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ــلم  ــه و مس ــه پذیرفت ــزد هم ــه ن ــور ک همانط
اســت، حضــرت ابوبکــر صدیــق رضــی اهلل عنــه 
ــی از  ــط بزرگان ــاعده« توس ــی س ــقیفه بن در »س
ــه  ــی کــه آنجــا شــکل گرفــت ب ــا بیعت انصــار ب
ــی اهلل  ــول اهلل صل ــد از رس ــِت بع ــت و نیاب خالف
علیــه و ســلم برگزیــده شــدند و بیعــت دوم که به 
»بیعــت عامــه« معــروف شــده اســت، در مســجد 
ــم  ــی اهلل عنه ــه رض ــوم صحاب ــور عم ــا حض ب
انجــام شــد. حضــرت علــی رضــی اهلل عنــه طبق 
یــک روایــت در همیــن وقــت بــا حضــرت ابوبکر 

ــه بیعــت کــرد. رضــی اهلل عن
ابن جریر طبری می نویسد:

حدثنــا عبیــد اهلل ابــن ســعید قــال أخبرنــي عمــی 
قــال أخبرنــي ســیف عــن عبــد العزیــز بــن ســیاه 
ــي  ــال: کان عل ــت ق ــي ثاب ــن أب ــب اب ــن حبی ع
فــي بیتــه إذ أتــی فقیــل لــه قــد جلــس أبــو بکــر 
ــه إزار وال  ــا علی ــص م ــي قمی ــة. فخــرج ف للبیع
رداء عجــال کراهیــة أن یبطــئ عنهــا حتــی بایعــه 
ثــم جلــس إلیــه و بعــث إلــی ثوبــه فأتــاه فتخللــه 

ولــزم مجلســه.
)تاریخ الطبری - ابن جریر الطبری - ج ٢ - الصفحة ٤٤٧(

ــی  ــن روایــت، بیعــت حضــرت عل ــر اســاس ای ب
ــا خلیفــه اول حضــرت ابوبکــر  رضــی اهلل عنــه ب
صدیــق رضــی اهلل عنــه فــوراً انجــام یافته اســت. 
حتــی حضــرت علــی بــه خاطــر اینکــه فرصــت 
از دســت نــرود در لبــاس راحتــی بیــرون آمــده و 
خــود را بــرای بیعت رســانده اســت. ولــی در برخی 
روایــات تاریخــی بیعــت ایشــان با حضــرت ابوبکر 
ــا شــش مــاه تأخیــر و بعــد از رحلــت حضــرت  ب
فاطمــه رضــی اهلل عنها صــورت گرفته اســت. این 

بیعــت بــه »بیعــت ثانــی« معروف اســت. عــده ای 
ــن  ــر نداشــته اند، ای کــه از بیعــت اول ایشــان خب
ــته اند.  ــرت پنداش ــت آنحض ــن بیع ــت را اولی بیع
ســخن ابــن شــهاب زهــری کــه بیعــت ایشــان 
را بــا شــش مــاه تأخیــر و بعــد از رحلــت حضــرت 
ایــن  بــا  دانســته اند،  رضی اهلل عنهــا  فاطمــه 

توجیــه قابــل جمــع اســت.
ــح  ــه صحی ــنت از جمل ــی اهل س ــب روای در کت
البخــاری و صحیــح مســلم، شــرح واقعــه بیعــت 
بــه تفصیــل نقــل شــده اســت کــه خالصــه اش 

ایــن اســت:
حضــرت ابوبکــر رضــی اهلل عنــه بنــا بــه دعــوت 
حضــرت علــی رضــی اهلل عنــه بــه منــزل ایشــان 
آمدنــد و گفتگوهــا و گالیه هایــی رد و بــدل شــد. 
در نهایــت حضــرت علــی رضــی اهلل عنــه تصمیم 
ــه  ــد. چنانک ــرح نمودن ــت مط ــرای بیع ــود را ب خ
حضــرت علــی رضــی اهلل عنــه بعــد از نمــاز ظهــر 
آن روز در مســجد نبــوی و در جمــع حاضــران بــا 
حضــرت ابوبکــر رضــی اهلل عنــه بیعــت کردنــد. 
و ایــن کار بــه دلیــل اهمیتــی کــه داشــت، مــورد 

اســتقبال حاضــران قــرار گرفــت.
حضرت ابوبکر رضی اهلل عنه  به عنوان 
جانشین پیامبر از روش آنحضرت عدول 

نکرد:
مســئله خالفــت کــه حــل شــد، مســئله »فدک« 
ــرت  ــد. حض ــان آم ــه می ــر« ب ــس خیب و »خم
فاطمــه رضــی اهلل عنهــا ایــن چیزهــا را میــراث 
دانســته و از خلیفــه اول مطالبــه کردنــد. عــده ای 
ــه رضــی اهلل  ــه حضــرت فاطم ــد ک ــم معتقدن ه
عنهــا آن امــوال را هبــه و بخشــش پیامبــر صلــی 

سرمقاله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمولویعبدالواحدمومنی)علیبایی(
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ــته و  ــود دانس ــرای خ ــلم ب ــه و س اهلل علی
ــد. ــه نمودن تســلیم آن را مطالب

ــه  ــی اهلل عن ــق رض ــر صدی ــرت ابوبک حض
ــه  ــرت فاطم ــه حض ــم ب ــه مه ــد نکت چن

ــدند: ــادآور ش ی
1. پیامبران میراث برجای نمی گذارند:

ــلم  ــه و س ــی اهلل علی ــول اهلل صل »إن رس
ــا  ــة و إنم ــاه صدق ــا ترکن ــورث م ــال: الن ق

ــال « ــن هذالم ــد م ــأکل آل محم ی
ایــن روایــت بــا همیــن مضمــون در کتــب 

شــیعه هــم آمــده اســت:
أخــرج أبوجعفــر الکلینــی عــن محمــد بــن 
یحیــی عــن أحمــد بــن عیســی عــن محمد 
ــی  ــری عــن أب ــي البخت ــد عــن أب ــن خال ب
عبــداهلل جعفــر الصــادق علیــه الســالم قــال: 
»العلمــاء ورثــة األنبیــاء. و ذلــک أّن األنبیــاء 
لــم یورثــوا درهمــا و ال دینــارا، و إنّمــا 
أورثــوا أحادیــث مــن أحادیثهــم. فمــن أخــذ 
بشــیء منهــا فقــد أخــذ حّظــاً وافــراً. فانظروا 
ــا  ــإّن فین ــه. ف ــن تأخذون ــذا عّم علمکــم ه
أهــل البیــت فــي کل خلــف عــدواًل ینفــون 
عنــه تحریــف الغالیــن و انتحــال المبطلین و 

تأویــل الجاهلیــن«.
)کافی چاپ اسالمیه ج ۱ ص ۳۲(.

دانشــمندان وارثــان پیمبراننــد، بــراى اینکــه 
پیامبــران پــول طال و نقــره بــه ارث نگذارند 
ــاى  ــه ج ــان ب ــی از احادیثش ــا احادیث و تنه
ــرد،  ــث برگی ــه از آن احادی ــر ک ــد. ه گذارن
بهــره بســیارى برگرفتــه اســت. پــس نیکــو 
بنگریــد کــه ایــن علــم خــود را از کــه مــي 
گیریــد، زیــرا در خانــدان مــا اهــل بیــت، در 
هــر عصــر، جانشــینان عادلــی هســتند کــه 
ــتگِی  ــود بس ــه خ ــان و ب ــر دادن غالی تغیی
خرابــکاران و بــد معنــی کــردن نادانــان را از 

دیــن برمــي دارنــد.
ــل  ــر اه ــب معتب ــه در کت ــت ک ــن روای ای
تشــیع آمــده اســت، بــا کلمــه »إنمــا« آمــده 

ــر دارد. ــر حص ــت ب و دالل
٢. مــن توجــه ویــژه ای بــه خانــدان پیامبــر 

رضــی اهلل عنــه دارم.:
»قــال ابوبکــر: والــذي نفســی بیــده لقرابــة 
ــه و ســلم أحــب  رســول اهلل صلــی اهلل علی

إلــي ان أصــل مــن قرابتــی.« 
)السنن الکبرى، البیهقی، أبو بکر، ج 6  ص ٤90(

ــی  ــان و نیک ــوگند، احس ــد س ــه خداون  ب
کــردن بــه خانــدان نبــوت برایــم از احســان 
بــه خانــواده ام محبوبتــر و پســندیه تر اســت.

ــی اهلل  ــر صل ــر روش پیامب ــا ب ــن تنه 3. م
ــم: ــل میک ن ــلم عم ــه و س علی

»واهلل ال أغیــر شــیئا مــن صدقة رســول اهلل 
صلــی اهلل علیــه و ســلم عــن حالهــا التــی 

کانــت علیهــا فــي عهــد رســول اهلل .«
)صحیح البخاری، البخاری، ج 5  ص 139(

 صدقــات بــدون هیــچ تغییــری، مثــل زمان 
ــرف  ــلم مص ــه و س ــی اهلل علی ــر صل پیامب

خواهــد شــد.
٤. اهــل بیــت پیامبــر علیــه الســالم حــق 
ــالیانه  ــتغالت س ــن مس ــد ای ــد از درآم دارن
ــت از  ــل بی ــه اه ــوند، چنانک ــد ش ــره من به
ایــن منابــع اســتفاده می کردنــد و خوشــحال 

ــد. هــم بودن
5. نکتــه قابــل توجــه اینکــه خلفــای دیگــر 
ــه  ــی رضــی اهلل عن ــود ســیدنا عل ــی خ حت
در زمــان خــود همــان روش صدیــق اکبــر 
ــری ایجــاد  ــچ تغیی ــد و در آن هی را برگزیدن
ــر  ــی ب ــل واضح ــود دلی ــن خ ــد. ای ننمودن

ــود. صحــت تصمیــم ابوبکــر صدیــق ب
حضرت فاطمه زهرا از خلیفه اول 

راضی بود
ابــن أبــي الحدیــد در شــرح نهــج البالغــه 
وقتــی  اســت:  نمــوده  نقــل  این گونــه 
ــه ســخنان  حضــرت ابوبکــر رضــی اهلل عن
ــراد  ــه ای ای ــنید، خطب ــرا را ش ــه زه فاطم

ــود: ــود و فرم نم
یــا خیــر النســاء وابنــة خیــر االبــاء، واهلل مــا 
ــه  ــی اهلل علی ــول اهلل صل ــدوت رأى رس ع
ــد ال  ــه وإن الرائ ــت اال بإذن ــلم وال عمل وس
ــی اهلل  ــول اهلل صل ــه....کان رس ــذب أهل یک
ــم،  ــدك قوتک ــن ف ــذ م ــلم یأخ ــه وس علی
ویقســم الباقــي، ویحمــل منــه فــي ســبیل 
اهلل، فمــا تصنعیــن بهــا؟ قالــت: أصنــع بهــا 
کمــا یصنــع بهــا أبــی، قــال: فلــك علــی اهلل 
ــوك،  ــع فیهــا أب ــع فیهــا کمــا یصن أن أصن
قالــت: اهلل لتفعلــن! قــال: اهلل ألفعلــن، قالت: 
اللهــم اشــهد، وکان أبــو بکــر یأخــذ غلتهــا 
فیدفــع إلیهــم منهــا مــا یکفیهــم، ویقســم 
الباقــي، وکان عمــر کذلــك، ثــم کان عثمان 
ــی  ــك، فلمــا ول ــی کذل ــم کان عل ــك: ث کذل

ــة... االمــر معاوی
ــد - ج 16 -  ــي الحدی ــن أب ــة - اب ــج البالغ ــرح نه )ش

ــة ٢16( الصفح
خلیفه اول بر فاطمه نماز جناره خواند:

در طــول مــدت بیمــاری حضــرت فاطمــه 
ــر   ــرت ابوبک ــر حض ــه همس ــی اهلل عن رض
صدیــق رضــی اهلل عنــه، اســماء بنــت 
عمیــس از ایشــان تیمــارداری می کــرد. 
ابوجعفــر طوســی در امالی نوشــته اســت: »و 
کان علــی رضــی اهلل عنــه تمرضهــا بنفســه 
و تعینــه علــی ذالــک أســماء بنــت عمیــس 

ــک.« ــی اســتمرار بذال عل
عالمــه باقــر مجلســی در »جــالء العیــون« 
ــرت  ــس حض ــد: »پ ــه 1٧٢ می نویس صفح
ــه وصیــت او عمــل نمــود، خــود متوجــه  ب
تیمــارداری او بــود. اســماء بنــت عمیــس آن 
حضــرت را در ایــن امــور معاونــت می کــرد.

ــماء  ــده اش اس ــد از ج ــت محم ــر بن ام جعف
بنــت عمیــس نقــل کــرده اســت: »أوصــت 
فاطمــة أن ال یغســلها إال علــي قالــت 

ــي.« ــا و عل ــلتها أن فغس
)سنن البیهقي الکبري، ج3، ص396(

ــر  ــام جعف ــق ام ــدادی از طری ــب بغ خطی
ــه اهلل  ــر رحم ــد باق ــام محم ــادق، از ام ص
نقــل کــرده اســت: »فاطمــه رضــی اهلل عنها 
رحلــت نمــود و ابوبکــر و عمــر بــرای نمــاز 
آمدنــد. ابوبکــر بــه علــی گفــت: تــا امامــت 
ــاز  ــه نم ــن چگون ــت: م ــی گف ــد. عل کن
بخوانــم و شــما خلیفــه رســول اهلل هســتید؟ 
ــازه  ــر جن ــد و ب ــو ش ــر جل ــرت ابوبک حض

ــزارد.« ــاز گ ــه نم ــرت فاطم حض
آنچــه گذشــت، مشــت نمونــه خــروار اســت 
زیــرا دالیــل زیــاد دیگــری نیــز بــر عالقــه، 
ــل  ــان أصحــاب و أه ــی می ــت و همدل رأف
بیــت وجــود دارد کــه مــا از بیم اطاله ســخن 

ــم. ــری وامی گذاری ــت دیگ ــه وق آن را ب
ایــن قرائــت کــه بــر ارتبــاط صمیمانــه میان 
ــد  ــه تاکی ــه گان ــای س ــت و خلف ــل  بی اه
ــان  ــت می ــتگی و الف ــاد همبس دارد، در ایج
مســلمانان نقــش زیــادی دارد و مــی طلبــد 
ــه  ــا ایــن رویکــرد مثبــت مقول کــه همــه ب

تقریــب را در  جامعــه نهادینــه کنیــم.
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پیامبــر خــدا  صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم  
همیشــه منتظــر فرصــت مناســبي بودنــد تا 
ــرة  ــوب جزی ــالمي را از چهارچ ــوت اس دع
ــاط  ــه اقصــي نق ــرب خــارج نمــوده و ب الع
عالــم برســانند و ایــن فرصــت بعــد از صلح 
حدیبیــه کــه بیــن پیامبــر  صلــی اهلل علیــه 
و آلــه و ســلم  و قریــش منعقــد گردیــد، بــه 

دســت آمــد.
بــا بســتن ایــن قــرارداد، مســلمانان از جانب 
قریــش بزرگ تریــن دشــمن در داخــل 
شــبه جزیــره ایمــن گشــته، مصمــم شــدند 
ــوت  ــالم و دع ــن اس ــار دی ــراي انتش ــا ب ت

ــي اهلل بیــرون شــوند. ال
ــول  ــري رس ــم هج ــال هفت ــروع س ــا ش ب
ــن  ــه و ســلم اولی ــه و آل ــی اهلل علی اهلل صل
قدم هــا را در رســاندن دعــوت خویــش بــه 
ســوي چنــد تــن از بزرگ تریــن پادشــاهان 
و رؤســاي جهــان برداشــته. و چنــد نفــر از 
ــوان  ــه عن ــم را ب ــی اهلل عنه ــه رض صحاب
ــان فرســتادند. پیامبــر  ــه ســوي آن ســفیر ب
صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم بــراي 
ــزرگ، اشــخاصي  ــم و ب ــن موضــوع مه ای
را انتخــاب نمودنــد کــه داراي دانشــي 
وســیع، هوشــي خــارق العــاده، درکــي بــاال، 

ظاهــري آراســته و نطقــي مؤثــر باشــند تــا 
ــت  ــته و مأموری ــر گذاش ــان تأثی کالم ایش
ــام  ــه انج ــن روش ب ــه بهتری ــش را ب خوی

رســانند.   
ــه  ــن حذاف ــداهلل ب ــان، »عب ايش
ــرو  ــوي »خس ــه س ــهمي« را ب س
ــة  ــران، »دحی ــاه اي ــز« پادش پروي
ــزد  ــه ن ــي« را ب ــه كلب ــن خلیف ب
ــوس(  ــول = هراكلی ــل« )هرك »هرق
ــی  ــن أب ــب ب ــاه روم، »حاط پادش
ــس«  ــوي »مقوق ــه س ــه« را ب بلتع
)ســايرس الکســاندريا ( حاكــم 

مقدمه:
مقدمــه: در ســال ششــم هجــري بــا بســتن قــرارداد صلــح حدیبیــه، در جامعــه ي مدنــي، امنیتي نســبي حاصــل گشــت. مســلمانان از جانب 
ــد. و در ســال هفتــم هجــري رســول اهلل  صلــی اهلل  ــره، احســاس آرامــش نمودن قریــش، بزرگ تریــن دشمن شــان در داخــل شــبه جزی
علیــه و آلــه و ســلم  بــراي انتشــار دیــن مبیــن اســالم در بیــرون جزیــرة العــرب، گام هایــي را برداشــته، نامه هایــي را بــه ســوي بعضــي از 
پادشــاهان بزرگ تریــن کشــورهاي همجــوار فرســتادند. در ایــن نوشــتار بــه اختصــار بــه بررســي زندگــي حاملیــن ایــن نامه هــا ـ کــه بــه 
نوعــي اولیــن ســفراي پیامبــر  صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم  محســوب مي گردنــد ـ و تأثیــرات آن نامه هــا بــر ســران آن کشــورها و .... 

ــود.  ــه مي ش پرداخت
ایــن مطالــب ترجمــه ي مقالــه اي اســت کــه چندیــن ســال قبــل از وب ســایتي عربــي دریافــت گردیــده و مطالبــي جهــت تکمیــل موضوع 

بــر آن افــزوده شــده اســت. امیــد اســت مــورد توجــه و اســتفاده دوســتان قــرار گرفتــه و از نواقــص اغمــاض گــردد. 

سفريان پيامرب 
صلی اهلل علیه و آله و سلم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترجمهوتألیف:عبدالقادرتاجیکی
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مصــر، »عمرو بــن أمیه ضمــرى« را 
به ســوي نجاشــي )آرماه( پادشــاه 
ــي« را  ــن حضرم حبشــه، »عــاء ب
بــه ســوي امیــر بحريــن و »عمــرو 
بــن عــاص« را بــه ســوي پادشــاه 

ــتادند. ــان فرس عم
1- دحیه كلبي 

ــرادر رضاعــی  دحیــة بــن خلیفــه کلبــی، ب
ــلم و  ــه و س ــه و آل ــی اهلل علی ــر صل پیامب
از خویشــان شــیری ایشــان اســت کــه در 

ــد.  ــیر خوردن ــه ش ــک دای ــی از ی کودک
صحابــي بزرگــوار دحیــه کلبــي رضــی اهلل 
عنــه از انصــار مدینــه بــود کــه بــا رســول 
اهلل صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم در 
غــزوه ي احــد و غــزوات بعــد از آن شــرکت 
نمــود. برخــی گفته انــد: پیامبــر  صلــی اهلل 
علیــه و آلــه و ســلم  خواهــر دحیــه بــه نــام 
ــل از شــب  ــی قب ــد کــرد، ول شــراف را عق

ــت.)1( ــا رف ــاف، شــراف از دنی زف
مشــهور اســت کــه دحیــه شــخصي 
بــود کــه  خوش ســیما و خوب صــورت 
ــه  ــل علی ــرت جبرئی ــات حض ــتر اوق بیش
ــر  ــر پیامب ــان ب ــورت ایش ــه ص ــالم ب الس
صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم نــازل 

. مي شــد
دحیــه کلبــي رضــی اهلل عنه ســفیر رســول 
اهلل صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم بــه 
ــت  ــاري روای ــود. بخ ــاه روم ب ــوي پادش س
مي کنــد کــه وقتــي نامــۀ پیامبــر بــه 
ــس  ــاه روم رســید، ابوســفیان در مجل پادش
او حاضــر بــود. ابوســفیان مي گویــد: چــون 
هرقــل نامــه پیامبــر را خواند، در مجلســش 
ســر وصــدا بلنــد شــد و بــا بــزرگان دولــت 

ــاال گرفــت. ــه و مشــاجره ب مباحث
وقتــي ابوســفیان از حضــور هرقــل بیــرون 
آمــد بــه همراهــان خــود گفــت: کار محمــد 
بــه جایــي رســیده اســت کــه پادشــاه روم از 

او مي ترســد.
ــه و  ــه و آل ــی اهلل علی ــر  صل ــه پیامب در نام

ــود: ســلم  آمــده ب
به نام خداوند بخشنده مهربان

از محمــد بنــده و فرســتاده ي خــدا 
ــر  ــزرگ روم. درود ب ــل، ب ــه هرق ب
كســی كــه از هدايــت پیــروی 
ــه  ــو را ب ــن ت ــد: م ــا بع ــد. ام كن

آيیــن اســام فــرا می خوانــم. 
ــی و  ــا ســالم بمان ــاور ت اســام بی
اســام بیــاور تــا خــدا دو بــار تــو 
را پــاداش دهــد و اگــر از پذيــرش 
آن ســر بــاز زدی، گنــاه اريوســیان 
)2( بــر گــردن توســت؛ »و ای اهــل 
ــق  ــه ح ــد از آن كلم ــاب، بیايی كت
ــان  ــما يکس ــا و ش ــان م ــه می ك
اســت پیــروی كنیــم كــه بــه جــز 
خــدای يکتــا را نپرســتیم، و چیــزی 
ــم، و  ــرار ندهی ــريک ق ــا او ش را ب
ــدا  ــای خ ــه ج ــی را ب ــی برخ برخ
بــه ربوبیـّـت تعظیــم نکنیــم. پــس 
اگــر از حــق روی گرداننــد، بگويیــد 
شــما گــواه باشــید كــه مــا تســلیم 

ــم.«)3( ــان خداوندي فرم
از  پــس  هرقــل  نوشــته اند:  همچنیــن 
دریافــت نامــه بــه دحیــه گفــت: اکنــون نزد 
ضغاُطــر بــرو و نامــه را بــه او هــم برســان 
ــد؟  ــه می گوی ــوع چ ــن موض ــن در ای و ببی
دحیــه نــزد پــاپ اعظــم )ضغاطــر( رفــت و 
نامــه را بــه وی داد. ضغاطــر نامــه را خوانــد 
و بــه دحیــه گفــت: »ســوگند بــه خداونــد، 
ــر مرســل اســت و  ــو پیغمب کــه صاحــب ت
ــیم و او را  ــش می شناس ــه اوصاف ــا او را ب م

در کتاب هــای خــود می یابیــم«. 
ضغاطــر ســپس بــه کلیســا رفــت و گفــت: 
»ای ملــت روم! همانــا از جانــب احمــد 
نامــه ای بــه مــا رســیده و مــا را بــه ســوی 
ــهادت  ــن ش ــد و م ــوت می کن ــد دع خداون
ــد  ــدس خداون ــز ذات مق ــه ج ــم ک می ده
معبــودی مســتحق ســتایش نیســت و 

ــت«.  ــروردگار اس ــتاده پ ــد فرس محم
ــه  ــنوندگان ب ــی از ش ــگام جمع در آن هن
ــتند.)٤( ــد و او را کش ــه کردن ــر حمل ضغاط

ــه  ــی اهلل علی ــه رســول اهلل صل ــل نام هرق
ــه  ــه پاســخ داد. او ب ــه و ســلم را مؤدبان و آل
پذیــرش اســالم مایــل بــود، ولــي بــزرگان 
دولتــش بــا او در ایــن امــر موافقــت نکردند 
ــرش  ــدم پذی ــت ع ــه عل ــز ب ــل نی و هرق
ــه و  اســالم از پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آل

ســلم عــذر خواســت.
ــام  ــه ش ــر ب ــت پیامب ــس از رحل ــه پ دحی
مهاجــرت کــرد و در روســتای ِمّزه ســکونت 
ــت حضــرت  ــان خالف ــا زم ــد. )5( و ت گزی

ــود و در  ــده ب ــه زن ــی اهلل عن ــه رض معاوی
ســال ۴۵ هجــری درگذشــت. مقبــره او در 

ــرار دارد.)6( ــزه ق ــتای م روس
شکست روم: 

در زمــان خالفــت حضــرت ابوبکــر رضــی 
اهلل عنــه  در ســال ۶۳۳ میــالدی گروهــی 
از مســلمانان بــه ســوریه و فلســطین )روم( 
حملــه نمــوده و توانســتند بــر یــک دســته 
ــوند.  ــره ش ــگاوران روم چی ــک از جن کوچ
جنــگ »اجنادیــن« در ســال ۶۳۴ میــالدی 
در شــام و فلســطین بــه پیروزی مســلمانان 

گراییــد. 
دومیــن شکســت ســخت هراکلیــوس 
امپراتــور روم کــه دســت او را در آســیا کوتاه 
ســاخت، جنــگ »یرمــوک« مــی   باشــد که 
ــوریه  ــاک س ــالدی در خ ــال ۶۳۶ می در س

رخ داد. 
ــت  ــرزمین اردن اس ــري در س ــوك، نه یرم
کــه در 5 رجــب، ســال 15 هجــری قمــری 
در آن جــا نبــردي بــزرگ میــان مســلمانان 
ــوع پیوســت. از آن پــس  ــه وق ــان ب و رومی
از  رومیــان شکســت هاي پــي در پــي 
ــه  ــروع ب ــده و ش ــل ش ــلمانان متحم مس
ــد؛  ــامات نمودن ــل از ش ــیني کام عقب نش
ــاق  ــي اتف ــي روم زمان ــت اصل ــا شکس ام
ــزرگ  ــان در صــدد جنگــي ب ــه آن ــاد ک افت
علیــه مســلمانان برآمدنــد کــه تعــداد 
ــه  ــزار و ب ــد ه ــك ص ــان ی ــاي آن نیروه
روایتــي ســیصد هــزار رزمنــده متشــکل از 
ــود.  ــام ب ــه ش ــاي منطق ــان و عرب ه رومی
ــده و  ــرد آم ــوك گ ــرزمین یرم ــان در س آن
بــراي هجــوم سیل آســا بــر ســپاهیان 
مســلمان آمــاده شــدند. »ابوعبیــده جــراح« 
ــده مســلمانان  ــه فرمان ــه  ک رضــی اهلل عن
ــردآوري و  ــلمان را گ ــدگان مس ــود، رزمن ب
بــه نبــرد آنــان فرســتاد و ســپس ســپاهي 
دیگــر بــه فرماندهــي »ســعید بــن عامــر« 
ــدگان  ــاري رزمن ــه ی ــه  ب ــی اهلل عن رض
ــنگیني  ــرد س ــرد و نب ــزام ک ــلمان اع مس
میــان طرفیــن بــه وقــوع پیوســت و ده هــا 
ــاي دو طــرف کشــته،  ــن از نیروه ــزار ت ه
ــي ســرانجام  ــد. ول زخمــي و اســیر گردیدن
مســلمانان بــر رومیــان پیــروز شــده و آنــان 

را بــه عقب نشــیني وادار کردنــد.
در  کــه  شــرقي  روم  امپراتــور  هرقــل، 
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»انطاکیــه« مســتقر بــود و جنــگ را از 
راه دور مدیریــت مي کــرد، همیــن کــه 
ــر  ــوك باخب ــلمانان در یرم ــروزي مس از پی
شــد، از انطاکیــه گریخــت و در قســطنطنیه 

ــد.  ــتقر گردی ــتانبول( مس )اس
ــت،  ــه مي گریخ ــه از انطاکی ــي ک او هنگام
بــا حســرت تمــام گفــت: »َعلَیــَك َیا ُســوِرَیُة 
ــالُم َو نِعــَم الَبلـَـُد َهــذا لِلَعُدوِّ!؛ بــدرود اي  اَلسَّ
ــي  ــرزمین زیبای ــه س ــوریه، چ ــرزمین س س

نصیــب دشــمنان شــد!« 
ایــن واقعــه در پنجــم رجــب ســال پانزدهم 
قمــري و در عصــر خالفــت حضــرت عمــر 
بــن خطــاب رضــی اهلل عنــه واقــع گردیــد. 

2- عبد اهلل بن حذافه  سهمي 
ــه  از  ــی اهلل عن ــه رض ــن حذاف ــد اهلل ب عب
بــزرگان صحابــه  اســت. او از  اولیــن 
ــد از  ــالم آورد و بع ــه اس ــود ک ــاني ب کس
آنکــه آزار و اذیــت مشــرکین بــر مســلمانان 
شــدت گرفــت، بــه حبشــه هجــرت نمــود. 
ــه و  ــی اهلل علی ــا رســول اهلل صل ــداهلل ب عب
آلــه و ســلم در غــزوه ي احــد و غــزوات بعــد 
از آن شــرکت نمــود. او در بیــن صحابــه بــه 

ــود. شــوخ طبعــي مشــهور ب
پیامبــر خــدا صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم 
او را بــه همــراه نامــه اش بــه نــزد کســري، 
پادشــاه ایــران فرســتادند. در آن نامــه 
آمــده بــود: »بنــام خداونــد بخشــنده 
فرســتاده  محمــد،  از  مهربــان، 
ــران.  ــزرِگ اي ــه خســرو، ب خــدا، ب
درود بــر آن كســی كــه حقیقــت را 
ــد  ــرو باش ــت را پی ــد و هداي بجوي
ــان  ــولش ايم ــد و رس ــه خداون و ب
ــز اهلل  ــه ج ــد ك ــی ده آورد و گواه
معبــودی نیســت و شــريک نــدارد 
ــد  ــی ده ــت، و گواه ــه اس و يگان
ــتاده ی  ــده و فرس ــد بن ــه محّم ك
ــوی  ــه س ــو را ب ــن ت ــت. م اوس
ــدا  ــتاده خ ــم. فرس ــدا می خوان خ
بــرای همــگان هســتم تــا آنــان را 
بیــم دهــم و حجــت را بــر كافــران 
ــا در  ــاور ت ــام بی ــم. اس ــام كن تم
امــان باشــی و اگــر از اســام 
ــردم  ــاه م ــوی، گن ــردان ش روی گ
ــت.« ــو اس ــردن ت ــر گ ــوس ب مج

آنــگاه کــه نامــه پیامبــر صلــی اهلل علیــه و 

ــد  ــده ش ــري خوان ــراي کس ــلم ب ــه و س آل
ــرد. ــاره ک ــده( آن را پ ــت گردی )ناراح

بــه روایــت دوم یعقوبــی کــه بیشــتر 
مورخــان نیــز آن را نقــل کرده انــد، خســرو 
پرویــز بــا غــرور و گســتاخی اســالم نیــاورد 
و از این کــه پیامبــر  صلــی اهلل علیــه و آله و 
ســلم  وی را بــه دیــن خــود دعوت کــرده و 
در نامــه، نــام خــود را پیــش از نام او نوشــته، 
ــاره  ــرت را پ ــۀ آن حض ــود و نام ــدی نم تن
کــرد و مقــداری خــاک بــرای رســول خــدا  
صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم  فرســتاد، و 
چــون ایــن خبر بــه پیامبــر  صلــی اهلل علیه 
و آلــه و ســلم  رســید، دعــا فرمــود »چنــان 
کــه نامــه را پــاره کــرد، خــدا پادشــاهی اش 

را پــاره کنــد و خاکــی کــه فرســتاده اســت 
نشــان آن اســت کــه بــه زودی مســلمانان 

ــایند«.  ــور وی را می گش کش
خســرو پرویــز بــه »بــاذان« عامــل و 
حاکــم خــود در یمــن  نوشــت کــه دو نفــر 
ــر  ــتگیری پیامب ــرای دس ــرانش را ب از افس
ــا  ــدار ب ــر در دی ــتد. پیامب ــه بفرس ــه مدین ب
ــالم  ــه اس ــوت ب ــان را دع ــر، آن آن دو افس
کــرد و فــردای روزی کــه بــا آن هــا دیــدار 
داشــت بــه آنــان فرمود:»پــروردگار جهــان 
ــاعت  ــب ٧ س ــه دیش ــاخت ک ــرا آگاه س م
پــس از غــروب، خســرو پرویــز بــه دســت 
پســرش شــیرویه کشــته شــده و پســرش 
بــر تخت ســلطنت نشســته اســت.« )شــب 
ســه شــنبه دهــم جمــادی االولــی ســال ٧ 

هجــری(
آن گاه پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آله و ســلم  
ــوش  ــه گ ــر را ب ــن خب ــد ای فرمود:»بروی

حاکــم یمــن برســانید.«
ــاره  ــر درب پــس از تحقــق پیشــگویی پیامب
ــراه  ــن هم ــم یم ــاذان حاک ــروپرویز، ب خس
ــا کلیــه کارگــزاران حکومتــی اش اســالم  ب
آوردنــد و طــی نامــه ای اســالم آوردن خــود 
و کارمنــدان حکومتــش را بــه پیامبــر  صلی 

اهلل علیــه و آلــه و ســلم  ابــالغ کــرد.
در روز ۲۳ یــا ۲۴ فوریــه ۶۲۸ میــالدی 
خســرو پرویــز از ســلطنت برکنــار، و زندانی 
شــد، بــزرگان پــارس بــه محضــر شــیرویه 
آمدنــد و گفتنــد کــه یــک کشــور نبایــد دو 
شــاه داشــته باشــد، یــا بایــد خســرو پرویــز 
ــو  ــران ت ــدگان و فرمانب ــا از بن را بکشــي، ت
شــویم و یــا بایــد تــو را از ســلطنت برکنــار 

کنیــم و از خســرو پرویز فرمانبــرداری کنیم. 
ــرد و  ــن پیشــنهاد تعجــب ک شــیرویه از ای
بــه ایــن نتیجــه رســید کــه اگــر پــدرش بر 
مســند قــدرت برگــردد، در همــان لحظــه، 
ــم  ــت تصمی ــن جه ــد، از ای وی را می کش

گرفــت تــا پــدرش را بکشــد. 
3- حاطب بن أبی بلتعه 

حاطــب از اولیــن افــرادي بــود کــه اســالم 
آورد بــه مدینــه هجــرت کــرد و بــا رســول 
اهلل  صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم  در 
غــزوه ي بــدر و غــزوات بعــد از آن شــرکت 

نمــود.
رســول خــدا صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم 
او را بــا نامه شــان بــه نــزد مقوقــس پادشــاه 

مصــر فرســتادند. در آن نامــه آمــده بــود:
بخشــنده  خداونــد  نــام  »بــه 

مهربــان
از محّمــد پیامبــر اســام بــه 
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مقوقــس، بــزرگ قبطیــان. درود بر 
ــه  ــو را ب ــن ت ــت. م ــروان هداي پی
ــم.  ــوت می كن ــام دع ــن اس آيی
اســام بیــاور تــا در امــان باشــی، 
اســام بیــاور تــا خداونــد دو 
پــاداش بــه تــو دهــد؛ و اگــر 
ــاه  ــاوری گن ــام نی ــری و اس نپذي
قبطیــان نیــز بــه عهــده تو اســت. 
ــا  ــر ب ــکندریه مص ــر در دژ اس ــفیر پیامب س
مقوقــس دیــدار کــرد، حاکــم مصــر پــس از 
خوانــدن نامه پیامبــر از حاطب پرســید:»اگر 
محمــد فرســتاده خداســت، چــرا مخالفانش 
توانســتند او را از مکــه (زادگاهــش( بیــرون 

کننــد؟ و چــرا او آنــان را نفریــن نکــرد تــا 
نابــود شــوند؟«

ســفیر پیامبــر در پاســخ او گفــت: »حضرت 
ــود و شــما نیــز بــه  عیســی پیامبــر خــدا ب
ــرا  ــس چ ــد. پ ــی می دهی ــالتش گواه رس
موقعــی کــه بنــی اســرائیل نقشــۀ قتــل او 
را کشــیدند، او آنهــا را نفریــن نکــرد تــا خدا 

نابودشــان کنــد؟«
حاکــم مصــر در برابــر منطق محکم ســفیر 
ســخنی نداشــت جــز اینکــه او را تحســین 
کنــد و بگوید:»آفریــن بــر تــو کــه مــردی 
حکیــم و فهمیــده ای هســتي کــه از ســوی 

شــخصی حکیــم آمــده ای.« )٧(
مقوقــس از حاطــب بــن أبــی بلتعــه  رضــی 
ــی اهلل  ــر  صل ــتاده ي پیامب ــه  فرس اهلل عن
علیــه و آلــه و ســلم  بــه گرمــي اســتقبال 
ــه  ــه او هدی ــرام نمــوده و ب کــرد و او را احت

داد. از عقــل و منطــق او متعجــب گشــت.
پــس از چنــد روز اقامــت ســفیر پیامبــر در 
ــم مصــر منشــي اش  ــره حاک مصــر، باالخ
ــه ي  ــي جــواب نام ــه عرب ــا ب را خواســت ت
ــه و ســلم  را  پیامبــر  صلــی اهلل علیــه و آل

بنویســید.
در آن نامه نوشت:

بــه محّمد بــن عبــداهلل از مقوقس، 
بــزرگ قبطیــان امــا بعد:

درود بــر تــو. مــن نامــه ات را 
ــرا  ــتي و م ــه را نوش ــدم آنچ خوان
بــه آن دعــوت دادي متوجه شــدم، 
ــراي  ــري ب ــه پیامب ــتم ك مي دانس

ــي گمــان  ــده، ول ــي مان ــت باق بعث
ــوث  ــام مبع ــه در ش ــردم ك مي ك
گــردد. فرســتاده ات را احتــرام 
ــي  ــوب قبط ــز خ ــودم و دو كنی نم
برايــت فرســتادم و لباس هايــي را 
اهــدا مي كنــم و قاطــري فرســتادم 

ــام. ــي. والس ــتفاده كن ــا اس ت
ــه،  ــه مدین ــس از ورود ب ــر پ ــده پیامب نماین
نامــه مقوقــس را تســلیم پیامبر کــرد. پیامبر  
صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم  فرمــود:»او 
از حکومــت خــود ترســیده و اســالم را 
ــه  ــش ب ــت و قدرت ــت. ریاس ــه اس نپذیرفت

ــد. « )8( ــد ش ــود خواه زودی ناب
ابن ســعد می نویســد: وقتــی مقوقــس نامــه 
ــد، پاســخی نیکــو نوشــت. ســپس  را خوان
نامــه پیامبــر  صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم  
ــت  ــاج درس ــه از ع ــه ای ک را در صندوقچ

ــه  ــر زد و ب ــر آن مه ــاد و ب ــود، نه ــده ب ش
یکــی از کنیــزان خــود ســپرد و بــرای پیامبر  
صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم  پاســخ نامــه 

را نوشــت؛ ولــی مســلمان نشــد. )9(
ــی  ــن اب ــب ب ــل از حاط ــه نق ــر ب ابن حج
بلتعــه می گویــد: »مقوقــس بــه مــن گفــت: 
ســه چیــز از تــو می پرســم. گفتــم بپــرس. 
گفــت: محمــد مــردم را بــه چــه چیــز فــرا 
می خوانــد؟ گفتــم: بــه عبــادت خــدای 
یگانــه، و امــر می کنــد بــه نمازهــای 
پنجگانــه و روزه مــاه رمضــان و حــج و 
ــد از اکل  ــی می کن ــد، و نه ــه عه ــای ب وف
میته)خودمــرده( و خــون و... تــا اینکــه 
گفــت: او را بــرای مــن وصــف کــن. حاطب 
می گویــد: پــس اوصــاف پیامبــر  صلــی اهلل 
علیــه و آلــه و ســلم  را بــه طــور خالصــه 
ــا را  ــی چیزه ــت: برخ ــم. او گف ــه او گفت ب
نگفتــی. مثــال نگفتــی بیــن کتف هــای او 
ــوت اســت. ســوار االغ می شــود...  ــر نب مه
ســپس گفــت: مــن گمــان می کــردم او از 
شــام ظهــور کنــد. همــان جایــی کــه ســایر 

ــد. )10( ــا آمده ان ــاء از آنج انبی
ــا  ــه و ســلم ب ــه و آل ــی اهلل علی ــر صل پیامب
ماریــه )مریــم( قبطیــه )یکــي از دو کنیــز(  
ازدواج کــرد. ابراهیــم فرزنــد پیامبــر صلــی 
اهلل علیــه و آلــه و ســلم از ماریــه متولد شــد 
ــت. و  ــات یاف ــز وف ــه در شــیرخوارگي نی ک
ــه  ــز دوم( را ب ــه )کنی ــر ماری ــیرین خواه س
حســان بــن ثابــت رضــی اهلل عنه  بخشــید. 

)11(
حاطــب بــن أبی بلتعــه در ســال 30 هجري 
در زمــان خالفــت حضــرت عثمــان رضــی 
اهلل عنــه  در ســن 65 ســالگي وفــات کــرد.

4-  عمرو بن أمیه ضمرى   
ــود  ــرادي ب ــن اف ــه از اولی ــن أمی ــرو ب عم
ــراه  ــه هم ــالم آورد و ب ــه اس ــه در مک ک
کســاني کــه بــه خاطــر دیــن خــود از شــر 
آزار و اذیــت مشــرکین بــه حبشــه هجــرت 
کردنــد، او نیــز بــه حبشــه هجــرت نمــود. 
بعــد از آن بــه مدینــه هجــرت کــرد و بــه 
ــه و  ــه و آل ــی اهلل علی ــر صل ــراه پیامب هم
ســلم در بعضــي از غــزوات شــرکت داشــت.

ــود.  ــده ب ــل و فهمی ــخصي عاق ــرو ش عم
رســول اهلل صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم 
ــه  ــاز ب ــه نی ــوري ک ــام ام ــراي انج او را ب
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زیرکــي و درایــت داشــت، مي فرســتادند. او 
نیــز آن امــور را بــه نحــو احســن بــه انجــام 

مي رســاند. 
همچنیــن پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه و 
ــزد  ــه ن ــان ب ــراه نامه ش ــه هم ــلم او را ب س
ــتادند. در آن  ــاه حبشــه فرس نجاشــي پادش

نامــه آمــده بــود:
ــدای  ــوی خ ــه س ــو را ب ــن ت م
دعــوت  بی شــريک  و  يگانــه 
می خواهــم  تــو  از  و  می كنــم 
ــردار  ــع و فرمانب ــه پیوســته مطی ك
ــروی  ــن پی ــن م ــی و از آيی او باش
كنــی و بــه خدايــی كــه مــرا 
و  ايمــان  كرده اســت،  مبعــوث 
يقیــن داشــته باشــی. همانــا مــن 
فرســتادۀ خدايــم و تــو و مردمانــت 
ــا  ــز و ب ــد عزي ــه ســوی خداون را ب
عظمــت دعــوت می كنــم. مــن بــا 
ايــن نامــه رســالتم را ابــاغ كــردم 
و بــرای شــما خیرخواهــی نمــودم. 

ــد. ــی ام را بپذيري خیرخواه
نجاشــی پــس از اینکــه نامــۀ پیامبــر صلــی 
اهلل علیــه و آلــه و ســلم را خوانــد، این گونــه 
ــه  ــی ك ــام خداي ــه ن ــواب داد: »ب ج
ــرد.  ــت ك ــام هداي ــه اس ــرا ب م
نامــۀ تــو بــه دســتم رســید 
نامــه ای كــه در آن بــه امــر عیســی 
كــرده  اشــاره  )علیه الّســام( 
بــودی. بــه خــدای آســمان ها 
و زمیــن ســوگند كــه عیســی 
آنچــه  از  بیــش  )علیه الّســام( 
گفتــی )بنــده خــدا( نبــوده اســت... 
ــن  ــه پســر عمويــت )جعفرب ــا ب م
كرديــم...  اكــرام  ابي طالــب( 
تــو  كــه  می دهــم  شــهادت 
رســول صــادق و مصــدق خدايــی، 
ــت  ــر عموي ــت پس ــه دس ــن ب م
بــه خــدای عالمیــان ايمــان آوردم 
ــم«  ــن اصح ــی ب ــدم »ارح و فرزن
می فرســتم...  ســويت  بــه  را 
اگــر بخواهــی خــودم هــم نــزدت 
می آيــم. ســام بــر تــو  ای رســول 

خــدا.«)1٢(
پســر نجاشــی بــه همــراه ۶۰ نفــر از اهالــی 
ــه در  ــدند ک ــوار ش ــتی س ــه در کش حبش

مدینــه بــه خدمــت پیامبــر  صلــی اهلل علیه 
ــی وســط  ــا وقت ــه و ســلم  برســند؛ ام و آل
ــت( و  ــا شکس ــتی آنه ــیدند )کش ــا رس دری

ــدند.)13( ــرق ش غ
عمــرو عــاص می گویــد: مــن و عــده ای از 
ــدق و احتمــال  قریــش پــس از جنــگ خن
ــون  ــتان، چ ــد در عربس ــری محم قدرت گی
نمی خواســتیم در عربســتان زیــر ســلطه او 
باشــیم، )قبــل از ایــن کــه عمــرو بــن امیــه 
نــزد نجاشــی رود( نــزد نجاشــی رفتیــم. مــا 
در ســرزمین نجاشــی بودیــم کــه عمــرو بن 
امیــه آمــد. من از نجاشــی خواســتم تــا او را 
بــه مــا بســپارد تــا بــه انتقــام کشــته هایمان 
بــه قتل برســانیم. نجاشــی خشــمگین شــد 
ــردی را  ــتاده م ــد فرس ــت: می خواهی و گف
کــه نامــوس اکبــر بــر او نــازل می شــود بــه 
شــما دهــم، تا بکشــید؟ گفتــم:  ای پادشــاه! 
آیــا چنیــن اســت؟ گفــت:  ای عمــرو! از من 
بشــنو و پیــرو او شــو کــه بــر حــق اســت.« 
)1٤(عمــرو بــن عــاص ایــن امــر را زمینــه 

ــد. ــش می دان اســالم آوردن خوی
ــول خدا  ــت رس ــه درخواس ــا ب ــی بن نجاش
ــه و ســلم مســلمانان  صلــی اهلل علیــه و آل
را همــراه بــا عمــرو بــن امیــه بــا دو کشــتی 

ــه مدینــه فرســتاد. )15( ب
حضــرت عمــرو بــن أمیــه رضــی اهلل عنــه 
ــن  ــه ب ــرت معاوی ــت حض ــر خالف در آخ
ابي ســفیان ـ رضــي اهلل عنهمــا ـ )٤1هـــ. 
ق(  وفــات نمــود و در مدینــه دفــن گردیــد. 

)16(
5- عمرو بن العاص  

عمــرو بــن العــاص رضــی اهلل عنــه از 
ــدان اســالم  ــن و مجاه ــن فاتحی بزرگ تری
ــاه  ــه در م ــح مک ــل از فت ــه قب ــت ک اس
صفــر ســال هشــتم هجــري اســالم آورد. 
ــان  ــد و عثم ــن ولی ــد ب ــراه خال ــه هم او ب
بــن طلحــه بــه خدمــت پیامبــر  صلــی اهلل 
علیــه و آلــه و ســلم  آمــده و اســالم خــود را 

ــد. آشــکار نمودن
ــت و اســتعداد حضــرت  ــه لیاق ــا توجــه ب ب
عمــرو بــن عــاص رضــی اهلل عنــه ، رســول 
ــلم  او را  ــه و س ــه و آل ــی اهلل علی اهلل  صل
ــر  ــل ب ــهور ذات السالس ــریه ي مش در س
ســیصد نفــر از بــزرگان صحابــه رضــی اهلل 
عنهــم امیــر تعییــن نمودنــد کــه حضــرت 

ابوبکــر صدیــق رضــی اهلل عنــه  و حضــرت 
عمــر بــن خطــاب رضــی اهلل عنــه  نیــر در 

آن لشــکر حضــور داشــتند.
پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم دربارۀ 
حضــرت عمــرو بــن العــاص رضــی اهلل عنه  
ــي  ــدند ول ــلمان ش ــردم مس ــد: »م فرمودن
عمــرو بــن عــاص ایمــان آورد.« همچنیــن 
ــوکاران  ــه او از نیک ــد ک ــف نمودن او را تعری

قریــش اســت.
ــلم   ــه و س ــه و آل ــی اهلل علی ــر  صل پیامب
ــوع از  ــس از رج ــری و پ ــال ۱۰ هج در س
ــه او  ــاه ذی الحج ــر م ــوداع( اواخ ــة )ال حج
را بــا نامــه اي بــه ســوي پادشــاهان عمــان 
»جیفــر«  و  »عبــد«  فرســتاد و آنهــا را بــه 

ــی  ــه را اب ــرد.« )1٧( نام ــوت ک اســالم دع
بــن کعــب رضــی اهلل عنــه نوشــت. ســپس 
ــه و  ــه و آل ــی اهلل علی ــدا  صل ــول خ رس
ســلم آن را مهــر زد. )18( آنــان نیــز دعــوت 
ــلم را  ــه و س ــه و آل ــی اهلل علی ــر صل پیامب

ــد. ــوده و اســالم آوردن ــول نم قب
ــه و  ــه و آل ــی اهلل علی ــر  صل ــه پیامب در نام

ــود: ســلم  آمــده ب
» از محمــد بــن عبــداهلل بــه جیفــر 
ــام  ــدی، س ــدان جلن ــد فرزن و عب
ــت  ــرو هداي ــه پی ــی ك ــر كس ب
ــن  ــه دي ــما را ب ــن ش ــد. م باش
ــام  ــم. اس ــرا می خوان ــام ف اس
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بیاوريــد تــا ســامت بمانیــد. مــن 
ــی  ــوی تمام ــه س ــول خدا  ب رس
جهانیــان هســتم، تــا همــه را انذار 
كنــم و تــا حجــت و ســخن خداوند 
دربــاره ناسپاســان به اجــرا در آيد. 
ــد هــر دوی  ــر اســام را بپذيري اگ
شــما را بــر فرمانروايــی كشــورتان 
اســام  اگــر  می دهــم.  قــرار 
را نپذيريــد، بدانیــد كــه ملــک 
شــما زائــل خواهــد شــد و يــاران 
)ســربازان( مــن بــه آنجــا خواهنــد 
ــک  ــر مل ــن ب ــوت م ــید و نب رس
ــت.« )19( ــد ياف ــه خواه ــما غلب ش

عمــرو عــاص می گویــد: وقتــی بــه عمــان 

رســیدم، ابتــدا نــزد عبــد رفتــم و گفتــم: من 
فرســتاده پیامبــر خــدا صلــی اهلل علیــه و آله 
و ســلم  بــه ســوی تــو و بــرادرت هســتم. او 
گفــت: بــرادرم از جهــت ســنی و فرمانروایی 
ــه اتفــاق  ــر اســت. ســپس ب از مــن مقدم ت
ــه را  ــر نام ــم. جیف ــر رفتی ــزد جیف ــد ن عب
خوانــد... مدتــی بعــد هر دو مســلمان شــدند 
و پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم را 

تصدیــق کردنــد. )٢0(
ــد انصــاری  و   ــو زی ــالذري مي نویســد: اب ب
عمــرو عــاص  اســالم را بــر مــردم عمــان 
ــا  ــه آنه ــرآن را ب ــد و  ق ــه می کردن عرض

ــد. )٢1( ــم می دادن تعلی

حضــرت عمــرو بن العــاص رضــی اهلل  عنه 
بعــد از وفــات پیامبــر  صلــی اهلل علیــه و آله 
و ســلم  در فتوحات اســالمي ســرزمین شام 
شــرکت داشــت. در دوران خالفــت حضرت 
ــي  ــتاندار و وال ــه اس ــی اهلل  عن ــر رض عم
ــرت  ــپس حض ــد. س ــن ش ــطین تعیی فلس
عمــر رضــی اهلل عنــه او را بــا لشــکري بــه 
مصــر فرســتاد و ایشــان مصــر را فتــح نمود 
ــك اســالمي  ــزء ممال ــن مصــر ج و اینچنی

گردیــد. 
همچنیــن در دوران خالفــت حضــرت عمــر 
ــر  ــي مص ــتاندار و وال ــه اس ــی اهلل  عن رض
ــرت  ــات حض ــان وف ــا زم ــد و ت ــن ش تعیی
ــه در ایــن مســئولیت  عمــر رضــی اهلل  عن

باقــي مانــد.
ــن  ــه ب ــرت معاوی ــت حض  در دوران خالف
ــراي  ــی ســفیان ـ رضــي اهلل عنهمــا ـ ب أب
بــار دوم والــي مصــر تعیین شــد. و در شــب 
ــات  ــري وف ــري قم ــال ٤3 هج ــد س عی

یافــت. 
6- عاء بن حضرمي  

عــالء بــن حضرمــي از اولیــن افــرادي بــود 
ــول  ــاب رس ــالم آورد.  او از اصح ــه اس ک
ــلم و از  ــه و س ــه و آل ــی اهلل علی ــدا صل خ
فاتحــان صــدر اســالم بــود. او در مکــه بــه 
ــد و  ــزرگ ش ــا ب ــان ج ــد و در هم ــا آم دنی
چــون اصلــش از حضرمــوت بــود، بــه آن جا 

منتســب شــد.
پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم او را 
بــا نامــه اي بــه ســوي »منــذر بــن ســاوى« 
پادشــاه بحریــن فرســتاد رســول اهلل  صلــی 
اهلل علیــه و آلــه و ســلم در آن نامــه منــذر را 

بــه ســوي اســالم دعــوت داده بــود.
ــه اي  ــت( و در نام ــالم را پذیرف ــذر اس )من
بــه پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم  

نوشــت: 
اما بعد:

ــما  ــه ش ــن نام ــول اهلل! م ــا رس ي
ــراى مــردم بحريــن خوانــدم،  را ب
ــا اســام را دوســت  برخــی از آنه
داشــته و آن را پذيرفتند و برخی آن 
را قبــول نکردنــد. در ســرزمین من 
ــتند،  ــیانی هس ــان و مجوس يهودي
دربــاره آنهــا اگــر دســتورى داريــد 

بفرمايیــد.«

رســول اهلل صلــی اهلل علیــه و آله و ســلم در 
نامــه اي به او نوشــتند:

ــول  ــد رس ــت از محم ــه ای اس نام
اهلل بــه منــذر بــن ســاوى )زمامدار 

بحريــن(.
سام علیك. 

ــو می فرســتم  ــه ســوی ت ــا ب همان
ســپاس خداونــدی را كــه جــز 
ــت و  ــتش نیس ــتحق پرس او مس
ــودی  ــه معب ــم ك ــی می ده گواه
ــان و  ــد جه ــر خداون ــت مگ نیس
ــده و فرســتادۀ اوســت.  محمــد بن
ــادر و  ــدای ق ــا خ ــد: همان ــا بع ام
ــی آورم.  ــو م ــاد ت ــه ي ــزرگ را ب ب
ــل  ــی دغ ــواه و ب ــس خیرخ هرك
ــود  ــع خ ــرای نف ــا ب ــد، همان باش
اقــدام كــرده و نصیحت خويشــتن 
را خواســته اســت  و هركــس 
ــد و  ــت كن ــرا اطاع ــتادگان م فرس
ــد،  ــروی كن ــان پی ــان ايش از فرم
همانــا مــرا اطاعــت كــرده اســت...  
ــدح  ــو را م ــتادگانم ت ــا فرس همان
نیــک نمودنــد و مــن هــم شــفاعت 
تــو را دربــاره قومــت قبــول كــردم. 
واگــذار بــرای مســلمانان هرآنچــه 
را كــه بــر او اســام آورده انــد 
ــال  ــه در ح ــزی ك ــر چی ــی ه )يعن
اســام از مــال و زمیــن و عقــار دارا 
ــان و  ــت آن ــه را در دس ــد، هم بودن
ــذار( و  ــی گ ــان باق ــرف ايش تص
ــت  ــی و معصی ــردم طاغ ــن از م م
ــر  ــتم؛ ب ــم گذش ــان ه كار و نافرم
گناهــان ســابق مؤاخــذه نخواهنــد 
ــن  ــان اي ــم از ايش ــو ه ــد و ت ش
موضــوع را بپذيــر )و بــر گذشــته ها 
ــی  ــن( مادام ــذه مک ــان را مؤاخ آن
ــح و  ــم صال ــک حاك ــو ي ــه ت ك
ــو را از  ــز ت ــی، هرگ ــوكار باش نیک
ــت معــزول نخواهــم  شــغل و عمل
كــرد و هركــس از جماعــت يهــود 
ــر كیــش و آيیــن خــود  و نصــارا ب
باقــی مانــد، بــر اوســت كــه جزيه 

ــد.« ده
 در کتــب ســیره آمــده اســت کــه: با اســالم 
ــن،  ــر بحری ــاوى امی ــن س ــذر ب آوردن من
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بســیاري از اهــل بحریــن اســالم آوردنــد.
ــول  ــری رس ــال هشــتم هجــری قم در س
خــدا  صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم  
عــالء حضرمــي را بــر بحریــن والیــت داد 
ــا  ــات را از اغنی ــا مالی ــرد ت ــور ک و او را مأم
بگیــرد و بــه فقــرا بدهــد. عــالء حضرمــي 
تــا وفــات پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه و 
ســلم  اســتاندار بحریــن بــود. او هم چنیــن 
در مقاتلــه بــا اهــل رّده در بحریــن )در دوره 
ــه( نقــش  حضــرت ابوبکــر رضــی اهلل  عن

ــت. ــته ای داش برجس
ــه  ــه او را ب ــی اهلل  عن ــر رض ــرت عم حض
بصــره فرســتاد، ولــی او در راه بصــره و بــه 
گفتــۀ بعضــی در بحریــن درگذشــت. عــالء 
در ســال ۱۴ قمــری »عرفجــة بــن هرثمه« 
را بــا کشــتی بــه ســواحل ایــران فرســتاد. از 
ایــن رو، او اولیــن کســی بــود کــه ســرزمین 
ایــران را گشــود و گفتــه می شــود کــه 
عــالء اولیــن مســلمانی بــود کــه از راه دریــا 

فتوحــات را آغــاز کــرد. )٢٢(
ــوه  ــتجاب الدع ــه او مس ــت ک ــهور اس مش
ــا  ــرد و ب ــا ک ــد و دع ــي خوان ــود، کلمات ب
اســب بــه دریــا وارد شــد. خداونــد دعایــش 

ــود. ــول فرم را قب
عــالء بــن حضرمــي در ســال 1٤ هجــري 

قمــري وفــات یافــت.
ـــــــــــــــ

ارجاعات:
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٢. فرقــه ای از مســیحیت کــه بوســیله اســقف 
اریــوس در ســال ۳۱۰ میــالدی پایه گــذاری شــد و 
معتقــد بــه مخلــوق بــودن عیســی و نفــی الوهیــت 

ــد. او بودن
3. یــا أهــل الکتــاب تعالــوا إلــی کلمــة ســواء بیننــا 
وبینکــم أن ال نعبــد إال اهلل وال نشــرک به شــیئا وال 
یتخــذ بعضنــا بعضــاً أربابــا مــن دون اهلل فــإن تولــوا 

فقولــوا اشــهدوا بأنــا مســلمون ]آل عمــران: ۶۴[
٤. محمد و زمامداران، ، ص ۲۰۱
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ــره اي  ــی / مقب ــه کلب ــدا، دحی ــه دهخ 6.  لغتنام
منســوب بــه حضــرت دحیــه کلبــي در کنــار شــهر 
قدیــم دارابگــرد قــرار دارد. گرچــه حضــرت دحیــٔه 
ــود  ــام ب ــاکن ش ــن و س ــل یم ــاً اه ــی اصالت کلب
ــه ایشــان در نزدیکــی  ــي  مقبــره اي منســوب ب ول
ــود دارد.  ــوز وج ــارس هن ــتان ف ــهر داراب در اس ش
همچنیــن بازماندگانــی کــه در داراب و جهــرم 
ــی  ــی کلب ــام یعن ــن ن ــا همی ــد و ب زندگــی می کنن

شــناخته می شــوند.
٧. تاریخ االسالم، ج۲، ص۵۱۲.    

8. مــروج الذهــب، ج٢، ص٢89 ، فــروغ ابدیت، ج٢، 
تا 6٢6 ص6٢1 

9. الطبقات الکبری، ج۱، ص۲۰۰.    
10.  االصابه فی تمییز الصحابه، ج۶، ص۲۹۶.    

11. االســتیعاب فــی معرفــه االصحــاب، ج۱، 
 .۳۱۴ ص

ــوک، ج۲، ص۶۵۲- ۶۵۳.   ــخ االمــم و المل 1٢. تاری
ــة، ج۳،  ــة و النهای ــة، ج۱، ص۷۶.  البدای ــد الغاب اس
ص۸۴.  تاریــخ االســالم، ج۱، ص۲۲۰. تاریــخ 

االمــم و الملــوک، ج۲، ص۶۵۳. 
ــد  ــوک، ج۲، ص۶۵۳. اس ــم و المل ــخ االم 13. تاری

الغابــة، ج۱، ص۷۶.  االصابــة، ج۱، ص۳۳۶.
1٤. تاریخ االمم و الملوک، ج۳، ص۳۱-۳۰.

15. السیرة النبویة، ج۲، ص۳۵۹. 
16. ســیر اعــالم النبــالء، ، ج٤، ص3٢8 / تهذیــب 

الکمــال فــی اســماء الرجــال، ، ج٢1، ص5٤3
ــوک و االمــم، ج۴،  ــخ المل 1٧.  المنتظــم فــی تاری

ص۹. 
18. عیون االثر،  ج۲، ص۳۳۵. 
19. عیون االثر،  ج۲، ص۳۳۵. 

ــم  ــری، ، ج۱، ص۲۰۱.  المنتظ ــات الکب ٢0. الطبق
ــم، ج۴، ص۹ -۱۰.  ــوک و االم ــخ المل ــی تاری ف

٢1. انساب االشراف، ، ج۱، ص۲۷۸.
٢٢. اســد الغابــه فــی معرفــه الصحابــه، ج۱، ص۳۶. 
ســیر اعــالم الّنبــالء، ج۳، ص۱۶۴. تاریــخ طبــری، 
ج۴، ص۷۹.  االعــالم، ج۴، ص۲۴۵. االســتیعاب 
ــه  ــه االصحــاب، ج۳، ص۱۰۸۵.  االصاب ــی معرف ف
فــی تمییز الصحابــه، ج۴، ص۴۴۵. المحبــر، ص۷۷.  

لبدایــه و النهایــه، ج۵، ص۳۷۴.
 

ــــــ
مراجع : 

ــد ،  555 -   630ق  ــن محم ــي ب ــر ، عل ــن اثی  اب
ــق  ــه ؛ تحقی ــة الصحاب ــی معرف ــه ف ــد الغاب . ، اس
ــور ،  ــد عاش ــد احم ــا ، محم ــم البن ــد ابراهی محم
محمــد عبدالوهــاب فایــد، بیــروت، دار احیــاء التراث 

العربــي، 19٧0 م 
ــي ،  508 -    ــن عل ــن ب ــوزي ، عبدالرحم ــن ج اب
59٧ق . ، المنتظــم فــی تاریــخ الملــوک و االمــم، 

بیــروت، دار صــادر، 1359 ق .  
 ابــن حبیــب ، محمــد بــن حبیــب ،    -   ٢٤5ق . 

، المحبــر،.  
ابــن حجــر عســقالني ، احمــد بــن علــي ،  ٧33 -   
85٢ق . ، االصابــه فــی تمییــز الصحابــه، تحقیــق: 
علــي محمــد البجاوي، بیــروت، درالجیــل، 1٤1٢ق.  
ــعد،  16٧ -   ٢30ق .  ــن س ــد ب ــعد، محم ــن س اب
ــي،  ــه ســهیل کّیال ــق علی ــری، عل ــات الکب ، الطبق

ــر، 1٤1٤ق.  ــروت، دارالفک بی
ــد ،  6٧1 - ــن محم ــد ب ــیدالناس ، محم ــن س اب

ــازي و  ــون المغ ــي فن ــر ف ــون االث    ٧3٤ق .، عی
الشــمائل و الســیر، بــی جــا، موسســه عــز الدیــن، 

۱۴۰۶ق.
 ابــن عبدالبــر ، یوســف بــن عبــداهلل ،  368 -

ــاب،  ــه االصح ــی معرف ــتیعاب ف    ٤63ق . ، االس
تحقیــق و تعلیــق : علــي محمــد معــوض ، عــادل 
ــه،  ــب العلمی ــروت، دارالکت ــود ،بی ــد عبدالموج احم

1٤15ق 
ــن هشــام ،     - ٢13  ــك اب ــن هشــام ، عبدالمل  اب
ــة، ، حققهــا مصطفــي الســقا ،  ق.  ، الســیرة النبوی
ــروت،  ــلبي. بی ــظ ش ــادي ، عبدالحفی ــم االبی ابراهی

ــه، 1٤٢5ق دارالمعرف
ابــن کثیــر ، اســماعیل بــن عمــر ،  ٧00 -   ٧٧٤ق . 
، البدایــه و النهایــه ، ؛ اعتنــي بهــذه الطبعــه و وثقهــا 
ــازي بیضــون،  ــد غ ــي ، محم : عبدالرحمــن الالدق

بیــروت، دار المعرفــه، 1٤18 ق
ــن اســماعیل ، 19٤ -  ٢56 ق.  بخــاري ، محمــد ب

جامــع المســند الصحیــح )صحیــح بخاري(،بیــروت، 
دارالفکــر

بــالذري ، احمــد بــن یحیــي ،    -   ٢٧9ق . ، انســاب 
االشــراف، بیــروت، دار الفکر، ۱۴۱۷،

ــن عبدالرحمــن ، 65٤ -   ــزي ، یوســف ب ــظ م حاف
ــال،  ــماء الرج ــی اس ــال ف ــب الکم ٧٤٢ق . ،  تهذی
ــارعواد  ــه بش ــق علی ــه و عل ــط نص ــه و ضب حقق

ــاله، 1٤06 ق . ــوت، رس ــروف، بی مع
خزاعــي ، علــي بــن محمــد بــن مســعود، تخریــج 
الــدالالت الســمعیه علــي مــاکان فــي عهد رســول 
اهلل ... ، ؛ تحقیــق احســان عبــاس، بیــروت، دارالغرب 

االســالمي، 1٤05 ق .
خطــاب ، محمــود شــیث، ســفراء النبــي ) العــالء بن 
الحضرمــي ، معــاذ بــن جبــل (،بیــروت، دارقتیبــه، 

1٤11ق.
ــه ،  ــر ، 1٢58؟ - 133٤ ، لعتنام ــي اکب دهخــدا ، عل
بقلــم گروهــي از نویســندگان، زیرنظر:محمــد معین 

و جعفــر شــهیدي، تهران،دانشــگاه ، 13٧٧.
 ذهبــي ، محمــد بــن احمــد ، 6٧3 -  ٧٤8ق . ، 
ــالم ،  ــات المشــاهیر و االع ــخ االســالم و وفی تاری
تحقیــق ســعد یوســف محمــود ابوعزیــز و ]دیگران[ 

، قاهــره، مکتبــة التوفیقیــه.    
 ذهبــي ، محمــد بــن احمــد ، 6٧3 -  ٧٤8ق . ، 
ــق و  ــي تحقی ــرف عل ــالء، اش ــالم الّنب ــیر اع س
خــرج احادیثــه شــعیب االرنــووط، بیــروت، رســاله، 

1٤19ق.
زرکلــي ، خیرالدیــن ، 1893 - 1966 ، االعــالم، 

بیــروت، دارالعلــم للمالییــن، ٢00٧م.
ســبحاني تبریــزي ، جعفــر ، 1308 -   ، فــروغ ابدیت 
: تجزیــه و تحلیــل کاملــي از زندگانــي پیامبــر اکرم 

، قم، نشــردانش اســالمي،
صابــری همدانــی، محمــد، محمــد  و زمامــداران در 
پیرامــون نامه هــاي پیامبــر اســالم بــه زمامــداران، 

قــم، دارالعلــم ۱۳٤6.
ــر ، ٢٢٤؟  -  310ق . ،  ــن جری ــد ب ــري ، محم طب
تاریــخ االمــم و الملــوک، قاهــره، اســتقامه، 1358ق

ــر ، ٢٢٤؟  -  310ق . ،  ــن جری ــد ب ــري ، محم طب
تاریــخ طبــری، ترجمــه ابوالقاســم پاینــده، تهــران، 

ــاطیر، 13٧5  اس
ــین ،     - 3٤5؟ ق . ،  ــن حس ــي ب ــعودي ، عل مس
مــروج الذهــب، ، ترجمــه ابوالقاســم پاینــده، تهــران، 

علمــي و فرهنگــي، 13٧0.
مســلم بــن حجــاج ،  ٢06 -   ٢61ق .، الجامــع 

ــر، . ــروت، دارالفک ــلم(، بی ــح مس الصحیح)صحی
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ــه انســان  ــه ب ــی را ک ــپاس آن ذات ــکر و س ش
قــدرت اندیشــیدن عنایــت فرمــود تــا بــا تفکــر 
در وجــود خــود و جهــان هســتی بــه رمــز و راز 
آفرینــش ایــن کائنــات و فلســفه وجودیــش پی 
بــرده و در مســیر هدایتــی کــه از جانــب خداوند 
متعــال بــه وســیلۀ پیامبــران عیلهم الســالم به 
وی رســیده، ســعادت و خوشــبختی را حاصــل 

. ید نما
آری! انســان موجــودی برتــر از همــه موجودات 
دیگــر حتــی برتــر از فرشــتگان اســت. چنانکــه 

ســعدی علیــه الرحمــه فرمود:
رســد آدمــی بــه جایــی کــه بــه جــز خــدا نبیند  
/  بنگــر کــه تــا چــه حــد اســت مقــام آدمیــت 

ــه  ــت ک ــتثنایی اس ــود اس ــك موج ــان ی انس
میتوانــد بــه عــرش و الهوتیــان بپیونــدد و اگــر 
ــات  ــد، از حیوان ــودش را ندان ــر وج ــدر گوه ق
پســتتر میگــردد و مقامــش تا اســفل الســافلین 
پاییــن میــرود. ولــی موجــودات دیگــر اینطــور 
ــیر را در  ــك مس ــط ی ــا فق ــۀ آنه ــتند، هم نیس
زیســتن دنبــال میکننــد و طــی مقامــات 
ــت و  ــروزه مادی ــدارد. ام ــی ن ــان معنای برایش
مادهگرائــی در همــۀ عرصههــای زندگــی 
انســان جــوالن میدهــد و خاکســتری از پوچــی 

را بــر همــه چیــز و همــه کــس افکنــده اســت 
و انســان نیــز اصــل آفرینــش خویــش را 
ــا  ــری دنی ــای ظاه ــرده و پدیدهه ــوش ک فرام
بــر چشــم حقیقتبیــن وی پــرده انداختــه و نــور 
ــه خاموشــی  ــه بشــری رو ب ــت در جامع معنوی
ــق و خــوی و سرشــت  ــده اســت. در خل گرایی
پــاك انســان تبدیلــی و دگرگونــی ایجــاد شــده 
ــها را  ــای ارزش ــیها ج ــا و بیارزش و ناهنجاریه

ــت.  ــرده اس ــغال ک اش
اکنــون دربــاره یــك رســم اجتماعــی بــه 
ــه از  ــان جامع ــه در می ــینی« ک ــام »شبنش ن
قدیماالیــام رایــج بــوده، و همچنــان در زندگــی 
پــر مخاطــرۀ امــروزی دیــده میشــود، و از دیــر 
ــی  ــاز در بیــن ملــل مختلــف رواج داشــته ول ب
در شــالودۀ زندگــی اســالمی جایگاهــی نــدارد. 
پیامبــر اکــرم صلی اهلل علیــه وســلم در احادیث 
متعــددی از آن منــع فرمودنــد، مگــر در مورادی 
ماننــد تعلیــم و مطالعــه و ذکــر و عبــادت و...

ــت  ــم لغ ــدگاه عل ــینی را اول از دی واژه شبنش
بررســی نمــوده، و بعــد از منظــر دیــن و 
ــور  ــی آن، بط ــای اجتماع ــهای از ضرره گوش

ــرد.  ــم ک ــائی خواه ــم فرس ــذرا قل گ

شب نشینی از نظر لغوی
شــب نشــینی: افــرادی کــه بعــد از شــام 
خــوردن در جائــی بــرای گفتگــو جمع میشــوند.

)لســان العرب، ٢5٢/٧(. شــب نشــینی: نشستن 
دوســتان بعــد از شــام خــوردن در جائــی بــرای 
ــاس اول  ــی در پ ــدن گروه ــرد آم ــت. گ صحب
شــب یــا دیــری از شــب و صحبــت کــردن و 
ــدا،  ــه دهخ ــاختن. )لغتنام ــغول س ــود را مش خ
1٤136/9(. شــب نشــینی: نشســتن دوســتان 
بعــد از شــام خــوردن در جائــی بــرای صحبــت.  
بــه عربــی »ســمر« گوینــد. ایــن کار اگــر بــه 
منظــور وقــت گذرانــی باشــد در شــرع اســالم 
ــا گناهــان  ــات ی ــا لغوی ــوأم ب مکــروه، و اگــر ت
ــارف  ــره المع ــت. )دای ــرام اس ــد ح ــر باش دیگ

ــف، 839/3(. ــارف و معاری مع
شب نشینی از ديدگاه شرعی

ــه  ــی اهلل علی ــرم صل ــر اک ــی پیامب ــر زندگ اگ
وســلم مــورد مطالعــه و بررســی قــرار بدهیــم، 
خبــری از شــب نشــینیهایی کــه امــروزه رواج 
ــوردی در  ــن م ــن چنی ــم. همچنی دارد نمییابی
آموزههــای دینــی و زندگــی بــزرگان هــم بــه 
چشــم نمیخــورد، بلکــه در احادیــث متعــددی 
ممنوعیــت چنیــن شبنشــینی هایی آمده اســت. 

محمود احمدی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابراهیمیوسفپور
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ام المومنیــن عایشــه صدیقــه رضــی اهلل عنهــا 
روایــت کــرده اســت: عــن عائشــة رضــی اهلل 
ــی اهلل  ــام رســول اهلل صل ــا ن ــت: »م عنهــا قال
ــل العشــاء، وال ســمر بعدهــا،  ــه وســلم قب علی
یعنــی العشــاء اآلخــرة«. پیامبــر اکــرم صلی اهلل 
علیــه وســلم قبــِل نمــاز عشــاء بــه رختخــواب 
تشــریف نبردنــد و بعــد از گــزاردن نمــاز 
ــری  ــنن الکب ــد. )الس ــینی نکردن ــاء شبنش عش
ــل  ــوم قب ــة الن ــاب کراهی ــی،٢٢1٢، ب للبیهق

العشــاء(
در حدیثــی دیگــر آمــده اســت: قال: رســول اهلل 
صلــی اهلل علیــه و ســلم ال ســمر إال لمصــل أو 
مســافر«. »شــب نشــینی نیســت مگــر بــرای 
نمــاز گــزار و مســافر«. )ســنن الترمــذی،٢٧٢9، 

ــاب المصافحه(  ب
 ِ عــن ابــن مســعود َقــاَل: َجــَدَب لََنــا َرُســوُل اهللَّ
ــَمَر بَْعــَد َصــاَلِة  -صلــی اهلل علیــه وســلم- السَّ
الَْعَتَمــِة«. در جــای دیگــر حضــرت عبــداهلل بــن 
ــه  ــوده ک ــت نم ــه روای ــی اهلل عن ــعود رض مس
ــلم شــب  ــه و س ــی اهلل علی ــرم صل ــر اک پیامب
نشــینی را مــورد مذمــت قــرار دادنــد. )الســنن 
ــوم  ــة الن ــاب کراهی ــری للبیهقی،٢٢1٤،ب الکب

قبــل العشــاء(
عــن أبــی بــرزة قــال: »کان رســول اهلل صلــی 
ــا  ــوم قبله ــن الن ــی ع ــلم ینه ــه و س اهلل علی

ــا«. ــث بعده والحدی
 »پیامبــر اکــرم صلــی اهلل علیــه وســلم مــا را از 
خوابیــدن قبــل از نمــاز عشــاء و )نشســتن(برای 
صبحــت بعــد آن نهی فردند«.)ســنن ابــی داود، 

٤8٤9،بــاب النهــی عــن الســمر بعد العشــاء(
حضــرت عمــر رضــی اهلل عنــه کســانی را کــه 
شبنشــینی میکردنــد، مــورد کتــك و عتــاب قرار 
میــداد و میفرمــود: ابتــدا شــب را بــه شبنشــینی 
مشــغول میشــوید و آخــر آن در خــواب بــه ســر 

. ید میبر
میگویــد:  رحمهــاهلل  حجــر  ابــن  عالمــه 
ــدن وقــت نمــاز  شبنشــینی باعــث خــواب مان
ــد  ــب خواه ــاز ش ــت از نم ــا محرومی ــح ی صب

ــد.  ش
خداونــد متعــال قبــل از بعثــت نیــز پیامبــر اکرم 
صلــی اهلل علیــه وســلم را از این چنین رســومی 
مصــون داشــتند، چنانکــه ابــن اثیــر از پیامبــر 
اکــرم صلــی اهلل علیــه وســلم نقــل مىکنــد: اگر 
ــی  ــزى کــه رســم مــردم جاهل ــراى هــر چی ب
بــود، تصمیــم مىگرفتــم، خداونــد میــان مــن و 
آن چیــز مانــع ایجــاد مىکــرد. ســرانجام فکــر و 

اندیشــۀ خــود را از آن رســوم و عــادات جاهلــی 
ــالت را  ــار رس ــد افتخ ــا خداون ــتم ت ــاك شس پ
ــکارم(  ــان )هم ــه چوپ ــبی ب ــرد. ش ــم ک نصیب
کــه گوســفندان را بــه دور از مکــه مىچرانیدیــم 
گفتــم: کاش از گوســفندانم مواظبــت مىکــردى 
تــا بــه مکــه مىرفتــم و ـ هــم چــون جوانــان 
ــت:  ــردم! گف ــرکت مىک ــینی ش ـ در شــب نش
بــرو. رفتــم تــا بــه اّولیــن خانــه رســیدم. آوازى 
ــد:  ــن آواز چیســت؟ گفتن شــنیدم. پرســیدم: ای
عروســی فــالن و فــالن اســت. نشســتم کــه 
گــوش بدهــم. امــا خداونــد مانــع اســتماع آواز 
شــد و چیــزى نشــنیدم و بــه خــواب رفتــم تــا 

گرمــاى آفتــاب مــرا بیــدار کــرد.
نــزد رفیقم بازگشــتم )ماجراى شــب را( پرســید. 
ــردم.  ــف ک ــش تعری ــود، برای ــته ب آنچــه گذش
شــبی دیگــر بــه مکــه رفتــم و قضیهــاى عیــن 
شــب پیشــین، اتفــاق افتــاد. از آن پس از رســوم 
ــم.  ــی روى برتافت ــه کل ــی ب ــردم جاهل ــد م ب

ــوم ٢/ ٢8٧(.  ــق مخت )رحی
در قرآن کریم نیز آمده است.

تَْهُجــُروَن  «  َســاِمراً  بِــِه  ُمْســَتْکبِِریَن     «
]6٧ ]مؤمنــون: 

یعنــی شــما قــرآن را رهــا میکنیــد و چیزهــای 
ــر آن  ــود ب ــینیهای خ ــب نش ــری را در ش دیگ
ــب و  ــو و لع ــورد له ــد و در م ــح میدهی ترجی

ــد. گمراهــی ســخن میگوئی
  از قــرآن کریم و ســنت نبوی برداشــت میشــود 
کــه شبنشــینی اگــر همــراه لغویــات و غیبــت 
ــد،  ــالمی باش ــئونات اس ــردن ش ــت نک و رعای
قطعــا ناجایز اســت. متأســفانه شــب نشــینیهای 
ــت و الزم  ــوارد نیس ــن م ــی از ای ــروزی خال ام
و ضرویســت کــه تــرك شــود. اگــر شبنشــینی 
ــواده در  ــا خان بــه عبــادت و صحبــت کــردن ب
امــور جایــز ســپری گــردد، یــا بــرای مطالعــه و 
پژوهشــهای علمــی  و بحــث و تکــرار علــوم و 
فنــون، و بــرآوردن بعضــی از نیازهــای ضروری 
و دینــی باشــد، از نظــر شــرعی اشــکالی نــدارد. 
ــه  ــد ک ــن باش ــر ای ــش ب ــعی و کوش ــی س ول
طوالنــی نشــود کــه نمــاز صبــح را نتوانــد بــر 

ســر وقتــش اقامــه کنــد.  
ضررهای شبنشینیهای امروزی 

ــینی  ــای شبنش ــدادی از ضرره ــه تع ــون ب اکن
ــم: ــاره مینمای اش

1ـ ضایــع شــدن  وقــت، در کارهایــی کــه جــز 
زیــان اخــروی چیــز دیگــری در بــر نــدارد.

٢ـ آغشــته شــدن بــه گناهــان مختلــف ماننــد 

غیبــت، تهمــت و غیــره ...
3ـ محــروم شــدن از نمــاز صبــح یــا حداقــل از 

قیــام شــب.
ــه  ــی ک ــی و اجتماع ــد اخالق ــیوع مفاس ٤ـ ش
نتیجــه شبنشــینیهای خانوادگــی، اختــالط بین 
همســایهها، دوســتان زن و مــرد و ســایر مــوارد 
ــت و  ــای حرم ــیارند پردهه ــه بس ــت و چ اس
شــرفی کــه بــه واســطه آن پــاره شــده اســت. 
در پایــان ایــن جســتار بــه ایــن مطلــب اشــاره 
مینمایــم. یکــی از خدمــات ارزنــده ایــن اســت 
کــه بشــریت به غفلــت آرمیــده را بیدار کــرده و 
آموزههــا و ارزشــهای واالی ایمانــی و اســالمی 
را بــه او یــاد آور شــد تــا در پرتــو آنهــا بــه کمال 
انســانی نایــل آیــد. شــاید گفتــه شــود در ایــن 
زمانــه فضــای مجــازی بســاط فضــای حقیقــی 
را در هــم پیچیــده و همــۀ گفتمــان و نشســتها 
ــازی  ــگ مج ــی، رن ــا حقیق ــد و بازدیده و دی
ــت  ــخنی درس ــن س ــت. ای ــه اس ــود گرفت بخ
ــاران و  ــرار از ب ــد ف ــش مانن ــی مثال ــت، ول اس
ــاودان ایســتادن اســت، چــون نشســتن  ــر ن زی
بــا چنــد نفــر در یــك مجلــس آســیب و ضــرر 
ــای  ــه گروهه ــتن ب ــر از پیوس ــی کمت آن خیل
ــازی و  ــای مج ــی در فض ــف غیراخالق مختل

چــت و دیگــر امــور... میباشــد. 
ــانهای  ــا انس ــینی ب ــلمان! از شبنش ــرادر مس ب
بیهــدف و بیبرنامــه و موبایــل در فضای مجازی 
جــداً دوری کــن و زود خوابیــدن را ســر لوحــه 
ــده. و مهمانیهــا و شــب  ــرار ب زندگــی خــود ق
ــل  ــگام را تعطی ــی و دیرهن ــینیهای طوالن نش
کــرده، شــبهای بلنــد زمســتان را پــوچ و بیهوده 
ماننــد روزهــای آن کوتــاه مکــن. و از اوقات آن 
ــت  ــد روح و معنوی ــی و رش ــرای ترق ــای ب پله

بســاز. 
از خداونــد منــان مســئلت دارم کــه مــا را بــر آن 

دارد کــه رضــای او در آن اســت. 

خدایا چنان کن سرانجام کار 
 تو خشنود گردی ما رستگار

**************
**********
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ــدت  ــم را در م ــرآن کری ــال ق ــد متع خدوان
ــدا  ــول خ ــن رس ــب نازنی ــر قل ــال ب ٢3 س
)صلــی اهلل علیــه و ســلم( نــازل کــرد. ایــن 
کالم نورانــی نــه تنهــا راهنمــای انســانها و 
شــفای ســینه ها میباشــد، بلکه بیــان کنندۀ 
تمــام علــوم نیــز میباشــد. یکــی از علومــی 
کــه پایــه و اساســش را بــه وســیله قــرآن 
مســتحکم نمــود علــم نحــو اســت. چــون 
ــودن  ــت نم ــو محافظ ــم نح ــوع عل موض
آخــر کلمــات میباشــد تــا خللــی در معنــای 
ــن و  ــر لح ــن خاط ــود؛ بدی ــدا نش کالم پی
ــی در کالم باعــث بوجــود آمــدن  غلط خوان

علــم نحــو شــد.
شــاید بتــوان یکــی از اســباب لحــن و غلــط 
ــم  ــا عج ــان ب ــرب را اختالطش ــی ع خوان
دانســت، زیــرا آنهــا بــرای امــرار معــاش و 
توســعه و پیشــرفت فرهنگشــان میبایســتی 
ــط صمیمــی  ــا کشــورهای همجــوار رواب ب
برقــرار میکردنــد. در ایــن هنــگام بــود 
ــا  ــه بعضــا غلط خوانیشــان شــائع شــد ت ک
ــز رســوخ  ــی نی ــات قرآن ــه آی ــی کــه ب جای
کــرد. بــزرگان صحابــه همچــون حضــرت 
ــی  ــرت عل ــه( و حض ــی اهلل عن ــر )رض عم
)رضــی اهلل عنــه( هنگامیکــه متوجــه ایــن 
مســئله شــدند، بــرای حفــظ کالم خداونــد 
گام بزرگــی را در ایــن راســتا برداشــتند تــا 

اینکــه حضــرت علــی )رضــی اهلل عنــه( ابــو 
االســود دئلــی را مامــور پایــه گــذاری علــم 
نحــو کــرد. حتــی در بعضــی روایــات چنین 
تصریــح شــده کــه بنیانگــذار علم نحــو خود 

ــد.  حضــرت علــی )رضــی اهلل عنــه( بودن
ــرای  ــوان ب ــه میت ــی را ک ــن اهداف مهمتری
ــه  ــرد ب ــان ک ــو بی ــم نح ــدن عل ــد آم پدی

ــت: ــل اس ــرح ذی ش
1- محافظــت الفــاظ قرآنــی، که بــه اذهان 
ــذا  ــرد، ل ــزرگان نحــو خطــور ک ــاء و ب علم
قواعــد ایــن علــم را پایــه گــذاری نمودنــد.

٢- فهــم معانــی و مفاهیــم قــرآن، و ایــن 
ــراب  ــدون شــناخت اع ــه ب ــود ک ــزی ب چی
قــرآن و ترکیب بنــدی جمله هایــش میســر 

نبــود.
ــاکت  ــرقین س ــان مستش ــن می ــا درای ام
ننشســته و بــر ایــن امــر کــه ابــو االســود 
پایــه گــذار علــم نحــو بــوده خــورده گرفتــه 
ــر  ــد دانســته اند، بلکــه معتقــد ب و آن را بعی
آننــد کــه قواعد ایــن علــم متاثــر و برگرفته 
از قواعــد یونانــی میباشــد. اما خدمتگــذاران 
واقعــی اســالم ایــن ادعــا را مــردود دانســته 
و چنیــن جــواب داده انــد: علمــای اســالمی 
نســبت بــه لغــت یونانــی و قواعــد آن هیــچ 
اطالعــی نداشــته اند و هیــچ رابطــۀ علمــی 
میــان آنهــا نبــوده اســت، گذشــته از همــه 

ــوم  ــا عل ــی ب ــوم عرب ــیرازۀ عل ــا، ش اینه
یونانــی بــه هیــچ عنــوان همخوانــی ندارند، 
ــوم  ــر از عل ــه متاث ــس چطــور میشــود ک پ

یونانــی شــده باشــد؟
ــده  ــه( نگارن ــان نام ــوم )پای ــل س در فص
چگونگــی  و  قراءت هــا  بــه  اشــاره ای  
بیــان  و همچنیــن  آمدن شــان  بوجــود 
حدیــث نبــوی مبنــی بــر نــزول قــرآن بــر 
ــن  ــت. مهمتری ــته اس ــرف، داش ــت ح هف
ســببی را کــه میتــوان باعــث بوجــود آمــدن 
ــت.  ــا اس ــاوت لهجه ه ــت تف ــراءات دانس ق
ــد  ــبب ش ــرآن س ــالوت ق ــیرینی و ح ش
ــه  ــف ب ــای مختل ــراب از قبیله ه ــه اع ک
تــالوت ایــن کتــاب عظیم الشــان روی 
بیاورنــد کــه رفتــه رفتــه بعضــی از کلمــات 
ــا  ــد ت ــالوت می ش ــه ای ت ــورت لهج بص
اینکــه بعضــی از صحابــه نســبت بــه ایــن 
امــر اعتــراض کردنــد، زیــرا تصــور میکردند 
کــه قــرآن بــه غیــر آن چیــزی کــه نــازل 
ــرم  ــر اک ــا پیامب ــالوت میشــود، ام ــده ت ش
)صلــی اهلل علیــه و ســلم( بــه ایــن نگرانــی 
ــه  ــرآن ب ــه ق ــد ک ــد و فرمودن ــه دادن خاتم
ــت. ــده اس ــازل ش ــف ن ــای مختل لهجه ه

امــا مطلبــی کــه قابــل ذکــر اســت اینکــه 
ــم از  ــا اع ــام قراءته ــه تم ــو ب ــای نح علم
متواتــر و شــاذ، بــرای تبییــن قواعــد نحــو 

بررسی استشهادات قرآنی سیبویه
خالصه پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته زبان و ادبیات عرب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنورمحمدخسروی
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استشــهاد نمودهانــد، مگــر قرائتــی کــه بــا 
ــتباه  ــه دارای اش ــا اینک ــف ی ــاس مخال قی
ــح  ــر کالم صحی ــرا ه ــد، زی ــش باش فاح
کــه روایتــش مــورد ترجیــح باشــد و موافــق 
قیــاس نیــز باشــد هــر چنــد کــه از طریــق 
آحــاد روایــت شــده باشــد بــاز هــم در نــزد 

آنهــا قابــل قبــول اســت.
بعضــی انســانها بــر ایــن گمانند کــه منظور 
از حدیــث نبــوی مبنــی بــر نــزول قــرآن بر 
هفــت حــرف، قراءتهــای هفتگانــه میباشــد 
در حالیکــه ایــن اشــتباه اســت و هیــچ یــک 
ــن  ــر ای ــل ب ــراءات قائ ــم ق ــای عل از علم
نیســتند و اینچنیــن میگوینــد کــه انحصــار 
قراءتهــا در عــدد هفــت دارای هیــچ دلیلــی 
نیســت و شــاید بــدون هیــچ قصــدی 
بوجــود آمــده یــا اینکــه بــه قصــد تیمــن به 
ــث  عــدد هفــت بخاطــر وجــودش در حدی

نبــوی میباشــد.
در فصــل چهــارم شــخصیت ســیبویه کــه 
موضــوع تحقیــق مــان نیــز دربــاره بررســی 
شــخصیت  ایــن  قرآنــی  استشــهادات 
می باشــد، مــورد بررســی قــرار گرفتــه 
ــب  ــه ملق ــان ک ــن عثم ــرو ب ــت. عم اس
بــه ســیبویه اســت، در عصــر عباســی اول 
ــد  ــی میباش ــر طالی ــه عص ــب ب ــه ملق ک
ــی در  ــی و فرهنگ ــاع علم ــت. اوض میزیس
ــی  ــد و ترق ــیار رش عصــر عباســی اول بس
کــرد، بدیــن ترتیــب کــه علمای زبر دســتی 
ــوم  ــتند و عل ــور گذاش ــه ظه ــه عرص ــا ب پ
دینــی را بــه صــورت شــاخه ای و رشــته ای 
تدریــس می کردنــد کــه ایــن علــوم عبارتند 
ــه،  ــث، فق ــیر، حدی ــی، تفس ــوم قرآن از: عل
عقیــده و کالم. مســاجد نیــز بوســیله علماء 
ــاد  ــان آب ــره و تدریسش ــای مناظ و حلقه ه
ــن  ــود کــه ســیبویه در ای ــن ب ــود. اینچنی ب
ــوم  ــاء و عل ــو از علم ــه ممل ــی ک ــّو علم ج
مختلــف بــود، پــا بــه صحنــه گیتــی نهــاد 
تــا خدمتــی شــایان را بــرای قــرآن از خــود 
ــرای  ــا ثمرهــای باشــد ب بجــای بگــذارد ت
ــه جهــان  ــد از او چشــم ب ــی کــه بع علمای

ــد. ــاز مینماین هســتی ب
ســیبویه در اصــل ایرانی تبــار و از دیــار 
و  زندگــی  امــا  اســت،  بــوده  شــیراز 
تحصیلــش را در بصــره ســپری کــرد و در 

ســال 180 بنــا بر بعضــی از روایات در ســن 
میانســالی در بصــره یــا شــیراز وفــات نمود. 
ــوان  ــیبویه میت ــتادان س از مشــهورترین اس
ــس  ــدی، یون ــد فراهی ــن احم ــل ب ــه خلی ب
ــاره  ــر اش ــن عم ــی ب ــب و عیس ــن حبی ب
کــرد کــه علــم نحــو را از آنهــا آموخــت و 
ــر  ــو الخطــاب اخفــش اکب ــم لغــت را اب عل
بــه او تعلیــم داد. و از میــان شــاگردانش کــه 
بســیار مشــهور شــدند و بــه درجــۀ اجتهــاد 
نیــز رســیدند میتــوان ابــو الحســن اخفــش 

ــرد. ــام ب اوســط و قطــرب را ن
ــاره  ــه آن اش ــد ب ــه بای ــر ک ــب دیگ مطل
کــرد تالیــف کتــاب ارزشــمند ســیبویه 
بنــام »الکتــاب« میباشــد. در واقــع ســیبویه 
ــتادش  ــات اس ــد از وف ــاب را بع ــف کت تالی
خلیــل شــروع کــرد، چــرا کــه در بعضــی از 
صفحــات الکتــاب پــس از ذکــر نــام خلیــل 
کلمه»رحمــه اهلل« بــه چشــم میخــورد. 
شــاید اولیــن چیــزی کــه بــه ذهــن خطــور 
کنــد، عــدم نامگــذاری کتابــش میباشــد و 
میتــوان علتــش را چنیــن بیــان کــرد کــه 
اجــل و مــرگ ســیبویه ایــن مهلــت را به او 
نــداد همان طــوری کــه مقدمــه و خاتمــه ای 

ــر کتابــش اضافــه ننمــوده اســت. را ب
ارزش ایــن کتــاب بــه انــدازه ای رســید کــه 
علمــای قدیــم و جدیــد بــه بهتریــن شــیوه 
آن را مــدح نموده انــد بــه حــدی کــه آن را 
قــرآن نحــو دانســته اند و منزلــت ایــن کتاب 
ــزرگ آن را  ــود کــه علمــای ب ــه حــدی ب ب
بعنــوان تحفــه و هدیــه بــه یکدیگــر عطــا 
ــت  ــوان گف ــرات می ت ــه ج ــد. ب می کردن
کــه اکثــر علمــای بــزرگ دینــی از کتــاب 
ســیبویه بهــره برده انــد، زیــرا الکتــاب دائــرة 
المعارفــی از علــوم لغــوی، دینــی، علمــی و 

ادبــی بــه شــمار میآیــد.
نگارنــده در فصــل پنجــم بــه بیــو گرافــی 
پنــج تــن از علمــای مجتهــد نحو کــه متأثر 
از ســبک ســیبویه شــده انــد پرداخته اســت 
ــه لحــاظ تاریخــی  ــن آنهــا ب کــه مقدمتری
ــب  ــط از مکت ــش اوس ــن اخف ــو الحس اب
بصــرة میباشــد. ابــو الحســن معــروف 
ــی  ــه بن ــی قبیل ــش اوســط از موال ــه اخف ب
ــوی  ــزد ســیبویه زان ــه ن مجاشــع اســت ک
تلمــذ زد، هــر چنــد از لحــاظ ســنی بزرگتــر 

ــش  ــا تواضــع و فروتنی ــود، ام ــیبویه ب از س
ســبب شــد کــه نــزد کســی شــاگردی کنــد 

ــر از او اســت. کــه کوچکت
علــی بــن حمــزة کســائی از مکتــب کوفــة 
شــخصیتی دیگــر اســت کــه متاثر از شــیوه 
ســیبویه شــده اســت. وجه تســمیۀ کســائی 
بخاطــر احــرام بســتنش در کســاء بــود کــه 
از آن روز بــه بعــد او را کســائی نامیدهانــد. 
ــم  ــود و در عل ــت ب ــه نحــو و لغ ــم ب او عال
قــراءات بــه درجــه امامــت رســید. همانطور 
کــه بیــان شــد اصلیتــش کوفــی بــود امــا 
ــش  ــوان مســکن خوی ــداد را بعن ــا بغ بعده
ــید  ــت هارون الرش ــه تربی ــرد و ب ــار ک اختی
خلیفــه عباســی و فرزنــدش امیــن پرداخت. 
ــاد  ــه ی ــالی ب ــن س ــن که ــائی در س کس
گیــری نحــو پرداخــت و خیلــی زود رشــد و 
ترقــی نمــود تــا جائیکــه بــه درجــه اجتهــاد 

رســید.
شــخصیت دیگــری کــه بــه منهج ســیبویه 
چنــگ زده و بــر رد پایــش قدم نهاده اســت، 
جــار اهلل زمخشــری از مکتب بغداد میباشــد. 
زمخشــری متبحــر در نحــو، لغــت و بالغت 
ــمی  ــش مس ــیر معروف ــه تفس ــود چنانک ب
ــی او  ــوغ علم ــر نب ــاهد ب ــاف ش ــه الکش ب
ــر  ــتای زمخش ــش روس ــد. زاد گاه می باش
از نواحــی خــوارزم اســت، امــا بــرای تعلیــم 
علــوم مختلــف بــه شــهر بغــداد ســفر کرد.

ابــن مالــک از دیگــر اشــخاصی اســت کــه 
تحــت تاثیــر ســبک و شــیوه ســیبویه قــرار 
ــش در  ــوغ علمی ــد و نب ــت. رش ــه اس گرفت
ــمگیرتر  ــه روز چش ــس روز ب ــب اندل مکت
میشــد تــا جائی کــه علمــای هــم عصــرش، 
ــتند.  ــته اش دانس ــو را شایس ــت در نح امام
او تمــام همــت خویــش را صــرف محکــم 
نمــودن زبــان عربــی کــرد تــا جایــی کــه 
ــز  ــود نی ــل از خ ــای قب ــیاری از علم از بس
ســبقت بــرد. و همچنیــن در علــم قــراءات 
نیــز بــه مقــام امامــت رســید. تبحــرش در 
ــود کــه  ــه حــدی ب ــم صــرف و نحــو ب عل
او را بســان دریایــی بی نظیــر و دانشــمندی 
بیهمتــا قلمــداد کردنــد. ذوق و ســلیقۀ 
بخصوصــی در ســرودن شــعر داشــت 
چنانکــه »الفیــه« اش شــاهد بــر ایــن ادعــا 

می باشــد.          
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منهــج  از  متأتــر  پنجمیــن شــخصیت 
ــت. در  ــاری اس ــام انص ــن هش ــیبویه، اب س
ســال ٧08 هـــ.ق در مصــر بــه دنیــا آمــد و 
قــرآن را در خــرد ســالگی حفظ کــرد. خیلی 
ــه  ــرد و ب ــی ک ــی را ط ــای ترق زود پله ه
ــش  ــول حیات ــید. در ط ــاد رس ــۀ اجته درج
ــه  ــوری ک ــود، بط ــده ب ــهور ش ــیار مش بس
علمــاء از راه هــای دور و نزدیــک بــرای یــاد 
گیــری مباحــث نحــوی دقیــق و تحلیــالت 
ــق  ــد. او در عم ــزد او می آمدن ــیوایش ن ش
گفته هــای علمــای متقــدم نحــو فــرو 
ــف  ــای ضعی ــان گفته ه ــه بی ــت و ب میرف
و صحیــح آنهــا می پرداخــت کــه ایــن 
ــای  ــرت و تعجــب علم مســئله باعــث حی

دیگــر میشــد.
در فصــل ششــم نگارنــده بــه هــدف اصلی 
بحــث کــه عبــارت از ابتــکار ســیبویه 
ــی  ــات قرآن ــه آی ــودن ب ــهاد نم در استش
و بهره منــدی ســایر نحوییــن از ســبک 
ســیبویه و همچنیــن خدمــت ســیبویه بــه 
قــرآن و قــراءات می باشــد، پرداختــه اســت. 
اگــر بــا دیــده انصــاف بــه شــواهد قرآنی که 
در الکتــاب ســیبویه مذکــور اســت بنگریــم 
خواهیــم دیــد کــه اســتعمال آنهــا توســط 
ســیبویه بــه یــک ســبک و صــورت نبــوده 
اســت بلکــه ابتــکار بســزایی را از خــود بــه 
ــن  ــوان ای ــه می ت ــای گذاشــته اســت ک ج
ــرد:1-  ــه ک ــم خالص ــه قس ــات را در س آی
ائتنــاس ٢- پژوهــش و تحقیق 3- استشــاد 

ــح. صری
ــه وارد شــدن بعضــی  ــی اینک ــاس یعن ائتن
ــا توجیــه بعضــی  ــرای تحلیــل و ی آیــات ب
ــر.  ــی دیگ ــات قرآن ــات و آی ــالیب، ابی از اس
پژوهــش و تحقیــق نیــز بــه دو قســم 
تقســیم می شــود: 1- آیاتــی که ظاهرشــان 
نمایانگــر قــرار گرفتــن آنهــا تحــت همــان 
قاعــده ظاهــری اســت در حالیکــه اینچنین 
نیســت. ٢- ســوال کــردن ســیبویه از خلیل 
دربــاره نکته هایــی کــه در بعضــی از آیــات 
نهفتــه اســت. و در قســم استشــهاد صریــح 
کــه بیشــترین آیــات را بــه خــود اختصــاص 
ــه  ــم ک ــان کرده ای ــی را بی ــت، آیات داده اس
مســتقیما و بطــور صریــح در باب هــای 

مختلــف بــه آنهــا استشــهاد شــده اســت.

آیاتــی کــه در بحــث ائتنــاس بــرای اجــازه 
بعضــی از اســالیب وارد شــده نمایانگــر 
اینســت کــه ســیبویه ایــن قواعــد را فقــط 
ــه  ــدون اینک ــی ب ــات قرآن ــیله آی ــه وس ب
بیتــی را بیــاورد، ثابــت نمــوده اســت. آیاتــی 
کــه بــرای تاییــد بعضــی از ابیات وارد شــده 
اســت اتهــام وارده مبنــی بــر اینکــه اصل و 
اســاس قواعــد نحــوی مبنــی بــر شــعر بوده 
و آیــات قرآنــی آنچنــان دخــل و تصرفی در 
ــد  ــد، بلکــه تایی ــع می کن ــدارد را دف ــا ن آنه
اشــعار توســط آیــات قرآنــی دلیــل محکمی 
ــرآن  ــات ق ــه آی ــودن ب ــهاد نم ــر استش ب
اســت. و آیاتــی کــه بــرای تاییــد بعضــی از 
آیــات دیگــر ذکــر شــده اســت بیانگــر ایــن 
مطلــب اســت کــه ســیبویه بــرای توجیــه 
بعضــی از شــواهد قرآنــی فقــط اکتفــاء بــه 
ــا قــرآن  ــا قــرآن را ب قــرآن کــرده و حقیقت

توضیــح و تفســیر نمــوده اســت.
ــق  ــه در بحــث پژوهــش و تحقی ــی ک آیات
به دو قســم تقســیم شــد، قســم اول شــاهد 
آیاتــی کــه ظاهرشــان بــر خالف باطنشــان 
ــن  ــه ای ــا ب ــراد آنه ــا ای ــیبویه ب اســت و س
مطلــب اشــاره می کنــد کــه ایــن مجموعــه 
از آیــات احتیــاج بــه مالحظــه دقیــق قواعد 
ــن قواعــد دارد  ــه فروعــات ای ــردن ب و پی ب
و بــرای علمــای ایــن علم شایســته نیســت 
کــه تنهــا بــا نظــر بــه ایــن آیــات حکمــی 
ــد از  ــه بع ــد، بلک ــادر نمای ــان ص را برایش
دقــت نظــر کامــل و موازنــه آنهــا بــا دیگــر 
اســالیب و مقایســه بــا دیگــر آیــات متشــابه 
بــه ایــن امــر روی بیاورنــد. قســم دوم کــه 
شــامل گفتگــو بین ســیبویه و خلیــل درباره 
ــن  ــر ای ــد، بیانگ ــات می باش ــی از آی بعض
اســت کــه ایــن مجموعــه قرآنــی داللــت 
بــر یادگیــری ایــن مطالــب توســط ســیبویه 
از اســتادش خلیــل دارد و همچنیــن داللــت 
بــر مالحظــه دقیق ســیبویه نســبت بــه این 
ــا اینکــه تعلیــم و  چنیــن آیاتــی می کنــد ت
درســی بــرای دیگــران باشــد. و آیاتــی کــه 
ــح مطــرح شــده  در بحــث استشــهاد صری
اســت و بســیار زیــاد نیــز می باشــد، اعتمــاد 
ســیبویه بــه آیــات قــرآن را برایمــان واضــح 

ــد. ــن می کن و روش
امــا مطلبــی کــه شــایان ذکــر اســت اینکــه 

تمــام علمــاء و مجتهدیــن بــزرگ علم نحو 
ــش اوســط، کســائی،  ــد از: اخف ــه عبارتن ک
زمخشــری، ابــن مالــک و ابــن هشــام بهره 
کافــی و وافــی را از ابتــکار منحصــر بــه فرد 
ســیبویه حاصــل کرده انــد و هــر یــک بــه 
نوبــۀ خــود متاثــر از منهج ســیبویه شــده اند، 
ــی  ــادی و بعض ــره زی ــا به ــی از آنه بعض
اســتفاده متوســطی را برده انــد، ولــی بطــور 
کلــی همــه آنهــا بصــورت بســزایی از 

مســلک ســیبویه بهــره منــد شــده انــد.
در پایــان بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد 
کــه ســیبویه را بایــد خــادم واقعــی قــرآن و 
قــراءات دانســت و او را از هــر گونــه تهمتی 
ــش از  ــعر بی ــه ش ــش ب ــر اهتمام ــی ب مبن
ــی از  ــه بعض ــبت ب ــش نس ــرآن و تعصب ق
ــیبویه از  ــرا س ــت. زی ــرا دانس ــراءات مب ق
ــترین  ــه بیش ــت ک ــی اس ــه نحویین جمل
تمســک را بــه شــواهد قــرآن داشــته اســت 
ــر  ــه اول و باالت ــرآن را درمرتب ــع ق و در واق
از شــعر قــرار داده اســت زیــرا که استشــهاد 
خــود را در مســائل ابتــدا بــا قــرآن ســپس 
بــا شــعر و بعــد از آن گفتــه هایــی کــه بــه 
صــورت نثــر از قــول بــزرگان گفتــه شــده 
ــواردی  ــز م ــه ج ــد ب ــاز می کن ــت، آغ اس
کــه آیــات قرآنــی بــرای تبییــن آن مســائل 
وجــود نــدارد و آنجاســت کــه بــه اشــعار و 
ــرا کــه  ــد زی ــوال عــرب اکتفــاء مــی کن اق
ــرب را در  ــح ع ــق صحی ــام نط ــرآن تم ق
ــه از  ــی ک ــت. و تهمت های ــه اس ــر نگرفت ب
ــده  ــیبویه وارد ش ــه س ــا ب ــب بعضی ه جان
ــای  ــه قراءته ــبت ب ــه نس ــر اینک ــی ب مبن
ــت و  ــوده اس ــب ب ــره متعص ــان بص قاری
در مقابــل، قراءت هــای قاریــان کوفــه 
ــن  ــی ای ــت، تمام ــته اس ــف دانس را ضعی
تهمــت هــا نــاروا اســت زیــرا کــه ســیبویه 
ــه آن  ــه ب ــد ک ــان می کن ــی را بی قراءتهای
ــودن را  ــک ب ــی و نی ــت زیبای ــا صف قراءته
مــی دهــد کــه تمامــی علمــای علــم قرائت 
ــه قــراء کوفــه نســبت می دهنــد.  آنهــا را ب
و اینچنیــن اســت کــه خدمــت ســیبویه بــه 
قــرآن و اعتــدال و میانــه رویــش نســبت به 

ــد.  ــور می رس ــه ظه ــه مرحل ــا ب قراءته
**************

**********
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هــر دیــن و فرهنــگ، پیشــرفت و بالندگــی 
ــردان  ــذاران و م ــون خدمت گ ــود را مره خ
ــد  ــی و بلن ــرای تعال ــه ب ــت، ک نام آوری س
نمــودن پرچــم اندیشــه خــود از جــان و دل 
ــان  ــه ج ــختی ها را ب ــتند، س ــه گذاش مای
خریدنــد و مرارت هــا را تحمــل کردنــد. 
دیــن اســالم نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی 
ــی  ــت  ـ صل ــی رحم ــود نب ــت. از خ نیس
اهلل علیــه وعلــی آلــه وســلم ـ گرفتــه 
ــن  و  ــع تابعی ــن و تب ــاب و تابعی ــا اصح ت
مجاهدیــن و محدثیــن و دانشــمندان؛ هــر 
ــتای  ــا در راس ــد ت ــن بودن ــی ای ــک در پ ی

ــد.  ــة اهلل گام برادرن ــالی کلم اع

واضــح و مبرهــن اســت کــه افــراد زیــادی 
بــرای خدمــت بــه اســالم پــا پیــش 
ــا  ــده ای ب ــان، ع ــا ج ــی ب ــتند. برخ گذاش
مــال و دســته ای بــا علــم )خداونــد از همــه 
آنــان راضــی بــاد(. و ایــن کاروان مجاهــده 
همچنــان بــه مســیر خــود ادامــه می دهــد 
ــر اســاس  ــاز نایســتاده و ب و هیــچ زمــان ب

ــاز نخواهــد ایســتاد. وعــدۀ الهــی، ب
ــه  ــته اند ک ــن دس ــز از همی ــن نی  محدثی
بــرای حفــظ و صیانــت از میــراث گرانقــدر 
ــی  ــه وعل ــی اهلل علی ــالم ـ صل ــر اس پیامب
ــری از خــود  ــه وســلم ـ تالش هــای واف آل
ــن و  ــتند. خدمــات محدثی ــای گذاش برج

ــر هیــچ مســلمان و  ــان ب نتایــج تــالش آن
اســالم پژوهــی پوشــیده نیســت، چــرا کــه 
ــث  ــا از احادی ــی م ــوب زندگ ــام چهارچ تم
گرفتــه شــده و آنــان بودنــد کــه بــا دقــت 
ــتند  ــود نگذاش ــی خ ــت و باریک بین و درای
آتــش خرافــه و روایــت ســازی بــه خرمــن 
ــدا ـ  ــول خ ــار رس ــای گهرب ــاب گفتاره ن
صلــی اهلل علیــه وعلــی آله وســلم ـ برســد.

ــه  ــروف ب ــداهلل مع ــن عب ــد ب ــام محم ام
»حاکــم نیشــابوری« از زمــره افرادی ســت 
کــه بــا آثــار گرانســگ خــود، حــق بزرگــی 

ــردن جهــان اســالم دارد.  ــر گ ب
هیــچ کتابخانــۀ اســالمی و یــا پژوهشــکده 

امام حاکم نیشابوری )رمحه اهلل(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعصمتاهللپورمحمدتیموری
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ــاب »المســتدرک«  ــه کت ــی نیســت ک دین
امــام حاکــم نیشــابوری در آن نباشــد.

 در جســتار زیــر نگاهــی گــذرا بــه زندگــی 
و تالش هــای ایــن دانشــمند اســالمی 

ــه شــده اســت. انداخت
ــن  ــه »اب ــروف ب ــداهلل مع ــن عب ــد ب محم
البیــع« یــا »الحاکم«  در روز دوشــنبه ســوم 
ربیــع االول 3٢1 هجــری در نیشــابور دیــده 

بــه جهــان گشــود. 
پــدرش از همــان اوان طفولیــت ســعی 
ــدش دانشــمند و  ــا فرزن ــن داشــت ت ــر ای ب
عالــم دیــن گــردد، از همیــن رو در همــان 
کودکــی او را بــه حضــور در مجالــس 
حدیــث و اســتماع حدیــث تشــویق و 
ترغیــب می کــرد. شــایان ذکــر اســت کــه 
دایــی اش نیــز ســهم بســزایی در پــرورش و 
ــال های  ــت.  او در س ــی وی داش فرهیختگ
و  ابی حاتــم  مجالــس  در   33٤ و   330

می کــرد.  شــرکت  ابن حبــان 
ــارج  ــابور خ ــث از نیش ــتماع حدی ــرای اس ب
شــد و در شــهرهای مختلــف خراســان آن 
ــر  ــارا و دیگ ــرخس، بخ ــل س ــان از قبی زم
شــهرهای مــاوراء النهــر، ری، همــدان، 
ــزد  ــت. و  ن ــار شــام رف ــه و دی مکــه، مدین
محدثیــن زیــادی زانــوی تلمــذ زد. چنانکــه 
شــیوخ وی را بیــش از دو هــزار اســتاد 

می داننــد. 
ــم،  ــام حاک ــای ام ــی از خوش اقبالی ه یک
ــود.  ــامانیان ب ــر س ــدن وی در عص زاده ش
وجــود چنیــن بســتری قطعــاً نقــش بســزا و 
مهــم در بالندگــی و پیشــرفت امــام حاکــم 
داشــته اســت. در مــورد عصــر و حکومــت 

ــته اند: ــامانیان نوش س
»بی گمــان، تحمــل شــنیدن ســخنان 
از  کــه  تســامح  و  تســاهل  و  مخالــف 
اجتماعــی  و  اخالقــی  ویژگی هــای 
عوامــل  از  بــود،  ســامانی  پادشــاهان 
اصلــی رشــد صراحــت بیــان دانــش وران و 
ــی رود.  ــمار م ــه ش ــر ب ــدگان آن عص گوین
ــر  ــری، نص ــب طاه ــه ابوطی ــی ک هنگام
ــر  ــرد و امی ــو ک ــامانی را هج ــد س بن احم
ــا او  ــه ب ــان بزرگ واران ــد، چن از آن آگاه ش
ــب، از پیــش وی  ــه ابوطی برخــورد کــرد ک
ــه  ــردن توب ــد و از هجــو ک شرمســار در آم

ــرد.« ک
»مقدســی« در توصیــف رفتــار ســامانیان با 
ــدان  ــن خان ــگ ای ــد: »فرهن ــا می گوی علم
ــر  چنــان اســت کــه دانش منــدان را در براب
شــاه مجبــور بــه زمیــن بوســی نمی کنند«.

ســامانیان  میــِل  و  علــم  دوســت داری 
ــه  ــد ک ــب ش ــش موج ــری دان ــه فراگی ب
مدرســه ها و کتاب خانه هــای فراوانــی در 
خراســان پدیــد آیــد. مقدســی در »احســن 
ــاره  ــرو اش ــی در م ــه مدارس ــیم« ب التقاس
ــب  ــا مواج ــان آنه ــه دانش جوی ــد ک می کن
ــن  ــارا از ای ــخ بخ ــد  و تاری ــز می گرفتن نی
روی داد یــاد می کنــد کــه احمــد بن حســن 
ــر امیــر رشــید »عبدالملــک  بن عتبــی، وزی
ــارا،  ــه ای در بخ ــر مدرس ــوح« در براب بن ن
ــل«  ــو ســاخت. »ابن حوق مســجدی نیک
نیــز در »صــورة االرض« از مدرســه های 
ــام  ــان ن ــن دوره در خراس ــی در ای گوناگون
می بــرد. از ایــن رو، گفته انــد: »خراســان 
بیــش از تمــام ممالــک اســالمی دارای 
مدرســه و کتاب خانــه شــد و بــه دیــار علــم 

ــت.« ــروف گش و ادب مع
و حتــی خــود حاکــم نیــز از علــم دوســتی 
و علــم پــرروی ســامانیان بــی بهــره نمانــد 
چنانکــه حتــی بــه عنــوان ســفیر از طــرف 
ــه«  ــت »آل بوی ــوی دول ــه س ــامانیان ب س

فرســتاده شــد. 
در ایــن میــان، محمــد بــن عبــداهلل جــوان 
داســتان مــا، در شــهرهای خراســان از ایــن 
ــرا  ــه ف ــت و فق ــه آن شــهر می رف ــهر ب ش
می گرفــت، وی فقــه را نــزد »ابوســهل 
محمــد بــن ســلیمان« فقیــه شــافعی 
آموخــت. تــا اینکــه بــه هــوای دیــار عــرب 
و رفتــن بــه ســمت ســرزمینی که اســالم از 
آن خیــزش نمــوده، گام برداشــت و در ســال 
ــه  ــراق شــد. در جلســات فق ــازم ع 3٤1 ع
»ابوعلــی بــن ابــی هریــره« شــرکت کــرد. 
و بعــد از آن بــه ســماع حدیــث روی آورد و 
چنــان در ایــن میــدان اســب تاخــت، کــه از 
ــت  ــدان بشــمار می رف ــن می مشــهورین ای
و نــام آوازه اش همــه جــا را فراگرفتــه بــود. 
ــد و در  ــار حجــاز ش ــازم دی  وی ســپس ع
حلقــات حدیــث حرمیــن شــریفین شــرکت 
جســت. نقــل شــده کــه امــام حاکــم گفت: 

ــدا  ــیدم، از خ ــزم نوش ــه آب زم ــی ک »وقت
خواســتم بــه مــن توفیــق دهــد تــا بتوانــم 
تالیفــات خوبــی انجام بدهــم.« و بعــد از آن 
بــه خراســان بازگشــت و بــه مــاوراء النهــر 
رفــت. ماوراءالنهــر و باالخــص شــهر بخــارا 

در آن زمــان آوازۀ جهانــی داشــت. 
آمــده: شــهرهای خراســان و ماوراءالنهــر را 
در ایــن دوره بســیار پــر جمعیــت توصیــف 
ــاره  ــل در ب ــه ابن حوق ــرای نمون ــد. ب کرده ان
مــردم بخــارا می گویــد: »مــردم آن در ادب 
و دانــش و فقــه و دیــن داری و امانــت 
و  خوش معاملگــی  و  ســیرت  حســن  و 
و  رســانیدن  نیکــی  و  بــودن  کم ضــرر 
ــر  ــردم دیگ ــت، از م ــی نی ــش و پاک بخش

ــد.« ــان برترن ــی خراس نواح
»وجــود ســیالّیت مداومــی کــه بیــن طبقــه 
خاصــه و عامــه وجــود داشــت، باعــث 
می گردیــد بعضــی از افــراد از طبقــه عامــه 
ــه  ــف خاص ــدند و در ردی ــیده می ش برکش
ــه  ــراد طبق ــد و برخــی از اف ــرار می گرفتن ق
ــه  ــزو طبق ــرده و ج ــزول ک ــم ن ــه ه خاص

عامــه درمی آمدنــد.«
ــا اســتعداد در  ــراد ب »روشــن اســت کــه اف
ــران و  ــویق امی ــا تش ــه ای و ب ــن زمین چنی
پادشــاهان و بــزرگان عصــر، بــه فراگیــری 

علــم و ادب روی می آورنــد.«
در زمــان دولت ســامانیان و در ســال ۳۵۹ق. 
بــه قضاوت شــهر »نســاء« منســوب شــد و 
ــان«  ــاوت »جرج ــی قض ــس از مدت ــز پ نی
)گــرگان امــروزی( را بــه او پیشــنهاد کردند 
ــان  ــت. در هم ــمت را نپذیرف ــن س ــه ای ک
ــت ســامانی  ــوان ســفیر دول ــه عن روزهــا ب
ــت و  ــد داش ــه رفت وآم ــار آل بوی ــه درب ب
در کارهــای سیاســی، قضایــی و اجتماعــی 

فّعــال بــود.
ــر دل  ــاوراء النه ــاً از م ــم نهایت ــام حاک ام

ــد. ــابور ش ــازم نیش ــید و ع کش
در ماجــرای عــداوت بیــن »کرامیــه« و 
به عنــوان  ابن فــورک  کــه  »اشــاعره«، 
ــان،  ــروج آن در خراس ــاعره و م ــب اش قط
پــس از خــروج از شــیراز، بــه دلیــل ســعایت 
و دشــمنی شــیعیان اهــل ری، امــکان 
حضــور در آن دیــار را نیــز نیافــت، در 
ــالهای ۳۶۶- ــدود س ــی ح ــان یعن ــن می ای
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۳۷۳ق / ۹۷۷-۹۸۳م حاکــم نیشــابوری، بــه 
ــتگاه  ــه در دس ــعری ک ــی اش ــوان عالم عن
امیــر ناصرالدولــۀ ســیمجور، وزیــر ســامانی، 
ــورک را  ــت ابن ف ــت، توانس ــی داش امکانات
بــه نیشــابور فراخوانــد و موقعیــت او را نــزد 

ــد.  ــت نمای ــار تثبی درب
برخی از اساتید امام حاكم

ــادی  ــاتید زی ــزد اس ــث ن ــدان حدی در می
زانــوی تلمــذ زد و از محدثیــن زیــادی  بهره 
ــی  ــدرش و دای ــان پ ــه از آن می ــت ک جس
اش، محمــد بــن یعقــوب األصــم، ابوبکــر 
النجــاد، محمــد بــن یعقــوب الشــیبانی ابــن 
ــد  ــن أحم ــداهلل ب ــن عب ــد ب األخــرم، محم
الصفــار، ابوســهل بــن زیــاد و... را نــام بــرد.

در فقــه، از ابوعلــی بــن ابوهریــرة، ابوالولیــد 
ــن محمــد، ابوســهل الصعلوکــی   حســان ب
ــن  ــد ب ــزد أحم ــت ن ــرد و در قرائ ــره ب به
إســماعیل الصــرام، علی ابــن اإلمــام، محمد 
بــن ابــو منصــور الصــرام، ابوعلــی بــن النقار 
ــرئ  ــکار )مق ــه(، ابوعیســی ب ــرئ کوف )مق

ــوی تلمــذ زد. ــداد( زان بغ
شاگردان 

ــم  ــام حاک ــت ام ــم و معرف ــای عل از دری
ــره  ــادی به ــناس زی ــر ش ــان گوه غواص
ــن  ــر همی ــه ذک ــان ب ــه از آن می ــد ک بردن

ــود: ــی ش ــنده م ــر بس ــد نف چن
ــن أحمــد ، احمــد  الخلیــل بــن عبــد اهلل ب
بــن الحســین بــن علــی، احمــد بــن عبــد 
ــی، ابوالقاســم  ــن و ابوبکــر البیهق ــك ب المل

القشــیری...
در ایــن بیــن کســانی نیــز بــوده انــد که هم 
از حاکــم حدیــث شــنیده انــد و حاکــم نیز از 
آنــان حدیث شــنیده اســت. از آن میــان امام 
دارقطنــی، احمــد  بــن ابی عثمــان الحیری و 

ابواســحاق المزکــی را مــی تــوان نــام برد.
سجايای اخاقی

امــام حاکــم بــا وجــود رفعــت مقــام علمــی 
ــتند،  ــه داش ــی ک ــی باالی ــأن اجتماع و ش
انســانی بســیار متواضــع و دارای ســعه صدر 
زیــادی بودنــد بگونــه ای کــه نصیحــت را 
از طــرف هــر کــس کــه بــود بــا چهــره ای 

ــد. ــاده می پذیرفتن گش
بــه اســاتید و شــیوخ خــود احتــرام گذاشــته 
و مقــام آنــان را پــاس مــی داشــت. هــرگاه 

یکــی از اســاتید وارد مجلــس می شــد، بــه 
ــردی  ــان ف ــد. ایش ــد می ش ــش بلن احترام
باریــک بیــن، صاحــب منطــق و فهــم بــود.

ــن  ــی وی ای ــای اخالق ــی از زیبایی ه یک
بــود کــه حاضــر بــه پذیــرش چیــزی کــه 
بــر خــالف عقیــده اش بــود، نمی شــد 
ــت  ــادی را از دس ــع زی ــه مناف ــد ک هرچن
ــر  ــه واف ــد. چنانکــه وی بخاطــر عالق بده
بــه حضــرت علــی تحــت تعقیــب کرامیــه 
قــرار داشــت و مدتــی مخفــی می زیســت. 
و حتــی منبــرش را شکســتند،  امــا از نظریه 

خــود عقــب ننشســت.
تالیفات

ــادف  ــد، مص ــر گردی ــتر ذک ــه پیش چنانک
بــودن حیــات امــام حاکــم بــا عصــر 
ســامانیان، خــود بســتری مهــم بــرای ایــن 
ــمندان  ــه دانش ــز از قافل ــام نی ــا ام ــد ت ش
آثــار  و  نمانــد  عقــب  علم دوســتان  و 
ــذارد  و  ــای بگ ــود برج ــنگی از خ گران س
دانشــمندان تالیفــات امــام حاکــم را بــالغ 
بــر 1500 مــورد بــر شــمرده انــد. چنانکــه 
»المســتدرک علــی الصحیحیــن« ســرآمد 

آنــان می باشــد.
برخی از تالیفات ايشان عبارتند از: 

األبــواب، أجوبــة الحاکــم النیســابوري، 
األربعین،اإلکلیــل، األمالي،أمالــي العشــیات، 

ــیوخ و ... ــم الش ــابور، تراج ــخ نیس تاری
حاکــم،  امــام  کتــاب  مشــهورترین 
المســتدرک می باشــد، ایــن اثــر امــام 
حــکام از کتاب هــای مشــهور و نامــی 
ــامل 8803  ــاب ش ــن کت ــت. ای ــان اس ایش
حدیــث اســت کــه در 51 کتــاب و در 
ــتند،  ــی هس ــتر فقه ــه بیش ــی ک موضوعات
جمــع آوری شــده اســت. و بخشــی از ایــن 
کتــاب بــه مناقــب صحابــه پرداختــه اســت. 
ــود  ــده ب ــایع ش ــکام ش ــام ح ــر ام در عص
ــح هســتند کــه  ــی صحی کــه تنهــا احادیث
در صحیــح بخــاری و صحیــح مســلم ذکــر 
شــده اســت. چنانکــه همیــن نکتــه یکــی 
از علــل تصنیــف المســتدرک شــد و امــام 
حاکــم را وادار کــرد تــا ســعی کنــد احادیثی 
را جمــع آوری کنــد کــه بــر اســاس شــرایط 
صحیــح بخــاری و صحیــح مســلم باشــد ، 
ــر نشــده باشــد. ــح ذک ــا در آن دو صحی ام

امــام حاکــم در ابتــدای کتــاب خــود 
ــْن  ــٌة ِم ــأَلََنِي َجَماَع ــْد َس ــد: »َوَق می نویس
أَْعَیــاِن أَْهــِل الِْعلـْـِم بَِهــِذِه الَْمِدیَنــِة َوَغْیِرَهــا 
ــِث  ــی اأْلَحاَدیِ ــا َیْشــَتِمُل َعلَ أَْن أَْجَمــَع ِکَتابً
ــُد بْــُن  الَْمْرِویَّــِة بِأََســانِیَد َیْحَتــجُّ ُمَحمَّ
ــا،  ــاِج بِِمْثلَِه ــُن الَْحجَّ ــلُِم بْ ــَماِعیَل، َوُمْس إِْس
ــُه،  ــَة لَ ــا اَل ِعلَّ ــَراِج َم ــی إِْخ ــبِیَل إِلَ إِْذ اَل َس
ِعَیــا َذلِــَك  ُ لَــْم َیدَّ َفإِنَُّهَمــا َرِحَمُهَمــا اهللَّ

أِلَنُِفِســِهَما «
ــار  ــن دی ــث ای ــزرگان حدی ــی از ب جماعت
ــه  ــد ک ــا کردن ــن تقاض ــا از م ــر جاه دیگ

کتابــی از احادیــث صحیح، برطبق اســنادی 
کــه محمــد بــن اســماعیل بخاری و مســلم 
بــن حجــاج  بــدان احتجــاج کرده انــد 
ــرای  ــم چــرا کــه عــذری ب جمــع آوری کن
عــدم تدویــن روایاتــی کــه مشــکلی نــدارد 
وجــود نــدارد و آ ن دو نفــر هــم ادعایــی در 
ــات  ــه روای ــع آوری هم ــت )جم ــن جه ای

صحیــح( نکرده انــد.«
نظــر  و  حاكــم  امــام  مذهــب 

وی: مــورد  در  داشــمندان 
ســنی بــودن امــام حکام یکــی از مســلمات 
ــای  ــون آن ج ــه پیرام ــت ک ــی س تاریخ
شــک باقــی نمانــده اســت. چــرا که اســاتید 
و شــاگرادن و جامعــه و فرهنگــی کــه وی 
ــم  ــم داده و تعلی ــود و تعلی ــد نم در آن رش
داده اســت، گویــای ایــن مهــم مــی باشــد. 
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امــا برخــی امــام حاکــم را بخاطــر عالقــه 
ــه  ــی رض اهلل عن ــرت عل ــه حض ــر ب واف
ــد.  ــته ان ــی دانس ــه رافض ــیعه و ن وی را ش
شــایان ذکــر ســت کــه فــرق بیــن شــیعه 
و رافضــی در ایــن ســت کــه شــیعیان 
ــا در  ــوده ام ــه خالفــت شــیخین ب ــل ب قائ
ــی را  ــن حضــرت عل ــن صهری ــت بی خالف
مقــدم می دانســتند، امــا روافــض قائــل بــه 
عــدم خالفــت شــیخین و حضــرت عثمــان 
از علمــا  ایــن رو برخــی  از  می باشــند. 
هماننــد عالمــه ابــن تیمیــه و ابــن ذهبــی 

ــام حاکــم را شــیعه مــی دانســتند. و... ام
ــی« در »الذریعــه« کــه  ــزرگ تهران ــا ب »آق
فهرســت مؤلفــات شــیعه را بــر می شــمارد، 
ــرده اســت. محــدث  ــام ب ــات وی را ن تألیف
»حــّر عاملــی« کتــاب »تاریــخ نیشــابور« او 
را از کتابهــای قابــل اعتمــاد شــیعه دانســته 
و صاحــب ریــاض نیــز او را از علمای شــیعه 

بــر شــمرده اســت.
ــوال  ــم اق ــل عل ــری از اه ــع کثی و از جم
متعــددی پیرامــون ثقــه بــودن امــام حــکام 

ــت شــده اســت.  روای
می گویــد:  بغــدادی  خطیــب  چنانکــه 
»کان مــن اهــل الفضــل والعلــم والمعرفــة 
والحفــظ... وکان ثقــة،« عالمــه ذهبــی  
اینگونــه معرفــی مــی کنــد: »االمــام 
الحافــظ، الناقــد العاّلمــه، شــیخ المحدثین«، 

... »وکان مــن بحورالعلــم«، 
»امــام  را  وی  دمشــقی  ابن عســاکر 
ــد.  ــی دان ــره« م ــی عص ــث ف ــل حدی اه
ابن خلّــکان مــی گویــد: »کان عالمــاً عارفــًا 

واســع العلم«
ابن جــوزی می نویســد:  عالمــه شــهیر 
»وکان مــن اهــل الفضــل والعلــم والحفــظ 
الحدیــث  علــوم  فــی  ولــه  للحدیــث 
مصّنفــات«  عالمــه هــم عصر وی ســبکی 
نوشــته  اســت: »کان امامــاً جلیــاًل وحافظــًا 
حفیــاًل اتفــق علــی امامتــه وجاللتــه وعظم 

ــدره« ق
وفات امام: 

الحاکــم در روز چهارشــنبه ســوم یــا هشــتم 
صفــر ســال ۴۰۵ در نیشــابور در حالــی 
ــوز  ــود و هن ــده ب ــرون آم ــام بی ــه از حم ک
لنــگ حمــام را از خــود بــاز نکــرده بــود تــا 
ــه ســکته درگذشــت. او را  ــه بپوشــد ب جام
ــی  ــپردند و قاض ــاک س ــه خ ــابور ب در نیش
ــاد و  ــری یکــی از مشــاهیر زه ــر حی ابوبک

ــذارد. ــر او نمــاز گ علمــای عصــر ب
ــی و  ــای سیاس ــه مجال ه ــم ک ــام حاک ام
ــب  ــه منص ــود، و ب ــه ب ــی را دریافت حکومت
هــای فرمانروایــی و ســفارتی گمــارده شــده 
ــث و  ــه حدی ــت ب ــر خدم ــا بخاط ــود، ام ب
ســنت، از همــه اینهــا دســت کشــید و کمــر 
همــت را بــرای  خدمــت بــه دیــن و اعــالء 
کلمــة اهلل، بســت و آنــان را بــر همــه چیــز 
ترجیــح داد، قطعــا ایشــان از مجاهدیــن بارز 

و مخلــص ایــن دیــن مــی باشــد.
ــراد  ــون نقــل شــده کــه یکــی از اف  در مت
عبادتگــزار نامــه ای بــه امام مالــک -رحمه 
اهلل- نوشــت و از اینکــه همیشــه امام مالک 
مشــغول بــه علــم هســتند، گالیه کــرد و از 
امــام خواســت تــا فرصتــی بــرای عبــادت 

اختصــاص بدهــد.
امــام مالــک -رحمــه اهلل-  برایــش نوشــت: 
ــیم  ــد روزی را تقس ــه خداون ــه ک همانگون
کــرده، کارهــا را نیــز تقســیم نمــوده اســت. 
ــق  ــه موف ــتند ک ــرادی هس ــا اف ــه بس چ
ــد روزه  ــا نمی توانن ــوند ام ــاز می ش ــه نم ب
بگیرنــد، و افــراد دیگــری هســتند، صدقــه 
ــه دِر  ــتند، ک ــته ای هس ــد و دس ــی دهن م
ــروی شــان گشــوده شــده اســت.  جهــاد ب

و نشــر و آمــوزش علــم از برتریــن اعمــال 
اســت. و مــن نســبت بدانچــه کــه خداونــد 
روزی ام کــرده اســت، راضــی هســتم. و 
ــر  ــدان مشــغولم را کمت ــن ب ــه م آنچــه ک
از آنچــه تــو انجــام میدهــی نمــی دانــم. و 
امیــد دارم همــه بــر مســیر خیــر و خوبــی 

باشــیم.
روحش شاد.

ـــــــــــــــــ
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ــران، ۱۳۸۰ش. ته
10. محمــد بــن أحمــد الذهبــی، میــزان 
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 چکیده
 »حقــوق شــهروندی« از بــدو شــروع زندگــی 
ــروه و  ــر گ ــت و ه ــده اس ــاز گردی ــر آغ بش
قبیلــه ای قوانیــن مشــخص شــفاهی و گاهــی 
هــم مــدون بــرای ادای ایــن حقــوق بــه 
ــال  ــور مث ــه ط ــت، ب ــته اس ــش داش صاحبان
»آتنی هــا« بــرای اعطــای حقــوق شــهروندی 
از چهارچوبــی سیســتماتیک برخــوردار بودنــد و 
ایــن قوانیــن را مــدون نمــوده بودنــد کــه بعدها 
در پــی وقــوع انقــالب فرانســه قوانیــن مربــوط 
ــد. ــیتماتیکت تر ش ــهروندی س ــوق ش ــه حق ب

ــوق  ــه حق ــی ب ــه خاص ــز، توج ــالم عزی  اس
شــهروندی دارد، بــه طــوری کــه رنــگ، نــژاد 
ــورداری از  ــاوت در برخ ــب تف ــان را موج و زب
ایــن حقــوق نمی دانــد و مــردم را تشــویق بــه 
رعایــت حقــوق دیگــران نمــوده اســت و ادای 
حقــوق دیگــران را بخشــی از وظایــف اساســی 

ــرار داده اســت. انســان ق
ــه  ــبت ب ــد نس ــواره بای ــلمان، هم ــان مس انس
ــال  ــد و از پایم ــاس باش ــران حس ــوق دیگ حق
کــردن حقــوق ایشــان بپرهیــزد. دیــن مبیــن 
ــه  اســالم حکومــت اســالمی را نیــز دســتور ب
رعایــت حقــوق همــه شــهروندان، حتــی 
ــه  ــت و ب ــلمان داده اس ــر مس ــهروندان غی ش
ــوق  ــت تاحق ــرده اس ــه ک ــز توصی ــردم نی م

ــد. ــت کنن ــالمی را رعای ــت اس حکوم

  واژه »شــهروند« در جوامــع دموکراتیــک 
ــت  ــه »تابعی ــود ک ــالق می ش ــرادی اط ــه اف ب
یــک کشــوری را دارا باشــند.« و بــه تبــع  آن، 
از حقــوق و مزایایــی برخــوردار می شــوند. 
ــون  ــی از قان ــهروندی جزئ ــوق ش ــت حق رعای
اساســی جمهــوری اســالمی ایــران و بســیاری 
ــوق  ــت حق ــت. رعای ــر اس ــورهای دیگ از کش
شــهروندی موجــب اســتحکام بیشــتر رابطــه 
مــردم و دولــت می گــردد، از ایــن رو، تحقیــق 
ــوق  ــه حق ــم اولی ــی مفاهی ــه »بررس پیشــرو ب
شــهروندی« ، »حقــوق شــهروندی در اســالم 
و غــرب« و »انــواع حقــوق شــهروندی« 
ــی در  ــز نکات ــه الی آن نی ــردازد. در ال ب می پ
مــورد توجــه بــه قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی 
کــه جزئــی از حقــوق شــهروندی اســت بیــان 

خواهــد شــد.
كلیدواژه:حقــوق، حقــوق شــهروندی، قانــون، 

شــهروند، مــردم، حقــوق بشــر
 مفاهیم اولیه حقوق شهروندی

 1ـ حقوق
جمــع   )  Rights انگلیســی  )در  حقــوق   
ــت  ــت مصدراس ــق در لغ ــت و ح ــق« اس »ح
ــای  ــه معن ــا«  ب ــا و حقوق ــق  حق ــاب »ح از ب
»واجــب شــدن، ثابــت شــدن، صحیــح شــدن 

ــرب( ــان الع ــدن« )لس ــت ش و راس
 حــق در اصطــالح شــریعت عبــارت اســت از: 

»بوجــود آمــدن حــق واجبــی بردیگــری.«
ــه  ــت، ب ــد اس ــای خداون ــی از نام ه ــق یک  ح
معنــای ذاتــی کــه وجــودش متحقــق و ثابــت 

شــده اســت.
ــه حکمــی  ــی ب  حــق در اصطــالح اهــل معان
ــد و  ــع باش ــق واق ــه مطاب ــود ک ــه می ش گفت
ــالق  ــب  اط ــان و مذاه ــد ادی ــوال عقائ ــر اق ب

می گــردد. )تعریفــات جرجانــی(
و  اصطالحــات  »فرهنــگ  در  حقــوق 
ــده  ــف ش ــن تعری ــی« چنی ــای سیاس مکتب ه
ــاری  ــلطه و اختی ــارت از س ــق عب ــت: »ح اس
اســت کــه جامعــه معینــی بــرای یــک انســان 
بــرای  یــا  انســان های دیگــر   برابــر   در 
ــمیت  ــه رس ــیاء ب ــر اش ــان در براب ــک انس ی
ــه  ــق، ب ــت ح ــف ماهی ــناخته اســت.« تعری ش
ــا  ــم ب ــه ه ــت ک ــاز اس ــار و امتی ــوان اختی عن
ــت دارد و  ــالمی مطابق ــای اس ــت فقه برداش
ــا تحلیل هــای صاحــب نظــران غربــی.  هــم ب
»بندیکــت ِد اســپینوزا« حــق را همــان معنــای 
قــدرت و توانایــی می دانــد و می گویــد: »آنجــا 
کــه قــدرت نیســت، حــق هــم نیســت، بنابراین 
ــه  ــون ک ــه قان ــی ب ــت متک ــی اس ــق قدرت ح
ــون،  ــتعانت از قان ــه اس ــد ب ــده آن می توان دارن
ــا  ــد و ی ــی وادار کن ــه انجــام عمل دیگــری را ب

ــود.« ــام کاری ش ــع او از انج مان
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 تعريف شهروند:
ــه  ــود ک ــالق می ش ــرادی اط ــه اف ــهروند ب  ش
تابعیــت کشــوری را دارا باشــند و بــه تبــع آن از 

ــود. ــوردار می ش ــای برخ ــوق و مزای حق
حقوق شهروندی:

 در »فرهنــگ اصطالحــات سیاســی« واژه 
ــده  ــف گردی ــه تعری ــوق شــهروندی اینگون حق
اســت: »رابطــه میــان فــرد و دولــت اســت کــه 
بــه موجــب آن  طرفیــن بــه واســطه ی حقــوق 
متقابــل بــه یکدیگــر متعهــد می شــوند. از ایــن 
ــودداری از  ــت خ ــه جه ــهروندان ب ــاظ ش لح
ــز  ــگان متمای ــاع و بیگان حقــوق بنیادیــن از اتب
بــه لحــاظ  بین الملــل  می  شــوند. حقــوق 
ــا(  ــئولیت دولت ه ــه )مس ــن رابط ــت ای رعای
مراعــات حقــوق شــهروندان را بــرای دولت هــا 
ــام  ــن در نظ ــت.« بنابرای ــه اس ــر گرفت در نظ
تکالیــف  و  حقــوق  سیاســی،  و  حقوقــی 
شــناخته  رســمیت  بــه  آن  در  شــهروندی 
ــه  ــم رابط ــا ه ــف ب ــوق و تکالی ــود. حق می ش
دو ســویه دارنــد و هــر یــک الزمــه  دیگــری 

ــت. اس
 حقــوق شــهروندی از ديــدگاه غــرب 

ــلمان ها: ــر مس و غی
 حقــوق شــهروندی از نظــر آزادی خواهــان هم 
»اصــول فــردی« و هــم »اصــول اجتماعــی« 
ــق را  ــن ح ــراد  ای ــه اف ــرد. ب ــر می گی را در ب

می دهــد کــه بتواننــد بــا آزادی کامــل و بــدون 
دخالــت و مزاحمــت دیگــران، عالیــق  خویــش 

را دنبــال کننــد.
 از اواخــر دهــه ۱۹۸۰ بــه بعــد، متفکــران 
چپ گــرا نیــز شــهروندی را بــه عنــوان ایــده ای 
ــواره   ــا هم ــد، ام ــه پذیرفته ان افراطــی و تندروان
داشــته اندکه  وجــود  سوسیالیســت هایی 
قابلیت هــای مــردم ســاالرانه شــهروندی را مــد 
ــوق  ــروه، حق ــن گ ــر ای ــته اند، از نظ ــر داش نظ
شــهروندی مبتنــی بــر حقــوق طبیعــی اوســت.  
ــروعیت  ــر مش ــه خاط ــهروندی ب ــوق ش حق
بخشــیدن بــه دارایی هــای فــردی و دفــع 
نابرابری هــای طبقــات اجتماعــی، همــواره 
مدنظــر نظــام ســرمایه داری بــوده اســت. ایــن 
ــن الهــی  گــروه عمــداً اندیشــه ی وجــود قوانی
ــت  ــان اس ــوق انس ــده حق ــن کنن ــه تبیی را ک
کنــار زده  انــد و طــرح جایگزیــن کــردن قوانیــن  
ــون  ــای قان ــه ج ــل ب ــر عق ــی ب ــی مبتن طبیع

ــد. ــرا نموده ان ــی را اج اله
   فیمینیســت ها بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه 
حقــوق شــهروندی در دفــاع از حقــوق زنــان و 
ــان تاثیــر گــذار  دور کــردن ظلــم و ســتم از آن

ــد. ــه همیــن لحــاظ آن را پذیرفته ان اســت، ب
   بــه طــور کلــی محافظــه کاران، کمونیســت ها 
حقــوق  لــزوم  بــر  همــه  بوم شناســان  و 

ــد. ــر دارن ــاق نظ ــهروندی اتف ش

ــه و  ــا نظری ــان ب ــک از آن ــر ی ــِد ه ــا دی  ام
ــه  ــت؛ ب ــاوت اس ــلمان متف ــک مس ــدگاه ی دی
طــوری کــه  حقــوق شــهروندی در نــزد آنــان 
ســبب رســیدن بــه مجــد و عظمــت انســانی و 
ــل و انســان اســت،   ــگاه عق ــه جای ــردن ب پی ب
ــر  ــد نظ ــه م ــی ک ــزت و کرامت ــه آن ع ــا ن ام
ــد اســت، بلکــه کرامتــی کــه نتیجــه ی  خداون
عقــل خــود انســان اســت و ایــن نتیجــه بدیــن 
خاطــر اســت کــه ایــن افــراد و اشــخاص بــه 
خداونــد و دینــش ایمــان ندارنــد و امــور خــود 
را بــا معیــار و محــک عقــل تدویــن می کننــد 
و فقــط بــه منافــع و مصالــح انســانی و شــئون 

دنیایــی تاکیــد دارنــد.
     حقــوق شــهروندی از ديــدگاه 

اســام:
ــان ارزش و  ــرای انس ــالمی ب ــگ اس  در فرهن
جایــگاه واالیــی در نظــر گرفتــه شــده اســت، 
ــْد  ــد:  »َولََق ــال می فرمای ــد  متع چنانکــه خداون
ــرِّ َوالَْبْحــِر  ــي آَدَم َوَحَملَْناُهــْم ِفــي الَْب ــا بَنِ ْمَن َکرَّ
ــٰی  ــْم َعلَ لَْناُه ــاِت َوَفضَّ یَِّب ــَن الطَّ ــم مِّ َوَرَزْقَناُه
ــرا / ٧0( »و  ــاًل«  ) اس ــا تَْفِضی ــْن َخلَْقَن مَّ ــٍر مِّ َکثِی
محققــا مــا فرزنــدان آدم را بســیار گرامــی 
ــّر و بحــر  ــر مرکــب( در ب داشــتیم و آنهــا را )ب
ســوار کردیــم و از هــر غــذای لذیــذ و پاکیــزه 
ــیاری  ــر بس ــا را ب ــم و آنه ــا را روزی دادی آنه
ــل  ــت کام ــری و فضیل ــات خــود برت از مخلوق

حقوق شهروندی در قرآن و سنت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمدظاهرفقهی
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ــیدیم.« بخش
ــده انســان از همــان لحظــه نخســتین   آفرینن
ــان  ــان فرم ــام انس ــم مق ــه تکری ــت، ب خلق
ــا  ــتور داد ت ــتگان دس ــه فرش ــت و ب داده اس
ــَك  ــاَل َربُّ ــد.  »إِْذ َق ــجده کنن ــان س ــر  انس ب
ــن ِطیــٍن  َفــإَِذا  لِلَْماَلئَِکــِة إِنِّــي َخالـِـٌق بََشــًرا مِّ
ــُه  ــوا لَ ــن رُّوِحــي َفَقُع ــِه ِم ْیُتُه َونََفْخــُت ِفی ــوَّ َس
ــاد کــن( هنگامــی  ــاِجِدیَن« )ص/ ٧1ـ ٧٢( »)ی َس
ــن  ــه م ــت ک ــه فرشــتگان گف ــت ب ــه خدای ک
بشــری از گل خواهــم آفریــد . پــس آن گاه کــه 
او را بــه خلقــت کامــل بیاراســتم و از روح خــود 

ــد.« ــجده در افتی ــه س ــر او ب ــدم ب در او بدمی
ــرد در  ــوق ف ــالم حق ــدس اس ــریعت مق  در ش
میــان انبوهــی از انســان های دیگــر گــم 
نمی شــود و حرمــت او از بیــن نمــی رود و 
ــه  ــود،  بلک ــه نمی ش ــده گرفت ــش نادی حقوق
ــرد  ــک ف ــی آن ارزش ی ــای حقوق در معیاره
برابــر بــا تمــام جامعــه اســت. در قــرآن کریــم 
ــي  ــٰی بَنِ ــا َعلَ ــَك َکَتْبَن ِ ل ــِل َذٰ ــْن أَْج ــده:» ِم آم
إِْســَرائِیَل أَنَّــُه َمــن َقَتــَل نَْفًســا بَِغْیــِر نَْفــٍس أَْو 
َفَســاٍد ِفــي اأْلَْرِض َفَکأَنََّمــا َقَتــَل النَّــاَس َجِمیًعا 
ــا ۚ  ــاَس َجِمیًع ــا النَّ ــا أَْحَی ــا َفَکأَنََّم ــْن أَْحَیاَه َوَم
ــًرا  ــمَّ إِنَّ َکثِی ــاِت ُث ــُلَنا بِالَْبیَِّن ــْم ُرُس ــْد َجاَءْتُه َولََق
ــِرُفوَن«  ــي اأْلَْرِض لَُمْس ــَك ِف ِ ل ــَد َذٰ ــم بَْع ْنُه مِّ
ــرائیل  ــی اس ــر بن ــبب ب ــن س ــده/ ۳۲( »بدی )مائ
حکــم نمودیــم کــه هــر کــس نفســی را بــدون 
حــق و یــا بی آنکــه فســاد و فتنــه ای در زمیــن 
کــرده، بکشــد مثــل آن باشــد کــه همــه مــردم 
را کشــته، و هــر کــس نفســی را حیــات بخشــد 
ــه  ــل آن اســت ک ــد( مث ــرگ نجــات ده )از م
ــه  ــر آین ــات بخشــیده. و ه ــردم را حی ــه م هم
ــزات  ــا معج ــان ب ــوی آن ــه س ــا ب ــوالن م رس
روشــن آمدنــد ســپس بســیاری از مــردم بعــد از 
آمــدن رســوالن بــاز روی زمیــن بنــای فســاد و 

ــتند. ــی را گذاش سرکش
 در اســالم و جامعــه ی اســالمی نمی تــوان 
تصــور کــرد کــه کســی پایبنــد احــکام شــرعی 
باشــد و تقــوای الهــی را رعایــت کــرده باشــد و 
بــا وجــود تهدیدهــای فــراوان، بــه خــود اجــازه 
دهــد تــا بــه حقــوق افــراد دیگــِر جامعــه تجاوز 
کنــد و حقــوق آنهــا را نادیــده بگیــرد.  بنابرایــن 
ــروری  ــالمی الزم و ض ــه اس ــراد جامع ــر اف ب
اســت کــه در تمامــی حــاالت و حتــی در عبــور 
و مــرور، ترافیــک و رانندگــی حقــوق دیگــران 
را درنظــر بگیرنــد و بــا توجــه بــه حقوقــی کــه  
قانــون بــرای آنــان در نظــر گرفتــه اســت عمل 

. یند نما
 نادیــده گرفتــن قوانیــن و مقــررات حکومــت 
اســالمی در واقــع نادیــده گرفتــن حقــوق 
دیگــران و پایمــال کــردن آن اســت کــه ایــن 
خــود، تجــاوز و ســتم تلقــی می گــردد. اســالم 
هــر گونــه تجــاوز  و ســتمی را  ممنــوع کــرده 
ــی  ــت در زندگ ــق عدال ــرای تحق ــت و ب اس
ــوق  ــات حق ــا و مراع ــل نابرابری ه بشــر، تعدی
ــی  ــای حقوق ــران، پیشــرفته ترین برنامه ه دیگ
ــان  ــرای انس ــی ب ــی و روح ــم عمل ــا تعالی را ب
ــف  ــاد مختل ــه ابع ــت و ب ــرده اس ــروع ک مش
ــش  ــد از وفات ــا بع ــد ت ــش از تول ــی او پی زندگ

توجــه نمــوده اســت.
 از ســوی دیگــر، اســالم تکریــم و بزرگداشــت 

ــن  ــد و ای ــه او می دان ــه ای ب ــان را هدی انس
ــادت و پرســتش  ــا عب ــرام ب ــل و احت تجلی
ــاط اســت.  ــروردگارش در ارتب ــرای پ او  ب
اندیشــه غربــی چنــان  در حالی کــه 
اظهــار مــی دارد کــه حقــوق شــهروندی 
حــق طبیعــی انســان اســت و از برتــری 
ــرد.  ــمه می گی ــان سرچش ــق انس مطل
ــه  ــن نکت ــالم برای ــر آن، اس ــزون ب اف
پافشــاری می کنــد کــه حقــوق شــرعی 
انســان بــا عقایــد و افــکاری کــه قبــول 

ــری کــه  ــا دســتورات و تدابی ــد و ب می کن
ــتقیم دارد. ــاط مس ــرد ارتب ــه کار می گی ب

 اســالم حقــوق همــه انســان ها را بــا نهایــت 
روشــنی و وضــوح بیــان فرمــوده و بــرای 
مفاهیــم و موضوعــات عمومــی ابهامــی باقــی 
نگذاشــته اســت. متــون شــرعی از قــرآن کریم 
گرفتــه تــا ســنت پیامبــر و کتب فقهــی، حقوق 
همــه را مشــخص و معیــن نمــوده و تجــاوز و 
ــوع  ــت دیگــران را ممن ــم حرم شکســتن حری
گردانــده اســت. بطــور مثــال: ممنوعیــت قتــل 
بــه خاطــر حفــظ حیــات انســانی، واجب شــدن 
جهــاد بــرای از بیــن بــردن اســتبداد و بندگــی 
ــت زدن  ــم تهم ــان، تحری ــرای انس ــان ب انس
بــه خاطــر حمایــت از آبــرو و شــرف انســانها، 
تحریــم ربــا و احتــکار بــه هــدف حــالل 
کــردن روزی، حرمــت ظلــم بــه خاطــر رعایت 
ــن و  ــردن قوانی ــرار ک ــران و برق ــوق دیگ حق
عدالــت شــرعی در جامعــه، واجب شــده اســت. 
ــات  ــل تخلف شــریعت مقــدس اســالم در مقاب
ــودی حقــوق انســان ها را  ــی کــه ناب و تجاوزات
ــده ای را  ــای بازدارن ــال دارد، مجازات ه ــه دنب ب
معیــن فرمــوده اســت تــا از تعــدی بــه حقــوق 

دیگــران جلوگیــری نمایــد. اســالم بــرای فــرد 
متجاوز و هنجارشــکن مجازات هــای قاطعانه و 
ســختی را وضــع نمــوده اســت. به عنــوان مثال: 
بــرای کســی کــه شــخص دیگــری را عمــداً از 
بیــن ببــرد، مجــازات قصــاص را تعییــن نمــوده 

اســت. شــریعت اســالم جزئیــات 
را  انســان  حقـــــوق 

بــه دو بخــش   
ه    عمــد

تقســیم کــرده اســت: یکــی از »جهــت مثبت« 
ــا  ــام دادن آنه ــه انج ــزم ب ــان را مل ــه انس ک
ــی«  ــت منف ــری از »جه ــت و دیگ ــوده اس نم
ــکنی ها را  ــون ش ــا و قان ــاده روی ه ــه  زی ک

ــت. ــده اس ــوع گردانی ممن
ــون  ــه قان ــه اینک ــه ب ــا توج ــا، ب ــور م  در کش
اساســی مــا بــر اســاس تعالیــم دینــی تدویــن 
شــده اســت، بــرای رعایــت حقــوق شــهروندی  
بایدهــا و نبایدهایــی مشــخص شــده اســت که 
هــر شــهروند  بــه لحــاظ قانــون مدنــی و حکم 
شــرع ملــزم بــه رعایــت کــردن و عمــل کردن 
ــون  ــری از قان ــرای جلوگی ــت و ب ــه آن اس ب
شــکنی و هنجارشــکنی، دســتگاه هایی چــون 
دســتگاه قضــا، نیــروی انتظامــی و... در کشــور 
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ــه  ــا توج ــا ب ــن ارگان ه ــده اند. ای ــخص ش مش
ــه آنهــا  ــون اساســی  ب ــی کــه قان ــه اختیارات ب
ــکنی و  ــری از هنجارش ــرای جلوگی ــد ب می ده
ــد.  ــالش می نماین ــراری نظــم ت ــف و برق تخل
ــالش  ــررات، ت ــن و مق ــت قوانی ــع رعای در واق
بــرای رعایــت حقــوق دیگــران ز 
ــه  ــه مدین ــیدن ب و رس

فاضلــه اســت.

 

یکــی از اهــداف مهــم تشــکیل حکومــت 
ــکام  ــص اح ــل و بی نق ــرای کام ــالمی، اج اس
الهــی در جامعــه اســالمی اســت. چراکــه عقــل 
ــی چــون  ــه مکتب ــرد ک ــد بپذی ســلیم نمی توان
اســالم کــه مدعــی اســت بــرای تمــام زوایــا و 
مراحــل زندگــی انســان برنامــه دارد و تمامــی 
ابعــاد مــادی و معنــوی حیــات فــرد و جامعــه را 
ــرد، خــودش محــدود و منحصــر  ــر می گی در ب
ــیاطین  ــا و ش ــد و طاغوت ه ــاجد باش ــه مس ب

راهنمــا و راهبــر امــت اســالم قــرار گیرنــد.   
انواع حقوق در اسام:

حقوق فردی و اجتماعی
ــرعی  ــون ش ــه مت ــی ک ــن موضوعات از بارزتری
مربــوط بــه حقــوق انســان بــر آن تأکیــد نموده 

اســت حقــوق متعلــق بــه زندگــی خصوصــی 
و اجتماعــی افــراد اســت. اســالم بــرای انســان 
ــوده  ــن نم ــی تعیی ــردی و خصوص ــوق ف حق
ــه  ــری از تجــاوز ب ــه منظــور جلوگی اســت و ب
ــراد، جاسوســی را حــرام  ــم  خصوصــی اف حری
نمــوده اســت. چنانکــه در قــرآن فرمــوده اســت 
ُســوا « )حجــرات/1٢( »در کار یکدیگــر  » َواَل تََجسَّ

تجســس و جاسوســی نکنیــد.«  
ــون  ــری چ ــی دیگ ــن اخالق ــن قوانی  همچنی
تحریــم غیبــت، حســد، غــرور، خودخواهــی و 
تحقیــر دیگــران را صــادر نمــوده و بــر حفــظ 
حقــوق فــردی افــراد جامعــه اســالمی تاکیــد 

کــرده اســت.
 از آنجــا کــه انســان جزئــی از جامعــه اســت، از 
حقــوق خاصــی برخــوردار اســت.  شــریعت 
ــال  ــان، م ــت از ج ــرای حراس ــالم  ب اس
و آزادی او در بطــن جامعــه، قوانیــن و 
مقرراتــی را وضــع نموده اســت کــه افراد 
جامعــه ملــزم بــه رعایــت آن هســتند. و 
وظیفــه خطیــر امــر بــه معــروف و نهــی 
ــه  ــرای تشــویق انســان ها ب ــر ب از منک
ــر  ــررات الهــی، ب ــن و مق ــت قوانی رعای
ــت  ــه اس ــرار گرفت ــلمان ها ق دوش مس
تــا افــراد جامعــه در وهلــه ی اول بــدون 
ــان  ــالمی، خودش ــت اس ــت حکوم دخال
ــراد  ــد و اف ــدی کنن ــکام پایبن ــن اح ــه ای ب
ــد و  ــن مهــم تشــویق نماین ــه ای دیگــر را ب
در صــورت رعایــت نکــردن دیگــران، آنهــا را از 

ــاز دارنــد. ایــن کار ب
 یکــی از حقــوق اجتماعــی شــهروندان »اصــل 
ــه اســالمی، همــه  مســاوات« اســت. در جامع
افــراد بــا هــر اصــل و نــژاد و  بــا هــر رنــگ و 
شــکل و بــا هــر جایــگاه اجتماعــی در رعایــت 
حقــوق اجتماعــی مســاوی  اند و  همــه افــراد از 
حقــوق برابــر برخــوردار هســتند. اهلل متعــال در 
ــاُس  قــرآن کریــم مــی فرمایــد: » َیــا أَیَُّهــا النَّ
ــْم  ــٰی َوَجَعلَْناُک ــٍر َوأُنَث ــن َذَک ــم مِّ ــا َخلَْقَناُک إِنَّ
ــَد  ــْم ِعن ــوا ۚ إِنَّ أَْکَرَمُک ــَل لَِتَعاَرُف ــُعوبًا َوَقَبائِ ُش
ــَه َعلِیــٌم َخبِیــٌر « )حجــرات  ــِه أَْتَقاُکــْم ۚ إِنَّ اللَـّ اللَـّ
ــما را نخســت  ــه ش ــا هم ــردم، م / ۱۳( » ای م
ــعبه های  ــم و آن گاه ش ــی آفریدی ــرد و زن از م
بســیار و فــرق مختلــف گردانیدیــم تــا یکدیگر 
را بشناســید، همانــا بزرگــوار و بــا افتخارتریــن 
شــما نــزد خــدا بــا تقواتریــن شــمایند، همانــا 

ــا و آگاه اســت.« خــدا کامــال دان
ــر  ــی از مظاه ــون، یک ــر قان ــاوات در براب  مس

ــزی  ــن همــان چی اصــل مســاوات اســت و ای
ــل  ــه آن عم ــالمی ب ــت اس ــه عدال ــت ک اس
ــد  ــن در نظــام اســالم بای کــرده اســت. بنابرای
ــود. در  ــرا ش ــان اج ــگان یکس ــر هم ــون ب قان
ــک  ــا اهل ــت: »انم ــده اس ــح آم ــث صحی حدی
الذیــن مــن قبلکــم انهــم کانــوا اذا ســرق فیهم 
ــف  ــم الضعی ــرق فیه ــوه و اذا س الشــریف ترک
ــة  ــو ان فاطم ــم اهلل ل ــه الحــد و ای ــوا علی اقام
بنــت محمــد ســرقت لقطعــت یدهــا« )صحیــح 

مســلم(
 »همانــا اقــوام پیــش از شــما بــه ایــن ســبب 
هــالک شــدند که هــر گاه اشــراف در میانشــان 
ــد و  ــا می کردن ــان را ره ــد، آن دزدی می کردن
اگــر ضعیفانشــان دزدی می کردنــد، حــد را بــر 
ــر  ــه اهلل قســم اگ ــان جــاری می ســاختند. ب آن
فاطمــه دختــر محمــد ســرقت کنــد دســتش را 

ــم.« ــع می کن قط
  از نمونه هــای اجــرای اصــل مســاوات در 
برابــر قانــون می تــوان می تــوان بــه ایــن 
مــورد اشــاره کــرد: »پســر عمــرو بــن عــاصـ  
رضــی اهلل عنــهـ  کــه فرمانــدار مصــر در زمــان 
خالفــت عمــر بــن الخطــابـ  رضــی اهلل عنه ـ 
بــود بــه صــورت یکــی از اهــل مصــر  ســیلی 
زد. او در محضــر خلیفــه ی وقــت شــکایت کرد. 
حضــرت عمر، پســر حضــرت عمرو را خواســت 
و بــه مصــری دســتور داد قصاصــش را از پســر 
فرمانــدار بگیــرد و فرمــود: »زد ابــن االکرمین« 

یعنــی ایــن آقــازاده را بیشــتر بــزن.
ــالمی در  ــت اس ــان در حکوم ــه هم وطن  کلی
برابــر داوری دادگاه بایــد مســاوی باشــند، زیــرا 
حکومــت سرپرســتی همــه ی افــراد را برعهــده 
ــرآن و  ــات ق ــیاری از آی ــت. در بس ــه اس گرفت
احادیــث پیامبــر بــه اجــرای عدالــت و مســاوات 

بیــن افــراد تاکیــد شــده اســت.
 خداونــد مــی فرمایــد: » َیــا أَیَُّهــا الَِّذیــَن 
ــِه ُشــَهَداَء بِالِْقْســِطَواَل  اِمیــَن لِلَـّ آَمُنــوا ُکونُــوا َقوَّ
َیْجِرَمنَُّکــْم َشــَنآُن َقــْوٍم َعلـَـٰی أاَلَّ تَْعِدلـُـواۚ اْعِدلـُـوا 
ــَه َخبِیــٌر بَِما  ــإِنَّ اللَـّ ُهــَو أَْقــَرُب لِلتَّْقَوٰىَواتَُّقــوا اللَـّ
تَْعَمُلــوَن « )مائــده/ ۸( » ای اهــل ایمــان، بــرای 
ــت و  ــه عدال ــوده و ب ــتوار ب ــدار و اس ــدا پای خ
راســتی و درســتی گــواه باشــید، و البتــه شــما 
ــه از  ــر آن دارد ک ــی ب ــداوت گروه ــد ع را نبای
راه عــدل بیــرون رویــد، عدالــت کنیــد کــه بــه 
تقــوا نزدیکتــر )از هــر عمــل( اســت، و از خــدا 
بترســید، کــه البتــه خــدا بــه هــر چــه می کنیــد 

ــت.« آگاه اس



24

مجله داخلی حوزه علمیه انوارالعلوم خیرآباد / شماره 9/ زمستان 1400

َــٰی  ــاِت إِل ــَؤدُّوا اأْلََمانَ ــهَ َیأُْمُرُکــْم أَن ُت  » إِنَّ اللَـّ
ــوا  ــاِس أَن تَْحُکُم ــَن النَّ ــم بَْی ــا َوإَِذا َحَکْمُت أَْهلَِه
ــَه َکاَن  ــا َیِعُظُکم بِِهإِنَّ اللَـّ ــَه نِِعمَّ بِالَْعــْدِلۚ  إِنَّ اللَـّ
َســِمیًعا بَِصیــًرا « )نســاء/۵۸( »همانــا خدا به شــما 
امــر می کنــد کــه امانتهــا را بــه صاحبانــش بــاز 
ــه  دهیــد و چــون حاکــم بیــن مــردم شــوید ب
عدالــت داوری کنیــد. همانــا خــدا شــما را پنــد 
نیکــو می دهــد، کــه خــدا شــنوا و بیناســت.«

 بطــور اساســی احــکام شــریعت اســالم بــرای 
پنــج مقصــد اصلــی مشــروع شــده اســت. کــه 
ایــن مقاصــد در واقــع در راســتای تحقــق 
ــردی و  ــوق ف ــه حق ــان ب ــت یابی انس و  دس

ــده اســت. ــه ش ــر گرفت ــی اش در نظ اجتماع
 ۱. حفــظ ديــن: بعضــی از احــکام چــون: 
جهــاد، عقوبــت مرتــد و ... بــه منظــور حفاظــت 

از دیــن افــراد مشــروع شــده اســت.
 ۲. حفــظ نفــس: احکامــی از قبیــل: 
قصــاص، دیــه و حــد قــذف بــه منظــور حفــظ 
ــع  ــان ها وض ــروی انس ــت و آب ــان و حیثی ج

ــت.   ــده اس ش
قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی هــم بــه خاطــر 
دســتیابی بــه همیــن هــدف، یعنــی حفــظ جان 
افــراد جامعــه، در کشــورها وضــع شــده اســت. 
ــت  ــه رعای ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــس می ت پ
ــن از لحــاظ شــرعی واجــب و الزم  ــن قوانی ای

اســت.
ــکرات و  ــم  مس ــل: تحری ــظ عق  ۳.  حف
ــرار  ــه خاطــر حفــظ عقــل ق اجــرای حــدود، ب

ــت. ــده اس داده ش
ــالق  ــکام ازدواج، ط ــل: اح ــظ نس  ۴. حف
و غیــره بــرای حفاظــت از نســل انســانها 

ــت. ــرده اس ــدا ک ــروعیت پی مش
  ۵. حفــظ مــال:  اجــازه تجــارت و بازرگانــی 
بــه افــراد جامعــه، و مبــارزه بــا ســرقت و غصب 
مــال دیگــران و جلوگیــری از معامــالت ربــوی 
ــریع  ــان ها تش ــال انس ــظ م ــور حف ــه منظ ب

شــده اســت.
 وظیفــه حفاظــت از ایــن مقاصــد شــریعت بــر 

عهــده حکومــت اســالمی اســت.
حقوق سیاسی شهروندان:

ــل  ــد قاب  حقــوق سیاســی شــهروندان از دو بُع
بررســی اســت، یکــی »حقوقــی که شــهروندان 
بــر ذمــه حکومــت« دارنــد و دیگــری »حقوقی 

کــه حکومــت نســبت بــه افــراد جامعــه« دارد.
  در مــورد حقوقــی کــه حکومت بر شــهروندان 
ــا  دارد مــوارد زیــادی بیــان شــده اســت کــه ب

اختصــار بــه چنــد مــورد از آن اشــاره می کنیــم:
  ۱. وفاداری نسبت به حکومت

ــاب »حقــوق و وظایــف شــهروندان و     در کت
دولتمــردان« آمــده اســت: »آنچــه مــا در صــدد 
ــه اســت کــه رای  ــان آن هســتیم ایــن نکت بی
ــری از  ــکل دیگ ــروزی ش ــع ام دادن در جوام
ــه  ــم ب ــد ه ــت، می توان ــته اس ــت درگذش بیع
منزلــه اعــالم وفــاداری بــه کســی باشــد و بــه 
اصطــالح امــروزی جنبــه مشــروعیت بخشــی 
ــا  ــته ب ــه در گذش ــور ک ــد، همانط ــته باش داش
اســتناد بــه مبنــای متفــاوت در مکتــب تشــیع 
تفســیر می شــد.  دو گونــه  بــه  تســنن  و 
انتخــاب نیــز می توانــد دو تفســیر داشــته 
باشــد، ولــی بــه هــر حــال میــان بیعــت، رای 
دادن و انتخــاب کــردن از نظــر ماهیــت تفــاوت 
چندانــی بــه نظــر نمی رســد.« خداونــد در 
ــا  ــا أَیَُّه ــد: » َی ــاداری می فرمای ــزوم وف ــورد ل م
ــانی  ــده / ۱( » اى کس ــوا« )مائ ــوا أَْوُف ــَن آَمُن الَِّذی
کــه ایمــان آورده ایــد! بــه قراردادهــاى ]خــود[ 

ــد. « ــا کنی وف
 ۲.   اطاعت از حاكم:

 از زبــان خداونــد کریــم در قــرآن می خوانیــم: 
ــَه َوأَِطیُعــوا  » َیــا أَیَُّهــا الَِّذیــَن آَمُنــوا أَِطیُعــوا اللَـّ
ُســوَل َوأُولـِـي اأْلَْمــِر ِمنُکْمَفــإِن تََناَزْعُتــْم ِفــي  الرَّ
ــْم  ــوِل إِن ُکنُت ُس ــِه َوالرَّ ــی اللَـّ ــُردُّوُه إِلَ ــْيٍء َف َش
لَِك َخْیٌر َوأَْحَســُن  ــِه َوالَْیــْوِم اآْلِخِرَذٰ ُتْؤِمُنــوَن بِاللَـّ
ــان  ــه ایم ــاًل «)نســاء / ۵۹( » اى کســانی ک تَأِْوی
آورده ایــد! خــدا را اطاعــت کنیــد و از پیامبــر و 
کاردارانــی کــه از شــما هســتند فرمــان بریــد. 
پــس هــرگاه در چیــزى اختــالف کردیــد آن را 
بــه خــدا و پیامبــر ارجــاع دهیــد اگــر بــه خــدا 
و روز واپســین ایمــان داریــد، کــه ایــن بهتــر و 

ــت«  ــر اس ــو فرجام ت نیک
۳. امر به معروف و نهی از منکر:

ــردم،  ــتگاری م ــالح و رس ــم ف ــرآن کری در ق
ــر  ــی و ام ــه نیک ــران ب ــوت دیگ ــو  دع در پرت
ــده  ــته ش ــر دانس ــی از منک ــروف و نه ــه مع ب
ــی  ــوَن إِلَ ــٌة َیْدُع ــْم أُمَّ نُک ــن مِّ ــت. » َولَْتُک اس
ــِن  ــْوَن َع ــُروِف َوَیْنَه ــُروَن بِالَْمْع ــِر َوَیأُْم الَْخْی
ــئَِك ُهــُم الُْمْفلُِحوَن « )آل عمــران/ ۱۰۴(  ـٰ الُْمنَکِرَوأُولَ
» و بایــد در میــان شــما گروهــی باشــند کــه 
بــه نیکــی فرمــان دهنــد و از کار ناشایســته بــاز 

ــتگارانند « ــان رس ــم آن ــد و ه دارن
بدیهــی اســت کــه مراقبــت مــردم بــر اعمــال 
ــان  ــه انس ــود ک ــبب می ش ــی س ــار آدم و رفت
ــه  ــری ب ــت بیش ت ــردارش دق ــار و ک در گفت

ــردم نســبت  ــدون آنکــه م ــذا ب خــرج دهــد. ل
بــه اعمــال و رفتــار یکدیگــر حساســیت داشــته 
ــدون خیرخواهــی یکدیگــر تحقــق  باشــند و ب
آرزوی دســت یافتــن بــه جامعــه آرمانــی 

ــده آل ممکــن نیســت. ای
چــه شایســته و زیباســت کــه خودمــان، قبل از 
اعمــال قانــون از ســوی حکومــت بــه قوانیــن 
و مقــررات پایبنــد باشــیم و دیگــران را نیــز بــه 
ــم.  ــویق کنی ــررات  تش ــن و مق ــت قوانی رعای
خودمــان از  قانــون شــکنی پرهیــز کنیــم 
ــع  ــون من ــتن قان ــز از شکس ــران را نی و دیگ
ــا بقــول معــروف، »پلیــس خودمــان  ــم. ی کنی
ــه درصــد  ــن صــورت اســت ک باشــیم«. در ای
هنجارشــکنی و قانون شــکنی در جامعــه مــا بــه 
حداقــل خواهــد رســید، در نتیجــه بــه جامعه ی 
ایــده آل و آرمانــی نزدیــک می شــویم کــه ایــن 
خــود، نشــانه فرهنــگ واال و تمــدن دیرینــه ما 

اســت.
 حقوق مردم بر حکومت:

 در حکومــت اســالمی مــردم از حقــوق ویژه ای 
برخــوردار هســتند، بــه طــوری کــه دســتورات 
ــردم و  ــزار م ــت را خدمت گ ــالمی، حکوم اس
ــوق  ــن حق ــد. ای ــان می دان ــوق آن ــی حق حام
مــوارد بســیاری را در بــر می گیــرد، امــا در ایــن 
مقالــه بــه مهمتریــن آنهــا بــه نقــل از کتــاب 
»مبانــی سیاســت در اســالم« مختصــرا اشــاره 

می کنــم.  
۱. آزادی مذهبی و معنوی:

ــت  ــده اس ــان ش ــداً بی ــی موک ــم دین  در تعالی
کــه هیــچ کــس، دیگــران را وادار بــه تبعیــت از 
خــود نکنــد. خداونــد خطــاب بــه رســول اکــرم 
می فرمایــد: » َولـَـْو َشــاَء َربُّــَك آَلَمــَن َمــن ِفــي 
ــاَس  ــِرُه النَّ ــَت ُتْک ــا أََفأَن ــمْ َجِمیًع اأْلَْرِض ُکلُُّه
ــَن « )یونــس / ۹۹( » و اگــر  ــوا ُمْؤِمنِی ــٰی َیُکونُ َحتَّ
پــروردگار تــو می خواســت، قطعــا کســانی کــه 
ــار[  ــه اجب ــره ]ب ــا یکس ــه آنه ــد هم در زمین ان
ــردم را  ــو م ــا ت ــال آی ــد. ح ــان می آوردن ایم

ــوند« ــن ش ــه مؤم ــی ک ــور می کن مجب
ــن ُیِطــِع   در جــای دیگــر می فرمایــد: » مَّ
ــا  ــٰی َفَم ــن تََولَّ ــَه َوَم ــاَع اللَـّ ــْد أََط ــوَل َفَق ُس الرَّ

ــاء / 80( ــا « )نس ــْم َحِفیًظ ــلَْناَك َعلَْیِه أَْرَس
ــَه  و یــا ارشــاد می فرمایــد: » َوأَِطیُعــوا اللَـّ
ُســوَل َواْحــَذُروا  َفــإِن تََولَّْیُتــْم  َوأَِطیُعــوا الرَّ
ــاَلُغ الُْمبِیــُن « ــٰی َرُســولَِنا الَْب َفاْعلَُمــوا أَنََّمــا َعلَ

)مائــده /۹۲( » و اطاعــت خــدا و اطاعــت رســول 
ــاه [ برحــذر باشــید، اگــر پشــت  ــد و ]از گن کنی
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کردیــد بدانیــد کــه پیامبــر مــا فقــط عهــده دار 
ابــالغ روشــن اســت«

ــوان  ــات می ت ــات و روای ــه آی ــه ب ــا توج   ب
ــردم و شــهروندان در مســائل  ــه م ــت ک دریاف
دینــی و مذهبــی آزاد هســتند و حکومــت 
ــرار داده  ــورد آزاد ق ــن م اســالمی آنهــا را در ای
ــی  ــون اساس ــل در قان ــن اص ــه ای ــت ک اس
ــه اســت. ــرار گرفت ــورد لحــاظ ق کشــورمان م

 ۲.آزادی انديشه:
ــوه  ــاس ترین وج ــاده ترین و حس ــی از س  یک
آزادی اینســت کــه شــخص در انتخــاب و 
ــوع اندیشــه و فکــری اعــم از   ــرش هــر ن پذی
اجتماعی فلســفی، سیاســی و مذهبــی آزاد بوده 
و بــدون هیــچ احســاس نگرانــی، بیــم و هراس 
هــر آنچــه از حقیقــت جــان و اندیشــه اش 

ــد. ــار نماین ــده و اظه ــد برگزی می جوش
ــد:  ــون« فرانســوی می گوی ــر »گوســتا لب  دکت
»آزادی فکــری کــه در میــان مــا شــایع اســت 
ــد،  ــه دســت آوری ــغ آن را ب اگــر بخواهیــم مبلّ
الزم اســت بــه تاریــخ مســلمین مراجعــه 

ــم.« نمایی
 خداونــد در ســوره غاشــیه آیــه ۲۱ و ۲۲ 
ــٌر  لَّْســَت  ــْر إِنََّمــا أَنــَت ُمَذکِّ می فرمایــد: » َفَذکِّ
ــو  َعلَْیِهــم بُِمَصْیِطــٍر« ، » پــس پنــد ده کــه ت
ــار گماشــته و  ــر کف ــو ب ــد رســان و ت ــا پن تنه

ــتی « ــب نیس مراق
ــه اهلل  ــادق ـ رحم ــام ص ــوار از  ام  در بحاراالن
ــد:   ــه فرمودن ــت ک ــده اس ــل ش ــن نق ـ چنی

ــت.« ــل اس ــی عق ــود آدم ــتون وج »س
 ۳. آزادی قلم و بیان:

 آزادی قلــم و بیــان نیــز حــق دیگــر شــخص 
در جامعــه اســت. حقــی کــه حاکمیــت بایــد آن 

را بــه رســمیت بشناســد.
ــه در  ــت ک ــروری اس ــه ض ــن نکت ــر ای تذک
ــه  ــا ارائ ــروز ب ــی ام ــده و میلیون ــه پیچی جامع
ــف  ــوان تکلی ــه نمی ت ــال و اندرزنام ــرض ح ع
مهــم »النصیحــه الئمــه المســلمین« را ادا کرد 
و انتظــار تاثیــر داشــت. بــه بیــان دیگــر، وقتــی 
ــالمی  ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــق قان مطاب
ایــران پذیرفته ایــم همــواره انســان برسرنوشــت 
خــود حاکــم گردیــده و دســت قــدرت الهــی از 
آســتین مــردم بیــرون می آیــد و آنهــا ایــن حق 
خــداداد را از مجــاری قانونــی اعمــال می کننــد، 
بایــد بــه لــوازم تادیــه حــق النــاس هــم ملتــزم 
ــت و  ــم کــه دول ــژه اینکــه می دانی شــویم. بوی
ــا،  ــا دولت ه ــد. ام ــل دارن ــوق متقاب ــردم، حق م

امــروز مجهــز بــه ابــزاری هســتندکه بــه 
راحتــی می توانندحقــوق خــود را از شــهروندان 
ــردم  ــس م ــد و بالعک ــت کنن ــه و دریاف مطالب
بــرای اســتیفای حقــوق از دولــت در ضعــف و 
ــا،  ــود انجمن ه ــل وج ــن دلی ــه همی ــد، ب فتورن
ــت.  ــروری اس ــزاب الزم و ض ــات و اح مطبوع
بیــان حقایــق در اســالم نــه تنهــا آزادی اســت، 
ــت.  ــرم اس ــکوت ج ــت و س ــف اس ــه تکلی ک
ــَم  ِ ــاِب ل ــَل الِْکَت ــا أَْه ــد: » َی ــد می فرمای خداون
ــقَّ  ــوَن الَْح ــِل َوتَْکُتُم ــقَّ بِالَْباِط ــوَن الَْح تَلْبُِس
اهــل  » اى  )آل عمــران/۷۱(  تَْعلَُمــوَن«  َوأَنُتــْم 
ــه باطــل در می آمیزیــد  کتــاب! چــرا حــق را ب
ــان  ــد پنه ــه می دانی ــن ک ــا ای ــت را ب و حقیق

می کنیــد«  
 حضــرت علــیـ  رضــی اهلل عنــهـ  می فرمایند: 
»بــا مــن آنگونــه کــه بــا جبــاران ســخن گفتــه 
ــر  ــه در براب ــد و چنانک ــخن نگوی ــود س می ش
ــق  ــن ح ــر از گفت ــاک و متکب ــان بی ب مردم
ــودداری  ــن خ ــو م ــود، در جل ــودداری می ش خ
نکنیــد.« اســالم بــه مســئله نظــارت عمومی و 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بدان حــد ارج 
می نهــد کــه ایــن موضــوع وجــه برتــری امــت 
ــٍة  اســالمی شــمرده می شــود:  » ُکنُتــْم َخْیــَر أُمَّ
ــُروَن بِالَْمْعــُروِف َوتَْنَهــْوَن  ــاِس تَأُْم أُْخِرَجــْت لِلنَّ
ــِه« )آل عمــران/110( »  َعــِن الُْمنَکــِر َوُتْؤِمُنوَن بِاللَـّ
شــما بهتریــن امتــی هســتید کــه بــراى مــردم 
پدیــدار شــده اید کــه بــه کار پســندیده فرمــان 
ــه  ــاز می داریــد و ب می دهیــد و از کار ناپســند ب

خــدا ایمــان داریــد.«
ــردم  ــه م ــی ك ــن حقوق  ۴. ازمهمتري
ــت  ــعه عدال ــد، توس ــت دارن ــر دول ب
ــکیل  ــم تش ــداف مه ــی از  اه ــت. یک اس
حکومــت اســالمی  برقــراری عدالــت در میــان 
ــن  ــه ای ــم ب ــرآن کری ــات ق ــت. آی ــت اس رعی
ــن  ــه از ای ــد نمون ــه چن ــاره دارد ک ــب اش مطل

ــم. ــی کنی ــات را بررس آی
 » لََقــْد أَْرَســلَْنا ُرُســلََنا بِالَْبیَِّنــاِت َوأَنَزلَْنــا َمَعُهــُم 
ــِط«  ــاُس بِالِْقْس ــوَم النَّ ــَزاَن لَِیُق ــاَب َوالِْمی الِْکَت
)حدیــد /٢5( » بــه راســتی ]مــا[ پیامبــران خــود را 
بــا دالیــل آشــکار فرســتادیم و بــا آنهــا کتاب و 
میــزان ]حــق و باطــل [ نــازل نمودیــم تــا مردم 

بــه عــدل و انصــاف برخیزنــد«
ــي  ــْم إِنِّ ــٰی َمَکانَتُِک ــوا َعلَ ــْوِم اْعَمُل ــا َق ــْل َی »ُق
ــُة  ــُه َعاِقَب ــوُن لَ ــن تَُک ــوَن َم ــْوَف تَْعلَُم َعاِمٌلَفَس
الُِمــوَن« )انعــام /۱۳۵(   ـُه اَل ُیْفلِــُح الظَّ اِر إِنَـّ الــدَّ
»بگــو: اى قــوم مــن! هــر چــه در تــوان داریــد 

بــه کار گیریــد کــه مــن نیــز در کارم، ]اّمــا[ بــه 
ــت آن ســرا  ــه عاقب ــد دانســت ک زودى خواهی
ــتگار  ــتمکاران رس ــا س ــت. و یقین ــراى کیس ب

نمی شــوند«
 آیــات الهــی اشــاره دارنــد کــه پیامبــران را بــا 
ــان  ــه آن ــتادیم و ب ــت فرس ــعل های هدای مش
ــا  ــت را برپ ــا عدال ــم ت ــزان دادی ــاب و می کت
ــا را  ــد. بنابرایــن قــرآن فلســفه بعثــت انبی کنن
اســتقرار عدالــت و گســترش آن دانســته و اهلل 
متعــال ،عدالــت را از صفــات الهــی و بارزتریــن 
ــت  ــن خصل ویژگی هــای آفرینــش ونیکــو تری

ــد ــی می کن ــانی معرف انس
لِــَك َفــاْدُع  َواْســَتِقْم َکَمــا أُِمــْرَت َواَل  » َفلَِذٰ
ــُه  تَتَّبِــْع أَْهَواَءُهــْم  َوُقــْل آَمنــُت بَِمــا أَنــَزَل اللَـّ
َُّنا  ــُه َرب ِمــن ِکَتــاٍب  َوأُِمــْرُت أِلَْعــِدَل بَْیَنُکــُم  اللَـّ
ــَة  َوَربُُّکــْم  لََنــا أَْعَمالَُنــا َولَُکــْم أَْعَمالُُکــْم  اَل ُحجَّ
ــُه َیْجَمــُع بَْیَنَنا  َوإِلَْیــِه الَْمِصیُر  بَْیَنَنــا َوبَْیَنُکُم  اللَـّ
«)شــورا/15( » پــس آنــان را ]بــه ســوی همــان 
آیینــی کــه بــه تــو وحــی شــده[ دعوت کــن، و 
همــان گونــه کــه مأمــوری ]بــر ایــن دعــوت[ 
ــان  ــانی آن ــای نفس ــن، و از هواه ــتقامت ک اس
ــه  ــی ک ــر کتاب ــه ه ــو: ب ــن و بگ ــروی مک پی
خــدا نــازل کــرده، ایمــان آوردم، و مأمــورم کــه 
ــار کنــم؛ خــدا  ــه عدالــت رفت در میــان شــما ب
ــرای  ــا ب ــال م ــت؛ اعم ــا و شماس ــروردگار م پ
خــود مــا و اعمــال شــما بــرای خــود شماســت؛ 
دیگــر میــان مــا و شــما ]پــس از روشــن شــدن 
حقایــق[ هیــچ حجــت و برهانــی نیســت؛ خــدا 
مــا و شــما را ]در عرصــه قیامــت[ جمــع مــی 
کنــد، و بازگشــت ]همــه[ بــه ســوی اوســت. «

ــهَ َیأُْمــُر بِالَْعــْدِل َواإْلِْحَســاِن َوإِیَتاِء ِذي  » إِنَّ اللَـّ
الُْقْربـَـٰی َوَیْنَهــٰی َعــِن الَْفْحَشــاِء َوالُْمنَکــِر َوالَْبْغِي 
بــه   « ُروَن«)نحــل/90(  تََذکَّ لََعلَُّکــْم  َیِعُظُکــْم 
راســتی خــدا بــه عدالــت و احســان و بخشــش 
بــه خویشــاوندان فرمــان مــی دهد، و از فحشــا 
و منکــر و ســتم گــری نهــی مــی کنــد. شــما 
ــن حقیقــت  ــر ای ــا متذّک ــدرز مــی دهــد ت را ان
شــوید کــه فرمــان هــای الهــی، ضامــن 

ــا و آخــرت شماســت. « ــعادت دنی س
 اســاس حکمیــت و حکومــت در قــرآن ایجــاد 
ــوی  ــت، از س ــه اس ــدل در جامع ــط و ع قس
دیگــر فراوانــی آیــات دربــاره عــدل و کلمــات 
متــرادف و متضــاد آن بیانگــر اهمیــت جایــگاه 
ایــن مفهــوم در قــرآن اســت.)عدالت در نظــام 

ــالم( ــی اس سیاس
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 نتیجه گیری:
 بــا توجــه بــه مباحــث مطــرح شــده در ایــن تحقیــق نتایــج زیــر 

ــد: ــه دســت می آی ب
  ۱. مبانــی حقــوق از دیــدگاه غیــر مســلمان ها  برپایــه ی عقــل 
اســت کــه بــا معیــار عقــل و طبیعــت، حقوقــی بــه انســان تعلــق 

ــرد. می گی
ــت و  ــد اس ــالم، ذات خداون ــدگاه اس ــوق از دی ــی حق  ۲. مبان
مــا موظــف بــه دریافــت و اســتنباط قوانیــن اســالمی از منابــع 

تشــریع هســتیم.
ــرد، اجتمــاع و حکومــت اســالمی  ــه ف ــن اســالمی، ب  ۳. قوانی
توجــه دارد. شــهروند موظــف اســت کــه بــه حقــوق اجتماعــی 
و حقــوق حکومــت توجــه کنــد و در مقابــل، حکومــت اســالمی 
ــا هنجــار  ــارزه ب ــذاری و مب ــون گ ــق قان موظــف اســت از طری
ــرای  ــهروندی را ب ــوق ش ــورداری از حق ــه برخ ــکنی، زمین ش

ــازد. ــا س شــهروندان مهی
 ۴. در قوانیــن اســالمی همــه شــهروندان در برابــر اجــرای قانون 

از حقــوق مســاوی برخوردارند.
 ۵.  از جملــه حقــوق حکومــت بــر مــردم، وفــاداری نســبت بــه 

حکومــت و اطاعــت از حاکمیــت اســت.
 ۶. آزادی اندیشــه، آزادی هــای مذهبــی و آزادی بیــان از جملــه 
حقــوق  بســیار مهــم شــهروندان بــه شــمار می آیــد، حکومــت 
ــوق را  ــن حق ــورداری از ای ــتر برخ ــت بس ــف اس ــالمی موظ اس

ــرای شــهروندان فراهــم ســازد. ب
 ۷. امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، هنجــار شــکنی و قانــون 
ــئولیت  ــاس مس ــب احس ــد و موج ــش می ده ــکنی را کاه ش
بیشــتر در شــهروندان می شــود و در نتیجــه جامعــه را بــه ســوی 

ــد. ــوق می ده ــدن س ــی  ش آرمان
منابع:

1ـ  قرآن کریم
٢ـ تفسیر نور/ خرم دل

3ـ صحیح مسلم
٤ـ المستدرک/ حاکم
 5ـ فرهنگ دهخدا

6ـ  لسان العرب
٧ـ  التعریفات/جرجانی
 8ـ شان الدعاء/خطابی

9ـ  فرهنگ اصطالحات و مکتب های سیاسی/بابایی
10ـ  الفلسفة البدوی

 11ـ مبانی سیاست در اسالم
 1٢ـ نهج البالغه

13ـ بحاراالنوار
 1٤ـ پژوهش در قرآن و علوم روز) قرآن مدیریت و علوم سیاسی(

 15ـ حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان
 16ـ تحقیقاتی در تغییر و تحول اندیشه سیاسی/ دکتر ظاهر حسن

1٧ـ التشریع االسالمی/محمد ابی زهره
 18ـ حقوق االنسان فی ضو ء الکتاب و السنة/یسرى السید محمد

 19ـ فرد و حکومت در شریعت اسالم/ دکتر عبدالکریم زیدان
٢0ـ  اسالم و حقوق بشر/ دکتر محمد احمد مفتي

٢1ـ  مقاله درآمدی بر مبانی حقوق شهروندی در اسالم/ احمد پور
٢٢ـ  اینترنت

مــی ســتایم او را کــه براســتی ســتودنی اســت، کســی کــه شــادمانی و تندرســتی 
را در گــرو خوبی هــا و انــدوه و نابســامانی را پــاداش بدی هــا نهــاده اســت و درود 
فــراوان بــر روان پــاک ســرور دوجهــان و ســرآمد نــوع انســان محمد)صلــی اهلل 

علیــه وســلم( بــاد.
بنابــر نظریــه بیشــتر انســان ها )کــه پیــروی از یــک دیــن دارنــد( جهــان آفرینــش 
ــون،  ــات گوناگ ــود و اتفاق ــرل می ش ــروی بشــر کنت ــر از نی ــی فرات توســط نیروی
ــایند  ــرای بعضــی خوش ــاق ب ــر اتف ــًا ه ــد. طبع ــون رخ می دهن ــک قان ــق ی مطاب
ــرای بعضــی گره گشــا و  ــر ب ــر بهت ــه تعبی ــج اســت و ب ــۀ رن ــرای برخــی مای و ب
ــد  ــرد بای ــر ف ــت. ه ــان ماس ــت جه ــن حقیق ــود و ای ــره می ش ــی گ ــرای بعض ب

ــد. ــش نمی آین ــل او پی ــق می ــه طب ــا همیش ــه پیش آمده ــرد ک بپذی
ــی  ــه یــک زندگــی آرام، شــاد و خال بی گمــان همــۀ انســان ها جهــت رســیدن ب
ــرای یــک  ــاال، کوشــیدن ب ــکات ب ــا در نظرگرفتــن ن از هــر آزاری می کوشــند. ب
ــه  ــرا ک ــت، چ ــوده ای اس ــت انداز کار بیه ــیر بی دس ــکل  و مس ــی بی مش زندگ
مــا فقــط در حــد تــوان خــود می توانیــم مســیر امن تــر و بی حاشــیه تر را 
برگزینیــم، امــا از آنجــا کــه حــوادث از جایــی دیگــر فرماندهــی می شــوند، قطعــًا 

ــم شــد. ــرو خواهی ــی روب ــع و نامالیمت های ــا موان ــا ب م
عمــوم کارشناســان در ایــن زمینــه بــر یــک رای توافــق دارنــد کــه انســاِن موفــق 
ــد.  ــم بزن ــرای خــود رق ــی ب ــت پیشــامدها، زندگــی ایده آل ــا مدیری آنســت کــه ب
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقاسمحسینیانرژی مثبت

افــراد بنابــر باورهــای خــود روش هایــی را بــرای مدیریــت ســختی های 
زندگــی ارائــه کرده انــد کــه اکثــر بــر پایــه تلقیــن اســتوارند. 

ــا  ــکل و ی ــردن مش ــوش ک ــه فرام ــرد ب ــواًل ف ــا معم ــن روش ه در ای
چشم پوشــی بــر آن مشــکل تشــویق می شــود و گاهــی تــالش 
می کنــد کــه مشــکل را انــکار کنــد و... البتــه در کنــار همــۀ این هــا از 
انرژی هــای کاذب بــرای تقویــت روحیــۀ فــرد کمــک گرفتــه می شــود؛ 
شــاید خواننــده عزیــز خــود وارد چنیــن برنامه هایــی شــده و یــا کســی 
ــه  ــود زمزم ــا خ ــه ب ــرد، روزان ــرده باشــد. ف ــوال رصــد ک ــن اح را در ای
ــن  ــدم، م ــن نیرومن ــدارم، م ــکل را ن ــالن مش ــن ف ــه »م ــد ک می کن
ثروتمنــد می شــوم« و ایــن فــرد بــرای تشــویق، بــا افــرادی بــا ســابقۀ 

ــد. ــات می کن ــتر مالق بیش
هــدف بنــده در اینجــا بیــان ایــده اســالم در رویارویــی بــا پیشامدهاســت 
ــه  ــم ب ــردازم و حک ــا بپ ــر گرایش ه ــات دیگ ــه نظری ــه ب ــدون اینک و ب
درســت و غلــط بودنشــان بدهــم، تــالش می کنــم در حــد تــوان بینــش 
اســالمی را در ایــن بــاره روشــن کنــم، باشــد کــه نقطــۀ عطفــی بــرای 

خواننــدگان محتــرم قــرار گیــرد:
اســالم عزیــز کــه در بــاور مــا برنامــه ای اســت کــه پــروردگار جهانیــان 
ــن موضــوع  ــده اســت، در ای ــدان آدم برگزی ــی فرزن ــرای کامیاب آن را ب

نیــز همچــون دیگــر جوانــب زندگــی ســنگ تمــام گذاشــته اســت. 

اســالم بــه شــاد بــودن و بــه دســت آوردن انرژی هــای مثبــت و دوری از 
ــا اندکــی تفــاوت، برنامــه  انرژی هــای منفــی تشــویق می کنــد، البتــه ب
ــه  ــاند و ب ــوب می رس ــای خ ــادی و انرژی ه ــه ش ــا را ب ــروردگار، م پ
ــه آرامــش و زندگــی  ــوان ب ــالش می ت ــدک ت ــا ان ــه ب ــوزد ک ــا می آم م
ــال  ــال دنب ــم خی ــا در عال ــه م ــت ک ــازی نیس ــید و نی ــه رس بی دغدغ
ــم.  ــود را بگذرانی ــر خ ــاس، عم ــات بی اس ــا تلقین ــم و ب ــی بگردی خوش
ــذت  ــی آب بنوشــد و از آن ل ــه ســادگی لیوان ــد ب انســاِن تشــنه می توان
ببــرد، پــس چــرا در گوشــه ای بنشــیند بگویــد: مــن تشــنه نیســتم، مــن 

ســیرابم، یــا مــن بــه آب نیــاز نــدارم!
ایــن بینــش در ایــن حدیــث پیامبر)صلــی اهلل علیــه وســلم( بــه روشــنی 
ــه دواٌء«  ــم یضــع داًء إال ل ــر کشــیده شــده اســت:»فإن اهلل ل ــه تصوی ب
)أبــوداود / 3855( اهلل تعالــی هــر بیمــاری را کــه پیــدا کــرده، حتمــًا بــرای 
آن دارویــی هســت، یعنــی هیــچ درد و مشــکلی بــدون چــاره نیســت و 

بایــد بــرای یافتــن آن تــالش نمــود.
آب درياها دركوزه!

ــر  ــن رو ه ــرد، از ای ــرا گی ــوم را ف ــام عل ــد تم ــان نمی توان ــک انس ی
ــم آن  ــد عل ــا نمی توان ــام گرفتاری ه ــت از تم ــرون رف ــرای ب شــخص ب
ــد، بلکــه دیــن حــق،  ــه ایــن ســو نمی خوان را فراگیــرد و اســالم نیــز ب
راهــکار ابتدایــی و روش درســت رویارویــی را ترســیم کــرده )برخــالف 
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برداشــت اشــتباه گروهــی کــه فکــر می کننــد 
بــرای تمــام نســل ها  در اســالم دارویــی 
ــورد  ــد در م ــی بای ــت، یعن ــت اس ــه قیام ــا ب ت
ــه  ــزی گفت ــم چی ــتخوان ه ــز اس ــرطان مغ س
ــا  ــه م ــالم را ب ــی س ــوب زندگ ــد( چهارچ باش
ــد  ــه چن ــا ب ــن ج ــت. در ای ــرده اس ــی ک معرف
ــر  ــل ه ــالمی در مقاب ــای اس ــورد از اندرزه م

ــود. ــاره می ش ــکل اش مش
1.کنترل احساسات و از دست ندادن روحیه

ایــن مهــم، ضروری تریــن مــورد بــرای مبــارزه 
بــا مشــکل اســت؛ در حدیثــی پیامبر)صلــی اهلل 
ــن  ــب الموم ــد: »ال یصی ــه وســلم( فرمودن علی
ــٌب وال أذًی  ــٌب والوص ــزن والنص ــّم والح ه
ــن  ــه موم ــه« )بخــاری56٤1( ب ــه عن ــر ب إال کّف
انــدوه و نــه غــم و نــه خســتگی و نــه بیمــاری 
و نــه آزاری نمی رســد، مگــر اینکــه بخشــی از 

ــود. ــاره می ش ــان( او کف )گناه
ــده  ــرما آم ــر س ــه ب ــاده، آنچ ــر س ــه تعبی ب
ــا ایــن تفکــر  عــذاب نیســت، نعمــت اســت. ب
ــا، بخــش بزرگــی از ســنگینی کار برداشــته  م
ــن  ــه ای ــت ک ــر اس ــه ذک ــود و الزم ب می ش
یــک تغییــر دیــدگاه بی اســاس و یــک تلقیــن 
ــی و  ــاًل حقیق ــه کام ــت، بلک ــتوانه نیس بی پش
ــاال  مســتند اســت. آن چنــان کــه از حقیقــت ب
پیداســت و بــه همیــن ســبب بــود کــه پیامبــر 
ــگفتی  ــراز ش ــا اب ــلم( ب ــه وس ــی اهلل علی )صل
ــره  ــن، إن أم ــر الموم ــًا ألم ــد: »عجب فرمودن
ــک ألحــٍد إال المومــن،  ــر و لیــس ذل ــه خی کلّ
ــه إن  ــراً ل ــه ســّراء شــکر، فــکان خی إن أصابت
أصابتــه ضــّراء صبــر فــکان خیــراً لــه.« شــگفتا 
ــت و  ــی اس ــر خوب ــن کار او سراس از کار موم
ایــن بــرای هیچکــس غیــر از مومــن نیســت، 
ــد  ــکر می کن ــد ش ــی برس ــه او آسایش ــر ب اگ
ــرای او  ــر ب ــت و اگ ــر اس ــرای او خی ــس ب پ
ــرای او  ــس ب ــد پ ــر می کن ــد صب ــختی بیای س

ــر اســت. خی
٢. تکاپو در پی دارو

ــه  ــرا ک ــارۀ کار گشــت، چ ــال چ ــه دنب ــد ب بای
خداونــد بــرای هــر درد دوایــی گذاشــته و هــر 

ــود. ــاز می ش ــکلی ب ــه ش ــی ب گره
ــه دو  ــکالت را ب ــوان مش ــی می ت ــه طورکل ب

ــرد: ــته تقســیم ک دس
رخ  اســباب  عالــم  در  کــه  مشــکالتی   .1
می دهنــد، کــه در مخلوقــات زمینــی بایــد 
ــالمی  ــاد اس ــت و اعتق ــاره گش ــال راه چ دنب
ــة  ــیاء ثابت ــق االش ــه »حقائ ــت ک ــن اس همی
ــز  ــه چی ــت هم ــق« حقیق ــا متحق ــم به والعل
)خــواص همــه مخلوقــات( ثابــت اســت و بــه 

ــت. ــدنی اس ــا ش ــش آنه ــت آوردن دان دس
فرااســباب اند  کــه  آســمانی  مشــکالت   .٢

و حــل آنهــا از طریــق ارتبــاط بــا عالــم 
می شــود.  حاصــل  باال)عبــادات( 

3. استعانت از عالم باال
اســالم در کنــار تــالش بشــری، یــک راهــکار 
بســیار موثــر و پشــتوانۀ خــوب معرفــی کــرده 
کــه ضریــب خطــا را پاییــن آورده و تــالش مــا 
را بیمــه می کنــد و آن »توجــه بــه اهلل تعالــی« 
اســت کــه بــه شــکل تــوکل، دعــا، اســتخاره 

ــود. ــر می ش و...ظاه
مــا می دانیــم کــه برنامه هــای هــر انســان دو 
احتمــال دارد: یــا مرتــب پیــش رفتــه و طبــق 
ــر  ــه ب ــا اینک ــد، ی ــه می ده ــبات نتیج محاس
ــه ســنگ  ــا ب ــا گاهــی تیره خــالف انتظــار م
می خورنــد و بــاز رســیدن بــه نتیجــه مطلــوب 
ــام می شــود و  ــرد تم ــه ضــرر ف ــز گاهــی ب نی
چــه بســا نرســیدن بــه هــدف بــرای شــخص 
ــن  ــی ای ــه پیش بین ــال دارد ک ــه دنب ــی ب منافع
ــاز  ــت و نی ــارج اس ــر خ ــوان بش ــاالت از ت ح
ــده  ــش بن ــن بخ ــر دارد. در ای ــوان فرات ــه ت ب
ــن  ــگفت انگیز موم ــی ش ــم راز زندگ می خواه
ــل از  ــن قب ــه موم ــم و آن اینک ــرض کن را ع
ــر مــی دارد و از  ــا ب ــه دع شــروع کار، دســت ب
پروردگارخــود می خواهــد اگــر کارش مفیــد 
ــه  ــود ورن ــم ش ــش فراه ــۀ انجام ــت، زمین اس
خیالــش از ســر بــرود؛ صــالح کار خــود را بــه 
ــن  ــس از ای ــام وجــود می ســپارد، پ ــک تم مال
ــن  ــرا او یقی ــدارد، زی ــی ن ــدن هراس او از نش
ــته  ــن دانس ــش را در همی ــه اهلل منفعت دارد ک
ــه او  ــت ک ــگفت انگیز اس ــک ش ــت. بی ش اس

ــود. ــان نمی ش ــختی پریش ــی و س در خوش
٤. تبدیل عادت به عبادت

ــاز  ــان ها نی ــام انس ــد تم ــلمان همانن ــرد مس ف
ــواب و...  ــوردن، نوشــیدن، پوشــیدن، خ ــه خ ب
دارد. او همیــن کارهــا را بــه روش پیامبــر 
ــد و  ــام می ده ــلم( انج ــه وس ــی اهلل علی )صل

ــود. ــت می ش ــاداش ثب ــرای او پ ب
ــت  ــرژی مثب ــه او ان ــبانه روز ب ــر ش ــن تفک ای
ــند  ــد آب می نوش ــه دارن ــد، هم ــق می کن تزری
بــدون هیــچ توجهــی، ولــی او بــا دســت 
ــا  ــون ب ــد، چ ــه می نوش ــه جرع ــت و س راس
ایــن کار ثــواب پیــروی ســنت را می بــرد، 
ــایند  ــیرین و خوش ــر او ش ــی را ب ــن زندگ همی

. می کنــد
5. توجه به ارزش ها و اصالح نیت

بــه  اســالم  اکیــد  توصیه هــای  از  یکــی 
قدردانــی نعمــت اســت کــه بنابــر دســتورالهی 
ــان  ــه هم ــی دارد. ب ــت را در پ ــش نعم افزای
از  یکــی  آب  برمی گردیــم،  گذشــته  مثــال 
نعمت هــای  فراهم تریــن  و  کم هزینه تریــن 
ــگام  ــرد هن ــت ف ــی اس ــت، کاف ــدی اس خداون

ــروردگار  ــه پ ــد ک ــر کن ــن فک ــه ای نوشــیدن ب
مــرا دوســت دارد، بــه مــن لطــف کــرده و ایــن 
ــرار داده اســت.  ــار مــن ق ــوارا را در اختی آب گ
اگــر نبــود، یــا شــور بــود یــا... چــه می کــردم! 
و ســپس اهلل تعالــی را ســپاس می گویــد و 
و  بسیارشــیرین  را  ســاده  نعمتــی  اینگونــه 
کنیــد  تصــور  حــال  می کنــد.  دل چســب 
ــه  ــر ب ــه در طــول عم ــی ک ــای فراوان نعمت ه
ــه آن هــا  ــی می شــوند، اگــر اندکــی ب مــا ارزان
ــدر  ــود، چق ــدگاه درســت ش ــود و دی ــه ش توج
زندگــی لــذت بخــش می شــود. در کنــار ایــن، 
ــت  ــن نعم ــن ای ــه م ــد ک ــت کن ــرد نی ــر ف اگ
آب را اســتفاده می کنــم تــا بهتــر بتوانــم 
ــم  ــه هم نوعان ــم و ب ــی کن ــروردگارم را بندگ پ
بــر شــادی و  کمــک کنــم و... می توانــد 

ــد. ــالمتی روح بیافزای س
باعــث  این هــا  کــه همــۀ  دانســت  بایــد 
ریــزش رحمــت پــروردگار شــده و محیــط مــا 

می شــود.  خــوب  انرژی هــای  از  پــر 
6. همنشین نیک

تقریبــًا تمــام مــوارد در مــورد فــرد بــود. 
ــی  ــۀ اجتماع ــک نکت ــه ی ــان ب ــک در پای این
اشــاره می کنــم کــه پیامبر)صلــی اهلل لیــه 
ــد  ــان فرموده ان ــل از 1٤00ســال بی وســلم( قب
ــک اکتشــاف  ــوان ی ــه عن ــرادی ب ــروز اف )و ام
آن  و  می کننــد(  یــاد  آن  از  شــگفت انگیز 
بــر  سخنانشــان  و  کارهــا  افــراد،  اینکــه: 
ــر  ــط و آنچــه در اطــراف آن هاســت، تأثی محی
ــا  ــد. آنج ــل می کنن ــرژی منتق ــد و ان می گذارن
کــه پیامبــر فرمودنــد: »مثــل جلیــس الصالــح 
والســوء کمثــل صاحــب المســک و کیــر 
ــن صاحــب المســک  ــک م ــد م الحــداد ال یع
أن یحــذوک أو تجــد ریحــه و کیرالحــداد 
ــة«  ــه ریحــًا خبیث یحــرق ثیابــک، أو تجــد من
مثــال همنشــین خــوب و بــد هماننــد صاحــب 
ــا آن  مشــک و دمــه آهنگــر )وســیله ای کــه ب
در آتــش می دمنــد( اســت، از صاحــب مشــک 
ــه  ــو هدی ــه ت ــا ب ــد: ی ــو می رس ــه ت ــی ب یک
ــی و  ــتفاده می کن ــش اس ــا از بوی ــد ی می ده
ــوی  ــا ب ــوزاند ی ــر لباســت را می س ــه آهنگ دم

ــد.« ــو می رس ــه ت ــد آن ب ب
پــس فــرد بایــد در انتخاب دوســت و همنشــین 
ــر  ــان ب ــًا اطرافی ــد کــه قطع ــد و بدان دقــت کن

ــد. ــر می گذارن انســان تاثی
ــادی  ــراد زی ــرای اف ــته ب ــن نوش ــدوارم ای امی
ــه  ــد زیبایــی زندگــی را ب مفیــد باشــد و خداون

ــد. ــر بفهمان ــام بش ــن و تم م
**********

********
*****
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آنچــه امــروز رخ مــی دهــد، زادۀ آرزوی گذشــتگان اســت و آنچــه 
ــد بســته ایم، إن شــاءاهلل  ــدان امی ــم و ب امــروز در ذهــن می پروانی

روزی بــه حقیقــت خواهــد پیوســت.
در اوضــاع کنونــی کــه بســیاری تنهــا آه و فغــان ســر می دهنــد، 
ــد  ــی بردارن ــش گام ــۀ خوی ــود و جامع ــر خ ــت تغیی ــه جه بی آنک
ــور  ــۀ مزب ــاید جمل ــد، ش ــزون را نظاره گران ــاد روزاف ــط فس و فق
ــۀ  ــد و روزن ــان باش ــتانۀ اندیشۀ ش ــی در آس ــۀ عطف ــد نقط بتوان

ــر صفحــۀ دل شــان بگشــاید. امیــدی ب
شــاید »حســن البنــاء« رحمــه اهلل نیــز در فضــای به ظاهــر 
شکســت خــورده و در کمــال نابــاورِی جامعــۀ خویــش بــه ایــن 
ســخن زبــان گشــوده تــا تــودۀ مســلمانان را از یــأس و ناامیــدی 

ــد. ــات بخش نج
ایــن جملــه بــه مــا می آمــوزد کــه بســیاری از نقشــه های پیــش 
روی مــان، چــه آنکــه فزاینــدۀ طــراوت روح و روان اســت و چــه 
آنکــه زاینــدۀ کــدورت و رنجیدگــی درون، آثــار مبتکــران افــکار 
ــن  ــکاری قری ــل ان ــه پشــتکار غیرقاب ــکاری ک بشــری اســت، اف

راهــش بــوده، آن را بــر منصــۀ ظهــور نشــانده اســت.
بایــد بدانیــم کــه دشــمنان مان در نبــرد ایدئولوژیــک، خــود را از 
ایــن قاعــده مســتثنا نمی داننــد، بــا کوشــش بی دریــغ و تکاپــوی 
روزافــزون در پــی فســادانگیزی و نابــودی ارزش هــای اســالمی 
و انســانی هســتند و جامعــۀ بشــری را در تنگنــا قــرار می دهنــد.

آن هــا بــر ایــن گمان انــد کــه در پرتــو برنامه هــای بلنــد 
ــان را  ــش خواسته هایش ــوان پیدای ــردی، ت ــات و پایم ــدت و ثب م
ــب  ــه عق ــت ب ــد، از شکس ــم نمی گیرن ــه تصمی ــد، عجوالن دارن
ــه اســتراتژی های متفــاوت چنــگ  نمی نشــینند، بلکــه همــواره ب
ــند:  ــر می کش ــه تصوی ــیطان را ب ــۀ ش ــداق گفت ــد و مص می زنن

»ُثــمَّ آَلتَِینَُّهــْم ِمــْن بَْیــِن أَْیِدیِهــْم َوِمــْن َخلِْفِهــْم َوَعــْن أَْیَمانِِهــْم 
ــر و  ــت س ــش روی و از پش ــَمائِلِِهْم« ، » آن گاه از پی ــْن َش َوَع
ــوای  ــک از ق ــر ی ــم )و ه ــان در می آی ــپ آن ــرف راســت و چ ط
عاملــه و ادراکــی آنهــا را بــه میــل باطــل می کشــم(« شکســت 
ــتعمار در  ــه اس ــی و روی آوردن ب ــای صلیب ــان در جنگ ه صلیبی
شــکل های مقدماتــی و ســپس پیشــرفته )امپریالیســم(، گواهــی 

ــر ایــن مدعاســت. روشــن ب
متأســفانه در مقابــل، دوســتان و حامیانــی داریــم کــه بــا دوری از 
ــر نســتوه و خســتگی ناپذیر و  ــای پیامب ــت و آموزه ه ــاِب هدای کت
نیــز تاریــخ پرفــروغ خویــش نابخردانــه شکســت را در عصر حاضر 
ــۀ   ــند. در عرص ــی نمی اندیش ــر و دگرگون ــه تغیی ــد، ب پذیرفته ان
تصمیــم، سراســیمه عمــل می کننــد و سســت و ناپایدارنــد. صبــر 
و بردبــاری را درختــی تلــخ بــا میوه هــای شــیرین  می بیننــد، امــا 
ــواره  ــد. هم ــیرین آن برنمی آین ــای ش ــیدن میوه ه ــار رس در انتظ
نتایــج روز بــه هنــگام را آرزو دارنــد. اهــل همــت را می ســتایند، 
ولــی نمی خواهنــد خــود مشــعل امیــد و کانــون تحــول باشــند.

ایــن در حالــی اســت کــه گــذری هــر چنــد ســطحی در تاریــخ 
ــس را ره آورد  ــه نف ــاد ب ــد و آرزو و اعتم ــی از امی ــد امواج می توان

ســاحل وجودمــان ســازد.
ــه  ــرده ک ــی ک ــی معرف ــا را امت ــخ، م ــام بخــش تاری مدرســه اله
در دوره هــای مختلــف بــا ســخت ترین شــرایط بــه حیــات 
ــی  ــد مردان ــواره مه ــت هم ــن ام ــت. ای ــه داده اس ــش ادام خوی
ــی  ــای اله ــه وعده ه ــاد ب ــا اعتم ــان ب ــک آن ــه یکای ــوده ک ب
بنیــاد مصیبت هــای وارده بــر عالــم اســالم را برانداختنــد؛ 
ــان  ــته ادی ــی می توانس ــه تنهای ــک ب ــر ی ــه ه ــی ک مصیبت های

ــرد. ــودی بب ــۀ ناب ــه ورط ــته را ب گذش

رسالت امت حممد صلی اهلل علیه و سلم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسیدیوسفموسوی
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گــرداب هراس برانگیــز مغــول، یکپارچگــی بی ســابقه 
صلیبیــان، حوزه هــای فرقه گرایــی مســلمان نمایــان، 
ــاده  ــا س ــان ی ــلمان نمای ــی مس ــه گرای ــای فرق ایده ه
لوحــان، بــروز حکومت هــای بــه ظاهــر اســالمی متعــدد 
ــزت و  ــل ع ــی در مقاب ــه، ول ــال خودکام ــن ح و در عی
پایــداری جامعــۀ اســالمی و قــدرت روزافــزون آن چــه بــا 
داشــتن یــک حکومــت مســتقل و آزاده و چــه در محــدوده 
یــک جامعــۀ معتقــد، ولــی در یــوغ اشــغالگران ســتمگر یــا 

ــوز. ــمنان کینه ت ــای دش ــر چکمه ه زی
بــه راســتی چــه چیــز می توانــد ایــن جامعــه را بــا وجــود 
دشــمنی های پیاپــی همــواره ثبــات بخشــد و تأثیــرش را 
روشــن نــگاه دارد؟ در پاســخ بایــد گفــت: رمــز بقــای ایــن 
امــت »رســالت« اســت. رســالتی کــه نهضــت ایــن امــت 
را موّجــه می ســازد. رســالتی کــه در پــی اعتــالی اســالم 
و نجــات بشــریت اســت و در پــی فراهــم آوردن بســتری 
ــام را  ــی و خرســندی فرج ــک بخت ــا همــگان نی اســت ت

نائــل شــوند.
ــش  ــان معتقدان ــدار از می ــوع پن ــن ن ــالت و ای ــن رس ای
رجالــی بــه ارمغــان آورده کــه بــرای مصونیتــش تــالش 
ــه  ــند، بلک ــش نمی اندیش ــودگی خوی ــه آس ــد. ب می کنن
ــوزند  ــمع می س ــان ش ــه بس ــف جامع ــار مختل ــرای اقش ب
ــا  ــازد. ب ــی بس ــا زندگ ــد ت ــی می کن ــد. زندگ و می گدازن
مالمــت و تهدیــد بــه عقــب نمی نشــینند، خــط سرنوشــت 
خویــش را در تــالش و زحمــت می داننــد. فکــر و ســعادت 
اخــروی خــود و انســانیت بــر آنــان چنــان ســایه افکنــده 
کــه هرگــز بــذر ضعــف و ناتوانــی در ســرزمین وجودشــان 
ــا  ــروزه ب ــا ام ــد. ام ــا نمی یاب ــد و نم ــرای رش ــی ب جای
ــالت در  ــدار رس ــدن پن ــگ ش ــه کمرن ــف ب ــال تأس کم
ــی  ــن مردان ــا چنی ــر ب ــه اســالمی کمت ــان آحــاد جامع می
ــزون  ــن خــود باعــث ضعــف روزاف ــرو می شــویم و ای روب
ــت.  ــده اس ــی ش ــکالت پیاپ ــی مش ــلمانان و رخ نمای مس
ــت، رشــادت، حمــاس،  ــردان دیان ــل توجــه م ــدان قاب فق
ــز  ــه ج ــار و از خودگذشــتگی فاجعه ایســت ک ــت، ایث جدی
ــود.  ــد ب ــر نخواه ــران پذی ــرادی جب ــن اف ــت چنی ــا تربی ب
ایــن مهــم بســیج عمومــی جامعــه اســالمی را می طلبــد، 
پــدران و مــادران، علمــا و فرهنگیــان، موسســه های 
ــرورش  ــرد پ ــا رویک ــد ب ــاجد بای ــدارس و مس ــی، م علم
ــق  ــات عمی ــای احساس ــن و احی ــه آفری ــرادی حماس اف
ــی بگشــایند  ــت و تعال ــه ســوی موفقی اســالمی راهــی ب
ــن  ــود را در ای ــرده خ ــن نک ــن تلقی ــز آن را ناممک و هرگ
ــور  ــر زی ــان را ب ــق وجودش ــد و عم ــف بدانن ــتا موظ راس
گفتــۀ صدیــق اکبــر بیاراینــد: أینقــص الدیــن و أنــا حــي؟

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

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

بنــده خدایــی می گفــت: »چنــد وقتــی بــود گرفتــار مشــکالت ســختی بــودم. 
انــگار در باتالقــی گیــر کــرده بــودم کــه هرچــه بیشــتر تقــال می کــردم بیشــتر 
ــم،  ــل کن ــودم ح ــل خ ــا عق ــکلم را ب ــردم مش ــعی می ک ــم. س ــرو می رفت ف
روزهــا کارم شــده بــود فکــر کــردن بــرای پیــدا کــردن یــک راه حــل جدیــد و 
ــا  شــب ها دیــدن کابــوس شکســت و ناکامــی؛ هــر شــب کابوســی متفــاوت ب
پایانــی مشــترک. وقتــی دیــدم دانــش و عقــل خــودم بــه جایــی قــد نمی دهــد، 
ــا دیگــران، هرکــس نظــر  ــن و همفکــری ب ــه مشــورت گرفت شــروع کــردم ب
ــری دیگــر  ــه تعبی ــا ب ــود ی ــل اجــرا نب ــی مــی داد، بعضــی از نظرهــا قاب متفاوت
خــارج از تــوان مــن بــود، مثــل فریــاد تماشــاچیان بیــرون از گــود بــود کــه بــر 
ســر کشــتی گیر داد می کشــند: لنگــش کــن! پایــش را بگیــر! بچــرخ! خاکــش 

کــن! و...
ــدن اســیر اســت  ــر و بدب ــگال حریفــی چغ ــا کشــتی گیر بیچــاره کــه در چن ام
ــد  ــرون بیای ــینه اش بی ــد از س ــش می خواه ــده و قلب ــش را بری و خســتگی امان
ــر  ــای دیگ ــم نیســت. بعضــی راهنمایی ه ــا ه ــن راحتی ه ــه ای ــه ب ــد ک می دان

ــرد. ــی نمی ب ــه جای ــا کار ب ــود، ام هــم خــوب ب
ــا  ــودم، واقع ــده ب ــته ش ــا زدن خس ــردن و درج ــال ک ــن و تق ــار رفت از کلنج
ســردرگم بــودم، حتــی پیــش روان شــناس هــم رفتــم، امــا تمــام راه حل هایــی 
ــی  ــودم. باالخــره وقت ــرده ب ــال امتحــان ک ــی داد، خــودم قب ــه پیشــنهاد م را ک
هرچــه در چنتــه داشــت تمــام شــد و کفگیــرش بــه تــه دیــگ خــورد پیشــنهاد 

ــم. ــاک کن ــول را پ ــردارم و معل ــت ب داد کــه کال دســت از جســتجوی عل
امــا وجــود ایــن افــراد بی تاثیــر نبــود، همیــن کــه بــه حرفــم گــوش می دادنــد 
ــود و  ــن تســالی خاطــر ب ــن می شــدند، خــودش بزرگتری ــر مشــکل م و درگی
ــاره انــرژی بگیــرم و  باعــث می شــد بعــد از احســاس ناتوانــی و شکســت، دوب
ــک  ــل ی ــان مث ــا نقشش ــی از آن ه ــت بعض ــود گف ــردم. می ش ــگ برگ ــه رین ب
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ــه داخــل  ــود ک ــا کشــتی ب ــی بوکــس ی مرب
گــود نبودنــد، امــا ســعی می کردنــد در تایــم 
اســتراحت تمــام انــرژی و افــکار مثبــت 
ــل  ــکار منتق ــه ورزش ــود را ب ــردی خ و کارب
ــگ  ــه رین ــازه ب ــی ت ــا نیروی ــد و او را ب کنن

ــد. برگردانن
بعضــی دیگــر هــم مثــل ســوت زودپــز بودند 
ــد و  ــه می کردن ــی را تخلی ــار اضاف ــه فش ک
ــن را  ــر م ــزن صب ــدن مخ ــر ش ــو منفج جل
می گرفتنــد کــه ایــن هــم کار کوچکــی 

ــت.  نیس
امــا بــا وجــود ایــن افــراد بازهــم در آخــر، راه 

بــه جــای خوبــی بــاز نمی شــد.
ــب  ــک ش ــاید ی ــم ش ــا نمی دان ــک روز ی ی
واقعــًا خســته و درمانــده شــده بــودم و بیــن 
ــه  ــی ل ــک درماندگ ــات و پت ــندان نامالیم س
ــنایان درد دل  ــی از آش ــا یک ــودم. ب ــده ب ش
کــردم، او بــا وجــود ســن کمــی کــه داشــت 
حــرف عجیبــی زد کــه گویــا کوهــی از 
ــه ای  ــذار قص ــت: بگ ــت، گف ــم برداش دوش

ــم: ــف کن ــت تعری برای
ــرس  ــت کردار و خدات ــس درس ــری ب »آهنگ
ــش  ــرد، تخصص ــی می ک ــتایی زندگ در روس
ســاخت شمشــیر بــود، خیلــی پیشــینه ی 

ــاده  ــا نیافت ــوب ج ــوز خ ــت و هن کاری نداش
ــز  ــق و تمی ــیار دقی ــا کارش را بس ــود، ام ب
ــیار  ــیر بس ــک شمش ــی داد. روی ی ــام م انج
ــرج  ــه خ ــیت ب ــید و حساس ــت می کش زحم
ــد روز طــول  ــن خاطــر چن ــه همی ــی داد، ب م
می کشــید تــا یــک شمشــیر بســازد، و وقتــی 
ــد، راضــی نمی شــد  ــام می ش شمشــیرش تم
ولــی  بفروشــد.  ارزان  قیمتــی  بــه  را  آن 
آهنگــران دیگــر ســریعتر کار می کردنــد 
و  می ســاختند  بیشــتری  شمشــیرهای  و 
ــردم  ــه م ــد و ب ــر می فروختن ــداری ارزانت مق
ــی  ــت. ول ــد اس ــازه کار و کن ــد: او ت می گفتن
ــر  ــن براب ــیرهای او چندی ــت شمش در حقیق
شمشــیرهای آنهــا ارزش داشــت، گرچــه 

ــت. ــی نداش ــاوت چندان ــان تف ظاهرش
ــرد،  ــل می ک ــادی را تحم ــار زی ــر فش آهنگ
ــردم و ســختی  ــان م ــد کــم و زخــم زب درآم
ــود،  ــن ب ــودش آه ــا خ ــت کار. گوی و زحم
ــری  ــه، دیگ ــر گداخت ــی اخگ ــکالت یک مش
ــر. ــه آهنگ ــک و زمان ــری پت ــندان و دیگ س

قصــه  خداجــوی  و  پاک طینــت  آهنگــر 
ــی داد،  ــت م ــود را از دس ــوان خ ــم ت ــم ک ک
ــه محــل کار رفــت.  ــا ناامیــدی ب یــک روز ب
شــاید ایــن آخریــن شمشــیری باشــد کــه او 

ــوره  ــل ک ــت و داخ ــی برداش ــازد! آهن می س
ــه  ــا مشــکیزه ی خــود شــروع ب گذاشــت و ب
ــرد، امــا تکــه آهــن  دمیــدن در کــوره ک
ــر  ــد، بخاط ــرخ ش ــوب س ــه خ ــد از اینک بع
ــت،  ــود شکس ــش ب ــه داخل ــی ای ک ناخالص
ــه  ــن مرحل ــه از ای ــر برداشــت ک ــی دیگ آهن
ــاورد و  ــاب نی ــک ت ــر پت ــا زی ــود، ام رد ش
شکســت، آهنــی دیگــر برداشــت کــه از زیــر 
پتــک جــان ســالم بــدر بــرد، امــا وقتــی آنــرا 
داخــل آب ســرد فــرو بــرد قالــب تهــی کــرد 

ــت. ــرک برداش و ت
آهنگــر عصبانــی شــد و تکــه آهــن را پــرت 
کــرد و در مغــازه را بســت و خســته بــه خانــه 
رفــت، شــب دو رکعــت نمــاز خوانــد و از خــدا 
خواســت چــراغ امیــدی برایــش روشــن کنــد.

ــه  وقتــی ســرش را روی بالشــت گذاشــت، ب
ــه ی  ــاد، از دریچ ــای آن روز افت ــاد اتفاق ه ی
ذهنــش کــه چشــم اندازی کامــل از ماجــرای 
آن روز در اختیــارش می گذاشــت نگاهــی 
کــرد، خــودش را دیــد کــه بــه جــان آهن هــا 
افتــاده و بــا تمــام تــوان آن هــا را در مراحــل 
ــخت تر  ــه س ــر مرحل ــد، ه ــف می آزمای مختل
ــر  ــه ه ــد ک ــی را می دی ــی، و آهن های از قبل
کــدام نســبت بــه خلــوص خــود در مرحلــه ای 

از این دریچه به 
مشکالت نگاه کن!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبدالمجیدخدادادیان
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ــد. ــت می خوردن شکس
وقتــی نگاهــی دقیق تــر انداخــت، در مغــازه ی 
آهنگــری خــود تصویــری کوچــک امــا 
واضــح از دنیــا دیــد، کــوره و اخگــر و ســندان 
و پتــک و آب ســرد، همــان هفت خــوان 
ــر  ــای پ ــا پهلوان ه ــد و آهن ه ــتم بودن رس
ادعایــی کــه از هــر چندتــا یکــی بــه خــوان 
هفتــم می رســد، و آهنگــر هدفــش آزار و 
ــط  ــت، او فق ــا نیس ــه آهن ه ــکنجه ی تک ش
ــودن آنهــا و جــدا کــردن ســره  قصــدش پال

ــت. ــره اس از ناس
آهنگــر دلــش آرام گرفــت و درک کــرد کــه 
فشــارهای دنیــا فقــط جهــت پاکســازی 
ــیری  ــر در مس ــًا اگ ــت، مخصوص ــان اس انس
ــه آنهــا  ــا دیــدی مثبــت ب درســت باشــد و ب

ــود. ــته ش نگریس
ایــن قصــه واقعــا آرامــم کــرد و باعــث شــد 
ــه  ــت ب ــی درس ــا نگاه ــم و ب ــل نباش غاف
ــم  ــته باش ــاد داش ــه ی ــرم و ب ــکالت بنگ مش
ــاختن  ــرای س ــارها ب ــکالت و فش ــه مش ک
ــدف  ــش و ه ــود کردن ــه ناب ــت ن ــان اس انس

ــش« ــه آلودن ــت ن ــودن اوس پال
حــرف دوســت مــا هنــوز تمــام نشــده اســت، 
مقــداری از آن را کــه خاتمــه ی داســتان 

ــت. ــم گف ــر خواه ــت، در آخ اوس
ــاز  ــه شــکایت ب ــان ب ــد و زب ــده ای می نالن ع
ــت  ــا عصبانی ــر ب ــده ای دیگ ــد، و ع می کنن
ــان  ــه حرفش ــد ک ــراض می کنن ــتر اعت بیش
یکیســت، همــه از مشــکالت یــا بــه تعبیــری 
ــد  ــا عصبانی ان ــی ی ــارها ناراض ــامل تر، فش ش
و بــا صدایــی عاجزانــه و مســتأصل یــا 

طلبکارانــه می گوینــد: »چــرا؟!«
ایــن ناکامــی گاه در شــکل خمودگــی و 
ــم و  ــاب خش ــت نق ــردگی و گاه در پش افس
جــوش و خــروش ظاهــر می شــود، امــا هــر 
دو یــک چیــز اســت، هــر دو شکســت اســت.

در  کــه  کنیــد  تصــور  را  کشــتی گیر  دو 
خجالــت  یکــی  شــده اند،  خــاک  گــود 
از  ناامیــد  و  دلشکســته  شــرمنده،  زده، 
میــدان بیــرون می آیــد، طوری کــه همــه 
می خواهنــد برونــد و دلگرمیــش بدهنــد، 
امــا دیگــری بــا عصبانیــت و چهــره ای 
برافروختــه همچــون حیوانــی وحشــی میــدان 
ــس  ــه هیچک ــوری ک ــد ط ــرک می کن را ت

شــود. نزدیکــش  نمی کنــد  جــرأت 
ــت  ــت اس ــر دو شکس ــش ه ــن دو واکن ای
ــد و  ــاوت باش ــی متف ــر خیل ــه ظاه ــه ب گرچ
دلیــل هــر دوی آنهــا رویکــرد و گاردی 

اشــتباه بــرای رویارویــی بــا مشــکالت اســت 
کــه باعــث ضایــع شــدن انــرژی، بــه تحلیــل 
ــر  ــدن از اج ــروم ش ــا و مح ــن توانایی ه رفت
اخــروی و معیــت خــدای متعــال و در نهایــت 

شکســت می شــود.

امــا ســوال اینجاســت کــه رویکــرد درســت و 
گارد صحیــح چطــور اســت؟

پاســخ ایــن ســوال بــر پایــه ی ایمــان درســت 
بــه خــدا و قیامــت ایــن اســت کــه:

خداونــد  کــه  دانســت  بایــد  ابتــدا  در 
مشــکالت، فشــارها و تکالیــف را بــرای اهــل 
ــرای اهــل  ــاره تاکیــد می کنــم ب ایمــان )دوب
ایمــان( ســبب پاکــی، علــو درجــات، از بیــن 
ــی  ــی و ایمان ــت روح ــان و تقوی ــن گناه رفت

ــت. ــرار داده اس ق
اهلل متعال می فرماید:

إِْحــَدى  إاِلَّ  بَِنــا  تََربَُّصــوَن  َهــْل  »ُقــْل 
أَْن  بُِکــْم  ـُص  نََتَربَـّ َونَْحــُن  الُْحْســَنَیْیِن. 
ــا.  ــِدِه أَْو بَِأْیِدیَن ــْن ِعْن ــَذاٍب ِم ُ بَِع ــُم اهللَّ ُیِصیَبُک
ــه۵۲( ــوَن« )توب ــْم ُمَتَربُِّص ــا َمَعُک ــوا إِنَّ َفَتَربَُّص

 بگــو: آیــا بــرای مــا جــز یکــی از دو نیکــی 
را انتظــار داریــد؟! )یــا پیــروزی، یــا شــهادت(. 
ولــی مــا بــرای شــما منتظــر عذابــی از جانب 
ــه دســت مــا هســتیم. پــس  ــا ب ــد و ی خداون

بیاییــد منتظــر باشــیم. 
واقعا جای تفکر دارد!

ــوا و  ــدر پرمحت ــق و چق ــا و عمی ــدر زیب چق
ــال. ــاک اهلل متع ــت کالم پ ــش اس الهام بخ

دقــت کنیــد کــه خداونــد پیــروزی و شــهادت 
را در قالــب یــک کلمــه بــا وزن اســم تفضیل 
ــروزی و  ــی پی ــه یعن ــوده اســت ک ــر فرم ذک
ــد!  ــن بهترین ان ــرای موم ــر دو ب ــهادت ه ش
ــم  ــر ه ــی بهت ــهادت حت ــه ش ــا ک ــه بس چ
باشــد. امــا دقیقــا همیــن حالــت بــرای غیــر 
مومــن )unbelieving( در طــرف مقابــل 
بــا تعبیــر عذابــی از جانــب خداونــد )پیــروزی( 
یــا عذابــی بــه دســتان مــا )شکســت(. دقیقــا 
یــک وضعیــت بــرای مومــن بهتریــن نتیجــه 
ــت  ــه شکس ــروزی چ ــه پی ــر چ ــرای کاف و ب

عــذاب!
ــد:  ــلم فرمودن ــه وس ــی اهلل علی ــر صل پیامب
ــُه َخْیــٌر،  ْمــِر الُْمْؤِمــِن، إِنَّ أَْمــَرُه ُکلَّ »َعَجًبــا أِلَ
ــُه  ــِن؛ إِْن أََصابَْت ــٍد إاِلَّ لِلُْمْؤِم َح ــَس َذاَك أِلَ َولَْی
ــُه  ــُه، َوإِْن أََصابَْت ــًرا لَ ــَکاَن َخْی ــَکَر َف اُء َش ــرَّ َس
ــح  ــُه« )صحی ــًرا لَ ــَکاَن َخْی ــَر َف اُء َصَب ــرَّ َض

ــلم( مس
مومــن  اســت!  عجیــب  مومــن  »حــال 

ــط  ــن فق ــش خــوب اســت و ای همیشــه حال
ــد  ــی ببین ــر خوش ــت! اگ ــن اس ــرای موم ب
شــکر می کنــد و برایــش خیــر می شــود 
و اگــر مشــکلی ببینــد صبــر می کنــد و 

می شــود« خیــر  برایــش 
ــن  ــر ای ــلم ب ــه وس ــی اهلل علی ــر صل پیامب
ــی  ــن ویژگ ــه ای ــد ک ــد می کنن ــه تاکی نکت
ــط  ــت، فق ــن اس ــرای موم ــط ب ــر فق بی نظی
مومــن می توانــد همیشــه در وضعیــت خوبــی 
قــرار داشــته باشــد و گرچــه گفتنــش خیلــی 
ــتقبال  ــم اس ــختی ها ه ــت از س ــب اس عجی

ــد. کن
ــرای  ــط ب ــز فق ــه نی ــن قضی ــی ای درک واقع
مومــن میســر می شــود، یــاران پیامبــر صلــی 
اهلل علیــه وســلم چنــان درک خوبــی از ایــن 
مســأله داشــتند کــه وقتــی جــام شــهادت را 
ــزُت وَربِّ  ــد: »ُف ــاد میزدن ــیدند، فری می نوش
ــروز  ــه پی ــروردگار کعب ــه پ ــة« قســم ب الکعب

شــدم.
ــاد داشــت  ــه ی ــد ب نکتــه ی دیگــری کــه بای
ویژگــی  دو  ســختی ها  کــه  اســت  ایــن 

ــد: ــد دارن ــی مفی خیل
۱- باعــث پاکــی و پاالیــش و رشــد انســان 

ــوند. ــوی( می ش ــاظ معن ــا از لح )مخصوص
وضــو  حکــم  بیــان  از  بعــد  متعــال  اهلل 
ــْم  ــَل َعلَْیُک ُ لَِیْجَع ــُد اهللَّ ــا ُیِری ــد: »َم می فرمای
ــمَّ  ــْم َولُِیتِ َرُک ــُد لُِیَطهِّ ــْن ُیِری ــَرٍج َولَِک ــْن َح ِم

ــُکُروَن.« ــْم تَْش ــْم لََعلَُّک ــُه َعلَْیُک نِْعَمَت
ــما را  ــد ش ــد نمی خواه ــن! خداون ای مومنی
بــه ســختی بیانــدازد، بلکــه می خواهــد شــما 
را پــاک کنــد و نعمتــش را بــر شــما تکمیــل 

کنــد تــا شــکرش را بــه جــا بیاوریــد«
پــس وضــو گرفتــن در هــوای ســرد صبــح، 
ــرای مومــن ســبب پاکــی و نعمتــی اســت  ب
کــه بایــد شــکرش را بــه جــا بیــاورد و بــرای 
منافــق یــا شــخص سســت ایمــان یــک بــار 
ســنگین و بــه تعبیــر خداونــد »حــرج« اســت.

از منافــق کــه در  ۲- جداکــردن مومــن 
ــت:  ــده اس ــاره ش ــه آن اش ــه ب ــن آی چندی
ــَم  ــاِس َولَِیْعلَ ــَن النَّ ــا بَْی ــاُم نَُداِولَُه یَّ ــَك اأْلَ »َوتِلْ
ُ الَِّذیــنَ آَمُنــوا« )آل عمــران۱۴۰( و مــا  اهللَّ
ایــن روزهــا را در بیــن مردمــان جــا بــه جــا 
می کنیــم تــا خداونــد مومنــان واقعــی را 

ــازد. ــدا س ج
»َوَمــا أََصابَُکــْم َیــْوَم الَْتَقــی الَْجْمَعــاِن َفبـِـإِْذِن 
ِ َولَِیْعلـَـمَ الُْمْؤِمنِیــَن. َولَِیْعلـَـَم الَِّذیــَن نَاَفُقــوا«  اهللَّ

)آل عمران۱۶۷-۱۶۶(
آنچــه در روز )احــد کــه( دو دســته ی )مومنان 
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و کافــران( بــا هــم رو بــه رو شــدند بــه شــما 
رســید بدســتور خداونــد بــود و بــرای اینکــه 

مومنیــن و منافقیــن را از هــم جــدا ســازد.
ــإَِذا  ِ َف ــاهللَّ ــا بِ ــوُل آَمنَّ ــْن َیُق ــاِس َم ــَن النَّ »َوِم
ــَذاِب  ــاِس َکَع ــَة النَّ ــَل ِفْتَن ِ َجَع ــي اهللَّ ُأوِذَي ِف
ــا  ــْن َربِّــَك لََیُقولُــنَّ إِنَّ ــنْ َجــاَء نَْصــٌر ِم ِ َولَئِ اهللَّ
ــي  ــا ِف ــَم بَِم ُ بَِأْعلَ ــَس اهللَّ ــْم  أََولَْی ــا َمَعُک ُکنَّ
ــوا  ُ الَِّذیــَن آَمُن ُصــُدوِر الَْعالَِمیــَن. َولََیْعلََمــنَّ اهللَّ

ــوت۱۰( ــَن« )عنکب ــنَّ الُْمَناِفِقی َولََیْعلََم
کــه  هســتند  کســانی  مــردم  میــان  در 
ــي  ــا هنگام ــم، اّم ــان آورده ای ــد ایم می گوین
ــت و آزار  ــورد اذّی ــدا م ــر خ ــه خاط ــه ب ک
ــد و  ــاد مي آین ــه و فری ــه نال ــد )ب ــرار گرفتن ق
ــان(  ــگار ایش ــد. ان ــن برگردن ــا از دی ــه بس چ
ــدا  ــذاب خ ــان ع ــان را همس ــکنجه مردم ش
می شــمارند، و هنگامــی کــه پیروزیــی از 
ــد  ــردد، خواهن ــب گ ــروردگارت نصی ســوی پ
گفــت: مــا کــه بــا شــما بوده ایــم. آیــا 
خداونــد آگاه تــر بــه آنچــه در ســینه هاي 

جهانیــان اســت نمی باشــد؟ 
ــان را جــدا  ــان و منافق ــد مســلّمًا مؤمن  خداون

می کنــد. 
ــَم الُْمَجاِهِدیــَن ِمْنُکــْم  ــی نَْعلَ »َولََنْبُلَونَُّکــْم َحتَّ

ــَو أَْخَباَرُکــْم« )محمــد۳۱( ابِِریــَن َونَْبُل َوالصَّ
ــن  ــا مجاهدی ــم ت ــما را می آزمایی ــا ش قطع
و  کنیــم  مشــخص  را  شــما  صابریــن  و 

بیازماییــم. را  ادعاهایتــان 
ــاَء  ــاِر ابْتَِغ ــي النَّ ــِه ِف ــُدوَن َعلَْی ــا ُیوِق »َوِممَّ
 ُ ِحلَْیــٍة أَْو َمَتــاٍع َزبـَـٌد ِمْثُلــُه. َکَذلـِـَك َیْضــِرُب اهللَّ
ــاًء.  ــُد َفَیْذَهــُب ُجَف بَ ــا الزَّ الَْحــقَّ َوالَْباِطــَل. َفَأمَّ
ــا َمــا َیْنَفــُع النَّــاَس َفَیْمُکــُث ِفــي اأْلَْرِض.  َوأَمَّ

ــاَل« )رعــد۱۷( ْمَث ُ اأْلَ ِــَك َیْضــِرُب اهللَّ َکَذل
ــه  آنچــه از طــال و نقــره و غیــره جهــت تهّی
می نماینــد،  ذوب  آتــش  روی  زینــت آالت 
بــر  آب  کف هــای  هماننــد  کف هائــی 
ــل  ــق و باط ــراي ح ــروردگار ب ــی آورد، پ م
ــا کفهــا )بیســود و  ــد، اّم چنیــن مثالــی می زن
ــوده و هرچــه زودتــر( دور انداختــه  بیهــوده ب
ــع  ــردم ناف ــرای م ــه ب ــی آنچ ــود، ول می ش
ــد  ــدگار می گــردد. خداون اســت در زمیــن مان

ــد. ــی می زن ــن مثال ــن چنی ای
ــد  ــی می زن ــال زیبای ــه مث ــه چ ــا ک و واقع

ــال. ــد متع خداون
اگــر انســان بــه دور و بــر خــود بنگــرد، 
بــر  هســتی  نظــام  کــه  درمی یابــد 
ــد  ــرار باش ــی ق ــت. وقت ــوال اس ــن من همی
ــد،  ــدا کنی ــره را ج ــال و نق ــای ط ناخالصی ه
بایــد بــا باالتریــن درجــه حرارتشــان بدهیــد.

وقتــی قــرار باشــد بهتریــن شــاگردهای یــک 
ــان  ــا امتح ــوند، از آنه ــخص ش کالس مش
می گیرنــد، وقتــی می خواهــی گواهینامــه 
بگیــری بایــد امتحــان بدهــی، گواهینامــه ی 
ــه ی  ــی، گواهینام ــوس، تریل ــوس، اتوب مینی ب
ترتیــب  بــه  خلبانــی هواپیمــا، فضاپیمــا 
ــان  ــوند، امتح ــر می ش ــخت ت ــخت تر و س س
دکتــرا  فوق لیســانس،  لیســانس،  دیپلــم، 
ــری  ــخت تر از دیگ ــدام س ــب هرک ــه ترتی ب
هســتند و معقــول نیســت کســی بگویــد  چــرا  
اینقــدر امتحــان؟ چــرا بایــد ایــن همــه فشــار 

ــم؟    تحمــل کنی
مثــل ایــن اســت کــه کســی کــه می خواهــد 
مثــال در رشــته دو اســتقامت رکــورد جهانــی 
بزنــد بگویــد: چــرا مــن بایــد ایــن همــه رنــج 

تحمــل کنــم؟
شــما باشــید جــواب ایــن ســوال ها را چگونــه 

ــد؟! می دهی
دقیقــا همینطــور بایــد جــواب آن هایــی را داد 
کــه می گوینــد: چــرا نمــاز؟ چــرا روزه؟ چــرا 
زکات؟ چــرا مشــکالت؟ چــرا فشــار؟ و هــزار 

چــرا و چــرای دیگــر؟
در اصــل بایــد از آنهــا بپرســیم چــرا تــالش و 
ــای  ــه موفقیت ه ــیدن ب ــرای رس ــتقامت ب اس
ــه قلــه ی اورســت و ســفر  مــادی و صعــود ب
ــردن  ــرت ک ــود را پ ــاه و خ ــره ی م ــه ک ب
از ارتفــاع چنــد هــزار متــری و شکســتن 
و  تعجــب آور  اصــال  رکوردهــای جهانــی 
بحــث برانگیــز نیســت، امــا تــالش و تحمــل 
و اســتقامت بــرای رســیدن بــه درجــات 

ــوال دارد؟! ــای س ــی ج ــوی خیل معن
بــه  افــرادی  معــدود  کــه  همانطــور 
ــای  موفقیت هــای بســیار چشــمگیری در دنی
ــم  ــت ه ــن و معنوی ــند در دی ــت می رس مادی

ــت. ــور اس ــا همینط دقیق
وســلم  علیــه  اهلل  صلــی  اهلل  رســول 
ــِة اَل  ــاُس َکاإْلِبِــِل الِْمائَ ــا النَّ فرموده انــد: »إِنََّم
تَــَکاُد تَِجــُد ِفیَهــا َراحلــة« )صحیــح بخــاری(

ــه  ــه ب ــتند ک ــتر هس ــد ش ــد ص ــردم مانن م
ــا  ــوار در آنه ــاده ره ــتر م ــک ش ــختی ی س

می کنــی. پیــدا 
فقــط یــک نکتــه ی دیگــر را مناســب بحــث 
می دانــم کــه شــاید بعضــی حواس شــان 
ــروت  ــه ث ــد و آن اینک ــه نباش ــن نکت ــه ای ب
ــی اســت چــه  و فراخــی نعمــت هــم امتحان

ــر. ــخت تر از فق ــا س بس
ــُه  ــُه َفَأْکَرَم ُّ ــاَلُه َرب ــا ابَْت ــاُن إَِذا َم ــا اإْلِنَْس »َفَأمَّ
ــا  ــا إَِذا َم ــِن. َوأَمَّ ــي أَْکَرَم ــوُل َربِّ ــُه َفَیُق َم َونَعَّ

ـي  ابَْتــاَلُه َفَقــَدَر َعلَْیــِه ِرْزَقــُه َفَیُقــوُل َربِـّ
)فجــر۱۷-۱۶-۱۵(  » َکالَّ أََهانَــِن. 

ــش  ــروردگارش او را آزمای ــی پ ــان وقت انس
می گویــد:  می دهــد  نعمــت  و  می کنــد 
پــروردگارم مــرا ارج نهــاد و وقتــی او را 
می گویــد:  می آزمایــد  روزی  تنگــی  بــا 

ــز! ــرد. هرگ ــوار ک ــرا خ ــروردگارم م پ
ــد و  ــر دو امتحان ان ــر ه ــروت و فق ــس ث پ
هرگــز مــالک ارزش انســان در بــارگاه حــق 

ــی نیســتند. تعال
بنــده خــدا ادامــه داد و گفــت: »تصمیــم 
گرفتــم امتحانــم را بپذیــرم، راضــی باشــم و 
بــه جــای جــزع فــزِع بی خــود و خودخــوری 
ــه  ــی ک ــم و انرژی ــنی کارم کن ــر را چاش صب
بــرای چــرا و ای کاش و اگــر و نبایــد و 
ــا  ــرف دع ــد را ص ــرف می ش ــم ص نمی خواه

ــم. ــا خــدا کن ــاط ب و ارتب
چنــدی گذشــت و در بدتریــن شــرایط و 
ــت طــوری مشــکلم حــل  ــن وضعی بغرنج تری
ــف  ــر از لط ــی بغی ــچ توضیح ــه هی ــد ک ش

ــت. ــروردگار نداش ــتقیم پ مس
بعــد از آن مــن مانــدم و حســرت آنقــدر 
ــی و  ــم ایمان ــر ک ــودی بخاط ــار بی خ کلنج
ــه و ذهنــی چکــش خــورده  ــاری تجرب کوله ب
ــکالت  ــا مش ــه ب ــرای مواجه ــده ب و آب دی
آینــده، و اآلن هــم از بــه دســت آوردن ایــن 
تجربــه ی بــاارزش بســیار خوشــحالم و ســعی 
می کنــم مومنانــه بــا مشــکالت مواجــه 
شــوم و از ایــن امتیــاز ویــژه و بی نظیــر 

بی نصیــب نمانــم«
ــار  ــه و کن ــن تجرب ــنیدن ای ــا ش ــدوارم ب امی
هــم چیــدن آیــات و احادیــث و تجربه هــای 
دیگــران تصویــری واضــح و شــفاف از نظــام 

هســتی بــه دســت آورده باشــیم.
فاش گویم آنچه در دل مضمر است

این کتابی نیست چیزی دیگر است
چون بجان در رفت جان دیگر شود

جان چو دیگر شد جهان دیگر شود

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

***
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احتمــااًل شــما هــم کلیپــی را کــه مدت هاســت 
ــات  ــه »جنای ــف از جمل ــن مختل ــت عناوی تح
ــران« در فضــای مجــازی دســت  اعــراب در ای

ــد.  ــود دیده ای ــت می ش ــه دس ب
در ایــن کلیــپ آقــای »محمدرضــا عالی پیــام« 
ــی را  ــی تاریخ ــو« ادعاهای ــه »هال ــص ب متخل
در مــورد فتــح ایــران توســط اعــراِب مســلمان 
مطــرح می کنــد کــه بــرای بیننــده قابــل تأمــل 

اســت. 
در ایــن کلیــپ ســه ادعــا مطــرح می شــود کــه 
ــه مــورد بررســی قــرار  مــا هــر یــک را جداگان
ــم  ــت ه ــا واقعی ــدر ب ــم چق ــا ببنی ــم ت می دهی

ــی دارد. خوان
ادعای اول عالی پیام:

خالدبــن ولیــد قســم خــورد كــه اگــر 
مــن فتــح كنــم ايــن شــهر را، جــوی 
خــون راه مــی انــدازم و بــا ايــن خــون 
آســیاب مــی كنــم و از آن آســیاب 
ــر  ــزار نف ــت ه ــورم! بیس ــان می خ ن
ــون  ــد، خ ــر بريدن ــک روز س را در ي
ــه  ــد، دلم ــون می آم ــاد، خ راه نمی افت
ــا  ــر ب ــتند! آخ ــی می كش ــت. ه می بس
آب قاطــی كــرد، خونابــه راه انداخــت، 
آســیابش را چرخانــد و لشــکر 80 هزار 
نفــری عــرب ســه روز از آســیابی كــه 
از خــون ايرانی هــا آردش تهیــه شــده 

ــد. ــان می خوردن ــود، ن ب
ــخ  ــری در تاری ــر طب ــن جری ــت را اب ــن روای ای
خــود معــروف بــه »تاریــخ طبــری« بــه نقــل از 

ســیف بــن عمــر آورده اســت.
ــط  ــه توس ــری ک ــخ طب ــارم تاری ــد چه در جل
ــت، در  ــده اس ــه ش ــده« ترجم ــم پاین »ابوالقاس

مبحــث نبــرد »اُلّیــس« می خوانیــم: 
ــرد  ــر را ب ــود و ابج ــان، عبداالس »جاپ

پاسخ به چند شبهه
 اسالم ستیزان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحسینسلیمانپور



35

مجله داخلی حوزه علمیه انوارالعلوم خیرآباد / شماره 9/ زمستان 1400

و پهلــوی ســپاه گماشــت. جنگــی 
ســخت افتــاد... خالــد گفــت: 
ــر  ــر ب ــم اگ ــذر می كن ــا ن خداي
ــدان از  ــم، چن ــت يافت ــا دس آنه
ــان  ــه خون هايش ــم ك ــا بکش آنه

ــم. ــان روان كن را در رودش
آنــگاه خداونــد عــز و جــل مغلوب 
خالــد  و  كــرد  مسلمانان شــان 
ــردم  ــان م ــادی وی می ــت من بگف
بگیريــد،  »اســیر  دهــد:  نــدا 
ــس را  ــچ ك ــد. هی ــیر بگیري اس
ــد.«  ــت كن ــر مقاوم ــید مگ نکش
ــا  ــروه از آنه ــروه گ ــواران گ س
ــد،  ــه بودن ــارت گرفت ــه اس را ب
می آوردنــد و خالــد كســانی را 
معیــن كــرده بــود كــه گردنشــان 
را در رود می زدنــد و يــک روز و 

ــرد.  ــن ك ــب ُچنی ش
ــد  ــانی همانن ــاع و كس ــا قعق ام
وی گفتنــد: »اگــر مــردم زمیــن را 
ــود...  ــان روان نش ــی خونش بکش
ــم  ــا قس ــن ت ــر آن روان ك آب ب
خويــش را بــه انجــام بــرده 
ــود  ــیابها ب ــر رود آس ــی« ب باش
ــون  ــا آب خ ــی ب ــه روز پیاپ و س
آلــود، قــوت ســپاه را كــه هیجــده 
ــد،  ــتر بودن ــا بیش ــس ي ــزار ك ه
ــخ  ــر، تاری ــن جری ــری، اب ــد.« )طب آرد كردن
ــد  ــده، جل ــه: ابوالقاســم پاین ــوک،  ترجم ــم و المل االم

٤ ، صفحــه 1٤93 و 1٤9٤(
ــری در  ــت طب ــه ای از روای ــن، خالص ای

ــت. ــور اس ــاق مذک ــورد اتف م
ــت در  ــک روای ــودن ی ــرف ب ــا ص ــا آی ام
کتــب تاریــخ دلیــل بــر صحت آن اســت؟

ــر  ــوال بهت ــن س ــخ ای ــن پاس ــرای یافت ب
ــری  ــخ طب ــاب تاری ــوِد کت ــه خ ــت ب اس
ــه  ــر در صفح ــن جری ــم. اب ــه کنی مراجع
ــد:  ــود می گوی ــخ خ ــد اول تاری پنجــم جل
ــه  ــد ك ــا بدان ــاب م ــدۀ كت »بینن
بنــای مــن در آنچــه آورده ام و 
گفتــه ام بــر راويــان بــوده اســت 
ــتنباط  ــول و اس ــت عق ــه حج و ن
ــه  ــی، ك ــز اندك ــه ج ــوس، ب نف
علــم اخبــار گذشــتگان بــه خبر و 
نقــل بــه متاخــران توانــد رســید، 
نــه اســتدالل و نظــر، و خبرهــای 
گذشــتگان كــه در كتــاب مــا 

ــد  ــب دان ــده عج ــت و خوانن هس
ــح  ــرد و صحی ــنونده نپذي ــا ش ي
ــه از  ــت. بلک ــن نیس ــد از م ندان
ناقــان گرفتــه ام و همچنــان يــاد 
ــر، تاریــخ االمــم  كــرده ام.« )طبــری، ابــن جری
و الملــوک،  ترجمــه: ابوالقاســم پاینــده، جلــد 1، 

ــه5( صفح
ایــن، نظــر خــود طبــری در مــورد کتــاب 
ــاب  اوســت. اینکــه تمــام نوشــته های کت
او الزامــًا صحیــح و مــورد اعتمــاد نیســت، 
ــنیده،  ــران ش ــه را از دیگ ــر چ ــه او ه بلک
بــدون توجــه بــه صحــت و ســقم و 

ــت. ــرده اس ــل ک ــت و دروغ آن، نق راس
ــورد  ــن در م ــر محققی ــم نظ ــال ببین ح
روایــت  خصوصــا  و  طبــری  روایــات 

چیســت؟ مذکــور 
آنجــا  از  طبــری  تاریــخ  خوشــبختانه 
کــه بــرای تاریخ نویســان و محققیــن 
از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت، 
روایــات آن تخریــج شــده و بــه دو قســم 
ــوان  ــت عن ــف« تح ــح« و »ضعی »صحی
ــف  ــری« و »ضعی ــِخ الطب ــح تاری »صحی
ــده  ــدی ش ــیم بن ــری«  تقس ــِخ الطب تاری

ــت. اس
ــن  ــا ای ــه آی ــم ک ــگاه می کنی ــدا ن ــا ابت م
تاریــخ  در قســمت »صحیــح  روایــت 

ــر.  ــا خی ــود دارد ی ــری« وج طب
ــث  ــری و در بح ــخ طب ــح تاری در صحی
»نبــرد اُلّیــس« هیــچ خبــری از ایــن 
روایــت عجیــب نیســت. حــال آنکــه ایــن 
روایــت در جلــد 8 ضعیــف تاریــخ طبــری  
ــا  ــا شــرح بســط بیــن صفحــات 11٤ ت ب

ــت. ــده اس 11٧ آم
اما چرا این خبر ضعیف است؟

راوی ایــن خبــر »ســیف بــن عمر« اســت 
و بــه گفتــه محققیــن روایــات ســیف بــن 

عمــر غیــر قابــل اســتناد اســت.
در کتــاب »تهذیــب الکمــال فــی اســماء 
ــب  ــن کت ــه یکــی از مهمتری الرجــال« ک
ــن عمــر  رجــال اســت در مــورد ســیف ب

آمــده اســت: 
سیف بن عمر تمیمی بُرُزجی: 

ــوردش  ــن در م ــن معی ــی ب يح
ضعیــف  راوياتــش  می گويــد: 
هــم  پشــیزی  بــه  اســت. 

نمــی ارزد. 
ابوحاتــم می گويــد: رواياتــش 

ــت. ــده اس ــرک ش ت
ابــوداوود می گويــد: رواياتــش 

ــدارد. ــی ن ارزش
در  دارقطنــی  و  نســائی  امــام 
ضعیــف  می گوينــد:  مــوردش 

اســت.
می گويــد:  حبــان  ابوحاتــم 
روايــات دروغ را نقــل می كنــد.

ــودش  ــد: خ ــی گفت ان ــی برخ حت
ــد. ــت می كن ــت درس رواي

ــابوری  ــم نیش ــان و حاك ــن حب اب
عمــر  بــن  می گوينــد: ســیف 
متهــم بــه الحــاد و بی دينــی 

ــت. ــوده اس ب
حــال قضــاوت بــا شــما، آیــا می شــود بــر 
ــه  روایــت چیــن کســی اعتمــاد کــرد و ب

آن اســتاد ُجســت.
 )المــزي، جمــال الدیــن، تهذیــب الکمــال فــی اســماء 

الرجــال،  صفحــات 3٢6 تــا 3٢٧ (

ــام در  ــاب عالی پی ــه جن ــم ک ــا ببینی و ام
ــد:  ــه می گوی ــه چ ادام

ــاه  ــا 6 م ــرات ت ــای ه »حمام ه
ــاب  ــوخت. كت ــی س ــاب م ــا كت ب
هايــی كــه از كتــاب خانــه هــا در 

ــد.« آورده بودن
ــمت از  ــن قس ــام در ای ــی پی ــای عال آق
ــی  ــتباه عجیب ــار اش ــود دچ ــخنان خ س
می شــود. ایشــان مدعــی اســت کــه 
حمام هــای َهــرات بــه مــدت شــش 
مــاه بــا کتاب هــای کتابخانــه ایــن شــهر 
ــچ  ــه هی ــی ک ــت. در حال ــوخته اس می س
کتــاب و منبــع تاریخــی چنیــن روایتــی در 
مــورد هــرات یــا هیــچ شــهر دیگــر ایــران 

ــرده اســت. ــر نک ذک
ــات  ــاب »خدم ــری در کت ــی مطه مرتض
متقابــل اســالم و ایــران« بحــث مفصلــی 
بــه عنــوان »کتابســوزی ایــران و مصــر« 
دارد   ) تــا 35٤   308 )بیــن صفحــات 
ــه  ــت مطالع ــا دق ــه می شــود ب ــه توصی ک
شــود. اینــک بــرای روشــن شــدن قضیــه 
گزیــده ای از آن را خدمــت شــما عزیــزان 

ــم: ــه می کنی ارائ
بحــث  ایــن  از  فــرازی  در  مطهــری 
مفصــل می نویســد: »نــه تنهــا در 
هیــچ مدركــی ُچنیــن مطلبــی 
ــه  ــود اينک ــا وج ــده و ب ــر نش ذك

پاسخ به چند شبهه
 اسالم ستیزان
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فتوحــات  حــوادث  جزئیــات 
ــط  ــران و روم ضب ــامی در اي اس
شــده نامــی از كتابخانــه ای در 
ــه آتــش  ــران اعــم از اينکــه ب اي
ــش  ــه آت ــا ب ــده ي ــیده ش كش
ــچ  ــد در هی ــده باش ــیده نش كش
ــدارد،  ــود ن ــی وج ــدرک تاريخ م
بلکــه مــدارک، خــاف آن را ثابــت 
مــی كنــد. مــدارک می گويــد كــه 
در حــوزه زردشــتی عاقــه ای بــه 

ــت.  ــوده اس ــت نب ــم و كتاب عل
ــن و  ــاب »المحاس ــظ در كت جاح
می گويــد:   4 صفــه  االضــداد« 
»ايرانیــان عاقــۀ زيــادی بــه 
نوشــتن كتــاب نداشــتند. بیشــتر 
عاقه منــد  ســاختمان  بــه 

بودنــد.«
ــدن  ــاب »تم ــه 187 كت در صفح
ايرانــی« بــه قلــم »جمعــی از 
ــد  ــح می كن ــان« تصري خاورشناس
بــه عــدم رواج نوشــتن در مذهب 
زردشــت در عهــد ساســانی.« 
)مطهــری، مرتضــی، خدمــات متقابــل اســالم و 

ایــران، صفحــه 311 و  31٢(
روایتــی کــه جنــاب هالــو می گویــد 
گرچــه از بنیــان کــذب اســت امــا همیــن 
ــه  ــران بلک ــه ای ــوط ب ــه مرب ــم ن دروغ ه
ــا کتابخانــۀ اســکندریه مصــر  در رابطــه ب

اســت.
ــده  ــت از کجــا آم ــن روای ــم ای حــال ببین
اســت و چــه کســی ایــن روایــت را نقــل 

کــرده اســت. 
شــهید مطهــری می نویســد: »در  هیــچ 
ــا  ــامی ي ــای اس ــک از كتاب ه ي
مســیحی يــا يهــودی و غیــر 
اينهــا كــه قبــل از جنگ هــای 
صلیبــی تالیــف شــده اســت، 
ــکندريه  ــوزی اس ــی از كتابس نام
يــا ايــران در میــان نیســت. تنهــا 
ــری  ــم هج ــرن شش ــر ق در اواخ
ــه  ــم اســت ك ــرن هفت ــل ق و اواي
ــف  ــار »عبداللطی ــن ب ــرای اولی ب
ــیحی  ــردی مس ــه م ــدادی« ك بغ
اســت در كتابــی بــه نــام »االفادة 
آن  موضــوع  )كــه  االعتبــار«  و 
كــه  اســت  حوادثــی  و  امــور 
شــخصا در مصــر مشــاهده كــرده 

اســت و در حقیقــت ســفرنامه 
اســت( آنجــا كــه عمــودی را بــه 
نــام »عمــود الســواری« در محــل 
اســکندريه  كتابخانــه  ســابق 
توصیــف كــرده گفتــه اســت: 
»گفتــه می شــود كــه ايــن عمــود 
ــه  ــت ك ــی اس ــی از عمودهائ يک
ــوده  ــتوار ب ــی اس ــا رواق روی آنه
و ارســطو در ايــن رواق تدريــس 
ــوده و در  ــم ب ــرده و دارالعل می ك
اينجــا كتابخانــه ای بــوده كــه 
ــاره  ــه اش ــاص ب ــن ع ــرو ب عم
خلیفــه آن را ســوخته اســت.« 
)مطهــری، مرتضــی، خدمــات متقابــل اســالم و 

ــه 3٢9( ــران، صفح ای
رد  بــه  مفصــل  ســپس  مطهــری 
از  را  آن  و  می پــردازد  نظریــه  ایــن 
چندیــن جهــت مــردود می دانــد کــه 
ــت  ــن روای ــه ای ــن ک ــان ای مهمترین ش
بعــد از 600 ســال ســاخته شــده و حتــی 
ــادی  ــه آن اعتق ــم ب ــنده ه ــود نویس خ
نداشــته و نوشــته اســت کــه »مــردم 

می گوینــد.«  چنیــن 
همــه  »از  نویســد:  مــی  مطهــری 
ــخ  ــه تواري ــر اينک ــا باالت اين ه
ــاً  ــه اساس ــد ك ــهادت می دهن ش
كتابخانــۀ اســکندريه چنديــن 
بــار قبــل از آنکــه اســکندريه 
فتــح  مســلمانان  دســت  بــه 
شــود، مــورد تــاراج و يغمــا و 
ــی  ــده و هنگام ــع ش ــق واق حري
كــه مســلمین اســکندريه را فتــح 
ــه  ــه ای ب ــا كتابخان ــد اساس كردن
صــورت ســابق وجــود نداشــته.« 
)مطهــری، مرتضــی، خدمــات متقابــل اســالم و 

ایــران، صفحــه 33٢(
و بــاز در جایــی دیگــر بــا اشــاره بــه اینکه 
داســتان ســوختن کتابخانــه اســکندریه در 
ــز  ــه آن را نی ــهر ک ــن ش ــای ای حمام ه
ــری  ــرج ِعب ــام ابوالف ــه ن ــودی ب ــک یه ی
در کتــاب خــود آوده اســت هــم کــذب و 

ــد: ــت می گوی ــل اس ــم دور از عق ه
»بــا توجــه بــه اينکــه اســکندريه 
در آن وقــت بزرگتريــن شــهر 
بزرگتريــن  از  يکــی  و  مصــر 
ــوده  ــان آن روز ب ــهرهای جه ش
و طبــق گــزارش خــود عمــرو 

بــن عــاص بــه خلیفــه در آن 
حمــام  هــزار  »چهــار  شــهر 
وجــود داشــته اســت،« بايــد 
ــار  ــه چه ــم ك ــرض كنی ــن ف چنی
هــزار حمــام در مــدت شــش 
گــرم  كتاب هــا  ايــن  از  مــاه 
ــر  ــابی ديگ ــه حس ــده اند. ب می ش
ــام  ــک حم ــتند ي ــر می خواس اگ
را بــا آن گــرم كننــد قريــب 
بــه هفتصــد هــزار روز يعنــی 
حــدود دو هــزار ســاِل آن  حمــام 
ــد:  ــه می گوی ــود.« و در ادام ــی ب كاف
ــه در  ــق آنچ ــه طب ــر آنک »عجیبت
ــده  ــرج آم ــزارش ابوالف ــن گ مت
ــت و  ــا در حکم ــه آن كتاب ه هم
فلســفه بــوده نــه موضــوع ديگــر! 
كمــی  اســت  خــوب  اكنــون 
ــا از آغــاز پیدايــش  بینديشــیم آي
ــا  ــه قرن ه ــروز ك ــا ام ــدن ت تم
اســت صنعــت چــاپ پیــدا شــده 
و در شــکل سرســام آوری نســخه 
ــدازه ای  ــا ان ــد، آي ــرون می ده بی
كتــاب حکمــت و فلســفه كــه 
بــرای ســوخت چهــار هــزار حمام 
در مــدت شــش مــاه كافی باشــد 
ــری،  ــت؟!« )مطه ــته اس ــود داش وج
ــران، صفحــه  ــل اســالم و ای مرتضــی، خدمــات متقاب

)3٤0
ــهر  ــتان ش ــام داس ــی پی ــاب عال ــا جن ام

ــت؟ ــا آرده اس ــرات را از کج ه
قضیــه از ایــن قــرار اســت کــه در همیــن 
کتــاب مرتضــی مطهــری داســتان کتــاب 
ســوزی اســکندریه را افســانه ای غیــر 
قابــل بــاور  شــبیه افســانه ای کــه در 
ــاخته اند  ــرات س ــای ه ــه پزه ــورد کل م

می دانــد.
»اينهــا همــه دلیــل  می نویســد: 
ــت  ــتان اس ــودن داس ــانه ب افس
افســانه ها  دنیــای  در  تنهــا  و 
می تــوان  برايــش  نظیــری 
يافــت. گوينــد: مــردی در وصــف 
ــود  ــی ب ــه مدع ــرات ك ــهر ه ش
بــزرگ  العــاده  فــوق  روزگاری 
و پرجمعیــت بــوده داد ســخن 
مــی داد. كار را بــه جايــی رســانید 
كــه گفــت: در آن وقــت در هــرات 
بیســت و يــک هــزار احمــد يــک 
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ــته  ــود داش ــز وج ــه پ ــم كل چش
اســت!  مگــر مــی شــود بیســت 
و يــک هــزار احمــد نــام آن هــم 
يــک چشــم و همــه هــم كلــه پــز 
هــم زمــان در يــک شــهر وجــود 

ــد؟ ــته باش داش
داســتان ابوالفــرج چیــزی شــبیه 
داســتان احمــد يــک چشــم كلــه 
پــز اســت، لــذا بــه همیــن خاطــر 
نويســندگان دارئــره المعــارف 
انگلیســی قصــه ابوالفــرج را جــزء 
فکاهیــات بــه حســاب آورده انــد.« 
)مطهــری، مرتضــی، خدمــات متقابــل اســالم و 

ــه 3٤1( ــران، صفح ای
عبدالحســین  نظــر  ببینیــم  حــال 
زرین کــوب، نویســنده کتــاب دو قــرن 
ــلمانان  ــوزی مس ــاره کتابس ــکوت در ب س
چیســت؟ وی در کتــاب »کارنامه اســالم« 
ــلمین  ــت، مس ــد: »در حقیق می نویس
ــاى  ــی كتابخانه ه ــین واقع مؤسس
عظیــم عمومــی در عالــم بوده انــد 
تاســیس  در  نیکوكارانشــان  و 
كتابخانه هــاى  كــردن  وقــف  و 
عــام المنفعــه مکــرر بــا يکديگــر 
ــن  ــا اي ــد. ام ــت می كرده ان رقاب
ــد  ــان گفته ان ــی محقق ــه بعض ك
كتابخانــه اســکندريه را عمــرو 
ــن  ــر ب ــتور عم ــه دس ــاص ب ع
خطــاب خلیفــه ثانــی نابــود كــرد، 
عبداللطیــف  از  روايــت  اصــل 
ــرن  ــی- ق ــن الِقفط ــدادى و اب بغ
هفتــم هجــرى ـ فراتــر نمــی رود 
ــل  ــه نق ــز ب ــا نی ــت آن ه و رواي
افســانه بیشــتر می مانــد تــا يــك 
ــت  ــق آنس ــی. ح ــت تاريخ رواي
اســام  از  قبــل  قرن هــا  كــه 
ــا از  ــن كتابه ــم اي ــمت اعظ قس
ــدر  ــر آنق ــود و ديگ ــه ب ــن رفت بی
كتــاب در اســکندريه نمانــده بــود 
ــه قــول ابــن  تــا عمــرو عــاص ب
ِعبــرى آنــرا بیــن حمام هــاى 
شــهر بــراى تامیــن ســوخت 
ــه  ــم ك ــی ه ــد. روايت ــیم كن تقس
را  مدائــن  كتابخانــه  گفته انــد 
اعــراب نابــود كردنــد ظاهــرا 
هیــچ اساســی نــدارد و مآخــذ آن 
تــازه اســت.«  )زریــن کــوب، عبدالحســین، 

کارنامــه اســالم، صفحــه ٤٢ و ٤3(

و امــا بشــنویم ادعــای عجیــب و افســانه 
ای دیگــر عالــی پیــام را:

در بلــخ )بخــارا( ســه بــار اعــراب 
ــتند.  ــد، برگش ــرده بودن ــه ك حمل
ــرب  ــک ع ــه ای ي ــر خان ــوی ه ت
ــاز  ــر نم ــه ب ــد ك ــته بودن گذاش
ــد  ــد. بع ــارت كن ــان نظ و روزه آن
ــه ای  ــد در خان ــور كنی ــما تص ش
كــه مــردش در صحراســت و 
ــت،  ــه اس ــرش در خان زن و دخت
ــی  ــه اتفاق ــرب! چ ــی دو تاع يک

اســت؟ می افتــاده 

ــک  ــا در ی ــو تنه ــای هال ــه آق ــن گفت ای
ــارا«  ــخ بخ ــاب »تاری ــم کت ــع آن ه منب
اثــر ابوبکــر نَرَشــخی آمــده اســت: در ایــن 
کتــاب می خوانیــم: »قتبیــه چنــان 
ــه اهــل بخــارا را  ــد ك صــواب دي
ــای  ــه از خانه ه ــک نیم ــود ي فرم
ــا  ــد ت ــرب دادن ــه ع ــش ب خوي
عــرب بــا ايشــان باشــند و از 
ــند  ــر باش ــا خب ــان ب ــوال ايش اح
تــا بــه ضــرورت مســلمان باشــند 
و بــه ايــن طريــق مســلمانی 
ــخ  ــر، تاری ــخی، ابوبک ــرد.« )نرش ــکار ك آش

ــه 6٧( ــارا، صفح بخ
ــروف  ــب تاریخــی مع ــت در کت ــن روای ای
ــاب  ــع آن کت ــا منب ــود، تنه ــت نمی ش یاف

مذکــور یعنــی تاریــخ بخاراســت.
در مــورد کتــاب تاریــخ بخــارا بهتــر 
در  ابتــدا  کتــاب  ایــن  بدانیــم  اســت 
)یعنــی  ســال 3٢٢ هجــری شمســی 
ــح بخــارا(  توســط  ــد از فت ٢٤0 ســال بع
نویســنده ای بــه نــام »ابوبکــر نرشــخی« 
ــت.  ــده اس ــته ش ــی نوش ــان عرب ــه زب ب
ــه نوشــتۀ مصحــح کتــاّب تاریــخ  البتــه ب
بخــارا، عالمــه قزوینــی در انتســاب ایــن 
کتــاب بــه نرشــخی تردیــد کــرده اســت.  
بدیــن دلیــل کــه هیــچ منبعــی از چنیــن 
ــاورده  ــان نی ــه می ــری ب ــنده ای ذک نویس
ــاب  ــه در کت ــمعانی ک ــا س ــت و تنه اس
ــود  ــت وج ــرده اس ــام ب ــاب از او ن االنس
چنیــن کتابــی بــرای نویســنده ذکــر 

ــت.  ــرده اس نک

ایــن، ابتــدای داســتان کتــاب تاریــخ 
ــد  ــال بع ــت س ــا دویس ــت. تقریب بخاراس
از تالیــف کتــاب و در ســال 50٧ شمســی 
کتــاب مذکــور توســط »ابونصــر قبــاوی« 
ترجمــه و تلخیــص می شــود. بــه نوشــته 
ــاوی  ــارا، قب ــخ بخ ــاب تاری ــح کت مصح
ــت آور و  ــه مالل ــاب را ک ــمتی از کت قس
ــاب  ــه کت ــته در ترجم ــل می پنداش بی اص
انداختــه و بــه جــای آن اطالعــات و 
ــت  ــزوده اس ــب اف ــر کت ــاری از دیگ اخب
ــی رود.  ــن م ــی از بی ــاب عرب ــل کت و اص
بــاز ایــن کتــاب 50 ســال بعــد و در 
ــام  ــه ن ــخصی ب ــط ش ــال 55٧ توس س
»محمدبــن زفــر« دوبــاره تلخیــص و 
دســتکاری می شــود. ایــن پایــان داســتان 
کتــاب نیســت! مصحــح کتــاب می گویــد: 
بعــد از محمــد بــن زفــر ظاهــرا شــخص 
ناشناســی بــاز در ایــن کتــاب دســت بــرده 

ــت! ــوده اس ــی نم و تصرفات
کتابــی  چنیــن  بــر  شــما  نظــر  بــه 

کــرد؟ اســتناد  می توانــد 
ــارا  ــهر بخ ــاق در ش ــن اتف ــر ای ــا اگ ثانی
افتــاده اســت، دلیلــی نــدارد کــه در 
شــهرهای دیگــر هــم تکرار نشــده باشــد. 
ــا چنیــن موضوعــی  ــم کــه آی حــال ببینی
ســعید  تحقیــق  طبــق  دارد؟  امــکان 
نفیســی جمعیــت ایــران آن زمــان حــدود 
1٤0 میلیــون نفــر بــوده اســت. در حالــی 
ــه  کل جمعیــت ســپاه اســالم در ایــران ب
ــت.  ــیده اس ــم نمی رس ــر ه ــزار نف 30 ه
)یعنــی بــه ازای هــر ســرباز ٤ و نیــم هزار 
نفــر( مگــر امــکان دارد بــرای هــر خانــه 
یــک یــا دو عــرب مامــور بگذارنــد تــا بــر 
ــا  ــد! آی ــارت کنن ــان نظ ــرعی آن ــور ش ام
عقــل چنیــن ادعایــی را قبــول می کنــد؟ 
ــاد  ــرای جه ــه ب ــی ک ــر کس ــال مگ اص
ســرزمین  می خواهــد  و  اســت  آمــده 
ــد، آن  ــح کن ــران آن روز را فت ــاور ای پهن
ــالن  ــۀ ف ــه در خان ــت دارد ک ــدر فرص ق
شــخص بنشــیند کــه کــی می خواهــد او 
ــت هــم  ــن روای ــا ای ــد؟! قطع ــاز بخوان نم
شــبیه همــان  بیســت و یــک هــزار احمــد 
یــک چشــم کلــه پــز شــهر هــرات اســت.

*************
**********
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خداونــد متعــال بــرای خوشــبختی بشــر برنامــه ای جامــع و کامــل را به 
عنــوان دیــن تنظیــم نمــود. و دیــن اســالم را کامل تریــن دیــن قــرار 
داد. امــا ایــن دیــن کامــل هرگــز از دســت و زبــان بدخواهــان در امــان 
نبــوده اســت. از صــدر اســالم تــا روز قیامــت کســانی بــوده و هســتند 
کــه ســعی دارنــد تــا چهــره ی زیبــای اســالم را مخــدوش کننــد و آنــرا 
طــوری دیگــر جلــوه دهنــد. یکــی از دســتاویزهای دشــمنان اســالم، 
طــرح و پخــش شــبهات در میــان جامعــه ی اســالمی اســت. و یکــی از 
شــبهاتی کــه امــروزه از طــرف ملحدیــن و گروهــی از باســتان گرایــان 
ــی ورود  ــئله ی چگونگ ــود، مس ــه می ش ــه آن پرداخت ــان ب و ملی گرای
ــا طــرح و پخــش  ــد ب ــالش می کنن ــا ت ــران اســت. آنه ــه ای اســالم ب
ــره ای  ــالم چه ــد و از اس ــوه بدهن ــه جل ــت را وارون ــبهه حقیق ــن ش ای
دیگــر ترســیم کننــد. در ایــن مختصــر بــه بررســی گوشــه ای از ابعــاد 

حملــه ی لشــکر اســالم بــه ایــران خواهیــم پرداخــت.
به راستی ایراِن قبل از اسالم چه حالتی داشت؟ 

ــروه  ــه ٤ گ ــت ب ــرف دول ــران از ط ــردم ای ــان: م ــدی ایرانی ــروه بن گ
تقســیم شــده بودنــد و کســی حــق نداشـــت از گــروه خــود بــه گــروه 
ــران  ــدان ٢-افس ــون و موب ــد: 1- روحانی ــداد کن ــال پی ــری انتق دیگ

ــتاییان. ــان ٤- روس ــران و کارکن ــی 3- دبی نظام
فســاد روحانیــون: آن عصــر، عصــری بــود کــه روحانیــت هیــچ پیامــی 
ــی جــز تشــریفات  ــد نداشــت. تمــام مراســم دین ــرای تســلیت و امی ب
چیــزی دیگــر نبــود. موبدان از آغاز تشــکیل دولــت ساســانی روز به روز 
ــد  ــای ثروتمن ــه از خاندان ه ــا ک ــدند .آنه ــر می ش ــر و حریص ت غنی ت

بودنــد، عــالوه بــر در دســت داشــتن حکومــت دینــی، حکومــت دنیوی 
را نیــز بــا امــالك فــراوان در اختیــار داشــتند. بعضــی از روحانیــون بالــغ 
ــا آنهــا در حرم ســراها و شبســتان های خــود  بــر100زن داشــتند کــه ب
بــه خوشــگذرانی می پرداختنــد. فــرو رفتــن ُمغــان در قــدرت و ثــروت 
و شــهوت طــوری آنهــا را بــه ورطــۀ نیســتی کشــانیده بــود، کــه دیگــر 
نــزد آنهــا بویــی از روحانیــت یافــت نمی شــد. افســران نظامــی مــردم 
بیچــاره را در جنــگ هــا پیــاده بــه دنبــال ســواری خویــش می بردنــد 
ــد، بلکــه  ــه آنهــا نمی دادن ــاداش و مــزدی ب ــه پ ــه تنهــا هیــچ گون و ن
ــده ی  ــر عه ــم ب ــت ه ــنگین دول ــای س ــات و هزینه ه ــت مالی پرداخ

آنهــا بــود. طبقــات دیگــر از پرداخــت مالیــات معــاف بودنــد.
ــتای  ــود در روس ــار ب ــش ناچ ــر خوی ــه ی عم ــوا در هم ــاورِز بی ن کش
ــام  ــاده نظ ــا در پی ــد و ی ــگاری کن ــاب بی ــرای ارب ــد و ب ــش بمان خوی
ــت ترین  ــران از پس ــاورزان و کارگ ــه کش ــد. در آن جامع ــت کن خدم
انســان ها بــه شــمار می آمدنــد. و دبیــران و کارمنــدان دولتــی از آنهــا 

ــد. ــر بودن برت
ــادی  ــه ی زی ــوام فاصل ــۀ ع ــراف و طبق ــه اش ــن طبق ــه بی در آن جامع
ــر  ــه ی کارگ ــردان طبق ــراف از م ــه ی اش ــردان طبق ــت. م ــود داش وج
بــا لباس هــا و ســواری ها و امکانــات بهتــر شــناخته می شــدند 
ــری  ــمی برت ــای ابریش ــا لباس ه ــا ب ــان آنه ــز از زن ــان نی و زنان ش
ــن  ــظ ای ــت در حف ــه دول ــد ک ــر مي آی ــن ب ــات چنی ــتند. از حکای داش

ــت. ــادی داش ــام زی ــات اهتم طبق
دکتــر زرین کــوب در وصــف اوضــاع اســفبار ایــران می نویســد: عامــل 

اسالم، موهبت اهلی به ایرانیان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطالبالعلممصطفیاحمدی
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مهمــی کــه جامعــه را از پــا در آورده بــود، غلبــه ضعــف و فســاد بــود. 
مقــارن هجــوم عــرب، ایــران خــود از پــای در آمــده بــود و شــقاق و 
ــه عــالوه تفرقــه در  ــا ب ــان نجب نفــاق بیــن طبقــات و رقابت هــای می
امــر دیانــت، آن را بــه کنــار پرتــگاه هالکــت کشــانیده بــود. در چنــان 
حالــی بی آنکــه معجــزه ای الزم باشــد، هــر حادثــه ای ممکــن بــود آن 

را از پــای در آورد.
پــس از آنکــه مســلمانان در جنــگ بــا مرتدیــن پیــروز شــدند و امــت 
اســالمی دوبــاره انســجام یافــت، ناچــار خــود را مواجهــه بــا ایــران و 
روم یافتنــد. مســلمانان بــه هیــچ وجــه راضــی بــه رویارویــی بــا ایــن 
دو قــدرت زمانــه نبودنــد، امــا جانبــداری دو قــدرت نامبــره از مرتدیــن، 

ــا  ــن آنه ــری بی ــه درگی ــاخت ک ــال س ــت را برم ــن حقیق ای
اجتنــاب ناپذیــر اســت. در ایــن جــا ذکــر ایــن نکتــه 

الزم اســت کــه مســلمانان بــه طمــع رســیدن 
ــه  ــران حمل ــه ای ــت ب ــوال هنگف ــه ام ب

نکردنــد، بلکــه آنهــا بــا ســالح تــازه ای 
بــه میــدان آمــده بودنــد و آن ســالح، 
دیــن مبیــن اســالم بــود کــه همــه 
مــردم را بــه یکتاپرســتی و بــرادری 

ــد. ــرا مي خوان ــری ف و براب
بــا ورود  آئیــن مبــارك اســالم 
ــۀ  ــازات دیرین ــه امتی ــران ب ــه ای ب

اشــراف و موبــدان خاتمــه داد، و 
دیوارهــای عظیــم طبقاتــی بیــن 

ــدان  ــراف و موب ــف و اش ــردم ضعی م
ــزی  ــر چی ــت و دیگ ــرو ریخ ــم ف را در ه

ــود  ــده ب ــی نمان ــانیان باق ــت ساس ــرای دول ب
کــه کســی از مــردم بــه آن دل بســته باشــد و یــا 

به خاطــر آن فــداکاری کنــد. ایــن نــدای توحیــد و عــدل 
و مســاوات، طبقــۀ مظلــوم و محــروم اجتمــاع را بــه خــود جلــب کــرد. 
آنهــا عاشــقانه دینــی را کــه تنهــا شــرط ورود بــه آن ادای شــهادتین 

ــد. ــول کردن ــود، قب ب
ادعایی بی اساس:

یکــي از حرف هایــی کــه خیلــی روی آن مانــور داده می شــود، ادعــای 
ورود اســالم بــه زور شمشــیر اســت. امــا بایــد بگوییــم کــه ایــن ادعــا 
از اســاس سســت و پــوچ اســت. دکتــر محمــد جــوار مشــکور )نویســنده 
معــروف ایرانــی( پــس از اینکــه ایــن واقعــه را مفصــاًل شــرح می دهــد، 
ــود کــه ثابــت کنیــم کــه  ــۀ ســخن ایــن ب می نویســد: منظــور از اطال
بــر خــالف بعضــی، ایرانیــان بــه زور شمشــیر مســلمان نشــدند، بلکــه 
بــه تدریــج و بــا رغبــت اســالم را قبــول کردنــد. زیــرا ایمــان را بــا قهر 
و جبــر بــر کســی نمی تــوان تحمیــل کــرد. اســالم آوردن ایرانیــان در 
ــران زرتشــتی  ــت. کارگ ــه صــورت گرف ــات عالی ــن طبق درجــۀ اول بی
کــه نجــس و مــورد تحقیــر هم کیشــان خــود قــرار می گرفتنــد، آزادی 
ــل  ــد. و دلی ــالم می یافتن ــول اس ــی در قب ــار روح ــن فش ــود را از ای خ
دیگــر اینکــه قبــل از مســلمانان، ملــت هــای دیگــری هــم بــه ایــران 
ــد، امــا چــرا ایرانیــان دیــن و آییــن آن هــا را نپذیرفتنــد؟  ــه کردن حمل
بــه عنــوان مثــال: چــرا زمانــی کــه اســکندر مقدونــی بــه ایــران حملــه 
کــرد، کســی آتئیســت نشــد؟ و یــا چــرا بعــد از حملــه مغــول کســی 

بــه آییــن آن هــا در نیامــد؟

پروفســور ادوارد بــراون در کتــاب »تاریــخ ادبیــات ایــران« می نویســد: 
مســلم اســت کــه قســمت اعظــم کســانی کــه تغییــر مذهــب دادنــد، 
بــه طیــب خاطــر و اراده خودشــان بــود. پــس از شکســت ایرانیــان در 
ــه  قادســیه ٤000 ســرباز دیلمــی پــس از مشــاوره تصمیــم گرفتنــد ب

میــل خــود اســالم آورنــد و بــه قــوم عــرب ملحــق شــوند.
افسانۀ کتاب سوزی:

ــرزمین  ــه س ــراب ب ــد: اع ــه می گوین ــان همیش ــتان گرای ــواًل باس معم
ــیدند. در 6  ــش کش ــه آت ــاب را ب ــد کت ــزاران جل ــد و ه ــارس آمدن پ
قــرن اول بعــد از پیدایــش اســالم هیــچ کتــاب و هیــچ ســندی بحــث 
کتــاب ســوزی را بــه میــان نیــاورده اســت. مگــر می شــود 600 ســال 
ــی  ــد؟ حت ــته باش ــت نداش ــرای کســی اهمی ــه ب ــن واقع ای
ــرای  مخالفــان و دشــمنان اســالم؟ و ایــن ادعــا ب
ــك  ــرن ٧ هجــری توســط ی ــار در ق ــن ب اولی

مســیحی مطــرح شــد.
ــا؟  ــدام کتاب ه ــم ک ــد بگویی ــا: بای ثانی
ــران آن  ــا؟ در ای ــدام کتابخانه ه و ک
زمــان چیــزی جــز ظلــم و تعــدی 
ــرون  ــۀ ق ــد! و هم ــت نمی ش یاف
درخشــان ایــران پــس از ورود 
اســالم رقــم خــورد. دکتــر محمــد 
می نویســد:  مشــکور  جــواد 
قســمت عمــده ای از »اوســتا« بعــد 
ــا  ــت، ب ــان رف ــرب از می ــۀ ع از غلب
ایــن همــه چنــان نبــود کــه تعصــب 
مســلمانان آن اجــزاء گمشــده را از میــان 
ــروان  ــا پی ــلمانان ب ــرا مس ــد، زی ــرده باش ب
اوســتا همــان معاملــه ای را کــه بــا دیگــر اهــل 
کتــاب کرده انــد، روا می داشــتند، در ایــن صــورت 
ــه  ــا ب ــتا را آنه ــدۀ اوس ــزاء گمش ــه اج ــت ک ــه نیس ــن اندیش ــای ای ج
بــاد فنــا داده باشــند، حتــی تــا دو قــرن بعــد از اســالم بیشــتر اجــزاء 
مفقــود اوســتا و یــا دســت کــم ترجمــۀ آنهــا در دســت بــوده اســت، 
لیکــن گرفتاری هــای زندگــی و ســختی معیشــت کــه در آن روزگاران 
پیــش آمــده بــود، مزدیســنان )مــزدا پرســتان( را مجــال نمــی داد کــه 
تــا همــۀ اوســتا را همــواره رو نویســی کننــد، بدیــن گونــه قســمتی از 
اوســتای عهــد ساســانیان بــا ظهــور اســالم از میــان رفــت، بــی آن کــه 
مســلمانان و اعــراب در آن بــاب از خــود هیــچ ســختگیری و تعصبــی 

کــرده باشــند.
آنچــه کــه بیــان شــد، قســمتی کوچــک از وضعیــت بحرانــی ایــران و 

الطــاف اســالم بــه ایــن جامعــه بــود.
در پایــان حقیقــت جویــان را بــه مطالعــه کتــاب جــذاب و گرانســنگ 

ــم. ــه می کن ــم اســتاد »حســین ســلیمانپور« توصی ــه قل »بامــداد« ب

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

***
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ــری  ــد حــس نصیحــت پذی ــا و شــما بای م
ــق   ــم. آدم موف ــت کنی ــان تقوی را در خودم
از تجربــۀ دیگــران نهایــت اســتفاده را 
ــد،  ــگاه می کن ــی را ن ــی یک ــرد، زندگ می ب
رفتــار و برخــورد شــخص را نــگاه می کنــد، 
ــد،  ــرور می کن ــخص را م ــک ش ــۀ ی کارنام
تــا از ایــن درس عبــرت بگیــرد. زندگــی در 
ــارت اســت از اســتفاده کــردن از  اصــل عب

ــۀ دیگــران. تجرب
کســی کــه کتــاب نوشــته اســت، مدتــی از 
عمــر خــودش را صــرف تحقیــق، جســتجو 
و آزمایــش کــرده و نتیجــۀ تحقیقــات چنــد 
ســالۀ خــودش را در یــک کتــاب مختصــر 
ــت.  ــرار داده اس ــا ق ــار م ــرده و در اختی ک
حــال مــا بــه جــای اینکــه ایــن همــه وقت 
ــۀ  ــم، نتیج ــق کنی ــم و تحقی ــرف کنی ص
تحقیقــات را می خوانیــم و در عــرض یــک 
روز یــا دو روز یــا یــک هفتــه یــا دو هفتــه 
ــن  ــدر ای ــم چق ــام می کنی ــاب را تم آن کت

ــد.  ــده می ده ــا فای ــه م ب
ــوری  ــن ط ــم همی ــی ه ــی عمل در زندگ
ــی را  ــد نکات ــه می آین ــاتیدی ک ــت، اس اس
ــائل  ــد و مس ــزد می کنن ــما گوش ــرای ش ب
ــد،  ــو می کنن ــما بازگ ــرای ش ــف را ب مختل

ســعی کنیــد نکاتــی را کــه می شــنوید بــه 
ــد  ــگاه تردی ــن هیچ ــپارید. در ای ــن بس ذه
نکنیــد کــه هــر یــک از اســاتید بهترین هــا 
ــه  ــدر ک ــر چق ــد و ه ــان آرزو دارن را برایت
شــما در بــاب علــم و عمــل ترقــی کنیــد، 
باعــث افتخــار بــرای اســاتید خــود هســتید. 
حضــرت اســتاد ســلیم اهلل خــان رحمــه اهلل 
می فرمودند:»تــا جــوان و  نوجــوان هســتید 
ســعی کنیــد اخالق تــان را درســت کنیــد و 
عــادات بــد را از خودتــان دور کنیــد و گرنــه 
پیــر و فرتــوت خواهیــد شــد و آن عــادات بد 
از شــما دور نمی شــود و در وجودتــان پختــه 
ــی  ــم از چیزهای ــعی کنی ــا س ــود«. م می ش
ــم.  ــم درس بگیری ــی می بینی ــه در زندگ ک
ــعی  ــا را س ــم و منفی ه ــا را بگیری مثبت ه

کنیــم کــه از خودمــان دور کنیــم. 
اگــر نکتــه منفــی دیدیــم از آن دوری کنیم. 
مثــال یکــی بــاد دیگــران تنــد و بــد صحبت 
می کنــد، ســعی کنیــم مــا آنطــوری حــرف 
ــه کار  ــم ک ــر را می بینی ــی دیگ ــم. یک نزنی
ــت را  ــۀ مثب ــد. نکت ــام می ده ــی انج خوب

مثــل آهنربــا بگیریــم.
 خصوصــًا مــن و شــما کــه مشــغول 
ــی  ــتیم، نکات ــی هس ــوم دین ــل عل تحصی

ــه  ــا گفت ــه م ــنویم و ب ــم و می ش می خوانی
ــه  ــان ب ــد از آن ــه بای و گوشــزد می شــود ک

ــم. ــی درس بگیری خوب
بــه شــما  مســئله ای کــه می خواســتم 
درس  چطــور  کــه  بــود  ایــن  بگویــم 
درس  در  می توانیــم  چطــور  بخوانیــم؟ 
خوانــدن پیشــرفت کنیــم؟ بــرای تحصیــل 
ــباب  ــود دارد، اس ــددی وج ــای متع مقوله ه
متعــددی در کار هســت، یکی دو تا نیســت، 
همــۀ این هــا بایــد در کنــار هــم باشــد کــه 
مــا بتوانیــم درس بخوانیــم. اولیــن چیــز بــه 
خواســتۀ خودمــان بســتگی دارد کــه واقعــًا 
ــدر  ــم؟ چق ــم درس بخوانی ــدر می خواهی چق
ــوب  ــم خ ــک عال ــم ی ــه دل می خواهی از ت
ــرای  ــوب ب ــزار خ ــک خدمتگ ــویم؟ ی بش
دیــن بشــویم؟ هرچقــدر کــه خواســتۀ 
خودمــان قوی تــر باشــد، درس خوانــدن 
پــس  می شــود.  آســان تر  مــا  بــرای 
ــان  ــی خودم ــتۀ قلب ــز خواس ــتین چی نخس

ــت. اس
ــد  ــًا نمی دانن ــه واقع ــتند ک ــا هس  خیلی ه
ــا  ــادر آن ه ــدر و م ــد! پ ــا آمدن ــرا اینج چ
ایــن طلبــه  را فرســتادند و همین طــور 
مشــغول اســت، ولــی تعــداد زیادی هســتند 

سخنـی با طــالب 
گزیده سخنان استاد عبداالحد حنفی در مجع طالب انوارالعلوم 

تهیه و تنظیم: طالب العلم مصطفی گلدادی
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ــه  ــت ک ــخص اس ــا مش ــزۀ آن ه ــه انگی ک
ــای  ــه انگیزه ه ــا همیش ــد، آنه ــرا آمده ان چ
ــز  ــن چی ــد و اولی ــر دارن ــد نظ ــاال را م ب

ــت. ــوده اس ــا ب ــود آنه ــته خ خواس
ــدن اســت  ــز، روش درس خوان ــن چی دومی

ــم.  ــا چطــوری درس بخوانی ــه م ک
ببینیــد عزیــزان! بخــش مهمــی از پــرورش 
اســتعداد دســت خودمــان اســت. اگــر مــن 
خواســته باشــم کــه واقعــًا یــک عالــم خوب 
بشــوم، درس خــودم را خــوب بفهمــم و از 
ــو  ــه نح ــم ب ــر درس را بتوان ــه مهمت هم
احســن بــه دیگــران ارائــه دهــم؛ ایــن یــک 

ــتورالعملی دارد. ــک دس ــی دارد و ی فرمول
اهلل  رحمــه  تهانــوی  موالنــا  حضــرت   

: یــد ما می فر
»مهمتریــن دســتورالعمل بــرای یــک طلبــۀ 
موفــق مطالعــۀ قبــل از درس و گــوش دادن 
بــه صــورت خیلــی دقیــق در هنــگام درس، 

و تکــرار بعــد از درس اســت«.
رشــد  بــرای  برنامــه  مهم تریــن  ایــن، 
اســتعداد اســت، مطالعــۀ قبــل از درس بــه 
معنــای فهــم کل مطالــب نیســت، فقــط به 
معنــای تمییــز بیــن معلــوم و مجهول اســت 
ــن  ــدم و ای ــن فهمی ــب را م ــن مطل ــه ای ک
مطلــب را نفهمیــدم. ترجمــه ایــن بخــش را 
فهمیــدم، ترجمــۀ ایــن بخــش را نفهمیــدم. 
همیــن مقــدار بــرای یــک طلبــه در مطالعه 
کفایــت می کنــد. حــال در زمــان درس 
ــی  ــن چیزهای ــد کــه اواًل ای ــد دقــت کن بای
کــه فهمیــدم آیــا درســت فهمیــدم یــا نــه. 
اگــر اشــتباه فهمیــدم، علــت آن چــی بــوده 
اســت؟ آیــا جــای فاعــل و مفعــول را عوض 
ــن  ــب م ــم و درک مطل ــودم؟ فه ــرده ب ک
ــی  ــًا جاهای ــود؟ ثانی ــته ب ــه مشــکل داش چ
ــا  ــود را ب کــه شــب در مطالعــه نفهمیــده ب
ــد کــه بفهمــد. دقــت از اســتاد گــوش کن

ســومین نکتــه مهــم ایــن اســت کــه نحــوه 
ارائــه درس اســتاد را دقــت کنــد.

خیلــی  خوانــدن  درس  مــن!  عزیــزان   
ــبت  ــی درس دادن نس ــت، ول ــخت نیس س
اســت.  مشــکل تر  خوانــدن  درس  بــه 
فهــم یــک مطلــب خیلــی ســخت نیســت، 
ــه  ــه ب ــت ک ــاده اس ــه آم ــک لقم ــل ی مث
ــی  ــم، ول ــه بخوری ــد ک ــل می ده ــا تحوی م
فهمانــدن مخاطــب مشــکل اســت، همــان 
ــم  ــدرت تفهی ــه آن ق ــما ب ــه ش ــزی ک چی
ــان   ــم در زم ــدرت تفهی ــن ق ــد. ای می گوی
طلبگــی رشــد می کنــد، ایــن خیلــی خیلــی 

مهــم اســت اگــر مــا بــه فکــر ایــن نباشــیم 
کــه اســتعداد خودمــان را رشــد دهیــم، بعــد 
ــا  ــرای م ــددی ب ــت مشــکالت متع از فراغ
پیــش می آیــد. جایــی مــدرس باشــیم 
شــاید موفــق نشــویم. شــاید خواســته 
ــم  ــم، نتوانی ــخنرانی کنی ــی س ــیم جای باش
ــه مخاطبیــن خــود برســانیم و  ــب را ب مطل
نتوانیــم آنطــور کــه خواســتۀ باشــیم ارائــه 

ــم. دهی
ــه فکــر ایــن اســتعداد خودمــان باشــیم.   ب
ــن  ــم اســتاد چطــور ای ــم و ببینی دقــت کنی
ــب  ــد و ش ــه می کن ــا ارائ ــه م ــب را ب مطل
ــم  ــرار می کنی ــاب را تک ــه آن کت ــی ک وقت
ــه  ــیوه ک ــان ش ــا هم ــه ب ــم ک ــعی کنی س
اســتاد در کالس درس می دهــد، تکــرار 
ــاوت  ــاتید متف ــیوه های درس اس ــم. ش کنی
ــور  ــه ط ــب درس را ب اســت، بعضــی مطال
مختصــر اول بیــان می کننــد و بعــد ترجمــه 
ــه طــور خــط  ــد و بعضــی درس را ب می کن
توضیــح  و  ترجمــه می کنــد  بــه خــط 
ــرار  ــد در ســر تک ــم بای ــد، شــما ه می دهن
ــارت  ــد و عب ــرار کنی ــو تک ــن نح ــه همی ب
کتــاب را بــا گفته هــای اســتاد تطبیــق 
دهیــد. بایــد آن روش اســتاد را یــاد بگیریــد 
و در شــب، موقــع تکــرار بــه همیــن روش 

ــد. ــه بدهی ــب را ارائ ــن مطل ای
 ایــن کار آهســته آهســته ـ نمی گویــم 
ــدک، و  ــدک ان ــبه ـ، ان ــب دو ش ــک ش ی
ــت  ــا را تقوی ــتعداد م ــان اس ــرور زم ــه م ب
ــران  ــب دیگ ــه مطال ــا در ارائ ــد و م می کن

ــت. ــم داش ــکلی نخواهی مش
ــوش  ــت، گ ــم اس ــی مه ــه خیل ــن نکت  ای
ــاد  ــتاد را ی ــه درس اس ــوۀ ارائ ــم و نح کنی
ــی  ــای فن ــًا در کتاب ه ــم، مخصوص بگیری

ــم. ــی مه و خیل
ــته  ــای روز گذش ــۀ درس ه ــرار و مطالع تک
تکــرار  از  بعضی هــا  اســت.  شــب  در 
ــان  ــه دوستانش ــد و ب ــی می کنن ــانه خال ش
ــن  ــد. ای ــرار کنی ــما تک ــه ش ــد ک می گوین
ــا دو   ــک ی ــل ی کار مناســبی نیســت، حداق
کتــاب بــرای تکــرار کــردن انتخــاب کنیــد، 
ــن  ــا م ــد: آق ــد، بگویی ــان باش ــه آس اگرچ
ــم. ــرار می کن ــروه تک ــاب را در گ ــن کت ای

فایــدۀ تکــرار ایــن اســت کــه نحــوۀ 
ــب و  ــه مخاط ــائل ب ــای مس ــو و الق گفتگ
ــت  ــه دس ــم ب ــم ک ــیوه آن ک ــوه و ش نح

می آیــد. انســان 
ــن کار  ــی ای ــان طلبگ ــه در زم ــی ک  کس

از فــارغ  بعــد  بــاور کنیــد  را می کنــد، 
بــرای  تدریــس،  بــرای  التحصیلــی، 
ســخنرانی، بــرای قضــاوت تاثیــر آن را 

خواهــد دیــد.
اگــر این هــا بــه مــرور زمــان تمریــن شــود، 
ــان  ــس انس ــدرت تدری ــم و ق ــدرت تفهی ق
را، بــاال می بــرد. پــس بــرای تکــرار حتمــًا 
ــر  ــان در نظ ــرای خودم ــاب را ب ــک کت ی
ــی  ــن مســئولیت شــانه خال ــم و از ای بگیری
ــن  ــر ای ــیم. اگ ــت بکش ــد زحم ــم. بای نکنی
بــا آرزو بدســت می آمــد، جاهــل هــم 
ــا  ــود و در دنی ــم ش ــه عال ــرد ک آرزو می ک

جاهلــی نمی مانــد!
 بــرای ایــن و هــر کار دیگــری بایــد 
ــه  ــی اســت ک ــن قانون زحمــت بکشــید. ای
ــه  ــت ک ــرار داده اس ــا ق ــی در دنی اهلل تعال
بایــد بــرای هــر کاری زحمــت بکشــیم. بــه 
ــخص  ــک ش ــر ی ــورم اگ ــم می خ اهلل قس
ــد،  ــم باش ــه عال ــی کلم ــای واقع ــه معن ب
ــد و  ــه باش ــت انداخت ــه زحم ــودش را ب خ
مطالعــه کــرده باشــد، ـ حــاال مــن حــرف 
از تقــوا نمی زنــم فقــط حــرف از علــم 
ــی  ــای واقع ــه معن ــر کســی ب ــم ـ اگ می زن
عالــم باشــد، مــردم و جامعــه ماننــد پروانــه 

بــه دور او می گردنــد.
ــه  ــما در زندگی نام ــه ش ــی را ک ــر عالم ه
ــه ای از  ــک بره ــا ی ــد، حتم ــگاه کنی او ن
ــد از آن  ــًا زحمــت کشــیده و بع زمــان واقع

ــت. ــرده اس ــتراحت ک اس
زحمــت  بایــد  هــم  شــما  و  مــا  االن 
بکشــیم. حــاال درســت اســت، بــه هرحــال 
نامالیماتــی در ایــن راه، خصوصــا در زمــان 
تحصیــل بــرای انســان پیــش می آیــد. 
بایــد مــا در مقابــل اینهــا صبــوری به خــرج 

ــم. دهی
 بایــد هــدف خودمــان را مــد نظــر داشــته 
باشــیم کــه چطــور بــه ایــن اهــداف خــود 
ــزای  ــه را ج ــد ارکان مدرس ــیم. خداون برس
ــد  خیــر دهــد کــه شــب و روز تــالش دارن
ــا و  ــرای م ــز را ب ــن چی ــد بهتری ــه بتوانن ک
ــنل  ــک از پرس ــر ی ــد. ه ــم کنن ــما فراه ش
ــت  ــه خدم ــغول ب ــم مش ــگاه کنی ــوزه ن ح
ــه ای مشــغول  ــوزه هســتند، مجموع ــه ح ب
ــرای مــا و شــما  هســتند کــه آســایش را ب
فراهــم کننــد، کــه مــا بتوانیــم بــه خوبــی و 

ــم.  ــی درس بخوانی راحت
**********

*******
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مّنــت خــدای را عــز و جــل کــه طاعتــش 
شــکر  بــه  و  اســت  قربــت  موجــب 
ــه  ــر نفســی ک ــد نعمــت. ه ــدرش مزی ان
فــرو مــی رود ممــّد حیــات اســت و چــون 
ــر  ــس در ه ــّرح ذات. پ ــد مف ــر می آی ب
ــر  ــت و ب ــود اس ــت موج ــی دو نعم نفس

ــب. ــکری واج ــی ش ــر نعمت ه
از دست و زبان که بر آید

کز عهدٔه شکرش به در آید
بنده همان به که ز تقصیر خویش

عذر به درگاه خدای آورد
ور نه سزاوار خداوندیش 

کس نتواند که به جای آورد
تعريف شکر

شــکر در لغت یعنی تشــکر و سپاســگزاری 
ــق  ــی در ح ــه لطف ــی ک ــردن از کس ک
انســان می کنــد یــا نعمتــی را بــه انســان 
ــت  ــگ لغ ــه فرهن ــد. چنانک ــا می کن عط
ــد  ــاره می کن ــب اش ــن مطل ــه ای ــد ب عمی
کــه شــکر  یعنــی ثنــا گفتــن بــرای 
ــی  ــرف عل ــه اش ــی. عالم ــان کس احس
ــوی رحمــه اهلل می فرمایــد: شــکر  تهان
ــا  ــردن ب ــه ک ــگزاری و توج ــی سپاس یعن
ــه و  ــل جالل ــت محســن ج ــه محب دل ب
ــردار  ــع و فرمانب ــا اعضــا و جــوارح مطی ب
بــودن و همیشــه بــا ذکــر و زبــان در یــاد 

ــودن. او ب
عناصر شکر:

شــکر ســه ویژگــی و ســه اصــل بســیار 
ــم دارد: مه

1. انســان همیشــه اعتــراف کنــد کــه هــر 
ــی  ــات دارد، تمام ــت و امکان ــدر نعم چق
ــت و  ــی اس ــب او تعال ــط از جان ــا فق آنه
ــان  ــرم و احس ــض ک ــا را مح ــه آنه هم

ــوده اســت . ــا نم ــش اعط خوی
٢.  از آنجایــی کــه خداونــد متعــال تمــام 
ــرده  ــا را ادا ک ــات و نعمت ه ــن امکان ای
ــچ  ــچ کــس و هی ــد هی ــس نبای اســت، پ
ــزد انســان محبوب تــر  چیــز در کائنــات ن

ــه باشــد. از اهلل جــل جالل
نعمت هــای  فطــری  تقاضــای   .3
بی پایــان اهلل تعالــی ایــن اســت کــه 
در تمــام زندگــی مطیــع او باشــد و از 
دیگــران فرمــان نگیــرد، یعنــی تمــام آن 
نعمت هایــی را کــه بــه او ارزانــی داشــته 
ــش صــرف  ــط در راه رضایت اســت، را فق
کــرده و در جایــی قــدم نگــذارد کــه 

ــردد. ــب اهلل گ ــب غض موج
فضیلت شکر و اهمیت:

ــوب  ــی محب ــان اهلل تعال ــکرگزاری چن ش
اســت کــه بهتریــن کتــاب آســمانی خــود 
را بــا ســوره ای شــروع نمــوده اســت کــه 
اولیــن آیــه آن »الحمــدهلل« اســت. ســوره 
ــرآن اســت  ــده ق فاتحــه خالصــه و چکی
ــکر و  ــان ش ــرآن در بی ــه ق ــن آی و اولی

شــکرگزاری اســت.

ــدارد،  ــی وجــود ن ــچ عبادت در بهشــت هی
ایــن  تمــام  و...  زکات  روزه،  نمــاز، 
تمــام  دنیــا  از  رفتــن  بــا  عبادت هــا 
از  اســتفاده  بهشــت محــل  می شــود، 
نعمت هــای الهــی اســت، امــا فقــط 
ــان ادامــه  ــادت در  آنجــا همچن یــک عب
حدیثــی  در  اســت.  شــکر  آن  و  دارد 
ــان  ــر زب روایــت می شــود کــه همیشــه ب
بهشــتیان کلمــه »الحمــدهلل« جــاری 

ــت.  اس
يک داستان پندآوز:

از طبقه ششم  مهندس ساختمانی،  روزی 
میخواهــد که با یکی از کارگرانــش حرف 

بزنــد.
خیلی او را صدا می زنــد اما به خاطر شلوغی 
به  و سرو صدا، کارگر متوجه نمی شــود. 
ناچار مهندس، یــک اســکناس 10 دالری 
بــه پاییــن می انــدازد تا بلکه کارگر باال را 
ــی دارد و  ــد. کارگر 10 دالر را برم نگاه کن
در جیبش می گــذارد و بدون اینکه باال را 

ــود. ــد مشــغول کارش می ش نگاه کن
بار دوم مهندس 50 دالر پاییــن می انــدازد 
نگاه  را  باال  اینکه  بدون  کارگر  دوباره  و 

ــذارد! ــش می گ ــول را در جیب ــد پ کن
پایین  را  بار سوم مهندس سنگ کوچکی 
می انــدازد و سنگ به سر کارگر  می خــورد. 
در این لحظه کارگر سرش را بلند می کنــد 
و باال را نگاه می کنــد و از مهندس شــاکی 

شاکر نعمت های 
خداوند باشیم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطالبالعلمحامدمستعد
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ــن  ــه م ــد ک ــدس می گوی ــود. مهن می ش
ــو  ــم ت ــی انداخت ــکناس م ــه اس ــر چ ه
متوجــه نبــودی و در جیــب می گذاشــتی، 
مجبــور شــدم ســنگی بینــدازم تــا متوجــه 

مــن بشــوی. 
انسان  زندگی  داستان  همان  داستان،  این 
نعمت ها  همیشه  مهربان  خداونــد  است، 
ما سپاسگزار  اما  ما می فرســتد،  برای  را 
بر  کوچکی  سنگ  که  وقتی  اما  نیستیم. 
همان  واقع  در  که  می افتــد  سرمــان 
خداوند  به  زندگیاند،  کوچک  مشکالت 
از  زمان  هــر  بنابرایــن  میآوریم.  روی 
پروردگارمان نعمتی به ما رسید الزم است 
که سپاسگــزار باشیم قبل از اینکه سنگی 

بیفتد. سرمان  بر 
حضــرت عطــاء اهلل اســکندری رحمــه 
اهلل مــی فرمایــد: کســی کــه شــاکر 
ــه از  ــی را ک ــم نعمت های ــم ک ــت ک نیس
ــد  ــت می ده ــت، از دس ــوردار اس آن برخ
و کســی کــه شــاکر اســت، گویــا نعمــت 

ــد. ــی کن ــد م ــی را در بن ــای اهلل تعال ه
انواع شکر: 

شکر بر سه قسم است:
1. شکر با زبان.

ــا شــکر  ــوارح ی ــا اعضــاء و ج ٢. شــکر ب
ــی. عمل

3.  شکر با دل یا شکر قلبی.
کــه  اســت  ایــن  زبــان  بــا  شــکر   
ــرار  ــان اق ــا زب ــی را ب نعمت هــای اهلل تعال

نمــوده و تابــع فرامینــش باشــیم.
ــلم  ــه و س ــه و آل ــی اهلل علی ــر صل پیامب
ــورد  ــودن در م ــت نم ــد: صحب می فرمای

ــت.  ــکرگزاری اس ــای اهلل ش ــت ه نعم
ــم  ــه ه ــاری ب ــد: روزی دو انص می گوین
چطــوری؟  پرســید:  یکــی  رســیدند. 
دیگــری جــواب داد: »الحمــداهلل«. پیامبــر 
صلــی اهلل علیــه الســالم فرمــود: همیشــه 

ــد. ــن بگویی ــن چنی ای
شــکر بــا اعضــا و جــوارح یــا شــکر 
ــای اهلل  ــه نعمت ه ــت ک ــن اس ــی ای عمل
متعــال را در نافرمانــی او صــرف نکیــم و 

ــم.  ــکاران بپرهیزی ــدد گنه از م
ــت  ــن اس ــی ای ــکر قلب ــا ش ــکر دل ی ش
ــه یقیــن برســد کــه تمــام  کــه انســان ب

نعمــت هایــی کــه از آن برخــوردار اســت 
ــرا  ــت. چ ــال اس ــد متع ــب خداون از جان
کــه خــودش مــی فرمایــد: هرچــه نعمــت 

ــت.  ــب اهلل اس ــد از جان داری
فوايد شکرگزاری:

بی شــماری  فوایــد  بــودن  شــکرگزار 
دارد. اینــک فقــط بــه چهــار نمونــه از آن 

اشــاره می شــود:
ــاک  ــی در کالم پ ــارک و تعال اول: اهلل تب
شــکرتم  »لئــن  فرمایــد:  مــی  خــود 

الزیدنکــم«
پــس اولیــن فایــد شــکر ایــن اســت کــه 

نعمــت زیــاد مــی شــود.
دوم: کســب محبــت و قــرب الهــی فایــده 

دیگــر شــکرگزاری اســت.
ــدن از عــذاب الهــی.  ســوم: محفــوظ مان
ــل اهلل  ــا یفع ــد: »م ــی فرمای ــد م خداون
بعذابکــم إن شــکرتم و آمنتــم« خــدا 
چــه نیــازى بــه مجــازات شــما دارد اگــر 
شــکرگزارى کنیــد و ایمــان آوریــد؟ خــدا 

ــت. ــکرگزار و آگاه اس ش
ــرکات  ــر ب ــوا از دیگ ــب تق ــارم: کس  چه

ــت.  ــکر اس ش
تو ثروتمندترينی، اگر بینديشی:

آنهــا  از  اکنــون  کــه  را  نعمت هایــی 
برخــوردار هســتی بــه یــاد داشــته بــاش، 
اگــر اعتــراض داری ســعی کــن موهبــت 
هایــی را مدنظــر قــرار دهــی که بســیاری 
نمــی  بــه حســاب  را  آنهــا  از مــردم 
آورنــد. بــه ایــن منظــور خــوب اســت بــه 
ــی: ــواب ده ــه ج ــر صادقان ــواالت زی س

ــح میدهــی  ــی را ترجی ــف: نعمــت بینای ال
ــارد تومــان؟ ــا یــک میلی ی

ــی  ــح می ده ــنوایی را ترجی ــت ش ب: نعم
یــا یــک میلیــارد تومــان؟

ج: موافقــی دســتانت را قطــع کننــد و در 
ــت  ــان دریاف ــارد توم ــک میلی ازای آن ی

ــی؟ کن
د: و چندیــن و چنــد ســوال دیگــر از ایــن 

. قبیل
ــه  ــدان ک ــت، ب ــی اس ــواب منف ــر ج  اگ
بســیار ثروتمنــد هســتی و بســیاری از 
مــردم از ایــن نعمــت هــا محروم هســتند! 
پــس حمــد و ثنــای خداونــد را بــه جــای 

ــدهلل« ــو »الحم ــب بگ ــه قل آور و از ت
حــاال کــه از نعمــت و معجــزه زیبــا 
ــی، برنامه هــای  شــکرگزاری آگاهــی یافت
زیــر را در زندگــی پیــاده کــن تــا مشــمول 
عبــادی  مــن  »قلیــل  کریمــه  آیــه 
الشــکور«، )کم انــد بنــدگان شــکرگزار 
ــه  ــمول آی ــن مش ــوی و همچنی ــن( ش م
»اذکــروا نعمــت اهلل علیکــم« نعمــت 

ــد. ــاد آوری ــه ی ــد را ب ــای خداون ه
اول اینکــه یــاد بگیــر در هــر زمــان و هــر 
ــودی اگــر  مــکان و در هــر حالــت کــه ب
کســی در مــورد خــودت یا در مــورد کارت 
از تــو پرســید بــا کمــال نشــاط و شــادی 
و لبخنــد از تــه قلــب بگــو: »الحمــدهلل« 
نعمت هایــی  از  تــا  ده  روز  هــر  دوم: 
ــو بخشــیده را  ــه ت ــال ب ــد متع کــه خداون
ــن  ــر یادداشــت کــن. ای داخــل یــک دفت
کار باعــث مــی شــود تــا بــه نعمت هــای 
خداونــد بیشــتر دقــت کنــی و شــکر آن را 

ــای آوری.  ــه ج ب
ــه  ــی ک ــوف بخواه ــد رئ ــوم: از خداون س
توفیــق شــکر خــودش را بــرای تــو اعطــا 
ــرا توفیــق شــکر نعمــت هــم از  کنــد، زی
ــی اســت. ــارک و تعال ــد تب ــب خداون جان

ــه خاطــر  ــدی ب ــه را خوان حــال کــه مجل
ادای شــکر خوانــدن آن، بــرای تمــام 
کســانی کــه شــب و روز زحمــت کشــیدند 
تــا بــه خوبــی متنشــر شــود و در دســترس 

تــو قــرار بگیــرد دعــا کــن.
و من اهلل التوفیق

منابع: قرآن کریم
به سوی آرامش، موالنا اشرفعلی تهانوی

هنــر شــاد زیســتن، امیــر ملــک محمــودی 
الیگــودرزی

لذت زندگی ، عسکر هرمی کاویانی
کلیات سعدی، گلستان

فرهنگ لغت عمید
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می خواهــم شــما دوســتان عزیــز را بــا یکــی 
ــال در وجــود  ــد متع ــای خداون از شــگفتی ه

انســان آشــنا کنــم.
ــد متعــال می فرمایــد:  در قــرآن کریــم خداون
»أَلـَـْم نَْجَعــْل لـَـُه َعْیَنْیــِن« آیــا بــرای انســان 

دو چشــم قــرار ندادیم.)بلــد 8(
ــراری  ــرای برق ــیله ب ــن وس ــم مهمتری چش
ــگفتی  ــت، ش ــارج اس ــان خ ــا جه ــاط ب ارتب
ــه  ــه ب ــت ک ــدازه ای اس ــه ان ــم ب ــای چش ه
راســتی انســان را بــه خضــوع در برابــر 
ــه  ــای هفتگان ــی دارد. طبقه ه ــق آن وا م خال
ــه،  ــه، زجاجی ــه، جلدی ــمیه، عنبی ــه، مش قرنی
زاللیــه و شــبکیه نامیــده مــی شــود. هرکــدام 
ــزی دارد  ــگفت انگی ــف و ش ــاختمان ظری س
ــوط  ــیمیایی مرب ــی و ش ــن فیزیک ــه قوانی ک
ــکل  ــن ش ــه دقیق تری ــا ب ــور و آینه ه ــه ن ب
ــه ای  ــه گون ــت، ب ــده اس ــت ش ــا رعای در آنه
کــه پیشــرفته ترین دوربین هــای عکاســی 
ــد. ــی کنن ــوه م ــی ارزرش جل ــر آن، ب در براب

بــه راســتی، اگــر در تمــام  دنیــا جــز انســان 
ــز  ــم چی ــز چش ــان ج ــود انس ــام وج و در تم
شــگفتی های  مطالعــه  نبــود،  دیگــری 
آفرینــش بــرای شــناخت علــو و قــدرت 

ــود؟ ــی نب ــروردگار کاف پ
معمــوال چشــم را بــه دوربیــن عکاســی 
ــیار  ــی بس ــا عدس ــه ب ــد ک ــبیه می کنن تش
مختلــف  صحنه هــای  از  خــود  ظریــف 
ــی  ــد، عکــس های ــرداری مــی کنن عکــس ب
ــم  ــبکیه چش ــم روی ش ــای فیل ــه ج ــه ب ک
منعکــس و از آنجــا بــه وســیله اعصــاب 
می شــود. منتقــل  مغــز  بــه   بینایــی 

بســیار  بــرداری  عکــس  دســتگاه  ایــن 
ظریــف و دقیــق را حتــی بــا پیشــرفته تریــن 
فیلــم  و  بــرداری  عکــس  دســتگاه های 

ــرد.  ــه ک ــوان مقایس ــی ت ــا نم ــرداری دنی ب
ــرا: زی

1. دریچــه تنظیــم نور)دیافراگــم( در ایــن 
دســتگاه کــه همــان مردمــک چشــم اســت، 
بــه طــور خــودکار در برابــر نــور تغییــر شــکل 
مــی دهــد؛ در مقابــل نــور قــوی، تنــگ و در 
مقابــل نــور ضعیــف، گشــادتر مــی شــود، در 
ــد  ــن هــای عکاســی را بای ــه دوربی ــی ک حال

ــد. ــم کنن اشــخاص تنظی
٢. عدســی چشــم: عدســی چشــم بــر خــالف 
ــای  ــه در دوربین ه ــی ک ــی های ــام عدس تم
ــواره  ــت، هم ــه اس ــکار رفت ــا ب ــی دنی عکاس
تغییــر شــکل مــی دهــد بگونــه ای کــه 
ــت  ــر اس ــم میلیمت ــک و نی ــر آن ی گاه قط
ــا  ــی رود، ت ــر م ــت میلیمت ــا هش ــی ت و گاه
آمــاده عکــس بــرداری از صحنــه هــای دور 
و نزدیــک مــی شــود و ایــن کار بــه کمــک 
عضالتــی کــه اطــراف عدســی را گرفتــه انــد 
ــد، انجــام  ــا رهــا مــی کنن آن را می کشــند ی

مــی شــود.
ــام  ــم تم ــی، فیل ــای عکاس ــن ه 3. در دوربی
کــرد  عــوض  را  آن  بایــد  و  شــود  مــی 
ــول  ــام ط ــان در تم ــای انس ــم ه ــی چش ول
ــه  ــی آنک ــد ب ــی کنن ــرداری م ــم ب ــر فیل عم
 بخشــی یــا جزئــی از آن عــوض شــود.

ــمت  ــه در قس ــت ک ــن س ــر ای ــن بخاط ای
آن  روی  تصویرهــا  کــه  چشــم  شــبکیه 
منعکــس مــی شــود، دو گونــه ســلول وجــود 
دارد: ســلول هــای مخروطــی و ســلول هــای 
ــی در  ــیار حساس ــاده بس ــه م ــتوانه ای ک اس
ــور  ــش ن ــن تاب ــا کمتری ــور دارد و ب ــر ن براب
تجزیــه مــی شــود و امواجــی بــه وجــود مــی 
آورد کــه بــه مغــز منتقــل مــی شــود و بعــد 
ــاره  ــبکیه دوب ــی رود و ش ــن م ــر آن از بی اث

ــود. ــی ش ــرداری م ــاده فیلمب آم
ــوب  ــه مرط ــد همیش ــم بای ــطح چش ٤. س
ــاعتی  ــد س ــر چن ــه اگ ــه ای ک ــد، بگون باش
خشــک نشــود آســیب شــدیدی آن را تهدیــد 
از  ایــن رطوبــت همیشــگی  مــی کنــد، 
ــه  ــردد ک ــی گ ــن م ــای اشــک تامی ــده ه غ
پیوســته از مجرایــی وارد چشــم مــی شــود و 
ــه  ــف و باریکــی ک ــای بســیار ظری از رگ ه
ــی  ــرون م ــرار دارد، بی ــه چشــمان ق در گوش
رود و بــه بینــی مــی رســد و آن را مرطــوب 
مــی کنــد. اگــر غــده هــای اشــک بخشــکد 
چشــم بــه خطــر مــی افتــد و حرکــت چشــم 
هــا ناممکــن مــی شــود و اگــر بیــش از حــد 
ــم  ــر چش ــک ب ــواره اش ــد، هم ــت کن فعالی
بزرگــی  ســر  درد  کــه  می شــود  جــاری 

ــود. ــد ب خواه
5. ترکیــب اشــک: ترکیــب پیچیده ای اســت 
کــه بیــش از ده عنصــر در مجمــوع بهتریــن 
و مناســب تریــن مایــع بــرای نگهــداری 

چشــم اســت.
پیام متن:

چشــم یکــی از بزرگتریــن نعمــت هــای 
پــروردگار و از شــگفتی هــای آفرینــش مــی 
باشــد کــه در زندگــی انســان نقــش مهمــی 
را ایفــا مــی کنــد و اهلل متعــال در ســوره بلــد 
بندگانــش را بــه آن متذکــر شــده اســت. بایــد 
قــدر همــه نعمــت هــای خداونــد و از جملــه 
چشــم را بندانیــم و از آن در امــوری کــه 
خداونــد را راضــی مــی گردانــد بهــره ببریــم 
و بــر چیــزی کــه نارضایتــی اهلل را در بــر دارد 

چشــم ندوزیــم.
*****

شکوه آفرینش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطالبالعلمیاسرتاشک
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در طــی مصاحبــه ای در یکــی از کانــال هــای 
ــا قشــر جــوان، درمــورد نقــش  تلویزیونــی، ب
پوشــش خانــم هــا در نحــوه ی تعامــل آقایان 
بــا ایشــان، خیلــی از دختــران نظرشــان ایــن 
بــود کــه اصــل در تفکــر اســت و نــوع 

پوشــش خانــم هــا مــالک نیســت.
یــک دختــر خانــم هــم در توضیحــات گفــت: 
اگــر پــدر و مادرهــا بــه پســران و دخترانشــان 
ــران و پســران دیگــر،  ــد همــه ی دخت بگوین
خواهــران و بــرادران شــما هســتند، بــا 
جاافتــادن ایــن تفکــر، مزاحمــت بــرای خانــم 

هــا از بیــن مــی رود.
ــم: ــی کنی ــن موضــوع را بررســی م  حــال ای

پاســخ را بــه عنــوان مســلمان و بــرای 
ــان  ــالمی برایش ــه ی اس ــه اندیش ــرادی ک اف
قوی تریــن و مســتندترین اندیشــه اســت، بــا 

ــم: ــی کن ــاز م ــرآن آغ ــه ای از ق آی
ــه ایــن ســوال  خالــق زن و مــرد در پاســخ ب
النبــي  أیهــا  »یــا  می فرمایــد:  صراحتــا 
ــن  ــاء المؤمنی ــك و نس ــك و بنات ــل ألزواج ق
یدنیــن علیهــن مــن جالبیبهــن ذلــك أدنــی 
 أن یعرفــن فــال یؤذیــن ...«) ۵۹ احــزاب( 
ای نبــی )محمــد ص( بــه همســرانت و 
ــه  ــو ک ــان بگ ــل ایم ــان اه ــت و زن دختران
ســر  کــه  پوشــش  )نوعــی  جلباب هــای 
ــر  ــود را ب ــاند( خ ــینه را بپوش ــردن و س و گ
ــش  ــر پوش ــن  )ام ــد. ای ــتن فرواندازن خویش
جهــت  کننــده(  تحریــک  نقطه هــای 
شــناخت ایشــان )بــه عنــوان زنــان هدفمنــد 
و غیرمــادی گــرا و پــاک گــرا( و جلوگیــری از 

آزاردیدنشــان )توســط مــردان( بهتــر اســت.«
ــای  ــه ج ــن آی ــی در ای ــت کالم اله صراح
هیــچ گونــه توضیــح و توجیــه را باز نگذاشــته 
ــه  ــود ک ــن می ش ــال مطمئ ــده کام و خوانن
ــه  ــه هم ــه آگاه ب ــتی  )ک ــق هس ــر خال نظ
ــات و  ــه ها و احساس ــا اندیش ــز مخصوص چی
ــت(  ــان اس ــای درون انس ــش و واکنش ه کن
ــا در  ــش خانم ه ــوع پوش ــه ن ــت ک ــن اس ای
ــش  ــان نق ــا ایش ــان ب ــل آقای ــوه ی تعام نح

ــی دارد. حتم
 نظــر خالــق هســتی را دیدیــد و امــا در ایــن 
قســمت ســؤالی از مردهــا بایــد پرســید کــه 
ــر  ــالف نظ ــت و برخ ــن اس ــخش روش پاس
افــرادی کــه مــی گوینــد اگــر فکــر، درســت 
ــری  ــش تاثی ــد، پوش ــرف نباش ــود و منح ش

ــدارد. ن
کــدام یــک از شــما مردهــا بــا دیــدن جنــس 
مخالــف، بــا پوشــش نامناســب، هیــچ عکــس 
ــاز  ــد؟ نی ــاق نمی افت ــان اتف ــی در درونت العمل
بــه آمــار رســمی نیســت. هــر زنــی بــه ایــن 
ــن  ــالم ای ــرد س ــج م ــه شــک دارد از پن قضی
ســوال را بپرســد. نتیجــه واضــح خواهــد بــود!

ــن  ــرب ای ــه غ ــه ب ــم دوخت ــراد چش ــر اف اگ
ــود  ــر خ ــت نظ ــر اس ــد، بهت ــول ندارن را قب
غربــی هــا را ببیننــد: »در یــک نظرســنجی، 
ــه  ــد ک ــد بودن ــا معتق ــد کانادایی ه ٤8 درص
»زنــان گاهــی اوقــات یــا اغلــب، بــه دلیــل 
نــوع لبــاس پوشــیدن یــا رفتارهایشــان، 
خــود مســئول آزارهــای جنســی هســتند 
افتــد«.  مــی  اتفــاق  برایشــان  کــه 

٤,1991  Globe and Mail. December( 
ــته ی  ــواده نوش ــه خان ــگ علی ــه ی 3٤6 جن صفح

ــر( ــام گاردن ویلی
ــده ای  ــان پدی ــر انس ــه تفک ــت ک ــد دانس بای
آزاد از فعــل و انفعــاالت درونــی )مــادی 
و جســمی( و بیرونــی  )وضعیــت محیــط 
زندگــی( نیســت. وقتــی فــرد مخصوصــا 
ــاز جنســی دارد، روان و اندیشــه اش  ــرد، نی م
تحــت تاثیــر قــرار مــی گیــرد و بــه تناســب 
تشــدید ایــن نیــاز، فشــارها بــر فکــر و ذهــن 

او بیشــتر و بیشــتر می شــود.
درثانــی زن و مــرد بایــد بــه طــور طبیعــی بــه 
ــد  ــه تولی ــند وگرن ــته باش ــش داش ــم گرای ه
نســل بــه خطــر مــی افتــد. حــال کــه ایــن 
گونــه اســت چطــور یــک پســر جــوان وقتــی 
ــد،  ــب می بین ــت نامناس ــا حال ــری را ب دخت
ــر  ــن فک ــت؟ ای ــرش اس ــد او خواه ــر کن فک
را تــا چــه مــدت می توانــد ثابــت نگــه دارد؟

ایــن یــک نظــر احمقانــه و حاصــل ناآگاهــی 
از طبیعــت انســانی اســت کــه بگوییــم اگــر 
ــه خواهــر  ــد ک ــران فکــر کنن پســران و دخت
ــش را از  ــد نحــوه ی پوشــش، اهمیت و برادران

دســت مــی دهــد.
خداونــد بــه همــه مــا بینــش صحیــح عنایــت 

ید. بفرما

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

آیا نوع پوشش خامن ها در 
حنوه ی تعامل آقایان با 

ایشان نقش دارد؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبداهللنظامالدینی
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ــلم:  ــه و س ــی اهلل علی ــول اهلل صل ــال رس ق
ــَر  ــَة اَل َخَط ــإِنَّ الَْجنَّ ــِة؟ َف ٌر لِلَْجنَّ ــمِّ »أاََل ُمَش
، َوَرْیَحانـَـٌة  أَلُ لََهــا، ِهــَي َوَربِّ الَْکْعَبــِة نـُـوٌر َیَتــَأْ
ــِرٌد، َوَفاِکَهــٌة  ، َوَقْصــٌر َمِشــیٌد، َونََهــٌر ُمطَّ تَْهَتــزُّ
ــٌة،  ــَناُء َجِمیلَ ــٌة َحْس ــٌة، َوَزْوَج ــَرٌة نَِضیَج َکثِی
ــَرٍة  ــي َحْب ــًدا، ِف ــاٍم أَبَ ــي َمَق ــَرٌة ِف ــٌل َکثِی َوُحلَ
َونَْضــَرٍة، ِفــي َداٍر َعالَِیــٍة َســلِیَمٍة بَِهیَّــٍة« َقالـُـوا: 
ِ َقــاَل:  ُروَن لََهــا، َیــا َرُســوَل اهللَّ نَْحــُن الُْمَشــمِّ

»ُ ــاَء اهللَّ ــوا إِْن َش »ُقولُ
»آیــا کســی هســت کــه بــه خاطــر بهشــت 
ســعی و تــالش کنــد؟ زیــرا در بهشــت هیــچ 
ــه  ــروردگار کعب ــه پ ــدارد، ب ــود ن خطــری وج
قســم، نــوری اســت درخشــان، ریحانــی 
اســت جنبــان، قصــری اســت ســر بــه فلــک 
میوه هایــی  روان،  اســت  رودی  کشــیده، 
اســت رســیده، همســری اســت خــوش 
چهــره و زیبــا، زیــور آالتــی اســت بســیار در 
ــف  ــی لطی ــدان، در پارچه های جایگاهــی جاوی
ــص و  ــع، بی نق ــی مرتف ــرم، در خانه های و ن
ــول  ــد: ای رس ــاب گفتن ــا. اصح ــب و زیب عی
ــول  ــم، رس ــالش می کنی ــعی و ت ــا س اهلل! م

اهلل)صلــی اهلل علیــه و ســلم( فرمــود: بگوییــد: 
ــد.« ــدا بخواه ــر خ اگ

ــه  ــس ب ــر ک ــت ه ــه بهش ــیدن ب ــرای رس ب
دنبــال راهــی آســان می گــردد. بســیاری بــه 
رحمــت خداونــد چشــم دوخته انــد. امــا بایــد 
توجــه داشــته باشــیم کــه خداونــد به مــا عقل 
ــم  ــه می دانی ــن را هم ــت. ای ــم داده اس و فه
کــه خوشــبخت کامــل در دنیــا وجــود نــدارد، 
ــال  ــه اوج کم ــزی ب ــر گاه چی ــا ه و در دنی
خــود برســد، رو بــه ســقوط و انحطــاط 
 ُ ــد: »اهللَّ ــرآن می فرمای ــد در ق می نهــد. خداون
ــْن  ــَل ِم ــمَّ َجَع ــٍف ُث ــْن َضْع ــْم ِم ــِذي َخلََقُک الَّ
ٍة  ــوَّ ــِد ُق ــْن بَْع ــَل ِم ــمَّ َجَع ًة ُث ــوَّ ــٍف ُق ــِد َضْع بَْع
َضْعًفــا َوَشــْیَبًة  َیْخُلــُق َمــا َیَشــاُء َوُهــَو الَْعلِیــُم 
الَْقِدیــُر«،  »خــدا آن کســی اســت کــه شــما 
را در ابتــدا از جســم ضعیــف )نطفــه( بیافریــد 
ــی(  ــی )کودک ــف و ناتوان ــس از ضع آن گاه پ
توانــا کــرد و بــاز از توانایــی )و قــوای جوانــی( 
ــر گردانیــد،  ــه ضعــف و سســتی و پیــری ب ب
ــق  کــه او هــر چــه بخواهــد و مشــّیتش تعل

ــت.« ــا و تواناس ــد، و او دان ــرد می آفرین گی

بــا ایــن وجــود، بســیاری از مــا بــه گونــه ای 
ــه  ــرار اســت ب ــگار ق ــه ان ــم ک ــار می کنی رفت

خوشــبختی کامــل برســیم. 
اگــر در دنیــا خوشــبختی نیســت، پــس بایــد 
خوشــبختی را در کجــا بیابیــم؟  جوابــش 
در  کامــل  خوشــبختی  اســت:  مشــخص 
بهشــت اســت. پــس بــه جــای اینکــه 
دغدغــۀ مــا رســیدن بــه مــال دنیــا باشــد و 
اینکــه در آینــده چــه خواهــد شــد و چــه مــال 
و اموالــی از دنیــا بــه دســت می آرویــم، بایــد 
بیندیشــیم کــه چگونــه بهشــت را بــه دســت 

ــم. بیاوری
بــه  و  ببندیــم  را  چشــمانمان  لحظــه ای 
نعمت هایــی  بــه  بیندیشــیم.  بهشــت 
کــه خداونــد اینگونــه توصیــف می کنــد: 
ــن  ــا ال عی ــن م ــادی الّصالِحی ــَدْدُت لِِعب »اَْع
ــِب  ــی َقلْ ــَر َعل ــِمَعْت َوال َخَط َرأْت َوال اُُذن َس

)3٢٤٤ )بخــاری/  بََشــر« 
چیــزی  نیکــم  بنــدگان  بــرای  ترجمــه: 
ــمی  ــه چش ــه ن ــودم ک ــا نم ــتی[ مهی ]بهش
دیــده و نــه گوشــی شــنیده و نــه بــه ذهنــی 

راه رسیدن به 
بـهـشت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطالبالعلممحمداعظمحکیمبایی
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ــت. ــرده اس ــور ک خط
ــی  ــت نعمت های ــه بهش ــرد ورود ب ــه مج ب
ــد از:   ــه عبارتن ــود ک ــان می ش ــب انس نصی
1. ســالمتی کــه بعــد از آن بیمــاری نیســت. 

٢. زندگــی کــه بعــد از آن مرگــی نیســت. 
3. جوانی که بعد از آن پیری نیست.

٤. نــاز و نعمتــی کــه بعــد از آن فقــری 
نیســت. 

امــا انســان بــرای رســیدن بــه بهشــت ابتــدا 
ــی  ــازی متفاوت ــتگاه های پاکس ــد در ایس بای

غســل داده شــود کــه عبارتنــد از:
اول: توبه، توبه ای كه از دل باشد. 

ــک  ــه ی مال ــت اســت کــه از ســبب توب روای
ــت: ــن گف ــار را از او پرســیدند، چنی ــن دین ب

ــرق تباهــی  ــی و غ ــبانان حکومت ــن از پاس م
گران بهــا  کنیزکــی  بــودم،  نوشــی  بــاده 
ــه  ــری آورد ک ــن دخت ــرای م ــه ب ــدم ک خری
ــن  ــرک زمی ــون دخت ــدم و چ ــیفته اش ش ش
ــزون  ــم اف ــت او در دل ــرد، محب ــزه می ک خی
شــد. دختــرک بــه مــن انــس گرفــت و مــن 
ــود  ــل خ ــاده مقاب ــام و ب ــرگاه ج ــه او، ه ب
و  می کشــید  را  آن  و  می آمــد  می نهــادم، 
روی جامــه ام می ریخــت. چــون دختــرک 
ــرا  ــش م ــدوه مرگ ــرد و ان ــد، ُم ــاله ش دو س

دل فســرده و ســوخته جگر ســاخت.
ــعبان  ــه ی ش ــه شــب نیم ــه ای ک شــب جمع
ــرد،  ــم ب ــی خواب ــاده نوش ــت از ب ــود، مس ب
در  بگــزارم،  نمــاز عشــاء  آن کــه  بــدون 
ــده  ــر صــور دمی ــه ب ــدم ک ــان دی ــواب چن خ
ــا شــکافته  ــای شــد، گوره ــر پ و رســتاخیز ب
و خالیــق محشــور شــدند و مــن هــم در آن 
ــر  ــت س ــی از پش ــاگاه صدای ــودم. ن ــه ب میان
خویــش شــنیدم، برگشــتم، اژدهایــی ســیاه و 
کبــود چشــم کــه بســیار بــزرگ بــود، دهــان 
گشــوده آهنــگ مــن داشــت. مــن ترســان و 
هراســان شــروع بــه گریــز از مقابــل او کــردم 
ــان  ــود. می ــن ب ــی م ــان در پ و اژدهــا هم چن
ــه  ــوش جام ــبو و خ ــردی خوش ــه پیرم راه ب
رســیدم، بــر او ســالم دادم، پاســخ داد، گفتــم: 
ای شــیخ! مــرا از ایــن اژدهــا پنــاه بــده کــه 

ــاه دهــد! خدایــت پن
ــم و  ــن ناتوان ــت: م ــت و گف ــرد گریس پیرم
ــارای  ــت و ی ــر اس ــن نیرومندت ــا از م اژده
ــرو  ــتابان تر ب ــرو، ش ــدارم، ب ــا او ن ــتیز ب س
ــم  ــزی فراه ــو چی ــرای ت ــد ب ــاید خداون ش

ــد. ــو را از آن برهان ــه ت ــد ک فرمای
ــه دادم.  ــود ادام ــز خ ــه گری ــان ب ــن هراس م
ــر یکــی از بلندی هــای قیامــت رفتــم  مــن ب

ــر آن  ــر طبقــات دوزخ شــدم و ب و مشــرف ب
ــا در  ــم اژده ــود از بی ــک ب ــتم و نزدی نگریس
ــر  ــده ای ب ــاد برآورن ــوم، فری ــرنگون ش آن س
مــن فریــاد کشــید کــه: برگــرد، تــو دوزخــی 
نیســتی. مــن بــه ســخن او اطمینــان و 
آرامشــی یافتــم و برگشــتم. بــاز اژدهــا 
ــرد  ــه آن پیرم ــاره ب ــاد، دوب ــن افت ــی م در پ
رســیدم، گفتــم: از تــو خواهــش کــردم مــرا از 

ــردی؟ ــی و نک ــان ده ــا ام ــن اژده ای
ــر  ــم، ب ــن ناتوان ــت: م ــت و گف ــیخ گریس ش
از  ایــن کــوه رو کــه در آن ودیعه هایــی 
ــم  ــو را ه ــر ت ــت، اگ ــود اس ــلمانان موج مس
ــاری ات  ــه زودی ی ــد، ب ــه ای باش در آن ودیع

ــد داد. خواه
مــن نــگاه کــردم، کوهــی گــرد از نقــره بــود 
کــه در آن روزنه هــا و شــکاف هایی بــود 
ــل  ــر مدخ ــه ب ــای آویخت ــا پرده ه ــراه ب هم
ــن  ــراع در زری ــکاف دو مص ــه و ش ــر روزن ه
از زر ســرخ و آراســته بــه یاقــوت و گهــر بــود 
ــه  ــر آویخت ــرده ای حری ــر مصــراع پ ــر ه و ب

بــود.
ــه  ــزان ب ــوه نگریســتم، گری ــر آن ک ــون ب چ
ــی  ــان در پ ــا هم چن ــم و اژده ســمت آن رفت
ــیدم،  ــوه رس ــک ک ــون نزدی ــود، چ ــن ب م
ــا  ــرآورد: پرده ه ــاد ب ــتگان فری ــی از فرش یک
ــگان  ــایید، هم ــا را بگش ــد، دره ــاال بری را ب
ــان  ــوا می ــن بین ــرای ای ــاید ب ــد، ش ــاال آیی ب
شــما ودیعــه ای باشــد کــه او را از دشــمنش 
پنــاه دهــد. نــاگاه پرده هــا بــاال رفــت و 
ــا  ــان آن روزنه ه ــد و از می ــوده ش ــا گش دره
مــاه  چــون  چهره یشــان  کــه  کودکانــی 

ــدند. ــرف ش ــن مش ــر م ــود، ب ــان ب رخش
اژدهــا بــه مــن نزدیــک می شــد و مــن 
در کار خــود ســرگردان مانــدم، یکــی از 
ــما!  ــر ش ــید: ای وای ب ــاد کش ــودکان فری ک
ــر او  ــمن ب ــه دش ــوید ک ــکار ش ــگان آش هم
نزدیــک شــده اســت. آنــان گروهــی پــس از 
ــاگاه دختــرک  گــروه دیگــر آشــکار شــدند، ن
مــن کــه مــرده بــود، همــراه ایشــان بــر مــن 
آشــکار شــد و همیــن کــه مــرا دید، گریســت 
ــن  ــدر م ــن پ ــوگند! ای ــدا س ــه خ ــت: ب و گف
ــه ای  ــر کف ــری ب ــون تی ــت. آن گاه هم چ اس
ــن ایســتاد. دســت  ــل م ــد و مقاب ــور پری از ن
چپــش را بــه ســوی دســت راســت مــن دراز 
کــرد و مــن بــه آن آویختــم. دخترکــم دســت 
راســت خــود را بــه ســوی اژدهــا دراز کــرد و 
ــرا نشــاند و  ــت. آن گاه م ــزان برف ــا گری اژده
خــود در دامنــم نشســت و بــا دســت راســت 

ــدر  ــوازش داد و گفــت: پ ــرا ن خــود ریــش م
ــَع  ــوا أَْن تَْخَش ــَن آَمُن ــْأِن لِلَِّذْی ــْم َی َ جــان! »أَل
ــْم لِِذْکــِر اهللِ« ]حدیــد: ۱۵[؛ آیــا بــرای  ُقُلوبُُه
آنــان کــه بــه ایمــان گرویده انــد، هنــگام آن 
ــاد  ــرای ی ــه دل هایشــان ب نرســیده اســت ک

ــد؟! ــی کن خــدا فروتن
ســخت گریســتم و پرســیدم: دخترکــم! مگــر 

ــد؟ ــرآن می دانی شــما هــم ق
ــما  ــرآن از ش ــه ق ــا ب ــدر! م ــت: آری پ گف

آشــناتریم.
گفتــم: از آن اژدهــا کــه آهنــگ نابــود کــردن 

مــرا داشــت، بگــو.
گفــت: آن کــردار ناپســند تــو بــود کــه آن را 
ــت  ــه می خواس ــاختی ک ــد س ــدان نیرومن چن

تــو را در آتــش جهنــم غــرق کنــد.
ــر او گذشــتم  ــه در راه ب ــر ک ــم: از آن پی گفت

بگــو.
گفــت: پدرجــان! آن کــردار پســندیده ات بــود، 
ولــی او را چنــدان ناتــوان کــرده بــودی کــه 

یــارای ســتیز بــا کــردار ناپســندت نداشــت.
پرســیدم: دخترکــم! شــما در ایــن کــوه چــه 

می کنیــد؟
آن  در  کــه  مســلمانیم  کــودکان  گفــت: 
ــر  ــتخیز منتظ ــا روز رس ــم و ت ــکونت داری س
شــماییم کــه چــون پیــش مــا آییــد، از شــما 

ــم. ــفاعت کنی ش
ــواب  ــیمه از خ ــت: سراس ــه اس ــک گفت مال
ــم  ــن ریخت ــر زمی ــا را ب ــه باده ه ــدم، هم پری
ــه ســوی خــدای   ــزار آن را شکســتم و ب و اب
ــن موضــوع  ــردم و ای ــه ک ــّل« توب ــّز وج »ع

ــود. ــه ام ب ســبب توب
2 . كارهای نیک

 انجــام کارهــای نیــک دیگــر ایستگاهیســت 
کــه انســان را بــه بهشــت نزدیــک می کنــد. 
هــر گاه مرتکــب گنــاه شــدی کارهــای نیــک 
را انجــام بــده تــا خداونــد تــو را ببخشــد و بــه 

ــت برساند. بهش
3. استغفار و آمرزش از خداوند 

ــوان   ــه بهشــت می ت از دیگــر عوامــل ورود ب
ارتبــاط  دیــن،  کــردن  خالــص  ایمــان، 
ــر  ــن، صب ــداری در دی ــا اهلل، پای مســتحکم ب
و تــوکل بــر اهلل، فروتنــی در برابــر خداونــد، 

ــرد. ــام ب ــرکان را ن ــا مش ــاط ب ــع ارتب قط
خداونــد بــه مــا توفیــق دهــد کارهایــی 
انجــام دهیــم کــه راه ورود بــه بهشــت را بــر 

ــاید. ــا بگش م
********
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حکم صحبت دنیوی كردن داخل مسجد:
جــواب: حــرف دنیــوی زدن در مســجد کار ناپســندی اســت؛ چراکــه 
ــی  ــرت صل ــش، آن حض ــال پی ــد س ــزار و چهارص ــه ه ــن رابط در ای
ــه ای  ــد: زمان ــد و فرمودن ــان کردن ــن مســئله را بی ــه و ســلم ای اهلل علی
ــه  ــد، ب ــوی می زنن ــرف  دنی ــجد ح ــل مس ــی داخ ــه گروه ــد ک می  آی
ــاز  ــچ نی ــی هی ــن بنده های ــه چنی ــد ب ــینید و خداون ــا ننش ــراه آنه هم

ــدارد. ن
همچنیــن فرمودنــد: صحبت هایــی دنیــوی داخــل مســجد نیکی هــا را 
ــوزاند.(  ــورد. )و می س ــزم را می خ ــش هی ــه آت ــور ک ــورد همانط می خ
در حدیثــی دیگــر وارد شــده اســت: وقتــی شــخص شــروع بــه حــرف 
ــد: ای  ــه او می گوی ــته ب ــک فرش ــد، ی ــجد می کن ــل مس ــوی داخ دنی
دوســت خــدا ســاکت بــاش. اگر بــه حــرف زدن ادامــه دهد، آن فرشــته 
می گویــد: ای دشــمن خــدا ســاکت بــاش. و چنانچــه بــه حــرف زدن 
ــاد، ســاکت  ــو ب ــر ت ــت خــدا ب ــد: لعن ــه دهــد، آن فرشــته می گوی ادام
ــه  ــیند، بلک ــو ننش ــد گفتگ ــه قص ــجد ب ــل مس ــر داخ ــه اگ ــاش! البت ب
بصــورت اتفاقــی و ضرورتــًا و آهســته حــرف دنیــوی زده شــود شــرعًا 

اشــکالی نــدارد، گرچــه بهتــر اســت از ایــن کار نیــز پرهیــز شــود.
)فتاوی رحیمیه، ٧1/9(

حکم آوردن بچه نابالغ به مسجد:
جــواب: مســجد مکانــی اســت کــه مختــص ذکــر و عبــادت اســت، 
هــر آنچــه کــه بــا حرمــت مســجد منافــات داشــته باشــد، طبــق حدیث 
ــیرین  ــراد ش ــا، اف ــده اســت: بچه ه ــث  آم ــده اســت، در حدی ــع ش من
عقــل )دیوانه هــا(، خریــد و فــروش، خصومــات و درگیری هــا و... را از 
مســاجد خــود دور کنیــد. در ذیــل ایــن حدیــث شــریف، علمــای کــرام 

ــد: ــه مســجد مطالــب زیــر را بیــان کردن در مــورد آوردن بچه هــا ب
ــب او  ــجد از جان ــردن مس ــوث ک ــکان مل ــه ام ــه ای ک 1- آوردن بچ

ــت. ــی اس ــروه تحریم ــود دارد مک وج
٢- بچــه ای کــه بــه ســن فهــم و درک نرســیده اســت و نســبت بــه 
احتــرام و اهمیــت مســجد ناواقــف اســت و باعــث خلــل در نمــاز بقیــه 
ــن بچــه ای مکــروه تنزیهــی اســت. ــزاران می شــود، آوردن چنی نمازگ

ــه  ــوری ک ــت، بط ــی اس ــعور باالی ــه دارای درک و ش ــه ای ک 3- بچ
ــا ســکوت نمــاز خویــش را ادا  احتــرام مســجد را رعایــت می کنــد و ب
ــه  ــویق ن ــب و تش ــر ترغی ــه خاط ــه ای ب ــن بچ ــد، آوردن چنی می کن

ــد. ــی می باش ــن و کار نیک ــه مستحس ــوده بلک ــز ب ــا جای تنه
)الدر مع الرد، 656/1 ، داراالفتا االخالص کراچی، شماره فتوا: ٧٤19(  

حکم سام گفتن هنگام ورد به مسجد:
جــواب: چنانچــه افــرادی مشــغول ذکــر، تــالوت و یــا نمــاز خوانــدن 
هســتند، از ســالم کــردن پرهیــز شــود و اگــر افــراد مشــغول صحبــت 

کــردن هســتند، ســالم کــردن کار پســندیده ای اســت.
)فتاوی دارالعلوم زکریا، ٤/695(

جواب اذان چه حکمی دارد؟
الف: آیا جواب اذان واجب است یا مستحب؟ 

ــدای اذان را  ــد و ص ــرآن باش ــالوت ق ــال ت ــخص در ح ــر ش ب: اگ
ــد؟ ــواب اذان را بده ــا ج ــد و ی ــالوت کن ــان ت ــا همچن ــنود، آی بش

جواب:
الف: جواب اذان دو صورت دارد: 

ــت  ــتحب اس ــا مس ــزد علم ــت ن ــوع اجاب ــن ن ــی: ای ــت زبان 1- اجاب
ــان  ــؤذن بی ــه م ــی ک ــان الفاظ ــه هم ــت ک ــن اس ــد از آن ای و مقص
ــی  ــی عل ــات »ح ــر کلم ــد، مگ ــرار کن ــا را تک ــنونده آنه ــد، ش می کن
الصــالة« و »حــی علــی الفــالح« کــه شــنونده بجــای آنهــا »ال حــول 

و ال قــوة إاّل بــاهلّل« می گویــد.
توجــه: جــواب اذان دوم روز جمعــه بــا زبــان درســت نیســت، شــخص 
ــکالی  ــرعًا اش ــد ش ــواب ده ــه در دل ج ــد و چنانچ ــکوت کن ــد س بای

نــدارد.
ــب  ــت واج ــوع اجاب ــن ن ــا ای ــی از فقه ــزد گروه ــی: ن ــت فعل ٢- اجاب
ــگام شــنیدن اذان، شــخص آمادگــی  ــه هن ــی ک ــن معن ــه ای اســت، ب

ــرد. ــت بگی ــاز جماع ــرکت در نم ش
ب: چنانچــه شــخص مشــغول تــالوت قــرآن، ذکــر و اذکار بــود، بهتــر 

ایــن اســت کــه تــالوت را قطــع کنــد و جــواب اذان را بدهــد.
)فتاوی قاسمیه، ٤39/5(

ــواب اذاِن  ــد مســجد دارد، شــنونده، ج ــه چن ــه ای ک ــوال: در محلّ س
کــدام مســجد را بدهــد؟

ــد،  ــم اذان می دهن ــا ه ــان و ب ــاجد همزم ــه ی مس ــر هم ــواب: اگ ج
در ایــن صــورت، شــخص جــواب اذان مســجدی را بدهــد کــه در آن 

ــد. ــاز می خوان نم
ــواب اذان اول  ــود، ج ــری داده می ش ــس از دیگ ــی پ ــا یک ــر اذان ه اگ

داده شــود، کافــی اســت. 
)داراإلفتاءدارالعلوم دیوبند، شماره فتوا:168683(

حکم خريد و فروش بعد از اذان اول روز جمعه
ــن و  ــه در صح ــد از اذان اول روز جمع ــروش بع ــد و ف ــوال: خری س

ــی دارد؟ ــه حکم ــرعًا چ ــار مســجد ش کن
ــد از اذان اول شــرعًا  ــه مســجد بع ــن ب ــاده شــدن و رفت ــواب: آم ج
الزم اســت، بنابرایــن خریــد و فــروش حتــی در صحــن و هــر آنچــه 
کــه مانــع رفتــن و حضــور در مســجد شــود، ناجایــز و مکــروه تحریمــی 
اســت.                            )الــدر مــع الــرد، بــاب صــالة الجمعــة، ٢/161(

پاسخ به سواالت شرعی
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