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نبّی رحمت
تألیف:  عالمه سید ابوالحسن علی حسنی ندوی
ترجمه: موالنا محمدقاسم بنی کمال )قاسمی( 

»نبی رحمت« ترجمة فارسی »السيرة النبوية« اثر فاخر و گرانسنگ اندیشمند صاحب نام 
و امام دعوت و اندیشة اسالمی در نیمة دوم قرن چهاردهم و اوایل قرن پانزدهم هجری/ 

قرن بیستم میالدی، عالمه سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمه اهلل است. 
نگارنده در این کتاب در پی ارایة تصویری روشن، دقیق و فراگیر از سیره و زندگی 
رسول اهلل  محمد  سّیدنا  اسالم،  دین  حیات بخش  مصدر  و  منبع  و  پیامبران  خاتم 
تا هدف و معنای زندگی خویش را  انسان معاصر است  برای  صلی اهلل علیه وسلم، 
در پرتو سیرة نبوی دریابد و ایمان و اعتمادش به عظمت دین اسالم و صالحیت 
و توانایی آن در رهبری انسان در هر عصر و زمان و موقعیت و مکان تقویت و 

شکوفا شود.
این کتاب می تواند جای خالی ای را در بین کتاب های سیرت پر کند و به بسیاری از 
پرسش ها به ویژه سؤاالتی که از طرف نسل معاصر و تحصیل کردگان جدید مطرح 

می شود پاسخ دهد. 
فراتر از این، این کتاب اثری است که در عمق وجود خواننده جا پیدا می کند و آن را با 
نوشیدنی پاک ایمان تغذیه و سیراب می کند و قلب را با عواطف و عشق به خدا و رسول 
و دین اسالم به حرکت در می آورد تا مردان قهرمانی بسازد و موانع و گردنه ها را پشت 

سر بگذارد تا بار دیگر خاطره و یاد عصر صحابه و یاران پیامبر در اذهان تجدید شود.

از حضرت مسيح تا مسيحيت
تألیف:  عالمه محّمدتقي عثماني

ترجمه: حفیظ اهلل نائب
ترجمة  تا مسیحیت،  از حضرت مسیح 
فارسي کتاب »ما هي النرصانية« از آثار 
اندیشمند برجستة جهان اسالم عالمه 

مفتي محّمدتقي عثماني است.
مسیحیت  که  می کند  ثابت  کتاب  این 
عیسی  حضرت  آموزه هاي  با  کنوني 
مسیح ارتباطي ندارد و ساختگي است. 
همچنین به این پرسش ها پاسخ داده است 
که تحریف مسیحیت از چه زماني آغاز شده 

و چگونه به شکل کنوني درآمده است.

داستان مجاهد
نوشتة:  نسیم حجازی
ترجمه: ابوسعاد حنفی

مسلم  استاد  اثر  مجاهد«  »داستان 
داستان نویسی به زبان اردو است. نسیم 
حجازی در این کتاب بخشی از سرگذشت 
سلسلة امویان و فتوحات آن زمان را با 
دستمایه قرار دادن زندگی جوانی به نام 

نعیم با سبکی بدیع روایت کرده است. 
به  که  کسانی  تمام  برای  کتاب  این 
رمان  و  داستان  نوشتن  یا  و  خواندن 
و  مفید  می تواند  هستند،  عالقه مند 

خواندنی باشد.

مواعظ حکيم االّمت
ترجمه و اقتباس: 
شبیراحمد صمدانی

حکیم االمت موالنا اشرف علي تهانوي 
چهاردهم  قرن  ابتدای  در  رحمه اهلل 
هجري در شبه قارة هند پا به عرصة 
و  علم  فراگیري  از  پس  و  گذاشت 
مراحل  نمودن  طی  و  دین  دانش 
تربیت و تزکیه، با تأسیس تربیت گاهی 
جامعه  خواص  و  علما  اصالح  به 
پرداخت. آنچه در این کتاب مي خوانید 
نصایح  و  ازمواعظ  مهمی  بخش های 

این مصلِح گرانقدر است. 

قرآن با ما چه می گوید
تألیف: عالمه محّمدمنظور نعمانی

ترجمه:  شبیراحمد صمدانی
قرآن تنها کتاب آسماني است که خداوند 
در آن مستقیماً با بندگانش سخن مي گوید 
و بهترین رهنمودها را با بندگانش درمیان 
چون  موضوعاتي  در  به ویژه  مي نهد؛ 
خداوند،  صفات  درست  شناخت  توحید، 
عقیدة درست در مورد پیامبران، فرشتگان، 
حقوق،  رعایت  عبادت،  آخرت،  جهان 

اصالح معامالت و... .
با مطالعة این کتاب راه تدبر و استفاده از 

قرآن براي خواننده هموار مي گردد.

مركز پخش:  زاهدان،  خيابان خيّام، مجتمع فرهنگي مّكي، انتشارات ندوی  
همراه: 09155450760    تلفن: 33426785 ـ 054

انتشارات ندوی منتشر کرد
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تاريخ و انديشه

عبادت و سلوک

گفت وگو

صحابه

حمد نامحدود، خداي تبارك و تعالي را كه به رأفت تاّمه، قرآن را براي بندگان 
خود نازل فرمود، تا مرضّي او را از نامرضّي بازشناسند و از مكائد نفس و ظلمات 
اعمال قبيحه و اخالق خبيثه خالص شوند و به َحظيرة الُقدس )عالم ملکوت( 
راه يابند و نزد پرودگار خويش مرضّي باشند. ممكن نبود كه از اين مهلكه 
اين  از  که  نبود  متصّور  و  نفرمودي،  دستگيري  خود  اگر  شود،  ميّسر  نجاتي 
ظلمات متراکمه خالصی به دست آيد، اگر خود راه ننمودی. مّنت او تعالي قلب 
و قالب ما را احاطه كرده است، ]و[ وجود او ظاهر و باطن ما را در گرفته ]است[. 
سعادت  بر  را  ما  عالي مقام، صّلي اهلل  عليه وسّلم، كه  آن    حضرِت  بر  و سالم  درود 
دارين مطلع ساخت و مصالح نشأتين )دنيا و آخرت( به وجه أتّم بيان فرمود؛ پس 
هيچ بياني نباشد واضح تر از بيان آن حضرت، و هيچ رحمتي نباشد باالتر از رحمت 
آن حضرت. نيك بخت ترين ما آنست كه اّتباع سّنت آن حضرت، صّلي اهلل  عليه وسّلم، 

كند و بدبخت ترين ما آنست كه از راه متابعت منحرف شود. 
رسوله،  و  محمدًاعبده  أّن  أشهد  و  له  الشريک  وحده  اهلل  إال  إله  ال  أن  أشهد  و 

صّلی اهلل عليه و علی آله و أصحابه و سّلم.

)امام شاه ولی اهلل محّدث دهلوی(

أْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم 
ِديَنُكْم َوأْتَْمُت َعَلْيُكْم 
نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم 
اإِلْسالَم دينًا

امروز دين تان را براي 

شام كامل كردم و نعمت 

خويش را بر شام متام منودم و 

اسالم را ]به عنوان[ دين براي 

شام پسنديدم.
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سفر به هند؛ اندیشه ها و تأّمالت 
»مجمع  دعوت  بنابه  پیش  چندی 
شركت  جهت  هند«،  اسالمي  فقه 
فقهی  سمینار  بیست وپنجمین  در 
یکی  اتفاق  به  مجمع،  این  ساالنۀ  و 
هند  به  سفري  گرامی  همکاران  از 
بهمن  تا 18  این سمینار 16  داشتیم. 
2016م.  فوریه   7 تا   5 1394ش./ 
و سرسبز شهر  كوهپایه ای  منطقۀ  در 
كریم گنج  شهرستان  توابع  از  بدرپور 
شمال  منتهاالیه  در  واقع  آسام،  ایالت 

شرقی هند، برگزار شد. 
از  یکی  هند  اسالمي  فقه  مجمع 
برجستۀ  علمی  مؤسسات  و  مجامع 
اسالمی  فقه  عرصۀ  در  اسالم  جهان 
است كه فعالیتش را از سال 1988م. 
قاضی  عالمه  همت  و  ابتکار  با 
و  رحمه اهلل،  قاسمی  مجاهد االسالم 
برجسته  فقهای  و  علما  همکاری  با 
هند  خارج  و  داخل  از  توانمندی  و 
دهه  سه  حدود  طی  و  كرده  آغاز 
فعالیت، خدمات شایانی را در عرصۀ 
پاسخگویی به نیازهای فقهی جدید و 
ارائۀ راه حل برای مسائل و چالش های 

معاصر به انجام رسانده است. 
اسالمی  فقه  مجمع  فعلی  ریاست 
هند را جناب موالنا محمد نعمت اهلل 
اعظمی، و دبیركلی آن را جناب موالنا 
خالد سیف اهلل رحمانی برعهده دارند، 
رویکرد  و  فعال،  و  مبتکرانه  نقش  و 
این مجمع،  فراگیر  اعتدالی و  علمی، 
جایگاه و اعتبار ویژه ای به آن بخشیده 
كنار  در  آن  نام  كه  جایی  تا  است، 
اسالم  جهان  برجستۀ  فقهی  مجامع 

قرار گرفته است. 
به  سفر  همچون  هند،  به  سفر 
و  تاریخي  سرزمین هاي  از  بسیاري 
برخوردار از سابقۀ فرهنگي و تمدني 
طوالني، با اندیشه ها و تأمالت خاصي 
همراه بود. گرچه پیش از این، سه بار 
به هند سفر كرده بودم، ولي این سفر 
از جهاتی با سفرهای قبل متفاوت بود. 

در این سفر، بر بال اندیشه و خیال، 
ذهنم به تاریخ گذشتۀ هند رفت و در 
به  تاریخی  پرتو وقایع و رویدادهای 
سیر و سیاحت در این سرزمین كهن 
اسالم  ورود  تاریخ  ابتدا  پرداخت. 
نخستین  قرون  در  هند  شبه قارة  به 
اسالمی را به یاد آوردم كه چگونه با 
انتشار دعوت اسالمی در این سرزمین 
دل هاي بسیاري گرویدة آن شد و پس 
از آن مسلمانان چندین قرن بر بخش 

اعظم شبه قاره حکومت كردند.
اسالم  تاریخ  در  هند  شبه قارة 
جایگاه ویژه ای داشته و دارد و همواره 
شخصیت های  و  جنبش ها  خاستگاه 
در  است.  بوده  مؤثری  و  برجسته 
بعد علمی، فکری و فرهنگی نیز این 
سرزمین نوابغ و مفاخر بسیاری را در 
آغوش خود پرورده است. امام ربّاني 
شیخ احمد فاروقی سرهندی معروف 
شاه ولی اهلل  امام  ثانی،  الف  مجّدد  به 
محّدث دهلوی، عالمه اقبال الهوری 
و بسیاری دیگر از شخصیت ها از این 
خدمات  تأثیر  و  برخاسته  سرزمین 
جهان  در  هنوز  آنان  اندیشه های  و 

ساری و جاری است.     
ارتباط میان ایران و هند نیز تاریخ 
بلند و ابعاد گسترده ای دارد. دین و علم 
از راه آسیای میانه و ایران به هند رسید 
برای  مناسبی  و در آن سرزمین بستر 
ادوار  در  و  یافت،  شکوفایی  و  رشد 
بعدی هند خود خاستگاه و الهام بخش 
جنبش ها و فعالیت های دینی و علمی 

بسیاری در جهان اسالم شد.     
انگلیس  استعمار  سیطرة  بسط  با 
قرن  از چند  در هند، مسلمانان پس 
حکومت و اقتدار، جایگاه برتر خود 
دادند.  دست  از  سرزمین  این  در  را 
كمپاني  تأسیس  با  ابتدا  انگلیسي ها 
تجارت  بهانۀ  به  و  شرقی  هند 
اما  شدند،  هند  وارد  بازرگاني  و 
نفوذ  توسعۀ  به  كار  این  سایۀ  در 

از  بخش هایی  در  نظامی  و  سیاسی 
به تدریج  و  پرداختند  سرزمین  این 
خود  سلطۀ  تحت  را  مهمی  مناطق 
درآوردند. سرانجام با نفوذ در دربار 
درگیري  و  جنگ  و  هند  پادشاهی 
همچنین  محلي،  حاكمان  برخی  با 
بینداز  »تفرقه  سیاست  گرفتن  پیش 
بر  روزبه روز  كن«،  حکومت  و 
قدرت استعماری شان افزودند. مردم 
شورش  به  مسلمانان،  به ویژه  هند 
قیام  آنان  علیه  مسلحانه  مبارزة  و 
كردند، اما به دلیل عدم آمادگي كافی 
الزم  پشتیبانی  و  همبستگی  نبود  و 
متحمل خسارت و شکست شدند. 

سلطۀ  علیه  قیام  بزرگترین 
 1274 سال  در  انگلیس  استعماری 
شکل  میالدی   1857 هجری قمری/ 
و   »1857 »انقالب  به  كه  گرفت 
از  و  است  معروف  آزادی«  »جنگ 
مشهورترین شورش های قرن نوزدهم 
قیام  این  در  می آید.  به شمار  میالدی 
رهبری  به  هند  ملت  فراگیر،  انقالبی 
علمای مسلمان و امرای آزادی خواه و 
برخی هندوها، و با همکاری نظامیان 
غاصب  فرماندهان  از  عده ای  بومی، 
انگلیسی را كشتند و از اطراف كشور 

به سوی دهلی به راه افتادند. 
ندوی  ابوالحسن  سید  عالمه 
الهند«  فی  »المسلمون  كتاب  در 
می نویسد: از علما و مشایخ بزرگی كه 
این انقالب را رهبری كردند، می توان 
از موالنا احمداهلل و موالنا لیاقت علی 
نیز فرمانده  برد. ژنرال بخت خان  نام 
كل بود. حاج امداداهلل تهانوی )مهاجر 
نانوتوي،  محمدقاسم  موالنا  مکي(، 
حافظ  و  گنگوهي  رشیداحمد  موالنا 
رهبری  در  نیز  شهید  محمدضامن 
انقالب نقش داشتند. )ندوی، المسلمون فی 

الهند: 179( 
در یکی از جبهه ها در منطقۀ شاملی 
نبرد  دهلی،  شمال  در  تهانه بََون  و 
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سختی به رهبری حاج امداداهلل مهاجر 
نانوتوي،  محمدقاسم  موالنا  مکي، 
حافظ  و  گنگوهي  رشیداحمد  عالمه 
انگلیسی  نیروهای  علیه  محمدضامن 
سپاهیان  از  برخي  كه  گرفت  شکل 
از جمله حافظ محمدضامن  مسلمان 

به شهادت رسیدند. 
مبارزه،  و  جنگ  ماه  چند  از  پس 
شدند  دهلی  وارد  انقالبیون  سرانجام 
بهادرشاه  سراج الدین  پیرامون  و 
آخرین شاه مغولی مسلمان گرد آمدند 
در  انگلیسی ها  توسط  كه  را  وی  و 
قلعه(  )الل  سرخ  قلعۀ  سلطنتی  ارگ 
محصور شده بود و انگلیسی ها به نام 
او و به نیابت از او بر هند حکومت 
و  بازگرداندند  قدرت  به  می كردند، 
وحدت  نماد  انقالب،  رهبر  را  وی 
ملی و قیام مردمی قرار دادند و پادشاه 

قانونی هند اعالم كردند.)همان: 178(
وضعیت،  این  آمدن  پیش  با 
انگلیسی ها وضع دشواری در هند پیدا 
كردند، اما با فراهم شدن زمینۀ اعزام 
انگلیسی و رسیدن  تازه نفس  نظامیان 
و  شد  دگرگون  وضع  كمکی،  قوای 
انگلیسی ها  به  دست  دیگر  بار  دهلی 
هم  در   1857 انقالب  و  شد  اشغال 

شکست. 
را  مردمی  انقالب  این  انگلیسي ها 
آن  از  پس  و  نامیدند  خیانت  و  غدر 
خود  از  خشونتی  و  سنگدلي  چنان 
و  جرم  تاریخ  در  كه  دادند  نشان 

جنایت كم سابقه است. 
و  قتل  مي نویسد:  ندوي  عالمه 
رسید.  خود  اوج  به  دهلی  در  غارت 
چه  شد.  ریخته  كه  خون ها  چه 
به  تیغ  گذشت.  دم  از  كه  گردن ها 
هر سو بی هدف تیر شلیک می شد و 
خانه ها چپاول و غارت می شد. آنهایی 
همراه  به  داشتند  توانی  و  مجال  كه 
كه  از شهر گریختند. شهری  خانواده 
بود،  هند  پایتخت  و  شهرها  عروس 

جز  كه  بود  شده  تبدیل  ویرانه ای  به 
خانه های متروكه، اجساد به زمین افتاده 
و متالشی شده، و نظامیان دّرنده صفت 
نمی شد.  آن مشاهده  چیز دیگری در 
فرماندة   ،(Lord Roberts) رابرتز  لُرد 
در  انگلیس،  ارتش  نیروهای  ارشد 
هند«  در  سال  »چهل ویک  كتاب 
راجع به وضعیت شهر دهلی پس از 
سركوب انقالب مسلمانان و فتح قلعۀ 
سرخ می نویسد: »در روشنایی صبح از 
یکی از دروازه های قلعه به نام دروازة 
خیابان  وارد  و  آمدیم  بیرون  الهور 
و  شهر  مركز  كه  شدیم  شهر  بزرگ 
بزرگترین بازار دهلی چاندنی چوک در 
آن واقع بود. شهر به سرزمین اموات و 
مردگان تبدیل شده بود. هیچ صدایی 
جز صدای سم اسب ها در آن به گوش 
نمی رسید. هیچ انسان زنده ای به چشم 
طرف  هر  بی جان  اجساد  نمی خورد. 
افتاده بود. ما آهسته صحبت می كردیم 
تا این شوربختان كه در خواب ابدی 
منظرة  نشوند.  اذیت  بودند،  فرورفته 
بعضی  بود.  غم انگیزی  و  تأسف بار 
اجساد را سگ ها تکه  پاره می كردند و 
باالی سر برخی الشخورها بال هایشان 
را به حركت درمی آوردند ولی از فرط 
سیری و سنگینی نمی توانستند پرواز 
كنند. اجساد برخی مردگان چنان بود 
كه گویی زنده اند و دست هایشان در 
حالت احتضار بلند شده و به سویی 
بود.  هولناكی  منظرة  دارد.  اشاره 
اسب های ما نیز از دیدن این صحنه ها 
رم   ترس  از  و  بودند  وحشت زده 

می كردند.«)همان:183(  
همۀ  متوجه  قتل عام  و  كشتار  این 
مردم هند به ویژه مسلمانان بود، زیرا 
استعمارگران انگلیسي این انقالب را 
را  مسلمانان  و  اسالمی  انقالب  یک 

مصدر و طراح آن می دانستند. 
به  انقالب  رهبران  از  بسیاری 
به  و  اسیر  بسیاری  رسیدند،  شهادت 

جزایر دوردست تبعید، و عده ای نیز 
مخفی و متواری شدند. 

سختگیري و خشونت به شکل های 
تمام  متوجه  و  یافت  ادامه  مختلفی 
مناطق و شهرها، به ویژه مراكز علمي 
اوقاف  شد.  مسلمانان  فرهنگي  و 
مسلمانان را مصادره كردند و به منابع 
مالي مدارس و مساجد و مؤسسه هاي 
خیریه ضربه زدند. سیستم آموزشي را 
كاًل تغییر دادند. زبان فارسي را كه زبان 
از رسمیت  بود  هند  اداری  و  رسمي 
انداخته و زبان انگلیسي را جایگزین 
آن كردند. با احیاي زبان هاي محلي و 
منطقه اي، زبان اردو را كه زبان بسیاری 
از توده ها بود تضعیف نمودند و راه را 
پیش  از  بیش  مسیحیت  ترویج  براي 
هموار كردند، و نیز مبلغان مسیحي و 
تبشیري  آموزشی  مراكز  دانشگاه ها و 

به طور گسترده فعال شدند.
این  همه  وجود  با  مسلمانان  اما 
طاقت فرسا  و  خصمانه  اقدامات 
دینی  رهبران  و  علما  نشدند.  ناامید 
و  تأسیس  به  مبتکرانه  اقدامی  در 
مراكز  و  اسالمی  مدارس  راه اندازي 
علمی و آموزشی مستقل اقدام كردند 
و  ساده زیستي  و  قناعت  سالح  با  و 
با حقوق هاي اندک جهت حفاظت و 
احیاي فرهنگ اسالمي و ترویج علوم 
دیني كمر همت بستند و به خدمت 
مشغول شدند. مشایخ و عرفا به تربیت 
طرفي  از  پرداختند.  نفوس  تزكیۀ  و 
نیز  را  آزادي خواهانه  فعالیت هاي 
ادامه دادند تا این كه باألخره شبه قارة 
رهایي  استعمارگران  چنگال  از  هند 
یافت. اما خواسته و طراحي مکارانۀ 
استعمار پیر انگلیس این بود كه هند 
در  و  شرق  در  مبادا  تا  شود،  تجزیه 
این سرزمین بار دیگر ابرقدرتي شکل 
و  اقتدار  شبه قاره  مسلمانان  و  بگیرد 
بود  این جا  بازیابند.  را  خود  عظمت 
بنگالدش  آن  از  بعد  و  پاكستان  كه 
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اطلس  در  مستقل  دو كشور  به عنوان 
سیاسي شبه قارة هند و جهان پدیدار 
شدند و مسلمانان ساكن كشور هند 
در اقلیت نسبی قرار گرفتند. با وجود 
اكنون  هند  مسلمانان  جمعیت  این، 
بنابر  و  میلیون  دویست  به  نزدیک 
برخی آمار غیررسمی رقمی بیش از 

این است. 
آنچه ذكرش در این یادداشت مهم 
مسلمان  اقلیت  چگونه  اینکه  است 
هند، پس از قریب به هفتاد سال نه تنها 
كیانش را حفظ نموده بلکه توانسته با 
عزت و اقتدار روزافزون براي هند و 

جهان منشأ خیر واقع شود.
در این خصوص نکات ذیل قابل 

توجه است:
عزت نفس  و  خودباوری   .1
مسلمانان هند با الهام گرفتن از دین 
و  طوالنی  هویت  و  تاریخ  و  اسالم 
و  سرزمین،  این  در  خود  پرافتخار 
برای  رسالت  و  پیام  حامل  را  خود 
تمام مردم هند، جهان اسالم و دیگر 

جهانیان دانستن؛
علمی  مراكز  و  مدارس  وجود   .2
و  دانشگاه های صاحب نام  و  دینی  و 
دانشمندان  علما،  وجود  و  باسابقه، 
و  برجسته  علمی  شخصیت های  و 

توانمند در عرصه های مختلف؛ 
نهضت های  و  جنبش ها  وجود   .3
سرمایۀ  با  كه  اصالحي  و  فکری 
مجاهده  و  قناعت  تقوا،  اخالص، 
فعالیت نموده و به هیچ نهاد دولتي ای 
در داخل و خارج وابسته نیستند و بر 
پایۀ توكل بر اهلل و اعتماد به مردم ادامه 

حیات می دهند؛
مصلحان،  اندیشمندان،  وجود   .4
مردان با خدا و عارفان راستیني كه نه 
تنها به ملت مسلمان هند توجه كردند، 
بلکه در شفقت و مهرباني و خدمت 
از هیچ كوششي  نیز  غیرمسلمانان  به 
خود  عملکرد  با  و  نورزیدند،  دریغ 
ثابت كردند كه وارثان نبي رحمت و 
خیرخواه بشریت و نافع و مفید براي 

كشور و تمام ملت هستند؛
باري  كه  نمي برد  یاد  از  نگارنده 
براي مالقات یکي از علما و بزرگان 
جایي مي رفت، از مردي هندومذهب 

آدرس پرسید؛ آن مرد با چنان ارادت 
و محبتی وی را راهنمایی و همراهي 
كرد كه احساس كردم ارادت خاصی 
به آن شخصیت دارد. آنجا فهمیدم كه 
رهبران دیني مسلمان در دل هم وطنان 
هندوی شان نیز نفوذ و جایگاه دارند.

همچنین حکایت مي كنند كه روزی 
عالمه سید ابوالحسن ندوی در یکي 
از جلسات مشترک بین مسلمان ها و 
پایان  در  مي كند.  سخنراني  هندوها 
بلند  فرهیخته  هندوي  یک  سخنراني 
به جایگاه مي آید و پشت  مي شود و 
به  ما  همۀ  مي كند:  اعالم  تریبون 
به  و خطاب  داریم،  نیاز  سخنان  این 
عالمه ندوی مي گوید: شما تنها از آن 
تمام  و  ما  به  شما  نیستید،  مسلمانان 

ملت هند نیز تعلق دارید.
عرصۀ  در  هند  مسلمانان   .5
نیز  كشورشان  سیاسی  و  اجتماعی 
دارند  مؤثری  و  جدی  فعال،  حضور 
و احزاب و سازمان های توانمندی را 
انتخابات مشاركت  در  اداره می كنند؛ 
نماینده  مجلس  به  دارند،  گسترده ای 
سرنوشت  تعیین  در  و  مي فرستند 
كشورشان دخالت و مشاركت دارند؛

اینکه قانون اساسی  6. نکتۀ دیگر 
جمله  از  اقلیت ها  حقوق  كشور  این 
تضمین  زیادی  حد  تا  را  مسلمانان 
كرده است. در قانون اساسی سکوالر 
و  دین  آزادي  و  بیان  آزادي  هند 
مذهب از حقوق مسلم مردم است كه 
عماًل نیز مشاهده مي شود و مردم هند 

به آن افتخار مي كنند.
هند  در  دانشگاه  اساتید  از  یکي 
مي گفت كه ما در این كشور از نعمت 
شهروندان  كه  برخورداریم  بزرگي 
در  اسالمي  كشورهاي  از  خیلي 
كشورشان بهرة زیادی از آن ندارند و 
آن نعمت آزادي است. ما اینجا آزادانه 
از  و  كنیم  نقد  را  مي توانیم حکومت 
حقوق مان دفاع نماییم، و هرگاه مورد 
ظلم و تبعیض قرار گرفتیم فریادمان 
را بلند كنیم. دیگري مي گفت شاید ما 
در این كشور مظلوم واقع شویم، ولي 

هرگز ذلیل نبوده و نیستیم.
مانعی  هیچ  هند  اساسی  قانون  در 
برای رئیس جمهور یا نخست وزیر یا 

وزیر شدن غیر هندوها وجود ندارد؛ 
ازاین رو تا به حال چند رئیس جمهور 
هم اكنون  و  بوده اند  مسلمان  هند 
از  تعدادي  و  رئیس جمهور  معاون 

وزرای دولت فعلی مسلمان هستند.
عده اي  چندگاهي  از  هر  گرچه 
جامعۀ  در  خشونت طلب  و  متعصب 
مي آورند  به وجود  مشکالتي  هند 
رهبران  اما  مي كنند،  ایجاد  تنش  و 
اعتدال گرا و میانه رو از هر مذهب و 
و  محکوم  را  اقداماتي  چنان  گروهي 

خیلی سریع مهار مي كنند. 
این هم جالب بوده  براي نگارنده 
است كه مذاهب و گروه های اسالمي 
در هند تعامل و ارتباط خوبی با هم 
كشورها  از  خیلي  نسبت  به  و  دارند 
تنش و منازعۀ مذهبي كمتر در آن به 

چشم مي خورد.
مسلمانان  مي رود  انتظار  به هرحال 
به  نسبت  اسالمی،  كشورهای  دیگر 
و  تالش ها  و  هند  مسلمانان  اوضاع 
با  و  بی تفاوت  نباشند  آنان  اقدامات 
و  تعاون  با  همراه  ارتباط  برقراري 
از  باشند و  آنان  كنار  خیرخواهي در 
میراث عظیم اسالمی در این سرزمین 
و تجربه های عملی  مسلمانان استفاده 
كنند. همچنین در مشکالت و مواقع 
نیاز در كنار آنان باشند و ضمن تأیید 
مذهبی  و  دینی  بی طرفی  سیاست 
نظام سیاسی هند، از دولت مردان هند 
بخواهند تا نسبت به حقوق مسلمانان 
به  و  دهند  نشان  بیشتري  سعه صدر 
كنند  رسیدگي  بهتر  آنان  مشکالت 
و بدانند كه تالش ها و فداكاري هاي 
و  هند  آزادي  نهضت  در  مسلمانان 
نیست  چیزي  پرافتخارشان  گذشتۀ 
و  مسلمانان  شود.  فراموش  كه 
تهدیدي  تنها  نه  فعالیت هاي شان 
بهترین  بلکه  نیستند  این كشور  براي 
امر  این  و  مي آیند  به شمار  فرصت 
و  پیشرفت  توسعه،  ثبات،  به  قطعًا 
خواهد  كمک  هند  دولت  خوشنامي 
كرد، و همانا مسلمانان بهترین وسیلۀ 
و  اسالم  جهان  با  هند  ملت  ارتباط 
فرهنگ  اسالمی و معرف  كشورهاي 
دنیا  مردم  به  آن كشور  و خوبي هاي 

هستند.
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موالنا عبدالحمید در اختتامیة بیست ونهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی:

بدون اتحاد دولت های اسالمی وحدت ملت ها دشوار است
شیخ االسالم موالنا عبدالحمید در آیین 
اختتامیۀ بیست ونهمین كنفرانس بین المللی 
وحدت اسالمی كه شامگاه سه شنبه 8 دی 
1394 در تهران برگزار شد، ضمن تأكید 
اسالم  جهان  اتحاد  و  اهمیت وحدت  بر 
دولت های  »وحدت  كنونی،  شرایط  در 
اسالمی« را برای ایجاد اتحاد بین ملت های 

مسلمان الزم و ضروری دانست.
اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
سنّی آنالین، امام جمعۀ اهل سنّت زاهدان 
كنفرانس  این  حالی  در  ما  داشت:  اظهار 
با  اسالم  جهان  كه  می كنیم  برگزار  را 
جدی ای  بسیار  بحران های  و  چالش ها 
مواجه است. طرح های استکبار جهانی و 
صهیونیسم غاصب علیه مسلمانان در حال 
پناهندگی  و  آوارگی  است.  اجرایی شدن 
مسلمانان به كشورهای اروپایی، قتل عام و 
كشتارهای دسته جمعی مسلمانان و ویرانی 
هر  قلب  مسلمانان  دارایی های  نابودی  و 

انسانی را جریحه  دار می كند.
تأكیدات قرآن و  به  موالنا عبدالحمید 
سنّت پیرامون وحدت مسلمانان اشاره كرد 
و گفت: متأسفانه مسلمانان باوجود آن كه 
كتاب بی نظیری مانند قرآن و رهبر بزرگی 
همچون نبی رحمت در اختیار دارند، باز 

هم گرفتار تفرقه و اختالف هستند.
شاهد  تاریخ  كرد:  خاطرنشان  ایشان 
متحد  یکدیگر  با  كه  ملت هایی  است 
شده اند توانسته اند در دنیا موفق شوند و 
پیروزی های بسیار بزرگی را كسب كنند. 
ملت هایی  عاقل  و  بافرهنگ  ملت های 
دارند.  وحدت  یکدیگر  با  كه  هستند 
برای  زمانی  و  عصر  هر  در  اختالف 
داشته  به دنبال  زیان  و  ضرر  مسلمانان 
است. بارزترین نمونه اختالفی است كه 
شد  باعث  و  آمد  پیش  اسالم  صدر  در 
مختلف  مذاهب  و  فَِرق  به  مسلمانان 
اختالف  همان  امروز  تا  و  شوند  تبدیل 

باقی مانده است.
امام جمعۀ اهل سنّت زاهدان در ادامه 
به وظیفۀ علما و دولت های اسالمی در 
زمینۀ ایجاد وحدت اشاره كرد و یادآور 
شد: وظیفۀ علما و دولت های اسالمی در 
این شرایط بسیار سنگین است. برگزاری 
چنین جلسات و كنفرانس هایی كار بسیار 

دولت های  معتقدیم  اما  است،  خوبی 
اسالمی باید باب وحدت كلمه و گفتمان 
دكتر روحانی  كنند. دولت جناب  باز  را 
گفتمان  اهل  و  اعتدال گرا  دولت  یک 
است و الحمدهلل مسئولین ما و در رأس 
نظام  در  انقالب،  معظم  رهبر  آنان  همه 

جمهوری اسالمی اهل گفتمان هستند.
راه حل  بهترین  را  گفتمان  ایشان 
خاطرنشان  و  دانست  كنونی  بحران های 
باب گفتمان  فتح  كنونی  كرد: در شرایط 
و  الزم  بسیار  را  اسالمی  دولت های  بین 
ضروری می دانیم. اختالف دولت ها به طور 
طبیعی بر ملت ها تأثیر می گذارد. تا زمانی 
متحد  یکدیگر  با  اسالمی  دولت های  كه 
نشوند اتحاد ملت ها مشکل است. لذا ما 
معتقدیم گفتمان، تشکیل دولت های ملی 
و فراگیر بهترین راه حل بحران های كنونی 

جهان اسالم است.
ادامۀ  امام جمعۀ اهل سنّت زاهدان در 
كنفرانس  بیست ونهمین  در  سخنان شان 
تشریح  به  اسالمی  وحدت  بین المللی 
مواضع جامعه اهل سنّت ایران پرداخت و 
اظهار داشت: بنده به مهمانانی كه در این 
كنفرانس حضور دارند و نیز به مسئولین 
جامعۀ  كه  می كنم  اعالم  خودمان  امر 
اهل سنّت ایران از هرنوع افراط گرایی بیزار 

و مخالف افراط گرایی و تکفیر است.
برادران  كرد:  تأكید  ادامه  در  ایشان 
فراوانی  مشکالت  وجود  با  اهل سنّت 
امنیت  و  وحدت  راستای  در  دارند،  كه 
هشت  در  كرده اند.  كمک  همواره  ملی 
به  بنده  داده اند.  دفاع مقدس شهید  سال 
مسئولین امر اطمینان می دهم كه ما جامعۀ 
امانتداری  و  خوب  مرزداران  اهل سنّت 
برای نظام جمهوری اسالمی ایران هستیم 
به  باشیم  داشته  توانایی  كه  جایی  تا  و 
از  وجب  یک  تصرف  اجازة  هیچ كس 

خاک كشور را نمی دهیم.
موالنا عبدالحمید خاطرنشان كرد: ما 
از برادران شیعۀ خودمان می خواهیم كه 
آنان  رفیق  ما  ندانند،  خود  رقیب  را  ما 
بلکه  نیستیم،  مخالف  هم  با  ما  هستیم. 
دوستانی هستیم كه با مسالمت در كنار 
ضمن  بنده  می كنیم.  زندگی  یکدیگر 
توجه  به خاطر  امر  مسئولین  از  تشکر 

برادران  كه  توصیه می كنم  اهل سنّت،  به 
آنان  و  دریابند  بیشتر  را  اهل سنِّت خود 
را بیشتر مورد توجه و تفقد قرار دهند. 
جامعه اهل سنّت در كنار شما هستند و 
و  سختی ها  كشور  خاک  از  دفاع  برای 

مشکالت را تحمل می كنند.
ایشان در ادامۀ سخنان شان به رسالت 
دولت های  نیز  و  سنّی  و  شیعه  علمای 
اسالمی اشاره كرد و گفت: سخن بنده با 
تمام علما، مراجع بزرگوار تقلید و مفتیان 
عزیز شیعه و سنّی آن است كه در شرایط 
كنونی كه اسالم در خطر است مسئولیت 
و رسالت همۀ ما سنگین است و باید به 

مسئولیت و وظیفۀ خود عمل كنیم. 
افزود:  زاهدان  دارالعلوم  مدیریت 
توصیۀ بنده به دولت های آسیای میانه و 
اسالم گراها  به  كه  است  آن  مناطق  سایر 
عوامل  از  یکی  چون  نگیرند،  سخت 
ایجاد افراط گرایی در جهان، ظلم بعضی 
از حکومت های استبدادی و خودكامه و 

سركوب اسالم گراها از سوی آنهاست.
ایشان در پایان تأكید كرد: شاید بعضی 
از گروه های اسالم گرا این ظلم و سركوب 
را تحمل  كنند، اما افراد و گروه هایی تحمل 
نمی كنند و به افراط گرایی روی می آورند. 
اسالم گراها باید در آسیای میانه از آزادی 
برخوردار باشند. بنده از دولت جمهوری 
اسالمی ایران نیز می خواهم همان طور كه 
مسلمانان  سایر  و  فلسطین  مسلمانان  از 
حمایت می كند، به دولت های اسالمی ای 
كه به اهل دین فشار می آورند توصیه كند 

تا مراعات حال اسالم گراها را بکنند.

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی به مناسبت »هفته 
وحدت«، بیست ونهمین كنفرانس بین المللی وحدت را در 
تهران برگزار كرد. مراسم افتتاحیه این كنفرانس با حضور 
رئیس جمهور، حجت االسالم دكتر حسن روحانی و برخی 
از مقام های رسمی كشور و مهمانان این كنفرانس یکشنبه 
6 دی 1394 در سالن اجالس سران كشورهای اسالمی 
برگزار شد. بیست ونهمین كنفرانس وحدت با محوریت 
»بحران های كنونی جهان اسالم« برنامه های بعدی خود را 
در هشت نشست پی گرفت و سرانجام شامگاه سه شنبه 8 
دی 1394مراسم اختتامیه آن در هتل استقالل تهران برگزار 
شد. در مراسم اختتامیه تنی چند از اندیشمندان كشورهای 
موالنا  شیخ االسالم  پرداختند.  سخن  ایراد  به  اسالمی 
عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، تنها سخنران 

ایرانی این مراسم بود.

پی نوشت: 

ديدگاه
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بعثت  ادیان،  و  نبوت ها  تاریخ  در 
و  بي سابقه  اعالمی  و  دعوت  با  محّمدي 
و  جهاني  ارمغان هاي  با  و  منحصربه فرد، 
جاودانه ای همراه بوده است. خداوند متعال 
خطاب به پیامبرش حضرت محّمد مصطفی 
ما  و  است:  فرموده  صلی اهلل علیه وسلم 
أرسلناك إال رمحة للعاملني؛ نفرستادیم تو را 

مگر رحمتي برای تمام جهانیان. 
این اعالم قرآن مبني بر رحمت بودن 
پیامبر اسالم برای تمام جهانیان، جامع دو بعد 
كیفی و كمی است؛ زیرا بعثت آن حضرت و 
ذات باعظمت و تعالیم برجسته و جاویدان 
ایشان، تحول جدید و حیات و نشاط تازه اي 
به بشریت ارزاني داشت و آن را از چنگال 
معضالت، نگراني ها و رنج های بسیار رهایي 
بخشید و سبب گشت باران هاي رحمت، 
و  خشک  سرزمین  بر  سعادت  و  بركت 
بي آب و گیاه بشریت ببارد و آن را سرسبز 

و خرم نماید.
جهاني كه اكنون در آن به سر مي بریم و 
نیز ادوار آیندة آن، همگي به حساب بعثت 
محّمدي و دعوت عمومي و جاویدان ایشان 
و تالش هاي مثمرثمر پیروان ایشان به شمار 
مصطفی  محّمد  حضرت  زیرا  مي آید؛ 
صلی اهلل علیه وسلم بود كه شمشیر مسلط بر 
گردن بشریت را كه نزدیک بود كارش را 
تمام كند، برداشت و به آن ارمغان هاي ارزنده 
و عطایاي ارزشمند و جاودانی عنایت كرد. 
بر  نه  و  مثال  به طور  نوشتار  این  در 
 طریق حصر، شش مورد از عطایاي مهم و 
ارمغان های اساسي و ارزندة بعثت محّمدي 
را ذكر مي كنیم كه در ارشاد و راهنمایي نسل 

بشري و ترقی و شکوفایي آن نقش به سزایي 
داشته و در واقع سبب ایجاد جهاني جدید 
و درخشان شده اند كه هیچ شباهتي با جهان 

گذشته ندارد.

 اّولین ارمغان ارزنده اي كه پیامبر خاتم 1  عقیدة خالص و واضح توحید 
آن را به بشریت اعطا كرد، عقیدة خالص 
توحید است. این عقیدة انقالبي و معجزه آسا، 
مملو از نیرو و حیات، دگرگون كنندة اوضاع 
باطل، و چنان  و شرایط، كوبندة معبودان 
عقیده اي است كه بشر هرگز مانند آن را 

نیافته و تا قیامت نخواهد یافت.
همین انساني كه مدعي علم و دانش، 
شعر و ادبیات، و فلسفه و سیاست است و 
چندین ملت و سرزمین را سرسپرده و تابع 
خود كرده و كوهستان ها و دشت  هاي خالي 
را به گلستان هاي سرسبز و خرم تبدیل نموده 
و نهرها و جویبارها را از دل كوه ها بیرون 
است،  داده  نداي خدایي سر  گاه  و  آورده 
همین انسان به جایي رسیده بود كه اشیاي 
بي ارزش را سجده مي كرد، چیزهایی كه هیچ 
فایده و ضرري نمي دهند، و قدرت اخذ و 
اعطا ندارند. چنان كه حق تعالي مي فرماید: 
َباُب َشْيًئا اَل َيْسَتنِْقُذوُه ِمنُْه َضُعَف  َوإِْن َيْسُلْبُهُم الذُّ
)ناتوان(  مگس  اگر  و  َوامْلَْطُلوُب؛  الطَّالُِب 
چیزي از آنها برباید، قدرت بازپس گرفتن آن 
را از مگس ندارند؛ ناتوان شد طالب )عابد( و 

مطلوب )معبود(. )حج:73(
در  است،  مخلوقات  اشرف  كه  انسان 
خم  خود  دست  ساختۀ  چیزهای  مقابل 
مي شد و تعظیم می كرد، و از آن مي ترسید 

و امیدوار خیر از او بود. او تنها در مقابل 
حیوانات،  و  درختان  رودها،  و  كوه ها 
طبیعت  مظاهر  سایر  و  شیاطین  و  ارواح 
خضوع نمي كرد، بلکه در مقابل حشرات 
به  نیز سر  ناتوان  و  و موجودات ضعیف 
را در  سجده مي گذاشت، و زندگي خود 
میان وساوس و تخیالت، خرافات و اوهام، 
و آرزوها و نگراني ها سپري مي كرد، و در 
نتیجۀ آن، بزدلي و ترس، اضطراب دروني و 
هرج ومرج فکري، و عدم اعتماد و بي ثباتي 

بر وجودش مستولي شده بود.
در چنین اوضاعی، خاتم پیامبران حضرت 
محّمد مصطفی صلی اهلل علیه وسلم او را به 
یک عقیدة خالص و روشن، سهل و گوارا، 
و همت افزا و حیات بخش رهنمون و مشرف 
ساخت كه به یمن و بركت آن از هر گونه 
ترس و نگراني رهایي یافت و به جایي رسید 
كه از هیچ موجودي به جز اهلل نمي ترسید، و 
یقین حاصل نمود كه تنها اهلل مالک نفع و 
ضرر و صاحب أخذ و عطا، و تنها او متکفل 

احتیاجات و نیازهاي بشر است. 
اكتشاف  این  با  و  تازه  این شناخت  با 
عقیدتی جدید، جهان در نظرش عوض شد 
و او از هر نوع عبودیت و بردگي و از هر امید 
و ترس نسبت به مخلوقات مصون و محفوظ 
گردید و از هر آنچه موجب پراكندگي فکر و 

پریشاني دل مي شد رهایي یافت. 
انسان با توحید و این عقیدة انقالبي، در 
كشاكش كثرت ها، احساس نوعي وحدت 
خودش  او  كه  برد  پي  سرانجام  و  نمود، 
اشرف مخلوقات خدا و آقاي این زمین و 
جانشین خدا بر روي آن است كه وظیفه اش 

ارمغان هاي بنيادي بعثت محّمدي
و اثرات آن در تاريخ و تمدن انساني

عالمه سيدابوالحسن علي حسني ندوي
ترجمه: موالنا محّمدقاسم بني كمال)قاسمي(
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اطاعت پروردگار یکتا و آفریدگار توانا و 
اجراي فرمان هاي اوست، و تنها در همین 
صورت و با این عقیده و باور است كه انسان 
مي تواند به شرافت و كرامت عظیم انساني 
و عظمت جاویدان دست یابد، چیزي كه 
مدت ها دنیا از آن محروم و بي بهره شده بود.
كه سوغات  بود  محّمدي  بعثت  آري، 
ارزندة عقیدة توحید را كه بیش از هر عقیدة 
دیگر، مجهول و فراموش شده و مظلوم و 
ستمدیده بود، بار دیگر به بشریت اهدا نمود 
و بعد از آن تمام جهان صداي بازگشت 
فلسفي و  تکرار كرد و مکتب هاي  را  آن 
دعوت هاي جهاني كم وبیش تحت تأثیر آن 

قرار گرفتند.
بعضي از ادیان و مذاهب بزرگ كه اساس 
آنها بر شرک و اعتقاد به خدایان متعدد نهاده 
خون شان  و  گوشت  با  باور  این  و  شده 
آمیخته شده است، نیز اخیراً مجبور شده اند 
به این حقیقت ولو با صدایي گرفته و آهسته 
اعتراف نمایند كه همانا خداوند یگانه است 
و شریکي ندارد؛ به گونه ای كه مجبور شدند 
تأویل هاي  با  را  اعتقادات شرک آمیز خود 
فلسفي توجیه نموده و خود را از اتهام شرک 
مبّرا نشان دهند. حتي دیده شده است كه 
به  اعتراف  از  ادیان  و  مذاهب  این  رجال 

شرک احساس خجالت و شرم مي كنند. 
با تجلّی پرشکوه عقیده و باور توحیدی، 
و  نظام ها  كه  گفت  مي توان  كلي  به طور 
احساس  دچار  مشركانه  جهان بیني هاي 
گشتند.  ذلت  و  خودكم بیني  و  حقارت 
و  گران بهاترین  ارمغان،  این  كه  به راستي 
انساني  جهان  كه  بود  نعمتي  ارزنده ترین 
بعثت محّمدی و رسالت خاتم  به طفیل 

پیامبران از آن بهره مند گردید.

  و مساوات بشري2  مبدأ و اساس وحدت انساني 
و  جاویدان  منّت  و  بزرگ  ارمغان  دومین 
جهاني نبوت محّمدي، ایجاد اندیشۀ وحدت 
انساني و مساوات بشري است. بشر قباًل به 
طبقات مختلف تقسیم شده بود و تفاوت 
انسان  تفاوت  مانند  یکدیگر،  از  طبقات 
از حیوان و آزاده از برده و عابد از معبود 
بود. هیچ گونه اندیشۀ روشن و فراگیری در 
نداشت.  وجود  مساوات  و  مورد وحدت 
رسول معظم اسالم بعد از قرن هاي متمادي 
جوامع،  بر  حاكم  تاریکي هاي  میان  در  و 
نداي وحدت انسانی و مساوات بشری را 
سر داد كه یک نداي انقالبي، محیرالعقول 
آن حضرت  بود.  اوضاع  دگرگون كنندة  و 

صریحاً اعالم نمود:

أباكم  إّن  و  واحد،  رّبكم  إّن  الناس  »أهيا 
واحد، كّلكم آلدم، و آدم من تراب؛ إّن أكرمكم 
عنداهلل أتقاكم، و ليس لعريب عيل عجمي فضل 
پروردگار  همانا  مردم!  اي  بالتقوي«؛  إال 
است،  یکي  نیز  پدرتان  است،  یکی  شما 
همگي تان از نسل آدم هستید و آدم از خاک 
آفریده شده است. همانا گرامي ترین شما 
نزد اهلل باتقواترین شماست و هیچ عربي بر 
عجمي فضیلت و برتري ندارد مگر به تقوا 

و پرهیزگاري. )كنز العمال( 
این منشور و اعالمیه متضمن دو اصل 
است كه هر دو پایه و اساس امنیت و صلح 
جهاني اند و در هر زمان و مکان صلح و 
امنیت بر پایۀ آنها استوار خواهد شد. این 
و  ربوبي،  وحدت  از:  عبارت اند  اصل  دو 

وحدت بشري. 
از این نظر انسان از دو جهت برادر انسان 
انسان ها  میان  اخوت  گویا  و  است  دیگر 
دوچندان و بسیار مستحکم است؛ چرا كه 
به  از طرفي  برادری،  و  اخوت  رابطۀ  این 
دلیل یکي بودن پروردگار و رب است، و 
از طرف دیگر به خاطر یکي بودن پدرشان. 

چنان كه پروردگار متعال مي فرماید:
ِذي َخَلَقُكْم ِمْن  ُكُم الَّ ُقوا َربَّ َا النَّاُس اتَّ َيا أهَيُّ
َنْفٍس َواِحَدةٍ َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهَم ِرَجااًل 
ِذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْلَْرَحاَم  ُقوا اهللََّ الَّ َكثرًِيا َونَِساًء َواتَّ
إِنَّ اهللََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا؛ اي مردمان بترسید از 
پرودگارتان كه بیافرید شما را از یک تن و 
هم از او جفت آن را آفرید و منتشر ساخت 
از این دو تن مردان و زنان بسیار؛ و بترسید 
از آن خدایي كه به نام او از یکدیگر مسئلت 
و درخواست مي كنید و بترسید از قطع رابطۀ 
خویشاوندي، همانا خداوند مراقب اعمال 

شماست. )نساء:1( 
همچنین مي فرماید:

ا َخَلْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى  َا النَّاُس إِنَّ َيا أهيُّ
َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ أْكَرَمُكْم 
ِعنَْد اهللِ أْتَقاُكْم إِنَّ اهللَ َعِليٌم َخبرٌِي؛ اي مردمان 
همانا آفریدیم شما را از یک مرد و یک زن، 
و قرار دادیم شما را جماعت ها و قبیله ها، 
تا یکدیگر را بشناسید. هر آیینه گرامي ترین 
شما نزد اهلل پرهیزگارترین شماست؛ همانا 

اهلل دانا و خبردار است.)حجرات:13( 
اینها سخنان جاویدان و استواري است كه 
هنگام حجةالوداع بر زبان پیامبر عظیم الشأن 
اسالم جاري شده است. هنگامي كه رسول 
اكرم با این اعالمیۀ تاریخي و شکوهمند قیام 
نمود، جهان در وضعیتي ناآرام و غیرطبیعي 
به سر مي برد كه قدرت تحمل و پذیرش این 
گفتارهاي صریح و با جرئت را نداشت، و 
به راستي كه این اعالم در آن اوضاع از یک 

زلزلۀ شدید و هولناک كمتر نبود. 
نمودن  طي  از  پس  بشریت،  امروزه 
مسافت هاي طوالني در عرصۀ علم و دانش 
یُمن گسترش  به  و  اندیشه،  و  معرفت  و 
دعوت الي اهلل و بروز جو اسالمي و تالش 
اعالمیۀ  این  بزرگ،  مصلحان  و  داعیان 
كه  را  حماسه  آفرین  و  انقالبي  و  سنگین 
و  كوبید  هم  در  را  جاهلیت  آشیانه  هاي 
پناهگاه هاي شرک و بت پرستي و تبعیض 
نژادي را متزلزل ساخت، یک حقیقت عادي 
مشاهده  چنان كه  مي كند.  تلقي  روزمره  و 
سازمان  و  مؤسسه  هر  امروزه  مي كنیم 
سیاسي و اجتماعي در دنیای كنوني سنگ 
به سینه مي زند. همچنین  را  همین شعار 
منشور حقوق بشر سازمان ملل، دولت هاي 
جمهوري و مؤسسه ها و سازمان هاي حقوق 
حقوق  و  مساوات  شعار  همگي  بشری، 
بشر سر مي دهند، و هیچ كس آن را عجیب 
بشر،  همین  بر  اّما  نمي پندارد؛  غریب  و 
برتري  عقیدة  كه  است  گذشته  روزگاري 
بعضي از افراد، خاندان ها و ملت ها بر بعضي 
دیگر، و گاه تا حد مافوق بشر دانستن خود، 
حکمفرما بوده است، و بعضي از خاندان ها 
و طبقات، خود را به خورشید و ماه و بعضي 

به خدا نسبت مي دادند. 
قرآن مجید گفتار یهود و نصارا را چنین 
َوالنََّصاَرى  اْلَيُهوُد  َوَقاَلِت  مي كند:  حکایت 
َنْحُن أَْبنَاُء اهللِ َوأَِحبَّاُؤُه؛ یهود و نصارا گفتند 

ما فرزندان خدا و دوستان اوییم. )مائده:18(
فراعنۀ مصر معتقد بودند كه آنها تجسم 
إله شمس و شعاع و پرتو (Ray) آن هستند. 
در هند دو خاندان به نام هاي »سورج بنسي« 
بنسي«  یعني فرزندان خورشید، و »جندر 

یعني فرزندان ماه، شهرت داشتند.
كسري ها و شاهان ایران قائل بودند كه 
در رگ هاي آنها خون خدایي جریان دارد 
با دید خدایي و  آنها را  نیز  ایران  و مردم 
تقدس مي نگریستند، به گونه اي كه یکي از 
القاب و توصیف هاي رایج خسرو پرویز 
خدایان،  میان  »در  بود:  این  )590-628م( 
انساني فناناپذیر؛ و در میان انسان ها، خدایي 
بي نظیر؛ كلمه اش بلند و مجدش با شکوه؛ 
همراه خورشید با نور خود طلوع مي كند 
و با نورش شب هاي تیره و تار را روشن 

مي سازد.«
داشتند،  خدایاني  نیز  روم  قیصرهاي 
بلکه هر كسي زمام سلطنت و حکومت 
را به دست مي گرفت، خدا خوانده مي شد 
و لقب »آگوست« (August)یعني عظیم و 
جلیل مي یافت. و چیني ها، امپراتور را فرزند 
آسمان تصور مي كردند؛ آنها اعتقاد داشتند 
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كه آسمان نر و زمین ماده است.
و اّما عرب ها هر كسي را به جز خودشان، 
»عجم« )زبان بسته( مي نامیدند. باز در میان 
خود عرب ها، قریش خود را شریف ترین 
قبایل عرب مي دانستند و محافظ امتیازات 
با  و  بودند  حج  موسم  در  خود  خاص 
مردم در مواضع و جایگاه هاي آنها یکجا 
نمي شدند. آنها مثل سایر حجاج به عرفات 
كه خارج از محدودة حرم است، نمي رفتند، 
بلکه در حرم باقي مانده و در مزدلفه توقف 
مي كردند و مي گفتند: »نحن أهل اهلل في بلده 
و قطان بیته«؛ ما خاصان خدا در شهر او، و 

ساكنان بیت او هستیم. 

  ارمغان یا منّت سّوم بعثت محّمدي، 3  اعالم عزت و سربلندي انسان
اعالم عزت و سربلندي انسان و شرف و 

بلندي مرتبۀ انسانیت است.
خاتم  پیامبر  بعثت  آستانۀ  در  انسان 
سقوط  بی ارزشی  خواری  و  پرتگاه  در 
زمین  روي  موجودي  هیچ  و  بود  كرده 
بعضي  نبود.  حقیرتر  و  بی ارزش تر  او  از 
چنان  درختان  از  بعضي  و  حیوانات  از 
مقدس پنداشته مي شدند كه نسبت به آنها 
اعتقادات و پندارهایي مخصوص وابسته 
ساخته  افسانه هایي  آنها  دربارة  و  كرده 
بودند و پرستش كنندگان، آنها را به مراتب 
از انسان گرامي تر و باعزت تر و به صیانت 
حتي  مي دانستند.  شایسته تر  نگهداري  و 
ریختن  و  بي گناهان  قتل  از  آنها  به خاطر 
كمال  با  و  نداشتند،  باكي  انسان ها  خون 
بي رحمي و سنگدلي جان انسان را براي 
آنها قرباني مي كردند. متأسفانه ما نمونه ها 
و شکل هایي از این قساوت ها را در بعضي 
كشورهاي پیشرفته مانند هند در قرن بیستم 

نیز مشاهده كرده ایم.
عزت  صلی اهلل علیه وسلم  اكرم  رسول 
و شرافت انسان را دوباره به او بازگرداند، 
بخشید  اعتبار  و  ارزش  او  به  مجدداً  و 
انسان  كه  كرد  اعالم  تمام  صراحت  با  و 
عزیزترین و ارزنده ترین جوهر كائنات و 
فخر موجودات است؛ و هیچ چیز گرامي تر 
و به محبت شایسته تر از انسان نیست؛ و 
هیچ موجودي الیق تر به حفظ و صیانت از 

او وجود ندارد.
آن حضرت مرتبۀ انسان را تا جایي باال 
خداوند  نایب  و  اهلل  خلیفۀ  را  او  كه  برد 
معرفي كرد كه تمام جهان براي خدمت به 
وي آفریده شده و او براي خداوند خلق 
ِذي َخَلَق َلُكْم َما ِف اْلَْرِض  شده است. ُهَو الَّ
َجِيًعا؛ اهلل آن ذاتي ست كه براي شما آفرید 

تمام آنچه را در زمین است. )بقره:29(
اشرف  و  موجودات  سرور  انسان 
دارد:  برتري  همه   بر  و  است  مخلوقات 
َواْلَبْحِر  اْلَبِّ  ِف  َومَحَْلنَاُهْم  آَدَم  َبنِي  ْمنَا  َكرَّ َوَلَقْد 
َعَل  ْلنَاُهْم  َوَفضَّ يَِّباِت  الطَّ ِمَن  َوَرَزْقنَاُهْم 
ما  كه  تحقیق  به  َتْفِضياًل؛  َخَلْقنَا  ِمَّْن  َكثرٍِي 
مکرم كردیم فرزندان آدم را، و آنها را بر 
مركب های خشکي و دریا سوار كردیم و 
روزي دادیم ایشان را از چیزهاي پاكیزه، و 
فضیلت بخشیدیم آنها را بر بسیاري از آنچه 

آفریده ایم فضیلتي خاص. )إسراء:70(
و  انسان  شرافت  و  عزت  زمینۀ  در 
و  صریح تر  مطلبي  هیچ  وي  بزرگداشت 
رساتر از این گفتار رسول اكرم وجود ندارد 
كه اظهار داشت: »اخللق عيال اهلل، فأحب اخللق 
إيل اهلل من أحسن إيل عياله«؛ خلق و انسان ها 
به منزلۀ عیال و خانوادة اهلل هستند، پس 
محبوب ترین خلق نزد اهلل كسي است كه به 

عیال وي نیکي كند. )رواه البیهقي(
همچنین در مورد مرتبۀ بلند انسانیت، و 
تقرب جستن به خدا به وسیلۀ خدمت و 
شفقت بر انسان ها، مطلبي واضح تر از این 
حدیث نیست. ابوهریره رضی اهلل عنه روایت 
اكرم صلی اهلل علیه وسلم  مي كند كه رسول 
فرمود: »روز قیامت خداوند متعال مي گوید: 
اي فرزند آدم! بیمار شدم مرا عیادت نکردي! 
را  تو  چگونه  پروردگارا!  مي گوید:  بنده 
پروردگار  تو  درحالی كه  می كردم  عیادت 
مي فرماید:  عزوجل  اهلل  هستي؟!  جهانیان 
فالن بندة من مریض شد و تو او را عیادت 
عیادت  را  او  اگر  نمي داني  آیا  نکردي! 
مي كردي مرا نزد او مي یافتي؟ باز مي فرماید: 
به من  تو غذا خواستم  از  آدم!  فرزند  اي 
غذا ندادي! بنده عرض مي كند: پروردگارا! 
چگونه به تو غذا می دادم كه تو پروردگار 
جهانیان هستي؟! اهلل مي فرماید: فالن بندة 
من از تو غذا خواست و تو به او غذا ندادي! 
آیا نمي داني اگر به او غذا مي دادي پاداش آن 
را نزد من مي یافتي؟ باز مي فرماید: اي فرزند 
آدم! از تو آب خواستم به من آب ندادي! 
بنده عرض مي كند: پروردگارا! چگونه به 
تو آب می دادم كه تو رب العالمین هستي؟! 
تو  از  من  بندة  فالن  مي فرماید:  پروردگار 
آب خواست و تو او را سیراب نکردي! آیا 
نمي داني كه اگر به او آب مي دادي نتیجۀ آن 

را نزد من مي یافتي؟ )رواه مسلم(
انسانیت و منزلت  آیا در مورد مرتبۀ 
و صریح تر  واضح تر  اعالمي  هیچ  انسان 
از این اعالم یافت مي شود؟ آیا انسان در 
جدید  و  قدیم  مکاتب  و  مذاهب  سایر 
جهان به چنین مرتبۀ بلند و گرامیداشتي 

دست یافته است؟
و  بني آدم  بر  ترّحم  اكرم  پیامبر 
جلب  براي  الزم  شرط  را  زمین  اهل 
فرموده  و  كرده  ذكر  اهلل  رحمت هاي 
»الرامحون يرمحهم الرمحن. ارمحوا من  است: 
ف الرض، يرمحكم من ف السمء«؛ خداوند 
بر  ترّحم مي كند. شما  ترّحم كنندگان  بر 
كنید  ترّحم  هستند  زمین  در  كه  كساني 
تا آن كه در آسمان است شما را مشمول 

رحمت خویش قرار دهد.)رواه ابوداود(
وضعیت  مي دانید  آیا  عزیز!  خوانندة 
اجتماعي  و  سیاسي  اوضاع  و  جهان 
اكرم  رسول  این كه  از  پیش  تا  آن 
به سوي  را  جهانیان  صلی اهلل علیه وسلم 
وحدت انساني و پاسداشت كرامت انسان 

فراخواند، چگونه بود؟
آري، قبل از بعثت ایشان بهاي خواستۀ 
شخص،  یک  هوس  و  هوا  و  فرد  یک 
و  جسم  از  باارزش تر  و  بزرگ تر  خیلي 
جان هزاران و صدها هزار انسان بود. یک 
پادشاه، امپراتور و رهبر سیاسی برمي خاست 
و شهرها و سرزمین ها را طعمۀ خواهش و 
زیاده خواهی خود قرار می داد، مردم را بنده و 
بردة خود می كرد، بسیاری را گردن مي زد و 
به خاک وخون می كشید، كشتزارها و نسل ها 
را تباه مي كرد، و به خاطر خواهش های حقیر 
نفس خود تر و خشک را به آتش مي كشید.
طی  او  بنگرید،  مقدونی  اسکندر  به 
لشکركشي هاي خود از یونان تا هند پیش 
مي رود و در طول مسیر، شهرها و تمدن های 

بسیاری را تباه و ویران مي كند. 
دو  قربانیان  كه  دیدید  بیستم  قرن  در 
جنگ جهاني به میلیون ها نفر رسید. همۀ 
تعصب  نتیجۀ  در  صرفاً  بدبختي ها  این 
فرمانروایي،  و حب  خودپسندي  و  مّلي 
تجارت  بازارهاي  بر  تسلط  به منظور 

جهاني به وقوع پیوست.

 و ايجاد امید و اعتماد و  4 مبارزه با ناامیدي و تشاؤم، 
 عزت نفس در وجود انسان

قبل از بعثت پیامبر خاتم اكثر افراد بشر دچار 
یأس و ناامیدي از رحمت اهلل، و مبتالي 
سوءظن به فطرت سلیم انسان بودند. در 
ایجاد چنین جو و طرز تفکری، بعضي از 
ادیان قدیمي شرقي و مسیحیت تحریف 
شده در اروپا و خاورمیانه نقش عمده اي را 
بازي مي كردند. ادیان قدیمي هند به عقیدة 
تناسخ ارواح ایمان داشتند. طبق این عقیده 
اراده و اختیار انسان هیچ دخالتي در زندگي 
و سرنوشت وي ندارد. هر انسان قهراً باید 
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كیفر آنچه را كه قباًل در حیات نخستین 
جهان بیني،  این  طبق  بچشد.  داده،  انجام 
انسان  كه  است  بدین صورت  یافتن  كیفر 
عاصي و گناهکار پس از مرگش مجدداً در 
شکل جانوري درنده، یا حیواني چرنده، یا 
موجودي خسیس و ذلیل، یا انساني بدبخت 

ب ظهور مي كند. و معذَّ
اّما مسیحیت اعالم كرده بود كه انسان 
فطرتاً و از بدو پیدایش عاصي و گنهکار 
است، و مسیح علیه السالم كفاره و فدیۀ 
كه  است  طبیعي  است.  گناهان وي شده 
این عقیده در دل میلیون ها انسان از پیروان 
آیندة  از  آنها  نمود.  ایجاد سوءظن  مسیح 
و  كرده  امید  قطع  الهي  رحمت  و  خود 

مأیوس شده بودند.
محّمد  حضرت  وضعیتي  چنین  در 
رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم با كمال جرأت 
و صراحت، اعالم نمود كه فطرت انساني 
مانند لوح صافی است كه هیچ چیزي بر آن 
نوشته نشده، و این لوح صالحیت دارد كه 
بهترین و جالب ترین نقش ها و نوشته ها در 
آن ثبت و درج گردد. آن حضرت توضیح 
داد كه هر انسان روح و جسم مستقلی دارد 
و زندگي مستقل و جدیدی را آغاز مي كند 
و بر مبناي عمل و كردارش شایستۀ پاداش 
و كیفر و بهشت و دوزخ مي گردد. او مسئول 
عمل خودش است و بر اساس كوشش و 
تالش خود، شایستۀ اجر و ثواب و قابل 
تقدیر و تشکر قرار مي گیرد: أاَلَّ َتِزُر َواِزَرٌة 
ِوْزَر أُْخَرى َوأَْن َلْيَس لِْلِْنَساِن إاِلَّ َما َسَعى َوأَنَّ 
َزاُه اْلََزاَء اْلَْوَف؛ هیچ  َسْعَيُه َسْوَف ُيَرى ُثمَّ ُيْ
كس بار گناه دیگري را بر دوش نخواهد 
گرفت، و براي آدمي جز آنچه به سعي خود 
انجام داده نخواهد بود، و همانا پاداش سعي 
خود را خواهد دید، سپس ]در آخرت[ بر 
خواهد  داده  كامل  جزاي  سعیش  حسب 

شد.)نجم: 38ـ40(
را  انسان  گمشدة  اعتماد  اعالم،  این 
نسبت به فطرت و موهبت هاي طبیعي اش 
بازگردانید و سبب گشت كه او با عزم استوار 
و هّمت بلند و عاطفۀ نیرومند به طرف جلو 
حركت كند و سرنوشت خود و بشریت را 
رقم زند و با استفاده از امکانات فراوان و 
فرصت هاي گران بها بخت و نصیب خود 

را بیازماید.
صلی اهلل علیه وسلم  محّمد  حضرت 
فرمود: ارتکاب گناهان و معاصي، اشتباهات 
و لغزش ها، مرحله اي زودگذر و زوال پذیر 
گاهي  انسان  كه  است  انسان  زندگي  در 
بنابر جهل و ناداني و كوتاه اندیشي، و گاه 
به اغواي شیطان و گاه به تحریک نفس، 

مبتالي آن مي گردد؛ اّما صالح و نیکي و 
اعتراف به گناه و ندامت و پشیماني اصل 
فطرت او و جوهر انسانیت است. ابتهال و 
تضّرع در بارگاه حق و عزم راسخ بر عدم 
بازگشت به گناه، دلیل شرف و منزلت انسان 
و اصالت جوهر اوست كه آن را از پدر خود 
حضرت آدم علیه السالم به ارث برده است.

صلی اهلل علیه وسلم  محّمد  حضرت 
جلوي گناهکاران غرق در گرداب گناه و 
معصیت، دروازة گسترده اي از توبه گشود 
آن  به سوي  را  انسان ها  همگي  آشکارا  و 
بیان  مشروحاً  را  توبه  فضیلت  فراخواند. 
و  واضح  را  موضوع  این  چنان  و  داشت 
روشن كرد كه مي توان گفت او این مسئله 
و ركن مهم را از سر نو احیا نمود، از این 
جهت یکي از نام هاي گرامي ایشان »نبي 
التوبه« است. ایشان توبه را تنها یک راه و 
وسیلۀ اضطراري قرار نداد كه انسان فقط 
جوید،  توسل  آن  به  مافات  جبران  براي 
بلکه آن را از افضل عبادات و قربات عنداهلل 
به  وصول  براي  راه  آسان ترین  و  خواند 
درجۀ اعالي والیت و تقرب قلمداد نمود؛ 
زاهدان  و  عبادت گذار  بندگان  طوري كه 

پاک شعار، بر توبه كنندگان رشک مي بردند.
قرآن مجید فضیلت توبه و ظرفیت آن را 
مفصاًل شرح داده و این مطلب را با زیباترین 
كه  است  كرده  بیان  شیوه  جذاب ترین  و 
باشد،  بزرگ  چند  هر  گناهي  هر  از  توبه 
انسان را كاماًل پاک و صاف مي گرداند. در 
و خطاپیشگان  معصیت كاران  كلیۀ  ضمن 
و گرفتاران نفس و شیطان را به رجوع و 
بازگشت به سوي اهلل فرامي خواند تا هر چه 
زودتر خود را در سایۀ لطف و مهرباني هاي 
قرار  عطوفتش  و  رأفت  آغوش  و  حق 
و  مواج  دریاهاي  تصویر  همچنین  دهند. 
بي كران رحمت هاي الهي را كه محیط بر 
آفاق و انفس است، چنان زیبا، جذاب و 
شگفت انگیز ترسیم نموده كه از آن چنین 
معلوم مي شود كه خداوند متعال تنها بردبار 
و مهربان و بخشنده و كریم نیست، بلکه 
او )اگر این تعبیر درست باشد( توبه كنندگان 
را دوست دارد و به آنان اشتیاق مي ورزد و 
تالش و سعي بلیغ آنها را سپاسگزاري و 

قدرداني مي نماید.
اینک آیات ذیل را بخوانیم و از لطف و 
مهرباني و جو مهرآمیزي كه بر اسلوب بیان 

حاكم است، بهره بگیریم: 
ُفوا َعَل أَْنُفِسِهْم  ِذيَن أَْسَ  ُقْل َيا ِعَبادَِي الَّ
ُنوَب َجِيًعا  اَل َتْقنَُطوا ِمْن َرمْحَِة اهللَِّ إِنَّ اهللََّ َيْغِفُر الذُّ
ِحيُم؛ بگو اي بندگان من  ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ إِنَّ
)اهلل( كه از حد تجاوز كردید بر خود، ناامید 

مشوید از رحمت اهلل، همانا اهلل تمام گناهان 
را یکجا مي آمرزد، همانا اهلل اوست آمرزگار 

مهربان. )زمر:53(
از این بیشتر و شگفت انگیزتر آیۀ بعدي 
است، آنجا كه حق سبحانه و تعالي گروه هاي 
مختلف از بندگان صالح خود را برشمرده و 
در رأس این فهرست نوراني توبه كنندگان را 

قرار داده است:
اِئُحوَن   التَّاِئُبوَن اْلَعابُِدوَن اْلَاِمُدوَن السَّ
بِامْلـَْعُروِف  اآْلِمُروَن  اِجُدوَن  السَّ اِكُعوَن  الرَّ
اهللِ  ِلُُدوِد  َواْلَافُِظوَن  امْلـُنَْكِر  َعِن  َوالنَّاُهوَن 
صالح  )بندگان  ایشان  امْلـُْؤِمننَِي؛   ِ َوَبشِّ
عبادت گزاران اند؛  توبه كنندگان اند؛  اهلل( 
اهلل  راه  در  حمــــدگـوینـدگـان انـد؛ 
سفركنندگان اند؛ ركوع و سجده كنندگان اند؛ 
از منکراند؛ و  ناهیان  آمران به معروف و 
محافظت كنندگان اند حدود )احکام( اهلل را؛ 

و مؤمنین را بشارت ده.« )توبه:112(
پروردگار  عنایت  و  گرامیداشت  این 
نسبت به توبه كننده و اظهار اعتماد به آنان 
در داستان آن سه نفر از اصحاب رسول خدا  
كه از غزوة تبوک بدون عذر موجه تخلف 
كرده بودند، به طور واضح تجلي یافته است.
قرآن مجید آنجا كه از قبولیت توبۀ آن 
سه تن سخن می گوید؛ نخست از پیامبر 
اكرم و مهاجرین و انصار یاد می كند كه در 
غزوة تبوک شركت داشتند و از آن تخلف 
نورزیده بودند، سپس قبولیت توبۀ آن سه 
تن را ذكر می كند كه مرتکب تخلف شده 
بودند؛ این از آن جهت است تا متخلفان از 
غزوه، هنگام ذكر توبه شان احساس ذلت و 
حقارت ننمایند و براي همگي مؤمنان تا 
روز قیامت واضح شود كه منزلت و مرتبۀ 
این توبه كنندگان در صف اول صادقین از 
مهاجرین و انصار قرار دارد و دلیلي ندارد 
كه آنان پس از ندامت از تخلف و پذیرش 

توبه شان احساس عار و شرمندگي نمایند.
آیا در زمینۀ قبول توبه و گرامیداشت 
توبه كننده و زدودن پریشاني و غم از چهرة 
وي با مهرباني و محبت، مثالي جالب تر، 
شیرین تر و باشکوه تر از این مثال در تاریخ 
ادیان و اخالق و تربیت و اصالح وجود 

دارد؟
اكنون با هم آیات ذیل را قرائت كنیم:

َوامُلَهاِجِريَن  النَّبِيِّ  َعَل  اهللُ  َتاَب  َلَقْد   
ةِ ِمْن َبْعِد َما  َبُعوُه ِف َساَعةِ اْلُعْسَ ِذيَن اتَّ َواْلَْنَصاِر الَّ
ُه ِبِْم  َكاَد َيِزيُغ ُقُلوُب َفِريٍق ِمنُْهْم ُثمَّ َتاَب َعَلْيِهْم إِنَّ
ِذيَن ُخلُِّفوا َحتَّى إَِذا  َرُءوٌف َرِحيٌم َوَعَل الثَّاَلَثِة الَّ
َضاَقْت َعَلْيِهُم اْلَْرُض بَِم َرُحَبْت َوَضاَقْت َعَلْيِهْم 
أَْنُفُسُهْم َوَظنُّوا أَْن اَل َمْلَجأَ ِمَن اهللِ إاِلَّ إَِلْيِه ُثمَّ َتاَب 
ِحيُم؛ هر  اُب الرَّ َعَلْيِهْم لَِيُتوُبوا إِنَّ اهللَ ُهَو التَّوَّ
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آئینه اهلل با رحمت متوجه شد بر پیامبر و آن 
مهاجرین و انصار كه پیروي كردند او را در 
ساعت سختي كه نزدیک بود دل گروهي 
از جاي برود، باز به رحمت متوجه شد بر 
ایشان، همانا اهلل بر ایشان )پیامبر و مؤمنان( 
بخشاینده و مهربان است، و بر آن سه تن 
)مراره و هالل و كعب( كه تخلف ورزیدند 
تا این كه زمین با همۀ پهناوري بر آنها تنگ 
شد و بلکه از خود دلتنگ شدند و دانستند 
كه از غضب اهلل به جز لطف او پناه و ملجأیي 
نیست، باز لطف فرمود بر آنها )توفیق توبه 
داد( تا كه توبه كنند، همانا اهلل اوست بسیار 

توبه پذیر و مهربان. )توبه:117ـ118(
خداوند متعال به عنوان یک اصل كلي و 
عمومي اعالم نموده است كه رحمتش همه 
چیز را دربر گرفته و همه جا گسترده است، 
و رحمتش از غضبش سبقت گرفته است، 
چنان كه در قرآن آمده است: َوَرمْحَتِي َوِسَعْت 
ٍء؛ و رحمت من هر چیز را احاطه  ُكلَّ َشْ
كرده است.)اعراف:156( و در حدیث قدسي 
غضبي«؛  سبقت  رحمتي  »إّن  است:  آمده 
رحمت من بر غضب من پیشي گرفته است.
خداوند سبحان ناامیدي را مترادف كفر، 
جهل و گمراهي قرار داده و از زبان حضرت 
ُه اَل  یعقوب علیه السالم بیان داشته است: إِنَّ
َيْيأَُس ِمْن َرْوِح اهلل إاِلَّ اْلَقْوُم اْلَكافُِروَن ؛ هر آیینه 
حق این ست كه ناامید نمي شود از رحمت 

اهلل مگر گروه كافران. )یوسف: 87(
در جایي دیگر از قول حضرت ابراهیم 
علیه السالم مي فرماید: َوَمْن َيْقنَُط ِمْن َرمْحَِة 
ناامید  كه  كیست  و  الُّوَن؛  الضَّ إاِلَّ  ِه  َربِّ
مگر  خویش  پروردگار  رحمت  از  شود 

گمراهان. )حجر:56(
عام  دعوت  با  پیامبران  خاتم  آري، 
و  فضایل  بیان  و  توبه  به سوي  خویش 
و  مرعوب  بشریت  به  آن،  ظرفیت های 
خوف زده و پریشان خاطر كه مدت ها زیر 
چکمه هاي یأس و ناامیدي ناله مي زد و از 
فرط هشدارها و اخطارهای مرتبط با كیفر و 
عذاب و مظاهر غضب و جالل )كه در این 
زمینه علماي یهود و شارحین كتب مقدس 
و راهبان تندرو و افراطي مسیحیت نقش 
مهمي داشتند( لرزه بر اندام بود، كمک و از 
وی دستگیري نمود و براي او فرصتي جدید 
و طالیي در زندگي مهیا ساخت و در قلب 
ناتوان و خسته و جسم سرد و پژمرده اش 
حرارت جدید و روح تازه اي دمید و براي 
جراحات او مرهمي تدارک دید و او را از 
و  عزت  اوج  به  و خواري  مذلت  پرتگاه 
شرافت و اعتمادبه نفس و توكل و اتکا به 

ذات اهلل رهنمون شد.

 وحدت در میان صفوف متحارب 5 جمع بین دين و دنیا و ايجاد
ادیان قدیم، به ویژه مسیحیت، زندگي انساني 
را بر دو نوع تقسیم كرده بودند، دیني و 
دنیوي؛ و به طور كلي كرة خاكي به دو جبهه، 
یکي جبهۀ رجال دین و دیگري جبهۀ رجال 
دنیا مجزا شده بود. این دو جبهه نه تنها از 
یکدیگر جدا بودند، بلکه میان آنها شکافي 
عمیق و پرده اي ضخیم قرار داشت. به همین 
دلیل پیوسته با هم در حال اختالف و نبرد 
به سر مي بردند. هر فردي معتقد بود كه میان 
دین و دنیا، خصومت و عداوت همیشگي 
است و امکان آشتي و صلح وجود ندارد. 
بنابراین اگر كسي با یکي تماس برقرار كند، 
قهراً باید از دیگري قطع تعلق نموده، حتي 
اعالم جنگ كند. مي گفتند امکان ندارد كه 
انسان در آن واحد سوار دو كشتي بشود، 
پس هرگاه كسي بخواهد به رشد اقتصادي 
و آسایش زندگي برسد، چاره اي جز این 
از  و  غافل شده  آخرت  دار  از  كه  نیست 
آفریدگار آسمان ها و زمین روگردانی نماید.

آنان معتقد بودند كه بقاي حکومت، سلطه 
و قدرت تنها در صورتي امکان پذیر است 
كه انسان نسبت به تعالیم دیني و ارزش هاي 
اخالقي و ترس از خدا، بي تفاوت و بي پروا 
باشد؛ زیرا تقوا و دینداري بدون رهبانیت 
و قطع ارتباط با دنیا و آنچه در آن است، 

امکان پذیر نیست.
اینجا ذكر این نکته ضروري است، كه 
انسان فطرتاً دوستدار لذت ها و رفاه است. 
بر اساس این اصل، هر مکتب فکري و دیني 
كه به رفاه و آسایش مباح، قیام براي احقاق 
حق، عزت و تحصیل نیرو و حکومت اجازه 
ندهد، اغلب براي نوع بشر سازگار نخواهد 
بود؛ زیرا این طرز تفکر در واقع مترادف 
كردن  سركوب  و  سلیم  فطرت  با  جنگ 
غرایز فطري و طبیعي در وجود انسان است.
در نتیجۀ همین درگیري بود كه تعداد 
زیادي از انسان هاي خردمند و زیرک و 
صاحبان صالحیت و علم و دانش، دنیا 
را بر دین ارجح شمردند و به عنوان یک 
را  آن  زنده،  واقعیت  و  اجتماعي  نیاز 
اختیار نموده، به آن مطمئن شدند و كلیۀ 
بردن  باال  جهت  در  را  خود  تالش هاي 
مبذول  لذت ها  و تحصیل  زندگي  سطح 
نموده، از هر نوع ترقي دینی و پیشرفت 

معنوي سلب امید كردند.
عموماً اكثر كساني كه دین را ترک گفتند، 
بنابر همین تناقص فکري بود كه آن را یک 
نتیجۀ  در  و  كردند،  گمان  مسلم  واقعیت 
زمامداران  كه  بود  تناقض اندیشي  همین 

را  خود  كه  كلیسا  علیه  دنیوي  حکومت 
نمایندة دین تصور مي كرد شورش نمودند 
و از تمام قیود و پایبندي هاي آن آزاد شدند 
و پس از آن، حکومت ها )به حکم منطق( 
همچون فیل مست و هیجان زده اي كه از بند 
و زنجیرها آزاد شده باشد، یا مانند شتري كه 
مست و مهارش گسسته باشد، به طرف دین 

و دینداران حمله ور شدند.
همین تفرقه و جدایي میان دین و دنیا 
و  دین  رجال  میان  منحوس  عداوت  و 
رجال دنیا بود كه دروازه را كاماًل با هر دو 
لنگه اش بر روي الحاد و بي دیني باز كرد، كه 
نخست خود غرب شکار آن گردید و بعد 
ملت هایي كه در فکر و علم و فرهنگ مقلد 
غرب شدند، یا زیر پرچم آن مي زیستند، 

دستخوش آن قرار گرفتند.
سپس داعیان تندرو و افراطي مسیحیت، 
مشکل را دو چندان كردند. خصوصاً آنهایي 
و  حایل  بزرگ ترین  را  بشري  فطرت  كه 
مانع تزكیۀ روح و تماس با عالم باال، تصور 
نمودند و در جهت تذلیل و شکنجه دادن 
نفس به وسیلۀ احکام سخت و تعالیم جائرانه 
از هیچ كوششي دریغ نورزیدند و باالخره 
چنان شکل وحشیانه و تاریک و خوفناكي 
از دین ترسیم و تقدیم كردند كه از شنیدن و 

دیدن آن بدن انسان به لرزه مي افتاد.
سرانجام كار به جایي كشید كه مردم از 
سایۀ دین گریختند و بندگي نفس و هوا 
و هوس )در وسیع ترین معناي آن( به اوج 
خود رسید و جهان در میان دو نقیض و 
صورت متضاد به حالت نوسان درآمد و 
باالخره بنابر ضعف یا فقدان حس دیني، در 
پرتگاه ژرف بي دیني و هرج ومرج اخالقي 

سقوط نمود.)1(
بزرگ ترین هدیۀ بعثت محّمدي و منّت 
جاویدان و عظیم آن بر بشریت، این نداي 
عمومي بود كه اساس اعمال و اخالق هدفي 
است كه انسان آن را دنبال مي نماید، و در 
شریعت اسالم از آن به »نیت« تعبیر شده 
است. این لفظ گرچه مختصر است، ولي 
از نظر معني بسیار وسیع و عمیق مي باشد. 
صلی اهلل علیه وسلم  اسالم  پیامبر  كه  همان 
اْمِرٍئ  لُِكّل  َوإّنم  بالنِيَّاِت،  الَْعمُل  »إنَّم  فرمود: 
نیت  به  اعمال  مدار  و  اساس  َماَنَوی«)2(؛ 
بستگي دارد، هر كسي هر چیزي را نیت 

كند همان چیز به وي مي رسد.
از این نداي عام ثابت مي شود كه هر 
خشنودي  قصد  به  را  عملي  هر  انسان، 
اهلل و با انگیزة اخالص و امتثال امر الهي 
انجام بدهد، آن عمل وسیلۀ تقرب الي اهلل 
و موجب وصول به درجۀ اعالي یقین و 
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ایمان مي شود و بدون هیچ شائبه اي، دین 
خالص قرار مي گیرد. حال فرقي نمي كند كه 
چنین عملي جهاد و قتال باشد یا حکومت 
نعمت هاي  از  بهره گیري  یا  سلطنت،  و 
روي زمین و برآوردن خواسته هاي نفس و 
تالش برای رزق و كسب درآمد، یا اشتغال 
زندگي  و  مباح  و  جایز  سرگرمي هاي  به 

خانوادگي و غیره.
و بر عکس آن، هر عملي كه از انگیزة 
اخالص و خشنودي اهلل و اطاعت او خالي 
اندیشۀ  از  فراموشي  و  غفلت  با  و  باشد 
آخرت صورت بگیرد، جزء دنیا به حساب 
مي آید، گرچه آن عمل، نماز یا هجرت و 
جهاد یا ذكر و تسبیح و قتال في سبیل اهلل 
داعي  عالم و مجاهد و  آن  انجام دهندة  و 
باشد؛ چنین عملی پاداش و ثواب نمي یابد، 
بلکه این نوع اعمال و خدمات بي اخالص، 
سبب وبال و مصیبت شده و میان بنده و 

پروردگارش حجاب و پرده خواهد شد.)3(
پنجمین ارمغان ارزندة حضرت محّمد 
كه  بود  این  صلی اهلل علیه وسلم  مصطفی 
شکاف عمیق و گستردة میان دین و دنیا 
آن  میان  تنافر  و  به جدایي  و  كرد  پر  را 
قباًل در  دو خاتمه بخشید؛ درصورتي كه 
و  آشکارا  عداوت  و  دایمي  خصومت 
اما  مي بردند؛  به سر  همیشگي  كینه توزي 
وحدت،  پیامبِر  ارزندة  تعالیم  نتیجۀ  در 
در  الفت  و  مودت  كمال  با  را  همدیگر 
و  با صلح  همراه  زندگی  گرفته،  آغوش 

آشتي را در پیش گرفتند.
پیام آور  خاتم،  رسول  كه  به راستي 
و  بود  بشیر  هم  واحد  آن  در  و  وحدت 
جبهۀ  دو  از  را  بشر  بنی نوع  و  نذیر،  هم 
مخالف دین و دنیا به جبهۀ واحد ایمان 
و اخالص و ترحم بر بشریت و تحصیل 
رضاي پروردگار دعوت نمود و این دعاي 
نَا  جامع و پرمحتوا را به ما تعلیم داد: َربَّ
ْنَيا َحَسنًَة َوِف اآْلِخَرِة َحَسنًَة َوِقنَا َعَذاَب  آتِنَا ِف الدُّ
النَّاِر؛ پرودگارا بده ما را در دنیا نعمت 
نیکو و در آخرت نعمت نیکو و محفوظ 

دار ما را از عذاب دوزخ.)البقره :201(
همچنین آن حضرت صلی اهلل علیه وسلم 
هللَِِّ  َوَمَاِت  َوَمَْياَي  َوُنُسِكي  َصاَلِت  إِنَّ  آیۀ  با 
َربِّ اْلَعامَلنَِي؛ همانا نماز من و حج و قرباني 
اهلل  براي  من و زندگاني من و موت من 
اعالم   )162: است.)انعام  عالمیان  پروردگار 
نمود كه زندگاني مؤمن مجموعۀ فعالیت ها 
بلکه  نیست،  نقیض  و  ضد  چیزهاي  و 
زندگاني مؤمن داراي وحدتي است كه بر 
آن روح عبادت و اخالص حاكم است، و 
ایمان و اسالم این زندگي را به سوی اطاعت 

و فرمانبرداري از اوامر اهلل سوق مي دهد.
بر اساس این جهان بیني، معني عبادت 
و اطاعت در تمام شعبه هاي زندگي و كلیۀ 
اعمال بشري تحقق مي یابد،  و  فعالیت ها 
نیت  با اخالص  كارها  این كه  بر  مشروط 
انبیا علیهم السالم  و طبق سیرت و روش 

صورت بگیرد.
بنابراین رسول گرامی اسالم، به تمام 
معمار  و  آشتي  و  پیام آور وحدت  معني 
و  بشیر  واحد  آن  در  و  انسجام  و  اتحاد 
نذیر است. آن حضرت نظریۀ جدایي میان 
دین و دنیا را از بین برد. سراسر زندگي 
را بندگي و روي زمین را محراب عبادت 
او  گرفته  را  انسان  نمود، و دست  اعالم 
نقیض و درحال  و  از جبهه هاي ضد  را 
عمل  گستردة  و  واحد  جبهه  به  نبرد، 
صالح، خدمت به بشریت و رضایت طلبی 
خداوند راهنمایي كرد. از این روست كه 
زاهدانی  و  فقرا  لباس  در  را  پادشاهانی 
را در كسوت پادشاهان و امرا مي بینید و 
از طرفي  كه  مي كنید  مشاهده  را  مرداني 
كوه حلم و منابع علم اند، و از طرفي دیگر 
عبادت گزاران شب و شهسواران روزاند، 
بدون این كه در طرز عمل خود تناقض و 

صعوبت یا خلل و تکّلف حس نمایند.

  و زمینه هاي عمل و تالش6  تعیین اهداف و مقاصد 
كه  انقالبي  ششمین  یا  ارمغان،  ششمین 
در  صلی اهلل علیه وسلم  محمد  حضرت 
زندگي بشریت به وجود آورد این بود كه 
مناسب ترین  و  بهترین  به سوی  را  انسان 
اهداف و مقاصد راهنمایي كرد تا استعدادها 
آنها  به  رسیدن  برای  را  خود  نیروهاي  و 
صرف نماید. همچنین انسان را به سطح و 
جایگاه بلندی صعود بخشید تا در آن بال 
افق های  به سوی  آنجا  از  و  بگشاید  پر  و 

وسیع تر به پرواز درآید. 
بعثت  از  پیش  انسان  این كه  توضیح 
از  كه  داشت  قرار  وضعیتی  در  محمدي 
اهداف حقیقي اش ناآگاه بود و نمي دانست 
به كجا مي رود و بازگشت او به كجاست 
و زمینۀ شایسته تر و مناسب تر براي صرف 

استعدادها و نیروهایش كدام است؟
او براي خود اهدافي خیالي و مصنوعي 
در نظرگرفته بود و تمام نیرو و هوشیاري 
محدودي  و  تنگ  دایره هاي  در  را  خود 

صرف مي كرد.
نزد انسان آن روز، فرد موفق و نمونه 
داراي  دیگران  از  بیش  كه  بود  كسي 
مال و ثروت و نفوذ و قدرت باشد و بر 

مجموعۀ بشري بزرگ تر و مساحت ارضي 
گسترده تري حکومت و فرمانروایي كند. در 
دنیاي آن روز میلیون ها نفر وجود داشتند 
بهره گیري  در  فقط  نهایي شان،  هدف  كه 
و لذت از رنگ هاي گوناگون و صداهاي 
طرب انگیز و غذاهاي لذیذ و تقلید از صداي 
بلبل و رنگارنگي طاووس و رفتار حیوانات 

خالصه مي شد. 
هزاران نفر بودند كه فقط به دربار و 
تمام  و  بودند  وابسته  ملوک  و  درباریان 
صالحیت و نبوغ خود را براي تقرب به 
امرا و تملق پیش اغنیا و كرنش در برابر 
زورآوران صرف مي كردند و با مشغله های 
بیهوده كه نه دربردارندة ارزش دنیوي و 
را  خود  بود،  اخروي  ارزش  دارای  نه 

سرگرم مي كردند. 
پیامبر خاتم صلی اهلل علیه وسلم با تعالیم 
فوق  وضعیت  از  را  انسان  خود  گهربار 
رهایي بخشید و هدف حقیقي و مطلوب 
نهایي را پیش روي او قرار داد و در دل انسان 
این مطلب را راسخ نمود كه زمینۀ حقیقِي 
كوشش و جدیت او و محل مصرف درست 
این  او  نیروها و نگرش های  موهبت ها و 
است كه ابتدا معرفت آفریدگار آسمان و 
زمین را حاصل نماید و از صفات و قدرت 
و حکمت او آگاه شود و بدین ترتیب با 
تحصیل ایمان و یقین، به رضا و خشنودي 

خداوند متعال نایل گردد.
جست وجوي  صدد  در  باید  انسان 
وحدتي باشد كه اجزای پراكنده و احیانًا 
پیوند دهد و  و  ربط   با هم  را  متناقض 
نیروهای  ساختن  شکوفا  با  سرانجام 
درجات  به  باطني اش  قواي  و  درونی 
با خدمت  قرب و یقین مشرف گردد و 
ایثار و فداكاري و اخالق  انسانیت و  به 
عالیه به جایي برسد كه فرشتگان مقرب به 
آنجا نمي رسند. آري همین است سعادت 
و  كمال،  منتهاي  است  همین  و  حقیقي 

معراج قلب و روح انساني.

1. جهت تفصیل مراجعه شود به كتاب »نبرد میان دین و 
 “Conflict Between Relijion and sciense” »دانش
و باب چهارم كتاب »ماذا خسر العالم بإنحطاط المسلمین/ 
كندوكاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان«، فصل 

»عصر اروپا«.
2. این حدیث نزد محدثین به حد استفاضه و شهرت 
رسیده است. امام بخاري رحمه اهلل، كتاب صحیح خود را 
با این حدیث آغاز كرده است. متن كامل از این قرار است: 
اْمِرٍئَمانََوى،فََمْن  ََّمالُِكلِّ َوِإن بِالنِّيَّاِت، ََّمااأَلْعَماُل »ِإن
َوَرُسولِِه اهلِل ِإلَى فَِهْجَرتُُه َوَرُسولِِه اهلِل ِإلَى ِهْجَرتُُه َكانَْت
وَمْنَكانَْتِهْجَرتُُهلُدنْيَايُِصيبَُهاأَْواْمَرأٍَةيَْنِكُحَهافَِهْجَرتُُه

ِإلَىَماَهاَجَرِإلَْيه« )متفق علیه(

 پی نوشت:



 سال  شانزدهم   شمارة سوم و چهارم 1394  شماره پیاپی63ـ  64

سيرة نبوی14

با  نگوییم،  و  نگفتم  غیر  بَرِ  كه  رازی 
دوست بگوییم كه او محرم راز است. 

داشتم بر حسب معمول هر شب، بعد 
از نماز مغرب، تسبیح به دست، بر پیامبر 
عظیم الشأن اسالم صلی اهلل علیه وسلم درود 
می فرستادم. در این میان به خاطرم رسید 
كه واقعاً من خوش بخت و سرافرازم كه 
از دیرباز به صلوات فرستادن خو گرفته ام؛ 

»پای بر فرِق فرقدان دارم«. 
در این وقت یک مرتبه از عالم غیب 
حجاب برداشته شد و متوجه شدم كه من 
شخصاً در سراسر عمرم، یک صلوات هم 
نفرستاده ام، نه تنها من، بلکه هیچ مسلمانی  
خود صلوات نفرستاده است؛ »ز پرده ها به 

در افتاد رازهای نهانی«. 
قضیه از این قرار است كه از آغاز تاریخ 
ختمی  حضرت  بعثت  زماِن  از  اسالمی، 
شریفه:  آیه  این  نزول  زمان  از  و  مرتبت 
ِذيَن  ا الَّ َ بِیِّ َيا َأهيُّ وَن َعَل النَّ إِنَّ اهلَل َو َماَلئَِكَتُه ُيَصلُّ
ُموا َتْسِليًم)األحزاب:56(،  وا َعَلْيِه َوَسلِّ آَمُنوا َصلُّ
مسلمانان تاكنون به تقلید از اجداد مسلمان 
خود، بدون توجه به راز و رمزی كه در 
پیامبر  بر  است،  پنهان  صلوات  عبارت 
فرستاده اند  صلوات  صلی اهلل علیه وسلم 
و  مباهی  خود  فرستادن  صلوات  به  و 
بوده  همین  نیز  حق  و  بوده اند  شادمان 
است؛ درحالی كه حقیقتاً هیچ كدام شخصًا 
دارم  یقین  البته من  نفرستاده اند.  صلواتی 

كه خداوند متعال به نیت و كار آن ها ارج 
نهاده و در دفتر اعمالشان پاداشی شایسته 
در مقابل صلواتشان منظور فرموده است. 

چه  به  پرسید:  خواهید  شما  حال 
خواهم  نفرستاده اند؟  صلوات  آن ها  دلیل 
گفت: به دلیل این كه ما در مقابل فرمان و 
پیش نهاد خداوند، در آیۀ فوق، به جای این 
كه بگوییم: أَُصلی علی محمٍد، یا: نُصلی 
علی محمٍد؛ یعنی من درود می فرستم، یا ما 
درود می فرستیم بر محمد، می گوییم: اللهم 
صلِّ علی محمد و آل محمد؛ یعنی بار الها! 
تو  كه  می كنیم  درخواست  پیشگاهت  از 
 » خود بر محمد درود بفرست؛ زیرا »صلِّ
فعل امر مفرد مخاطب است و به معنای 

»درود بفرست« می باشد. 
اكنون الزم است از خود بپرسیم، چه 
را  الهی  فرمان  نخستین بار،  برای  كسی 
لبیک گفته و جملۀ اخیر را بر زبان رانده 
است؟ مرا عقیده بر این بود كه آن كس 
كه به انتخاب این جمله اقدام كرده است، 
بوده  برین  پایگاه معرفت وی، در عرش 
است و می دانسته است كه غیر این جمله 
در بارگاه احدیت شایسته نیست. با خود 
گفتم این جمله، یا از دهان مبارک خود 
پیامبر صلی اهلل علیه وسلم است یا از دهان 
هستند  مکتبش  شاگردان  كه  اصحابش 
و ضمناً معتقدم آن كس كه به گفتن این 
جمله مبادرت كرده است، به امر خداوند 

آن را بر زبان آورده است؛ یعنی این جمله 
»رجماً بالغیب« بیان نشده است. 

برگردیم به سطور پیش كه گفتیم: بار 
می كنیم  درخواست  پیشگاهت  از  الها! 
كه تو خود بر محمد صلی اهلل علیه وسلم 

درود بفرست. 
چرا تو خود و ما نه؟! این جا رازی 
این كه  برای  است.  سّری  جا  این  است، 
هر یک از ما بندگان به طریقی ذاتاً آلوده 
به ننگ گناه هستیم و در خور مالمت و 
سرزنش می باشیم و شایستگی آن را نداریم 
صلی اهلل علیه وسلم  محمد  بر  شخصاً  كه 
صلوات بفرستیم. خداوندا این فرمان تو را 
تنها كسی می تواند امتثال نماید و بر زبان 
راند كه زبانش از پلیدی گناه مصون بوده 
باشد. عظمت مقام »محمد« تا آن جاست 
كه این افتخار و نعمت عظیم صلوات و 
درود خداوند به هر ترتیب، نباید از زبان 

بشر گناه كار خارج شود.
زندگیشان،  تاریخ  طول  در  انسان ها 
مرحلۀ  به  احساسات،  مرحلۀ  از  وقتی 
و  گناهان  از  می رسند،  معرفت  و  عقل 
پلیدكاری های خود، سخت شرمنده و نادم 
و پشیمان می شوند و هر یک به طریقی به 
گناه و خطای خود اقرار كرده و خجلت و 
انفعال خویش را نشان می دهند؛ »آتش به 

گرمِی عرق انفعال نیست.« 
از بس كه غرق گناهم به حشر می ترسم

راز و رمزی در صلوات و درود
بر پيامبر صلى اهلل عليه وسلم

دكتر سيد عبدالمجيد حيرت سجادی ـ تهران 
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بسوزد آتـش من، كـافـر و مسلمان را
اگر كوهِ گناه من به محشر سایه اندازد

 نبیند هیچ مجرم، روی خورشید قیامت را
جوانی صرف نادانی شد و پیری پشیمانی
دریغا وقت مردن آدمی هشیار می گردد

بندة گناه كار، به مجرد پشیمانی مورد 
می گیرد،  قرار  متعال  خدای  بخشایش 
خود  پیشین  رفتار  به  آن كه  به  مشروط 
كه  است  این  جالب  نکند.  برگشت 
خداوند به بندة توبه كار جایزه هم می دهد 
به  تبدیل  را  او  ناشایسِت  اعمال  تمام  و 
حسنات می كند: إاِلَّ َمْن َتاَب َو َآَمَن َو َعِمَل 
ُل اهللُ َسيَِّئاِتِْم َحَسنَاٍت  َعَماًل َصاِلًا َفُأوَلِئَک ُيَبدِّ
َو َكاَن اهلُل َغُفورًا َرِحيًم؛ مگر كسی كه توبه 
انجام  شایسته  كار  و  آورد  ایمان  و  كند 
دهد، پس اینانند كه خداوند بدی هایشان 
خداوند  و  می كند  تبدیل  نیکی ها  به  را 

آمرزندة مهربانست.)الفرقان:70( 
پیامبر رحمت می فرماید: »َلْو َأنَّ اْلِعَباَد 
َلْ ُيْذنُِبوا، خَلََلَق اهلُل َخْلًقا ُيْذنُِبوَن، ثم َيْغِفُر َلُْم، 
بندگان  اگر  یعنی:  ِحيُم«؛  الرَّ اْلَغُفوُر  َوُهَو 
گناه نمی كردند، خدا خلقی می آفرید كه 
آمرزگار  او  كه  بیامرزدشان  تا  كنند  گناه 

رحیم است. 
صلی اهلل   محمد  مگر  بپرسید:  شاید 
علیه وسلم خود بشر نبوده است؟ بلی بوده 
است، اما به یقین او تافتۀ جدابافتۀ خداوند 
بوده است و هر یک از پیامبران و اولیای 

خدا به طریقی تافتۀ جدابافته  بوده اند. 
معتبر  تفاسیر  به  كه  گرفتم  تصمیم 
و  صلوات  حقیقت  و  كنم  مراجعه 
قرآن  مفسرین  زبان  از  را  آن  چگونگی 
به  كردم.  را هم  كار  كنم. همین  دریافت 
آقای  ترجمۀ  الحقایق«  »كشف  تفسیر 
صادق نوبری مراجعه كردم. دیدم در ذیل 
آیۀ 56 سورة احزاب آمده است كه پس از 
این آیه، عده ای از حضرت رسول  نزول 
صلی اهلل علیه وسلم پرسیدند: یا رسول اهلل! به 

چه قِسم صلوات بفرستیم؟ فرمود: بگویید 
»اللهم صل علی محمد و علی آل محمد 
كما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم 
إنّک حمید مجید«؛ یعنی، خداوندا! درود 
محمد،  خاندان  بر  و  محمد  بر  بفرست 
همان گونه كه درود فرستادی بر ابراهیم و 
بر خاندان ابراهیم؛ به حقیقت تو ستوده ای. 
میبدی هم  األسرار«  تفسیر »كشف  به 
مراجعه كردم. دیدم آن جا هم نظیر مطلب 
فوق آمده است كه عده ای به رسول خدا 
صلی اهلل علیه وسلم گفتند: یا رسول اهلل! كیف 
چگونه  خدا!  رسول  ای  علیک؟  نصّلی 
رسول اهلل  فقال  بفرستیم؟  درود  تو  بر 
صلی اهلل علیه وسلم: قولوا »اللهم صل علی 
محمد و أزواجه و ذّریته كما صلیت علی 
خدا  پیامبر  مجید.«  حمید  إنّک  ابراهیم 
فرمود: بگویید: خداوندا! درود بفرست بر 
محمد و همسران وی و بازماندگان وی، 
همان گونه كه بر ابراهیم و خاندانش درود 
فرستادی؛ همانا تو در خور ستایش هستی 

و شریف و بزرگی. 
حقیقتی  فوق  بیانات  از  كوتاه،  سخن 
استنباط می شود و آن این است كه فقط 
دو كس شایستگی دارند كه بر محمد و 
خدای  نخست  بفرستند.  درود  خاندانش 
دوم  است.  كائنات  خالق  كه  متعال  قادر 
بی قیدوشرط  فرمان بردار  كه  فرشتگان 
خداوند هستند و هر دو منّزه و مبّرا از هر 

گناه و آلودگی هستند. 
حضرت سعدی كه »خدایش در صف 
پیغمبران كند محشور« عظمت و شایستگی 
بیان  چنین  را  صلی اهلل علیه وسلم  محمد 
جی  می كند: »بلغ الُعلی بکماله، كشف الدُّ
بجماله، َحُسنت جمیع خصاله، صّلوا علیه 
و آله«؛ محمد با كمال خود به بلندی رسید 
و تاریکی را به پرتو جمال خود دور كرد. 
منش های وی همه نیکوست. بر او و بر 

خاندانش درود بفرستید. 

بلنـد آسمان پیش َقدرت خجـل
تو مخلوق و آدم هنوز آب و گل

از  حدیثی  به  دارد  اشاره  دوم  مصراع 
خود پیامبر كه فرمود: »كنُت نبیاً و أن آدم 
لمنجدل فی طینه«؛ یعنی: من پیامبر بودم در 
آن زمانی كه آدم در میان ِگلش افتاده بود. 

ندانـم كدامین سخـن گویمـت
كه واالتری زانچه من گویمـت

تو را عّز لوالک و تمکین بس است
ثنـای تو طـه و یـس بس است

به  قدم  »محمد«  آن كه  از  پیش  قرن ها 
عرصۀ وجود گذارد، خداوند مژدة پیامبری 
او را به حضرت موسی علیه السالم داد و 
آن حضرت به بنی اسرائیل سفارش كرد تا 
مطیع فرمان او شوند. اما متأسفانه آنان با 
وی از درِ عناد در آمده و با وی مخالفت ها 

نشان دادند. 
بنی اسرائیل »محمد صلی اهلل علیه وسلم« 
نام  ار فرزندان خود می شناختند.  بهتر  را 
آنها  است.  مسطور  تورات  در  »محمد« 
هنگام خواندن تورات، چون به نام »محمد« 
می رسیدند، چشم خود را به قصد تبرک، 
بر آن می مالیدند. سرانجام »محمد« به دنیا 
آمد و به مقام پیامبری رسید و او به دستور 
خدا، بدان ها پیشنهاد كرد كه به او ایمان 
آورند و قبول اسالم كنند. اما بزرگان آنان، 
نه تنها زیر بار نرفتند، بلکه در عهدنامه های 
خود با پیامبر پیمان شکنی ها كردند و كردند 
آنچه  دیدند  و  می كردند  نبایست  آنچه 
نبایست می دیدند، تا جایی كه پیامبر اسالم 
بِى  آَمَن  »َلْو  می فرماید:  صلی اهلل علیه وسلم 
ٌة ِمَن اْلَيُهوِد آلَمَن بِى اْلَيُهوُد«؛ یعنی اگر ده  َعَشَ
تن از یهودیان به من ایمان آورده بودند، 
همۀ یهودان به من ایمان می آوردند. واقعًا 
اگر یهود به اسالم می گروید، این همه شر 
وجود  دارد،  وجود  دنیا  در  كه  و شوری 
نمی داشت و شاید آرامشی نسبی سراسر 

گیتی را فرامی گرفت.
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اغلب با شنیدن نام خلیفۀ دوم حضرت 
چون  صفاتي  رضي اهلل عنه  فاروق  عمر 
برخورد  و  تعامل  در  قاطعیت  و  صالبت 
با دیگران و سخت گیری در اجراي احکام 
این  البته  مي شود.  تداعي  ذهن   در  الهي 
صفات بر كماالت ذاتي و شخصیت قوي و 
نیرومند ایشان داللت دارد، اما نباید فراموش 
كرد كه ایشان در كنار این صفات واال به 
صفات دیگري همچون رأفت و مهربانی، 
نرم دلی و دلسوزي، و تواضع و فروتنی نیز 

متصف بوده است.
شناخت جوانب مختلف سیرت سیدنا 
عمربن خطاب رضي اهلل عنه بسیار مفید و 
انسان ساز  و  تربیتی  نکات  مؤثر و حاوی 
است، چه جانب »أشداء علي الکفار« ایشان 
و چه جانب »رحماء بینهم« ایشان، چه شدت 
و صالبت ایشان در اجراي احکام الهي، و 
چه شفقت و دلسوزي ایشان بر مسلمانان 
ناتوانان، زیرا ایشان یکي از  و مساكین و 
برجسته ترین و موفق ترین شاگردان پیامبر 

افتخارات  از  و  صّلي اهلل  علیه وسّلم  اسالم 
كه  است  اسالم  دین  درخشان  و  بزرگ  
آن حضرت  نوراني  و  محضر  مبارک  در 

صّلي اهلل  علیه وسّلم تربیت شده است. 
در این نوشتار سعي شده  به گوشه هایي 
ایشان  زندگي  در  عطوفت  و  رأفت  از 
پرداخته شود؛ به امید آن كه این امر موجب 
تقویت محبت و ارتباط بیشتر با سیرت و 
شخصیت ایشان گردد و از ثمرات آن در 

دنیا و آخرت بهره مند شویم.

نگاه شريعت اسالم به 
دو مقولة درشتي و نرمي

در سراسر آموزه هاي اخالقي اسالم تأكید 
به چشم  آشکارا  میانه روي  و  اعتدال  به 
مي خورد و از نظر اسالم كامل ترین اخالق 
آن است كه انسان در همۀ افعال و كردارش 
معتدل و میانه رو باشد. اسالم هرگز دستور 
نداده است كه قوة خشم و غضب را كه در 
نهاد و سرشت انسان ها وجود دارد، به طور 

كلي بخشکانیم؛ زیرا همه این صفات بر 
در  الهي  حکمت  بنابر  و  فطرت  اساس 
وجود انسان به ودیعت گذاشته شده اند و 
خشکاندن آنها مخالف با فطرت بشر است 
و اسالم كه خود دین فطرت است، هرگز 
تِي  چنین دستوري نمي دهد: فِْطَرَت اهللِ الَّ
يُن  َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها اَل َتْبِديَل خِلَْلِق اهللِ َذلَِك الدِّ
اْلَقيُِّم؛ از فطرت الهی كه مردم را بر اساس 
آن پدید آورده است ]پیروی كن [. آفرینش 
خداوند دگرگونی نمی پذیرد. دین استوار 

این است.)روم:30( 
و  خشم  به كارگیري  در  اسالم  البته 
غضب دستور به اعتدال داده و جهت و 
سمت وسوي به كارگیري آن را نشان داده 
فرموده  قرآن  در  خداوند  چنان كه  است؛ 
اُء َعَل  ِذيَن َمَعُه َأِشدَّ ٌد َرُسوُل اهللِ َوالَّ است: ُمَمَّ
اِر ُرمَحَاُء َبْينَُهْم؛ محّمد رسول خداست  اْلُكفَّ
و كسانی كه با اویند بر كافران سخت گیر و 

در میان خود مهربانند.)فتح:29( 
در حدیث نیز آمده است: »من أحب هلل و 

جلوه هاي رأفت و مهرباني
 در سيرت عمر فاروق 

حبيب اهلل مرجاني
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أبغض هلل و أعطي هلل و منع هلل فقد استکمل 
اإلیمان؛ هركس به خاطر اهلل دوست بدارد و 
به خاطر اهلل دشمني كند و به خاطر اهلل عطا 
كند و به خاطر اهلل از بخشیدن امتناع ورزد، 

حقیقتاً ایمان را كامل كرده است.«
انسان براي دفاع از خویشتن و حفظ و 
بقایش در جامعه نیاز به این صفت دارد. 
هر گلي كه زیبایي اش چشم را مي نوازد، در 
كنارش خاري نیز وجود دارد كه محافظت 
بنابراین  است؛  گرفته  به عهده  را  آن  از 
استفادة درست و بجا از این صفت، باعث 
حفظ جایگاه و شخصیت انسان در جامعه 
مي شود. به قول شیخ سعدي رحمه اهلل: »نه 
چنان زي كه از تو سیر شوند و نه چنان كه 

بر تو دلیر شوند.«
درواقع به كارگیري بجا و مناسب خشم 
است.  حکمت  و  اعتدال  عین  غضب  و 
هم  جهاد  صّلي اهلل  علیه وسّلم  رسول اهلل 
مي كردند و خشمگین هم مي شدند؛ چون 
خشم ایشان باعث از بین رفتن شقاوت ها 
و گمراهي ها و ظلم و ستم ها در جامعه 
بود، و چه بسا خشم و قهر ایشان بر سر 
دشمنان باعث رحمت و سعادت براي آنان 

و نیز دیگران بود. 
لطف و قهر او سـراپـا رحمتي
آن به یاران این به اعدا رحمتي
وقـت هیجـا تیغ او آهن گـداز
دیـدة او اشـکبـار انـدر نمـاز

بنابراین اظهار خشم در جاي مناسبش 
كه  نیست،  اعتدال و كمال  منافي  تنها  نه 
افزایش دهندة هیبت و وقار، و از صفات 

مورد پسند خدا و رسول است.

تربیت در مكتب رسالت
رسول اهلل  شاگردان  از  اعظم  فاروق 
و  وارسته  انساني  و  صّلي اهلل  علیه وسّلم 
در مکتب رسالت  كه  بود  كمال  صاحب 
و در پرتو تعالیم اسالم تربیت یافته بود و 
با تمام صفات و ویژگي هاي خوبي كه از 
مربي خویش آموخته و كسب كرده بود، در 

خدمت اسالم و مسلمین درآمد.
او هرگز براي خودش بر مردمان خشم 
نگرفت، بلکه با شالقي كه در دست داشت، 
در تنهایي خودش را تنبیه مي كرد. او هرگز 
از خشم و هیبتش براي حق كشي و ظلم 
از  دفاع  براي  بلکه  نکرد،  استفاده  و ستم 
حقوق ضعفا و مظلومان استفاده كرد. او 
هرگز با مؤمنان دشمني و عداوت نداشت، 
بلکه دشمن كافران و ظالمان بود و مصداق 
ٍة َعَل  اِر ُرمَحَاُء َبْينَُهْم و أَذِلَّ اُء َعَل اْلُكفَّ أَِشدَّ

ةٍ َعَل اْلَكافِِريَن بود. امُلْؤِمننَِي أَِعزَّ

پروردگار متعال هر دو صفت شدت و 
نرمي را در وجود ایشان نهاده بود و ایشان 
هركدام را در جاي مناسبش به كار مي برد. 
یک بار ایشان فرمود: »واهلل الن قلبي في اهلل 
لهو ألین من الزبد و لقد إشتّد قلبي في اهلل 
لهو أشد من الحجر؛ به خدا سوگند! قلب 
من به خاطر خدا آن قدر نرم شده كه گویا 
از  و  است،  شده  نرم تر  هم  دریا  كف  از 
سویي قلب من به خاطر اهلل آن قدر سخت 
شده است كه از سنگ هم سخت تر شده 

است.«)ندوي، خلفاي راشدین: 168(
مناقب  در  رحمه اهلل  ابن جوزي 
آورده  رضي اهلل عنه  عمر  امیرالمؤمنین 
است: چون عمر متوجه شد كه مردم از او 
مي ترسند و هیبتش مردم را فراگرفته است، 
بسیار گریست و با خداوند چنین رازونیاز 
كرد: »اللهم إنک تعلم أنّي منک أشد فرقاً 
كه  مي داني  خوب  تو  بارالها!  مني؛  منهم 
هیبت و ترس تو در دل من بیشتر از ترس 

و هیبت من در دل آنهاست.«)همان:162(
الذي  »المد هلل  فرمود:  دیگر  جاي  در 
مأل لم قلبي رمحاً و مأل قلوبم يل رعباً؛ سپاس 
براي آن ذات كه قلب مرا از ترحم و شفقت بر 
پر  من  هيبت  از  را  آنان  دل هاي  و  كرد  پر  آنان 

نمود.«)ابن كثیر، البدایه والنهایه:97/7(
از سخنان ایشان معلوم مي شود كه ایشان 
از به كارگیري بجا و شایستۀ این دو صفت 
و استفادة هر یک به جاي مناسبش به خوبي 
آگاه بوده است؛ چنان كه مي فرماید: »ال يصلح 
هذا المر إال بشدة ف غري جتّب و لني ف غري وهن؛ 
این امر )خالفت و ادارة زمام امور( به خوبي 
انجام نمي گیرد، مگر با شدتي كه خالي از 
ظلم و ستم باشد و نرمي اي كه به دور از 

سستي و سهل انگاري باشد.«)رسائل عمر:190(
مي فرماید:  رحمه اهلل  مسیب  سعیدبن 
خلیفه  به عنوان  عمر  حضرت  »زماني كه 
رسول اهلل  منبر  باالي  شد،  انتخاب 
ایراد سخن  به  و  صّلي اهلل  علیه وسّلم رفت 
پرداخت. ابتدا حمد و ثناي پروردگار را بیان 
كرد و بعد از آن فرمود: »اي مردم! مي دانم 
شما نسبت به من احساس مي كنید كه من 
سخت و خشن هستم. دلیلش این است كه 
از خادمان  از همراهان رسول خدا و  من 
همان گونه  واقعاً  خدا  رسول  بوده ام.  وي 
بود كه اهلل تعالي او را توصیف كرده است: 
»وبالمؤمنین رئوف رحیم؛ نسبت به مؤمنان 
دلسوز و مهربان.« من  در همراهي و معیّت 
ایشان مانند شمشیر از نیام كشیده اي بودم كه 
هرگاه مرا در غالف مي كرد، یعني از انجام 
كاري بازمي داشت، باز مي آمدم، و در غیر 
این صورت، چون ایشان نرم و مهربان بود، 

من سختي ام را در كنار نرمي ایشان قرار 
مي دادم. در زمان ابوبکر صدیق نیز رفتارم 
این گونه بود. شما با طبع شریف و مالیم او 
آشنا بودید. من خادم او بودم و مانند شمشیر 
از نیام كشیده اي در اختیار وي قرار داشتم 
و خشونت خودم را با نرم خویي او درهم 
مي آمیختم. اینک كه زمام امور شما به عهدة 
من سپرده شده است، الزم مي بینم به طور 
واضح به شما بگویم كه نیازي نیست دربارة 
به خوبي  مرا  كنید. چون شما  تحقیق  من 
پیامبر  سنت  به  من  آزموده اید.  و   شناخته 
اطالع  دارید،  اطالع  شما  كه  اندازه   همان 
دارم. من از این كه مسئلۀ مهمي باشد و آن را 
از رسول اهلل نپرسیده باشم، احساس ندامت 
نمي كنم؛ زیرا تمام مسائل را از رسول اهلل 
پرسیده ام. پس كاماًل متوجه باشید! شدت 
و خشونتي كه در من سراغ دارید، نسبت 
به آناني كه ظلم كنند و به حقوق دیگران 
تجاوز نمایند، چندین برابر بیشتر خواهد 
شد؛ به این خاطر كه حق مسلمان ضعیف 
را از مسلمان قوي بگیرم. با این همه، براي 
كسانی كه پاک و صالح باشند و از كارهاي 
نادرست دست بکشند و حرف شنوي داشته 

باشند، رخسارم را بر زمین مي گذارم.«  

ويژگي ها و عاليم نرم دلي 
براساس آنچه در تعالیم اسالم آمده است، 
كه  باشد  مهربان  و  نرم دل  مي تواند  كسي 
داشته  را  عالیم  و  ویژگي ها  این  حداقل 
باشد: 1. خوف و خشیت الهي و ترس از 
فروتنی؛ 3. رحم و  تواضع و  آخرت؛ 2. 
عطوفت بر ضعیفان و فقیران و نیازمندان؛ 
4. جاري شدن اشک از چشمان در مواقع 
مخصوص؛ 5. تأثیرپذیري از آیه هاي قرآن.

با بررسي كوتاه زندگي فاروق اعظم 
این  به وجود  به راحتي  رضي اهلل عنه 
در  دیگري  ویژگي هاي  نیز  و  ویژگي ها 

ایشان پي مي بریم.

 1.خوف و خشیت از خداوند
این كه  با  سیدنا فاروق اعظم رضي اهلل عنه 
روزها  و  تضرع  و  نماز  در  را  شب ها 
اجراي  و  پیگیری  و  دولت  ادارة  در  را 
همواره  اما  مي كرد،  سپري  احکام  قوانین 
آخرت  دربارة  و  مي ترسید  خداوند  از 
به  را  او  هر كس  و  بود  بیمناک  خویش 
یاد آخرت مي انداخت، بالفاصله اشک از 
مي گریست.  و  مي شد  جاري  چشمانش 
و  آمد  ایشان  نزد  صحرا نشیني  روزي 
خطاب به وی گفت: اي عمر! اي انسان 
خیّر و نیکوكار، خداوند جاي تو را بهشت 
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بگرداند، به دخترانم و به مادرشان كمک 
كن، به خدا سوگند كه این كار را مي كني! 
چه  نکنم  اگر  فرمود:  عمر  حضرت 
مي شود؟ عرض كرد: آن گاه من وارد عمل 
در  او  چگونه؟  فرمود:  مي شوم! حضرت 
حايل  عن  واهلل  گفت:  را  شعر  این  جواب 
والواقف   / ثّمة  املسأالت  تكون  ثم  لتسألنّه/ 

املسئول بينهنّه / إما إيل ناٍر و إما جنّة؛
به خدا سوگند كه در مورد وضعیت من 
خداوند تو را مؤاخذه خواهد كرد و در آن 
روز همه نیازهاي من آورده خواهد شد و 
مسئول آنها )خلیفۀ مسلمین( در میان شان 
بهشت  به سوي  یا  آنگاه  ایستاد،  خواهد 

مي رود یا به سوي جهنم.
گریست،  بسیار  رضي اهلل عنه  عمر 
خیس  مباركش  محاسن  كه  به گونه اي 
شد. سپس به غالمش گفت: این پیراهن 
سيرة في الخطاب فصل بده.)صالبي، به وي  مرا 

عمربنالخطاب:142( 
رضي اهلل عنه  علي  حسن بن  سیدنا 
مي فرماید: یک بار در نماز وقتي حضرت 
عمر به این آیه رسید: إِنَّ َعَذاَب َربَِّك َلَواِقٌع 
واقع  پروردگارت  عذاب  َدافٍِع؛  ِمْن  َلُه  َما 
7ـ8(  ندارد.)طور:  بازدارنده اي  است،  شدني 

خیلي متأثر شد و بسیار گریست.)همان:141(
مورد  را  خودش  همیشه  ایشان 
بازخواست قرار مي داد و اگر گمان مي كرد 
در حق كسي دچار كوتاهی و خطا شده 
است، او را فرامي خواند و از او مي خواست 

حق خودش را از ایشان بگیرد. )همان:143(
مي گوید:  رضي اهلل عنه  مالک  انس بن 
روزي با عمربن الخطاب بیرون رفتم، او 
وارد باغي شد و درحالي كه بین  من و او 
دیواري فاصله بود، صدایش را شنیدم كه 
مي گفت: تو عمربن الخطاب امیرالمؤمنین 
هستي؟ به به! نه به خدا سوگند، از خدا 
بترس وگرنه خداوند تو را عذاب خواهد 

داد.)همان: 150، موطاء امام مالک، اسناده صحیح(

2. تواضع و فروتنی 
او اگر خلیفۀ مسلمین و امیرالمؤمنین بود، 
خود را خادم و غالم مردم مي دانست و 
هیبتي كه در دل مردم داشت او را به تکبر 
وا نمي داشت. روزي او را دیدند كه بر بدن 
شترهاي صدقه روغن مي مالد، گفتند: اي 
امیرالمؤمنین این كار به عهدة غالم است، 
شما  فرمود:  مي دهید؟  انجام  چرا  شما 
بگویید، آیا غالمي چون من وجود دارد؟ 
كسي كه والي مسلمانان است، غالم آنان 

است.)ندوي، خلفاي راشدین: 167( 
هرگز به نفس خود اجازة هیچ گونه غرور 

و تکبري نمي داد. یک بار دستور داد مردم در 
مسجد جمع شوند، سپس باالي منبر رفت 
و بعد از حمد و ثناي پررودگار و درود و 
سالم بر پیامبر اسالم فرمود: اي مردم! من 
وضعیت گذشتۀ خود را به یاد دارم. در آن 
زمان چیزي براي خوردن نداشتم. چند خاله 
در قبیله بني مخزوم داشتم كه گوسفندان آنها 
را به چرا مي بردم. آنها یک كف دست خرما 
و كشمش به من مي دادند. بعد از گفتن این 

حرف ها از منبر پایین آمد. 
وقتي  عوف  عبدالرحمن بن  حضرت 
این سخنان را شنید گفت: اي امیرالمؤمنین! 
ایشان  تحقیر كردید.  را  شما كه خودتان 
فرزند  اي  تو  بر  واي  تو!  بر  واي  فرمود: 
تو  به من گفت:  تنهایي  نْفسم در  عوف! 
امیرالمؤمنین هستي، چه كسي از تو بهتر 
است! من هم خواستم خودم را به نْفسم 

معرفي كنم.)كاندهلوى،حياةالصحابه:646/2(
مشکي  كه  گفته اند  ایشان  تواضع  در 
پیرزنان  براي  و  مي گرفت  دوش  بر  آب 
براي  و  مي كشید  آب  بي سرپرستان  و 
داشتند  نیاز  آنچه  مجاهدین  خانواده هاي 
خریداري مي كرد و هرگاه نیاز به استراحت 
پیدا مي كرد، بر ریگ هاي مدینه استراحت 
مي كرد. بارها سفر كرد، اما هرگز خیمه و 
بیت المقدس،  فتح  خرگاه نداشت. هنگام 
مسلمانان اسبي تركي و لباسي فاخر نزد 
ایشان آوردند تا جلوي مسیحیان هیبت و 
منزلتش كم نگردد، اما ایشان در آن لحظه 
جمله اي گفت كه در تاریخ ماندگار شد: 
»نحن قوٌم أعزنا اهلل باإلسالم فإن إبتغينا العزة 
بغريه أذّلنا اهلل؛ ما قومي هستیم كه خداوند ما 
را به وسیلۀ اسالم عزت )و هیبت( بخشید، 
آن  غیر  در  را  شوكت(  )و  عزت  هرگاه 

بجوییم خداوند ما را ذلیل خواهد كرد.«

3. رحم و عطوفت 
رحم و عطوفت نزد ایشان خیلي اهمیت 
داشت و هنگام انتخاب كارگزاران به این 
روایتي  در  مي كرد.  خاصي  توجه  ویژگي 
قبیلۀ  از  نفر  به یک  ایشان  آمده است كه 
بنواسد مسئولیتي داده بود و آن مرد وقتي 
در  آمد،  مسئولیت  آن  گرفتن حکم  براي 
همان لحظات مشاهده كرد كه حضرت عمر 
بچۀ خودش را مي بوسد. آن مرد گفت: اي 
امیرالمؤمنین! شما بچه هایت را مي بوسي؟ 
قسم به خدا من تاكنون هیچ  یک از بچه هایم 
رضي اهلل عنه  عمر  حضرت  نبوسیده ام!  را 
فرمود: وقتي در دل تو نسبت به بچه هایت 
این قدر شفقت و محبت نیست، حتماً نسبت 
به مردم نیز شفقت و محبت نخواهي داشت! 

بنابرین حکم انتصاب تو را پس مي گیرم و 
از این به بعد مسئولیت هیچ كاري را به تو 

واگذار نمي كنم. سپس او را عزل كرد. 
فرمود:  كه  است  آمده  دیگري  روایت  در 
گناه من چیست كه شفقت و رحمت از 
قلبت رخت بربسته است، خداوند رحم 
نمي كند مگر بر بندگاني كه بر دیگران رحم 

كنند. )همان:107/2(
در  من  مي فرماید:  رضي اهلل عنه  بریده 
محضر حضرت عمر نشسته بودم ناگهان 
فریادِ زني به گوش رسید. عمر به غالمش 
گفت: اي یرفأ! ببین این صدا از كجاست؟ 
یرفأ بیرون رفت و بعد از تحقیق برگشت 
و گفت: دختربچه اي از نژاد قریش است 
عمر  مي فروشند. حضرت  را  مادرش  كه 
من  نزد  به  را  انصار  و  مهاجرین  فرمود: 
از  منزل  كه  نگذشت  لحظه اي  فراخوان. 
از  عمر   بعد  حضرت  شد.  پر  جمعیت 
حمد ثناي پروردگار با تالوت آیۀ َفَهْل 
ْيُتْم أَْن ُتْفِسُدوا ِف اْلَْرِض َوُتَقطُِّعوا  َعَسْيُتْم إِْن َتَولَّ
قطع  زشتي  متوجۀ  را  أَْرَحاَمُكْم صحابه 
رحم كرد و فرمود: كدام قطع خویشاوندي 
از این سخت تر كه مادر یک دختربچۀ آزاد 
فروخته شود، درحالي كه خداوند به شما 
توانگري داده است. پس از آن، حضرت 
عمر نامه اي به تمام مناطق فرستاد به این 
انسان  این، مادر هیچ  از  بعد  مضمون كه 
آن  فروختن  زیرا  نشود؛  فروخته  آزادي 
قطع  و  مي شود  قطع خویشاوندي  باعث 

رحم ناجایز است.)همان:106/2ـ107(
زمان خلیفۀ  در  كه  نوشته اند  مؤرخین 
اول حضرت ابوبکر رضي اهلل عنه مسئولیت 
گشت هاي شبانه بر عهدة عبداهلل بن مسعود 
رضي اهلل عنه بود، اما وقتي حضرت عمر به 
را  مسئولیت  این  رسید، خودش  خالفت 
به عهده گرفت و شب ها با غالمش اسلم 
یا به اتفاق عبدالرحمن بن عوف   به گردش 
در خیابان هاي شهر و اطراف شهر مدینه 

مي پرداخت و از مردم حراست مي كرد.
مي گوید:  عمر  حضرت  غالم  اسلم 
گروهي از تجار ]هنگام شب[ وارد مدینه 
اتراق  شدند و در محل مصلي ]عیدگاه[ 
كردند. عمر به عبدالرحمن بن عوف گفت: 
آیا موافقي امشب با یکدیگر از این قافله 
حضرت  آري.  گفت:  او  كنیم؟  حراست 
عمر و حضرت عبدالرحمن آن شب براي 
نگهباني از آنان تا صبح بیدار بودند و گاه به 
نماز می ایستادند. پاسی از شب گذشته بود 
كه ناگاه عمر صداي گریۀ طفلي را شنید. 
به   سمت صدا رفت و به مادر كودک گفت:  
از خدا بترس با بچه ات به خوبي رفتار كن 
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)به بچه ات شیر بده(. این را گفت و به جاي 
خودش برگشت. آخر شب دوباره صداي 
گریۀ كودک بلند شد. ایشان نزدیک رفت و 
به مادرش گفت: واي بر تو! تو چه مادري 
گریه  را  شب  تمام  بچه ات  چرا  هستي؟ 
بندة خدا! من  اي  مي كند؟ آن زن گفت: 
مي خواهم او را از شیر جدا  كنم ولي او 
تحملش را ندارد. عمر گفت: چرا چنین 
مي كني ]درحالي كه او كوچک است و به 
شیر نیاز دارد[؟ زن گفت: زیرا خلیفه فقط 
براي كودكاني كه از شیر مادر جدا شده اند، 
از بیت المال حقوق تعیین كرده است. عمر 
ماه  چند  گفت:  دارد؟  سال  چند  گفت: 
بیشتر ندارد. عمر گفت: واي بر تو! او را 

از شیر جدا نکن.
فرداي آن شب، عمر پس از اداي نماز 
فجر كه از شدت گریه قرائتش واضح نبود، 
عمر!  بر  واي  گفت:  و  كرد  مردم  به  رو 
مسلمانان  اوالد  از  نفر  چند  مي داند  خدا 
به سبب این دستور عمر از بین رفته اند. 
داد جارچیان در شهر جار  آن گاه دستور 
بزنند كه فرزندان تان را قبل از تکمیل مدت 
شیرخوارگي از شیر مادر جدا نکنید، از این 
به بعد براي هر نوزادي به محض تولدش 
سهمي از بیت المال اختصاص داده مي شود. 
و این دستور به سراسر مملکت اسالمي 

فرستاده شد.)صالبي،سيرةعمربنالخطاب:206(
ایشان  با  از شبها  اسلم مي گوید: شبي 
دور  از  آتشي  مي زدیم.  مدینه  گشت  در 
مشاهده كردیم. وقتي نزدیک رفتیم، زني را 
دیدیم كه دیگي روي آتش نهاده است و 
بچه هایش اطراف او گریه مي كنند. حضرت 
عمر به آنان سالم كرد و اجازة نزدیک شدن 
خواست. سپس پرسید: موضوع چیست؟ 
چرا این بچه ها مي گریند؟ زن جواب داد: 
از گرسنگي. فرمود: در این دیگ چیست؟ 
گفت: در آن فقط آب است، و روي آتش 
گذاشته ام تا ساكت شوند و در همین انتظار 
خوابشان ببرد. خداوند بین ما و عمر قضاوت 
خواهد كرد. فرمود: خدا بر تو رحم كند! 
عمر از حال تو چه خبر دارد؟ آن زن گفت: 
او امیر ماست و از حال ما بي خبر است؟! 
آن گاه عمر رو به من كرد و گفت: برویم. 
ما با سرعت به سوی محل بیت المال آمدیم. 
كیسه اي  در  روغن  و  آرد  مقداري  ایشان 
بگذار.  من  دوش  بر  فرمود:  و  گذاشت 
گفتم: بر دوش من بگذار. فرمود: نخیر! آیا 
روز قیامت تو بار مرا بر دوش مي كشي؟! 
سرانجام آن را بر دوش ایشان گذاشتم و با 
هم حركت كردیم و درحالي كه دوان دوان 
مي رفت، به آنان رسیدیم. به محض رسیدن، 

آردها را گذاشت و گفت: بگذار من براي تان 
حلوا درست كنم، و شروع به پف كردن و 
دمیدن آتش زیر دیگ كرد. من دودها را 
مي دیدم كه از البه الي ریش مبارک ایشان 
خارج مي شد. لحظاتي نگذشته بود كه حلوا 
آماده شد. آن گاه دیگ را پایین گذاشت و 
فرمود: ظرفي بیاور. سپس حلواها را در آن 
ظرف گذاشت و به زن گفت: به آنان بده. زن 
گفت: جزاک اهلل خیراً، تو از امیرالمؤمنین به 
امارت شایسته تري. فرمود: كلمات خیر را بر 
زبان بیاور، وقتي نزد امیرالمؤمنین آمدي مرا 

آنجا خواهي دید، إن شاءاهلل! )همان:210ـ211(
از این قبیل حکایات در سیرت فاروق 
اعظم رضي اهلل عنه بسیار به چشم مي خورد 
و  شفقت  نرم دلي،  نشانۀ  همگي  كه 
دلسوزي ایشان نسبت انسان ها و بندگان 

ضعیف است.

4. گريه و تأثیرپذيري از آيات
همان تسلیم دروني حضرت عمر در ابتداي 
اسالمش در مقابل آیه هاي ابتدایي سورة طه 
دل ایشان را دگرگون كرده بود، به گونه اي 
كه همواره با تپش قلب و قطرات اشک   
از آیه هاي قرآني استقبال مي كرد. به عقبه بن 
مي گفت:  داشت  زیبایي  صداي  كه  عامر 
برایم قرآن بخوان. او سورة برائت )توبه( 
را تالوت مي كرد و اشک هاي عمر جاري 

مي شد.)سیوطي، جامع األحادیث والمراسیل:4940(
عبیداهلل بن عمیر مي گوید: عمربن خطاب 
  نماز فجر را امامت كرد و در نماز سورة 
ْت  یوسف را خواند. وقتي به آیۀ َواْبَيضَّ
رسید  َكظِيٌم)یوسف:84(  َفُهَو  اْلُْزِن  ِمَن  َعْينَاُه 
آن قدر گریه كرد كه صدایش قطع شد و به 

ركوع رفت. )همان:1159(
در ایام خالفتش در شبي از شب هاي 
كه  شنید  را  اُبَيّ بن كعب  صداي  رمضان 
ُْم  إِنَّ َوِقُفوُهْم  مي كرد:  تالوت  را  آیه  این 
اْلَيْوَم  ُهُم  َبْل  وَن  َتنَاَصُ اَل  َلُكْم  َما  َمْسُئوُلوَن 
آیات  شنیدن  با  ُمْسَتْسِلُموَن)صافات:24ـ26(. 
افتاد و  شالقش را انداخت و روي زمین 
شروع به گریه كرد. مي گویند پس از این 
ماجرا به قدري مریض شد كه تا مدتی به 
عیادتش مي رفتند.)صالبي،سيرةعمربنالخطاب:196(
است:  آورده  فتوح الشام  در  واقدي 
وقتي مال )سالح و دستینه هاي( كسري به 
عمربن خطاب رسید گریه كرد و گفت: 
یا  و  شود  دنیا  فریفتۀ  كه  كسي  بر  واي 
به سوي آن تمایل پیدا كند. سپس این آیه 
ْنَيا َقِليٌل َواآْلِخَرُة َخرْيٌ  را خواند: ُقْل َمَتاُع الدُّ
ملَِِن اتََّقى؛ بگو: بهره مندي دنیا اندک است 
و آخرت براي كسي است كه پرهیزگاري 

كند.)عبداللطیف، رسائل الفاروق:1410ـ 1990( 
جعفربن سلیمان مي گوید: از ابوعمران 
جوني شنیدم كه مي گفت: عمربن خطاب 
از عبادتگاه راهبي گذر كرد و او را صدا 
خودش  او  راهب!  اي  راهب!  اي  نمود: 
را به عمر نشان داد. حضرت عمر وقتي 
چشمش به چهرة او افتاد گریه كرد. گفتند: 
این راهب  با دیدن  امیرالمؤمنین چرا  اي 
گریه مي كني؟ فرمود: به یاد گفتۀ خداوند 
َناِصَبٌة  َعاِمَلٌة  فرمود:  كه  افتادم  عزوجل 
بسیار  آنَِيٍة؛  َعنْيٍ  ِمْن  ُتْسَقى  َحاِمَيًة  َناًرا  َتْصَل 
تالشگر ]و[ در زحمت، به آتشی سوزان 
درآیند. از چشمه ای داغ ]و جوشنده[ به 
آنان ]آب [ نوشانده شود. )غاشیه:3ـ5(  به این 

خاطر گریه ام گرفت.
و  بریان  قلب  از  كوتاه  واقعاتي  اینها 
چشم گریان عمر رضي اهلل عنه بود. كسي 
و  علما  و  اسالمي  حاكمان  الگوي  كه 
مصلحان دیني است. واقعاتي كه نمونه اي 
از فنا بودن او در عمل به شریعت اسالمي 
با  انسان هاست.  بر  دلسوزي و شفقت  و 
الگوي خوبي  تنها  نه  ایشان  این وصف، 
در شجاعت و صالبت و عدالت و ایمان 
است، بلکه الگویي بسیار نیکو در شفقت و 
نرم دلي، عطوفت و اشک ریزي و دلسوزي 
از حضرت  خداوند  است.  همگان  براي 
عمر راضي باد و ایشان را خشنود و راضي 
و  دوستداران  زمرة  در  را  ما  و  بگرداند 

متبعین راه ایشان قرار دهد، آمین.
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آخرین سال های زندگِی 
»بيدارگر مصلح«

  زندگی، فعالیت ها و دغدغه های حضرت موالنا عبدالعزیز
از سال 1357 تا 1366 به روایت شیخ االسالم موالنا عبدالحمید 

   نام و یاد حضرت موالنا عبدالعزیز رحمه اهلل را فعالیت ها، تالش ها و مجاهـدت های دلسوزانه 
   و مخلصانه ای ماندگار کرده که ایشان برای بیداری دینی و اجتماعی مردم انجام داده است؛ 

مصلح و بیدارگر که دلسوز همة مسلمانان جهان، به ویژه مظلومان و ستمدیدگان شـخصیــتی 
بوده است.   

در چهارمین بخش از سری گفت وگوهای مان با شیخ االسالم موالنا عبدالحمید، ایشان از 
فعالیت ها و دغدغه های حضرت موالنا عبدالعزیز در دهة اخیر زندگی ایشان حکایت می کند؛ 
دهه ای که با اتفاق و تحول بزرگ پیروزی انقالب ملت ایران در بهمن 1357 پیوند  خورده است 
و مردم ایران فضای سیاسی جدید و متفاوتی را با آن آغاز می کنند. با روی کار آمدن نظام سیاسی  
جدید با صبغة دینی و مذهبی، موالنا عبدالعزیز به عنوان یکی از برجسته ترین علما و پیشوایان 
مذهبی جامعة اهل سّنت ایران، رسالت مهمی را برای پیگیری حقوق و مطالبات آنان به دوش 
می کشد و به طور جدی وارد عرصة سیاست و فعالیت های سیاسی می شود. ایشان در این دوره در 

کنار توفیقات، دغدغه ها   و فشارهای بی امانی را تحمل می کند.
گفتنی ست که این سری از گفت وگوها برای ثبت تاریخ حدود یک قرن بیدارگری دینی در 
منطقة سرحد بلوچستان و بخشی از تاریخ معاصر اهل سنت ایران، از اواسط سال 1391 آغاز شده 
و بخش اول آن در شمارة 51 مجله با عنوان »موالنا عبدالعزیز؛ بیدارگری از تبار مصلحان و 
مجّددان« منتشر شده است. بخش دوم در شمارة 52ـ53 با عنوان »روایت شیخ االسالم موالنا 
عبدالحمید از دوران تحصیل و واکاوی بخشی از تاریخ بلوچستان«، بخش سوم با عنوان »تاریخ 
دارالعلوم زاهدان و مسجد جامع مکی« در شمارة 55ـ56، و اینک بخش چهارم تقدیم خوانندگان 

گرامی می شود. امید است بخش های بعدی آن نیز در پی بیاید، ان شاءاهلل.

  پيش از پيروزي انقالب ديدگاه  
رحمه اهلل  عبدالعزيز  موالنا  حضرت 
در مورد حركت انقالبي مردم ايران 
و  بود  چه  حاكم  نظام  تغيير  و 
و  همکاری   انقالبيون  با  چه اندازه 

همراهی داشتند؟
از  پیش  عبدالعزیز رحمه اهلل  موالنا   
و  از   جور و ستم حکومت شاه  انقالب 
كشور صورت  در  كه  بی عدالتی  هایي  از 
مي گرفت سخن می گفت. از شکنجه هایي 
به ویژه  از سوي ساواک متوجه مردم  كه 
منتقدان حکومت مي شد نگران بود و در 
این باره اخبار و اطالعاتی داشت و آنها را 

تذكره مي كرد.
نابه هنجار  اوضاع  به  نسبت  همچنین 
اجتماعی و ترویج علنی مفاسد و منکرات 
و بي حجابي و بي دیني در كشور دغدغۀ 

جدي داشت.
آن روزها بسیاری از مردم از حکومت 
و  دین  اهل  بودند.  شده  خسته  پهلوی 
تنگی  از دیگران احساس  دینداران بیش 
و فشار می كردند. حاال این دینداران شیعه 

بودند یا سنّي، فرقي نمي كرد.
با مذهب  آنها  كه  بگویم  را  این  البته 
اما  نمي كردند،  مخالفتی  دیني  اعمال  و 
بودند  مواظب  دندان  و  چنگ  با  خب 
نشان  خود  از  مخالفتي  شاه  با  كسي  كه 
ندهد و در سیاست حکومتي آنها دخالت 
سنّی  و  شیعه  مسائل  در  همچنین  نکند. 
دخالت نمي كردند؛ این كه بخواهند تنش 
و اختالف مذهبی درست كنند، این گونه 
نبود. آنها نمي خواستند بین شیعه و سنّي 

اختالفي ایجاد شود.
زمزمه هاي  نخستین  كه  هنگامی 
انقالب به گوش رسید موالنا با انقالبیون 
همکاري كردند. ما هم كه آن زمان جوان 
بودیم.  موالنا  حضرت  كنار  در  بودیم 
تازه ترین  و  مي كردیم  پیگیری  را  اخبار 

یعقوب شه بخش
ثناءاهلل شهنواز
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موالنا  حضرت  به  را  كشور  تحوالت 
گزارش مي دادیم. افراد دیگری هم در این 
زمینه همکاری مي كردند. حضرت موالنا 

با جدیت پیگیر تحوالت و اخبار بود. 
آل سحاق  آقای  حاج   1357 مهرماه 
زنجانی به زاهدان آمد تا در راستای اهداف 
شاه  علیه حکومت  مردم  قیام  و  انقالب 
فعالیت هایی بین مردم انجام دهد. ایشان 
علیه سیاست های نظام حاكم به سخنرانی 
می پرداخت و مردم را دور و بر خودش 
جمع می كرد. از سوی حاج آقای كفعمی 
و موالنا عبدالعزیز هم حمایت پنهانی از 
ایشان صورت می گرفت. یک روز برای 
دیدار با ایشان در معیت حضرت موالنا 

منزل حاج آقای كفعمی رفتیم.
جّدی  دغدغۀ  یک  عبدالعزیز  موالنا 
مطرح  را  دغدغه  این  روز  آن  و  داشت 
كرد؛ ایشان فرمود: اگر در كشور حکومتی 
دینی و مذهبي روي كار بیاید و انقالب 
به ثمر بنشیند، اهل سنّت تکلیف شان چه 
مي شود؟ آیا به حق وحقوق شان مي رسند؟ 
با  و  نمي گیرند  قرار  تبعیض  مورد  آیا 
مشکل مواجه نمی شوند؟ چه تضمینی در 

این باره وجود دارد؟
این یکی از  دغدغه های مهم حضرت 
ثمر رسیدن  به  از  عبدالعزیز  پیش  موالنا 
آن  خوف  ایشان  واقع  در  بود.  انقالب 
مشکالتی  انقالب  از  پس  كه  داشت 
درست شود، مسائل مذهبي پررنگ شود 

و اهل سنّت در حاشیه قرار گیرند.
آن روز در آن جلسه آقای آل اسحاق به 
موالنا اطمینان داد و گفت: ممکن نیست 
چنین اتفاقي بیفتد و برادران اهل سنّت ما 
در این كشور در حاشیه قرار بگیرند و با 
ثمر  به  كه  انقالب  مواجه شوند.  مشکل 
تحکیم  پیش  از  بیش  ما  برادري  بنشیند 
بیشتر  ما  و همدلي  اتحاد  و  خواهد شد 
حرمت ها  كه  نیست  تردیدي  مي شود. 
همۀ  حقوق  به  و  مي شود  داشته  پاس 
شهروندان ایراني احترام گذاشته مي شود.

به حضرت  آل اسحاق همچنین  آقای 
موالنا پیشنهاد داد و گفت: بهتر است دو 
نفر را به عنوان نمایندة خودتان به پاریس 
بفرستید تا با حضرت امام مالقات كنند و 
از خود امام در این باره یک نوشته به خط 
كه  باشید  بگیرند. و مطمئن  ایشان  خود 
تأمین  آزادي ها  بهتر خواهد شد.  اوضاع 
رعایت  همه  حق وحقوق  شد،  خواهد 
خواهد شد و هیچ مرزبندي ای بین شیعه 

و سنّي شکل نخواهد گرفت.
پس از این جلسه فعالیت های انقالبی 

خود  به  جّدي تري  شکل  منطقه  مردم 
گرفت. در راهپیمایي هایي كه در زاهدان 
انجام مي شد، مردم ما حضور گسترده ای 
شركت  كمتر  مردم  تودة  البته  یافتند. 
دانشگاهي  قشر  همه  از  بیش  مي كردند، 
داشتند.  حضور  تحصیل كرده  طیف  و 
كساني  هم  منطقه  این  مختلف  اقوام  از 
حضور می یافتند. این روند ادامه پیدا كرد 
تا اینکه راهپیمایی ها به خشونت كشیده   
هم  زماني   شدند.  كشته  نفر  چند  و  شد 
كه مردم  خواستند جنازه ها را دفن كنند، 
وقت  ژاندارمرِي  و  ساواک  نیروهاي 
زاهدان  مردم  از  عده اي  و  كردند  توطئه 
را كه جایگاه اجتماعی پایین تري داشتند، 
اجازه  تا  كردند  عَلم  چماق دار  به عنوان 
شوند.  دفن  زاهدان  در  جنازه ها  ندهند 
علیه  و  كرده  جنایت  اینها  می گفتند  آنها 
شاه برخاسته اند، بنابراین نباید در قبرستان 

عمومی شهر دفن شوند.
تدبیري  این باره  باید در  موالنا فرمود 
اندیشیده شود. از این رو ما عده اي را با 
این  با  جا  چندین  و  كردیم  همراه  خود 
چماق به دست ها صحبت كردیم و گفتیم 
این خیلی بد و زشت است كه شما اجازه 
ندهید جنازه ها دفن شود. این افراد اهل 
باید همین جا دفن  همین شهر هستند و 
شوند. معترضان قصد داشتند با چوب و 
با  بود،  آمده  دست شان  هرچه  و  چماق 
جمعیت انبوهی كه برای تشییع جنازه ها 
آمده بودند درگیر شوند و مراسم تشییع 
را به آشوب بکشانند كه اجازه ندادیم این 
و  شدیم  همراه  جنازه ها  با  بیفتد.  اتفاق 
چماق داران را با تدبیر از سر راه برداشتیم 
قبرستان  در  جنازه ها  همۀ  سرانجام  و 

زاهدان دفن شدند.
این را هم بگویم كه نیروهاي ساواک 
در  كه  نفوذي  اساس  بر  ژاندارمري  و 
این منطقه داشتند، پس از فرار شاه افراد 
آنها  و  كردند  جمع  را  منطقه  سرشناس 
را تحریک كردند تا راهپیمایی اعتراضی 
برگزار كنند و این گونه وفاداری خود را 
به شاه اعالم نمایند. حضرت موالنا وقتي 
در جریان این حركت  قرار گرفت، در این 
باره به ایراد سخن پرداخت. ایشان خطاب 
به این افراد فرمود: »این كار را نکنید. من 
به  خیرخواهانه  و  هستم  شما  خیرخواه 
شما توصیه مي كنم از كسي كه كشور را 
گذاشته و فرار كرده حمایت نکنید، زیرا 

این به صالح شما نیست.« 
یک بار هم نیروهاي ساواک تظاهرات 
سازماندهی  شهر  در  را  گسترده ای 

پایانی  بیانیۀ  قرائت  از  پس  و  كردند 
حضرت  منزل  مقابل  از  تظاهركنندگان 
موالنا عبور كردند و  فریاد »جاوید شاه«، 

»جاوید شاه« سر  دادند.
و  بود  كرده  فرار  شاه  روزها  آن  در 
دست  به  را  كشور  امور  زمام  بختیار 
گرفته بود. امام خمینی هم هنوز به كشور 
نیامده بود. موالنا عبدالعزیز در آن روزها 
رنج های بسیاری را تحمل كرد و خیلی 
به ایشان فشار وارد شد، چون گاه برخی 
افراد نزدیک  و ذی نفوذ بر اثر تحریک و 
تطمیع نیروهای ساواک به حمایت از شاه 
می شد.  آنها  مانع  ایشان  و  می پرداختند 
كه  می كرد  تالش  خیلی  موالنا  مرحوم 
و  انقالبیون  علیه  را  مردم  آنها  نگذارد 

فعالیت های  انقالبی تحریک كنند.

 پس از پيروزي انقالب حضرت 
موالنا عبدالعزيز  چه موضعی اختيار 
كردند و به چه فعاليت هايی پرداختند؟
 اجرای حدود الهی و قوانین شرعی 
در ایران یکی از آرزوهای دیرینۀ حضرت 
از  پس  ایشان  بود.  عبدالعزیز  موالنا 
پیروزی انقالب احساس كرد این آرزوی 
دیرینه در شرف تحقق است. بنابراین از 
هیچ تالشی در جهت حمایت از انقالب 
در  نکردند.  دریغ  آن  تثبیت  و  اسالمی 
اسفند ماه 1357 حضرت موالنا عبدالعزیز 
در صدر هیئتی از علما و تحصیلکردگان 
موالنا  بردند.  تشریف  تهران  به  منطقه 
مالقات  امام  با  تهران  در  همراهانش  و 
كردند، پیروزي انقالب را به ایشان تبریک 
گفتند و حمایت خود را از نظام اسالمي 
موالنا  حضرت  ادامه  در  نمودند.  اعالم 
عبدالعزیز همان دغدغۀ همیشگي خود را 
مطرح مي كند. امام مي گوید: در این نظام 
هیچ فرقي بین شیعه و سنّي نخواهد بود و 
شما با هیچ گونه مشکلي مواجه نخواهید 
شد. قرار نیست كسي بین شیعه  و سنّي 
همۀ  آِن  از  انقالب  شود،  قائل  تفاوتي 
اطمینان  موالنا  به  امام  است.  ایران  مردم 
مي دهد كه هیچ نوع مشکلي براي جامعۀ 

اهل سنت ایران ایجاد نخواهد شد.

موالنا  شدن  كانديدا  دربارة   
عبدالعزيز برای مجلس خبرگان قانون 
ايشان  چرا  دهيد.  توضيح  اساسی 
اين  در  نقشی  چه  و  شدند  كانديدا 

مجلس ايفا كردند؟
 موالنا تمایل چنداني به حضور در 
نداشت.  اساسی  قانون  خبرگان  مجلس 
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نظر ایشان آن بود كه دو نفر حقوقدان از 
اینجا به مجلس بروند، اما مردم مخالفت 
كردند و گفتند: یک نماینده باید از میان 
نفر هم خود شما  آن یک  باشد و  علما 
موالنا  مردم،  اصرار  نتیجۀ  در  باشید. 
مجلس  براي  كه  شد  راضي  باألخره 
و  شود  كاندیدا  اساسي  قانون  خبرگان 
موالنا  الحمدهلل  كند.  پیدا  راه  مجلس  به 
آنجا خوب درخشید، هم در سطح ملی 
و هم بین المللي. ایشان بهترین راهکارها 
به ویژه  اساسی  قانون  را در زمان تدوین 
در رابطه با مسائل مربوط به اهل سنّت و 
منطقه ارائه كرد. خیلي ها آنجا تازه با ایشان 

و افکارشان آشنا شدند و از عالقه مندان 
ایشان قرار گرفتند. سخنراني ها، مواضع، 
نوع  در  موالنا  حضرت  دیدگاه هاي  و 
مصوبات  در  بود.  منحصربه فرد  خودش 
تأكید موالنا بر دفاع از حقوق همۀ مردم 

بود و همین نکته خیلي مؤثر واقع شد.
اساسي  قانون  دوازدهم  اصل  دربارة 
نیز حضرت موالنا مواضع خیلي محکمي 
اتخاذ كرد. پیشنهاد موالنا آن بود كه دین 
رسمی كشور فقط اسالم باشد و از هیچ 
مذهبی در قانون اسالمی نامی برده نشود. 
خبرگان  مجلس  در  این باره  در  ایشان 
سخنانی تاریخي ایراد كرد. خداوند متعال 

درک عمیقي به ایشان عنایت كرده بود.

 در ديماه 1358 تالش هايی برای 
تغيير و ترميم اصل دوازدهم قانون 
نتيجه  به  كه  گرفت  انجام  اساسی 
نرسيد، در اين باره اگر ممکن است 

بيشتر توضيح دهيد. 
 12 اصل  متن  تغییر  بحث  بله   
قانون اساسی مطرح شد. حضرت موالنا 
عبدالعزیز و چند تن از علما و اندیشمندان 
اهل سنّت متنی را پیشنهاد كردند كه طبق 
اهل سنّت وجماعت  اسالمی  مذاهب  آن، 
جعفری  شیعه  مذهب  كنار  در  هم 
رسمیت  به  سطح  یک  در  اثناعشری 
نمایندة  از طریق  متن  این  شناخته شود. 
ایشان  تقدیم  یزدی،  دكتر  امام،  حضرت 
رفراندوم  به  جواب،  در  هم  امام  و  شد 
گذاشته شدن این متن پیشنهادی را بالمانع 
دانستند. اما متأسفانه این موضوع با وجود 
همۀ تالش ها و پیگیری ها به نتیجه نرسید. 
حتی حضرت موالنا به همراه كاک احمد 
خمیني  امام  با  و  رفت  قم  به  مفتي زاده 
مناطق  در  مفتي زاده  مرحوم  كرد.  دیدار 
كرد  انقالب حمایت  از  كردنشین خیلي 
و امام خمیني هم خیلي به ایشان عالقه 
دو  آن  میان  نزدیکي  ارتباط  و  داشت 

بزرگوار برقرار بود.
به  خمینی  امام  آنجا 
موالنا عبدالعزیز و عالمه 
مفتي زاده گفته بود: مراجع 
و علما نمي پذیرند، شما 
من  كنید،  قانع  را  آنها 

حرفي ندارم.
تن  چند  با  هم  آنها 
جمله  از  قم  علمای  از 
شریعتمداري  آیت اهلل 
دیدار كردند كه متأسفانه 
نتیجه اي حاصل نشد و 

اساسی  قانون  دوازدهم  اصل  سرانجام 
بدون هیچ تغییری تصویب شد. 

همان  يا  خودمختاري  موضوع   
انقالب  ابتداي  در  فدراليسم 
طرفدارانی در برخی مناطق كشور از 
با  قوت  و  داشت  بلوچستان  جمله 
مطرح شد. ديدگاه موالنا عبدالعزيز 
در اين باره چه بود و چه اقداماتي در 

اين زمينه صورت گرفت؟
 بله، در ابتداي انقالب این بحث در 
بود و حضرت موالنا  منطقه مطرح  این 
مي فرمود  اما  داشت  تمایل  آن  به  نیز 
قانوني  راه هاي  از  باید  موضوع  این  كه 
مذاكره  و  گفتمان  با  و  شود  پیگیری 
برای  اینکه  نه  برسیم  خواسته  این  به 
و  تالش های  اقدامات  آن  به  رسیدن 
بگیرد.  موالنا  صورت  خشونت آمیزی 
آشوب  اینجا  می خواستند  كه  كساني  با 
درست كنند و مشکل بیافرینند به شدت 
مخالفت كرد و گفت نباید برای رسیدن 
خون  دهیم  اجازه  خواسته هایمان  به 

كسی ریخته شود.
از  آنها  از  بسیاری  كه  عده اي  باری 
بودند،  شاه  و  سابق  حکومت  هواداران 
گفتند حق  و  آمدند  موالنا  نزد حضرت 
مذهب  مي شود،  ضایع  دارد  اهل سنت 
رسمي كشور شیعۀ اثناعشري شده و این 
ظلم آشکاری به اهل سنّت ایران است و 
شما باید به شدت به این موضوع اعتراض 

كنید و به هیچ وجه كوتاه نیایید.
موالنا در جواب آنها فرمود: زمان شاه و 
حکومت پهلوی هم مذهب رسمی كشور 
همین بوده است، آن زمان شما كجا بودید 
كه بیایید و بگویید حق اهل سنت ضایع 
ما ضایع شود  از  اگر حقي  است؟  شده 
ما آن را از راه ها و مراجع قانوني پیگیري 
مي كنیم. اینکه ما اكنون تأكید داریم همۀ 
مذاهب اسالمی در كشور رسمیت داشته 
كشور  در  كه  است  این  خاطر  به  باشند 
نام  به  مزیّن  انقالب  این  و  انقالب شده 
اسالم است. لذا معتقدیم نباید این انقالب 
به یک مذهب خاص شود. همین  مقید 
كه دین رسمی كشور اسالم باشد كفایت 
می كند. در كشوری كه انقالب »اسالمی« 
به ثمر نشسته باید همۀ مذاهب اسالمی 

رسمیت داشته باشد.

كه  زماني   1358 آذرماه  اواخر   
از طرف دولت  يزدي  ابراهيم  دكتر 
مهندس مهدی بازرگان و همچنين به 

برخي از مخالفان به موالنا 
می گفتند: تو به اندازه كافي 
سازش  كرده اي، حاال كه 
جنگ درگرفته سازش  را رها 
كن و بگذار ما به خواسته ها 
و حقوق مان برسيم. حضرت 
موالنا با تأكيد فرمود: نه! 
من اجازة جنگ و درگيري 
نمي دهم. اگر من صلح و 
سازش نكنم چه كسي 
مي خواهد سازش كند. من 
به جنگی كه قربانيان اصلی 
آن مردم بی گناه هستند، 
هرگز رضايت نمی دهم. از 
موالنا مصاحبه ها و پيام هاي 
راديويي پخش شد و امنيت 
به شهر و منطقه بازگشت

گفت وگو22
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قصد  انقالب  رهبر  از  نمايندگی 
مصالی  و  عيدگاه  در  داشت 
اهل سنّت زاهدان حاضر شود و برای 
مردم زاهدان سخنرانی كند، اتفاق و 
درگيريی رخ داد كه مي توانست به 
فتنه اي بزرگ تبديل شود. در مورد 

آن جريان توضيح دهيد.
استاندار و  با  بی ارتباط  آن جریان   
برخي از مسئوالن دولتي آن زماِن استان 
سکان  موقت  دولت  كه  فردی  نبود. 
مدیریت عالی این استان را به او واگذار 
این  برای  كافی  دارای تجربۀ  بود،  كرده 
مشکالتی  امر  این  كه  نبود  مسئولیت 
برای مردم منطقه به وجود آورد و مردم 
مشکالت خودشان را به تهران گزارش 
دولت  سوی  از  یزدي  دكتر  كردند. 
مأموریت پیدا كرده بود كه به اینجا بیاید 
و این مشکالت را ریشه یابی كند. اینجا 
می گفتند  برخی  بود؛  شده  اختالف  هم 
مخالف  عده اي  و  برود  باید  استاندار 
رفتن او بودند. استاندار متوسل به مسائل 
مذهبي  شد و از آن طرف كساني از او 
حمایت كردند. مقصر اصلی ماجرا خود 

استاندار بود.
افتاد.  اتفاق  عیدگاه  جریان  ادامه  در 
براي  و  بیاید  یزدي  دكتر  بود  قرار  آنجا 
مردم زاهدان سخنراني كند كه متأسفانه 
عده ای در آنجا درگیري ایجاد كردند. به 
دنبال این اتفاق اوضاع در زاهدان متشنج 
شد. عده ای   راه ها و جاده ها را بستند و 
برای مردم و مسافران مشکالتی درست 
كردند. افرادي هم از دو طرف گروگان 
باز  را  راه ها  و  رفتیم  بودند.  گرفته شده 
آزاد  گروگان ها  كردیم  تالش  و  كردیم 
شوند. مرحوم موالنا خیلی تالش كرد و 

اجازه نداد اوضاع بدتر شود.
به یاد دارم برخي از مخالفان به موالنا 
سازش   كافي  اندازة  به  تو  می گفتند: 
كرده اي، حاالكه ناخواسته جنگ درگرفته 
سازش  را رها كن و بگذار ما به خواسته ها 
موالنا  حضرت  برسیم.  حقوق مان  و 
و  جنگ  اجازة  من  نه!  فرمود:  تأكید  با 
درگیري نمي دهم. اگر من برای جلوگیری 
از ریختن خون مردم صلح و سازش نکنم 
چه كسي مي خواهد سازش كند. من به 
جنگی كه قربانیان اصلی آن مردم بی گناه 

هستند، هرگز رضایت نمی دهم. 
از حضرت موالنا مصاحبه ها و پیام هاي 
رادیویي پخش شد؛ در نتیجه مردم دست 
به كار شدند، ما هم وارد عمل شدیم و 

امنیت به شهر و منطقه بازگشت.

دولت  بازرگان،  مهندس  از   
موقت و تعاملش با اهل سنّت بگوييد. 
تعامل  و  ارتباط  بازرگان  مهندس   
اهل سنّت  و  موالنا  حضرت  با  خوبي 
مشکالت  كه  مي كرد  تالش  او  داشت. 
دولت  مسئوالن  از  بسیاري  شود.  حل 
ایشان نیز چنین هدفي را دنبال مي كردند. 
در  بي تجربگي  و  بود  انقالب  ابتداي  اما 
و  افراد و گروه ها  برخی  كارشکنی  كنار 
عوامل  خصمانۀ  فعالیت هاي  همچنین 
مي شد  باعث  گذشته  رژیم  هواداران  و 

مشکالتي ایجاد شود.
در غائلۀ گنبدكاووس در واقع تعامل 
عبدالعزیز  موالنا  و  بازرگان  مهندس 
نتیجه داد و منجر به ختم به خیر شدن آن 
حضرت  با  بازرگان  مهندس  شد.  غائله 
از  پیامی  تماس گرفت، شاید هم  موالنا 
سوی امام به ایشان رسید كه به دنبال آن 
و  آمد  زاهدان  به  اختصاصي  هواپیمایی 
ما در معیت حضرت موالنا عبدالعزیز به 
گنبدكاووس رفتیم و الحمدهلل با تالش و 
تركمن صحرا  و  گنبد  غائلۀ  ایشان  تدبیر 

به خوبی خاتمه یافت.   

دربارة  قدری  است  ممکن  اگر   
موالنا  حضرت  روحی  اوضاع 
توضيح  شرايط  آن  در  عبدالعزيز 

دهيد.
از  عبدالعزیز رحمه اهلل  یکی  موالنا   
رهبران و پایه های اصلی جامعۀ اهل سنّت 
مهم و سرنوشت ساز  مقطع  آن  ایران در 
همه جا  به  ایشان  آوازة  و  و شهرت  بود 
خیلي  مقطع  آن  در  ایشان  بود.  رسیده 
شرایط  و  اوضاع  و  شد  متحمل  رنج ها 
خیلي به ایشان فشار وارد كرد. حضرت 
موالنا انسان آینده نگر و دوراندیشی بود و 
نگرانی ها و دغدغه هایی  آینده  به  نسبت 
داشت. بنده به ایشان مي گفتم كه نگران 
نباشید اهلل تعالي خیرخواه بندگانش است. 
اما  شما حق دارید شرایط دشوار است، 
را  آینده  و  نکنید  ناراحت  را  خودتان 
را هم خدمت  آیه  این  بسپارید.  به خدا 
تذكر  تفتؤ  »تاهلل  مي كردم:  تالوت  ایشان 
تکون  أو  حرضاً  تکون  حتي  یوسف 
آیندة   می فرمود:  موالنا  الهالکین.«  من 
آیندة  مي گفتم:  مي شود.  چه  اهل سنّت 
واقع  در  بسپاریم،  خدا  به  را  اهل سنّت 
این گونه می خواستم به ایشان تسلي بدهم 
و نگذارم ایشان دچار اضطراب و نگرانی 
داشتند  تأكید  خیلی  پزشکان  شود چون 
كه اجازه ندهیم ایشان ناراحت شوند و 

آخرین  در  موالنا  بخورند. مرحوم  غصه 
روزهاي زندگي، نگران بود،  مشکالت و 

تبعیض ها ایشان را نگران كرده بود.
همسایه مان  كشور  در  زمان   آن 
افغانستان هم اوضاع بحراني بود و ایشان 
و  آواره  مردم  و  اشغال شده  كشور  براي 
جنگ زده این كشور خیلي غصه مي خورد 

و دغدغه داشت.

 شما به افغانستان و شرايط دشوار 
اين كشور در آن برهه اشاره كرديد. 
با  عبدالعزيز  موالنا  ارتباط  از  لطفا 
مردم و مجاهدين افغانستان بگوييد؟

خروج  از  پیش  موالنا  حضرت   
دنیا  از  افغانستان  از  شوروي  نیروهاي 
افغانستان  جهاد  زمان  در  ایشان  رفت. 
بود  ارتباط  در  مجاهدان  با  شوروي،  با 
جهاد  در  مي كرد.  مالي  كمک  آنان  به  و 
افغانستان خیلي كمک كرد. در ارتباط با 
پناه دادن به مهاجرین افغان بسیار توصیه و 
تأكید داشت. كمک و پناه گاه بزرگی براي 
مهاجرین بود. به ما دستور مي داد كه براي 
خدمت به مهاجرین تالش و فعالیت كنیم.
آن زمان اینجا در مسجد مکي جلساتی 
برگزار  افغان  مجاهدین  از  حمایت  در 

موالنا عبدالعزيز و چند تن از 
علما و انديشمندان اهل سنت 

پيشنهاد كردند كه مذاهب 
اسالمی اهل سنّت هم در كنار 

مذهب جعفری اثناعشری 
بايد به رسميت شناخته  شود.

موالنا به همراه كاک احمد 
مفتي زاده به قم رفت.

آنجا حضرت امام به آنها 
گفته بود: »مراجع و علما 

نمي پذيرند، شما آنها را قانع 
كنيد، من حرفي ندارم.«

آنها هم با چند تن از 
علمای قم از جمله آيت اهلل 

شريعتمداري ديدار كردند كه 
متأسفانه نتيجه اي حاصل نشد 

و سرانجام اصل دوازدهم 
قانون اساسی بدون هيچ 

تغييری تصويب شد
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و  سیاسی  چهره های  و  بزرگان   می شد. 
مبارز  افغان اینجا می آمدند. حکمتیار و 
نیز برهان الدین رباني همان دوران به اینجا 
آمدند و سخنرانی كردند. در واقع اینجا به 
پایگاهي براي حمایت از مسلمانان و ملت 
افغانستان تبدیل شده بود. موالنا با گریه 
آنها  سربلندی  و  پیروزی  زاری  براي  و 
روزهاي  و  جمعه  روزهاي  می كرد.  دعا 
وفات  از  بعد  مي شد.  دعا  همواره  عید 
حضرت موالنا نیز این روند ادامه یافت. 
خیلي  نیز  رحمه اهلل  عبدالملک  موالنا 
براي موفقیت جهاد در افغانستان تالش 
مي كرد.  تسلیحاتي  كمک  حتي  مي كرد، 
اسلحه هایي كه مردم منطقه داشتند جمع 

مي كرد و به افغانستان مي فرستاد. 
به  انقالب  ایران  در  كه  زماني 
زیادی  مهمات  و  سالح  رسید  پیروزي 
رفت.  تاراج  به  نظامي  پادگان هاي  از 
بسیاري از مردم سالح در اختیار داشتند 
و از جاهاي دیگر هم سالح وارد مي شد. 
روي  زیادی  حساسیت  انقالب   ابتداي 
این موضوع نبود. اینجا فروش سالح و 
مهمات نیز صورت می گرفت و مجاهدین 
بخشي از سالح هاي مورد نیاز خود را از 

همین جا تأمین مي كردند. 

ديدگاه موالنا عبدالعزيز دربارة   
جنگ ايران و عراق چه بود و ايشان 
انجام  مقطع  آن  در  اقداماتي  چه 

دادند؟
از  دفاع  در  را  جنگ  موالنا  این    
تمامیت ارضي كشور مي دانست و از آن 
تشویق  را  مردم  ایشان  مي كرد.  حمایت 
مي كرد براي دفاع از میهن خود به جبهه هاي 
جنگ بروند و مي فرمود: هر جنازه اي كه 
از بلوچ ها و اهل سنّت از جبهه ها بازگردد 

برای ما مایۀ افتخار و سربلندي است. 
 به یاد دارم وقتي رزمندگان و مدافعان 
آزاد  را  خرمشهر  شدند  موفق  كشورمان 
كنند و نیروهای عراقی را تا مرز ایران و 
عراق عقب براندند، این بحث در كشور 
مطرح شد كه آیا نیروهای ما به پیشروی 
ادامه دهند و وارد خاک عراق شوند یا نه؟ 
در این باره نظر بسیاری از شخصیت ها را 
جویا شدند. با حضرت موالنا نیز مصاحبه 
است  این  من  نظر  فرمود:  موالنا  كردند، 
نشوند  عراق  خاک  وارد  ما  نیروهاي  كه 
امکان  گفتند  نکنند.  پیشروي  آنجا  در  و 
دارد صدام دوباره حمله كند و وارد خاک 
از  پس  فرمود:  موالنا  شود.  كشورمان 
شکست در خرمشهر صدام چنین كاری 

نمي كند، ولی اگر ما وارد خاک عراق شویم 
معلوم نیست چه اتفاقي بیفتد و آن وقت 
افکار عمومي دنیا علیه ما می شود و ما را 
جهانیان  حاال  تا  مي كند.  قلمداد  متجاوز 
ما  و  دانسته اند  متجاوز  را  عراق  دولت 
مظلوم به حساب آمده ایم و همه چیز به 
نفع ما بوده است؛ اگر ما پیش روي كنیم 
و وارد خاک عراق شویم آن وقت افکار 

عمومي دنیا علیه ما می شود. 
این درحالي بود كه در همان روزها 
كه  بود  این  نظرشان  برخي شخصیت ها 
نیروهاي ایرانی وارد خاک عراق شوند. 
با گذشت زمان روشن شد كه دیدگاهی 
كسان  و  عبدالعزیز  موالنا  حضرت  كه 
بودند،  آن  حامی  كشور  در  نیز  دیگری 
و  كشور  نفع  به  و  بلندنگرانه  دیدگاهی 

ملت ما بوده است.

مقطع حضرت موالنا  در همين   
كشور  به  سفرهايي  معالجه  جهت 
انگلستان و نيز امريکا داشت. از اين 

سفرها بگوييد.
دو  معالجه  براي  رحمه اهلل  موالنا   
بار به خارج از كشور سفر كرد. آن زمان 
انجام  باز  قلب  جراحي  عمل  ایران  در 
شهر  و  انگلیس  به  ابتدا  موالنا  نمي شد. 
لندن سفر كرد، كه البته آنجا ایشان را عمِل 
نکردند، فقط از ایشان آزمایش گرفتند و 

دارو تجویز كردند.
سفر دوم ایشان هم به مقصد لندن بود، 
اما آنجا به ایشان گفته بودند كه بهتر است 
این  البته  بروید.  امریکا  به  معالجه  براي 
بار عالوه بر قلب،  این  را هم بگویم كه 
كلیه هاي موالنا هم با مشکل مواجه شده 
بود و در واقع این مشکل رهاورد  همین 
سفر دوم موالنا به لندن بود. وقتي موالنا 
ایشان  به  آنجا  پزشکان  رفت  امریکا  به 
از  لندن  در  را  شما  كلیه هاي  كه  گفتند 
كار انداخته اند. به گمان من پیش از عمل 
آنژیوگرافی دارو و مواد خطرناكي به ایشان 
كلیه ها  آن  اثر  در  كه  بودند  كرده  تزریق 
شدیداً آسیب دیده بود. پزشکان امریکایي 
گفته بودند معلوم نیست پزشکی كه این 
قصداً  یا  بوده   ناشی  كرده   تزریق  را  مواد 
این كار را كرده  است. در امریکا پزشکان 
ابتدا به ایشان گفته بودند ما قادر به جراحي 
قلب شما نیستیم چون كلیه هاي شما خوب 
كار نمي كند، اما پس از آن تصمیم گرفته 

بودند عمل را انجام دهند.
تصمیم حضرت موالنا و نظر همۀ ما 
امریکا عمل  در  ایشان  قلب  كه  بود  این 

شود. ما هم از اینجا پول فرستاده بودیم. 
بنده  رمضان  مبارک  ماه  در  شب  یک 
به من گفت:  موالنا  كه  دیدم  در خواب 
»حضرت رسول صّلي اهلل  علیه وسّلم به من 
گفته قلب خودت را دست اینها نده، حاال 
من تصمیم گرفته ام كه برگردم ایران و دارم 
براي خودم بلیت برگشت تهیه مي كنم.« 
براي من در عالم خواب این سؤال پیش 
آمد كه حضرت رسول صّلي اهلل  علیه وسّلم 
به جناب موالنا چنین توصیه اي  چگونه 
كرده است. بعد گفتم حتماً موالنا حضرت 
خواب  در  را  صّلی اهلل علیه وسّلم  رسول 
حضرت  لحظه  همین  در  است.  دیده 
موالنا فرمود: »نه من در حالت بیداری به 
زیارت حضرت رسول صّلی اهلل علیه وسّلم 
مشرف شدم و ایشان به من توصیه كرد 

كه قلب خودت را دست اینها نده.« 
بود،  همان شب كه من  واقعاً عجیب 
این خواب را دیدم یا شاید هم شب بعد، 
با حضرت موالنا عبدالعزیز تلفني صحبت 
كردم. ایشان فرمود: »دارم بلیت می گیرم كه 
برگردم ایران. ترجیح می دهم اینجا قلبم را 
عمل نکنم!« و این همان چیزی بود كه من 
در خواب دیده بودم. همچنین در خواب 
دیده بودم كه وقتی موالنا به ایران بازگشت 
و ما براي استقبال ایشان به فرودگاه رفتیم، 
خواب بسیار سنگیني بر من مسلط شد و 
موالنا هم آمد و فرمود: من آمده ام كه براي 

جهاد به افغانستان بروم.
امریکا  از  عبدالعزیز  موالنا  وقتي 
در  تهران،  رفتیم  اینجا  از  ما  برمي گشت 
تهران شب خوابم نبرد. در نخستین ساعات 
بامداد روز بعد رفتیم فرودگاه. هواپیمایي 
كه حامل موالنا عبدالعزیز و همراهانش بود 
لحظاتی بعد به زمین نشست. در فرودگاه 
درست همان گونه كه در خواب دیده بودم، 

خواب سنگینی بر من مسلط شد.
كه  نگفت  واقع  عالَم  در  موالنا  البته 
من  آنچه  بروم.  جهاد  برای  می خواهم 
در خواب دیده بودم كه فرموده بود من 
برای جهاد به افغانستان می روم، به دعاها 
و بیانات موالنا در رابطه با اهمیت جهاد 

افغانستان تعبیر شد.

سفرها  اين  از  عبدالعزيز  موالنا   
چه تأثر و خاطراتی داشت؟

لندن  مسلمانان  از وضعیت  ایشان   
خیلي متأثر بود. مي گفت مسجد دارند و 
مساجدشان آباد است. نماز مي خوانند و 
از آزادي مذهبي برخوردارند. همچنین از 
وضعیت مسلمانان امریکا متأثر بود. طی 

گفت وگو24
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همین سفر فعاالن جماعت تبلیغ اجتماع 
و گردهمایي بزرگی در شهر لُس آنجلس 
در  موالنا  و  بودند  كرده  برگزار  امریکا 
آن اجتماع شركت كرده بود. خیلي متأثر 
بود از جوانان عربي كه آنجا با جماعت 
تبلیغ همکاري داشتند. مي گفت آنها فقط 
خواب  شب وروز  و  مي كردند  خدمت 
نداشتند و تالوت قرآن بر زبانشان جاری 
بود. مي گفتند ما مسلمانان امریکا هستیم، 
ما  نیستیم.  عربستان  و  مصر  مسلمانان 
ما  اسالم  آنجا  نبوده ایم،  مسلمان  آنجا 
با  آمده ایم  كه  اینجا  است،   بوده  ارثي 
دیگر  نکتۀ  شده ایم.  آشنا  واقعي  اسالم 
موالنا  به  امریکا  مقیم  ایرانی های  اینکه 
پیشنهاد كرده بودند كه به فرانسه بروند 
و در آنجا زندگی كنند. گفته بودند شما 
بیمار هستید و در این شرایط بهترین جا 
برای شما فرانسه است. حضرت موالنا 
با پیشنهاد آنها موافقت نکرده و به آنها 
پیش  و  كشور  به  می خواهم  بود:  گفته 
بازگردم و همان جا زندگي  مردم خودم 

 كنم و همان جا از دنیا بروم.
 همچنین افرادی كه مقیم لندن بودند 
هزینه هاي  همه  ما  بودند  گفته  ایشان  به 
همین جا  شما  مي پردازیم  را  شما  درمان 
بمانید. موالنا فرموده بود: الحمدهلل نیازی 
احساس نمی كنم؛ اگر چیزی الزم شود از 
مردم خودم و دولت ایران مي خواهم آنها 

براي من مي فرستند. 

 موالنا در بيمارستان قلب شهيد 
رجايي تهران همزمان با بستري بودن 
در  است.  بوده  بستري  خميني  امام 

اين باره توضيح بيشتری بدهيد.
 این موضوع مربوط به اوایل انقالب 
است. همان ابتداي انقالب فشارهایي كه 
به ایشان وارد آمد، باعث شد موالنا دچار 
هواپیمایي  بنابراین  شود.  قلبي  ناراحتي 
اختصاصي براي انتقال ایشان به تهران، به 
منتقل  تهران  به  را  موالنا  و  آمد  زاهدان 
شهید  قلب  بیمارستان  در  موالنا  كردند. 
انقالب  رهبر  روزها  همان  كه  رجایي 
بستري  بود،  بستري  آن  در  خمیني  امام 
امام خمیني در بخش ویژه بستري  شد. 
همان  به  نیز  عبدالعزیز  را  موالنا  و  بود 
بخش منتقل كردند. هر یکی از مقامات و 
مسئوالن كشور كه به عیادت رهبر انقالب 
كه  مي كرد  توصیه  وی  به  ایشان  مي آمد 
به عیادت موالنا عبدالعزیز نیز برود و به 
ایشان سر بزند. امام خمیني بلندنگر بود 
و سینه اي فراخ داشت و فرزند خودشان 

نزد  مي فرستاد  مرتب  را  آقا  احمد  حاج 
موالنا عبدالعزیز كه وضعیت درمان ایشان 

را كنترل كند.

 گفته می شود كه موالنا عبدالعزيز 
بحث درخواست زمين برای احداث 
مسجد اهل سنّت تهران را همانجا با 

رهبر انقالب مطرح كرده است.   
تهران همان جا  بله موضوع مسجد   
در  عبدالعزیز  موالنا  می شود.  مطرح 
خمینی  امام  عیادت  به  وقتی  بیمارستان 
می رود و بحث ضرورت احداث مسجدی 
برای اهل سنّت در تهران را مطرح می كند، 
كه  دارد  اشکالی  »چه  می گوید:  امام 
اهل سنّت اینجا مسجدی داشته باشند. این 
حق شماست.« پس از آن می پرسد: چند 
عبدالعزیز  موالنا  مي خواهید؟  زمین  متر 
می پرسد:  امام  متر.  هزار   10 مي گوید: 
10 هزار متر زمین را چه می كنید؟ موالنا 
می خواهیم  می دهد:  توضیح  عبدالعزیز 
در این زمین هم مسجدی بنا كنیم برای 
ادای نمازهای پنج وقت و نمازهای جمعه 
بنا  هتلی  و  مسافرخانه  هم  و  عیدین،  و 
كنیم كه وقتی اهل سنّت از سراسر كشور 
به تهران سفر می كنند بتوانند در نزدیکی 
با  را  نمازهایشان  و  كنند  اقامت  مسجد 
جماعت ادا كنند. امام خمیني هم دستور 
مي دهد كه 10  هزار متر زمین در تهران به 
موالنا عبدالعزیز داده شود. خبر صدور این 
فرمان رسماً از بخش اخبار نیمروزي رادیو 
موالنا  شد.  پخش  سراسری  تلویزیون  و 
براي  ما  بود:  فرموده  همچنین  عبدالعزیز 
به  اما  این زمین زمان شاه تالش كردیم، 
نتیجه نرسیدیم. امیدواریم اكنون كه انقالب 
اسالمي در كشور به پیروزي دست یافته به 

این آرزوي خودمان دست پیدا كنیم.
با  بود  هم زمان  كه  دوران  همین  در 
نخستین سالگرد پیروزي انقالب اسالمي، 
رهبر  رحمه اهلل،  محمود  مفتي  موالنا 
جمعیت علمای اسالم پاكستان، كه براي 
شركت در مراسم سالگرد انقالب به ایران 
دعوت شده بود، از موالنا عبدالعزیز عیادت 
كرد. مفتي محمود رحمه اهلل پیش تر در مکۀ 
مکرمه با موالنا عبدالعزیز دیدار كرده و به 
ایشان گفته بود: شما این انقالب را حمایت 
اسرائیل  حملۀ  زمان  در  شاه  چون  كنید؛ 
سوخت  كه  بود  كرده  تعهد  اعراب،  به 
هواپیماهاي جنگي اسرائیل را تأمین كند. 
و  اسرائیل  كه  جمال عبدالناصر  زمان  در 
مصر با هم درگیر شدند و اسرائیل موفق 
گفته  كند،  تصرف  را  سینا  صحراي  شد 

مي شد كه سوخت تمام هواپیماهاي جنگي 
اسرائیل را شاه تأمین كرده است. بر همین 
اساس مفتي محمود گفته بود شاه خائن 
است و شما امام خمیني را كمک كنید. آن 
روزها هم كه یک سال از پیروزي انقالب 
اسالمي می گذشت، مفتي محمود خودش 

به تهران آمده بود.

 در مورد آخرين روزهاي حيات 
موالنا عبدالعزيز رحمه اهلل اگر ممکن 

است سخن بگوييد؟
براي معالجۀ  ما  آخرین سفري كه   
بود.  مشهد  به  داشتیم  عبدالعزیز  موالنا 
در  مدتي  داشتیم.  تهران  به  سفر  چند 
تهران ماندیم و كلیه هاي موالنا را دیالیز 
كردیم  سفر  مشهد  به  سرانجام  كردیم. 
و  موالنا در همین شهر دارفانی را وداع 
گفت. تقریباً ما در ماه ذي القعده به مشهد 
رفتیم. ابتدا موالنا را در بیمارستان بستري 
كردیم  دیالیز  را  ایشان  كلیه های  كردیم. 
ماندیم.  آنجا  و  آوردیم  خانه  به  بعد  و 
عید قربان از راه رسید و من موقتاً براي 
زاهدان  به  عید  نماز  مراسم  در  امامت 
در  برگشتم.  مشهد  به  دوباره  و  آمدم 
همین روزها حال موالنا بدتر شد. ایشان 
دچار خونریزي معده شد و سرانجام در 
بامداد 16 ذي الحجه 1407ق./ 21 مرداد 
موالنا  نمود.  رحلت  دنیا  از  1366ش. 
همیشه به توصیۀ پزشکان توجه مي كرد. 
شوید،  بستري  باید  شما  مي گفتند  اگر 
رضایت مي داد و بستري مي شد. اما این 
در  باید  شما  گفتند  ایشان  به  وقتي  بار 
بیمارستان بستري شوید به شدت مخالفت 
كرد. فرمود به هیچ وجه اجازه ندهید مرا 
منزل  در  همین جا  گفت  كنند.  بستري 
بیمارستان  من  بکنند  مي كنند  كاري  هر 
نمي روم. ایشان به این نتیجه رسیده بود 
دارد  را  زندگي اش  لحظات  آخرین  كه 
باألخره  كه  بود  همان  مي كند.  سپري 
وداع  را  دارفاني  بامداد  یک ونیم  ساعت 

گفت و به دیدار حق شتافت.

درمان  هزينه های  تأمين  درباره   
اين  دهيد.  توضيح  موالنا  حضرت 
بوده  سنگين  قطعًا  كه  را  هزينه ها 

چطور تأمين می كرديد؟ 
 خداوند متعال به طرز عجیبی حضرت 
موالنا را نصرت و یاری مي كرد. بعضی به 
ایشان پیشنهاد كردند كه اجازه دهند برای 
كمک  مردم  از  درمان  هزینه های  تأمین 
جمع آوري شود، اما موالنا راضي نشد. آن 
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چندان  كشور  در  پزشکی  وضعیت  زمان 
كشور  در  باز  قلب  عمل  و  خوب  نبود 
انجام نمی شد. باید موالنا را برای معالجه 
به خارج از كشور منتقل می كردیم، اما پولی 
برای مخارج این سفر در دست نداشتیم. در 
همین روزها یک جوان زاهدانی به عیادت 
براي  را  موالنا  چرا  گفت:  و  آمد  موالنا 
معالجه به خارج از كشور نمي برید؟ من 
گفتم حقیقت آن است كه پولي در دست 
نداریم. جوان گفت: هر مقدار كه الزم شود 
من پول مي دهم. خالصه اینکه آن جوان 
7000 دالر در اختیار ما قرار داد. گفت در 
گذرنامۀ من 7 هزار دالر اعتبار وجود دارد. 
آن زمان هزینه هاي سفر را به صورت اعتبار 
در گذرنامه ثبت مي كردند. آن جوان گفت: 
كشور  از  خارج  به  سفري  من  بود  قرار 
داشته باشم كه االن تصمیم گرفتم به این 
سفر نروم و شما از این 7 هزار دالر اعتبار 
استفاده كنید. باقي مانده پول را هر مقداري 
براي شما حواله  و  تهیه  نیاز شد من  كه 
مي كنم. موالنا وقتي به كویت رسید همان 
جوان به گمانم حدود 30 هزار مارک براي 
حضرت موالنا حواله كرد. به این  ترتیب 
موالنا رحمه اهلل از كویت به لندن و از آنجا 
به امریکا سفر كرد و از همان پولي كه آن 
جوان داده بود، هزینه كرد. مقداري هم ما از 
اینجا فرستادیم كه البته از آنها استفاده نشد 
و موالنا برگشت. آن زمان حوالۀ پول زمان 
از  مي برد. پول هاي حواله شده را ما بعد 
وفات حضرت موالنا پس گرفتیم. پیش از 
وفات ایشان پس نگرفتیم چون گفتیم شاید 
دوباره حضرت موالنا به خارج از كشور 

سفر كند و آنجا از این پول ها استفاده كند.

 در آخرين لحظات زندگي بيم ها 
و اميدهاي حضرت موالنا چه بود؟

دغدغۀ  بزرگ ترین  دوران  این  در   
حضرت موالنا مالقات با پروردگار متعال 
بود. همیشه این حدیث را تالوت مي كرد: 
»من أحبَّ لقاَء اهلل أحبَّ اهللُ لقاَءُه و من كره 
لقاَء اهلل كره اهللُ لقاَءُه«. بسیار دغدغۀ آخرت 
داشت و دعا مي كرد. آیندة اهل سنّت فکر 
و ذهن ایشان را به خود مشغول كرده بود. 
وفات حضرت موالنا در روزهای بازگشت 
حجاج از سرزمین حرمین شریفین رخ داد. 
تمام هواپیماهاي بزرگ ایران در این مسیر 
به كار گرفته شده بودند و در داخل كشور 
در  ما  داشتند.  پرواز  هواپیماهاي كوچک 
مشهد با فرودگاه تماس گرفتیم، ساعت 3 
بامداد مدیر پرواز فرودگاه را بیدار كردند. 
وفات  مشهد  در  عبدالعزیز  موالنا  گفتیم 

كرده است و مي خواهیم جنازة ایشان را با 
هواپیما به زاهدان منتقل كنیم. مدیر پرواز 
فرودگاه عذرخواهي كرد و گفت ظرفیت 
و  پر شده  قبل  از  زاهدان  ـ  مشهد  پرواز 
اصاًل جا ندارند. لحظاتي بعد از فرودگاه با 
ما تماس گرفتند كه هواپیما جابه جا شده و 
پرواز زاهدان با یک هواپیماي ایرباس انجام 
مي شود، بنابراین شما تعدادتان هر مقدار 
باشد جا هست و شما مي توانید بلیت تهیه 
كنید. ما ده نفر بودیم. گفتند هم براي شما 

جا هست و هم براي انتقال جنازه.
موالنا حیاً و میتاً نصرت مي شد، اینها 
موالنا  بود.  عبدالعزیز  موالنا  كرامات  از 
مي گفت من در زندگي هیچ جا با بن بست 
و  جا  هر  درنمانده ام،  و  نشده ام  مواجه 

كه  موقعیتي  هر  در 
كرده ام  پیدا  نیاز  من 
مشکالت  تعالي  اهلل 
است.  كرده  حل  مرا 
را  موالنا  گفتۀ  این 
كار  كردیم.  تجربه  ما 
روي  خدا  را  موالنا 
نمي گذاشت.  زمین 
پرهیزگاري،  تقوا، 
دقت  و  دوراندیشي 
نظر موالنا عجیب بود.

وفات  خبر   
موالنا  حضرت 

زاهدان  و  بلوچستان  به  چگونه 
رسيد؟ وقتي جنازه منتقل شد اوضاع 
چگونه  تشييع  مراسم  و  بود  چطور 

انجام شد؟
 موالنا پیش از وفات براساس مقولۀ 
»النة تحت أقدام الوالدین« وصیت كرده 
دفن  پدرم  پاهاي  زیر  را  جنازه ام  كه  بود 
ما  براي  به قدري  ایشان  وفات  اما  كنید؛ 
سنگین بود كه به كلي این وصیت موالنا 
را از یاد بردیم. از مشهد تماس گرفتیم و 
اینکه محل دقیق دفن را مشخص  بدون 
در  را  موالنا  جنازة  كه  گفتیم  فقط  كنیم 
قبرستان روستاي حیط منطقۀ سرباز دفن 
مي كنیم. پس از تماس ما چند نفر می روند 
و در قبرستان روستای حیط قبري می َكنند 
بعد  می كند.  ریزش  آن  دیواره هاي  كه 
در  بَکنیم،  قبر  كجا  كه  می كنند  مشورت 
همین هنگام پایین تر از قبر حضرت موالنا 
عبداهلل، پدر بزرگوار موالنا عبدالعزیز، یعني 
خالي  را  زمیني  ایشان  پاهاي  زیر  دقیقاً 
مي یابند و همان جا شروع به كندن مي كنند 
و قبر را آماده مي كنند. بدین ترتیب خداوند 

متعال شرایط را طوري فراهم مي كند كه به 
وصیت موالنا عمل شود و بهترین قبر در 

بهترین جا برای ایشان آماده شود.
وقتي جنازة موالنا را به زاهدان منتقل 
كردیم كل شهر و مردم منطقه تکان خورده 
برای  كه  مقدار  همان  حادثه  این  بودند. 
برای  بود،  تکان دهنده  اهل سنّت  و  بلوچ 
دیگر شهروندان استان و برادران شیعه نیز 
ناراحت كننده بود. مردم فکر نمي كردند كه 
این شخصیت برجسته و دلسوز را به این 
زودي از دست مي دهند. از شهرهاي دیگر 
سرازیر  زاهدان  به سوي  زیادی  جمعیت 
شد. خیلي اینجا شلوغ شد. جنازة موالنا را 
ما در صحن دارالعلوم زاهدان غسل دادیم. 
در همان ایام یک نفر خواب دیده بود كه 

از همان جایي كه جنازة موالنا را در آنجا 
غسل دادند، چشمه اي جاري شده كه آب 
پاک و زاللي دارد. تعبیر خواب همین شد 
كه مدرسه و دارالعلوم زاهدان عمل باقي 
حضرت موالنا است و خداوند ثمرات آن 

را جاري و باقی خواهد كرد.
 پس از غسل و تکفین به همراه جنازه 
به طرف ایرانشهر و منطقۀ سرباز حركت 
در  مردم  عظیم  خیل  خاش  در  كردیم. 
آنجا  كه  بودند  ورودی شهر جمع شده 
در  خواندیم.  جنازه  نماز  دیگر  بار 
ایرانشهر هم مردم جمع شده بودند و بر 

جنازه نماز خوانده شد. 
خود حضرت موالنا وصیت كرده بود 
به  من  جنازة  نماز  در  شركت  براي  كه 
تا همه شركت  كنند؛  دهید  اطالع  مردم 
و  نگیرید  من  براي  ترحیم  مجلس  اما 
مطابق سنّت عمل كنید. ایشان به همسر 
و اهل خانوادة خویش توصیه كرده بود 
كه صبر پیشه كنند و صبوري نشان دهند 
نگران  بازماندگان  دیگر  و  فرزندان  تا 

نشوند و صبر پیشه كنند.

گفت وگو26
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قرآن مجید براي رشد معنوي انسان ها 
و رسیدن آنها به سعادت ابدي صفاتي را 
بیان كرده و انسان ها را به كسب این صفات 
این  به  آراسته شدن  است.  نموده  ترغیب 
صفات هم موجب زیبایي زندگي دنیا و هم 
موجب رشد معنوي و رسیدن به كماالت 
صفات  این  میان  از  مي شود.  اخروي 
مي توان به صفاتي مانند خوف و خشیت، 
و  راستگویي  تواضع،  رضا،  صبر،  رجاء، 
بیشتر  گفت  مي توان  كه  كرد  اشاره  غیره 
و  هستند  ایمان  الزامات  از  صفات  این 
این نظر، نقشي اساسي در سعادت و  از 
نجات اخروي یک فرد مسلمان دارند. در 
الهي  دربارة خوف و خشیت  نوشته  این 
مطالبي به طور مختصر ارائه مي شود. ابتدا 
براي این كه معني و مفهوم این دو مقوله 
واضح شود، به تعریف و توضیح لغوي و 
اصطالحي این دو مقوله پرداخته مي شود، 
توضیح  احادیث  و  آیات  پرتو  در  سپس 
داده مي شود  كه چه نوع خوف و خشیتي 
از نظر قرآن و سنت پسندیده و قابل قبول 
است. در ادامه از فضایل و فوایدي كه این 
دو صفت دربر دارند، سخني به میان مي آید.

  
معني لغوي و اصطالحي 

خوف و خشیت
پریشاني  به معني  لغت  در  خوف  واژة 
المقاییس:  مي آید.)ابن فارس،  سراسیمگي  و 
خوف،  اصطالحي  معني  براي   )230/2
كارشناسان اسالمي تعریفات و توضیحات 
متفاوتي ارائه كرده اند. جرجاني در تعریف 
اصطالحي خوف مي  گوید: »الخوف توقّع 
فوات محبوب؛ خوف  أو  المکروه  حلول 
یعني انتظار این كه امر ناپسندي فرود آید، 
گردد.«)الجرجاني،  فوت  پسندیده اي  امر  یا 
التعریفات:101( بعضي دیگر گفته اند: »اضطراب 
قلب  المخوف؛  تذكر  من  وحركته  القلب 
به  است،  ترس  قابل  كه  چیزي  از  انسان 
دلیل   آید.«)ابن عالن،  در  اضطراب  و  حركت 

الفالحین:285/2( امام غزالي رحمه اهلل خوف را 
»إن اخلوف عبارة  مي كند:  تعریف  این گونه 
مكروه  توقع  بسبب  احرتاقه  و  القلب  تأل  عن 
دردمند  از  است  عبارت  خوف  اإلستقبال؛  ف 
ناپسندي  امر  سبب  به  قلب  سوزش  و  شدن 
كه  احتمل می رود در آينده  اتفاق بيفتد.«)غزالی، 

احیاءعلوم الدین:905/7(
به معناي  لغت  در  هم  خشیت  واژة 
مي كند.  داللت  پریشاني  و  ترسیدن 
ابن منظور مي گوید: »خشیت همان خوف 
در  العرب:228/14ـ229(  لسان  است.«)ابن منظور، 
معني اصطالحي خشیت گفته اند: »اخلشية 
خوف يشوبه التعظيم؛ خشیت عبارت است 
از ترسیدني كه همراه با تعظیم باشد.«)الراغب، 
المفردات:149( بعضي گفته اند: »اخلشية هي تأل 
القلب بسبب توقع مكروه ف املستقبل، يكون 
تارة بسبب كثرة الناية من العبد، وتارة بمعرفة 

جالل اهلل و هيبته.«
طبق این تعریف خشیت عبارت است 
از متألم شدن قلب به سبب آن كه در امر 
ناپسندي واقع گردد و این امر گاهي به 
به وجود  بنده  در  گناهان  ارتکاب  سبب 
مي آید و گاهي به سبب معرفت عظمت 

و هیبت الهي.

فرق بین خوف و خشیت
با توجه به تعریف ها و توضیحاتي كه در 
بارة این دو مقوله ارائه شده است، به ظاهر 
فرقي بین این دو به نظر نمي رسد، اما بعضي 
از علما با دقت بیشتر و با كنارهم گذاشتن 

تعریفات، میان این دو فرق نهاده اند.
أخص  »اخلشية  مي گوید:  فیروزآبادي 
من اخلوف؛ خشيت از خوف خاص تر است.« 
و اضافه مي كند: »چون خشیت از خوف 
خاص تر است، بنابراین خشیت صفت علما 
باري  صفات  و  ذات  دربارة  چون  است، 
تعالي شناخت دارند. پس خشیت نوعي 
ترس است كه با شناخت اهلل همراه است. 
از این نظر خشیت مناسب حال علما و اهل 

معرفت است، بر خالف خوف كه آن ترسي 
عمومي است، لذا مناسب حال عامۀ مردم 

است.« )فیروزآبادي، بصائر ذوي التمییز:544/2ـ546( 

خوف و خشیِت پسنديده و مطلوب
ترسیدن از هر چیز و هر كس مورد پسند 
روایات  و  آیات  از  نیست.  خدا و رسول 
چنین به نظر مي رسد كه خوف و خشیت 
در پنج مورد مي تواند مطلوب و مورد پسند 

خدا و رسول باشد: 
1. خوف و خشیت از ذات باري تعالي نه 

از غیر او؛
خداوند در چندین آیه از قرآن مي فرماید: 
َمَواِت َوَما ِف اْلَْرِض ِمْن  َوهللِِ َيْسُجُد َما ِف السَّ
ُْم ِمْن  وَن، َيَاُفوَن َربَّ ٍة َوامَلاَلِئَكُة َوُهْم اَل َيْسَتْكِبُ َدابَّ
َفْوِقِهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن، َوَقاَل اهللُ اَل َتتَِّخُذوا 
َفاْرَهُبوِن؛  َفإِيَّاَي  َواِحٌد  إَِلٌه  ُهَو  َم  إِنَّ اْثننَْيِ  إَِلنَْيِ 
از  زمین  در  آنچه  و  آسمان ها  در  آنچه  و 
]جنس[ جنبند]گان[ است و ]نیز[ فرشتگان 
برای خداوند سجده می كنند و آنان سركشی 
نمی كنند. از پروردگارشان كه بر آنان چیره 
است می ترسند و آنچه را كه دستور می یابند، 
انجام می دهند. و خداوند فرمود: دو معبود 
برمگیرید. فقط او معبود یگانه است. پس 
ْيَطاُن  َم َذلُِكُم الشَّ از من بترسید.)نحل:49ـ )51إِنَّ
ُكنُْتْم  إِْن  َوَخاُفوِن  َتَاُفوُهْم  َفاَل  أَْولَِياَءُه  ُف  ُيَوِّ
ُمْؤِمننَِي؛ این فقط شیطان است كه ]شما 
را[ از دوستانش می ترساند. پس اگر مؤمنید 
از آنان مترسید و از من بترسید.)آل عمران:175( 
َعَلْيُكْم  نِْعَمتِي  َوِلُتِمَّ  َواْخَشْوِن  َتَْشْوُهْم  َفاَل 
َتُدوَن؛ پس از آنان مترسید و از  ُكْم َتْ َوَلَعلَّ
من بترسید تا نعمتم را بر شما تمام كنم و تا 
ِذيَن ُيَبلُِّغوَن ِرَسااَلِت  كه راه یابید.)بقره: )150الَّ
اهللِ َوَيَْشْوَنُه َواَل َيَْشْوَن أََحًدا إاِلَّ اهللَ َوَكَفى بِاهللِ 
َحِسيًبا؛ ]همان[ كسانی كه پیام های خداوند 
را می رسانند و از او می ترسند و جز خدا 
از كسی نمی ترسند. و خداوند ]به عنوان[ 

حسابرس بس است.«)احزاب:39(
از  مورد  این  در  مشهوري  روایت 

خوف و خشيت الهي ؛  پلکان ترقي معنوي 
دكتر عبيداهلل بادپا

27عبادت و سلوک
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ابوهریره نقل شده است كه فرمود: اهلل تعالي 
به طور خاص  را  گروه  هفت  قیامت  روز 
زیر سایۀ عرش جاي مي دهد، از جملۀ آنها 
مردي است كه زني داراي حسن و جمال و 
منصب و جاه او را به گناه دعوت مي دهد و 
آن مرد مي گوید: »إني أخاف اهلل؛ من از اهلل 
مي ترسم.« بنابرین از ترس خدا دامن خود را 

پاک نگه مي دارد.
این باره  در  نیز  خدري  ابوسعید  از 
داستاني زیبا از پیامبر نقل شده است كه 
آن حضرت فرمود: اهلل تعالي به شخصي از 
امت هاي گذشته سرمایه و فرزند زیادي 
عطا كرده بود. هنگام مرگ، فرزندانش را 
جمع كرد و از آنان پرسید: من براي شما 
تو  گفتند:  فرزندان  بودم؟  پدري  چگونه 
بهترین پدر بودي. سپس گفت: من هیچ 
عملي نزد اهلل ذخیره ندارم. وقتي نزد اهلل 
مي دهد؛  عذاب  مرا  حتماً  شوم،  حاضر 
بعد  كه  مي كنم  توصیه  شما  به  بنابراین 
وقتي  بسوزانید.  آتش  در  مرا  مرگم  از 
خاكستر شدم، خاكسترهاي مرا در باد تند 
پخش كنید. پس از مرگ پدر، فرزندانش 

چنین كردند.
اهلل تعالي پس از مرگش او را زنده كرد 
و از او پرسید: »اي عبدي ما حملک علي 
ما فعلت؟ اي بنده ام چه چیزي تو را به این 
او در جواب عرض كرد:  كار واداشت؟« 
»مخافتک؛ اي اهلل! ترس و بیم تو.« اهلل تعالي 

به بركت آن از او درگذر نمود.)بخاري:6481(
2. خوف و خشیت از عذاب و عقوبت الهي؛
ِذيَن َيْدُعوَن  خداوند مي فرماید: أُوَلِئَك الَّ
ُْم أَْقَرُب َوَيْرُجوَن َرمْحََتُه  ُِم اْلَوِسيَلَة أهَيُّ َيْبَتُغوَن إَِل َربِّ
 َمُْذوًرا؛ َكاَن  َربَِّك  َعَذاَب  إِنَّ  َعَذاَبُه  َوَيَاُفوَن 
نیایش[  ]به  را  آنان   ] ]كافران  كه  كسانی 
می خوانند، ]خود[ هر كدام كه نزدیک ترند، 
]تقّرب[  وسیله  پروردگارشان  به سوی 
می جویند. و به رحمت او امید می دارند و 
از عذابش بیمناكند. بی گمان باید از عذاب 

پروردگارت بر حذر بود.«)اسراء:57(
3. خوف و خشیت از حضور در بارگاه الهي؛
َمَقاَم  َخاَف  َوملَِْن  مي فرماید:  خداوند 
]در  ایستادن  از  كه  كسی  و   َجنََّتان؛ ِه  َربِّ
حضور[ پروردگارش ترسیده باشد، دو باغ 

دارد.«)رحمان:46(
4ِ. خوف و خشیت از روز قیامت؛

ُْم  َربَّ َيَْشْوَن  ِذيَن  الَّ مي فرماید:  خداوند 
اَعِة ُمْشِفُقوَن؛ كسانی كه  بِاْلَغْيِب َوُهْم ِمَن السَّ
در نهان از پروردگارشان می ترسند و همانان 

از قیامت در هراسند.«)انبیاء:49(
5. خوف و خشیت از گناهان؛

حضرت انس روایت مي كند كه رسول 

عیادت  از جواني  اكرم صّلي اهلل علیه وسّلم 
كرد و او در حال مرگ بود، آن حضرت در 
آن لحظه از او پرسید: »خودت را چگونه 
رسول  یا  »واهلل  گفت:  جوان  مي یابي؟« 
ذنوبي«؛  أخاف  إني  و  اهلل  أرجوا  إني  اهلل 
خدا  از  اهلل!  رسول  یا  خدا  به  سوگند 
امیدوارم و از گناهانم بیم دارم.« آن حضرت 
صّلي اهلل علیه وسّلم فرمود: »این دو خصلت 
)خوف و امید( در چنین وقتي در دل بنده 
جمع نمي شوند، مگر این كه اهلل تعالي امید او 
را برآورده مي سازد و از آنچه مي ترسد، در 

امانش نگه مي دارد.«)سنن ترمذي:983(

فضیلت خوف و خشیت الهي 
در پرتو آيات  و احاديث

و  خوف  دربارة  زیادي  احادیثي  و  آیات 
خشیت الهي وارد شده كه به ذكر چند مورد 

بسنده مي كنیم:
1. خداوند متعال در مورد فضیلت خوف 
َيَْشْوَن  ِذيَن  الَّ إِنَّ  مي فرماید:  وخشیت 
ُْم بِاْلَغْيِب َلُْم َمْغِفَرٌة َوأَْجٌر َكبرٌِي؛ بی گمان  َربَّ
آنان كه در نهان از پروردگارشان می ترسند 
آنان آمرزش و پاداشی بزرگ دارند.)ملک:12( 
َوَمْن ُيطِع اهللَ َوَرُسوَلُه َوَيَْش اهللَ َوَيتَّْقِه َفأُوَلِئَك 
و  خداوند  از  كسانی كه  و   الَفاِئُزوَن؛ ُهُم 
رسول او اطاعت كنند و از خداوند بترسند 
و از او پروا بدارند، اینانند كه كامیابند.)نور:52( 
ُمنِيٍب  بَِقْلٍب  َوَجاَء  بِاْلَغْيِب  مْحََن  الرَّ َخِشَ  َمْن 
اْدُخُلوَها بَِساَلٍم َذلَِك َيْوُم اخْلُُلودِ َلُْم َما َيَشاُءوَن 
فِيَها َوَلَدْينَا َمِزيٌد؛ ]برای[ كسی كه در نهان 
از ]خداوند[ رحمان بترسد و با دلی توبه كار 
پیش آید. ]فرمان می دهیم:[ به سالمتی به آن 
در آیید. این است روز جاودانگی. آنان در 
آنجا هر چه خواهند دارند و در نزد ما افزون 

]بر این[ است.)ق:33ـ35(
شده  روایت  رضي اهلل عنه  ابوهریرة  از   .2
صّلي اهلل علیه وسّلم  اهلل  رسول  كه  است 
فرمود: »ال يلج النار رجل بكي من خشية اهلل 
از  الرضع؛ شخصي كه  اللبن ف  يعود  حتي 
خشیت الهي گریه كند، رفتن او به جهنم 
به  شیر  بازگشت  است  كه  محال  چنان 

پستان.«)سنن الترمذي:1633(
3. ابن عباس رضي اهلل عنه روایت مي كند كه 
رسول اهلل صّلي اهلل علیه وسّلم فرمود: »عينان 
و  اهلل  خشية  من  بكت  عني  النار؛  حتطهم  ال 
باتت حترس ف سبيل اهلل؛ دو چشم را  عني 
آتش جهنم نخواهد سوزاند؛ چشمي كه از 
خشیت الهي گریه  كند و چشمي كه شب در 

راه خدا نگهباني دهد.«
4. در روایات آمده است: »ليس شء أحب 
إيل اهلل من قطرتني: قطرة من دموع ف خشية اهلل و 

قطرة دم تراق ف سبيل اهلل«؛ هیچ عملي نزد اهلل 
از دو قطره محبوب تر نیست؛ قطرة اشکي 
كه در خشیت الهي بریزد و قطرة خوني كه 

در راه خدا ریخته شود.)سنن ترمذي:1669(
اكرم  پیامبر  كه  است  آمده  حدیثي  در   .5
صّلي اهلل علیه وسّلم فرمود: من ذكر اهلل ففاضت 
من  الرض  يصيب  حتي  اهلل  خشية  من  عيناه 
دموعه ل يعذبه اهلل تعايل يوم القيامة؛ كسي كه 
خدا را یاد كرد و از خشیت الهي اشک از 
چشمانش جاري گشت و قطره هایي از آن 
بر زمین ریخت، اهلل تعالي او را روز قیامت 

عذاب نمي دهد.)مستدرک حاكم: 260/4(

بازتاب خوف و خشیت الهي 
در گفتار و رفتار سلف

از حضرت عمربن خطاب نقل شده است 
ا  َ َأهيُّ َمء:  السَّ ِمَن  ُمَنادٍ  َناَدى  كه مي فرمود: »َلْو 
ُعوَن  َأْجَ ُكْم  ُكلُّ َة  نَّ اْلَ َداِخُلوَن  إِنَُّكْم  النَّاُس، 
اگر  ُهوََ؛  َأُكوَن  َأْن  خَلِْفُت  َواِحًدا،  َرُجال  إاِل 
مردم!  اي  كند:  ندا  منادي  یک  آسمان  از 
همه تان وارد بهشت مي شوید به جز یک نفر، 
مي ترسم آن یک نفر من باشم.« )ابن رجب، 

التخویف من النار:17(
حضرت علي بن الحسین، زین العابدین 
زرد  چهره اش  مي گرفت،  وضو  وقتي 
را  سببش  وقتي  مي شد.  متغیر  رنگش  و 
پرسیدند، در پاسخ فرمود: »أتدرون بین یدي 
من أرید أن أقوم؛ آیا مي دانید به بارگاه چه 
كسی مي خواهم بایستم؟« )ابن جوزي، مختصر 

منهاج القاصدین:314(
ذوالنون مصري مي فرماید: »الناس علي 
الطریق ما لم یزل عنهم الخوف، فإذا زال 
عنهم الخوف ضلّوا عن الطریق؛ مردم به راه 
راست هستند تا زماني كه خوف و ترس با 
آنها است. وقتي خوف از آنها زایل شد، 
راه راست را گم مي كنند.«)فیروزآبادي، بصائر 

ذوي التمییز:577/2(
یک  در  رضي اهلل عنه  عمر  حضرت 
راهنمایي هایي  عمومي ضمن  وصیت نامۀ 
اهلل؛  خشية  من  إال  أمني  »وال  فرمودند: 
امانت دار واقعي همان است كه از اهلل خوف 

و خشیت داشته باشد.« )الدر المنثور:22/7(
ابن مسعود مي فرماید: »ليس العلم من كثرة 
الديث ولكن العلم من اخلشية؛ علم و دانش 
از كثرت حدیث نیست، بلکه علم و دانش 

از بركت خشیت الهي است.«)همان:20/7(
من  »اإلیمان  مي فرماید:  بصري  حسن 
اهلل  رغب  فیما  ورغب  بالغیب  اهلل  خشي 
فیه و زهد فیما اسخط اهلل؛ ایمان درواقع آن 
است كه انسان در نهان از اهلل بترسد و به 
آنچه اهلل تعالي مي خواهد رغبت داشته باشد 
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و از آنچه اهلل تعالي را ناراضي مي كند، دوري 
كند.« )همان:20/7(

از عبداهلل بن مبارک پرسیدند كه شخصي 
خوف و خشیت الهي دارد و دیگري در راه 
بهتر است؟  خدا كشته مي شود؛ كدام یک 
فرمود: »أحبهما إلّي أخوفهما؛ نزد من آن 
پسندیده تر است كه بیشتر خوف الهی داشته 

باشد.«)ابن رجب، التخویف من النار:8( 
فضیل بن عیاض مي فرماید: تا زماني كه 
و  خوف  است  تندرست  و  سالم  انسان 
خشیت از امید افضل تر است، اما وقتي كه 
موت فرا مي رسد در آن موقع امید و رجاء 

بهتر است.)همان(
ابوسلیمان داراني مي فرماید: »اصل كل 
خري ف الدنيا واآلخرة اخلوف من اهلل عزوجل 
خرٌب؛  قلب  فهو  خوف  فيه  ليس  قلب  وكل 
اصل هر خیري در دنیا و آخرت خوف و 
ترس الهي است، هر دلي كه در آن خوف 

الهي نباشد، آن دل ویران است.«)همان:7(
امام غزالي مي فرماید: »إّن الرجا و اخلوف 
ممود  مقام  كل  إيل  املقربون  يطري  بم  جناحان 
ومطيتان بم يقطع من طرق اآلخرة كل عضبة 
كئود؛ امید و بیم دو بال هستند به وسیلۀ آن 
بندگان مقرب به سوي هر مقام پسندیده اي 
پرواز مي كنند و به منزلۀ دو سواري هستند كه 
به وسیلۀ آنها هر گردنۀ دشوار از راه هاي آخرت 

طي مي شود.«)غزالي، احیاء علوم الدین:467/7(
ابوحفص مي فرماید: »الخوف سراج في 
القلب یبصربه مافیه من الخیر والشر؛ خوف 
از خدا مانند چراغ روشني است در قلب كه 
به وسیلۀ آن انسان خیر و شر را تشخیص 

مي دهد.«)فیروزآبادي، بصائر التمییز:577/2(
حضرت عمربن عبدالعزیز مي فرماید: 
»من خاف اهلل أخاف اهلل منه كّل شيء ومن 
لم یخف اهلل خاف من كل شيء؛ هركسي 
از اهلل بترسد اهلل تعالي هر چیزي را از او 
مرعوب مي سازد و كسي كه از اهلل نترسد، 
از هر چیز مي ترسد.«)بیهقي، شعب اإلیمان:206/3( 
فضیل بن عیاض مي فرماید: »إن خفت اهلل لم 
یضّرک احٌد و إن خفت غیر اهلل لم ینفعک 
أحٌد؛ اگر از اهلل تعالي بترسي هیچ احدي 
به تو ضرر نخواهد رساند و اگر از غیر اهلل 
بترسي هیچ احدي به تو سودي نخواهد 

بخشید.«)همان:207/3(

حد و مرز خوف و خشیت الهي
دین اسالم دیني جامع و معتدل است كه 
در تمام مسائل، چه در عقیده و چه در 
و چه  ظاهري  و  فقهي  احکام  و  مسائل 
در مسائل سیاسي و اجتماعي، جامعیت 
است.  مشهود  و  ملموس  آن  اعتدال  و 

معنوي  و  اخالقي  مسائل  در  همچنین 
دارد،  تعلق  انسان  درون  و  قلب  به  كه 
جامعیت و میانه روي آن براي همه روشن 
و  خوف  به  یک سو،  از  بنابرین  است؛ 
خشیت دستور  مي دهد و از سویي دیگر 
ناامیدي و یأس را ناجائز و كفر مي داند. و 
هر خصلت را در جایگاه خاص خودش 
اهلل  رسول  از  كه  دعایي  در  مي نشاند. 
آمده  چنین  شده  نقل  صّلي اهلل علیه وسّلم 
است: »اللهم إني اسئلک من خشیتک ما 
تحول به بیننا وبین معاصیک؛ بار خدایا 
خشیتي از تو مسئلت دارم كه بین من و 
نافرماني تو مانع ایجاد كند.« در این دعا  
روشن شده كه خوف و خشیت فقط به 
همان اندازه مطلوب است كه انسان را از 

گناه و معصیت محفوظ بدارد.
شاگرد  و  خلیفه  مسیح اهلل خان  موالنا 
موالنا اشرف علي تهانوي مي فرماید: خوفي 
كه بیش از حد باشد، باعث ضرر مي شود. 
مثالً هرگاه خوف به جایي برسد كه انسان 
و  ناپسندیده  موقع  آن  در  گردد،  ناامید 
موجب كفر است. چون در این موقع مایۀ 
ترک معصیت قرار نمي گیرد، بلکه چنین 
فردي گاهي بیشتر به ارتکاب معصیت و 

گناه جرأت پیدا مي كند.
ماجراي  مطلب  این  تأیید  در  سپس 
یک نفر صالح را كه مطالبي از كتاب احیاء 
علوم الدین غزالي در مورد خوف مطالعه 
كرده بود، نقل مي كند كه پس از مطالعه 
چنان خوف زده شده بود كه به طور كلي 
حتي  و  بود  پریده  چشمانش  از  خواب 
در  كند.  صحبت  به راحتي  نمي توانست 
آخر به جایي رسید كه نزدیک بود نمازهاي 
فرضي را ترک كند. اما سرانجام به فضل 
خدا در محضر حضرت موالنا اشرف علي 
خویش  مشکل  و  آمد  رحمه اهلل  تهانوي 
رحمه اهلل  تهانوي  موالنا  كرد.  مطرح  را 
به  امید را  در همان كتاب بخش رجا و 
مطالعۀ  از  بعد  بخواند.  تا  داد  نشان  وي 
یافت و شبه  آن بخش، سکون و تسلي 
برطرف شد. سپس روزي  نگراني اش  و 
آمد و گفت كه نجاتم دادید، نزدیک بود 
جانم یا ایمانم را از دست بدهم.)مسیح اهلل 

خان، خطبات مسیح األمت:161(

چگونه به خوف 
و خشیت الهي برسیم؟

و خشیت  به خوف  كه  راه هایي  میان  از 
الهي مي انجامد، به چند مورد در زیر اشاره 

مي شود:
1. تقویت ایمان به ذات باري  تعالي و روز 

آخرت؛ وقتی ایمان به ذات اهلل تبارک و 
كتاب  و  و حساب  آخرت  روز  و  تعالي 
كه عقل و درایت و روایت بر آن داللت 
مي كند، قوي باشد، قطعاً در انسان ترس 
از عقاب و امید به جنت و نعمت هایش را 
به وجود مي آورد، پس سبب اصلي خوف 
و خشیت، معرفت و شناخت ذات باري 
شناخت  و  معرفت  هرچه  است،  تعالي 
تعالي  انسان در مورد ذات و صفات اهلل 
بیشتر باشد و به حد یقین برسد، خوف و 

خشیت اضافه مي شود.
مي فرماید:  این باره  در  غزالي  امام 
پیدا كند و  ارتقا  هر كس به قلۀ معرفت 
او  از  حتماً  بشناسد،  را خوب  تعالي  اهلل 
و  خوف  حصول  براي  پس  مي ترسد، 
مانند  ندارد.  نیاز  دیگر  امري  به  خشیت 
كسي كه از حیوان درنده اي شناخت دارد 
و خود را در پنجه هاي او مي بیند، در چنین 
صورتي خواهي نخواهي از آن مي ترسد.

)غزالي، احیاء علوم الدین:553/7(
2. تالوت و تدبر در معاني قرآن؛ 

3. تفکر در هولناک بودن مناظر روز قیامت 
و انواع و اقسام عذاب و عقاب كه مجرمان 

و كاهالن بدان گرفتار خواهند گشت؛
4. مجالست و هم نشیني با اهل خوف و 
خشیت و مطالعۀ شرح حال آنان؛ قبل از 
همه مطالعه سیرة پیامبر اكرم و شرح حال 

صحابه توصیه مي شود.
موت؛  از  بعد  احوال  و  موت  مراقبۀ   .5
انسان همیشه در یاد مرگ و محاسبۀ بعد از 
مرگ باشد، به خصوص شبها هنگام خواب 
لحظاتي تصور كند كه روزي خواهد مرد و 
به بارگاه ایزد متعال حضور خواهد یافت، و 
در آنجا حساب و كتاب خواهد بود، سپس 

یا به بهشت خواهد رفت یا به دوزخ.

1.ابنعالن،محمدبنعلي؛دليلالفالحين؛بيروت:داراحياء
التراثالعربي،]بيتا[.

2.بغدادي،عبدالرحمنبنابيالفرج؛التخويف؛رياض:بيت
األفكارالدولية،]بيتا[.

3.بيهقي،محمدبنحسين؛تاريخبيهقي؛تهران:نشرهيرمند،
1376ش.

4.جرجاني،عليبنمحمد؛التعريفات؛بيروت:دارالمعرفه،
1428ق.

5.راغباصفهاني،حسينبنمحمد؛المفرداتفيغريب
القرآن؛بيروت:داراحياءالتراثالعربي،1428ق.

6.سيوطي،عبدالرحمنبنابيبكر؛الدرالمنثور؛قم:مكتبة
آيتاهللمرعشينجفي،]بيتا[.

7.شيروانيپتهان،محمدمسيحاهلل؛خطباتمسيحاألمت؛
ملتان:ادارهتأليفاتاشرفيه،1419ق.

8.غزالي،محمدبنمحمد؛احياءالعلوم؛جده:دارالمنهاج،
1432ق.
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نصيراحمد سيدزاده

عبادت و سلوک30

اسالم  مهم  فرایض  از  یکي  زكات 
در  است.  اسالم  سوم  ركن  درواقع  و 
هشتادودو جا از قرآن كریم زكات همراه 
از  نشان  این  كه  است  ذكر شده  نماز  با 
اهمیت زكات در اسالم است. از این واقعه 
نیز مي توان به اهمیت زكات پي برد كه 
بعد از وفات رسول اهلل صلي اهلل علیه وسّلم، 
بعضي از قبایل عرب از اداي زكات امتناع 
كردند، حضرت ابوبکر صدیق علیه آنها 
تصمیم جهاد گرفت و همگي صحابه با 

این تصمیم وي موافقت نمودند.

معنا و مفهوم زكات
مفهوم و مطلب زكات این است كه اگر 
نزد مسلماني مقدار معیني از مال و سرمایه 
وجود داشته باشد، هر سال آن را حساب 
كند و یک چهلم آن را به فقرا و مساكین 
بدهد و یا صرف كارهاي خیري بنماید كه 
خدا و رسول آنها را براي مصرف زكات 

مقرر كرده است.)نعماني، اسالم چیست: 44(

عذاب بسيار دردناك براي تاركان زكات
عذابي كه براي ندادن زكات در قرآن ذكر 
شده است، آن قدر سخت و دردناک است 
كه مو بر بدن انسان راست مي شود و قلب 
به لرزه در مي آید. خداوند در سورة توبه 
آورده اید  ایمان  كه  كسانی  ای  مي فرماید: 
بسیاری از احبار و راهبان یهود اموال مردم 
را به ناروا می خورند و ]آنان را[ از راه خدا 
را  سیم  و  زر  كه  كسانی  و  می دارند  باز 
گنجینه می كنند و آن را در راه خدا هزینه 
نمی كنند ایشان را به عذابی دردناک خبر ده. 
روزی كه آن ]گنجینه[ها را در آتش دوزخ 
بگدازند و پیشانی و پهلو و پشت آنان را 
با آنها داغ كنند ]و گویند[ این است آنچه 
برای خود اندوختید پس ]كیفر[ آنچه را 

ـ35(  می اندوختید بچشید.«)توبه:34

پاداش بسيار بزرگ در قبال اداي زكات
خداوند به كساني كه در راه خداوند خرج 
پرداخت  را  اموال شان  زكات  و  مي كنند 
داده  بزرگي  پاداش هاي  وعدة  مي كنند، 
است. از جمله در سورة بقره آمده است:  
َمثَل )صدقات ( كسانی كه اموال خود را در 
راه خدا انفاق می كنند همانند دانه ای است 
كه هفت خوشه برویاند كه در هر خوشه ای 
صد دانه باشد؛ و خداوند برای هر كس كه 

بخواهد )آن را( چند برابر می كند، و خداوند 
گشایشگر داناست . كسانی كه اموال خود را 
در راه خدا انفاق می كنند، سپس در پی آنچه 
انفاق كرده اند، منّت و آزاری روا نمی دارند، 
پروردگارشان  نزد  برایشان  آنان  پاداش 
)محفوظ( است ، و بیمی بر آنان نیست و 

اندوهگین نمی شوند. )بقره: 262-261(
در این آیه خداوند براي زكات دهندگان 
و خرج كنندگان در راه او سه وعده ذكر 

فرموده است:
1. هر قدر كه آنها خرج كنند، خداوند در 
عوض آن، چندین برابر به آنان خواهد داد.

2. در روز قیامت اجر و پاداش بزرگ و 
نعمت هاي قابل توّجهي به آنها داده مي شود.
3. در روز قیامت هیچ گونه ترس و بیم و 

اندوهي به آنها نخواهد رسید.

بعضي از فوايد دنيوي زكات و صدقات
عالوه بر اجر و پاداشي كه در روز قیامت به 
زكات دهندگان و صدقه دهندگان مي رسد، 
در این جهان نیز فواید زیادي نصیب آنان 
مي شود؛ از جمله: 1. قلب مؤمن و مسلماني 
كه زكات و صدقه مي پردازد، همیشه شاد 
و خّرم است. 2. فقرا و مستمندان بر وي 
حسادت نمي ورزند، بلکه خواهان خیر و 
عافیت براي او بوده، با نگاه محبت به سوي 
او می نگرد و برایش دعاي خیر مي كنند. 3. 
چنین افرادي مورد احترام عموم مردم نیز 
قرار گرفته، همۀ مردم با آنان ابراز محبّت و 
همدردي مي كنند. 4. خداوند در اموال آنان 

خیر و بركت  فراواني قرار مي دهد.
صلي اهلل  اكرم  رسول  حدیثي  در 
علیه وسلم فرموده است: »حصنوا أموالكم 
واستقبلوا  بالصدقة  وداووا مرضاكم  بالزكاة 
أمواج البالء بالدعاء والترضع؛ اموال تان را 
با دادن زكات حفاظت كنید، بیماران تان را 
با دادن صدقه درمان كنید و با دعا و زاري 

جلوي امواج بال را بگیرید.« )ابوداوود(

هدف زكات
هدف زكات مانند بقیۀ عبادات تحصیل 
رضاي الهي و تزكیه نفس است. بي تردید 
مي توان گفت كه بنیاد اكثر رذائل و بدي ها، 
حّب مال و حّب جاه است. حب مال از 
حب جاه هم بیشتر عمومیّت دارد. زكات 
مال  كردن حب  ریشه كن  وسیلۀ  بهترین 

است. 

متأسفانه! امروزه، مسلمانان در تمام امور 
دربارة  اما  مي دهند  نشان  بي اعتنایي  دیني 
انفاق بیش از حد بي اعتنا هستند. در این 
خودخواهي  و  ثروت  و  مال  حّب  زمان 
به قدري افزایش یافته است كه در نتیجۀ آن 
انفاق و بخشش بر مستمندان كم شده است.

آداب زكات
عده اي هم كه مي كوشند به فریضۀ زكات 
عمل كنند، در روش ادا و موارد مصرف 
به همین جهت  مي ورزند.  غفلت  آن، 
در  كنندگان  انفاق  براي  كه  بركاتي  از 
مي شوند؛  بهره مند  كمتر  بیان شده  قرآن 
ادا كردن زكات و  بهتر  این جهت  بنابر 
نوراني ساختن آن الزم است كه امور ذیل 

رعایت گردد:
1. بکوشیم مسائل زكات را مانند مسائل 
نماز كاماًل یاد بگیریم و در نیت اخالص 

داشته باشیم.
2. زكات را جایي صرف نماییم كه بیشتر 
موجب رضاي الهي باشد. در این باره فکر 

و تالش نماییم.
او  بر  به هر كسي كه زكات مي دهیم   .3
منت ننهیم، او را تحقیر نکنیم، بلکه احسان 
اوست كه به سبب او فرض ما ادا مي شود. 
درواقع، ما باید ممنون او باشیم، و باید این 
ممنون بودن خود را با عمل و زبان اظهار 

كنیم.
4. هنگام پرداخت زكات تصور كنیم كه اهلل 
ناظر است. و عمل و نیت مان را مي بیند و به 
دستور اوست كه در حضورش به بنده اش 

خدمت مي كنیم.
5. پس از این كه زكات را پرداخت كردیم، 
از خداوند متعال بخواهیم كه آن را قبول 
كند و موجب بركت گرداند. در این هنگام، 
براي بقیه حوایج مان، دعا كنیم، همان طوركه 
بعد از نمازها دعا مي كنیم. اگر این آداب و 
شرایط رعایت شوند، ان شاءاهلل در تجارت 
و زمین ها و محصوالت چنان بركت هایي 
تصورمان  در  كه  كرد  خواهد  ظهور 

نمي گنجد.)نعماني، دین و شریعت:121(

ترجمۀ  شریعت؛  و  دین  محمدمنظور؛  نعماني،   .1
محمدقاسم قاسمي؛ زاهدان: انتشارات صدیقي، 1377.

2. نعماني، محمدمنظور؛ اسالم چیست؛ ترجمۀ ابوالحسین 
فاروق  انتشارات  زاهدان:  مرادزهي خاشي؛  عبدالمجید 

اعظم، 1387.

زكات؛ اهميت، آداب و فواید
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نصایح پيرمرد فرزانة بلوچ به فرزندش 
به روایت عالمه اقبال

و  تأثیر گذار  چهره  های  از  اقبال  عالمه 
شخصیتی  است؛  حاضر  عصر  بیدارگر 
مرزهای  فراگیرش  اندیشۀ  و  كالم  كه 
دل  ها  بر  و  درنوردیده  را  جغرافیایی 

نشسته است. 
و  مسائل  بررسی  با  اشعارش  در  اقبال 
اندیشه های  با  و  مسلمانان،  مشکالت 
بلند و سخنانی برخاسته از دلی دردمند 
و آگاه، راهکارهای عملی و ارزشمندی 

به جامعۀ اسالمی ارائه می  كند.
هیچ كس رازی كه من گویم نگفت
همچو فکر من ُدّر معنی نَُسفت 

)كلیات فارسی، 1382: 14(
و  نصایح  اشعارش  و  آثار  در  اقبال 
راهکارهای بسیار ارزنده  ای را به صورت 
افراد  و  زبان شخصیت  ها  از  غیرمستقیم 
این  زیرا  است؛  كرده  بیان  مختلف 
از نصیحت مستقیم بسیار  تربیتی،  شیوة 
در  اقبال  گفتار  »شیوة  است.  سودمندتر 
روان  و  سلیس  بسیار  اشعار  این گونه 
است تا تأثیر بیشتری بر مخاطب داشته 

باشد.« )قاسم محمود، 2009: 251( 

در كلیات اشعار اقبال به زبان اردو و در 
مجموعۀ »ارمغان حجاز«، كه آخرین اثر 
پیام های  آخرین  حاوی  و  اقبال  عالمه 

ایشان است، قطعه شعری با عنوان »بڈهے 
بلوچ یک نصیحت اپین بیٹے کو«وجود دارد كه 
حاوی نصایح بنیادی و ارزشمندی برای 
ملت  و  قوم  فرد،  هر  بقای  و  پیشرفت 
است. با توجه به این قطعه شعر، می  توان 
با  اقبال در حیاتش  حدس زد كه عالمه 
بلوچ  ها معاشرت و گفت وگو داشته است. 
روزی این نکته را با یکی از اساتیدی كه 
به سر  پاكستان  و  هند  در  متوالی  سالیان 
برده است، در میان گذاشتم؛ ایشان ضمن 
جالب تری  نکتۀ  به  نکته،  این  بر  تأكید 
سیالکوت  در  گفت  وی  كرد.  اشاره 
پدر  نورمحمد  شیخ  كه  منطقه  ای  در  و 
محله  ای  می زیست،  آن  در  اقبال  عالمه 
نکتۀ  باز  و  داشت،  وجود  بلوچ نشین 
سراوان  منطقۀ  از  آنها  این كه  جالب  تر 
سیالکوت  به  ایران  بلوچستان  و سوران 

رفته و در آنجا ساكن شده بودند. 
اقبال  این نکته مؤید آن است كه عالمه 

امير حجازی
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را  پسرش  به  بلوچ  پیرمرد  نصایح  خود 
شنیده و آنها را در قالب شعر به بهترین 
شکل بیان كرده است. از میان نصایح آن 
پیر فرزانه، می  توان هفت اصل را استخراج 
كرد كه توجه جدی و عمل به آنها باعث 
موفقیت و كامیابی دنیوی و اخروی هر 

فرد، جامعه و قوم و ملت است.

هو تریے بیاابن یک هوا جتهکو گوارا
 نه خبارا

ّ
اس دشت ےس هبرت هے نه ِدل

اصل اول:  قدر سرزمین خود را بدان   
وطن  پرستی  منتقد  گرچه  اقبال  عالمه 
و  ملت  »تشکیل  و  است  ملی گرایی  و 
امت اسالم را بر اساس وطن نمی  پذیرد 
و این را  مانع اخوت و مساوات مورد 
و  ملی   گرایی  چون  می  داند،  اسالم  نظر 
قبایل  ایجاد  و  تفرقه  باعث  وطن پرستی 
با  انسان  ها  می  گردد  باعث  نتیجه  در  و 
 :1391 گردند.«)میرسروری،  بیگانه  یکدیگر 
اما وطن دوستی و حب  سرزمین   ،)148
و  سعی  باعث  زیرا  می كند،  تحسین  را 
تالش افراد برای اصالح و عمران آن و 
پویا  و  فعال  جامعه  ای  داشتن  نتیجه  در 
از  »وطن  كه  دارد  باور  وی  می گردد. 
است  طبیعی  امر  یک  جغرافیایی  لحاظ 
اما زمانی بر  با اسالم منافاتی ندارد،  كه 
خالف آموزه  های اسالم است، كه برای 
به كار  رود.«)كاشمیری،  سیاسی  اغراض 

 )287 :2001
مستقل  وطِن  داشتن  و  سرزمین  حب 
كه  است  باارزش  چنان  عالمه  نگاه  از 
نخستین بار وی پیشنهاد تأسیس كشوری 
مطرح  را  هند  مسلمانان  برای  مستقل 

كرد.
با وطن وابسته تقدیر امم
بر نسب بنـیاد تقـدیر امم

)كلیات فارسی اقبال، 56:1382(

جس مست منی چاهے صفت سیل روان چل
وادی یه مهاری هے،  وه حصرا هبی مهارا

اصل دوم: فعال و کوشا بودن  
تالش و كوشش مستمر و پیگیر، الزمه و 
رمز موفقیت های بزرگ است؛ و ایستایی 
به سوی  را  بزرگ  ملت  های  ركود،  و 
تا  آب  می دهد.  سوق  ناكامی  و  نابودی 
زمانی كه جریان دارد پاک و پاک  كننده 
بایستد،  جریان  از  زمان  هر  اما  است، 
فساد به آن راه می یابد و غیرقابل استفاده 

می شود.

فارغ از خوف و غم و وسواس باش
پخته مثل سنگ شو الماس باش
می  شود از وی دو عالم مستنیر

هر كه باشد سخت كوش و سخت گیر
)همان: 38(

به قول موالنا رومی:
دوست دارد یار این آشفتگی
كوشش بیهوده به از خفتگی

)مثنوی معنوی، 1378: 97(
تخم آرمان و آرزو را باید در دل كاشت 
از  تا  كرد  پرهیز  تنبلی  و  سستی  از  و 
زیر  پایمال شدن  و  و شکست  پَسَرفت 

سلطه و قدرت دیگران رهایی یافت.
هر كه تخم آرزو در دل نکشت

پایمال دیگران چون سنگ و خشت
)كلیات فارسی اقبال ، 1382: 374(

حق تو را بّران تر از شمشیر كرد
ساربان را راكب تقدیر كرد

)همان:365(
اقبال مسلمانان را به حركت و نشر تعالیم 

اسالم و قرآن در جهان فرامی خواند:
ای كه می نازی به قرآن عظیم

تا كجا در حجره می  باشی مقیم
در جهان، اسرار دین را فاش كن

نکتۀ شرع مبین را فاش كن
كس نگردد در جهان محتاج كس
نکتۀ شرع مبین این است و بس

)همان:360(
در جای دیگر می گوید:

نایب حق در جهان بودن خوش است
بر عناصر حکمران بودن خوش است

خفته در خاكستر امروز ما
شعلۀ فردای عالم سوز ما

)همان:32(

غریت هے بڑی چزی جهان تگ و دو مںی
پهنایت هے درویش کو اتج  رس دارا

اصل سوم: داشتن غیرت و همت 
انسان  و  مسلمان  یک  صفت  بارزترین 
است.  اغیار  از  بی نیازی  و  استغنا  آزاده 
از نگاه اقبال غیرت یک مسلمان عامی و 
پادشاهان برتر می نشاند  از  او را  عادی، 
و مقام باالتر و واالتری به او می بخشد. 
غیرت صفتی است كه انسان را به تالش 

و كوشش نیز وامی دارد.  
ناز شهان نمی  كشم زخم كَرَم نمی  خورم
در نگر ای هوس فریب، همت این گدای را
)كلیات فارسی اقبال، 222:1382(
اقبال در اشعارش بسیار به استغنا توصیه 
و سفارش می  كند و یکی از نتایج خواندن 

اشعار و استفاده از اندیشه هایش را درک 
درست استغنا و بلندهمتی می داند:
من شکوه خسروی او را دهم
تخت كسری زیر پای او نهم

)همان:170(

حاصل کیس اکمل ےس یه وپشیده هرن کر
کهتے هنی که شیشے کو بنا سکتے هںی خارا

اصل چهارم: علم و هنرآموزی
را  دانش  به   توجه  و  علم آموزی  اقبال 
ملت  ها  و  اقوام  ترقی  و  پیشرفت  مایۀ 
توصیه می كند  نسل جوان  به  و  می  داند 
و  غرب  از  كوركورانه  تقلید  جای  به 
باشند؛  دانش  و  علم  دنبال  به  دیگران، 
زیرا ترقی و روشن شدن چراغ غرب از 

علم و صنعت است.
قّوت مغرب نه از چنگ و رباب
نی ز رقص دختران بی حجاب

محکمی او را  نه از الدینی است
نی فروغش از خط التینی است
قوت افرنگ از علم و فن است

از همین آتش چراغش روشن است
فکر چاالكی اگر داری بس است
طبع دّراكی اگر داری بس است

)كلیات فارسی اقبال، 330:1382(

افراد ےک هاوتں مںی هے اقوام یک تقدری
هر فرد هے ملت ےک مقدر اک ستارا

اصل پنجم: سرنوشت هر 
ملت به دست افراد آن است

یقینًا سرنوشت هر قوم و ملت به دست 
به  و  می  گیرد  شکل  آن  افراد  تک  تک 
موفقیت كسب  و تالششان  میزان سعی 
این  در  از خود  نشانی  و  نام  و  می  كنند 
عالمه  می  گذارند.  به جای  روزگار  پهنۀ 
بسیار  بیت  اردوی خود  اشعار  در  اقبال 

زیبا و قابل تأملی دارد:
رزو وپری

آ
رتی دعا هے که هو تریی �

رزو بدل جائے
آ
مری دعا هے رتی �

)كلیات اردو، ضرب كلیم، 2004: 311(
دعا  تو  می گوید:  بیت  این  در  اقبال 
اما  شود؛  قبول  آرزوهایت  تا  می كنی 
تغییر كند  تا آرزوهایت  من دعا می كنم 
تالش  و  سعی  چون  شود.  عوض  و 
خواسته  ها  به  رسیدن  راستای  در  انسان 
و آرزوهای قلبی اوست؛ اگر این آرزوها 
و  نیک  سرنوشت  شخص  باشند،  نیک 
خوشایندی خواهد داشت؛ و اگر آرزوها 
باشند،  دور  به  درستی  و  خیر  مسیر  از 
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33تاريخ و انديشه
تباهی  و  ناكامی  به سوی  نیز  او  روزگار 

خواهد رفت. 
با تو گویم ای جوان سخت كوش
چیست فردا، دختر امروز و دوش
هر كه خود را صاحب امروز كرد

گرد او گردد سپهر گرد گرد
)كلیات فارسی اقبال، 1382: 382( 

حمروم رها دولت درای ےس وه غواص
کرات هننی جو حصبت ساحل ےس کنارا

اصل ششم: رسیدن به رفعت و 
بلندی در گرو رويارويی با مشكالت 

و  بزرگتر  هرچه  آرمان ها  و  اهداف 
سعی  میزان  همان  به  باشند،  عالی تر 
زیرا  باشد؛  بیشتر  باید  انسان  تالش  و 
رسیدن به اهداف عالی میسر نیست مگر 
با تالش های طاقت فرسا و تحمل رنج ها 

و سختی ها.
گر كسی شب ها خورد دود چراغ
گیرد از علم و فن و حکمت سراغ

)همان:330(
در ره دین سخت چون الماس زی
دل به حق بربند و بی وسواس زی
سّر این فرمان نبی دانی كه چیست
زیستن اندر خطرها زندگی است

شرع می  خواهد كه چون آیی به جنگ
شعله گردی واشکافی كام سنگ

)همان:72(
آب حیوان از دم خنجر طلب

از دهان اژدها كوثر طلب
)همان:43(

هر كه در قعر مذلت مانده است
ناتوانی را قناعت خوانده است
ناتوانی زندگی را رهزن است

بطنش از خوف و دروغ آبستن است
)همان:35(

زندگی پیهم مصاف نیش و نوش
رنگ و نم امروز را از خون دوش

)همان:379(
هر زمان بر سنگ ره خود را زند

تا بنای كوه را بر هم زند
زندگی جوالن میان كوه و دشت

ای ُخنُک  موجی كه از ساحل گذشت
)همان:323(
هدف  را  خداوند  به  رسیدن  كه  انسانی 
نهایی خود قرار داده است، در این راه از 
هیچ چیز هراس و ترسی ندارد و جان 
و  سهل  برایش  كشیدن  سختی  و  دادن 
آسان می  شود، و تیشۀ همت او سنگ-
 های خارا را می  شکافد تا بهرة خود را از 

این دنیا بگیرد و طبق احکام شرع زندگی 
كند و سرانجام به سوی حق برود.

در نگاهش جان چو باد ارزان شود
پیش او زندان او لرزان شود
تیشۀ او خاره را بر می  َدَرد

تا نصیب خود ز گیتی می  برد
تا ز جان بگذشت، جانش جان اوست
ورنه جانش یک دو دم مهمان اوست

)همان:322(
رویارویی با مشکالت و جنگ و جهاد 
شاید سرانجامی جز از دست دادن جان 
نداشته باشد، اما در نگاه مؤمن این جان 
است.  گرانقدر  و  ارزنده  بسیار  دادن 
حضرت  به سوی  هجرت  مؤمن  جنگ 
مقدس  مقصد  چون  و  است،  دوست 
آن  به  رسیدن  برای  است،  ارزشمند  و 
حاضر است جان خویش را برای رضای 

حق بدهد.
جنگ شاهان جهان غارتگری است
جنگ مؤمن سنت پیغمبری است

جنگ مؤمن چیست؟هجرت سوی دوست
ترک عالم اختیار كوی دوست
آن كه حرف شوق با اقوام گفت
جنگ را رهبانی اسالم گفت

كس نداند جز شهید این نکته را
كو به خون خود خرید این نکته را

)همان:334(

هللا کو پامردی مؤنم په ربوسا
ابلیس کو ویرپ یک مشینون اک سهارا

اصل هفتم: توکل، استقامت و پايمردی
 اعتماد و توكل به خداوند، مسلمان را 
قوی و مستحکم می  گرداند؛ زیرا مسلمان 
تمام قدرت ها وصل و  منبع  به  را  خود 
نظر گرفتن  در  مرتبط می  داند. همچنین 
رضای خداوند و استقامت بر دین، اصل 
خصوصیات  از  كه  است  مهمی  بسیار 
پیامبر  یاران  اول،  صدر  مسلمانان  بارز 
صالح  سلف  و  صلی اهلل علیه وسلم  خاتم 

امت بوده است. 
در رضای حق فنا شو چون سلف
گوهر خود را برون آر از صدف
چون فنا اندر رضای حق شود
بندة مؤمن قضای حق شود

تا نگیری از جالل حق نصیب
هم نیابی از جمال حق نصیب

)همان:352(
تا توانی گردن از حکمش مپیچ
تا نپیچد گردن از حکم تو هیچ

)همان:360(

اعتماد  و  نیک  عمل   با  واقعی  مسلمان 
چیره  موانع  و  مشکالت  بر  خداوند  به 

می  گردد:
مرد مؤمن با خدا دارد نیاز

با تو ما سازیم، تو با ما بساز
)همان:301(
كه  را  اسبابی  مسلمان  فرد  نهایت  در 
او  دستور  طبق  آفریده  برایش  خداوند 
مهم و حساس  نکته  اما  می  گیرد،  به كار 
این  به  مسلمان  اعتماد  كه  این  است 
اسباب دنیوی نیست، بلکه نگاه مسلمان 

به قدرت خداوند است:
از وجود تو سرافرازیم ما

پس بسوز این جهان سازیم ما
)همان:32(
اعتقاد به حق باعث می  گردد كه مسلمان 
باطل  پیش  و  گردد  توانا  و  سربلند 

گردنش خم نگردد:
هر كه حق باشد چو جان اندر تنش

خم نگردد پیش باطل گردنش
)همان:31(

نتیجه  گیری
را  ارزش سرزمین  های خود  و  قدر  باید 
و  غیرت  باشیم،  كوشا  و  فعال  بدانیم، 
علم  فراگیری  در  و  باشیم،  داشته  همت 
و هنر كوشا باشیم. اگر چنین كنیم مطمئنًا 
جامعه ای آرمانی و عصری پرافتخار رقم 
خواهد خورد؛ و این میسر نیست مگر با 
افراد و در كنار هم  سعی و تالش همۀ 
قرار گرفتن همه و گام نهادن در راه حق 
و استقامت بر آموزه  ها و احکام اسالمی و 
اعتماد بر ذات یگانه و توكل به پروردگار. 
این گونه آرزوهای ما تقدیرمان می گردد و 
تدبیرمان تقدیر روزگار را عوض خواهد 

كرد، ان شاءاهلل. 

1. محمود، سید قاسم؛ پیام اقبال به نام نوجوانان ملت؛ 
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به  اقبال؛  فارسی  كلیات  محمداقبال؛  الهوری،   .3
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                                                     )کلیات اقبال اردو، 2004: 323(

1. آب و هواي سرزمینت گوارای وجودت باد؛ از این دشت نه دهلي بهتر است نه بخارا.
2. به هر سو که مي خواهي سیل آسا راه برو؛ این وادي و سرزمین از آن ماست و آن صحرا نیز از آن ما.

3. غیرت در جهان هستي سرمایة بزرگي به شمار مي آید؛ چنان که تاج پادشاهی »دارا« را بر سر درویش 
غّیور مي نشاند.

4. از مرد کاملي این هنر پوشیده را بیاموز که گفته اند: مي توان شیشه را به سنگ خارا تبدیل کرد.
5. سرنوشت اقوام و ملت ها در دست افراد است؛ و هر فرد ستاره اي در سرنوشت ملت است.
6. غواصي که نمي تواند از ساحل دریا فاصله بگیرد، از گنجینة دریا بهره ای نخواهد داشت.

7. اگر ملت آزاد و بي قیدوبند باشد، دین را از دست خواهد داد؛ و چنین دادوستد و تجارتی به زیان 
مسلمان است.

8. دنیا همواره نبرد روح و جسم )معنویت و مادیت( را در پیش دارد؛ و فرهنگ و تمدن مادی، بار دگر 
نیروهای دّرنده صفت خود را بسیج کرده است.

9. اهلل، به پایمردي و استقامت مؤمن اعتماد دارد؛ و اتکای ابلیس بر تکنولوژي اروپا است.
10. سرنوشت ملت ها چه خواهد بود؟ کسي نمي داند؛ ولي اگر فراست مؤمن باشد یک اشاره کافي است.

11. از نیاکان کهن و گذشتگان خویش، اخالص عمل بیاموز.  »شاهان چه عجب گر بنوازند گدا را.«
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35اقتصاد

 بخش دوم

کشاورزی؛
اهميت، آداب و احکام

امان اهلل سعدی

توجه مسلمانان به 
کشاورزي در گذر تاريخ

امر  به  تاریخ  طول  در  مسلمانان 
و  می دادند  اهمیت  بسیار  كشاورزي 
الي روبي  موات،  زمین هاي  احیاي  به 
بهینه سازي  و  اصالح  پل سازي،  نهرها، 
در  مي پرداختند.  كشاورزي  محصوالت 
هیچ یک از ادوار مجد و عظمت اسالمي 
به  این كه  با  مسلمانان  كه  نمي بینیم 
فتوحات و استحکام امنیت در شهرهاي 
و بالد فتح شده مشغول بودند، زمین ها را 
بي حاصل و مهمل رها كنند. آنان نه تنها 
به امر كشاورزي اهمیت مي دادند، بلکه 
از صنعت، معماري، ساخت وساز اسلحه، 
ساخت ناوهاي دریایي و غیره نیز غافل 

نمي ماندند.
اكرم  رسول  نبوي،  دوران  در 
صّلي اهلل  علیه وسّلم صحابه را به كشاورزی، 
احیاي زمین هاي بایر، كاشت و مساقات 
دستور می دادند و مالکان زمین را تشویق 
مي كردند  كه زمین هاي خود را در اختیار 
تا آنها  برادران مسلمان دیگر قرار دهند 
در  و  كنند  كشاورزي  زمین ها  آن  در 

محصوالت با هم شریک شوند.
تعدادي از صحابه مزرعه هایي بزرگ 
و پرمحصولی داشتند؛ حضرت عبداهلل بن 
عمروبن عاص رضي اهلل عنهما باغ بزرگي 
»الوهها«  آن  به  كه  داشت  طائف  در 

هزاران  بر  باغ  این  انگورهاي  مي گفتند. 
هرگاه  و  مي شد  آویزان  و  حمل  چوب 
جمع آوري  جایي  در  آن  كشمکش های 
تپه  را  آنها  دور  از  بیننده  مي شدند، 

مي پنداشت.
حضرت طلحه بن عبیداهلل رضي اهلل عنه 
كشاورزي  زمین  مبشره،  عشرة  از  یکی 
خروجي  و  ورودي  راه هاي  با  بزرگي 
زیادي داشت و نامش »النشاستج« بود. و 
نیز حضرت زبیربن عوام رضي اهلل عنه و 
بقیۀ صحابه مزرعه هاي بزرگ كشاورزي 
اهمیت  كشاورزي  كار  به  و  داشتند 
مشهور  مردم  بین  طوري كه  مي دادند؛ 
شهري  مسلمانان  هرگاه  كه  بود  شده 
اهمیت  بسیار  چیز  دو  به  فتح  كنند،  را 
و  مسجد  ساخت  به  یکي  مي دهند: 
دیگري رسیدگي به كشتزارها و كارهاي 

كشاورزي.
مهندسین  از  یکي  ویلکوكس  ویلیام 
آبیاري  »نظام  مي گوید:  معاصر  غربي 
خلفا در رود فرات شبیه نظام آبیاري در 
مصر و ایالت متحدة امریکا و استرالیاي 

امروزي است.«
و  الي روبي  امور  به  اموي  خلفاي 
توجه  بسیار  آب رساني  نظام  بهسازی 
مي كردند؛ چنان كه حجاج بن یوسف براي 
خشک كردن فاضالب ها و منجالب هاي 
قسمت پایین عراق مبلغ سه میلیون درهم 

بودجه اختصاص داد، به تعداد كارگران 
افزود و جمع بزرگي از نبطي هاي منطقۀ 
ِسند و مردمان آنجا را با اهل و اوالدشان، 
اسکان  پایین كسکر در عراق  منطقۀ  در 
داد و كوشید تا مانع مهاجرت موالیان و 

كارگران آنجا به شهرها شود.
خالفت عباسي ادارة خاصي معروف 
وزارت  به  شبیه  الماء«  »دیوان  به 
كرد  تأسیس  ما،  عصر  در  كشاورزي 
از  اداره  این  در  نفر  هزار  چندین  و 
كارمندان، كارگران، مدیران و كارشناسان 
ابویوسف  امام  بودند.  به  كار  مشغول 
قاضي القضات خالفت عباسی در نامه ا ی 
در  را  دولت  وظایف  هارون الرشید،  به 
بیان  جدید  كانال كشي هاي  خصوص 
برای  بودجه اي  باید  كرد:  تأكید  و  كرد 
اختصاص  توسعۀ كشاورزي  بهسازی و 
دهد و مهندسان ویژه ای برای راه اندازی 
سیستم آب رسانی و نظارت بر طرح های 
جویبارها  و  رودخانه ها  الی روبی 
و  حضارته  في  اإلسالم  )رفاعی،  كند.  استخدام 

نظمه:283(
مسلمانان اندلس در مناطق كوهستانی 
به كشاورزی پرداختند و به حفر كانال ها 
و  ورزیدند  اهتمام  پل ها  احداث  و 
عالوه براین، انواع زیادي از گیاهان را در 

آن سامان وارد كردند.
دوران  در  نیز  موحدین  و  مرابطین 
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حکومت شان به امر كشاروزي توجه ویژه 
 داشتند، كشاورزان را تشویق مي كردند و 
به زمین های كشاروزي  براي آب رسانی 

بسیار تالش مي كردند.
در  فرانسوی  مورخ  گوستاوبولون 
كنوني  اسپانیاي  »در  مي نویسد:  این باره 
كه  همان  جز  چیزي  آبیاري  نظام  از 
دیده  آورده اند،  دیار  این  به  مسلمانان 
یک  بسان  كه  اسپانیایي  نمي شود، 
مناطق  از  برخي  بود  واقعي  صحراي 
فني  روش هاي  همت  به  آن  جنوبي 
عرب  مسلمانان  كشاورزي  علمِي  و 
تبدیل  گسترده اي  و  وسیع  بهشت  به 
»صقلیه«  شهر  دربارة  و  است.«  شده 
مسلمانان  حکومت  »هنوز  مي نویسد: 
عرب در صقلیه )سیسیل( چندان محکم 
و استوار نشده بود كه به امر كشاورزي 
و صنعت پرداختند؛ كشاورزي و صنعت 
شیوة  صقلیه  در  و  بخشیدند  بهبود  را 
را  غیره  و  نارون  ني شکر،  پنبه،  كشت 
كانال ها و جوها  به حفر  رایج كردند و 
و  پرداختند  دارند،  هم وجود  امروز  كه 
راه هاي پر پیچ وخم را كه قباًل ناشناخته 
بودند، احداث كردند.«)گوستاوبولون، حضارة

العرب:274ـ310(

آداب کشاورزي
را  دنیا  صّلي اهلل  علیه وسّلم  اكرم  پیامبر 
دنیا  یعني  نامیده اند)مسلم(؛  خرضة«  »حلوة 
در دل انسان شیرین و در مقابل چشمان 
او سبز و خرم مي نماید. عالقۀ شدید به 
دنیا و غرق شدن در وادي آن بر دیده و 
اندیشۀ انسان حجاب مي افکند و عقل او 
بي غمي،  بازمي دارد؛  هم نوع  درک  از  را 
او  جاه طلبي،  و  عافیت طلبي  رفاه زدگي، 
جامعه  دردهاي  و  نیازها  به  نسبت  را 
كشاورز  بر  لذا  مي كند،  بي احساس 
مسلمان الزم است براي مصون ماندن از 
عوارض منفی و فریبندة شغل كشاورزی 

به آداب زیر آراسته گردد:
1. نیت خوب؛ معیار ارزش اعمال به نیت 
بستگي دارد و نیت خوب مجموعه ای از 
نیکی ها را دربر می گیرد. برخی از اهداف 
و نیت هاي خوبي كه كشاورز مسلمان در 
كشاورزي مدنظر داشته باشد، عبارتنداز: 
در  متعال  خداوند  دستور  اجراي  الف. 
َواْسَتْعَمَرُكْم  زمین؛  عمران  و  آبادسازي 

آباد  به  فِيَها؛ و شما را در آن ]زمین[  
فراهم سازي  ب.  گمارد«)هود:61(؛  كردن 
مواد غذایی براي همۀ مخلوقات به ویژه 
آنان.  تغذیۀ  نیازهاي  رفع  و  مسلمانان 
روایت  رضي اهلل عنه  ثابت  زیدبن  از 
صّلي اهلل  علیه وسّلم  اكرم  رسول  كه  شده 
فرموده است: »زماني كه كسي در پي رفع 
هم نوعان  و  برادران  مشکالت  و  نیازها 
را  او  نیز مشکالت  باشد، خداوند  خود 
برطرف مي كند«)طبراني(؛ ج. فراهم كردن 
نفقه و امکانات رفاهي برای خانواده اش؛ 
نهفته  نعمت هاي حالل  از  بهره مندي  د. 
در  ژرف نگري  و  تدبر  هـ.  زمین؛  در 
نشانه هاي عظمت اهلل در منابع طبیعي؛ و. 
خودكفایي در تأمین نیاز زندگی فردي تا 

باري بر دوش دیگران نباشد.
انجام  مانع  كشاورزي  به  اشتغال   .2
كار  و  شغل  نگردد؛  واجبات  و  فرایض 
زماني خطرناک و زیان بار است كه انسان 
را از انجام فرایض و واجبات بازدارد و 
و  بي توجهي  كند و سبب  غافل  از خدا 
غفلت از آخرت گردد؛ لذا یکي از آداب 
به  اشتغال  است  كه  این  كشاورزي  مهم 
اداي  از  را  كشت وكار، كشاورز مسلمان 
حقوق اهلل و حقوق بندگان مثل فرزند و 
زن و خانواده باز ندارد و او را از جهاد، 
نکند  غافل  فرزندان  آموزش  و  تربیت 
جمعه،  و  جماعت  نماز  ترک  سبب  و 
اصالحی  و  دینی  مجالس  در  و حضور 
نشود و یا به این كار چنان محبت نورزد 
كه به حرص، طمع و بخل مبتال گردد و 
و  فقرا  و  زند  سرباز  زكات  پرداخت  از 
یتیمان را از از صدقات خود محروم كند.
همۀ موجودات سرگشته و فرمانبردار 
انسان اند تا رزقي به كف آرد و به غفلت 

نخورد، به گفتۀ سعدي شیرازي:
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در كارند
تا تو ناني بکف آري و بغفلت نخوري
همـه از بهر تو سرگـشته و فرمــانبردار
 شرط انصـاف نباشد كه تو فرمان نبري
اگـر بـاد و برف است و بـاران و میـغ
 وگـر رعـد چـوگـان زنـد، بـرق تیـغ
همــه كـــارداران فـــرمــانبـــرنــد
كـه تخــم تـو در خــاک مـی پـرورند
اگــر تشنـه مـانـی ز سخـتی مجـوش
كــه سقــای ابــر آبـت آرد بـه دوش 
صبـــا هــم ز بهــر تــو فــراش وار

همـــی گســـترانـــد بــساط بــهار 
ز خــاک آورد رنـگ و بــوی و طعام

تمــاشــاگــه دیــده و مــغز و كــام 
عســل دادت از نحــل و َمـّن از هـوا
رطب دادت از نخـل و نخـل از نـوی

كشاورزي؛  محصوالت  زكات  اداي   .3
خداوند متعال در قرآن كریم مي فرماید: 
َما  َطيَِّباِت  ِمْن  َأْنِفُقوا  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيُّ َيا 
ای  اْلَْرِض؛  ِمَن  َلُكْم  َأْخَرْجنَا  َوِمَّا  َكَسْبُتْم 
از  و  دستاوردتان  پاكیزه هاي  از  مؤمنان، 
بر  زمین  از  براي تان  آنچه  ]پاكیزه هاي[ 
آیۀ  در  و  كنید.)بقره:267(  انفاق  آورده ایم، 
ِذي َأْنَشَأ َجنَّاٍت  دیگري مي فرماید: َوُهَو الَّ
ْرَع  َوالزَّ َوالنَّْخَل  َمْعُروَشاٍت  َوَغرْيَ  َمْعُروَشاٍت 
َوَغرْيَ  ُمَتَشاِبًا  اَن  مَّ َوالرُّ ْيُتوَن  َوالزَّ ُأُكُلُه  ُمَْتِلًفا 
َيْوَم  ُه  َوآُتوا َحقَّ َأْثَمَر  إَِذا  َثَمِرِه  ِمْن  ُكُلوا  ُمَتَشابٍِه 
]حاصل[  كه  كسي  اوست  و   َحَصاِدِه؛
بر  غیراستوار  و  پایه  بر  استوار  باغ هایي 
كه  را  زراعت  و  خرما  درختان  و  پایه 
میوه هاي هر یک گوناگونند و زیتون و 
انار را، همگون و ناهمگون پدید آورد. 
بار نشاند،  پس از میوه هاي آن چون به 
بخورید و به روز درویدنش حق آن را 

بدهید.)انعام:141(
حقیقي  مؤثر  این كه  به  داشتن  اعتقاد   .4
تعالي  اهلل  رزق وروزي،  آمدن  فراهم  در 
است. زمین، كوشش و تالش، و اسباب 
ظاهري مؤثر حقیقي نیستند و اگر فضل 
اسباب  این  از  نباشد  و رحمت خداوند 
ظاهري چیزي حاصل نمي گردد؛ چنان كه 
ُرُثوَن  حَتْ َما  َأَفَرَأْيُتْم  مي فرماید:  تعالي  اهلل 
َنَشاُء  َلْو  اِرُعوَن  الزَّ َنْحُن  َأْم  َتْزَرُعوَنُه  َأَأْنُتْم 
مَلُْغَرُموَن َبْل  ا  ُهوَن إِنَّ َلََعْلنَاُه ُحَطاًما َفَظْلُتْم َتَفكَّ
مي كارید،  آنچه  در  آیا   َمُْروُموَن؛ َنْحُن 
اندیشیده اید؟ آیا شما آن را مي رویانید یا ما 
رویاننده ایم؟ اگر بخواهیم آن را ]گیاهي[ 
خرد و خشکیده مي گردانیم، و شگفت زده 
شوید. ]در نهایت می گویید:[ بي گمان ما 
غرامت دیده ایم. بلکه ما بهره اي نیافته ایم.
)واقعه:63ـ66( و نیز می فرماید: إِنَّ اهللََّ َفالُِق 
و  دانه  شکافندة  َوالنََّوى؛ خداوند  اْلَبِّ 

هسته است.)انعام:95(
زمین  در  كشاورزي  از  كردن  پرهیز   .5
شده؛  گرفته  ظلم  به  زمین  و  غصبي 
این  در  زمین خواري  پدیدة  متأسفانه 
است،  شده  رایج  بسیار  زمان  و  دور 
شده  گران  زمین ها  قیمت  زماني كه  از 
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پرونده سازي  یا  به فکر غصب و  برخي 
به  دیگران  زمین هاي  تملیک  برای 
ارزان ترین قیمت هستند و برخي به فکر 
به  ملکي خود  از محدودة  كردن  تجاوز 
دست  و  هستند  دیگران  ملکي  محدودة 
حدبندي  نشانه هاي  و  آثار  تخریب  به 
بدین طریق زمین هاي  زمین ها می زنند و 
این  همۀ  می كنند؛  غصب  را  دیگران 
روایتی  در  است.  حرام  و  ظلم  كارها 
از رسول  عایشه  رضي اهلل عنها  حضرت 
است  كرده  نقل  صّلي اهلل علیه وسّلم  اكرم 
اْلَْرِض  ِمْن  ِشْبٍ  ِقيَد  َظَلَم  »َمْن  فرمود:  كه 
به مقدار  كس  هر  َأَرِضنَي«؛  َسْبِع  ِمْن  َقُه  ُطوِّ
یک وجب زمین را به ظلم بگیرد، روز 
گردنش  طوق  زمین  طبقۀ  هفت  قیامت 
مي شود.«)مسلم( و در حدیث دیگر رسول 
است:  فرموده  صلي اهلل علیه وسّلم  اكرم 
ِه ُخِسَف بِِه  »َمْن َأَخَذ ِمْن اْلَْرِض َشْيًئا بَِغرْيِ َحقِّ
َيْوَم اْلِقَياَمِة إَِل َسْبِع َأَرِضنَي«؛ هر كس زمینی 
را به ناحق بگیرد، روز قیامت در هفت 

طبقۀ زمین فرو می رود.«)بخاري(
6. پرهیز از كاشت و زراعت محصوالت 
موارد  در  انسان  نفس  حرام؛  و  زیانبار 
و  طمع   و  حرص  دچار  بسیاري 
كم  مقدار  به  و  مي شود  زیاده طلبي 
ثروت  و  دارایي  از  و  نمي كند  قناعت 
راه های  وجود  با  و  نمي شود  سیر  زیاد 
راه های  به  جایز،  و  حالل  مال  كسب  
ناروا روی می آورد و حدود و  حرام و 
لذا  مي نهد.  پا  زیر  را  خداوند  مرزهاي 
كشاورز مسلمان مواظب باشد كه فریب 
كشت  با  و  نخورد  را  شیطان  و  نفس 
قصد  به  دیگر  گیاهان حالل  و  حشیش 
تهیه مواد حرام خود را از اجر و پاداش 
بزرگ كشاورزي محروم نکند و به جاي 
آباداني جامعه فساد در آن راه نیندازد، و 
از كشت انگور به غرض شراب سازي، و 
گیاهان دیگر جهت  از كشت كوكنار و 
از رسول  نماید.  تهیه مواد مخدر پرهیز 
شده  روایت  صّلي اهلل علیه وسّلم  اكرم 
العنب  حبس  »من  فرمودند:  كه  است 
أو  یهودي  من  یبیعه  حتي  القطاف  أیام 
نصراني أو ممن یتخذه خمراً فقد تقحم 
النار علي بصرية؛ كسي كه انگورها را در 
ایام برداشت نگهدارد ]به مسلمان عرضه 
نکند[ تا به یهودي، نصراني و یا كسي كه 
آگاهانه  بفروشد،  مي سازد  شراب  آن  از 

] وگستاخانه[ خود را در جهنم انداخته 
است.«)الطبراني في األوسط(

بیهودة درختان و  بریدن  از  7. پرهیز 
صّلي اهلل علیه وسّلم  اكرم  رسول  گیاهان؛ 
درخت  »هر كس  مي فرماید:  این باره  در 
سدري را )بیهوده( قطع كند، خداوند او 

را مورد بازخواست قرار مي دهد«)ابوداود(
امام ابوداود پس از روایت این حدیث 
مي گوید: یعني كسي كه درخت سدري 
را كه در صحرایي قرار دارد و مسافران 
استفاده  آن  سایۀ  و  ثمر  از  حیوانات  و 
مي نمایند، بیهوده و بدون ضرورت قطع 
نماید، خداوند او را گرفتار عذاب خواهد 

نمود.)سنن ابي داود: 404/3(
مسلمان  كشاورز  احتکار؛  از  پرهیز   .8
قیمت  گران شدن  طمع  به  نباید 
محصوالت  كشاورزي،  محصوالت 
كند،  ذخیره  و  انباشته  را  خود  مزرعۀ 
درحالي كه مردم شدیداً به آنها نیاز دارند. 
در حدیثي پیامبر اكرم صّلي اهلل علیه وسّلم 
أرخص  إن  املحتكر  العبد  »بئس  مي فرماید: 
چه  فرح«؛  أغالها  إن  و  حزن،  السعار  اهلل 
كسي  محتکر،  انسان  است  بد  بسیار 
كند  ارزان  را  قیمت ها  خداوند  اگر  كه 
غمگین مي شود و اگر قیمت ها را گران 

كند شادمان مي شود.«)المعجم الکبیر(
9. فراگیري دانش و فن كشاورزي؛ قرآن 
كریم بهره برداري از این همه ثروت ها و 
نعمت هاي پیدا و نهان در زمین را در گرو 
دو چیز قرار داده است: 1. علم و دانشی كه 
براساس اندیشه و تحقیق باشد و منظور از 
دانش، تخصص ها و مهارت هاي مربوط به 
علوم مختلف در همۀ عرصه هاي زندگي 
است. 2. كار و تالش؛ درخت بدون كار 
و نگهداري و آبیاري به بار نمي نشیند، و 
در  پنهان  ثروت هاي  و  گنجینه  استخراج 
دل زمین و استفاده از آن همه نعمت هاي 
الهي به كار و تالش نیازمند است. خداوند 
َلُكُم  َجَعَل  ِذي  الَّ ُهَو  مي فرماید:  متعال 
ِمْن  َوُكُلوا  َمنَاِكبَِها  ِف  َفاْمُشوا  َذُلواًل  اْلَْرَض 
كه  است  كسي  او  النُُّشوُر؛  َوإَِلْيِه  ِرْزِقِه 
زمین را براي شما رام گردانیده است، 
در اطراف و جوانب آن بگردید، )و بر 
روي آن كار كنید( و از روزي خداوند 

بهره مند شوید.)ملک:15(
آب  در  انحصارطلبی  از  پرهیز   .10
از  آن  نکردن  دریغ  و  برمصرف  مازاد 

آب  دربارة  خداوند  دیگر؛  كشاورزان 
كه اصل و اساس حیات است در قرآن 
ُكلَّ  امْلَاِء  ِمَن  َوَجَعْلنَا  می فرماید:  كریم 
آب  از  را  زنده  چیز  هر  ما  ؛  َحيٍّ ٍء  َشْ
حیات پدید آوردیم.)انبیاء:30( نعمت آب 
را خداوند متعال آفریده است و از ابرها 
شیرین  را  آن  و  می كند  نازل  زمین  بر 
می فرماید:  خداوند  چنان كه  می گرداند؛ 
َتْشُكُروَن؛  َفَلْواَل  ُأَجاًجا  َجَعْلنَاُه  َنَشاُء  َلْو 
اگر ما بخواهیم این آب )شیرین و گوارا 

را( تلخ و شور مي گردانیم.)واقعه:70(
نعمت  این  مسلمان  كشاورز  پس 
خدادادي را منحصر به خود نداند و براي 
دادن به دیگران بخل نورزد. قرآن كریم به 
تقسیم آب و نوبتي كردن آن در واقعۀ شتر 
َقاَل  است:  كرده  اشاره  صالح  حضرت 
َمْعُلوٍم؛  ُب َيْومٍ  ٌب َوَلُكْم ِشْ َناَقٌة َلَا ِشْ َهِذِه 
گفت: این ماده شتری است كه یک نوبت 
آب خوردن او راست و شما ]نیز[ نوبت 
َوَنبِّْئُهْم َأنَّ  روزی معین دارید.)شعراء:155( 
؛ و به آنان  ٍب ُمَْترَضٌ امَلاَء ِقْسَمٌة َبْينَُهْم ُكلُّ ِشْ
خبر ده كه آب در میان آنان تقسیم شده 
]چنان كه  نوبتی  هر  صاحب  باید  است. 

مقرر است[ حاضر باشد.)قمر:28(
اكرم  رسول  ارشادات  در  این باره  در 
است:  آمده  چنین  صّلي اهلل علیه وسّلم 
والنار«؛  والکالء  الماء  في  شركاء  »الناس 
مردم در آب، چراگاه و آتش با هم شریک 
هستند.)األموال، نصب الرایۀ( و نیز آمده است: 
آب  اْلَكأَلُ«؛  بِِه  لُِيْمنََع  امْلَاِء  َفْضُل  ُيْمنَُع  »اَل 
آن  به  كشاورزی  در  مردم  كه  را  زایدی 
نیاز دارند، نباید از مردم دریغ كرد.)بخاري(
اكرم  پیامبر  كه  است  آمده  روایتي  در 
صلي اهلل علیه وسّلم فرمود: »َثاَلَثٌة اَل َينُْظُر اهللُ 
أَلِيٌم  َعَذاٌب  َوَلُْم  يِهْم  ُيَزكِّ َواَل  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  إَِلْيِهْم 
اْبِن  ِمْن  َفَمنََعُه  بِالطَِّريِق  َماٍء  َفْضُل  َلُه  َكاَن  َرُجٌل 
روز  در  خداوند  كه  كس اند  سه  بِيِل؛  السَّ
قیامت به آنان نمي نگرد و آنان را از گناه پاک 
است،  دردناک  برایشان عذابي  و  نمي كند 
مردي كه آب زاید بر احتیاج خویش دارد و 

آن را از مسافر دریغ مي كند.«)بخاري(

1. رفاعی، انور؛ اإلسالمفىحضارتهونظمهاإلداريةو
السياسيةواألدبية؛ دمشق: دارالفکر، 1406هـ.

عادل  ترجمۀ  العرب؛  حضارة بولون؛  گوستاو   .2
العربی،  التراث  دارإحیاء  بیروت:  الثالثة،  الطبعة زعیتر؛ 

1399هـ/1979م.

منابع: 
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دین اسالم به  عدل  و انصاف و مساوات 
تأكید  انسان ها  همه  میان  در  برابري   و 
اسالم  پیامبر  خداوند  است.  كرده  فراوان 
براي  پیامبر رحمت  را  صّلي اهلل علیه وسّلم 
جهانیان معرفي كرده است. آن حضرت بود 
كه عدالت و برابري میان انسان ها را براي 
جهانیان به ارمغان آورد و مردم جهان را با 
این واژه ها آشنا كرد و به همه جهانیان اعالم 
نمود: »اال كلکم بنو آدم وآدم من تراب ان 
ربکم واحد وأباكم واحد فال فضل لعربي 
إال  أسود  علی  أحمر  وال  أعجمي  علی 
بالتقوی؛ آگاه باشید! همه شما فرزندان آدم 
هستید و آدم از خاک آفریده شده است. 
پروردگار شما یکي است و پدر شما نیز 
یکي است، هیچ عربي بر هیچ عجمي و 
هیچ سرخ پوستي بر هیچ سیاه پوستي برتري 
ندارد جز با تقوا.«)مجمع الزواید( كساني كه بر 
انسان ها ظلم روا مي دارند و در میان انسان ها 
تبعیض قائل مي شوند، در واقع قانون اسالم 
و قانون فطرت را زیر پا مي گذارند. خداوند 
روز قیامت را روز جزا نامیده است تا در 
محکمۀ عدل خویش حق ستمدیدگان را از 
ظالمان بستاند. چه  بسا افرادي كه در این دنیا 
مورد ظلم و ستم ظالمان و جباران زمان واقع 
شده اند و هیچ امیدي جز این كه روز جزا 
الهي باشند، ندارند.  نظاره گر اجراي عدل 
آناني كه از بي عدالتي ها و تبغیض هاي ناروا 
رنج مي برند، آرام بخش ترین واژه براي شان 
عدالت  است. اجراي عدالت  دل ها را آرامش 
و وجدان ها را راحتي مي بخشد و ضامن 

سالمتي و امنیت جامعه است.  
نخست  دارد:  مرحله  چندین  عدالت 
با پروردگارش به عدل  باید  انسان  این كه 

رفتار نماید؛ در مرحله دوم، رعایت عدالت 
در حق خویشتن است، هیچ كس نباید بر 
آنچه  از  است  الزم  بلکه  كند،  ظلم  خود 
مي شود،  او  جسم  و  روح  تباهي  باعث 
دوري كند؛ سومین مرحله، رعایت عدالت 
در حق دیگر انسان ها و مخلوقات است، 
هیچ كس در هیچ مقام و منصبي، حق ندارد 
حقوق فردي، اجتماعي و سیاسي كسي را 
نادیده بگیرد و ستم و خیانتي بر او روا دارد. 
عدالت به معناي اخیر، مهم ترین ركن و قوام 
و دوام یک جامعۀ ایده آل، و ضامن امنیت و 
سالمتي هر جامعه است. در این نوشتۀ كوتاه 
انصاف  به عدالت و  احادیثي كه  آیات و 
از  نمونه هایي عملي  نیز  تأكید مي كنند و 
سیرت پیامبر و صحابه در این مورد مي شود.

تعريف عدل و انصاف
عدل در لغت به معناي داد، قسط و انصاف 
است؛ مساوات و برابري مقتضي عدالت 
القرآن/ راغب اصفهاني(  الفاظ  است.)معجم مفردات 
همچنین به حکم به حق نیز عدل گفته اند. 
بنابراین عدل كاماًل متضاد با جور و ستم 
در جایگاه  هر چیزي  قراردادن  به  است. 
خویش نیز عدل گفته اند. به متوسط )حّد 
میانه( نیز عدل اطالق كرده اند؛ در صورتي 
میان  در  تفریط  و  افراط  به  گرایشي  كه 
فرموده  متعال  خداوند  ازاین روي  نباشد. 
و  َوَسًطا؛  ًة  ُأمَّ َجَعْلنَاُكْم  َوَكَذلَِك  است: 
قرار  میانه )عدل(  امت  را  بدین سان شما 
دادیم«.)بقره:143( مفسران یکي از معاني آن 

را عدل دانسته اند.
دارد:  مفهوم  سه  عدل  فقه:  در  عدل 
از عدالت  افرادي كه  1. وصفي است در 

برخودار باشند؛ 2. برابري در میان مردم از 
قبیل عدل حاكم، رعایت عدل میان زنان؛ 3. 
گذاردن هرچیز به جایگاه واقعي اش.)انصاري، 

مسعود، ذیل واژة عدل(
افعال از  انصاف در لغت، مصدر باب 
ریشۀ »نصف« به معناي دادگري كردن، داد 
دادن، به عدل رفتار كردن، به راستي عمل 
كردن و به نیمه رسیدن است؛ چنان كه اگر 
بگویند: أنصف الشيُء، یعني به دو نیمه شد، 
الزم  معناي  در  مي شود  مالحظه  چنان كه 
به كار برده شده است، اما اگر بگویند؛ أنصف 
الشيَء، به معناي آن است كه آن را به دو نیمه 
كرده است، ولي اگر أنصف فالٌن بگویند: به 

آن معني است كه فالني به داد رفتار كرد.
انصاف  حقوق:  و  فقه  در  انصاف 
در  شرعي  وجدان  دادن  خرج  به  یعني 
هنگام  به  متخاصمین  میان  نظر  اعمال 
قضا  مجلس  در  آنان  دربارة  قضاوت 
)دادگاه(. انصاف، قسط و عدل از اركان 
فقه اسالمي است و قانونگذار شرعي در 
نظر گرفتن  با در  تمامي تشریفاِت خود 
این نظر به تشریع و قانونگذاري پرداخته 
است. در حقوق فرانسه از این اصطالح 
از  عبارت  و  مي شود  تعبیر   «iquite» به 
عدالت مبتني بر برابري است، به عبارت 
دیگر شیوه اي است كه براساس آن تالش 
مي شود كه حق هر كسي را چنان كه باید 

به او بدهند.)انصاري، مسعود، ذیل واژة انصاف(

توصیة قرآن به عدل و انصاف
قرآن كریم در مواضع مختلفي به موضوع 
عدل پرداخته و از ظلم و بي انصافي و تجاوز 

به حق دیگران هشدار داده است: 

واحدبخش یاراحمدزهي

آرامش جامعه در سایة عدل و انصاف 
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اِمنَي بِاْلِقْسِط  ِذيَن آَمنُوا ُكوُنوا َقوَّ َا الَّ  .1َيا أهَيُّ
ُشَهَداَء هللِِ َوَلْو َعَل أَْنُفِسُكْم أَِو اْلَوالَِدْيِن َواْلَْقَربنَِي 
َتتَّبُِعوا  َفاَل  ِبَِم  أَْوَل  َفاهللُ  َفِقرًيا  أَْو  َغنِيًّا  َيُكْن  إِْن 
اهللَ  َفإِنَّ  ُتْعِرُضوا  أَْو  َتْلُووا  َوإِْن  َتْعِدُلوا  أَْن  اْلََوى 
َكاَن بَِم َتْعَمُلوَن َخبرًِيا؛ اي كساني كه ایمان 
آورده اید! دادگري پیشه سازید و در اقامۀ 
عدل و داد بکوشید، و به خاطر خدا شهادت 
دهید. هرچند كه شهادت تان به زیان خودتان 
یا پدر و مادر و خویشاوندان بوده باشد؛ زیرا 
)رضاي( خداوند از )رضاي( هر دوي آنان 
بهتر است. پس از هوي وهوس پیروي نکنید 
كه منحرف مي گردید، و اگر زبان از شهادت 
حق بپیچانید یا از آن روي بگردانید، خداوند 

از آنچه مي كنید آگاه است. )نساء:135(
ذِي  َوإِيَتاِء  َواإْلِْحَساِن  بِاْلَعْدِل  َيأُْمُر  اهللَ  إِنَّ   .2
اْلُقْرَبى َوَينَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َوامُلنَْكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم 
ُروَن؛ به راستي خداوند متعال به  َلَعلَُّكْم َتَذكَّ
به خویشان  بخشیدن  و  نیکوكاري  و  داد 
فرمان مي دهد و از ناشایستي و كار ناپسند 
و از ظلم و تجاوز باز مي دارد. به شما اندرز 

مي دهد باشد كه پند پذیرید.)نحل:90(
آیه مي گویند  این  مفسرین در تشریح 
مقصود از »عدل« این است كه همه عقاید، 
اعمال، اخالق، معامالت، معاشرات، و حتی 
احساسات در ترازوي اعتدال و انصاف باید 
نباید  افراط و تفریط  اثر  بر  وزن شوند و 
پله اي باالتر یا پایین تر رود.)تفسیر كابلي:494/3( 
شاید به همین سبب بوده كه خیلفۀ عادل، 
آیه را در  این  حضرت عمربن عبدالعزیز 
آخر خطبۀ جمعه اضافه نموده است و با 
این كار براي مؤمنین شیوة حسنه اي ایجاد 

كرده است.
األََمانَاِت إِلَی  یَأُْمُرُكْم أَن تُؤدُّواْ   .3إِنَّ اهللَ 
أَْهلَِها َوإَِذا َحَکْمتُم بَیَْن النَّاِس أَن تَْحُکُمواْ 
َكاَن  إِنَّ اهللَ  ا یَعُِظُکم بِهِ  نِعِمَّ بِالَْعْدِل إِنَّ اهللَ 
َسِمیًعا بَِصیًرا؛ خدا به شما فرمان می دهد 
كه سپرده ها را به صاحبان آنها رد كنید و 
چون میان مردم حکم می كنید به عدالت 
حکم كنید. در حقیقت نیکو چیزی است كه 
خدا شما را به آن پند می دهد، خدا شنوای 

بیناست )نساء:58(
مفتی محمدشفیع رحمه اهلل ذیل این آیه 
اداي  به  آیه  نخست  در جملۀ  مي نویسد: 
امانت امر شده و در جملۀ دوم به عدل و 
انصاف. شاید علت این كه در این آیه، اداي 
امانت بر عدل و انصاف مقدم آورده شده 
است، این باشد كه عدل و انصاف بدون 
اداي امانت در كشور نمي تواند قائم و پایدار 
گردد. كساني كه اقتدار كشور را به دست 
دارند، اول باید فریضۀ اداي امانت را درست 
به جاي آورند؛ یعني كساني را بر منصب هاي 

دولتي بگمارند كه به اعتبار شایستگی و امانت 
و دیانت از همه بهتر به نظر رسند و دوستي 
و روابط یا سفارش یا رشوه را در آن دخالت 
ندهند. و همچنین نباید امانت هاي دولتي 
)شغل( و شخصي )مال( را جهت ترحم 
و دلسوزي به خویشاوندان یا افراد فقیر و 
ناتوان تفویض نمایند. وگرنه نتیجه چنین 
خواهد شد كه افراد نااهل و ناالیق یا خائن 
و ظالم بر مشاغل چنگ مي اندازند. پس اگر 
دولتمردان و اربابان اقتدار می خواهند كه در 
كشور عدل و انصاف رواج یابد، براي تحقق 
بخشیدن به اداي امانت از پاي ننشینند؛ زیرا 
آنان صاحب سرنوشت ملت و مملکت اند 
و دست و پاي حکومت به شمار مي آیند. 
و اگر اینها خائن و نااهل باشند و منافع و 
حقوق ملت را در نظر نگیرند و خود در 
اداي امانت، اهمال و خیانت كنند، هرگز 
باقي  انصاف  و  عدل  تثبیت  براي  راهي 
نمي ماند و حکومت شان به سوي نابودي و 

زوال پیش خواهد رفت.
و با این جمله، قرآن حکیم یک اشتباه 
عمومي دیگر را ازاله كرد كه اكثر قوانین 
كشوري مبتني بر این است كه پست هاي 
منطقه  همان  بومیان  و  اهالي  حق  دولتي 
است، و یک بومي ولو این كه استحقاق و 
شایستگي احراز كرسي استانداري و غیره 
را نداشته باشد، اولویت به آن فرد بومي 
داده مي شود. قرآن كریم و حکیم علناً بیان 
این پست ها حق كسي  فرموده است كه 
نیستند، بلکه امانت هستند كه فقط به اهل 
آن سپرده مي شوند؛ گرچه آن فرد از اهالي 
آن منطقه و استان نباشد، و این در صورتي 
است كه در میان افراد بومي آن منطقه و 
اهلیت  كه  شایسته اي  و  الیق  فرد  استان 
باشد،  داشته  را  كرسي  و  مقام  آن  احراز 
یافت نشود، و چنانچه در منطقه و استان 
غیر  بر  او  باشد،  شایسته اي  و  الیق  فرد 
بومیان ترجیح دارد؛ زیرا در این كار مصالح 
زیادي نهفته است. بدین شکل در این آیه 
چند اصول اساسي از قوانین مملکت آمد 

كه در ذیل درج مي گردند:
اهللَ  إِنَّ  با  آیه  نخست  جملۀ  اوالً، 
َيْأُمُرُكْم شروع شده و به این اشاره دارد كه 
صاحب امر و حکم خداوند است و همۀ 
سالطین جهان، مأمور اجراي آن هستند. 
در هر جامعه، خداوند  مطلق  قدرت  لذا 

ذوالجالل است و بس.
و  اهالي  حق  دولتي  پست هاي  ثانیاً، 
بومیان منطقه نیستند كه بر اصول تناسب 
بلکه  گردند،  تقسیم  منطقه اي  و  استاني 
امانت هاي الهي بوده كه فقط به افراد شایسته 

و كاردان، صرف نظر از بومي یا غیر بومي 
بودن، واگذار مي شوند.

بر روي  انسان  فرمانروایي  این كه  ثالثاً، 
زمین تنها به حیث یک نایب و امین است؛ 
به  مقید  كشور  قانون گذاری  در  او  پس 
اصولي مي شود كه از طرف حاكم مطلق 

به وسیله وحي ارائه شده است.
رابعاً، این كه بر ُحّکام و امرا الزم است 
كه هرگاه پرونده اي برای قضاوت نزد آنان 
آمد، بدون تعصب و بدون در نظر گرفتن 
در  زبان  و  رنگ،  وطن،  نژاد،  امتیازات 
قضاوت  عادالنه بکوشند و نیز تعصبات 
مذهبي و مسلکي را در امر قضاوت دخالت 
را  ناس/مردم  كلمه  خداوند  ندهند.)چون 
به كار برده است.( بنابرین خداوند متعال در 
این آیه قوانین دقیق مملکت داري را ارائه 
آنچه كه اهلل  داده است و در آخر فرمود: 
تعالي شما را مورد نصیحت قرار داده، برایتان 
بسیار نافع و مفید است؛ زیرا او بهترین شنوا 

و داناست.)محمدشفیع، معارف القرآن:30/4(  

فضیلت عدل و انصاف 
در گفتار رسول  اکرم

آن حضرت صّلي اهلل علیه وسّلم فرموده است 
كه عادل، محبوب و نزدیک ترین انسان به 
خداست و ظالم از رحمت و نظر و كرم خدا 
دور است. در حدیث دیگري آمده است 
كه نبي اكرم صّلي اهلل علیه وسّلم به صحابه 
فرمود: آیا مي دانید چه كساني از همه جلوتر 
زیر سایۀ ]عرش[ خدا قرار مي گیرند؟ آنان 
جواب دادند: خدا و رسولش بهتر مي دانند. 
آن گاه آن حضرت صّلي اهلل علیه وسّلم فرمود: 
ایشان كساني اند كه هرگاه حق نزدشان بیاید، 
آنان  از  كه  وقتي  و  مي پذیرند  را  آن  فوراً 
چیزی خواسته شود، انفاق مي كنند و هر 
وقت قضاوت كنند، چنان قضاوت مي كنند 
كه گویا براي خود قضاوت مي كنند.)همان:36( 

نمونه هايي از عدل و انصاف 
در زمان رسول اکرم

آن كه  از  پس  است  آمده  روایات  در 
قلعه هاي  صّلي اهلل علیه وسّلم  اكرم  رسول 
خواست  كرد،  فتح  را  خیبر  یهودی های 
یهود را از آنجا بیرون كند، اما آنها گفتند: یا 
محمد! ما را در همین سرزمین باقي بگذار 
تا به آباداني این زمین ها  بپردازیم و از آن ها 
محصول بگیریم؛ زیرا در این زمینه تجربۀ ما 
از شما بیشتر است. آن حضرت با شروطي 
كه تعیین كرد، به یهودیان اجازة ماندن در 
خیبر داد. از جملۀ شروط یکي این بود كه 
نصف محصوالت را براي خود بردارند و 
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نصف دیگر را به مسلمانان تحویل دهند. 
عبداهلل بن  صّلي اهلل علیه وسّلم  اكرم  رسول 
رواحه رضي اهلل عنه را به خیبر مي فرستاد، 
او محصوالت را با تخمین نصف مي كرد، 
سپس به یهود مي گفت: انتخاب با شماست، 
آنها از این عدالت تحت تأثیر قرار گرفته 
مي گفتند: »بهذا قامت السماوات واألرض؛ 
و  آسمان  داد،  و  عدل  این گونه  بركت  به 
الکبیر  است.«)معجم  گردیده  استوار  زمین 

للطبراني:11894(
قبیلۀ  از  زني  مکه  فتح  هنگام 
مرتکب سرقت  فاطمه  به نام  بني مخزوم، 
نگران  را  زن  نزدیکان  مسئله  این  شد. 
تا  متوسل شدند  زید  اسامه بن  به  و  كرد 
نزد رسول اهلل صّلي اهلل علیه وسّلم براي آن 
زن شفاعت كند. وقتي اسامه در این باره 
صحبت  صّلي اهلل علیه وسّلم  اهلل  رسول  با 
كرد، رنگ چهرة مبارک از ناراحتي تغییر 
كرد و فرمود: »أتشفع في حد من حدود 
اهلل؟«؛ آیا در مورد حدي از حدود خدا با 
من سخن مي گویي و سفارش مي كني؟ 
صّلي اهلل علیه وسّلم  آن حضرت  سپس 
برخاست و خطبه اي ایراد فرمود. نخست 
سپس  كرد،  بیان  را  خدا  ثناي  و  حمد 
فرمود: »همانا مردمان گذشته به این دلیل 
هالک شدند كه هرگاه آدم شریفي دزدي 
مي كرد، او را به حال خود رها مي كردند و 
هرگاه آدم ضعیفي كه از طبقات پایین بود، 
مي كردند؛  مجازات  را  او  مي كرد،  دزدي 
دست  در  محمد  جان  كه  به ذاتي  قسم 
محمد  دختر  فاطمه  امروز  اگر  اوست، 
هم دزدي كرده بود، من دستش را قطع 

مي كردم. )رواه مسلم: 4505(

عدل و انصاف عمر فاروق 
در كتب تاریخ آمده است: عمروبن عاص 
بود  مصر  استاندار  زمانی كه  رضی اهلل عنه 
یک بار مسابقۀ اسب دوانی برگزار كرد، در 
جلو  قبطي ها  از  یکي  اسب  مسابقه،  این 
افتاد. محمد فرزند عمروبن عاص)كه در 
جمع تماشاچیان قرار داشت و اسبش در 
دست یکی از سواركاران بود(، فکر كرد كه 
اسب او برنده شده است و فریاد برآورد: 
من  اسب  كه  سوگند  كعبه  پروردگار  به 
جلو افتاد. مرد قبطي نیز گفت: به خدای 
شده  برنده  من  اسب  كه  سوگند  كعبه 
و  شد  خشمگین  عمرو  محمدبن  است. 
یک تازیانه به آن مرد زد و گفت: »خذها 
فرزندان  از  من  بگیر!  األكرمین:  ابن  من 
اشراف هستم.« آن مرد به مدینه رفت و نزد 
كرد.  شکایت  رضی اهلل عنه  عمر  حضرت 

وی عمروبن عاص و فرزندش را به مدینه 
احضار كرد و پس از محاكمه، به مرد قبطی 
گفت: این تازیانه را بگیر و اشراف زاده را 
بزن! سپس این جملۀ تاریخی خود را بر 
زبان آورد: »یا عمرو متي استعبدتم الناس 
وقد ولدتهم أّمهاتهم احراراً؟؛ ای عمرو! از 
كی مردم را برده قـرار داده اید؟ حـال آن كه 
از مـادر آزاد متولّد شده اند؟«)ابن جوزي، سیرة 

عمربن الخطاب:86(

عدل و انصاف علي مرتضي 
زرهي  كه  است  آمده  حاكم  روایت  در 
جنگ  در  رضي اهلل عنه  علي  حضرت  از 
و  پیدا كرد  را  آن  جمل گم شد. مردي 
نزد یک  فروخت. حضرت علي زره را 
مدعي  و  شناخت  را  آن  و  دید  یهودي 
آن شد. اما یهودي قبول نکرد. حضرت 
نزد  به  مسئله  حل  جهت  را  او  علي 
حضرت  آن جا  در  برد.  شریح  قاضي 
حسن رضي اهلل عنه و غالم او قنبر به نفع 
شریح  اما  دادند؛  گواهي  علي  حضرت 
به جاي حضرت حسن شاهدي  گفت: 
آیا  گفت:  علي  حضرت  بیاور.  دیگر 
قاضي  نمي پذیري؟  را  حسن  شهادت 
شما  خود  از  من  زیرا  نه،  گفت:  شریح 
به نفع پدرش  شنیده ام كه شهادت پسر 
پذیرفته نخواهد شد. حضرت علي گفت: 
مادرت به عزایت بنشیند! مگر تو از عمر 
این حدیث را نشنیده اي كه رسول خدا 
صّلي اهلل علیه وسّلم فرمود: حسن و حسین 
سردار جوانان اهل بهشت هستند. سپس 
زره  گفت:  یهودي  آن  به  علي  حضرت 
جاي  واقعًا  گفت:  یهودي  اما  بردار.  را 
تعجب است، امیرالمؤمنین همراه من به 
نزد قاضي مسلمین آمد و قاضي علیه او 
حکم صادر كرد، او نیز به حکم قاضي 
به  امیرالمؤمنین! قسم  ای  داد.   رضایت 
زره  این  بود،  درست  شما  حرف  خدا 
مال شماست كه از روي شتر شما افتاده 
است، من گواهي مي دهم به این كه: أشهد 
أن ال إله إال اهلل و أشهد أّن ممدًا رسول اهلل. 
حضرت علي وقتي دید او مسلمان شد 
زره اش را به او بخشید و هفتصد درهم 
دیگر نیز به او هدیه كرد. این مرد براي 
در  و  علي  شد  همیشه مالزم حضرت 
رسید.)اخرجه شهادت  به  صفین  جنگ 

الحاكمفيالكنيوأبونعيمفيحليةاألولياء:139/4

توصیه به رعايت 
عدل و انصاف در حق زنان

مي فرماید:  صّلي اهلل علیه وسّلم  اكرم  رسول 

كسي كه چند همسر داشته باشد و عدالت 
و انصاف را بین آنان مراعات نکند، درحالي 
در روز رستاخیز حاضر مي شود كه از كمر 

به پایین فلج است.
حضرت حکیم بن معاویه از پدرش روایت 
كرده كه مردي از پیامبر صّلي اهلل علیه وسّلم 
پرسید: زن چه حقي بر شوهر دارد؟ ایشان 
نیز  را  او  فرمود: هنگامي كه غذا مي خورد 
بدهد، وقتي  براي خودش لباس تهیه مي كند 
براي او نیز تهیه كند، اگر با او قهر كرد، فقط 
در منزل از او جدا بخوابد؛ یعني هنگام تنبیه 
بستر خود را از او جدا كند. چهره اش را نزند 

و سخن زشت نگوید.«)رواه ابوداود( 

توصیه به رعايت 
عدالت در حق فرزندان

نعمان بن بشیر آمده است  از  در روایتي 
مادرم  اصرار  با  پدرم  گفت:  نعمان  كه 
مادرم  آن گاه  كرد.  هبه  چیزي  من  به 
من  گفت:  پدرم  به  رواحه  بنت  عمره 
زماني خشنود مي شوم كه تو رسول اهلل 
گواه  هبه  این  بر  را  صّلي اهلل علیه وسّلم 
به محضر رسول  بشیر  پدرم  قرار دهي. 
و  یافت  اكرم صّلي اهلل علیه وسّلم حضور 
گفت: من به فرزندم نعمان كه از همسرم 
و  كرده ام  هبه  چیزي  است  رواحه  بنت 
را  شما  كه  كرده  تأكید  من  به  مادرش 
آن حضرت  دهم.  قرار  گواه  هبه  این  بر 
پرسیدند: آیا به تمام فرزندانت همین قدر 
خیر.  داشت:  اظهار  وي  كرده اي؟  هبه 
َواْعِدُلوا  اهللَ  ُقوا  »َفاتَّ فرمود:  آن حضرت 
میان  و  بترسید  خدا  از  َأْواَلِدُكْم«؛  َبنْيَ 
پیشه  را  مساوات  و  عدالت  فرزندان تان 
كنید.« در روایت دیگری آمده است كه 
در  كه  امري  بر  من  فرمود:  آن حضرت 
آن عدالت رعایت نگردیده گواه نخواهم 

شد.)معارف الحدیث:348/3(

داراآلثار، قاهره: الخطاب؛ عمربن سيرة ابنجوزي؛ .1
ـ.ق. 1331ه

2.انصاري،مسعودوطاهري،محمدعلي؛دانشنامةحقوق
خصوصي؛تهران:انتشاراتمحرابفكر،1384ش.

1.بيهقي،ابوبكرحسينبناحمد؛اآلداب؛ترجمةعبداللطيف
نارويي؛تربتجام:آواياسالم،1390ش.

2.ديوبندي،موالنامحمودحسن؛تفسيركابلي؛تهران:نشر
احسان،1385ش.

4.عثماني،محمدشفيع؛تفسيرمعارفالقرآن؛ترجمةموالنا
محمديوسفحسينپور؛چاپدوم،تربتجام:انتشارات

شيخاإلسالماحمدجام،1382ش.
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مقدمه
از  ارتباطات،  شگفت انگیز  گسترش  با 
و  اطالعاتي  نوین  فن آوري هاي  طریق 
تعامالت  حاضر  عصر  در  ارتباطاتي، 
به گونه اي  جهاني  مبادالت  و  اجتماعي 
وضعیت  با  مي خورد.  رقم  دیگر 
در  مکان  و  زمان  مفهوم  پیش آمده 
به  را  خود  جاي  تعامالت  و  ارتباطات 
فضاي مجازي داده و محدودیت مکان و 
زمان در برقراري ارتباط و تعامل با دنیا 
از بین رفته است. جامعۀ ما نیز عالوه بر 
از  )اعم  همگاني  رسانه هاي  گسترش 
از  و...(  مطبوعات  ماهواره،  تلویزیون، 
اینترنتي،  اجتماعي  شبکه هاي  طریق 
مي كند.  تجربه  را  گسترده اي  ارتباطات 

ارتباطات  این  اما متأسفانه سمت وسوي 
بیش از آن كه هدفمند و در جهت استفاده 
و   اطالعاتي  بانک هاي  علمي،  منابع  از 
دانشگاهي  پژوهشي  و  علمي  مقاالت 
سرگرمي،  به سوي  باشد،  غیره  و 
سوق  غیراخالقي  ارتباطات  وب گردي، 
پیدا كرده است و در كل مي توان گفت 

كه سمت وسویي غیرهدفمند دارد.
اقبال روزافزون اقشار مختلف جامعه 
به خصوص جوانان و تحصیل كرده ها به 
اینترنت و شبکه هاي اجتماعي از یک سو 
و  غیراخالقي  باندهاي  القاگر  هجوم  و 
هنرمندانه  به شکلي  باندهاي شبهه افکن 
با  دلسوزانه  و  خیرخواهانه  به ظاهر  و 
باعث  دیگر  سویي  از  عواطف  تحریک 

شکل گیري گونه هاي شخصیتي و هویتي 
تحصیل كرده  و  جوان  قشر  در  جدیدي 

شده است.
رسانه ها  این  كه  شرایطي  در  اكنون 
اقشار  رفتار  و  نگرش  بر  مؤثر  منبعي  به 
مختلف جامعه تبدیل شده و نقش اینترنت 
در شکل دهي فرهنگ، هویت و باورها و 
ارزش هاي فردي و اجتماعي، جدي شده، 
و ورود به عرصۀ فضاي مجازي ضروري 
متأسفانه  است،  شده  انکار  غیرقابل  و 
اعم  تربیت،  و  تعلیم  متولیان  از  بسیاري 
از علما و اندیشمندان، دعوتگران، مربیان 
پدیدة  این  به  نسبت  والدین  و  معلمان 
جهاني، یا بي  اعتنا هستند و یا غیرمسئوالنه 
از كنار آن مي گذرند، و چه بسا بعضي با 

اينترنت و شبكه هاي 
اجتماعي؛ فرصت ها و تهديدها

مسعود عبادي

اقشار مختلف جامعه  روزافزون  اقبال  و  اجتماعي،  و شبکه هاي  اینترنت  چكيده: گسترة عظیم 
اقتصادي،  از فضاي فرهنگي، اجتماعي، سیاسي،  نیز استفاده هاي متنوع  به این پدیدة جهاني و 
آموزشي و حتي امنیتي و نظامي موجود در آن، اثرات مثبت و منفي زیادي در جامعة جهاني گذاشته 
و فرصت ها و تهدیدهاي بسیاري را با خود به ارمغان آورده است. این نوشتار ضمن جلب توجه 
مربیان، اولیا و متولیان امور فرهنگي، اجتماعي، دیني و تعلیم و تربیت به این موضوع، تالش مي کند 
تا آثار مثبت و منفي ، فرصت ها و تهدیدهاي این پدیدة جهاني را بیشتر در جو حاکم بر فضاي 
فرهنگي و اجتماعي جامعه بررسي نموده راه کارهایي هرچند مختصر در این موضوع ارائه کند.
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هرگونه فعالیت در این عرصه مخالفت نیز 
مي كنند.

تا در این  از این رو ضروري مي نماید 
گرفته،  صورت  جدي  مطالعاتي  راستا 
تهدیدها و فرصت هاي موجود مشخص 
شود و براي آگاهي بخشي به استفاده كنندگان 

راه كارهایي ارزنده ارائه شود.

تاريخچة اينترنت
اینترنت به رغم داشتن ظاهري بین المللي، 
از ابتدا براي مقاصدي غیر از ارتباطات 
جهاني ایجاد شده و توسعه یافته است. 
اینترنت در اوایل دهۀ 1960 و در اوج 
طرح هاي  »آژانس  توسط  سرد،  جنگ 
در  نت(،  )آریان  پیشرفته«  و  تحقیقاتي 
آمریکا  متحدة  ایاالت  دفاع  وزارت 

طراحي شد.
شبکۀ اینترنت به تدریج در دهۀ هفتاد، 
مراحل اولیۀ توسعۀ خود را آغاز كرد. در 
توسعه، در سال 1973  نخستین مراحل 
متصل  شبکه  این  به  كامپیوتر   25 تنها 
بود؛ در اوایل دهۀ 1980، پس از ارتقاي 
قابل مالحظۀ این شبکه، هنوز 25 شبکه 
با چند صد كامپیوتر ابتدایي و چند هزار 
این  به آن متصل بودند كه اغلب  كاربر 
نیز پژوهشگران و دانشگاهیاني  كاربران 
زمینۀ  در  الزم  مهارت  واجد  كه  بودند 
فن آوري رایانه اي بودند. در سال 1989ـ 
در  را  گام  اولین  برنرزلي«  »تیم   1990
این شبکه  استفاده ساختن  قابل  راستاي 
از  اتصال  ایجاد  و  عادي  كاربران  براي 

طریق شبکه برداشت.
در اوسط دهۀ 1990، اینترنت 44هزار 
25میلیون  تقریباً  و  كامپیوتري  شبکۀ 
از  بیش   ،1998 سال  در  داشت،  كاربر 
به  جهان  سراسر  در  نفر  میلیون   130
تا سال  تعداد  این  اینترنت وصل شدند. 
2001 به حدود چهارصد میلیون نفر در 
جهان رسید. در اوایل سال 2006 تعداد 
كاربران نزدیک به یک میلیارد نفر برآورد 
گردید و تعداد كاربران در ماه ژوئن سال 
2008 به بیش از یک میلیارد و پانصد نفر 
رسیده است.)كرم الهي، اینترنت و دین داري:135( 
تعداد  غیررسمي،  آمارهاي  اساس  بر  و 
سه  به   2015 سال  در  اینترنت  كاربران 
میلیارد نفر رسیده است. این رشد سریع، 
چنان همگان را غافلگیر كرد كه هیچ كس 
اجتماعي  جنبۀ  روزي  نمي كرد،  تصور 
اینترنت به صورت كاربرد اصلي آن درآید 

و به یکي از تأثیرگذارترین سرویس هاي 
در  كه  به گونه اي  شود،  تبدیل  رسانه اي 
در  شگرف  تحول  منشأ  اخیر  سال هاي 
نظام اجتماعي كشورهاي مختلف جهاني 
و همچنین منشأ آثار مثبت و منفي بسیاري 

شده است.

اثرات مثبت و منفي اينترنت
و شبكه هاي اجتماعي

مهم ترین  از  یکي  به عنوان  اینترنت 
با  اخیر،  دهه هاي  در  بشر  ابداعات 
و  متنوع  كاركردهاي  و  قابلیت ها 
زندگي  مختلف  بخش هاي  گسترده اش، 
را  جوانان  به خصوص  جامعه  افراد 
قرار  خود  منفي  و  مثبت  تأثیر  تحت 
كاربردهاي  به  با توجه  داده است. حال 
فراوان اینترنت بسیاري از متولیان تعلیم 
مي كنند  مطرح  را  سؤال  این  تربیت،  و 
با نظر به اهمیتي كه جامعۀ ما براي  كه 
و  فردي  ارزش هاي  و  زندگي  شیوة 
اجتماعي خود قایل است، آیا مي توان با 
این  از  آموزش درست  و  فرهنگ سازي 
فضا استفاده كرد یا نه؟ براي این منظور 
به بررسي اثرات مثبت و منفي  این فضا و 
در پرتو آن به بیان فرصت ها و تهدیدها 
در این فضا مي پردازیم. به طور كلي سه 

دیدگاه در این خصوص مطرح است:

الف. ديدگاه خوش بینانه
اینترنت  براي  كه  مثبتي  آثار  جمله  از 
برشمرده اند،  اجتماعي  شبکه هاي  و 

مي توان به موارد ذیل اشاره كرد:
و  عقاید  گردش  امکان  فراهم سازي   .1

رساندن آن به مخاطبان گسترده؛
سنتي  نخبگان  قدرت  تضعیف   .2

انحصارگر اطالعات؛
از  جالبي  و  جدید  شکل هاي  ایجاد   .3

ارتباط؛
مردم ساالر،  ماهیت  دارابودن  پویایي،   4
ابزار مهم تبادل سریع و رایگان اطالعات 

بر فراز سانسور؛
5. كاهش هزینه هاي زماني و مالي ارسال 
پیام و كمک به انتشار اطالعات.)كرم الهي، 

اینترنت و دینداري:141(
مي توان  دیدگاه  این  به  توجه  با 
و  اینترنت  براي  را  بسیاري  فرصت هاي 
شبکه هاي اجتماعي برشمرد كه به چند 

نمونه از آن اشاره مي كنیم:
و  انساني  ارزش هاي  توسعۀ  و  تبلیغ   .1

اخالقي در عرصۀ جهاني؛
دیگر  ابعاد  غلبۀ  به علت  گرچه 
آن  ارزشي  بُعد  اجتماعي،  شبکه هاي 
است،  گرفته  قرار  توجه  مورد  كمتر 
از  یکي  كه  گفت  مي توان  به جرأت  اما 
قابلیت هاي مهم شبکه هاي اجتماعي كه 
است،  شده  واقع  غفلت  مورد  تاكنون 
جهت  بین المللي  فضایي  كردن  فراهم 
تبلیغ و اشاعۀ ارزش هاي دیني، اعتقادي، 
از  بسیاري  است.  اخالقي  و  انساني 
افرادي  اجتماعي  شبکه هاي  كاربران 
و  صحیح  تبلیغ  درصورت  كه  هستند 
درست ارزش هاي اخالقي و انساني در 
تحت  و  كرده  استفاده  آن  از  فضا،  این 
تأثیر قرار خواهند گرفت.)مجلۀ ره آورد نور، 

شمارة 31: 17(
2. رشد فرهنگي؛

جامعه  در  اطالعات  گردش  هرچه 
بیشتر باشد، به همان اندازه جامعه فعال تر 
اینترنت  مي گردد.  بیشتر  خالقیت ها   و 
و  انتقال  در  كه  ویژه اي  نقش  به سبب 
انتشار فرهنگ ها دارد، مي تواند به رشد 
و اعتالي هرچه بیشتر و همچنین تسهیل 
روابط فرهنگي بیانجامد، گرچه در ابتدا 
باعث به وجود آمدن تنش هایي در حوزة 
فرهنگ خواهد شد، با نهادینه كردن آن 
فرهنگي  هم گرایي  باعث  زمان  مرور  به 
فرهنگي  هر  بین،  این  در  شد.  خواهد 
ظاهر  درست  و  قوي  به صورت  كه 
فضاي  در  پیروزي  امکان  مسلمًا  شود، 
و  بود،  او خواهد  ازآِن  مجازي  گستردة 
در  اسالم  وزین  فرهنگ  آنجایي كه  از 
میان فرهنگ ها از جایگاه عظیم و واالیي 
صحیح  عرضۀ  لذا  است،  برخوردار 
نه  مجازي  فضاي  در  اسالمي  فرهنگ 
فرهنگ  شکوفایي  و  رشد  باعث  تنها 
اسالمي در جوامع اسالمي خواهد شد، 
بلکه تأثیر فراواني بر جوامع غیر اسالمي 

نیز خواهد داشت.
3. رشد و شکوفایي اقلیت هاي قومي و 

مذهبي؛
طریق  از  ارتباطات  تسهیل  پرتو  در 
فضاي  اجتماعي،  شبکه هاي  و  اینترنت 
گروه هاي  هویت  بیان  براي  مناسبي 
پراكنده فراهم شده است. در كشورهایي 
با نظام بسته یا نیمه باز كه اقلیت هاي قومي 
و مذهبي محروم از فعالیت هاي مدني و 
برقراري ارتباط با سایر هم مسلکان خود 
هستند، شبکه هاي اجتماعي مي توانند در 
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این  شکوفایي  و  رشد  جهت 
برقراري  همچنین  و  اقلیت ها 
ارتباط میان آنها نقش به سزایي 
ایفا نمایند، به شرطي كه آگاهان 
امکان  این  به  صاحب نظران  و 
به عنوان یک فرصت نگاه كنند.

فرایند  در  سرعت  افزایش   .4
آموزش؛ 

شبکه هاي  بي شک 
بسیار  نقش  اینترنتي  اجتماعي 
مؤثري در توسعۀ آموزش هاي 
دارند.  عمومي  و  تخصصي 
نظارت  امکان  عدم  به علت 
محتواهاي  از  بسیاري  علمي، 

از  قبولي  قابل  مرتبۀ  به  هنوز  اینترنتي 
درعین حال  اما  نرسیده اند،  علمي  اعتبار 
از عرصه هاي  یکي  اجتماعي  شبکه هاي 
اینترنتي هستند كه كاربران بي شمار آنها 
آموزش  به  اقدام  خودجوش  به صورت 
و انتقال داشته هاي تخصصي و عمومي 
خویش به دیگران مي كنند. عالوه براین، 
شبکه هاي اجتماعي علمي و آموزشي نیز 
به صورت تخصصي و با هدف آموزش 
از راه دور، مشغول فعالیت هستند.)همان: 

)18
5. رشد فرهنگي مطالعه و كتاب خواني؛

كتابخانه ها  امور  متولیان  از  بسیاري 
و  مجازي  فضاي  ظهور  كتابداري،  و 
مرور  به  زیادي  زمان  دادن  اختصاص 
مطالب سطحي و كم عمق فضاي مجازي 
توسط كاربران را مخالف رشد مطالعات 
توجه  با  اما  مي دانند،  هدفمند  و  عمیق 
این فضا در هر  به  به سهولت دسترسي 
مکان و زمان، مي توان از این فرصت براي 
در  چه  كاربران،  فراغت  اوقات  پركردن 
محل كار و چه در خانه و چه در تفریح 
جهت  در  و  جست  سود  مسافرت  و 
رشد فرهنگ مطالعه و عمق بخشیدن به 
مطالعات استفاده نمود. براي رسیدن به این 
هدف بایستي سه شیوه را در پیش گرفت: 
مجازي  فضاي  در  گسترده  تبلیغات   .1
و  مطالعه  فرهنگ  كردن  نهادینه  جهت 
كتابخانه هاي  راه اندازي   .2 كتاب خواني؛ 
بدون  و  به سهولت  كاربران  كه  مجازي 
هزینه بتوانند به كتاب مورد عالقۀ خود 
نمودن  منتشر  باشند؛ 3.  داشته  دسترسي 
مقاالت  و  كتاب ها  جذاب  چکیده هاي 
به  كاربران  تا  مجازي  فضاي  در  علمي 

مطالعه كل كتاب یا مقاله تشویق شوند.

ب. ديدگاه بدبینانه
فرصت هاي  و  فوق  مثبت  آثار  كنار  در 
ذكر شده، برخي آثار منفي و تهدیدهایي 
از  اینترنت ذكر شده است كه  براي  نیز 
اشاره  زیر  موارد  به  مي توان  آنها  جملۀ 

كرد:
فردگرایي  از  جدیدي  نوع  پرورش   .1
و  جهان بیني ها  بدل سازي   .2 افراطي؛ 
نخبگان  توسط  آمریکا  فرهنگي  برتري 
حریم  به  تجاوز  تسهیل   .3 سنتي؛ 
خصوصي؛ 4. رشد جوامع كاذب دربرابر 
از  افراد  جداسازي   .5 واقعي؛  جامعۀ 
خانواده و دوستان؛ 6. ترجیح دادن روابط 
مجازي بر روابط واقعي و در نهایت انزوا 
و بریدگي از مشاركت هاي محسوس و 
و  اجتماعات  از  روابط  تغییر   .7 عیني؛ 
شبکه اي؛  اجتماعات  به  آشنا  گروه هاي 
8.. ایجاد تغییرات ناخودآگاه در حالت و 
رفتار كاربران؛ 9. بروز پراكندگي ذهني 
و حواس پرتي در كاربران.)كرم الهي، اینترنت 

و دینداري:142(
تهدیدهاي  دیدگاه،  این  به  توجه  با 
فضا  این  براي  مي توان  را  بسیاري 
برشمرد كه در ذیل به سه مورد به طور 

اختصار اشاره مي كنیم:
براي  تهدیدي  اجتماعي  شبکه هاي   .1

كودكان؛
جرایم،  برابر  در  همیشه  كودكان 
طبیعت  به دلیل  آنها  بوده اند،  آسیب پذیر 
مناسبي  اهداف  كنجکاوشان،  و  ساده 
كه  بدانیم  اگر  هستند.  تبه كاران  براي 
جاي  و  نشان  و  بي نام  فضاي  اینترنت، 
بسیار مناسبي است كه مجرمان خطرناک 
تجربه هاي  بزرگترین  به  مي توانند 
باز  و  زنند  دست  بزهکاري  تاریخي 

بدانیم كه در سال 2005،  اگر 
به  كودک  میلیون   77 از  بیش 
شده اند،  وارد  سایبر  فضاي 
ترس  دچار  نگراني  از  بیش 
خواهیم  بیشتري  احتیاط  و 
كودک،  استعمارگران  شد. 
ارتباطات  جدید  فناوري 
فعالیت هاي شان  مناسب  را 
مي بینند و با این ابزار سریع تر، 
گسترده تر  و  آسان تر  ارزان تر، 
مجرمانه  فعالیت هاي  به 

مي پردازند.)رضائی،قاب جادو:101(
اجتماعي  شبکه هاي   .2

تهدیدي براي زن مسلمان؛
و  بایدها  كه  داشت  توجه  باید 
نبایدهاي شرع مقدس اسالم در خصوص 
زن مسلمان به خصوص دختران جوان از 
اهمیت خاصي برخوردار است. بنابراین 
زنان  عفاف  حریم  كه  بود  مراقب  باید 
اكثر  این محیط حفظ شود.  و مردان در 
كنترل  در  را  خود  افراد  اتفاق  به  قریب 
احساسات، متفاوت دیده و گمان مي كنند 
مشکالتي كه دامنگیر دیگران شده براي 
باید بدانیم كه  ایشان پیش نخواهد آمد. 
با عبور از خط قرمزهاي شرعي در تعامل 
زن و مرد در شبکه هاي اجتماعي فرایندي 
بسیار خزنده و غیر محسوس رخ مي دهد. 
چنان كه بعد از مدتي اشتراک احساسات 
با دیگران و جلب توجۀ افراد و رضایت 
كه  مي نماید  وسوسه انگیز  چنان  آنان 
عکس هاي  مذهبي،  فردي  است  ممکن 
خصوصي زندگي شخصي اش را به راحتي 
منتشر كرده و در اختیار عموم قرار دهد.

)سایت جهان نیوز(
3. ارتباطات نامتعارف میان قشر جوان؛

فقدان كنترل و احساس تحت كنترل 
زماني  محدودیت  فقدان  همراه  به  نبودن 
از یک سو و وجود  روابط  برقراري  براي 
تصاویر مستهجن و فیلم هاي غیراخالقي 
از سویي دیگر باعث رشد و توسعۀ انواع 
فضاي  در  غیراخالقي  رفتارهاي  مختلف 
شاهد   كه  به گونه اي  است،  شده  مجازي 
رشد عشق هاي مجازي هستیم و بسیاري از 
زندگي زن و شوهرها مجازي شده است، 
گوشي هاي تلفن همراه و دوستان مجازي 
و  زن  جاي  خانوادگي  مرزهاي  آن سوي 
است.  گرفته  را  واقعي  دوستان  و  شوهر 
پیشترها دسترسي به تصاویر و فیلم هاي 
غیراخالقي از طریق تلویزیون و ماهواره 
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این رو  از  بود،  میسر  رایانه  با  فقط  یا  و 
نوجواناني كه خود را با تلویزیون و یا رایانه 
در اتاق خانه زنداني مي كردند، اندكي زیر 
كنترل خانواده بودند، اما اینک با موبایلي 
شبکه هاي  و  اینترنتي  پایگاه هاي  شدن 
خانواده ها  دسترس  از  كاربران  اجتماعي، 
پارک و مترو،  دور شده اند و خود را در 
اتوبوس، مدرسه، دانشگاه و كوه و بیابان 
و غیره غرق گوشي هاي هوشمند مي كنند. 
چه بسا زن و شوهرهایي كه با فرزندان خود 

زیر یک سقف اند، اما جدا از هم.

ديدگاه واقع گرايانه
در كنار دو دیدگاه خوش بینانه و بدبینانه در 
باب اینترنت و شبکه هاي اجتماعي، دیدگاه 
را  اینترنت  واقع گرایانه،  نگرشي  با  سوم 
واجد آثار ناهمگن و متنوع دانسته و عقیده 
دارد كه تمام كاربران نه به گونه اي یکسان 
از اینترنت استفاده مي كنند و نه به گونه اي 
مشابه به اینترنت واكنش نشان مي دهند، و 
نه به شیوه اي همانند از آن تأثیر مي پذیرند. 
فن آوري  را  اینترنت  واقع نگرانه،  دیدگاه 
پیچیده و تناقض نمایي مي داند كه داراي 
آثار متفاوت بر كاربران متفاوت است. و در 
نهایت این دیدگاه تأثیر اینترنت بر كاربران 
را نه یکسان، بلکه متنوع و تابع نوع استفادة 

اینترنتي آنها مي داند.)اینترنت و دین داري:143(

فرهنگ سازي درست
در حال حاضر بیش از سه میلیارد كاربر 
اینترنتي  اجتماعي  پایگاه هاي  در  جهاني 
حضور دارند كه از این میان بیش از 400 
میلیون كاربر وابستگي بیمارگونه به این 
پایگاه ها دارند و با وجود رنج زیاد، امکان 
رهایي ندارند. آنان دچار سردي روابط با 
خانواده، مشکالت جنسي با همسر خود، 
تنهایي عمیق، روحیۀ  از ورزش،  دوري 
شکننده، كم خوابي، سردرد، بي انرژي اي، 
بدغذایي،  در كشیدن سیگار،  زیاده روي 
هستند. افسردگي  و  نگراني  خستگي، 

)روزنامه اطالعات، 18 مهر94(
اما از آنجایي كه اینترنت و شبکه هاي 
قوي،  بسیار  ارتباطي  وسیلۀ  اجتماعي، 
مختلف  اقشار  براي  آسان  و  جذاب 
مي توان  نه  مي شود،  محسوب  جامعه 
آنها را از اینترنت منع نمود و نه مي توان 
اینترنت را از دسترس عموم خارج كرد، 
واقع گرایانه  دیدگاه  به  توجه  با  بنابراین 
فرهنگ سازي،  این كه  به  توجه  با  و 

است،  جامعه  در  تغییري  هر  سنگ بناي 
استفادة  نحوة  آموزش  و  فرهنگ سازي 
ضرورتي  مجازي  فضاي  از  صحیح 
اجتناب ناپذیر مي نماید. براي این منظور 

به ارائۀ راهکارهایي چند مي پردازیم:
و  پایگاه ها  سایت ها،  راه اندازي   .1
عناوین  با  جذاب  و  مفید  وبالگ هاي 
فرهنگي،  دیني،  امور  زمینۀ  در  مختلف 

آموزشي و تعلیم و تربیت؛
2. ایجاد گروه هاي هدفمند در شبکه هاي 
در  جدي  فعالیت  و  موبایلي  اجتماعي 
فرهنگ سازي  به منظور  هم  گروه ها  این 
استفادة صحیح از فضاي مجازي، و هم 
به منظور ارتباط با اقشار مختلف جامعه؛

جهت  در  كالس هایي  برگزاري   .3
آموزش صحیح استفاده از اینترنت براي 
رشد  منظور  به  جامعه  مختلف  اقشار 

سواد رسانه اي افراد جامعه؛
آسیب هاي  از  والدین  نمودن  آگاه   .4
آنها  به  راهکار  ارائۀ  و  مجازي  فضاي 
جهت تعامل درست با فرزنداني كه در 

فضاي مجازي فعالیت مي كنند؛
مفید  سایت هاي  معرفي  و  شناسایي   .5
مختلف  زمینه هاي  در  كه  معتبر  و 
سایت هاي  جمله  از  مي كنند،  فعالیت 
عموم  براي  شبهات  به  پاسخ  و  دیني 
و  فنون  آموزش  سایت هاي  كاربران، 
هنرهاي مختلف براي قشر بیکار جامعه، 
كمک درسي  به عنوان  كه  سایت هایي 
و  دانش آموزان  براي  شده اند  طراحي 
رایگان  دانلود  سایت هاي  دانشجویان، 
به منظور  مجازي  كتابخانه هاي  و  كتاب 
ارتقاي فرهنگ مطالعه در جامعه و غیره.

توصیه هايي به عموم کاربران
ارزش هاي  و  اصول  به  پایبندي   .1
كه  مجازي  فضاي  در  دیني  و  اخالقي 
باعث مصون ماندن از آسیب هاي فردي 

و اجتماعي خواهد شد؛
2. داشتن مالک و معیاري براي استفاده 
مطلبي  هر  نه  اجتماعي،  شبکه هاي  از 
ما  نه  و  است  خواندن  ارزش  داراي 
آن قدر عمر طوالني داریم كه هر مطلب 
از  بسیاري  دیدن  ببینیم،  را  فیلمي  یا  و 
فیلم ها و خواندن بسیاري از مطالب جز 

اتالف وقت چیز دیگري دربر ندارد؛
3. برنامه ریزي و تخصیص وقت جهت 
استفادة هدفمند از فضاي مجازي كه اگر 
بدون  و  وقت  مدیریت  و  برنامه  بدون 

هدف وارد فضاي مجازي شوید، مسلمًا 
آن  از  خروج  و  شده  وب گردي  مبتالي 
ساعت ها طول خواهد كشید و این معضل 
اقشار  بزرگي است كه گریبان گیر  بسیار 
مختلف جامعه شده و تبعات منفي، فردي 
و اجتماعي زیادي را برجا گذاشته است؛

اطالعات  نگذاشتن  اشتراک   به   .4
شخصي در فضاي مجازي؛

اشتراک گذاري  و  استفاده  عدم   .5
عکس هاي افراد خانواده به هر منظور در 

فضاي مجازي.

توصیه اي به والدين
خطرات احتمالي و بالقوه اي كه اینترنت 
و شبکه هاي مجازي براي فرزندان دربر 
در  مادران  و  پدران  كه  مي طلبد  دارند 
نیمي  كه  اینترنت  كاربر  جوانان  مقابل 
اینترنت  فضاي  در  را  خود  زندگي  از 
مي گذرانند، بي اعتنا و غافل نباشند. باید 
را  اجتماعي  اینترنت و شبکه هاي  جهان 
بشناسند تا بتوانند خطرهاي آن را ارزیابي 
یا  آن  بودن  مفید  غیر  مورد  در  و  كرده 
مشخص كردن حدود منطقي استفاده از 
مذاكره  و  گفت وگو  فرزندان  شان  با  آن 
والدین  از  بسیاري  مي رسد  به نظر  كنند. 
مورد  در  را  فرزندان  شان  سرپرستي 
این  از  باید  چه قدر  و  وقت  چه  این كه 
ابزارها استفاده كنند، رها كرده اند. والدین 
نمي توانند در این موضوع از پدر و مادر 
بودن استعفا دهند، ما باید ابزارهایي را كه 
و  بشناسیم  مي كنند،  استفاده  فرزندان مان 
تعیین  بازي و حدود آن را  باید ضوابط 
فن آوري ها  آن  از  استفاده  مقدار  و  كنیم 
را به اندازه درست و مناسب به آنان یاد 

دهیم.)رضایي، قاب جادو:99(

اینترنت  آسیب هاي  جادو،  قاب  مریم؛  رضایي،   .1
عمومي  كتابخانه هاي  تهران:  غرب؛  در  تلویزیون  و 

كشور، 1392.
در  ساده اندیشانه  »زندگي  اطالعات؛  روزنامۀ   .2

شبکه هاي اجتماعي«؛ 18 مهر 1394.
شبکه هاي  تهدیدهاي  »همۀ  منصوری؛  صامتی،   .3

اجتماعي«، سایت جهان نیوز. 
در  تهدیدها  و  »فرصت ها  روح اهلل؛  سلیمان پور،   .4

اینترنت«؛ مجلۀ ره آور نور، شماره 31، 1389.
قم:  دین داري؛  و  اینترنت  نعمت اهلل؛  كرم الهي،   .5

بوستان كتاب، 1390.

منابع: 
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محمدیوسف  موالنا  زندگی  دربارة 
كاندهلوي رحمةاهللعليه، دومین شخصیت 
جماعت تبلیغ و ویژگي هاي منحصربه فرد 
به اختصار  مجله  قبل  شمارة  در  ایشان، 
مطالبي ارائه شد. در ادامه گزارشي از كار 
دسته ها و جماعت هایي كه در زمان ایشان 
به كشورها و سرزمین هاي مختلف جهان 
چشم گیر  تحولي  سرآغاز  و  كردند  سفر 
و نقطۀ عطفي در كار دعوت و تبلیغ در 

اقصي نقاط جهان شدند، ارائه مي شود. 

سرزمین حجاز 
موالنا  درخواست  بنابر  1947م.  سال  در 
عبیداهلل بلیاوي و با مشورت شیخ الحدیث 
موالنا زكریا كاندهلوی، موالنا محمدیوسف 
سید  موالنا  سرپرستي  به  را  جماعتي 
و  شریفین  حرمین  به  ندوي  ابوالحسن 
از  پیش  گرچه  فرستاد.  حجاز  سرزمین 
براي معرفي كار جماعت  افرادي  نیز  آن 
اما مأموریت  بودند،  به حجاز رفته  تبلیغ 
جماعت  كار  كه  بود  این  جماعت  این 
تبلیغ را بین علما، اهل قلم و شخصیت ها 
كنند.  معرفي  حجاز  سرزمین  بزرگان  و 
شد  سبب  ندوی  موالنا  جماعت  تالش 
كه اهل علم و بزرگان سرزمین حجاز به 
جماعت هاي تبلیغ اعتماد كنند و پس از 
آن اكثر علما و بزرگان با دیدة احترام و 
مي نگریستند.  تبلیغ  جماعت   به  اعتماد 
سپس گروهي متشکل از علماي برجستۀ 
هند، ازجمله موالنا سعیداحمدخان، موالنا 

محمدمنظور نعماني و موالنا سید سلیمان 
ندوي به سرزمین حجاز سفر كردند و به 
معرفی بیشتر كار جماعت تبلیغ در میان 
علما و محافل تأثیرگذار پرداختند. ازآنجاكه 
موالنا سید سلیمان ندوي در مجامع علمي 
بود،  برجسته ای  و  معروف  شخصیت 
وجود ایشان در این جماعت باعث خیر 
و بركت  فراوان براي جماعت تبلیغ در این 

دیار گشت.)بیس مردان حق: 817(

مصر 
كار  1946م.  سال  از  كه  حجاز  از  پس 
جماعت تبلیغ در آن شروع شده بود، مصر 
دومین كشور عربي بود كه جماعت هاي 
زیادي به آنجا سفر كردند كه از آن جمله 

مي توان جماعت هاي زیر را نام برد: 
موالنا  زین العابدین،  مفتي  جماعت   .1
سعیداحمدخان و موالنا ابراهیم میواتي به 

سرپرستي موالنا عبیداهلل بلیاوي.
2. جماعت موالنا سید ابوالحسن ندوي، 
مولوي  و  ندوي  معین الدین  مولوي 
عبدالرشید ندوي كه از ژانویه 1951م. به 
مدت پنج ونیم ماه در قاهره و اطراف آن 
تشکیل بودند.بعد از آن نیز جماعت هاي 

متعددي به مصر سفر كردند.

سودان 
در همان سال 1951م. موالنا سید ابوالحسن 
ندوي و موالنا عبیداهلل بلیاوي از مصر به 
دو  این  بازگشت  از  بعد  و  رفتند  سودان 

بزرگوار از سودان، رفت وآمد جماعت هاي 
دعوت و تبلیغ به این سرزمین آغاز شد.

عراق، اردن، فلسطین و لبنان
جماعت موالنا محمدعمر پاالنپوري و نیز 
جماعت موالنا ضیاءالدین احمد به عراق 
و از آنجا به اردن، فلسطین و لبنان رفتند و 
همچنین این جماعت ها كار دعوت و تبلیغ 
را در عّمان، بیت المقدس، الخلیل و بیروت 

به راه انداختند.)همان: 818ـ  819(

آفريقا  
محمدیوسف  موالنا  1952م.  سال  در 
این  فرستاد.  آفریقا  قارة  به  را  جماعتي 
جماعت به سرپرستي مولوي محمدموسي 
سواتي به كشورهاي كنیا، اوگاندا، تانزانیا، 
آفریقاي  و  موزامبیک  زامبیا،  ماالوي، 
جنوبي سفر و كار دعوت و تبلیغ را در آن 

دیار راه اندازي كردند.
در آفریقاي جنوبي كار دعوت به خوبي 
پیش رفت؛ افرادي به كار دعوت و تبلیغ 
روي آوردند و تمام زندگي خود را براي 
امروزه  نمودند.  وقف  كار  این  پیشرفت 
مشاهده مي شود كه در این مناطق از نظر 
دیني تحول بزرگي به وجود آمده است و 
مسلماناني كه پایبند شریعت اسالم و آداب 
و سنن دیني و متبع سنت نبوي هستند، 
به كثرت به چشم مي خورند و مدارس و 
مراكز دیني بزرگي در منطقه فعال هستند.

)همان: 820(

سرآغاز فعاليت جماعت   تبليغ 
در كشورهاي مختلف جهان

عليرضا رسولی
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اجتماع ساالنۀ جماعت تبلیغ در ایالت سالنگور مالزیـ  2009م.
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موالنا محمدیوسف با سرعت و پشتکار 
زیاد جماعت هاي زیادي را به كشورها و 
از  مي فرستادند،  مختلف  سرزمین های 
آن جمله مي توان كشورهاي زیر را نام برد: 
افغانستان، تركیه، اندونزي، مالزی، میانمار، 

سنگاپور، سریالنکا، نیجریه، و... .
در  مردم  استقبال  علل  از  یکی 
جماعت هاي  از  مختلف  كشورهاي 
امور  به  افراد جماعت  كه  بود  این  تبلیغ 
سیاسي و ]یا مسائل مذهبی و اختالفي[ 
نمي پرداختند و فقط مردم را به اصول و 
مي كردند  دعوت  دین  متفق علیه  اركان 
آراستن  تبلیغ  تنها هدف جماعت هاي  و 
مردم به اعمال صالحه و اخالق پسندیده 
و سنت هاي نبوي علي صاحبها الف صلواة 
نیز  به همین علت حکومت ها  بود.  وسالم 
در برابر فعالیت هاي جماعت هاي تبلیغي 
حساسیتي از خود نشان نمي دادند و براي 

آنها ممانعتي ایجاد نمي كردند.)همان:821(
كار دعوت و تبلیغ و ارسال جماعت ها 
موالنا  زمان  در  مختلف  كشورهاي  به 
و  كرد  پیدا  ادامه  پیوسته  محمدیوسف 
جماعت هایي به یمن، لیبي، تونس، الجزایر 
جماعت ها  این  شد.  فرستاده  مراكش  و 
تحمل  با  خود  تشکیل  مدت  طول  در 
سختي هاي فراوان در شهرها و روستاها، 
تبلیغ را  كوه ها و جنگل ها كار دعوت و 

انجام دادند.)همان:20ـ  819(
ازخودگذشتگي ها  و  مجاهدت ها  این 
باعث شد كه بعدها صدها و هزاران نفر 
از این مناطق براي یادگیري كار دعوت و 
اسلوب جماعت تبلیغ به هند و پاكستان 

سفر كنند.

اروپا 
رفته رفته موالنا محمدیوسف به این فکر 
افتاد كه جماعت هایي را به آمریکا و اروپا 
اعزام كند. روزي در یکي از سخنراني هاي 
خود گفت: به تعدادي مردان حق نیاز داریم 
كه بدون تأثر از زرق وبرق و جذابیت هاي 
سفر  آمریکا  و  اروپا  به  دنیوي  و  مادی 
كنند و كار دعوت و تبلیغ دین را در این 
باورها  تنها  نه  و  نمایند،  آغاز  سرزمین ها 
و عقاید خود را از دست ندهند بلکه هر 
كجا اعمالي خالف دین و سنت رسول اهلل 
صّلي اهلل  علیه وسّلم مشاهده كردند، به گریه 

بیفتند و متوجه اهلل شوند.)همان:821(
سپس جماعت هایي را به انگلستان و 
آمریکا اعزام كرد. یکي از جماعت هایي كه 
به انگلستان رفته بود، گزارش كار خود را 

این گونه نوشت:

»الحمدهلل در شهرهاي مختلف مسجد 
ساخته شد و نماز با جماعت برپا گشت، 
و هر جا كه تاكنون مسجدي ساخته نشده 
است، بسیاري از دوستان به فکر ساختن 
مسجد هستند. برنامه ها و اعمال مختلف از 
 جمله گشت محلي هفتگی، اجتماع شب 
جمعه، تعلیم روزانه و احیاي لیالي شروع 
اهلل  خصوصي  كرم  و  فضل  این  و  شده 
است كه شامل حال مسلمانان این كشور 
شده است. كار اینجا خیلي حساس است، 
اینجا بازار بي حیایي و منکرات گرم است 
شده  گسترده  كجا  هر  شیطان  دام هاي  و 
است و نیاز به كار و تالش بسیار احساس 
مي شود. دعا بفرمایید اهلل تعالي تالش هاي 
ناقص ما را قبول بفرماید و این كار مبارک 
را مطابق با اصول در این سرزمین جاري 

بفرماید.«)همان:822(
اعزامي  جماعت هاي  از  یکي  امیر 
موالنا  به  نامه اي  در  لندن  به  پاكستان  از 
سعیداحمدخان مي نویسد: چهارشنبه 19 
راه  مسیر  در  رسیدیم.  لندن  به  آگوست 
یونان،  استانبول،  حلب،  بغداد،  بصره،  از 
یوگسالوي، ایتالیا و فرانسه عبور كردیم. 
همه جا در ترمینال ها نمازها را با جماعت 
و با اذان و اقامه ادا مي كردیم. در وقت ادای 
نماز و انجام اعمال، جمعیت زیادي از زن 
و مرد جهت مشاهدة نماز و اعمال اطراف 
ما جمع می شدند. در یوگسالوي یک مرد 
غیرمسلمان اجازه خواست لحظاتي روي 
جانماز ما بنشیند و این كار را باعث افتخار 

خود دانست.)همان:822(
در سال 1961م. جماعتی به انگلستان 
گردهمایی  منچستر  شهر  در  و  رفت 
از  یکي  شد.  برگزار  اجتماعی  و 
شركت كنندگان در آن اجتماع تأثرات خود 
را این گونه بیان مي كند: افراد و جماعت هاي 
مختلف  كشورهای  و  شهرها  از  بسیاری 
لحظه  یک  بودند.  آمده  اینجا  به  اروپا 
فکر كردم این اجتماع در بوپال )یکی از 
یادم  بعد  برگزار مي شود،  شهرهای هند( 
آمد كه نه اینجا منچستر انگلستان است. 
افراد  بین  عجیبي  تنوع  اجتماع  این  در 
بعضي   مي خورد؛  چشم  به  شركت كننده 
برخی  كراوات.  بعضي   داشتند،  ریش 
تاجر و بازرگان بودند، برخی افسر پلیس، 
مدیر  دیگری  و  بود  كارخانه  مالک  یکی 
هتل. همچنین در میان شان دكتر، مهندس، 
دانشجو، پیر و جوان، و از هر قشر به چشم 
مي خورد. برخی با قطار آمدند، عده ای با 
هواپیما و خیلي ها با ماشین شخصي. اینها 
كرده  ترک  را  خود  كاشانۀ  و  خانه  چرا 

براي  اینها  آري،  شده اند؟  جمع  اینجا  و 
یادگیري دین و اعالي كلمة اهلل آمده اند. 
این جمعیت فقط براي كسب رضای اهلل و 
تبلیغ دین و تقویت ایمان و یقین آمده اند. 
كجایند كساني كه مي گفتند در انگلستان 
كار دعوت و تبلیغ اسالم ممکن نیست. در 
روز آخر اجتماع، جماعت ها پس از دعا و 
تضرع، به طرف مقاصد تعیین شده حركت 
انگلستان  مختلف  شهرهاي  در  كردند. 
عده ای  و  شدند  مسلمان  زیادي  افراد 
براي فراگیری دین و كار دعوت به مدت 
چهارماه به هندوستان آمدند. برخی از افراد 
تازه مسلمان نیز براي ساخت مسجد منزل 

خریدند و وقف كردند.)همان: 823(

آمريكا 
مشغله هاي  و  دنیوي  كارهاي  آمریکا  در 
كاري در زندگي شهري چنان مردم را به 
خود مشغول كرده است كه كسي فرصت 
گوش كردن حرف دیگري را ندارد. ظاهرًا 

كار در آمریکا خیلي مشکل تر بود.
موالنا  كه  جماعت هایي  از  یکي 
بود،  فرستاده  آمریکا  به  محمدیوسف 
آنجا  در  را  خود  جماعت  كار  روش 
شهر  به  است:  كرده  بیان  این گونه 
ایالت  ]در   (Minneapolis) مینیاپولیس 
مینه سوتا[ رسیدیم. این شهر تقریباً 1200 
از  یکي  دارد.  فاصله  نیویورک  از  مایل 
دفترچۀ  كه  بود  این  دعوت  روش هاي 
تلفن عمومي شهر را بررسي و چند فرد 
را با نام های اسالمی پیدا كردیم و با آنان 
زیادی  نتیجۀ  كار  این  با  گرفتیم.  تماس 
حاصل نشد. بر اهلل تعالی توكل كردیم و 
مطمئن بودیم كه ما را راهنمایی و نصرت 
خواهد كرد. ابتداي كار، نماز را به تنهایي 
نماز  اداي  براي  هفته  یک  مي خواندیم. 
جمعه به یکي از خوابگاه هاي دانشجویي 
به  خوابگاه  حیاط  در  را  نماز  رفتیم. 
تعدادي  كردیم.  برگزار  علني  صورت 
با  آشنایي  از  پس  آمدند،  مسلمان  جوان 
به  یک شنبه ها  و  جمعه ها  هفته  هر  آنها 
آنجا مي رفتیم و برنامۀ مالقات با جوانان 
تعداد  با  رفته رفته  شد.  شروع  مسلمان 
بیشتري از جوانان مسلمان آشنا شدیم تا 
این كه تعداد آنها به 70 الي 80 نفر رسید.

)همان:824 ـ 823(
جماعت دیگري كه از كراچي به آمریکا 
رفته بود، این گونه گزارش داده است: »از 
كراچي حركت كردیم و به لندن رسیدیم. 
در مسیر راه در تهران، دمشق و رم توقف 
داشتیم و همه جا  به كار دعوت و تبلیغ 
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47 دعوت اسالمی

مي پرداختیم. از لندن سوار هواپیما شدیم، 
نیویورک  به  صبح  ده  ساعت  بعد  روز 
رسیدیم. امیر تبلیغ نیویورک براي استقبال 
ما به فرودگاه آمده بود. آنجا مسلمانان یک 
ساختمان چهار طبقه خریداري كرده و آن 
را مركز جماعت تبلیغ قرار داده بودند. در 
آن مکان روزهاي یک شنبه گشت و بیان 
اعتکاف شب جمعه  پنج شنبه ها  مي شود. 
مغرب  از  بعد  روزانه  و  مي شود،  برگزار 
برگزار  قرآن  آموزش  و  تعلیم  كالس 
مي شود. پنج وقت نماز با جماعت برگزار 
مي شود. دولت هیچ گونه حساسیتي نشان 

نمي دهد.«)همان:824(

ژاپن 
زمان موالنا محمدیوسف، رفت وآمد  در 
به  و  شد  آغاز  نیز  ژاپن  به  جماعت ها 
تعداد  رفت وآمدها  این  كثرت  بركت 
كار  و  شدند  مسلمان  ژاپني ها  از  زیادي 
دعوت و تبلیغ را به خوبي در كشور خود 
آغاز كردند. همۀ این نتایج به خاطر تالش 
پیشاوري  محمدارشد  مجاهدت هاي  و 
بود كه براي اولین بار در این كشور كار 
مقیم  وي  كرد.  آغاز  را  تبلیغ  و  دعوت 
به ژاپن تشکیل/  بود. مدتي  مکۀ مکرمه 
از  را  زیادي  جماعت هاي  و  شد  اعزام 
مکرمه  مکۀ  به  سپس  كرد.  درست  آنجا 
از  بعد  كرد.  وفات  همان جا  و  بازگشت 
وفات وي كار تشکیل جماعت ها در ژاپن 

رونق خاصي گرفت.)همان:825(

تألیف کتاب هايي 
در راستای دعوت و تبلیغ

اوقاتي  و  مي كنند  سفر  كه  جماعت هایي 
به  تبلیغ مي گذرانند،  و  راه دعوت  در  را 
براي  كه  برنامه هایي  و  اعمال  یک سري 
اصالح و تربیت خود و عامۀ مردم مؤثر 
ازآن جمله  مي ورزند؛  اهتمام  مي دانند، 
خواندن كتاب هاي حدیث و سیرت است 
كه به صورت گروهي مي خوانند و جزئي 
موالنا  است.  آنان   روزانۀ  معموالت  از 
منظور  این  براي  كتاب  دو  محمدیوسف 
تألیف كرد كه این دو كتاب به زبان هاي 
مختلف دنیا ترجمه شده اند و در مطالعات 
انفرادي و گروهي از آنها استفاده مي شود؛ 
آشنایی اجمالی با این دو كتاب خالي از 

فایده نیست:
1. حياة الصحابه

علمي  شاهکارهاي  از  یکي  كتاب  این   
سبک  به  مؤلف  كه  است  حاضر  عصر 
بي نظیري، ابعاد گوناگون زندگي رسول اهلل 

و اصحاب و یاران آن حضرت را بیان داشته 
است و درواقع این كتاب، كتاب دعوت و 

تبلیغ است.
موالنا محمدالیاس باره بنکوي در مقدمۀ 
از  بار  »یک  مي نویسد:  كتاب  این  عربي 
موالنا محمدیوسف رحمه اهلل درخواست 
شد تا دربارة اصول دعوت و تبلیغ كتابي 
بنویسد. ایشان در جواب گفت: دعوت و 
تبلیغ به تمام امت اختصاص دارد و بنده 
فردي از افراد این امت هستم. لذا بر آنان 
الزم نیست كه در این زمینه از من اقتدا 
كنند، بلکه آنچه الزم است این است كه 
در همۀ ابعاد و شئون زندگي، از سیرت 
رسول اهلل و زندگي اصحاب آن حضرت 
بیشتر  بنده  منظور،  به همین  كنند.  پیروي 
ابعاد و احوال زندگي و سیرة رسول اهلل 
و صحابۀ آن حضرت را در این كتاب)حياة 
الصحابه( گردآوري نموده ام تا افراد امت 
اسالمي با خواندن آن، اصول دعوت را از 
به  نمایند و در مسیر دعوت  آن استنباط 
سیرت آن حضرت تمسک جویند.«)مقدمة

عربيحياةالصحابه(
سبک  به  محمدیوسف  موالنا 
را  مطالب  این  دلنشیني،  و  منحصربه فرد 
در كتاب خودش جمع آوري كرده است. 
و  سیره نویسان  شیوة  برخالف  ایشان 
مؤرخاني كه زندگي هر صحابه را به طور 
به صورت  را  كتابش  آورده اند،  جداگانه 
موضوعي نوشته است و با علم وسیع و 
موضوع،  هر  تحت  سرشارش  ذكاوت 
اهلل  رسول  سیرة  از  زیادي  روایات 
صّلي اهلل علیه وسّلم و صحابه رضي اهلل عنهم 
دقت خاصي جمع آوري  و  ظرافت  با  را 

نموده است.
ندوي  علي  ابوالحسن  سید  عالمه 
مي نویسد:  كتاب  این  مورد  در  رحمه اهلل 
»مؤلف جلیل القدر، كتاب را با وقایع سیرة 
صّلي اهلل علیه وسّلم  رسول اكرم  حضرت 
و  حکایات  آن  از  بعد  و  نموده  آغاز 
درج  را  كرام  صحابه  زندگانی  واقعات 
نموده است. وی در این كتاب، ضمن بیان 
تربیت  به دعوت و  ابعادی كه  به  وقایع، 
داعیان  و  مربیان  برای  و  است  مربوط 
دارای اهمیت است، توجه خاص نموده 
است. این كتاب در حالی كه شرح حال 
می باشد،  كنندگان  عمل  زادراه  و  داعیان 
برای عموم مسلمانان، آموزشگاه ایمان و 
یقین است. موالنا یوسف در این كتاب، 
مطالبی را جمع آوری نموده كه دست یافتن 
آنها در یک كتاب مشکل است.  به همه 
تذكره  و  تاریخ  كتاب های حدیث،  از  او 

این مجموعه گرانقدر را  استفاده كرده و 
مدّون نموده است. بدین سان كتاب حاضر، 
تصویری جامع و گویا از عصر صحابه را 

ارائه می دهد.
شمول  و  بیان  دقت  است  بدیهی 
روایاتی كه در این كتاب به كار رفته، تأثیر 
آن را به نسبت كتاب های مختصر، خیلی 
بیشتر كرده است. به همین دلیل، خواننده 
چنین احساس می كند كه در یک محیط 
آكنده از ایمان، دعوت، شجاعت، فضیلت، 
اخالص و زهد به سر می برد.«)مقدمةفارسي
حياةالصحابه( كتاب مذكور مقبولیت ویژه ای 
در جهان اسالم یافته است و به بسیاری از 
زبان هاي رایج دنیا و نیز به فارسي ترجمه 

شده است. 
2. األحاديث املنتخبة

یکي  معاصر،  علماي  قول  به  كتاب  این 
موالنا  علمي  شاهکارهاي  از  دیگر 
آن  در  كه  است  رحمه اهلل  محمدیوسف 
ضوابط  و  اصول  اصلي  منابع  ذكر  به 
ندوي  عالمه  مي پردازد.  تبلیغ  جماعت 
نیز  كتاب  این  خصوص  در  رحمه اهلل 
عناصر  و  اصول  اصلي  »منبع  مي گوید: 
سنت  و  قرآن  تبلیغ  و  دعوت  نهضت 
احساس  به شدت  به همین خاطر  است. 
اصلي  منبع  كه  احادیثي  و  آیات  مي شد 
و اصول و ضوابط دعوت هستند، به طور 
جداگانه گردآوري شوند. بحمداهلل موالنا 
نظر عمیق و  محمدیوسف رحمه اهلل كه 
به  داشتند،  حدیث  كتب  در  گسترده اي 
این مهم همت گماشتند و منابع اصلي و 
ضوابط و ظرافت هاي دعوت را در قالب 
جمع آوري  األحادیث«  »منتخب  كتاب 
در  كتاب  این  كه مي توان گفت  نمودند 
دائرةالمعارفي  همچون  خود  موضوع 
به  مربوط  احادیث  مؤلف  كه  است 
جمع آوري  آن  در  را  اصالح  و  دعوت 
این  الهی  تقدیر  از عجایب  است.  كرده 
ایشان  سعید  و  گرامي  نوة  به  كه  بود 
جناب موالنا محمد سعدـ  أطال اهلل بقائه 
كتاب  این  نشر  به چاپ و  داد  توفیق  ـ 
همت و توجه نماید تا همۀ مردم از آن 
زبان  به  نیز  كتاب  این  گردند.«  بهره مند 

فارسي ترجمه شده است.

1. ارشد، عبدالرشید؛ بیست مردان حق؛ الهور: رشیدیه، 
.1417

ترجمۀ  الصحابه ؛  حياة یوسف؛  موالنا  كاندهلوي،   .2
زاهدان:  شهنوازي؛  و صالح الدین  سیدزاده  نصیراحمد 

انتشارات صدیقي، 1385.

منابع: 
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تربيت و خانواده

 مقدمه 
انسان، عجیب ترین آفریدة خداوند متعال 
و واالترین نشان قدرت بی انتهای اوست. 
انسان می تواند به اخالق و صفات الهی 
را خلق  او  متعال  متصف شود. خداوند 
جانشینی  و  الهی  قرب  مقام  به  تا  كرد 
در زمین برسد و این سیر جز با تربیت 
صحیح محقق نخواهد شد. انسان هرچند 
این عالم خاكی سکنی گزیده است،  در 
اما در حقیقت موجودی از عالَم ملکوت 
است كه با گذراندن مراحلی به آن عالم 
صحیح  تربیت  مي كند.  پیدا  دسترسي 

زمینه ساز دستیابی به آن حقیقت است.
پیام آوران الهی كه همانا مربیان واقعي 
این  زمینه های  تا  آمده اند  بوده اند،  بشر 
فراهم  انسان  در وجود  را  بزرگ  تحول 
آورند و آنان را از این برهوت ظلمانی 
تردیدی  شوند.  رهنمون  هدایت  نور  به 
نیست كه اگر انسان بر اساس معیارهای 
مرتبه  همان  در  نشود،  تربیت  الهی 

حیوانیت باقی مي ماند. 
بهترین  نبوی  سنت  و  كریم  قرآن 
شناخت  بر  مبتنی  كه  را  تربیت  روش 
ارائه  اوست،  نیازهای  و  انسان  حقیقت 
قرآن  راه و روش  از  بهره گیري  می كند. 

و سنت، ما را در جهت تربیت صحیح 
فرزندان كمک خواهد كرد.

فرزندان  كه  كرده ایم  فکر  تاكنون  آیا 
و  دارند؟  ما  زندگی  در  جایگاهی  چه 
چه كار  خود  فرزندان  برای  تاكنون  ما 
صحیح  تربیت  برای  چه قدر  كرده ایم؟ 
آنها تالش كرده ایم؟ برای برطرف كردن 
مشکالت روحی و روانی آنها چند كتاب 
نفر متخصص و  با چند  مطالعه كرده  و 
آیا  كرده ایم؟  مشورت  صاحب نظر، 
جسم  پرورش  فکر  در  كه  به اندازه اي 
نیز  روح شان  پرورش  به  بوده ایم،  آنان 
و  دینی  تربیت  برای  داشته ایم؟  توجه 
و  آنها چه قدر وقت گذاشته ایم  اخالقی 
چه قدر  برداشته ایم؟  مثبتي  قدم های  چه 
به  آیا  به فرزندان مان محبت می ورزیم؟ 
آیا  می گذاریم؟  احترام  آنها  شخصیت 
آنان می آموزیم؟  به  را  راه ورسم زندگی 
در تربیت پسران و دختران چه معیار هایی 
را رعایت می كنیم؟ برای تربیت دینی و 
استفاده  روش هایی  چه  از  آنها  اخالقی 
می كنیم؟ با آسیب های تربیتی در محیط 
خانواده، مدرسه، اجتماع و غیره چه قدر 

آشنا هستیم؟
فرزندان  تربیت  مسیر  در  بدین سان، 

با پرسش های متعددی بر خورد می كنیم 
اهمیت  از  را  ما  سؤال  هر  به  توجه  كه 

موضوع آگاه تر می سازد. 

مفاهیم
1. تربیت؛

قابلیت ها  از  لبریز  انسان موجودی ست   
در  باید  كه  درونی  نهفتۀ  توانایی های  و 
به ظهور  و  گشته  آشکار  تربیت  جریان 
برسد. از سوی دیگر بسیاری از خلقیات 
و صفات نیکو باید از طرق مختلف در 
وجود وی ایجاد شود تا او را به كمالش 

برساند.
در  تربیت،  معنایی  معادل  قرآن  در 
است.  آمده  هم  »تزكیه«  متعددی  موارد 
است  آمده  تأدیب  واژه  حدیث،  در  اما 
كه آن نیز معادل معنایی تعلیم و تربیت 
است: »أّدبنی ربّی فأحسن تأدیبی.«)جامع 

االحادیث:959(
گوناگونی  تعریف های  تربیت  برای 
همگی  تعدد،  عین  در  كه  شده  ارائه 
با  كه  می دانند  فرآیندی  یک  را  تربیت 
استفاده از استعدادهای فرد، تغییراتی در 
او می آفریند. حال اگر عنصری هدفمند 
به این فرآیند افزوده شود، آن گاه می توان 

تربيت دينی فرزندان
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ادهم سپاهي
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گفت كه تربیت عبارت است از: »فراهم 
فعلیّت  به  برای  زمینه ها و عوامل  كردن 
استعدادهای  كردن  شکوفا  و  رساندن 
وتربیت  مطلوب.«)تعلیم  جهت  در  انسان 

اسالمی: تربیت معلم:4(
دور  نظر  از  نباید  را  نکته  این  البته 
داشت كه تربیت از حیث قلمرو و حوزة 
به كار رفته است كه  كاری در دو معنی 

عبارتند از:
الف. تربیت خاص و رسمی؛

ویژه ای  فرایند  معنی  این  در  تربیت  از 
صفات  ایجاد  و  اندیشه  انتقال  همچون 
نظر  مورد  خاصی  محدودة  در  معین 
است كه معموالً در مراكز و محیط های 
و  حوزه  مدرسه،  همچون  آموزشی 

دانشگاه صورت می گیرد.
ب. تربیت عام یا غیررسمی؛

نگرش ها  زمینه ساز  تربیت  از  معنی  این 
در  كه  است  تحول بخشی  روش های  و 
تمام مراحل و دوران زندگی جریان دارد 
و سر منشأ تحول و تأثیر آن خود فرد یا 
عوامل بیرون از وجود اوست. تربیت انبیا 
و اولیاي الهی را می توان جزء این دسته 
قرار داد. چنین تربیتی از جنبه وسعت، 
مرزهای زمان و مکان را درمی نوردد و 
از جنبۀ ژرفانگری و همخوانی فطری بر 

مخاطبش تأثیری بس عمیق می گذارد.

2. دين
آیین،  كیش،  معنای  به  لغت  در  دین 
شریعت و طریقت است و در اصطالح 
عبارت است از مجموعۀ اصول، قواعد، 
احکام و دستوراتی كه از سوی خداوند 
سه  دارای  و  است  شده  داده  انسان  به 

عنصر شناخت، ایمان و عمل است. 

3. تربیت دينی
سه  با  پیوند  در  دینی«  »تربیت  مفهوم 
محقق  عمل  و  ایمان  شناخت،  محور 
می شود. بنابراین می توان گفت: »تربیت 
دینی فرآیندی است كه از طریق اعطای 
فرد،  به  عملی  و  قلبی  التزام  بینش، 
و  جبر  از  به دور  و  فطرت  با  هماهنگ 
فشار، به منظور نیل به سعادت دنیوی و 
اخروی انجام می گیرد.«)احسانی،»تربیت دینی 

خانواده«، مجلۀ معرفت، شماره23(
كه  برمی آید  چنین  تعریف  این  از 
مهمترین وظیفۀ والدین و مربیان تربیتی 
این است كه مربی را در محیط خانواده 
ایمان و  و مدرسه در سه بعد شناخت، 
عمل، به بایدها و نبایدها پرورش دهند؛ 

تشخیص  برای  معیاری  كه  به گونه ای 
ندوی  عالمه  باشد.  داشته  باطل  از  حق 
پاسدار  دین  كه  است  معتقد  اهلل  رحمه 
حال  در  دایمًا  زندگی  و  است  زندگی 
تغییر و تحول است. اگر در تاریخ دین 
دین  كه  می خورد  به چشم  وقفه هایی 
داده  از دست  با زندگی  را  ارتباط خود 
است، این كوتاهی را نمی توان بر گردن 
كوتاهی  و  تقصیر  بلکه  گذاشت،  دین 
تربیت  چنان  كه  است  دین  پیروان  از 
و  شوند  همگام  زندگی  با  كه  نشده اند 
افتاده اند و آن گاه ندای  از زندگی عقب 
نارسایی دین را سر می دهند.)ندوي، ترجمۀ 

اكبر مکرمی، اسالم و جهان تحول پذیر:57(

هدف از تربیت دينی
به  قرب  دینی  تربیت  از  غایی  هدف 
اهلل  بی نهایت  و  كامل  و  حقیقی  ذات 
جّل جاللُه است. منظور از قرب به اهلل، 

كمالی است اكتسابی كه تنها انسان های 
شایسته و صالح در پرتو بندگی خدا و 
عبادت و پیمودن مسیر تکاملی خویش 
به آن می رسند. اما پیکرة این هدف غایی 
واسطه ای  هدف های  به هم پیوستن  از 
ساخته می شود كه در چهار محور كلی 
باخدا،  انسان  رابطۀ  است:  بررسی  قابل 
با  انسان  رابطۀ  خود،  با  انسان  رابطۀ 
پس  طبیعت.  با  انسان  رابطۀ  و  دیگران ، 
است  تربیت رجالی  دینی  تربیت  هدف 
كه چنین صفات و ویژگی هایی را داشته 

باشند.)یوسفیان، تربیت دینی فرزندان:18(

ضرورت تربیت دينی
آخرت  و  دنیا  سعادت  كه  نیست  شکی 

تربیت  است.  دینی  تربیت  گرو  در 
دینی ارتباط آفریده را با آفریدگار خود 
قبول  در  را  او  و  می بخشد  استحکام 
انگیزة  و  می سازد  متعهد  مسئولیت ها 
بر  واقع  در  السالم  علیهم  انبیا  بعثت 
همین هدف استوار است و قرآن كریم 
:با صراحت در این موضوع می فرماید
َناًرا  َوَأْهِليُكْم  َأْنُفَسُكْم  ُقوا  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيُّ َيا 
َجاَرُة َعَلْيَها َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ  َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِ
َما  َوَيْفَعُلوَن  َأَمَرُهْم  َما  اهللََّ  َيْعُصوَن  اَل  ِشَداٌد 
ایمان آورده اید!  ُيْؤَمُروَن؛ ای كسانی كه 
آتشی  از  را  خویش  خانواده  و  خود 
است  سنگ ها  و  انسان ها  آن  هیزم  كه 

نگه دارید.)تحریم:6(
:همچنین در سور زمر خبر می دهد
َأْنُفَسُهْم  وا  َخِسُ ِذيَن  الَّ يَن  اخْلَاِسِ إِنَّ  ُقْل 
اُن  اخْلُْسَ ُهَو  َذلَِك  َأاَل  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َوَأْهِليِهْم 
كسانی  واقعی  زیانکاران  بگو!  امْلُبنُِي؛ 
هستند كه خود وخانواده خویش را در 

روز قیامت از دست داده اند.)زمر:15(
اسالم  گرامی  پیامبر  همچنین 
»ُمُروا  می فرماید:  صّلی اهلل علیه وسّلم 
ِسننَِي  َسْبِع  َأْبنَاُء  َوُهْم  اَلِة  بِالصَّ َأْوالََدُكْم 
ِسننَِي  َعْشِ  َأْبنَاُء  َوُهْم  َعَلْيَها  ُبوُهْم  َواْضِ
فرزندانتان  امْلََضاِجِع«؛  ِف  َبْينَُهْم  ُقوا  َوَفرِّ
كنید،  امر  نماز  به  هفت سالگی  در  را 
تنبیه  نماز  به خاطر  را  آنها  ده سالگی  در 
كنید. جدا  را  آنها  خوابگاه هاي  و  كنید 

)ابوداود:495(
پیامبر  از  أبي سلمه  عمربن  همچنین 
»قدم  می كند:  نقل  صّلی اهلل علیه وسّلم، 
طعام  صّلی اهلل علیه وسّلم  اهلل  رسول  إلی 
فجئت أعبث بیدي و آكل من ههنا و من 
ههنا فأخذ رسول اهلل صّلی اهلل علیه وسّلم 
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یلیک«؛  ما  كل  بني  یا  مه  فقال:  بیدي 
صّلی اهلل علیه وسّلم،  رسول اهلل  برای 
خوردن  هنگام  من  شد،  آورده   غذایی 
با دستم بازی می كردم و از اینجا و آنجا 
می خوردم، رسول اهلل صّلی اهلل علیه وسّلم، 
دستم را گرفت و فرمود: دست نگهدار و 
از جلوی خودت بخور.)المعجم الکبیر:8303(

ويژگی های تربیت دينی
غیر  تربیت  با  جهاتی  از  دینی  تربیت 
دینی متفاوت است و دارای ویژگی های 

خاصی است؛ ازجمله:
1. توجه به اصالح خویش؛ 

مربی  خود  از  تربیت  دینی  تربیت  در 
عمل  بدون  ایماِنِ  دین،  می شود.  شروع 
می گوید  مربی  كه  سخنی  نمی پذیرد.  را 
باشد. خداوند  عامل  آن  به  باید خودش 
َوَتنَْسْوَن  بِاْلِبِّ  النَّاَس  مي فرماید:َأَتْأُمُروَن 
َأْنُفَسُكْم َوَأْنُتْم َتْتُلوَن اْلِكَتاَب َأَفاَل َتْعِقُلوَن؛ آیا 
مردم را به نیکی امر می كنید وخودتان را 
فراموش می كنید.)بقره:44( یا در جایي دیگر 
َما  َتُقوُلوَن  ِلَ  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيُّ َيا  مي فرماید: 
اَل  َما  َتُقوُلوا  َأْن  اهللَِّ  ِعنَْد  َمْقًتا  َكُبَ  َتْفَعُلوَن.  اَل 
آورده اید  ایمان  كه  كسانی  ای  َتْفَعُلوَن؛ 
چرا سخنی می گویید كه عمل نمی كنید؟ 
كه  است  خشم  موجب  بسیار  اهلل  نزد 

سخنی بگویید كه عمل نکنید.)صف:2ـ3(
2. داشتن ضمانت اجرایی؛

قوی،  معنوی  نیروی  یک  به عنوان  ایمان 
و سختی ها  موانع  تمام  تا  می شود  سبب 
از پیش روی برداشته شود و تحول عظیم 
خودسازی و رجال سازی ممکن گردد و بر 
منافع شخصی و امیال نفسانی غلبه شود. 
تفاوت دین با اخالق هم در همین است 
كه دین وظیفه خود می داند كه حركت های 
منحرف را شناسایی و با آنها مبارزه كند، 
درحالی كه اخالق تنها به اشاره به سوي آنها 

اكتفا می كند.)ندوی، اسالم وجهان تحول پذیر:56(
3. داشتن راه حل و برنامۀ عملی؛

تربیت دینی راه حل ها و برنامه های عملی 
و درستي دارد كه مبتنی بر شناخت دقیق 
تأمین كنندة  و  انسان،  وجود  و  فطرت 

همۀ نیازهای او در تمام ابعاد هستند.
4. جامع و فراگیر بودن؛

ابعاد  تمام  شکوفایی  به  دینی  تربیت 
را  او  و  دارد  توجه  انسان  وجودی 
كماالت،  جامع  و  كامل  شخصیتی 

پرورش می دهد.

عوامل مؤثر در تربیت دينی
عواملی  از  دسته  آن  عوامل،  از  منظور 

شخصیت  و  تربیتی  ساختار  كه  هستند 
این  می دهند.  سامان  را  انسان  روحی 
عوامل زمینه ساز تربیت دینی و اخالقی 
هستند، نه علت تامۀ آن، كه به دو دسته 
انساني؛   عوامل  الف.  مي شوند:  تقسیم 

ب. عوامل غیر انساني.

الف. عوامل انساني
و  مؤثر  نقش  كه  مادر  و  پدر  عالوه بر 
افراد  دارند،  فرزند  تربیت  در  مستقیم 
در  انسانی  عامل  به عنوان  هم  دیگری 
تربیت مثبت یا منفي مؤثرند كه عبارتند 
اعضاي  دیگر  خواهران،  برادران،  از: 
معاشران،  بستگان،  خویشان،  خانواده، 
رهبران،  مدرسه،  اعضاي  معلم،  مدیر، 
اجتماع، اهل مسجد، امام جماعت، خادم 

مسجد و دیگر افراد اجتماع. 

نحوة تالش والدين در تربیت
تربیت  در  والدین  نقش  شک،  بدون 
فرزندان تأثیري شگرف دارد؛ به گونه اي 
فراهم  را  شرایطي  مي توانند  آنان  كه 
رفتار،  تربیتي،  ابعاد  تمام  در  كه  آورند 
درست  راه  به  را  آنها  اعتقاد،  و  اخالق 
شکل داده یا تغییر دهند. در روایتي آمده 
است كه كودک با فطرت الهي و سرشت 
خداجویي به دنیا مي آید، اما پدر و مادر 
مي گردانند؛  نصراني  یا  یهودي  را  او 
هيودانه  فأبواه  الفطرة  عل  يولد  مولود  »كل 

وينرصانه ويمجسانه«)صحیح ابن حبان:128(
صاحب بن  كه  است  آمده  تاریخ  در 
از  بود.  باسخاوتي  مرد  خیلي  عباد 
مي گفت:  كه  است  شده  نقل  خودش 
»من این سخاوت را از مادرم یاد گرفتم. 
مادرم هر روز كه مي خواستم به مدرسه 
بروم، پولي به من مي داد و مي گفت این 
كه  شد  موجب  امر  این  بده.  صدقه  را 

من سخي بشوم، و از آن موقع فهمیدم 
كه انسان همان طوركه باید به فکر خود 
باشد.«)توكلی،  هم  دیگران  فکر  به  باشد، 

عوامل مؤثر در تربیت(
غذایي  والدین،  هرگاه  زیباست  چه 
تهیه مي كنند، مقداري از آن به فرزندش 
یا  برساند.  دیگران  به  را  آن  تا  بدهند 
فرزندان  به  هدیه اي  مي خواهند  وقتي 
خود بدهند، هدیه را به دختر بدهند تا 
بدهند  پسر  به  یا  بدهد،  برادرش  به  او 
كه او به خواهرش بدهد و بدین وسیله 
عاطفۀ نوع دوستی را به آنان یاد بدهند و 
رأفت و مهرباني را به او بیاموزند. نقش 
مادر در تربیت و تأثیرگذاري بر كودک 
بیشتر از بقیه است. بعد از آن، نقش پدر 
است. پدر از نظر كودک مظهر قانون و 
عدل و انصاف است. اوست كه مي تواند 
باشد  خانواده  اعضاي  براي  پناهگاهي 
و  معیشت  اسباب  به ظاهر  كه  اوست  و 
اهل  اطمینان  موجبات  و  رفاه  وسایل 

خانه را فراهم مي كند. 

ب. عوامل غير انساني 
تربیت  در  مؤثر  انساني  غیر  عوامل 
كودكان، فراوان است كه شمارش تمامي 
آنها در این مختصر میسر نیست. در اینجا 

فقط به تعدادي از آنها اشاره مي كنیم:
1. وراثت؛

منتقل  یعنی  كلی  به طور  وراثت 
یا  والدین  خصوصیات  برخی  شدن 
خویشاوندان آنها به فرزندان.)شریعتمداري، 

روان شناسی تربیتی:85(
وراثت حقیقتی است پذیرفته شده كه 
رد  می توان  مردم  عموم  گفتار  در  حتی 
روید  گندم  ز  »گندم  یافت؛  آن  از  پایی 
و جو ز جو«، و قرآن كریم نیز از زبان 
سیدنا نوح علیه السالم به مسئلۀ وراثت 
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َوَقاَل  می گوید:  كه  آنجا  دارد؛  اشاره 
اْلَكافِِريَن  ِمَن  اْلَْرِض  َعَل  َتَذْر  اَل  َربِّ  ُنوٌح 
اًرا. إِنََّك إِْن َتَذْرُهْم ُيِضلُّوا ِعَباَدَك َواَل َيِلُدوا  َديَّ
پروردگارا  گفت:  نوح  اًرا؛  َكفَّ َفاِجًرا  إاِلَّ 
بر روی زمین  را  كافران  از  احدی  هیچ 
رها  را  ایشان  اگر  كه  مگذار  باقی  زنده 
و  می سازند،  گمراه  را  بندگانت  كنی 
سرسخت  كافِر  و  بزهکار  فرزندان  جز 
نمی زایند و به دنیا نمی آورند.)نوح: 26ـ27( 

پس در انتخاب همسر باید دقت كرد.
2. محیط؛

انعقاد  زمان  از  را  انسان  محیطی  عوامل 
نطفه تا زمان مرگش به اشکال مختلف 
مهمترین  می دهند.  قرار  تأثیر  تحت 
خانه  محیط  از:  عبارتند  محیطی  عوامل 
محیط  و  اجتماع،  مدرسه،  خانواده،  و 

جغرافیایی و طبیعی.
اشاره  مورد  چند  به  نمونه  به طور   
»كل  است:  آمده  حدیث  در  می شود. 
عنه  يعرب  حتى  الفطرة  عل  يولد  مولود 
يمجسانه«؛  أو  وينرصانه  هيودانه  فأبواه  لسانه 
و  می شود  متولد  فطرت  بر  نوزادی  هر 
به  زبان  كه  زمانی  تا  هست  فطرت  بر 
والدینش  آن گاه  مي گشاید،  سخن گفتن 
مجوسی  یا  و  نصرانی  یا  یهودی،  را  او 

می گردانند.)جامع االصول:15729( 
رسول  اكرم  حدیثي  در 
ُجُل َعَل  صّلی اهلل علیه وسّلم مي فرماید: »الرَّ
ِديِن َخِليِلِه، َفْلَينُْظْر َأَحُدُكْم َمْن ُيَالُِل«؛ انسان 
بر دین و آیین دوست خود است، پس 
می كند. دوستی  كسی  چه  با  كه  بنگرد 

)ترمذي: 2378(
آمده  ضرب المثل ها  در  همچنین 
ابتدا همسایه را  الدار«؛  است: »الجار ثم 

بنگر بعد خانه را.)میدانی، مجمع االمثال:75(
محیطي   عوامل  به  اگر  بنابراین،   
توجه نشود، به خصوص زمانی كه تضاد 
و  اخالق  بروز  به  منجر  باشد،  آنها  بین 
رفتار های نامطلوبی در فرزند می شود و 
چه بسا ممکن است كه پایه های عقیدتی 

او را متزلزل  گرداند.
3. تغذیه؛

تربیت  در  تغذیه  نوع  كه  نیست  شکی 
به خصوص  دارد؛  به سزایی  تأثیر  اوالد 
از  بسیاری  امروزه  آن.  حالل  نوع 
ناشی  اجتماعی  و  فردی  ناهنجاری های 
از  غذا  نوع  طبعًا  است.  حرام  تغذیه  از 
و  رشد  در  نیز  تشکیل دهنده  مواد  نظر 
تربیت كودكان مؤثر است. بهترین غذای 
اولیۀ نوزاد شیر مادر است كه در اسالم 

به آن تأكید شده است.

4. سختی ها و شداید؛
یکی دیگر از عوامل مؤثر در تربیت انسان، 
نامالیمات روزگار است كه  سختی ها و 
موجب صیقل خوردن گوهر وجود آدمی 
و شکوفایی استعداد ها و كسب كماالت 
َخَلْقنَا  »َلَقْد  می فرماید:  خداوند  می شود. 
ْنَساَن ِف َكَبٍد«؛ قطعاً انسان را همزاد رنج  اإْلِ

و سختی آفریدیم.)بلد:4(
حال  در  زندگي  در  همواره  انسان 
او  برای  نامالیماتی  طبعاً  و  است  مبارزه 
درپی دارد كه موجب تربیت و مقاوم شدن 
او خواهد شد. حضرت علی كرم اهلل وجهه 
در قالب یک تعبیر زیبا می گوید: »الشجرة 
أرقُّ  اخلرضُة  الرواتع  و  عودًا  أصلُب  البّيُة 
نوازش های  كه  است  بدیهی  جلودًا«؛ 
بی حساب مانع برخورد با سختی ها شده 
و فرزندان را بیچاره و ناتوان بار می آورد.
كتاب  در  رحمه اهلل  غزالی  امام 
در  سعادت«  »كیمیای  خود  گران سنگ 
اوالد  »حق  بخش  در  فرزندان  تربیت 
است  الزم  گاهی  می گوید:  والدین«  بر 
كه  بدهند  غذایی  فرزندان  به  والدین 
مطابق طبع آنان نباشد. در روایت بخاری 
آمده است كه پیامبر عظیم الشأن اسالم 
النَّاُر  »ُحِجَبِت  فرمود:  صلی اهلل علیه وسلم 
جهنم  بِامْلََكاِرِه«؛  اْلَنَُّة  َوُحِجَبِت  َهَواِت،  بِالشَّ
با  بهشت  و  شده  پوشیده  لذت ها  با 

سختی ها.)بخاری:6487( 
غربي  مربیان  از  رسو«  ژاک  »ژان 
زیاد  جسم  اگر   « می گوید:  این باره  در 
می شود،  فاسد  روح  باشد،  آسایش  در 
لذت  نه  نشناسد،  را  دردورنج  كه  كسی 
شفقت را می شناسد و نه حالوت ترحم 
را. چنین كسی قلبش از هیچ چیز متأثر 
نخواهد شد و بدین سبب قابل معاشرت 
میان  در  بود  خواهد  دیوی  مانند  نبوده، 

آدمی.«)تربیت دینی فرزندان:33(
در  ناگواری ها  كه  برمی آید  چنین 

تربیت انسان تأثیر مستقیم دارند.
5. اراده؛

و  سعادت  می تواند  ارادة خود  با  انسان 
خداوند  بزند؛  رقم  را  خود  شقاوت  یا 
آدمی  وجود  در  را  بالقوه  استعداد های 
كه  اوست  و  است  گذاشته  ودیعت  به 
را  آنها  خود  تالش  و  اراده  با  می تواند 
شمس  سوره  در  خداوند  سازد.  شکوفا 
َفَأْلََمَها  اَها.  َسوَّ َوَما  می فرماید:َوَنْفٍس 
َوَقْد  اَها.  َزكَّ َمْن  َأْفَلَح  َقْد  َوَتْقَواَها.  ُفُجوَرَها 
اَها؛ سوگند به نفس و آن  َخاَب َمْن َدسَّ
و  گناه  و  كرد  تعدیل  را  نفس  كه  كسی 
كه  كسی  قطعًا  نمود،  الهام  بدو  را  تقوا 

كرد  پاک  را  )نفس(  آن  ارادة خود(  )به 
رستگار شد و كسی كه )به ارادة خود( 

آن را آلوده نمود ناكام ماند.)شمس:10-7(
می فرماید:َوَهَدْينَاُه  بلد  سوره  در  و 
َما  َأْدَراَك  َوَما  اْلَعَقَبَة.  اْقَتَحَم  َفاَل  النَّْجَدْيِن. 
اْلَعَقَبُة. َفكُّ َرَقَبٍة. َأْو إِْطَعاٌم ِف َيْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة. 
َبٍة؛ آدمی را  َيتِيًم َذا َمْقَرَبٍة. َأْو ِمْسِكينًا َذا َمرْتَ
تا دو راهی خیر و شر راهنمایی كردیم؛ 
نرفت  باال  گردنه  از  خود  ارادة  با  او  اما 
)متحمل زحمت نشد( و تو چه می دانی 
است  عبارت  آن  چیست؟  گردنه  كه 
روز  در  دادن  غذا  یا  و  گردن  آزادی  از 
گرسنگی به یتیم خویشاوند و یا نیازمند 

خاک آلود.)بلد:16-10(
براساس این عامل باید عنصر اراده را 
كرد.  تقویت  و  داد  پرورش  كودكان  در 
به گونه ای  را  كودک  باید  كار  این  برای 
پرورش داد كه احساس كند آزاد است 
و می تواند تصمیم بگیرد و انتخاب كند.

6. عوامل غیبي
در میان عوامل مؤثر در تربیت، عواملي 
انسان  برای  كه  دارند  وجود  نیز  غیبی 
در  ولی  نیستند،  محسوس  و  ملموس 
تربیت او نقش دارند. روی آوردن به دعا 
و نیایش و تضّرع به درگاه خداوند متعال 
و استعاذه، نقش منفی نفس و شیاطین و 

غیره را خنثی می كند. 
دعای  به  كه  فرزندانی  بسیارند  چه 
و  رسیده   كمال  به  خود  والدین  خیر 
بسیارند  چه  و  گشته اند،  سعادتمند 
افرادی كه با تضّرع به درگاه اهلل و روي 
را  خود  فرزندان  دعا  و  ذكر  به  آوردن 
از مهلکه های گوناگون نجات داده اند و 
آنها را از شر شیاطین جنی و انسی ایمن 

ساخته اند.
شایسته  تربیتی،  عامل  این  براساس 
تربیت  در  پدران  به ویژه  والدین  است 
دعا  به  دست  همواره  خود  اوالد  دینی 
باشند تا اوالدشان از آسیب های احتمالی 

مصون و محفوظ بمانند.
اندازه ما در  این كه هر  خالصۀ سخن 
تربیت كه فرایندی تدریجی و كاری طاقت 
فرسا اما حیاتی ست، اهمال و سستی نماییم، 
به همان اندازه از جریان تربیت در زندگی 
عقب می مانیم و ثمرة آن ایجاد هرج ومرج 
برای مان  دنیا  در جامعه می شود و همین 
هم  با  همه  باید  پس  می گردد.  جهنم 
احساس مسئولیت نموده، در جهت تربیت 
درست كه همان روش تربیتي انبیا علیهم 

السالم است، گام هایی برداریم.
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ابتدا  در  ملک نژاد!  خانم  سركار   
مايليم از خودتان بگوييد. از نخستين 
مسعود  حاج  شادروان  با  آشنايي تان 
فرزندان  از  و  رحمه اهلل،  هاشمزهي 

بزرگوارتان. 
اهل  مادري  و  بلوچ  پدري  فرزند  من   
فرهنگیان  از  اهلل بخش  حاج  پدرم  خراسانم. 
قدیمی و معتمدین شهر سراوان و متولی مسجد 
این شهر، و مادرم حاجیه شهربانو،  نور  جامع 
اهل خراسان و فرزند یک خانوادة مذهبِی شیعه 
است. البته مادر پس از ازدواج با پدرم به خواست 
می کند.  انتخاب  را  اهل سّنت  مذهب  خودش 
اما آشنایی من با شهید به زمان تحصیل در 
آن  می گردد.  باز  سراوان  فروغی  دبیرستان 
تعداد دانش آموزان در  بودن  به دلیل کم  زمان 
این مقطع، کالس ها به صورت مشترک برگزار 
می شد. ایشان از دانش آموزان بسیار درس خوان، 
ساعی و بااخالق دبیرستان بود. یک روز مسعود 
جهت خواستگاری، با خانواده به خانة ما آمد و 

پس از مدتی ما با هم ازدواج کردیم. 
من تا مقطع سوم دبیرستان در منزل پدرم 
بودم و مقاطع دیپلم، فوق دیپلم و کارشناسی 

گذراندم.  شهید  منزل  در  را  خانواده  مدیریت 
پس از آن به جهت عالقة شخصی و تشویق 
همسرم به سمت هنر آشپزی و شیرینی پزی 
بین  المللی و مدیریت آموزشگاه سوق پیدا کردم 
و اکنون در مرخصی طوالنی مدت از مدیریت 
آموزشگاهم )آموزشگاه آشپزی و شیرینی پزی 
ایران( به سر مي برم. همچنین سابقة تدریس در 
هنرستان های زاهدان در رشتة مدیریت خانواده 
و عضویت در مجمع اسالمی بانوان کشور و دبیر 
این مجمع در شهر زاهدان را در رزومة کاری و 

فعالیت اجتماعی و سیاسی خود دارم.
حاصل ازدواج من با همسر بزرگوار و معززم 
)کارشناس  نام های ضیاءالحق  به  فرزند  چهار 
ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، و فرماندار 
سودابه  فنوج(،  شهرستان  شریف  مردم  فعلي 
)کارشناس شیمی و کارشناس ارشد جغرافیا و 
علوم  دانشگاه  در  شاغل  شهری،  برنامه ریزی 
پزشکی زاهدان(، سارا )کارشناس شیمی و شاغل 
در ادارة بیمه و خدمات درمانی زاهدان( و فاطمه 
)کارشناس معماری و دانشجوی کارشناسي ارشد 

جغرافیا و برنامه ریزی شهری( است. 
زندگی با مسعود کوتاه بود اما هر ساعت آن 

درسی از عشق به خانواده، سرزمین و مردم بود. 
مسعود فقط مرد خانه و خانوادة خود نبود، مردی 
برای اهل طایفه، مردی برای استان و تکیه گاهی 

قوی و قدرتمند برای مظلومیت بلوچستان بود.
را  مسعود  با  زندگی  روزهای  و  مسعود 
نمی توان فقط خاطراتی شخصی و خانوادگی 
توصیف کرد. چون در شخصی ترین لحظات 
هم درد مردم را در دل داشت، درد نان، درد 
به  ناحق  به  که  اجتماعی  انگ های  درد  کار، 

جوانان استان زده مي شد.
اما اگر بخواهم حاج مسعود هاشمزهی را در 
زندگی خودم توصیف کنم، باید بگویم ایشان 
مردم دار،  و  سفره دار  دلسوز،  و  مهربان  مردی 
جدی و راسخ و بسیار مقید به مسائل مذهبی 
و عقیدتی و فرهنگ بلوچستان به خصوص زبان 
و لباس بلوچی بود. گواه ایشان عکس هایی با 
لباس بلوچی در کشورهای مختلف اروپایی و 

سازمان ملل و ... است.

عرصة  در  شما  فرزندان   موفقيت   
تحصيل علم و نيل شان به قله هاي رشد 
اين باره  در  است.  توجه  قابل  ترقي  و 

اشاره: یاد و خاطرة زنده یاد حاج مسعود هاشمزهي، نمایندة توانمند، اخالق مدار و پرتالش مردم شریف شهرستان خاش در مجلس سوم و ششم 
را فرزندان بلوچستان هیچ گاه فراموش نخواهند کرد. شیرمردي از خطة زرخیز تفتان که در کسوت نمایندگي، مردانه از حقوق مردمان این مرزوبوم 
دفاع کرد، مرارت ها چشید و سرانجام آبان ماه 1381 به همراه رفیق شفیقش، علیرضا نوري )نمایندة اصالح طلب مردم تهران و رئیس کمیسیون 
بهداشت در مجلس ششم، عضو جبهة مشارکت و برادر عبداهلل نوری، وزیر کشور در دور اول ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و دور اول 
ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی( در مسیر تهرانـ  چالوس در اثر یک سانحة دلخراش رانندگي دعوت حق را لبیک گفت و به دیدار محبوب 
شتافت. مرحوم حاج مسعود هاشمزهی تنها یک نمایندة مجلس نبود. او در پست های مختلف خدمات ارزنده و جاودانه ای به همة مردم این استان 
کرد. دلسوز همه بود و با هدف خدمت به مردم پست قبول می کرد. تمام تالش مرحوم حاج مسعود هاشمزهی این بود که مدافع حقوق محرومان 

و دردمندان باشد و از هر امکانی برای دستیابی به این هدف بهره ببرد. روحش شاد و یادش گرامی باد.
خانم شهناز ملک نژاد همسر، همراز و همسفر زندگي شادروان حاج مسعود هاشمزهي، کارشناس مدیریت خانواده است و نیز سابقة تدریس در 
هنرستان های زاهدان در رشتة مدیریت خانواده، عضویت در مجمع اسالمی بانوان کشور و نیز دبیري این مجمع در شهر زاهدان را در رزومة کاری، 
اجتماعی و سیاسی خود دارد. زندگي بانو ملک نژاد لحظه لحظه اش براي زنان و دختران امروز جامعة ما درسي ماندگار است. با خانم شهناز ملک نژاد 

در بارة موضوعات مختلفي سخن گفته ایم.

یعقوب شه بخش

ءويژگي هاي خانواده موفق

  از نگاه همسر و همسفر زندگي زنده ياد حاج مسعود هاشمزهي
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53تربيت و خانواده
و  آرزوها  چه  مسعود  حاج  مرحوم 
آرمان هايي داشت و شما پس از عروج 
مديريت  را  خانواده  چگونه  ايشان 
به  بتوانند  فرزندان تان  تا  كرديد 
تحصيالت خود ادامه دهند و آرزوهاي 

پدر فقيدشان را محقق كنند؟
تربیت  فقط  زندگی  در  مسعود  هدف   
فرزندانی شایسته و بایستة نام یک انسان بود. 
واقعاً انسان بودن کار سختی ست. مسعود آرزو 
داشت فرزندانش انسانیت و شرافت در زندگی 
اجتماعی را سرلوحة زندگي خود قرار دهند و 
پس از آن به تحصیالت عالیه اهمیت می داد. 
تربیت  سفارش  همیشه  خصوص  همین  در 
چنین فرزندانی را به من مي کرد. بزرگ ترین 
مورد  در  ایشان  سیاسی  و  اجتماعی  هدف 
فرزندانش نه کسب جایگاه و کرسی مجلس 
بود و نه جایگاهی رفیع در سیاست. بلکه فقط 
هدف شان کسب جایگاه در قلب مردم استان 
و به خصوص بلوچستان بود. مسعود مردی با 
افکاری واال بود و عالوه بر بلوچ  و اهل سنّت 
بودن، افکاری فراقومیتي و فرامذهبي داشت 
و به همین جهت جایگاه ایشان در قلب تمام 
تربیت  هدفشان  ایشان  است.  استان  مردم 
سفر  مسعود  که  روزی  بود.  فرزندانی  چنین 
دو  که  ماند  به جا  فرزند  چهار  ایشان  از  کرد 
بودند و  اول دانشگاه  نفرشان دانشجوی ترم 
دو فرزند دیگر بسیار کوچک  بودند. اما ما همه 
استادی فرزانه، عالم  دانش آموختگان محضر 
و اهل بینش بودیم. در برابر این غم صبورانه 
خارج  سینه  از  آرام تر  را  آه  و  ریختیم  اشک 
کردیم تا بلکه صبوری ما توانی برای خواهران 
دلسوخته و دوستداران و عزیزانش باشد. آنچه 
را آن شهید معزز به ما در آن سال ها آموخته 
بود، سرلوحة زندگی شخصی و اجتماعی خود 
چه  هر  تا  کردیم  برابر  چند  و سعی  ساختیم 
عزیز  آن  فقدان  شرایط  با  را  خود  سریع تر 
سفرکرده وفق دهیم و از اهداف و آرمان های 

عالی اش دور نمانیم.

مديريت  كارشناس  به عنوان يک   
»خانواده«  از  شما  تعريف  خانواده، 
چيست و چه شاخصه هايي را براي يک 

خانوادة موفق بر مي شماريد؟
اصلي  بخش  به  گفتن  پاسخ  از  پیش   
سوال شما باید عرض کنم که مدیریت خانواده 
به عنوان یکي از شاخه های فنی وحرفه ای، تعریف 
مدیریتی  شاخه های  سایر  به  نسبت  متفاوتی 
دارد و بر مبنای مهارت های آداب و معاشرت، 
تربیت فرزندان، اقتصاد، روانشناسی، فوریت های 
پزشکی، هنرهای بانوان و سایر مهارت ها استوار 
است. براین اساس باید گفت خانواده کوچک ترین 

و اولین نهاد اجتماعی بشر است که در پي ازدواج 
زن و مرد تشکیل می شود و تولد فرزندان آن را 
بزرگ تر می کند. خانوادة موفق و کامل خانواده ای  
است که در آن زن و مرد با عشق و مهر و گذشت 
به یکدیگر مي نگرند و در تمام امور مورد توافق 
و یا حتی متناقض با هم تعامل و همدلی الزم 
را دارند. آن دو عالوه بر حفظ عالیق و استقالل 
خانوادة  یک  بر  حاکم  قوانین  به  پایبند  خود، 
اسالمی و ایرانی و حساسیت های طرف مقابل 

نیز  هستند.

اساسي  پايه هاي  و  پيش نيازها   
يک خانوادة موفق چه چيزهايي است 
اين  بيشتر  هرچه  استحكام  براي  و 

پايه ها چه بايد كرد؟ 
 باتوجه به زمان، و نیز فرهنگ  خانواده ها، 
تغییر  پایه های هر خانواده مرتباً  پیش نیازها و 
اصلی ترین  و  مهم ترین  حال  این  با  مي کند. 
رکن یک خانواده که می تواند باعث انسجام و 
استحکام نظام ارزشمند خانواده شود، و در طول 
پررنگ تر  روزبه روز  و  نمی بازد  رنگ  نیز  زمان 
و  قرآن  در  زیرا  است؛  »صداقت«  می شود، 
احادیث و نظریه های جامعه شناختی از الفت و 
مودت و آرامش به عنوان اهداف ازدواج و تشکیل 
با  جز  موارد  این  همة  است.  شده  یاد  خانواده 
صداقت و روراستی میسر نیست. از سایر مولفه ها 
نیز مي توان به تفاهم با وجود تفاوت دیدگاه ها، 
احترام به عقاید و دیدگاه هاي اعضاي خانواده، 
قوانین  حفظ  عین  در  مستقل  فضایی  داشتن 
پایه ها  این  استحکام  براي  اشاره کرد.  خانواده 
می توان پایبندی به آموزه های دین مبین اسالم 
پاسداشت  نفاق،  از  دوری  و  صداقت  مورد  در 
خانواده و احترام زن و مرد به یکدیگر و احترام به 

حقوق فرزندان را سرلوحة خود قرار داد.

 لطفا در مورد نقش، جايگاه و وظايف 
هر يک از اعضاي خانواده سخن بگوييد 
هر  در  دهيد؛  توضيح  خاص  به طور  و 
خانواده پدر و مادر داراي چه جايگاه و 

نقشي هستند؟ 
اسالم  گرامي  پیامبر  فرمودة  براساس   
صلّي اهلل علیه وسلّم، پدر و مادر بزرگترین حق 
را بر گردن هر انسان دارند . به همین دلیل 
آموزه هاي اسالم بر شناخت و رعایت حقوق 
دارد.  بسیار  تأکید  مادر  به خصوص  والدین، 
در  مادر  زحمت  و  رنج  به  نیز  قرآن  از  آیاتي 
به دنیا آوردن کودک و پرورش او اشاره مي کند. 
خداوند،  پیشگاه  در  والدین  ارزشمند  جایگاه 
خواه ناخواه آدمي را به تواضع در برابر این دو 
موهبت الهی و رعایت ادب و احترام و نیکي 
و  قرآني  آیات  به  باتوجه  وا مي دارد.  آنان  به 

وجودی  ارزش هاي  به  می توان  دیني  روایات 
اولین  پدر  پی برد.  والدین  تأثیرگذار  نقش  و 
تقدیر  نوعی  به  او  است.  فرزندانش  قهرمان 
یک خانواده است و مرگ یک پدر مرگ یک 
تقدیر است. پدر نقشي کلیدی در عزت نفس 
فرزندان پسر خود دارد؛ چون پسرها در سنین 
کودکی تماما سعی دارند خود را از نظر تیپ 
و شمایل ظاهري و حتي سخن گفتن شبیه 
پدر نشان دهند. آنان همچنین نحوة برخورد 
با مادر، همسر و سایر مردم اجتماع را به طور 
پایه ا ي از پدر خود می آموزند. دخترها نیز مرد 
آرمانی زندگی خود را در جایگاه پدر خود آرزو 
می کنند چون از نظرگاه آنها هیچ مردی مثل 
پدرشان قوی و باصداقت و مرد زندگی نیست. 
نتایج  صورتی  در  همسان سازی ها  این  تمام 
موفقي به دنبال خواهد داشت که پدر از نقش 
تربیتی خود در زندگی شخصی و برخورد با مادر 
فرزندان غافل نشود. پدران بدانند که فرزندان 
عشق و مهر میان والدین خود را فراتر از آنچه 

ما تصور می کنیم درک می کنند.
اما مادر پناهگاه عاطفی و سپر بالی تمام 
بالهاي خانوادگی و اجتماعی است. مادر کسی 
از هیچ  است که براي خوشبختي فرزندانش 
تالشي دریغ نمي کند و براي رسیدن به این 
هدف نه غروری می شناسد و نه چیزي به دل 
می گیرد و نه ناراحت می شود. مادر ناراحتی اش 
را با سکوت فروخورده و با اشک های پنهان 
نشان می دهد، با تمام نشانه هایی که هیچ کس 
نمی بیند و درک نمی کند. و چه قدر سخت و 
خانواده  پدر  که  مادری  وظیفة  است  جانکاه 
هم به حساب می آید. یا پدر هست اما وجودی 
عاطفی ندارد و یا اصال پدری وجود ندارد. در 
هر صورت مادرانی که پدر هم می شوند شغل 
و مسئولیتی صد برابر مهم تر و سخت تر دارند. 
چون باید هم نقش محکم و قدرتمند پدر را 
بازي کنند و هم نقش آرام و صبور و پردرک 
مادری را. اگر زنی را دیدید که کم می خندد و 
یا چهره ای سرد و تکیده دارد، شک نکنید که 
او دو وظیفه سخت مادری و پدری را با هم 
او ناچار است هم خشن و  به دوش مي کشد. 
بی گذشت باشد تا فرزندان و خانواده را عزتمند 
و قوی نگه دارد و هم مهربان و لطیف باشد تا 

عزیزانش او را مأمني براي خود بدانند.
در یک کالم باید بگویم پدر رئیس و مدیر 
خانواده  است، تمام تصمیمات نهایی را او باید 
بگیرد و همه چیز به سمع و نظر او باید برسد. 
مادر هم معاونی ست که با سیاست سعی در 

تلطیف شرایط دارد.

 به عنوان يک بانوي بلوچ، نظر شما 
دربارة لباس زنان بلوچ، از نظر زيبايی 
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شناختی، حجاب و هزينه چيست؟ 
 یکی از ویژگی های لباس محلي زنان بلوچ حیا و نجابت نهفته در 
آن است. لباسی با آستین های بلند و آزاد، دامنی گسترده تا پایین تر از زانو و 

شلواری که نشست و برخاست زنان را پوشیده تر جلوه می دهد.
اما آنچه امروز بسیاری از خانواده ها را دچار مشکل کرده قیمت بسیار 
باالی این دوخت ها و لباس هاست. معتقدم باتوجه به ظرافت هایي که در 
برخي سوزن دوزي ها اعمال مي شود و نیز باتوجه به سختي کار، قیمت  
این لباس ها خیلي باال نیست اما خب نمي توان تهیه لباس هایی با این 
قیمت ها را از ضروریات و واجبات یک زندگی دانست. همیشه شخصیت 
واال و باعزت و مناعت طبع زنان و دختران بلوچ گواه این مهم بوده که 

ارزش وجودی خود را با لباس های فاخر نمی سنجند.

 در باب سبک  رايج ازدواج بين مردم منطقه و چگونگی 
انتخاب همسر سخن بگوييد. شما در اين باره رعايت چه نكاتی 

را مهم می دانيد؟
 در باب انتخاب همسر مهم درنظر گرفتن معیارهایی است که در 
وهلة نخست مطابق با ارزش های اسالمی باشند و در وهلة بعد تناقضي 
با ارزش هاي اجتماعی و خانوادگی نداشته باشند. ضمن آنکه حضرت 
محمد صلّي اهلل علیه وسلّم یکی از معیارهاي انتخاب همسر را هم کفو 
بودن می شمارند. اما دربارة سبک ازدواج باید بگویم در بلوچستان ازدواج 
جاافتاده،  بسیار  می گیرد،  صورت  خانواده  محیط  در  صرفاً  که  سّنتی 
پسندیده و پذیرفته شده است. در ازدواج سّنتی باتوجه به این که تقریبًا 
ابعاد به این مسئله  از تمام  تمام اعضاي خانواده در جریان هستند و 
می نگرند احتمال خطا و احساسی برخوردکردن کمتر است و در ازدواج 
با  نباشد، خود طرفین  خانواده  در مسیر  ابتدا  از  اگر  امروزی  یا  مدرن 
نیز درگیر  نظر عاطفی  از  برخورد می کنند و چون  احساسی  شرایطی 
شده اند احتمال بازگشت و پذیرش شرایط عقالنی خانواده را سد راهی 
براي وصال می بینند که این امر می تواند مشکل ساز باشد. این نکته را 
من باید یادآور شوم که دختر و پسر اگر در محیط اداره یا دانشگاه و 
محل کار با یکدیگر آشنا می شوند باید در ادامه براي شناخت بیشتر 
خودشان و خانواده هاي یکدیگر، این آشنایي را به حریم خانواده هدایت 
کنند. یعنی اگر قرار باشد یکدیگر را ببینند یا تماس تلفني برقرار کنند، 
این کار با نظارت خانواده ها صورت گیرد تا عالوه بر افزایش عزت و 

ارزش دختر، خانوادة پسر نیز به درک شرایط ازدواج راغب تر شوند.

 به عنوان آخرين سؤال، شما چه سخن و پيامي براي دختران 
را در شرايط  آنان  روزگار  زناني كه  براي  نيز  و  داريد،  امروز 

سختي شبيه آنچه شما تجربه كرده ايد، قرار داده است. 
مادران  و  هستند  مرزوبوم  این  فردای  مادران  امروز،  دختران   
توانمند، نسلی توانمند را پرورش می دهند. به عزیزانم توصیه نمي کنم، 
را  بسیاری  سخت  روزهای  که  مادر  یک  و  زن  یک  به عنوان  بلکه 
آنان  به  و خطاب  اختیارشان می گذارم  در  را  تجربیاتم  کرده،  تجربه 
مي گویم: در لحظات تاریک فقط با خداوند خلوت کنید و به خود امید 
قوی بودن و تحمل مشکالت را بدهید. ناخودآگاه خواهید دید برای 

رویارویی با مصایب قوی تر شده اید.
یا  سرگرمی  برای  نقطه  همان  از  و  بیابید  را  خود  توانمندی های 
حتی امرار معاش اقدام کنید. خوشبختانه در استان فرصت های شغلي 
زنانه و هنرهای خاص زنان بسیار است. از ادامة تحصیل خود و سپس 
فرزندانتان غافل نشوید و همیشه این مهم را در نظر داشته باشید که 
فقط شما در آزمون الهی قرار نگرفته اید و این رنج ها و امتحانات همیشه 

خواهد بود و جز صبور بودن هیچ راه مقابلة دیگری نیست.

ایفاگر  زنان در تاریخ اسالم و نیز در طول تاریخ ادیان گذشته 
نقش های مهم و تأثیرگذاری در جامعه بوده اند. نباید از نقش زنان در 

ساختن جامعه و تأثیرگذاری شان در تربیت افراد غافل بود.
در طول تاریخ هرگاه زنان هدایت یافته و صالح بوده اند جامعه نیز 
به اصالح رسیده است، زیرا دامان مادران، اولین مدرسة انسان است؛ 
اگر مادر به خوبی و زیبایی فرزند را تربیت کند، فرزند آیندة درخشان و 
روشنی خواهد داشت. ما در جامعة امروزی هرچه داریم، بخش بزرگی 
از آن به تربیت صحیح مادران برمی گردد. نقش مادر حتی از نقش پدر 
مهم تر است، به طوری که مادران بیشترین نقش را در موفقیت و پیشرفت 

انسان های موفق داشته  اند.
حضرت مریم علیها السالم حضرت عیسی علیه السالم را به دنیا آورد 
و سبب روشنایی جهان شد. حضرت خديجةالكبرىرضىاهللعنها
همراه و معاون پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وسلم بود که ایشان را در ادای 
رسالت شان یاری کرد و فرزندان آن حضرت را به خوبی تربیت کرد. 
تمام ازواج مطهرات و دختران آن حضرت صلی اهلل علیه وسلم، به ویژه 
حضرت فاطمه رضی اهلل عنها بر این امت تأثیر گذاشته اند. حضرت 
حسن و حسین رضی اهلل عنهما تربیت یافتة حضرت فاطمه هستند. 
این نقش عالمانة حضرت عایشه صدیقه رضی اهلل عنها است که امام 
زهری در توصیف ایشان می فرماید: »علم تمام زنان مدینه به علم 
حضرت عایشه نمی رسد.« در کتب حدیث، احادیث زیادی از حضرت 
عایشه رضی اهلل عنها روایت شده است. این بانوی بزرگوار چنان علمی 
داشت که بسیاری از اکابر صحابه برای حل مسائل شان به ایشان 

مراجعه می کردند.
تمام مسلمانان باید به علم و دانش توجه کنند. ارزش انسان به علم 
و دین و تقواست و باید به ارزش ها توجه کنیم. لذا نباید از تحصیل و 
تعلیم زنان غافل باشیم. باید در تربیت و هدایت و تحصیل آنان دقت 
کنیم و زمینة تعلیم و فراگیری علوم دینی و دانشگاهی را برای شان 

فراهم نماییم.
توصیه بنده به شما آن است که در امر ازدواج، با دختران تان 
مشورت کنید؛ این دستور اسالم است. ازدواج دختران بدون مشورت 
عواقب  و  است  جاهلیت  رسوم  از  آنان  اجباری  ازدواج  و  آنان  با 
خطرناکی به دنبال دارد. به عقد درآوردن دختر دیندار، پاکدامن و 
باحجاب با انسان بی دین، شراب خوار و معتاد یعنی کشتن آن دختر. 
یکی از دالئل افزایش آمار طالق در جامعه مشارکت ندادن دختران 

در موضوع تصمیم گیری برای زندگی شان است.
در امر ازدواج به مال دنیا و ثروت اهمیت ندهید، بلکه اول به 
دیانت و اخالق فرد توجه کنید. کم هزینه بودن ازدواج و ازدواج 
همان  ازدواج  بهترین  است.  پسندیده ای  و  خوب  امر  زودهنگام 
است که هزینه اش پایین و مهریه اش کم باشد. لذا مهریه ها را 
باال نبرید، از هزینه های ازدواج بکاهید و دختران و پسران را وقتی 

به سن ازدواج رسیدند ازدواج دهید. )1394/10/25(

نقش زنان در اصالح جامعه
در طول تاريخ

     در کالم شیخ االسالم موالنا عبدالحمید

تربيت و خانواده54
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همه مسلمانان به موقعیت مهم سیاسي، 
دارند.  اذعان  تركیه  تاریخي  و  فرهنگي 
مركز  و  اسالم  جهان  پایتخت  قرن  چند 
فرهنگ و تمدن اسالمي در این سرزمین 
و  شجاعت   با  ترک ها  است.  داشته  قرار 
سلحشوري خود برگ های زرینی از تاریخ 
آنها  به  مسلماني  هر  كه  زدند  رقم  را  ما 
افتخار مي كند. علما، فقها، اولیا و صوفیان، 
گنجینه های گران بهایی از آثار زندگي خود 
به  دیار  این  در  بعدي  نسل هاي  براي  را 

یادگار گذاشته اند.
عثماني  خالفت  و  تركیه  اسم  هرگاه 
به  بنده  ارادت  و  میان مي آید، محبت  به 
این كه  عالوه بر  چون  می یابد؛  فزونی  آن 

عشق و شغف خالفت عثماني به اسالم، 
است،  تابناک  بسیار  آن  تاریخ  سپهر  در 
وحدت  مركز  سال ها  عثماني  خالفت 
مسلمانان بود و توانست مسلمانان دنیا را تا 
حدودی متحد و منسجم كند. با فروپاشي 
انحطاط سیاسي  بود كه  خالفت عثمانی 
امت  آن  از  پس  و  شد  آغاز  مسلمانان 
وحدت  و  جایگاه  آن  نتوانست  اسالمي 
ازدست رفته را بازیابد. عالمه اقبال با اشاره 

به همین اتفاق تلخ و ناگوار می سراید: 
چاک کردی رتک انداں ےن خالفت یک قبا/  سادیگ 

اپنوں یک دیکھ اور اوروں یک عیاری هبی دیکھ

آتاتورک(  كمال  )مصطفی  نادان  ترک 
عباي خالفت را پاره كرد؛ سادگي ما را 

ببین و زیركي دیگران را.
از دیرباز وابستگي قلبي به تركیه داشتم 
و آرزوي این كه روزي از آنجا دیدن كنم، 

ولي فرصتي فراهم نمي شد.
روزي  1406هـ.ق.  جمادي الثاني  در 
در كالس دورة حدیث دارالعلوم كراچي 
كه  بودم  ترمذي  جامع  تدریس  مشغول 
دعوت نامه ای به دستم رسید. دعوت نامه از 
دبیركل  پیرزاده،  طرف سید شریف الدین 
آن  در  و  بود  اسالمي  كنفراس  سازمان 
عنوان شده بود كه »جعية الدعوة اإلسالمية 
البحاث  »مركز  و  لیبي  كشور  از  العاملية« 
للتاريخ والثقافة والفنون اإلسالمية« از تركیه 
در  كنفرانسي  استانبول  در  هم  اتفاق  به 

اشاره: سفرنامه های عالمه محمدتقی عثمانی گنجینة  علمي و تاریخي پرباری است. ایشان در سفرنامه های خود اوضاع اجتماعي، فرهنگی و 
سیاسي شهرها و کشورهایی را که به آنها سفر کرده  همراه با اطالعات مفید و ارزشمندی گزارش می کند تا خواننده از خالل آن با گوشه هایی 
از تاریخ آن سرزمین، و به طور خاص دربارة سرزمین های اسالمی با جالل و عظمت آنها در تاریخ اسالم آشنا شود.  سرزمین فعلی ترکیه تا 
یک قرن پیش و در دوران امپراتوری عثمانی، مرکز سیاسی، فرهنگی و تاریخی جهان اسالم بوده است. عالمه عثمانی تا به حال سه بار به 
ترکیه سفر کرده است؛ نخست در سال 1986 میالدی در دوران حاکمیت کمالیست ها، سپس در 1994 هم زمان با بیداری ملت ترکیه، و 
بار سوم به سال 2015 در دورة حاکمیت اسالم خواهان در این کشور. ایشان در گزارش سفر نخست خود تصویر زیبا و روشنی از تاریخ شهر 
استانبول پایتخت دولت عثمانی ارائه کرده است.  با خواندن این سفرنامه با گوشه هایی از تاریخ ترکیه و امپراتوری عثمانی بیشتر آشنا می شویم  .

عالمه محّمد تقي عثماني/ ترجمة محّمد ذاكري فر

سفر به تركيه؛
استانبول آخرين مركز خالفت اسالمی

 بخش نخست
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موضوع »بررسی ترجمه هاي قرآن كریم« 
برگزار مي كنند و از بنده نیز برای شركت 
در این كنفرانس دعوت شده بود. از حسن 
اتفاق در همین روزها یکي از كمیته هاي 
زیر مجموعۀ مجمع جهانی فقه اسالمي 
نشستی در جده برگزار مي كرد و بنده نیز 
باید در آن شركت می كردم. لذا برنامه ریزي 
كردم كه پس از شركت در نشست جده از 

آنجا به تركیه بروم.
پس از پایان نشست مجمع فقه اسالمي 
جده، نهم رجب 1406هـ.ق/ بیستم مارس 
هواپیمای  با  صبح   9 ساعت  1986م. 
شركت هوایی سعودی ایرالینز كه از جده 
به آتن و از آنجا به استانبول مي رفت عازم 
تركیه شدم. هواپیما از فراز دریاي سرخ 
منظرة  وارد آسمان مصر شد.  گذشت و 
كانال سوئز از آن باال بسیار زیبا بود. وقتی 
بر فراز شهر قاهره قرار گرفتیم، این شهر 
ناحیۀ  در  و  بود  پهناور  و  بزرگ  بسیار 
غربي آن، اهرام مصر همچون اسباب بازي 

كودكان به چشم مي آمد.

آتن؛ مهد فلسفه و تمدن غرب 
آتن،  به  پرواز  چهارساعت ونیم  از  پس 
پایتخت یونان رسیدیم. آتن شهری بسیار 
فلسفۀ  و  فنون  بزرگ  مركز  و  قدیمي 
یونان بوده است. پادشاهان یوناني، رومي، 
حکومت  اینجا  در  التیني  و  بیزانسي 
تركان  پانزدهم میالدي  كرده اند. در سدة 
مسلمانان  و  كردند  فتح  را  آن  عثمانی 
اینجا حکومت  حدود چهارصد سال در 
كردند و سرانجام در قرن نوزدهم میالدي 
تسلط  سرزمین  این  بر  دوباره  مسیحیان 
كردند.  احیا  را  یونان  پادشاهي  و  یافتند 
كشور  یونان  جمهوري  حاضر  حال  در 

مستقلی است.
روزگاري یونان مركز علمي دنیا بوده 
بزرگی  دانشمندان  و  فیلسوفان  است؛ 
كه علم و دانش پیشرفتۀ امروزي نیز از 
همین  در  نیست،  بي نیاز  آنها  تحقیقات 
سرزمین زاده و زیسته اند. ارسطو، افالطون 
و سقراط سه فلیسوف بزرگ، ارشمیدس 
بنیان گذار علم حساب و ریاضی، اقلیدس 
فیثاغورس  و  هندسه،  علم  بنیان گذار 
ستاره شناسی  بنیانگذار  و  ریاضی دان 
یونان  امروز  اما  پروردة همین سامان اند. 
بارزی  در عرصۀ علم و فناوري جایگاه 

در دنیا ندارد.
پرواز ما از آتن عازم استانبول شد و 
تركیه  آسمان  وارد  ساعت  یک  از  پس 
شدیم. جزیره هاي سرسبز و دریاچه هاي 
باال جلب توجه مي كرد  از آن  چشم نواز 
و فکر و نگاه مان محو منظره هاي زیبا بود 
كه هواپیما در فرودگاه استانبول فرود آمد.
تشریفات  انجام  از   پس  فرودگاه  از 
گمركي با خودرو به سمت محل برگزاری 

كنفرانس حركت كردیم.
نیمی از شهر استانبول در قارة آسیا و 
نیم دیگر آن در قارة اروپا واقع شده است، 
و این تنها شهر بزرگ جهان است كه در 
میان  از  بُسفر  تنگۀ  و  دارد  قرار  قارة  دو 
می گذرد  آن  اروپایی  و  آسیایی  نیمۀ  دو 
به دریاي مرمره وصل  را  و دریاي سیاه 
در  استانبول  بین المللی  فرودگاه  مي كند. 
از  فاصله  مقداری  با  و  اروپایي  بخش 
هتل  در  ما  اقامت  محل  دارد.  قرار  شهر 
پنج ستارة »طرابیه« كنار تنگۀ بسفر تدارک 

دیده شده بود.

استانبول؛ شهر سلطان محمدفاتح
شهرهاي  قدیمي ترین  از  یکی  استانبول 
جهان و به لحاظ جغرافیایي و تاریخي از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است. به جز ُرم و 
آتن هیچ شهر دیگري در جهان به قدمت 
استانبول نمي رسد. در ادوار مختلف تاریخ، 
اسم این شهر چندین بار تغییر یافته است؛ 
قدیمي ترین اسم این شهر »تزارگراد« بوده 
است، سپس به »میکالگارد« تغییر نام یافته 
است. در آغاز حکومت یونانیان و رومیان 
»بیزانس« می گفتند. سپس در سدة  را  آن 
سوم میالدي زماني كه قسطنطین پادشاه روم 
این شهر را پایتخت قرار داد، آن را قسطنطنیه 
نیز مي گفتند.  »رم جدید«  را  آن  نهاد.  نام 
بیزانسي ها آن را »هیپولیس« مي گفتند كه 
همین اسم را  به معناي شهر است. غالباً 
به »مدينةالروم« ترجمه كرده اند؛  در عربي 
چنان كه در منابع تاریخي عربي این شهر 
را با نام »مدينةالروم« ذكر كرده اند. زماني كه 
مسلمانان این شهر را فتح كردند، برخي آن 
را »استانبول« مي گفتند و بعد آن را با اندكي 
تغییر »اسالمبول« نام نهادند. در برخي از 
عثماني  خالفت  اداري  مکاتبات  و  اسناد 
اسالمبول نوشته شده است، اما اسم رسمي 
و اداري آن قسطنطنیه بوده است. در دورة 

»اآلستانه«،  نام هاي  عثماني  خالفت  آخر 
براي  نیز  را  »الباب العالي«  و  »دارالسعاده« 
آن به كار مي بردند و پس از پایان خالفت 
عثماني در سال 1930م. اسم رسمي این 
شهر استانبول ثبت شد و تاكنون با همین 

اسم مشهور و معروف است.
امپراتوری  پایتخت  این شهر 11 قرن 
روم بوده است، امپراتوری ای كه در زمان 
عروج خود ابرقدرت جهان بود و فرهنگ 

و تمدن آن بر جهان سایه افکنده بود.

بشارت هاي نبوي براي فتح استانبول
هنگامي كه قسطنطین پادشاه روم در سدة 
را  شهر  این  شد،  مسیحي  میالدي  سوم 
پایتخت حکومت خود قرار داد و اسم آن 
این شهر مركز  را قسطنطنیه گذاشت، و 
مسیحیت  دین  و  بیزانس  سلطنت  مهم 
اهمیت  به خاطرهمین  گرفت؛  قرار 
اكرم  رسول  آن،  استراتژیکي  و  تاریخي 
به  را  اسالم  سپاهیان  صّلي اهلل علیه وسّلم 
فتح این شهر بشارت و مژدة مغفرت داد.

باري رسول اكرم وقت ظهر در خانۀ 
حضرت  خالۀ  كه  ملحان  بنت  ام  حرام 
رضاعي  محرم  و  رضی اهلل عنهما  انس 
خواب  بود،  صّلي اهلل علیه وسّلم  رسول اهلل 
شدند.   بیدار  خواب  از  ناگهان  بودند. 
علت  ام حرام  می زدند  لبحند  درحالی كه 
اكرم  پرسید. رسول  را  آن حضرت  تبسم 
خواب  »در  فرمودند:  صّلي اهلل علیه وسّلم 
جهاد  براي  كه  دیدم  را  امتم  از  افرادي 
در دریا سفر مي كردند و بر موج هاي آن 
طوری نشسته  بودند كه گویي بر تخت 
ام حرام  حضرت  نشسته اند.«  سلطنت 
گفت: یا رسول اهلل دعا كنید كه اهلل تعالي 
رسول  دهد.  قرار  گروه  این  در  نیز  مرا 
كردند  دعا  برایش  اهلل صّلي اهلل علیه وسّلم 
و دوباره خوابیدند. اندكي بعد دوباره از 
خواب بیدار شدند و خوشحالی در چهرة 
ایشان نمایان بود. ام حرام دوباره دلیل این 
خوشحالي را پرسید. آن حضرت فرمودند: 
رومیان  با  كه  من  امت  سپاهیان  »اولین 
جهاد  )روم(  قیصر  )قسطنطنیه(  شهر 
داده  مغفرت  بشارت  آنان  به  مي كنند، 
رسول اهلل  از  دوباره  ام حرام  است.«  شده 
صّلي اهلل علیه وسّلم تقاضاي دعا كرد كه اهلل 
تعالي او را در این لشکر نیز قرار دهد، اما 
رسول اكرم فرمودند: »تو در سپاهیان اول 
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حضور خواهی داشت.«
اكرم  رسول  پیشگویی  این 
یافت  تحقق  این گونه  صّلي اهلل علیه وسّلم 
عثمان  حضرت  خالفت  عهد  در  كه 
رضی اهلل عنه، امیر معاویه برای فتح قبرس 
با لشکرش از دریا عبور كرد. در این سفر 
دریایي ام حرام و شوهرش عباده بن صامت 
بودند.  اسالم  سپاه  همراه  رضی   اهلل عنهما 
سپاه اسالم موفق شد اهل قبرس را به صلح 
وادارد. هنگام بازگشت حضرت ام حرام از 
باالی اسب به زمین افتاد و همانجا جام 

شهادت را  نوشید.)بخاری(
پس از آن، زماني كه امیر معاویه زمام 
را  سپاهي  گرفت،  به دست  را  خالفت 
به سوی  جهاد  براي  یزید  فرماندهي  به 
سپاه  این  در  داشت.  گسیل  قسطنطنیه 
رضي اهلل عنه  انصاري  ابوایوب  حضرت 
از صحابۀ جلیل القدر حضور  بسیاري  و 
مسلمانان  كه  بود  اولین بار  این  داشتند. 
دادند.  قرار  محاصره  در  را  قسطنطنیه 
حضرت ابوایوب انصاري در همین دوران 
مریض شد و از دنیا رحلت كرد و در كنار 
دیوار قسطنطنیه دفن شد. این بار قسطنطنیه 

فتح نشد و سپاه اسالم بازگشت.
رضی اهلل عنه  سحیم  بشربن  حضرت 
مي كند:  روایت  الفاظ  این  با  حدیثی 
»لتفتحن القسطنطينية فلنعم المري أمريها ولنعم 
اليش ذلك اليش«؛ یقیناً شما قسطنطنیه را 
امیری است  فتح خواهید كرد، چه نیکو 
آن امیر و چه نیکو سپاهی است آن سپاه. 

)مسندامام احمد(
براساس این حدیث بسیاري از حاكمان 
مسلمان براي فتح قسطنطنیه اقدام كردند تا 
این سعادت را ازآِن خود كنند؛ ازآن جمله 
عبدالملک،  هشام بن  عبدالعزیز،  عمربن 

مهدي عباسي و هارون الرشید.
بدین ترتیب سپاهیان اسالم چندین بار 
محاصره  طوالني  به مدت  را  قسطنطنیه 
كردند و حتی در اطراف آن ساخت وساز 
نیز انجام دادند، اما به چند دلیل نتوانستند 

این شهر را فتح كنند:
موقعیت  لحاظ  به  شهر  این  اوالً، 
جغرافیایي در نقطه اي قرار دارد كه آب ها 
مانند حصاری آن را احاطه كرده اند. ثانیاً، 
سرماي  و  است  كوهستاني  منطقه  این  
شدید آن در فصل زمستان براي عرب هاي 
صحرانشین قابل  تحمل نبود. ثالثاً، اطراف 

شهر سه دیوار مستحکم پشت سر هم قرار 
و  بلند  برج هاي  هر 15متر  در  و  داشت 
مستحکمی ساخته و در میان هر دیوار تا 
دیوار بعدي خندقي بزرگ و عبورناپذیر 
عرض  متر   6 حدود  كه  بودند  َكنده 
همین  به خاطر  داشت،  عمق  متر   9 و 
از  دنیا  در  قلعه  این  دفاعی  استحکامات 
مستحکم ترین و تسخیرناپذیرترین  قلعه ها 
مركز  شهر  این  رابعاً،  مي شد.  محسوب 
مهم سیاسي و مذهبي مسیحیان دنیا بود، 
و هرگاه احساس می كردند خطري آن را 
براي  دنیا  مسیحیان  همۀ  می كند،  تهدید 

حمایت از آن بسیج مي شدند.
سلجوقیان،  دولت  سقوط  از  پس 

شد.  تأسیس  عثماني  خالفت 
این كه  از  خالفت عثماني پس 
سرزمین هاي  از  بسیاري 
آسیاي صغیر و یونان را تحت 
براي  درآورد،  خود  حکومت 
گسترش قلمرو خود به سمت 
قسطنطنیه  فتح  به ویژه  و  اروپا 
ایلدرم  بایزید  آورد.  روی 
عثماني  خالفت  سالطین  از 
پس  كه  بود  كسي  نخستین 
زیادي  پیروزي هاي  كسب  از 
سال  در  متعدد،  جنگ هاي  در 
قسطنطنیه  قوا  تمام  با  1402م. 
در  بایزید  كرد.  محاصره  را 
و  سلحشوري  و  شجاعت 

مثل  اروپایي ها  براي  جنگي  مهارت هاي 
به  به همین خاطر  و  بود  آسماني  صاعقۀ 
لقب »ایلدرم«؛ یعني رعدوبرق مشهور بود.
تجهیزات  نظر  از  ایلدرم  بایزید  سپاه 
در  او  سپاه  بود.  قدرتمند  بسیار  جنگي 
ناگهان  كه  بود  پیروزي  و  فتح  آستانۀ 
تیمورلنگ از پشت به سرزمین هاي بایزید 
قتل  به  را  او  پسر  و  كرد  حمله  ایلدرم 
رساند. بایزید محاصرة قسطنطنیه را رها 
كرد و به منطقۀ خود بازگشت. این بسیار 
دردآور است كه به جاي جنگ با رومیان 
مجبور شد در آنکارا به نبردي سخت با 
تیمورلنگ تن دهد. در این نبرد تیمورلنگ 
پیروز شد و بایزید ایلدرم را دستگیر كرد 
و در غل و زنجیر انداخت. او در اسارت 
قسطنطنیه  فتح  این گونه  و  كرد  وفات 

تقریباً پنجاه سال به تأخیر افتاد.
فرزندان و نوه هاي بایزید نیز در عهد 

خود قسطنطنیه را محاصره كردند، اما در 
حین محاصره شورش ها و تجاوزهایي از 

پشت مانع فتح قسطنطنیه مي شد.

سلطان محمدفاتح و فتح قسطنطنیه
سرانجام اهلل تعالي سعادت فتح قسطنطنیه 
سلطان  هفتمین  محمدفاتح،  نصیب  را 
خالفت عثماني كرد. سلطان محمدفاتح در 
22 سالگي زمام خالفت را به دست گرفت 
و با توانایي هاي خدادادي اش به سرعت از 
گذشتگانش پیشي گرفت. او همۀ عواملی 
شده  قسطنطنیه  فتح  مانع  تاكنون  كه  را 
تدبیر، شجاعت  با  بررسي كرد و  بودند، 
را طوري  نقشۀ محاصره  و عزمی راسخ 

طراحي كرد كه منجر به فتح شد. 
می شد،  حمله  قسطنطنیه  به  هرگاه 
سیاه  دریاي  راه  از  آن  اروپایي  هم پیمانان 
آنان  كمک  به  بسفر  شده،  تنگۀ  وارد 
مي شتافتند. لذا الزم بود سپاهیان عثمانی 
براي قطع ارتباط قسطنطنیه با هم پیمانان 
اروپایي اش بر تنگۀ بسفر تسلط یابند. بایزید 
شرقي  ساحل  در  به همین منظور  ایلدرم 
)آسیایي( تنگۀ بسفر قلعه اي ساخته بود كه 
به نام »قلعۀ آناتولي حصار« مشهور است 
و اكنون نیز هست. اما سلطان محمدفاتح 
تشخیص داد كه وجود یک قلعه در یک 
كافي  آن  كامل  كنترل  براي  بسفر  طرف 
بخش  در  آن  دیگر  كنارة  در  لذا  نیست، 
اروپایي، قلعۀ مستحکمي ساخت كه به آن 
»قلعۀ رومیلي حصار« مي گویند. با ساخت 
این قلعه هر ناو و كشتي دشمن كه از تنگۀ 
بسفر می گذشت، از دو طرف در تیررس 
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توپ هاي سپاهیان عثماني قرار مي گرفت.
دیوارهاي  شکستن  و  تخریب 
ممکن  معمولي  توپ هاي  با  قسطنطنیه 
محمدفاتح  سلطان  به همین خاطر  نبود، 
توپي از فلز برنج ساخت كه در آن زمان 
در دنیا توپي نظیر آن وجود نداشت؛ برد 

این توپ یک مایل بود.
دریاست؛  قسطنطنیه  طرف  سه 
دیگر  بسفر،  طرف  تنگۀ  آن  یک طرف 
شاخ  سوم  در  طرف  و  مرمره  دریاي 
زرین قرار دارد و فقط از طرف شرق به 
خشکي وصل می شود، لذا براي پیروزي 
قدرتمندي  جنگي  ناو  به  نیاز  قسطنطنیه 
بود؛ به همین منظور سلطان محمدفاتح 140 
كشتي جنگي و یک ناو جنگي نیز ساخت.
سلطان محمدفاتح پس از فراهم سازي 
محاصره  را  قسطنطنیه  جنگي،  تجهیزات 
كرد؛ نیروهاي زمیني در سمت دیوار شرقي 
مستقر شدند و ناو جنگي در تنگۀ بسفر 
مستقر شد. موقعیت جغرافیایي قسطنطنیه 
این گونه است كه شاخ آبه اي از تنگۀ بسفر 
به سمت مشرق مي رود كه به آن شاخ زرین 
مي گویند، و بندر قسطنطنیه در قسمت شاخ 
زرین واقع است. لذا براي عبور از تنگۀ 
بسفر و رسیدن به قسمت جنوبي شهر باید 
وارد آب هاي شاخ زرین شد. اما سپاهیان 
قسطنطنیه دهانۀ شاخ زرین را كه به تنگۀ 
بسفر مي پیوندد، با زنجیزهاي آهني مسدود 
كرده بودند. به ناچار كشتي هاي محمدفاتح 
در تنگۀ بسفر متوقف شده بودند و هیچ 
راهي براي محاصرة بندر قسطنطنیه نبود. 
مسیر  از  شرقي  دیوار  بر  حمله  راه،  تنها 
سپاهیان  قسمت  این  در  و  بود  خشکي 
قسطنطنیه كه از سمت آبی احساس امنیت 
می كردند، همه نیروها و تجهیزات جنگي 

را متمركز كرده بودند.
سلطان محمدفاتح به این می اندیشید 
كه باید به هر نحو ممکن كشتي ها را از 
تنگۀ بسفر وارد شاخ زرین كند تا بتواند 
از سمت جنوب نیز بر شهر حمله كند، 
آهني  با زنجیرهاي  اما دهانۀ شاخ زرین 
مسدود بود و در دو طرف آن توپ ها آمادة 
بزرگ  كشتي هاي  و  بودند  گلوله  شلیک 
بیزانسي نیز براي حفاظت از زنجیرها در 
حال آماده باش بودند. لذا به ظاهر عبور از 
این راه ممکن نبود. چند روز بدین منوال 
گذشت و سلطان محمدفاتح هیچ راه حلي 

براي رسیدن به شاخ زرین نیافت.

انتقال کشتي ها از طريق خشكي
به  تصمیم  محمدفاتح  سلطان  سرانجام 
اجرای طرحی گرفت كه كسی تصورش 
كه  بود  این  طرحش  بود،  نکرده  هم  را 
كشتي ها را از ساحل غربي تنگۀ بسفر از 
مسیر خشکي به كنارة جنوبي شاخ زرین 
انتقال دهد، )آن مکان را امروزه قاسم پاشا 
مي گویند.( این راه خشکي به گفتۀ ادوارد 
گیبون تقریباً ده مایل دراز و بسیار ناهموار 
بود و تپه ها و چاله هایی در خود داشت، 
اما سلطان محمدفاتح با عزمي راسخ این 
كار حیرت انگیز را در یک شب انجام داد؛ 
بدین گونه كه الوارهای چوبی را با روغن، 
را  كشتي  هفتاد  و  كرد  لغزنده  و  چرب 

یکي بعد از دیگري از روي این تخته هاي 
لغزنده حركت داد و به آن سو منتقل كرد. 
سوار  )ناخدا(  مالح  دو  كشتي  هر  در 
بودند و بادبان ها را باز كردند و از وزش 
باد نیز كمک گرفتند و گاوهاي نر و آدم ها 
با طناب كشتي ها را مي كشیدند و ده مایل 
شاخ  به  و  كردند  طي  را  كوهستاني  راه 

زرین رسیدند.
در آن شب با در دست داشتن مشعل، 
كشتي ها را از مسیر خشکي عبور می دادند 
برجک هاي  فراز  از  بیزانسی  سپاهیان  و 
را  مشعل ها  نور  بسفر،  غربي  دیوار 
مي دیدند، اما در آن تاریکي شب متوجه 
نمي شدند كه آنان چه كار مي كنند. صبح 
هوا روشن شد و پرده از این راز گشود؛ 
محمدفاتح با هفتاد كشتي به همراه توپخانۀ 

سنگین به شاخ زرین رسیده بود.

چنان  محمدفاتح  اقدام  و  طرح  این 
متعصب  مؤرخین  كه  بود  حیرت انگیز 
غربي نیز به آن اذعان دارند؛ چنان كه ادوارد 

گیبون مي گوید: این كار یک معجزه بود.
یک فایدة رسیدن به بندر شاخ زرین 
براي كشتي هاي عثماني این بود كه آب هاي 
سنگین  كشتي هاي  و  بود  عمق  كم  آن 
این  در  نمي توانستند  به راحتي  بیزانسي 
آب ها حركت كنند، بر عکس كشتي های 
سلطان محمدفاتح نسبتاً كوچک تر بودند 
این  در  مانعي  هیچ  بدون  و  آزادي  با  و 
آب ها حركت می كردند، بنابراین در جنگ 
دریایي بدون هیچ مشکلي بر دشمن فایق 
آمدند و از سمت جنوب به طور كامل شهر 
سلطان  عالوه براین  كردند.  محاصره  را 
محمدفاتح بر بندر شاخ زرین پلي ساخت 
و بر آن توپخانۀ سنگین خود را نصب كرد.
و  شرق  سمت  دو  از  این كه  از  پس 
كردند،  محاصره  را  قسطنطنیه  جنوب 
توپخانۀ عثماني دیوارها را به گلوله بست 
و پس از هفت هفته گلوله باران پي درپي 
در سه نقطه در دیوار شکاف ایجاد شد و 
به گفتۀ گیبون، مورخ غربی، آن دیوارهایي 
دشمنان  تجاوز  برابر  در  سال  صدها  كه 
حملۀ  با  روز  چند  در  كردند،  مقاومت 
همه جانبۀ  توپخانۀ عثماني مقاومت خود 

را از دست دادند.
به وجود  آن  دیوارهاي  در  حفره  چند 
آمد و چهار برج مستحکمی كه نزدیک 
فرو  بودند،  مقدس«  »رومانوس  دروازة 
»دروازة  به نام  بعدها  دروازه  این  ریخت؛ 

توپ« یا »توپ كاپي« مشهور شد.
هنگامي كه سلطان محمدفاتح مطمئن 
شد كه فتح و پیروزي یقیني ست، قبل از 
آخرین حمله در تاریخ 15 جمادي األول 
به  پیامي  1453م.  هـ.ق/24مي   857
و  فرستاد  بیزانس  امپراتور  قسطنطین 
و  بگذارد  زمین  بر  اسلحه  اگر  كه  گفت 
مردم  مال  و  جان  دهد،  تحویل  را  شهر 
محفوظ خواهد ماند و منطقۀ »موریا« را 
به او خواهد داد، اما قسطنطین این پیشنهاد 
سلطان  روز  پنج  از  پس  نپذیرفت؛  را 

محمدفاتح آخرین حمله را انجام داد.

حملة آخر و فتح قسطنطنیه
جمادي األول   20 شب  عثماني  سپاهیان 
دعا  و  تسبیح  و  ذكر  با  را  هـ.ق   857

زماني كه امیر معاویه زمام خالفت 
را به دست گرفت، سپاهي را به 

فرماندهي یزید براي جهاد به سوی 
قسطنطنیه گسیل داشت. در این 
سپاه حضرت ابوایوب انصاري و 

بسیاري از صحابه حضور داشتند. این 
اولین بار بود كه مسلمانان قسطنطنیه 

را در محاصره قرار دادند. حضرت 
ابوایوب انصاري در همین دوران 

مریض شد و از دنیا رحلت كرد و در 
كنار دیوار قسطنطنیه دفن شد 
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گذراندند، بعد از نماز صبح محمدفاتح 
دستور حملۀ تمام عیار را صادر كرد؛ در 
بعضي روایت ها آمده سلطان محمدفاتح 
در  را  ظهر  نماز  إن شاءاهلل  كه  بود  گفته 
ایاصوفیا خواهیم خواند. حملۀ  كلیساي 
تمام عیار از هر طرف آغاز شد و تمركز 
رومانوس  دروازة  بر  بیشتر  حمالت 
توپ كاپي  آن  به  اكنون  )كه  بود  مقدس 
مي گویند(، چون این دیوار بسیار آسیب 
دیده بود. براي عبور از خندق نردبان ها 
و ریسمان هایی بر فراز آن انداخته بودند. 
تا ظهر بین طرفین جنگ سخت با آتش 
نیز  بیزانس  ارتش  داشت.  ادامه  و خون 
تا  تمام جنگید؛  با شجاعت  آن روز  در 
شهر  وارد  نتوانست  سپاهي  هیچ  ظهر 
با  محمدفاتح  سلطان  سرانجام  شود. 
رومانوس  سمت  به  یني چري  سپاه 
سردار  آغاحسن،  كرد.  حركت  مقدس 
جان بركف  سرباز   30 با  یني چري  سپاه 
از  تن   18 و  رفت. حسن  باال  دیوار  از 
سپاهیان از دیوار پایین پرت شدند و به 
شهادت رسیدند، اما 12 سرباز دیگر بر 
دیوار استقامت كردند تا این كه دسته هاي 
ملحق  آنها  به  عثماني  سپاهیان  بعدي 
شدند و پرچم سرخ هاللي شکل را بر 

فراز دیوار قسطنطنیه برافراشتند.
امپراتور بیزانس قسطنطین تا آن لحظه 
جنگ  نظاره گر  اضطراب  و  بي قراري  با 
بود، هنگامي كه دید همراهان سلحشورش 
آنها  از  داده اند،  دست  از  را  روحیه شان 
مسیحي اي  »آیا  زد:  فریاد  و  مأیوس شد 
و  بُکشد؟«  دستانش  با  مرا  كه  نیست 
چون جوابي نشنید، لباس پادشاهان روم 
)قیاصره( را از تن درآورده، انداخت و به 
دل سپاهیان عثماني زد و مانند یک سرباز 
باخت  این كه جان  تا  كرد  مبارزه  شجاع 
سالۀ   هزاروصد  سلطنت  او  مرگ  با  و 
با  پایان یافت؛ این سلطنت  بیزانس روم 
قسطنطین آغاز شده بود و با قسطنطین نیز 
پایان یافت و پس از آن لقب »قیصر« برای 
همیشه به تاریخ پیوست، و فرمودة رسول 
اكرم صّلي اهلل علیه وسّلم تحقق یافت: »إَِذا 
َهَلَك َقْيرَصُ َفاَل َقْيرَصَ َبْعَدُه؛ چون قیصر نابود 

شود دیگر قیصري نخواهد آمد.«
سلطان محمدفاتح هنگام ظهر با وزراء 
رومانوس  دروازة  از  خود  سرداران  و 
به  نخست  و  شد  شهر  وارد  مقدس 

»ایاصوفیا« كلیساي مشهور قسطنطنیه رفت 
و جلوي دربش از اسب پایین آمد، دستور 
داد تصاویر نقش بسته بر دیوارهاي كلیسا 
را پاک كنند و بشویند. بعد از آن مؤذن 
اذان گفت و براي اولین بار در این مركز 
شرک و كفر صداي » أْشَهُد أْن ال الَه ااّل اهلل َو 
أ ّن مّمدًا َرُسوُل اهلل« طنین انداز شد. سلطان 
نماز ظهر را آنجا خواند و از آن روز این 

كلیسا به مسجد تبدیل شد. 
سپس از محله هاي سلطنتي دیدن كرد؛ 
این محله هاي پر زرق وبرق كه صدها سال 
مظهر شأن و شوكت قیاصره بودند، بر اثر 
جنگ ویران شده بودند. با دیدن این صحنۀ 

عبرتناک این شعر فردوسي را خواند: 
پرده داری می كند در قصر قیصر عنکبوت

بوم نوبت می زند بر طارم افراسیاب

فتح  واقعۀ  از  بود  خالصه ای  این   
قسطنطنیه كه پس از آن، پایتخت خالفت 
عثماني قرار گرفت و صدها سال مركزیت 

جهان اسالم را به دست گرفت.
دربارة  منابع  مهم ترین  كه  افسوس 
زبان  به  عثمانی  خالفت  سالطین  تاریخ 
در  اول  دست  منابع  و  است  انگلیسي 
مؤرخان  كه  هستند  كتاب هایي  این باره 
غربي نوشته اند و تعصب نویسندگان در 
این كتاب ها نمایان است. آنچه مسلمانان 
در این باره نوشته اند یا از منابع انگلیسي 
است یا از منابع تركي، و خدا مي داند چه 
حقایقي در این میان پوشیده مانده  است كه 

هیچ راهي براي كشف آنها وجود ندارد.
آنچه دربارة واقعۀ فتح قسطنطنیه ذكر 
شد، خالصه اي برگرفته از منابع تاریخي 

انگلیسی و منابع تاریخي اردو است.

مراسم افتتاحیة 
کنفرانس ترجمه هاي قرآن

روز بعد جمعه )21 مارس( ساعت 10 
تاالر  كنفرانس در  افتتاحیۀ  مراسم  صبح 
این  شد.  برگزار  استانبول  در  مشهوري 
برگزار  دینی  سازمان  دو  را  كنفرانس 
كرده بودند؛ یکي »جعية الدعوة االسالمية 

العاملية« لیبي بود.
و دیگری »مركز البحاث للتاريخ والفنون 
والثقافة اإلسالمية« استانبول بود. این مركز 
اإلسالمي«  املؤتر  »منظمة  نظارت  تحت 
استانبول  در  اسالمي(  كنفرانس  )سازمان 
فعالیت مي كند. ریاست این مركز را دكتر 

اكمل الدین احسان اوغلو به عهده دارد.
ترجمه هاي  تمام  از  سازمان  دو  این 
دنیا  مختلف  زبان هاي  به  كه  كریم  قرآن 
چاپ شده، فهرستي منتشر كرده اند. این 
فهرست را محققان و پژوهشگران »مركز 
البحاث للتاريخ والثقافة والفنون اإلسالمية« 
استانبول تهیه و تنظیم كرده و »جعية الدعوة 
با هزینۀ خود آنها  لیبي  االسالمية العاملية« 
را چاپ و نشر كرده است؛ بنابر تحقیق، 
این كتاب جامع ترین فهرست ترجمه هاي 

قرآن كریم است.
به گفتۀ مسئوالن این دو سازمان، چاپ 
كریم  قرآن  ترجمه هاي  فهرست  نشر  و 
هدفي  و  طرح  براي  است  آغازي  نقطۀ 
بزرگ، و آن این است كه این دو سازمان 
درنظر دارند همۀ ترجمه هاي قرآن كریم 
به ویژه  دنیا  مختلف  زبان هاي  به  كه  را 
كشورهاي  زبان هاي  به  كه  ترجمه هایی 
از  عمیقاً  و  شده اند،  ترجمه  غیراسالمي 
ترجمه هاي مستشرقین متأثر هستند مورد 
را  آنها  اشتباهات  و  دهند  قرار  بررسي 
ترجمۀ  زباني  هر  اهل  براي  و  مشخص 

صحیحي منتشر كنند.
مسلم است كه این اقدام همان اندازه 
نیز  كه مفید و ضروري است، همان قدر 
كاري دشوار و زمان بر است و براي این 
معتدل،  رجال  زیادي  تعداد  به  مهم  كار 
در  كارشناس  و  زبان  چندین  به  ماهر 
علوم قرآني و نیز وسایل و تجهیزات نیاز 
كنفرانس  این  سازمان  دو  این  لذا  است. 
كه  بودند  كرده  برگزار  هدف  این  با  را 
»فهرست تراجم« را معرفي كنند و براي 
فعالیت  چهارچوب  و  برنامه ریزي  آینده 
این  در  به همین منظور  كنند.  مشخص  را 

در سدة دهم هجري هنگامي كه حجاز 
و مصر سلطنت سلطان سلیم اول 
عثماني را پذیرفتند و او را »خادم 
الحرمین الشریفین« لقب دادند، 
خلیفة عباسي متوكل نیز منصب 

»خالفت« را به سلطان سلیم اول 
واگذار كرد و كلیدهاي امكنة  مقدسه 
و حرمین شریفین را به عنوان سند 
خالفت به سلطان سلیم اول هدیه 
كرد. بعد از این به سالطین عثماني 
»خلیفه« و »امیرالمؤمنین« لقب دادند
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كنفرانس شخصیت هایي را دعوت كرده 
بودند كه قرآن را به یکي از زبان ها ترجمه 

كرده  یا در حال ترجمه بودند.
در مراسم افتتاحیه، وزیر اطالعات وقت 
تركیه به عنوان مهمان ویژه حضور داشت. 
سید شریف الدین پیرزاده، دبیركل سازمان 
محمدشریف،  دكتر  اسالمي،  كنفراس 
رئیس »جعية الدعوة االسالمية العاملية« و دكتر 
»مركز  رئیس  اوغلو،  احسان  اكمل الدین 
البحاث للتاريخ والثقافة والفنون اإلسالمية« 
در این مراسم سخنراني كردند و به تشریح 
اهداف این كنفرانس پرداختند و در پایان 
اعالم شد كه برنامه هاي عملي این كنفرانس 

فردا در كاخ ییلدیز برگزار مي شود.
با  كنفرانس  مهمانان  جلسه،  از  پس 
یکدیگر مالقات كردند. بنده هنگامي كه از 
عربستان راهي تركیه شدم، شیخ عبدالفتاح 
از  نفر  دو  ]رحمه اهلل[  مدظلهم  ابوغده 
شخصیت هاي استانبول را به بنده معرفي 
مالقات  آنان  با  حتماً  كه  كرد  توصیه  و 
كنم؛ یکي شیخ امین سراج و دیگري دكتر 

یوسف قلیچ بود.
استانبول  به  این كه  محض  به  بنده 
در  كه  گفتند  زدم،  آنان زنگ  به  رسیدم 
مراسم افتتاحیۀ كنفرانس شركت مي كنند. 
آنجا با آنها مالقات كردم. آنان با محبت 
و  كردند  استقبال  بنده  از  صمیمیت  و 
در مدت اقامتم در تركیه از محضر آنها 

بسیار بهره بردم.

مسجد سلطان احمد
براي  را  مهمانان  افتتاحیه  مراسم  از  بعد 
اداي نماز جمعه به مسجد »سلطان احمد« 

حركت  مسجد  سمت  به  وقتی  بردند. 
امین سراج و دكتر یوسف  كردیم، شیخ 
مکان هاي  و  مسجد  معرفي  جهت  قلیچ 

تاریخي، بنده را همراهي مي كردند.
این مسجد از عجایب معماري تركیه 
است. به محض این كه انسان در آن داخل 
مي شود، در شکوه و حسن وجمالش محو 
مي شود و به اعتبار شکوه، حسن وزیبایي 
عظیم الشأن  به قدري  میناكاری  هنر  و 
است كه بنده نظیر آن را در دنیا ندیده ام. 
سدة  در  را  مسجد  این  احمد  سلطان 
است.  ساخته  1616م.  سال  هفدهم 
باشکوه ترین  منطقه  این  در  این،  از  قبل 
مشهور  كلیساي  »ایاصوفیا«  ساختمان، 
داد  دستور  احمد  سلطان  بود.  مسیحیان 
مسجدي بسازند كه از كلیساي ایاصوفیا 
بلندتر و باشکوه تر باشد. واقعاً این مسجد 
باشکوه تر  و  بلندتر  ایاصوفیا  كلیساي  از 
استانبول  ناحیۀ  این  در  اكنون  و  است 
نمایان ترین ساختمان همین مسجد است 
نیز  مرمره  دریاچۀ  از  آن  منارة  شش  و 
دیده مي شود و به خاطر كاشی كاری های 
آبی رنگ، به مسجد آبی مشهور شده و 

سمبل معماری استانبول است.
ساختمان مسجد بر كرسي عریض و 
طویلي ساخته شده است. شبستان آن 64 
و سقف  دارد  پهنا  متر  و 72  ارتفاع  متر 
گنبدی آن به اندازة چهار طبقه بلند است. 
طراحی صحن اصلی به گونه ای است كه 
امام  بتوانند  همه  شلوغی  زمان  در  حتی 
جماعت را ببینند و سخنانش را بشنوند. 
دیوارها و سقف ها با چنیی ها و كاشی های 
سبز رنگ و آبی با سلیقۀ خاصی تزیین 

خیره  را  بیننده اي  هر  چشم  كه  شده اند 
 270 شبستان  نور  تأمین  براي  مي كنند. 
در  است.  شده  تعبیه  پنجره  و  روشندان 
و  روشندان ها  آن  دیوارهاي  جاي جاي 
پنجره ها با تناسب و سلیقۀ خاصی به كار 
رفته اند. سقف بر چهار ستون استوار است 

كه با سنگ مرمر تزیین شده اند.
اندكي بعد از این كه وارد مسجد شدیم، 
مؤذن اذان گفت. منبر به اندازة یک  طبقه 
ارتفاع دارد. كمي بعد خطیب بر باالترین 
و  فصیح  عربي  خطبۀ  نشست.  منبر  پلۀ 
بود.  طوالني تر  اول  خطبۀ  خواند؛  بلیغي 
مؤذن،  خوش صوت  و  دلنشین  صداي 
حرمین  قدیم  اذان هاي  یاد  به  را  انسان 
شریفین مي انداخت. خطبه نیز پرمحتوا و 
بامعنا بود و تالوت در نماز نیز به  اعتبار 

تجوید و لهجه بسیار زیبا و دلنشین بود.
نماز بخش هاي مختلف  اتمام  از  بعد 
بازدید  را  عثمانی  معماري  اعجوبۀ  این 
كردیم. باوجود پیشرفت دنیا در ساختن 
جدید  ساختمان هاي  و  آسمان خراش ها 
باز هم معماري این مسجد یقیناً مهندسان 

بزرگ را حیرت زده می كند.

هیپودروم )آت میدانی(
»آت  احمد  سلطان  مسجد  روبه روي 
میدانی« واقع شده است، این میدان 370 متر 
طول و 118 متر عرض دارد. در حکومت 
بیزانس این میدان، میدانِ اسب دواني بوده 
و به آن »هیپودروم« مي گفتند. همچنین در 
پادشاه جدید  تاج گذاري  خبر  میدان  این 
در  پیروز  فرماندهان  براي  مي شد،  اعالم 
جنگ اینجا جشن و شادي برپا مي كردند، 
مجرمان را در این میدان اعدام مي كردند 
و فرقه هاي منحرف مسیحي را اینجا زنده 
اینجا  را  وحشي  حیوانات  مي سوزاندند، 
نمایش مي دادند و شعبده بازان برنامه اجرا 
مي كردند. در ادوار مختلف تاریخ آمده كه 
اینجا  از  حکومت ها  مخالفان  چندین بار 
قیام شان را آغاز كردند و خدا مي داند كه 
رنگین  انسان ها  با خون  بارها  میدان  این 
شده است. ترک ها اسم آن را از »هیپودروم« 
به »آت میدانی« تغییر دادند. این میدان در 
تاریخ سیاسي و معیشتي ترک ها از اهمیت 
خاصي برخوردار است. در این میدان سه 
ستون نصب شده است، یک ستون مربوط 
به قرن چهارم قبل از میالد مسیح است، 
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61رهاورد
یکي مربوط به قرن پنجم میالدي و یکي 
مربوط به قرن دهم میالدي است. هر ستون 
را یک پادشاه به عنوان اثر ماندگار ساخته 
است،  دو تای آنها هنوز هم سالم و استوار 

مانده است.

سرای توپ کاپی
كاخ  به معنای  »سراي«  تركي  زبان  در 
لذا  است؛  دروازه  به معنای  »كاپي«  و 
دروازة  كاخ  یعني  توپ كاپي  سراي 
توپ. به عربي آن را »قصر باب المدفع« 
از  یکي  بیزانس  عهد  در  مي گویند. 
قسطنطنیه،  شهر  به  ورودي  دروازه هاي 
رومانوس مقدس نام داشت. هنگامي كه 
حمله  قسطنطنیه  به  محمدفاتح  سلطان 
را  سنگین  توپ  یک  مسلمانان  كرد، 
و  كردند  مستقر  دروازه  این  روبه روی 
این  اثر گلوله باران سپاهیان مسلمان،  بر 
از  پس  بود.  دیده  آسیب  بیشتر  دروازه 
فتح، سلطان محمدفاتح از همین دروازه 
این  اسم  برهمین اساس  شد.  شهر  وارد 
توپ  دروازة   توپ كاپي/  نام  به  دروازه 
سلطنتی  كاخ  اینجا  بعدها  شد.  مشهور 
سالطین  سکونت  محل  كه  ساختند 
تا  محمدفاتح  سلطان  از  بود؛  عثمانی 
كاخ  این  در  همه  عبدالمجید  سلطان 
را  كاخ  این  اسم  مي كردند.  سکونت 
حال  در  گذاشتند.  توپ كاپي«  »سراي 
تبدیل  به موزه  تاریخي  این كاخ  حاضر 
گران قیمت  آثار  اعتبار  به  و  است  شده 
موزه هاي  برترین  و  بهترین  از  تاریخي 

دنیا به شمار مي آید.
وارد  مركزي  دروازة  از  هنگامي كه 
گشاده اي  صحن  از  مي شویم  كاخ  این 
مي گذریم و به »كاخ محمدفاتح« می رسیم. 
جلوي آن، سکویی قرار دارد و در صحن 
آن سوراخ بزرگي است كه محل نصب 
پرچم  كه  مکاني  است.  بوده  پرچم  پایۀ 
سرخ هاللي شکل خالفت عثماني صدها 
است.  بوده  برافراشته  این محل  در  سال 
صدها  اروپایی  قدرت های  كه  پرچمي 
سال  در برابر آن سر خم كردند، و صدها 
اتحاد و انسجام جهان اسالم  سال نشان 
عثمانی در سه  بود، و در دورة خالفت 
و  عظمت  نماد  به عنوان  دنیا  بزرگ  قارة 
بود.  درآمده  اهتزاز  به  مسلمانان  قدرت 
از آن پرچم، فقط این سوراخ كه  امروز 

محل نصبش بوده به یادگار مانده است و 
جاي خالي آن دوباره هرگز پر نشده است. 
به سکویی كه پرچم را جلوي آن نصب 
این  مي گفتند.  السعادة«  »باب  مي كرده اند، 
همان سکویي است كه هر سلطان جدید 
براي  و  می ایستاد  آن  روی  بر  عثماني 
مي گرفت.  بیعت  مردم  از  خود  خالفت 
شده  واقع  محمدفاتح«  »كاخ  آن  از  بعد 
ساختماني  عموماً  »كاخ«  واژة  از  است. 
مي شود،  متصور  ذهن  در  زرق وبرق  پر 
مي شود  متوجه  انسان  آن،  دیدن  با  اما 
ساخته اند  ساده  را  كاخ  این  چه قدر  كه 
در  ضروري  غیر  ساخت وسازهاي  از  و 
بنای  یک  كاخ  این  كرده اند؛  پرهیز  آن 
گشاده ای ست كه شباهتی به كاخ ها ندارد.
در بدو ورود به آن، اتاق كوچکي قرار 
دارد كه دفتر مهماندار سلطان عبدالمجید 
بوده است. بعد از آن اتاقی نسبتاً بزرگتر 
سلطان  مالقات هاي  اتاق  كه  شده  واقع 
بوده است. و متصل به آن،  خوابگاه سلطان 
واقع شده و در آن تختي از سالطین آن 
دوره نگهداری می شود. با دیدن این اتاق، 
بسیار حیرت زده شدم كه خوابگاه سلطان 
چه قدر كوچک بوده است و در معماري 

آن هیچ گونه تجملی مشاهده نمي شود.
سراي توپ كاپي، قلعۀ بزرگي ست كه 
چندین بخش دارد و از همۀ آن بخش ها 
كرد،  بازدید  ساعت  دو  در  نمي توان 
این  مهم  از بخش هاي  برخي  از  به ناچار 

موزه بازدید كردیم.

تبّرکات پیامبر اکرم 
ما نخست به اتاقي وارد شدیم كه تبركات 
آن  در  صّلي اهلل علیه وسّلم  اهلل  رسول 
نگهداري مي شوند. در شهرهاي مختلف 
اكرم  رسول  به  منسوب  تبركاتی  دنیا 
نگهداري مي شوند. اما مشهور است كه 
استانبول  در  نگهداري شده  تبركاِت  این 
مستندتر هستند؛ عبا، دو شمشیر، موي، 
در  كه  پرچمی  آن حضرت،  ُمهر  دندان، 
نامه ای  و  درآمده،  اهتزاز  به  بدر  غزوة 
مصر  پادشاه  مقوقس  به  آن حضرت  كه 
نوشته در این مجموعۀ تبركات نگهداری 
مشخص  تاریخي  روایات  از  می شوند. 
خلفاي  نزد  تبركات  این  كه  مي شود 
عباسي نگهداري مي شدند تا این كه این 
تبركات به متوكل آخرین خلیفۀ عباسي 

تحت  مصر  در  اواخر  در  او  می رسند، 
حمایت سالطین ممالیک زندگي مي كرد 
در  نداشت.  اختیاري  و  قدرت  هیچ  و 
و  حجاز  هنگامي كه  هجري  دهم  سدة 
مصر سلطنت سلطان سلیم اول عثماني 
الحرمین  »خادم  را  او  و  پذیرفتند  را 
عباسي  خلیفۀ  دادند،  لقب  الشریفین« 
متوكل نیز منصب »خالفت« را به سلطان 
سلیم اول واگذار كرد و كلیدهاي امکنۀ  
مقدسه و حرمین شریفین، و این تبركات 
را به عنوان سند خالفت به سلطان سلیم 
به سالطین  این  از  بعد  كرد.  هدیه  اول 
لقب  »امیرالمؤمنین«  و  »خلیفه«  عثماني 
دادند و تمام جهان اسالم این منصب و 

جایگاه آنان را باالتفاق پذیرفت.
سلطان سلیم اول در دهم هجري این 
تبركات را از مصر به استانبول آورد و با 
اهتمام فراوان در سراي توپ كاپي اتاقي براي 
حفاظت و نگهداري از آنها ساخت. سلطان 
تبركات عشق و  این  به  بسیار  اول  سلیم 
محبت مي ورزید؛ تا زماني كه زنده بود و در 
استانبول اقامت داشت خودش این اتاق را 
جارو می زد و نظافت مي كرد. عالوه براین، 
سلطان سلیم اول تعدادي از حافظان قرآن 
را مقرر كرده بود كه شبانه روز آنجا تالوت 
مي كردند؛ دو گروه در دو نوبت مقرر شده 
بودند كه نخست گروه اول تالوت مي كرد 
و قبل از این كه آنها ختم كنند گروه دوم 
مي آمد و تالوت را شروع مي كرد و پیوسته 
آنجا تالوت مي شد. این برنامه را خلفاي 
بعدي عثماني نیز ادامه دادند، لذا شاید اینجا 
تنها مکاني باشد كه چهارصد سال پیوسته 
و بدون وقفه در آن قرآن تالوت می شده 
است، پس از سقوط خالفت عثماني این 

سلسله متوقف می شود.
این تبركات در صندوق چوبي مرغوبی 
نگهداري مي شوند و هر سال یک بار در 
شب 27 رمضان براي زیارت عموم، آنها 
دیگر  در  مي آورند.  بیرون  از صندوق  را 
ایام فقط مي توان صندوق سربسته را دید. 
لذا ما نتوانستیم آن تبركات را زیارت كنیم 
این  دیدیم.  دور  از  را  صندوق  فقط  و 
چشم های گناه كار لیاقت دیدن آن تبركات 
را نداشت، براي این چشم ها، زیارت آن 

صندوق نیز نعمت بزرگي است.
در  نیز  دیگري  تبركات  اتاق  این  در 
مي توان  كه  مي شوند  نگهداري  ویترین ها 
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از پشت شیشه آنها را زیارت كرد. در این 
حضرت  به  منسوب  شمشیری  مجموعه 
داود وجود دارد و چهار شمشیر دیگر كه 
به خلفاي راشدین منسوب اند. عالوه بر اینها 
شمشیرهایي منسوب به حضرت خالدبن 
ولید، حضرت جعفر طیار، حضرت عماربن 
یاسر و حضرت ابوالحصین رضي اهلل عنهم 
نیز وجود دارد. تکه اي از درب خانۀ كعبه، 
از میزاب  قفل و كلیدهاي كعبه، دو تکه 
رحمت و آن چادري كه حجراالسود در 
آن گذاشته شده، اینجا نگهداري مي شود، 
اهلل  رسول  اطهر  روضۀ  خاک  از  مقداری 
البته  هست؛  اینجا  نیز  صّلي اهلل علیه وسّلم 
این  بودن  منسوب  در  مي گویند  محققین 

شمشیرها شک و تردید وجود دارد.

آثار تاريخي سالطین عثماني
دیگري  كاخ  از  تبّركات  اتاِق  از  بعد 
بازدید كردیم، این كاخ داراي چند اتاق 
در  ارزشمندي  تاریخي  آثار  كه  است 
لباس ها  ازجمله  مي شود؛  نگهداري  آنها 
عباي  عثماني،  سالطین  اسلحه هاي  و 
سلطان  فوالدي  زره  محمدفاتح،  سلطان 
مصطفي سوم كه در آن طال به كار رفته و 
نیز اسلحۀ گران قیمت سلطان مراد در این 

مجموعه نگهداري مي شود.
بنده قباًل در سفرنامۀ حضرت موالنا سید 
ابوالحسن ندوي مدظلهم العالي ]رحمه اهلل[ 
كارشناسان  »برخي  كه:  بودم  خوانده 
مي گویند اگر روزي تركیه ورشکست شود، 
طالهاي این موزه )توپ كاپي( براي مدتي 
مي كند.«)دو  تأمین  را  كشور  كل  مخارج 

هفته تركي مین: 57( در آن زمان این سخن را 
مبالغه آمیز پنداشتم، اما زماني كه این بخش از 
توپ كاپي را دیدم كه آثار تاریخي پادشاهان 
در آن نگهداري مي شوند، به واقعیت این 
سخن پی بردم. غالباً این مقدار ذخیرة طال، 
اشیاي  ع،  مرصَّ ظروف  جواهرات،  نقره، 
دنیا  دیگر  موزة  هیچ  در  نادر  و  گران بها 

وجود ندارد.
سیدابوالحسن  موالنا  حضرت  به قول 
كه  است  این  دلیلش  ]رحمه اهلل[  ندوي 
بخش  بر  سال  صدها  عثمانی  سالطین 
بزرگي از دنیاي متمدن آن روز حکومت 
بزرگ  سالطین  و  حکومت ها   كردند؛ 
الحمایه  تحت  و  مي دادند  باج  آنها  به 
آنها  همۀ  و  بودند  آنها  حکومت  زیر  و 
عثمانی  سالطین  رضایت  جلب  براي 
هدایایي ارزشمند و گران بها به سالطین 
عثماني تقدیم مي كردند، و نیز آن اشیاي 
با سلیقۀ  گران بهایي كه سالطین عثمانی 
خود، براي خود و همسران شان ساخته اند، 
همه اینها در این موزه نگهداري مي شوند.
شاه  اول،  سلیم  سلطان  هنگامي كه 
داد، تخت  اسماعیل صفوي را شکست 
كرد.  منتقل  استانبول  به  را  ایران  شاهي 
مي شود.  نگهداري  اینجا  نیز  تخت  این 
جواهرات  و  الماس  خزانۀ  تخت  این 
كه  نوشته اند  تخت  این  دربارة  است. 
هنگامی  ندارد.  وجود  آن  نظیر  دنیا  در 
محو  مي شود،  اتاق  این  وارد  انسان  كه 

شاهکارهای بشر می شود.
اسم الماس را شنیده بودم اما تا آن هنگام 
الماسی  اینجا  بودم.  ندیده  اصلي  الماس 

بزرگ، تاریخي و مخروطي شکل را دیدم 
مي گویند،  الماسي«  »كشک چه  آن  به  كه 
این  دارد.  قرار  زیبایي  طالیي  قاب  در  و 
الماس به قدري درخشنده است كه گویي 
المپ روشنی را در یک بلور شفاف قرار 
داده اند. درخشندگي آن طوري است كه اگر 
مستقیماً به شعاع آن نگاه شود، چشم ها را 

خیره مي كند.
این الماس متعلق به یک مهارجه هندي 
را  آن  فرانسوي  ژنرال  یک  است،  بوده 
می خرد و به فرانسه می برد. مادر ناپلئون 
را  آن  فرانسه  مشهور  قهرمان  بناپارت، 
می خرد. ناپلئون آن زمان جالی وطن بوده 
و براي رهایي از این وضعیت نیاز به پول 
زیادی پیدا می كند، لذا مادر ناپلئون آن را 
صدوپنجاه  به  تركي  ژنرال  علي پاشا،   به 
میلیون می فروشد و از آنجا به تركیه منتقل 

و زینت بخش این موزه می گردد.
خنجر سلطان محمد نیز اینجا نگهداري 
مي شود؛ مي گویند گران قیمت ترین خنجر 
جواهرات  با  خنجر  این  است،  دنیا  در 
ع شده است، سه زمرد در آن به كار  مرصَّ
درب داری  ساعت  آن  قبضۀ  بر  و  رفته 

ساخته شده است.
عالوه بر این، اتاقي است ویژة هدایاي 
سلطنتي كه سالطین غربي براي خلفاي 
هدایا  آن  اكثر  مي فرستاده اند؛  عثماني 
جواهرات  و  طال  با  كه  هستند  اشیایي 

ع شده اند. مرصَّ
اسماعیل صفوي،  عالوه بر تخت شاه 
تخت هاي دیگر پادشاهان نیز اینجا وجود 
نادرشاه، سلطان احمد  مانند تخت  دارد، 
اول و غیره. همه آنها با طال و جواهرات 

ع شده اند. مرصَّ
این موزه ضمن این كه براي سیاحان و 
تاریخ دانان تماشاگاه دلربایی ست، عبرت گاه 
می دهد  نشان  كه  هست  نیز  بزرگي 
تجمالت  و  زرق وبرق  همه  این  چگونه 
دست به دست می گردد و سرانجام وسیلۀ 

تفریح سیاحان قرار می گیرد.
را  آن  انسان ها  كه  حقیقتی ست  این 
در  حقیقت  این  اگر  مي كنند،  فراموش 
با  كه  دنیایي  گیرد،  قرار  مدنظر  زندگي 
ظلم وبي عدالتي  و  جنگ وخون ریزی 
دنیایی  به  تبدیل  است،  شده  جهنم  مثل 
امنیت  و عافیت، و سکون  و اطمینان  با 

خواهد شد.

رهاورد 62
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 از وضعيت تان در سوئد،  قبل از 
پذيرش اسالم برای ما بگوييد. 

به  همواره  زندگی  طول  در  بنده   
وجود اهلل متعال معتقد بوده ام؛ اما این باور 
تأثیر و نقشی در زندگی ام نداشت و من 
قرار  در شرایط روحی و روانی خاصی 
داشتم. زندگی ام پر از مشکالت، گره ها 
چهارده سالگی  در  بود؛  شکست ها  و 

مادرم را از دست دادم. پدرم به منطقه ای 
دیگر رفت و آنجا سکونت گزید. برادر 
گرفت؛  به عهده  مرا  سرپرستی  بزرگترم 
اما با من رفتار خشنی داشت. همین امر 
باعث شد كه به نوشیدن مشروبات الکلی 
و غیره روی بیاورم. اما خدا را شکر كه 
به  و  شدم  آشنا  اسالم  دین  با  سرانجام 
آرامش، آگاهی و امنیت رسیدم. دینی كه 

مرا از دایرة نابودی و هالكت به محفل 
شناخت  كشاند.  عبودیت  و  ثبات  نور، 
تا  جاهلیت  كه  داد  نشان  من  به  اسالم، 
چه اندازه به ضرر انسان است. این بینش 
حد  چه  تا  هدایت  كه  داد  نشان  من  به 
شگفت آور و رشددهنده است كه فطرت 

آدمی را محافظت می كند. 
 چگونه با اسالم آشنا شديد؟

گرايش به اسالم  در غرب؛ عوامل و موانع آن* 
در گفت وگو باميکائيل بليخيو تازه مسلمان سوئدی 

63به سوی نور

ترجمة شاكر رئيسی

گرایش به اسالم در غرب و آمار زیاد افرادی  که به اسالم مشرف می شوند ، اتفاق قابل توجهی است. این گرایش 
تنها در میان طیف و گروه خاصی نیست، بلکه طیف های مختلفی از مردان و زنان غربی را دربرمی گیرد و در سطوح 
مختلف علمی و آکادمی به چشم می خورد. اسالم آوردن فیلسوف سوئدی »هوجان الرسون« که پس از تحقیقات 

گسترده، در شهر »مالمو« واقع در جنوب »سوئد« اسالمش را آشکار ساخته، یکی از این نمونه هاست.
»میکائیل بلیخیو« نیز یکی از هدایت یافتگان سوئدی است که پس از اسالم آوردن خود را »ابراهیم« نام نهاده است. 
ابراهیم تنها به پذیرش اسالم  بسنده نکرده بلکه مطالعات گسترده ای راجع به اسالم انجام داده است. او همچنین 
در شهر اوپساالی سوئد، برای آموزش احکام و مسائل دینی به اقلیت مسلمان سوئد، اقدام به تأسیس یک مرکز 

علمی کرده است.
سایت الجزایر تایمز مصاحبه ای با میکائیل بلیخیو انجام داده که ترجمة آن تقدیم شما می شود.
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خانوادة  یک  با  هفده سالگی  در   
هرگاه  شدم.  آشنا  سوئد  مقیم  اریتره ای 
به مالقات این خانواده می رفتم  پیرامون 
و  اسالم  دین  به ویژه  مختلف  ادیان 
ویژگی ها و مباحث مربوط به آن بحث 
را  بحث هایی  چنین  بنده  می كردیم. 
گفت و گوهای عادی می پنداشتم و گمان 
به  مرا  روزی  بحث ها  همین  كه  نداشتم 

آغوش اسالم بکشانند.
تقریباً بیست ساله بودم كه نسخه   ای از 
قرآن مجید با ترجمۀ سوئدی به عاریت 
گرفتم و آن را با دقت خواندم. پس از آن 
خواستم مقایسه ای بین انجیل كه از قبل 
با آن آشنا بودم و قرآن كه تازه با آن آشنا 

شده بودم، انجام دهم. 
خانوادة  كه  بود  جالب  برایم  این 
اریتره ای به من گفتند: قرآن نزد مسلمانان 
مقدس است و دست زدن به آن را بدون 
وضو جایز نمی دانند. قرآن مجید با ترجمۀ 
سوئدی را داخل كیفم گذاشتم. همراه آن 
برگه ای قرار داشت كه نحوة وضو گرفتن 
خانه   سمت  به  بود.  شده  نوشته  آن  در 
راه افتادم وقتی به خانه رسیدم مستقیمًا 
به حمام رفتم و به نحوی كه در آن برگه 
وضو  پایان  در  گرفتم،  وضو  بود  نوشته 
عجیب وغریبی  راحتی  احساس  یک 
به  شروع  آن  از  بعد  داد.  دست  من  به 

خواندن معانی قرآن كریم كردم.
پی درپی  قرآن،  خواندن  با  اكبر!  اهلل 
مشاهده  خود  در  را  عجیبی  احساسات 
خوشحالی  احساس  درون،  از  می كردم. 
بود.  شده  گشاد  سینه ام  انگار  می كردم، 
مسلمانم.  من  كردم  احساس  بی اختیار 
اصاًل  و  می خواندم  قرآن  همچنان 
از سه  احساس خستگی نمی كردم. پس 
هفته از تالوت قرآن و بعضی از كتاب ها 
شهادتین را بر زبانم جاری كردم: »أشهد 

أن الإله إالاهلل و أن ممدًا رسول اهلل« 
نداشتم  جرأت  آوردن  اسالم  از  پس 
برای آشکار ساختن اسالم  خود به مسجد 
بروم. تصور من از مسلمانان همان چیزی 
ترسیم  برایم  غربی  رسانه های  كه  بود 
كرده بودند، گمان می كردم مسلمان یعنی 
این كه ریِش بلند و پُرپشت داشته باشد و 
برای كشتن مردم مسلح  باشد، اما زمانی 
را  مسلمانان  رفتار  رفتم،  مسجد  به  كه 
و  صمیمیت  با  آنان  دیدم؛  آن  برعکس 

در  مرا  و  كردند  استقبال  من  از  محبت 
آغوش گرفتند.

 آيا سرپيچی مسلمانان از احکام 
و دستورات اسالمی در وجود شما 

اثر منفی گذاشته است؟
رفتار  نوعیت  به  بستگی  امر  این   
یا  غرب  در  مسلمانی  اگر  دارد.  آنان 
نماز  اسالم،  جهان  از  دیگر  نقطه ای  در 
با خداوند متعال  او  نمی خواند، حساب 
است؛ اما برخی از جرایمی كه مسلمانان 
تأثیر  در جهان غرب مرتکب می شوند، 
در  اسالم  پیشرفت  مانع  و  دارند  منفی 

سوئد و غرب می شود.  
بنده گاهی با سوئدی های غیر مسلمان 
دربارة اسالم  كه دین صلح و امنیت است، 
صحبت می كنم، سپس می بینیم عده ای از 
مسلمانان به آنان تعرض می كنند. این امر 
و  سوئدی ها  پیش  مرا  دعوت  حقانیت 

غربی ها زیر سؤال می برد.
عدم التزام مسلمانان به احکام اسالم 
به ویژه در دادوستدها در جهان غرب بر 
روند پیشرفت اسالم تأثیر منفی می گذارد. 
با غربی ها دربارة  به همین خاطر وقتی ما 
اسامی  فوراً  می كنیم،  صحبت  اسالم 
افرادی را به میان می آورند كه متأسفانه 
به  دست  و  بوده  اسالمی  نام های  دارای 
اقداماتی از قبیل سرقت ، غارت، چپاول 
و فروش مواد مخدر می زنند. اینجاست 
كه دعوت كردن غربی ها به اسالم سخت 
می شود؛ چون آنان عملکرد مسلمانان را 
به اسالم ربط می دهند و چنین می پندارند 
كه این اعمال از دستورات اسالم است. 

 در هرحال، شما آيندة اسالم را 
در جهان غرب و نقاط ديگر چگونه 

پيش بينی می كنيد؟
 اسالم دینی است كه از نظر گسترش 
در باالترین رتبه در اروپا قرار دارد. اسالم 
در غرب آیندة درخشانی دارد. از روزی 
كه اسالم آوردم تا امروز مشاهده می كنم 
كه هزاران اروپایی مشرف به دین اسالم 
می شوند  و در آینده نیز قطعاً دین اسالم 
باالترین رتبۀ انتشار را از شمال اروپا تا 
نمونه  به طور  داشت.  آن خواهد  جنوب 
نگاه  فرانسه  در  را  اسالم  گسترش  شما 
با وجود فعالیت های گروه های  كنید كه 
بازهم  مسلمانان،  و  اسالم  علیه  تندرو 
اسالم با  سرعت چشم گیری در آنجا در 

حال پیشرفت است. همان گونه كه پیامبر 
در حدیثی خبر داده است دین اسالم بار 

دیگر جهان را فرا می گیرد. 
جهان  سطح  در  اسالم  دین  به زودی 
آورد.  خواهد  به دست  را  رقم  باالترین 
داللت  واقعیت  این  بر  قراین  و  شواهد 

دارند.
 واكنش سوئدی ها وخويشاوندان 
شما پس از اين كه مشرف به اسالم 

شديد، چه بود؟
 در آغاز كار خیلی سخت بود. در 
دچار  سختی  آزمایش های  با  اسالم  راه 
راندند.  خود  از  مرا  خانواده ام  شدم؛ 
قطع  من  با  خویشاوندانم  نزدیک ترین 
رابطه كردند. از این بابت خیلی پریشان 
بیشتر  این دوران  اندوهگین شدم. در  و 
سورة  بودم.  مشغول  قرآن  تالوت  به 
»الکافرون« را می خواندم و بر آیۀ »لکم 

دینکم ولی دین« خیلی مکث می كردم.
دین  به  »شما  می گفتم  آنان  به  بارها 
بر  پافشاری   خود«،  دین  به  من  و  خود 
اسالم مرا در مقابل ادارات، بازار كار و 

عموم مردم سوئد قرار داد.
ممنوعيت  دربارة  ديدگاه تان   

حجاب در فرانسه چيست؟
این  در  خواهرانم  برای  بنده  ابتدا   
این  دارم.  خوشبختی  آرزوی  سرزمین 
آنچه  برخالف  فرانسه  نظام  تصمیم 
می كند،  افتخار  آن  به  غرب  برابر  در 
نشان دهندة مخالفت این نظام با مصادیق 
ساده  و اولیۀ دموكراسی و قوانین حقوق 
بشری است. خواهران باید برای رسیدن 
به حقوق شان مبارزه كنند. حجاب یکی 
حقوق  منشور  در  كه  است  حقوقی  از 
چنین  اگر  است،  رسیده  ثبت  به  بشر 
نباشد باید دموكراسی غربی را تنها مدافع 
حقوق شهوانی و حیوانی غربی ها نامید.  
روزنامة  اقدام  دربارة  نظرتان   
دانماركی »يوالندز پستن« در اهانت 

به پيامبر اسالم چيست؟ 
 به گمانم اقدام روزنامۀ یوالندزپستن 
تمام ارزش ها را زیر پا گذاشت. به همۀ 
مقدسات تاخت. باید از خودمان بپرسیم 
چرا یوالندز پستن چنین اقدامی كرد؟ و 
را  غربی  اكثریِت  حمایت  توانست  چرا 
آورد؟  به دست  ناآشناست،  اسالم  با  كه 
و  تمدن  معرفی  برای  ما  باید  بنابراین 
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بیشتر  غرب  جهان  به  اسالمی  فرهنگ 
و  فرهنگ  درون مایۀ  باید  كنیم.  تالش 
غرب  نقاط  اقصی  به  را  اسالمی  تمدن 

برسانیم.
درس های  پیامبر  سیرت  به نظرم 
عصر  در  كه  دارد  دربر  برای مان  زیادی 
كنیم.  استفاده  آنها  از  می توانیم  حاضر 
او را  بود  نماز  پیامبر كه در حال  گاهی 
با سنگ می زدند، یکی زباله ها را می آورد 
پیامبر  اما  می ریخت،  خانه اش  جلوی  و 
همۀ آزاردهندگان را با اخالق زیبا پاسخ 
می داد. سرانجام همین دشمنان به عظمت 

اسالم اعتراف كردند. 
 چرا مسلمانان اروپا از ورود به 
عرصة سياست خودداری می كنند؟

حضور  كه  است  این  واقعیت   
مسلمانان در عرصۀ سیاسی غرب خیلی 
مهم است تا بتوانند بر مجریان قوانینی كه 
در زندگی با آنان مواجه هستد، اثرگذار 
پارلمان  فرانسه در  اگر مسلمانان  باشند. 
مثاًل  باشند  داشته  فعالی  حضور  فرانسه 
یا  لغو  را   حجاب  منع  قانون  می توانند 

حداقل از اجرای آن جلوگیری كنند.
است  چنین  شرایط  هم  آمریکا  در 
اگر مسلمانان فعالیت سیاسی گسترده ای 
می داشتند همکاری آمریکا با صهیونیست 

به این حد نمی رسید.
 به نظر شما بهترين وسيله برای 
نشر و تبليغ اسالم در اروپا چيست؟
 در ابتدا الزم است كه ما یک برنامۀ 
توقع  زود  خیلی  كنیم.  تعیین  درازمدت 
نه  مگر  باشیم.  نداشته  را  ثمره  برداشت 
 23 مدت  به  مجید  قرآن  كه  است  این 
در  شد.  نازل  پیامبر  بر  تدریجًا  سال 
به  را  یکتاپرستی  و  عقیده  باید  ابتدا 
بعداً  فروع  مسائل  دهیم.  آموزش  آنها 
با  را  سرسخن  این كه  می شوند.  حاصل 
و  خنزیر  گوشت  حرمت  از  غربی  یک 
نوشیدن شراب باز كنیم غیرمنطقی ست، 
آفرینش  مانند  مسائلی  از  باید  ابتدا  در 
جهان هستی، آفرینندة  آن، فلسفۀ هستی 

و یکتاپرستی برایش سخن بگوییم.
به عقیدة من در سیرت پیامبر بهترین 
الگوها و روش ها برای دعوت به اسالم و 

نشر اسالم در اروپا وجود دارد.
مسلمان  اين كه  از  پيش  شما   
بشويد چه قدر با اسالم آشنا بوديد؟

 چیز زیادی از اسالم نمی دانستم. تنها 
منبع من برای شناخت اسالم و مسلمانان، 
كه  رسانه هایی  بود؛  غربی  رسانه های 
كارشان سیاه نمایی و نمایش چهرة زشتی 

از اسالم و مسلمانان است.
اختالفاتی  دربارة  شما  ديدگاه   
و  غرب  در  مسلمانان  ميان  در  كه 

جهان اسالم وجود دارد، چيست؟
 این كه مسلمانان دیدگاه های فقهی 
و فکری مختلفی دارند از قدیم و صدها 
سال پیش چنین بوده است، اما این  كه این 
اصاًل  شود،  فتنه  یک  به  تبدیل  اختالف 
پیامبر  این كه  به ویژه  نیست،  پذیرفتنی 
همواره دعا می كرد خداوندا امت مرا از 
مسلمانان  این كه  بفرما.  حفاظت  فتنه ها 
نیست،  قبول  قابل  بکشند  را  یکدیگر 
متأسفانه  است.  بزرگی  بسیار  بلکه جرم 
كه  سرطانی  مانند  فتنه انگیز  اختالفات 
می  مرگ  كام  به  را  نیرومندی  انسان 
فرستد، میان مسلمانان درحال رشد است.

 آيا اروپاييان به تحقيقات اسالمی 
اهتمام می ورزند؟ 

را  غربی  و جوانان  نوجوانان  بنده   
مشاهده كرده ام كه به تحقیقات اسالمی 
راه  كه  ماست  بر  عالقه مندند.  خیلی 

درست را به آنها نشان دهیم.
 رسانه های غربی چه تعريفی از 

اسالم ارائه می دهند؟
غربی  رسانه های  تمام  متأسفانه   
نمایش  به  اسالم  از  منفی  چهره ای 
می گذارند. با وجود تمام تبلیغاتی كه علیه 
اسالم انجام می دهند، اما گاهی بعضی از 
اسالم  معرفی  برای  مستندهایی  رسانه ها 
شده  سبب  كار  همین  می كنند.  پخش 
بسیاری از اروپایی ها با اسالم آشنا شوند 
كه  می سازد  وادار  را  آنها  حداقل  یا  و 

دربارة اسالم بیندیشند و تحقیق كنند. 
به نظر من مهم این است كه چهره ای 
نمایش  به  اسالم  از  متمدن  و  شفاف 
در  مسلمانان  نیکوی  اخالق  بگذاریم. 
نشر  برای  برای  وسیله  بهترین  غرب 

اسالم است.
در  كه  خشونت هايی    آيا 
رخ  اسالمی  و  عربی  كشورهای 
گرايش  در  منفی  تأثيری  داده، 

غربی ها به اسالم داشته است؟
روحیۀ  بر  قطعاً  كشمکش ها  این   

ارتباط  مانع  و  می گذارد  تأثیر  غربی ها 
جنگی  می شود.  اسالمی  فرهنگ  با  آنان 
كه اكنون در خاورمیانه راه  افتاده تنها بر 
از  را  آنان  تنها  نگذاشته و  تأثیر  غربی ها 
شناخت فرهنگ اسالمی باز نداشته، بلکه 
بر خود ما مسلمانان بیشتر تأثیر گذاشته 
میان غربی ها  مانِع گسترش اسالم در  و 

شده است.
گفت وگوی  چيست:  شما  نظر   

تمدن ها يا جنگ و پيکار؟
 مشخص است من قلباً و قالباً با اهل 
گفتمان هستم. اساس اسالم و قرآن ما بر 
به  را  ما  قرآن  در  خداوند  است.  همین 
طلب دلیل، حجت و برهان فرامی خواند. 
اسالم  نیست.  اجباری  دین  پذیرش  در 
نرفته  پیش  اجبار  و  خشونت  با  هرگز 
است. بلکه با ارائۀ دلیل و حکمت منتشر 
شده است. تمدن و دعوت اسالمی ما بر 

همین پایه ها بنا نهاده شده است. 
 اسالم به شما چه چيزی بخشيده 

است؟
 اسالم به من همه چیز داده، به من 
داشته  ارزانی  اطمینان  و  خاطر  آرامش 
مسائل  همۀ  و  چیز  همه  اسالم  است. 
شخصی و اجتماعی را به من آموزش داد 
و مرا با كانون گرم خانواده آشنا ساخت. 
قرار  ارزشمند  و  هدف   با  را  زندگی ام 
همه  نمی توانم  گفت وگو  این  در  داد. 
به  چیزهایی را كه اسالم  و یکتاپرستی 

من بخشیده نام ببرم. 
گرايش  شاهد  چرا  به نظرتان   
بسياری از غربی ها به اسالم هستيم؟
و  واضح  دینی ست  اسالم  زیرا   
روشن، بر عکس مسیحیت كه مبتنی بر 
غموض و پیچیدگی است. اهداف اسالم 
واضح و روشن هستند. اسالم به غربی ها 
و  می بخشد  اطمینان  و  خاطر  آرامِش 
پریشانی های  كه  می كند  فراهم  فضایی 

زندگی را از یاد می برند.
آمده  تغییرات  خیلی  مسیحیت  در 
است و به مرحلۀ انحطاط رسیده است. 
در  می توان  كه  مثبتی  جنبۀ  تنها  شاید 
تمدن غربی یافت همین آزادی است كه 
ما مسلمانان می توانیم مناسک و فرائض  
مقامات  دخالت  بدون  را  عبادی مان 

حکومتی ادا كنیم.
 *منبع: الجزایر تایمز
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فقه  مجمع  نشست  بیست ویکمین 
اسالمی )اهل سنت( ایران با حضور علما و 
كارشناسان فقهی از مناطق مختلف كشور، 
صبح شنبه سی ام آبان 1394 در دارالعلوم 
زاهدان آغاز شد و پس از دو روز بحث 
و مناقشه، شامگاه یک شنبه یکم آذر 1394 
با اعالم مصوبات این نشست، به كار خود 

پایان داد.
در  عبدالحمید  موالنا  شیخ االسالم 
بیست ویکمین نشست این مجمع با اشاره 
جدید  نیازهای  و  جهان  شرایط  تغییر  به 
در  امروز  داشتند:  اظهار  امروزی  جامعۀ 
جهان شرایط جدیدی پیش آمده است؛ باید 
شریعت اسالم پاسخگو باشد و مردم را از 
این كه دچار ضرر و خسارت شوند، نجات 
دهد. بحث های علمی و فقهی، با توجه به 
مشکالت جدیدی كه در جهان اسالم پیش 
آمده خیلی مهم هستند. باید مسائل جدید 
مورد بحث قرار گیرند. به نظر بنده این كار 
كه سبب حل مشکالت و معضالت مردم 

می شود، جهاد فی سبیل اهلل است.
با  این نشست مجمع  ریاست محترم 
با عموم  علما  ارتباط  به ضرورت  اشاره 
اصالح  در  آنان  محوری   نقش  و  مردم 
نوع  دو  ما  كردند:  خاطرنشان  جامعه، 
ارتباط داریم؛ یکی ارتباط با پروردگارمان 
و  صلی اهلل علیه وسلم،  رسول  حضرت  و 
نوع دوم ارتباط با عموم مردم است. علما 
در جایگاه رهبر و پیشوای مردم هستند، 
باید با مردم در ارتباط باشند و از نزدیک 
فکر حل  به  و  ببینند  را  مردم  مشکالت 

آنها باشند.
اسالمی  فقه  مجمع  نشست  این  در 
قاسمی،  محمدقاسم  مفتی  موالنا  ایران، 
رئیس داراالفتاء دارالعلوم زاهدان، با ارائه 
بانک  مسئوالن  نشست های  از  گزارشی 
انصار با هیئتی از علمای اهل سنت پیرامون 
»بانکداری اسالمی«، خاطرنشان كرد: تاكنون 
دو نشست با حضور علما و مسئوالن بانک 
انصار در زاهدان و در تهران برگزار شده 

است. به نظر می رسد مسئوالن این بانک 
تصمیم گرفته اند با رعایت موازین شرعی 

خدماتی برای جامعۀ اهل سنت ارائه دهند.
علما  طرف  از  افزود:  ادامه  در  وی 
راهکارهای خوبی برای اجتناب از معامالت 
غیرشرعی در بانک ها پیشنهاد شده است؛ 
آنان هم قول داده  اند كه شرایط تعیین شده 
را  اهل سنت  فقهی  كارشناسان  سوی  از 
بانک  كنند. طبق وعدة مسئوالن،  رعایت 
خواهد  افتتاح  زاهدان  در  شعبه ای  انصار 
كرد كه معامالت آن بر اساس فقه اهل سنت 
صورت خواهد گرفت، و ناظر شرعی با 
تأیید علمای اهل سنت در این شعبه حضور 

خواهد داشت.
اجرایی  دبیر  عارفی،  عبدالقادر  مفتی 
دارالعلوم  استاد  و  اسالمی  فقه  مجمع 
رسیده  مقاالت  تعداد  دربارة  نیز  زاهدان 
در مسائل مورد بحث، گفت: 38 مقاله به 
دبیرخانه این مجمع در سه مسئله »سقط 
حاملگی«،  از چهارماه  بعد  و  قبل  جنین 
و  معامالتی«  دیون  قیمت  »پرداخت 
»استفاده اسپری آسم برای روزه دار« رسیده 
است. این مقاالت در این نشست مجمع 
قرائت شدند و پس از بحث و بررسی، 
احکام فقهی مسائل فوق قرائت شد و با 
امضای علما و مفتیان عضو مجمع فقهی 

به تصویب رسید كه به شرح ذیل اند:

سقط جنین قبل و بعد از چهارماه
اول  روز  چهل  در  جنین  اسقاط  الف. 
خالف  و  مکروه  عذر،  بدون  حاملگی، 

مقاصد اسالم می باشد.
یکصدوبیست  تا  روز  چهل  از  بعد  ب. 
روزگی، در صورتی می توان اقدام به سقط 
جنین نمود كه بنا به تشخیص كمیسیونی 
از پزشکان متخصص و مورد اعتماد ثابت 
است  بیماری  به  مبتال  جنین،  كه  گردد 
آینده موجب  در  و  نبوده  درمان  قابل  كه 
مشکالت غیر قابل تحمل در زندگی خود 

جنین و والدینش خواهد بود.

چند  هر  روز  یکصدوبیست  از  بعد  ج. 
آن  سقط  باشد  ناقص الخلقه  جنین  كه 
حرام بوده و قتل نفس است؛ البته اگر با 
تشخیص كمیسیونی از پزشکان متخصص 
و مورد اعتماد ثابت گردد كه بقای جنین 
موجب مرگ مادر می شود، در این صورت 
بنا بر رأی  اكثر اعضا می توان اقدام به سقط 

جنین نمود.

پرداخت قیمت ديون معامالتی
مصوب  معامالتی،  دیون  خصوص  در 
گردید كه كمیسیونی تشکیل شود ظرف 
دو ماه از این تاریخ، تحقیقاتی جامع انجام 
شاخص  از  كدام یک  اساس  بر  كه  دهند 
دیگر(  چیزی  یا  روز  نرخ  )طال،  تورم 
محاسبه شود؟ اما فعاًل، اول مصالحه كنند 
و در صورت عدم توافق بر مصالحه، بر 

اساس نرخ طال محاسبه شود.

استفادة اسپری آسم برای روزه دار
قول  بنابر  آسم  اسپری  از  استفاده  الف. 

راجح، شکنندة روزه است.
ب. اگر بیمار مبتال به آسم در ماه رمضان 
بعضی از مواقع مجبور به استفاده از اسپری 
می شود، ضمن گرفتن روزه و استفاده از 

اسپری، باید قضایی اش را به جای آورد.
ج. در صورت ابتال به بیماری مداوم آسم، 
عالوه بر گرفتن روزه، همراه با استفاده از 
روزه ها[  قضای  ]به جای  احتیاطاً  اسپری، 

موظف به پرداخت فدیه خواهد بود.
اسالمی  فقه  مجمع  كه  گفتنی ست 
ایران در  سال 1372 خورشیدی با همت 
داراالفتای دارالعلوم زاهدان تأسیس شده 
است و 34 عضو رسمی دارد. این مجمع 
مسائل فقهی مورد نیاز جامعه را به اعضای 
رسمی اعالم می كند و آنان تحقیقات خود 
می كنند  ارائه  مجمع  نشست های  در  را 
برای  اعضا،  تبادل نظر  و  باهم اندیشی  و 
به  فقهی  احکام  بحث،  مورد  مسائل  آن 

تصویب می رسانند.

گزارش بيست ويکمين نشست 
مجمع فقه اسالمی اهل سنت ايران

فقه66
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67 فقه

عبدالقادر عارفی، داراإلفتاء دارالعلوم زاهدان

قيمت گذاری نسخه های قرآن 

قيمت گذاری  حكم  سؤال: 
شرعی  نظر  از  قرآن  نسخه های 
لفظ  بردن  به كار  برخی  چيست؟ 
قرآن،  خريد  هنگام  را  »قيمت« 
كالم اهلل  عظمت  خالف  و  نامناسب 
اين كه  به جای  می گويند  و  می دانند 
چه قدر  قرآن  اين  »قيمت  بگوييم: 
اين  »هدية  بگوييم:  بايد  است؟«، 

قرآن چند است؟«
خریدوفروش  فقها  و  علما  جمهور  جواب: 
چون  داده اند،  قرار  جائز  را  قرآن  نسخه های 
در اینجا اوراق و جلدهایی که در آن کالم اهلل 
نوشته شده است، قیمت گذاری و خریدوفروش 
»قیمت«  لفظ  بردن  به کار  بنابراین  می شود؛ 
هنگام خریدوفروش نسخه های قرآن اشکالی 
ندارد؛ اما این که در عرف رایج شده که به جای 
لفظ قیمت، لفظ هدیه به کار می رود، شرعاً کار 

مستحسن و مناسبی ست.
دارالديث  ط:  إلبن قدامة:722/5،  .املغنی 
الكويتية:  الفقهية  املوسوعة   .2 القاهرة. 
)کتاب12477/2( 186/34، ط:وزارة الوقاف و 

الشؤون اإلسالمية

خريد جوايز با پول جمع آوری شده از 
شركت كنندگان در مسابقه

به ويژه  ورزشی  مسابقات  در  سؤال: 
برای  شركت كننده  تيم  چند  فوتبال، 
خريد جوايز مبلغی جمع آوری می كنند 
به  را  جوايز  اين  مسابقه  پايان  در  و 
اين جوايز  برنده می دهند، حكم  تيم 

چيست؟
جواب: در صورت مذکور جایزه دادن و گرفتن 
هر دو ناجایز است. )تكملة فتح امللهم:220/3،ط:مكتبة 

ـ ق.( دارالعلوم كراتش: 1430ه

پيش فروش محصول كشاورزی

كاشت  هنگام  كشاورز  سؤال: 
زراعت، مقدار معينی از محصول را به 
تاجر پيش فروش می كند و پولش را 
به طور نقد می گيرد تا هنگام برداشت 

محصول، آن مقدار معين را به تاجر 
تحويل  دهد؛ افزايش و كاهش قيمت 
تأثيری  تعيين شده  مقدار  در  نيز 
شرع  نظر  از  معامله  اين  آيا  ندارد. 

جايز است؟
بیع سلم/ سلف  این نوع معامله،  به  جواب: 
می گویند؛ در بیع سلم الزم است مشخصات 
محصول از قبیل نوع، مقدار و زمان و مکان 
این  رعایت  با  شود؛  مشخص  دادن  تحویل 
)حاشية  است.  جایز  مذکور  معاملة  شرایط 

ابن عابدين:372/15،ط:دارالثقافه(

فروش چک قبل از سررسيد به مبلغ 
كمتر به طور نقد

مدت دار  چک   چند  شخصی  سؤال: 
دارد و قبل از سررسيد آنها را به مبلغ 
اين  آيا  می فروشد؛  نقد  به طور  كمتر 

عمل ربا محسوب می شود؟
نیست؛  جایز  شرعًا  مذکور  معاملة  جواب: 
جایز  دیگری  شخص  به  وام  فروش  اواًل، 
پول ها  معاوضة  معامله  این  در  ثانیًا  نیست. 
انجام  تفاضل  و  نسیه  به صورت  یکدیگر  با 
گرفته است که این هر دو نوع، ربا و شرعًا 
حرام است. )بحوث فی قضايا فقية معاصة: 

12/1، ط: دارالقلم(

 تعيين يک باب منزل به عنوان مهريه

مهريه  تعيين  ازدواج  در  ازآنجايي كه 
بعضی  در  است،  شرط  صداق  يا 
منزل  باب  يک  عقد،  هنگام  مناطق 
متراژ  اما  مي كنند،  تعيين  مهريه  را 
منزل، تعداد اتاق خواب، هال، پذيرايي 
و...  مصالح  نوع  ساخت،  كيفيت  و 
شرعي  نظر  از  آيا  نمی كنند،  ذكر  را 
چنين عقدي جايز است يا خير، و در 
صورت جدايي زن از شوهر كه معموالً 
واقع  طالق  اختالفات  اوج  مرحلة  در 

مي شود، چگونه اداي دين كنند؟
مهر،  براي  منزل  تعیین  در صورت  جواب: 
ذکر موارد زیر ضروري است: خیابان، کوچه، 
و  آن،  ساخت   کیفیت  اتاق ها،  تعداد  متراژ، 
را  سندش  منزل،  بودن  سنددار  صورت  در 

عقدنامه  در  و  کرده  حاضر  عقد  مجلس  در 
همه  ذکر  شود.  قید  کامل  مشخصات  با 
موارد فوق دربارة تعیین منزل به عنوان مهر 
موجب  مهر  اداي  هنگام  تا  است  ضروري 
در  اما  نشود،  و شوهر  زن  میان  در  اختالف 
صورت عدم ذکر موارد فوق و مجهول بودن 
منزِل تعیین شده برای مهر، عقد نکاح صحیح 
واجب  و  تعیین  مثل  مهر  زن،  براي  و  است  
مي شود. این در صورت وجود اختالف میان 
مصالحه  صورت  در  اما  است،  شوهر  و  زن 
مهر  به عنوان  منزلي  بر  طرف  دو  توافِق  و 
مصالحه،  عدم  صورت  در  و  است  درست 
اساس  بر  که  مي گیرد،  قرار  َحَکم  مثل  مهر 
)بدائع  مي شود.  قضاوت  زوجین  بین  آن 
فصل  قاهره،  ط:دارالديث  الصنائع:473-472/3، 

فی حكم جهالة املهر(

رؤيت هالل و اختالف افق
 

سؤال: 1. جهت انجام تكاليف شرعي، 
رؤيت هالل در يک مكان براي اماكن 
اطراف آن ناحيه تا چه فاصله اي معتبر 
است؟ 2. تكليف ساكنين مناطق مرزي 
در  آنها  امر  متوليان  كه  كشوري  دو 

رؤيت هالل اتفاق نظر دارند چيست؟
)مناطق  قریبه  بالد  تعیین  دربارة  جواب: 
)مناطق دور  بعیده  نزدیک و هم افق( و بالد 
است؛  مختلف  علما  اقوال  غیرهم افق(،  و 
یک  جغرافیایی  محدودة  یعني  اقلیم،  بعضي 
یک  شهرهاي  که  دانسته اند  معتبر  را  کشور 
کشور بالد قریبه  و خارج کشور بالد بعیده اند. 
فقهای احناف اکثراً مسافت یک ماه فاصله را 
برگزیده اند که تقریباً برابر با 500 تا 600 مایل 
تا 1200  در حدود 1000  تقریباً  یعني  است، 
البته بنابه شرایط موجود بهتر است  کیلومتر. 
شهرهاي یک کشور بالد قریبه محسوب شوند 
و تحت یک حکم قرار گیرند؛ چون با وجود 
حاکم، این طرح قابل اجراست و خصوصاً روزه 
گرفتن که با حکم حاکم شرعي انجام می گیرد 
و عالوه بر آن حکم حاکم شرعی رافع اختالف 
هم افق  کشور  یک  شهرهاي  لذا  است؛  نیز 
محسوب شده و تابع خود کشور است.)املفهم 
ابن  رسائل  للقرطبی:142/3،ط:دارابن كثري.جمموع 

عابدين:440/1،ط:املكتبةالزهرية للرتاث(
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زندگی بشر همواره در حال تحول و دگرگونی است. 
با تغییر شرایط زندگی و عرف و عادات مردم، انسان ها 
با مسائل و قضایای دینی و فقهی جدیدی روبه رو 

می شوند که نیاز به حل وفصل دارند.
در عصر حاضر با توجه به تحولی که در سبک 
جدیدی  نیازهای  آمده،  پدید  انسان ها  زندگی 
و پرسش های جدیدی  است. قضایا  مطرح شده 
در عرصه های مختلف عبادی، اقتصادی، سیاسی 
و اجتماعی پدید آمده که نیازمند واکاوی و پاسخ 
است. پرسش هایی شکل گرفته که در ذخیرة فقه 

اسالمی به آنها پرداخته نشده است. 
به گواهی تاریخ، فقه اسالمی فقهی زنده و پویاست 

و در هر زمان توانسته پاسخگوی نیازهای بشر باشد.
و  دارای اصول  این است که  اسالمی  فقه  ویژگی 
قوانینی مستنبط از قرآن و سنت است که می تواند 

نیازهای روز انسان ها را پاسخگو باشد.
فقهای اسالم  در ادوار مختلف تاریخ در پرتو این 
اصول احکام شرعی و مسائل جدید را حل وفصل 

کرده اند. 
برای صدور حکم شرعی یک  پر واضح است که 
مسئله، الزم است جوانب مختلف آن، عرف و عادات 
مردم، و شرایط زمانه بررسی شود تا بتوان حکم آن 

مسئله را صادر کرد. 
قادر  که  داشته  وجود  زبده ای  فقهای  گذشته  در 
بوده اند به تنهایی این مسئولیت را به  عهده گیرند و 
به پرسش های دینی و شرعی مسلمانان پاسخ دهند.

ضعف  زندگی،  مشکالت  حاضر  عصر  در  اما   
یک  که  شد  سبب  غیره  و  علمی  استعداد های 
پاسخگویی  برای  مرجعی  نتواند  تنهایی  به   فرد 
باشد. عالوه براین،  جدید  مسائل  و  پرسش ها  به 
عصر جدید به عصر انفجار اطالعات و اکتشافات 
سؤاالت  انبوه  به  اتفاق  این  یافت،  شهرت  بشر 
افزود و انفجار علمی، عمال انفجار سؤاالت را نیز 

به همراه داشت. 
در دورة اخیر در عرصة مسائل اقتصادی، تجاری، 

رخ  زیادی  تحوالت  سیاسی  و  پزشکی 
و  علمی  گرایش های  و  رشته ها  و  داده 
آموزشی نیز روزبه روز افزون تر شده است 
و این امر مسائل و قضایای فقهی جدیدی 

را به همراه داشته است.
در چنین شرایطی  برای یک فرد مشکل 
است که بتواند در تمامی علوم مهارت کسب 
کند و به درجة اجتهاد برسد، به همین خاطر 
کارشناسان فقه اسالمی برای جلوگیری از 
تشتت آراء و پریشانی مردم، اقدام به تأسیس 
مجامع فقهی کردند تا فقها و اندیشمندان با 
همکاری یکدیگر و با اتکا به اصول شرعی، 

قضایای فقهی معاصر را به شکل گروهی و در قالب 
مجامع فقهی حل کنند.

تأسيس مجمع 
فقه  مجمع  مذکور،  اهداف  تحقق  راستای  در 
اسالمی هند در اواخر سال 1988م. توسط موالنا 
تأسیس  هند  در  قاسمی  االسالم  مجاهد  قاضی 
این  نشست  نخستین  1989م.  آوریل  در  و  شد 
مجمع با حضور 220 نفر از فقها و دانشمندان و 
متخصصانی از رشته های پزشکی، جامعه شناسی، 
روانشناسی و اقتصاد در دانشگاه »همدرد« شهر 

دهلی برگزار شد.
 این مجمع  از بدو تأسیس تاکنون بیست وپنج نشست 
با حضور علما و شخصیت هایی از کشورهای مختلف 

جهان برگزار کرده است. 
در آخرین نشست این مجمع )فوریه 2016م.(، موالنا 
مفتی محمد قاسم قاسمی و مفتی عبدالقادر عارفی 
به نمایندگی از مجمع فقه اسالمی اهل سنت ایران و 

علمای دارالعلوم زاهدان شرکت داشتند.  
در  نیز  عبدالحمید  موالنا  شیخ االسالم  حضرت 
جریان سفرش به هند در سال 1387ش. در نشست 
مجمع فقهی هند که در شهر »برهان پور« برگزار 

شد، شرکت داشت.

اهداف مجمع 
1.  تالش برای یافتن راهکارهایی برای حل مشکالت 
شرعی که در پی تحوالت جدید جهان در زمینه های 
مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و صنعتی  پدید 
آمده اند، با اتکا بر اصول اسالمی در پرتو کتاب، سنت، 

آراء صحابه و اقوال سلف؛
2. پیدا کردن راه حل مناسب برای تحوالت عصر 

جدید؛
3.  از سرگیری تحقیق و مطالعه در بعضی از مسائل 
فقهی که بنابر تغییر شرایط و عرف و عادات مردم نیاز 

به بازنگری مجدد دارند، در پرتو اصول فقه اسالمی؛
4. تحقیق و پژوهش در منابع فقه اسالمی، و شرح و 

بسط دیدگاه های فقهی و تطبیق آن با مسائل روز؛
5. تدوین فقه اسالمی به سبک مدرن و جدید؛

6. پژوهش های فقهی بر پایة نیازهای عصر جدید؛
7. دریافت نظرات و دیدگاه های فقهی پژوهشگران 
معاصر و نهادهای دینی قابل اعتماد در قضایای فقهی 

معاصر و نشر آنها در میان توده های مسلمان؛ 
8. برقراری ارتباط با مجامع و پژوهشگاه های فقهی 
مورد  در  اطالعات  تبادل  هند.  از  خارج  و  داخل 
دستاورهای علمی، گزینش فتاوایی که توسط علما 
و مؤسسات قابل اعتماد صادر شده اند و ارائه آنها به 
سبک نوین به منظور حفظ ذخیره فقهی و رساندن آن 

برای نسل های بعدی؛
9. آگاه کردن مردم از مشکالتی که در رشته های 
اقتصاد،  جامعه شناسی، پزشکی پدید آمده و مطلع 
کردن آنها از نتایج مطالعات و تحقیقاتی که در رابطه با 
آداب و رسوم جوامع مختلف، و بافت جمعیتی ساکنان 

هند و خارج از آن صورت گرفته است؛ 
10.  بررسی احکامی که در دادگاه های داخل و خارج 
از هند صادر می شود، جهت تشریح و اجرا نمودن 

دستورات اسالمی؛
11. رفع شبهات و اشکاالتی که مستشرقان پیرامون 
قوانین اسالمی مطرح می کنند و ارائه دیدگاه صحیح 

اسالمی؛
در  کتاب  و  پژوهشی  مقاالت  ارائه   .12
خصوص مسائل جدید  و چالش هایی که 

پیش روی اسالم و مسلمانان است؛
و  تحقیق  به  جوان  علمای  تشویق   .13

پژوهش؛
موضوعات  نمایة  و  فهرست  تهیة   .14

مختلف فقهی؛
15. توجه الزم برای آشنایی فارغ التحصیالن 
روز،  علوم  مبادی  با  دینی  مدارس  نخبة 
دانش آموختگان  آشنایی  برای  تالش  و 
و دینی   مبادی علوم فقهی  با  دانشگاهی 
به  منظور تربیت نسلی متخصص در علوم 

مجمع فقه اسالمی هند
فقه68
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شرعی و آگاه به نیازهای زمانه؛
تشکیل  سمینار،  و  کنفرانس   برگزاری   .16
کمیسیون های تخصصی و تأسیس مؤسسات علمی 

و پژوهشی برای تحقق اهداف مذکور.

ساختار سازمانی مجمع
مجمع از چندین بخش و گروه کاری تشکیل شده 

است:
شرعی  اصول  تحکیم  و  فقهی  نظریه پردازی   .1

)التنظیر الفقهي و التأصیل الشرعي(؛
2. ترجمه، تحقیق و پژوهش )الترجمةوالبحث

والدراسة(؛
آینده  علمای  آمادگی  برای  راهبردی  آموزش   .3

)التدریب القیادي إلعداد علماء المستقبل(؛
4. راهنمایی دینی و صدور فتوا )الترشید الدیني و 

إصدار الفتوی(؛
5. میراث فقهی )التراث الفقهي(؛

6. سمینارها و دوره ها )الندوات و الورشات(؛
العالقات و )اإلعالم عمومی  روابط  و  رسانه   .7

العامة(؛
8. پیگیری، هماهنگی و برنامه ریزی )المتابعةو

التنسيقوالتخطيط(؛
9. مدیریت و اجرا )اإلدارةوالتنفيذ(. 

* ساختار اداری و سازمانی مجمع سه بخش دارد:

 كميتة ناظران )لجنة المشرفين(
1. موالنا محمد رابع حسني ندوي، رئیسندوة 

العلماء  لکنهو؛
2. موالنا محمدسالم قاسمي، رئیس دار العلوم )وقف(  

دیوبند؛
3. موالنا سید نظام الدین قاسمي، امیر امارت شرعي 

ایاالت بهار،  اُریَسه و جهارکهند.

كميتة اجرايی )اللجنة  التنفيذية(
کمیتة اجرایی مجمع، شامل 9 تن است که از اعضای 

هیئت تأسیسی تشکیل شده است:
1. موالنا سید نظام الدین، 2. موالنا محمد نعمت اهلل 
سنبهلي،  برهان الدین  محمد  موالنا   .3 اعظمي، 
باقوي، 4. موالنا دکتر  اشرف علي  3. موالنا مفتي 
محمدمنظور عالم، 5. موالنا خالد سیف اهلل رحماني، 
6. موالنا محمد عبید اهلل اسعدي، 7. موالنا عتیق احمد 

بستوي، 9. سید امین عثماني.

هيئت امنا
  هیات امنای مجمع  از 17 نفر عضو تشکیل شده 

است.

پست های كليدی 
پست های اصلی و مناصب رسمی مجمع فقهی هند 
از یک رئیس و چهار نائب رئیس، یک دبیرکل و سه 

دبیر تشکیل شده است: 
ـ موالنا نعمت اهلل اعظمي/ رئیس

ـ موالنا بدرالحسن قاسمي/ نائب رئیس
ـ موالنا برهان الدین سنبهلي/  نائب رئیس

ـ موالنا مفتي اشرف علي باقوي/  نائب رئیس
ـ موالنا عبداألحد ازهري/ نائب رئیس

ـ موالنا خالد سیف اهلل رحماني/ دبیرکل
ـ موالنا عبیداهلل اسعدي / دبیر کنفرانس ها و سمینارها 

ـ موالنا عتیق احمد بستوي/ دبیر امور علمی
ـ سید امین عثماني/ دبیر امور اداری و مالی 

اعضای افتخاری 
از سطح جهان  برجسته ای  و شخصیت های  علما 
اسالم از جمله عالمه دکتر یوسف قرضاوی عضویت 
جریان  در  و  پذیرفته اند  را  مجمع  این  افتخاری 

فعالیت های آن قرار دارند.

نخستين نشست مجمع 
نخستین نشست مجمع فقه اسالمی هند یکم تا 
سوم آوریل سال 1989م. در دانشگاه همدرد شهر 

دهلی برگزار شد.
نشست افتتاحیة مجمع با ریاست عالم و اندیشمند 
مشهور جهان اسالم عالمه سید ابوالحسن ندوی 
رحمه اهلل، برگزار شد. در این نشست شخصیت های 
برجسته ای چون موالنا منت اهلل رحمانی و دکتر طه 

جابر العلوانی حضور داشتند.
در نشست نخست این مجمع سه مسئلة »تنظیم 
خانواده«، »پیوند اعضای بدن«، و »بدل الخلو« مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
 

دوره های فقهی و كارگاه های آموزشی
از آنجایی که یکی از اهداف مجمع فقه اسالمی هند 
تربیت نیروی انسانی متخصص و توانمند و پرورش 
استعدادهای  جوان برای کار در مدارس و دانشگاه های 
برگزاری  به  مجمع  منظور  به همین  است،  هند 
دوره های فقهی و کارگاه های آموزشی در موضوعات 
مختلف اقدام نموده است؛ موضوعاتی در رابطه با 
مقاصد شریعت، فقه طب معاصر، فقه اقلیات، اصول 

فقه و قضایای مرتبط با آن، اقتصاد اسالمی، و ... .

برنامه های علمی و فكری
از اهداف مجمع فقه اسالمی هند آگاهی بخشی 
اقتصادی،  روز  مشکالت  با  رابطه  در  مردم  به 
سیاسی و اجتماعی است. این مجمع می کوشد به 
شبهات جدیدی که مستشرقان و دیگر دشمنان 
اسالم مطرح می کنند پاسخ دهد. به همین منظور 
را  مختلفی  فکری  و  علمی  نشست های  مجمع 
تاکنون  می کند.  برگزار  مربوطه  موضوعات  در 
اإلسالم  ف  »الرية  پیرامون  نشست هایی 
اإلسالم«،  ف  املرأة  »حقوق  القانون«،  و 
و  الوضاع  الند؛  مسلمي  اقتصادية  »تطوير 
اإلمكانيات«، »نظام السة و حقوق املرأة«، 
»أمهية القانون اإلسالمي ف الزمن املعاص«، 
کرده  برگزار  غیره  و  السیاسي«  اإلسالم  »نظام 

است.

فعالیت های فرهنگی 
و اردوهای آموزشی

مجمع فقه اسالمی برای آگاهی طالب علوم دینی با 
علوم و مسائل روز جامعه، اقدام به برگزاری اردوهای 
برگزاری  آموزشی کوتاه مدت می کند.  و  فرهنگی 
مسابقات علمی و آموزشی و ایراد سخنرانی توسط 
متخصصان علوم روز در موضوعات مختلف سیاسی، 
اقتصادی، جامعه شناسی، روزنامه نگاری وغیره از جمله 

برنامه های این اردوهای فرهنگی و آموزشی است.

پژوهشنامه
مجمع مباحثی را که در کنفرانس ها ارائه می شود 

در پژوهشنامه های جداگانه منتشر می کند.

تقويم ساالنه
مجمع در تقویم ساالنه به معرفی فعالیت های خود 

می پردازد.

شرکت اعضای مجمع 
در کنفرانس های بین المللی

اعضای مجمع فقه اسالمی در بعضی از مجامع 
و  نشست ها  در  و  دارند  عضویت  بین المللی 

کنفرانس های بین المللی شرکت می کنند. 

ترجمة دانشنامة »املوسوعة الفقهية« 
از جمله فعالیت های ارزشمند مجمع فقه اسالمی هند 
ترجمه دانشنامة »املوسوعة الفقهية« به زبان اردو 
است. این موسوعة فقهی در 45 جلد از سوی وزارت 
اوقاف کویت به زبان عربی منتشر شده است. کار 
ترجمة این موسوعه به اردو تمام شده و 12 جلد آن به 

چاپ رسیده است.

تحقیق مخطوطات
از دیگر فعالیت های مجمع فقه اسالمی تحقیق و 
مجمع  مؤسس  است.  مخطوطات  روی  پژوهش 
خطی  نسخة  روی  قاسمی  مجاهداالسالم  قاضی 
»صنوان القضاء و عنوان اإلفتاء« اثر قاضي عماد الدین 
سمرقندي تحقیق کرده  و این اثر زیر نظر وزارت 

اوقاف کویت به چاپ رسیده است.

پايگاه اينترنتی مجمع
پایگاه اینترنتی مجمع به آدرس:

www.ifapublications.com
www.ifa-india.org

 اقدام به نشر مطالب مجمع می کند و تاکنون چندین 
مجله فقهی و کتاب  را به زبان اردو و عربی منتشر 

کرده است.

(IFA) انتشارات ايفا
 مجمع برای چاپ و نشر کتاب های فقهی اقدام به 
تأسیس مؤسسة »ایفا« کرده است.  این مؤسسه 
موضوعات و آثار فقهی را پوشش می دهد و تاکنون 

چندین جلد کتاب را به چاپ رسانده است.

69 فقه
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كتاب70

کتاب شناسی

»نبي رحمت/ السيرة النبوية«

»نبی رحمت« ترجمۀ فارسی »السيرةالنبوية« 
اثر فاخر و گرانسنگ اندیشمند صاحب نام و 
امام دعوت و اندیشۀ اسالمی در نیمۀ دوم قرن 
پانزدهم هجری/ قرن  اوایل قرن  چهاردهم و 
بیستم میالدی، عالمه سید ابوالحسن علی حسنی 
انتشار  بدو  از  اثر  این  است.  رحمه اهلل  ندوی 
مورد توجه شیفتگان سیرة نبوی، اندیشمندان و 
سیره پژوهشان قرار گرفته و توانسته راهش را در 
بین توده های اهل مطالعه، دعوتگران و محافل 
پژوهشی و آموزشی باز كند. این اثر همچنین 
به بیش از ده زبان زندة دنیا از جمله تركی و 

انگلیسی ترجمه شده است.  
نگارنده در این كتاب در پی ارایۀ تصویری 
روشن، دقیق و فراگیر از سیره و زندگی خاتم 
پیامبران و منبع و مصدر حیات بخش دین اسالم، 
سیّدنا محمد رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم، برای 
انسان معاصر است تا هدف و معنای زندگی 
خویش را در پرتو سیرة نبوی دریابد و ایمان و 
اعتمادش به عظمت دین اسالم و صالحیت و 
توانایی آن در رهبری انسان در هر عصر و زمان 

و موقعیت و مکان تقویت و شکوفا شود.
نویسندة دانشمند این اثر، از برجسته ترین 
شخصیت های معاصر جهان اسالم، و بزرگمردی 
از تبار سادات حسنی است كه نسبش به سیّدنا 
حضرت حسن مجتبی رضی اهلل عنه می رسد و 
اجدادش قرن ها بیش در هند موطن گزیده و 
در عرصۀ دعوت و تبلیغ، علم و عرفان، اصالح 
و جهاد، و پاسداری از مرزهای دین و عقیده، 
و فرهنگ و اندیشۀ اسالمی، صاحب كارنامۀ 
پربار و درخشانی در تاریخ شبه قارة هند هستند. 
ایشان همچنین حدود چهل سال دبیركل یکی 
هند،  آموزشی  ـ  علمی  مراكز  بزرگترین  از 
به جهت  و  است  بوده  ندوة العلمء،  دارالعلوم 
و  شهرت  فراوانش  آثار  و  پربار  اندیشه های 

مقبولیت جهانی دارد.
عالمه ندوی برخودار از ارتباطی عاطفی و 
عمیق با منبع رسالت بوده و در خانواده و بستری 
چشم باز كرده و رشد یافته است كه پیامبر اسالم 
صلی اهلل علیه وسلم اسوه و ایده آل تمام كنش ها و 
رفتارهای آن بوده، و مطالعه و كاویدن مستمر 
منابع قدیم و جدید سیرت به زبان های مختلف، 
آشنایی عمیق با زبان و ادبیات رسالت و مشاهدة 
دقیق سرزمین وحی و آثار طبیعی آن بر استحکام 
همزیستی  این  و  است؛  افزوده  ارتباط  این 
واقعیت های  بهتر  درک  در  را  ایشان  تاریخی 
زندگی و رسالت نبی رحمت صلی اهلل علیه وسلم 

بسیار كمک نموده است.1
و  سیره نگارانه  پژوهش  نخستین  اثر،  این 
تاریخی نویسنده نیست، بلکه در ردیف یکی از 
ده ها اثر وی در این حوزه قرار دارد. گسترة 

دانش تاریخی نویسنده محدود به شبه قارة 
هند، سرزمین های اسالمی و تاریخ اسالم 
نهضت های  ادیان،  تاریخ  بلکه  نیست، 

علمی، فکری و سیاسی مختلف جهان را نیز در 
بر می گیرد. وی توانسته با بهره گیری از علم تاریخ 
آثار گرانسنگی را در حوزة اندیشه اسالمی ارائه 
كند كه موجب بازگشت اطمینان خیِل گستردة 
نسل جوان و معاصر به دین و شناخت سرمایۀ 

اسالم و اندیشۀ فراگیر و جهانی اش گردد. 
این نگاهِ ویژه، ریشه در اموری چند دارد: اول 
الگو و الهام گرفتن از وجود پدری به نام عالمه 
سید عبدالحي حسني از بزرگان تاریخ نگاري 
هند كه به جهت اثر فاخر و ستایش شدة »نزهة
الخواطروبهجةالمسامعوالنواظر« در هشت 
پانصد  و  هزار  چهار  شرح حال  شامل  جلد، 
مفاخر  و  دانشمندان  علما،  از  تن  چهارده  و 
مسلمان هند، لقب »ابن خلکان هند« یافته است2؛ 
بزرگ و  برادر  توصیه های  دوم جهت دهی و 
به  كه  عبدالعلی حسنی  سید  دكتر  فرزانه اش 
مطالعۀ آثار پدر و دیگر اندیشمندان برجستۀ 
شبه قاره توجه بسیار می داد؛ سوم تلمذ در محضر 
مؤرخ و سیره نگار به نام هند عالمه سید سلیمان 
ندوی، تربیت یافته و جانشین علمی عالمه شبلی 
نعمانی صاحب دانشنامۀ »سیرت النبی3« و »شعر 
معارف  دریای  از  بردن  بهره  چهارم  عجم4«؛ 
عمیق و دقیق دعوتگرِ حکیم، موالنا محمدالیاس 
كاندهلوی بانی نهضت جهانی دعوت و تبلیغ، 
كه به سیرت پیامبر اكرم صلی اهلل علیه وسلم و 
صحابه رضوان اهلل علیهم أجمعین توجه گسترده 
و هدفمندی  در راستای پیشبرد اهداف دعوت 

اسالمی در عصر حاضر داشته است. 
انگیزة نویسنده از تألیف این كتاب، احساس 
نیاز به نگارش اثری با  سبک نوین و با استفاده 
از پژوهش های جدید است كه اساس آن بر 
منابع دست اول سیرت بوده و با روح قرآن و 
سنت و سیرة نبوی مطابقت داشته باشد. اثری 
كه از انباشت اطالعات به صورت دايرةالمعارفى 
و تحلیل هایی كه موجب ایجاد شبهه می شود، 
خالی باشد، همچنین نگارنده از تقلید شتاب زدة 
آثار  از  منفعالنه  تأثیرپذیری  و  تجددگرایانه 

خاورشناسان  بپرهیزد. 
از نگاه عالمه ندوی یک اثر در باب سیرة 

نبوی باید حایز چند ویژگی باشد: 1. بیان حقایقی 
كه انسان در پرتو آن قادر باشد، رسالت انبیا، 
معجزات نبوی و تعالیم كتاب های الهی را درک 
كند؛ 2. زندگی پیامبری الهی و بهره مند از تأیید 
خداوند را به تصویر بکشد نه رهبری سیاسی یا 
ملی را؛ 3. هر صاحب دانشی فارغ از اعتقادش 
از آن استفاده نموده و رخدادهای سیرت بدون 
نیاز به توجیه و مقدمه سرایی با قلب و اندیشۀ 
وی سخن بگوید؛ 4.  تجلی عقل و احساسات، 
هر دو به میزان مناسب در نگارش سیرة نبوی 
نمود داشته باشد؛ به گونه ای كه نه نگاه عقالنی و 
زبان علمی، كالبدی سخت و چوبین از سیرت 
بنمایاند، و نه عاطفه و احساسات ایمانی، عقل 
سلیم و اقتضای عصر جدید را نادیده گرفته و 
از آن اثری بسازد كه فقط مناسب حال مسلمانان 
راسخ االیمان و كسانی است كه در محیط های 
خاص دینی رشد یافته اند؛ طوری كه آن دسته 
از افراد كه در محیط های خاص دینی نبوده اند 
نتوانند از آن استفاده كنند درحالی كه حق همۀ 
انسان ها حتی غیرمسلمانان بر سیرت، كمتر از 
مسلمانان نبوده و پیامبر صلی اهلل علیه وسلم برای 

تمام جهانیان رحمت است.5 
نویسنده ابتدا به مطالعه و تحقیق در منابع 
پژوهش های  از  و  پرداخته  و حدیث  سیرت 
استفاده  باب سیرت  متأخرین در  متقدمین و 
نموده است. همچنین به منابع و مراجع بیگانه 
از  برخی  پنهان  زوایای  شدن  روشن  جهت 
دولت های  و  بعثت  عصر  تاریخ  رویدادهای 
مقارن با آن مراجعه كرده است. آشنایی نویسنده 
با زبان های مختلف برای وی امکان بهره گیری 
از منابع مختلف در گسترة چهار زبان عربي، 

فارسي، اردو و انگلیسي را فراهم كرده است. 
نویسنده سعی بلیغ نموده تا كتاب جنبۀ 
كنار  در  را  دعوی  تربیِت  بُعد  و  تحقیقی 
تکّلف،  و  تصنّع  بدون  و  باشد،  داشته  هم 
سیرة نبوی را در قالب عبارات زیبا و تعابیر 
روح بخش آن، كه مستقیماً بر عقل و قلب تأثیر 
می گذارد و در زندگی افراد و تاریخ ملت ها و 

باورها مانند ندارد، بیان كند.6

عبدالرئوف شهنواز
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كتاب با مقدمه و درآمدی بر عصر جاهلی 
و اوضاع دینی جهان در قرن ششم میالدی آغاز 
ندوی  ابتکارات عالمه  از  این فصل  می شود. 
است، و وی بر خالف دیگر نویسندگان كه 
سیرت را از والدت پیامبر یا از زمان هجرت 
حضرت ابراهیم علیه السالم با زن و فرزند به مکه 
و انتشار عرب ها در این سرزمین آغاز می كنند، 
در این فصل به وضعیت جهان در قرن ششم 
تاریکی های  كه  قرنی  است؛  پرداخته  میالدي 
مهیبی آن را فرا گرفته بود و با وجود قدرت ها و 
تمدن های بزرگ، همگان از ارائۀ برنامه و یافتن 
راهی برای نجات بشر و كاستن از بحران ها و 

تاریکی ها ناتوان بودند.
و  ُمرسل  پیامبری  به  نیاز  چرایی  سپس 
در  صلي اهلل علیه وسّلم  خاتم  پیامبر  بعثت  راز 
شبه جزیرة عربستان را بیان می كند و وضعیت 
شهر مکه پیش از بعثت را ترسیم مي نماید تا 
خواننده بهتر به نقش پیامبر صلی اهلل علیه وسلم و 
تأثیر دعوت ایشان در ایجاد عالمی نو و دمیدن 

روحی تازه در كالبد انسانیت پی ببرد.
بعثت«،  تا  والدت  »از  كتاب  دوم  فصل 
فصل سوم »از بعثت تا هجرت«، فصل چهارم 
»هجرت به سوی مدینه« و فصل پنجم »عهد 
به  مباحث  فصل  هر  در  و  گرفته  نام  مدنی« 

تفصیل آمده است.
مؤلف پیش از بحث هجرت، به بیان وضعیت 
شهر یثرب )مدینه(، جغرافیا، تاریخچه، شرایط 
دینی و اقتصادي و اقوام ساكن در آن می پردازد؛ 
این مقدمه خواننده را در فهم وضعیت مدینه و 
سیر حوادث آیندة تاریخ رسالت و جایگاه آن در 

دعوت اسالمی كمک می كند.
بر خالف برخی آثار تاریخی، نگارنده روش 
صرِف نّقالی و روایت گري را نمي پسندد و از 

تحلیل مطالب در حد ضرورت غافل نیست. 
دارد و  به هم پیوسته ای  و  كتاب سیر روان 
انقطاعی میان موضوعات و سیر مطالب احساس 
نمی شود. این انسجام و به هم پیوستگی خواننده 
را در دنبال كردن مطالب و فهم آن كمک می كند. 
اخالقی،  نکات  به  اشاره  از  ندوی  استاد 
اجتماعی و روان شناسی به عنوان عوامل مؤثر 
همچنین  حوادث،  و  اتفاقات  شکل گیری  در 
بیان نتایج حاصل از اقدامات غافل نبوده و آن را 
مشخص می نماید تا خواننده بتواند در زندگی 
استفاده كرده و درس ها و  از سیرت  خویش 

پندهایش را به كار ببندد.
اصالت گرا  را  خود  نویسندگان  از  برخي 
و پایبند به میراث گذشته، و گروهي نوگرا و 
متجدد مي شمارند؛ اما نویسنده خود را وامدار 
سرمایۀ اصیل اسالم و تالش خردمندان گذشتۀ 
امت می داند و به یافته های نوین نیز توجه كافی 
دارد. وی از شمار افرادی است كه توانسته اند 
از منابع و معارف میراث عظیم اسالمی خوب 
استفاده كرده و آن را با زباني نو و قابل درک به 

نسل معاصر ارائه كنند.
ایشان همچنین از پیراستن دامن رسالت از 

شبهات خاورشناسان كه در پی یافتن تفسیرهای 
نادرست و تأویل های مسموم اند و صواب را 
تا آن هنگام كه از یافتن تفسیر و تأویل مسموم 
نشده  غافل  نمی دارند،  بیان  نگردند،  ناامید 
خود  پژوهش های  از  استفاده  با  حتی  است؛ 
نادرست  یافته های  در  تردید  به  خاورشناسان 

آنان پرداخته است.
نویسنده بسیار كوشیده تاریخ دقیق واقعات 
را روشن و معین كند؛ بدین جهت سعی نموده 
از درون منابع قدیم و پژوهش های جدید آن چه 

را به اتفاقات سیرت نزدیک است بیابد.
نگارنده با ابتکاری خاص، دو فصل ویژه و 
پربار به پایان كتاب افزوده است؛ فصل ششم با 
عنوان »اخالق و شمایل« كه در آن به تفصیل 
از  و  اخالقی،  صفات  و  ذاتی  ویژگی های  از 
رفتار و سلوک نبی رحمت و معلم انسانیت 
صلی اهلل علیه وسلم در عرصه های مختلف زندگی 
فردی، خانوادگی و اجتماعی بحث كرده است. 

عنوان  با  كتاب  اخیر  و  هفتم  فصل  اما  و 
»احسان و منّت بعثت محمدی بر بشریت و 

ارمغان های جهانی و جاویدان آن«. 
در این فصل عالمه ندوی با درک و فراست 
عمیق و نگاه بلندش كوشیده تا ارمغان هایی را 
كه رسالت پیامبر خاتم براي بشریت به همراه 
در  را  آن  تأثیرگذاری  و  نموده  بررسی  داشته 
سرنوشت بشر و نظام اندیشۀ جهان ارزیابی كند. 
از آن میان شش عامل را به عنوان ارمغان هایی كه 
توانست مسیر تاریخ انسانی را دچار تحول و 
دگرگونی كند و باعث تولد جهانی نو و انسانی 
جدید شود، بیان كرده است؛ 1. عقیدة خالص و 
روشن توحید؛ 2. مبدأ و اساس وحدت انسانی 
و مساوات بشری؛ 3. اعالم عزت و سربلندی 
انسان؛ 4. مبارزه با ناامیدی و بدشگونی و ایجاد 
امید، آرزو، اعتماد و عزت نفس در وجود انسان؛ 
5. جمع نمودن میان دین و دنیا و ایجاد وحدت 
در بین صفوف متحارب؛ 6. تعیین اهداف و 

مقاصد و زمینه های عمل و تالش. 
به اعتقاد مؤلف این عوامل هنوز زنده هستند 
و تنها عامل هم بستگی جامعۀ بشری و راه حل 
بحران های امروزی اند و نسل بشر اگر خواهان 
توسعه و پیشرفت حقیقي و سعادت همیشگی 
است، نیازمند اعتماد به انبیا و تعالیم آنان است تا 

روشن گر راهش باشند.
كتاب »السيرةالنبوية« با نام »نبی رحمت« در 
498 صفحه به قلم استاد موالنا مفتی محمدقاسم 
شده  ترجمه  فارسی  به  )قاسمی(  بنی كمال 
سال  اواخر  جدید،  بازنگری  و  ویرایش  با  و 
1394ش. توسط انتشارات ندوی زاهدان منتشر 

شده است.7 
)قاسمي(،  بنی كمال  محمدقاسم  موالنا 
استاد برجستۀ حدیث و فقه دارالعلوم زاهدان 
و شخصیتی اندیشمند و صاحب نظر است، و 
به حق می توان ایشان را برجسته ترین نمایندة 
در  ندوي  ابوالحسن  سید  عالمه  اندیشه های 
ایران و گسترة زبان فارسي دانست. ایشان توجۀ 

بسیاری به آثار و اندیشه های عالمه ندوی دارد 
و تاكنون چندین اثر از آثار ایشان را به فارسي 
برگردان نموده و برای ترویج اندیشه ها و آثار 

ایشان بسیار كوشیده است.
مترجم ارتباط و هماهنگي خوبی از جهات 
فکری و عملی با نویسنده دارد، و همین امر به 
وی در انتقال پیام و اندیشه های نویسنده كمک 
شایانی كرده است. همچنین تبحر كافی در علوم 
اسالمي، آشنایی كامل با زبان عربی و زبان اردو 
)زبان مادری نویسنده(، پی گیری و مطالعه عمیق 
آثار عالمه ندوی از نوجواني و دیدارهای مکّرر 
با ایشان، عوامل برجسته و مثبت در درک بهتر 
اندیشه ها و ابعاد شخصیت نویسنده است. این 
هماهنگي و وجوه مشترک به طور قطع در انتقال 
دقیق اندیشه و محتوای هر تألیفی به زبانی دیگر 
بسیار مؤثر است، و وجود چنین مترجمي برای 
هر نویسنده امری مغتنم است، و عالمه ندوی 
خود در شناسایی و تربیت چنین افرادی برای 
و  آگاهانه  نقش  اندیشه هایش  انتقال  و  فهم 

مؤثری داشته است. 
ویرایش شدة  و  ششم  چاپ  نسخه،  این 
كتاب و حاوی آخرین افزوده ها و بازنگري های 
نویسنده در نسخۀ عربی این اثر است و از میان 
چند مقدمۀ خوب شخصیت های علمی، مقدمۀ 
عالمه دكتر یوسف قرضاوي به فارسی برگردان 
و در آغاز این چاپ آمده است. وجود نقشه های 
جغرافیایی و تصویر نامه های ارسالی پیامبر اسالم 
صلی اهلل علیه وسلم به پادشاهان وقت، خواننده 
را در فهم بهتر مطالب كتاب، غزوات و سپهر 
سیاسی جهان آن روز یاری می كند. بیشتر نقشه ها 
از كیفیت مناسب برخوردارند و از ترجمۀ فارسی 

»اطلس تاریخ اسالم« اخذ شده اند.
و  دارد  روانی  و  زیبا  ساده،  زبان  ترجمه 
از پیچیده نویسی و تکّلف كه گاه مانع ارتباط 
مناسب خواننده با مطالب كتاب می شود و در 
انتقال پیام و روح كالم مؤلف خلل وارد می كند، 

خالی است.

1. برای اطالع بیشتر به كتاب »به سوی مدینه« به ویژه مقالۀ 
»كتابی كه احسانش را فراموش نخواهم كرد« اثر عالمه 

سید ابوالحسن ندوی مراجعه شود.
2. كتاب با عنوان »اإلعالم بَمن فی تاریخ الهند من 

األعالم« در سه جلد قطور توسط »دار ابن حزم« در بیروت 
تجدید چاپ شده است. »الثقافةاإلسالميةفىالهند« در 
مورد تاریخ علم و آثار دانشمندان هند، دیگر اثر عالمه 

سید عبدالحی حسنی است.
3. كتاب در هفت جلد تدوین یافته كه دو جلد نخست 

آن توسط موالنا عبدالمجید مرادزهی به فارسی ترجمه و 
توسط انتشارات فاروق اعظم منتشر شده است.

4. كتاب به نقد و بررسی آثار منظوم زبان فارسی 
می پردازد.

5. ر.ک: نبی رحمت، ص: 10 و 11.
6. ر.ک: همان، ص: 16.

7. پیش از ویرایش جدید، این اثر پنج نوبت توسط 
انتشارات شیخ االسالم احمد جام تربت جام منتشر شده 

بود. همچنین انتشارات حافظ ابرو تایباد با ترجمۀ یاسین 
عبدی یک بار آن را چاپ و منتشر كرده است.  

پی نوشت ها:
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گستردگي دل نوشته به وسعت جهاِن دل است، 
چون دریایي ناپیداکران پر از شگفتي هاي بِکر و 
دست نخورده است. گرچه ظاهرش تکه  گوشتي 
صنوبري شکل است اما در واقع به اعجوبه اي 

پررمزو راز مي ماند.
ساده که باشد ساده و بي شیله پیله مي نویسد. 
پرغرور که شود پرواي کس نمي کند؛ همه چیز 
و همه کس را با جوهر متکبرانة خود رنگین 
مي کند. خدایش کینه ور و ستمگر و ظلم پیشه 
و نادان و بیمار نکند که همه کس را از دم تیغ 

جهالتش مي گذراند ...
سخت تر  هم  سنگ  از  و  مي شود  سنگ  گاه 
مي شود و گاه نرم لطیف و نازک... وگاه خرسند و 
شاکر است و گاه آهنگ شکوه گري ساز مي کند...

 اگر گذرش به بزم عشق و عاشقي بیفند سر به 
شیدایي مي زند و لوح دل از نقش غیر دوست 
مي شوَید؛ محرم اسرار مي شود، جگرسوز مي شود 

و دیوان شعرش را عاشقانه مي سراید.
در خرقة پشمین خود شاهان را هم به چشم 

حقارت مي نگرد و شاهانه مي سراید:
نان جوین و خرقة پشمین و آب شور

سی پارة کالم و حدیث پیمبری
این آن سعادتست، که بر وی حسد برد

آب حیات و رونق ملک سکندری
گاه گلستان مي شود؛ گلستان که شود از هر نغمة 
او بهاري مي روید و خدا نکند که خزان و زمستان 
شود که عالمي را بي برگ و چون بیابان بي گیاه 

مي کند چنانکه  گفته اند:
دل گلستان هتا وت هر ےش ےس ٹپکیت هتی هبار

 بیاابن هوگیا
َ

یه بیاابن جب هوا عال
و گاه در پهناي پر وسعت خویش تنِگ تنِگ 

تنگ مي شود، ناله و فغان سر مي دهد و سرانجام 
یا وصل دوست مي شود و یا در فراق یار جان 

شیرین را قربان مي کند.
دردمنِد محبت که شد، خون مي شود، گله مي کند 

و دردمندانه چون سعدي علیه الرحمه مي سراید:
دِل دردمنِد سعدي ز محبت تو خون شد
نه وصل مي رساني نه به قتل مي رهاني

و گاه بیمار مي شود، آري درست شنیدي، دل 
هم بیمار مي شود؛ به بیماري ریا و بخل و حسد 
افکن دیگر هم  درِد مردم  و هوس و هزاران 
الهي  پیامبران  روي  به همین  مي شود،  مبتال 
به  را  خود  آموزه هاي  از  توجهي  قابل  بخش 
درمان بیماري هاي دل، اختصاص داده اند چه 
و  خانواده  نه،  که  فرد  شود،  پاک  اگر  دل  که 
اجتماع هم پاک مي شود و به عکس اگر دل 
خراب شود، رخ زندگي برمي گردد و مقصدش 
بََدل مي شود. کار و بار زندگي هم تغییر مي کند. 
دل که عوض شود، شب و روز و زمانه و تاریخ و 
اخالق هم عوض مي شوند. ساقي و پیمانه هم 
عوض مي شوند، چه گویم دل که عوض شود 

پیرمغان هم عوض مي شود ...
کوتاه سخن این که:

"جهان دل جهان رنگ و بو نیست"، لذا گاه باید 
با جهان دل همنوا شد و بي رنگ نوشت و اندکي 

در جهان دل نگریست که گفته اند: 
اندکي اندر جهان دل نگر

تا ز نور خود شوي روشن بصر
چیست دل یک عالم بي رنگ و بوست

عالم بي رنگ و بو بي چار سوست
آن جهان را بر جهان دل شناس
من چگویم ز آنچه ناید در قیاس

پدر جان! ای فرشتة زمینی که همه و همه به 
این  در  اینجا  می دهند،  گواهی  بودنت  خوب 
من  به  چیزی  تو  دوری  به جز  غریب  دنیای 

نزدیک نیست.
هزاران هزار واژه در ذهن ناچیزم مرور می شود تا 
عشق به تو را توصیف کنند. یادم می آید همیشه 
می گفتی دوست دارم خانة خدا را ببینم. اما با 
اشتیاق خدا را مالقات کردی، به تو افتخار می کنم 

پدر جان! غریبی کشیدی تا دین غریب نماند.
خاطره هایت  می دوزم  چشم  که  جا  هر  به 
آهنگ  گوش هایم  می شود.  مرور  ذهنم  در 
دلنشین صدایت را می طلبد و چشمانم لحظة 
آرامش بخش دیدارت را. و اما اکنون نیستی و 

این نبودن، سخت دلگیرم می کند.
از  را  گوشم  و  می دارم  باز  دیدن  از  را  چشمم 

شنیدن، اما حریف افکارم نمی شوم، چقدر دردناک 
است زندگی در دنیایی که تو در آن نیستی...

هنوز که هنوز است منتظرم از در وارد شوی تا 
چهرة خندانت را ببینم، با تو صحبت کنم، از تو 
سوال بپرسم، کنارت بنشینم و از وجود نازنینت 

فیض ببرم. اما نیستی و تنهایمان گذاشته ای...
بابای من! ای که دعای خیرت بدرقة راه ما بوده 
و هست؛ خدایمان را دیدی بگو بر این دل های 
تا  از جنس صبر،  بگذارد  مرهمی  ما  شکستة 

التیامی باشد بر زخم دوریت.
و اما خدای قشنگم! این روزها بیشتر حواست به 
ما باشد. برای دل هایمان »أمن یجیب« بخوان 
این  گیرد  آرام  تا  »مضطر«  این  شود  آرام  تا 
قلب های نا آرام مان. أللهماغفرألبىوارحمه

وعافهوأعفعنهوأدخلهالجنة.

جهاِن دل  
مرواريد هاي پراكندهولي اهلل رفيعي - گاليکش، استان گلستان

ام فرحانه احراري و جمعي از خواهران 
مکتب تعليم القرآن

خراسان جنوبيـ  زیركوه، روستاي بهمن آباد

پدرم اسوه مهربانی بود
خواهر رحيمی، دختر مرحوم موالنا عبداهلل رحيمی

1. اگر توانگري مي خواهي قناعت اختیار کن؛
2. اگر روزي زیاد مي خواهي همیشه با وضو 

باش؛
3. اگر مي خواهي بندة خاص اهلل شوي، اهلل 

را زیاد یاد کن؛
4. اگر قهرماني مي خواهي بر اهلل توکل کن؛

5. اگر عزت مي خواهي حاجتت را به غیر از 
اهلل به کسي نگو؛

را  اخالقت  مي خواهي  کامل  ایمان  اگر   .6
درست کن؛

7. اگر مي خواهي عالم گرانقدري شوي، تقوا 
اختیار کن؛

8. اگر قبولیت دعاهایت را مي خواهي از حرام 
خوردن بپرهیز؛

گناه  را مي خواهي  گناهانت  پوشیدن  اگر   .9
دیگران را بپوش؛

در  باشي  فرمانبردار  مي خواهي  اگر   .10
فرایض غفلت نکن؛

1 . اهل علم از اهلل مي ترسند؛
2 . براي حاصل کردن علم از همدیگر سبقت 

بگیرید؛)پیامبر اکرم صلّي اهلل  علیه وسلّم(
)ابوبکر  است؛  پیغمبران  میراث  علم   .  3

صدیق رضي اهلل عنه(
کن؛)عمر  حاصل  را  علم  خردسالي  در   .  4

فاروق رضي اهلل عنه(
. علم دین وسیلة رسیدن به تمام خزائن   5

است؛)حضرت عثمان رضي اهلل عنه(
به دست  علم  از  دل  روشنایي   .  6

مي آید؛)حضرت علي رضي اهلل عنه(
روح  بدون  مانند جسد  بدون عمل  علم   .  7

است؛)امام ابوحنیفه رحمه اهلل (
8 . علم نوریست که خداوند خودش در دل 

قرار مي دهد؛)امام مالک رحمه اهلل(
. براي حاصل کردن علم تقوي ضروري   9

است؛)امام احمد حنبل رحمه اهلل(
10. طلب کردن علم از ادا کردن نوافل بهتر 

است؛)امام شافعي رحمه اهلل(
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مهرماه  در  باالخره  انتظار،  سال ها  از  پس 
1393 زیارت حرمین شریفین قسمت من شد. 
مناسک حج را که انجام دادیم، بنابر اعالم مدیر 
از اداي نماز صبح روز یک شنبه  کاروان، پس 
مدينةالنبي  به سوي  حرکت  لحظة  مهر،   27

صلّي اهلل علیه وسلّم بود.
ساعت هشت صبح آن روز اتوبوس به آرامي مکة 
مکرمه را ترک کرد که این خود غمي جانکاه 
بود، اما ته دل مان خوش حال بودیم که به دیدار 

رسول مهرباني ها مي رویم.
حرکت  مسیر  که  الهجرة  طریق  از طي  پس 
رسول  اهلل صلّي اهلل علیه وسلّم و یار باوفایش بود، 

کم کم به مدینة  منوره نزدیک شدیم.
شهر  چه  مي پایید،  را  اطراف  چشمان مان 
زیبایي! هر چیز این جا محبت را به طرف خود 

جلب مي کرد.
خاک یثرب از دو عالم خوش تر است
 اي خنک شهري که آن جا دلبر است

به ورودي شهر مي رسیم، در محلي مورد استقبال 

سازمان حج  کشور سعودي قرار مي گیریم.
نگاه  اطراف  به  مي شود،  شهر  وارد  اتوبوس 
مي کنم، ناگهان چشمم به مناره هایي مي افتد، 
خدایا  یعني  مي شود،  جاري  اشک ها  ناگهان 
لحظاتي مانده تا مهمان رسول مهر و محبت 

)ارواحنا له الفداء( شویم.
را در مسجدالنبي  لحظاتي نمي گذرد که خود 
صلّي اهلل علیه وسلّم مي یابم. نماز عصر را اقامه 
مي کنیم و براي عرض سالم و ادب و احترام از 

باب السالم وارد مي شویم.
تمام وجودم را دلهره اي فرا گرفته و از طرفي 
مقابل  در  نمي دهند  امان  اشک ها  خوشحالم. 
محل عرض سالم قرار دارم و با الفاظي که به 

آن توصیه شدیم سالم عرض مي کنم.
اینجا همه با ادبي خاص حاضر مي شوند.

»الصالة والسالم عليك يا رسول اهلل« را به 
زبان مي آورم، دیگر جلویم را نمي بینم دیگر 
حالم دست خودم نیست، بدنم بي حس شده، 

در این دنیا نیستم.

و  مي دهم  ادمه  را  راه  سالم  عرض  از  پس 
عرض سالم مي کنم خدمت دو وزیر رسول اهلل 

صلّي اهلل علیه و سلّم و از مسجد خارج مي شوم.
چند روز قرار است در این شهر در کنار سرور دو 
جهان باشیم و چه افتخار بزرگي نصیب مان شده 

که باید قدر بدانیم.
روزها اینجا با سرعتي عجیب طي مي شوند. اما 

روز وداع که سخت ترین لحظة زندگي است.
نیمه شب براي وداع در محضر سرورمان حاضر 
مي شویم بعضي ها تازه براي عرض سالم خدمت 
مي رسند و سراسر وجودشان را شادي و شعف فرا 
گرفته اما من باید با رسول اهلل صلّي اهلل علیه و سلّم 

وداع کنم و چه سخت است این کار.
با دلي آکنده از غم و اندوه کلمات وداع را به 
زبان مي آورم و با اشک هاي چون سیل او را تا 
دیداري دیگر وداع مي کنم، نزدیک است قلب از 

کار بایستد و چه غمي جانکاه است.
مهمان  دیگر  بار  بتوانیم  زودي  به  امیدوارم 

رسول اهلل صلّي اهلل علیه و سلّم شویم.

خاطرة حضور در جوار حرم نبي رحمت و مهرباني
محمدعلي ریگي - زاهدان

این یک اصل مسلم است که در دنیاي امروز 
انسان بي سواد به هیچ جایگاه رسمی و معتبری 
در  به ویژه  بلوچستان،  در  نمی کند.  پیدا  دست 
بخش سرحد، بی سوادی تبدیل به یک معضل 
رنج آور شده و برهمین اساس بسیاری از مردم 
بومی این دیار از دستیابی به مشاغل و مناصب 
افراد  را  سرنوشت شان  و  بازمانده اند  رسمی 
دیگری رقم می زنند. عوامل بسیاری در این باره 
دخیل هستند که یکی از مهم ترین آنها »فقر 

اقتصادی« است.
با  بلوچستان  محروم  منطقة  در  فقر  وجود 
همراه  ناخوشایندي  و  بد  بسیار  پیامدهاي 
افزایش  آنها  از مهم ترین  بوده است که یکي 

بي سوادي است.
برخی از والدین فرزندان خود را به همین دلیل از 
تحصیل باز مي دارند و وارد چرخة کار مي کنند 
تا بتوانند مقدار اندکی از مخارج خانواده را تأمین 
کنند. جالب تر اینکه برخی از این پدران نه تنها 
منع مي کنند، که  از تحصیل  را  فرزندان خود 
دیگران را نیز توصیه می کنند همان راهی را 

بروند که آنان رفته اند.
بدانیم  که  می شود  بزرگ تر  زمانی  مشکل 
تنها  نه  آب داری  و  نان  شغل  منطقه  این  در 

برای کودکان که برای مردان هم وجود ندارد 
از سر ناچاری به مشاغل کاذب و  و کودکان 

خطرناک روی مي آورند. 
عامل تاثیرگذار دیگری که در این باب می توان 
بدان اشاره کرد »بي اعتنایي والدین به فرزندان« 
است. پدران و مادرانی هستند که به آیندة فرزندان  
خود هیچ توجهی ندارند و کاري به کار فرزندان 
خود ندارند. براین اساس هر کاري که فرزندشان 
انجام دهد هیچ کنترلی بر آن ندارند، فرزند چنین 
والدینی راه و چاه زندگي را درست نمي آموزد، 
براساس آنچه بدون  تعلیم فراگرفته عمل می کند 
و در نتیجه حتماً با دوستاني معاشرت خواهد کرد 
که خود نوعي از این قبیل افراد هستند. چنین 
فرزندانی اگر میل و اشتیاقي به تحصیل نداشته 
باشند کسي نیست که زمینه اي براي آنها فراهم 
کند و یا اگر بخواهند تحصیل کنند به لطف 
والدین خود نهایتاً شکست خورده و از گود خارج 
مي شوند. این عده از فرزندان عموماً نمي توانند 
خود را از بیراهه نجات دهند پس اسیر مشکالت 
زندگي مي شوند و تحصیل را یک عمل بیهوده 

مي پندارند و از آن دوري مي جویند.
باید گفت این دسته از والدین نقش به سزایي در 
ترویج بي سوادي دارند و مي توانند جامعه اي را 

بي آنکه خود بفهمند بیمار کنند.
اهمیت شرایط محیطی را نیز نباید از یاد برد. 
فردي در منطقه اي زندگي مي کند که سرپرستان 
بیشتر خانواده های ساکن در آن منطقه بي سواد 
و یا کم سوادند و هر کدام شغلي آزاد با درآمدي 
اندک دارد، بنابراین هر یک از آنها مجبورند براي 
معاش خود اندکي بیشتر پول دربیاورد تا زندگي 
بهتري داشته باشد و براي این امر ناچار به منع 
فرزندان از تحصیل مي شود. سوال این است که 
کودکان در چنین شرایط چگونه مي توانند به 

تحصیل بپردازند؟
سخن آخر اینکه اگر دولت و ملت دست به دست 
هم دهند و قبل از هر چیز معضل فقر اقتصادي 
را ریشه َکن کنند، شاید وضعیت فرق کند. اگر 
ثروتمندان اشتغال زایي کنند و یا به افرادي که 
از کار افتاده اند سرپناه دهند، مؤسسات خیریه 
آن گونه که شایسته است به نیازمندان کمک 
تحصیل  را خرج  خود  سرمایة  بیشتر  و  کنند 
دانش آموزان کنند، دولت به درستي بچه هاي 
کار را جمع آوري کند و زمینه ای فراهم نماید 
برگردند،  علم  سنگرهاي  به  بتوانند  آنها  تا 
معضلی  چنین  شر  از  را  جامعه مان  می شود 

رهایی بخشید.

وضعیت آموزشی جامعه مان را دريابیم
ادریس ریگي - زاهدان
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    موالنا منيراحمد پسابندری
از علمای برجسته و  موالنا منیراحمد پسابندری، 
دینی  مدرسة  مدیر  و  بلوچستان  جنوب  نیک نام 
 94 اسفند   9 یکشنبه  شامگاه  پسابندر  فاروقیه 

دارفانی را وداع گفت.
به گزارش سایت سّنت آنالین، موالنا منیراحمد از 
علمای برجستة جنوب بلوچستان بود که سال ها 
زعامت دینی مردم پسابندر را بر عهده داشت و با 
تأسیس مدرسه دینی پسابندر که یکی از مدارس 
مردم  به  شایانی  خدمات  است،  منطقه  موفق 
این منطقه کرد. ایشان برادر مولوی عبدالمجید 
دو  در  بلوچستان  مشهور  سخنرانان  از  کنارکی، 

دهة گذشته بود. 
»اللهم اغفر له و ارمحه و أكرم نزله و وّسع مدخله و 

أبدله دارًا خريًا من داره و أهالً خريًا من أهله.«

    حاج مالعيسي شاهوزهي
حاج مال عیسي شاهوزهي یکی از چهره های صالح، 
دیندار و البته گمنام منطقة سرحد بلوچستان، سه شنبه 

6 دیماه 94 دارفانی را وداع گفت.
حاج مال عیسي تحصیالت دینی اش را در مسجد 
به  ادامه  در  و  کرد  آغاز  زاهدان  حسن خان  حاج 
از آن، کویتة پاکستان رفت و در  سراوان و پس 
محضر اساتیدی همچون موالنا شهداد مسکانزهی 
و موالنا قاری غالم نبی علم آموخت. ایشان که از 
عبدالعزیز رحمه اهلل  تفسیر موالنا  شاگردان درس 
نیز بود توفیق یافت در زادگاهش، روستای خواجه 
و پس  کند  بنا  را  راشدین  خلفای  مسک مسجد 
خدمات  سرمنشأ  مختلف  عرصه های  در  آن  از 

ارزنده ای به مردم منطقه باشد. 
»اللهم اغفر له و ارمحه و أكرم نزله و وّسع مدخله و 

أبدله دارًا خريًا من داره و أهالً خريًا من أهله.«

    يارمحمد  اسماعيل زهی
و  قدیمی  کارمندان  از  اسماعیل زهی،  یارمحمد 
پرتالش دارالعلوم زاهدان، بامداد جمعه 23 بهمن 

94 دارفانی را وداع گفت.
مرحوم یارمحمد بیش از سی سال با صداقت و 

اخالص در دارالعلوم زاهدان خدمت کرد. 
»اللهم اغفر له و ارمحه و أكرم نزله و وّسع مدخله 

و أبدله دارًا خريًا من داره و أهاًل خريًا من أهله.«

    مولوی عبداهلل رحيمي
دیني  مدرسة  مدیر  رحیمي،  عبداهلل  مولوی 
شامگاه  رضوي،  خراسان  صالح آباِد  تعلیم القرآن 
پنجشنبه 10 دي 94 بر اثر ایست قلبي دارفاني 

را وداع گفت.
دارالعلوم   1371 سال  دانش آموختگان  از  ایشان 
توانست  مجاهدت  و  تالش  با  که  بود  زاهدان 
تربت جام  تعلیم القرآن صالح آباد  دیني  مدرسة  به 
رونق ببخشد و در خدمت به مردم منطقه نقش 

مؤثر و ماندگاري ایفا کند. 
»اللهم اغفر له و ارمحه و أكرم نزله و وّسع مدخله و 

أبدله دارًا خريًا من داره و أهالً خريًا من أهله.«

     مفتي حسين احمد فاروقي
مفتي حسین احمد فاروقي، از اساتید باسابقة مدرسة 
جمعه 27  روز  عصر  سوران  اسالمیه  جامعه  دیني 

آذر1394 بر اثر ایست قلبي درگذشت.
مفتي  فاروقي که از دانش آموختگان جامعة فاروقیة 
کراچي بود و بیش از 30 سال از عمرش را صرف 
جامعة  در  دیني  خدمات  انجام  و  فتوا  تدریس، 

اسالمیه سوران کرد.
وی به سال 1340 در روستاي ُکُشهک واقع در 35 
کیلومتري شمال غرب سوران به دنیا آمد. درس هاي 
مقدماتي را در جامعة اسالمیة سوران فراگرفت و براي 
تحصیالت عالي همراه با موالنا محمدفاروق سیدزاده 
و موالنا اسحاق مدني رهسپار کراچي پاکستان شد. 
ایشان پس از دانش آموختگي براي تدریس به جامعة 
اسالمیة سوران دعوت شد و از آن زمان تا واپسین 
لحظات زندگي  به انجام فعالیت هاي شبانه روزي در 

این مرکز علمي پرداخت. 
»اللهم اغفر له و ارمحه و أكرم نزله و وّسع مدخله و 

أبدله داراً خرياً من داره و أهالً خرياً من أهله.«

     موالنا كريم بخش حقانی
موالنا کریم بخش حقانی از علمای معمر و خدوم 
منطقة چابهار و کنارک سه شنبه 25 اسفند 94 دارفانی 

را وداع گفت. 
موالنا  حقانی به سال 1309 در روستای اسالم آباد از 
توابع کنارک به دنیا آمد و تحصیالتش را در محضر 
علمایی چون موالنا عبداهلل سربازی و موالنا تاج محمد 
بزرگزاده آغاز کرد. سپس به پاکستان رفت و در دو 
مرکز آموزشی دارالهدای تیدِی سند و دارالعلوم کراچی 
به تحصیل پرداخت. ایشان همچنین از محضر بزرگانی 
چون موالنا شبیراحمد عثماني، موالنا غالم اهلل خان و 

موالنا عبدالغني جاجروی کسب فیض کرد.
تأثیرگذار  و  باسابقه  علمای  از  کریم بخش  موالنا 
بود که در دوران حیات  منطقة چابهار و کنارک 

بابرکتش منشأ خدمات بسیاری بود. 
»اللهم اغفر له و ارمحه و أكرم نزله و وّسع مدخله و 

أبدله داراً خرياً من داره و أهالً خرياً من أهله.«

    موالنا عبدالغنی اسماعيل زهی
موالنا عبدالغنی اسماعیل زهی، از علمای برجسته 
سرحد بلوچستان و امام جمعه منطقة گلوگاه شهرستان 
زاهدان، بامداد جمعه 13فروردین 1395 دعوت حق 

را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت. 
دانش آموختة  اسماعیل زهی،  عبدالغنی  موالنا 
بدرالعلوم حمادیة رحیم یارخان پاکستان و از شاگردان 
شیخ التفسیر موالنا عبدالغنی جاجروی رحمه اهلل بود. 
خویشاوندان  از  و  خدوم  و  مخلص  عالمی  ایشان 
نزدیک حضرت شیخ االسالم موالنا عبدالحمید و 
همسر خواهر گرامی ایشان بود. مولوی محمدیوسف 
اسماعیل زهی مدرس دارالعلوم زاهدان و عضو فعال 
پایگاه اطالع رسانی سّنی آنالین، و مولوی عبدالغفور 
از  دارالعلوم  مدیریت  دفتر  مسئول  اسماعیل زهی 

فرزندان صالح و برومند ایشان هستند.
»اللهم اغفر له و ارمحه و أكرم نزله و وّسع مدخله و 

أبدله دارًا خريًا من داره و أهالً خريًا من أهله.«

    حاج ماموستا مالعبداهلل اميني
حاج ماموستا مالعبداهلل امیني، از علماي پیشکسوت 
کردستان شامگاه جمعه20 آذر 1394 بر اثر عارضة 
قلبي درگذشت. ایشان امام جماعت مسجد معراج 
سقز و برادر ارشد کاک حسن امیني، حاکم شرع 

مردمي کردستان بود.
به نوشتة سایت اصالح وب، حاج ماموستا مالعبداهلل 
امیني به سال 1319 شمسي در روستاي تموغه از 
توابع شهرستان سقز در استان کردستان چشم به 
جهان گشود. پدرش ماموستا مالعبیداهلل امیني، امام 

جمعه و جماعت روستاي تموغه بود. 
حاج ماموستا مالعبداهلل امیني مقدمات را ابتدا در 
محضر پدر، و سپس نزد اساتیدي همچون مرحوم 
گرفت.  فرا  برده ره ش  عزیزي  مالمحمد  ماموستا 
پس از آن نزد علماي دیگري از جمله حاج ماموستا 
ماموستا  حاج  و  َمرُخز  طاهري  مالعبدالرحمن 
سقز  شهرستان  جمعه  امام  محمدي،  مالعبداهلل 
زانوي تلمذ زد و درسش را به پایان رساند. ایشان 
پس از دریافت اجازه نامة  تدریس و افتا، در روستاي 
قلعه کهنة انوشیرواني، بخش فیض اهلل بیگي مشغول 
امامت شد و همزمان حجره اي را با تعدادي طالب 
علم دایر نمود و به تدریس و تربیت طالب علوم 
دیني پرداخت. حاج ماموستا عبداهلل امیني در جریان 
انقالب مردم ایران در سال 1357 حضوري فعال 
داشت و در بیشتر میدان هاي انقالبي و اجتماعي آن 

زمان حضور یافت. 
ایشان در سال 1363 به شهر سقز نقل مکان کرد و در 
مسجد معراج این شهر به امامت و وعظ و خطابه براي 
عموم مردم پرداخت. همچنین حجره اي در کنار این 
مسجد دایر کرد و به تدریس علوم اسالمي پرداخت. 
»اللهم اغفر له و ارمحه و أكرم نزله و وّسع مدخله و 

أبدله داراً خرياً من داره و أهالً خرياً من أهله.«

     موالنا عبدالمجيد نديم شاه
موالنا  اسالم،  جهان  مشهور  سخنور  و  عالم 
آذر   12 پنجشنبه  صبح  ندیم  سیدعبدالمجید 
1394ش./ 21 صفر 1437ق. براثر سکتة قلبي در 

اسالم آباد پاکستان دار فاني را وداع گفت.
به گزارش پایگاه اطالع رساني سّني آن الین به نقل از 
روزنامه هاي پاکستاني، این عالم برجستة پاکستاني 
عضو شوراي مرکزي »مجلس تحفظ ختم نبوت« 
و »جمعیت علماي اسالم پاکستان« به رهبري موالنا 
فضل الرحمن بود و 55 سال از عمر بابرکتش را در راه 
خدمت دین و در عرصة دعوت اسالمی گذارند. ایشان 
سخنراني هاي فراواني در پاکستان، هندوستان، مالزي، 
بریتانیا، آفریقاي جنوبي و افغانستان ایراد کرده است. 
موالنا ندیم به خاطر سبک خاص اش در ایراد سخن، از 

محبوبیت خاصی در بین مردم  برخوردار بود.
موالنا عبدالمجید ندیم مرداد 1386 جهت شرکت در 
شانزدهمین همایش دانش آموختگي طالب دارالعلوم 
زاهدان سفري به ایران و شهر زاهدان داشت. ایشان 
از مهمانان ویژة این همایش بود و سخنرانی گیرا و 
بسیار مؤثری را در این مراسم که بیش از یکصدهزار 

نفر در آن حضور داشتند ایراد کرد. 
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شهر   در  که  ندیم  موالنا  پیکر  تشییع  مراسم  در 
کردند.  شرکت  نفر  هزاران  شد،  برگزار  راولپندي 
براي  مردم  تجمع  کراچي  چاپ  »اسالم«  روزنامه 
شرکت در نماز جنازة ایشان را در تاریخ شهر راولپندي 
»کم سابقه« توصیف کرد. بسیاري از رهبران احزاب 
دیني و سیاسي در این مراسم شرکت داشتند. »اللهم 
اغفر له و ارمحه و أكرم نزله و وّسع مدخله و أبدله دارًا 

خرياً من داره و أهالً خرياً من أهله.«

    موالنا دكتر شيرعلي شاه
تفسیر  و  حدیث  استاد  شاه،  شیرعلي  دکتر  موالنا 
دارالعلوم حقانیة اکوره ختک جمعه 8 آبان 1394ش./ 

16 محرم 1437ق. دار فاني را وداع گفت.
سّني آن الین،  اطالع رساني  پایگاه  به گزارش 
اسالم آباد،  چاپ  »پاکستان«  روزنامة  از  نقل  به 
موالنا شیرعلي شاه دانش آموختة دارالعلوم حقانیه 
ایالت  نوشهره  شهر  اکوره ختک  بخش  در  واقع 
خیبرپختونخواه پاکستان بود. او یکي از شاگردان 
موالنا  علمي،  بزرگ  مرکز  این  مؤسس  برجستة 
روابط حسنه اي  و  بود  رحمه اهلل   حقانی  عبدالحق 
او  داشت.  سمیع الحق  موالنا  استادش،  فرزند  با 
موالنا  شیخ التفسیر  فیوض  و  علوم  از  همچنین 
احمدعلي الهوري و حافظ   الحدیث موالنا عبداهلل 

درخواستي بهره برده بود.
مرحوم موالنا شیرعلي شاه سالها به تدریس صحیح 
حدیث،  مهم  کتاب  دو  ترمذي،  سنن  و  بخاري 
در  بود. وي همچنین  حقانیه مشغول  دارالعلوم  در 
تعطیالت به تدریس ترجمه و تفسیر قرآن مي پرداخت 
و به عنوان شیخ الحدیث و شیخ التفسیر این مرکز علمي 

شناخته مي شد.
موالنا  کراچي،  چاپ  اسالم  روزنامة  به گزارش 
منوره  مدینه  عازم  1973م.  به سال  شاه  شیرعلي 
شد و حدود 11سال در آنجا به تحصیل علوم دیني 
پرداخت. او دکتراي خود را از دانشگاه اسالمي مدینه 
منوره در رشتة حقوق و قضا حاصل کرد و پس از 
اخذ مدرک دکترا به شهر کراچي بازگشت و مدتي 
اقبال  گلشن  احسن العلوم  و  کراچي  دارالعلوم  در 
سال  در  شیرعلي شاه  موالنا  پرداخت.  تدریس  به 
1996م. بار دیگر به دارالعلوم حقانیه اکوره ختک 
رفت و تا آخر عمر در این مدرسه مشغول خدمت 
بود. »اللهم اغفر له و ارمحه و أكرم نزله و وّسع مدخله 

و أبدله دارًا خريًا من داره و أهالً خريًا من أهله.«

    شيخ محمدعلی دوله
فرهنگی  فعال  و  مفکر  دوله،  محمدعلی  شیخ 
برجستة جهان اسالم و بنیانگذار انتشارات مشهور 
»دارالقلم«، صبح جمعه 9 بهمن 1394 چشم از 

جهان فروبست.
انتشارات  با  همگان  را  دوله  محمدعلی  مرحوم 
از  یکی  او  می شناسند.  بیروت  دارالقلم  پویای 
ناشران موفق کتاب های نفیس اسالمی به شمار 
می رفت که طی سال ها توانست خدمات فرهنگی 
ارزنده ای به جامعة اسالمی ارائه کند. »اللهم اغفر 
له و ارمحه و أكرم نزله و وّسع مدخله و أبدله دارًا 

خريًا من داره و أهاًل خريًا من أهله.«

جناب مولوي عبداهلل ريگی 
استاد دارالعلوم زاهدان

به  صميمانه  را  مكرمه تان  مادر  وفات  ضايعة 
شما تسليت گفته، براي آن مادر بزرگوار غفران 
الهي و علّو درجات و براي جناب عالي و ساير 
بازماندگان صبر جميل و اجر جزيل از خداوند 

سبحان مسئلت داريم.

مديرمسئول، سردبير 
و هيئت تحريرية مجله نداي اسالم

جناب مولوي حماداهلل خارکويي
مدرس دارالعلوم زاهدان

ضايعة وفات برادر گرامي تان، مرحوم مولوي 
شمس الحق را صميمانه به شما تسليت گفته، 
براي آن مرحوم غفران الهي و علّو درجات و 
براي جناب عالي و ساير بازماندگان صبرجميل 
و اجر جزيل از خداوند سبحان مسئلت داريم. 

مديرمسئول، سردبير 
و هيئت تحريرية مجله نداي اسالم

جناب مولوي
عبدالباسط بزرگزاده

مصيبت درگذشت پدر بزرگوارتان را صميمانه 
به شما تسليت گفته، براي آن مرحوم غفران 
الهي و علّو درجات و براي جناب عالي و ساير 
بازماندگان صبر جميل و اجر جزيل از خداوند 

سبحان مسئلت داريم. 

مديرمسئول، سردبير 
و هيئت تحريرية مجله نداي اسالم

جناب مولوي داوود 
و مولوي جواد يارمحمدزهي 

ضايعه درگذشت مادر مكرمه تان را صميمانه 
گرامی  مادر  آن  براي  گفته،  تسليت  شما  به 
غفران الهي و علّو درجات و براي شما و ساير 
از خداوند  بازماندگان صبرجميل و اجر جزيل 

سبحان مسئلت داريم. 

مديرمسئول، سردبير 
و هيئت تحريرية مجله نداي اسالم

    دكتر حسن الترابی
از اندیشمندان برجستة جهان  الترابی،  دکتر حسن 
اسالم و سیاستمدار شناخته شده سودانی، شنبه 15 

اسفند 94 در شهر خارطوم درگذشت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنی آنالین به نقل 
رهبر حزب  الترابی،  دکتر حسن  خبری،  منابع  از 
کنگرة ملی سودان بود. وی در سال 1999 حزب 
مخالف دولت را تأسیس کرد و سال های زیادی را 

در زندان گذراند.
دکتر الترابی شخصیتی متفکر و صاحب نظر بود و در 
عرصة  علمی و فکری نیز فعالیت های گسترده ای 
داشت. آثاری چون »قضايا الوحدة و احلرية«، »جتديد 
أصول الفقه«، »جتديد الفکر اإلسالمي«، »األشکال 
الدين،  »جتديد  معارصة«،  إسالمية  لدولة  الناظمة 
فی  السياسية  »املصطلحات  و  الترشيع«  منهجية 
اإلسالم« برخی از تألیفات این شخصیت فقید است. 
»اللهم اغفر له و ارمحه و أكرم نزله و وّسع مدخله و 

أبدله دارًا خريًا من داره و أهالً خريًا من أهله.«

    مفتی عبدالرحمن بنگالدشی
به  مشهور  بنگالدشی،  عبدالرحمن  مفتی 
برجستة  و  سرشناس  علمای  از  الملت«،  »فقیه 
نوامبر   10  /1394 آبان   19 سه شنبه  بنگالدش، 
2015م. در شهر باشاندارا در بنگالدش دارفانی 

را وداع گفت. 
و  مسجد  چندین  مؤسس  عبدالرحمن  مفتی 
الفکر  مرکز  جمله  از  فرهنگی،  ـ  علمی  مرکز 
بود.  داکا  األبرار  جامعة  و  بنگالدش  االسالمی 
ریاست فدراسیون آموزشی مدارس ملی و ریاست 
هیئت آموزش مدارس شمال بنگالدش با بیش 
از هزار مدرسه در 18 ناحیه، مدیریت هیئت های 

بنگالدش  در  اسالمی  بانک  چندین  شرعی 
قطر،  به  تحقیقاتی  ـ  علمی  سفرهای  انجام  و 
پاکستان، امارات متحدة عربی، عربستان، بحرین 
و هندوستان از جمله سمت ها و خدمات این عالم 

برجستة بنگالدشی است. 
واقع  فاتیکچهارا  شهر  در  1920م.  سال  به  وی 
جهان  به  دیده  بنگالدش  چتاگانگ  ناحیة  در 
گشود. آموزش ابتدایی و متوسطه را در دارالعلوم 
برای  سپس  گرفت.  فرا  هاتازاری  معین االسالم 
فراگیری تحصیالت عالیه رخت سفر بست و به 
به سال  دارالعلوم دیوبند رفت. مفتی عبدالرحمن 
و  شد  فارغ التحصیل  دیوبند  دارالعلوم  از  1950م. 
سپس دورة افتاء را در همین مرکز بزرگ علمی 
پشت سر گذاشت.  »اللهم اغفر له و ارمحه و أكرم 
نزله و وّسع مدخله و أبدله دارًا خريًا من داره و أهاًل 

خريًا من أهله.«

    موالنا محمدعبيداهلل
موالنا محمدعبیداهلل، از علمای سرشناس پاکستان 
و مدیر دانشگاه اسالمی اشرفیة الهور، صبح جمعه 
21 اسفند 1394ش./ 1 جمادی الثانی 1437ق. در 

الهور دارفانی را وداع گفت.
از  محمدعبیداهلل  موالنا  سّنی آنالین،  نوشتة  به 
فضالی برجستة دارالعلوم دیوبند، بزرگ ترین مرکز 
علمی شبه قارة هند بود. ایشان از محضر علمای 
اشرف علی  موالنا  حکیم األمت  چون  برجسته ای 
مدنی،  حسین احمد  موالنا  شیخ االسالم  تهانوی، 
محمدشفیع  مفتی  کشمیری،  انورشاه  عالمه 
عثمانی، موالنا اعزازعلی و دیگر بزرگان دارالعلوم 

دیوبند کسب فیض نموده بود.
»اللهم اغفر له و ارمحه و أكرم نزله و وّسع مدخله و 

أبدله دارًا خريًا من داره و أهاًل خريًا من أهله.«
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طوالنی  چندان  نه  تاریخ  طول  در  روسیه 
کرده  تجربه  را  زیادی  داخلی  تغییرات  خود 
ریشه  عموماً  که  تحوالتی  و  تغییرات  است؛ 
در توسعه طلبی رهبران این کشور و رویارویی 
از  پس  دارد.  قدرت مندشان  مخالفان  با  آنان 
آنکه »تزار روسیه« یا پِتر کبیر 1672ـ 1725، 
کرد،  امپراتوری  یک  به  تبدیل  را  کشورش 
انقالب کمونیستی 1917م. و  فروپاشی شوروی 
سابق و ظهور پانزده کشور جدید در آسیای میانه 
تحوالتی ست   بزرگ ترین  از  1992م.  به سال 
که این کشور به خود دیده است. البته فروپاشی 
نظام کمونیستی سابق و تبدیل »اتحاد جماهیر 
شوروی« به »فدراسیون روسیه« باعث نشد این 
کشور عنوان »پهناور ترین کشور جهان« را از 
دست بدهد. روسیة کنونی حدود 143 میلیون 
جمعیت دارد که 77 درصد آنها در بخش اروپایی 
زندگی می کنند.  25 درصد خاک روسیه در اروپا 
واقع شده و بقیه جزو قارة آسیا است، به همین 
خوانده  »اورآسیایی«  کشور  یک  روسیه  دلیل 
می شود.  روسیه دارای 21 جمهوری خودگردان 
است. بیشتر مناطق روسیه سردسیر و بخش 
بزرگی از خاک آن خالی از سکنه است. مسکو 
پایتخت روسیه، بزرگترین و پرجمعیت ترین شهر 

اروپا است.  

حضور نظامی روسيه در خاورميانه
رهبران ماجراجوی روس همواره به خاطر منافع 
نظامی  حضور  زیادی  کشورهای  در  خودشان 
داشته و سرزمین های زیادی را در قرن گذشته 
اشغال کرده اند. از کشورهای آسیای میانه که 
بگذریم، بخش هایی از خاک ایران نیز در دوران 
قاجاریه توسط روس ها اشغال و برای همیشه از 
ایران جدا شد. ایرانی های شمال کشور خاطرات 

تلخ زیادی از نظامیان روس تبار دارند.
پس از پیروزی انقالب مردم ایران در سال 1357، 

نظام جدیدی بر سر کار آمد که با وجود دشمنی 
با آمریکا، دشمن او ـ شوروی ـ را دوست خود 
ندانست. نزدیک ترین رژیم به مسکو دولت صدام 
حسین بود. در جنگ هشت سالة ایران و عراق، 
ارتش عراق از کمک های تسلیحاتی روس ها 
برخوردار بود. طبق آمار هشتاد درصد سالح های 
نظامیان عراقی در این جنگ هشت ساله ساخت 
روسیه بود. گرچه دوستی عراق و روسیه بعدها 
کم رنگ شد، اما معاهدات این دو کشور تا زمان 
حمله آمریکا و متحدانش در 2003م. به عراق پا 
برجا ماند. باید دانست که اهمیت خاورمیانه برای 
روسیه در حدی نیست که منافع حیاتی ای را در 
آن دنبال کند؛ اما این بدین معنی نیست که این 
کشور توسعه طلب از بحران و موج به وجود آمده 
در خاورمیانه در راستای منافع خود بهره برداری 
نکند. حضور نظامی روسیه در سوریه از چنین 

منظری قابل تحلیل است. 

چرايی حمله به سوريه
علت حمله هوایی روسیه به سوریه از تریبون های 
دولت پوتین زیاد بیان شده است، اما اصل ماجرا 
چیست و »وارثان پتر کبیر و تزار روس« چه 
چیزی در سر دارند که بر زبان نمی آوردند؟ در 
پاسخ به این پرسش تحلیل های گوناگونی ارائه 

می شود که به بعضی اشاره خواهد شد. 
روس ها همواره سعی کرده اند به عنوان یک 
قدرت تعیین کننده و تأثیرگذار و برابر با بازیگرانی 
بین المللی مانند آمریکا در جهان ایفای نقش 
کنند. این رؤیای آنان در سال های گذشته هرگز 
به حقیقت نپیوسته است. روسیه پس از فروپاشی 
اتحاد جماهیر شوروی با اشغال چچن، الحاق 
شبه جزیرة کریمه و مداخله در امور کشورهای 
همسایه مانند گرجستان و اوکراین همین هدف 
را دنبال کرده است. بحران سوریه در حالی وارد 
پنجمین سال خود می شد که بشار اسد، هم پیمان 

روسیه، بیش از پیش پایه های حکومتش را لرزان 
می دید و می رفت که تسلط بر یک چهارم خاک 
وضعیت  این  بدهد.  دست  از  هم  را  کشورش 
فرصت مناسبی از دید روسیه برای استفاده از 
اهرم نظامی بود، اهرمی که باعث خواهد شد 
روس ها ضمن نجات هم پیمان خود در سوریه، 
در چانه زنی های روی میز با طرف های غربی 
بیشتری  امتیاز  و  باشند  داشته  باالتری  دست 
از  بعد  که  مذاکرات  دور  چندین  کنند.  کسب 
ورود نظامی روسیه به سوریه در مورد این کشور 
را  فرضیه  این  است،  گرفته  جنگ زده صورت 
تقویت می کند. ازاین رو مشخص می شود بحران 
جاری در خاورمیانه برای روسیه جنبة ابزاری دارد 

و اولویت راهبردی آن نیست.
از طرفی، روس ها جنگ داخلی سوریه را ـ 
که شهروندان زیادی از جمهوری های روسیه و 
مناطق پیرامونی آن در جبهه های آن می جنگند 
ـ با امنیت داخلی کشورشان مرتبط می دانند. 
یکی از دالیل حمله هوایی روسیه به مواضع 
تضعیف  و  بردن  بین  از  اسد  بشار  مخالفان 
برای  بالقوه«  که »خطری  است  افراد  همین 
خاورمیانه  روسیه  می شوند.  محسوب  روسیه 
اسالمی«  »بنیادگرایی  آنچه  رشد  منبع  را 
خوانده می شود، می داند. روسیه هدف از حملة 
خود را محدود به ریشه کنی گروه موسوم به 
گروه های  سایر  و  است  نداشته  بیان  داعش 
شبه نظامی هم از حمالت هوایی جنگنده های 
روسی در امان نیستند. به تعبیر تحلیل گران، 
روسیه با یورش به گروه های شبه نظامی فعال 
القا کند ـ به ویژه  در سوریه سعی دارد چنین 
به افکار عمومی در روسیه ـ که برای مقابله 
دارد و در جنگی  آمادگی  آینده  تهدیدهای  با 

»پیش دستانه« به مصاف آنها رفته است. 
در  روسیه  نظامی  حضور  اهداف  از  یکی 
سوریه می تواند به رخ کشیدن قدرت این کشور 

پوتين روسيه در سوریه
عبدالحکيم شه بخش 
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به دیگران باشد. روسیة پوتین نه مانند دوران 
جنگ سرد خود را رهبر بلوک شرق می داند، 
و نه دنباله رو غرب است مثل دوران حکومت 
»بورسین یلتسین« که سیاست خارجی اش را 
براساس همراهی با غرب و ورود به نهادها و 
تشکیالت آن تنظیم می کرد. گرچه »دیکتاتوری 
مبتنی بر انتخابات« والدیمیر پوتین همواره مورد 
چهره ای  خود  از  دارد  سعی  او  اما  بوده،  انتقاد 
از  نشان دهد که  پیشینیان خود  مانند  مصلح 
»مشت آهنین« خود »حکیمانه« بهره می گیرد. 
پوتین پوشان والدیمیر پوتین می خواهند اقتدار او 
را به نمایش بگذارند. حمله موشکی به مواضع 
مخالفان اسد از دریای خزر تالشی برای حصول 

همین هدف است. 
از اظهارات آقای پوتین در نشست خبری 
شد،  برگزار   2015 دسامبر   17 که  ساالنه 
حضور  اهداف  از  دیگر  یکی  تحلیل گران 
نظامیان روس در سوریه را استنباط کردند. او 
بود عملیات نظامی در سوریه آموزش  گفته 
یک  فضای  در  و  اندک  هزینه ای  با  نظامی 

جنگ واقعی محسوب می شود.

نزديک شدن شرق و غرب در سوريه  
روس ها از این واقعیت به  خوبی آگاه هستند که 
غرب هرگز با تسلط اسالم گراها بر سوریه و یا 
هر حکومتی که ممکن است امنیت اسرائیل را به 
مخاطره بیندازد، کنار نخواهد آمد. در واقع غربی ها 
تاکنون منتظر ظهور و حتی تشکیل »جایگزینی 
مناسب« برای دولت کنونی سوریه بوده اند، ولی 
به این هدف دست نیافتند که هیچ، بلکه به مرور 
زمان مخالفان مسلح این رژیم قوی تر شدند. این 
امر باعث شد غرب و شرق با »مشت آهنین« 
وارد میدان شوند و با ایجاد »توازن قدرت«، جنگ 
داخلی سوریه را بیشتر طول دهند. البته روس ها 
روحیة بیشتری به نظامیان وابسته به اسد دادند 
و کفة ترازو را به نفع آنان سنگین کردند. نتیجة 
این امر در سالن های مذاکرات ظهور پیدا می کند 
که روسیه خواهان گرفتن امتیازهای بیشتری 
و تالش روس ها هم  از طرف غربی می شود 
بر همین است تا گزینه های مورد پسند خود را 
بر کشورها و قدرت های مخالف اسد تحمیل 
کند. بشار اسد اکنون با اعتماد به نفس بیشتری 
از »ادامه ی نبرد با تروریست ها« و »پاک سازی 
کشور« سخن می گوید و فقط به راه حل نظامی 
می اندیشد. اما حامیان او شاید حاضر باشند این 
دوست دیرینه را فدای منافع بلندمدت خود در 
سوریه و منطقه کنند و چهره ای جدید اما هم سو 

با خود را سر کار ببینند.
 

آتش بس لرزان و عقب نشينی محدود
آمریکا و روسیه، دو قدرت مطرح و دخیل در 

بحران سوریه، اوایل اسفند 1394 از توافق بر سر 
اجرای آتش بس و »توقف خصومت ها« در این 
کشور خبر دادند. در بیانیة مشترک این دو کشور 
بر چند نکته تأکید شده بود، از جمله: »توقف 
حمالت با هر گونه سالح، اعم از بمباران های 
هوایی نیروی هوایی جمهوری عربی سوریه و 
نیروهای هوا ـ فضای فدراسیون روسیه علیه 
گروه های معارض مسلح«، »امتناع از تصرف 
سرزمین یا تالش برای تصرف سرزمین از سایر 
طرف های آتش بس« و »اجازه به سازمان های 
بشردوستانه برای دسترسی سریع، امن، بدون 
مانع و مداوم به مناطق تحت کنترل عملیاتی 
و اجازه کمک رسانی بشردوستانه به تمامی مردم 
نیازمند.« این آتش بس گروه هایی مانند »جبهة
به  معروف  اإلسالمية«،  »الدولة و النصرة«
داعش را شامل نشد و اینگونه طرف های اصلی 
درگیر به نبرد ادامه دادند. براساس گزارشی که 
خبرگزاری آناتولی منتشر کرد، در طول یک ماه 
پس آز اعالم آتش بس آمار تلفات غیرنظامیان 
آتش بس  مدت  این  در  است.  یافته  کاهش 
کشته  غیرنظامی  و 288  شد  نقض  بار   900
شدند. از 18 منطقة تحت محاصره، نهادهای 
خیریه فقط به شش منطقه توانستند کمک های 
بشردوستانه برسانند. باوجود توافق قدرت ها بر 
برای  تالش  یا  و  سرزمین  تصرف  از  »امتناع 
تصرف«، روسیه به پشتیبانی هوایی از نیروهای 
وابسته به اسد در تدمر )پالمیرا( ادامه داد و نهایتًا 
نیروهای اسد در اواخر ماه مارس توانستند این 
شهر تاریخی را از سیطره گروه موسوم به داعش 

خارج کنند. 
چند روز پس از اعالم آتش بس مشروط، 
دادند  خبر  غافلگیرانه  اقدامی  در  روس ها 
نظامیان این کشور از سوریه خارج می شوند. 
قدرت های جهانی و تحلیل گران با دیدة شک 
گمان  که  همانطور  کردند؛  نگاه  خبر  این  به 
می رفت خروج نیروهای روسیه از سوریه کامل 
نبود، اما همین عقب نشینی محدود واکنش های 
زیادی را در پی داشت و کارشناسان به واکاوی 
چرایی این اقدام روسیه پرداختند. ظاهرا آقای 
از  پوتین هایش  از  یکی  برداشتن  با  پوتین 
از طرف های  یک  هر  به  دارد  سوریه تالش 
درگیر پیام خاصی منتقل کند. کرملین با بیرون 
کردن اکثر نظامیانش از سوریه، آن هم چند 
روز پیش از برگزاری مذاکرات ژنو، به اظهارات 
داد  پاسخ  دولتمردان سوری  و محافظه کاری 
که بشار اسد را خط قرمز اعالم می کردند و با 
طرح موضوع »دولت انتقالی« شدیدا مخالفت 
می کردند. همچنین روسیه با این اقدام »حسن 
نیت« خودش را به غربی ها نشان داد تا بتواند 
تالش  بکاهد.  خود  علیه  تحریم ها  شدت  از 
در  اسد  رقبای  با  روابط  ترمیم  برای  روسیه 

خاورمیانه مانند ترکیه و عربستان و برقراری 
چنین  به  نیاز  خارجی«  روابط  در  »توازن 
مهمتر  همه  از  داشت.  عملکرد  در  چرخشی 
در  نظامی اش  حضور  به خاطر  روسیه  اینکه 
حتی  و  سنگین  هزینه های  متحمل  سوریه 
خسارت هایی شده بود؛ سقوط یک هواپیمای 
مسافربری روسی در مصر و هدف قرار گرفتن 
یک جنگندة روسی توسط ترکیه، کشته شدن 
هزینه های  و  بلندپایه  افسر  و  نظامی  چند 
عماًل  سوریه،  در  نظامیانش  برای  هنگفت 
توانایی ادامة جنگ ـ به صورت گسترده ـ را 
سلطنتی  انستیتوی  برآورد  براساس  نداشت.  
از  پیش  مسکو  بریتانیا،  دفاعی  پژوهش های 
این در عملیات سوریه حدود چهار میلیون دالر 
در هر شبانه روز خرج می کرد، اما پس از ساقط 
 شدن بمب افکن سوخو 24 توسط ترکیه، این 
یافت.  افزایش  دالر  میلیون  هشت  به  رقم 
مسلما تحمل این هزینه ها برای کشوری که 
از تحریم های اقتصادی هم رنج می برد، امری 

بس دشوار است.

آيندة سوريه چه می شود؟
در پاسخ به این پرسش هیچ کس با قاطعیت 
فقط  قضیه  اکنون  بگوید.  چیزی  نمی تواند 
کناره گیری اسد و روی کار آمدن دولت یا نظامی 
جدید نیست؛ زیرا اگر چنین شود باز هم جامعة 
رویارویی،  برای  پایدار  راه حلی  باید  بین المللی 
حذف یا معامله با گروه های شبه نظامی فعال در 

سوریه بیابند.
قدرت های  تحوالت،  این  همة  وجود  با 
با  گذشته  مانند  و  داده اند  لحن  تغییر  غربی 
تأکید از »رفتن« اسد صحبت نمی کنند؛ امری 
که نزدیک شدن مواضع روسیه و طرف غربی 
را نشان می دهد. از خروجی جلسات مشترک 
قدرت های شرقی و غربی در ماه های گذشته 
چنین برمی آید که آنها برای رسیدن به نقاط 
مشترک بیش از پیش تالش می کنند. در این 
میان حامیان و مخالفان منطقه ای دولت اسد 
ادامه  خود  گذشتة  سیاست های  به  همچنان 
می دهند تا بخت را یار دوستان خود کنند. با 
وجود این، تغییر ناگهانی مواضع و سیاست های 
هیچ قدرت و کشوری در این کشمکش دور از 
انتظار نیست؛ زیرا آنچه تغییرناپذیر است منافع 
این کشورها و قدرت هاست که با هر موضع 
می کنند.  تالش  بدان  نیل  برای  سیاستی  و 
پرواضح است این »تالش« تاکنون نیم میلیون 
نفر را به کام مرگ فرستاده است و میلیون ها 
سوری را آواره و بی خانمان کرده است. با توجه 
به نشانه های ظاهری، در آیندة نزدیک تغییر 
مثبت و چشم گیری که به نفع تمام مردم سوریه 

باشد، به چشم نمی خورد.
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دیدار ساالنة دانشجویان اهل سّنت 
سراسر کشور با علما و اندیشمندان، 
همچون  اسفند 94  پنجشنبه 20 
سال های گذشته با حضور ُپرشکوه 
دانشجویانی از نقاط مختلف کشور در 
مسجد مکی زاهدان برگزار شد. در 
این دیدار که با موضوع »راهکارهای 
قرآن کریم و سیرة نبوی برای حل 
بحران های عصر جدید« برگزار شد، 
به ترتیب حافظ محمدکریم صالح، از 
دعوتگران نام آشنای منطقه، مولوی 

دانشجویی  امور  دفتر  مسئول  مرجانی،  حبیب اهلل 
دارالعلوم زاهدان، مولوی عبدالحکیم عثمانی، استاد 
اطالع رسانی  پایگاه  سردبیر  و  زاهدان  دارالعلوم 
سّنی آنالین، مفتی محمدقاسم قاسمی، استاد فقه و 
حدیث دارالعلوم زاهدان و سردبیر فصلنامة ندای اسالم، 
علی اصغر جمشیدنژاد، معاون سیاسی اجتماعی استاندار 
موالنا  شیخ االسالم  و حضرت  سیستان وبلوچستان 
عبدالحمید به ایراد سخن پرداختند. همچنین در این 
دیدار عبداهلل مرشدزاده مقاله ای با عنوان »راهکارهای 
بحران های  حل  برای  نبوی  سیره  و  کریم  قرآن 
عصر جدید« قرائت کرد. اجرای چند سرود دلنشین 
به زبان فارسی و  و برگزاري شب شعر و مشاعره 
بلوچی با شرکت طالب و دانشجویان و نیز برگزاري 
جلسات پرسش و پاسخ عقیدتی، فقهی و تاریخی و 
نشست های منطقه ای علما با دانشجویان، مثل هر 
دانشجویان  برنامه های جنبی دیدار ساالنة  از  سال 

اهل سّنت با علما و اندیشمندان بود.  
اما این دیدار مهمانی ویژه داشت که نتوانست در 
پیدا کند. دکتر صادق  شهر حافظان قرآن حضور 
زیباکالم، استاد برجسته و نام آشنای دانشگاه تهران 
نشست  این  در  ویژه  مهمان  به عنوان  بود  قرار 
زیباکالم  دکتر  کند.  دیدار  حاضر  دانشجویان  با 
مراسم خبر دعوت شدنش  این  برگزاری  از  پیش 
به زاهدان را همراه با تصویر دعوتنامه در صفحة 
اینستاگرامش گذاشت تا بسیاری در زاهدان منتظر 
حضورش باشند. این انتظار زمانی جّدی تر شد که 
دکتر زیباکالم تاکید کرد برخالف سفر به ارومیه 
نخواهد  لغو  را  زاهدانش  به  سفر  گچساران،  و 
کرد، اما همان گونه که احتمال می رفت این استاد 
خوش گفتار دانشگاه تهران به زاهدان نیامد. خودش 
اما علت عدم حضورش را »کسالت« اعالم داشت و 
بزرگوارانه از شیخ االسالم موالنا عبدالحمید و همة 
شرکت کنندگان این نشست و منتظران حضورش 

عذرخواهی کرد.

شيخ االسالم موالنا عبدالحميد:
بازگشت به قرآن و سنّت تنها راه عبور از 

بحران هاست
شیخ االسالم موالنا عبدالحمید سخنان خود در این 
دیدار را با محور قراردادن موضوع »راهکارهای قرآن 
پی  حاضر«  عصر  بحران  های  حل  برای  سّنت  و 
گرفت و »حل بحران های جوامع بشری« را یکی 
از مهم ترین اهداف بعثت انبیا برشمرد. به گزارش 
سّنی آنالین ایشان خاطرنشان کرد: انبیا و کتاب های 
آسمانی آمده اند تا بشر را از افراط وتفریط برهانند. موالنا 
عبدالحمید همچنین دین اسالم را »دین اعتدال و بر 
مسیر فطرت بشری« دانست و »بازگشت به قرآن و 
سّنت« را تنها راه برون رفت جهان اسالم از بحران ها 

و مشکالت عنوان کرد.
ایشان همچنین به گسترش موج افراط گرایی در جهان 
اشاره کرد و فرمود: جهان معاصر بیش از هر زمانی 
با افراط وتفریط مواجه است و تنها راه نجات از این 

بحران ها، رجوع به قرآن و سّنت است.
ایشان در ادامه افزود: اگر با دقت این بحران ها را 
بررسی کنیم متوجه می شویم که تمام آنها معلوِل 
عللی هستند. برای برون رفت از بحران  های موجود 
با علت مبارزه  باید آسیب شناسی صورت گیرد و 
شود. اگر به جای مبارزه با معلول، با علت ها مبارزه 
شود مشکالت و مسائل جهان اسالم حل خواهند 

شد.
مسير جامعة اهل سنّت مسير اعتدال و 

ميانه روی است
شیخ االسالم موالنا عبدالحمید در فراز دیگری از سخنان 
خود به تشریح مسیر جامعة اهل سّنت ایران پرداخت و 
گفت: مسیر جامعة اهل سّنت مسیر اعتدال و میانه روی 
است. جامعة اهل سّنت ایران به این اجماع رسیده است 
که بهترین مسیر، مسیر اعتدال است و باید از هر نوع 
افراط گرایی پرهیز شود. زیرا خشونت و  خشونت و 
آدم کشی راه های نادرستی هستند که شریعت و عرف 

آنها را قبول ندارد.
کرد:  خاطرنشان  همچنین  ایشان 
الحمدهلل امروز بخش بزرگی از ملت 
ایران بر این عقیده هستند که تمام 
اقوام و مذاهب باید با یک دید نگاه 
شوند و به حقوق قانونی خود برسند. 
رهبر معظم انقالب و دولت تدبیر و 
امید از حقوق اقوام و مذاهب حمایت 
آقای  جناب  دولت  در  می کنند. 
روحانی برخی از مناطق سّنی نشین 
تا حدودی به حقوق شان رسیدگی 
شده است و اوضاع بهتر از گذشته شده است. البته 
در بعضی مناطق هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است و 
هنوز مشکالت و خواسته هایی است که امیدواریم با 
پیگیری های مردم و توجه مسئولین این مشکالت نیز 

برطرف و خواسته ها برآورده شود.
در راه كسب دانش از هيچ كوششی 

دريغ نكنيد
شیخ االسالم موالنا عبدالحمید در بخش دیگری از 
سخنان خود توصیه هایی به دانشجویان داشت و گفت: 
توصیة بنده به شما دانشجویان عزیز آن است که در 
راه کسب علم و دانش از هیچ کوششی دریغ نکنید و با 
روحیه و جدیت درس بخوانید. به جای آنکه فقط دنبال 
کسب مدرک و استخدام و منافع شخصی باشید، به 
فکر کسب دانش و خدمت به کشور و جامعة انسانی 

باشید.
ایشان افزود: فرزندان ما باید به فراگیری علم و دانش 
ترغیب و تشویق شوند، زیرا تا زمانی که به هدایت 
نرسیم و علم و دانش کسب نکنیم، نمی توانیم ملتی 

موفق و سربلند باشیم.
موالنا عبدالحمید به دانشجویان و قشر جوان نسبت 
ترویج  فرهنگی جهان غرب،  به حمالت گستردة 
بی بندوباری و دین گریزی هشدار داد و از دانشجویان 
و  تقوا  موقعیتی  هر  در  و  باشند  هوشیار  خواست 
خداترسی را رعایت نمایند و بر دستورات قرآن و سّنت 

عمل کنند.
گفتنی است امام جمعة اهل سّنت زاهدان عدم حضور 
از جمله دکتر صادق  این دیدار،  از مدعوین  برخی 
زیباکالم را »جزو کمبودهای این نشست« دانست و 

برای این عزیزان دعای خیر کرد.

مفتی محمدقاسم قاسمی:
بحران ايمان و اخالق

 اساسی ترين بحران است
استاد مفتی محمدقاسم قاسمی، در سخنان خود با 

گزارش ديدار سراسری دانشجويان اهل سّنت در زاهدان

حضور ی ُپرشکوه
یعقوب شه بخش
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اشاره به موضوع این دیدار اظهار داشت: در عصر 
حاضر مسلمانان از ضعف ایمان رنج می برند. بسیاری 
می گیرند.  سرچشمه  ما  خوِد  درون  از  بحران ها  از 

بحران اساسی، بحران ایمان، یقین و اخالق است.
افزود:  ادامه  در  ایشان  سّنی آنالین  گزارش  به 
هنگامی که یقین دچار ضعف شود، انسان در وادی 
شک و شبهه می افتد و در پرتگاه کفر و شرک و 
نفاق سقوط می کند. سردبیر فصلنامة ندای اسالم 
حل  برای  موجود«  »ایسم های  ناکارآمدی  به 
تفکرها  از  بسیاری  گفت:  و  کرد  اشاره  بحران ها 
مانند کمونیسم و مارکسیسم و کاپیتالیسم )نظام 
اقتصادی  بحران های  حل  برای  سرمایه داری( 
نتوانستند  نه تنها  اما  شدند،  عمل  وارد  سیاسی  و 
بحران های موجود را از بین ببرند، بلکه بر شدت 

بحران ها افزودند. 
استاد قاسمی در ادامة سخنانش به »بحران الگو« در 
جهان اسالم اشاره کرد و گفت: بحران این است که 
ما رجال و آینده ساز نداریم. امروز ما با بحران الگو 

مواجه هستیم. 
و  »خودشناسی«  لزوم  بر  محمدقاسم  موالنا 
ایمان،  دشمن  گفت:  و  کرد  تاکید  »خداشناسی« 
اعتقاد، ارتباط با دین و عفت و پاکدامنی ما را نشانه 
گرفته است. دشمنان تالش می کنند هر نقطه ضعف 
را بزرگ جلوه دهند تا ما را از اسالم دور کنند و ارتباط 

ما را با قرآن و سّنت تضعیف 
نمایند. لذا همه ما باید خود و 

خدایمان را بشناسیم.

مولوی عبدالحکيم 
عثمانی:

وقت آن رسيده كه 
حركت غرب شناسی 

آغاز شود
مولوی عبدالحکیم عثمانی، 
اطالع  رسانی  پایگاه  سردبیر 
»سنی آنالین« طی سخنانی 
جهان  بحرانی  اوضاع  به 
امت  گفت:  و  کرد  اشاره 
سایر  از  بیش  اسالمی 
امت ها با بحران ها و مصائب 
بحران  اما  است.  مواجه 
و  عرض  و  طول  با  موجود 
تسلط  نتیجه  پیچیدگی اش 
فکر نابخردانه و مادی گرایانة 

غرب بر جهان است.
زاهدان  دارالعلوم  استاد 
تأکید کرد: یکی از عوامل 
شدن  برچیده  بحران ها 
تا  است؛  اسالمی  خالفت 
محکم  دژ  این  زمانی که 
مسلمانان  داشت  وجود 

از  ناامنی ها  بودند.  امنیت  در  غیرمسلمانان  و 
توطئه  با  محکم  دژ  این  که  گرفت  اوج  زمانی 

فراماسون ها و صهیونیست ها فرو پاشید.
مولوی عثمانی در پایان بر لزوم »شناخت غرب« 
که  سال هاست  نمود:  خاطرنشان  و  کرد  تاکید 
و  می دهند  قرار  مطالعه  مورد  را  شرق  غربی ها 
مطالعه  را  شرقی  سرزمین های  و  شرقی  علوم 
که  است  آن  وقت  اکنون  می کنند.  شناسایی  و 
حرکت غرب شناسی آغاز شود و مسلمانان غرب 

را بشناسند.

علی اصغرجمشيدنژاد:
می طلبد كه افراد توانمند پاسخگوی 

نيازهای جامعه باشند
علی اصغر جمشیدنژاد، که به نمایندگی از استاندار 
دیدار  پایانی  نشست  در  سیستان وبلوچستان 
دانشجویان با علما و اندیشمندان شرکت کرده بود، 
طی سخنانی کوتاه ضمن تقدیم  سالم آقای مهندس 
علی اوسط هاشمی استاندار سیستان وبلوچستان به 
حاضران علت عدم حضور ایشان را در این نشست 
سفرشان در معیت وزیر صنعت و معدن به منطقة 

سیستان و زابل عنوان کرد.
برگزاری نشست  به  باتوجه  ادامه  جمشیدنژاد در 
دانشجویان گفت: جامعة ما ضرورت های زیادی 

به کمک کشور  توانمند  افراد  که  دارد، می طلبد 
بیایند و پاسخگوی نیازهای جامعه باشند.

مولوی مرجانی:
هدف تعميق روابط محبت آميز بين 

دانشجويان و طالب است
امور  دفتر  مسئول  مرجانی،  حبیب اهلل  مولوی 
عرض  از  پس  زاهدان،  دارالعلوم  دانشجویی 
ارائة  و  دیدار،  این  میهمانان  به  خیرمقدم 
امور  برنامه های دفتر  فعالیت ها و  گزارش برخی 
دانشجویی، »وحدت فکری حوزه و دانشگاه« را 

یکی از مهم ترین اهداف این دیدار برشمرد.
مولوی مرجانی خاطرنشان کرد: می خواهیم فاصلة 
میان قدیم و جدید برداشته شود. تمام جهان به این 
تفکر نیاز دارد. هدف ما تعمیق روابط محبت آمیز 
بین دانشجویان و طالب است. اگر این دو قشر 
هدف  به سوی  حرکت  شوند،  هم گرا  و  هم فکر 

سرعت خواهد گرفت. 

حافظ محمدكریم صالح: 
چاره ای جز رجوع به خدا نيست

حافظ محمدکریم صالح که نخستین سخنران این 
چهارشنبه  مغرب  نماز  اقامة  از  پس  بود،  نشست 
ابتدا  19 اسفند به ایراد سخن پرداخت. ایشان در 
قرآن و سّنت را از افتخارات 
و  برشمرد  مسلمانان 
سّنت  و  قرآن  کرد:  تاکید 
مشکالت  تمام  پاسخ گوی 
زمانی  و  عصر  هر  در  بشر 
است. حافظ صالح در ادامه 
بحران های  و  به مشکالت 
موجود در جهان اشاره کرد 
و گفت: متاسفانه امروز از هر 
به  باروت  و  خون  بوی  سو 
مشام می رسد. ظالمان برای 
رونق بخشیدن به قدرت و 
اقتصاد خود، خون مظلومان 

را می مکند .
بی دینی  درعین حال  ایشان 
و دوری از خدا را بزرگ ترین 
بحران عصر حاضر دانست 
و گفت: بزرگ ترین بحران، 
بی دینی و دوری از خداست. 
و  اقتصادی  بد  شرایط 
و  بی دینی  نتیجة  امنیتی 
چاره ای  خداست.  از  دوری 
جز رجوع به خداوند نیست. 
این  به  انسان  زمانی که  تا 
باور نرسد و یگانگی اهلل در 
دل جای نگیرد، مشکالتش 

حل نخواهند شد.

دنيا چگونه باورش كرد؟*
همه چیز از آنجا شروع شد که او خدا را باور داشت، و تقرب مي جست به  خدایي که وعده کرده 
بود: »من تقّرب إلّي شبراً تقّربت إلیه باعاً؛ کسي که یک وجب به سوي من بیاید، به گشادگی دو 

دست به سوي او مي روم.«
و من به نظارة صعودت بر قله ها نشستم، آن گاه که با گام هایی استوار و اراده اي محکم یکایک 
آنها را پیمودي. دیگر حصار شهرها و کشورها را گسستي و نامت به جاودان، جاودانه و عاشقانه 
خواهد ماند. گرچه  مرزها را پیموده بودي، اما مرز و حِد قانون و احترام و تعهد و اصالت را همیشه 

ارج نهادي.
داِد حق خواهي و قانون مداري را چنان بانگ دادي که کانون وکالي چند استان به پاس تو 
تندیس به دست ایستادند و کف زدند. و آن گاه که تندیس حقوق بشر به تو اهدا شد، گویا تو 

نوشته هاي کورش را مدت هاست که ازبر بودي.
افکار نیک ات چنان وسعت داشت که ایرانیان خارج از کشور به شکرانة زحمت هاي تو تقدیر 
را کوچک ترین خدمت به تو دانستند. پدر نازنین ما! خاطرات سمینار وحدت پایتخت هنوز غبار 
کهنگي نگرفته؛ همان که تو ختام المسک آن لقب گرفتي. دانشگاهیان نیز وحدت را در چهرة 
تو پر معنا دیدند و تندیس را بهانه کردند تا آن را چون دستمالي بر عرق هایي که در این راستا 

ریخته اي، بکشند.
اما عشق تو انتها نداشت. تو آنچه را که باعث آرامش و افتخار براي یک ایراني مي شود، همچون 

گلدستة دوستي و وحدت به نمایندگان هیئت دولت و مقام معظم رهبري هدیه دادي.
حال نیز آرزو دارم... نه فقط من، نه فقط ما و نه فقط آنها، که تمام واژه ها و حرف ها لبخندت را 

آرزو دارند.
الیق محضر او غزل و شعري نیست *** تحفه باید که برایش غزلستان آورد

آب پاشیـدن بر قـدومـش گنـه است *** آب بایدش که از قصر کـاشـان آورد
 گاهي انفجار بغض انتهاي حس نیست، بلکه امتداد عشق است.

* متن دكلمة عادل عارفي، يكی از طالب دارالعلوم زاهدان كه در آيين اختتامية ديدار دانشجويان با علما ارائه شد.  
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سال 1394 با تمام حوادث تلخ و شیرینش به پایان 
رسید و اینک بیش از 6 ماه از حادثة تخریب نمازخانة 
اهل سّنت در منطقة پونک تهران می گذرد. »وضعیت 
نمازخانة مثل گذشته است و هنوز هیچ گشایشی 
ایجاد نشده است. پیگیری های مکرری انجام شده، 
اما هنوز پاسخ مثبتی که حاکی از رفع مشکالت 
را مولوی عبیداهلل  اینها  نکرده ایم.«  دریافت  باشد، 
موسی زاده، امام جماعت این نمازخانه درگفت وگو با 
فصلنامة ندای اسالم می گوید. از ایشان می پرسیم: 
چقدر امید گشایش دارید و چقدر پیگیر ماجرا هستید؟ 
و او در پاسخ تأکید می کند: »تاکنون دیدارهایی با 
را به صبر و  آنها ما  از مسئوالن داشته ایم.  برخی 
بردباری و پیگیری های مکرر فراخوانده اند و اظهار 
امیدواری کرده اند که با صبر و شکیبایی مشکالت 
حل شود. إن شاءاهلل ما هم امیدواریم که به زودی این 

مشکل با فضل و لطف اهلل ذوالجالل حل شود.« 
می پرسیم در خبرها آمده بود که برخی از نمایندگان 
مجلس  دورة  دهمین  کاندیداهای  و  تهران  فعلی 
شورای اسالمی، از نمازخانة پونک بازدید داشته اند؛ 
نمازخانه  مشکل  حل  برای  که  است  امیدی  آیا 
گامی بردارند؟ و ایشان در پاسخ می گوید: » ما از 
تمام کاندیداهای محترمی که در روزهای تبلیغات 
داریم.  را  آوردند کمال تشکر  نمازخانه تشریف  به 
اصولگرایان،  لیست  از  آمدند  اینجا  که  بزرگوارانی 
اصالح طلبان و صدای ملت بودند. آنان از وضعیت 
نمازخانه اظهار تأسف کردند و ما امیدواریم پس از 
حضورشان در بهارستان، شاهد پیگیری و حل مسئلة 
جمعه  نمازهای  ادای  برای  رحمت  نبی  نمازخانة 
و عیدین باشیم. ما از همة مسئوالن و نمایندگان 
مجلس که در جهت حل این مشکل گام برداشته اند 
و یا گام های مثبتی برمی دارند کمال امتنان را داریم.«

و  دارید  نظام  مسئوالن  با  سخنی  چه  می پرسیم 
ایشان می گوید: »به هرحال اهل سّنت تهران در این 
نمازخانه فقط نماز می خوانند. نماز جمعة ما هم صرفًا 
نماز عبادی است. از طرفی فراهم کردن زمینه برای 
اقامة نمازهای یومیه، جمعه و عیدین را  جزو وظایف 
مهم حکومت اسالمی می دانیم. قرآن مجید هم یکی 
از شاخص های مهم حکومت اسالمی را چنین بیان 
می فرماید: »الذين إن مكنّاهم ف الرض أقاموا 
الصالة؛ کسانی که ما اگر به آنها در زمین قدرت 
ببخشیم، نماز را برپا می دارند.« بر این اساس ما از 
مسئوالن محترم درخواست داریم که به این امر مهم 

توجه ویژه مبذول دارند.«

وحدت شيعه و سنّی در تهران عملی است
مولوی موسی زاده چند ماه پیش هم در گفت وگو با 

پایگاه اطالع رسانی »سّنی آنالین« ضمن ارائه گزارشی 
اوضاع  ارزیابی  به  نمازخانة،  این  وضعیت  آخرین  از 
اجتماعی و فرهنگی اهل سنت تهران و روابط آنان با 

هموطنان و همسایگان شیعه شان پرداخت و گفت:
از  با برادران شیعه بیش  »تعامل اهل سّنت تهران 
شهرستان ها است و تقریبا وحدت به صورت عملی 
شکل گرفته است. اینجا روابط حسنه ای وجود دارد 
و خوشبختانه مردم با یکدیگر هیچ مشکلی ندارند. 
در محل زندگی و محل کار با صمیمیت ایام خود را 
سپری می کنند. در بعضی جاها ارتباط خانوادگی هم 
دارند. ما در محله های مختلف تهران زندگی کرده ایم 
مشاهده  دیگر  چیزی  دوستی  و  برادری  به جز  و 
نکرده ایم. حتی هنگامی که برخی ما را به گروه های 
تندرو منتسب کردند، همسایگان شیعه ما از ما چنان 
حمایت و دفاع کردند که دیگران تصور می کردند 
آنها خودشان از اهل سّنت هستند و پس از جست وجو 
متوجه می شدند که آنها شیعه هستند ولی از اهل سّنت 
دفاع می کنند. در تهران غیر از مسلمانان شیعه و 
سّنی، کلیمی ها، ارمنی ها و زرتشتی ها و پیروان دیگر 
ادیان نیز زندگی می کنند که آنها هم با یکدیگر تنش 
ندارند و بیشتر به مشترکات اهمیت می دهند. اگرچه 
ممکن است در میان فریقین تعدادی تندرو هم باشد 
که وحدت را دوست ندارند، ولی تعدادشان کم است. 
امیدواریم این اخوت و وحدت قوت بگیرد و جدایی ها 

و اختالفات به فراموشی سپرده شود.«

با تنش، خشونت و افراط گرايی مخالفيم
»حضرت عالی  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  ایشان 
نمازخانة  امور  مسئول  و  جماعت  امام  به عنوان 
این  شورای  اعضای  سایر  و  پونک  نبی رحمت 
نمازخانه به کدام طیف وابستگی دارید؟« تأکید کرد: 
» نمازخانة نبی رحمت پونک صرفا محل عبادت و 
نماز بود و افرادی هم که برای نماز به این نمازخانه 
می آمدند، ساکنان تهران بودند. ما خط مشی نمازخانه 
را نوشته ایم و نسخه هایی از آن به مقامات کشوری 
رهبر  منویات  راستای  در  نمازخانه  که  فرستاده ایم 
فرزانة انقالب، تقریب و سیاست های نظام جمهوری 
اسالمی حرکت کرده و می کند و از هرگونه تندروی 
به دور  اختالفی  مسائل  به  ورود  و  افراطی گری  و 
بوده است. ما تالش برای ایجاد اخوت و وحدت را 
نصب العین خود قرار داده ایم و همواره همین هدف را 

نیز دنبال خواهیم کرد.
بنده نیز به افراط و تفریط قایل نیستم و به شدت با 
آن مخالفم. مسیر ما اعتدال و میانه روی و احترام به 
مقدسات مذاهب است. ما اعضای امت وسط هستیم: 
ُشَهَداء  َتُكوُنوْا  لِّ َوَسطًا  ًة  ُأمَّ َجَعْلنَاُكْم  »َوَكَذلَِك 

َعَل النَّاِس«. اگر مسیر ما غیر قرآن باشد، محکوم 
است. ما تابع نظام جمهوری اسالمی ایران هستیم، 
فرزندان ایرانیم و به قوانین کشور خودمان احترام 
می گذاریم. ما اهل سنت ایران هستیم و به هیچ کشور 
و گروه و طیفی که مخالف نظام جمهوری اسالمی 
باشد، وابسته نیستیم و خود را از نگهبانان و مرزبانان 

ایران اسالمی می دانیم.
ما با تنش، خشونت و افراط گرایی مخالفیم. دین ما به 
ما آموزش داده که صلح و آشتی، رحمت و رأفت و 
احترام به انسانیت را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم. 
پیامبر ما پیامبر رحمت و رأفت بوده است. لذا اگر کسی 
به ما اتهام تندروی بزند، این حرفی گزاف و اتهامی 
واهی است و معلوم است که ما را نشناخته است یا از 
روی غرض چنین اتهامی وارد کرده است. هر کس 
می خواهد ما را بشناسد، لطف بفرماید و به سخنان ما 
گوش بدهد و نظر ما را درباره مسائل اختالفی از خود 
ما بپرسد. ما هیچ کس را سخنگوی خود قرار نداده ایم. 
افراد دیگر عقاید خود را ابراز می کنند و این به ما ربطی 
ندارد. امیدواریم جزو کسانی باشیم که پرچم وحدت و 

اخوت اسالمی را برافراشته نگه داریم.«

بررسی آخرين وضعیت نمازخانة پونک تهران

در انتظار گشايش
دين ما به ما آموزش داده كه 

صلح و آشتی، رحمت و رأفت 
و احترام به انسانيت را سرلوحه 

زندگی خود قرار دهيم. پيامبر 
ما پيامبر رحمت و رأفت بوده 
است. لذا اگر كسی به ما اتهام 

تندروی بزند، اين حرفی گزاف 
و اتهامی واهی است و معلوم 
است كه ما را نشناخته است 

يا از روی غرض چنين اتهامی 
وارد كرده است. هر كس 

می خواهد ما را بشناسد، لطف 
بفرمايد و به سخنان ما گوش 

بدهد و نظر ما را درباره مسائل 
اختالفی از خود ما بپرسد. ما 
هيچ كس را سخنگوی خود 

قرار نداده ايم. افراد ديگر عقايد 
خود را ابراز می كنند و اين به 

ما ربطی ندارد. اميدواريم جزو 
كسانی باشيم كه پرچم وحدت 
و اخوت اسالمی را برافراشته 

نگه داريم.«
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In 1947, Maulana Mohammad 
Yousuf dispatched a delegation 
to Holy Harmain Sharîfain and 
Hijâz (Arabian Peninsula) under 
the patronage of Maulana Sayyid 
Abûl-Hassan Nadwi. Due to 
their efforts, the scholars and 
intellectuals of Hijâz relied upon 
the delegations of Jamâa’t Tabligh. 
Then another group of outstanding 
Indian Ûlama travelled to Hijâz; 
they introduced more the mission 
of Jamâa’t Tabligh among scholars 
and influential circles.
After Hijâz, Egypt was the second 
Arab state where many delegations 
of Jamâa’t Tabligh travelled. The 
missions of Maulana Mohammad 
Omar Pâlanpûri and Maulana Zia-
ûd-Deen Ahmad travelled to Iraq, 
Jordon, Palestine and Lebanon. 
These missions began the activities 
of Jamâa’t Tabligh in Amman, 
Jerusalem, al-Khalil and Beirut. 
In 1952, a mission was sent to the 
African continent. That mission 
travelled to Kenya, Uganda, 
Tanzania, Malawi, Zambia, 
Mozambique and South Africa 
where the activities of Jamâa’t 
Tabligh were kicked off. There has 
been a big change religiously in 
these countries and Muslims can 

be observed everywhere imitating 
the Islamic rituals, traditions 
and Sunnah of the prophet 
Mohammad, peace be upon him. 
There are some Islamic centers 
and seminaries (Islamic schools) 
which work actively, too. 
After it, many missions were 
dispatched to Afghanistan, Turkey, 
Indonesia, Myanmar, Singapore, 
Sri Lanka, Nigeria and other states. 
The missions of Jamâa’t Tabligh 
were welcomed by people in 
different countries due to some 
reasons; one of the reasons is 
that the workers and members 
of Jamâa’t Tabligh were not 
involving in political, or religious 
and disputable issues. They used 
to just preach and focus on the 
unanimous principles and pillars 
of Islam. The only aim of Tablighi 
missions is illustrating people with 
good deeds, honorable morals 
and the traditions of the Last 
Messenger of Allah. 
The activities of Jamâa’t 
Tabligh were boosted under the 
guardian and emirate of Maulana 
Mohammad Yousuf, the successor 
of Maulana Ilyas, the founder of the 
movement. He dispatched missions 
and delegations to Yemen, Libya, 

Beginning of Jamâa’t Tabligh 
Activities in Different Countries

Ali-Reza Rasouli
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Tunisia, Algeria and Morocco. 
Then Maulana Mohammad Yousuf 
studied to send some missions to 
the US and Europe. Once he said 
during a sermon: we need some 
righteous men to travel to the US 
and European countries and start 
the work of Tabligh and preaching 
without getting any influence from 
the glamour and material attractions 
of them. Later on, he dispatched 
some missions to the UK and US. 
It has come in the report of a mission 
that had been sent to England: “All 
praise be to Allah, in different 
cities Masjids were established and 
prayers are offered in congregation. 
In the towns where is no any 
mosque, many of the friends are 
determined to build up Masjids. 
The gathering at Friday night, daily 
learning and waking nights have 
been begun. The special blessings 
of the Almighty have covered the 
Muslims of this country.”
Another mission left Karachi of 
Pakistan for the US reported: 
“The Muslims have bought a 
four-story building and made 
it a center for Jamâa’t Tabligh. 
In this place they conduct gasht 
(visiting local neighbors) and 
deliver sermon. On Thursdays, 
they gather for the Friday night 
gathering and stay in Masjid. The 
classes for learning the Qûr’an are 
being held after sunset daily. Five-
time daily prayers are offered in 
congregation.  
In the era of Maulana Mohammad 
Yousuf, the phase of sending 
missions to Japan was started. As 
a result, many Japanese embraced 
Islam; these Japanese Muslims 
began the activities of preaching 
and Da’wah in their country. 

Malaysian Annual Congregation of Tablighi Jamaat Sepang Selangor, Malaysia 2009

 برای اشتراک و دریافت
 شماره های قبلی ندای اسالم با

دفتر نشریه تماس بگیرید
 تلفن: 33439017 ـ 054
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Internet & Social Networks; 
Advantages & Threats

Maso’ûd Ebâdi

The great expense of internet and 
social networks, and growing 
interest of different classes of the 
society in this phenomenon have 
left many positive and negative 
effects in the global society. 
There have been numerous 
opportunities and threats due to 
this change. Infusive cleverly 
invasion of lurid gangs and 
misgiving elements on the 
pretexts of sympathy and by 
exciting emotions has given 
birth to new identifying and 
characteristic navigates among 
the youth and educated class. 
Now the above-mentioned 
communication sources have got 
the role of an influential source that 
affects the attitudes and opinions 
of different parts of the society. 
Internet leaves its influences on 
forming culture, identity, beliefs 
and personal and social values of 
people. As well as, involvement in 
the cyber space has been necessary 
and undeniable. Thus there should 
be a serious study in this area to 
denote advantages, disadvantages 
and threats of internet, presenting 
productive solutions for the users.
Some of the positive results of 
internet and social networks can 
be listed as follow: 
1. Facilitating the possibility of 
conveying tenets and delivering 

them to addressees in a large scale;
2. Weakening the power of 
monopolist traditional elites who 
restrict information;
3. Creation of new and attractive 
forms of relationship;
4. Enjoying from a democratic 
nature and an important tool 
for free and rapid exchange of 
information over censorship. 
Keeping in mind the exclusivities 
of the cyber space, we can point 
out to some examples of the 
advantages of internet and social 
networks:
1. Propagating and boosting of 
human and moral values globally;
2. Cultural development;
3. Progress and bloom of ethnic 
and religious minorities;
4.Acceleration in the process of 
education; 
5. Development of the culture of 
study and reading book. 
Besides, some negative points 
and threats have been affirmed for 
internet, too. They are as follow:
1. Upbringing of a new kind of 
radical individualism;
2. Imitation of globalization 
blindly and cultural superiority of 
the US by traditional elites;
3. Facilitation of violating other’s 
privacy;
4. Separation of members of 
families and friends;

5. Giving priority to social relations 
on the real relationships and finally 
rift and isolation from objective 
and intuitive communications;
6. Creation of unconscious 
changes in conditions and attitudes 
of the users;
7. Emergence of mental dispersal 
and distractibility in the net users.  
Taking notice of this opinion, 
many threats can be counted for 
social networks. Three of them 
as follow: 1. Social networks 
are threat for children; 2. Social 
networks a danger for Muslim 
women; 3. These networks boost 
illicit and uncommon relations 
among young users. 
Next to the two pessimistic and 
optimistic opinions about internet 
and social networking sites, there 
is a third viewpoint that believes 
as internet and social networks 
are very powerful, attractive and 
easy sources for communication 
for different classes of the society, 
neither they can be forbidden 
from internet nor it can be out of 
access for all. Therefore, culture-
building and instruction of the 
correct way of using internet is an 
inevitable need. For this purpose, 
we present some solutions:
1. Launching useful websites and 
blogs to focus on religious, cultural, 
educational and pedagogic affairs 
and subjects;
2. Creation of purposeful groups in 
social networking applications on 
smart phones and serious presence 
in such groups;
3. Organizing special classes to 
train the correct use of internet;
4. Making parents aware of the 
damages of cyber space and giving 
them solutions to deal correctly 
with their children;
5. Recognition and introduction 
of productive and authentic web 
portals which work in different 
areas and fields. 
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Allameh Iqbal is one of the most 
influential and vigilant figures in 
the contemporary era; a character 
whose words and comprehensive 
opinions have crossed geographic 
borders and sat on the hearts.
In his poems, Iqbal peruses 
problems and difficulties of 
Muslims. He presents practicable 
and valuable solutions with 
great thoughts, and wakeful and 
wholeheartedly words. He has 
expressed his productive advice 
and valuable solutions indirectly 

in the words of individuals 
and different personalities; 
this method of upbringing is 
much more effective than direct 
method.
The poetry book of Allameh Iqbal 
in Urdu and in the collection 
of “Armâghan-e-Hijâz”, gift 
from Hijâz, is his last work that 
contains last messages of Allameh 
Iqbal. In a poem titled “advice of 
an old Baloch man to his son”, he 
presents basic and valuable advice 
for the progress and survival of 

anxiety of Maulana Abdol-Azîz 
was meeting with his Only Lord. 
He used to recite this Hadith:
كره  من  و  لقاءه  اهلل  احب  اهلل  لقاء  احّب  »من 

لقاءاهلل كره اهلل لقاءه« 
(Whoever loves to meet Allah, 
Allah (too) loves to meet him. 
And whoever hates to meet Allah, 
Allah (too) hates to meet him.) 
He was making lots of Du’a. The 
future of the Sunni community 
has made his mind busy. The late 
Maulana passed away when the 
pilgrims were returning. The big 
airplanes were carrying back them. 
Only small planes were flying in 
the sky of Iran. Despite it, there 
was an airbus plane and we, ten 
passengers with a decedent, found 
enough place to return to Zahedan. 
Maulana Abdol-Azîz was receiving 
the divine supports in life and after 
death. He was saying that he never 

faced deadlock in his life, whenever 
he needed anything, the Almighty 
provided him. We also experienced 
it. He was a really pious, righteous, 
foresighted and watchful man. 
Many came to him and asked for 
permission to collect donations 
from the rich men. But he denied 
and Allah the Sublime provided 
him his all needs. 

 How you conveyed the 
news of his demise to 
Zahedan, and how was the 
situation here when the body 
was shifted?
 It was the will of Maulana Abdol-

Azîz to be buried before the feet 
of his parents. But the condition 
was unfair and we forgot his will. 
A group of men went to dig out 
a grave in his hometown, but it 
was collapsed. Then they found 
an empty place near the grave of 

Maulana Abdullah, the father of 
Maulana Abdol-Azîz, and they 
prepared the grave over there. The 
Almighty prepared the condition 
as his will was fulfilled. 
There was a quake in Zahedan 
city. All people gathered at the 
seminary. We washed his body in 
the seminary. In a caravan we left 
Zahedan to his hometown. People 
were waiting us in Khash city 
where they offered funeral prayers. 
Then we reached Iranshahr and 
people did so. Maulana Abdol-
Azîz had willed to inform people 
for his funeral prayers, but there 
must not be condolence gathering 
according to Sunnah. He also 
advised his respectable wife to 
show patience in order to not make 
the children worried. 
May Allah put mercy on his soul, 
ameen.

any individual, community and 
nation.
On the advice of the wise old man, 
seven principles can be derived 
which are the cornerstones for 
successfulness and prosperity of 
any individual, sect and nation in 
the both worlds.
First principle: recognize the 
worth of your soil;
Second principle: be energetic 
and diligent;
Third principle: have endeavor 
and zeal;
Fourth principle: get knowledge 
and skills; 
Fifth principle: the fate of any 
nation is in its hands;
Sixth principle: reaching to 
sublimity and eminence depends 
on affronting difficulties;
Seventh principle: reliance, 
intercession and assiduity. 

Ameer Hejâzi

Allameh Iqbal Narrates:

Advice of a Baloch Old 
Man to his Son
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 What were the impressions 
of Maulana Abdol-Azîz from 
the situation of Muslims in the 
Europe and America?
 He was highly impressed by the 

condition of Muslims in London. 
He was saying Muslims in London 
have Masjids and offer prayers 
freely. When he traveled to the 
US, there was a mass gathering 
for Jamâa’t Tabligh in America. 
Maulana also took part in the 
gathering. He was very impressed 
by young Arab workers. He said 
they were serving day and night 
and all the time they were reciting 
the Noble Qur’an. They were 
saying we are the Muslims of the 
US not Egypt and Saudi Arabia, 
because our Islam was inborn in 
our motherlands. In the US we 
recognized the real Islam. Some 
Muslims in London and also in 
the US had asked him to stay over 
there and they told him they were 
ready to give him his all medical 
needs. But he denied and told them 
he would get only the donations of 
his own people. They insisted a lot, 
but he had said: I would go to my 
own people to live with them and 
die in that place. 

 Maulana Abdol-Azîz was 
shifted to ‘Shaheed Rajâi’ 
Heart Hospital in the same 
days when Ayatollah 
Khomeini was admitted to the 
hospital…
 It was in the beginning months 

after the revolution. Due to 
pressures, Maulana suffered 
from heart diseases. A special 
airplane took him to Tehran. 
They were admitted to the same 
ward of Shaheed Rajâi Heart 
Hospital. Ayatollah Khomeini 
used to send his son, Haj Ahmad, 
to look after Maulana and control 

the treatment process. 
 It is said Maulana Abdol-

Azîz presented the request for 
a Sunni Masjid in Tehran 
despite the hard time. Please 
explain it.

 The case of Sunnis’ Masjid in 
Tehran was concluded in that place. 
Maulana Abdol-Azîz had asked 
Ayatollah Khomeini personally to 
allot any land for Sunnis. On the 
request of Maulana Abdol-Azîz, the 
founder of the revolution allotted a 
10.000 vast land officially. Even the 
news was broadcasted in official 
radio and TV channel. Maulana had 
told Ayatollah Khomeini the efforts 
of Sunnis for a Masjid during Shah 
Regime had no fruit; we hope 
after the Islamic revolution, the 
Sunni community would get their 
religious due rights. 
In that time, late Mufti Mahmoud, 
the ex-chief of JUI in Pakistan, 
travelled to Iran to participate 
in the first anniversary of the 
Islamic revolution. He also visited 
Maulana Abdol-Azîz whom he 
had met in Makkah before it. In the 
Makkah meeting, Mufti Mahmoud 
recommended Maulana Abdol-
Azîz to support the revolutionaries 
as the Shah regime was with Israel 
during Arab-Israel war. It is said 
in the era of Gamal Abdul Nasser, 
Israel occupied Sinai Peninsula 
and Israeli jet-fighters fuel. Thus 
Mufti Mahmoud said Shah was 
a traitor and you should support 
Ayatollah Khomeini. 

 Please tell us about the last 
days of late Maulana Abdol-
Azîz’s life?

 Our last journey for the treatment 
of Maulana was to Mashhad. We 
had some trips to Tehran. We stayed 
in Tehran for a period of time for 
dialysis of his kidneys. Finally we 

went to Mashhad where the late 
Shaikh passed away. It was the 
month of Dhûl-Qa’dah. I made an 
interim journey to Zahedan to lead 
Eid prayers and then went back 
to Mashhad. When I reached, his 
condition was worsened due to 
gastrointestinal bleeding. Maulana 
Abdol-Azîz used to pay attention 
to the advices of doctors. But this 
time when we told him to be ready 
for admitting to the hospital, he 
opposed strongly. He said that he 
would stay at home and asked us 
to not allow anyone to admit him to 
the hospital. He has realized he was 
surviving his last moments. Finally, 
Maulana Abdol-Azîz passed away 
on Wednesday dawn, 16 Dhûl-
Hijjah, 1407 / 16th Aug. 1987. 

 Please shed light on the 
expenses of Maulana Abdol-
Azîz’s treatment; certainly the 
charges were heavy, how you 
had provided them?
 Allah Almighty was supporting 

the late amazingly. We had told 
him to collect money from the 
donations of people, but he never 
was happy with that. When we 
wanted to send him out to the US, 
we had nothing. But once a day, 
a young man came to visit him. 
He asked us to send the late to 
abroad and gave us 7.000 $. He 
had the credit of 7.000 USD in his 
passport and told us to use it. Even 
he said to transfer us more money 
if it was needed. When Maulana 
Abdol-Azîz reached to Kuwait, 
that young man transferred 30.000 
DM. Then he travelled to London 
and left London to the US using 
the donations of that young man. 

 What were the fears and 
hopes of the late Maulana in his 
last times?

 In that period, the biggest 
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Study of Christianity

 As the first question, tell us 
about the overall situations in 
the region after the victory of 
revolution until the demise of 
Maulana Abdol-Azîz and in 
which condition he was?

 In the first months after the  
 revolution, there was a specific
 atmosphere in the country. The
 revolution was won recently and
 all was good, but gradually the
 condition was getting worse.
 The words which were said in
 the beginning ended up with
 transmutation. As a base in the
 Iranian Sunni community whose
 fame was approached other
 countries, Maulana Abdol-Azîz
 endured many difficulties and
 pains in that era. The situation put
 a lot of pressures on him. He was
 a foresight man and was looking at
 future. Sometimes he was sighing. I
 used to say him, do not worry, Allah
 is propitious to His servants. Leave
 the future to Allah. I was reciting
 these verses in his presence:
أَْو  َحَرًضا  َتُكوَن  َحتَّى  ُيوُسَف  َتْذُكُر  َتْفَتأُ  ”َتاهللِ 

َتُكوَن ِمَن اْلَالِِكنَي“
 (“By Allah! You will never cease 
 remembering Yusuf (Joseph) until
 you become weak with old age, or
 until you be of the dead.); [12: 85]
 I used to tell him, you are right the
 situation is tough, but do not be
 worried and pined. He was saying
what would be the future of Ahl-us-
 Sunnah in Iran? I was responding,
 let’s entrust the Almighty about the
 future of Sunnis; in fact I was wanted
 to comfort him. In his last days, he
 was anxious. The discriminations
 had made him worried.
In that time, the condition in 
Afghanistan was critical, too. 
He was very anxious for this 
country. After the revolution in 
1979, the late Maulana was a 

candidate and elected as a member 
of the Assembly of Experts for 
Constitution where he stood 
every influential. The scholars 
and people of Iran recognized him 
over there more and there was an 
attachment for him. The people 
were influenced by his foresight, 
open-mindedness and civility. 

 You alluded to Afghanistan 
and its difficult situation in 
that part of time. Please tell us 
about the relations of the late 
Maulana Abdol-Azîz with 
Afghan Mûjahideen.
 The late Maulana Abdol-

Azîz passed away before the 
withdrawal of the Soviet troops 
from Afghanistan. During Afghan 
Jihad, he was in direct contact with 
Mûjahideen and he was supporting 
them morally and financially. He 
was stressing on refuging Afghan 
refugees. He was recommending 
all of us to support the refugees.
In that time, some conferences were 
held in the Grand Makki Masjid in 
support of Afghan Mûjahideen. 
Some notable Afghan warriors and 
political figures, such as Golbadin 
Hekmatyar and Borhan-ûd-Deen 
Rabbani visited Zahedan and they 
presented speeches, too. In fact, 
this was a compound in support 
of the Afghan nation. Maulana 
Abdol-Azîz used to make Du’a 
and cry for Afghans, always. This 
process was continued after his 
demise. Maulana Abdol-Malek, 
the martyr son of Maulana Abdol-
Azîz struggles a lot for the victory 
of jihad in Afghanistan. Even he 
was equipping Mûjahideen with 
machine guns and anti-aircraft 
weapons. He was gathering 
weapons from the public 
donations; people had lots of 
weapons as after the revolution 

many of them were looted. There 
was an active market of selling 
weapons and Mûjahideen used to 
buy some of their needs from this 
market. 

 In that duration, Maulana 
Abdol-Azîz had some trips to 
the UK and US for treatment. 
Tell our readers about those 
trips.
 The late Maulana made two 

abroad trips for his treatment. In 
that time, open heart surgery was 
not available in Iran. First, he 
traveled to England where he only 
conducted some tests and received 
medicine. His second trip was to 
London, too. In London he was 
recommended by doctors to visit 
the US for the surgery. His kidneys 
were working properly, too. In his 
trip to the US, he was informed that 
his kidneys had not worked due 
to injecting toxic and dangerous 
materials. It was unclear whether it 
was an ignorant act or the result of 
a deliberate step. 
It was very amazing! We all decided 
that he should do the surgery in the 
US. Even we transferred money. 
Once at a night in Ramadân, I saw 
Maulana Abdol-Azîz in dream and 
he told me: the Beloved Prophet 
PBUH has told me to not give 
your heart in their hands. Now I’m 
preparing to return and get ticket. 
At the same night or the next 
night, I talked with him on phone. 
He told me the same points which 
I saw in the dream. I also saw in 
the dream, when he reached the 
airport, I fall asleep. When we 
went to Tehran to receive him at 
airport, I couldn’t sleep the whole 
night. In the early morning we 
went to the airport. When their 
flight landed, I fall asleep as I had 
seen in the dream. 
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Last Years of a 
Vigilant Reformer

Maulana Abdol-Hamid narrates the life of late 
Maulana Abdol-Azîz, may Allah have mercy on him, 

after the Iranian revolution until his demise

Note: the name and commemoration of Maulana Abdol-Azîz Mollazadeh, may Allah 
have mercy on him, have been indelible due to his service, struggles and sincere and 
sympathetic efforts for the development of the religion and tenets of people of the region 
[Baluchistan] and their salvation from sloughs of the innovations and superstitions. The 
late Maulana Abdol-Azîz was a piteous reformer for all Muslims around the world, 
particularly the oppressed and aggrieved Muslims. The future of the Iranian Sunni 
community was one of the biggest pines and anxieties of this righteous and chivalrous 
man of Baluchistan. Shaikh-ul-Islam Maulana Abdol-Hamid says it talking with “Nedây-
e-Islam”. He also narrates the difficult and anguishing days of the late Maulana Abdol-
Azîz’s life. He points out to the unrelenting pressures on Maulana Abdol-Azîz in the 
beginning times after the revolution of 1979… to his fears and hopes in the last moments 
of his blissful and blest life… and to the moments when he said farewell to his mentor 
and preceptor convoying him to his final house. 
Do not miss the fourth part of the series of our interview with Shaikh-ul-Islam Maulana Abdol-
Hamid, Friday imam of Sunnis in Zahedan and rector of Darululoom Zahedan:

Yaqoub Shahbakhsh
Allāhdād Sanāullāh Shahnawāz

that they are useful for the whole nation and they are 
the heirs of the prophet of mercy who was propitious 
for mankind;
4. The Indian Muslims actively, effectively and 
seriously take part in the social and political platforms 
of their country. They direct and lead capable parties 
and organizations; they participate in elections widely, 
send representatives to the parliament and interfere in 
the destiny of their country; 
5. Another important point is that, the Indian constitution 
somewhat has ensured the rights of minorities, including 
Muslims. In the secular constitution of India, freedom 
of speech and religious liberties are the indisputable 
rights of people. It can be observed in acts, too. The 
people of India proudly talk about it as their country has 
been titled the biggest democracy in the world. 
It is prospected from the Muslims of the other countries 
to not be heedless about the circumstances of the Indian 

Muslims and their efforts and steps. They should 
support them by making relations and providing 
generosity. In difficult times, the Indian Muslims must 
not be forgotten; supporting the religious impartiality 
of the Indian political system, the Indian statesmen 
should be asked to show more tolerance for the rights 
of Muslims and resolve their problems.
The Indian statesmen should know the struggles 
and sacrifices of Muslims in the movement of 
independence, and their honorable past cannot be 
ignored. Muslims are not any threat for India; rather 
they are the best opportunities for their country. 
Undoubtedly, this can boost the stability, development 
and fame of Indian governments. There is no any 
doubt that the Indian Muslims are the best sources 
for the relation of the Indian nation with the Muslim 
world to introduce the Indian culture and positive 
points to the people of the world.
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In Feb. 2016, I and one of the respectable colleagues 
left Iran to India to take part in the 25th annual seminar 
of “Islamic Fiqh Academy of India”. The seminar was 
held in a mountainous and green area, near the city of 
Badarpur of Kareemganj district in the state of Assam. 
Travelling to India, like travelling to other historical 
territories with long culture and civilization, carries 
particular contemplations and reflections. Although, I 
had travelled to India three times before it, but the recent 
journey was different from the previous ones. 
In this journey, my mind went to roam in the past of 
India and travelled in this ancient region. In the light of 
historical events, first of all I remembered the history of 
entering Islam in the sub-continent of India. In the early 
ages of Islam, many of Indians embraced Islam after the 
spread of Islamic Da’wah, and then Muslims ruled on 
the most parts of the sub-continent for some centuries. 
The Indian sub-continent had, and still has, a 
particular position in Islamic history. It has been the 
origin of outstanding and influential movements 
and personalities. In the cultural, contemplative and 
scientific fields, India has brought up many luminaries 
and genius men. 
Iran – India ties have a long and widespread history. 
Knowledge and the religion reached to India via Iran 
and Central Asia. It was a suitable place for dehiscence 
and development of knowledge; in the next times, India 
itself became the origin and inspiration for Islamic 
and scientific movements and activities in the Muslim 
world. 
By the extension of the British colonial rule in India, 
after many centuries of sovereignty and rule, Muslims 
lost their superior position in this land.
The biggest revolt against the British colonial rule 
was emerged in 1857 that is famous by the title of the 
“Indian Rebellion of 1857” and also called “India’s First 
War of Independence”. It was one of the most effective 
revolutions of the 19th century. The British rulers called 
that public revolution “treachery and betrayal”. Then 
they showed a ruthless and violent reaction; as its 
examples rarely can be found in the history of crimes. 
In that suppression, many of the revolutionary leaders 
were martyred. Many others were arrested and sent 
to exile to the remote islands. Some others disguised 
themselves living a hidden life. Scientific and religious 
objects of Muslims were targeted; many of their 

endowments were confiscated. The educational system 
was totally changed. The official language, Persian, 
was replaced by English. By revival of local languages, 
Urdu was weakened that was the language of many 
common people. The way for the Christian missionaries 
was paved and missioners widely spread in educational 
institutes. 
Despite all of those tiresome and inimical actions, 
Muslims were not disappointed. In an ingenious and 
inventive step, Ulama and religious leaders established 
independent Islamic schools and seminaries. They 
revived and protected Islamic culture and spread 
Islamic knowledge with very low salaries and facilities. 
The process of making people purified was continued, 
too. On the other hand, Muslims kept struggling against 
the colonial rule and finally they got independence from 
the British rule. It was the plan of the British colonial 
rulers to divide the Indian sub-continent for curbing 
the way of a sovereign Muslim superpower in the 
East. As a result, first Pakistan and then Bangladesh 
were emerged in the global map and Muslims in India 
became a minority community. The population of 
Muslims in India is about 200 million and according to 
some unofficial census, they are more than this number. 
The important and considerable point is that, despite 
being in minority, how Muslims could protect their 
identity in the past 70 years? Not only they succeeded to 
maintain their dignity, but they have also been growing 
in honor and making India more powerful. 
In this regard some points can be mentioned:
1. Inspiring by the religion of Islam and the long 
glorious history of Muslims in India, they considered 
themselves dutiful citizens about the people of India, 
the Muslim world and others in the globe;
2. The existence of Islamic seminaries, educational 
and scientific centers, and reformist and intellectual 
movements which have been carrying out their activities 
with the wealth of sincerity, piety, continence and 
struggle. They are not affiliated with any governmental 
department inside or outside of their country; they just 
maintain their activities by relaying on the Almighty 
and trusting on common people;
3. The existence of pious intellectuals and righteous 
scholars who not only focused on the Muslim nation, 
but also they have been struggling for non-Muslims 
with piety and mercy. They have proved by their works 
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You are the best 
‘Ummah ever 

raised for mankind. 
You bid the fair and 

forbid the unfair, 
and you believe in 

Allāh.

ٍة  ُكنُتْم َخرْيَ ُأمَّ
ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتأُمُروَن 
بامْلَْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعن 
ِامْلُنَكِر َوُتْؤِمُنوَن بِاهلل
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