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 پیش درآمد 

دو لفظ »علم« و   همراهِی هنگام تالوت کتاب الله چیزی توجهم را به خود جلب کرد و آن  

»ایمان« است. الله متعال گروهی را که به سخنان آنان استشهاد نموده با این دو واژه وصف  

 فرماید:نموده و می

يَمانَ } وتُوا الْعِلَْم َواْْلِ
ُ
ِيَن أ  [۵۶]روم:  {َوقَاَل اَّلذ

 (.گویند.. اند می)و کسانی که علم و ایمان یافته 

 : اندساختهدهد که این دو را در خود یکجا لت کسانی می و خبر از باال رفتن مقام و منز

وتُوا الْعِلَْم َدرََجات  }
ُ
ِيَن أ ِيَن آَمُنوا ِمنُكْم َواَّلذ ُ اَّلذ  [ ۱۱]مجادله:  {يَْرَفِع اَّللذ

 اند ]بر اساس[ درجات بلند گرداند(اند و علم یافته)الله کسانی از شما را که ایمان آورده

 کند: نموده که چگونه یکی از این دو به سوی دیگری هدایت می و به ما گوشزد 

اِسُخوَن ِِف الْعِلِْم َيُقولُوَن آَمنذا بِهِ }  [ ۷]آل عمران:  {َوالرذ
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 فرماید: گویند: ما بدان ایمان آوردیم(و میاند می)و کسانی که در علم راسخ

اِسُخوَن ِِف الْعِلِْم ِمنُْهْم } نزَِل إََِلَك لذِكِن الرذ
ُ
 [ ۱۶۲]نساء:  {َوالُْمْؤِمُنوَن يُْؤِمُنوَن بَِما أ

 اند و مومنان به آنچه بر تو نازل شده ایمان دارند()اما کسانی از آنها که در علم راسخ

 فرماید:ها بر پیامبرش منت نهاده میالله سبحانه و تعالی با هر دوی این

وَْحيَْنا إََِلَْك ُروًحا  }
َ
يَمانُ َوَكَذلَِك أ ْمرِنَا َما ُكنَت تَْدرِي َما الِْكَتاُب َوََل اْْلِ

َ
ِْن أ ]شوری:    {م 

۵۲ ] 

دانستی کتاب چیست گونه روحی از امر خودمان به سوی تو وحی نمودیم؛ تو نمی)و همین

 و نه ایمان ]کدام است[( 

در    -  اشریشه و شاخه  -  خیر  ه  چرا که همگوید: »ابوالعباس ابن تیمیه رحمه الله می 

 1«. علم و ایمان منحصر است

های علم و ایمان است که  کتابی که پیش روی دارید حاصل اندیشه و تامل در برخی از راه

ام و از آنجایی که دوست داشتم با ترتیب آیات آن را در اوقاتی پراکنده بر روی کاغذ آورده

 

 .۳۷۲/ ۱ابن تیمیه، اقتضاء صراط المستقیم، تحقیق دکتر ناصر العقل، مکتبة الرشد: صفحه  1
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های علم و بخش دوم را به اندیشه در  راههماهنگ باشم، بخش اول این کتاب را به تامل در  

 ام. مسالک ایمان اختصاص داده
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 پِل تالش 

دفترچ میریزی برنامه  ه  وقتی  باز  را  قفسات  از  یا  برگهکتابخانه  ه  کنی  را  ات  قدیمی  هایی 

ها و اهداف علمی و دعوی و که خیلی وقت پیش برای خودت در آن برنامه   آوریبیرون می

شود انبوهی ها بلند میات را نوشته بودی، همراه با گرد و خاکی که از آن برگهحتی کاری

برمی نیز  غصه  و  غم  می از  احساس  که  آنجاست  باقی  خیزد…  دره  این  ته  در  هنوز  کنی 

هایت بر روی ابرهاست! و همچنان راهی برای رسیدن به  ای اما اهداف و آرزوها و رویامانده

 ای… آن نیافته

حاال فکر کنید که انسان ذهنش را بیشتر مرور کند و اهدافی را به یاد آورد بسیار زیباتر از 

خواست   ه  هم مانند  آرزوها…  کاخ  ه  دیگر  در  وسلم  علیه  الله  صلی  محمد  با  های  همراهی 

 آن جمع باشکوه… ابدی با ه  آیند  ه  فردوس… و ادام

رنگ  علت چیست که آن همه رویاها و اهداف زیبا این همه سال زیر ُسم گذر ایام مانده و کم

 شده، اما هنوز محقق نشده است؟ 

شکست این  تفسیر  که  است  این  نقشه حقیقت  ماندن  ناتمام  و  عوامل  ها  به  اهداف  و  ها 

عظیم    ه  اشاره کرده و تجرب  گوناگونی بستگی دارد. عواملی که نصوص شرع به بخشی از آن
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برنامه و  مدیریت  علوم  در  شناخت بشری  ویژه  به  آن،  از  دیگر  بخشی  به  موفقیت  و  ریزی 

 مدیریتی که بر اساس تجربه ثابت شده است…

اما اینجا عاملی وجود دارد که نسبت به آن در درون خودم احساس خاصی دارم… عاملی  

کند…  ی از آرزوها و رویاهایمان را تفسیر میکه ناکامی و شکست در راه رسیدن به بسیار 

های بلند است  ها بر روی صخرهبسیار مختصر بگویم، عامل این شکست این است که نقشه 

 و پاها همچنان نرم و لطیف بر روی زمین مانده و حتی از کفش بیرون نیامده! 

و سر کشیدن   هاتوان بدون تحمل سختیهنوز در درون بسیاری این باور وجود دارد که می

 جام صبر به شکوه و عظمت دست یافت…

خداوند قانونی را در این زندگی قرار داده که بنابر آن اهداف واال، یعنی اهدافی که قرآن به 

بر هم پیروزی و آشکار شدن هدایت و دین حق   ه  آن اشاره نموده مانند رسوخ در علم و 

برای کسی که آسایش و   ، دیگر اهداف واالها، و قدرت یافتن در زمین و اصالح امت و آیین

غذا و نوشیدنی و خواب و اوقات فراغتش بی هیچ کم و کاستی سر جایش هست، حاصل  

زندگی آن را    ه  گردد… این حقیقتی است که هم شرع به آن اشاره نموده و هم تجربنمی

 ثابت کرده است. 
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شود و هر گاه ه میخوابد که آثار سرخی خواب در چشمانش دیدوقتی شخص آنقدر می

های مفصلی را به قهوه و  شود و وقتهای رنگارنگ غذا در برابرش پهن میاراده کند سفره

دهد هیچ فرصتی را برای  دهد و به خود اجازه نمیچای و آبمیوه و شیرینی اختصاص می 

  ها گشت تواند نفس خود را از ساعتنشینی و بگو و بخند با دوستان از دست دهد و نمیهم

ارزش در اینترنت باز بدارد… اگر شخصی اینطور است و با این حال انتظار دارد  و گذار بی

عمل بپوشاند؛ چنین کسی عقل خود   ه  اش جامروزی به اهداف علمی و دعوی و اصالحی

 را در آورده و به جایش چراغ جادو کار گذاشته است! 

امور واال و اهداف بزرگ در راه علم و آموزش و تالیف و اصالح و تغییر و نهضت امت هیچگاه  

روی خود را به تو نشان نخواهند داد مگر هنگامی که با دستانی لرزان از تالش و زحمت،  

 را پاک کنی. اتعرق پیشانی 

»تربیت دعوی« گفتگویی داشتم. به من گفت:    ه  یک بار با یکی از همکاران فعال در عرص

های تربیتی را در این شرایط و با این تغییرات سریع  به نظرت بزرگترین مشکلی که فعالیت 

 کند چیست؟های فکری جدید تهدید میو چالش

ها کری و ُشُبهات را کنار بگذار، باور کن ایناین انحرافات ف ه  با اطمینان گفتم: فالنی، هم

 کند »نبود جدیت« است. های دعوی را تهدید میهیچ نیست. بزرگترین مشکلی که فعالیت
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های  ناشی از حرف  ه  در فضایی که سر و صدای لهو و بیهودگی و شوخی و صدای قهقه 

ای در حدیث یا مدونه رود که از این محیط ُمسندی  بامزه بر آن غالب است، آیا انتظار می

سازگار  زندگی  منطق  با  این  بیاید؟!  بیرون  المعارفی  دایرة  یا  ارزش  با  کتابی  یا  فقه  در 

نیست… خداوند علم را با ارزش ساخته، این گوهر با ارزش را در بازار اجناس دست دوم  

 فروشند… نمی

می  که  نوآور  علمای  از  کدام  هر  زندگی از  در  بپرس…  دقت  کسانی    ه  نامخواهی  که 

شگفت علمی  همشان  زندگی  در  که  موردی  کن…  جستجو  است  اشخاص    ه  انگیز  این 

اصلی در زندگی آنان خواب و غذا و نوشیدنی و تفریح    ه  دیدخواهی دید این است که زیان 

 است. 

و همچنان بر زمین! و با این حال    نازپرورده ها است و پاهایمان نرم و  کوه  ه  های ما بر قلنقشه

ای از آن باال  هیچ مقدمه خواهیم روزی بیبریم که نتایجی که میوهم به سر می در این ت

 پایین خواهد آمد! 

نویس یک کتاب یا پژوهش را نزد بسیاری از طالب علم و ها پیشبرای مثال… خیلی وقت

بندی موضوع و عناصر پژوهش به همراه برخی  بینی که صرفا حاوی بخشپژوهشگران می 

روند و هنوز کتاب مورد  گذرد و روزها از پی هم می ها می م است؛ سالشواهد و نکات مه
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وجود نگذاشته… اما در همین حال از خواب بیش از حد و غذا و نوشیدنی    ه  نظر پا به عرص

های اضافه هیچ چیز ها غیر ضروری و پرحرفی و دیدننشینیاضافه و تفریح زیادی و هم

 کم نشده…

اینها   ه  بینی، اما همهایی از خیر و تالش و تولید میمردم رگههمینطور در نیت بسیاری از  

 پروژه پا فراتر نگذاشته است.  ه  از مرحل

بینی که نزد خودش یا پیش خانواده  ها جوانی را می یا حتی در امور دنیوی… خیلی وقت

چ  گوید. روزهایی که هی تجاری در »روزهای پیش رو« می ه  آغاز یک پروژ ه  و دوستانش دربار 

ثابت   ه  هایی که برنامرسد، زیرا او نتوانسته از تفریح و استراحت و شب نشینیوقت فرا نمی

 اش هست دست بکشد!روزانه

از   یکی  که  را  مسلم«  »صحیح  کتابش  الله  رحمه  نیشابوری  حجاج  بن  مسلم  امام  وقتی 

اقیت  کرد، هنگامی که به احادیث نماز و به بخش »موآوری میمفاخر این امت است جمع 

تعیین وقت نمازها رسید، این حدیث را که   ه  نماز« به حدیث مشهور عبدالله بن عمر دربار 

 ه  های گوناگون و متعدد و متفرع وارد شده بسیار زیبا مرتب نمود به طوری که همبه روایت

 
 
 تاده از ابوایوب از عبدالله بن عمرو در خود جای داد. روایات را با اختالف طرق از ق



 راهی برای رسیدن  13

 

کتابش برساند مبنی بر    ه  که وی این کار را انجام داد خواست پیامی را به خوانند هنگامی  

ای که در مورد حدیث عبدالله بن عمرو به آن رسیده حاصل چیزی نیست  اینکه این نتیجه

 جز تالش بسیار.

 ۱۲۹ی بن ابی کثیر )متوفای  ی احادیث نماز، اثری را از امام حافظ، یح  ه  برای همین در میان

 گوید:هجری( نقل نموده که می

گوید: از پدرم  یحیی بن یحیی تمیمی به نقل از عبدالله بن یحیی بن ابی کثیر می»

 1«. آیدشنیدم که گفت: علم با آسودگی بدن به دست نمی

مسلم در کتاب خود صرفا احادیث مرفوع، یعنی    عجیب این است که امام  مسأله  اما اینجا  

کند ]نه آثار صحابه و تابعین[ و این شرِط  را تخریج می صلی الله علیه وسلماحادیِث پیامبر 

اصلی امام مسلم در کتاب اوست، بنابراین چگونه این »اثر« را از یکی از صغار تابعین تخریج  

  ه  گوید، سپس آن را در میانلم سخن می خستگی در راه ع  ه  نموده؟ آن هم اثری که دربار 

 احادیث نماز قرار داده است؟! 

 گوید:( در کتابش »إکمال المعلم« می ه  ۵۴۴قاضی عیاض )متوفای 

 

 .۶۱۲صحیح مسلم:  1
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پرسند حال آنکه مربوط به این  می  ]در این جا[   علت ذکر این خبر  ه  بسیاری دربار »

و بر اساس شرط این کتاب    صلی الله علیه وسلمموضع نیست و اصال حدیث پیامبر  

گوید: مسلم رحمه الله از آنجایی که از آنچه  نیست. در این باره یکی از شیوخ ما می

  آوریدر این باب ذکر نموده به شگفت آمده و مقدار تالشی را که برای تحصیل و جمع

به این موضوع   ایهآن آورده تا اشار   ه  دانسته این خبر را در میانآن متحمل شده می

باشد، و یادآوری نماید که آنچه ذکر نموده جز با تالش و خستگِی جستجو به دست  

 1«.ای واضح است، والله اعلممسألهنیامده و این 

« آنقدر روی امام  آیدعلم با آسودگی بدن به دست نمیواضح است که این عبارت یعنی »

آورده است. سخنان و جمالتی که  مسلم تاثیر داشته که انگار همیشه آن را به یاد خود می

کنند بسیار است، اما وی این انسان را به تالش و کوشش و پایداری در راه علم تشویق می 

رسد، تاثیر آن را به روح امام  امام یحیی بن کثیر را برگزیده زیرا آنطور که به نظر می  ه  جمل

 بوده است… نزدیکترمسلم 

 

 .۵۷۷/ ۲قاضی عیاض، إکمال المعلم بفوائد مسلم:  1
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کسی که به گستردگی علم و کوتاهی عمر و نیازهای رو به افزایش زندگی بیاندیشد خواهد  

صرفا  ذهن او بیرون نیامده و سخنی    ه  دانست که این سخن امام یحیی بن کثیر از گوش

 « تجربه حک شده است.ه  ادبی نیست بلکه حرف به حرف آن با »اسکن 

اند و از سخنانشان سند  های خود پیشی گرفتهردهام که از همعلمای جوان بسیاری دیده

تراود، یا کارهای علمی و پژوهشی بسیاری که در باب خود تبدیل به اساس و می  مسألهو  

با دیدن هم آن علم شده است؛  به خود گفته  ه  معیار  را  اینها  ام: خداوند یحیی بن کثیر 

 . «آیدعلم با آسودگی بدن به دست نمی» رحمت کند که فرمود:

کماالت    ه  این خستگی که ناگزیر باید تحملش کرد خاص یک هدف نیست بلکه شامل هم 

می  میانسانی  قیم  ابن  چنانکه  »شود،  از    ه  همگوید:  قسمتی  تحمل  با  جز  کماالت 

توان به آن  آید و تنها با پشت سر گذاشتِن پلی از خستگی میمشقت به دست نمی

 1«.رسید

این میان بیشترین نتیجه را کسانی به دست می  را در  در  آورند که این خستگی و تالش 

هیهات! هیچ  گوید: »اند. ابن قیم رحمه الله میابدی صرف کرده  ه  مسیر دستیابی به آیند

 

 .۸۹۵/ ۲ابن قیم، مفتاح دار السعادة:  1
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نرسیده به سرمنزل  ادام قومی  با  آسایش عبور    ه  اند مگر  قرارگاه  به سوی  و  مسیر، 

 1«. اند مگر از ُپل زحمتنکرده

پی   و موفقیت«  بین »خستگی  ارتباط  از  به حکمت خداوند  انسان  که  این مهم است  اما 

 گوید:ببرد، چنانکه ابن قیم هنگام شرح مسائل تقدیر و حکمت خداوند می

آید  حکمت الله بر این مستقر گشته که سعادت و خوشی و آسایش به دست نمی»

نمی و  خستگی،  و  سختی  پل  از  عبور  با  درواز مگر  از  مگر  شد  وارد  آن  به   ه  توان 

 2«.هاناخوشی و صبر و تحمل سختی

های  میان »تالش و دستاورد« صرفا یک معنای شرعی نیست که مخصوص امت  ه  این رابط

اشد. این معنایی است که هر عقل و خردی به محض رویارویی با کشمکش  وحی دیده ب

 ه  ام با عبارتی بسیار بدیع اتفاق همزندگی به آن خواهد رسید… نخستین کسی که دیده

ها بر این معنا را ذکر نموده، امام حافظ زاهد، ابواسحاق ابراهیم حربی )متوفای  فرهنگ

»غریب الحدیث« و از شاگردان امام    ه  دربار هجری( است. او صاحب کتاب مشهوری    ۲۸۵

 احمد بن حنبل است. 

 

 .۱۱۸۷/ ۳، بدائع الفوائد: ابن قیم 1

 . ۴۴۸ابن قیم، شفاء العلیل:  2
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آورد:  ها را به لرزه میابن تیمیه از وی عبارتی را نقل نموده که زیبایی و هیبت معنایش دل

 1«.آیداند که خوشی، با خوشی به دست نمیها بر این متفقملت  ه  عقالی هم»

نقل   تیمیه  ابن  که  را  عبارت  با  این  حربی  ابراهیم  از  نقل  به  نیز  بغدادی  خطیب  نموده، 

خود بیان نموده    ه  ای اندک متفاوت آورده است. آنجا که ابراهیم حربی چیزهایی دربار صیغه

غایت شگفت دربار به  نه  دربار تحمل سختی  ه  انگیز  بلکه  او،  توسط  آن بی  ه  ها  به  توجهی 

 گوید: بی چنین آمده که می ها. در تاریخ خطیب بغدادی سخن ابراهیم حرمشقت 

این متفق ملت   ه  عقالی هم» بر  از زندگی  ها  نکند  تقدیر همراهی  با  اند که هر کس 

اِ زارم کثیفبرد. گاه پیراهنم تمیزترین پیراهن و اِ لذت نمی بود اما هرگز به    زارترین 

هایم پاره بود و دیگری سالم، آید، و گاه یکی از کفشخود نگفتم که این دو به هم نمی

گشتم، این به سویی و آن به سویی، اما بغداد را می  ه  رفتم و همو با همین دو راه می

به خود نگفتم که درستش کنم و هیچگاه نه به مادر و نه به خواهر و نه به همسر و  

انم در مورد تبی که دچارش بودم چیزی نگفتم، زیرا مرد آن است که غمش را  دختر 

کند. چهل و پنج سال دچار سردرد  اش را غمگین نمیدارد و خانوادهدر خود نگه می

بردم. اگر مادرم  بودم اما به کسی نگفتم، و سی سال روزم را با دو تکه نان به سر می

 

 .۳۹۳/ ۲ابن تیمیه، قاعدة فی المحبة:  1
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خواهرم   می  نانییا  من  میبه  تشنه خرساند  و  گرسنه  بعدش  شب  تا  وگرنه  وردم 

 1«.ماندممی

بی و  واال  اهداف  به  اشتغال  از  نمونه  این  بگویم،  صریح  سختیاما  به  کامل  و  توجهی  ها 

نمونه خستگی انسان ها،  جز  نکنم  فکر  که  استثنایی  است  تاریخ،  ای  تمام  در  نادر  هایی 

 کسی طاقتش را داشته باشد.

راهیم حربی رحمه الله ذکر نموده در میان علمای پس از او  معنای این عبارت که حافظ اب

این  نیز جا افتاده و منتشر است و همگی بر مجرب و عقالنی بودن آن تاکید نموده اند. 

ها نیز متداول است، تا جایی که ابن قیم با تاثیری آشکار از عبارت  واقعیت در بین ملت

ایش خستگی در راه تحصیل کمال خردمندان بر ست  ه  همگوید: »ابراهیم حربی می 

اند و هر که بیشتر در این راه زحمت بکشد حالش بهتر و مقامش باالتر نفس متفق 

 2«. است

زنی و در همین حال یکی از متون تان قدم می های مسجد محله فکر کن در تنها بین ستون

ای و کتب مرجع در  نشستهات شخصی ه  ای از کتابخانکنی، یا در گوشهعلمی را حفظ می 

 

 . ۵۲۲/ ۶خطیب بغدادی، تاریخ بغداد:  1

 . ۴۴۹ابن قیم، شفاء العلیل:  2
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پراکنده فعالیت دعوی؛ برابرت  آنکه مشغول یک  یا  هستی،  تحقیق  و  پژوهش  و غرق  اند 

کنی که  کنی یا از دوستانت پیامی دریافت میسپس در همین حال احساس خستگی می 

 دهند…به تو پیشنهاد شرکت در یک گردش را می

دهند و با خود  کز خود را از دست میدر این وضعیت بیشتر افراد دچار سستی شده و تمر 

گویند: کمی به خودم استراحت بدهم… اما اگر این سخن ابراهیم حربی را بیاد بیاوری می

« خواهی آیداند: خوشی با خوشی به دست نمیها بر این متفقامت  ه  عاقالن همکه: »

اراده و  عزم  ادامه خواهی ددید چگونه  فعالیت خود  به  و  آمده  به جوش  و وسوسات    ه  اد 

 اندازی. آسایش و تفریح را پشت سر می 

اما این تالش و زحمت صرفا مخصوص هدف واالی اصلی یعنی رسیدن به بهشت و در امان  

ماندن از آتش جهنم، یا دیگر اهداف شریف مانند علم و ایمان و غذا دادن به بینوایان و 

آوردن خوشی به دست  برای  بلکه  آن های دنی اصالح جامعه نیست،  ایی که مردم در پی 

هستند مانند مال و شهرت و منصب نیز باید از پل خستگی گذشت، همانطور که ابن تیمیه 

 1«. آید مگر با نوعی تالش و زحمتهای دنیوی غالبا به دست نمیلذتگوید: »می

 

 .۱۴۶/ ۲۰ابن تیمیه، مجموع الفتاوی:  1
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رابط این  به  نبوی  سنت  و  قرآن  در  آیا  اشاره  ه  ُخب،  موفقیت«  و  »خستگی  ای شده  میان 

 است؟ 

ترین آن این تصویر بسیار زیبای نبوی است  ه، اشارات بسیاری به این رابطه شده، که مهمبل

 1.«ها پوشانده شده استبهشت با ناخوشی»فرماید: که در عبارتی پربار و بدیع می

با طی کردن مسیری که نفس بشری دوست ندارد چرا که بهشت به دست نمی  آید مگر 

 ها…یعنی با ترک هوای نفس و شهوت

مومنی   ه  منظر   صلی الله علیه وسلم  مان در تصویرگری دیگری در اوج زیبایی ادبی، پیامبر

دنیا زندان »فرماید:  کند و میرا به نمایش گذاشته که این سختی و تالش را تحمل می

 2. «مومن است

ای دهد و تصویر آن از اهل دوزخ مقایسه اگر میان تصویری که قرآن از اهل بهشت ارائه می

پُ  بر  دنیا  این  در  بهشت  اهل  چگونه  که  دید  خواهی  ازدحام کنی،  تالش  و  خستگی  ِل 

 های خود مشغولند.بینی که چگونه به آسایش و لذتاند، و اهل آتش را میکرده

 

 .۲۷۲۲صحیح مسلم:  1

 .۲۹۵۶صحیح مسلم:  2
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که خداوند در آن کم خوابیدن اهل بهشت در دنیا و بیداری    برای مثال، در این آیه بیاندیش

 آنان برای عبادت را بیان نموده است: 

َِن اللذيِْل َما َيْهَجُعونَ  إِنذُهْم ََكنُوا َقبَْل َذلَِك ُُمِْسننَِي {  [ ۱۷ـ  ۱۶]ذاریات:  }ََكنُوا قَلِيًًل م 

 خوابیدند(. ( و از شب اندکی را می۱۶)آنها پیش از این نیکوکار بودند ) 

 فرماید: سرورانمان صحابه رضی الله عنهم می ه  و همینطور دربار 

َمَعَك { ِيَن  اَّلذ َِن  م  َوَطائَِفٌة  َوثُلَُثُه  َونِْصَفُه  اللذيِْل  ثُلََُثِ  ِمن  ْدََن 
َ
أ َتُقوُم  نذَك 

َ
أ َيْعلَُم  َربذَك    }إِنذ 

 [ ۲۰مزمل: ]

داند که تو و گروهی از کسانی که با تواند نزدیک به دو سوم از  )در حقیقت پروردگارت می

 خیزند(. شب یا نصف آن یا یک سوم آن را ]به نماز[ برمی

 فرماید: و آنجا که خطاب به پیامبرش می

 [ ۲]مزمل:  {قَلِيًًل  إَِلذ  اللذيَْل  قُمِ }

 پا خیز، مگر اندکی(. )شب رابه
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های ما مقایسه کن که بر اثر خواب به خاطر خدا به این آیات بیاندیش و سپس آن را با بالش

 طوالنی شب و روز فرسوده شده است! 

 آید…اینها شکوه و سربلندی است که جز با تالش و زحمت به دست نمی

ببین که قرآن چگونه آن را اما در مقابِل روش زندگی بهشتیان، زندگی دنیایی دوزخیان را  

 فرماید: یاران چپ )دوزخیان( می ه  به تصویر کشیده است. الله متعال دربار 

 [ ۴۵]واقعه:  {إِنذُهْم ََكنُوا َقبَْل َذلَِك ُمْْتَفنِيَ }

 )آنان پیش از این ناز پرورده بودند(. 

عباراتی به آنان خوش روند با  برای همین است که مالئکه وقتی به استقبال بهشتیان می

 همین معنا است: ه  گویند که نشان دهندآمد می

ِ بَاب   }
ِن ُك  ارِ   َوالَمًَلئَِكُة يَْدُخلُوَن َعلَيِْهم م  ُتْم فَنِْعَم ُعْقََب ادلذ  {َسًَلٌم َعلَيُْكم بَِما َصََبْ

 [ ۲۴ـ  ۲۳]رعد: 

گویند[ سالم بر شما به ]پاداش[ می( ]و  ۲۳۹شوند ) )و مالئکه از هر دری بر آنان وارد می

 آنچه صبر کردید؛ چه نیک است فرجام آن سرای(. 
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 ه  اند، که این نشان دهندآمد خود چگونه به صبر آنان اشاره کردهمالئکه در خوش  ببیند

 اموری است بر خالف آسایش؛ چیزهایی که بهشتیان نفس خود را به آن وادار کرده بودند.

های پیامبران در قرآن و رنجی ر اخبار و داستانبردن به این معنا، تدب    از بزرگترین منابع پی

اند. برای مثال، نوح را ببینید که نهصد و پنجاه سال  است که از دست مردِم خود کشیده

 برد: در میان خود بود و چگونه از هر فرصت ممکنی برای دعوت آنان بهره می

ِ إَِن ِ َدَعوُْت قَْوِِم ََلْ }  [ ۵]نوح:   {ًًل َوَنَهاًراقَاَل َرب 

 )گفت: پروردگارا من قوم خود را شب و روز دعوت کردم( 

 و همچنین فرمود: 

اًرا ُثمذ إَِن ِ َدَعْوُتُهْم ِجَهاًرا } رُْت لَُهْم إِْْسَ ْْسَ
َ
ْعلَنُت لَُهْم َوأ

َ
 [ ۹ـ  ۸]نوح:  {ُثمذ إَِن ِ أ

 ( آنان را دعوت نمودم  به  ۸)سپس من آشکارا  باز من  آنان اعالم نمودم و در خلوت ]و[ ( 

 پوشیده نیز به آنان گفتم(. 

  صلی الله علیه وسلم هایی که سرور فرزندان آدم، محمد  ها و مصیبتآنان رنج   ه  و باالتر از هم

متحمل شدند، تا آنکه الله متعال ایشان را قدرت و تمکین عطا نمود. ابن قیم قسمتی از  

 کشد:این رنج را چنین به تصویر می 
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پیامبر  » که  وسلمهمانطور  علیه  الله  کرده   صلی  بیرونش  آنگونه  کفار  آنکه  از  پس 

بودند، ]در روز فتح[ به آن جایگاه ارزشمند یعنی مکه وارد شد، و آن پیروزی بزرگ را  

ها را متحمل گردید… به طور نصیبش گرداند، بعد از آنکه از دست دشمنانش آن رنج

]می فرجامکلی  گفت[:  پنهان توان  سخت  و  ناخوشایند  اسبابی  در  نیک  های 

 1«.اندهشد

به سبب آزموده بودن و عقالنیت این معنی، و از آنجایی که مردم به حتمی بودن تحمل 

از  سختی سبقت  گوی  حقیقت  این  کشیدن  تصویر  به  در  نیز  شاعران  آگاهند،  دنیا  های 

  ه  ( که در قصیده  ۲۳۱ام حبیب بن اوس طائی )متوفای  م  اند. از جمله ابوت  یکدیگر ربوده

 گوید: فتح عموریه می  ه  مشهورش دربار 

نال إال علٰی جسر من التعبُص ب  
ُ
 رت بالراحة الکبری فلم ترها / ت

از  یعنی:   پلی  بر  ندیدی مگر  یافتنی  را دست  آن  اما  انداختی  نظر  بزرگ  آسایش  به 

 2.خستگی

 

 .۸۱۷/ ۲، إغاثة اللهفان: ابن قیم 1

 . ۴۹/ ۱دیوان أبی تمام با شرح خطیب تبریزی:  2
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ای بسیار زیبا نموده میان دو نوع خواب که یکی از آنها با ترک دیگری به مقایسه   امم  ابوت  

 آید:دست می

 به، إال بنوم مشّرد 
ّ

نا / ألذ
ّ
عِطنی األیام نوما ُمسک

ُ
 و لم ت

 بخش به من نداد، مگر خواِب هنگام آوارگی!روزگار خوابی آرامبخش و لذتیعنی:  

 1ها(.)پس از تحمل سختی

ین نزدیکترها ترک خواب!  شود مگر پس از ساعت حتی خواب خوش هم نصیب کسی نمی 

ذکر نموده خواِب پس از دستاورد است. این خواب آنقدر خوش   مثال برای آنچه ابوتمام

 رسد.عمر نیز به پایش نمی ه  است که خواب بیهودگی و بیکارگی هم

( بعد از ابی تمام آمده و این معنی را در نهایت مهارت ادبی ه   ۳۵۴ی )متوفای  ب  ن  ت  سپس مُ 

ها را  ها و رنجدشواریها و انواع  های گوناگون حک نموده است. وی این سختیبه روش

اساس تفاوت میان مردم در شکوه و عظمت دانسته است، و گرنه همه با یکدیگر یکسان  

 شدند:می

ّتال 
 

 لو ال المشقة ساد الناس کلهم / الجود ُیفِقر، واإلقدام ق

 

 . ۲۴۵/ ۱دیوان أبی تمام با شرح خطیب تبریزی:  1
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کند و رسیدند. بخشندگی فقیر می مردم به سروری می  ه  اگر سختی نبود همیعنی: 

 1. ه استکشند ،براز شجاعتاِ 

برعکس و متضاد میان نفس و بدن را نمایان ساخته، به این   ه  ی در بیتی دیگر رابطب  ن  ت  مُ 

می خستگی  به  را  بدن  باشد  داشته  واال  همتی  انسان  نفس  اگر  که  اگر صورت  و  کشاند 

 سراید:شود! چنانکه می همتش پست باشد بدن آسوده می

 وإذا کان النفوس کبارا / تعبت فی مرادها األجسام

انسانیعنی:   درون  باشاگر  بزرگ  بدنها  خسته د،  آن  اهداِف  به  رسیدن  راه  در  ها 

 2.شوندمی

همین معنا را با تشبیهی زیبا به تصویر کشیده است؛ با وجود آنکه    یب  ن  ت  در بیتی دیگر، مُ 

کند اما مردم برای  شوند از آن دفاع میاش نزدیک میزنبور با نیش زدن کسانی که به النه

شیرینی از  بردن  لذت  و  عسل  آوردن  دست  می به  ماجراجویی  به  دست  زنند. اش 

 ین است: اش دارد نیز چن هایی که انسان در زندگیخواسته

 تریدین لقیان المعالی رخیصة / وال بّد دون الشهد من إبر النحل

 

 .۴۹۰دیوان متنبی:  1

 .۲۶۰دیوان متنبی:  2
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حال آنکه پیش از رسیدن به عسل   خواهی ارزان به شکوه و بزرگی دست یابی؟می

 1.باید نیش زنبوران را چشید

میان »خستگی و موفقیت« را در نصوص شرعی و ادبی و در فرهنگ دیگر  ه  دالیل این رابط

بدفهمی که ممکن است برخی   توانملل نمی  از یک  اینجا الزم است  اما  آورد.  در شمار 

این   یا  این که بعضی مطرح می   سؤالدچارش شوند دوری کرد.  کنند: معنی این حرف 

است که انسان باید در جستجوی خستگی و رنج باشد؟ آیا این مخالف با آسانی اسالم و  

 2؟« التسیرالمشقة تجلب »این قاعده نیست که: 

این   در  اشکال  محل  توضیح  برای  اما  است،  مهمی  پرسش  نوع  سؤالاین  دو  بین  باید   ،

سختی عادی سختی و مشقت که شریعت به آن اشاره نموده تفاوت گذاشت: نخست: »

عی ب 
 
 «. سختی عمدی از اساس« و دوم: »و ت

عی یا همراه، یعنی آن نوع سختی که همراه ع ب  بادت و مالزم آن  منظور از سختی عادی و ت 

توان از آن رها شد. )مانند سختی طبیعی روزه یا بیدار شدن برای نماز (. این  است و نمی

 

 .۵۱۸دیوان المتنبی:  1

شرعی حرج و  قاعده  المشقة تجلب التیسیر به طور خالصه به این معنا است که هر گاه در حکمی    2

یا سخت بیماری  مانند  آن مورد  سختی رخ دهد،  در  و مرگ، شریعت  بدنی  زیان  یا  بیماری  تر شدن 

گیرد. مثال: اگر بر اثر سرمای شدید آب، امکان غسل وجود نداشت،  آسانگیری و تخفیف را در نظر می

 دهد و شخص اجازه  تیمم دارد. )مترجم( در آن شرایط تخفیف رخ می
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نفس مورد ستایش قرار    ه  همان نوع سختی است که انسان در صورت تحمل آن و مجاهد

 برد. مصلحِت آن عبادت و سوِد آن پاداش می ه  گیرد و به انداز می

عنی مشقتی که جدا از عبادت است و انسان خواهان خوِد اما سختی عمدی از اساس، ی

ای  دهد. این نوع سختی نه فایدهآن سختی است و عمدا خودش را در معرضش قرار می

برای آن کار دارد و نه سودی در پی دارد، بلکه زحمت و رنجی است خارج از اصل عبادت  

 شود. ستایش نمی و زائد بر آن. این نوع مشقت نکوهیده است و انسان برای آن

نصوص کتاب و سنت دال بر این تقسیم است. برای مثال، در مورد »سختی عادی و تبعی«  

رضی الله    عایشه  ه  در عمر   صلی الله علیه وسلمکه تحمل آن ستوده شده است، رسول الله  

صلی  اینجا پیامبر    1.«خستگی توست  ه  پاداش تو به انداز »عنها خطاب به ایشان فرمود:  

تحمل خستگی که به مصلحت عبادت ]و همراه آن[ است    ه  پاداش را به انداز   الله علیه وسلم

 مربوط دانسته است. 

همینطور الله متعال در این آیه، اجر و پاداش را به »خستگی و گرسنگی و تشنگی« مربوط  

 دانسته است:

 

 . ۱۲۱۱و مسلم:   ۱۷۸۷بخاری:  1
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 َوَلَ }
ٌ
نذُهْم ََل يُِصيُبُهْم َظَمأ

َ
ِ َوََل َيَطُؤوَن َموِْطًئا يَغِيُظ َذلَِك بِأ  نََصٌب َوََل ََمَْمَصٌة ِِف َسبِيِل اَّلل 

اَر َوََل َيَنالُوَن ِمْن َعُدو   نذيًًْل إَِلذ ُكتَِب لَُهم بِهِ َعَمٌل َصالِحٌ 
 [ ۱۲۰]توبه:  {الُْكفذ

رسد و در هیچ مکانی که  )چرا که هیچ تشنگی و رنج و گرسنگی در راه الله به آنان نمی

به خشم می  را  به دست نمیآورد قدم نمیکافران  از دشمن غنیمتی  و  آورند مگر گذارند 

 شود(. اعمالشان[ نوشته می ه  اینکه به سبب آن عملی صالح برای آنان ]در نام

در    ( یا تفاوت لهجه و گویش) ه به خاطر مشکالت زبانی  حتی خواندن قرآن برای کسانی ک

آن متحمل زحمت می  پیامبر  تالوت  پاداش خاصی دارد؛ چنانکه  الله علیه  شوند،  صلی 

شود و برایش سخت  خواند و در آن دچار لکنت میو آنکه قرآن می »فرماید:  می  وسلم

 1.«است، دو پاداش دارد 

 
 
شود و هیچ سودی برای عبادت و به عمد متحمل می   فاما خستگی و رنجی که انسان با تکل

 رود. ندارد و زائد بر اصل عبادت است، نوعی خستگی مذموم و نکوهیده به شمار می 

پیرمردی   صلی الله علیه وسلماین خستگی نصوصی وارد شده، از جمله اینکه پیامبر    ه  دربار 

«  این را چه شده؟»دند. فرمود: بر را دید که دو فرزندش او را از دو طرف گرفته بودند و می

 

 .۱۸۹۸مسلم:  1
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پیامبر   برود!  راه  که  کرده  نذر  وسلمگفتند:  علیه  الله  این  »فرمود:    صلی  اینکه  از  الله 

 1و دستور داد تا او را بر مرکب سوار کنند.  «نیاز استخودش را عذاب دهد بی

آن دارد و تابع یک عبادت یا همراه  این مشقتی است که شخص با تکلف بر خود الزم می 

 نیست، بنابراین نکوهیده است. 

همانند این، حدیث مشهوِر عروة بن مضرس است. این حدیث از اصول مناسک است و در  

 آن آمده است: 

آمدم و گفتم: ای    صلی الله علیه وسلمبه نزد رسول الله    -  یعنی مزدلفه  -در موقف  

آمده  طیء  کوه  از  من  الله  حیوانمرسول  کرده  ام،  خسته  زحمت را  به  را  خود  و  ام 

ام. آیا من حج  ام مگر آنکه بر آن ایستادهای را نگذاشتهام. به خدا سوگند تپهانداخته

پیامبر   وسلمدارم؟  علیه  الله  در  فرمود:    صلی  صبح  نماز  ]یعنی  نماز  این  که  »هر 

کامل است   مزدلفه[ را با ما بوده و پیش از آن شب یا روز به عرفات آمده باشد حجش

 2. و مناسک را به پایان رسانده است«

 

 . ۱۸۶۵بخاری:  1

 .۱۹۵۰ابوداود:  2
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این است که نیازی به آن همه زحمت که عروه متحمل   صلی الله علیه وسلم)منظور پیامبر  

 شده نبود(. 

به عروة بن مضرس را کنار پاسخ ایشان به ام المومنین   صلی الله علیه وسلماگر پاسخ پیامبر  

و زحمت ستوده شده آنی است که به طور   شود که خستگیشه قرار دهیم مشخص می یعا

 عادی همراِه عبادت باشد، نه آن مشقتی که خارج از عبادت و با تکلف همراه باشد.

 گوید: اند، چنانکه ابوالعباس ابن تیمیه میبسیاری از علما به این تفاوت اشاره کرده

انداز » به  اوقات ثواب  به این خاطر که    ه  بسیاری  نه  سختی و خستگی عمل است، 

هدف از آن عمل همین خستگی و زحمت باشد، بلکه به این سبب که آن کار ناگزیر  

ها و زنجیرها از آن آن خستگی را در بر خواهد داشت. این در شریعت ماست که قید

برداشته شده و در آن برای ما حرجی قرار داده نشده و سختی ما خواسته نشده  

 1«. است، اما در شرع گذشتگان امکان دارد که مشقت از آنان خواسته شده باشد

 

 .۶۲۲/ ۱۰ابن تیمیه، مجموع فتاوی:  1
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ت گذاشتن میان دو نوع مشقت صرفا توضیحی بود ناگزیر تا این اشکال محتمل  واین تفا

پیش نیاید و ربطی به اصل موضوع ما ندارد. اصل موضوع چیزی است که من در خودم و  

 ام؛ شدهبسیاری از برادران دور و برم متوجه 

هایی بسیار بزرگ در راه علم و دعوت و اصالح و نهضت  اینکه ما به رویاها و آرزوها و خواسته

بریم و این رفاه و آسایش بی کم و  کنیم، اما حال و روزی که در آن به سر میامت فکر می

کاست و خواب بیش از حد و بگو و بخند زیادی و خوردن و نوشیدن و تفریح زیاده از حد، 

ترسم که اگر خیلی زود پای خوانی و تناسبی با آن اهداف بزرگ ندارد و از این مییچ همه

یک از آن اهداف  ای و بدون رسیدن به هیچهیچ نتیجهبر این »پل تالش« نگذاریم روزی بی

 با عمِر تمام شده روبرو شویم… و چه بد است نومیدی پایاِن این تونل…

علم با آسایش بدن به دست ابی کثیر را که فرمود: »خداوند رحمت کند امام یحیی بن  

 «…آیدنمی

اند که خوشی  ها بر این متفقامت   ه  عاقالن همرحمت کند ابراهیم حربی را که گفت: »  و

 «.آیدبا خوشی به دست نمی
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 بحران یک منتظر همیشگی

فرهنگی و حقوقی های دعوی و  ها و فعالیت دست بر زیر چانه نهاده و با توجه بسیار پروژه 

داند و طی روزهای گذشته با بعضی از فعاالن ها را میبرنامه ه  کند… او نام همرا تماشا می

هایی هم داشته و حتی همین االن با بسیاری از آنان روابط خوبی دارد  ها تماس این عرصه

ن  تلفن چند نفرشان را هم گرفته است… چند وقت پیش هم یکی از همین فعاال   ه  و شمار 

او را به مجلسی دعوت کرد که چند تن از آنها نیز آنجا حضور داشتند. حتی یادش هست 

 که یک بار از طریق پیامک و ایمیل با یکی از آنان تماسی داشته و او نیز پاسخ گفته بود… 

 اما… او هنوز هم بخشی از هیچ پروژه و فعالیتی نیست و گام بعدی را برنداشته است…

انسان منتظر است… انسانی که از نشستن بر سکوی تماشاگران خسته شده  این بحراِن  

 گذارد…ولی همچنان تماشاگر است و پا به میدان نمی

اش را در المباالتی بسوزاند و دقایق و ساعات  های زندگی انسان منتظر شاید بهترین سال

 را همانند یک سیگاری با خونسردی دود کند و به هوا بفرستد… 

شود[  دهد ]و صاحب یک اندیشه میاش رخ میتظر در آغاز تحولی مهم در زندگیانسان من 

های فکری در تاالرهای اینترنتی مشغول شده و امروز های جریان ها و جدلسپس به بحث

 فعالیت اوست. ه  هم ،کند… اینهای اجتماعی دنبال میها را در شبکهنیز همان بحث
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یا ذکر و مناجات باشد… سپس در همین حال   شاید در مسجد در حال حفظ یک متن 

های اجتماعی را فشار  ن شبکهوآورد و آیکوسوسه شده موبایل خود را از جیب بیرون می

پا به فضای  دهد و ناگهان در حالی که بدنش در مسجد است از آن خارج میمی شود و 

تا روح تشنه را با ذکر خداوند سیراب کند اما تنها  گذارد… به مسجد آمده بود  می  آنالین

 بدنش در محراب ماند و روحش به بیابانی خارج از دیوارهای مسجد پرت شد…

حس در برابر زمان؟ آیا انسان منتظر هیچ اما آیا این یعنی انسان منتظر شخصیتی است بی

سوزد تا  ست و از درون میرویا و هدفی ندارد؟ نه اینطور نیست. اتفاقا او خیلی هم دلسوز ا

ای نشسته است… چرا؟ خودش هم برای خودش و دیگران کاری کند، اما فلج در گوشه

 داند! نمی

آید همتش برای مناجات سحر به  وقتی در مجلسی است که سخن از نماز شب به میان می

  شنود درونش مملو از فضیلت علم و ارزش معرفت می  ه  آید و وقتی درسی دربار جوش می

می هیجان  و  کتابخانهشور  در  را  خودش  و  تصور شود  علمی  منابع  از  انبوهی  میان  ای 

این شور سرد میمی آتش  اما همین که  بین می کند…  از  به شود همه چیز  و دوباره  رود 

 های تالشگر… گردد: تماشای انسان اش باز میهمیشگی  ه  برنام

 گوش انداختن کارها« نام دارد. برد »پشت مشکلی که منتظر همیشگی ما از آن رنج می 
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گفت وقتی به دانشگاه برود و  دبیرستان بود با خودش می  ه  این »منتظر« وقتی در مرحل 

آزادتر بشود پروژهمستقل به دانشگاه که  اش را شروع میهای علمی و عملی تر و  کند… 

پروژه کردن  آماده  و  تحقیق  و  درس  فشار  این  کی  گفت:  خود  با  امتحان  رفت  و  تمام ها 

 های خودم مشغول شوم؟! روم تا با خیال راحت به پروژهشود و سر کار میمی

او صادقانه منتظر این فرصت است اما همین که تحصیلش تمام شد و وارد کسب و کار شد  

ام به سامان رسید گوید: وقتی ازدواج کردم و مشکل خانه و وضعیت مالیبا خودش می

 کنم. ریزی می ام برنامهعلمی و عملی ها و رویاهایی برای اجرای طرح

شود که مدت ها و کار و زندگی میهای خانواده و بچهنیز چنان مشغول مسئولیت  بعدها

زندگی طالیی  میزمان  پایان  به  گوش  اش  پشت  با  منتظر  این  ترتیب،  این  به  و  رسد… 

 دهد.های طالیی عمرش را سوزانده و به هدر میانداختن کارها سال

تقص میبعضی  اینترنت  گردن  به  را  مییر  و  شبکهاندازند  و گویند:  اجتماعی  های 

 دارد… ها باز می گردی خیلی جذاب است و من را از انجام بسیاری از فعالیتاینترنت

کند، اما نظر من چیز دیگری است. نظر  این سخن هر چند این مشکل را دقیق توصیف می

از علم و عمل اصال جذاب نیستند، بلکه   پرتی و مشغولیتمن این است که عوامل حواس

 در حقیقت نوعی »فرار درونی« هستند از انجام وظایف.
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گذاری و  ای میات را گوشهشاید متوجه شده باشی که هنگام امتحانات گاه کتاب درسی

مطالع میکتاب   ه  به  مشغول  آن هایی  به  هم  توجهی  اصال  امتحانات  از  قبل  که  شوی 

کنی نفست تو جدی یک کتاب را شروع می   ه  ای که وقتی مطالعدهکردی؟ یا متوجه شنمی

 شدی؟کند که قبال نزدیکش هم نمیرا به تشویق کتاب دیگری وسوسه می

درست است که این حالت انتظار و این امروز و فردا کردن ویروسی است که روزهای زندگی  

طالیی تحصیل علمی    ه  رحلکند، اما این ویروس برای جوانی که در مما را تهدید می  ه  هم

ها خوابیده تا  تر است. او مانند کشاورزی است که در فصل کاشت دانهقرار دارد خطرناک

مرحل  است…  رسیده  پایان  به  کاشت  موسم  مرحل  ه  آنکه  علمی  تحصیل  اوج    ه  طالیی 

 استعداد است؛ چه حیف است که درست بعد از تمام شدن نیرویت وارد نبرد شوی! 

کنیم و چگونگی گذر ایام فکر کند و سپس و روزی که در آن زندگی می کسی که به شب  

زمان  ارزش  و  به شرف  پی  ببینید، عمیقا  را  زمان  و  به عصر  تعالی  و  الله سبحانه  سوگند 

گذراند در واقع از  خواهد برد و خواهد دانست که او در هر ثانیه و دقیقه و ساعتی که می

ای که وقتی  کند. همان سرمایه طا کرده استفاده میاش که خداوند به او عموجودی زمانی

 تنها جنینی چهار ماهه بود توسط مالئکه نگاشته و تعیین شده است.



 راهی برای رسیدن  37

 

  ه  گذرانی داری این سرمایای که می هیچ چیز در این زندگی ساکن نیست و تو در هر لحظه 

میزمانی مصرف  را  میات  سودآور  عملی  و  علم  زمان  این  با  یا  یا  کنی؛  پس    ه  همخری 

 کنی… رود و ضرر میاندازت در راه انتظار و تماشا هدر می 

زمان همان چیزی است که    ه  بحران ورشکسته شدن در این معامله و از دست دادن سرمای

دو  »در حدیثی که بخاری روایت کرده به آن اشاره نموده است:    صلی الله علیه وسلمپیامبر  

 1.«کنند: سالمتی و فراغتنعمت است که بسیاری از مردم در مورد آن زیان می

عملی و تماشاگری، شبیه به حالتی رسد این بحران، یعنی بحران انتظار و بیبه نظر می 

لی« نام برده است. است که فاروق امت، عمر بن الخطاب از آن تحت عنوان »
 
هل ب  حالت س 

لبدم میفرماید: »ایشان می 
 
هل ب  رود. نه در امر دنیا  و بیکاره می  2آید از کسی که س 

 3.«کند، نه در امر آخرتتالش می

 

 . ۶۴۱۲بخاری:  1

ل: آدم بیکاره. تا حدودی معادل ول 2
 
هل ب   معطل. )مترجم( س 

 .  ۴۱۱و ابن اثیر، النهایة:  ۲۵۶ابوعبید، االمثال:  3
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بدم گوید: »این معنا در کتب اثر از ابن مسعود رضی الله عنه نیز نقل شده، آنجا که می 

آید از شخصی که بیکار نشسته، نه در حال تالش برای دنیاست و نه در حال عمل  می

 1«. برای آخرت

منظومه  الله  رحمه  عبدالقوی  در  ابن  را  قدامه  ابن  »المقنع«  که  دارد  فقه  در  ای طوالنی 

هزار بیت به نظم آورده است. وی در این منظومه این حدیث بخاری و اثر عمر    دوازدهحدود  

 در یک بیت آورده است:را 

 وال یذهبّن العمر منك سبهلال / وال تغبنّن النعمتین، بل اجهد

 2. عمرت ول معطل نرود و در دو نعمت زبانکار نباش، بلکه تالش کنیعنی: 

می که  است  چیزی  لی 
 
هل ب  س  وضعیت  این  عوامل  بزرگترین  از  مشکل  یکی  را  آن  توان 

اند از  نهادن« نامید. این مشکلی است که کتب مشهوِر طلب علم به آن پرداخته کاره»نیمه

)متوفای   جماعة  بن  بدرالدین  سخن  می ه   ۷۳۳جمله  که   )« پریدن  گوید:  از  همچنین 

 

 . ۳۴۵۶۲مصنف ابن ابی شیبة:  1

 .۳۹۸/ ۲ابن عبدالقوی، عقد الفرائد:  2
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خستگی و مالل و    ه  دلیل از این کتاب به آن کتاب خودداری کند، زیرا این نشان بی

 1«.عدم توفیق است

فقهی کامل دانست… ببین ایشان چگونه حقیقی    ه  توان یک پروژمی  عالمه ابن عثیمین را

تجرب از  ناشی  که  سخنرانی  ه  را  از  که  الالمع«  »الضیاء  کتابش  در  است  هایشان طوالنی 

 دهد:آوری شده شرح میجمع 

حکمت این است که هر کس کاری را آغاز نمود و آن را مناسب خود دید به همان »

برایش برکت داشت باید همان را بگیرد، اما بعضی از مردم    ادامه دهد… آنکه فعالیتی

هلل می کنند و وقتشان بیکنند اما کامل نمیکارها را شروع می ب  گذرد. فایده و س 

کند، سپس بدون آنکه  یک فن می  ه  مثال شخص شروع به خواندن یک کتاب یا مطالع

شود و به همین منوال…  کند و مشغول چیز دیگری می برساند رهایش می  به اتمامش

می تباه  کارش  هم  نتیجه  فایدهدر  هیچ  بدون  عمرش  هم  و  می شود  گذرد. ای 

شود همینطور در دیگر کارها؛ هر روز مشعول کاری است و هر روز نظرش عوض می 

 «.شودو وقتش بدون فایده تلف می

 

 . ۱۷۳ابن جماعة، تذکرة السامع والمتکلم:  1
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یهی است که یک هدف علمی واال را برای خود در نظر گرفته  فق  ه  تجرب  ه  این حکمت، عصار 

 و  
 
ای زیبا که یک مدعی علم »موفقیت« با آن در  به آن رسیده است، نه صرفا نظریه  واقعا

 کند…تاالر فالن هتل کسب درآمد می

 های  از جمله پدیده 
 
عجیب و غریب این است که بحران شخص منتظر فقط محدود به    واقعا

های اجتماعی نیست، بلکه ت در پیگیری بحث و جدل و اختالفات در شبکهسوزاندن اوقا

ای برای گفتگو در مجالس تری )واتساپی تلگرامی!( تبدیل به سوژهی های تویاین درگیری

فالنی  انسان خوندی  داد؟  رو  فالنی  جواب  چطور  فالنی  دیدی  است:  شده  صالح  های 

خنده پاسخ  یه  با  رو  مقابل  طرف  ساکتچطور  این   دار  که  زمانی  بخیر  یادش  و…  کرد؟ 

و روش   ابن قیم  و مسلکیات  تیمیه  ابن  ترجیحات  و بحث در مورد  بررسی  مجالس محل 

 پیشینیان در حدیث و معامالت نوین و اخبار نیکان و سیرت بزرگان بود…

شخِص  ذوق  و  ناخودآگاه  که  است  این  لکه  حقیقت  دچار  توانایی منتظر  و  شده  هایی 

ستی نهاده و این تغییرات مصادف شده با انقالبی که در ارتباطات اتفاق  اش رو به سذهنی

جوانی آغاز  در  منتظر  شخص  می افتاد…  حاضر  تخصصی  دروس  برخی  در  و  اش  شد 

های اجتماعی را خواند… اما همین که عینک شبکههایی با ارزش و سطح باال را می کتاب

های خارج از ادب بسیاری از برابر رگیریبه چشم زد و معتاد آن شد الفاظ کوچه بازاری و د

سلیقه و  ذوق  آنکه  تا  رفت،  رژه  از چشمانش  که  زیبایی  روح  آن  و  نهاد  زوال  به  رو  اش 



 راهی برای رسیدن  41

 

تر از آن بیزار بود  های زشتی که پیشدید آلوده شد و واژهاش خود و دیگران را میپنجره

 برایش ساده جلوه کرد…

می  فکر  میزان  برخی  به  تاثیرپذیری  می کنند  که  چیزی  به  شخص  قناعت  و  خواند  باور 

هایی که انسان مطالعه  بستگی دارد، اما این حرِف چندان دقیقی نیست، زیرا نوع داده

کند و جنس آن اگر زیاد و پی در پی باشد بدون آنکه شخص متوجه شود در وی اثر  می

جای غذای    خواهد گذاشت حتی اگر به آن باور نداشته باشد، چرا که غذاِی فاسِد عقل

 گوید:گیرد؛ برای همین است که ابوالعباس ابن تیمیه میمفید را می

از غذای دیگر ]ولو » حال بدن چنین است که اگر گرسنه باشد و غذایی را بخورد 

تواند آن را بخورد مگر با کراهت. بنده نیز اگر  شود تا جایی که نمینیاز میبهتر[ بی

انداز  انجام    ه  به  از  اندازه  همان  به  رغبتش  دهد  انجام  نامشروع  کارهای  خود  نیاز 

آن کم می از  بر خالف کسی که هم مشروع و سود بردن  و توجهش    ه  شود.  اشتها 

متوجه مشروع است؛ چنین کسی محبتش به امر مشروع بسیار است و سودی که  

ح قلب خود رو شوی کسانی که برای صالبرد نیز بیشتر. برای همین متوجه می می

شود و آنانی که حکمت  آورند رغبتشان به شنیدن قرآن کم میبه شنیدن قصاید می

گیرند دیگر حکمت اسالم و آداب آن در دلشان و ادب را از حکمای پارس و روم برمی 

چنان جایگاهی ندارد، و هر کس عادت به شنیدن داستان و سیرت پادشاهان نماید  
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های این بسیار  ستان پیامبران نخواهد داشت، و نمونهای به دادیگر چندان عالقه 

 1«. است

مواظب زِن اول و جاِم  گفتند: »رفتند میهمانطور که قبال به مسافرانی که به خارج می

شوند گفته  های اجتماعی می « همینطور شایسته است به کسانی که وارد شبکهاول باش

 «. مواظب اولین بدزبانی باششود: »

های زشت بودند، سپس  های تند و حرفشناختم که دورترین افراد از پاسخمیبرادرانی را  

مدتی طوالنی در معرض اشخاص غیر مودب قرار گرفتند، آنگاه یک بار در پاسخ دادِن تند  

سهل انگاری کردند، سپس چند بار دیگر این کار را تکرار کردند و در پایان دیواری که میان  

این کارشان صحبت   ه  د به کلی فرو ریخت و اکنون وقتی با آنها دربار آنها و اینگونه رفتارها بو 

این زبان را میکنی می می فهمند!« ببین چگونه به سبب نشستِن گویند: »بعضی فقط 

معرض  های شبکه بسیار در کوچه پس کوچه پی در  در  پی  قرار گرفتن  و  اجتماعی  های 

 زد…ه قبال هرگز از او سر نمیهای سطح پایین، دچار رفتاری شده کنظرات و پاسخ

همینطور نیروی ذهنی تفاوتی اساسی با قدرت بدنی ندارد، بلکه بسیاری از قوانین جاری 

های ذهنی نیز صادق است، از جمله قانون آمادگی های بدنی در مورد قدرتدر مورد قدرت

 

 .۴۸۳/ ۱ابن تیمیه، اقتضاء الصراط المستقیم:  1
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  رود،جسمانی. عضالت بدن در صورتی که شخص تمرین نکند ضعیف شده و تحلیل می 

 شود. همینطور نیروی ذهنی بدون تمرین عمیق دچار ضعف می 

برای همین لفظ »الریاضة« )ورزش( در زبان عربی شامل سه سطح است: بدن و ذهن و  

لفظ ریاضت )ورزش( در مورد سه نوع ]تالش[ به  گوید: »درون، چنانکه ابن تیمیه می

اخالق نیک، و ریاضت   روی، ریاضت نفس با رود: ریاضت بدن با حرکت و پیادهکار می

 1«.ذهن با شناخت دقایق علم و پژوهش در مسائل پیچیده

های عقلی نزد پیشینیان نیز وجود داشته است. ابن  ورزش و تمرین ذهنی و تربیت توانایی

به  گوید: »تیمیه می نیروی ذهن، تشویق  برانگیختن  برای  از علمای سنت  بسیاری 

میراث و وصایا و   ه  و مقابله و مسائل پیچید نظر در علوم دقیق راستین مانند جبر  

 2«.نمودندور مید  

های دقیق و تولید مفاهیم غرض اینکه اگر شخِص منتظر مدت زیادی را از کتب و پژوهش

«  تی اش به چند »تویمعرفتی   ه  توش  ه  و بررسی استدالالت و حل ایرادات به دور بماند و هم

افقی در شبکه پیام  تدریج  و  به  انجامد،  به طول  این حال  و  شود  اجتماعی محدود  های 

 

 . ۲۹۹ابن تیمیه، الرد علی المنطقیین:  1

 پیشین.  2
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ذهنی مینیروی  دچار  خطرناکتری  حالت  به  بلکه  و  رفته  تحلیل  از  اش  تنفر  آن  و  شود، 

ذخیر  که  به طوری  است  علمی  و   ه  مسائل دقیق  رسیده  پایان  به  او  تمرکز  تواِن  و  تحمل 

 کند…عقلش به »فست فود« عادت می 

برادِر منتظر من… دلسوز و خیرخواه تو هستم. باور کن تو نیاز به یک توقف سریع و تغییر 

زندگی میسبک  خداوند  از  داری.  عملی ات  و  علمی  تولیدات  زودی  به  که  را خواهم  ات 

  ببینم. 
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 قبای حکمت بر قامت ناتوانی 

به علم و دعوت و احتساب و جهاد در آن   از منتسبان  یاری که بس  یمواضع  نیتراز مهم  یکی

 است.  «مانیا یهاشعبه انیرابطه  ماند، باب »شده رتی دچار ح

انسان   الله توانامتعال  و  استعدادها  نظر  از  را  ب  یدرون  یهاییها  و  یرونی و   یهایژگیو 

  ه  هم  یبه سو  ییآن درها  قیرا نازل نموده که از طر  ییسپس وح   ده،یمتفاوت آفر  یشخص

  ی ک یقرار داده که هر کدام به نام    ییهابهشت دروازه  یبرا  یگشوده است و حت   ری ابواب خ

کرده    تیالله عنه ـ روا  یـ رض  رهیخود از ابوهر  حی در صح   یبخار  است؛  مانیا  یهااز شعبه

پس هر که از اهل نماز است از دروازه  نماز  »فرمودند:    صلی الله علیه وسلم  که رسول الله

و آنکه    زنندی و هر که اهل جهاد باشد را از دروازه  جهاد صدا م  شود،ی مفرا خوانده  

و آنکه از اهل صدقه است را از   شودیمفرا خوانده    انیّ از اهل روزه است از دروازه  ر  

 1.«خوانندیدروازه  صدقه فرا م

  ی اری بس  فاتی باب تصن   نیرقابت کرده و در ا  مانیمسلمان درباره شمارش شعب ا  یعلما 

  تی از ده جلد است. ذهن   شی ب  یهقی ب  مان«یکه کتاب »شعب اال   ییاند تا جابه قلم آورده

 

 .۱۸۹۷صحیح بخاری:  1
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دوران   نیا  یبزرگ شکل گرفته است و مزاِج علم  یهاالمعارف  رةیدر دوران دا  یهقی ب  یعلم

 استوار بود.  دهو گستر  ری فراگ ِف ی لأبر ت

و   یبشر  یهاییتوانا  تیو محدود  مان یا  یهاشعبه  یگستردگ  انی تفاوِت م  نی سبب هم  به

مثال متوجه   شود…یم   یگرانش و نا آرام  یها دچار نوععمر است که درون انسان  یکوتاه

بس  یشویم جوان  یاری که  دوران  در  مردم  دعو  یعلم  ِی از  نشاِط  »اهداف  یو   یخود 

 یپاو    کندیها خود را خسته مبه ستاره  دنی رس   یبرا  هک  ین ی بیدارند… او را م  «یکهکشان

دلش به   شنوندیرا م  ی به آسمان دارد… هر گاه نام علم  افتنیدست    دی ام  ابان،ی ب  ه  بر پهن 

خود را در حال رفتن به    شود یدر دعوت آگاه م  ی او هر گاه از عرصه  زندیآن پر م  یهوا

 یهاپروژه  یهاو زخم  تی واقع  یهاکه ضربه   کشدینم  یاما طول  کند…یتصور م  شیسو

که در   ندی بی را م  شیآرزوها  ه  آنجاست که پروند  زند…ی را شخم م  ش یناکام، دشت آرزوها

 شود…یساقط م دی برابر چشمانش، برگ به برگ از درخِت ام 

 یزی چ  ع یموضِع ممکِن شا  نیاما بدتر  رند،ی گیم  یمواضع گوناگون  یناکام   نیدر برابر ا  مردم

 .دی نام «یحکمت بر قامت ناتوان یپوشاندن قباآن را »  شودی است که م

 : میبگذار شینوع مواضع را به نما  نیاز ا ییهاجلوه دیبگذار
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است، همانطور که پروردگار ما   « هانهیحفظ علم در سعلم، » یهاشعبه نیاز بزرگتر یکی

 : دیفرمایم

وتُوا الْعِلْمَ }
ُ
ِيَن أ  [ ۴۹]عنکبوت:  {بَْل ُهَو آيَاٌت بَي َِناٌت ِِف ُصُدورِ اَّلذ

 (. اندافتهی که علم  یکسان یهانهی روشن است در س   یاتی]قرآن[ آ نی)بلکه ا

  نی نداشت، همصلی الله علیه وسلم    سرورم رسول الله  یجز دعا   یلت ی اگر حفظ علم فض  و

را بشنوند و آن را حفظ کند و    ی ث یرا که از ما حد  یبود: »خداوند شاداب سازد کس   یکاف

 1برساند«. 

شده خوب دقت کن، آنجا   تیروا  نی ح ی که در صحصلی الله علیه وسلم    امبری سوال پ  نیا  به

چقدر  »:  دی نداشت[ پرس  اری در اخت   یاه یازدواج مهر  ی از جوانان اصحاب ]که برا  ی کیکه از  

با خود دار را    ه  فالن و سور   ه  فالن و سور   ه  گفت: سور   «؟ی از قرآن  فالن… و چند سوره 

را    یمطرح کرد تا منزلت   یشتری سوالش را با دقت ب صلی الله علیه وسلم    امبری برشمرد. باز پ 

آن جوان گفت:    «؟یخوانیآنها را از بر م  ایآ» سازد:    انینما  شتری دارد ب  شانیکه حفظ نزد ا

 

 .۲۶۵۶و سنن ترمذی:  ۳۶۶۰داود: سنن ابی 1
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پیآر ازدواجت»فرمود:    ملسو هيلع هللا ىلص   امبری .  به  را  او  که  قرآن    برو  از  ]آنچه[  او  به  آوردم.  در 

 1. «اموزی [ بیدانی]م

نموده، انسان   دی بر آن تاک  نجایاصلی الله علیه وسلم    امبری »خواندن از حفظ« که پ  مفهوم

 .سازدی را نسبت به شرف و منزلت علم مطئمن م

بال    ه  هم علم  پروژ  شانی علم  یزندگ  استثناطالب  با  م  ه  را  شروع  اما   کنند،ی»حفظ« 

ساعت   می که در ن میادهیرا د یحفظ بر حسب افراد، متفاوت است. ما اشخاص یهاییتوانا

که پس   میادهیرا هم د  یمانده و کسان ادشانی که پس از دو ماه در  کنندی را حفظ م یزی چ

 اند ناتوانند! که بعد از عصر حفظ کرده یمتن  یناز مغرب از بازخوا

آنکه به ضعف خود اعتراف کرده و آن دسته از برادران    یاشخاص به جا نی از هم  یبعض  اما

  دارندی را از حفظ علم باز م  گرانیکنند، د  قیکار تشو  نیحفظ را دارند به ا  ییخود را که توانا

رغم آنکه خود   ی. علکنند ی رح مکه مشغول حفظ هستند مط  یآنان  هی را عل  رادهایو انواع ا

محفوظات   ی کس  یو وقت   داردی ـ در دل خود حافظان علم را بزرگ م  گر ید  یکسـ نه    یو

 .شود یزده مشگفت دهدیرا ارائه م اشی علم

 

 . ۱۴۲۵، مسلم:  ۵۰۳۰بخاری:  1
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ارا که از حفظ علم توسط هم  یکسان  م یادهید  اری بس  چه اما    رند ی گیم  راد یسطحان خود 

 نی : »او چنندیگویکنند م شیرا که موافق دلخواهشان است ستا یبخواهند کس نکهی هم

 هینظر  نی و هم  کندیحفظ را نکوهش م  نظریه پردازیهنگام    یعن یو چنان را از حفظ است«  

 .کندیم وشمباهات فرام ه  را در عرص

بدتر، تضادها  و م  ییبلکه  ن  سازدی از خود  واقع تضاد  مانند متضاد دانستن   ست،ی که در 

آ اما  و   یحفظ کن   کنمیم  هی : »توصدیکه بگو  یا دهیرا د  یتا به حال کس  ایحفظ و فهم، 

 بت ی : بفهم. اما مصدیگوی حفظ کن، م  دیگوی ! بلکه برعکس، هر کس به تو م«؟ینفهم

دارد با خودت روراست    یحفظ نکن«! چه اشکال  یول  فهم: »بدیگویاست که م   یحرف کس

: ییو به آنان بگو  یکن   یرخواهی دارند خ  حرف شنویکه از تو    یو در مورد جوانان  یباش

 آنها ـ ارزش دارد.  یهر دو یعن یشما در فهم و حفظ ـ  ییتوانا ه  برادرانم، عمر شما به انداز 

ا  ه  لأدر مورد مس  یاز اسباب بدفهم  گرید  یکی از مردم   یاری است که بس  نی»حفظ علم« 

فورا ذهنشان به »حفظ متون« مقرر و معروف  دیآی م انی حفظ علم سخن به م ه  دربار  یوقت 

 . شودی منصرف م

  ه  »بخش« با ارزش از حفظ علم است، اما هم  کیاست که حفظ متون تنها    نیا  تی واقع

و   ثیاز آن است و حفظ الفاظ قرآن و حد  ترع ی وس  اری بلکه حفظ علم بس  ست،ی حفظ علم ن
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  ک یاقوال در    نیو مشهورتر  فات،یلغت و تعر  یوفاتشان، و معان  خیو تار  هاتی شخص  یهانام

که هر    یمذاهب و فرق و مواطن و مظان مسائل و حفظ موضوعات  یخ یمساله، و تسلسل تار

 ت.در حفظ علم داخل اس  نهایا ه  باب به آن پرداخته، هم کیکتاِب مهِم 

طالب علم    کیو هر چه    روندی ابواب حفظ علم به شمار م   ه  عناصر علم از جمل  ه  هم  یعن ی

 . شودیافزوده م اشییها را حفظ کند بر تواناداده  نیاز ا یشتری حجم ب

معروف، به شدت سرگرم حفظ علم    مقررِ   یهامتن  شیدای از پ  شی در قرون برتر و پ  زی ن  سلف

و لغت عرب و شواهد آن و   انیبودند و الفاظ و نصوص و آثار صحابه و سندها و احوال راو

تر از حفظ متون است و . غرض آنکه حفظ علم گستردهکردندی اطالعات را حفظ م  گرید

 . رودیارزش از حفظ علم به شمار م ابخش ب کیحفظ متون تنها 

از مردم است که فکر    ی اری »حفظ علم« گماِن بس  ه  لأمس  ه  ء فهم دربار جمله اسباب سو  از

آن    کنندیم لفظ  تکرار  با  فقط  تکرار پشت سر هم    یعن ی حفظ علم  متن    کیبا  از  مقطع 

 ی بخش خاص از متن روش  کیتکرار    رایاست ز  حی صح  یبه صورت جزئ  نی. اشودی حاصل م

  ه  است که هم  نی. درست استی تنها راِه حفظ ن  نیاما ا  ت،حفظ علم اس  یو فعال برا  ی عمل

شرح و    قیمانند نظر در کتاب و ورق زدن و تامل و تدبِر متون از طر  «ی»تالش علم  وسایل
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  وسایل از    نهایا  ه  و مدارسه و مباحثه و فتوا… هم  ریو تحر  قی و تحق  می و تعل  خالصه سازی

 حفظ علم و رسوخ آن ذر ذهن است. 

است که امام ابن    نیهم  یو برا  انجامد،یو تبحر در آن م  یعلم به آگاه  ی زحمت برا  ه  ثمر 

برا  یاری بس  هی می ت »خبرگ  یاوقات  اصطالح  از  علم  م  «یسنجش  مثال  کندیاستفاده   .

»آنکه در مورد نصوص   ای  داند« یرا م  نیکه نسبت به سنت خبره است ا  ی: »کسدیگویم

  را یو مانند آن. ز  ست«ی نسبت به مذهب اهل سنت خبره ن  ی»فالن  ایاحمد خبره است..«  

و    یو بررس  یو نظر طوالن  یتالش و زحمِت علم  ه  جی خبره بودن افزون بر مجرد علم، و نت 

 دقت است. 

و ان   ستی آن ن  وسایلمفهوم حفظ علم و    رامونی پ  ایقضا  نیشرح و بسط ا یمجال برا  نجایا

  ی توهم   ه  کوتاه دربار   ی. هدف تنها هشدار شودی به آن پرداخته م  گری د  یالله در موضع  شاء 

 . شوندی حفظ دچارش م ه  دربار  یبود که برخ

« و وسعت اطالع و خواندن متون طوالنی و پربار ساختن تبحرهای علم، »از جمله شعبه 

دروازه     ،وسعت اطالعها یکی پس از دیگری است.  شخصی و زیر و رو کردن کتاب  کتابخانه  

شعبه  به  شدن  می وارد  باز  انسان  روی  به  را  علم  ابن  های  که  است  همین  برای  کند، 

می تیمیه  ابن  علم،  دریای  شیخش،  درباره   »عبدالهادی  سیر  گوید:  علمی  از  او  درون 
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آید که وارد علمی از علوم و کم پیش می  گردد وشود و از مطالعه سیراب نمینمی

های دیگری به رویش گشوده  بابی از ابواب آن گردد مگر آنکه از آن دروازه، دروازه

 1«. شودمی

آنها نزد   ترینترین مردم و محبوبمن رفیقگوید: » ابن کثیر درباره  دوستش ابن قیم می

هایی از کتب سلف و خلف را تهیه کرد که دیگران یک دهم آن  وی بودم… وی کتاب

 2«.توانند حاصل کنندرا نمی

هایی را که نیاز زیاد بودن منابع برای کسی که قصد نوشتن و تالیف دارد منابع و نقل قول

د، چنانکه ابن حجر گرد سازد و اثر این غنای منابع در نوشتن او آشکار میدارد فراهم می

آوری کتب پرداخت که نزد وی منابعی بود  او چنان به جمعگوید: »درباره  اذرعی می

عصران او هایی را به دست آورد که نزد هم که دیگران در اختیار نداشتند و نقل قول 

 3«. توان در تصانیف ایشان مشاهده کردنبود و این را می

 

 ( ۲۸۲/ ۴ابن عبدالهادی، طبقات علماء الحدیث، تحقیق اکرم البوشی. موسسة الرسالة ) 1

 (. ۴۹۱/ ۹ابن کثیر، البدایة والنهایة ) 2

/  ۱ابن حجر، إنباء الغمر بأبناء العمر، تحقیق: دکتر حسن حبشی، لحنة إحیاء التراث اإلسالمی )  3

۲۴۱.) 
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و تحریر مسائل، مغز علم است »  تحقیق  که  را در ذهنم حک کرده  این  مقایسه  و تجربه 

 «. تکلید تحقیق اس ،منابع

های مقایسه  منابع این است که خواهی توانست »داده و حقیقت« را از  از بزرگترین ثمره

ای به عنوان آید که آنچه را در کتابی خوانده»رای و تفسیر« تشخیص دهی. بسیار پیش می

ای اما پس از مقایسه با دیگر منابع برایت واضح شده که آنچه دانستهیک حقیقت مسلم  

 ای یک نظر و برداشت از سوی مولف بوده است نه یک داده  علمی. خوانده

آوری کتاب دارند.  کار در آغاز راه کسب علم عالقه  بسیاری به جمع برخی از عالقمندان تازه

کند  چیند و با خودش تصور میعلمی را می  او در ذهن خود با هر کتابی داستان یک پروژه  

که چگونه این کتاب را خواهد خواند و از آن چه چیزی به دست خواهد آورد و چه چیزی 

هایی که از نمایشگاه بیند کتابگذرد که می به او افزوده خواهد شد. اما مدت زمانی نمی 

شگاه کتاب امسال کتاب قبلی خریده را حتی دست نزده و در حال خرید کتاب در نمای

را احساس   از گول زدن خودش  و ترس  بیهودگی  اینجاست که در دلش احساس  است! 

کند. اما برخی از اینها به جای آنکه به ناتوانی خود و جدی نبودنشان در مطالعه و بهره  می

پوشانند  بردن از کتب اعتراف کنند سر به شورش نهاده و بر ناتوانی خود قبای حکمت می 

شوند، بدون آنکه میان گیری منابع تبدیل می قد جدی خریدن و تهیه  کتاب و پی و به منت 

 خرید کتاب و سود بردن از آن و خرید بیهوده و انبار کردن کتاب تفاوت قائل شوند. 
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جمع  برای  کتاب  خریدن  از  هشدار  و  کتاب  خرید  به  تشویق  میان  توازن  و  درباره   آوری 

اشا آداب طلب علم  بدرالدین بن  کلکسیون، در کتب  از جمله سخن  آمده،  بسیاری  رات 

تواند شایسته  طالب علم است که تا میگوید: »هجری( که می   ۷۳۳جماعه )متوفای  

اما   است  علم  تحصیل  ابزار  کتاب،  زیرا  کند  تهیه  است  نیازمند  آن  به  که  را  کتبی 

قه و آوری انبوه کتاب نباشد چنانکه بسیاری از مدعیان فنصیبش از علم تنها جمع

 1«.کنندحدیث می

افزون  اینجا ابن جماعه میان تشویق به تهیه کتاب و هشدار از انبار کردن کتاب به قصد  

   خواهی
 
تهیه    و کلکسیون بازی، توازن ایجاد کرده است و این خالف کسانی است که مطلقا

 ارزش میانبوه کتاب را بی
 
کتاب ـ  آوری و خرید  تشویق به جمع   دانند و کسانی که مطلقا

 کنند.بدون بهره بردن از آن ـ می

هایی هستند که بسیاری  این دو شعبه  علم، یعنی »حفظ علم« و »وسعت اطالع« از شعبه

از جنس تضاِد عمدی   تناقضی توهمی  را دارند که  آنها  تناقض میان  ایجاد  به عمد قصد 

علم همانند درهای  ها برای  میان شعبه  »حفظ علم« و »فهم علم« است. هر یک از این شعبه

 یک قصر است. تو سعی کن که درهای قصرت بسیار باشد.

 

 (.۲۲۵السامع والمتکلم، تحقیق: السید الندوی، دار رمادی ) ابن جماعة، تذکرة 1
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های عرضه و بررسی را  از شما پنهان نسازم که وقتی انفجار معارف و شناخت و تنوع روش

می خودمان  دوران  میدر  را  علمی  طالب  سپس  و  را  بینم  علمی  اطالع  وسعت  که  بینم 

رسم نسلی از مسلمانان به بار بیاید که در برابر  تگیرد و میداند دلم درد میاهمیت میبی

اندیشم که چگونه این  د. سپس با خود مینهای گمراه دچار شکسِت شناختی شوجریان 

 پیام را به او برسانم و به او بفهمانم که کارش اشتباه و خطری است برای آینده  علم و دعوت. 

« فهم مسائل جدید« است و شعبه  »فهم مسائل میراث علمی های علم، »از بزرگترین شعبه

بینی که پس از تالش برای فهم مسائل جدید مالی و پزشکی و سیاست است. برخی را می

شوند و سپس به جای آنکه به ناتوانی  گیری منابع جدید خسته و ناتوان می شرعی از پی

اهمیت بی  خود اعتراف کنند و دیگران را به انجام این واجب کفایی تشویق نمایند، آن را

دهند! در مقابل گروهی دیگر پس از تالش برای فهم مسائل تراث )منابع قدیمی جلوه می 

ناتوان   قدیمی  کتب  فهم  برای  نیاز  مورد  ابزاری  علوم  و  منابع  این  زبان  فهم  از  علمی( 

کنند مورد تمسخر و تحقیر قرار  شوند و سپس کسانی را که در کتب گذشته جستجو میمی

 اند! ن عنوان که آنان در حال بازتولید علوم کهنه دهند به ایمی

های بزرگ علم است و آنکه بتواند هر دو را یکجا داشته باشد  اما در واقع هر دو مورد از شعبه

یابد، اما آنکه از یک شعبه ناتوان شد تالش کند در حد توان و  در فقه به سروری دست می 

و با دوستانش که در طرف دیگر در حال    تواند به دست آورداش آنچه را میقدرت علمی 
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تالش هستند حداقل با نیت خیر همراهی کند و برایشان دعا کند و دوستشان داشته باشد  

دارد و این اصال شایسته نیست که وقتی در  چرا که انسان با کسی است که دوستش می

ود کنی یکی ها دچار ضعف شدی لباس انسان حاذق و آگاه را پوشیده و وانمیکی از شعبه

 ای!از این دو باب را از روی آگاهی ترک کرده

دیگر   بزرگ دعوتاز  اندازه  ابزار  به  اساسیات  در حال حاضر، مسلح شدن  از  فرهنگ  ای 

است، زیرا علم شرعی همچون غذا و فرهنگ و اندیشه  معاصر مانند ظرف آن است   معاصر

سودم  غذای  برای  را  مخاطب  اشتهای  باشد  زیبا  اگر  ظرف  برمیو  بیشترین ند  انگیزد. 

علمایی که پس از سلف توانستند در قضایای منهج تاثیرگذار باشند علمای آگاه از فرهنگ  

دوران، همانند ابن حزم و غزالی و ابن تیمیه بودند. بلکه اندیشمندان مسلمانی همانند 

ما بودند،  مودودی و سید قطب و ندوی و امثال آنان تاثیرگذارتر از برخی علمای بزرگ عصر  

علی رغم آنکه گفتمان برخی از این اندیشمندان مسلمان گاه شامل برخی کمبودها بوده  

که به سبب آگاهی اندک از علوم شریعت بوده است، اما چگونه خواهد شد اگر با جمع این  

 ای از »عالم اندیشمند« داشته باشیم؟ دو، ما نمونه

اینکه امت ما »امت وحی« است. کسی مقصد آنکه این امت دارای یک ویژگی است و آن  

که کالم الله و سخن رسول الله را نشناسد و معانی آن و علوم ابزار برای رسیدن به آن را  

تواند بر این امت تاثیر صحیح بگذارد، در مقابل کسی که فرهنگ و زبان دوران  نداند نمی
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نخواهد دانست نخبگان  داند چگونه بر عقل نسل جدید تاثیر بگذارد ومعاصر را نداند نمی

کنند. فرهنگ جدید همانند یک »زبان« است و کسی که زبان ستیز چگونه فکر میاسالم

تواند آنان را دعوت دهد؟ بر همین اساس است که پروردگار داند چگونه میقومش را نمی

 فرماید: متعال می

رَْسلَْنا ِمن رذُسول  إَِلذ بِلَِساِن قَوِْمهِ َِلُبَ }
َ
َ لَُهمْ َوَما أ ِ  [ ۴]ابراهیم: {  ني 

 )و ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر به زبان قومش تا ]حقایق را[ برای آنان بیان کند(. 

ای را برایت خواهد مرتبط دانسته است. همین دروازه زبانرا به  بیانتوجه کنید که چگونه 

 گشود تا اثر شناخت زباِن فرهنگ معاصر در بیان شرع را بدانی. 

کرد که گفته خواندم این موضوع نظرم را جلب می  وقتی کتب تراجم و شرح حال را میقبال

شد عالمی از علمای سنت بر علوم عقلی دورانش مطلع بوده است. حتی مدتی طوالنی می

می  فرهنگ  تصور  بوده  عمرش  اواسط  در  و  رفته  باال  سنش  آنکه  از  پس  تیمیه  ابن  کردم 

ار داده. بعدها دانستم که او علوم شرعی را خوانده و سپس معاصر خودش را مورد مطالعه قر 

به مطالعه  فرهنگ دورانش پرداخته و بلکه به مرحله  نقد آن رسیده و آن هم نه نقد برخی از 

اش در دورانی بوده که هنوز سن باالیی نداشته است. وی  مسائل، بلکه نقد فراگیر و همه

 گوید: درباره  خود می
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است که فالسفه و متکلمین از بیشترین کسانی هستند که   به طور کلی مشخص»

کنند. یک کنند و حق را تکذیب میگویی میدر مسائل و دالئل خود پرگویی و باطل

کرد و  سن و سال و تازه بالغ بودم به یکی از کسانی که از آنها دفاع میبار وقتی کم

اطل نیست، یا در دالئل و یا  گویند خالی از ب شان بود گفتم: هر آنچه اینها میشیفته

یا   مسائل؛  میمسألهدر  ضعیف  ای  ادله   آن  برای  اما  است  حق  خودش  که  گویند 

باطل است. این سخنم برای او که شیفته  فالسفه بود   مسألهآورند، یا آنکه خود  می

 توحید« یاد کرد. گفتم: توحید حق است، اما هر یک از ادله  مسأله  گران آمد و از »

 1«. شناسی بگو تا بگویم چه اشکالی در خود دارد...که می آنان را

زده  دوران خود  این گفتگو که ابن تیمیه از سیرت خود نقل کرده که چگونه فرهنگ فلسفه 

کشد حال آنکه هنوز تازه بالغ است به شدت  را با این استیعاب فراگیر و دقیق به نقد می

باعث شگفتی من شد. به اینجا که رسیدم دست از خواندن کشیدم و به جستجوی کسی  

 اش ببینم! گفته و شگفتی را در چهره  پرداختم که این را به او

قصدم این است که یکجا نمودن علم شرعی و فرهنگ و اندیشه  معاصر یک محصول بسیار 

یکجا کرده را  این دو  که  از نادر است و کسانی  را دارند که پس  اهلیتش  و  اند شایستگی 

 

 (. ۲۷/ ۴ابن تیمیة، مجموع الفتاوی ) 1
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را   این  اهلیت  آنان  بگذارد.  باقی  عمیقی  تاثیر  زمانه  این  در  الهی  مراد  توفیق  که  دارند 

سازی شریعت در زمینه  مسائل شناخت و علوم معاصر و تحریر مسائل  پروردگار را در حاکم

علوم جدید در روشنای وحی عملی سازند و باید اعتراف کنیم این یک وظیفه  دشوار است  

« است که توانایی  سرعت درکترین آن »ای دارد که از جمله مهمهای ویژهو نیاز به توانایی

 و م  
 
تر از مطلق فهم. برای فهم سرعت درک به آنچه ابن عبدالهادی از  ای است خاصکه ل

 « کنید:  دقت  کرده  نقل  تیمیه  ابن  عبدالقوی شیخش  ابن  نزد  را  عربی  روز  چند  وی 

هم   را  آن  آنکه  تا  کرد  تامل  سیبویه  کتاب  در  سپس  و  فهمید  را  آن  سپس  خواند، 

 1«.فهمید

برخی   که  است  این  حقیقت  میاما  متوجه  وقتی  شرعی  علم  به  مشغوالن  که از  شوند 

توانند میان علم شرعی و فرهنگ معاصر جمع ببندند، دیگر اهل علم را نسبت به آن  نمی

می سو  دلسرد  این  به  را  علم  طالب  باید  عالم  بلکه  نیست،  اجتهاد درستی  این  که  کنند 

و سپس خود را بنابر توان  راهنمایی کند که نخست به شکل اصولی علوم شرعی را بیاموزند  

و امکانات به شکلی شایسته در زمینه  فرهنگ معاصر مسلح سازند و بر ناتوانی خود قبای  

 حکمت نپوشاند. 

 

 (. ۲۸۲/ ۴ابن عبدالهادی، طبقات علماء الحدیث، تحقیق أکرم البوشي، مؤسسة الرسالة ) 1
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 ای دیگر: نمونه

ها  ها و دشواری« و تحمل تبعات آن از جمله آزمایش گوییحقهای ایمان، »یکی از شعبه

های دنیایی در امان  ز از تهدید قدرتتوان گفت رساندن رسالت اسالم هرگاست. بلکه می 

 فرماید:نخواهد بود، چنان که پروردگار متعال می

{ َ َحًدا إَِلذ اَّللذ
َ
ِ َوَيْخَشْونَُه َوََل ََيَْشْوَن أ ِيَن ُيَبل ُِغوَن رَِساََلِت اَّللذ  [ ۳۹]احزاب: { اَّلذ

 کس جز الله بیم ندارند(ترسند و از هیچکنند و از او میهای الله را ابالغ می )کسانی که پیام 

در قرآن پس از مقام »نهی از منکر« به مقام »صبر« اشاره شده است، چنانکه الله متعال  

 فرماید: می

َصابََك }
َ
 [ ۱۷]لقمان: { َوانَْه َعِن الُْمنَكرِ َواْصَِبْ لََعَ َما أ

 )و از منکر باز بدار و بر آسیبی که بر تو وارد شده صبر کن(. 

اینجا ممکن است شخصی در برابر منکرات اخالقی یا ستم در زمینه  حقوق و اموال سکوت 

به   دیده  ناتوان  کار  این  انجام  از  را  خود  که  دعوتگر  یا  فقیه  سپس  بگوید،  را  حق  و  نکند 

ه برای کسانی که این واجب کفایی را انجام صراحت از عجز خود سخن نگوید و به جای آنک

دهند دعا کند و از آنان دفاع کند، بر ناتوانی خود قبای حکمت بپوشاند و خود را در  می
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علمی و عدم گویان را به تهور و عجله و کمبیند و حقنقش انسانی نشان دهد که دور را می

 آگاهی و نگاه احساساتی و اینگونه الفاظ متهم سازد.

اند و اعتراف به این عجز را  ام کسانی را که از انکار و احتساب ناتوان شدهبسیار دیدهچه  

 کنند. علمی متهم میسنگین یافته و برای جبرانش، ناهیان از منکر را به سادگی و کم

های ایمان، یاری رساندن مجاهدانی است که ضوابط شرعی را در  از جمله واالترین شعبه

کنند و به اخالق مجاهدان مزین هستند. کسانی  و از غلو دوری می   کنندجهاد رعایت می 

اند. یاری رساندن آنان با روان آن قرار دادهکه جان خود را در برابر ستم استعمار و دنباله

سخن و پول و قنوت نازله و بلند کردن دست دعا به هنگام سحر. به این سخن پروردگار به  

 فرماید: دقت بیاندیش که می

ِيِن َفَعلَيُْكُم انلذَْصُ ِإَو} وُكْم ِِف ادل   [۷۲]انفال: { ِن اْستَنََصُ

 )و اگر در دین از شما یاری خواستند یاری آنان بر شما ]واجب[ است(. 

برخی از همین کسانی که سعی کردند به یاری این مجاهدان بشتابند به تدریج از این یاری  

کشاند، یا سوی اعتراف به ضعفشان نمی کنند اما این ترس آنان را به  احساس ترس می 

دهد باعث شده نسبت  حداقل اینکه به خودش بگوید منفعت فعالیت دعوی که انجام می 

یا مانند آن… بلکه می  یاری مظلومان سکوت کند  و  به  بر سر نهاده  بینی عمامه  حکمت 
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چنین کسی کند که خداوند جان آنان را خریده است. آیا  سخنان تند را روانه  کسانی می 

هایشان همچنان تازه است.  اش را دارد که روز قیامت خصم کسانی شود که زخم توانایی

 خونی که رنگش رنِگ خون است و بویش بوی مشک؟

در حالی که برای او و امثالش این امکان بود که در حد توانش تالش کند و با نیت خیر و 

مراه کسی است که دوستش دارد. او  دعا و محبت به یاری برادرانش بشتابد زیرا انسان ه

 زده بپوشاند. اش را با حکمتی یخنیازی به این نداشت که ناتوانی
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 هنر سریع خوانی 

تعداد زیادی از    آیداید که هرگاه زنگ تعطیالت تابستانی به صدا درمیشاید متوجه شده 

ای برای خود جدولی تهیه کرده کنند و حتی عدهجوانان عزم بر قرائت و اطالع از علوم می 

کنند و برخی نیز از اهل تخصص برای انتخاب این هایی را برای خواندن تعیین میو کتاب 

 کنند. ها نظرخواهی میکتاب

ان در باب علم و قرائت و  ترین سخن شود گفت یکی از مهمدر حقیقت به طور مختصر می 

این است که »  ها های مفید بسیار است، عمر کوتاه است و مشغولیتکتابمطالعه 

با تامل در این معادله دانسته می بسیار توان از اندیشه درباره  بهره بردن شود که نمی «. 

 حداکثری از وقِت مخصوص مطالعه گریخت.

بهره ابزار  جمله  چاز  مطالعه«  »وقت  از  »گیری  آن  به  که  است  سریعیزی  « خوانش 

گویند، یعنی مطالعه سریع کتاب به طوری که خواننده از خالل آن به چارچوب کتاب  می

 های اصلی و محتوای مسائل و تصورات کلی کتاب آگاهی یابد. سؤالو 

برد که اوال چقدر به این کتاب نیاز دارد، ثانیا  خواننده از طریق این مطالعه به این پی می 

ضع نیاز او در این کتاب دقیقا کجاست و در نتیجه برای کتابی که ممکن است بعدها  مو

دهد.  وقتی را که برای مطالعه  دقیق الزم داشته هدر نمی  متوجه شود نیازی به آن نداشته یا
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شود تنها فالن فصل کتاب برای خواندن دقیق مناسب است. اینگونه  یا آنکه متوجه می

از که  کسی  برای  کتاب    موارد  یک  دقیق  مطالعه   به  ـ  سریع  خوانش  بدون  ـ  اول  همان 

شود. »خوانش سریع« به مثابه  یک خوانش استکشافی است. البته  پردازد آشکار نمیمی

« کتاب است. ورق زدن منظم« نیست بلکه »خوانش پراکندهمنظور از خوانش سریع، »

ر مهم در هنر مطالعه است که  تفاوت بین ورق زدن پراکنده و منظم یکی از تمایزهای بسیا

 اش خواهیم گفت.درباره

از فرایند خوانِش سریِع منظم   به مطالعه  تفصیلی یک کتاب پیش  آنکه وارد شدن  غرض 

به   مراجعه  بدون  ناشناخته  سرزمینی  به  شدن  وارد  همانند  است،  شناختی  فریِب  نوعی 

 نقشه.

یع خواندن نزد نیاکان ما بوده است.  ها ـ یکی از انواع شاخوانی ـ به همراه دیگر روشسریع 

انواع.  روش دیگر  و  حفظ  یا  یادآوری  و  تامل  و  تصحیح  برای  دقیق  قرائت  مانند  هایی 

خوانی از آنان نقل شده در کتب شرح حال فراوان آمده هایی که درباره  روش سریع داستان

اند که از  یکجا کردهخوانی را به شکل ویژه  هایی از این سریع است، اما برخی از علما نمونه

فصلمهم که  کسانی  جمع ترین  در  را  نمونههایی  این  تلمسانی  آوری  مقری  نگاشته  ها 

)متوفای   ۱۰۴۱)متوفای   محبی  و  النعال«  مدح  في  المتعال  »فتح  کتابش  در  هجری( 

الدین   هجری( در کتابش »خالصة األثر في  ۱۱۱۱ الحادي عشر« و جمال  القرن  أعیان 
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هجری( در کتابش »قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث«  ۱۳۳۲قاسمی )متوفای 

)متوفای   کتانی  عبدالحی  ومعجم   ۱۳۸۲و  واألثبات  الفهارس  کتاب »فهرس  هجری( در 

 المعاجم والمشیخات والمسلسالت« است.

هجری( وقتی خبر خواندن صحیح مسلم توسط فیروزآبادی در    ۱۰۴۱)م    مقری تلمسانی

سه مجلس و داستان خوانده شدن صحیح بخاری در پنج مجلس توسط قسطالنی را ذکر 

سپس به ذکر   1« اند... و از جمله کسانی که در سرعت از این قبیل بودهگوید: »کرده می

 دازد. پر اخباری در زمینه  سرعت در قرائت و مطالعه می

از برخی  گوید: »محبی اما پس از ذکر شرح حال ابوبکر باعلوی شلی و سرعت قرائت او می

و سپس به عرضه  اخبار امامان در    2« حافظان ]حدیث[ بیش از این نقل شده است...

 پردازد. سرعت قرائت می

 

 (.۵۲۷المقري، فتح المتعال في مدح النعال، تحقیق محمد إسماعیل، دار عیاض )  1

الصة األثر في أعیان القرن الحادي عشر، تحقیق محمد إسماعیل، دار الکتب العلمیة  المحبي، خ   2

(۱ /۹۱ .) 



 راهی برای رسیدن  66

 

این   به  نهم  باب  در  التحدیث«  »قواعد  کتابش  در  را  فصلی  نیز  مخصوص    مسألهقاسمی 

آنگاه    1گوید: »ذکر ارباب همت جلیل در قرائت کتب حدیث در ایامی قلیل«. دانده و میگر 

 کند. اخباری را در همین زمینه نقل می

اما کتانی به نقل سخن ابن حمید ـ نویسنده  السحب الوابله ـ درباره  شیخش سنوسی و  

 سخنش  خواندن کتب حدیث توسط وی در روزهایی اندک سخن گفته و سپس در ادامه  

سپس   2« حال که سخن از سرعت قرائت و صبر بر شنیدن به میان آمد...گوید: »می

 برد. خوانی میقلم کتانی ما را به سیاحتی در داستان علما با سریع 

کنم تا خواننده  هایی که در منابع پیشین و دیگر منابع آمده را نقل می اینجا برخی از نمونه

 خوانی نزد سلف آگاهی یابد:سریع هایی از به نمونه

هجری( در کتاب مشهورش »تاریخ بغداد« به شرح حال    ۴۶۳ـ خطیب بغدادی )متوفای  

محدث اسماعیل حیری پرداخته. اسماعیل حیری سندی ویژه داشت به این صورت که  

بود. او از کشمیهنی از فربری از بخاری روایت    3ایشان در صحیح بخاری دارای سندی عالی 

 

 (. ۴۵۲القاسمي، قواعد التحدیث، تحقیق مصطفی شیخ، مؤسسة الرسالة ) 1

 (.۱۰۴۴/ ۲الکتاني، فهرس الفهارس واألثبات، تحقیق إحسان عباس، دار الغرب ) 2

محدث    3 یک  سند  کوتاهکوتاههرچه  سند  دارد.  بیشتری  ارزش  سند  آن  باشد  عالی  تر  سند  را  تر 

 گویند. )مترجم(.می
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کند. هنگامی که حیری خواست برای حج از نیشابور به مکه برود در راه سفر از بغداد  می

گذشت اما به دالیلی مربوط به امنیِت راه، کاروان حج از ادامه  سفر باز ماند و تصمیم گرفت 

به نیشابور باز گردد. خطیب بغدادی این فرصت را غنیمت شمرد و صحیح بخاری را به طور  

مانی استثنائی نزد حیری خواند. خطیب بغدادی این داستان را خودش  کامل در مدت ز

 کند:چنین روایت می

اسماعیل ضریر حیری از اهالی نیشابور، به سال چهارصد و بیست و سه برای حج  »

به نزد ما آمد… از وی نوشتیم و از نظر فضل و علم نیکو شیخی بود. هنگامی که به  

های  آورده بود و قصد مجاورت مکه داشت. کتاب  هایش را با خودبغداد رسید کتاب

ایشان بار یک شتر بود و از جمله  آنها کتاب »صحیح بخاری« بود که آن را از ابوالهیثم  

کشمیهنی از فربری شنیده بود. اما به سبب وضعیت بد راه )نا امنی( مقدر نشد که 

نیز همراه آنان آهنگ  قافله  حاجیان آن سال ]به حج[ رود و مردم برگشتند و ابراهیم  

بازگشت نمود. چند روز پیش از بازگشت ایشان از او درباره  قرائت کتاب »صحیح«  

درخواست نمودم و او پذیرفت پس همه  کتاب را در سه جلسه نزد او خواندم که دو 

کردم و هنگام  جلسه  آن در دو شب بود. من هنگام نماز مغرب قرائت را شروع می

رساندم. پیش از آنکه جلسه  سوم را شروع کنم شیخ همراه با مینماز صبح به پایان  

قافله به قسمت شرقی ]بغداد[ رفت و در جزیره واقع در سوق یحیی اتراق کرد. پس  
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همراه با گروهی از یارانم که در دو شب گذشته در قرائتم حاضر بودند به نزد او رفتیم 

سپس از مغرب تا طلوع فجر و  و در جزیره از وقت چاشت تا نماز مغرب خواندم و  

 1«.کتاب را به پایان رساندم و شیخ صبح همان شب همراه با قافله رفت

کرده نقل  شگفتی  اظهار  با  را  آن  خبر  و  نموده  بازگو  را  واقعه  این  این  علما  که  آنطور  اند 

زدگی در گفتارشان آشکار است تا آنجا که ذهبی این داستان را در کتابش »سیر شگفت

تر  این به خدا سوگند خواندنی است که سریعگوید: »النبالء« آورده و سپس میأعالم  

همچنین ذهبی همین داستان را در کتاب دیگرش »تاریخ    2«. از آن شنیده نشده است

می  سپس  و  آورده  »اإلسالم«  دورانمان گوید:  در  را  کسی  که  است  چیزی  این  و 

 3«. شناسم که توانش را داشته باشدنمی

را  میذهبی  واقع  ست  جلد  چهار  در  معمولی  حروف  و  چاپ  با  بخاری  صحیح  زیرا  گوید 

شود پس چگونه خطیب بغدادی توانسته آن را بر شیخش حیری در سه روز بخواند؟!  می

دیگر که    مسألهاین واقعه شاهدی است بر سرعت و شیوایی قرائت و شاهدی است بر یک  

 و صبر بر مطالعه.  تر از آن نیست، یعنی تالش و چابکی و تحملکم

 

 (.۳۱۷/ ۷الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد، تحقیق بشار عواد، دار الغرب ) 1

 (.۲۸۰/ ۱۸الذهبي، سیر أعالم النبالء، إشراف شعیب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة ) 2

 (. ۱۸۲/ ۱۹یق بشار عواد معروف، دار الغرب )الذهبي، تاریخ اإلسالم، تحق 3
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دانند که بزرگ مالکیان در قرن ششم کسی نیست جز قاضی  ـ دنبال کنندگان تاریخ فقه می

هجری( که جایگاهی بس واال نزد مالکیان دارد و در دوران    ۵۴۴عیاض یحصبی )متوفای  

شود. قاضی عیاض های بسیاری در بزرگداشت و شناخت ایشان برگزار میما نیز کنفرانس 

ماند. این کتاب بر  های شیوخ( میدارد که بیشتر به یک معجم شیوخ )فرهنگ نامکتابی  

روش محدثین نوشته شده و آن را »الُغنیه« نام نهاده است. وی در این کتاب شیوخی را که 

ارزش که  با  و منبعی است بس  از اخبارشان آورده است  اندکی  با  آنان حدیث شنیده  از 

اند. یکی از شیوخ قاضی عیاض که از او شنیده است و در  مورخان پس از او به آن متکی 

درباره که  دارد  نام  نخاس«  »ابن  کرده  ذکر  را  حالش  شرح  کتاب  میاین  گوید: اش 

ابوالقاسم بن نخاس، بزرگ مقرئان در قرطبه… او »رساله  ابن ابی زید« را از طریق  »

 1«. حدیث کرداش در قرطبه تقرائت من بر ایشان برایم در یک مجلس در خانه

هجری( از مراجع اصلی در فقه مالکی است که در یک    ۳۸۶رساله  ابن ابی زید )متوفای  

و شروح بسیاری از آن به چاپ رسیده. دقت کنید چگونه قاضی   2جلد چاپ شده است 

 عیاض این کتاب را در یک مجلس بر شیخش خوانده است. 

 

 (. ۱۴۷القاضي عیاض، الغنیة، تحقیق ماهر جرار، دار الغرب ) 1

اش: غرر المقالة في شرح غریب الرسالة للمغراوي،  ابن أبي زید، الرسالة الفقهیة همراه با حاشیه  2

 تحقیق د العادي حمو، دار الغریب. 
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هجری( به معرفی شیوخش در معجم    ۵۶۲  ـ هنگامی که حافظ ابوسعد سمعانی )متوفای 

کرده میمعروفش می  ولوالجی  ابوالفتح  از شیخش  یادی  »پردازد  به گوید:  که  هنگامی 

سمرقند برگشتیم از او ـ یعنی شیخش ولوالجی ـ درخواست کردم روزی به نزد ما  

کتاب   بیاید تا کتابش ـ یعنی کتاب شمائل ترمذی ـ را بر وی بخوانیم. او نیز آمد و همه  

 1«.را در یک مجلس نزد ایشان خواندیم

کتاب شمائل ترمذی در یک جلد چاپ شده است و آنان یکجا شده و آن را در یک مجلس 

 اند! خوانده

اند و مستقیم  اند ـ چه آنهایی که او را دیدهـ همه  کسانی که شرح حال ابن تیمیه را نوشته

اندـ  درباره  دو مورد در شخصیت  ین روایت کردهاند و چه کسانی که از طبقه  پیشاز او شنیده

اند: سرعت قرائت و سرعت نوشتن. ذهبی جزئیات شخصیت ابن تیمیه را به  زدهاو شگفت

بینی. در این وصف ذهبی از ابن تیمیه شکلی طوالنی نگاشته است آنطور که گویا او را می

 2«.خواند بسیار سریع می ،شیخآمده است: »

 

، تحقیق د. موفق عبدالقادر، دنشگاه امام محمد بن سعود، السمعاني، المنتخب من معجم الشیوخ  1

 (.۱۰۶۳/ ۲هجری )  ۱۴۱۷چاپ اول 

 (. ۳۲۹الذهبي، ذیل تاریخ اإلسالم، تحقیق مازن باوزیر، دار المغني ) 2
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 1«. ایشان غیالنیات را در یک مجلس خواندگوید: »درباره  ابن تیمیه میابن عبدالهادی  

صفحه واقع شده و شامل   ۳۵۰که با چاپ جدید در    2غیالنیات در یک جلد به چاپ رسیده

بینید که ابن تیمیه  ترین( سندهاست. میترین )کوتاهحدیث است و دارای عالی  ۱۱۰۴

 این کتاب را در یک جلسه خوانده است! 

ابن تیمیه میص از برق سبقت  گوید: »فدی در وصف سرعت نوشتن  قلمی داشت که 

زد و دو دفتر یا سه دفتر را  خواست قلم می چنانکه می  مسألهگرفت. درباره  یک  می

 .3«نوشتدر یک مجلس می

او گوید: »هایی که ابن تیمیه به سرعت نوشته را ذکر کرده میاز کتاب  ایابن رجب نمونه

»حمویه« را در یک مجلس نوشت که بیش از آن است و گاه در یک روز به اندازه  یک  

 4«. نوشتمجلد می 

 

 (.۲۸۲/ ۴ابن عبدالهادي، طبقات علماء الحدیث، تحقیق أکرم البلوشي، مؤسسة الرسالة ) 1

 : فاروق مرسی، دار أضواء السلف. البزار، الغیالنیات، تحقیق 2

 (.۲۳۵/ ۱الصفدي، أعیان العصر )  3

 (. ۵۰۱/ ۴ابن رجب، ذیل طبقات الحنابلة ) 4
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ترین کتب اصول در پژوهش عقیده  اهل سنت  حمویه در یک جلد به چاپ رسیده که از مهم

صوص، که بسیاری اوقات تدریس آن در مساجد حدود یک سال  است و غنی از برهان و ن

 انجامید. ایشان ـ رحمه الله ـ این کتاب را در یک جلسه نوشته است. به طول می

ـ هنگامی که حافظ تقی الدین ابن فهد بر ذیل تذکره  ذهبی و ذیل آن از حسینی تذکره  

هجری( و سفرهای    ۸۰۶نوشت ضمن آن به شرح حال حافظ ابوالفضل عراقی )متوفای  

کند که شاهدی است بر سرعت پردازد و حاالتی را بیان میایشان برای سماع حدیث می 

 گوید:خواندن حافظ عراقی ـ رحمه الله ـ از جمله آنجا که می 

جلسه   » شش  در  را  مسلم  صحیح  عراقی  حافظ  که  اسماعیل  بن  محمد  خباز،  ابن 

متوالی بر وی خواند و در جلسه  پایانی بیش از یک سوم کتاب را قرائت کرد و این در  

عرضه  خودش  نسخه   بر  را  او  قرائت  که  بود  رجب  ابن  الدین  زین  حافظ  حضور 

 1«. کردمی

 

ابن فهد، لحظ األلحاظ بذیل طبقات الحفاظ، چاپ شده همراه با ذیل تذکرة الحفاظ حسینی، دار    1

/  ۲هرس الفهارس کتانی )( و ف۴۵۳(. مقایسه کنید با قواعد التحدیث تهانوی )۲۲۳الکتب العلمیة )

۱۰۴۸ .) 
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)متوفا فیروزآبادی  حال  شرح  در  که    ۸۱۷ی  همینطور  آمده  »قاموس«  صاحب  هجری( 

 1ایشان صحیح مسلم را در دمشق بر ناصرالدین بن جهبل در سه روز خوانده است. 

های جدید در چهار جلد عادی صحیح مسلم ـ چنانکه خوانندگان محترم آگاهند ـ در چاپ

با   مندواقع شده است. ببینید چگونه آنها این چهار جلد را در سه روز به شکل ضابطه و 

 اند! صدای قابل شنیدن ـ نه زیر لب ـ خوانده

می آن  صدر  در  نموده  نقل  شگفتی  اظهار  با  را  داستان  این  نیز  »مقری  جمله  گوید:  از 

« سپس به  ها افتخاری است که خداوند به مولف قاموس عطا کرده است...شگفتی

پیشین می پایان داستان مینقل داستان  از  و پس  آنکه  گوید: »پاک  پردازد  و منزه است 

 2کند«.فضل خود را به هر کس بخواهد عطا می

ترین کتب شرح حال یعنی کتاب حافظ سخاوی به نام »الجواهر والدرر في  ـ در یکی از مهم

آوری را ترجمة شیخ اإلسالم ابن حجر« حافظ سخاوی احوال علمی به غایت نادر و شگفت

)متوفای   حجر  ابن  حافظ  شیخش  جمله هجر  ۸۵۲درباره   از  است  کرده  نقل  ی( 

 

( وشذرات الذهب  ۴۸/  ۳( نگا: أزهار الریاض للمقري )۸۰/  ۱۰السخاوي، الضوء الالمع، دار الجیل )  1

 (. ۱۹۲/ ۹البن العماد )

المقري، أزهار الریاض في أخبار القاضي عیاض، تحقیق مصطفی السقا وهمکاران، چاپخانه فضاله    2

(۳ /۴۸ .) 
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دستاوردهای علمی ابن حجر در اثنای سفرهایی که به قوص و اسکندریه و حجاز و یمن و  

فهرست  حاوی  که  سفر  حین  در  ایشان  تعلیقات  و  مولفات  و  مطالعات  و  داشته  شام 

استثنایی شگفت قدرت  این  تفسیر  در  سخاوی  سپس  است.  علمی  کارهای  از  انگیزی 

 گوید:می

ها که خداوند برای ایشان آسان ساخته  ای از موهبتین دستاوردها، مجموعه برای ا»

شود از  هایی که کمتر در یک شخص جمع میبود وی را یاری رسانده است؛ موهبت

جمله: سرعت خوِب مطالعه، زیرا ایشان سنن ابن ماجه را در چهار مجلس و صحیح 

در چهار مجلس به جز مجلس    مسلم را در مدرسه  منکوتمریه بر شرف ابوطاهر ربعی

ختم در دو روز و اندی خوانده است که جلسه  خواندن از اول روز تا ظهر بود و آنچه  

برای صاحب این شرح حال ـ یعنی ابن حجر ـ در خواندن صحیح مسلم پیش آمد با  

و  ارزش افتاده  اتفاق  قاموس  صاحب  لغوی  مجد  شیخ  برای  که  است  چیزی  از  تر 

ب نسائی کبیر را بر همین شرف ابوطاهر در ده مجلس خواند  همینطور ایشان کتا 

ترین چیزی که در قرائت  که هر مجلس حدود چهار ساعت به طول انجامید و سریع

برای او اتفاق افتاد این است که ایشان در سفر به شام معجم صغیر طبرانی را در یک  

و حاوی حدود هزار  مجلس در بین نماز ظهر و عصر خواند که این کتاب در یک مجلد  

و پانصد حدیث است و از کتب بزرگی که وی در مدتی لطیف آن را خوانده، صحیح  
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تحدیث   مجلس  ده  در  بیبرسیه  خانقاه  در  او  لفظ  با  را  آن  گروهی  که  بخاری است 

 1«. اند و هر مجلس آن چهار ساعت به طول انجامید...کرده

 ۹۲۳ب الدین قسطالنی )متوفای  ـ از مشهورترین شروح صحیح بخاری، شرح عالمه شها

هجری( است که ایشان به ضبط لفظ و معنای کلمات به اختصار توجه نشان داده است و  

دارای امتیاز با ارزشی است که خواننده  خود را بر دانستن نام رجال حدیث و ضبِط صحیح 

می  عادت  میآن  تکرار  راویان  نام  که  موضعی  هر  در  ایشان  زیرا  ندهد  توضیح  حوه   شود 

می تکرار  را  نام  قرائت  رجال صحیح  کتاب  این  خواندن  از  پس  خواننده  نتیجه  در  و  کند 

اش خواهد شناخت! البته شاید خواننده از تدقیق قسطالنی  بخاری را مانند مردم محله

ها و روایات صحیح مانند ابوذر و اصیلی و  درباره  اختالف برخی الفاظ که تاثیری در نسخه

یهنی و حموی و مستملی و ابن عساکر و مانند آن ندارد و در شرح خود به  ابوالوقت و کشم

پردازد دچار خستگی شود. اما درباره  اختالف الفاظ تاثیرگذار بدون شک این  ذکر آن می

یکی از اصول علم نافع است و در هر صورت مراد ما این است که قسطالنی وقتی این شرح  

چگونگی آغاز وحی به  اب صحیح بخاری یعنی باب »کند و به نخستین بخود را آغاز می

 گوید:رسد می« می رسول الله صلی الله علیه وسلم

 

والدرر في ترجمة شیخ اإلسالم ابن حجر، تحقیق: إبراهیم عبدالمجید، دار ابن  السخاوي، الجواهر    1

 (.۳۳۶( به اختصار؛ مقایسه کنید با ذیل ابن فهد )۱۶۳ـ  ۱۶۱حزم )
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تر از آغاز کتاب بود تا پایان صحیح را شیِخ ُمسِند، سفرکننده  به این را و آنچه پیش»

آفاق، ابوالعباس احمد بن عبدالقادر که سنش از نود سال گذشته با قرائت پی در پی  

 این جامع )صحیح بخاری( بر ایشان در پنج مجلس و اندی در پایان روز من از همه  

هجری به ما بیان کرد همراه با آنچه برای کسانی    ۸۸۲یکشنبه هجدهم شوال سال  

کنم در حدود ده باشد… او گفت: اخبرنا که مدتی غایب بودند تکرار شد که گمان می

 1«.ابوالحسن...

آغاز به عرضه  سندهای خود تا محمد بن اسماعیل بخاری صاحب صحیح   سپس قسطالنی

 کند.و از وی تا رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ می

در حقیقت وقتی من این خبر را که قسطالنی درباره  خودش و شیخش نقل کرده خواندم،  

س که نود حیران شدم که آیا از سرعت قرائت قسطالنی تعجب کنم یا از شیخش ابوالعبا

کند و برای  سال داشت و استخوانش از کهولت سن سست شده اما با این وجود تالش می

ختم  مجلس  پنج  در  را  بخاری  صحیح  همه   و  دارد  شوق  حدیث  سماع  طوالنی  مجالس 

 

القسطالني، إرشاد الساري إلی شرح صحیح البخاري، وبهامشه مسلم مع شرح النووي، المطبعة    1

 . (۴۹/ ۱الکبری األمیریة ببوالق، چاپ هفتم )
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دهند مگر با کسالت کند و این چیزی است که جوانان در اوج قدرت و نشاط انجام نمیمی

 و خشنود باشد. و آه و ناله… خداوند از ا

نزد قسطالنی خوانده که  علمایی  از دیگر  زمانهـ  در  الغزی اند، عالم شام  بدرالدین  اش، 

هجری( است که مواضع وی در گفتن حق نزد والیان ظالم در ترجمه  ایشان   ۹۸۴)متوفای  

نقل شده است. بدرالدین غزی فرزندی داشت که او نیز از علما بود به نام نجم الدین غزی 

ب کتاب تاریخی مشهور »الکواکب السائرة بأعیان المائة العاشرة« که این کتاب مملو صاح

داشته رابطه  او  با  که  است  کسانی  و  ایشان  پدر  اخبار  شرح  از  که  کسانی  جمله   از  و  اند 

حالشان در این کتاب آمده، شاگرد پدر او »برهان الدین البقاعی« است. وی از او و پدرش  

 گوید: سرعت خواندن آورده و میدو خبر جالب درباره  

برهان الدین بقاعی، وی بر پدرم شیخ االسالم اصول و عربی خوانده و بسیار در  »

دروس ایشان حاضر بوده و بخاری را به طور کامل در شش روز بر وی قرائت کرده  

است که آغاز آن در روز شنبه بیست و یکم رمضان بود و همچنین صحیح مسلم را 
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کامل )یعنی    به طور  یک  و  سی  سال  رمضان  خوانده ۹۳۱در  متفرق  روز  پنج  در   )

 1«. است

قابل مالحظه این است که بقاعی و شیخش بدر غزی ماه رمضان را برای خواندن صحیحین  

 اند! اند و بخاری را در شش روز و مسلم را در پنج روز خواندهبرگزیده

گان قرن یازدهم پرداخته، به شرح ـ محبی حنفی در کتابی که در آن به بیان شرح حال بزر 

او بسیار کتاب  گوید: »هجری( پرداخته می  ۱۰۵۳حال ابوبکر باعلوی الشلی )متوفای  

داد و چه بسا یک مجلد خواند و تالش و صبری عجیب در این کار به خرج میمی

شود که احیا را در ده روز  رساند و گفته میبزرگ را در یک روز یا یک شب به پایان می

 2«. خوانده که این برای مردم زمانه  ما عجیب است

منظور از احیاء همان »احیاء علوم الدین« ابوحامد غزالی است که در پنج جلد به چاپ  

 رسانده! خواند و هر دو روز یک جلد را به پایان می رسیده و این یعنی او هر روز نیم جلد را می

 

الغزي، الکواکب السائرة بأعیان المائة العاشرة، وضع حواشیه خلیل المنصور، دار الکتب العلمیة    1

(۲ /۷۶ .) 

المحبي، خالصة األثرفي أعیان القرن الحادي عشر، تحقیق محمد إسماعیل، دار الکتب العلمیة    2

(۱ /۹۱ .) 
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الزبیدی )متوفای   هجری( صاحب دو کتاب دایرة   ۱۲۰۵ـ حافظ محدث لغوی، مرتضی 

المعارف گونه  شهیر »تاج العروس شرح القاموس« و »شرح إحیاء علوم الدین«، معجمی  

آوری دارد که در آن شیوخ خود و کسانی که از آنها روایت کرده را بنا بر عادت محدثان جمع 

تر  رش را وسیع نموده و آن را »المعجم المختص« نامیده است، اما با این تفاوت که کمی کا

اند را نیز آورده است و از آنجایی که زبیدی در  ساخته و نام شاگردانش که از او روایت کرده

 ( دوازدهم  قرن  دوم  است   ۱۲۰۵تا    ۱۱۴۵نیمه   منبعی  او  کتاب  کرده،  زندگی  هجری( 

حالی در آن دچار ضعف شده بود،  سرشار از شرح حال و تاریخ این مرحله که کارهای شرح 

و تا جای بلعیده  را  تاریخ مشهورش همه  کتاب شیخش  ـ در  ـ شاگرد زبیدی  ی که جبرتی 

! 1« جبرتی معجم زبیدی را کامال خورده استگوید: »آورده است، آنطور که کتانی می

مختصر آنکه، از جمله کسانی که زبیدی شرح حالشان را در کتابش آورده شاگرد مالزمش 

توقادی   علوی  احمد  بن  علی  درباره   ابوالحسن  را  عجیبی  مورد  او  درباره   زبیدی  و  است 

 گوید:سرعت خواندن آورده و می

هجری در منزل من واقع    ۱۱۸۸« را در دوازده مجلس در رمضان سال  او »صحیح»

در سویقه المظفر خواند سپس »صحیح« را باری دیگر همراه با جماعتی به نوبت در 

 

 (. ۶۲۳/ ۲الکتاني، فهرس الفهارس ) 1
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ائت از طلوع خورشید تا بعد از عصر  زمان قر چهار مجلس بر من تسمیع نمود و مدت

 1«. هر روز بود و]همچنین[ صحیح مسلم را به نوبت در منزل من در خان الصاغه...

به پایان رساندن این مجلدات چهارگانه در چهار مجلس و در شش مجلس و برگزار کردن 

 این قرائت دسته جمعی از طلوع خورشید تا عصر یعنی عمال حداقل ده ساعت متوالی، 

تاکیدی است دوباره بر همان دو عنصری که قبال به آن اشاره کردیم: مطالعه  شیوا و روان 

 ناپذیری.به اضافه  خستگی

هجری( در    ۱۳۳۲ـ برخی از اخبار پیشین را شیخ عالمه جمال الدین قاسمی )متوفای  

قبال فصلی که به همین دلیل در کتابش درباره  مصطلح الحدیث آورده ذکر کرده، چنانکه  

پرداخته   خودش  درباره   داستانی  ذکر  به  اخبار  این  ذکر  پایان  از  پس  آنگاه  شد،  اشاره 

 گوید:می

و » داشته  ارزانی  فضلش  و  منت  از  خداوند  را  کتاب  این  جامع  ضعیف،  بنده   این 

و درایتا روایتا  را  پایانش در    صحیح مسلم  که  روزه  ماه صفر   ۲۸در مجالسی چهل 

سال   در    ۱۳۱۶الخیر  را  ماجه  ابن  سنن  همینطور  و  نمودم  تسمیع  بود  هجری 

پایانش در   ماه ربیع االول سال   ۲۲مجالسی که بیست یک روز به طول انجامید و 

 

 (. ۵۳۲الزبیدي، المعجم المختص، تحقیق نظام یعقوبی و محمد العجمي، دار البشائر ) 1
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بود و همچنین موطا را در مجالسی نوزده روزه که آخرینش در پانزدهم ماه   ۱۳۱۶

هجری بود و خودم برای خودم »تقریب التهذیب« حافظ ابن    ۱۳۱۶اآلخر سال    ربیع

از   آن  بر  نویسی  حاشیه  و  ضبط  و  نوشتاری  خطاهای  تصحیح  با  همراه  را  حجر 

ای بسیار تصحیح شده در چند مجلس به مدت ده روز مطالعه کردم که پایانش  نسخه

الحجه  سال    ۱۸در   این  ۱۳۱۵ماه ذی  بود. می گویم:  به دنبال کتاب  هجری  را  ها 

آنکه در پی آن چشمانم دچار   تا  یکدیگر خواندم و خود و چشمانم را خسته کردم 

بیماری شد و خداوند به فضل خود شفایم داد و ترسیدم دوباره چنین کاری را تکرار  

نمی انکار  آری  اعتدال است.  و دانستم که خیر در  انسانکنم  برخی  که  به  کنم  ها 

بینند اما انسان به نفس خود بیناتر  این شکل مطالعه زیان نمی  سبب قدرت حواس از

 1«. تر استو آگاه

( نیز همین کار قاسمی را انجام داده و پس از ذکر ۱۳۸۲ـ شیخ عبدالحی الکتانی )متوفای  

 پردازد: تعدادی از اخبار پیشین به نقل داستانی درباره  خود می

شکل » به  را  بخاری  صحیح  الکتانی،  عبدالحی  محمد  پراکنده،  مطالب  این  جامع 

تدریس در عنزه  قرویین، به همراه تحقیق و تدقیق در حدود پنجاه مجلس به پایان  

 

 (. ۴۵۴القاسمي، قواعد التحدیث، تحقیق مصطفی شیخ، مؤسسة الرسالة ) 1
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رسانده که در این بین هیچ مطلب شاذ و نادری را که به ابواب آن و محل شاهد مربوط  

ارد از جمله نکات جدید و چه بسا این  است از دست نداده است، همراه با دیگر مو

غریبعجیب و  پیشتر  آنچه  هر  از  توانتر  و  نیروها  خالق  الله  و  باشد  بوده  ها  تر 

 1«. است

های مطالعه بسیار است و هدف های سلف درباره  این تکنیک از تکنیکاخبار و داستان

از قرون گوناگون اسالم بود  هایی برگزیده  من ذکر همه  این موارد نبود بلکه تنها ذکر نمونه

خوانی« میان اهل علم و بیان اینکه این تکنیکی تا تاکیدی باشد برای حضور روش »سریع 

 جدید و اختراع معاصران نیست.

  « How to read a book»  یک بار سخنرانی دعوتگر آمریکایی حمزه یوسف را تحت عنوان

بخوانی؟( را  کتاب  یک  می  )چگونه  بگوش  توجهم  و  از دادم  عنوان  همین  با  کتابی  ه 

( جلب شد. حمزه یوسف اشاره کرد Mortimer Adlerاندیشمند آمریکایی، مورتیمر آدلر ) 

سخنرانی درس که  کتاب  این  مولف  نزد  خودش  که  گفت  و  برگرفته  کتاب  این  از  را  اش 

خوانده و ایشان دوست پدر اوست و همچنان به ذکر ارزش این کتاب پرداخت. وقتی به  

کتاب برآمدم متوجه شدم که توسط طالل الحمصی به عربی نیز ترجمه شده و    جستجوی

 

 (. ۱۰۴۹/ ۲الکتاني، فهرس الفهارس، تحقیق إحسان عباس، دار الغرب ) 1
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توسط »الدار العربیة للعلوم« تحت همین عنوان منتشر شده است. مولف در این کتاب به  

 بیان اهمیت پیش مطالعه  استکشافی سریع یک کتاب پرداخته است.

و بیان داشته که هدف از   نظم و منظم تفاوت قائل شدههمچنین مولف میان ورق زدن بی

است که: این کتاب در جستجوی چیست، بنیه    سؤالورق زدن منظم رسیدن به پاسخ این  

 و اجزای کتاب مورد نظر چیست؟

 گوید: مطالعه  اولیه اشاره کرده و میوی به اهمیت این پیش

های خوب به اهمیت این نحوه  ورق زدن  خوانبیشتر افراد و حتی بسیاری از کتاب»

تا آخر کتاب پیش می با جدیت  آنان از صفحه  اول آغاز کرده و  روند، آگاه نیستند. 

شناخِت   هدف  به  رسیدن  با  حالت  این  در  آنان  بخوانند.  را  فهرست  آنکه  بدون 

سطحی ]و کلی[ از کتاب روبرو هستند و در عین حال سعی در فهمیدن آن نیز دارند  

 1«.شودتر شدن کتاب میو همین باعث سخت

راهنمایی  کتاب،  چهار  فصل  در  روشوی  و  زدن ها  )ورق  خوانش  نوع  این  برای  را  هایی 

 2سریع( بیان کرده است.

 

 (.۳۳العربیة للعلوم ) مورتیمر أدلر، کیف تقرأ کتابا؟ ترجمة الحمصي، الدار 1

 (. ۴۷پیشین ) 2
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رسد این است که: در هایی که به ذهن برخی از خوانندگان می ترین چالشیکی از مهم

 صورت خواندن سریع ترس این را داریم که متوجه کتاب نشویم!

کنند آرام خواندن همیشه برای  . بسیاری از مردم تصور میاما این حرف اصال دقیق نیست

فهمیدن بهتر است، اما این تا حدی صحیح است نه کامال؛ بلکه سطحی از فهم وجود دارد  

« است! اگر به کسی تصور کلی از کتاب که تنها با قرائت سریع امکان پذیر است و آن »

از دست خواهی داد شاید تعجب    بگویی با خواندن آرام کتاب چیزهای مهمی از کتاب را

کند، اما این چیزی است که با تجربه ثابت شده است و صاحب نظرانی چند به آن اشاره 

ریاضیکرده جمله  از  فیزیکاند  و  )متوفای  دان  پاسکال  فرانسوی،  معروف   ۱۶۶۲دان 

 گوید:ای کوچک حاوی برخی تامالتش می میالدی( که در رساله

“When we read too fast or to slowley, we understand nothing”. 1 

می» ترجمه:   مطالعه  آرام  خیلی  یا  سریع  خیلی  که  چیزی  هنگامی  کنیم، 

  «.فهمیمنمی

 

1 Pascal B, Pensées, no. 69 
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باعث عدم فهم می  باال  با سرعت خیلی  و منتشر  در حقیقت خواندن  این معروف  و  شود 

نجامد؛ این برای بسیاری از  ااست، اما اینکه خواندن با سرعت خیلی کم هم به عدم فهم بی 

 آید! عالقمندان به مطالعه و اطالع چیز عجیب و غریبی به نظر می 

تجربه ثابت کرده که تصور کلی از کتاب نه در خود »مفردات« یک کتاب بلکه در »روابط«  

گیرد مگر هنگامی که به سرعت به  بین مفردات آن است و این روابط در ذهن شکل نمی

شود،   وصل  یافتن یکدیگر  در  انسان  ذهن  بیفتد  زمانی  فاصله   آنها  بین  اگر  دچار   شاما 

 شود. سردرگمی می

در هر صورت، هدف از این فصل عرضه و معرفی یک روش خاص از قرائت است که علما به  

اند و سپس بعدها دانشمندان و اندیشمندان ای از آن استفاده کردهشکل گسترده و فشرده

کرد اشاره  آن  به  نیز  جامعه   هغربی  در  علم  و  معرفت  بنای  در  مشارکت  آن  از  هدف  و  اند 

مسلمان است. تصور کن اگر یک طالب علم تصمیم بگیرد متون طوالنی اسالم مانند کتب  

گانه و تفسیر طبری و تفسیر قرطبی و تمهید ابن عبدالبر و فتح الباری ابن حجر و  شش

وای ابن تیمیه و تاریخ اسالم ذهبی  مغنی ابن قدامه و نهایة المطلب جوینی و مجموع فتا

خوانی مطالعه کند، چه مقدار از تصورات کلی شرعی و را در مدتی طوالنی به روش سریع 

محل  و  فن  هر  چارچوب  و  خاص  مسائل  جستجوی  برای  نظر  مورد  و محل  اتفاق  های 

 اختالف را خواهد شناخت؟!
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همه کتاب بپردازد مگر آنکه به دهد به مطالعه  این  و مگر عمر یک انسان به او اجازه می 

رد« یا سریع   کردند. خوانی باشد؟ یعنی همان روشی که سلف پیاده میروش قرائت »ج 

های  ترین خوشی بخشعمرها کوتاه است و تالیفات بزرگ اسالم بسیار بلند، حال آنکه لذت 

آنان است  ترسم اوقات جوانان اسالم که همه  امید به دنیا در همین کتب پنهان است و می 

گر های اجتماعی بلعیده شود حال آنکه علم و شناخت و فرهنگ، بازوی یاریتوسط شبکه

 دعوت است. 
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 به قصد یادگیری  و تدریس تالیف

بسیاری از علما نسبت به زیاد بودن تالیفات امام نووی و شهرت آن در آفاق در کنار کوتاهی  

 اند. ابراز شگفتی کرده یشانعمر علمی ا

خواندهشنیده و  این  ام  برخی  که  می   سؤالام  مطرح  این را  توانسته  چگونه  نووی  کنند: 

عمر علمِی    آنکهتالیفات علمی که بر تحریر و تدقیق بنا شده است را به انجام برساند حال  

 او که خداوند برایش مقدر کرده بود کوتاه بوده است؟ 

به علم می  های کتاب   ،سازیآوری و خالصهتوانند در مجال جمع بسیاری از عالقمندان 

که کسی تالیفی را به سرانجام برساند که نیازمند تحریر و تدقیق  بنویسند، اما این  بسیاری

شود بزرگ  علمای  مرجع  او  نوشته   و  است  تحقیق  عمری   ؛و  نیازمند  غالبا  چیزی  چنین 

طوالنی است که صرف حفظ و ضبط و جستجو و بررسی و مقارنه  منابع و مدارسه  مسائل و  

بلندمدت شود. این همان چیزی است که باعث تعجب و شگفتی در برابر تامل و خبرگی  

  ، شود. تالیفات امام نووی در مجال حدیث و فقه و لغت و شرح حالتالیفات امام نووی می

است و این در حالی است که نووی دیر طلب علم »منابعی مرجعی«  نزد متخصصان علوم  

 را آغاز کرد و زود هم از دنیا رفت! 
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سالگی آغاز به طلب علم کرد که به   ۱۹هجری و در    ۶۴۹وی نسبتا دیر یعنی سال  امام نو

کردند زمان دیری است. نووی درباره   نسبت آن دوران که طلب علم را پیش از بلوغ آغاز می 

هنگامی که نوزده سال داشتم پدرم در سال ]ششصد و[ چهل و نه گوید: »خود می

 1«. یه ساکن شدممرا به دمشق آورد و در مدرسه  رواح

سال داشتند دیده از جهان فرو    ۴۵هجری در حالی که تنها    ۶۷۶ایشان سرانجام در سال  

 این سن آغاز ثمر دهی علمی دیگران است. آنکهبستند، حال 

گوید  درباره  خود می  ایشاناین است: شیخ کی آغاز به نوشتن و تالیف کرد؟    سؤالاکنون  

آغاز به تالیف کرده   سالگی ـ  ۲۵ـ یعنی در سن    که وی ابتدا شش سال علم آموخته و سپس

 گوید:شاگرد او ابن عطار می آنکه، چن است

به من گفتند که وی در شب و روز هیچ وقتی را جز برای اشتغال  ایشانـ  رحمه اللهـ   »

برگشت به تکرار محفوظات یا مطالعه   کردند، حتی در مسیر رفت وبه علم صرف نمی

 

ابن العطار، تحفة الطالبین، ترجمة اإلمام محي الدین، مطبوع ضمن کتاب اإلیجاز شرح سنن أبي   1

 (. ۴۵داود للنووي، تحقیق مشهور آل سلمان، الدار األثریة )
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سپس  می پرداخت  علم  تحصیل  به  سال  شش  شکل  همین  به  ایشان  و  پرداختند 

 1«.مشغول تصنیف شد

کنیم را ایشان در دهه  این یعنی بیشتر تالیفات امام نووی که امروز میان خود رد و بدل می

 اند! شان نوشتهدوم و سوم زندگی

ام ـ منظورم تاریخ آغاز طلب علم توسط امام نووی و  که به آن استناد کرده  همه  تواریخی

هجری( نقل   ۷۲۴تاریخ آغاز تالیف و سپس وفات ایشان ـ را از رساله  ابن عطار )متوفای  

اند و این کتاب را در شرح  ین شاگرد امام نووی بودهنزدیکترام. ایشان مشهورترین و  کرده

مة اإلمام  ریر در آورده تحت عنوان »حال شیخ خود به رشته  تح رج 
 
ة الطالبین فی ت

 
حف

ُ
ت

الدین کردهمحیي  نقل  رساله  از همین  را  نووی  امام  اخبار  و  شرح حال  مردم  زیرا  «.  اند 

قدر به شیخش نووی  ترین منبع شرح حال امام نووی است. ابن عطار آن ترین و دقیقموثق

شرح حال گوید: »سخاوی می  آنکه یدند. چن نام« میمختصر النووینزدیک بود که او را »

ابن عطار نوشته است.   معروف بهخاص نووی را خادم او عالمه عالء الدین الدمشقی  

گفتند و ایشان ]در وی را از شدت مالزمت و همراهی ایشان »مختصر النووی« می

 

 . (۶۴پیشین ) 1
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نوشتن شرح حال نووی[ عمده و بلکه توشه  من و بلکه توشه  همه  کسانی است که  

 1«. انداز وی آمده پس

گذاری علما به عالم یا کتابی که  جا کشید باید بگویم این رسم در نامحال که سخن به این 

گذاری ابن العطار به »مختصر نووی« روالی معروف و مشهور مانند نام  به آن تعلق داشتند

متوفای  جی ) دارد، از جمله یکی از شیوخ سیوطی که به نام کافی    ها و نظایریاست که مثال

( مشهور است در حقیقت این نام واقعی او نیست، بلکه ایشان محیی الدین  هجری  ۸۷۹

چی  از شدت اشتغالش به کتاب »الکافیة« در علم نحو کافی  البرعمی نام داشت اما »

در  2«.لقب گرفت ابن حاجب  همان مختصر مشهور  از    الکافیه  را  آن  که  نحو است  علم 

زمخشری   خالصه المفصل  بر  وی  شرح  ُطرفه      است.  آورده  در  اختصار  از    آنکهبه  یکی 

ای که  دکتر حسن العثمان به سبب عنایت ویژه   نیدانشمندان بارز معاصر در علم صرف یع

چی«   »الشافی  را  الحاجب در علم تصریف داشت، خودش  ابن  »الشافیة«  به کتاب  نسبت 

 3است.  نامیده

 

في    1 الروي  العذب  المنهل  دار  السخاوي،  المزیدي،  أحمد  تحقیق  النووي،  األولیاء  قطب  ترجمة 

 (.۵۹الکتب العلمیة )

 (.۴۸۸/ ۹ابن العماد، شذرات الذهب، تحقیق محمود األرناؤوط، دار ابن کثیر ) 2

جی، المکتبة    3 ابن الحاجب، الشافیة في علمی التصریف والخط، تحقیق د. حسن العثمان الشافی 

 المکیة. 
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نام واقعی او چنین    آنکهاند حال  در همین سیاق، یکی از علمای نحو را »الفصیحی« نامیده

می حموی  یاقوت  که  چنان  بلکه  »نیست  »کتاب  گوید:  بسیاِر  مطالعه   سبب  به  را  وی 

 1«. ای داشتاند و نسبت به این کتاب انس ویژهالفصیح« ثعلب فصیحی نامیده

)متوفای   الخالل«  »غالم  جمله،  همین  از  خود    ۳۶۳و  دوران  در  حنبلیان  امام  هجری( 

به می او  توجه  و  به سبب شدت تخصص  اما  ابوبکر عبدالعزیز است  واقعی وی  نام  باشد. 

در وهله  نخست برای غیر    آنکهخالل، به نام »غالم الخالل« مشهور شد و البته این نام چن 

های فقهی او نیست. برای مثال  ای کوچک شمردن تواناییرسد بر متخصصان به نظر می 

های اسالم صاحب خبره است و حتی او را در این زمینه  ذهبی که در شرح حال شخصیت

برد و در سیر أعالم ند، منزلت غالم الخالل را بسیار باال میاصاحب استقرای تام دانسته

کسی مانند خالل نیامده و پس  گویم: پس از اصحاب امام احمد  میگوید: »النبالء می

 2«.از خالل کسی مانند عبدالعزیز نیامده مگر ابوالقاسم خرقی

)متوفای   ذهبی  شیوخ  از  نیز  العطار  ابن  این  برادر    ۷۴۸خود  همچنین  و  است  هجری( 

شیخ خود ابن عطار به شرح حال   هایش به نقل از رساله  رضاعی اوست و ذهبی در کتاب

امام نووی پرداخته و همچنین از ابن عطار چیزهایی دیگر را نقل کرده که در رساله  او نیست 

 

 (.۱۹۶۴/ ۵م األدباء، تحقیق إحسان عباس، دار الغرب )یاقوت الحموی، معج 1

 (.۱۴۴/  ۱۶الذهبي، سیر أعالم النبالء، مؤسسة الرسالة ) 2
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 آنکهها را به صورت شفاهی از خود ابن العطار نقل کرده یا  رسد که ذهبی اینو به نظر می

 ا نرسیده است. تر به مهای تحفة الطالبین تفاوتی است و نسخه  کامل میان نسخه

تالیفاِت سؤالخوب، حاال به    ی که در آغاز مطرح شد برگردیم: نووی چگونه توانست این 

وی ـ رحمت خداوند بر او باد ـ دیر   آنکهرا بنویسد حال  بزرگ مرجع و دارای ارزش علمی  

 سالگی از دنیا رفته است؟ ۴۵سالگی( و زود یعنی در سن    ۱۹آغاز به طلب علم نموده )در  

ظریفپاسخ  از  یکی  اما  شده،  ارائه  پرسش  این  برای  بسیاری  جالب های  و  ترین ترین 

که  پاسخ  است  چیزی  اسنویها،  الدین  مشهور    ۷۷۲)   جمال  کتاب  صاحب  هجری( 

کتاب مفصل دیگری    »التهمید في تخریج الفروع علی األصول« ارائه کرده است. اسنوی

دارد که به سبب تاخیر در چاپ میان پژوهشگران معاصر چندان مشهور نیست. این کتاب  

ها به شکل مخطوطه باقی ماند.  های نیامد و کل این سال هجری به کتابخانه   ۱۴۳۰تا سال  

است و به روش در ده جلد  « واقع  المهمات في شرح الروضة والرافعي»  یاد شدهکتاب  

به بررسی مسائل نووی   نویسی نگاشته شده نه اختصار. اسنوی در این کتابنیبسط و طوال

و رافعی پرداخته و آن را مورد نقد و مقایسه قرار داده که البته روش او به سوی جدیت و  

قدر که در کتابش »التمهید  تندی گرایش دارد. این کتاب جایگاه واالیی نزد اسنوی دارد آن

ا الفروع علی  و در کتاب    و کتاب »المهمات«  ألصول«في تخریج  آن اشاره کرده  به  بارها 

نقل خودش  »المهمات«  اسنوی  زیرا  نیست،  موجود  شافعیان  کتب  در  که  آمده  هایی 
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قدر از تالیفات شافعی و اصحاب او به ویژه متقدمان به دستم بحمد الله آنگوید: »می

]این تالیفات[  ارم که  رسیده که حتی نامش به گوش بیشترشان نرسیده و سراغ ند 

 هایامروزه بزرگترین شهر   آنکهدر شهر ما نزد کسی از معاصران فراهم باشد حال  

 1«. اسالم است

و  آنکهغرض   پرداخته  نووی  از سیرت  به جوانبی  این کتاب مفصل  پرسش    به  اسنوی در 

علی  نووی  تالیفات  بودن  او»بسیار  علمی  عمر  کوتاهی  بیایید    «رغم  است.  پرداخته  نیز 

ها همراه هم تفسیر اسنوی را بخوانیم و مورد بحث قرار دهیم؛ اسنوی در معرض ذکر تفاوت 

 گوید: در مواضعی از کتاب »الروضة« می 

و » نظر  اهلیت  وقتی  او  زیرا  است،  زده  سر  بیشتر  الدین  محی  شیخ  از  مورد  این 

از   آنچهچنین به نظرش آمد که هر تحصیل را به دست آورد از روی شتاب در امر خیر 

آورد را به صورت تصنیف در آورد تا ناظران از آن کند و به دست می علم تحصیل می 

سود برند، بنابراین تصنیف او تحصیل بود و تحصیل او تصنیف... که اگر چنین نبود 

توانست این تالیفات را به سرانجام برساند چرا که ایشان ـ رحمه الله ـ هنگامی  نمی

 

األولی،    1 الطبعة  ابن حزم،  دار  الدمیاطي،  والرافعي، تحقیق  الروضة  المهمات في شرح  األسنوي، 

 (. ۹۴/ ۱) ه ۱۴۳۰



 راهی برای رسیدن  94

 

وارد دمشق شد هجده سال داشت و در حالی از دنیا رفت که برای اشتغال ]به علم[  

 1«.سال کامل نداشت ۴۶که هنوز 

تصنیف او تحصیل  توانم شگفتی خود را از این عبارت ماهرانه  اسنوی پنهان کنم که »نمی

یا »نوشتن برای   . این راه را برای اختراع واژه  »تصنیف تحصیلی««بود و تحصیل او تصنیف

 کند.هموار می آموزش«

دانسته و طلب  ای برای تحصیل علم می منظور ِاسنوی این است که نووی تالیف را وسیله

های خود اثنای طلب علم  آورده، یعنی یادداشتعلم و تحصیل را فورا به شکل تالیف در می

 هایش به هدر برود. یادداشت آنکهبه جای  ،نوشتهرا به شکل تالیفات می

 ؟رفتاری آگاهانه بوده  آنکهتوسط نووی صورت گرفته یا  چنین کاری به شکل اتفاقی    آیااما  

نووی به فایده  تالیف برای آموزش پی برده؟ در حقیقت عبارتی از نووی    آیا به این معنی که

است.  آگاه بوده  خود مولف    یادگیرِی دهد ایشان به فایده  تالیف برای  یافتم که نشان می 

دهد توجه زودهنگام وی »شرح المهذب« عبارتی دارد که نشان می   وی در کتاب دیگرش

ای که در آن به شرح آداب طالب  به تالیف به هدف خودآموزی بوده است. نووی در مقدمه 

 گوید:علم پرداخته می

 

 پیشین.  1



 راهی برای رسیدن  95

 

شایسته است هنگام یافتن اهلیت، به »تصنیف« توجه نشان دهد چرا که از طریق  »

گردد زیرا او را  رده و علم در نزد وی ثابت و راسخ میآن به حقایق و دقایق علم پی ب

به کثرت تفتیش و مطالعه و تحقیق و مراجعه و اطالع بر سخنان گوناگون امامان و 

از سوی    آنچهفقها و تشخیص واضح از ناواضح و صحیح از ضعیف و رسا و رکیک و  

از این طریق اسدیگران مورد اعتراض قرار نگرفته مجبور می ت که شخص  سازد و 

 1«. آوردمحقق صفت مجتهد را به دست می

این تشوینووی  نوشتن  به  تنها  سوی  نمی  قجا  به  دهنده  سوق  اسباب  بیان  به  بلکه  کند 

تصنیف پرداخته و به شرح مفصل تاثیر آن در صعود تصور دانشجو و کشاندن او به سمت  

 پردازد. تعمق می 

دوران    کهایده  فردی است    ک« ییادگیریاما آیا ایده  تصنیف تحصیلی یا »تالیف به هدف  

وجود این سبک آموزش در چند قرن پیش از شواهدی از    ؛نووی سابقه نداشته؟ طبعا خیر

 ( بغدادی  که خطیب  عبارتی است  این شواهد،  زیباترین  از  یکی  که    ۴۶۳آن وجود دارد 

بغدادی   خطیب  است.  کرده  نقل  خود  شیوخ  از  دوران  آن  در  دنیا  حافظ  یعنی  هجری( 

به آموزش،  هدف  به  شخصی  نوشتن  تبدیل  درباره   را  عبارتی  تالیف  اهمیت  بیان   هنگام 

 

 (. ۵۶/ ۱د نجیب المطیعي، مکتبة اإلرشاد )النووي، المجموع شرح المهذب، تحقیق محم  1
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شایسته است که نویسنده دل و ذهن خود گوید: »کند. او مینوشتن تصنیفی نقل می

را برای تصنیف خالی سازد و توجهش را به آن جمع کند و وقتش را برایش صرف کند. 

سخ ) یکی از شیوخ ما می
 
برداری( را    رونوشتگفت: هرکه خواهان فایده است قلم ن

 2«. را بردارد 1بشکند و قلم تخریج 

می  را احساس  عبارت  این  »اثر  را  قلم رونوشتکنی؟  تخریج  قلم  و  را بشکند  برداری 

 «. بردارد

هجری( شاگرد ابن حجر عسقالنی درباره  این   ۸۸۵اما معنای این عبارت چیست؟ بقاعی ) 

نویسد تامل می  آنچهدارد غالبا در  یعنی: کسی که رونوشت برمیگوید: »عبارت می 

گر که باید به خوبی  تامل عمیق نیست به خالف تخریج  نای  کند و اگر تامل کندنمی

 3«.نویسد تامل کندمی آنچهدر 

 

کار دیث و فقه دارای تعریف خاص خود است، اما به معنای تالیف نیز بهاصطالح تخریج در علوم ح  1

 رود )مترجم(.می

الخطیب البغدادي، الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع، تحقیق محمد عجاج الخطیب، مؤسسة    2

 (. ۴۲۸/ ۲الرسالة )

 (. ۳۹۴/ ۲البقاعی، النکتب الوافیة بما في شرح األلفیة، تحقیق ماهر الفحل، مکتبة الرشد ) 3
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«  ةدر کتاب »النکت الوفی   آنچه بعید نیست که این توضیح از خود ابن حجر باشد، زیرا غالب  

هایی از توضیحات ابن حجر بر شرح »التبصرة والتذکرة«  قاعی آمده در حقیقت گزیدهبِ 

 است. 

قاعی بر عبارت نقل شده توسط خطیب بغدادی آمده  ، توضیحی که در کتاب بِ آنکهغرض  

کسی که به نسخ و    آنکهکشاند مبنی بر  ما را به توقف و تامل در مستندات این سخن می

پردازد در تامل و دقت و بررسی مانند آن کسی نیست  رونوشت برداری علم برای خود می

تالیف،  تخریج نویسد. زیرا  میبه هدف تخریج  که   این   است  مستلزم مقایسه و موازنه  و  و 

زیرا تصنیف او را به کثرت تفتیش و مطالعه  تایید تحلیل پیشین نووی است که گفت: »

 و«  مقایسه  میان منابع، سرچشمه  تحقیق است»  زیرا«  داردو تحقیق و مراجعه وا می

 این ویژگی تصنیف و تالیف است. 

ش از  بغدادی  که خطیب  عبارتی  به  توجه  می   یوخبا  متوجه  کرده  نقل  که وی  خود  شویم 

ای دیگر وارد مرحله   متوقف شدهطالب علم را فرا خوانده تا از مرحله  خاصی از طلب علم  

  ، بردارینوشتزیرا رو  ،شود و از تلقی و دریافت محض به تلقی از طریق مقارنه و بررسی برسد

 های حدیثی است.مستلزم مقارنه میان داده و تالیف تخریج آنکهمحض است حال  نقِل 
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قلم  است  بردن  سود  خواهان  کس  »هر  عبارت  چگونه  بغدادی  خطیب  که  کنید  توجه 

در جایگاه استدالل برای فایده  تصنیف را  رونویسی را بشکند و قلم تخریج به دست گیرد«  

وی پس از ذکر تصنیف و تالیف و اهمیت آن این عبارت را برای مثال و  آورده است. یعنی  

 دلیل آورده است. 

جا خطیب بغدادی درباره  تصنیف  تر است ـ دقت کنید: اینهمچنین به این مورد ـ که مهم

و تالیف به هدف سود رساندن به مردم سخن نگفته، بلکه منظور او نوشتن و تالیف برای  

هرکس خواهان  گوید: »به خود است زیرا در آغاز این جمله می  سود رساندن طالب علم

ای ای به طالب علمی است که مرحله یعنی این سخن خطیب توصیه«  سود بردن است...

 از علم را گذرانده و شایسته است برای سود بیشتر آغاز به نوشتن کند.

اند اشاره کرده  متاخرین هنگام سخن از اهداف تالیف و به این معنی نیزسپس برخی از  

برد از جمله مورخ  طالب علم به هدف خودسازِی علمی دست به تالیف میکه مبنی بر این

ترک،   خلیفهپژوهشگر  اعجوبه  ۱۰۶۷)    حاجی  که  و  هجری(  کتب  با  آشنایی  در  ای 

ها هجری( هنگام سخن درباره  برخی از کتاب   ۱۳۹۶)   زرکلی  که  نویسندگان است تا جایی

 که »حاجی خلیفه آن را دیده است«!  کندمی به گفتن این جمله اکتفا 
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 در صفحات آغازین کتابش »حاجی خلیفه  
ُ

به سخن درباره  « فصول بدیعی را  نونکشف الظ

در باب  است: »اختصاص داده و از جمله فصلی که آن را چنین نام نهاده  «  احوال العلوم»

سود بردن  میان آنان برخی به قصد  از  گوید: »که در آن می  «انواع مولفان و احوال آنان

نیست بلکه در صورت اهلیت    آنان وارداند که اشکالی بر  ـ نه سود رساندن ـ نوشته

علومی که برای طالب علم شایسته است در مورد  اند:  نیکی است زیرا علما گفته  کار

 1«. فهمیده دست به تخریج و تصنیف بزند

است و    تاریخ تالیف و تصنیف در اسالمشناخت  در زمینه     هایکی از ستون  حاجی خلیفه

این اشاره کرده که  این به  از علما  جا  به خود سود برسانند    آنکه به هدف  در اصل  برخی 

 اند.دست به تصنیف زده

اشاره به این را خواهی یافت که این کتاب را در  علما    برای همین در مقدمه  بسیاری از کتِب 

نوشته خود  برای  که حقیقت  المخدرات«  »کشف  مقدمه   در  الخلوتی  سخن  مانند  اند 

رادرانم که ان شاءالله  ام و برای هر یک از باما این را برای خودم نگاشتهگوید: »می

« و همچون سخن ابن ضویان در مقدمه  »منار السبیل« که گفته است:  پس از من بیایند

«  امشان چون من قاصر است نگاشتهبلکه آن را برای خودم و برای کسانی که فهم»

 

 (.۳۸/ ۱حاجي خلیفة، کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون، دار إحیاء التراث )  1
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کتب اهل علم بسیار آمده است و بلکه بسیاری از علما درباره     و مانند این عبارات در مقدمه  

اند و قصد نشرش را  آوری کردهاند که در اصل آن را برای خود جمع برخی از کتبشان گفته

 اند اما کسی آن را دیده و توصیه به انتشار آن کرده است. نداشته

سفر الحوالی است. مطالعه های معاصر که توجه مرا جلب کرد، تجربه  شیخ دکتر  از نمونه

اش به میراث علمی اسالمی معطوف بود به ویژه در مصنفات اهل سنت و اطالع شیخ همه 

وقتی قرار شد رساله  خود را اما    ؛طور آثار شیخ االسالم ابن تیمیهو همین  در باب عقیده

اطالع   اصول علوم انسانی غربی  ازدرباره  سکوالریسم بنویسد مجبور شد که به شکل منظم  

 گوید:یابد. شیخ در کتابش »العلمانیة« می 

باید  » و  بود  نخواهد  آسان  من  کار  این  که  دانستم  نخست  لحظه   همان    در از 

پژوهشعرصه میدان  از  دور  وهایی  بپردازم  جستجو  به  خودم  شرعی  همه     های 

باید  که  کاری  برای  درآمد  پیش  یک  مثابه   را  غرب  اندیشه   در  خود  پیشین  مطالعه  

انجامش دهم فرض کردم و عمال نیز نصف مدت تقریبی تعیین شده برای رساله را  

دادم  اختصاص  سنگین  و  مستمر  مطالعه   و  اطالع  نظریه  برای  بر  و و  اصلی  های 

شناسی و ادبیات و هنر اطالع و جامعه   های مهم در سیاست و اقتصاد و علمگرایش

هر چه بر مطالعه  من افزوده شد اعتماد به نفسم بیشتر و عزیمتم بر تکمیل   .یافتم

افزو با وجود    ده شدمسیر  الذکر صرفا    آنکهو  فوق  پایان رساله   منابع ذکر شده در 
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یزی کنم چگیرد اما هرگز احساس نمیمن مطالعه کردم را در بر می  آنچهبخشی از  

گویم که اندیشه  جاهلی اروپایی را بنابر ام بلکه خداوند را سپاس میرا از دست داده

 1«. حقیقتش به من نشان داد

در این باره رساله بنویسد، آیا چنین روند  حال اگر تقدیر پروردگار بر این نبود که شیخ سفر 

کرد؟! همین اطالع از اندیشه  معاصر به اضافه   منظمی را در علوم انسانی معاصر طی می 

باشد. به   ردار باعث شد شیخ از چنین ویژگی و خصوصیتی برخوردااساس شرعی ریشه 

 تاثیر تصنیف و تالیف بر مولف دقت کنید! 

های بیگانه و ترجمه، زبان فرانسه  وستانم در دانشکده  زبان یادم هست که تخصص یکی از د

اش در این دانشکده، انتخاب یک کتاب به زبان گوید که پروژه  فارغ التحصیلی. او میبود

در مدت تحصیل زبان فرانسه در   آنچهگفت: همه   فرانسه و ترجمه  آن بود. او با شگفتی می

کتاب یک سوی دیگر و او از پروژه  ترجمه چند    دانشکده یاد گرفتم یک سو و ترجمه  این

کالس  شببرابر  درباره   او  است.  برده  مستقیم  سود  درسی  جستجوی های  در  که  هایی 

 . فتگها و منابع بیداری کشیده سخن مینامهاش با لغتعبارات و کلمات کتاب و مقایسه 

 

 (. ۱۱الحوالي، العلمانیة، دا الهجرة ) 1
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انواع تولید علمی   طبعا خیر، بلکه دیگرمحدود به »تصنیف« است؟    تنهاخوب... اما آیا این  

«. برخی از تدریس علمشود، برای مثال: »در تحصیل علم مفید واقع می  سودرسانی نیز  و

این نگاه    آنکهحال    ،ای است پس از پایان علم آموزی کنند که تدریس مرحله مردم فکر می 

علم   طالب  که  هنگامی  یعنی  است.  یادگیری  ابزار  از  یکی  تدریس  بلکه  نیست  دقیقی 

تری هستند آموزش دهد  مراحلی از کسب علم را طی کرد باید به کسانی که در سطح پایین 

و خواهد دید که این تدریس چگونه عمق مسائل را برایش خواهد گشود و به تفاصیل و  

هایی پی خواهد و به دقت در جوانب گوناگون مسائل و استدالل  ها پی خواهد بردتفاوت

 برد که پیش از این به آن دقت نکرده بود. 

ام که بسیاری از طالب علم درباره  تاثیر قوی »تدریس علم« های خود شنیدهمن با گوش

اند.  در تعمیق تصورات علمی و تشویق آنان به مراجعه و تامل و جستجو و نظر سخن گفته

اند که چگونه پس از دیدن فایده  تدریس، هدف آنان از تبلیغ ی برخی به این اشاره کردهحت 

 علم به تدریس برای یادگیری و تحصیل تغییر یافته است. 

معلم   برخی از ائمه  تابعین به این پدیده یعنی نقش تدریس در رسوخ علم در ذهن خوِد 

دیثی را شنیدی هنگام شنیدنش آن اگر حگوید: »اند از جمله نخعی که می اشاره کرده
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ای به شنیدنش نداشته باشد، چرا را ]به دیگری[ بگو حتی اگر کسی باشد که عالقه 

 1«.ات خواهد مانددر سینه نوشتهکه در این صورت همانند 

رابطه اوج  این  و  است  نامیده  تعلیم  را  دادن  درس  احمد،  بن  خلیل  که  حتی  است  ای 

او میمی باشد.  آموزش  و  یادگیری  میان  »تواند  یاد   درس دادِن گوید:  به مثابه   را  خود 

 2«.گرفتن قرار بده

های جالب در این باره حکایتی است که از امام محدث، اسماعیل بن رجاء کوفی از داستان

که مسلم از وی در صحیح خود تخریج نموده. اعمش از    است  اند. او از کسانیکردهنقل  

« که  کرده  نقل  رجاء  بن  مکتباسماعیل  کودکان  میوی  گرد  را  برایشان خانه  و  آورد 

 3«.گفت تا احادیث خود را فراموش نکندحدیث می

را درباره     نمونه  جا  این از مسأله  جالبی  ـ پیش  تعمیق تصورات معلم  تاثیر درس دادن در   

کنم. این نمونه را از خارج دایره  اسالمی و از منتقد ادبی مشهور، ادوارد  آموزـ  نقل میدانش

 ( می  ۱۴۲۴سعید  تدریس  هجری(  فرایند  اثنای  در  چگونه  که  بود  شده  متوجه  او  آورم. 

سازی درس به ذهنش اثنای آماده  شود که درهایی به روی وی گشوده میتصورات و افق

 

 (. ۲۶۶۶۱مصنف ابن أبي شیبة ) 1

 (. ۹۲والدین، تحقیق محمد کریم راجح، دار إقرأ ) الماوردي، أدب الدنیآ 2

 (. ۱۳۹(، جامع بیان العلم )۶۲۹سنن الدارمي ) 3
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آمد کند. وی حتی از این مالحظات و افکاری که در هنگام تدریس به ذهنش میخطور نمی

این را  آورد هایش میکرد و در نوشتهکرد و آن را یادداشت میاستفاده می . ادوارد سعید 

رده و گفته  هایش آو« در یکی از کتاباماثنای تدریس آموخته  همواره درتحت عنوان »

 است:

ام.  کنم و غالبا در اثنای درس دادن یاد گرفتهتقریبا چهل سال است که تدریس می»

آموزان می را کم دارم،  خوانم و فکر میوقتی بدون حضور دانش  انگار چیزی  کنم 

بلکه به چشم    روزمرههایم را نه به عنوان یک وظیفه  روتیِن برای همین همیشه درس

ماجراجوی و  دیدهتجربه  اهمیتی  دانشجویانم  واکنش  به  و  دهم. می  زیادی  ام 

آماده در  کردم  شروع  را  دادن  درس  نخست  روزهای  در  که  درس هنگامی  سازی 

کردم. بعدها به این  ریزی میو برای هر ثانیه از کالس درسم برنامه  کردمروی میزیاده

بردم که نظرات دانشجوها می اندیشهپی  که قبال    هایی راها و بحثتواند  برانگیزد 

 1«.هایم داشته باشندها جایی در نوشتهکردم و بسیاری اوقات همینتصورش را نمی

 نکهاسازی درس شاره کرده، چن ادوارد سعید در این نوشته به روش پیشین خود در آماده

« اما بعدها پی برد که افکار و تصوراتی چیدمبرای هر ثانیه از تدریس نقشه میگوید »می

 

 (.۳۰۵طة والسیاسة والثقافة، ترجمة نائلة حجازي، دار اآلداب ) إدوارد سعید، السل 1
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تر از تفاصیل از پیش آمده شده  شود بسیار عمیقکه در خود فرایند تدریس برانگیخته می

بیش وقت  همین  برای  تدقیقاست.  از  بتواند  تا  داد  عامل  این  به  بحثتری  و  و  ها  ها 

هایش انعکاس نوشتهها و  برداری کند و بعدها در پژوهشهای مطرح شده  آن بهرهاندیشه

 یابد.

های حفظ  آموزان دورههایم در طلب علم پیشنهاد داده شد تا برای دانشدورهبه یکی از هم 

درس کندقرآن  برگزار  زودهنگام    ،هایی  باالنشینی  نوعی  و  تواضع  خالف  را  این  او  اما 

ثر آن بر امام بعدها شرایط دانشگاه باعث شد به سمت تدریس برود و با دیدن ادانست.  می

طور بود که هر فرصت  زده شد و اینفهم علم و تحقیق و تحریر و تدقیق در معانی شگفت

برایم  ای پرمعنا درباره  تجربه  خود  نامه  در  پذیرفت و سپسدرس دادن را با جان و دل می

 :نوشتچنین 

کردم به خوبی آن از درس دادن برخی از متون کوتاه علمی که گمان می  زمانیمدت»

می میرا  خودداری  از  دانم  برخی  شدم  مجبور  کارم  سبب  به  گذشته  فصل  کردم. 

جا بود که فهمیدم بیشترین کسی که از درس دادن  مسائل شرعی را درس بدهم و آن 

شود زیرا  به دانسته میبرد خود معلم است. این چیزی است که تنها با تجرسود می

که جز در کالس   ماندهمیشه میان ما و فهم برخی از مسائل فضاهایی خالی باقی می

شود و چه بسا این از برکت نشر علم و آموزِش آن باشد. پس از رسوخ  درس کشف نمی
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نزد من هم باور  از  این  برخی  تا  اکنون خداوند شاهد است که در پی کسی هستم 

د نگیرم تا طالب علمی را بیابح دهم و با برخی از برادران تماس میمتون را برایش شر

ای دیگر من در جستجوی کسی هستم که از که برایش متنی را شرح دهم! از زاویه

 «.او برکت تدریس بجویم!

من نیز به نوبه  خود تجربه  این دوست را نقل کردم و هدفم تشویق طالب علم با استعداد به  

هاست و سپس آن است و این اوال برای تاثیر علمی این کار بر روی خود آن  نشر علم و تبلیغ 

 تدریس یکی از کلیدهای محقق شدن علم و تحریر مسائل است. آنکهبرای 

اکنون بیاییم هر سه مثال پیشین را در برابر خود قرار دهیم و از آن به عنوان خوب... هم

 ط علمی خودمان بهره ببریم:ها در محیکلیدی برای مناقشه  برخی از پدیده

 «. تصنیف او تحصیل بود و تحصیل او تصنیفـ سخن اسنوی درباره  نووی: »۱

هر کس خواهان سود بردن است قلم رونویسی را بشکند  : »یسخن خطیب بغداد  -۲

 «. و قلم تخریج به دست گیرد

»ـ و سخن حاجی خلیفه که می ۳ از آنگوید:  به برخی  بردن دست  به هدف سود  ها 

 «.نه برای سود رساندن اند،بردهتالیف و تصنیف 



 راهی برای رسیدن  107

 

کند که بسیار منتشر  آزمایی تصوری راهنمایی می این سه مثال ما را به مناقشه و راستی

بر این از مرحله   است مبنی  پایان طلب علم و گذشتن  از  باید پس  را  تالیف و تصنیف  که 

تالیفزیان  بهاما چنین تصوری    تحصیل آغاز کرد،  منجر  های بسیاری در فرایند تعلیم و 

 شده است. 

گوشه به   ایبه  مردم  عموم  امروزه  بیندازید:  نگاهی  زمانه  این  در  ما  علمی  نیازهای  از 

کاران میدان طور بسیاری از تازه علم و نزدیک ساختن آن نیازمندند و همین  سازیآسان

نیازهای اند  هاییها و کالسنیازمند بیشتر شدن فرصتعلم در شهرها و روستاها   به  که 

پاسخ دهد. همینطور مسائل و   شانآموزان از نظر سطح دروس و وقت روزانهمتنوع دانش

این ها و تحقیقاتی است که عطش جوانان به پژوهشرویدادهای جدید باعث بیشتر شدن 

طور بسیاری از موسسات مالی و زکاتی به شدت  را مورد بررسی قرار دهد. همین   رویدادها

ت بسیاری درباره  بسیاری  سؤاال های متعلق به فقه مالی است. پزشکان نیز  نیازمند پژوهش

دث موسوم به بهار عربی نیز سازند. حواهای درمان و احکام شرعی آن مطرح میاز روش

. اسیران فرهنگ غالب غربی نیز ت بسیاری را درباره  فقه سیاست شرعی را برانگیختهسؤاال 

های اجتماعی  ها و شبکهای و روزنامههای ماهوارهت بسیاری را در شبکهسؤاال شبهات و  

این و  ُحسبه  یا  زنان  احکام  می درباره   مطرح  موارد  این گونه  همه   که  نیازمند کنند  ها 

 های علمی اصولی برای مناقشه و بررسی است. پژوهش
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در مقابل اگر به عرصه  علمی ما نگاهی بینداری بسیاری از دانشجویان و طالب با استعداد  

های کنی، مثال طالب علمی که آثار و پژوهشها را در این عرصه مشاهده می و دانشگاه

»ملت  مانند  اینترنتی  تاالرهای  در  را  و  خود  التفسیر«  أهل  »ملتقی  و  الحدیث«  أهل  قی 

 کنند. »ملتقی أهل اللغة« و »المجلس العلمي« و مانند آن منتشر می

به دانشکدههمین با نگاه  از کسانی را می طور  با ارزشی  بنابر های شرعی جمع  بینی که 

 اند. اهداف علمی یا به قصد اشتغال یا اهداف اجتماعی به این مراکز علمی پیوسته

های علمی که قادر  ال با تامل به رابطه  میان نیازهای علمی واقعی و مهم ما و شخصیتح

گویی سریع و  به تولید و پژوهش و نوشتن هستند متوجه نوعی سستی و رخوت در پاسخ 

پژوهش راستینوشتن  و  بررسی  و  بحث  و  علمی  اوراق  و  پژوهشها  دیگران  آزمایی  های 

را برای بسیاری از نخبگان متخصص از جمله طالب   ألهمسخواهی بود. در حقیقت من این  

ام که  ام و همیشه این پرسش را پیش کشیدهعلم مستقل یا فعاالن آکادمیک مطرح کرده

 پردازند؟ زند نمیچرا به نوشتن و بحث و بررسی مسائلی که در جامعه موج می 

بعد از پایان   رایها را بها این بود که قصد دارند نوشتن در این زمینهپاسخ بسیاری از آن

تحصیل علم بگذارند اما در حقیقت این عذر به سبب این تصور است که نوشتن یک فرایند  

تالیف همچنین    آنکهصرفا سود رساننده است، حال   این اشتباه است چرا که تصنیف و 
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 نکهااست برای سود بردن خود و ابزاری است برای استحکام علمی شخص چن   ایوسیله

 های پیشین ذکر کردیم.در مثال

شاید برخی بگویند: دعوت طالب علم و دانشجویان به نوشتن و پژوهش و نشر ممکن است  

های  که کتابخانه به اضافه  این  ،باعث به میدان آمدن کسانی شود که اهلیت نوشتن ندارند

 های غیر اصولی و غیر علمی است.ر از نوشتهما پ

های با استعداد را گرفته و  پاسخ من این است که این ترس متاسفانه تنها جلوی شخصیت

اند، اما نا اهالن و صاحبان »تالیف عمل کرده   بیمتنها طالب علم و دانشجویان جدی به این  

که اهلیت نوشتن دارند از  به همین سبب طالب علمی    .تجاری« کاری به این ترس ندارند

گریزان  نشر  و  کارهایتالیف  اهالن  نا  و  به    ارزشبی  اند  را  چاپ دستگاهخورد  خود  های 

 ... دهندمی

« بزنیم: فرض کنید یک طالب علم تالیف به هدف تعلیمبیایید یک مثال عملی برای »

سپس به مطالعه قصد یادگیری علم اصول فقه را دارد. اگر وی متن معتبری را حفظ کند و  

»التحبیر«  یا  آمدی  »اإلحکام«  یا  غزالی  »المستصفی«  مانند  قوی  کتاب  یک  در  تامل  و 

مرداوی یا »البدر الطالع« محلی بپردازد. وی در این حالت به خوبی این علم را تحصیل 

 کرده است. 
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ای  تحصیل باشد و تحصیلش نوشتن و برای خود پروژه  اما اگر این طالب علم، نوشتنش

النجار ابن  التحریر«  »مختصر  شرح  مثال  دهد،  قرار  نوشتن  را    مسألههر    سپس  ،برای 

در منابع   مسألههر  جداگانه به عنوان یک باب یا عنوان آن قرار دهد و به مطالعه و مقایسه   

شرح هر فقره از متن قرار دهد،    و سپس حاصل این تامل و مطالعه را درگوناگون بپردازد  

 کتاب به دو هدف مهم دست یافته است:  شرِح  در پایاِن 

: وی با مقارنه  منابع به مقایسه و تامل مسائل اصول فقه دست یافته و آن را  هدف نخست

مورد تحقیق و تحریر و تدقیق قرار داده و تجربه ثابت کرده که »مقارنه  میان منابع، چشمه  

تواند به یک بیند که می یک کتاب را در برابر خود میکه  این  هدف دوم  وتحقیق است«  

متخصص ارائه کند تا آن را مورد تصحیح و تنقیح قرار دهد و سپس از آنان درباره  چاپ و  

نشر این کتاب نظر بخواند و همین کتاب را ـ ان شاء الله ـ از جمله  اعمال باقی مانده پس 

 از خود قرار دهد. 

را شکسته و    رونویسییب او در یک آن هم یاد گرفته و هم تالیف کرده است و قلم  بدین ترت

را به دست گرفته. من شکی ندارم که هرکس اصول فقه را به این روش یاد بگیرد    تالیفقلم  

یا   است  به درجه  تحقیق در علم دست یافته به خالف کسانی که تنها به حفظ یک متن 

اند. چنین کسی تنها به یک قول و یک نظر آگاه یادگیری یک کتاب متوسط اکتفا کرده

عمیق از علم ِاشراف دارد    ایبیشهاست، اما کسی که کارش تحقیق و تحریر مسائل بوده بر  
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دارد، هر چند در هر دو خیر    ها را و توانایی زیر و رو کردن جوانب گوناگون مسائل و استدالل

 است. 

هدف از این فصل تشویق به پژوهش و تالیف در میان دانشجویان و طالب علم با استعداد  

کنند نوشتن و تالیف باید پس از مرحله  تحصیل است که از نوشتن هراس دارند و گمان می 

طور دیگر  همین  اند که خود نوشتن یکی از ابزار یادگیری است وعلم باشد و از این غافل

جوانب سودرسانی مانند تدریس علم و قضاوت و فتوا و خطابه و مانند آن که در وهله  اول  

 رساند.به خود فرد سود علمی می

از خداوند بزرگ خواهان دیدن روزی هستم که محیط علمی ما به نیازهای جامعه واکنش 

سازی و  قد و اعتراض و خالصهدهد و در برابر هر نیازی فورا به نوشتن و نفوری نشان می 

 ماند پردازد. علم در چنین محیط پرنشاطی زنده می آزمایی می سازی علم و راستینزدیک

 کشد.و نفس می
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 بخش دوم
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 دیدار دو بزرگ 

رجال سیاسی کنونی    معاصر یا دو تن از نامداراترین  ه  تصور کن که دو تن از نمادهای اندیش

 با هم دیداری داشته باشند… 

جلسه  و  دهیم  گسترش  کمی  را  تصورمان  بگذار  مهمیا  میان  کنیم  تصور  را  ترین  ای 

 های جهان اسالم…شخصیت

 به نظرت موضوعی که قرار است روی میز این جلسه مطرح شود چیست؟

پیشرفت و تمدن و توسعه؟   ه  کنی که این موضوع ـ مثال ـ آزادی باشد؟ یا شاید دربار فکر می 

 مشکل بیکاری و مسکن؟ یا تحوالت رسانه؟ یا بحران اقتصادی؟  ه  یا دربار 

 زنند؟چه موضوعی حرف می  ه  یعنی دربار 

پروندهمهم شایست ترین  که  مهم مهم   ه  جلس  ه  ای  یا  فکری  شخصیت  دو  رجال  ترین  ترین 

 سیاسی جهان اسالم باشد چیست؟

ترین دو شخصیت تاریخ جهان  دیدار مهم  ه  موثق را دربار   وقتی داشتم خبری  سؤالهمین  

می می جوالن  ذهنم  در  دربار خواندم  شدت  به  و  شگفت  ه  داد،  آنها  گفتگوی  زده موضوع 

 شدم…
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 ایم در جلسات مهم نوع خاصی از قضایایشاید دلیل این تعجب این باشد که عادت کرده

م پنهان اولویت های فکری که ذر ذهنمان جای  مربوط به جامعه را مطرح کنیم، بنابراین ِهر 

 مان را تحت تاثیر قرار داده است. گرفته دستور کار جلسات مهم

رود، سمتی مغایر  معاصر به سمتی دیگر می  ه  در هر صورت… من مطمئنم که مزاج خوانند

 اند. انسان به آن دست یافته از سطح باالیی که این دو بزرگ در تاریخ

ساز و مهمی که شایسته است برایش  به شکل خاص: فهم این دو بزرگ از قضایای سرنوشت

 ها برگزار شود و وقت گذاشته شود… جلسه 

خواند خیلی مشتاق است که  کنم دوستی که این متن را میدر هر صورت… احساس می

 های زمین هستند چیست؟ ترین شخصیتاین دو مرد که مهم ه  بداند داستان جلس

ترین سران در دیدار بلندپایه  ه  اشکالی ندارد… بگذارید هم اکنون این خبر تاریخی دربار 

 آدم را نقل کنم…آرشیو بنی

ببخ جای  اما  یک  است…  خاص  نیز  دیدار  این  محل  که  کنم  تاکید  دارم  دوست  شید… 

این دو شخصیت است… محل این جلسه در جایی تعیین شده که  تاس ثنایی که سزاوار 

نمی دست  آن  به  مردم  و بیشتر  فرماندهان  از  معین  گروهی  مخصوص  جای  یک  یابند، 

 تاثیرگذاران… 
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بای که  است  بدیهی  جلسه…  این  شخصیت  دو  مهم اما  گرامید  و  بزرگترین  و  ترین  ترین 

 های تاریخ بشر باشند یعنی:شخصیت

ابراهیم بن آزر بن ناحور، و محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب… صلی الله علیهما وآلهما 

 وسلم.

که این دو شخصیت بهترین کسانی هستند که خداوند آفریده حقیقتی است    مسألهاین  

مثال   برای  مسلمانان…  نزد  می معروف  که  تیمیه  ابن  سخن  »این  خلق گوید:  بهترین 

 1«.محمد، و سپس ابراهیم صلی الله علیهما وسلم هستند

فصل: و بهترین پیامبران پس از محمد صلی الله علیه وسلم،  گوید: »وی همچنین می

 2«. ابراهیم خلیل است

خوب، شکی در این نیست که محمد خلیل و ابراهیم خلیلـ  صلی الله علیهما وآلهما وسلم  

 ـ بزرگترین دو شخصیت در تاریخ بشریت هستند…

 حاال برویم سراغ اصل موضوع:

 

 (. ۸۳۳/ ۲ابن تیمیه، اقتضاء الصراط المستقیم، تحقیق دکتر ناصر العقل، مکتبة الرشد ) 1

 (. ۳۱۷/ ۴تیمیه، مجموع الفتاوی )ابن  2
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این دیدار کی و کجا بوده؟ و موضوع این جلسه که این دیدار بر محور آن شکل گرفته چه  

 بود؟ 

 هنگام معراج به آسمان هفتم با ابراهیم علیه السالم دیدار کرد.محمد صلی الله علیه وسلم  

 در صحیح بخاری در داستان اسراء و معراج آمده است: 

فرزند » و  صالح  پیامبر  ای  آمدی  خوش  گفت:  پس  گذشتم،  ابراهیم  کنار  از  سپس 

 1. «صالح، گفتم: این کیست؟ گفت: این ابراهیم است

صلی الله علیه وسلم در حالی که ابراهیم به بیت المعمور در برخی از روایات آمده که پیامبر  

 تکیه داده بود با ایشان دیدار کردند، والله اعلم.

ای که این جلسه را با آن آغاز کردند و پیام اما موضوعی که بین آن دو رد و بدل شد و قضیه

یعنی   مهمی که ابراهیم خواست به امت محمد برساند… این قضیه را چهار تن از صحابه

 اند. ابن مسعود و ابوایوب انصاری و عبدالله بن عمر و ابن عباس روایت کرده

دربار  صحابی  چهار  این  که  روایتی  نقل  مهم   ه  جلس   ه  به  جهان  تاریخ  شخصیت  دو  ترین 

 اند و موضوع این نشست گوش دهید: کرده

 

 (.۳۳۴۲صحیح بخاری ) 1
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ـ   وسلم  علیه  الله  صلی  ـ  الله  رفتم  »  :فرماید میرسول  اسرا  به  که  شبی  در  را  ابراهیم 

که  بگو  آنها  به  و  برسان  امتت سالم  به  من  از  محمد  ای  گفت:  پس  کردم،  مالقات 

بهشت خاکش پاک است و آبش گوارا و آن زمینی است خالی از درخت که کاشتن  

 1. «]درختان و گیاهان[ آن سبحان الله و الحمدلله و ال اله اال الله و الله اکبر است

ترمذی این حدیث را حسن دانسته و همچنین ابن حجر. ابن رجب و ابن تیمیه و ابن قیم  

برخی از طرق این    ه  متقدم دربار   ه  اند و برخی از ائمو دیگر علما به این حدیث استناد کرده

 2اند.هایی زدهروایت حرف

وسلم ـ در  محمد و ابراهیم ـ صلی الله علیهما    ه  جلس  ه  خوب… ممکن نیست شخصی دربار 

آسمان هفتم در شب اسراء و معراج مطلع شود و از این موضوع که مورد توجه ابراهیم خلیل 

 قرار گرفته و از محمد ـ صلی الله علیه وسلم ـ خواسته آن را به ما برساند تعجب نکند. 

ای محمد از سوی من به امتت  شنود که »همینکه مسلمانی سخن پدرمان ابراهیم را می

 دهد…« نوعی احساس رابطه و دلتنگی دوری به او دست مینسالم برسا

 

 ( و دیگران. ۲۳۵۵۲( مسند احمد )۳۴۶۲سنن ترمذی ) 1

 (.۱۰۱/ ۱ابن حجر، نتائج األفکار، تحقیق حمدی السلفی، مکتبة ابن تیمیة ) 2
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او پدرمان ابراهیم است… کسی که برایش مهم هستیم و از طریق محمد ـ صلی الله علیه 

 رساند…وسلم ـ به ما سالم می

 او پدرمان ابراهیم است که به ما سالم رسانده… او به نص قرآن پدر ماست:

بِيُكْم }
َ
ِلذَة أ  [ ۷۸]حج: { إِبَْراهِيمَ م 

 )این آیین پدرتان ابراهیم است(. 

 اند…معنای این »پدری« که در آیه آمده اهل تفسیر اقوالی آورده ه  دربار 

خواند که ابراهیم خلیل الله به او سالم رسانده چقدر احساس مسلمان وقتی این را می

 کند که مهم است و جایگاه مهمی دارد؟!می

این توصیه البته ُبعد دیگری نیز دارد و آن این است که ابراهیم خلیل صلی الله علیه وسلم  

اکنون به نزد پروردگارش رحلت کرده و هم اکنون سودمندترین چیز را برای کسانی که هنوز 

 شان رسانده است… در قید حیات دنیا هستند به اطالع

ا پس  است  پروردگار  نزد  اکنون  که  کن شخصی  توصیهتصور  تو  برای  دنیا  از  انتقال  ای  ز 

 فرستاده است. آن توصیه چقدر مهم است؟ 
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ترین شخص نسبت به پروردگار، پس از پیامبر ما ـ صلی الله علیه  این ابراهیم است، عالم

ای است از  ای فرستاده است… این توصیهوسلم ـ که پس از رحلت از دنیا برای ما توصیه

ای که  ای است از آیندهابدی سفر کرده… انگار توصیه  ه  آیندسوی کسی که زودتر از ما به  

 به سوی آن خواهیم رفت…

 ای است برای آنکه بهشت جایگاهی داشته باشی: اما این توصیه چه بود؟ این توصیه

ای محمد، از سوی من به امتت سالم برسان و بگو که بهشت خاکش پاک است و »

که کاشتنش سبحان الله و الحمدلله و ال    آبش گوارا و بگو که آن زمینی است خالی 

 . «اله اال الله و الله اکبر است

گوید که  گوید… میبهشت سخن می   ه  ابراهیم دارد به عنوان کسی که از دنیا رفته دربار 

 زمین بهشت پاک است و مبارک… آبش گوارا است و زالل… 

آن نیست، صاف است،  هایی را آفریده که درخت و گیاهی در  و اینکه الله در آن مساحت

« در آن سبحان الله، و الحمدلله، و ال اله اال الله، و الله اکبربرای آنکه مومن با گفتن »

 درخت بکارد…

این ابراهیم خلیل است که به نزد پروردگارش رفته و از محمد ـ صلی الله علیهما وسلم ـ 

 خواهد این چیز را به اطالع ما برساند… می
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اهد تا وقتی در این دنیا هستیم فرصت را غنیمت بشماریم و تا هنگامی خوابراهیم از ما می

 توانیم در بهشت برای خود درخت بکاریم.ریم تا می که به نزد پرودگار می

« یک  االن  همین  کن  اللهتصور  میسبحان  درختی «  جاودان  بهشت  در  برایت  و  گویی 

 شود! کاشته می 

سبحان الله و الحمد لله و ال  یلت گفتن »و تصور کن که دوست یا خویشاوندی را به فض 

اکبر الله  و  الله  اال  می اله  راهنمایی  می «  را  کلمات  این  او  بار  هر  و  او  کنی،  برای  گوید 

شود و همچنین برای تو، چنانکه در صحیح مسلم آمده است:  درختی در بهشت کاشته می 

 1خواهد بود«. اش  »هر کس به خیری راهنمایی کند برایش مانند اجر انجام دهنده

ابن قیم این حدیث را دلیل یکی از فوائد ذکر قرار داده، چنان در کتابش »الوابل الصیب«  

 2«. بهشت است ه  غرس کنند ،سی و دوم: اینکه ذکر ه  دیفاآورده است: »

 ۶۷۶قابل تامل در این حدیث عجیب چیزی است که امام نووی )متوفای    هایهیکی از جنب 

هجری( به آن اشاره نموده مبنی بر اینکه اهل حدیث دارای روایتی هستند که سند آن به 

رسد… زیرا اهل حدیث این حدیث را از صحابه، و صحابه از پیامبرمان پیامبر ابراهیم می

 

 (.۱۸۹۳صحیح مسلم ) 1

 (. ۱۰۱قائد، مجمع الفقه ) ابن قیم، الوابل الصیب، تحقیق عبدالرحمن 2
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اند و ایشان نیز آن را از ابراهیم خلیل نقل نموده  ردهمحمد ـ صلی الله علیه وسلم ـ روایت ک

 است! 

 را چنین بیان نموده است:  مسألهنووی این 

خداوند کریم بر ما منت نهاده و برایمان روایتی متصل و سببی متعلق به خلیلش »

اش محمد ـ ابراهیم ـ علیه السالم ـ قرار داده، چنانکه با حبیبش و خلیلش و صفی

 1«.ه وسلم ـ بر ما منت نهاده استصلی الله علی

 کند. سپس نووی همین روایت پیشین را از طریق ترمذی روایت می 

حقیقت این است که تمرکز بر روی این قضیه یعنی اینکه این توصیه از سوی خلیل الله 

 ابراهیم است از بسیاری از علما پنهان نمانده، تا جایی که امام ابن رجب می گوید:

سوی پدرتان ابراهیم همراه با پیامبرتان محمد ـ علیهما السالم ـ پیامی  ای امت، از »

فرماید: »ابراهیم را در  به شما رسیده است. رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ می

اِ  به  که  سالم   ءسراشبی  امتت  به  من  از  محمد  ای  گفت:  پس  کردم،  مالقات  رفتم 

 

 (. ۱۰۰/ ۱نووی، تهذیب األسماء واللغات، إدارة الطباعة المنیریة ) 1
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آبش گوارا و آن زمینی است خالی   برسان و به آنها بگو که بهشت خاکش پاک است و

 1«. که کاشتن آن سبحان الله و الحمدلله و ال اله اال الله و الله اکبر است

اند که این پیام و توصیه از  شوید که نووی و ابن رجب بر این قضیه تاکید کردهمتوجه می

ل کرده  سوی پدرمان ابراهیم خلیل است و محمد صلی الله علیه وسلم آن را از ایشان نق

آن ماییم… این دو پیامبر بزرگوار چه توجهی به ما    ه  است… و هدف از این توصیه و گیرند 

 اند… داشته

اگر امروزه دو تن از بزرگترین اندیشمندان ما با هم نشستی داشته باشند   کنیدآیا گمان می 

تاریخ بشریت در آسمان هفتم سخنی از   در این نشست همانند نشست بزرگترین مردان 

 ذکر خداوند به میان آید؟! 

 اشتباه کرده باشم.  اگر شومخوشحال میکنم… و البته  فکر نمی

زان پیامبران با میزان مادی معاصر تفاوتی چشمگیر  نهضت و تمدن و پیشرفت و ترقی در می 

 دارد… 

  

 

 (. ۱۲۰ابن رجب، لطائف المعارف، تحقیق یاسین السواس، دار ابن کثیر ) 1
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 صفای سادگی 

گاه تصویر آن  های سرد و خشک مادی که زندگی ما را در نوردیده، هیچدر طول این سال

که پاهای   ـ خدا رحمتش کندـ شود... تصویر »ابوعایض« پیرمرد از صفحه  ذهنم پاک نمی 

های زمان بود که بر دوش داشت. یادم  کشید، گویا عقربه سنگین از بار پیری را به دنبال می

کردم که از او جلو نزنم، در حالی که های سرزنده  نوجوانی را سرکوب می است چگونه گام

او میدانه بر دوش  به جماعت در مسجد های شبنم زمستانی  را  نماز صبح  تا  درخشید، 

های فلزی که بر دو سوی مسیر خم شده بان دا کند. و صدای تق و توق باران بر سایهمحله ا

 آمیخت.بودند با صدای تسبیح گفتن او، در هم می

در چنین فضایی که »نماز جماعت« اهمیت بسیاری داشت، بزرگ شدم... این طرز تربیت 

برای نخستین  کودکی  های لرزان  آن پسر در آن شکل گرفت و گام  یدر محیطی بود که آگاه 

 در آن به زمین نشست... بار 

دلیل نگیرد و اهمیت نماز جماعت را  در هر لحظه  روز دستی نبود که گوشم را بادلیل یا بی 

یادآور نشود، تا جایی که در ذهنم میان »نماز« و »نماز جماعت« نوعی هم معنایی به وجود 

بود...   صورت  بهآمده  تصویر  ،هر  تنها  »نماز«  می   کلمه   تداعی  را  در نمازگزارانی  که  کرد 

 اند... مسجد به صف شده
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های احادیث  تر، شرح کتاب هنگامی که اولین فرصِت آشنایی با کتب فقهـ  یا به شکل دقیق

احکام ـ حاصل شد و دالیل وجوب نماز جماعت را دیدم، میزان عنایت الهی را دیدم که  

 تر است بزرگ شده بود...کامل   آنچهه بر اساس  چگونه نسل ما را در بر گرفته بود... نسلی ک

آیند و هیچ ها در خال به وجود نمینگیخت، چرا که پرسشای را بر نی سؤالها هیچ  همه  این

می  برانگیخته  هنگامی  پرسش  آرد  بلکه  نیست،  معلق  هوا  در  آسیاب پرسشی  که  شود 

 مقایسه به حرکت افتد. 

افرادی مسجدمان  در  ما  همراه  روزها  آن  آسیایی  در  مهاجران  از  نماز گوناگون  تبار 

شان همانند اهل محله شوق حضور در نماز جماعت نداشتند، اما گزاردند... البته همهمی

 ها به شکلی دیگر با ما متفاوت بودند... تفاوتی که شعله  پرسش را در ذهنم برانگیخت... آن

تند و حرکات نماز را با حالتی ها در نمازشان آرامش بیشتری داشصادقانه و ُرک بگویم: آن

 دادند... از بزرگداشت انجام می

 چقدر ذهنم مشغول این مقایسه بود... 

سوادی فقهی، علما و دعوتگران تالش بسیاری برای جلب توجه در آن روزها و در دوران کم

... در نتیجه جوانانی که همه   داشتند« مبذول میاهمیت طلب علم شرعیبه موضوع »
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مسجد   یهابود، به ستون  مشغول  های وسیع شهرمانفکر و ذکرشان به فوتبال در خیابان

 هجوم آوردند تا نکات فقهی را زیر نظر مشایخ در دفترهایشان یادداشت کنند... 

،  داندمگر هنوز به یاد دارم وقتی بچه بودم در حالی که داشتم برای پدرم و عموهایم قهوه می

با تعجب از جوانانی سخن می اند و  که از زمین فوتبال رو به مسجد آورده  فتندگداشتند 

 هایشان تا نیمه  ساق پا کوتاه شده است... لباس

دیگر را شرح    در مسجدی  ترمذی  علمای حدیث، سنن  از  یکی  بود،  ما  نزدیک خانه   که 

پرسیدند ناگهان سندها و علل ظریف حدیثی را  میای از او  مسأله و هر گاه درباره     دادمی

به تازگی حفظ    آن  البته که  کرد که گویا آن را به تازگی حفظ کرده باشد...چنان بیان می 

شود کرد با خودپسندی پنهان در وجود آدمی که به دنبال کمترین نکرده بود، اما چه می

این شیخ در    خود با آنان را کم کند!ایراد در امتیازات دیگران است تا بلکه کمی از فاصله   

با  را  المؤید سنن ترمذی  از کتابفروشی  پر کرد...  را  دلم جای گرفت و جالل او چشمانم 

و به آن درس پیوستم... گوشه و کنار مسجد  و به سوی مسجد رفتمم  شرح احمد شاکر خرید 

و دیگر شیوخ   « یع احمد بن من »و    «محمود بن غیالن»و    «قتیبه بن سعید» و    «بندار»با یاد  

های دیگر شد... و با نامامام ترمذی که در »جامع« خود بسیار از آنان یاد کرده آشنا می

شد... کلماتی که  ها و القابشان با »حدثنا« و »أخبرنا« از هم جدا میرجال حدیث که کنیه

د که »ذکر  کر برای اهل فن شیرینی خود را دارد... شیخ جمله  آشنای خود را بارها تکرار می
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... شیخ «شودحدیث فالنی به سه بخش تقسیم می»این شخص بارها تکرار شده است« و 

یافت تا ما عالقه  خاصی به تقسیم احوال راویان داشت... درس به همین شکل ادامه می

می  آنکه درس  هر  پایان  در  او  آشنای  جمله   می به  »فکر  کافی  رسیدیم  جا  همین  تا  کنم 

 باشد«... 

خواند... هر غاز هر درس، شیخ ما دو رکعت نافله  بعدیه را در انتهای مسجد می پیش از آ

گرفتم... چیزی را  گذاشتم و به دقت نمازش را زیر نظر میچه در دست داشتم را کنار می 

رفت... دیدم که پیش از این ندیده بودم... آرامش دستان او را که برای گفتن تکبیر باال می

بعدی نماز... و رکوع طوالنی او، چیزی که مردم سریع    یهابه حرکت  و آرامش او در رفتن

 دادند... انجامش می

اش بر روی سینه و محاسنش  نگاهم را به او دوخته بودم در حالی که میان دستان بسته شده

آورترین خواند... یکی از شگفت قرآنی که به آرامی می   شد جز تراتیلهیچ حرکتی دیده نمی 

ای ایمانی است که انگار دور آنان را  خاشعان دید هاله  توان هنگام نمازهایی که می صحنه

قدر که اطرافیان از بلند کردن صدا آورد، آنفرا گرفته... احساسی که به درونت هجوم می

وع نمازگزار است که پیام »انصات« را در فضا کنند... انگار این خشدر حضور آنان شرم می

 کند... پخش می
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  آنچهت هجوم آورده بودند... آیا  سؤاال تب مقایسه باری دیگر درونم را آشفته کرده بود... باز  

بینم وضعیت طبیعی است؟ این همه  غالب مردم ـ می یعنی  در جامعه  طبیعی خودمان ـ  

نماز انجام حرکات  و  نماز  بیهوده در  آرامش که عادت کرده  حرکت  از  بدون  از بسیاری  ام 

اصال متوجه    آنکهقدر که ناآگاهانه آن را حالت طبیعی بدانم؟ آیا بی، آننمازگزاران ببینم

 رویم؟ راهه می داریم به بی ؟ آیاجا ایرادی وجود داردشویم این

که راست می  نمازگزاری  به سمت  را  بعد    نداکش»ِشماغ« خود  برابر شود،  آن  تا دو طرف 

کشد... نمازگزار  کند که هنوز متوازن نیست و باز آن را کمی به سمت چپ می احساس می 

اش را با ساعت دیواری تنظیم  دارد و سپس عقربهدیگری دستش را از روی ساعتش برمی

گری کند که مطمئن شود به هم نزدیک است... دیکند و باز هر دو ساعت را نگاه میمی

کند... یکی دیگر که کشد و پاکش می هنگام سجده با انگشتش بر روی موکت دایره می

می نماز  دستت  میکنار  تبدیل  آباد  باغی  زن  چهچهه  بلبالن  به  ناگهان  با  خواند  و  شود 

کشد و با صداهایی که از فاصله  بین  هایش بیرون میزبانش بقایای غذا را از الی دندان

 کند... شود کیف مییهایش تولید مدندان

بسیاری از مردم در حقیقت برای رفتن به حرکت اما از انتقال بین حرکات نماز چه بگویم...  

می هجوم  انجام بعدی  آرامش  بدون  را  قیام  برای  شدن  بلند  و  سجده  به  نزول  و  آورند 

 دهند... می
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دادم، اگر چه قبال  هایی بود از مظاهر بسیاری که کم کم به آن توجه نشان میاین تنها مثال

  حتی کرد...  دیدم و اصال حواسم را جمع نمیتوجهی به آن نداشتم، بلکه آن را طبیعی می

با خواننده به من هم  اگر  رفتارها  این  از  بسیاری  بگویم متاسفانه  باید  باشم  رواست  رو  ام 

ز منتقل شده بود و به آن عادت کرده بودم، سپس بعدها بسیار تالش کردم که بسیاری ا 

کنم... که البته مانده  آن دست و پنجه نرم میاین رفتارها را از خودم دور کنم و هنوز با باقی

 ام... هنوز هم نتوانسته

االسالم شیخ  ستاره   بود،  گرفته  وزیدن  ما  منطقه   در  که  علمی  طوفان  آن  و   با  تیمیه  ابن 

 قدر که بسیار از زبان جواناِن سابقه فروزان شد... آنشاگردش ابن قیم به شکلی فراگیر و بی 

این را می الجواب    شنیدیدعوت  »ابن قیم در  که »انتخاب ابن تیمیه چنین است...« و 

گوید« و چه بسا این بخشی از به صدق رسیدن حدس شیخ شهاب الدین الکافی چنین می

خدای رحمتش کندـ  از برخی خطاهای صوفیان تاثیر گرفته بود...  که  ی باشد... اوـ   ابن ُمر  

... و مجذوب شیخ  سپس با نزدیک شدن به ابن تیمیه دروازه  حقیقت به رویش گشوده شد

شد و در قاهره درباره  مسائل استغاثه و توسل و زیارت به بیان حق پرداخت که در   االسالم

نتیجه مانند شیخش مورد ابتال قرار گرفت، زندان شد و شالق را تحمل کرد و سپس از مصر 

 به شام تبعید شد... 
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هنگامی که شیخش ابن تیمیه در زندان قلعه دیده از جهان فرو بست، شاگرد دردمند از  

به نوشته  ،ِن شیخفقدا به اهتمام  را  برادران و دوستانش  و  بقیه   تیمیه  های شیخشان ابن 

های  که دلاز ایناش را چنین یاد کرد: »برداری از آن فرا خواند و سوگند تاریخینسخه

مان قرار بگیرند نومید نشوید... به الله سوگند  نزدیک و دور تحت تاثیر سخن شیخ

کسانی را برای یاری این سخن و نشر و تدوین و فهم آن و  که ان شاء الله، خداوند  

بر  غرایبش  و  عجایب  استحسان  و  مقاصد  انگیختاستخراج  در    هنوزکه    خواهد 

  1«.پشت پدران خود هستند

اگر به مسلح شدن شیخ محمد بن عبدالوهاب با میراث علمی ابن تیمیه و مبارزه  او در برابر 

در مسیر امت تحول ایجاد کند و سپس  نگاه بیندازی که چگونه توانست    هاشرکیات و بدعت

چگونه ابن قاسم را برانگیخت که در زمین به جستجو بپردازد و فتاوای ابن تیمیه را از    آنکه

رسالهکتابخانه سیل  سپس  و  جدید  بیداری  این  به  سپس  و  کند  آوری  جمع  های ها 

پژوهش و  علم شی دانشگاهی  از  که  علمی  بردههای  بهره  که همه   خ االسالم  اند... کسی 

که خداوند ابن مری را گرامی داشته و قسم او را  شود  ش بیشتر می ها را ببیند اطمینان این

 درست گردانده است. 

 

ابن مري، قطعة من مکتوب الشیخ الزاهد شهاب الدین بن مري، تحقیق: محمد الشیباني، مکتبة    1

 (.۱۸، )ه ۱۴۰۹ابن تیمیة، 
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های اصلی در  ، هر کس علم را دوست بدارد مشتاق شرح حال نمادها و شخصیتآنکهمراد  

می  علم  آن  هر  محیط  همین  برای  تیمیه   آنچهشود...  ابن  السالم  شیخ  حال  شرح  در 

در ضمن دیگر کتب   آنچههای مختصر و هم  کردم... هم شرح حالاش مییافتم مطالعه می

تاکنون شیرینمی اما  نگاشته یافتم،  تیمیه  ابن  برای شیخ خود  بزار  که  از شرح حالی  تر 

کنی با ه که گمان می هایی زنده به روایت بزار آمدام... در این نوشته وقایع و شهادتنیافته

در یک سال بارها این شرح حال را خواندم و بارها از آن بینی...  ای و او را میشیخ نشسته

 نقل کردم... 

از صحنه یکی  روایت  او می  های زندگی شیخ االسالمبزار در  نماز  نقل  و هنگام  به  پردازد 

  او کند... گوید که نفس را در سینه حبس میسخن از چگونگی تکبیِر آغاز نماز سخنی می

 گوید:درباره  شیخ خود ابن تیمیه می

گفت، نزدیک بود که دل از هیبت آن تکبیر از جا  هرگاه برای نماز تکبیر احرام می»

قدر که به راست  لرزید، آنشد اعضای بدنش میکه وارد نماز میکنده شود و همین

 1«.جنبیدمی و چپ

 

 (.۳۷البزار، األعالم العلیة، تحقیق: صالح الدین المنجد، دار الکتب الجدید ) 1
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به یاد ندارم چند بار در برابر این کلمات ایستادم و آن »تکبیر« را تصور کردم... تکبیری که 

آورد... و به یاد ندارم که چند بار و در چند  خشوع و آرامش آن قلب مومنان را به لرزه می

 ام... این سخن بزار و »تکبیر« ابن تیمیه بیان کرده مجلس احساس خود را درباره  

این صحنه  نماز ابن تیمیه دوباره دفتر خاطرات را در ذهنم گشود و به صفحه  همان پرسشی  

در وجود خودم و در بسیاری از    آنچهام... این پرسش که  رسید که همیشه به آن فکر کرده

بینم و این همه حرکت و نا آرامی در نماز و انتقال نا آرام از حرکتی به می  نمازگزاران اطرافم

 حرکت دیگر چقدر درست است؟

های وی پراکنده است اما وی  ذهبی نیز بسیار در شرح حال ابن تیمیه نوشته که در کتاب

تر در میان کتب وی ندیده  پیشسالم نوشته است که  شرح حال مفصلی نیز درباره  شیخ اال 

، سپس این رساله در سال  اند اند از آن نقل کردهاما مورخانی که پس از ذهبی آمده  ودیمب

هجری قمری چاپ شد. در این نوشته نصی را از امام ذهبی یافتم که درباره  امامت   ۱۴۲۵

تر از رکوع و سجده   گزارد که طوالنیبرای مردم نمازی مینماِز ابن تیمیه گفته بود: »

 1«. آن وجود نداشت

 

الفاروق    1 دار  عکاشة،  حسین  تحقیق:  تیمیة،  ابن  تراث  ضمن  منشور  تیمیة،  ابن  ترجمة  الذهبي، 

(۲۴۴.) 
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کنم بیشترین کسی که درباره  جزئیات طلب علِم وی نوشته اما درباره  ابن قیم، گمان می  

ای وی عالمه ابن کثیر نیز در وصف  باشد قاضی صالح الدین صفدی است، اما هم دوره

به قلم آورده است. کمی به اوضاع آن دوران و علما   انگیزیعبارات شگفتاحوال ابن قیم  

اند را تصور کن و سپس سخن ابن کثیر را درباره   زیستهو عابدان و مجاهدانی که در آن می 

 ابن قیم به دقت بخوان:

من از کسانی بودم که بیش از همه هم صحبتی او را نمودم و مرا بیش از همه دوست  »

ا  از  از وی اهل عبادت دوران ما نمیعلم در    هلداشت و کسی را  شناسم که بیش 

می ادا  طوالنی  بسیار  را  آن  و  داشت  نماز  در  خاصی  روش  او  و باشد.  رکوع  و  کرد 

نمود و گاهی اوقات بسیاری از اصحاب وی در این باره وی را  سجودش را طوالنی می

 1«.کشید. رحمه اللهکردند اما دست از این کار نمیمالمت می

آن را با سخن خود ابن قیم مقایسه کردم که در   ، اولین بار این متن را خواندموقتی برای  

رساله  مشهور به »نماز و حکم تارک آن« به شرح احساسات نمازگزار خاشع پرداخته است.  

که چگونه نمازگزار در فضای هر حرکت و ذکر نماز لحظه  ابن قیم در به تصویر کشیدن این

 فصیل سخن گفته است:کند به تبه لحظه زندگی می

 

 (.۵۲۳/ ۱۸ابن کثیر، البدایة والنهایة، تحقیق: دکتر عبدالله الترکي، دار هجر ) 1
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ایستد با قلب خود قیمومیت او را مشاهده گاه که در برابر پروردگارش می پس آن»

میمی اکبر«  »الله  چون  و  میکند  را  کبریایش  اللهم  گوید  »سبحانك  چون  و  بیند 

گوید با دیده  دل پروردگاری وبحمدك تبارك اسمك وتعالی جدك وال إله غیرك« می

بیند و چون »أعوذ بالله من ستوده شده به هرگونه ستایش را می  و  پاک از هر عیب

الشیطان الرجیم« بگوید به پناهگاهی محکم پناهنده شده و از دشمنی که خواهان 

مُد جدایی او از پروردگارش است به حول و نیروی الهی پناه می آورد، پس چون }الح 

مین{ می
 
شود  منتظر پاسخ پروردگارش می کند و  گوید اندکی توقف میللِه رِبّ العال

 1«.ام مرا حمد گفت«...فرماید: »بندهکه می

های نماز و هر کدام از اذکار آن را از قیام  سپس ابن قیم به همین ترتیب هر هیئت از هیئت

کشاند و در حدود ده صفحه به شرح این و تکبیره  احرام تا سالم و پایان نماز به تصویر می

گونه به  کند، سپس سخن را ایننه نمازگزار با دل و روح آن را زندگی میکه چگوپردازد  می

 رساند:پایان می 

 

 (. ۱۱۱بن قیم، الصالة وحکم تارکها، تحقیق المنشاوي، مکتبة اإلیمان )ا 1



 راهی برای رسیدن  134

 

توان به مقاصدی که ذکر کردیم نماز به این شکل و به این ترتیب قرار داده شده و نمی »

و تنها بخشی کوچک از ارزش و حقیقت نماز است دست یافت مگر با کامل و آرام 

 1«. دادول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ انجام میرس آنکهانجام دادن آن چن 

ها و  هنگام خواندن این متن که از مواضع مهم ابن قیم است عمال دیدم که چگونه هیئت

شود و چگونه اذکار نماز از از عبودیت تبدیل می  ایحرکات نماز از حرکتی بدنی به هاله 

 برد... یابد که نمازگزار را با خود به ملکوت اعلی می ای تغییر میالفاظ لغوی به معانی 

او روش خاصی در نماز  ابن قیم که »اما چرا با خواندن این بخش از سخن ابن کثیر درباره   

نمود و گاهی  سجودش را طوالنی می  کرد و رکوع وداشت و آن را بسیار طوالنی ادا می

کردند اما دست از این کار  اوقات بسیاری از اصحاب وی در این باره وی را مالمت می 

« سپس آن را با توصیف ابن قیم از چگونگی زندگی کردن در لحظات نماز  کشید...نمی

 کردم؟ مقایسه می 

دست یافته بودم که ابن کثیر    آیا در آن روزها و در اوج جوانی در توهم خود به کشف یک راز

این    دانستند کهیا نمی؟ و آبود  از آن به شگفت آمده بود و ابن قیم در آن یک نمونه  عجیب

 

 (. ۱۲۲پیشین ) 1
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کردند خود در موضعی دیگر چگونه زندگی  اش مالمت می مرد که او را برای نماز طوالنی

 کردن با نماز را شرح داده است؟ 

می چه  تفاوتی  یا  برابر  در  شاید  تامل  دانم،  به  هست،  ایمان  و  علم  امامان  و  ما  میان  که 

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... 

کنی و ما مردم را با قرض و بدهی یک چهلم عملت نصیحت میبا  آری ای ابن قیم، تو ما را  

نداریم... اعتبار ما خیلی کمتر از نصایح ماست و از همین روی است   آنچهدهیم، با  پند می

اما از آن سو پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ بر بدهکار اندازد  که خداوند در زکات برکت می 

 گزارد... نماز نمی

و به ویژه توصیف بزار از نماز ابن تیمیه و وصف نماز ابن قیم توسط ابن کثیر،    هااین مقایسه 

باعث شد موضوع برایم اهمیت یابد و به جستجوی آن در کتب سلوک و تراجم بپردازم و  

ای چیزی که توجهم را جلب کرد این بود که علما هنگام سخن در این موضوع توجه ویژه

اند. در آغاز درکی از پس زمینه  چنین توجهی نداشتم. آنان  نشان دادهبه نماز »ابن زبیر«  

 اند، از جمله:اخبار نماز ابن زبیر را از علمای نسل او نقل کرده
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گوید: هجری( می  ۱۲۳تابعی جلیل، محدث زاهد بصره، ابومحمد ثابت بنانی )متوفای  

ون چوبی گزارد، همچگذشتم در حالی که پشت مقام نماز میاز کنار ابن زبیر می»

 1«.حرکتی نداشت باشند  که در زمین فرو کرده

می جبر  بن  مجاهد  تفسیر،  امام  جلیل،  »تابعی  نماز  گوید:  به  زبیر  ابن  که  هنگامی 

 2«.خاست، از شدت خشوع انگار چوبی بودبرمی

ابن  وصف کرده است: »   گونهدر نگاهی دیگر، مجاهد شدت آرامش ابن زبیر در نماز را این

 3«.ای بودزبیر بهترین مردم در نماز بود، انگار تکه پارچه

می  رباح  ابی  بن  مناسک، عطاء  مفتی  »تابعی جلیل،  نماز  گوید:  که  زبیر هنگامی  ابن 

 4«. گزارد راست ایستاده و ثابت بودمی

ل عروة بن قشیر از صغار تابعین است که ابوزرعه اند؛ وی به  و دیگران او را ثقه دانسته  ابومه 

روزی ابن زبیر گفت: »گرفت و میگزارد و نماز او را زیر نظر میامامت ابن زبیر نماز می

 

 (.۵۱۷/ ۳البغوي، معجم الصحابة، تحقیق محمد األمین الجکني، مکتبة دار البیان ) 1

 (.۷۳۲۲مصنف ابن أبي شیبة، تحقیق محمد عوامة، دار القبلة، حدیث شماره ) 2

 (. ۳۱۸/ ۲بن دهیش، دار خضر )الفاکهي، أخبار مکة، تحقیق ا 3

 (.۳۳۰۴مصنف عبدالرزاق ) 4
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می نماز  ما  برای  ابراهیم  مقام  فریضهنزد  نماز  پایان  از  پس  میزاب  ،گزارد،  نماز   زیر 

 1«.خوردگزارد؛ طوری که هیچ تکانی نمیمی

هنگامی که حجاج بن یوسف مکه را محاصره کرد و بر کوه ابوقبیس منجنیق گذاشت و ابن  

زیر بارش سنگ و آتش گرفت، با این حال ابن زبیر پشت مقام ابراهیم   را  زبیر و سربازان او

شد و همین صحنه توجه تابعین ر می خب ایستاد و هنگام نماز از اطراف خود بیبه نماز می 

تابعی عابد فرزانه، محمد    آنچهرا که از ابن زبیر آموخته بودند به خود جلب کرد. از جمله  

اگر ابن زبیر را در  گوید: »جا که مینامند ذکر کرده، آنر که او را سرور قاریان مینکدِ بن مُ 

  آنکه زند، حال  درختی است که باد او را تازیانه می  گفتی شاخه  دیدی میحال نماز می

 2«.کرد کرد و او توجهی نمیمنجنیق به این سو و آن سو اصابت می

ای از اخباری است که علمای سلوک و شرح حال نویسان درباره  نماز ابن زبیر و این گوشه

خبار را خواندم و توجه  پرده بگویم اولین بار که این ااند. بیشگفتی تابعین از آن نقل کرده

اهل علم به نماز ابن زبیر و استثنایی دانستن این خشوع و آرامش توسط آنان را دیدم با  

می  گمان  است.  بدیهی  امری  انگار  که  کردم  برخورد  چنان  صرفا قضیه  اخبار  این  کردم 

بت شده درباره  شخصیت ابن زبیر به سبب شگفتی آنان از نماز اوست، مانند ثمشاهداتی  

 

 (.۴۴۸۲/ ۶ابن سعد، کتاب الطبقات الکبیر، تحقیق د. علي عمر، مکتبة الخانجي ) 1

 (.۴۰۶ابونعیم، حلیة األولیاء، تحقیق سامي جاهین، دار الحدیث )/  2
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ای بزرگتر و هنوز ریسمانی را کشف نکرده بودم که این مورد را به قضیه  ،دیگر اخبار و وقایع 

 ساخت...مرتبط می

شان در آن دوران پرشکوه، نماز ابن زبیر  سپس برایم روشن شد که امامان تابعین و پیروان

ن تک و تنها،  دیدند و آن را نه به اعتبار یک داستارا مرواریدی در یک گردنبند بزرگتر می

 دیدند. هایی قبل و بعد از خود میای متصل به قسمتبلکه به عنوان صحنه

بی رک  احادیث و سخنان با ارزش را به این سو و    آری، مشهور این است که سند همچون م 

عملی نیز به هیمن شکل است،   هایهبرد، اما این همه  ماجرا نیست... صحن آن سو می

گیرند و عمل نیز با همه  سکوت و فضایی که به همراه دارد،  پسینیان آن را از پیشینیان می

م وقتی دانستم نماز ابن  کردشود. چقدر به خودم افتخار میبه واسطه  سند جا به جا می 

های خشوع و آرامش بوده است. علما این را بیان زبیر تنها یک قسمت از سلسله قسمت 

 گوید:احمد در مسند خود می اماماند، برای مثال کرده

 ء ریج نمازش را از عطاابن ُج گویند: »»عبدالرزاق به ما چنین حدیث گفت که اهل مکه می 

زبیر برگرفته و ابن زبیر آن را از ابوبکر و ابوبکر از پیامبر نمازش را ابن    ءگرفته و عطا
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می  عبدالرزاق  وسلم«.  علیه  الله  ُج صلی  ابن  از  نمازتر  نیکو  را  کسی  ریج گوید: 

 1«.ندیدم

آیا از زیبایی  یکدانم با کدامنمی این فکر کردم که  های این سند شروع کنم؟! چقدر به 

واقع پیاده کرد و تجسم داد؟ آنان یک حدیث قولی را از یکدیگر  عالم  توان این سند را در  می

کنند... سخن از  خاص را حکایت نمی  ویژگی عملیکنند... و از یکدیگر یک  روایت نمی

و همین کار   بینددر محرابش می  م خودسکوت از معلرفتار است، رفتاری که یک شاگرد در  

یک کلمه را از راوی قبلی نقل   اویجا دیگر ر کند... اینرا در سکوت به شاگردش منتقل می

پایینـ خودسازی ـ را می  خود تزکیه  کنند، بلکه از راوی پیشیِن نمی تا  تر از خود را  گیرد 

کند و سپس  برـ  صلی الله علیه وسلمـ  آغاز میتزکیه کند... بنابراین با چراغ خضوع، از پیام

افتد که وقتی قریش  جا خواننده به یاد حدیث بخاری درباره  او میآن  ؛گذرداز ابوبکر می

که یکی از   نهِغ عرصه را بر او تنگ کردند تصمیم گرفت به حبشه هجرت کند، پس ابن د  

 بزرگان عرب بود او را دید و گفت:

اند، من نیز قصد  ای ابابکر، قصد کجا را داری؟ ابوبکر گفت: قوم من مرا بیرون کرده»

بپردازم.کرده پروردگارم  به عبادت  و  غِنه گفت:   ام که در زمین سیاحت کنم    ابن د 

 

 (. ۷۳مسند امام احمد ) 1
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نمی بیرون  تو  نمیمانند  رانده  بیرون  و   رود 
 
توا پناه  من  و  و  شود  برگرد  پس  م، 

و   پذیرفت  را  دغنه  ابن  پناِه  قریش  پس  کن.  عبادت  خودت  شهر  در  را  پروردگارت 

ابوبکر را در امان داشتند و به ابن دغنه گفتند: به ابوبکر بگو تا پروردگارش را در خانه 

بخواند و ما را با این کار اذیت نکند،   قرآن  خواهد نماز بگزارد وعبادت کند و هرچه می

د و نماز و قرآن خواندنش را  ر کپروردگارش را در خانه عبادت می  هموارهبکر  پس ابو

خانه غیر  نمیدر  علنی  خانهاش  حیاط  در  که  آمد  ابوبکر  نظر  به  سپس   اشکرد، 

گزارد  جا نماز میمسجدی )محلی عبادتی( بسازد و در معرض دید باشد، پس در آن

شدند و از دیدن خواند و زنان و فرزندان مشرکان برای دیدن او جمع میو قرآن می

توانست آمدند و ابوبکر مردی گریان بود که هنگام خواندن قرآن نمی او به شگفت می

 1«. جلوی گریه  خود را بگیرد

اش یک پدیده  دعوی صحنه  نماز گزاردن ابوبکر و خواندن آیات قرآن در حیاط خانه  همین

طور که مخفیانه نماز او را  های قریش از این رو به آن رو شوند، آنبود که باعث شد خانواده

 آمدند... کردند و به شگفت می تماشا می 

 

 (.۲۲۹۸بخاری ) 1
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مازش و آرامش او در  ای هست به اوج توجه ابوبکر به ن در صحیح بخاری همچنین اشاره

 1«. کردابوبکر در نمازش به این سو و آن سو توجه نمیگوید: »جا که می حال نماز، آن

کسی که روحانیت نماز و آرامش آن را از ابوبکر دریافت کرد، ابن زبیر است که داستان او  

به آن اشاره شده است »  آنکهچن   ،گذشت الله در حدیث پیشین مجاهد  ابن زبیر رضی 

گفت که ابوبکر چنین بوده. ایستاد گویا تکه چوبی بود و میعنه هرگاه به نماز می

ابن حجر در فتح الباری    2«. گفتند: همین خشوع در نماز استگوید: می]راوی[ می

ن سکوِن بسیاِر ابن زبیر در  ایشود که  گوید: »سندش صحیح است«. پس مشخص می می

 حال نماز که گویا تکه چوبی بود را وی از ابوبکر گرفته بود... 

باح که این رفتار در نماز را از ابن زبیر فرا گرفته بود و ابن ُجریج   که آن را اما عطاء بن ابی ر 

هایی درباره  هایی نقل شده که حاوی شگفتیاز عطاء فرا گرفته بود، از هر کدام داستان

 ها و کیفیت تأثیرگیری شاگرد از استاد است:نماز آن

 

 (.۶۸۴بخاری ) 1

 (.۳۵۲۲بیهقی، سنن کبری ) 2
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خاست و دویست آیه از سوره  بقره پیر و ضعیف شد به نماز برمی  آنکهعطاء پس از  »

 1«. کردرکتی نمیخواند و هیچ حرا در حالی که ایستاده بود می

به پیری   آنکهافتد... این مرد پس از  چه اندوه و حسرتی با خواندن این خبر به جانم می

خواند، هایش سست شده دویست آیه از سوره  بقره را در یک رکعت می رسیده و استخوان

... یعنی دقیقا یک جزء  گیردف را در بر میصح  دویست آیه از بقره سی صفحه از مُ   آنکهحال  

حرکت است... آن هم در پیری! و نیم در یک رکعت... و این در حالی است که ساکن و بی 

 کرده؟! با این تفصیل، عطاء در جوانی چگونه نمازش را ادا می

بی  آنچه و  سکون  به  ُجریج  ابن  اشاره   کرد،  جلب  خبر  این  در  را  در توجهم  عطاء  حرکتی 

بوده است: » و هیچ حرکتی نمیدر حنمازش  بود  ایستاده  که  این همان  کردالی  و   »

 حالی است که شیخ او ابن زبیر از نماز ابوبکر روایت کرده است. 

یج نیز به همین شکل بوده است و در نتیجه همین خشوع را از او دیده و   نماز خود ابن ُجر 

 گوید:عبدالرزاق می ،حافظ اند. شاگرد وی اماِم نقل کرده

 

 (. ۸۰/ ۳ابونعیم، حلیة األولیاء، تحقیق سامی جاهین، دار الحدیث ) 1
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مینیکو» بیرون  که  حالی  در  ندیدم.  ُجریج  ابن  از  مینمازتر  نماز  پس  رفتیم  گزارد، 

 1«. کردشد که گویا ستون است و به راست و چپ توجه نمیچنان دیده می

وی را در سلسله  نماز به    شیوِخ   نمازِ   خدایا... این همان تشبیهی است که سکون و آرامِش 

 تصویر کشیده است...

عبارتی کوتاه درباره  این نماز چنان در من اثر گذاشت که انگار اشک بود نه جمله... این را  

ابن جریج ـ رحمه الله ـ به زبان آورد، هنگامی که برخی از نماز او به شگفت آمدند، پس 

شیخ وی عطاء بن رباح بود... همان الگویی  خاطراِت یادآورِی  سخنی گفت که حاصل درِد  

به ابن ُجریج گفتم: نمازگزاری چون تو گوید: »از او گرفته بود... ابن ُعیینه میکه نماز را  

 2«.؟!گفتی[ ]چه می دیدیرا می ءام. گفت: اگر عطاندیده 

« چیزی  دیدی؟را می  ءاگر عطاکنم از این سخن ابن ُجریج که: »دانم چرا حس می نمی

از   می  آنچهبیش  این    فهمیدمباید  نتوانستم  عبارت  این  خواندن  هنگام  دانستم...  را 

 احساس عمیق را از خودم دور کنم که ابن جریج این جمله را همراه با آه درون گفته است. 

 

 (.۲۸۸۴بیهقی، شعب اإلیمان ) 1

 (. ۸۱/ ۳ابونعیم، حلیة األولیاء، تحقیق سامی جاهین، دار الحدیث ) 2
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نوع   شد،  مستولی  من  بر  جریج  ابن  امام  عبارت  خواندن  هنگام  که  احساس  این  منبع 

آمده   1در شرح حال وی  آنکهن ای بود که میان آن دو وجود داشت زیرا ابن ُجریج چرابطه

اشعار غریب گیر  من پیگوید: »خود وی می  آنکهاست دیرهنگام آغاز به طلب علم کرد چن 

 
 
ا کردی؟ پس  را می  ءشد اگر مالزمت عطا نساب بودم، پس به من گفتند: چه می و 

  به سبب همین مالزمِت   2«. مالزمت وی را کردم  ـ چند ماه کمتر ـهجده یا نوزده سال  

با شیخش عطاء بن ابی رباح است که ابن مدینی می   نزدیِک  بر روی زمین  گوید: »وی 

عبادی که پس از  ـ  «. این رابطه  علمی  تر باشدکسی نبود که از ابن ُجریج به عطاء آگاه 

باشد... سرد  رابطه   یک  صرفا  که  است  بعید  داد  رخ  تشنگی  احساس    آن  روی  همین  از 

« و  ایمنمازگزاری چون تو ندیده ابن ُعیینه هنگامی که به این ُجریج گفت: »  کردم کهمی

کردم که این پاسخ  «، احساس میدیدی؟!اگر عطاء را میاو این پاسخ کوتاه را داد که: »

 ابن جریج مملو از اندوِه خاطره  شیخ او و عبادتش و یاد نماز زیبا و بلند و آرام اوست... 

 

 (.۱۶۳/  ۱) ذهبی، العبر فی خبر من غبر، تحقیق محمد زغلول، دار الکتب العلمیة 1

(. در »العبر« ذهبی  ۳۵۶/  ۵ابن ابی حاتم، الجرح والتعدیل، نشرة مجلس دائرة المعارف العثمانیة )  2

های دیگر »األشعار العربیة« )اشعار عربی(  آمده است: »األشعار والعربیة« )اشعار و عربی( و در نسخه

ده و نص سوم بسیار بعید است  های تصحیف )خطای نوشتاری( رخ دارسد در این نسخهکه به نظر می

 ترین عبارت باشد، والله اعلم. کنم عبارت »العبر« درستو گمان می
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کند، از رسول الله تاری که آرامش نماز را از ابن جریج تا ابوبکر صدیق روایت میاین سند رف

آرامش و خشوع نماز رسول خدا ـ صلی   هایو مثال  ،ـ صلی الله علیه وسلم ـ گرفته شده

های نماز او همچون تابلویی است که الله علیه وسلم ـ بسیار زیاد است... بلکه همه  ویژگی

های یکی از صحنه   نمایشجا به  برای الله... این  فروتنیبه یک سمت اشاره دارد: خشوع و  

 نماز رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ 
 
 نیه« خواهیم پرداخت... جانبِ یعنی داستان »ا

دان بود که در  یکی از مردان قریش به نام »ابوجهم بن ُحذیفه« از بنی عدی، پیری نسب

و هدیه  آورد  مکه اسالم  فتح  که یک  روز  کرد  ـ  علیه وسلم  الله  ـ صلی  پیامبر  تقدیم  را  ای 

اف های اشر ( است که در جزیره العرب از لباس عباه نوعی کسا ) صه« بود. خمی میص  »خ  

است و بر روی آن نقش و نگارهایی است که معموال به رنگی متفاوت از پارچه  لباس است.  

بنابراین خمیصه لباسی بود شایسته  هدیه دادن. هنگامی که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم 

  های گوشه برای نماز تکبیر گفتند، نگاهشان به نقش و نگارهای    و  ندـ این لباس را پوشید

اد، بنابراین پس از پایان نماز در حالی که ناراحت بودند به نزد خانواده  خود آمده  آن عبا افت 

از برگشت هدیه ناراحت    آنکهو خواستند که آن خمیصه را به ابوجهم باز گردانند و برای  

 
 
 نبِ نشود از او عبایی دیگر که یک »ا

 
  نقش جانیه نوعی عبای ساده  بینبِ جانیه« بود را بگیرند. ا

تر از خمیصه است. بخاری این داستان را به نقل  تر و ارزانارزشو نگار است و نزد عرب کم

 از عایشه ـ رضی الله عنها ـ چنین روایت کرده است:
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ای نقش و نگاردار نماز گزارد پس نگاهی به نقش  پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ در خمیصه

 این  »آن انداخت. پس از پایان نماز فرمود:  
 
جانیه   نِب خمیصه  مرا برای ابوجهم ببرید و ا

. هشام بن ُعروه به «او را برایم بیاورید، زیرا اکنون مرا در نمازم به خود مشغول ساخت

گوید: پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ نقل از پدرش به نقل از عایشه ـ رضی الله عنها ـ می 

 1.«ترسم که مرا به فتنه اندازدبنابراین میدر نمازم به نقش آن نظر دوختم، »فرمود: 

الله علیه وسلم ـ چقدر به صفای درون و خالی بودن ذهن در   ما ـ صلی  پیامبر  ببین که 

قدر که برای یک »نگاه« ساده به نقش و نگاِر لباسش هنگام نماز اهمیت قائل است... آن

گویند کسانی که  چه می   آن را از ملکیت خود خارج ساخت و به صاحبش برگرداند... حال

نمی ایجاد  مشکلی  دلشان  در  اصال  لباس  به  احرام  نگاهی  تکبیر  لحظه   از  بلکه  کند... 

 رود... های زمین میهایشان به سفری سیاحتی در همه  دشت و درهدل

نقش و  ابوجهم  خمیصه   داستان  بخاری  این  باز  که  است  دیگری  داستان  شبیه  آن  های 

ها رام نوعی پارچه است که به عنوان پرده در خانهروایت کرده است. قِ رام« عایشه  درباره  »قِ 

قِ مورد استفاده قرار می روایت کرده است که گفت: »عایشه  انس  از  رامی  گرفت. بخاری 

از خانه  با آن قسمتی  ـ داشت که  الله علیه وسلم  پیامبر ـ صلی  را پوشانده بود. پس  اش 

 

 (.۵۵۶( و صحیح مسلم )۳۷۳۷صحیح بخاری ) 1
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را از ما دور کن، زیرا تصاویر آن همواره در نماز به چشم    راماین قِ »خطاب به او فرمود:  

 1.«آیدمن می

 خشوع بود...  هاینیازمندی شان، از لباس گرفته تا وسایل خانه تحت کنترلهمه  زندگی 

تا رسول خداـ  صلی    ریج، از ابن ُج و خضوع و آرامش  سلسله سند خشوعاین  هنگام مطالعه   

رفت که میان نماز ما و نماز آنان افتاده    ایفاصلهفکرم به سوی محاسبه   الله علیه وسلم ـ  

هایی را در نماز دیدم  از دوستانی که اطرافم بودند حرکت  خیلیاست... بسیار از خودم و  

لیدهای که بیشتر مناسب لم دادن بر یک مبل راحتی بود تا ایستادن در برابر کسی که ک

 ها و زمین به دست اوست... آسمان

دندان با  را  سبیل  پراکنده   تارهای  که  نمازگزارانی  ما،  میان  در  نیستند  شکار    انهایشکم 

د... یا جوانی که موهای افتاده بر پیشانی را با حرکت سر نساز د و سپس رهایش مین کن می

دارد و یا با با انگشتانش برمی های ناخن را یا  اندازد... و دیگری که اضافه به پشت سر می 

پردازد و پس  کند... یا دیگری که در حین نماز به بررسی حجم شکمش می دندان از جا می

 کند که شکمش در حال آب شدن است!از بررسی کامل، خودش را راضی می

 

 (. ۳۷۴صحیح بخاری ) 1
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شویم  مطمئن شوی که ما معموال در حین نماز بیشتر مشغول خودمان می خواهی  یا اگر می 

هنگام نشستن در جایی یا در محل کار یا یک مناسبت    حال شخص به  دیگر اوقات، ببین تا  

ای  به نماز ایستاده است... در نماز متوجه لکهو این را مقایسه کن با وقتی که    چگونه است

اصال متوجهش نشده بود... چشمان غافل    شود که خارج از نمازپنهان در لباس خود می

به سجده گاه باشد در حال طواف در لباس و دور و بر است تا    آنکه  ما در حال نماز به جای 

 چیزی را برای سرگرم شدن بیابد... 

کنند و  کم نیستند کسانی از ما که در هنگام نماز بارها ساعت دیواری مسجد را ِچک می

کنند...  اند را حساب می وقت تقریبی پایان نماز تا رسیدن به کاری که برایش نقشه کشیده

ها و زمین در برابر کبریایش سر فرو  ن همه حرکت و مشغولیت در برابر کسی که آسمانای

 اند... آورده

نگرانی با  که  کسانی  نیستند  کم  با  باقی   ،یا  را  خود  حقوق  ماه  باقی روزهای  مانده   مانده  

نیازی به  بی  آنکهاند...  در برابر رزاق ـ سبحانه و تعالی ـ ایستاده  آنکهکنند، حال  مقایسه می 

 دست اوست... 

اند را پس از  هایی که برای وضو باال کشیدهگویند که آستینبرخی نیز در حالی تکبیر می

کنند هر چند دقیقه یک کنند... تعدادی دیگر احساس می تکبیر و نه پیش از آن مرتب می 
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شان یند که کیف پول و کلیدها و دیگر وسائل شخصنهایشان را بررسی کبار باید جییب

 سر جایش هست یا نه... 

خواهند گوشی را  که میآورند تا با تظاهر به این حتی برخی موبایل را از جیب بیرون می 

»نوتیف«ها   به  نگاهی  دزدکی  کنند،  دریافت   بیندازند»سایلنت«  جدیدی  پیام  آیا  که 

دست    های ازاند یا نه... یا نکند نام کسی که منتظر تماسش هستند در میان تماس کرده

کنند و از نگاه پروردگار غافلند... آیا از  برای بغل دستی تظاهر به خشوع می  رفته باشد... 

 این بیم نداریم که این کارمان مصداق این سخن پروردگار متعال باشد که:

{ ِ  [ ۱۰۸]نساء: { يَْسَتْخُفوَن ِمَن انلذاِس َوََل يَْسَتْخُفوَن ِمَن اَّلل 

 دارند( دارند و از الله پنهان نمی)]کارهای بد خود را[ از مردم پنهان می

 فرماید: جا که می و آن

ن ََتَْشوْهُ }
َ
َحُق أ

َ
ََتَْشْوَنُهْم فَاَّلُل أ

َ
 [ ۱۳]توبه: { أ

 که سزاوارتر است که از الله بترسید(ترسید با این)آیا از آنان می

 و این فرموده  الهی که: 

{ ِ َِن اَّللذ َشُد رَْهَبًة ِِف ُصُدورِهِم م 
َ
نُتْم أ

َ
 [ ۱۳]حشر: { ََل
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 های آنان بیش از الله مایه  هراسید(. )شما در دل

صحنه را  این  اجتماعی  بودند    وقتیهای  اطرافم  در  که  برادرانم  از  بسیاری  و  خودم  در 

یج تا پیامبرـ  صلی کردم که در سلسله  خشوع از ابن جربا چیزی مقایسه می   ، آن رادیدممی

توصیف این  بودم...  کرده  مطالعه  ـ  وسلم  علیه  میالله  رژه  برابرم  در  که:  ها   مانند رفتند 

ای کرد... گویا تکه چوبی بود... گویا تکه پارچه هیچ حرکتی نمی چوبی فرو رفته در زمین  

.. با خود  دوخت.بود... انگار ستون بود... و احساسی از شرمساری دیدگانم را به زمین می

میمی چه  میگفتم  را  ما  نماز  آنان  اگر  چگونه  شد  بودند  دیده  را  ما  نماز  اگر  دیدند... 

 رسید؟ چه توصیفی به ذهنشان می   کردند؟توصیفش می

کنند  در نماز، این سخن الله متعال را یادآوری می  تأنیعلما هنگام سخن از »آرامش« و  

 که:

فْلََح }
َ
ِيَن ُهْم ِِف َصًَلتِِهْم َخاِشُعونَ  الُْمْؤِمُنوَن قَْد أ  [ ۲-۱]مؤمنون: { اَّلذ

 (( همانان که در نمازشان خاشعند۱به راستی که مؤمنان رستگار شدند ) ) 

 و این سخن پروردگار متعال که: 

ًَلةِ ِإَونذَها لََكبرَِيةٌ إَِلذ لََعَ اْْلَاِشعِ } َْبِ َوالصذ  [ ۴۵]بقره:  { نيَ َواْسَتعِيُنواْ بِالصذ
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 (.از صبر و نماز یاری جویید و به راستی این ]کار[ گران است مگر بر خاشعان) 

 و نصوصی مانند این.  

اما »خشوع« ذکر شده در این آیات به چه معناست؟ بسیاری از اهل علم در کتب تفسیر و 

خواهند کلمه  »خشوع« را در این دسته از آیات قرآنی تفسیر کنند، در  سلوک، هرگاه می

کنند که این یک روش علمی معتبر و جستجوی معنای آن به کتب لغت عرب مراجعه می 

 روندی آشناست. 

م، ابوالعباس ابن تیمیه روش دیگری دارد که حضوری پررنگ در تفسیر او از  اما دریای عل

« نامید... خالصه  این اصل این خودکفایی نصاصل  توان آن را »الفاظ نصوص دارد و می

به نظر ابن تیمیه، شناخت معنای الفاظ در نصوص شرعی نیازمند رجوع به کتب است که 

تفسیر خود را   ،ند آن نیست، بلکه خود نصوص و آثارها و ماننامه غریب لغت و شعر و لغت

کند که نص الهی خودش، خودش را روشن و قابل  گونه استدالل مید و اینندر خود دار 

 کند.فهم می

خودش بارها    نکهاکند، چن شناختی که ابن تیمیه بر اساس آن رفتار میاصل معرفتاین  

بیان کرده چنین است که »پیامبر الفاظ و معانی قرآن را تبلیغ کرده است نه تنها الفاظ آن  
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گوید:  درباره  ثبوت لفظ می است و  ابن تیمیه درباره  ثبوت و داللت نص بحث کرده    1را«. 

تر و در  کنند کمشود و آحاد آن را نقل می غریب الفاظ برگرفته میاز شعر و    ی کهلغت»

و درباره    2« آید...تر از آن چیزی است که از نقل اهل حدیث به دست میای پاییندرجه

اهل شعر یا اهل    ِی عربشخِص  سپس اگر نقل از یک  گوید: »داللت و معنای الفاظ می

آن لفظ معنای مورد نظر را در نظر داشته نثر به ثبوت برسد و دانسته شود که وی از 

این لغت او خواهد بود که از آن لفظ خواسته است، در نتیجه اثبات لغت به مجرد 

.  3« این استعمال برتر و اولی از اثبات آن با استعمال نقل شده در حدیث و آثار نیست

یامبر که الله او را  با وجود بیان پگوید: »بلکه وی این اصل را به درجه  باالتر رسانده می

است، نیازی به شناختن لغِت پیش از نزول قرآن نداریم... و    با قرآن مبعوث ساخته

لغت پیشین عرب( نیست، بلکه  یعنی  علم به معانی قرآن موقوف به چیزی از آن ) 

 4«. اندصحابه معانی قرآن را نیز همانند الفاظ آن ]به ما[ رسانده

 

 (. ۴۰۲/ ۱۳نگا: ابن تیمیه، مجموع الفتاوی ) 1

انتشا  2 شمس،  عزیز  محمد  تحقیق:  المصریة،  االعتراضات  جواب  تیمیه،  الفقه  ابن  مجمع  رات 

 (. ۱۰اإلسالمي )

 پیشین.  3

 (. ۱۲۴/ ۷ابن تیمیه، مجموع الفتاوی ) 4
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معاصر ابن تیمیه در این رأی به مخالفت با او برخاستند، از جمله   گروهی از علمای لغِت 

تفسیرش اندلسی در مقدمه   ابوحیان  بزرگ،  این  1عالم  نکات  دنباله  مسأله.  و  و قیدها  ها 

 بسیار خواندنی دارد که این مجال برای نقل آن مناسب نیست. 

حال...   هر  اینبه  ب  بنابر  نص  تفسیر  یعنی  اصل    ااصل  یا  نص،  ذاتی  تفسیر  یا  نص، 

 نص، ابن تیمیه »خشوع« وارد شده در آیات پیشین را چگونه تفسیر کرده است؟  خودکفایی

معنای   درباره   نثر  و  شعر  از  کهن  شده   نقل  عربی  نصوص  به  کار  آغاز  همان  اگر  یعنی 

»خشوع« پرداختیم،    »خشوع« بازنگشتیم و در خود نصوص شرعی به جستجوی معنای

 این خشوع چه معنایی خواهد داشت و چگونه به این تفسیر خواهیم رسید؟ 

به روشی استنباطی و مرکب از دو عنصر، پیاده ساخته است:    را  جا اصل خودابن تیمیه این

از نظر  یعنی پی   2عنصر مشهور »وجوه و نظائر« این لفظ در خود نص  گیری اماکن ورود 

 

 (. ۱۰۴/ ۱ابوحیان، البحر المحیط، تحقیق عادل عبدالموجود ودیگران، دار الکتب العلمیة ) 1

« این است که یک کلمه در مواضعی چند از قرآن با یک لفظ و  منظور از اصطالح »وجوه و نظائر   2

جا نظائر اشاره به حرکت آمده باشد اما در هر مکان به معنایی متفاوت از جای دیگر آمده باشد. این

برای مثال لفظ »آیة« و »آیات« در قرآن به معانی    ای است به نام معانی.نام الفاظ دارد و وجوه اشاره

های قیامت، عبرت و امر  است: آیات قرآن، معجزه، رخ دادن حوادث بزرگ مانند نشانهگوناگونی آمده  

( الهی.  نهی  األلوکة(نگا:  و  شبکة  الکریم،  القرآن  في  والنظائر  الوجوه  علی،  عبدالوهاب  .  أحمد 

 ( مترجم )
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. مثال هنگام رسیدن به این  «مقایسهو همچنین عنصر »تعریف از طریق    1تواُطؤ اشتراک و  

 سخن الله متعال که فرموده است: 

ِيَن ُهْم ِِف َصًَلتِِهْم َخاِشُعونَ }  [۲]مؤمنون: { اَّلذ

 )آنان که در نمازشان خاشعند(

 فرماید: کند که الله متعال در آن میای دیگر مقایسه می آن را با آیه

رَْض َخاِشَعةً }
َ
نذَك تََرى اَْل

َ
 [ ۳۹]فصلت: { َوِمْن آيَاتِهِ أ

 یابی...(. های او این است که تو زمین را خاشع می)و از نشانه

 دوم با »خشوع  اما آیه  دوم از چه نظر به خشوع داللت دارد؟ رابطه  »خشوع زمین« در آیه  

 در نماز« که در آیه  نخست آمده و در حال تفسیر آن هستیم چیست؟

 

اش گوناگون، مانند  هایی است که لفظ آن یکی است اما معانیاز اشتراک لفظی، عبارت  ظور من  1

آن انسان، عین آن حیوان( یا به معنای چشم یا به معنای    )عین  برای اشاره به ذات  در عربی  عین که 

ؤ آن  اش گوناگون ]و دور از یکدیگر[. اما تواُط جا لفظ یکی است و معانیرود که اینچشمه به کار می

است که یک لفظ با بسیاری از معانی خود اتفاق داشته باشد، مانند لفظ انسان که همه  جنس بشری  

تواند مرد باشد یا زن، کوچک باشد یا بزرگ، عاقل باشد یا دیوانه. با  گیرد اما این انسان میرا در بر می

،  (۱۰)ص    (۱۸)التدمریة، ج  این حال معانی لفظ انسان به هم نزدیک است. )نگا: ناصر العقل، شرح  

 ( مترجم) المکتبة الشاملة الحدیثة(.
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ببینیم ابن تیمیه چگونه از آیه  دوم، معنای خشوع را ]در آیه  نخست[ استنباط کرده است.  

 گوید:ابوالعباسـ  که رحمت الله بر او بادـ  در رساله  مشهورش به نام »القواعد النورانیة« می

فرماید: برگیرنده  آرامش و تواضع به صورت یکجا است... الله تعالی می   خشوع در»

یابی، پس همین که آب را بر آن فرو  های اوست که تو زمین را خاشع می }از نشانه

اینمی برآید{،  و  درآید  جنبش  به  آن  ریزیم  از  پس  زمین  که  ساخته  آگاه  را  ما  جا 

آید« که برآمدن به معنای ارتفاع یافتن است،  برمی آید و »می  «جنبش »»خشوع« به  

 1«. دانیم که خشوع شامل آرامش و فرو آمدن استجا میبنابراین از این

گوید که وقتی این آیه از خشوع زمین یاد کرده است، سپس حالتی را  جا میابن تیمیه این

ست و جنبش  که مخالف این خشوع است یعنی دو وصف جنبش و برآمدن را ذکر نموده ا

همان حرکت است و برآمدن به معنای ارتفاع یافتن است، دانستیم که خشوع ضد آن است  

حرکتی و انخفاض و عدم ارتفاع است را در یعنی باید دو وصف متضاد که همان سکون و بی

 خود داشته باشد. 

 

 (.۷۴ابن تیمیة، القواعد النورانیة، تحقیق: احمد الخلیل، دار ابن الجوزي، ص ) 1
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« را از کند و معنای »خشوعدهد و پنج نص دیگر را ذکر می ابن تیمیه این بحث را ادامه می

در روش رایج    نکهانیازمند رجوع به معاجم لغت باشد، چن   آنکهکند بدون  ها استنباط میآن

 تفسیر، معمول است.

این میاما  از جا  نماز  خشوع  معنای  استنباط  خواندن  هنگام  آیا  بپرسم:  سؤالی  خواهم 

 احساس شیرینی نکردی؟  گلویتخشوع زمین، در 

دوست دارم یادآور شوم که اساس تفرد ابن تیمیه نه در معتبر دانستن اصِل تفسیر نصی 

و پیاده ساختن آن در مباحث عقیده ذاتی، بلکه توجِه بسیار او به این روش و به کارگیری  

و فروع و اصرار پی در پی ایشان در استفاده و یادآوری این قاعده است زیرا امامان ممکن  

اس عمل به یک قاعده  شرعی متفق القول باشند اما در سطح به کارگیری است درباره  اس

و   مالک  فقه  در  پررنگ قاعده  سد ذرائع  مانند حضور  باشند،  تفاوت داشته  یکدیگر  با  آن 

تر قول صحابی در مدرسه  اهل حدیث و حضور قوی قیاس در مدرسه  اهل  حضور پررنگ 

 شان نیز موجود است.انمخالف عراق و مانند آن، هرچند همه  این اصول نزد

که در  خواهد: اینخیلی خوب... این همان حالتی است که خداوند از ما در نمازمان می

آرامش باشیم و دست و پایمان به هر سو نرود و نجنبد و در حال نماز کارهای بیهوده نکنیم  

ایم نگاهمان تادهو در حال نماز سر به زیر اندازیم و فروتنانه برای کسی که در برابرش ایس
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از گرامی این دو وصف  بدوزیم...  زمین  به  را گرامی را  قرآن  که  معانی خشوع است  ترین 

ـ   »سکون  وصف  دو  هر  حقیقت  در  است...  دانسته  مرتبط  آن  به  را  خوشبختی  و  داشته 

 در بحث نماز به آن اشاره  صریح شده است...   ، آرامش« و »سر به زیر انداختن« در صحیحین

ُمره از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ روایت درباره    آرامش در صحیح مسلم از جابر بن س 

 1.«در نماز، آرام بگیرید»شده که ایشان فرمودند: 

اما درباره  فروتنی با فرو آوردن سر و نگاه در نماز، در صحیح بخاری از انس بن مالک روایت 

چه شده اقوامی را که در نماز نگاهشان »است که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود:  

دست  »جا که فرمود:  و در این باره به تندی سخن گفت تا آن«  برند؟!را به آسمان باال می

 2. «شودشان ربوده میشک بیناییبی آنکهکشند یا از این کار می

شنوند، تنها چیزی که به ذهنشان  بسیاری از مردم وقتی درباره  آرامش و خشوع نماز می

های خشوع در ترین جلوهو حرکت نکردن است و از باشکوه  امآید خشوع در هنگام قی می

که  نماز غفلت می  نمازگزار شکل میهاله ورزند... همان چیزی  را گرد  ایمانی  و  ای  دهد 

گیرد و آن »لحظات انتقال  ها بدان آرام می شامل چنان ادبی در برابر خداوند است که دل

 

 (.۴۳۰صحیح مسلم ) 1
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اوقات  بسیاری  وقار...  و  آرامش  با  آمدن  پایین  و  برخاستن  است.  نماز«  ارکان  بین 

از بینی که به سجده هجوم مینمازگزارانی را می انگار  و    آورند،  به زمین افتاده  خستگی 

همچون شتری که ِعقال از زانویش باز شده باشد و  د،  ن ایست د و می نپر پریشان از سجده می 

 د... نرورباید با عجله به رکوع می همچون عقابی که شکارش را می

ورزند،  از آن غفلت می   که بسیاری از نمازگزاران  های خشوع و آرامِش نمازهیئتاز جمله  

آوردن آنلحظات » فرو  و  برای تکبیر  بردن دستان  در رفع  « است... میباال  بینی که 

آوردنش عجله می پایین  و  تکبیر  برای  رها مییدین  را  آن  و  نمیکند  و دقت  که  کند  کند 

.  آوردو سپس آن را به آرامی به روی سینه نمی  هایش باال بیایدها یا شانهدستانش تا گوش

ها را در سینه  عظمتی دارد که نفس   است که آرامش تکبیر  همین  داردمینماز را بزرگ    آنچه

ار چگونه نماز ابن تیمیه را وصف نمود،  حبس می ز  کند... شاید به یادت مانده باشد که ب 

[ احرام میجا که گفت: »آن ها از  گفت نزدیک بود که دلو هرگاه برای نماز ]تکبیره 

 «...هیبت تکبیره  احرامش از جا بیرون آید

این شیوه  سریع عجوالنه در انتقال بین حرکات نماز و رفع یدین را پیامبر ـ صلی الله علیه  

که شخص در    آید؛ نمازهاییاز آن شرم می   را  ای تشبیه نموده که نمازهای ما وسلم ـ به گونه 

دهد... بلکه در حقیقت این تشبیه ترسناک است، زیرا پیامبر ـ  آن با خودش مسابقه می

 های »نماز منافق« دانسته است... این را یکی از ویژگیصلی الله علیه وسلم ـ 



 راهی برای رسیدن  159

 

هاست نمازی  ای است که انسان ناگهان این را کشف کند که سالچه نتیجه  ناامید کننده

«... در صحیح مسلم آمده که پیامبر  نوک زدنبه نماز منافق است! نماز »  گزارد که شبیهمی

نشیند و خورشید را در نظر آن نماز منافق است، می»ـ صلی الله علیه وسلمـ  فرمودند:  

خیزد  بین دو شاخ شیطان قرار گرفت ]و به غروب نزدیک شد[ برمی  آنکهگیرد تا  می

 ... 1«کند مگر اندکیر آن یاد نمیزند و الله را دو چهار ]رکعت[ نوک می

می ناخودآگاه  باور  انگار  که  شدم  متوجه  شرم  شدت  از  بگویم  اگر  دروغ کنی  خودم  به 

گفتم شاید پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ این وصف نماز را ... در دل به خودم میگویممی

اند... گویا هنگام خواندن »چهار تنها برای به تأخیر انداختن نماز تا آخر وقتش به کار برده

گریختم...  زند« عجله کرده بودم... انگار داشتم از رویارویی با حقیقت می]رکعت[ نوک می 

بنابراین  گفت: »گرفت و میمرا نیشگون می   گویاخن ابن تیمیه را یافتم که  سپس این س

اند که نماز منافق شامل این  پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ در این حدیث بیان نموده

موارد است: تأخیر از وقتی که امر شده ]نماز را[ در آن انجام دهد، و نوک زدنی که  

 2«. اندکیکند مگر الله را در آن یاد نمی

 

 (.۶۲۲صحیح مسلم ) 1
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خواندم، نمازهای خودم به یادم آمد و فورا  هنگامی که این حدیث و شرح ابن تیمیه را می

مناجات  چنین  پروردگارش  با  گریان  و  ناالن  که  افتادم  عیاض  بن  فضیل  سخن  یاد  به 

 . 1« حتی اگر عفو کنی! با شرم خود از تو چه کنم...کرد: »می

با کدام   ببخشاید...  را  ما  پروردگارمان  اگر  این شرم حتی  با  کنیم  ابوعلی... چه  ای  آری 

از رواق و طناب، اگر عمود خیمه از ستون اسالم به محضر او خواهیم رفت؟!   چه فایده 

 داخل پوسیده باشد؟ 

یک بار احادیث نماز را در صحیح بخاری و مسلم، یک به یک در جستجوی معانی سلوکی 

نتیجه برایم    ون احکام فرعی بررسی کردم. این احادیث حدود هشتصد حدیث بود  در ای

انگیز بود... متوجه شدم که بسیاری از این احکام فرعی که در احادیث نبوی است  شگفت

 رساند... برد تا به آستانه  دروازه  خشوع و آرامش میتو را کم کم با خود می

 واهم پرداخت:ها خاینجا به ذکر برخی از این نمونه

در این راه، روش ساخت و طراحی مسجدی است که قرار است در آن نماز گزارده    ماولین گا

.. با وجود آنکه تزیین و زیباسازی در اصل نشان دهنده  اهمیت و بزرگداشت مکان  شود.

این کار باعث حواس پرتی نمازگزاران و  تزیین مساجد نهی کرده زیرا  از  اما شارع  است، 

 

 (.۳۸۹۷اإلیمان بیهقی )شعب  1
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  تر ]از بزرگداشت مسجد با تزیین آن[ است. شود و اینجا خشوع مهممشغول شدن آنان می

باب ساخت مسجد و امر عمر به ساختن  رد تحت عنوان  دا  یبخاری در صحیح خود باب

از سرخ سازی و زرد سازی خودداری کن تا مبادا مردم را  »مسجد و سخن ایشان که:  

زد چنانکه   گوید: »شما بر آن نقش و نگار خواهیدو ابن عباس می  به فتنه اندازی«

 1یهودیان و نصرانیان کردند«

کند که دال بر ساده بودن بنای مسجد رسول الله ـ  سپس حدیث ابن عمر را روایت میوی 

و   ـ  وسلم  علیه  الله  ساختارصلی  آرام  باعث    آن  فضای  که  آنطور  درونی بود،  هماهنگی 

 .شدمینمازگزار و آرامش او 

ه   پرده  خان« ابوجهم و برداشتن  برای اثبات این موضوع همان حدیث باز گرداندن »خمیصه  

ای بیش نبودند کافی است، چه رسد به انواع رنگ و نقش و نگار به شدت  که پارچه عایشه  

اند، گویا سازندگان این مساجد بر جالب توجه که امروزه مساجد مسلمانان مبتالیش شده

بسته شرط  توجهشان  جلب  و  نمازگزاران  حواس  کردن  پرت  مسجد  اند!  روی  سازنده   آیا 

خواهد این را به نمازگزاران ثابت کند که پولش برای ساخت مسجد زیاد بوده نه کافی؟ می

 با اجرای سنت پیامبرش به خداوند نزدیکی جوید؟ خواهد می آنکهیا 
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 راهی برای رسیدن  162

 

ذن ؤ م  سپس  ،زرق و برق بودساده و بیحال تصور کنیم که مسجد به همان روش نبوی  

رفتن به مسجد کرد، اما بوی غذای آماده بر سفره ذهن او را که اذان گفت و نمازگزار قصد  

گرسنه است مشغول خود کرده است... اینجا پیامبر ماـ  صلی الله علیه وسلمـ  توصیه کرده 

اش شود و همه  اندیشه  فارغ تا ذهنش و دلش برای نماز  که بنشیند و غذایش را کامل بخورد  

ـ را متوجه خشوع نمازش کند. در صحیحین   آمده که رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم 

بگذارید مغرب  نماز    آنکهشد و وقت نماز وارد شد، پیش از    آوردهشام  »هرگاه  فرمودند:  

و در صحیح مسلم   1از شامتان ]نگذرید و برای نماز[ عجله نکنید«  و از شام آغاز کنید

از شام آغاز »هرگاه شام یکی از شما نهاده شد و نماز اقامه شد،  آمده که فرمودند:  

 2. کنید، و عجله نکند تا آنکه از خوردن شام فارغ شود« 

مشغول کننده توصیه    به همین ترتیب پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ درباره  همه  عوامل

اند که پیش از رفتن به نماز از این عوامل رها شویم تا هدف بزرگ نماز که همان خشوع  کرده

»در هنگام  ای که در صحیح مسلم آمده است:  دار نشود... از جمله توصیهاست خدشه

 3. آورد، نماز نیست«حاضر بودن غذا، و برای کسی که ادرار و مدفوع به او فشار می
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بلکه رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ امر کرده در اثنای رفتن به سمت مسجد برای و  

»هرگاه اقامه را شنیدید با رعایت آرامش و وقار به سوی نماز  :  نماز، لباس وقار بپوشیم

 1.بروید«

رفتن به نماز به معنای    رسد این است که عجله در راِه در آغاز به ذهن می  آنچهدر حقیقت اما  

عجله در انجام خیر است، اما پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ به معنای خالف این تصور 

است، زیرا عجله در رفتن به سوی نماز باعث آشفتگی در تنفس و از بین رفتن    اشاره کرده

رامش خود شخص باشد یا نمازگزارانی که سر و صدای او را  چه منظور ما آشود، آرامش می

در  شنوند. برای همین در صحیح مسلم از ابوقتاده روایت است که گفت:  از پشت سر می

پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ در نماز بودیم، ناگهان سر و صدایی  حالی که همراه  

گفتند: برای ]رسیدن  »شما را چه شده؟«  شنیدیم، پس ایشان ]بعد از نماز[ فرمودند:  

چنین نکنید، هرگاه به نماز آمدید باید همراه با آرامش  »  به[ نماز عجله کردیم. فرمود:

 2. «باشید

تنهاـ  تکبیر آغاز را بگوید، پیامبرـ  صلی الله علیه وسلم  نمازگزارـ  امام باشد یا    آنکهو پیش از  

ای قرار دهد که نگاه او را محدود سازد و خشوعش را  توصیه نموده که در برابر خود ُسترهـ  

 

 (.۶۰۲( و مسلم )۶۳۶بخاری ) 1
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از   و  کند  کندحفظ  جلوگیری  اطرافش  فضای  در  چشمانش  شدن  دروِن زیرا    ،سرگردان 

اگر  انسان میها  سو  هر  به  باشد  نداشته  را   رودمرزی  بعدی  نگاه  سرگردانی،  نگاه  هر  و 

حسی،  در خوردن و شنیدن و گفتن و دیدن و دیگر امور    انسان هموارهسازد و  تر می آسان

 . به داشتن حد و مرز نیاز دارند

ب و   رک  پاالن شتر و نیزه و عصا نماز گزاردند  پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ به سوی دیوار و م 

صحیحین آمده است، از این رو صحابه توجه بسیاری به ُستره داشتند و در  ها در  و همه  این

بزرگان اصحاب پیامبر ـ صلی الله علیه بخاری از انس بن مالک روایت شده که گفت: »

 1«. شتافتندها می]پس از اذان[ به سوی ستونوسلم ـ را دیدم که هنگام مغرب 

در صحیحین آمده    چنانکهبلکه پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ به باالتر از آن امر نموده و  

تا مانعی میان او و مردم هرگاه کسی از شما به سوی چیزی نماز خواند  »اند:  فرموده

بگذرد،    باشد او  از جلوی  بزندو کسی خواست  را پس  که    او  نگذارد  و ]و  او  بین  از 

 2. «مقاومت کرد با او بجنگد، زیرا او یک شیطان است اش بگذرد[ و اگرستره

 

)بخار  1 ) ۵۰۳ی  و مسلم  آن  (.۸۳۷(  آنیعنی  برای  نماز مغرب  از  به  ستون  کهکه صحابه پیش  را  ها 

 جستند. )مترجم( عنوان ستره قرار دهند از یکدیگر سبقت می

 (. ۵۱۰( و مسلم )۵۱۰بخاری ) 2
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سپس به یاد   درباره  عظمت احکام »ستره  نمازگزار« و احادیث آن در صحیحین بیندیش،

بیاور که همه  این احکام نبوی برای مراعات جانب »خشوع« و حفظ مقام آرامش در نماز و  

 جلوگیری از رها شدن نگاه است.

که ساختمانی »آرام« دارد فارغ شدند و از هر چیزی    انچون نمازگزاران از بنای مسجدش و

رهایی یافتند و با آرامش و وقار به   جسازد از جمله غذا و فشار مزاکه ذهن را مشغول می 

ها آمدند و سپس در برابر با لطف و نرمی به سوی صفسوی مسجد رفتند و با شنیدن اقامه  

دستان را به   در برابر الله با دستانی رها  ایستادن  ها،پس از همه  این  الله تکبیر گفتند...

کند، بنابراین پیامبر ـ صلی تشویق میسوی حرکت و گشت و گذار در میان اعضای بدن  

های گشت مقید بمانند تا انگیزهالله علیه وسلم ـ مشروع ساختند که دستان بر روی سینه  

 چگونگی نماز پیامبر ـ و گذار بیهوده منتفی شود، چنانکه در حدیث وائل بن حجر درباره  

 1. »سپس دست راستش را بر دست چپ گذاشت«صلی الله علیه وسلم ـ آمده است: 

 

 (.۴۰۱صحیح مسلم ) 1
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نووی   است.  شایع  علما  بین  در  سینه«  بر  دستان  »گذاشتن  حکمت  از  فهمی  چنین 

به  گفته  »علماگوید:  می بر دیگری این است که این کار  از نهادن یکی  اند: حکمت 

 1. است« نزدیکترخشوع و منع دستان از بیهودگی 

سپس تامل کن که چگونه از جمع کردن لباس و مو در حال نماز نهی کرده زیرا ترک این  

و   ادب  از کمال  تواضع  کارها  و  بودن در سجده خشوع  باز  موها در صورت  که  است چرا 

ها نوعی مشغول شدن است و در صحیحین  کنند و جمع کردن و بستن آنمشارکت می 

، برای همین پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم 2جمع نکنم« لباس و مو را اینکه»و آمده که: 

گزارد به کسی که دستانش از پشت بسته است تشبیه  ـ کسی را که با موهای بسته نماز می 

نمینموده زمین  به  دستانش  انگار  یعنی  که   چنانکهرسد،  اند،  آمده  مسلم  صحیح  در 

دستانفرمودند:   با  که  است  کسی  مانند  این  مثال  پشت[   »همانا  نماز    ]از  بسته 

می،  3گزارد«می تیمیه  ابن  سجده   آنکه»گوید:  و  به  موهایش  بسته،  را  موهایش 

 

 (. ۴/۳۵۸نووی، شرح صحیح مسلم، تحقیق خلیل المیس، دار القلم ) 1

 (.۴۹۰( و مسلم )۸۱۶بخاری ) 2

 (.۴۹۲صحیح مسلم ) 3
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»معقوص« و »معکوف« ]که درباره    و این سخن از ابن مسعود نقل شده است، و  1روند«نمی

 به معنای بسته شدن از پشت است. دو بستن مو و دستان در سنت آمده[ هر

سپس بیندیش که چگونه پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ از صاف کردن محل سجده نهی  

از معیقیب نقل شده که رسول الله ـ   نبا کمترین حرکت باشد. در صحیحی   آنکه کرده مگر  

که   شخصی  درباره   ـ  وسلم  علیه  الله  مرتب  صلی  را  سجود[  ]محل  خاک  سجده  هنگام 

فرمود:  می میکرد  حتما  انجامش خواست»اگر  ]حرکت[  یک  با  پس  کنی  چنین  ی 

 2.بده«

پیامبرـ  صلی الله علیه جا که  گاه درباره  سنت »ِابراد« که در صحیحین آمده بیندیش، آنآن

ـ فرمودند:   در شدت گرما، نماز ظهر را زماني بخوانید که هوا اندکی سردتر » وسلم 

دل برای نماز یکجا   آنکه، که این برای دفع آزار بدنی ناشی از گرمای هواست، تا  3شود«

. ببین که چگونه برای دستیابی به »خشوع« وقت نماز از وقت باشد و دچار پراکندگی نگردد 

 کند؟! تغییر می فضیلتش ]یعنی اول وقت[ 

 

 (.۲۲/۴۵۰ابن تیمیه، مجموع الفتاوی ) 1
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سجده در اصل باید بر زمین باشد و نمازگزار بر حائل و مانعی که به زمین   آنکهو علی رغم  

کند، اما در هنگام گرما شارع این را مشروع ساخته که بر »لباس« متصل است سجده نمی

ما همراه با رسول الله ـ صلی »سجده کند. در صحیحین از انس روایت شده که گفت:  

ـ   وسلم  علیه  م الله  نماز  گرما  شدت  نمییدر  ما  از  یکی  اگر  و  توانست گزاردیم، 

، ابن 1کرد« کرد و بر آن سجده میاش را بر زمین قرار دهد لباسش را پهن میپیشانی

»در این ]حدیث[ مراعات خشوع در  گوید:  های نهان این حکم می حکمت حجر درباره   

زیرا   از بین رفتن تشویشبه نظر مینماز است  برای  این کارشان   ایو آشفتگی  آید 

 2. شد«است که از حرارت زمین حاصل می

چرخد این است که انسان نمازش را  و چون جوهر »خشوع« که احکام نماز بر گرد آن می 

بفهمد و با معانی اذکار آن زندگی کند و روح حرکات نماز را احساس کند، پیامبر ـ صلی 

به   خطاب  ـ  وسلم  علیه  چرت میالله  که  و  کسی  بزن  به صورتت  آب  و  برو  که  نفرمود  زد 

زد از ادامه  نماز  و شخصی را که چرت می سرحال شو و برگرد، بلکه فرمود: »برو و بخواب«!  

شود اصل را که تعقل معانی نماز است از دست بدهد. در صحیح  نهی کرد زیرا این باعث می

 

 (.۶۲۰( و مسلم ) ۱۲۰۸بخاری ) 1
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»هرگاه کسی از شما در نمازش  ـ فرمودند:  بخاری آمده که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم  

 1.خواند«بداند چه می  آنکهچرت زد بخوابد، تا 

برای ، پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ  آیندجایی که گاه زنان برای نماز به مسجد میز آنو ا

به اختالل    آنچهطبق معمول به همان مطلوب واال یعنی منع هر آنان احکامی قرار داده که  

بنابراین ایشان توصیه به دوری محل نماز دو جنس نمودند و    انجامد.می   است،  در خشوع

بهترین صف بهترین صف مقابل  در  و  اول  را صف  مردان  آخر  های  را صف  زنان  قرار  های 

دادند! در نتیجه فضیلت صف نوعی ارتباط با میزان مسافت بین دو جنس در مسجد دارد،  

های مردان اولین آن و بدترینش آخرین آن است و  »بهترین صفد:  فرمایمی  چنانکه

 2. های زنان آخرین آن و بدترینش اولین آن است«بهترین صف

که آغشته به عطر به مسجد بیایند طور پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ زنان را از این همین

است:   کرده  استفاده  نهی  عطر  از  شد  حاضر  مسجد  در  زنان  شما  از  کسی  »هرگاه 

زنان را از استفاده  از عطر در شبی که قرار است به مسجد بیایند بلکه حتی ایشان    3.«نکند

هرگاه کسی از شما زنان خواست به نماز عشاء بیاید آن شب  »د:  نهی کردند و فرمودن

 

 (. ۲۱۳صحیح بخاری ) 1

 (.۴۴۰مسلم ) صحیح 2

 (.۴۴۳همان ) 3



 راهی برای رسیدن  170

 

کردند پیامبر ـ صلی کردند و از عطر استفاده میو اگر چنین می  1.«از عطر استفاده نکند

به   آمدن  از  را  آنان  ـ  آن زنی که بخور کردند:  نماز جماعت منع می الله علیه وسلم  »هر 

 2.نماز عشاء شرکت نکند«)عطر( استفاده کرده همراه با ما در 

از عطر توسط زنان در مسجد  چون به دقت به دوری صف مردان از زنان و منع استفاده 

پیامبرـ  صلی الله علیه وسلمـ  به حفظ خشوع و منع هرگونه   اهتمامقطعا متوجه    اندیشیدی

 های غریزی خواهی شد.پریشانی ناشی از انگیزه

 رساند.انگار همه  احادیث نماز دارد ما را به محراب خشوع می  !بینیمی

مل در احادیث نماز أم که در اثنای تالبته من هنوز در دفترچه یادداشتم نکات دیگری دار 

  تأمالت ام، اما احساس می کنم ادامه  عرضه  این  در صحیح بخاری و مسلم یادداشت کرده

 ، نه همه  ادله. مثال بودچون هدف من ذکر مناسب نباشد، 

تامل و توجه در تر از این ادله برای نشان دادن منزلت خشوع و آرامش و  چه دلیلی قوی

با منظومه  مسألهنماز؟   بلکه  آیه یا حدیث نیست که امر به خشوع کرده باشد،  ای از  یک 

تو را میاحکام طرفیم که   این  ع می گیرند و به سوی تنفس در فضای خشو دست  برند و 

 

 همان.  1

 همان.  2
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  ثمره    ایم بلکهیعنی در صورت ضایع ساختن خشوع تنها یک حکم شرعی را زیر پا ننهاده

 ایم. و ابزار آن ارائه کرده را از دست دادهکه شرع برای ضمانت خشوع  آنچههر 

تر و بزرگتر از معنایی است که یک معنایی که نصوص پرشمار شرع به آن داللت دارد گرامی

یک یا دو نص صریح باشد و مستقیم. از این  یا دو نص برای آن وارد شده است، اگرچه آن  

کنند،  خالف آن را گمان می   رو تواتر معنوی داللتی واالتر از تواتر لفظی دارد، اگرچه برخی

که صرفا لفظی باشد تنها از جهت ثبوت قوی است، اما تواتر معنی هم از جهت    زیرا تواتری

استث قوی  ج  بوت  از  هم  صیغهو  به  شرع  که  معنایی  معنا.  و  داللت  روشهت  و  های ها 

مانند معنایی نیست که یک یا دو بار ذکر شده باشد، و تواتر معنوی  گوناگون تکرارش کرده  

 است که »تعدد تاکید« از جهت شارع است.بیش از مجرد یقین به ثبوت 

کند، اما با این  ع احکام پرشمار فرعی را برای به دست آوردن خشوع صادر میوقتی شار 

ما ندارد  دغدغهحال خشوع جایگاهی در   الله علیه   چنانکههای  الله ـ صلی  برای رسول 

 به دیدار پروردگارمان خواهیم شتافت؟وسلم ـ بود، فردا چگونه 

پردازی و  پرتی و خیالام که چگونه شخص در نمازش طناب حواساز خودم پرسیدهبسیار 

شیطان   ها توطئه  رود و در عین حال ایمان دارد که همه  اینافکار پراکنده را گرفته با آن می

  .. که رسول اللهـ  صلی الله علیه وسلمـ  ما را از آن مطلع کرده است.   ای است؛ آن هم توطئه
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پرواز ذهن و حدیث نفس که به محض تکبیر نخست به انسان خاطرات و  این    همه  ما منبع 

می میهجوم  خوبی  به  را  قربانی  دانیمآورند  همچنان  اما  منبع  هستیم...  ،  این  درباره  

شود:  بیان داشته که پس از پایان اقامه چه می سلم ـ  پیامبر ـ صلی الله علیه و  ها،وسوسه

کند  خطور میآید و میان شخص و نفس او  رسد شیطان میاقامه به پایان می  آنکهتا  »

چیزهایی که قبال به گوید: آن چیز را به یاد بیاور و آن چیز را به یاد بیاور... و به او می

و در روایتی    1داند چند رکعت نماز خوانده است«شخص نمی  آنکهآمد، تا  یادش نمی

یاد  دیگر:   به  را  او  دارد  آنچه»پس  را  می  امیدش  آرزوهایش  و  و  یاد اندازد  به  را  او 

 2. اندازد که در یادش نبود«چیزهایی می

با   ـ بیان کرده  آنچهآیا وضعیت نمازهای ما  اند متفاوت رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم 

 است؟! 

که چگونه در این سخن ایشان که »این را به یاد بیاور... آن را به یاد بیاور« دقت کن، و این

های مانده در ذهن  رسد و پروندههر موضوع به دیگری می   ،حدیث نفس در نمازدر هجوم  
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ت نماز تبدیل به احرک  آنکهسپارد تا  شوند و فکر قبلی تو را به بعدی مییکی یکی باز می

 آنکه نمازگزار معنایش را بفهمد. شود بیاتوماتیک می  کارهایی

که:   جمله  این  در  نبود  آنچهبه  »و  یادش  در  نیست؟    «قبال  اینطور   
 
واقعا آیا  بیندیش، 

آیند و  موضوعات فراموش شده ناگهان به یادت می  گوییکه تکبیر آغاز نماز را میهمین

 آورند؟! هجوم می

پس او را به یاد آنچه امیدش را دارد و  »فرماید:  و در این سخن ایشان بیندیش که می

چه بسیارند نمازگزارانی ، و  شوراندامیدها و آرزوها را بر او می یعنی    «اندازدآرزوهایش می

 د! نشوالی و رویاهای دنیوی مشغول میهای مبینیبه پیش  که در نمازشان

هایی است که رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ برای ما آشکار ساخته و این ها صحنهاین 

برد. با این  به محض گفتن تکبیر احرام به کار میدقیقا همان سنارویی است که شیطان  

 گذاریم؟ دانیم و هر بار پایمان را دقیقا همانجا می حال چگونه است که محل تله را می 

پرسیده از خود  زبان می بسیار  به  را  نماز  اذکار  بسیار  که چه  و  ام  معانی آوریم  اش متوجه 

جمله  ضنمی روبوت چند  نمازمان همانند  در  تکرار میشویم...  را  آیا  بط شده  اما  کنیم، 

نتیجه  دانند چه میها میروبوت با معانی  گویند؟! در  دنیا زندگی  اندازه که در  به همان 

 دهیم. سازیم، در آخرت نیز زندگی با پاداش و نتیجه  آن را از دست میتباه می الفاظ نماز را  
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 برای مثال به برخی از فضایل الفاظ نماز بیندیش:

گوید:  دهد و می خواند به او پاسخ می سوره  فاتحه را می الله جل و جالله هنگامی که بنده  

آیا هنگام   1«ام مرا بزرگ داشت...ام مرا ثنا گفت... بنده ام مرا حمد گفت... بنده بنده»

 خواندن آیات سوره  فاتحه منتظر پاسخ پروردگارمان هستیم؟ 

هرگاه  »با چنین فضیلتی ما را گرامی داشته که:  عال  و چون امام آمین گوید، پروردگار مت 

نیز آمین بگویید، زیرا هر آنکه آمین گفتنش همزمان با آمین   امام آمین گفت شما 

هم برای کسب این آیا ما    2. «شوداش آمرزیده میگفتن مالئکه باشد گناهان گذشته

 فضیلت در انتظار آمین امام هستیم؟ 

این راه را برای کسب پاداش سپس چون موضع حمد گفتن پس از رکوع فرا رسد، الله متعال  

در بخاری آمده است: »روزی پشت سر پیامبر ـ صلی    آنکهپیش روی ما قرار داده است، چن 

سمع الله  گزاردیم، پس چون سر از رکوع بلند کردند فرمودند: »الله علیه وسلم ـ نماز می

«، مردی که پشت سر ایشان بود گفت: ربنا ولك الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا  لمن حمده

»گوینده چه فیه، پس چون پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ نماز را به پایان رساند فرمود:  

 

 (.۳۹۵صحیح مسلم ) 1

 (. ۳۹۵صحیح بخاری ) 2
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سی و چند  »فرمودند:    ـ صلی الله علیه وسلمـ   . پیامبربودم  آن مرد گفت: من  کسی بود؟«

 1.«جستند که کدام یک آن را زودتر بنویسدم سبقت میمالئکه را دیدم که از ه

 کنیم؟آیا هنگام گفتن این ذکر، چنین فضیلت برزگی را احساس می 

»تحیات موضع  به  نمازگزار  چون  چنین  و  را  او  ـ  وسلم  علیه  الله  صلی  ـ  پیامبر  رسید،   »

کرده بگوید:  راهنمایی  که  الصالحین»اند  الله  عباد  وعلی  علینا  جمله   «السالم  از  و 

چون این را بگویید به هر بنده  صالح الله در  »اند که: این را بیان کرده ،فضایل این ذکر

این دعا در پی سود رساندن به همه  بندگان هنگام گفتن  اما آیا    2«رسدآسمان و زمین می

 صالح هستیم؟

بنگراین را  الفاظ  این  عظمت  بود...  نماز  الفاظ  فضایل  از  برخی  همه  ها  برای  و  یم 

ایم بر  هایی که به سبب عدم تدبر و فهم معانی آن در هنگام نمازمان از دست دادهپاداش

 خود بگرییم. 

و آن جایگاه  ای اعتقادی مرتبط استع به قضیهبرای من آشکار است، ریشه  خشو  نکهاچن 

دارد.  قرار  ایمان  و  اسالم  از  باالتر  که  منزلتی  است.  »احسان«  منزلت  با  رابطه  در  بنده 

 

 (.۶۰۰( و مسلم )۷۹۹ی )بخار 1

 (.۴۰۲( و مسلم )۸۳۱بخاری ) 2
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و این اعتقاد و  «  بینیای عبادت کنی که گویا او را میالله را گونه»احسان آن است که  

گیری نیست، و هر چه درجات گوناگونی دارد که دو سویش قابل ضبط و اندازهیادآوری  

شود. از این رو  های خشوع به قلبش نور تابیده میاز دریچهبنده در نردبان احسان باال رود  

احسان آن است که  »اند  نووی درباره  این سخن پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ که فرموده

 گوید: می  «بینیادت کنی که گویا او را میای عببه گونه الله را 

پروردگارش سبحانه و تعالی  اگر برای یکی از ما چنین مقدر شود که در حال عبادت  »

رفتار نیکو و حضور با ظاهر و باطن را چنانکه در  را در نظر گیرد، خضوع و خشوع و  

اهل  را از دست نخواهد داد...    انجام آن به بهترین شکلتالش برای  و  اوست    توان

از روی   نشینیکنند تا آنکه این هم نشینی انسان با صالحان تشویق میحقایق به هم 

در این صورت آنکه الله  نقایص توسط او شود،  مانع از انجام    احترام و حیای از آنان

 1. «چگونه خواهد بود؟]و این را به یاد دارد[ تعالی در نهان و آشکار بر او مطلع است 

خشوع در   برای زنده کردنمن را جمع کرد این بود که  آنچه در کتب علمای سلوک توجه  

دشاهان زمینی و ایستادن  مقایسه  »ایستادن در برابر پا  و یادآوری منزلت آن،  دل خواننده

که چگونه  کننداین عتاب را مطرح می برند، سپس در برابر پادشاِه پادشاهان« را به کار می 

 

 (. ۲۷۲/ ۱نووی، شرح صحیح مسلم، تحقیق خلیل المیس، دار القلم ) 1
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می رعایت  را  ادب  زمینی  پادشاهان  برابر  در  یکجا  انسان  را  ذهنش  و  فکر  همه   و  کند 

برابر  می اما در  پادشاهان غافل  سازد،  اینجا  پادشاِه  این  نمونهاست و حواس پرت.  از  ای 

 ها را خواهم آورد. مقایسه 

در همت اهل دنیا و ترسان توان  چندین برابر این را میگوید: »مثال، ابوحامد غزالی می

حاصل از آنان    ند و بهره  ااز پادشاهان دنیا دید، با اینکه این پادشاهان ناتوان و ضعیف

خواهد آنچه را میشود و بسی ناچیز. آنقدر که یکی از آنان بر پادشاه یا وزیر وارد می

آید و اگر از او درباره  دور و بر پادشاه یا لباس او پرسیده  گوید سپس بیرون میبه او می

همتش مشغول ]پادشاه[ بوده و حواسش از لباس او و حاضران پرت شود از بس که  

هر کس از نمازش به اندازه  خوف و خشوع آورد، بنابراین بهره   چیزی به یاد نمی،  بوده

 ... 1« و بزرگداشِت اوست

در برابر هر آنکه  گوید: »ابوحامد غزالی این مقایسه را در موضع دیگری نیز تکرار کرده می

آرام الله  می  غیر  حرکت  به  پایش  و  دست  الله  برابر  در  و  است  خاشع  و و  آید 

 2«. جالل و عظمت الهی است  کند، این به سبب کوتاهی در شناخت کاری میبیهوده

 

 (. ۱/۲۱۷)  زالی، احیاء علوم الدین، دار الخیر غ 1

 (. ۱/۲۲۴همان ) 2
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ای  برد اما به صیغه ابن قیم نیز همین روش را برای مقایسه  این دو نوع ایستادن به کار می

 گوید:دیگر؛ وی می

کند مانند شخصی  ر نمازش با دیده یا با دل به جایی دیگر توجه میمثال کسی که د»

زند و در برابر خود نشانده و او را صدا می است که سلطان او را به حضور طلبیده و  

دهد اما او در این اثنا حواسش به سلطان نیست و به راست و  مورد خطاب قرار می

گوید داند به او چه می نمیکند و حواس دلش از سلطان پرت است و  چپ توجه می

کند که سلطان با او چه خواهد کرد؟  زیرا دلش حاضر نیست. چنین کسی گمان می 

گیرد و  کاری که در حق او خواهد کرد این نیست که مورد خشم قرار میآیا کمترین  

! چنین نمازگزاری با آنکه با قلب حاضر  افتد؟شود و از چشمانش میاز درگاه دور می

؛ آنکه دلش  گزارد برابر نیستکه در نمازش به پروردگار روی آورده نماز می  و در حالی

عظمت آنکه در برابرش ایستاده را به یاد دارد و درونش از هیبت او پر است و گردنش  

پروردگارش شرم می برابر  و در  پایین است  او  برابر  یا    کند کهدر  آورد  به دیگری  رو 

 1«. لب گرددتوجهش از او پرت شود و به دیگری ج

 

 (.۴۴ابن قیم، الوابل الصیب، تحقیق عبدالرحمن قائد، انتشارات مجمع فقه اسالمی ) 1
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کردم که ابتکاری است  است و قبال گمان می   در کتب علم سلوک اسالمی  ی شایع این روش

ایمانی خشوع، سپس   معانی  نزدیک کردن  برای  این عرصه  بزرگان  که از سوی  هنگامی 

برده   کار  به  ـ  وسلم  علیه  الله  صلی  ـ  الله  رسول  خود  آنان  از  پیش  را  روش  این  دانستم 

با مقایسه  ایستادن در برابر مخلوق و ایستادن در برابر خالق، این  زده شدم. ایشان  شگفت

ساختند، چنانکه در صحیح مسلم آمده که پیامبر ـ صلی  نزدیک می   معنا را برای صحابه

ایستد و روبروی پروردگارش می چه شده که یکی از شما  »یه وسلم ـ فرمودند:  الله عل

اندازد؟ آیا کسی از شما دوست دارد که در برابر او بایستند در برابر او تف و خلط می

 1.«و در صورتش تف بیندازند؟

نظایر بسیاری در سنت دارد، از جمله  رعایت ادب در نماز، این موضوع  مسأله  به غیر از  

مقایسه  پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ میان اهمیتی که مردم به پاداش دنیوی دارند در  

دهند! چنانکه ایشانـ  صلی الله علیه وسلمـ  درباره  کسانی برابر اهمیتی که اجر دنیوی می

عمد  که   جماعت  به  نماز  می از  میا  یکی اگر  »فرمودند:    مانندجا  آنان  که  ز  دانست 

می دست  به  پرگوشت  حاضر استخوانی  ـ  عشاء  نماز  در  یعنی  ـ  آن  در  حتما  آورد 

آیا کسی از شما دوست دارد که وقتی به  »و درباره  تالوت در نماز فرمودند:    2«شدمی

 

 (.۵۵۰صحیح مسلم ) 1
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گفتند: آری، فرمود:  «  آنجا سه ماده شتر باردار بزرگ چاق بیابد؟  گردداش برمی خانه

سه آیه که یکی از شما در نمازش بخواند برای او بهتر از سه شتر باردار بزرگ چاق  »

 1. «است

که امثال ابوحامد غزالی های بدیع  ها بسیار است؛ مراد آنکه، این دست مقایسه از این نمونه

اند، اصل آن از رسول الله ـ صلی الله علیه  و ابوالفرج ابن جوزی و ابن قیم و دیگران آورده

ـ   کردهوسلم  تالش  علم  اهل  اما  شده  مثالبرگرفته  نمونه  این  در  اند  و  دهند  تنوع  را  ها 

 های جدید بازتولید کنند. قالب

پیشین   حدیث  بیا دوباره  ذهنت  در  را  روبروی  »ور:  مسلم  شما  از  یکی  که  شده  چه 

اندازد؟ آیا کسی از شما دوست دارد ایستد و در برابر او تف و خلط می پروردگارش می 

بگرد و  ... سپس چهره بپوشان و  «که در برابر او بایستند و در صورتش تف بیندازند؟

از   که  ببین  را  ادبی  کارهای خالف  اقسام  و  رخ  انواع  پروردگار  برابر  در  نمازگزاران  برخی 

دهند که اگر همان را چه بسیارند در میان ما کسانی که رفتارهایی را انجام میدهد...  می

و او این کارها را در   ،شدیمداد از دیدنش شرمسار می محترم انجام میدر برابر یک شخص 

آفری می دگار  برابر  انجام  جان  متعال  به  نماز  در  که  کسانی  ما  میان  در  بسیارند  چه  دهد. 

 

 (.۸۰۲همان ) 1
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میبینی برخی  شان  و  می افتند  خارش  را  جاهایی  کثرت  و به  است،  آور  شرم  که  دهند 

و دیگر رفتارهایی که همه در   کشدغیر مؤدبانه شلوارش را باال می دیگری در نماز به شکلی  

ادبی« »بی  مشترکند:  امر  انسانیک  برابر  در  انجامش  از  انسان  که  کارهایی  که .  هایی 

 دهد.انجامش می کشد و در برابر آن پروردگار بزرگدارد خجالت می بزرگشان می 

ند مورد پروردگارا کوتاهی مرا در نمازم بیامرز و برادران مسلمانم را در نمازشان کوتاهی کرد

 به به ما قلبی خاشع عطا کن یا رب العالمین. آمرزش قرار ده و 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

{ ِ ِ َوََل يَُكونُوا ََكَّلذ َوَما نََزَل ِمَن اْْلَق   ِ َِّلِْكرِ اَّللذ ن ََتَْشَع قُلُوُبُهْم 
َ
ِيَن آَمُنوا أ ِن لَِّلذ

ْ
يَأ لَْم 

َ
يَن  أ

وتُوا الِْكَتاَب ِمن  
ُ
ِنُْهْم فَاِسُقونَ أ َمُد َفَقَسْت قُلُوُبُهْم َوَكثرٌِي م 

َ
]حدید:    {َقبُْل َفَطاَل َعلَيِْهُم اَْل

۱۶ ] 

اند وقت آن نرسیده که دلهایشان با یاد الله و آن حقیقتی )آیا برای کسانی که ایمان آورده

د و انتظار بر  که نازل شده نرم گردد و مانند کسانی نباشند که از پیش به آنها کتاب داده ش

 آنان به درازا کشید و دلهایشان سخت گردید و بسیاری از آنها فاسق بودند(. 
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 بال تواضع 

ها شنود؛ بعضی از این عبارتخواند یا میاش میهایی که انسان در زندگیبسیارند عبارت

 گردند. شوند اما به محض شنیدن دوباره، پریشان از حافظه باز می در ذهن گم می

کنند و به بهانه  اند، عذرخواهی می برخی از کلمات انگار زائری باشند که اشتباهی آمده

 روند... اند سالمی بگویند بیرون میاینکه خواسته

می  حک  آدمی  ذهن  در  را  خود  حروف  دیگر  برخی  زمان  اما  گذر  با  بسا  چه  بلکه  کنند، 

 عبارات دیگری از آن زاده و تکثیر شوند... 

تار ما همچون مستعمره آیا کلمات  آنکه ذهن  یا  را  یخ مصرف دارند؟  از کلمات  ای برخی 

کند، بی آنکه قانون واضحی برای این رفتار خود داشته  پذیرفته و برخی را سرکوب و طرد می 

 باشد؟

ای در قرآن هست که وقتی برای بار اول آن را شنیدم پرسشی را با خود داشت. درباره   کلمه 

واداشت گویم که توجه مرا با خود برد و مدت زمانی مرا به فکر  می   ای قرآنی سخناستعاره

 مراد پروردگار از این ترکیب چیست؟ که

 خواسته چه معنایی را با بخش اول این عبارت برای بخش دوم آن القا کند؟ الله متعال می 
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برگزیده فصل  این  برای  که  است  عنوانی  همین  قرآنی  استعاره   سخن  این  این  یعنی  ام، 

 روردگار متعال:پ

{ ِ  [۲۴]اسراء: { َواْخفِْض لَُهَما َجَناَح اَُّلل 

 (. )و بال فروتنی را بر آنان فرو بیاور

دانیم که »بال« یک جزء حسی از پرنده است که خداوند برای او قرار داده تا با آن پرواز  می

گشایند ال میبینیم که بنگریم این پرندگان را میکند و جابجا شود... وقتی به آسمان می

 زنند و قرآن نیز این تصویر را در جایی دیگر یاد کرده است:و گاه بال می

رْيِ فَوَْقُهْم َصافذات  َوَيْقبِْضنَ } َولَْم يََرْوا إََِل الطذ
َ
 [ ۱۹]ملک: { أ

گسترند و ]گاه[ بال ]خود اند ]که گاه[ بال می )آیا در باالی سرشان به پرندگان ننگریسته

 (.کنندمیرا[ جمع 

 فرماید: ذکر دیگرباره  این صحنه در قرآن دال بر عظمت آن است؛ الله تعالی می

رْيُ َصافذات  }  [ ۴۱]نور: { َوالطذ

 (. اند)و پرندگان ]در حالی که[ بال گشوده
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 و باری دیگر به شکل مجمل به این منظره اشاره کرده و فرموده است:

لَْم يََرْواْ إََِل }
َ
َماءأ ِ السذ َرات  ِِف َجو  رْيِ ُمَسخذ  [ ۷۹]نحل: {  الطذ

 (. انداند ننگریسته)آیا به پرندگانی که در فضای آسمان رام شده

این یکی از صحنه پنهان ُخب،  بر خواننده  الله است که  پرندگان در کتاب  های بال زدن 

 داشت این بود: نیست... اما پرسشی که همواره ذهن مرا مشغول خود می

چرا خداوند این »بال« را که محسوس و معروف است به »تواضع« که یک سلوک رفتاری  

 است و بخشی از یک احساس معنوی است، افزوده است؟ 

 خواهد؟ هدف از این استعاره چیست؟ الله سبحانه و تعالی با این ترکیب لغوی چه می 

ظ »بال« چیست که  معنای خواسته شده از لف  ؛تر مطرح کنمبگذارید این پرسش را دقیق

 کند؟تر می مفهوم »تواضع« را روشن

گسترده معانی  برایم  هنوز  که  پرسشی  اندیشیدم...  بسیار  پرسش  این  آشکار  در  را  ای 

 سازد.می
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کردم   دنبال  را  قرآنی  استعاره   این  در  مفسران  و  بالغت  اهل  تأمل  که  هنگامی    از سپس 

زده شدم و متوجه شدم که و تواضع شگفت  های آنان درباره  رابطه  بین بال گوناگونی یافته

 اند. غالبا ِگرد چهار رابطه  گوناگون سخن گفته

نخستین عالمی که دیدم درباره  این استعاره و تفسیر رابطه  بین بال و تواضع سخن گفته و  

ال چاچی بزرگ )متوفای   فَّ
 
ال دو   ۳۶۵آن را تحلیل کرده، عالمه ق ف 

 
هجری( است. عالمه ق

 ی رابطه  بال و تواضع ذکر کرده است:وجه را برا

گیرد و چون  کند و باال می هایش را باز می وجه نخست: چون پرنده بخواهد صعود کند بال

آورد، بنابراین مناسب بود که تواضع در برابر پدر و مادر  قصد فرود کند آید آن را پایین می

 همانند پایین آوردن بال از روی تواضع به تصویر کشیده شود. 

گیرد و از  هایش میهایش مهر بورزد آنان را زیر بالوجه دوم: پرنده چون بخواهد به جوجه

گستراند، بنابراین مناسب بود که تواضع در برابر پدر و  روی عاطفه و شفقت بر آنان بال می

 هایش. مادر و مهرورزی به آنان اینگونه به تصویر آید، مانند بال گستردن پرنده بر جوجه

ال ف 
 
 گوید:می ق

هایش را برای در تقریر آن دو وجه است: نخست: اینکه پرنده هرگاه بخواهد جوجه»

گیرد، برای همین فرو هایش را بر آنان فرو می پرورش آنان به خود نزدیک سازد، بال
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خواهد به فرزند بگوید: پدر و مادرت  آوردن بال کنایه از ُحسن تربیت است، انگار می

شان به خود بر عهده بگیر، چنانکه آن دو در کودکی با تو چنین را با نزدیک ساختن

بال کند  صعود  و  کند  پرواز  بخواهد  هرگاه  پرنده  اینکه:  دوم  و  باز  کردند  را  هایش 

گیرد، در نتیجه  کند و چون قصد ترک پرواز و پایین آمدن کند بالش را پایین میمی

 1«. ستپایین آوردن بال از این جهت کنایه از فعل تواضع ا

الاین ف 
 
چاچی رحمه الله در تفسیر خود آورده، جز آنکه این تفسیر    ها دو وجه است که ق

مفقود است و به دست ما نرسیده ـ الله آن را به امت محمد باز گرداند ـ و ما آن را از دیگر  

 ایم. اند آوردهمفسرانی که از او نقل کرده

قفال که شود که: »قال القفال«، و این  خواننده  کتب تفسیر بسیار با این عبارت روبرو می

می یاد  او  از  تفسیر  کتب  چاچی در  قفال  همان  »قال   2شود  عبارت  اگر  اما  است،  بزرگ 

القفال« در کتب فقه شافعی مانند »النهایة« و »الوسیط« و »المهذب« و مانند آن آمد منظور  

 

(، ابوحیان در البحر  ۲/۱۹۲نقل مفسران از قفال چاچی را نزد رازی در مفاتیح الغیب، دارالفکر )  1

(، ابن عادل، اللباب فی علوم  ۲۵/  ۶المحیط، تحقیق عادل عبدالموجود، دار الکتب العلمیة، صفحه  )

ینید. من  ( بب۲۵۹/  ۱۲الکتاب، تحقیق عادل عبدالموجود و همکاران، دار الکتب العلمیة، صفحه  )

کنند یا به نقل از رازی؟ اما بیشتر به  مطمئن نیستم که ابوحیان و ابن عادل مستقیما از قفال نقل می

 آید که سخن او را به واسطه  رازی نقل کرده باشند. نظر می

اکنون همان شهر تاشکند، پایتخت  چاچی )شاشی(: منسوب به شهر چاچ )به عربی: شاش( که هم  2

 است. )مترجم(  ازبکستان اکنونی
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)متوفای   مروزی صغیر  قفال  آن  فقه    ۴۱۷از  در  او ستاره  روش خراسانی  هجری( است. 

فال )بزرگ و کوچک( شافعی  شافعی است و هر
 
اند و هر دو ُکنیه  ابوبکر دارند و همین  دو ق

گیرند و امام نووی رحمه الله به تفاوت این دو  است که برخی این دو را با هم اشتباه می 

 1شخصیت اشاره کرده است.

جمع  برای  را  آکادمیکی  کارهای  جمع من  اساس  بر  کبیر  قفال  تفسیر  نقل  آوری  آوری 

 ام. پراکنده  او در کتب تفسیر دیدههای قول

 ( ادیب  اثیِر  بن  الدین  درباره     ۶۳۷در قرن هفتم هجری، ضیاء  را  تحلیل سومی  هجری( 

دارد که پرنده  . او در کتابش »المثل السائر« بیان می است  رابطه  بال و تواضع ارائه کرده

در برابر والدین را    آورد. او تواضع هرگاه دچار خستگی و سستی شود بالهایش را پایین می

 گوید:به این شکل به تصویر کشیده چنانکه می

یا » سستی  دچار  هرگاه  پرنده  زیرا  است  مناسب  تواضع  برای  بال  لفظ[  ]آوردن 

 2«.اندازدآورد و خود را به زمین میهایش را باز کرده و پایین میخستگی شود بال

 

 (. ۴۴۲نووی، تهذیب األسماء واللغات، تحقیق عادل مرشد، دار الرسالة العالمیة، صفحه  ) 1

2  ( مصر،  نهضة  دار  الحوفی،  احمد  تحقیق:  والشاعر،  الکاتب  أدب  فی  السائر  المثل  اثیر،    / ۲ابن 

۱۵۳.) 
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نی بسیار شیوا در باب روش آفرینش  های تطبیقی به بیااین کتاب ابن اثیر غنی از تحلیل

 زیبایی بیانی است. 

هجری( به وجه چهارمی اشاره کرده   ۱۰۶۹اما آن عالم نازک بین، شهاب خفاجی )متوفای  

کند در اوج شکوه خود است اما همین که گیرد و پرواز میاست؛ اینکه پرنده وقتی اوج می

شود و از پرواز ناتوان شده به زمین می کند، از ترس فلج  ای شکاری او را غافلگیر می پرنده

گستراند، بنابراین مناسب بوده که فروتنی در  هایش را فروتنانه بر زمین میچسبد و بالمی

ای به تصویر کشیده شود که تسلیم شده و بال بر زمین گسترده  برابر والدین همانند پرنده

 گوید:است. شهاب خفاجی می

آن می پرنده همچنین هرگاه  » از  که  ببیند  را  و  ای شکاری  به زمین چسبیده  ترسد 

  1«. چسباند که این اوج ترس و خاکساری اوستهایش را به ]آن[ میبال

اینها چهار تالش برای کشف معنای این استعاره  قرآنی یعنی »بال تواضع« بود که دو مورد  

اند که هر سه را امام قفال چاچی و دو مورد دیگر را ضیاء بن اثیر و شهاب خفاجی ذکر کرده

 در علوم عربی زبانزد هستند. 

 

 (. ۲۴/ ۶صادر، )شهاب خفاجی، عنایة القاضی وکفایة الراضی علی تفسیر البیضاوی، دار   1
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و فروتنی در این استعاره  های چهارگانه از وجِه ارتباط میان بال  اولین بار که بر این تحلیل

مدت  تا  یافتم،  آگاهی  می قرآنی  مواجه  پیری  با  هرگاه  که  ها  سرشدم  اشک   از  »عقوق« 

 یافتم. ها می ریزد، خود را در معرض مقایسه  بین این تحلیلمی

دیدم که از ظاهرش التزام و دینداری نمایان بود اما با پدرش چنان رفتار  هرگاه جوانی را می

که  می قرآنی کرد  استعاره  این  درباره   چهارگانه  وجوه  این  دوباره  اوست،  سطح  هم  انگار 

 کرد... ام میمحاصره

 شدم... شدم و در عالم تامل و اندیشه سرگردان میآنقدر که از جهان پیرامون خارج می 

 شد:و همواره این در ذهنم تکرار می

 د است، پایین آورده؟ ای که خواهان فروآیا او نیز بال تواضع را همانند پرنده

پرنده همانند  را  تواضع  بال  او  بالآیا  که  جوجهای  برای  مهربانی  روی  از  را  هایش  هایش 

 گسترد بر آنها فروهشته است؟ می

 ای که از پرواز خسته شده پایین آورده است؟ هایش را همانند پرندهآیا او بال

چنا است،  آن  خواهان  خداوند  که  است  خاکساری  همان  او  پرنده   آیا  برابر  در  پرنده  نکه 

 دهد؟شکارچی از خود نشان می
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های بالغی که درباره  این آیه خوانده بودم تکرار  و اینگونه این صحنه را در پرتو همه  تحلیل

 کردم.می

آیا از تفاوت سهمگینی که میان قله  بلند نیکوکاری در این آیه و دره  عمیق عقوقی که در  

 اشت، آشفته بودم؟زندگی اجتماعی ما وجود د

 دیدم، در جستجوی قول راجح بودم؟ ها در پرتو واقعیتی که می یا آنکه با مقایسه  این تحلیل

های بیانی بودم که همه  جغرافیای معانی  یا شاید در جستجوی بیشترین مقدار از تحلیل

 این استعاره را که به شدت توجهم را جلب کرده بود در نوردد؟ 

هایی از معانی  برای من در همین افق محدود نماند، بلکه کهکشان های این آیه  شگفتی

 جدید را به رویم گشود... 

اند که کلمه  »ذل« در این آیه را خداوند به دو قرائت نازل  اصحاب علم قراءات بیان کرده

است می   ؛کرده  ما  که  است  مشهوری  قرائت  همان  یعنی  ل«، 
ُ

»ذ ذال:  ضم  و  به  خوانیم 

تر است و آن قرائت با کسر ذال است:  بسا داللتش بر خاکساری قوی  قرائتی دیگر که چه

 »ِذل«... اما تفاوت این دو چیست؟ 

 گوید: ابوالفتح ابن جنی در اثنای توجیه این دو قرائت می 
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الِذل«» »جناح  دیگر  گروهی  و  زبیر  بن  عروة  و  عباس  ابن  قرائت  جمله  . است  از 

می ِذلابوالفتح  برای    گوید:  ل 
ُ

ذ و  است،  دشواری  برعکس  سواری،  حیواِن  درباره  

ضد عزت است، انگار برای تفاوت بین این دو، ضمه را برای انسان و کسره را  ،انسان

 1«.اندبرای حیوان به کار برده

در قرائت دیگر ـ با کسر ذال ـ دقت کن و ببین چگونه الله تعالی در آن خواسته که در برابر  

ب مطیع و خاکساری باشیم که پیرو امر صاحب خویش است.  والدین همچون رک   م 

فزایی، بیشترین احال اگر اشارات بالغی کلمه  »پایین آوردن بال« را به »ِذل« با کسر ذال بی 

شود. اینکه فرزند  معانی پذیرش و خاکساری و گردن نهادن برای شخص متدبر آشکار می

 در برابر امر والدین سرسخت نباشد. 

 

ابن جنی، المحتسب فی تبیین وجوه شواذ القراءات واإلیضاح عنها، تحقیق علی ناصف، لجنة إحیاء    1

 (.۱۸/ ۲التراث اإلسالمی )
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جاز را قبول ندارند روش دیگری در  البته   نیاز به یادآوری نیست که آن دسته از علما که م 

گیرند و در بررسی این اند و لفظ بال را بر حقیقت آن میقرائت این ترکیب در پیش گرفته

  1آیه روش ویژه  خود را دارند.

کردم مراجعه می یک بار داشتم برخی از مسائل »فقه احتساب« و احکام »نهی از منکر« را 

اند و این پرسش را  و دیدم که برخی از علما به چالشی درباره  وقوع پدر در منکر پرداخته

اینجاست که  مطرح کرده انکار کند؟ سرچشمه  این چالش  را  او  باید کار  آیا فرزند  اند که 

می انسان احساس  میها  نهی  کاری  از  را  آنها  که  کسی  سخن  کند  آنها  با  باال  از  کند 

 گوید... یم

ه که گفته ددر فصلی در همین رابطه از امام احمد نقل کر   ابن مفلح در »اآلداب الشرعیة«

است: »پدر مانند غریبه نیست« و غزالی در فصل »امر به معروف و نهی از منکر« در کتاب  

احیاء علوم الدین احتساب را بر پنج درجه تقسیم بندی کرده است و دو نوع از این پنج نوع 

مناسب پسر برای پدر دانسته است، یعنی مرتبه  تعریف و مرتبه  پند لطیف، و دیگر انواع   را

 

1  ( الفتاوی  مجموع  تیمیه،  ابن  العلمیة  ۴۶۵/  ۲۰نگا:  الکتب  دار  الصواعق،  مختصر  قیم:  ابن  و   )

المنزل۲۴۲) فی  المجاز  جواز  منع  شنقیطی،  و  إیهام    (  »دفع  ضمن  شده  منتشر  واإلعجاز،  للتعبد 

 (. ۳۰االضطراب« از خود مؤلف تحت نظارت بکر ابوزید، مجمع فقه السالمی )
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)متوفای   ندانسته است. سنامی حنفی  پدر  کتابش »نصاب   ۷۴۳را شایسته   در  هجری( 

 االحتساب« اعتبارات دیگری را ذکر کرده است... 

کردم اما نتوانستم  قت میهمه  این موارد را بررسی کردم و در اینکه کدام یک راجح است د

از عبارت امام دار الهجره، مالک بن انس ـ رحمه الله ـ بگذرم... ایشان سخنی بسیار بدیع  

این   نبرده  مسألهدر  یاد  از  را  پیشین  انگیز  شگفت  استعاره   آن،  در  که  قرافی  دارند  اند. 

 گوید:می

گوید: و در  شوند. مالک میمی نخست: والدین به معروف امر و از منکر نهی  مسأله  »

 1«.آورداین ]حال نیز[ برای آنان از روی رحمت بال تواضع پایین می

وقتی این سخن امام مالک را در این پاسخ خواندم احساس کردم که ایشان به مشروعیت 

نهی از منکر در صورت ارتکاب آن از سوی پدر پاسخ داده، اما با این حال امام مالک این 

آورد فراموش نکرده  که دل مؤمن را به لرزه می  راآیه  گرانقدر را نیز به یاد داشته و این استعاره  

و در این ]امر[ بال تواضع  گوید: »اشاره کرده که روش انکار باید درست باشد و می  و فورا

 «... آوردرا برای آنان فرو می
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خواندم در دل گفتم:  باید برای خواننده اعتراف کنم که وقتی این تعقیب امام مالک را می 

می  قرآنی  استعاره   این  در  بسیار  هم  مالک  امام  عظمتآیا  از  آیا  های  زیبایی   اندیشید؟ 

 زده بود؟ احسان در آن شگفت

گفتم قطعا امام مالک این استعاره  قرآنی را  کردم و به خود میمن حتی خودم را قانع می

 در میانه  یک بحث فقهی دقیق نیاورده مگر برای آنکه شگفت زده  اشارات معنایی آن بوده 

»پاست بین  رابطه   معنای  درباره   خود  از  نیز  مالک  قطعا  »تواضع«  ...  و  بال«  آوردن  ایین 

 ... هپرسیدمی

یادآوری نصوص تواضع در برابر والدین در میانه  فتاوای فقهی توسط سلف به همین حد  

ماند بلکه امامان سلف در سطح بسیار باالیی درباره  این رفتارهای نیکوکارانه  محدود نمی

 اند. موشکافی کرده

از عجیب م ترین داستانیکی  آن  با  که  بن هایی  میمون  تابعی جلیل،  درباره   واجه شدم، 

مهران بود که از ابوهریره و عایشه و دیگران روایت کرده است. خداوند فرزندی عالم به او  

)متوفای   مهران  بن  میمون  بن  عمرو  حافظ  یعنی  رجال   ۱۴۵بخشید  از  عمرو  هجری(. 

 آمده است:  صحیحین است و این فرزند در حق پدر خود نیکوکار بود. در شرح حال او
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گوید: عمرو بن میمون بن مهران به من گفت: همراه با پدرم در یکی از  حلبی می»

آن  از  نتوانست  )پدرم(  شیخ  اما  رسیدم  آبی  جدول  به  پس  بودم  بصره  مسیرهای 

 1«. من دراز کشیدم و او از روی من عبور کرد ،بگذرد

ها ضعیفش  ببین... برای پدری که گذر سالاین نمونه  واال از پایین آوردن بال تواضع را  

شود که خود را آغشته  گل و  تواند از جدول آبی بگذرد، پسر تبدیل به پلی می کرده و نمی

 کند تا پدر با پاهایش از رویش بگذرد. الی می 

رحمت که خدایا!  بود  تو  بلند  بخت  از  این  آیا  میمون!  بن  عمرو  ای  تو  بر  پروردگارم  های 

ی که هدایت ویلچر پدر ناتوانش زیر شالق آفتاب در برابر اداره  گذرنامه را کار جوانی را ندید

 دید؟! بزرگی می

شیخ ما، عمرو بن میمون... آیا این به سبب پاکی فطرت تو بود که با شنیدن خبر جوانی  

دانست، آلوده نشده بود؟ پدری را که  که همراهی با پدرش در بیمارستان را ناخوشایند می

ها به او وصل است  ها و سرمدید که لولهمی  ،نش پوشیده بود و نیمی دیگر عریاننصف بد

های دوستانش در موبایل او را جذب خود کرده بود و در پایان صد عذر و  و با این حال پیام

 و تفریحاتش برساند؟!  بهانه آورد تا سوار بر باد شود و خود را به دوستان
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ول آب، بر روی گل دراز کشیدی و پدرت پا بر تو گذاشت آری ای عمرو بن میمون، تو در جد

های انسانی بودی که الله تعالی در این کالمش از  ... آیا تو یکی از آن بالغتدتا از آن بگذر 

ِ ِمَن الرذْْحَةِ}گوید: آن سخن می  ؟ {َواْخفِْض لَُهَما َجَناَح اَُّلل 

پایه است که »نیکی به است، این گمان بیهایی که امروز شایع ترین توهمیکی از احمقانه

ارائه می آنها  به  به میزان خدمات مادی است که  نظر والدین«  به  این توهم!  از  شود. داد 

 گرا!آید هم تدینی است مادهآید تدینی که در دوران مادی به وجود میمی

بل از هر نیکی به والدین محدود به خدمات ملموس مادی نیست... نیکی به والدین ق  !نه

با ارزش آنان است... نیکی معنوی همانقدر  تر از  چیزی »پایین آوردن بال تواضع« برای 

نان بیشتر است از  از  ندیده  ؛نیکی مادی است که ارزش احترام و حرمت  ای که شخص 

 رساند؟!کشد اما هنگام کمک خواهی از دیگران زبانش به او یاری نمیگرسنگی زجر می

 خورد؟ شود اما با فروش حیایش نان نمیده گرسنه میای که زن آزاندیده

ارزشاین دربارهها  دنقل  انس  که  است  معنوی  میهای  »اش  است  گوید:  چیزهایی 

 «...ناخریدنی

نفحا »  تاین  عبارت  معنای  از  بخشی  تنها  بیاور معنوی  فرو  را  تواضع  بال  آنان  « برای 

 است... 
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ای  از بزرگان اتباع تابعین است. او طبقه  هجری(   ۱۵۱عبدالله بن عون )متوفای    امام حافظ

ای متاخر از دنیا رفتند را دریافت اما از آنان حدیث نشنید. او امام ای که در دورهاز صحابه

اهل بصره در دوران خود و شیخ امامان نامداری همچون شعبه بن حجاج و عبدالله بن  

 مبارک است.

کند این است که زده میعون مرا شگفت   یکی از بیشترین مواضعی که درباره  منزلت ابن

امام مسلم در مقدمه  مشهورش برای صحیحش هنگام ذکر »امامان سلف که اخبار را به کار  

کردند« هنگام ذکر مثال، شش تن از بردند و درستی و نادرستی اسناد آن را بررسی می می

دستی بر علوم حدیث کسی که    ،کند که یکی از آنان ابن عون استامامان حدیث را یاد می 

 داند... دارد معنای چنین مثالی را می

عبدالله بن عون از جمله کسانی است که معانی این سخن حق تعالی که }بال   غرض آنکه

فروتنی را از روی مهر برای آنان بگستر{ با روحش درآمیخته بود و با حساسیتی گرامی به 

د که از جمله مواردی که در »خفض جناح های این آیه آگاه بود. او دانسته بوظرایف جلوه

 گیرد، رعایت سطح بلندی صدا در برابر آنان است!الذل« برای والدین قرار می

 های معنوی واالی معنای نیکی به والدین است... اینها همان ارزش
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از عبدالله بن عون نقل است که مادرش در شرح حال ایشان ـ رحمه الله ـ آمده است: »

و او جوابش را داد اما صدایش بلند بود؛ بنابراین ]به جبران این کار[ دو    او را صدا زد

 1«. برده آزاد کرد

شاید االن به یادت آمده باشد که پروردگار متعال در کتاب خود آزاد کردن بردگان را از جمله 

های گناهان بزرگی مانند قتل غیر عمد و ظهار و همبستری در روز رمضان و مانند آن  کفاره 

. اینجا صدای ابن عون از مادرش بلندتر شد و آن هم برای آن بود که مادرش  است  قرار داده

و را بشنود نه از روی جدال یا مخالفت با مادر، با این حال، این امام واالقدر خودش  صدای ا

، کفاره که نزد بسیاری از مردم یک رفتار کامال طبیعی است  یکاربرای  را بازخواست کرد و  

 ین امام دو برده را برای این کار آزاد کرد! داد؛ ا

کشد که چرا غذایش ر مادرش فریاد می از طبقه  دوم بر سکه خدا به فریاد آن جوانی برسد 

 دیر شده، به این بهانه که خسته است و امروز حال و حوصله ندارد! 

سوزد از آن جوانی که دستش را روی بوق گذاشته تا مادرش هر چه زودتر آیا جگر آدم نمی

اره که التماس کرده تا پسرش او را به جایی برساند؟! مادر بیچ، مادری از خانه بیرون بیاید

 کند!هم زیر هجوم صدای بوق ممتد با عجله و آشفتگی فراوان وسایلش را جمع می
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کند چون صدایش از صدای مادر بلندتر شده! چند کهکشان ابن عون اما دو برده آزاد می

 فاصله است بین ما و آنان؟!

تابعی جلیل محمد بن سیرین )متوفای   از  هجری( روایت   ۱۱۰همچنین در همین معنا 

ابن  د؛  کر مفهوم »پایین آوردن بال فروتنی« را در گفتگو با مادرش پیاده می  که  استشده  

زد که انگار دارد به سخن او  طوری حرف می فتگهرگاه با مادرش سخن میسیرین »

دید  شناخت وی را میهرگاه نزد مادرش بود و کسی که او را نمی»    و  1« دهدگوش می

 2«. کرد که او بیمار استگمان میاز شدت پایین بودن صدایش 

های »پایین آوردن بال فروتنی« رعایت کمال ادب در هنگام نگریستن به پدر از دیگر تجلی

و مادر و فروتنی چشمان برای چشمان آنان است. این از جمله تفسیرهای سلف در شرح  

از روی  است: »این استعاره  قرآنی است... در ضمن تفسیر این آیه نزد عطاء و عروة آمده  

«. این را ابن ابی حاتم و دیگران  احترام و بزرگداشت، به آنان نگاه مستقیم و تند نکن

 اند. از آنان نقل کرده
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آنکه به پدرش تند »  همین معنا از عایشهـ  رضی الله عنهاـ  به صورت مرفوع روایت شده که

ح بن موسی در سند  « اما این روایت به دلیل صالنگاه کند در حق او نیکی نکرده است

 آن دارای اشکال است. 

والدین یعنی نوع چشم به چشم شدن با آنان   به  ای بدیع به این سطح از نیکیمناوی اشاره

تواند با گفتار و عقوق همانطور که میگوید: »دارد. وی در کتابش »فیض القدیر« می 

می برداشت  خشم  آن  از  که  نگریستنی  مجرد  به  است  ممکن  باشد،  شود  کردار 

بگیرد قرار می  1« صورت  تواضع«  بال  آوردن  »فرو  آیه   در عموم  این  تند    گیردو  نگاه  زیرا 

 چیزی نیست جز دود شعله  سرکشی در درون... 

کردند در حق والدین خود مرتکب خشونت ای است میان ما و کسانی که دقت میچه فاصله 

های گوناگون بر سر مادر  به روشدر نگاه نشوند! حال آنکه در میان ما کسانی هستند که  

اند و لباسشان سر وقت شسته و اتو شده  زنند که چرا کمد لباسشان را باز کردهخود غر می 

 نبوده! 
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پایین آوردن بال تواضع های شگفتاین صحنه امامان سلف در فهم ظرایف معانی  انگیز 

ه متعال دوستشان  هایی است که اللارتباطی مستقیم با عمق علم سلف به جایگاه عبادت

 دارد. 

 مُ بن    امام تابعی جلیل، محمد
 
محمد به علم و    ،ر برادری داشت به نام عمر بن منکدردِ نک

روایت مشهور بود و از ابوهریره و عایشه و ابن عباس و دیگران روایت کرده است، در حالی 

قات خود با  که عمر به عبادت مشهور بود و این جنبه بر او غالب بود. امام ابن سعد در طب 

در گفت: عمر شب را به نماز ایستاده بود و من  نکمحمد بن مسندش روایت کرده که »

 1«.مالیدم و دوست ندارم که شب خود را با او عوض کنمپاهای مادرم را می

امام ابن منکدر کل شبش را به مالیدن پای  این فقه دقیق شناخت مراتب اعمال است. 

برد و با ایش را از بین میکرد و دلش را خوش و تنهاییکم میمادر مشغول بود و درد او را  

جست و برادرش عمر در برابر الله ایستاده بود و شب را به این کارش به خداوند تقرب می 

پاهای مادرش را رها نکرد، بلکه به صراحت   درنکنماز مشغول بود. با این حال محمد بن م

 تر از تهجد است. دارد که معتقد است نیکی به والدین در میزان خداوند گرامیبیان می
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برادر صرفا یک  این دو  با خود رو راست باشیم و اعتراف کنیم که مقایسه  بین کار  بیایید 

آید که چنین  حتی شرمم می   مقایسه  تاریخی است و ربطی به وضعیت امروز ما ندارد... من

شب برای نماز و قیام شب برای خدمت به    قیامای را مطرح کنم... این دو بر سر  مقایسه 

ها در زندگی اجتماعی ما چیزی خارج از عادات کنند اما هر دوی اینوالدین رقابت می 

 اند! ست مگر آنانی که مورد رحمت حق قرار گرفتها

آموزش و کار، در انتخاب تخصص و پذیرش یک پیشنهاد  اش، در عرصه   انسان در زندگی

شود... گاه نیز یکی از  های دشواری مواجه میکاری یا خرید خانه و ماشین و... با تصمیم

کند پدرش یا مادرش اطالع  اینجا فرزند احساس می ،  کنندوالدین با تصمیم او مخالفت می 

 گیری تصمیم  را بدهد، در نتیجه فرمانکافی ندارد که به او حق پذیرش یا رد این پیشنهاد  

 فکر   مادرش  و  پدر  کردن  راضی  به اصال  و  چرخاندمی  خواهدمی  خود  که  سمتی  همان  به  را

کسی   دوراندیش   خردمند  اما  شودمی  برکتبی   غالبا  هاییتصمیم  چنین  و   کندنمی  هم

کند و اگر خشنود نشدند، آنکه  است که پیش از انجام هر کاری اول والدینش را راضی می

کند   پیشه  را  الهی  قرار میالله  تقوای  راهی  اما هیچ چیز زشت برایش  از کوچک دهد  تر 

داند،  تر از اینکه گمان کند آنان چیزی را که او میزشت  ،انگاری خشنودی والدین نیست

 دانند. نمی



 راهی برای رسیدن  203

 

کنند   »تاثیر تقوا بر علم« غالبا عبارت مشهور امام احمد را یادآوری میمسأله  ام بررسی  هنگ

از وی روایت کرده است، آنجا که می زکه مرو و  گوید: »ی  مردی صالح   اقّر عبدالوهاب 

«. این عبدالوهاب فرزندی به نام یابداست، کسی چون او، توفیق رسیدن به حق را می

حسن داشت که از ُمقرئان و شاگردان »دوری« بود و فرزندی نیکوکار نسبت به والدینش 

 کند:بود که داستانی با پدرش دارد که خود چنین نقل می

نمود» سامرا  به  رفتن  آهنگ  متوکل،  من در دوران  به  و  رسید  پدرم  به  خبر  پس  م، 

گفت: ای حسن، این چیزی که خبرش به من رسیده چیست؟ گفتم: پدرم، قصدی  

جز تجارت ندارم. گفت: اگر بیرون روی دیگر هرگز با تو سخن نخواهم گفت. پس 

بیرون نرفتم و از او اطاعت کردم و ]در شهرمان[ نشستم، پس الله بعد از آن مرا روزی 

 1«.و او را سپاس گویمفراوان داد 

ببین که چگونه فروتنی در برابر والدین در یک تصمیم تجاری باعث برکت در روزی شده و  

تافت و رای  این باعث شد که او برکت آن را در مال خود ببیند. برکتی که اگر چهره برمی

 داد. داد، از دستش میشخصی خودش را ترجیح می

 

 (. ۲۸۴/ ۱۲غداد، تحقیق بشار معروف، دار الغرب )خطیب بغدادی، تاریخ ب 1
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رگداشت آنان و اظهار بهره بردن از تجربه  آنها و رفتار بر اساس ابراز احترام به نظر والدین و بز 

توصیه  آنان، بهشت نیکوکاری است که هرکس به آن بهشت وارد نشود معنای استعاره  قرآنی  

 }برای آنان بال فروتنی را بر زمین گذار{ را نخواهد دانست. 

ر و مادر خود را نشان کنند جهل پد بلکه برعکس، کم نیستند جوانانی که همواره سعی می

فهمند و حتی با تکرار چند کلمه که دهند و این را ثابت کنند که آنان نسل جدید را نمی

 کنند.کنند که والدین حرف آنها را درک نمیجوانترها بلدند متکبرانه وانمود می

کم نیستند دخترانی که وقتی وارد دبیرستان یا دانشگاه شدند به سلیقه  مادرشان طعنه  

کنند که سلیقه و کالس فالن دوستشان بیشتر از مادر است. به گمان زنند و اظهار میمی

انگاری و این نگاه از  او حرفی که زده صرفا یک مقایسه  گذراست، غافل از آنکه با این سهل

گذارد. آیا پس از سالها تالش مادر که همه  بازارها را  باال، چه زخمی بر جان مادر به جا می 

گذاشت تا تو در نگاه دختران همسن و سالت زیبا و خاص باشی، امروز این کلمات  ا می زیر پ

 کنی؟!اش میتند را نثار او و سلیقه

بال تواضع }  علی رغم همه  این تصاویر غم انگیز از عدم درک ظرایف این سخن پروردگار که:

ست و همچنان  افراوان  همواره در این امت خیر  باز هم مصادیق نیکو  را برای آنان فرو آور{



 راهی برای رسیدن  205

 

هایی که  جلوه ؛کنندهایی از این نیکوکاری در حق والدین را از یکدیگر نقل می مردم جلوه

    توان آن را چراغ این دوران مادی تاریک کرد و راه را روشن دید...می
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 های یقیننها، نردبا کهکشان

نیمه فیز  هایدر  و  اخترشناس  دانشمند  شهرت  بیستم،  »جیمز    دانیکقرن  انگلیسی 

)متوفای   میان   ۱۹۴۶جینز«  خود  آکادمیک  زندگی  در  جینز  شد.  جهانگیر  میالدی( 

استاد   سمت  پرینستون  در  وی  بود.  آمد  و  رفت  حال  در  پرینستون  و  کامبریج  دانشگاه 

 ریاضیات کاربردی را داشت.

مشارکت  دراو  بسیاری  مهم  مجال    های  در  ویژه  به  و  اخترشناسی  و  فیزیک  زمینه   دو 

 ( ) ( radiationپرتوافشانی  ستارگان  تکامل  نظریه  stellar evolutionو  نقد  به  و  داشت   )

 ای جایگزین آن ارائه کرد. البالس درباره  شکل گیری منظومه  شمسی پرداخت و نظریه

از جمله قانونی در فیزیک تحت  است  تعدادی از اکتشافات علمی به نام او نامگذاری شده 

 ( جینز«  ریلی  »قانون  به  Rayleigh-Jeans lawعنوان  که  قانون  این  توسعه   در  جینز   .)

 پردازد، دست داشت. توصیف پرتوهای طیفی در امواج الکترومغناطیسی می

( نام دارد که  Jeans massاری شده، »ِجرم جینز« ) از دیگر اکتشافاتی که به نام او نامگذ

درباره  سرمنشأ ستارگان است. این جرم، نشانگر حداقل توده  گازی است که از تورم آن 

 گیرد. ای جدید شکل میستاره
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گذاری شد. همچنین  ( به نام او، »دهانه  جینز« نامLunar craterهای ماه ) یکی از دهانه 

 ( در مریخ به نام اوست. Maratin craterای مریخی ) دهانه

شود که او در مرز میان هرکه زندگی علمی »جیمز جینز« را خوانده باشد فورا متوجه این می

اند؛  این دو علم در قرون اخیر در هم تنیده شدهزیرا    شناسی و فیزیک ایستاده استکیهان

ن اخترشناس به شمار دانادان هستند و بسیاری از فیزیکبسیاری از اخترشناسان، فیزیک

)متوفای  می متز«  »لوید  رو  این  از  فیزیک    ۲۰۰۴آیند.  داستان  کتابش  در  میالدی( 

»می شاخهگوید:  به  تبدیل  دیگری  زمان  هر  از  بیش  امروزه  از اخترشناسی  ای 

های فیزیک شده است. برای تاکید بر این حقیقت کافی است به بررسی رابطه   شاخه

یا رابطه  میان تکامل ستارگان    مندازیاشناسی نگاه بیکیهانبین فیزیک انرژی باال و  

ها و تحریک مایعات را در نظر بگیریم، ای یا رابطه  بین بنیه  کهشکانو فیزیک هسته

توان به سطح روابط قوی میان این دو شاخه از معرفت پی خواهیم برد، بلکه می آنگاه  

 1«. شودسی یونانی آغاز میهای داستان فیزیک با اخترشنا گفت برخی از جنبه

این تداخل و اشتراک میان مباحث فیزیک و اخترشناسی که متز و   ر چرایی درک و تفسی 

اند امر دشواری نیست. اخترشناسی به مبحث  همکارش در متن پیشین به آن اشاره کرده

 

لوید متز و جفرسون ویفر، داستان فیزیک، ترجمه ]عربی[: طاهر تربدار و همکارش، دار طالس    1

(۲۵.) 
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چارچوب زمان پردازد و فیزیک، مبحث حرکت و رفتار ماده و انرژی را در  اجرام آسمانی می

کند. طبیعی است که علم فیزیک حرکت و رفتارهای این اجرام آسمانی و مکان بررسی می 

بیند  ان گاه خودش را در قامت اخترشناس می دیکرا نیز بررسی کند و از اینجاست که فیز

 داند. ان میدکو اخترشناس گاه خود را فیزی

ا تخصصی  مقاالت  نوشتن  به  تنها  جینز«  »جیمز  دسته البته  آن  از  او  بلکه  نکرد،  کتفا 

»ساده به  که  بود  که  متخصصان  همانطور  دارند،  باور  عادی  خواننده   برای  علوم«  سازی 

خالصه  تاریخ زمان: از  بریتانیایی، »استیون هاوکینگ« در کتاب مشهورش »  دانیزیکف

از بیست   سازی کرد. بیششناسی را سادههای کیهان« بنیانهاچالهانفجار بزرگ تا سیاه

 های زنده  جهان ترجمه شد.میلیون نسخه از این کتاب به فروش رفت و به زبان

می قرار  مخاطب  را  عادی  خواننده   که  تالیفات  دست  نویسندهاین  برای  در  دهد،  اش 

ها به عنوان کسی که انقالبهای علمی را در دوران خودش برای مردم شرح و تفسیر  رسانه

سازد. »جیمز جینز« عمال این نقش را ایفا کرد، به ویژه  اهم میکند، شهرت فراگیری فر می

 شناسی که برای خواننده  معمولی مبحث بسیار جذابی است.در بحث کیهان

جایگاه  طبیعی  علوم  برابر  در  فلسفه  برای  که  دارد  تعلق  جریانی  به  جینس«  »جیمز 

این معنا که علوم طبیعی به  « قائلند. از نظر آنان فلسفه هویت پیرو را دارد به  رودنباله»
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دهد.  پردازد، سپس فلسفه صرفا درباره  آنچه کشف شده نظر می کشف و ابتکار و اختراع می

پی را  علوم طبیعی  که  »تفسیرهایی«  نیست جز  فلسفه چیزی  این جریان،  نظر  گیری از 

 گوید:کند، چنانکه می می

در آن دوران مرتبط است،    فلسفه در هر دورانی همواره و به شکلی فزاینده به علم»

واکنش به  ]طبیعی[  علم  در  بزرگی  تغییر  هر  خواهد  بنابراین  فلسفه  در  هایی 

 1«. انجامید

جینز«  »جیمز  که  طبیعی  علوم  بزرگداشت  برابر  در  فلسفه  به  منصفانه  غیر  نگاه  این 

اندیشه  دیکفیز در  معروف  رویکرد  بلکه یک  نیست،  او  ابتکار خود  دارد،  ان/اخترشناس 

توانیم در تشبیهی  غربی است و به ویژه در میان پژوهشگران عرصه  تجربی شایع است. می

 ( »هگل«  آلمان،  فلسفه   بزرگ  نقش    ۱۸۳۱که  این  به  اعتراف  نوعی  آورده  میالدی( 

پ در  او  بیابیم.  فلسفه  برای  را  تابع/مفسر  فلسفه  حق،  فلسفه   باب  در  کتابش  درآمد  ایان 

 2«.گشایدجغد میِنروا همواره شبانه بال میکند: »اینگونه توصیف می

 

1 J. Jeans, Physics and philosophy, Cambridge, 1943, p. 2 

2 Hegel, Philosophy of right, p. xxi 
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می، مینروا خدای حکمت و فلسفه است. او یک جغد دارد و جغد در تصور ودر اساطیر ر 

 د. کن آنان سمبل حکمت است زیرا در طول روز ساکت است و در اماکن مهجور زندگی می

کند مگر بعد از پایان حوادث و کارهای  منظور هگل این است که فلسفه کارش را شروع نمی

کله   و  سر  داده  رخ  آنچه  تفسیر  برای  صرفا  چیز،  همه  پایان  از  بعد  سپس  پیدا  روز،  اش 

آورنده   می نه پدید  این معنا، نقش فلسفه صرفا یک نقش تفسیری است  بر اساس  شود. 

 حوادث. 

شوامثال و  رویکرد  ها  این  به  که  دارد  وجود  کسانی  درباره   غرب  اندیشه   در  بسیاری  هد 

گرایانه درباره  فلسفه گرایش دارند و در مقابل به بزرگداشت علوم طبیعی و نتایج آن  تقلیل

 ها مشغولند اما اینجا مجال بسط این شواهد نیست. در طب و فناوری و دیگر عرصه 

لم و فناوری پیشتاز است، فیلسوفان کمتری دارد، اما اروپا برای مثال، آمریکا که در زمینه  ع

دانشمند  که  تا جایی  دارد  بسیاری  فیلسوفان  آمریکا عقب نشسته،  پیشرفت  برابر  در  که 

 ( هال  استنلی  گرانویل  آمریکایی،  مقاله   ۱۹۲۴روانشناس  در  در  میالدی(  »فلسفه  اش 

تشخ  در  شد،  چاپ  »مایند«  فصلنامه  در  که  متحده«  وضعیت  ایاالت  از  زودهنگام  یصی 
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آمریکا می  مارها درفلسفی در  از  آمریکا،  او   1ترند«! نروژ کمیاب  گوید: »فیلسوفان در  اما 

 داند. علت این امر را جوان بودن ایاالت متحده می

دهد که به ارائه می  –یعنی کمبود فالسفه در آمریکا    –استنلی تفسیری را برای این پدیده  

 گذاری عملی در این سرزمین مرتبط است. کاری و سرمایه  سن این حکومت و مزاج

های جیمز جینز، کتاب او »فیزیک من، یکی از مهمترین کتاب   اما بنابر تشخیص شخصی 

( است که پژوهشی است در باب مقایسه  بین روش  Physics and philosophyو فلسفه« ) 

فیزی و عرضه    اناندک کار  تولید  آنان  که  چیزی  و  فالسفه  کار  روش  و  آنان  علمی  تولید  و 

تر درباره  ناچیزی ثمره  فلسفه کند نقطه نظری مفصل اند. جینز در این کتاب سعی می کرده

برای خواننده   این کتاب  ارائه دهد. مواضعی در  تقدیم کرده  نتایجی که فیزیک  برابر  در 

ا که پس  آنجا  مثال  آور است.  نتیجه  شوک  این  به  آن  فایده   بررسی  و  کانت  نظریه   ز شرح 

فزوده است. وی سپس  اهای بشر نی رسد که این نظریه چیز قابل توجهی را به دانستهمی

کند فلسفه را در پرتو نتایج فیزیک به روشی جدید در اندیشیدن منتقل کند، مانند  سعی می 

 مفهوم سببیت و اراده  آزاد و دیگر موارد. 

 

1 G. Stanley Hal, Philosophy in the United States, Mind, p. 95 
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زمینه  چنین  اش قرار دهد، به دقت به پیشاگر این کتاب جینز را در سیاق تاریخیپژوهشگر  

علوم  »انقالب  دوران  در  فلسفه(  و  )فیزیک  جینز  کتاب  این  برد.  خواهد  پی  گفتمانی 

طبیعی« و تحول زندگی اجتماعی بر اساس اکتشافات و ابتکاراتی نوشته شده که به سرعت  

می مردم  زندگی  مروارد  این  وارد شد.  آن  در  فلسفه  که  بود  مراحلی  دشوارترین  از  حله 

« شد. آن هنگام بود که بسیاری از پژوهشگران عرصه  تجربی به شکل ویژه بحران فایده»

کردند که فلسفه چیزی را کردند و این نظر را مطرح می « بحث میفایده  فلسفهدرباره  »

 تقدیم بشر نکرده است.

که سعی در بررسی این پدیده و پاسخ به مخالفان آن دارد،  هایی  ترین مناقشه یکی از جذاب

میالدی( تحت عنوان »درباره     ۲۰۰۳ای است از فیلسوف انگلیسی، برنارد ویلیامز ) مقاله 

را   مقاله  این  ویلیامز  ریویو« چاپ شد.  »لندن  مجله   در  مقاله  این  فلسفه«.  تحقیر  و  کینه 

وجود دارد، کسانی هم هستند که از  هر جا موضوعی فلسفی  کند: » اینگونه آغاز می

دهد، این  «. بررسی قابل توجهی که ویلیامز ارائه میآن بدشان بیاید و کوچکش پندارند

گیرند نه این روزها، بیشتر کسانی که این موضع را علیه فلسفه می سخن اوست که: »

 1«.دینداران، بلکه دانشمندان هستند!

 

1 B. Williams, On hating and Despising philosophy, LRB, 1996, p. 16 
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بود، بلکه این مقاله را برای رد این پدیده که پس از  طبعا ویلیامز از این پدیده خوشحال ن

 انقالب علوم طبیعی، فلسفه را کوچک می بیند نوشت. 

بزرگداشت علوم  و  اندیشه  علمی غرب، منظورم تحقیر فلسفه  پدیده  بسیار شایع در  این 

 طبیعی است، ما را به این پرسش می رساند:

زده کرده، مطالعه  »میراث«  آنان را شگفت پس چرا میان جوانان درس خوانده  عرب که غرب  

این همه فراگیر است و در عوض    ۱۹و    ۱۸و    ۱۷های فالسفه  قرن  فلسفی غرب مانند نوشته

 شان اینقدر ضعیف است؟ طبیعی ومبنیه  عل

در حقیقت این پدیده شایسته  رصد و بررسی است و سعی خواهم کرد تفسیری برای آن  

های اندیشمندان عرب را که در انان عرب ]و مسلمان[ نوشتهبیایم. به تخمین من، این جو

خوانده فلسفه  کردهغرب  مطالعه  را  اند  طبیعی  علوم  عرب  متخصصان  سخن  اما  اند 

فکرینخوانده ساختار  که  غرب  اندیشمندان  نتیجه،  در  ]غرب[  اند،  فلسفه  از  را  شان 

اند  ر را برای آنان ایجاد کردهاند، آنان را به سمت میراث فلسفی غرب برده و این تصوگرفته

همه  غرب  مادی  پیشرفت  طبیعی  که  نتیجه   تصور،  این  و  است  غرب  فلسفه   نتیجه   اش 

 فعالیت این اندیشمندان عرب در ترویج کاالی شان ]یعنی ترویج فلسفه  غرب[ است.
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پزشکی و مهندسی و علوم ]غیر انسانی[    هایبینیم که از دانشکدهاز این رو جوانانی را می

می التحصیل  علمی فارغ  فرهنگ  گسترش  جای  به  را  خود  فراغت  اوقات  سپس  شوند، 

و معاصر در سرزمین   ـ قرون  خوجدید    - ۱۹تا    ۱۷د، صرف مطالعه  میراث فلسفی غرب 

انگیز است. برخی از همان کسانی  ای عجیب و در عین حال غم کند! این واقعا پدیدهمی

اند،  که از علومی برخوردارند که جوامع ما به آن نیازمندند و در عین حال در مطالعه جدی

مجال رشد جامعه با استفاده از تخصص خود را رها کرده و به کند و کاو غبار تاریخ گذشته  

 پردازند! غرب می 

های فلسفی  های محلی یا همایش خواننده اگر برخی از این مقاالت فلسفی را در روزنامه

هایی که در محیط فلسفی ما از  محافل خاص ما دنبال کند متوجه خواهد شد که غالب نام 

و  میان فالسفه  غرب ذکر می  شود متعلق به »گذشته« فلسفه  غرب هستند نه به »حال« 

 خرین نتایجی که علم به آن رسیده است! دوران جدید و معاصر، و آ

که   و محافل محلی، متوجه خواهد شد  دنبال کننده  حالت فلسفی در کشورهای عربی 

های برجسته  قرن شانزدهم، امثال مارتین  نمادهای فکری فلسفی متداول در میان آنها نام

م، مانند جان الک، آوران قرن هفتدهم، امثال بیکن، دکارت و هابز، یا قرن هجده لوتر یا نام 

یرکگور، اسپنسر،  هیوم، روسو، و کانت، یا قرن نوزدهم، امثال ِبنتام، هگل، شوپنهاور، کی 

می سطور  این  خواننده   اما  است.  آنان  امثال  و  معاصر،  نیچه  علمی  پیشرفت  که  داند 
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ها از افکار و تصورات این فالسفه که در دوران عقب ماندگی تکنولوژیک زندگی کشهکشان 

 کردند، فاصله دارد. یم

توان گفت جوانانی که مطالعه  علوم شرعی )میراث اسالمی( را رها کردند و از این روی می

 از یک »میراث« به »میراثی دیگر« جابجا  
 
به مطالعه  میراث فلسفی غرب روی آوردند، صرفا

 اند! اند، هرچند به گمان خود از گذشته به مدرنیسم پا گذاشتهشده

نامند، اما از این جوانان، کتب شرعی را ]با کنایه به کهنگی آن[ کتب زرد می   گرچه برخی

های زرد غربی نقل  های زرد شرقی به کتاب اند آن است که از کتابدر واقع آنچه انجام داده

 اند! بنابر این معیار او همچنان در دنیای ]کهنه و[ زرد باقی مانده است.مکان کرده

انان درس خواننده  عرب به کتب فلسفی عربی روی آورده و از کتب  اما چه باعث شد که جو

روی عربی  و علمی  عرب  فیلسوِف  اندیشمندان  مبادرت  آن  سبب  شاید  شوند؟  گردان 

سازی علوم برای خواننده  عمومی باشد. کوتاهی متخصصان علوم طبیعی عرب در آسان 

و   کارگاه  نیازمند  طبیعی  علوم  که  باشد  این  دلیل  هم  و  شاید  تجهیزات  و  آزمایشگاه 

های علمی است، برخالف فلسفه که صرفا یک تالش تأملی  گذاری برای پژوهشسرمایه 

نویسد. به سبب همین کوتاهی اش کتابش را در اتاق خودش میذهنی است که نویسنده
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ها برای جبران  گذاری برای تحقیقات علمی، عقل های سیاسی عربی در سرمایه سیستم

 اند. عرصه رو به فلسفه آورده خالی بودن این

به هر حال، آنچه گذشت پرانتزی ناخواسته بود که توجه »جیمز جینز« به تحقیر فلسفه و 

بزرگداشت علوم طبیعی در کتاب »فیزیک و فلسفه« ما را به این سمت کشاند و این سخن  

 ما را به سمت عرضه  این رویکرد در اندیشه  غربی کشاند.

های پیشین، معرفی مختصر این فیزیکدان/اخترشناس، جیمز راگرافاما هدف اصلی از پا

دان هندی،  ای باشد برای عرضه  گفتگوی مهمی که میان او و ریاضی جینز بود تا مقدمه

 »عنایت الله مشرقی« روی داد. 

سال   به  )درگذشته  مشرقی  عنایت  یعنی  گفتگو  دیگر  عشق   ۱۹۶۳سمت  به  میالدی( 

  ۱۹است. او فوق لیسانسش در ریاضیات را در حالی که تنها پرشورش به ریاضیات مشهور 

  ۱۹۰۷سال داشت دریافت کرد و رکورد پیشینیان را شکست، و در همان سال یعنی سال  

تازه   پایان رسانده بود برای ادامه  تحصیالتش در  سال از زندگی  ۱۹میالدی که  اش را به 

الل وجودش در کمبریج چند تخصص  ریاضیات به دانشگاه کمبریج در بریتانیا رفت و در خ

  ۱۹۱۲های شرقی و علوم طبیعی به پایان رساند و پنج سال یعنی تا سال موازی را در زبان

 در کمبریج ماند و سپس به هند بازگشت.
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هنگامی که عنایت الله به سی سالگی رسید، به فکر تفسیر قرآن در پرتو اکتشافات علوم  

سال داشت در سال   ۳۶کرد و جلد اول آن را در حالی که طبیعی افتاد و این ایده را عملی 

ها را به حاصل تالش خود جلب میالدی به پایان رساند و آن را »تذکره« نامید و نگاه  ۱۹۲۴

کرد و به عنوان نامزد جایزه  نوبل پیشنهاد شد، اما شرط کمیته  نوبل این بود که کتاب او  

از زبان  به یکی  اروپایی ترجمه شباید  با رد آن های  و  الله نپذیرفت  ود. شرطی که عنایت 

«. با وجود خواهم!شناسد، نمیرا به رسمیت نمی  –اردو    –که زبان من  ی  اجایزهگفت: »

آنکه او اساسا چند تخصص را در کامبریج خوانده بود و ترجمه برایش کاری نداشت، اما  

 ای نداد. سربلندی دانشمند هندی به او چنین اجازه

الله از    عنایت  بر عهده گرفت، سپس  را  وارد عرصه  سیاست شد و چند منصب حکومتی 

مناصب خود کناره گرفت و حزبی سیاسی را تحت عنوان »حرکت خاکسار« تاسیس کرد و 

 ای به نام »اصالح« منتشر کرد و بارها به زندان افتاد. نامه هفته

ات اشتباهی درباره  سنت  اما متاسفانه همه  تصویر به این روشنی نیست. عنایت الله تصور 

نبوی و مفهوم تفاوت پیامبران در تشریع و نظریه  تفسیر اسالمی و دیگر موارد داشت. برای  
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توانید به کتبی که در  مطالعه  بیشتر درباره  شخصیت عنایت الله مشرقی و نقش وی می

 1شرح حال وی نوشته شده مراجعه کنید.

اصلی  هدفی  به  بگذارید  ماما...  از  دانشمند  مان  یعنی:  برسیم،  شخصیت  دو  این  عرفی 

دان هندی، عنایت الله و دانشمند ریاضی  دان/اخترشناس انگلیسی، جیمز جینزفیزیک

 مشرقی.

به کمبریج ریاضیات  ادامه  تصحیل در  برای  الله مشرقی  نقل   در همان مدتی که عنایت 

داد مالقات کرد و با او آشنا  مکان کرده بود با جیمز جینز که در همین دانشگاه درس می

شد. عنایت الله مشرقی داستان شگفت انگیزی از مالقات خود با جینز روایت کرده که این  

ویژه شماره   در  »نقوش«  پاکستانی  مجله   در  الله  داستان  عنایت  حال  شرح  برای  که  ای 

بود آمده است. سپس »وحیدالدین خان« این داستان را از مجله  فوق    مشرقی چاپ شده

کند. این کتاب « نقل می طلبد: درآمدی علمی به ایماناسالم به مبارزه میدر کتابش »

به عربی ]و فارسی[ ترجمه شده است. عنوان اصل این کتاب در نسخه  انگلیسی »خداوند  

علم« است و در مقدمه  آن ذکر شده که این نام  های خدا در طبیعت و  یابد: نشانه تجلی می 

 

1  Alik M., Allama Inayatullah Mashraqi: A Political Biography, Oxford University 

Press, 2000. 
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می  تجلی  عربی،  »خداوند  ترجمه   در  اما  است،  شده  گرفته  انجیل  آیات  از  یکی  از  یابد« 

 طلبد« برای این کتاب انتخاب شده است. عنوان »اسالم به مبارزه می

م به  بگذارید اینجا این گفتگوی طوالنی را نقل کنیم. وحیدالدین خان در کتابش »اسال

 گوید:طلبد« چنین میمبارزه می

می» پایان  به  داستانی  با  را  باب  الله این  عنایت  دکتر  هندی،  دانشمند  که  رسانم 

 گوید:او می ،مشرقی نقل کرده است

برای کاری از   ،باریدمیالدی بود و باران شدیدی می  ۱۹۰۹های سال  یکی از یکشنبه 

شهیر، سر جیمز جینز، استاد دانشگاه اره اخترشناس  کبخانه بیرون آمده بودم که ی

بود.   به کلیسا  زیر بغل زده و در حال رفتن  را  انجیل و چترش  را دیدم که  کمبریج 

نزدیکش شدم و سالم کردم اما جوابم را نداد. دوباره سالم گفتم، پرسید: از من چه  

 خواهی؟می

تر شما زیر بغلتان بارد چگفتم: دو چیز، قربان! اول اینکه: با اینکه باران شدیدی می

 است! 

 سر جیمز خندید و فورا چترش را گشود.

 شود شخصی مشهور مانند شما به کلیسا برود؟ گفتم: دوم اینکه: چه چیز باعث می
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برای لحظه این سؤال سر جیمز  از با  بعد  باید چای  امروز  ایستاد، سپس گفت:  ای 

 ظهر را پیش من باشی. 

لیدی جیمز دقیقا راس ساعت چهار بیرون اش رسیدم،  بعد از ظهر وقتی به خانه

آمد و مطلعم کرد که سر جیمز منتظر من است. وقتی وارد اتاقش شدم میز کوچکی 

را در برابر او دیدم که تجهیزات چای بر روی آن بود، در حالی که پروفسور غرق در 

 افکارش بود. همینکه متوجه حضور من شد گفت: سؤالت چه بود؟

گیری  ر جواب من بماند شروع به ایراد سخنانی درباره  شکلسپس بدون آنکه منتظ

و نظام شگفت ابعاد و فواصل بی اجرام آسمانی  و  و انگیز  انتها و مسیرها و مدارها 

آور آن کرد، آنقدر که دلم از هیبت و جالل خداوند  اش و طوفان نورهای شگفت جاذبه

 به لرزه افتاد.

اشک از چشمانش روان بود و دستانش    اما خود سر جیمز موهای سرش برخاسته و

 
 

لرزید. سپس ناگهان ساکت شد، سپس گفت: عنایت الله!  ت پروردگار میشی  از خ

شگفتی به  میوقتی  نظر  خدا  آفرینش  وجودهای  لرزه    ماندازم،  به  الهی  جالل  از 

کنم  گویم: »تو واقعا بزرگی!« حس میکنم و میو چون در برابر او سر خم می  افتدمی

کنند و احساس آرامش و سعادت بزرگی  همه  اجزای وجودم این دعایم را تایید می
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کنم که هزار بار از خوشبختی دیگران برتر است. کنم و سعادتی را احساس میمی

 روم؟ میعنایت الله، اکنون دانستی که چرا به کلیسا 

می الله  عنایت  طوفانی  عالمه  سخنان  این  برانگیخت  درافزاید:  من  او    عقل  به  و 

قربان برای  !گفتم:  که  علمی  تفاصیل  این  قرار    ماز  تاثیر  تحت  شدت  به  کردید  نقل 

ای از کتاب مقدسم افتادم که اگر اجازه دهید آن گرفتم و به این مناسبت به یاد آیه

 را برای شما بخوانم.

 ا تکان داد و گفت: با کمال سرور.سرش ر 

 این آیه را برایش خواندم:

ُسوٌد  } وََغَرابِيُب  لَْواُنَها 
َ
أ َُمَْتلٌِف  وَُْحٌْر  بِيٌض  ُجَدٌد  َباِل  اْْلِ ِ   َوِمَن  َواب  َوادلذ انلذاِس  َوِمَن 

َ ِمْن  لَْوانُُه َكَذلَِك إِنذَما ََيََْش اَّللذ
َ
نَْعاِم َُمَْتلٌِف أ

َ
 { ِعَبادِهِ الُْعلََماءَواَْل

برخی کوه از  راه)و  ]و رگهها  به رنگها  و گلگون  و سیاه ها[ی سفید  های گوناگون 

دام  و  جانوران  و  مردمان  از  و   * ]آفریدیم[  رنگ پررنگ  که  گونه    هایشانها  همان 

او  از  که  هستند  دانش  اهل  تنها  الله  بندگان  از  آوردیم[.  ]پدید  است  متفاوت 

 ( .ترسندمی
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ناگهان جیمز فریاد برآورد و گفت: چه گفتی؟ }از بندگان خدا تنها اهل دانش از او  

آور است! بسیار عجیب است!! امری را که پس از پنجاه سال ترسند{؟ شگفتمی

م[ ام، چه کسی به محمد  ام به آن رسیدهپژوهش و مشاهده  مدو
ّ
ی الله علیه و سل

ّ
]صل

سوی   از  قرآن  که  بنویس  من  از  را  گواهی  این  است  چنین  قضیه  است؟ اگر  گفته 

 خداوند وحی شده است.

م[   سیر جیمز ادامه داد
ّ
ی الله علیه و سل

ّ
، درس ناخوانده بود، و ممکن محمد ]صل

د بلکه خداوند است که او را از این راز  نیست که این راز را خودش کشف کرده باش

 1«. آور است...! و بسیار عجیب استآگاه کرده... شگفت

فیزی جینِز  جیمز  میان  که  جالب  گفتگوی  ریاضیکداین  دانشمند  و  دان  ان/اخترشناس 

شگفتی با  است  مواضعی  و  معانی  شامل  داده،  رخ  مشرقی  الله  عنایت  هایی  هندی، 

 پایان. بی

 

طلبد: مدخلی  یمان، )اسالم به چالش میوحیدالدین خان، اإلسالم یتحدی: مدخل علمی إلی اإل  1

 (.۲۰۳علمی به سوی ایمان(، ترجمه: ظفر االسالم خان، مکتبة الرسالة )
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های فلکی و عرضه  آن به درجه  لرزش دستان و  این واکنش عمیِق جینز که در بررسی داده

می  چشمان  شدن  صحنهاشکبار  را  رسد،  بشر  جان  اعماق  در  پنهان  ایمان  که  است  ای 

 انگیزد. برمی 

اش از ایمان او به  از آنجا که عنایت الله هنگام دیدار با جینز، کم سن و سال بود و شگفتی

بخش  لهاما  جینز را  ،اثیر عجیبی در تعمیق یقین به خداوند در دل آن جوان داشت خدا، ت

 اند. او دانسته

هایش، ها و مدارها و نظام ها و ماه ها و ستارگان و سیارهانگیز با کهکشان این هستی شگفت

شناخت کشاند و در نتیجه به مسیحیت باورمند شد اما ین دینی که مینزدیکترجینز را به  

میمی چه   آشنا  خداوند  محفوظ  کتاب  با  اگر  اعجاز شد  و  علمی  اعجاز  عجایب  و  شد 

 دید.تشریعی و بالغی و روحی آن را می

زدگی در برابر عجایب هستی و نظام آن، شگفتی جینز  سپس ببین که با همه  این شگفت

بیشتر   ترسند{تنها اهل دانش از او می  با شنیدن این سخن حق تعالی که }از بندگان الله،

آور  کند شگفتهم شد و به حق بودن قرآن شهادت داد! کاری که قرآن با درون انسان می 

 است! 
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اش از دیگر عجایب این گفتگو این است که ببینی چگونه پروفسور جینز در فطرت بشری 

« اینکه  ذکر  با  و  یافته  را  عظمت  این  با  هستیموافقت  بزرگ  واقعا  پروردگارش  تو  با   »

می  میکندمناجات  چه  می!  را  وسلم  علیه  الله  صلی  پیامبر  روش  اگر  با شد  که  دانست 

ترین اذکار و حاالت در حالی که پاهایش از ]ایستادن بسیار برای نماز[ ترک برداشته  گرامی

 کرد؟! بود، پروردگارش را مناجات می 

آرامشی سخن می گوید که هنگام  سپس ببین که چگونه پروفسور جینز از خوشبختی و 

شد اگر آرامش قرآن را حس  دهد. چه می اش به او دست میجات پروردگار و ذکر بزرگیمنا

 چشید؟! کرد و شیرینی تهجد و لذت خشوع و سجده در برابر الله را میمی

با تأمل در ملکوت آسمان ها و زمین برای پروفسور جینز همه  این معانی بزرگداشت تنها 

ت قرآن و پیامبری محمد صلی الله علیه وسلم داد. آشکار شد تا جایی که شهادت به حقانی 

 درست است سخن پروردگار متعال که:

{ 
َ
َولَْم يَْكِف بَِرب َِك أ

َ
نذُه اْْلَُق أ

َ
َ لَُهْم أ نُفِسِهْم َحَّتذ يَتََبنيذ

َ
نذُه لََعَ  َسُُنِيِهْم آيَاتَِنا ِِف اْْلفَاِق َوِِف أ

ء  َشِهيدٌ  ِ ََشْ
 [ ۵۳]فصلت:  {ُك 
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هایشان به آنان نشان خواهیم ها ]ی گوناگون[ و در دلهای خود را در افق)به زودی نشانه

داد تا برایشان روشن گردد که او خود حق است. آیا کافی نیست که پروردگار خود شاهد  

 ( .هر چیزی است

ها و زمین و زیبایی فلک برای این احساسات که هنگام اندیشه در عظمت ملکوت آسمان 

 پردازم: ور جینز پیش آمد، برای دیگران نیز رخ داده که اینجا به ذکر چند مثال میپروفس

گانه   میالدی( سمبل فلسفه  آلمانی در دومین اثر از سه  ۱۸۰۴ایمانوئل کانت )درگذشته   

 گوید:نقدی شهیرش پایان کتاب را با این عبارت پرمعنا آغاز کرده می 

اندیشم، ذهنم را با شگفتی و هیبِت باز  ها مینتر به آدو چیز، هرچه مکررتر و ژرف»

آسمان پر ستاره بر فراز من و قانون    ؛دارندتری به خود مشغول میتر و فزاینده هم تازه 

 1«.اخالقی در درون من

کند و جایگاه مرکزی کانت در فلسفه  با تامل در این احساسات کانت که درباره  خود نقل می

رسی و آن واکنش همراه  ای باشکوه مین به طور خاص به نتیجهبه طور کلی و فلسفه  آلما

 

1 Kant I, The Critique of Practical Reason, Bibliotech Press, p. 123 
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های فلکی و آسمانی توسط کسانی است که بیشترین تعمق را در  با شگفتی به این نشانه

 علوم عقلی دارند.

بگذارید از این گروه از دانشمندان طبیعت و فلسفه بگذریم و در حال گروه دیگری که باالتر 

تر و داناترند تأمل کنیم، یعنی سروران علم و ایمان. چون به این تر و باهوشپاکو واالتر و  

هجری(    ۷۴۹توانم از داستانی بگذرم که حافظ ابوحفص بزار )متوفای  رسیم نمیگروه می

شخصا شاهدش بوده و سپس آن را در کتابش »األعالم العلیة فی مناقب ابن تیمیة« نقل  

 پیشین به آن اشاره کردیم. کرده است. کتابی که در فصل

ترین کتابی است که بحث که به اینجا کشید باید بگویم در نظر من این کتاب بزار شیرین

ابن  حال  شرح  که  است  درست  است.  پرداخته  تیمیه  ابن  ابوالعباس  حال  شرح  به 

ار مواردی از رفتارهای عبدالهادی به موضوعاتی گسترده و داده  هایی خاص پرداخته، اما بز 

این   سبب  شاید  و  نیست  دیگران  نزد  که  کرده  نقل  او  شب  و  روز  در  را  تیمیه  ابن  خاص 

به وی  نقل او داشت بسیار  نقل احوال  به  که  به سبب شوقی  ار  بز  که  بود  این  های دقیق 

ار مینزدیک شده بود و این تیمیه نیز او را به خود نزدیک می گوید: ساخت، چنانکه خود بز 

دمشق بیشتر روز و بخش بزرگی از شب را مالزم ایشان بودم و  در مدت اقامتم در  »
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به خود نزدیک می که مرا کنار خود میاو مرا  تا جایی  به حال هر   1«.نشاندساخت 

خورم، زیرا لذت تاریخی  ای که تاکنون کتاب »األعالم العلیة« را نخوانده غبطه میخواننده

 نظیری منتظر اوست... کم

کند به موضوع ما درباره  فلک مرتبط است. حافظ  از ابن تیمیه نقل می این داستان که بزار  

 گوید: بزار برنامه  روزانه  ابن تیمیه را پس از نماز صبح نقل کرده می

اش این بود که بعد از نماز صبح کرد و عادت شناخته شده سپس آغاز به ذکر می»

داد، ذکر ادامه میگفت و ایشان همچنان به  کسی به غیر ضرورت با او سخن نمی

می را  خودش  صدای  تنها  که  بود آنطور  نشسته  کنارش  که  بسا کسی  چه  و  شنید 

نگریست. این عادتش  شنید و در خالل آن بسیار به سوی آسمان میصدایش را می

 2«.رسیدرفت و وقت نهی از نماز به پایان میبود تا آنکه خورشید باال می

ها و زمین را در حال ذکر بعد یه نگاه در ملکوت آسمان ببین که چگونه ابوالعباس ابن تیم

گرداند زیرا این باعث یکجا شدن اسباب کرد. نگاهش را در آسمان می از نماز صبح تکرار می

غرق شدن در یادآوری عظمت الهی است اما نهی از بلند کردن چشمان به آسمان در هنگام  

 

ار، األعالم العلیة فی مناقب شیخ اإلسالم ابن تیمیة، تحقیق: صالح الدین  1 ز  المنجد، دار الکتب    ب 

 (. ۳۸الجدیدة )

 پیشین.  2
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آن است که شرایط نماز، شرایط خاصی   نماز چنانکه در فصل پیشین به آن اشاره شد برای

از خشوع و فروتنی و چشم بر زمین دوختن و ادب است اما در دیگر مواضع از این کار نهی  

نشده، بلکه این روش رسول الله صلی الله علیه وسلم است، چنانکه ایشان هنگام انتظار  

 گرداندند: تغییر قبله نگاهشان را در آسمان به هر سو می

َنذَك قِبْلًَة تَرَْضاَهاقَْد نَرَ } ِ َماء فَلَُنَوَل   [ ۱۴۴]بقره: { ى َتَقُلَب وَْجِهَك ِِف السذ

می  خوبی  به  را  آسمان  در  رویت  گردانیدن  سو[  هر  ]به  به  ب)ما  را  تو  تا[  ]باش  پس  ینیم، 

 . ای که به آن خشنود شوی برگردانیم( قبله

دوخت، چنانکه در صحیح بسیار رو به آسمان میاند که ایشان  و صحابه نیز این را یاد کرده

پس پیامبر صلی الله علیه وسلم سرش را به آسمان بلند کرد و  مسلم آمده است: »

الله    1«کردندایشان بسیار سر به آسمان بلند می و در سنن آمده که رسول الله صلی 

هشان را آمد که نگانشستند بسیار پیش میهرگاه برای سخن گفتن میعلیه و سلم »

 2«.دوختند به آسمان می

 

 (.۲۵۳۱صحیح مسلم ) 1

، برخی این روایت را به دلیل عنعنه )عدم تصریح به سماع( ابن إسحاق  ( ۴۸۳۷سنن ابی داوود )  2

دانسته ]نه  ضعیف  است  متأخرین  روش  تدلیس،  روش  این  و  نیست  دقیقی  سخن  این  اما  اند، 
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هایی های تعامل با آسمان به عنوان معراجی برای یقین که برتر از نمونه ترین نمونهاز گرامی 

با  او  است که درباره  غیر پیامبران نقل کردیم، موضع خلیل الله ابراهیم علیه السالم و حال 

ها و ملکوت آسمانده که او » اجرام فلکی است. الله تعالی در کتابش به صراحت بیان کر 

نتیجهزمین تا  ساخته  نمایان  ابراهیم  برای  را  یقین  «  اهل  از  }تا  برآورده شود:  واضح  ای 

 باشد{.

معراج یقین است و    ،تر از این برهان نمایانگر این حقیقت است که فلکچه دلیلی روشن

یقین و عدم شک  هایی است که دل در آن به مدارهای  جرام آسمانی و احوال آن نردبانا

 کند:صعود می

رِْض َوَِلَُكوَن ِمَن الُْموقِننِيَ }
َ
َماَواِت َواَل  [ ۷۵]انعام: { َوَكَذلَِك نُرِي إِبَْراهِيَم َملَُكوَت السذ

 (.ها و زمین را به ابراهیم نمایاندیم تا از جمله  اهل یقین باشد)و این گونه ملکوت آسمان 

 رساند... زمین، راهی است که صاحب خود را به بهشت یقین میها و  نظر در ملکوت آسمان

 فرماید: ها و زمین فرا خوانده و میپروردگار نیز ما را به نگاه در ملکوت آسمان

 

بن عتبه است و از او شنیده، بلکه ابن مدینی از اساس به عدم تدلیس    متقدمین[ زیرا شیخ او یعقوب

 شود، والله اعلم. ابن إسحاق تصریح کرده است، پس این سند ]و عنعنه  او[ حمل بر اتصال می
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رِْض }
َ
َماَواِت َواَل َولَْم يَنُظُرواْ ِِف َملَُكوِت السذ

َ
 [ ۱۸۵]اعراف: { أ

 ( . اندها و زمین ننگریسته)آیا در ملکوت آسمان

ان/اخترشناس و تأثر شدید او در یکدصورت... کسی که در داستان جیمز جینز فیزدر هر  

د، تأثری که به گریه  او منتهی شد و در کن برابر عظمت صنعت الهی و نظام بدیع او تأمل  

ندیشد که با هر بار نگریستن به آسمان پرستاره با شگفتی و هیبتی فزاینده  اسخن کانت بی 

و تأمل نماید که امام ابن تیمیه چگونه بعد از نماز صبح تا طلوع  شد  تری روبرو میو تازه

فزاید اها را به این آیه بی گرداند... سپس همه  این صحنهخورشید نگاهش را در آسمان می 

آسمانکه:   ملکوت  این گونه  یقین  }و  اهل  از جمله   تا  نمایاندیم  ابراهیم  به  را  زمین  و  ها 

ها ای از رازهای شگرف قرآن پی خواهد برد که چگونه یقین را در جان انسانبه جلوه  باشد{

 کارد! می

قرآنی   اخیر  عبارت  این  در  انسان  چه  باشد{  هر  یقین  اهل  از  دروازهابی }تا  های ندیشد، 

شود. مقامی که واالترین جایگاه در دین است،  بزرگی به مقام احسان برایش گشوده می

بینی، یعنی از  گویا او را میکه  ای عبادت کنی  م و ایمان، آنکه الله را به گونهباالتر از اسال

 شدت یقین... 



 راهی برای رسیدن  231

 

اند، فرصت را غنیمت شمار  هایی از نور به سویت انداختهو چون دیدی که ستارگان رشته

   های یقین صعود کن.و از آن به قله

 


