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چندماه قبل نمی شد تصورش را کرد که معنای مکان این همه محدود
شود. تا ویروسی که مدتی پیش در چین بود، امروزه در کوچه پشتی پرسه

بزند، زمان را ساده کند، مرِگ دور را نزدیک، آرزوی بلند را کوتاه، خواسته های
 بزرگ را کوچک.

دنیای تنگ، دل تنگ، تنگی نفس...
دنیا که کوچک شد، آدمی می ماند و خودش. امان از دنیای درون اگر جایش تنگ باشد.

ُسُهْم 1 ُ �ف �ف
َ

ْم أ ْيِ ا َرُحَبْ َوَضاَقْت َعَ ْرُض ِبَ
َ
ُم األ ْيِ َحتَّ ِإَذا َضاَقْت َعَ

تا آن جا که زمین بـا همه فراخی اش بر آنان تنگ گردید و از خود به تنگ آمدند...
می فرماید:

ًرا2 ِب�ي
َ
َياًن ك ْ ا َيِزيُدُهْ ِإالَّ ُط�ف َ َ

ُهْم ف ُ �ف وِّ �فَ َو�فُ
)و ما آنان را بیم می دهیم ولی جز بر طغیان بیشتر آنان نمی افزاید(.

ویروس دنیای ما را پررنگ تر کرد. ایمان ها ریشه دارتر شد، کفرها محکم تر. مسیر خود را چک کنید، آیاتـ  هشدارها
 سرعت هرچه هستید را بیشتر می کند.

ِف يَن  ِ
َّ

ال ا  مَّ
َ

َوأ  )۱۲۴( وَن  َيْسَتْبِشُ َوُهْ  ِإيَمًن  ْم  فََزاَدْتُ وْا  آَمُ يَن  ِ
َّ

ال ا  مَّ
َ

فَأ ِإيَمًن  ِه  َهِ َزاَدْتُه  ُكْ  يُّ
َ

أ َيُقُل  مَّ  م  ْنُ ِ
َ

ف ُسوَرٌة   ْ َ
نِزل

ُ
أ َما  َوِإَذا 

ًسا ِإَل ِرْجِسِهْم َوَماُتْا َوُهْ َكِفُروَن 3 ْم ِر�جْ ٌض فََزاَدْتُ َ م مَّ ُقُلِبِ
)و چون سوره ای نازل شود از میان آنان کسی است که می گوید: این ایمان کدام یک از شما را افزود؟ اما کسانی که ایمان

آورده اند بر ایمان شان می افزاید و آنان شادمانی می کنند
)124( اما کسانی که در دل هایشان بیماری است پلیدی بر پلیدی شان افزود و در حال کفر  مردند.
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در طول این سال هـای سـرد و خشک مادی که زنـدگی مـا را
در نوردیـده، هیـچ گاه تصویـر آن پیرمرد از صفحه ذهنم پاک 
نمی شـود... تصویر »ابوعایض«ـ  خدا رحمتش کندـ  که پاهای 
سنگین از بار پیری را به دنبال می کشید، گویا عقربه های زمان
بود که بر دوش داشت. یادم است چگونـه گام هـای سرزنـده

نوجوانـی را سرکـوب می کردم که از او جلو نزنـم، در حالـی که 
دانه های شبنم زمستانی بر دوش او می درخشید، تا نماز صبح را
به جماعت در مسجد محله ادا کند. و صدای تق و توق باران بر
سایه بان های فلزی که بر دو سوی مسیر خم شده بودند با صدای

تسبیح گفتن او، در هم می آمیخت.

نویسنده:ابراهیـم السکران

ر ا ه رسید ن
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در چنین فضایی که »نماز جماعت« اهمیت بسیاری داشت، بزرگ
شدم... این طرز تربیت در محیطی بود که آگاهی آن پسر در آن شکل
گرفت و گام هـای لرزان کودکی برای نخستیـن بار در آن به زمیـن

نشست...
در هر لحظه روز دستی نبود که گوشم را بادلیل یا بی دلیل نگیرد و
اهمیت نماز جماعت را یادآور نشود، تا جایی که در ذهنم میان »نماز«
و »نماز جماعت« نوعی هم معنایی به وجود آمده بود...به هر صورت، 
کلمه »نماز« تنها تصویر نمازگزارانی را تداعی می کرد که در مسجد

به صف شده اند...
هنگامی که اولین فرصِت آشنایی با کتب فقهـ  یا به شکل دقیق تر،
شرح کتـاب های احادیث احکامـ  حاصل شد و دالیل وجـوب نمـاز
جماعت را دیدم، میزان عنایت الهی را دیدم که چگونه نسل ما را در
بر گرفته بود... نسلی که بر اساس آن چه کامل تر است بزرگ شده بود...
همه این ها هیچ سوالی را بر نیانگیخت، چرا که پرسش ها در خال به
وجود نمی آیند و هیچ پرسشی در هوا معلق نیست، بلکه آرد پرسش
هنگامـی برانگیختـه می شود که آسیـاب مقایسـه به حرکت افتـد.
در آن روزها همـراه ما در مسجدمان افرادی گوناگون از مهاجران
آسیایی تبار نماز می گزاردند... البته همه شان همانند اهل محله شوق
حضور در نماز جماعت نداشتند، اما آن ها به شکلی دیگر با ما متفاوت

بودند... تفاوتی که شعله پرسش را در ذهنم برانگیخت...
صادقانه و ُرک بگویم: آن ها در نمازشان آرامش بیشتری داشتند و

حرکات نماز را با حالتی از بزرگداشت انجام می دادند...
چقدر ذهنم مشغول این مقایسه بود...

در آن روزها و در دوران کم سوادی فقهی، علما و دعوتگران تالش
بسیـاری برای جلب توجه به موضوع »اهمیت طلب علم شرعـی«
مبذول می داشتنـد... در نتیجـه جوانانـی که همه فکر و ذکرشان به
فوتبال در خیابان های وسیع شهرمان مشغول بود، به ستون های
مسجد هجوم آوردند تا نکات فقهی را زیر نظر مشایخ در دفترهایشان

یادداشت کنند...
هنـوز به یاد دارم وقتی بچـه بودم در حالی که داشتـم برای پدرم و
عموهـایم قهوه می گردانـدم، داشتنـد با تعجب از جوانانـی سخن
می گفتند که از زمین فوتبال رو به مسجد آورده اند و لباس هایشان تا

نیمه ساق پا کوتاه شده است...
در مسجـدی دیگر که نزدیک خانه ما بود، یکی از علمـای حدیث،
سنـن تـرمـذی را شـرح مـی داد و هـر گـاه دربـاره مسئلـه ای از او
می پرسیدند ناگهان سندها و علل ظریف حدیثی را چنان بیان می کرد
که گویا آن را به تازگی حفظ کرده باشد... البته که آن به تازگی حفظ
نکرده بود، اما چه می شود کرد با خودپسندی پنهان در وجود آدمی که
به دنبال کمترین ایراد در امتیازات دیگران است تا بلکه کمی از فاصله
خود با آنان را کم کند! این شیخ در دلم جای گرفت و جالل او چشمانم
را پر کرد... از کتابفروشی المؤید سنن ترمذی را با شرح احمد شاکر
خریدم و به سوی مسجد رفتم و به آن درس پیوستم... گوشه و کنار
مسجد با یاد »بندار« و »قتیبه بن سعید« و »محمود بن غیالن« و »احمد
بن منیع« و دیگر شیوخ امام ترمذی که در »جامع« خود بسیار از آنان
یاد کرده آشنا می شد... و با نام های دیگر رجال حدیث که کنیه ها و
القابشان با »حدثنا« و »أخبرنا« از هم جدا می شد... کلماتی که برای
اهل فن شیرینی خود را دارد... شیخ جمله آشنای خود را بارها تکرار
می کرد که »ذکر این شخص بارها تکرار شده است« و »حدیث فالنی
به سه بخش تقسیـم می شود«... شیخ ما عالقـه خاصی به تقسیـم

احوال راویان داشت... درس به همین شکل ادامه می یافت تا آن که
به جمله آشنای او در پایان هر درس می رسیدیم »فکر می کنم تا همین

جا کافی باشد«...
پیش از آغاز هر درس، شیخ ما دو رکعت نافله بعدیه را در انتهـای
مسجـد می خواند... هر چه در دست داشتـم را کنار می گذاشتم و به
دقت نمازش را زیر نظر می گرفتـم... چیزی را دیدم که پیش از این
 ندیده بودم... آرامش دستان او را که برای گفتن تکبیر باال می رفت...
و آرامش او در رفتن به حرکت های بعدی نماز... و رکوع طوالنی او،

چیزی که مردم سریع انجامش می دادند...
نگاهم را به او دوخته بودم در حالی که میان دستان بسته شده اش
بر روی سینه و محاسنش هیچ حرکتی دیده نمی شد جز تراتیل قرآنی
که به آرامـی می خوانـد... یکی از شگفت آورتریـن صحنـه هایی که
می توان هنگام نماز خاشعان دید هاله ای ایمانی است که انگار دور
آنان را فرا گرفته... احساسی که به درونت هجوم می آورد، آن قدر که
اطرافیان از بلند کردن صدا در حضور آنان شرم می کنند... انگار این 
خشوع نمازگزار است که پیام »انصات« را در فضا پخش می کند...
تب مقایسـه باری دیگر درونم را آشفتـه کرده بود... باز سواالت
هجوم آورده بودند... آیا آن چه در جامعه طبیعی خودمانـ  یعنی غالب
مردمـ  می بینم وضعیت طبیعی است؟ این همه حرکت بیهوده در نماز
و انجـام حرکات نمـاز بدون آرامش که عادت کرده ام از بسیـاری از
نمازگزاران ببینم، آن قدر که ناآگاهانه آن را حالت طبیعی بدانم؟ آیا بی
 آن که اصال متوجـه شویـم این جـا ایـرادی وجود دارد؟ آیا داریـم به

بی راهه می رویم؟
نمازگزاری که »ِشماغ« خود را به سمت راست می کشاند تا دو
طرف آن برابر شود، بعد احساس می کند که هنوز متوازن نیست و باز
آن را کمی به سمت چپ می کشد... نمازگزار دیگری دستش را از
روی ساعتش برمـی دارد و سپس عقربـه اش را با ساعـت دیـواری
تنظیم می کند و باز هر دو ساعت را نگاه می کند که مطمئن شود به هم
نزدیک است ...دیگری هنگام سجده با انگشتش بر روی موکت
دایره میکشد و پاکش میکند... یکی دیگر که کنار دستت نماز میخواند

ناگهان به بلبالن چهچهه زن باغی آباد تبدیل می شود و با زبانش 
بقایای غذا را از الی دندان هایش بیرون می کشد و با صداهایی که از

فاصله بین دندان هایش تولید می شود کیف می کند...
اما از انتقـال بیـن حرکات نماز چه بگویـم... بسیاری از مردم در
حقیقت برای رفتن به حرکت بعدی هجوم می آورند و نزول به سجده

و بلند شدن برای قیام را بدون آرامش انجام می دهند...
این تنها مثال هایی بود از مظاهر بسیاری که کم کم به آن توجه
نشان می دادم، اگر چه قبال توجهی به آن نداشتم، بلکه آن را طبیعی
می دیدم و اصال حواسم را جمع نمی کرد... حتی اگر با خواننده ام رو
رواست باشم باید بگویم متاسفانه بسیاری از این رفتارها به من هم
منتقل شده بود و به آن عادت کرده بودم، سپس بعدها بسیار تالش
کردم که بسیاری از این رفتارها را از خودم دور کنم و هنوز با باقی مانده
آن دست و پنجـه نـرم می کنـم... که البتـه هنـوز هم نتوانستـه ام...
با آن طوفـان علمی که در منطقـه ما وزیدن گرفتـه بود، ستاره شیخ
االسالم ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم به شکلی فراگیر و بی سابقه
فروزان شد... آن قدر که بسیار از زبان جواناِن دعوت این را می شنیدی
که »انتخاب ابن تیمیه چنین است...« و »ابن قیم در الجواب الکافی
چنین می گوید« و چه بسا این بخشی از به صدق رسیدن حدس شیخ
شهاب الدین ابن ُمّری باشد... اوـ  که خدای رحمتش کندـ  از برخی
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خطاهای صوفیان تاثیر گرفته بود... سپس با نزدیک شدن به ابن
تیمیه دروازه حقیقت به رویش گشوده شد... و مجذوب شیخ االسالم
شدو در قاهـره درباره  مسائل استغاثـه و توسـل و زیارت به بیان حق 
پرداخت که در نتیجه مانند شیخش مورد ابتال قرار گرفت، زندان شد

و شالق را تحمل کرد و سپس از مصر به شام تبعید شد...
هنگامی که شیخش ابن تیمیـه در زنـدان قلعه دیده از جهان فرو
بست، شاگرد دردمند از فقداِن شیخ، بقیه برادران و دوستانش را به
اهتمام به نوشته های شیخشان ابن تیمیه و نسخه برداری از آن فرا
خواند و سوگند تاریخـی اش را چنیـن یاد کرد: »از این که دل های
نزدیک و دور تحت تاثیر سخن شیخ مان قرار بگیرند نومید نشوید...
به اهلل سوگند که ان شاء اهلل، خداوند کسانی را برای یاری این سخن
و نشر و تدوین و فهم آن و استخراج مقاصد و استحسان عجایب و
غرایبش برخواهد انگیخت که تاکنون در پشت پدران خود هستند«.1
اگر به این بیندیشی که خداوند چگونه ابن قاسم را برانگیخت تا
در زمین به جستجو بپردازد و فتاوای ابن تیمیه را از کتابخانه ها جمع

آوری کند و سپس به این بیداری جدید و سیل رساله های دانشگاهی و 
پژوهش های علمی که از علم شیخ االسالم بهره برده اند... کسی که
همه این ها را ببیند اطمینانش بیشتر می شود که خداوند ابن مری را

گرامی داشته و قسم او را درست گردانده است.
مراد آن که، هر کس علم را دوست بدارد مشتاق شرح حال نمادها
و شخصیت های اصلی در محیط آن علم می شود... برای همین هر

آن چه در شرح حال شیخ السالم ابن تیمیـه می یافتـم مطالعه اش 
می کردم... هم شرح حال هـای مختصـر و هم آن چه در ضمـن دیگر
کتب می یافتم، اما تاکنون شیرین تر از شرح حالی که بزار برای شیخ
خود ابن تیمیه نگاشته نیافته ام... در این نوشته وقایع و شهادت هایی
زنده به روایت بزار آمده که گمان می کنی با شیخ نشسته ای و او را
می بینی... در یک سال بارها این شرح حال را خواندم و بارها از آن نقل

کردم...
بزار در روایت یکی از صحنه های زندگی شیخ االسالم به نقل نماز او
می پردازد و هنگام سخن از چگونگی تکبیِر آغاز نماز سخنی می گوید
که نفس را در سینه حبس می کند... او درباره شیـخ خود ابن تیمیـه

می گوید:
»هرگاه برای نماز تکبیر احرام می گفت، نزدیک بود که دل از هیبت 
آن تکبیر از جا کنده شود و همین که وارد نماز می شد اعضای بدنش

می لرزید، آن قدر که به راست و چپ می جنبید«.2
به یاد ندارم چند بار در برابر این کلمات ایستادم و آن »تکبیر« را
تصور کردم... تکبیری که خشوع و آرامش آن قلب مومنان را به لرزه
می آورد... و به یاد ندارم که چند بار و در چند مجلس احساس خود را

درباره این سخن بزار و »تکبیر« ابن تیمیه بیان کرده ام...
این صحنه نماز ابن تیمیه دوباره دفتر خاطرات را در ذهنم گشود 
و به صفحه همان پرسشی رسید که همیشه به آن فکر کرده ام... این
پرسش که آن چه در وجود خودم و در بسیـاری از نمازگزاران اطرافم
می بینم و این همه حرکت و نا آرامی در نماز و انتقال نا آرام از حرکتی

به حرکت دیگر چقدر درست است؟
ذهبی نیز بسیار در شرح حال ابن تیمیه نوشته که در کتاب های وی
پراکنـده است اما وی شرح حال مفصلی نیز درباره شیخ االسالم
نوشته است که پیش تر در میان کتب وی ندیده بودیم اما مورخانی
که پس از ذهبی آمده اند از آن نقل کرده اند، سپس این رساله در سال
1425 هجری قمری چاپ شد. در این نوشته نصی را از امام ذهبی

یافتم که درباره امامت نماِز ابن تیمیـه گفتـه بود: »برای مردم نمازی
می گـزارد که طوالنـی تـر از رکـوع و سجـده آن وجـود نداشت«.3
اما درباره ابن قیم، گمان می کنم بیشترین کسی که درباره جزئیات
طلب علِم وی نوشته باشد قاضـی صالح الدین صفدی است، اما
هم دوره ای وی عالمه ابن کثیـر نیز در وصف احوال ابن قیم عبارات
شگفت انگیزی به قلم آورده است. کمی به اوضاع آن دوران و علما و
عابدان و مجاهدانی که در آن می زیسته اند را تصور کن و سپس سخن

ابن کثیر را درباره ابن قیم به دقت بخوان:
»من از کسانی بودم که بیش از همه هم صحبتی او را نمودم و مرا
بیش از همه دوست داشت و کسی را از اهل علم در دوران ما نمی شناسم

که بیش از وی اهل عبادت باشد. او روش خاصی در نماز داشت و آن 
را بسیار طوالنی ادا می کرد و رکوع و سجودش را طوالنی می نمودو
گاهی اوقات بسیاری از اصحاب وی در این باره وی را مالمت میکردند

اما دست از این کار نمی کشید. رحمه اهلل«.4
وقتـی برای اولین بار این متن را خواندم، آن را با سخن خود ابن 
قیم مقایسه کردم که در رساله مشهور به »نماز و حکم تارک آن« به
شرح احساسات نمازگزار خاشع پرداخته است. ابن قیم در به تصویر
کشیدن این که چگونه نمازگزار در فضای هر حرکت و ذکر نماز لحظه

به لحظه زندگی می کند به تفصیل سخن گفته است:
»پس آن گاه که در برابر پروردگارش می ایستد با قلب خود قیمومیت
او را مشاهده می کند و چون »اهلل اکبر« می گوید کبریایش را می بیند و
چون »سبحانک اللهم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک وال إله
غیرک« می گوید با دیده دل پروردگاری پاک از هر عیب و ستوده شده
به هرگونه ستایش را می بیند و چون »أعوذ باهلل من الشیطان الرجیم«
بگوید به پناهگاهی محکم پناهنده شده و از دشمنی که خواهان جدایی
او از پروردگارش است به حول و نیروی الهی پناه می آورد، پس چون
}الَحمُد هللِ رِبّ العالَمین{ می گوید اندکی توقف می کند و منتظر پاسخ 
پروردگارش می شود که می فرمـاید: »بنـده ام مرا حمد گفت«...«.5
سپس ابن قیـم به همیـن ترتیب هر هیئت از هیئت های نماز و هر
کدام از اذکار آن را از قیام و تکبیـره احرام تا سالم و پایان نماز به
تصویـر می کشانـد و در حدود ده صفحـه به شرح این می پردازد  که
چگونه نمازگزار با دل و روح آن را زندگی می کند، سپس سخن را این 

گونه به پایان می رساند:
»نمـاز به این شکل و به این ترتیب قرار داده شـده و نمی توان به
مقاصدی که ذکر کردیم و تنها بخشی کوچک از ارزش و حقیقت نماز
است دست یافت مگر با کامل و آرام انجام دادن آن چنانکه رسول اهلل

ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ انجام می داد«.6
هنگام خواندن این متن که از مواضع مهم ابن قیم است عمال 
دیدم که چگونه هیئت ها و حرکات نماز از حرکتی بدنی به هاله ای از
عبودیت تبدیل می شود و چگونه اذکار نماز از الفاظ لغوی به معانی ای

تغییر می یابد که نمازگزار را با خود به ملکوت اعلی می برد...
اما چرا با خواندن این بخش از سخن ابن کثیر درباره ابن قیم که
»او روش خاصی در نماز داشت و آن را بسیار طوالنی ادا می کرد و رکوع
و سجودش را طوالنی می نمود و گاهی اوقات بسیاری از اصحاب وی
در این باره وی را مالمت می کردند اما دست از این کار نمی کشید...«
سپس آن را با توصیف ابن قیم از چگونگی زندگی کردن در لحظات

نماز مقایسه می کردم؟
آیا در آن روزها و در اوج جوانی در توهم خود به کشف یک راز دست
یافته بودم که ابن کثیر از آن به شگفت آمده بود و ابن قیم در آن یک
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نمونـه عجیب بود؟ و آیا نمی دانستنـد که این مرد که او را برای نماز
طوالنی اش مالمت می کردند خود در موضعی دیگر چگونه زندگی

کردن با نماز را شرح داده است؟
یا چه می دانم، شاید در برابر تفاوتی که میان ما و امامان علم و ایمان
هست، به تامل ایستاده بودم؟ او ابن قیم است، کسی که ده صفحه
را برای شرح چگونه گذراندن حرکات و اذکار نماز سیاه کرده اما در 
مقابل، شصت سال از عمر خود را به شرح عملی نماز گذرانده است...
آری ای ابن قیم، تو ما را یک چهلم عملت نصیحت می کنی و ما
مردم را با قرض و بدهی پند می دهیم، با آن چه نداریم... اعتبار ما خیلی
کمتر از نصایح ماست و از همین روی است که خداوند در زکات برکت
می اندازد اما از آن سو پیامبرـ  صلی اهلل علیه وسلمـ  بر بدهکار نماز

نمی گزارد...
این مقایسه ها و به ویژه توصیف بزار از نماز ابن تیمیه و وصف نماز
ابن قیم توسط ابن کثیر، باعث شد موضوع برایم اهمیت یابد و به
جستجوی آن در کتب سلوک و تراجم بپردازم و چیزی که توجهم را
جلب کرد این بود که علما هنگام سخن در این موضوع توجه ویژه ای
به نماز »ابن زبیر« نشان داده اند. در آغاز درکی از پس زمینه چنین
توجهـی نداشتـم. آنان اخبار نماز ابن زبیـر را از علمای نسل او نقل

کرده اند، از جمله:
تابعـی جلیـل، محدث زاهد بصره، ابومحمد ثابت بنانی )متوفای
123 هجری( می گوید: »از کنار ابن زبیر می گذشتم در حالی که پشت
مقام نمـاز می گزارد، همچـون چوبـی که در زمیـن فرو کرده باشنـد

حرکتی نداشت«.7
تابعی جلیل، امام تفسیر، مجاهد بن جبر می گوید: »هنگامی که ابن 
زبیـر به نماز بـرمی خـاسـت، از شدت خشـوع انگار چوبـی بود«.8
در نگاهی دیگر، مجاهد شدت آرامش ابن زبیر در نماز را این گونه
وصف کرده است: »ابن زبیر بهترین مردم در نماز بود، انگار تکه

پارچه ای بود«.9
تابعی جلیل، مفتی مناسک، عطاء بن ابی رباح می گوید: »ابن زبیر

هنگامی که نماز می گزارد راست ایستاده و ثابت بود«.10
ابومَهل عروه بن قشیر از صغار تابعین است که ابوزرعه و دیگران
او را ثقه دانسته اند؛ وی به امامت ابن زبیر نماز می گزارد و نماز او را
زیر نظر می گرفت و می گفت: »روزی ابن زبیر نزد مقام ابراهیم برای
ما نماز می گزارد، پس از پایان نماز فریضه، زیر میزاب نماز می گزارد؛

طوری که هیچ تکانی نمی خورد«.11
هنگامی که حجاج بن یوسف مکه را محاصره کرد و بر کوه ابوقبیس
منجنیق گذاشت و ابن زبیـر و سربازان او را زیر بارش سنگ و آتش
گرفت، با این حال ابن زبیر پشت مقام ابراهیم به نماز می ایستاد و
هنگام نماز از اطراف خود بی خبر می شد و همین صحنه توجه تابعین
را که از ابن زبیر آموخته بودند به خود جلب کرد. از جمله آن چه تابعی
عابد فرزانه، محمد بن منکدر که او را سرور قاریان می نامند ذکر کرده،
آن جا که می گوید: »اگر ابن زبیر را در حال نماز می دیدی می گفتی 
شاخه درختی است که باد او را تازیانه می زند، حال آن که منجنیق به

این سو و آن سو اصابت می کرد و او توجهی نمی کرد«.12
این گوشه ای از اخباری است که علمای سلوک و شرح حال نویسان

درباره نمـاز ابن زبیـر و شگفتی تابعین از آن نقل کرده اند. بی پرده 
بگویم اولین بار که این اخبار را خواندم و توجه اهل علم به نماز ابن زبیر
و استثنایی دانستن این خشوع و آرامش توسط آنان را دیدم با قضیه
چنان برخورد کردم که انگار امری بدیهی است. گمان می کردم این

اخبار صرفا مشاهداتی ثبت شده درباره شخصیت ابن زبیر به سبب
شگفتی آنان از نماز اوست، مانند دیگر اخبار و وقایع، و هنوز ریسمانی را
کشف نکرده بودم که این مورد را به قضیه ای بزرگتر مرتبط می ساخت...
سپس برایم روشن شد که امامـان تابعیـن و پیـروان شان در آن

دوران پرشکوه، نماز ابن زبیـر را مرواریدی در یک گردنبند بزرگتر 
می دیدند و آن را نه به اعتبـار یک داستـان تک و تنها، بلکه به عنوان
صحنـه ای متصـل به قسمت هایـی قبـل و بعـد از خود می دیدنـد...

ادامه دارد...

1- ابن مري، قطعه من مکتوب الشیخ الزاهد شهاب الدین بن
مري، تحقیق: محمد الشیبـاني، مکتبه ابن تیمیـه، 1409 ه   ،

.)18(
2- البزار، األعالم العلیه، تحقیق: صالح الدین المنجد، دار

الکتب الجدید )37(.
3- الذهبي، ترجمه ابن تیمیه، منشور ضمن تراث ابن تیمیه،

تحقیق: حسین عکاشه، دار الفاروق )244(.
4- ابن کثیر، البدایه والنهایه، تحقیق: دکتر عبداهلل الترکي، دار

هجر )18/ 523(.
5- ابن قیم، الصاله وحکم تارکها، تحقیق المنشاوي، مکتبه

اإلیمان )111(.
6-پیشین )122(.

7- البغوي، معجم الصحابه، تحقیق محمد األمین الجکني،
مکتبه دار البیان )3/ 517(.

8- مصنف ابن أبي شیبـه، تحقیـق محمـد عوامـه، دار القبله،
حدیث شماره )7322(.

9- الفاکهـي، أخبـار مکه، تحقیـق ابـن دهیـش، دار خضـر
.)318 /2(

10- مصنف عبدالرزاق )3304(.
11- ابن سعـد، کتـاب الطبقات الکبیر، تحقیق د. علي عمـر،

مکتبه الخانجي )6/ 4482(.
12- ابونعیـم، حلیـه األولیـاء، تحقیـق سامـي جاهیـن، دار

الحدیث )/ 406(.
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آ و ردگا ه نص

سکوالرنسم
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اسالمی 

دالعجالن
دکتـرفه

سنـده:
نوی

ــا از مباحــث  ــا مــن همــکاری کــن ت ــده گرامــی، ب خوانن
زیــادی کــه مفهــوم »اسالمی ســازی« بــر می انگیــزد گــذر کرده، 

چشــمان خــود را بــا معنــای زیبایی کــه در اسالمی ســازی نهفته اســت
زینــت دهیــم. چــه زیباســت کشــش و عالقــهٔ مســلمانان بــه دین شــان و 

اهتمامــی کــه بــه تناســب زندگی شــان بــا ارادهٔ اهلل متعــال دارنــد. حضــور عمیق
ایــن اهتمــام باعــث می شــود هــر تفکر و مفهــوم مخالــف دین بــا مالمت و ســرزنش 

مواجــه شــود و تــا زمانــی که اصــالح نشــود ســرزنش ها و اعتراضــات متوقف نخواهد شــد.
علــت ایجــاد پروژه هــا و حرکاتــی که بــه دنبال اسالمی ســازی هســتند همین اســت، اگــر چه در

ارزش یابی این حرکات اختالف داشته باشیم.
پدیــدهٔ اسالمی ســازی تنهــا بــه جســتجوی دلیــل بــرای مشــروعیت برخــی کاالهــای فکــری و تحوالت

معاصــر محــدود نشــده اســت، بلکــه حتــی برخــی افــکار و جهت گیری هــای انحرافــی را نیــز در بــر می گیــرد.
صداهایــی کــه تــا دیــروز خــود را به عنــوان رقیــب گفتمــان اســالمی مطرح کــرده، در مســیر مخالــف دیــدگاه دینی

حرکــت می کردنــد اکنــون در میــراث و نصــوص اســالم بــه دنبــال دالیلــی هســتند کــه جهت گیری خــود را نــزد مردم
مقبــول جلــوه دهنــد، و بــه ایــن ترتیــب پدیــدٔه اسالمی ســازی آنــان را نیــز در بــر گرفتــه اســت! چــه زیباســت

این عظمت اسالم که در اعماق نفوس مسلمانان جا گرفته است.
جالــب توجــه اســت کــه پدیــدهٔ اســالمی ســازی حتــی خــود تفکــر سکوالریســم را نیــز در بــر گرفته اســت، و

سکوالریســم کــه از ابتــدای نشــات خود گزینــٔه اســالم را کنار گذاشــته بود دیری نگذشــت کــه متفکرین آن
خــود را بــه عنــوان مجتهدین نص شــرعی و پیــروان یکی از تفســیرها و برداشــت ها از نــص معرفی کرده،

بــه اقــوال و مذاهــب علمــای اســالمی اســتناد می کردنــد، و از مقاصــد شــریعت امــام شــاطبی و مصلحت 
»طوفــی« و تصرفــات »قرافــی« و ظاهــری گرایــی »ابــن حــزم« و اجتهــادات عمــر بــن خطــاب ســخن

می گفتند!
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مقصود این است که زیبایی این »اسالمی سازی« نباید انسان
را فریب داده و از انواع تحریفی که در احکام شرعی صورت می دهد
غافل سازد، به صرف نظر از انگیزه ها و اهداف پاکی که ممکن است

پشت این حرکت باشد.
اسالمیسازیسکوالریسمدردوسطحصورتمیگیرد:
سطح سکوالر افراطی: کسـانی که موضع خصمـانه خود را نسبت به
اسالم حفظ کرده، از هر گونه مظاهر دین داری متنفرند. این سطح از
سکوالریسم رسوا شده و جذابیتی ندارد و تالش برای اسالمی سازی
آن با نشان دادن این که دشمنی با اسالم ندارد حرکتی سوخته و بی ارزش
اسـت که تاثیر آن در حد مساحت تصویر آن باقی خواهد ماند.
سطـح سکوالر با افراط کمتـر: کسانـی که وجـود دین را درک
کـرده، ضرورت مراعات دینداری به عنوان یکی از عوامل تشـکیل
دهنده جامعه در سطحی پایین تر از قانون و اجبار را می پذیرند. در این
سطح دین به عنوان یک انتخاب شخصی و ارزش های تشویق کننده
به حرکت و توسعه وجود دارد، اما اجازه ندارد هیچ تاثیری بر قوانین و

آزادی ها بگذارد یا برای آن ها تفسیر ارائه کند.
این سطح از سکوالریسم همان مفهوم خطرناکی است که بخشهایی
از آن ناخودآگاه به تفکر مردم مسلمان نفوذ کرده، تا جایی که برخی
تالش ها و تفسیرها برای ایجاد هماهنگی و توافق میان این سطح از
سکوالریسم و مفهوم سیاسی اسالم صورت گرفته و تفسیرهای 
مختلفی ارائه شده که تالش می کند نظام سیاسی اسالم را متناسب
با این تصور سکوالر نشان دهد. از جمله این تصورات برای اسالمی

 سازی سکوالریسم می توان به موارد زیر اشاره کرد:
تصور اول: نظام سیاسی اسالم تنها کلیات و اصول اساسی حکومت
را ذکر کرده و احکام و قوانین خاصی را وضع نکرده است، در نتیجه
تطبیق این اصول و مبادی مانند عدالت و آزادی و شورا و برابری
واجب است، اما کیفیت این مفاهیم با توجه به هر عصر و زمانه ای

می تواند متفاوت باشد.
این تصوری بسیار لذیذ برای تفکر سکوالر است، زیرا مشکل آنان
با برخی احکام و جزئیات شرعی اسالم است، اما اصول و کلیات 
معموال خاصیت انعطاف پذیری و نرمش دارند و می توان در محدوده
آن ها حرکت کرد. وقتی می گوییم اسالم تنها مبادی و اصول کلی را
ذکر کرده در نهایت مدعی هستیم اسالم در نظام سیاسی چیز مهمی
نگفته است، زیرا کلیات ذکر شده نزد همه امت ها و تمدن ها وجود
دارد، و کسی را در دنیا نمی یابید که این اصول را نپذیرد، اما هر فرهنگ
و تفکری جزئیات و انتخاب های ویژه خود را در مورد این مفاهیم دارد.
وقتی این احکام شرعی تفصیلی را کنار بگذاریم در واقع حکم اسالم
را کنار گذاشته ایم، و به همین خاطر شیخ االسالم ابن تیمیه می گوید:
»کسی که جایز بداند میان مردم به آن چه عدالت می داند حکم کند،
بدون این که از آن چه اهلل نازل کرده است تبعیت نماید کافر است«،1
زیرا چنین کسی در حقیقت به چیزی از اسالم عمل نکرده است، چرا
که کلیات معنایی ذهنی هستند که بدون جزئیات و فروع امکان عملی

شدن ندارند.
می گویند: کلیات را می گیریم نه جزئیات را، و اصول را نه فروع، و

مبادی را نه تشریعات، و مقاصد را نه ابزارها. تمامی این جمالت 
تعابیری از یک مشکل هستند: مشکل دور کردن بعضی احکام 
شرعی از تاثیر گذاری بر جامعه. وقتی فروع و جزئیات را کنار بگذاریم
،کلیات و مقاصدی که ارائه می شوند مقاصد و کلیات دیگری هستند نه
مقاصد و کلیات شرعی، زیرا مقصد شرعی و کلیت شرعی با جزئیات

و فروع تشریعی خود تفسیر می شود.2

نگویید این حکمی جزئی یا ظنی با مورد اختالف است! به خدا
سوگند امکان ندارد در قلب یک مسلمان تحریف یا کنار گذاشتن یک
حکم شرعی به هر دلیل که باشد کم اهمیت جلوه کند، وقتی این آیه

را به خاطر آورد:
ُم َلُ َيُكوَن  ن 

َ
أ ا  ْمً

َ
أ َوَرُسوُلُ  ـُه  اللَّ ى  َ �ف َ �ق ِإَذا  ٍة  ُمْؤِمَ  

َ
َوال ْؤِمٍ  ِلُ َكَن  َوَما 

3 ِهْ ْمِ
َ

َرُة ِمْ أ َ �ي ِ
ْ

ال
و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون اهلل و پیامبرش امری را مقرر

دارند، آنان را در کارشان اختیار ]و چون و چرایی [ باشد.
تصور دوم: نظام سیاسی در صدر اسالم بر اساس رابطه ای دینی
مربوط به شرایط آن زمان برپا شده بود. این وضعیت در عصر ما تغییر
کرده است و رابطه ای که مردم را دور یکدیگر گرد می آورد رابطه وطن
است نه دین و در نتیجه تمامی احکام شرعی متعلق به زمینه سیاسی
اسالم، احکامی تاریخی اند. به این ترتیب مشکل حضور دین در

نظام سیاسی حل می شود.
وقتی سر نخ پیامدهای این تصور را می گیریم و دنبال می کنیم در
پایان به از هم گسیختن رسالت و پیام اسالم در کلیت آن می رسیم!
زیرا هر کس می تواند هر حکم شرعی را که بخواهد کنار بگذارد، به
خاطر این که آن حکم مربوط به دورانی بوده که پایان یافته است، بلکه
حتی در مورد نماز و زکات و روزه و حج می توان گفت: این ها عباداتی
بوده اند که در شرایط زمانی خاصی به وجود آمده اند و در آن زمان
مردم به عبادت به این شیوه نیاز داشتند! حقیقِت این نظریه این است
که بخشی از نصوص شرعی در موضوعات سیاسی را به نصوصی
تاریخی تقلیل داده که ویژه محیط و زمان نزول نصوص بوده است، و 
این اشکال اساس روش تعامل با نص شرعی را زیر سوال می برد.
این تفسیر دین را تنها به خاطر شرایط تاریخی، رابطه و مفهوم
مشترک مسلمانان در آن زمان می داند و در حقیقتـ  حتی اگر چنین

قصدی نداشته باشدـ  همان مفهوم سکوالر تبدیل دین به یک امر 
فردِی غیر مرتبط با حکومت و سیاست را مطرح می کند، که اگر 
زمانی به سیاست مرتبط بود به دلیل شرایط زمانی معینی بوده است.
از لوازم این ادعا این است که احکام شرعی مربوط به کافران و
جهاد و آزادی ها و امثال آن استثناهایی بوده که برای شرایط آن زمان
تحمیل شده و در بطن خود خواهان کاستن از ارزش این احکام 
است، چرا که بر اساس این تصور تمّسک مسلمانان به این احکام 
نه برای اهمیت و کمال آن، بلکه به سبب شرایط خاص زمانه آن ها
بوده است. این تفکر با همان نگاه سکوالر به اسالم می نگرد که تنها

مصالح مربوط به معیشت دنیوی را در نظر می گیرد:
ِفُلَن4

َ
ِخَرِة ُهْ غ

ْ
ا َوُهْ َعِن ال َ �فْ�ي ََياِة ادلُّ

ْ
َ ال وَن َظاِهًرا ِمّ َيْعَلُ

فقط ظاهری از زندگانی دنیا را می دانند و از آخرت غافلند.
و در اوج خودباختگی در برابر الگوی سیاسی مادی گرا از یاد می برد
که مصالح دینی اصل و غایت اساسی در رسالت اسالم به شمار

می روند که هدف اهلل از خلقت انسان را محقق می سازند:
ْعُبُدوِن5  ِلَ

َّ
نَس ِإال ِ

ْ
نَّ َوال ِ

ْ
َوَما َخَْقُت ال

و جـن و انس را جز برای آن که مرا عبادت کنند، نیافریده ام .
پس مصلحت دین اساس رسالت اسالم است نه استثنائی جانبی

که به خاطر شرایط زمانه آمده باشد!
تصور سوم: اسالم نه الزامی در خود دارد، نه اجبار و نه اکراهی، و
تنها انتخاب و میل شخصی انسان است. دین دعوت است نه قضاوت،
و امر به معروف و نهی از منکر تنها نصیحت و یادآوری است و منع و
اجباری در آن وجود ندارد! و به همین ترتیب در این مسیر با آنان پیش
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می روی تا آنجا که نتیجه می گیری هیچ اجبار یا منعی در اندیشه
دینی وجود ندارد و حکم اسالم از قانون و نظام به سطح نصیحت
و یادآوری و دعوت تقلیل پیدا می کند. این سطح برای سکوالرها
بسیار مناسب است، اما شریعت آن کسی که می فرماید: »هر گاه
کسی منکری را دید آن را با دستش تغییر دهد...« را کامال کنار می گذارد؛
شریعتی که اولین درجات تعامل با منکر را تغییر با استفاده از قدرت
و اجبار قرار داده است. اگرچه ایرادی ندارد که استفاده از قدرت در
نهی از منکر به دولت محدود شده یا ضوابط معینی برای آن تعریف
شود، اما اگر نتیجه این تفکر حذف خاصیت منع و الزام در نظام
سیاسی اسالمی باشد، در حقیقت پارچه ای نازک از اسالمی سازی

است که سکوالریسم را پوشانده است!
تصور چهارم: هیچ شکی در وجود احکام مربوط به نظام سیاسی
در اسالم ندارد، اما حرام یا واجب بودن یک امر را تنها در صورتی
قابل اجرا می داند که مردم آن را انتخاب کنند و بخواهند. اما قبل از 
انتخاب مردم هیچ حکمی نباید اجرا شود، نه به خاطر اینکه شرعی 
نیست، بلکه به این دلیل که تطبیق سیاسی آن نیازمند مشروعیت 

دیگری است و آن مشروعیت تنها باید از مردم گرفته شود.
این تصور بر اساس تعریف دو مشروعیت متفاوت شکل گرفته 
است: یکی مشروعیت دینی که نص شرعی آن را تعیین می کند و
دیگری مشروعیت سیاسی که از مردم گرفته می شود. این فلسفه
نشات گرفته از تفکر سکوالر است که دین را از حکومت سیاسی جدا
کرده، مشروعیت آن را جدا از مشروعیت سیاسی می داند. اما در 
تصور اسالمی دو مشروعیت وجود ندارد، و این دو مشروعیت یکی
هستند. آن چه اهلل متعال حرام کند بر فرد و جامعه حرام است و آن چه
اهلل واجب کند بر فرد و جامعه واجب است و نقش مردم اجرای احکام
شرعی است نه تشریع و تصویب آن. از محرمات شرعی باید جلوگیری

شود و واجبات شرعی باید اجرا گردند و فرد مسلمان هنگامی که وارد 
اسالم می شود قطعا می پذیرد که اسالم بر او حکم می کند و نیازی 
نیست که از او در مورد تمایلش به حکومت اسالمی پرسش شود.
این تفسـیر نیز اشتهای سـکوالرها را تحریک می کند، زیرا:
اوال: از همان تفکر سکوالر نشأت می گیرد که حکم شرعی را از

سطح سیاست پایین می آورد.
ثانیا: زیرا سکوالرها به خوبی می دانند که مردم در فضایی بی طرف
انتخاب نخواهند کرد، بلکه چارچوب معینی برای رای دادن و انتخاب
تعیین می شود که نمی توانند از آن خارج شوند، در نتیجه وقتی اسالم 
گراها شریعت را از حالت الزام خارج کنند مگر در صورت انتخاب مردم،
نتیجه آن می شود که شریعت دیگر تعیین کننده چارچوب نیست، و
بسیار آسان خواهد بود که پس از آن منظومه فکری دیگری برای
تعیین چارچوب وارد شود و نحوه و چارچوب همه پرسی و نظرسنجی 
در کنترل سکوالرها خواهد بود و در این حالت حکم شرعی اصال 
عرضه نخواهد شد که مردم بخواهند آن را انتخاب کنند، زیرا حکم
شرعی در این حالت منافی آزادی ها و حقوقی است که بعنوان چارچوب

توسط منظومه تفکر سکوالر تعیین شده است.
نمونه های ذکر شده برخی از تفسیـرهای اسالمی سازی تفکر
سکوالر بود، که همگی تالش کرده اند نظام سیاسی اسالم و فلسفه
سکوالر را تلفیق نمایند، اما همیشه با احکام شرعی الزام آور در دین
اسالم و نظام سیاسی آن برخورد می کنند، احکام صادره از سوی
تصور و دیدگاهی دینی که مورد پسند فرهنگ سکوالر معاصر نیست
و در نتیجه به جای تسلیم و قبول آن و این که مانند هر مسلمان دیگری

بگویند:

ن  َيُقُلا
َ

ْم أ َنُ ْ ْحُكَ �جَ�ي ـِه َوَرُسوِلِ ِلَ َن ِإَذا ُدُعا ِإَل اللَّ �ي ْؤِمِ ُ ْ
َل ال ا َكَن َقْ َ ِإنَّ
َطْ�َنا6

َ
ْعَنا َوأ َسِ

سخن مؤمنان چون به سوی اهلل و پیامبرش خوانده شوند که در
میان آنان داوری کند، این است که می گویند شنیدیم و فرمان می بریم.
این احکام نزد آنان به مشکلی تبدیل شده که باید با بازبینی و
بررسی حل شود، در حالی که عظمت اهلل در قلب انسان مومن باعث
می شود سراپایش از تسامح در مقابل تحریف احکام شرع به لرزه 
در آید و انسان های غیور و دعوتگران عامل به دین خداوند اوالتر 
هستند که احکام اسالم را بزرگ داشته، قدر آن را بشناسند و اگر
زمانی واقعیت های موجود شرایط را برای اجرای احکام شرعی 
دشوار سازد، در احکام ضرورت ها و حالت های خاص فضای کافی
برای جلوگیری از تحریف حکم شرعی دارند و امکان استفاده از

اجتهاد بر حسب تغییرات و تحوالت وجود دارد:
 ُوْسَعَها7

َّ
ًسا ِإال ْ �ف ُ �فَ ُ اللَّ  ُيَكِلّ

َ
ال

اهلل به هیچ کس جز به اندازه توانائی اش تکلیف نمی کند.
بدون اینکه نیازی وجود داشته باشد دست به تحریف مفاهیم

شرعی بزنیم.
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ختــهاندو
سیاسـیدر

نعتشــر
ت نویسنده:سلطان العمیری

از مبانی و اصول ثابت نزد همه مسلمانان این است که: خداوند متعال دین اسالم را برای مسلمین کامل
 نموده و نعمتش را بر آن ها تمام و کمال داده است چنان که هیچ چیزی باقی نمانده که مسلمانان در جنبه ی

تشریعی بدان نیاز داشته باشند مگر این که به بهترین شکل ممکن برای آنان بیان شده است.
 بنابراین شریعت اسالمی در تمامی جوانبش و در همه ی نظام هایش کامل است زیرا کمال در امور مربوط به

عبادات اعم از نماز، زکات، روزه، حج و دیگر موارد جاری است و در امور مربوط به معامالت اعم از خرید و فروش 
و انواع پیمان ها وجود دارد و در امور مربوط به مسائل ازدواج، ارث و سایر تعامالت اجتماعی حضور دارد.
 جانب سیاسی نیز از جوانبی است که در شریعت اسالمی مشمول این کمال است چرا که ماهیت وطبیعت آن

متفاوت از سایر جوانب دیگر زندگانی نیست.
 از لحاظ عقلی بعید است که اسالم متعهد به تشریع )قانون گذاری( در زمینه های خرید و فروش، ربا، رهن،
گواهی، احکام ازدواج و طالق، احکام ذبح و امور دیگر شده باشد اما در زمینه ی سیاسی به تشریع نپردازد و
چشم اندازی شرعی ارائه نکرده باشد که روابط میان مردم بواسطه  آن ضابطه مند و کنترل شود و حقوقشان

از طریق آن محفوظ گردد!
 منظور از کمال در دین این است که اسالم و نصوص و مبانی دربردارنده ی آن برای هدایت امت و رساندنش
به رهیافت در عبادات و رابطه اش با اهلل متعال و معامالت، سیاست و نظام هایش در همه ی دوران ها کافی
است. عالمه طاهر بن عاشورـ  رحمه اهللـ  معنای کمال در شریعت را شرح داده و گفته است: »کمال دین همان
کمال بیان است که اهلل متعال اراده نموده و حکمت وی آن را اقتضا کرده است لذا پس از نزول احکاِم اعتقاد که
مسلمان نباید بدان ها جهل داشته باشد و پس از تفاصیل احکام اسالم که آخرین مورد آن، چگونگی حج با
گفتار و کردار است و پس از بیان شرایع معامالت و اصول نظام اسالمی، اهلل متعال بیانی که اراده نموده را این

گونه می فرماید:

ء
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ٍء1 َياًن ِلُكِلّ َشْ ْ ْيَك اْلِكَتاَب �قِ�ج ا َعَ ْلَ َوَنَزّ
و ما کتـاب )قرآن( را بر تو نازل کرده ایم که بیـان گر همه چیز است.

همچنین می فرماید:
ْم2 َل ِإَلْيِ اِس َما ُنِزّ َن ِلَّ ّ

َب�يِ ِلُ
تا چیزی را برای مردم روشن سازی که برای آنان فرستاده شده

است.
چنان که مجموع تشریعی که به وسیله ی قرآن و سنت حاصل شده
است برای هدایت امت در عبادات، معامالت و سیاست آن در تمام
دوران ها برحسب نیازمندی هایی که دارد کفایت می کند چرا که دین
در هر زمانی که مسلمانان بدان نیاز داشته باشند برایشان کافی است.3
الزمه ی عقلی برای اثبات کمال در دین این است که امت اسالم اگر
حق نصوص شرعی را با بررسی و پژوهش ادا کنند در برپایی دین و
دنیای شان به امت های دیگر نیازی نخواهند داشت و در اندوخته ی
شرعی، آن چه  که برایش توانمندی در ساخت نظام ها، حفظ حقوق و
ساماندهی به امور زندگی را محقق می کند خواهند یافت؛ امری که
بی نیازی تشریعی از همه ی برنامه ها و نظام های وارداتی امت های
دیگر را برایشان تحقق خواهند بخشید. البته ابن قیمـ  رحمه اهلل ـ 
این معنا را شرح داده و می گوید: »این اصل از مهم ترین و سودمندترین
اصل هاست و مبتنی بر یک چیز یعنی عام بودن رسالت پیامبرـ  صلی
اهلل علیه وسلم ـ  نسبت به هر آن چه  بندگان در معارف، علوم و اعمالشان
بدان نیازمندند است و امت محّمد به کسی پس از وی نیاز نخواهند
داشت بلکه نیازشان به کسانی است که از سوی وی، آن چه  را آورده
تبلیغ کنند لذا رسالت وی از دو جهت عمومیت دارد و حفظ شده است
که هیچ تخصیصی بدان راه ندارد: عام است نسبت به شخصی که
بسوی آن ها فرستاده شده است و بازهم عام است نسبت به هر آن چه
مخاطبان دعوت در اصول و فروع دین بدان نیاز دارند بنابراین رسالتش
کافی، شافی و عام است و به غیر آن، نیازی احساس نمی شود«.4
افزون بر این، هیچ امتی نمی تواند به مرحله  ایجاد قوانین و نظام های
تشریعی ای برسد که برتر از آن چیزی باشد که نصوص اسالمـ  اگر
حق آن ادا شودـ  بدان رسیده است و این، ضمانتی شرعی برای آن
است که امت اسالم، واالترین جایگاه و پخته ترین رفتار و استوارترین
نظام قانون گذاری و باالترین سیاست را خواهد داشت و همه ی امتها
تابع آن خواهند شد، البته اگر از گنجینه و اندوخته ای که شریعت به
ارمغان آورده بهره برداری کنند. البته این امر، نفی نمی کند که برخی 
از امت ها بر امت اسالم برتری یابند آن هم در صورتی که امت اسالم

در بهره برداری از اندوخته ی شرعی خویش کوتاهی ورزند.
معنای گفته های پیشین، ممانعت امت از این نیست که از تجربه ها 
و دستاوردهای امت های دیگر استفاده کند بلکه بدان معناست که
استفاده از آن از روی نیازمندی و فقر در مرجعیت و میراث تشریعی اش
و یا کمبود در اندوخته ی دینی اش نیست، بلکه نیاز است که سربر
می آورد و ضرورتـی واقعـی می گردد آن گاه که امت در رعایت حق 
نصوص شرعـی و در دیـن خود کوتاهی می ورزد و از تحلیل میراث 
شرعـی و معرفتـی ای که نصـوص دربردارد روی گردان می شود.

ماده ی سیاسی در اسالم، ماده ای پُرحجم و غنی است چنان که
می تواند نیازمندی های امت اسالمی را در طول زمان پاسخگو باشد
زیرا شریعت به جوانب مرتبط با زندگانی و معیشت مردم توجه
زیادی معطوف داشته است و در راستای بنای احکام و پایه گذاری

مبانی و اصولی کوشیده است که خوشبختی را برای آنان محقق
می سازد و روابط مختلف آنها را سر و سامان و کنترل می کند و نصوص 
بسیاری را پیرامون این مسئله ارائه نموده تا جایی که برخی از علمای
اسالم بیان داشته اند که آیات احکام در تعدادی معین از آیات قرآن
محدود نمیشود و استنباط حکم شرعی، تابع قوه ی قریحه و اندیشیدن
ژرف است و برخی علما نیز آن را در تعدادی معین محدود دانسته و آن
را به هشتصد آیه رسانده اند. بعضی علما نیز احادیث احکام را به
چهار هزار حدیث )بدون تکرار( رسانده اند و برخی دیگر بر این عدد

هم افزوده و بعضی نیز عددی کمتر را بیان داشته اند.
در زمینه ی سیاسی نیز به همین گونه است چرا که توجه ورزی 
شریعت به آن، کمتر از دیگر جوانب نیست و به خاطر آن است که
منابـع شریعت اعـم از نصـوص قرآن و سنتـ  اقـوال، افعـال و 
عملکردهای پیامبر صلی اهلل علیه وسلم ـ  دربردارنده ی میزان زیادی
از نصوصی است که شامل مبانی و احکام تشریعی تفصیلی است یعنی
نمایان گر ثروتی ارزشمند است که می توان از رهگذر آن، دیدگاهی
پخته را ارئه کرد که انسان به واسطه ی آن در زندگی سیاسی اش به

سعادت می رسد.
اسالم اقدام به اصالح نظام های فاسد در جاهلیت همچون نظام
معامالت، ازدواج و دیگر موارد کرد و جایگزین هایی برای آن ها ارائه
نمود و از لحاظ عقلی بعید است که اسالم چنین اقداماتی انجام داده
باشد اما اقدامی در جهت اصالح نظام سیاسی نکرده و جایگزینی 
برای آن ارائه نداده باشد که مردم را بواسطه ی آن به خوشبختی 
برساند، چرا که نظام سیاسی، نظامی موازی با سایر نظام های جاهلی
در ماهیت و حکم بود و حتی بدتر این که از فاسدترین نظام ها در

جاهلیت و دارای عمیق ترین تاثیر در زندگانی مردم بود.

تجربه ی خالفت راشده بر افزایش حجم اندوخته  سیاسی و سرزندگی
آن می افزاید، سطح اندوخته هایش را گسترش می دهد و قدرتش را برای
رویارویی با متغیرات و پاسخ گویی به نیازمندی ها  تقویت می کند چرا که
این تجربه در دایره ی میراث سیاسی شرعی داخل می شود زیرا پیامبر
ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ  بدان مشروعیت بخشیده است، آن را تزکیه کرده،
آن را »خالفت نبوت« توصیف نموده، به پیروی از آن امر فرموده است و
آن را سنتی پیروی شده قرار داده چنان که فرموده اند: »نبوت در میان شما تا
زمانی که خداوند اراده کند باقی است سپس هر زمان که بخواهد آن را
برمی دارد و خالفت بر منهج نبوت شکل می گیرد و تا زمانی که خداوند اراده
کند باقی می ماند. سپس، هر زمان که پروردگار بخواهد آن را برمی دارد
سپس پادشاهی به وجود می آید و چنان چه  که خداوند بخواهد باقی می ماند

و هر زمان که اراده کند آن را برمی دارد. سپس پادشاهی جبری شکل 
می گیـرد تا هر وقت خداونـد بخواهد و هر زمان که اراده کند آن را از میان

برمی دارد پس از آن، خالفت بر منهج نبوت شکل می گیرد«.5
همچنین فرموده اند: »شما را وصیت می کنم که تقوای خدا را رعایت 
کنید و گوش فراهید و اطاعت کنید اگرچه برده ای سیاه پوست، امام و حاکم
شما باشد. و اگر کسی از شما زنده بماند شاهد اختالفات زیادی می شود
در این صورت، همواره بر شما الزم است که روش من و روش خلفای برحق
و هدایت شده ی مرا رعایت کنید و بر انجام این اعمال و ادامه  این روش ها
سخت پافشاری کنید و از بدعت ها و امور تازه وارد شده در دین بپرهیزید
زیرا هر بدعت و امر تازه ای ]که از طرف شارع دلیلی بر جواز آن نباشد[

گمراهی است«.6
ما از سوی شرع امر شده ایم که از سنت هایی پیروی کنیم که خلفای
راشدین بر آن بوده اند چه سنت های سیاسی باشد یا عبادی محض، چرا

حجم اندوخته ی سیاسی شرعی

تجربه ی خالفت راشده
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که لفظ سنت، عام است و شامل هر آن چه می شود که ایشان بر آن 
بودند و سیاق نصوص بر این تاکید می کند که معنای نخست سنت در
اینجا، سنت سیاسی است زیرا سیاق آن در قالب امر به اطاعت از ولی

امر و نهی از مخالفت با او آمده است.
به راستی که مرحله ی خالفت راشده تصویری درخشان در عقل
جمعی اسالمی، نمونه ای الهام بخش برای نسل های چشم دوخته به
پیشـرفت سیاسـی و عاملی سودمند جهت برانگیختن همت های
سست قلمـداد می شود که دقیـق ترین نمونه، زیبـاترین صورت،
دل انگیزترین صحنه، جذاب ترین و استوارترین و زالل ترین سر

چشمه و تاثیرگزارترین الگو است.
ارزش تجربه ی خالفت راشده به نسبت نسل های بعدی امت

در دو امر، متمایز و برجسته می شود:
نخست: این که تجربه ی خالفت راشده، تجربه ای بشری است
زیرا همه ی امت متفق اند که از پیامبر معصومـ  صلی اهلل علیه وسلم ـ 
صادر نشده بلکه نمونه ای مبتنی بر اجرای بشری تشریعات سیاسی
اسالمی است و این حالت آن را به نسل های امت نزدیک می گرداند
و دروازه را می گشاید تا امت به اصالح سیاسی چشم بدوزد و آن
را امری نزدیک و خواسته ای ممکن بداند و روزنه های منفی ای را

ببندد که حکم سیاسی اسالمی را برای تجربه ی بشری، امری 
غیرممکن تصور می کند.

دوم: تجربه ی خالفت راشده تجربه ای با اجرائات فراوان است
زیرا مرحله ی خالفت راشده، شاهد صحنه های سیاسی جدید، تغییر
و تحوالتی بزرگ در ماهیت جوامع تحت حکمرانی سیاسی، تنوع هایی
گسترده در روابط میان آن جوامع، اختالفاتی ظاهری در فرهنگ،
ادیان، تصورات و رفتارها و تعدد بسیار نژادها و سرزمین های آن

جوامع است.
این فراوانی به گستردگی ماده ی سیاسی در این تجربه و نیز پشت
سر گذاشتن بسیاری از اشکاالت کمک کرده است لذا اگر پژوهشگر
معاصر بخواهد از این فراوانی اطمینان یابد نمونه ی آن را در تعداد
مسائل سیاسی ای خواهد دید که در آن زمان برانگیخته شده بود و در 
آن ها به پاسخ ها و راه حل های بسیاری از مسائلی بر خواهد خورد که

محل بحث و جدل در عصر ماست.
از نمونه های مسائلی که برای آن راه حلی در این تجربه می یابیم:
طبیعت رابطه میان حاکم و محکوم، تعیین نقاطی که در آن به حاکم
اجازه ی تصرف داده می شود، نقش امت و ملت در امور سیاسی، 
موضع گیری در برابر کثرت گرایی سیاسی و دینی، حکم ایجاد احزاب
و مجالس پارلمانی، موضع گیری در برابر ترجیح اکثریت، معین
کردن مفهوم شهروندی و ضوابط آن، شفاف سازی کامل مسئله ی

حقوق و اموال عمومی و مسائل دیگر است.
پس اگر این ماده ی فراوان با میراث شرعی معصوم گرد هم آید
اندوخته  شرعی و سیاسی عظیمی را شکل می دهد که امت از رهگذر
آن می تواند پروژه ی سیاسی پخته ای را بنا کند که آن را از انحطاط
سیاسی موجود خارج می سازد و آن را به سطوحی عالی از پیشرفت

و ترقی باال می برد.

میراث سیاسی ای که امت از دوران پیامبرـ صلی اهلل علیه وسلم ـ  و
دوران خلفای راشدینـ  رضی اهلل عنهمـ  انتقال داده است به دو

بخش تقسیم می شود:

بخش اول: میراثی که دارای رنگ و بوی تشریعی است و این نوع،
شامل اوصاف احکام عبادی دیگر همچون احکام نماز، زکات، روزه و 
حج از لحاظ واجب بودن پای بندی بدان و لزوم التزام به صفت،حد

و مرزها و ضوابط آن می شود.
لذا تشریع سیاسی در اسالم، تنها مسائلی کلی همچون امر به 
عدالت و برابری و شورا نیست بلکه دربردارنده ی مسائلی تفصیلی 
است که به امور سیاسی و متعلقات جزئی آن مربوط می شود.
این امر در تشریع، عجیب و غریب نیست چرا که شریعت در باب
معامالت، اصولی کلی و مقاصدی عمومی را آورده است که جزئیات
داخل در چارچوب آن همانند نهی از جعاله، غرر و ربا را کنترل می کند
و با این حال، احکامی تفصیلی و الزام آور آورده است که این مقاصد
بواسطه ی آن ها محقق می شود و بر استواری آن می افزاید همچون
شروط خرید و انواع خریدنی ها، ضوابط قرض دادن، پیمان ها و موارد

مشابه آنها.
این وضعیت در جانب سیاسی نیز به همین گونه است زیرا با دیگر
جوانب حیاتی تفاوتی ندارد چونکه در ماده ی تشریعی، فقط کلی
نیست که تمام جوامع در آن مشترک باشد بلکه میزان زیادی از مواد

جزئی الزام آور هم در آن وجود دارد.
از چیزهایی که بیان گر این امر است آن که اصل آزادی در اسالم
مطلق نیست، همچنان که در تمام نظام های دیگر این گونه است

بلکه مقید به قید وبندهایی تفصیلی است که با اصول و احکام اسالم 
سازگار است و نصوص شرعی این قید وبندها را معین کرده است و
این، نوعی از تشریع تفصیلی الزام آور در زمینه ی سیاسی است.
این وضعیت در مورد اصل برابری نیز همین گونه است چرا که این
اصل مطلق نیست بلکه باید در آن ضوابطی را در نظر گرفت که نصوص
و مقاصد شریعت بر آن داللت دارد و این نیز نوعی از تشریع تفصیلی

است.
بلکه طبیعت پیمانی که میان حاکم و محکومین استـ  در برخی
تفاصیل آنـ  رنگ و بوی تشریعی به خود میگیرد زیرا پیمان جانشینی
است و از پیمان هایی است که شریعت در مورد آن، به ارائه ی احکام

تفصیلی الزام آور پرداخته است.
شریعت، احکام تفصیلی متعلق به حکم نماز جمعه و سایر نمازهای
جماعت و جهاد با حاکمان و ضوابط اطاعت یا شوریدن بر آن ها را بیان

داشته است.
برخی از اسالم گرایان دایره ی جنبه ی تشریعی در زمینه  سیاسی
را تا جایی تنگ کرده اند که گفته اند اسالم در آن زمینه، تنها اصولی
کلی و مبانی عامی همچون امر به عدالت، برابری، آزادی و شورا را

ارائه کرده است.
اما اگر به میراث سیاسی در شریعت رجوع کنیم درمی یابیم که در
بر دارنده ی ماده تشریعی تفصیلی عظیمی است که به انسجام جنبه 
سیاسی با نظام های دیگری که شریعت آورده است کمک می کند
چرا که تمام ضوابط آزادی را برای تجربه های مردم رها نکرده تا آن
را هر طور که خواستند برحسب تجربه های خود مقید سازند بلکه
ضوابط متعددی را ارائه نموده است که آزادی فراهم آمده را منسجم و

سازگار با جوانب دیگر قرار می دهد.
بخش دوم: میراثی که رنگ و بوی اجرایی دارد و عبارت است از
اموری که به خاطر مصلحت اجرای حکم شرعی و ضابطه مندی آن
و نه به خاطر الزام نمودن بدان، در گفتمان سیاسی داخل می شود 
زیرا اموری هستند که جانب تشریعی در آنها در نظر گرفته نشده 
است بلکه جانب تنفیذی )اجرایی( در آن ها در نظر گرفته شده است.

انواع میراث سیاسی
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مسائل مربوط به شکل اجرایی حکومت و مکانیسم های اجرایی، 
ترتیب ها و وسایلی در این نوع داخل می شود که احکام تشریعی و

مقاصد کلی به واسطه آنها تحقق می یابد.
لذا شکل حکومت و سازوکارهای اجرا در آن، اموری توقیفی و الزام 
آور نیست بلکه مصالحی مرسله است که به مراعات سازگاری میان
مصالح و مفاسد برمی گردد و اموریست که به توانایی های امت و
مهارت هایش در توسعه دهی، نوآوری و جستجوی گزینه ی مناسب

و مفید واگذار می شود.
البته معنای آن، بستن دروازه ی استفاده از امور اجرایی ای نیست
که در دوران پیامبرـ صلی اهلل علیه وسلم ـ  و خلفای راشدینـ  رضی
اهلل عنهمـ  بوده است بلکه باالترین مقصود از آن، پرده برداشتن

از طبیعت و بیان جایگاهش است.
تفاوت قائل نشدن میان این دو نوِع تشریعی و اجرایی، یکی از
مهمترین اسبابی قلمداد می شود که به ابهام و اختالل بسیاری در
شرح گفتمان سیاسی در اسالم انجامیده است و بسیاری از مسائل،
میدان جدل و محل اختالف شده است در نتیجه ی این دیدگاه درهم
آمیخته و مبهمی که نتوانسته است بین طبیعت نوع هایی که در میراث
سیاسی داخل است تمییز و تفاوت قائل شود و این ایراد از دیرباز،
حضوری تاثیرگذار در اندیشه اسالمی داشته است و ابن قیمـ  رحمه
ـ  گوشه ای از اختالف درمورد آن را خاطرنشان ساخته است اهلل 
سپس به توصیفی شیوا پرداخته است که میزان اهمیت و تاثیر آن را
آشکار می کند چنان که فرموده است: »و این مسئله، جایگاه لغزش
قدم ها و گمراهی فهم ها است و جایگاهی تنگ و کشمکشی دشوار

است«7
نجات سیاسی نیازمند میزان زیادی از درک تفاوت های تاثیرگذار
میان دو نوع تشریعی و اجرایی و مهارتی باال در موازنه ی بین آنها
است و رسیدن به این تمییز و تفاوت، یکی از بنیادهای اساسی برای
دستیابی به نمونه و الگوی سیاسی الهام بخش به شمار می رود اما تا
زمانی که این شکل در حالت ابهام باقی بماند برخی مسائل تشریعی
به امور مصلحتی غیرالزام آور تبدیل خواهد شد و بعضی از مسائل
اجرایی مصلحتی نیز به امور تشریعی الزام آوری بدل می گردد و این
جاست که درآمیختـن و اختـالل در نگرش سیاسـی اسالمـی روی

می دهد.

حرکت آغازیدن بر اساس اندوخته ی سیاسی شرعی برای نجات
سیاسـی جهـان اسالم، دستـاوردهای باکیفیت، واال، گران بها و
تاثیرگذاری را محقق می کند؛ دستاوردهایی که می توان آنها را در
شاخه های متعدد خالصه کرد اما با این حال، به سه دستاورد اصلی

باز می گردد که عبارت اند از:
دستاورد نخست: توسل به نیروی پیش برنده: پروژه هایی که 
هدفشان تغییر ریشه ای زیربنای جامعه است به ماده ی معنوی
بسیار تاثیرگذار و پُربازتابی نیاز دارند تا بتوانند وظیفه ی خود را در
سطح مطلوب ادا نمایند و این پروژه ها هرگاه ماده ی معنوی خود را
از دست بدهند به کالبدهایی بی روح و کم تاثیر یا بی تاثیر تبدیل
خواهند شد و تاریخ نیز بر این نتیجه، تاکید می کند چنان که نظام های
کمونیستی در جامعه ریشه ندوانید چرا که همه ی نیروهای معنوی ای
که افراد جامعه را به کار و فعالیت وامی داشت و آنان را به نظم و انضباط 
قانـع می کرد ملغـا کرد در نتیجـه، با شکست فجیعـی روبرو شد.

حال و وضع در این ارتباط، حالتی دوسویه است یعنی هر اندازه
زیبایی، قدرت، واالیی و سرزندگی ماده ی معنوی افزایش یابد تاثیر
گذاری و فعال بودن آن در جان ها نیز افزایش پیدا می کند و آن ها
را بسوی کار و فعالیت وامی دارد و به سوی پایبندی به ارزش ها و

مبانی سوق می دهد.
این جا خاص بودن اسالم در نظام های جامعه محور برجسته 
می گردد چرا که آن را بی روح و بی فایده ارائه نکرده است بلکه آن را

سرشار از روح دینِی پیش برنده کرده که قناعت های ذاتی افراد 
جامعه را محقق می سازد و آن را به سوی مسیری می کشاند که با
نیروی داخلی و نه خارجی، قوانین و تشریعاتش را به اجرا درمی آورد.
اسالم این روحیه را آورد که دربردارنده ی ساختاری خاص است و
وجدان انسانی را خطاب قرار می دهد و با سرزندگی، پویایی و اشاره به
حقایق بزرگ متمایز می شود و وجود انسانی را با تمام جوانب، روزنه ها

و نیروهایش مورد خطاب قرار می دهد.
آن اصل دینی که میراث شرعی سیاسی در خود دارد اصلی است که
حال و وضع عرب ها در جاهلیت را متحول ساخت و رسوبات ظلم،
جهل، تعـدی و استبـداد را از درون آنان بیرون کشید و آن ها را به

نمونه هایی متفاوت در تصورات، رفتار و روابط تبدیل کرد.
روحیه  و معنویتی که توانست چنین انقالبی ایجاد کند می تواند
در جانب سیاسی ما نیز تاثیر بگذارد و نمونه ای الهام بخش را برای
ما خارج سازد؛ نمونه ای که پیامبرـ صلی اهلل علیه وسلم ـ  و اصحاب

ایشان بر اساس آن حرکت کردند.
لذا قدرت در اندوخته سیاسی فقط به جانب معرفتی و ارزشی
منحصر نمی گردد بلکه از اینها فراتر رفته و به جانب معنوی می رسد
زیرا دارای نیروی معنوی واالیی است که بر قلب و روح افراد چیره
می شود و آنها را بسوی فرمانبرداری و اصالح گری سوق می دهد و
امت را بدین امر فرامی خواند که سخن حق را بر زبان بیاورد و حاکم را
نصیحت کند و مورد بازخواست قرار دهد و هرگاه کج شود او را راست
گرداند و بخاطر اهلل متعال از سرزنش هیچ سرزنشگری نترسد. لذا
ـ  و حرکت آغازیدن بر اساس عدالت پیامبرـ صلی اهلل علیه وسلم 
خلفای راشدین، در جان های افراد، تاثیرگذارتر از حرکت آغازیدن 
بر اساس نظام دموکراسی است و حرکت آغازیدن از پاسداری
اموال عمومی توسط پیامبر و خلفای راشدین، تاثیرگذارتر از حرکت

آغازیدن از نظام دموکراسی است.
بارز نمودن این نمونه های واال در میراث شرعی، به خاطر قدرت
معنوی ای که در خود دارد ضمانت های قوی را در پاسداری از حقوق و
اموال عمومی محقق می سازد؛ نیرویی که در نظام های غیر از اسالم

نظیری ندارد.
تعدادی از اندیشمندان عرب، سوالی درباره ی مقدار ضمانتهایی
که نظام دموکراسی برای حفظ مقدرات ملت ها و نیز اجرای عدالت
در اقدامات عملی در اختیار دارد را مطرح کرده اند و دکتر راشد غنوشی
به اینجا رسیده که مبانی دموکراسی نتوانسته است »افسارگسیختگی
گروه های قوی و صاحب نفوذ را در تصرف، فسادانگیزی و بهره گیری
از قدرت جهت باطل کردن ضمانت هایی که دموکراسی ارائه کرده

است مهار کند«.8
و بر این امر تاکید کرده است که نمونه های غربی دموکراسی به
اجرای استبدادی نرم و مصیبتی بزرگ در چپاول سازمان یافته ی 
اموال مردم می پردازند و گفته است: »با وجود اهمیت سازوکارهای 
دموکراسی و مبانی آن اما اگرچه دموکراسی برای بسیاری از انواع 
خشونت آشکار همچون چیزی که در نظام های دیکتاتوری است

دستاوردهای واال
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مانع قرار داده است ولی مانعی برای انواع خشونت پنهان قرار نداده
بلکه بر شدت آن هم افزوده است«. 9

تمامی این ها برای ما، خطورت خأل معنوی ای را مورد تاکید قرار
می دهد که نظام دموکراسی از آن رنج می برد و نیز بر اهمیت بُعد
دینی و معنوی ای تاکید می کند که اندوخته ی سیاسی در شریعت،
سرشار از آن است و همچنین بر لزوم به کارگیری آن در اصالح گری

تاکید می نماید.
هرگاه که از گفتمان شرعی سرشار از معنویت دینی دور شویم و
بر نظام های ُتهی از این معنویت تکیه کنیم و چنان شویم که مردم
را به نظام هایی بشارت دهیم که در اصل خود، نیازمند پایه گذاری
شرعی هستند و به امتداد تاریخی دینی نیاز دارند در حقیقت از نقطه 
قدرت در اصالح گری سیاسی، سرچشمه اقتدا و شرط موفقیت

دست کشیده ایم.
در این عصری که گفتمان سیاسی در آن تحریف شده و بسیاری از
مبـانی و صورت هایش غایب گشتـه است و موانع بسیاری در راه
رسیدن به آن قرار داده شده نیاز شدیدی داریم که به معنویت پیش
 برنده ای برگردیم که پیامبرـ صلی اهلل علیه وسلم ـ  در هستی پراکند
و تالش کنیم از آن سیراب گردیم و یک بار دیگر آن را در واقع عصر

حاضر منتشر سازیم.
دستاورد دوم: توجه ورزی به الگوی الهام بخش: روی آوردن به
اندوخته ی سیاسی شرعی اعم از اندوخته ی نبوی یا اندوخته ی
خلفای راشدین، توجه به فهم آن، گردآوری همه  مفردات و اجرائات
درخشان آن، نظر افکندن در نصوص آن، کنکاش در گنجینه هایش
و کاوش در اصول آن، به الگوی زالل و خالص از هر گونه کدورتی

منتهی خواهد شد.
بنیاد اول از بنیادهایی که اصالح گری سیاسی در جامعه ی مسلمان
بر پایه ی آن استوار است این گونه محقق می شود لذا همان طور که
نوآوری در زمینه های خرید و فروش و معامالت از تکیه بر نمونه ها و
الگوهای خارجی آغاز نمی گردد بلکه اوال نیازمند برجسته سازی 
الگوی تشریعی کامل است یعنی آن چیزی که پیامبرـ صلی اهلل علیه
ـ  و اصحابش بر آن بودند، سپس نیاز است که نمونه ها و وسلم 
تجربه های دیگر بر اساس آن قضاوت شوند تا بین آنها پیوستگی
و تبادل حاصل گردد به همان گونه در زمینه ی سیاسی نیز گام اول در 
پروژه  نوآوری و نجات آن نباید از نمونه ی دموکراسی یا موارد مشابه
آغاز شود بلکه ابتدا می بایست از برجسته سازی نمونه و الگوی 
سیاسی ای شروع کرد که اسالم ارائه نموده است و چارچوب، 
ویژگی ها، مبانی و تفصیالت تشریعی و اجرایی اش را مشخص کرده
است، پس از آن، به تجربه های امت های دیگر توجه می شود تا بین

آن ها و بین ارمغان شریعت، پیوستگی و تبادل حاصل گردد.
رسیدن به الگوی الهام بخش، از طرفی دیگر برای ما شروطی را
محقق می سازد که باید در پروژه های مربوط به سرنوشت امت،
آنها را مهیا نمود چرا که این نوع از پروژه ها بایستی دارای صفاتی
هم چون بنیاد روشن، منبع سالم، دالیل قوی، اصطالحات منظم،
مقدمات واضح و نتایج آشکار باشد چون که پذیرای راه حل های نصف
 نیمه یا ابهام و کلی گویی نیست زیرا مربوط به سرنوشت امت است و
از بزرگترین عواملی که این شروط را برای ما تحقق می بخشد:
این است که بر نمونه و الگوی نبوی و راشدی در جانب سیاسی به
صورت حقیقی اش، با ادراکی پخته و آگاهانه و با درک حد و مرزها،

ویژگی ها و ضوابط آن تمرکز کنیم.
فایده ی دیگری که از تمرکز بر الگوی کامل بدست می آوریم وعبارت

است از برجسته سازی الگوی عادلی که مردم را سعادتمند کرده و از
حقوق شان پاسداری می کند، از قوی ترین عواملی است که دروغ و

تزویر نظام های مستبد و ظالم را هویدا می سازد و از استوارترین 
عواملی است که پرده از درون ُتهی و پوچ آن برمی دارد و مشروعیتش

را کاهش می دهد چرا که این نمونه های کامل، کابوسی ترسناک 
برای مستبدان و استخوانی در گلویشان و نیز شهادتی تاریخی مبنی
بر ناکامی شان است و ابن کثیرـ  رحمه اهلل ـ  در تاریخ خود خاطرنشان
ساخته است که حجاج و سرور او عبدالملک بن مروان از بیان سیرت
عمر بن خطابـ  رضی اهلل عنهـ  نهی می کردند و می گفتند: »سیرت
عمـر برای حاکمـان تلخ است و مردم را هم فاسـد می گرداند«.9
این وضعیت، ما را به بازگشتی صادقانه به اصول اصالح گری 
سیاسی مان و موارد دیگر فرا می خواند و ما را وامی دارد مصرانه این
سوال را مطرح کنیم که: آیا بهتر است که امت به نمونه ها و الگوهای
کاملـی چنگ بزند که بُعـد شرعـی آن را نمایندگی می کند و امتداد
تاریخی اش را تحقق می بخشد یا به نمونه و الگوی دموکراسی چنگ
بیاوزید که از یک گسست فجیع میان نظریه و اجرا رنج می برد و از
نواقص اجرایی متعددی در سطوح مختلف و در کشورهای مختلف

درد می کشد؟!
دستاورد سوم: دستیابی به توازن اصالحی: حرکت آغازیدن از
ماده  سیاسی در اسالم، یکی از قدرتمندترین ضمانت ها برای درک
تعادل و توازن در فرایند اصالحی به شمار می رود چرا که ذهنیت
برآمده از این میراث معموال به همه جانبه گی، پذیرش امور و دوری از
تنگ نظری و کوته بینی در جانب اصالحی روی می آورد زیرا اسالم،
پیوند بسیار مستحکم و درهم تنیده ای بین نظام های خود برقرار
کرده است چنان که هر جانبی از آن با جوانب دیگر، ارتباط تنگاتنگ
و انسجام بسیار باالیی دارد طوری که در نهایت، یک بافتار و ساختار را
تشکیل می دهد که بیان گر نگرش اسالمی به جهان و زندگانی است.
عبدالوهاب خاّلف به این درهم تنیدگی اشاره نموده و بیان داشته
است: »عقیده در نیک انجام دادن عبادت تاثیرگذار است و عقیده و
عبادت در شکل دهی اخالق، تاثیرگذار هستند و اخالق در پاسداری

از تشریع تاثیرگذار است و تشریع در حمایت از حکومت و شکوه آن 
تاثیرگذار است و حکومت در حفظ عقاید، عبادات، اخالق و تشریعات
به ایفای نقش می پردازد لذا تمامی این امور بر همدیگر تاثیر می گذارند
و هیچ کدام از آنها بی نیاز از دیگری نیست پس بایستی به همه  آن ها
توجه نشان داد اگر که بخواهیم یک زندگانی متکامل و متعادل را آن 

گونه که اهلل متعال بدان امر نموده برپای داریم«. 10
این گفته بر این امر تاکید می کند که ماشین اصالح بر یک چرخ
حرکت نمی کند بلکه باید چرخ های متعددی داشته باشد تا بتواند با
انسجام و در راه راست و درست، به حرکت بپردازد و دست یابی به
انسجام و ایجاد این پیوندی که زندگی را همان طور که اهلل امر فرموده
سر و سامان می دهد، پیش از هر چیزی بر پایه ی درک میراث شرعی

و حرکت آغازیدن از آن در مسیر اصالح استوار است
البته منظورمان از اصالح شرعی در اینجا: الغای تخصص در هیچ
یک از زمینه ها نیست و نیز منظورمان جلوگیری از توجه ورزی زیاد به
یک جانب و نادیده گرفتن جوانب دیگر نیست، همچنین منظورمان
از آن، درخواست برابری میان همه ی زمینه ها در همه احوال و شرایط

در دعوت نیست بلکه منظورمان این است که هر زمینه ای، میزان 
اصالحی که می طلبد را بدان اختصاص داد بدون این که با گفتار یا 
کردار، زمینه های دیگر را بی ارزش شمرد یا اهمیت آن را تقلیل داد.
زمانی که پروژه اصالحی، توازن را از دست می دهد در حالتی از
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منفی گرایی و پوچ گرایی قرار می گیرد و این همان چیزی است که
اندیشه ی عربی معاصر بدان دچار آمده است لذا اگر به تحلیل 
پروژه های اصالحی ای بپردازیم که در اندیشه ی عربی معاصر ارائه
شده است درمی یابیم که از محدودسازی شدید در تصور اندیشه ی
اصالح رنج می برد و این امر بدین خاطر است که توازن و تعادل
ضابطه مند خود را از دست داده است به همین خاطر، برخی از این
پروژه ها تصور می کنند که نجات حقیقی به واسطه ی اصالح فرهنگی
و فکری صورت می پذیرد و سایر موارد، مهم نیستند، برخی دیگر
نیز تصور می کنند که نجات حقیقی به واسطه ی اصالح سیاسی انجام
می پذیرد و جوانب دیگر را نادیده می گیرند، برخی نیز زمینه های 
مختلف دیگری را مشخص می کنند اما با اندکی دید وسیع و مداوای 
آرام برای ما روشن می شود که بنیاد نخست در اصالح، در واقع 
توازن بین تمامی زمینه ها و جوانب است و این که به هر زمینه ای، 

تالش و پژوهش و اصالتی که شایسته آن است را بخشید.

میراث سیاسی شریعت، دربردارنده ی اشاره ای مهم به بازگشت
نیکوی نظام سیاسی راشده و وعده دادن صادقانه به آمدن دوباره ی
ـ  فرموده اند: »نبوت آن است چرا که پیامبرـ  صلی اهلل علیه وسلم 
در میان شما تا زمانی که خداوند اراده کند باقی است سپس هر زمان
که بخواهد آن را برمی دارد و خالفت بر منهج نبوت شکل می گیرد و تا
زمانی که خداوند اراده کند باقی می ماند. سپس هر زمان که پروردگار
بخواهد آن را برمی دارد سپس پادشاهی به وجود می آید و چنان چه  که
خداوند بخواهد باقی می ماند و هر زمان که اراده کند آن را برمی دارد.
سپس پادشاهی جبری شکل می گیرد تا هر وقت خداوند بخواهد و هر
زمان که اراده کند آن را از میان برمی دارد پس از آن، خالفت بر منهج

نبوت شکل می گیرد«.11
این خبر، دروازه ی امید را در برابر امت می گشاید تا بواسطه ی
زیبایی نظام اسالمی به سعادت برسد اما از لحاظ عقلی محال است
که خالفت راشده بدون تالش و رنج بازگردد و باز از لحاظ عقلی
غیرممکن است که خالفت نبوت در دنیای واقعیت با وجود جهل مردم
به آن و به ویژگی ها و تفاصیل آن و نیز با وجود اندک بودن آگاهی مردم

از آن برپا شود.
تمامی این ها امت را وامی دارد که حرص شدیدی برای شناخت
ویژگی های گفتمان سیاسی در اسالم داشته باشد، مبانی، انواع و
درون مایه ی آن برایش روشن باشد، توجه گسترده ای به اصطالحات
و مفردات آن معطوف بدارد و در دریای آن فرو برود و گنجینه های

آن را بیرون بکشد.
به نظر من بهره برداری از گفتمان سیاسی در شریعت مبتنی بر سه

گام است:
گام نخست: گردآوری و تصنیف:اندوخته  سیاسی در منابع اسالمی
پراکنده است و پروژه ای نیامده تا به گردآوری آن مبادرت ورزد و همه
را جمع نماید چنان که در قرآن، کتاب های سنت اعم از صحیحین،
سنن، مسانید، مصنفات و کتاب های دیگِر حدیث، پراکنده است و 
نیز در کتاب های تاریخ و تراجم )زندگی نامه ها(، لذا به میزان زیادی

از کاوش و جست و جو نیاز است تا در یک جا جمع آوری شوند درست 
همانند کاری که فقها در مورد نصوص احکام انجام دادند. پس از
جمع آوری، به مرحله ی جداسازی صحیح از ضعیف می رسیم سپس
مرحله ی باب بندی است تا بر اساس باب ها و موضوعات، تقسیم

و دسته بندی شوند.

کسی که کتاب های تالیف شده در فقه سیاست را دنبال می کند
روی گردانی ظاهری از استناد به اندوخته شرعی در سیاست و تکیه 

زیاد بر اجتهاد، تخریج و استنباط شرعی را مشاهده می کند و دکتر حاکم 
مطیری، پژوهشی استقرائی انجام داده و از رهگذر آن توانسته است 
میزان زیادی از حجم میراث سیاسی در شریعت را هویدا سازد و اگر
به مقایسه بین آن چه  وی جمع آوری نموده و بین آن چه  در کتابهای
فقه سیاست هست اعم از کتابهای قدیم همچون کتاب ماوردی و
ابویعلی یا کتابهای جدید و معاصر، می بینیم که در بین آن ها تفاوتی
بسیار زیاد در کمیت اندوخته  سیاسی ای هست که در بنای تصورات
سیاسـی، ارائـه و مورد استفاده قرار گرفته است و این حال و وضع،
یکی از ایرادات منهجی در این تالیفات را برای ماآشکارمی کند.
گام دوم: پژوهش و تحلیل: در مبحث ارائه  تصویر حقیقی از گفتمان
سیاسی در اسالم، فقط گردآوری ماده ی سیاسی کافی نیست
بلکه نیازمند پژوهشهای علمی عمیقی است که متکی بر مهار تهای
تحلیل منهجی بلیغ می باشد و به سازوکارهای پژوهش فقهِی استوار
استناد می کند تا بتوانیم به حقیقت گفتمان سیاسی در آن مرحله کامل
برسیم و نیز بتوانیم به روشنی، بین جنبه ی تشریعی آن و جنبه ی
اجرایی اش را تمییز دهیم و همچنین ضوابط تشریعی را به شکلی

واضح و آشکار معین نماییم.
از اموری که به انجام این پژوهش عمیق در خصوص اندوخته 
سیاسی کمک می کند: رهایی از گفتمان فردمحور و روی آوردن به
دیدگاه جمع محور است زیرا مهم است که پژوهش سیاسی متحول
گردد تا به پژوهشی پایه گذار بدل شود که دربردارنده ی دیدگاهی
جمعی است و این مهم از طریق برگزاری کنفرانس ها، نشست ها و
دورهمی های بررسی محور و عهده دار شدن این موضوع از سوی
مراکز پژوهشی صورت می پذیرد چرا که منهجیت و روشمندی جمعی
به خاطر پیچیدگی واقع و درهم تنیدگی مسائل سیاسی در واقع
معاصر ما و افزایش پیوند و تداخل آن ها، ضرورتی واقعی شده است
طوری که می طلبد از دیدگاه فردمحور رهایی یافت و به دیدگاه جمع

 محور منتقل شد.
گام سوم: دعوت و آگاهی بخشی: پروژه هایی که هدف آن ها تغییر
ریشه ای است به میزان زیادی از دعوت توده ی مردم نیاز دارند و
نیازمند مقدار فراوانی از باال بردن حس آگاهی حقوقی به آن و به
اهمیت و فایده آن هستند لذا در اصالح سیاسی کافی نیست که توجه
ویژه ای به نخبه ها داشت یا به اندیشه ای محدود در دایره  تحصیل کرده ها
بسنده کرد بلکه می بایست دعوت به توده های مردم منتقل شود تا

نظری عمومی و دغدغه ای مشترک بین همه ی اقشار گردد.
و اندوخته ی سیاسی در اسالم دارای توانی باال از تاثیرگذاری
و چشم اندازی روشن است که به درجه ی باالیی از آگاهی حقوقی
می رسد که از رهگذر آن می توان نیرویی را شکل داد که جهت تغییر

و تحول واقع بر آن فشار بیاورد.
و در پایان سخن از اندوخته ی سیاسی و پس از هویدا ساختن 
حجم بزرگ آن، اهمیت و کیفیت باالی دستاوردهایش به نظر 
می رسد که سوال بسیار مهمی در کرانه های آسمان اذهان خودنمایی
می کند و آن این که: چه کسانی مسئول پنهان سازی اندوخته  شرعی

و مخفی ماندن تاثیر آن در واقع معاصر هستند؟!

گام های عملی برای بهره برداری از اندوخته سیاسی

نحل: 89
نحل: 44

التحریر والتنویر: 4/103
إعالم الموقعین: 375/4

المسند 18430
ترمذی: 2600

الطرق الحکمیه 13
الحریات العامه 2/10

منبع پیشین 2/11
البدایه 9/66

علم أصول الفقه 37
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نا م آ و ر ا ن

بسم اهلل الرحمن الرحیم
مقّدمه

الحمـد هلل رّب العالمیـن، والعاقبـه للمتّقیـن، والصاله 
والسالم علی نبیّنا محّمد وعلی آله وصحبه أجمعین. اما بعد:
در سال 256 هجری قمری، در شب عید فطر، امام 
محمد بن اسماعیل بخاری چشم از دنیا فرو بست، امامی
که علما به او لقب امیرالمؤمنین در حدیث دادند، و کتاب
صحیحش، صحیح ترین مصـدر در میان مصادر احادیث
نبوی است، و به اجماع علما پس از قرآن کریم صحیح ترین

کتاب، کتاب »صحیح بخاری« است.
یکی از اموری که روزانه ذهن مرا به خود درگیر کرده این
است که این علما چه کرده بودند، وبین آنان و اهلل چه بود که
اهلل عزوجل چنین توفیقـی را نصیبشـان فرموده، وقتی به
زندگیشان مراجعه می کنم و زندگی آنان را مطالعه می کنم
اندکـی از این تعجبـم کاستـه می شود، اما باید گفت که

قبولیت محض توفیق اهلل است وبس. 
مناسب دیدم نمایی از زندگی امام بخـاری رحمـه اهلل 
علیه را بر اساس آنچه علما در زندگی نامه او ذکر کرده اند
در این مختصر بیاورم. الزم به ذکر است که در اینجا به
جوانب تخصصی ایشان در علم حدیث نپرداخته ام، بلکه
هدفم آشنایی عموم مردم با زندگی شخصی، نبوغ باالی
این بزرگوار، و شناخت زهد و تقوای ایشان بود، از اهلل
عزوجل توفیق اخالص در گفتار و کردار می خواهم، وصلی

اهلل علی نبینا محّمد وعلی آله وصحبه  أجمعین.
      

عبـداهلل محمـد األرمکی
29رمضان1441هجری

موافق بـا22می2020م  

تنگاهیبهسیر

اماممحّمـدبن
یاسماعیلبخار

گردآورنده:عبداهلل محمداآلرمکی
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نام او محّمد ونام پدرش اسماعیل است. اجداد او به دست یََمان
ُجْعِفي والی بخارا مسلمان شدند. 

او در شوال سال 194 هجری در شهر بخارا که اکنون در ازبکستان
واقع است، به دنیا آمد.

پدر او مردی علم دوسـت و پرهیـزگار بـود. بخـاری کودک بود که
پدرش دار دنیا را وداع گفت. احمد بن حفص می گوید: در وقت وفات
اسماعیـل بر او وارد شدم، او می گفت: در مالم درهمـی از حرام یا

درهمی که در آن شبهه باشد نیست. 
همیشه به یاد داشته باشیم که روزی حالل انسان ساز است و اثرات
آن ماندگار. پدری که آینده ی روشنی را برای فرزند خود می خواهد،

پاک کردن روزی اولین پایه و اساس در این راستاست.
محمد، یتیم شد و در دامن مادرش بزرگ شد، مادر او نیز بسیار
نیکـوکار و با تقـوا بود، شایـد در فضل و شرف مادر او همین بس که

شخصیتی را همچون او تربیت کرده است. 
در سیرت امام بخاری آورده اند که در کودکی بینایی خود را از دست
داد، مادرش سیدنا ابراهیم علیه السالم را در خواب دید، که به او
گفت: اهلل عزوجل به خاطر دعاها و گریه های فراوان تو چشمان 
پسرت را به او برگرداند. صبح وقتی از خواب بیدار شدند، دیدند که
محمد بینا شده است. مادران، قدر دعاهای خود را بدانند، و زبان را جز
به خیـر در حق فرزندانشان باز نکننـد، چه بسـا به برکت دعـایی از

دعاهای مادر فرزند سعادتمند گردد.
امام بخاری برادری داشت به نام احمد که نامش در چند جایی از
زندگی او آمده است، و بیشتر از او چیزی نمی دانیم، اما همین بس

که او برادر امام بخاری است.
در سیمـای امام بخـاری گفتـه اند شخصـی الغر اندام، با قـدی

متوسط بود.

مردان بزرگ از کودکی عالمـات نبـوغ در آنان هویـداست، امام
بخاری می گوید: در مکتب خانه بودم که محبت حدیث در قلبم افتاد؛

در آن وقت ده ساله یا کمتر بودم.
او می گوید: در کودکی ام در شهر َمْرو به مجالس فقها می رفتم،
وقتی آنجا می رسیدم به خاطر خردسالی ام خجالت می کشیدم بر 
آنها سالم کنم، روزی یکی از مربیّان از من پرسید: امروز چند حدیث
نوشته ای؟ گفتم: دو تا. جمعی که آن جا بودند به من خندیدند. یکی از

حاضران گفت: نخندید، که شاید روزی او به شما بخندد.
امام بخاری یازده ساله بود، باری نزد یکی از شیوخش حدیث
می شنید، شیخش نام راوی یک سند را به اشتباه گفت، او آن را برای
شیخش تصحیح کرد، می گوید: شیخم مرا به این خاطر عتاب کرد.
گفتم: به کتابت مراجعه کن درخواهی یافت. پس از مراجعه  آن را

چنان یافت که بخاری گفته بود.
می گوید: تا 16 سالگی من کتاب های عبد اهلل بن المبارک و وکیع 
بن الجّراح را حفظ بودم و آراء و اقوال اصحاب رأی را می دانستم.

ابو بکر األَْعیَن می گوید: از بخاری حدیث شنیدم وقتی که هنوز یک 
تار مو در صورت او نبود. از او پرسیدیم: چند ساله ای؟ گفت: 17 ساله.
چند تن از دوستان او می گویند: نزد مشایخ بصره حدیث میشنیدیم،
و بخاری نیز حاضر بود، او هیچ چیزی نمی نوشت، روزی به او گفتیم:
تو میایی چرا چیزی نمی نویسی؟ بعد از 16 روز به ما گفت: خیلی

اصرار می کنید، بیاورید آنچه را نوشته اید، و همه ی آن چه را ما
نوشته بودیم او از حفظ خواند. پس از آن نوشته های خود را با حفظ او

تصحیح می کردیم.

در 16 سالگی به همراه مادر و برادرش راهی حج شدند، پس از حج
مادر و برادرش به بخارا برگشتند، و او برای طلب حدیث در مکه ماند.
و این یک فضیلت دیگر برای مادر بخاریست، که برای کسب علم و

طلب حدیث، فراق فرزند را تحمل می کند.

امام بخاری به اکثر مراکز علمی جهان اسالم برای طلب حدیث
سفر کردند: بلخ، مرو، نیشابور، ری، بغداد، بصره، کوفه، مکه، مدینه،
مصر، شام. و در این شهرها از اساتید بسیار حدیث شنید، شیوخی
که اکثرشان به امامت و عظمت و نبوغ او شهادت دادند، و چه بسا او را 
بر خود ترجیح دادند. ایشان می گوید: از 1080 شیخ حدیث شنیدم.
بخاری می گوید: وقتی نزد آدم بن أبی إیاس رفتم نفقه ام تمام شد،
تا جایی که مجبور بودم تا سه روز از گیاهان تغذیه کنم، و کسی را از 
این امر باخبر نکردم. روز سوم شخصی آمد که او را نمی شناختم و
کیسـه ای پر از دینـار به من داد و گفت: این را خـرج خودت کن.
این را به یاد داشتـه باشیـم که برای رسیـدن به اهـداف بزرگ 
سختی ها و مشکالت نیز در راه خواهند بود، موفق کسی است که

مشکالت را مانع ندانسته بلکه آنان را فرصت بداند.
محمد بن أبی حاتم شاگرد و خادم بخاری می گوید:  روزی از او
پرسیدم آیا برای حفظ کردن )وتقویت حافظه( دارویی وجود دارد؟
فرمود: برای حفظ کردن چیزی را سودمندتر از این دو نمی دانم: همت

و تالش شخص، و پیوسته مراجعه کردن.

محمد بن أبی حاتم می گوید: از ابوعبداهلل شنیدم که می گفت: هر
ماه پانصد درهم به دست می آوردم و آن را در راه طلب علم خرج

می کردم.
گفتم: چقدر فرق است بین کسی که اینگونه خرج می کند، و بین
کسی که بدون مال است و با علم خویش کسب درآمد می کند. ایشان
َخیٌْر َوأَبَْقی(. آنچه نزد اهلل است بهتر و  ِ فرمودند: )َوَما ِعنَْد اهللَّ

ماندگارتر است.

محمد بن ابی حاتم وّراق، امام بخاری بود، وقتی چیزی میخواست
بنویسد به او امال می کرد و می نوشت. او می گوید: روزی امام بخاری
احادیث زیادی را بر من امال کرد، ترسید که شاید خسته شده باشم.
به من فرمود: ناراحت نباش، اهل لهو و لعب در حال لهو و لعب هستند،
و اهل صناعـات در حال صنـاعت خودشانند، و تجار در حال تجارت 
خودشانند، و تو با رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم و یاران او نشسته ای.

یکی از معروف ترین و مهم ترین شیوخ امام بخاری، امام ابو بکر
ُحَمیِْدی است، امام بخاری می گوید: در 18 سالگی نزد او آمدم، دیدم
با شخصی دیگر در مورد حدیثی بحث و جدال می کنند. وقتی وارد

بخاری در دامان پدر و مادری نیکوکار

نبوغ بخاری و میل و محبت او به احادیث نبوی

هم سفر با مادر وبرادر برای ادای حّج

سفرهای بخاری در طلب حدیث و زحمات او در این راه

انفاق ایشان در راه علم

درمحضرسخنان رسول اهلل»صلی اهلل علیه وسلم«وصحابه»رضی اهلل عنهم«

نبوغ ایشان در محضر اساتید ورجوع اساتید به ایشان
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شدم امام ُحَمیِْدی گفت: آمد آن که بینمان قضاوت می کند. آن حدیث
را بر من عرضه کردند، و دیدم حق با حمیدی است، حق را به او دادم.
ابو حامد أَْعَمشی می گوید: در تشییع جنازه ای دیدم که محمد بن
ْهلـی )شیـخ بخـاری( از او درباره ی اسامی روات و علل یحیـی الذُّ

احادیث می پرسد.
روزی شخصی از ُقتَیْبَه بن سعید سؤالی پرسید که ناگهان امام 
بخاری از در وارد شد، ُقتَیْبَه به آن شخص گفت: بیا که احمد بن حنبل و
علی بن المدینی واسحاق بن راهویه آمد، اهلل عزوجل همه ی آنان را

برای تو اینجا آورد. واشاره به امام بخاری کرد. 
امام بخاری می گوید: خود را از نظر علمی و شناخت حدیث نزد
هیچ کس کوچک ندیدیم مگر نزد علی بن المدینی. وقتی این سخن
به گوش علی بن المدینی رسید، گفت: به حرفش گوش ندهید، او

اصال مثل خود ندیده است. 
یکی از شیـوخ بخـاری عبد اهلل بن ُمنِیـر نام دارد، امام َفَربِْری 
شاگرد بخاری می گوید: دیدم که از بخاری حدیث می نویسد، و از او

شنیدم که می گفت: من شاگرد بخاری هستم.
امام دارمی یکی از شیوخ بخاری است، روزی درباره ی حدیثی از 
او سؤال شد، وگفته شد که بخاری این حدیث را صحیح دانسته. امام

دارمی گفت: محمد بن اسماعیل از من آگاه تر است.
این تعداد بسیار اندکی از اعتراف شیوخ و اساتید بخاری به علم و
دانش اوست، به این تعداد اکتفا کردم برای آشنایی خوانندگان با
شخصیت ایشـان، و این که ماهیت کار  کسـانی که بی پروا و بدون
تخصص، به بهانـه اینکه بخـاری هم بشـر بوده و اشتباه می کرده

احادیث صحیح او را رد کنند، آشکار شود. 

امام بخاری به هر شهری که وارد می شد اهل علم و حدیث از او
می خواستند که مجالس قرائت و امالی حدیث برایشان برپا کند، و

در هر مجلس هزاران نفر شرکت می کردند.
صالح بن محمد َجَزَره می گوید: محمد بن اسماعیل در بغداد مجلس
داشـت، و در مجلـس او بیش از 20 هزار نفـر شرکت می کردنـد.
این یک مجلس از مجالس بخاری است، تعداد حاضرین شاید از

آمار بسیاری از دانشگاه های معتبر جهان بیشتر باشد.

امام بخاری تصنیف صحیحش را با نصیحتی ماندگار از شیخش
اسحاق بن راُهویه آغاز کرده بود، می گوید: نزد اسحاق بن راهویه
بودیم، ایشان گفت: ای کاش کتابی مختصر در احادیث صحیح
سنن رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم جمع آوری می کردید. او می گوید:
پس از آن در قلبم افتاد و شروع به جمع کردن احادیث صحیح

نبوی کردم.
و اینگونه است نصیحت!! چه بسا نصیحت های کوتاه و گذرا اثری
در شنونده گذارد که زندگی و راه او را تغییر دهد، و چه بسار تاریخ ساز

باشد، و در تاریخ اسالمی از این نصیحت ها بسیار است.
در روایت دیگری آمده است که بخاری می گوید: رسول اهلل صلی
اهلل علیه وسلم را در خواب دیدم که روبروی او هستم و با بادزنی
بر او باد می زنم. یکی از معبّرین به من گفت: تو دروغ را از رسول اهلل
صلی اهلل علیه وسلم پاک می کنی. و این سبب شد من شروع به

تصنیف صحیح کنم.

امام بخاری 16 سال مشغول به جمع آوری و تصنیف صحیحشان
بودند. ایشان می گوید: صحیحم را در طول 16 سال جمع کردم، و آن

را حجتی بین خود و خدایم قرار دادم.
احادیث رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم نزد علمای اسالم چنان
منزلتی داشت که بیان آن در این مختصر نمی گنجد، شاید ذکر این
واقعه از امام بخاری در اینجا کافی باشد. ایشان می گوید: حدیثی را
در کتاب صحیحم نیاورده ام مگر اینکه قبل از آن غسل کرده، و دو

رکعت نماز استخاره خواندم.
از چندین تن از شاگردان بخاری روایت است که: عناوین بسیاری
از ابواب صحیحش را بین قبر و منبر رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم

نوشته است، وبرای هر کدام دو رکعت نماز می خواند.
هزاران تن این کتاب مبارک را از امام بخاری شنیدند، از این میان
چند تن از این شاگردان از دیگران سبقت گرفته و روایت های آنها به 
دست ما رسیده که آخرینشان امام محمد بن یوسف َفَربِْري است.
ذکر یک نکته در اینجا حائز اهمیت است: و آن اینکه امام بخاری
همه ی احادیث صحیح را جمع آوری نکرده، چون قصد ایشان کتابی
مختصر در سنن رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم بود، از ایشان نقل
است که می گوید: احادیث صحیح بسیاری را در کتابم نیاورده ام به

خاطر عدم طوالنی شدن کتاب.
امام ابو جعفر الُعَقیْلی می گوید: وقتی بخاری کتاب صحیحش را به
اتمام رساند، آن را بر شیوخش: علی بن المدینی، احمد بن حنبل،
یحیی بن معین و دیگران عرضه نمود، همه ی آنان به صحت این کتاب
شهادت دادند مگر در چهار حدیث، که در این چهار حدیث نیز حق

با بخاری است و همه ی آنها صحیحند.
امام بخاری کتاب مهم دیگری نیز دارد به نام التاریخ الکبیر که در
9 جلد به چاپ رسیده است، می گوید: در 18 سالگی این کتاب را در 
کنار قبر رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم در شب های مهتابی نوشتم.

محمد بن أبی حاتم می گوید: روزی محمد بن اسماعیل به باغی
دعوت شد؛ پس از نماز ظهر، شروع به خواندن نماز سنت کرد، وقتی
نمازش را به پایان رساند، گوشه ی لباسش را بلند کرد و به یکی از
همراهانش گفت: ببین زیر لباسم چیزی است که مرا اذیت می کند؟
دیدیم که زنبوری است که 16 یا 17 جای او را نیش زده بود و جای
نیش هایش ورم کرده بود. یکی از حاضرین به او گفت: چرا با اولین
نیش زنبور نماز را قطع نکردی؟ گفت: در حال خواندن سوره ای بودم

و خواستم آن را تمام کنم.

نماز شب عادت بندگان صالح خداست، و یکی از برنامه های جدا
نشدنی از اعمال سلف و علمای امت می باشد، امام بخاری نیز اینگونه
بود، محمد بن أبی حاتم می گوید: ابوعبداهلل بخاری در سحرگاهان

13 رکعت نماز می خواند.

محمد بن أبی حاتم می گوید: روزی در فربر در مسجد نشسته
بودیم دیدم خاشاک کوچکی بر روی ریش اوست، آن را از ریش
ایشان پاک کردم می خواستم در مسجد بیاندازم. فرمودند: بیرون

مجالس حدیث امام بخاری

نصیحتی ماندگار جرقه ای برای تصنیف »صحیح بخاری«

تصنیف»صحیح بخاری«وروش بخاری درانتخاب هرحدیث

خشوع امام بخاری در نماز

عادت امام بخاری در نماز شب

احترام ایشان به مسجد

..

..

..
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مسجد بریز.
در روایتـی دیگـر از علی بن محمـد بـن منصـور روایت است که
می گوید: از پدرم شنیدم که می گفت: در مجلس ابوعبداهلل بخاری
بودیم، شخصی خاشاک کوچکی را از ریش او بلند کرد و بر روی
زمین انداخت. دیدم که ایشان در طول مجلس نگاهی به آن خاشاک
کوچک و نگاهی به مردم می کردند، وقتی مردم حواسشان نبود دیدم
که دستش را دراز کرد و آن خاشاک را از زمین مسجد بلند کرد و در
آستین خود گذاشت، وقتی از مسجد خارج شد آن را بیرون آورد و

بیرون انداخت.

محمد بن أبی حاتم می گوید: وقتی در سفر بودیم که با امام بخاری
در یک اتاق بودیم در طول شب 15 تا 20 بار از خواب بر می خواست و
چراغ روشن می کرد، و احادیثی را می نوشت و سپس چراغ را
خاموش می کرد و می خوابید. و مرا بیدار نمی کرد، از او پرسیدم: چرا
مرا بیدار نکردی. می گفت: تو جوانی ونمی خواهم خوابت را خراب

کنم.
این داستان دربرگیرنده دو نکته است: اول اینکه انسان سعی کند
اگر فکر یا ایده یا خاطره ی خوبی به ذهنش آمد، یا نکته ی مهمی
را شنید، یا فایده ی علمی را از کسی کسب کرد، برای دوری از

فراموشی آن را بنویسد.
و دوم مراعات حال جوانان در امور مختلف زندگی، و مقایسه نکردن

آنان با بزرگساالن و کهنساالن.

ُمَسبِّح بن سعید شاگرد او می گوید: او در رمضان در طول روز 
یک ختم و در نماز شب پس از تراویح، هر 3 شب یک ختم می کرد. 
مقسم بن سعد می گوید: از اولین شب رمضان دوستان و شاگردان
او می آمدند و تراویح را به امامت او می خواندند. در هر رکعت بیست
آیه می خواند تا اینکه قرآن را ختم می کرد. و در وقت سحر در هر سه

شب یک بار قرآن را ختم می کرد. 
اما در روز ایشان یک ختم می کردند، و ختم خود را نزدیک افطار قرار 
می داد، و می گفت: در وقت هر ختم یک دعای قبول شده وجود دارد.

بَْکر بن ُمنِیر می گوید: از ابوعبداهلل بخاری شنیدم  که می گفت:
امیدوارم اهلل را در حالی مالقات کنم که به خاطر غیبت کردن کسی

مرا محاسبه نکند. 
همچنین می گوید: از وقتی دانستم که غیب به ضرر غیبت کننده

است غیبت نکردم.

این کالم امام بخاری است، و چه مهم است که هر کدام این سؤال
را از خود بپرسیم که آیا در روز قیامت ما دشمن یا دشمنانی داریم یا
خیر؟ محمد بن أبی حاتم وّراق او می گوید: از او شنیدم که می گفت:

در آخرت من دشمنی ندارم.
و این بدین معناست که از خود مطمئن بودند که کسی را نیازرده

یا اگر رخ داده او از ایشان طلب بخشش کردند.
به این داستان توجه کنید و ببینید چگونه بزرگانمان چگونه بودند.

محمـد بن أبـی حاتـم می گویـد: از او شنیـدم که بـه ابو َمْعَشـر
الضریر می گوید: مرا حالل کن.

ابو معشر گفت:  به خاطر چه؟
بخاری گفت: روزی حدیثی را روایت کردم و به تو نگاه کردم و
تو از حدیث خوشت آمده و سر و دستت را تکان می دادی، و من

به خاطر این کار تو لبخند زدم.
ابو معشر گفت: حاللت باد و اهلل تو را مورد رحمت خویش قرار دهد.

امام بخاری تیرانداز بسیار بسیار ماهری بود، شاگرد او می گوید
در طول چند سالی که با او بودم جز یکی دو بار ندیدم که تیرش به

خطا برود. 
محمد بن أبی حاتم می گوید: در َفَربْر بودیم، روزی در نزدیک
رود آبی، تیراندازی می کردیم، در حال تیراندازی یکی از تیرهای
بخاری به پایه ی پلی چوبین برخورد که بر روی جوی آب بسته بود،
و قسمتی از آن از هم گسست. وقتی این اتفاق افتاد ایشان تیراندازی
را رها کرد، وگفت: برگردیم. وقتی به خانه رسیدیم به من فرمود:

از تو درخواستی دارم. 
گفتم: دستور تو طاعت است. 

فرمود: حاجت مهمی است. و به کسانی که با من بودند نیز گفت: با
ابو جعفر بروید و به او کمک کنید.

گفتم: چه حاجتی؟ گفت: حتما آن را انجام می دهی؟ گفتم: بله بر
سر و چشم. 

گفت: برو نزد صاحب این پل و به او بگو: ما این کار را کرده ایـم
و اجازه می خواهیم که آن را تعویض کنیم یا قیمتش را از ما بگیری،

و ما را به خاطر اینکار حالل کنی.  
ما نزد صاحب آن پل آمدیم، او گفت: به ابوعبداهلل سالم برسان،

وبه او بگو: حاللت باد، و همه ی ثروت من فدای تو باد.
وقتی این خبر را به امام بخاری رساندم بسیار شادمان گشت و
چهره اش شادان شد. و به خاطر این کار آن روز 300 درهم صدقه

داد و نزدیک به 500 حدیث برای غریبان خواند.
داستانی دیگر: 

عبد اهلل بن محمد الصارفی می گوید: در خانه ی بخاری بودم که
کنیزکی خواست وارد خانه شود، پایش به جوهری که در جلو امام
بخاری گذاشته بود خورد، امام بخاری از روی اعتراض و ظاهرا با
کمی عصبانیت به او گفت: چطور راه می روی؟ کنیزک جواب داد: وقتی 
راه نیست چطور راه بروم؟ امام بخاری گفت: برو که تو را آزاد کردم. 
بعدها از او پرسیدم که آن کنیزک تو را خشمگین کرد، گفت: اگر او مرا
خشمگیـن کرد، مـن نیـز با کاری که کردم خودم را راضـی کردم.

این کالم امام بخاری است وقتی خودشان در ساخت بنایی عام 
المنفعه کمک می کردند. محمد بن أبی حاتم می گوید: در َفَربْر بودیم
و امام بخاری در حال ساخت رباطی بود، افراد زیادی جمع شدند برای
کمک کردن به ایشان، و او خودشان خشت ها را جابجا می کرد، به او
میگفتم: شما استراحت کن دیگران هستند به جای شما کار میکنند.

فرموند: این چیزی است که به ما سود می رساند.

حسین بن محمد سمرقندی می گوید: محمد بن اسماعیل در کنار

یکی از عادت های امام بخاری در طول شب

عادت ایشان در ماه مبارک رمضان

حفظ زبان و پرهیز از غیبت کردن

در آخرت من دشمن ندارم

دوری از حّق الناس وجلب رضایت صاحبان حّق

این چیزی است که به ما سود می رساند

سه صفت از صفات ویژه امام بخاری
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صفت های بسیار سه صفت ویژه داشت: کم سخن بود، و به آنچه
نزد مردم بود طمعی نداشت، و به امور مردم خود را مشغول نمی کرد

بلکه همه ی مشغولیتش علم بود.
یکی از داستان هایی که در باب قناعت از او آمده این است. بکر بن
منیر می گوید: از بخارا کاالهایی را برای بخاری فرستادند، بعضی
از تجار نزد او آمدند و گفتند ما به پنج هزار درهم آن را می خریم. او
گفت امشب بروید. فردای آن روز تجار دیگری آمدند و آن را به ده هزار
درهم خریدند. ولی گفت: من نیت کردم که آن را به آنان که دیروز

آمدند بفروشم.

بکر بن منیر می گوید: امیر خالد بن أحمد الذهلی والی بخارا به امام
بخاری نامه ای نوشت که کتاب صحیح و تاریخ را بیاور تا از تو بشنوم.
امام بخاری به فرستاده ی حاکم گفت: من علم را خوار و ذلیل نمی کنم

و آن را به در خانه های مردم نمی برم. اگر نیاز به علم داری به مسجد 
یا به خانه ام بیا. و اگر خوشت نیامد بدان که تو سلطانی، و قدرت 
داری مرا از مجلسم منع کن تا روز قیامت نزد اهلل عذر داشته باشم. 
در روایت دیگری آمده که حاکم بخارا به او نامه نوشت که بیا و کتاب
تاریخ و صحیح خود را برای فرزندانم بخوان، امام بخاری قبول نکرد، 
سپس پیغام فرستاد که حداقل در مسجد یا خانه ات مجلسی خاص
برای فرزندانـم بگذار، این را نیـز نپـذیرفت و گفت: برای من همـه

یکسانند و من کسی را از دیگری متمایز نمی کنم.

محمد بن أبی حاتم می گوید: بخاری مال زیادی را از پدرش به ارث
برد، و آن را به کسی می داد که با آن تجارت کند. 

شخصی 25 هزار درهم به او بدهکار بود و در خوارزم متواری شده
بود، عده ای از دوستان او به او گفتند: نامه ای به حاکم بنویس و

از او کمک بخواه. 
ایشان فرمودند: اگر نامه ای را از آنان گرفتم، آنان نیز طمع نامه ای
دیگر از من می کننـد، و من دینـم را به خاطر دنیـایم نمی فروشم.
محمد بن أبی حاتم می گوید: ما بدون خبر دادن به او از حاکم
وقت خواستیم که نامه ای به والی خوارزم بنویسد تا آن شخص

را دستگیر کند. 
پس از چند روز وقتی بخاری از این کار ما با خبر شد بسیار ناراحت و
عصبانی شد، و گفت: از من بر خودم مهربان تر نباشید. سپس نامه ای
نوشت به حاکم خوارزم و نامه ای به دوستانش در خوارزم که با آن
شخص جز به خوبی رفتار نکنند، و می گویند در نهایت با بدهکارش
قرارداد بست که ساالنه 10 درهم فقط به او بپردازد، در حالیکه

بدهکاری او 25 هزار درهم بود. 

از اشعار امام بخاری درباره غنیمت شمردن فرصت های عمر،
این دو بیت شعر است:

اْغتَنِـــْم ِفي الَْفَراِغ َفْضَل ُرُکوٍع ... َفَعَسی أَْن یَُکوَن َمْوُتَک بَْغتَْه
ِحیَحُه َفلْتَْه َکـْم َصِحیٍح َماَت ِمْن َغیِْر ُسـْقٍم ... َذَهبَْت نَْفُسـُه الصَّ
وقت فراغتت را با نماز و نوافل غنیمت شمار، که شاید مرگت
ناگهان بیاید. چه بسیار انسان های سالمی که بدون بیماری به ناگاه

روح او از بدنش خارج شده و از دنیا رفتند.

محمد بن ابی حاتم می گوید: یکی از دوستان امام بخاری باغی
داشت. روزی ایشان را به باغش دعوت کرد، و ما همراه او رفتیم. باغ
بزرگ و قشنگی بود و رودی از زیر آن جاری بود، و متوجه شدیم که
گویا صاحب باغ به باغ خود بسیار می نازد و به آن بسیار خرسند
است.او از امام بخاری پرسید: یا ابا عبد اهلل نظرتان درباره ی باغ

چیست ؟ ایشان گفت: این زندگی دنیاست.

َفَربِْری راوی صحیح او می گوید: رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم را
در خواب دیدم، از من پرسید؟ به کجا می روی؟ گفتم: نزد محمد بن

إسماعیل بخاری. فرمود: از طرف من به او سالم برسان.
نجم بن ُفَضیل می گوید: در خواب دیدم که رسول اهلل صلی اهلل 
علیه وسلم در حال رفتن و محمد بن اسماعیل پشت سر او حرکت
می کند، و پای خود را در جای پای رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم

می گذارد.
عبد الواحد بن آدم الطواویسی می گوید: رسول اهلل صلی اهلل علیه
وسلم را در خواب دیدم که همراه با تنی چند از صحابه اش در جایی
ایستاده اند بر او سالم کردم، جواب سالمم را داد. گفتم: یا رسول اهلل
برای چه اینجا ایستاده ای؟ فرمودند: منتظر محمد بن اسماعیل 
هستم. چند روزی از این خوابم نگذشت که خبر وفات محمد بن
اسماعیل بخاری برایم آوردند که در همان وقتی بوده که من رسول اهلل

صلی اهلل علیه وسلم را در خواب دیدم.

امام بخاری در شب عید فطر سال 256 هجری در سن 62 سالگی
دنیا را وداع گفت، و پس از نماز ظهر روز عید فطر دفن شد.

عبد القدوس بن عبد الجبار سمرقندی می گوید: محمد بن اسماعیل
برای دیدار با خویشاوندانشان به روستای خرتنگ آمد، روستایی در
نزدیکی سمرقند. شبی شنیدم  که در نماز شبش دعا می کرد: یا اهلل 
دنیا با این فراخی بر من تنگ آمده است، مرا نزد خود ببر. به یک ماه 
نرسید که در روستای خرتنگ وفات یافت. وقبر او نیز در آنجاست.
محمد بن ابی حاتم می گوید: وقتی او را دفن کردیم از قبر او بویی
خوشبوتر از بوی مسک بلند شد، تا چندین روز این بو ادامه داشت
به گونه ای که مخالفین او نیز به خود آمدند و برخی از آنان بر سر قبر او
آمدند و از آن ظلم ها و تهمت هایی که به او زده بودند توبه کردند. 
این بود گزیده ای از اخبار و داستان های زندگی امام محمد بن
اسماعیل بخاری رحمه اهلل، امیدوارم مورد استفاده قرار گیرد، و

الگویی برای سنت دوستان باشد1.
وصلّی اهلل وسلّم علی نبیّنـا محّمـد وعلی آله وصحبـه أجمعیـن،

والحمد هلل رّب العالمین.
1. برخی مصادر در سیرت امام بخاری: تاریخ بغداد اثر خطیب بغدادی.
تاریخ دمشق اثر ابن عساکر. سیر أعالم النبالء اثر امام ذهبی. هدی الساری

اثر ابن حجر.

توجه او به آخرت

مکانت و منزلت علم و عالم نزد امام بخاری

دینم را به دنیا نمی فروشم

اغتنام عمر در طاعت اهلل عزوجل

خواب های نیکو برای امام بخاری

وفات امام بخاری

..

.. ..
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منطق لیبر ا ل

نویسنده:شیخ عبدالعزیزطریفی

لیبرالیسم شرقی، لیبرالیسمی ناقص و ناکامل است و
این به سبب اختالف اسالم با دیگر ادیانـی است که به نام
عقـل در برابرش قد علم کرده است، چرا که خالق ماده و
فرستنـده دیـن که حفظ آن را تََکّفـل کرده یکـی است و
تعارضی با وحی صحیح صریح ندارد و بسیاری ازمسلمانان
که پس از مدتی همـدم شدن با لیبرالیسـم و استفاده از
همـان ابـزار و اصطالحات و معـانی که غربیـان با آن بـه
رویارویی با دین خود برخاسته اند، به اسالم بازگشته اند،
خود را در برابر یک رویارویی متفـاوت با دیگران می بینند،
در نتیجه به سبب وضوح حکمت ها و علت های شرعی در
بسیاری از احکام الهی به تدریج دست از برخی رفتارهای

خود می کشند.

لیسـمالیبر
نـــاقص
الخلقـــه
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همچنین تفاوِت میان بسیاری از سیاست های حکومت های شرقی با
دیگر حکومت ها در اختالل منظومه فکری لیبرالیسم مؤثر است. این
حکومت ها هر چیزی را که قدرت و ثروت آن ها را به خطر بیندازد رد
می کنند و هر آن چه غیر از آن است را می پذیرند، مانند پذیرش 
آزادی ها در زندگی و رفتارهای اجتماعی مردم و این برای راضی نگه
داشتن غرِب قدرتمند از طریق اجبار مردم به این اندیشهـ  ولو نصفه
نیمهـ  است، و برای اثبات پیروی اجتماعی از غرب ولو به قیمت نقض
اصول و فروع دین باشد تا به این ترتیب غرب از نظام سیاسی ]غیر
لیبرال[ آنان چشم پوشی کند تا جایی که آزادی های افراد در برخی
از کشورهای اسالمی به حدی رسیده که از غرب فراتر رفته و مبارزه
علیه اسالم با همه انواع سرکوب دنبال می شود، در نتیجه لیبرالیسم
شرقی برگه ای است دارای دو صفحه؛ صفحه ای آشفته و صفحه ای
درست و بسیـاری از کسـانی که تابـع این اندیشـه اند در حالتی از
ناآرامی میان آن چه بدان باور دارند و مجال اندکی که اجازه داده شده
تا عقـل در آن حرکت کند در حیـرت به سر می برنـد. هر یک از این
کشورها از نظر پذیرش این اندیشه با دیگری متفاوت است، اما با این
حال در پذیرش آن ولو با تغییر تدریجی زندگی اجتماعی مردم، اتفاق

نظر دارند و این به دو سبب است:
 نخست: بسیاری از رفاه زدگان و صاحبان نفوذ و رؤسا در طول تاریخ
اهل خوش گذرانی و غرایز بوده اند و هر کس بر صفت و اخالقی باشد
غالبـا دوست دارد دیگران نیز هم شکل او شونـد حتی اگر در دل به
اشتبـاه خود معتـرف باشد. دوست داشتـِن »ُمشاکله«1 امری است
فطری که بیشتـر در امور خطا خودنمـایی می کند، زیرا حسد باعث
می شود بسیاری از مردم دوست نداشته باشند دیگران در یک امر
سودمند همانند آن ها باشند، اما در مورد شر قضیه برعکس است. اهلل

تعالی می فرماید:
ُل اْلَقْ ا  ْيَ َعَ َحقَّ 

َ ف � ِفَيا  َسُقْا  َفَ َرِفَيا  ْ ُم�ق َن  َمْ
َ

أ َقْرَيًة  ِلَ  ْ نُّ ن 
َ

أ َرْدَن 
َ

أ َوِإَذا 
ًرا2 َنَها َتْدِم�ي ْ مَّ َفَ

)و چون بخواهیـم شهـری را هالک کنیـم، خوش گذرانانش را وا
می داریم تا در آن به انحراف بپردازند و در نتیجه عذاب بر آن ]شهر[

الزم گردد و پس آن را زیر و رو کنیم(.
دوم: آن ها این را به عنوان راه حلی میانه در برابر آن دسته از
حاکماِن مستبد غرب می بینند که پذیرش این ایده را به اجبار بر مردم
تحمیل می کنند، اگر چه این راه حل به روش تدریجی باشد؛ از نظر
بسیاری از حاکمان سرزمین های اسالمی و بنابر نگاه دنیابین آن ها،
در میان دو زیان، این زیان کمتری دارد و بهتر از پذیرش لیبرالیسم
در امر سیاست و حکومت است، در نتیجه بسیاری از آنان حفظ قدرت
و حکومت را بر حفظ دین ترجیح می دهند و این روش بسیاری از

سالطین زمین است که حق را میشناسند و و دانسته ترکش می گویند 
زیرا گمان می کنند که اعتراف به حق باعث زوال ُملکشان می شود، 
پس سلطاِن  ماده را بر سلطاِن دین و حکم خداوند مقدم می دارند. این
همـان چیـزی بود که باعث شد امپراتور روم از  پیـروی پیامبرمان 
محمدـ  صلی اهلل علیه وسلمـ  سر باز زند هرچند به پیامبری او باور
داشت. بسیاری  اوقات قدرِت هواِی نفِس یک نفر بر بهره همه خلق
برتری می یابد و مستی جاه و مقام، انسان را از  مراقبت الهی غافل
می سازد و عقل را از داوری عادالنه و انصاف ورزی در حق دیگری باز
میدارد. یکی از فرماندهان نظامی عرب که با استعمارگران آمریکایی
در اشغال عراق همکاری کرده بود درباره حکم و سرنوشتش از من
پرسید؛ او گزارشی را برای آمریکایی ها آماده کرده بود که بر اساس

آن محاصره اقتصادی عراق را ]برای سقوط حکومت آن کشور[ ناکافی
دانستـه بود زیرا عراق دارای نوعـی خودکفـایی از نظـر غذا و آب و
مایحتاجش بود، بنابراین ]به این نتیجه رسیده بود که[ جز با حمله
نظامی و اشغال از پای در نخواهد آمد. وی پس از رفتن مستی طمع و 
دنیاخواهی، می گفت: این همان چیزی است که خداوند به سببش مرا

به دوزخ خواهد انداخت، مگر آن که رحمتش شامل من شود.
 با این حال هیچ گناهی برای اهلل آن قدر بزرگ نیست ]که رحمتش
را شامل آن نسازد[ اما الزم است که اندازه توبه، به اندازه گناه باشد.
 این همان کاری است که اندیشه مادی گرا با حق و وجدان می کند؛
اندیشه ای که افسار هوای نفس را در برابر سلطه عقل، آزادی کامل
میدهد و اگر این دروازه در زندگی مردم گشوده شود در یک حد متوقف
نمی شود و اگر از سیاست آغاز کند ناگزیر به اقتصاد و زندگی مردم
می رسد و اگر از زندگی مردم آغاز شود قطعا به سیاست وحکومت

 داری هم می رسد.
این لیبرالیسم ناقص الخلقه در سایه سیاست شرقی بالید و رشد
یافت و گفتمان هایی پدید آمد که برای لیبرالیسم اما به نام هایی دیگر 
و به نام شرع و کتاب و سنت پایه ریزی کرد و مکاتبی فکری ظهور
یافت که به نام تجدید دین و مدرن سازی آن به »این زمانی سازی«
اجتماعی فرا خواندند. سیاست های حکومت نیز با اِبراز این اندیشه
و محدود سازی دیگران به یاری این دعوت شتافتند، هر چند هر یک

اهداف خود را در سر داشتند.
بسیاری از »شرقی ها«یی که به لیبرالیسم فرا می خوانند نقدهای
وارده به این مرام را می خواننـد و سپس منتقـدان را به عـدم فهـم
لیبرالیسم متهم کرده می گویند: »این لیبرالیسم من نیست« که البته
او با خودش صادق است زیرا وی آن چه را نیـاز داشتـه از لیبرالیسم
گرفته و باقی مانده اش را یا ندانستـه یا خودش را به ندانستـن زده و
خودش را قانع کرده که همینـی که به آن رسیده لیبرالیسـم است و
سپس به مبارزه با بسیاری از رفتارها و لوازم آن پرداخته، گاهیـ  اگر
دین دار باشدـ  دین او را به سمت خود می کشد و اگر نگاهی قبیله ای
داشته باشد، گاه قبیله او را به سمت خود می کشد و گاهی قوانین و
دستورات قاطع پادشاهان و همچنین ُعرف و عادت مردم، در نتیجه
آن چه هوای نفس و دلخواهش به اضافه آن چه حکومت مستبد به
او اجازه داده و آن عرف ها و سنت ها و بخش هایی از دین که توانسته
نادیده بگیرد را در ذهن خود ]به عنوان لیبرالیسم[ می پذیرد و باقی
 مانده را تا وقتی که می داند عملی نیست و با آن به مرادش نمی رسد،

گوشه ای می گذارد.
پذیرنـدگان لیبرالیسـم با آن به مثـابه یک پیراهن گشـاد رفتـار 
می کنند، برخی کامال آن را پوشیده اند، برخی به وارد کردن دست خود
در آستیـن این پیراهن اکتفـا کرده انـد و برخـی آن را بر گردن خـود
انداختـه اند و برخی آن را دور خود پیچیـده اند و این ها بر حسب پس
زمینه های فکری و عقیدتی و همچنین موانع طبیعی و فضای فکری و
موانـع جامعـه و سیـاست است. برخـی نیز این پیراهن را برعکس
پوشیـده اند و همـه ادعـا می کننـد آن چه ]به هر شکل[ پوشیـده اند 
پیراهن لیبرالیسم است و ]آن چه می گویند[ از نظر عقلی و تئوریک
برگرفته از لیبرالیسم است و هر یک در گفته خود صادق است، اما
در حقیقت به قسمت هایی از لیبرالیسم ایمان آورده و به قسمت هایی
کفر ورزیده اند و بزرگترین اشتباهی که ممکن است هر یک از آنان
مرتکب شود این است که گمان کند روش او همان لیبرالیسم است
و روش دیگران ربطی به او ندارد و بلکه ربطی به لیبرالیسم ندارد و هر
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کس نقدی را متوجه این اندیشه کند و با آن روبرو شود در حقیقت
معنای لیبرالیسم را ندانسته و به درستی درکش نکرده اند و این گونه
اصول لیبرالیسم و نمونه های پیاده شده آن در طول قرن ها و حدی که
نظریه پردازان لیبرال بر آن اتفاق نظر دارند را نادیده می گیرد. کسی

که از لیبرالیسـم آن آزادی مـورد نظـر خودش را می گیـرد و از دیگر 
رفتارهایی که لیبـرال ها بر آن اتفاق نظر دارند و بر اساس آن اصطالح
لیبرالیسم را ریشه سناسی می کنند برائت می جوید، مانند کسی است
که از »اسالم« صرفا معنای سالمت و تسلیم را می گیرد و اسالم را بر
اساس همان معنایی که ِگرد این مفهـوم می چرخد تفسیـر می کنـد و
دیگر قواعد و ثوابت و نصوص برایش مهم نیست و آن را بیگانه از
اسالم می داند. یک شخص بر حسب فهم خود حق تفسیر اصطالحات
و حقایق و معانی آن را ندارد و تا وقتی که پیراهنی که نمی داند چپ و
راست و داخل و بیرونش کجاست را به تن دارد حق ندارد به منتقدان

یک مفهوم اعتراض کند.
منظور از لیبرالیسم آن چیزی است که مجموعه نظریه پردازانش بر 
ع معانی آن اتفاق نظر دارند، و گرنه آنان به ]مرجعی واال به عنوان[ ُمَشِرّ
و مقدَّس باور ندارنـد و برخی از نظریـه پردازی های گروهـی از آنان با
گروهی دیگر متفاوت است، برای مثال برخی از تصورات جان استوارت

میل با تصورات جان الک و روسو متفاوت است.
بسیاری از لیبـرال ها نمی دانند چه مقدار از یک اندیشـه را بر دوش
گرفته اند و لوازم گفتاری و رفتاری آن چه پذیرفته اند چیست. دغدغه
آنان صرفا رسیدن به یک باور عریض و طویل است که فعل خاصی از
آن به دست می آید، اما در آن لحظه حواسشان به الزمه های آن فکر
نیست، مانند کسی که گنبدی عریض می سازد تا در یک گوشه کوچک

از آن بنشیند.
مانند این کسی است که یک پایه و اساس ثابت ندارد و در یک حال
بر حسب مصلحت شخصی خود یک چیز و ضد آن را می پذیرد، مانند
کار بسیاری از حکومت ها و پادشاهان و سازمان ها و رسانه ها که برای
خود هرگونه ستمگـری و دروغگویی در حق مخالفان را روا می بینند
حال آن که این با قواعـد و مبـانی لیبرالیسم در تضاد است اما آنان از
لیبرالیسـم جـز بـه اندازه نیـاز خود برنمی دارنـد، نه آن که لیبرالیسم
بخشی از خواسته های نفسانی آنان را که در توافق با آن نیست برداشته
و منضبط سازد، و هرگاه یکی از آنان عبارتی بگوید که او را به لیبرالیسم
نزدیک می سازد عبارتی دیگر نیز می گوید که او را به همان جای قبلی
بازمی گرداند، زیرا کارهای آنان محدود به افکار و باورها و لوازمی است

که نفس می خواهد.
سخن درباره لیبرالیسم، مستلزم نظر در حقیقت عقل است که آن را
قانون گذار و داور می دانند و همچنین نگاه به نتایج آن در زندگی بشر.
 ما یک گونه بشری خاص با عقل و ماده و طبیعتی استثنایی نیستیم، اما
این که در جستجوی آن چه یک نفر می خواهد عقل دیگران را بجوییم
هرگز به معنای ریشـه یابی اندیشـه ها نیست بلکه دریایی است از

شهوت ها که ساحلی ندارد.
هرچنـد لیبرالیسـم به عدم ریشه شناسی و قاعده سازی عقلی و

ترسیخ آشوب فکری از طریق آزاد گذاشتن بیان و کردار و عقایِد افراد 
فرا می خواند، با این حال وجود اندیشـه ای که نتوان برایش چارچوب
و ضابطـه ترسیـم کرد قابل تصـور نیست، اما ممکن است دایره این
قاعده گذاری و ضابطـه گذاری آن قدر وسیع شود که بتوان تحت یک
اندیشه، انواعی بی شمار قرار داد و هر خطای فکریـ  اعتقادی که در
تاریخ رخ داده و خداوند به سوی صاحبانش پیامبری فرستاده و کتابی
فرو فرستـاده و به سبب آن مجـازاتی نازل شده تحت دایره قانون 

گذاری عقلی لیبرال و زیر اصول آن طبقه بندی می شود و به مثابه پلی
است برای رسیدن به آن، و همه احکام الهی که خداوند و پیامبرانش
با آن به مقابله با این اندیشه ها برخاسته اند از نگاه مادی لیبرال نوعی
نوعی تندروی و سرکوب آزادی ها است و کسی به غیر از این باور ندارد

مگر آن که نمی داند لیبرالیسم چیست.
آزادی جنسی همان چیزی بود که قوم لوط به آن باور داشتند و در
این بنیان گذاری به اوج رسیدند و کامجویی مردان از مردان به عرف
آنان تبـدیل نشـده بود مگر آن که پیش از آن کام جویـی از زنـان و
سکس مقعـدی با آنان عـادی شده باشد و این رفتـار شاذ در بازارها

علنی شده و دیگر مخفی نبود؛ اهلل تعالی می فرماید:

نَكَر3 ُ ْ
ال َنِديُكُ  ِف  ُتَن 

ْ
َوَتأ ِبيَل  السَّ َطُعوَن  ْ َوَت�ق َجَل  ارلِّ ُتَن 

ْ
أ َلَ ُكْ  �ئِ�فَّ

َ
أ

آیا شما با مردها درمی آمیزید و راه ]توالد و تناسل یا راه مسافران[
را قطع می کنید و در محافل خود پلید کاری می کنید؟(

یعنی این فحشای شاذ و بی سابقه را علنی انجام می دهید، اما این
پدیده آن قدر شایع و عادی شد که منکرانش یعنی خانواده لوط به 
گروهی اقلیت تبدیل شدند، از همین روی اهلل تعالی درباره حال دو

گروه می فرماید:
ُروَن4 َطهَّ َي�قَ َنٌس 

ُ
أ ْم  ُ ِإنَّ ُكْ  َقْرَي�قِ مِّ  ْخِرُجوُه 

َ
أ َقُلْا  ن 

َ
أ ِإالَّ  ِمِه  َقْ َجَواَب  َكَن  َوَما 

)ولی پاسخ قومش جز این نبود که گفتند: آنان را از شهرتان بیرون
کنید، زیرا آنان کسانی اند که به پاکی تظاهر می کنند(.

که چنین درخواستی ممکن نیست مگر از سوی یک گروه اکثریت
درباره اقلیت.

همه چیزی که اصحاب این میل امروزه خواهانش هستند این است
که جامعه آنان را مجبور به مخفی کردن میلشان نکند و آنان را مردمی
بدانند که از دایره عقل و عاداِت روا خارج نشده اند و میل آنان به این
گرایش شاذ، همانند میل یک مرد به زنان سفید پوست یا سیاه پوست

است.
آزادی اقتصادی نیز همان چیزی بود که قوم شعیب خواهانش
بودند؛ این که هر فرد هر طور که دوست دارد با اموالش داد و ستد
کند بدون آن که از سوی دین یا حکومت مورد امر و نهی قرار گیرد؛

پروردگار متعال می فرماید:
َعَل ِف ْ �ف ن �فَّ

َ
ْو أ

َ
ُرَك َما َيْعُبُد آَبُؤَن أ ن �فَّ�قْ

َ
َك أ ُمُ

ْ
َصاَلُتَك َتأ

َ
َ�ْيُ أ َقُلْا َيا �شُ

ُد5 �ي ِ �ش َِلمُي ارلَّ
ْ

�ف�قَ ال
َ َ
َك أل اء ِإنَّ فَسشَ ا َما � ْمَواِلَ

َ
أ

)گفتند: ای شعیب، آیا نماز تو به تو دستور می دهد که آن چه را پدران
ما می پرستیده اند رها کنیم یا در اموال خود به میل خود تصرف نکنیم؟

راستی که تو بردبار فرزانه ای!(
یعنی: آن چه تو آورده ای محصول یک عقل صحیِح کامل نیست، و
این نوع از آزادی همان لیبرالیسم اقتصادی است که امروزه خواهان

آنند، اگر چه اصطالحات و شعارها و زمانه یکی نیست.
آزادی دینی همان چیزی بود که کفار قریش به پیامبرـ  صلی اهلل
علیه وسلمـ  پیشنهاد کردند و آن هنگامی بود که از بازگشت او ]به دین
پدران[ نومیـد شدنـد پس به او پیشنهـاد کردنـد که باور آنـان را به
رسمیت بشناسد و به نشانه تقریب بین دو عقیده، نصف سال آنان بر
دین او باشند و نیمه دیگر را او به دین آنان درآید. ابن جریر از داوود از
عکرمه، از ابن عباس روایت کرده که قریشیان به رسول اهللـ  صلی
اهلل علیه وسلمـ  وعده دادند که به او آن چنان از اموال خود بدهند که
ثروتمندترین مرد مکه شود و هر کدام از زنان را بخواهد به ازدواجش
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درآورند و پیرو او شوند و گفتند: این چیزی است که ما به تو می دهیم
]در مقابل[ دست از دشنام دادن خدایان ما بردار و از آنان به بدی یاد
مکن و اگر چنین نکردی یک پیشنهاد به تو می دهیم که به سود ما و
توست. فرمود: »آن چیست؟« گفتند: یک سال خدایان ماـ  الت و
ُعّزیـ  را می پرستی و ما یک سال خدای تو را می پرستیم. فرمود:
»تا ببینم که از نزد پروردگارم چه می آید«. پس وحی از لوح محفوظ

این گونه نازل شد:
َها اْلَكاِفُروَن ]تا پایان سوره کافرون[ يُّ

َ
ُقْل َيا أ

و همچنین نازل شد که:
ــَك َوِإَل وِحَ ِإَلْ

ُ
ــْد أ َ َاِهــُلَن )۶۴( َولَ�ق

ْ
َهــا ال يُّ

َ
ــُد أ ْعُ

َ
ونِّ أ ُمُ

ْ
ِ َتــأ ــَر اللَّ ْ �ي َ �ف �فَ

َ
ُقــْل أ

)۶۵( يــَن  َاِسِ
ْ

ال ِمَ  ــنَّ  َ ُكو�ف َوَلَ ــُلَ  َعَ َطــنَّ  ْح�جَ َلَ ــَت 
ْ
ك ْشَ

َ
أ ــْن  ِ َل�ئ ــِلَ  َقْ ِمْ  يــَن  ِ

َّ
ال

اِكِريَن6 َّ ْ السش ن مِّ
ُ
ْد َوك َ َفْعُ  َبِ اللَّ

)بگو ای نادانان آیا مرا وادار می کنید که جز اهلل را عبادت کنم؟ )64( و
قطعا به تو و کسانی که پیش از تو بودند وحی شده است که اگر شرک
ورزی حتما اعمالت تباه و مسلما از زیان کاران خواهی شد )65( بلکه

اهلل را بپرست و از سپاس گزاران باش(
همه عقاید و اندیشه هایی که امت ها ]در برابر وحی[ آورده اند به
تحلیل عقلی بازمی گردد، اگرچه پیامبران به مخالفت با آن برخاسته
باشند، و سکوالریسم و لیبرالیسم این اندیشه ها را بنیان می نهد و هر
گونه صفت خطا بودن و غیر عادی بودن را از آن دور می سازد، چه رسد

به آن که برایش مجازات در نظر گیرد.
این چیزی است که همه انواع لیبرالیسم مقرر می دارد، اما برخی از
کسانی که به این ایده باور دارنـد، پیش تر عقایـد و اندیشـه هایی 
داشته اند که در درون آنان ریشه دوانده در نتیجه اثر آن اندیشه های
پیشین بی آن که احساس کنند بر لیبرالیسم آنان دیده می شود و هر 
عقیده پیشینیـ  اگرچه باطل باشدـ  تأثیری بر عقیده جدید خواهد
گذاشت، چه این عقیده ]جدید[ درست باشد یا غلط و اثر آن در عقل
شخص باقی می ماند و به سادگی زائل نمی شود. چیزی که باعث شد
پیامبرـ  صلی اهلل علیه وسلمـ  برخی از احکام صحیح را مطرح کند
همیـن بود که برخی از صحابـه همچنـان چیزهایـی از جاهلیت در
عقلشان باقی مانده بود و نزع آن دشوار؛ از جمله این سخن ایشان
ـ صلی اهلل علیه وسلمـ  خطاب به عایشه رضی اهلل عنها که: »ای
عایشه، اگر چنین نبود که قوم تو به تازگی از جاهلیت بیرون آمده اند،
امـر می کردم که کعبـه را ویـران کننـد و قسمت هایی را که از آن کم
کرده اند به آن بیفزاینـد و برایش دو دروازه قرار می دادم؛ دروازه ای
شرقـی و دروازه ای غربـی، و به پایـه هایـی که ابراهیـم قـرار داد

می رسیدم«.
آغاِز شخصیِت تغییر یافته ضعیف و شکننده است و اگر قدرتی از
خود نشان دهد قدرت عاطفه است نه عقیده، و عقیده ممکن نیست
مگر با علم کامل و اگر انسان نسبت به آن چه باور کرده قانع باشد و
به آن مایل باشد هنگام تالش برای سکوت درباره مواضعی که در
اعتقاد جدیدش آن را شاذ یا اشتباه می داند دچار آشفتگی می شود،
یا به هنگام ستایش این باور جدید با عباراتی کلی و مبهم که خیر و شر
به آن راه می یابد، و اگر درباره یک لفظ کلی از او بپرسند خواهد گفت
که منظورش آن برداشت خوب بوده نه برداشت بدی که به ذهن
می رسد و به این کلی گویی ادامه می دهد تا آن که این معانی و مفاهیِم
خطا به ذهن های غافل راه یابد و جا بیفتد، سپس دوره ای می رسد که

می توان بدون کلی گویی و به طور خاص و مصداقی آن را مورد ثنا و 
ستایش قرار داد.

سبب این تردید و اضطراب، کم علمی و حاکم شدن عاطفه است.
و شاید اثر دین داری قبلی بر روی برخی از آنان برعکس باشد،
به این صـورت که از ترس تأثیـر اندیشـه ها و عقایـد پیشیـن در
لیبرالیسم خود بیش از دیگران تند برود زیرا می ترسد این تردید
همیشگی اش در هر انتخاب به سبب پیش زمینه فکری او و رسوبات
باور پیشین است، برای همین همواره دورترین انتخاب ]نسبت به
باور پیشین[ را برمی گزیند؛ از ترس آن که دیگران او را اسیر تاریِخ
فکری اش بدانند. قصد او خارج شدن از قید پیشین به عقل آزاد 
است، اما از عقل عبور کرده به باتالق نفس می افتد، به همین سبب 
است که برخی از دین داراِن سابق بیش از دیگر فاسقان به سمت 
فسق گرایش دارند، زیرا هر کس از اندیشه ای برگردد غالبا درباره

ضد آن زیاده روی می کند. پروردگار متعال می فرماید:
ا7 ْفً

ُ
وْا ُثَّ اْزَداُدوْا ك َفُ

َ
وْا ُثَّ ك وْا ُثَّ آَمُ َفُ

َ
وْا ُثَّ ك يَن آَمُ ِ

َّ
ِإنَّ ال

)کسانی که ایمان آوردند سپس کافر شدند و باز ایمان آوردند
سپس کافر شدند آن گاه به کفر خود افزودند...(.

شدیدتر از این، کسی است که باور سابقش در برخی از اصول با
لیبرالیسم هم خواهی دارد؛ مانند مارکسیسم. این ایده ها هر دو بر
بزرگداشت ماده متفق اند و بر این باورند که تنها ماده شایسته تحلیل
و بررسی است و هرگونه نتیجه گیری بر درستی یا نادرستی باید بر
اساس نتیجه گیری عقل از ماده باشد. مارکسیسم باور دارد که ماده
پیش از اندیشه به وجود آمده و اصل است و اندیشه ها بر اثر تأثیر
گیری از ماده به وجود آمده اند و خدایی وجود ندارد، بلکه انسان به
هنگام وارد شدن به عالم ماده، هنگامی که اشباحی مانند باران و رعد
و برق و باران و صاعقه و شهاب سنگ ها او را در بر گرفتند، مفهوم خدا
را به وجود آورد؛ او خود را با باور به یک اداره کننده جهان فریب
داد، کسی که بر هستی فرمان می راند و همین باعث از بین رفتن
نگرانی ها انسان شد. اما از یک سو باور دارند که ایمان به خدا باعث
ضعیف شدن ماده و رشد عقلی می شود. از نگاه آنان این ایمان اعالم
شکست عقل و کنار نهادن اسلحه زندگی و تقدیم آن به قوی تر و
اعالم شکست پیش از آغاز نبرد است. به باور آنان ایمان به خدا و
قیـامت و حساب و کتـاب اخروی باعث می شود مظلوم حق خود را از

قوی نگیرد زیرا آن را در زندگی دیگر خواهد گرفت بنابراین به نبرد با 
ایمان برمی خیزند تا آن که اراده ضعیفان را که ایمانـ  به زعم آنانـ 

خرد کرده است، برای شورش و مطالبه حق، قوی سازند.
بسیـاری از کسانـی کـه در پـی سقط کشـورهـای کمـونیست،
ایدئولوژی مارکسیسم در درونشان ضعیف شد، سپس صعود لیبرال
]سرمایه داری[ را دیدند، آن چه در لیبرالیسم با باور پیشین آنان 
همسان بود، برتر دانستن ارزش عقلـ  حتی از وحی آفریدگارـ  بود.
سپس از آن جایی که عوامل تأثیـرگذار و پس زمینـه های فکری و
عقایدی لیبرال یکسان نیست، پیاده سازی این ایده و ممارست آن

توسط آنان نیز متفاوت است.
برای همیـن لیبـرال مصری با لیبرال شامی و حجازی و نجدی بر
حسب فضـایی که در آن بـه سـر می برنـد یکسـان نیستنـد؛ زیـرا 
لیبرالیسم تو را به عقل خاص خودت بازمی گرداند، بدون آن که خدا
یا هر معبـودی بر آن تاثیـری داشتـه باشـد، حال آن که عقل ها در
ذات خود از نظر قدرت و تجربه و نافذ بودن یکی نیستند و همچنین
در برابر عوامل تاثیرگذاری که بر آن ها عرضه می شود که ممکن است
ظریف باشد و صاحبش آن را احساس نکند، واکنش های متفاوتی
دارند و هر عقلی می خواهد صاحبش را به پیش ببرد نه آن که دیگری
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او را حرکت دهد و عقل نمی تواند خود را از عوامل مؤثر رها کند؛ زیرا 
عقل همچون ظرفی است که هر چه به آن وارد شود، خارج نمی شود.
در این آشفتگی عقلی، خطاب من متوجه مجموع اندیشه لیبرال
است و بر نویسنده مالمتی نیست اگر صاحب یک روش در فهم روش
خود و پیاده سازی آن کوتاهی کند یا صرفا قسمتی را برگزیند که برای
یک دوران یا یک سرزمین مناسب باشد و بقیه را نادیده بگیرد یا آن
 چه را به ذات یک عقل منسوب است بپذیرد حال آن که عقلی دیگر آن
را نپذیرفته و برائت جسته است. خطاب من این جا متوجه زمین وسیع
و گله گشاد این اندیشه است؛ این جا اگر هر گروهی گوشه ای را
بگیرند و از گوشه دیگر برائت بجویند، مسئله دیگر مبنی بر منافع
خاص یا تالش برای هماهنگی میان افکار پیشین شخص و شرایط
اجتماعی و سیاسی اوست، اما در پایانـ  هر چقدر طول بکشدـ  به یک
هدف خواهند رسید و این از آشکارترین الزمه های یک اندیشه است
که اگر یکی از صاحبان یک اندیشه امروز به آن هدف نرسید، فردا
می رسد، و لیبرالیسم غربی با همه گستردگی اش به سوی یک پایان
مشخص در حرکت است و به پشت سر توجهی نمی کند. امکان ندارد
که آنان قیدی را که باز کرده اند دوباره ببندند و عرصه ای را که آزاد
گذاشته اند دوباره مقید سازند، بلکه قید باورها را باز گذاشته اند تا
به نهایِت هر چه می شود کرد برسند، به طوری که اگر لیبرال های
امروز اخالق لیبرال های پیشین را بپذیرند، عقب مانده و مرتجع

دانسته می شوند.
کسـی که گمان می کنـد عادات ]اجتماعـی[ و شرایطـی که در آن
زندگی می کند و سیاست هاـ  با هر مذهبی و در هر سطحی از عدالت
و ظلمـ  در او اثر ندارد، در حال مبارزه با خود است، اگرچه احساس
نکند و اگر خواهان حقیقت است برهـان های اندیشه ای که به آن
باورمند است را بنویسد و جلوه ها و مصادیق آن را در کتابی نوشتاری
یا صوتی به تصویر بکشد سپس آن را بر کارهای خودش عرضه
کند، آن گاه آن را بر فالسفه معانی و معقوالت که به اصول آنان باور
دارد عرضه کند تا ارزش خود را نزد آنان بداند و اگر چنین نکرد این
را بداند که هنوز در حال گول زدن خود است و محبوس چیزی است
که می بیند و درک می کند و نزد خودش تفسیر می کند و این تنها از
نفس متکبر برمی آید و عادت چنین کسانی این است که تنها با 
کسانی هم نشینی می کنند که سخن آنان را بشنوند و این گونه برای
خود هیبتی ساختگی دست و پا می کنند و این بزرگترین مانِع نظر
صحیح است و این حال همه کسانی است که به هنگام خطا، خطابین
را از دست می دهند و به هنگام بدی، مالمتگری ندارند و به هنگامی

کژی، کسی را ندارند که آنان را به راه آورد.
آن که ذات خود را بزرگ می دارد دلش مملو از توهم می شود؛ توهمی
که مانع از ورود حقیقت به درون او می شود، از همین روی متکبران
کم فهم ترین مردم اند؛ زیرا دل هایشان مملو از وهم است و حق را اگر 
بر دلی که پر شده بریزند، از آن سرریز می شود. اهلل تعالی می فرماید:

َّق8
ْ

ِر ال ْ �ي َ �ف ْرِض �جِ
َ
ُروَن ِف األ َّ َك�ج يَن َي�قَ ِ

َّ
ُف َعْن آَياِتَ ال ْصِ

َ
َسأ

)به زودی کسانی را که در زمین به ناحق تکبر می ورزند از آیاتم
روی گردان سازم(.

به همین دلیل بیشتر پیرواِن پیامبران ضعیفاِن متواضع بودند، زیرا
دل هایشان از توهم عظمت خالی بود.

اسراء: 16
عنکبوت: 29

اعراف: 82
هود: 87

.1 

.2

.3

.4

زمر: 64 ـ 66
نساء: 137

اعراف: 146

.5

.6

.7
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نا قر آ نی ها

علی رغم باورم به این که جستجوی دلیل برای اثبات حجیت سنت
مانند استدالل آوردن برای چیزی است که خود دلیل است و بدیهی، با
این وجود مجبورم اینجا برخی از این ادله را یادآوری کنم و سپس به
بیان حیله های »قرآنی ها« برای دور زدن این دالیل بپردازم. آنان با
روشی معین به باز تعریف و ترکیب دوباره همه چیز می پردازند تا این
حیله ها ظاهری هماهنگ با دیدگاه آنان یابد؛ دیدگاهی که از هرگونه

التزام و پایبندی شرعی فراری است.

نویسنده:احمدخیری العمری
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از جمله این ادله سخن خداوند متعال است که می فرماید:
1 َطاَع الّلَ

َ
ْد أ ُسوَل َفَ ْ ُيِطِع ارلَّ مَّ

هر کس از پیامبر فرمان برد در حقیقت اهلل را فرمان برده است.
و این سخن پروردگار که:

ُسوَل2 ِطيُعوْا ارلَّ
َ

ِطيُعوْا الّلَ َوأ
َ

وْا أ يَن آَمُ ِ
َّ

َها ال يُّ
َ

َيا أ
ای کسانی که ایمان آورده اید اهلل و رسول را اطاعت کنید.

و آیه کریمه:
اٌب َعَ ْم  ُيِصيَبُ ْو 

َ
أ َنٌة  ِفْ ْم  ِ�يَبُ ُ �ق ن 

َ
أ ِه  ْمِ

َ
أ َعْن  ُيَخِلُفَن  يَن  ِ

َّ
ال ْحَذِر  فَْلَ

ِلمٌي3
َ

أ
پس کسانی که از فرمان او سرپیچی می کنند بترسند که مبادا

بالیی به آنان رسد یا به عذابی دردناک گرفتار شوند.
و آیه:

ِف وْا  َيِجُ اَل  ُثَّ  ْم  َنُ ْ �جَ�ي َشَجَ  ِفَم  ُموَك  ُيَحكِّ  َ َحتَّ وَن  ُيْؤِمُ اَل  َك  َوَربِّ فَاَل 
قَْسِلًم4 وْا � ُ ْيَت َوُيَسلِّ َ �ف َ ا �ق َّ ِسِهْم َحَرًج مِّ ُ �ف �ف

َ
أ

ولی چنین نیست، قسم به پروردگارت که ایمان نمی آورند مگر آن
که تو را در مورد آنچه میان آنان مایه اختالف است به داوری گیرند
و سپس از حکمی که کرده ای در دل هایشان احساس ناراحتی نکنند و

کامال تسلیم شوند.
و این سخن خداوند متعال که:

ُسوِل5 وُه ِإَل الّلِ َوارلَّ ٍء فَُردُّ اَزْعُتْ ِف َشْ فَِإن �قَ�فَ
پس هرگاه در امری اختالف نظر یافتید آن را به ]کتاب[ اهلل و ]سنت[

پیامبر عرضه کنید(
و آیات بسیار دیگر6

چگونه می توان از داللت قاطع این آیات گریخت؟ آیاتی که هر
کسی با کمترین شناخت از زبان عربی و حداقل توانایی عقلی معنایش
را می فهمد؟ قرآنی ها که مدعی اند به قرآن اکتفا می کنند چگونه از این
آیات که آنان را به سنت حواله می دهد می گریزند؟ این همان آیاتی
است که از خالل آن و با تکامل آن با بقیه آیاتـ  که قرآنی ها سعی در
جداسازی اش از سیاق دارندـ  دانسته می شود که چگونه یک کتاب
می تواند کافی باشد و تفصیل و بیان همه چیز را در خود داشته باشد
زیرا این آیات با تجربه نبوی و سنت نبوی که نماینده پیاده سازی
مستفیم عملی قرآن بر روی زمین است تکامل می یابد. این همان
پاسخ اصلی است که الزم است هنگام نوحه خوانی این گروه به کار
رود؛ یعنی وقتی با به کار بردن این آیات سعی در شک اندازی در
سنت دارند. در این شرایط باید آنان را به آیاتی ارجاع داد که ما را
به پیامبر ارجاع می دهد با تاکید بر عدم تناقض بین این دو امر، بلکه

تکامل بین آنها.
حیله هایی که این گروه به کار می برند حول دو محور اصلی می چرخد؛
دو محوری که به تفسیر دوباره همه چیز می انجامد تا در نتیجه با
فریب آنان هماهنگ شود و نتیجه نهایی ترکیبی شود شبیه به لحافی

چهل تکه!
آنها فرضیه اشتباه خود را بدون هیچ دلیلی ارائه می دهند و سپس
همه چیز را بر روی همان فرضیه بنا می کنند؛ مانند کسی که فرض را بر
مسطح بودن زمین می گیرد و بر این اساس نتیجه می گیرد که اگر به

گوشه زمین برود به پایین سقوط می کند!
اما پیش از آن که به بیان حیلـه های »شرعـی« آنان از منابعشان
بپردازم می خواهم از خواننده برای نقل این بیان رکیک که درمانی
ندارد جز نابودسازی طرز فکری که به تولیدش انجامید، عذرخواهی

کنم. همینطور باید بگویم هر آنچه اینجا از این جماعت نقل می کنم 
جدی است، چون ممکن است بعضی آن را شوخی به حساب آورند.
حیله نخست: طاعت مورد نظر برای رسول است نه برای نبـی!
حیله اول تالش دارد با اجرای یک عمل جراحی، محمد رسول و محمد
نبی را از همه جدا سازد. محمد رسول همان محمدی است که زبان
به گفتن رسالت )یعنی قرآن؟( می گشاید و ما تنها باید از این محمد
]صلی اهلل علیه وسلم[ اطاعت کنیم، اما محمد نبی، شخص محمد در
زندگی خصوصـی و شخصـی خـود است که طاعت او برای ما الزم

نیست!
باری دیگر این را از یکی از مهم ترین کتاب هایشان نقل می کنم:

»مردم در فهم امر به اطاعت رسول و پیروی از رسول اشتباه 
می کنند، زیرا آنان در فهم تفاوت بین معنای نبی و معنای نبی دچار

خلط می شوند.
»نبی« همان شخص محمد بن عبداهلل در زندگی و امور خاص و
روابط انسانـی اش با دیگران و رفتـارهای بشـری ایشـان است.
برخی از این رفتارهای بشری باعث عتاب و سرزنش الهی می شود
برای همین است که سرزنش های خداوند خطاب به ایشان با لفظ

»نبی« آمده مانند این سخن خداوند متعال که:
ْزَواِجَك7

َ
َضاَت أ َتِغ َمْ ْ ُ َلَ �قَ�ج َحَّ اللَّ

َ
ُم َما أ َ�رِّ ِبُّ ِلَ �قُ َها الَّ يُّ

َ
َيا أ

ای نبی چرا برای خشنودی همسرانت آنچه را اهلل برای تو 
حالل

گردانیده حرام می کنی؟
سخن از روابط ایشان با مردِم اطرافشان نیز با وصف نبی آمده است:
ِم نَّ  ْيِ َعَ َن  ُيْدِن�ي َن  �ي ْؤِمِ ُ ْ

ال َساء  ِ
ف َو� اِتَك  َو�جَ�فَ ْزَواِجَك 

َ ِّ
أل ُقل  ِبُّ  الَّ َها  يُّ

َ
أ َيا 

8 نَّ ِبِ ِ�ي َجاَل�ج
ای نبی به زنان و دخترانت و به زنان مومنان بگو پوشش های خود را

بر خود فروتر گیرند.
9 ن ُيْؤَذَن َلُكْ

َ
 أ

َّ
ِبِّ ِإال وَت الَّ ُ  َتْدُخُوا �جُ�ي

َ
وا ال يَن آَمُ ِ

َّ
َها ال يُّ

َ
َيا أ

ای کسانی که ایمان آورده اید داخل خانه های پیامبر نشوید 
مگر آن

که به شما اجازه داده شود.
َرة10ٌ ا َعْ و�قَ�فَ ُ ِبَّ َيُقُلَن ِإنَّ �جُ�ي ُم الَّ ُ ْ ِذُن فَِريٌق مِّ

ْ
َوَيْسَتأ

و گروهی از آنان از نبی اجازه می خواستند و می گفتند خانه های ما
بی حفاظ است.

و به این صورت »نبی« همان شخص محمِد انسان در رفتارها و
روابط خصوصـی و عمومـی است. به همیـن سبب ایشان به اعتبار

صفت »نبی« خود مامور به پیروی از وحی بود...
اما وقتـی این »نبی« قرآن را به زبان می آورد و بنابر قرآن سخن 
می گوید او همان رسولی می شود که طاعتش طاعت خداوند است:

11 َطاَع الّلَ
َ

ْد أ ُسوَل َفَ ْ ُيِطع ارلَّ مَّ
هـرکه از رسـول فرمـان برد در حقیقت اهلل را فرمـان برده است.

َطاَع ِبِإْذِن الّل12ِ ُسوٍل ِإالَّ ِل�يُ ا ِم رَّ ْرَسْلَ
َ

َوَما أ
و ما هیچ رسولی نفرستادیم مگر آنکه به فرمان اهلل از او اطاعت شود.
و محمد نبی با صفت بشری خود نخستین کسی است که از وحی
قرآنـی اطاعت می کند و اولین کسـی است که آن را بر روی خودش 
پیاده می سازد...و به همین شکل در هنگامی که »نبی« مامور به پیروی
از وحـی است، امر به اطاعت از »رسـول« آمده یعنی طاعت پیامبر

هنگامی که به رسالت یعنی قرآن سخن می گوید:
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ُسوَل13 ِطيُعوا ارلَّ
َ

َ َوأ ِطيُعوا اللَّ
َ

ُقْل أ
بگو از اهلل و پیامبر او اطاعت کنید.

زیرا طاعت برای شخص نبی نیست بلکه برای رسالت است یعنی
برای رسول. یعنی برای کالم خداوند متعال که بر نبی نازل شده و در
آن شخص نبی خود نخستین مطیع است، چنانکه در قرآن مطلقا
ایشانـ  علیه السالمـ  به وصف رسول مورد سرزنش قرار نگرفته است«.
نقل قول از کتاب القرآن و کفی )قرآن و بس( فصل دوم با عنوان:

قرآن و نبی و رسول.
استراتژی این حیله بر این پایه ها بنا شده است:

اوال: فرض اینکه تفاوت دو لفظ »رسول و نبی« مستلزم جدا کردن
آنان از یکدیگر است. این فرض هیچ دلیلی ندارد اما برای طرز فکری
که به این فرضیه وابسته است، اساسی است. این فرضیه همانقدر
سست و بی اساس است که کسی بگوید: تعدد نام های نیک پروردگار
به معنـای تعـدد خود اوست. اهلل از سخنان آنان پاک و منزه است.
ثانیا: بنای هر آنچه بعدا می آید بر این فرضیه و بمباران خواننده با
سخنانی که درست بودن این فرضیه را به او وانمود سازد. سرزنش
 همیشه متوجه شخص نبی است نه شخص رسول و این یعنی نبی
میتواند به شکل منظم اشتباه کند و در نتیجه طاعتش واجب نیست...
این کار بنابر همان فرایندی انجام می شود که بر روی نوع خاصی از
خوانندگان کارگر می افتد. )خواننده ای که در محیط فرهنگی ای جامد
بار آمده و قادر به تحلیل و نقد اندیشه نیست. خواننده تنبل وخواننده ای
که می خواهد در هر صورت خواسته دلش را به کرسی بنشاند و رنگ

شرعی دهد(.
این فرایند به مانند همیشه بر گزینش آیاتی معین تکیه دارد که
معنای مورد نظر آنان را می رساند همراه با نادیده گرفتن کامل آیاتی

که خالف معنای دلخواه آنان است.
برای مثال: آنان می گویند آیات طاعت تنها همراه با لفظ »رسول«
 آمده است تا نتیجه گیرند طاعت »نبی« الزامی نیست. در اینجا نبی
در مفهوم مورد نظر آنان تنها شامل »سنت نبوی« نیست که قصد
نابودسازی و الغایش را دارند، بلکه شامل هر سیاق قرآنی است که

لفظ نبی در آن آمده است!
برای مثال آنان به عمد این موارد را نادیده می گیرند:

1ـ جمع بین دو لفظ در یک آیه، مانند:
14 َدُهْ وَنُه َمْكُتوًب ِعْ ي َيِجُ ِ

َّ
َّ ال مِّ

ُ ْ
ِبَّ األ ُسوَل الَّ ِبُعوَن ارلَّ اِليَن َي�قَّ

همان کسانی که از این رسوِل نبِی درس ناخوانده که ]نام و صفات[ 
او را نزد خود ]در تورات و انجیل[ نوشته می یابند پیروی میکنند.و آیه:
َمَواِت  السَّ ُمْلُ  َلُ  ي  ِ

َّ
ال يًعا  َجِ ُكْ  ِإَلْ  ِ اللَّ َرُسوُل  ِإنِّ  اُس  الَّ َها  يُّ

َ
أ َيا  ُقْل 

ي ِ
َّ

ِّ ال مِّ
ُ ْ
ِبِّ األ ِ َوَرُسوِلِ الَّ وا ِبللَّ ِمُ

َ
 ُهَ ُيْحِي َوُيِمُت فَآ

َّ
 ِإَلَ ِإال

َ
ْرِض ال

َ ْ
َواأل

َتُدوَن15 ُكْ َتْ ُعوُه لََ�لَّ اِتِه َوا�قَّ�جِ ِلَ
َ
ِ َوك ُيْؤِمُ ِبللَّ

بگو ای مردم من رسـول اهلل به سـوی همـه شما هستـم. همـان
]پروردگاری[که فرمانروایی آسمان ها و زمین از آن اوست، هیچ 
معبودی ]به حق[ جز او نیست که زنده می کند و می میراند، پس به اهلل و
رسول او آن نبی درس نخوانده ای است که به اهلل و کلمات او ایمان

دارد ایمان آورید و از او پیروی کنید، امید که هدایت شوید(.
در نتیجه رسولی که ما امر به طاعت او شده ایم به نص قرآن همان
نبی است و اینجا هیچ فاصله و مانعی برای جداسازی بین این دو وجود
ندارد. )صرف سخن گفتن از این مسئله باعث می شود احساس کنم
دارم وقتم را در تفسیر چیزی که نیاز به تفسیر ندارد هدر می دهم(.
2ـ مفهوم »اتبـاع« یا پیـروی که در آیه کریمه همراه با لفظ نبی

آمده از مفهوم طاعت قوی تر است. اطاعت به امر خاصی اشاره دارد
که خطاب به شخص یا اشخاص معین وارد شده اما اتباع به معنای
انقیاد همیشگی است که به امر محدود نشده است... تو از فالنی وقتی
امر کند اطاعت می کنی، اما وقتی از او پیروی می کنی یعنی پشت سر
او حرکت می کنی و گام های او را دنبال می کنی حتی بدون آنکه امری
از سوی او صادر شود. باری دیگر تکرار می کنم: ما عمال میان شخص
رسول و شخص نبـی تفاوتی قائل نیستیم که طاعت را صرفـا برای
رسول بدانیم و پیـروی را برای نبـی، اما اینجا به مناقشـه استدالل
اصلی قرآنی ها می پردازیم و بر بطالن آن از نظر داللت لغوی کلمه

اتباع تاکید می کنیم.
3ـ کدام یک قوی تر است؟ طاعـت رسـول بزرگـوار یا این که او
}نسبت به مومنـان از خودشـان سزاوارتر باشـد{؟16معنـای اخیر
بسیار از معنای طاعت فراتر است و اهلل عزوجل خواسته است که

دقیقا برای این سیاق لفظ نبی را به جای لفظ رسول بیاورد:
ْرَحِم 

َ ْ
األ وُل 

ُ
َوأ ْم  َهاُتُ مَّ

ُ
أ ْزَواُجُ 

َ
َوأ ِسِهْم  ُ �ف �فْ

َ
أ ِمْ  َن  �ي ْؤِمِ ُ ْ

ِبل ْوَل 
َ

أ ِبُّ  الَّ
ْن 

َ
أ  

َّ
ِإال َواْلُمَهاِجِريَن  َن  �ي ْؤِمِ ُ ْ

ال ِمَ   ِ اللَّ ِكَتاِب  ِف   ٍ
ْع�ف َ ِ�ج �ج ْوَل 

َ
أ ُهْم  ُ َبْع�ف

اِئُكْ َمْ�ُروًف َكَن َذِلَ ِف اْلِكَتاِب َمْسُطوًرا17 ْوِلَ
َ

َعُلا ِإَل أ ْ �ف �قَ
پیامبـر به مومنـان از خودشـان سـزاوارتر ]و نزدیک تـر[ است و
همسرانش مادران ایشانند و خویشاوندان ]بنابر[ کتاب اهلل برخی
]نسبت[ به برخی اولویت دارند ]و[ مومنان و مهاجران ]مقدمند[ مگر
آنکه بخواهید به دوستان ]مومن[ خود ]وصیت یا[ احسانی کنید و این

در کتاب ]پروردگار[ نگاشته شده است(.
4ـ همچنانکه ایشانـ  صلی اهلل علیه وسلمـ  نه تنها از خود مومنان
به آنان سزاوارتر است، بلکه او به خود ابراهیم نیز سزاوارتر است،
حال آنکه ابراهیم، ابراهیم است! بار دیگر در سیاق قرآنی، اینجا از

لفظ نبی به جای رسول استفاده شده است:
َوِلُّ  ُ َواللَّ وا  آََمُ يَن  ِ

َّ
َوال ِبُّ  الَّ ا  َوَهَ ُعوُه  َ ا�قَّ�ج ِذيَن  لَلَّ ِبِإْبَراِهمَي  اِس  الَّ ْوَل 

َ
أ ِإنَّ 

َن18 �ي ْؤِمِ ُ ْ
ال

در حقیقت نزدیک ترین مردم به ابراهیم همان کسانی هستند که
او را پیروی کرده اند و این نبی و کسانی که ]به آیین او[ ایمان آوردند

و اهلل ولی مومنان است.
5ـ سیـاق قرآنی از نبـی به این صفت که ایشان شاهد و بشارت
دهنـده و هشـدار دهنـده و چراغ روشنگـر است سخن گفته است:

ِ اللَّ ِإَل  ا  َوَداِعً  )  ( َوَنِذيًرا  ا  ً َشِّ َوُم�ج شادها  اَك   ْرَسْلَ
َ

أ ِإنَّ  ِبُّ  الَّ َها  يُّ
َ

أ َيا 
ًرا19 �ي اًج ُمِ ِبِإْذِنِه َوِسَ

ای نبی ما تو را شاهد و بشارتگر و هشداردهنده فرستادیم )45( و
دعوت کننده به سوی اهلل به فرمان او و چراغی روشنگر.

آیا در این سیاق قرآن درباره امور شخصی نبی سخن می گوید که
 برای پیروانش الزامی نیست یا برعکس به صراحت سخن از وجوب

پیروی و اطاعت و انقیاد از ایشان به میان آورده؟
6ـ واالترین جایگاه ایشـانـ  صلی اهلل علیـه وسلـمـ  همـراه

با لفظ »نبی« آمده نه لفظ رسول:
َو ْيِه  َعَ ا  َصلُّ وا  آََمُ يَن  ِ

َّ
ال َها  يُّ

َ
أ َيا  ِبِّ  الَّ َعَ  َن  ُيَصلُّ َوَماَلِئَكَتُه   َ اللَّ ِإنَّ 

قَْسِلًم20 وا � ُ َسلِّ
همانا اهلل و مالئکه او بر پیامبر درود می فرستند. ای کسانی که ایمان

آورده اید بر او درود و سالم فرستید.
آیا آمدن لفظ نبی در این آیه بیهوده است؟ با علم به اینکه درود بر
پیامبرـ  صلـی اهلل علیـه وسلمـ  تنهـا به معنـای گفتن درود نیست

45
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بلکه همچنان پیروی و اقتدا به سنت ایشان است )و همینطور رد آزار
کسانی که سعی در الغای سنت ایشان دارند(.

7ـ در حقیقت میـان رسـول و نبـی تفـاوتی نیست زیرا برخی از
آیات کریمه ایشان را بدون اشاره به هیچ یک از دو لفظ پیشین مورد

خطاب قرار داده است. برای مثال:
ِف وا  َيِجُ  

َ
ال ُثَّ  ْم  َنُ ْ �جَ�ي َشَجَ  ِفَم  ُموَك  ُيَحكِّ َحتَّ  وَن  ُيْؤِمُ  

َ
ال َك  َوَربِّ فَاَل 

قَْسِلًم21 وا � ُ ْيَت َوُيَسلِّ َ �ف َ ا �ق ِسِهْم َحَرًج ِمَّ ُ �ف �فْ
َ

أ
ولی چنین نیست؛ قسم به پروردگارت ایمان نمی آورند مگر آنکه
تو را در مورد آنچه میان آنان مایه اختالف است به داوری گیرند
سپس از حکمی که کرده ای در دلهایشان احساس ناراحتی ]و تردید[

نکنند و کامال تسلیم شوند.و:
ا َ ْن َنَكَث فَِإنَّ َ َ

ْيِديِهْ ف
َ

َق أ ِ َفْ َ َيُد اللَّ اِيُعوَن اللَّ َ ا ُي�ج َ اِيُعوَنَك ِإنَّ َ يَن ُي�ج ِ
َّ

إن ال
يًم22 ِ ْجًرا َعطف

َ
ِه أ فََسُيْؤ�قِ�ي � َ ْيُه اللَّ ا َعدَهَ َعَ ْوَف ِبَ

َ
ِسِه َوَمْ أ ْ �ف ُكُث َعَ �فَ  َي�فْ

در حقیقت کسانی که با تو بیعت می کنند جز این نیست که با اهلل 
بیعت می کنند؛ دست اهلل باالی دست های آنان است، پس هر که

پیمان شکنی کند تنها به زیان خود پیمان می شکند و هر که بر آنچه با 
اهلل عهد بسته وفادار بماند به زودی اهلل پاداشی بزرگ به او می بخشد.
در هر دو حالت »داور قرار دادن« و »بیعت« معنای موجود در داوری
طاعت را نیز شامل می شود و در مبایعه از طاعت نیز باالتر است است.
البته در سیاقی دیگر بیعتـ  که حتما باالتر از اطاعت استـ  همراه با

لفظ نبی آمده است:
ًئا �يْ �شَ  ِ ِبللَّ َن 

ْ
ك ُيْشِ  

َ
ال ْن 

َ
أ َعَ  اِيْعَنَك  َ ُي�ج اُت  ْؤِمَ ُ ْ

ال َجَءَك  ِإَذا  ِبُّ  الَّ َها  يُّ
َ

أ يا 
َن ُه َب�يْ َ ِري�ف َتاٍن َيْف�قَ َن ِبُبْ ِت�ي

ْ
 َيأ

َ
َدُهنَّ َوال

َ
ْوال

َ
ْلَن أ  َيْق�قُ

َ
َن َوال  َيْزِن�ي

َ
ْقَن َوال  َيْسِ

َ
َ ِإنََّوال نَّ اللَّ ْغِفْ َلُ  َيْعِ�نَيَك ِف َمْ�ُروٍف فََباِيْعُهنَّ َواْ��قَ

َ
ْرُجِلِهنَّ َوال

َ
ْيِديِهنَّ َوأ

َ
أ

َ َغُفٌر َرِحمٌي23 اللَّ
ای نبی چون زنان با ایمان نزد تو آیند که با تو بیعت کنند که چیزی
را با اهلل شریک نسازند و دزدی نکنند و زنا نکنند و فرزندان خود را
نکشند و بچه های حرامزاده پیش دست و پای خود را با بهتان ]و
نیرنگ[ به شوهر منسوب نکنند و در ]کار[ نیک از تو نافرمانی نکنند
با آنان بیعت کن و از اهلل برایشان آمرزش بخواه زیرا اهلل آمرزنده

مهربان است.
هر یک از این ادله برای رد این شبهه که طاعت رسول با طاعت
نبی و التزام به سنت نبوی متفاوت است، کافی خواهد بود چه رسد

به همه آن.
اما چرا سرزنش های خداوند خطاب به پیامبر با لفظ نبی آمده نه

لفظ رسول؟
در حقیقت این شبهه بیش از آنکه علیه »حاکم بودن سنت نبوی«
باشد در تایید آن است زیرا وقتی این چند »تصحیح« معدود و انگشت 
شمـار در قـرآن کریـم آمده باشد معنـایش موافقت ضمنی با دیگر
سخنان پیامبرـ  صلی اهلل علیه وسلمـ  است، عالوه بر اینکه مثال
سـرزنش }چـرا آن چه اهلل برای تـو حالل ساختـه را بر خـود حـرام
می سازی{ اشاره به حکم تشریعی عام ندارد، بلکه پیامبرـ  صلی
اهلل علیه وسلمـ  صرفا چیزی را برای خودش حرام کرده بود... همین
طور سرزنش گاه در سیاقی آمده که لفظ رسول یا نبی در آن ذکر نشده

است:
ْعَم24

َ ْ
ن َجءُه األ

َ
لَّ )۱( أ َس َوَتَ َعَ

چهـره در هم کشیـد و روی گردانیـد )1( که آن نابینا پیش او آمد.
اما همه اینها نباید ما را از مناقشه معنای لفظ نبی و رسول بدون آن

جدایی ادعایی دور سازد. لفظ نبیـ  به استثنای دو بار در سوره اعراف
ـ همراه با لفظ رسول، غالبا در مرحله مدنی بر ایشانـ  صلی اهلل علیه و
سلمـ  اطالق شده است، همچنانکه ایشان علیه الصاله والسالم در
میان پیامبران تنها کسی است که قرآن کریم از وی به نام »النبی« با ال
تعریف نام برده است. در حالی که به دیگر پیامبران با لفظ »الرسول«
اشاره شده است. همه این قرائن عالوه بر استقرار لفظ نبی در مرحله
مدنی ما را به این اطمینان می رساند که مفهوم نبوت یک ترقی در
مراتب رسالت به شمار می آید، پس اگر بنابر قرآن }رسول جز بالغ

آشکار وظیفه ای ندارد{ نبی نیز مسئولیت های دیگری دارد که حتما 
بالغ مبین یکی از آنهاست اما همچنین و بدون شک عالوه بر آن،
وظایف و مسئولیت های دیگری را نیز بر عهده دارد. )با فهم اختالف 
بین دو مرحله مکی و مدنی می توان به فهم این اختالف نیز پی برد(.
بنابراین اگر طاعت رسول به نص قرآن واجب باشد، طاعت نبی
نیز تحصیل حاصل است زیرا مرحله نبوت در بر گیرنده مرحله رسالت
نیز هست و طاعت نبی بخشی از طاعت رسول است بدون آنکه بین
این دو فاصله ای باشد مسئلهـ  بال تشبیهـ  به گرفتن مدرک پزشکی
عمومـی و سپس مدرک تخصص می مانـد. در این حالت با گرفتن 
تخصص، مدرک نخست یعنی پزشکی عمومی لغو نمی شود بلکه
تخصص نیز به آن افزوده می شود. بنابراین اطاعت از رسول من باب

اولی به معنای اطاعت از نبی نیز می باشد.25
حیله دوم: ما اصال رسول نداریم!

این حیله رکیک تر و سست تر از نیرنگ نخست است. حیله دوم بر
الغای ریشه ای شخصیت رسول و نبی و تفسیر کلمه رسول به قرآن 
استوار است. به این صورت این جماعت یک باره از آیات اطاعت

رسول خالصی می یابند.
»رسول به معنای قرآن یا رسالت است. بنابر این، معنای رسالت با
نبـی ای که بنـابر وحی حرکت می کند تداخل می یابـد و این بر همه
اوامری که تشویق به طاعت اهلل و رسولش دارد مطابقت دارد. همه
این آیات دال بر اطاعت کالم اهلل است که خداوند بر رسول خود نازل
کرده و رسول اولین کسی است که آن را به زبان آورده و نخستین

کسی است که اجرا و اطاعتش می کند.
رسول به معنـای قـرآن است! این یعنـی رسول خدا تاکنـون نزد 
ماست و آن کتاب خداوند است که توسط خداوند تا روز قیامت محفوظ
است. ایـن را از سخـن خداونـد متعـال می فهمیـم که می فرمایـد:
ِ�م ْيُكْ آَياُت الّلِ َوِفُكْ َرُسوُلُ َوَم َيْع�قَ َل َعَ نُتْ �قُ�قْ

َ
وَن َوأ ْيَف َتْكُفُ

َ
َوك

مٍي26 ْسَتِ اٍط مُّ َي ِإَل ِصَ ْد دُهِ ِبلّلِ َفَ
و چگونه کفر می رزید در حالی که آیات اهلل بر شما خوانده می شود و
رسول او میان شماست و هرکس به اهلل تمسک جوید قطعا به راه

راست هدایت شده است.
یعنی تا وقتی کتاب خدا تالوت میشود رسول نزد ماست و هر کس به
خداوند و کتاب او اعتصام ورزد خداوند او را به راه راست هدایت کرده
است. این سخن تا وقتی قرآن محفوظ است بر همه زمان ها و مکان ها
منطبق است و تا قیامت قیامت محفوظ و بر بندگان حجت است.
کلمه رسول در برخی از آیات قرآن به شکل کامال واضحی دال بر

قرآن است، مانند این سخن خداوند متعال که می فرماید:
َوَقَع ْد  َفَ ْوُت  َ ْ

ال ُه 
ْ
ُيْدِرك ُثَّ  َوَرُسوِلِ  الّلِ  ِإَل  ُمَهاِجًرا  ِتِه  ْ �جَ�ي ِم  ْج  َيْخُ َوَم 

27 ْجُرُه َع الّلِ
َ

أ
و هر کس ]به قصد[ مهاجرت در راه اهلل و رسولش از خانه اش خارج

شود سپس مرگش فرا رسد پاداش او قطعا بر اهلل است.
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به سادگی بیان کرده اند: هر ضمیر به کسی برمی گردد که فعل شایسته
اوست: در این آیه تعزیر )یاری( برای پیامبر علیه الصاله و السالم و
تسبیح برای اهلل عزوجل است و مانعی ندارد لفظ توقیر )بزرگداشت(
برای هر دو باشد... همین مساله درباره اشاره آنان به آیه } َواهللُّ َو
َرُسولُُه أََحقُّ أَن ُیْرُضوُه{ به جای »یرضوهما« نیز صادق است، زیرا
رضای رسول حتما تابع رضای اهلل است چنانکه اصال معنا ندارد که
منظور خشنودی کالم اهلل یا خشنودسازی قرآن باشد. آیا این معنایی
دارد که رسول در آیه ای مانند این آیه کریمه معنای قرآن داشته باشد:
ِه ِإَلْ ْنِزَل 

ُ
أ  

َ
ال َلْ ْسَواِق 

َ ْ
األ ِف  َوَيْمِش  َعاَم  الطَّ ُكُ 

ْ
َيأ ُسوِل  ارلَّ ا  َهَ َماِل  َوَقُلا 

ُكوَن َمَ�ُه َنِذيًرا30 َمَلٌ َفَ
و گفتند این چه پیامبری است که غذا می خورد و در بازارها راه
می رود؟ چرا فرشته ای به سوی او نازل نشده تا همراه وی هشدار

دهنده باشد؟
اینجا با مسئولیت خودم و در حالی که حاضرم برایش در روز قیامت
ـ روزی که مال و فرزند یا تماشاچی و ستایشگر و نکوهشگر سودی
نداردـ  این را بگویم: کسی که اینجا و آنجا ضمایر را پی گیری می کند
و مانند افعی برای نابودسازی سنت پیامبرـ  علیه الصاله و السالمـ  در 
نصوص می خزد حتما از کسانی است که این سخن پروردگار تعالی

درباره اش صادق است:
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اما کسانـی که در دل هایشـان انحـراف است برای فتنه جویی از
متشابه آن پیروی می کنند.

این آیه یک حکم عام و ادامه دار را تقریر می کند که پس از وفات
محمدـ  علیه السالمـ  نیز ادامه می یابد. چراکه هجرت در راه خدا 
و در راه رسولشـ  یعنی قرآن !ـ  بعد از وفات محمد نبی و بقای

قرآن یا رسالت همچنان ادامه دارد«.
پایان نقل قول. عالمات تعجب از سوی من است.

تصور کنید! همینطور و به همین سادگی حتی بدون کمترین تالشی
ـ ولو از باب پاشیدن خاک در چشمانـ  برای تفسیر این نظریه، معنای
رسول به قرآن تغییر می یابد... چرا؟ آیا ایرادی وجود داشت که این
آیات به شخص پیامبـر در دوران حیاتشـان و به سنت و راه و روش
ایشان پس از وفاتشان تفسیر می شد؟ یا آنکه هجرت به سوی اهلل
ـ به معنای اوامر و کتاب خداوندـ  و رسول به معنای سنت و روش

ایشان علیه الصاله و السالم بود؟
طبعا اشکالی در این معنا وجود نداشت، اما این جماعت آمادگی اش
را دارند که برای توجیه بزرگترین دروغ ها و عجیب ترین ادعاها در

راه هدف خود دست به هر کاری بزنند. هدفشان چیزی نیست جز 
ویران ساختن سنت پیامبرـ  صلی اهلل علیه وسلمـ  تا فضا برای تغییر
و ذوب مفاهیـم و ریختـن آن در قالب مورد نظرشـان فراهـم گردد.
تصور کنید همه دلیلی که این جماعت نیاز داشتند تا لفظ رسول را به

معنای قرآن بدانند دو ضمیر در دو آیه کریمه بود!
بخوانید:

»... گاه نیز کلمه »رسول« تنها معنای قرآن می دهد نه هیچ معنای
دیگری، مانند این سخن پروردگار تعالی که می فرماید:

ِصياًل28
َ

ُحُه ُبْكَرًة َوأ قَُسبِّ قُِّروُه َو� ُروُه َوُتَ َ�زِّ ِ َوَرُسوِلِ َو�قُ وا ِبللَّ ْؤِمُ ِلُ
تا به اهلل و رسولش ایمان آورید و او را یاری کنید و ارجش نهید و

بامدادان و شامگاهان به پاکی بستایید.
کلمه }ورسوله{ صرفا داللت بر کالم اهلل ادارد و مطلقا معنای محمِد
رسول را نمی دهد! دلیلش این است که ضمیر در کلمه}ورسوله{ به
ُروُه َوُتَوقُِّروُه َوُتَسبُِّحوُه بُْکَرًه َو صورت مفرد آمده و فرموده است }َوُتَعزِّ
أَِصیاًل{ و ضمیر مفرد یعنی اینکه اهلل و رسولش یا کالم او دو تا نیست
بلکه یکی است چرا که نفرموده »وتعزروهما وتوقروهما وتسبحوهما
بکره وأصیال« حال آنکه تسبیح صرفا برای اهلل سبحانه و تعالی است
و فرقـی بیـن اهلل تعالـی و کالمش نیست زیـرا اهلل تعالـی در ذات و

ُ أََحٌد{ صفاتش یکی است: }ُقْل ُهَو اهللَّ
و اهلل متعال می فرماید:

ن ُيْرُضُه29
َ

َحقُّ أ
َ

ْ َوالّلُ َوَرُسوُلُ أ ُ
ْرُضك ُ َيْحِلُفَن ِبلّلِ َلُكْ ِل�ي

برای شما به اهلل سوگند یاد می کنند تا شما را خشنود سازند در
حالـی که سـزاوارتـر است که اهلل و رسولش را خشنـود سازنـد(.
اگر در این آیه منظور از رسول شخص محمد نبی بود می فرمود:
»أحق أن یرضوهما« اما رسول در اینجا تنها معنای کالم اهلل می دهد
برای همین لفظ به شکل مفرد آمده که دال بر اهلل تعالی و کالم اوست«.

پایان نقل قول از منبع پیشین.
همه اش همین بود... آنان در جعبه ادله خود چیز دیگری ندارد: 
ضمیری اینجا و ضمیری آنجا و این جدل متکلفانه رکیک که چرا این
طور گفت و چرا آنطور نگفت؟ پس فرقی بین اهلل و رسولش نیست و
فرقی بین اهلل و کالمش نیست! خداوند و کالمش از این سخن پاکند...
اگر جدال فرض کنیم که در اینجا منظور از رسول کالم اهلل و قرآن
است آیا تا پیش از این لفظ تسبیح را برای قرآن شنیده بودیم؟ آیا

چنین معنایی درست است؟
اما درست همان چیزی است که علمای تفسیر بدون تکلف و تکلیف
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تاریـخ معاصـر مراکش مملـو از شخصیت هایی است که با نقش
آفرینی علمی و موضع گیری های قهرمانانه و مبارزات آزادیخواهانه، 
و اجتهادات فقهی خود تأثیر بسیار زیادی در ساختار دولت مراکش
داشته اند، و همواره مورد احترام پادشاهان مراکش بوده و  با آن ها در

امور مهم حکومتی مشورت می شده است.
شیخ محمد بن العربی العلوی یکی از چهـره های سرشناس علمی
است که شرایط مراکش در قرن بیستم وی را به جهان معرفی کرد،
دوره ای که زیاده خواهی های استعمـارگران به طور شگفت انگیزی
افزایش یافتـه بود و کشور در پی فشـارهای نظامی، سیاسی، مالی،
فکری و بازرگانی استعمارگران  و مهره های دست نشانده ی آن ها با

اشغال سرد، دست و پنجه نرم می کرد.

آنچـه در این برهـه از تاریـخ اوضـاع داخلی مراکش را پیچیده تر
می کرد، جمود فکری و انتشار خرافـات ناشـی از کثرت مشرب های

صوفیانه  ی دور گشته از کتاب و سنت بود.
وضعیت آن روز مراکش و انحطاط اجتماعی و فکری جامعه به
سبب شیوع نادانی و فروپاشی سیاسی و اقتصادی جامعه در پی
اشغال بیگانگان همه  دست به دست هم داد تا شیخ العربی العلوی با
تمام نیرو در چارچوب حرکت ملی مراکش و با بهره گیری از اندیشه های
سلفی و احساس میهن دوستی خود حمله ای گسترده علیه جهل و
نادانی و مشرب های صوفیانه ی مراکش و استعمارگران اشغالگر

آغاز کند.

تولد،رشد،وتحصیالت شیخ االسالم ابن العربی العلوی:

نسب شیخ االسالم ابومصطفـی محمـد بن العربی به محمد بن
عبداهلل ملقب به »نفس زکیه« برادر ادریس بن عبداهلل بنیانگذار

دولت ادریسی ها در مراکش می رسد.
وی در 7 ذوالحجه ی 1301 هجری قمری برابر با 1884میالدی
در منطقه ی مدغره واقع در استان تافیاللت مراکش دیده  به جهان

گشود.

خانواده ی ایشـان نقش بسـزایی در شکل گیـری شخصیت وی
داشت، مادرش او را در حفظ قـرآن کریـم یاری می کرد و ایشان را
به اخالق اسالمی سفارش می نمود، نقش پدرش سیدی العربی در
تربیت صحیـح او کمتـر از مادرش نبود، او در فهـم دروس علمی از
پدرش همچـو استادی استفـاده ی علمـی می برد، و همواره بر روند

پیشرفت علمی اش نظارت داشت.

نویسنـده:اسامـه شحاده
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پس از اینکه پدر دریافت که فرزندش قرآن کریـم را بطـور کامـل
حفظ کرده، تصمیم گرفت مسیر کسب علم و دانش را برای وی هموار
کند، لذا  خانواده ی خود را در مدغره رها کرد و فرزند خردسالش را با
خود به فاس پایتخت علمی و سیاسی مراکش در آغاز قرن بیستم برد
تا اینکه از محضر علمای فاس کسب علم کند و از نزدیک با تحوالت

مراکش آشنا شود.
در آنجا پدر توانست برای پسـرش اتاقی در مدرسـه ی صفارین
بیابد و برای کاستن از رنج غربت چندسال نزد او در فاس ماند و
سختی ها را برای او هموار می کرد و تحصیل او در مدرسه ی مصباحیه

که در آن دوران بزرگترین مرکز پژوهش های علمی، ادبی، تاریخی، 
منطقی، فلکی، تفسیری و حدیثی مراکش بود را زیر نظر داشت.
اما از میان اساتید او در دانشگاه قرویین می توان افراد زیر را نام برد:
فقیـه عبـدالسالم بنانـی، عالمـه محمد بن العربی نزد ایشان
»مختصر الخلیل«، »صحیح بخاری«، »شرح مکودی بر الفیه ی ابن

مالک« و... را فرا گرفت.
التهـامی جنـون: عالمـه ابن العربی در محضر ایشان »مختصر
خرشی«، و »صحیح بخاری« را فرا گرفت، و از دیگر علمای قرویین

نیز استفاده برد.
گفتـه شده روزی پدرش وارد اتـاق او شد و دید غـرق در مطالعـه
است، لذا به او  گفت: »اآلن مزه ی علم و دانش را چشیدی، لذا با تو
خداحافظی می کنـم« دیری نپاییـد که محمـد بن العربی به گواهـی
اساتیدش از جمله شیخ احمد بن الخیاط چراغی پرفروغ در آسمان

علم و دانش شد.

محمد بن العربی العلوی در رابطه با دیدن پیامبر صلی اهلل علیه وسلم
در بیداری توسط بزرگ تیجانیان، به بطالن این مذهب پی برد و منهج
سلفی را برگزید. در این مناظره تقی الدین هاللی در مقابل پاسخ های
ابن العربی ناتوان ماند و گمراهی تیجانی ها بر وی آشکار شد، او
بعدها مالزم ابن العربی و یکی از پرچمداران نهضت سلفی در جهان

شد.
دکتـر محمد عابـد الجابـری می گوید: »انعکاس سلفیت نهضتی
در مشـرق مبـدل به یک سلفیت اصالحی مدرن نشد مگر از طریق
ابوشعیب دکالی متوفای 1937 میالدی، و مبارز نامدار سلفی محمد
بن العربی العلوی متوفای سال 1964 میالدی و شاگردان این دو
شخصیت«، و می گوید: »در حقیقت، شیخ محمد بن العربی العلوی
نمونه ی بارز یک سلفی مبارز در مراکش بود چه در دوران استعمار و

چه در دوره ی استقالل«.
 برای ابراز اهمیت نقش ایشان در خدمت به مراکش، محمد الودیع
اآلسفی پژوهشگر نامدار در کتاب خود »محمد بن العربی العلوی...
سلفی مبارز« گواهی شخصیت های ملی گرای مراکش در میهن دوستی
ایشان و مبارزه با خائنان و خرافات پروران و استعمارگران را ذکر

کرده است که از میان آن ها می توان به افراد زیر اشاره کرد:
استاد عالل الفاسی

استاد محمد المختار السوسی
دکتر عبداللطیف بن جلون

دکتر محمد زنبیر
ادیب مبارز محمد زیاد

استاد احمد زیادی
استاد علی یعته

استاد حسن العرائشی
شارل اندری ژولیان

گرایش دینی شیخ االسالم محمدبن العربی العلوی:

محمد بن العربی العلوی در آغاز صوفی و بر منش فرقه ی تیجانی ها
بود که در آن  دوره همانند دیگر فرقه های تصوف از جمله درقاویه و
عیساویه و... به طور گسترده ای در تافیاللت منتشر بود، در آغاز از این
فرقه ها بشدت دفاع می کرد اما بعدها از وی به عنوان پرچمدار نهضت
اصالحی سلفی معاصر در مراکش به همراه شیخ و استادش ابوشعیب
دکالی یاد می کردند. گفته می شود سبب مستقیم هدایت وی کتاب
»الفرق بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان« تألیف شیخ االسالم
ابن تیمیه بود که شخصی بنام ادریس براده آنرا به وی اهدا کرده
بود. ابن العربی پس از مطالعه ی این کتاب، اسالمی پاک و آراسته و
همخوان با عقل و منطق و سرشت انسانی یافت، اسالمی که انسان را
از عبودیت و ستم می رهاند، پس از آن با مجالت »المنار«، »الشهاب« ،
»العـروه الوثقـی«  آشنـا شـد و گمشـده ی خـود را در آن هـا یافت.
از جمله اسبابی که در تحول ایشان نقش اساسی داشت شخصیت
استاد و شیخش ابوشعیب دکالی بود که پرچم سلفیت را از مشرق با
خود آورده بود و مردم را به اسالم پاک و بی آالیش عصر نخستین
اسالم فرا می خواند، ابن العربی پس از آشنایی با دکالی از محضر
ایشان شرح قسطالنی بر صحیح امام بخاری، موطأ امام مالک،
جامع ترمذی، مقامات حریری، نخبه الفکر در علم مصطلح تألیف
حافظ ابن حجر، و تفسیر نسفی را فرا گرفت، و فکر و اندیشه اش
روشن و عزیمتش قوی گردید و خود را از ریسمان تقلید کورکورانه
رهانید و از یک فقیه عادی مبدل به یک اندیشمند اسالمی شد که
با ادله ی دینی و عقل، صوفیان دجال صفت را رسوا می کرد و مانند
نوری بر عقل های جوانان می تابید و آن ها را از باورهای فاسد پاک

می کرد.
الزم به ذکر است شیخ تقی الدین هاللی پس از مناظره با شیخ

عالمه ابن العربی العلوی در سال 1912 میالدی با باالترین رتبه از
دانشگاه قرویین فارغ التحصیل شد، اولین مسئولیتی که بر عهده ی
ایشان گذاشته شد منصب قضاوت در منطقه ی جدید فاس بود، در 
سال 1928 میالدی به عنوان رئیس دادگاه تجدید نظر و در سال

1938 به عنوان وزیر دادگستری انتخاب شد.
کما اینکه ایشان از دوره ی سلطان عبدالحفیظ به عنوان استاد و
مربی فرزندان خانواده ی سلطنتی مغرب انتخاب شد، دیدگاه محمد
ودیع آصفی این است که ابن العربی پس از امضای معاهده ی عبد
الحفیظ با فرانسوی ها که منجر به خشم عمومی مردم و نهایتا کناره

گیری او از قدرت شد به ایشان نزدیک شد.
عالمـه ابن العربـی الگویـی در پاکدستی و عدالت بود، در دوره ی
او رشوه گیـری بسیـار طبیعـی بود، لذا مردم در پاکدستـی در میان
قاضیان قبایل آمازیع در فاس ضرب المثل شده بود. قاضیان هنگام
قضاوت می گفتند: »در قضیه ی تو به این نتیجه رسیدم و متأسفانه 
در توانم نیست قاضی ابن العربی را بیاورم تا در مورد تو قضاوت کند«.
همچنین وظیفه ی تدریس در دبیرستان موالی ادریس در شهر
فاس به ایشان سپرده شد، در این مدرسه جوانان را یافت که شوق
فراوانی برای آموزش ادب و فرهنگ عربی داشتند. در این مدت بطور
داوطلبانه در دانشگاه قرویین نیز تدریس می کرد، در نتیجه، نخبگان
دبیرستان موالی ادریس و دانشگاه قرویین از جمله عالل الفاسی و
محمد بن الحسن الوزانی و دیگر افرادی که بعدها پرچمدار نهضت

مسئولیت هایی که شیخ االسالم محمدبن العربی العلوی عهده دارآن بود:
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بیداری اسالمی در مراکش شدند و راه و روش وی را ادامه دادند گرد
او جمع شدند.

از جمله پست هایـی که ایشـان در دوره ی استقالل عهـده دار شد
سمت »وزیر مشاور در شورای تاج« بود که این مسئولیت تا سال

1960 میالدی ادامه داشت.

مانده از دوره ای که رئیس دادگاه تجدید نظر شرعی در رباط بود بر
جای نمانده است.

اما آیا شیخ ابن العربی العلوی در تولید محتوای فکری بی تفاوت بود
و می پنداشت جوانانی که تربیت می کند و نسل هایی که می سازد بهتر
از نوشتن کتاب است؟ یا اینکه مشغله های فراوانی که داشت مانع
تألیف کتاب می شد؟ یا اینکه شرایط به گونه ای است که پژوهشگران

هنوز به آثار علمی ایشان دست نیافته اند؟ فعالیت های فکری عالمه ابن العربی العلوی:

تدریس برای شیخ محمد بن العربی العلوی یک جهاد و وسیله ای
برای تربیت اخالقی و سیاسی جامعه بود، لذا ما وقتی زندگینامه ی 
ایشان را بررسی می کنیم می بینم در کلیه ی مراحل زندگی اش به آن
پایبند بود، چه در دوره ای که دانشجو بود و چه در دوره ای که استاد

یا قاضی یا وزیر یا رئیس شورای تجدید نظر شرعی بود.
هر جایـی که قدم می گذاشت، تدریس را از اولویت هـای خـود 
می دانست، قبل و بعد از فارغ التحصیلی در مسجد قرویین در فاس
تدریس می کرد، در مساجد رباط، سال، و دارالبیضاء تدریس می کرد،

هنگامی که قاضی بود روزانه سه ماده در مدرسه  دبیرستان ادریسی 
در فاس تدریس می کرد، حتی زمانی که به ایموزار و روستاهای
قصابی و مدغره تبعید شد نیز از تدریس فاصله نگرفت، بلکه به

بازارها می رفت و به مردم آگاهی می بخشید.
دروس ایشان با داشتن طبیعتی سلفی متمایز از دروس دیگران
بود، وی از تدریس کتب فروع فقهی به تدریس اصول دین و فقه
پرداخت و تدریس تفسیر که در آن دوره نظر به باور اشتباهـ  تفسیر
قرآن مایه ی مرگ زودهنگام سلطان می شودـ  متروک بود را از نو

زنده کرد.
ایشان رابطه ی بسیار نزدیکی با دانشجویان داشت و می کوشید
آن ها را به خوبی در مسیر تحصیل و معرفت پیش ببرد، و دروس خود را
با بیانی زیبا و اسلوبی گیرا ادا می کرد تا دانشجویان بهتر بتوانند از آن

استفاده ببرند.
وی توجه  ویژه ای به پژوهش های لغوی و ادبی داشت، چیزی که در
آن دوره رواج نداشت، لذا ایشان شاگردان خود را به گونه ای تربیت
می کرد که از عصر انحطاط و بی خردی فاصله بگیرند و کتب اصول
لغت و زبان عربی مانند »الکامل« تألیف مبرد، »االمالی« تألیف ابوعلی 
قالی، »العقد الفرید« تألیف این عبدربه، »البیان والتبیین« تألیف 
جاحظ که از بهترین کتب ادبی محسوب می شوند را مطالعه کنند.
عالمه محمد بن العربی العلوی از جمله کسانی بود که در دروس
ایراد شده در دربار پادشاهی مراکش در رباط شرکت می کرد، بویژه
دروسی که در ماه مبارک رمضان ایراد می شد، همچنین درس های
فراوانی جهت آگاهی بخشی مردم برای مبارزه با استعمارگران ایراد

می کرد.
تالش های ایشـان منحصـر به آگاهـی دادن به دانشجویـان و 
دانش پژوهان نبود، بلکه تالش می کرد جوانانی که در برخی احزاب
سیاسی فعالیت داشتند را نیز راهنمایی کند، لذا در پایگاه های آنان
حضور می یافت و برایشان سخنرانی می کرد. برای نمونه، ایشان در
مرکز اتحاد اشتراکی )سوسیالیستي( مراکش حضور می یافت و برای

اعضای حزب اشتراکی سخنرانی می کرد. نتیجه ی این سخنرانی ها 
آن بود که بقول مهدی بن برکه: اگر محمد بن العربی العلوی نبود 
سیاستمـداران اشتراکی مراکش همه ملحد و خدانابور می شدند!
آنچه در زندگینامه ی ابن العربـی العلوی جلب توجـه می کنـد کم
بودن تألیفات ایشان است، و از وی جز برخی اشعار که محمد بن
الفاطمی بن الحاج السلمی ذکر می کند و برخی احکام شرعی بجا

برخی ازجوانب مبارزه ی ایشان بانادانی واستعمار:

مبارزات شیـخ االسالم محمـد بن العربی العلوی را می توان به دو
دسته تقسیم کرد:

مبارزه با جهل و خرافات و فرقه های صوفِی دورگشته از آموزه های
قرآن و سنت، و مبارزه با استعمارگران و سیاست های آنان در مراکش

و عوامل فرانسه در آن منطقه.
1-مبارزهباجهلونادانی:

محمـد بن العربـی العلـوی در مراکشـی دیده به جهان گشود و
پرورش یافت که از برنامه های ویرانگر استعمارگران رنج می برد.
سی سال از عمرش نمی گذشت که کل مراکش تحت الحمایه ی
فرانسه در آمد، و ضربه های دشمن یکی پس از دیگر بر جسم علیل و
رنجور این سرزمین وارد می آمد و کسی نبود که این سرنوشت بد را

تغییر دهد.

محمد بن العربی همه ی این تحوالت از جمله سقوط مراکش به
دست استعمارگران را با چشم خود دید و همه ی مراحل زندگی مردم
تا رفتن مراکش به زیر سلطه ی فرانسه را زیر نظر داشت، و مشاهده
کرد که چگونـه قهرمـانی های امت اسالمـی در بخش غربـی ضـد 
استعمارگران و صلیبیان در مقابل آلودگی های استعمار رنگ می بازد.
تحصیل او در دانشگاه قرویین در فاس پایتخت سیاسی و علمی
کشور به درک و آگاهی او افزود. وی در همان دانشگاه با محمد بن
عبدالکریم الخطابی که بعدها قهرمان »نبرد ریف« گردید آشنا شد،
آنچه میان این دو جـوان غیـور رد و بدل می شد مشکالت مراکش و
تالش برای نجـات میهـن از فروپاشی نهایی بود. فراموش نکنیم
که عالمـه ابن العربـی العلـوی از زمـان موالی عبـدالحفیظ استـاد

فرزندان خاندان سلطنتی بود.
عالوه بر این، گرایش وی به سلفیت پس از آشنایی با ابوشعیب
دکالی و مطالعه ی کتب شیخ االسالم ابن تیمیه و آشنایی با رشید
رضا و امیر شکیب ارسالن و دیگران سبب شد به تالش های خود

در آگاهی بخشیدن مسلمانان مراکش بیفزاید.
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نمونه های این مبارزات چه بود؟

برای پاسخ دادن به این پرسش معدود کتاب هایی که در رابطه با
ایشان نوشته شده را بررسی می کنیم، از جمله کتاب محمد الودیع
االصفی در شرح حال ابن العربی العلوی که در آن به بیان گواهی
تعداد زیادی از اندیشمندان و رهبران ملی مراکش در رابطه با عظمت
ابن العربی العلوی و فداکاری ها و روشنگری های ایشان و تالشهای
بی دریغ او در بیداری اسالمی و آگاهی بخش به جامعه جهت مبارزه با

استعمارگران و آزادسازی خاک مراکش پرداخته است.
کما اینکه مؤلفـان و تاریخ نگارانـی چون عبدالقادر الصحراوی، 
عبدالسالم بن عبدالقادر سوده، عبداهلل الجراری، محمد بن هاشم 
العلوی، احمد بنانی، عالل الفاسی، عبدالکریم غالب، عبدالهادی 
تنازی، و دیگران به بیان خدمات وی در همین زمینه ها پرداخته اند.
اگر این دسته از نویسندگان و تاریخ نگاران نبودند ما با این چهره 

میهن دوست مراکشی آشنا نمی شدیم.

استاد عبدالرحیم بوعبید: شیخ ابن العربی همواره به امر دعوت
مشغول بود و دیگران را مژده می داد و با نشر زبان عربی و آموزه های 
صحیح نبوی به مطرح ترین شخصیت های ملی مراکش تبدیل شد.
عبداللطیف بن جلون: شیخ ابن العربی، زندگی، وقت، و فکر و
جهاد خود را وقف اصالح این امت و بیداری آن کرده بود، آنگونه که
جمال الدین افغـانی و محمد عبـده از قبل کرده بودند، درس های
ایشان قبل و بعد از استقالل مراکش یک انقالب فکری علیه جمود و

خرافات و توهمات بود.
               استاد محمد زنبیر: تصدی وزارت دادگستری از سوی شیخ ابن
العربی، ایشان را از تدریس و سودرسانی به عموم مردم باز نداشت.
او در مقابل مردم احساس مسئولیت می کرد، و درس های ایشان که
با روحیه ی سلفی ایراد می شد مردم را به مساجد و حلقه های درسش

می کشاند.
                            استاد مبارز محمد العلوی الزرهونی: شیخ ابن العربی با لهجه ای
بسیار قوی با علمای متحجر آن زمان گفتگو می کرد و آن ها را به چالش
می کشید و دلیل های آنان را با حجتی محکم پاسخ می داد، و به مردم
می فهماند که این گروه ها تالش دارند مردم را از تفکر باز دارند و
سستی و رکود را در میان آنان رواج داده و وادار به تسلیمشان کنند و به
بهانه ی اینکه همه ی این رویدادها تقدیر الهی است و باید به آن
راضی بود، مردم را از مبـارزه با استعمـارگران باز دارند. شیخ ابن
العربی این عده را انسانهایی بزدل و ترسو می خواند، مردم با سخنان
آتشین او از زوایای صوفیان فاصله گرفته و به مسجد او می آمدند

تا از سخنان گهربارشان استفاده ببرند.
                              احمد زادی: ابن العربی العلوی نقشی بسیار مهم در تقویت حس
میهن دوستی در میان مراکشیان و مسلح کردن جامعه به اندیشه های

سلفِی خرافات ستیز داشت.
             محمد الحمـداوی: شیخ ابن العربی العلوی در منزل، مسجد، و

استراحتگاه خود علیه تصوف خرافاتی اعالم جنگ می کرد.
از جمله کسانی که نزد شیخ االسالم محمد بن العربی العلوی کسب
علم کردند و از ایشان تأثیر پذیرفتند و به بیان شرح حال استادشان
و تأثیر او بر خود و همشاگردی هایشان پرداخته اند می توان عالمه
عالل الفاسی در کتاب »الحرکات االستقاللیه« و استاد محمد المختار

السوی در کتاب »االلغیات« را نام برد.

برخی گواهی هایی که محمدودیع آصفی درکتاب خودآورده است:

استاد عالل الفاسی از استادش به نیکی یاد نموده و او  را به خاطر
شهامت و جرأتی که در مبارزه با استعمارگران و صوفیان هپیمانشان
داشت از محرکان اصلی جنبش سلفیت و سازنده ی اساسی مصلحان

بیدارگر سلفی دانسته است.
نویسنده ی »االلغیات« نیز به همین قضیه اشاره نموده و فضلی 
که ابن العربـی بعنـوان یک استـاد بر ایشان داشته را بر می شمرد.
استـاد عبـدالکریـم الغالب در کتابش می گوید: جنبش سلفیت 
اصالحی در مغرب توسط دو رهبر بزرگ یعنی ابوشعیب دکالی و ابن
العربی العلوی در مراکش منتشر شد، بخصوص ابن العربی العلوی
که خیلی از وی به عنوان نخستین دعوتگر سلفی مراکش یاد می کنند
و بـارهـا بـه سبب حمـایت از جنبش هـای ملـی مـراکش از سـوی

استعمارگران تحت فشار قرار گرفت.
نقش شیخ االسالم محمـد بن العربی العلوی در بیدارگری مردم
مراکش و نجات آن ها از جهل و خرافـات، و گاه ساختـن آن ها نسبت
به ضرورت اخراج استعمارگران بر کسی پوشیده نیست و همه به آن

معترف اند.

رقص صوفی هادرضریح شیخشان سیدبن عیسی درمکناس

شاید بتوان شهامت و جرأت و صریح اللحن بودن وی را عامل
مهم موفقیت او دانست، وی که علیه اندیشه های صوفیانه  ی تنبل
 پرور اعالم جنگ کرده بوده، سد محکمی علیه چپاول اموال مردم
توسط مشایخ صوفی بود. برای مثال اقدام او علیه فرقه ی عیساویه
در شهر فاس مشهور است؛ عیساوی های فاس در ماه ربیع االول
برای زیارت مرقد شیخشان سیدی عیسی عازم مکناس شدند، 
هنگامی که قصد داشتنـد نزد درختـی که در مقابل قبـر سیدی علی
بوغالب بود حضور یابند تا از آن تبرک حاصل کنند، شیخ االسالم ابن
العربی العلوی به شیخ و استادش ابوشعیب دکالی اقتدا نمود و آن
درخت را قطع کرد. همچنین کنار مرقد سیدی منکود درخت بزرگی
وجود داشت که مردم تعویذات و پارچه به آن آویزان می کردند، که با
واکنش شیخ االسالم ابن العربی روبرو شدند و در نهایت ایشان

با تبر این درخت را قطع کردند.
زمانی که برخی کینه توزان تالش کردند پادشاه وقت مراکش را
علیه استاد عالل الفاسی بخاطر دروسی که در دانشگاه قرویین ایراد
می کرد و خرافات صوفیان را هدف قرار می داد تحریک کنند، شیخ ابن
 العربی العلوی که در آن زمان عضو شورای عالی دانشگاه بود از استاد
عالل الفاسـی دفـاع کرد و قضیـه را برای پادشـاه روشـن نمـود.
شیخ االسالم ابن العربی العلوی در سایه ی عنایت به زنان و مردان
مراکشـی و با توجـه بـه تالش هایـی که در راستـای محـافظت از
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آموزه های دین اسالم داشتنـد، کوشیـد تا زنـان مراکشـی را نیز از
جهالت و نادانی برهاند، لذا سلسله سخنرانی هایی در ضرورت

پرورش زنان مربی ایراد کردند.

۲-مبارزاتشیخاالسالممحمدبنالعربیالعلویعلیهاستمعارگران:
در آغاز باید اشاره کنم که نمی توان ارتباط میان مبارزه ی شیخ
االسالم محمد بن العربی العلوی با خرافات و مبارزات ایشان با
استعمار  را نفی کرد، چرا که هر دو قضیه ارتباط بسیار عمیقی با هم

داشتند.
اما با وجود این قضیـه، تنها به چند مورد از موضع گیـری های 
شجاعانه ی ایشان علیه استعمـارگران فرانسوی در مراکش که 
منجـر به فشـارهای سیـاسی علیه ایشان شد اشاره خواهیم کرد.
دانشگاه »قرویین« نخستین مدرسه  محمد بن العربی العلوی بود
که روحیه  انقالبی را در وجود ایشان برانگیخت، درست در زمانی که
دانشجو بود و ملت مراکش ذلت و خواری در مقابل استعمارگران
را پذیرفته بودند، احساس انقالبی گری وی علیه استعمارگران در
درونش شعله می زد. زمانی این احساس بیشتر شعله ور  شد که با
محمد بن عبدالکریم الخطابی که همزمان با او در دانشگاه قرویین

تحصیل می کرد آشنا شد.

محمد بن عبدالکریم الخطابی

ابن العربی العلوی در وجود خطابی همان احساسات و انگیزه ها و
خواسته های آزادی خواهانه را یافت، و همواره با هم در رابطه با

آزادی از ریسمان های نادانی و خرافات و تقلید کورکورانه و جهاد 
برای آزادی انسان و کرامت وی و نشر  این اندیشه ها میان مردم و 
به ویژه دانشجویان گفتگو می کردند. دیری نپایید که تعداد زیادی 
از دانشجویان و حتی کارگران و کشاورزان برای فهم رخدادهای
منطقه ای و جهانـی در حلقـات دروس ایشـان مشارکت می کردند.

ایـن احساس شعلـه ور شـده برای آزادسـازی میهـن از چنگال 
استعمـارگران سبب شد کلیه ی کتاب های ارزشمندی که داشت را

بفروشد تا از پول آن سالح بخرد تا در نبرد ریف حضور یابد، اما 
محاصره ی مراکش توسط استعمارگران مانع حضور ایشان شد،
کما اینکه موحا وحمو الزیان فرمانده ی نظامی مراکش برنامه  جنگی
پخود را تغییر داد و تصمیم گرفت از نیروهای بومی مناطق انقالب 
شده استفاده کند چرا که آشنایی بیشتری با پستی و بلندی های

منطقه داشتند.
از سوی دیگر ایشان طی ارسال نامه ای به حاج امین حسینی رهبر
مبارزات ملت فلسطین از وی اجازه خواستند تا جهت شرکت در نبرد
آزادسازی فلسطین به آن سرزمین بیاید اما هیچ جوابی دریافت

نکرد.
استاد عالل الفاسی می گوید: »زمانی که جهاد مردم مراکش علیه
فرانسـوی ها آغاز شد شیخ االسالم محمـد بن العربی العلوی یک
اسلحـه خریـداری کرد و به مجاهـدان پیوست و با حضـور خود و

شجاعتش انگیزه های مجاهدین را دوچندان می کرد«.

لویی هوبیرگونزالونخستین مقیم عام فرانسه درمغرب

از مهمترین مبارزات تاریخی ایشان علیه استعمار، موضع شجاعانه 
او در سال 1944 در مقابـل سلطان محمـد پنجـم یا »مقیـِم عام 
فرانسه«1 بود. هنگامی که حزب استقالل توسط استاد عالل الفاسی
شاگرد ایشان تأسیس شده بود »طرح استقالل مراکش« را ارائه
داد، و ابن العربی تنها کسی بود که در کابینه ی وقت دولت با این
طرح حزب استقالل موافق بود، اما بقیه ی اعضای کابینه پس از
مخالفت نماینده ی وقت فرانسه و تهدیدهایی که علیه موافقانش
کرد حاضر به حمایت از این طرح نشدند. در آنجا ابن العربی العلوی
تنها کسی بود که تهدید مقیم عام فرانسه را به چالش کشید و
در اعتراض به این اقدام ضد ملی فرانسه و عقب نشینی اعضای
کابینه، استعفای خود از کابینه ی صدر اعظم را تقدیم کرد. نتیجه ی
این موضع ابن العربی این شد که وی را به روستای قصابی و سپس
به روستای میسور و در نهایت به روستای زادگاهش یعنی مذغره

تبعید کردند.
34



استاد عبدالکریم الفیاللی مؤرخ نامدار مراکش در کتابش »تاریخ
سیاسی مغرب عربی« می نویسد: توطئه ای که علیه سلطان محمد
پنجـم طراحـی شده بود را تهامـی کالوی مدیـریت می کرد. وی
بیانیه ای نوشت و امضای 270 پاشا و فرمانده ی نظامی را گرفت، در

این بیانیه آمده بود: »ما فرماندهان و رهبران جنبش اپوزیسیون 
مراکش به رهبری پاشای بزرگوار سید تهامی مزواری کالوی خدمت
مقیِم عام محترم دولت فرانسه عرض می کنیم: از آنجایی که سلطان
محمد بن یوسف با پیوستن به گروه های افراطی و تندرو مخالف با
آموزه های دینی از منش ملت مراکش فاصله گرفته، و کشور را به
 سوی سراشیبی سقوط پیش برده، ما بزرگان مراکش و غیرتمندان
نسبت به دین مبیـن اسالم از مقیـِم عام محتـرم و دولت فرانسه
می خواهیـم سلطان را مقامش عـزل نمـوده و قدرت را به کسـی که

شایستگی آن را دارد واگذار کند«.

التهامی الکالوی

پس از برمالشدن طرح توطئه  کالوی علیه سلطان شرعی و قانونی
مراکش، شیخ االسالم محمد بن العربی العلوی فتوای کفر کالوی 
و همراهانش را صادر کرد و 300 تن از علمای سراسر مراکش با 
ایشان همراه شدند، و علمای االزهر نیز بر این فتوا مهر تأیید زدند.
فرانسـوی ها که این موضع گیری شجاعانه ی عالمه ابن العربی
العلوی را بر نتافته بودند وی را به منطقه ی »القصابی« و سپس به
»قصر السوق« تبعید کردند. وی دو سال از عمرش را در آنجا در تبعید
گذراند، و سپس به فاس تبعید شد، در فاس تدریس در مسجد 
قروییـن را آغاز کرد، اما استعمـارگران درس هـای او را تحمـل 
نمی کردند لذا از وی خواستند تدریس در مسجد را متوقف کند، او اما
تسلیم خواسته های فرانسوی ها نشد لذا در 18 رمضان سال 1371
هجری قمری او را از فاس تبعید کردند. پس از مدتی وی به فاس
بازگشت و در بخش جدید شهر سکونت گزید، اما فرانسوی ها ورود 
او به بخش قدیمی شهر را ممنوع کردند. هنگامی که فرانسوی ها
تصمیم گرفتند سلطان محمد پنجم را از سلطنت خلع کنند، خانه ی
شیخ االسالم محمد بن العربی العلوی را محاصره کرده و مانع هر
گونه ارتبـاط با وی شدند، تا این که در 11 ربیع الثانی سال 1373
هجری قمـری برای بار سوم او را تبعیـد کردند، این بار به شهر
تنزیت، اما پس از مدتی وی به فاس بازگشت و یک سال کامل را در

حصر خانگی گذراند.

از موضع گیری های جنجالی ایشان فتوای وجوب قتل محمد بن
عرفه بود. کسی که استعمارگران فرانسه می خواستند پس از تبعید
سلطان محمد پنجم در سال 1953میالدی، به عنوان حاکم مراکش

تعیینش کنند. ابن العربی العلوی این فتوای خود را مستند به حدیثی 
می دانست که رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم فرمودند: »اگر همزمان

با دو خلیفه بیعت شد یکی از آن ها را بکشید« و از امضای بیعت با 
محمد بن عرفه به عنوان سلطان مراکش امتناع ورزید، و از نشانه ها و

عالیم وفاداری او به محمد پنجم مخالفت وی با تأسیس »شورای 
محافظان عرش سلطنتی« پس از عقب نشینی محمد بن عرفه بود.

محمدبن عرفه
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وی پس از بازگشت به فـاس تدریـس در مسجد سنت در بخش
جدید شهر را آغاز کرد.

شیـخ االسالم محمد بن العربـی العلوی بابت موضع گیری های 
میهن دوستانه و جهادی که در گذشته با استعمارگران داشت مورد
احتـرام و تقدیـر سیاستمداران ملی مراکش بود. در سال 1946 
میالدی، پس از بازگشت استاد عالل الفاسی و محمد بن الحسن
الوزانی از تبعیـِد نه ساله حرکت ملی مراکش به دو دستـه ی »حزب
استقالل« و »حزب شورا و استقالل« تقسیم شد. این دو رهبر ملی گرای
مراکش، شیخ االسالم ابن العربی العلوی را بعنوان داور میان خود
انتخاب کردند، او در داوری سوی هیچکدام از دو طرف را نگرفت
و تالش کرد میان آن ها صلح ایجاد کند که متأسفانه این میانجی گری

فایده ای نداشت.

منهج شیخ االسالم محمدبن العربی العلوی:

تمرکز بر نشر علم و دانش از راه تدریس، و آسان سازی علوم
و پرهیز از پیچده کردن شرح.

                            توجه به جوانان به عنوان ستون های آینده، بویژه اینکه خرافات
در وجود جوانان نهادینه نشده بود.

                              ایشان موضع گیری های بسیار تندی علیه مبتدعان داشت، و بر
این باور بود که نرمی با آن ها سودی ندارد.

                         مشارکت سیاسـی حتی در حکومت تحت سیطره ی استعمار و
ایجاد اصالحات داخلی.

                     تمسک به ثوابت ملی علیـه استعمـارگران و مبارزه با خائنان و
وطن فروشان.

                         عملکرد انفـرادی که بعدها منجر به قدرت گرفتن گروه وابسته
به استعمارگران در مغرب و به حاشیه راندن ایشان شد.

درگذشت ایشان:

شیـخ االسالم محمد بن العربی العلوی پس از کنـاره گیری از
پست های دولتی و پرهیز از دریافت حقوق از دولت، در خانه ای 
محقرانه با دسترنج خود زندگی می کرد. چهار گاو و چندین مرغ
داشت و با فروش شیر گاوها و تخم مرغ ها مخارج زندگی اش را
تأمین می کرد تا اینکه مدتی کوتاه بیمارش شد و در روز پنجشنبه
22 محرم سال 1384 هجری قمری برابر با 4 ژوئیه ی 1964
در شهر فاس چشم از جهان فروبست و پیکر ایشان از درب منزلشان
در فاس تشییع شد، سپس با هواپیمایی ویژه به زادگاهش روستای
مدغره برده شد و بنابر وصیتی که کرده بود در کنار پدر بزرگوارش

دفن شد.
برای اطالع بیشتر از زندگی شیخ االسالم محمد بن العربی العلوی به منابع زیر مراجعه

کنید:
* السلفي المناضل الشیخ محمد بن العربي العلوي، تألیف دکترمحمد الودیع اآلسفي.

* السلفیه واإلصالح، تألیف دکتر عبدالجلیل بادو.
* الحرکه السلفیه في المغرب، تألیف جمعی از نویسندگان .

اصل این مطاب مقاله ای است بعنوان »شیخ محمد بن العربی العلوی، دانشمند عامل و
سلفی مبارز علیه جهل و استعمار« نوشته ی استاد احمد األزمی که در مجله ی دعوه الحق
مراکش به چاپ رسیده، بخش هایی از آنرا اصالح کرده و مطالبی را از مقاالت و منابع دیگر

به آن افزودم.
اسامه شحاده

1- نماینـده رسمی دولت فرانسـه در مغـرب در سال های 1912 تا 1956 میالدی،
»مقیم عام« یا »مقیم المفوض العام« خوانده می شد.

محمدپنجم

در سال 1376 هجری قمـری زمانی که سلطان محمد پنجم از
تبعیـدگاهش بازگشت و مراکش به استقـالل خود دست یـافت،
شیخ االسالم محمد بن العربـی العلوی از نخستیـن کسانی بود که
به پیشواز سلطان محبوب مراکش رفت و او را در آغوش گرفت.
بعدها »وزارت تاج« به او سپرده شد و به عنوان مشاور ویژه ی سلطان
مراکش و قاضی شرعی در کاخ سلطان و عضو شورای فقه اسالمی

انتخاب شد.
باری او در نشستی حضور یافت و به علت مخالفت برخی آراء با
عقاید و دیدگاه های او حاضـر به امضای آن نشد. زمانی که ایشان
طرح قانون اساسـی را مطـرح کرد که در آن آمده بود: »حاکـم حق
قانـون گذاری را ندارد و قانـون اساسی بایستی مستند به شریعت
اسالمی باشد«، این فتوای ابن العربی او را با محنت ها و آزمون های 
سختی در زندگی روبرو کرد و وزیر وقت مراکش رضا اکیدره که 
دارای اندیشه های سکوالریسم افراطی بود او را یک گمراه خواند. 
نتیجه ی این مخالفت ها این بود که وی در سال 1379 هجری
قمری برابر با 1959 میالدی از مجلس تاج استعفا داد و از منصب
قضاء نیز عزل شد. پس از استعفا و عزل به منزل خود بازگشت و پس از
آن حاضر نشد حقوقـی که پس از کناره گیـری از سـوی دولت بطور

ماهیانه به او تعلق می گرفت را دریافت کند.

رضا اکیدره

..
....
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گلشن ر ا ز

گناه آثار ناگواری بر انسان بر جای می گذارد.
 امام ابن َقیّم جوزی برخی از این آثار بد را چنین ذکر کرده است:

علم شرعی نوری است که خداوند به قلب هر که بخواهد می تاباند و گناه باعث
خاموش شدن این نور می گردد.

هنگامی که امام شافعی برای آموختن علم به نزد امام مالک آمد، مالک که از  هوش
و استعداد وی خوشش آمده بود او را اینگونه نصیحت کرد:

»من می بینیم که خداوند بر قلب تو نوری تابانده است، آن را با گناه خاموش نکن«
گناه دشمن علم و آگاهی و معرفت است، و نیکی و بازداشتن نفس از هوا و هوس،

کلید معرفت و شناخت است.

1- محروم شدن از علم :

آ ثــــا ر
نا   گـــو  ا ر

گنــــا ه 
بر فــر د و.
جا معــه

ترجمه ونگارش:ابوعامرمالمحمدی

2- محروم شدن از روزی :

امام احمد در مسند خود از ثوبان )رضی اهلل عنه( روایت می کند که رسول اهلل
)صلی اهلل علیه وسلم( فرمود:
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هر گناه باعث می شود انسان استعداد انجام گناهان دیگر را پیدا
کند. انجام گناه باعث می شود زشتی آن از قلب انسان خارج شود و به
تدریج به انجام گناهان دیگر بپردازد تا جایی که شخص گناهکار

دیگر نخواهد توانست به سادگی از آن دست بکشد.
بسیـاری از گنـاهکاران با بی توجهـی به گناهان کوچک و سهل
 انگاری در مورد آنان به تدریج رو به سوی گناهان بزرگتر گذاشته اند.
گناه اول گناه دوم را در پی خواهد داشت. تنها قیچی توبه می تواند

از ادامه ی این سلسله جلوگیری کند.

گناهان باعث می شوند اراده ی انسان برای انجام کار خیر ضعیف
شـود و در عوض اراده ی انجـام کارهـای بـد به تدریـج قوی شـود.
از خطرناکترین عوارض گناه ایـن است که بر اثر تکرار آن اراده ی
توبه نیز به تدریج ضعیف می شود تا جایی که دیگر انسان حتی فکر
توبه را از ذهن خود خارج می کند. این از بدتریـن بیماری های قلب

است که راه نزدیکی به سوی هالکت است.

تکرار گناهـان باعث می شود کم کم زشتـی گنـاه از قلب شخص
گناهکار خارج شود و دیگر از انجام گناه شرم نکند.

در این صورت شخص گناهکار دیگر حتی از انجام گناه بصورت
علنی و در برابر چشم مردم هیچ ابـایی نخواهـد داشت تا جایـی که

دیگران را نیز بسوی گناهان دعوت خواهد کرد.

اینها برخی از آثـار گنـاه بر روی فرد بود. همان گونه که خواندیـد 
در این نوشتـه در مورد تاثیـرات اجتماعـی گناه بحث نشده است.
مصلحان اجتماعی معموال در مورد اصالح و تغییر پدیده های بدی
که در جامعه وجود دارد می اندیشند. قتل، تجاوز، دزدی، آدم ربایی،
قاچاق مواد مخدر و... از تخلف های بزرگی است که معموال کم یا زیاد

در هر جامعه ای وجود دارند.
عالوه بر اینها آفت های اجتماعی خطرناک دیگری نیز چون اعتیاد
به مواد مخدر، مصرف دخانیـات، مصرف مشروبـات الکلـی و... از

معضالت بزرگ بسیاری از جوامع امروزی است.
شاید اشتباهی که بسیاری از مصلحان مرتکب می شوند این است
که نقش اصالح فردی را نادیده گرفته و می خواهند یک معضل بزرگ
اجتماعی را بدون در نظر گرفتن خواستگاه  نخست آن یعنی افراد

جامعه، حل کنند.
گناهان فردی به تدریج پایه های یک جامعه را سست کرده و راه را

برای گناهان و مشکالت اجتماعی باز می کنند.
برادر و خواهر گرامی

توبه و بازگشت عمومی و همگانی بسوی اهلل سبحانه و تعالی و آغاز 
کردن اصالح همه جانبه از خودمان تنها راه بوجود آوردن یک جامعه

سالم و صالح و به دست آوردن آرامش دنیا و آخرت است.
هر یک توبه راهی است بسوی رستگاری همه جانبه. هر یک نفر که
دست از گنـاه بکشـد جامعـه یک قدم بسـوی توسعـه برمی دارد.

از این رو باید از خود آغاز کنیم و منتظر دیگران نمانیم.

آثار گناه را حتی می شود در برخورد دیگران هم دید. یکی از بزرگان
می گوید: وقتی گناه می کنم آثار آن را در وسیله ی سواری ام و در

برخورد همسرم مشاهده می کنم!

اهلل متعال در سوره ی طالق می فرماید:
عل ل م أمه رسیا      ]طالق: 4[ �ج ق الل �ي �ق وم �ي

»و هر کس تقوای اهلل را پیشه کند ]اهلل[ برای او در کارش آسانی
قرار می دهد«.

وقتی تقوا باعث آسان شدن کارها می شود در مقابل گناه و عدم
تقوای الهی نیز باعث ایجاد مشکالت و سخت شدن کارها و بسته

شدن درهای موفقیت بر روی انسان می شود.

شخص گناهکار در قلب خود نوعی تاریکی و ظلمت را حس می کند.
ابن حس پس از مدتی حتی در اعضا و جوارح و چهره ی شخص
گناهکار آشکار می شود تا جایی که دیگران این تاریکی و افسردگی

را نیز مشاهده می کنند.
عبداهلل بن عباس )رضی اهلل عنه( می گوید:

»نیکی باعث روشنی در چهره و نور در قلب و گشایش در رزق و
روزی و نیروی در بدن و محبت در قلوب دیگران می شود. و گناه باعث
تاریکی چهره و تاریکی قلب و سستی در بدن و کمبود روزی و ایجاد

نفرت در قلوب دیگران می شود«.
یکی از نزدیک تریـن آثار گناهـان افسـردگی و هجـوم غـم ها و
غصـه هاست. به همان انـدازه که انجام نیکی ها باعث ایجـاد نوعی
سبکبالی و آسایش درونی می شود، گناهان در انسان حس تنهایی و

تاریکی و غصه و افسردگی را پدید می آورند.
تکرار گناهان و عدم ایمان به پاداش نیک الهی در انسان حس
پوچی و هیچ انگاری بوجود خواهد آورد. در این مرحله انسان تنها به
گذراندن این زندگی که از نگاه او چیزی جز زجر و مصیبت و بیهودگی

نیست می پردازد.

اگر گناه عقوبتی جز محروم شدن انسان از عبادت اهلل نداشت
همین برای مجازات شخص گناهکار کافی بود. هر گناه باعث میشود
انسان توفیق انجام کار نیک را از دست بدهد، کارهای نیکی که برای

انسان از تمام دنیا با ارزشتر است.
گناه به مانند غذای مسمومی است که باعث می شود شخص به 
علت خوردن آن برای مدتها از خوردن دیگر غذاها محروم شود.

3- تاثیر گناه در برخورد میان فرد و دیگران :

4- سخت شدن کارهاوبسته شدن درها برروی انسان :

5- احساس تاریکی در قلب و افسردگی و غم :

6- محروم شدن از انجام طاعات و عبادات :

8- گناه باعث ضعیف شدن اراده ی خیر می شود :

9- بیرون رفتن زشتی گناهان از قلب :

آثار اجتماعی؟

برادر و خواهـر عزیـز. چه بسا انجـام گنـاه باعث از دست رفتن
موقعیت های و موفقیت های بسیاری می شود بدون آنکه حتی خود ما
متوجه شویم و از سوی دیگر بسا انسان هایی که موفقیت های خود را
مدیون خوبی هایی هستند که در حق دیگران انجام داده اند بدون آن

که خود بدانند.
»چه بسا که انسان به علت گناه خود از روزی محروم می شود«.

]به روایت ابن ماجه، آلبانی آن را حسن دانسته است[

7- گناه، گناه می آورد :
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اجتماعی و پزشکی شده و این نوآوری اکنون به کانونی بدل شده که
وجودش را یکی از امرهای ضروری به شمار می آوریم؛ درست است
که ما ترجیح می دهیم خیلی به آنجا رفت و آمد نکنیم، ولی وجود 
آن در سرتاسر دنیا ضروری است و اجباراً به آن احتیاج داریم. ما از
بیمارستان  انتظار داریم مکانی باشند که ما را از درد برهاند و در هنگام
 دچـار شدن به مریضـی یا حادثـه، در بهبـودی به ما یـاری رساند.
این امـر ممکن است، چون روش برنامه ریـزی شده-علمـی و
اجتماعی به صورت یکسان - بهداشت سالمتی، در سایه ی جوامع
اسالمی قرون وسطـایی پیشـرفت کرده است، به شکلـی که گروه
وسیعی از خلیفه ها، پادشاهان، علما و افراد مشغول به شغل پزشکی
، علوم قدیمی و اعمالی را از سنت های گذشته فرا گرفتند و به یادگار
نگه داشته اند، سپس آنها را به بحث های اصلی خود افزودند و قرن ها
از دستاوردهای فکری سرشار نمودند و همیشه سعی در پیشرفت

مستمر آن داشتند. 

مردان و زنان مریض و فقیر برای مداوای خویش تا زمان بهبودی و
شفا یافتن در بیمارستان بستری میشوند و آنچه در بیمارستان وجود
دارد برای مداوا به کار گرفته می شود . فرد دور و نزدیک،خویشاوند
و غریب، قوی و ضعیف، ناتوان و شریف، بلند مرتبه و حقیر، ثروتمند
و فقیر، مأمور و امیر، کور و بینا، و فاضل و مفضول )کسی یا چیزی که
دیگری بر او فضیلت دارد(، معروف و گمنام، واال مقام و فرومایه، 
ستمگر و راهزن، فرمانبردارو فرمانده... بدون هیچ شرطی جهت 
جبران در آنجا مداوا می شوند و برای انکار آن هیچ گونه گوشه و کنایه و
مانعی وجود ندارد، بلکه به مجرد فضل و بخشش بیکران خداوند
متعال و پاداش و مهربانی بسیار او، به وقوع می پیوندد. )سخنرانی

منصور بن قالوون در افتتاحیه ی بیمارستان قاهره(.
روش های جدیدی که غرب در زمینه های سالمتی و پزشکی به کار
می برد، نزدیک به تمدن های گذشته مانند بابل، مصر، یونان، روم و
هند است، در حال حاضر ساخت بیمارستان باعث ایجاد تغییراتی 

نویسنـده:فرح عصـام
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بیمارستـان، نتیجـه ی مهم بخش بزرگی از توانایی و تفکری بود
که تمدن های اسالمی، پی در پی در توسعه هنرهای پزشکی سرمایه
گذاری کردند. چون بیمارستان ها -  در دوران قدیم نیز همانند امروز-

در بردارنده مدرسه ها و کتابخانه های پزشکی بودند.
پزشکان بزرگ، روش های اجرای علوم کسب شده را که برروری
مریض ها انجام می شد، به کارآموزان یاد می دادند. و بیمارستان
برای کارآموزان امتحـان برگـزار می کرد و برای آنهـا گواهـی صادر
می کرد، بیمارستان همچون مؤسسه ای برای انتشار علوم پزشکی،
درمان بیماری ها و توسعه و انتشار آموزه های پزشکی به ایفای نقش

می پرداخت. 

حرام به درمان نپردازید«؛ آنگاه در درمان بیماران، روشهایی عقالنی
و تجربی را مّد نظر قرار دادند و بدان توجه داشتند.

شکل و طراحی بیمارستان بر خالف آن روش بود؛ در غرب جایگاه
بیماران به گونه ای درست شده بود که بتوانند مراسم مذهبی روزانه

را مشاهده کنند و این بیمارستان ها دارای تجهیزات اندکی بودند، 
حتی اگر این بیمارستان ها در درجه ی اول دارای تجهیزات نیز بود،
در موارد بسیاری به دلیل آب و هوا و هندسه معماری اش،  شرایط بد
و رطوبت بر آن غلبه می کرد. اّما در کشورهای اسالمی با اینکه دارای 
آب و هوا و گرمتری بودند، بیمارستان ها به گونه ای آماده شدند که نور
و هوا به انتشار هوای خوب کمک کنند، و درمان را مبتنی بر نظریه ی
»اخالط« قرار داد که عبارت است از: روشی در پزشکی که به جای

پرداختن به بعد روحانی، به درمان بدنی می پردازد.

اولیـن مرکز بهداشت اسالمی درون یک خیمه به دست »رفیده 
اسلمیه« در زمان حیات پیغمبر )ص( برپا شد. و مشهور است در طی
جنگ خندق، وی بیماران را درون یک خیمه ی منفصل درمان کرد و 
به جایگاه یک متخصص رسیـد. حاکمان و کارگزاران بعدی این
نمونـه های اولیه یگان های »جراحـی سیـار نظامی« را به قافله های 
داروخانه ای سیاری تبدیل کردند که مجهز به دارو، غذا، نوشیدنی،
لبـاس، پزشکـان و داروخانـه ها بودند. این مأموریت در پاسخ به
نیازهای جوامع دور از شهرهای بزرگ و مکان های پزشکی ثابت
نمایان شد. برای خود کارگزاران و خلیفه ها نیز بهداشت سیار فراهم
شد، در طی حکومت سلطان محمد سلجوقی در آغاز قرن دوازدهم
بیمارستان سیار گسترش یافت به گونه ای که برای حمل و نقل آن به

40 شتر نیاز بود.

مریض خانه

اعالم وجود اولین بیمارستان

داروخانه های سیار

اگر چه از زمان های گذشتـه مکان هایی برای درمـان بیمـاری ها 
وجود داشت، اما بیشتر آنها ساده بودند و  فراتر از مسائل ابتدایی یا
گروه ویژه برای رسیدگی به بیمارها نبود. اصالحات فراوانی در طی
دوره یونانی ادامه پیدا کرد، اما آن مکان ها در موارد اندکی به عنوان

جایگاه نگهداری بیماران استفاده می شد. اوایل اروپای قرون 
وسطایی، این اعتقاد فلسفی حاکم بود که اصل »بیماری«، امری فوق
طبیعی است و در این حالت از مداخله انسان مصون است؛ در نتیجه
این امر تعداد اندکی از بیمارستان ها به عنوان محل نگهداری سال
خوردگان تبدیل شد به گونه ای که مدیریت بیماران توسط راهبانی
صورت گرفت که تالش زیادی برای شفای بدن بیماران نداشتند  و به

دنبال نجات روح بودند .
اما پزشکان مسلمـان، روش کاماًل متفاوتـی داشتنـد. بسان این
حدیث پیغمبر )ص( که فرمودند: »ما أنزل اهلل داًء إال أنزل له دواء«:
»خداونـد هیـچ دردی را نازل نکرد مگر این که برایش درمانـی نیز
َواَء، َوَجَعَل لُِکِلّ اَء َوالَدّ فرستـاد« و نیز این حدیث: »إَِنّ اهلَلَّ أَنَْزَل الَدّ
َداٍء َدَواًء، َفتََداَوْوا، َواَل تََداَوْوا بَِحَراٍم« »خداوند درد و درمان را فرستاد و
 برای هر دردی درمانی قرار داد، پس درمان شدند؛ آگاه باشید که با

اولین بیمارستان اسالمی فقط جایگاهی برای مبتالیان به جذام
بود، و ساخت آن اوایل قرن هشتم میالدی در دمشق به دست »ولید
بن عبدالملک بن مروان« خلیفه ی اموی صورت گرفت. پزشکان در
آن به ملک های فراوان و جایگاه های بلند مرتبه ای دست یافتند،
با اینکه جذام همه جا را فراگرفته بود، عیادت کنندگان بیماران در
قرنطینه قرار گرفتند؛ چون به آنها کمک های مالی می شد همانطور که 
به یک فرد نابینا برای تأمین هزینه های مالی خانواده کمک می شد. 
اولین بیمارستان عمومی که در سندها و مدارک ثبت شده، بعد از
حدود یک قرن در سال 805 به دست وزیر »هارون الرشید« در بغداد
ساخته شد. ما اطالعات اندکی درباره ی آن داریم ولی ظهور پزشکان
دربـار از خانـدان »عبدالمسیـح« که رؤسـای قبلی آکادمی پزشکی 
فارسی در جندیشاپور در اهواز بودند، نشان از آن دارد که آنها نقش

مهمی را در پیشرفت این بیمارستان بر عهده داشتند.

بیمارستان های دائم
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بیمارستان فقط به معنای »مریض خانه« نبود، بلکه به شکل علمی
آن، برادر دو قلوی بهداشت سالمت بود و دارای خدمات متعدد و

مراکز آموزش پزشکی نوین نیز بود.از جمله:
-مرکزی برای بهبود. 

-جایگاهـی برای طـی شدن دوران نقـاهِت بهبـود یافتگـان از 
امراض و حوادث.

- پناهگاهی روحی و روانی.
- مکانی برای نگهداری از افراد سالخورده.

-مدیریت اصلی و نگهـداری سالخـوردگان و افـراد ناتـوانی که
دارای فرزند نیستند.



در قرن دهم میالدی پنج بیمارستان دیگر در بغداد بنا شد. اولیِن
آنها در پایان قرن نهم به دست »معتضد« ساخته شد که با ابوبکر
رازی قـرارداد بست تـا مأموریت اشـراف و مدیـریت بر ساخـت و 
اقدامـات و عملیـات های آن را بر عهده داشته باشد. قبل از شروع 
ساخت، رازی خواست تا بهترین مکان شهر برای آن انتخاب شود،
پس تکه هایی  از گوشت تازه را در بخش هایی مختلف گذاشت و بعد
از مدتی آنها را برداشت تا مشخص کند که گوشت در کدام یک از آن
مکان ها کمتر فاسد شده و در نتیجه بیمارستان را در آنجا بنا شود.
هنگام افتتاح در بیمارستان 25 پزشک وجود داشت مانند کسی که
چشم را با سرمه درمان می کند و جراحان و شکسته بندان. سپس
تعداد تخصص ها به 1258 رسید تا اینکه مغول بغداد را با خاک 

یکسان کرد.
در آغاز قرن دهم میالدی وزیر »علی بن عیسی بن جراح« برای
»سنـان بن ثابت« رئیس مجمـع پزشکان در بغـداد درباره ی گروه

دیگری از بیماری ها چنین نوشت:
»در مورد افرادی که در زندان ها به سر می برند تأمل کردم و این
که آنها با وجود تعداد زیادشان و سختی مکانشان، از مبتال شدن به 
بیمـاری ها در امان نیستنـد، پس الزم است برای آن هـا پزشکـانی
مشخص گردد که هر روزه به آنها سر بزنند و به آنها دارو و شربت دهند

و در دیگر زندان ها بچرخند و بیماران را درمان کنند«.
اولین بیمارستان مصر در سال 872 به دست امیر مصر »عباس
احمد بـن طولون« در جنـوب غرب فسطاط ساختـه شد که اکنـون
بخشی از قاهره قدیم به شمار می رود. بر اساس مدارک مستند، این
اّولین پرورشگاهی محسوب می شود که در کنار بیماری های عمومی،
درمان مبتالیان به بیمـاری های روانی را نیز فراهم می کرد. در قرن
دوازدهم میـالدی »صالح الدین ایوبـی« بیمارستـان نصیری را در
قاهره بنا کرد که بعدها گسترش و اهمیت آن به دست »منصور بن 
قالوون« بیشتر شد و ساخت آن در سال 1284 تکمیل شد. در طی 
قرن پانزدهم به عنوان اّولین مرکز پزشکی قاهره بود که امروزه 
بیمارستان رمد العیون نام دارد، چون ویژه ی چشم پزشکی بود. 

محمد بن زکریا الرازی )مواقع التواصل(

بیمارستان قالوون )مواقع التواصل(

طبق روشی که امروزه رایج است، بیمارستان اسالمی نمونه به
بخش هایی از قبیل بیماری های عمومی، جراحی و چشم پزشکی،
پزشکـی استخـوان ها و بیمـاری های روانی تقسیم می شد. بخش
بیماری های عمومی نزدیکترین بخش به پزشکی داخلی موجود در
حال حاضر می باشد و معموالً به بخش های فرعی تقسیم می شد که
با تب، مشکالت دستگاه گوارش، پیسـی و غیره در ارتباط است.
بیمارستان های بزرگ تر دارای بخش هایی بزرگتر و تخصص های
فرعی با تنوع بیشتر بودند که هر بخش در کنار ناظر ویژه، دارای

یک مسئول و رئیس بود. 
در بیمارستـان ها بازرسانـی می چرخیـدند که مأموریت تضمین 
نظافت عمومی و فراهم کردن شرط های بهداشتـی بر آنها محول 
شده بود. عالوه بر آن حسابـدار و دیگر کارمنـدان اداری نیز وجود
داشتنـد که اطمینـان حاصل می کردند که بیمارستان - از جنبه های 
مالی و غیره -  از معیارها و اصول مناسیب برخوردار است همچنین
مدیر اصلی مسئول نظارت بر کل نهاد بود . آنجا دارای نظارت کننده نیز
بود که در برابر مراقبت از تمام ساختمان مسوول بود. پزشکان بر
اساس ساعات اداری ثابتی به فعالیت میپرداختند و در طی آن ساعات
به معالجـه بیمارانـی می پرداختنـد که به آن جا مراجعـه می کردند. 
همـه ی بیمارستـان ها دارای گروهـی متخصص از داروسـازها و
پرستـارانی بودند که به گواهـی اشتغـال در کار دست یافتند. حقوق
گروه هـای پزشکی به حکم قانـون ثابت بودنـد و پاداش به مقدار
سخـاوت و بخشش توزیـع می شد که باعث می شـد بـرای جـذب

خردمندان و عاقالن کفایت کند. 

بیمارستان اسالمـی با احسـان وقف ها دارای ثروت و اندوخته ی 
مالی بسیاری بودو از این طریق اداره می شد، چون افراد ثروتمند و
کارگزاران، امالک را به صورت هدیه به بیمارستان های تازه تأسیس
و یا در ُشرف می بخشیدند و درآمد حاصل از موقوفه برای ساختمان
و تعمیرات آن پرداخت می شد. برای اینکه این احسان ها و درآمدها
به سود مؤسسه های وقف شده باشد، شامل موارد ترکیبی مانند در

ترتیب و چهارچوب
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در طی دهه های بعدی 34 بیمارستان دیگر در سرتاسر دنیای
اسالم تأسیس شد و هر ساله تعداد آن ها به طور مستمر افزایش
یافت. در قیروان تونس اولین بیمارستان در قرن نهم میالدی ساخته
شد، و در مکه ی مکرمه و مدینه منوره نیز بیمارستان هایی بنا شد.
چندین بیمارستان در شهر ری ایران نیز وجود داشت و ریاست آن بر
عهده ی »محمد بن زکریای رازی« بود که اهل همان شهر بود و در

بغداد آموزش دیده بود.



در زیر ترجمه  نامه ی یک جوان فرانسوی که در قرن دهم میالدی 
در بیمارستان قرطبه بستری بوده آورده شده است که در آن می گوید:
»پدر عزیزم: در نامه ی گذشته ی خویش گفتی که به زودی برایم
مقداری پول خواهی فرستاد تا برای درمانم از آن استفاده کنم، اما
من به طـور کلّی به پول نیـاز ندارم؛ چون درمان در ایـن بیمارستـان 
اسالمی رایگان است و حتی بیمارستان به همه بیمارانی که آنجا را
ترک می کنند مبلغ 5 دینار به همراه لباس هایی نو اعطا می کند تا در
دوران بهبودی مجبور به کار نشوند. پدر عزیزم: اگر بزرگواری کردی
و به دیدارم آمدی مرا در بخش جراحی و درمان مفاصل خواهی دید
و در کنار اتـاق من یک کتـاب خانه و سالن مطالعه و کنفرانس را نیز
مشاهـده خواهـی کرد که پزشکان هـر روز برای گـوش دادن به

سخنرانی اساتید در آنجا دور هم جمع می شوند.
اما در مورد بخش زنان، در ضلع دوم بیمارستان واقع است  و مردان
اجازه ی ورود به آن جا را ندارند، در سمت راست میدان سالن بزرگی
را می یابی که مخصوص بیماران بهبود یافته است؛ به شکلی که
دوره ی نقاهت را در آنجا می گذارنند و سالن دربردارنده  کتابخانه ای
مخصوص و ابزار موسیقی می باشد. پدر عزیزم: هر نقطه و مکان این
بیمارستـان در نهایت تمیزی قرار دارد و تخت و بالشی که روی آن
می خوابیم با پارچه  سفید دمشقی پوشیده شده است، اّما روپوش ها
از پارچه  مخملی نرم و لطیف دوخته شده اند. تمام اتاقهای بیمارستان
مجهز به آب پاکی می باشد که با لوله های خاصی بدان رسیده و برای
روزهای زمستان در هر اتاقی یک بخاری وجود دارد. اّما غذا از گوشت
مرغ و سبزیجات پخته می شود تا جایی که برخی از بیماران به دلیل 
طمع در غذای خوشمزه و لذیذ نمی خواهند بیمارستان را ترک کنند«.
طبیب و جهانگرد قرن سیـزدهم »عبـداللطیف بغـدادی« که در
دمشق به عنوان آموزش دهنده  پزشکی مشغول بود، داستان جالبی
را از یک جوان فارسـی روایت می کنـد که از غذاهای لذیذ و خدمت
رسانی عالی ارئه شده در بیمارستان نوری بسیار خوشش آمده بود،
تا جایی که وی را وادار کرده بود تا تمارض به بیماری نماید. طولی 
نکشید که پزشک معالج به نیرنگ جوان پی برد و با این وجود وی را به
بیمارستان راه داد و در طی سه روز غذاهای خوشمزه به وی داده شد و
در روز چهارم پزشک به اتاق بیمار رفت و با لبخندی تأسف آور گفت:
»مهمانی سه روز است، بعد از آن... بخشش همراه با موجودی خواهد

بود، پس اکنون به خانه ات برگرد«. 
کیفیت مراقبت مبتنی بر بازرسـی و سنجش و داوری بود، »محمد
بن محمد القرشی« در کتاب خود »معالم القربه فی طلب الحسبه«

می گوید:
»زمانی که پزشک بر بیمار وارد می شود شایستـه است درباره ی 
علت بیماری و درد موجود از وی سؤال کند، سپس یک قانون برای
نوشیدنـی ها و دیگر داروهای گیاهـی برای وی مشخص کند و در
حضور همراه مریض یک نسخه برای او بنویسد، و اگر روز بعد آمد و
پزشک به درد و ظرف او نگاه کرد - شایـد منظـور از ظرف همـانی
است که در آن ادرار قرار دارد؛ تا روند بیماری را از رنگش تشخیص
دهد و یا شاید منظور ظرف درد باشد- ، از بیمار بپرسد: آیا بیماری
بهتـر شده است یـا نـه؟ سپس بـر اسـاس مقتضـای حال برایش
برنامه ای بریزد و یک نسخه تجویز کند و به خانواده اش بدهد، و در
روز سوم و چهارم نیز این کار را بکند تا اینکه مریض بهبود یابد یا این
که بمیرد، اگر بیمار بهبود بیابد پزشک پاداش و هزینه اش را دریافت
می کنـد و اگر بمیـرد، خـانـواده اش نـزد حکیـم معروفـی برونـد و
نسخـه هایی که پزشک برای او نوشتـه است را ارائه کنند، پس اگر

مدیریت و بهداشت بیمار

بیمارستان ها 24 ساعته برای عموم باز بود، به شکلی که پزشکان
مرد برای بیمـاران مرد و پزشکان زن برای بیمـاران زن اختصاص
می یافتند، در حالی که برخی  بر آن بودند تا مکان هایی جداگانه برای
ورودی های افراد  و ساختمان هایی جدا برای هر جنسی ساخته شود.
در حالت های کم خطر درمانگاه های خصوصی مجهز به پزشکانی
بودند که برای بیماران داروهایی تجویز میکردند تا در خانه ها مصرف

شود. 
تدابیـر و اقداماتـی خاص برای جلوگیـری از انتشـار بیماری ها و
عفونت ها به کار گرفته می شد، به این شکل که برای بیماران داخلی
لباس هایی از طرف بیمارستان اختصاص داده می شد که ساخت آن
در منطقه ی مرکزی صورت می گرفت، در حالی که لباسهای شخصی
آنها در انبار بیمارستان به امانت نگه داشته می شد. بیماران در زمان
انتقـال به بخش ویژه خود، تخت هایی را با روپوش های پاکیـزه و
زیراندازهایی می دیدند و اتاق های بیمارستان نیز تمیز بودند و مجهز

به فواره های آب و نور آفتاب بودند..
اقتضای کار بازرس این بود که نظافت بیمارستان و اتاق ها را به
صورت روزانه ارزیابی کند و مرسوم بود که کارگزاران جهت تأکید بر
دریافت باالترین بهداشت ممکن برای بیماران، به سرکشی های 
شخصی مبادرت می کردند. به گونه ای که به محض رسیدن بیمار، 
روند درمان موجود شروع می شد و بیماران بر اساس شرایط پزشکی
و حالت موجود از خوردن برخی غذاها منع می شدند، کیفیت غذا نیز
بسیار عالی بود چون در بر دارنده ی بهترین مرغ ها و گوشت گاو و

گوسفند به همراه میوه و سبزیجات تازه بود.
معیار اصلی بهبودی، توانایی بیماران بر هضم مقداری نان طبیعی
به همراه گوشت کباب شده ی مرغ که افراد سالم به یکباره می خورند.
اگر بیمار توانست به راحتی آن را هضم کند، سالمتی اش در درجه ی
خوبی محسوب میشد، پس کار ترخیصش انجام میشد. اما بیمارانی
که مورد معالجه قرا می گرفتند و بدن هایشان هنوز سست و کم توان
بود، اجازه ی ترخیص پیدا نمیکردند و به محل نقاهت منتقل می شدند
تا در زمان بهبودی کامل مرخص شوند. برای بیماران مستمند در کنار
مقداری پول جهت کمک به ساختن زندگی، لباس هایی جدید نیز

تخصیص داده می شد. 
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اختیار داشتن زمین های فاقد مالکیت، سنگ آسیاب، هتل ها و یا حتی
تمام یک روستا بود.

معموالً مقداری از دارایی اوقاف به صورت پنهانی به بیماری که
توانایی کار کردن را نداشت داده می شد. بخشی از هزینه تعمیرات
بیمارستان از سوی حکومت تأمین می شد. اما خدمات بیمارستان
در قبال بیماران رایگان بود، هر چند پزشکان مستقل گاهی تقاضای

پول می کردند. 



نسخه  پزشک را بر اساس حکمت و حرفه ی پزشکی و بدون کمکاری
و کوتاهی ببیند، می گوید: این بیمار با پایان یافتن عمرش از دنیا رفت
و اگر قضیه را بر خالف آن ببیند به آنها می گوید: دیه ی خویشاوندتان 
را از پزشک بگیرید، او با عملکرد نادرست و کوتاهی خویش وی را
به قتل رسانـده است، پس در ایـن شکل شریف احتیـاط به خـرج 
می دادند تا کسی که اهل پزشکی نیست بدان نپردازد و پزشک ارزش
آن را کم نکند، دادگاه باید از آنها قسم پزشکی بقراط را بگیرد، قسمی
که از دیگر پزشکان نیز گرفته است، و آنها را قسم دهد که هیچ داروی
مضر و سمی به کسی ندهند و برای زنان داروهایی را تجویز نکنند که
باعث سقط جنین شود و برای مردان نیز داروهایی را توصیه نکند که
باعث عقیم شدنش بشـود، پزشکـان بایـد هنگـام وارد شدن بر
بیماران چشمانشان را در برابر محارم ببندند و رازها را فاش نکنند و

هتک حرمت ننمایند«.

در کنـار بیمارستـان های دائمـی، در شهـرها و کشورهای بزرگ
مرکزهایی برای ارائـه ی مراقبت و بهـداشت مورد نیاز و کمک های
اولیه به طور جداگانه وجود داشت. در حالت طبیعـی این مرکزها در
مکان های عمومی مانند مساجد بزرگ که مردم در آنجا رفت و آمد
می کردنـد وجود داشتنـد، مقریـزی درباره ی یکی از آنها در قاهره

صحبت می کند و چنین می گوید:
»زمانی که ابن طولون مسجدش را در مصر بنا نهاد، در اطرافش
مکانی برای وضو و نیز درمان قرار داد  و درمانگاه را به بهترین داروها
و پزشکان مجهز نمود. و در روز جمعه، یک پزشک متخصص به هر
گونه آسیب دیدگی که ممکن است در چنین جمعیت باشکوهی قرار

بگیرد اختصاص داده می شد«.
و از آنجا که یکی از نقشهای اصلی بیمارستان آموزش پزشکان بود
، هر بیمارستان دارای یک سکوی سخنرانی بود که در آن دانشجویان
، پزشکان و مقامات ارشد پزشکـی با یک دیگر مالقات می کردند، تا
مشکالت را به سبک مدرن »سمینـار« بررسی کنند. با پیشرفت روند
آموزش، دانشجویان پزشکی به کمک پزشکان ماهر به مکان های
مختلف بیمارستان می رفتند و در ارائه  مراقبت و بهداشت به بیماران
مشارکت می کردند، همان طـور که امروزه در برنـامه های برگزاری

نشست از پزشکان طلب می شود. 
همانگونه که از متن هایی مانند کتاب ابن ابی اصیبعه »عیون االنباء
فی طبقات االطباء« عالوه بر کتاب های نوشته شده توسط پزشکان
باقی مانده است، تفسیرهای این گشت های دیداری آشکار میشود.
آموزش ها با پیروی از تب و وعده های غذایی برای درمان های معمول
توصیف می شوند مانند بیماری های پوستی، ورم و تب کردن. در طول

بیمارستان های این دوره به عنوان مهد و نمونه ی اولیه ی بیمارستان های
عصر حاضر و در میان دستاوردهای علمی بی شماری محسوب می شوند

که دوره ی قرون وسطی تا جهان اسالم را همراهی کرد.  

سپس آموزش با امتحان اشتغال به پزشکی به پایان می رسید
و حمایت رئیس مجمع پزشکان که دولت منطقه وی را مشخص
کرده است برای کاندیدهای همسان تعیین می گردد. و اولین مورد
خواسته شده عبارت است از نوشتن پایان نامه درباره  تخصصی که
کاندید می خواهد برای طبابت در آن به گواهی دست یابد. پایان نامه

میتواند یک بخش اصلی از بحث یا شرح و تعلیقی بر متن های موجود 
گذشته باشد، مانند متن های بقراط، جالینوس، ابن سینا و دیگران. 
برای دانشجویان ترجیح داده شد که نه تنها پزشکی بخوانند،
بلکه برای یافتـن خطاها نیز آنها را بررسی و موشکافـی کنند. این
تمرکز روی تجربه و مشاهده به جای متوسل شدن به حکومت ها،
یکی از محرک های اصلی انتشار تفکر اسالمی در قرون وسطی بود؛
برای تکمیل پایان نامه جلسه های طوالنی با کاندیدها از سوی رئیس
مجمع پزشکان مسؤل برگزار میشد که برایشان سؤالهایی را مطرح
می کند که تخصص مد نظر آن را مطرح می کند و سپس کاندید برای 
دریافت گواهی اشتغال به پزشکی پاسخ های مناسب را بیان می کند.
یکی از عناصر مهم بیمارستان که هم برای دانشجویان و هم برای
معلمان از اهمیت باالیی برخوردار بود ، وجود کتابخانه های گسترده 
پزشکی بود. همان طور که تا قرن چهاردهم میالدی ، بیمارستان ابن
تولون در مصر دارای یک کتاب خانه بزرگ بود ، با 100 هزار کتاب در
شاخـه های مختلف علوم پزشکی. در حالی که بزرگ ترین کتابخانه

اروپا ، دانشگاه پاریس ، فقط حاوی 400 تالیف بود. 
بیمارستـان هـای ایـن دوره به عنـوان مهـد و نمونـه ی اولیـه ی
بیمارستانهای عصر حاضر و در میان دستاوردهای علمی بی شماری
محسوب میشوند که دوره ی قرون وسطی تا جهان اسالم را همراهی
کرد، اما در میان تمام این دستاوردها و هنگام اتفاقات یا بیماری ها
هیچ میراثی علمی نمی تواند معنای بزرگتری از این دستاور  را با خود

به همراه داشته باشد. 
این گزارش ترجمـه شده از Aramco world  است و ضرورتـا بیانگر

گزارشی میدانی نمی باشد. 
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این دوره ها  از دانش آموزان خواسته می شد رفتارها، نتایج و ماهیت
و محل درد و تورم بیماران را بررسی کنند.  همچنین از دانشجویان
خواسته می شد تا رنگ و بافت پوست را یادداشت کنند، چه دما باال
باشد و چه طبیعی، یا پوست دارای بافتی مرطوب ، خشک یا سست

باشد.. 



د عو ت

امروزه ما با سپری کردن چندین دهه از آغاز دعوت اسالمی معاصر،
روش ها و طریقه های فراوان و متفاوتی را برای دعوت به سوی اسالم
در کارنامه مسلمانـان مشاهده می کنیم. روش هایی که بسیـاری از
آنها خالی از اشکال و اشتباه نبوده و حتی در موارد فراوانی مخالف با

شرع حنیف اسالم است.
مسلما نمی خواهیم و نمی توانیم به بررسی تمامی این دعوت ها و
نقاط قوت و ضعف آنها بپردازیم. بلکه این مقاله نقدی است بر روش
تعـداد زیادی از دعوتگران گذشتـه و امروز که در فهم مصلحت و

اولویت ها دچار اشتباه شده اند.
سخن ما با دعوتگرانی است که در عرصه های مختلف اقتصادی،
 سیاسی ، فرهنگی و تربیتی منفعت زده شده اند؛ یعنی اصالت را بر
فایده نهاده و برای تحصیل آن تمام تالش و کوشش خود را صرف
می کنند و در این میان نیز از حق و حقیقت غافل مانده اند. غافل از
اینکه هر منفعتی الزاماً حق نیست، بلکه این حق است که منفعت

حقیقی را به دنبال دارد.
خداوند در باره شراب و قمار در قرآن کریم می فرماید:

ُهَم اِس َوِإْثُ اِفُع ِلَّ ٌر َوَمَ يِسِ ُقْل ِفِيَم ِإْثٌ کِب�ي َ ْ
َْمِر َوال

ْ
ُلَن َعِن ال

َ
ْسأ �ي

ِعِهَم1 ْ �ف ُر ِمْ �فَ َ ک�ج
َ

أ
»تو را از شراب و قمار می پرسند بگو در این دو)شراب و قمار( گناه
بزرگیست و منفعتهایی برای مردم وجود دارد و گناه این دو بزرگتر از

منفعتشان است«
می بینیم که اصالت با منفعت نیست و این گونه هم نیست که ما
تنها بر اساس عقل خود بتوانیم به خوبی منافع بی ضرر را از منافع
همراه با ضرر تشخیص دهیم. بلکه در این راه محتاج راهنمایی های

پروردگارمان می باشیم.
در زمینـه اقتصادی زمانی که به عملکرد این دعوتگران از اقشـار
مختلف نگاهی بیاندازیم، به روشنـی خواهیم دید که به علت همین
فهم نادرست از دین هر زمان که با معامله یا کسب اقتصادی که ظاهرا
دارای نفع فراوان بوده اما با شرع اسالم )قرآن و سنت و فهم سلف
صالح امت( در تعارض است،  برخورد می کنند، جانب منفعت را گرفته
و قانون اسالم را با فهم )هوای نفس( خود تحریف کرده و می گویند:
برای پیشرفت اسالم و دعوت به سوی آن، احتیاج به اقتصاد قوی
داریم و زمانه اقتضا  می کند که این طور و آنطور رفتار کنیم؛  و اینجاست
که با منطق پراگماتیسمی )اصالت منفعت( و ماکیاولی )هدف وسلیه
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سخن ما با کسانی است که در راه دعوت و نشر دین حنیف اسالم
قدم بر داشته اند. کسانی که به این نتیجه  مهم رسیده اند که دین را
تنها برای خود نخواهند و به  فرمان پروردگار خویش برای رساندن و

تبلیغ آن به جهانیان لبیک گفته اند.

44



مؤمن قوی در نظر آن ها تنها کسی است که از نظر بدنی یا عقلـی
قوی تر از دیگران باشد؛ زیرا از منفعت معنوی غافل مانده اند و اگر 
کسی آنها را به تالش برای شبیه ساختن خویش به اصحاب رسول 
اهلل صلـی اهلل و علیـه وآله و سلم تشویق بکند او را ایده آلیست و
آرمان گرا می نامنـد،  زیرا به نظر آن ها انسـان باید واقع گرا باشد!!
اما همین به اصطالح واقع گرایی که مدعی آن هستند بارها سبب
شده که اهل هر منطقه و حتی روستایی کوچک، فقط مشکالت و
منافع منطقه خود را ببیند و آنرا مشکل اصلی امت اسالمی قلمداد کند،
 در حالی که از دیگر زوایای دین غافل مانده و تمام هم و غم خود را در بر 
طرف کردن آن صرف کنند که در واقع مشکل اساسی امت نیست.
یا این که اگر در دوران کودکی امام مسجد کم سواد روستایشان 
احادیث ضعیف یا ساختگی برایشان خوانده به این نتیجه رسیده اند
که مشکل اساسی مسلمانان و جامعه ی اسالمی در پیروی از سنت

پیامبر است و باید سنت را به صورت کلی انکار کرد.
یا اگر رسم کهن شهر و دیارشان به حقوق زنان اجحاف کرده،
گمان می کننـد که مشکل از قوانیـن اسالم است و چون توان تمییز 
رسم و رسوم قبیله ی از قوانین اسالم را ندارد، به این نتیجه می رسد

که باید قوانین شریعت را تغییر داد و دگر اندیش شد.
چنین افرادی که گاه با نام روشنفکران البته با نگرشی نو خود را
معرفی می کنند با افکار خود جوانهای مسلمان را تا مدت های زیادی

سرگردان و بالتکلیف و سرخورده می کنند.
و زمانی که از غرب و پیشرفت های مادی آن سخن می گویند آنقدر
شروع به تعریف و تمجید کرده که جوان مسلمان ناخودآگاه به این
نتیجه می رسد که برای تصحیح اسالم خود ناچار است به غرب رجوع

کند و چاره مشکالت خود را در آنجا بیابد.
و شما حتما این جمله را زیاد شنیده اید که: درغرب مسلمان کم
دیدم،  اما اسالم زیاد و در شرق مسلمان زیاد دیدم اما اسالم کم. حال به
گوینده اش کاری ندارم، اما به نظر شما شخصی که اسالم را در مظاهر
آن،  مثال آبادی زمین و یا شعبه های آن مانند بهداشت و سالمتی و
نظم و .. می بینـد، اما از هدف اصلـی اسالم که همان برپایی توحید
و یکتاپرستـی و برقراری قانون خدا بر زمیـن است غافل مانده آیا

واقعا اسالم را خوب شناخته؟
ولی زمانی که از جوامع مسلمـان سخن به میان می آورند، آن قدر
انتقاد بدون راه حل مطرح می کنند که جوان مسلمـان چاره ای جز

سرخوردگی و تنفر از فکر و عقیده اش پیدا نمی کند.
چرا باید تا این اندازه دید ما مادی شود؟ مگر دین فقط برای مسائل
مادی آمده؟ خوب است اندکی هم به معنویات توجه کنیم!  البته نه

کمی،  بلکه بسیار زیاد.
در آخر هم خطاب به تمامی برادرانمان که چه در زمینه نظری و چه در

زمینه عملی دچار این افکار شده اند می گوییم:
به عقیده پاک اسالمی اعتماد کنید.

به قرآن و سنت و علمای خیر القرون اعتماد کنید.
راه حل در گوشه تاقچه های ما خاک می خورد،  خود را سرگردان

نکنیم.
پاک و منزه است پروردگار تو از توصیفهایی که )مشرکان( میکنند،
پروردگار عزت و قـدرت، و درود بر پیامبـران بـاد، و ستـایش اهلل را

سزاست که پروردگار جهانیان است.

اصالت عقل در تشخیص صحیح از ضعیف در نصوص شرع(، معامالت
ربوی و قمار گونه آغاز شده و مسلمان است که در گنـاه و عصیان از
برادرش سبقت می گیـرد و شیطـان از خوشحالـی در پوست خـود

نمی گنجد و به نقشه خود آفرین می گوید...
آیا این افراد کالم اهلل متعال را نشنیده اند که می فرماید:

َمِء السَّ ِمَ  َبَركٍت  ِيْم  َعَ ْحَنا  �قَ َ لَ�ف ا  َقْ َواتَّ وا  آََمُ َرى  ُ الْ�ق ْهَل 
َ

أ نَّ 
َ

أ َوَلْ 
ا كُنا سکِیُبوَن2 َخْذَنُهْ ِبَ

َ
ُبا فَأ ْرِض َوَلکْن کذَّ

َ ْ
َواأل

»اگر مردمان این شهر ها و آبادی ها ایمان میاوردند و تقوا پیشه
می کردند،  برکات آسمان و زمین را بر روی آنها می گشودیم ولی
آنان به تکذیب پرداختند و ما هم ایشان را به کیفر اعمالشان گرفتار

و مجازات نمودیم«.
مگر هدف دعوت، برپایـی شرع و قانـون خداونـد بر روی زمین 
نیست؟ چرا باید دعوت را بهانه ای برای سرپیچی از فرمان خداوند

قرار داد؟
آیا همین افکار باعث نشده که سنت زیبای قرض الحسنه از بیشتر
جوامع ما رخت بربندد و پایه های اقتصاد ربوی هر چه بیشتر در میان
ما مستحکم شود؟ مگر اصحاب رسول اهلل صلی اهلل و علیه و آله وسلم
نبودند که به خاطر هجرت در راه خدا تمامی اموال خود را در مکه و در

میان مشرکین جا گذاشتند و رفتند؟
در زمینه سیاسی که خدا رحم کند، قرآن و سنت ناگهان نعوذ باهلل 
ناپدید می شوند و جای خود را به عقل سیاسی و منافع استراتژیک
دعوت و مصلحت پیشبرد اهداف، البته به هر وسیله که شده، می دهند.
برای پیشرفت دعوت باید قوی شد، و برای قدرت باید کرسی
بدست آورد و برای کرسی بدست آوردن هم باید رأی جمع کرد و برای

رأی هم هرچه می خواهد دل تنگت بگو و بکن.
و در ادامه اسالم تبدیل می شود به شعارهای عوام فریبانه ی غالب

بر جامعه،  از دموکراسی و
آزادی و دریک کالم لیبرالیسم اسالمی.

برای به دست آوردن کرسـی در مجلس )که دارای منفعت فراوان
است و وسیله ای برای رسیدن به هدف( می توان هر قانونی را قبول 
کرد و به آن سوگند خورد و هر خفتی را پذیرفت. و البته راه دیگری هم
دارد و آن اینکه با عقل خود قرائتی دیگر از نصوص شرعی ساخت و

خوش بود!!.
حال می گویم اگر واقعا باید اینطور بود چرا رسول اهلل صلی اهلل و 
علیه و آله و سلم در چندین موقعیت، زمانی که راهی جهاد بود کمک
مشرکینی که برای همراهی با او آمده بودند، را نپذیرفت و فرمود ما از

مشرک در مقابل مشرک کمک نمی طلبیم.3
آیا تعداد افراد بیشتر برای جهاد در برابر دشمن عین منفعت نبود؟

جای بسی تأمل دارد.
در زمینه ی تربیتی نیز که معموال باید بیشتر مواظب بود تا اشتباه
نکنیم،  میبینی که باز هم همین افکار دست از سرشان برنمی دارد و
آنقدر بر نخبه گرایی تأکید می کنند که گویی پروردگار دینش را فقط
برای نخبگان فرستاده، خوب علتش هم واضح است زیرا به نظر ما
نخبگان )در تمامی زمینه ها( برای ما و دعوت ما منفعت بیشتری دارند

اما عوام که حیف است وقت برای آنها بگذاریم.
پرسشی که در اینجا مطرح می شود: شما تالش رسول اهلل صلی 
اهلل و علیه وآله وسلم را برای اسالم آوردن آن کودک یهودی در حال
مرگ چگونه تفسیر می کنید؟ آیا کودکی که قرار است لحظات دیگری

بقره:219از دنیا برود چه نفعی برای اسالم و دعوت آن دارد؟؟؟ اعراف:196. صحیح مسلم الجهاد والسیر )1817(،سنن 2.
الترمذي السیر )1558(
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تناقضی آشکاری هست که هم زمان باعث برانگیختگی خشم و احساس
تلخکامی شده است. در حالی که رژیم صهیونیستی دندان های نیش خود
را آشکار ساخته و آن را در پیکره ی امت اسالمی فرو کرده و همچنان به
هتک حرمت مقدسات اسالم و محل اسرای پیامبرـ  صلی اهلل علیه و آله و
سلمـ  ادامه میدهد، بیشتر کشورهای عربی در حال عادی سازی روابط خود
با این رژیم هستند، تا جایی که برای اولین بار سیاستمداران صهیونیست
از دیدارهای پر شمـار و تماس های مکرر محرمانـه با عالی تریـن سطوح

تصمیم گیرنده در جهان عرب سخن می گویند.
نکته ی دردناک اما این است که این مقامات صهیونیست هستند که در 
برگزاری جلسات با مقامات عرب از خود بی میلی نشان می دهند. زیرا آنها
می خواهند دیدارهای دو طرف به جای حالت محرمانه، آشکارا برگزار شود.
آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه  رژیم صهیونیستی ماه گذشته در سخنرانی
خود در جمع دانشجویان “مرکز چند منظوره ی هرتزلیا“، به مقامات عرب
که با وی و همکارانش مالقات مخفیانـه داشته اند هشـدار داد که تل آویو
نمی توانـد با ادامـه ی “دیپلماسـی پشت پرده” موافقت کنـد. وی از آنها
خواست که با نمایندگان رژیم صهیونیستی به صورت آشکار ارتباط برقرار
کنند. لیبرمن با لحنی که خالی از نخوت و تکبر نبود گفت: “من تا حدودی 
از این دیدارها سیر شده ام؛ ما باید از توافق های مخفیانه دست بکشیم.”

گو  نـــه    ها  ی 
عادی سازی

ر و ا بط میـا ن 
حکو مت ها ی

عربی و ر ژ  یـم 
صهبو نیستی و
پیا مد ها  ی  آ  ن

نویسنـده:صالح النعامی



لیبرمن همچنین حلقه ی خفه کننـده رهبران کشورهای عربی را تنگ تر
کرد، زیرا تصریـح کرد که نماینـدگان این کشـورها لطفـی در حق رژیـم
صهیونیستی نکرده اند، بلکه روابط پنهانی با اسرائیل نیز به دلیل تالقی
چندگانه ی منافع آنها با تل آویو، در خدمت منافع رژیم های حاکم بر این

کشورها است.
لیبرمن برای تبیین مدعای خود اظهار کرد که هم رژیم صهیونیستی و
هم رژیـم های عربـی در جهـان عرب عالقه منـد به مقابله با جنبش های

“تندروی سنی مذهب” هستند.
تردیـدی نیست که آن چه در سخنـان لیبـرمن بطور خاص جلب توجه
می کند، اظهـارات وی در این باره است که نماینـدگان کشـورهای عربِی
عالقه مند به مالقات مخفیانه با وی، اشغالگری صهیونیستها در سرزمینهای
فلسطین را مشکلی واقعی نمی دانند. از این رو لیبرمن بر این باور است که
رژیم صهیونیستی اکنون می تواند مذاکرات با نمایندگان کشورهای عربی
را جایگزین مذاکرات با نماینـدگان سازمان آزادی بخش فلسطیـن کند.
پایان بخش این مذاکرات نیز “حل و فصل منطقه ای” مبتنی بر عادی سازی
کامل روابط بین رژیم صهیونیستی و این کشورها خواهد بود و پس از آن نیز

می توان به بحث منازعه با فلسطینیان پرداخت.
عادی سازی روابط سیاسـی، راست گرایـان افراطـی صهیونیست را

تقویت می کند.
روشن است که پیام های نهفته در سخنان لیبرمن به صورت عمده، افکار
عمومـی صهیـونیست ها و افکار عمومی بیـن المللی را مخاطب خود قـرار
می دهد. صهیونیست ها می خواهند لیبرمن بگوید که هول و ولع نمایندگان
کشورهای عربـی برای دیدارهای مخفیـانه با نمایندگان افراطـی ترین
حکومت در طول تاریخ رژیم صهیونیستی، به خط ایدئولوژیک، سیاسی و
تبلیغاتی جناح راست افراطی صهیونیست در منازعه با فلسطینیان اعتبار

بخشیده است.
پر واضح است که لیبرمن می خواهد به صهیونیست ها اعالم کند که در
روابط پشت پرده با کشورهای عربی در زمانه ای که رژیم صهیونیستی در
حال توسعه ی شهرک سازی و یهودی سازی فلسطین است و نیز بر اتخاذ
سیاست های افراطـی در قبـال فلسطینیـان اصرار می ورزد، نتـایج مثبت 
دیـدارهای پشت پرده بر ادامه ی شرط بنـدی دولت او بر گزینه ی اعمال
قدرت منعکس شده است. امری که حکومت راست گرای اسرائیل به آن
متوسل شده است. در واقع، ادعای لیبـرمن مبنـی بر تأکیـد مقامات عربی
مالقات کننـده با او در خفـا بر این که مسئلـه ی فلسطیـن به آن ها مربوط

نمی شود، موضوع جدیدی نیست.
زیرا قبل از او مالکوم هولنن، از رهبران آیپک - قدرتمندترین گروه های 
البی یهودی در ایاالت متحده آمریکا - ادعا کرد که تمام رهبران عرب که با
آنها مالقات کرده به وی اطمینان داده اند که “از آرمان فلسطین خسته شده

و به ستوه آمده اند” )روزنامه هاآرتس، 2014-2-1(.
با این حال، نخبگان صهیونیزم حاکم که لیبرمن آنها را نمایندگی می کند،

بی تفاوتی نظام رسمی عربی نسبت به مسئله ی فلسطین را یکی از مظاهر 
دگرگونی در محیط منطقه می دانند به این معنا که این دگرگونی به رژیم 
صهیونیستی اجازه می دهد استراتژی مستحکم کردن انجام طرح های 
جاری را هم سو با خط ایدئولوژیک راست افراطی صهیونیست ادامه دهد.
ادامه  دیدارهای مخفی میان نمایندگان کشورهای عربی و اسرائیل بدان
معناست که حکومت های این کشورها، با مجموعه لوایح قانونی در دست
اقدام نمایندگان راست اسرائیل - همچون نمایندگان حزب “اسرائیل خانه

ما” به رهبـری لیبـرمن، مشکلی ندارند. نماینـدگانی که هدف آنها بسط 
حاکمیت صهیونیست ها بر مسجد االقصی و تقسیم اوقات اقامه ی نماز بین
یهودیان و مسلمانان است. این امر تا انتقال سرپرستی حرم شریف قدس
از اداره ی اوقـاف فلسطیـن به وزارت ادیـان اسرائیـل ادامه پیـدا می کند.
رفتار رسمی عربی، آن گونه که لیبرمن به تصویر کشیده است، نشان
میدهد که مطالبه های همکاران لیبرمن در دولت و کنست برای الحاق مناطق
“ج” به رژیم صهیونیستی که بیش از 60 درصد از کرانه ی باختـری را شامل

میشود؛ حساسیت سیستم سیاسی عرب ها را بر نمی انگیزد و بنابراین نیازی
به تردید در اجرای این کار به وجود نمی آورد.

هم زمان، لیبـرمن از مجرای سخنـان بی سابقه ی خود در مورد دیدارهای
مخفیانه با نمایندگان کشورهای عربی، می خواهد انتقادات بین المللی از
سیـاست های دولت خود را مهـار کند. در حقیقت، لیبـرمن می گوید جهـان
نمیتواند “دایه ی دلسوزتر از مادر” باشد. بنابراین اگر سیاست های حکومت
وی در قبال فلسطینیان بر ادامه  دیدارهای صمیمی با نمایندگان کشورهای
عربی تأثیر منفی نگذارد، بهتر است خشم و عصبانیت دیگران هم برانگیخته

نشود.
آن چه تلخ کامی را بر می انگیـزد این است که برخـی از نخبگان راست 
افراطی رژیم صهیونیستی، از آنچه لیبرمن در مالقات با نمایندگان “میانه
روی” عرب فاش کرده، در حمله به نیروهای طرفدار کمپین تحریم بین
المللی رژیم صهیونیستی “BDS” بهره می برند، تا جایی که این کنشگران

را به “یهودستیزی” متهم کردند.
لیبرمن، که به خود اجازه داده رهبران کشورهای عربی مالقات کننده با
او را سرزنش کند و چنان مغرور می شود که نسبت به ادامه ی جلسات
خود با آنها ابراز بی میلی می کند، همان کسی است که یک بار خواستار
تخریب سد عالی شهر اسوان در جنوب مصر شده بود. او غزه را به حمله
با سالح هسته ای تهدید کرده بود. همچنین او کسی بود که بارها “بدوی
بودن” عرب ها را مسخره کرده است. مفسر صهیونیست، بن کاسپیت، وی
را کسی توصیف می کند که بیش از هر رهبر اسرائیلی دیگر به کوچک
شمردن عرب ها، تحقیر علنی آنها و امکان آسیب زدن آسان به آنها باور 

داشته است.

عالوه بر عادی سازی روابط سیاسی، الگوهای مختلفی از عادی سازی
روابط وجود دارد، که در رأس آنها و خطرناک ترین شان: عادی سازی
روابط امنیتی قرار دارد. تا آنجا که الگوهای مختلفی از همکاری های امنیتی
بین نهاد صهیونیستی و تعدادی از کشورهای عربی وجود دارد. در حالی که
طرف عربی به سکوت پناه می آورد، صهیونیست ها در حال صحبت و پرده 
برداشتن از عادی سازی روابط امنیتی هستند. به عنوان مثال: روزنامه 
نگار صهیونیست، آوی سیخاروف ادعا می کند که همکاری های امنیتی 
رژیم صهیونیستی با مصر و اردن هیچ گاه بهتر از زمان حال نبوده است.

عادی سازی روابط اقتصـادی الگوهای مختلفـی دارد، برخـی آشکار و
برخی دیگر مخفیانه. به عنوان مثال: مصر اعالم کرد که اکنون به صورت
محدود به گازی که توسط رژیم صهیونیستی از مدیترانه استخراج میکند،
بسنده خواهد کرد، با علم به این که میادین گازی صهیونیست ها در آبهای

اقتصادی مصر واقع شده است.
بین رژیم صهیونیستی و مراکش یک تبادل تجاری فعال و علنی وجود
دارد تا بدان جا که نمایندگان شرکت های صهیونیستی ارزان بودن مواد 
اولیه در مراکش را مغتنم می شمرند وبه طور دائم از رباط بازدید می کنند تا

کارهای خود را به انجام برسانند. همزمان یوئیل جوزینسکی، محقق 
“مرکز تحقیقـات امنیت ملـی” صهیونیستـی، تأیید می کنـد که مبادالت 
تجاری بین رژیم صهیونیستی و کشورهای حوزه ی خلیج فارس طی سه
سال گذشته به طرز چشم گیـری افزایش یافتـه است. وی خاطرنشان

می کند که این امر به صورت مخفیانه در حال انجام است.
خالصه ی کالم: عادی سازی روابط صهیونیست ها با جهان عرب به
حدی گسترش یافته است که رهبران صهیونیست چنان گستاخ و مغرور
شده اند که اکنون برای دستیابی به دستاوردهای سیاسی داخلی و خارجی
از عادی سازی روابط سوء استفاده می کنند، این در حالی است که رژیم

صهیونیستی در حال تشدید افراط گرایی و فاشیسم است.

عادی سازی روابط امنیتی

عادی سازی روابط اقتصادی
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کنکا ش
مزایا و فضایل اسالم همـواره در هر دوره و برهـه ای متجلـی می شود و در این
وبای عظیمـی که طول و عرض کره ی خاکی را درنوردیـده این مزایا در قالب ها و

شکل های گوناگونی رخ می نماید.
معطـوف کردن دیـدها به ایـن محاسن و مزایـا در این شرایط دشوار یکی از
واجب ترین وظایف دعوتگران است؛ چرا که این کار موجب ثابت قدم مانـدن 
مسلمانان و تقویت یقین و باورهای آنان خواهد شد و باعث می شود از امتیازات

احکام الهی خشنود شده و از شبهات اسالم ستیزان متأثر نشوند.
از مهم تریـن مزایا و نیکـی های اسالم که در زمان انتشـار این بیماری بزرگ
نمایان شد شمولی بودن آن است؛ محاسنی که مجال معرفتی و ایمانی و مجال

اخالقی و دیگر زمینه ها را در بر می گیرد.
این کمال و شمولیت را مردم جز در اسالم و شرایع شگرف و نظام فاخر آن
نخواهند یافت. دیگر ادیان اما چه بسا برخی از این محاسن را دارا باشند اما از
همه ی آن برخوردار نیستند و آن چه در آن ادیان وجود دارد قابل مقایسه با آن چه

اسالم بدان فرا می خواند نیست.
با نمایان شدن این معانی با ارزش سزاوار است هر مسلمانی با صدای بلند به

دین خود افتخار نموده و از مسلمان بودنش ابراز خرسندی کند.
از مزایای اسالم در زمان انتشار وبا و بیماری های واگیردار می توان به گستره 
افق نظری اشاره کرد؛ این با توجه به نصوص شرعی است که اسباب پیدایش
بیماری ها را بر حسب طبیعت و احکام آن به دودسته تقسیم می کند: برخی از
آن ها اسباب این جهانی دارند که به عملکرد انسان و تجارب و علوم دنیوی او
مرتبط است و برخی دیگر به اسباب دینی گره می خورند که عبارت اند از طاعات
و گناهان که شارع آن را در رویدادها مؤثر نموده و یا حکم بر تأثیرگذار بودن

آنان کرده است.

مز ا یا ی ا سال م
د  ر  زمـــا ن 
شیـو ع و بـا

نویسنده:دکترسلطان العمیری
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چه بسا یک بیماری به چند سبب منتشر شود نه یک سبب؛ کما این
که این بیماری و ویروس اسباب مادی این جهانی دارد، همچنین
امکان دارد اسباب دینی نیز داشته باشد که به گناهان مردم و نافرمانی
آن ها و دور شدنشان از خداوند باز می گردد. چندی پیش در مقاله ای با
عنوان »شیوه های شرعی در تفسیر رویدادها« به این اسباب اشاره

کردم.
این قضیه نشان می دهد خرد مسلمان در تفسیر رویدادها و تعامل
بـا آن تفاوت هـایی با دیگـران دارد و یک مسلمـان رویـدادهـا را با
سنجه های مختلف مورد بررسی قرار می دهد، بر خالف مادی گرایانی
که تنهـا به بُعد مادی رویدادها می نگرنـد و این خود نشان می دهد
تفسیر یک مسلمان در چنین رویدادهایی متفاوت با کسانی است که

به تنّوع اسباب ایمان ندارند.
از مزایای اسالم در زمان انتشار وبا، دامنه ی وسیِع امید است؛ یک
فرد مسلمان با وجود دردهایی که تحمل می کند و احتیاط هایی که
برای حفظ سالمتی خود به خرج می دهد یقین دارد که هر دردی دوایی
دارد و این ایمان نه صرفا از روی تجربه ی زندگی است که چه بسا
مبدل به نومیدی شود، بلکه از روی ایمان به خبر راستینی است که از

طریق وحی نازل شده است. ابوهریرهـ  رضی اهلل عنهـ  روایت کرده 
که رسول اهللـ  صلی اهلل علیه وسلمـ  فرمودند: »خداوند هیچ دردی

نفرستاده مگر این که برای آن دارویی نازل کرده است«1.
شیخ عبـدالرحمـن السعـدی در رابطـه با این حدیث می گویـد:
»عمومیت این حدیث این را می رساند که همه ی بیماری های ظاهری
و باطنـی داروی هایـی دارد که آن را از بیـن می بـرد یـا از تأثیـر آن
می کاهد و در همین رابطه دین به آموزش پزشکی و شیوه های درمان
بدن تشویق نموده همان گونه که به درمان دل ها و بیماری های قلبی
درونی پرداختـه است و این خود یکی از اسباب سودمنـد است و در
حقیقت همه ی اصول پزشکی و تفاصیل آن شرح این روایت است؛
چرا که شارع به ما گفته است که هر دردی دوایی دارد. لذا سزاوار
است برای آموختن آن تالش نموده و پس از آموزش در میدان عمل
از آن استفاده کنیم. پیش از این مردم تصور می کردند که بسیاری از
بیمار ها مانند سل و غیره هیچ درمانی ندارد، اما با پیشرفت علوم
پزشکی زمانی که داروی این بیماری ها کشف شد مردم مصداقیت

این روایت را دریافتند«2.
آری، مسلمان به دنبال دارو می رود و نا امید نمی شود، اما تفاوت
است میان کسی که نمی داند آیا این دارو وجود خارجی دارد یا نه و
کسی که معتقد است دارو وجود دارد اما او باید برای رسیدن به آن

تالش کند.
مال علـی قـاری در بیـان تأثیـر روانی این ایمان بر بیمار و پزشک 
می گوید: »بدان که این روایت هـا مایـه ی تقویت روحیـه ی بیمـار و
پزشک بوده و آن ها را برای جستجوی دارو و درمـان تشویق می کند و

از درد و رنج بیمـار می کاهد، زیرا اگر انسـان یقیـن داشته باشد که 
دردش درمانـی نیـز دارد امیـدش تقویت شده و گرمی غریزی اش
برانگیخته می شود، در نتیجه روح و روان و جسم او نیز تقویت شده و

به مبارزه با این بیماری و غلبه بر آن می پردازد«3.
این خود نشان می دهد که ایمان به وجود دارو و درمان موجب
تقویت نفس و امید انسان بوده و سبب مهمی برای دفع تأثیر بیماری

در بدن است.
از مزایای اسالم در زمان انتشار وبا تقویت امنیت است. مسلمان 
به مانند دیگران به بیماری ها و امراض مسری گوناگون مبتال می شود
اما در احسـاس امنیت و آرامش و اطمینـان، ماننـد دیگران نیست.

او با وجود ترس طبیعی که بر وی مستولی می شود و احتیاط هایی 
که اتخاذ می کند ایمان دارد که اگر به خداوند توکل کند، او عهده دار

امورش خواهد بود. او به این گفته ی خداوند ایمان دارد که:
ِ فَُهَ َ�ْسُبُه 4 ْ َعَ اللَّ َوكَّ َوَم َي�قَ

)هرکس بر اهلل توکل کند او برایش کافی است(.
این آیه خود کافی است که همه ی ترس هایی که مادی گراها از آن
رنج می برند را از مسلمان دور کند. شاید مسلمان از بیماری بترسد اما
یقین و باور دارد که خداوند او را حفظ می کند و یاری گر او خواهد بود،
در نتیجه قلبا احساس آرامش و امنیت می کند و ترسش کاهش یافته

و یا از بین می رود.
انسان مسلمـان ایمان دارد هر بالیی که نازل شود او تحت تدبیر
پروردگار لطیف و رحیم است. او به این گفته ی خداوند باور دارد که

می فرماید:
ِ�َباِدِه5 ُ َلِطيٌف �جِ اللَّ

)اهلل نسبت به بندگانش صاحب لطف است(.
و از معانی صفت »لطیف« خداوند این است که بندگانشـ  بویژه
مؤمنانـ  را از جایی که می دانند و از جایی که نمی دانند به آن چه که

برایشان بهتر است می رساند6.
انسان مسلمان قلباً یقین و باور دارد هر آن چه خدا مقدر کندـ  از
جمله وباهای بزرگـ  همه ی این ها از روی خیرخواهی است، در نتیجه
احساس آرامش می کند. او همانند یک مادی گرا نیست که تنها به

ماده ای بی هدف و بی حکمت و بی اراده باور دارد.
انسان مؤمن باور دارد هر بالیی نازل شود او تحت تدبیر پروردگاری
مهربان و مهروز است. کسی که مهرورزی را بر خویش واجب نموده و
مهرش بر خشمش پیشـی گرفتـه، بلکه او برای انسان از مادرش و
بلکه از خود او مهربـان تر است، در نتیجـه ترس و واهمه اش از بین
رفته و قلباً احساس امنیت و آرامش می کند و با توبه و عبادت و محبت

و دعا و نیایش به سوی خدایش روی می آورد.
از مزایـای اسالم در زمـان انتشـار وبا کثـرت اجر و پاداش است.
درست است که مسلمـان هماننـد دیگران به بیمـاری ها و امراض
ُمسری گوناگونی مبتال می شود اما او اجر و پاداش های بی حساب
کسب می کند، زیرا او به این فرموده   خداوند ایمان دارد که می فرماید:

ِر ِ�َساٍب 7 ْ �ي َ �ف ْجَرُه �جِ
َ

اِبُروَن أ ا ُيَوفَّ ال�َّ َ ِإنَّ
)همانا صابران پاداش خود را بی حساب ]و[ به تمام خواهند یافت(.
معنایش این است که انسانی که در هنگام بال و آزمایش صبر پیشه

می سازد به اجر بی شمار و بی حد و حصر دست می یابد.
تصـور کن دو شخص به یک بیمـاری مبتال می شوند؛ یکی از آن ها
باور دارد که با صبر پیشـه ساختـن به اجر و پاداش بی شمـار دست
می یابد و دیگری به چنین چیزی باور ندارد. حال او چگونه خواهد بود؟
روحیه اش چطور خواهد بود؟!! بی شک چنین کسی به شدت احساس

درد و حسرت و پوچی و سرشکستگی می کند.
اما مسلمان در پرتو وعده ای که پرودگار به او داده احساس آرامش
می کنـد. از این روی، روحیـه ی یک مسلمـان در هنگام نزول بال با
روحیه ی یک مادی گرا که به این پادش ها باور ندارد بسیار متفاوت

است.
از مزایای اسالم در زمان انتشار وبا آشکار شدن هماهنگی میان 
باور مسلمانان در رابطه با پروردگارش و شرایط واقع است. انسان
مسلمان باور دارد که آفریدگارش ُمَدبّر هر چیز است و او انسان ها را
به حال خود وانگذاشته و تقدیر او رد نمی شود و کسی در ورای حکم او
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حکمی نمی کنـد و بر هـر چـه بخواهـد بکنـد توانـا است و او قوی و
قدرتمندی است که هیچ کسی توان رویارویی با قدرت او را ندارد.
زمین و زمان در قبضه ی اوست و انسان هر چه پیشرفت کند در مقابل
قدرت و تدبیر الهی ضعیف است و مانند این معانی عظیِم مرتبط به

ذات الهی و جالل و ملکوت او.
با پیدایش این وبـا در زندگی مردم ایـن معانـی به وضـوح برای
غافالن و روی گردانـان نمایـان گردید. از زیباترین آیاتی که در این

سیاق می توان به آن اشاره کرد آیه ی ذیل است:

اُت  َ �فَ�ج ِبِه  َلَط  َفْخَ َمِء  السَّ ِمَ  اُه  ْنَزْلَ
َ

أ َمٍء 
َ
ك ا  َ ادُل�ف�ي الََياِة  ُل  َمَ ا  َ ِإنَّ

َها  َ رُض ُزْخُر�ف
َ
َخَذت األ

َ
َ�اُم َحّت إَذا أ �ف

َ
اُس َواأل ا َيأُكُ الَّ ْرِض ِمَّ

َ
األ

اًرا  َنَ أو  اًل  َلْ َن  ْمُ
َ

أ َتَها 
َ

أ َيا  َعَ َقِدُروَن  م  ُ نَّ
َ

أ ْهُلَها 
َ

أ َوَظَن  ت  َواَزَي�فَ
ِلقٍم  الَياِت  ِ�ُل  َ ُن�ف كذل  بألْمِس  َن  �ف �قَ ل  أن 

َ
ك َحِ�يًدا  َعَلاَها  َ حج

َ ف �
فَكروَن 8 َي�ق

)مثال زندگی دنیـا هماننـد آبی است که از آسمان نازل کردیـم،
سپس براثر آن گیاهان گوناگون زمین از آن چه مردم وچهارپایان 
می خورند؛ روییـد، تا زمانی که زمین پیرایه ی خود بگرفت و آراسته
 شد و اهل آن گمان کردند که خود بر آن چیـره اند ]نا گهان[ فرمان ما
در شب یا روزی فرا رسد و آن چنـان آن ]کشتـزار[ را درو کنیـم که
گویی دیروز هرگز ]کشتزاری[ نبوده است. این گونه آیات ]خود[ را

برای گروهی که می اندیشند به تفصیل بیان می کنیم(.
این آیه تبین گر حال بسیاری از جوامع مادی گرای معاصر است.
جوامعی که دنیا برایشان گشوده شد و به ظن خود هر اسباب راحتی
و خوشبختی را فراهم نموده و تصور کردند همه چیز باب میل است
و هیچ بیمـاری و آسیبی به آن ها نمی رسد اما ناگهـان در یک شب و
روز همه چیـز دگرگون می شود و همه در ترس و سرگردانـی به سر
می برند. این خود نشان از ضعف و ناتوانی انسان و عظمت پرودگاِر

ُمدبِر این هستی دارد.
انسان مسلمان وقوع بال و مصیبت را در تعارض با خداباوری اش 
نمی داند، بلکه بالها و مصیبت ها مایه ی تقویت ایمان او به خداوند و
سبب تعلق شدید او به پرودگارش و تصدیق ربوبیت و تدبیر و ُحکم و
ِحکمت او خواهد بود، در نتیجه این بالها برای مسلمان موعظه ای
رسا و منبعی برای آرامش خواهد بود و نسبت به درستی پندارهای

خداباورمندانه اش یقین حاصل می کند.
از مزایـای اسالم در زمان انتشـار وبا، مبارزه با خرافـات است.
اسالم همان گونه که افق های خردمندی مسلمان را گسترش داده و
ایمان را در دلش تقویت نموده و او را امیدوار ساخته است، همزمان
با آن راه را بر ورود خرافات به عقل او بسته و دل بستن به خرافه و

دروغ را بر او حرام کرده است.
اسالم شوم انگاری را حرام کرده است، خواه این شوم انگاری به
دیدنی ها باشد و خواه به شنیدنی ها و اطالعات، و این شوم انگاری ها
در زمان شیـوع بیمـار های واگیـردار بشـدت تقویت می شـود و بر

بسیاری دل ها اثر می گذارد.
پیامبرـ  صلی اهلل علیه وسلمـ  می فرماید: »هیچ بیماری ای کهـ  
بدون اذن و اراده ی الهیـ  منتقل شود وجود ندارد و شوم انگاری روا
نیست، و از بیمار جذامی فرار کن آن گونه که از شیر می گریزی«9
، و در جای دیگر می فرماید: »از ما نیست کسی که شوم انگاری کند و
کسی که برای او شوم انگاری کنند و کسی که ادعای غیب گویی کند و

کسی که برای او غیب گویی کنند«10.

انسان مسلمان در زمان بحران ها و انتشار بیماری های ُمسری و
وباها به خرافات و خیال پردازی ها و خبرهای دروغ متوسل نمی شود
و به نزد ساحران و فال گویان نمی رود و به سراغ قبرها و بارگاه ها
نمی رود، بلکه تنها به خدا روی می آورد و بر او توکل می کند و به اسباب

معتبِر این جهانی چنگ می زند.
از مزایـای اسالم در زمان انتشار وبا، بزرگداشت سالمتی است. 
انسـان مسلمـان با این که باور دارد هر چیـزی از پیش نزد خداوند
نوشته و مقدور شده است، برای حفاظت از سالمتی و تندرستی خود
تالش می کند. ایمان انسان به تقدیر الهی معنایش این نیست که
در زمان بحران برای حفاظت از سالمتی خود احتیاط نکند و خود

را در معرض بیماری ها قرار دهد.
خداوند به انسان ها دستور داده که خود را از هر آن چه منجر به 
هالکت می شود دور کننـد و به سالمتـی خود توجه داشته باشند، و

می فرماید:
ُلَكة11 َواَل ُتلُقا ِبأيِديُك إل التَّ

)و خود را با دستان خویش به هالکت نیندازید(.
این نهی عام شامل هرگونه زیان دینی و دنیوی می شود.

عالمه سعدی در رابطه با عمومیت و شمولیت این آیه بر همه ی
جوانب زندگی می گوید: »خود را به هالکت انداختن به دو قضیه باز
می گردد: ترک آن چه انسان به آن مأمور شده، چرا که ترک مأمورات
مایه ی هالکت بدن و روح می شود و فعل آنچه مایه ی هالکت و از
بین رفتن جان و تن می شود که شامل امور مختلفی می شود، مانند:
ترک جهاد در راه خدا یا هزینه  کردن در آن که موجب تسلط و سیطره 
دشمنان اسالم می شود، همچنین رفتن به سفرهای پرخطر یا اماکن
پر از حیوانات درنده یا باال رفتن از درخت یا ساختمان خطرناک و یا
رفتـن زیر چیـزی که هر آن احتمـال سقـوط دارد و ... همه ی این ها

مصادیق خود را به  هالکت انداختن است«12.
و پیامبرـ  صلی اهلل علیه وسلمـ  می فرماید: »از خداوند عفو و
عافیت و تندرستی بخواهید؛ چرا که پس از یقین هیچ نعمتی بهتر از
عافیت و تندرستی به انسان داده نشده است.«13، و از دعاهای 
پیامبرـ  صلی اهلل علیه وسلمـ  این بود که می فرمودند: »اللّهم أنت
خلقت نفسي وأنت توفاها لک مماتها ومحیاها إن أحییتها فاحفظها 
و إن أمتّها فاغفر لها اللّهم إنِّي أسألک العافیه«14 ترجمه: »خدایا تو مرا
آفریدی و تو مرا می میرانی، مرگ و زندگی من به دست توست، اگر مرا
زنده داشتی از من حفاظت کن و اگر مرا میراندی از من درگذر، خدایا

از تو عافیت و تندرستی می طلبم«.
مراد از عافیت، سالمتی و تندرستی از بیماری هاست. خود را در بال
و مصیبتی انداختـن که مشخص نیست انسـان را یارای تحمل آن
باشد یا نه از مقاصد اسالم نیست. اساس تشریع و عبادت خداوند
بر حالت طبیعی انسان های سالم است و چنان چه حالتی خارج از اصل
پیدا شد احکام ویژه ی خود را خواهد داشت اما باید دانست این

استثناء است و نه اصل.
توجه به سالمتی را دوست دارد و به آن امر می کند. وی در مقابل امتثال
امر الهی اجر و پاداش کسب می کند و در صورت کوتاهی و بی توجهی 
به سالمتی اش گناه کار می شود، لذا اگر چه توجه به سالمتی امری
فطری است اما اسالم به آن بُعد تعبدی داده، لذا توجه به سالمتی

و بهداشت برای انسان مسلمان دارای چند بعد است.
از مزایای اسالم در زمان انتشار وبا، همکاری و نیکوکاری است.
هیچ دینی را نخواهید یافت که مانند اسالم پیروانش را به نیکوکاری

..
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و کمک به انسان ها و خدمت گذاری بویژه در شرایط بحرانی تشویق
کرده باشد.

نصوص شرعی مرتبط با تقویت روابط اجتماعی بسیار است اما
جامع ترین آن این فرموده ی پیامبرـ  صلی اهلل علیه وسلمـ  است
که می فرمایند: »هر کس یک سختی از سختی های دنیا را از مؤمنی

دور کند خداوند یک سختی از سختی های روز قیامت را از او دور 
می کند و کسی که بر بدهکار ناتوانـی آسان بگیـرد خداوند در دنیـا و

آخرت بر او آسان می گیرد و هر کس عیب مسلمانی را در دنیا بپوشاند، 
خداوند در دنیا و آخرت عیب هایش را می پوشاند و خداوند یاری گر

بنده است مادامی که بنده یاری گر برادرش باشد.«15
پژوهش گران آثار بسیاری در رابطه با کیفیت جوامع انسانی در
اسالم به رشتـه ی تحریـر در آورده و تأکیـد کرده انـد مهم تریـن 
ویژگی های جوامع مسلمان نمایان بودن همکاری ها، خیرخواهی ها 

و مهرورزی در دوره های سخت و دشوار و بحران ها است.
شاید بهترین کسی که در این زمینه قلم فرسایی کرده شیخ محمد
ابوزهره در کتاب »جامعه ی انسانی در سایه ی اسالم« باشد که در
آن به بیان منهج اسالم در ساخت جامعه و مهم ترین قوانین اسالم
در این رابطه پرداختـه است. وی در بیان روی کرد اجتماعـی اسالم
می گوید: »جامعه در اسالم یک جامعه ی معنوی است به این معنا که: 
روابط اجتماعی برخواسته از روابط ادبی و دوستی و مهرورزی است
نه بر اساس مادی گرایی محض... مثال جامعه ی مادی گرای محضی
که بر پایه ی اقتصاد استوار است مانند سنگ هایی است که بدون

ارتبـاط محکم در کنار هم چیـده شده اند، هر چقـدر این چینش ها 
مهندسی شده باشد امکان ندارد به هم چسبیده و متصل شوند.
همین است که با کوچک ترین بادی فرو می ریزنـد و هیچ جامعـه ای
دوام نمی آورد مگر این که مهندسش ماهر باشد و درزهای دیوار را

بپوشاند و آجر ها را به هم مرتبط سازد.
اما جامعه ی معنوی برخاسته از اساس و پایه ی روحی میان اجزای
آن بوده و آجرها و خشت هایش به هم چسبیده و غیرقابل ریزش است
ما دامی که با روح و دین تغذیه می شود، شاید هم از لحاظ اقتصادی
یا هندسی هماهنگی چندانی نداشته باشند اما بنیان و اساس اش

قوی است و هیچ بادی آن را فرو نمی ریزاند«16.
برای همین در جوامع اسالمی هنگام شیوع بیماری ها واگیردار
کمپین های خودجوش و داوطلب برای کمک به نیازمندان و مستمندان
راه انـدازی می شـود. کافـی است در شبکه هـای اجتماعـی اخبـار
کمک رسانـی ها در کویت، الجزایـر، مصـر، فلسطیـن، عربستـان

سعودی و هر کشور دیگری را پی گیری کنید.
چنین روحیه ای امکان وجود ندارد مگر این که مصدر و منبع واحدی
باشد تا این انسان های دور از هم افتاده در پهنای جغرافیا به فریاد هم
برسنـد. این اصل اسالم و نور وحی است که خیرخواهـی و به فریاد

نیازمندان رسیدن را در وجود آن ها قرار داده است.
در مقابل وقتی به جوامع مادی گرای محض نگاه می کنی خواهی 
دید در زمان بحران ها هر کس به فکر جان خود بوده و برای دسترسی 
به بیشترین مقدار مواد غذایی و مواد مورد نیاز زندگی جهت انبار
کردن در خانه با هم درگیر می شوند، تا چه برسد به آن که به فکر سیر

کردن مستمند یا رفع حاجت نیازمند باشند.
این اسالم است عزیزان، دینی که بزرگ ترین معجزه ی اصالحی
را در جهان به وجود آورده و بزرگ ترین تحول را در زندگی انسان
ایجاد کرده است. ابوالحسن ندوی در رابطه با تأثیر اسالم در اصالح
انسان های جاهلی و ایجاد تحول در آن ها می گوید: »تحولی که

 پیامبرـ  صلی اهلل علیه وسلمـ  در نفس و جان مسلمانان ایجاد کرد و
جامعه ی انسانی آن ها را متحول نمود از عجیب ترین قضایای تاریخ
انسانی است. این تحول از همه نظر پر از شگفتی بود: در سرعتش،
در عمقش، در گستـردگی و شمـولیتش، در روشنـی و سـاده فهـم
بودنش، مانند دیگر رویدادهای خارق العاده پیچیده نبود و معما هم

به  حساب نمی آمد«.
 پس از آن به بیـان تأثیـر اسالم در دل هـای اهـل جاهلیت و اصالح
وجـودی آن ها پرداختـه و می گوید: »عرب ها و تازه مسلمانـانی که
اندوخته ی معرفتی ناچیزی داشتند دارای معرفت و شناحت عمیقی
شدند که بر جـان و روح و قلب و جوارح تأثیـر می گذاشت و اخالق و
جامعـه را دگرگون کرده و بر زندگی و هر آن چه به آن مرتبط می شـد

سیطره می یافت.
ایمان آوردن به خداوندی که دارای اسمای نیک است، به پرودگار
جهانیـان، مهربان و مهروز، مالک روز جزا، پادشاه، ستـوده شده،
میهمـن و چیره، جبار، متکبـر، آفریدگار، تصویـرگر، عزیز، حکیم، 
آمرزنده، آن که فرمانروایی همه ی موجودات را در دست دارد، او که
پناه می دهد، و کسی در برابر او پناه داده نمی شود و ادامه ی اوصافی
که در قرآن آمده است... او که با بهشت پاداش می دهد و با دوزخ
مجازات می کند، روزی اش را برای هر کس بخواهد فراخ می کند و
برای هر کس بخواهد تنگ و محدود می سازد، از نهان های آسمان ها 
و زمین مطلع است و خیانت چشمان و نهان های دل ها را می داند و

دیگر اوصافی که در بیان قدرت و علم او در قرآن آمده است.
روحیه ی آن ها با این ایماِن عمیِق روشن دچار دگرگونی شگرف 
و عجیبی شد. به محض این که ایمان می آوردند و گواهی می دادند که
خدای برحقی جز اهلل نیست زندگی آن ها متحول می شد و ایمان بر
ذره ذره ی وجودشان نقش می بست و به همه ی رگ ها و احساسات
و عواطف آن ها نفوذ می کرد و مانند روح و خون در درونشان جریان
پیدا کرده و میکروب های جاهلی را از ریشه نابود می کرد و عقل و دل
را با آب گوارای چشمه ای زالل سیراب می کرد و از آن شخص انسان
دیگری می ساخت که شگفتی ایمان، یقین، صبر و بردباری، شجاعت

و رفتارهای شگرف و اخالق و منش خارق العاده اش عقل و خرد و 
فلسفه و تاریخ اخالق را حیرت زده کرد. این حیرت زدگی همچنان 
باقی است و تا ابد ادامه خواهد داشت و هیچ علمی قادر به علت یابی

آن نیست جز ایمان کامل و عمیقی که به خداوند داشتند«.17
والحمدهلل رب العالمین
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مقدمه ی کتاب
الحمدهلل و درود و سالم خداوند بر پیامبر و برگزیده اش، اما بعد:
عرصـه اندیشـه دیگر مانند گذشتـه مجالی ویژه برای گروهـی از 
نخبگـان نیست که در مـراکـز تحقیقـاتی یـا باشگـاه های ادبـی و 
کنفرانس های سالیـانه یا جلساتی خاص مطرح شود. امروزه مانند 
گذشته مفاهیم ادبی در قالب هایی فنی و اصطالحات نامفهوم برای
عموم مردم عرضه نمی شود؛ بلکه اندیشه در دوران ما در پیکره زبان
شبکه های اجتمـاعی درآمده که هر یک از قدرت ها سعـی می کننـد
تصورات و مفاهیم خود را از خالل آن عرضه کنند تا در پایان این

اندیشه ها به مصرف کننده نهایی برسد.

 سخنا ن آ ر ا ستـه 
نویسنده ها:

عبدالله العجیری- فهد العجالن
 مرتجم: احمد معینی

نارش: مرکز مطالعات اسالمی بینش

»مقوله های بنیان گذار انحراف فکری معارص«

اسم کتاب:
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خالصه آن که: نخی که دانه های این سخنان را با همه تفاوت هایش
و دوری و نزدیکی اش از حق یک جا می گرداند: تاثیر کلی آن به همراه
آسانی عبارت و وضوح حجت و عرضه اش در قالبی آسان و همه فهم
و مختصر است که بسیاری اوقات به تولید اندیشه هایی در برخورد با

قطعیات شریعت می انجامد.
با دقت در ایـن ادعاهـا دانستـه می شود که مجـال این سخنـان

گوناگون است و تاثیر منفی آن نیز متنوع است:
1ـ به بازی گرفتن منابع و روش های استدالل.

2ـ رد یا انکار برخی از اصول و احکام محکم شرعی.
3ـ پذیرش مفاهیـم معاصری که در برخورد با قطعیـات شریعت

است و چه بسا دلیل تراشی برای آن.
4ـ کوچک شمردن پای بنـدی به احکام شریعت و ایجاد شک در

کمال آن یا تضعیف یقین نسبت به آن.
مشکل بزرگی که این تاثیرات عالوه بر انحراف در مفاهیم به جا
می گذارد این است که مسلمان را به دام تفریط و سهل انگاری در حق
خداوند کشانـده و احساس خطا را از او گرفتـه و بلکـه احساسـی
دروغین برحق بودن در هنگام گناه و خطا را به او می دهد که این شاید
از خود گناه بدتر باشد، زیرا ارتکاب گناه امری طبیعی است و »هر بنی
 آدمی بسیار خطاکار است« اما همین احساس خطا باعث می شود که
مسلمـان رو به توبـه آورد و »بهتریـن خطاکاران، توبـه کاران اند«.
مصیبت هنگامی است که جهت نمای ایمانی مسلمان از کار بیفتد و
احساس نکند که در دام هوای نفس افاده و گناه را کوچک شمارد و
با بازسازی آن چه رخ داده، خود را همچنان در دایره حق بداند که
این در مسیر تصحیح و درمان و توبه مانع ایجاد می کند و همین است
که یکی از جوانب خطر را در این گونه ادعاها آشکار می سازد و نشان
می دهـد که جنس ُشبهـه خطرنـاک تر از جنس شهـوت است؛ زیرا
انسان از شهوت حرام توبه می کنـد، اما توبـه صاحب شبهه سخت

است.
مسئله وقتی سخت تر می شود که شبهه و شهوت هم دست شده
و شخص شهوت ها و دل خواه خود را با شبهات بپوشاند؛ این نیازمند
 یک شوک ایمانی است تا اعتدال نفس را به آن بازگرداند و شخص 
بتواند امیال شخصی خود را از خواسته های وحی تشخیص دهد و
بحث و گفت وگوی علمی بتواند درد شبهـه را درمـان کند. بدون این
مکاشفه ایمانی بحث و جدل علمی نیز کاری بیهوده و بلکه توهین به

علم است و غالبا به هدف مورد نظر نمی رسد.
چرا که استدالل علمی همیشه و در همه حال سودمند نمی افتد و

قرآن این قضیه را در مواضع گوناگونی ذکر کرده است:
َوُهَ َوْقٌر  ْم  آَذاِنِ ِف  وَن  ُيْؤِمُ  

َ
ال يَن  ِ

َّ
َوال اء  َ �ف َو�شِ ى  دُهً وا  آَمُ ِذيَن  لِلَّ ُهَ  ُقْل 

ِ�يٍد1 َكاٍن �جَ اَدْوَن ِم مَّ َك ُي�فَ ْوَلِ
ُ

ْم َعًم أ ْيِ َعَ
)بگو این ]کتاب[ برای کسانی که ایمان آورده اند هدایت و درمانی
است و کسانی که ایمان نمی آورند در گوش هایشان سنگینی است و
قرآن برایشان نامفهوم است و ]گویی[ آنان را از جایی دور ندا میدهند(.

و در جای دیگری می فرماید:
َساًرا2   َن َإالَّ �فَ �ي اِلِ َّ َن َواَل َيِزيُد الطف �ي ْؤِمِ ُ ْ ٌة لِّ اء َوَرْحَ َ �ف ْرآِن َما ُهَ �شِ ُ ُل ِمَ الْ�ق زِّ   َو�فُ�فَ
)و ما آن چـه برای مومنـان مایه درمـان و رحمت است از قرآن نازل

می کنیم ولی ستمگران را جز زیان نمی افزاید(.
و می فرماید:

شخص پی گیر در این شکی ندارد که انقالب مفاهیم فکری معاصر
به شکل اساسی با انقالب ارتباطات معاصر ارتباط یافته و امروزه
شخصیتهای تاثیرگذار اجتماعی در شبکه های ماهواره ای و شبکه های
اجتماعی و روزنامه نگاری، از طریق ابزارها و روشهای اثرگذار، برای
شکل دهی به تصورات عقیـدتی و فقهی و ساختـاری به رقابت با هم
برخاسته اند. نتیجه آنکه بخش قابل توجهی از وقت جوانان و مجالس
آن ها را بلعیده و به تدریج اندیشه های فلسفی و مدرنیسم با همه
تفاصیل و رویکردهای خود و پروژه های انتقادی با شخصیت های
تاثیـرگذارش و مباحث حقوقـی و سیـاسی و دیگر مفاهیم به دایره
توجه جوانان وارد شده و جای مهمـی را در ِهَرم اولویت هـای آنان

اشغال کرده است.
با وسیـع تر شدن دایره جدل فکری و گسترش میدان های آن، به
سادگی متوجه برخی گفتـه ها و ادعاها خواهی شد که همراه با این
درگیری های فکری پی در پی تکرار می شود و در نتیجـهـ  آگاهانـه
یا نا آگاهانهـ  تبدیل به ابزاری برای استدالل در عرصه جدل و مناقشه
شده است. این گفتارها به شکل های گوناگونی مطرح می شود اما در
صورت تامل همه آن به بسته هایی خاص برمی گردد که سعی در تغییر
اندیشه های موثر اصلی دارد. برای سهولت انتقال این اندیشه ها و
جای گرفتن آن در ذهن مخاطبان، آن را در جمله ای خالصه و مختصر
جا می دهند که نظر به وضوح و مستقیم بودن پیام و سادگی استدالِل
موجود در آن، نوعی اطمینان را نسبت به درستی این گونه سخنان
القا می کند که به آسانی مورد پذیرش قرار می گیرد. اما مشکل وقتی

پیش می آید که این گونه سخنان حاوی معانی باطل یا مبهمی هستند 
که راه را برای عبور برخی از انحرافات فکری گوناگون باز می گذارند.
این ادعاها همان چیزی است که آن را »سخنان بنیان گذار انحراف
فکری معاصر« دانسته ایم. این سخنان دارای ویژگی هایی است جمله:
1ـ گسترش و انتشـار: این سخنان از گسترش بسیـار وسیعـی
برخـوردار است؛ نه تنهـا نزد گروهـی از نخبگان بلکه صـدای آن را
می توان از گروه های مختلف مردم با هر سطح از علم و اندیشه و نظر

و اطالع شنید.
2ـ اختصار: این عبارات کوتاه و مختصـر است و بیشترین مفاهیم 
ممکن را در کلماتی اندک منتقل می کند. همیـن باعث می شود این
سخنان به آسانـی حفظ و رد و بدل گردد و به راحتـی منتشـر شود.
3ـ تاثیر قوی: این سخنان غالبا در مقام استدالل برای اندیشه ها
و برهان آوری برای سخنان و پافشاری بر روی مواضع نقل می شود.
این باعث می شود صاحب آن گمان کند که حجتی قاطع در گفتگو
است در نتیجه تالش چندانی برای بررسی درستی آن به خرج نمیدهد
و حتی گمان می کند که قدرت این سخن از ذات آن سرچشمه می گیرد

]و خود نیاز به استدالل و درستی سنجی ندارد[.
4ـ وضوح: این سخنان معانی واضـح و مستقیمـی را نمایندگی
می کند که پیچیـدگی ندارد و این می تواند توضیحـی باشد بر تاثیر
شدید و انتشار وسیع آن. این ویژگی باعث می شود به سادگی بتوان
از آن در بحث و جدل های فکری بهره برد و هنگام نیاز به حجت آوری

از آن یاری خواست.
5ـ اجمال و کلی گویی: این سخنان باطِل محضی را عرضه نمی کند
که همه بر رد آن متّفق القول باشند، بلکه سخن باطل را به روشی
آرام که حساسیت ایجاد نمی کند و زیر پوسته ای از حِق مورد پذیرش
عبور می دهد و همین باعث می شود مردم بدون دقت و بدون در نظر

گرفتن جوانب مشکل دار، آن را بپذیرند.
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يَن ِ
َّ

ال ا  مَّ
َ

فَأ ِإيَمًن  ِه  َهِ َزاَدْتُه  ُكْ  يُّ
َ

أ َيُقُل  مَّ  م  ْنُ ِ
َ

ف ُسوَرٌة   ْ َ
نِزل

ُ
أ َما      َوِإَذا 

ٌض َ مَّ م  ُقُلِبِ ِف  يَن  ِ
َّ

ال ا  مَّ
َ

َوأ  )۱۲۴( وَن  َيْسَتْبِشُ َوُهْ  ِإيَمًن  ْم  فََزاَدْتُ وْا  آَمُ
ًسا ِإَل ِرْجِسِهْم َوَماُتْا َوُهْ َكِفُروَن  3 ْم ِر�جْ فََزاَدْتُ

)و چون سوره ای نازل شود از میان آنان کسی است که می گوید این
]سوره[ ایمان کدام یک از شما را افزود؟ اما کسانی که ایمان آورده اند

بر ایمان شان می افزاید و آنان شادمانی می کنند(.
این به سبب هوا و هوس آنـان است که باعث می شود از حق سـود
نبرند بلکه حتی علوم قرآن و راهنمایـی های آن نزد آنان به جای آن 
که سالحی باشد برای اظهار حق و دعوت به سوی آن، به نردبانی
تبدیل می شود برای رسیـدن به خواستـه های بی ارزش نفسانـی.
درک ایـن قضیـه ما را در تفسیـر یکی از اسبـاب محـدود مانـدن
اختالفات امامان سلف در فروع تفصیلی شریعت و کشانده نشدن آن
به اصول اسالم یاری می رساند. صفای درون و روی آوردن زیبا به
وحی ضمانتی بوده برای نلغزیدن به سمت انحراف در اصول. برای
همین خواهی دید که منشا اختالف در فروِع تفصیلی غالبا اجتهادی 
است که اجر دارد، اما هر گاه دیدی دایره اختالف بر محور اصول و
قطعیات اسالم میچرخد مطمئن باش که هوای نفس از پس پرده آنچه 
اندیشـه خوانده می شود در حال دسیسـه است و این همـان چیزی

است که وحی به شکلی قاطع اعالم کرده:
اءُهْ  4 ْهَ

َ
ِبُعوَن أ ا َي�قَّ َ نَّ

َ
ْم أ ْ َيْسَتِجيُبوا َلَ َفْعَ   فَِإن لَّ

پس اگر تو را اجابت نکردند بدان که تنها از هوس های خود پیروی
می کنند(.

از آن جایی که این سخنان تا حد زیادی به سبک خاصی از استدالل
ساده و مستقیـم متکی است، تاثیـری قوی بر اقشار مختلف جامعه
می گذارد؛ زیرا همه قادر به درک اصل استدالل هستند هرچند در فهم
ریزه کاری های آن متفاوت اند. این نوع استدالل تاثیری عمیق دارد
اما با تکیه آن بر سادگی و مستقیم بودن و دوری از توضیح و ترکیب و
پیچیدگی باعث میشود شخص دچار اشتباهات بسیار شود؛ به معنای
دیگر در مخاطب تاثیر می گذارد بدون آن که متوجه نقطه ضعف آن
شود و این یکی از ویژگی های عموم سخنانی است که قرار است به
بررسی شان بپردازیم؛ این سخنان به استدالل های آسان و واضح و
مستقیم استناد می کند و در نتیجه با موفقیت در قشر وسیعی از مردم
تاثیر می گذارد اما در مورد دقت استدالل و درستی آن سهل انگاری
می کند و همین تاثیر قابل لمس و انتشار گسترده، فریبنده است و به

عدم مراعات دقت در استدالل می انجامد.
فرایند کشف مغالطه های موجود در شماری از سخنان فاسد کار
سختی نیست، اما نیازمند سطحی از دقت نظر و عدم عجله و در اختیار
داشتـن شمـاری از ابزار نقـد است که صـاحبش را قـادر به دست
گذاشتن بر مواضع اشکال سازد. اکنون به عنوان مثال به بیان برخی از

این ادوات می پردازیم:
1ـ ُگشودن اِجمال سخن: این سخنان شامل قدری از کلی گویی
است که ممکن است در خود مقداری حق و مقداری باطل را یک جا
داشته باشد؛ بنابراین پذیرش یک باره آن صحیح نیست و رِد آن نیز
صحیـح نیست، بلکه موضع صحیح در برخـورد با این گونه سخنـان
درخواست شرح و تفصیل است که به درک مواضع حق و باطل در
سخن می انجامد و به سنجش صحیح و گرفتن موضعی صحیح تر در

برابر آن منجر می شود.

2ـ شکستن هیبت سخنان مشهور و منتشر: برخی از سخنان به
سبب شهرت و وسعت انتشـار نوعی قدرت غیر حقیقـی یافته اند و
توسط مردم پذیرفته شده اند و همین به ضعف توانایی نقد نزد برخی
از مردم انجامیـده و در برابر فشار آن سر فرو آورده انـد. آنان گمان
میکنند انتشار این سخن در عرصه ای گسترده نشان از درست بودن
آن است، حال آن که عاقل می داند مجرد گسترش و شهرت، معیاِر
حق و باطل نیست بلکه معیار حقیقی، ادله و براهینی است که یک

سخن بر آن بنا شده است.
3ـ از میان برداشتن شکوه و جالل لفظی: پاره ای از سخنان از
شیرینی لفظی برخوردار است؛ سجع لطیف، ارائه اندیشه در قالب
شعر و ضرب المثل و بیان زیبا باعث می شود برخی از مردم به درست
بودن آن مایل شوند و چنان که در حدیث آمده »پاره ای از بیان ها هم
چون جادو است«. اما هر گاه آرایش و بََزک لفظ را از یک مقوله برداریم
و همانند یک اندیشه مجرد با آن به جدیت رفتار کنیم، بسیاری اوقات

به مجرد این بررسی جدی، وجه اشتباه آن آشکار می گردد.
4ـ توجه به مقدمـه های فاسد: گاه برخی عبارات بر مقدمـه هایی
نادرست بنا شده است و در بحبوحه مناقشه خوِد این سخنان، گروهی
از مردم از بررسی این مقدمات فاسد غافل می مانند و با پذیرفتن
مقدمات سخن به مناقشـه خود آن می پردازنـد. این باعث می شآود 
وجه حقیقی اشکال در یک مقوله پنهـان بمانـد یا باعث می شود آن
سخن را بنابر استـداللی باطل رد کنـد و یا بخشـی از آن را بـه سبب
صحیح دانستـن آن مقدمات بپذیرد. اما دقِت کامل در محاکمه یک
مقوله مستلـزم آن است که هم مقدمات آن و هم الفاظ خود مقوله و

معانی اش و نتایج و آثارش مورد بررسی قرار گیرد.
5ـ آزاد شدن از زندان یک مقوله: چینش یک مقوله شاید صاحبش
را ملزم کند که یا آن را بپذیرد و یا ردش کند و این موضع ممکن است
در مورد پاره ای از سخنان صحیح باشد، اما در مورد گروه دیگری از
مقوله ها تبدیل به تله شود. الزم نیست موضع صحیح محدود به این
سو یا آن سو باشد، بلکه امکان دارد در موضـع سومی باشد که این
مقوله وانمود کند وجود ندارد. این مشکل بزرگی است که بسیاری از
مردم در برابر بسیـاری از دوگانه ها و سه گانه ها و چهارگانه هایی که
برخی از مقوله ها آن را به کرسی می نشانند، به درستی درک نمی کنند.

الزم نیست که سخِن درست صرفا در یکی از گزینه های پیشنهاد 
شده باشد و این مستلزم آزادی شخص از اسارت این مغالطه است.
6ـ توجه به سیـاقی که یک مقـوله در آن قـرار دارد: بسیـاری از
عبـارات و سخنـان به خودی خود صحیـح اند اما مشکل وقتی پیش
می آید که در سیاقی خاص مورد سوء استفاده قرار گیرند. اگر سخن
حق در سیاق باطل قرار گیرد معنای باطلی را پدید می آورد و این نه از
جهت چینش یا معنـای سخن بلکه از ترکیب آن در سیاقی خاص
حاصل می شود. خداوند رحمت کند علی را که متوجه وجه اشکال در
سخن خوارج شد که می گفتند: »حکم تنها از آن خداوند است«. پس
سخنی گفت که ضرب المثل شد: »]این[ سخن حقی ]است[ که به

هدف باطل گفته می شود«.
7- درک لوازم و عواقب سخن: اشکال برخی از سخنان و مقوله ها
تنها وقتی آشکار می شود که لوازم مترتب بر آن و نتیجه ای که از آن
حاصل می شود مورد مالحظه قرار گیرد. برخی از سخنان صاحب خود
را به یک دومینوی فکری وارد می کند و می بیند که مقتضای پذیرش
آن سخن، پذیرش لوازم آن است و آن لوازم نیز او را به لوازم دیگر
می رساند و به همین شکل تا جایی می رود که از حق و ارزش های حق



دور می شود و ثوابت شریعت را زیر پا می گذارد؛ امری که در آغاز مورد
نظر نبود. یکی از ابزار کشف سستی بسیاری از سخنان فاسد، مالحظه
آن چیزی است که در صورت ادامه و پذیرش لوازِم یک سخن و رفتن

به پایان منطقی آن حاصل می شود.
8- در نظر داشتن طبیعت مرجعیت حاکم: برخی از سخنان عبارت
از قالبهایی کلی است که می توان انواعی از محتواهای حتی متناقض
را در آن جا داد. خود قالب قابل نقد شرعی نیست، بلکه نقد بر اساس
مضمونی که قرار است در آن قالب قرار گیرد مشخص می شود. قضیه
شبیه به لیوانی است که می توان در آن دوغ ریخت یا شراب، بنابراین
مشکل از لیوان نیست، بلکه از طبیعت چیزی است که لیوان حاوی آن
است. پر کردن این مقوالت با مضامین تفصیلی محکوم به مرجعیتی
است که تعیین می کند چه چیز در آن ریخته شود یا از آن بیرون انداخته
شود. ممکن است کسی عبارت صحیحی را بگوید اما به سبب مرجعیتی
که می خواهد عبـارت را بر اسـاس آن مورد حکم قـرار دهـد، آن را به
منطقه انحراف بکشاند. بنابراین در نظر داشتن طبیعت مرجعیتی که
قراراست درباره بسیاری از مقوله ها حکم صادر کند به کشف وجه

فساد پنهان در آن می انجامد.
9ـ توجه به اصول مرکزی اندیشه ها: مقوله های منحرف بسیاری
اوقات نوع بیان و عبارات خود را تغییـر می دهنـد اما همیشـه از یک
خاست گاه مرکزی مشخص صادر می شونـد. ادراک اصل و اسـاس
فکری، به شناخت و درک مقوله ها یاری می رساند حتـی اگر پوست

عوض کند یا در قالب های گوناگون ظاهر شود.
10ـ باز کردن یک اندیشه و باز گرداندن آن به اصل نخست: چهره
 واقعی برخی از مقوله های فاسد آشکار نمی شود مگر در صورت آن که
آن را به چند بخش تقسیم کرده و هر بخش را به اصولش باز گردانیم؛
در این حالت وجه فسـاد مقوله با مالحظـه فساد اصولش شناختـه

می شود.
11ـ کشف اصول فاسـد پنهـان: گاه در داخل این مقولـه ها امور 
فاسدی پنهان است که در آغاز به چشم نمی آید بلکه نیازمند نظر و
تدقیـق بیشتر است و کشف این موارد پنهـان باعث آشکار شدن
جـوانب خلل و اشکـال در آن می شـود. همچنـان که برخـی از این
پوشیده ها حتی برای خود گوینده آشکار نیست و برای همین باید
توجه داشت که آن چه باعث می شود برخی از مقوله ها توسط عده ای
پذیرفته شود صرفا به سبب داده های معرفتی متعلق به آن نیست
بلکه گاه پوشیده هایی خارج از معرفت در پذیرش یا عدم پذیرش
برخی سخنان تاثیرگذار است؛ عواملی مانند تکبر، حسد، تعصب و
محبت مال و جاه و دیگر موارد که همه تحت عنوان »هوای نفس«

جا می گیرند.
در اثنـای کتاب به شکل مصداقـی، تاثیـرات این ابزار را در کشف
فساد بسیـاری از این مقوله های ناصحیـح بررسـی خواهیـم کرد.
قصدمان از آن چه گفتیم کم شمردن استدالل های آسان و مستقیم
نیست، زیرا قدرت حجت و درستی آن مستلزم این نیست که پیچیده
و سخت و برای بیشتر مردم غیر قابل فهم باشد، بلکه غالب براهین
قرآنی از این نوع است؛ استدالل هایش قوی و در عین حال آسان و
برای عموم مردم قابل فهم است و ممکن است مردم بنابر تفاو تشان
در علم و ایمان از این حجت ها سود ببرند. اما هدف ما اشاره به خطر
استدالل های باطل بود که ممکن است آسانی و قابل فهم بودن آن
مانعی شود در برابر دیدن اشتباهات و مغالطه های موجود در آن و

مخاطب را به سوی انحراف سوق دهد.

ایده این کتاب نیز از همین جا سرچشمه گرفته است و سعی دارد
تعدادی از این مقوله ها را یک جا کرده و بر اساس همان منطق واضح
آسان و مستقیم، به بررسی و کشف اشکاالت آن بپردازد و هر مقوله ای
را به صورت جدا معاینه کرده مضامین آن را به زیر ذره بین تحلیل ببرد و
 حق و باطل را از آن جدا سازد تا معانی صحیح را تایید و محل اشکال

و ابهام و فساد را در آن عیان گرداند.
در مناقشه این مقوالت به ارائـه پاسخ ساختـارمند که حقیقت هر
مقوله و جانب خطای آن را آشکار می سازد و همچنین ارائه دلیل برای

سخن خود و بیان لوازم فاسد هر مقوله اکتفا خواهیم کرد.
تالشـی که ما کرده ایم به پی گیـری این سخنان و جمع آوری آن و
ترکیب موارد مشابه با یکدیگر و چشم پوشی از برخی موارد به سود
مقوله شبیه به آن بوده است. اما در نهایت به طبیعت حال این تالش
قابل پیشرفت و ویرایش است و این چیزی است که از خوانندگان

گرامی انتظار داریم.
قابل مالحظه است که همه مقوله های بررسی شده در این کتـاب
مربـوط به جریـان تفریطـی و سهـل انگار در امـر شـریعت است و
مقـوله های جریـان افراطـی مخالف را که به سوی غلو و زیاده روی

دعوت می دهد در این کتاب نگنجانده ایم زیرا بررسی و معالجه این 
انحراف متفاوت از انحراِف تفریطی است، در نتیجه مناسب ندیدیم

که هر دو را در یک کتـاب قرار دهیـم. از سوی دیگر یک روش برای 
بررسی هر دو مورد مناسب نیست و چه بسا به یاری خداوند در آینده
در کتابی مستقل به مقوله های بنیان گذار غلو معاصر نیز بپردازیم.

فصلت: 44 اسراء: 182. توبه: 124، 2125. قصص: 350. .4 ..
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بو ستا ن ا د ب
قال اهلّل الملک الحّق المبین:

را﴾ ِ��ي َ َك َهاِدي ا َو�ف َفٰ ِبَربِّ
َ
َنۗ َوك َ ٱلُۡمجِۡرِم�ي ّوا مِّ َ�لَۡنا ِلُكلِّ َنِبٍّ َعُ ِلَ �جَ َذٰ

َ
﴿َوك

سنّت اهلّل ذی الجبروت در مجاری عوالم ملک و ملکوت، بر این نسق جاری شده که چون سلیقه عنایت 
نامتناهی، مسعودی را به پیشگاه قربت هدایت نماید و سابقه موّدت الهی مودودی را به وصول رتبت اختصاص
 عنـایت فرمایـد، از هـر جـانب مردودی گرد حسـدی انگیـزد و از هـر طرف نامقبـولی به معـادات برخیـزد.
ٖر﴾ می سوخت و دست ادیم آدم هنوز از خاک دژم گرد عدم نیفشانده بود که ابلیس غّدار در شرار ﴿َخَقَۡتِن ِم نَّ

َكۖ﴾ می افروخت. قُۡتَلَّ
َ َ
هابیل دامن مجد اثیل نگرفته که صدمات معادات قابیل شرر ﴿أل

َ ٱصَۡطَفٰٓ َءاَدَم َوُنح﴾ شنید، از شّر فساد حّساد تاب عتاب ﴿َوَقُلْا َمُۡنون نوح که از فتـوح منعـم سبّـوح ندای ﴿۞ِإنَّ ٱللَّ
 َوٱزُۡدِجَر﴾ کشید.

ُقُه﴾ نگاشـت. وۡ َحرِّ
َ

َك ِمَابراهیـم خلیـل که بنـای بیت خلّت رّب جلیـل افراشت، حسـود عنـود بر او رقـم ﴿ٱقُۡتُلُه أ جَۡعَلَّ
َ َ
موسی کلیـم که در فسحت طور تجلّـی در مقام تدلّی بر می خاست، حاسد فاسد او را در مضیق ﴿أل

َن﴾ می خواست. ٱلَۡمُۡجِن�ي
يَح ِعَس ٱبَۡن َمَۡيَم﴾ می زد. لَۡنا ٱلَۡمِ عیسـی که از مقام بلنـد پایه روح بخشـی دم می زد، عدّو جاحدش فریاد ﴿َقَ
عقل کّل طفل مکتب حضرت مصطفی بود- صلّی اهلّل علیه و علیهم اجمعین-، طعنه ابو جهلی توبیخ ﴿َوَيُقُلَن

جُۡنون٥١﴾ می نمود. َ َ
ُهۥ ل  ِإنَّ

ابیات:
 گل به چمن بر چهـره افروخته  
 مهـر بر اورنِگ فلک ُرخ فـروز  
 مه به فلک پادشـه انجم است

 خـار ز نـاِر حسـدش سوختـه
 شب پر و ُکنِج حسد و تاِب سوز
 عوعو سگ درد سر مردم است

]فضل بن روزبهان خنجی، متوفای 927 هجری قمری. تاریخ عالم آرای امینی[
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