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اســام بــه ذات خــود دینــی اســت کــه بــرای حــل مبانــی نظــری 
ــن  ــت، و ای ــده اس ــل آم ــوزۀ عم ــا  در ح و زدودن ناهنجاری ه
ــا گزافه گویــی نیســت، بلکــه  موضــوع یــک ادعــای خشــک و ی
در آیــات قــرآن کریــم، ذات الهــی بــه ایــن نکتــه تاکیــد فرمــوده 

ــده  ــریفۀ آم ــۀ ش ــال در آی ــور مث ــت؛ بط اس
اســت: »ال اکــراه في الدیــن قــد تبیــن 
ــره: ۲۵۶(؛  ــورۀ بق ــي« )س ــن الغ ــد م الرش
»در دیــن اجبــاری نیســت، مســیر هدایــت 
ــم  ــل از ه ــور کام ــی بط ــیر گمراه از مس
ــه  ــک اســت. )به طوری ک ــدا شــده و منف ج
برهیــچ فــرد ســلیم الفطــرت ایــن مطلــب 

ــده اســت.(« پوشــیده نمان
قــرآن و اســام دو نعمــت ارزشــمند از 
ــی  ــا معرف ــه م ــال ب ــد متع ــب خداون جان
ــام  ــور اس ــال ظه ــد متع ــده اند. خداون ش
را فصــل الخطــاب بــرای اختافــات میــان 
ــرار داد،  ــمانی ق ــتۀ آس ــان گذش ــل ادی اه
زیــرا آنهــا بــا تحریفاتــی کــه در کتاب هــای 
ــۀ  ــان دامن ــد، آنچن ــام داده بودن ــود انج خ
اختافــات نظــری و نزاع هــای دینــی را 
ــه ای  ــچ روزن ــه هی ــد ک گســترش داده بودن
بــرای رفــع ایــن تنش هــا بــه چشــم 
ــات و  ــش اختاف ــار زدای ــورد و انتظ نمی خ
نزاع هــا از ناحیــۀ دینــداران آرزویــی دســت 

ــود. ــده ب ــی ش نیافتن
و  چندگانگــی  اختــاف،  کــه  آنجــا  از 
پراکندگــی بــه وجــود مــی آورد و باعــث دل 

ــن  ــن رفت ــب ازبی ــردگی و موج آزاری و افس
هیبــت و حشــمت می شــود؛  برچیــده شــدِن  بســاط آن دســته از  
اختافــات کــه باعــث و بانــی آن در  جامعــه، دانشــمندان یهــود و 

راهبــان  مســیحی بودنــد، از محاســن اســام ذکــر شــده اســت.
مــا معتقدیــم کــه خداونــد متعــال بــرای حفــظ شــریعت در هــر 
دوره، گروهــی از دانشــمندان را بــرای خدمــت بــه اســام بوجــود 
آورده اســت و آن هــا در  ایمــان و علــم و فراســِت باطنی توانســتند 
دقائــق علمــی و مســائل اعتقــادی و عملی را 
در قالــب متون و مســائل واقعــی و افتراضی 
ــام  ــر اس ــد. پیامب ــط نماین ــف و ضب کش
ــد:  »ال  ــه و ســلم می فرماین ــی اهلل علی صل
تــي قائمــًة بأمــِر اهللِ ،  تَــزاُل طائفــٌة مــن ُأمَّ
هــم َمــن خذلهــم ، وال َمــن خالفهــم  ال َیُضرُّ
ــُروَن  ــم ظاِه ــُر اهللِ ، وه ــَی أم ــی یأت ، حت

علــی النــاِس« )رواه مســلم(
ــر  ــن ب ــت م ــی از ام ــک گروه ــه ی همیش
دســتورات الهــی اســتوار اســت و هرکــس 
ــان  ــه آن ــد ب ــت بکش ــان دس ــاری آن از ی

زیانــی نمی رســد.
ــث  ــرح حدی ــه اهلل در ش ــووی رحم ــام ن ام
می فرمایــد: »قلــت ویحتمــل أن هــذه 
الطائفــة مفرقــة بیــن أنــواع المؤمنیــن 
ــاء  ــم فقه ــون ومنه ــجعان مقاتل ــم ش منه
ــرون  ــاد وآم ــم زه ــون ومنه ــم محدث ومنه
ــم  ــر ومنه ــن المنک ــون ع ــروف وناه بالمع
ــزم  ــر وال یل ــواع أخــرى مــن الخی أهــل أن
ــون  ــد یکون ــل ق ــن ب ــوا مجتمعی أن یکون
ــذا  ــی ه ــار األرض وف ــي أقط ــن ف متفرقی
الحدیــث معجــزة ظاهــرة فــان هــذا الوصف 
مــا زال بحمــد اهلل تعالــی مــن زمــن النبــي 
صلــی اهلل علیــه وســلم إلــی اآلن وال یــزال 
حتــی یأتــي أمــر اهلل المذکــور فــي الحدیــث وفیــه دلیــل لکــون 
االجمــاع حجــة ...« »می گویــم: احتمــال دارد ایــن طائفــه افــراد 

احتمال دارد این طائفه افراد 
زیادی را دربر بگیرد، از مجله  
دالوران جماهد، فقهاء، حمدثین، 
پرهیزگاران، آمران به معروف 

و ناهیان از منکر و دیگر 
کسانی را که اهل خیر هستند. 
البته الزم نیست این افراد در کنار 

هم باشند، بلکه می توانند در 
سرزمین های خمتلفی پراکنده 

باشند. در این حدیث معجزۀ 
آشکاری به چشم می خورد و آن 
اینکه خدا را شکر، افرادی با 
این صفات از زمان پیامرب اسالم 
صلی اهلل علیه و سلم تا به روز 
قیامت بوده و خواهند بود که 

این مهم را اجنام دهند، مهان 
گونه که در حدیث آمده است. 
استدالل دیگری که می شود از 
این حدیث کرد این است که 

امجاع امت »حجت« است...«

استاد عبدالواحد مؤمنی

هماهنگی بین داراالفتاء ها،
عاملی برای کاهش اختالفات



3

مجله داخلی حوزه علمیه انوارالعلوم خیرآباد/شماره 8/ زمستان 1399

زیــادی را دربــر بگیــرد، از جملــه  دالوران مجاهــد، فقهــاء، 
محدثیــن، پرهیــزگاران، آمــران بــه معــروف و ناهیــان از منکــر و 
دیگــر کســانی را کــه اهــل خیــر هســتند. البتــه الزم نیســت ایــن 
ــرزمین های  ــد در س ــه می توانن ــند، بلک ــم باش ــار ه ــراد در کن اف
مختلفــی پراکنــده باشــند. در ایــن حدیــث معجــزۀ آشــکاری بــه 
ــن  ــا ای ــرادی ب ــکر، اف ــدا را ش ــه خ ــورد و آن اینک ــم می خ چش
صفــات از زمــان پیامبــر اســام صلــی اهلل علیــه و ســلم تــا بــه 
روز قیامــت بــوده و خواهنــد بــود کــه ایــن مهــم را انجــام دهنــد، 

همــان گونــه کــه در حدیــث آمــده اســت. 
ــن  ــود از ای ــه می ش ــری ک ــتدالل دیگ اس
حدیــث کــرد ایــن اســت کــه اجمــاع امــت 

ــت...« ــت« اس »حج
اگــر بــه دقــت نگریســته شــود در می یابیــم 
کــه فقهــای بــزرگ گذشــته، احســان 
کردنــد.  اســامی  جامعــۀ  بــه  بزرگــی 
ــد   ــگاه بلن ــه منکــر شــأن و جای کســانی ک
فقاهتــی آنهــا هســتند، بیاینــد و بــه مــوازات 
ــای گذشــته از »مســائل  شــاهکارهای فقه
ــف  ــائل ظری طهــارت« گرفتــه تــا »مس
ــرده و  ــرح ک ــدد ط ــواده« را مج ــور خان ام
بــه جامعــه تحویــل دهنــد! پرواضــح اســت 
ــادر  ــا االن ص ــا ت ــن کاری از آنه ــه چنی ک
ــن  ــه یقی ــب ب ــال قری ــه احتم ــده و ب نش
ــا صــادر  ــن کاری از آنه ــز چنی ــده نی در آین
نخواهــد شــد؛ مســائل فقهــی چنــان ریــز و 
باریک انــد کــه حتــی محدثانــی کــه حــوزۀ 
ــوط  ــث و مســائل مرب ــا حدی تخصــص آنه
بــه آن اســت، حــق ندارنــد در امــور فقهــی 
ــرا  ایــن کار در رســته آنهــا  وارد شــوند، زی
ــوط«  ــاب »المبس ــه در کت ــت؛ چنانک نیس
ــف  ــه مصن ــت ک ــده اس ــل ش ــی نق حکایت

کتــاب »الجامــع الصحیــح«، امــام محمــد بــن اســماعیل بخــاری 
ـ رحمــه اهلل ـ وقتــی بــه بخــارا وارد شــد، »ابوحفــص کبیــر« کــه 
فقیــه برجســته و پــرآوازه ای بــود، او را از فتــوا دادن منــع کــرد، 
ــه ایــن توصیــه توجــه نکــرد. او در یکــی از فتواهــای  امــا وی ب
خــود گفــت: اگــر چنــد بچــۀ شــیرخوار از پســتان یــک گوســفند 
شــیر بخوردنــد، »رضاعــت« )شــیرخوارگی( ثابــت می شــود! 
ایــن فتــوا باعــث شــد کــه مــردم برآشــوبند و ایشــان را از بخــارا 

ــد. ــرون کنن بی
امــا نکتــه ای کــه انســان را شــگفت زده می کنــد ایــن اســت کــه 
فقهــای بزرگــوار گذشــته؛ بــا اینکــه بیــن آنــان ســامانه ارتباطــی 
ســریعی وجــود نداشــت و هــر فقیــه در شــهری زندگــی می کــرد 
و ارتبــاط آســان و ســریعی میــان آنهــا نبــود، بــاز هــم می بینیــم 

ــع  ــم وض ــه ه ــبیه ب ــائل آن را ش ــی و مس ــواب فقه ــًا اب عموم
ــه  ــره ب ــل مســائل روزم ــروزه در ح ــا ام ــات آنه ــد و  نظری کردن
ــخ  و  ــد پاس ــا بتوانن ــد ت ــک می کن ــه کم ــم فق ــان عل کارشناس

راه حلــی بــرای مســائل جدیــد پیــدا کننــد.
ــمار  ــائل بی ش ــه مس ــخگویی ب ــر پاس ــئولیت خطی ــروزه مس ام
فقهــی بــر عهــدۀ داراالفتاءهــا اســت. باعث مســرت و خوشــحالی 
مختلــف  مناطــق  در  متعــددی  داراالفتاءهــای  کــه  اســت 
پاســخگوی ســؤاالت مســلماناِن مؤمــن و معتقــد هســتند. قطعــًا 
ــخگویی  ــرای پاس ــه ب ــی ک ــان کرام مفتی
اســامی  امــت  بــه ســؤاالت شــرعی 
ــه  ــی ک ــامل حدیث ــند ش ــت می کش زحم
گذشــت، خواهنــد شــد. امــا گاهــی اوقــات 
متأســفانه شــاهدیم کــه در برخــی مســائل 
ــی از  ــًا متناقض ــاوت و بعض ــای متف فتواه
داراالفتاءهــا صــادر می شــود، ایــن مســئله 
عــاوه بــر اینکــه باعــث ســردرگمی امــت 
می شــود باعــث ایجــاد شــک و شــبهاتی در 
دل مســلمانان بــه خصــوص نســل جــوان 
می گــردد.  نکتــه ای کــه بایــد بــه آن 
توجــه شــود ایــن اســت کــه بــا گســترش 
ارتبــاط جمعــی و ســهولت در  وســایل 
داراالفتاءهــا  بیــن  اطاعــات  تبــادل 
می طلبــد ایــن مراکــز کــه در حقیقــت 
اندیشــکده های علــوم اســامی و خصوصــًا 
مســائل فقهــی هســتند،  از طریــق ایجــاد 
یــک ســامانۀ مشــترک کــه »مجمــع 
فقهــی« بــر آن اشــراف داشــته باشــد، بــه 
حــل مســائل عبــادی ـ اجتماعــی بپردازنــد، 
و در صــدور فتــوا و تبیــن احــکام، اختــاف 
ــرا االن  ــند، زی ــته باش ــادی نداش ــر زی نظ
مثــل قدیــم صــدور فتــوا بــه یــک منطقــه 
ــا ســرعت  ــوا از طریــق ارتباطــات ب محــدود نمی شــود، بلکــه فت
ــن  ــض بی ــارض و تناق ــورت تع ــد و در ص ــا می رس ــه ج ــه هم ب
فتــوای چنــد داراالفتــاء، تاثیــر منفــی در اذهــان ایجــاد می کنــد 

ــد. ــزی باش ــل دین گری ــی از عوام ــد یک ــه می توان ک
امیدواریــم کــه مســئوالن محتــرم داراالفتاءهــا بــه ایــن پیشــنهاد 
بیشــتر توجــه فرماینــد، زیــرا حفــظ وحــدت رویــه نیــز بــر باورهــا 

و رفتارهــا تأثیــر مســتقیم دارد.

و اهلل علی ما نقول وکیل

مسئولیت خطیر 
پاسخگویی به مسائل بی مشار 
فقهی بر عهدۀ داراالفتاءها است. 
باعث مسرت و خوشحالی است 
که داراالفتاءهای متعددی در 

مناطق خمتلف پاسخگوی 
سؤاالت مسلماناِن مؤمن و معتقد 

هستند. قطعًا مفتیان کرامی 
که برای پاسخگویی به سؤاالت 

شرعی امت اسالمی زمحت 
می کشند شامل حدیثی که 

گذشت خواهند شد. اما گاهی 
اوقات متأسفانه شاهدیم که در 

برخی مسائل فتواهای متفاوت 
و بعضًا متناقضی از داراالفتاءها 
صادر می شود، این مسئله عالوه 

بر اینکه باعث سردرگمی امت 
می شود باعث ایجاد شک و شبهاتی 
در دل مسلمانان به خصوص نسل 

جوان می گردد. 
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شعب ابی طالب
ِشــْعب )بــه کســر شــین( بــه شــکاف بیــن دو 
کــوه و محــدوده قــرار گرفتــه میــان دو کــوِه 
نزدیــک بــه هــم را می گوینــد و ممکن اســت 

وســعت آن بــه اندازه هــای مختلفــی باشــد.
مکــه  اطــراف  کوهســتانی  منطقــۀ  در 
وقتــی  دارد؛  وجــود  بســیاری  شــعب های 
قصــی بــن کاب، جــد بــزرگ پیامبــر اکــرم  
صلــی اهلل علیــه و ســلم، بــر مکــه حاکم شــد، 
هــر خانــواده ای از قریــش را در جایــی از مکــه 
ــرای  ــز ب ــب را نی ــعب ابوطال ــکونت داد. ش س
اقامــت خانــدان خــود و فرزندانــش عبدمنــاف  

ــد. ــدار  برگزی و عبدال
ــش  ــان فرزندان ــب آن را می ــپس عبدالمطل س
ــه پیامبــر  تقســیم کــرد و ســهم عبــداهلل را ب

ــلم داد. ــه و س ــی اهلل علی صل
خانــه پیامبــر صلــی اهلل علیــه و ســلم در 
همیــن دره بــوده کــه در همــان خانــه متولــد 
ــگام هجــرت در آن ســکونت  ــا هن ــده و ت ش

ــتند. داش

ــی هاشــم   ــدان بن ــار خان ــْعب در اختی ــن ِش ای
بــوده اســت کــه در دوره هــای مختلــف 
ــی  ــعب بن ــل »ش ــی از قبی ــای متفاوت نام ه
هاشــم«، »شــعب ابوطالــب« و » شــعب ابــی 
ــب در  ــعب ابوطال ــته اســت. ش یوســف« داش
قســمت شــرق کعبــه معظمــه، در میــان کــوه 
ــرار دارد و  ــر ق ــن عام ــعب اب ــس و ش ابوقبی
ــا 300  ــه 200 ت ــا کعب ــی آن ت ــۀ تقریب فاصل

ــوده اســت. ــر ب مت
در حــال حاضــر تنهــا بخشــی از شــعب 
ــده کــه »ســوق اللیــل«  ابی طالــب باقــی مان
شــامل  اللیــل  ســوق  محلــه  دارد.  نــام 
خانه هایــی اســت کــه در بــاالی کــوه، 
ــل مســعی ســاخته شــده اند. بســیاری از  مقاب
ــعه  ــوده، در توس ــعب ب ــه در ش ــی ک خانه های
مســجد الحــرام در دوران هــای مختلــف جــزو 

مســجد قــرار گرفته انــد.
علل محاصره اقتصادی

ــه  ــی ک ــت »زمان ــال ششــم بعث ــر س در اواخ
قریــش در یافتنــد کــه اصحــاب رســول خــدا 

ــر  ــهری دیگ ــلم در ش ــه و س ــی اهلل علی صل
بــا امنیــت کامــل اســتقرار یافتنــد و نجاشــی 
نیــز پناهنــدگان را تحــت حمایــت خــود قــرار 
داده اســت، و از ســوی دیگــر کســانی چــون 
ــرت  ــه و حض ــی اهلل عن ــر رض ــرت عم حض
حمــزه رضــی اهلل عنــه مســلمان شــده و 
اســام میــان قبایــل رو به گســترش اســت.« 
)1( و دانســتند کــه »بــا هیــچ نیرنــگ، قــدرت 
ــش  ــر و یاران ــد پیامب ــکنجه ای نمی توانن و ش
ــد و قــادر نیســتند از  ــاز دارن را از دیــن خــدا ب
اســتقبال مــردم از ایمــان بــه رســالت جدیــد 
الهــی جلوگیــری نماینــد، تصمیــم به کشــتن 
پیامبــر صلــی اهلل علیــه و ســلم  بــه صــورت 
آشــکار گرفتنــد.« )2( آنــان حتــی بــه ابوطالب 
پیشــنهاد دادنــد کــه چــون بــرادرزاده ات 
ــا  ــد و ب ــردود می دان ــا را م ــدران م ــن پ دی
ــف و  ــوام، طوای ــن اق ــود بی ــد خ ــن جدی دی
ــا دو  ــت؛ م ــه اس ــاف انداخت ــا اخت خانواده ه
ــو وی  ــم و ت ــای او را می دهی ــِر خون به براب
را در اختیــار مــا قــرار بــده تــا بــا کشــتن او از 

مقدمه:
در تاریــخ اســام وقتــی ســخن از آزار و اذیــت پیامبــر صلــی اهلل علیــه و ســلم و صحابــه رضــی اهلل عنهــم توســط مشــرکین مکــه بــه میــان 

می آیــد ســه ســال محاصــره اقتصــادی مســلمانان در شــعب ابی طالــب بخــش مهمــی از آن را تشــکیل می دهــد. 
در ایــن نوشــتار زندگــی در شــعب، مصایــب و مشــکات آن را بــه طــور خاصــه یــادآور می شــوم، امیــدوارم مــورد توجــه خواننــدگان عزیــز 

ــرار گیرد. ق

عبدالقادر تاجیکی

زندگي در شعب ابي طالب،مصايب و مشكالت آن



5

مجله داخلی حوزه علمیه انوارالعلوم خیرآباد/شماره 8/ زمستان 1399

ــم. ــات جلوگیــری کنی ــن اختاف ای
ســران قریــش روزی در کمــال بی شــرمی 
و وقاهــت، عمــارة بــن ولیــد، جــوان زیبــارو 
و نیرومنــد قریــش را خدمــت ابوطالــب 
ــن جــوان  ــرده و از او خواســتند کــه: » ای ب
را بــه فرزنــدی بپذیــر و بــرادرزاده ات را بــه 
مــا بســپار تــا او را بکشــیم، زیــرا بــا کیــش 
ــده  ــت ورزی ــت مخالف ــش پدران ــو و کی ت
و همبســتگی قــوم ات را بــه پراکندگــی 
تبدیــل کــرده و خردهای تــان را بــه ســبک 

ــرده اســت.« )3( ســری متهــم ک
ابوطالــب از ایــن پیشــنهاد بســیار رنجیــده 
ــدم را  ــد فرزن ــت: »می خواهی ــد و گف گردی
ــل  ــید و در مقاب ــا بکش ــم ت ــما بده ــه ش ب
ــه  ــرورش دهــم؟!! ب ــد شــما را پ ــن فرزن م
خــدا ســوگند چنیــن چیــزی هرگــز نخواهد 

شــد.«
ــزوده  ــلمانان اف ــر مس ــار ب ــس فش از آن پ
گردیــد و پیــکار بــا مســلمانان شــکل 
ــر پیامبــر  ــه خــود گرفــت. کار ب دیگــری ب
صلــی اهلل علیه و ســلم  بســیار ســخت شــد 
و بعضی از مشــرکین فکر قتل ایشــان را در 
ــد. »حتــی روزی ابوجهــل  ســر می پروراندن
ــی اهلل  ــر صل ــا پیامب ــد ب ــن قص ــا همی ب
ــت  ــد و می خواس ــرو ش ــلم  روب ــه و س علی
هنــگام نمــاز تخته ســنگی بــزرگ بــر 
ــی  ــا هنگام ــد ام ــرت بکوب ــر آن حض س
ــت آن  ــن کار زد از هیب ــه ای ــت ب ــه دس ک
حضــرت هراســان شــد و بــا رنگــی پریــده 
و دســتانی خشــک شــده برگشــت و ســنگ 

را انداخــت.« )4(
بــا ایــن شــرایط هــر لحظــه مــرگ 
پیامبــر صلــی اهلل علیــه و ســلم  را تهدیــد 
می کــرد، اگــر چــه کســی آشــکارا جــرأت 
ــا  ــاند ام ــیی برس ــان آس ــه ایش ــرد ب نمی ک
احتمــال اینکــه شــب هنــگام و یــا در وقــت 
ــد  ــرار بگیرن ــه ق ــورد حمل ــی روز م خلوت

ــت.  ــود داش وج
ورود مسلمانان به شعب ابی طالب

ــوم  ــد ش ــه قص ــردن ب ــا پی ب ــب ب ابوطال
قریــش، مســلمان و مشــرک عشــیره و 
ــرد  ــع ک ــب را جم ــه ی بنی عبدالمطل طایف
و از آنــان خواســت تــا از پیامبــر در مقابــل 

ــی دفــاع نماینــد. همــه ی  حمــات احتمال
آنــان )بــه جــز ابولهــب و فرزنــدش( 

درخواســت ابوطالــب را پذیرفتنــد.
ــان از  ــاد و کافرانش ــلمانان از روی اعتق مس
روی تعصــب قومیــت پذیرفتنــد تــا در کنار 

ابوطالــب باشــند.

ابوطالــب »بــه آنــان دســتور داد تــا محمــد 
را بــه دره ای بــه نــام شــعب ابی طالــب کــه 
ــان  ــه آن ــد. او ب ــود ببرن ــه ب ــارج مک در خ
فرمــان داد تــا در برابــر کســانی کــه قصــد 
کشــتن رســول اهلل را دارنــد مقاومــت کنند. 
« )5( و از جــان پیامبــر صلــی اهلل علیــه و 

ســلم  حفاظــت نماینــد.
در اّول محــرم ســال هفتــم بعثــت، رســول 
خــدا بــا بنی هاشــم و بنــی عبدالمطلــب در 
شــعب ســاکن شــدند. آنــان تــا ســه ســال 
در محاصــره ی قریــش قــرار داشــتند و این 
ــر  ــت س ــختی پش ــج و س ــا رن دوران را ب

شتند  ا گذ
عهدنامه مشركین و مفاد آن

چــون کفــار مکــه در ایــن نقشــه و دیگــر 
نقشــه های شــوم چنــد ســاله ی خــود 
شکســت خوردند، مجلســی تشــکیل داده و 
تصمیــم گرفتنــد مســلمانان را در محاصــره 
ــد.  ــام بکاهن ــوذ اس ــا از نف ــد ت ــرار دهن ق
آنــان در آن مجلــس عهدنامــه ای را بــر ضد 
ــد  ــب منعق ــی عبدالمطل ــم و بن ــی هاش بن

ــود: ــده ب ــه آم ــد، در آن عهدنام کردن
ــم  ــد و بنی هاش ــا محم ــط ب ــه رواب هرگون
و دیگــر مســلمانان ممنــوع می باشــد و  
ــا آنــان رفــت و آمــد  احــدی حــق نــدارد ب

ــد. کن
هیــچ کــس حــق زن دادن و زن گرفتــن از 

آنــان نــدارد.
ــد و  ــتد و خری ــق داد و س ــس ح ــچ ک هی

ــدارد. ــم ن ــی هاش ــا بن ــروش ب ف
پیمان نامــه فقــط در صورتــی ملغــی خواهد 
شــد کــه قریــش محمــد صلــی اهلل علیــه و 
ــان تســلیم  ــه آن ــرای کشــتن ب ســلم  را ب

. کنند
ــه ای  ــون را در صحیف ــن مضم ــان  ای  آن
ــه  ــر آن  صحیف ــر ب ــتاد مه ــتند و هش نوش
زدنــد. ایــن عهــد نامــه را در صندوقچــه ای 

ــتند. )6( ــه گذاش ــاده( درون کعب )نه
»نویســنده آن ]منصــور بــن [ عکرمــة بــن 
ــن  ــاف ب ــد من ــن عب ــم ب ــن هاش ــر ب عام
ــس از  ــت او پ ــه دس ــود ک ــدار ب ــد ال عب
نوشــتن ایــن پیمــان نامــه فلــج شــد.« )7(

زندگی در شعب و مشكالت و 
سختی های آن

از آن پــس پیامبــر صلــی اهلل علیــه و ســلم  
ــد، و  ــه ســر می بردن ــش در شــعب ب و یاران
زندگــی آنــان در کمــال ســختی و ناراحتــی 
ــدت  ــه ش ــه ب ــاد عهدنام ــت، مف می گذش
ــر  ــان پیامب ــر ج ــب ب ــرا می شــد. ابوطال اج
ــاک  ــه و ســلم  بســیار بیمن ــی اهلل علی صل
بــود، شــبانگاهان وقتــی افــراد می خوابیدنــد 
غالبــاً محــل خــواب پیامبــر را تغییــر می داد 
و خــود یــا کســی دیگــر بــه جــای ایشــان 

می خوابیــد.
ــا  ــه ای ب ــوع رابط ــر ن ــال ه ــن ح ــا ای ب

ابوطالب با پی بردن به قصد 
شوم قریش، مسلمان و مشرک 

عشیره و طایفه ی بنی عبداملطلب 
را مجع كرد و از آنان خواست تا از 
پیامرب در مقابل محالت احتمالی 
دفاع منایند. مهه ی آنان )به جز 

ابوهلب و فرزندش( درخواست 
ابوطالب را پذیرفتند.

مسلمانان از روی اعتقاد و 
كافرانشان از روی تعصب قومیت 

پذیرفتند تا در كنار ابوطالب 
باشند.

ابوطالب »به آنان دستور داد تا 
حممد را به دره ای به نام شعب 

ابی طالب كه در خارج مكه بود 
بربند. او به آنان فرمان داد تا در 

برابر كسانی كه قصد كشنت 
رسول اهلل را دارند مقاومت 

كنند. « و از جان پیامرب صلی 
اهلل علیه و سلم  حفاظت منایند.
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ــود » تنهــا در  ــده ب مســلمانان قطــع گردی
ــد و  ــکان خری ــم ام ــان بنی هاش ــک زم ی
ــای  ــم در ماه ه ــتند، آن ه ــروش را داش ف
حــج، کــه در ایــن مواقــع ابوجهــل بســیار 
ــی  ــه بن ــزی ب ــا کســی چی ــود ت ــب ب مراق
هاشــم نفروشــد. بیهقــی می نویســد »کــه 
هــر نوع طعامــی کــه از ناحیه مســافران در 
بازارهــای مکــه عرضــه می شــد، قریشــیان 
ــادا  ــا مب ــد ت ــرعت، آن را می خریدن ــه س ب

ــد.« )8( ــم برس ــت بنی هاش ــه دس ب
ــتور  ــز دس ــاری نی ــای تج ــه کاروان ه و ب
داده می شــد تــا ارزاق را بــه مســلمانان 

بفروشــند. گران تــر 
مســلمانان نیــز از فقــر، پولــی نداشــتند تــا 
غــذا را بــا قیمــت بــاال خریــداری نماینــد.

آنــان در ایــن مــدت بــر اثــر شــدت 
ــا  ــد. آنه ــت گردیدن ــیار اذی ــنگی بس گرس
بــه جــای غــذا از بــرگ درختــان و گیاهــان 
خشــک و حتــی پوســت خشــک حیوانــات 
اســتفاده می نمودنــد. صــدای ضجــه و 
ــه علــت گرســنگی از  گریــه ی کــودکان ب

ــد. ــنیده می ش ــعب ش ــرون ش بی
ــاق  ــعب اتف ــه در ش ــری ک ــکل دیگ مش
افتــاد مریضــی حضــرت خدیجــه بــود کــه 
ــعب  ــنگی و ســختی های ش ــر گرس ــر اث ب
بــه وجــود آمــد. پیامبــر صلــی اهلل علیــه و 
ســلم  و مســلمانان بــه علــت عــدم وجــود 
ــد.  ــان کنن ــذا نتوانســتند او را درم دارو و غ
ــات  ــه وف ــته اند ک ــان نوش ــی مورخ بعض
حضــرت خدیجــه در شــعب اتفــاق افتــاده 

ــت. )9( اس
كمک هایی اندک  به ساكنان شعب

» جاسوســان قریــش همیشــه مراقــب 
اوضــاع بودنــد کــه مبــادا کســی خواروباری 
بــرای آنهــا ببــرد بــا وجــود  ایــن بــاز هــم 
گاهــی مواقــع بعضــی بــرای خویشــاوندان 
ــتند.«  ــال می داش ــی ارس ــواد غذای ــود م خ

)10(
در ایــن مــدت، افــراد انگشــت شــماری بــه 
ــاط  ــی هاشــم ارتب ــا بن ــی ب صــورت پنهان
داشــته و یــا بــه آنــان کمــک می نمودنــد. 
از آن جملــه : هشــام بــن عمــرو بــود کــه 
ــادرش  ــوی م ــود و از س ــر ب ــی معتب آدم

پیونــدی بــا بنی هاشــم داشــت ... کــه بــه 
شــعب آذوقــه می فرســتاد. او شــب هنــگام 
شــتر را از آذوقــه بــار مــی زد و راهی شــعب 
ــه  ــه دهان ــون ب ــد و چ ــب می ش ابی طال
ــش  ــه گردن ــارش را )ب ــید مه دره می رس
می انداخــت و شــتر را( رهــا می کــرد و 
ــی  ــه شــعب اب ــا ب ــه پهلویــش مــی زد ت ب
طالــب بــرود. او ایــن کار را پیوســته انجــام 

ــی داد.« )11( م

ــرت  ــرادر زاده حض ــزام )ب ــن ح ــم ب حکی
ــر کســی  ــا(، دیگ خدیجــه رضــی اهلل عنه
بــود کــه بــرای بنی هاشــم مخفیانــه آذوقه 
ــت  ــه می خواس ــک روز ک ــتاد. ی می فرس
بــرای اهــل شــعب مــواد غذایــی بفرســتد 
ابوجهــل او را دیــد و بــا او مخالفــت کــرد 
و مانــع از انجــام کارش گردیــد. ایــن 
مشــاجره بــه درازا کشــید. ابوالبختــری 
دخالــت کــرد و گفــت: ایــن مــواد غذایــی 
مــال عمــه اش خدیجــه اســت کــه نــزدش 
بــوده و می خواهــد بــه او برگردانــد. راهــش 

ــاز کــن. را ب
ــری  ــد. ابوالبخت ــد ش ــن دو بلن ــدای ای ص
اســتخوان آرواره ی شــتری را بــر ســر 

ابوجهــل زد و او را بــر زمیــن انداخــت.)12(
پایان محاصره اقتصادی

در ایــن مــدت همه ی فشــارها و ســختی ها 
کــه بــر پیامبــر صلــی اهلل علیــه و ســلم  و 
ــت  ــان گذش ــای ایش ــاب و خانواده  ه اصح
نتوانســت آنــان را از پــای در آورد. تــا اینکه 
ــع  ــودکان و وض ــداز ک ــای جانگ » ناله ه
ــلمانان، در دل  ــوم مس ــم عم ــیار وخی بس
بعضــی از آنــان )مشــرکین( تأثیــر گذاشــت 
ــه  ــه ی ظالمان ــن قضی ــل ای ــر ح و در فک
ــن عمــرو  شــدند. چنانکــه روزی هشــام ب
در ایــن مــورد پیــش زهیــر بــن امیــه کــه 
نــوه ی عبدالمطلــب بــود رفــت و گفــت: آیا 
تــو ایــن را می پســندی کــه هــر غذایــی را 
کــه میــل داشــته باشــی بخــوری و بهترین 
ــی  ــی، ول ــکاح کن ــی و ن ــا را بپوش لباس ه
خویشــاوندانت در گرســنگی بــه ســر برند؟! 
بــه  خــدا قســم اگــر خویشــاوندان ابوجهل 
در چنیــن حالتــی بــه ســر می بردنــد 
ــه  ــن عهدنام ــه ای ــی ب ــه اعتنای ــچ گون هی

نمی کــرد. 
زهیــر گفــت: افســوس کــه مــن تنهایــم.

اگــر کســی در ایــن مورد بــا مــن همکاری 
می کــرد جهــت نقــض ایــن عهدنامــه قیام 
ــش او برخاســت و  ــردم. هشــام از پی می ک
مطعــم بــن عــدی و  بختــری بن هشــام و 
زمعــة بــن االســود را در جریــان گذاشــت.« 

 )13(
ــوه »حجــون«  ــا شــب در دماغــه ی ک آنه
جمــع گردیدنــد و بــا هــم عهــد بســتند تــا 
ــوند و  ــردا در مســجد الحــرام حاضــر ش ف
چــون مجلــس منعقد گــردد یکــی موضوع 
را مطــرح نمــوده و دیگــران حمایــت 

ــد. نماین
ــح  شــد و جلســه در مســجد  »چــون صب
ــت و  ــا برخاس ــر از ج ــد، زهی ــد گردی منعق
گفــت: ای اهــل مکــه! ایــن جــای تأســف 
اســت کــه مــا بخوریــم و بنوشــیم و نــکاح 
کنیــم، ولــی بنوهاشــم آنجــا از گرســنگی 
ــه  ــی ک ــا زمان ــدا قســم! ت ــه خ ــد. ب بمیرن
ــود  ــاره نش ــه پ ــه ی ظالمان ــن عهدنام ای
هرگــز نخواهــم نشســت. ابوجهــل گفــت: 
عهدنامــه هرگــز پــاره نخواهــد شــد. آنــگاه 

» ناله های جانگداز 
كودكان و وضع بسیار وخیم 
عموم مسلمانان، در دل بعضی از 
آنان )مشركین( تأثیر گذاشت 

و در فكر حل این قضیه ی ظاملانه 
شدند. چنانكه روزی هشام بن 
عمرو در این مورد پیش زهیر بن 

امیه كه نوه ی عبداملطلب بود رفت و 
گفت: آیا تو این را می پسندی كه 
هر غذایی را كه میل داشته باشی 
خبوری و هبرتین لباس ها را بپوشی و 

نكاح كنی، ولی خویشاوندانت در 
گرسنگی به سر برند؟! به  خدا 
قسم اگر خویشاوندان ابوجهل در 
چنین حالتی به سر می بردند هیچ 

گونه اعتنایی به این عهدنامه 
منی كرد. 
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چهــار نفــر دیگــر از اطــراف حــرف زهیــر 
ــرد و  ــد. ابوجهــل تعجــب ک ــد کردن را تأیی
گفــت: معلــوم می گــردد قبــًا در ایــن 

ــت.« )14( ــده اس ــه ای ش ــورد توطئ م
در همــان شــب پیامبــر صلــی اهلل علیــه و 
ســلم  از جانــب خــدا آگاه شــد کــه موریانــه 
ــه  ــه را خــورده و ب ایــن عهدنامــه ی ظالمان
جــز کلمــه ی »باســمك اللهــم« چیــزی از 

آن باقــی نمانــده اســت. 
ابوطالــب کــه در مســجد الحرام حاضــر بود 
ــد و  ــع گردانی مشــرکین را از موضــوع مطل
گفــت: بــرادرزاده ام اصــًا دروغ نگفته اســت 
پــس اگر ســخن محمد راســت باشــد مــا را 
از ایــن رنــج برهانیــد و اگــر ســخنش دروغ 
باشــد مــن بــا شــما شــرط می بنــدم کــه او 

را بــه شــما تحویــل  دهــم.
ــت و  ــاال رف ــوار ب ــدی از دی ــن ع ــم ب مطع
ــه  ــی عهدنام ــن آورد. وقت ــه را پایی عهدنام
ــه  ــام اهلل، موریان ــز ن ــه ج ــد ب ــاز کردن را ب

ــود. ــورده ب ــه ی آن را خ هم
مشــرکین خجالــت زده گردیدنــد و ایــن 

ــت.  ــن رف ــه از بی ــه ظالمان عهدنام
ــج  ــاش آن پن ــده ای ت ــب در قصی ابوطال
نفــر بــرای نقــض ایــن پیمــان ظالمانــه را 

ــاخت: ــه س جاودان
ُ َرْهًطا بِالَْحُجوِن تََبایُعوا  َجَزى اهللَّ

 َعلَی َمَلٍ یْهِدی لَِحْزٍم َویْرِشُد
َقَضْوا َما َقَضْوا ِفی لَیلِِهْم ُثمَّ أَْصَبُحوا 

َعلَی َمَهٍل َوَسائُِر النَّاِس ُرقَُّد
ُهٌم َرَجُعوا َسْهَل بَْن بَیَضاَء َراِضیا

ُد َوُسرَّ أَبُو بَْکٍر بَِها َوُمَحمَّ
ــاداش  ــره را پ ــج نف ــروه پن ــد آن گ خداون
دهــد کــه در بلندتریــن قلــه ی مکــه جلســه 
بســتند  و بــا درایــت و جدیــت پیمــان دادند 
کــه پیمــان محاصــره را نقــض کنند. شــب 
کار را ســاختند و تفاهــم کردنــد و روز بعــد 
ــه  ــی ک ــد در حال ــن آمدن ــه پایی آرام از قل
ــق  ــد از موف ــد. بع ــواب بودن ــردم در خ م
شــدن، ســهل بــن بیضــا را نــزد محمــد و 
ابوبکــر فرســتادند تــا بــه آنــان مــژده دهــد 
ــض و محاصــره شکســته  ــان، نق ــه پیم ک

ــده اســت.)15( ش
بــه هــر حــال در ســال دهــم بعثــت 

پیامبــر صلــی اهلل علیــه و ســلم  بــا اقــوام 
ــد  ــرون آمدن ــود از شــعب بی و اصحــاب خ
ــود منحــرف  ــخ خ ــزم راس ــا ذره ای از ع ام
نگردیدنــد. » ابوطالــب پــرده خانــه کعبــه را 
گرفــت و دعــا کــرد: بارالهــا! از کســانی کــه 
بــر مــا ظلــم کرده ا نــد و خویشــاوندی مــا را 
از بیــن برده انــد و آبروریــزی مــا را حــال 

ــر.«) 16( ــام بگی ــمرده اند انتق ش
عام الحزن

ــرون آمــدن مســلمانان از  ــد روزی از بی چن
ــب تنهــا  ــود کــه ابوطال شــعب نگذشــته ب
ــه و  ــی اهلل علی ــر صل ــی پیامب ــاور و حام ی
ــد روزی  ــوز چن ــت و هن ــا رف ــلم  از دنی س
بیــش از مــرگ ابوطالــب نیــز ســپری 
نشــده بــود کــه خدیجه همســر گرامــی آن 
حضــرت صلــی اهلل علیــه و ســلم  نیــز دار 

ــت.. ــا را وداع گف دنی
ایــن دو مــورد، غــم و انــدوه پیامبــر صلــی 
اهلل علیــه و ســلم  را شــدت بخشــید از ایــن 
جهــت ایشــان ســال دهــم بعثــت را عــام 

ــد. ــذاری کردن ــزن نام گ الح

پاورقی:
1- )روایــت ابــن اســحاق( زندگانــی پیامبر)ترجمــه 

الســیرة النبویــه، ابــن هشــام(، ج1ص220 و 
2- محمد از والدت تا رحلت ص 69

3- رسول خاتم
4- رســول خاتــم بــه نقــل از:ســیرت ابــن هشــام، 

و232  ج1ص221 
5- محمد از والدت تا رحلت ص 69
6- ترجمه تاریخ یعقوبی، ج 1،ص:389
7- تاریخ طبری، ج2 ص 336-335
8- ترجمه دالئل النبوة،ج 2 ص 66

9- محمــد پیامبــري کــه ارنــو بایــد شــناخت. ص 
132

10- زندگاني پیامبر اکرم  ص 45
11- رسول خاتم ص 293
12- رسول خاتم ص 294

13- زندگاني پیامبر اکرم ص  46
14- زندگاني پیامبر اکرم ص  46

ــوي ج 1  ــیره نب ــي در س ــي سیاس ــط مش 15- خ
154 ص 

16- زندگاني پیامبر اکرم ص  47
منابع:

* ابــن هشــام ، عبدالملــك بــن هشــام، زندگانــی محمــد 
پیامبــر اســام ص  ترجمــه ســیرة النبویــه( ترجمه ســید 

هاشــم رســولی محاتــی ، تهــران، اســامیه ، 1375
* بیهقــی ، احمــد بــن حســین،  ترجمــه دالئــل النبــوة، 
مترجــم دکتر محمــود مهــدوی دامغانی،تهران، اتشــارات 

ــی،1361 عملی و فرهنگ
ــرم  ،  ــر اک ــی پیامب ــن، زندگان ــد امی ــر ، محم حســین ب

ــر ، 1385 ــین ب ــراوان، حس س
* شــیبانی فــرد ،الیــاس، محمــد از والدت تــا رحلــت ، 

ــاف ، 1396 ــیراز ، ای ش
 صابــی، علــی محمــد، الگــوی هدایــت، مترجــم هیئت 

علمــی انتشــارات حرمین، زاهــدان، حرمیــن، 1385
* طبــری، محمــد بــن جریــر، تاریــخ طبــری، ترجمــه 

ــده، تهــران، اســاطیر، 1375 ابوالقاســم پاین
غضبــان ، منیــر محمــد، خــط مشــی سیاســی در ســیره 
نبــوی ، ترجمــه عمــر قــادری ، تهــران، احســان، 1379

* کاندهلــوی، محمــد ادریــس، ســیرت مصطفــی، 
ــر ــین ب ــن حس ــد امی ــم محم مترج

ــری  ــد پیامب ــل، محم ــتان  -  ویرژی ــو ، کونس * گیورگی
ــو بایــد شــناخت. مترجــم ذبیــح اهلل منصــوری،  کــه ا ن

ــا، 1377 ــه خواندنیه ــران، مجل تخ
نارویی، داود، رسول خاتم، تهران، احسان، 1391

نــدوی، ابولحســن علــی،  نبــی رحمــت، مترجــم 
ــام  ــیخ االس ــام، ش ــت ج ــمی، ترب ــم قاس محمدقاس

1379 احمدجــام، 
ــه  ــحاق، ترجم ــن اس ــد ب ــح احم ــن واض ــی ب * یعقوب
تاریــخ یعقوبــی ، ترجمــه محمــد ابراهیــم آیتــی، تهــران، 

ــی، 1374 ــی و فرهنگ علم
 و دیگر منابع اینترنتی

ابوطالب كه در مسجد 
احلرام حاضر بود مشركین را از 

موضوع مطلع گردانید و گفت: 
برادرزاده ام اصالً دروغ نگفته 

است پس اگر سخن حممد راست 
باشد ما را از این رنج برهانید و 

اگر سخنش دروغ باشد من با مشا 
شرط می بندم كه او را به مشا 

حتویل  دهم.
مطعم بن عدی از دیوار باال رفت 
و عهدنامه را پایین آورد. وقتی 

عهدنامه را باز كردند به جز نام 
اهلل، موریانه مهه ی آن را خورده 

بود. 
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اشاره
ــه ای  ــری واقع ــال دوم هج ــان س     در رمض
بســیار مهــم و سرنوشــت ســاز در تاریخ اســام 
ــگرفی در  ــول ش ــت،که تح ــوع پیوس ــه وق ب
تاریــخ اســام و مســلمانان بــه وجــود آورد. این 
واقعــه چنــان بود کــه در پــی آن، جهــاِن آن روز 
نســبت بــه  اســام نظــر دیگــری پیــدا کــرد. 
ایــن واقعــه، وقــوع جنــگ بــدر بــود. تــا قبــل 
ــه از  ــی ک ــرب و آن های ــه ع ــدر کلی ــوع ب از وق
اســام چیــزی شــنیده بودنــد، بــر ایــن فکــر و 
بــاور بودنــد کــه اســام آئیــن فکــری ذهنــی 
ــاد  ــین ها و زه ــیاری از غارنش ــه بس ــت ک اس
ــر  ــن خاط ــه همی ــد. ب ــه آن پرداخته ان ــوام ب ع
تــا قبــل از ایــن حادثــه گمــان آن هــا بــر ایــن 
بــود کــه اســام چیــز مهــم و جدیــدی نیســت. 
ــه  ــد ک ــوم ش ــدر معل ــزوه ی ب ــد از غ ــا بع ام
ــد  ــان تصــور می کنن ــر از آنچــه این اســام غی
اســت. اســام دینــی سرنوشــت ســاز اســت که 
می خواهــد سرنوشــت دنیــا را بــه دســت گیــرد، 
و چــه بســا فــرق اســت بیــن ایــن دو جهــان 
بینــی. درســت اســت کــه افــکار و اندیشــه های 
پرهیزکارانــه و پارســا منشــانه ی جهــان آن 

ــر  ــاوه ب ــا ع ــود داشــت، ام روز در اســام وج
ــئله ی  ــوا، مس ــد و تق ــائی و زه ــائل پارس مس
ــت داری  ــه و مملک ــت جامع ــاختن و مدیری س
و بــه دســت گرفتــن سرنوشــت مــردم نیــز در 
برنامــه ی اســام خیلــی مهــم بــوده و هســت.

انگیزه های وقوع بدر
    در طــول ســیزده ســال زندگــی مکــی پیامبر 
اکــرم صلــی اهلل و علیه وســلم فقــط خاصه ی 
عقایــد بیــان می شــد و شــعار مســلمین »لکــم 
دینکــم ولــی دیــن« )1(و  »فمــن شــاء فلیؤمن 
ــن  ــود. در طــول ای ــر«)2( ب و مــن شــاء فلیکف
ســیزده ســال هیــچ گونــه مبــارزه و یــا جهــادی 
ــادر  ــدر و م ــر از مســلمین پ ــود. یکــی دو نف نب
عمــار )ســمیه و یاســر( رضــی اهلل عنهــم تحت 
ســخت ترین شــکنجه هــا شــهید شــدند. وقتی 
اجــازه ی هجــرت داده شــد، کار مســلمانان 
ــه در  ــلمین ک ــده ای از مس ــد. ع ــر ش راحت ت
هجــرت دوم بــه مدینــه هجــرت کــرده بودنــد، 
ــادره  ــان را مص ــان اموالش ــکان مشرک ش نزدی
کردنــد. عبدالرحمــن بــن ابی بکــر و ابــو قحافــه 
پــدر حضــرت ابوبکــر رضــی اهلل عنــه کــه هنوز 
مســلمان نشــده بودنــد، تمامــی امــوال صدیــق 

اکبــر را مصــاده کردنــد. همچنیــن بعــد از 
هجــرت فــاروق اعظــم رضــی اهلل عنــه اقوامش 
ــد. و عبــاس  همگــی مالــش را تصاحــب کردن
ــزه رضــی اهلل  ــد از هجــرت سیدالشــهدا حم بع
ــادره  ــود را مص ــرادر خ ــوال ب ــی ام ــه تمام عن

کــرد. 
   آنــگاه کــه مســلمین، یثــرب )مدینــه النبــی( 
ــت  ــد، وحش ــاب کردن ــرت انتخ ــرای هج را ب
مشــرکین بیشــتر شــد. چرا کــه مدینه بین شــام 
و مکــه  قــرار داشــت. معمــواًل مــردم مکه هیچ 
نــوع حرفــه و کاری نداشــتند و مطلقــاً مصــرف 
کننــده بودنــد. یــا از طریق حجــاج لــوازم و کاال 
ــتان ها  ــه تابس ــا اینک ــد، ی ــداری می کردن خری
بــه طــرف شــام حرکــت می کردنــد و از هــوای 
ــال  ــود م ــا خ ــرده و ب ــذت ب ــا ل ــک آنج خن
التجــاره ی زیــادی بــه طــرف مکــه می آوردنــد. 
و همچنیــن زمســتان ها را بــه طــرف یمــن در 
حرکــت بودنــد و قافله هــای گنــدم، جــو، برنــج، 
ــیل  ــه گس ــرف مک ــه ط ــات را ب ذرت، و حبوب
می داشــتند.که اشــاره ظریــف قــرآن کریــم بــه 
»رحلــه الشــتاء و الصیــف« همیــن بــوده اســت.

محمود احمدی
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كاروان ابی سفیان   
    در آن ســال ابوســفیان رهبــری یــک گــروه 
بــزرگ تجــاری را بــه ســوی شــام بــه عهــده 
گرفتــه بــود. زمانــی کــه ابی ســفیان بــه 
ــب رســول  ــورد تعقی ــه رســید، م ــی مدین حوال
ــرار گرفــت  ــه وســلم ق اکــرم صلــی اهلل و علی
ولــی او بــه زودی از محــل دور شــده بــود. امــا 
هنگامــی که زمــان بازگشــت کاروان فرارســید، 
پیامبــر اکــرم صلــی اهلل و علیــه وســلم طلحــه 
بــن عبیــداهلل و ســعید بــن زیــد را بــه ســرعت 
بــه ســمت شــمال فرســتاد تــا از اخبــار کاروان 
جســتجو کننــد. آن دو وقتــی بــه محــل 
ــد  ــگ کردن ــا درن ــیدند، در آنج ــوراء« رس »ح
ــان  ــل آن ــش از مقاب ــفیان و کاروان ــا ابی س ت
گذشــت. آنــگاه بــه ســرعت بــه طــرف مدینــه 
آمدنــد و رســول خــدا صلــی اهلل و علیــه وســلم 

ــد.  ــع کردن ــد مطل را از آنچــه دیدن
   ایــن کاروان ثــروت قابــل توجهــی را کــه از 
آِن ســران قریــش و بــزرگان مکــه بــود بــا خود 
داشــت. یــک هــزار شــتر بــا بارهــای ســنگین. 
ایــن یــک فرصت طایی بــرای مســلمانان بود 
تــا بتواننــد ضربــه ی ســهمگینی بــر پیکــره ی 
اقتصــاد قریشــیان وارد کننــد. از ایــن رو رســول 
اکــرم صلــی اهلل و علیــه وســلم اعــام کردنــد 
ــر قریــش فیهــا اموالهــم فاخرجــو  :»هــذه عی
ــن کاروان  ــا«)3( ای ــل اهلل ینفلکموه ــا لع الیه
قریــش اســت کــه امــوال قریــش در آن اســت 
بیاییــد بــه ســوی آن عزیمــت کنید امید اســت 

کــه خداونــد آن را پیشــکش شــما نمایــد. 
   هیــچ کــس از مســلمین وادار بــه حرکــت بــه 
طــرف کاروان ابــی ســفیان نشــد. زیــرا هیــچ 
گمانــی نســبت بــه آنچــه  در محــل بــدر اتفاق 
ــود، نبــود. زیــرا  پیامبــر اکــرم صلــی  افتــاده ب
ــفیان را  ــلم قصــد کاروان ابوس ــه وس اهلل و علی
داشــتند نــه مقابلــه بــا لشــکر مشــرکین در بدر 

را.
سامان لشكر مسلمانان 

ــود.  ــده ب ــپری ش ــان س ــه روز از رمض      س
بعــد از آنکــه پیامبــر اکــرم صلــی اهلل و علیــه 
ــود در  ــین خ ــوم را جانش ــن ام مکت ــلم اب وس
مدینــه تعییــن کــرده بودند، با ســیصد و ســیزده 
ــا  ــرون شــدند. رســول خــدا ب ــن از شــهر بی ت
ایــن لشــکِر نــه چنــدان آمــاده از حــدود مدینــه 
گذشــتند و راه اصلــی مدینــه بــه طــرف مکه را 

در پیــش گرفتنــد. وقتــی موضــع »بئــر روحاء« 
ــه  ــد. وقتــی ب ــدر را کردن ــد، قصــد ب را گذراندن
حوالــی بــدر رســیدند، کســانی را بــه طــرف بدر 
ــی ســفیان  ــاره کاروان اب ــا درب ــد ت ــه کردن روان

کســب خبــر کننــد.   
     ابوســفیان کــه مســئول کاروان بــود نهایــت 
دقــت و مراقبــت را داشــت. هنــوز کاروان 
ــه  ــود ک ــیده ب ــاء نرس ــر روح ــه بئ ــش ب قری
ابوســفیان خــود جلوتــر از کاروان بــر ســر چــاه 
آمــد تــا اوضــاع را کنتــرل کنــد. همیــن کــه به 
آن جــا وارد شــد، فضلــه ی شــتری را برداشــت 
ــرد. داخــل فضلهــی  شــتر  و آن را دو تیکــه ک
ــه  ــد ک ــود. ابوســفیان فهمی ــا ب هســته ی خرم
ایــن فضلــه ی شــتر مدینــه  و متعلق به لشــکر 

پیامبــر اســت.
   ابــی ســفیان شــتابان بــه ســوی کاروان خــود 
بازگشــت، و تغییــر جهــت داد. و از ســوی غرب 
آهنــگ دریــای ســرخ را کــرده و جــاده اصلــی 
ــمت  ــرد  در س ــور می ک ــدر عب ــه از ب ــه ک مک
ــب کاروان  ــن ترتی ــه ای ــت و ب ــپ واگذاش چ

قریــش را رهانیــد.
جارچی خطر در مكه

    ابــی ســفیان بیدرنــگ ضمضــم بــن عمــرو 
ــه  ــه مک ــا ب ــت ت ــرت گرف ــه اج ــاری را ب ِغف
ــه  ــد کــه ب ــاد زن ــرود و ســر اهــل مکــه فری ب
ــت  ــد، و آن را از دس ــان بتازن ــوی کاروان ش س
ــازند.  ــا س ــش ره ــد و پیروان ــکریان محم لش
ــت  ــه حرک ــوی مک ــه س ــتابان ب ــم ش ضمض
ــید،  ــه رس ــه مک ــه ب ــض اینک ــه مح ــرد. ب ک
گــوش شــترش را شــکافت و پیراهنــش را درید 
ــه   ــاد زد »اللطیم ــتاد و فری ــترش ایس ــر ش و ب
اللطیمــه«)4( یعنــی اینکــه کاروان اموالتــان را 

ــازید. ــا س ــد ره ــگ محم از چن
آمادگی مكیان برای نبرد 

بــه محــض اطــاع ضمضــم، عــده ی زیــادی 
بــرای نبــرد آمــاده شــدند. ابوجهــل قبــل 
از همــه آمادگــی خــود را اعــام کــرد. از 
اشــراف و ســران قریــش کســی جــز ابولهــب 
ــری نکرد.ابولهــب کســی  ــاره گی ــگ کن از جن
ــدان  ــه می ــرد و ب ــر ک ــود اجی ــای خ ــه ج را ب
جنــگ فرســتاد. امیــه بــن خلــف کــه از قبــل 
وعــده ی کشــته شــدن خــود را از پیامبــر اکــرم 
صلــی اهلل علیــه و ســلم شــنیده بــود، از جنــگ 
ــدا  ــه خ ــت ب ــرد و می گف ــری می ک کناره گی

قســم اگــر امــروز محمــد بــر مــن آب دهــان 
ــل او را  ــد. ابوجه ــم ش ــاک خواه ــدازد ه بین
ــر تشــویق های ابوجهــل  ــر اث ــه ب ــه زد ک طعن
خــود را بــه محــل قتلگاهــش رســاند. بــه ایــن 
ــدن  ــرون ش ــر بی ــش ب ــردان قری ــب م ترتی
ــتران  ــبان و ش ــر اس ــوار ب ــد و س ــاق نمودن اتف
کــه ابتــدا تعدادشــان بــه یکهــزار و ســیصد تن 
می رســید بــه فرماندهــی ابوجهــل مکــه را بــه 

ــد. ــرک کردن ــدر ت طــرف ب
جستجوی پیامبر از قافله ی ابوسفیان

ــود، در  لشــکر قریــش از مکــه بیــرون شــده ب
ــه و  ــی اهلل علی ــرم صل ــر اک ــه پیامب ــی ک حال
ســلم بــا خیــال راحــت در چنــد کیلومتــری آب 
در راه اصلــی اطــراق کــرده و منتظــر رســیدن 
قافلــه بودنــد. حــدود شــش هفــت روز گذشــته 
ــری  ــفیان خب ــی س ــه ی اب ــا از قافل ــود، ام ب
ــلم  ــه و س ــی اهلل علی ــرم صل ــر اک ــود. پیامب نب
شــخصاً بــه همــراه یــار غــارش صدیــق اکبــر 
ــه  ــا اینکــه ب ــد. ت ــه تفحــص کاروان پرداختن ب

ــد. ــردی عــرب و بیابانگــرد برخوردن پیرم
    پیامبــر از او دربــاره ی کاروان ابوســفیان 
ــه و  ــما ک ــت: »ش ــرد گف ــد. پیرم ــوال کردن س
ــو  ــد: اگــر ت ــر فرمودن از کجــا هســتید؟« پیامب
ــه  ــز ب ــا نی ــی، م ــخ ده ــواالتمان پاس ــه س ب
ســوال تــو پاســخ خواهیــم داد. پیرمــرد گفــت: 
ــد و  ــا آم ــل اینج ــه قب ــک هفت ــفیان ی ابوس
متوجــه لشــکر محمدیــان شــد و راهــش را کج 
کــرد و ســالم بــه مکــه رســیده اســت. قاصــد او 
از قبــل بــه مکــه رســیده اســت و اهــل مکــه 
را بســیج کــرده و همــه مســلح بــه جنــگ بــا 
ــن  ــرون شــدند. اگــر کســی کــه ای محمــد بی
ــه باشــد،  ــن داده راســت گفت ــرای م ــر را ب خب
ــه و لشــکر  ــش پشــت آن تپ االن لشــکر قری
محمــد پشــت ایــن تپــه اســت. عجیــب اینکــه 
ایــن دو لشــکر بــرای جنــگ باهــم آمده انــد و 
از احــواالت هــم خبــر ندارنــد. پیرمرد از رســول 
اکــرم صلــی اهلل علیــه و ســلم دربــاره ی ســوال 
خــود جــواب خواســت. پیامبــر صلــی اهلل علیــه 
ــا از آب  ــاء. م ــن م ــد: نحــن م ــلم فرمودن و س

هســتیم.
پیام ابوسفیان به قریش

     ابوســفیان همین کــه قافلــه تجــاری را 
ــام  ــور داد، پی ــاحل عب ــار س ــت از کن ــه راح ب
ــه  ــل مک ــه ای اه ــر اینک ــی ب ــری مبن دیگ
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قافلــه ی تجــاری شــما راحت و ســالم از لشــکر 
ــه  ــازی ب ــه، دیگــر نی ــه گرفت ــان فاصل محمدی
خــروج بــرای دفــاع از قافلــه وجــود نــدارد. ایــن 
ــه  ــه لشــکر مکــه رســید کــه ب ــام وقتــی ب پی
مقــام »جحفــه« رســیده بودنــد. ابی جهــل بــن 
هشــام گفــت: نــه بــه خــدا. بــا همیــن شــوکت 
ــم و  ــرون شــده، می روی ــد بی ــه ســوی محم ب
می جنگیــم تــا هیبــت قریــش را بــه همــگان 
نشــان دهیــم تــا دیگــر کســی قصــد تعــرض 
بــه امــوال قریــش را نداشــته باشــد. اخنــس بن 
قیــس ســردار بنــی زهــره قبیلــه ی خــود را از 
رفتــن بازداشــت. عــده ی دیگــری نیــز همیــن 
کــه دیدنــد اموالشــان ســالم بــه مکــه رســیده، 

از رفتــن بــه بــدر خــودداری کردنــد.
اطالعات درباره ی دشمن

   رســول خــدا صلــی اهلل علیــه و ســلم چنــد 
ــات  ــرای کســب اطاع ــن را ب ــر از مهاجری نف
ــدر  ــه نزدیکــی چاه هــای ب از لشــکر دشــمن ب
فرســتادند. آنهــا آن جــا رفتــه و دو جــوان را که 
ــراً  ــد و ظاه ــده بودن ــردن آب آم ــد ب ــه قص ب
ــه محــل لشــکر  ــود ب ــا خ ــد ب ــش بودن از قری
آوردنــد. آنهــا امیــدوار بودنــد کــه ایــن دو جوان 
از کاروان ابوســفیان هســتند. آن دو گفتنــد کــه 
مــا از لشــکر قریــش هســتیم. اصحــاب آنــان 
را مقــداری زدنــد تــا اینکــه گفتنــد بلــه مــا از 
ــو ســفیان هســتیم. در ایــن موقــع  ــه ی اب قافل
ــاز  ــون از نم ــد. چ ــاز بودن ــغول نم ــر مش پیامب
فــارغ شــدند فرمودنــد:»اذا صدقاکــم ضربتموها 
و اذا کذباکــم ترکتموهــا صدقــا واهلل انهمــا مــن 
قریــش« هنگامیکــه راســت می گوینــد آنــان را 
ــرا  ــد آنان ــن کــه دروغ می گوین ــد و همی می زنی
رهــا می ســازید بــه خــدا قســم آنــان از لشــکر 

قریــش هســتند.
   آن گاه پیامبــر شــخصا بــا آن دو جــوان 
صحبــت کردنــد، و از احــواالت لشــکر قریــش 
پرســیدند. آن دو گفتنــد لشــکر قریــش پشــت 
ایــن تپــه »عــدوه القصــوی« می باشــند. 
پیامبــر صلــی اهلل علیــه و ســلم فرمودنــد: 
چنــد نفــر هســتند؟ گفتنــد زیــاد هســتند، مــا 
ــد  ــد: روزی چن ــان را نمی دانیم.فرمودن تعدادش
شــتر می کشــند. آن دو گفتنــد: یــک روز 
ــد:  ــر فرمودن ــتر. پیامب ــتر و روزی ده ش ــه ش ن
ــا هــزار تــن  شــمار اینــان بیــن نهصــد تــن ت
می باشــند. آنــگاه پیامبــر از ســران قریــش کــه 

حاضــر در جنــگ هســتند ســوال کردنــد. آن دو 
جــوان گفتنــد عــده ای از ســران از جملــه عتبــه 
و شــیبه پســران ربیعــه و ابوجهــل بن هشــام و 
امیــه بــن خلــف و عــده ای دیگــر را نــام بردنــد. 
پیامبــر خطــاب بــه صحابــه فرمودنــد: »هــذه 
مکةقــد القــت الیکــم افــاذ کبدهــا«)5(  ایــن 
مکــه اســت کــه جگــر گوشــه های خــود را بــه 

ســوی شــما فرســتاده اســت.
باران معجزه آسا

ــنه  ــلمانان تش ــی از مس ــح برخ ــگام صب    هن
ــدار  ــواب بی ــت از خ ــر جناب ــی ب ــد  و برخ بودن
ــاد  ــه ایج ــان وسوس ــیطان در دلش ــدند. ش ش
ــن  ــود. در ای ــت ش ــان سس ــا اراده ش ــرد ت ک
حــال خداونــد بارانــی نــازل فرمــود کــه 
جویبارهــا پــر از آب شــدند و مقــداری آب 
ــتوار  ــان اس ــر پایش ــن زی ــد و زمی ــع کردن جم
ــد در ســوره ی  ــن موضــوع را خداون ــد. ای گردی
ــیُکُم  ــد:  »إِْذ ُیَغشِّ ــان می کن ــه بی ــال اینگون انف
ــَماِء  َن السَّ ُل َعلَْیُکــم مِّ ْنــُه َوُیَنــزِّ النَُّعــاَس أََمَنــًة مِّ
ــَز  ــْم ِرْج ــَب َعنُک ــِه َوُیْذِه ــم بِ َرُک ُِّیَطهِّ ــاًء ل َم
ــِه  ــَت بِ ــْم َوُیَثبِّ ــٰی ُقُلوبُِک ــَط َعلَ ــْیَطاِن َولَِیْربِ الشَّ
اأْلَْقــَداَم«  )6(یــاد آوریــد کــه شــما را در پــرده 
خوابــی ســبک کــه ]در حکــم[ آرامش بخشــی 
از ســوی او بــود، پوشــاند، و از آســمان آبــی بــر 
شــما باریــد، تا شــما را بــا آن پاکیــزه بــدارد و از 
شــما پلیــدی شــیطان را بزدایــد، و دلهای تــان 
ــد. ــتوار کن ــدان اس ــان را ب ــرم و گامهای ت را گ

ــواب  ــرکین را در خ ــد مش ــن  خداون و همچنی
پیامبــر کــم جلــوه می کنــد تــا فیصلــه ی 
ــُه  خداونــدی بــه انجــام برســد: »إْذ ُیِریَکُهُم اللَـّ
ِفــي َمَناِمــَك َقلِیــًا َولـَـْو أََراَکُهــْم َکثِیًرا لََّفِشــلُْتْم 
ــَه َســلََّم ۗ إِنَُّه  َولََتَناَزْعُتــْم ِفــي اأْلَْمــِر َولَــٰـِکنَّ اللَـّ
ــه  ــد ک ــاد کنی ــُدوِر « )7( ی ــَذاِت الصُّ ــٌم بِ َعلِی
ــدک شــمار  ــو ان ــای ت ــان را در رؤی ــد آن خداون
نمایانــد، و اگــر بســیار نمایانــده بــود، هــراس به 
دل راه می دادیــد و در کارتــان اختــاف کلمــه 
می یافتیــد، ولــی خداونــد درامــان داشــت، کــه 

ــت ــا آگاه اس او از راز دله
تدابیر جنگی

ــرد  ــت ک ــد از آن لشــکر مســلمین حرک     بع
تــا بــه نزدیــک تریــن آب فــرود آمــد. حبــاب 
بــن منــذر انصــاری رضــی اهلل عنــه کــه مــردی 
نبــرد دیــده و از زرنگــی باالیــی برخــوردار 
بود،گفــت: یــا رســول اهلل آیــا ایــن قرارگاهــی 

اســت کــه خداونــد تــو را بــه آن دســتور داده یــا 
یــک تدبیــر نظامــی اســت؟ رســول خــدا صلی 
اهلل علیــه و ســلم  فرمودنــد نــه بلکــه بــر تدبیر 
بشــری اینجــا را انتخــاب کــردم. حبــاب گفــت 
ــی  ــگاه خوب ــن جای اگــر اینطــور اســت کــه ای
نیســت. لشــکر را بــه نزدیک تریــن چاهــای بدر 
حرکــت دهیــد. آنجــا فــرود می آییــم و بقیــه ی 
چاه هــا را پــر می کنیــم و دشــمن را از آب 
محــروم می ســازیم. پیامبــر صلــی اهلل علیــه و 
ســلم بــر مشــوره  حبــاب نظــر دادنــد و برایــش 
دعــای خیــر کردنــد. آنــگاه لشــکر را بــه محــل 
منظــور بردنــد و چاه هــا را پــر کردنــد تــا امیــد 
لشــکر دشــمن در اســتفاده از آب قطــع شــود. 
پــس از آن بــر تپــه ای کــه مشــرف بــر میــدان 
جنــگ بــود بــرای پیامبــر ســایه بانی ســاختند. 
وقتــی مســلمین در میــدان جنــگ جمع شــدند، 
پیامبــر صلــی اهلل علیــه و ســلم صف هایشــان 
را برابــر کــرده و شانه هایشــان را بــه هــم 
متصــل می کردنــد و بــه طــرف قریــش نــگاه 
کردنــد و فرمودنــد: »اللهــم هــذه قریــش قــد 
أقبلــت بخیائهــا وفخرهــا، تحــادك وتکــذب 
رســولك، اللهــم فنصــرك الــذي وعدتنــي، اللهم 
ــام  ــا تم ــش ب ــروردگارا قری ــداة« پ ــم الغ أحنه
تکبــر و فخــر فروشــی اش حاضــر شــده تــو را 
ــه مبــارزه می طلبــد و پیامبــر تــو را تکذیــب  ب
می کنــد. پــروردگارا نصرتــی را کــه وعــده 
کــردی بفرســت.پروردگارا همیــن صبحگاهــان 

نابودشــان کــن.
عاشقانه ای در بدر

    موقــع منظــم کــردن لشــکر توســط پیامبــر 
اکــرم صلــی اهلل علیــه و ســلم تیــری در دســت 
آن حضــرت صلــی اهلل علیــه و ســلم بــود کــه 
ــن  ــواد ب ــد. س ــر می کردن ــا را براب ــا آن صفه ب
غزیمــه رضــی اهلل عنــه کمــی از صــف جلوتــر 
بــود. پیامبــر بطــور مهربانــی و نرمــی آن تیــر را 
بــه شــکمش زد و فرمــود: »اســتو یــا ســواد!« 
راســت بایســت. ســواد کــه بــر اثــر آن جراحــت 
ــول  ــت: ای رس ــرد گف ــت ک ــی برداش کوچک
خــدا مــرا دردمنــد ســاختی. خداونــد شــما را بــه 
عــدل و انصــاف فرســتاده، قصــاص مــرا بــده. 
ــا  ــاال زد ت ــش را ب ــن خوی ــوراً پیراه ــر ف پیامب
ســواد انتقتــام بگیــرد. ســواد خــود را در آغــوش 
ــارک آن  ــکم مب ــر ش ــت و ب ــول اهلل انداخ رس
ــول اهلل،  ــا رس ــت: ی ــه زد و گف ــرت بوس حض
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ــر  ــات باشــد و پیامب ــن ماق ــن آخری ــاید ای ش
ــود و  ــار مســرت نم ــواد اظه ــل س ــن عم از ای

برایــش دعــای خیــر کردنــد.
صف آرایی دو لشكر

روز موعــود فــرا رســید. دو لشــکر در برابــر هــم 
ــن از  ــدا ســه ت ــد، ابت صــف آرایــی کــرده بودن
ــه از  ــر س ــه ه ــش ک ــارزان قری ــن مب زبده تری
یــک خانــواده بودنــد بــه میــدان آمدنــد. آنــان 
عتبــه و بــردارش شــیبه پســران ربیعــه و ولیــد 

بــن عتبــه بودنــد و مبــارز طلبیدنــد.
ــوف و  ــار ع ــن از انص ــه ت ــگام س ــن هن در ای
ــه  ــن رواح ــداهلل ب ــارث و عب ــران ح ــوذ پس مع
بــه میــدان شــتافتند. مبــارزان قریــش گفتنــد: 
شــما کیانیــد؟ آنــان گفتنــد: جوانانــی از انصــار. 
گفتنــد: نیــک مردانــی هســتید، امــا مــا  را بــا 
شــما کاری نیســت. مــا مبارزانی از عمــوزادگان 
ــی  ــگاه رســول خــدا صل ــم. آن خــود می خواهی
اهلل علیــه و ســلم عبیــده بــن حــارث و حمــزه 
ــب  ــی طال ــن اب ــی ب ــب و عل ــن عبدالمطل ب
ــه میــدان فرســتاد. کــه  رضــی اهلل عنهــم را ب
ــان خــود از  ــر همرزم ــر ایشــان ب هــر ســه نف
قریــش پیــروز شــدند. و در لحظــه اول آنــان را 

ــد.  ــه درک واصــل نمودن ب
یورش همگانی

بعــد از پایــان جنــِگ تــن بــه تــن، رســول خــدا 
ــت  ــه وصی ــروع ب ــلم ش ــه و س ــی اهلل علی صل
کــردن لشــکر نمودنــد و فرمودنــد: تــا بــه شــما 
ــمن  ــر دش ــد و اگ ــه نکنی ــدادم حمل ــتور ن دس
ــاران  ــان را تیرب ــد، آن ــان گرفتن ــما را در می ش
نماییــد و شمشــیر نکشــید تــا کامــًا بــه شــما 
نزدیــک شــوند، بعــد از آن اصحــاب را بــه صبر 
و پایــداری وصیــت کــرده و فرمودنــد: »و الــذی 
ــٌل  ــوم رج ــم الی ــده الُیقاتُِلُه ــد بی ــُس محم نف
فُیقتــل صابــرا محتســبا مقبــا غیــر مدبــٍر اال 
ادخلــُه اهلل جنــة.«)8( بــه آن خدایــی کــه جــان 
محمــد در دســت اوســت امــروز هــر مســلمانی 
کــه با اینــان کارزار کنــد و صابرانــه و مخلصانه 
روی بــه جبهــه و نــه پشــت بــه جبهــه کشــته 
شــود خداونــد او را بــه بهشــت درخواهــد بــرد.

آنــگاه بــا رفیقــش صدیــق اکبــر بــه ســایه بان 
رفتــه و بــه زاری و تضــرع با خدایــش پرداختند 
و اینگونــه دعــا می کردنــد. »اللهــم انجــز لــی 
مــا وعدتنــی  اللهــم انــی انشــدک عهــدک و 
وعــدک«. خداونــدا آن عهــدی کــه بمــن دادی 

بــه انجــام برســان. خداونــد وفــای بــه عهــد و 
تحقــق وعــده تــو را از تــو می طلبــم.. »اللهــم 
ــد.«  ــوم ال تعب ــة الی ــذه العصاب ــک ه ان تهل
ــروز از دســت  ــت ام ــن جماع ــر ای ــدا اگ خداون
برونــد، دیگــر کســی تــو را نخواهــد پرســتید . 
ابوبکــر صدیــق رضــی اهلل عنــه گفــت: 
ای رســول خــدا! خــدا تــو را کافی ســت. 
و بــه زودی وعــده اش را بــرای شــما بــه 
ــل  ــی از مح ــر در حال ــاند. پیامب ــام می رس انج

کــه  می آمدنــد  بیــرون  خــود  فرماندهــی 
ــر.«  ــون الدب ــد: »ســیهزم الجمــع و یول فرمودن
بــزودی لشــکر دشــمن شکســت خــورده و پــا 

بــه فــرار می گذرانــد.
نزول فرشتگان

ــرم  ــر اک ــود و پیامب ــه ب ــدت گرفت ــگ ش جن
ــه تشــویق لشــکر  ــلم ب ــه و س ــی اهلل علی صل
ــد  ــه خداون ــید ک ــی نکش ــد. طول می پرداختن
مســلمین را بــه کمــک فرشــتگان یاری رســاند 
و بنــا بــه فرمــوده قــرآن کریــم: »إِْذ تَْســَتِغیُثوَن 
ــٍف  ــم بِأَلْ ُک ــي ُمِمدُّ ــْم أَنِّ ــَتَجاَب لَُک ــْم َفاْس َربَُّک
مِّــَن الَْمَائَِکــِة ُمْرِدِفیــَن« )9( یــاد آوریــد 

هنگامــی کــه بــه پروردگارتــان اســتغاثه کردید، 
و او دعــای شــما را اجابــت کــرد ]و فرمــود[ که 
ــتادن[  ــرو فرس ــا ]ف ــما ب ــده ش ــن یاری دهن م

هــزار فرشــته پیاپــی هســتم .
رســول خــدا لحظــه ای از خــود بی خــود شــدند 
و آنــگاه ســربلند کــرده و فرمودنــد: »ابشــر یــا 
ابابکــر! هــذه جبریــل علی ثنایــاه النقــع.« مژده 
بــاد تــو را ای ابوبکــر! ایــن جبرئیــل اســت  کــه 
بــر دندان هایــش گــرد و غبــار نشســته اســت. 

و  می کردنــد  کارزار  ســخت  مســلمانان 
ــد  ــار ی می نمودن ــان را ی ــز آن ــتگان نی فرش
چنانکــه در روایــت ابــن ســعد از عکرمــه آمــده 
اســت: آن روز سرشــخص از تنــش می پریــد و 
نمی فهمیــد چــه کســی ســر او را زا تنــش جــدا 
کــرد. دســت شــخصی از تنــش جــدا می شــد 
ــه زده  ــه او ضرب ــی ب ــه کس ــد چ و نمی فهمی

اســت. 
شكست قطعی لشكر مكه

ــرکین  ــوف مش ــت در صف ــانه های شکس نش
بــه چشــم می خــورد. فرمانــده لشــکر ابوجهــل 
ــه دســت دو نوجــون انصــار زخمــی شــده و  ب



12

مجله داخلی حوزه علمیه انوارالعلوم خیرآباد/شماره 8/ زمستان 1399

چرایی اهانت به رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم

 و وظیفه ما مسلمانان

او فصـیح عالم و من الل او        کـــی توانم کـرد شرح حال او
انبیا در وصف او حیران شدند         ِسرشناسان نیز سرگردان شدند

عطار نیشابوری

ــت  ــه خلع ــد و او را ب ــیما آفری ــن س ــه بهتری ــان را ب ــه انس ــدی ک ــپاس خداون ــکر و س ش
اشــرف مخلوقــات آراســته، و هــدف از آفرینــش وی را معرفــت و شــناخت خویــش بیــان 
کــرد و بــرای رســیدن بــه ایــن معرفــت، پیامبــران را به عنــوان راهنمــا به ســوی انســان ها 
فرســتاد تــا بــه آنــان مســیر صحیــح زندگانــی را بیاموزنــد و در ایــن مســیر چراغی فــروزان، 
فراســوی آنــان در تاریکــی جهــل و ظلــم قــرار گیرنــد، و انســان را از ظلمــت کفــر وشــرک 
ــد، و  ــتوار نماین ــاق را اس ــان اخ ــازند و بنی ــون س ــش رهنم ــان و دان ــور ایم ــوی ن ــه  س ب
ــداهلل  ــریت؛ محمدبن عب ــبد بش ــدن گل سرس ــا مبعوث ش ــی ب ــارک اله ــلۀ مب ــن سلس ای

صلی اهلل علیه وســلم پایــان یافــت.
ــک  ــود و ی ــوردۀ خ ــب زخم خ ــر قل ــی ب ــا مرهم ــد ت ــت درآم ــه حرک ــتانم ب ــم در دس قل
ــت  ــه دس ــرم آور ب ــخ و ش ــی تل ــه از جنایت  ــی ک ــذارد؛ زخم ــلمان بگ ــدی مس ــارد و ان میلی
افــراد ضعیــف و ناتــوان رقــم خــورد. آنــان نه تنهــا حماقــت خــود را بــه اهــل زمیــن ثابــت 
ــان متأســف  ــردۀ زشــت آن ــن ک ــر ای ــز ب ــاورای آن نی ــد، بلکــه اهــل آســمان ها و م کردن

ــردرد آن را در اوراق خــود ثبــت خواهــد کــرد. ــی پ ــا دل ــخ ب شــدند و تاری
آری! حماقــت و نادانــی ایــن افــراد را حــد و مــرزی نیســت و بــرای وزن آن میزانــی وجــود 
ــرۀ انســانیت خــارج شــدند و هــزاران حیــف از  ــا ایــن عمــل ننگیــن از دای ــان ب ــدارد، آن ن
نــام انســان کــه بــر آنهــا نهــاده شــود. آنــان از حیوانــات هــم پســت تر هســتند چنان کــه 
ــان ماننــد  ــد: »أولئــک کاالنعــام بــل هــم أضل«)اعــراف/ 179(.»آن ــد متعــال می فرمای خداون
ــم  ــادات ه ــان از جم ــعور و درک ش ــی ش ــد«، و حت ــان گمراه ترن ــه ایش ــد، بلک چارپایا ن ان
ــه  ــه نال ــریت ب ــۀ بش ــه و ُدردان ــراق آن یگان ــی در ف ــتون چوب ــه س ــت، چنان ک ــر اس کمت
ــای روم  ــی دارد. موالن ــراز م ــی اب ــان بی زبان ــا زب ــی ب ــود را از جدای ــی خ ــد و دلتنگ می افت

ابراهیم یوسف پور

عبــداهلل بــن مســعود رضــی اهلل عنــه ســرش را از تنــش 
ــود و  ــز هــاک شــده ب ــف نی ــن خل ــه ب ــرد. امی جــدا ک
جمــع بســیاری از مشــرکین کشــته شــدند. لشــکر پــا بــه 
فــرار گذاشــته بــود و حــدوداً هفتــاد نفــر اســیر شــدند و 
رســول خــدا دســتور دادنــد تــا اجســاد کشــته شــدگان را 
کــه محــل دفن شــان را قبــل از جنــگ مشــخص کــرده 
ــد از آن  ــد و بع ــدر بیندازن ــای ب ــد و در چاه ه ــود، بردارن ب
پیامبــر افــرادی را بــه مدینــه فرســتادند تــا اهــل مدینــه ر 

ا بــه پیــروزی خــوش خبــری دهنــد.
سخن آخر

بازتــاب جنــگ بــدر در جهــان آنــروز از هــر جهــت مســیر 
ــه محــض  ــر ب ــن خب ــرد. ای ــخ اســام را عــوض ک تاری
اینکــه بــه هــر جــا رســید دو نتیجــه داشــت: »شکســت 
ابهــت جاهلیــت قریــش« و »توجــه خــاص بــه اســام به 
عنــوان مکتبــی جدیــد« کــه می توانــد دنیــا را دگرگــون 
ســازد و حکومــت و قــدرت نظامــی تشــکیل دهــد. هــر 
کــس ایــن موضــوع را می شــنید می گفــت: ایــن  دیگــر 
آن اســام قبلــی نیســت، بلکــه اسامی ســت کــه بایــد 

روی آن حســاب کــرد و بــدان توجــه نمــود.

پاورقی

1-کافرون  6
2-کهف  29

3- االلبانی )ت1420(
4-شتر با بار عطریات

5 - سیره ابن هشام جلد اول 617
6- انفال 11
7- انفال 43

8- صحیح مسلم 
9-انفال 9

منابع:
ــخنرانی  ــه از س ــماره 46 برگرفت ــم ش ــال یازده ــدای اسام/س 1-ن

ــی)رح( ــیخ ضیای ش
ــد  ــلم(/کاندهلوی محم ــه و س ــی اهلل علی ــیرت مصطفی)صل 2- س

ــی ــی رحمان ــس/ کتابفروش ادری
ــد  ــر محم ــه دکت ــوری عبدالرحمــن ترجم 3-خورشــید نبوت/مبارکپ

ــاپ دوم 1385 ــان چ ــر احس ــانی فشارکی/نش ــی لس عل
4-نــور الیقین/خضــری محمد/ترجمــه حســین تیمــوری /انتشــارات 

حافــظ ابــرو1390
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ایــن جدایــی و دلتنگــی را چــه زیبــا ترســیم نمــوده اســت:
 اُستن حّنانه از هجر رســــــول

 ناله می زد همچو ارباب عقول
  گفت پیغمبر: چه خواهی  ای ستون

گفت جانم از فراقت گشته خون 
ــه  ــت مذبوحان ــت و جنای ــن حماق ــیم ای ــم از ترس ــت قل در حقیق
اظهــار عجــز و ناتوانــی می  کنــد، و زبــان از خجالــت و شرمســاری 
تــوان گفتــن آن را نــدارد، چــون آنــان بــا دســت و دهــان آلــودۀ 
خویــش، بــه چنان شــخصیتی خدایــی و پیامبــری  اولوالعــزم اهانت 
کردنــد کــه قبــل از بعثتــش در شــهر مکــه بــه »محمــد امیــن« و 
بعــد از بعثتــش بــه »محمــد حبیــب« لقــب یافــت، اگرچــه ایشــان 

را القــاب و اوصــاف بســیار اســت.
ــه  ــخن ها گفت ــر، س ــات پیامب ــمائل و صف ــارۀ ش ــه درب ــر چ اگ
ــت  ــا قیام ــم ت ــاز ه ــا ب ــت، ام ــده اس ــایی ها ش ــده و قلم فرس ش
ــود.  ــد ب ــخن خواه ــم و س ــاب قل ــگاه اصح ــه جوالن ــن عرص ای
آری، پــروردگار جهانیــان بــا کلماتــی جامــع و مختصــر در وصــف 
ــو  ــم/4( »ت ــم« )قل ــق عظی ــی خل ــک لعل ــد: »و إن ایشــان می فرمای

ــتی«.  ــزرگ هس ــاق ب ــب اخ صاح
ــاق  ــود: »اخ ــا فرم ــه رضی اهلل عنه ــن عایش ــن ام المومنی همچنی
ــود« و ادب او ادب الهــی  آن حضــرت صلی اهلل علیه وســلم، قــرآن ب
ــن   ــب رب العالمی ــاق از جان ــن ادب و اخ ــت، و ای ــی اس و ربّان
ــی  ــه آن حضــرت در حدیث ــود، چنان ک ــی شــده ب ــه ایشــان ارزان ب

ــي«. ــن تأدیب ــي فأحس ــي ربّ ــد: »أّدبن می فرماین
چه خوش گفت سعدی شیرین سخن شیرازی؛

تو را ِعّز لوالک و تمکین بس است
ثنای تو »طه« و »یس« بس است

خدایت ثنا گفت و تبجیل کرد
 زمین بوس قدر تو جبریل کرد

چه وصفت کند سعدی ناتمام؟
علیک الصلوة ای نبی، و السام

عامــه ابوالحســن نــدوی رحمــه اهلل دربــاره عنایــات الهــی کــه بــه 
ــیده،  ــانیت رس ــه انس ــلم ب ــرم صلی اهلل علیه وس ــر اک ــطۀ پیامب واس
ــه  ــر ب ــان پیامب ــون احس ــانی همچ ــی احس ــد: »هیچ کس می نویس
ــۀ  ــه هم ــا دارد ک ــت. ج ــرده اس ــه نک ــان عرض ــان و جهانی جه
ــوع آن هــا انســانی  ــد کــه در ن ــر خــود ببالن انســان های جهــان ب
ــت. او  ــانیت اس ــربلندی انس ــار و س ــۀ افتخ ــه مای ــده ک ــدا ش پی
تنهــا بــرای یــک ملــت فرســتاده نشــده و مختــص یــک کشــور 
نیســت. شایســته اســت کــه فرزنــدان آدم بــر خــود ببالنــد، 
ــد  ــرت محم ــه حض ــتند ک ــی هس ــه موجودات ــا از جمل ــرا آن ه زی
در  اســت  انســانیت  کامــل  نمونــۀ  کــه  صلی اهلل علیه وســلم 
ــان انســان ها  ــن در می ــرده اســت. همچنی ــا ظهــور ک ــان آن ه می
ــول  ــرم رس ــف و ک ــایۀ لط ــه س ــدارد ک ــود ن ــری وج ــچ قش هی
ــان  ــر آن ــتقیم، ب ــا غیرمس ــتقیم ی ــلم، مس ــرم صلی اهلل علیه وس اک
گســترده نشــده باشــد.« ]بــه ســوی مدینــه، ،ترجمــه، قاســمی،محمد قاســم،و 

ص/129[ دهقان،عبدالقــادر. 

ــر صلی اهلل علیه وســلم  ــاع از پیامب ــرای دف ــن جســتار مختصــر ب ای
ــۀ  ــن عرص ــطور در ای ــم س ــه راق ــود اینک ــود، باوج ــه می ش عرض
ــام  ــه ن ــد اینک ــه امی ــی ب ــدارد، ول ــه ای ن ــون توش ــارک و میم مب
وی در لیســت کســانی نگاشــته شــود کــه در مقابــل ایــن جنایــت 
ــب  ــه قل ــی ک ــد؛ جنایت ــام داده ان ــه انج ــی متواضعان ــت، اقدام زش
همــه مســلمانان جهــان و هــر انســان آزاده، عاقــل و منصفــی را 

جریحــه دار نمــود.
ــون لکــه ننگــی در دامــان بشــریت هســتند،  ایــن انســان های زب
ــزاری  ــرادی اعــام بی ــن اف ــان حــال از چنی ــا زب ــا بشــریت ب گوی
ــش از  ــته و قلب ــرم نشس ــرق ش ــانی اش ع ــر پیش ــد و ب می نمای
آنچــه کــه انجــام داده، رنجــور اســت. در حقیقــت زیــِر زمیــن بهتــر 

ــد. ــن گام نهن ــر روی زمی ــه ب ــان از این ک ــرای آن اســت ب
از طرفــی دیگــر رئیس جمهــوری کــه او  خــودش را فــرد قانونمــدار 
ــن  ــان« از چنی ــۀ »آزادی بی ــه بهان ــه ب ــدارد، چگون ــالم می پن و س
ــت  ــرد، حمای ــد ک ــوش نخواه ــخ فرام ــه تاری ــی ک ــت ننگین جنای
ــران و  ــه دیگ ــت ب ــی اهان ــه معن ــان ب ــا آزادی بی ــد؟! آی می نمای
مقدســات یــک ملــت اســت؟! مگــر اینکــه ایــن تفکــر ناشــی از 
ــای  ــادی اساســی و فطــری بشــر اســت و از ادع ــه مب ــت ب جهال
»آزادی بیــان« چیــز دیگــری را در پشــت پــرده دنبــال می کننــد.

قوانیــن فــردی و مدنــی و سیاســی کــه در ایــن کشــورها جــاری 
ــرز اســت  ــد و م ــه آزادی، دارای ح ــن اســت ک ــر ای ــت، بیانگ اس
ــان را  ــور آن ــام ام ــیعی تم ــاری وس ــرج و ناهنج ــه هرج وم وگرن
تحــت الشــعاع قــرار می دهــد. امــور زندگانــی انســان دارای 
قوانیــن و قواعــدی اســت کــه آزادی نیــز از ایــن قواعــد مســتثنی 
ــون و قاعــده  ــرۀ قان ــه آزادی در دای ــد ک ــن را می طلب نیســت و ای
ــد. آزادی  ــادل باش ــوزون و متع ــی بشــر م ــا زندگ ــد ت ــت کن حرک
مطلــق و بــدون قیــد و بنــد را هیــچ جامعــه ای عمــا قبــول نــدارد. 
دکتــر یوســف قرضــاوی در این خصــوص می نویســد: »آزادی 
ــی  ــال غیرواقع ــک مث ــت و ی ــوری اس ــۀ تئ ــک نظری ــق ی مطل
قواعــد هســتند  و  قوانیــن  دارای  آزادی هــا  تمــام  می باشــد. 
ــد،  ــد کن ــون مقّی ــا قان ــد آزادی را ب ــا بای ــی در دنی ــر حکومت و ه
ــه  ــی گفت ــا دموکراس ــه آنه ــه ب ــواه ک ــای آزادی خ ــی نظام ه حت
ــد و  ــول ندارن ــق قب ــی مطل ــز آزادی را به معن ــان نی ــود؛ آن می ش
ــت  ــا دس ــا ب ــد گوی ــرا نماین ــق  اج ــی مطل ــه معن ــر آزادی را ب اگ
خــود حکومت شــان را نابــود ســاختند و بــرای همیــن هــر اداره  ای 
قوانیــن مخصــوص بــه خــود را اجــرا می کنــد، تــا اینکــه جامعــه 
از هــم نپاشــد.« ]حریةاالعتقــاد فــي ظــل االســام، ، ،خمیــس العمر،تیســیر،دار 

ــق. ص/54 4[ ــر بدمش الفک
ــر  ــه ه ــی ک ــد: »حیات ــه می نویس ــن زمین ــز در ای ــید قطــب نی س
فــرد در آن دنبــال اســتفاده از آزادی مطلــق و بی  حــد و مــرز باشــد 
ــاوات  ــار و مس ــر فش ــی از ه ــق روح و آن را احســاس آزادی مطل
ــت،  ــدود نیس ــرطی مح ــد و ش ــچ قی ــه هی ــه ب ــه ای ک همه جانب
ــن  ــرا ای ــد زی ــد ش ــرار نخواه ــت و برق ــز ثاب ــد، هرگ ــت نمای تقوی
احســاس ضامــن ســرکوبی اجتمــاع اســت، چنان کــه خــود فــرد را 
نیــز می کوبــد و از بیــن می بــرد. اجتمــاع، مصالــح بلنــدی دارد کــه 
ناچــار بایــد آزادی افــراد در آن جامعــه خاتمــه یابــد. خــود فــرد نیــز 
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ــتفاده  ــی در اس ــدود معین ــر ح ــف ب مصلحــت مخصوصــی در توق
ــه  ــود ب ــذ خ ــهوات و لذای ــز و ش ــیله غرائ ــا به وس از آزادی دارد ت
ــا آزادی دیگــران تصــادم  ــا آزادی اش ب ــرود و ت طــرف هاکــت ن
ــد  ــه: گرامی،محم ــب ، ترجم ــید قط ــام، ، س ــی در اس ــت اجتماع ــد.« ]عدال ننمای

ــی، و خســرو شاهی،ســید هــادی. ص/134[ عل
ــران  ــام پیامب ــه تم ــی ب ــات بی احترام ــه ســرور کائن ــت ب ــذا اهان ل
ــع  ــک منب ــترک و از ی ــران مش ــام پیامب ــم تم ــون تعالی ــت. چ اس
الهــی و آســمانی سرچشــمه گرفته انــد. کســانی کــه بــه حضــرت 
ــه حضــرات  ــا ب ــد، گوی ــت می کنن محمــد صلی اهلل علیه وســلم اهان
عیســی و موســی علیهم الســام و پیــروان آنــان اهانــت کرده  انــد.

ــته   ــت واداش ــت زش ــن جنای ــه ای ــان را ب ــه این ــت آنچ در حقیق
اســت چیــزی جــز کینه تــوزی نســبت بــه اهــل ایمــان و اســام 
ــخ  ــول تاری ــد. در ط ــه ارث برده ان ــود ب ــدران خ ــه از پ ــت ک نیس
ــده  ــرار ش ــلمانان تک ــرای مس ــوار ب ــخ و ناگ ــع تل ــن وقای از ای

ــن  ــه ای ــم ب ــا می گویی ــواب آنه ــا در ج ــت و م اس
ــه  ــر چ ــلمان ه ــون مس ــد، چ ــم تان بمیری خش
ــاز  ــا ب ــد، ام ــده باش ــف ش ــی ضعی ــر دین از نظ
ــود را در راه  ــز خ ــتند همه چی ــر هس ــم حاض ه
محبــت بــه آن حضــرت  صلی اهلل علیه وســلم 
فــدا کننــد. چنان کــه فرزنــدان برومنــد اســام 
در میادیــن مختلــف در طــول تاریــخ جــام 
ــخ ایــن جانفشــانی  شــهادت را نوشــیدند و تاری

ــرده اســت. ــت ک ــا افتخــار ثب ــان را ب آن
ــمنان  ــی دش ــانه بزدل ــت نش ــال زش ــن اعم  ای
اســام اســت. آنــان شکســت را در مقابــل 
مســلمانان در میادیــن مختلــف تجربــه کردنــد 
و  ابوبکرهــا  همچــون  نســلی  تربیــت  از  و 
ــان  ــد. آن ــذر دارن ــا ح ــا و صاح الدین ه عمره
همچنیــن از نشــر اســام  کــه دیــن برابــری و 
ــا سرشــت انســانی اســت،  ــرادری و موافــق ب ب

ــلمانان  ــش مس ــن از افزای ــد، همچنی ــه دارن واهم
در کشور هایشــان وحشــت دارنــد لــذا بــه ایــن تاش هــای 
مذبوحانــه دســت  می زننــد، غافــل از اینکــه باز تــاب عمــل زشــت 
ــی خواهــد  ــاد مســلمانان را در پ ــداری و انســجام و ازدی ــان، بی آن

ــت. داش
در چنیــن شــرایطی الزم اســت همــۀ مســلمانان از خــواب غفلــت 
بیــدار شــوند و بــار دیگــر بــه ســنت نبــوی چنــگ بزننــد و آن را در 
زندگــی روزمــره خــود زنــده کننــد و تمــام تــوان و تــاش خویــش 

را در راه پخــش و نشــر آن در جامعــه بــه کار گیرنــد.
ــی از  ــی و واف ــی کاف ــا آگاه ــۀ م ــت هم ــته اس ــن شایس همچنی
ــن  ــر ای ــیم ب ــته باش ــلم داش ــرت صلی اهلل علیه وس ــیرت آن حض س
معرفــت و شــناخت را روزانــه بیافزاییــم، زیــرا شــناخت و پژوهــش 
ــن  ــی از دی ــلم جزئ ــرت صلی اهلل علیه وس ــیرت آن  حض ــاره س درب
ــز  ــده نی ــل آین ــان و نس ــه فرزندان م ــناخت را ب ــن ش ــت و ای اس
ــان  ــب آن ــاق قل ــدا را در اعم ــول خ ــت رس ــذر محب ــانیم و ب برس
بکاریــم تــا در مقابــل طوفــان فســاد و تباهــی کــه ارمغــان غــرب 

ــند. ــان باش ــی اســت در ام و ماتریالیســم جهان
ــه  ــوی ارائ ــیرت نب ــر س ــتای نش ــنهادهایی در راس ــان پیش در پای

می گــردد.
ــردی و  ــی ف ــور زندگ ــام ام ــی در تم ــتورات اله ــرای دس 1ـ اج

ــی. اجتماع
2ـ اتباع از سنت آن حضرت صلی اهلل علیه وسلم در زندگی.

3ـ آگاه ســاختن نســل جــوان و آینــدگان از ترفندهــا و برنامه هــای 
ــمنان اسام. دش

4ـ مطالعه مستمر سیرت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وسلم. 
ــج  ــت تروی ــش جه ــی خوی ــد مال ــی از درآم ــاص بخش 5ـ اختص

ــوی. ــنت نب ــی و س ــای دین باوره
6ـ برگزاری درس های سیرت در مساجد.

7ـ کثرت درود و صلوت بر آن حضرت صلی اهلل علیه وسلم.
ــای  ــه کتاب ه ــف و ترجم ــرای تألی ــاتی ب ــدازی مؤسس 8ـ راه ان
و  صلی اهلل علیه وســلم  پیامبــر  ســیرت 
ــا  ــی ب ــات و ویژه   نامه های ــاپ مج چ

ــوع. ــن موض ای
ــکل های  ــا و تش ــکیل انجمن ه 9ـ تش
مشــورتی  جلســات  بــرای  خــاص 

ــوی. ــیرت نب ــاره س درب
10ـ. دعــا بــرای توفیــق مزیــد در 

پیشــبرد اهــداف نبــوی.
از خداونــد مّنــان مســئلت دارم کــه 
ــت  ــامی را تربی ــی و اس ــلی خدای نس
کنــد و شــکوه و عظمــت ازدســت رفتۀ 
آنــان  بــه  دوبــاره  را  مســلمانان 
بازگردانــد. و مــا ذلــک علــی اهلل بعزیز.

ــا  ــاه را ب ــتار کوت ــن جس ــر، ای  در آخ
ــوری-  ــال اله ــه اقب ــعری از عام ش
یکــی از فرزنــدان برومنــد اســام- در 
ــه  ــلم ب ــول اهلل صلی اهلل علیه وس ــف رس وص

پایــان می رســانم.

ای ظهور تو شباب زنــدگی
جلوه ات تعبیر خواب زنـدگی
ای زمین از بارگاهت ارجمند
آسمان از بوسۀ بامت بلـــند

شش جهت روشن ز تاب روی تو
ترک و تاجیک و عرب، هندوی تو

از تو باال پایۀ این کائنات
فقر تو سرمایۀ این کائنات

در جهان شمع حیات افروختی
بندگان را خواجگی آموختی

تا مرا افتاد بر رویت نظر
از أب و أم گشته ای محبوب تر 

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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ــن اســت  ــد شــخصی ای  یــک مســئله مهــم در تقلی
ــته  ــاص وابس ــب خ ــک مذه ــه ی ــه ب ــی ک ــه کس ک
اســت، مثــل اینکــه کســی از امــام ابوحنیفــه رحمــه 
ــد  ــد می کن ــه اهلل تقلی ــافعی رحم ــام ش ــا از ام اهلل ی
ــد و  ــرک کن ــًا مذهــب خــود را ت ــد کام ــا می توان آی
بــه طــور کامــل از فقــه دیگــری پیــروی کنــد و آیــا 
ــر  ــه دیگ ــد از فق ــی می توان ــائل جزئ ــی مس در برخ
پیــروی کننــد؟ و یــا اینکــه بایــد در تمــام عمــر بــر 
ــل  ــاد و عم ــب اعتم ــان مذه ــریح هم ــن و تش تبیی

ــد؟ کنن
ــان  ــه هم ــد ب ــه بای ــد ک ــاء گفته ان ــی از علم  برخ
مذهــب پایبنــد باشــد و بــه طــور جزئــی هــم 
نمی توانــد عــدول کنــد. ولــی اکثــر محققیــن و خاتــم 
ــد  الفقهــاء عامــه ابــن همــام ایــن را ترجیــح داده ان
ــاص،  ــب خ ــک مذه ــه ی ــتگی ب ــر وابس ــه به خاط ک
ــد  ــه « ای پایبن ــر »جزئی ــه در ه ــت ک ــروری نیس ض
ــة و  ــًا کابي حنیف ــًا معین ــزم مذهب ــو الت ــد: »فل آن باش
ــد  ــا تقلی ــه ف ــزم االســتمرار علی الشــافعي، فهــل یل
غیــره فــي مســئلة مــن المســائل أم ال؟ )فقیــل یلــزم( 
ــة  ــة معین ــم حادث ــي حک ــتمرار ف ــه االس ــا یلزم کم
ــب  ــق فوج ــه ح ــد أن مذهب ــه اعتق ــه وألن ــد فی قل
علیــه العمــل بموجــب اعتقــاده وقیــل ال یلــزم وهــو 
ــب اال  ــزم إذا ال واج ــر مل ــه غی ــح ألن التزام الصحی
مــا اوجبــه اهلل و رســوله و لــم یوجــب علــی أحــد أن 
ــا  ــي کل م ــة ف ــن األم ــل م ــب رج ــب بمذه یتمذه
ــی  ــذر حت ــه لیــس بن ــره و التزام ــذرون غی ــي و ی یأت

ــیرالتحریر 253/4[ ــاء.« ]تیس ــزم الوف یل
ــل  ــی نق ــن عائ ــاح الدی ــام ص ــاه از ام ــر بادش امی
ــه الفقهــاء مشــهوٌر  ــذي صــرح ب کــرده اســت: »و ال
ــاد المســائل و  ــي آح ــال ف ــواز االنتق ــم ج ــي کتبه ف
ــی  ــن عل ــم یک ــه إذا ل ــاف مذهب ــا بخ ــل فیه العم

ــیرالتحریر 253/4[ ــص.«  ]تیس ــع للرخ ــه التتب وج
»عامــه ابــن نجیــم مصــری« نیــز بــه جــواز 

ــال  ــم انتق ــدی« ه ــق 368/6[ »آم ــر الرائ ــد. ]البح مائل ان
ــن تفصیــل  ــا ای ــه ب ــی را اجــازه داده اســت، البت جزئ
کــه اگــر بــر یــک مســئله ای یــک بــار عمــل کــرده 
ــا ال  ــد. »و م ــدول نکن ــری ع ــه دیگ ــر فق ــت، ب اس
ــره  ــاع غی ــن اتب ــع م ــا مان ــا ف ــه به ــل عمل یتص

ــکام/368[  ــا« ]االح فیه
همیــن قــول ابــن حاجــب ]االحــکام/368[ اســت. امــام 
ــد و  ــق العی ــن دقی ــام اب ــدوری، ام ــام ق ــن، ام الحرمی
ــد  ــد الجی ــد. ]عق ــازه داده ان ــم آن را اج ــب ه ــن حاج اب
65[ شــاه ولــی اهلل از فتــاوای »ظهیریــه« نقــل کــرده 
اســت کــه اگــر کســی کــه در مجتهدفیــه کاری کنــد 
یــا در مجتهدفیــه از مجتهــدی تقلیــد کنــد نــه ایــن 
ــکار  ــر آن ان ــه ب ــت و ن ــد اس ــه ب ــت و ن ــگ اس نن
ــل  ــي فع ــداً ف ــد مجته ــه او قلّ ــداً فی ــًا مجته ــل فع ــت.]من فع اس
مجتهــد فیــه فــا عــار و ال شــامة و ال إنــکار علیــه. عقــد الجیــد 67[ 

عدول بنا بر قوت دلیل:
ــه مذهــب  ــه از مذهــب ب ــن اســت ک ــی مهــم ای ول
دیگــری بــر چــه اساســی عــدول می شــود؟ یکــی از 
دالیــل عــدول بــه مذهــب دیگــر قــوت دلیــل اســت؛ 
یعنــی وقتــی دالیــل بــا یکدیگــر مقایســه شــوند، بــه 
ــر دلیــل، فقــه دیگــر از  ایــن نتیجــه برســد کــه بناب
فقهــی کــه از آن تقلیــد می کنــد قوی تــر باشــد، بــه 
گونــه ای کــه بتوانــد آن را ترجیــح دهــد. همیــن قــول 
امــام محمــد، ابــن صــاح، ابــن همــدان و از احنــاف 
ــه  ــر بادشــاه از عام ــدوری اســت. امی ــام ق ــول ام ق
نقــل کــرده اســت:  »إذا رأی القول المخالــف لمذهب 
امامــه دلیــًا قویــًا راجحــًا إذا المکلــف مأمــور باتبــاع 
ــا  ــق لم ــذا مواف ــلم و ه ــه و س ــی اهلل علی ــه صل نبی
ــه مشــی  ــدوري و علی ــام أحمــد و الق ــن االم روي م
طائفــة مــن العلمــاء منهــم إبــن صــاح و همــدان.« 

ــیرالتحریر 255/4[ ]تیس
ــووی نقــل  ــام ن ــول را از ام ــن ق ــی اهلل همی شــاه ول
کــرده اســت. ]حجــة اهلل البالغــة 383/1[ از فقهــای احنــاف 

 عدول
 به فقه دیگر در برخی مسائل

 اقتباس از »قاموس الفقه« جلد ۲ كلمه تقلید صفحه ۵۰۵ تا ۵۱۲

ترجمه: محمود میرسروری
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عامــه ابــن همــام بــر ایــن روش اســت و در بســیاری از مســائل بنــا 
ــا قــول امــام ابوحنیفــه رحمــه اهلل مخالفــت کــرده  ــر قــوت دلیــل ب ب

اســت کــه نیــازی بــه ذکــر آن بــرای اهــل علــم نیســت.
دربــارۀ فقهــای متقدمیــن از جملــه عصــام بــن یوســف نقل شــده اســت 
کــه بــا وجــود حنفــی بــودن، در بســیاری از مســایل از مذهــب عــدول 
کــرده اســت؛ از جملــه رفــع یدیــن، بــا وجــود ایــن علمــاء وی را جــزو 

علمــای احنــاف شــمرده اند، چنان کــه موالنــا عبدالحــی لکنــوی 
می نویســد: »و یعلــم أیضــًا أن الحنفــي لــو تــرک فــي مســئلة مذهــب 
ــری  ــد. أال ت ــة التقلی ــه عــن ربق ــه ال یخــرج ب ــل فإن ــوة دلی ــه لق امام
إلــی عصــام بــن یوســف تــرک مذهــب أبــي حنیفــة و مــع ذالــک هــو 

معــدود فــي الحنفیــة.« ]الفوائــد البهیئــة فــي التراجــم الحنفیــة 48[
موالنــا عبدالحــی در ایــن نظریــه تنهــا نیســت و رأی امــام ابــن همــام 
نیــز همیــن اســت. شــامی بــه  صراحــت نظــر ابــن همــام را اینگونــه 
نقــل کــرده اســت: »إذا صــح الحدیــث و کان خــاف المذهــب عمــل 
بالحدیــث و یکــون ذالــک مذهــب و الیخــرج مقلــده عــن کونــه حنفیــًا 
ــال: إذا صــح الحدیــث  ــه ق ــه فقــد صــح عــن أبي حنیفــة أن بالعمــل ب

فهــو مذهبــي.«  ]شــرح عقــود رســم المفتــی 67[
 بــر همیــن اســاس فقهــاء اجــازه دادنــد کــه اگــر قــول صاحبیــن از نظر 
ــر  ــر باشــد، قــول امــام تــرک می شــود و ب دلیــل از قــول امــام قوی ت
قــول صاحبیــن عمــل می شــود. ابــن نجیــم از »حــاوی قدســی« نقــل 
ــار  ــٍب فاالصــح أن االعتب ــي جان ــام إذا کان ف ــت: »أن االم ــرده اس ک

لقــوة المــدرک.« ]البحــر الرائــق 6/ 269[
حتــی عامــه شــامی نوشــته اســت کــه اگــر مقلــد از معانــی نصــوص 
آگاه اســت، اگــر قولــی ضعیــف یــا مــروج را مطابــق رأی خــود راجــح 

ــر آن  ــد ب ــد، می توان ــف باش ــاف مخال ــه احن ــا فق ــه ب ــر چ ــد، اگ بدان
عمــل کنــد.

»فــي خزانــة الروایــات: العالــم الــذي یعــرف معنــی النصــوص و األخبــار 
ــف  ــل و إن کان مخال ــه أن یعم ــوز ل ــة یج ــل الدرای ــن أه ــو م وه

ــامی 1/ 51[ ــب.« ]ش المذه
ــد:  ــت. می فرمای ــن اس ــًا روش ــاره کام ــن ب ــی اهلل در ای ــاه ول ــر ش نظ
تقلیــد بــر دو قســم اســت: تقلیــد مبــاح. تقلیــد حــرام. بــا وجــود دالیــل 
ــی أن یظــن  ــد، حــرام اســت. »و الوجــه الثان ــر تقلی ــح، اصــرار ب صری
ــه بلــغ غایــة القصــوی فایمکــن أن یخطــیء فمهمــا بلغــه  بفقیــه أن
ــه لمــا  ــم یترکــه اوظــن أن ــه ل ــف مقالت ــح یخال حدیــث صحیــح صری
ــث  ــه حدی ــإذا بلغ ــه ف ــور علی ــه و کان المحج ــه اهلل بمقالت ــده کلف قل
ــذا  ــد فه ــه مشــغولٌة بالتقلی ــون ذمت ــه لک ــم یقبل ــه ل ــتیقن بصحت و اس
اعتقــاٌد فاســد و قــول کاســد لیــس لــه شــاهد مــن النقــل و العقــل.« 

ــد 70-71[ ]عقدالجی
صــورت دوم تقلیــد ایــن اســت کــه دربــاره فقیهــی بــر ایــن بــاور باشــد 
کــه در علــم بــه آخریــن درجــه رســیده اســت، بنابرایــن امــکان خطــا 
نــدارد، حتــی اگــر برخــاف قولــش حدیــث صحیــح و صریحــی هــم 
بیایــد، او را مقــدم دارد کــه چنیــن پنــدارد کــه خداونــد او را مکلــف بــه 
ــت  ــار اس ــخص بی اختی ــان ش ــت و هم ــرده اس ــام ک ــروی از آن ام پی
کــه حتــی اگــر حدیثــی کــه بــر صحــت آن یقیــن دارد و بــه او برســد 
آن را قبــول نکنــد، چــون مکلــف بــه تقلیــد اســت؛ ایــن اعتقــاد فاســد 

و غیرقابــل قبــول اســت و هیــچ دلیــل عقلــی نــدارد.
از نوشــته های محققیــن هماننــد ابــن همــام، إبــن نجیــم، مــا علــی 
قــاری از احنــاف و ابــن حجــر عســقانی و امــام غزالــی از شــوافع بــه 
ــام را خــاف نصــوص  ــول ام ــوم می شــود کــه هــرگاه ق روشــنی معل
می یافتنــد، آن را تــرک می کردنــد و ایــن کار را خــاف تقلیــد و اتبــاع 
نمی دانســتند. شــامی روش ابن همــام را چنیــن توضیــح می دهــد: 
»إختــار مســائل خارجــة عــن المذهــب و مــّرة رجــح فــي مســئلة قــول 

المالــک و قــال هــذا الــذي أمــر یفتــی بــه.« ]عقــود رســم المفتــی 103[
بنابرایــن قبــول حــق همیــن اســت و همیــن تفــاوت بیــن تقلیــد جامــد 

و معتــدل اســت.
عدول به خاطر تغییر:

علــت دیگــر عــدول، تغییــر مقتضیــات زمــان اســت، لــذا قولــی را کــه 
ــر  ــا تغیی ــد، ب ــان گفته ان ــات آن زم ــر مقتضی ــا ب ــی بن ــاء در زمان فقه
ــن عــدول  ــر باشــد و ای ــد آن تغییرپذی ــی بای ــات زمان احــوال و مقتضی
ــن  ــر م ــد: »فکثی ــامی می نویس ــه ش ــت. عام ــرورت اس ــۀ ض در درج
ــدوث  ــه او ح ــرف أهل ــر ع ــان لتغیی ــاف الزم ــف بإخت ــکام یختل االح
ضــرورة أو فســاد أهلــه بحیــث لــو بقــی الحکــم علی مــا کان علیــه اوال 
للــزم منــه المشــقة و الضــرر بالنــاس و لخــال القواعــد الشــرعیة المبنیــة 
علــی التخفیــف و التیســیر و رفــع الضــرر و الفســاد لبقــاء العالــم علــی 

أتــم نظــام و احســن احــکام.« ]رســائل إبــن عابدیــن 1/ 126[
ــرده اســت  ــن مســئله را مطــرح ک ــی دیگــر ای ــه شــامی در جای عام
ــام  ــه ام ــوال ب ــه اق ــرد و اینگون ــاط ک ــد احتی ــه بای ــزوده اســت ک و اف
نســبت داده نشــود. »و الحاصــل أن مــا خالــف فیــه االصحــاب امامهــم 
ــرون و  ــایخ و المعتب ــه المش ــه إذا رجحت ــن مذهب ــرج م ــم الیخ االعظ

ــر الزمــان.« ]عقــود رســم المفتــی 68[ کــذا مــا هــو علــی تغیی
ــود.  ــه می ش ــا یافت ــزد فقه ــائل در ن ــه مس ــن گون ــادی از ای ــوارد زی م
ــر، مذهــب مالکــی  ــاره زوجــه مفقوداالث صاحــب »جامــع الرمــوز« درب
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ــد از آن  ــد و بع ــر بمان ــال منتظ ــار س ــه چه ــت ک ــرده اس ــل ک را نق
قاضــی حکــم بــه تفریــق دهــد و گفتــه اســت: »فلــو افتــی فــي موضــع 

ــه عــل مــا أظــن.« ]جامــع الرمــوز 68[ ــاس ب الضــرورة ینبغــی أن ال ب
ــن  ــن چنی ــب المفتی ــتانی و ح ــز از قهس ــوی نی ــی لکن ــا عبدالح موالن
عبارتــی را نقــل کــرده اســت. ]عمــدة الرعایــة فــي شــرح الوقایــة 393/2[ در بــاب 
ــل اســت  ــر آن قائ ــون فقــط امام محمــد ب ــت جن ــه عل ــکاح ب فســخ ن
ولــی بنابــر ضــرورت قــول او در مقابــل قــول شــیخین پذیرفتــه شــده 

اســت. ]الفتــاوی الهندیــة 134/2[
ــدول را  ــا راه ع ــه فقه ــت ک ــیاری اس ــائل بس ــت مس ــن دس و از ای
برگزیده انــد. مســئله تعلیــم قــرآن و امامــت و اذان مشــهور و معــروف 
اســت. در جایــی کــه هــر دو شــاگرِد امــام یعنــی امــام ابویوســف و امــام 
محمــد بــا هــم باشــند و ضــرورت هــم باشــد، عــدول هیــچ اشــکالی 
نــدارد. شــامی از حــاوی قدســی نقــل کــرده اســت:  »لمــا کان قــول 
ــا  ــه إال فیم ــدی عن ــه ال یتع ــق قول ــو مواف ــد ه ــف و محم أبي یوس
ــو کان أبوحنیفــة رأی مــا رءوا الفتــی  ــم ل ــه الضــرورة و عل مســت إلی

ــه.« ]رســم المفتــی 70[ ب
ــر ضــرورت الزم نیســت کــه  ــا ب ــه ذکــر اســت کــه عــدول بن الزم ب
ــه ســوی آن عــدول می شــود از نظــر دلیــل قوی تــر  ــه قولــی کــه ب ب
باشــد. قــول نســبتًا قــوی را هــم می تــوان بنــا بــر ضــرورت تــرک کــرد 
و بــه قــول ضعیــف عــدول کــرد، چنانکــه عامــه شــامی می نویســد: 
ــوااًل  ــاء اق ــوان الدم ــي بحــث ال ــض »البحــر« ف ــي حی ــر ف ــد ذک »فق
ــی  ــی المفت ــو افت ــة ل ــن فخراألئم ــراج ع ــي المع ــال: و ف ــة ق ضعیف
ــًا للتیســر کان  ــوال فــي مواضــع الضــرورة طلب بشــیء مــن هــذه االق
حســنا کــذا قــول أبــی یوســف فــی المنــی اذا خــرج بعــد فتــور الشــهوة 
ــف  ــافر أو الضعی ــه للمس ــل ب ــازوا العم ــف و اج ــل ضعی ــب الغس الیج
ــک مــن مواضــع  ــه و ذال ــي محل ــة کمــا ســیاتی ف ــذی خــاف الریب ال

ــامی 51/1[ الضــرورة.«  ]ش
ــوان  ــه ال ــع ب ــی راج ــوال ضعیف ــض اق ــکام حی ــاب بحــر، در اح در کت
حیــض ذکــر شــده اســت و در معــراج از فخراالئمــه نقــل شــده اســت 
ــن  ــی از ای ــه یک ــانی ب ــرای آس ــرورت ب ــب ض ــی حس ــر مفت ــه اگ ک
اقــوال فتــوی دهــد، خــوب اســت... امــام ابویوســف در صــورت خــروج 
منــی بعــد از فروکــش کــردن شــهوت گفتــه اســت کــه غســل واجــب 
ــه  ــی ک ــافر و مهمان ــی مس ــت، ول ــف اس ــول ضعی ــن ق ــود. ای نمی ش
در مظنــه اتهــام قــرار دارنــد اگــر بــر ایــن قــول عمــل کننــد درســت 

ــن از مواضــع تهمــت اســت. اســت و ای
عدول بنا بر سهولت و آسانی

ــر ضــرورت از امــوری اســت کــه فقهــا  ــا ب ــده عــدول بن ــه نظــر بن ب
ــراد از  ــه م ــت ک ــکی نیس ــم ش ــن ه ــد و در ای ــی ندارن در آن اختاف
ــل آن  ــم و اه ــل عل ــه اه ــت، بلک ــرار نیس ــا اضط ــروررت در اینج ض
زمــان هــر کیفیتــی را کــه ضــرورت بداننــد، بــرای عــدول کافــی اســت 
بــرای کســانی کــه در اقــوال فقهــای عــدول تدبــر کردنــد ایــن نکتــه 

واضــح اســت.
ــهولت ها  ــا و س ــع و رخصت ه ــی تتب ــئله یعن ــن مس ــا ای و از همین ج
ــتجوی  ــی جس ــه در پ ــت ک ــکی نیس ــن ش ــود. در ای ــن می ش روش
ــن  ــادن و چنی ــر آن نه ــش را ب ــل خوی ــاد عم ــن و بنی ــا رفت رخصت ه
ــن  ــرای همی ــی اســت، ب ــه بزرگ ــث فتن ــوام دادن باع ــه ع ــازه ای ب اج
فقهــا از رخصت هایــی کــه از برخــی فقهــا منقــول اســت منــع کردنــد 

ــد. ــرار دادن ــی ق و آن را بددین

ــل  ــواز را نق ــدم ج ــر ع ــاع ب ــوام اجم ــارۀ ع ــر در ب ــن عبدالب ــه اب عام
ــن شــخصی را  ــام احمــد اســت کــه چنی ــی از ام کــرده اســت و روایت
فاســق گفتــه اســت. ]تیســیر التحریــر[ عامــه شــاطبی در ایــن مــورد بــاب 
ــو اســحاق مــروزی  مســتقلی را قائــم کــرده اســت. ]الموافقــات 96-93[ اب
و ابــن ابــی هریــره چنیــن شــخصی را فاســق قــرار دادنــد. ]ارشــادالفحول 
ــه  ــخصی ک ــه ش ــت ک ــرده اس ــل ک ــی نق ــام اوزاع ــی از ام 272[ بیهق
تفــردات را گرفــت، از دایــره اســام خــارج اســت. »مــن اخــذ بنــوادر 

العلمــاء خــرج عــن االســام.« ]ارشــادالفحول 272[
از امــام اوزاعــی نقــل شــده اســت: »و روی عنــه یتــرک مــن قــول اهل 
مکــة المتعــة و الصــرف و مــن قــول اهــل المدینــة الســماع و إتیــان 
النســاء فــي ادبارهــن و مــن قــول اهــل الشــام الحــرب و الطاعــة و مــن 

قــول اهــل الکوفــه النبیــذ.« ]ارشــادالفحول 272[
امــا بــه نظــر بنــده ایــن ممانعــت مطلــق نیســت و بــر صورتــی محمول 
اســت کــه بنــا بــر هــوا و هــوس تفــردات علمــاء را برگزینــد و تفرداتــی 
ــد و  ــرعی باش ــوط ش ــل مضب ــریعت و دالئ ــزاج ش ــاف م ــر خ ــه ب ک

ســواد اعظــم آن را مــردود دانســته باشــند.
ــب اشــاره کــرده اســت کــه  ــن مطل ــه ای ــد ب ــق العی ــن دقی ــه اب عام
ایــن انتقــال بــا ایــن شــرط جایــز اســت کــه شــرح صــدر شــده باشــد و 

هــدف بازیچــه قــرار دادن دیــن نباشــد. ]ارشــادالفحول 272[
ــانی  ــهولت و آس ــرف س ــک ط ــه در ی ــادی ک ــائل اجته ــه در مس البت
ــرف  ــر دو ط ــد و در ه ــواری باش ــبتا دش ــر نس ــرف دیگ ــد و در ط باش
دالئــل موجــود باشــد، بــا عنایــت بــه ســهولت و ضــرورت مــردم مفتــی 
ــب  ــت. در کت ــوع نیس ــن ممن ــد و ای ــار کن ــهولت را اختی ــد س می توان
ــر آن موجــود اســت. اجــازه مزارعــت و مســاقات و غیــره از  فقــه نظائ
ایــن جملــه اســت. بــرای همیــن عامــه شــامی بــرای مســافر جمــع 
بیــن دو نمــاز را جائــز گفتــه اســت. عامــه ابــن همــام قائــل بــه جــواز 

ــت. ــف اس ــب مختل ــای مذاه ــروی از رخصت ه پی
»و یتخــرج ای یســتنبط )منــه( ای مــن جــواز إتبــاع غیــر مقلــده االول 
و هــدم التضییــق عیلــه ) جــواز إتباعــه رخــص المذاهــب ( ای أخــذه 

مــن المذاهــب مــا هــو أهــون علیــه فیمــا یقــع مــن المســائل.
ــلک  ــلک المس ــان أن یس ــرعي إذ لانس ــع ش ــه مان ــع من )و ال یمن
ــک المســلک  ــه( ای ذال ــه( ای لانســان )إلی ــه إذ کان ل )االخــف علی
ــل  ــن عم ــم یک ــان ل ــه )ب ــبیل بقول ــن الس ــم یبی ــبیل( ث ــف )س االخ
ــک  ــه( ای ِف ذال ــف )فی ــذاک االخ ــف ل ــر مخال ــول آخ ــر( ای بق بآخ
المحــل المختلــف فیــه )وکان صلــی اهلل علیــه و ســلم یحــب مــا خفــف 
ــح البخــاری عــن عائشــة رضــي اهلل عنهــا بلفــظ  علیهــم( فــي صحی
منهــم و فــي روایــة بلفــظ مــا یخفــف عنهــم أي امتــه و ذکــروا عــدة 

ــر 254/4[ ــیر التحری ــی« ]تیس ــی هذالمعن ــة عل ــث صحیحــة دال أحادی
بــه نظــر بنــده تعــارض در عبــارت فقهــا تعــارض حقیقــی نیســت، بلکه 
بــه دو صــورت مختلــف مرتبــط اســت. یکــی اینکــه اگــر بــر تفــردات 
ــاد عملــش را  ــوادری کــه خــاف مســلک ســواد اعظــم اســت بنی و ن
ــز اســت و دوم اینکــه اگــر هدفــش تســهیل و راه  بگــذارد، ایــن ناجائ
بــرون رفــت از دشــواری بــرای امــت باشــد، ایــن جایــز اســت و در کتب 

فقــه نظائــر زیــادی در ایــن بــاره موجــود اســت.
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الحمــدهلل رب العالمیــن والعاقبــة للمتقیــن 
والصــاة والســام علــی أشــرف األنبیــاء 
ــن  ــه أجمعی ــد وصحب ــلین محم والمرس

أمــا بعــد:
از دوره رنســانس بــا شــروع و پــس 

بــه علــت  اروپــا  در    Renaissnce
پویــا نبــودن مســیحیت تحریــف شــده، از 
ابتــدای )1( دوره مبلــغ بــزرگ مســیحیت 
ــار  ــارت )3( در کن ــا کارل ب ــس )2( ت پول
تحــوالت صنعتــی و اقتصــادی و فرهنگی 
بانیــان ایــن تحــول بــر اهــل دیــن خشــم 
گرفتــه و بــا تمــام نیــرو بــرای بــه حاشــیه 
کشــاندن دیــن )مســیحیت( کمــر همــت 
را بســته و تقریبــًا اکثــر گرایش هــای ضــد 
ــم،  ــم، لیبرالیس ــد: سکوالریس ــی مانن دین
آتئیســم،  کمونیســم،  ماتریالیســم، 
سوسیالیســم و غیــره بــا شــعاری یکســان 
و فریبنــده ماننــد: عقل گرایــی، رهایــی از 
خرافــه، علــم وصنعــت، فرهنــگ و تمــدن 
و مبــارزه بــا عقــب ماندگی بــه کارزار واژه 
دیــن آمدنــد و بــا تمــام امکانــات از اواخــر 
ــروز  ــه ام ــا ب ــادی ت ــم می ــرن هجده ق
ــی،  ــب ماندگ ــا عق ــادف ب ــن را مص دی
پوچــی و خرافــه دانســته و بــه ایــن ســو 
دعــوت دادنــد و در حقیقــت پیــش قــراول 
قهرمــان بــزرگ ایــن میــدان یعنــی 

ــد. ــرار گرفتن دجــال ق
سبب این هجوم  بیرحمانه بر 

پیكر دین چه بود؟
ــش  ــن دان ــق و همچنی ــگاه ژرف و عمی ن
ــن  ــد، ای ــا می گوی ــق اروپ ــخ دقی ــه تاری ب
ــر اثــر تصــادم بیــن  ــه ب رویکــرد بیرحمان
دوره نوزایــش - تحــول صنعتــی - و بیــن 
ــرا  ــده و خرافه گ ــف ش ــیحیت تحری مس

نربد بین ایمان و مادی گرایی

مجتبی امتی
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ــن  ــق در ای ــق عمی ــه پژوهــش و تحقی ــاز ب ــه نی ــوده اســت ک ب
راســتا دارد و بالطبــع اروپــا از آن دوران و پــس از عقــب ماندگــی 
از جهــان مــدرن و دوری از تمــدن و فرهنــگ، ســیری صعــودی 
و قابــل ماحظــه ای را در ایــن میــدان بــا محوریــت دیــن یعنــی 
ــکان  ــه س ــا ک ــا آنج ــرد ت ــروع ک ــی ش ــب ماندگ ــه و عق خراف
تکنولــوژی و صنعــت را در دنیــا بــه دســت گرفــت، و تــا اواخــر 
قــرن نوزدهــم قطــب تمــدن صنعتــی و مکانیکــی قــرار گرفــت.

ایده هــای متفکــران غربــی ماننــد فریدریــش نیچــه، کارل 
ــا  ــره ب ــت وغی ــیم، کان ــل دورکس ــل، امی ــد راس ــس، برتران مارک
ــع  ــتی وارد جوام ــرب پرس ــاد غ ــا اعتق ــی و ب ــد دین ــوب ض رس
ــاآگاه از دیــن شــدند کــه توانســتند  اســامی سســت عنصــر و ن
بــا فریبندگــی، دجــل صفتــی و ظاهرگرایــی، قربانیــان زیــادی از 
جگرگوشــه های مســلمان بــر جــای بگــذارد واعتقــاد آنــان را بــه 

ــد. ــزل کن ــن متزل دی
ــچ  ــه هی ــی ک ــناس آلمان ــه ش ــس )4( جامع ــعار کارل مارک ش

ــا  ــی پوی ــه دین ــام ـ ک ــی از اس ــه اطاع گون
و دارای انعطــاف بــوده و پاســخگوی تمــام 
معضــات اقتصادیســتـ  نداشــت، دلنشــین 
ــه  ــد ک ــرب زده ش ــلمان و غ ــان مس جوان
می گفــت: »دیــن افیــون توده هاســت« 
و بــدون هیــچ مقایســه ای بیــن مســیحیت 
ــل و  ــن کام ــام )دی ــده و اس ــف ش تحری
ــرای زندگــی بشــر(، شــک  ــدی ب ــام بع تم

ــرد. ــه ک ــا رخن ــد در دله و تردی
وخامــت ایــن فاجعــه اینجــا بــود کــه 
ــه  ــدون هیچگون ــا ب ــردگان م ــل ک تحصی
در  تردیــدی  یــا  تحقیــق  و  پژوهــش 
تقلیــد  بــه  باورهــای صادراتــی غــرب 
ــه  ــه ب ــی بلک ــد اخاق ــدی و ض ــام بع تم
ــی ای کاش  ــد، ول ــرب پرداختن پرســتش غ
بــا هوشــیاری  مــا  کــردگان  تحصیــل 
ــا  ــه و از بدی ه ــرب را گرفت ــای غ خوبی ه
اخاقــی  و  اعتقــادی  نابهنجاری هــای  و 
غــرب فاصلــه می گرفتنــد، و بــه ایــن بــاور 
ــرن ســکان  ــه دو ق ــه کارنام می رســیدند ک
داری غــرب )اروپــا وآمریــکا( بــرای جهــان 
بشــریت، بنــا بــه علــل مختلفــی از جملــه: 
جنــگ  دوم،  و  اول  جهانــی  جنگ هــای 
ویتنــام، ناآرامی هــای خاورمیانــه در عــراق، 

افغانســتان و شــام، نــژاد پرســتی کنونــی 
ــودن  ــاال ب ــی، ب ــی جنس ــاد نگران ــکا، ایج ــدن درآمری در عصرتم
ســطح خودکشــی در کشــورهای صنعتــی )5(  ســیاه بــوده اســت.

ــی مســلمانان در بســیاری  و دیگــر اینکــه در اوج انحطــاط ایمان
از ابعــاد، عالــم اســام از غــرب ســرآمد بــوده و هــم اکنــون بــا 
وجــود فاصلــه از اســام نــاب، پیشــتاز اخــاق )6( و عفــت اســت.

متأســفانه بــه علــت ســیاه نمایــی رســانه ها کــه عمومــًا 

ــه  ــده ک ــود ش ــن وانم ــوند چنی ــرب اداره می ش ــت غ ــه دس ب
ــد و همــواره  کشــورهای مســلمان نشــین وضعیتــی اســفبار دارن
ــایی های  ــی از نارس ــر بعض ــن را مقص ــا دی ــد ت ــاش می کنن ت

ــد. ــوه دهن ــادی جل ــی و اقتص اجتماع
دجال كیست و حامیان وی چه كسانی هستند؟

ــت« انگشــت  ــن ایمــان و مادی ــرد بی ــاب »نب ــدوی درکت ــام ن ام
بــر موضــع درد در اوضــاع کنونــی گذاشــته و بــه خوبــی واقعیــت 
ــا  ــا کوشــش های دجاجلــه زمــان )7( سرســتیز ب جهــان را کــه ب
ــچ  ــدون هی ــیده اســت. ب ــر کش ــه تصوی ــته را ب ــداری برداش دین
ــر  ــور اب ــمکش، ظه ــتیز وکش ــن س ــش ای ــان بخ ــدی پای تردی
شــخصیت یهــود و شهســوار میــدان کفــر و کفــرورزی مــی باشــد 
ــا دعــوت پوشــیده و فریبنــده خــود عــده زیــادی از اهــل  کــه ب

ــه کفــر وا مــی دارد. ایمــان را ب
ــا  ــی ب ــوان جوان ــه آدم و در عنف ــت از ذری ــخصی اس ــال ش دج
موه هــای مجعــد و فرفــری، کــه چشــم چــپ وی کــور و 
چشــم راســتش معلــول اســت، دارای پوســتی 
ــری  ــام آور و ظاه ــرعتی سرس ــفید و س س
ــوق  ــده، ف ــعارهای فریبن ــا ش ــواه ب خیرخ
العــاده نطــاق و اســتداللی اســت تــا آنجــا 
کــه فــرد مؤمــن را بــه ایمانــش مشــکوک 
ــای  ــا ادع ــذب قلبه ــد از ج ــده و بع گردانی
نبــوت و ســپس ادعــای الوهیــت و خدایــی 
ــوده و  ــام ب ــور وی ش ــل ظه ــد. مح می کن
ــت  ــه دس ــّد  )8( ب ــاب ل ــطین در ب در فلس
ــل  ــه قت ــه الســام ب حضــرت عیســی علی

می رســد.
پیــروان و حامیــان ایــن شــخص خطرنــاک 
ــود  ــان، یه ــام اّمت ــابقه در تم ــه بی س و فتن
ــا  ــه ویــژه اســرائیل - می باشــد کــه ب -  ب
انگیــزه ظهــور مســیح دجــال حــدود یــک 
قــرن اســت بعــد از پیمــان نامــه بالفــور در 
ارض مقدســه - نیــل تــا فــرات - تشــکیل 
ــد  ــن باورن ــر ای ــت داده اســت. یهــود ب دول
کــه پیامبــری در آخرالزمــان بــه نام مســیح 
ظهــور کــرده و بــا وی برهمــه غالــب 
ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــد و ب می آین
ــرای ظهــور  ــه شــدت ب در عصــر حاضــر ب
ــوده و  ــماری نم ــه ش ــخص، ثانی ــن ش ای
تــاش می کننــد تــا بــه هــر عنــوان ماننــد 
معاملــه قــرن و... زمینــه را بــرای ظهــور پیامبــر 

ــن خویــش فراهــم ســازند. دروغی
چه كار باید بكنیم؟

1( مهمتریــن اقــدام در ایــن اوضــاع بحرانــی و آشــفتگی ایمانــی 
ــرار داده  ــقوط ق ــگاه س ــد را در پرت ــل جدی ــه نس ــی ک و درون
اســت، بــاال بــردن ســطح آگاهــی از دو چشــمه اصیــل، شــفاف 
ــود  ــفانه نب ــد. متاس ــنت می باش ــرآن وس ــی ق ــن یعن و زالل دی

وخامت این فاجعه اینجا 
بود که حتصیل کردگان ما 

بدون هیچگونه پژوهش و حتقیق 
یا تردیدی در باورهای صادراتی 
غرب به تقلید متام بعدی و ضد 
اخالقی بلکه به پرستش غرب 

پرداختند، ولی ای کاش حتصیل 
کردگان ما با هوشیاری خوبی های 

غرب را گرفته و از بدی ها و 
ناهبنجاری های اعتقادی و اخالقی 

غرب فاصله می گرفتند، و به این 
باور می رسیدند که کارنامه 
دو قرن سکان داری غرب )اروپا 
وآمریکا( برای جهان بشریت، 
بنا به علل خمتلفی از مجله: 

جنگ های جهانی اول و دوم، جنگ 
ویتنام، ناآرامی های خاورمیانه در 

عراق، افغانستان و شام، نژاد پرستی 
کنونی در عصرمتدن درآمریکا، 

ایجاد نگرانی جنسی، باال بودن 
سطح خودکشی در کشورهای 

صنعتی )5(  سیاه بوده است.
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اطاعــات کافــی از قــرآن وســنت باعــث شــده تــا مستشــرقین و 
خاورشناســان بتواننــد بــا دسیســه و حیله گــری بــا مهــارت کامــل 
ایمــان و اطمینــان را از جوانــان ربــوده یــا حداقــل آن را تضعیــف 
ــرآن و  ــلمانان از ق ــی مس ــدم آگاه ــار ع ــان آم ــد. بی گم نماین
ــه زدن آســان  ــرای ضرب ــه قــدری باالســت کــه راه را ب ســنت ب
کــرده اســت. در اعتــکاف علمــی، معنــوی ســال 1395هجــری 
شمســی کــه بــرای اســاتید دانشــگاه و دانشــجویان ســطح کشــور 
در حــوزه خیرآبــاد برگــزار گردیــد، در یــک آمــار سرانگشــتی در 
ــک  ــرای ی ــم ب ــک نفره ــی ی ــری حت ــزار نف ــدود ه ــت ح جمعی

مرتبــه قــرآن را بــا ترجمــه مــرور نکــرده بــود!
ــد  ــخ اســام می توان ــق تاری ــه دقی 2( مطالع
ــده  ــرای خوانن ــن را ب ــی ای ــت پویای واقعی
ــتواری،  ــه اس ــد و او را ب ــر بکش ــه تصوی ب
انعطــاف پذیــری و شــمولیت ایــن مطمئــن 

ســازد.
ــگاه  ــرب و ن ــدن غ ــی تم واکاوی و ارزیاب
پوشــالین  تمــدن  ایــن  از  را  عصمــت 
در  جــدی  گامــی  می توانــد  برداشــتن، 
ــران  ــات از بح ــی و نج ــتای خودشناس راس
ایــن  ایفــاء کنــد. می زیبــد در  هویــت 
زمینــه آثــار گرانســنگ عامــه نــدوی 
ــرة  ــن الفک ــراع بی ــد: »الص ــه اهلل مانن رحم
ــي األقطــار  ــة ف اإلســامیة والفکــرة الغربی
داوود  آقــای  ترجمــه  بــا  اإلســامیة« 
ناروئــی تحــت عنــوان »رویارویــی اندیشــه 
اســامی و اندیشــه غربــی« وکتــاب »مــاذا 
بــا  المســلمین«  بانحطــاط  خســرالعالم 
ترجمــه اســتاد عبدالحکیــم عثمانــی تحــت 
ــان و  ــاع جه ــدکاوی در اوض ــوان »کن عن
انحطــاط مســلمانان«، مــورد مطالعــه و 

ــرد. ــرار گی ــکاش ق کن
3( ارتبــاط بــا دانشــمندان اســام و علمــای ربانــی کــه دارای یــد 
طوالیــی در غــرب شناســی و نگاهــی تیــز و منصفانــه بــه اوضــاع 
ــردد و  ــوب می گ ــن درد محس ــر ای ــی ب ــد مرحم ــی دارن کنون
می توانــد راهگشــای بســیاری از شــبهات و تردیدهــا قــرار گیــرد.

ــام  ــای ام ــه کتاب ه ــتر ب ــناخت بیش ــرای ش ــود ب ــه می ش توصی
نــدوی، شــیخ محمدعمــارة، ســیدقطب، دکتــر مصطفــی ســباعی 

رحمهــم اهلل و...مراجعــه شــود.

پاورقی:
1- رنســانس یعنــی تولــد مجــدد و منظــور از آن احیــای تمــدن و فرهنــگ 
ــت  ــه دس ــطی ب ــرون وس ــروع ق ــا ش ــه ب ــت ک ــتان اس ــان و روم باس یون
ــو زایــش رنســانس را، ســده 14  ــود. آغــاز دوره ن فراموشــی ســپرده شــده ب
میــادی در شــمال بریتانیــا مــی داننــد. ایــن جنبــش در ســده 15 میــادی 
شــمال اروپــا را فــرا گرفــت. رنســانس یــک تحــول 300ســاله اســت کــه از 
ــد. ــا انجامی ــه عصــر روشــنگری در اروپ ــا آغــاز شــده و ب فلورانــس در ایتالی

 2- پولــس یــا پولــوس از وزیرانــی بــود کــه بــرای نابــودی و خرافــی کــردن 

دیــن مســیحیت بــه مــدت زیــادی خــود را بــه شــکل حــواری مســیحی کــه 
حتــی تــا بــه آن تاریــخ بــر خــاف حواریــون دیــداری بــا عیســی  نداشــت 
جاگــذاری کــرد مســبب االهیــات و خداشناســی ایــن دیــن در کتــاب مقــدس 
انجیــل کــه بــه شــدت تحریــف یافتــه پولــس مــی باشــد، بــه وی نویســنده 
ــود  ــر خ ــه در اث ــش نیچ ــود. فریدری ــاق می ش ــن اط ــای دروغی انجیل ه
ــال  ــن ح ــیحیت و در عی ــی مس ــذار واقع ــس را بنیانگ ــال، پول ــام دج ــه ن ب
ــا  ــت اساس ــد اس ــد و معتق ــف می کن ــده آن توصی ــف کنن ــن تحری بزرگتری
یــک مســیحی وجــود داشــت و او بــر روی صلیــب مــرد. )برگرفتــه از کتــاب 

متفکــران بــزرگ مســیحی، اثــر هانــس کونــگ(.
درگذشــت 10  و  مــه 1886  زاده 10   ،Karl Barth بــارت  کارل   -3  
ــود  ــوئیس ب ــل س ــی اه ــق دین ــنده و محق ــیش، نویس ــامبر 1968 کش دس
ــد  کــه اصاحــات عمــده ای در پروتستانتیســم و عقائ
را مهمتریــن  آورد، وی  بــه وجــود  کالوینیســم 
اصــاح گــر پروتســتان قــرن بیســتم نــام نهادنــد.

ــره. ــاب باشــد بهت ــا(. مرجــع کت )ویکــی پدی
 Maux Karl ( 4-  کارل هانیدریــش مــارک 
 1883 درگذشــت   1818 زاده    )  Heinriech
در لنــدن، متفکــر انقابــی، فیلســوف، جامعــه 
شــناس، شــاعر، تاریــخ دان، اقتصــاد دان و از تاثیــر 

ــت. ــر اس ــمندان عصرحاض ــن دانش گذارتری
ــیه،  ــن، روس ــد ژاپ ــی مانن ــورهای صنعت 5 -  کش
کــره جنوبــی، فنانــد، بلزیــک، لهســتان، فرانســه، 
ــار خودکشــی براســاس  ــه آم ــکا، ســوئد و... ب آمری
مراجعــه    Population Reriew گــزارش 
ــی  ــه 24 نظام ــده روزان ــا آم ــن آماره ــود. در ای ش
آمریکایــی بــا خودکشــی جــان مــی دادنــد و در هــر 
ــی  ــی خودکش ــهروند آمریکای ــک ش ــه ی 12 دقیق

مــی کنــد.
 6- بــه آمــار انحطــاط اخاقــی و جنســی و ازدواج 
ــگردهای  ــات و ش ــا حیوان ــا و ازدواج ب هم جنس ه
ــه  ــا عروســک ها جنســی مراجع ارضــای جنســی ب

شــود.
7- در حدیثــی صحیــح کــه آن را امــام احمــد، ابــن 
حبــان، ابــن خریــم و حاکــم روایــت کردنــد آمــده 
ــا ســی دروغگــو  ــا نخواهــد شــد ت ــر پ که«قیامــت ب

ظهــور کننــد، آخرینشــان دجــال اســت کــه چشــم چپــش کــور اســت. 
 8- نام منطقه ای در فلسطین.

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

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

**
*

1( مهمرتین اقدام در این 
اوضاع حبرانی و آشفتگی ایمانی 

و درونی که نسل جدید را در 
پرتگاه سقوط قرار داده است، باال 
بردن سطح آگاهی از دو چشمه 
اصیل، شفاف و زالل دین یعنی 
قرآن وسنت می باشد. متاسفانه 

نبود اطالعات کافی از قرآن 
وسنت باعث شده تا مستشرقین 

و خاورشناسان بتوانند با دسیسه 
و حیله گری با مهارت کامل 

ایمان و اطمینان را از جوانان ربوده 
یا حداقل آن را تضعیف منایند. 

بی گمان آمار عدم آگاهی 
مسلمانان از قرآن و سنت به قدری 
باالست که راه را برای ضربه زدن 

آسان کرده است. 
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خداونــد می فرماید: »َو 
لََنْبُلَونَُّکْم بَِشيْ ٍء ِمَن الَْخْوِف 

ْمواِل  َو الُْجوِع َو نَْقٍص ِمَن اأْلَ
ِر  نُْفِس َو الثََّمراِت َو بَشِّ َو اأْلَ
ابِریَن« ]البقرة / 155[ الصَّ

قطعًا ما شما را به چیزى از 
ترس و گرسنگی و کاهش 

اموال و نفوس و فرزندان می 
آزماییم. و تو ـ اى پیامبر ـ به 

شکیبایان نوید ده.
یکــی از مــکارم اخــاق کــه 
ــد،  ــیرین می کن ــی را ش زندگ
اســت.  بردبــاری  و  صبــر 

ــا  ــه چشــم می خــورد. آی چیــزی کــه امــروزه کمتــر در جامعــه ب
تــا بــه حــال از خــود پرســیده ایم کــه صبــر در زندگــی مــن چــه 

ــی دارد؟  جایگاه
ــا  ــن چیزه ــه ای ــر، لحظــه ای ب ــت صب ــه اهمی ــردن ب ــرای پی ب ب
بیندیــش: فرزنــد شــدن جنیــن در شــکن مــادر، روییــدن دانــه در 
دل زمیــن، طلــوع و غــروب تدریجــی خورشــید و... همــه این هــا 
ــا  ــر ت ــد. مگ ــاق می افتن ــاری اتف ــر و بردب ــا صب ــج و ب ــه تدری ب
ــه  ــال از اینک ــد متع ــت خداون ــه حکم ــم ک ــر کرده ای ــون فک کن
آســمان ها و زمیــن را در شــش روز خلــق کــرده اســت چیســت؟ 
خدایــی کــه قــادر بــود در یــک چشــم بــر هــم زدن، همــۀ این هــا 
را بیافرینــد؟ آیــا دلیلــی غیــر از ایــن دارد کــه می خواســت بــه مــا 
ــه تدریــج  ــا بدانیــم همــه چیــز ب ــاری را بیامــوزد؛ ت صبــر و بردب
ــر، تنهــا یــک اخــاق انســانی  ــرد. صب ــر انجــام می گی ــا صب و ب

نیســت، بلکــه کلیــد عالــم هســتی اســت.
ــر  ــر از ه ــار و فرات ــش از 90 ب ــم بی ــرآن کری ــر در ق ــه صب کلم
یــک از دیگــر مــکارم اخــاق ذکــر شــده اســت. حتــی از صــدق 

و امانــت بیشــتر ذکــرش بــه میــان آمــده اســت.
ــا  ــد، مرتکــب زن ــر نکن ــکاب شــهوات صب ــر ارت ــی ب انســان وقت
می شــود. کســی کــه بــر مشــکات صبــر نکنــد، بــرای فــرار از 
فشــار روحــی دچــار اعتیــاد بــه مــواد مخــدر می شــود.  خاصــه 

ــودی کشــانده می شــود. ــه ناب ــر بشــر ب ــدون صب اینکــه ب
انســان هــر چــه در زندگــی پیشــرفت می کنــد نیــاز او بــه صبــر 
بیشــتر می شــود. بایــد دانســت کــه پیــروزی بــدون صبــر ممکــن 
نیســت. مــا بایــد هــم صابــر باشــیم و هــم دیگــران را توصیــه بــه 
صبــوری کنیــم. تنهــا راه مواجــه بــا مشــکات کــه آن هــم بــا 
قضــا و قــدر الهــی اســت، صبــر اســت بــه همیــن خاطــر مؤمــن 

ــر اســت. در خوشــی ها شــاکر و در مشــکات صاب
برای صبر انواعی ذكر كرده اند:

1- صبــر بــر باهــا و مصیبت هــا، 2- صبــر بــر اجتــاب از 
ــادات.  ــات و عب ــام طاع ــر انج ــر ب ــان 3- صب گناه

ــد، امــا در انجــام  ــر می کنن ــر مشــکات صب گروهــی از مــردم ب
ــام  ــر در انج ــی دیگ ــتند. گروه ــور نیس ــادات صب ــات و عب طاع

ــل  ــا در مقاب ــد، ام ــات صبورن طاع
ــی  ــد، در حال ــر نمی کنن ــاه صب گن
کــه مســلمان واقعــی در هــر ســه 
ــت.  ــور اس ــده صب ــر ش ــورد ذک م
ایــوب علیــه الســام بــر مشــکات 
صبــر کــرد. یوســف علیــه الســام 

ــر کــرد. ــاه صب ــال گن در قب
راه های دست یابی به صبر
1. شناخت طبیعت زندگی

ــان را  ــه انس ــزی ک ــن چی مهمتری
بــه صبر وا مــی دارد و مشــکات را 
ــناخت  ــد، ش ــان می کن ــش آس برای
ــی اســت، اینکــه  راه و رســم زندگ
انســان بــه حقیقــت و ماهیــت اصلــی زندگــی پــی ببــرد و آن را 
بــه خوبــی بشناســد، اینکــه انســان بدانــد دنیــا بهشــت و سراســر 
لــذت و خوشــبختی نیســت و مانــدگاری نــدارد. بــه امیــر مومنــان 
علــی بــن ابــی طالــب رضــی اهلل عنــه گفتنــد: دنیــا را بــرای مــا 
توصیــف کــن. فرمــود: چــه بگویــم از خانــه ای کــه اولــش گریــه، 

وســطش ســختی و پایانــش نابــودی اســت.
2. خودشناسی:

ــق  ــد خال ــان بدان ــه انس ــت ک ــن اس ــی ای ــورم از خودشناس منظ
و مالکــی دارد کــه او را راهنمایــی می کنــد. همــو کــه او را 
ــاط  ــی و نش ــه او زندگ ــت و ب ــتی آورده اس ــه هس ــتی ب از نیس
ــرده  ــا ک ــب عط ــوش و قل ــم و گ ــه او چش ــت. و ب ــیده اس بخش
اســت  و نعمت هــای ظاهــر و باطــن اش را بــر او ارزانــی داشــته 
اســت. از همیــن رو خداونــد بــه صابــران یــاد داده اســت کــه در 
ــد و خــود  ــون« بخوانن ــه راجع ــا الی ــا هلل و ان ــت »ان ــان مصیب زم
ــار  ــان در اختی ــود و نبودش ــه ب ــد ک ــی بدانن ــه خدای ــق ب را متعل

اوســت.
ــرآن  ــارت ق ــن عب ــد: ای ــه اهلل می فرمای ــم رحم ــن قی ــه اب عام
بهتریــن و ســودمندترین درمــان مصیبــت دیــده در کوتــاه مــدت 
و دراز مــدت اســت. زیــرا ایــن گفتــار در برگیرنــده دو اصــل بزرگ 
اســت کــه هــر گاه بنــده بــر آن دو شــناخت پیــدا کنــد، مصیبــت 
بــر وی آســان  می گــردد و بــه آرامــش می رســد: نخســت اینکــه 
ــت در  ــی اس ــت و امانت ــال خداس ــش م ــۀ متعلقات ــان و هم انس
ــد و دو اینکــه ســرانجام  ــد روزی آن را برگردان دســت او کــه بای

برگشــت همــه بــه ســوی خداســت.
امیداورم خداوند به همه ما صبر جمیل عنایت کند.

منابع: 
صبر در قرآن، دکتر یوسف قرضاوی ترجمه: محمود خوش خبر
اخاق مومن ، عمروخالد ترجمه: محمدابراهیم ساعدی رودی

الصبر و الذوق: عمرو خالد
صبر جمیل: جال رفیعی

صبر و راه های رسیدن به آن
طالب العلم احمد مروی
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ــی داری  ــمندانه و معن ــورت هوش ــه ص ــه ب ــه الرحم ــعدی علی س
ــت.  ــاده اس ــان نه ــاق درویش ــود را در اخ ــاب خ ــاب دوم کت ب
ــاب  ــاب کت ــن ب ــه اولی ــت ک ــادار از آن جه ــمندانه و معن هوش
ــاق  ــاب را »در اخ ــن ب ــت و ای ــاهان« اس ــیرت پادش او »در س
ــه  ــور ک ــد: »همان ط ــدا بگوی ــا ابت ــت ت ــاده اس ــان« نه درویش
بــرای یــک پادشــاه وظایفــی اســت، درویــش هــم وظایفــی دارد 
ــه اشــاره دارد  ــن نکت ــه ای ــی ب ــد انجــام دهــد.« و در ثان کــه بای
کــه »درویشــی درجــه و منزلتی ســت بــه قــدر و حتــی فراتــر از 

ــد.  ــی باش ــش واقع ــش، دروی ــر دروی ــه اگ ــاهی،« البت پادش
ــت  ــن حکای ــه در آخری ــن نکت ــه ای ــف ب ــاره ای ظری ــعدی اش س

ــود دارد: ــاب خ ــاب دوم کت ب
»پادشــاهی بــه دیــده اســتحقار در طایفــه درویشــان 

نظــر كــرد.
ــای آورد و  ــه ج ــت )1( ب ــه فراس ــان ب ــی زآن می یك
گفــت: ای ملــک! مــا در ایــن دنیــا بــه جیــش )2( از 
تــو كمتریــم و بــه عیــش خوشــتر و بــه مــرگ برابــر 

و بــه قیامــت بهتــر.
اگر كشور خدای كامــــران است

وگر درویش حاجتمند نان است
در آن ساعت كه خواهند این و آن مرد

نخواهند از جهان بیش از كفن برد
چو رخت از مملكت بربست خواهـی

گدایی بهـــتر است از پادشاهی
حــال ببنیــم درویــش یعنــی چــه و چــه کســی درویــش اســت؟ 
فرهنــگ لغــت »عمیــد« ایــن معانــی را بــرای درویــش برگزیــده 
اســت:۱. صوفــی. ۲. ]مجــاز[ کســی کــه بــه اندک مایــه از مــال 

ــر.  ــوا؛ فقی ــد.۳. ] مجــاز[ تهیدســت؛ بین ــا قناعــت می کن دنی
همــه ایــن معانــی درســت اســت. امــا ســعدی بــاز هــم در آخرین 
ــمارد  ــر می ش ــش ب ــرای دروی ــی ب ــاب صفات ــن ب ــت همی حکای
کــه مــا را بــه شــناختن بهتــر درویــش ومــورد نظــرس رهنمــون 

می ســارند:
ــوی  ــت و م ــده)3( اس ــه ژن ــی جام ــِر درویش »ظاه
ِســترده )4( و حقیقــِت آن دِل زنــده و نفــس مــرده...

...طریــق درویشــان ذكــر اســت و شــكر و خدمــت و 
طاعــت و ایثــار و قناعــت و توحیــد و تــوكل و تســلیم 

و تحمــل.
هــر كــه بدیــن صفتهــا كــه گفتــم موصــوف اســت 

ــه حقیقــت درویــش اســت وگــر در قباســت. ب
امــا هرزه گــردی بــی نمــاز هواپرســت هوســباز كــه 
ــبها روز  ــهوت و ش ــد ش ــب آرد در بن ــه ش ــا ب روزه
ــان  كنــد در خــواب غفلــت و بخــورد هــر چــه در می
آیــد و بگویــد هــر چــه بــر زبــان آیــد رنــد )5( اســت 

وگــر در عباســت.
ای درونت برهنه از تقوی

كز برون جامه ریا داری
پرده هفت رنگ در مگذار

تو كه در خانه بوریا )6( داری«
ــا درویــش مــورد نظــر ســعدی آشــنا شــدیم ببینــم  حــال کــه ب
کــه از منظــر ســعدی درویــش واقعــی متصــف بــه چــه صفــات 

و خصائلــی اســت. 
اولیــن و مهم تریــن خصلتــی کــه ســعدی بــرای درویــش 
ــد.« ــه »دیگــران را قضــاوت نمی کن ــن اســت ک برمی شــمارد ای

ــد  ــل می کن ــی را نق ــتان بزرگ ــاب داس ــن ب ــت اول ای در حکای
کــه نظــر درویشــی را در مــورد فــان کــس کــه مــردم در مــورد 
ــه  ــش زیرکان ــود. دروی ــا می ش ــد، جوی ــا می گوین ــخن ه او س
جــواب مــی دهــد:  »بــر ظاهــرش عیــب نمی بینــم و در 

ــم.« ــب نمی دان ــش غی باطن
ــی دشــمنان را  ــه حت ــه دوســتان ک ــش ن از منظــر ســعدی دروی
نمــی آزارد. حکایــت دزدی را کــه بــه خانــه پاراســایی زده اســت 
و دســتش خالــی مانــده را بیــان می کنــد کــه پارســا، گلیمــی را 
ــادا محــروم  ــدازد، مب ــو دزد می ان ــد جل ــر روی آن می خوابی کــه ب

از منزلــش بیــرون رود:
»شنیدم كه مردان راه خــدای

دل دشمنان را نكردند تنگ
تو را كی میسر شود این مقام

كه با دوستانت خالف است و جنگ«

گلی از گلستان سعدی)3(
نگاهی به )باب دوم در اخالق درویشان(

حسین سلیامن پور
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ــادات  ــِت طاعــت و عب ــا و تظاهــر« را آف ــا »ری ــای م همــۀ عرف
ــه  ــی دارد ک ــذر م ــان را برح ــز درویش ــعدی نی ــته اند. س می دانس
دوِر ریــا و خودنمایــی نگردنــد، از منظــر او کســی کــه در راه ریــا 

ــاد در مــی آورد.  ــد، ســر از ناکجاآب و خودنمایــی گام زن
»ترسم نرسی به كعبه، ای اعــــــــرابی

كاین ره كه تو می روی به تركستان است«
داســتان آن زاهــد را بیــان می کنــد کــه بــا فرزنــدش بــه 
ــی  ــاز مفصل ــورد و نم ــی خ ــذای اندک ــت. غ ــاه رف ــس پادش مجل
گــزارد. »تــا ظــّن صالحیــت در حــق او زیــادت كننــد«

ــه  ــد ک ــل می کن ــودش نق ــتانی از خ ــون داس ــن مضم در همی
بعــد از عبــادت شــبانه بــر دیگــران طعنــه زده بــود کــه »چنــان 
ــه  ــد ك ــی نخفته ان ــه گوی ــد ك ــت برده ان ــواب غفل خ
ــی  ــر بخفت ــز اگ ــو نی ــد: »ت ــدرش می گوی ــد« و پ مرده ان

بــه از آن كــه در پوســتین خلــق افتــی.«
در حکایتی دیگر می گوید:

ــه  ــید ك ــرد. اندیش ــب ك ــاهی طل ــدی را پادش »عاب
ــادی  ــف شــوم مگــر اعتق ــا ضعی ــی بخــورم ت داروی
ــه  ــد ك ــد. آورده ان ــادت كن ــن زی ــق م ــه دارد در ح ك

ــرد.« ــورد و بم ــل بخ داروی قات
ــران  ــد دیگ ــف و تمجی ــش از تعری ــعدی، دروی ــاد س ــه اعتق ب
ــی  ــه محفل ــزرگان ب ــی را از ب ــود: »یك خوشــحال نمی ش
ــه  ــش مبالغ ــاف جمیل ــتودند و در اوص ــدر همی س ان
ــه  ــم ك ــن آن ــت: م ــر آورد و گف ــر ب ــد. س می كردن

ــم.« ــن دان م
ــه مصیبــت دچــار  ــِش مــورد نظــر ســعدی راضــی اســت ب دروی
شــود، امــا بــه معصیــت هرگــز! حکایــت درویــش زخم خــورده ای 
را نقــل می کنــد کــه خــدا را شــکر می گفــت. علــت را پرســیدند. 
گفــت: »شــكر آن كــه بــه مصیبتــی گرفتــارم نــه بــه 

معصیتــی.«
ــد  ــدی را حكایــت كنن ــاره نیســت. »عاب درویــش، شــکم ب
كــه شــبی ده َمــن )7( طعــام بخــوردی و تــا ســحر 
ختمــی در نمــاز بكــردی. صاحبدلــی شــنید و گفــت: 
ــی بســیار از ایــن  ــی بخــوردی و بخفت ــم نان اگــر نی

ــودی. ــر ب فاضل ت
اندرون از طعام خالی دار

تا در او نور معرفت بینی
تهی از حكمتی به علت آن

كه پری از طعام تا بینی
بهتریــن خصلــت درویــش ایــن اســت کــه جــواب بــدی را خوبــی 

ــدی:  ــه ب می دهــد ن
»پیــش یكــی از مشــایخ گلــه كــردم كــه: فــالن بــه 
ــه صالحــش  ــن گواهــی داده اســت.گفتا: ب فســاد م

خجــل كــن!

تو نیكو روش باش تا بدسگال
به نقص تو گفتن نیابد مجال«

دل درویش با خداست، هرجا که باشد:
»چو هر ساعت از تو به جایی رود دل

به تنــــهایی اندر صفایی نبینی
ورت جاه و مال است و زرع و تجارت

چو دل با خدای است خلوت نشینی«
درویــش بــه مــال دنیــا دل نمی بنــدد. و آنکــه دل ببنــدد درویــش 
ــرای وفــای  نیســت. حکایــت آن پادشــاه را نقــل می کنــد کــه ب
ــن زاهــدان  ــا بی ــد می دهــد ت ــذر، غامــش را درهمــی چن ــه ن ب
تقســیم کنــد. غــام بعــد از مدتــی انبــال زر را ســر بــه مهــر نــزد 

ــد:  ــی آورد و می گوی پادشــاه م
ــت:  ــم! گف ــدم نیافت ــه گردی ــدان ك ــدان را چن »زه
ایــن چــه حكایــت اســت؟! آنچــه مــن دانــم در ایــن 

ملــک چهارصــد زاهــد اســت.
ــت  ــد اس ــه زاه ــان! آن ك ــد جه ــت: ای خداون گف
نمی ســتاند و آن كــه می ســتاند زاهــد نیســت.«

درویــش ســنگ زیــرن آســیاب اســت. جفــا می کشــد و تحمــل 
می کنــد. چــون بــه قضــا راضــی اســت: »طایفــٔه رنــدان بــه 
ــزا  ــخنان ناس ــد و س ــه در آمدن ــی ب ــالف درویش خ
گفتنــد و بزدنــد و برنجانیدنــد. شــكایت از بی طاقتــی 
ــی رفــت.  ــرد كــه چنیــن حال ــر طریقــت ب پیــش پی
گفــت: ای فرزنــد! خرقــه ٔ درویشــان جامٔه رضاســت، 
ــد  ــرادی نكن ــل بی  م ــوت تحّم ــن كس ــه در ای ــر ك ه

مدعــی اســت و خرقــه بــر او حــرام.
دریای فراوان نشود تیره به سنگ

عارف كه برنجد تنک است آب هنوز
گر گزندت رسد تحمل كن

كه به عفو از گناه پاک شوی
ای برادر چو عاقبت خاک است

خاک شو، پیش از آنكه خاک شوی«

پاورقی

1. زیرکی
2. لشکر ، یاری گر

3. لباس پاره و کهنه
4. تراشیده شده

5. حیله گر
6. حصیر

7. واحد وزن

مجله داخلی حوزه علمیه انوارالعلوم خیرآباد/شماره 6/ پاییز 1397
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تاریــخ  ژورنالیســت  بزرگتریــن  فرامــرزی  اگــر 
ــج  ــزو پن ــد ج ــی تردی ــد، ب ــران نباش ــات ای مطبوع
ــه نویســی کشــور اســت.  ــر برجســته ادوار روزنام نف
شــجاعت و شــرافت داشــت و صراحــت قلمــش 
ــه  ــود ک ــان ب ــه اش چن ــت لهج ــود، صراح ــزد ب زبان
ــت.  ــت نداش ــخص اول مملک ــی از ش ــه ای حت واهم

ــد.  ــم ش ــوع القل ــا ممن باره
فرامــرزی مســلمانی ســنی مذهــب بــود و در ماجــرای 
ــت.  ــوی داش ــم پهل ــف رژی ــی مخال ــطین، موضع فلس
ــان  ــره جه ــرزمین اســامی را از پیک ــه آن س او تجزی
اســام نمی پذیرفــت و همــاره بــر ضــد رژیــم 

ــت. ــی گرف ــع م ــرائیل موض اس
 ۱۲۷۶ مــرداد   ۲۱ در  فرامــرزی  عبدالرحمــن 
خورشــیدی در روســتای »گچویــه« فرامــرزان از 
ــا  ــه دنی ــع شهرســتان بســتک اســتان هرمــزگان ب تواب

ــد.  آم
ــب  ــرای کس ــن ب ــی، عبدالرحم ــس از دوران کودک پ
بیشــتر علــم و دانــش بــه کشــور »بحریــن« مــی رود 
ــرآن و  ــان ق ــه زب ــی ک ــات عرب ــان و ادبی ــا زب و ب
ــون  ــن چ ــود. عبدالرحم ــنا می ش ــت، آش ــنت اس س
تشــنه ی علم آمــوزی بــود، بــرای تکمیــل اطاعــات و 
آموخته هــای خــود بــه کشــور »عربســتان ســعودی« 
رفــت و پــس از فراگیــری دانش هــای عالــی و علــوم 
ــی و  ــه معلم ــران ب ــد و در ته ــران آم ــه ای ــم، ب قدی

ــت. ــگاه  پرداخ ــس در دانش تدری
ــخنوری و  ــدرت س ــاد، از ق ــش زی ــر دان ــاوه ب او ع
ســخنرانی عالــی برخــوردار بــود و بــه همیــن خاطــر 
وکیــل دادگســتری  شــد و بعــد از آن بــه عنــوان 
نماینــده ی مــردم الر، ورامیــن و ایوانکــی بــه »مجلس 

ــت. ــی« راه یاف شــورای مل
ــس  ــذار و مؤس ــرزی بنیانگ ــن فرام ــتاد عبدالرحم اس
ــن  ــز ای ــون نی ــه تاکن ــت ک ــان« اس ــه ی »کیه روزنام
قــدرت  از  او چــون  منتشــر می شــود.  روزنامــه 
نویســندگی خوبــی برخــوردار بــود، بیشــتر نوشــته ها 
در  کیهــان،  بــر  عــاوه  را  خــود  مقاله هــای  و 
ــه چــاپ  روزنامه هــای عربــی بحریــن و مصــر نیــز ب
می رســاند. او مجلــه ی »تقــدم« را در شــهریور ســال 
ــار داد.  ــران انتش ــرادرش در ته ــک ب ــه کم ۱۳۰۶ ب

ــّدم«،  ــه »تق ــرخ«، مجّل ــفق س ــه »ش وی در روزنام
مقالــه  و»کیهــان«  »بهــرام«  ایــران«،  »آینــده 
می نوشــت. همــکاری در مجله هــای »وحیــد« و 
ــم  ــه چش ــِی وی ب ــه مطبوعات ــز در کارنام ــا« نی »یغم
از  سیاســت،  و  ادب  عرصــه  در  را  او  می خــورد. 
صراحــت  و  می شــود  شــمرده  نظــران  صاحــب 

ســتوده اند. را  لهجــه اش 
ــد  ــِی محم ــه مطبوعات ــال 1339، در مصاحب او در س
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من از تکرار تاریخ می ترسم
استاد عبدالرحمن فرامرزی

ـــــــــــــــــ
به نقل از مجله یغما، سال بیست و سوم، شماره هفتم مهرماه ۱۳۴۸

ــه فصــل بهــار  ــه کــه هــر روز مثــل پروان ــان نامه هــای روزان در می
یــا بــرگ فصــل خــزان بســر و روی مــن مــی ریــزد، نامــه یــک نفــر 
ــن  ــم ای ــان می کن ــه گم ــت ک ــید اس ــر جمش ــام دکت ــه ن ــی ب کلیم

اســم عاریــه باشــد نــه حقیقــی.
ــه  ــی ب ــی یهــودی هســتم کــه ایران او می نویســد:» مــن یــک ایران
ــم  ــم می کن ــار ه ــرد و افتخ ــم م ــم خواه ــی ه ــده ام و ایران ــا آم دنی

کــه یهــودی و ایرانــی هســتم.«
مــن هــم یــک ایرانــی مســلمان هســتم کــه ایرانــی و مســلمان بــه 
دنیــا آمــده ام و امیــدوار بــه کــرم خــدا هســتم کــه مســلمان بمیــرم 
ــرک  ــه ت ــی ن ــک ایران ــرا ی ــرد، زی ــم م ــی خواه ــه ایران ــی البت ول
می میــرد و نــه عــرب و نــه چینــی و ژاپونــی، ولــی بــه هیــچ یــک 
از ایــن دوصفــت افتخــار نمی کنــم زیــرا ایــن دو چیــزی اســت کــه 
ــته ام.  ــی نداش ــب آن دخالت ــودم در کس ــیده و خ ــن رس ــه ارث بم ب
ــواده  ــک خان ــده ام مســلمانم، از ی ــا آم ــه دنی ــواده مســلمان ب در خان
ــای کام و  ــذار علم ــتم. بگ ــی هس ــده ام ایران ــا آم ــه دنی ــی ب ایران
ــر در  ــن اگ ــد. م ــد بگوین ــان می خواه ــه دلش ــد هرچ ــول عقای اص
ــر  ــودم و اگ ــودی ب ــاال یه ــودم ح ــده ب ــا آم ــه دنی ــما ب ــواده ش خان
ــن  ــد. ای ــد مســلمان بودی ــا آمــده بودی ــه دنی ــا ب ــواده م شــما در خان
اســت حقیقــت قضیــه و هیــچ کــدام بــرای هیــچ یکمــان افتخــاری 
نــدارد. هرآدمــی از هــر ملــت و پیــرو هرکیشــی باشــد ایــن افتخــار را 
ــد  ــر باشــید می دانی ــد و دکت ــر شــما راســت بگوئی ــی اگ ــد ول می کن

ــد: ــید می نویس ــر جمش ــد. دکت ــل می گوئی ــه مهم ک
ــه  ــن گفت ــه ای ــع مکــرر و ب ــخ نیســت مگــر وقای ــًا تاری ــر واقع » اگ
خــود اعتقــاد داریــد، فلســطین و اورشــلیم نیــز کــه زادگاه موســی و 

ــد ازآن اســرائیل باشــد.« ســلیمان و داوود اســت بای
- اواًل فلســطین و اورشــلیم نــه ملــک موســی اســت و نــه زادگاه او 
بلکــه زادگاه او مصــر اســت و او بــرای اینکــه بنی اســرائیل را از ذلــت 
و خــواری و بردگــی نجــات دهــد آنهــا را جمــع و بــه طرف فلســطین 
ــه در آنجــا مملکــت و  ــم نشــد ک ــرد و داخــل فلســطین ه ــرار ک ف
ســلطنتی تشــکیل دهــد. داوود و ســلیمان ســلطنتی تشــکیل دادنــد 
ــد و  ــور باش ــه اینط ــرض اینک ــطین و برف ــۀ فلس ــه در هم ــی ن ول
ــا  ــکونت ی ــا س ــی در آنج ــه وقت ــم ک ــود بدانی ــطین را از آن یه فلس
ــم  ــل از ســفر حضــرت ابراهی ســلطنت داشــته اند حــق آنهائیکــه قب
صلــوات اهلل و ســامه علیــه بــه فلســطین آنجــا در دســت ایشــان بود 

ــا  ــید؛ »آی ــار از وی پرس ــتین ب ــرای نخس ــوی، ب ــا پهل رض
درســت اســت کــه ایــران اســرائیل را بــه رســمیت شــناخته؟!« 
شــاه کــه بــا ایــن پرســش غیــر منتظــره رو بــه رو شــده بــود، 
ــازه ای نیســت، بســیاری از کشــورهای  گفــت: »ایــن چیــز ت
ــن  ــد!« ای ــن کار را کرده ان ــز ای ــه نی ــد ترکی ــلمان؛ مانن مس
پاســخ، جهــان عــرب را، از جملــه کشــور مصــر را بــه واکنش 
واداشــت و جمــال عبدالناصــر رابطــه خــود بــا ایــران را قطــع 
کــرد. پــس از آن بــود کــه فرامــرزی را ممنــوع القلــم کردنــد 
و از دعــوت بــه مراســم و مجالــس رســمی نیــز منــع کردنــد.

ــرد  ــران ک ــات ای ــه ادبی ــادی ب ــات زی ــرزی خدم ــتاد فرام اس
تــا جاییکــه هنــگام وفاتــش، رادیــو تهــران اعــام کــرد کــه: 
»یکــی از چهــار ســتون ادبیــات ایــران دارفانــی را وداع گفتــه 

اســت«. 
ــون:  ــران همچ ــر ای ــندگان معاص ــف نویس ــرزی در ردی فرام
ــی  ــت، عل ــر حکم ــی اصغ ــد، عل ــد آرام، جــال آل احم احم
ــی،  ــی فروغ ــا، محمدعل ــح اهلل صف ــر ذبی ــدا، دکت ــر دهخ اکب
دکتــر محمــد معیــن، صــادق هدایــت و جــال الدیــن همایــی 

ــرار داشــت. ق
او فــردی متواضــع، فروتــن، حاضــر جــواب، بذله گــو، مهربــان 

و ذاتــًا آزاد فکــر و بی پــروا بــود. 
عبدالرحمــن فرامــرزی اولیــن کســی بود کــه قضیه ی فلســطین 
را در مجلــس مطــرح کــرد و بــه صــورت قاطعانــه و جــدی از 
آن دفــاع نمــود و حقــوق فلســطینیان مظلــوم را بــه هم میهنــان 
»قضیــه ی  خــود  کتــاب  در  او  می شــد.  متذکــر  خــود 
ــه ی  ــا قضی ــطین، تنه ــه ی فلس ــد: »قضی ــطین« می نویس فلس
مذهــب نیســت، تنهــا ســوزاندن اولیــن قبلــه ی پیغمبــر اســام 

ــه ی انســانیت اســت«.  نیســت، بلکــه قضی
ــیاری  ــه بس ــت ک ــاب اس ــن کت ــرزی دارای چندی ــتاد فرام اس
ــار او از  ــی از آث ــت، برخ ــده اس ــع آوری نش ــا جم از آن ه
ــک  ــت ی ــطین ۲( سرگذش ــه ی فلس ــد:  ۱( قضی ــن قبیل ان ای
بدبخــت ۳( داســتان دوســتان ۴( خاطــرات ۵( رشــحات قلــم 

ــه(  ــی )ترجم ــتور زندگان ۶( دس
اســتاد عبدالرحمــن فرامــرزی ســرانجام پــس از عمــری 
تــاش و کوشــش در راه بــاال بــردن ســطح علمــی و فرهنگــی 
کشــورمان ایــران در ســن ۷۵ ســالگی در ۲۰ تیــر مــاه ۱۳۵۱ 
ــتری  ــت بیش ــت و فرص ــرو بس ــان ف ــده از جه ــران دی در ته

ــه خدمــات شایســته ی خــود ادامــه دهــد. ــا ب نیافــت ت
ــم شــما مــی شــود یکــی از نوشــته هــای  ــه ای کــه تقدی مقال
ــه  ــت ک ــطین اس ــه فلس ــاع از قضی ــرزی در دف ــوم فرام مرح
ــر و  ــچ تغیی ــدون هی ــه آن را ب ــداری هم ــر امانت ــه خاط ــا ب م
دســتبردی بــه متــن آن در اینجــا نقــل  مــی کنیــم. ایــن مقالــه 
در جــواب نامــه ای نوشــته شــده اســت کــه فــردی یهــودی 

ــه اســتاد فرامــرزی فرســتاه اســت. نمــا ب
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کجــا مــی رود؟  اگــر ایــن آقــای دکتــر مثــل همــه متجددیــن 
ــه  ــد ک ــد می دان ــر نباش ــود بیخب ــت خ ــخ قومی ــرق از تاری ش
فلســطین بــه نــام کنعــان مشــهور اســت، بــرای اینکــه آنجــا مال 
ــتان های  ــام داس ــد و تم ــرب بودن ــا ع ــود. کنعانی ه ــا ب کنعانی ه
ــی  ــردم اصل ــا م ــای ایشــان ب ــه جنگ ه ــع ب ــود راج ــوی یه پهل
ــتان  ــر داس ــا یکدیگ ــان ب ــه از کشــمکش ایش ــود ک فلســطین ب

ــه وجــود آمــده اســت. ــه« )1( ب شــیرین »شمشــون و دلیل
اما فلسطین مال كسیت؟

ــودی و  ــه یه ــند و چ ــلمان باش ــه مس ــردم فلســطین، چ ــال م م
ــی  ــت ها. این های ــت پرس ــا ب ــتی ی ــه زرتش ــیحی و چ ــه مس چ
کــه در فلســطین حکومــت اســرائیل تشــکیل داده انــد هیچکــدام 
فلســطینی نیســتند، گلدامایــر )2( آمریکائــی و وزرای او هرکــدام 
ــت  ــرن تحــت حمای ــم ق ــب نی اهــل کشــوری هســتند کــه قری
ــه  ــا ب ــد امریکائی ه ــی ها و بع ــک انگلیس ــاره و تان ــوپ و طی ت
ــال  ــه فلســطین م ــول دارم ک ــن قب ــد. م آنجــا مهاجــرت کرده ان
ســلیمان و داوود و یعقــوب و اســحق اســت و بعــد از ایشــان مــال 
اتبــاع و پیــروان ایشــان اســت. مســلمانان و مســیحیان فلســطین 
همــان اتبــاع آن پیمبــران بزرگــوار هســتند، ممکــن هــم هســت 
کــه از نســل ایشــان باشــند. یهــودی مانــدن شــما دلیــل نیســت، 
کــه آنهــا تنهــا متعلــق بــه شــما باشــند، اگــر حقیقــت بخواهیــد 
یهودیــت شــما ناقــص اســت. شــما می بایســت بــه تمــام 
ــد از او  ــه بع ــش از موســی و چ ــه پی ــم چ ــران اوالد ابراهی پیغمب
ایمــان بیاوریــد تــا یهــودی کامــل باشــید. فــرض کنیــد کســی 
ــا  ــا یعقــوب ی ــه اســحق ی ــی ب ــم ایمــان مــی آورد، ول ــه ابراهی ب
ــم تنهــا ارث او  ــه ابراهی موســی ایمــان نمــی آورد. آن وقــت خان
می شــد!؟ پــس ایمــان نیــاوردن شــما بــه عیســی و محمــد دلیــل 
نیســت کــه شــما جایــگاه پیغمبــران مرســلی- کــه پیغمبــران مــا 
ــطین  ــردم فلس ــاوه م ــید. بع ــی باش ــق و اول ــتند- اح ــز هس نی
ــه  ــا ک ــل م ــده اند مث ــلمان ش ــد مس ــد بع ــه بوده ان ــًا هرچ اص
ــما روا  ــا ش ــده ایم. آی ــلمان ش ــاال مس ــم و ح ــتی بودی اول زرتش
ــود و  ــه خ ــرا از خان ــد و م ــد بیاین ــتیان هن ــه زرتش ــد ک می دانی
شــما را از خانــه خویــش بیــرون کننــد کــه وقتــی مــردم ایــران 
ــی  ــًا ایران ــتیان اص ــه زردش ــی ک ــد. در صورت ــتی بوده ان زرتش
ــر از  ــان )3( و گلدامای ــه دای ــه موش ــی ک ــاور نکن ــا ب ــتند ت هس

ــد! ــرت ابراهیم ان ــل حض نس
ــم کــه  ــر می کن ــی را تقدی ــر جمشــید خیال ــای دکت ــن آق مــن ای
بــرای هــم مذهبــان خــود تعصــب داشــته باشــند، ولــی از ایشــان 
ــم  ــن نمی دان ــد. م ــن بدهن ــه م ــن حــق را ب ــه ای ــار دارم ک انتظ
ــی  ــد ول ــته باش ــی داش ــرت مذهب ــد غی ــودی بای ــک یه ــرا ی چ
ــاب  ــا شــما جن ــد!! می نویســند: »ام ــته باش ــک مســلمان نداش ی
آقــای فرامــرزی ممکــن اســت بــه علــت زمینــه خــاص خودتــان 

کمی»ضــد یهــود« تشــریف داشــته باشــید.«
ــند  ــرا می شناس ــه م ــی ک ــت. یهودیان ــزی نیس ــن چی ــداً چنی اب
ــداری اقلیت هــای  ــه طرف ــد کــه مــن در ایــن مملکــت ب می دانن
ــان معــروف هســتم. بعــد از شــهریور  مذهبــی مخصوصــًا یهودی
ــن مملکــت بهــم  ــر رفــت و نظــم ای ۱۳۲۰ کــه رضــا شــاه کبی
ــا  ــه کلیمی ه ــخ« در محل ــرار تاری ــان ترس»تک ــورد و یهودی خ
ــران  ــت ای ــه مل ــاب ب ــم و خط ــو رفت ــت رادی ــن پش ــتند م داش
ــک  ــی عضــو ی ــن و مذهب ــر دی ــران از ه ــت ای ــام مل ــم تم گفت
ملــت و در تمــام حقــوق بــا هــم متســاوی هســتند، تفــاوت آنهــا 
فقــط در معابــد اســت، دیــن مــال خداســت در دنیــا بایــد بــرادر 
ــرا  ــا م ــا کلیمی ه ــد ازآن هرج ــم. و بع ــی کنی ــم زندگ ــا ه وار ب
ــرای  ــه ب ــهریور ک ــد از ش ــاز بع ــد. ب ــکر می کردن ــد تش می دیدن
قضایــای فلســطین مرحــوم آیت اهلل کاشــانی )4( در مســجد شــاه 
ــد کــه  متینگــی راه انداخــت بعضــی کلیمی هــا پیــش مــن آمدن
ــلمانان  ــادا مس ــه مب ــد ک ــاس می کنن ــه احس ــای محل یهودی ه
ــد و  ــد و بریزن ــرون بیاین ــجد بی ــات از مس ــر احساس ــت تاثی تح
تاریــخ اهانــت بــه خــر مرحــوم شــیخ عبدالنبــی )5( تکــرار شــود 
و مــن کارتــی بــه مرحــوم آیــت اهلل نوشــتم کــه دســتور بدهنــد 
ناطقیــن یادآورشــوند کــه کلیمی هــای ایــران ایرانــی هســتند، و 
ــه شــان  ــه و الن ــی کــه مســلمان فلســطین را از خان آن یهودیان
ــران در عمــل  ــان ای ــی هســتند و یهودی ــد اروپائ آواره ســاخته ان
ایشــان شــرکتی ندارنــد، و مرحــوم آیــت اهلل ایــن دســتور را داد و 
ناطقیــن نیــز یــادآور شــدند کــه یهــود ایرانــی ایرانیســت و هیــچ 
کــس نبایــد معتــرض ایشــان شــود. و بعــد آیــت اهلل کارتــی بــه 
مــن نوشــت کــه مــن ایــن دســتور را دادم ولــی تــو هــم بــه اینها 
بگــو کمکــی، عمــل خیــری، در میــان ایــن ملــت بکننــد. بــرای 
اینکــه اینهــا خیــرات ایــن مملکــت را مــی برنــد و عمــل خیــری 
ــا پشــت  ــان روزه ــز هم ــد. خــودم نی ــت نمی کنن ــن مل ــرای ای ب
ــان  ــه ف ــد ک ــان بدانن ــم ایرانی ــم و گفت ــس رفت ــون مجل تریب
ــر وایزمــن )6( نیســت و شــور و احساســات  ــه دکت کلیمــی محل
آنهــا را برنینگیــزد کــه بــرای جنایاتــی کــه انگلیســی ها و 
ــان  ــرض هموطن ــد معت ــطین کرده ان ــان در فلس ــتیاران ایش دس
ــه  ــی ک ــن خدمت ــرای ای ــا ب ــد. و کلیمی ه ــش گردن ــرادر خوی ب
ــد از مــن  ــه ایشــان کــردم آمدن مــن در متینــگ مســجد شــاه ب
تشــکر کردنــد و یــک دســت چــای خــوری و یــک دســت شــربت 

خــوری بنــام تشــکر بــه مــن دادنــد.
ــه  ــر ک ــخنور بی نظی ــهیر و س ــظ ش ــک واع ــد ازآن ی ــدی بع چن
برســر خریــد یــک قطعــه زمیــن یــک کلیمــی او را گــول زده بــود 
قصــد داشــت کــه روی منبــر بــه یهودی هــا حملــه کنــد، بعضــی 
ــه مــن ایــن را گفتنــد و مــن از او خواهــش  از دوســتان یهــود ب
کــردم کــه نکنــد. او خواهــش مــرا قبــول کــرد ولــی چــه گلــه 
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ئــی کــه از اینگونــه کلیمی هــا نکــرد. آقــای دکتــر جمشــید، مــن 
ایرانــی هســتم و مســلمانم، اگــر یــک ایرانــی مســلمان بخواهــد 
ــرد  ــه زور بگی ــی را ب ــر غیرایران ــی مهاج ــک کلیم ــه ی ــه خان ک
ــی  ــه آن کلیم ــم ب ــی آنچــه بتوان ــن مملکت ــدود قوانی ــن در ح م

ــم. ــاعدت می کن مس
ــا ســوزاندن  ــه مذهــب نیســت، تنه ــا قضی ــه فلســطین تنه قضی
ــه انســانیت اســت.  ــر اســامی نیســت. قضی ــه پیغمب ــن قبل اولی
اســتعمارگران کــه عمــده منابــع ایشــان در خاورمیانــه اســت برای 
اینکــه دریــک نقطــه حساســی پایــگاه داشــته باشــند دو میلیــون 
ــه  ــاخته اند و دان ــش آواره س ــه خوی ــه و الن ــلمان را از خان مس
دانــه یهــود را از نقــاط مختلــف و ملــل گوناگــون جهــان جلــب 
ــن عمــل را  ــر ای ــن اگ ــد و م ــا داده ان ــد و در فلســطین ج کرده ان
بــا یهودیــان بــرای خاطــر مســلمانان کــرده بودنــد بــاز مخالــف 
ــول شــما» قشــون اســام فلســطین را  ــه ق ــد: ب ــودم. می گوین ب
از یهــود نگرفته انــد، از رومی هــا گرفته انــد، و رومی هــا نیــز 
ــدس را از  ــاک مق ــن آب و خ ــر )7( ای ــت النص ــت بخ ــه دس ب
اســرائیل«! امــان از کســی کــه از تاریــخ قــوم خــود خبــر نــدارد و 
راجــع بــه آن وارد بحــث و جــدال می شــود. نــه جانــم رومی هــا 

ــد. ــا گرفته ان ــد از یونانی ه ــر نگرفته ان ــت النص از بخ
ــرر  ــع مک ــز وقای ــت ج ــخ نیس ــر تاری ــن اگ ــد:» بنابرای می فرماین
ــرار  ــن از تک ــزم! م ــد.« عزی ــخ ناراحتی ــرار تاری ــرا از تک ــس چ پ
ــد  ــد می دانی ــود را بدانی ــخ یه ــر تاری ــما اگ ــم. ش ــخ می ترس تاری
ــا  ــی در دنی ــچ ملت ــدی ســال هی ــزار و ان ــه در عــرض ســه ه ک
ــار  ــتان رفت ــت. داس ــورده اس ــری نخ ــو س ــود ت ــت یه ــدر مل بق
ــار  ــوم اســت و رفت ــا بنــی اســرائیل برهمــه معل فرعــون مصــر ب
وحشــیانه مســیحیان بــا ایشــان روی تاریــخ را ســیاه کــرده و تنها 
دولــت عثمانــی و دولــت هلنــد بودنــد کــه ایشــان را در مملکــت 
خــود جاداده انــد و بــه واســطه وســعت خــاک عثمانــی در اروپــا و 

ــد. ــن و درازی یافتن ــای په ــان جایگاه ه ــیا ایش ــا و آس آفریق
یکــی از داســتان های خوشــمزه ایــن اســت کــه یهودیانــی کــه 
ــد  ــرده بودن ــرار ک ــد ف ــه هلن ــکنجه ب ــر و ش ــار و زج ــر فش براث
ــن  ــپینوزا )8( بزرگتری ــه اس ــد ک ــد فشــار می آورن ــت هلن ــه دول ب
فیلســوف و دانشــمند عصــر خویــش را از هلنــد تبعیــد کنــد زیــرا 
ــه واســطه  ــه کنیســه نمی رفــت. خودشــان ب ــود و ب او یهــودی ب
تعصــب مذهبــی زجــر می دیدنــد و از روی تعصــب می خواســتند 
بزرگتریــن عالــم دنیــا را زجــر بدهنــد و چــون زور نداشــتند ایــن 
را از دولــت هلنــد می خواســتند. اینهــا مــال دوره جهــل و تعصــب 
خشــک و ظلمــات و تاریکــی بشــر بــود امــا دوره تمــدن و عصــر 
نــور و اعامیــه حقــوق بشــر نیــز از قــراری کــه خــود یهودی هــا 
ــون  ــت میلی ــا هف ــش ی ــی ش ــه تنهائ ــمن )9( ب ــد ایش می گوین
یهــودی کشــته و داســتان تنورهــای یهــود ســوزی هیتلــر )10( را 

هیــچ وقــت فرامــوش نخواهــد کــرد.
آقای دکتر جمشید، من از تکرار تاریخ می ترسم.

ــتیز و  ــگ و س ــن جن ــه ای ــید ک ــن باش ــوم فرموده اند:»مطمئ مرق
ــه  ــر نتیج ــت مگ ــرب نیس ــود و ع ــت یه ــن دو مل ــزی بی خونری
جهــل و خودخواهــی و غــرور و تعصــب خشــک بعضــی از ســران 
ــق را  ــد و حقای ــا را درک کنن ــد واقعیت ه ــه نمی خواهن ــرب ک ع
ــل و  ــب اســت. یکــی جه ــد.« در اینجــا دو مطل تشــخیص دهن
غــرور و خودخواهــی بعضــی از ســران عــرب کــه مــن صددرصــد 
ــود خواهــی بعضــی  ــان خ ــز هم ــا را نی ــن ب ــق دارم و ای تصدی
ــر  ــرب آورده و اگ ــت ع ــام مل ــر تم ــر س ــران ب ــن س ــرور ای و غ
حقیقــت را بخواهیــد ایــن نانــی اســت کــه ســران عــرب بــرای 
ملــت عــرب و تمــام عالــم اســام پخته انــد و امــا واقــع بینــی و 
تشــخیص حقایــق یعنــی چــه؟ یعنــی اینکــه عرب هــا بداننــد در 
هــر صــورت خانــه ایشــان از دســت ایشــان گرفتــه شــده و وطــن 
چنــد هــزار ســاله ایشــان بــه دســت زورمندتــر از ایشــان افتــاده 
ــوروی،  ــس، ش ــکا، انگلی ــی امری ــا یعن ــروی دنی ــن نی و بزرگتری
فرانســه و آلمــان می خواهنــد کــه فلســطین وطــن قومــی یهــود 
ــد و  ــد و دســت از ســتیز بردارن ــن را بدانن ــد ای ــا بای باشــد. عربه

ــد! واقــع را بشناســند و تســلیم گردن
خیالت غیراز اینه من بمیرم؟

ــه  ــی ک ــن باشــی می دان ــر تیزبی ــی اگ ــراً اینطــور اســت. ول ظاه
اســرائیل بســیار کمتــر از عــرب تیزنــگاه و واقــع بیــن اســت. واقع 
ــت  ــاف طبیع ــه برخ ــت ک ــن اس ــع ای ــت؟ واق ــد چیس می دانی
نمی تــوان کاری کــرد. حکومــت دو میلیــون مــردم مهاجــر 
ــان و هــم کیــش و هــم  متفــرق برصــد میلیــون مــردم هــم زب
ــا  ــا می گویند»دنی ــای م ــت اســت. دهاتی ه ــژاد برخــاف طبیع ن
دمــش درازه« یــک ســال و ده ســال و صــد ســال را نمی تــوان 
ــا  ــطین صلیبی ه ــن فلس ــرار داد. در همی ــل ق ــای مل ــزان بق می
ــز پشــت  ــا نی ــد اروپ ــد و دول نیرومن ــت کردن صــد ســال حکوم
ســرآنها بودنــد آخــر یــک ُکــرد عــرب شــده یعنــی صــاح الدیــن 

ــرون ریخــت. ــی )12( آنهــا را بی ایوب
انگلیســی ها دویســت ســال در هنــد ســلطنت 
كردنــد عاقبــت هندی هــا ایشــان را بیــرون ریختنــد، 
ــد  ــی از هن ــه وقت ــی داشــتند ك ــا انگلیســی ها جائ ام
ــی آن  ــد، ول ــد آنجــا زندگــی كنن ــده شــدند برون ران
ــرون  ــطین بی ــرائیل را از فلس ــا، اس ــه عربه روزی ك
راندنــد بــه كجــا خواهنــد رفــت؟ آن روز اســت كــه 
تاریــخ ســه هــزار ســاله یهــود تكــرار خواهــد شــد. 
ــه کشــتارهای  ــه ن ــان برســانم ک ــه عرضت ــد ب ــد: »بای می فرماین
ــل و  ــه جه ــر و ن ــانی هیتل ــال ضــد انس ــه اعم بخــت النصــر، ن
تعصــب و دشــمنی اعــراب هیچکــدام نمــی تواننــد مســیر تاریــخ 
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ــخ یهــود ادامــه دارد.« ــد تاری را عــوض کنن
مــن هــم بایــد بــه عرضتــان برســانم کــه می ترســم ادامــه تاریــخ 
ــه  ــف علی ــرت یوس ــداری حض ــد از زمام ــخ بع ــان تاری ــود هم یه
ــه فلســطین و  ــه بخــت النصــر ب ــد از حمل الســام در مصــر و بع
ســرگردانی و توســری خــوری یهــود در دنیــا باشــد. عزیــزم کمــی 
ــاه  ــل از ســلطنت رضــا ش ــد. قب ــر کنی ــد و فک ــب برگردی ــه عق ب
ــان  ــان خودت ــک ن ــد و حــاال هــم ی ــاد کنی ــران ی ــن ای را در همی
بخوریــد و صدتــا تصــدق سرشاهنشــاه آریــا مهــر بکنیــد کــه بــا 
پنجــه آهنیــن زمــام مملکــت را در دســت گرفتــه و حقــوق تمــام 
اقلیــت را حفــظ می کنــد و بدانیــد کــه هیــچ اقلیتــی غیــراز شــما 
ــران ایــن اســت  در معــرض خطــر نیســت. یکــی از افتخــارات ای
کــه می گوینــد بهشــت اقلیــت هاســت. ایــن راســت اســت ولــی 
ــت را  ــی کــه اکثری ــد. اقلیت ــی نکن ــت را عصبان ــی کــه اکثری اقلیت
ــاره  ــان اهلل درب ــید ریح ــخ س ــت تاری ــن اس ــرد ممک ــی ک عصبان
ــطین  ــرائیل درفلس ــت اس ــای دول ــه بق ــود. خاص ــرار ش او تک
ــه دول  ــت. همیش ــن اس ــت غیرممک ــن جه ــه ای ــی و ب غیرطبیع
اروپــا و امریــکا نمی تواننــد ســلطنت اســرائیل را حفــظ کننــد و بــر 
نــگاه دارنــد. همیشــه ســران بــا هــم نفــاق نخواهنــد داشــت یعنــی 
رژیــم حکومتهــا عــوض خواهــد شــد و »ســر« بــه معنــی امــروزی 
باقــی نمی مانــد. تــا ده ســال دیگــر عربهــا صــد و ســی میلیــون 
ــون و  ــود در فلســطین دو میلی ــت یه ــر مل ــد و حداکث ــد ش خواهن

ــون. ــاال و بگــو می شــوند ســه میلی ــزن ب ــا ب دویســت هــزار ی
روزی كــه رؤســا از بیــن برونــد و صــد و ســی میلیــون 
عــرب یــک پارچــه شــوند و دیگــر افســرخائن هــم 
ــما  ــه ش ــود را ب ــی خ ــرار نظام ــه اس ــود ك ــدا نش پی
بفروشــد كــه همــه جــا از نقشــه او خبرداشــته باشــید 
ــد و  ــدی كنی ــیل بن ــیدن س ــش از رس ــیل را پی و س
ركــن دو ارتــش انگلیــس نیــز رمــز ارتــش مصــر را 
ــک  ــا ی ــت ب ــت، آن وق ــد گذاش ــما نخواه ــت ش دس
حملــه از بیــن مــی رویــد. اگــر ســی میلیــون عــرب کشــته 
ــون  ــه میلی ــر س ــی اگ ــد ول ــد ش ــم نخواه ــزی از او ک ــود چی ش
اســرائیل کشــته شــد دیگــر کســی بــرای تکــرار تاریــخ نیــز پیــدا 

نخواهــد شــد.
بــرادر، همســایگان متعصــب خــود را و از پشــت ســر ایشــان پانصد 
میلیــون مســلمان را عصبانــی نکنیــد و بدانیــد کــه همان طــوری 
ــد  ــب داری ــطین تعص ــب فلس ــان غاص ــرای یهودی ــما ب ــه ش ک
ــب  ــطین تعص ــوب فلس ــلمانان مغض ــرای مس ــز ب ــلمانان نی مس

ــد. دارن
ــرده  ــد ك ــما تهدی ــی! ش ــید خیال ــر جمش ــای دكت آق
ایــد كــه: اگــر عربهــا در ایــن تعصــب و ســتیز باقــی 
ــی در  ــجد االقص ــه مس ــت قضی ــن اس ــد ممك بمانن

كعبــه هــم تكــرار شــود!! آقــای دكتــر ایــن كلمــه نــه 
تنهــا بــرای دهــن شــما بــزرگ اســت بلكــه از دهــن 
رؤســای دول نیرومنــدی كــه شــما روی شــاخ ایشــان 
ــه خداســت.  ــر اســت. آنجــا خان ــد بزرگت نشســته ای
حضــرت ابراهیــم بــرای پرســتش خــدا ســاخته و دعا 
كرده نســل خــدا پرســت او آنجــا را آباد و پرستشــگاه 
خــدا دارنــد و خداونــد نیــز دعــای پیغمبــر بــزرگ خود 
را قبــول كــرده اســت. پرستشــگاه خداســت و تــا روز 

قیامــت باقــی خواهــد مانــد.
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پی نوشت ها

1. یکی از داستان های عاشقانه عهد عتیق
ــال  ــش از 50 س ــدس بی ــغالگر ق ــم اش ــابق رژی ــت وزیر س ــر نخس 2. گلدامای
از عمــر خــود را وقــف خدمــت بــه آرمان هــای سیاســی، ارضــی و اقتصــادی 

رژیــم صهیونیســتی کــرد.
ــا  ــر ۱۹۱۵ ت ــه انگلیســی: Moshe Dayan( )۱۶ اکتب ــان )ب 3. موشــه دای
۲۰ مــه ۱۹۸۱( یکــی از مشــهورترین فرماندهــان نظامــی نیروهــای دفاعــی 
ــال های ۱۹۵۳  ــن س ــود. او در بی ــرائیلی ب ــا سیاســت مدار اس ــرائیل و بعده اس
ــی  ــای دفاع ــات نیروه ــی و عملی ــتاد کل فرمانده ــی س ــا ۱۹۵۸، فرمانده ت
اســرائیل را برعهــده داشــت و چهارمیــن ژنــرال اســرائیلی در ایــن مقــام بــود. 
ــفند  ــته ۲۳ اس ــران  و درگذش ــانی )زاده ۱۲۵۴ در ته ــم کاش ــید ابوالقاس 4. س
۱۳۴۰ در تهــران(، مجتهــد شــیعه و فعــال سیاســی در دهــه ۲۰ و در 
ســال های آغازیــن دهــه ۳۰، عضــو مجلــس موسســان اول در ســال ۱۳۰۴، 
نماینــده ادوار ۱۴، ۱۶ و ۱۷ مجلــس شــورای ملــی از حــوزه تهــران و همچنیــن 

ــود. ــی در دوره ۱۷ ب ــس شــورای مل ــس مجل ــی رئی مدت
ــودی  ــی یه ــود. گروه ــار ب ــر قاج ــای عص ــوری از علم ــی ن ــیخ عبدالنب 5. ش
در انتهــای محلــه ی سرچشــمه تهــران - متصــل بــه انتهــای محلــه پامنــار 
ــن  ــت ای ــرای تقوی ــب ب ــوی اجان ــی از س ــد. برنامه های ــی می کردن - زندگ
افــراد کــه وضــع بــدی داشــتند، بــه اجــرا درآمــد. نخســت مدرســه ای تاســیس 
ــان مســلمان را جــذب کننــد.  ــا تبلیغــات گســترده کوشــیدند جوان ــد و ب کردن
آنــان مدرســه را بــا ظاهــری زیبــا و امکانــات گوناگــون تاســیس کــرده بودنــد 

تــا بتواننــد بــه مقصــد شــوم خــود برســند.
قیام مردم علیه یهودیان

گاهــی یهودیــان بــه عنــوان فروشــنده اجنــاس خــود را ارزان تــر از جاهــای 
دیگــر بــه مســلمانان می فروختنــد تــا بتوانننــد در دل مســلمانان رخنــه کننــد 
حتــی بــه برخــی از آنهــا آموختــه بودنــد کــه بگوینــد مــا مســلمان شــده ایم و 
ــم! از شــیوه های  ــه یهــودی نشــین زندگــی می کنی ــه طــور موقــت در محل ب
ــهای درس  ــوزان از کاس ــش آم ــی دان ــه وقت ــود ک ــن ب ــان ای ــی آن تبلیغات
ــه  ــی ک ــم و در حال ــته و منظ ــکلی آراس ــه ش ــا را ب ــدند، آنه ــص می ش مرخ
ــد  ــور می دادن ــازار عب ــتند، از ب ــب داش ــع مرت ــر و وض ــا و س ــای زیب لباس ه
ــه وجــود  ــی ب و معلمــان در طرفیــن صفــوف شــاگردان می ایســتادند و حاالت
ــا رغبــت پیــدا کننــد بچه هــای  ــد کــه رهگــذران مجــذوب شــوند ت می آوردن
ــور  ــان بفرســتند. از ســوی دیگــر در مدرســه مزب ــه مدرســه یهودی خــود را ب
ــی  ــن موضوع ــی چنی ــود. وقت ــج ب ــایع و رای ــذال ش ــی و ابت ــد اخاق مفاس
ــد در  ــوری رســید، برآشــفت و گفــت: چــرا بای ــی ن ــه اطــاع شــیخ عبدالنب ب
ــازه  ــرزی اج ــای ه ــن علف ه ــیعه چنی ــوری ش ــامی و در کش ــه ای اس محل
ــان  ــا هم ــوزان ب ــش آم ــه دان ــی ک ــک روز در حال ــند. ی ــته باش ــش داش روی
نظــم و انضبــاط ویــژه در حــال حرکــت بودنــد، مرکــب )خــر( شــیخ عبدالنبــی 
کــه افســارش در اختیــار خــادم بــود بــه راه بنــدان برخــورد کــرد و مــردم بــه 
احتــرام شــیخ، راه را بــاز کردنــد تــا عبــور کنــد ولــی چنــد کــودک یهــودی نــه 
تنهــا اجــازه عبــور ندادنــد شــروع بــه اهانــت هــم کردنــد. مــردم و بازاریــان 
کــه دل خوشــی از مدرســه یهودیــان نداشــتند، ایــن موضــوع را بهانــه خوبــی 
ــان  ــد. آن ــان یافتن ــی و فرهنگــی یهودی ــرکات تبلیغ ــرت از ح ــراز نف ــرای اب ب
ــه  ــد. دامن ــا نمودن ــر پ ــه ب ــن فرق ــه ای ــی علی ــد و قیام ــل کردن ــازار را تعطی ب
اعتــراض تمــام تهــران را فراگرفــت و بــا وجــود حفاظــت کامــل قــوای دولتــی 
از محلــه یهودیهــا، مــردم خــود را از راه پشــت بــام بــه یهودیــان رســاندند و 
آنــان را مــورد ضــرب و جــرح قــرار دادنــد. ســرانجام تشــکیاتی بــه حمایــت 
ــان،  ــوق یهودی ــا از حق ــد ت ــود آم ــه وج ــس ب ــی در مجل ــای مذهب از اقلیته

ــد. ــه کن ــا خشــم مســلمانان مقابل ــاع و ب ــه دف زرتشــتی ها و ارامن
 رفع فتنه توسط شیخ عبدالنبی نوری

آنــان بــرای خامــوش کــردن مــردم، بــه شــیخ عبدالنبــی نوری متوســل شــدند 
ــی و  ــفرای خارج ــس، س ــی، وکای مجل ــای مذهب ــی از اقلیت ه و گروههای

ــه  ــوان ک ــن عن ــه ای ــد و ب ــان رفتن ــت ایش ــل اقام ــه مح ــران ب ــی وزی برخ
ــه اســام  ــه تحــت ذم ــی ک ــد در کشــوری اســامی از اقلیت هــای مذهب بای
هســتند حمایــت گــردد، از وی می خواهنــد دســتور ســاکت شــدن مســلمانان 
ــود، در آغــاز  ــد! او کــه از غیــرت مذهبــی مســلمانان شــادمان ب را صــادر کن
پیشــنهاد آنــان را نپذیرفــت ولــی تاکیــد کــرد افــراد مســلمان حــق ضــرب و 
جــرح یهودیــان را ندارنــد و نبایــد بــه ایــن افــراد، بــدون جهــت، آســیبی وارد 
ــا شــیخ عبدالنبــی  ــد کــه آق ــن ترتیــب خارجی هــا اعــام کردن ــه ای ــد. ب کنن
ــض  ــه مح ــد. ب ــودداری کنی ــان خ ــا یهودی ــورد ب ــت از برخ ــتور داده اس دس
انتشــار خبــر، خــروش مــردم بــه پایــان رســید امــا شــیخ عبدالنبــی از یهودیــان 
خواســت تعهــد دهنــد کــه دیگــر علیــه مســلمانان تبلیغــات نکننــد و از فســاد 
و مشــروب خــواری و تهیــه وســایل گنــاه دســت بردارنــد. آنهــا هــم پذیرفتنــد 
ــل و  ــد، تعطی ــود می آوردن ــه وج ــان ب ــه یهودی ــدی ک ــه مفاس ــن گون و بدی

ــد. ــر آب ش ــش ب ــان نق ــای آن فتنه ه
6.حییــم عزرائیــل وایزمــن  )زاده ۲۷ نوامبــر ۱۸۷۴  درگذشــته ۹ نوامبــر ۱۹۵۲( 
ــتاد  ــتون، اس ــف اَِس ــم، کاش ــی صهیونیس ــازمان جهان ــس س ــیمی دان، رئی ش

ــود.  ــرائیل ب ــور اس ــن رئیس جمه دانشــگاه و اولی
7. نبوکدنََصــر نــام چنــد تــن از پادشــاهان بابــل اســت کــه شــهرتی افســانه ای 
ــد نبوپلســر اشــاره  ــِر دوم فرزن ــه نبوکدنََص ــام بیشــتر ب ــن ن ــد. ای برهــم زده ان
ــلیم  ــان در اورش ــلیماِن یهودی ــکل س ــه هی ــه ب ــن حمل ــه اولی ــی ک دارد. کس
ــن  ــود. همچنی ــه او نســبت داده می ش ــود ب ــوم یه ــارت ق ــودی آن و اس و ناب

ــت.  ــم دورٔه وی بوده اس ــی ه ــال نب ــود دانی ــه می ش گفت
ــه انگلیســی: Baruch Spinoza( و بعدهــا معــروف  ــاروخ اســپینوزا )ب 8.ب
ــه  ــر ۱۶۳۲ م درگذشــته ۲۱ فوری ــام بندیکــت ِد اســپینوزا )زاده ۲۴ نوامب ــا ن ب
۱۶۷۷( فیلســوف مشــهور هلنــدی بــا اصالــت یهــودِی ســفاردِی پرتغالــی بــود. 
ــم  ــرن هفده ــفه ق ــان فلس ــان و جبرگرای ــن خردگرای ــی از بزرگ تری وی یک
ــرن  ــنگری در ق ــر روش ــن عص ــی و همچنی ــد مذهب ــور نق ــاز ظه و زمینه س
هجدهــم به شــمار مــی رود. اســپینوزا بــه واســطٔه نــگارش مهم تریــن اثــرش، 
ــگاری  ــید و در آن دوگانه ان ــاپ رس ــه چ ــرگ او ب ــس از م ــه پ ــات، ک اخاقی
ــخ  ــوفان تاری ــن فیلس ــی از مهم تری ــد، یک ــش می کش ــه چال ــی را ب دکارت
فلســفٔه غــرب به شــمار مــی رود. پیشــه وی تــراش عدســی بــود، او در طــول 
زندگــی، جایزه هــا، افتخــارات و تدریــس در مکان هــای صاحب نــام را رد 

ــه خواهــرش بخشــید. کــرد، و ســهم ارث خانوادگــی اش را ب
9. آدولــف اتــو آیشــمن )بــه آلمانــی: Adolf Otto Eichmann( مســئول 
»اداره امــور مربــوط بــه یهودیــان« در »اداره اصلــی امنیــت رایــش« بــود.]۱[ 
ــی  ــگ جهان ــان جن ــود، در جری ــازی ب ــه حــزب ن ــه از افســران بلندپای وی ک
ــه »کوره هــای آدم ســوزی«  دوم، دســتور فرســتادن بســیاری از یهودیــان را ب
ــی  ــگ جهان ــازی در جن ــان ن ــت آلم ــس از شکس ــود.]۲[ وی پ ــادر کرده ب ص
ــا  ــد، ام ــرار کن ــن ف ــه آرژانتی ــواده اش ب ــراه خان ــه هم ــا ب ــد ت ــق ش دوم، موف
توســط موســاد شناســایی شــد و توســط یــک گــروه کماندویــی متشــکل از 
افســران موســاد و شــاباک، ربــوده و بــه اســرائیل آورده شــد. وی در دادگاهــی 
در اورشــلیم بــه ۱۵ جــرم مختلــف کــه مهم تریــن آن هــا »جنایــت علیــه قــوم 
یهــود«، »جنایــت علیــه بشــریت« و »جنایــت جنگــی در دورٔه آلمــان نــازی« 
ــرائیل  ــادی در اس ــال ۱۹۶۲ می ــد. وی در س ــوم ش ــم و محک ــود،]۱[ مته ب

»اعــدام« شــد.]۳[ 
10. آنچه معروف به هولوکاست است.

الَملِــُک  و  ابوالُمَظفَّــر  لقب هــای  بــا  اَّیوبــی  یوســف  صاح الدیــن   .11
ــام وارٔه صــاح  ــا ن ــًا ب ــه عموم ــت م ۱۱۹۳، دمشــق( ک الناصــر )۱۱۳۷، تکری
ــود. او را از  ــام ب ــر و ش ــان مص ــت اّیوبی ــذار دول ــهرت دارد، بنیان گ ــن ش الّدی
ــد  ــدٔه ششــم هجــری می دانن ــٔه دوم س ــزرگ اســامی در نیم ــان ب فرمانروای
کــه صلیبیــان را در نبــرد ِحّطیــن شکســت داد و اورشــلیم را در ســال ۱۱۸۷ 
ــا ریچــارد یکــم شــیردل  از آنــان بازپــس گرفــت. در جنــگ ســوم صلیبــی ب
صلــح کــرد؛ شــش ســال بعــد در دمشــق درگذشــت و در مســجد جامــع امــوی 

دفــن شــد.
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مقدمه
ــه  ــا رســیده ک ــه م ــر وجــود فرشــتگان اســت، ب ــه دال ب ــی ک ــه شــواهد و قراین ــا ب بن
فرشــتگان موجوداتــی هســتند کــه از عقــل محــض آفریــده شــده اند؛ یعنــی در آن هــا 
هیــچ جنبــه ی خاکــی، مــادی، شــهوانی، غضبــی و... وجــود نــدارد، همچنان کــه حیوانــات 
صرفــاً خاکــی هســتند و از آنچــه قــرآن آن را روح معرفــی می کنــد بی بهــره انــد و ایــن 
انســان اســت کــه ترکیبــی اســت  از آنچــه در فرشــتگان وجــود دارد و آنچــه در خاکیــان 
موجــود اســت. پــس هــم ملکوتــی اســت و هــم ملکــی، هــم علــوی اســت و هم ســفلی.

                        چنانکه موالنا در مثنوی به این مطلب اشاره دارد: 
در حدیث آمد کــه یزدان مجـــید
خلــــق عالم را سه گونه آفرید
یک گروه را جمله عقل و علم و جود
آن فرشته ست او نداند جز سجود
نیست اندر عنصرش حرص و هــوا
نور مطــــلق زنده از عشق خدا
یک گروه دیگـــر از دانش تــهی
هــم چو حیوان از علف در فربهی
او نبیند جـز که اصطبل و علـــف
از شـقاوت غافلســت و از شرف
این سوم هست آدمـــی زاد و بشر
نیم او ز فرشته و نیمیـــــش خر
نیم خـــر خود مایل سفـــلی بود
نیـم دیــگر مایل عــــــقلی بود
آن دو قوم آسوده از جنگ و حراب
وین بشــر با دو مخالف در عذاب

ــه  ــا ک ــت آنج ــوده اس ــت فرم ــری عنای ــودات برت ــایر موج ــر س ــان را ب ــد انس خداون
یَِّباِت  ــَن الطَّ ْمَنــا بَنـِـي آَدَم َوَحَملَْناُهــْم ِفــي الَْبــرِّ َوالَْبْحــِر َوَرَزْقَناُهــم مِّ می فرمایــد:» َولََقــْد َکرَّ

ــا تَْفِضیًا«]ســوره اســراء آیــه 70 [ ــْن َخلَْقَن مَّ ــٍر مِّ ــٰی َکثِی ــْم َعلَ لَْناُه َوَفضَّ
ــر  ــا ]ب ــان را در خشــکی و دری ــتیم، و آن ــی داش ــدان آدم را گرام ــا فرزن ــتی م ــه راس و ب
مرکبهــا[ برنشــاندیم، و از چیزهــاى پاکیــزه بــه ایشــان روزى دادیــم، و آنهــا را بر بســیارى 

ــم. ــرى آشــکار دادی از آفریده هــاى خــود برت
کرامت انسان ازدو بعد قابل بررسی است: کرامت ظاهری و کرامت معنوی.

کرامــت ظاهــری: کرامتــی اســت کــه همــۀ انســان ها بطــور عمــوم از آن بهــره برده انــد 
و ایــن کرامــت وهبــی و غیــر اکتســابی اســت ماننــد: راه رفتــن بــر پاهــا کــه خداونــد در 
ــرای  ــا لبــاس ب ــه آن بعنــوان نعمــت و تفضــل اشــاره نمــوده اســت و ی کام پاکــش ب
انســان یــا مســخر کــردن کائنــات بــرای بشــر کــه  خداونــد آن را نیــز فضــل و کــرم خود 

بــر انســانیت معرفــی می کنــد.
کرامــت معنــوی:  ایــن نــوع کرامــت ، کرامتــی اســت کــه خداونــد بــه بعضــی بندگانــش 
عنایــت نمــوده، ایــن نــوع کرامــت اکتســاب اســت. ماننــد: نعمــت تکلیــف کــه ممیــز 

میــان انســان و ســایر مخلوقــات و ســبب  برتــری انســان بــر تمــام مخلوقــات اســت.

تکلیف، مشقت یا لطف
 محمدظاهر فقهی
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طرح مسئله
ــه واژه »تکلیــف« برداشــت می شــود کــه  ــگاه اولیــه ب   از لغــت و ن
تکلیــف یــک مشــقت و بــار گرانــی اســت کــه بــر دوش انســان نهاده 
شــده اســت و در واقــع مســئلۀ تکلیــف نوعــی تحمیــل مســئولیت بر 
انســان اســت و عــدم آن بــه نفــع بشــر اســت، حــال آنکــه چنیــن 
نیســت. در ایــن مقالــه ســعی شــده تــا در ایــن خصــوص توضیحاتــی 

ارائــه کنیــم تــا حقیقــت مســئله روشــن گــردد.
معنای لغوی تكلیف

واژه تکلیــف در لغــت بــه معانــی مختلفــی آمــده اســت. ایــن کلمــه از 
مــاده )ک ل ف( اشــتقاق شــده اســت.

در »لغــت نامــه دهخــدا« آمــده اســت کــه تکلیــف، چیــزی از کســی 
ــن. و  ــج انداخت ــی را در رن ــا کس ــد ی ــج باش ــه در آن رن ــتن ک خواس
در »القامــوس« و »مجمــع البحریــن« چنیــن تعریــف شــده اســت: 
تکلیــف امــری اســت کــه انجــام آن ســختی و مشــقت دارد و آنچــه 

در معــرض ثــواب و عقــاب باشــد.
امــا تعریفــی کــه بــا آموزه هــای دینــی بیشــتر هم گرایــی دارد در لغت 
نامــه »معیــن« ذکــر شــده اســت و آن اینکــه: »تکلیــف وظیفــه ای را 
کــه بایــد انجــام شــود را گوینــد.« در لغــت نامــه »المعانــی« آمــده 

اســت: »کلــف تکلیفــا؛ یعنــی او را بــه کاری ســخت گمــارد.«
و بعضــی تکلیــف و وظیفــه را هم معنــی دانســته اند چنانکــه دهخــدا 
وظیفــه را چنیــن تعریــف نمــوده اســت: »آنچــه اجــرای آن شــرعا و 
عرفــا در عهــده کســی باشــد.« وظیفــه واژه ای اســت کــه در حقــوق 
ــی تکلیــف بیشــتر  ــه کار مــی رود، ول اجتماعــی و فلســفه اخــاق ب
بــه عنــوان یکــی از واژه هــای کلیــدی نظــام حقوقــی اســام مــورد 

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق اس
معنای اصطالحی تكلیف  

تعریــف تکلیــف در منابــع کامی و فقهــی اصطاح فقهــا و متکلمین 
متفــاوت اســت. فقهــا، خطــاب شــارع بــه انجــام دادن یا  تــرک کاری 
و یــا تخییــر بیــن آن دو را تکلیــف گوینــد. تکلیــف در فقــه، همــان 
امــر و نهــی شــارع اســت کــه بــه افعــال مکلفین تعلــق گرفته اســت.

فقهــا بــرای تکلیــف شــرایطی را از قــرآن و ســنت برداشــت کرده انــد 
ــف  ــا مکل ــد ت ــوردار باش ــرایط برخ ــن ش ــد از ای ــخص بای ــه ش ک
محســوب گــردد. شــرایط عامــه تکلیــف، شــرایطی اســت کــه همــۀ 
ــل ،  ــوغ ، عق ــد: بل ــد می باشــد، مانن ــا مقی ــه آنه ــف شــرعی ب تکالی

ــدرت و اســام . ق
ــه گونه هــای مختلــف تعریــف شــده  ایــن واژه در بیــن متکلمیــن ب
اســت. برخــی آن را اراده مریــد )شــارع( نســبت بــه امــر مشــقت آمیــز 
تعریــف کرده انــد. شــماری آن را طلــب کــردن امــری مشــقت آور از 
ســوی شــارع یــا شــخصیتی برتــر دانســته اند. برخــی نیــز تکلیــف را 

دســتور کســی کــه اطاعــت او واجــب اســت، دانســته اند.

تفاوت تحمیل و تكلیف
از بعضــی تعابیــر و تعاریــف تکلیــف شــاید اینچنیــن برداشــت شــود 
کــه تکلیفــی را کــه خداونــد بــر دوش بنــدگان نهــاده اســت، همــان 

تحمیــل اســت؛ امــا در حقیقــت تحمیــل بــا تکلیــف تفــاوت دارد.
تحمیــل در جایــی بــه کار مــی رود کــه افــزون بــر مشــقت از نظــر 
روانــی نیــز، کار بــر انســان ســنگین باشــد، حال آنکــه تکلیــف اگرچه 
ــی ممکــن اســت  ــا از نظــر روان دارای مشــقت و ســختی اســت، ام
هیــچ گونــه ســنگینی نداشــته باشــد و یــا حتــی انجــام دادن آن برای 

انســان شــیرین هــم باشــد.
بعنــوان مثــال: اســتغفار بــه درگاه پــروردگار بــرای شــخص گنهــکار 
تکلیــف اســت، امــا چــه بســا شــخِص نــادم از نظــر روانــی هنــگام 
ــاس  ــه احس ــد، بلک ــقت نمی کن ــنگینی و مش ــاس س ــتغفار، احس اس
رضایــت و بهجــت درونــی بــه وی دســت می دهــد؛ پــس می تــوان 
نتیجــه گرفــت کــه تکلیــف شــرعی مطابــق طبــع ســلیم بشــر وضع 
گردیــده کــه نــه تنهــا بــر آنــان گــران نیســت کــه باعــث رســیدن به 
ســکون و آرامــش روانــی و درونــی می گــردد کــه ایــن خــود، نشــانگر 

اینســت کــه تکلیــف،  لطــف خداونــد بــوده اســت.
تكلیف لطف الهی بر بندگان است

اگرچــه در معنــای لغــوی تکلیــف مفهــوم مشــقت مشــهود اســت، اما 
معنــای مشــقت مصطلــح بــا مشــقتی کــه در شــریعت آمــده متفاوت 
اســت، مشــقتی کــه در معنــای تکلیــف اســت بــه معنــای دشــواری 
انــدک اســت نــه آن مشــقتی کــه از طاقت بشــر خــارج باشــد و منجر 
بــه عجــز و ناتوانــی مکلــف گــردد. زیــرا چنیــن مشــقتی را خداوند رد 
کــرده اســت چنانکــه در آیه286ســوره مبارکــه بقــره می فرمایــد:»اَل 
ــُه نَْفًســا إاِلَّ ُوْســَعَها« یعنی:خداونــد هیــچ کــس را جــز بــه  ُیَکلِّــُف اللَـّ

قــدر توانایــی اش تکلیــف نمی کنــد.
پــس در واقــع ایــن ســختی صرفا بخاطــر دشــواری اطاعــت در برخی 
افــراد پیــش می آیــد  و گرنــه در نفس تکلیف مشــقت طاقت فرســایی 
وجــود نــدارد. خداونــد متعــال در کام پاکــش می فرماید:»َوَمــا َجَعــَل 
یــِن ِمــْن َحــَرٍج« ]ســوره مبارکــه حــج آیــه78[ خداونــد در  َعلَْیُکــْم ِفــي الدِّ

دیــن بــر شــما ســختی قــرار نــداده اســت.
خداونــد متعــال دیــن را کــه همــان تکلیــف الهی بــر بنــدگان و اکمال 
تکلیــف اســت، بــه عنــوان نعمتــی بر بنــدگان مســلمان بر می شــمارد 
و می فرمایــد: »الَْیــْوَم أَْکَملـْـُت لَُکــْم ِدیَنُکــْم َوأَْتَمْمــُت َعلَْیُکــْم نِْعَمتـِـي 

َوَرِضیــُت لَُکــُم اإْلِْســَاَم ِدیًنا«
امــروز دیــن شــما را برایتــان کامــل و نعمــت خــود را بــر شــما تمــام 
گردانیــدم، و اســام را بــراى شــما بــه عنــوان آیینــی برگزیــدم. ]ســوره 

مائــده آیــه 3[
ــام در  ــت. اس ــانی اس ــت انس ــای کرام ــی از صورت ه ــف یک تکلی
ارزش گــذاری بــه کرامــت انســان ها و حقــوق دیگــر مخلوقات نســبت 
ــوده اســت   ــان  و مکاتــب فکــری گــوی ســبقت را رب ــه ادی ــه بقی ب
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ــوق و  ــش حق ــت داده و برای ــه انســان کرام ــه ب و اســام اســت ک
تکالیــف را تــوأم بــا هــم، قائــل شــده اســت؛ زیــرا کرامــت انســان ها 
بــا دو بــال حــق و تکلیــف محقــق می شــود؛ امــا در مکاتــب غربــی 

و لیبرالیســم، انســان فقــط حقــوق دارد و تکلیــف نــدارد.  
 تکلیــف، پایــه و اســاس تشــریع احــکام اســامی اســت. ایــن واژه 
در قــرآن بــه کار نرفتــه اســت، امــا مشــتقات ایــن مصــدر هفــت بــار 
در قــرآن اســتفاده شــده اســت. اگــر بــه شــرایط تکلیــف نــگاه کنیم 
پــی خواهیــم بــرد کــه تکلیــف نعمــت گرانبهاییســت کــه خداوند بر 
انســان مکلــف از ســر فضــل و کــرم عنایــت فرمــوده اســت. انســان، 
ــرد کــه از نعمت هــای عظیمــی چــون  ــرار می گی ــی مکلــف ق زمان
عقــل، بلــوغ، علــم، قــدرت و اســام برخــوردار باشــد. پــس زمانــی 
کــه انســانی مکلــف قــرار می گیــرد، بطــور قطــع مــورد تفضــل و 

کــرم خداونــد متعــال قــرار گرفتــه اســت.
ْمَنــا  بســیاری از مفســرین یکــی از مــوارد کرامــت درآیــۀ »َولََقــْد َکرَّ
ــاِت  یَِّب ــَن الطَّ ــم مِّ ــِر َوَرَزْقَناُه ــرِّ َوالَْبْح ــي الَْب ــْم ِف ــي آَدَم َوَحَملَْناُه بَنِ
ــْن َخلَْقَنــا تَْفِضیــًا« را تکلیــف می داننــد. مَّ لَْناُهــْم َعلـَـٰی َکثِیــٍر مِّ َوَفضَّ

امــام فخــر رازی در تفســیر خــود تکلیــف را لطــف الهــی می دانــد و 
ادلــه ای بــر عــدم مشــقت بــودن تکلیــف ارائــه می کنــد کــه در ایــن 

مقالــه گنجایش آن نیســت. 
فضــل بــن حســن طبرســی در تفســیر مجمــع البیــان می گویــد: اگر 
گفتــه شــود کــه معنــاى تکریــم و تفضیــل یکــی نیســت، زیــرا اگــر 
یکــی بــود، چــه جهــت داشــت کــه تکــرار شــود؟ گفتــن یکــی از آن 
دو کافــی بــود. در جــواب می گوئیــم: جملــه )کّرمنــا( صــرف انعــام 
را می رســاند، بــدون اینکــه نظــرى بــه برتــرى انســان نســبت بــه 
ســایر موجــودات داشــته باشــد، ولی تفضیــل نظر بــه برتــرى دارد، و 
اگــر دومــی را نمی گفــت، ایــن اشــاره ظاهــر نمی شــد. بعضــی هــم 
ــود، و  ــا می ش ــاى دنی ــامل نعمت ه ــا ش ــم تنه ــه تکری ــد ک گفته ان
تفضیــل مربــوط بــه نعمتهــاى آخــرت اســت. بعضــی دیگــر گفته اند 
کــه تکریــم آن نعمت هائــی اســت کــه مصحــح و مجــوز تکلیــف 
شــده و تفضیــل نعمــت تکلیــف )دیــن( اســت کــه بــه وســیله آن 

ــد. ــاى واال  می رس ــازل و رتبه ه ــه من ــی ب آدم
اگــر تکلیــف را بــه مشــقت تعبییــر کنیــم، پــس ناچــار بــه پذیرفتــن 
ــر دوش  ــقت کاری را ب ــاز مش ــرا ب ــود؛ زی ــم ب ــر خواهی ــاد جب اعتق
کســی نهــادن همــان اکــراه و اجبــار اســت، در حالیکــه خداونــد بــا  
تاکیــد اکــراه و اجبــار در دیــن را رد می کنــد آنجــا کــه می فرمایــد:

یــِن« ]ســوره بقــره  در دیــن هیــچ اجبــارى نیســت.« »اَل إِْکــَراَه ِفــي الدِّ
آیه256[

دالیــل عقلــی برلطــف بــودن تکلیــف وجــود دارد کــه ســعی کــردم 
بــه بعضــی از ایــن دالیــل اشــاره ای مختصــر داشــته باشــم:

تکلیــف امــری مستحســن و نیکــی اســت کــه خداونــد بــر بندگانش 
ــف  ــر تکلی ــرا اگ ــف ســاخته اســت، زی ــا را مکل لطــف کــرده و آنه

مشــقت بــه حســاب می آمــد، بــرای انســان نفعــی نداشــت، چــون  
تکلیــف الهــی بــا مشــقت بــه منزلــه شــخصی اســت )العیــاذ بــاهلل( 
کــه فــردی را زخمــی کــرده باشــد و ســپس اقــدام بــه مــداوای وی 
کنــد کــه ایــن عمــل بــه اتفــاق اصحــاب عقــل ســلیم ناپســند و 
مذمــوم اســت. حــال اگــر بگوییــم کــه خداونــد انســان را به مشــقت 
انداختــه ســپس بــه مــا اجــر و ثــواب عنایــت می فرمایــد، ایــن کار 
هــم بــه مثابــۀ عمــل همــان شــخص مذکــور در مثــال، ناپســند و 

مذمــوم خواهــد بــود کــه ایــن، از خداونــد حکیــم محــال اســت.
شــارع تکلیــف بــه بندگانــش تکلیــف نمــوده اســت کــه در آن اندک 
ســختی وجــود دارد امــا عادتــا از آن بــه مشــقت تعبییــر نمی گــردد 
ــرک دســتورات و  ــۀ ســختی و دشــواری، حــق ت ــه بهان و انســان ب
احــکام شــارع را نــدارد و اگــر آنــرا تــرک کنــد گنهــکار محســوب 
ــت و در  ــوده اس ــت ب ــدازه طاق ــه ان ــف ب ــرا اواًل تکلی ــردد، زی می گ
ثانــی صــرف ســختی علتــی بــرای ترک عمــل نیســت. بطــور مثال 
بــرای کســب معــاش، افــراد دنبــال حرفــه و تــاش هســتند، امــا 
عمومــاً ایــن حرفه هــا و مشــاغل از ســختی و شــواری خالی نیســتند 
ولــی اگــر کســی بــه بهانــۀ ســختی کار و حرفــه خــود را رهــا کنــد 
بــه اتفــاق افــراد جامعــه تنبــل و ضعیــف شــناخته می شــود. پــس 
در انجــام بعضــی از احــکام ســختی وجــود دارد، امــا ایــن ســختی 
مشــقت نیســت کــه شــخص آن عمــل را بخاطــر آن مشــقت تــرک 
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مقدمه
واضــح و روشــن اســت کــه از ابتــدای ظهــور اســام تــا کنــون 
ــگ  ــه ی کارزار و جن ــه در عرص ــل چ ــق و باط ــن ح ــکار بی پی
ــمنان  ــت. دش ــوده و هس ــرار ب ــم و ... برق ــه عل ــه در عرص و چ
ــا عناویــن مختلــف اســام  ــا ب ــد ت اســام همــواره ســعی نمودن
را بدنــام نمــوده و بــرای تحقــق اهــداف خــود از هــر راه ممکــن 

می شــوند. وارد 
یکــی از مســائل مهمــی کــه امــروزه بهانــه ای شــده جهــت دیــن 
ــا، بحــث ورود اعــراب مســلمان  ــان م ــان و نوجوان ــزی جوان گری
بــه ایــران و شکســت دولــت ساســانیان توســط عرب هــا اســت. 
ــرا،  ــن ماج ــای ای ــر زوای ــتن ب ــرپوش گذاش ــا س ــتانگرایان ب باس
ــد چهــره ی اســام را خدشــه دار نمــوده و مســلمانان  ســعی دارن
را تخطئــه نماینــد. امــا غافــل از اینکــه :» واهلُل ُمتِــمُّ نــوِرِه و لَــو 

َکــِرَه الکافــرون« )ســوره صــف آیــه8(
در ایــن مقالــۀ مختصــر، ســعی شــده بــه برخــی از زوایــای پنهــان 

ماجــرا اشــاره شــود تــا آنچــه واقعیــت بوده روشــن گــردد.
طرح چند سؤال

جهــت تحلیــل بهتــر و بررســی دقیــق تــر ماجــرا، مناســب اســت 
ابتــدا ســؤاالتی طــرح کنیــم تــا ذهــن خواننــده محتــرم مطالــب 

را بهتــر ثبــت و ضبــط نمایــد. 
ابتــدا اینکــه چــرا اعــراب مســلمان بــه ایــران حملــه کردنــد؟! و 
ــد؟ مهمتــر اینکــه چــرا  ــا شــروع کننــده جنــگ عرب هــا بودن آی
ســپاه عظیــم ساســانی کــه یکــی از دو ابــر قــدرت برتــر آن دوران 
بــه شــمار می رفــت، بــا آن همــه تجهیــزات نظامــی و شــوکت و 
ــر لشــکر عرب هــای مســلمان شکســت خــورد؟!   قــدرت، در براب
ــورده  ــت خ ــان شکس ــا ایرانی ــدان ب ــروز می ــلماناِن پی ــار مس رفت
ــورده را  ــان شکســت خ ــا ایرانی ــا عرب ه ــا واقع ــود؟ آی ــه ب چگون
مــورد ظلــم قــرار دادنــد و شــکنجه را بــر آنهــا روا داشــتند؟ و در 

نهایــت اینکــه آیــا ایرانــی هــا بــه زور شمشــیر مســلمان شــدند؟
در ایــن نوشــتار بــه صــورت خاصــه و چکیــده بــه جــواب ایــن 
ســواالت خواهیــم پرداخــت. امیــد اســت مــورد پســند ذات حــق 

تعالــی واقــع گــردد و بــرای خواننــدگان مفیــد باشــد.

شروع جنگ
ابتــدا بایــد دانســت کــه شــروع کننــده جنــگ کــدام طــرف بــوده 
ــه  ــد و چ ــه کردن ــران حمل ــه ای ــلمان ب ــای مس ــرا عرب ه و چ

ــه ایــران بگذارنــد؟ ــا ب انگیــزه ای ســبب شــد پ
ــرم  ــول اک ــات رس ــد از وف ــه بع ــد ک ــروع ش ــه ش ــرا اینگون ماج
صلــی اهلل و علیــه و ســلم عــده ای از عرب هــای فرصــت طلــب 
ــل عربســتان، یمــن و  ــد و برخــی از قبائ ــری کردن ادعــای پیامب
عــراق را کنــار خــود جمــع نمودنــد و جنگ هــای ســنگینی را بــا 

ــد. مســلمانان شــروع کردن
ــرای  ــه ب ــی اهلل عن ــر رض ــرت ابوبک ــلمانان حض ــه ی مس خلیف
جلوگیــری از فتنــه ی اهــل رّده و آشــوب قبائــل طغیانگــر، 
ــا برخــی از  ــل می فرســتد کــه ب ــن قبائ ــه ســوی ای ســپاهی را ب
ایــن قبائــل صلــح کردنــد. امــا برخــی دیگــر از قبائــل جنــگ را 
انتخــاب نمودنــد. از جملــه قبائلــی کــه بــا مســلمانان بــه جنــگ 
برخاســتند می تــوان بــه قبائــل عــراق و حیــره اشــاره نمــود کــه 
ــت  ــد. دول ــه حســاب می آم ــرب ب ــران و ع ــرزی ای از مناطــق م
ساســانی کــه از زمــان خســرو پرویــز دشــمنی بــا اســام را آغــاز 
کــرده بــود، از ایــن قبائــل آشــوبگر حمایــت کــرده و همیــن امــر 
ــود و  ــر ش ــران درگی ــا لشــکر ای ــپاه اســام ب ــا س ــد ت ســبب ش
جنگ هایــی مثــل »ذات الساســل« در مرزهــای عــرب و ایــران 

رخ دهــد.
عامــه ابــن کثیــر رحمــه اهلل  واقعــه کمــک خواســتن قبیلــه بکــر 
بــن وائــل کــه از نصــارای عــرب بودنــد را ذکــر نمــوده کــه پــس 

عزیر تاجیک

تحلیل و بررسی فتح دولت 
ساسانیان توسط اعراب مسلمان

طالب العلم عزیر تاجیک
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از اینکــه حضــرت خالــد رضــی اهلل عنــه شکســت ســنگینی را بــر 
آنهــا وارد کــرد، خویشــاوندان افــراد کشــته شــده در یــک نامــه 
ــز ســپاهی  ــد و اردشــیر نی ــا درخواســت کمــک نمودن از فارس ه
را جهــت حمایــت بــه سوی شــان گســیل داشــت. )البدایــة و النهایــة: 

صفحــه 1026(
دکتــر زریــن کــوب در ایــن خصــوص در کتــاب »تاریــخ ایــران 
ــراق  ــه ع ــد ب ــدن خال ــبب آم ــد: »س ــام« می نویس ــد از اس بع
ــراق  ــراب ع ــه اع ــد تنبی ــر می آی ــن ب ــل در قرای ــه از تأم چنانک
ــه  ــار منتهــی ب ــوده اســت، لیکــن ناچ ــان اهــل رده ب و هم پیمان
تصــادم بــا لشــکریان ایــران شــده و جنگ هــا و فتح هــای 
اســام از آن میــان پدیــد آمــده اســت«. )تاریــخ ایــران بعــد از اســام: 

ــه ۲۹۵( صفح
همچنیــن دکتــر محمــد جــواد مشــکور در کتــاب »تاریخ سیاســی 
ساســانیان« می نویســد: » ســپس ابوبکــر خالــد بــن ولیــد را بــه 
ــه  ــه قصــد حمل ــراً لشکرکشــی او  ب ــزام داشــت، ظاه ــراق اع ع
ــل  ــای اه ــال جنگ ه ــر در دنب ــن ام ــه ای ــوده بلک ــران نب ــه ای ب
رده انجــام یافتــه اســت. در ادامــه می گویــد: خالــد هــم بــه امــر 
ابوبکــر بــه عــراق آمــده بــود و اتفاقــًا بــا ایرانیــان برخــورد کــرده 
ــی  ــخ سیاس ــد«. )تاری ــاز ش ــران آغ ــرب و ای ــگ ع ــته جن و ناخواس

ساســانیان: جــزء ثانــی صفحــه ۱۳۰۹(
ریچــارد نلســون نیــز در کتــاب »عصــر زریــن فرهنــگ ایــران« 
ــد:  ــت می نویس ــده اس ــه ش ــا ترجم ــعود رجب نی ــط مس ــه توس ک
»امــا همــه ی شــواهد نمــودار برخوردهــای عربان مســلمان اســت 
بــا عربــان مســیحی یــا مشــرک یــا ســاکنان آرامــی آن ســرزمین 

و نــه بــا فارســیان«. )عصــر زریــن فرهنــگ ایــران: صفحــه ۷۳( 
ــا را  ــران و عرب ه ــگ ای ــروع جن ــرای ش ــه ماج ــه اینک خاص
تاریــخ نویســانی چــون طبــری، ابــن اثیــر، بــاذری، ابــن کثیــر 
ــع  ــق مناب ــی طب ــد. یعن ــل کامــل شــرح داده ان ــا تفصی ــره ب و غی
تاریخــی، ســپاه اســام قصــد حملــه بــه ایــران را نداشــت، بلکــه 
ــل آشــوبگر  ــت از قبای ــا حمای ــوده کــه ب ــت ساســانی ب ــن دول ای
ــا  ــود ت ــث می ش ــد و باع ــن می کن ــگ را روش ــعله جن ــرب ش ع
ــن  ــه را از بی ــد و سررشــته فتن ــه کنن ــران حمل ــه ای مســلمانان ب

ــد.  ببرن
شكست ساسانیان

امــا ســوال خیلــی مهمــی کــه اینجــا پیــش می آیــد ایــن اســت 
کــه چــرا ســپاه عظیــم ایــران بــا آن همــه تجهیــزات نظامــی کــه 
یکــی از دو امپراطــوری بــزرگ آن دوران بــه حســاب می آمــد، در 

برابــر عربهــای تــازه مســلمان شکســت  بخــورد؟!
ــان و  ــروی ایم ــوی و نی ــی و معن ــل روحان ــر از عوام ــرف نظ ص
ــباب  ــن اس ــک از مؤثرتری ــدون ش ــه ب ــی ک ــدد اله ــرت و م نص
ــت،  ــوده اس ــوام ب ــر اق ــا و دیگ ــر ایرانی ه ــلمانان ب ــروزی مس پی
علــل ظاهــری زیــادی نیز در مورد شکســت ساســانیان ذکر شــده 
اســت کــه یکــی از مهمتریــن علــل شکســت ساســانی ها ظلــم 
و ســتم و بی عدالتــی بــود کــه از ســوی دولتمــردان و مســئولین 
ــی در  ــه ایران ــاد جامع ــد. فس ــل می ش ــاره تحمی ــت بیچ ــر رعی ب
عهــد قبــل از اســام، از جملــه فســاد و ظلــم شاهنشــاهان، فســاد 

ــه  ــم ب ــی، ظل ــاف طبقات ــتی، اخت ــان زرتش ــدان و روحانی موب
ــه  ــان در جامع ــوق زن ــه حق ــی ب ــت و بی توجه ــردگان و رعی ب
ــود. ــه ی شکســت ساســانیان را فراهــم ســاخته ب ساســانی، زمین

زریــن کــوب در ایــن خصــوص می نویســد:» چیــزی کــه 
مخصوصــًا آن را از پــای در آورد غلبــه ی ضعــف و فســاد بــود«. 

ــه 158( ــام: صفح ــد از اس ــران بع ــخ ای )تاری
بــه ســه  از جملــه ظلم هــای شــاهان ساســانی می تــوان 
ــروی  ــرد. روب ــاره ک ــان اش ــاهی آن ــروی کاخ پادش ــای روب پایه ه
کاخ پادشــاهی ســه پایــه آهنــی نصــب شــده بــود تــا هــر ایرانــی 
کــه بدانــد پادشــاه نســبت بــه وی خشــمگین شــده اســت، بــدون 
ــای  ــه پ ــد ب ــش برســد، خــودش بای ــه ذهن ــرار ب اینکــه فکــر ف
ــرود و منتظــر امــر پادشــاه  ــه اســتقبال ایــن ســه پایــه ب خــود ب
باشــد، و هیچکــس هــم جــرأت حمایــت از او را نداشــت. )جنگهــای 

ــاب اول ـ فصــل بیســت و ســوم صفحــه 109( ــران و روم: کت ای
پیرامــون دیــن زرتشــتی و موبــدان، دکتــر زریــن کــوب اینگونــه 
ســخن می گویــد:» دربــاره آییــن زرتشــت و اســباب فســاد 
موبــدان در اینجــا بایــد تأمــل کــرد، زیــرا پیدایــش اختــاف در 
ایــن آییــن خــود از جهــات عمــده ی پیــروزی اســام بــود«. )تاریــخ 

ــران بعــد از اســام: صفحــه 166( ای
ــه  ــبت ب ــا نس ــود ت ــده ب ــبب ش ــتی س ــدان زرتش ــب موب تعص
اقلیت هــای دینــی ظلــم و ســتم روا دارنــد. چنانکــه می نویســند: 
ــرده  ــوب ک ــیحی را مصل ــب مس ــرد دوم دو راه ــان یزگ »در زم
ــر از عیســویان را  ــد نف ــد، چن ــر دار سنگســار کردن ــان ب و همچن
زنــده در دیــوار نهادنــد«. )تاریــخ ادیــان و مذاهــب در ایــران: صفحــه 152(

اختــاف طبقاتــی نیــز کــه یکــی از مختصــات روزگار ساســانیان 
بیــداد می کــرد. جدایــی طبقــات هــر  بــود در آن جامعــه 
روز گســترش می یافــت و صلــح و صفــا از درون رخــت بــر 
ــم را از  ــری عل ــق فراگی ــی ح ــاف طبقات ــن اخت ــت. ای می بس
عمــوم مــردم ســلب کــرده بــود و منحصــر در افــراد خاصــی شــده 
بــود. چنانکــه شــهید مرتضــی مطهــری بــه ایــن مطلــب اشــاره 
ــرادی  ــه 99 ـ 98( اف ــران: صفح ــام و ای ــل اس ــت.)خدمات متقاب ــوده اس نم
ــتمی را  ــم و س ــه ظل ــق هرگون ــد، ح ــر بودن ــات برت ــه در طبق ک
ــر  ــد. دکت ــود می دادن ــه خ ــه ب ــف جامع ــراد ضعی ــه اف ــبت ب نس
ــود  ــد:» خ ــی می نویس ــوس روم ــل از آمیان ــه نق ــوب ب ــن ک زری
ــخ  ــا می شــمردند«. )تاری ــان و رعای ــار جــان غام را صاحــب اختی

ــه 164( ــام: صفح ــد از اس ــران بع ای
بــه موجــب ایــن اختــاف طبقاتــی، جامعــه آن زمــان از دو جهــت 
ــود را از  ــه خ ــد: اول اینک ــل می ش ــنگینی را متحم ــه ی س ضرب
تدبیــر و صاحیــت افــراد مســتعد محــروم می داشــت. دوم اینکــه 
ــع  ــبب وض ــه س ــه ب ــرادی ک ــری اف ــت عنص ــی و سس از ناالیق
ــا  ــات و منصب ه ــده دار مقام ــی عه ــر ذات ــه جوه ــی و ن طبقات

می شــدند، زیــان می دیــد.
ــه  ــری را ب ــاوات و براب ــدای مس ــز ن ــام عزی ــه اس ــی ک در حال
گــوش همــگان رســانید و عمــًا نیــز نشــان داد کــه در اســام 
بیــن غــام حبشــی ســیاه و ســیِد شــریف فرقــی نیســت مگــر 
ــان و  ــه غام ــی ک ــب صاحیت های ــر حس ــام ب ــوا. اس ــه تق ب
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بــردگان آزاد شــده داشــتند، مســئولیت انجــام برخــی امــور دینــی 
ــرد. ــذار می ک ــا واگ ــه آنه ــی را ب ــی و سیاس ــی و نظام و تعلیم

ــد:  ــه کنی ــر مراجع ــب زی ــه کت ــب ب ــن مطل ــر ای ــرای درک بهت ب
1ـ صحیــح بخــاری: صفحــات 137 و 1300 حدیــث 7175 ، 
2ـ إرشــاد الســاري لشــرح صحیــح البخــاري: 384/2 ، 3ـ عــون 
ــدن  ــخ التم ــاري: 173/10 ، 4ـ تاری ــة البخ ــل أدل ــاري بح الب

اإلســامي 325/2. 
همچنیــن بســیاری از یــاران رســول اهلل صلــی اهلل علیــه و ســلم 
بــردگان و یــا آزاد شــدگان بودنــد. پیامبــر صلــی اهلل علیــه و ســلم 
از اینکــه بــا آنــان همنشــین و همــکام شــود احســاس خفــت و 

ــد. ــواری نمی کردن خ
عامــه شــاه ولــی اهلل دهلــوی رحمــه اهلل نیــز در مــورد تحمیــل 
ــإن  ــد:» ... ف ــاره می نویس ــت بیچ ــر رعی ــنگین ب ــای س کاره
بوهــم و إن أطاعــوا جعلوهــم بمنزلــة  امتنعــوا قاتلوهــم و عذَّ

ــة: 353/1( ــة اهلل البالغ ــر و ... .« )حج ــر و البق الحمی
خاورشــناس معــروف »آرتــور کریســتین ِســن« در کتــاب »ایــران 
در زمــان ساســانیان« بــه احــوال بــد رعایــا و تحمیــل کارهــای 
ــوده  ــاره نم ــه اش ــف جامع ــراد ضعی ــردگان و اف ــه ب ــنگین ب س

ــان ساســانیان: صفحــه 244( ــران در زم اســت. )ای
در عهــد ساســانی زن نیــز فاقــد شــخصیت حقوقــی بــود، مگــر 
ــود. خــاور  ــه ب ــر جامع ــات برت ــراد طبق ــه زن از اف ــواردی ک در م
شــناس معــروف »کریســتیان بارُتُلِمــه« در کتــاب خــود »زن در 
حقــوق ساســانی« کــه توســط دکتــر ناصرالدیــن صاحــب الزمانــی 
ترجمــه و بــه فارســی برگــردان شــده اســت، بــه موضــوع عجیبی 
تحــت عنــوان »ازدواج اســتقراضی« اشــاره کــرده اســت. ازدواج 
اســتقراضی بــه گونــه ای بــود کــه شــوهر حــق داشــت زن خــود 
را بــه طــور موقــت بــه مــرد دیگــری بــه همســری بدهــد )بــدون 
ــی«  ــام دیگــر ازدواج اســتقراضی »زن عاریت طــاق دادن زن(. ن
ــوهری  ــه ش ــت ب ــور موق ــه ط ــار زن ب ــی دادن اختی ــود. یعن ب
ــا بررســی وضــع ازدواج اســتقراضی مشــخص می شــود  دیگــر. ب
ــه  ــوان »شــئ« و ن ــه عن کــه شــخصیت زن در دوره ساســانی ب
»شــخص« خــود نمایــی می کــرد. بارزتریــن مصــداق ایــن ادعــا 
ایــن اســت کــه اعتــراض زن بــه واگــذاری او توســط شــوهرش 
ــه  ــر اینک ــود. جالب ت ــار ب ــر و بی اعتب ــری، بی اث ــرد دیگ ــه م ب
ــت  ــدند، جه ــد می ش ــن ازدواج متول ــر ای ــه در اث ــی ک کودکان
ــت شــوهر  ــاره داده می شــدند و تحــت مالکی ــردن اج خدمــت ک
ــه  ــاری نســبت ب ــه اختی ــد و شــوهر موقــت هیچگون اصلــی بودن

آنهــا نداشــت. 
مطالــب فــوق بیانگــر تحقیــر و توهیــن بــه جایــگاه زن در عهــد 
ساســانی می باشــد. شــایان ذکــر اســت کــه طبــق آئیــن زرتشــت 
زن بــه عنــوان شــاهد و گــواه پذیرفتــه نیســت. یعنــی زن فاقــد 
ــر قوانیــن  ــوده و در امپراطــوری ساســانی بناب ــگاه حقوقــی ب جای
ــوق  ــی نداشــت. )زن در حق ــم، زن شــخصیت حقوق ــداول از قدی مت

ــه اختصــار( ساســانی: صفحــات 62 ـ 60 ـ 58 ـ 57 ـ 40 ـ 16  ب
ــبب  ــن( س ــت و دی ــاد دول ــر )فس ــن ام ــه همی ــه اینک خاص
ــود و باعــث  ــه شــده ب ــی رعیــت و مــردم ضعیــف جامع نارضایت

ــا  ــانی ب ــام ساس ــدازی نظ ــت بران ــان جه ــود ایرانی ــا خ ــد ت ش
ــچ  ــا هی ــه ایرانی ه ــرا ک ــند، چ ــته باش ــکاری داش ــلمانان هم مس

ــتند.  ــانی نداش ــام ساس ــاع از نظ ــرای دف ــی ب رغبت
دکتــر عبدالحســین زریــن کــوب در کتــاب »دو قــرن ســکوت« 
ــان  ــاد روحانی ــان و فس ــور فرمانروای ــه از ج ــد:»مردم ک می نویس
ــد و از  ــدی و بشــارتی یافتن ــازه را نوی ــن ت ــد، آیی ــه ســتوه بودن ب
ــه در  ــان ک ــتافتند، چن ــواز آن می ش ــه پیش ــه ب ــا ک ــن رو بس ای
کنــار فــرات یکجــا گروهــی از دهقانــان جســر ســاختند تــا ســپاه 

ــازد«. )دو قــرن ســکوت: صفحــه ۷۲( ــران بت ــه خــاک ای ابوعبیــده ب
ــرد قادســیه چهــار هــزار ســرباز دیلمــی کــه در  ــن در نب همچنی
ــد از  ــاهی می گفتن ــا گارد شاهنش ــه آنه ــد و ب ــتم بودن ــپاه رس س
ســپاه ایــران جــدا شــده و اســام را پذیرفتنــد و در کنار مســلمانان 
آمدنــد. ایــن مطلــب در کتــاب: تاریــخ سیاســی ساســانیان: جــزء 
ثانــی صفحــه ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶ ، کتــاب دو قــرن ســکوت: صفحــه 
ــد ۱  ــراون جل ــر ادوارد ب ــران: اث ــات ای ــخ ادبی ــاب تاری ۷۲ ، کت
ــة،  ــة فاصل ــیة معرک ــاب القادس ــن در کت ــه ۳۰۰ و همچنی صفح

صفحــه ۱۰۵ ذکــر شــده اســت.
رفتار فاتحان مسلمان با ایرانیان شكست خورده

ــوه  ــث »نح ــت، بح ــم پرداخ ــه آن خواهی ــه االن ب ــئله ای ک مس
ــت  ــای شکس ــا ایرانی ه ــدان ب ــروز می ــای پی ــرب ه ــورد ع برخ

ــد. ــران« می باش ــح ای ــد از فت ــورده بع خ
ــا  ــلمان ایرانی ه ــازه مس ــراب ت ــروزی اع ــد از پی ــًا بع ــا واقع  آی
ــم و ســتم روا  ــا ظل ــه آنه ــد و ب ــرار دادن ــت ق ــورد آزار و اذی را م

ــتند؟ داش
جرجــی زیــدان مســیحی در کتــاب خــود »تاریــخ التمــدن 
اإلســامي« علــل پیشــرفت اســام را مــورد بررســی قــرار داده 
ــاز  ــذي ســاعدهم علــی الفتــح« ب و بابــی تحــت عنــوان »مــا ال
ــت:  ــاص داده اس ــوان اختص ــن عن ــه ای ــی را ب ــه بخش ــرده ک ک
»دادگســتری و پرهیــزگاری و خــوش رفتــاری مســلمانان.« 
)صفحــه ۵۲ نســخه ترجمــه شــده بــه فارســی  و جلــد ۱ صفحــه ۷۲ نســخه عربــی(

وی در آنجــا می نویســد:»چه کســی می توانــد منکــر تاثیــر ایــن 
ــود  ــر ش ــد منک ــی می توان ــه کس ــد و چ ــندیده باش ــات پس صف
ــد،  ــات نبودن ــن صف ــاز کار دارای ای ــام در آغ ــزرگان اس ــه ب ک
رعایــای ایــران و روم کــه تحــت اســتیای مســلمانان در 
ــاف  ــدل و انص ــت ع ــه بهش ــم ب ــور و ظل ــد از دوزخ ج می آمدن

انتقــال می افتنــد«.
ــاب »تمــدن  ــر »گوســتاولوبون فرانســوی« در کت همچنیــن دکت
ــن  ــا ای ــش را ب ــل دوم کتاب ــه ۱۵۶ فص ــرب« صفح ــام و ع اس
عنــوان آغــاز نمــوده: »خصوصیــات فتوحــات مســلمین« در 
صفحــه ۱۵۷ می نویســد: » ایــن رعایــای ســتم دیــده حکومــت 
ــه  ــرا ک ــد زی ــن نمودن ــت تمکی ــال رغب ــا کم ــد را ب ــکام جدی ح
ــد«. ــه ســابق کمــال امنیــت و آزادی را دارن ــد نســبت ب می دیدن

ــتند  ــت نداش ــگ دخال ــه در جن ــانی ک ــه کس ــام ب ــپاه اس س
ــود کــه  ــا کســانی ب تعــرض نمی کــرد. بلکــه قتــال مســلمانان ب
در مقابــل آنهــا اعــان جنــگ می کردنــد. ابــن کثیــر رحمــه اهلل 
ــم  ــن ل ــن ـ م ــد یتعــرض للفاحی ــم یکــن خال ــد: »و ل می فرمای
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یقاتــل منهــم ـ و ال أوالدهــم بــل للمقاتلــة مــن أهــل فــارس«. 
ــه 1025( ــة: صفح ــة و النهای )البدای

جرجــی زیــدان پــس از بیــان چنــد مطلــب، جهــت تأییــد آنهــا 
بــه ماجرایــی اشــاره می کنــد کــه بیانــش خالــی از لطــف 
ــا  ــلمین لم ــك أن المس ــد:»ویؤید ذل ــا می نویس ــت. در آنج نیس
ُدُعــوا إلــی االجتمــاع فــي الیرمــوك و کانــت حمــص فــي ذمتهم، 
َردُّوا إلــی أهلهــا مــا کانــوا قــد أخــذوه منهــم مــن الجزیــة و قالوا: 
قــد شــغلنا عــن نصرتکــم و الدفــع عنکــم فأنتــم علــی أمرکــم. 
فقــال أهــل حمــص: لوالیتکــم و عدلکــم أحــب إلینــا ممــا کنــا 
فیــه مــن الظلــم و الضیــم و لََندفعــنَّ جنــَد هرقــل عــن المدینــة 
مــع عاملکــم«. )تاریــخ التمــدن اإلســامي 75/1( یعنــی: هنگامــی کــه 
اهــل حمــص تحــت اســتیای حکومــت اســام قــرار داشــت و 
فراخــوان جهــت شــرکت در جهــاد یرمــوک بــرای مســلمین آمــد، 
ــا  ــه آنه ــد ب ــه بودن ــص گرفت ــای حم ــه از ذمی ه ــه ای را ک جزی
بازگرداندنــد و گفتنــد: از حمایــت و نصــرت شــما بازماندیــم، پــس 
ــان اســت. اهــل حمــص  ــا خودت ــان ب ــر امورت ــد تدبی ــن بع از ای
کــه عدالــت و دادگســتری اســام را تجربــه کــرده بودنــد، حاضــر 
نشــدند حکومــت مســلمین را از دســت بدهنــد، بنابرایــن در پاســخ 
گفتنــد: عدالــت و والیــت شــما بــرای مــا بســیار بهتــر و گواراتــر 
اســت از آن ظلــم و ســتمی کــه قبــا در آن ســپری می کردیــم، 
ــده و  ــما آم ــده ش ــی و فرمان ــار وال ــم در کن ــح می دهی ــذا ترجی ل

در مقابــل لشــکر هراکلیــوس بایســتیم و از شــهر دفــاع کنیــم.
و در پایــان می نویســد: » فلــم یکــن اســتیاء المســلمین ثقیــًا 
ــی  ــم عل ــا یفضلونه ــرا م ــي کثی ــل کان األهال ــاس، ب ــی الن عل
ــرای  ــا ب ــه تنه ــلمین ن ــت مس ــن ... «. حکوم ــم األصلیی حکامه
رعیــت و مــردم ســخت نبــود، بلکــه کارگــزاران دولــت اســام را 

ــد. ــح می دادن ــود ترجی ــی خ ــی و اصل ــان بوم ــر حاکم ب
بنابرایــن فاتحــان مســلمان بعــد از فتــح ایــران و دیگــر ممالــک 
مفتوحــه، عــدل و دادگســتری را کــه پیــام دیــن مبیــن اســام و 
قــرآن و ســنت بــود، منتشــر ســاختند و همیــن امــر ســبب شــد 
ــاد  ــذا داد و فری ــد. ل ــی اســتقبال کنن ــه گرم ــا ب ــردم از آنه ــا م ت
ــای  ــه عرب ه ــر اینک ــی ب ــتان گرایان مبن ــتیزان و باس ــام س اس
تــازه مســلمان و بادیــه نشــین بــه مــردم ایــران ظلــم و شــکنجه 
ــع  ــب مناف ــًا جهــت جل را روا داشــته اند، اشــتباه می باشــد و صرف

ــد. ــات ســوء را انجــام می دهن ــن تبلیغ خــود ای

اسالم پذیری ایرانیان
ســوالی کــه االن بــه آن خواهیــم پرداخــت ایــن اســت کــه آیــا 
ایرانیــان بــه زور شمشــیر و ســر نیــزه اســام آوردن یا بــا رضایت 
ــی از  ــروزه خیل ــر خــاف آنچــه ام ــان ب ــت؟ اســام ایرانی و رغب
ــوده  ــر نب ــیر و جب ــه زور شمش ــد ب ــار می زنن ــتیزان ج ــام س اس
اســت، بلکــه فاتحــان مســلمان ایرانیــان را در انتخــاب دیــن آزاد 

گذاشــتند و ایرانیــان بــا طیــب خاطــر اســام را پذیرفتنــد.
در ایــن زمینــه ادوارد بــراون در کتــاب »تاریــخ ادبیــات ایــران« 
ــه  ــتیان ب ــه زرتش ــد ک ــر نمی رس ــه نظ ــی ب ــد: » ول می نویس
ــا ایــن کــه  شــدت مــورد تعذیــب و آزار قــرار گرفتــه باشــند و ی

ــران تحمیــل شــده باشــد«.  ــه ای ــه زور ب آییــن اســام بیشــتر ب
ــران: 299/1 ( ــات ای ــخ ادبی )تاری

ــلم  ــد: » و مس ــد ۱ می نویس ــه ۳۰۰ جل ــه در صفح وی در ادام
ــه  ــد ب ــب دادن ــر مذه ــه تغیی ــانی ک ــم کس ــمت اعظ ــت قس اس
طیــب خاطــر و اختیــار و اراده خودشــان بــوده، پــس از شکســت 
ایرانیــان در قادســیه فــی المثــل چهــار هــزار ســرباز دیلمــی پــس 
از مشــاوره تصمیــم گرفتنــد بــه میــل خــود اســام آورنــد و بــه 
ــه  ــوالء ب ــده در تســخیر جل ــن ع ــرب ملحــق شــوند، ای ــوم ع ق
تازیــان کمــک کردنــد و ســپس بــا مســلمین در کوفــه ســکونت 

ــد«. ــار نمودن اختی

ــدازی  ــت بران ــلمانان جه ــا مس ــا ب ــکاری ایرانی ه ــاب هم در ب
ــت.  ــوده اس ــر نم ــواردی را ذک ــز م ــری نی ــانی، طب ــت ساس دول

)تاریــخ طبــری: 2/5ـ1741(
دکتــر »گوســتاو لوبــون« هــم در بــاب اســام ایرانی هــا اینگونــه 
ســخن می گویــد: » عمــال دولــت اســام تــا ایــن حــد بــه عهــد 
ــی از  ــه آن ــی ک ــه آن مردم ــبت ب ــت و نس ــم و ثاب ــود محک خ
تحمیــات و مظالــم مأموریــن مرکــزی آســوده نبودنــد، بقــدری 
خــوب رفتــار کردنــد کــه مــردم بــه رضــا و رغبــت دیــن اســام و 
زبــان عــرب را اختیــار نمودنــد و مــن بــاز می نویســم کــه امثــال 
ــیر  ــه زور شمش ــوان ب ــت نمی ت ــچ وق ــج را هی ــه نتای ــن گون ای

حاصــل نمــود«. )تمــدن اســام و عــرب: صفحــه ۱۵۹(
ــد و  ــدای توحی ــن ن ــز آورده: »ای ــر محمــد جــواد مشــکور نی دکت
ــوم و محــروم اجتمــاع را کــه  ــت، طبقــه ی مظل مســاوات و عدال
ــان راه  ــب کــرد. آن ــه خــود جل ــد ب ــات بودن بیــش از دیگــر طبق
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ــخ  ــد«. )تاری ــد در آمدن ــن جدی ــه دی ــه گــروه گــروه ب ــی یافت نجات
ــه 1307( ــانیان صفح ــی ساس سیاس

ــان و  ــوی فرمانروای ــه از س ــت اینک ــه جه ــان ب ــن ایرانی بنابرای
ــت  ــد و از جه ــرار می گرفتن ــتم ق ــم و س ــورد ظل ــاهان م شاهنش
دیگــر روحانیــان و موبــدان زرتشــتی جهــت کســب منافــع دنیوی 
ــد، منتظــر چنیــن افــق  ــه مــردم و رعیــت بی توجــه بودن خــود ب
ــا آنهــا را از جــور و ســتم و ظالمــان خودخــواه  ــد ت ــازه ای بودن ت
ــری  ــاف و براب ــدل و انص ــی ع ــا وقت ــد. ایرانی ه ــی بخش رهای
و بــرادری را در بیــن مســلمان ها و در دیــن اســام دیدنــد، 
مشــتاق شــدند و بــه رضایــت خــود بــه دیــن اســام گرویدنــد.

ــن خصــوص می نویســد: »وانگهــی  ــز در ای ریچــارد نیلســون نی
ــد  ــته بودن ــام پیوس ــوف اس ــه صف ــه ب ــی ک ــردم محل ــمار م ش
ــه  ــود ک ــتیانی ب ــدرت زرتش ــش از ق ــد بی ــه بودن و آن را پذیرفت
ــور  ــد، تص ــاز آورن ــش ب ــش خوی ــه کی ــران را ب ــتند ای می خواس
ــرآن و  ــه ق ــک دســت ب ــا ی ــان، ب ــان از بیاب ــن عرب ــن ریخت که
دســت دیگــر بــه شمشــیر اینــک منســوخ شــده اســت، اینچنیــن 
ــکارتر  ــات آش ــروزه واقعی ــت و ام ــوده اس ــز نب ــده ای هرگ پدی

ــه ۸۹-۹۰ ( ــران: صفح ــگ ای ــن فرهن ــر زری ــده اند«. )عص ش
ــرادر  ــد آن را ب ــلمان می ش ــا مس ــس از ایرانی ه ــر ک ــن ه بنابرای
ــا مســلمین شــریک می شــد.  ــع و ضــرر ب ــده و در نف خــود خوان
ــره  ــن زرتشــتی و غی ــر دی ــد ب ــح می دادن ــا کســانی کــه ترجی ام
باقــی بماننــد، از ســوی فرماندهــان مســلمان مــورد ظلــم و ســتم 
ــد کــه مقــدار  قــرار نمی گرفتنــد، بلکــه جزیــه پرداخــت می کردن

ــود.  ــد خیلــی کمتــر ب آن از زکاتــی کــه مســلمین می دادن

ــق  ــران در مناط ــه ای ــام ب ــد از ورود اس ــال ها بع ــه س ــی ک حت
مختلــف ایــران زرتشــتیان وجــود داشــتند و در شــهرها و روســتاها 
ــه تــرک دیانــت  ــود و هیچــگاه مجبــور ب ــا برجــا ب آتشــکده ها پ
ــب هــم صــورت  ــن رو شــکنجه و تعذی زرتشــتی نشــدند و از ای
ــاس  ــر لب ــه ب ــد ک ــاد بودن ــدری زی ــتیان بق ــود. زرتش ــه ب نگرفت
ــد، در حالیکــه در حکومــت  خویــش وصلــه ی تشــخیص نمی زدن
غیرمســلمانان  بــرای  تشــخیص  نصــب عامــت  اســامی 

ــه 46( ــران: صفح ــام در ای ــود. ) اس ــروری ب ض
بنابــر اعتــراف یــک موبــد زرتشــتی بــه نــام اردشــیر آذرگشســب، 
ــه  ــب ک ــکده آذرگشس ــانی، آتش ــت ساس ــراض دول ــس از انق پ
ــود،  ــانیان ب ــکده های ساس ــن آتش ــن و مهمتری ــی از بزرگتری یک
ــن  ــری ای ــم هج ــرن هفت ــد ق ــوده و می گوی ــا ب ــا برج ــوز پ هن
آتشــکده مشــاهده شــده اســت. )آتــش در ایــران باســتان: صفحــه 21ـ  20 (

خوشتر آن باشد که سّر دلبران
گفته آید در حدیث دیگران

 بنابرایــن پــس از ورود مســلمانان بــه ایــران، آتشــکده های 
زرتشــتیان تــا چندیــن ســال بعــد نیــز پابرجــا بــوده و زرتشــتیان 
حــق داشــتند مراســم خــود را آزادانــه برگــزار نماینــد، بــا 
ــن اســام  ــن مبی ــه خلعــت دی ــروه ب ــروه گ ــن بازهــم گ وجودای
مشــرف می شــدند. )تاریــخ کامــل ایــران: صفحــات 140 ـ 139 ـ 138(

ــد  ــتی بای ــن زرتش ــه دی ــران ک ــانی ای ــر ساس ــاف عص ــر خ ب
حــرف اول و آخــر را مــی زد و بــه دنبــال آن از ســوی موبــدان و 
پیــروان دیانــت زرتشــتی جبــر و زور متوجــه پیــروان دیگــر ادیــان 
ــتی  ــن زرتش ــه آئی ــد و ب ــرک کنن ــود را ت ــن خ ــا آئی ــد ت می ش
ــی از  ــر دیگــران، خیل ــن زرتشــتی ب ــل دی ــی تحمی ــد. در پ درآین
ــکل  ــن ش ــه فجیع تری ــان ب ــدند و در پای ــکنجه ش ــویان ش عیس

ــای بشــری: صفحــات 31ـ30ـ29( ــدند. )رنجه ــته ش ــن کش ممک
ــه  ــد ک ــا تصــور کنن ــه بس ــز می نویســد: »چ ــراون« نی »ادوارد ب
جنگجویــان اســام اقــوام و مالــک مفتوحــه را در انتخــاب یکــی 
از ایــن دو راه مخیــر می ســاختند: اول قــرآن، دوم شمشــیر، ولــی 
ایــن تصــور صحیــح نیســت، زیــرا گبــر و ترســا و یهــود اجــازه 
ــه دادن  ــور ب ــط مجب ــد و فق ــگاه دارن ــود را ن ــن خ ــتند آیی داش
جزیــه بودنــد و ایــن ترتیــب کامــًا عادالنــه بــود«. ) تاریــخ ادبیــات 

ــران 297/1( ای
ــربازی  ــت س ــد از خدم ــت می کردن ــه پرداخ ــه جزی ــانی ک کس
ــه  ــمن حمل ــر دش ــی اگ ــد. یعن ــاف بودن ــگ مع ــرکت در جن و ش
ــمن  ــر دش ــا در براب ــود از آنه ــف ب ــام موظ ــت اس ــرد دول می ک
دفــاع کنــد و امنیــت جانــی و مالــی را بــرای اهــل ذمــه و کســانی 
ــر  ــه پرداخــت می کننــد فراهــم ســازد. و از همــه مهمت کــه جزی
ــت  ــق می گرف ــالم تعل ــای س ــه مرده ــط ب ــه فق ــه جزی ــن ک ای
ــر،  ــن گی ــران زمی ــوالن، پی ــان، معل ــودکان، نابینای ــان، ک و زن
مســاکین، کســانی کــه دارای شــغل و حرفــه نبودنــد و همچنیــن 
اهــل صوامــع از پرداخــت جزیــه معــاف بودنــد و در عیــن حــال 
رعایــت حقــوق آنهــا و احتــرام گذاشــتن بــه عقایــد و آییــن آنها و 
فراهــم ســاختن امنیــت جانــی و مالــی آنهــا از وظایــف حکومــت 
اســامی بــود. قاضــی ابویوســف رحمــه اهلل در کتــاب »الخــراج« 
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ــا بســط و تفصیــل مســئله ی جزیــه را شــرح داده اســت. ب
البتــه ایــن را بایــد گفــت کــه در ایــن درگیری هــا ممکــن اســت 
ــلمانان رخ داده  ــان مس ــی از فرمانده ــوی برخ ــتباهاتی از س اش
باشــد کــه اصــًا قابــل دفــاع و توجیــه نباشــد، خصوصــًا بعدهــا 
کــه حکومــت بــه دســت ســاطین امــوی و عباســی افتــاد. لــذا 
ــا روی  ــاع از شــخصیت ها نیســت، بلکــه بحــث م ــا دف هــدف م
ــه  ــت ک ــن اس ــب ای ــت. جال ــنت اس ــرآن و س ــام ق ــام و پی اس
ایرانی هــا از چنــان هــوش و ذکاوت باالیــی برخــوردار بودنــد کــه 
ــی برخــی از ســاطین اســامی را از  ــار ضــد قرآن توانســتند رفت
ــای  ــه پ ــا را ب ــار آنه ــد و رفت ــدا کنن ــنت ج ــرآن و س ــم ق تعالی

ــد. ــرآن نگذارن اســام و ق
ــه آن توجــه شــده اســت  ــر ب ــر از همــه کــه کمت ــه ی مهمت نکت
ــگاه  ــران، هیچ ــه ای ــلمانان ب ــل از ورود مس ــه قب ــت ک ــن اس ای
ــن  ــود آیی ــده ب ــث نش ــتان باع ــان باس ــی ایرانی ــت نظام شکس
زرتشــتی را تــرک کننــد. مثــًا وقتــی اســکندر مقدونــی کــه قبــل 
از اســام بــه ایــران حملــه کــرد و ایــران را شکســت داد و حــدود 
ــا در  ــد، ایرانی ه ــت کردن ــران حکوم ــر ای ــا ب ۱۰۰ ســال یونانی ه
ایــن صــد ســال تحــت تاثیــر افــکار و اندیشــه ها و دیــن و آییــن 

یونانــی هــا قــرار نگرفتنــد.
ــاک و  ــن خ ــه ای ــام ب ــد از ورود اس ــا بع ــن ایرانی ه ــا همی ام
ــد. مهمتــر از همــه اینکــه  ــه اســام گرویدن ــوم گــروه گــروه ب ب
ــد و  ــه وجــود آم ــان ایرانی هــا ب ــزرگ اســامی از می ــان ب مدافع
ــی عرب هــا  ــد کــه حت ــه دادن ــه اســام ارائ ــی را ب ــان خدمات چن
ــرآن  ــرهای ق ــن مفس ــد! بزرگتری ــی نکردن ــن خدمات ــم چنی ه
ــا  ــان ایرانی ه ــزرگ از می ــن ب ــی هســتند، بیشــترین محدثی ایران
ــه  ــا ب ــه پ ــی ک ــد. حت ــه دادن ــی ارائ ــات حدیث ــد شــده و خدم بلن
عرصــه ی ادبیــات و لغــت عــرب گذاشــته و قواعــد زبــان عربــی 
را بنوشــتند. همــه ی اینهــا یــک دلیــل بیشــتر نــدارد و آن اینکــه 
ــرآن و  ــل و ق ــه از اســام اصی ــناختی ک ــل ش ــه دلی ــا ب ایرانی ه
ــچ شــرایطی دســت از  ســنت داشــتند حاضــر نشــدند تحــت هی

ــد بیــن  شــوند. ــه آن ب ــا حتــی ب ــد و ی اســام اصیــل بردارن
اعتراف دكتر زرین كوب

دکتــر زریــن کــوب در خصــوص تاریــخ ایــران زمیــن و حوادثــی 
ــران رخ داده اســت، کتاب هــا نوشــته  ــخ در ای کــه در طــول تاری

اســت.
یکــی از ایــن کتاب هــا، کتــاب »دو قــرن ســکوت« اســت. اگرچــه 
در ایــن کتــاب اشــتباهات فاحشــی صــورت گرفتــه کــه در چــاپ 
ــی  ــود برخ ــن وج ــا ای ــا ب ــرف اســت، ام ــه آن معت ــف ب دوم مؤل
ــن زرتشــتی و ساســانیان و  ــورد ســقوط دی ــی را کــه در م مطالب

اســام آوردن ایرانیــان ذکــر نمــوده، قابــل توجــه اســت.
دکتــر زریــن کــوب در مقدمــه ی چــاپ دوم اینگونــه می نویســد: 
»بســیاری از ایــن مــوارد مشــکوک و تاریــک، جاهایــی بــود کــه 
مــن در آن روزگار گذشــته، نمی دانــم از خامــی یــا تعصــب، 
ــت  ــران بدرس ــت ای ــاه و شکس ــب و گن ــه عی ــودم ب ــته ب نتوانس
اعتــراف کنــم. در آن روزگاران چنــان روح مــن از شــور و حماســه 
لبریــز بــود کــه هرچــه پــاک و حــق و مینــوی بــود، از آن ایــران 

ــی  ــتانی را م ــران باس ــران ـ ای ــه را از آن ای ــتم و هرچ می دانس
گویــم ـ نبــود، زشــت و پســت و نادرســت می شــمردم«. )مقدمــه ی 

چــاپ دوم کتــاب دو قــرن ســکوت(
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ــاه 1353 هـــ.ش. ،چــاپ دوم، مهرم
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ــای  ــان ج ــرای انس ــخ ب ــه از تاری ــر صفح ــه ه ــت ک ــد دانس بای
عبــرت اســت؛ بدیــن خاطــر اســت کــه قســمتی از قــرآن کریــم 
مشــتمل بــر قصــص و تواریــخ اســت. قــرآن کریــم تاریــخ را بــه حیثیــت 
تاریــخ یــا بــه صــورت قصــه و داســتان بیــان نکــرده اســت، بلکــه اشــاره 
بــه ایــن دارد کــه تاریــخ فــی نفســه مطلــوب نیســت، بلکــه هــدف، آن 
ــت  ــا بدس ــوادِث آنه ــوام و ح ــخ اق ــۀ تاری ــه از مطالع ــت ک ــی اس نتایج

می آیــد.
یکــی از خونین تریــن صفحــات تاریــخ، خصوصــًا تاریــخ اســام »واقعــه 
کربــا و شــهادت نــوه پــاک پیامبــر اســام و خانــواده مطهــرش« اســت. 
ــه  ــه چ ــم ک ــزرگ در می یابی ــۀ ب ــن فاجع ــردۀ ای ــه پشــت پ ــگاه ب ــا ن ب
کســانی در خلــف ایــن  صفحــه خونیــن نقــش داشــته اند، کســانی کــه 
ــا  ــه و ب ــد منافقان ــعی کردن ــام، س ــا اس ــه ب ــت در مواج ــد از شکس بع
ــکل  ــن ش ــه بدتری ــز ب ــام عزی ــود را از اس ــام خ ــر انتق ــگ و مک نیرن
ــی  ــر اســام صل ــات پیامب ــد از وف ــی کــه بع ــد. همان های ممکــن بگیرن
اهلل علیــه و ســلم از اســام ظاهــری خــود برگشــتند و در مقابــل اســام 
ــن  ــران و ارادۀ آهنی ــا شمشــیر ب ــد، ام ــی کردن و مســلمانان  صــف آرای
یــاراِن باوفــای پیامبــر صلــی اهلل علیــه و ســلم اجــازه نــداد بــه اهــداف 
ــه انتظــار فرصتــی  ــد کــه همــواره ب شــوم خــود برســند. همان هــا بودن
بــرای انتقــام از اســام نشســته بودنــد و واقعــه کربــا همــان فرصتــی 
ــه  ــد و کین ــتند حق ــتند و توانس ــش می گش ــه دنبال ــان ب ــه آن ــد ک بودن

ــا قتــل جگرگوشــه پیامبــر فــرو نشــانند. دیرینــۀ خــود از اســام را ب
ــا تاریــخ بــه مــا بگویــد  ــه تاریــخ می اندازیــم ت ــاه ب اینــک نگاهــی کوت
چــه کســانی در حادثــه جانســوز کربــا نقــش اصلــی و اساســی را بــازی 
ــرت  ــا، حض ــان کرب ــری از قهرم ــی مختص ــدا معرف ــذا ابت ــد. ل کردن
حســین بــن علــی رضــی اهلل عنــه داریــم و در پایــان بــه نقــش اساســی 
و برجســته اهــل رده در شــهادت شــهدای کربــا اشــاره خواهیــم کــرد.

حضرت حسین رضی اهلل عنه در یک نگاه
ابوعبــداهلل، حســین بــن علــی بــن ابــی طالــب ملقــب بــه ســید الشــهدا 
و ابواالحــرار ســبط  پیامبــر اســام و شــهید بــزرگ کربــا در 5 شــعبان 
ســال چهــارم هجــری در مدینــه منــوره بــه دنیــا آمــد. ایشــان در ســال 
ــه  ــا و ب ــالگی در صحــرای کرب ــری و در ســن 56 س 61 هجــری قم

شــهادت رســیدند.
یــک ســال بعــد از والدت اولیــن ســبط پیامبــر یعنــی حضــرت حســن، 
ــه جهــان  ــی چشــم ب ــن عل ــان بهشــت، حســین ب ــن ســرور جوان دومی
گشــود و باعــث خوشــحالی و ســرور والدیــن خــود و پیامبــر اســام شــد. 
ــن در گــوش  ــه گفت ــد از اذان و اقام ــه و ســلم بع ــی اهلل علی ــر صل پیامب

ــام او را حســین گذاشــتند. ایــن کــودک ن
ســپس بعــد از هفــت روز دســتور دادنــد برایــش عقیقــه بکشــند و ســرش 
را بتراشــند و ختنــه اش کردنــد. بعــد از آن او و بــرادرش حســن را بــا ایــن 
دعــا در پنــاه حــق قــرار داد: »أعیــذ بکلمــات اهلل التامــة مــن کل شــیطان 
ــده  ــیطان آزار دهن ــر ش ــما را از ش ــة« ش ــن الم ــن کل عی ــة و م و هام

و هــر چشــم شــومی در پنــاه کلمــات تامــۀ خداونــدی قــرار می دهــم.
ــاران  حضــرت حســین کودکــی اش را در کنــار جــدش گذرانــد و از ب
عطوفتــش ســیراب شــد تــا جایــی کــه در هنــگام وفــات گفــت: 

ــین  ــرای حس ــد و ب ــن باش ــیادت م ــت و س ــن هیب ــرای حس ب
ــر  ــخ حداکث ــب تاری ــود. در کت ــد ب ــن خواه ــت م ــش و جرئ بخش

ــه ثبــت شــده  ــرای حســین رضــی اهلل عن ــد ب 5 همســر و هشــت فرزن
اســت کــه عبارتنــد از 1- لیلــی بنــت ابــی مــرة بــن عــروة بــن مســعود. 
2 ربــاب بــن امــرء القیــس 3- ســافه یــا غزالــه کــه ام ولــد حضــرت 
حســین اســت4- ام اســحاق دختــر طلحــة عبیــداهلل 5- زنــی از قبیلــه 

قزاعــه
همــان گونــه کــه اشــاره شــد فرزنــدان حضــرت حســین طبــق روایــت 
ــکینه  ــداهلل ، س ــر ، عب ــی اصغ ــر ، عل ــی اکب ــد از : عل ــهور عبارتن مش
ــاره  ــز اش ــر نی ــد و جعف ــب، محم ــه زین ــن ب ــی مورخی ــه و بعض و فاطم

کرده انــد.
فاجعه كربال و نقش برجسته اهل رده در آن:

مســببین اصلــی ایــن فاجعــه اهــل ردة بودنــد کــه بقایــای آنــان منتظری 
فرصتــی بودنــد کــه انتقــام خــود را از اســام و مســلمانان بگیرند.

اهــل رده قبایــل عربــی بودنــد کــه بعــد از وفــات پیامبــر اســام صلــی 
ــروی  ــامی پی ــت اس ــتند و از حکوم ــن برگش ــلم از دی ــه و س اهلل علی

ــد.  نکردن
نقــش اهــل رده در واقعــه کربــا بســیار روشــن و واضــح اســت و مــی 
ــا  ــر درآرود، ام ــته تحری ــه رش ــادی ب ــات زی ــورد صفح ــن م ــود در ای ش
بــه خاطــر اجتنــاب از زیــاده گویــی، در ایــن نوشــتار کوچــک فقــط بــه 
ــان ثبــت کــرده اســت  ــخ از نقــش آن برخــی اعــداد و ارقامــی کــه تاری
بســنده می کنــم. چــون همیــن آمــار و ارقــام بــه خــودی خــود گویــای 

همــه چیــز اســت.
ــط  ــان توس ــر آن ــش، س ــاران باوفای ــین و ی ــام حس ــهادت ام ــد از ش بع
مهاجمیــن از تــن جــدا شــد. آمــاری کــه اهــل رده در ایــن عمــل تــکان 
ــا  ــن از شــهدای کرب ــت ت ــل اســت: ســر هف ــل تام ــد قاب ــده دارن دهن
توســط افــراد قبیلــه »مزجــح« از تــن جــدا شــد. 17 ســر توســط قبیلــه 
تمیــم بریــده شــد. 20 ســر را قبیلــه »ســجاح« قبیلــه »کنــده« و قبیلــه 
»هــوازن« بــه فرماندهــی شــمربن ذی الجوشــن از تــن بریدنــد.  قبیلــه 
»بنــی اســد« 6 ســر را جــدا کردنــد. در مجمــوع از حــدود 72 تــن شــهید 
کربــا ســر 50 تــن از آنــان توســط افــراد اهــل رده از تــن جــدا شــد.

ایــن تنهــا جنایــت اهــل رده نبــود، آنــان در ســال 63 هـــ.ق. نیــز مدینــه 
منــوره را مــورد تاخــت و تــاز قــرار دادنــد و بــه کشــتار و غــارت اهالــی 

آنجــا پرداختنــد. 

در نوشتن این مقاله از كتب زیر كمک گرفته شده است:

ــیخ  ــارات ش ــا، انش ــام نی ــدون اس ــام، فری ــد از اس ــران بع ــاری ای ــه ت ــی ب 1ـ نگاه
ــام االس

2ـ شهید کربا، مفتی محمد تقی عثمانی، مترجم: محمدامین حسین بر
3ـ شهسوار کربا، موالنا عبدالرحمن سربازی
4ـ سیمای حسنین محمد برفی، نشر احسان

نگاهی کوتاه به نقش اهل رده در واقعه کربال 

طالب العلم محمدصدیق احراری
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مقدمه
ــان  ــاینده و مهرب ــان و بخش ــدۀ جه ــه آفرینن ــدی را ک ــپاس خداون س
ــی اهلل  ــد صل ــده اش محم ــر برگزی ــر پیامب ــان ب ــت و درود بی پای اس
علیــه وســلم و دودمــان ویــاران او بــاد کــه در راه شــکوفایی دیــن او از 

ــد. ــغ نکردن جــان و مــال خویــش دری
دیــن اســام شــریعت کاملی اســت کــه تمــام جوانــب حیــات 
ــرورگار و  ــا پ ــردم را ب ــاط م ــت، و ارتب ــه اس ــر گرفت ــری را در ب بش
میــان یکدیگــر تنظیــم کــرده اســت. از آنجایــی کــه یکــی از اهــداف 
ــه ســالمی اســت کــه مــردم در  ــای جامع ــی شــریعت اســام بن اصول
ــواده،  ــه تنظیــم خان آن زندگــی ســعادتمندی داشــته باشــند، نســبت ب
عنایــت شایســته ای نشــان داده اســت. زیــرا خانــواده ســنگ اول بنــای 
ــداری  ــام پای ــور، نظ ــن منظ ــرای ای ــد و ب ــمار می آی ــه بش ــر جامع ه
ــد،  ــل کنن ــای آن عم ــه رهنموده ــان ها ب ــر انس ــه اگ ــرد ک ــم ک تنظی
ــد  ــی خواهن ــل زندگ ــت کام ــد و در امنی ــا می مان ــا پابرج ــور آن ه ام
کــرد. بــه همیــن منظــور شــارع حکیــم، نحــوۀ انتخــاب زن وکیفیــت 
انشــای عقــد ازدواج و طریقــۀ معاشــرت زناشــویی را بیــان کــرده، و زن 
و شــوهر را بــه حق هایــی کــه هــر یــک در قبــال دیگــری دارد، آشــنا 
کــرده اســت. و در عیــن حــال ایــن مســئله را از نظــر دور نداشــته کــه 
ممکــن اســت میــان زن و شــوهر اختافــی بیفتــد، بنابرایــن متناســب 
ــان  ــرای پای ــت، ب ــرده و در نهای ــه ک ــی ارائ ــی، راه حل ــر اختاف ــا ه ب
دادن بــه ازدواجــی کــه امــکان ادامــه آن، بــه ســبب شــقاق و اختــاف 
شــدید وجــود نــدارد، پیشــنهاد داده اســت کــه آن دو از یکدیگــر جــدا 

شــوند.

تعریف ازدواج
ازدواج لفظــی عربــی اســت کــه دو چیــز متمایــز را بــه یکدیگــر نزدیک 

می گردانــد. و بــه عبــارت ســاده تر بــه معنــی )پیونــد( می باشــد. 
در اصطــاح فقهــای اســامی تعریف هــای گوناگونــی دارد کــه همــۀ 
آن تعریف هــا پیرامــون هــدف اصلــی ازدواج یعنــی بهــره وری مــرد از 

زن دور می زنــد.
مشروعیت ازدواج

ــد و در  ــاده« آفری ــر« و »م ــه صــورت »ن ــال انســان را ب ــد متع خداون
هــر یــک چیزهایــی را بــه ودیعــت گذاشــت کــه بطــور طبیعــی نســبت 
بــه یکدیگــر تمایــل و گرایــش پیــدا کــرده و در نتیجــه بــا هــم ازدواج 

کننــد.
ــاب  ــد خط ــد، خداون ــروع می دانن ــکاح را مش ــمانی ن ــان آس ــام ادی تم
بــه پیغمبــر صلــی اهلل علیــه وســلم می فرماینــد: »َولََقــْد أَْرَســلَْنا ُرُســًا 

ــًة« ]ســوره رعــد  آیــه 38[ یَّ ــن َقْبلِــَك َوَجَعلَْنــا لَُهــْم أَْزَواًجــا َوُذرِّ مِّ
ترجمــه: مــا رســوالنی پیــش از تــو بســوی خلــق فرســتادیم و بــرای 

همــه، زنــان و فرزندانــی مقــرر نمودیــم.
حكمت مشروعیت ازدواج 

هــر حکمــی از احــکام شــرعی اســام مبنــی بــر مصلحتــی اســت کــه 
بــه منظــور جلــب منفعــت یــا دفــع مفســده ای صــادر شــده اســت. و 
در احــکام نــکاح نیــز مصالــح زیــادی وجــود دارد کــه برخــی بــه زن و 

شــوهر و برخــی دیگــر بــه جامعــه بــر می گــردد.
ــده دارد: 1ـ  ــج فای ــکاح پن ــد: ن ــی می گوی ــام غزال ــال: ام ــرای مث ب
تعدیــل شــهوت 2ـ فرزنــد آوری 3ـ  مدیریــت منــزل کــه مربــوط بــه 
ــواده نســبی . ــر خان ــببی 5ـ تکثی ــواده س ــر خان ــان اســت 4ـ تکثی زن

ازدواج
احسان شجاعی
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ــوان  ــه، می ت ــن زمین ــای اســامی در ای ــات علم ــه تحقیق ــا توجــه ب ب
مهمتریــن فوایــدی را کــه از نــکاح عایــد انســان می شــود، در 3 

ــرد: ــوان خاصــه ک عن
1ـ حفــظ نــوع انســان: خداونــد در ابتــدای آفریــدن آدم علیــه الســام 
ــن  ــه یقی ــه: ب ــًة« ترجم ــي اأْلَْرِض َخلِیَف ــٌل ِف ــي َجاِع می فرماید:»إِنِّ

ــرار مــی دهــم. ــن ق جانشــینی در زمی
ــر  ــد عم ــر هرچن ــک نف ــا ی ــن ب ــی زمی ــه آبادان ــت ک ــی اس و بدیه
طوالنــی هــم داشــته باشــد، میســر نیســت. بنابرایــن، بــرای دســتیابی 
بــه ایــن منظــور، بایــد توالــد و تناســل انجــام گیــرد و ایــن امــر، زمانــی 
تحقــق پیــدا خواهــد کرد،کــه نــر و مــاده بــا هــم ازدواج کننــد. ایــن 
عمــل در تمامــی موجــودات اعــم از حیوانــات درنــده و انســان صــادق 
ــات  ــایر مخلوق ــن خصــوص از س ــد انســان را در ای ــا خداون اســت. ام
ــْد  ــد: »َولََق ــه می فرمای ــت. چراک ــمرده اس ــرم ش ــرده و محت ــدا ک ج
ــا بَنِــي آَدَم« ترجمــه: بــه یقیــن فرزنــدان آدم را کرامــت دادیــم. ْمَن َکرَّ

ــه ازدواج  ــد ک ــا می کن ــودات اقتض ــر موج ــر دیگ ــان ب ــری انس برت
ــا  ــورت گیرد،ت ــی ص ــرایط معین ــت ش ــاص و تح ــی خ ــه روش ــا ب آنه
ــانی  ــرف انس ــه مقتضــای ش ــال و ب ــه طورکم ــان ب ــای نســل انس بق
ــر از  ــان را غی ــد انس ــاط و پیون ــد اخت ــه خداون ــرد. چنانچ ــام پذی انج
ــال  ــزاع و قت ــب ن ــدون شــک موج ــمرد، ب ــاح می ش ــن صــورت مب ای
و ضایــع شــدن نســل می شــد، بــه شــکلی کــه هیچکــس پــدرش را 

ــد. ــرورش یاب ــت وی پ ــت و حمای ــت عنای ــا تح ــناخت ت نمی ش
2ـ ایجــاد دوســتی و مهربانــی میــان مــرد و زن: خداونــد بــه صراحــت 

در قــرآن کریــم بــه ایــن مطلــب اشــاره نمــوده اســت:
ــا  ــُکُنوا إِلَْیَه َِّتْس ــا ل ــُکْم أَْزَواًج ــْن أَنُفِس ــم مِّ ــَق لَُک ــِه أَْن َخلَ ــْن آَیاتِ »َوِم
ًة َوَرْحَمــًة« ترجمــه: و یکــی از آیــات لطــف الهــی  ــَودَّ َوَجَعــَل بَْیَنُکــم مَّ
آن اســت کــه بــرای شــما از جنــس خودتــان جفتــی بیافریــد کــه بــراو 
آرامــش یافتــه و بــا هــم انــس گیریــد ومیــان شــما رافــت ومهربانــی 
نهــاد و در ایــن امــر نیــز بــرای مــردم متفکــر دالئــل علــم و حکمــت 

حــق آشــکار اســت.
زیــرا آنهــا بعــد از ازدواج در حقیقــت بــه منزلــۀ یــک روح در دو بــدن 
می باشــند. همانطــور کــه خداونــد در جــای دیگــری می فرماید:»ُهــنَّ 
« ترجمــه: آنهــا جامــع ســتر و عفــاف  لَِبــاٌس لَُّکــْم َوأَنُتــْم لَِبــاٌس لَُّهــنَّ

شــما و شــما نیــز لبــاس عفــت آنهــا هســتید.
ــر  ــم ه ــه می دانی ــور ک ــح: همانط ــی از راه صحی ــره وری جنس 3ـ به
انســان ســالمی دارای غریــزه جنســی اســت کــه گاهــی بــه شــهوت نیز 
تعبیــر می شــود. ایــن نیــاز جنســی و طبیعــی بــا توجــه بــه مکانیســم 
بــدن بایــد بــرآورده شــود. بنابرایــن شــریعت اســام از طریــق ازدواج 
ــی  ــًا طبیع ــکلی مشــروع وکام ــه ش ــاز را ب ــن نی ــرد، ای ــن زن و م بی
بــرآورده ســاخته اســت، زیــرا کســی کــه ازدواج می کنــد نفــس خــود 

ــد. ــاز می آی ــاه ب ــکاب گن ــرده و از ارت را ارضــا ک
ــا  ــلم باره ــه وس ــی اهلل علی ــام صل ــر اس ــت پیغمب ــن جه و از همی
ــن  ــرده اســت:»یا معشــر الشــباب م ــه ازدواج تشــویق ک ــان را ب جوان
اســتطاع منکــم البــاءة فلیتــزوج فإنــه اغــض للبصــر و احصــن للفــرج و 
مــن لــم یســتطع فعلیــه بالصــوم فانــه لــه وجــاء.« ترجمــه: ای جوانان! 
هــر کــدام از شــما کــه توانایــی جنســی دارد، بایــد ازدواج کنــد، زیــرا 
ازدواج چشــم را از دیــدن نامحــرم بیشــترباز مــی دارد و بــرای شــرمگاه 

زن، قلعــه محکمتــری اســت وکســی کــه نتوانــد ازدواج کنــد بــر اوالزم 
اســت کــه روزه بگیــرد. چــون روزه، بازدارنــده از شــهوت اســت.

حكم نگاه به زن قبل از ازدواج
امــام مســلم و بخــاری از مغیــرة بــن شــعبه روایــت می کننــد کــه وی 
بــه خواســتگاری زنــی رفــت و پیغمبــر بــه او گفــت »إنظــر إلیهــا فإنــه 
ــن کار  ــرا ای ــن، زی ــگاه ک ــه اون ــه: ب ــا« ترجم ــودم بینکم ــری أن ی اح

زندگــی شــما را شــیرین و بهتــر خواهــد کــرد.
ــد  ــت می کن ــن مســلمه روای ــن ماجــه از محمدب ــل از اب ــن حنب احمدب
کــه می گویــد: مــن از پیغمبــر شــنیده ام کــه می گفــت: »اذا ألقــی اهلل 

فــی قلــب إمــرء خطبــة إمــراة فــا بــأس أن ینظــر إلیهــا« 
ــی را  ــتگاری از زن ــی، خواس ــب کس ــد در قل ــرگاه خداون ــه: ه ترجم

ــدارد. ــود ن ــه زن وج ــگاه ب ــرای ن ــی ب ــچ مانع ــت، هی انداخ
ــًا از ســامت جســم زن  ــن اســت کــه انســان حقیقت منظــوِر همــه ای

ــد. اطــاع حاصــل کن
ازدواج باعث بركت در رزق

ــا در  ــر ت ــد: »زن بگی ــه وســلم  می فرماین ــی اهلل علی پیامبراســام صل
رزقــت گشــایش بیایــد.«

همچنیــن در جــای دیگــر آمــده اســت کــه پیامبــر »صلــی اهلل علیــه 
ــا ازدواج تضمیــن کــرده اســت. وســلم« برکــت روزی را ب

ــته  ــر داش ــود ازدواج در رزق و روزی تاثی ــث می ش ــه باع ــل ک دو عام
باشــد: 1ـ مددهــای غیبــی خداونــد طبــق وعــده ای کــه داده اســت. 2ـ 
ازدواج وســیله دلگرمــی مــرد و زن بــرای ادامــه زندگــی، دوراندیشــی، 
ــوازم  ــۀ ل ــارج، تهی ــرل مخ ــی، کنت ــه زندگ ــه بودج ــاز ب ــاس نی احس

ــود. ــی می ش ــراف و ول خرج ــز از اس ــی و پرهی خانگ
نکتــه: چهــار چیــز اســت کــه بــه هــر کــه داده انــد، خیــر دنیــا و آخــرت 
را بــه او داده انــد: 1ــــ بــدن صابــر 2ـ زبــان ذاکــر 3ـ قلــب شــاکر 4ـ 

زن شایســته.
ازدواج در مذاهب و ادیان دیگر

ــای  ــرای ارتق ــی ب ــع بزرگ ــام »ازدواج« مان ــل از اس ــب  قب در مذاه
ــال  و  ــر رج ــن خاط ــه همی ــد. ب ــمار می آم ــه ش ــت و اخــاق ب معنوی

ــد. ــز می کردن ــی از ازدواج پرهی ــون دین روحانی
عامــه ســید ســلیمان نــدوی رحمــه اهلل می نویســد: در تمــام مذاهب و 
مکاتــب اخاقــی و معنــوی قبــل از اســام، روابــط زناشــویی میــان زن 

وشــوهر مانــع بزرگــی بــرای معنویــت و اخــاق محســوب می شــد.
 پیــروان مذاهــب بــودا، جیــن، دیانــت جــوگ و ســاءهویین از حامیــان 

سرســخت ایــن نظریــه در هندوســتان بودنــد.
وضعیت اسف بار زن قبل از اسالم 

ــواده را  ــون جامــع خان ــی قان واقعیــت ایــن اســت کــه اســام در زمان
ــیخته و  ــم گس ــواده از ه ــرم خان ــون گ ــه کان ــرد ک ــه ک ــم جامع تقدی

ــود. ــه ب ــا رفت ــداف ازدواج از یاده اه
دیگــر از روح تعــاون و همــدردی خبــری نبــود. محبــت و رأفتــی کــه 
دو خانــواده را به هــم پیونــد بدهــد، وجــود نداشــت و جامعــه بــه حــدی 
ــرای عفــت و نامــوس ارزشــی قایــل  ــود کــه کســی ب تنــزل کــرده ب

نبــود.
در همــه جــای دنیــا زن آمــاج گاه حمــات و مظالــم مــرد قــرار گرفتــه 
ــوری  ــه جان ــل ب ــف، تبدی ــود ضعی ــن موج ــل ای ــرد در مقاب ــود و م ب
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ــر  ــون غی ــن قان ــا ای ــای دنی ــه ج ــًا در هم ــود و تقریب ــده ب ــده ش درن
ــر اســت. ــود برت ــرد، موج ــه م ــوب رواج داشــت ک مکت

ــوب  ــوان محس ــان و حی ــن انس ــودی بی ــت، زن موج ــان جاهلی در زم
ــزه  ــل غری ــرد و تکمی ــه م ــت ب ــودی آن خدم ــفۀ وج ــد و فلس می ش
جنســی او بــود. بــه همیــن علــت بــود کــه والدتــش باعــث ننــگ و 
ــرگ  ــه م ــش، محکــوم ب ــه محــض پیدای ــار محســوب می شــد و ب ع
بــود و حتمــا بایــد زنــده به گــور می شــد تــا شــرافت و افتخــار 

ــود. ــه دار نش ــواده خدش خان
قــرآن  کریــم ایــن قســمت از تاریــخ جاهلیــت را بســیار زیبــا ترســیم 
کــرده اســت کــه بــرای پنــد و عبــرت کافــی اســت. می فرمایــد: »َوإَِذا 
ا َوُهــَو َکِظیــٌم. َیَتــَواَرٰى ِمــَن  نَثــٰی َظــلَّ َوْجُهــُه ُمْســَودًّ ــَر أََحُدُهــم بِاأْلُ بُشِّ
ــُه ِفــي  ــٰی ُهــوٍن أَْم َیُدسُّ ــَر بِــِه ۚ أَُیْمِســُکُه َعلَ ــا بُشِّ ــْوِم ِمــن ُســوِء َم الَْق

التُّــَراِبۗ  أاََل َســاَء َمــا َیْحُکُمــوَن«
ــر داده  ــد دخت ــر تول ــان خب ــی از آن ــه یک ــه ب ــی ک ــه: و هنگام ترجم
می شــد صورتــش ســیاه می گردیــد و مملــو از غضــب و انــدوه 
ــه وی  ــه ب ــدی ک ــر ب ــن خب ــر ای ــه خاط ــه ب ــوم و قبیل ــد. از ق می ش
داده می شــد خویشــتن را پنهــان می کــرد و )سرگشــته بــا خــود 
ــا  ــر را نگــه دارد و ی ــرد و دخت ــر خــود بپذی می گفــت( ایــن ننــگ را ب

ــازد. ــور س ــده به گ ــاک زن ــر خ او را در زی
دکترشــادلوبون، جامعــه شــناس معــروف، در مــور مظالــم زن در 
تمدن هــای دیگــر می گویــد: یونانی هــا عمومــا زن را موجــودی 
ــص و  ــۀ ناق ــی بچ ــر زن ــتند و اگ ــدم می دانس ــه چن ــت و در درج پس

می کشــتند. را  او  می زاییــد  بی قــواره 
ــت  ــدا را دوس ــس خ ــر ک ــت: ه ــته اس ــظ نوش ــاب واع ــن درب همچنی
ــرا میــان هــزار مــرد یکــی محبــوب  ــاره بگیــرد، زی دارد، از زن هــا کن
ــوب  ــم، یکــی هــم محب ــان تمــام زن هــای عال ــا از می خــدا اســت ام

خــدا نیســت. 
زن درآیین هندو

قانــون هنــدو در مــورد زن می گویــد: مــرگ، جهنــم، طوفــان، زهرمــار، 
هیچکــدام از این هــا بــه انــدازه زن، بــد نیســتند.

و همچنیــن قانــون » منــو« هندوهــا تصریــح می کنــد: زن تــا زمانــی 
کــه کوچــک اســت بایــد تابــع پــدر و در جوانــی تابــع شــوهر و بعــد 
از آن تابــع فرزنــدان باشــد و اگــر فرزنــد نداشــت، تابــع خویشــاوندان 
ــه مســتقل و  ــدارد ک ــت را ن ــن لیاق ــز ای ــرا زن هرگ شــوهر باشــد. زی

خودمختــار زندگــی کنــد.
زن درآیین یهود

ــوهر  ــر ش ــده، اگ ــا 10 آم ــماره 5 ت ــاب 25 ش ــتثناء، ب ــورات اس در ت
ــا کســی دیگــر  ــدارد ب ــدی نداشــته باشــد، زن  حــق ن ــرد و فرزن بمی
ازدواج کنــد، بلکــه برادرشــوهرش بــا اوهم خوابــی کنــد و فرزنــدی کــه 
ــام آن شــخص  ــا ن ــه شــوهر اول می شــود ت ــد شــود، منســوب ب متول
ــک از زن و  ــچ ی ــه هی ــت ک ــی اس ــود. و طبیع ــو نش ــرائیل مح از اس

ــد. ــرپیچی کنن ــتور س ــن دس ــد از ای ــوهرش نمی توانن برادرش
ــر  ــم تلخ ت ــرگ ه ــده اســت: زن از م ــدس آم ــاب مق ــن در کت همچنی

اســت.
زن در آیین مسیحیت

کــرای سوســتیم، کــه از علمــای بــزرگ مســیحی اســت، در مــورد زن 

ــدارد،  می گویــد: زن موجــود بــدی اســت کــه انســان گریــزی از آن ن
ــی  او وسوســه فطــرت، آفــت مرغــوب، معشــوقه ای غارتگــر و مصیبت

آراســته اســت.
ــناخته  ــام ش ــوان ام ــه عن ــیحیت ب ــه در مس ــان ک ــن ترتولی همچنی
می شــود، در مــورد زن می گویــد: زن مدخــل شــیطان اســت. زن بــود 
ــه  ــت ک ــرد، اوس ــه وادار ک ــت ممنوع ــوردن درخ ــه خ ــرد را ب ــه م ک

ــد. ــوه می ده ــرد را بدجل ــرۀ م ــکند و چه ــدا را می ش ــن خ قوانی
در مذهــب مســیحیت تجــرد و دوری از زن، یکــی از راه هــای رســیدن 
بــه کمــال روحانــی تلقــی می شــد، یعنــی زاهــد و متقــی کســی بــود 

کــه ازدواج نکنــد.
طالق خانمان سوز

توصیــه بــه ســازگاری، بخصــوص از ســوی مــرد نســبت بــه همســر 
بحــدی اســت کــه پیامبــر صلــی اهلل علیــه وســلم فرمودنــد: جبرئیــل 
ــردم  ــان ک ــه گم ــرد ک ــفارش ک ــن س ــه م ــدر ب ــر آنق ــاره همس در ب
طــاق زن جــز در موقعــی کــه فحشــاء آشــکار شــود ســزاوار نیســت.

اســام برنامــه زندگــی زوجیــن را بــر اســاس صلــح و صفــا، ســازگاری 
ــایش و  ــال آس ــان در کم ــد این ــد و می خواه ــرار می ده ــت ق و گذش

امنیــت فکــری در کنــار همدیگــر باشــند. 
طــاق بــه هــر صــورت و علتــی کــه باشــد، نتیجــه اش از هم پاشــیدن 
کانــون خانــواده، ویــران شــدن آشــیانه ای اســت کــه در ســایه مهــر و 
ــدان  ــدن فرزن ــامان ش ــر و س ــده، و بی س ــاد ش ــن آب ــت طرفی عطوف

آن هاســت.
طــاق از آفــات زندگــی اســت، و هنگامــی کــه روی دهــد، کــودکان 
ــری  ــن آن عم ــر ننگی ــازد. و اث ــا می س ــی مبت ــانی روان ــه پریش را ب
باقــی می مانــد. بدبختی هــای ناشــی از آن در بســیاری از مــوارد قابــل 

جبــران نیســت.
طــاق، پســران و دختــران را بــه ازدواج بدبیــن می کنــد، افــراد عقده ای 
ــتراند و  ــه می گس ــام را در جامع ــه و انتق ــاع می دهد،کین ــل اجتم تحوی

افــرادی نگــران و مضطــرب بــه جامعــه تحویــل می دهــد.
و وقتــی کــه دانســتیم ازواج  حکــم الهــی اســت، بایــد بپذیریــم کــه 
ــارت  ــرد، به عب ــه طــاق ک ــدام ب ــوان اق بی حســاب و سرســری نمی ت
دیگــر، طــاق بایــد دالئــل خــدا پســندانه داشــته باشــد و گرنــه کیفــر 

و عقوبــت دارد.
هشدار به همسران

زن وشــوهر نبایــد گمــان کننــد کــه پــس از طــاق کاما از مشــکات 
ــی از  ــود. آری! یک ــل می ش ــان ح ــه مسائل ش ــه و هم ــی یافت رهای
ــان  ــر برایش ــئله دیگ ــا مس ــی ده ه ــود، ول ــل می ش ــان ح مسائل ش
ــی،  ــای خانوادگ ــا، زد و خورده ــری ه ــئله انتقام گی ــد. مس ــد می آی پدی
ــا و  ــا، بدبینی ه ــاب، درگیری ه ــی اعص ــدان، ناراحت ــتی فرزن بی سرپرس

ــد. ــیاه می کن ــی را س ــا روزگار آدم ــم و نفرت ه خش
لــذا ضــروری اســت زوجیــن بــا تمــام مشــکاتی کــه دارنــد بــا هــم 
بســازند، ســعی کننــد بــا حســن اخــاق، تحمــل، رفتــار خــوش، زبــان 
نــرم و مایــم و روحیــه ســازندگی بــا همدیگــر مــدارا داشــته باشــند. 
ــیاری از  ــم از بس ــرده و ه ــود ک ــه خ ــی ب ــم خدمت ــورت، ه درآن ص

مفاســد پیشــگیری کــرده انــد.
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جهالت، عداوت، اهانت؛ 
دوستان همیشگی

عبدالمجید خدادادیان

ای چرخ بسی لیل و نهار آوردی
گه فصل خزان و گه بهار آوردی

مردان جهان را همه بردی به زمین
نامــــردان را بروی کار آوردی

ــا  ــُه َمْکُتوبً ــيَّ الَّــِذي َیِجُدونَ مِّ ــيَّ اأْلُ ُســوَل النَّبِ »الَِّذیــَن َیتَّبُِعــوَن الرَّ
ــْم  ــُروِف َوَیْنَهاُه ــْم بِالَْمْع ــِل َیْأُمُرُه ــْوَراِة َواإْلِنِْجی ــي التَّ ــْم ِف ِعْنَدُه
ــَث  ــُم الَْخَبائِ ُم َعلَْیِه ــرِّ ــاِت َوُیَح یَِّب ــُم الطَّ ــلُّ لَُه ــِر َوُیِح ــِن الُْمْنَک َع
ْغــَاَل الَّتِــي َکانَــْت َعلَْیِهــْم، َفالَِّذیــَن  َوَیَضــُع َعْنُهــْم إِْصَرُهــْم َواأْلَ
ــُه  ــِزَل َمَع ــِذي ُأنْ ــوَر الَّ ــوا النُّ ــُروُه َواتََّبُع ُروُه َونََص ــزَّ ــِه َوَع ــوا بِ آَمُن

ــوَن« ــُم الُْمْفلُِح ــَك ُه ُأولَٰئِ
ــْم َوإِنَّ  ــوَن أَبَْناَءُه ــا َیْعِرُف ــُه َکَم ــاَب َیْعِرُفونَ ــُم الِْکَت ــَن آتَْیَناُه »الَِّذی

ــوَن« ــْم َیْعلَُم ــقَّ َوُه ــوَن الَْح ــْم لََیْکُتُم ــا ِمْنُه َفِریًق
ــوُل  ــي َرُس ــَرائِیَل إِنِّ ــي إِْس ــا بَنِ ــَم َی ــُن َمْرَی ــی ابْ ــاَل ِعیَس »َوإِْذ َق
ــًرا بَِرُســوٍل  ًقــا لَِمــا بَْیــَن َیــَديَّ ِمــَن التَّــْوَراِة َوُمَبشِّ ِ إِلَْیُکــمْ ُمَصدِّ اهللَّ
ــوا  ــاِت َقالُ ــْم بِالَْبیَِّن ــا َجاَءُه ــُد، َفلَمَّ ــُمُه أَْحَم ــِدي اْس ــْن بَْع ــي ِم َیْأتِ

ــٌن« ــْحٌر ُمبِی ــَذا ِس َهٰ
ــه رخ  ــش در فرانس ــدی پی ــه چن ــی را ک ــم اتفاق ــما ه ــا ش حتم
ــز  ــور توهین آمی ــوی کاریکات ــم فرانس ــک معل ــنیده اید. ی داد ش
ــه وســلم را ســر کاس درس  ــی اهلل علی ــر اســام صل ــه پیامب ب
ــوی در  ــلمان فرانس ــوان مس ــان داد، و ج ــوزان نش ــه دانش آم ب

ــه او را کشــت. ــت نابخردان ــن حرک ــه ای ــش ب واکن
ــده، و  ــر ش ــاق منتش ــن اتف ــارۀ ای ــادی درب ــاالت زی ــار و مق اخب
ــگاه کــرده و آن را  ــه ن ــن حادث ــه ای ــه ب ــک زاوی هــر کــس از ی
مــورد بررســی قــرار داده اســت. مســلًما ایــن رویــداد بــرای تمــام 
ــن  ــا تلخ تری ــود؛ ام ــوز ب ــده و عبرت آم ــاک و تکان دهن ــا دردن دنی
ــن  ــود. ای ــل همیشــه ســهم مســلمانان ب ــم مث ــاز ه بخشــش ب
بیــت، چــه زیبــا حــال امــروز مســلمانان را بــه تصویــر می کشــد:

هر کس آزار من زار پسندید ولی
نپسندید دل زار مــن آزار کسی 
ــلمان و  ــک مس ــوان ی ــن بعن ــت، م ــور اس ــًا همینط ــه! دقیق بل
ــزرگ اســام می خواهــم بســیار خاصــه  یــک فــرد از جامعــه ب
ــن  ــه ای ــگاه خــود ب ــٔه ن ــات و زاوی احساســات، آموخته هــا، تجربی

ــر بکشــم. ــه تصوی ــخ را ب اتفــاق تل
ــرات، از  ــن خاط ــم، از ابتدایی تری ــروع می کن ــدا ش ــان ابت از هم
جایــی کــه شــاید قبــل از آن فقــط چنــد خاطــره داشــته باشــم؛ از 
بچگــی بعنــوان یــک بچــه مســلمان آموختــم کــه آزار رســاندن 
بــه دیگــران و خســارت زدن بــه آن هــا از هــر لحاظ کار اشــتباهی 
اســت، حتــی پــدرم یــک بــار بــه خاطــر آزاری کــه بــه دیگــران 
ــه شــدت مــرا تنبیــه کــرد. چیــز دیگــری کــه  ــودم، ب رســانده ب
ــر از  ــز فرات ــت و توهین آمی ــات زش ــه کلم ــود ک ــن ب ــم ای آموخت
حــد تصــور پلیــد هســتند. بــرای ایــن دو آمــوزه بهــای ســنگینی 
دادم؛ چنــد ســاعت حبــس کشــیدم و کلــی کتــک خــوردم، امــا 
هرگــز پشــیمان نیســتم، خــدا بیامــرزد پــدری را کــه تنفــر از ایــن 
اخــاق زشــت را چنــان در وجــودم کاشــت و چنــان بــا صابــت و 
قاطعیــت مــرا از آن دور داشــت کــه هرگــز هــوس نکنــم دوبــاره 

بــه سمتشــان بــروم.
وقتــی بزرگتــر شــدم و بــا زندگــی پیامبــر محبــوب دل هــا صلــی 
ــداری  ــال مق ــد اهلل متع ــاک و بی مانن ــلم و کام پ ــه وس اهلل علی
ــم در  ــه ای محک ــا ریش ــن آموزه ه ــه ای ــدم ک ــدم، فهمی ــنا ش آش

اســام دارد و جــزء الینفــک اخــاق یــک مســلمان اســت.
یــک مســلمان آگاه و یــک مؤمــن وارســته حتمــا حدیــث زیبــای: 
»لیــس المؤمــن بالطعــان وال اللعــان وال الفاحــش وال البــذيء« 
)مومــن خرده گیــر، لعنت گــر، بدزبــان و بی شــرم نیســت( را 
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ــات  ــن صف ــد از صاحــب ای ــد کــه خداون شــنیده اســت، و می دان
ــذيء« )بی شــک اهلل  ــزار اســت: »إن اهلل یبغــض الفاحــش الب بی

ــرت دارد.( ــا نف ــان و بی حی ــخص بدزب از ش
خداونــد در آیــه ۱۰۸ ســورٔه انعــام می فرمایــد: »َواَل تَُســبُّوا الَِّذیــَن 

َ َعــْدًوا بَِغْیــِر ِعلـْـم« ِ َفَیُســبُّوا اهللَّ َیْدُعــوَن ِمــْن ُدوِن اهللَّ
ــد  ــزا مگویی ــا ناس ــنام ی ــدا دش ــا خ ــه یکت ــرک ب ــراد مش ــر اف ب
مبــادا کــه از جهــل و کیــن سرشــت بــه یــزدان دشــنام و زشــت 

ــد. بگوین
كمی توقف و تامل! 

اگــر نگاهــی عمیــق بــه ایــن فرمــودٔه زیبــای خداونــد بیندازیــم 
ــی  ــد حت ــه خداون ــد؛ چراک ــی نمی مان ــای بحث ــچ ج ــر هی دیگ
ناســزاگویی بــه مشــرکان را هــم نمی پســندد، چــون ایــن شــیوه 
هیــچ نتیجــٔه مثبتــی در بــر نــدارد، بلکــه برعکــس بــار منفــی اش 

ــنگین تر اســت. ــب بیشــتر و س ــه مرات ب
ــی  ــی کــه فقــط در کام خــدا و بزرگان ــه و گوهــر نایاب ــا نکت ام
ــت  ــن اس ــود ای ــت می ش ــد یاف ــو گرفته ان ــگ و ب ــه از آن رن ک
ــت وجــود  ــداوت و اهان ــت، ع ــن جهال ــق بی ــه: رابطــه ای عمی ک

دارد.
امــروزه هــم درد بشــر همیــن اســت، آنهــا دیــن اســام، اخــاق 
ــا او  ــس ب ــند، پ ــر او را نمی شناس ــرز تفک ــی و ط ــلمان واقع مس
دشــمنی می کننــد و در نتیجــه بــه او و مقدســاتش توهیــن 
می کننــد، کــه همــه، چــه مســلمان و غیــر مســلمان در ناشــناخته 

ــهیم اند. ــام س ــدن اس مان
ــوان یــک مســلمان آموختــه ام طبــق آموزه هــای دینــم  مــن بعن
احتــرام بــه دیگــر ادیــان و مقدساتشــان کافــی نیســت، بلکــه باید 
بــه آن هــا ایمــان داشــته باشــم، چراکــه تمــام ادیــان آســمانی و 
ــًا  ــس قطع ــد؛ پ ــمه می گیرن ــع سرچش ــک منب ــان از ی مقدساتش
کســی کــه بــه هــر یــک از پیامبــران یــا ادیــان یــا کتاب هــای 

آســمانی اهانــت کنــد، هــر چــه باشــد مســلمان نیســت!
بــاور کنیــد بعــد از اینکــه وصــف حضــرت مریــم علیهــا الســام 
در قــرآن را خوانــدم هــر کــس از مــن اســمی بــرای نــوزاد دختــر 
ــام  ــد ن ــم آم ــر زبان ــن و ب ــه در ذه ــه ای ک ــن گزین ــید اولی پرس

مبــارک حضــرت مریــم علیهــا الســام بــود.
خداونــد از حضــرت مریــم علیهــا الســام در قــرآن بعنــوان نمــاد 
طهــارت، عفــاف، اطاعــت و عبــادت یــاد می کنــد ]ســوره انبیــاء ۹۱[ 
ــان  ــام زن ــر از تم ــی و برت ــتگان الهوت ــا فرش ــم کام ب و او را ه
ناســوتی معرفــی می کنــد ]آل عمــران ۴۲[، او چنــان دوشــیزه ای پــاک 
و وارســته بــود کــه بــرای سرپرســتی اش قرعــه کشــی و جــدال 
ــون:  ــا همچ ــری زیب ــات و تعابی ــا کلم ــد او را ب ــد، و فرزن کردن
بشــارت، پــاک، مقــّرب، بزرگــوار و بلندمرتبــه، کلمــة اهلل، روح اهلل، 
ــیار  ــد، و بخــش بس ــاد می کن ــده ی ــرده ش ــاال ب ــده و ب ــد ش تایی
چشــمگیری از کام خــود را بــه دفــاع و بیــان پاکــی و وارســتگی 
ــن  ــه در ای ــدر ک ــد اختصــاص داده اســت؛ آنق ــادر و فرزن ــن م ای

نوشــته مختصــر مجالــی بــرای بیــان آن نیســت.

فقــط در یــک صــورت مســلمان می توانــد بــرای ایــن دو 
بزرگــوار ]کــه بــه طــور ویــژه ای مــورد عنایــت و توجــه خداونــد 
ــل نباشــد؛  ــی قائ ــرام قلب ــد[ ارادت و محبــت و احت ــرار گرفته ان ق

ــد. ــر مســلمان نباش ــه دیگ ــم اینک آن ه
ــون  ــا همچ ــن دنی ــد در ای ــه خداون ــی را ک ــود کس ــر می ش مگ
بهشــت انعــام و اکــرام کــرده و از نــزد خــود روزی داده دوســت 

ــود؟ ــل نب ــرام قائ نداشــت و برایــش احت
ــرده و او را  ــاع ک ــد از او دف ــه خداون ــی را ک ــود کس ــر می ش مگ
ــرده دوســت  ــزد خــود ب ــه ن از شــر بدخواهانــش نجــات داده و ب

نداشــت؟
ــاره اش  ــلم درب ــه وس ــی اهلل علی ــام صل ــر اس ــه پیامب ــی ک کس
فرمــوده: »مــن نزدیک تریــن شــخص بــه عیســی در دنیــا 
ــی  ــُل ِعیَس ــاب َفَضائِ ــل، بَ ــاب الَْفَضائِ ــلم، ِکَت ــح مس ــتم« ]صحی ــرت هس وآخ

ــَام[ ــِه السَّ َعلَْی
ــد و  هــر نــوزادی بــه دنیــا می آیــد شــیطان اذیتــش می کن
ــاب  ــلم، ِکَت ــح مس ــادرش. ]صحی ــی و م ــر عیس ــد مگ ــغ می زن او جی

ــَام[ ــِه السَّ ــی َعلَْی ــُل ِعیَس ــاب َفَضائِ ــل، بَ الَْفَضائِ
ایــن بخاطــر دعــای مــادر حضــرت مریــم اســت کــه در قــرآن 
آمــده: »اســم او را مریــم گذاشــتم و او ونســلش را از شــر شــیطان 

ــاه می دهــم.« ــو پن ــه ت رجیــم ب
خداونــد تمــام خانــواده حضــرت مریــم را بــه نیکــی و پاکــی یــاد 
ــه اش  ــوهر خال ــل و ش ــی کفی ــرادر، حت ــادر، ب ــدر، م ــد، پ می کن

حضــرت زکریــا علیــه الســام را.
خداونــد چنــان توصیــف زیبایــی از پیامبــران و مقدســات ادیــان 
پادشــاه حبشــه »نجاشــی« و  دیگــر می کنــد کــه وقتــی 
ــه  ــان گری ــی چن ــنیدند، نجاش ــداری از آن را ش ــقف هایش مق اس
کــرد کــه محاســنش خیــس شــد و آن هــا آنقــدر اشــک ریختنــد 
ــن  ــا ای ــت: قطع ــی گف ــد و نجاش ــر ش ــان ت ــه مصحف هایش ک
کام و آنچــه موســی علیه الســام گفتــه از یــک جــا سرچشــمه 
ــای عیســی و مــادرش علیهمــا  ــد و وقتــی توصیــف زیب می گیرن
ــان  ــاد مســلمانان و از زبانشــان شــنید چن ــق اعتق الســام را طب
بــه دلــش نشســت و آن را زیبــا و منصفانــه دیــد کــه خســی از 
ــام  ــی علیه الس ــم عیس ــدا قس ــه خ ــت: ب ــت و گف ــن برداش زمی
انــدازه ایــن خــس بــا توصیــف شــما فــرق نــدارد. ســپس رو بــه  
آن هــا کــه بــه او پنــاه آورده بودنــد کــرد و گفــت: برویــد! شــما 
ــار  ــه ب ــت ]و س ــد داش ــل خواهی ــت کام ــن امنی ــرزمین م در س
ــود!  ــه می ش ــد جریم ــزا بگوی ــما ناس ــه ش ــس ب ــر ک ــت:[ ه گف
دوســت نــدارم در قبــال آزار حتــی یــک شــخص از شــما کوهــی 
از طــا داشــته باشــم، و دســتور داد هدایــای دشــمنان مســلمان 
ــا  ــا خــواری و حقــارت دســت از پ ــه آن هــا پــس بدهنــد و ب را ب

ــر برگشــتند. درازت
اما كجاست این منطق و این انصاف؟!

امــروزه کســانی که بــه مســلمانان و عقایــد و مقدساتشــان 
اهانــت می کننــد، یــا شــکنجه و قتــل عامشــان می کننــد 
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حتــی کوچکتریــن شــناختی از آن هــا ندارنــد، یــا اینکــه شــناخت 
ــی  ــاف و حق گوی ــًا از انص ــه کام ــا اینک ــد، و ی ــتی ندارن درس
و حق جویــی و ســامت عقیــده و رفتارشــان آگاهنــد؛ امــا 
وجودشــان را منافــی منافــع خــود می داننــد، پــس همیشــه یکــه 
بــه قاضــی می رونــد و هــزار برچســب و اهانــت نــاروا را در حــق 

مســلمانان روا می دارنــد!
کاش حداقــل انــدازه »هراکلیــوس« پادشــاه روم انصــاف داشــتند 
کــه گرچــه بــه پیامبــر صلــی اهلل علیــه وســلم ایمــان نیــاورد امــا 
ــت؛  ــًا پذیرف ــش را قلب ــرد و حقانیت ــق ک ــاوت تحقی ــل از قض قب
امــا نتوانســت بــا پیامدهــای ایمــان روبــرو شــود. او ابــو ســفیان 
ــار  ــد احض ــارت بودن ــغول تج ــام مش ــه در ش ــش را ک و همراهان
کــرد، ســپس پرســید: چــه کســی بــا او نســبت نزدیکتــری دارد؟! 
ابوســفیان پیــش آمــد. هراکلیــوس بــه همراهانــش گفــت: مــن 
ــد،  ــاره کنی ــن اش ــه م ــت ب ــر دروغ گف ــم، اگ ــوال می کن از او س
ــفیان از  ــه ابوس ــدی ک ــق و کلی ــیار دقی ــوال بس ــد س ــد از چن بع
تــرس آبرویــش بــه درســتی بــه تمــام آن هــا پاســخ داد بــه ایــن 
ــد  ــه دادی درســت باش ــر پاســخ هایی ک ــه »اگ ــید ک نتیجــه رس
بــه زودی فرمانــروای همیــن جایــی کــه مــن ایســتاده ام خواهــد 
شــد، می دانســتم کــه او ظهــور می کنــد امــا فکــر نمی کــردم از 
شــما باشــد. اگــر بدانــم کــه می توانــم خــودم را بــه او برســانم بــا 
هــر ســختی کــه شــده بــه دیــدارش می رفتــم، و اگــر شــرفیاب 

ــتم.« ــش را می شس ــدم پاهای ــدارش می ش دی
ــر  ــفیان تأثی ــر ابوس ــان ب ــوس چن ــق هراکلی ــق دقی ــن تحقی ای
گذاشــت کــه گفــت: بعــد از آن مطمئــن بــودم کــه زمانــی محمــد 
ــه  ــد توفیــق اســام ب ــا اینکــه خداون ــروز می شــود ت ــب و پی غال
مــن داد. ]مختصــر از صحیــح البخــاري، بـَـاب َکْیــَف َکاَن بـَـْدُء الَْوْحــِي إِلـَـی َرُســوِل 

َم؟[ ــهِ َوَســلَّ ُ َعلَْی ِ َصلَّــی اهللَّ اهللَّ
ــود  ــداد خ ــدازه اج ــل ان ــان حداق ــن زم ــلمانان ای ــر مس کاش غی
همینقــدر انصــاف و منطــق داشــتند تــا در نتیجــه شــرم می کردند 
از اینکــه اینقــدر بی شــرمانه و ناجوانمردانه مســلمانان، عقایدشــان، 
ــن شخصیت شــان،  ــه محبوب تری مقدساتشــان، و در رأس شــان ب
ــرای تمــام  ــر و برکــت ب ــٔه خی ــا و آخــرت مای کســی کــه در دنی
ــن  ــت توهی ــلمانان اس ــر مس ــه غی ــلمان و چ ــه مس ــریت چ بش
ــرد،  ــوزی می ک ــمنانش دلس ــن دش ــرای بدتری ــیکه ب ــد، کس کنن
اشــک می ریخــت و از خداونــد هدایت شــان را می خواســت، 
کســیکه آخریــن نفس هایــش را بــا خیرخواهــی و دلســوزی 
بــرای تمــام انســانیت تقدیــم بــه جــان آفریــن کــرد، کســیکه در 
آخریــن لحظــات حیــات یــک جــوان یهــودی حاضــر شــد و بــا 
مهربانــی و حکمــت خــود ســعادت ابــدی را بــرای او بــه ارمغــان 
آورد، کســی کــه در ۶۳ ســال عمــر پربــارش بیشــتر از ۶۳ قــرن 
ــرمنده از  ــات ش ــی که کلم ــرد، کس ــت ک ــانیت خدم ــرای انس ب
وصــف او هســتند، کســی کــه بزرگتریــن ذات هســتی به جــان او 
ــا خــود را از غصــه خــوردن  قســم می خــورد و از او می خواهــد ت
ــی که  ــد، کس ــناس نکش ــپاس و قدرنش ــان های ناس ــرای انس ب

اینقــدر غصــه خــورد کــه خــدا را بــر او رحــم آمــد.
ــه  ــم ب ــناخت بازه ــن ش ــود ای ــا وج ــت ب ــاف اس ــًا انص ــا واقع آی
ــود؟! ــدری ش ــی و ناق ــی و بی احترام ــاتش هتاک ــام و مقدس اس

ــا  ــران آن ه ــدات و رهب ــات و معتق ــه از مقدس ــی ک ــن و منش دی
ــد و خــودش را  ــی می کن ــاع و معرف ــر از خودشــان دف ــی بهت حت
ــد. ــان می نام مکمــل، همراســتا و بنحــوی خدمتگــذار ســایر ادی

آاااه از ایــن همــه بی انصافــی و ناقــدری و ناسپاســی! آهــی 
کــه فقــط قلــب می توانــد ســنگینیش را حــس کنــد! آهــی کــه 
گــر بــر زبــان بیایــد زبــان ســوزد و گــر بــر قلــم و کاغــذ بیایــد 

ــد! ــش نمان خاکســتری بی
آهــی کــه فقــط ســینٔه یــک مســلمان تــاب تحملــش را دارد! آهی 
کــه داغــِی اشــک چیــزی از آن نمی کاهــد! آه بــرای دســتی کــه 
ــرای  ــدش! آه ب ــم می گزن ــاز ه ــد ب ــه عســل باش ــر آغشــته ب اگ
زبانــی کــه اگــر ُدر بگویــد بــاز هــم می برنــدش! آه بــرای چهــرٔه 
پــر مهــری کــه اگــر بــرای بوســه پیــش بــرود بــاز هــم ســیلی 

می خــورد!
ــم را از  ــد قل ــه می توانن ــی ک ــتان ناپاک و آه و صــد آه از شــر دس
خلقتــش شــرمنده، رنگ هــا را از خودشــان بیــزار، و کام کاغــذ را 

بــا طعــم زهــر آشــنا کننــد!
ــه  ــق را ب ــه ح ــلمانانی ک ــج از مس ــوس و رن و آه و درد و افس
ــذت  ــد، و ل ــت می دانن ــود را مســتحق اهان ــد و خ ــا می دهن آن ه
ــان  ــر سرش ــت ب ــان، کثاف ــایٔه آزادی بی ــه در س ــد از اینک می برن
بریــزد و سرتاپایشــان بــه گنــد کشــیده شــود، و در همــان حــال 
ــان  ــدر آزادی بی ــًا چق ــه! واقع ــه ب ــد: ب ــد و بگوین ــد بزنن لبخن
عجیــب  اســت.  خوش رایحــه  و  وخوش طعــم  خوش منظــر 
ــد و  ــد و دیده ان ــد خورده ان ــس فاس ــه از ب ــی ک ــت از آنهای نیس

شــنیده اند و چشــیده اند کــه فاســد بیاندیشــند و بگوینــد.
ای آه و ای درد از هرچه هست و نمی شود گفت.
مرا دردی است اندر دل که گر گویم زبان سوزد

وگر پنهان کنم ترسم که مغز استخوان سوزد
بــه امیــد آن روز کــه بی انصافــی نباشــد، نباشــد کــه نباشــد، ویــا 

ــد. کمتر باش
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ــان از آن اوســت؛ اوســت کــه  ــام خدایــی آغــاز می کنــم کــه پای ــا ن ب
می خندانــد و اوســت کــه می   گریانــد، اوســت کــه می میرانــد و 
ــردی  ــره ای آب، م ــه از قط ــت ک ــد، اوس ــده می گردان ــه زن ــت ک اوس
ــه  ــت ک ــاند، اوس ــی می کش ــه گیت ــه صحن ــی را ب ــا زن ــد ی می آفرین

ــد.  ــتی می بخش ــرده را هس ــام ذرات م ــر تم ــاری دیگ ب
ســپاس خدایــی را کــه پیامبــر بیم دهنــده ای فرســتاد تــا بــه جهانیــان 
برســاند کــه روز رســتاخیز نزدیــک اســت. روزی کــه هیچ کــس بجــز 
ــم دادن  ــن بی ــا از ای ــس آی ــد. پ ــر نمای ــرا ظاه ــد آن ــد نمی توان خداون
و  آیــا می خندیــد  و  می افتیــد؟!  در شــگفت  و  تعجــب می کنیــد 
برحــال خــود نمی گرییــد؟ و آیــا همچنــان در غفلــت و هوســرانی بســر 
ــغول  ــان مش ــه زبانت ــد ک ــار کنی ــد! و افتخ ــود بیایی ــه خ ــد؟! ب می بری
درود و ســام فرســتادن بــر پیامبــری باشــد کــه خداونــد و فرشــتگان 
او بــر وی درود و ســام می فرســتند. و افتخــار کنیــد کــه پیــرو راه او 
و شــاگردانش باشــید؛ چــرا کــه رحمــت و نصــرت الهــی همــواره یــار و 

همــراه ایــن چنیــن پیروانــی اســت.
ــر  ــان برســانید کــه افتخارمــان ایــن اســت کــه ب ــه گــوش جهانی و ب

ایــن پیامبــر درود و ســامی بفرســتیم کــه همچــون پرتــوی خورشــید 
تاریکی هــای  نــورش ظلمت هــا و  را بشــکافد و  افــق  دیــواره ی 
خشــکی ها و دریاهــا را از صفحــات دل هــا بزدایــد. تاریکی هایــی 
ــان را  ــده بلکــه دل هــای جهانی ــر جهــان ســایه افکن ــا ب ــه تنه ــه ن ک
ــا  ــمان دل ه ــا برچش ــن تاریکی ه ــی ای ــرده؛ گوی ــار ک ــره و ت ــز تی نی

ــد! ــتی را نبینن ــق هس ــا حقای ــده ت ــی افکن پرده های
ســام دوســت مــن! چــرا پریشــانی؟! آیــا دنبــال چیــزی هســتی؟! یــا 
ــته ای و آن را  ــزی داش ــاید چی ــه، ش ــردی؟! ن ــی می گ ــی حاجت در پ
ــودت را  ــابی خ ــده ات حس ــی گم ش ــا در پ ــس حتم ــرده ای؟! پ گم ک
خســته کــرده ای و هیــچ ردپایــی از آن نیافتــه ای؟! آیــا برایــت اهمیــت 
دارد؟! و نــزدت از جایــگاه خاصــی برخــوردار اســت؟! صبرکــن، شــاید 
مــن را خیــاالت برداشــته و تــو اصــًا هیــچ مشــکلی نــداری! آیــا ایــن 
ــا  ــده ای؟! آی ــو زن ــه ت ــن اســت؟! و چگون ــور ممک ــت دارد؟! چط حقیق
ــا  ــی؟! آی ــزی ندیده باش ــچ چی ــی و هی ــم داشته باش ــه چش ــود ک می ش
ــا  می شــود کــه گــوش داشته باشــی و هیــچ چیــزی نشنیده باشــی؟! آی
ــی؟!  ــزی نفهمیده باش ــچ چی ــی و  هی ــل داشته باش ــه عق ــود ک می ش

ای کاش از جملۀ عاشقان بودم!
طالب العلم امیرحمزه اطلسی
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اگــر چشــم داری و نمی بینــی کــه در اطرافــت چــه اتفاقاتــی می افتــد 
ــع مــرده ای... و اگــر گــوش داری و نمی شــنوی کــه  ــو در واق پــس ت
ــع مــرده ای...  ــو درواق ــی پرکــرده، پــس ت ــرت را چــه صداهای دور و ب
ــی  ــه برنامه های ــت را چ ــه پیرامون ــی ک ــل داری و نمی فهم ــر عق و اگ
ــیارند  ــدر بس ــرده ای... و چق ــع م ــو در واق ــس ت ــرده، پ ــغول ک مش
ــی در  ــد ول ــم دارن ــوش و چش ــل، گ ــه عق ــرده ای ک ــان های م انس
ــردگان  ــا م ــدارد و گوی ــان ن ــودی برای ش ــه س ــا هیچ گون ــع این ه واق
متحرکــی هســتند کــه در عالــم ســرگردانند! و چــه قلب هایــی درحــال 

ــد! ــر درون شــان نمی تاب ــوری ب ــوی ن ــچ پرت ــدن هســتند کــه هی تپی
آیــا درون ســینه ات دردی را احســاس نمی کنــی؟! آیــا چشــمانت 
ــی  ــان زندگ ــه از زم ــن بره ــا در ای ــود؟! آی ــک نمی ش ــرق در اش غ
ــه  ــه و صحب ــه و آل ــی اهلل علی ــا عاشــق رســول اهلل )صل نمی کنــی؟! آی
ــه  ــه ب ــود آن گاه ک ــه نمی ش ــرت تکه تک ــا جگ ــتی؟! آی ــلم( نیس س
ــه  ــده ای ک ــا ندی ــود؟! آی ــن می ش ــرت توهی ــدس پیامب ــاحت مق س
ــد؟!  ــد؟! و نشــنیده ای کــه چــه گفتارهایــی دارن چــه کارهایــی می کنن
و نفهمیــده ای کــه چــه اهدافــی را برنامه ریــزی می کننــد؟! آیــا 
ــا خــودت را  ــت کجاســت؟! آی ــس ایمان ــداری؟! پ ــرت و حماســه ن غی
ــی  ــته مؤمنان ــو از آن دس ــا ت ــداده ای؟! آی ــرار ن ــلمانان ق ــه مس از جمل
ــی اهلل  ــدای رســول اهلل )صلّ ــام جــان و مال شــان را ف ــه تم نیســتی ک
ــی  ــده ی راه آن مؤمنان ــه دهن ــو ادام ــا ت ــد؟! آی ــلّم( می کنن ــه و س علی
ــار داشــتند را فــدای  نیســتی کــه مفتخــر شــدند هــر آن چــه در اختی
محبــت نبی شــان کننــد؟! و هنگامــی کــه در راه محبــت او جــان بــه 
ــام شــور و  ــا تم ــده گشــوده و ب ــه خن ــب ب ــپردند، ل ــن می س جان آفری
ــروردگار  ــه پ ــة«.   »ب ــر می دادند:»ُفزُت َوَربِّ الَکعَب ــاد س ــوق فری ش
ــان کســانی  ــاب گشــتم!« هم ــه کامی ــم ک ــاد می کن ــوگند ی ــه س کعب
ــه  ــت ســعادت بخــش در هــر دوره ای ب ــن محب ــه وســیله ی ای ــه ب ک
بلندتریــن درجــات دنیــا و آخــرت نائــل گشــتند و در هــر بابــی بــرای 
بشــریت تــا ابــد اســوه و مقتــدا قرارگرفتنــد؛ خصوصــًا قلّه هــای بلنــد 

ــب... ــاق و تهذی اخ
ایــن محبــت نــاب همــان سرچشــمه جوشــان شــور و شــوق 
حســاس  موقعیت هــای  و  مختلــف  عرصه هــای  در  شدیدشــان 
ــی  ــچ اهمیت ــه هی ــه ای ک ــه گون ــد؛ ب ــان می باش ــا ارزش ش ــی ب زندگ
بــه خــود نمی دهنــد و هیــچ دل بســتگی بــه زندگــی ندارنــد و 
ــا  ــچ ب ــوی نیســتند و از هی ــال و ســرمایه دنی ــه م خواســتار هیچگون
ــد؛ مثــل  و مشــکلی نمی هراســند و از مــرگ هــم هیــچ پروایــی ندارن
ــی  ــرای قربان اینکــه آنهــا را در هــر صحنــه و هــر لحظــه ای آمــاده ب
ــتانه  ــه آس ــی ک ــه و گرایش ــن عاق ــی. و ای ــدن می یاب ــدن و فداش ش
ــا  ــت شــناخت نفوس شــان می باشــد ت ــک کشــیده عل ــه فل آن ســر ب
ــاران  ــده همــان ب ــن از خــود بی خودشــدگی تپن ــد. و ای خــود را دریابن
ــت  ــه معرف ــا ب ــارد ت ــان می ب ــر دل های ش ــه ب ــت ک ــزه ای اس انگی
آفریننــده ی آفریده شــدگان دســت یابنــد. و ایــن عشــِق رهایــی 
بخــش همــان طــراح مســیر بال هایشــان اســت تــا بــرای رهایــی بــه 
ســمت سعادت شــان هدایــت یابنــد. و ایــن دلباختگــی هوشــیار همــان 
احساســی اســت کــه می کوشــد تــا وجدان های شــان از جهانــی 
بــودن رسالت شــان آگاهــی یابنــد. ایــن عشــق شــوریده هــر طــور کــه 
باشــد بدون شــک زبــان هرگــز نمی توانــد کلمــه ای را بیابــد تــا بــا آن 

بتوانــد ایــن احســاس درونــی آن رادمــردان را بیــان کنــد، و بی تردیــد 
قلــم هــم هرگــز نمی توانــد عبارتــی را بنــگارد کــه بــا آن بتوانــد ایــن 
ســرمایه ی عظیــم را بــه کالبــد خــط بکشــد، و ناگزیــر عقــل هــم ســر 
ــیمرغ  ــن س ــری از ای ــد تصوی ــه بتوان ــن ک ــی آورد از ای ــرو م ــز ف عج

ــد. ــدار کن ــان پدی ــرده اذه آزادی بخــش در گ
انســان های  از  ناگفتــه نمانــد کــه تاریــخ انســانیت پــر اســت 
پهلوان گونــه ای کــه در راه محبــت و عشــق بــه رســول اهلل )صلّــی اهلل 
ــرافرازی  ــام س ــا تم ــته اند و ب ــایانی برداش ــای ش ــلّم( قدم ه ــه و س علی
و ســربلندی آن را بــر هــر چیــز دیگــر ترجیــح دادنــد؛ مگــر یــک چیــز 
ــق اهلل  ــت و عش ــت و آن محب ــر اس ــا س ــام چیزه ــم از تم ــه آن ه ک

ــی( اســت. )ســبحانه و تعال
ــد  ــرت محم ــت حض ــه محب ــت ک ــیده نیس ــلمانی پوش ــچ مس ــر هی ب
ــّل(  ــت اهلل )عّزوج ــی از محب ــود جزئ ــلم( خ ــه و س ــی اهلل علی )صل
ــس حتمــا  ــال اســت پ می باشــد و هــر کــس کــه دوســت دار اهلل متع
ــه و  ــی اهلل علی ــول اهلل )صل ــت دار رس ــه دوس ــد ک ــر او الزم می باش ب
ُ َوَیْغِفــْر  َ َفاتَّبُِعونـِـي ُیْحبِْبُکــُم اهللَّ ســلم( باشــد: ]ُقــْل إِن ُکنُتــْم ُتِحبُّــوَن اهللَّ
ِحیــٌم[ )آل عمــران/31(  »بگــو: اگــر خــدا  ُ َغُفــوٌر رَّ لَُکــْم ُذنُوبَُکــْمۗ  َواهللَّ
ــا خــدا شــما را دوســت  ــد ت ــروی کنی ــد، از مــن پی را دوســت می داری
بــدارد و گناهانتــان را ببخشــاید، و خداونــد آمرزنــده ی مهربــان اســت.« 
ــدا  ــر ج ــم دیگ ــت از ه ــن دو محب ــت ای ــچ وق ــه هی ــم ک ــد بدانی بای
ــا فرستاده شــده  نمی شــوند. ایــن امــری بدیهــی اســت کــه هرکــس ب
محبــت داشــته باشــد بدرســتی کــه او بــا فرســتنده محبــت کرده اســت. 
َ َوَمــن تََولَّــٰی َفَمــا أَْرَســلَْناَك َعلَْیِهــْم  ُســوَل َفَقــْد أََطــاَع اهللَّ ــن ُیِطــِع الرَّ ]مَّ
َحِفیًظــا[ )نســاء/80( »هــر کــه از پیغمبــر اطاعــت کنــد، در حقیقــت از 
خــدا اطاعــت کــرده اســت )چــرا کــه پیغمبــر جــز بــه چیــزی دســتور 
ــدان دســتور داده باشــد، و جــز از چیــزی نهــی  نمی دهــد کــه خــدا ب
ــر  ــه اوام ــه )ب ــر ک ــرده باشــد( و ه ــی ک ــدا از آن نه ــه خ ــد ک نمی کن
ــاک نداشــته  ــد )خــودش مســؤول اســت و ب ــو( پشــت کن و نواهــی ت
ــان )اعمــال(  ــوان مراقــب )احــوال( و نگهب ــه عن ــا شــما را ب ــاش( م ب

ــس(.« ــام باشــد و ب ــر رســوالن پی ــان نفرســتاده ایم )بلکــه ب آن
مــا هرگــز بــه دســت فراموشــی نمی ســپاریم کــه هــر عصــر و زمانــی 
ــرده و  ــتقبال ک ــود اس ــرم خ ــوش گ ــا آغ ــی را ب ــن مردان ــن چنی ای
آنــان را بــه بلنــدای ســینه ی خــود چســبانده بــه گونــه ای کــه مقامــی 
ــاران  ــر ی ــی عص ــر زمان ــر از ه ــته. برت ــی نگذاش ــر از آن را باق واالت
رســول اهلل )صلــی اهلل علیــه و آلــه و صحبــه و ســلم( اســت کــه خداوند 
ــا  ــی ب ــی و همزمان ــر همراه ــر بخاط ــن عص ــاد. ای ــی ب ــان راض از آن
ــر کــف اش  ــان ب ــاران ج ــه و ســلم( و ی ــی اهلل علی ــاء )صل ســرور انبی
ــر  ــر، عص ــن عص ــد. ای ــود می بال ــر خ ــن( ب ــم أجمعی ــی اهلل عنه )رض
رحمــت و رحماتــش بــرای جهانیــان، عصــر خورشــید و انــوارش بــرای 
ــا  ــود ت ــرای غافــان ب اهل زمیــن، عصــر هدایــت و دعوت گــران آن ب
بــاران زده ای نباشــد کــه ایــن چتــر رهایی بخــش اســام بــر او ســایه 
رحمــت، نــور و هدایــت نگســتراند. بــه هیــچ وجــه از یــادت مبــر کــه 
تک تــک اصحــاب جلیل القــدر پیامبر)رضــوان اهلل علیهــم أجمعیــن( در 
ــی  ــا و جایگاه های ــان مقام ه ــه آن چن ــولش ب ــدا و رس ــت خ ــاب محب ب
رســیدند کــه هیــچ فهــم و اندیشــه ای تــوان درک آن را نــدارد و هیــچ 
کامــی یــارای آن را نــدارد کــه بتوانــد آن را بــه عرصــه ی توصیــف 
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ــا  ــود؛ ام ــنیده می ش ــی ش ــود و چیزک ــه می ش ــی گفت ــاند. چیزک برس
تفــاوت ایــن گفته هــا و شــنیده ها تــا حقیقــت آن عشــق و محبــت از 
زمیــن تــا بــه آســمان اســت. آنــگاه کــه گفتــه می شــود: آنهــا هرآنچــه 
ــد.  ــد و پیامبــرش کردن ــان محبــت خداون از مــال و جــان داشــتند قرب
ــوا  ــاٌل َصَدُق ــَن ِرَج ــَن الُْمْؤِمنِی ــد ]مِّ ــرآن مجی ــه ق ــه مبارک مصــداق آی
ــن َینَتِظــُر  ــن َقَضــٰی نَْحَبــُه َوِمْنُهــم مَّ َ َعلَْیــِه َفِمْنُهــم مَّ َمــا َعاَهــُدوا اهللَّ
لُــوا تَْبِدیــًا[ )احــزاب/23( »در میــان مؤمنــان مردانــی هســتند  َوَمــا بَدَّ
ــا او بســته اند. برخــی  ــی کــه ب ــد در پیمان ــا خــدا راســت بوده ان کــه ب
ــیده اند( و  ــهادت سرکش ــربت ش ــد )و ش ــر برده ان ــود را بس ــان خ پیم
ــان  ــردد و ج ــق می گ ــق رفی ــی توفی ــا ک ــد )ت ــز در انتظارن ــی نی برخ
ــر  ــه تغیی ــان هیــچ گون ــه جــان آفریــن تســلیم خواهنــد کــرد(. آن را ب
ــراف و  ــن انح ــد )و کمتری ــود نداده ان ــان خ ــد و پیم ــی در عه و تبدیل

ــد(.« ــدا نکرده ان ــود پی ــی در کار خ تزلزل
پیامبــری کــه ســرور تمــام آفریده شــدگان، پیشــوای پیامبــران، 
ختم کننــده سلســله رســالت اســت. پیامبــری کــه محبــوب قلــوب تمــام 
موجــودات اســت. پیامبــری کــه محبــوب هــر نــژادی اســت. پیامبــری 
کــه محبــوب هــر ملیتــی اســت. پیامبــری کــه محبــوب هــر آییــن و 
مذهبــی اســت. پیامبــری کــه محبــوب تمــام عالــم اســت. پیامبــری که 
از روی مقــام و محبوبیتــی کــه نــزد آفریــدگار جهانیــان دارد، ایشــان در 
َ َوَمَائَِکَتــُه ُیَصلُّــوَن َعلَــی النَّبِــيِّ  شــأنش جاودانــه می فرماینــد :]إِنَّ اهللَّ
ــزاب/۵۶(   ــلِیًما[ )اح ــلُِّموا تَْس ــِه َوَس ــوا َعلَْی ــوا َصلُّ ــَن آَمُن ــا الَِّذی ــا أَیَُّه َی
ــان!  ــتند، ای مؤمن ــر درود می فرس ــر پیغمب ــتگانش ب ــد و فرش »خداون

شــما هــم بــر او درود بفرســتید و چنــان کــه بایــد ســام بگوئیــد.«
ــه و  ــی اهلل علی ــد )صل ــرت محم ــت حض ــد محب ــک خداون بدون ش
ــه ای  ــه گون ــده ب ــلمان الزم گردانی ــرد مس ــر زن و م ــر ه ــلم( را ب س
ــود  ــا وج ــر ب ــه نمی شــود؛ مگ ــی پذیرفت ــرد مؤمن ــچ ف ــان هی ــه ایم ک
محبــت ایــن پیامبــر )صلــی اهلل علیــه و ســلم(، همانطــور کــه 
ــه  ــت ک ــلم( اس ــه و س ــی اهلل علی ــول اکرم )صل ــار رس ــث گوهرب حدی
ــده  ــن وال ــه م ــب إلی ــون أح ــی أک ــم حت ــن أحدک می فرمایند:«الیؤم
ــچ  ــان هی ــن«. )رواه البخــاري ومســلم( »ایم ــاس أجمعی ــده و الن و ول
ــزدش از  ــن در ن ــه م ــی ک ــر زمان ــود مگ ــل نمی ش ــما کام ــک از ش ی
ــد  ــم.« و خداون ــر نباش ــردم محبوب ت ــی م ــرش و تمام ــدرش و پس پ
ــخص  ــر ش ــرای ه ــد ب ــا اب ــه ای را ت ــن، وظیف ــر ای ــاوه ب ــال ع متع
تعییــن نموده انــد تــا بــر آن حضــرت )صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم( 
ــر  ــن پیامب ــرای ای ــود را ب ــام محم ــه مق ــتد ک ــامی بفرس درود و س
جهانــی ثابــت گردانــد؛ زیــرا او پــروردگار جهانیــان اســت و ایــن پیامبــر 

پیــام آور آن پروردگارجهانیــان می باشــد.
ــندیم  ــتاق و خرس ــان مش ــام دل و ج ــا تم ــم و ب ــار می کنی ــا افتخ م
کــه از جملــه کســانی کــه شــیفته ی عشــق ایــن نبی رحمــت هســتند، 
باشــیم. گرچــه حقیقتــًا از آن گــروه ســعادت مند نباشــیم؛ امــا بــه درگاه 
پــروردگار عالــم امیدواریــم کــه حداقــل مــا را از آن دســته افــرادی کــه 
ــا شــاید ســرانجام،  ــت هســتند، قراردهــد ت ــن محب ــده ی ای ــا کنن ادع
ــردد  ــه گ ــه ســبب جوشــش رحمــت الهــی پذیرفت ــان ب ــن ادعای م ای
و خداونــد متعــال مــا را هــم در زمــره ی دوســت داران حقیقــی 
حضــرت محمــد مصطفــی )صلــی اهلل علیــه و ســلم( داخــل  فرماینــد 
ــوت و  ــرد و م ــدی گی ــنت محم ــوی س ــان ب ــیرت و صورت م ــا س ت

ــر  ــی ب ــش رهای ــی نق ــن خدای ــرد و دی ــی پذی ــگ خدای ــان رن حیات م
بنــدد. قلب های مــان 

ای کاش ایــن محبــت چشــمۀ جوشــان ســعادت مان گــردد و ســرانجام 
ــه الســام(، حضــرت محمــد  ــا ســرور اوالد آدم )علی ــت ب در روز قیام
مجتبــی )صلــی اهلل علیــه و ســلم(، حشــر گردیــم؛ بنــا بــر آن حدیــث 
زریــن نبی مــان کــه می فرمایــد »المــرء مــع مــن أحــب« )رواه 
ــا آن چــه محبــت  البخــاري ومســلم( »)حشــر( هــر شــخص همــراه ب
ــزد پــروردگار جهانیــان در حــق  مــا شــفاعت  دارد، می باشــد.« پــس ن
ــون و  ــرات گوناگ ــیارمان و تقصی ــای بس ــفیع کوتاهی ه ــا ش ــد ی کن
فراوان مــان، مخصوصــا کوتاهی  هایمــان در رابطــه بــا محبــت او 
)صلــی اهلل علیــه و ســلم( و پــروردگارش، گــردد. روزی کــه هیچ شــکی 
نیســت کــه در آن آفریــدگار هســتی همــگان را حشــر می کنــد. روزی 
کــه هــر شــخص از بــرادرش می گریــزد و همچنیــن از پــدر و مــادرش 
و عجیب تــر از همــه فــرارش از همســرش و فرزندانــش اســت، همــه ی 
این هــا کســانی هســتند کــه همــراه یکدیگــر بــا چــه شــوق و ذوقــی 
در یــک خانــه جمــع می شــوند. آن روز، روزی اســت کــه هیــچ مالــی 
ــه  ــت ک ــاند. روزی اس ــودی نمی رس ــان س ــه انس ــدی ب ــچ فرزن و هی
ــتی  ــه دوس ــم، هیچ گون ــام دهی ــم انج ــه ای نمی توانی ــه معامل هیچ گون
ــفاعت  ــان ش ــفیعی در حق م ــچ ش ــه هی ــم. روزی ک ــم بیابی نمی توانی
نمی کنــد حتــی انبیــاء الهــی )علیهــم الســام(؛ و تــو هیــچ پیامبــری را 
نمی یابــی مگــر اینکــه می گوید:»نفســي، نفســي!« »خــودم، خــودم!« 
وای چــه مصیبــت بزرگــی! چــکار کنیــم آن روز؟! هرکــس بــه خــودش 
ــت!  ــپرده اس ــی س ــه فراموش ــری را ب ــس دیگ ــت! هرک ــغول اس مش
ناگهــان در میــان آن همه همهمــه، صدایی در اوج مهربانی و دلســوزی 
در آن میــدان بــزرگ طنیــن انــداز می شــود؛ صدایــی کــه پــروردگارش 
ــي!«  ــت:»أمتي، أمت ــک نداس ــت او ی ــا درخواس ــد و تنه را فرامی خوان
»امــت مــن، امــت مــن!« تــا کــه شــفیع امتــش و پیروانــش گــردد. او 
پیامبــر ماســت. او حضــرت محمــد )صلــی اهلل علیــه و آلــه و صحبــه و 
ســلم( اســت. بلــه! او در این چنیــن شــرایط ســختی هــم بــرای نجــات 
ــدا  ــود را ف ــی ورزد و خ ــغ نم ــی دری ــاش و کوشش ــچ ت ــش از هی امت
ــود  ــه خ ــس ب ــچ ک ــی هی ــم اله ــر خش ــه خاط ــه ب ــد. روزی ک می کن
جــرأت زبــان گشــودن را نمی دهــد، حتــی رســوالن و پیامبــران الهــی 
و ایــن تنهــا حضــرت محمــد )صلــی اهلل علیــه و ســلم( اســت کــه از 
روی محبــت، عشــق، دلســوزی، غم خــواری، فــداکاری و رحمتــی کــه 
ــال شــفاعت  ــد متع ــزد خداون ــه امــت خــود دارد در آن روز ن نســبت ب
امتــش را می نمایــد. و ایــن همــان مقــام و جایــگاه محمــود اســت کــه 
هیــچ کــس بــه جــز پیامبــر محمودمــان )صلــی اهلل علیــه و ســلم( بــه 

ــد. ــام نمی رس ــه و مق آن درج
آیــا روز فتــح مکــه را فرامــش کــرده ای؟! آیــا آن همــه اذیــت و آزاری 
ــداکار اَبطحــی روا  ــر ف ــن پیامب ــر ای ــش از آن ب ــه اهــل مکــه پی را ک
ــه  ــن هم ــام ای ــه در تم ــنیده ای ک ــا نش ــرده ای؟! آی ــاد ب ــتند از ی داش
ــد؟!  ــش وارد کردن ــر او و پیروان ــی را ب ــا و صدمات ــه ضربه ه ــال چ س
ــام را  ــکریان اس ــط لش ــه توس ــکوه مک ــا ش ــح ب ــگام فت ــال هن ح
ــه  ــود ک ــتوار شــده ب ــن اس ــر ای ــا ب ــت گمان ه ــاور؛ آن وق ــاد بی ــه ی ب
ــروز روزی  ــت. ام ــلمانان اس ــام مس ــری و انتق ــروز، روز بازپس گی ام
اســت کــه محمــد )صلــی اهلل علیــه و ســلم( و پیروانــش پاســخ تمــام 
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ــا  ــن خون ه ــا ریخت ــه و... را ب ــت و آزار، توطئ ــکنجه، اذی ــه ش آن هم
ــود؟!  ــه وارد می ش ــا چگون ــح توان ــن فات ــه ای ــر ک ــا بنگ ــد! ام می دهن
از فــرط تواضــع و فروتنــی ســر را طــوری پاییــن انداختــه کــه گویــی 
ــر گــردد! فــردی  ــا زیــن شــترش براب ــود ب ــه مبارکــش نزدیــک ب چان
ــی او و  ــت و بزرگ ــا از هیب ــد؛ ام ــخن گوی ــا او س ــا ب ــد ت ــو می آی جل
لشــکریان اســام برخــود می لــرزد. در کمــال شــفقت و مهربانــی بــه 
او می فرماید:»هــوِّن علیــك، فإنــي لســُت بملــك، وإنمــا أنــا ابــن امــرأة 
مــن قریــش کانــت تــأکل القدیــد«. »آرام بــاش، مــن پادشــاه نیســتم، 
ــه گوشــتی را می خــورد  ــش هســتم ک ــی از قری ــد زن ــط فرزن ــن فق م
کــه در آفتــاب خشــک شــده بــود.« می بینــی او در حالــی کــه در اوج 
قدرتــی اســت کــه هیــچ پادشــاهی نداشــته و آن چنــان جان فدایانــی 
دارد کــه آب دهانــش را نمی گذارنــد بــه زمیــن برســد؛ امــا بــر بدتریــن 
ــد و  ــدام کردن ــه او اق ــالیان دراز برعلی ــه س ــانی ک ــمنانش و کس دش
ــه بــدی دریــغ نداشــتند،  ــر او از هیچ گون قصــد جــان او را داشــتند و ب
ــی  ــه یک ــی ک ــن زمان ــگاه ک ــد. ن ــفقت می کن ــت و ش ــه محب چگون
ــروز روز  ــة«. »ام ــوم الملحم ــوم ی ــد :»الی ــدا می ده ــش ن از فرماندهان
ــی را از او  ــم فرمانده ــد و پرچ ــد می دان ــت.« آن را ب ــزی اس خون ری
ــوم المرحمــة«. »بلکــه امــروز  ــوم ی ــل الی ــد: »ب می ســتاند و می فرمای
روز عفــو و بخشــش اســت.« و خطــاب بــه تمــام افــرادی کــه هرگونــه 
ســتم را بــر او و پیروانــش روا داشــته بودنــد فرمود:»یــا معشــر قریــش! 
مــا تــرون أنــي فاعــل بکــم؟« »ای ملــت قریــش! بــه نظرتــان مــن 
چــه اقدامــی نســبت بــه شــما انجــام خواهــم داد؟« آن هــا در جوابــش 
ــی  ــر و خوب ــو خی ــٍم!« »از ت ــن أٍخ کری ــم، و اب ــراً، أخ کری گفتند:»خی
ــوار  ــرادری بزرگ ــد ب ــواری و فرزن ــرادری بزرگ ــه ب ــم ک ــار داری را انتظ
می باشــی!« در نهایــت مهربانــی و گذشــت فرمــود: »فإنــي أقــول لکــم 
ــم  ــوا فأنت ــوم، اذهب ــب علیکــم الی ــه: التثری ــال یوســف إلخوت ــا ق کم
الطلقــاء«.  »مــن بــه شــما همــان را می گویــم کــه حضــرت یوســف 
ــبت  ــی نس ــخ و سرزنش ــه توبی ــروز هیچ گون ــود: ام ــش فرم ــه برادران ب

بــه شــما نیســت؛ برویــد کــه همــه ی شــما آزادیــد.«
آیــا حــاال شــیفته ی رســول اهلل )صلــی اهلل علیــه و ســلم( نگشــتی؟! آیــا 
ــه  ــا عاشــقان و شــیفتگانی دارد ک ــه او همیشــه و همه ج ــی ک نمی دان
خــود را فــدای او می کننــد و در راه او همــه چیــز را قربــان می کننــد؟! 
آیــا نشــناختی کــه ایــن عشــق و محبــت چگونــه پهلوانانــی می ســازد 
ــا را آزاد  ــل های ملت ه ــد و نس ــر می دهن ــخ را تغیی ــیر تاری ــه مس ک

می کننــد؟!
آیــا ندیــدی کــه این محبــت هنگامــی کــه از آن پرســیده می شــود:»ما 
ــا(  ــه این ج ــخ ها راه ب ــما را )از فرس ــزی ش ــه چی ــم؟!« »چ ــاء بک ج
ــد:  ــاد می زن ــتمگران فری ــا و س ــوی طاغوت ه ــه در جل آورده.«، چگون
»اهلل ابتعثنــا لُنخــرج مــن شــاء مــن عبــادة العبــاد إلــی عبــادة اهلل، و من 
ضیــق الدنیــا إلــی ســعتها، و مــن جــور األدیــان إلــی عــدل اإلســام، 
فُأرِســلنا بدینــه إلــی خلقــه لندعوهــم، فمــن قبــل ذلــك قبلنــا منــه و 
رجعنــا عنــه، و مــن أبــی قاتلنــاه أبــدا، حتــی نفضــي إلــی موعــود اهلل«. 
»خداونــد مــا را فرســتاده تــا هرکــس کــه بخواهــد از بندگــی بنــدگان 
بیــرون شــده و در بندگــی خداونــد درآیــد را راهنمایــی کنیــم. پــس بــه 
ــا را  ــا آن ه ــش فرســتاده شــده ایم ت ــه ســوی بندگان ــش ب ــراه دین هم
فرابخوانیــم. و هرکــس آن را بپذیــرد )مــا هــم اظهــار ایمانــش را( از او 

ــا دین مــان(  ــاز می آییــم و هرکــس )ب ــا( او ب ــم و از )ســتیز ب می پذیری
ــی  ــده اله ــه وع ــا ب ــم ت ــا او می جنگی ــه ب ــردارد همیش ــتیز ب سِرس
ــود:«ما  ــیده می ش ــه از آن  پرس ــی ک ــدی هنگام ــا ندی ــیم.« و آی برس
ــه  ــت؟«، چگون ــما( چیس ــرای ش ــد )ب ــده ی خداون ــود اهلل«؟ »وع موع
ــال  ــد: »الجنــة لمــن مــات علــی قت از سرخوشــی و شــادمانی می گوی
مــن أبــی، و الظفــر لمــن بقــي«. »بهشــت از آن کســی اســت کــه در 
ــا حق ســتیزان جــان بــه جانــان دهــد و پیــروزی از آن کســی  نبــرد ب

اســت کــه در ایــن راه زنــده بمانــد.«
آیــا مشــاهده نمی کنــی کــه ایــن عشــق چطــور زبان هــای سلحشــور، 
ــه اش  ــالت ناجی ــه رس ــد ک ــرورش می ده ــی را پ ــجاع و حق گوی ش
ــانند؟! و  ــا می رس ــی از ملت ه ــر ملت ــم و ه ــه از عال ــر نقط ــه ه را ب
ــان  ــه جهانی ــام را ب ــن اس ــه دی ــا چگون ــه آن زبان ه ــدی ک ــا ندی آی
ــه یکــی  ــا هم دیگــر ب ــا ب ــا ت شناســاندند؟! حواســت را جمــع کــن! بی
ــه او  ــم ک ــد می دان ــم. بعی ــا بنگری ــل و توان ــای پرتحم از آن زبان ه
ــن محبــت اســت. کســی  ــه ی خــاص ای ــرورش یافت را نشناســی! او پ
کــه بــرای ایــن عشــق اعضــاء و جوارحــش را یکــی پــس از دیگــری 
ــر  ــت ب ــن محب ــرق ای ــه بی ــا نگذاشــت ک ــد؛ ام ــه ش ــرد، تکه تک فداک
زمیــن افتــد. او جعفــر بــن ابی طالــب )رضــی اهلل عنــه( اســت. ببیــن 
ــه تصویــر  کــه چطــور اســام را در مقابــل پادشــاه حبشــه نجاشــی ب
لِــَك ِدیــُن الَْقیَِّمــِة[ )بینــه/۵( »آئیــن  می کشــد در حالــی کــه ]َوَذٰ
راســتین و ارزشــمند ایــن اســت و بــس.« :  »ای پادشــاه! مــا قومــی 
ــات  ــت حیوان ــتیدیم، گوش ــا را می پرس ــت وبت ه ــل جاهلی ــم اه بودی
ــم،  ــام می دادی ــد را انج ــت و ب ــال زش ــم، اعم ــرده را می خوردی خود م
بــد  بــه همســایگان  را قطــع می کردیــم،  روابــط خویشــاوندی 
ــت  ــر ایــن حال ــم، فــرد قوی مــان ضعیــف را می خــورد. مــا ب می کردی
بودیــم تــا اینکــه خداونــد پیامبــری از خودمــان برایمــان فرســتاد کــه 
مــا او را از نظــر نســب، صداقــت، امانــت داری و پاکدامنــی بــه خوبــی 
می شناســیم؛ ســپس مــا را بــه آن فراخوانــد تــا خداونــد را بــه یگانگــی 
ــی را  ــنگ ها و بت های ــم آن س ــم و رهاکنی ــتش کنی ــیم و پرس بشناس
ــار، ادای  ــتی گفت ــه راس ــا را ب ــتیدیم و م ــان می پرس ــا و پدرانم ــه م ک
امانــت ، حفــظ روابــط خویشــاوندی، نیکــی بــه همســایگان و بازآمــدن 
ــا را  ــرد و م ــه ناحــق ســفارش ک ــن خــون ب ــرام و ریخت ــال ح از اعم
از کارهــای بــد و زشــت، گفتــار نــاروا، خــوردن مــال یتیــم و تهمــت 
ــد  ــه مــا دســتور داد کــه خداون ــان پاکدامــن بازداشــت و ب ــه زن زدن ب
ــم  ــزی را شــریک نگیری ــا او چی ــم و ب ــت پرســتش کنی ــه وحدانی را ب
ــرد.«  ــه ک ــت زکات و... توصی ــاز و روزه و پرداخ ــه ادای نم ــا را ب و م
)ســپس امــور اســام را بــر او برشــمرد.( نجاشــی بــه او گفــت: »آیــا از 
آن چــه کــه خداونــد فرســتاده چیــزی همــراه داری؟« حضــرت جعفــر 
ــت: »آن را  ــی گف ــه«، نجاش ــخ داد: »بل ــه او پاس ــه( ب ــي اهلل عن )رض
ــه(  ــي اهلل عن ــار )رض ــر طّی ــرت جعف ــپس حض ــوان.« س ــن بخ ــر م ب
قســمتی از ابتــدای ســوره  مبارکــه ی مریــم را برایــش خوانــد. نجاشــی 
ــد هنگامــی کــه آنچــه  ــی( کــه همراهــش بودن و اســقف هایی )علمای
حضــرت جعفــر )رضــی اهلل عنــه( برایشــان تــاوت کــرد را شــنیدند، 
ــد  ــت. بع ــس گش ــان خی ــه ریش هایش ــد ک ــه کردن ــه ای گری ــه گون ب
ــاوت  ــان ت ــو برای م ــه ت ــن )ک ــد ای ــت: »بی تردی ــی گف از آن نجاش
کــردی( و آن چــه کــه حضــرت عیســی )علیــه الســام( آورده، از یــک 
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ــد.« ــمه می گیرن ــه سرچش دریچ
ــردی؟!  ــالتش را درک نک ــا رس ــناختی؟! آی ــرت را نش ــا اآلن پیامب آی
آیــا برایــت ثابــت نشــده کــه او چگونــه محبوبــی اســت؟! کســی کــه 
حبیــب خداونــد اســت، و چگونــه صادقــی اســت؟! کســی کــه خداونــد 
او را تصدیــق می کنــد، و چگونــه مربــی ای اســت؟! کســی کــه خداونــد 
ــم  ــد معل ــه معلمــی اســت؟! کســی کــه خداون ــی اوســت، و چگون مرب
ــد ادب آمــوز  ــه ادب آمــوزی اســت؟! کســی کــه خداون اوســت، و چگون
اوســت، و چگونــه در آغوش گیرنــده ای اســت؟! کســی کــه هــر انســان 
سیاه پوســت و سفید پوســتی، هــر عــرب و غیرعربــی و هــر فقیــر 
و ثروتمنــدی را بــا آغوش بــاز می پذیرفــت و اســتقبال می کــرد، و 
ــه شــفقت و  ــر هم ــه ب ــفیق و دلســوزی اســت؟! کســی ک ــه ش چگون
ــاند،  ــت و آزار می رس ــه وی اذی ــه ب ــرای آن ک ــی ب ــوزی دارد حت دلس
و چگونــه انســان کریــم و بزرگــواری اســت؟! کســی کــه هــر کــه بــا 
اودشــمنی دارد را اکــرام می کنــد و بــزرگ مــی دارد، و چگونــه انســان 
رحیــم و مهربانــی اســت؟! کســی کــه بــرای آن کــه هیچ گونــه رحــم 
و دلســوزی برایــش نــدارد از خداونــد طلــب رحــم و رحمــت می کنــد، 
ــل  ــرای قات ــه ب ــی ک ــت؟! کس ــی اس ــان رؤوف و بارأفت ــه انس و چگون
ــش  ــل عموی ــرای قات ــت دارد، ب ــن کســش خیرخواهــی و رأف عزیزتری
ــکل و  ــن ش ــه فجیع تری ــه ب ــی ک ــه( در حال ــي اهلل عن ــزه )رض حم
دردآور تریــن صحنــه شــهید شــده بــود؛ قاتلــی کــه بینــی اش را بریــده، 
ــاره  ــرده، شــکمش را پاره پ ــه ک ــرده، او را مثل ــش را قطــع ک گوش های

ــود. ــرون آورده ب کــرده و جگــرش را بی
آیــا نفهمیــدی کــه ایــن پیامبــر چگونــه خــودش را فــدای تــو 
ــی  ــو قربان ــرای ت ــش را ب ــی و آرامش ــام راحت ــه تم ــرد؟! و چگون می ک
می کــرد؟! و چگونــه شــب هایش را تــا بــه صبــح و صبح هایــش را تــا 
بــه شــب بی تــاب هدایــت شــدن تــو بــود تــا در آتش هــای شــهواتت 
نســوزی؟! و چگونــه بــا گریــه و زاری بــرای تــو از پــرودگارش طلــب 
مغفــرت و بخشــش می کــرد؟! در حالــی کــه در تمــام عمــرش هرگــز 
اســمی هــم از تــو نشــنیده بــود. و چگونــه غمگیــن و نگــران رســتگار 
ــش  ــر مبارک ــه ی عم ــه لحظه لحظ ــه ای ک ــه گون ــود؟! ب ــو ب ــدن ت ش
ــی کــه  ــا جای ــن راه می کــرد ت ــه و وســلم( را خــرج ای ــی اهلل علی )صل
ــر از شــدت غــم و غصــه خــودش را از  ــن ام ــود بخاطــر ای نزدیــک ب
بیــن ببــرد. خداونــد بــر او وحــی می کنــد: ]َفلََعلَّــَك بَاِخــٌع نَّْفَســَك َعلَــٰی 
ــک  ــف/۶(  »نزدی ــًفا[ )که ــِث أََس ــَذا الَْحِدی ــوا بَِهٰ ــْم ُیْؤِمُن ــْم إِن لَّ آثَاِرِه
اســت خویشــتن را در پــی )دوری گزیــدن و روی گردانیــدن( ایشــان )از 
ایمــان آوردن، دق مــرگ کنــی و( از غــم و خشــم ایــن کــه آنــان بدیــن 
ــود  ــد )خ ــان نمی آورن ــدان( ایم ــد و ب ــرآن نمی گرون ــمانی ق کام )آس
ــاح  ــر اص ــه بخاط ــه چگون ــتی ک ــا ندانس ــازی.« و آی ــاک س را( ه
ــختی  ــقت و س ــه مش ــود را ب ــا خ ــا و باره ــت باره ــا و آخرت ــور دنی ام
ــی باشــی. و آن  ــت در صــاح و خوب ــا و آخرت ــا در دنی می انداخــت؟! ت
هنــگام خداونــد بــه پیامبــرش می فرماید:]طه*َمــا أَنَزلَْنــا َعلَْیــَك الُْقــْرآَن 
َِّمــن َیْخَشــٰی[ )طــه/۳و۲و۱( »طــه)ای پیغمبــر!( ما  لَِتْشــَقٰی*إاِلَّ تَْذِکــَرًة ل
قــرآن را بــرای تــو نفرســتاده ایم تــا )از غــم ایمــان نیــاوردن کافــران، 
ــی.  ــور کن ــته و رنج ــتن را خس ــزدان( خویش ــریعت ی ــن ش و نپذیرفت
ــدا  ــه از خ ــتاده ایم ک ــانی فرس ــدرز کس ــد و ان ــرای پن ــن آن را ب لیک
ــز  ــه او هرگ ــدان ک ــد(.« و خــوب ب می ترســند )و از او اطاعــت می کنن

ــا عذابــی برســد و آن برایــش  ــه تــو درد، رنــج و ی نمی پســندید کــه ب
بســیار ســخت، ســنگین و دردآور تمــام می شــد تــا آن جــا کــه خداونــد 
ــْم  ــِه َمــا َعنِتُّ ــْن أَنُفِســُکْم َعِزیــٌز َعلَْی می فرمایند:]لََقــْد َجاَءُکــْم َرُســوٌل مِّ
ــان  ــه/۱۲۸(  »بیگم ــٌم[ )توب ِحی ــَن َرُءوٌف رَّ ــم بِالُْمْؤِمنِی ــٌص َعلَْیُک َحِری
ــده  ــویتان آم ــه س ــود شــما )انســانها( ب ــام(، از خ ــد ن ــری )محّم پیغمب
ــد،  ــما برس ــه ش ــه ب ــی ک ــا و مصیبت ــج و ب ــه درد و رن اســت. هرگون
ــرار  ــی ورزد و اص ــق م ــما عش ــه ش ــد. ب ــران می آی ــخت و گ ــر او س ب
ــت و لطــف  ــان دارای محّب ــه مؤمن ــه هدایــت شــما دارد، و نســبت ب ب
ــود  ــر محم ــک آن پیامب ــت.« و بدون ش ــان اس ــیار مهرب ــراوان و بس ف
ــرای  ــود ب ــه حاضــر ب ــد ک ــت می ورزی ــو عشــق و محب ــه ت ــدر ب آن ق
هدایــت تــو و هــر انســان دیگــری و حتــی جن هــا، تمــام چیزهایــش 
ــا  ــا آن ج ــرد ت ــغ نمی ک ــزی دری ــچ چی ــن راه از هی ــد و در ای را فداکن
َ َیْهــِدي  کــه پــروردگارش بــه او فرمود:]لَّْیــَس َعلَْیــَك ُهَداُهــْم َولَِٰکــنَّ اهللَّ
نُفِســُکْم ۚ َوَمــا ُتنِفُقــوَن إاِلَّ ابْتَِغــاَء  َمــن َیَشــاُءۗ  َوَمــا ُتنِفُقــوا ِمــْن َخْیــٍر َفِلَ
ــوَن[  ــْم اَل ُتْظلَُم ــْم َوأَنُت ــَوفَّ إِلَْیُک ــٍر ُی ــْن َخْی ــوا ِم ــا ُتنِفُق ِ  َوَم ــِه اهللَّ َوْج
)بقــره/۲۷۲(  »هدایــت آنــان بــر تــو واجــب نیســت، ولیکــن خداونــد 
هــر کــه را بخواهــد هدایــت می کنــد، و هــر چیــز نیــک و بایســته ای 
ــان  ــد خودت ــود آن عائ ــت )و س ــان اس ــرای خودت ــید ب ــه می بخش ک
می گــردد( و )ایــن وقتــی خواهــد بــود کــه( جــز بــرای رضایــت خــدا 
نبخشــید. و هــر چیــز نیــک و بایســته ای کــه )بدیــن گونــه( ببخشــید 
بــه طــور کامــل بــه خــود شــما بازپــس داده می شــود و )کوچکتریــن( 
ســتمی بــه شــما نخواهــد شــد.« و آن هنــگام کــه پیامــش را تکذیــب 
بــرای  پــروردگارش  و  می آمــد  تنــگ  بــه  ســینه اش  می کردنــد 
ــُن[  ــَاُغ الُْمبِی ــَك الَْب ــا َعلَْی ــْوا َفإِنََّم ــإِن تََولَّ تســلی خاطــر او می فرمود:]َف
)نحــل/۸۲(  »بــا ایــن همــه اگــر آنــان روی برتابنــد )و تســلیم دعــوت 
نشــوند و حــق را گــردن ننهنــد، بــاک نداشــته بــاش کــه گناهــی بــر 
تــو نیســت. چــرا کــه( وظیفــه ی تــو تنهــا تبلیــغ آشــکار اســت )و آن را 
هــم بــه جــای آورده ای(.« و هنگامــی کــه بشــریت رســالت و بعثتــش 
را درک نمی کــرد و از فهمیــدن آن عاجــز می  شــد، پــروردگار جهانیــان 
ــاء/۱۰۷(  »)ای  ــَن[ )انبی ِّلَْعالَِمی ــًة ل ــلَْناَك إاِلَّ َرْحَم ــا أَْرَس ــر می داد:]َوَم خب
ــان نفرســتاده ایم.« ــوان رحمــت جهانی ــه عن ــو را جــز ب ــر!( مــا ت پیغمب

وای بــر تــو! آیــا هنــوز عاشــق و شــیفته ی پیامبــری کــه رحمتــی بــرای 
جهانیــان اســت، نگشــته ای؟! محبــت تــو کجاســت در مقابــل محبتــی 

ایــن رحمــت جهانــی بــا تــو دارد؟!

پایان
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حمــد و ســتایش ســزاوار خداســت و 
ــر محمــد مصطفــی  درود و ســام ب

خاتــم پیامبــران بــاد.
تردیــد نیســت کــه تنهــا راه انســان 
بــه ســوی کمــال مــادی و معنــوِی 
ــا و آخــرت، و  ــا ســعادت دنی ــوأم ب ت
ــوع  ــر ن ــز از ه ــیلۀ پرهی ــه وس یگان
ــض  ــت مح ــزش، اطاع ــاه و لغ گن
ــودن  ــم نم ــدا و فراه ــن خ از فرامی
و  گنــاه  زیــرا  اوســت،  رضایــت 
ــت، و  ــل اطاع ــی نقطــه مقاب نافرمان
دلیــل مخالفــت بــا حــق و ســرپیچی 
تــا  لــذا  خداســت.  دســتورات  از 
ــی  ــاه و سرکش ــت از گن ــان دس انس
ــود  ــاد خ ــان و اعتق ــدارد، و ایم برن

ــن  ــر و باط ــد، و ظاه ــاک ننمای ــدا پ ــر خ ــا اوام ــت ب را از مخالف
ــه  ــازد ب ــّزه نس ــای نامشــروع  من ــت و کاره ــش را از معصی خوی
ــان  ــد از ایم ــرو بع ــد. از این ــد ش ــل نخواه ــرمنزل مقصــود نائ س
بــه خــدا هیــچ چیــزی بــه انــدازه تــرك معاصــی اهمیــت نــدارد، 
ــا آنجــا کــه بــدون تــرک گنــاه و معصیــت، تحصیــل فضائــل  ت

ــود. ــل نمی ش ــانی حاص ــاالت انس ــب کم ــی و کس اخاق
بــر کســی پوشــیده نیســت انحــراف انســان از محــور طاعــت و 
ــی کــه  ــن معن ــه ای ــًا تدریجــی اســت، ب ــرداری خــدا غالب فرمانب
لغــزش اکثــراً از امــور بــه ظاهــر کوچــک شــروع می شــود و بــه 
تدریــج بــه مــوارد بزرگ تــر ســرایت می کنــد، خــواه ایــن لغــزش 
و انحــراف بــه طــور علنــی و بــا اعضــا و جــوارح انجــام گیــرد از 
قبیــل دزدی، شــراب خواری، زنــا و غیــره یــا بــه صــورت باطنــی 
و نهانــی انجــام پذیــرد ماننــد پــاره ای از حــاالت ناپســندی کــه 
انســان آنهــا را در دل و درون خــود جــای می دهــد از قبیــل: کبــر 
ــوزی  ــداوت و کینه ت ــل ورزی، ع ــادت و بخ ــندی، حس و خودپس
ــم  ــرآن کری ــه ق ــود، چنانک ــوع و هم کیشــان خ ــه هم ن نســبت ب
ــا  ــَر ِمْنَه ــا َظَه ــَش َم ــی الَْفَواِح َم َربِّ ــرَّ ــا َح ــْل إِنََّم ــد: )ُق می  فرمای
ــد حــرام  ( »بگــو خداون ــقِّ ــِر الَْح ــی بَِغی ــَم َوالَْبْغ ــَن َواإْلِثْ ــا بََط َوَم
کــرده اســت کارهــای نابهنجــار را، خــواه آنچیــزی کــه آشــکارا 
ــیده   ــه پوش ــزی ک ــواه آن چی ــردد، و خ ــرد و ظاهرگ ــام پذی انج
انجــام گیــرد و پنهــان مانــد و )هرنــوع( بزهــکاری و ســتمگری 

بــه ناحــق را.«
ــان  ــه انس ــان ب ــاه و عصی ــه گن ــود ک ــته ش ــت دانس الزم اس
ــّم  ــر س ــد تأثی ــب مانن ــه قل ــاه ب ــیب گن ــاند و آس ــیب می رس آس
ــه  ــاه. چ ــه گن ــوع و درج ــن ن ــر گرفت ــا در نظ ــت، ب ــدن اس در ب
چیــزی ابلیــس را از ملکــوت آســمان بیــرون رانــد و طــرد نمــود 
و لعنــت کــرد و ظاهــر و باطنــش را منســوخ نمــود و ســیمایش را 
ــش  ــرار داد و باطن ــا ق ــن آنه ــا و ناپاک تری ــت ترین صورت ه زش
ــه دوری  ــدا را ب ــه خ ــرب ب ــود و ق ــت تر نم ــش زش را از صورت

از او مبــدل کــرد، رحمتــش را 
ــه  ــر او ب ــه لعنــت و بهشــت را ب ب
جهنــم تبدیــل نمــود و ایمانــش به 
کفــر مبــدل کــرد و مــواالت خــدا 
را بــه عــداوت مبــدل ســاخت، 
لبــاس ایمانــش بــه لبــاس کفــر و 
ــود  ــل نم ــان تبدی ــوق و عصی فس
ــرار  ــدا ق ــب خ ــورد غض و او را م
ــقان و  ــردار فاس ــر و س داد و رهب

ــود؟ ــان نم مجرم
بنی اســرائیل  بــر  چیــز  چــه 
مســلط  گوناگــون  عذاب هــای 
ــل و  ــا قت ــار ب ــک ب ــاخت؟ ی س
ــر  ــار، دیگ ــب دی ــرض و تخری تع
ــار  ــاهان و ب ــم پادش ــا ظل ــاره ب ب
ــه صــورت میمــون و خــوک. چــه  ــا مســخ کردنشــان ب دیگــر ب
چیــز فرعــون و قومــش را در دریــا غــرق نمــود و روحشــان را بــه 
ــه  ــده در آب و ارواح برافروخت ــرق ش ــاد غ ــتاد؟ اجس ــم فرس جهن

ــش. در آت
چه چیز قارون و مال و مکنتش را در زمین فرو برد؟

جواب این است که چیزی نبود جز گناه و عصیان.
ــه  ــه اینک ــت ب ــان داده اس ــدید نش ــه ش ــه و عاق ــام توّج  اس
ســاختار جامعــه بــر پایه هــای امنیــت و آرامــش اســتوار گــردد، و 
بــرای تمکیــن و اســتقرار اســباب امنیــت و آرامــش کلیــه افــراد و 
جوامــع بشــری، بســیار تأکیــد کــرده و بهتریــن راههائــی را بــرای 
ــوده  ــال نم ــها اعم ــان و لغزش ــر گناه ــارزه در براب ــه و مب مقابل
ــل  ــراد  مخ ــه اف ــرای تنبی ــف آن را ب ــرق مختل ــازات و ط و مج
ــه  ــا اینک ــت ت ــرده اس ــن ک ــرف تعیی ــخاص منح ــت و اش امنی

ــان باشــند. ــراد در ام ــه اف ــت و آزار اینگون ــردم از اذی م
ــن  ــی از بزرگتری ــت: یک ــد گف ــوق بای ــب ف ــان مطال ــس از بی پ
اســت،  بی گنــاه«  افــراد  گناهــان، »کشــتن  و ســخت ترین 
ــاه و  ــن گن ــد بزرگتری ــل عم ــاه قت ــام، گن ــدگاه اس ــرا از دی زی
ــه  ــه امنیــت و آرامــش ب شــدیدترین خللــی اســت کــه نســبت ب
ــت  ــی اس ــان و لغزش هائ ــن گناه ــد، و آن از اولی ــاب می آی حس
ــر  ــد، پیامب ــبه می کن ــاره آن محاس ــان را درب ــد انس ــه خداون ک
اکــرم  صلــی اهلل علیــه و ســلم می فرمایــد: »إن أول مــا یحکــم 
بیــن العبــاد فــی الدمــاء« )صحیــح بخــاری، مســلم، ابــن ماجــه، 
نســائی و ترمــذی( »اولیــن چیــزی کــه )در روز قیامــت( در میــان 
ــن  ــاره ریخت ــرد درب ــرار می گی ــاوت ق ــورد قض ــدا م ــدگان خ بن

ــت.« ــردم( اس ــتن م ــا )کش خون ه
ــا  ــته ت ــم دانس ــیار مه ــان را بس ــان انس ــام، ج ــتی اس ــه راس ب
آنجــا کــه کشــتن یــک انســان بی گنــاه را بمثابــه کشــتن تمــام 
ــَل  ــْن َقَت ــد: »َم ــد می فرمای ــت. خداون ــرار داده اس ــان ها ق انس
ــاَس  ــَل النَّ ــا َقَت ــی اأْلَْرِض َفَکَأنََّم ــاٍد ِف ــٍس أَْو َفَس ــِر نَْف ــا بَِغی نَْفًس

بزرگ ترین گناه
عبدالصمد واحدپور
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َجِمیًعــا َوَمــْن أَْحیاَهــا َفَکَأنََّمــا أَْحیــا النَّــاَس َجِمیًعــا« )مائــده ـ 32( 
»هــر کــس انســانی را بــدون ارتــکاب قتــل، یــا فســاد در زمیــن 
ــته  ــان ها را کش ــه ی انس ــی هم ــه گوئ ــت ک ــان اس ــد، چن بکش
ــان  ــد چن ــی بخش ــرگ رهائ ــانی را از م ــس انس ــر ک ــت و ه اس

ــده کــرده اســت.« ــردم را زن ــی همــه ی م اســت کــه گوئ
ــان،  ــان انس ــه ج ــبت ب ــامی نس ــت اس ــوم و برداش ــن مفه ای
ــد  ــرار می ده ــی ق ــلمانان را در وضعیت ــه مس ــت ک ــتی اس برداش
ــرام  ــرام و اک ــت احت ــات انســانی نهای ــرای انســانیت و حی ــه ب ک
قائــل شــوند و هیچ گونــه مجــال و فرصتــی را بــه کســی ندهنــد 
ــه جــان انســان کــه ارزشــمندترین ســرمایه آن می باشــد  کــه ب
تجــاوز و تعــدی نمایــد و بــه آن آســیبی و عارضــه بــدی برســاند.

ــد کــه جــان  ــان می کن ــی انســان ها بی ــرای تمام ــرا اســام ب زی
آدمــی امانتــی از جانــب خداونــد متعــال بــوده و هــر گونــه تجــاوز 

بــه آن، تجــاوز بــه حریــم الهــی اســت.
هــر انســانی حــق دارد زندگــی مطمئــن و با امنیتی داشــته باشــد، 
بــه همیــن دلیــل خداونــد تعــدی بــه نفــس انســان را حــرام اعام 
کــرده اســت، چــرا کــه جــان آدمــی نــزد خداونــد گران بهاســت 
و خلقــت بــا عظمــت او بــا دســت قــدرت خداونــدی بــوده اســت.

بنابرایــن اســام بــری و بیــزار اســت از کســی کــه بــر مؤمنــان و 
یــا بــر پیــروان ادیــان دیگــر آســمانی بــه وســیله قتــل، تعــدی و 
تجــاوز کنــد و قاتــل شــخص مؤمــن را بــا تهدیــد بــه شــدیدترین 
ــْن  ــد: »َوَم ــته و می فرمای ــذر داش ــت برح ــازات در روز قیام مج
 ُ ــَب اهللَّ ــداً ِفیهــا َوَغِض ِ ــُم خال ــزاُؤُه َجَهنَّ ــداً َفَج ــًا ُمَتَعمِّ ــْل ُمْؤِمن یْقُت
ــًا« )نســاء ـ 93(»هرکــس  ــًا َعِظیم ــُه َعذاب ــدَّ لَ ــُه َوأََع ــِه َولََعَن َعلَی
مؤمنــی را از روی عمــد بکشــد، کیفــرش دوزخ اســت کــه در آن 
ــت  ــرد و وی را لعن ــم گی ــر او خش ــود و اهلل ب ــد ب ــه خواه جاودان

کنــد و عذابــی بــزرگ برایــش آمــاده ســازد.«
ــده  ــک و نابودکنن ــز مهل ــت چی ــان را از هف ــرم انس ــر اک پیامب
ــل انســانی اســت  ــز، قت برحــذر داشــته و یکــی از آن هفــت چی
کــه خداونــد خونــش را حــرام گردانیــده اســت مگــر بــا حــق )از 

ــاص...( ــل قص قبی
ــْن  ِ ِم ــی اهللَّ ــَوُن َعلَ ــا أَْه نْی ــَزَواُل الدُّ ــت: »لَ ــده اس ــث آم در حدی
َقْتــِل ُمْســلٍِم.« )ترمــذی ـ ابن ماجــه( » نابــودی دنیــا نــزد 

ــت.«  ــان اس ــا ایم ــان ب ــك انس ــل ی ــانتر از قت ــد آس خداون
ــه  ــی اش متوج ــوال رســول گرام ــم و اق ــرآن کری ــت در ق ــا دق ب
آیــات و احادیثــی خواهیــم شــد کــه هــر کــدام بــه گونــه ای بــه 
ــه جــان او را  ــد و تعــدی ب ارزش انســان و جانــش اشــاره می کن

ــد. ــری ناپســند می دان ــزرگ و ســخت و ام ــی ب گناه
ــت  ــرت اس ــا و آخ ــان در دنی ــت انس ــبب هاک ــاه س ــس گن پ
ــدن  ــبک ش ــب س ــی آورد و موج ــود م ــا خ ــواری ب ــت و خ و ذل
شــخص نــزد خداونــد اســت. هنگامــی کــه کســی نــزد خداونــد 
بــی ارزش باشــد، کســی او را بــزرگ نمــی دارد. چنانکــه خداونــد 
می فرمایــد: »و مــن یهــن اهلل فمــا لــه مــن ُمکــرم« »و هــر کــه 
ــده ای نیســت.« شــاید مــردم  را خــدا خــوار کنــد او را گرامی دارن

چنیــن اشــخاصی را ظاهــراً بــه ســبب نیــاز گرامــی بدارنــد، اّمــا 
ــد. ــزی می دانن ــر چی ــر از ه ــت تر و ذلیل ت ــان را در دل پس آن

ــرت را  ــا و آخ ــتگاری دنی ــه رس ــردی ک ــر ف ــر: ه ــخن آخ س
ــد و  ــاه دوری گزین ــه گن ــدن ب ــب ش ــد از  مرتک ــد  بای بخواه
عواقــب ناگــوار آن را مــد نظــر داشــته باشــد کــه ایــن رســتگاری 
ــد متعــال بــه  در ســایه ی تــرک گنــاه و طلــب مغفــرت از خداون

دســت می آیــد.
ــر انســان هوشــیار  ــه اهلل: شایســته ه ــول ابن جــوزی رحم ــه ق ب
و متدینــی اســت کــه از عواقــب ناگــوار گناهــان برحــذر باشــد، 
چــرا کــه بیــن آدمــی و بیــن خداونــد متعــال هیــچ قرابتــی وجــود 
ــم  ــود حک ــدگان خ ــن بن ــدل و داد در بی ــا ع ــد ب ــدارد و خداون ن

می کنــد.
ــود  ــت خ ــق و محب ــال عش ــان ماالم ــان را چن ــا دلهایم خدای

ــن. ــویم. آمی ــرمنده ش ــم ش ــاه ه ــور گن ــه از تص ــردان ک بگ

منابع و مؤاخذ
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3ـ ترمذی ـ نسائی ـ ابن ماجه

4ـ گناهــان و لغزشــها از دیــدگاه اســام، طّبــاره، عفیــف عبدالفتــاح، ترجمــه 
محمــد صالــح ســعیدی.

ــر،  ــن ابی بک ــه، محمدب ــم جوزی ــن قی ــان آن، اب ــان و درم ــف ایم 5ـ ضع
ــی. ــدی مصطفای ــه مه ترجم
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اســماعیل محمــدی.
9ـ کیفر گناه و آثار و عواقب خطرناك آن، رسولی محاتی، هاشم.

10ـ حرمت جان انسان، سلیمی، بهنام
11ـ تــرك گنــاه، لدهیانــوی، رشــید احمــد، ترجمــه محمــد شــریف حســین 

زایــی.
12ـ راه ســعادت در هــر دو جهــان، ضاحــی، کمــال ترجمــه  شــعیب 

جــه ا علی خو
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چكیــده: تاریــخ  اســام قهرمانــان، فرماندهــان و دالورمــردان 
ــرای اعــای کلمــة اهلل از هیــچ  ــه خــود دیــده اســت کــه ب زیــادی ب
کوششــی دریــغ نکرده انــد، از فــدا کــردن جــان و مــال تــا زن و فرزنــد 

و همــه چیــز خــود.
یکــی از ایــن سلحشــوران مســلمان »عبدالرحمــن الداخــل« معــروف 
بــه »شــاهین قریــش« اســت. مقالــه ای کــه پیــش رو دارد به گوشــه ای 

ــخ دارد. ــرد تاری ــزرگ م ــن ب از تاش هــا و مجاهدت هــای ای
كلید واژه ها: بنی امیه ـ عبدالرحمن ـ اندلس ـ فتح و پیروزی

مقدمــه: در میــان چنــد تــن از امویــان کــه از قتــل عــام بنی عبــاس 
نجــات یافتنــد، شــخصی بــود از نــوادگان »هشــام بــن عبدالملــک«، 
ــد از  ــخص بع ــن ش ــن. ای ــام عبدالرحم ــه ن ــوی ب ــه ام ــن خلیف دهمی
چنــد ســال ســرگردانی از بی نظمــی حکومــت اســامی اندلــس 
ــه خاطــر اختــاف و کینــه میــان بربرهــا  )اســپانیا( اســتفاده کــرد و ب
ــای آن زمــان، مصمــم شــد  ــل عــرب مســلماِن حاضــر در اروپ و قبای
ــامی، در آن  ــت اس ــریر خاف ــر س ــاس ب ــی عب ــور بن ــم حض علی رغ
ســرزمین دســتگاه خافتــی خــود را تشــکیل دهــد. بــه همیــن خاطــر 
بعــد از رایزنی هایــی متوجــه شــد، مســلمانان اســپانیا موافــق حضــور و 
تشــکیل حکومــت او در اندلــس هســتند، لــذا در ســال 137 هـــ.ق. وارد 
ــا همــراه کــردن مســلمانان  ســرزمین اندلــس شــد و در ســال 138 ب
اندلــس بــا خــود حکومــت جدیــدی در آن ســرزمین تشــکیل داد و جلــو 

تعــرض و حمــات عباســیان بــه آن ســرزمین را نیــز گرفــت.
والدت: ابوالمطــوف عبدالرحمــن بــن معاویــه بــن هشــام بــن 
ــال 113 هـــ . ق.  ــل در س ــن الداخ ــه عبدالرحم ــب ب ــک ملق عبدالمل
در منطقــه »حنــا« در شــهر »دمشــق« دیــده بــه جهــان گشــود. نــام 

ــا. )1( ــل بربره ــی از ای ــت. زن ــادر او »راح« اس م
از شام تا اندلس: 

ــام  ــی و انتق ــراق و خونخواه ــت عباســی در ع ــس از تشــکیل خاف پ
گرفتــن ســفاح از بنی امیــه و طرفــداران آنــان، یکــی از افــراد متــواری 
ــود.  ــرد، عبدالرحمــن ب ــه در ب کــه از شــکنجۀ بنی امیــه جــان ســالم ب
ــود.  ــون« ب ــاس در »ذات زیت ــی عب ــور بن ــگام ظه ــن هن عبدالرحم
ــاله اش  ــر چهارس ــه پس ــد ک ــت. روزی دی ــطین رف ــه فلس ــا ب از آنج
ــرش  ــید. پس ــت را پرس ــد. عل ــوی او می آی ــه س ــتابان ب ــان و ش گری
بــه طرفــی اشــاره کــرد. وقتــی عبدالرحمــن نــگاه کــرد متوجــه شــد 
ــودش  ــیده اند. خ ــک او رس ــاس نزدی ــیاه بنی عب ــای س ــه پرچم ه ک
ــاش  ــت: زود ب ــود می گف ــر ب ــن کوچکت ــه از م ــرادرم ک ــد: »ب می گوی
کــه علم هــای ســیاه رســیدند. چنــد دینــاری برداشــتم و همــراه بــرادرم 
ــدر« را  ــن »ب ــام م ــم: غ ــرم گفت ــه خواه ــتم و ب ــرار گذاش ــه ف ــا ب پ
بفرســت تــا بــه دنبــال مــن بیایــد. مــا بــا پــای پیــاده فــرار می کردیــم 

و ســربازان بنــی عبــاس مــا را تعقیــب می کردنــد و مــا ناچــار شــدیم 
خــود را بــه رودخانــه بیندازیــم. مــن شــنا کنــان از رودخانــه گذشــتم و 
ســربازان بنی عبــاس کــه دستشــان از مــن کوتــاه شــده بــود، هــر چــه 
ــرادرم کــه از  ــه سخن شــان توجــه نکــردم. ب ــد، ب ــه مــن امــان دادن ب
شــنا خســته شــده بــود، امــان آنــان را پذیرفــت؛ ولــی آنــان او را گرفتــه 

ــو چشــمانم کشــتند. او فقــط ســیزده ســال ســن داشــت.«)2( جل
عبدالرحمــن از آنجــا بــه آفریقــا رفــت، امــا در آنجــا امنیــت نداشــت، 
چــون عبدالرحمــن بــن حبیــب، اصــرار داشــت او را دســتگیر کنــد. لــذا 
کار بــر او ســخت شــد. بــه همیــن خاطــر ناچــار شــد بــه »مکناســه« 
ــه  ــی مواج ــختی های فراوان ــا س ــز ب ــا نی ــرود. آنج ــا ب ــزد بربره و ن
ــزد خویشــاوندان  ــزاوه« ن ــه »نف ــدر ب ــذا همــراه غــام خــود ب شــد. ل
مــادری اش رفــت. اقــوام مــادری، مقدمــش را گرامــی داشــتند و از او 

ــد.  ــه خوبــی اســتقبال و پذیرایــی کردن ب
عبدالرحمــن بــه امویــان اندلــس نامــه نوشــت و آنــان را بــه همراهــی 
خــود فــرا خوانــد. امویــان ندایــش را لبیــک گفتنــد و قــول همــکاری 
ــش  ــس را در پی ــت و راه اندل ــتی نشس ــر کش ــن ب ــد. عبدالرحم دادن
گرفــت. او در مــاه ربیــع االول ســال 138 در »منکــب« پیــاده شــد و 
جمعــی از رؤســای اندلــس و اهالــی اشــبیلیه وافــرادی کــه از یوســف 
ــه او  ــد ب ــمگین بودن ــس خش ــم  اندل ــری، حاک ــان فه ــن عبدالرحم ب

ــد. )3( ــت کردن ــا او بعی ــگاه حــکام برخــی از شــهرها ب پیوســتند. آن
عبدالرحمــن عــازم شــهر قرطبــه شــد و یوســف فهــری کــه آن زمــان 
ــا آگاهــی از اتفاقــی کــه در حــال وقــوع بــود، بــه  در قرطبــه نبــود، ب
ــه  ــه ب ــتند ک ــی داش ــم مذاکرات ــا ه ــدا ب ــان ابت ــت. آن ــه برگش قرطب
ــف  ــید و یوس ــگ کش ــه جن ــر کار ب ــن خاط ــه همی ــید، ب ــه نرس نتیج
ــن  ــت. عبدالرحم ــارده گریخ ــه م ــورد و ب ــت خ ــن شکس از عبدالرحم
ــا فتــح و پیــروزی وارد قرطبــه شــد و آن  شــهر را مرکــز حکومــت  ب

خــود کــرد. 
بعــد از آن عبدالرحمــن بــه تعقیــب یوســف پرداخــت و او را وادار کــرد 
تســلیم شــود. عبدالرحمــن بــه او اجــاره ســکونت در قرطبــه داد، امــا دو 

پســر او را بــه عنــوان گــرو در نــزد خــود نگــه داشــت.
ــه  ــادی علی ــورش های زی ــد از آن ش ــود. بع ــدای راه ب ــازه ابت ــن ت ای
عبدالرحمــن شــد کــه او بــا شــجاعت و آگاهــی بــا نیرنــگ بــر همــه 
دشــمنان و شورشــیان غالــب آمــد. برخــی از شــورش هایی کــه علیــه 

ایــن حاکــم امــوی در اندلــس صــورت گرفــت عبارتنــد از:
1. شــورش هشــام بــن عــذره فهــری: وی در طلیطلــه خــروج کــرد و 
ــا عبدالرحمــن آنجــا را محاصــره  ــد، ام ــروی کردن ــردم هــم از او پی م
ــی  ــش داد، ول ــن امان ــد. عبدالرحم ــح ش ــه صل ــل ب ــام مای ــرد. هش ک

ــه گــرو گفــت. پســرش را ب

شاهین قریش
طالب العلم عبداهلل عظیمی
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ــث را  ــن مغی ــاء ب ــی، ع ــور عباس ــث: منص ــن مغی ــورش عاءب 2. ش
ــام  ــاه تم ــن دو م ــتاد. عبدالرحم ــس فرس ــه اندل ــم ب ــپاهی عظی ــا س ب
ــش،  ــانی او و یاران ــا جانفش ــا ب ــد، ام ــره ش ــه محاص ــهر فرمون در ش
بعــد از خســته شــدن افــراد عــاء بــه آنــان هجــوم آوردنــد و عــاء و 
7000 نفــر از افــراد او کشــته شــدند و عبدالرحمــن ســر عــاء را بــرای 

منصــور فرســتاد.
ــرد و  ــروج ک ــان خ ــه جی ــدی: وی در ناحی ــه اس ــن خراش ــاء ب 3. ع
ــش را  ــه را غــارت نمــود. عبدالرحمــن لشــکر فرســتاد کــه یاران قرطب

ــود او تســلیم شــد. ــد و خ ــرق کردن متف

ــا  ــاله ب ــر س ــا 156 ه ــال های 151 ت ــری: وی در س ــقنای برب 4. ش
عبدالرحمــن در جنــگ بــود. در ســال 156 عبدالرحمــن بــه قصــد قلعــه 
شــیطران بــه جنــگ شــقنا بیــرون شــد و کار را بــر او ســخت گرفــت 

تــا شــقنا بــه بیابــان گریخــت.
5. جهــاد بــا فرنــگ: عبدالرحمــن در ســال 164 بــه جهــاد بــا فرنگیــان 
ــای  ــا غنیمت ه ــا ب ــح آنج ــس از فت ــید و پ ــره رس ــه قله ــت و ب رف

ــه قرطبــه بازگشــت. فــراوان ب
ــس  ــدرت در اندل ــن درجــه ق ــه آخری ــات عبدالرحمــن ب ــن اتفاق ــا ای ب
ــردد و  ــاوری گ ــور پهن ــت کش ــاج و تخ ــک ت ــت مال ــید و توانس رس

شــورش های زیــادی را بخوابانــد.
سازندگی های عبدالرحمن: 

تامیــن آب شــرب: عبدالرحمــن بــرای تامیــن آب شــرب قرطبــه اقــدام 
کــرد و از کوه هــای مجــاور شــهر آب آشــامیدنی آن را تامیــن نمــود. 
ــیله  ــه وس ــد و ب ــال کار او را گرفتن ــز دنب ــن نی ــینان عبدالرحم جانش
لوله هــای ســربی آب را بــه شــهر آوردنــد و در میــان محله هــا تقســیم 
کردنــد. مخزن هایــی بــرای انبــار آب از مرمــر یونانــی و اوراف برنجــی 

ــود. )4( و در برخــی عمارت هــا از زر و ســیم ســاخته ب
 ســپاه حرفــه ای: عبدالرحمــن بــرای اولیــن بــار در تاریــخ اندلــس ســپاه 
حرفــه ای از داوطلبــان و مــزدوران بــه وجــود آورد و گارد مخصوصــی 
بــه منظــور حراســت از خــود تشــکیل داد کــه تعــداد آنهــا بــه چهــل 
هــزار نفــر می رســید. عبدالرحمــن در ســال های آخــر زندگــی بــه فکــر 
تاســیس نیــروی دریایــی شــد و نیــروی دریایــی قابــل توجهــی را برای 

اندلــس بــه وجــود آورد.)5(
ــجد  ــس مس ــهرهای اندل ــر ش ــه و دیگ ــجد: او در قرطب ــاخت مس س

ســاخت. عبدالرحمــن در آخریــن ســال از زندگــی خــود )170 هـــ.ق( 
ســاخت مســجد جامــع قرطبــه را آغــاز کــرد. البتــه عمــرش وفــا نــداد 

ــرد. )6( ــل ک ــام آن را تکمی و پســرش هش
ضرابخانــه: عبدالرحمــن در قرطبــه دارالضربــی ماننــد دارالســکه شــهر 
ــت  ــبک خاف ــه س ــره را ب ــا و نق ــکه های ط ــه س ــاخت ک ــام س ش

ــد. )7( ــش( می ریختن ــر ورزن و نق ــان )از نظ اموی
ابــن حیــان مــورخ اندلســی، عبدالرحمــن را اینگونــه توصیــف مــی کند: 
»حلمــش بــر خشــمش برتــری داشــت، بــا دانــش گســترده، تیزهــوش 
و بااحتیــاط، بــا عزیمتــی آهنیــن، دور از ناتوانــی، پــی در پــی در جنبش 
ــت، و  ــنایی نداش ــگذرانی آش ــتراحت و خوش ــا اس ــود، ب ــت ب و حرک
کارهــای مهــم را بــه کســی وانمی گذاشــت، ولــی در تحقــق آن تکیــه 
ــش، و  ــدم، دوراندی ــش ق ــجاع و پی ــرد، ش ــا نمی ک ــود تنه ــه رای خ ب
ــان می کــرد، خــوش  ــه دیگــران اطمین ــر ب ــود، کمت ســخت غضــب ب
ســخن و بلیــغ، شــاعر و کریــم بــود، بــا گشاده دســتی عطــا می کــرد، 
لبــاس ســپید می پوشــید و عمامــه ســپید بــر ســر می گذاشــت و ایــن 
رنــگ را ترجیــح مــی داد، هیبــت او را دوســت و دشــمن در دل داشــتند، 
در تشــییع جنــازه حاضــر می شــد، و بــر مــردگان نمــاز می گــزارد، و هــر 
روز جمعــه و عیــدی را کــه در پایتخــت بــود بــر مــردم امامــت کــرده، 
ــادت می نمــود.« )8( ــراد می کــرد، از مریضــان عی ــه نمــاز را ای و خطب

عبدالرحمــن الداخــل در روز جمعــه 10 ذی الحجــة ســال 138 بــه حکومــت 
ــت  ــال حکوم ــس از 24 س ــال 172 پ ــی س ــادی االول ــید و در 10 جم رس

ــت.  )9( درگذش

پاورقی

1- بسام العسلي، عبدالرحمن الداخل)صقر قریش(، دارالنفائس، ص7
ــا،  ــلمین در اورپ ــت مس ــخ حکوم ــا تاری ــس ی ــی، آندل ــم آیت 2- محمدابراهی

ــران،ص41 ــگاه ته دانش
3- همان

4- همان ص92
5- آل علــی، نورالدیــن، اســام در غــرب، تاریــخ اســام در اروپــای غربــی، 

دانشــگاه تهــران ص106
6- همان
7- همان

8- عبدالرحمن علی الحجي ، التاریخ األندلس، دارالقلم، ص218و219
9- بسام العسلي، عبدالرحمن الداخل)صقر قریش(، دارالنفائس، ص9

کتابنامه:

ــا،  ــلمین در اورپ ــت مس ــخ حکوم ــا تاری ــس ی ــم، آندل ــی، محمدابراهی  آیت
دانشــگاه تهــران ، 1366

ــروت- ــس، بی ــش(، دارالنفائ ــر قری ــن الداخل)صق العســلي، بســام، عبدالرحم
1432 لبنان 

ــی،  ــای غرب ــام در اروپ ــخ اس ــرب، تاری ــام در غ ــن، اس ــی، نورالدی آل عل
ــران ــگاه ته دانش

 علی الحجي ، التاریخ األندلس، دارالقلم، دمشق، 1418
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مردی که می گریست!
حسین سلیمان پور

ابوبکــِر صدیــق رضــی اهلل عنــه ، یــار غــار پیامبــر صلــی اهلل علیــه و 
ســلم را می گویــم. عجایــِب ایــن مــرد بی شــمار اســت، یکــی از آنهــا 
ــر   ــه پیامب ــر او ب ــۀ واف ــن اش ـ عاق ــم عجیب تری ــن می گوی ـ و م
ــه  ــه اش ب ــر  را »دوســت« داشــت؛ چــون عاق ــم پیامب ــود. نمی گوی ب
ــم  ــم بگوی ــی می ترس ــود. از طرف ــتن ب ــر از دوســت داش ــد  فرات محم
»عاشــق« پیامبــر بــود، چــون در قــرآن کــه کام خداســت و حدیــث 
کــه ســخن پیامبــر، نامــی از »عشــق« نرفتــه اســت؛ هرگــز. حتــی در 
عاشــقانه ترین داســتانش، یعنــی داســتان یوســف. وقتــی قــرآن ســخن 
از شــیدایی می زنــد، تعبیــرش ایــن اســت: »قــد شــغفها حبــا« )ســخت 
دل بســتۀ او شــده اســت(. اگــر اصطــاح عاشــق شــدن رواســت، مــی 

گویــم: »ابوبکــر عاشــق پیامبــر بــود. «
چــرا مــی گویــم عاشــق؟ دلیــل دارم. نــه یکــی، نــه دوتــا، چندیــن و 

چنــد تــا.
ــد.  ــه می زنن ــار کعب ــوقش( را در کن ــد معش ــما بخوانی ــش )ش محبوب
ــد  ــت از محم ــد. دس ــه می کن ــت. مداخل ــاد اس ــمنان زی ــداد دش تع
برمی دارنــد و او را بــه بــاد کتــک می گیرنــد، می زننــدش تــا دم 
ِمــرگ. بی هــوش می شــود. بــه خانــه اش می برنــد. بــه هــوش 
ــش.  ــۀ اطرافیان ــادرش و هم ــش، م ــوند، زن ــحال می ش ــد. خوش می آی
او امــا ناراحــت اســت. محبوبــش )و بــاز بخوانیــد معشــوقش( محمــد 
ــه. دارو؟  ــذا؟ ن ــه. غ ــوری؟ ن ــند: آب می خ ــت. می پرس ــده اس را ندی
نــه. اســتراحت؟ نــه، محمــد، محمــد را بایــد ببینــم. از اطرافیــان انــکار 
ــش  ــان حال ــم. زب ــد را ببین ــد محم ــدارد، بای ــکان ن ــرار. ام و از او اص
ــد  ــب / دردمن ــادان طبی ــز ای ن ــن برخی ــن م ــر بالی ــد: »از س می گوی
ــدارد.  ــن ن ــای راه رفت ــت« ن ــدار نیس ــز دی ــه ج ــان ب ــق را درم عش
ــد.  ــدش می برن ــزد محم ــان ن ــان کش ــد. کش ــانه هایش را می گیرن ش

می گیــرد. آرام  و  می بینــد 
شــب هجــرت و در غــار. قریــش رد پــای او و محبوبــش را گرفته انــد. 
ــر  ــد: »ای پیامب ــد و می گوی ــد. می گری ــان را بیابن ــت آن ــک اس نزدی
خــدا، اگــر زیــر پــای خــود را بنگرنــد مــا را می بیننــد. مــن نگــران تــوام 
ــا  ــدا ب ــاش، خ ــد؛ »غمگین مب ــش می کن ــد آرام ــن.« محم ــوب م محب
ماســت.« خداونــد حــرف محمــد را تاییــد می کنــد: »ابوبکــر! ناراحــت 

نبــاش، خــدا بــا شماســت.«
ــروف  ــاب مع ــد. ســراقه، ردی ــه راه می افتن ــرب ب ــه طــرف یث ــار ب از غ
عــرب بــه دنبالشــان اســب می دوانــد. ابوبکــر دوبــاره اشــک می ریــزد. 
ــوام  ــران ت ــر؟« »نگ ــی ابوبک ــه می کن ــرا گری ــت؟ چ ــده اس ــه ش »چ
ــال او  ــع م ــش، طم ــا می رســد. قاصــد قری ــه م ــن، دارد ب ــوب م محب
ــد.«  ــش ات می ده ــل قری ــردت و تحوی ــت، می گی ــرده اس ــور ک را ک
محمــد دوبــاره می گویــد: »غمگیــن مبــاش، خــدا بــا ماســت.« 

خداونــد بــاز پیامبــرش را تصدیــق می کنــد. اســب ســراقه در بطحــای 
ــد.  ــن می کوب ــر زمی ــوارش را ب ــی رود. س ــن م ــه زمی ــو ب ــا زان ــه ت مک
از راکــب اصــرار و از مرکــب انــکار و بــاز خداونــد بــه یــاری پیامبــر و 

ــد. ــارش می آی ــار غ ی
تاریــخ می گویــد: در فتــح مکــه، وقتــی ابوقحافــه، پــدر ابوبکــر 
مســلمان شــد، ابوبکــر گریســت. گفتنــد: بایــد خوشــحال باشــی، چــه 
ــوی  ــدرم، عم ــای پ ــه ج ــد: کاش ب ــت. می گوی ــتن اس ــت گریس وق

ــد. ــحال می ش ــا او خوش ــی آورد ت ــان م ــر ایم پیامب
ــه عیادتــش آمــد، مریضــی  نوشــته اند: پیامبــر مریــض شــد. ابوبکــر ب
محبــوب را تحمــل نکــرد. خــود بــر بســتر بیمــاری افتــاد. محمــد بهبود 
یافــت، بــه ماقــات ابوبکــر آمــد. تــا چشــم ابوبکــر بــه محمــد افتــاد، 
ــگار  ــود، خــوِب خــوب؛ ان از بســتر بیمــاری برخاســت. خــوب شــده ب

اصــًا مریــض نبــوده اســت. 
تاریــخ می گویــد: پیامبــر در خطبــه اش گفــت: خداونــد بنــده ای را بیــن 
مانــدن در ایــن دنیــا و رفتــن بــه آن دنیــا مخیــر گذاشــت و آن بنــده، 
ــرا؟  ــد: چ ــت. گفتن ــر گریس ــرد. ابوبک ــاب ک ــدا را انتخ ــزد خ ــن ن رفت
ــه زودی مــی رود. راســت می گفــت.  گفــت: آن بنــده محمــد اســت. ب

دیــری نپاییــد کــه محبوبــش رفــت! 
ــر  ــه در ه ــا ن ــت. ام ــز می گریس ــود نی ــحال ب ــی خوش ــی وقت   او حت
خوشــحالی ای، اگــر علــت آن خوشــحالی همراهــی محبوبــش محمــد 
در ســفر باشــد. تاریــخ نویســان نوشــته اند: »وقتــی خبــر رســید 
ــحالی  ــت از خوش ــد اس ــش محم ــفر محبوب ــرت همس ــفر هج در س
گریســت! عائشــه ام المومنیــن می گویــد: دیــدم ابوبکــر از فــرط 

خوشــی می گریــد.
  اطرافیــان او را شــناخته بودنــد. می دانســتند کــه اشــک اش اگــر بــرای 
ــر در  ــد. پیامب ــوران می کن ــوراً ف ــد، ف ــه نمی کن ــد مضایق ــد باش محم
روزهــای پایــان زندگــی کــه ســخت مریــض اســت دســتور می دهــد 
ــه  ــه ک ــد. عائش ــاز بخوان ــردم نم ــرای م ــد ب ــر بگوین ــه ابوبک ــه ب ک
ــراب  ــتادن در مح ــت ایس ــه او طاق ــد ک ــد، می دان ــدرش را می شناس پ
ــدون شــما در  ــر ب ــد: »ابوبکــر اگ ــدارد. می گوی ــش محمــد را ن محبوب
محــراب بایســتد، اشــک امانــش نمی دهــد. کســی دیگــر را ماموریــت 

ــچ کــس.« ــط ابوبکــر و دیگــر هی ــد: »فق ــد. « محمــد می گوی دهی
ــو ســیل  ــه توانســتی جل ــرِد دوســت داشــتنی! چگون ــت شــوم م قربان
ــد  ــت محم ــره محبوب ــرده از چه ــه پ ــی ک ــری زمان ــکت را بگی اش
ــد  ــا جس ــار ب ــن ب ــرای آخری ــیدی و ب ــره اش را بوس ــتی، چه برداش

گفتــی؟ وداع  بی جانــش 
چگونــه قدم هایــت تــوان ایســتادن داشــت، آن زمــان کــه در مســجد 
بــا صــدای رســا گفتــی: »هــر کــس محمــد را می پرســتید بدانــد کــه 
ــده و  ــد زن محمــد مــرده اســت و هــر کــس خــدا را می پرســتد خداون

ابــدی اســت.«
ــس!  ــد و ب ــق برمی آی ــک عاش ــط از ی ــط و فق ــا فق ــن کاره ــۀ ای هم
خدایــت بیامــرزد مــرِد مهربــان کــه عشــق را بــه تمــام معنــا تفســیر 

ــواروب ــردی. / ان ک
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ــن  ــی بزرگتری ــری از زندگ ــات مختص ــه، صفح ــن مقال ــده: ای چكی
فرمانــده و رهبــر تمــدن اســامی در پنــج قــرن گذشــته اســت. جوانــی 
کــه بــا بیســت و انــدی ســال، رهبــری بزرگتریــن امپراتــوری اســامی 
را بــه تنهایــی بــه عهــده گرفتــه بــود و مدافــع اســام و مســلمین شــد.

ــی رو  ــت عباس ــرد و خاف ــقوط ک ــپانیا( س ــس )اس ــه اندل ــد از آنک بع
ــه  ــه منزل ــی ب ــت عثمان ــان، دول ــه از زم ــن بره ــاد، در ای ــه زوال نه ب
ــرای نجــات امــت اســامی  ــد متعــال ب ــود کــه خداون ــژه ب نعمتــی وی
ــا جدیــت  از بحران هــای موجــود برانگیخــت. ســلطان محمــد فاتــح ب
ــح  ــا فت ــش را ب ــه پیروزی های ــرد ک ــزی ک ــید و برنامه ری ــام کوش تم
قســطنطنیه، پایتخــت امپراتــوری روم و پایــگاه اســتراتژیک صلیبــی بــر 
علیــه اســام بــه پایــه اکمــال برســاند و موفــق بــه ایــن کار هــم شــد.

كلیدواژه: سلطان محمد ـ فاتح ـ قسطنطنیه ـ عثمانی
ــا  ــد ت ــک می کن ــان کم ــه انس ــخ ب ــه تاری ــع مطالع ــه: در واق مقدم
ــل  ــه تحلی ــر ب ــی عمیق ت ــا بینش ــد ب ــد و بتوانن ــود را در یاب ــت خ هوی
ــرق  ــخ بی ــول تاری ــد. در ط ــود بپردازن ــون خ ــائل پیرام ــا و مس پدیده ه
اســام توســط افــراد زیــادی بــه اهتــزاز در آمــده و افــرادی جــان برکف 
در مقابــل هجمه هــای دشــمنان و بیگانــگان از جــان گذشــته و خــود را 

ــد.  ــز نموده ان ــام عزی ــدای اس ف
ــطنطنیه،  ــح قس ــته اند، فت ــلمانان داش ــه مس ــی ک ــن موفقیت های در بی
شــهری کــه بنــای آن بــه قبــل از میــاد برمی گــردد و بالــغ بــر یــازده 
عنــوان »پایتخــت روم شــرقی« را یــدک می کشــید یکــی از مهتمریــن 
ــر و  ــوذ ناپذی ــۀ نف ــد قلع ــه مانن ــهر ب ــن ش ــت. ای ــات اس ــن فتوح ای
ــا بــود  بزرگتریــن مانــع بــرای پیشــرفت ســپاه اســام بــه ســوی اروپ
ــه  ــود ک ــوردار ب ــی برخ ــز اهمیت ــک و حائ ــت ژئوپلتی ــان موقعی و از چن
ــد و  ــمار می آم ــه ش ــدان ب ــای مجاه ــی از آرزوه ــه آن یک ــتیابی ب دس
بــه دلیــل موقعیــت اســتراتژیک آن، فاتحیــن آن مــورد بشــارت نبــوی 

قــرار گرفتــه بودنــد.

ــرار  ــوی ق ــارت نب ــمول بش ــه مش ــلمانی ک ــروای مس ــتین فرمان نخس
ــی  ــرد، یک ــود ک ــتگی از آن خ ــه شایس ــح« را ب ــب »فات ــت و لق گرف
ــام »ســلطان  ــه ن ــخ ب ــه در تاری ــود ک ــی ب از ســاطین سلســلۀ عثمان
ــا  ــاهی ب ــلطان محمد پادش ــت. س ــه اس ــهرت یافت ــح« ش ــد فات محم
تدبیــر و بلنــد همــت بــود کــه بخــش عمــدۀ زندگــی خــود را صــرف 

ــود. ــامی نم ــم اس ــترش تعالی ــاد و گس جه
والدت سلطان محمد فاتح

ســلطان محمــد ملقــب بــه »فاتــح« و »ابوالخیــرات« هفتمیــن پادشــاه 
ــا ۱۴۲۹  ــق ب ــری مطاب ــری قم ــال ۸۳۳ هج ــی در س ــلۀ عثمان سلس
میــادی دیــده بــه جهــان گشــود. در زمــان حکومــت وی مســلمانان 

ــد. ــر می بردن ــه س ــت ب ــت و نعم ــال در برک ــدود ۳۱ س ح
تربیت سلطان 

محمــد فاتــح دارای شــخصیتی منحصــر بــه قــرد و جامــع بیــن قــدرت 
و عدالــت بــود.)1( او دوســت دار و همنشــین علمــا بــود  و  بــه ســبب 
همیــن مجالســت  در او شــوق فتــح قســطنطنیه بــه وجــود آمــده بــود. 
ــلم را  ــه و س ــی اهلل علی ــر صل ــث پیامب ــن حدی ــا ای ــواره از علم او هم
ــَم  ــا ولنع ــُر أمیُره ــَم األمی ــَطْنِطینِیَُّة فلنع ــنَّ الُقس ــنید: »لَُتْفَتَح می ش

ــك الجیــش« )رواُه أحمــُد والحاکــم( ــُش ذل الجی
 قطعــًا قســطنطنیه فتــح خواهــد شــد چــه نیکــو امیــری اســت امیــر آن 

و چــه نیکــو لشــکری اســت آن لشــکر. )2(
در واقــع در نتیجــه مجالســت و همنشــینی بــا علمــا، محبــت اســام و 
مســلمین و عمــل بــه قــرآن و ســنت در قلــب ســلطان محمــد نهادینــه 
ــلطانت،  ــدی س ــان دوران تص ــه در هم ــوری ک ــه ط ــود، ب ــده ب ش
شــخصیتی متقــی، پرهیــزگار و پایبنــد بــه ســنت و امــور شــریعت بــود. 
ــا دســتور ســلطان در صــورت  ــه ب ــی ک وی در زندگــی خــود از علمای
ــم  ــا اس ــلطان را ب ــد و س ــت می کردن ــریعت مخالف ــا ش ــت ب مخالف
ــی  ــود. طبیع ــر ب ــد بســیار متأث ــاد می کردن ــش ی ــدون لقب کوچــک و ب

فاتح قسطنطنیه
طالب العلم یاسر تاشک
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ــی، انســان هایی همچــون محمــد  ــن بزرگان ــب چنی اســت کــه از مکت
فاتــح بــا روحیــه ای دینــی و مقیــد بــه اوامــر و نواهــی اســام و مدافــع 

ــارغ التحصیــل شــود. قوانینــش ف
ــب  ــه کت ــه مطالع ــی ب ــیار خاص ــۀ بس ــح عاق ــد فات ــلطان محم س
ــه  ــش گرفت ــات پی ــود را در فتوح ــداد خ ــت و روش اج ــی داش تاریخ
ــه  ــم ادارات ب ــدن تنظی ــا برگردان ــی زود ب ــل خیل ــن دلی ــه همی ــود، ب ب
حالــت اول بیشــرفت و ترقــی کــرد. او بــه امــور مالــی اهتمــام بســیار 
ــا از اســراف  ــرد ت ــن و مشــخص ک ــت را تعیی ــد دول ــد و درآم می ورزی
ــکر  ــای لش ــد. گردان ه ــری کن ــال جلوگی ــۀ بیت الم ــر در خزان و تبذی
ــرای لشــکریان  ــب داد، لیســت مســتقلی ب را گســترش و نظــم و ترتی
ــر دستمزدشــان افــزود. وی اداره شــهرها و روســتاها را  ترتیــب داد و ب
بــا عــزل مســئولین کــم کار و منصــوب کــردن والیــان جدیــد تقویــت 
بخشــیده. دربــار پادشــاهی را بــا گمــاردن کارشناســان اداری و لشــکری 

ــی ســوق داد. ــه ســوی پیشــرفت و ترق متبحــر ب
 ســلطان بــه ایــن افتخــارات و ابتــکارات اکتفــا نکــرد، بلکــه بــا جدیــت 
ــش  ــد پیروزی های ــا بتوان ــرد ت ــزی می ک ــید و برنامه ری ــام می کوش تم
را بــا فتــح قســطنطنیه، پایتخــت امپراتــوری روم و پایــگاه اســتراتژیکی  
و مهــم تحــرکات صلیبی هــا بــه پایــه کمــال برســاند و آن شــهر مهــم 
را بــه عنــوان پایتخــت دولــت عثمانــی قــرار دهــد و در ایــن کار موفــق 

هــم شــد.)3(
آمادگی برای فتح قسطنطنیه

ــزی  ــر برنامه ری ــه خاط ــادی ب ــای زی ــح تاش ه ــد فات ــلطان محم س
بــرای فتــح قســطنطنیه و تقویــت لشــکر عثمانــی بــا نیــروی انســانی 
کــرد. بــه گونــه ای کــه نیروهــای لشــکرش بــه ۲۵۰ هــزار نفــر رســید. 
ــود.  ــل مقایســه نب ــا نیروهــای ســایر دولت هــا قاب ــرو ب ــداد نی ــن تع ای
او همچنیــن عنایــت ویــژه ای بــه فنــون و تمرینــات نظامــی داشــت و 
ــد. از طــرف  ــدرن مجهــز کن ــا اســلحه هایی م توانســت لشــکرش را ب

ــی اهلل  ــول اهلل صل ــای رس ــف و ثن ــان تعری ــت بابی ــعی داش ــر س دیگ
علیــه و ســلم بــرای لشــکر فاتــح قســطنطنیه و کاشــتن نهــال جهــاد 
و از خودگذشــتگی در قلــب ســربازان هــم آنــان را از لحــاظ معنــوی در 
آمادگــی کامــل قــرار دهــد و هــم از لحــاظ تاکتیــک جنگــی. در بعــد 
ــا تصمیــم ایجــاد قلعــه  آمادگــی در زمینــۀ جنگــی بزرگتریــن گام را ب
»رومــل حصــار« در قســمت شــمالی تنگــه بســفور در مقابــل قلعــۀ ای 
کــه در زمــان ســلطان بایزیــد در طــرف آســیایی درســت کــرده بــود، 

برداشــت.
امپراطــور روم در صــدد شــد تــا ســلطان را بــا پرداختــن مقــداری پــول 
ــد  ــلطان محم ــا س ــاز دارد، ام ــور ب ــه مذک ــاختن قلع ــش در س از عزم
ــد  ــاز نیام ــود از اراده اش ب ــگ آگاه ب ــت جن ــه از اهمی ــح از آنجــا ک فات
ــه طــوری  ــرد و دو قلع ــا ک ــر بن ــاع 83 مت ــه ارتف ــه ای محکــم ب و قلع
مقابــل هــم قــرار گرفتنــد کــه بیــن آنهــا بــه انــدازه ۶۶۰ متــر فاصلــه 
ــور کشــتی ها از شــرق بســفور  ــر عب وجــود داشــت کــه می توانســت ب
ــپاره های  ــیله آتش ــه وس ــد و ب ــته باش ــراف داش ــرب اش ــرف غ ــه ط ب
تــوپ مانــع از ورود کشــتی بــه قســطنطنیه از مناطقــی کــه در شــرق 
قســطنطنیه قــرار دارنــد مثــل ترابــزون و غیــره شــوند.)4( وی 
ــه  ــرد، از جمل ــاده ک ــز آم ــات را نی ــرای عملی ــن اســلحه الزم ب همچنی
ایــن ســاح ها توپــی بــود کــه اهمیــت زیــادی نــزد ســلطان داشــت، 
بــه طــوری کــه مهنــدس ماهــری بــه نــام »اوربــان« را کــه مهــارت 
خاصــی در ســاخت تــوپ داشــت، اســتخدام کــرد و تمــام مایحتــاج او را 
آمــاده کــرد. مهنــدس اوربــان توانســت توپ هــای زیــادی درســت کنــد 
از جملــه تــوپ مشــهور بــه تــوپ ســلطان کــه وزنــش بــه چندیــن تــن 
می رســید. ســلطان توجــه خاصــی بــه نــاوگان عثمانــی داشــت و ســعی 
داشــت باتقویــت آن بتوانــد نقــش مؤثــری در هجــوم بــه قســطنطنیه 
کــه یــک منطقــه دریــای بــود و محاصــره آن بــدون نیــروی دریایــی 
ــداد  ــه تع ــده ک ــان ش ــخ بی ــد. در تاری ــته باش ــد، داش ــل نمی ش کام
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ــود. ــا ب ــاده شــدند ۴۰۰ ت ــن کار آم ــرای ای ــه ب کشــتی هایی ک
ــت:  ــور روم نوش ــرای امپرات ــون ب ــن مضم ــه ای ــه ای ب ــلطان نام س
»اگــر امپراتــور قســطنطین شــهر را تحویــل مــن دهــد، مــن ســوگند 
ــه  ــی ب ــن تعرض ــگریانم کوچکتری ــن و لش ــوی م ــه از س ــورم ک می خ
ــروی کســی نشــود و هــر کــس بخواهــد در شــهر  ــال و آب جــان و م

ــم داد. ــازه خواه ــه او اج ــرود، ب ــر کــس خواســت ب ــد و ه بمان
محاصره شهر قسطنطنیه

ــا ۶  ــع االول ســال 857 هجــری قمــری مصــادف ب ــخ ۲۷ ربی در تاری
ــزات  ــع تجهی ــش لشــکر و توزی ــس از آزمای ــادی پ ــل ۱۴۵۳ می آوری
ــاز شــد.  ــر الزم، محاصــره شــهر آغ ــرای تدابی ــرد و اج محاصــره و نب
پیشــقراولی لشــکر را علمــا و شــیوخ تشــکیل می دادنــد کــه در حفــظ 
و ارتقــای روحیــه ســربازان نقــش بســزایی ایفــا می کردنــد. محاصــره 
از جانــب خشــکی بــه صــورت کامــل انجــام شــد. ســلطان قســطنطنیه 
را از خشــکی بــا ۲۵۰ هــزار جنگجــو و از دریــا بــا ۴۲۰ قایــق جنگــی 
ــد،  ــایه افکن ــهر س ــردم ش ــب و وحشــت در دل م ــرد. رع محاصــره ک
ــه بیشترشــان از  ــروی دفاعــی داشــتند ک ــزار نی ــط ۵ ه ــا فق ــرا آنه زی

نیروهــای بیگانــه بودنــد.
تاسیسات دفاعی شهر

ــود کــه محاصــره  ــه نحــوی ب  طراحــی اســتحکامات دفاعــی شــهر ب
آن بــه ســادگی میســر نبــود، شــهر بــه صــورت مثلــث بــود یــک ضلــع 
آن بــه جانــب دریــای مرمــره و ضلــع دیگــر آن از جانــب خلیــج شــاخ 
ــیده  ــع کش ــن دو ضل ــواری در درازای ای ــد و دی ــع می ش ــی واق طای
ــه طــول چهــار مایــل  ــود ب ــود. ضلــع دیگــر دارای دو دیــوار ب شــده ب
کــه ارتفــاع هــر کــدام چهــل پــا)4( می شــد. در حــد فاصــل ایــن دو 
دیــوار یــک فضــای خالــی بــا عــرض تقریبــی ۵۶ پــا ایجــاد شــده بــود، 
ــوان آن را  ــوار ســومی هــم وجــود داشــت کــه می ت ــر آن دی عــاوه ب
بــه عنــوان ســپر تلقــی کــرد کــه جلــو آن خندقــی بــا عــرض بیــش از 
شــصت پــا تعبیــه شــده بــود. ایــن دیــوار اولیــن عامــل دفاعــی شــهر 
ــن  ــود کــه مهمتری ــی دارای دروازه هــای متعــددی ب ــوار بیرون ــود. دی ب
آنهــا عبارتنــد از 1- دروازه ادرنــه 2- دروازه تــوپ کــه تــرک هــا بــه 
آن طــوپ قاپــی و ســاکنین پیشــین آن را دروازه قدیــس رومانــس مــی 

نامیدنــد 3- دروازه گــردان ســوم )6(
ــا  ــی ه ــه عثمان ــب محاصــره شــهر قســطنطنیه ۵۳ روز ک ــن ترتی بدی
بــه صــورت مــداوم بــر شــهر تــوپ و آتــش مــی باراندنــد ادامــه پیــدا 

کــرد.)7(
ــن  ــردن راه بی ــوار ک ــلطان، هم ــز س ــات موفقیت آمی ــر اقدام از دیگ
ــای  ــوپ ه ــد ت ــیر بتوان ــن مس ــا از ای ــود ت ــطنطنیه ب ــه« و قس »ادرن
ــز رخ  ــاق نی ــن اتف ــد و همی ــال ده ــکل انتق ــدون مش ــنگین را ب س
ــا  ــت قســمتی از لشــکر و ب ــا حمای ــا توانســتند طــی ۲۰ روز ب داد. آنه
ــدا  ــلطان ابت ــند. س ــطنطنیه برس ــدای قس ــه بلن ــلطان ب ــی س فرمانده
لشــکریان خــود را کــه نزدیــک بــه ۲۵۰ هــزار نفــر بودنــد جمــع کــرد 
ــب و تشــویق  ــه ترغی ــاد ب ــل جه ــان فضای ــا بی ــی آتشــین ب و در نطق
ــهادت در  ــد و آرزوی ش ــاری از خداون ــرت و ی ــب نص ــربازان و طل س
ــر فتــح قســطنطنیه  راه خــدا پرداخــت. او همچنیــن احادیثــی را کــه ب
ــادآور  ــود را ی ــده ب ــح وار ش ــکر فات ــت لش ــلمانان و فضیل ــط مس توس
شــد. ســربازان شــروع بــه گفتــن تکبیــر و تهلیــل کردنــد و دســت بــه 
دعــا برداشــتند و از طــرف دیگــر علمــا نیــز بــا منتشــر شــدن در بیــن 
صفــوف مســلمین و تبلیــغ و تشــویق آنهــا جهــت اعتــا و بــاال رفتــن 
روح و انگیــزه جهــادی باعــث شــده بودنــد کــه هــر ســرباز مشــتاقانه 

ــیم  ــه تقس ــدام ب ــلطان اق ــپس س ــد. س ــاد باش ــه جه ــر معرک منتظ
ســربازان پیــاده در اطــراف دیوارهــای خارجــی شــهر، متشــکل از ســه 
ــا پشــتیبانی نیروهــای کمکــی جهــت تنــگ کــردن  گــروه اصلــی و ب
حلقــه محاصــره در خشــکی کــرد و در ادامــه نیــز ســلطان تــوپ هــای 
جنگــی از جملــه تــوپ مشــهور ســلطانی را کــه در مقابــل بــاب عثمانی 
نصــب کــرده بــود بــه میــدان آورد. عثمانی هــا ابتــدا از ورود بــه تنگــه 
ــد. چراکــه زنجیرهــای نصــب شــده در آن  شــاخ طایــی عاجــز ماندن
ــه  ــتی هایی ک ــود و کش ــل آن می ش ــه داخ ــا ب ــتی ه ــع ورود کش مان
خواهــان ورود بودنــد در هــم می شکســتند. ولــی ســربازان عثمــان بــی 
محابــا و بــدون تــرس بــرای مــرگ ســینه ســپر می کردنــد همچنــان 
ــی توانســتند در ۱۸  ــد. باالخــره ســربازان عثمان ــه جنــگ ادامــه دادن ب

ــی، دیوارهــا را بشــکنند. ــا ایجــاد شــکافی در طــرف غرب ــل ب آوری
ــه ســرعت وارد شــهر شــدند  ــوار، ســربازان ب ــا ایجــاد ســوراخ در دی ب
ــدند  ــه رو می ش ــی رو ب ــربازان روم ــداکاری س ــا ف ــان ب ــی همچن ول
ــرای طرفیــن  ــدون هیــچ نفعــی ب کــه همیــن باعــث شــد درگیــری ب
ادامــه پیــدا کنــد. خداونــد بــه ســلطان راهــکاری الهــام کــرد و توانســت 
ــده  ــع گذران ــا از موان ــا رومی ه ــری ب ــدون درگی ــود را ب کشــتی های خ
بــه تنگــه برســاند. او مســیر ســه مایلــی خشــکی را نیــز در نظــر گرفــت 
ــا  و بعــد از پژوهــش و کنکاش هــای زیــادی و برنامه ریــزی دقیــق و ب
تشــویق متخصصیــن عملیــات را بــدون اینکــه دشــمن متوجــه بشــود 
ــی و  ــادی چرب ــر زی ــاز شــد و مقادی ــردن راه آغ انجــام داد و صــاف ک
ــات  ــرای عملی ــرای اج ــواد الزم ب ــه م ــد از تهی ــد. بع ــه ش ــن تهی روغ
ــی را  ــربازان روم ــا س ــتور داد ت ــل دس ــامگاه ۲۱ آوری ــلطان در ش س
ــز  ــد و خــود نی ــور مشــغول کنن ــه عب ــه بهان ــی ب در تنگــه شــاخ طای
مشــغول قــرار دادن الوارهــای چوبــی در راه مهیــا شــده قبلــی و لغزنــده 
کــردن آنهــا بــا روغــن شــد و باالخــره بــا اســتفاده از غفلــت دشــمن 
عثمانــی هــا توانســتند کشــتی ها را بــر روی چــوب و از تنگــه بســفور 
تــا خشــکی بــه حرکــت درآورنــد. بــا پیمــودن ۳ مایــل و رســیدن بــه 
ــه ایــن ترتیــب  ــد. ب نقطــه امــن در تنگــه شــاخ طایــی لنگــر بیندازن
آنهــا توانســتند ۷۰ کشــتِی را بــه روشــی کــه قبــل از ســلطان بــه ذهــن 
کســی دیگــر خطــور نکــرده بــود بــه تنگــه برســانند. ســلطان محمــد 
فاتــح عــاوه بــر تســلط دریایــی کــه پیــدا کــرده بــود، حمــات پراکنده 
ــر تــوپ  دیگــری نیــز داشــت کــه در ایــن حملــه بیشــتر اعتمــادش ب
هــای جنگــی بــود. بــه طــوری کــه از کثــرت اســتعمال توپهــا، تــوپ 
مشــهور ســلطان منفجــر شــد و تمــام کســانی کــه بــا آن مشــغول بودند 
ــان مجــری طــرح ســاخت و اســتفاده از تــوپ  از جملــه مهنــدس اورب
شــهید شــدند. بــا بــه وجــود آمــدن ایــن وضعیــت ســلطان دســتور داد 
ــن  ــود، ای ــتفاده ش ــون اس ــن زیت ــا از روغ ــردن توپ ه ــرد ک ــرای س ب

فکــر مثمرثمــر واقــع شــد و تــوپ هــا بــار دیگــر بــه کار افتادنــد.
فتح شهر

ــا  ــق ب ــی مطاب ــادی االول ــح روز یکشــنبه ۱۸ جم ــد فات ــلطان محم س
ــه  ــرب ب ــا و زاری و تق ــه دع ــربازان ب ــا س ــتور داد ت ــی دس ــاه م ۲۷ م
خــدا مشــغول شــوند تــا خداونــد کار فتــح قســطنطنیه را آســان کنــد و 
خــودش نیــز در همــان روز بــه بررســی حصارهــای شــهر و وضعیــت 
هجــوم و حــاالت مدافعیــن پرداخــت. ســاعت یــک بامــداد ســه شــنبه 
ــتور هجــوم  ــه دس ــود ک ــری ب ــی 857 هجــری قم ــادی االول 20 جم
کلــی بــه شــهر داده شــد. صــدای تکبیــر مســلمانان در حالــی کــه بــه 
ســوی دیوارهــای شــهر می شــتافتند بــه آســمان ها بلنــد شــد و تــرس 
و بــر ســاکنین شــهر مســتولی گشــت بــه طــوری که ناقــوس کلیســاها 
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ــر  ــری پیامب ــم هج ــال ده ــده س ــر ذی القع اواخ
خــدا صلی اهلل علیه وســلم بــه اتفــاق همراهــان 
ــرای  ــان بســیاری ب ــردان و زن ــم از م ــش اع خوی
ادای حــج فــرض بــه مکه رفتنــد، چون ســفرهایی 
کــه پیــش از ایــن بــه مکــه رفتــه بودنــد، همگــی 
عمــره بــود، ایــن تنهــا حــج پیامبــر خدا صلــی اهلل 
ــه حســاب  ــان ب ــلم در دوران زندگی ش ــه و س علی
زندگــی  ســال  آخریــن  در  چــون  و  می آیــد 
را  آن  رویــداد،  صلی اهلل علیه وســلم  حضــرت 

ــد. ــوداع« خواندن ــة ال »حج
حضــرت علــی رضی اهلل عنــه کــه در ایــن هنــگام 
از یــک مأموریــت جنگــی از یمــن می آمــد و چنــد 
ــلم  ــر صلی اهلل علیه وس ــج پیامب ــرای ح ــی ب قربان
ــر  ــود ب ــای خ ــه ج ــی را ب ــت، کس ــراه داش هم
لشــکریان خویــش گمــارد و بــه رســول خــدا صلی 
اهلل علیــه و آلــه و ســلم پیوســت. لشــکریانی کــه 
از یمــن آمــده بودنــد، غیبــت او را مغتنــم شــمرده 

ــم برداشــته و پوشــیدند. تعــدادی لبــاس از غنائ
علــی   حضــرت  حــج  مراســم  ادای  از  پــس 
در  را  آنــان  چــون  و  بازگشــت  رضی اهلل عنــه 
ــود  ــین خ ــه جانش ــفت و ب ــد، برآش ــال دی آن ح
ــا  ــن جامه ه ــازه م ــدون اج ــا ب ــرا اینه ــت: »چ گف
ــرد  ــرض ک ــان ع ــین ایش ــیده اند؟« جانش را پوش
ــاندم  ــان پوش ــه آن ــا را ب ــن جامه ه ــن ای ــه م ک
علــی  حضــرت  باشــند.  زیبــا  و  آراســته  تــا 
از  را  جامه هــا  کــه  داد  دســتور  رضی اهلل عنــه 
ــن  ــود )در بی ــای خ ــه ج ــد و ب ــرون کنن ــن بی ت
غنایــم و بیــت المــال( بگذارنــد. لشــکریان از 
ــد و  حضــرت علــی رضی اهلل عنــه ســخت برنجیدن
ــر  ــد. پیامب ــدا بردن ــول خ ــش رس ــکایتش را پی ش
ایــن  فرونشــاندن  بــرای  صلی اهلل علیه وســلم 
فتنــه برخاســته و خطبــه ای ایــراد فرمــود و فرمــود: 
ای مــردم، از علــی شــکوه نکنیــد، بــه خــدا قســم 
ــق  ــدا و راه ح ــه خ ــوط ب ــه مرب ــری ک وی در ام
ــوان از  ــه بت ــت ک ــر از آن اس ــخت گیر ت ــد س باش

ــرد. ــه ک او گل
بعــد از مراســم حــج رســول خــدا صلــی اهلل علیــه 
ــه  ــه ســوی مدین ــا اردوی خــود ب ــه و ســلم ب و آل
ــم  ــال ده ــة س ــم ذی الحج ــتند در هجده بازگش

بــه صــدا درآمــد. حملــه از دریــا و خشــکی بــه طــور منظــم و برنامــه ریــزی شــده انجــام 
می گرفــت، ولــی بیشــترین تمرکــز ســلطان بــه منطقــۀ لیکــوس بــود کــه خــودش نیــز 
ــی  ــید در روز 30 م ــوع خورش ــا طل ــت. ب ــده داش ــه عه ــر آن  را ب ــات ب ــی عملی فرمانده
ــد. فشــارها در  ــع دشــمن پرداختن ــن مواق ــه تعیی ــت بیشــتری ب ــا دق ــن ب ۱۴۵۳ مجاهدی
ایــن روز بیشــتر و بیشــتر شــد بــه طــوری کــه امپراتــور قســطنطین بــه طــور مشــخص 
ــاع از دره لیکــوس مشــغول شــد.  ــه دف ــا همــکاری یکــی از فرماندهــان جنگــی روم ب ب
ــا  ــد و توانســتند ب ــه مضاعــف کــرده بودن عثمانی هــا فشــار خــود را از طــرف دروازه ادرن
ــم  ــد و پرچ ــدا کنن ــتیا پی ــای اس ــدادی از برج ه ــر تع ــی ب ــربازان روم شکســت دادن س
ــی پرچم هــای  ــس وقت ــوری بیزان ــد. امپرات ــزاز درآورن ــه اهت ــدای آن ب ــر بلن ــی را ب عثمان
عثمانــی را دیــد کــه بــر بلنــدای برجهــا بــه اهتــزاز درآمــده و فهمیــد کــه دیگــر دفــاع 
ــرون  ــود را بی ــاهی خ ــای پادش ــود لباس ه ــناخته نش ــه ش ــرای اینک ــت و ب ــده اس بی فای
ــن  ــاال رفت ــث ب ــر باع ــن خب ــد. ای ــته ش ــا کش ــد ت ــد و جنگی ــاده ش ــب پی ــرد و از اس ک
روحیــه مجاهدیــن و ایجــاد تزلــزل در ســپاه رومیــان شــد و آنهــا پــا بــه فــرار گذاشــتند. 
ظهــر همــان روز یعنــی ســه شــنبه ۲۰ جمــادی االولــی ۸۵۷ هجــری قمــری ســلطان در 
وســط شــهر در حالــی کــه ســربازان گرداگــرد او جمــع شــده بودنــد بــه ایــراد ســخنرانی 
پرداخــت و بــه آنهــا فتحــی را کــه رســول اهلل صلــی اهلل علیــه و ســلم خبــر آن را داده 
ــا را از  ــد و آنه ــورد کنن ــی برخ ــا نرم ــردم ب ــا م ــا ب ــتور داد ت ــت و دس ــک گف ــود، تبری ب

کشــتن مــردم بــر حــذر داشــت.
ســپس از روی مرکــب خــود پیــاده شــد و از روی تواضــع و بــرای بــه جــا آوردن شــکر 
الهــی بــر زمیــن ســجده شــکر کــرد. آنــگاه در حالــی بــه طــرف کلیســای بــزرگ شــهر 
رفــت کــه خلــق کثیــری از جملــه کشــیش های مســیحی در آن حضــور داشــتند و اذکار 
ــا  ــه دروازه کلیســا نزدیــک شــد مســیحیان ترســیده و پ را می خواندنــد وقتــی ســلطان ب
ــه  ــه آرامــش و برگشــتن ب ــرار گذاشــتند. ســلطان از کشــیش خواســت مــردم را ب ــه ف ب
خانه هایشــان دعــوت کنــد. بعضــی از کشــیش هــا کــه در زیرزمیــن هــا مخفــی شــده 
ــد از آنجــا خــارج شــدند و اســام آوردن  ــد وقتــی گذشــت و عفــو ســلطان را دیدن بودن
خــود را اعــام کردنــد.)8( ســلطان محمــد فاتــح بعــد از فتــح قســطنطنیه بــه مســیحیان 
ــارق  ــک کار خ ــا ی ــت ب ــح توانس ــد فات ــلطان محم ــب س ــن ترتی ــل داد. بدی آزادی کام
ــر اینکــه  ــن و اصــرار ب ــوی و آهنی ــر خــدا و عــزم ق ــوکل ب ــا ت ــاده و افســانه ای و ب الع
بتوانــد همــان شــخصی باشــد کــه رســول اهلل صلــی اهلل علیــه الســام فرمــوده بودنــد، 

بــه پیــروزی رســید.
بــه راســتی کــه ســلطان محمــد فاتــح بهتریــن مصــداق بــرای حدیــث پیامبــر بــود کــه 
فرمــود:  »لَُتْفَتَحــنَّ الُقســَطْنِطینِیَُّة فلنعــَم األمیــُر أمیُرهــا ولنعــَم الجیــُش ذلــك الجیــش«
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ــی  ــه نزدیک ــم« ک ــر خ ــام »غدی ــه ن ــری ب ــه آبگی ــری در راه، ب هج
ــا رســول خــدا  جایــی بــه نــام جحفــه رســیدند. مســلمانان در آنجــا ب
صلی اهلل علیه وســلم از شــتران خــود فــرود آمدنــد تــا اســتراحت کننــد. 
پیامبــر صلــی اهلل علیــه و ســلم در آنجــا خطبــه ای خوانــد و در مــورد 
ُهــمَّ َواِل  حضــرت علــی فرمــود: »َمــْن ُکْنــُت َمــْواَلُه َفَعلِــیٌّ َمــْواَلُه، اللّٰ
ــاَداُه.«  »کســی کــه مــن دوســت او هســتم،  ــْن َع ــاِد َم ــْن َوااَلُه َوَع َم
علــی دوســت اوســت. پــروردگارا! دوســت بــدار کســی را کــه علــی را 
دوســت بــدارد و دشــمن بــدار کســی را کــه بــا علــی دشــمنی کنــد.«
شــیعه و ســنی ایــن حدیــث را نقــل کرده انــد منتهــا، محدثــان 
ــی  ــرت عل ــکریان حض ــی لش ــه نارضایت ــوط ب ــنت آن را مرب ــل س اه
رضی اهلل عنــه  از او می داننــد و محدثــان شــیعه مربــوط بــه جانشــینی 

او.
ــوط  ــه مرب ــن واقع ــه ای ــم ک ــر می کنی ــل را ذک ــد دلی ــا چن در اینج
پیامبــر  و  نبــوده  رضی اهلل عنــه  علــی  حضــرت  جانشــینی  بــه 
صلی اهلل علیه وســلم ایــن کار را بــه خاطــر نارضایتــی لشــکریان از 
آنحضــرت بیــان داشــته انــد تــا کینــه و عــداوت بیــن اصحــاب باقــی 

ــد. نمان
دلیــل اول: »مولــی« دارای معانــی زیــادی می باشــد، از جملــه: 
دوســت، ســید، آقــا، اربــاب، بنــده، آزاد کننــده، بنــده آزاد شــده، ولــی 
نعمــت، نعمــت دهنــده، شــریک، پســر، پســر عمــو، خواهــرزاده، عمــو، 
پیــرو،  تابــع، و... مولــی در اینجــا بــه معنــی دوســت داشــتن اســت نــه 
ــی  ــارک و تعال ــد تب ــه 10 ســوره محمــد خداون ــه؛ چنانکــه در آی خلیف
ــَن اَل  ــوا َوأَنَّ الَْکاِفِری ــَن آَمُن ــی الَِّذی ــَه َمْولَ ــَأنَّ اللَـّ ــَك بِ ِ ل ــد: »َذٰ می فرمای
َمْولَــٰی لَُهــْم« ایــن بــدان ســبب اســت کــه خــدا یــاور کســانی اســت 
ــز در  ــت.  و نی ــاورى نیس ــچ ی ــران را هی ــد. و کاف ــان آورده ان ــه ایم ک
ْولًــی  ســوره دخــان آیــه ۴۱ می فرمایــد: »َیــْوَم اَل ُیْغنِــي َمْولًــی َعــن مَّ
َشــْیًئا َواَل ُهــْم ُینَصــُروَن« روزى کــه هیــچ دوســتی بــراى دوســت خود 
ســودمند نباشــد و از ســوى کســی یــارى نشــوند. و چندیــن آیــه دیگــر 
ــه معنــای  ــا ب ــه معنــای دوســت اســت و مطلق ــی ب کــه در همــه مول
خلیفــه بــه کار نرفتــه اســت. و اینکــه پیامبــر اســام صلــی اهلل علیــه 
و ســلم کلمــه مولــی را بــرای کســانی دیگــر بــه جــز حضــرت علــی 
رضــی اهلل عنــه بــه کار بــرده اســت؛ از جملــه دربــاره ســلمان فرمــود: 
»ســلمان مولــی الهــل المدینــة« ســلمان مــوالی اهــل مدینــه اســت 
و همچنیــن خطــاب بــه حضــرت زیــد فرمــود: »أنــت أخونــا و موالنــا« 

تــو بــرادر و مــوالی مــا هســتی.
ــه و ســلم پــس  دلیــل دوم: حضــرت رســول اهلل صلــی اهلل علیــه و آل
ــاری  ــدت بیم ــه را در م ــی اهلل عن ــر رض ــم ابوبک ــر خ ــه غدی از قضی
ــرای مــردم امامــت دهــد.  ــا ب ــه مســجد فرســتاد ت ــه جــای خــود ب ب
ــجد  ــه مس ــد او را ب ــود بای ــه می ب ــه خلیف ــی اهلل عن ــی رض ــر عل اگ
می فرســتاد دلیــل ســوم: اینکــه در نهــج الباغــه خطبــه ۳۷ حضــرت 
علــی رضــی اهلل عنــه می فرمایــد: »مــن بــه موجــب عهــد و میثاقــی 
کــه در گــردن داشــتم بــا خلفــاء بیعــت کــردم.« کســی کــه خــودش 
ــاق  ــد و میث ــران عه ــا دیگ ــت ب ــرای بیع ــه ب ــت چگون ــه اس خلیف
ــران،  ــا دیگ ــت ب ــرای بیع ــاق ب ــد و میث ــه عه ــراف ب ــدد؟! اعت می بن
دلیــل روشــنی بــر ایــن اســت کــه حضــرت علــی دارای مقــام خافــت 

ــت نداشــته اســت. ــا خاف ــر ارتباطــی ب ــوده و موضــوع غدی نب
ــه و  ــه و آل ــی اهلل علی ــر صل ــل چهــارم: اینکــه اگــر مقصــود پیامب دلی
ســلم از تشــکیل غدیــر خــم ابــاغ خافــت علــی رضــی اهلل عنــه بــود 

و خــدا بــه او امــر فرمــوده بــود کــه »بلــغ مــا أنــزل إلیــک« واجــب 
ــد: علــی خلیفــه و جانشــین مــن اســت. ایمــاء و  ــود صریحــا بفرمای ب
اشــاره بــرای آن حضــرت کــه ســتون خیمــه اســام اســت، شایســته 
ــه »واهلل  ــان داده ک ــه او اطمین ــد ب ــه خداون ــی ک ــت. در صورت نیس
ــور  ــود همانط ــب ب ــان واج ــن اطمین ــا ای ــاس« و ب ــن الن یعصمــک م
کــه احــکام نمــاز، روزه، زکات، حــج و جهــاد را صریحــًا ابــاغ فرمــود، 
ــردم  ــه م ــد ک ــاغ فرمای ــًا اب ــم صریح ــی را ه ــرت عل ــت حض خاف

ــد و گمــراه نشــود. دچــار شــک و تردی
ــه  ــف ب ــه واق ــی اهلل عن ــی رض ــرت عل ــود حض ــا خ ــم: آی ــل پنج دلی
آن آیــات و احادیــث بــود یــا نــه؟ اگــر واقــف بــود چــرا از امــر خــدا 
ــر  ــت، اگ ــور نیس ــًا اینط ــرد؟ قطع ــی ک ــف و تخط ــولش تخل و رس
کوچکتریــن دلیلــی را در قــرآن و حدیــث یــا غدیــر خــم بــر خافــت 
خــود می دیــد و خــود را از جانــب خداونــد و رســول خلیفــه می دانســت 

ــد. ــود از امــر خــدا و رســول تخلــف کن ممکــن نب
دلیــل ششــم: اگــر حضــرت علــی رضــی اهلل عنــه نســبت بــه خلفــای 
ــر و  ــای ابوبک ــه نام ه ــود را ب ــدان خ ــود، فرزن ــن ب ــود بدبی ــل از خ قب
عمــر و عثمــان نامگــذاری نمی کــرد. پرواضــح اســت کــه انســان فرزند 
خــود را بــه نام هــای محبــوب و پســندیده و بــا نام هــای کســانی کــه 
آنهــا را الگــو و نمونــه می داننــد، نامگــذاری می کنــد. در اینجــا ممکــن 
اســت ســوالی پیــش آیــد کــه چــه لزومــی دارد پیامبــر صلــی اهلل علیــه 

و ســلم دوســتی خــود را بــا حضــرت علــی اینگونــه بیــان کنــد؟
جــواب ایــن اســت کــه چــون بعضــی بــه حضــرت علــی رضــی اهلل عنه 
بــد و بیــراه گفتنــد و بــه گــوش پیامبــر صلــی اهلل علیــه و ســلم رســیده 
بــود، اگــر پیامبــر ایــن بحــث دوســتی را عنــوان نمی کــرد، هــر کــس 
ــد.  ــراه بگوی ــد و بی ــان ب ــه ایش ــی داد ب ــازه م ــود اج ــه خ ــری ب دیگ

پیامبــر بــا ایــن کار خــود جلــو چنیــن حرکــت زشــتی را گرفــت.
ــه  ــی ب ــچ ارتباط ــم هی ــه غدیرخ ــه واقع ــود  ک ــی ش ــوم م ــس معل پ
خافــت حضــرت علــی بعــد از پیامبــر نــدارد و ایــن واقعــه صرفــًا بــه 
ــی لشــکریان حضــرت  ــاف و ناراحت ــا اخت ــن خاطــر انجــام شــد ت ای

ــود. ــرف ش ــی از وی برط عل
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