــه بنابــر گفتــه 
نَْعــاِم بـَـْل ُهــْم أََضــلُّ  قرآن»ُأولَئـِـَك َکاْلَ

غفلت، آفت عمر
ابراهیم یوسف پور
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ــاء  ــن اعض ــون از ای ــان ) چ ــوَن«. »این ــُم الَْغاِفُل ــَك ُه ُأولَئِ
ــع و مضــاّر خــود  ــد و مناف ــد ســود نمي جوین ــان کــه بای چن
ــد و  ــان چهارپایانن ــد ( همس ــخیص نمي دهن ــم تش را از ه
بلکــه سرگشــته ترند ) چــرا کــه چهارپایــان از ســنن فطــرت 
ــط  ــراط و تفری ــان راه اف ــي این ــد ، ول ــر نمي گذارن ــا فرات پ
مي پوینــد ( . اینــان واقعــًا بي خبــر ) از صــالح دنیــاو آخــرت 

ــراف( ــتند«. )179/اع ــود ( هس خ
غفلــت یــک پدیــده روحــی و روانــی اســت کــه بــر پیکــره 
ــج کــرده اســت. امــروزه  ــه و او را فل انســانیت پنجــه انداخت
ــد  ــر می برن ــی بس ــران آن در غفلت ــالمی و رهب ــه اس جامع
ــک  ــی ت ــود و زندگ ــده نمی ش ــق آن دی ــداری در اف ــه بی ک
ــد  ــرار داده اســت و مانن ــک مســلمانان را تحــت شــعاع ق ت
ــع  ــر واق ــت. اگ ــده اس ــار تنی ــان ت ــراف آن ــی در اط عنکبوت

ــرور  ــود را م ــره خ ــی روزم ــه زندگ بینان
ــت در  ــه غفل ــد ک ــم دی ــم، خواهی کنی
تمــام ابعــاد زندگی مــان راه یافتــه و 
ــده  ــو ش ــم س ــداری در آن ک ــعاع بی ش

اســت.
از ســویی دیگــر مــا در عصــری زندگــی 
می کنیــم کــه وســائل ارتبــاط جمعــی و 
رســانه ها و اینترنــت و فضــای مجــازی، 
ــار  ــده، در کن ــان را بلعی فضــای حقیقی م
ــا  ــم، اّم ــم، باخانواده ای ــا دوری ــم، اّم همی
نیســتیم، در مســجدیم اّمــا در بیــرون آن 
بــه کار دیگریــم، در نمازیــم، گویــا بــی 

نیازیــم از آن...
 آری دوســتان! دیگــر لذتــی نمانــده اســت، 

دیگــر حقیقتــی نمانــده. جهــان بــه یــک خانــه بــزرگ تبدیل 
شــده اســت کــه همــه چیــز در دســترس همــگان اســت و 
ــادی از  ــر ی ــدارد و دیگ ــاری ن ــکان اعتب ــان و م ــر زم دیگ
چاپــار و نامه رســان ها نیســت، تصــور آن هــم در ذهــن 
ــات  ــرفت و اطالع ــه پیش ــن هم ــا ای ــد. ب ــب می نمای عجی
و آگاهــی، بشــر از ناحیــه خودشناســی و خداشناســی از 
انســان های اولیــه عقب تــر اســت. غفلــت ماننــد یــک 
بیمــاری مهلــک سراســر وجــود و زندگــی انســان را احاطــه 
ــر  ــاس خط ــب آن احس ــه از جان ــدون اینک ــت ب ــرده اس ک
کنــد؛ چــه بســا انســان هایی هســتند کــه بــا همیــن غفلــت 
ــه  ــان ب ــت زب ــوب اس ــد. خ ــفر را می بندن ــت س ــا رخ از دنی
ــت  ــره غفل ــی روزم ــدر در زندگ ــه چق ــاییم ک ــراف بگش اعت

ــالها  ــا و س ــا و ماه ه ــاعت ها و روزه ــا و س ــم، ثانیه ه داری
ســپری شــدند، بررســی کنیــم چقــدر مفیــد و دور از غفلــت 

ســپری شــده اســت.
ــد  ــروزه م ــه ام ــی ک ــت اجتماع ــای زش ــی از عادت ه یک
شــده، همیــن سلفی هاســت کــه غفلــت را دو چنــدان کــرده 
ــه  ــلفی! چ ــه و... س ــه کعب ــار خان ــا ، کن ــاز، دع اســت. از نم
ــاره: ــن ب ــال در ای ــروده ی اقب ــن س ــر اســت ای ــا جلوه گ زیب

ای غنچه خوابیده چو نرگس نگران خیز
کاشانه ی ما رفت بتاراج غمان خیز 

از خواب گران خواب گران خواب گران خیز
از خواب گران خیز

اکنــون اشــاره ای کوتــا و گــذرا بــر تعریــف غفلــت و اســباب 
ــم: ــواع و راه هــای درمــان آن می نمای و ان

ــوش  ــای فرام ــه معن ــت ب ــت در لغ غفل
کــردن، ســهو و بی خبــری، نادانــی، بــی  
پروایــی، ســهل انــگاری، عــدم اعتنــاء و 
سســتی اســت. )لغت نامــه،16754/11(

ســهوی  معنــای  بــه  اصطــالح  در 
ــت  ــه جهــت کمــی مواظب اســت کــه ب
عــارض  انســان  بــر  هوشــیاری،  و 

)609 مفردات،ص ( . می شــود
ــی  ــا کم توجه ــی ی ــه بی توجه ــت ب غفل
ــا  ــعادت دنی ــت و س ــه سرنوش ــان ب انس
و آخرتــش گفتــه می شــود. در رفتــار 
غافــل  شــخص  گفتــار  و  کــردار  و 
آینــده نگــری و دقــت بــه حقایــق 
دنیــا و آخــرت نیســت. بــه عبــارت دیگــر: 
»بــه هرگونــه بی خبــری از شــرایط زمانــی و مکانــی، 
ــال،  ــات و اعم ــده، صف ــته و آین ــی، گذش ــای فعل واقعیت ه
پیام هــا و آیــات خداونــد و همچنیــن هشــدار هایی کــه 
حــوادث تلــخ و شــیرین زندگــی بــه انســان می دهــد غفلــت 

گفتــه می شــود.«
انواع غفلت در قرآن

ــرده  ــه کار ب ــت را ب ــه غفل ــار کلم ــرآن 53 ب ــد در ق خداون
ــد از: ــرآن عبارتن ــات ق ــت در آی ــق غفل ــت. مصادی اس
1ـ کسانی که چشم شان را بر روی واقعیت ها 

بسته اند:
ــْم  ــِس ۖ لَُه ــنِّ َواْلِنْ ــَن الِْج ــًرا ِم ــَم َکثِی ــا لَِجَهنَّ ــْد َذَرأْنَ »َولََق
ُقُلــوٌب اَل َیْفَقُهــوَن بَِهــا َولَُهــْم أَْعُیــٌن اَل ُیْبِصــُروَن بَِهــا َولَُهــْم 

غفلت به بی توجهی یا 
کم توجهی انسان به سرنوشت 
و سعادت دنیا و آخرتش گفته 

می شود. در رفتار و کردار و گفتار 
شخص غافل آینده نگری و دقت 

به حقایق دنیا و آخرت نیست. 
به عبارت دیگر: »به هرگونه 

بی خربی از شرایط زمانی و مکانی، 
واقعیت های فعلی، گذشته و 

آینده، صفات و اعمال، پیام ها و آیات 
خداوند و مهچنین هشدار هایی 

که حوادث تلخ و شیرین زندگی 
به انسان می دهد غفلت گفته 

می شود.«
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ــلُّ ۚ  ــْم أََض ــْل ُه ــاِم بَ نَْع ــَك َکاْلَ ــا ۚ ُأوٰلئِ ــَمُعوَن بَِه آَذاٌن اَل َیْس
ــراف( ــه 179 ســوره اع ــوَن« )آی ــُم الَْغاِفُل ــَك ُه ُأولَٰئِ

»بــه یقیــن، گــروه بســیاری از جــن و انــس را بــرای دوزخ 
ــا آن )اندیشــه  ــد کــه ب ــی دارن ــان دلها]عقلها[ی ــم؛ آن آفریدی
ــد  ــا آن نمی بینن ــد و چشــمانی کــه ب ــد و( نمی فهمن نمی کنن
همچــون  آنهــا  نمی شــنوند؛  آن  بــا  کــه  گوشــهایی  و 
ــرا  ــان غافالنند)چ ــان هم ــر! این ــه گمراه ت ــد؛ بلک چهارپایانن
ــم  ــاز ه ــت، ب ــات هدای ــه امکان ــه گون ــتن هم ــا داش ــه ب ک

ــد(.« گمراهن
2ـ کسانی که گوش شان را در برابر حقیقت می بندند: 

ــِر  ــُروَن ِفــي اْلَْرِض بَِغْی ــَي الَِّذیــَن َیَتَکبَّ »َســَأْصِرُف َعــْن آَیاتِ
ــبِیَل  ــَرْوا َس ــا َوإِْن َی ــوا بَِه ــٍة اَل ُیْؤِمُن ــَرْوا ُکلَّ آَی ــقِّ َوإِْن َی الَْح
ــُذوُه  ــيِّ َیتَِّخ ــبِیَل الَْغ ــَرْوا َس ــبِیاًل َوإِْن َی ــُذوُه َس ــِد اَل َیتَِّخ ْش الرُّ

بُــوا بِآَیاتَِنــا  لِــَك بَِأنَُّهــْم َکذَّ َســبِیاًل ۚ َذٰ
 146 )آیــه  َغاِفلِیــَن«  َعْنَهــا  َوَکانُــوا 

ــراف( ــوره اع س
روی  در  کــه  را  کســانی  زودی  »بــه 
ــد، از  ــر مــی ورزن ــه ناحــق تکب زمیــن ب
)ایمــان بــه( آیــات خــود، منصــرف مــی 
ســازم! آنهــا چناننــد کــه اگــر هــر آیــه 
ــان  ــه آن ایم ــد، ب ــانه ای را ببینن و نش
نمــی آورنــد؛ اگــر راه هدایــت را ببیننــد، 
آن را راه خــود انتخــاب نمی کننــد و اگــر 
طریــق گمراهــی را ببیننــد، آن را راه 
ــا(  ــه اینه ــد! )هم ــاب می کنن ــود انتخ خ
ــا را  ــات م ــه آی ــت ک ــر آن اس ــه خاط ب

ــد.« ــل بودن ــد و از آن غاف ــب کردن تکذی

عوامل غفلت از دیدگاه قرآن:
قــرآن مــوارد زیــر را مهم تریــن عوامــل و نشــانه های 

ــت: ــرده اس ــی ک ــت معرف ــاد غفل ایج
1ـ توجه به مظاهر زندگی مادی:

ــْم  ــْم َواَل أَْواَلُدُک ــْم أَْمَوالُُک ــوا اَل ُتلِْهُک ــَن آَمُن ــا الَِّذی ــا أَیَُّه »َی
لـِـَك َفُأولَٰئِــَك ُهــُم الَْخاِســُروَن«  ِ ۚ َوَمــْن َیْفَعــْل َذٰ َعــْن ِذْکــِر اهللَّ

ــه 9 ســوره منافقــون( )آی
ــان  ــوال و فرزندانت ــد! ام ــان آورده ای ــه ایم ــانی ک »ای کس
ــن  ــه چنی ــانی ک ــد و کس ــل نکن ــدا غاف ــاد خ ــما را از ی ش

ــد.« ــد، زیانکارانن کنن

2ـ تسلط شیطان:
ــَك  ِ ۚ ُأولَٰئِ ــَر اهللَّ ــاُهْم ِذْک ــْیَطاُن َفَأنَْس ــُم الشَّ ــَتْحَوَذ َعلَْیِه »اْس
ــْیَطاِن ُهــُم الَْخاِســُروَن«  ــْیَطاِن ۚ أاََل إِنَّ ِحــْزَب الشَّ ِحــْزُب الشَّ

ــه( ــوره مجادل ــه 19 س )آی
ــر  ــدا را از خاط ــاد خ ــده و ی ــلط ش ــان مس ــر آن ــیطان ب »ش
ــد حــزب شــیطان  ــان حــزب شــیطانند! بدانی ــرده؛ آن آنهــا ب

ــد«. زیانکارانن
3ـ پیروی از هوای نفس:

»َواْصبـِـْر نَْفَســَك َمــَع الَِّذیــَن َیْدُعــوَن َربَُّهــْم بِالَْغــَداِة َوالَْعِشــيِّ 
ُیِریــُدوَن َوْجَهــُه ۖ َواَل تَْعــُد َعْیَنــاَك َعْنُهــْم ُتِریــُد ِزیَنــَة الَْحَیــاِة 
نَْیــا ۖ َواَل ُتِطــْع َمــْن أَْغَفلَْنــا َقلَْبــُه َعــْن ِذْکِرنـَـا َواتََّبــَع َهــَواُه  الدُّ

َوَکاَن أَْمــُرُه ُفُرًطــا«. )آیــه 28 ســوره کهــف(
ــح و عصــر  ــود را صب ــروردگار خ ــه پ ــاش ک ــا کســانی ب »ب
ــی  ــای او را م ــا رض ــد و تنه ــی خوانن م
ــای  ــر زیوره ــه خاط ــز ب ــد و هرگ طلبن
دنیــا، چشــمان خــود را از آنهــا برمگیــر و 
از کســانی کــه قلبشــان را از یــاد خــود 
غافــل ســاختیم اطاعــت مکــن! همانهــا 
ــد و  ــروی کردن ــس پی ــوای نف ــه از ه ک

ــت« ــی اس ــان افراط کارهایش
4ـ نگرش سطحی در آموزه های 

دینی:
ــا  نَْی ــاِة الدُّ ــَن الَْحَی ــًرا ِم ــوَن َظاِه »َیْعلَُم
َوُهــْم َعــِن اآْلِخــَرِة ُهــْم َغاِفُلــوَن«. )آیــه 

ــوره روم( 7 س
ــا  ــی دنی ــری از زندگ ــط ظاه ــا فق »آنه
کار(  پایــان  )و  آخــرت  از  و  می داننــد  را 

ــد« غافلن
5ـ روی گرداندن از یاد خدا:

ــًة ۚ َوإِنَّ  ــَك آَی ــْن َخلَْف ــوَن لَِم ــَك لَِتُک ــَك بَِبَدنِ ی ــْوَم نَُنجِّ »َفالَْی
ــه 92 ســوره  ــوَن« )آی ــا لََغاِفُل ــْن آَیاتَِن ــاِس َع ــَن النَّ ــًرا ِم َکثِی

ــس( یون
»ولــی امــروز، بدنــت را)از آب( نجــات می دهیــم، تــا 
عبرتــی بــرای آینــدگان باشــی و بســیاری از مــردم، از آیــات 

ــد.« ــا غافلن م
6ـ فراموش کردن خدا:

ًعــا َوِخیَفــًة َوُدوَن الَْجْهــِر ِمــَن  »َواْذُکــْر َربَّــَك ِفــي نَْفِســَك تََضرُّ
الَْقــْوِل بِالُْغــُدوِّ َواآْلَصــاِل َواَل تَُکــْن ِمــَن الَْغاِفلِیــَن« )آیــه 205 

ــوره اعراف( س

»به زودی کسانی را که 
در روی زمین به ناحق تکرب می 
ورزند، از )ایمان به( آیات خود، 
منصرف می سازم! آهنا چنانند 
که اگر هر آیه و نشانه ای را 
ببینند، به آن ایمان منی آورند؛ 

اگر راه هدایت را ببینند، آن را راه 
خود انتخاب منی کنند و اگر 
طریق گمراهی را ببینند، آن را 

راه خود انتخاب می کنند! )مهه 
اینها( به خاطر آن است که آیات 

ما را تکذیب کردند و از آن 
غافل بودند.«
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»پــروردگارت را در دل خــود، از روی تضــرع و خــوف، آهســته 
ــالن  ــن و از غاف ــاد ک ــامگاهان، ی ــان و ش و آرام، صبحگاه

مبــاش«.
7ـ بی ایمانی:

ــٍة  ــي َغْفلَ ــْم ِف ــُر َوُه ْم ــَي اْلَ ــَرِة إِْذ ُقِض ــْوَم الَْحْس ــْم َی »َوأَنِْذْرُه
ــم( ــه 39 ســوره مری ــوَن«. )آی ــْم اَل ُیْؤِمُن َوُه

ــه  ــرای هم ــه ب ــتاخیز ک ــرت ]= روز رس ــان را از روز حس »آن
مایــه تأســف اســت [ بترســان، در آن هنــگام کــه همــه چیــز 

ــد«. ــان نمی آورن ــد و ایم ــا در غفلتن ــد و آنه ــان می یاب پای
8ـ فراموش کردن قیامت:

ــَن  ــْم بَْی ــي اْلَْرِض َفاْحُک ــًة ِف ــاَك َخلِیَف ــا َجَعلَْن ــا َداُووُد إِنَّ »َی
ِۚ  إِنَّ  النَّــاِس بِالَْحــقِّ َواَل تَتَّبـِـِع الَْهــَوٰى َفُیِضلَّــَك َعــْن َســبِیِل اهللَّ
ِ لَُهــْم َعــَذاٌب َشــِدیٌد بَِمــا نَُســوا  الَِّذیــَن َیِضلُّــوَن َعــْن َســبِیِل اهللَّ

ــْوَم الِْحَســاِب«. )آیــه 26/ ص( َی
»ای داوود! مــا تــو را خلیفــه و )نماینــده خــود( در زمیــن قــرار 
دادیــم؛ پــس در میــان مــردم بــه حــق داوری کــن و از هــوای 
ــو را از راه خــدا منحــرف ســازد؛  نفــس پیــروی مکــن کــه ت
ــه  کســانی کــه از راه خــدا گمــراه شــوند، عــذاب شــدیدی ب

خاطــر فرامــوش کــردن روز حســاب دارنــد«.
9ـ فراموش کردن مرگ:

ــاَءَك  ــَك ِغَط ــْفَنا َعْن ــَذا َفَکَش ــْن ٰه ــٍة ِم ــي َغْفلَ ــَت ِف ــْد ُکْن »لََق
ــه 22/ ق( ــٌد« )آی ــْوَم َحِدی ــُرَك الَْی َفَبَص

ــه )و دادگاه  ــن صحن ــو از ای ــود:( ت ــاب می ش ــه او خط »)ب
بــزرگ( غافــل بــودی و مــا پــرده را از چشــم تــو کنــار زدیــم 

ــن اســت«. ــاًل تیزبی و امــروز چشــمت کام
10ـ همنشینی با فاسدان:

»َیــا َوْیلََتــٰی لَْیَتنـِـي لـَـْم أَتَِّخــْذ ُفاَلنـًـا َخلِیــاًل. لََقــْد أََضلَّنـِـي َعــِن 
ــُذواًل«  ــاِن َخ نَْس ــْیَطاُن لِْلِ ــيۗ  َوَکاَن الشَّ ــَد إِْذ َجاَءنِ ــِر بَْع ْک الذِّ

ــان( ــه 28 و 29/ فرق )آی
»ای وای بــر مــن، کاش فــالن )شــخص گمــراه( را دوســت 
خــود انتخــاب نکــرده بــودم. او مــرا از یــادآوری )حــق( گمــراه 
ــده  ــن آم ــراغ م ــه س ــق( ب ــاد ح ــه )ی ــد از آن ک ــاخت بع س
بــود!« و شــیطان همیشــه خوارکننــده انســان بــوده اســت«.

11ـ غفلت از آیات الهی:
نَْیــا َواْطَمَأنُّــوا  »إِنَّ الَِّذیــنَ اَل َیْرُجــوَن لَِقاَءنـَـا َوَرُضــوا بِالَْحَیــاِة الدُّ
ــاُر  ــَك َمْأَواُهــُم النَّ ــا َغاِفُلــوَن. ُأولَٰئِ بَِهــا َوالَِّذیــَن ُهــْم َعــْن آَیاتَِن

بَِمــا َکانُــوا َیْکِســُبوَن«. )آیــه 7 و 8 / یونــس(
»آنهــا کــه ایمــان بــه مالقــات مــا )و روز رســتاخیز( ندارنــد و 
بــه زندگــی دنیــا خشــنود شــدند و بــر آن تکیــه کردنــد و آنهــا 

ــش  ــان آت ــا جایگاهش ــه( آنه ــد، )هم ــا غافلن ــات م ــه از آی ک
اســت، بــه خاطــر کارهایــی کــه انجــام مــی دادنــد«.

12ـ کفر:
ُ َعلَــٰی ُقُلوبِِهــْم َوَســْمِعِهْم َوأَبَْصاِرِهــْم  »ُأولَٰئـِـَك الَِّذیــَن َطَبــَع اهللَّ

ۖ َوُأولَٰئـِـَك ُهــُم الَْغاِفُلــوَن« )آیــه 108 / نحــل(
»آنهــا کســانی هســتند کــه )بــر اثــر فزونــی گنــاه( خــدا بــر 
قلــب و گــوش و چشمانشــان مهــر نهــاده؛ )بــه همیــن دلیــل 

نمــی فهمنــد( و غافــالن واقعــی همانهــا هســتند«.
13ـ میل به اموال و اوالد:

»َیــا أَیَُّهــا الَِّذیــَن آَمُنــوا اَل ُتلِْهُکــْم أَْمَوالُُکــْم َواَل أَْواَلُدُکــْم َعــْن 
لـِـَك َفُأولَٰئِــَك ُهــُم الَْخاِســُروَن« )آیــه  ِ ۚ َوَمــْن َیْفَعــْل َذٰ ِذْکــِر اهللَّ

9 منافقــون(
»ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد! امــوال و فرزندانتــان، شــما 
ــد،  ــن کنن ــه چنی ــانی ک ــد و کس ــل نکن ــدا غاف ــاد خ را از ی

ــد.« زیانکارانن

نشانه های غفلت 
1ـ آرزوهای دراز

2ـ فراموشی و سردرگمی نسبت به آینده
3ـ پند نگرفتن از دنیا

4ـ هدر دادن عمر
5ـ همنشینی با مفسدان

نتیجه غفلت
غفلــت از خــدا و روز قیامــت خســارت های جبــران ناپذیــری 
را بــه انســان وارد خواهــد کــرد. بعضــی از نتیجه هــای غفلــت 

بــه شــرح زیــر اســت:
1ـ زندگی سخت و پر مشقت:

»َوَمــْن أَْعــَرَض َعــْن ِذْکــِري َفــإِنَّ لـَـُه َمِعیَشــًة َضْنًکا َونَْحُشــُرُه 
َیــْوَم الِْقَیاَمــِة أَْعَمٰی«.)آیــه 124 ســوره طه(
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»و هــر کــس از یــاد مــن روی گــردان شــود، زندگــی )ســخت 
ــا محشــور  و( تنگــی خواهــد داشــت و روز قیامــت، او را نابین

می کنیــم«.
2ـ قساوت قلب

3ـ همنشینی با شیطان
4ـ دوری از خدا 

5ـ مرگ روح انسان
6ـ نابودی اعمال

7ـ هالکت در دنیا و آخرت
8ـ زوال آرامش روحی 

9ـ عذاب روز قیامت
راه های درمان غفلت

ــث  ــات واحادی ــادی در آی راه کارهــای زی
بــرای دوری از غفلــت ذکــر شــده اســت، 

بعضــی از آن هــا از ایــن قرارنــد:
1ـ یاد خدا:

»إاِلَّ أَْن َیَشــاَء اهللَّ َواْذُکــرْ َربَّــكَ إَِذا نَِســیَت 
ــَرَب  ْق ــي ِلَ ــِن َربِّ ــٰی أَْن َیْهِدَی ــْل َعَس َوُق
ــَذا َرَشــًدا« )آیــه 24 ســوره کهف( ِمــْن َهٰ

»مگــر ایــن کــه خــدا بخواهــد و هــرگاه 
و  کــن(  )جبــران  کــردی  فرامــوش 
ــاور و بگــو:  ــه خاطــر بی ــروردگارت را ب پ
»امیــدوارم کــه پــروردگارم مــرا بــه 
ــد.«   ــت کن ــن هدای راهــی روشــن تر از ای

2ـ تالوت قرآن:
»َکالَّ إِنَُّه تَْذِکَرٌة. َفَمْن َشاَء َذَکَرُه« )آیه 54 و 55 /مدثر(

»چنیــن نیســت کــه آنهــا می گوینــد، آن )قــرآن( یــک تذکــر 
و یــادآوری اســت. هــر کــس بخواهــد از آن پنــد می گیــرد.«

3ـ یادآوری نعمت های خدا:
ــا.  ــاًء َغَدًق ــَقْیَناُهْم َم ْس ــِة َلَ ِریَق ــی الطَّ ــَتَقاُموا َعلَ ــِو اْس »َوأَْن لَ
ــا  ــِر َربِّــِه َیْســُلْکُه َعَذابً ــِرْض َعــْن ِذْک ــْن ُیْع لَِنْفتَِنُهــْم ِفیــِه ۚ َوَم

ــن( ــه 16 و 17/ ج ــًدا« )آی َصَع
»و اینکــه اگــر آنهــا ]= جــن و انــس [ در راه )ایمــان( 
ــا  ــم. ت ــان می کنی ــراوان سیرابش ــا آب ف ــد، ب ــتقامت ورزن اس
بــه آن نعمــت آنهــا را امتحــان و آزمایــش کنیــم و هــر کــه از 
یــاد خــدای خــود اعــراض کنــد خــدا او را بــه عذابــی بســیار 

ــخت درآورد«. س
4ـ عبرت از گذشتگان:

»أََفلَــْم َیْهــِد لَُهــْم َکــْم أَْهلَْکَنــا َقْبلَُهــْم ِمــَن الُْقــُروِن َیْمُشــوَن 

ولـِـي النَُّهــٰی«. )آیــه  لـِـَك آَلَیــاٍت ِلُ ِفــي َمَســاِکنِِهْمۗ  إِنَّ ِفــي َذٰ
128 / طــه(

»آیــا بــرای هدایت آنان کافی نیســت که بســیاری از نســلهای 
پیشــین را )کــه طغیان و فســاد کردنــد( هالک نمودیــم و اینها 
در مســکن هــای )ویــران شــده( آنــان راه مــی رونــد! مســلمًا 
در ایــن امــر، نشــانه های روشــنی بــرای خردمنــدان اســت.«                                                                                                                                

ــاد مرگ: 5ـ ی
ــُروٍج  ــي بُ ــْم ِف ــْو ُکْنُت ــْوُت َولَ ــُم الَْم ــوا ُیْدِرْکُک ــا تَُکونُ »أَْیَنَم
 ۖ ِ ــِد اهللَّ ــْن ِعْن ــِذِه ِم ــوا َهٰ ــَنٌة َیُقولُ ــْم َحَس ــیََّدٍةۗ  َوإِْن ُتِصْبُه ُمَش
ــِذِه ِمــْن ِعْنــِدَك ۚ ُقــْل ُکلٌّ ِمــْن  َوإِْن ُتِصْبُهــْم َســیَِّئٌة َیُقولُــوا َهٰ
ــُؤاَلِء الَْقــْوِم اَل َیــَکاُدوَن  ِ ۖ َفَمــاِل َهٰ ِعْنــِد اهللَّ

ــا( ــه 78/ نس ــا« )آی ــوَن َحِدیًث َیْفَقُه
ــما را در  ــرگ ش ــید، م ــا باش ــر ج »ه
برجهــای  در  چنــد  هــر  می یابــد؛ 
ــا ]=  ــه آنه ــر ب ــید! و اگ ــم باش محک
ــد،  ــروزی( برس ــنه )و پی ــان [ حس منافق
می گوینــد: »ایــن، از ناحیــه خداســت.« 
و اگــر ســیئه )و شکســتی( برســد، 
ــه توســت.«  ــن، از ناحی ــد: »ای می گوین
بگــو: »همــه اینهــا از ناحیه خداســت.« 
پــس چــرا ایــن گــروه حاضــر نیســتند 

ــد؟«. ــخنی را درک کنن س
6ـ یاد قیامت:

َ ُیْحیِــي اْلَْرَض بَْعــَد  »اْعلَُمــوا أَنَّ اهللَّ
ــه 17 /  ــوَن« )آی ــْم تَْعِقُل ــاِت لََعلَُّک ــُم اآْلَی ــا لَُک ــْد بَیَّنَّ ــا ۚ َق َمْوتَِه

ــد( حدی
ــد!  ــده می کن ــرگ آن زن ــد از م ــن را بع ــد زمی ــد خداون »بدانی
مــا آیــات )خــود( را بــرای شــما بیــان کردیــم، شــاید اندیشــه 

کنیــد.«
در سرشــت انســان اشــتباه و فراموشــی نهــاده شــده اســت، 
ــد  ــب باش ــی مواظ ــه وی در زندگ ــد ک ــن را می طلب ــذا ای ل
کــه در مســیر غافــالن حرکــت نکنــد کــه در دنیــا آخــرت از 
ــا  ــه ای پوی ــود. و جامع ــروم می ش ــبختی مح ــعادت و خوش س
ــزان باشــد  ــرد آن از غفلــت گری ــود کــه اف ــده خواهــد ب و زن
و در بیــن آن جامعــه بیــداری و عمــل خــوب پدیــدار گــردد. 
ــداری و پویندگــی و  ــه اســالمی بی ــه جامع ــال ب ــد متع خداون

ــد.  بالندگــی عنایــت فرمای

راه کارهای زیادی در آیات 
واحادیث برای دوری از غفلت ذکر 

شده است، بعضی از آن ها از این 
قرارند:1ـ یاد خدا:

»ِإَلّ َأنْ يَشَاءَ الَلّه وَاْذُكرْ رَبَّكَ ِإَذا 
َنسِيتَ وَُقْل عَسَٰى َأنْ يَهْدِيَِن رَِبّي 

َذا رَشَدًا« )آیه 24 سوره کهف( ألَِْقرَبَ مِنْ هَٰ
»مگر این که خدا خبواهد و 
هرگاه فراموش کردی )جربان 
کن( و پروردگارت را به خاطر 

بیاور و بگو: »امیدوارم که 
پروردگارم مرا به راهی روشن تر از 

این هدایت کند.«  
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جایــگاه بلنــد ســعدی در ادب پارســی آشــکارتر از آن اســت 
کــه نیــازی بــه یــادآوری و تأکید داشــته باشــد؛ زیرا ســخنان 
ــر  ــای ه ــترده تر از گفته ه ــی، گس ــچ گمان ــن او، بی هی روش
ــاری  ــان ج ــی زبان ــان فارس ــن و زب ــر در ذه ــخنور دیگ س
ــاد  ــرده فری ــان بی پ ــق را چن ــعدی حقای ــیخ س ــت. ش اس
کــرده کــه در هیــچ عصــر و زمانــی کســی بــه ایــن صراحــت 
ــگام  ــان هن ــر اینکــه در هم ــه اســت و عجب ت ســخن نگفت
تنهــا بــه صاحبــان اقتــدار دنیــا نپرداختــه؛ بلکــه از تشــریح 
احــوال زاهــد و عابــد ریایــی، قاضــی فاســد، صوفــی دنیــادار، 
پــوچ بــودن عبــادت و ریاضــِت بی صــدق و صفــا خــودداری 
نکــرده اســت و عجــب بصیرتــی بــه احــوال مــردم و طبایــع 
و افــکار ایشــان و اوضــاع جهــان و جریــان کار روزگار دارد!.

)راسخون، سارا صدریان، سیاست و کشورداری در نگاه سعدی(
ــق و چاپلوســی و در زمانــی کــه  ســعدی در عصــر رواج تملّ
ســّنت ادب فارســی وســیله ی کســب نــام و هجــو ایــن و آن 
اســت و زورمنــداِن تهــی از دانــش، بــه قصایــد بلنــد مــدح 
و ســتایش خــو گرفته انــد، بــا حق گویــی گســتاخانه ای 
ــود را درس  ــر خ ــان عص ــت، توانای ــلّم اوس ــک مس ــه مل ک
رهبــری مبتنــی بــر انســانّیت می دهــد. در قصایــد فارســی و 
نخســتین بــاب گلســتان- کــه در ســیرت پادشــاهان اســت و 
همچنیــن بــاب اول بوســتان- کــه در آن در زمینــه ی هــوش 
ــژه ای  ــه، آییــن مملکــت داری وی ــر و رأی ســخن رفت و تدبی
ــت،  ــن امنّی ــردم، تأمی ــاه م ــد. پاســداری، رف پیشــنهاد می کن
نظــام اســتخدامی، تدابیــر جلــب مســافر و جهانگــرد، نظــارت 
حــق  دادورزی،  شــغلی،  آموزش هــای  کارگــزاران،  بــر 
ــپاه  ــر س ــگ و تدبی ــن جن ــی و آیی ــت نیوش ــری، نصیح پذی
ــب،  ــتان های مناس ــا آوردن داس ــان و ب ــنی بی ــه روش را ب

ــعدی: 232 (. ــل س ــر جمی ــد )ذک ــاتر می کن ــب را رس مطال

ــداح  ــاعری م ــاعران، ش ــیاری از ش ــالف بس ــر خ ــعدی ب س
نیســت، او اگــر هــم حاکمــی را مــدح می کنــد نــه بــه قصــد 
چاپلوســی و ارتــزاق، بلکــه بــه نیــت وعــظ و نصیحــت اســت 
تــا بــه ایــن حدیــث گهــر بــار رســول اهلل صلــی اهلل علیــه و 

ســلم جامــه عمــل پوشــیده باشــد: 
عــن أبــی رقیــة تمیــٍم بــن أوٍس الــداری رضــی اهلل عنــه : 
یــُن النَِّصیَحــُة( ،  أن النبــی صلــی اهلل علیــه وســلم قــال : )الدِّ
ــِة الُْمْســلِِمیَن  ئِمَّ ِ َولِِکَتابـِـِه َولَِرُســولِِه َوِلَ ُقلَْنــا لَِمــْن ؟ َقــاَل: )هلِلَّ

تِِهــْم ( رواه مســلم . َوَعامَّ
ترجمــه حدیــث: أبــو رقیــه تمیــٍم بــن اوٍس داری رضــی اهلل 
ــه وســلم  ــه و آل ــی اهلل علی ــر صل ــا پیامب ــود: همان ــه فرم عن
ــه  ــرای چ ــم ب ــا گفتی ــت ، م ــت اس ــن نصیح ــد: دی فرمودن
کســی؟ رســول اهلل )صلــی اهلل علیــه و آلــه وســلم( فرمودنــد: 
بــرای اهلل ، بــرای کتابــش )قــرآن( ، بــرای رســولش )صلــی 
اهلل علیــه و آلــه وســلم( و بــرای رهبــران مســلمانان و 

ــان . عوامش
ــت  ــش را در نصحی ــاب کتاب ــن ب ــر اولی ــن خاط ــه همی ب
ــه ای  ــه گون ــر ب ــت بی نظی ــا ظراف ــدد و ب ــی بن پادشــاهان م
کــه نــه خشــم پادشــاهان را برانگیــزد و نــه باعــث 
ــاید.  ــان می گش ــر آن ــت را ب ــود، دِر نصیح ــان ش تحریکش
ذهــن خــالق و فکــر ســیال او بــرای رســیدن بــه ایــن مهــم 
ــن  ــالی آن نابتری ــازد و در الب ــیرین را می س ــتانهایی ش داس
و ارزشــمندترین   نــکات را بــه حــکام و فرمانفرمایــان 

می نوشــاند.
ــا  ــتان ب ــاب اول گلس ــتان ب ــتان از 41 داس ــن داس در اولی
ــم  ــه گ ــش ک ــو و بخش ــردش، عف ــه ف ــر ب ــت منحص ظراف
ــد . او در  ــزد می کن ــان گوش ــه آن ــت را ب ــاهان اس ــده ش ش
ــه گذشــت  ــه ب ــاهان را توصی ــا پادش ــه تنه ــتان ن ــن داس ای

گلی از گلستان سعدی)2(
نگاهی به )باب اول در سیرت پادشاهان(

حسین سلیامن پور
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ــک  ــه نی ــویق ب ــز تش ــاه را نی ــان ش ــه اطرافی ــد، بلک می کن
می نمایــد. بزرگ منشــی  و  ســیرتی 

»پادشــاهی را شــنیدم بــه کشــتِن اســیری اشــارت کــرد. 
ــنام دادن  ــک را دش ــدی، مل ــت نومی ــاره درآن حال بیچ
گرفــت، و ســقط گفتــن کــه گفته انــد هــر کــه دســت از 

جــان بشــوید، هــر چــه در دل دارد بگویــد.
ملــک پرســید چــه می گویــد؟ یکــی از وزرای نیــک 
ــَن  ــد: »َو الْکاِظمی ــی  گوی ــد هم ــت ای خداون ــر، گف محض
الَغیـْـَظ َو الْعاِفیــَن َعــِن النـّـاِس« ملــک را رحمــت آمــد، و از 
ســر خــون او در گذشــت وزیــر دیگــر کــه ضــّد او بــود 
گفــت: ابنــای جنــس مــا را نشــاید در حضرت پادشــاهان 
جــز بــه راســتی ســخن گفتــن. ایــن ملــک را دشــنام داد 
و ناســزا گفــت. ملــک روی ازیــن ســخن در هــم آمــد و 
گفــت: آن دروغ وی پســندیده تــر آمــد مــرا زیــن راســت 
ــای  ــود و بن ــی ب ــه روی آن در مصلحت ــی، ک ــو گفت ــه ت ک

ــد: « ــدان گفته ان ــی. و خردمن ــر خبث ــن ب ای
شــاه بیــت ایــن داســتان کــه دنیایــی از معانــی در خــود دارد 

ایــن جملــه اســت:
»دروغی مصلحت آمیز به که راستی فتنه انگیز.

هر که شاه آن کند که او گوید
 حیف باشد که جز نکو گوید«

هنر سعدی و لطافت کالمش را در این داستان ببینید:
ــت  ــه دس ــد ک ــت کنن ــم حکای ــوک عج ــی را از مل »یک
تطــاول بــه مــال رعیــت دراز کــرده بــود و جــور و اذیــت 
آغــاز کــرده تــا بــه جایــی کــه خلــق از مکایــد فعلــش به 
ــد  ــت گرفتن ــورش راه غرب ــت ج ــد و از کرب ــان برفتن جه
چــون رعیــت کــم شــد ارتفــاع والیــت نقصــان پذیرفــت 

و خزانــه تهــی مانــد و دشــمنان زور آوردنــد.
هر که فریاد رس روز مصیبت خواهد

گو در ایام سالمت به جوانمردی کوش
بنده حلقه به گوش ار ننوازی برود

لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوش«
ــن رکــن  ــن و اصلی تری ــر رعیــت را مهم تری ــم و ســتم ب ظل
ویرانــی مملکــت می دانــد و بــه پادشــاهان گوشــزد می کنــد 
کــه اگــر از زوال حکومتشــان بیــم دارنــد، دســت از جــور و  

ســتمگری بردارنــد:
»نکند جور پیشه سلطانی
که نیاید ز گرگ چوپانی

پادشاهی که طرح ظلم افکند
پای دیوار ملک خویش بکند«

»پادشاهی کو روا دارد ستم بر زیر دست
دوستدارش روز سختی دشمن زور آورست

با رعیت صلح کن وز جنگ خصم ایمن نشین
زان که شاهنشاه عادل را رعیت لشکرست«

ســعدی بــه پادشــاهی کــه از حملــۀ دشــمنی زورآور در 
هــراس اســت و دســت بــه دعــا بــر داشــته اســت، نصیحتــی 

ــد: ــی می کن ــر معن ــاه و پ کوت
ــوی  ــمن ق ــا از دش ــن ت ــت ک ــف رحم ــت ضعی ــر رعی »ب

ــی.« ــت نبین زحم
بــرای حاکــم ظالــم و ســتمگر، خــواب را بهتــر از بیــداری و 

ــد: ــی می دان ــر از زندگ ــردن را بهت م
ــید از  ــایی را پرس ــاف پارس ــی انص ــوک ب ــی از مل »یک
عبادت هــا کــدام فاضــل تــر اســت گفــت تــو را خــواب 

ــازاری. ــق را نی ــس خل ــک نف ــا در آن ی ــم روز ت نی
ظالمی را خفته دیدم نیم روز

گفتم این فتنه است خوابش برده به
وآنکه خوابش بهتر از بیداری است

آن چنان بد زندگانی مرده به«
ــوان  ــعدی را می ت ــکات در کالم س ــن ن ــی از اخالقی تری یک
در نصیحــت نوشــیروان بــه غالمــی کــه او را بــه دهکــده ای 

بــه دنبــال نمــک فرســتاده اســت، دیــد.  
داستان را بخوانیم:

»آورده اند که نوشین روان عادل را در شکار گاهی صید 
کباب کردند و نمک نبود غالمی به روستا رفت تا نمک آرد 
نوشیروان گفت نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده 
خراب نگردد گفتند از این قدر چه خلل آید گفت بنیاد ظلم 

در جهان اّول اندکی بوده است هر که آمد برو مزیدی کرده 
تا بدین غایت رسیده:

اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی
بر آورند غالمان او درخت از بیخ

به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد
زنند لشکریانش هزار مرغ بر سیخ«

ــه  ــان ب ــی ده ــاهان، گاه ــت ش ــر نصیح ــالوه ب ــعدی ع س
ــه  ــاید و ب ــان می گش ــزاران آن ــان و کارگ ــت اطرافی نصیح
آنــان  می گویــد کــه نبایــد آخــرت خــود را بــه خاطــر دنیــا 
دیگــران خــراب کننــد و بــا جــور و ســتمی کــه بــر رعیــت 
ــا،  ــرا دنی ــازند. زی ــاد س ــلطان را آب ــه س ــد خزان ــی دارن روا م
دار مکافــات اســت و آســیاب بــه نوبــت، فــردا نوبــت همــان 
ــد: ــا انتقــام خــود را از ظالمــان بگیرن جورکشــان می شــود ت

»غافلــی را شــنیدم کــه خانــه رعیــت خــراب کــردی تــا 
ــول حکیمــان  ــر از ق ــی خب ــد، ب ــاد کن ــه ســلطان آب خزان

مجله داخلی حوزه علمیه انوارالعلوم خیرآباد/شماره 6/ پاییز 1397
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کــه گفته انــد: هــر کــه خــدای را عّزوجــّل بیــازارد تــا دل 
خلقــی بــه دســت آرد خداونــد تعالــی همــان خلــق را بــرو 

گمــارد تــا دمــار از روزگارش بــر آرد
آتش سوزان نکند با سپند
آنچه کند دود دل دردمند

ــوم شــد در  ــن معل ــه قرائ ــم اخــالق او ب ــک را ذمائ ...مل
ــت بکشــت ــواع عقوب ــه ان شــکنجه کشــید و ب

حاصل نشود رضای سلطان
تا خاطر بندگان نجویی

خواهی که خدای بر تو بخشد
با خلق خدای کن نکویی

آورده انــد کــه یکــی از ســتم دیــدگان بر ســر او بگذشــت 
و در حــال تبــاه او تأمــل کــرد و گفت

نه هر که قّوت بازوی منصبی دارد
به سلطنت بخورد مال مردمان به گزاف

توان به حلق فرو بردن استخوان درشت
ولی شکم بدرد چون بگیرد اندر ناف«

او حتــی ترحــم بــر زیردســتان و نیــک 
ــی از   ــث رهای ــان را باع ــا آن ــیرتی ب س
ــد و  ــالطین می دان ــم س ــت خش عقوب
مــی گویــد: اگــر مــی خواهیــد فــردای 
ــاری غمخــواری داشــته باشــید ،  گرفت
اکنــون کــه مــی توانیــد بــر زیرســتان 

رحــم آوریــد:
»یکــی از وزرا بــه زیــر دســتان 
ــان را  ــالح ایش ــردی و ص ــم ک رح
بــه خیــر توســط نمــودی اتفاقــاً بــه 
ــار آمــد همــگان  خطــاب ملــک گرفت

ــوکالن در  ــد و م ــعی کردن ــتخالص او س ــب اس در مواج
ــیرت  ــکر س ــزرگان ش ــد وب ــت نمودن ــش مالطف معاقبت
ــاب او در  ــر عت ــک از س ــا مل ــد ت ــواه بگفتن ــش باف خوب
ــت: ــت و گف ــالع یاف ــن اط ــی بری ــب دل ــت صاح گذش

پختن دیک نیک خواهان را
هر چه رخت سراست سوخته به«

ــه  ــم توصی ــردم ه ــه م ــمندانه ب ــه و هوش ــیار زیرکان  او بس
ــود  ــته خ ــه داش ــویند و ب ــع بش ــت از طم ــه دس ــد ک می کن
قناعــت نمــوده  از نزدیکــی بــه حــکام و فرمان روایــان دوری 

ــد:  ــی یابن ــاهان رهای ــت ش ــت خدم ــا از مذل ــد ت جویدن
»دو بــرادر یکــی خدمــت ســلطان کــردی و دیگــر بــه زور 
بــازو نــان خــوردی بــاری ایــن توانگــر گفــت درویــش را 
کــه چــرا خدمــت نکنــی تــا از مشــقت کار کــردن برهــی 

گفــت تــو چــرا کار نکنــی تــا از مذلّــت خدمــت رهایــی 
ــوردن  ــود خ ــان خ ــد ن ــدان گفته ان ــه خردمن ــی ک یاب
ــت  ــه خدم ــن ب ــیر زّری ــر شمش ــه کم ــه ک ــتن ب و نشس

بســتن. 
به دست آهن تفته کردن خمیر
به از دست بر سینه پیش امیر
عمر گرانمایه در این صرف شد

تا چه خورم صیف و چه پوشم شتا
ای شکم خیره به تایی بساز

تا نکنی پشت به خدمت دو تا«
 

ــه شــاهان گوشــزد مــی کنــد  ــاب اول گلســتان ب در آخــر ب
کــه دنیــا محــل گــذر اســت و ایــن نــام نیــک و ذکــر جمیــل 

اســت کــه  از انســان باقــی مــی مانــد:

»کســی مــژده پیــش انوشــیروان عادل 
آورد گفــت شــنیدم کــه فــالن دشــمن 
ــت  ــت گف ــل برداش ــدای عّزوج ــرا خ ت

هیــچ شــنیدی کــه مــرا بگذاشــت.«
همچنین:

ــار  ــیدند دی ــی را پرس ــکندر روم »اس
ــی  ــه گرفت ــه چ ــرب ب ــرق و مغ مش
کــه ملــوک پیشــین را خزایــن و عمــر 
ــوده  ــن ب ــش از ای ــکر بی ــک و لش و مل
اســت ایشــان را چنیــن فتحــی میســر 
نشــده گفتــا بــه عــون خــدای عّزوجــل 
ــش  ــم رعیت ــه گرفت ــی را ک ــر مملکت ه
ــه  ــز ب ــاهان ج ــام پادش ــازردم و ن نی

ــردم: ــی نب نکوی
بزرگش نخوانند اهل خرد

که نام بزرگان به زشتی بردر«

*****
***
**
*

اسکندر رومی را پرسیدند 
دیار مشرق و مغرب به چه 

گرفتی که ملوک پیشین را 
خزاین و عمر و ملک و لشکر 

بیش از این بوده است ایشان 
را چنین فتحی میسر نشده 

گفتا به عون خدای عزّوجل 
هر مملکتی را که گرفتم 

رعیتش نیازردم و نام پادشاهان جز 
به نکویی نربدم:

بزرگش خنوانند اهل خرد
که نام بزرگان به زشتی بردر
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ــم هــر ناهــار در قصــری و  ــاض بودی ــد روزی کــه در ری ــا چن م
هــر شــام را در قصــر دیگــر خوردیــم و تمــام ایــن قصــور موجــب 
حیــرت و شــگفتی مــا بــود. یــک روز مــا را بــرای دیــدن مدرســه 
ــد. بعدهــا فهمیــدم کــه ایــن مدرســه در یکــی از  ســلطنتی بردن
ــان  ــه از خیاب ــرای اینک ــدم ب ــع اســت و از اول نفهمی قصــور واق
ــرای  ــدیم و از آن در وارد صح ــی وارد دری ش ــل و عریض طوی
ــش  ــی در حوالی ــادی داشــت ول ــه اشــجار زی ــدیم ک ــیعی ش وس
بنیانــی پیــدا نبــود تــا بــدان مدرســه رســیدیم و بعدهــا فهمیــدم 
ــاغ قصــر اســت و  ــری ب ــا دیگ ــام آن صحــرا و صحراه ــه تم ک
عمــارت قصــر نیــز در آن محوطــه مجلــل و باشــکوه و باعظمــت 
اســت واز ایــن قصرهــا در ریــاض زیــاد بــود کــه مــا هــر روز در 

یکــی از آنهــا شــام و ناهــار خوردیــم.
ــر  ــده ام نظی ــه دی ــی ک ــی در جاهای ــده ام ول ــکا را ندی ــن آمری م
ــیار  ــای بس ــن جاه ــده ام. م ــور را ندی ــن قص ــک از ای ــچ ی هی
ــده ام،  ــان دی ــده ام، آلم ــکاتلند دی ــده ام، اس ــس دی ــده ام، انگلی دی
ــای  ــروت و جاه ــتان، کشــمیر، بی ــده ام، پاکســتان، هندوس رم دی
ــده ام کــه ذکــر آن موجــب طــول کالم می شــود،  دیگــری را دی
ــی در هیــچ جــا کاخــی به عظمــت و شــکوه کاخ هــای ملــک  ول
ســعود ندیــدم. آقــای وزیرخارجــه و رجــال دیگــری کــه آمریــکا 
ــم  ــکا ه ــور در آمری ــن قص ــر ای ــه نظی ــد ک ــد، می گفتن را دیده ان
نیســت. کارمنــدان ایشــان غالبــا یــا فلســطینی یــا ســوری و یــا 
حجــازی هســتند، کارمنــد عالــی رتبــه نجــدی بســیار کــم اســت 
و مــا تنهــا وزیــر دارایــی را دیدیــم کــه نجــدی بــود ولــی مــن از 
قیافــه اش حــدس زدم کــه نــژاد اصلــی او ســیاه اســت. بــه ایــن 
ــاز  ــردم حج ــرای م ــی ب ــعودی نعمت ــدت مملکــت س ــت وح جه
ــدان  ــا کارمن ــف آنه ــاء و قطی ــت احس ــطه نف ــرا به واس ــده زی ش
ــت  ــت آنهاس ــز دردس ــا نی ــده اند و کاره ــدی ش ــت ثروتمن دول
نــه نجدی هــا. در قصــر او همان طوری کــه مدرســه هســت، 
مســجد هــم هســت و روزی پنــج مرتبــه اذان می گوینــد و نمــاز 

می گذارنــد.
ــا طیــاره بــه جــده رفتیــم در فــرودگاه اعیــان شــهر  از ریــاض ب

ــد. یــک شــب در جــده ماندیــم و فــردا  ــه اســتقبال آمــده بودن ب
بــا لبــاس احــرام بــه مکــه مشــرف شــدیم، جــاده بســیار صــاف 
ــه شــعاب مکــه کــه  ــود، همــه لبیــک می گفتیــم، ب و آســفالت ب
ــر  ــه فک ــرای اینک ــت ب ــرا گرف ــرتاپای م ــه ای س ــیدیم رعش رس
کــردم کــه حضــرت رســول اکــرم وقتــی از دســت قــوم خــود آزار 
ــردم  ــر می ک ــا را فک ــی آورده و هرج ــاه م ــه اینجــا پن ــده ب می دی
کــه اینجــا قــدم گذاشــته می خواســتم از اتومبیــل پیــاده شــوم و 

ــادم: ــعدی می افت ــعر س ــاد ش ــم و به ی ببوس
به امید آنکه جایی قدمی نهاده باشی
همه خاک ها شیراز به دیدگان برفتم

ــن حــال خشــوع وارد مکــه شــدیم، مکــه شــهر قشــنگی  ــا ای ب
اســت خانه هــای بســیار خــوب دارد و مــن وقتــی مدینــه را دیــدم 
ــا  ــه عرب ه ــردم ک ــب ک ــردم، تعج ــه ک ــم مقایس و آن دو را باه
ــاید در آن  ــد، ش ــه ده گفته ان ــه مک ــهر و ب ــه ش ــه مدین ــرا ب چ

زمــان آن طــور بــوده اســت.
ــد. ایــن  ــا وارد حــرم شــدیم، دیــدن کعبــه ســرتاپای مــرا لرزان ت
همــان بنــای عظیمــی اســت کــه ســال متجــاوز از یــک کــرور 
ــدا  ــاه و گ ــه ش ــت ک ــد. در اینجاس ــواف آن می آین ــه ط ــردم ب م
ــر و  ــتاده اند و کب ــوع ایس ــوع و خش ــا خض ــه ب ــت. هم ــی اس یک
بزرگــی را فرامــوش ســاخته اند. مــا همــه برهنــه بودیــم و یــک 

ــود. ــا ب ــل م ــم، شــاه هــم مث ــده بودی ــه به خــود پیچی قطیف
در اینجــا بــود کــه جبلة بــن االیهــم پادشــاه بنی غســان بــه یــک 
عــرب فــراری کشــیده  زد و عمــر حکــم کــرد عــرب کشــیده را به 
او پــس بزنــد. در اینجــا بــود کــه هشــام بن عبدالملــک خواســت 
طــواف کنــد و امــام زین العابدیــن به صــورت یــک عــرب 
ــع  ــاد و افســران هشــام خواســتند او را مان ــو افت ــی از او جل بیابان
شــوند و او گفــت ایــن خانــه خداســت و همــه در آن یکســانند و 
هــر کــس خواســت در آن کبــر و غــرور کنــد، جــز عــذاب دوزخ 

نصیبــی نخواهــد بــرد.
مــن قصــد داشــتم کــه وقتــی بــه کعبــه رســیدم مقالــه مفصلــی 
ــرا  ــه طــوری م ــت کعب ــا عظمــت و هیب ــه آن بنویســم ام راجع ب

 سفری به حجاز
به قلم استاد:عبدالرحمن فرامرزی/ تنظیم: عبدالرئوف شهنواز

ــرزان،  ــتان فرام ــه، دهس ــتای گچوی ــیدی در روس ــرداد ۱۲۷۶ خورش ــرزی )زاده ۲۱ م ــن فرام ــتاد عبدالرحم اس

بســتک، هرمــزگان - درگذشــته ۲۰ تیــر ۱۳۵۱ در تهــران( روزنامه نــگار و سیاســت مرد ایــران اســت. عبدالرحمــن 

ــر  ــی رسدبی ــس و مدت ــری و مؤس ــک دادگس ــه ی ــل پای ــگاه، وکی ــتاد دانش ــارص و اس ــنده مع ــرزی، نویس فرام

روزنامــه کیهــان بــود. ایــن نویســنده و سیاســتمدار نامــی اهــل ســنت بــه همــراه بــرادر بــزرگ خــود احمــد 

فرامــرزی چنــد دوره وکیــل مجلــس شــورای ملــی بــود.

آنچــه در ادامــه می آیــد برش هایــی از ســفرنامه اســتاد عبدالرحمــن فرامــرزی به همــراه محمدرضــا پهلــوی و 

هیئتــی از مقامــات وقــت بــه عربســتان اســت کــه از کتــاب »رشــحات قلــم« ایشــان نقــل می گــردد.
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ــد  ــم را الل ســاخته اســت؛ و چــه خــوب می گوی ــه کــه زبان گرفت
ســعدی کــه 

چو بلبل روی گل بیند زبانش در حدیث آید
مرا در رویت از حیرت فروبسته است گویایی

مطابــق ســنت طــواف کردیــم بعــد از طــواف اول بــه ســعی بیــن 
ــی  ــم یعن ــر کردی ــعی، تقصی ــد از س ــم. بع ــروه پرداختی ــا و م صف
موهــای ســر مــا را کوتــاه کردنــد ولــی عمــل آنهــا بــه فورمالیتــه 
ــه یــک عمــل واقعــی کــه منظــور  ــا ب بیشــتر شــباهت داشــت ت
ــاز طــواف کردیــم و در مقــام ابراهیــم دو رکعــت  شــارع اســت. ب
نمــاز گزاردیــم. بعــد از عمــره اعلیحضــرت و اکثــر ملتزمیــن رکاب 
ــه جــده برگشــتند. مــن و دوســه نفــر باقــی ماندیــم کــه یــک  ب
ــه  ــوی خان ــن را در جل ــام و خفت ــاز ش ــم و نم ــر بکنی طــواف دیگ
خــدا و حــرم مطهــر بگزاریــم. چیــزی کــه نبایــد نگفتــه بگــذارم 
ــگاه  ــن اســت کــه اهــل مکــه برخــالف مردمــی کــه در زیارت ای
ــب  ــا ش ــتند. م ــری هس ــان و بلندنظ ــردم مهرب ــد، م ــت دارن اقام
ــوب  ــه بســیار خ ــه آنجــا ک ــده برگشــتیم و در مهمانخان ــه ج را ب
و پاکیــزه و پــر از راحتــی بــود به طوری کــه از هیــچ یــک از 
ــح  ــردا صب ــم و ف ــود، گذراندی ــر نب ــا کمت ــای اروپ مهمانخانه ه
به طــرف مدینــه منــوره بــا اتومبیــل حرکــت کردیــم. جــاده بســیار 

ــود. خــوب و همــوار و آســفالته ب
ــر  ــه فک ــا چ ــه م ــه و مدین ــن راه مک ــه در بی ــد ک ــدا می دان خ
می کردیــم. تمــام فکــر ایــام بعثــت، فشــاری کــه قریــش بــر او، 

آن شــبی کــه بــه غــار خــود فــرار کردنــد، مصائبــی کــه بــر او وارد 
ــون  ــت جن ــنگ پرانی ها، تهم ــخره ها، س ــتهزا و مس ــد، اس آوردن
و همــه چیــز را به خاطــر می آوردیــم و فکــر می کردیــم کــه 
ــذی ارســل  ــو ال ــه »ه ــرد ک ــا ک ــود وف ــده خ ــدا به وع ــه خ چگون
ــو  ــه ول ــن کل ــی الدی ــره عل ــق لیظه ــن الح ــدی ودی ــوله باله رس
ــرزمین  ــن س ــروز ای ــه ام ــم ک ــر می کردی ــرکون« فک ــره المش ک
اذان  او  به نــام  اوســت، همــه  آن  از  پهنــاور  و ســرزمین های 
ــران  ــاه ای ــد و پادش ــاز می گذارن ــتور او نم ــق دس ــد و طب می گوین
کــه آن روز بزرگتریــن ســالطین روی زمیــن و تنهــا مظهــر قــدرت 
ــد.  ــارت می آین ــه  زی ــنگ ب ــزاران فرس ــود از ه ــراب ب ــزد اع در ن
چنــد روز در مدینــه ماندیــم. چنــد وقــت در مســجد رســول نمــاز 
ــا  ــم و م ــارت کردی ــلین را زی ــرت سیدالمرس ــر حض ــم. قب گزاردی
ــق  ــق موف ــه دو توفی ــی ب ــرت همایون ــود اعلیحض ــت وج از برک
گشــتیم کــه جــز بــرای ســالطین بــزرگ عثمانــی میســر نشــده 
ــد و  ــاز کردن ــا ب ــه روی م ــه را ب ــم در مک ــه ه ــود ک ــن ب و آن ای
بــا نردبــان طــال بــه درون کعبــه رفتیــم و هــم در مدینــه ضریــح 
حضــرت رســول اکــرم را بــه روی مــا گشــودند و مــا وارد شــدیم 
و بعضــی از رفقــای مــا به قــدری از ایــن امــر شــاد شــدند کــه از 

ــد. ــه کردن ــرط شــادی گری ف
موقــع مراجعــت مــن به قــدری متاثــر شــدم کــه بی اختیــار 
ــردم  ــگاه می ک ــود ن ــر خ ــافتی پشت س ــا مس ــادم و ت ــه افت به گری

ــول اهلّل.« ــا رس ــوداع ی ــم »ال و می گفت
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مقدمه
در طــول ایــن چنــد ســال کــه مشــغول تحصیــل علــوم دینــی 
ــام عالمــه سرخســی را در کتاب هــای فقهــی بارهــا  هســتم، ن
دیــد ام، امــا شــخصیت همــواره برایــم ناشــناخته بــود. لــذا بــر آن 
شــدم تــا تحقیقــی هرچنــد مختصــر در مــورد ایــن عالــم ربانــی 
و شــخصیت برجســته ی جهــان اســالم داشــته باشــم تــا هــم 
خــودم ایــن فقیــه متبحــر را بهتــر بشناســم و هــم ایشــان را بــه 

خواننــدگان عزیــز معرفــی نمایــم.
ــر و  ــی بی نظی ــه و عالم ــی فقی ــن سرخس ــه شــمس الدی عالم
چهــره ای شــاخص از چهره هــای امــت محمــدی بــوده اســت. 
در طــول تاریــخ مــردان و مجاهــدان زیــادی  در عرصــه علــم و 
فقاهــت درخشــیده اند و زحمــات زیــادی در راه نشــر و گســترش 
علــوم دینــی کشــیده انــد، بــه طــوری کــه بــه نظــر می رســد 
ــم  ــی عقی ــم و اندیشــه دین ــد، عل ــن اشــخاصی نبودن ــر چنی اگ
می مانــد کــه یکــی از ایــن رادمــردان عالمــه ســرخصی اســت.

قطعــاً هرکــدام از ایــن علمــاء و بــزرگان همچون چراغی روشــن 
در راه دیــن اســالم بوده انــد و همــۀ چیزهایــی کــه مــردم ایــن 
عصــر از علــوم دینــی همچــون تفســیر، حدیــث، فقه، اصــول و...

دارنــد حاصــل زحمــات و مرهــون تالش هــای ایــن مجاهــدان 
ــت. دین اس

معرفی عالمه سرخسی در کتاب اعالم
کتــاب »ســیراعالم النبالء« اینگونــه به معرفی عالمه سرخســی 
می پــردازد: سرخســی ابوبکــر محمــد ملقــب بــه شــمس االئمــة، 
فقیــه و متکلــم ایرانــی، در بخــارا تحصیــل کــرد و ســپس بــه 
دربــار خاقانیــان در اوزکانــد آمــد. او بــه ســبب اختالفــی کــه بــا 
خاقــان داشــت دو ســال بــه حبــس محکــوم شــد و در زنــدان 
محبــوس گردیــد. در همیــن ایــام )در زندان(کتــاب »المبســوط« 
را در فقــه حنفــی تالیــف نمــود. وی پــس از آزادی بــه فرغانــة 

رفــت و بقیــه ی عمــر خویــش را در آنجــا گذرانــد.
در کتــاب »المنجــد فــی االعــالم« در معرفــی ایــن شــخصیت 

آمــده اســت: محمــد بــن احمــد بــن ابــی ســهل شــمس االئمة، 
فقیــه حنفــی مــن الکبــار، ذو اجتهــادات و هــو علی ذلــک مناظر 
اصولــی نشــا فــی خراســان و اقــام فــی فرغانــة حیــث توفــی فی 

ارجــح االقــواالن 490ه 1097م
شــمس االئمــه از بــزرگان فقهــای حنفــی و اهــل اجتهــاد بــود. 
بــا وجــود ایــن اهــل مناظــره در اصــول بــود. در خراســان رشــد 
نمــود و در فرغانــه زیســت و طبــق قــول راحــج بــه ســال 490 

هـــ . ق مطابــق بــا 1079 میــالدی وفــات یافــت.
در دانشــنامه »دانــش گســتر« ایــن چنیــن نقــل شــده اســت: 
ابوبکــر سرخســی محمــد بــن احمــد متوفــی483ق معــروف بــه 
ــتادش  ــی، اس ــی حنف ــه و اصول ــی فقی ــة سرخس ــمس االئم ش

عبدالعزیــز حلوانــی بــود.
ابوبکــر از مــردم ســرخس بــود، امــا در فرغانــه ســکونت می گزید 
و از طبقــه ای بــه شــمار می رفــت کــه در مســائلی کــه صاحــب 

مذهــب در آن نــص نداشــت اجتهــاد کرده انــد.
از جملــه آثــار ایشــان کــه از منابــع مهــم مذهــب حنفــی  بــه 
ــان  ــود. ایش ــاره نم ــوط اش ــه المبس ــوان ب ــی رود می ت ــمار م ش
کتــاب المبســوط را در زنــدان نوشــتند کــه حدود ســی جلــد دارد.

ــون:  ــری همچ ــب دیگ ــش کت ــات خوی ــول حی ــه در ط عالم
شــرح جامــع الکبیــر، اصــول سرخســی، شــرح ایســر الکبیــر و... 

ــد. را تالیــف نمودن
استادان عالمه سرخسی

منابــع اهــل ســنت در مــورد شــمس االئمــة بــه تفصیــل ســخن 
ــاد  ــا زی ــی مصحــح المبســوط می نویســد کــه م ــد، حت نگفته ان
ــت دارد:  ــم و آن دو عل ــی نمی دانی ــه سرخس ــی عالم از زندگان
یکــی اینکــه ایشــان در منطقــه ای دور دســت در )مــاوراء النهــر( 
زندگــی می کردنــد و دوم اینکــه قســمتی از عمرشــان را در 

ــد. ــپری کرده ان ــدان س زن
در تاریــخ فقــط نــام یــک اســتاد را برایشــان ثبــت کرده انــد و آن 

هــم عالمــه حلوانی اســت.

زندگینامه عالمه
 مشس الئمة سرخسي)رح(

    مرتضی رحامنپور
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شــمس االئمــه حلوانــی یکــی از فقهــاء و اندیشــمندان بــزرگ 
ــاب تراجــم  ــی اســت. آنچــه از کت ــه حنف جهــان اســالم در فق
ــی  ــه حلوان ــن اســت کــه عالم ــد ای ــه دســت می آی و اعــالم ب
در فقــه، اصــول و کالم رقیبــی نداشــته اســت. شــمس االئمــه 
سرخســی مصاحبــت بــا شــمس االئمــه حلوانــی را رهــا نکــرده 
تــا اینکــه تمــام علــوم و فنــون عصــر خویــش را نــزد وی بــه 
ــف و  ــه تصنی ــگاه شــروع ب ــانده اســت. آن ــل رس ــۀ تکمی مرحل
تدریــس کــرد تــا اینکــه از همــۀ معاصرانش ســبقت گرفــت و از 

بزرگتریــن ائمــه اهــل ســنت گردیــد.
ــه اســتاد ایشــان  ــود کــه ب لقــب شــمس االئمــة هــم لقبــی ب
ــود وی را  ــان وج ــال چن ــد متع ــا خداون ــت، ام ــاص داش اختص
ــن  ــد از اســتادش ای ــه بع ــود ک ــرار داده ب ــار از اســتعداد ق سرش

ــت. ــال یاف ــه او انتق لقــب ب
ادب عالمه در برابر کتاب

ــه  ــرام ب ــی ادب و احت ــم متق ــب عل ــانه های طال ــی از نش یک
ــت. ــی اس ــب دین ــان و کت عالم

بــزرگان همیشــه بــا احتــرام و ادب بــا کتاب هــا برخــورد کرده اند. 
شــمس االئمــة از جملــه ی همیــن افراد بــود، وی همیشــه عادت 
داشــتند کــه کتاب هــای دینــی را بــا وضــوء مطالعــه می کردنــد 
وهرگــز بــدون وضــوء بــه مطالعــه کتــب نمی پرداخــت. در کتاب 
»تعلیــم المتعلــم« و هــم چنیــن »مقدمــه ی کنــز« آمــده اســت 
ــه بیمــاری  کــه زمانــی شــمس االئمــه در حالــی کــه مبتــال ب
اســهال شــدید بودنــد، کتابــی را مطالعــه می کردنــد، ایشــان تــا 
اتمــام مطالعــه هفــده مرتبــه تجدیــد وضــوء کردنــد. عالمــه بــر 
ایــن اعتقــاد بودنــد کــه تکــرار و مطالعــه کتــاب بــدون وضــوء 
ــت  ــت و نورانی ــد و برک ــم می کن ــم را ک ــت عل ــت و نورانی برک

علــم در وضــوء گرفتــن اســت.
شمس االئمة و دوران زندان

در بعضــی از کتــب بــه ایــن نکتــه اشــاره شــده اســت که ســبب 
زندانــی شــدن شــمس االئمــة فتوایــی بــود کــه بــر علیــه یکــی 
از پادشــاهان خاقانیــان داده بــود. در تاریــخ آمــده کــه خاقــان بــا 
ام ولدش)کنیــزی کــه از او فرزنــدی داشــت( و او را آزاد کــرده بود 
بــدون گذشــِت عــده ازدواج کــرد و شــمس االئمــة فتــوا داد کــه 
ایــن ازدواج ناجایــز اســت. پادشــاه از ایــن فتــوا خشــمگین شــد 
و از شــمس االئمــة خواســت تــا از فتــوای خویــش رجــوع کنــد، 
امــا ایشــان از فتــوای خــود بــاز نگشــتند، پادشــاه دســتور داد تــا 

ایشــان را بــه زنــدان بیندازنــد.

ــی  ــان را ب ــد و اســتقامت آن ــزرگ را می آزمای ــردان ب ــد م خداون
ــروع  ــدان ش ــان زن ــه در هم ــمس االئم ــذارد. ش ــر نمی گ اج
ــازه  ــه او اج ــت ب ــکام وق ــبختانه ح ــد، خوش ــس کردن ــه تدری ب
تدریــس دادنــد. ایشــان شــروع بــه تدریــس علــوم فقهــی کردند 
و شــاگردان ایشــان امــالء می کردنــد کــه کتــاب مبســوط را در 
همانجــا تدویــن کردنــد. زندانــی شــدن شــمس االئمــه اگــر چه 
دوران ســختی بــرای ایشــان بــود، امــا دوران سرنوشــت ســازی 

بــرای فقــه احنــاف بــود.
سخن آخر

ــی  ــزرگ دین ــخصیت های ب ــی از ش ــه سرخس ــمس االئم ش
اســت، امــا منابــع کافــی بــرای شناســنایی ایشــان وجــود نــدارد 
ــد  ــال تول ــان و س ــان و زندگیش ــورد ایش ــالم در م ــب اع و کت
ــب  ــی کت ــته اند. در بعض ــزی ننوش ــدان و ... چی ــداد فرزن وتع
تاریــخ چنیــن نوشــته انــد کــه موالنــای رومــی از اوالد دختــری 
ایشــان می باشــد، امــا بعضــی از شــارحین و محققــان مثنــوی، 
ایــن قــول را غلــو مریــدان موالنــا می داننــد. بــه هــر حــال چــه 
نــوه ی شــمس االئمــه باشــد یــا نــه، بــه قــدر و منزلــت شــمس 
االئمــه نمی افزایــد و اکنــون مــا، تــک تــک افــراد ایــن مذهــب، 
فرزنــد معنــوی ایشــان بــه حســاب می آییــم و برایشــان دعــای 

ــم. ــر می کنی خی
در مــورد محــل دفــن عالمــه هیــچ اطالعاتــی در دســت نیســت 
بــه هــر حــال در هــر نقطــه ای از زمیــن کــه هســتند رحمــت و 

درود خــدا بــر ایشــان بــاد.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
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مقدمه
     از ابتــدای ظهــور اســالم تــا بــه امــروز شــاهدیم کــه باطــل گرایــان و اســالم ســتیزان همــواره در پــی خامــوش کــردن نــور حــق 
هســتند. آنهــا می کوشــند تــا بــا عناویــن مختلــف چهــره اســالم را خدشــه دار کـــنند. امـــا خداونــد متعــال بــر خالف خواســته دشــمنان، 

ُ ُمتـِـمُّ نـُـوِرِه َولـَـْو َکــِرَه الَْکاِفــُروَن.« )1( ِ بَِأْفَواِهِهــْم َواهللَّ دیــن خــود را محافظــت کــرده و خواهــد کــرد:» ُیِریــُدوَن لُِیْطِفُئــوا نـُـوَر اهللَّ
     یکــی از مســایلی کــه دســت آویز مستشــرقین و اســالم ســتیزان گشــته اســت، مســئله بردگــی و بــرده داری در اســالم اســت. 
آنهــا روی ایــن مســئله بســیار مانــور می دهنــد و بــه گونــه ای مطــرح می کننــد کــه اســالم را زیــر ســؤال ببرنــد. خاورشــناس روســی 
پطروشفســکی در کتــاب خــود بــه نام»اســالم در ایــران« می نویســد:  »محمــد هرگــز مالکیــت شــخصی و بردگــی و بــرده داری را انــکار 

و نهی نکــرد، بــه خصــوص بــرده کــردن اســیران جنگــی را قانونــی و مشــروع می شــمرد.« )2(
     در کتابــی دیگــر از خاورشناســان بــه اوضــاع زمــان ســالطین اســالم اشــاره شــده و پــس از بیــان برخــی وقایــع تاریخــی چنیــن 
گفتــه شــده اســت: »شــکار بــردگان اســیر در جنگ هــا و وارد کــردن گســترده ی بردگانــی کــه از ســرزمین های دیگــر خریــداری شــده 

بــود، بــرای چــه بــوده اســت؟«)3(
     بــا بیــان چنیــن شــبهاتی کــه البتــه زاییــده ی عــدم آگاهــی مستشــرقین و غربی هــا از گذشــته خویــش و قوانیــن اســالم می باشــد، 

ذهــن جــوان مســلمان را نســبت بــه اســالم خــراب می کننــد و باعــث می شــوند جــوان مســلمان دچــار شــک و تردیــد گــردد.
     بنابرایــن ســعی نمــودم بــرده داری و برده گیــری در اقــوام و ملــل قدیــم را مــورد مطالعــه قــرار دهــم و در نهایــت دیــدگاه اســالم 
را نســبت بــه برده گیــری و بــرده داری بررســی نمایــم، چــرا کــه بــرای بهتــر شــناختن یــک چیــز ابتــدا ضــد آن را بایــد شــناخت. )4(

ــه، چکیــده ی مطالعــات و تحقیقــات انجــام شــده را خدمــت خواننــدگان گرامــی تقدیــم می نمایــم. امیــد اســت کــه       در ایــن مقال
ایــن نوشــتار بــا وجــود فشــردگی و اختصــار، مــورد اســتفاده خواننــدگان محتــرم قــرار گیــرد.

و اهلل المستعان و علیه التکالن

اسالم و برده داری)قسمت اول(

عزیر تاجیک
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بردگی و عقاید فالسفه
ــم  ــتان، می خواه ــل باس ــوام و مل ــه اق ــن ب ــل از پرداخت      قب
ــته ی  ــه رش ــا ب ــورد برده ه ــفه را درم ــی از فالس ــدگاه برخ دی
ــر درآورم. متأســفانه فالســفه و دانشــمندانی کــه پیشــوای  تحری
جامعــه بودنــد و از نظــر فکــری در جایــگاه ویــژه ای قرار داشــتند، 
نســبت بــه برده هــا دیدگاهــی بســیار ذلــت آور مطــرح کرده انــد. 
ــا  ــم: »برده ه ــن می خوانی ــی اســالم چنی ــخ سیاس ــاب تاری در کت
بــه نــزد همــه ی ملــل و در همــه ی اقــوام مــورد اهانــت و تحقیــر 
ــا آنجــا کــه  ــا حیوانــات تفــاوت نمی کردنــد، ت بودنــد و آنهــا را ب
ــالق و  ــران اخ ــر و پیامب ــوایان فک ــه پیش ــان ک ــوفان یون فیلس
منادیــان فضیلــت و مســاوات بودنــد، نــژاد انســانی را بــه دو گــروه 
ــد  ــی؛ و می گفتن ــده طبیع ــی و بن ــد: آزاد طبیع ــیم می کردن تقس

ــده شــده.« )5( ــروه اول آفری ــرای خدمــت گ گــروه دوم ب
     در اینجــا دیــدگاه دو تــن از مشــهورترین فیلســوفان قدیــم را 

ــم: ــان می کن بی
     ارســطو: ارســطو ماننــد دیگــر فالســفه، بردگــی را امــری 
ــه ی  ــاع دوگان ــواده از اجتم ــود: »خان ــد ب ــی دانســته و معتق طبیع
مــرد و زن و خدایــگان و بنــده پدیــد آمــده اســت.« )6( وی بــر 
ــاور اســت کــه طبیعــت نشــانه های آزادگــی و بردگــی را  ــن ب ای
ــد  ــای نیرومن ــذارد. بدن ه ــا می گ ــه ج ــدن آدم ب ــاختمان ب در س
ــع نیازمندی هــا  ــردن، کارکــردن و رف ــار ب ــد در راه ب ــردگان بای ب
اســتعمال شــود و نیــروی جســمانی آزادگان بــرای امــور سیاســی 
ــگاه  ــرده هیچ ــک ب ــطو ی ــگاه ارس ــود. در ن ــه ش ــه کار گرفت ب
نمی توانســت امــور رســمی و مشــاغل سیاســی و کارهایــی 
ــاب  ــرد. جن ــده گی ــه عه ــس و ... را ب ــاوت و تدری ــون قض همچ
آقــای اســالم نیا در کتــاب »کارنامــه غــرب« آورده اســت: 
»ارســطو در کتــاب ارغنــون می نویســد: بــرده آلتــی اســت 
ــان.« )7( ــی ج ــی اســت ب ــت، غالم ــه آل ــان ک ــان دار همچن ج

همچنیــن در همیــن کتــاب گفتــه ی ارســطو را از کتــاب سیاســت 
نقــل کــرده و می نویســد: »افــزار بــر دو گونــه اســت: روانــدار و 
بــی روان. مثــال در دریانــوردی ســکان بــی روان و کشــتیبان افــزار 
روانــدار اســت. در همــه ی فنــون کارگــر نوعــی افــزار اســت.« )8(

     افالطــون: در قانــون افالطــون مقــرر شــده بــود کــه بــرده 
ــه او  ــر ب ــی اگ ــد، یعن ــتفاده نمای ــی اس ــاع طبیع ــد از دف نمی توان
ــد.  ــدام کن ــود اق ــاع از خ ــرای دف ــه ور شــدند نمی بایســتی ب حمل
افالطــون بــه موجــب ایــن قانــون حــق دفــاع طبیعــی را از بــرده 
ســلب کــرده و در عیــن حــال حــق دفــاع مدنــی هم بــه او نــداده 
ــد و شــکایت  ــه نمای ــه دادگاه مراجع ــی نمی توانســت ب ــود، یعن ب
کنــد، در صورتــی کــه می بایســت او را از حقــوق مدنــی برخــوردار 
نمــود کــه بتوانــد بــه دادگاه شــکایت کنــد و احقــاق حــق خــود 

را از قاضــی بخواهــد. )9(
     افالطــون می گویــد: »بــا خدمتــکاران همیشــه بایــد بــا لحــن 
ــزاح  ــد م ــز نبای ــز هرگ ــالم و کنی ــا غ ــت و ب ــان ســخن گف فرم
ــد،   ــن پیــش می گیرن ــر خــالف ای ــاری ب کــرد. کســانی کــه رفت

ــازند.« )10( ــوار می س ــرف دش ــرای دو ط ــی را ب زندگ
ــر  ــد: »اگ ــل می نویس ــرده ی قات ــرده دار و ب ــاره ی ب      وی درب
بنــده ای بــرای دفــاع از خــود بنــده ای را بکشــد مجــازات نخواهــد 
شــد، ولــی اگــر بــرای دفــاع از خــود آزاده ای را بکشــد، دژخیــم 
دولــت)11( او را بــر ســر گــور مقتــول یــا جایــی کــه گــور مقتــول 
ــه  ــه ک ــد تازیان ــر چن ــرد و ه ــد ب ــد خواه ــوان دی ــا بت را از آنج
ــل در  ــه او خواهــد زد و اگــر قات ــد ب ــول بخواهن ــدگان مقت بازمان
ــر  ــت. در ه ــد کش ــرد، او را خواه ــه نمی ــای تازیان ــر ضربه ه زی

ــد کشــته شــود.« )12( ــل بای ــده ی قات حــال بن
     دقــت فرمودیــد کــه در بــاور افالطــون اگرچــه بــرده بــرای 
دفــاع از خــود اقدامــی نمــوده اســت، امــا چــون شــخص آزادی 
را بــه قتــل رســانده اســت ـ صــرف نظــر از اینکــه مقصــر چــه 
کســی اســت ـ بایــد بــا شــکنجه ســنگین و در نهایــت بــا کشــته 

شدن مواجه شود.  

بردگی در اقوام و ملل باستان
ــا و  ــا صورت ه ــن ب ــان روزگار که ــی از هم ــئله ی بردگ      مس
ــود  ــن وج ــل که ــوام و مل ــه ی اق ــون در هم ــای گوناگ طریقه ه
داشــته اســت. در ایــن زمینــه فقــط اســالم اســت کــه نظریــه ای 
بســیار عادالنــه ارائــه داده اســت کــه همــه ی جوانــب را رعایــت 
نمــوده اســت. نکتــه ی قابــل تأمــل ایــن اســت کــه نویســندگان 
غربــی و روشــنفکران غــرب زده بــدون آگاهــی از آنچــه در آئیــن 
ــه  ــالم را ب ــت، اس ــده اس ــی آم ــاب بردگ ــان در ب ــل خودش و مل
ــا ایــن اتهــام فقــط ناآگاهــی  ســتمگری متهــم ســاخته اند کــه ب

ــر کشــیده اند. ــه تصوی ــش خــود و مســلمین ب ــش را از کی خوی
     اگــر بــه دقــت تاریــخ اقــوام باســتانی را مــورد مطالعــه قــرار 
دهیــم، خواهیــم دیــد کــه مســئله ی بــرده گیــری و بــرده داری در 
ــل آشــوری، عــرب،  ــل باســتان از قبی ــوام و مل ــان تمامــی اق می
ــا صورت هــای  ــل، ب ــی و دیگــر مل ــدی، رومــی، یونان ــی، هن بابل
ــن  ــت. بنابرای ــته اس ــون رواج داش ــای گوناگ ــف و طریقه ه مختل
بــه عنــوان نمونــه از چنــد دولــت متمــدن نامــدار ســخن خواهــم 
ــذاری  ــا واضــح و روشــن گــردد کــه اســالم در قانون گ گفــت ت
ــردگان را  ــان و ب ــب ضعیف ــدازه جان ــه ان ــا چ ــزی ت ــه ری و برنام

رعایــت نمــوده اســت.

رسانه
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بردگی در روم باستان
     قســمت بزرگــی از ثــروت و دارایــی رومیــان کــه از راه غــارت 
ــب  ــه جی ــد، ب ــت می آوردن ــه دس ــورده ب ــت خ ــورهای شکس کش
ــار  ــتان تّج ــده را در روم باس ــترین فای ــت. بیش ــرده داران می رف ب
ــی  ــود کالن ــرده س ــارت ب ــد و از راه تج ــل می کردن ــرده حاص ب
بــه جیــب می زدنــد. تعــداد انســان هایی کــه در یــک روز در 
یکــی از بازارهــای روم فروختــه می شــد، هــر آدم عاقلــی را حیــران 
می کنــد. در کتــاب تاریــخ دنیــای قدیــم روم باســتان آمــده اســت: 
»در بــازار اصلــی بــرده فروشــان کــه در یکــی از جزایــر دریــای اژه 
واقــع بــود، روزانــه تــا ده هــزار انســان بفــروش می رفــت.« )13(

     در روم باســتان غــالم تــا حــدی ذلیــل و پســت بــود کــه حتــی 
ــاده تر  ــارت س ــه عب ــت. ب ــی نداش ــان ها جایگاه ــه ی انس در طبق
ــه  ــد و از هرگون ــناخته نمی ش ــان ش ــک انس ــوان ی ــه عن ــالم ب غ

حقــوق انســانی محــروم بــود.
ــدن«  ــخ تم ــت« در »تاری ــل دوران ــهور، »وی ــنده ی مش      نویس
ــظ » شــخص«  ــه لف ــود ک ــردد ب ــت روم م می نویســد: »در حقیق
را در مــورد غــالم بــه کار بــرد یــا » فــرد غیــر شــخص«.« )14(

ــی نداشــتند. غــالم حــق  ــات تفاوت ــا حیوان ــان ب      در روم غالم
نداشــت علیــه کســانی کــه او را آزار داده و اذیــت می کردنــد و یــا 

ــد. ــکایت کن ــد، در دادگاه ش ــه ای وارد می کردن صدم
ــاب  ــار ارب ــخ تمــدن در مــورد محــدوده ی اختی ــاب تاری      در کت
ــون  ــق قان ــاب طب ــت: »ارب ــده اس ــن آم ــالم چنی ــه غ ــبت ب نس
دوره ی جمهــوری می توانســت غــالم را بزنــد، زندانــی کنــد، وادار 
ســازد بــا درنــدگان در میــدان بجنگــد، از گرســنگی او را بکشــد و 
یــا بــه دســت خــود بــه قتــل برســاند، اعــم از اینکــه دلیلــی داشــته 

باشــد یــا نــه.« )15(
     در کتــاب »روح القوانیــن« اثــر حقــوق دان معــروف منتســکیو 
ــی  ــاب انتظــام خوب ــن ب ــان در ای ــه رومی ــده نشــده ک ــده: »دی آم
ــی  ــد و حت ــوی ارباب هــا را رهــا می کردن داشــته باشــند، آنهــا جل
غالمــان را از حــق ازدواج محــروم می کردنــد، غالمــان نــزد 

ــد.« )16( ــت بودن ــمت مل ــت ترین قس ــا پس رومی ه
ــن  ــوق بی ــی در حق ــاب بردگ ــتین در کت ــور راس ــر منص      دکت
ــت  ــا زحم ــوأم ب ــردگان در روم ت ــی ب ــد: »زندگان ــل می نویس المل
ــد  ــای عی ــود، روزه ــتراحت ب ــدون اس ــاد ب ــکنجه و کار زی و ش
کــه چهارپایــان را از کار بــاز می داشــتند، غالمــان را آســوده 

)17( نمی گذاشــتند.« 
     در مــورد تعــداد بــردگان رومی هــا بــه طــور دقیــق نمی تــوان 
ــاب خــود »کارنامــه  ــای اســالم نیا در کت ــن کــرد. آق عــددی تعیی
غــرب« می نویســد: بســیاری از ثروتمنــدان تــا بیســت هــزار بــرده 
ــز  ــه طن ــی ب ــهور روم ــب مش ــرون خطی ــه سیس ــتند، چنانک داش
ــار  ــزان در اختی ــای کنی ــان و گله ه ــای غالم ــد: »رمه ه می گوی

ــوذ کــرد کــه  ــود روم نف ــار و پ ــان در ت ــرده داری آنچن داشــتند، ب
حتــی بــردگان متشــخص خــود نیــز دارای بردگانــی بودنــد.«)18(  
ــوق روم  ــد: »حق ــدی می نویس ــات بع ــاب در صفح ــن کت در همی
بــرای بــرده حــق ازدواج و خانــواده نمی شــناخت. غالمــان و 
کنیــزان خانگــی بنــا بــه مالحظــات اقتصــاد خانــه، مجبــور بودنــد 
ــه  ــق ب ــن طری ــی کــه از ای ــا یکدیگــر همبســتر باشــند، کودکان ب
ــد و والدینشــان  ــادر بودن ــاب م ــوال ارب ــزء ام ــد ج ــود می آمدن وج

ــه آنهــا نداشــتند.« )19( ــه حقــی نســبت ب هیچگون

بردگی در یونان باستان    
     مــردم ســرزمین یونــان غالبــًا بیگانــگان را بــرده می ســاختند. 
ــر  ــا در براب ــه آنه ــان می دانســتند ک ــه یونانی ــود ک ــن ب ــش ای علت
ــان را  ــی یونانی ــرا بندگ ــس چ ــد، پ ــع مطلق ان ــود مطی ــاه خ ش

ــد. نکنن
ــان در       آقــای فرامــرزی در کتابــش می نویســد: »مردمــان یون
ــیله ی  ــده را بوس ــی، بن ــی و سیاس ــکیالت اجتماع دوره ی اول تش
ــواحل  ــکنه ی س ــد و س ــت می آوردن ــه دس ــا ب ــی روی دری راهزن

ــد.« )20( ــده کنن ــا را بن ــه آنه ــد ک ــه را می ربودن مدیتران
     تاجــران یونانــی نیــز غالمــان را همچــون کاالهــای دیگر خرید 
ــن  ــی از ثوتمندتری ــان یونان ــرده فروش ــد و ب ــروش می کردن و ف
اتبــاع بیگانــه به شــمار می رفتنــد. نکتــه ی قابــل تأمــل اینجاســت 
ــکیو در  ــود. منتس ــیار درد آور ب ــا بس ــن برده ه ــت ای ــه وضعی ک
ــزرگ  ــهرهای ب ــی از ش ــای یک ــت برده ه ــه وضعی ــه ب ــن زمین ای
ــردگان  ــپارت)21( ب ــد: »در اس ــوده و می نویس ــاره نم ــان اش یون
نمی توانســتند در قبــال آزاری کــه بــه آنهــا شــده یــا دشــنامی کــه 
بــه آنهــا داده انــد بــه دادگاه شــکایت کننــد و بــردگان اســپارتی از 
ایــن حیــث بــه قــدری بدبخــت بودنــد کــه نــه تنهــا بــرده ی یــک 
ــرا همــه کــس  ــه محســوب می شــدند زی ــرده جامع ــر، بلکــه ب نف

ــد.« )22( ــت نمای ــون آنهــارا اذی ــم از قان ــدون بی می توانســت ب
     در یونــان قدیــم بــر اثــر کار زیــادی کــه از بــردگان می گرفتنــد، 
دانشــمندان بــه راحتــی وقــت خــود را صــرف مطالعــه و اندیشــیدن 
می کردنــد و هنرمنــدان آثــار هنــری پدیــد می آوردنــد، بــه همیــن 
ــم و  ــه عل ــل در زمین ــر مل ــتان از دیگ ــد باس ــان در عه ــل یون دلی
تمــدن و فرهنــگ جلوتــر بــود. امــا بــه چــه قیمتــی بــه ایــن درجه 
رســیدند. ایــن پیشــرفت و تمــدن نمایشــگر اســتثمار وحشــیانه ی 
یونانیــان از ضعیفــان و بــردگان می باشــد، چــرا کــه چنیــن 
پیشــرفت و تکاملــی آن هــم در آن عصــری کــه وســایل صنعــت و 
فنــاوری ماننــد امــروز فــراوان نبــود، جــز بــا وحشــی گری در حــق 
ــن  ــد. مورخی ــل نمی ش ــان حاص ــر آن ــراوان ب ــار ف ــردگان و فش ب
ــم  ــق عل ــند: »رون ــن می نویس ــورد چنی ــن م ــندگان در ای و نویس
ــان، در  ــًا در یون ــم و مخصوص ــای قدی ــر در دنی ــت و هن و صنع
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درجــه اول زاییــده ی رفــاه نســبی مــردم بــود. ایــن رفــاه از طریــق 
ــه  ــرای ایجــاد آن ب ــه ب ــد بلک ــردم حاصــل نمی ش ــه ی م کار هم
جــای کار آرام و مالیــم و داوطلبانــه ی همــه ی مــردم، از فعالیــت 
ــد.  ــتفاده می  ش ــردگان اس ــان و ب ــاری غالم ــرک و اجب ــر تح پ
ــخت و  ــتثمار س ــیله اس ــان بوس ــن آن زم ــت و ف ــایی صنع نارس

ــد.« )23( ــران می گردی ــردگان جب ــای ب ــت فرس طاق
     آقــای »فریــدون شــایان« نویســنده ی کتــاب »ســیری 
ــی  ــردگان یونان ــوق ب ــورد حق ــتان« در م ــران باس ــخ ای در تاری
ــوق  ــلب حق ــه س ــر پای ــی ب ــه یونان ــًا جامع ــد: »اساس می نویس
ــی  ــد تمام ــردگان فاق ــوه ب ــت انب ــود، جماع ــتوار ب ــردگان اس از ب
ــردگان را  ــان ب ــد.« )24( یونانی ــازات و حقــوق اجتماعــی بودن امتی
ــان  ــده ی فالســفه ی یون ــدار می پنداشــتند، چنانکــه عقی ــزار جان اب
همیــن بــود. بنابرایــن بــا آنهــا ماننــد حیــوان رفتــار می کردنــد و از 
حقــوق انســانی و بشــری محــروم بودنــد و در نهایــت بایــد ســخت 

ــد. ــام می دادن ــز انج ــا را نی ــن کاره تری

بردگی در هند قدیم
ــی  ــج زندگ ــختی و رن ــت س ــا در نهای ــم برده ه ــد قدی      در هن
ــه  ــر گرفت ــا در نظ ــرای برده ه ــه ب ــی ک ــد. مجازات های می کردن
شــده بــود، قابــل توصیــف نیســت. از جملــه طبقاتــی کــه 
ــوق  ــتند و از حق ــی نداش ــه ارزش ــچ گون ــد هی ــه ی هن در جامع
ــودراها و  ــه س ــه دو طبق ــوان ب ــد می ت ــروم بودن ــهروندی مح ش

ــرد. ــاره ک ــا ( اش ــس ه ــا ) نج پاریاه
ــو)25( مقــام و مرتبــت و حقــوق       ســودرا هــا: در شــریعت مان
ســودرا هــا چنیــن تعییــن شــده بــود: »هــرگاه یــک مــرد 
ــدون  ــی ب ــد، حت ــداری کن ــودرا را خری ــک س ــی)26( ی برهمای
خریــدن نیــز حــق دارد او را بــه صــورت بنــده بــه خدمــت خویــش 
بگمــارد، زیــرا واجــب الوجــود ) آفریــدگار ( موجــودی مثــل ســودرا 
را جــز بــرای خدمــت برهمن هــا نیافریــده اســت و اگــر خواجــه ی 
ســودرا او را آزاد کنــد بــاز هــم صفــت بندگــی از او ســلب نخواهــد 
ــی را از  ــت طبیع ــک صف ــت ی ــادر نیس ــدی ق ــه اح ــرا ک ــد، چ ش
ــه شــخص اوســت.« )27(  موجــودی ســلب نمایــد کــه مرتبــط ب
ــواد  ــق س ــود ح ــد ب ــه هن ــراد جامع ــت ترین اف ــه از پس ــودرا ک س
آمــوزی و یــا اســتفاده از کتاب هــای مقــدس را نداشــت. در کتــاب 
علــل پیشــرفت اســالم چنیــن ســخن بــه میــان آورده اســت: »اگر 
ــوش  ــدس گ ــای مق ــالوت کتاب ه ــه ت ــه ب ــن طبق ــردی از ای ف
ــه شــود  ــه ریخت ــد در گوش هــای او ســرب گداخت ــی داد، می بای م
ــده  ــش بری ــد بایســتی زبان ــدس را می خوان ــر نوشــته های مق و اگ
شــود و اگــر مطالبــی از آن را از بــر می کــرد بایــد پیکــرش بــه دو 
ــه قــدری بــی ارزش بــود  ــاره گــردد.« )28( جــان ســودرا هــا ب پ
کــه اگــر یــک برهمــن او را می کشــت، ماننــد آن بــود کــه ســگی 

ــه قتــل رســانده اســت. )29( ــا موشــی را ب ی
ــه  ــز از جمل ــه نی ــن طبق ــراد ای ــا (: اف ــس ه ــا ) نج ــا ه      پاری
ــاک  ــد کــه در چشــم هندوهــا بســیار پســت و از ناپ کســانی بودن
ترین هــا بــه حســاب می آمدنــد. در کتــاب علــل پیشــرفت اســالم 
ــروه  ــن گ ــده: »ای ــن آم ــه چنی ــن طبق ــراد ای ــگاه اف ــورد جای در م
»خــارج از صنــف« نــزد هندوهــا ماننــد اســفل جامعــه و تــه نشــین 
ــدی  ــه پســتی و ناپاکــی اب ــم بشــریت می باشــند و محکــوم ب عال

در جامعــه هســتند!« )30(
     جالــب اینجاســت کــه ایــن طبقــه بیشــترین افــراد بومــی هنــد 
ــانی  ــوق انس ــال از حق ــن ح ــت و در عی ــی داده اس ــکیل م را تش
ــی در چشــم  ــا حت ــه این ه ــر آنک ــه بدت ــد و از هم محــروم بوده ان

ســودرا هــا نیــز پســت و حقیــر بودنــد.
     از دیگــر ظلم هایــی کــه در حــق ایــن طبقــه اعمــال می شــد 
می تــوان بــه بی احترامــی و توهیــن هندوهــا نســبت بــه امــوات و 
مرده هــای پاریا هــا اشــاره کــرد. چنانکــه آمــده: »پوشــیدن لبــاس 
تمیــز بــر آنهــا حــرام بــود و حــق نداشــتند مالــک قطعــه زمینــی 
ــار را  ــان رفت ــا هم ــم آنه ــا جس ــد ب ــت می مردن ــر وق ــوند و ه ش

ــد.« )31( ــرده می کردن ــگ م ــه ی س ــا الش ــه ب ــد ک می کردن
ــه  ــی جامع ــی و نظــام طبقات ــن، بخشــی از اوضــاع اجتماع      ای

ــود. هنــد قدیــم ب

بردگی در ایران باستان
ــه تاریــخ اقــوام ایرانــی کــه در عهــد باســتان       اگــر نگاهــی ب
ــی  ــی آن دوران را بررس ــاع اجتماع ــم و اوض ــتند بیندازی می زیس
ــم  ــان قدی ــی از هم ــئله ی بردگ ــه مس ــد ک ــم دی ــم، خواهی کنی
االیــام در بیــن ایــن اقــوام رواج داشــته اســت. کاخ هــا و قصرهــای 
ــادی و  ــرا زی ــود، زی ــزان ب ــان و کنی ــه غالم ــن ب شاهنشــاه ها مزی
کثــرت غالمــان و بــردگان در کاخ هــا مایــه ی افتخــار و زینــت کاخ 

نشــینان بــوده اســت. 
ــران باســتان کامــال  ــت برده هــا در ای ــا وضعی ــرای اینکــه ب      ب
آگاه شــویم، طبــق تحقیقــات انجــام شــده تصمیــم گرفتــم اوضــاع 
بــردگان را در دوران ســه تــا از بزرگتریــن امپراطوری هــای ایــران 
باســتان، زیــر زره بیــن قــرار دهــم و بــه جهــت اینکــه طوالنــی و 
خســته کننــده نشــود ناچــارم بــه اختصــار مطالبــی را بیــان کنــم.

     هخامنشــیان: پادشــاه بــزرگ پارســی، کــوروش کبیــر کــه 
ــا حضــرت  ــه آن افتخــار نمــوده و آن را ب امــروزه باســتانگرایان ب
ــه  ــد از حمل ــد، بع ــه می کنن ــه مقایس ــي اهلل عن ــاروق رض ــر ف عم
بــه بابــل و بیــن النهریــن و تســخیر ایــن مناطــق، نــه تنهــا علیــه 
ــق  ــرده رون ــارت ب ــه تج ــرد، بلک ــی نک ــرده داری اقدام ــام ب نظ
چشــمگیری گرفــت. آقــای فریــدون شــایان در کتــاب ســیری در 
ــان  ــرده فروش ــان و ب ــد: »بازرگان ــتان می نویس ــران باس ــخ ای تاری
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بیــن النهریــن می دانســتند کــه حکومــت جدیــد ) حکومــت 
پارســی کــوروش کبیــر( می توانــد ثبــات و آرامــش را تأمیــن کنــد 
ــورهای  ــود کش ــت وج ــه عل ــًا ب ــه غالب ــی را ک ــای بازرگان و راه ه
کوچــک و جنــگ ســتیز بیــن آنهــا بســته بــود، می توانــد بــاز کنــد 

ــرده فروشــی را آســان ســازد.« )32( و امــر تجــارت و ب
     در دوران امپراطــوری هخامنشــی، بابــل یکــی از مراکــز بــزرگ 
تجــاری محســوب می شــد. بابــل بزرگتریــن مرکــز تجــارت بــرده 
ــد و فــروش  ــن مرکــز تجــاری خری ــردگان بســیاری در ای ــود. ب ب
بــزرگ  داران  »بــرده  می نویســد:  شــایان  آقــای  می شــدند. 
ــا عرضــه می داشــتند و  ــن بازاره ــه ای ــود را ب ــی خ ــردگان اضاف ب

ــاندند.« )33( ــروش می رس ــه ف ــارا ب ــط دالالن آنه توس
ــرده  ــراف و ب ــت اش ــه در دس ــی ک ــروت هنگفت ــِل ث      در مقاب
داران و تجــار بــرده در گــردش بــود، مــردم مســتمند و کشــاورزان 
و صنعتگــران تهــی دســت فاقــد هرگونــه ثــروت بودنــد. مطابــق 
ــود،  ــده ب ــیان وضــع ش ــت هخامنش ــه در دوران حکوم ــی ک قانون
افــراد بایــد مالیــات پرداخــت می کردنــد، امــا بــار ســنگین 
ــراد  ــن اف ــود. بنابرای ــته ب ــتمندان را شکس ــر مس ــا کم مالیات ه
از اشــراف و  ناچــاری  از روی مجبــوری و  مســتمند و فقیــر 
ــای  ــد. آق ــات را ادا کنن ــا مالی ــد ت ــرض می گرفتن ــدان ق ثروتمن
ــه ایــن موضــوع ســرانجاِم ایــن  فریــدون شــایان بعــد از اشــاره ب
ــتند  ــون نمی توانس ــد: »و چ ــان می کن ــن بی ــون را چنی ــراد مدی اف
ــود را از  ــن خ ــه َدی ــد ک ــور بودن ــد، مجب ــود را بپردازن ــروض خ ق
ــس از  ــی پ ــد و حت ــدان ادا کنن ــرای ثروتمن ــردن ب ــق کار ک طری
ــه صــورت  ــد و ب ــا بگذارنن ــار آنه ــی خــود را یکســره در اختی مدت
بــرده ی اشــراف در آینــد.« )34( در جایــی دیگــر در مــورد بــردگان 
چنیــن می نویســد: »ممکــن اســت ایــن اشــخاص قبــال از 
ــی در  ــتیصال و ناتوان ــر و اس ــر فق ــی در اث ــوده ول ــردم آزاده ب م
مــورد پرداخــت مالیــات بــه صــورت بــرده درآمــده باشــند تــا بــه 
رایــگان بــرای پادشــاه و بــزرگان دیگــر کار کننــد و یــا فرزنــدان 
و کــودکان بدهکارانــی بوده انــد کــه ابتــدا گــروگان بــوده ســپس 

ــد.« )35( ــته بودن ــرده گش ب
     همچنیــن در کتــاب »تاریــخ شاهنشــاهی هخامنشــی« 
ــد  ــر محم ــط دکت ــه توس ــتد « ک ــای » ا. ت. اومس ــته ی آق نوش
ــاره  ــئله اش ــه مس ــورت ب ــن ص ــه ای ــت، ب ــده اس ــه ش آرام ترجم
شــده اســت: »مــردم آزاد ممکــن بــود بــرای وام یــا کیفــر جنایتــی 
ــان را در  ــود فرزندان ش ــن ب ــدران ممک ــد. پ ــی در آین ــه بردگ ب
ســختی بفروشــند.« )36( باســتان گرایــان ایرانــی بــه ایــن چنیــن 
ــر و  ــوروش کبی ــد و ک ــار می کنن ــاری افتخ ــف ب ــته ی اس گذش
امثــال آن را در مقابــل خلفــای راشــدین و دیگــر ســالطین اســالم 
ــی  ــه ی تاریخ ــا جمل ــن ج ــم در همی ــد. الزم می دان ــرار می دهن ق
امیــر المؤمنیــن عمــر فــاروق رضــی اهلل عنــه را یــاد آور شــوم. در 

ــت  ــه در دوران خالف ــه مشــهور اســت ک ــن واقع ــخ ای ــب تاری کت
امیرالمؤمنیــن عمــر بــن الخطــاب رضــی اهلل عنــه حضــرت عمــرو 
ــود. روزی مســابقه ی  ــی مصــر ب ــه وال ــاص رضــی اهلل عن ــن ع ب
اســب ســواری برگــزار کردنــد کــه در ایــن مســابقه اســب یکــی 
از رعیــت برنــده شــد. محمــد بــن عمــرو بــن عــاص فرزنــد والــی 
مصــر کــه یکــی از شــرکت کننــدگان مســابقه بــود خواســت خــود 
ــن شــروع  ــی نتوانســت، بنابرای ــد ول ــالن کن ــده اع ــه زور برن را ب
ــریفان  ــد ش ــن فرزن ــت: م ــود و می گف ــن شــخص نم ــه زدن ای ب
و بــزرگان هســتم. مــرد مصــری کــه از عدالــت امیرالمؤمنیــن بــا 
خبــر بــود بــه مدینــه آمــده و شــکایت نمــود. خلیفــه نامــه ای را بــه 
مصــر فرســتاد و عمــرو بــن عــاص و فرزنــدش محمــد را احضــار 
نمــود. هنگامــی کــه پــدر و پســر در حضــور خلیفــه حاضــر شــدند، 
خلیفــه مــرد مصــری را صــدا زد و ُدّره ) عصــا ( خــود را بــه او داد 
ــرد  ــن از م ــپس امیرالمؤمنی ــزن. س ــریفان را ب ــد ش ــت: فرزن و گف
مصــری خواســت خــوِد عمــرو را نیــز بزنــد زیــرا فرزنــدش بنابــر 
جایــگاه و ســلطنت وی جــرأت پیــدا کــرده بــود او را بزنــد، ولــی 
ــي اهلل  ــاروق رض ــرت ف ــپس حض ــید. س ــری او را بخش ــرد مص م
عنــه رو بــه عمــرو کــرد و فرمــود:» متــی اســتعبدتم النــاس وقــد 
ولدتهــم أمهاتهــم أحــراراً «)37( یعنــی ای عمــرو! از کــی بــه خــود 
جــرأت داده ایــد کــه انســانیت را بــه بردگــی بگیریــد در حالــی کــه 

ــده اند. ــد ش آزاد متول
     آقــای شــایان در صفحــات بعــد می نویســد: امپراطــوری 
ــود. )38( ــی ب ــراف متک ــرده داران و اش ــار و ب ــه تج هخامنشــی ب

ــا  ــز برده ه ــکانیان نی ــوری اش ــکانیان: در دوره ی امپراط      اش
یکــی از اصــول و مبانــی اقتصــادی جامعــه بــه شــمار می رفتنــد. 
ــد  ــان یکــی از شــیوه های اساســی و مهــم تولی ــرده داری همچن ب
بــوده اســت. در ایــن دوره، از بــردگان در امــور صنعتی و کشــاورزی 
ــن  ــروی ای ــتر نی ــا بیش ــد. ام ــه می ش ــی کار گرفت ــور خانگ و ام
بــردگان در معــادن اســتعمال می شــد. معادنــی کــه بــردگان در آن 
ــای  ــوده اســت. آق ــه شــاه ب ــق ب ــه کار واداشــته می شــدند متعل ب
شــایان در مــورد وضعیــت بردگانــی کــه در معــادن کار می کردنــد 
ــت  ــردگان نگونبخ ــادن ب ــن مع ــد: »در ای ــخن می گوی ــن س چنی
ــر  ــگ و پ ــزات رنگارن ــا فل ــد ت ــی کار می کردن ــچ تمایل ــدون هی ب
ــادن آن  ــند.« )39( کار در مع ــرون بکش ــنگها بی ــا را از دل س به
ــه همــراه داشــت و  ــادی را ب زمــان دشــواری ها و ســختی های زی

ــرد. ــد می ک ــردگان را تهدی ــی ب ــرات جان خط
     ساســانیان: اینــک رســیدیم بــه آخریــن امپراطــوری 
باســتانی ایــران. حکومتــی کــه بــا وجــود شــوکت و قدرتــی کــه 
ــت،  ــمار می رف ــا بش ــن حکومت ه ــی از قدرتمندتری ــت و یک داش
ــه  ــرود آورد. ب ــل ســپاه شــکوهمند اســالم ســر تســلیم ف در مقاب
ــت  ــت دول ــه شکس ــبابی ک ــی از اس ــت یک ــوان گف ــرأت می ت ج
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ــر ضعیفــان  ــود کــه ب ــم و ســتمی ب ساســانی را در پی داشــت، ظل
ــد.  ــل می کردن ــردگان تحمی و ب

ــته  ــردگان رواج داش ــروش ب ــد و ف ــز خری ــد نی ــن عه      در ای
اســت، بــه قــدری کــه هــر بــرده قیمــت تعییــن شــده ای داشــت. 
ــن دوره  ــردگان در ای ــی از ب ــه برخ ــورد اینک ــایان در م ــای ش آق
ــر انســان تهــی  ــد: »اگ ــد می گوی ــه بردگــی در می آمدن ــه ب چگون
ــری  ــاورز حقی ــا کش ــرد و ی ــی می ک ــهر کار خالف ــتی در ش دس
عملــی بــر خــالف قوانیــن ظالمانــه انجــام مــی داد او را محکــوم 
ــل  ــه قاب ــب، دو نکت ــن مطل ــد.« )40( در ای ــی می کردن ــه بردگ ب
ــه و  ــن شــده، ظالمان ــن تعیی توجــه وجــود دارد:  اول اینکــه قوانی
در مســیر خواهشــات شاهنشــاه و کابینــه دولــت وضــع شــده بــود. 
دوم اینکــه راه هــای بــرده گیــری در ایــن دوره متعــدد بــوده و بــه 

ــد. ــی می گرفتن ــه بردگ ــان ها را ب ــه ای انس ــر بهان ه
     امــا ببینیــم کــه محــدوده ی اختیــار اربــاب نســبت بــه غــالم تــا 
چــه انــدازه بــوده اســت. خاورشــناس و ایــران شــناس دانمارکــی 
ــور کریستنســن« در کتــاب مشــهور خــود »ایــران در زمــان  »آرت
ــور  ــراف مزب ــد: اش ــوس می گوی ــد: »آمیان ــانیان« می نویس ساس
ــتند.«  ــا می دانس ــان و رعای ــان غالم ــار ج ــب اختی ــود را صاح خ
)41( مشــابه ایــن مســئله در نظــام بــرده داری مصــر قدیــم نیــز 
مشــاهده می شــود، چنانکــه آمــده اســت کــه خواجــگان بــه خــود 

ــد. )42( ــردگان را می دادن ــدام ب ــا اع ــاء و ی حــق ابق
     در تاریــخ می بینیــم کــه رفتــار ساســانیان بــا اســرای جنگــی 
نیــز خشــن و نامطلــوب بــوده اســت. رژیــم ساســانی هیــچ گونــه 
ــرد. کریستینســن در  ــت نمی ک ــیران رعای ــورد اس ــی را در م حقوق
ــر  ــی را ب ــیران جنگ ــت اس ــواًل دس ــد: »معم ــورد می نویس ــن م ای
ــد. وی در  ــالم می فروختن ــوان غ ــه عن ــارا ب ــته و آنه ــت بس پش
ادامــه می نویســد: در یــک نقــش برجســته عهــد ساســانی شــهر 
شــاپور)43( کــه فالنــدن)44( صــورت آن را برداشــته اســت، دیــده 
ــور  ــه حض ــان را ب ــا یاغی ــراء ی ــده اس ــرهای بری ــه س ــود ک می ش

ــد.« )45( ــاه می آوردن پادش
     همچنیــن مشــاهده می شــود کــه شــاه ساســانی بــرای پادشــاه 
روم غالمانــی خوش چهــره کــه بــا زیــورآالت تزییــن شــده بــوده 
ــد:  ــورد می نویس ــن م ــدان« در ای ــی زی ــتد، »جرج ــت می فرس اس
ــا َذَکــَرُه الّتاریــخ مــن ذلــک أنَّ أبرویــز َملــُک الُفــرس أهــَدی  »ِممَّ
موریقــس َملــَک الــروم مائــة غــالٍم مــن أبنــاء أراکنــة التــرک فــي 
َرر و  هــِب فیهــا الــدُّ غایــة الُحســِن و الَجمــال فــي آَذانِهــم مــَن الذَّ

اللؤلــؤ.« )46(
     ایــن گوشــه ای از اوضــاع اجتماعــی خصوصــا وضعیــت بــردگان 

در عهــد باســتانی ایــران بود. 

بردگی در عرب جاهلیت
ــه  ــا بخــش عظیمــی از جامع ــت برده ه ــوم عــرب جاهلی      در ق
را تشــکیل می دادنــد. بــر خــالف رومی هــا کــه اســرای رومــی را 
بــرده نمی کردنــد، عرب هــا فرقــی بیــن اســیر عــرب و غیرعــرب 
نمی گذاشــتند. در نتیجــه اســیرانی کــه در درگیری هــای قبیلــه ای 
بیــن قبایــل عــرب بــه اســارت گرفتــه می شــدند، قبیلــه ی غالــب 
ــرب  ــوم ع ــه ق ــی ک ــی از علت های ــود. یک ــرده می نم ــا را ب آنه
ــه  ــت ک ــوده اس ــن ب ــد ای ــرده می کردن ــم ب ــی را ه ــیران عرب اس
ــزه ای  ــا انگی ــی مســتقل نداشــتند ت ــل از اســالم دولت عرب هــا قب
ــا دولت هــا و اقــوام دیگــر ایجــاد شــود و بتواننــد  ــرای جنــگ ب ب
از ملــل و نژادهــای دیگــر اســیران را بــه بردگــی بگیرنــد. بنابرایــن 

ــوده اســت. ــی ب ــه ای و داخل جنگ هایشــان قبیل
     عرب هــا از برده هــا بــه عنــوان کاالی تجــاری اســتفاده 
تجــارت  کاالهــا  و  امــوال  دیگــر  بــا  چنانکــه  می کردنــد، 
ــُر  ــش تَّتِج ــت قری ــدان می نویســد: »و کانَ ــی زی ــد. جرج می کردن
بالرقیــق مثــَل اتَّجاِرهــا بَســائِر الّســلع و ِمــْن أشــهِر النَّّخاِســین)47(

ــور  ــش همانط ــان.« )48( قری ــن جدع ــداهلل ب ــة عب ــی الجاهلی ف
ــز تجــارت  ــرده نی ــا ب ــرد، ب ــا تجــارت می ک ــا دیگــر کااله ــه ب ک
می کــرد و از مشــهورترین تّجــار بــرده در عهــد جاهلیــت، عبــداهلل 

ــود. ــن جدعــان ب ب
ــازار  ــرده را از ب ــه ب ــی ک ــت هنگام ــد جاهلی ــای عه      عرب ه
ــی  ــد. جرج ــار می کردن ــوان رفت ــل حی ــا مث ــا آنه ــد، ب می خریدن
زیــدان در ایــن مــورد چنیــن می نویســد: »فــإذا اشــَتَری أَحُدهــم 
ــاُد  ــا ُتَق ــه کَم ِ ــی َمنِزل ــاَدُه إِلَ ــاًل و َق ــِه حب ــي ُعُنِق ــَع ِف ــداً َوَض عب
ــرب  ــد، ع ــی را بســته می کنی ــه حیوان ــور ک ــة.« )49( همانط اب الدَّ
ــیدند.  ــود می کش ــال خ ــه دنب ــد و ب ــته می کردن ــان را بس ــا انس ه
     محقــق نامــی آقــای مصطفــی حســینی طباطبایــی در کتــاب 
خــود می نویســد: » راه هــای برده گیــری در میــان عــرب جاهلــی 
ــه  ــیرانی ک ــر اس ــالوه ب ــود. ع ــون ب ــوام گوناگ ــر اق ــد دیگ همانن
در یورش هــا و غارت هــا بــه دســت می آوردنــد، وام دارانــی 
ــه  ــی فروخت ــه بردگ ــد، ب ــود را بپردازن ــتند وام خ ــه نمی توانس ک

)50( می شــدند.« 
ــه  ــای اینک ــر مبن ــازی را ب ــار ب ــات قم ــی اوق ــا گاه      عرب ه
شــخص بازنــده بــه بردگــی شــخص پیــروز درآیــد انجــام 
می دادنــد، یعنــی شــخصی کــه در قمــار شکســت می خــورد 
ــن  ــد. همچنی ــن می ش ــده تعیی ــخص برن ــرده ی ش ــوان ب ــه عن ب
ــز  ــرض عاج ــن و ق ــود و از پرداخــت دی ــون ب ــر شــخصی مدی اگ
ــن  ــت. در ای ــی می گرف ــه بردگ ــکار او را ب ــد، شــخص طلب می مان
ــب  ــي لََه ــَق لبِ ــا اتََّف ــد: »کم ــدان می نویس ــی زی ــه جرج زمین
َمــَع الَعــاِص بــن هشــام، فإنّهمــا تََقاَمــَرا َعلــی أنَّ َمــن َقمــَر کان 
عبــداً  لَِصاِحبـِـه، فَقمــره أبولهــب َفاســَتَرقَّه و اســَترَعاه إبلـَـه و کانــوا 
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ــده  ــه برن ــد از اینک ــب بع ــًا. )51( ابوله ــن أیض ــَتِرقُّوَن الَمِدینِی یس
ــه بردگــی گرفــت و او  شــد، رقیــب خــود عــاص بــن هشــام را ب
ــرده  ــون را ب ــانهای مدی ــن انس ــرد و همچنی ــتران ک ــان ش را چوپ

می کردنــد.
ــه  ــاب خــود ب ــی« در کت ــن قربان ــن العابدی ــای »زی ــاب آق      جن
ــورد  ــلمین«، در م ــاط مس ــالم و انحط ــرفت اس ــل پیش ــام »عل ن
ــان آورده و  ــه می ــخن ب ــان س ــا غالم ــان ب ــار ارباب ــیوه ی رفت ش
ــی حســب و  ــه مدع ــان زر و زور و کســانی ک می نویســد: »صاحب
نســب باالتــری بودنــد، حتــی حاضــر نبودنــد بــا فقــراء و بــردگان 
و ســیاهان و افــراد گمنــام در یــک مجلــس بنشــینند تــا چــه رســد 

ــا آنهــا.« )52( ــه ازدواج کــردن ب ب
     ایــن، گوشــه ای از بــرده داری در اقــوام و ملــل باســتان بــود کــه 
ــپس  ــت آورده و س ــه دس ــف ب ــای مختل ــا را از راه ه ــدا برده ه ابت
ــا اســتثمار وحشــیانه خــود، از آنهــا  ــه بدتریــن شــکل ممکــن ب ب
کار می کشــیدند. در ادامــه وقتــی بــه بردگــی در اســالم پرداختیــم 

حــاالت بــردگان در ایــن ملــل را نیــز بــه یــاد داشــته باشــید.

پاورقی ـــــــــــــ
1ـ صف آیه 8 

2ـ اسالم در ایران ص 27 
3ـ سه مقاله درباره ی بردگی ص 39 

4ـ ُتْعَرُف الشیاء بأضدادها. 
5ـ تاریخ سیاسی اسالم ص 206 

6ـ بردگی در حقوق بین الملل ص 10 
7ـ کارنامه غرب ص 43 به نقل از ارغنون 
8ـ کارنامه غرب ص 43 به نقل از سیاست 

9ـ روح القوانین ج 510/1 
10ـ کارنامه غرب ص 43 به نقل از قوانین افالطون 

11ـ زندان بان، جالد 
12ـ کارنامه غرب ص 43 به نقل از قوانین افالطون 

13ـ تاریخ دنیای قدیم روم باستان ص 53 
14ـ تاریخ تمدن، کتاب سوم، فصل هجدهم ص 467 

15ـ منبع سابق 467 
16ـ روح القوانین ج 1/ 505 

17ـ بردگی در حقوق بین الملل ص 25 
18ـ کارنامه غرب  ص 76 

19ـ منبع سابق ص 78 
20ـ بردگی در جهان ص 24  

21ـ مرکز الکونیا از نواحی یونان قدیم 
22ـ روح القوانین ج 1/ 510 

23ـ سیری در تاریخ ایران باستان ص 109 

24ـ سیری در تاریخ ایران باستان ص 105 
25ـ مانــو یــک قانــون گــذار هنــدی بــوده اســت کــه مجموعــه قوانیــن 

وی را مانــوادار مازاســتر مــی نامنــد. 
26ـ ممتاز ترین طبقه جامعه هند قدیم 

27ـ بردگی در جهان ص 10 
28ـ علــل پیشــرفت اســالم و انحطــاط مســلمین ص 200 بــه نقــل از 

تاریــخ تمــدن ویــل دورانــت ج2/ 696 
29ـ منبع سابق ص 201 به نقل از هند سرزمین عجائب ص 51 

30ـ منبع سابق ص 201 به نقل از تاریخ جامع ادیان ص 106 
31ـ منبع سابق ص 201 

32ـ سیری در تاریخ ایران باستان ص 85 
33ـ منبع سابق ص 91 
34ـ منبع سابق ص 91 

35ـ سیری در تاریخ ایران باستان ص 131 
36ـ تاریخ شاهنشاهی هخامنشی ص 106 

37ـ مناقب أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب ص 99 
38ـ سیری در تاریخ ایران باستان ص 101 

39ـ منبع سابق ص 185 
40ـ منبع سابق ص 224 

41ـ ایران در زمان ساسانیان ص 344 
42ـ بردگی در جهان ص 9 

ــا حفاریهــای  ــوده اســت کــه ب ــارس ب 43ـ شــهری نزدیــک کازرون ف
ــده اســت.  ــار آن مکشــوف گردی ــت فرانســوی آث هیئ

44ـ شخصی از باستان شناسان است. 
45ـ ایران در زمان ساسانیان ص 240 

46ـ تاریخ التمدن السالمی ج 2 / 300 
47ـ لقب تجار برده در عهد قدیم عرب 

48ـ تاریخ التمدن السالمی ج 2 / 300 
49ـ منبع سابق ج 2 / 300 

ــی  ــل ف ــل از المفص ــه نق ــالم ص 14 ب ــدگاه اس ــی از دی 50 ـ بردگ
ــان  ــاپ لبن ــالم ج4 / 567، چ ــل الس ــرب قب ــخ الع التاری

41 ـ تاریخ التمدن السالمی ج 2 / 301 
52 ـ علل پیشرفت اسالم و انحطاط مسلمین ص 99 
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منابع و مراجع
1ـ  قرآن کریم1

ــد  ــن أحم ــد ب ــداهلل محم ــرآن ـ أبوعب ــکام الق ــع لح 2ـ الجام
النصــاری القرطبــي ـ دار إحیــاء التــراث العربــي  1405 هـــ. ق.

ــم:  ــی ـ مترج ــفیع عثمان ــد ش ــی محم ــرآن ـ مفت ــارف الق 3ـ مع
ــالم  ــیخ الس ــارات ش ــرـ انتش ــین ب ــف حس ــد یوس ــا محم موالن

احمــد جــام 1377 هـــ. ش.
4ـ تفســیر نمونــه ـ آیــت اهلل مــکارم شــیرازی ـ دار الکتــب 
ــم، 1381 هـــ .ش. ــت و یک ــاپ بیس ــران ـ چ ــالمیه، ته الس

5ـ تفســیر نــورـ حــاج شــیخ محســن قرائتــی ـ مرکــز فرهنگــی 
درســهایی از قــرآن ـ چــاپ بیســتم، بهــار 1387 هـــ. ش 

6ـ صحیــح بخــاری ـ امــام محمــد بــن اســماعیل بخــاری ـ دار 
الکتــب العلمیــه، بیــروت ـ چــاپ نهــم، 1438 هـــ. ق.

ــابوری ـ دار  ــاج نیش ــن حج ــلم ب ــام مس ــلم ـ ام ــح مس 7ـ صحی
المغنــی، ریــاض ـ 1419 هـــ. ق.

8ـ ســنن أبــي داودـ امــام أبــي داود ســلیمان بــن أشــعث 
سجســتانی ـ دار الکتــب العلمیــه، بیــروت ـ چــاپ ششــم، 1436 

ق. هـ. 
ــان  ــن حب ــد ب ــم محم ــی حات ــام أب ــان ـ ام ــن حب ــح اب 9ـ صحی

ــاپ اول، 1425 هـــ. ق. ــروت ـ چ ــه، بی ــانی ـ دار المعرف خراس
10ـ عــون البــاري بحــل أدلــة البخــاري ـ محمــد صدیــق حســن 

خــان القنوجــي البخــاري ـ دار النــورـ چــاپ دوم، 1431 هـ. ق.
ــة شــهاب  ــح البخــاري ـ عالم 11ـ إرشــاد الســاري لشــرح صحی

الدیــن أحمــد قســطالني ـ دار الفکــرـ چــاپ اول، 1410 هـــ. ق.
ــي عبدالرحمــن  ــن ـ أب ــی الصحیحی ــرد عل ــد الدب المف 12ـ زوائ
محمــد بــن محمــود بــن مصطفــی الســکندري ـ دار ابــن حــزم ـ 

چــاپ اول، 1423 هـ. ق.
ــي،  ــراث العرب ــاء الت ــام ـ دار إحی ــن هش ــة ـ اب ــیرة النبوی 13ـ الس

ــروت ـ 1985 م. بی
14ـ تاریــخ الخلفــاء الراشــدین ـ دکتــر صالبــی ـ دار ابــن کثیــر، 

دمشــق ـ چــاپ چهــارم، 1427 هـــ. ق.
ــرج  ــي الف ــن الخطــاب ـ أب ــر ب ــن عم ــر المؤمنی ــب أمی 15ـ مناق
عبدالرحمــن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي ـ دار الکتــب العلمیــة، 

بیــروت ـ چــاپ ســوم، 1407 هـــ. ق.
ــد ـ دار الفکــر،  ــد محمــد خال 16ـ رجــال حــول الرســول ـ د. خال

بیــروت ـ چــاپ اول، 1424 هـــ. ق.
ــداهلل  ــن عب ــف ب ــاب ـ یوس ــة الصح ــي معرف ــتیعاب ف 17ـ االس
القرطبــيـ  دار الکتــب العلمیــة، بیــروتـ  چــاپ اول، 1415 هـ. ق.

ــر )  ــن اثی ــة ـ عــز الدیــن ب ــة فــي معرفــة الصحاب 18ـ أســد الغاب
ابــن أثیــر(ـ دارإحیــاء التــراث العربــي.

19ـ ســیر أعــالم النبــالء ـ امــام شــمس الدیــن ذهبــي ـ مؤسســة 

الرســالة ـ چــاپ یازدهــم، 1419 هـ. ق.
20ـ تاریــخ التمــدن الســالمي ـ جرجــي زیــدان ـ منشــورات دار 

مکتبــة الحیــاة، بیــروت.
21ـ تاریــخ سیاســی اســالم ـ د. حســن ابراهیــم حســن ـ مترجــم: 
ــم، 1362  ــاپ پنج ــدان ـ چ ــارات جاوی ــده ـ انتش ــم پاین ابوالقاس

هـ. ش.
ــد عنایــت،  ــت ـ مترجمــان: حمی 22ـ تاریــخ تمــدن ـ ویــل دوران
پرویــز داریــوش و علــی اصغــر ســروش ـ چــاپ دوم، 1367 هـــ. 

ش.
ــدی ـ  ــر مهت ــی اکب ــم: عل ــن ـ منتســکیو ـ مترج 23ـ روح القوانی

چاپخانــه ی ســپهر، تهــران ـ چــاپ هشــتم، 1370 هـــ. ش.
24ـ تاریــخ شاهنشــاهی هخامنشــیان ـ ا. ت. اومســتد ـ مترجــم: 
دکتــر محمــد آرامـ  انتشــارات امیــر کبیــر، تهــرانـ  1372 هـ. ش.

25ـ ایــران در زمــان ساســانیان ـ آرتــور کریســتن ســن ـ مترجــم: 
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ــام  ــه ن ــم ب ــای قدی ــتان در زمان ه افغانس
)آریانــا( و در قــرون وســطی بــه نــام 
)خراســان( معــروف بــوده و در اواســط قرن 
18 افغانســتان نامیــده شــد. افغانســتان تــا 
کشــته شــدن نــادر شــاه افشــار جــزو ایران 
ــری،  ــاه در1160هج ــادر ش ــد از ن ــود، بع ب
احمــد خــان ابدالــی کــه از ســرداران 
ــه  ــپاهی ب ــده ای س ــا ع ــود، ب ــاه ب ــادر ش ن
ــرای خــود  ــی ب افغانســتان رفــت و حکومت
زمــان  تــا  زمانــی  آن  از  داد.  تشــکیل 
فتحعلــی شــاه قاجــار امــرای آن حکومــت 
تحــت نفــوذ دولــت ایــران بــوده و ســالیانه 
ــد  ــد. در دوران محم ــراج می دادن ــاج و خ ب
ــت  ــار دول ــاه قاج ــن ش ــر الدی ــاه و ناص ش
ــل و  ــه پشــتیبانی از امــرای کاب انگلیــس ب

ــت. ــرات پرداخ ه
ــن شــاه  ــان ناصــر الدی ــا زم ــه ت هــرات ک
ــه  ــا مداخل ــود، ب ــران ب ــلطه ای ــت س تح
انگلیســی ها از تصــرف ایــران خــارج شــد، 
انگلیــس  دولــت  ســال1880میالدی  در 
ــتین  ــوان نخس ــه عن ــان را ب عبدالرحمان خ
ــناخت  ــمیت ش ــه رس ــتان ب ــر افغانس امی
ــای  ــل و حکومت ه ــد، قبائ ــه بع و از آن ب
ــت  ــورت حکوم ــه ص ــم ب ــم ک ــی ک محل
واحــد درآمدنــد. بعــد از عبدالرحمــان خــان 
پســرش حبیــب اهلل خــان در ســال1901م 
ــال 1918 آزادی  ــد. در س ــین وی ش جانش
را  خــان  اهلل  حبیــب  امیــر  خواهــان، 
ــان  ــان اهلل خ ــرادرش ام ــر ب ــته و پس کش
ــان اهلل  ــد. ام ــاب کردن ــارت انتخ ــه ام را ب
ــا  ــی ب ــتقالل واقع ــرای کســب اس ــان ب خ
انگلیســی ها جنــگ کــرد و در ســال 1919 
ــتان را  ــتقالل افغانس ــس، اس ــت انگلی دول
ــود را از  ــوای خ ــه رســمیت شــناخت و ق ب

ــان  ــان اهلل خ ــرد و ام ــارج ک ــتان خ افغانس
ــوان پادشــاهی را انتخــاب  ــود عن ــرای خ ب
کــرد، و اکنــون از وی بــه عنــوان قهرمــان 
ــا  ــه اروپ ــپس ب ــود. او س ــاد می ش ــی ی مل
از  برخــی   1928 درســال  کــرد.  ســفر 
طوایــف افغانســتان بــه تحریــِک انگلیــس 
شــورش و طغیــان کردنــد و امــان اهلل خــان 
ــه  ناچــار از ســلطنت کناره گیــری کــرد و ب
ــان  ــت اهلل خ ــرادرش عنای ــت و ب ــا رف اروپ
پادشــاه شــد و  اصالحــات امــان اهلل از بیــن 

ــت.  رف
حبیــب اهلل بچــه ســقا کــه یکــی از روســای 
شورشــیان بــود مــدت کمــی زمــام امــور را 
بــه دســت گرفــت، امــا محمــد نــادر خــان 
کــه ســفیر افغانســتان در پاریــس بــود 
خــود را بــه افغانســتان رســانیده ســپاهیانی 
فراهــم ســاخت و غائلــه بچــه ســقا را 
ــرد  ــرکوب ک ــیان را س ــان داد و شورش پای
ــلط  ــاع مس ــر اوض ــر 1308ه ش ب و در مه
ــت و  ــلطنت نشس ــت س ــر تخ ــت و ب گش
ــن  ــازده ت ــا ی ــقا را ب ــه س ــب اهلل بچ حبی
ــام  ــت. او تم ــه دار آویخ ــتانش ب از همدس
ــرد.  ــن ب ــان اهلل را از بی ــار اصالحــات ام آث
ــلطنت  ــال س ــار س ــس از چه ــاه پ ــادر ش ن
در آبــان مــاه1312ه ش )1933م( در کابــل 
ــن  ــای محصلی ــع گواهینامه ه ــگام توزی هن
بــه دســت یــک دانشــجو کشــته شــد، بعــد 
ــد  ــام محم ــه ن ــاله ی او ب از وی فرزند19س
ــد  ــید، محم ــلطنت رس ــه س ــاه ب ــر ش ظاه
ــه و  ــا ترکی ــال1937 ب ــاه در س ــر ش ظاه
ــرد و  ــا ک ــعدآباد را امض ــان س ــران پیم ای
ــه ای  ــان رابط ــا آلم ــان ب ــا خ ــد رض مانن

ــود. ــرار نم ــتانه برق دوس
بعــد از جنــگ جهانــی دوم، محمــد ظاهــر 

را کــه در جریــان  روابــط خــود  شــاه 
ــا  ــود ب ــرده ب ــع ک ــان قط ــا آلم ــگ ب جن
ســایر کشــورها گســترش داد و بــا آمریــکا 
و شــوروی نیــز روابــط بهتــری برقــرار 
ــود. او  ــت نم ــی دریاف ــاخت و کمک های س
ــد را  ــی جدی ــون اساس ــال1964 قان در س
وضــع کــرد، ولــی چــون از نــادر شــاه بــه 
بعــد کشــور بــه دســت افــرادی افتــاده بــود 
کــه آنــان و خــوِد شــاه هرگــز قانونــی کــه 
باعــث ترقــی کشــور شــود وضــع نکردنــد 
و بــا خــود کامگــی کامــل منافــع کشــور را  
بــرای خانــواده نــادری نگه داشــتند. مســلم 
ــردم نارضایتی شــان  ــر م ــا فق ــه ب اســت ک
ــان  ــی داود خ ــن نارضایت ــت، از ای اوج گرف
پســر عمــوی ظاهــر شــاه اســتفاده نمــوده 
کودتــا نمــود و در ســال1973حکومت را بــه 
دســت گرفــت، چــون در ایــن کودتــا افــراد 
و افســران شــاخه پرچــم حــزب دموکــرات 
ــر  ــار نف ــد، چه ــرده بودن ــت ک از او حمای

ــت. ــه پذیرف ــان در کابین ــر از آن وزی
رهبــر  ببــرک  می تــوان  جملــه  آن  از   
پرچمی هــا و ســرگرد عبدالقــادر افســر 

ــرد. ــام ب ــی را ن ــروی هوای نی
ــا  ــود را ب ــاد خ ــی زود اتح ــان خیل داود خ
پرچمی هــا بهــم زده و وزرای آنــان را از 
ــی  ــود کامگ ــه خ ــرد و ب ــراج ک ــه اخ کابین
خانــواده نــادری تحــت نــام جمهــوری 
ــه  ــی ب ــه اصالحات ــچ گون ــه داد و هی ادام
ــود  ــالف خ ــتر از اس ــاورد و بیش ــود نی وج
ــرار  ــکا ق ــران و آمری ــاِه ای ــر ش تحــت تاثی
ــرای  ــاواک ب ــه از س ــی ک ــا جای ــت ت گرف
مارکیســت  گــروه  افســران  شناســنایی 

می کــرد. اســتفاده 
در زمــان او نارضایتــی اوج گرفــت و حــزب 

افغانستان
درگذر تاریخ

زبیر مکرمی
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ــل شــد  ــی تبدی ــه قدرت ــق ب دموکــرات خل
کــه توانســت نفــوذ خــود را در میــان مــردم 
دانشــجویان،کارمندان،  خصــوص  بــه  و 
افســران ارتــش گســترش دهــد و تظاهرات 
و اعتصابــات پــر جمعیتــی بــرای اعتــراض 
ــت و در  ــه راه انداخ ــی ب ــود کامگ ــه خ ب
آخریــن اعتصــاب و تظاهــرات دانشــجویان 
ــرور  ــه ت ــراض ب ــرای اعت ــه ب ــل ک در کاب
ــق  ــرات خل ــزب دموک ــران ح یکــی از رهب
تشــکیل شــده بــود بیــش از 15هــزار نفــر 
شــرکت نمــوده کــه منجــر بــه زُد و خــورد 
ــا پلیــس شــد کــه ســه دانشــجو کشــته  ب
شــدند، بــه دنبــال ایــن تظاهــرات و کشــتار 
تره کــی و ســایر رهبــران  دانشــجویان 
ــظ اهلل  ــه حفی ــق از جمل ــزب خل ــده ح عم

ــه شــدند. ــدان انداخت ــه زن ــن ب امی
سرزمین افغانستان

ســرزمیِن کهــن و باســتانی از هامــون 
ــام  ــتان ن ــک افغانس ــه این ــون ک ــا جیح ت
دارد و در گذشــته ها خراســان یــا آریانــا 
ــتگاه و  ــاز زیس ــر ب ــد، از دی ــده می ش نامی
گــذرگاه اقــوام، فرهنگ هــا، زبان هــا و 
ــن  ــت. ای ــوده اس ــون ب ــای گوناگ آیین ه
قلــب پرطپــش آســیا بــه دلیــل مختصــات 
ــوان چهــارراه  ــه عن ــی اش ب ــژه جغرافیای وی
ــخ  ــای تاری ــاره کهــن، در درازن ارتباطــی ق
پرآشــوب خــود شــاهد مهاجــرت هــا، 
ــول  ــوذ واف ــا، لشکرکشــی ها، نف جابجایی ه
ــا،  ــور و زوال امپراطوری ه ــا، ظه فرهنگ ه
تحــوالت  دیگــر  و  مکتب هــا  ســقوط 

ــت. ــوده اس ــم ب عظی
افغانســتان از نظــر تنــوع و تکثــر قومــی و 
فرهنگــی، چهارمیــن کشــور قــاره ی پهناور 
ــه  ــزی( ب ــد، چیــن و مال آســیا )پــس از هن
شــمار می آیــد. بیــش از پنجــاه گــروه 
ــز  ــی متمای ــات فرهنگ ــا خصوصی ــی ب قوم
بــه صدهــا قبیلــه و عشــیره در قلمــرو ایــن 
ســرزمین کثیــر االقــوام بــه ســر می برنــد.

تــا آنجــا کــه از ایــن کشــور بــه عناوینــی 
ــوام(و  ــه اق ــوام(، )گنجین ــوزه اق ــون )م چ
)موزاییــک قومیت ها(یــاد شــده اســت و در 
ســطح جهــان از لحــاظ تنــوع قومــی مقــام 

ســی و هفتــم را داراســت.
ــرو  ــه در قلم ــان و لهج ــی زب ــش از س بی
ــع  ــه واق ــیای میان ــه در آس ــتان ک افغانس
ــن  ــت ای ــت. پایتخ ــج اس ــت رای ــده اس ش
کشــور کابــل وکم تــر از نیــم میلیــون 
جمعیــت دارد و دسترســی مســتقیم بــه 

ــدارد. ــا ن دری
جغرافیــای خشــن ایــن کشــور باعــث 
شــده کــه بســیاری از مســافران بــا هــدف 
ســفر بــه ســایر مناطــق از راه زمینــی، یــا 
ــریعتر از  ــه س ــر چ ــا ه ــا هواپیم ــروزه ب ام
ــرزمین  ــن س ــد. ای ــور کنن ــور عب ــن کش ای

ــه  ــن ب ــره زمی ــق ک ــن مناط از منزوی تری
شــمار می آیــد.

ــع  ــور649،507متر مرب ــاحت کل کش مس
ایــران،  چیــن،  باکشــورهای  و  اســت 
و  ترکمنســتان  تاجیکســتان،  پاکســتان، 

ازبکســتان همســایه اســت.
افغانســتان دارای زمینــی غالبــا کوهســتانی 
بــا دشــت و بیابان هایــی در نواحــی غربــی 
ــی  ــع طبیع ــن دارای مناب ــت و همچنی اس
همچــون گاز، نفــت، زغــال ســنگ، مــس و 

ســنگ های جواهــر می باشــد.
چگونگی ورود اسالم به افغانستان

کشــور افغانســتان مقــارن باظهــور اســالم 
ســر  پشــت  را  خــود  انحطــاط  دوره ی 
می گذاشــت و از هــر طــرف مــورد تجــاوز 

ــردم در  ــن، م ــر ای ــود. بناب ــده ب ــع ش واق
پــی فرصــت بودنــد تــا دســت اجانــب را از 
خــاک خــود کوتاه کننــد. درســال22هجری 
ــه  ــالم ب ــروِز اس ــکر پی ــی لش ــری، وقت قم
ــاه  ــرد پادش ــران روی آورد، یزدگ ــوی ای س
بــه  نیــاورده  مقاومــت  تــاب  ساســانی 
ــرار کــرد و در نواحــی  طــرف افغانســتان ف
بلــخ و تخارســتان بــه جمــع آوری کمــک 
ــن  ــت چی ــد و از دول ــغول ش ــی مش نظام
ــی  ــد. ول ــاری کن ــا او را ی ــت ت ــم خواس ه
ــر  ــون امی ــت، چ ــده ای نداش ــن کار فای ای
هــرات در عــوض ادا کــردن یــک میلیــون 
درهــم و خــراج ســاالنه300هزار درهــم بــا 

ــود. ــرده ب ــح ک ــکریان اســالم صل لش
ــا  ــز ب ــرو نی ــی م ــدار محل ــن ُحکم همچنی
مســلمانان معاهــده دوســتانه بســت و تحت 
حمایــت آنــان قــرار گرفــت. ایــن کار باعث 
شــد کــه لشــکر اســالم بــدون اتــالف وقت 
بــه پیشــروی خــود و تعقیــِب یزدگــرد ادامه 
ــزی از  ــگ وخونری ــدون جن ــا ب ــد. آنه ده
مــرز غربــی، وارد افغانســتان شــدند. در 
ــی  ــری جزئ ــی درگی ــاب اندک ــی مرغ نواح
ــور  ــم و ج ــه از ظل ــردم ک ــی م رخ داد، ول
ــلیم  ــده بودند،تس ــگ آم ــه تن ــاهان ب پادش
شــده و بــه رضایــت و بــدون اجبــار اســالم 

ــد. را پذیرفتن
ــاب،  ــرات، مرغ ــرو، ه ــی م ــی نواح تمام
و  شــمال،کرمان  در  بلــخ  و  جوزجــان 
سیســتان در غــرب و بلوچســتان و قندهــار 
در جنــوب تحــِت نفــوذ اســالم قــرار 
گرفــت. یزدگــرد هــم در حوالــی مــرو 

ــد. ــته ش کش
ــه ســرکردگی  ــردم هــرات ب در ســال32 م
قــارن هراتــی بــه قشــون اســالم در مرکــز 
نیشــابور حملــه کردنــد و نیشــابور را اشــغال 
کردنــد، ولــی بــه زودی قــارن کشــته شــد 
و بیــن مــردم ایــن منطقــه و ارتــش اســالم 
ــالم  ــکر اس ــی لش ــت، ول ــگ در گرف جن
ــود دســت  ــه از پیشــروی خ ــچ وج ــه هی ب
ــه مــرور زمــان مــردم منطقــه  نکشــید و ب
بــا اســالم آشــنا شــده وگــروه گــروه و فوج 
ــا  ــتافتند ت ــالم می ش ــوی اس ــه س ــوج ب ف

مساحت کل 
کشور649،507مرت مربع است 
و باکشورهای چین، ایران، 
پاکستان، تاجیکستان، 

ترکمنستان و ازبکستان مهسایه 
است.

افغانستان دارای زمینی غالبا 
کوهستانی با دشت و بیابان هایی 

در نواحی غربی است و مهچنین 
دارای منابع طبیعی مهچون گاز، 

نفت، زغال سنگ، مس و سنگ های 
جواهر می باشد.
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ــد  اینکــه اســالم در کل کشــور عــام گردی
و نماینــدگان آن از ســوی خلفــاء اســالمی 

تعییــن می گردیــد.
نکتــه ای اینجــا شــایان ذکــر اســت کــه در 
فتــح هیــچ یــک از شــهرها کســی بــه زور 

شمشــیر بــه اســالم نپیوســت.
دین ومذهب

بیــش از 99 درصد افغانســتان را مســلمانان 
بیــن  ایــن  از  کــه  می دهنــد  تشــکیل 
ــک پنجــم  ــنت و ی ــل س ــار پنجــم اه چه
شــیعه اند. و یــک درصــد دیگــر را پیــروان 
ســیک ها،  مانندهنــدو،  دیگــر  مذاهــب 
ــکیل  ــودی تش ــیحی و یه ــر مس ــد نف چن
ــون  ــر قان ــا ب ــد. مذهــب تســنن بن می دهن
اساســی ســالهای حکومــت مشــروطه، 
مذهــب رســمی ایــن کشــور شــناخته شــده 
ــغ  ــی بال ــط دهه1350شمس ــود. در اواس ب
ــود  ــتان وج ــجد در افغانس ــر15000 مس ب
ــی  ــان مذهب ــران و مبلغ داشــته، و کل رهب
ــی  ــه نوع ــه ب ــتان ک ــون افغانس ــا روحانی ی
ــه پنــج  ــد ب ــه ایــن مســاجد وابســته بودن ب
ــه  ــون س ــدند. روحانی ــه تقســیم می ش طبق
رده بــاال را امــام، روحانیــون رده چهــارم را 
ــا  ــم را ماله ــون رده پنج ــوذن، و روحانی م
می خواندنــد. در راس جامعــه روحانیــون 
غیــر  و  نامتشــکل  شــورای  افغانســتان 
ــاء وجــود  ــت علم ــام جمعی ــه ن منتظمــی ب
رهبــران  برجســته ترین  از  کــه  داشــت 

ــت. ــکیل می یاف ــور تش ــن کش ــی ای دین
پیــروان مذهــب اهــل تســنن ایــن کشــور 
از اقــوام پشــتون، تاجیــک، ازبــک، ترکمن، 
ــزاره  ــتانی، ه ــز، نورس ــوچ، قرقی ــرب، بل ع
و... ترکیــب یافتــه اســت و پیــروان مذهــب 
ــه دوشــاخه ی تشــیع  تشــیع ایــن کشــور ب
ــماعیلیه  ــیعه اس ــری(و ش جعفری)اثنی عش
شــیعیان  اکثریــت  شــده اند.  تقســیم 
ــوام  ــد و از اق ــری مذهب ان ــتان جعف افغانس
مختلــف از جملــه بــه طــور عمــده از قــوم 
ــت از  ــور اقلی ــه ط ــاش و ب ــزاره و قزلب ه
ــتون،  ــوچ، پش ــک، بل ــن، تاجی ــوم ترکم ق

ازبــک، و... می باشــند.
جنگ ها ونفوذ دولت های خارجی در 

افغانستان
ــت از آن دارد کــه  ــخ افغانســتان حکای تاری
مرزهــای ایــن کشــور قرن هــا متغیــر 
ــزی  ــی ناچی ــاماندهی مل ــور س ــوده، کش ب
داشــته، هــرج و مــرج حاکــم  بــوده و تنهــا 
در چنــد دوره کوتــاه چنــد رهبــر خیرخــواه، 
گاه افغانــی و گاه غیــر افغانــی، بــر آن 

ســرزمین حکومــت کرده انــد.
آزادی  بــرای  تاریــخ  در طــول  افغانهــا 
و  ســلطه طلبان  دســت  از  کشورشــان 
اســکندرمقدونی،  همچــون،  مبارزانــی 
صفوی هــای ایرانــی، مغــول و دیگــران 

پرداخته انــد. مبــارزه  و  جنــگ  بــه 
نبــرد  درســر  افغان هــا  بــا  انگلیــس 
انگلیــس  ـ  افغــان  اول  جنــگ  بــود. 
۱۸۴۲میــالدی(،  ـ  درســال های)۱۸۳۹ 
ــالدی( و  ــال )۱۸۷۹ می ــگ دوم در س جن
جنــگ ســوم درســال )۱۹۱۹میــالدی( 

بــوده اســت.
افغانهــا بعــد از جنــگ ســوم افغــان ـ 
انگلیــس اســتقالل خــود را از اســتعمار 
ــن کشــور  ــد. ای ــه دســت آوردن انگلیــس ب
بعــد از اســترداد اســتقالل کشــور، تــا 
ــال   ــه در س ــد داود ک ــم محم ــقوط رژی س
1357 از طریــق احــزاب طرفــدار شــوروی 
از  بعضــی  شــاهد  پذیرفــت،  صــورت 
بی نظمی هــا و هــرج ومــرج هــا بــود 

ــرار  ــا نســبتا آرام و در حــال پیشــرفت ق ام
ــت. داش

ــا امنی هــا  ــار دیگــر جنــگ و ن امــا یــک ب
ــه  ــت ک ــاز یاف ــور آغ ــن کش ــی در ای زمان
مــردم افغانســتان در مقابــل حاکمیــت 
ــاده  ــاد آم ــرای جه ــده ب ــاد ش ــزاب ی اح

ــدند. ش
ــرفته  ــایل پیش ــا وس ــز ب ــای مجه نیروه
اتحــاد شــوروِی وقــت در ســال1358بر 
افغانســتان هجــوم آوردنــد، امــا مــردم 
ایســتادگی  آنهــا  مقابــل  در  افغانســتان 
ــه  ــان ادام ــه جهادش ــی ب ــا زمان ــوده وت نم
دادنــد کــه غــرور ارتــش متجــاوز را درهــم 
از  را  آن هــا   1367 ســال  ودر  کوبیدنــد 
ــق  ــداد دقی ــد. تع ــراج نمودن ــتان اخ افغانس
تلفــات حملــه شــوروی معلــوم نیســت امــا 
گفتــه می شــود کــه بیــش از یــک میلیــون 
افغــان در نتیجــه ایــن تجــاوز جــان باختند، 
میلیون هــا تــن مهاجــر شــدند، زیــر بنــای 
و15000ســرباز  رفــت  بیــن  از  کشــور 

ــید. ــل رس ــه قت ــز ب ــوروی نی ش
نیروهــای  از  بعــد  افغــان  مجاهــدان 
متجــاوز، حکومــت دکتــر نجیــب اهلل را کــه 
بــه حمایــت شــوروی بــه وجــود آمــده بــود، 
ــا  ــددی بن ــة اهلل مج ــد و صبغ ــقوط دادن س
ــه تاریــخ 8  ــر مشــوره احــزاب جهــادی ب ب
ثورســال 1371بــه کرســی قــدرت نشســت.

امــا دیــری نگذشــته بــود کــه بــه ســر بــه 
دســت آوردن قــدرت میــان احــزاب مختلف 
مجاهدیــن، جنگهــای داخلــی آغــاز گردیــد 
و در ایــن درگیری هــا ســربازان ژنــرال 

ــز شــامل می شــدند. ــب نی دوســتم و نجی
حرکــت طالبــان درســال1373با تعهــد 
حفــظ  و  بی نظمی هــا  بــردن  بیــن  از 
ــه  ارزش هــای اســالمی در قندهــار آغــاز ب
فعالیــت نمــود و تــا ســال1375تعداد زیادی 
از والیــات از جملــه کابــل را تصــرف 

ــد. نمودن
ــدة  ــازمان القاع ــر س ــن الدن رهب ــامه ب اس
در مقابــل تجــاوز ســرخ شــوروی در کنــار 
مجاهدیــن ایســتادگی کــرد و نیــز بــا 
طالبــان مســلح یکجــا گردیــد. امــا از طرف 

تاریخ افغانستان حکایت 
از آن دارد که مرزهای این کشور 

قرن ها متغیر بوده، کشور 
ساماندهی ملی ناچیزی داشته، هرج 

و مرج حاکم  بوده و تنها در چند 
دوره کوتاه چند رهرب خیرخواه، 
گاه افغانی و گاه غیر افغانی، بر 

آن سرزمین حکومت کرده اند.
افغاهنا در طول تاریخ برای آزادی 

کشورشان از دست سلطه طلبان و 
مبارزانی مهچون، اسکندرمقدونی، 
صفوی های ایرانی، مغول و دیگران 

به جنگ و مبارزه پرداخته اند.
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آمریــکا بــه دســت داشــتن در حادثــه 
ــم  ــالدی مته ــال 2001 می ــپتامبر س 11س
طالبــان خواســت  از  آمریــکا  و  گردیــد 
ــد.  ــارج کنن ــتان خ ــامه را از افغانس ــا اس ت
زمانــی کــه طالبــان ایــن خواســته آمریــکا 
ــن ســال  ــر همی ــاه اکتب ــد، در م را نپذیرفتن
ابتــدا بــر طالبــان حملــه هوایــی و بعــدا بــه 
کمــک ائتــالف شــمال دســت بــه حمــالت 
زمینــی زدنــد و حکومــت طالبــان را ســقوط 
دادنــد. بــرای از بیــن بــردن مخالفیــن 
ــرو  ــدة42000 نی ــتان والقاع ــلح افغانس مس
ــروی  ــا 100000 نی ــان ب ــور جه از 46کش
ــا  ــا آنه ــا ب ــد، ام ــا گردیدن ــی یکج آمریکای
نــه تنهــا امنیــت در افغانســتان تامیــن 
نگردیــد، بلکــه فعالیت هــای مخالفیــن 
مســلح )طالبــان، حــزب اســالمی بــه 
رهبــری گلبدیــن حکمتیــار، گــروه حقانــی 
ــدا کــرد و  ــه روز وســعت پی ــره( روز ب و غی
ــه  ــوب ب ــا از جن ــا امنی ه ــن ن ــون دام اکن
ــز گســترش  ــات شــمال افغانســتان نی والی

ــت. ــه اس یافت
ــکا در  ــور آمری ــس جمه ــا رئی ــاراک اوبام ب
ــگام  ــال2009میالدی هن ــارس س ــاه م م
اعــالم اســتراتژی جدید)یکــی از ابــزار 
مهــم در موفقیــت کســب وکارهــای( خــود 
در قبــال پاکســتان و افغانســتان، وضعیــت 

ــد. ــاک خوان ــور را خطرن ــر دو کش ه
اوبامــا درمــاه دســامبر همیــن ســال گفــت 
کــه خــروج ســربازان خــود را در مــاه 
ــاز  ــتان آغ ــال2011 از افغانس ــوالی س ج
ــال  ــز س ــو نی ــای نات ــرد، نیروه ــد ک خواه
ــه  ــرای ســپردن امــور امنیتــی ب 2014 را ب
ــن  ــی تعیی ــخ نهائ ــای افغــان تاری نیروه

ــد. ــرده بودن ک
وضعیت اجتماعی،فرهنگی و 

اقتصادی افغانستان
قبــال تقریبــا نــود درصــد مــردم افغانســتان 
بــه امــر زراعــت مشــغول بودنــد از ان 
ــکل  ــه ش ــد ب ــاد درص ــدود هفت ــته ح دس
ــد  ــغول بودن ــت مش ــین در کار زراع ده نش
و تقریبــا بیســت درصــد مــردم در چــراه گاه 
هــای کشــور بــه دامــداری مشــغول بودنــد.

بــه  افغانســتان  در  طبقاتــی  وضعیــت 
دهقانــان،  طبقــه  مالکیــن،  طبقــه ی 
طبقــه ی ســرمایه داران،طبقــه ی کارگرهــا، 
ــی  طبقــه ی متوســط شــهری، قشــر روحان
ــد. ــیم می ش ــران تقس ــن فک ــر روش و قش

ســطح ســواد آمــوزی در ایــن کشــور 
ــوده  ــال ب ــر از 15 س ــا باالت ــه ســن آنه ک
ــردان  43،1  ــوده در م ــد ب ــت 34 درص اس
درصــد و در زنــان 10 الــی15 درصــد 
از 7  بیــش  تــا ســال 1389  می باشــد. 
ــور  ــطح کش ــر در س ــر و پس ــون دخت میلی
وارد مکتب)مدرســه( شــدند،  افغانســتان 
ــارف 5  ــق اعــالم وزارت مع ــوز طب ــا هن ام
ــه مکتــب  میلیــون دانش آمــوز دسترســی ب
ندارنــد. 7،7 درصــد شــاگردان ایــن مکاتــب 
ــد و 41  ــب دارن ــود مکت ــتاهای خ در روس
ــب  ــن بــه مکت ــرای رفت ــد ب ــد بای درص
بیــش از 10 کیلومتــر فاصلــه را طــی کننــد 
ــن  ــر تخمی ــند، بناب ــب برس ــه مکت ــا ب ت
یونیســف، بیــش از80 درصــد دختــران 
ــز  ــه مراک ــران ب ــد پس ــدود50 درص و ح
تعلیمــی دسترســی ندارنــد، در حــال حاضــر 
ــی در ســطح  ــت ناامن ــه عل ــب ب 420 مکت

کشــور تعطیــل می باشــد.
افغانســتان  در  رشــد صنعــت  وضعیــت 
ــده  ــهم عم ــاورزی، س ــت. کش ــف اس ضعی
ــد.  ــکیل می ده ــی را تش ــد مل ای از درآم
ــع  ــور از مناب ــن کش ــد ای ــد درآم 65 درص

کشــاورزی آن تامیــن می شــود.
در کشــور افغانســتان هنــوز زمین هــای 
ــورد  ــه در گذشــته م ــادی وجــود دارد ک زی

ــت. ــه اس ــرار نگرفت ــرداری ق ــره ب به
یکــی دیگــر از محــل درآمــد در افغانســتان 
ــود  ــت وج ــه عل ــه ب ــت ک ــداری اس دام
آن  گســترش  امــکان  فــراوان  مراتــع 
خیلــی زیــاد اســت، در گذشــته کشــاورزی 
ــک  ــا در مل ــتان عمدت ــداری افغانس و دام
ــل  ــور قبای ــن ام ــران و متنفذی ــا، رهب خانه

ــت. ــوده اس ب
ایــن نکتــه قابــل توجهــی اســت کــه 
از 7910 هکتــار اراضــی قابــل کشــت 
افغانســتان در ســال 1355 فقــط 3992 

ــه  ــت رفت ــر کش ــه زی ــار آن ب ــزار هکت ه
ــود. ب

تشکیل حکومت و شورای ملی
در  بــار  اولیــن  بــرای  ملــی  شــورای 
افغانســتان در زمــان امــان اهلل خــان آغــاز 
گردیــد در این دوره نخســتین قانــون دولت 
)نظامنامــه اساســی دولــت در افغانســتان( از 
ــن  ــب و در ای ــه تصوی ــه جرگ ــرف لوی ط
ــش  ــت پی ــورای دول ــام ش ــه ن ــون ب قان

ــت. ــورت گرف ــی ص بین
ــال 1344  ــات س ــزاری انتخاب ــد از برگ بع
شمســی کــه در آن بــرای اولیــن بــار بــرای 
زنــان حــق رای داده شــد، تظاهراتــی در ماه 
اکتوبــر بــر پاشــد و در نتیجــه محمــد ظاهر 
ــی را در  ــزاب سیاس ــرانه اح ــود س ــاه خ ش
ایــن کشــور ممنمــوع ســاخت، در پــی ایــن 
ــقوط  ــف س ــد یوس ــه محم ــات کابین جریان
ــدوال  ــم میون ــد هاش ــه محم ــرد و کابین ک
ــوب  ــری منص ــت وزی ــه نخس ــد از او ب بع
ــف  ــه ی عط ــی نقط ــد. سال1352شمس ش
بســیار مهمــی در تاریــخ معاصــر افغانســتان 

بــود.
ــاِط  ــال، بس ــن س ــاه ای ــه ،26 تیرم 17ژوئی
ــر  ــر اث ــتان ب ــلطنت در افغانس ــای س دیرپ
ــده  ــان برچی ــد داود خ ــای آرام محم کودت
شــد و حکومــت ایــن کشــور بــه جمهــوری 

ــت. ــر یاف تغیی
درســال 1356/1977 نخســتین قانــون 
اساســی جمهــوری افغانســتان تصویــب 

ــد. ش
ــرقی  ــای  ش ــورهای اروپ ــوروی و کش ش
نخســتین کشــورهایی بودنــد کــه حکومــت 
جدیــد افغانســتان را بــه رســمیت شــناختند.

اواخــر ســال 1357/1978 شمســی،  در 
پرچــم  تره کــی  اســم  بــه  شــخصی 
ــدی  ــم جدی ــر داد و پرچ ــتان را تغیی افغانس
ــود  ــوروی ب ــم ش ــبیه پرچ ــیار ش ــه بس ک

ــد. ــور برگزی ــن کش ــرای ای ب

ــی  ــورهای غرب ــوم کش ــت هج عل
ــتان ــر برافغانس ــلطه گ وس

در طــی دو قرن گذشــته همواره افغانســتان 
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ــر  ــلطه گ ــای س ــدرت ه ــه ق ــورد توج م
ــت.انگلیس،  ــته، اس ــرار داش ــتکبر ق و مس
دسیســه های  بــا  آمریــکا  و  شــوروی 
مختلــف و گوناگــون چشــم طمــع بــه ایــن 

دوخته انــد. کشــور 
کوهســتانی  ســرزمین  ایــن  چــرا  امــا 
ــدون  ــوری ب ــکی و کش ــور در خش محص
بــرای  دریــا،  بــه  مســتقیم  دسترســی 
بــوده  مهــم  اســتعمارگر  قدرت هــای 
ــتراتژیک  ــت ژئواس ــک موقعی اســت؟ بی ش
ــن  ــل ای ــر افغانســتان یکــی از دالی بی نظیِ

ــت. ــه اس توج
افغانســتان پلــی اســت کــه آســیای میانــه، 
ــی و آســیای  آســیای شــرقی، آســیای غرب
ــد  ــل می کن ــر وص ــه یکدیگ ــی را ب جنوب
کــه ایــن موقعیــت جغرافیایــی منحصــر بــه 
ــدرت  ــه ق ــتان را ب ــد افغانس ــرد می توان ف
اول ترانزیتــی در منطقــه تبدیــل کنــد 
ــروت  ــت، ث ــرا نیس ــه ی ماج ــن هم ــا ای ام
افغانســتان بخــش دیگــری از ایــن ماجــرا 

اســت.
ــتان  ــنوید افغانس ــر بش ــد اگ ــب نکنی تعج

ــت! ــر دنیاس ــِور فقی ــن کش ثروتمندتری
ــه تازگــی روزنامــه ی  ــه ایــن آمــار کــه ب ب
نیویــورک تایمــز منتشــر کــرده اســت 

ــد: ــه کنی توج
میــزان ذخایــر لیتیــوم افغانســتان برابــر بــا 
نفــت عربســتان، ذخایــر مــس آن برابــر بــا 
بزرگتریــن معــدن مــس جهــان در شــیلی، 
ــر گاز  ــر گازش نصــف ذخای ــزان ذخای و می
ــره  ــن ذخی ــارد ت ــت و دو میلی ــراق اس ع
آهــن دارد، المــاس افغانســتان بهتــر از 
ــر از  ــا کیفیت ت ــرد آن ب ــا، زم المــاس آفریق
زمــرد کلمبیــا، معــدن الجــورد آن بهتریــن 
و قدیمی تریــن معــدن الجــورد جهــان، 
و معــدن طــالی آن بزرگتریــن معــدن 
طــالی دســت نخــورده جهــان اســت. 
و نیــز افغانســتان دارای معــادن بــزرگ 
اورانیومــی اســت کــه تــا بــه حــال کســی 
نتوانســته اســت ارزش آن را تخمیــن بزنــد.

بــا اطــالع از ایــن آمــار و هزینه هــای 
هنگفــِت نظامــی آمریــکا و متحدانــش بــه 

ــازده  ــالت ی ــه ی حم ــه بهان ــتان ب افغانس
ســپتامبر برایمــان نــا معقــول نخواهــد بــود.

حملــه ای کــه بــه حضــور بیــش از پانــزده 
ایــن  در  آمریکایــی  نظامیــان  ســاله ی 

ــت. ــده اس ــر ش ــور منج کش
بــا ایــن همــه افغانســتان هیــچ گاه در 
طــول تاریــخ خــود مســتعمره نشــده و 
ــر در  ــوان ِدژ تســخیر ناپذی ــه عن همــواره ب

ــت. ــیده اس ــتعمارگران درخش ــر اس براب
ــن در  ــتعماری نوی ــر از اس ــا خب ــا آماره ام

ــد: ــتان میده افغانس
کنتــرل جمعیــت: افغانســتان بــا 32میلیــون 
ــوان  ــادل ج ــنی متع ــرم س ــت و ه جمعی
تریــن کشــور جهــان اســت بــا ایــن حــال 
ــای  ــاخص ه ــه ش ــد کلی ــم رش ــی رغ عل
اقتصــادی و بهبــود وضعیــت اقتصــادی 
مــردم نــرخ رشــد جمعیــت در ایــن کشــور 
رو بــه کاهــش اســت و ایــن خبــر از توطئــه 
ای شــوم در پــس فعالیــت هــای بــه ظاهــر 
خدمــات ســازمان های بیــت المللــی در 

افغانســتان می دهــد.
رشــد اقتصــادی شــرطی: پــس از روی 
ــد افغانســتان رشــد  ــت جدی کار آمــدن دول
ــرده  ــه ک ــابقه ای را تجرب ــادی بی س اقتص
اســت و در ســال 2009 رشــد اقتصــادی آن 
بــه 21 درصــد رســیده اســت. بایــد دانســت 
ــن  کــه 80 درصــد از بودجــه ی ســالیانه ای
ــه  ــی ب ــورهای خارج ــط کش ــور توس کش
ــکا تامیــن  ــاالت متحــده آمری خصــوص ای
می شــود و اقتصــاد افغانســتان نــه بــه 
ــه کمــک  ــی بلکــه وابســته ب ــع داخل صنای
ــاله  ــن مس ــر ای ــی اســت. تاثی ــای خارج ه
افغانســتان در ســال2013  اقتصــاِد  بــر 
ــکا از  ــو و آمری ــروج نات ــا خ ــا 2015 و ب ت
ــد  ــه رش ــد وقتی ک ــان ش ــتان نمای افغانس
اقتصــادی ایــن کشــور کاهش چشــمگیری 

ــک شــد. ــر نزدی ــه صف ــرد و ب ک
کــه  بودنــد  دالیلــی  این هــا  بلــه! 
ــوِم افغانســتان روی  ــردِم مظل سالهاســت م
خوشــی و امنیــت را ندیده انــد و همــواره در 
طــول چنــد ســال اخیــر شــاهد کشــتارهای 

جمعــی و فــردی بوده انــد.

افغانســتانی کــه زمانــی قدمــگاه صحابــه ی 
ــم  ــوده و ه ــول اهلل ب ــف رس ــر ک ــان ب ج
چنیــن محــل تربیــت و تعلــم علمــاء 
بزرگــی همچــون خواجه عبــداهلل انصــارو...

بــوده امــا متاســفانه امــروز بــا خــود کامگی 
رهبــران و منفعــت طلبــی شــخصی  محــل 
اســتعمار و هــدف دشــمنان خــدا و رســول 

خــدا گردیــده اســت.
 مامســلمین بایــد  بــه خــود بیاییــم و بــاری 
دیگــر متحــد شــویم و ایــن ســرزمین را از 
دســت قــدرت هــای مســتکبر دنیــا نجــات 

. هیم د
 به امید آن روزانشاءاهلل.
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ــود  ــوی خ ــالش و تکاپ ــا ت ــی قرن ه ــر ط بش
ــزء  ــش از بررســی ج ــم  حســِی پیرامون در عال
بــه جــزء اعضــاء و جــوارح بدنــش گرفتــه تــا 
مطالعــه ســاختار و اجــزای اشــیاء و از ســفرهای 
ــا  ــا و اقیانوس ه ــر دریاه ــی کاوش قع او در پ
ــو  ــارج از ج ــای خ ــیدن در دنی ــرک کش ــا س ت
زمیــن، امــروز بــه دســتاوردهای عظیــم علمــی 
ــف  ــای مختل ــی در زمینه ه ــات فراوان و اطالع
دســت یافتــه اســت کــه بــه گفتــه ی محققیــن 
و دانشــمندان تمــام این هــا تنهــا ذره ای ناچیــز 
ــه  ــوط ب ــات مرب ــترده ی اطالع ــای گس از دنی

جهــان پیرامــون ماســت.
هرچنــد ایــن ســیر در طــول تاریــخ فــراز 
و  داشــته  فراوانــی  بســیار  نشــیب های  و 
گه گاهــی بــه شکســت منجــر شــده و یــا بــر 
اثــر خطاهــا و اشــتباهات از مســیرش منحــرف 
ــار نشــانده،  گشــته و زیان هایــی را هــم بــه  ب
ــه جوامــع بشــری  امــا خوشــبختانه توانســته ب
کمــک کنــد تــا زمینــه را بــرای فراهــم شــدن 
اســباب و وســائل رفــاه و آســایش بهتــِر جســم 

ــد.  انســان فراهــم کن
ــه  ــت ک ــی اس ــی و محسوس ــر بدیه ــن ام ای
ایــن مجموعــه ی  بــه  انســان  دســت یابی 
اطالعــات کــه نتیجــه قرن هــا تــالش و 
تجربــه ایــن موجــود دوپاســت، عرصــه ی 
ــیع تر  ــش وس ــافات را برای ــات و اکتش اختراع
نمــوده و بــه او کمــک کــرده تــا شــرایط 
بهتــری را بــرای زندگــی ای مســاعدتر بــر روی 
ایــن کــره خاکــی فراهــم کنــد. امــروزه انســان 
ــال ها  ــا و س ــش ماه ه ــه پیمودن ــیری را ک مس
ســاعت  چنــد  طــی  را  می کشــید  طــول 
ــاوری بســیار پیشــرفته ای  ــه فن ــد و ب می پیمای
در زمینــه حمــل و نقــل دســت یافتــه که ســفر 
ــاط را برایــش آســان  ــن نق ــه دورتری کــردن ب
کــرده اســت. حتــی بــر فــراز آســمان ها پــرواز 
اقیانوس هــا  و  دریاهــا  قعــر  در  و  می کنــد 
ــه  ــر از هم ــد و عجیب ت ــیر و کاوش می نمای س
انســانی کــه روزگاری بیشــتر از چنــد فرســنگ 
ــروز از  ــد ام ــی اش دور نمی ش ــط زندگ از محی
جــو ایــن کــره ی خاکــی خــارج می شــود و پــا 

ــذارد. ــر می گ ــیارات دیگ در س
او کــه کوچکتریــن بیمــاری عرصــه را بــر 
او تنــگ می کــرد، امــروزه راه مبــارزه بــا 
اســت.  آموختــه  را  بیماری هــا  از  بســیاری 
انســانی کــه روزگاری بــرای ســکونت بــه 
غارهــا و شــکاف های زمیــن پنــاه می بــرد 
امــروزه در ســازه ها و آســمان خراش هایــی 
دل  متــر  صدهــا  کــه  می کنــد  ســکونت 
آســمان را شــکافته اســت. روزگاری بــرای 
دفــاع از جــان خــود ســنگ و چوب هــا را 
ســالح قــرار مــی داد، امــا امــروز موشــک های 
ــر  ــر آن طرف ت ــاره پیمایــش هــزاران کیلومت ق
همــان  ایــن  می دهــد.  قــرار  هــدف  را 
فرســتادن  روزگاری  کــه  انسانی اســت  
ــول  ــا ط ــا و ماه ه ــش روزه ــام برای ــک پیغ ی
بــه  را  جهــان  اکنــون  امــا  می کشــید، 
ــه  ــر حادث ــه خب ــرده ک ــل ک ــده ای تبدی دهک
ــام  ــه در تم ــد ثانی ــر از چن ــی در کمت کوچک

نقــاط جهــان پخــش می شــود. 
حــال کــه اختراعــات و اکتشــفات و تجربیــات 
انســان شــرایط زندگــی کــردن بــر روی کــره 
زمیــن ر ا تــا حــدودی برایــش آســان تر و 
مناســب تر کــرده، براســتی هــدف از ایــن 
ــزه  ــه انگی ــا چ ــان ب ــت؟ و انس ــی چیس زندگ
و مقصــدی در زمیــن زندگــی می کنــد؟ و 
علــت و ثمــره ی ایــن همــه تــالش و کوشــش 

ــت؟ چیس
ــد  ــل بکن ــود تام ــا خ ــی ب ــه کم ــر کــس ک ه
بــه ایــن موضــوع پــی می بــرد کــه هــر چنــد 
ــرای انســان مناســب باشــد  شــرائط زندگــی ب
امــا فقــدان دانــش و بینشــی کــه هــدف ایــن 
ــی  ــارت بزرگ ــد خس ــه او بفهمان ــی را ب زندگ
ــود  ــت و نب ــر اس ــران ناپذی ــه جب ــد ک می باش
ــده  ــرای زن ــریت را ب ــزه بش ــه انگی ــی ک علم
مانــدن و زندگــی کــردن تقویت کنــد، ضربه ای 
ــر پیکــره حیــات اوســت.  مهلــک و ســنگین ب
ــدا و  ــش هوی ــت را برای ــه راه حقیق ــی ک علم
آشــکار کنــد و بــه زندگانــی و حیاتــش ســمت 
ــا از مســیر  ــگ و جهــت بخشــد ت و ســو و رن
ــرا  ــرد. چ ــه نگی ــی فاصل ــتگاری و کامیاب رس

کــه زندگــی ای کــه در کمــال اســباب و آالت 
آســایش و رفــاه بــوده، امــا بــا وجــود همــه ی 
ــزه ای واال باشــد  ــی از هــدف و انگی اینهــا خال

ــه آرامشــی نیســت. ــچ گون در آن هی
ــاهده  ــی  مش ــای کنون ــه در دنی ــور ک همانط
می شــود بــا وجــود فراهــم بــودن تمــام 
شــاخصه های  و  ویژگی هــا  و  شــرائط 
ظاهــری یــک زندگــی ایــده ال بــاز هــم هــر از 
چندگاهــی خبرهــای بســیار عجیــب و ناگواری 
ــان را  ــه انس ــی ک ــد، خبرهای ــوش می رس بگ
مــات و مبهــوت می کنــد. انســان در اوج یــک 
زندگــی پیشــرفته و داشــتن بهتریــن اســباب و 
وســایل، آســایش و رفــاه دســت بــه خودکشــی 
ســوار  و  منزل هــا  بهتریــن  در  می زنــد 
بــر بهتریــن وســیله های نقلیــه و بهتریــن 
ــن کار  ــه ای ــدام ب ــاک و... اق ــوراک و پوش خ

شــنیع می کنــد.
بــا وجــود اینکــه ظاهــرا زندگــی ایــده آلــی را 
دارا بــوده! چــه چیــزی می توانــد او را بــه ایــن 
ــا چــه ســببی او را  ــه رســانده باشــد. و ی مرحل

وادار بــه ایــن کار تلــخ نمــوده اســت؟
ــرای  ــته ب ــه نتوانس ــده ک ــدار ش ــواالتی پدی س
ــد و در نتیجــه  ــدا کن ــبی پی ــخ مناس ــا پاس آنه
ــدام ســخت مصمــم شــده اســت.  ــن اق ــر ای ب
ســواالتی از قبیــل چــرا زندگــی می کنــم؟ 
ــم؟  ــم؟ چــرا ازدواج کن ــالش بکن چــرا کار و ت
چــرا زنــده بمانــم؟ چــرا؟ چــرا؟ چراهایــی کــه 
ــه  ــه نتیج ــان ک ــون تجربی م ــوم و فن ــا عل ب
ــخی  ــم پاس ــت، نمی توانی ــالش اس ــا ت قرن ه
مناســب و قانــع کنننــده برایشــان دســت 

ــم. یابی
زیــاد  را  خبرهایــی  چنیــن  ایــن  امــروزه 
ــه  ــده، ب ــام آور ش ــار آن سرس ــنویم و آم می ش
ــه  ــی ک ــی و صنعت ــع غرب ــوص در جوام خص
ــه  ــود اینک ــا وج ــت، ب ــیار باالس ــار آن بس آم
در اوج فناوری هــا، تکنولوژی هــا و امکانــات 
پیشــرفته اجتماعــی هســتند. امــا واقعیــت امــر 
ــب  ــرایط مناس ــن ش ــرا در اوج ای ــت؟ چ چیس
ــه جــای اینکــه شــاهد  ــرای زندگــی بشــر ب ب
ــه  ــی از هرگون ــه و خال ــی بی دغدغ زندگی های

مشکل کار کجاست؟
امیرحمزه اطلسی
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اضطــراب باشــیم، امــام متاســفانه روز بــه 
و  پردغدغه تــر  زندگی هایــی  شــاهد  روز 

از دیــروز هســتیم؟!!! مضطرب تــر 
بــه جــای اینکــه کرامت هــا وشــرافت های 
ــدر  ــه روز از ق ــود، روز ب ــته ش ــری پاسداش بش
ــل و  ــود و رذای ــته می ش ــا کاس ــت آنه و منزل

پســتی جــای آن را می گیــرد؟!
چــرا پیشــرفت های مــا در زمینــه مختلــف 
ــازی و  ــین س ــع ماش ــی از صنای ــی و فن علم
ــوم پزشــکی و  ــا عل ــه ت ــا ســازی گرفت هواپیم
داروســازی، از شــیمی و فیزیــک تــا ریاضیــات 
و هندســه از واکاوی زیســت شناســی تــا روان 
شناســی و فلســفه و منطــق و هزاران پیشــرفت 
و ترقــی دیگــر نتوانســته ایــن گــره را از زندگی 
بشــریت بــاز کند؟ حتــی امــروز که پایــش را از 
ــذارد  ــر می گ ــش فرات ــط حیات ــه ی محی عرص
و عالــم کهکشــان ها را مــورد ســیر و بررســی 

ــد. ــرار می ده ق
ــود را از آب در  ــم خ ــته گلی ــوز نتوانس ــا هن ام
ــا  ــاده ب ــی س ــک زندگ ــف ی ــاورد و در تعری بی
مشــکالت و مصائــب متعــددی رو به رو اســت. 
بــا ایــن حــال کــه خــود را عقــل کل کائنــات 
ــد،  ــتی می دان ــه ی هس ــر صحن ــز متفک و مغ
ــک  ــاد کوچ ــک نه ــتحکام ی ــا و اس ــا در بن ام
مثــل خانــواده بــا شکســت مواجــه شــده اســت 
و قوانیــن عقالنــی او نتوانســته ایــن مســئله را 
برایــش حــل کنــد و مســیر درســت را برایــش 

نمایــان ســازد.
ــی و زندگــی هــای  ــه جوامــع غرب ــرای نمون ب
ــدف و  ــه ه ــان از هرگون ــو خالی ش ــوچ و ت پ
شــرافت انســانی بیانگــر ایــن موضــوع اســت 
موضوعاتــی  راســتای  در  تصمیمات شــان  و 
همچــون جنــس گرایــی، نقــض حقــوق بشــر 
ــی و  ــزاران کــودک و غیرنظام ــام ه ــل ع و قت
فشــارها و برنامه هــای  ظالمانــه ای کــه در 
غالــب فمینســم )نهضــت طرفــداری از حقــوق 
تحمیــل  زنــان جوامــع مختلــف  بــر  زن( 
سیاســت های خون خوارانه شــان  و  می کننــد 
کــه از هرگونــه سیاســت، کرامــت، و شــرافتی 
عــاری اســت، بــه عنــوان شــاهدانی بــزرگ بــر 
ــئله  ــزاران مس ــند و ه ــوع می باش ــن موض ای
ــا هــرگاه بخواهــد  ــن بشــر دو پ دیگــر کــه ای
ــات و  ــتعدادها، تجربی ــر اس ــه ب ــا تکی ــط ب فق
توانایی هــا ذاتــی اش مســیر زندگــی و حیاتــش 
را مشــخص می کنــد از جــاده کرامت هــا و 
می شــود  منحــرف  بشــری  شــرافت های 
و پرده هــای عفــاف، پاکدامنــی و انســانیت 
ــه  ــراش ب ــی دلخ ــازد. و فجایع ــاری می س ج
ــد  ــر انســان دردمن ــب ه ــه قل ــی آورد ک ــار م ب

ــه ســوز مــی آورد و چشــم هــر  ــده ای را ب و زن
ــر آزاد  ــز از اشــک و صــدای ه ــی را لبری بینای

ــد.  ــد می کن ــاق بلن ــردی را در آف م
ــد  ــی کــه می توانن ــع و رویدادهای امــروزه فجای
بــر ایــن موضــوع شــاهد و گــواه باشــند، 
ــی اول و دوم و  ــای جهان ــد از جنگ ه فراوان ان
فاجعــه هیروشــیما گرفتــه تــا نســل کشــی های 
اخیــر کــه در میانمــار و کشــورهای خاورمیانــه 
کــه در حــال رخ دادن اســت، همگــی حاکــی  
ــود  ــر و کمب ــه فق ــتند ک ــوع هس ــن موض از ای
بزرگــی در جوامــع انســانی بیــداد می کنــد فقــر 
علمــی فرهنگــی و ... و وخیــم شــدن اوضــاع 
زندگــی بشــری چــه از لحــاظ اجتماعــی و چــه 
ــای  ــتن زنجیره ه ــادی، گسس ــی و اقتص سیاس
ــا و  ــی نظام ه ــر و فروپاش ــات بش ــن حی بنیادی
ــن  ــواده و از بی ــل خان ــی مث سیســتم های حیات
ــوق  ــای حق ــانی در دنی ــای انس ــن مرزه رفت
بشــر، همگــی ناشــی از فقدانــی عظیــم اســت 
ــان  ــا زب ــم ب ــا بدهی ــی گوی ــه آن زبان ــر ب و اگ
ــام  ــه تم ــد ک ــف می کن ــان تعری ــال برایم ح
علــوم حســی و فنــی بشــر بــا تمــام تجربیــات 
ــیر  ــه در س ــترده ی آن گرچ ــات گس و تحقیق
ــه ســمت اهدافشــان  ــانی ب ــع انس ــر جوام بهت
ــا نتوانســته  ــد ام ــر بوده ان ــزرگ و مؤث گامــی ب
ایــن خــال بــزرگ و مشــکالتی را کــه از 
آن ناشــی می شــود را برطــرف کنــد. ایــن 
ــا  ــا ب ــون م ــم پیرام ــه عال اعتراضــی اســت ک
حالــت خــود می کنــد و خــوب می دانیــم 
کــه زبــان حــال و حالــت یــک چیــز هیچــگاه 
ــان  ــرای همیشــه کتم ــت را ب ــد واقعی نمی توان
کنــد و روزی حالــت آن همــه چیــز را آشــکار 
می کنــد. اگــر بــه صــدای دنیــای اطــراف خــود 
گــوش بدهیــم خواهیــم فهمیــد کــه آن تمــام 
تالشــش را می کنــد تــا بــه بفهمانــد کــه ایــن 
خــال را معجونــی بزرگ تــر و قوی تــر از آنچــه 
ــد. ــرف می کن ــم برط ــورش را می کنی ــا تص م

ــن زنگارهــای ســخت و  ــرای دور کــردن ای  ب
ــه اکســیر فرابشــری  ــن تنهــا و تنهــا ب فوالدی
نیــاز اســت. قــوه و نیرویــی کــه بــه یــک منبــع 
فرابشــری نیــاز اســت. قــوه و نیرویــی کــه کــه 
بــه یــک منبــع فرابشــری متصــل باشــد.  زیــرا 
ــیع تر  ــر و وس ــری بزرگ ت ــت از منظ ــرار اس ق
از دیــد بشــری بــه مســائل نــگاه کنــد و دنیــا 
ــه  ــد ک ــیر نمای ــل و تفس ــه ای تحلی را به گون
ــوه ی  ــوص ق ــی الخص ــری عل ــای بش قوه ه
تفکــر و تعقــل انســان از چنــان برداشــت هایی 
عاجــز و ناتوان انــد. مســلما ایــن چنیــن تفکــر 
و تعقــل انســان از چنــان برداشــت هایــی عاجر 
و ناتوان انــد. مســلما  ایــن چنیــن نیرویــی 

دنیایــی را بــه جلــوی چشــمان بشــر بــه 
ــش  ــدگان او گنجای ــه دی ــد ک ــر می کش تصوی
آن را ندارنــد. ایــن موضــوع بدیهــی اســت، کــه 
تمــام توانایی هــای بشــر محدودانــد از حــواس 
پنجگانــه  گرفتــه تــا عقــل، همــه محــدود انــد. 
بــرد بینایــی او محــدود بــه پهنــای دید اوســت 
و میــدان شــنوایی او تنهــا فرکانس هایــی 
ــه  ــه تجزی ــادر ب ــه ق ــد ک ــش می ده را پوش
ــر و  ــدان تفک ــش می ــه گنجای ــتند. گرچ هس
دیگــر  اســتعدادهای  از  وســیع تر  او  تعقــل 
ــش  ــعت گنجایش ــان وس ــا هم ــا ب ــت، ام اوس
ــال  ــن ح ــا ای ــد. ب محــدود و محصــور می باش
کــه همــه ی ایــن اســباب بــرای یافتــن مســیر 
ــد  ــی می کنن ــک فراوان ــان کم ــه انس ــق ب ح
ولــی بــدون داشــتن پشــتیبانی محکــم و 
ــرا  ــازند، چ ــر س ــیار خط ــرای او بس ــق ب موث
ــت. و  ــاوت اس ــری متف ــت های بش ــه برداش ک
ــر  ــه خاط ــان ب ــت های انس ــیاری از برداش بس
ــیاء و  ــر اش ــم او ب ــودن احاطــه و عل ــل نب کام
ــر  ــا ب ــدار آن ه ــدن م ــی و چرخی ــم حقیق عال
ــه  ــی کــه روز ب ــه ظــن و گمــان و تجربیات پای
روز تغییــر می پذیــرد وی را در شــناخت راه 
درســت متزلــزل می ســازد و در ورطه هــا و 
ــه ور  ــی غوط ــت و گمراه ــای ضالل مخمصه ه
ــی  ــه تمام ــس ضــروری اســت ک ــد. پ می کنن
داشــته  پشــتوانه ای  بشــری  اســتعدادهای 
ــی متصــل  ــه منبع ــه آن پشــتوانه  ب ــند ک باش

ــزی احاطــه دارد. ــر هــر چی ــه ب باشــد ک
ــْيٍء  ِــُق ُکلِّ َش ــد آفریــدگار هســتی ) َخال خداون
ــام102«   ــت، »انع ــز اس ــه چی ــدگار هم ( آفری
ذاتــی کــه هــر چیــز در بوجــود آمــدن، هســتی 
ــاُس  ــا النَّ ــا أَیَُّه ــت )َی ــاج اوس ــش محت و بقای
ــيُّ  ــَو الَْغنِ ــُه ُه ــِه َواللَـّ ــی اللَـّ ــَراُء إِلَ ــُم الُْفَق أَنُت
الَْحِمیــُد( هــان ای مــردم، شــما ]نــادار و[ 
نیازمنــد بــه خداونــد هســتید، و خداونــد اســت 
ــر15« آن  ــت  »فاط ــتوده اس ــاز س ــه بی نی ک
ــه دســتورش در حرکــت  ذاتــی کــه کائنــات ب
ــاَر  ــُج النََّه ِ ــاِر َوُیول ــي النََّه ــَل ِف ــُج اللَّْی ِ اند)ُیول
ــْمَس َوالَْقَمــَر ( از  َر الشَّ اللَّْیــِل َوَســخَّ ِفــي 
ــد و از روز  ــر روز می افزای ــد و ب ــب می کاه ش
ــید  ــد، و خورش ــب می افزای ــر ش ــد و ب می کاه
 »13 »فاطــر  اســت  کــرده  رام  را  مــاه  و 
ــِب  ــُم الَْغْی ِ ــای پنهــان و آشــکار اســت )َعال دان
ــان  ــای پنه ــُم ( دان ــُز الَْحِکی ــَهاَدِة الَْعِزی َوالشَّ
ــن  ــت  »تغاب ــه اس ــد فرزان ــدا ]و[ پیروزمن و پی
ــن اســت  ــا و زمی ــمان ه 18« از آنچــه در آس
ــُم َمــا ِفــي  ــَه َیْعلَ ــَر أَنَّ اللَـّ َــْم تَ آگاهــی دارد. أَل
ــن  ــوُن ِم ــا َیُک ــي اْلَْرِض ۖ َم ــا ِف ــَماَواِت َوَم السَّ
ــٍة إاِلَّ ُهــَو َرابُِعُهــْم َواَل َخْمَســٍة إاِلَّ  نَّْجــَوٰى ثاََلثَ
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ــَر  ِــَك َواَل أَْکَث ل ــن َذٰ ــٰی ِم ــُهْم َواَل أَْدنَ ــَو َساِدُس ُه
ــم  ــمَّ ُیَنبُِّئُه ــوا ۖ ُث ــا َکانُ ــَن َم ــْم أَْی ــوَ َمَعُه إاِلَّ ُه
ــَه بـِـُکلِّ َشــْيٍء  بَِمــا َعِمُلــوا َیــْوَم الِْقَیاَمــِةۚ  إِنَّ اللَـّ
ــد آنچــه  ــا نیندیشــیده ای کــه خداون ــٌم( آی َعلِی
در آســمانها و آنچــه در زمیــن اســت می دانــد، 
هیــچ رازگویــی ســه تــن نباشــد مگــر آنکــه او 
چهارمیــن آنــان اســت، و نــه ]رازگویــی [ پنــج 
ــت، و  ــان اس ــمین آن ــه او شش ــر آنک ــن مگ ت
ــه  ــر آنک ــتر مگ ــه بیش ــن و ن ــر از ای ــه کمت ن
ــت،  ــان اس ــا ایش ــند ب ــه باش ــا ک ــر ج او ه
ــه  ــه ]نتیج ــان را ب ــت آن ــپس در روز قیام س
و حقیقــت [ کار و کردارشــان آگاه می ســازد، 
ــت   ــزی داناس ــر چی ــه ه ــد ب ــان خداون بی گم
ــه از  ــرار و آنچ ــه اس ــت ک ــه7« اوس »مجادل
اســرار پوشــیده تر اســت را می دانــد )َیْعلَــُم 
ــر  ــر راز و ه ــه او ه ــدان ک ــی( ب ــرَّ َوأَْخَف السِّ
ــت و  ــم اس ــه7«. حکی ــه ای را می داند»ط نهفت
ــَب  هیــچ کار او خالــی از حکمــت نیســت. )ُکتِ
ــٰی أَن  ــْم ۖ َوَعَس ــْرٌه لَُّک ــَو ُک ــاُل َوُه ــُم الِْقَت َعلَْیُک
ــٰی أَن  ــْم ۖ َوَعَس ــٌر لَُّک ــَو َخْی ــْیًئا َوُه ــوا َش تَْکَرُه
ــُم  ــُه َیْعلَ ــْمۗ  َواللَـّ ــرٌّ لَُّک ــَو َش ــْیًئا َوُه ــوا َش ُتِحبُّ
َوأَنُتــْم اَل تَْعلَُمــوَن( بــر شــما جهــاد مقــرر شــده 
ــرای شــما ناخوشــایند اســت، و  اســت، و آن ب
چــه بســا چیــزی را ناخــوش داشــته باشــید و 
آن بــه ســود شــما باشــد، و چــه بســا چیــزی 
را خــوش داشــته باشــید و آن بــه زیــان شــما 
ــد  ــما نمی دانی ــد و ش ــد می دان ــد، و خداون باش

ــره216«  »بق
علیــم اســت و علــم او بــر هــر چیــزی احاطــه 
دارد)َوِســَع ُکلَّ َشــْيٍء ِعلًْمــا( علمــش بــر 
ــد  ــه98« خداون ــه دارد »ط ــز احاط ــه چی هم
ــه  ــد ک ــتی می دان ــی و بدرس ــه خوب ــال ب متع
چــه چیــزی را بــه چــه مقــدار و در کجــا 
ــَك  ــا )إِنَّ َربَّ ــر خــالف تصــور م ــد. ب ــرار ده ق
ــُه َکاَن  ــِدُر ۚ إِنَّ ــاُء َوَیْق ــن َیَش ْزَق لَِم ــرِّ ــُط ال َیْبُس
ــروردگارت  ــان پ ــًرا( بی گم ــًرا بَِصی ــاِدِه َخبِی بِِعَب
]درهــای [ روزی را بــر هــر کــس کــه بخواهــد 
ــه  ــه او ب ــرا ک ــدد، چ ــرو می بن ــاید و ف می گش
ــن  ــراء 30« ای ــت  »اس ــش آگاه و داناس بندگان
ــد:  ــه می فرمای ــت ک ــان اوس ــل و احس از فض
ــه  ــتی ک ــه راس ــي آَدَم ( و ب ــا بَنِ ْمَن ــْد َکرَّ )َولََق
فرزنــدان آدم را گرامــی داشتیم»اســراء70« 
ــا ایــن حــال  کــه از حقیقــت خبــر می دهــد  ب
ــوان  ــان نات ــا( و انس ــاُن َضِعیًف ــَق اْلِنَس )َوُخلِ
آفریــده شــده اســت  »نســاء28« و ایــن بیانگــر 
ایــن اســت کــه دایــره ی توانایی هــای انســان 

ــت.     ــدود اس مح

ــی  ــتعدادها و توانای ــان اس ــه از انس ــت ک اوس
ــه از  ــد ک ــرار داده و از او می خواه ــی ق خاص
ــدا کــردن مســیر زندگــی اش و  ــرای پی آنهــا ب
شــناخت حقایــق کمــک بگیــرد و در جاهــای 
و  اســتعدادها  ایــن  کالمــش  از  مختلفــی 
ــای  ــد و نمونه ه ــک می کن ــا را تحری توانایی ه
آن بســیار فــراوان اســت. )أََفــاَل تَْعِقُلــوَن( مگــر 
»بقــره76«.  نداریــد؟  و عقــل  نمی فهمیــد 
دریابیــد  ایــن کــه  تــا  تَْعِقُلــوَن(  )لََعلَُّکــْم 
)حقیقــت و اســرار شــریعت را(»بقــره73«. )إِنَّ 
ــانه ی  ــُروَن( نش ــْوٍم َیَتَفکَّ َِّق ــًة ل ــَك آَلَی ِ ل ــي َذٰ ِف
روشــنی )از عظمــت و قــدرت پــروردگار( اســت 
پدیده هــا(  )دربــاره ی  کــه  بــرای کســانی 
می اندیشــند )و رازهــا و رمزهــای زندگــی 
ــوران را پیــش چشــم  ــه جان ــدگان از جمل آفری
ــٰی  َ ــاُن إِل ــِر اْلِنَس می دارند(»نحــل69«. )َفلَْینُظ
َطَعاِمــِه( انســان بایــد بــه غــذای خویــش 
ــه  ــاره ی آن بیندیشــد )کــه چگون بنگــرد و درب
مــا آن را بــرای او فراهــم کرده ایــم، و در 
ســاختمان مــواد غذائــی و اجــزاء حیات بخــش 
ــه کار  ــی ب ــارت و ظرافت ــت و مه ــه دّق آن، چ

.»24 برده ایم(.»عبــس 
ُروَن(  ولـَـٰی َفلـَـْواَل تََذکَّ  )َولََقــْد َعلِْمُتــُم النَّْشــَأَة اْلُ
ــان  ــن جه ــتین )ای ــش نخس ــه پیدای ــما ک ش
را دیده ایــد، و آن را لمــس و اوضــاع آن را( 
ــد )و  ــادآور نمی گردی ــرا ی ــس چ ــته اید، پ دانس
ــن  ــش ای ــر آفرین ــر را ب ــان دیگ ــش جه آفرین

ــه62«. ــد؟(. »واقع ــاس نمی کنی ــان قی جه
خداونــد متعــال پــس از خلــق و آفرینــش 
ــرار  ــا ق ــه او ب ــیدن ب ــت بخش ــان و کرام انس
دادن ویژگی هــا و اســتعدادها و توانایــی هــا از 
ــا  ــتعدادها  و توانایی ه ــن اس ــد ای او می خواه
ــا و آخرتــش  ــح دنی ــه او داده را در مصال کــه ب

ــرد.  ــه کار گی ب
و بــرای اینکــه مســیر ســعادت او روشــن شــود 
ــا  ــه خط ــش او را ب ــتعدادها و توانایی های و اس
و اشــتباه نینــدازد بــرای او پشــتوانه ای محکــم 
و موثــق فرســتاده کــه همــان رســالت انبیــاء، 
وحــی و کتــب آسمانی ســت تــا بــه آن چنــگ 
بزنــد و بــا کمــک بــه آن خــود را بــه شــاهراه  

ســعادت برســاند.
خالــی از ذکــر نمانــد کــه پشــتیبان و راهنمــای 
بــزرگ بــه آفریــدگاری علیــم و حکیــم و 

ــز متصــل اســت.  ــر چی ــر ه ــد  ب توانمن
پــس بــرای اینکــه عقــل و علومــی کــه نشــات 
ــاری انســان باشــد و در  ــه از آن اســت ی گرفت
ــد از  ــود بای ــتفاده ش ــح اس ــیرهای صحی مس

چهارچــوب علــوم الهــی و نقلــی حرکــت کنــد 
و تلفیقــی درســت مابیــن آنهــا باشــد. قــرآن و 
ــتند  ــد هس ــال قدرتمن ــول اهلل دو ب ــنت رس س
ــش  ــد آفرین ــه مقص ــد ب ــی می خواه ــر کس اگ
ــه اهلل متعــال هســت،  خــودش کــه رســیدن ب
ــال  ــه ایــن دو ب ــد خــود را مجهــز ب برســد بای
قدرتمنــد بکنــد. و گرنــه بــه ضاللــت و هالکت 
می افتــد. ایــن علــم فقــط از جانــب اهلل تعالــی 
اســت و هیــچ کــس مثــل آن را بــرای بشــریت 
ــای  ــل و دانش ه ــه عق ــر ب ــکاء بش ــاورد. ات بی
مــادی اش و جدایــی از آن تعالیــم الهــی و 
ــن  ــا بی ــح م ــی صحی ــود تلفیق ــوی و نب معن
علــوم مادی)عقلــی( و معنــوی )نقلــی( بشــر را 
ــن او و  ــا بی ــرده و م ــت دور ک ــیر هدای از مس
زندگــی واالی انســانی دیــواری فوالدیــن قــرار 
داده کــه گویــی ایــن بشــر را از مقصــد زندگــی 
کــردن را بــه فراموشــی ســپرده اســت و دوری 
ــات  ــه صف ــت ک ــوی  اس ــد معن ــن بع از همی
پلیــدی همچــون حــرص، طمــع و زیــاده 
ــازه  ــه خــود اج ــا ب ــرده ت خواهــی او را وادار ک
ــاک و  ــال و خ ــان م ــه ج ــاوز ب ــرض و تج تع
ــدان  ــن فق ــد. همی ــران را نده ــوس دیگ نام
ــی،  ــاق، دوروی ــم نف ــه تخ ــت ک ــت اس معنوی
ــف  ــار مختل ــان اقش ــت را در می دروغ و خیان
جوامــع کاشــته اســت. همیــن فقــدان معنویــت 
ــرده و او را  ــوخ ک ــه او رس ــه در ریش ــت ک اس
ــون  ــه قان ــع هیچگون ــه تاب ــن داشــته ک ــر ای ب
و منشــور نباشــد و هیــچ چیــز او را از طغیــان 
ــمت  ــه س ــدارد و او را ب ــاز ن ــی ها  ب و سرکش
زندگــی ای ســوق دهــد کــه از زندگــی حیوانــی 

ــت. ــر اس ــت تر و ذلیل ت ــز پس نی
ایــن علــم و دانــش مــادی کــه قــرار بــود یــک 
وســیله بــرای نجــات بشــری و ســاختن یــک 
ــروز  ــده ال بشــر باشــد ام ــی و ای زندگــی آرمان
ــنده  ــاک و کش ــیار خطرن ــزار بس ــک اب ــه ی ب
تبدیــل شــده کــه خــواب را از چشــم ها ربــوده 
ــه  ــت انداخت ــب و وحش ــه رع ــریت را ب و بش
آن  ترقــی  بــرای  انســان  روزگاری  اســت. 
ــه  ــا آن را ب ــت ت ــرد و آرزو داش ــالش می ک ت
کمــال برســاند امــا امــروز تمــام تــالش خــود 
ــه در  ــاری را ک ــن م ــوی ای ــا جل ــد ت را می کن
ــگام  ــا ل ــرد و ی ــرورش داده را بگی ــتین پ آس
ــت آورد  ــیخته را بدس ــار گس ــب افس ــن اس ای
ــرای  ــه روزی ب ــی ک ــد. دانش ــش کن و کنترل
ــل جــان  ــروز خــود قات ــود ام حفاظــت بشــر ب

ــت؟ ــکل کار کجاس ــس مش ــت، پ اوس






