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 (79)سورة آل عمران:  [ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اهللَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ  سَبِيالً   ي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِعَلَ وَهللِ ]                 
  اسهت   بهه کع  خانه  از حرمت  اشتیو بزرگد تعالی   باری  حقبر  تأکید  این« کعبه  خانه  حج  مردمان  بر عهده  اهلل است  و برای» 
که حج یکی از یقیناً  ،داشته باشدرا  جاآن  به  رفتن  استطاعت  شود حج  که عازم  را دارد کسی  آن  به  رفتن  توانایی  که  کسی  برای

جامعهء انسانی ایفا میکند،  الهی نقش مهمی را در ساختار سالمت فرد ورگ بزاسالم بشمار میرود، این وجیبهء  بناهای بزرگ
 ی انسانی است. این عبادت سیر تکاملی به سوی مکارم واالیرنده تکامل فرد و جامعه است زیرا و در برگ

محبهت  اخهال  و  زنده وتاریخ ساز، بسوی رشخصیت های ا ،، بسوی تاریخ انسانیتسیریست بسوی خداوندسفرحج 
 بسوی تمدن، ترقی وتعالی بشر.حقیقی، 

و  اتدقها تعااعهم از   یدر عرصه های مختلف و در تمامی بخشههای دینه   امانی بزرگی است که مسلمانان رحج مدرسه ای
 گاهدر این آموزشه  )حجاج(البته آنان ند،ادرسهای بزرگ و فوائد ارزشمند و اندرزهای مفیدی می آموز سلوك ، سیر وعبادات

 .ندا متفاوت باهمظرفیت و استعداد  به تناسب
آنرا پهییرایی مینماینهد، تها بتواننهد     زایدالوصف و عالقۀ  شور ،ودهاین موسم عظیم برسیدن مسلمانان ساالنه چشم براه 

این موسم جلیل القدر، باسایر مسلمانانی که از سرزمین های دور  را در روزهای محدود و زودگیر طاعت و عبادت خداوند
سپری نماینهد،   الرسول نة ی( و مدعتیقالبیت )کعبۀ مشرفه،  حولو می پابند در یافته اند،  حضورحرمین سرزمین در نزدیک  و

مسهلمانان   .  زیهرا و کهرده انهد   کنندمی الی جل مجده قایم وبدین وسیله ارتباط مستقیم و بدون تخلل به ذات کبریایی اوتع
 رابطۀ عمیق و پیوند نا گسستنی دارند.و حرم مدنی جهان با بیت اهلل الحرام 

کند، و مخلصهانه  آخرتش توشه برگیرد، از توبه آغاز دنیا و  ی است که بنده مؤمن در آن برایقیمت راستی که حج فرصتیب
رای حصول رضها و  روی آورد و بپردازد و عبادت  نماید، و با جدّیت کامل به طاعت وو بازگشت  برگشتاعالن  احدیتببارگاه 

 .بشدّت تالش نماید متعال خوشنودی پروردگار
گونه بسیار عالی آن تمثیل دت ملت ها نهاده شده است، به وح اسالمی که به اساس اخوت واصیل مراسم حج فرهنگ  در

 .میگردد
فرمودند: )به مردم طعام  پرسیده شد که چگونه در روز های حج نیکی و احسان نماییم؟ ^نبی گرامی اسالمهنگامیکه از 

حج، موسم پر فهیض و  ،  ...از غلو و افراط در دین بر حیر داشتند ومردم را  ^آنحضرتبدهید و به آنان سخن نیک بگویید(. 
در روز های پر فیض و برکت حج به چنگ زدن به   ^می باشد.آنحضرت برکت، و فرصت خوبی برای دعوت بسوی خداوند

فرمودند: )من در میان شما دو چیز را گیاشتم تا لحظۀ که به آن چنهگ زنیهد و   زیرا قرآن کریم و سنت مطهر سفارش نموده 
 و تعدد,در مقابل  اصوالًزیرا وحدت بوده تعمیل حج عرصه و سنت من(.  وید، کتاب خداش تمسک جویید هرگز گمراه نمی

 و تحکیم الهیو تسلیم در برابر فرمان  ایمان به خدا هماناها توده و...( حلقه محکم اتصال در میان  منطقه ،نژاد ،زبان )تخالف
آن را در مراسم  عملی و ملتها و نمونه جالب بقاء ط اقوام وارتبانقطه رمز اسالمی می باشدو نی خاصتاًنقطه وحدت جامعه انسا

، با یک وار و قومیت و منطقه جغرافیایى ناهماهنگ، برادرها زبان  ,چگونه انسانها با رنگها، نژادها حج میتوان مشاهده کرد که
کهه   روحانىو اسالمی مراسم بزرگ و در می گیرند در کنارهم قرار صدا بلن می کند و  ) لبیة  الهمةل لبیة  ((((یک شعار لباس و

همدیگرپهییری اعمهال    و و در نهایت صلح و صهفا  کردهشرکت  باکمال خضوع وخشوع قدرت مسلمین است، نماد وحدت و
 دیده مهی  واست پهن امنی  و ناجنگ  آتشی کشورهارکه ب توجه با این بیانبا، عملی مینایند فرمان الهی را مشترك دینی و

 معهابر تا مسهاجد گرفتهه   از) مردم مصُون نیسهت  مال و عرض و ناموس وجان سوز بی مورد و خانمان در اثرجنگ های کهشود
 عهزا دار و  سرزمین آبایی خهود  خانواده های مسلمان در وبه خصو  در کشور عزیز ما حرمت مردم شکستانده میشود  (عام

 امن قرار دههد  دنیای بشری را در صلح و و کشور ما وپییرفته دعای ایشانرا حج مبرور با را  خداوند حجاج ما آواره می شوند،
 آمین!

 لهاداره مج                       
 

 

 

 

 

 فلسفه، اسرار حج                      
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سمپوزیم بین المللهی امهام    دومین روزجاللتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان بعداز ظهر 
 خنرانی کرد.که در تاالر لویه جرگه برگزار گردیده بود، اشتراك و س /اعظم ابو حنیفه
بهه   نمودهتشکری به خاطر تدویر این سمپوزیم از مراجع مربوط خصوصاً وزارت ارشاد، حج و اوقاف  رئیس جمهور

مهمانان از کشور های عربستان سعودی، ترکیه، عراق، هند، مصر، چین، آسترالیا، مالیزیا، ازبکسهتان، پاکسهتان،   
 /بنیاد گیشته و حال مها را امهام اعظهم   که  عالوه نمودو گفت  خوش آمدید بنگله دیش، تاجکستان و قزاقستان

 گیاشته است و در قرن سوم هجری تمام اصول، قواعد فقه، کالم و میاهب شکل گرفت.
وی گفت: پایه گیاری اجتهاد جمعی به جای اجتهاد فردی که در هیچ میهب دیگر سراغ نشده و ابتکار منحصر بهه  

 فرد امام اعظم بود.
در آینده نیز سمپوزیم های مشابه برای سایر علمای متبحر مانند فخر رازی، امام ابو یوسهف، ابهن    ایشان افزودند:

 حبان بستی و غیره برگزار گردد.
( محهراب مسهجد در ولسهوالی ههای     051در اخیر رئیس جمهور گفت: در همین همایش بزرگ اعالم می دارم که)

 کشور عنقریب اعمار خواهد شد.
 در مرکز پروان تأسیس می گردد. /قاتی امام ابو حنیفهو همچنان مرکز تحقی

 /سخنرانی محترم سرور دانش پیرامون شخصیت امام ابو حنیفه
افغانستان یک الگوی امام ابو حنیفه در : / فرموداستاد دانش در نخستین سمپوزیم بین المللی امام اعظم ابوحنیفه

مپوزیم بین المللی نخستین س 0921جوزا 92سنی است همزیستی مسالمت آمیز میان شیعه و فاق دینی و خوب و
حضور وزیر ارشاد، حج و اوقاف، اعضای کابینه، اعضای شورای ملی، اعضای سهتره محکمهه،   امام اعظم ابوحنیفه با

استادان پوهنتونها، علمای کرام و مهمانانی از پانزده کشور اسالمی با سخنرانی اسهتاد سهرور دانهش معهاون دوم     
 افتتاح شد.رئیس جمهور 

استاد سرور دانش در سمپوزیم بین المللی امام ابو حنیفه تأکید کردکه افراطیتی که امروز به نهام داعهش و   
 همفکران آن ظهور کرده است، دشمن سرسخت افکار و سیره امام ابوحنیفه و فقه حنفی است.

ه را تکفیهر نمهی کهرد ولهی     از افراطیت پرهیز می کرد و هیچ یک از اهل قبل /وی گفت که امام ابوحنیفه
تندروان امروز نه تنها غیر از خود را تکفیر که مهدورالدم وواجب القتل می دانند و به همین دلیل به کشهتار  

علمای حنفی است که با  و ترور فقها و مردم می پردازند. وی تأکید کرد که وظیفه همه مسلمانان و مخصوصاً
 مبارزه کنند.این موج دین برانداز و ضد میاهب فقهی 

می خوانند بایهد جهواب بدهنهد کهه در      /استاد دانش گفت که گروه طالبان که خود را پیرو امام ابوحنیفه
 کجای آموزه های امام ابوحنیفه جنگ و کشتن و تخریب اموال عمومی اجازه داده شده است؟

ح بین الملهل و ههم در   معاون رئیس جمهور گفت که امروز برای همگان به اثبات رسیده است که هم در سط
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سطح منطقه ای و ملی برای تحقق صلح اتفاق نظر وجود دارند و دولت افغانستان تاکنون در کمال حسهن نیهت از   
هر اقدام اعتماد سازی کار گرفته است و تنها گروه طالبان است که حتی حاضر به گفتگوی مستقیم نیسهت و بهه   

یس جمهور گفت که در چنین حالتی حکومت افغانستان و نهادهای کشتن مردم بی گناه اصرار می ورزند. معاون رئ
 امنیتی و دفاعی مکلف هستند که از حاکمیت ملی و جان و اموال مردم دفاع کنند.

معاون رئیس جمهور با اشاره به موجودیت میاهب مختلف اسالمی بیان داشت که تعدد میاهب فقهی در ذات خود 
ها و تفاوت ها درحقیقت یک نوع سهولت را برای مردم و سرمایه بزرگ حقوقی نه تنها منفی نیست بلکه این تعدد

  و علمی برای مسلمانان است.
وی تأکیدکرد که نباید اجازه بدهیم که عناصر مغرض از بهانه های واهی استفاده کنند و با رخنه در میان ما فاصله 

خوب وفاق دینی و همزیستی میان شیعه و سنی ایجاد کنند. وی گفت که خوشبختانه کشور افغانستان یک الگوی 
استاد دانهش یکهی از    است و در طول سال ها پیروان میهب جعفری و حنفی برادرانه در کنار هم زندگی کرده اند.

گی های مهم دین و فرهنگ اسالم را جهانی بودن آن و خارج شدن آن از مرزههای تنهگ نهژادی ، زبهانی و     ه ویژ
ی گفت که یکی از دست آورد های نهضت بزرگ اسالم این بود که با نژاد ها و زبهان ههای   جغرافیایی عنوان کرد. و

 شریعت واحد را با فرقه های گوناگون فقهی و کالمی بنیاد نهاد. متعدد، دین و
غنا و گستردگی فقه حنفی، تسهامح و رواداری، آزادی اراده   /استاد دانش با اشاره به زندگی پربار امام ابوحنیفه

 حنفی عنوان کرد.ی، عدل گرایی و خردگرایی را از ویژگی های اساسی فقه وکالم فرد
بهه گفتهه    "نسبت به اکثر مذاهب فقهی موجود از غنا و گستردگی خاصی برخوردار است. /فقه امام ابوحنیفه " وی افزود که:

و نیازهای مسلمانان به تئوری سازی و در فقه خود براساس شرایط زمان، مکان و مقتضیات عرف  /استاد دانش امام ابوحنیفه
فرضیه سازی پرداخت و به همین جهت است که فقه حنفی مانند فقه امامیه در همهه ابهواف فقههی دارای فروعهات گسهترد  و      

 ل بسیار زیاد و متنوع است ونوآوری های زیادی دارد.یمسا
زادی بیان و در عمل یک شخص کثرت گرا بود و به نظر معتقد به بحث آزاد و پابند به آ /استاد دانش گفت که امام ابوحنیفه

 مخالف احترام می گذاشت.
این سهخن مها یهک ر ی     "معاون رئیس جمهور در ادامه افزود که امام ابو حنیفه از افراط گرایی اجتناف داشت و می گفت که: 

 "د او از ما به صواف نزدیک تر است.است و بهترین سخنی است که به آن دست یافته ایم، پس هرکس که بهتر از سخن ما آور
وی در خصوص عنصر آزادی گرایی و جایگا  اراد  فردی در فقه حنفی گفت که فقه حنفی در بخش معامالت، روابط اجتمهاعی  

 و حقوق فردی به اراد  انسان بها و ارزش فراوان داد  است که به عنوان یک دکترین مهم حقوقی بسیار اهمیت دارد.
در نظام فقهی اههل سهنت،   "ردگرایی را یکی از ویژگی های مهم فقه حنفی عنوان کرد و گفت که: استاد دانش خ

وی افزود که  هم معروف شده است. "رأی"فقه حنفی خردگراترین آن تلقی شده تا آن جا که این مکتب به مکتب
ل گرا نیز نامید. به بیهان  را در کنار عقل گرایی می توان در هردو بخش کالمی و فقهی مکتب عد /امام ابوحنیفه

از گرایش افراطی اجتناب داشته و به دنبال پیشگیری از گسیختگی های اجتمهاعی   /تاریخ، امام ابوحنیفه
و دینی بوده و از اختالفات میهبی بین مسلمانان بسیار نگران بوده و مهردم را از تقلیهد ههای کورکورانهه و     

 جاهالنه بر حیر می داشته است.
یکی از مبارزان بزرگ راه عدالت و آزادی است و در این راه حتی بهه   /د دانش امام ابو حنیفهبه گفته استا

زندان افتاد. استاد دانش دوستی و احترام امام ابوحنیفه به اهل بیت پیامبر اسالم را یکهی از ویژگهی ههای    
ه از علویهان و  خا  شخصیتی و فکری وی عنوان کرد و گفت که او حتی در برابر حکومت عباسیان همیشه 

 شیعیان حمایت می کرد.
این سمپوزیم نمایندگان کشورهای عراق، ترکیه، هند و مصر نیز صحبت کردند و هرکدام به بیهان   جریاندر 

توانایی ها و ویژگی های اخالقی و شخصیتی امام ابوحنیفه و مکتب فکری و فقهی او پرداختند. برنامهه ایهن   
 و با سخنرانی اختتامیه رئیس جمهور به پایان رسید. دو روز پیهم ادامه یافتسمپوزیم 
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ننننننننننننی ننننننننننومی قدننننننننننمق ی    نننننننننن ی ی  نننننننننن   ی نننننننننن    ن ی
 بزکشنننننیوی  څننننن ی بل نننننلی وننننن  یبننننن ین څننننن   ی ننننن  ی
نمو څنی ب یالسی ویګبڅن   ی  یېنهیهنب یو هی ن ی
ز ګ نننننننننننن ی قدنننننننننننمنم ی ننننننننننن ی ونننننننننننبی ب ننننننننننن زی ننننننننننن  څ   ی

ژقنننننننن ی ویوحشننننننننب مپی ویرنننننننن ی  نننننننن ی بګ ننننننننن ی ننننننننب یو 
    ۍیو هی  یو هی خی  ی ب خی وی  ی وی  ی ونبی
 أ ننننن ی نننننب یبننننن ی ونننننبای ب منینننننم ی دننننن  منم ی وی

   ال  یهی   ون ی ي.
 ننننب ی يیېنننهی  ننن پی ب ننننم   ی   یهغننن یب  ب ننن 

 ب وننننننننب  ی ویی کهمچننننننننم  ی نننننننن ی م   وننننننننم ی نننننننن یو  نننننننن ی
    ږي.

  یهغنننننننننن ی  خ ینننننننننننم ی وی  ننننننننننن   ی  کننننننننننن ی  نننننننننننم و  ی
  یېننننننننننننننننننننهی  ینمخالجنننننننننننننننننننن ی وینم نننننننننننننننننننن   ینم و نننننننننننننننننننن ی

 و وبشن   ی  ن  یېنهی  نموکنی و نم  ژ یخ نبی
ب  یک ږ یهکی نکیح ن   یکن  ی وی ن ی نن ی ن  ګ ی

بب  نننننننبۍ.یل ننننننن  یی  و  نننننن یګننننننن   ی یل  ننننننن یبنننننن یوننننننن
 ننن  ی ننکیژڅننبی ویخ نن  ی قدننم ی نن خ ږ  ی نن  ی  ګبڅ

  وی ټل یخ   ی ویبیمی  ی   څ  ی  ګ ی ب .
 تعجبیو یخ ی وب ی  یخب  ی  یېهی    ی  ک ی

 یبمز  ی ن ۍیځی  ی  ن م م  ی    نن ی وی  م یویبم
ن څ    ی مچیمب یک څن یګنبکیکن  ی وی  الن یالسی وی
 ننن ی ونننمیو هیبننن یاشنننبڅ ی ننن ی و   یننن ی وی  نننبو ی

 نی ل ی وی و یو ی    !!
 ننن   کی  ننن یبننن  بتهی  وننن  ی ننن یځغ  ننن  یک  ننن ی

 وک ک.

  نننن  یونننن  یخبرنننن ی   نننن ی  یېنننننهیی
کی   نن  یضننم  یڅخنن ی ختدنن  ی نن ي ی  )خنن   

 دنننننر ینب ننننو ینننننم   قوی نننن ی م ننننمی  یه    ن نننن ی
  وخهی  ی م می ب یهمی   ل ی  .

 ن یخ نن   ی  ګن ی ی    ی دنننر یح   قنو ی ننب   ی
 کولننه یرنن ی   تنن ی ویرنن یه  ننوی م منننمق ی نن یځننم ی
 نننننب ی نننننبي یېنننننهی  ی ننننن  ی ننننن   ن ی وننننن  ی م نننننم ی

 قدنننم ی ننن یبننن  ی ننن ی یننن  یک نننږ  یهغننن یکننن ی  ی
وننمیجم نن ی  نن م م   ی ویوننمهمی  ننم  ی نن یی ن   

  و ی ب .

   ننن   ی  کنننن یننننن ی و ی و یتمبڅ  ننننن ی نننن  ی
   یېهی ب    ین ی    یب ی  ی  :

ېننننهیخننننمکیوننننمیجنننن  ی نننن  ی نننن   یېننننهی  بڅننننکی»
کننن ونی یونننمیتدنننو  یکنننن ونی یخ م نننبی ننن یځنننن  ی
 ب ی ب ی وی هغ ی م و ی ی وږ  یکین وی ویونمی

  خنن ال یال نن ی ننیر ی ونن یبیدمونن یخ ننن یی  غننز 
 ختدنن  یوننمیخنن لی  و  ی وی دنننری ویزڅمن ننن ی
بننننننن ی ننننننن ی چنننننننب  وی وی    ننننننن یبمنننننننن  ی ننننننن یجدننننننن  ی
وننننم وا یوننننم       و ی ننننب یرننننیم  ی ننننیر یو  نننن ی

 .«     ی    یوڅ یک ږ  

 دوب تی   ن     ی ن یقدنع یخنمکی وی نم  ی
شن ی  و ونین ی نیم یکن ی  ه کی ب یېهی ن  یق

هغ ی  م مم  ی ویومهمی جم     ی ن یبهن ی نب ی
و ی ینن ی ننم  ی ي یخنن ی  نن   تی چ هننم ی نن ی
 نننن  یوننن  ز یجم ننن وی دنننوب   ی ننن یوڅننن یک نننږ  ی
 وننن ی نننبس ی چیننن   یقدننن    ی ننن بتی وینننن  وی

 بمن  یب ی طالقیک ږ .

  نننننننن   ی نننننننن   ی نننننننن ی   ی و نننننننن ی ي یطوی نننننننن  ی
 ج     ) خ   عی   ک.    ع ی وی

  ی نن   ی نوم ننم  یی
 څخننننن یال ننننن  ی  رننننن  ی وننننن :ی نننننبس ی چیننننن   

 )ک ک م ک ی کومک ی وین  .
 ونن ی نن  چ   یی

ه  وئ   یک و  یېهی  بڅمک ی ویخشخم ن ی ن ی
 شنن  م  یڅخنن ی  ی وی   نن ی   نن  یبنن ی ننن  وی

 ی وی بنن  ی  نن   ی  کنن ی نن یل نن ی وننب یزڅننمت ی 
 ب   ننن ی ننن ویبننن یبننن  ی وی   ننن ی   ننن  ی بڅننن ز ی

 ېهی  ی وبویحمال    ی  ب یال  یهمیک ږ .
  ی و ی  یح ی  ی  یو ی   څ  ی نب ی يیېنهی
یرنول یرننیم   ی

 
 ن ی نبوعی ن ی ونبیرن ی ویًنمهب 

خننن  ی ونننبی نننویوخننن ینننن یو و ننن  یبننن ی   بڅنننبی وی
 یننننننننن ی نننننننننبوعیک نننننننننږ ی وی ننننننننن ی ونننننننننبوی ن   ننننننننن یچمم

خصی خالن یبن  ی ک نزو  ی  ی م م یشحمال  
 وی    ای ویخنننزکی یضنننم ی ننن یووننن یقشنننیریکننن ل ی
ېهیهغ ی بڅو  یېهی  یو  می ی  یب ی نب ی ن ی

 ه    یځمو ی ي یک ږ .
  خ   عی  يی     ی    :ی-3

   نننن   ی  کنننن ی و ی     کینننن ی ووی و  ننننن یېنننننهی
 نوم نننم  ی ویونننمیبننن ی  ننن   ینننن یال ننن  ی  رننن  یلننن ی

 ننن   ویڅخننن ی ننن  وین نننب  یب وننن ی ځی ننن یکی ینننمو ی
 بکیبی   ی   یخ ی    ی     یبن ی طوی ن ی
 وی  نننننن  ع ی  ننننننن   ی  کننننننن ی نننننن یل ننننننن ی ي ی وننننننن ی
خنننننننننننننن لی  و ونینننننننننننننن  ی خنننننننننننننن لیضنننننننننننننن  یتدننننننننننننننو  ی

 ه   یک ونی ی    . و ک ونی ی ویر 
   ین ع ین ی وبیخ بنمکن یهغن ی ن   ی يیېنهی
  نننننننننن م م  ونی یشننننننننننخصی وږ  یکنننننننننن   ی ونننننننننن ی

 ه  وئ   یک  مئ   ی   چ   ی چی  .
 توکو ضررونه: دمخدره

 الف: روغتیایی تاوانونه
 )تریاک)افیون 

ی   خ نننننمبی  ی  قدنننننم ی  ب ننننن ی نننننم  یب 
 بکننز ی  ننن هم ی ننن ی  دننن یو  ی ویونننمب ی
هننمیک ننزو  یکننن   ی نن ی قدنننم یننن ی  نننری
 وینم  هنننننننننننننننننن  یرنننننننننننننننننن یخ نننننننننننننننننن یجنننننننننننننننننن  و  ی
ه    ن ننننننن ی نننننننبګبځی  ی ویګ  دنننننننبیم ی
ن نی  ه  یبب قشت یو پسنیری ن )نب ی

  نځکی  ول .
نننم وته ی ز  ی یمن ننن  ی ز  ی و ی و ی

  ننننم   ی نننن یحنننننیبنننن  ی   نننن  یکنننن  ی وی
  ج بیچمم ی یخ    ی    د  یک ي.

 مولوی عبدالملک حمیدی 
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 جدنن  یزڅننمن ن ی بل ننل ی وانن یبنن  ی   نن  ی نن ی
ځننننننم ی نننننننب ی نننننننب ی ویهبلننننننن  ب یېنننننننهی  ی  خ ینننننننم ی
 ننننننن   ی وږ  ی ننننننننیریننننننننن یخ  طنننننننن ی وی حدم ننننننننمتی
ک نننزو  یک ننننږ ی وی  قدننننم یحمچ نننن  یځ  ک یننننمی وی

   ن ی نن ی  دنن یننن  یخنن   یو کنن  ی   وحنن ی نن
 و  .
  

  ی یم یهمی  قدم ی  ی غنزی وی خ نمب یبمنن  ی
بننننن  ی   ننننن  یکننننن   ی ی و څننننن ویحنننننن ی همضننننن  ی
 تد م یز  ی وی وڅنریجبڅنم ی وی   سنیریجهنمزب ی
ک ننزو  یکنن   ی ننن ی وای وی و  یبمننن  یهننمیبننن  ی

یک زو  یک  .
 
      ی     یجکسیری   ی م ال

ویځی نن یضننب ون ی نن ی  ننمکی بنننی ی ینن ی   نن ی نن   
   م  یک ي یهغ یو ب :

 ننبسی نننم و ی وږ  ی ننن  یقشنن یکننن   ی دننن ی»
 ویرننننن یه  ننننن یکننننن  یبننننن  یننننننم ب   ی وننننن   ی ویرننننن ی

    ت ی وږ  ی قدم ی  ی  ول .
  ی نن   ی  ی  قدننم ی نن ی ننز بیبمننن  یبنن  ی   نن  ی
کننننن  ی وی ننننن یوننننن  ی ننننن  ی ننننن  ی  هییننننن ی قدنننننم ینننننن ی
  ننننننننن  زی و ننننننننن یک نننننننننزو   یضنننننننننمی ی وینم   نننننننننن ی

جننننننننن  و  ی  قدنننننننننم ی  ی ن ننننننننن لیال ننننننننن ییصشنننننننننخ
 ی وی ننننننن   یچی ننننننن  ی   ننننننن ی ننننننن   ویبمنننننننن  یګبرننننننن

 .«  وږ وی قدمنمن ی ی ن  لیتشوی    

  نننننی ب  ی ننننن ی   ی و نننننکی یل  نننننن ی  ی مب ننننن یکننننن  ی
ېنننننهی  ننننننبطم یننننننم وتهی  ننننننل یخم ننننن ی  ننننننی ب  ی

    م م ی ي.ی
ه   ی ن  ی  بتیلو  ی  قدم ی ب  ی ګ نن ی

یننننننمی ز  یننننننننم وتهی ن نننننن یطننننننبېیننننننن ی   ننننننن  یېننننننهیب
   ينن  یکننن  ی ویځیننننریوخ  نننن یبینننمی ز  ی ی نننونری

 ال  ی یر.
  

  ی ننم  یهننمیبنن  ی   نن  ی نن یځننم ی ننب ی ننب یکنن ی
ی و ب یخ بنمک ین یریم  ی  بیط نری

 
ل یًمهب 

خ  ننن یل  نننن ی مب ننن یکننن  یېنننهی   ننن ی نننم  ی وږ  ی

 قدنننمنمن ی  دنننن یخ ننن  ی ننننیم یېنننهیو  نننن ی  دنننن ی
ګنننن ق ی  م نننن یوڅننننن یک ننننږ  یو ننننمت  ی  ی  دننننن ی
  م ن یخوننم تی  ی نن :ی  ونن یخ نن  ینننم  سی
 ویآببو ی م ی ویځنم ی نم   ی    ځ دن یګ نن ی
خ م نننبویڅخننن یېنننهی ننن ی شخ ننن ی  ګننن یزڅنننمتی

  یهغنننن ی ی قدننننم یخ نننن ی  یېننننهی  ضننننب یک ننننږ 
   ننن     ی ننن ی   ننن ی ننن ی  دننن یرننن یخ ننن یهغننن ی
  هنننننننننننننریو کننننننننننننن  ی  یېنننننننننننننهی قدنننننننننننننم یبننننننننننننن ی نننننننننننننن  وی
  ج    نن یننن ی ننب ینننمزول ی وی   نن یخ نن ی ننب ی
ب )  ننننننننبېی     ننننننننمتکیو  نننننننن ی  ننننننننمکیو کنننننننن  ی
 رننننننن ی ویبننننننن وی   ننننننن یو  منننننننن  یکننننننن  ی وی نننننننن  وی

   ج     ی ب یب یو  من  ی  ځ  یک ږ .
ېیو یېنننهیوننن یرننن یخ ننن ینننن ی  ی ننن یل  ننن ی ن نننم

 قدننم ی  الننن یالسی نننب ی  ننن ی  هنننریقم ننن ی ننن ی
  دنننن یو   ی  نننن   ی  کنننن ی وی ننننب ب ی نننن ی  نننن ی

 ک  ی وی  ال یالسیځمن  ی ب بمسیر؟!

  نننننننن   ی نننننننن   ی  ننننننننب ب ی نننننننن یل نننننننن ی ننننننننب   ی وی ی
 نننننننننی م ی ننننننننن یک نننننننننن یڅخننننننننن یګهننننننننن یک نننننننننږ  ی ی

   ی بآ یکبڅمی  یچب مب :یأ مپ
ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  ٱ  ٻ  چ

پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٺ

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   
 7٩ - 7٩المائدة:  چڄ  ڄ   ڄ  ڄڦ  ڦ  ڦ

  ی ؤ  ننمن !ی ننب ل ی  ننم  ی خوننم تیی
 الننننننم  ین ننننننبی نننننن  ی  نننننن  ی وی ن نننننن وی    نننننن  ی
ب ننننننن ی م   نننننننن  ی ویآز یننننننن  ی  ینننننننن ی ننننننننیم ی وی

 ین ځمن ننننن ی نننننب ی  ننننی م ی ننننن یک ننننن یڅخننننن ی 
و ننمت  ی بلنن ی ب مسننیریبمننن  ی حننمیوکنن  ی ننیر ی
 ی م ی     یېهی  نب ب ی وی  نم ی ن ی نم و  ی
 نننب ی  مسنننیری نننب  ځی رننن نری  ی يننن  ی وی مسنننیری
  یتمنننننننمل ی ننننننن یڅکنننننننبی وی  مندننننننن یڅخننننننن ی  ننننننن  ی

 و مت  ین یآومی مسیری  ی یم ین ی بڅو  ؟!
  ننننننن   ی ننننننن   ی وی نننننننب لی قدنننننننم ی  مندننننننن ی وی

کنننننننب یبمسنننننننیر ین هب نننننننیریېنننننننهی ننننننن یڅیأ خننننننن   
 خوننننم تیک  نننن ی ننننمق ی نننننیر یحوننننمیبنننن ی  نننننب ب ی
  ی ویحننننب کی  ی ونننن ی ننننبس یب ننننل یه نننن وئ  ی

  وین  .
 نن ی ننب ب ی وی  ننن   ی  کنن ی وږ  ی قدننم ی  ننن ی
 خن   یڅکنب ی ننم   ین مچن ی و س ی نن نځ ی وی
ننننن  یخوننننم  تی ب ننننب یکنننن ال ی ننننیر یځونننن یهغنننن ی
چم نننن یخ نننن ی ویهنننن ای  یننننن یونننن یز ونننن ی  م  نننن ی

 ی   ینیکی م ون یوکن ال ی نیر یځون ی قدم یب
ینننننننن ی

 
هغننننننن ی  نننننننم وی وی ټلننننننن ی ننننننن یکی یننننننن ی  نننننننال

 ننننننن ه ږ .ی ننننننن یه ننننننن  ی   ننننننن ی  هنننننننریحو ننننننن ی  ی
  مضنمیوکن  یېنهی ننمپی ویرن ی نیم یبن یحننال  ی

 نم م  ی وی ټل یب یحب کیوګبځ  .

  ننننننن   ی ننننننن   یکننننننن ی ننننننن یهنننننننب یبننننننننری نننننننب یو  ی
   یی چی   ی بس یه  وئ   ی  بټی وین   

  ننننننم ی وی نننننن  نری الننننننم  ی وننننننم  یخ   نننننن ی   ی
   سنننننننننیریحنننننننننم ی ننننننننن یېنننننننننهی نننننننننبآ یکنننننننننبڅمی نننننننننم ی
  قدمنمن ی ژون ی  و کی ویروالیو ی  یب لن ی
 وی  ننننننننم ی  ننننننننب ې یضننننننننم  یکنننننننن  ی ویبیدمونننننننن ی

   بچ  یب یحب کیب ل .ی یتممل یچب مب :
ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     چ

 ٥النساء:  چۈ
ی نمپی مسنیری ن ی م  نن یېنهی ی ویخال 

 ژوننننننننننن ی  و کی وی یمو  یننننننننننمیال نننننننننن یګبځنننننننننن ل  ی
   یهمن ی ویر یخ الن ی  ی  یو ک  .

نننن یهغنننن یلننن پیېننننهی نننن ی  ننن   ی  کنننن یبمننننن  ی
 وږ  یو  ی     ننننننننن ینم  هننننننننن ی ویرنننننننن یخ  ننننننننن ی
 قدننم یګهنن یک ننږ  یځوننن یهغنن یخالنن ی نننم ی وی

ېننننننهی ننننننمو  ی ویی  نننننن    تسننننننیری   سننننننیریال  ی نننننن ی
 ویخ ن یضب یب ی  ی د  یمی  ګ ی   یبن  ی

 نن یو ګننبز ی وی  یبنن ی   سننیری و  نن    ی  ګنن ی
  ننن  ی بلننن ی ننن یهبلننن ینننن یخنننال ی وی   ننننی
 ننننننیرینننننننن ی   سنننننننیریونننننن  یال  ی ننننننن ی  نننننننم ی  ننننننن  ی
   ننننب ېی نننن ی م ننننمی  یېننننهی الننننن  یآونننن ی نننن ی
   مسی  ب ېینم و ی   ی یتممل یچب مب :

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  چ
ٺ        ٺ  ٺ    ڀپ  ڀ   ڀ    ڀ

 ١٩ األعراف: چٺ
  ی آ کی وال  !یخاللننن یجنننم  ی یهننننبی
ی مندنن ی ب هننم یو ننب  ی ویوخنن   ی ویول ننیر 

)خنننننننننن کی  ننننننننننب ېی ونننننننننن   یځونننننننننن ی یتمننننننننننمل ی
   ب ېیک ونی ین یخ ر  .

   یو  یب یآو ی  ی یتممل یچب مب :
وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  چ

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
ی  جئ  حئ    یی ی

 ٦9 - ٦٢اإلسراء:  چمئ

خال   نن  ی دنوی من ی وی دنمچبو  یی و 
بنننن یخالنننن یحننننسیو کنننن  ی وی  ننننب ېی ونننن  ی نننن ی
  نننب ېیک  نننن ی ننننب  ی نننن یو نننن  ی ننننب ی  ننننب ېی
کننن ونی ی  نننی م یو ووننن ی  ی وی نننی م ی ننن ی

  خال ی لین ینم وب ی  .
کنن ی نن ږی  سننیریو لنن پیووڅ نن یېننهیهننب یو هی
 خال ننن ی تدننن یو لننن ی ننن ی و یو ننن ځ  ینننن ی  ی

 ق یبنننننننن یو  نننننننن یو ننننننننن یو ونننننننن یېننننننننهین  نننننننن   ی ینننننننن
 ن څ  ؟ی ویآوننمیهغنن ی نن یخالنن ی  نن یجمهالننن ی
 نننم یڅخننن ینننن ی  ننن یکننن و؟ینننن یهغننن یلننن پیېنننهی
  الننن ی نننم ی نننب یخالننن یخ ننن ی ویبننن  ی ننن ی و ی

     ین یول یب یو   ی ی ق یون یوڅ ی یر.
 ننننننننن ی  ننننننننن   ی  کننننننننن ی وږ  ی قدنننننننننم یهنننننننننب و ی

کدنننم یخننن ی ننن ی ننن    یځننن ی  نننب   ۍ ی
ګ  دننننت ی وی دنننننری ننننعبی ننننیریخ کنننن ی

 ی و  ننن    ی  ګننن یو نننم و ی نننیریقدننن   ی ننن
ننننننن ی  چ ننننننم  ی ویحبکننننننننریتمم نننننن ی ال ننننننن ی
و  ننننننننن  ی وڅننننننننننریچشنننننننننم یګ و ونننننننننن   ی ز  ی
ضنب م  یزڅم ینن   ی نن یخنن لی نن ی خنن ال  ی
 خ ل  ی   ق  یح جب  ی بۍ ی م  ی

  وی ټ ی    ی  بطمن ن ی عبیګبز .

  ننن سی ونننن یب وننن یی  نننالکی نننن یوننن  ز ی
آ  مق ی   ی  وم ی  ی  یهڅن ی ن ی ی وی
  یبننننننن ی   نننننننم  تیو  نننننننن  یکننننننن  یېنننننننهی ی
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 نننننالیمو ی ویخ ننننننبی ننننن ی ننننننم  ی خلننننن  ی نننننن  نز ی وی
خ بون ی    یکن  ی بلن ی  ن   ی ن   یال ن  ی
  و  ی ویکننن ی  ننن  ی   ننن ی ننن   ویال ننن  ی  و  ننن ی
 نننن یببڅننننمل یقشنننن  یننننن ی نننن یهب ی نننن ی ننننب یېننننهیو ی
ال   یب ی  و  یک یل یهمی  ی ال ی    یوژ ن ی

  وی مال ی ب یو .

  ننننبآ یکننننبڅمی نننن ی وننننمی نننن ی   نننن   ی  کنننن یی
 حب  :

 خ  ون ی  مم ی  یچب مو :
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   چ

ک    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک
 ٩٥9األعراف:  چگک  ک

و  نننن ی ننننمپی ننننیم یحننننال یی وی يغ بنننن 
ګبځننن  ی وی نننب   ی وی  یننن ی نننیم یو  ننن یحنننب کی وی
  ی و یڅخ ی   ن یبم ونن ی ویهغن یط   نن یېن ی

   و ی  ی م  ی  ی  ی    یک  .
څخنننننن یهننننننبی ننننننمپیل نننننن یېننننننهی  قدننننننم یی«طیننننننب» نننننن 

صننننننن  یبنننننن  ی وی ونننننننی الننننننم  ی  ینننننن ی   یه نننننن  ی
څخنن ی ن  ینم ننمپی ټن ی ویهغنن ی ن ن ی ن )خوت کی

ېنننهیزڅمن نننن یبننن ی  قدنننم ی بننن  یجدننن  ی وی ننن  ی
 نم وتهیبمن  ی  م  ږ  ی ب  ی  .

ه    ن ننننننن ی ی نننننننمپی ننننننن یبننننننن ی ونننننننم پیآوننننننن ی ننننننن ی
 چب مب :

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  چ 
پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

 7٩ - 7٩المائدة:  چڄڄ  ڄ     ڄڦ
ی ننننننب ل ی  ننننننم  یی

 
  ی ؤ  ننننننمن !یو ی ننننننم

 خوننننننم تی النننننننم  ین نننننننبی نننننن  ی ونننننننب ی وی ب ننننننن ی
آز  څ ننن ی النننم  ی شنننیری  یننن ی وی  نننی م ی ننن یک نننن ی
څخنننننننن ی   ی ننننننننی م ی نننننننن    یېننننننننهی  ننننننننب ب ی نننننننن ی
لښننننننن  ی وی  نننننننم ی نننننننب ی مسنننننننیری  ی ننننننن یڅکنننننننب ی وی
 مندنن یڅخنن ی  منن ی وی  مسننیری ننب  ځی رنن نری وی

 یکن  ینن یآونمی مسنیریو څخن یالسیننن یکب ن ی  ی ین 
  خل ؟

 نننن   نری وننننم پیآونننن ی  ننننب ب یحب نننن ی ننننمب   ی وی
هغنننن یضنننننب ون ی ننننن ی  نننننم  یکننننن  یېنننننهی  ننننن ی  ی ننننن ی
 نننننم ون ی ننننن یک  ننننن ی نننننب ی    د ننننن یک نننننږ ی وی  ننننن ی
حب ننن ی   ننن ینننن  وی  ننن   ی  کننن ی ننن ی نننم  ی   ی

   نننن یهبهغنننن یلنننن ی نننن یو بنننن یېننننهیی«خ ننننب»ځونننن ی 
 یل نننننن یقشنننننن ی  و ونینننننن یو یکنننننن یلنننننن یهننننننمین  نننننن   

 جم  یو ی ویومهمی م  .
  ی        وږ  یکی  یخال یځنم ی ن یهالکن ی
 نن ی   ځننن  ی   ی وی خالننن یځنننم یوژ یوننن یننننم و ی

 خ  ی   ی یتممل یچب مب :
٩7٥البقرة:  چہۀ   ۀ  ہ  ہ      ہچ

ی یتمنمل ی
 
خالن یځمن نن ی ن یوژقن  یو ی نم

  ب م  یبمن  ی هب م ی  .

صةةةةةهع اه عهیةةةةة  -عةةةةةش عایلةةةةة  لةةةةةال رسةةةةةول اه
)کةةةس رسةةةمر مةةةراال رااسةةةمرال ر  رنةةة   -وسةةةهل

 تررذی فعس المف رن  مراا(

هبقشنن ی  و ونینن یل نن یحننب کی   یهغنن ی
ېننننهی وننننبی  نننن   یبنننن یقشنننن ی  و ونینننن ی  یننننن یکننننمی

      یب یهمیحب کی  .
  یخیالا الکی  مکی بنی  ی یو ب :

 نننننن یی»    ننننننری ننننننل ی یخ ینننننن یو نننننن م:یی)وی نننننن   
وب نننننننمو یهنننننننمیی« دنننننننوبیخ نننننننبیوی ننننننن یخ نننننننبیحنننننننب ک

 وی
 
 دننوب یوالچننبقیبنن  ین یوونن  ی  دننوبی ننمک ال

ک.
 
ی وی م مم

ُ
 ی ویجم   

 
  شه   

 ی  ننننننن  ی ی  ی ونننننننم پی ننننننن  یېنننننننهی
چب ننمول ی  :یهب دنننوبی نننب لی  ی ویهنننبین خننن ی
 ب لیحب کی   ی    ی دوب تی  ی نم  ی  ی

 ځ  ی یننن یقشننن  یېنننهیهغننن یبننن ی ی نننمک ال  ی وی  ی ننن
 ویوننمی شننبو م  ی منننری خ  ونونن یوننمیلښنن ونو ی
  ک ن ی  ی ویومیجم  یو ی ویومیهمی م   ی   ی

 حب کی  .
  ننالکی چ ننبتی وی قدننمق یکب  نن ی ننم   ی وننننی
   ی  نن ی وننننی يیېننهیاشنننبڅ ی نن یبننن یح ی ننن ی
 وی م ننن  یوز ی ویوجمهننن یو کننن   ی  ننن ی وننننی

 ننب ب ی ضننب  ی  قدننم ی ننبیی  نن یېننهی   نن     ی و 
ب  یبمن  ی ی   ین ی  هریحو  ی  سنیری یېنهی
 نننن ی نننن  څ  ی ویحوی منننننن ی  ګنننن ی نننننب یبنننن یحنننننب کی
کنننن   ی نننن    یبنننن یخ و  نننن یضننننب ون ی نننن یخ لنننن ی

 به ی ب یبیم یک  :
 ٦٩7البقرة:  چوئ   وئ   ۇئ  ۇئچ

 منننری  نننب ب ی وی  نننم یزڅمن نننن ی ننبیګ ننن ینننن یزڅنننمتی
 بلنننننن یو  ینننننن یاشنننننب یخ ننننن ی ننننن ی ینننننم یو  نننننمو  ی

 خالنننننننن یخ نننننننن ی وی   ننننننننسی نننننننن ی  مضننننننننمهغ ی ننننننننم ی
ونونن  یېننهی ننبیګتننریبنن ی ننمو  یزڅننمتی   یهغننن ی ی
ېننننهیخ ننننکیو  نننن ی   جنننن ی نننن  یېننننهی رننننبیمیهننننمی
   ننن یننننمو  ی نننم ون ی مو ن نننن یخننن ی بګټننن ینننن یبننن ی
 وبی   ینن یو څخن یبن یکبکن یکنب  یکنب  ی  ی ین  ی
 ویزڅم ی  ی وی   یب ی ن  م ی یېهی یتممل یبن ی

 مطمی ی ب یحب کیک  .و  من  ی  ی 
ب ننننننن ی بح ننننننن یبننننننن یهغننننننن یو یېنننننننهیځی ننننننن یصننننننننمب ی
کب   یب یېهی ن نځی نمو ینن ی  دننری ویبیه  نیری
 نننننننننن یحم نننننننننن ی نننننننننن یو څخنننننننننن ی  د ننننننننننن یګنننننننننن و ی وی

 خب بی  ین یهغ ی ی وم پیآو ی  نمز ی  :
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  چ

 ٣١النساء:  چ.ی.ی.ھ  ھ  ھ  ھ  ے
ه  ن ییر   ی ؤ  من !ی   یېهی د ی و ی

و  ی مندن ی نن ی  ن  کی ونن  ی بلن ی نن  ی نیری نن ی

 هغ یل یېهی مسی یب ی  ی مند ی  یو ب ...
خنن ی  ی  هننریحوننمیهننمی وننبی ننمط ی ویجنن  یننن ی
  یځوننننننننننننننننننن ی وږ  یکدنننننننننننننننننننم یزڅنننننننننننننننننننمتی وی  ی و ی
ل  وننن ی   نن ی وننبی   نن کی یننن یبمونن ی نن ی نن  څ  ی
 و ی نننب ی   ننن ینم ی  ننننن یل  ونننن ی ننن ی  وننننن ی

 نننننیریېنننننهیبیخننننن یبننننن یی نننننمط ی  هنننننریحونننننمی  یننننننمز  
حنننننب کیوګنننننبزو  یهغننننن ی یېنننننهیو پسنننننیریآخ  وننننننری
 وننم پیآونن ی یتمننمل ی  ینننمز یکنن ی وی نن  ی و ی
 نننب یبنننن ی اشننننبڅ یژونننن ی   نننن ینم نننن  وی  کنننن ی

 څخ ی   ی الم  یوژ     ی یتممل یوچب مو :
 چ.ی.ی.ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ چ 

 7٩المائدة:  
  ننننن یېنننننهی  ننننن ی ونننننم پیآوننننن ی  یننننننمز ی ننننن  ینننننن ی

 نن یوخنن ی وږ  ی دنن  منمن ی نن  ی ننب لی ه م
 بځ ونن یتننن یکنن  یېنننهیکنن څ ی ویال  یو څخننن ی
 ننننننننننلی ننننننننن  ی وی  ی   ننننننننن یبننننننننن یبننننننننن ی وب  و ننننننننن  ی
) نتهی می نتهی میونم لکی  ی  ن ی نب ی  رن   ی وی

  ب ین یخال ی  و!
ه    ن ننننننن یبننننننن ی  نننننننم ی وینننننننن  ی ننننننن  ی خال ننننننن ی وی
  قدنننمق یکب  ننن یضننن ی نننیم ی ب ښننن   ی ویبینننمی

 یو  ننننننننن یب   ننننننننن ی  ونننننننننن ی ژونننننننننن ی نننننننننبیآخنننننننننب ی ننننننننن   
 ګبځی  ی وین یب ی بی میو   یوک  .

  ی   هنننننننریحو نننننننن ی   ضننننننننمیو یېننننننننهی  خنننننننن تی
  نن  ی ویطبڅ نن ی دنن  منمن ی وی خ   ب ننن ی نن ی
وڅنننریېنننهی   وب  نن ی ننن ی نن ی  دننن یو  ننن ی وی  ی
ال  ی نننن ی نننن ی  یب  نننن ی نننن ی لنننن  ب ی نننن  یحو نننن ی

 څخ ی م یو خل ی بل ی خ تیببڅمل ی یر.
  ننننالکی دنننن  منمن ی نننن یی نننننیو رنننن یولننننهی  ننن   

ل ننننن ی ننننن یوننننن  یآو زی نننننب ینننننن یو بننننن :ی  ننننن   تی وی
  ب لی ب   ی  ی ویو یڅخ یب     یو !!

 د  منم یېهی        ی وی ب ب ی حب  ی وی
بنننن وی ننننمو  ی نننن ی  سننننن   ی نننن یلنننن ی نننن  نز ین ننننب  ی
هبلنن یو  نن ی م نن کی   یولنن یو څخنن یځننم یننن ی
 نننننمت  یولننننن یځیننننننری  نننننال  ی  و نننننن ی   ننننن   ی

   ینننننن ونی یهی   وننننننن یب نننننن یک ننننننږ  ی  کنننننن ی وننننننبی

 وږ  ی قدنننننننننننمنم ینننننننننننن  ی وږ  یخ نننننننننننکی
وڅنننننریېننننهیلنننن  ب ی نننن ی نننن  څ  ی بګ ننننن ی
 ننب یهننب یو هی نننب  یولنن یبینننمیهننمی  ننن ی
 ویخبننننننننننن تینننننننننننن ی خلننننننننننن  ی  رننننننننننن ی   ننننننننننن ی
ب  ب نننننن ی  ونننننن  ی نننننن یضنننننن یننننننن ی نننننن   ی
کینننننننننن ونی ی وننننننننننم ز یوکنننننننننن وی ویاشننننننننننبڅ ی
  ننننننننن  څ  ی نننننننننب ی ننننننننن  یرنننننننننم م ینننننننننن ی  ی

 خال یک و.
ی٦ر: الحلةةةةةةة چۅ  ۉ  ۉچ 

  ی ب نننن  تیخموننننن  ن یآونننننمیخبنننن تینننننن ی
  خل .
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و ظرفیت انسانی سازمان است 
که در این میان اصهالح امیهال   
خودی در اولویت همه برنامهه  
های اصالحی قرار مهی گیهرد.   
همزمان بها آن اصهالح سهایر    
عناصر سازنده سازمان نیهز از  
ارجحیههت خاصههی در رونههد  
اصههالحات اداری برخهههوردار  

 است.
سیع، وقهت  اصالحات پروسه و

گیر و طوالنی است که به آسهانی نمهی   
تههوان بههه آن دسههت یازیههد. برنامههه  
اصالحات اداری کشهور اکنهون جهوان    
است. در راسهتای اصهالح اداره عامهه،    
کمتر از دو دهه می شود کهه نظهر بهه    
امانات مالی، تخنیکی و ظرفیت منهابع  
بشری، صرف برنامه اصالحات اداری در 

ت ملکههی بخشههی از اداره هههای خههدما
تطبیق گردیده است. اما در قهدم ههای   
بعدی، نخسهت اداره خهدمات ملکهی و    
سپس تمام اداره عامه کشهور ضهرورت   
 به اصالحات گسترده و بنیادین دارند.

مهها در آغههاز کههار قههرار داریههم. رونههد 
اصالحات هم چنان ادامه دارد. هنوز راه 
درازی در پیش است. ممکن اسهت کهه   

اداری سهالیان  تطبیق برنامه اصالحات 
زیادی را در بر گیرد تها اداره خهدمات   
ملکههی افغانسههتان تههوان همطههرازی و 
همنوایی را با اداره های خدمات ملکهی  
سایر کشورهای جهان حاصهل نمایهد    
پس نباید شکیبایی هدفمند را از کهف  

 داد. 
است مستمر و فرآیندی  اصالحات روند

است پیوسته. در هر دوره تطبیق برنامه 
صالحی در اداره خهدمات ملکهی   های ا

کشور، پیشرفت ها و تجارب گونهاگون  

با پیمانه های متفاوت حاصل می گردد. 
احتمال دارد در یکی از مراحل به ویژه 
در دوره های اولیه، فیصدی پیشهرفت  
کارها ناچیز بوده و نتواند حتی تا گراف 

رغم ی اله درصد تصاعد نماید  اما عل 01
ن گفهت کهه   چالش های بسیار، می توا

بازهم پیشرفت هایی صهورت گرفتهه   
 است. 

چنانچه در آغاز کار تیم های تخنیکهی  
تطبیههق اصههالحات اداری نسههبت بههه 
تجارب کم و دانهش نهاچیز در عرصهه    
اصالحات اداری، با معضالت گونهاگونی  
دست و پنجه نهرم مهی کردنهد  ولهی     
طوری که دیده می شود روز تا روز در 

شرفت ها این عرصه سرنوشت ساز، پی
 و تجاربی حاصل گردیده است. 

وزی ها و بههروزی ههای کهم و    این پیر
عرصهه اصهالح اداره خهدمات    بیش در
جههت تقویهت حکومهت داری    ملکی 

بهه آینهده ههای فهروزان و     خوب، مارا
درخشان امیدوار می سازد. پس نبایهد  
دامن امید نتیجه بخش را از دست داد. 

هاای  نیت خالص، ارادۀ استوار و تیم فقط با

کاری متعهد و متخصص ضارورت اسات تاا    

کشتی اصاالحات را باه سارمنمل مقصاود     

 برسانند.  

داشههت هههایش  دانشههمندی در یههاد
 ،مهی خواسهتم  نویسد: در کودکی می

هنگههام  دراصههالح نمههایم.  دنیهها را 
خواستار اصالح کشورم بودم جوانی نو

شههرم  و در جوانی عالقمنهد اصهالح   
دوسهههت . در سهههالخوردگی شهههدم

سهازم   متحول نواده ام را داشهتم، خا
اصالح و تغییر هر کدام اینها، کهار   اما

خرین نفس ها آاینک که مشکلی بود. 
که اگر روز را می کشم، درك می کنم 

ممکن  ،اصالح می نمودم اول خودم را
تغییهر دههم!   دنیا را هم بود که امروز 

 خود انسهان از پس  اصالحات و تغییر 
 .آغاز می گردد

ت شکی نیست که هدف اصلی اصالحا
و تغییر، توجه و تمرکز به منابع بشری 

"دریز"ناصرالدین   
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بهتار  زمینه های مورد نیاز برای تحقق پیش 

 اصالحات اداری

در مبحث زیر به مواردی اشهاره مهی   
گردد که می تواند زمینه های تطبیهق  
اصالحات اداری را در کشور تسهیل و 
در تقویت بخشد. گرچه نکات زیهادی  

راسههتای حمایههت و تسههریع از رونههد 
اصالحات اداری وجهود دارنهد کهه از    
حوصله این بحث بیرون استند، اما در 
چند بنهد محهدود مهی تهوان بهه آن      

  بسنده کرد.

     حمایت قهوی و پایهدار سیاسهی از
سههوی ریاسههت جمهههوری، شههورای  
وزیران، مسووالن اداره های مسهتقل  
خدمات ملکی و والی ها بهرای تحقهق   

  های اصالحات اداریهدف 

  حمایت پیوسته مجلسین نمایندگان
 از تطبیق برنامه های اصالحات اداری

  هیهات  واقعهی و مسهووالنۀ   حمایت
 و اداره های مستقلها  وزارترهبری 
 از رونهد تطبیهق اصهالحات    حکومت

 اداری

  عدم مداخله وزرأ، معینان، رؤسهای 
، والیان، وکال و سایر اداره های مستقل

ل یلههت در تقههرر و تبههدمسههووالن دو
تطبیههق کارکنههان خههدمات ملکههی و 

 اداری اصالحات

  فراهم آوری تسهیالت الزم و مداوم
تخنیکی توسط کمیسیون اصهالحات  

در راسهتای   اداری و تمویل کننهدگان 
 برنامه های اصالحات اداریتطبیق 

   شریک ساختن نظریه های مهردم و
برای تسهریع و تطبیهق   جامعه مدنی 

 حات اداریاصال برنامه بهتر

  نظارت مداوم از مهدیریت  مراقبت و
تطبیهههق اصهههالحات اداری توسهههط 
کمیسههیون اصههالحات اداری و اداره  

 ی مستقل خدمات ملکیها

  پیوسته از روند آگاهی دهی و تنویر
پیشرفت کهار اصهالحات اداری بهرای    

، مههردم و رسههانه هههای غههرض  شههرکا
جلوگیری از مداخله مقامات دولتهی در  

یون مستقل اصهالحات  امور کاری کمیس
 اداری  

  توسط کمیسیون آگاهی دهی مشترك
اصهالحات اداری و اداره ههای خههدمات   

بهرای مهردم، کارکنهان خهدمات     ملکی 
ملکی، رسانه ها و سایر شرکای داخلهی  

ی و مزایهها از ویژگههی ههها و خههارجی 
  اصالحات اداری  

  در کمپاین های تبلیغهاتی و  هماهنگی
کمیسهیون  بها مهدیریت    آگاهی دههی 

اداره  و همکاریاصالحات اداری مستقل 
   در مرکز و والیاتهای خدمات ملکی 

   همکاری کمیسیون مستقل اصهالحات
کسههب مالکیههت تطبیههق اداری بههرای 

توسههط اداره هههای   اصههالحات اداری
 خدمات ملکی

  مسههوولیت آگههاهی دهههی  گههرفتن
کارکنان اداره های ذیهربط از چگهونگی   

 اصالحات اداری توسط خهود اداره روند 
 بهها همکههاریهههای خههدمات ملکههی  

    کمیسیون مستقل اصالحات اداری.

 پیامدهای اصالحات اداری

دانهش مهدیریتی بهه سهرعت     و اصول 
قدیمی می شوند. سهرعت تحهوالت در   

 مهی  ی شهکل امحیط اطراف بهه گونهه   
د که باید همواره گوش به زنگ این نگیر

تغییرات بود و سازمان را برای رویارویی 
 .ماده ساختآا فرد با چالش های

آنچه که سازمان را توان و تحمل رویایی 
با هر گونه تهدیدات احتمالی آینده می 
بخشد، بهره بهری از هنهر مهدیریتی و    
برنامههه اصههالحات سههازمانی اسههت.   
راهکارهههای اصههالحی، سههازمان را بهها  
سههرعت تغییههرات محههیط هماهنههگ و 

کسهب  همنوا ساخته و کارکنان را برای 
و عرضه خهدمات   رات، ابتکانتایج مثبت

، تشویق می نماید معاش مناسببا بهتر 
 بنیهان را و مصوون اداری  دارنظام پایو 

 گیاری می کند.

یک سازمانی که در آن اصالحات به 
مناسههب بههرای  معههاش میههان آیههد،

انجهام  کار لیاقت و  در برابر کارکنان
و ارتقها بهه    می شهود پرداخته شده 

ی و قدم و مزد باالتر به اساس ارزیاب
، نهه  اجراآت سهاالنه صهورت گیهرد   

معاش و ارتقها بهه اسهاس رابطهه و     
ضابطه شخصی، حزبی و قومی، و نهه  
ارزیابی به عنوان نقطه فشار و تیه   
بهران بههرای بریههدن ریشههه رقبههای  

 سازمانی.
بهه معنهی واقعهی    اجراآت  ارزیابی 

میزان  روشن، با شاخص هایکلمه و 
 کههاریمسههوولیت پههییری و تعهههد 

نمهههوده، و پیمهههایش ا کارکنهههان ر
را در تصمیم مدیریت ارشد سازمان 
نسهبت بهه   گیری های واقع بینانهه  

 کمک می کند.برنامه ها و کارکنان 

در تطبیههههق اصههههالحات اداری  
بهه اسهاس مهاده پهنجم     افغانستان 

و ضهمیمه شهماره    99فرمان شماره 
سوم قانون کارکنان خدمات ملکهی  

قههانون  51در همههاهنگی بهها مههاده 
یر قوانین و مقرره ههای  اساسی و سا

   مربوط صورت می گیرد.
حقوق و امتیازاتی را که قوانین نافیه 
کشور به کارکنان اداره عامهه قایهل   
گردیده، باید کارکنان اداره عامهه از  

آن آگههاهی کامههل حاصههل   
نمایند. گرچه چندین سهال از  
طرح و تطبیق این قوانین می 
گیرد و اکنون نظر به شهرایط  

و اجتمهاعی  جدید اقتصهادی  
باید در شماری از بندهای آن 
تجدد نظر صورت گیرد. ولهی  
با آنهم برای یادآوری در آتیه 
مبحث به پاره ای از این موارد 
بههه گونههه جسههته و گریختههه 
اشاره به عمل مهی آیهد و در   
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مباحث بعدی بیشتر به آنها پرداختهه  
 خواهد شد.

مقههرره حقههوق و امتیههازات تقاعههد   
قههانون  92کارکنههان مطههابق مههاده  

کارکنههان خههدمات ملکههی و اسههناد  
در صورتی کهه   می گردد.اجرأ تقنینی 

کن بههاالتر از اجههراآت سههاالنه کههار 
ه وظههایف حههمعیارهههای منههدرج الی

)مطابق ماده بیسهت و پهنجم قهانون    
کارکنان خدمات ملکی( صورت گرفته 
باشد، کارکن مهورد مکافهات مهادی و    

 معنوی قرار می گیرد.

ز وقهت رسهمی   کارکنانی که خهارج ا 
ر ذیصهالح  همه آدایت همطابق بهه هه  

فه می نماینهد، مطهابق   هرای وظیهاج
دمات هماده بیستم قانون کارکنان خه 

اری هه که هافهق اضهحهی، مستهملک
کارکنان می توانند مطهابق   می گردند.

 قانون کار از رخصهتی   51 - 92ماده 
کهارکن   استفاده نماینهد.  های قانونی
ان خدمات قانون کارکن 01مطابق ماده 

 ملکی، حق استعفا از وظیفه را دارد.

کارکن در جریان وظیفه مطهابق مهاده   
قانون کارکنان خهدمات ملکهی از    02

در  مصوونیت کاری برخهوردار اسهت.  
قهانون   91صورت تخلف، مطابق ماده 

کارکنان خدمات ملکی و رعایت مهواد  
قانون کار، کهارکن خهدمات    010 -25

 رد.ملکی مورد تادیب قرار می گی

 هههای برنامههه اخیههرمزیههت از جملههه  
اصههالحات اداری افغانسههتان )رتههب و 

اینست که یکی از روش ههای   معاش(
بها   ،قبول شده جههانی بهوده  ساده و 
، کارکنان و مصهارف کمتهر و   بست ها

که در صورت تطبیهق   القاب محدودتر
درست و واقعبینانهه آن، اداره ملکهی   

تری کشور نفس تهازه و تحهرك بیشه   
 خواهد یافت.  

هههر چنههد ایههن برنامههه دارای برخههی 
کاستی ها بوده و در جریهان تطبیهق   
این نقاط ضعیف بهتهر درك و بیشهتر   

د. اما بها بهازنگری   هردیدنهافت گهدری
می تواند از توانمندی بهتری برخوردار 
گردد. ولی جان کالم در این است کهه  
در صورت عدم مداخله وزاء و معینهان  

انه قوانین و مقررات در و تطبیق منصف
اداره خدمات عامه، با گیشت ههر روز  
ظرفیت کاری و مسهلکی اداره عامهه   

 بهتر از گیشته خواهد شد.

 بها کنهار گیاشههتن   برنامهه اصهالحات  
کراری، هالیت های بیهوده، ته ههههفع

بیکاری مخفی، رفع تداخل کاری میان 
، مشههخص سههاختن ایفو وظههات ادار

هها،   حوزه صالحیت هها و مسهوولیت  
ساختن وظایف مطابق شرایط ایجهابی  

جلهوگیری از   داخلی و و جهانیجدید 
بهی نظمهی اداری سهنگ بنهای یهک      

 می سالم را در کشور به زمین سازمان
 نهد.

با انکشاف سهازمانی و  اداری  اصالحات
تشههویق روحیههه جدیههد همکههاری،  
مسوولیت پهییری، خهدمت گهزاری،    
نظارت و جوابگویی از اجراآت کهاری،  

یت اداری، و بهبههود وضههعیت  شههفاف
معیشتی کارکنان می خواهد افراد را با 
انگیزه های بهتهر و نهوین وارد بهازار    

 سازد.تولیدی و کار رقابتی 

دور نمای مقایسوی میان اداره اصالح شده و 

 غیر اصالح شده

در مبحث زیر میان دو اداره ای که در 
آن اصالحات تطبیق شهده و اداره ای  

ت مورد تطبیق قهرار  که در آن اصالحا
نگرفته مقایسه کلی و فشرده صهورت  
گرفته است. با توجه بهه متهون ذیهل    
تفاوت های این دو اداره را بهه خهوبی   

 درك و دریافت می گردد.
 اداره غیر اصالح شده

معاش کهم  و تفهاوت نهاچیز میهان      .0
 معاش هر یک از بست ها

سهههتون معههاش هههای طههوالنی و  .9
ها و تفاوت کم میان معاش های بست 

 وظایف مختلف

 مر محوری تا سیستم محوریآ .9

ترفیع با تکمیهل زمهان معیهین و     .4
بههرای  معیارهههای غیرقابههل پیمههایش

بدون توجهه   ارزیابی به ذوق آمر اعطا
یت فیصهله بهدون رضها   به پالن کار و 

 به طور غائبانه کارکن

عرضه خدمات کم با مصارف بلند و  .5
 مفیدیت ناچیز

بیکههاری مخفههی و تظههاهر بههه    .6
 یت تا انجام کار و بازدهی موثرمصروف

انگیزه ناچیز و تشویق ناقابل برای  .7
رشد و انکشاف استعدادها به خصو  

 رشد ظرفیت کاری

تعداد کارکنهان زیهاد بها ظرفیهت      .1
 مسلکی پایین کاری

 نبود مصوونیت شغلی و حقوقی .2

عمل های پیچیهده و زمهان   الطرز .01
 گیر برای عرضه خدمات

استخدام بدون درنظرداشت اصل  .00
به وسیله شناخت  یستگی و لیاقتشا

 و ارتباطات 

نبود ارزیابی اجهراآت کهاری بهه     .09
 وردهاااساس دست

مفیهدیت کهم و عرضهه خهدمات      .09
 غیرمعیاری

مدیریت محهدود از اجهراآت بهه     .04
 صورت ذهنی و تخمینی

ارتقا به بست باال نیازمند بست 
و خههالی و داشههتن مواصههفات 

بسههت مههورد نظههر، از شههرایط 
طریق رقابهت آزاد میسهر مهی    

عرضهه خهدمات مفیهد،     شود.
استخدام افراد ورزیده، رعایهت  
معیارهههای شههفاف، سههاختار  

اهداف  -وظایف واضح و مناسب
اولیه اصالحات بهوده کهه مهی    

سهاختار اداره عامهه را   خواهد 
 خت مجدد نماید.ری
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نبود مشوق برای جلب و جهیب   .05
 مامورین با استعداد و توانا

زمینه های فراوان برای فسهاد و   .06
 اداری بروکراسی مزمن

نگرش نسبت به مردم به حیهث   .07
 رعیت، نه منحیث مشتری و مالک

فرسودگی و سیاسی شدن اداره  .01
عامه، عدم پاسخ گویی بهه نیازهها و   

اداره ههای ملکهی   نبود همگامی بها  
 .جوامع انکشاف یافته جهان

 اداره اصالح شده

خههوبتر و تفههاوت  تاش نسههبمعهه .0
شکار میان معاش هر یک از بسهت  آ
 ها

معاش متناسب به ستون مختصر  .9
 حجم و ارزش کار و بازدهی

 مر محوریآسیستم محوری تا  .9

 هبهاالتر به   و مهزد  ارتقا به قهدم  .4
ها و ارزیابی موفقانهه  اورداساس دست

اجراآت ساالنه مطهابق پهالن کهار و    
 الیحه وظایف در حضور کارکن

عرضه خدمات بهتهر بها حهداقل     .5
 مصارف

کاهش زمینه های بیکاری مخفی  .6
 دهیو بازپرس از باز

 ،جهت تشهویق و ایجهاد انگیهزه    .7
زمینهه سههازی بهرای فرصههت هههای   
رقابتی، بلند بردن معهاش، و فهراهم   
آوری امکانات برای ارتقای ظرفیهت  

 کاری

تناسب کارکنان مطابق نیاز اداره  .1
بههه وسههیله ظرفیههت کارکنههان بهها )

 برنامه های نیازسنجی(آموزش و 

وجود مصوونیت حقوقی کهارکن   .2
ی قهوانین  مطابق زمینه های حمهایو 

جدید و حیطۀ نظارتی بورد رسیدگی 
 به شکایات

عمهل  الن تسهیالت در طرزآورد .01
 ها

استخدام بر اساس شایسهتگی،   .00

 لیاقت و اهلیت

ارزیابی اجراآت ساالنه بهه اسهاس    .09
 دستآوردها

موثریت و مفیدیت بیشتر کاری در  .09
 نتیجۀ عرضه خدمات بهتر و معیاری

مدیریت پیوسته از اجراآت کهاری   .04
 عینی و مستندبه صورت 

نگهداری و جلب مامورین شایسته  .05
برای خدمات ملکهی بها مشهوق هها و     

 معاش بهتر

کاهش فساد و بروکراسهی مهزمن    .06
اداری از طریههق بهبههود پروسههه هههای 

 شفاف اداری

تقویت روحیه خدمت بهه ملهت و    .07
ملت مالک دولت و مراجعان مشتریان 

 اداره ها

توجه به تجدید دوامدار سیستم و  .01
ختن اداره عامههه در غیرسیاسههی سهها

جههان  اداره های ملکهی  هماهنگی با 
پیشههرفته و پاسههخگوی بههه نیازهههای 

 .ضروری شهروندان

 انتظارها از تطبیق اصالحات اداری

اقشههار مختلههف جامعههه از برنامههه   
اصالحات انتهظارهای متفاوتی دارنهد.  
اصالحات برنامه جامع اسهت کهه مهی    
تواند به انتظارات منطقی آنهان پاسهخ   

در بحهث زیهر اصهناف مختلهف      دهد.
جامعه در سه گتگوری )مهردم عامهه،   
اداره های خدمات ملکهی و مسهووالن   
دولتی( دسته بندی می شوند که ههر  
صنف خواست ها و انتظهارات ویهژه و   
متفاوتی نظر به نیازههای و ضهروریات   

 شان از تحقق این برنامه دارند.

 مردم عامه

   دریافههت خههدمات همگههانی بههدون
ان، با کیفیت، در وقت کهم،  تبعیض، ارز

 به آسانی و قابل دسترس 
   فرصت و سهولت مساوی برای همهه

  بدون تبعیض شهروندان

 سپردن کار به اهل کار  

  تحقق اصل شایسته ساالری و لیاقت
  مداری

   .رعایت عدالت اجتماعی 
 کارکنان اداره خدمات ملکی

 کار   به برابرزد م  

 مزد متناسب با شرایط معیشتی  

 یت متناسب به مسوولیتصالح 

 مصوونیت شغلی  

      رفاه اجتمهاعی مهوازی بها شهرایط
 معیشتی

 محیط کار، متناسب به نیاز کاری 

      رعایت سلسهله مراتهب بهر اسهاس
سهههاختار تشهههکیالتی و مرجعیهههت 

 تخصصی تا سیاسی.

 مسووالن دولت

  ،عرضه خدمات با کیفیت در وقت کم
   در مقابل مصرف کم

    ز تشکیالت اداری متناسهب بهه نیها
عرضه خدمات در اداره هها از طریهق   
تامین سطح عوایهد و منهابع داخلهی    

 دولت

 مارکیهت   یها  مزد برابر با شرایط بازار
 کار و عواید داخلی 

   نظام اداری متکی بر حکومهت داری
 خوب

   ،رعایت اصول شفافیت، حسهابدهی
مشههارکت، مثمریههت و موثریههت در  
سههاختار نظههام اداری جهههت جلههب  

 رضاییت هموطنان

 فقر اقتصادی و فساد اداری. کاهش   
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ې  ى  ى   ائ  چمی خواند

  ٩٢١البقرة:  چائ  ەئ  ەئ  وئ

دم ازآنچه در زمین است ای مر
 پاکیزه است بخورید.وحالل و

سرشت انسان میل  خداوند، در
به غیا را قهرار داد و حکمهت   
الهی بر آن رفت که ایهن میهل   
توام با لیت باشد تا از خوردن 
آن احسههاس نشههاط کنههد و  

رش و ترشحات دسهتگاه گهوا  
عمل گهوارش تحریهک گهردد    

پس نتیجه می گیریم کهامجویی ههدف   
غایی غریزه ی میل به غیا نیست   زیرا 
قصد و تمرکز بر لهیت و کهامجویی در   
خوردن و نوشیدن انسان را بهه سهطح   

رقرآن( حیوانی تنزل می بخشد)در تعبی
ایل صههخایههن ویژگههی)فقط کامجوی(از

کافران ملحدی اسهت کهه خداونهد در    
 :ی فرمایدوصفشان م

ٺ  ٺ          ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   چ 

  ٩٦رحمد:  چٿ  ٹ  ٹ

در حالی که کافران بهره و لیت می برند 
همچون چهارپایان می چرنهد و مهی    و

خورند و آتهش دوز  جایگهاه ایشهان    
 اعجاز عهمع لرآن.است 

از ابوهریره روایت شده است که گفهت:  
 رسول خدا فرمود:

طیبةةةةةةا و ان اه ارةةةةةةر )ان اه طیةةةةةةب   یقبةةةةةةس ا  
المورنیش بما ارر ب  المرسهیش فقال تعالع: یا ایمةا 

و لةال  صةالحا   ارةش الییبةاو واعمهةو  االرسول کهةو 
رةةةش طیبةةةاو رةةةا  اکهةةةو   اتعةةةالع: یةةةا ایمةةةا الةةةذیش آرنةةةو 

شةةعا اربةةر أرزلنةةاکل  ةةل لکرالرطةةس یییةةس السةة ر 
یمةةد یدیةة  الةةع السةةماء یةةا رو  یةةا رو  و ریعمةة  

ال و رهبسةةة  مةةراال و رةةةذی مةةراال و رلةةةرب  مةةرا
 رواه رسهل  بالحراال فانع یستجاو ل ؟(

و از هرگونه عیهب و  خداوند پاك است 
چیزی غیهر از  ازین رو(نقصی بری است)

و دور از مفسهده(  اعمال و اموال پاك )
پییرد و خداونهد بهه مهومنین     را نمی

همان دستوری را داده که به پیهامبران  
رموده و فرستادگان خود داده است و ف

ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  چاست:

 ٥٩المؤرنون:  چہہ  ہ  ھ     ھ  ھ

ای پیههامبران! از پههاکیزه ههها  "یعنههی:
 بخورید و کارهای شایسته بکنید...

چ  ڇ  ڇ  چ: و نیز فرموده است

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  

 ٩9٦البقرة:  چڈ  ڈ    ژ

مومنان! ازپاکیزه های آنچه  ای "یعنی:
 م، بخورید...  روزیتان کرده ای

سپس) پیامبر( مردی را مثهال زد کهه    
سفر طوالنی داشته و دارای موی مجعد 
 بوده است که به خاطر طول سفری که

راه طاعات و عباداتی نظیر حهج و   رد)
ت، رنگ آن عوض شهده  جهاد و...(داش

و با ایهن حهال( یها رب! یها رب     ) است
سمان بلند آگویان، دستش را به سوی 

وشهیدنی  ننکه خوراك، کند. حال آ می
و پوشههاك او حههرام اسههت و از حههرام 
تغییه شده است. چگونه دعای چنهین  

 شود؟ فردی مستجاب می
 در پرتو سفارش

در این حدیث توصیه ی مبارکی وجود 

 الگوهای قرآنی در تغذیه ی انسانی

وقتی به تعابیر قرآن کریم در بهاره ی  
غیا و الگوهای مناسهب تغییهه مهی    
نگریم به ایهن واقعیهت مههم دسهت     
خواهیم یافت که آیات قرآن کریم بها  
دقت و ریز بینی معجزه آمیز به غیا و 

مردم پرداخته است به گونه  تغییه ی
ای که جامعه ی بشری با الهام گیهری  
از این آموزه می تواند به راهکارههای  
مناسب و مفیهدی در بهاب تغییهه و    
مشکالت آن در جههان بپهردازد بهه    
دیگر سهخن، غهیا در تعبیهر قرآنهی     
وسیله اسهت نهه ههدف، وسهیله ای     

داوم زنههدگی هرای تهههی بههرورهضهه
فهرا  ا به آن ردم رهکه مانسان، آن جا

 قسمت پنجم محمدشریف رباطی
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دارد کههه بههه مهها امههر میکنههد در    
جستوجوی آن باشیم. مها را تشهویق   

کند که از حالل استفاده نمهاییم و   می
 شیم.در جست و جوی آن با

در این روزگار استفاده از حرام و بهره 
بههرداری و تغییههه از آن بههه گونههه ای 
افزایش یافته است که هشدار هالك و 

 خطر را در بر دارد.
وع ایهن امهر نیهز غیهاب     هل شیهعام

درون) و باطن پاك(، ضهعف ایمهان، و   
 غیاب حدود اسالم است.

باید دانست که حهرام، راه)رفهتن بهه    
و مایه ی بدبختی درون( آتش)جهنم( 

شقاوت دنیوی و اخروی انسان است.  و
همچنین باید دانست که معده، حوض 

ا بهه آن وارد  هت و رگ هه هدن اسههب
شوند. لیا اگر معده سهالم باشهد،    می

رگ ها، تندرستی و سالمتی را صهادر  
کنند و اگر معده بیمار باشد، رگها  می

 ونهد خدا»  نمایهد.  بیماری را صادر می
، «پهییرد  جز پاك را نمیپاك است و 

یعنی خداوند تنهها صهدقات پهاك و    
 کند. حالل را قبول می
 :پیام این سفارش

اینکه از هر چیهزی کهه در آن حهرام    
وجود داشته باشد، پرهیز کنیم، زیهرا  
اگر انسان، از حرام بهره برداری کنهد،  
چه بخواهد چه نخواهد، اعضا و انهدام  
ت های وی آگاهانه یا نا آگاهانه معصهی 

کنند. هر کس نیهز کهه لقمهه اش     می
حالل باشد، اعضا و اندام هایش از وی 

کنند و توفیق انجام  فرمان برداری می
 «9» کند. دادن کارهای خیر  را پیدا می

 :د امتها در مورد خوردن گوشتیعقا

در این معنا ههیچ شهکى نیسهت کهه     
انسان مانند سایر حیوانات و گیاههان  

یعنهى   مجهز به جهاز گهوارش اسهت،  
دستگاهى دارد کهه اجزایهى از مهواد    

کنهد، بهه آن    عالم را به خود جیب مى
مقدارى که بتواند در آن عمل کنهد، و  
آن را جزء بدن خود سازد، و بهه ایهن   
وسیله بقاى خود را حفظ نماید، پهس  

بنابر این براى اینگونه موجهودات ههیچ   
مانعى طبیعى وجود ندارد از اینکه ههر  

قابهل هضهم و مفیهد    غیایى که براى او 
 .باشد بخورد

هها   در سنت بودا خوردن تمامى گوشت
تحریم شده، و پیروان این سهنت ههیچ   

دانند، و این  حیوانى را حالل گوشت نمى
له خوردن گوشهت  أطرف تفریط در مس

ههاى   است، و طرف افراط آن را وحشهى 
غهرب(   و متمدنین اروپا یآفریقا )و بعض
چ انهد، کهه از خهوردن ههی     پیش گرفته

گوشتى حتهى گوشهت انسهان امتنهاع     
 ندارند.

اما عهرب در دوران جاهلیهت گوشهت    
چهارپایان و سهایر حیوانهات از قبیهل    

خورد، چهارپایهان   موش و قورباغه را مى
شهد   را هم به هر نحوى که کشهته مهى  

خورد، چه اینکهه سهرش را بریهده     مى
اش کرده باشند،  باشند، و چه اینکه خفه

اشهد، کهه در   و چه طورى دیگر مهرده ب 
 "منخنقهه  "به عنوانهاى صفحات بعدی

و  "نطیحه "و "متردیه "و "موقوذه "و
، میشهود نیم خورده درندگان از آنها یاد 

شهدند   و وقتى مورد اعتراض واقهع مهى  
گفتند: چطور شد که آنچه خود شما  مى
کشید حهالل اسهت، و آنچهه خهدا      مى
کشد حرام است، هم چنان که امروز  مى

اى اشهخا    از پهاره  نیز همهین جهواب  
شود، کهه مگهر گوشهت بها      شنیده مى

گوشت فرق دارد، همهین کهه گوشهتى    
د سالم باشد و به بدن انسان صهدمه وار 

نیههاورد آن گوشههت خههوردنى اسههت،  
چند که بى ضرر بودنش بهه وسهیله   هر

عالجهاى طبى صورت گرفتهه باشهد و   
خالصه گوشت حرام آن گوشتى اسهت  

، از آن که دستگاه گوارش آن را نپییرد
گیشته همه گوشتها براى این دسهتگاه  
گوشت است، و هیچ فرقهى بهین آنهها    

 نیست.

و نیز در عرب رسهم بهود کهه خهون را     
خوردنههد، و آن را در روده حیههوان  مههى

کردنهد، و   ریخته با آن روده کبهاب مهى  

مهمانههان  رایخوردنههد، و بهه  مههى
دادند و نیز رسمشان چنین بهود   مى

دند، شه  که هر گاه دچار قحطى مهى 
بدن شتر خهود را بها آلتهى برنهده     

کردند، و ههر چهه خهون     سورا  مى
خوردند، امروز نیز  آمد مى بیرون مى

هاى  خوردن خون در بسیارى از امت
 غیر مسلمان رائج است.

پرسهتان چهین    و این سنت در بهت 
رواج بیشههترى دارد، و بطههورى کههه 

از خهوردن ههیچ    -شهود  شنیده مى
ى حیوانى حتى سگ و گربهه و حته  

کرمها و صهدفها و سهایر حشهرات    
 امتناع ندارند.

و اما اسالم در بین آن سنت تفریطى 
و این روش افراطى راههى میانهه را   
رفته، از بین گوشتها هر گوشتى که 
طبیعت انسانهاى معتهدل و یها بهه    
عبارتى طبیعت معتدل انسانها آن را 

دانهد، در تحهت    پاکیزه و مطبوع مى
ده، و عنوان کلى طیبات حهالل کهر  

سپس این عنوان کلى را بهه چههار   
م کهه عبارتنهد از   یپایان یعنى بهها 

و در  -گوسفند و بهز و گهاو و شهتر   
بعضى از چهار پایان چهون اسهب و   

و در میان پرنهدگان   -االغ به کراهت
 -خوار نباشد به هر مرغى که گوشت

که عالمتش داشتن سنگدان و پرواز 
به طریق بال زدن و نداشتن چنگال 

و در آبزیها به ماهیهانى کهه    -است
فلس دارند، به آن تفصهیلى کهه در   

کتب فقه آمده تفسیر کهرده  
 است.

و از ایههن حیوانههات حههالل   
گوشت خون و مردار و آنچهه  
براى غیر خهدا ذبهح شهده را    
تحریم کرده، و غرض در ایهن  
تحریم این بوده که بشهر بهر   
طبق سهنت فطهرت زنهدگى    
کنههد، چههون بشههر در اصههل 

ن گوشهت  فطرت بهه خهورد  
 عالقمند است، و نیهز فطرتهاً  
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براى فکر صحیح و طبع مستقیم که از 
ضهرر دارد، و   تجویز هر چیزى که نوعاً

یا مهورد نفهرت طبهع اسهت امتنهاع      
 «٣» ل است.یورزد، احترام قا مى

 اعتدال در خوردن گوشت

آنچه از مجموع بحث های فوق و سایر 
منابع اسالمی استفاده می شهود ایهن   

اسهالم درمهورد بههره    است که روش 
هماننههد سههایر  –بههرداری ازگوشههتها 

دستورهایش یک روش کامالً اعتدالی 
است  یعنی نه هماننهد مهردم زمهان    
جاهلیههت کههه از گوشههت سوسههمار و 
مردار و خون و امثال آن می خوردنهد،  
و یا هماننهد بسهیاری ازغربهی ههای     
امروز، کهه حتیهی از خهوردن گوشهت     
ی خرچنگ و کرم ها چشم پوشهی نمه  

کنند، و نه مانند هندوها، کهه مطلقهاً   
خوردن گوشت را ممنوع مهی داننهد    
بلکه گوشت حیواناتی که دارای تغییۀ 
پاك بوده و مورد تنفر نباشند حالل و 
روی روش های افراطی و تفریطی خطی 
بطههالن کشههیده و بههرای اسههتفاده   
ازگوشت هها شهرایطی مقهریر داشهته     

 است  به این ترتیب که:
ی که از گوشت آنها استفاده حیوانات -0

می شود باید از حیوانات علهف خهوار   
باشههند  زیههرا گوشههت حیوانههات    
گوشتخوار بر اثر خوردن گوشت ههای  
مردار و آلهوده، غالبهاً ناسهالم و مایهۀ     
انواع بیمهاری هها اسهت، بهه خهالف      
چهارپایههان علفخههوار کههه معمههوالً از 

یعنی حیواناتی که از نجاسهت تغییهه   
 ، تحریم شده است.می کنند

حیواناتی که از گوشتشان استفاده  -9
 می شود باید مورد تنفر نبوده باشند.

نیز باید زیانی برای جسم یها روح    -9
 انسان تولید نکنند.

حیواناتی که در مسیر شرك و بت  -4
پرستی قربانی می شوند و مانند آنهها   
چون از نظر معنوی ناپاك انهد تحهریم   

 شده اند.
لسله دسهتورها در اسهالم   یک س -5

برای طرز ذبح حیوانات وارد شده کهه  
هرکههدام بههه نوبههه خههود، دارای اثههر 

  «٥»بهداشتی یا اخالقی می باشد.

اسالم تمام چیمهایی را که پاکیمه و بی زیان 

 است حالل کرده است:

وقتی اسالم آمهد، مهردم در مصهرف    
خوراکهههای حیههوانی حالههت افههراط و 

حتی گوشهت  تفریط داشتند، عده ای 
م هات را هه هوانه هون حیهردار و خهم

مههی خوردنههد و عههده ای بههه کلههی از 
خوردن گوشت پرهیهز مهی نمودنهد،    
قرآن کریم همۀ مردم را دعوت کرد و 

ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  چ فرمههود:

ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ      

 ٩٢١البقرة:  چۈئ  ېئ   ېئ

ای مردم از آنچه کهه بهر روی    "یعنی:
زیان است بخهورید مین پاکیزه و بی ز

) و استفاده کنید و برای شهما حهالل   
می باشهند،( از نقشهه ههای شهیطان     
پیروی نکنید چهون شهیطان آشهکارا    

 ."دشمن شما است
در این آیه شریفه، خداوند متعال آنان 

 "مهردم  "یعنهی   "نهاس "را به کلمه
کهه   -مورد خطهاب قهرار داده اسهت   

شامل هر قوم و طایفهه و نهژادی مهی    
از نعمتهای پاکیزه و بی زیان تا  -باشد

که بر روی سهفره وسهیع و گسهترده    
زمین برای آنهان چیهده شهده اسهت     
بخورند و استفاده نمانیهد، از شهیطان   
تبعیت نکنند چون او می خواههد بها   
دسیسه و نقشه های شوم خود بعضی 

از اشحا  را فریب دهد تا چیزههایی  
را که خداوند آنها را حهالل کهرده بهر    

ماینهد و در نتیجهه، ایهن    خود حرام ن
گونههه اشههخا  فریههب خههورده را از 
نعمتهای پاکیزه محهروم سهاخته و در   
گمراهی قرار دهد. پس از این اعهالن  
عمومی خداوند مخصوصاً مسلمانان را 

چ  ڇ  ڇ  چدعوت می فرماید: 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ    ژ   ڑ  ڑ   ک  

ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ    

ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ          ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ 

 ٩9١ - ٩9٦البقرة:  چڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ

ای کسانی که ) به خدا ودیهن   "یعنی:
اسالم( ایمان دارید، از نعمتهای پاکیزه 
و بی ضرری که آنهها را روزی و طعهام   
شما قرار داده ایم بخورید و اسهتفاده  
 نمایید. اگر واقعاً به خدا ایمان داریهد 

ین کرم و بخششی کهه در  در مقابل ا)
حق شما انجام داده است( او را سپاس 

 ادار  دارد «٢» و ستایش کنید.
 مآخذ:

ایش مالل است و آن مراا استل تةللیف عبةدالقادر  -٩
أممد عیال رتةرطل دکترسةالل افسةری اسةتاد یةار دانلة اه  
کردسةةةةةةةتانل ویراسةةةةةةةةتار عنمةةةةةةةان نقلةةةةةةةةبندیل انتلةةةةةةةةاراو  

 (٩١7٩کردستان 
و اخال  در ارتبةا  بةا التدةاد اسةالرع نقش ارزشما  -٦
 79ص

نقةةش ارزشةةما و اخةةال  در ارتبةةا  بةةا التدةةاد اسةةالرع در 
عرصةةة   ةةةای تولیةةةدل تجةةةارول توزیةةةفل ربادلةةة  و ردةةةرفل 

عبةةدالعزیز سةةهیمعل  ۀتةةللیف دکتةةر یوسةةف لرتةةاویل تةةرطل
ل ناشةةةةةةةر: ٩١7٥چةةةةةةةا، رمةةةةةةةارول نوبةةةةةةةت چةةةةةةةا،: اول 

 نلرامسان(
دانل تةةةةللیف: سةةةة اری  ةةةةای رسةةةةول خةةةةدا ص بةةةة  رةةةةر  -١

رحمةد خهیةس عیتةانعل ترطمة : زا ةد ویسةعل ناشةر: مةاف  
 (٩١7٥ابرول سال انتلار: 

 ٦7٣ص ٥ت سیرالمیزان ج -٣
 (٦٢٩ص ٣ت سیر نمون  ج -٥
 (٢٩مالل و مراا ص -٢
 

غیاهای سالم و پهاك اسهتفاده   
 می کنند.

فات خهویش را از  هرحیوانی ص
طریق گوشت خود بهه کسهانی   

ورند منتقهل  هکه از آن می خه 
مههی کنههد، بنههابراین تغییههه از 
گوشت حیوانات درّنده صهفت،  
قساوت درّنهدگی را در انسهان   
تقویت می نماید. و نیز به همین 
دلیههل اسههت کههه در اسههالم  

  -سرگین خوار–حیوانات حالل
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سپاس بی پایان خدای بزرگی را سزاست 
که پدید آورندة جهان و یار و یاور سهتم  

دانای فرمانروای بی همتا و  ،دیدگان است
توانا که مواههب بیشهماری را تهوأم بها     

بهرای ادای   ه وهدایت به ما ارزانی نمهود 
 امانت به اهل، آن امر فرمود.

ناجی بشریت، حضهرت محمهد    درود بر 
یاران  و درود برخاندان عزیز و مصطفی

پاك نهادش که همه تاب و توان خود هها  
را در بستر اخال  بر فرا خهوان دعهوت   

 ند.اسالمی نثارنمود
انسان نیازمند به اجتماع است، اجتمهاع  

تعامهل محتهاج    ضرورت به تعامل دارد و
فواید قواعد بسهتگی بهه    قواعد است و

تطبیههق دارد کههه تطبیههق کننههده آن  
حکومت است و حکومت به عناصرکارکن 
ضرورت دارد و کارمند وکارکن، آمرین و 
مامورین حکومت بایهد اهلیهت داشهته    

 ارات بسر رسد.باشند تا این همه انتظ
 حکومهت بهه عناصهر    امور سالم تصدی
فرمها ضهرورت داشهته و     کهار  کارکن و

اصهلی   ةشیراز اهلیت منحیث جانمایه و
درمهدیریت و  اگر ،میهان مهی آورد   پا در
 ،نظام افراد نا اهل گماشته شهدند  اشراف

از  را واقعهاً  مفهوم خود حکومت تعریف و
 دست خواهد داد. 

ان تبیین داشت با این تحلیل بخوبی میتو
که جهت قوام یک زندگی شرافتمند بهه  

برای داشهتن یهک    است و حکومت نیاز
 ا، کارمنهد به  پاسخگو حکومت مطلوب و

اهلیهت درحکومهت   مطرح اسهت و   هلیتا
دولهت   در آننبود ماهیت آن است و نماد و

فلههیا  . نظهام اسهت   بمعنای نبود دولهت و 
اگراهلیت معهدوم یها مهمهل شهود بهرای      

مزیهت درههیچ    نوع خوبی و انسانیت هیچ
  قالبی باقی نخواهد ماند. عرصه و

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چسپردن امانت به اهل آن

٥١النساء:  چ...ۋ  ۋ   ۅ
   

بیگمان خداونهد بهه شهما)مؤمنان(      ترجمه:
)اعم ازآنچهه   دهد که امانتها را  می دستور

چهه   آن امهین شهمرده، و   خدا شهما را در 
ه دسهت شهما   چیزهائی که مردم آنها را به 

اند( به   سپرده و شما را درآنها امین دانسته
  صاحبان امانت برسانید.

خطاب الهی در این آیه شامل تمهام مهردم   
در تمام امانتها می شود، پس این خطهاب،  
هم ادای فرایض و تکالیف را که امانت حق 
تعالی بر دوش انسان اسهت و ههم امانهت    

امها  عادی در میان مردم را در بر می گیرد 
زمامداران از نخستین مخاطبان آیه کریمه 

«0»و در پیشاپیش آنان قرار دارند.
 

ریةةةةره ان  اختةةةةاره الجبةةةةائع و عةةةةش زیةةةةد بةةةةش اسةةةةهل و و
  ةةةةذال یاو لةةةةو ة ا رةةةةران یقورةةةةوا برعایةةةة  الرعیةةةة  و

عدوا رش لل   ممهمل عهع روطب الدیش واللریع  و
«9» تولی  المناصب رستحقیما(

 

آیه اسهت متوجهه    ریعنی این خطابی که د
رعایهت رعیهت    امر است تا در ارباب امور

آنها را به عمهل کهردن    خود اقامه نمایند و
 دارنهد و  شهریعت وا  مطابق ایجاب دیهن و 

را بهه   پسهتها  همچنان سپردن مناصهب و 

 دانسته اند.  همین فحوا مستحقین آن از
فةةع رجهةة   لةةال بینمةةا النبةةع ] عةةش ابةةع  ریةةرة

رابةةةةع فقةةةال: رتةةةع السةةةةاع ؟ یحةةةدل القةةةوال طةةةاءه اع
یحةةةةدلل فقةةةةال بعةةةة  القةةةةوا:  فمضةةةةع رسةةةةول اه

سةةةمف رالةةةال: فمةةةره رالةةةال( و لةةةال بعضةةةمل: بةةةس لةةةل 
یسمف( متع الا لضةع مدینة  لةال: ایةشل اراه السةائس 

اه لَةاَل فَةَذَلا ت ةیةتَعَت عش الساع  لال:  ا انا یارسةول 
َِرَالَسةةةاَعَ  لَةةةاَل َ یأةةةَف  َ  َت ََرانَةةة   فَانةأ َتةةةاَعتة َما؟ لَةةةاَل َ َلا األأ

ََِر الَساَعَ  [ َت َهَ  فَانةأ َرأر  َ َلى َریأرََأ أ و ستَد األأ
 «9»   

گفته است: درحالی که  ابوهریره ترجمه:
ت هردم صحبه هی با مهدرمجلس پیامبر

می کرد بادیه نشینی آمد و پرسید: قیامت 
همچنهان بهه    چه وقت است؟ رسول اهلل
خهی  از مهردم   صحبت خود ادامهه داد. بر 

گفتند: که آن حضرت سؤال بادیه نشین را 
شنیده، لیکن ازسؤال او خوشهش نیامهده   
است و برخی دیگرگفتند کهه آن حضهرت   
سؤال او را نشنیده اسهت. آنگهاه کهه آن    

حضرت به سخنان خهویش پایهان   
داد فرمود: آن کسی کهه ازقیامهت   
می پرسید کجاست؟ وی گفت: منم 

رت اینجهها یارسههول اهلل. آن حضهه 
فرمود: وقتی که امانت ضهایع شهد   
منتظر قیامت بهاش. بادیهه نشهین    

ایع شدن امانهت چگونهه   هگفت: ض
می باشد؟ آن حضرت فرمود: آنگاه 
که کار بهه نهااهالن سهپرده شهود     

 منتظر قیامت باش.
مراعات این امانت باالی اولیای امور 
واجههب اسههت تهها بههه جسههتجوی 
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مستحقین حقیقی منصب و ماموریت شهوند  
امورین نائههب الحکومههه ههها و سههایر  و مهه

منصههبداران و قومانههدانان خههورد و بههزرگ 
عسکری و قضات محاکم، وزراء ، منشی ها و 
استادان و موظفین مهالی را از اشهخا  بها    

و باکفایت که صالحیت شان نسهبت بهه    اهلیت

«4» همگان خوبتر باشد تعین و مقرر نمایند.
 

 کاردانی گاهی وآ

کهه فهرسهت    محمد مصطفی محمهد  کتراد
موضههوعی آیههات قههرآن عظههیم الشههأن را 

 عنوان ترتیب نموده است تحت گردآوری و
مسهوولیتی   کسی کهه عههده دار پسهت و   )

کهاردان   ن آگهاه و ه آمیشود باید نسبت به 
 ذیل را آورده است: ۀباشد( آیات مبارک

ہ  ہ    ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  چ -1 

 ٦٣9البقرة:  چ...ۓے  ے  ۓ

ی  ی    ىئىئ ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ چ  -2

٦٦یوسف:  چی
 

چ     چ    ڃڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃچ - 3

٥٥یوسف:  چچ
 

9٣األنبیاء:  چ...ٿ ٿ ٿ  ٿچ - 4
 

ہ  ھ  ھ    ہہ  ہچ -5

97 األنبیاء: چ...ھھ
 

  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ -6

 ٩٣القدص:  چپ  ڀ   ڀ

ترجمۀ آیات ششگانۀ فوق برگرفته از تفسیر 
  نور، قرار ذیل است:

دانش  برشما برگزیده است و و راخدا اگفت:  -0

  جسم او را وسعت بخشیده است.قدرت(و)

کمهال   هنگامی که یوسف به رشهد و  و  -9  
 به نهایهت قهوّت جسهمانی و    رسید) و خود

دانائی  عقالنی دست یافت، نیروی( داوری و

 بهه هریهک ازآن دو، داوری و   و ،فهماندیم
 .دانش آموختیم

 رشد درت وههایت قهو زمانی که موسی به ن -6 

اش   اندیشه )جسمانی( خود رسید، و خرد و
 دانش دادیم، و و فرزانگی وه اکامل گردید، ب

 یمهده  پاداش میران ما این گونه به نیکوکا
و نیکهی  خوبی و نیکی ایشان را با خوبی  و)

دو جههان یهاری    نان را درهرآ پاسخ داده و
 گردانیم(  خوشبخت می کنیم و  می

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چشرط اهلیات  ،امانت قوت و

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  

ڦ  ڄ  ڄ    ڦڤ  ڦ  ڦ   ڤٹ  ڤ  ڤ

ڃ   ڃ  چ    چ  چ    ڃڄ  ڄ  ڃ

ڇ  ڍ    ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ        ڇ  ڇ  ڇ

ژ    ڑ  ڑ         ک  ک  ک  ک  گ   

ڱ  ڱ    ڱگ  گ  گ         ڳ   ڳ  ڳ  ڳ

ۀ  ۀ  ہ       ڻڱ  ں  ں     ڻ   ڻ  ڻ

ے   ے  ۓ    ھہہ  ھ    ھ  ھ

 ٦٢ – ٦١القدص:  چۓ  ڭ  ڭ

هنگامی کهه بهه)چاه( آب مهدین     و  ترجمه:
را دید که برآن گهرد  رسید، مردمان زیادی 

 سهیراب مهی   اند و چهارپایان خود را  آمده
زنهی را دیهد کهه     دو تهر   کنند، وآن طرف 

  مهی نپاینهد )و   گوسفندان خهویش را مهی  
بهها  گیارنههد بههه چههاه نزدیههک شههوند و  

 دیگرگوسفندان بیامیزنهد( گفهت: شهما دو   
گوسفندان خود را  )چرا ؟کنید  نفرچه کارمی

  شهان نمهی   آب و اید  گاه داشتهن دور دورا
؟( گفتند: پهدرما پیرمهرد کهنسهالی    دهید

دهیم تا   است و ما گوسفندانمان را آب نمی
  همگی، گوسفندان خود را( برمهی  چوپانان)
شود( )موسی   چاه آب خلوت می و گردانند)

و( گوسهفندان   ،دلش به حال آنان سهوخت 
فههرط  از سههپس) .ایشههان را سههیراب کههرد

 ( رفهت و خستگی( بهه زیرسهایه) درختهی   
ن آعرضه داشت: پروردگارا! من نیازمند هر

 .روانه فرمائی هستم که برایم حواله و چیزی
که با نهایت حیاء گام  (یکی از آن دو) دختر 

سخن گفهتن   پیدا بود که از داشت) و  برمی
 با یک جوان بیگانه شرم دارد( بهه پهیش او  

کنهد تها     دعوت می تو گفت: پدرم از آمد و
چهاه   ب ازآ لطف فرموده و ) پاداش این که
بدان گوسفندان( مها را   ای و  بیرون کشیده

دهد. هنگامی که موسی ب ای، به تو  آب داده
سرگیشهت خهود را    آمهد و  وا به پیش پدر

 برای وی بیان کرد، گفت: نتهرس کهه از  
 ای)و  ائی یافتهه ههه ر مگرهمردمان سته 

نههان بیههرون اسههت و آ اینجهها از قلمههرو
 کی ازآن دوهیه د(ندارن ی به توهدسترس

من! او را استخدام  )دختر( گفت: ای پدر
کن. چرا که بهترین کسهی را کهه بایهد    
استخدام کنی شخصی است که نیرومند 

 یعنههی موسههی  باشههد. درسههتکار و
شایسته آن است کهه او را بها دسهتمزد    
بکار گیری زیرا او جمع کننده دو خصلت 
بزرگ یعنی توانایی و امانتداری اسهت و  

وصف چون در انسانی جمع شوند  این دو
آن انسان را سزاوارترین مردم به انجهام  
خدمت می گردانند اعم ازینکه آن انسان 
اجیر باشد یا وکیل، کارمند و مامور باشد 
یا ناظر و باز رس یا ههم شهغل دیگهری    

«5» داشته باشد.
 

یعنی  چے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ
بهه پهدرش    دختران شهعیب  یکی از

رای کارههای خانهه بهه    عرض کرد: شما ب
را  داریههد، لههیا او  خههدمتگزاری نیههاز 

مستخدم وجهود   استخدام کنید، زیرا در
 یکهی توانهایی و  ، صفت ضروری است دو

ما  و ،امانتداری دوم ،شایستگی برای کار
 دههن چهاه و   سهنگ را از  با برداشتن او

به قدرت  ،راه عقب قراردادن او زن را، در
 «6» امانت او تجربه حاصل کردیم. و

شهرط   سپردن مقام دو برای استخدام و
زبهان   متعهال بهر   خداونهد  ،اهمیت دارد

حکمت بزرگهی   دخترحضرت شعیب
برای مقامات دولتی  جاری ساخت، امروز

تصهدیق   و استخدام، شایسهتگی کهار   و
 بررسی میشود، ولی به سهوی دیانهت و  
امانت کوچکترین توجهی مبهیول نمهی   

 آن اسهت کهه بهه جهای     اثهر  در گردد و
 و عموم دفاتر، روایی کامل درکار پیروزی

اقربها   رشوه خهواری و  مقامات، به خاطر
پروری قوانین، بیکهارمی ماننهد. کهاش    

این رهنمائی قدردانی می کردند  مردم از
 «7» تا که کل نظام درست می شد.

 بحث حضرت یوسهف  قرآن مجید در

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     چ میفرمایهههد:

ڦ  ڄ    ڄ     ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤٹ

 چچ     چ  چ  ڃڄ  ڃ   ڃ  ڃ

 
٥٥ - ٥٣یوسف: 

 

مها ایهن چنین)کهه     دادیهم، و  وه اب
پاداش یوسف را دادیم( پاداش)همه( 

  هیم.د  نیکوکاران را می

مرا سرپرست اموال  :یوسف گفت -9 
محصوالت زمین کن، چرا کهه مهن    و

 نگهههدار)خزائن و حههافظ و بسههیار
مسهائل   از مستغالیت، و( بس آگهاه ) 

  باشم.  کشاورزی( می اقتصادی و

اشهیاء(   سرارا و به لوط شناخت) - 4 
 عطاء کردیم. (سودمند دانش) و

)هرکدام ازاین دوراه پیشنهادی،  - 5 
گرانه بود، ولی ما بهترین راه حل  داد
مسأله( قضهاوت را بهه سهلیمان     در
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دوشرط اساسهی بهرای مهدیریت صهحیح     
مهراد ازقهدرت    ،وسالم قدرت وامانت است

 هم قوت جسمانی وههم قهوت انجهام بهر    
جمهالت   چنانچه واژه ها و مسوولیت است،
ھ   چ و { حَفِیظٌ عَلِیمٌ } قَوِیُّ الْأَمِینُ{، }

که درآیه های مبارکه   چۓے  ے  ۓ
آمده است به تعبیر و تفسهیرعلمأ، همهین   

 را میرساند. مفهوم
جاللتی کهه امانهت دارد،    باآنهمه عظمت و

احادیث شهریفه   در یکی از رسول اکرم
انهها   و ]وظیفه هم فرموده اسهت  مورد  در

 آن یک امانت است.  یقیناً و «01» [امانۀ...
فراخنای امانهت،   جوانب و در باچشم انداز 

که درمتن امانت جاداده شهده   کار وظیفه و
مأموریت داللهت   اری وبه سنگینی عهده د

قرآن کهریم امانهت    امر بتأسی از میکند و
 باید به اهل آن سپرده شود. 

امانت تنها این نیست که مال کسی پهیش  
دیگری به طور امانت گیاشته شهود بلکهه   
امانت دارای اقسام زیادی است کهه شهغل   

 «00» های دولتی هم درآن داخل اند.

ه وظیفه امانت است بایهد بهه اههل آن داد   
درایهت   و ااهل آن کسیست که تقو شود و

 باشهد، ازخهدا   داشته باشد هم پرهیزگهار 
هههم کههار را بفهمهد. حههاال ایههن   بترسهد و 

سترگ مربوط به اربهاب   و مسوولیت خطیر
 میشود کهه آیها وظیفهه را بهادرك و     امور

رعایت امانت به اصحاب اهلیت مفوض میدارند 

 .روابط را بر ضوابط ترجیح میدهندیا 
 در گمینش بهترین ها ت به اولوی

امروزدرحکومت هها مشههود   ی که کمبود 
متروك ساختن تعالیم قرآنهی  نتیجۀ است 

ست ها به افراد مستحق پاست که امانتها و
بست ههای کهاری    داده نمی شود وظایف و

روی پیوندها وارتباطات گونهاگون تقسهیم   
نا اهالن وعناصرناقابل به مناصب  و میشود

دلیل نبهود اسهتعداد    منصوب گردیده وبه
 رعیت سهرگردان ونظهم    مردم و ،های الزم

وارائه خدمات همه وهمه در معرض سهقوط  
. هیج یهک از علمهای   زوال واقع میشود و

اسالم این اجازه را نداده اند کهه افهراد نها    
آگاه وبدون دانش به ویژه دانش دینی کهه  
اساس حکومت درمیان مردم است، ریاست 

ردوش گیرند، زیهرا  حکومت یا قضاوت را ب
آنگونه انسانها یا بر اساس کششهای ناروای 

)هنگامی که پاکی یوسف درپهیش    :ترجمه
شاه مسلیم گردید( شاه گفت: او را به نهزد  

افهراد مقهریب و(    از من بیاورید تها وی را) 
یوسهف را   وقتهی کهه)   .خا ّ خهود کهنم  

صههحبت نمههود)  شههاه( بهها او آوردنههد و
 تهو  امروز از بدو( گفت: برمحبّتش افزود و

 مهورد اطمینهان و   و پیش مها بزرگهوار   در
یوسف گفت: مرا سرپرست اموال   اعتمادی.

 و محصوالت زمین کن، چرا که من بسهیار 
بس  و( ،مستغالیت حافظ و نگهدار)خزائن و

کشهاورزی(   ادی وهائل اقتصهمس از آگاه)
علهیم   حفهیظ مفههوم امهین و     باشم.  می

نی مهن بها   یع) معنای آگاهی را میرساند. 
 حسهاب دانهی و   داشتن سواد، نوشهتن و 

نگهبهانی،   مانند آن از راهکارهای حفهظ و 
آنرا  ذخایر هستم و نگهبان این خزانه ها و

بهه   مصارف آن صرف نمهی کهنم و   درغیر
برآمد آنهها   درآمد و و فریقت وجوه جمع و
  «1» (بخوبی دانایم

ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  چ

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڳگ  گ

  ہڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ

ہ  ہ    ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  

  ۇڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۓے  ۓ

 ٦٣9البقرة:  چۆ  ۆ  ۈ

خداوند  :پیغمبرشان به آنان گفت و  ترجمه:
طالوت را برای زمامداری شما روانه کهرده  

گفتند: چگونهه او برمها    بزرگان قوم .است
برای  حکومت داشته باشد با این که ما ازاو

که مال و دارائی  او زمامداری سزاوارتریم و
را برشههما  زیهادی نههدارد؟ گفههت: خههدا او 

را  دانش و)قدرت( جسم او برگزیده است و
خداوند ملک خود  وسعت بخشیده است و

 بخشهد. و)  را به هرکس که بخواههد مهی  
 قدرت( خداوند فرا ، و تصریف و احسان و

 .ستلیاقت افراد برای منصبها( ا زا گاه)آ
ہ    ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے   چ

را برشما برگزیده  خدا او چۓے  ۓ
را وسعت  ( جسم او قدرت دانش و) است و

 .بخشیده است
او مردی است که خداونهد او را برگزیهده   
است این یکی از نشانه ههای شایسهتگی   
اوست و در دانهش و جسهم بهدو فزونهی     
بخشیده واین هم نشانۀ لیاقت و استحقاق 

   «2» او است.

نفسانی یا جهالت ونا آگاهی فرمهانروایی  
می کنند که هردوی آنها زمینه ساز ذلت 
وعقب ماندگی ونابسهامانی درایهن دنیها    

«09» وخفت وخواری در دنیای دیگراست.
 

بن حکم اسالم، روح تقوأ، تقاضای ایمان، 
ایجهاب  مهردم و بهه  گهزاری  خدمت مایۀ 

 این است تاکسانی که ،روند ترقیتسریع 
تخصههص، و پرهیزگههاری، تعهههد دیانههت،

درایت، مههارت، وجهدان وتهوان دارنهد     
بایهک   درگزینش اولویهت داده شهوند و  
فرهنگههی  کمپههاین وسههیع تبلیغههاتی و

بست،  بهمگان تفهیم شود که برای احراز
در چهههارچوب اهلیههت مواصههفات ویههژة 

مع هیا اگرکهدام  . ضرورت استاسالمی 
 اسهالمی  معهائیر دربرابهر  آمهرین   یک از
عناصهر بهی   بهه   مناصب رانمود و اهمال 
 ومههردم پههاك مفههوض نمههود،  اهلیههت

کههارآزموده را بههه وظههایف اساسههی الزم 
خیانت بزرگی را مرتکب شده و به  ندید،

ده که مسهتحق لعنهت   رسطحی سقوط ک
  حدیثی از رسول کهریم  گردیده است.

نهد: کسهیکه مسهوولیتی    آمده وفرموده ا
او  ازطرف مسلمانان به اوسپرده میشود و

پستی را به کسی درصله دوستی وتعلهق  
بدون اینکه اهلیهت اورا دریابهد، بدههد،    

مقبول ونه  نه فرض او باد و لعنت خدا براو
  «09» جهنم میشود. اینکه وارد نفل او، تا

چه ایهن صهدا برگنبهد برخهی ادارات     گر
لکن اگربخهواهیم   دوش واقع می مأنوسنا

یا نخواهیم، اظهار یا کتمان نمائیم  عامل  
سنگین دربرابر مزاحم کلیه نابسامانیها و

وعامل دولت برنامه های عمرانی و مترقی 
 تمدیههد چترسههیاه فسههاد اداری،عمههدة 

و تهرك  محوری  گزینش های خود
زیرا مقهرری   است.اصول اسالمی 

انتصاب تملق  های گروه گرایانه و
دیههدگاههای  رخاسههته ازمآبههان، ب
اسلوب نهاخوان برعهدالت    تنگ و

 اجتماعی، بازی باسرنوشت ملت و
واکهنش ههای    اسباب تنش هها و 

سهمگینی است که پس لرزه های 
قابهل   غیهر  سهنگین و  آن بسیار

 جبران خواهد بود. 
 در انتخاب افراد فراست رسول خدا

 درگهزینش افهراد و   رسول خهدا 
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فراسهت   زشناخت صالحیتها واستعداد ها ا
بود وی برای اجهرای   واالیی برخوردار بسیار

هرامری به انتخهاب افهراد شایسهته اقهدام     
   «04» مینمود.

جلد دوم، کتاب الگوی هدایت نوشته اسهت  
شیت خطاب درکتاب سفراء النبی،  که محمد

نکات  را گرد آوری و نامه های پیامبر اکرم
مهمی را راجع بهه ویژگیههای سهفیران آن    

 ازخهالل آن، شهرایط و   داده وحضرت تیکر
خصوصههیات یههک دیپلمههات مسههلمان را  

برجسهته تهرین    که از است.استنباط نموده 
دعوت به آن، فصاحت  این ویژگیها، اسالم و

 و شفافیت، حسن اخالق، علم، صهبر  بیان و
چهاره   استقامت، شجاعت، حکمت، زرنگی و

 «05» زیبا جلب توجه میکند. ظاهر سازی و
ژة سهفیران  هات کهه ویه  هن صفه های اًهواقع

توانهد   میآنها بوده هریکی از رسول اکرم
افهزون دعهوت    تبلی  وگسترش روز امر در

 میان مهردم دایهر   در سریعنفوذ  اسالمی و
رنگ  پر برتحقق اهداف واالی اسالمی تأثیر

 داشته باشد.و قابل مالحظه ای 
دعوت بسوی اسالم که تمرکزتالش ها برآن 

، فصهاحت  دارد گیرچشهم  کلی و نقشاست 
روی  شفافیت مسوله، بیان، صراحت لهجه و

 ابالغ حقایق و تسریع رسو  مبادی اسالم و
حسن اخالق بحیهث   ،رفع ابهام ازاندیشه ها
اگاهی بمنزله  فراست و وصف فراگیر، علم و

 ،مصیر و سامان دهنده سیر سازمان بخش و
سنگرشکست ناپییر  استقامت بحیث و صبر
 شتن گامهای متین وبرداجهت  تقویت گرو 

جهرأت   طی طریهق، شهجاعت و   در استوار
بدگفتن ها  خوب و بیم از غرض طرد هراس و

 زمههان، حکمههت ومههردم ایههن وآن هههای  و

یم شارح و ما اندکی توانست داشته میتواند
 شایسته است کهه درتقهرر   بایسته و آن شویم،

 .مسوولین نقطۀ ترکیز و محور باشد سفرأ و
 اصل کفایت درکار 

برویت مطلبی کهه الگهوی ههدایت آورده    
بعد ها  جنگیکی از شود که در مفهوم می

شهادت عبداهلل بن رواحه ثابت بن اقهرم   از
افتیدن  از عجالتی پرچم را بدست گرفت و

داد  نی شکسهت لشهکر را مهی   آن که مع
به مردم جهت انتخاب  جلوگیری نمود بعداً
همچنان آمده که پرچم  امیر، خطاب کرد و

نزد خالد آمد لکن خالد قبهول   را گرفت  و
  ی.ترسزاوار گفت خودت به این امر نکرد و

هر دو روایت بیانگر تفکر وسیع ثابت درآن 
شرایط حساس نسبت به سرنوشت لشهکر  

شد ایشان پیشنهاد برخهی را  اسالم می با
که گفتند تو امیر ما هستی  نپییرفت چهرا  
که او بر این عقیده بود که در لشکر افرادی 
مانند خالد بن ولید وجود دارنهد کهه از او   
برای احراز این مقهام شایسهتگی بهتهری    
دارند و نیزمی دانست که اگرامور لشهکربه  
کسانی که شایستگی آن را ندارند سهپرده  

جای اصالح و بهبهود وضهعیت، مهی    شود ب
بایست فساد و خرابکاری را انتظار داشت و 
هرگاه امور برای رضهایت خداونهد انجهام    
پییرد نفهس و حهب شههرت درآن اثهری     
نخواهد گیاشت. ثابهت بهرای فرمانهدهی    
لشهکر بههی کفایهت نبههود امها او خالههد را    
برخویشتن ترجیح داد زیرا اگرچهه هنهوز   

اه نگیشته بود ازمسلمان شدن خالد سه م
اما او در وجود خالد شایسهتگیهای را مهی   

 «06» دید که درخود سراغ نداشت.
این رأی و روایت به ما درس می دهد که به 
منظور در صهدر قهرار دادن اهلیهت ههای     
عالی، اشخاصهی را کهه بهه پیشهبرد کهار      
شایستگی بیشتر در آنها دیده مهی شهود   
باالی دیگران چه کهه حتهی بهاالی خهود     

امانت حکم می کند کهه مها    یح دهیم.ترج
برای تصدی کارها با کفایت ترین اشهخا   
را که قدرت و کفایت اداره و تصدی آن ها 

 «07» را دارند انتخاب نموده و بگماریم.
در هههر زمههان و مکههان و جغرافیههایی کههه 
مسلمانان ازین اصل اسالمی عدول نمایند 
و گزینش افراد را برای احراز کرسی هها از  

ر دیگری بنگرنهد و ایهن مسهوله را از    منظ

زاویههۀ دیگههری بررسههی نماینههد در آن  
صورت همه ارزشهای بنیادین و ظرفیهت  
های اصیل را از دست داده  و در پهلهوی  
اینکه در روند کاری خود ناکهام و رو بهه   
انحطاط می روند تحهت استفسهار الههی    
قرارمی گیرند و ازین مدرك به مجازات و 
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 ارتقأ کیفیت و رشد و بصیرت بخاطر
زرنگهی بهه ایهن     ،کمیت پروگرام ها

وضهعیت   سهفیر  که کارمند و منظور
ستی ررا بد بر بوم ونبض  محل کار و
بهه   و وده بتوانهد ابی نمارزی تحلیل و

 پیشههبرد آرمانهههای اصههیل امههت و
 ارزان و دریافههت مجههاالت مفیههد و

و  ارائه استراتیژی ارزنده تاب طرح و
را  توان اجرای امر و تعمیل برنامه ها

 داشته باشد.
ابعهاد کهه    پهر  این نکات برجسته و

ثمربخش را  نتایج بسیار فرآیند ها و
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حاتم بخشی های غیرقاانونی زماین   
 های عامه:

 گونۀ دیگری از فساد گسترده در
 ما این است که یک تعداد کشور
مهردم   از انگشت شهمار  قلیل و
بههدون هههیچ  ،ت عامهههبرملکیهه

 رکی  مسههلط مههی شههوند ومههد
جالههب هههم اینکههه حاضههر بههه 

 پاسخگویی نیستند.
اقهرع بهن    یینه ابهن حصهن و  ع

 آمدنهد و  حابس نهزد ابهوبکر  

کهه در اینصهورت    .ازآن استفاده نمایند
فایهدة آنهرا    بوده وخساره متوجه مردم 

البتهه   تعداد انگشت شماری بر میهدارد. 
 خود کفائی کشور را در هر بخش زندگی،

ولهی   ،یکی از فهرایض خهویش میهدانیم   
بخهاطر یکتعهداد    اینکه همۀ افراد جامعه
منصهفانه   هرگهز  ،اندکی متضهرر شهوند  

 مورد تأیید نیست یکی از مظاهر نبوده و
 سههوء اسههتفاده از مناصههب حکههومتی و

اموال حرام این اسهت کهه فهردی     کسب
از امتیازات  مقام حکومتی که دارد بخاطر

خاصی برخوردار گردد که منافع مهالی را  
بر داشته باشد زیرا در عههد خالفهت   در

 راشده سنت چنین بود که قبل از تقهرر 
پسهتهای حکهومتی    فردی بهه یکهی از  

اگر بعد  دارایی های وی حساب می شد و
زدیادی ر  میداد از تقرری در اموال وی ا

 ،امکان سوء استفاده را نشهان میهداد  که 
از  .مورد محاسبۀ شدید قرار می گرفهت 

سوابق قانونی وزیر بنهای عههد خالفهت    
راشده که می توان قاعدة فهوق را از آن  

مورد ذیل را بعنوان مثهال   استنباط کرد
 زمانی که عمر فهاروق »ذکرمی کنیم: 

 و شتر پسرش را دید که خیلی فربه شده
بمعرض فهروش گیاشهته شهده     در بازار
دانست کهه بهه علهت چرانیهدن      است و

ده همراه با شتران بیت المهال فربهه شه   
 آنرا در ،است بدلیل اینکه شتر امیر است

ایشان این  .چراگاههای بهتر چرانیده اند
کار را سوء اسهتفاده از مقهام پهدرتلقی    

 پسرش را امر کهرد کهه شهتر را    کرده و
یههت المههال آنههرا بههه بمفههاد  بفروشههد و

 « مسلمانان تحویل دهد
 صالبی( 999  )عمر فاروق،

تسلط و ونفوذ باند های مافیاای تجاارتی در   
 کشور:
افغانستان  موارد فساد اداری در یکی از

اشهخا    این خواهد بهود کهه افهراد و   
مقامات بلند رتبۀ دولتی بیشتر قرار داد 

بجهای   و ها را در انحصار خهود دارنهد،  
به اجرای وظایف محولۀ شهان  پرداختن 

معاملههه  تجهارت و  ،مصهروف  ادارات، در
گریهههای سههود جویانههه بهها بانههد هههای 

بین المللی می  مافیای ملی و جنایتکار و
مکتهب   این چیزیسهت کهه در   باشند و

 نجات بخش اسالم مشروعیت نداشته و
طوریکه  از آن به شدت نهی شده است،

رای تمام ب )رحمۀ اهلل علیه(عمر بن عبد العزیز
 چنین فرمهان صهادر نمهود:    والیان خود

 ،امیهری  الزم میدانم که هیچ عهاملی و »
نباید در ساحۀ حکومت شان به تجهارت  

منطقهۀ   وقتی کهه در  زیرا امیر بپردازد.
 کهار  ،تحت قدرت خود تجارت می کنهد 
مرتکب  های را بخود اختصا  میدهد و

آن  بیعهدالتی   اموری می شهود کهه در  
ار بکوشد کهه چنهین   است. اگرچه بسی

 (099  9ج )اسالم دین فطرت، «نشود

 تولیدی: نفوذ شرکتهای تجارتی و تسلط و
های فسهاد اداری  از گونه  دیگریکی 

که امروز احهاد افهراد جامعهۀ مهارا     
از آن به شدت رنهج   متضرر نموده و

سهوء اسهتفاده از مناصهب     می برد،
 سهیطره و  امکانهات ملهی و   دولتی و

تولیهدی   شرکت های تجارتی و نفوذ
 در دستگاه های حکومتی می باشهد، 
به شکلی که بعد از قهرار گهرفتن در   

 ،در رأس قهدرت  مناصب حکومتی و
 زیان مردم و قوانینی را به نفع خود و

تمهام مهردم را    ،کشور وضع نمهوده 
برخهی   میدهد. مثالً قرار تحت فشار

 از اعضای پارلمان در تبانی بها وزیهر  
 ،یا شهرکاء تجهارتی   مربوط و سکتور

 قوانینی بهرای کنتهرول صهادرات و   
واردات وضع می کنند کهه بهه نفهع    

شهاید   و شرکای تجاری شان باشهد 
با اخی رشهوت   یک نباشند وشر اصالً

یها بهه    دست به چنین کاری بزنند و
 ارتباطات دیگهری،  خاطر مصلحتها و

روا  به هرگونه ای که باشد این عمل نا
مهردم را بهه تبهاهی     و کشور بوده و

 .محتوم می کشاند
گاهی چنهین ههم شهده اسهت کهه      

 بعضهی از  حکومت در نتیجهۀ فشهار  
شرکتهای تولیدی بهه بهانهۀ    افراد و
وارد  ،تولیههدات داخلههی یههت ازحما

نمودن اجنهاس معینهی را از خهارج    
در نتیجههۀ ممنههوع قههرار میدهههد،  

قیمت جنس وطنی بلنهد   ،ممنوعیت
لیکهه بخهاطر نبهودن    می رود درحا
کیفیت آن روز بهروز   ،رقابت در بازار

مجبور اند که  مردم خراب می شود و

 

 



 

 

 

   

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نزد ما زمین شوره زاریست کهه   گفتند:
اگر آنهرا   قابل استفاده نمی باشد، فعالً

شاید بتوانیم آنرا آباد  ،برای ما ببخشید
پس از مشورت با اهل  ابوبکر ،نماییم
زمین مهورد نظهر را بهه آنهها      ،مجلس
ت برای این منظور نامۀ نوشه  و بخشید
او را  ببریهد و  این را نزد عمر وگفت:

 رفتنهد، آنها نزد عمر شاهد بگیرید.
مالحظه نمودند کهه شهترش را روغهن    

خلیفه نامهۀ فرسهتاده    گفتند: میمالد،
شهما را   است تا به شما قرائت نماییم و

بعهد از اینکهه    ،برآن شاهد قرار دهیم
نامهه را از نهزد    عمر نامه را خواندند.
چه را در آن بهود محهو   آن آنها گرفت و

 و بهد و ا بهه  راحت شدند وآنها نا .نمود
 رسهول خهدا   گفت:عمر .بیراه گفتند

بخاطر تألیف  اگر برای شما می بخشید،
چهرا کهه اسهالم هنهوز      ،قلب تان بود
tاما اکنون که خداونهد  ،ضعیف بود

غالب نموده  اسالم را همه جا نیرومند و
ازی به تألیف قلب شما وجهود  نی است،
آنها  .کوشش کنید کار و بروید و .اردند

گفتند ما  مراجعه نمودند و به ابو بکر
یها   نمی دانیم که تو خلیفهه هسهتی و  

اگر عمر بخواههد   گفت: ابوبکر عمر؟
 او خلیفه است سپس عمر نزد ابوبکر

زمینههی کههه بههه اینههها  گفههت: آمههد و
یا  بخشیده ای زمین شخص شماست و

کر)رضی متعلق به همۀ مسلمانان؟ ابوب
متعلهق بهه همهۀ     اهلل تعالی عنه(گفت:

پس چرا  گفت: عمر مسلمانان است.
آنههرا بههه ایههن دو نفههر بخشههیده ای؟  

بها مشهورت    ایهن کهار   گفت: ابوبکر

اخاذی های نامشروع اموال مردم حرام 
منظر دیهن   مجازات سختی را از بوده و
چنانچهه رسهول معظهم     دارد. در قبال
 حةس رةال ارةرل   ی » می فرماید: اسالم

 (642  9ج )نیل االوطار،« ب ن   رن یبی
حالل نیست گرفتن مال مسلمان مگر "

 "خوشی او به رضایت و
بدیهی است کهه هرانسهان ضهروریاتی    

آن زندگی برایش ناممکن دارد که بدون 
 ،آب،  مسهکن  چون طعهام،  .خواهد بود
شهیای هماننهد اینهها کهه در     ا لباس و

اهمیت ویژه برخوردار  زندگی  انسان از
آماده نمودن اشیای مهیکورتا حهد    ،اند

 زندگی آبرو مندانه بهرای ههر   کفایت و
نظام  انسان ضروری پنداشته می شود و

اقتصادی اسالم یگانه نظامی اسهت کهه   
قابل قبهول   در این رابطه توجه خا  و

بهرآورده   بشریت داشته و برای انسان و
این ضروریات را درجامعه بهرای  نمودن 

 هها و  راهکار فرد امرالزمی دانسته وهر
 پالنهای تهیۀ آن رانشاندهی نموده است.

 مسؤلیت دولت برای ایجادفرصتهای کاری:
حقیقت این است که هر فرد مکلف بهه  
 تهیۀ ما یحتاج خویش از طریق کسب و

بایهد   مشروع مهی باشهد و   کار حالل و
 تالش نماید تا احتیاجات و وخود سعی 

به همین  .مرفوع نمایدضروریات خود را 
مردم را بهه  tدلیل است که خداوند

ترغیهب   کسب حالل تشویق و کارکردن و
آنانی که از  طریق  دستمزد  می نماید و

خویش استفاده می نمایند مورد تمجید 
 داده می فرماید: قرار تقدیر و

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      چ

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڦ  ڦ  

 01الجمعۀ:  چڃ
در زمهین   چون نماز پایهان گیهرد،   و "

رزق اهلل جویا  از فضل و پراگنده شوید و
تا رستگار یادکنید  اهلل را بسیار شوید و
 "شوید

مؤلف فی ظالل القهرآن در تفسهیرآیۀ   
به یها د خهدا بهودن     » فوق می نویسد:

باید در البالی تالش در پی معهاش   قطعاً
خدا را در نظر داشهتن در ضهمن    اشد.ب

کوشهش را   و کوشش است که کار و کار
لهیکن بها    و .به عبادت تبدیل می کنهد 

در tوجود در نظر داشهتن خداونهد  
به یهاد او بهودن در همهه     زندگی وامور

الزم اسهت مهدتی    ،در همهۀ آن  حال و
 و ،دربست به یاد خدا بهودن  خالصانه و

تنها  و گسیختن، کامل برای ذکر اوبطور
 تنها به عبادتش پرداختن. و

وقتی که نماز جمعه  عراك پسرمالک
دم دروازة  مهی رفهت و   ،رادمی خوانهد 

 مههی گفههت: مسههجد مههی ایسههتاد و 
 و را پهییرفتم، دعوت ته من  خداوندا!»

همانگونه کهه   و ،نماز واجب ترا خواندم
 فرمههودی پراگنههده و بههه مههن دسههتور

لطف خهود   پس از فضل و متفرق شدم،
روزی خود را  رزق و و عطاء فرما،به من 

تههو بهتههرین روزی  نصههیب مههن نمهها،
را ابن ابی حاتم روایت  این «دهندگانی
این تصویر بهه مها نشهان     ...کرده است

سهاده   چگونهه سههل و   میدهد که کار
دسهتوری   ایهن فرمهان،   جدی می شد.

 است که باید به محض شنیدن، دقیق و
ت حقیق کاست آنرا اجراء کرد و بدون کم و

بعنهوان سهرمه    و آنرا نیزتحقق بخشید
 (995  6ج )فی ظالل القرآن،«. به چشم کشید!

 سةلس النبةع» درحدیثی آمهده اسهت:   و

ف ربروروعمةةةةس یةةةةب عةةةةش افضةةةةس المسةةةةبل فقةةةةال:
 )مسند احمد عن ابی برده بن نیاز( «دهیالرطس ب

مورد بهترین کسب سوال  درپیامبر"
 )خریهد و  فرمود: بیع مبرور کرده شد،

قسهم وجهود    شی که درآن دروغ وفرو
لیا  ."عمل دست انسان نداشته باشد و

حکومت مکلف اند تها زمینهه    دولت و
فعالیت مشروع را برای آنانی  و های کار

مهیها   ،استعداد کار را دارنهد که توان و 
افراد با اسهتعداد   برثروتمندان و سازد.

واجب است تا بهه مردمهان    مملکت نیز
کشور توجه  دهات بی بضاعت شهرها و

 ضهرورتهای شهان را تهیهه و    داشته و
 در ،احتیاجات شان را مرفهوع نماینهد  

 خهود داری ایشهان،   صورت امتنهاع و 
اولیای امورحق دارند تا آنها را به ایهن  

زیهرا تنهها زکهات     ،مجبور نماینهد  کار
در اموال سرمایه داران  یگانه حق فقراء

بلکهه حقهوق دیگهری نیهز      ،نمی باشد
زیرا  ،به آن پرداخته شود دارند که باید
 ن فع أروالمل » می فرماید: رسول اکرم

جلسههه در  مسههلمانان حاضههر 
گفهت:   عمر صورت گرفته است.

مگرآنههان نماینههدة تههک تههک 
 هسهتند؟ ابهوبکر   مسلمانان

من به شما گفته بودم که  :گفت
امر خالفهت قهوی    از من درتو 

آنهرا بهه    تری ولی تو نپییرفتی و
 «من انداختیگردن 

 صالبی( از 047  )عمرفاروق، 
همه فرمایشات که اسهالم در   از

رابطه دارد میرساندکه هرنهوع  
 دستبرد به اموال  بیت المهال و 
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  (661حدیث 0ج )سنن الترمیی، «سوی الزکاة مقا  
در اموال شما حق دیگری غیر از یقیناً"

 "زکات وجود دارد
ٻ  ٻ   چ متعال می فرماید: خداوند و

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

 ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ 

ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  

 077البقرة:  چ. . .ڦ  ڦ  ڦ
نیکی ایهن نیسهت کهه روی خهود را     "

بلکه نیکی  مغرب کنید، بسوی مشرق و
که شایسهته اسهت در    کامل، )واقعی و

 میزان قرار گیرد، همه امور شما مالك و
کسانی اسهت   حرکات( و رفتار منش و

 فرشهتگان و  روز قیامهت و  که به اهلل و
امبران ایمهان آورده  پی کتاب آسمانی و

ثهروت شهان را بها آنکهه      مال و و اند،
یتیمان  دوست دارند به خویشاوندان و

سائالن  در راه ماندگان و درماندگان و و
 "و)در راه آزادی(بردگان میدهند

امهام فخهر الهرازی در     امام قرطبهی و 
 تفسیر این آیۀ شهریفه مهی نویسهند:   

از  آنچه میدهند غیر از زکات بهوده و »
جملۀ تطوعات  وجایب است نه از جملۀ

امههام رازی طعههام دادن بههه   و نفلههی.
ن وجیبه بیچارگان را ضمن مثال های ای

 امام قرطبی مهی گویهد:   می کند وذکر 
تمام علماء اتفاق نظهر دارنهد کهه اگهر     

د کهه  باالی مسلمانان مشکلی نازل شه 
صهرف   ،زکات برای رفع آن کافی نبهود 

ازة ان بهه انهد  اموال از جانب ثروتمنهد 
چنانچهه   .ی باشهد هب مهت واجهکفای

آزاد  مهی گویهد:  )رحمۀ اهلل علیهه( امام مالک
ساختن اسهیر مسهلمان بهاالی تمهام     
مسلمانان واجب است اگرچه این کاربها  
مصرف نمودن تمهام امهوال مسهلمانان    

 «.باشد میسر ممکن و
 (94  5تفسیر رازی ج و 940  9ج )قرطبی، 

ازحضههرت عبههد اهلل بههن درحههدیثی  و
سةمعت  روایت اسهت کهه گفهت:    عمر

کهمةةةةةةل  و کهمةةةةةةل را ل»قةةةةةةول: ی رسةةةةةةول اه
رسةةةةؤول عةةةةش  اإلرةةةةاا را  و تةةةة لیرسةةةةؤول عةةةةش رع

 ت لیرسؤول عش رع والرطس را  فع ا ه  و ت لیرع
ت زوطمةةةةا ورسةةةةؤول  عةةةةش یةةةة  فةةةةع بیةةةةوالمةةةةرأة راع

رسةةؤول  ده ویوال ةةادا را  فةةع رةةال سةة تمةةالیرع
 «ت یرعرسؤول عش وکهمل را  و  ت لیعش رع
 (549  0ج )نزهۀ المتقین شرح ریاض الصالحین، 

 مسؤلیت صاحبان سرمایه در قبال مردم:
واقعیت این است که در صورت کمبود 

 ثروتمنهدان و  ،قلت مواد بیت المهال  و
 صاحبان سهرمایه بایهد در انفهاق بهر    

ضهرورتمندان بریکهدیگر    بیچارگان و
حکومهت را بها امهوال     سبقت نموده و
این  ت نمایند ومساعد خود همکاری و

 امکان را برای متولیهان امهور کشهور   
دفاع از  ابزار میسر سازند که اسباب و
زیهرا خداونهد    ،مملکت را تهیه نماید

متعال درآیات متعددی انفاق کنندگان 
 ستایش قهرار داده و  را مورد تمجید و

وهش هبخیالن را به شهدت نکه   بخل و
که این خود بهترین مشهوق   ،می کند

سخاوت مهی  امرانفاق و رهر مسلمان د
 . همچنههان در سههنت نبههویباشههد

احادیث زیادی وجود دارد که بر انفاق 
 ترغیهب و  tایثار در راه خداونهد  و

 چنانچه می خهوانیم:  تشویق مینماید،
نمةةا نحةةش فةةع لةةال: بید ال ةةدری عةةش ابةةع سةةعی»

طاء رطس عهع رامه  لة  لةال   ل س ررف النبع
قةةال رسةةول ف وشةةما    نةةا  فجعةةس یدةةرف بدةةره یمی

عةةد بةة  عهةةع رةةش کةةان رعةة  فضةةس  مةةر فهی اه
عةد ورةش کةان لة  فضةس رةش زاد فهی رش    مر لة 

کر رةةةش أصةةةناف بةةة  عهةةةع رةةةش   زاد لةةة  لةةةال فةةةذ 
نا أن    مق ألمد رنا فع المال را لکر متع رأی

 (99  09)صحیح مسلم بشرح النووی، ج «فضس
روایت اسهت   از ابو سعید الخدری"

ه ما در سهفری بها   در حالیک که گفت:
ناگهان مردی  ،ان بودیمرو رسول اهلل

 که  سوار بر شهتر بهود سهر رسهید و    
 چه  مهی نگریسهت    بطرف راسهت و 

خواست می )ضرورت به چیزی داشت و
حالش گردد(  متوجه که رسول اهلل

کسهی   با دیدن او گفت: رسول اهلل
به برادر خهود   که سواری اضافی دارد،

اکهۀ  خور کسهی کهه توشهه و    بدهد و
 خود بدههد.  اضافی دارد باید به برادر

انواع مختلف  رسول اهلل راوی گوید:
تها آنکهه گمهان     اشیاء را نام گرفهت، 

رآنچه اضهافه از ضهرورت   کردیم که د

 "هیچ حقی نداریم ،نزد ما است
 پههس بههرای هههر مسههلمان متعهههد و

 آنهانی کهه اههداف کهالن و     ،هدفمند
المی را دنبهال  هاسه  ی وهبزرگ انسان

خوشبختی  درپی سعادت و نند ومی ک
 باید بکوشهند تها در   آخرت اند، دنیا و

به ارشادات دین نجات بخهش   مطابقت
خانوادة خویش را  زندگی خود واسالم 

چیزی را کهه بخهود    د وهاینهنم ارهعی
 می پسندند به همنوعهان مسهلمان و  
 از همههوطن خههویش نیههز بپسههندند و

مقامات محترم بلند پایۀ دولتی طالب 
دوم اسهالم را بهه   تا روش خلیفۀ  یمآن

کجها کهردی؟ سرمشهق     نام  قانون از
خویش قرار داده بهرای ثبهت دارایهی    

 ،به مرحلۀ اجراء بیاورند قوانین وضع و
 زیههرا برخههی از مسههؤلین دولههت و  
کارمنههدان حکههومتی بعههد از اشههغال 

سههرمایه  وظهایف شهان بسهیارغنی و   
ات آن هرای اثبه هبه  د وهده انههدارش

نبع مشروعی نشان دهی نمی توانند م
بنها بهرین روش خلیفهۀ دوم     نماینهد، 

مصدر خوبی بهرای ایهن    اسالم منبع و
 قوانین شده می تواند.
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 قهانونی  سهن  کهودك  مورد در
 .باشد کرده یینتع را کمتری

 ماده 54 شامل کنوانسیون این
 بهوده  اختیاری لوکوپروت دو و
 آنهرا  ای پایهه  اصهول  چهار که

 :دهد می جهت

 از نبایههد کههودکی هههیچ 
 .ببرد رنج تبعیض

  بها  رابطهه  در کهه  زمهانی 
 شود، می گیری تصمیم کودکان

 راس در آنهان  عالیه منافع باید

 .گیرد قرار

 بایهد  و داشته حیات حق کودکان 
 .کنند رشد

 و عقاید آزادانه دارند حق کودکان 
 نظهرات  این و کنند ابراز را خود نظرات

 مربهوط  آنهها  بهه  کهه  اموری تمامی در
 .گیرد قرار توجه مورد باید شود، می

 متحد ملل کودک حقوق کمیته

 نههادی  متحد ملل کودك حقوق کمیته
 عضهو  کشورهای پیشرفت بررسی برای
 از ناشهی  تعهدات تحقق به دستیابی در

 49 مهاده  موجهب  بهه  کهه  است پیمان
 ده از و شههده تأسههیس کنوانسههیون

 اتبهاع  از که شود می تشکیل کارشناس
 پراکنهدگی  بهه  توجه با عضو کشورهای
 اصهلی  حقهوقی  های نظام و جغرافیایی
 ایهن  اصهلی  وظیفهه . شوند می انتخاب
 از رسهیده  ههای  گزارش بررسی کمیته

 ارائههه کنوانسههیون، عضههو کشههورهای
 اساس بر کلی های توصیه یا شنهادهاپی

 و مشهاوره  درخواست ها گزارش بررسی
 ملهل  کودکان صندوق از فنی مساعدت
 متحد ملل تخصصی های سازمان متحد،

 .است صالحیت دارای نهادهای دیگر و

 بایهد  کمیته به عضو کشورهای گزارش

 و الحهاق  یها  تصویب از پس سال دو تا
 تصهور  بار یک سال پنج هر آن از پس

 گههزارش بایههد نیههز کمیتههه. پههییرد
 بهار  یک سال دو هر را خود های فعالیت

 .کند تسلیم عمومی مجمع به

 حقهوق  از هها  حمایت این اینکه جالب
که قبهل از   شده مطرح زمانى کودکان،

 کنوانسهیون  یها  سازمان نهاد، هیچ آن
 حقههوق از دفههاع بههراى المللههى بههین

 اما اسالم. است نداشته وجود کودکان
 اولیهه  نیازههاى  همه گرفتن نظر در با

 دفاع و کودکان روانى و روحى جسمى،
 پیشهرفت  و رشد براى را زمینه آن، از

 هها  جنبهه  همهه ادوار و همهه   در آنان
 .است آورده فراهم

 کودکان حقوق از برخى -1

 7 مهاده  0 بنهد  نیکو بنهابر  نام انتخاب
 تولههد : »کههودك حقههوق کنوانسههیون

 ثبت باید تولد از پس بالفاصله کودك،
 نهام،  داشهتن  ماننهد  حقوقى از و شود

 امکههان، صههورت در و تابعیههت کسههب
 .« باشهد  منهد  بههره  والدین شناسایى
 از یکى اسالم سال قبل 0411درحالیکه
 والهدین،  عهده بر که وظایفى نخستین

 انتخهاب  شهد،  نهاده نوزاد تولد از پس

 کودک حقوق نامه پیمان

 0212 نهوامبر  91 در کنوانسهیون  این
 سهازمان  عمومی مجمع پییرش مورد
  سپتامبر 9 از و گرفت قرار متحد ملل
 بیستمین یعتوذ از پس روز سی)0221
 االجهرا  الزم( الحهاق  یها  تصویب سند
 ایهن  کشهور  029 تهاکنون . است شده
 کشهور  041در و اند کرده امضا را سند
 ترتیههب ایههن بههه و. شههود مههی اجههرا
 تاریخ در بشر حقوق سند ترین مقبول
 .باشد می

 پیمهان  این یک ماده اساس بر کودك
 گفتهه  سهال  01 از کمتر انسان هر به
 اعمال قابل قانون که آن مگر. شود می

 به مناسبت گرامیداشت از روز بین المللی کودک قسمت دوم و آخر: سیدمسلم شاه اسدی 
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در . است کودك براى مناسب و نیکو نام
 :منابع دینی است که

 بهه  راه آن از پهدر  کهه  امرى نخستین
 کنهد،  مهى  نیکهى  و احسهان  فرزندش
وتاکید شده است . نیکوست نام انتخاب

 نیکو نام خود فرزند براى شما از یک هر
(9)بحاراالنوار ج .دهید قرار

 

 المهاسه  رامىهگه  ولهرس نههمچنی
 آن والهدین،  بر فرزند حق: »فرماید مى
 در.« کند انتخاب نیکو را او نام که است
 در فرزنهد،  براى نیکو نام انتخاب واقع،
 خوانهده  نیکهى  و احسان ىهنوع اسالم
 دارنهد،  مى روا او به والدین که شود مى
 و روحهى  نیازههاى  از بخشهى  هم زیرا
 او بهه  و شود مى برآورده کودك روانى

 را او هم و بخشد مى اعتبار و شخصیت
 حهق  در دیگهران  استهزاى و توهین از
 زیبا نام اسالم، نگاه از. کند مى دور وى
 کهودك  بهراى  توانهد،  مى حتى نیک و

. آورد پدیهد  روانهى  آسهایش  و امنیت
 امهام  وقتهى : اسهت  روایت در که چنان

 فرزنههدش نههام کسههى شههنید صههادق
به احترام این  است، گیاشته را)محمد(

 کودك به : »اسم شریف و گرامی فرمود
 «!اذیت نکن را او مده، دشنام خود

 فرزنهدان،  براى نیک نام بانتخا با پس
 شخصهیت  دههى  شهکل  سوى به گامى
 .برداریم کودك در متعالى

 بارا   مناسا   تغذیاه  و خوراک تأمین - 2

 کودک

 مناسب، خوراك و تغییه از مندى بهره
 کننده برطرف و کودك مسلم حقوق از

 «ج» بنهد  براسهاس . اوست جسمى نیاز
 کهودك،  حقهوق  کنوانسهیون  94 ماده

 متعههد  نسهیون کنوا طهرف  کشورهاى
 سهوء  و هها  بیمارى با مبارزه: »اند شده
 غیایى مواد کردن فراهم راه از را تغییه
 دنبههال سهالم  آشهامیدنى  آب و مقهوى 
 «.کنند

 گرامهى  رسول فرموده به بنا اسالم، در

 کردن سیر از بهتر کارى هیچ : » اسالم
 شهکم  ایهن  اگهر  و «نیست گرسنه شکم
 باشد، وا کودکان و فرزندان آنِ از گرسنه

 کهه  چنهان  اوسهت،  حقهوق  و وظایف از
 فرزند حقوق از : »فرماید مى خدا رسول

 و پهاك  غهیاى  جهز  که است آن پدر، بر
 .«ندهد او به خوب

 مهواد  تهأمین  توانهایى  والهدین  اگر البته
 ایهن  باشهند،  نداشهته  را مناسب غیایى
 کهه  اسهت  جامعهه  افهراد  دینهى  وظیفه
 کننهد،  تهأمین  را آنهان  غهیایى  نیازهاى
 :فرماید مى خدا رسول که چنان

 در او همسهایه  و بخوابهد  سیر کس هر»
 مهن  بهه  بداند، او و باشد گرسنه کنارش
 .«ندارد ایمان

 تأثیرگهیار  روح سهالمت  بهر  سالم جسم
. جسهم  سالمت بر مناسب تغییه و است

 تغییههه وضههع بههه رسههیدگى بنههابراین،
 سهامان  غیرمسهتقیم،  شکل به کودکان،
 مهى  شهمار  به نیز وا روان و روح به دادن
  .رود

 تحصیل . حق 9

 فریضهه  یهک  دانش فراگیرى اسالم، در
که سفارش شده است:  اى گونه به است،

 از» )اطلبوالعلم من المههد الهی اللحهد(   
کریم  قرِآن «بجویند دانش گور تا گهواره

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  چ صراحتاً مهی فرمایهد:  

  7الزرر:  چىئېئ  ېئ   ىئ   ىئ
کهه میداننهد و    بگو آیا برابر انهد آنهانی  

کسانی که نمی دانند؟  در حدیث شریف 
)طهةب العهةل فریضة  عهةع  تصریح شده اسهت  

آموختن علم برای ههر مهرد و     کس رسةهل(
 دانش آموختن زن مسلمان فرض است. و

 حقهوق  جملهه  از را( نوشهتن  و خواندن)
: فرماید مى و داند مى والدین بر فرزندان

 نآمهوخت  پدر، بر فرزند حقوق جمله از»
 .«است نوشتن

 را خود فرزند زمانى مادر و پدر واقع، در
 و خواندن سواد او به که کنند مى احترام
 از و بیاموزنهد  معاشهرت  آداب و نوشتن

 مراحهل  در کودك شخصیت که آنجا
 شهکل  خهانواده  در زندگى، نخستین

 و خوانهدن ) دانش آموختن گیرد، مى
 والدین عهده بر کودکان، به( نوشتن
 زندگى، ابتداى در تا است شده نهاده
 تا کنند مسلح دانش سالح به را آنها
 چیره آینده مشکالت بر آن وسیله به

 اى وظیفهه  ترین کوچک این، و شوند
 تها  رود مى انتظار والدین از که است
 روا خهود  تهن  پهاره  و فرزند حق در

 یافته، توسعه جهان در امروزه. دارند
 امهرى  سوادآموزى، نخستین مراحل
 ههاى  گام راه، این در و است اجبارى
 در و اسهت  شده برداشته نیز مؤثرى

 اسهاس  بر کودك، حقوق کنوانسیون
 طههرف کشههورهاى ،91 مههاده بنههد

 حهق : »انهد  شده متعهد کنوانسیون
 به پروش و آموزش قبال در را کودك
 یابى دست براى و بشناسند رسمیت
 ایجاد اساس بر و حق این به تدریجى
: ماننهد  هایى اقدام برابر هاى فرصت
 تحصهیالت  کهردن  رایگان و اجبارى
 شهکل  تشویق همگان، براى ابتدایى
 در و متوسطه آموزشى گوناگون هاى
 عهالى  آمهوزش  دادن قرار رس دست
 به و ها توانایى براساس همگان براى
 دارد. می  معمول را مناسب شیوه
 اختیاری های لوکوپروت

 پروتکهل  دو الحهاق  9111 می 95 در
 پییرش مورد کنوانسیون به اختیاری
 ملهل  سهازمان  عمومی مجمع
 یکههی. گرفههت قههرار متحههد

 دربههاره الحههاقی لوکههوپروت»
 کودکههان، فههروش و خریههد

 و کودکهههان خودفروشهههی
 ایهن  که «کودکان نگاری هرزه

 عضو کشورهای در را اقدامات
 .سازد می ممنوع

 الحهاقی  لوکوپروت» دیگری و
 در کودکهان  بکارگیری درباره
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 سربازی خدمت که «انهمسلح مناقشات
 ممنهوع  را سهال  01 زیهر  افراد اجباری

 هراقدام از کنند می اعضاتعهد و کند می
 کودکهان  ورود از جلوگیری برای ممکن

 .کننهد  اسهتفاده  مسهلح  ههای  گروه به
موضوعاتی که تا اینجا به آن اشاره شد 

 آسههیب تبههین گردیههد کههه کودکههان
 انسههانى، جامعههه گههروه پههییرترین
 معهرض  در که هستند کسانى نخستین
 ههها، نههاگوارى انههواع مسههتقیم هجههوم
 زنهدگى  از ناشهى  مشهکالت  و فشارها
 را آن و گیرنهد  مهى  قهرار  ترهها  بزرگ
 هها  میلیهون  امهروزه . کنند مى تحمل
 بهى  خهاطر  به جهان سراسر در کودك

 از ناشهى  ههاى  گهى  آواره سرپرستى،
 تغییههه طبیعههى، بالهههاى و جنههگ
 هاى رىبیما انواع به آلودگى نامناسب،
 مشهکالت  و والهدین  اعتیاد خطرناك،

 به دشوارى شرایط در یا طالق، از ناشى
 به پلید افراد چنگال در یا برند مى سر
 ماننهد  انسهانى  هاى سوءاستفاده انواع
 کهار  و خودفروشهى  مخدر، مواد توزیع
 تعبیهرى  بهه  و دهنهد  مهى  تن اجبارى

 .شود مى نقض آنها حقوق واضح تر،

 در کودکان، قوقح نقض چگونگى البته
 در. اسهت  متفهاوت  جهان مختلف نقاط

 کودکهان،  توسهعه،  حهال  در کشورهاى
 آن از ناشى آمدهاى پى و فقر با بیشتر
 صحى، امکانات کمبود سوءتغییه، مانند

 بهتر بنابراین،. دارد ترى مناسب نسبى
 حقهوق  درباره اسالم دین دیدگاه است
 دسهاتیرمتین  و نیمک بررسى را کودك
 و بگیهریم  نظهر  در زمینه این در را آن

 دین اندازه به آیینى و مکتب هیچ البته
 توجهه  کودکان حقوق به اسالم، مقدس
 نهداده  را الزم ههاى  سهفارش  و نکرده
 .است

 بهراى  دیگر، هاى مکتب از بیش اسالم،
 جامعهه  پهییر  آسیب گروه این کودکان
 رعایهت  بها  زیرا است، شده قائل حقوق
 انسان وجود با کشور آینده حقوق، این
 .شد خواهد تضمین شایسته، هاى

 کودک حقوق رعایت اصلى مسئول والدین،

 بیشترین کودك، حقوق کنوانسیون در
 بهر  کهودك  حقوق رعایت در مسوولیت

 چنهان  اسهت،  شده نهاده والدین دوش
 طههرف کشههورهاى 01 درمههاده کههه

 بیشترین: »اند شده متعهد کنوانسیون
 رسهمیت  به تضمین براى را خود تالش

 مهادر  و پهدر  کهه  اصهل  ایهن  شناختن
 زمینهه  در مشهترکى  مسوولیت کودك،
 عمهل  به دارند، کودك پیشرفت و رشد
 مسوولیت قانونى، قیم یا والدین. آورند
 بهه  کودك پیشرفت و رشد در را عمده
 مسهوله  تهرین  اساسهى  و دارند عهده
 .«است کودك عالیه منافع( حفظ) آنان،

مزیهد بهر    اسالم آسمانى هاى موزهآ در
رسالت اسهالمی و اجتمهاع انسهانی و    
 ماحول کودك در زمینه ههای مختلهف  

 بر کودك، قبال در مسوولیت بیشترین
 الوَلَدِ حق» آن به که است والدین دوش
 کهودك،  زیهرا  گوینهد   مى «الوالِد عَلَى
 اسهت  اى حسهنه  و نعمت و خانه برکت
 کهرده  نىارزا مادر و پدر به خداوند که

 باید را آن جایگاه و قدر رو، ازاین. است
 بها  برخهورد  در خود وظایف به و بدانیم
 ایهن  غیر در کنیم عمل الهى نعمت این

 .بود خواهیم فرزندان عاق صورت،

 افهراد  از دیدگاه این مکتب سزاوارترین

 مهادر  و پهدر  کودك، حقوق رعایت به
 افهراد  سوزترین دل آنها زیرا هستند 

 .باشندمی  حق در

 اسهالم،  آسمانى هاى آموزه عالوتاً در
 و حقوق پسر، و دختر از کودکان همه

وکلیهد افهراد    و دارنهد  معیّنى مزایاى
 و خشهونت  هرگونهه  اِعمال از اجتماع

 شده داشته باز آنان حق در رحمى بى
 از پهیش  کهه  اسهت  حالى در این. اند

 اقهوام،  دیگهر  و اعهراب  میهان  اسالم،
 قههرار سههبىنامنا وضههع در کودکههان
 نیز عادى حقوق کمترین از و داشتند
 بهانهه  ههر  بها  آنهان . نبودند مند بهره

 و فقههر از رهههایى جملههه از کههوچکى
 در. شهدند  مهى  ضایع زندگى، هزینه
 بسهیار  دختهران  شهرایط  میهان،  این

 افهراد  و عرب بزرگان. بود تر دردناك
 خهود  براى را دختر داشتن سرشناس،

 زنهده  را آنها. دانستند مى عار و ننگ
 خداونهد  کهه  چنان کردند، مى گور به
 :فرماید کریم مى قرآن در

 مژده دختر به را آنان از یکى هرگاه و
 در شهود،  مهى  سیاه اش چهره دهند،
 فهرو  را خود[ اندوه و] خشم که حالى
 داده بشارت وبه ا آنچه از و خورد مى

 مههى روى[ خههود] قبیلههه از شههده،
 گهاه ن خهوارى  بها  را او آیا که پوشانند
 چهه  و کند؟ پنهانش خاك در یا دارد،
(52 و 51: نحل). کنند مى داورى بد

 

 قالههب در خههود، آمههدن بهها اسههالم
 تنهها  نهه  بهاره،  این در زیبا تعبیرهاى

 بهاز  زشهت  هاى عادت آن از را مردم
 جامعهه  در را کودکهان  ارزش داشت،

 مههادران و پههدران از و داد افههزایش
 واههى  ههاى  بهانهه  بهه  کهه  خواست

 آنهها  بها  و نکشند را خود دانهرزنهف
 قهرآن  در آنچنانکهه  باشند، سوز دل

 :کریم به آن اشاره شده است

 باز  و تفریح حق. 4

: گویهد  مى انگلیسى المثل ضرب یک

 در. ندا درگیر تحصیلى و درمانى
 توسهعه  کشهورهاى  در که حالى
 ضهعف  و اخالقى مشکالت یافته،

 انوادههخهه وی وهمعنههیهههاد بن
 .است کودکان گیر یبانگر

 کشهههورهاى در خوشهههبختانه
 وجههود سههبب بههه اسههالمی،
 و خههانواده بنیههاد در اسههتحکام

 و اعتقهادى  و دینى هاى گرایش
 اسالمى، احکام با بیشتر آشنایى
 جایگاه کودکان حقوقى وضعیت
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 وا کهار  بهه  همیشهه  را کودکى اگر»
 محههرومش ورزش و بههازى از و دارى
 .«شود مى احمق عاقبت کنى،

 نظهر  بهه  آمیز اغراق مثل این اگرچه
 کهه  اسهت  ایهن  واقعیهت  ،رسد مى

 عمهل  ههر  اسهاس  جنبش، و حرکت
. اسهت  زندگى وظایف پایه و غریزى

 و خردسهالى  دوران در خصهو   به
 جسهمى  بنیهه  زیربنهاى  که کودکى
 رو، ازاین. کند مى ریزى پى را انسان
مزیهد بهر    : »فرمایهد  مى صادق امام

 آموزش مقدماتی و ساده احکام باید
 کهودك،  زنهدگى  نخست سال هفت
 بههدنى جنههبش و بههازى بههه انهههآزاد

 .«شود مصروف

 زندگى، نخستین مراحل در واقع، در
 کهه  داشهت  انتظهار  کودکان از نباید
 خود نشاط و شادى از سرشار دنیاى

 جها  بهه  جها  ترهها  بزرگ دنیاى با را
 و بهازى  در را آنهها  بایهد  بلکه کنند،
 و تندرستى به تا گیاشت آزاد تفریح
 حتى. نشود وارد آسیب آنها سالمتى
 گرامههى رسههول سههفارش بههه بنهها
 کودکانهه  هاى بازى در باید ،اسالم

 کهه  چنهان  داد، ارىهی را اهآنه زهنی
 نهزد  کهودکى  که کسى: »فرماید مى

 در را کودکانهه  رفتهار  بایهد  اوست،
الکافی .«گیرد پیش

 

 و هها  بهازى  آمهوزش  حتهى  اسالم،
 و شنا سوارکارى، مانند هایى ورزش

 وظهایف  زا را فرزنهدان  به تیراندازى
از  زمینهه،  ایهن  در. داند مى والدین

 فرزنهد  حق: »دساتیر اسالم است که
 شهنا  نوشهتن،  کهه  است آن پدر بر

بیهاموزد   او بهه  را تیراندازى و کردن
آموزش و تعلیم مقدم به همهه چیهز   

 .«قرار گرفته است

 حقهوق  کنوانسهیون  90 ماده بند در
 کشهورهاى : »اسهت  آمده نیز کودك
 را کهودك  حهق  کنوانسهیون،  طرف

 ههاى  فعالیهت  بازى، آرامش، تفریح، براى
 آزادانهه  شرکت و خود سن مناسبِ خالقی

 رسهمیت  به هنرى و رهنگىهف اتهحی در
 .«شناسند مى

سهن و   انهدازه  بهه  تفریح و بازى زیرا میان
 ارتبهاط  او، روانهى  بهداشت و سال کودك
 .دارد وجود تنگاتنگى

 باه  روحاى  و جسامى  خشاونت  اعمال از پرهیم

 دککو

 عوامهل  از یکى روحى، و جسمى خشونت
 همهین  به. است کودکان شخصیت تخریب
 کنوانسهیون  02 مهاده  0 بنهد  بر بنا سبب،
 کمیسهیون  طرف کشورهاى کودك، حقوق
 قهانونى،  ههاى  اقهدام : »انهد  شهده  متعهد
 جههت  در را آموزشى و اجتماعى اجرایى،
 ههاى  شکل همه برابر در کودك از حمایت
 و رسانى آسیب روحى، و جسمى خشونت

 .«آورند عمل به سوءاستفاده

 از علهى  امهام  حضهور  در مردى که زمانی
 نزن، را او: »فرمود کرد، شکایت خود فرزند

 نهه  ولهى  ،(کن قهر) کن دورى او از ]بلکه]
 .«طوالنى

 تنبیهه  اگر که رساند مى بیان این واقع، در
 بهتهر  گیهرد،  مى انجام کودك تربیت براى
 نباشد، بدنى تنبیه ،تنبیه این که است آن
 زیهرا  شود، استفاده کودك عواطف از بلکه
 و روحهى  مشکالت ساز زمینه بدنى، تنبیه
 انهزوای فهردی و   همچهون  فراوانى عاطفى
 ولهى  شهود،  مى کودکان شخصیت تخریب
 شود، تحت شرایطی دورى کودك از وقتى
. بهرد  مى پى خود اشتباه به کم کم خود، او

 زیهرا  شهود   نىطوال نباید دورى این البته
 کودك عواطف روى سو یک از است ممکن
 مشهکالت  سهاز  زمینه و بگیارد عمیق اثر

 اثهر  بهر  دیگهر،  سهوى  از و شود او روحى
 تربیتهى  ابهزار  ایهن  تأثیر از بودن، طوالنى
 از پهس  آنحضهرت  بنهابراین، . شود کاسته
 سهفارش  درنگ بى دورى، به دادن دستور
 والهدین،  گهرفتن  فاصهله  ایهن  که کند مى

 .نشود طوالنى

 بهه  خداونهد : »فرماید مى خدا رسول
 چنهان  آن گیرد، نمى خشم چیز هیچ
 خشهم  ودکانهک و زنان رهخاط به که
9بحاراالنوار ج .«گیرد مى

 

 عزتمندى با کودك به نسبت خشونت
 در دلیهل،  همین به است، ناسازگار او

 سهر  از جهز  و ممکهن  حهد  تا ه اسالم
 کهودك  جسهمانى  تنبیهه  از ناچارى،

 .است شده داده یزپره

 کودک مقام به احترام 

 دیگهرى  انسهان  ههر  ماننهد  کودکان
 به و شوند واقع محبوب دارند، دوست

. شهود  گهیارده  احترام آنها شخصیت
 و علیهه  اهلل صلى خدا رسول رو، ازاین
 بداریهد  دوست: »کند مى سفارش آله

 بهه  و تهرحم  آنها به و را خود کودکان
 .«کنیههد وفهها آنههان بههه خههود وعههده

 نهام  وقتهى : »فرماینهد  مهى  همچنین
 گرامهى  را او بریهد،  مهى  را فرزندتان

 بهاز  وى براى را نشستن جاى و دارید
 .«نباشید رو ترش او با و کنید

 خود فرزند کسى اگر: »فرماید مى باز
 نوشهته  او بهراى  اى حسنه ببوسد، را
 .«شود مى

 هاى نشانه از موارد، این همه واقع، در
 بهه  کامهل  و درسهت  گهیارى  احترام
 با توانند، مى والدین که است کودکان
 خود کودك مقام به آن، کردن رعایت
 را او روانى نیازهاى و شوند قائل ارزش

درایههن بیههان  .کننههد بههرآورده
شریف و آمهوزه تهأمین تمهام    
آنچه جلسات و کنوانسیون هها  
بشری طی نماینهد، گنجانیهده   
شده است و کلیه مراحل رشهد  
و و کمههال کههودك شخصههیت  
حیات او لحاظ گردیده است که 
شخص مسلمان و در کل جامعه 
دینی مکلف به اعمال آن شده 

 اند.
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                                                                                                                            مقدمه
یش همزاد با زندگی انسهان  دعاء و نیا

آغاز و استمرار یافته اسهت، دعهاء در   
سراسر تاریخ بشری وسیله نیرومندی 

ها، ها، درماندگیبرای رهایی از سختی
ها، نیهل  ها و ناتوانیها، زبونیگرفتاری

-به آرزوهای بلند و درمان همه نداشته

 های مادی و روانی انسان بوده است.
انسان را نسهبت   نگاهاً نوعِ نیدعاء یق  

-بخشد، چشمهتازه می به قضایا جهت

سههار زالل امیههد و رسههتن را در دل و 
ها و آورد و خواستروانش به فوران می

مطالبات انسان ناتوانی را با آفریهدگار  
دهد و آنگاه در انتظار هستی پیوند می

 کند.ملتهب پاسخ، لحظه شماری می
دعاء و نیایش هیچگاه جایگزین کهار،  

شود، طهوری کهه   و فعالیت نمی تالش
شخصی دامن تالش را رهها نمایهد، از   

ها به ههدف  گیرد، اگر تیر همه این تالش
شهده بهه   های انجاماصابت نکرد و تالش

بست رسید  آنگاه به سهراغ دعهاء و   بن
ق پنهاه  هرود. به قهدرت مطله  نیایش می

دگار هسهتی کمهک و   برد و از آفریه می
هها  طلبد. یعنی بعد از نارساییصرت مین

رسهد.  ها، نوبت دعهاء فرامهی  بستو بن
فراموش نشود که دعاء هرگهز جانشهین   

 گردد.سعی، تالش، کوشش و حرکت نمی
آشهکار   ؛رت پیهامبر هتوجه به سیبا
شود که آنها از مدینهه منهوره بهرای    می
-ارزه با مشرکین به سوی منطقه بهدر مب

ند، همه وسایل و سازوبرگ جنگ شتافت
را آماده ساختند، آنگاه دستان مبارکش 

کند، به دعهاء  را به سوی آسمان بلند می
پههردازد از خههدای قههادر و نیههایش مههی

 نماید.پیروزی و نصرت مسولت می
بنابراین  دعاء عبادت بوده، بلکهه اصهل   
عبادت است. باید چیستی دعاء، هنگام، 

اء و تالش و چگونگی و مرزهای نازك دع
حرکت را بشناسیم. شروط دعا، موانهع،  
آداب، قلمرو دعهاء و گسهتره انتظهارات    
مان از نتهایج و آثهار دعهاء را در پرتهو     

قهرار  رهنمودهای نصو  دینی مهدنظر  
 یسهو  ه یدهیم، تا اگر اجابت در نتیجه 

مان از دعاء، از راه نگاه و کاستی شناخت
نرسید، نوعی احسهاس پهوچی، تنفهر و    

دی نسبت بهه دعها و نیهایش، بهر     ناامی
اندیشههه، روان و دیههدگاه مهها مسههتولی 

 نگردد. 
باید این امر آفریدگار هستی: ادعونی 
-استجب لکم... بر تارك لوح زنهدگی 

مان نقش بندد تا نقشهه راه حیهات و   
رهنمود تالش، حرکت و تکاپو در همه 
ابعاد  و تها آخهرین لحظهات زنهدگی     

 انسانی قرار گیرد.  
ل یادشده و امثهال  یه مسابحث زیر ب

 نماید.ه مییآنها پاسخ ارا
 تعریف دعاء

کلمه دعاء مصهدر بهوده    لغت:دعاء در
، و  از دعةةوو  اللةةدء أدعةةوه دعةةاءماننههد: 

واژه )د ع و( گرفته شده که به معنای 
ابتهال و زاری به سوی خدای متعهال  
با سوال و طلب است. یا کالم انشهائی  

وع ها خضه هراه به هر طلب، همهدال ب
. اگهر دعهاء بهرای خهدای     «0»باشدمی

متعال باشد، بها اسهتکانت و خضهوع    
همراه است. و اگهر بهرای غیهر خهدا     
باشد، جایز است که با خضوع همهراه  
باشد یا با خضوع همراه نباشهد. ایهن   

و در « الهی » با نوع دعا در حالت اولی
متعدی مهی  « با »حالت دومی با حرف

 . «9»گردد
اسهت و  « ندا»حقیقت دعاء به معنای 

ندا برای طلب یک امر مهم نیز اطالق 
گردد، مجازاً در عبادت اسهتعمال  می
که دعها و طلهب   شود به جهت اینمی

شود، به قول یا  زبان حال را شامل می

حرکت و تکاپو بهاز ایسهتد، در   
ای ساکن شود و با یهارب  گوشه

یارب به دامن دعاء چنگ زنهد و  
در انتظار تحقق آرزوهای  بلند و 
 شیرین خویش دل خوش نماید.
مسلمان مامور است که حرکت، 

ههایش را بهرای   تالش و فعالیت
مقصود تا باالترین سطح  نیل به

ممکن انجام دهد، همه وسهایل  
ممکن را به کهار گمهارد و همهه    

ههای الزم را بهه کمهک    مهارت

 استاد غالم الدین کالنتری
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گونه که در رکوع و سجود همهراه  همان
و اینگونهه  با مقارنه آن با اقوال اسهت.  

کهریم   قهرآن دعهاء در  اطالق بیشترین
 .«9»است

معنای دعاء برای خدای متعال بهر سهه   
طریق آمده است: یک نوع آن توحیهد  

 ربَنةاخدای یکتا و ستایش اوست  مانند:
با این أَنةت َ َ   َ لَة َ  َ   اه   یةا: یَةا الحمةد ل لكَ 

جمله  دعا، سهتایش و توحیهد یکجها    
گفته شده است. نوع دوم آن، سهوال و  

کردن عفو، رحمت و تقرب خهدای  طلب
کهه در  لَنَةال  ارأَ رأ  الَهم لَ  ال است، مانند:متع

سبحان این دعا مغفرت و آمرزش خدای
اسهت. و نهوع سهوم آن،    مسولت شده
ای از کردن نصیب و بههره سوال و طلب

ال  َرةا    ارأز لأنَةد الَهم لَ  دنیاست، مانند: که َوَولَةد 
با این دعها رزق، مهال و اوالد طلهب و    

یهن حهاالت   سوال شده است. و همهه ا 
 .«4»دعاء نامیده شده اند

 دعاء در لغت به معانی زیر آمده است:
دعاء در این آیه کریمهه بهه    عبادت: -1

  معنای عبادت آمده است:

خب    حبی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ   يئ  جبچ

 «5»٩٩٢یون :  چجت حت مب  ىب  يب

در اینجا واژه دعاء به معنای  استغاثه: -2
مده استغاثه یا استمداد و فریادخواهی آ

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  چ  است:

 «6»٦١البقرة:  چۈئ  ۈئ

کلمه دعاء در ایهن آیهه بهه     توحید: -9
معنههای توحیههد و یگههانگی وارد شههده 

ڎ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڇ  ڇ  ڍ  چ است:

 «7»٩7الجش:  چڈ  ڈ

کلمه دعاء در این آیه مبارکه به  ندا: -4
  معنای نداء آمده است:

 «1» ٩٩القمر:  چڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ

ژه دعاء در اینجا بهه معنهای   او قول: -5
ڃ  چ  چ سخن آمهده اسهت:  قول و

 «2»٩٩یون :  چڇچ   چ  چ  ڇڇ

در این آیه کریمهه واژه   سوال و طل : -6
دعههاء بههه معنههای سههوال و طلههب و   

  درخواست وارد شده است:

  وئى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئچ

 «01»٩١٢البقرة:  چۈئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ

در اینجا کلمه دعاء معنای ثناء  ثناء: -7
 کند:تایش را افاده میو س

ک  گ  گ  گ     کژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  کچ 

«00» ٩٩٩اإلسراء:  چڳڳ گ
 

علمها از کلمهه    ریف دعاء در اصاطالح: تع
ند های متعددی ارائه داده ادعاء تعریف

-مهی که در اینجا یکی دو تعریف ذکهر  

 گردد:
عبارت از طلب چیزی اسهت کهه    دعاء:

 برای دعاکننده سود و منفعتی داشهته 
شدن رفتن یا دفعباشد، یا طلب از بین
 .«09»رساندآنچه برایش زیان می

عبارت از روی آوردن به خداونهد   دعاء:
متعههال و درخواسههت از او بهها حالههت  

 .«09»خضوع و کرنش است
عبارت از عجز و زاری برای خدای  دعاء:

متعال با سوال و رغبت به خیری که در 
نزد اوست و تضرع بهرای او در تحقهق   
 مطلوب و نجات از امور ترسنده است.

 انواع دعاء

دعاء دو نوع است  و آن دعای مسهألت   
و دعای عبادت است، هر دعایی که در 
قرآن و سنت وارد شده اسهت، ههر دو   

 نماید.نوع دعا را احتوا می
عبارت از دعایی است کهه   دعای مسألت:

کند در آن دعاکننده چیزی را طلب می
باشد و یا زیانش که برایش سود داشته 

 را دور سازد.
ایهن دعها شهامل تمهامی      دعای عبادت:

قربات ظاهری و بهاطنی اسهت، چهون    
کننده کننده خدای متعال، طلبعبادت

و دعاکننده به زبان گفتار و زبان حهال  
خویش است که خدای متعال عبادتش 
را بپییرد و برایش پاداش عطا فرمایهد.  
ر و  هر دونوع دعای میکور بها یکهدیگ  

تالزم دارند. زیرا خهدای متعهال بهرای    
جلب منفعت و دفع ضرر دعای مسألت 

شود و از روی خوف و رجها دعهای   می
عبادت. لیا هر دعای عبادت مسهتلزم  
دعای مسألت بوده و هر دعای مسهألت  

 مستلزم دعای عبادت است.

آیه زیر مشتمل بر هردو نهوع دعهای   
عبادت و دعای مسألت اسهت، چهون    

باری یک نوع آن مهراد   درقرآن کریم
بوده و بهاری نهوع دیگهر آن و بهاری     

 هردونوع آن مراد است.
ھ         ے  ے    ھہ  ہ  ھ   ھچ

ۓ    ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  

ٴۇ  ۋ   ۋ    ۈۇ    ۆ  ۆ  ۈ

«04» ٥٢ - ٥٥األعراف:  چۅ  ۅ  ۉ

این  هر دعای مسهألت در عهین    بنابر
زمان دعای عبادت نیز هسهت. چهون   

دعهای خهویش بها     دعاکننده در ههر 
خضوع و خشوع، همه نیازهای خویش 
-را از خدای واحد و یکتا عاجزانه مهی 

طلبد که عبهادت و مسهألت را احتهوا    
 نماید.می

 مآخذ:
 (9١٥/ ٩)والعهوا ال نون اصیالماو  لاف  -
 (٣7٣: ص)اله وی  ال رو  رعجل -٦
 (٩9٩/ ١)والتنویر التحریر -١
 (٦٥9/ ٩٣)العرو لسان -٣
رسةةاند و نةة   ال چیةةزی را کةة  نةة  سةةودی بةة  تةةو رعو طةةز خةةد -٥

 (زیانعل ر وان  ک  اگر چنیش کنعل از ستمماران خوا ع بود
برای ایش کارل فرا خوانیةد  -ریر خدا  -و گوا ان خود را  -٢

 (گویید اگر راست رع
ةةةد [ بةةة  عبةةةادو  -9 و اینمةةة   ن ةةةارع کةةة  بنةةةده خةةةدا ]ا رحم 

یرارةةةةةون او بلةةةةةد و خوانةةةةةدل گرو ةةةةةع   خاسةةةةةت و او را رع بررع
 «کردند ازدماا رع

اا ]یةاری   سپ   روردگاری را ب  دعا خواند ک  رةش دررانةده -١
 (کش و[ انتقاا ]ررا[ ب یر

گ تةةةةةةةار )و دعةةةةةةةای( آنمةةةةةةةا در بملةةةةةةةت ایةةةةةةةش اسةةةةةةةت کةةةةةةة :  -7
 است( و تحی ت آنما در آنجا: سالا« خداوندال رنز ع تو »

ال کننةدل و  ن ارع ک  بندگان رشل از تو در باره رش سةؤ  -٩٩
 )ب ةةو:( رةةش نةةزدیمل  دعةةای دعةةا کننةةده رال بةة   ن ةةارع کةة  رةةرا

 (گویل خواندل  اسخ رع رع
رال  ةر  « رممةان»را ب وانیةد یةا « اله ة »»ب ةو:  -٩

کةةةةةداا را ب وانیةةةةةدل )لاو  ةةةةةاکش یمةةةةةع اسةةةةةت  و( 
 «برای او بمتریش نارماست

 (٥٩١/ ١) ال وائد بدائف -٩٦
راه تربیةةتل طةةارف عهةوا انسةةانعل رجهة   رتةال  -٩١
 (٣٢ص 
 روردگار خود را )آشمارا( از روی تضةر  ل و  -٩٣

در  نمةةةانعل ب وانیةةةد  )و از تجةةةاوزل دسةةةت برداریةةةد  
و در زرةةةیش ل دارد کةةة ( او رتجةةةاوزان را دوسةةةت نمةةةع

 ةة  از اصةةالح آن فسةةةاد نمنیةةدل و او را بةةا بةةةیل و 
اریةةةةةةد ب وانیةةةةةةد  )بةةةةةةیل از رسةةةةةةؤولیتمال و اریةةةةةةد بةةةةةة  

( زیةةةةةرا رممةةةةةت خةةةةةدا بةةةةة  رممةةةةةتش( و نیمةةةةةع کنیةةةةةد
 (نیموکاران نزدی  است
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محیط زیست دانشهی از محهل یها    : خالصه
محیطی است که به مطالعه روابط انسان بها  
محیط اطرافش می پردازد، محیط زیسهت  
خود از سه محیط جداگانه ولی مهرتبط بها   
همدیگر پدید آمده است. و تعهامالت بهین   
هریک از این سه محیط با یکهدیگر و نیهز   

تباطات و تعامالت انسان در محیط ههای  ار
یاد شده بین خود انسان ها و بین انسهان و  
محیط ههای نهامبرده در مجمهوع محهیط     

 زیست را بوجود می آورد.
بنابراین اولین مفهوم محیط زیست ازعلوم 
طبیعی ناشهی شهده منهابع طبیعهی را در     
برگرفته و محیط طبیعی را بوجود می آورد. 

یسههت از علههوم دومههین مفهههوم محههیط ز
انجنیری نشات گرفته، ساختمان و ساخته 
های دست بشهر را شهامل بهوده و محهیط     
مصنوعی یا ساخته دست انسان را بوجهود  
می آورد. سومین مفهوم محیط زیسهت از  
علوم اجتماعی بوجود می آید، تمام انسان 
هایی که در کنار و ماحول ما وجود دارند و 

در ارتباط  با ما طور مستقیم و غیر مستقیم
هستند مد نظر بوده و از اثر همهین روابهط   

موجودات زنده آن میباشد.( خشکه یا بری 
می باشد. اکوسیستم خشکه در درون خود 
اکوسیستم های کوچکتری دارد که جنگل ، 
کوهستان ، سواحل ، دشت ، جلگه و امثال 

ستند. به عبارت دیگهر  آن بارزترین شان ه
شهر یا روستا که محهل زنهدگی و محهیط    
زیست اصلی انسان است در یکهی از ایهن   
اکوسیستم ها قرار دارد. در واقع این محیط 
زیست طبیعی است که بستر و گههواره ی  
محیط های مصهنوعی و اجتمهاعی محهیط    
زیست را مهیها میسهازد. از طهرف دیگهر     
تعامالت داخهل محهیط ههای مصهنوعی و     
اجتماعی و ارتباط آن با محیط طبیعهی در  
تعامالت طبیعی بین عناصر طبیعت سهکته  
گی ایجاد نموده و به تخریب منابع طبیعهی  

 و محیط زیست می انجامد.
عوامل انسانی تخریب و آلوده گهی محهیط   
زیست متفاوت و متنوع است. ولی با همهه  
گوناگونی اش از یک عامل اصلی و اساسی 

ولید مثهل سهر چشهمه    بیولوجیکی یعنی ت
میگیرد. که نتیجه ی آن رشهد و افهزایش   
نفوس بوده و همین تولید مثل سبب بوجود 
آمدن عوامل مهم تخریب و آلودگی محیط 
زیست میشود. چهار عامل مههم تخریهب   

 محیط زیست عبارتند از: 
) افزایش دما، افهزایش جمعیهت، تخریهب    

 (0979جنگالت، مصرف انرژی( )لواسانی،

بر آماده گی منهابع و کیفیهت    رشد نفوس
محیط زیست در پدید آمهدن فقهر نقهش    
دارد. نفوس بیشتر به معنی تقاضای بیشتر 
برای مواد غیایی، منازل رهایشهی،خدمات  
صحی، خاکهای زراعتی و زمینهای شههری  
بیشتر است. تقاضا برای زمینهای زراعتی و 
یا شهری و امثهال آن بهه مفههوم کهاهش     

یر منهابع طبیعهی   جنگالت، علفچر و سها 
است. که هر یک بنوبه خود سهبب آلهوده   
گی بیشتر صوتی ، آلوده گهی آب، آلهوده   
گی خاك، آلوده گی هوا از طریهق تولیهد   
بیشتر دود، زباله، فاضالب و کثافات دیگر 

گی دد و نتیجه ی نهایی این همه آلودمیگر
ها پیدایش انواع بیماریها، پدیده ی فقهر،  

خهره وابسهتگی   گرسنگی و بیکهاری و بال 
کشور بهه کمهک و امهداد سهایر ممالهک      
خواهد بود. چیهزی کهه بدبختانهه امهروز     
کشور زراعتی افغانستان به آن دست بهه  

 گریبان شده است.
هنگامی که بشهر بهه دالیهل مختلهف از     
شهرسازی، یکی از منابع طبیعی را از بین 
ببههرد در زنجیههره ی غههیای و چرخههه ی 

تگی بیولوجیکی حیات، یهک خهال و سهک   
ایجاد می نماید. که همین خال و سهکتگی  
اگر به زودتهرین فرصهت جبهران نشهود.     
تخریب و نابودی منابع طبیعی و به تعقیب 
آن تخریب و آلوده گی محیط زیست را به 

 دنبال خواهد داشت.
بعنوان نمونه اگر در یک نقطه از کشور )در 
یکی از اکوسیستم ها( به قصد تجارت یها  

یا تفریح و شکار یکی از  به لحاظ امنیتی و
انواع حیوانات مثالً: روباه را طور وسهیع و  
گسترده شکار نمایند. تبعاً بعهداز مهدتی   
نسل آن منقرض میشود. همین روبهاه در  
زنجیره ی غیایی بیولوجیکی و چرخهه ی  
حیاتی اکولوجیکی جزو گروه شهکارچیان  
بوده و در رده ی حیوانات گوشتخوار طبقه 

که بیشهتر از حیوانهات   بندی شده است. 
جونده و کوچکتر از خودش تغییه میکند. 
جونده گان نیز در ردیف حیوانات علفخوار 
قرار دارند و شامل تعداد زیهادی از گونهه   

محیط اجتماعی بوجود می آید. در 
این مقاله سعی شده که بهه شهکل   

عوامهل  مختصر اما مفید به بررسی 
از آلوده کننده محیط زیست ناشی 

 این سه بخش پرداخته شود.
 مقدمه

 پیش بردن پروسهه حیهات ذریعهه   
محههیط هههای مختلههف انسههان در

)مطالعهههه روابهههط  اکولهههوجیکی
موجودات زنده با محهیط زیسهت(   
صورت میگیهرد. کهه در مجمهوع    

)بررسی محیط و  شامل اکوسیستم
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های نظیر مانند انواع موشها، موش خرماها، 
خرگوشها، سنجابها، دله خفک و امثال آنها 

 میباشد.
هنگامی که دشمنان این جونده گان یعنهی  

وباه، پیشوپلنگ، مرغان شکاری و امثهال  ر
آنها ذریعه ی انسان یا حتی عوامل طبیعهی  
و بیولوجیکی یعنی امراض و غیهره از بهین   
برود طبعاً تعهداد نفهوس جونهدگان زیهاد     
میشود. با ازدیاد روز افزون تعداد جوندگان 
علفخوار آنان از لحهاظ منهابع غهیایی بها     
 مشکل مواجه خواهند شهد. یعنهی اگهر در   
سابق بر اساس سلیقه صهرف یهک نهوع از    
علفها یا فقط یک بخش از علفها را میخورد 
امروز به دلیل کمبود ماده غهیایی انهواع از   
علفها و یا بخشههایی دیگهر غیهر از بهرگ     
نباتات را مجبورند که تغییه نمایند. یعنهی  
در هنگام قحطی و کمبود مواد غهیایی بهه   

باتات شاخه، ساقه، حتی به پوست و ریشه ن
هم متوسل شده تا ذریعه ی خوردن آن بهه  
پروسه حیات خویش ادامه دهند از همهین  
جاست که اندك اندك با خشهک شهدن و   
نابودی پوشهش نبهاتی در منطقهه روبهرو     

 خواهیم شد.
طبعاً از این حادثه نه تنها خهود جونهدگان   
بلکه تمام حیوانات علفخوار خورد و بهزرگ  

تضهرر  و حتی پرنهدگان و حشهرات نیهز م   
میشوند. چرا که مواد غیایی برای آنها نیهز  
کم میشود به ناچار یها از گرسهنگی تلهف    
میشوند و یا هم به مهاجرت و کوچ دسهته  
جمعی به دیگر مناطق اقدام میکنند. که به 
تعقیب آنها حیوانات شکارچی و گوشتخوار 
نیز بر اثر نابودی و مهاجرت منهابع غهیایی   

 شان متاثر و متضرر میشوند.
همین مهاجرت گروهی به سایر نقهاط بهاز   
سبب بروز مسائل و مشهکالتی در منهاطق   
سر راه و نهایتاً منطقه ی مقصود میگهردد.  
که حمله و هجوم دسهته جمعهی موشهها،    
ملخها، مورچه ها و انواع حشرات و امثهال  
آن به باغها، مزارع و کشهتزار هها یکهی از    
طبعات منفی آن است. حال آنکه رسهیدن  

یل عظیم از تازه واردین مههاجر، بهه   این س
منطقه ی جدید چنانچه اضافه تر از ذخهایر  
غیایی باشد آنجا را هم بعداز مدتی تبدیل 
به منطقه ی خشهک و لهم یهزرع و فاقهد     
پوشش نباتی سهاخته و آثهار حیهات را در    
آنجا نیز از بهین بهرده و بهدین ترتیهب بها      

نابودی منابع طبیعی تخریب محیط زیست 
ق می افتد البته کار به همهین جها   هم اتفا

ختم نمی شود. زیرا بعهداز خشهکیدن و از   
بین رفتن جنگالت و نابودی پوشش نباتی ، 
سطح زمین ، عریان شهده و خهاك بهدون    

 سپر و محافظ باقی می ماند.

خاك خود اکوسیستم کامل است. یهک   >
اك حاصلخیز در منطقهه معتدلهه   هکتار خ
هاننههد  موجهودات همون همیلی 911حاوی

ز، کرمهها و  بی مهرگان، حشرات، ذرات ریه 
) معتمههد،  <موجههودات ذره بینههی اسههت

( پوشش نباتی و خصوصاً جنگالت نه 0919
تنها برای موجودات زنده ی میکروسکوپی 
و ماکروسکوپی بلکه برای پدیده های غیهر  
زنده مخصوصاً خاك نیز است. بطوری کهه  
بعنههوان یههک پوشههش محههافظ و عامههل  

امل حاصلخیزی خهاك  و حتی عنگهدارنده 
پهس از اینکهه پوشهش     >قلمداد میشود. 

گیاهی از بین رفت، فرسایش سطحی آغاز 
شده در نتیجه ی بارندگی و جهاری شهدن   
آب در روی خط بزرگترین شیب دامنهه در  
مسههیری نامشههخص شههروع بههه حرکههت  

( و بهه اصهطالح   0979)احمهدی   <میکند
 خاك از منطقه شسته میشود.

مختلفی از بارشها خصوصهاً   همچنین انواع
دو نوع خطرناك آن یعنی ژاله و رگبار برای 
خاك بسیار مضر است. چرا کهه بهه دلیهل    
بزرگی دانه ها و همچنین شهدت ضهربات   
شان وقتی که سطح خاك عریهان و بهدون   
پوشش نبهاتی برخهورد نماینهد از لحهاظ     
فیزیکی خاك را خورد و شکسته نمهوده و  

 سست میسازند.
سبک طبعاً ذریعه ی آبههای  خاك سست و 

جاری و یا وزش باد از منطقه خارج میشود. 
در صورتی که اگر پوشش نباتی و درخت و 
بوته ها موجود باشند. ذریعه ی شا  و برگ 
انبوه و برگهای مختلف النوع خود در مقابل 
قطرات بارش قرار گرفته و آنها را به قطرات 
خوردتر با قدرت کمتر تبدیل ساخته و بها  
 سرعت آرام به سطح زمین هدایت میکند.
این قطرات کوچک دیگر قهدرت تخریهب   
کننده گی نداشهته و یها حهداقل چنهدان     
شدید نمی باشد چرا که باز همان پوشهش  
نباتی این بار ذریعه ریشه های خویش کهه  
در اعماق مختلف خاك دویده است. ذرات 
خاك را هم از لحاظ فیزیکی ذریعه ی تارها 

پیوسته میسازد. و هم توسط ریشه به هم 
مواد کیمیایی چسپناك مترشحه از خهود  
ریشه و یا باکتریهای اطراف ریشه و ساقه 
این ذرات خاك بهه همهدیگر چسهپیده و    
قطرات کوچک و کم زور بارش و جریانات 
کم قوت آب و باد نمیتواند خاك را سست 

 کرده و از دسترس دور بسازد.
و بهه  اما در صورت فقدان پوشش گیاهی 

تبع آن نبود باکتریها و قارچهای وابسهته  
به نباتات، خاك، عریان، سست و متالشی 
شده و ذریعه جریانات آب و باد به راحتی 
فرسایش یافته و از دسهت میهرود. بها از    

رفتن خاك امکان رویش نبات ههم   دست
گیاههان جههت    >>ازبین میرود. چرا کهه 

 خهویش بهه  موفقیهت آمیز  یرشد و نمهو 
صر شیمایی نیاز دارند. و ازت، عن 06حدود

یم مهمتهههرین آنهههها فسهههفر و پتاسههه
سههال ( هر0919)گریههک <<میباشههند

تن خاك در اثر فرسایش آبهی و  ها میلیون
بادی نابود شده یا توسط آب به اقیهانوس  
ها میریزد یا توسط بهاد بهه دیگهر نقهاط     
منتقل شده و از دسترس دهقهان خهارج   

 میگردد.
زده میلیهون  هر ساله یها  >بعبارت دقیقتر

هکتار خاك مورد فرسایش قرار می گیرد 
میلیهون   975میالدی حدود  9111تا سال 

هکتار زمین مورد فرسایش قرار گرفته که 
در صد زمینها قابل اسهتفاده را   01حدود 

مهیالدی ایهن    9195شامل است. تا سهال  
 0919معتمهد   <برابر خواهد شهد  9عدد 

 .میلیون هکتار خواهد رسید 551یعنی به 
فرسایش خاك از گیشته ها تها امهروز در   
همه جای دنیا وجود دارد منتها کمیهت و  
کیفیت آن متفاوت است. بطوری که خیلی 

از تمدن های کهن بر همین اساس 
از بین رفته اند. نمونهه آن کشهف   
آثار مدنیت از زیر ریگهای دشهت  

بین چین  "صحرای گبی "سوزان 
و مغولسهههتان و اکثهههر منهههاطق 

را باید نهام بهرد. بطهور     خاورمیانه
مثال نواحی جنوب و جنوب غرب 
افغانسههتان کههه فعههالً در قلمههرو  
دشتهای بی آب و علف قرار دارد. 
هزاران سال قبهل دارای پوشهش   
جنگلی انبوه آب فراوان و نتیجتهاً  
مدنیت بوده ولی به دالیل اقلیمی 
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آثار حیات نباتی و تعامالت بیولوجیکی آن 
های سوزان امهروزی  از بین رفته و به دشت
 مبدل گشته است.
مهور  و   "گوردن چایلد"چنانکه پروفسور

سهیر  "کتهاب   باستانشناس استرالیایی در
در ههزاره آخهر    >خود مینویسد:  "تاریخ

پیش از میالد امپراطوری خاور نزدیک پس 
از آنکه از آشور به بابل انتقال یافت بدست 
پارسها افتاد و داریوش )هخامنشی( از سند 

نیل را بهه اختیهار خهویش در آورد..... و     تا
برای بنای کا  خود در ایران دستور داد که 
از چوب سدر لبنان، بلوط کنهدهار، طهالی   

، مس ایران و مصر سارد، عاج هند و حبشه
 (0962)چایلد  <استفاده شود...

این در حالی است که نهه تنهها از مهدنیت    
گندهارا بلکه از پوشش گیاهی و جهنگالت  

آن جز از نام هیچ نشان دیگهری بهر    بلوط
جای نمانده است. و همهه آثهار مهدنیت و    
حیات فعلی نیز مثل گیشته های خهود در  
معرض پیشروی صحرا و تبدیل شهدن بهه   
بیابان های خشک و سوزان است. که اگهر  
فکری به حال نهابودی زراعهت فرسهایش    
خاك و پیشروی دشتها نشود تا چند سهال  

حی هلمند، قندهار، دیگر شاهد پیوستن نوا
زابل و غزنی به دشتهای سوزان ، ریگهی و  
 بی آب و علف مارگو و بگواه خواهیم بود.

همچنان است اگر که منابع جدید انهرژی و  
سوخت برای مردم تامین نشود از درختان 
و جنگالت خوست و پکتیا نیز جهز نهام در   
کتابها چیز دیگری باقی نخواهد ماند. و آن 

رنوشهت منهاطق غهرب و    مناطق نیز به س
جنوب غرب دچار خواهد شد. و این بهرای  

هم یک فاجعه  افغانستان بلکه برای منطقه
 5/9بهرای تشهکیل    >خواهد بود. چرا که 

آن به سطح زمین میشود به آن بخهش از  
فتهه  باران که توسهط پوشهش گیهاهی گر   

 .یا انترسپشن گفتهه میشهود  "برگاب"میشود
برگاب در آغاز بارندگی بسیار زیاد بوده و 
ممکن است در یک پوشش گیاهی متراکم 

درصهد مقهدار بارنهدگی را شهامل      011تا 
شود.)یعنی همه بارش را بهه خهود جهیب    
نماید( اما بتدریج که شها  و بهرگ از آب   
اشباع گردد. آب از نوك برگها بهه زمهین   

صورت جریان کوچکی از روی چکیده و یا ب
ساقه گیاه به زمین ریخته میشود.)علیزاده 

( این جریانات کوچک نیز به راحتی 0972
در خاك نفوذ کهرده و ذریعهه شهکافها و    
منفههیهای حاصههل از فعالیههت باکتریههها و 
تونلهای سهاخته شهده ذریعهه ریشهه ی     

به اعماق زمین منتقل شده و ذخایر  نباتات
زیر زمینی آب را غنی ساخته و آن را برای 

اما در  سالهای خشکسالی ذخیره میسازد.
نبود پوشش نباتی نه تنها این عمل صورت 
نگرفته بلکه آبها در سهطح زمهین جهاری    
شده و از به هم پیوستن جریانات کوچهک  
سیل عظهیم و خروشهان بهه وقهوع مهی      

تنها خهاك منطقهه را بهین     پیوندد. که نه
میبرد. بلکه براثر شسته شدن خاك از بیخ 
سنگ ها و سخره ها تخته سنگهای عظیم 
الجثه را نیز از جا کنده و با خود به پهائین  
انتقال میدهد که وجود همین تخته سنگها 
بر قدرت و تخریبگری سیل دو چنهد مهی   

به همین دلیل است که امهروزه در   افزاید.
افغانستان به محهض باریهدن   اکثر مناطق 

باران، جریانات عظیمی از سیلها سهمگین 
به راه می افتد. و با حرکت به سمت دشتها 
تمام آثار حیات را زیر و رو کرده و از بهین  
میبرد. که خسارتهای جانی و مالی ناشی از 
سیلهای والیاتی چهون تخهار، بدخشهان،    
ننگرهار، دایکندی و نقاط دیگر کشورمان 

گیشته از آن جمله است. چرا کهه   در سال
هم به دلیل سالها جنگ متمادی ههم بهه   
دلیل فقهر مطلهق و نیهز شهیوه و سهبک      
معیشت مردم تمام پوشش نباتی دشهت و  
کوهستان همگی به منظور تهیه سهوخت،  
علفچر، تجارت چهوب، سهاختن تعمیهر و    
دالیل مختلف دیگر از بین برده شده و یها  

 حال از بین بردن آن هستیم.
بنابراین به این نتیجه میرسهیم   نتیجه گیری:

که نابودی پوشش نباتی در ارتفاعات سبب 

جههاری شههدن سههیالب در دشههتها شههده و 
تخریب پوشش نباتی در دشتها باعث ایجاد 
طوفان های گرد و خاك در مناطق هموار می 
گههردد. کههه نتیجههه ی هههردو عمههل یعنههی 
فرسایش آبی و فرسایش بادی به کلی خاك 

منطقه ی اصلی و از دسترس زارعین و  را از
دهاقین بیرون ساخته تا جایی که تکرار این 
عمل به نابودی کامل خاك منجر شده و بهه  
اصطالح جیومرفولهوژی، سهنگ اصهلی یها     
 سنگ مادر در سطح زمین نمایان می گردد.

سنگ همانطوریکه می دانید نه تنها قهدرت  
رویاندن نبات را نداشهته و باعهث نهابودی    

اعت و پیدایش فقر می گردد. بلکه تهوان  زر
جیب و ذخیره ی آب را هم در درون خهود  

ک ههای روان کمه هندارد. و به حرکت سیله 
می نماید. و حتی سطح صاف و شفاف برخی 
از سنگها در انعکاس نهور خورشهید تهاثیر    
کرده و باعهث تغییهرات اقلیمهی و گهرم و     

وای یک منطقه می هدن آب و ههوزان شهس
روزه  091طوفهان گهرد و خهاك     گردد. کهه 

نواحی هرات و فراه و آب و هوای تفتیهده و  
 تبدار دشت بگواه نمونه بارز آن است.

همچنین به دلیهل اینکهه پوشهش نبهاتی و     
خصوصاً درختان ذریعه ی عملیه فیتوسنتز، 
توسط برگهایشان دی اکساید کربن را جیب 
و آن را پس از تبدیل به آکسهیجن دوبهاره   

زد. در تصفیه ی ههوا و تولیهد و   آزاد می سا
تامین آکسیجن مورد نیاز موجهودات حیهه   
بسیار رول مفید و ارزنده دارد. که با نابودی 
ه پوشش نباتی خصوصاً در مراکز انسهانی به  

گی ههوا و  ویژه در شهرها با افهزایش آلهود  
کمبود آکسیجن مواجه گشته و زمینه تبارز 

تنفسهی و  انواع بیماری ها خصوصهاً امهراض   
و به ویهژه  قلبی را برای ساکنان شهرهای شلوغ 
 افراد کهنسال بوجود می آورد.

 مآخذ:
(. ژثرمرل ررریرژ  کریالبن  . ارینوج  واتشریالوت 3168.ومحریل    سری . ٩

 .210 واشگا  انوج. ص 
(.  رین تریریال خ. مریرتد    وکریرت ومحریل  مریرینو. 3175.وا  ریل   ریرل ج. 2

 .2م  ف صانوج  واتشالوت  واشگا  انوج. ص هفش مآل
(. و ریریریریریریرح هیریریریریریریللفررژ  کریریریریریریالبن  . مشریریریریریری ل  3165.ع یریریریریریری و    ومریریریریریری . 1

 .285واتشالوت   تاج  لس لضر . ص 
عنضریا   (. د نو یا  کشافلز . مرتد    کرت3132. ن ک    ر ل. 8

 .55کروک . مش ل  واتشالوت  واشگا   ن ف  .ص
(. کنفنواس ب  و،  ری  حمرییز ز سریش  ل ل ریر. 3132.ررو اا   ومحل. 5

 مآلم . 33انوج  واتشالوت فزولت ومرل  الد . ص 
ف   نریریریریریل   (.  ن ریریریریریو حمریریریریرییز ز سریریریریریش د ریریریریریاا 3132.م تمریریریریریل  ومحریریریریریل. 7

 .2د اج. انوج   واتشالوت ع ر  کشافلز . ص 
 

تهها  0111 سههانتیمتر خههاك حههدود
 <سههال وقههت الزم اسههت.  9511
 0919معتمد 

از طرف دیگر انهدام پوشش نباتی 
خصوصاً در مناطق مرتفع و حهوزه  

باعث جهاری شهدن    های آب خیز
سههیالبهای عظههیم و خطرنههاك   
میشود. زیرا نباتات نه تنها ذریعهه  

رعت ی شا  و برگ انبوه خود از س
و قدرت بارش کهم میکنهد. بلکهه    
شها  و بههرگ درخهت مقههداری از   
بارندگی را گرفته و مانع از رسیدن 
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الحمةةد ه الةةذل لةةال فةةد کتابةة  العربةةع المبةةیش: 
ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  چ

ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  

 «۱»٩١١البقةةةةةةةةةةةةةرة:  چہ  ھ  ھ  ہ
والدةةةالة والسةةةالا عهةةةع سةةةید ا نبیةةة ء رحمةةةد 

 ل «۲»)الراشد والمرتلد فع النار(الذل لال: 
و عهع آل  و أصحاب  أطمعیش و بعد 

وننن ی یهغننن یننننمو  ی  ننن  ویڅخننن یېنننهی ی ننن ږی ننن ی

 
 
خ لنننېیک نننويیی    ننن ی ننن ی ی و ی ننن یل ننن ی  بڅونننم

هغننن ی    يیچدنننم ی  یېنننهی  نننبیخ نننکی ننن ی ای

وننننننن الی يیځینننننننن یبننننننن ی  نننننننب یبننننننن ا ی ی ننننننننځی 

السیالننننن ای چننننب  ویڅخنننن ی   نننن ی وی  لننننه ی ی

 و نننن ی ویبتنننن ی  ننننم ی نننن   ی یننننن ینننننمو  یګټنننن ی

 خدنننننننب  ی وی  سنننننننی ینننننننن  یخنننننننم    ی وی و ونننننننن ی

 و بی  يیېهی  ی   ی ی    يیچدنم یڅخن ی

 نننن    یک ننننږيیېننننهی یننننننیخ ننننبی  ننننب یوګنننن يی

هنننیای م  بنننن ییو  ننن ینوننن يیېنننهیخالننن ی م  نننن ی

کنن کیځمونن یال نن  ی  و ي ی نن ایی نن  وی نن  نری

ی ن ږی نن یو  ننن ایننن ی
 
هی ن ی  نن  ی ی عجننزږ

 خب ی  یک  :

ةة َعَش الَنَبدت  -رتد اه عن   -َعشأ أََبد   َریةأَرَة »
لَةةاَل یَةةلأَتد َعهَةةى النَةةاَ  صةةهع اه عهیةة  وسةةهل ةةةة 

َزَرةةانَل َ  یة بَةةاَلد الأَمةةرأء  َرةةا َأَخةةَذ َرنأةة   َأَرةةَش الأَحةةاَلَل 
 «٩»«(اأ َرَش الأَحَرااَ أَ 

 و و ی  یېهیهغ ی یی یآريیهبڅب  

څخ ی و و یکن يیېنهیچب نمولېی ي:ی ن  

 ن یخ ونن ی نن ی  سننی یز منن ی   ننی یېننهیلنن پی

 ننن ی ایچونننبینوننن يیېنننهی ننن یکننن کیځنننم ی نننم ی

السی نن ی  و  ی یحال نن یڅخنن یوننمی یحب  نن ی

        څخ .
رةةا یتوصةةس بةة   لةةع ] 

لننننننننن ی  یېنننننننننهی یه نننننننننهی ننننننننن ییهغننننننننن  [المةةةةةةةةةاء

و  ننننن  ی و ننننن یکننننن   یڅخننننن ی  و ننننن ل ی نننننی ی

  منېی   .

خ  ننم ی ی  نن تی  

أخةةةذ أ رةةةةوال  ةةةد ] تمبڅننن ی  سنننی یکننن ي:
عهع ترک را یجب عهع اآلخذ فعهة  أو فعةس 

 «٦» ([را یجب عهی  ترک 
ک  نننننننننن یک ننننننننننن ی ننننننننننبییهېنننننننننن منننننننننننېی

 ن یبن  ی نيییه ختد  نیيیالزکیو ی وی یه 

 ننن ی ییهو خلننن ی ویونننمیکننن کیک نننن یېنننلننن یل ننن ی

 ننننننننننننن ییهالزکیويی یه نننننننننننننی  ببښننننننننننننن  یابمنننننننننننننن 

خنننن  یلنننن یل نننن یو خلنننن ی  ی  نننن تیوننننمیبنننن  ی

 ی.ي وم وو 

  ویځی ننننن یخ  نننننم یبننننن ی  سنننننی یتمبڅننننن یکننننن ي:
 ةةةةد رةةةةةا یعیةةةةةد إلبیةةةةال مةةةةةق  و إلمقةةةةةا  ]

 مننننننېی  ننننن تیهغننننن یلننننن ی  یېنننننهی ی[ باطةةةةةس

حنننننسی یبنننننمط    ی ویبنننننمط  ی ی نننننمب    ی النننننم  ی

 و ک ل ی ی .ی

  نن تی خدنن   یو کنن  ی  

 ویونننننمی ی  ننننن تیخننننن   ی یکونننننمئبویګ نننننمه ن ی

څخننننننننن ی  ی ننننننننن ی ایهی ننننننننن یګننننننننننیآوم  نننننننننن ی وی

 حم وننن ی ننن   ی نننبيیېنننهی ننن یالنننن ایکبرننن ی

  يك یك وي:
آ

  چب مبي:یأ 
  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ

  ڀپ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ

  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ

ڤ  ڤ     ڤٹٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

 ٣٦المائدة: چڦڤ  
   و نننن ی و كنننن ونكيی وی   وىی  

حب کی م یخ  ونكيی ي ین یك ی وىی نمی ن ی

] یخال  ی خ وی  یو  نن ایك  ن ری   نی ینن ی

 نننننمی ننننن یو ږی  كننننن  یك نننننږيیكننننن ی ایخ رننننن ی

ويی یهغننننن یچي ننننن  یوكننننن  ی ویكننننن ینننننن ی

ننننن ی نكننننم یوكنننن  ی.یكننننن ی نكننننم یوكنننن اینننننن ی

 وىی نننننننننننمی ننننننننننن یهنننننننننننيایز نننننننننننم ینننننننننننن ی نننننننننننی ی

 الى ی ویكنننن یچي نننن  یكنننن ایننننن ی ی  نننن

خ    ی ن ی  نمسی ن یوكن  یېنهی ی

 خ    یك ونكيیخ ر ي.
 ننم یخ   نن یی  ی نن یبمط نن یال  یأ 

 :يچب مب وییا ن ی   یک  

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  چ

ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  
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 چۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ

 
 ٩١١البقرة: 

خال ی م  ن ی  یبمط ی وی ینمحسی ون ی 

 ننننننننال...ی نننننننن یخالنننننننن یی وبنننننننن   ی نننننننن   ی  ننننننننب ی

 یننننننننننننن ځی ننننننننننننن ی نننننننننننننن یخننننننننننننن   ی وهغننننننننننننن ی     ننننننننننننننن ی

ګ نننم یی و مضنننیمن ی ننن ی ننن یو  نننن ایکننن  یېنننهی 

ی ننننن ی خننننن ی یخ وننننن یځیننننننېی م  نننننن یوخننننن   ی و

 نننننننننن  ی ننننننننننیریېننننننننننهیی و] مسننننننننننی ی ننننننننننبایخب وم نننننننننن 

 م ن ًم می ن ی ب ن  یو کن  ی وګ نم ی نن ک  ی

 .ر  
ں  چ  ي:یېنوننننننننننننننننننبڅمیچب ننننننننننننننننننمولآ ب    ن نننننننننننننننننن ی

ۀ  ۀ  ہ   ہ    ڻں  ڻ  ڻ  ڻ

 ٣٣المائدة:  چھ  ھ  ہ  ہ  ھ

ی ننمیآو  ننن ی نن ینننمیل نن  ی،هننمی ی نیننم ز  وی 

 ویی ! ن  نننن ی وی  نننمکی نننن ی  نننن   ی   وننن ی  نننن ت

 نننننننن یهننننننننبیلنننننننن پی یهغنننننننن یل نننننننن ی نننننننن ییئ نننننننن  ی ننننننننی

 ی] وی  نننننمز یکننننی ننننمیهېننننی ي حوننننمیونوننننیاو  نننن 

ریي   هننننننری حیننننننم  ی نننننن ی ی ننننننالیمو ی  نننننن یو ننننننب 

هغننن ی وی یهغنننن ی نننن یل ننن یکدننننم ی ی ننننکی ب نننن ی

 یی.یي مچبی 

 نننن   یکنننن  ییه:یکنننن کی ننننم یېنننني یې ننننمولچب یخ  ننننم

ی م نننننن ی ننننننم  یو جننننننبی  یهغنننننن ی ی ی یېننننن ی 

 مننن یی ی ی ی  ی نن ی نن   یکنن  یبننؤو ژ نننری دنن

ی  خدنن   ی ب نن یننن یکنن  یبننی وننم یخنن   یخنن  

 یه    ننم یکنن کی ننم یيم   ی  نن ی خهنن یی 

میو جننننننبیننننننن  .ی نننننن نننننن یی  ب ننننننب یکنننننن  یبننننننیهېنننننن

  ی خد   ی ب یی  مموضیی ی  ب ب یک  یب

 ییو رنن ی نن ی   ځنن  ی یېبلننی و رنن یننن یبنن

 ننننمتیکنننن   یه    ننننم یهغنننن ی ننننم ییيخهنننن یبنننن

ی  ی و نننننننن یغخنننننننن  یی هغنننننننن یبنننننننن یو پی ننننننننیهېنننننننن

و کننن  ی ننن  ینننن یو ی  ننن تی خلننن ی وهغننن ی

 .ي ی  همی ی یخه ی م   ی م یک  ی  

 بآنوننننبڅمییه ونننننم و ی  یېننننی و ننننب یبنننن یابنننن 

ی  و  ی  نن ی نن     نن م  یی ییهنن  و یهغنن ی 

ٱ  چ وی ننننننننننننننبآ یکننننننننننننننزڅمیچب ننننننننننننننم ي:ی

 ٣٦المائدة:  چٻٻ  ٻ  ٻ
 ویی  و نننیي وغی و  یبی  ننهغنن  ی  

 ن یی .ی یخال ن ی   سنیيبیحنب کی نم یخن     

 یننننن ی نننن ینسننننی ننننب  ی ی ځننننم ی ننننیاوڅ ننننمی نننن 

حضننننننننبتی   ن نننننننن یی  ننننننن تی  .یی حونننننننمی نننننننن

ی  جمهننننننن یي حدنننننننیب نننننننب یې  بننننننب هیمین  ننننننن

 وننننننننننننن  ی ی  دنننننننننننن  یی:نمپضننننننننننننی وی  ننننننننننننم  

هغننن ی ننن ی  ننن تی  دننن  یکننن  ی   ییی    م نننمن

یږي سن یوڅن یک نی   یځوی     تی خد  

  ن تی خدن  نی ی وی  ن تییا نن یون  ز یېه

 ییيخ ننننننننننننن  ی و کننننننننننننن نی ی ونننننننننننننم یکننننننننننننن  یب یننننننننننننن

ټیبکدننن  نننکی  نننمسی ویی ی  ننن ی و ی    تننن 

یهېنننی هنننمیبب نننم و یځوننن ی ننن یکننن کیهیننن   ی ننن

خنننننننننن   ی و یو ی ننننننننننمن  یقشننننننننننیری لنننننننننن ییابنننننننننن 

   تنن یی  نن ی و  ننکی ی کینن    ی نن ی ننم ی نن

 نننننمن  ی ننننن یی  نننننمسی  ینننننن ی  رننننن ی ویی یهېننننن

 و نننننن ی    ی یخ ننننن ی ن   تنننننن ی نننننمی یه  ننننن یېننننن

ال قشنننننیرینننننن  یخ وننننن یځنننننم ی نننننم یحیهتنننننن ی وی

 نننن یقشننننیری ننننم  یکینننن   .یه نننن  یخ نننن ی  یی

سننننن یو  نننن یی  ننننببم ی ننننیي نننن ی  ننننال یهېنننن

 وڅ ی   ی ویحب کی  .
 خدنن نریلنن  ب ییابنن یهوګنن   یېننکنن ی نن ږی

یا  ننننننی نننننن یآچنننننن ی  ی و یي ونننننن یخننننننمکی ویخ ننننننب 

 بنن ی ویخب بوی نن ی ی  تسننییهال نن  ی   لننیا ال  

یو  نننننن ی نننننن  ی ی هنننننن ی تدنننننن ی نننننن یک ننننننم ی ننننننوتخ

و  بښننن نری ننن  نیوجننن    ی و نننم ی وی چینننم ی

بی نننننب ی وی ننننن  ننننن یننننننمو  ی وینم نننننمی م نننننن ی ی 

هی  ننن یېنننی یځوننن یهنننبی قدنننم ي و ی  تښننن  ی ننن

 قدننننننم ی ننننننالی ی تسننننننی یال نننننن  ی  و  یهغنننننن ی

 یي.همی الکی ویڅ ی یک ږ 

  ږی  ن سی وننی ن یًنمهبیو ضن ی و ی ی

 دنننننننن  منمن حب کیی  نننننننن تی خدنننننننن  ی نننننننن ی 

څځننننننننن یی كمنننننننننبیبننننننننننی جنننننننننب ای يی ننننننننن یکننننننننن  

لةةةال: لةةةال النبةةةد صةةةهى اه »  و وننن ی  :ی
 نةةة     هعهیةة  و سةةهل: ) یةةا  عةةةب بةةش عجةةر 

یةةةدخس الجنةةة  لحةةةل ودا نبتةةةا عهةةةى سةةةحت 
 «١»«(ب  النار أولى
:یآ یوچب مو یهغ یو  يیېهین   

کمبیبنی جب !یج  ی ن یبن ی  خن یقشنیری

هغنن ی  رننن ی ویوڅ ننن یېنننهی ننن یحب  ننن ی  څننن ی

 نننننننن څ يیب ینننننننن ی و یهغنننننننن ی نننننننن ی  م ننننننننبی وی

 یالئسی  .ی

 ی  ی وی ننم  ک ی الننم  یو  ویه    ننم ی دننؤ 

  ننننننننننننن یحنننننننننننننب کیکننننننننننننن  ی  ی وی  ننننننننننننن تیی بننننننننننننن

  من  ی مبین یی و ک نی ی وی خد  نی یب

عةةةش عبةةةداه بةةةش عمةةةر رتةةةد اه ی:کننن  ی  
لعةةةةةةةش رسةةةةةةةول اه الراشةةةةةةةد »عنمةةةةةةةا لةةةةةةةال: 

 «٣»(«والمرتلد
 یحضنننبتیخوننن  یبنننننیخ نننبیننننن ی 

  نننننننننننننننن  ی ی  نننننننننننننننن تییه و ونننننننننننننننن ی  یېنننننننننننننننن

 م نننننننننن ییاو کننننننننن نی ی وی خدننننننننن  نی یبمنننننننننن 

َلَعَش َرس ةول  اَه َصةَهى الهَة   َعَهیأةَ  » :وڅلن ی  
 «٥»(«َوَسَهَل الَراَشَدل َوالأم رأَتَلَدل َوالَراَئَش 

م ینننن ی و وننن ی  ی یحضنننبتی   ننن 

  ننننننننننننننن  ی ی  ننننننننننننننن تیو کننننننننننننننن نی ی وییهېننننننننننننننن

 ی و ییه خدنننننننننن  نی ی ویهغنننننننننن یلنننننننننن پیېنننننننننن

یابمنننننننننننننن یي  ننننننننننننب  ځیو  نننننننننننن  یک ننننننننننننږ  و  وی

 وڅل .ی م  

یه   لنځین یخ کیحمک من ی وی شب ن ی  ی

حننننننننننسیی تمننننننننننم ېیحننننننننننسی  نننننننننن  متی    نننننننننن 

   منننننننن ی قمنننننننمکی وی نننننننبڅنری ننننننن ی وی  زح ننننننن ی

 يیېننننهی  یهننننمیونننن ی و ی ب ننننب یکننننی  ننننیڅ ننننب 

ن   نننننن یی  ننننن ی  یېننننن ی خننننن یجی  ننننن تی  

بنننننن    یی ی نننننن ی نننننن ی مهینننننن ی ننننننڅبننننن    یهی

ک  ن یی قشیری  یو نری وی ن یهنبی ن  تی ن

 یو نن یی.ی ي ی ننم   ی  ی خهننیهننمی 

ی ی    يیچدنننننننم ی  نننننننب یهېنننننننیي ږ   م ننننننن  

 ون ی ییيحنب کی  يیېهی   ی و  ن ی

ی ننهېننی  و نن ی ننم و    ننبی ننب یی :یًو

کنن  ی النننم  ی ی و ننن یننن یح ننن قی خلننن ی

 ییېننننهن هغنننن ی ی ی ننننب یخهنننن یکنننن  ی

خال ن ی نن  ی ب نب یی ح    ی  یخ  

 ننن ی ب نننب یکنننن  ییا   ننن   یکننن وکینننن یکننن

ی ی منننن ی مموضننن یو خلننن ی و ی یيبنننی  ننن

کن  ی ویون  یی  ب ن یهغن یننی  مموضی
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یههننبیننن کیېننی   ی ننییا  یبنن وی نن یال  یه تدنن یېنن

یینن بیمهمیی  ن تی   یځی  ب یکتښ   ی ی

یت نن  میه   نن ی  لنیهخ نکیبمون ی نن  ی نیریېن

  یی  یآ بڅ نننننن ی الننننننم  ی ی  نننننن تی نننننن یحوننننننمی نننننن

 ییځینننر ییه لنن یه و ی    یېننی ز ننمن  یا نن 

ی ینن  و خمن ی م من ن یونمیی   څ   ن ی شب ن  

  یکننننننننن   شخم ننننننننن ی وی نننننننننموخ  یخ وننننننننن ی ننننننننن یو 

 وی و یل نننننننن یګ ننننننننرییي ویهغنننننننن یونننننننن یخننننننننم یک ننننننننږي 

 ت نن ی الو نن ی نن ی  ننب م ی      ی م ی ننحننی    سننی

یک:یهننننننننیای و یننننننننن  ه نننننننن یز ننننننننب  یوڅلنننننننن ی نننننننن یېنننننننن

  ښ   ی مهی ی  یب    یقشنیریو کن ال ی وی

 تی   نننیری  نننیا  ننن  تی ننن یال    ی یههبلننن یېننن

   .ی

 :ي یېچب مولیغ ب   

نَةةاه  َرزأل ةةا َفَمةةا »  ةةتَةعأَمهأَناه  َعهَةةى َعَمةةَس فَةَرَزلةأ َرةةَش اسأ
 «٢»(«َأَخَذ بَةعأَد َلَلَك فَةم َو ر ه ولَل 

  نوی  یک کی نم یوګ نم وی وییهل پیې 

و کنننن یهبلنننن یی لنننن یح نننن قیهننننمی نننن ی  مبنننن ی نننن

 یخال نننننننننن یح    ننننننننننن ی ضننننننننننمچ یو خلنننننننننن ی ییهېنننننننننن

 .ی  م  یط قیب یب ی ی

رةةةةةةش شةةةةةة ف ألمةةةةةةد »  ننننن یبننننن ی و ونننننن ی ننننن ی ي:
فل ةدل لة   دیة  عهیمةا فقهبمةا فقةد أتةع   ش اع

 «9»(«بابا عِیما رش أبواو الربا
یرننن  بننن ی نننمی النننم  ی الم  یهلننن پیېننن 

غنن ی نن ی ننټیو  نن یهی وی یرو  نن  ی ننیر]وکن  ی

هغن ی ی ن  ییه  ی ربیمیېی ه و یو ک  ی ی

    ی  و ز ی  ین  ت.

لننن پییا   ننن   یکننن:یيخوننن  یبننننی دنننم  یو بننن

یه وی هغننن ی ننن یو  ننن  ی  لنننیي ن  و ننن ی نننم یوکننن  

  یریهغ یحب کی  .یاو   یو  ن 

هغن ی ی بننییهن ی و و ی  یېی: ی دبوق

 ضننننن رییزڅنننننم ی نننننب یوننننن  ی ضنننننی ی  یکننننن  ی وی 

 نننن ییه  لنننن  لښنننن  ی نننن ی نننن   یونننن ی ننننالکیو  نننن ی

  دبوقیهغ یون ی من ی ویو یوڅ :ی

بن یوڅن :یی بننی دنم  یه و څ ل ی ن ی  یېن

 ی دنن  منمن یکنن کیً ننمی ننب یکنن  ییهلنن پیېنن

یه  لنننننن  نننننن یلً ننننننمیلښنننننن  یهغنننننن ی نننننن یکنننننن کیی وی 

 «١» بیهغ یحب کی  .وک  ی ویو یک ی 
لَةةاَل ع َمةةر  بأةةش  َعبأةةَد الأَعزَیةةَز َ انَةةَت الأَمَدیَةة    وَ » 

َوةَل  َا َرشأ   «7»«(َفد َزَرَش َرس وَل اَه  َ َدیَ   َوالأیَةوأ
ونن  ییویخ ننب نیخونن   مزڅزیخ ی نن یو یه  نن یېنن

خننننننن یهغننننننن ی و  ننننننن ی ننننننن  یو  ننننننن ی  و  ییه  لننننننن

ه وننننن ی غ بنننن  و  نننن یووڅننننن ی نننن  ی ی نونننن  

ووڅنننننننننننن :ی بنیخونننننننننننن ی  مزڅننننننننننننزی یخ ننننننننننننب   نننننننننننن و  

نننننننیو یخننننن ییه  لنننننیپهننننن ین منننننن ی ننننن یغ بننننن   

    تی  .و هی

  ننننالکی ننننب  ییه:ی  نننن یېننننخ  نننم یکب  نننن یوڅلننننې

 ی  ننننننننن تی ننننننننن ی   یسنننننننننخنریکننننننننن  ینننننننننن ییهکچننننننننن

 نننن یی  مضننننیی یهی ویهغنننن یکدننننمن یېننننی  ب مضننننی

یههغ یل  ون یېیهالزکی  یېیي ی  ب و ی 

یاونننمیحننننمکمیکیننن ویو  ننننن یو کینننن ویی  ی مضنننی

نم ننن یو ی وی یه ونننن یی  ننن یخالنننن یکننن  ی ننننی و

 ییهېنیي  یو   ی  و  یکی  ی جمز ی ب ګ  ی   

هنننننننمیی  ضنننننننموتیونننننننمیحو  ننننننن ی ننننننن یوخننننننن ی ننننننن

یهو خلنننننننننن .ی وی هغنننننننننن یل  ونننننننننننن ی خدنننننننننن  یېننننننننننن

 نننننن ه ږ ی ی  ننننننمکی نننننن یخننننننمطبیو  نننننن یو کننننننن  ی

 نننن ه ږ ییننننن یهحننننب کی  یخنننن یکنننن کیېننننیي ک ننننږ 

 و یی ننن یخنننمطبیونننمی یو ی و ننن ی  و ننن م یبننن

 ننننو ی  یی  یي ی  ننننمکی نننن یخننننمطبیو  نننن ی  و  

 «٩٩» .ي  ی   یوک  ن ویبمو یو  
ی نننننن ی ونننننننمی ننننننن    نننننننم    ی و و ونننننننم  یی نننننن ک   ی 

یه  لننننننننن    ننننننننن ی ویی ننننننننن یآ بڅ ننننننننن  یههبلننننننننن پیېننننننننن

ی   ننننننن ی ادننننننن ی وی   نننننننبی ینننننننیهو کننننننن  یېننننننن

ب ی  نیهېی حم ی ی    تی  ی   سییي و ب 

یاننننری نننب ی ننن ګ نننم  ییب  نننخ نننکی  ننن یل ننن ی 

 ننننننننننننننننم ی ننننننننننننننننبڅ ی  نننننننننننننننن تی  ی نننننننننننننننن  یی  یهېنننننننننننننننن

 ویی ي  م نننننننننننننننننننن ی   یوکنننننننننننننننننننیا دننننننننننننننننننن  منم ی ی 

ننننننن  ی   نننننن ییهو ننننننیریېنننننین  و ننننن ی  یهننننننمیو  

ه    نننننننننم یهغننننننننن ییې ونننننننننن  یو خلنننننننننی ي و کننننننننن

  رنننننن یی متی نننننن ننننن   ننننن تی نننننن ی  یه   ننننن یېنننننن

ن ننننن څیی   ننننن تی ینننننیه   ننننن ی نننننب یېنننننیه ه ننننن

 ی   نسی   نن یلنن نب یخ و  ن یبینم ی نیری ب 

 .    تیوقش    ی ی

  رنننننننوی ینننننننن  ویخ وننننننن ی وی و نننننننن ی ننننننننم  ن ینننننننن ی

څخنننننننننن یځمن ننننننننننن یوژ نننننننننن  وی وی ننننننننننب یڅخنننننننننن ی

و  نن ایخال ن یځنمن ن ی نب ی  م نو یوکن وی

 ویڅ ننننيیچننننم تهیکنننن و ی یبتنننن ی  ننننم ی ویننننن  وی

 شخم نن ی م  ننن ی نن یېننهی نن ی ننال ی  ننب ی

  لننننه یً ننننمی ویننننن  ویال ویڅخنننن یالسی نننن ی  ی

و يیهغننن یخالنننن ی صنننننمب ی نننن یو کنننن وی مننننن ی

ه ننهیو رننهیڅخنن ی نن یی  ی    نن یوکنن وی وی 

   ی نن ی نن یېننهیه  نن ی ننم ی ویځننم نی نن ی نن ی

    ین ی  رې:ی

یةةةوا   ین ةةةف رةةةال و  بنةةةون ا  رةةةش أتةةةع اه 
 بقهب سهیل(

و آخر دعوانا أن الحمد ه رو العةالمیش و  
صةةةهع اه تعةةةالع عهةةةع خیةةةر خهقةةة  رحمةةةد و 

 عهع آل  وصحب  أطمعیش

یة بَةةاَل َرةةشأ َمیأةةا    بَةةاو  َرةةشأ لَةةلأ صةةحیا الب ةةارلل  -٩
 (۲۵۰۲ل رلل الحدیا: َ َسَب الأَمالَ 

ل ۰۱۵رخ: ل ۳وک: ټت سیر البحر المحیطل  -٦
ل ۲۲۱ رةةةةةةخ:ل ۱۱ وک:ټت سةةةةةةیر روح المعةةةةةةاندل 

 الممتب  اللاره (
 ( ۰۰۵۵صحیا ابش مبان د مدیا شمیره:  -١
 رلموة المدابیا باو ا لضی  واللماداو( -٣
 ر أممد بش رحمد طع دبألشرح رلكس اآل ار  -٥

بَاو  بَةَیاَن  ل ة(١٦٩المعروف بالیحاول )المتوفى : 
َكَس َرا ر َوَل َعشأ َرس وَل اَه َصَهى الهَة   َعَهیأةَ  َوَسةَهَل  ر لأ
َرةةةةةشأ َلعأنَةةةةةَ  الةةةةةَراَئَشل َأَو الَراَشةةةةةَد َرةةةةةَف َلعأنَةةةةةَ  الَراَشةةةةةَد 

 .۰۵۰۰ل د مدیا شمیره: َوالأم رأَتَلدَ 
بةةاو أرزا  العمةةةالل ل اودسةةنش أبةةد د  -٢

 ( ۲۲۱۰مدیا: 
رسةةةةةةةةةةند ارةةةةةةةةةةاا اممةةةةةةةةةةد لمةةةةةةةةةةدیا:   -9

۲۲۲۰۵. 
الحةةةالل والحةةةراا لهةةةدکتور لرتةةةاولل  - ١

 .۱۵۲ رخ:
بَةةسَ صةةحیا الب ةةارلل  -7  بَةةاو  َرةةشأ لَةةلأ یَةقأ

 (۲۰۲۰ل د مدیا شمیره: الأَمَدیََ  َلَعَه َ 
الحالل والحراا لهةدکتور لرتةاولل   -٩٩
 (۱۵۲ رخ:
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 مقدمه:

ی همتها  یبخداوندِ یکتای  انیپا یبثنای 
 را از پهرده و  تیقشر بشرتوانایی را که 

کتم عهدم بهه صهحرای زیبهای وجهود      
بنهدگان   ةاز سهجد ایشان را  و درآورده

ی خهویش  و بنهدگ منع نموده به عبادت 
 وانفراخواند. درود فهراوان بهه روح  و ر  

پیشوای بزرگ بشریت حضهرت محمهد   
ی نخسهتینِ  هها  در گهام کهه   مصطفی

 و نههاده  بنها مبارزاتِ خویش مسجد را 
 و راز ۀخانه  ومرکز ارتباط  ثیمن حآنرا 

 داد. نیاز انسان با خالقش قرار
مبرهن اسهت کهه ههر     آنجاکه ثابت و از

موضوع مبانی تحقیق ویژه ای بخهود را  
دارد، نویسنده هم می خواهد که دریهن  

ضوع مطرح مبانی نظری تحقیق مومقاله 
شده را بحث نمایهد ایهن تحقیهق و یها     

و نقههش پههژوهش سیسههتم آموزشههی  
گسترش فرهنگ و ثقافت  مساجد را در

یک  فرهنگ و ثقافت اسالمی می تازند
ادعایی بی اساس اسهت کهه حتیهی بها     

شهان نیهز    ههای خهود   ها و نوشته گفته
الزم دانسته می ز اینرو ا سازگار نیست

در رابطه بهه مسهجد و گسهترش     شود
  ندازیم.اروشنی بیفرهنگ اسالمی 

 مسجد: و مفهومالف: معنی 

 در اسالماست که  ه ییواژمسجد یگانه 
گاه مسلمانان برای نخستین بار به عبادت

عربهی   ۀکلم کی نیو ااستعمال گردیده 
یها جهای    و گهاه  سهجده بوده به معنای 

ی هها  گاهچنانچه عبادت دباش یمسجده 
مسههلمانان ماننههد یهودیههت،    غیههر

را  خود خصو  بهمسیحیت و... نامهای 
 دارند که قرآنکریم به اسامی برخهی از 

  آنها پرداخته است.
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   چ

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  

 ٣٩الحج:  چڃڃ  ڃ   ڃ

مههردم را  اگرخههدا بعضههی از » ترجمااه:
، هها  صومعه ،کرد ینمبابعضی دیگر دفع 

مساجدکه نام خدا  و ها سهیکن کلیساها،
میشود سخت ویران  آنها بسیار ذکر در
 «.شد یم

 دین اسالم: در ب: اهمیت مسجد

 مسجد منحیث اولین بنا بهرای عبهادت  
 توحید، محهور  روی زمین مرکز الهی در

نشهر   تجمع خدا پرستان، محل پخش و
الهههی میباشههدکه  دسههاتیر فههرامین و

 قرآن مقدس مکانت و در خداوند متعال

بهه   را بلنهد داشهته و   جایگاه مساجد
بزرگداشت آنرا به خهود   رسم تکریم و

ڃ   چ :دیههفرما یمههمنسههوب نمههوده 

 ٩١الجش:  چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ
 ةژیههواینکههه مسههاجد   و » ترجمااه:

خداست، پس هیچ کهس را باخداونهد   
حهدیثی   پیامبراسهالم در  و «نخوانید.
بادیهههای آ نیتههر محبههوبرا  مسههاجد

 :دیه فرما یمزمین نزد خداوند خوانده 
)عةةةش ابةةةع  ریةةةرة ان رسةةةول اه صةةةهع اه عهیةةة  

 وسهل لال امب البالَد الع اه رساطد ا
  )" ٩٥٢٩رواه رسهل رلل الحدیا "

روی این موضوع، وقتی که نبی مکهرم  
بهه   یمصهطف اسالم حضرت محمهد  

 منههوره هجههرت نمودنههد در  ۀنههیمد
 در شههان یورودی هها  قهدم نخسهتین  

قبا مسجدی را بنا نهادنهد کهه    ۀمنطق
خداوند  . وشود یمبنام مسجد قبا یاد 

صفحات زرین قرآن مقهدس   متعال در
طهارت اهالی آنرا  آن نام برده تقوا و از

   :دیفرما یمستوده 
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ

   ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ

 ٩٩١التوب :  چڍ  ڌ  ڌ

روز اول  از مسههجدی کههه  » ترجمااه:
است  بنا نهاده شده شایسته تر برتقوا

که درآن نماز گیاری! درآنجا مردانهی  
را پهاك   هستندکه دوست دارند خود

که خواهان  کسانی راوند خدا سازند و
 «.دارد یمدوست  اند یپاک

پاکنهاد غیاثی امداداهلل  

تحت غور و بررسی قهرار   اسالمی
می دهد  نخست الزم می دانهیم  

آن مبانی کهه بهرای    ه یروی هم
گسترش فرهنهگ و ثقافهت    یک 

اسالمی است که امروزه تهدریس  
اکهز  مضامین ثقافت اسالمی در مر

آموزشی افغانستان باعث ترویج و 
تقویت افراطیت شده اسهت مهی   
گویند بلکهه ایهن یهک اشهتباه      

ها ایهن  این، اگر برخی  بنابراست. 
ی می سازند و به آدرس ه یرا رسان
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وقتهی   سیدنا حضرت محمد مصهطفی 
 قبهل از  شهوند  یممنوره  ۀنیمدکه وارد 

 هبچه دو یتیم  هرکاری قطعه زمینی را از
مسجد نبوی را آنجها   خریداری نموده و

بنیان گیاشتند. به همین خاطرخداونهد  
قرآنکهریم عمهارت مسهجد را     منان در
آخرت  روز ایمان به خود و ۀنشان ودلیل 

 نیتر بزرگمعطل گیاشتن آنرا  خوانده و
بهه عهیاب دردنهاك     ظلم قهرار داده و 

رسوایی آخرت تهدیهد نمهوده    دنیوی و
  است.

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڳ چ

ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

ھ   ھ  ھ  ے  ے    ھہ  ہ  ہ  ہ

 ٩١التوب :  چۓ

مساجد خدارا تنها کسانی آباد  » ترجمه:
میکنند که به خدا و روز آخهرت ایمهان   
داشته، نماز را برپا دارند، زکات بپردازند 
و جزخدا از کسی دیگر نترسهند امیهد   

ان هدایت یافتگه  است چنین گروهی از
 «باشند.

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ     چ  چ

ڇ  ڍ  ڍ              ڌ  ڌ    ڇچ  چ  ڇ  ڇ

ژ  ژ  ڑ  ڑ     ڈڎ  ڎ  ڈ

 ٩٩٣البقرة:  چک  ک  ک  ک  گ

کیست ستمکارتر از آنکه نگذارد نام »  ترجمه:

خداوند در مساجد یاد شود و در ویرانای آن  

بکوشد؟ آنان نباید که وارد این مکانها شاوند  

جم باترس و هراس، برای آنها درین دنیا ذلت 

 «و خواری و در آخرت عذاب بمرگ است.
 قبلی خداوند کریم بهه عمهران و   ۀیآ در

معنوی مسهاجد تأکیهد    آبادانی مادی و
را  مطههر و بنهای  نموده عمران این بقاع 

افراد جامعه گیاشته  نیمتعهدتربدوش 
 گفت: این عمران تنهها در  است. اما باید

 بلکه عمران و دی خالصه نه شدهبعد ما
افکار افراد را نیزشهامل   آبادانی عقاید و

متبرکه تأکید  ۀیآروی همرفته  گردد یم
پاسداران مساجد نیز  که متولیان و دارد

انتخهاب   افهراد  نیتهر  پاكمیان  باید از
آلهوده بهه    شوند، نه اینکه افراد ناپاك و

نفههوذ  ثههروت، مقههام و مههال و خههاطر
گیرند.  را به عهده ین کارا شان یاجتماع

اهمیهت دارد   آنچهه بیشهتر   ولی امهروز 
 آبادی معنوی مساجد اسهت، و  عمران و
آنچه به سهاختن   دیگر: بیش از به تعبیر

باید به سهاختن   میده یممسجد اهمیت 
افرادی که اهل مسجد، پاسداران مسجد 

 حافظان آن است اهمیت بدهیم. و
صهع اه ) عالنب ( عشرتع اه عن )ان )عش  -١

عهی  وسهل( رش بنع ه رسجدا  بنع اه ل  بیتا  فةع 
انس روایت اسهت کهه    حضرت از (الجنة 

برای رضهای   کهیکس :فرمودند امبریپ
 أخداونهد نماید  اعمار اهلل مسجدی را

را در جنهت   ه ایخاندر عوض این عمل 
 برای او مهیا میسازد.

ع بنة َم َحةَص لیةاةکَ  )رش بنع ه رسةجدا  ولةو -٣
کسی کهه   (" صةحیا ابةش مبةان "اه ل  بیتةا  فةع الجنة 

 ۀالنه  ةانهداز مسجدی بناکند هرچند به 
 در ه ایخانه مرغی بوده باشد، خداونهد  

 بنا خواهد ساخت. بهشت برای او
 ی مساجد:ها رسالت نیتر بمرگج: 

 مسجد( در)مقدسبدون شک این بنیان 
 فرهنهگ  گسهترش ثقافهت و   حفاظت و

اسهی دارد. کهه   اس اسالمی نقش مهم و
ی بهزرگ مسهاجد را   ها رسالت توان یم

 موارد ذیل خالصه نمود: درین راستا در
مساجد جای تعلیم، تربیهه، خطبهه،    -0

شههورای  دعههوت، حلقههات درسههی و 
ی ما بهه کتابهها   . اگرباشد یممسلمانان 
سههیرت اسههالمی  تههاریخ و مسههتند از
 در اکهرم که رسول  مینیب یمبرگردیم 

 درکهرام را   ۀحابصه اسهالم   اوایل ظهور
 منازل مسکونی بعضی از مکرمه در ۀمک

ارشهاد   تربیه، دعوت و یارانشان تعلیم و
 »ۀمنظورخانه ایشان به این  و نمودند یم

را انتخهاب نمهوده   « ارقم ابن ابی االرقم
 بودند. درآن وقت مسجدالحرام بخهاطر 

 اذیت مشرکین برای انجام این کار و آزار
بهه   نحضرتآمساعد نبود. اما زمانیکه 

منهوره هجهرت نمودنهد پیغهام      ۀنه یمد
مسهجد   فراز منبر پروردگارعالمیان را از

 یهاران و  کهرام و  ۀصحابنبوی به سمع 
ابالغ نموده به تعلهیم،   نثارانشانجان 

 هها  آنمورال  تربیه، تزکیه، تحضیض و
پرداختند چنانچه قرآنکهریم بهه ایهن    

 مطلب صراحت دارد.
  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

 ٦الجمع :  چڤ  ڤ       ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ
اوست آن کهس کهه در میهان     ترجمه:
از  ای فرسههتادهبههی سههوادان   تههوده

خودشههان برانگیخههت تهها آیههاتِ او را 
برآنان بخواند و پاك شهان گردانهد و   
علم کتابت، قرائت، حکمت و سیاسهت  
را بیاموزاند و بدون شک آنهان پهیش   

 ی آشکار بودند.ازین در گمراه
 آنحضههرتعهههد  بنههاءم مسههجد در

و تعلههیم مسههلمانان بههود  مرکزارشههاد
ایشان در ماحول رسول گرامی اسهالم  

تاسههخنان او را  گرفتنههد یمههحلقههه 
بشنوند و بیاموزند. حتی از مناطق دور 
دست آنهایکه به دین اسهالم مشهرف   

به شکل جمعی و انفرادی به  شدند یم
د ههم  در مسجد نبوی گهر  او حضور

آمده فقه و احکام الههی را از ایشهان   
و دو بههاره بههه دار و   آموختنههد یمهه

. چنانچه مالهک  گشتند یبرمدیارشان 
: ما چند تهن  دیگو یم ابن الحویرث

جوانان هم سهن و سهال بهودیم نهزد     
آمههدیم و در آنجهها مههدت  اهللرسههول 

سپری نمودیم. رسهول   بیست شب را
 بسیار رفیق و مهربان بود اهلل

از فامیهل   کرد که مها  میگمان 
مها  خویش دور شهدیم بنهاءم از   

 دیپرس یمما را  ه ایوادحال خان
از اههل خهویش بهاخبر     و او را

نهاب بعهد از   نمودیم پهس آنج 
 ایسپری شدن بیسهت روز بهر  

 مان فرمودند:
 الةةةةةةةع ا هةةةةةةةیمل فعه مةةةةةةةو ل و ارطعةةةةةةةوا )

 صةةهوا کمةةا رئیتمةةونع اصةةهع و رةةرو ل و
مضةةةةةةةرو الدةةةةةةةهوة فهیةةةةةةةؤلن لمةةةةةةةل  الا
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 -کتةةاو ادو الم ةةرد  لیةةؤرمل اکبةةرکل( مةةدکل وا
 لال اللیخ األلبانع: صحا

آنچهه   گردید و به اهل خود باز  ترجمه:
را  آنهها  آموختید به ایشان بیاموزانید و

نهی نمائیهد   و طبق دستورات شرع امر
گیارید  میگیارم نماز چنانچه من نماز و
رسد یکهی   فرا چون برشما وقت نماز و
بزرگترتان امامت  ند وذان بخواآ شما از

 نماید.
رسالت ههای   وظایف و : یکی دیگر از9

بزرگِ مساجد، مبارزه برعلیه خرافات، 
انحرافههات دینههی،  مفاسههد، بههدعات و

. وقتی کهه  باشد یماجتماعی  اخالقی و
گیشت زمان انحرافات گوناگونی  اثر در
 ۀجامعه سالم  ۀبدن درمیکروب  ۀمثاببه 

سجد است اینجا م کند یماسالمی نفوذ 
که مانند یهک سهنگر مسهتحکم، بهه     

ایهن نهوع    حفاظهت دیهن از   صیانت و
گسهترش   نفوذ و انحرافات پرداخته از

اسههالمی جلههوگیری   ۀجامعهه درآن 
 .دینما یم
 وفود، اجتماع، تعارف و : مسجد مرکز9

 که مهردم از  باشد یمعبادت مسلمانان 
 قبیلهه و  قوم و هر از و کنار هرگوشه و

صف واحد ایستاد  درنژاد گردهم آمده 
واحد روی آورده یک  ۀقبلشده به یک 

شدن شهان   بایکجا و پرستند یماهلل را 
نماز های پنجگانهه، جمعهه، اعیهاد،     در

مساجد  مناسبات دینی در دیگر حج و

میرفهت، مسهجد    مالقات و... به شهمار 
نمایندگان نواحی  و نرایمرکز ورود سف

. پیامبرگرامی اسهالم  مختلفِ جهان بود
گفتگهو   درین مکهان باآنهها مالقهات و   

 آنجهها بههه موعظههه و  در و نمههود یمهه
دینههی،  مسههائلسههخنرانیها پیرامههون 
 در پرداخهت  یماجتماعی، سیاسی و... 

تمایز میان  عصر پیامبرگرامی جدایی و
 آنچه کهه امهروزه مهردم آنهرا دیهن و     

وجود نداشته اسهت.   نامند یمسیاست 
 از وت، مکهانی غیهر  نبه  عصهر  یعنی در

 مسجد برای طهرح مسهائل سیاسهی و   
 گزیده نه شده بود.برحکومتی 

عقهد   همچنان شورای اههلِ حهل و   -9
مسجد  برای انتخاب خلفای راشدین در

 از خلفای مسلمین بعد میگردید و دایر
 وسهنگین خالفهت، جههاد     تحمل بهار 

 دعهوت مسهتمر   و ارشاد پیگیر، ةمبارز
مساجد آغاز  خویش را از همین منابر و

فرهنهگ اسهالمی را بهه     نموده نظام و
 .نمودند یمجهانیان ابالغ 

 روی همرفته خلفای راشدین، تهابعین و 
تمههام  تبههع تههابعین، مسههجد را مرکههز

 سیاسی خود قرار ی عبادی وها تیفعال
داده بودنهههد. چنانچهههه حضهههرت   

 مشهور ۀیانیبنخستین  قیابوبکرصد
 یهها  برنامهه آن به بیهان   را که در خود

اسههتراتیژیکی حکومههت   سیاسههی و
 در مسهجد ایهراد نمهود و    پرداخت، در

 البالی آن فرمود:
النا  انع و ل یت عهیمل ولست  ب یةرکلل ان مایا )

ان رأیتمةةونع عهةةع  رأیتمةةونع عهةةع مةةق فةةاعینونع و
ای مهههردم مهههن بهههه   باطةةةس فسةةةد دونع(

 سرپرسههتی شههما گماشههته شههدم در 
 بهترین شما نیستم، اگهر  صورتی که از

حهق یافتیهد یهاریم     ۀاقام ریمس درا مر
نهاحقی یافتیهد،    برباطهل و  اگر دهید و

مسجد بودکه  راستم گردانید. بازهم در
ابن خطاب هنگام بدسهت گهرفتن    عمر

ایماالنةا  رةش ) مسلمانان گفتند: زمام امور

ای مههردم  رأی رةنمل فةةَع اعوطاطةةا  فهیقةةو رنع(
 مههن کههژی و شههما از هرکههدام از اگههر

مهرا بهه سهوی راسهتی     انحرافی بیند 
گهیاران بهه    نماز هدایت نماید. یکی از

 میگویهد:  اعتراض برمی خیزد و ۀنشان
 )واه لورئینا فی  اعوطاطا  لقو رناه بحدت سیوفنا(

انحرافهی   کژی و تو در به خدا قسم اگر
 ۀلبهه ۀلیوسههرا مشههاهده نمههاییم بههه 

آنهرا راسهت خهواهیم     مانیها ریشمش
الحمةده ) پاسخ گفهت:  در عمر وکرد. 

الذی طعس فع رعی  عمةررش یقةو ا اعوطاطة  بحةدت 
میهان   کهه در  خهدایی را  سپاس (سةی  

داده است که  رعیت عمرکسانی را قرار
 شمشهیر  ۀلبه انحهرافش را بها    کژی و
 .دینما یمراست 
 در بهترین قرون این امهت و  در مسجد
شکوفایی اسهالم اینگونهه بهوده     عصر

ی فرمانهده  است ولی هنگامیکه مرکهز 
مسهاجد بهه    دولت اسالمی از خالفت و
کا  های مجلل انتقال یافهت   قصرها و

د، یه تمدن اسالم بهه افهول گرای   ةستار
زمینههه هههای گونههاگون  مسههلمانان در

 از اسهالم عزیهز   زندگی عقب ماندند و
ماند اینجاست کهه   رونق قبلی خود باز

 امهور  مجتمع، جدا ساختن مساجد از با
اسههت، سی عبههادت از دنیهها و از نیههد

را  فرهنگ ناب اسالمی مصؤنیت خهود 
ی مبتههیل ههها فرهنههگدسههت داده  از

 بیگانه جایگزین آن گردید.
فحوای آنچه گفتیم چنهین برمیآیهد    از

که مسجد باسیاست منافهاتی نداشهته   
اگرچه سیاست  باشد یمبلکه مؤید آن 

اذهان عامه به عنوان یک رذیله بهه   در
امها حقیقهت اینسهت:     دیآ یمحساب 
ازین جهت که یک دانش است سیاست 

ازیهن   علوم خوبی به حساب آمده و از
زنهدگی   ۀتجربه  وجهت که یک عمهل  

 و هها  شهغل  نیتهر مهماست، به عنوان 
 شهگفت  .دیه آ یمه حرفه ها به حساب 

اینجاست که بعضی ازسیاست مهداران  

مهربهانی میهان    معرفت، الفت و
زمینهه   گردیهده و  ایشان ایجاد

ههههای تعهههاون، همهههدردی،  
نهی  به معروف و خیرخواهی، امر

 .گردد یممساعد  منکر از
 سیاست: و مسجد د:

 اهللعهههد رسههول  مسهجد در  -0
 ۀجامعه ی هها  تیفعالتمام  محور

 اسالمی بوده به عنوان یک مرکز
تربیهت، کهانون ادبهی،     تعلیم و

 و مشورت، دیهدار  اپارلمان شور
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  ای فقمع رعاصر( دیدگاه -۱۵
 العبادة فع ا سالا( -۱۱
 (امماا القرآن لهجداص ت سیر -۱۲

و رةةةاتوفی ع ا  بةةةاه عهیةةة  توکهةةةت و الیةةة  
 نیبا
 

 

 

مسهایل سیاسهی    که خود سرا پها در 
 تهوان  یمه ؟ آیا پرسند یماند  غوطه ور

اهداف سیاسی بهه   مسجد را به منظور
گرفت؟ پاسخ اینسهت کهه هرگهاه     کار

 در اصهول اسهالم و   سیاست مطابق با
ارزشههای اسهالمی    چارچوب احکام و

ذات خود نه قبیح است نه  قرارگیرد در
 میموم.
 ی سیاست:ها گونه

سیاسهتِ   عبهارت از  سیاست مردود: -1
است که شهخص معتقهد    "ماکیاولی"

 باشد به اینکه هدف وسیله را توجیهه 
 اخالقهی و  مسهائل نسبت به  و کند یم

حرام  قضایای حالل و ارزشهای دینی و
 الزامی نداشته باشد. هیچ گونه تعهد و

کهه مربهوط    یسیاست سیاست مقبول: -2
عمهومی مهردم    امهور  ةادار وبه تدبیر 
دفع  تحقق مصالح و راستای در است و
عهدالت   موازین قسط و ۀاقام ومفاسد 

خهط   دیهن در  میان امت، همگام با در
مسهلمانان   برای ما دارد و واحدی قرار

دیهن ماسهت     جزئی از چنین سیاست
عقیهده، عبهادت،    زیرا اسالم عبارت از
نظهامی اسهت کهه     اخالق، حکومهت و 

. باشد یمشامل تمام زندگی مسلمانان 
پس رسالت مسجد همانگونه که اسالم 

 خواهههد یمههواقعههی آنههرا  صههحیح و
هوم کهه  سیاست به آن مف از تواند ینم

 باشد. بیان شد، دور
چالشاها فارا راه رساالت     نیتر بمرگها: 

 مساجد

چالشههای کهه    نیتر بزرگبنده  به نظر
راسهتای وظهایف    شرایط کنونی در در

 از: اند عبارتاساسی مساجد قرار دارد 
 چالشهای اساسهی انحصهار   یکی از -0

مسدود  مساجد صرف برای ادای نماز و
ی هها  تیه فعالنمودن آن به روی بقیهه  

ارشههادی، اجتمههاعی، فرهنگههی و...   
 .دوب یمچنانچه در صدر اول اسالم 

 ذکهور و  ۀطبقانحصار مساجد برای  -9

بزرگ جامعهه   ۀبدنمحروم نگهداشتن یک 
نمازهای پنجگانهه،   یعنی زنان از حضور در

ایههن  باشههد یمههجماعههت و...  جمعههه و
بهزرگ اسهالم بهه     درحالیست که پیهامبر 

تأکیهد نمهوده   مسهاجد   ایشان در حضور
وا ارةةاء اه رةةش ةةةةةةةعةة تمن ) :دهیههاهرمهف یهمهه

در عصههر حاضههر کههه  ("" سةنش ابةع داودرسةاطد اه
عصهر علهم، دانهش فرهنهگ مهی باشهد       
بایدمساجد و بیهوت اهلل متعهال منحصهر    
برای طبقه ذکورو محروم نگهداشتن یهک  
بدنۀ بزرگ جامعه یعنی زنان از حضهور در  

و جماعت، نگردد نماز های پنجگانه، جمعه 
چنانچه در کشهور ههای دیگهر اسهالمی     
میباشههد بنههاءم در زمههان موجههود انصههاف 
نخواهد بود که زن هها در تمهام میهادین    
مراکههز تحصههیلی، تربیههوی، فرهنگههی،   
سیاسی، اقتصادی بسهم خویش مشارکت 
دارند اما از مساجد که جای عبادت، ارشاد 

ابهواب   ،و فراگیری موعظه حسنه میباشد
 یش روی مسدود گردد.آنها پ

رسهالتهای   دیگری که وظایف و چالش -9
جهدی   ۀصهدم را  مسهاجد  خطیهر  مهم و

ی هها  ارگانیا  اینست که مردم و رساند یم
افرادی را بهرای   ل حکومتی برخی ازومسؤ

 ها آنامامت مساجد استخدام مینمایندکه 
 ه یبههر حقهوقی   دانش دینهی و  علم و از

ری مهوارد  بسهیا  در این کار کافی ندارند و
 ۀفه یوظکه چنین اشهخا    سبب میگردد

 وامامت، خطابهت، ارشهاد، تعلهیم     خطیر
عهوض   در مردم پیش برده نتوانند و ۀیترب
 د.وربیارا به بوجود  مشکل دیگر ها ده

 ز: نتیجه گیری

مکانهای  نیتر دهیبرگزمنحیث  مساجد -0
 منزلت خا  نهزد  و روی زمین دارای قدر

 .باشد یممؤمنان  اهلل، پیامبر و
محهل   عوت اسهالمی و  مساجد مرکزد -9

پخش احکام دین الهی میباشهدکه   و نشر
اتحاد مسهلمین   مرکز اجتماع و نیتر مهم

 .رود یمبه حساب 
گسههترش  مسههاجد درحفههظ، صههیانت و 

 وفرهنگ جامع اسالمی نقهش مههم   
نمههوده نسههل جههوان  را ایفهها ةارزنههد

 انحههراف، انحطههاط و  مسههلمان را از
 .دارد یمقی نگاه اخال مفاسد دینی و

عصرحاضرکه فسهاد اخالقهی،    در -9
فرهنهگ   اجتماعی، انحرافات دینی و
مها   کشهور  های مبتهیل وارداتهی در  

 تحکهیم و  ، مسهاجد در کند یمبیداد 
فرهنهگ   ی دینهی و هها  ارزشاحیای 

 اصیل اسالمی نقش اساسی دارد.
مسههاجد کههانونی بههرای هرگونههه  -4

 دراسهالمی   ةسازندجنبش  حرکت و
 بیههداری مههردم و آگههاهی و ۀنههیزم

ی هها  یآلودگ ۀهم ازپاکسازی محیط 
 .باشد یممعنوی  مادی و

مسههاجد مرکههزی بههرای ارشههاد،  -5
رشد فکری جوانان، مهردان   آموزش و

ایمان باشد نهه اینکهه تنهها     زنان با و
 بیکاره، خواب آلهوده، بهاز   جای افراد
 کار افتاده. از نشسته، و

 خذ:مآ منابع و

 لرآنمریل( -۱
 صحیا ب اری( -۲
 طارف التررذی( -۳
 سنش ابش راط ( -۱
 رستدرک ماکل( -۰
 ت سیرالمنار( -۵
 (سنش ابع داود -۵
 روح المعانع( ت سیر -۸
 نمون ( ت سیر -۲
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 که پروردگهار است  یعقل نعمت بزرگ
بههه ودیعههه انسههان  وجههود در متعههال
برسبیل آن  ءو انسان بوسیله گیاشته
بهه  ، و میشهود ههدایت   فهالح  خیر و

آن  از مهی پهردازد,  عبادت پروردگهار  
 .یدحراست نمای حمات و

هموطنههان متههدین! در مبههارزه علیههه 
همگهام   پدیده ای شوم مهواد مخهدر  

 شوید!
 کهاذب و  ایهی لی مقهور را عقل خویش

شیطانی نسازید بهر   نفسانی و تخیاال
 ٩7٥البقرة:  چہۀ  ہ  ہ    ہ  ۀچ اصل

 خود را بدست خهویش بهه تهلکهه     "

 ."نیندازید )هالکت(
این آیت حفهظ صهحت بهدن و عهدم     

بههاالى   افگنههدن نفههس را در هالکههت،

یا صنعتى بکار برده شود و مصرف آنهها  
ی در سهطح  دگرگونو باعث معتاد شدن 
 هوشیاری مغز شود. 

فرق مواد مخدر بها مسکرات:مسهکرات   
مفهوم شاملتری نسبت به مهواد مخهدر   
دارد که همه چیزهای نشه آور را اعهم از  
مایعات و جامدات دربهر میگیهرد، ولهی    
مخدرات از دیدگاه فقها تنها به مسکرات 
جامده چون چرس، افیون نسوار، سگرت 

 و... اطالق میگردد.
که از نباتات بدست  :مخدر طبیعى مواد -1

)کوکنار(، نبات  می آید مثل چرس، افیون
 پان و تنباکو.

رفین، ومه مانند:  : مواد مخدر مصنوعى -2 
از مشههتقات کههه  یینوکههارویین و کیههه

تریاك و خشخاش مهی باشهند و اثهرات    
سوء آنها نیز ماننهد دیگهر مهواد مخهدر     
بسیار زیاد می باشهد و برتمهام اعضهای    

و در بسهیاری مهوارد    ،ر سوء داردبدن اث
مهواد  نهوع  منجر به مرگ می شود  ایهن  

کهه از نباتهات و یها     مخدر با دو نوع باال
ارتبهاطى   ،آن بدسهت مهی آیهد    ءشیره

مواد کیمیاوى ترکیب  ىنداشته و از بعض
ولهى تهأثیر آن    ،شده بدست مهى آیهد  

همانند مواد مخدر طبیعهى و مصهنوعى   
، ضهد  مى باشد ماننهد مهواد خهواب آور   

خههواب، تسههکین دهنههده و بیهههوش 
 وادن مههخطرنههاکترین ایهه .کننههده

 افیهون،   ،ین، مهورفین یکوکا  ین،یهیرو
زیانهای بهداشتی مواد  چرس میباشد. 

اثههرات سههوء آن: اخههتالل در  مخههدر:
دستگاه مرکزی اعصاب و نهاتوانی آن،  

، یذهنی، کودنی، سهرگیج  ایجاد کند
تنگی نفس، برونشیت و آمادگی ابهتال  

بیماری سل که گاه منجر بهه مهرگ    به
و همچنین باعث بیماریههای  . می شود

قلبی، کندی تپش قلب و خفگی قلهب  
شده و اثرات سهوء بسهیاری نیهز بهر     

ش دارد از جملهه از کهار   دستگاه گوار
که یکی از اعضهای مههم    جگر افتادن

  این دستگاه است.
 قرآن و سنت منظر از مواد مخدر

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  چ

پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    پ

  7٩المائدة:  چ...ٺ
شهراب، قمهار، سهنگ      مومنان! اى "  
ى نصب شده براى پرستش و بخهت  ها

ى به وسیله تیرها پلید اسهت از  یآزما
 دورى ن از آن ایکهردار شههیطان بنههابر 

بهى    کنید تا باشد که رستگار شهوید، 
گمان شیطان مى خواهد تا به وسهیله  

ت را میهان  و نفر ىشراب و قمار دشمن

 . انسان واجب قرار میدهد
هء عربهی  واژ ردِّخَمُ  :تعریف لغو
 " خَهدَرُ  " ءاز کلمهه  کهه است 

گرفتههه شههده بمعنههای ضههعف 
بهه  و ی،و نهاتوان  ، نرمیىسست

 است.  معنای سردی نیز آمده
هر مواد خام یا  :تعریف اصطالحی

ساخته شده که داراى عناصهر  
تحریههک کننههده یهها تسههکین 
دهنده که در غیر موارد طبهى  
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و شههما را از ذکههر  شههما ایجههاد کنههد،
پس آیا شما   خداوند و از نماز باز دارد،

 ازین اعمال ناشایسهته اجتنهاب نمهی   
 ."کنید؟!

را از نمهاز و ذکهر   انسهان  مواد مخهدر  
خداوند باز مهى دارد، و ههر چیزیکهه    
مانع عبادت شود مانند شراب اسهت و  

میان آنها نیسهت مثهل چهرس،     ىفرق
 بلکه …غیره ن، افیون ویهیروی بنگ،

  زیان مواد مخدر باالتر از شراب است
چون شیطان شخص معتهاد بهه مهواد    

 تتهالو مخدر را از نماز، ذکر خداوند، 
و همههه عباداتیکههه بههه کههریم قههرآن 
اخال  ضرورت  قلب و ىپاک و  طهارت،
شخص معتاد   شود، ىمانع واقع م ،دارد

قادر به چنهین اعمهال     ،ربه مواد مخد
چون خودش فاقد  ،نمتیواند شده نیک
فرقى میان پهاکى   هوش است و عقل و

کههرده را بههدى  خههوبى و  و پلیههدى،
اینجاسههت کههه حکمههت  و  نمیتوانههد،

خداوند در مباح نمودن اشیاى پهاك و  
و  هها  ىخوب، و حهرام نمهودن ناپهاک   

 و هویدا میگردد.ها ثابت  ىپلید
روایت است کهه   ز عبداهلل بن عمرا

کهل مسهکر    ":است فرموده پیامبر
 «0»"خمر، وکل مسکر حرام

چیز نشه کننده شراب است، و هر هر"
 ."شراب حرام است 

"   : طبق روایت ابو موسی اشهعری   
«2»"(کس رسمرمراا

 

 ."هر چیز نشه کننده حرام است  "
مواد مخدر نیز مانند سایر اشیاى نشه  

اضهر ار  بلکه  ،آور داخل این حکم بوده
ز سهایر چیزههای   مفاسد آن بیشتر ا و

 نشه آور است.
سالم امام ابن تیمیهه در ایهن   شیخ اإل
 َعَهیأ َ  الَه    َصَهى الَنَبدت  َولَةوأل   " میفرماید:مورد
ةةةةةس  :"َوَسةةةةةَهلَ  ةةةةةَكرَ     ةةةةةرَل  ر سأ ةةةةةس   َخمأ ةةةةةرَ  وَ    َمةةةةةَرااَل  َخمأ

ةةةةَكر   َرةةةةا یَةتَةنَةةةةاَول  " ةةةةونَ  َأنأ  بَةةةةةیأشَ  فَةةةةةرأ َ  َوَ  ( ی سأ  َیك 

ةةةةةةةةَكر   ةةةةةةةةر وب ا َأوأ     َرةةةةةةةةلأ  و  الأم سأ ا َأوأ    َرلأ  َأوأ  َطاَرةةةةةةةةد 
 «3»("َرائَع ا

 نشهه هر " پیهامبر  ءفرموده عموم  "
 "حرام استهر نوع شراب  آور شراب، و

 شامل تمام انواع مسکرات اعم از مایع و
 ."جامد میباشد

مخهدرات را بخشهى از    :ابن حجرحافظ 
 مسکرات شمرده می فرماید:

 عهى"  مراا سكرر  س: "لول  بمیهق استدل و  "
 فةةد فیةةدخس لشةةرابا   یكةةش لةةل ولةةو یسةةكر رةةا تحةةریل
 «4» "(وریر ا الحلیل  للك

 " فرمهوده پیهامبر   عموم  از ، علما"
استنباط نموده  " حرام است آور نشههر

اگهر چهه    ،آنچه نشه آور استهر اند که
پهس  حرام است، آشامیدنى هم نباشد، 
یههن حکههم داخههل ا چههرس و غیههره در

 ."میگردد
 مواد مخدرمورد در  دانشمندان اسالمی نظر

 "  :میفرمایهد  :حنفهى  ابن عابدین  -0
   زیهرا خوردن بنگ و چرس حرام است

و نموده آنچیزیکه به عقل خلل وارد  هر
"ز نیستیجا ،آنرا برهم زند

«5» 
 نووى در شرح المهیب نوشته است:  -9
دویةة   شةةرب  و األ ةةس  رةةا یزیةةس العقةةس رةةش ریةةر األ "

ه الحلیل ((( فحكم  مكل ال مةر  البنج و  ذ
 «6»"(فى التحریل

ها و ادویه که عقل را  آنچه از نوشیدنى "
زایهل کنهد، ماننهد بنهگ و حشهیش...      

 ."حکمش مانند خمر، حرام است
 :ههمیه هن تیهابه  المهخ اإلسهشی -9
 الأَمهأع ونَةة   "  الأَحَلیَلةة   "  َأَرةةا وَ  "  :ى فرمایههدمهه

ةةةةَكَرة   ةةةةَكَراوَ  َرةةةةشأ  َریأرََ ةةةةا زَلَةةةة َ َبَمنأ  َفَمةةةةدَ : الأم سأ  الأم سأ
َكر   َمةا َوالأم سأ  َرةا   ةس   بَةسأ    الأع َهَمةاءَ  بَاتةتَ ةا َ  َمةَرااَل  َرنةأ

ر ا   فََذنَ    الأَعقأسَ  ی زَیس   ه ة    َیحأ ةَكر ا َیك ةشأ  لَةلأ  َولَةوأ  َأ أ :  ر سأ
ةةةةَكرَ  فَةةةةَذنَ  َ ةةةةالأبَةنأجَ  ةةةةرَ  الأَحةةةةد   َفیةةةة َ  َیَجةةةةب   الأم سأ  َوَریةأ
 «7» "(التَةعأزَیر   َفی َ  َیَجب   َكرَ الأم سأ 
ماننهد   ،اما چرس ملعهون نشهه آور  "   

نشه کننده بوده، و به اتفاق  ىدیگر اشیا
نشه آور حرام است، بلکهه   چیز هر  علما

بى اختیار  هر آنچیزیکه عقل را زایل و
نوشیدن آن حرام  مى نماید خوردن و

ذاتش از نشه کننهده   ، اگرچه دراست
پس هر نشه   مانند بنگ،ها هم نباشد 

 آور سههزاوار فرمههان الهههی) شههالق( و
نیسهت سهبب    هرآنچیزیکه نشهه آور 

 . ")سرزنش( مى شودتعزیر
شیخ عبدالمجید سلیم مفتى مصر  -4 

و  یةف تبةیا اللةریع  ا سةالری   " گوید: مى
شةةةیلا  رةةةش  ةةةذه الم ةةةدراو التةةةد یهمةةة  تةةةرر ا 
 البهیةةب با رةة  أفةةرادا و طماعةةاو رادیةةا و صةةحیا
و أدبیا؟ فتعةاطد  ةذه الم ةدراو عهةى أه وطة  
رش وطوه التعةاطد رةش أ ةس أو شةرو أو شةل أو 

 «8»  "(امتقان مراا
چگونه اسالم مواد مخهدر را مبهاح    "

کند در حالى که ضهررش بهه افهراد و    
رسد  اعم از آن کهه ضهرر،    جامعه مى

بهداشتى یا مادى یا تربیتى باشد پس 
ردن، استفاده از آن به هر شکلى )خهو 
 ."آشامیدن و بوئیدن( حرام است

 هعلماى بزرگ عربستان سعودی ب -5
صههادر نمودنههد کههه  افتههو  اتفههاق آرا

 قاچاقبران مواد مخدر اعدام گردنهد، و 
آن سرزنش شود، تها  ترویج دهندگان 
 «9» .صورت گیرد ىگیراز شر آنها جلو

 مواد مخدر حکم

این نیسهت کهه خهوردن،     تردیدى در
دن، بوییدن و یها  ، بلعینوشیدن مخدر

آن حرام است  زیرا اسالم چیز  تزریق
ى را چون خمر)شهراب( بها   های

نص صریح و قطعی حرام کهرده  
که فساد و زیان آن از فسهاد و  

 زیان مواد مخدر کمتر است.
در ایهن زمینهه   اگر نصى ههم    

، قانون دفع ضرر و سهدّ  نمیبود
: کهه  گوید ذرایع فساد به ما مى

حهرام   استفاده از مهواد مخهدر  
اسههت  زیههرا ضههرر بهداشههتى، 
عقلى، روحى، تربیتى، اقتصادى 
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 تنبههاکو و ،زراعههت حشههیش 
خشخاش به قصد استخراج مواد 
مخدر بهراى مصهرف و تجهارت    

گیزه ای بهوده باشهد،   روی هر ان
 حرام است

امام طبرانی از بریهده بها سهند    
حسن روایت کهرده اسهت کهه    

 :فرمود پیامبر خدا
 متةةةى القیةةةاف ایةةةاا العنةةةب مةةةب  رةةةش "

 رمةةةةش او ندةةةةراند او یمةةةةودل رةةةةش یبیعةةةة 
 عهةةةةةى النةةةةةار تقحةةةةةل فقةةةةةد خمةةةةةرا   یت ةةةةةذه

 «11» "(بدیرة
کسیکه انگور را در وقت رسهیدن   " 

ه یههودی یها   دن آن نگه دارد تا بوچی
یا به کسی بفروشد که قصد  نصرانی و

دارد از آن شراب بسهازد، او خهود را   
آگاهانههه در آتههش دوز  انداختههه   

 ."است
 تجارت و قاچاق مواد مخدر

  :رسول اهللاز  جابرحدیث  -0
ةةةةَر َوالأَمیأتَةةةةَ  َوالأَ نأزَیةةةةَر  " َ َن الهَةةةةَ  َمةةةةَرَا بَةیأةةةةَف الأَ مأ

ةةةةةةةةةةَناَا (((( :"  اه الیمةةةةةةةةةةود  ن اه لاتةةةةةةةةةةس َواأَلصأ
طةةس لمةةةا مةةةرا عهةةةیمل شةةةحورما أطمهةةةوه  ةةةل عزو 

  «11» باعوه فل هوا  من "
به تاکید خداوند فروش شراب الشه  "

و بهت هها را    -خهوك  -خنزیر  مردار،
خداوند یههود را  ...  حرام نموده است

را بهر ایشهان    ىهالك کند، که چربه 
حرام نمود سپس آنهرا فروختنهد و از   

 ." اده نمودندپولش استف
پولیکههه از طریههق زرع، تجههارت و    

قاچاق آن بدست مهی آیهد، حهرام و    
 خبیث است،

ةةا الحةةاج   خةةرج  لا"  اهلل: رسههول  بن قةة َ  ماطًّ
 نةةاداه لبیةةك فنةةاده ال َةةرأزَ  فةةى رطهَةة  ووتةةف طیبة َ 
 مةةةاللَل  زاد ك وسةةةعدیك لبیةةةك السةةةماءَ  رةةةش رنةةةادَ 

 لاو  رةلزورَ  ریةر   ربةرورَل  ومج ةك مةاللَل  ورامهت ك
 ال ةةةرز فةةةى رطهَةةة  فوتةةةف ال بینةةة  بالن قةةة  خةةةرج
 و  لبیك   السماءَ  رش َرَهكَل  ناداه لبیك فناده
 ریةر   ومج ةك مةراا ون قت ك مرااَل  زاد ك سعدیك
 «٩١»"( ربرورَ 

هرگاه کسی بها مهال حهرام  بقصهد     "
انجام حج راه افتاد،  زیارت خانه خدا و

و پا در رکاب نهاده دعای ویژهء حج را 
گفت: خهدایا! در خهدمت تهو    خوانده 

حاضههر و آمههاده ام.  فرشههته ای از   
آسمان او را ندا در دهد که: توشهء تو 

مصارف تو از راه حهرام   حرام است، و
 اسههت  بنههاءٌ ایههن بخههدمت آمههدن و

 قبهول نیسهت، و   سعادت خواستن تو

 ."حج تو مردود است
 هموطنان عزیز!

 مواد مخهدر  بیائید در مبارزه علیه محو
 شوم نقش اثرگهیار دفهاع از   این پدیده

اجتماع اسالمی خویش  کیان خانواده و
ید اجازه ندهید که قاچهاق  نماساداء  را

دام تزویهر  ه بران مرگ جوانان مهارا به  
ی سهوق  بسوی تبهای  و خویش درآورند
 جوانهان و  ,اجتماع مردم, شان دهند. از

 حمایت کنیهد,  سرزمین خود حراست و
 ردبامعتادین به مثابهه مریضهان برخهو   

 اسالمی بدارید.
چه خوب تعبیهری مهی نمایدحضهرت    

)عهی  الرمم (سعدی"شیخ مصلح الدین 
" 

 ندا بنی آدم اعضای یک دیگر

 ندا که درآفرینش زیک گوهر 
 روزگار آورد وعضوی بدردهچ

 قرار را نماند ها ر عضوهدگ 
 ز محنت دیگران بیغمیتوک

 نهند آدمی نشاید که نامد
 ماخذ:

 رت ق عهی  ( -٩
 ت ق عهی  (ر -٦
 ( ٦٩٣ص ١٣-رجمو  ال تاوی ج -١
  ص٩٩-ج-فتا الباری شرح صحیا الب اری -٣
 ( ٦٣ص ٣ج-ردالمحتار عهع الدرالم ار -٥
 ( ١ص ١ج-المجمو  شرح الممذو -٢
 ( ٦٩٣ص ١٣ج–رجمو  ال تاوی  -9
 ( ١١٣ص ٦ج-ال ق  السن  -١
 ٩٣٩٥سال٩٦/١9رجه  البحول ا سالری  -7

 (٦٩٩ص ١٣ج–رجمو  ال تاوی  -٩٩
ل رلةةةةةل  ٥/٩9شةةةةةعب اإلیمةةةةةان ) البیمقةةةةةى فةةةةةى -٩٩

٥٢٩7 ) 
 رت ق عهی ( -٩٦
 (٦٥٩-٥المعجل ا وسط} -٩١
 

بیشهتر   مانند خمر بلکهو اجتماعى آن 
 ست.از آن
قرآن و  ازمواد مخدر  حرمتل یدال

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ     ::سنت

ڈ   ژ ژ  ڑ  ڑ  

 ٩٥9عراف: ا  چک  ک  ک   کگ  
براى شان چیزهاى پاك را  پیامبر "

ن چیزههاى  حالل مى گرداند و براى شا
 ،پلید را حرام مى سازد

بارهاى سنگین شان، و طوقى را کهه   و
 ."برگردن شان است برمى دارد

و مفید  پاك هر چیز "طیب"منظور از 
مهراد از   در صجت، بدن و دین بوده، و

و  پلیهد  ،پهاك ههای نا  چیز  "خبیث"
ه که زیان های جسمی و بهداشتی چآن

 داشته باشد.
ین شههیخ االسههالم ابههن تیمیههه چنهه 

ةةَتَحسَ  َرةةشأ  وَ "میفرمایههد: ةةوَ  َللَةةكَ  اسأ  َ ةةاَفرَل  فَةم 
ةةةةَتَتاو   ا َ ةةةةاَفر ا ل تَةةةةسَ  َوَ َ   تَةةةةاوَ  فَةةةةَذنأ  ی سأ  َ     ر رأتَةةةةدًّ
َفش   َوَ   َعَهیأةةةةةةةةةة َ  ی َدةةةةةةةةةةَهى َوَ   یة َ َسةةةةةةةةةةس    بَةةةةةةةةةةةیأشَ  ی ةةةةةةةةةةدأ
ةَهَمیشَ  هر کس مواد مخدر را " «01» ("الأم سأ

حالل بشهمارد، او مرتهد اسهت و از او    
اگر توبهه   ته میشود که توبه کند،خواس

نکرد بعنوان مرتد کشته می شود، نه او 
را غسل داده می شود، و نه بر او نمهاز  
جنازه خوانده میشود و نه در قبرستان 

 ."مسلمانان دفن می گردد
 زراعت مواد مخدر
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از روزیکه انسانها مفهوم مالکیت  مقدمه:
زندگی اجتماعی میان  را درك نمودند و

آنها شکل گرفت رقابت ها نیهز بخهاطر   
کسب مالکیت آغهاز گردیهد    تصاحب و

ر متمهدن  غیه  ولی در جوامع متمهدن و 
قبههل از اسههالم  ایههن مصههادره تههابع  

انهدازه   هرکس به ههر  زورمداری بود و
زورمندتر مهی بهود بهه همهان انهدازه      

مالکیهت پنداشهته    مستحق تصاحب و
چنهین جوامهع    در می شد ولی مسهلماً 

 ناتوان بخصهو  زنهان و   قشر ضعیف و
کودکان از حقوق مسلم خهود محهروم   

مدن با آخوشبختانه  گرفتند اما قرار می
درخشهش آفتهاب    دین مقدس اسالم و

بعثت آخهرین پیهام آور    تابناك نبوت و
و مههم  الهی نه تنها اینکهه بزرگتهرین   

حق گرفته شده از زنان یعنی حق ترین 
زنده ماندن را برای آنها اعهاده   حیات و

بی اراده را  نمود بلکه این قشر محروم و
 ظهور اسهالم بمثابهه مهال و   از که قبل 

ز شخصهی بهه شخصهی    متاع مملوك ا
ههیج نهوع    دیگر به ارث برده می شد و

دیهن   ،نداشهت  را مالکیهت  حق اراده و
 مقدس اسالم به آنهها ههم حهق اراده و   

را در امور ذاتی مربوط به  تصمیم گیری
در  مالکیهت را  هم حق تصهرف و  و آنها

و  تفویض نمودمایملک آنها برای ایشان 
به اساس ارشادات دیهن مبهین اسهالم    

ها همانها   حقوق مهم مالی خانمیکی از 
بعهد از وفهات    حق وراثت آنها است که

ایشههان بههه آنهههاتعلق  اقههاربیکههی از
ارکه هدریهن آیهه مبه   وآن حق میگیرد

شهده  صهراحت بیهان   سوره النساء بهه  

 :است
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      

  9النساء:  چٿ   ٿ  ٿٺ
اسهت از   یعنی برای مردان سههم معهین  

بهرای زنهان    اقاربشان و متروکه والدین و
نیز سهم معهین اسهت از مهال متروکهه     

اقارب آنها کم باشد مال متروکه  والدین و
یا بسیار این سهم  تعیین شده است از  و

کهه مها در آن   ی ولی جامعهه    جانب اهلل ْ
زندگی داریم همچو جوامع دیگری بشری 

ملهه  عوامل گوناگون میباشد منج متاثر از
حاکم بودن  سنتی بودن جامعه ما و عمیقاً

عنعنات کهه ریشهه در اطاعهت     رسوم و
ایهن   محض از اندیشه گیشته گان دارد و

 رسوم مروجهه دارای تهاثیرات مثبهت و   
منفی در جامعه  میباشند ولی بعضهی از  

رسوخشان در جامعهه   آنها باوجود نفوذ و
 در مخالفههت صههریح بافرهنههگ عههالی و

ن مقهدس اسهالم قهرار    دساتیر واالء دیه 
ایهن   با وجود مخالفهت صهریح   لیادارند 
تغییر دادن آن ها نیهز چالشههای    رسوم

نمونه بارز ایهن   فراوان را به همراه دارد و
ج در جامعهه کهم   یه رامیموم نوع رسوم 

رنگ بودن دست رسی زنان به حق  ارث 
ننگ پنداشتن مطالبه این حق از  عار و و

است که سوی اکثریت قاطع مردم جامعه 
اکثریت مطلق مردم نه حق ارث به زنهان  

صهاحب   نه هم آنها را مالک و ل اند ویقا
مطالبه ایهن حهق مسهلم     اراده در اخی و

ایشان میدانند لیا درین رسهاله کوچهک   
این حق شرعی زنان  تا تالش خواهد شد

در روشنایی ادله شرعی بیان گهردد تها   

بدین وسیله شاهد تغییهر مثبهت در   
ر خصو  حق ارث زنان جامعه خود د

 باشیم.
مقایسه آن باا   از نظر اسالم وحق ارث زنان 
 قوانین جدیده شرایع قدیمه و

هرگاه بخواهیم که حقوق و جایگاه زن 
را در اسالم بشناسهیم الزم اسهت تها    
مرور داشته باشیم بهه جایگهاه زن در   
تمدن های قبهل از اسهالم و قهوانین    
معاصر که بیشتر دفهاع از حهق زن را   

بزار تجهارتی بخهاطر بدسهت آوردن    ا
اهداف پنهانی خود قهرار داده انهد در   
حالیکه تا گیشته های نه چنهدان دور  
در همین قهوانین وضهعی زن بمثابهه    
متاع تجارتی مملوك مطلق مرد قهرار  
داده شده بود که مرد حهق ههر نهوع    
تصرف حتی فروش آن را داشهت و در  
قانون مدنی فرانسه که بهرای قهوانین   

حیثیت مادر قوانین را دارد تها  وضعی 
زن را مثل شخص مجنهون   0291سال

و دیوانه و طفهل نابهال  قاصهر    
التصرف پنداشهته بهود و بهه    

ن قهانون زن حهق   اساس همی
لکیهت را  هیچ نوع تصرف و ما

نداشت وهمچنهان در تمهدن   
مشهور یونانی و رومی نیهز زن  
به عنوان یک مخلوق مسهلوب  

نه جایگاهی مهم  داشت  ی الحر
و نه هم از ههیچ نهوع حقهوق    
مدنی و انسانی خود بر خوردار 
بود بلکه بمثابه یهک مملهوك   
مطلق و بی اراده کهه دیگهران   
حق تصرف و تصمیم گیری در 
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باره آن را داشتند و در ادیان منحهرف  
یهودیت و مسیحیت نیز نه تنها اینکهه  
حقوقی برای زن ها قائل نبودند بلکهه  

عامهل  آن ها را یک مخلوق منحوس و 
بدبختی های فراوان برای انسانیت می 
پنداشتند و در نزد اعراب جاهلیت نیز 
زنها یک قشر محکوم و محروم بودنهد  
که نه مستحق حق میهراث و مالکیهت   
دانسته می شدند و نه هم برای مطلقهه  
بودن آنها در طالق حد معین بود و نهه  
هم برای مردان تعداد زوجات معین بود 

که تصمیم میگرفتند  بلکه مردان بودند
که چگونه در باره زنان تصمیم بگیرنهد  
بناءم این همه محرومیت را که قشر زنان 
در جوامههع مختلههف بههه آن دسههت و  
گریبان بودند با نزول آخرین پیام الهی 
و بعثت آخرین پیهام آور آن عظمهت و   
جایگاه از دست رفته زنان احیاء گردید 
و زنههان مسههاوی بههامردان درحقههوق  

و مکلفیتها قرارگرفتند چنانچه  وجایب
 رسول اهلل میفرماید:

یعنی زنهان    {} انمةا النسةاء شةقائق الرطةال 
امثال گلهای خوشبو برای مردان انهد ْ  
لیا از همه حقوق و وجایب که مهردان  
برخوردار اند زنان نیز باید از آن حقوق 
مستفید گردند و برای اولین بار بود که 

ده باعث خیر والدت دختری را در خانوا
و برکت و تعلهیم و تربیهه سهالم آن را    

از زبهان رسهول خهدا      .تضمین کننده
جنت قرار داده شهد و بخهاطر تنظهیم    
امور خانواده و مسدود نمودن سهاختن  
مجرا های مظالم علیه زنان حهد بهرای   
طالق و جدایی خانمها تعیین گردیهد و  

بزرگترین عزت و حق بود که زنان به آن 
 نایل گردیدند.

که  همانطوری ل مشروعیت میراث زنان:یدال
حق ارث برای مردان از مصهادر اصهلی   
شرع متین اسالم ثابت است حق وراثت 

مصادر  برای خانمها نیز از همین منابع و
شرعی} کتاب اهلل ْ سنت ْ اجماع{ ثابت 

همانها  اولین اصل از اصول شرع  است و
کتاب اهلل اسهت کهه در آن بهه همهین     

ن آاز قهر  مکمهل   مناسبت یهک سهوره  
کریم  بنام سوره زنان نام گیاری شهده  

مباحث میکور در آن ین است که بیشتر
احکههام مخههتص بههه زنههان  را احههوال و

همهین سهوره در    در تشکیل میدههد و 
آیات متعددی احکام میراث زنهان نیهز   

بارکهه  بیان گردیده است از جمله آیه م
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ هفتم سوره النساء

ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  

  چٿ   ٿ  ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      ٺ
این اولین حکهم الههی بهود کهه      9النسةاء: 

باطل نمودن عنعنه میموم  بخاطر محو و
دوره جاهلیت در امر میراث نازل شد که 

مسهتحق  عرب ههای زمهان جاهلیهت    
ند را میدانستتوانمند  میراث تنها مردان

زنان را مستحق متروکه  اطفال نابال  و و
زیرا اینها قادر به  میراث نمی دانستند و

و وقتیکهه   مشارکت در جنگ ها نبودند
بعداز وفات شخصی بنام اویس بن ثابت 
انصاری متروکه آن را برادرانش تصاحب 

دختران یتیم آن دست خالی  میکنند و
می مانند مادر آنها نزد رسهول اهلل ایهن   

}   ن لةد ابنتةیشل  :ت را تقدیم میکندشکای
یعنهی   لی  لممةا شةدء { لد راو أبو مال و و

ههیچ چیهز بهرای     دو دختر یتیم دارم و
 تسآنها از میراث پدرشان داده نشده ا

بعد از شنیدن این شکایت هنوز پیهامبر  
چیزی به زبان نیهاورده   بزرگوار اسالم

بود که اهلل متعال در عرش معلهی ایهن   
ران مظلوم و مادر رنجدیهده  داعیه دخت

آنها را شنید و بخاطر  دفاع از حق آنهها  
و هزاران دختر مظلوم دیگر تها بهه روز   
قیامت باین پیام عدالت محهور و نویهد   

را نزد رسهول   ؛بخش، جبرئیل امین
زنههان مثههل  اهلل میفرسههتد کههه در آن 

مردان با تفاوت سههم آنهها در احهوال    

ن از اقاربشها  مختلف مستحق حق ارث
قرار گرفتند و بر عنعنه زمان جاهلیهت  
 وبرای همیش خط بطالن کشهیده شهد   
همچنان در آیات متعدد دیگر نیز حهق  
ارث زنان چه مادر باشد یا خواهر باشهد  

و همسر ذکر شده است  یاهم دختر و و
به پرداخت و تادیه آن تاکیهد صهورت   

همچنهان رسهول اهلل در    وگرفته است، 
وط به احکهام  مرب یموارد متعدد قضایا

ه بهه میههراث زنههان را فیصههله نمههوده و
}"ألحقةوا  :صراحت چنهین فرمهوده انهد   

 ال ةةرائ  بل همةةا فمةةا بقةةد فمةةو ألولةةى رطةةس ل ةةر{
یعنی میراث را برای اصحاب فرائض چه 

که بعد  چیزی یامرد بدهید و زن باشد و
ه باشد باقی ماند از سهم اصحاب فرایض

، میگیهرد به قریبی ترین عصبه تعلهق  
صراحت برای ه ین حدیث رسول اهلل بدر

همه امت دستور داده اند تا حق ارث را 
ض که بیشهتر آنهها را   یبرای اصحاب فرا

اگهر   خانم ها تشکیل میدهد بدهنهد و 
از  ض مهالی یبعد از اداء حق اصحاب فرا

 ،باقی بماند آن به عصباتمتروکه میت 
همچنان  حسب ترتیب تعلق میگیرد. و

 عظم اسهالم رسول م دیگر در حدیثی
مهورد   با شدید تهرین الفهاظ کسهان را   

که از اداء این حق قرار میدهند نکوهش 
یا به نحو تهالش ضهایع    اباء می ورزند و

نمودن آن را میکنند چنانچه رسول اهلل 
عةش أنة ل لةال: لةال رسةول اه  و}  :میفرماید

صةةهى اه عهیةة  وسةةهل: ))رةةش لیةةف ریةةرال وار ةة   
رواه ابةةةش نةةة  یةةةوا القیارةةة ((( لیةةةف اه ریرا ةةة  رةةةش الج

یعنی کسیکه حق وراثت یکهی از   {راطة (
 أکنهد اهلل و ضایع  وارثین خود را قطع

قیامت  حق میراث آن را از جنت در روز
، و این شدید ترین وعیهد و  قطع میکند

نکوهش است برای یهک مسهلمان کهه    
بخاطر متاع چنهد روزه سهرمایه ابهدی    

 خود را از دست میدهد.
بعین ات جماع اصحاب کرام وهمچنان ا و

عظام در تعیین حق جده به ششم حصه 
 از میراث خود نشهان دهنهده ثبهوت و   

ق وراثهت زنهان نهزد    حاهمیت مسوله 
 بزرگترین انسانها این امت است.

 حکمت مشروعیت میراث زنان:
بزرگترین حکمت اثبهات حهق وراثهت    

تعداد مشخص از خانمهها بهرای   
د و مردان مجهاز قهرار داده شه   

همچنان با کشیدن خط بطهالن  
بر رسم و رواج زمانهه جاهلیهت   
حق وراثت حهق تعلهیم و حهق    
تملیک و تصرف بهرای خانمهها   
داده شد که آنها خود در مهورد  
خههود و مههال خههود تصههمیم   
میگرفتنههد نههه اینکههه منتظههر 
تصمیم دیگران باشند تا تصمیم 
دیگران  برآنهها خواسهته و یها    
 ناخواسته تحمیل گهردد و ایهن  



 

   

   

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسم باطهل دوره   همانا ابطال عنعنه و
ه تنهها اینکهه   جاهلیت است که آنها ن

زنان را مسهتحق حهق میهراث نمهی     
دانستند بلکه بیوه یک شخص میت را 
جزء متروکه آن پنداشته خود را مالک 

صاحب اختیار در حق آن میدانستند  و
 زن بیههوه شههده هههیچ نههوع اراده و  و

تصمیم از خود نداشت بلکهه دیگهران   
بودنههد کههه در مههورد آن تصههمیم    

ظلم  میگرفتند ولی اهلل رب العزت این
 اهانت که از قدیم باالی زنان جاری و و

زنان را مثهل   را باطل نمود وبود  حاکم
مردان مالک حق وراثت حق مالکیت و 

همهه   اراده قرار داد و صاحب اختیار و
تصامیم ظالمانه کهه در آن اهانهت بهه    
کرامت انسهانی زنهان بهود را مهردود     

{ 02دانست چنانچه در آیهه مبارکهه}  
 :ارشاد میفرماینهد  سوره النساء چنین

ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  چ

  ٩7النساء:  چڭڭ  ڭ
یعنی ای اهل ایمان برای شهما حهالل   

 بهه جبهر و   را نیست که شما زنان بیوه
دسهتور و   ایهن ، ه به وراثت ببریدااکر

پیام مهم الهی در جامعه عقهب مانهده   
اعالن گردید که محروم ترین قشر آن 

تشهکیل   دخترانهی   جامعه را زنهان و 
میداند که از اساسی ترین حهق خهود   
یعنی حق زنده ماندن محروم بودنهد و  

باعث نفرت یی والدت دختری در خانه 
انزجار پنداشته می شد ولی با طلوع  و

بعثههت  خورشههید درخشههان نبههوت و
الهی نه تنهها اینکهه    آخرین پیام آور

 و والدت دختران را درخانه  مایه خیهر 
ا را تضهمین  تربیت سالم آنه سعادت و

بههرای جنههت قههرار داد بلکههه آنههها را 
منحیث یک انسان باکرامت مالک حق 

 اختیهار  صاحب اراده و وو تصرف ارث 
لهیا در   قهرار داد  در امور ذاتی آنهها  

اثبات حق ارث برای زنان در حقیقهت  
تکریم و تعظهیم آنهها منحیهث یهک     

 .انسان باکرامت است
 حقوق متعلق به ترکه میت:

یک شخص چهار حق بهه  بعد از وفات 
مال متروکهه وی تعلهق میگیهرد کهه     

 عبارت ازینها اند:
بعد از وفهات یهک    :یتتکفین م ا تجهیم و1

شخص اولین مصهرف کهه متوجهه مهال     
مصهرف تجهیهز و    متروکه وی میگهردد 

تکفین میت است که باید بدون تبهییر و  
 تقتیر از مال متروکه وی پرداخته شود.

ختن مصهارف  بعداز پهردا  ا قضاء دیون :2
تجهیز و تکفین دومهین مصهرف کهه از    
متروکه میهت بایهد پرداختهه شهود اداء     
نمودن قرضهای است که بهاالی میهت از   

 دیگران است.
بعد از مصارف قبلی ذکهر   :ا تنفیذ وصایا 9

شده سومین حقی که به متروکهه میهت   
تعلههق میگیههرد اجههراء و نافههی نمههودن  
وصیتهای است که میت در حیات خهود  

است البتهه ایهن تنفیهی از ثلهث      نموده
 مابقیه متروکه میت صورت میگیرد.

بعد از پرداخت مصهارف قبلهی ذکهر     ا4
شده مابقیه متروکه در میان وارثین میت 
حسب مراتب آنها با در نظر داشت قواعد 

  علم فرایض تقسیم میگردد.
  است  بر دونوع وارث   :وارثینانواع  
که  وارث یعنی  وراثت بطریق فرضیت ا1

اب اهلل یها در سهنت   هم آن در کته هسه
رسول اهلل و یا ههم بهه اجمهاع معهین و     

 مقررشده باشد.   
 وراثت بطریق عصبه بودن یعنی وارث ا2

بهرای آنهها در کتهاب اهلل    که سهم معین 
ذکر نشده باشد بلکه بعهد از اداء سههم   
ذوی الفروض مابقیه مال متروکه میت  به 

بهودن  آنها تعلق میگیهرد و در صهورت ن  
ذوی الفروض همه متروکه به آنها تعلهق  
میگیرد. ولی بخاطرتکریم و تعظیم زنهان  
و حفظ حقوق آنها بیشتر سههم وراثهت   
آنها  از طریق فرضیت است نه از طریهق  
عصبه بودن زیرا عصبه همیشهه مابقیهه   
حههق دیگههران را میگیههرد و اگههر زنههان 
بیشترعصبه میبودند و سهم معین نمهی  

یین سهم آنها از سلیقه داشتند باز در تع
ها کار گرفته می شد و دیگران در تعیین 
حق آنها مداخلهه میکردنهد بها در نظهر     
داشت همین حکمهت بیشهترین تعهداد    
اصحاب فرائض را زنان تشکیل میدهد نه 
مردان تا حق آنها از هر نوع دسهت بهرد   

 مصوون بماند.
سه چیز برای  اثبات حهق   ط وراثت:یشرا

کهه  ده شده اسهت  وراثت شرط قرار دا
زن  وراثهت ههر مهرد و    اثبات حقبرای 

 بودن این شرائط الزم است.
} تحقةةةق رةةةوو المةةةورل اوالحالةةة   شااارط اول

کسهیکه مهال آن    یعنهی  با رواو ممما{
ثابهت   وی به یقین مهرگ ترکه میگردد 
توسط محکمه ذی یا حکما  وشد ه باشد 

میت قرار داده شده باشهد مثهل   صالح 
 مفقود.

قةةق میةةاة الةةوارل مةةیش رةةوو } تح شاارط دوم
یعنی شخصی که ادعهاء وارث   المةورل {

زنده بهودن   حیات وبودن را میکند باید 
وقت مرگ مورث به یقهین ثابهت    در آن

 باشد.
یعنهی   } العهةل بمقتضةع التةوارل { شرط سوم

جهت ثبوت وراثهت معلهوم باشهد کهه     
 یا والء. قرابت است نکاح است و
وت اسهباب ثبه   بحث دوم اسباب وراثات: 
 وراثت سه چیز است.

عقد صهحیح ازدواج   } النمةاح { سب  اول
یکی از اسباب ثبوت وراثت اسهت کهه   
زوجین بعد ازیهن عقهد وارث یکهدیگر    

 خود میگردند.
این عصوبت است که  } الةو ء { سب  دوم

به سبب آزاد نمودن بهرای شهخص آزاد   
  کننده ثابت میگردد.

یکی از اسباب ثبوت  } النسب { سب  سوم
راثت نسب است یعنی اتصال بهین دو  و

شخص است از اشتراك در والدت قریبه 
 یا بعیده بدست می آید. و

موانهع   :بحث سوم موانع در وراثت
 ارث سه چیز است.

 یعنی غالم بودن. ا الرق .1
یعنی بهه نهاحق وارث    ا قتل .2

بکشد کهه   یمورث خود را طور
یها   و هبه قتهل آن قصها  دیه   

 کفاره الزم گردد.
یعنی اگر دین  اختالف الدین .ا 9

وارث مغایر دین مهورث باشهد   
گردند مثل  وارث یک دیگر نمی

   غیر مسلم. مسلم و
 ادامه دارد ...
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مشورت کهردن یکهی از اساسهات و    
بنههای مهههم حکومههت و اداره در  زیر

اسالم است. زیرا از یهک طهرف حهق    
ت داده هان رجعه هرای ایشه هردم بهم

و مردم با مشارکت در پروسه می شود 
سیاسی و اداری احساس بی طهرف و  
بی میلی نه می کنند و در نتیجهه بها   
نوعی رضایت و قناعت که برای آنهان  
و پههیش مههی آیههد از اداره حمایههت  
پشتیبانی خواهند کرد. از طرف دیگر 
بدین وسیله نه تنهها جلهو اسهتبداد    
فردی و گروهی گرفته میشهود بلکهه   

ها و کار آیی پالنهها و   باعث بهبود کار
عدم لغزش دستگاه نیز می گهردد. در  

و ارزش مشورت بهتر اسهت   شورا باره
به مراجع در اسالم مراجعهه کهرد تها    
دیده شود که در اسالم چگونه از ایهن  
موضوع یهاد آوری شهده و در کهدام    

روشن به مشورت کردن امر می دههد  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چو مههی گویههد 

 ٩٥7آل عمران:  چ......ڦڤ  ڦ  ڦ
پس از ایشان درگیر و آنانرا مورد عفو 
قرار داده و برایشان آمرزش بخهواه و  

 در این کار با آنان مشورت کن.
حین شهمارش و ذکهر    در سوره شورا

مجموعه از صفات و محاسن، صهحابه  
کرام و جامعه اسالمی وجود شوری در 
بین مردم و صفت مشورت کهردن در  

مدح و تمجید آنان  جمله آنها من باب
ک  چذکر شهده کهه مهی فرمایهد:     

ک  ک   ک      گ  گ  گ   گ  

ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   

  ١١ - ١9اللوره:  چ.....ں  ں  ڻ

که از گناههان  و همچنین برای کسانی 
پرهیز می کننهد و   کبیره و ناشایسته

یشت هوند گه هن شه هون خشمگیهچ
می نمایند و کسانیکه ندای پروردگهار  

ا استجابت کرده اند و نماز را بر شان ر
کهار شهان مشهورت و     پاداشته اند و

رایزنی با همهدیگر اسهت. در قهرآن    
کریم در مورد اشهارت و یهاد آوری از   

مشورت آن  قصه بلقیس، ملکه سبا از
ید و تاکید و زمامدار عتقل منحیث تای

ڭ  چحسن اداره چنین آمده اسهت:  

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى      ۅ   ۅ  

 ١١ - ١٦النمس:  چائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ

ن در بلقهیس گفهت: ای بردگها   ترجمه:
ههیچ   کارم به من نظر دهید، چرا مهن 

کاری را از پیش نبهرده ام مگهر آنکهه    
حتی در نزد من حاضر و ناظر بوده اید، 
گفتنههد: مهها نیرومنههدان ورزم آوران  

ی هستیم و حکم و فرمهان از  سهمگین
 ی.و است بنگر که چه می فرمایآن ت

اجتمههاعی و  وردر آیههات فههوق در امهه
دولت داری اگر به مشورت کردن امهر  
شده و تشویق صورت گرفته در جهای  
دیگری از قرآن کریم مشورت را حتی 
در اولین خشهت زیهر بنهایی جامعهه     
انسانی یعنی امهور خهانواده و تربیهت    
 ردکودك در تنظیم شیر خورده گی مو

کید قهرار داده رضهایت و   تحسین و تا
قناعت و مشوره مادر و پدر را بصورت 
مساوی و صریح در امر تربیهت طفهل   

 شرط می گیارد و می فرماید:
ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  چ

 ٦١١البقرة:  چ......یىئ  ىئ
پس اگر به توافق و مشورت در میهان  
خود قصد از شهیر گهرفتن فرزنهد را     

ان )پدر و مادر( کردند گنهاهی بهر آنه   
نیست. این گفته خداوند در پی ذکهر  
موضوع شیر دادن به این گونه آمده: و 
مادران و فرزندان شانرا دو سال کامل 
شیر دهند این برای کسانی است کهه  
بخواهد دوران شیر خوارگی را به حهد  
کمال برساند و خوراك و پوشاك آنان 

سههطح از تاکیههد و اهمیههت   
برخوردار و تطبیق عملهی آن  

 در جامعه از چه قرار است؟
 در قرآن: اوالً

بههه  در قههرآن کههریم از شههورا
و یکی از گردیده صراحت ذکر 

 های آن نیز به نام شهورا سوره 
نام گیاری شده است که بدون 
شک اهمیت آنهرا تبهارز مهی    
دهد. قرآن کریم پیغمبر اسالم 
را بسیار به صهورت آشهکارا و   
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در حد عرف و رواج بر عهده پدر اسهت  
وانش مکلهف  چ کس جز به اندازه ته هی
شود هیچ مادری نه باید به خهاطر   مین

فرزندش رنج بیند و نیز باید پدر بخاطر 
فرزند اش رنج بکشد وارث و سرپرست 

) پدر و اگرنیز همین حکم را دارد. پس 
مادر( به توافق و مشهورت خهود شهان    
قصد از شیر گهرفتن فرزنهد را  کننهد    

بهاره اصهل    گناهی بر آنهها نیسهت در  
در  ت دادن مههردممشههورت و مشههارک

جریان امور فرمایشات و رهنمایی قرآن 
د روشن اسهت و  کریم چنانچه گفته شو

ی نهه  هد باقه هردیهرای تهچ جای بههی
مههی گههیارد در سههنت پیههامبر اسههالم 
موضههوع بیشههتر روشههن مههی گههردد، 
چنانچه در حدیث آمده است: حضهرت  

) را شقع بملوره و راسةعد پیغمبر فرمودند: 
هیچ بنده با مشورت به  یعنی باست نا رای(

بدبختی نه رفتهه و بهه شهقاوت مبهتال     
نگردیده و هرگز کسی به اسهتبداد رای  
به سعادت دست نیافته و بدون شک )) 

ی یه روحیه مشورت پسندی و شورا گرا
از عوامل مهم موفقیت است و مشهوره  

راه انههداختن ه گریههزی مشههاورین و بهه
رایزنی های کاذب در جامعه مهی نههد.   

ست که دستگاه استبدادی نی زیرا هیچ
. یها  دستگاه مشهورتی نداشهته باشهد   

تعههدادی از مشههاوران را در آن پیههدا  
مگر همه کهاذب و فریبنهده در    هنکرد

 لحدیث دیگر آمده که حضرت رسو
) رةش استلةار اخةاه فاشةار عهیة  بةارر فرمودند: 

سههند  و  ةویری الرشةةد ریةةر لالةة  فقةد خانةة ((
مشورت امام احمد. کسی از برادر خود 

خواسههت و او بههرایش مشههورت داد در 
ر آن هی کار را در غیه هکه درستهحالی

می داند. در این صهورت ایهن مشهاور    
مرتکب خیانت گردیده است. فلهیا در 
مورد دیگهری گفتهه انهد: المستشهار     

ستشار باید امین باشد. موتمن، یعنی م
درست پیغمبر خیلهی هها    اهمیت شورا

 روشن است و عمل آن حضرت شهاهد 
بزرگ است، چنانچه  در حهدیث آمهده   

که حضرت ابو هریره مهی گفهت: مهن    
کسی را سهراغ نهدارم کهه بهه انهدازه      
حضرت پیغمبر به مشهورت کهردن بها    

و یا پابنهدی داشهته   همکارانش عالقه 
) ترمیی( در کتب سیرت آمده که باشد

 با اصحاب کهرام در امهور   آن حضرت
عام و خا  و به صورت جمعی و فردی 

مشورت می نمودند.  رای زنی وهمیشه 
را یک امهر الزمهی در    می توانیم شورا

سیرت بزرگان اسهالم بهدانیم چهه در    
صلح و اداره و چه در جنگ و سهوقیات  

 آن.
در ذات رسههالت پنههاه در مشههورت را 
، احهد و حتهی در قضهیه    جنگهای بدر

افک شهرت داردجنگ خندق و نقهش  
سلمان فارسهی در نحهوه برخهورد بها     

ی و محاصره مدینه منهوره  هجوم عموم
از چهار طرف ثبت تاریخ اسهت در  آن  

فیصله کرد تها اطهراف    واقعه پیغمبر
مدینه خندقی بزرگ حفر گهردد تها در   
دفاع از مدینه کاری به پیش برده شود 
همین فیصله بنا بهر پیشهنهاد سهلمان    
فارسی بود. امهام بخهاری مهی گویهد:     
پیشوایان و رهبهران مسهلمان بعهد از    

با نخبه گان از اههل دانهش و    رسول
فکر در امور مباح جهت سهولت در کار 
ها همیشه مشهورت مهی کردنهد، جهز     
مواردی که کتاب و سنت در آن آشکارا 

جانشینان  )صةحیا ب ةاری کتةاو اعتدةاا بالسةن (می بود
پیغمبر از مشورت و اخهی آرای مهرد م   
هیچ گهاه سهرباز نمهی زدنهد. قضهیه      

حلت پیامبر جانشینی و خالفت بعد از ر
خدا به رایزنی و مشورت حهل و فصهل   

کتههب  گردیههد.درباره مشههورت واقعههاً
سیرت و تاریخ اسهالمی گفتنهی ههای    
زیادی دارد که کوچک ترین غمهوض و  
اشهتباه را در مهههم بههودن بههه جهها نههه  
میگیارد. امها مسهاله انتخابهات و رای    
گیری و رای دهی در دنیای امروزی مها  

ر این موضوع از چه قرار است و اسالم د
چه می گوید و چگونهه موضهع گیهری    
دارد؟ این قضیه به عقیهده بسهیاری از   

نقل می  4/060تفسیر خود در 
از اساسات شریعت  کند: شورا

و احکام عزیمتی مهی باشهد   
حاکمی کهه بها اههل علهم و     
متدین مشورت نکند عهزل و  
برطرفی آن واجب اسهت و در  
این حکم هیچ اختالفی وجود 

 ندارد.

 

دانشمندان با ههوش و پژوهشهگران   
 از تنظیم شورابا درك و با فهم نحوه 

و تطبیق عملی آن می باشد. و ایهن  
فهم با ظواهر متون اسامی و جریهان  
حههوادث تههاریخی سههازش و توافههق 

منهابع   آشکارا دارد، زیرا در اسالم و
تاکید براصل مشهورت و   تشریح آن

دیهده   اداشتن شوراهت و برپهامهاق
می شود و از امانت در مشورت دادن 
و ابراز نظر و آزادی بیهان و التهزام و   
قبول شوری سخن گفتهه شهده امها    
چگونگی انجهام آن و پیهاده کهردن    
ارزش شوری در جامعهه و در نحهوه   
اداره و سیاست همه تقریبا سهکوت  

ار گرفته گویا گویا این جانهب  عنه قر
قضههیه بههدون تعههین و تجدیههد و   
تشخیص باز گیاشته شهده تها ههر    
جامعه در نحوه تعامهل و اجهرای آن   
آزادی داشته باشد و مطابق شهرایط  
زمانی و مکانی آنرا انجام دهد و ایهن  

شمار می  حقیقت از مزایای اسالم به
و التزام به آن  آید. اما اینکه آیا شورا

ج آن الزم است و یا نهه؟  نتایو قبول 
اگر ملهزم نباشهد و   ا : شورباید گفت

طرف و یا طرفها در برابر نتیجهه آن  
احساس مسولیت و مکلفیت نداشته 

 یگههران در حقیقههت سههوراباشههد د
نخواهد بود از همین جها اسهت کهه    
 بسیاری از فقها گفته اند کهه: شهورا  
واجب است و عمل بهه آن هیچگهاه   

بهود. قرطبهی    کمتر از واجب نخواهد
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 مبانی فقهی جبران خساره ضرر معنوی: –الف

(  999یهه) با توجه به مفاد سوره بقره آ
که جمله)ال تضهار ( بهه آن تهیکر داده    
شده به این نتیجه مهی رسهیم کهه دو    
احتمال وجود دارد که در هردو احتمال 
زیان رساندن مورد نههی قهرار گرفتهه    

مادر نباید بهه   "چنانچه می فرماید که: 
خاطر اختالف با شوهر به فرزنهد خهود   
لطمه بزند و پدر هم نباید به خاطرزوجه 

رزند خود صدمه برساند و بهه  خود به ف
 "همین ترتیب...

( سوره بقره آمده  990همچنین در آیه)
هرگاه زنان خویش را طهالق  "است که: 

دادید و عده ی)عدت ( آنها بهه پایهان   
رسید یا به نیکی به آنها رجوع کنیهد و  
یا آنها را رهها سهازید، و بقصهد زیهان     

 "رساندن، آنهارا نگاه ندارید.
 سنت:

امبر نیهز جبهران خسهاره    در سنت پیه 

دیگههر موضههوع قاعههده الضههرر اسههت 
چنانچه آمده که)الضرر وال ضرار( یعنی 
نه ضرر برسان ونه ضرر ببهین کهه ایهن    
خود بیانگر نفی ضرر است چهه معنهوی   
باشد یا مادی واگر ضرر هم مهی رسهد   
باید مطابق این قاعهده جبهران شهود.    

فرموده اند کهه  از علما  ای چنانچه عده
قاعده الضرر اثبات بر حکهم مهی کنهد    
زیرا عقل هم این حکم را می کنهد کهه   
وارد کننده ضرر بایهد خسهاره وارده را   

 جبران کند.
شیخ انصاری نیز مفاد قاعهده الضهرر را   
نفی حکم ضرری میداند ولی در نهایهت  
اظهار میدارد که حکم عدمی، مسهتلزم  
 احکام وجودی است. بهه عبهاره دیگهر   
حکم به عدم ضمان، مستلزم ورود ضرر 
به زیان دیده است و روشهن اسهت بها    
توجه به عهام بهودن حهدیث و قاعهده     

 کرد. ضمانالضرر، باید حکم به 
 مبانی قانونی جبران خساره: -ب 
باد ی ها به این نظر اند که حیثیت بربعض

رفته و درد و الم احسهاس شهده قابهل    
د، چهون قابهل تقهویم    جبران نمی باش

یستند، و اگربه پول هم تقهویم شهود   ن
ت به شخص زیهان دیهده   هاهان وع ازهن

 می باشد.
حقوق به این  ای ازعلمایاما امروز عده 

نظر اند که جبران هرگونه ضرر مهادی و  
معنوی ممکن است، تنها پول نیست که 

ن خساره نمود بلکه راه ابواسط آن جبر
های دیگری نیز وجود دارد که میتهوان  

معنوی وجهود دارد چنانچهه از   
 زمخشری نقل شده است که:

را فرستاد تا  علی پیامبر "
دیه ی قومی را که مورد تعهرض  
خالد بن ولید قرار گرفته بودند، 

 "بپردازد.
حتی عوض، ترسی را که  علی

در اثر هجوم اس  ها بهر زنهان   
وکودکههان عههارض شههده بههود  

کهرد در  پرداخت کهه ایهن عمل  
واقع جبران خساره ضرر معنوی 

 میباشد.

ندی معنوی نمهود. الکهن   تامین خرس
این خرسندی قهادر نیسهت انهدوه را    
ازبین ببرد ولی همان انهدازه کهه االم   
روحی را تسکین دههد کهافی اسهت:    

( قهانون مهدنی در زمینهه     771ماده)
 چنین صراحت دارد:

( جبران خساره شهامل سهنجش    0)"
 ضرر معنوی نیز می باشد.

( اگر به سبب وفات شخصیکه مورد  9)
گردیده، ضرر معنهوی بهه   تعدی واقع 

زوج واقارب وی عاید گهردد، محکمهه   
می تواند برای زوج واقارب تها درجهه   

 دوم به جبران خساره حکم نماید.
( جبههران خسههاره ناشههی از ضههرر  9)

معنوی، بغیر انتقال نمهی کنهد، مگهر    
اینکه مقهدار آن بهه اسهاس موافقهه     
طرفین ویا حکم قطعی محکمه تعیین 

 شده است.

رابطه به جبهران خسهاره   همچنان در 
جههرم شههکنجه وحههق دسترسههی بههه 

( قانون منع  07جبران خساره در ماده)
 شکنجه چنین تیکرداده شده است:

( متضرر شکنجه مسهتحق جبهران    0)
 خساره از طرف دولت می باشد.

(  0( جبران خساره به مفهوم فقره) 9)
 این ماده شامل موارد ذیل می باشد.

اقهارب وی  منافع متضرر و تضمان – 0
به شمول باز گردانهدن ملکیهت ههای    
مصادره شده، اعاده حقهوق تقاعهد و   
اعاده وظیفه ، مگر اینکه محکمهه وی  
را مطابق احکام قانون، به طرد مسلک 
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 یا وظیفه محکوم نموده باشد.
لتیام مبنی فراهم نمهودن زمینهه   ا –9
مین خدمات طبی، روانهی، حقهوقی   تأ

 واجتماعی.
م تکرار تعهدیل  ضمانت مبنی بر عد –9

قوانینن، پالیسی ها، اصهالح نههاد هها    
وبرگزاری برنامه های آگهاهی دههی و   
آموزشی در رابطه بهه تهرویج روحیهه    

 جلوگری از شکنجه.
پرداخههت جبههران خسههاره اعههم از  –4

خساره ناشی از ضرر جسمی یا روانهی،  
فرصت های از دست رفته بهه شهمول   
کار، تحصیل وسایر منافع، زیان مهالی،  

یان در عواید ومصهارف مهورد نیهاز    وز
برای مساعدتهای حقوقی، مادی، طبی، 

 روانی و اجتماعی.

( قانون میکور در مورد مراجع 01ماده)
جبران خساره کهه آیها کهدام ارگهان     
میتواند موضوع جبران خسهاره را بهه   

 بررسی بیگیرد چنین صراحت دارد:
متضرر میتواند دعوای جبران خساره  "

ارتکههاب جههرم  را بههه محکمههه محههل
شکنجه ، محکمه محل کار مرتکب یها  
محکمه ابتدائیه شهری محل ارتکاب یا 
محکمه ابتدائیهه شههری کابهل اقامهه     

 نماید.

( قانون  منع شکنجه پیرامهون  02ماده)
رسیدگی به دعوای جبران خسهاره در  
قضایای جزایی تحهت دوران نگاشهته   

 است:
( متضرر می تواند دعهوای جبهران   0) "

مطههابق احکههام قههانون    خسههاره را
 درمحکمه اقامه نماید.

(  در صههورت محکومیههت مرتکههب، 9)
محکمه ذیصالح حکم مبنی بر فهراهم  
نمههودن جبههران خسههاره را از بودجههه 

 دولت صادر می نماید.
( هرگاه به اثهر رسهیدگی قضهیه در    9)

محکمه ثابت گردد که مرتکب مسوول 
اسههت، در آن صههورت آن چههه را در  

ث جبهران خسهاره   بودجه دولت به حی
برای متضرر پرداخهت شهده اسهت از    

به خزانه دولت یها   محکوم علیه اخی و
 صندوق مشخص تحویل می گردد.

( هرگاه چند نفر محکوم به ارتکهاب  4)
شکنجه شهوند، همهه مهرتکبین طهور     
مساویانه مسوول بهاز پرداخهت وجهه    
جبران خساره می باشند که دولت بهه  
متضههرر پرداختههه اسههت مگههر اینکههه 

حکمه سههم هریهک از مهرتکبین را    م
 تعیین کرده باشد.

ماده بیستم  قهانون منهع شهکنجه در    
مههورد رسههیدگی بههه دعههوای جبههران 

 خساره در محکمه مدنی مینگارد:
( متضرر می توانهد دعهوای جبهران    0)

خساره ناشی از شکنجه را در محکمهه  
مربوط مطابق به احکهام قهانون اقامهه    

 نماید.
خهت جبهران   ( محکمه ذیصالح پردا9)

خساره را برای متضرر از بودجه دولهت  
 حکم می نماید.

( محکمه مدنی نمی تواند رسهیدگی  9)
به دعوای جبران خساره را بهه نسهبت   
عدم شناسایی یا تعقیب عدلی مرتکب، 
تعویق تحقیق یا صدور قرار عدم لهزوم  

جزایهی توسهط محکمهه     یاقامه دعوا
 جزایی، متوقف سازد.
عوی وفات نماید اگر متضرر در جریان د

وارثین شان میتوانند که دعوای جبران 
( 90خساره را پیش ببرند. چناچه ماده )

قانون منع شکنجه درزمینهه صهراحت   
 دارد:

هرگههاه متضههرر در جریههان دعههوی  "
جزایی یا قبل یا بعد از آن وفات نماید، 
اقارب وی می تواننهد دعهوای جبهران    
خساره را در محکمهه ذیصهالح ادامهه    

 ا اقامه نماید.داده ی
در مههورد مشههاهده آثههار شههکنجه   

( قانون منع شکنجه می نگارد 99ماده)
 که:

هرگاه آثار شکنجه در وجود شهخص   "
در محالت سلب  آزادی مشاهده گردد، 
این امر دال بر وجود شکنجه بوده، مگر 

 اینکه بر خالف آن ثابت گردد.
( قهانون  95در مورد تنفیی حکم مهاده) 

 راحت دارد:منع شکنجه چنین ص
جبران خساره مندرج این قانون  (0) "

قطعیههت حکههم  (روز از91درخههالل)

 محکمه به متضرر تادیه می گردد.
( وزارت مالیه مکلف است، مبلغی را 9)

جهههت جبههران خسههاره متضههررین  
شکنجه در بودجه وزارت عدلیه درنظر 

 بگیرد.
( وزارت عدلیه می تواند، به منظهور  9)

شههخا  جمههع آوری مسههاعد تهههای ا
حقیقههی وحکمههی صههندوق پرداخههت 
جبران خساره به متضررین شکنجه را 
ایجاد و به موافقه وزارت مالیه حسهاب  

 بانکی خا  را افتتاح نماید.
( اشههخا  حقیقههی وحکمههی مههی 4)

توانند به صهندوق پرداخهت جبهران    
خساره متضررین شکنجه، مسهاعدت  

 نمایند.
 پیرامون ارجحیت احکهام ایهن قهانون   

( قانون 97شکنجه( ماده) )قانون منع 
 میکور صراحت دارد که:

هرگاه حکمی از احکام این قانون بها   "
قانون محابس وتوقیف خانه ها یا سایر 
م اسناد تقنینی در تعارض باشهد حکه  

 "دانسته می شود. این قانون مرجع
در نتیجه گفته میتهوانیم کهه جبهران    
خساره در مورد خسارت مادی، بهدنی  

ریعت و قهانون  ومعنوی ازدیهدگاه شه  
وجود داشته کسانیکه مسوالنه عمهل  
نکرده موجب صدمه و زیان به مجنهی  
علیه گردد پاسخ گوی اعمال خود بوده 

ل هابه هرر که به جانهب مق هان و ضهزی
می رسهاند عهالوه ازجبهران خسهاره     
توسط پهول یها امتعهه مهادی  دیگهر      
مجازات هم علیه مرتکب جرم شکنجه 

نجه  در در کود جزاء و قانون منع شهک 
نظر گرفته شده که قسهمتی از  

  آنها در فوق تیکر داده شد.
 منابع وماخذ :

 ٦١١لرآنمةةةةریلل سةةةةوره بقةةةةره آیةةةة   ةةةةای ) (٩
 ( ( ٦١٩و
 امادیا نبوی ( (٦
 رجه  ا مماا(  (١
 لانون ردنع ( (٣
 لانون رنف شمنج  ( (٥
 کودطزاء ( (٢
کنوانسةةیون بیةةف بةةیش المههةةع کةةا  ردةةةوو  (9
 ( سازران رهس رتحد( ٩7١٩)
 تجارو(اصولنار   (١
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 چ نننننننبی ننننننن      ی نننننننمول یکننننننن ال ی ننننننن ی ننننننن یالنننننننن  ی

  و   ی  یخال  یک و:

 ننن ی    ننن ی ننن ی چ نننبی آ نننم ویڅخننن یوننن ی  ی  یی-1

ېننننهیچ  نننن   ی ویرنننن یوزال ی بنننن  ومن ی نننن یو  ننننن  ی

کبکنننن ی ویخ نننن  ی ينننن  یکنننن  ی وی نننن ی   سننننیریونننن  ی

چب نننننن ی نننننن ی ن  ننننننم ی نننننن یو یېننننننهی بنننننن  ومن ی نننننن ی

م یخننال یکنن ي یننن  یهننمی نن یً  نن ی ویجبنن  یځنن

  ینننننننننننب ی هغننننننننننځننننم ی ننننب ی   ننننب یکنننن  ی ویبمالخ

 ننننننن یضننننننن ی ینننننننمکی ننننننن یالسی  ننننننن   یېنننننننهی   سنننننننیری

حم  ی ب ی    نرین میګ و وو ی وی   نال  ی

  ننن یوحننن تی ننن ی  دننن یرننن ی وی   نننال  ی ننن  نری

  چنننننب  وی نننننب  ځی تمنننننمو ی ویه ینننننم  ی حدنننننمسی

 ک زو ۍیک ږ .

ننننننننر یننننننننمکب    ی چ نننننننبی ننننننن ی مو ننننننن ی ننننننن  یبننننننن ی  ی-2

ه نننننننن ی  ی ینننننننن  یک ننننننننږ یېننننننننهی ننننننننم ی نننننننن   یون ننننننننب  ی

  ج  نننننننمع یخ   ننننننن ی     نننننننت    ی نننننننن  یچ نننننننبی

وننن  ز ی زڅننننم  یجب و ننن یال نننن یګنننبز یېننننهی ننن ی ننننم ی

 نن  ای نن  وی ننب  یځونن ی  نن یېننهی قدننم یچ  نن ی ننیری

نننننن یرننننن ی    ننننن متیو څخننننن ی  ننننن  یک نننننږ ی وی ننننن ی

 یکنننننن   یوږایکینننننن  یځننننننم یبنننننن ی ننننننبی ویچدننننننم یو 

وننن  ز ی  و  ی یننن  یکننن  ی  سقننن  یکننن یلننن یهنننمی ننن ی

هننب و ی ننب یو یننن ی  و  ی ویخنن  وی ینن  یک  نن ی

  ی ټ ی  یک ږ  ی ال ی   ی وی المو ی ویهب و ی

ج مونننن ی نننن یالسی  نننن   یخ کنننن ی  نننن  یچ ننننبی نننن ی

   د یوال  یرین ی   ی ویوحش یهمیو پیک ږ .

هغنننننن یېننننننهیو بنننننن :ی)  نننننن یېننننننهیچ ننننننبیونننننن  یځننننننم ی نننننن ی

ر یننن ک بیو  نن یو بنن :ی ننمهمی نن یځننم ی ننب یوال  ننی

 ب ز ک.

     نننننننم ی  هنننننننمن ی ننننننن ی نننننننن  یهغننننننن ی ننننننن  نز ی وی

نننننننمخ  ل یېننننننهی نننننن یز  خنر  جننننننم ت ی وی    ننننننم  ی

 ګبوننننننن ی نننننن ی  ی ينننننن  یک ننننننږ یننننننن ی جب و نننننن یک نننننن ی

و  ننننب یزڅننننم  ږ ی ویهغننننن یل  قنننن یېننننهی  ننننن  ب ی وی

خننن     ی  کننن ی ننن یهی ننن ی ب نننب ی ننن   ی  ی مب ننن ی

خن     ی  کن ینبخ نن ی   یېهیهبلن  ب یېنهی 

 نننن  څو ی نننن یه م نننن ی ننننن  ز ی جب و نننن یک نننن یهننننمی

   څو ی وی چ بی ویبییم  ی جب و  ی ن ی   ین ی وی

   ی ی  یکی وی  ی و ی همیخ    یګه یک ږ .

 نن ی    نن ی نن یېننهیلنن  ب ی جب ننم ی  ی ینن  یک ننږ ی

ن یزڅم  یچی   یب ی  ب  ی ویر یوزلن ی ن یوون ی

 و .

 یو نیریېنهی نن  یخن ی  ی ین ی ن یهنمیبمونن ی م  بنن

جننب ومیونن  زيیچ ننبی ویچ    ننن ی نن   ی   ین ننب  ی

ب ونن ی وننب ی ویخ بنننمپیجننب ومیبنن  ومن ی نن   ی

 نننننننننننننن  وی ننننننننننننننب  ی خ ونننننننننننننن یی خننننننننننننننزتی مو ننننننننننننننم    ی

 چضننننمو  ی ننننب ی وننننم ز ی وی ی ز ئ نننن ی بوڅجنننن  ی

  سنننیریجنننب ومی  یېنننهی  نننب  ی ب نننمی وی ننن ی ټننن ی

  ګنننننن ی ب ننننننب یک ننننننږ ی وی   ینننننننریکنننننن ۍیهننننننمی نننننن ی

  یخب وو .آ مقوی ب یو څخ ین

  یهغنننن یجننننب ومی  یېننننهیځینننننریو  نننن یجننننبکیننننن ی

 و ب  یخ یخ بنمپیجب  ن یب  یک ږ .

  یک   ی     ی  یېهیچ بی  جن  یو  ینن یی-4

   ی ویوحشنن یو  مننن  یحننمک  ږ  یبنن   نری وی

رننننن یبنننننمو  ی    د ننننن یک نننننږ ی وی خ وننننن ی  ال نننننن ی

ځننننننمن ن  ی ننننننم  ن ی ویخننننننزتی وینننننننم  سیبمننننننن  ی

وی   ی نننننن ی  دنننننن یز  یننننننن ی بڅنننننن ز  ی ط ی ننننننم ی 

رنن  یهبلنن پی نن ی ضنن ب لی نن یو  یېننهی وسی

بننن ی ننن یک   ننن ی ننن ی  رننن  ی وسیبننن ی ننن ی  الننن ی

  م یومینم  سیل پیوژق !!

 ن یهغن ی    ن ی نن یېنهیچ نبیو  ی خ ون یخ  نن ی

 ویچونننب ی ننن   ی  ی تټ نننږ  یجهننن ی ویننننم    ی

بنننن یکننننن و  یخ نننننکی ونننن  یګننننن ل ی و  ی  ی يننننن  ی

ک  نننننن ی نننننن یخننننننمطبیقشننننننیریکنننننن ال ی  ال نننننن ی و قنننننن ی

مال  یک  نننننننن و یو ننننننننب  یه    ن نننننننن ی خ ونننننننن یحنننننننن

 م  څنننننمتی وی ننننن    یک نننننزو  یک نننننږ ی ویقشنننننیری

 ن الب نننننننن ی ویګنننننننن و  ی    د نننننننن ی وی نننننننن ی

  نن ی   نن  یننن ی ننمط ی کر ونن ی  ضننب ی

ک نننږ  ی   ننن ی نننأ ی وی ننن ک  ی  حننن ی

 وی نننننننمم تی ننننننن یګننننننن   ی نننننننب ی  نننننننم خی

 ک ږ .

 چ بی  ی   ن  ی خال ن یچدنم ی وینن  یی-3

جنننب ومی  ی یننن  یک نننږ  یوژقننن  ی نننال یزننننم ی

   ط  یال  و ن ی وین  ینمو  ی م ون ی

   ی  ی  د  یک ږ .  ی     ی

کننن ی  ننن  یرننن یځ   ننن ی  ی ننن  یآچ  نننن ی
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 نننم  یبننن یخالننن ی نننالکی ننن یووڅننن :یهنننالپی

ز نننمی ننن ی غنننز ی ل  بښننن یچ هنننریی نننیر 

  دمو یوی  د  .

و ب :ی  می  یک  ی  یی  مکی مچ  

ېننهی و  ی ویخنن     ی نن   یننن یو  ینننن ی

 هغننننن یکننننننینننننن ی شننننن   ی ننننن ی ننننن     ی

ځوننن ی هغننن یچونننبی وی و  یبلنننهیخ   ننن ی

  ننننبوېی   ی  ننننمیېننننهیچوننننبی نننن یب نننن ی

ال  ی  نننننبوېیو  ینننننن یلننننن ی حو ننننن ی

  ش   یب یو ک  ؟

کنننننن ال ی  نننننن  نزوی وینننننننمخ    ی نننننن ی  مبنننننن ی نننننن ی

  مو نننن یوکنننن   ی خالنننن ی  ننننکی آز    یځ ینننن ی

  م یننننننن ی وینننننننن  وی چ  نننننننم    ی وی لننننننن ی  نننننننمچم ی

څخنننننن ی چننننننمعیوکنننننن  ی وی نننننن ی وننننننب یآ ننننننمق ی ننننننب ی

   ننن م م ی وی دننن م بڅ  ی  ننن   ی  ب ضننن ی وی

   چ ی  ی    ی  یقښل . ه

چ    ی   نریقشیریک ال یېهی  ن نت ی وی ب نهی

 نننم و  ی نننب ی نننیمل یوکننن  ی وی بهغننن یېنننهی ننن  ی

حم  ننننن یځنننننم ی  ونننننن یبمسنننننیر ینننننن یه    ن ننننن یبنننننن ی

 ننننن ۍی نننن یک نننن یڅ ینننن  یرنننن ی  زرنننن  ی وی  څنننن ل ی

  م  یو .

 نن یچ  نن وی    نن ی نن ی زنم ننم  ینم څ نن ی وی ننځی  ی

ورنننن یزڅنننننمق یوی نننن   یو هی نننن یو هی وبڅنننننو  ی وب 

نننم وتهی خ وننن ی نننب  ځی  ی ينن  یک نننږ  ی ننن      ی

 ننننننننننن  نز ی وننننننننننن  ی خننننننننننن الس ی ننننننننننن ی ویچبڅنننننننننننب ی

    ت یً می وی  بو   ی و بی ي  یک  .

 ننننننن یو  ننننننن  ی  ننننننن   ییأچ ننننننبی قدنننننننم ی خنننننن   

کننننننننن  ی ویځیننننننننننریضنننننننننمی ی  م یننننننننن  ی قدنننننننننمنم ی

  سننیری ن  نن  یېنننهی یتمننمل ی و ی نن ی وز ینننن ی

 ی  سننننننننننننیریحننننننننننننم ی نننننننننننن یېننننننننننننهی وز یو کنننننننننننن   ی نننننننننننن

و کننننننننن ونی یوننننننننن  ز ی یتمنننننننننمل ی   ی وننننننننن یېنننننننننهی

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  چچب نننننننننننننننننمب :

 ٢ ود:  چ.ی.ی.ڀ

 ویقشننننننننن  ی ننننننننن یځ وننننننننن ی ننننننننن یهنننننننننیایی

خ ځیننن ونی ی  جننن  ی  نننبی  یېنننهی هغننن ی وز ی

   ی ی    ی  ی ویهغ ی وز یو ک  .

 ی نننننمپی  وزۍیال ننننن  ی  و  ننننن ی النننننم  ی  نننننوملی

  یېننننهیبمونننن یو څخنننن ی  نننن  م  یو ننننیر.یبب بننننبیکنننن

وننن  ی دننن  م ی ننن ینننن یرنننمب یېنننهی چ نننبی ننن یووننن ی

ج مونننن ی نننن یالسیو  نننن  ی ویهغنننن یلنننن یېننننهی ی

 تممل یحب کیب ل  یو   یحال یوو ب .

ځیننننریضنننمی یالاو نننم یخ نننکیېنننهیچم ننن م ی وی

بنن  م  ی قدننمنم یووڅنننریېننهی نن ینننمزی ویقم نن ی نن ی

ژوننننن یکنننن   یننننن ی  سننننی یګ  ننننم یکنننن  یېنننننهی ی

دننننننننمن ی ننننننننب ی ی نننننننن ی ننننننننب ی ویهغنننننننن یبنننننننن ی  نننننننن یک

 و نننن م ی  یځونننن ی  نیننننمیقم   ننننن یبنننن ی و ننننب ی

 ی ننن یچ نننبی ویننننن  ی نننننن ی  النننننننن   ی ویهغننننننبیو کننننننن و

لننننهی نننن یژوننننن یکننن   یننننن ی خنننن   ی و نننن ی رننن یوز

نننن   یځوننن ی  نینننمیقم   نننن یبننن ینننن ی  یو کننن   ی

نننن ی ننن  یوخننن ی ننن یبننن ین ننننی وی نننی م یو  نننب ی

جونمتی بڅننو  ی وی   نب ی نیری ویو  ن یو بن یېنهیو 

 ګ مه ن ی  ی   یک  .

   سننننننی یحم نننننن ی نننننن ی وننننننب یخ ننننننب ی    یېننننننهی نننننن ی

 نم   هی وینمخب ۍی  ی   الکین یخم بی یر.

 چ بین ی خ   ی    ی  م ی  رنری ویهغ یب ی

 ب یب ل  یچب مب :ی

 رواه اممد« الهمل انع اعولب  رش الم ر وال قر»

  ی !یز ی ک نننننبی ویچ بنننننن ی م ننننن ی  نننننم ی

  و ک. 

   یېهی قدم یچ  ن ی نیرینن ی چ نبی ن یوون یننم و ی

 ننننم ون ی ونننن ی ننننب لیخبلنننن   ی  وغیوڅنننن ی وی نننن ی

  و نن ی ننمه  یو کنن  ی ویننن  وی نن ی جونن  و  ی

  ی  یېهی  یځی  یسنخ  یحنمال  ی ن ی  ی ن ی ننی

ږ  یل ی  یخال ی ویخالل یک  قوی خزتی ویآببوی

   ی وال وننن ینن ی  ن ی ننیر یکن ی  ی  ال ن ی ننب یوکن

 ب ی ب ینو  .

چ نننننننننبی قدنننننننننم ی  سنننننننننیریحم ننننننننن ی ننننننننن ی  ننننننننن  یېنننننننننهی

  وال ونننن ی  ننن ږ ینننن ی  نننم   ی ننن یخنننمطبیهنننب و ی

ګ م ی ن یالسی  ن   ی  و غیوڅن ی  الن یڅ تی ن ی

ونن ی خال نن ینننمو  یخ نن یب نن یک ننږ  یخنن یچ  نن ی ننال ی

  وغیو بنننن  ی بلنننن ی ننننم ی ویخنننن    یال نننن  ی  و  ی

  ویخال ی وال ون ی   ږ ین یوژ    .

بی قدننننم ی  نننن تیخ     ننن ی جونننن  و  ی ونننن یچ ننن

ځیننننری و نننننری نننم ک ونی  ی   ی نننن ی،همنننن یېننننهیوالی

 مننننمای نننن یکننننمی  ی وی کنننن  قوی وی وال وننننن ی نننن ی

 نننبایادننن  ینو نننږ  ینننن یځوننن یځنننم ی جوننن  یبننن ل ی

  بل ینم و ی وی   تی  یالسیوغځ  .

 وی  یېننننننهی و ننننننم یبنننننن یک ننننننزو  ی   یننننننن ی  نننننن تی

جننننبکیننننن ی ختدنننن  یونننن ی ونننننر ی خال نننن ی وی ننننمن ق ی

 ب ل  یب و ی    ی  ی وی  یل  ب یحال یګ ر.

 چ بیخ بون یو  ز ی  قدنم ی وان ی وی ن  ی ن ی

  خی  ی   ج ین   یب و ی  قدم یچوبی ویو  یمی

بمنننننن ایهنننننمی نننننأ   ی  ننننن  یچ نننننبی  قدنننننم یخ ننننن ی وی

چوننننننبیوننننننن  ز ی وننننننن  یګننننننن ل ی و ۍی  ی یننننننن  یک  ننننننن ی

م  ی  ون   ی وی الم  ی    بیکن  ی وی ون  ی ن

  یېننننهی نننن ی نننن   ی وی نننن      ی  ګنننن یچوننننبیوکنننن   ی

 و څخ ی  مقم یک ي.

  ننننننن یېنننننننهیچ  ننننننن ی قدنننننننم یخالننننننن ی وال ونننننننن یوږ  ی

 ننن څ یرنننن یتم ی نننن ی ویخننن   یویز  یوڅنننننری وی  النننن ی

نمون ی وی م   وم ی  ی ن  ویخ و ی وال ون ی ن ی

ننننننمزی ویقم ننننن ی ننننن یګننننن   ینننننن ی نننننال ی ویو هیبننننن ی

بن نننننن یوکنننننن ال ی ننننننم ز ی ویچوننننننبی شننننننغ   ږ  یل

  یری  ی   یحم   یځم ی  یو مسیر؟!

  ننمکی   نن یبنننیحدنننی ننتومق ی نن یونن  یخ  نن ی

 ویچ هننننننننری ج نننننننننی نننننننن ینم نننننننن ی  یو  نننننننن یخبنننننننن ی

و  ننی یېننهی نن یکنن  ی نن ی و  یخننال ی نن  یننن ی

   نننننننننمکی نننننننننمحبی ننننننننن ی و  ی ویچونننننننننبی ویخ  ننننننننن ی

    یب ی و ب یب  ی     یوکن  یېنهی ن ی ونب ی

آ
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چ نبیکن  قوی ن ی     نن ی و  نن ی نب ی ه ونن و ی

 وی ه ننننهی نننن ی ونننن څنی وی ب   یننننمی نننن ی نننن  یخ نننن ی

 ب  یک ږ .

وننننن یچ  ننننن ی ویرننننن یوز ننننن ی قدنننننم ی  هنننننب ین  ننننن ی وی

 و   ی ننننن  ویضنننننبو څم  ینننننن ی      ننننن ی ننننن یوجننننن ی

قشیریک ل یېهیو   یوک   ی ن یخنم می  جنب ی ن ی

 ژون ی  ی وبوی   نزوی  ی   و .

 نننننننن یچ ننننننننبی  خنننننننن الېی ویی نننننننن یکنننننننن  قوی م   وننننننننم 

  مزخننم  یک نن ی نن  ی  ی وی نن یځینننریحننمال  ی نن ی

   نننننن  ی ویرننننننا ی ننننننب  ځی جنننننن  ب یال نننننن یګبرنننننن ی

چ نننبی کننن  قوی  ننن وی نننب  ځی   څوننن ی یک نننزو  ی

 ویوننمهمیبیخنن ی نن ی  دنن ی  نن یال نن یک ننږ  ی ننبآ ی

خ ننننیمی  شننننأ یهغنننن ی ننننم څخ یبنننن  ینننننمخ  ل ی نننن ی

 ونننننن یبون یبننننن یخالننننن ی وال نننننننن ی  ننننننننننن  ی نننننننن  ننننم  یک

لنننننننهی ویچ نننننننبی ننننننن یووننننننن یوژ  ی یتمنننننننمل ی  رننننننن یوز

 جمه یننننننن ی و ای  ننننننن یننننننننمو  یخ ننننننن ی  ننننننن   ی

 چب م ي:

ڇ  ڇ    ڇچ  چ   چ  چ  ڇچ

 ١٩اإلسراء:  چڈڌ  ڌ  ڎ   ڎ    ڍڍ

 ویخالنننن ی وال ونننن ی چ ننننبی ننن یوڅننننبای نننن ی

وژقننن  یز ی مسنننی ی وی  مسنننی ی وال ونننن ی ننن ی وز ی

ی  و یوژ ی وب ی  څ یګ م
 
  ی  .  ک ک یو ی م

     ی ین ی  رب  یو ن  یېنهی ن یګ نمه ن ی

  یک   ی وب ی  څ ی  ؟یهغ ی وم پیوچب مون :ی

  یتمننننننننننننمل ی ننننننننننننب ی ننننننننننننبڅکینینننننننننننن   یبیننننننننننننمیبنننننننننننن ی

وځ رنننننننننن   یبیننننننننننمیک  نننننننننن یګ ننننننننننم ی  څنننننننننن ی  ؟یوبنننننننننن ی

چب مونننن :ی خالننننن ی وال یوژ ی و یه نننن  ینننننن یېنننننهی

لنن ی نن ی   نن ی قدننمق ینننمو څنیننن  ی   لنن  ی رنن یوز

هغنن ی    نن یېننهی ینن یخ ننب یخنن    یحننمکمیو ی

 لبن  یب یچ بیو   یال  ی ي  یک  ؟

 نننن ی نننن  ی  ننننالکی و وی نننن ی  ننننال  ی    نننن یونننن  ی

ب ننننننننن یکیننننننننن  یخننننننننن یی بچننننننننن ی وی ب    لننننننننن ی    ننننننننن 

  ننننننننننننن  نری وی نننننننننننننبوتی نننننننننننننب ی نننننننننننننب یبینننننننننننننمیهنننننننننننننمی

  دنننن  ی  یال ایننننن ی ن ننننب ېیوقشنننن  ی ننننم ی وی

 ننننننننننن  نری طغینننننننننننم ی وی بکشنننننننننننیویال ننننننننننن یونننننننننننن ی

 ګبځی  ی  یخ و ی  یب یچدم یونو .

 چ بی وی  ږ ی  یحنمال  ی ن یېنهی یوای نمل ی ن ی

   ننننننن ی    د ننننننن ی ننننننن  یو  ی خننننننن   ی ننننننن یونننننننم  ی

 مچننننننننن یقشننننننننن   یخالننننننننن ی وننننننننننری  زرننننننننن  ن یبننننننننن ی

  .و م 

  دننن  منمن یخ ی نننن ی یو ینننمل ی ب   ننننمی ونننن  ی

 هبنن ی ویز م نن   ی نن ی  ګنن ی  ننال  یتم ی ننم  ی نن ی

 مب ن   یخالن یځنم ی نبایه ن  یخ  نال ی ویو هی

 ی خی ی  یچونبی ن ی  ی نیری ن  و یبن ی بځنم ی

حب   یک  یو ی وی  ګ  یب یوک یېهی بتی ن ی

وېنننننن ی و  یبنننننن یلنننننن یننننننن یخنننننن   ی بلنننننن یېننننننهی ی

کنننننننن  قوی نننننننن  ی ننننننننیر یهغنننننننن یب یننننننننننن یهننننننننننننمنمنننن د  

  ننن غیتغننن ۍی نننن ی   ننن یبننن ی وم کنننن یل ننن  ی ونننن ی

 نن   یوګبځینن   ی بلنن یېننهی یتمننمل یو  مننن  ی

خالنن یقم نن یبینننمینننمز ی وی  ننن ږ ی وی   نن ینننن ی

 ب یوژ    .

خننن ی نننننیو رننن ی ننن  نېیېنننهی  نننال  ی  زرننن  ن ی

بنن ی بپښنن یالننن ایکنن   یننن یڅ نن ی وی  بو ینن ی

 ب ی  یببخ ی   .

ېنننننهینننننننری    ننننن یبنننننن یی نننننننیو رننننن ی ننننن ږ ی ویچ ننننننب 

و  خ ننننمیکنننن  ی وی ه ننننهی  نننن  ب  یبنننن ی ب نننن   ی

الننننن ای  و نننن ل  ی   ننننالکی  نننن سی ونننننیهغننننن ی

    نز ی ز متی  یو    ی ب یح یک  .

ز متی  ی  الکی  ی       ی یمچ ی ویه ن   ۍی

  ننمسی ویبکدننټیب نن یک ننږ  یکنن ی  نن  ی نن  نری

 وی و   ن ی ز متیچبڅضیری ن ی م  بنن ی ویهغن ی

 ږ ی ننن  نز یحننن یک نننږ ی ویخ ننن یکننن   ینننن ی  ننن

   ی مو  ی  ی    ی وی  نیهمی  د  ی  ر .

الهمةةل انةةا نعولبةة  رةةش الم ةةر وال قةةر ونعولبةة  
 رش عذاو القبر ال  ا  انت

 
 

  نری چنننننب  یبننننن ی   ینننننن ی هغننننن ی ننننن ننننن ی  ی يننننن  ی ننننن

    ن یژون یو ب  ی   ی ب  ی ن ی   تن ینن یآببو 

 وی  نننی ب ننن ی ننن ی ننن  ی وی ننن  نینننن ینم ننن ق ی  ی

 ویقشننننیریکننننن ال ی ونننن ای ننننن  نېی  نننن  ب  ی وی ونننننمتی

و ننننننننننننمت  ی  ی و یخ  ننننننننننننب ی ننننننننننننن ۍی  نننننننننننن نت  ن ی

  ننننمسی ویبکدننننټیب نننن یک ننننږ  ی نننن یه نننن  یکو نننن ی

 ی نننن ی  ننننم  یکنننن   ینننننننننی ننمی  نننن یح نننننن ننننبآ یخ ی

 تممل یچب مب : ی

یچ ی. ی. پ  ڀ  ڀ  ڀٺ  .

 چٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ

 
 ٣ - ١لریش: 

 ی لیی-بتنننن ی ی-ننننن یبمونننن ی   نننن یکنننن   

خوم تیوک  یهغن یڅ تیېنهی و ی ن یبن ی  ن ږ ی

 ب هننم یطمنننمکیو کننن ی وی و ی ننن یبننن ی  ننننیو کننن  ی

    یېهی و ی وڅبای  یحم  ی  ی .

  ننننن یېنننننهی    نننننن ی ی ننننن ی جننننن عیوکننننن  ی وی  هنننننری

ببم ی  النننننن یځنننننم یبمننننننن ای  وینننننسی ویخ لنننننن ی ننننن

وګننننننننبزو  یننننننننن ی یتمننننننننمل ییبنننننننن یبنننننننن ی  نننننننن  نزون ی

 خال    ی یتممل یچب مب :

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  چ 

  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

 7٢األعراف:  چٺ  ٺ  ٺ   ٿ

کنن ی  ننبای   ینن یخ ننکی و ننم ی  و  ی وی

  یننن یووڅبڅننو  ی  نن  ی نن   یکنن   یننن یخم  ننمی

 ی آ  من ن ی ویځ ین ینن یو  منن ایببک  نن ی  یب

ننمز  و یخنن ی و یو  ن ی   و نن یقدنع یوکنن  یننن ی

   ږی و ی    ی خ م  ی ب یب ی ؤ خ  یک  .ی

 ننننن ی ننننن   نری ونننننم پیآوننننن ی ننننن ی ی نننننمپی چ نننننبی وی

چننننم  یننننن ی خال نننن  یال  یونننن  ز ی و ننننم ی وی  نننن  ی

و   ن  ی  نن یېننهیاشننبڅ ی ب نن  یب نن ن ی بڅننو  ی وی

  ی لی ننن ی جننن عیوکننن   ینننن ی ننن لهی حونننمی غننننمک 

سننننننخ ویخټ  ننننننږ  ی  نننننننی ویآ   نننننن ی   ننننننسی ينننننن  ی

کن  ی وینیو ب نن یژونن یه نن ی  د ن ی   ننال ی ننی ی

ېننننننهی و ی هننننننمیخ  ننننننب یېننننننهی   تنننننن ی وی نننننن  ی  ی

    د  ی ی  یخ یکن ی ن ی  ن ی وویڅخن یبن یون ی

هننننمیننننن ی یننننن ی م  نننن ینیو بتننننهیال نننن  یننننن ی  رنننن  ی

 ل ی  یېهی و   یب ی  ی  د ی  ل یو !

  نن ای  ننال  ی ننم څخی ننمړ ی  یو  ویو نن یګنن  وییکنن 

بی ویننننننن ی چ نننننایوخنننننېنننهی ننن ی  نننال  ی    ننن   یهی

 ب اریهغ یب ی  م ب ی و  یخ   .ی

 نن ی   تنن ی وی ننال  یمیچ ننبی اشننب ی   

 ه ونننن و  یهغنننن ی    نننن یېننننهی چننننب  یبنننن ی

 وننننن ایګننننن ل ی و  ی   ننننن  ی  و  ننننن ینننننن ی

خننننمجزیو ینننننن یهغنننن ی    ننننن یبنننن ی   تننننن ی

وننننننننننن ی ننننننننننب  ی   سننننننننننیریحننننننننننم ی نننننننننن یېننننننننننهی

 نیو ب نننننننن یژونننننننننن یزڅب  ننننننننمی و ی نننننننننیم ی

:   

وننننننن  ی ننننننن  ی ویبننننننن ی    تننننننن ی نننننننب  یکننننننن ی

  ننننن ای  ی و یخ  نننننب ی ننننن یوننننن  ی    ننننن ی
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 اسهالم از  تاریخ سیاسهی صهدر   در
بنام بیعهت  ، صرف یک مورد، انتخابات

نام برده شده است کهه در زمهان نبهی    
که اعراب دسهته دسهته    همین  اکرم

نزد پیهامبر خهدا    مسلمان می شدند و
با حضور اصحاب کهرام بهه    می آمدند،

 خصو  شخصیت ههای مطهرح صهدر   
 ،بکررت ابههوهاسههالم ماننههد: حضهه 

، ، حضهرت عثمهان  حضرت عمهر 
و صدها صحابی  )کرم اهلل وجهه(حضرت علی
دیگر، بهه رسهول گرامهی    جلیل القدر 

از وی إعهالم   دنهد و کراسالم بیعت می 
از حمایت مهی نمودنهد، کهه     اطاعت و
بیعت عقبه اولهی، بیعهت عقبهه    جمله: 
و  بیعهت صهغیر  بیعت الرضهوان،   ثانی، 

در  رد.بیعت النساء، را میتهوان نهام به   
کتهههاب نظهههام اداری مسهههلمانان در 
صدراسالم، پیرامون بیعت مهردان بهه   

اسالم به طور گسهترده   پیامبر بزرگوار
ای بحث صورت گرفته  حتی در مهورد  
بیعت زنان به رسول گرامی اسالم نیهز  

 توضیحاتی دارد.
)ابن الجهوزی گویهد: از زنهانی کهه     

تن شمرده  457بیعت کردند باپیغمبر
بیعهت زنهان    در غمبرشده است. پی

 به قول اکتفا نمهود. در  مصافحه نکرد و
بلوغ شهرط   بیعت کنندگان باپیغمبر

ر هن زبیه هداهلل به هه عبه هچنانچ نبود 

 هفت ساله بیعت کرد. 
طبهق   پیغمبهر  گویهد:  قرطبهی 

ت هت بیعه هبِ موقعیه هحس ت وهحاج
 بیعهت،  نخستین شرط در می گرفت و
 بهود. در  اپرداخهت زکه   إقامه نماز و

 لصحیح از جابر روایت شهده کهه بهر   ا
واهی خخیر و اتادای زک نماز وی اقامه 

مسلمانان بیعت  و  خلو  باپیغمبر و
ن جهت است که جابر آ این از کردم. و

را بهه   او سید قوم بود  پس پیغمبر
موعظه قوم هدایت کرده است.  تعلیم و

چند باب کسهانی   صحیح بخاری در در
نیهز بیعهت    و بیعت کردند، بار را که دو
کسانی کهه بیعهت    بیعت صغیر، اعراب،
 بیعت بهرای دنیها،   را پس گرفتند، خود

کسههانی کههه بیعههت  و بیعههت النسههاء،
شکستند، بیهان کهرده اسهت.( چهون     

پیههامبرش را بههه عنههوان  أخداونههد
خهانواده انبیهاء بهه     خرین پیغمبر درآ

 .انتخاب نموده بود رسالت مبعوث و
زانی همانگونه که فخر رازی و تفتها 

معتقدند: مردم دارای حاکمیت سیاسی 
حاکم بیعت شهده بهه نیابهت و     بوده و

وکالت از طرف مردم إعمهال حاکمیهت   
این، مردم می توانند وی  می کند. بنابر

را در شرایط فقدان شروط الزم، عهزل  
نمایند. براساس تحقیقاتی که در علوم 

حقوقی اههل سهنت انجهام     سیاسی و

 و شههده اسههت: بیشههتر متفکههران   
اندیشههمندان اهههل سههنت هماننههد    
قرضاوی، ماوردی، طنطاوی شیخ ازههر  

دانشهمند دیگهر،    صدها محقق و مصر و
در یک قرن اخیر بنیاد اصهلی دولهت و   

 بیعت دانسهته انهد و   حکومت را شورا و
این دو نهاد اسالمی را به عنوان فلسفه 

ت در اسالم تلقهی  هومهی حکهاسهسی
ه بهه  می کنند، این دانشهمندان باتوجه  
 ن وآاینکههه خالفههت منصوصههی در قههر

به امت واگهیار گردیهده    سنت نبوده و
بیعهت در   است، وجهود اصهل شهورا و   

اندیشه ی اسهالمی بهرای مشهروعیت    
یا هر دولت اسالمی به  خالفت اسالمی و

نمایندگی از مسلمانان را در جغرافیهای  
برمشروعیت آن  اسالمی کافی دانسته و

 گیارند. مهر تائید می
یههات سیاسههی رسههول در ح

گرامی اسالم مهوردی را سهراغ   
داریم که پیهامبر بهزرگ اسهالم    
شخصاً به انتخاب کردن اشخا  
شایسته بمنظور نمایندگی ازقوم 
خویش در امور دولهت اسهالمی   
صحبت نموده اند: بدایه و نهایهه  

 419الههی 410صههفحه 4در جلههد
داستان بیعت عقبهه دوم را کهه   

تن از انصار بهه حضهور    71درآن
تعدادی از صحابی جلیهل القهدر   
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در ثانی، پیامبرخدا بهه منظهور اداره   
ان سالم قوم دستور به انتخاب نماینهدگ 

نفهر بتواننهد بهه عنهوان      09قوم داد تها 
نمایندگان باصالحیت اوس و خزرج، نهه  
تنها از قوم خود نماینهده گهی نماینهد     
بلکه نماینده ی پیهامبر خهدا در میهان    
مردم باشند. این امر میرساند که رسهول  
خدا برای اداره جامعه و تهأمین ارتبهاط   
مردم با رهبری نظام سیاسی، بهه اصهل   

ت در نظهام هها ارج مهی    نمایندگی مله 
گیاشته است. جالب اینجاست که بیعت 
کننههدگان موفقانههه توانسههته انههد بهها  
درنظرداشت  ترکیب و وضعیت اجتماعی 

( نفههر از 2و سیاسههی اوس و خههزرج، ) 
( نفر از قوم اوس را به حیهث  9خزرج و)

نماینده خود انتخاب و بهه رسهول خهدا    
 معرفی نمودند.

ل بیعت به منظور آگاهی بیشتر از اص
در یک  مسلمانانتمثیل اراده ی به مثابه 

انتخاب سرنوشت ساز، بهتر است بیعهت  
انتخابههات را از زوایههای مختلههف   یهها و

 مختصراً مورد پژوهش قرار دهیم.
ابن خلهدون مشههور تهرین مهؤر       

 اسالمی می گوید:
 )بیعت، پیمان بستن برای فرمانبری و
اطاعت است که بیعهت کننهده بها امیهر     

تا در امور مربوط  ،یمان می بنددخویش پ
به خود و مسلمانان تسلیم نظروی باشهد  

بهه   ،در هیچ چیز از امور مربوط بهه او  و
ستیز بر نخیزد و از تکالیفی که برعههده  

به انجام آن مکلهف   را او یارد وگاو میی 
خهواه تکهالیف   ، سازد اطاعهت کنهد   می

 دلخواه او باشد یا خالف میلش  باشد.
، بیعهت، بهه معنهای    این تعریهف  در

خصوصی ی تسلیم شدن، حتی درحوزه 
 را نیز شامل است. 

 در فرهنگ دهخدا آمده است: 
پیمهان و دسهت    یعنی عهد و، )بیعت

دردست دیگری زدن در بیع، یا بیعهت و  
اطاعت گفته می شود.( ابن منظوری نیهز  

اسالم به رسول خدا بیعت نمودند، بیان 
 میکند و سپس چنین می نویسد:

) به خاطر تاکید براین بیعهت و عههد،   
براء بن معرور دست او)رسول خهدا را(  
گرفته و گفت: بلی، سوگند به ذاتی که 
ترا مبعوث نموده اسهت، و برحهق بهه    
 پیغمبری  فرستاده اسهت، هرآئینهه از  
آنچه مارا منع کرده ای باز می ایستیم، 
و باتو بیعت مینمائیم. ای رسول اهلل، ما 
اهههل جنههگ و سههالح هسههتیم کههه از 
بزرگان و اجداد خود آنهرا بهه میهراث    
گرفته ایم. کسانی که در پیمان بودنهد  
اهل مدینه منوره هراس داشتند که اگر 

بهاالی دشهمنانش پیهروز     رسول خدا
به دیهار آبهائی    شدآنهارا ترك نکرده و

خود برنگردد، رسهول اهلل بهه ایشهان    
عهد و پیمان ما و شما بامراعات »گفت: 

متقابل صورت بگیرد، من از شما و شما 
از من هستید  کسی که با شما جنهگ  
مههی نمایههد، بههاوی جنههگ مینمههایم و 
باکسی که شما صلح می کنید، من هم 

در  حضرت رسول اهلل« صلح می نمایم.
بهرایم دوازده نفهر را از   » ادامه گفهت:  

سران قوم خود انتخاب نماییهد، تها در   
« قوم خود شان نماینده ی من باشهند. 

آنها دوازده نفر از قوم خزرج  و اوس را 
نفر از قوم خهزرج و   2انتخاب نمودند  

 سه نفر از قوم اوس. ( 
از این رویداد مهم بیعت عقبه دوم، 

)بیعهت   از بیعت تعریف خاصهی دارد: 
مبایعت  دست دادن برای ایجاب بیع و

 ایهن( بیعهت،   اطاعت اسهت. )بنهابر   و
 طاعت را گویند. (  ا مبایعت و

بهمنیان تعریف مشخصی از بیعت 
 ارائه داشته است:  

) بیعت، بستن پیمهان وفهاداری و   
حهاکم یها    امهام و  اطاعت با پیهامبر و 

 خلیفه)مسلمین( است.( 
موسویان تعریف مشخص تهری از  

) بیعت  می گوید: بیعت ارائه میدارد و
 عملی است بین مهردم و  ی وعقد قول

حاکم کهه دارای شهرایط انهد، حهاکم     
سنت  تعهد می کند که به کتاب خدا و

 از عهدالت، رفتهار کنهد و    و پیامبر
 مردم نیز اطاعت می خواهد.(  
ابن تیمیه  متفکرانی چون غزالی و

ابن حزم عقد بیعت را دارای ماهیت  و
به معنی تفویض حاکمیت از  سیاسی و

حاکم منتخب می دانند طرف مردم به 
که شهخص بیعهت شهونده از    یمادام و

شروط حاکم اسهالمی خهارج نشهده    
اطاعت وی مهادام الحیهات بهر همهه     

 واجب می باشد.
تائید از تعریهف   دکتور قرضاوی با

همهآهنگی مفههومی    ابن خلهدون، و 
 ،بیعت با انتخابات، آنانی راکه به بیعت

 گیارنهد و  یعنی به انتخابات ارج نمهی 
وشت امهت اسهالمی تهوجهی    به سرن

مسووالنه نمی نمایند، چنین هشهدار  
 هد:دمی 
انتخابات شهرکت   کسانی که در »
چنانچه شهرکت ننمهودن    کنند، نمی

آنههها سههبب کنههار گیاشههته شههدن  
پرهیزگهار   کهاردان و  انسانهای الیق و

 ناآگههاه و افههراد نههاالیق و  شههود و
 »ناپرهیزگار، کسانی که از دو ویژگهی 

 برخههوردار« داریامانتهه توانههایی و
 واقع، امهر و  رأی بیاورند  در نیستند،

 را برای ادای شهادت و دستور خداوند

دو موضوع مهم اسهتنباط مهی   
 شود: 

امبر خهدا در مراسهم   اوالً پی
بیعت، به دو موضوع کلیدی در 
نظام سیاسهی یعنهی جنهگ و    
صههلح تاکیههد مینمایههد، کههه  
سرنوشت همه نظام هها بهدان   
بسههتگی دارد  و عمههالً بیههان  
میدارد کهه در جنهگ و صهلح    
هماهنههگ و یکجهها عمههل مههی 

 نمائیم.
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إعالم  مرکز خالفت اسالمی سرباز زد، و
 استقالل نمهود، بالفاصهله بهه بیعهت از    

رأی آزاد تهوده ههای مسهلمان     مردم و
خراسانی مراجعه نمود تا نظام سیاسهی  

 خشد که چنهین بخویش را مشروعیت ب
 .نمود

 عربستان سعودی:ر انتخابات د

اما در عربستان معاصر کهه یکهی از   
یگانهه   مهمترین کشور های اسهالمی و 

کشور اسهالمی اسهت کهه بهاپیروی از     
سیستم حقوقی اسالم، مبنای حقهوقی  
خویش را عیار نموده است، اخیراً مردم 
را در سیاستگیاری های کشوری  سهیم 

با برگزاری انتخابات در بخشی  ساخته و
ی مههدیریت دولتههی، بههه از حههوزه ههها

 ورده است.آانتخابات معاصر روی 
)عربستان سعودی در گیشته آزادی 
های سیاسی محدودی را شهاهد بهوده   
است. انتخابات برای دفاتر و استان های 

منطقه شهرقیه و   ( در51در دهه  محلی)
حجاز برگزار می شد. مطبوعات نیهز از  
 51درجه بیشتری از آزادی در میانه دهه

ار گشت. اگر چه رژیم به تدریج برخورد
دامنههه چنههین حقههوق و آزادی هههای  

 سیاسی را محدود نمود.(     
 0299عربستان سعودی که در سهال 

مههیالدی تاسههیس شههده اسههت، بههرای 
از تهیه مسوده قهانون   بعد نخستین بار

و تشکیل مجلس  0229اساسی در سال
شامل مهی گشهت،    شورا درسال بعد را

گیاری های گام های مهمی را درسیاست
دولت مقتدر آل سهعود بهرای سهاختار    

 مردم برداشت. های مشورتی با
  جمهوری اسالمی ایران:

ایران نیز یکی از کشور های بهزرگ  
اسالمی در دنیای امهروز اسهت کهه بها     
داشتن سیستم حقوقی اسالمی، به اصل 
انتخابات برای تحکیم پایه ههای نظهام   

از ههر دوره   بعد سیاسی ارج میگیارد و
یاست جمهوری میلیونها  ایرانی پهای  ر

صندوق ههای رأی دههی میرونهد تها     
رئههیس جمهههور مملکههت خههویش را  

اساس پژوهش های  انتخاب نمایند. بر
در میهان کشهور   است، که انجام شده 
اولین کشوری است کهه  ، های آسیایی

برای مشروعیت نظام سیاسی خهویش  
قانونمنههدی نظههام   بههه رای مههردم و 

 نموده است. و سیاسی خویش مراجعه
ایران مؤید این امر  0216قانون اساسی

 است.
نخستین کشورهایی آسهیایی   )یکی از

تجربه  است که دموکراسی پارلمانی را
 0216قانون اساسی سهال  کرده است و

دموکراتیهک تهرین    م، ایران یکهی از 
قوانین اساسی جهان درآغاز قهرن بهه   

 حساب می آید.(  
 اولین انتخابات و تشکیل مجلهس  

ملههی در ایههران بههه دوره بعههد از    
می گردد.  بر این کشور مشروطیت در

جمهادی   04چون فرمان مشروطیت در
هجهری قمهری از طهرف     0994الثانی

مظفرالدین شاه قاجهار صهادر شهد و    
اولین مجلس موقتی کهه مؤظهف بهه    

 96بود، در «نظامنامه انتخابات »تسوید
هجههری شمسههی  0915اسههد سههال

 تشکیل جلسه داد.

 ایههن سههند تههاریخی، براسههاس

 01نخستین قانون انتخابات ایهران در 
وسیله ه هجری شمسی ب 0915سنبله

را  او ن نادیهده گرفتهه و  آعدم کتمهان  
مورد مصالح مهردم   در نافرمانی نموده و

مسلمان بی توجهی کرده اند. خداونهد  
 متعال دراین زمینه می فرماید:

هرگههاه  چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  چ  
 اخوانده شدند از شهادت خودگواهان فر
ر ههه ای دیگههدرج د. وهاییهداری ننم

ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  چ  می فرمایهد: 

از نظههر ایههن  چڤ  ڦ   ڦ  ڦڦ  
دانشمند بهزرگ جههان اسهالم یعنهی     
دکتور قرضاوی، رفهتن بهه انتخابهات و    
اِبراز حق رأی برای شایسته ها و امانهت  
پیشه گان در واقع همان شهادتی است 

ارائهه آن دسهتور داده    که خداونهد بهه  
است. و قطعاً کتمهان شههادت را گنهاه    

 بزرگ خوانده است.

از  انتخابات در نظام های سیاسی بعدد  بیعت و

 :خلفای راشدین
این ، تاریخ سیاسی اسالمی مطالعه 

یها   امر را مشخص می سازد که بیعهت و 
همهان  ی انتخابات بارعایت شرایط ویژه 

وره در د گونهاگونی عصر، به شیوه های 
های مختلفی از خالفت اسالمی مهروج  

نقش مردم به خصو  آنانی کهه    بوده و
به نحوی در ساختارهای سیاست نظهام  
اثرگیار بوده اند، بیشتر از کشهور ههای   

. بهه ایهن   مهی باشهد  دیگر  برجسته تر 
های کهه   اساس، بیعت درتمام حکومت

مبنای خالفت اسالمی داشهته از جملهه    
 ، عثمانیهان و خالفت امویان، فاطمیهان 

 مروج بوده است.عباسیان 
در کشور های اسالمی پیرو خالفت  

 و، مصهر، شهام، انهدلس    ایهران : همانند
خراسان نیز تا زمانی که تحت حاکمیت 

سلطه سیاسی خالفت اسهالمی بهوده    و
همچنان نظام  نیز بیعت مروج بود و، اند

های سیاسی مستقل اسالمی برمبنهای  
مشهروعیت  بیعت به شیوه های مختلف 

 را حاصل می نمودند. چنانچهه ابهو   خود
مسلم خراسانی هنگامی که از اطاعهت  

ی میهههرزا حسهههن خهههان   
لههک، صههنیع الدولههه،  منیرالمُ

مخبرالسلطنه، مرتضی قلیجان 
لهک و  لک، مهوتمن المُ مخبرالمُ

محتشم السلطنه تهیه و تدوین 
گردید و پس از رسمیت یهافتن  
متمم قانون اساسی، به تصویب 

س ملههی ایههران رسههید و مجلهه
اولین دوره مجلس شورای ملی 

هجهههری  0915میهههزان 07در
 شمسی افتتاح شد. 
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 0202طلبانههه ازجنههگ هههای اسههتقالل
به پیروزی اتهاترك انجامیهد و    0299الی

ث به رسهمیت  باع 0299در پیمان لوزان
شناختن ترکیه به عنوان کشور مسهتقل  

تکمیهل شهد،   « انکهارا »با مرکزیت انقره
وارد میدان سیاست گهیاری ههای ایهن    
کشور گردید. همچنان اجراآت سیاسهی  
جنرال جمهال گورسهل رئهیس شهورای     

کهه مجلهس    0260نظامی ترکیه در سال
غیرنظامی قانون اساسهی تهازه ای را در   

وین نمود، حاکمیت ترکیه  دایر و آنرا تد
 غیر نظامیان را به ترکیه باز گردانید.

طور ِمسلسهل   0265باوجودی تاسال
قدرت سیاسی ترکیهه توسهط نظامیهان    
دست به دست می شهد و نظهام الئیهک    

ه توسط جنهراالن مشههور اداره   هرکیهت
می گردید  ولی برای نخستین بار به اثهر  

 0265کار مستمر حزبی در انتخابات سال
ب عدالت ترکیهه کهه توسهط    حز 0262و

مسلمانان اداره می شد، اکثریت کرسهی  
های پارلمانی را به دسهت آوردنهد. و در   
طول سالیان مبارزات سیاسی درسیاست 
گزاری  های این کشور، حزب رفاه ترکیه 
به رهبری نجم الدین اربکان که یکهی از  

وب هه محسه هان ترکیه هران مسلمهرهب
 د.می شود، نیز نقش مهمی ایفا نمو

بار دیگر به اثر ناتوانی های سیاسهی  
در انکارا، وضعیت انتخابات در این کشور 
دگرگون شد و احزاب مختلفی باحمایت 
نظامیان بر اوضاع مسلط شدند و باالخره 

حزب عدالت و  21در انتخابات پایان دهه
توسعه ترکیه موفهق شهد باکسهب رأی    
اکثریت، آخرین النه ههای نظامیهان بهه    

الئیک سازی ترکیهه را  خصو  سیاست 
برچیند و برای اداره مملکت، طرح ههای  
مؤثر را ارائه دهد که اکنون ایهن کشهور   

های مترقی و پیشرفته ی یکی از کشور 
پرتههو اسههت کههه در  جهههاناسههالمی در

عادالنه به وجهود آمهده   انتخابات آزاد و

اما درتاریخ سیاسی ایران مهمترین 
یا همه پرسی کهه در واقهع    رفراندوم و

نشههانه ی بههارزی از اراده تههوده هههای 
 میلیونی ایران محسهوب مهی شهود، و   

رهبهران   همه مردم به رهبری علمها و 
ههای رأی رفتنهد،    دینی پای صهندوق 

یهازدهم   همه پرسی است که در دهم و
به موجب آن  انجام شد و 0957ماه ثور
% مردم ایران  نظام شاهنشاهی را 21,9

مردود و به نظام جمهوری اسالمی رأی 
 مثبت دادند.

 جمهوری ترکیه:

ترکیه امهروزی یکهی از مهمتهرین    
کشور های اسالمی جهان و میراث دار 

ه روزگهاری از  خالفت عثمانی است که 
بزرگترین قدرت های سیاسی نظهامی  
جهان بود که در پرتو تعالیم اسهالمی و  
بارعایههت معتقههدات و ارزش ههههای   

کشهور   فرهنگی سایر ادیان، نیمهی از 
های آسیا، اروپا و قسمت های از افریقا 

 را درکنترول خود داشت.
)قلمرو سالطین عثمانی، بین قرن های 
 چهههاردهم و هفههدهم مههیالدی بههه  
امپراطوری بزرگی مبهدل شهد کهه از    
مجارستان تایمن و از الجزایر تا قفقهاز  
گسترده بود. سلسله مراتهب نظهامی و   
اداری و بیشههتر جمعیههت کشههاورزان  
 مسلمان بودند. با این حال مسهیحیان 
)در بالکان، لبنان، مصر، و در پایتخهت  

 است.
ایههن بههود گوشههه ای از تحههوالت 
سیاسی حکومت های انتخابی کهه در  

هههای مختلههف جهههان و بههه کشههور 
نمایندگی از کشور های اسهالمی بهه   
حوادث سیاسی کشور های عربستان 
سعودی، ایهران، ترکیهه و افغانسهتان    

 اکتفا شد.
این ها همه میرساند که در دنیهای  
معاصر، یکی از روش های پسندیده ی 
که نظام ههای سیاسهی کشهور ههای     
مختلف جهان را رقهم میزنهد و آنهرا    

شهد، انتخابهات و   مشروعیت مهی بخ 
حضهور گسهترده ی مردمهی در ایههن    
رستاخیز توده ای اسهت  بنهابرآن در   
کشور اسالمی افغانستان نیز توجه به 
اصل انتخابات مشروط براینکه مهورد  
دستبرد و تقلبکاری زورمنهدان قهرار   
نگیرد،  و بهاخخره نتیجهه انتخابهات    
سبوتاژ نشود، یکی از بهتهرین شهیوه   

سی برای حهل  های انتخاب زعیم سیا
 مسایل سیاسی می باشد.

 

و « اسهههتانبول» امپراطهههوری
یهودیههههان در اسههههتانبول، 

ههای بهزرگ    سالونیکا و شههر 
دیگر برطبق قهوانین و سهنت   
هههای خههود مههی زیسههتند و  
بربیشتر شوون اقتصادی مسلط 

 بودند.( 
ترکیه برای نخستین بار نظام در

داری انتخاباتی در دوران زمامه 
مصطفی کمال اتاترك که پهس  

 انتخاباات شارکت   کسانی که در »

چنانچه شرکت ننماودن   کنند، نمی

آنها ساب  کناار گذاشاته شادن     

پرهیمگار  کاردان و انسانهای الیق و

 ناآگااه و  افاراد نااالیق و   شود و

کسااانی کااه از دو  ناپرهیمگااار،

« امانتاداری  تواناایی و  »ویژگی

 بیاورند؛ دررأی  نیستند، برخوردار

را برای  دستور خداوند واقع، امر و

ن آعادم کتماان    ادای شهادت و

را نافرمااانی  او نادیااده گرفتااه و

ماردم   مورد مصاالح  در نموده و

 مسلمان بی توجهی کرده اند. 
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 ر امین الدین مظفریبیانیه محترم دوکتو                                                                          جوزا 23
ی سخنرانی پرمحتوای خهویش در سهمپوزیم   هن مسلکی وزارت ارشاد، حج و اوقاف طهری معیهور امین الدین مظفهدوکت

ابعاد زندگی امام بزرگ روشنی انداخته و در قسمت از سهخنان شهان    راجع به شخصیت /بین المللی امام اعظم ابو حنیفه
اندیشه شکسته بود، اندیشه های تکفیری به فضای عراق می پیچید و ههر فرقهه کهه    فرمودند: در چنین فضای که مرز های 

تحت نام اسالم شکل گرفته بود به داشته های فقهی خویش خوشحال بود امام بزرگوار بادانش فقهی و کالم خویش در برابهر  
الیل و براهین الزم و مناظره های مههم  همه فرقه های فقهی، کالمی و سیاسی که در کج راهه گیر مانده بودند با قامت رسا، د

 و تاریخی اشتباه و کج اندیشی آنها را اعالم کرد.
وی ادامه داد: با توجه به اثرگیاری اندیشه های امام در رشد حرکت تشریع اسالمی، تطابق استنباط ها و اجتهاد های امهام  

در ضمیر و زندگی مردم مسلمان کشهور مها    /نیفهبا واقعیت های موجود زندگی و عمق ریشه های طوالنی فقه امام ابی ح
 برگزار گردیده است. /این همایش بزرگ علمی امام ابو حنیفه

اجالس کنونی از جهات مختلف، ارزش های فراوانی دارد دانشمندان بزرگواری از کشور های مختلف اسالمی و برادر حضور 
 گرامی و حاضرین در اجالس مطرح می نمایند.یافتند و مقاالت و نظریات ارزنده خویش را برای مهمانان 

دانشمندان عزیزکشور ما نیز مقاالت و مسایل مهمی را ارایه می کنند این اجالس در شرایط برگزار شده است که در کشور 
ما اندیشه های تکفیری قد برافراشته، مسلمان توسط مسلمان مباح الدم شناخته می شود، تحمل و آشتی از میهان رفتهه و   

انهد،   /ونت، نفرت و سوء ظن گسترش یافته است مردم کشور ما همه مسلمان و اکثریت پیرو میهب امام ابهو حنیفهه  خش
رجوع به اندیشه های فقهی و سیاسی امام و موضع گیری های ایشان در حاالت مختلف می تواند کج اندیشی های فراوانی را 

در عرصه های اعتقادی، فقهی  /فراهم سازد. بازخوانی اندیشه های امامبه باز اندیشی فرا خواند و اسباب تغییر و اصالح را 
ام از مسهایل مهمهی دیگهر    و سیاسی می تواند در دیدگاه های مردم ما آثار مثبتی به جا گیارد، وسطیت و اعتدال گرایی ام

را به کمترین سطح آن کاهش  یافته های این اندیشه و رفتار زمینه های رشد افراط گراییاست که باتمسک به آن و پیروی از
ست که واکاوی آن جان های بهی  مسایل بسیار ارزشمند دیگر ادر برابر موج تکفیر مسلمانان از خواهد داد، اندیشه های امام

 «نم ر ا س القبه    و »دارد که فرموده اند:  اهد داد که دیدگاه امام رأس شعارهای این برنامه قرارنجات خو شماری را
گیری های سیاسی امام در برابر خالفت اموی و عباسی و در شرایط دوگانه و متفاوت پیهام ههای    یح جهتطرح و توض

سرنوشت سازی برای مردم کشور ما ارایه می دهند اندیشه های فقهی امام مبنی بر آزادی های فردی در امور مختلهف  
است  یوا و موضع گیری ها از امور دیگراجتماعی، شخصیت پروری شاگردان، خوشحالی علما و واقعیت شناسی در فت

که یکبار دیگر کج اندیشان را به بازیافت اندیشه و رفتارشان وا می دارد. تسامح، تحمل، گیشت و همدیگرپییری امام 
از مسایلی است که امروزه نیاز کشور ما بیشتر از نیاز آن به خوردن و آشامیدن است جمله زیبایی).....( کهه امهام بهه    

 شاگردانش توصیه میکند: تحمل و تسامح ایشان را بصورت رسا بیان می نماید.یکی از 
ایشان فرمودند: با در نظرداشت آنچه گفته آمدیم با صراحت میتوان گفت که مطالعه و بررسی شخصیت و کارنامه های 

به ویهژه کشهور ههای    علمی و خدمات دینی این امام بزرگوار قابل افتخار جهان اسالم گره گشای بسا مشکالت امروز 
 قربانی افراط گرایی و به طور اخص کشور عزیزما افغانستان می باشد.

حیث معین مالی و اداریه معرفی محترم تاج محمد مجاهد ب
م مقام محترم ریاست جمهوری اسالمی افغانسهتان، محتهرم   هو حک حج و اوقاف، ادههاد وزارت ارشهاس پیشنهبه اس
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اداری و مالی وزارت ارشاد، حج و اوقاف معرفی گردید  در این محفل که به میزبانی دوکتهور   تاج محمد مجاهد به حیث معین
مظفری معین مسلکی و سرپرست وزارت، روئسا و بخشی از مأمورین اداری وزارت حاضر بودند، از جنهاب مجاههد و هیوهت    

مجلهس بهاتالوت    رمقدم گفته و در آغازمی نمودند، خی ایعتمعیتی شان و جمعی از وکالی مجلسین شورا که موصوف را مش
از معرفی محترم مجاهد در این ابتدا دوکتور مظفری گردید،  ط استاد قاری برکت اهلل سلیم قرائتآیاتی از کالم اهلل مجید توس

پست استقبال نموده، موصوف را شخصیت قابل و شایسته این مقام معرفی و از حکومت وحدت ملی در امهر تقهرری محتهرم    
 قدر دانی نمودند. مجاهد

متعاقباً محترم مجاهد ضمن تهنیت و ابراز قدر دانی از مقام وزارت، محترم معین مسلکی و هیوت رهبری این ارگان دینهی و  
اینکه در انتخاب ایشان بحیث معین مالی و اداری نظر واحد داشتند ابراز امتنان نموده در بخشی ازسهخنان شهان افزودنهد:    

اری و مشترکات فکری در امر تأمین و تحقق وظیفه محوله بین منسوبان یک نهاد ایجاد نگردد  نتیجهه  تازمانیکه روحیه همک
مطلوب بدست نخواهد آمد. براساس اعتمادی که به من شده است در شعاع حفظ این امانت، تعهد می نمایم که بحیهث یهک   

متعال، اهداف اولیه وزارت ارشاد، حج و اوقاف در آن تحقق برادر و مامور این اداره دینی روشی را دنبال نمایم که رضایت اهلل 
 مجلس با ذکر دعائیه خیر و ختم جنگ خاتمه یافت.در آخر و  یابد ومن در این امر از هیچ گونه کوشش دری  نخواهم نمود.

 تجلیل از دهه نمول قرآن کریم 1931 جوزا 3
حفل باشکوهی در تاالر رادیو تلویزیون ملی تجلیهل بهه عمهل    از دهه نزول قرآن کریم طی یک م وزارت ارشاد، حج و اوقاف

آورد. برنامه باتالوت آیات متبرکه کالم اهلل مجیدتوسط شیخ القراء استاد قاری برکت اهلل سلیم رئیس امور قراء وزارت ارشاد، 
پیام وزیر ارشاد، حهج و  حج و اوقاف آغاز یافت، نخست دوکتور امین الدین مظفری معین مسلکی وزارت ارشاد، حج و اوقاف 

ند به قرائت گرفت کهه در  اسالمی به مکه مکرمه سفر نموده بود اوقاف را که جهت اشتراك درکنفرانس بین المللی کشورهای
آن ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات مردم مسلمان کشور، از جناح های درگیر جنگ خواسته شده بودکه به حرمهت مهاه   

 ند و از قتل مسلمانان دست بردارند.مبارك رمضان آتش بس نمای
ه به مراحل نزول قرآن کریم سخنرانی جامع و اکادمیهک نمهوده، گفتنهد:    همعین مسلکی وزارت ارشاد، حج و اوقاف در رابط

 قرآن شریف گفتارخالق متعال و بزرگترین معجزه پیامبر اسالم است که تاروز قیامت اعجاز آن همچنان ثابت باقی می ماند.
ود: آرزو می رودکه در ایام عیدسعید فطرمیان حکومت و مخالفین آتش بس برقرار شود تاراه به سهوی صهلح دایمهی    وی افز

 درکشور باز گردد.
به دنبال آن چندین تن علمای برجسته دینی کشور هریک دوکتور احمدنور واقف مشاور ریاست اجرائیه، مولهوی محمهدنور   

افغانستان حجت االسالم عبدالقدیرعالمی امام جمعه غرب کابل، مولهوی برههان   پادشاه حماد عضو شورای سرتاسری علمای 
اهلل نیازی معاون دیپارتمنت علوم دینی اکادمی علوم افغانستان و استاد یاسمین سروری مدیره مدرسه اناثیه حضرت حفصهه  

همه بایک آواز ادامه جنهگ و بهه   در مورد عظمت، اعجاز و ایمان و عمل به آخرین کتاب آسمانی به تفصیل صحبت نمودند و 
 شهادت رسانیدن علما و مسلمانان بی دفاع کشور را محکوم نموده، آن را یک عمل غیرشرعی گفتند و از دو جانهب درگیهر  
 خواستند تاآتش بس فوری نمایند و از مسلمان کشی دست بردارند و بیشتراز این گلیم ماتم را در منازل مردم پهن نسازند.

ی خیربه ارواح شهدای کشور و تامین صلح سراسری توسط قاضی ریهاض اهلل صهابر رئهیس تعلیمهات اسهالمی و      برنامه بادعا
 تدریب ائمه پایان یافت.

 مهامتحان کانکور انستیتوت تدریب ای اخذ

 1391 جوزا 23
ترك دو دومین دور امتحان کانکور اختصاصی انستیتوت تدریب ائمه وزارت ارشاد، حج و اوقاف تحت نظر هیأت مشه 

 وزارت)ارشاد، حج و اوقاف و معارف( در یک فضای شفاف از طلبای مدارس دینی و ائمه اخی گردید.
 دن امتحان مؤفقانه می توانند دروستن از واجدان شرایط شرکت ورزیده بودند که پس از سپری نمو 21در این برنامه

ظهر در رشته های علهوم اسهالمی طهی دو     09 :91صبح الی 1: 91خویش را همه روزه به جز روز های جمعه از ساعت
 سال به سطح فوق بکلوریا باهزینه دولت به پایان برسانند.

تهن   9استاد از جمله 09که نصاب درسی انستیتوت با همکاری وزارت معارف تدوین یافته و درس آن توسط باید گفت
 استادان مصری به پیش برده می شود.
 کابل شاروال با اوقاف و جح ارشاد، وزارت مسلکی معینمالقات 

 و کابهل  شاروال ذکی احمد با اوقاف و حج ارشاد، وزارت مسلکی معین مظفری الدین امین دوکتور 0921/ 9/ 00شنبه
 .نمودند مالقات شان کار دفتر در اداره آن اجتماعی خدمات و کلتوری معین شریفی فاضل محمد استاد

 ههای  زمینهه  در اوقهاف  و حج ارشاد، وزارت همکاری خواستار ما: گفت مالقات این هدف مورد در کابل شاروال ابتدا
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 مسهاجد  در صهفایی  برنامه خواهیم می نخست قدم در که استیم کابل شهر مساجد صفایی و پاکی ویژه به مشترك و مرتبط
  .ایم ساخته مؤظف مقصد این به جامع شریف مساجد در را نفر ده ده و یابد آغاز امروز کابل شهر

 مشهکالت  از یکی شهر مختلف نقاط در حضیره کمبود: گفت نموده، صحبت شاروالی اجتماعی خدمات و کلتوری معین سپس
  .گیاشت پایان نقطه معضل این به توان می حضیره، برای شهرها اطراف در سبز کمربند ایجاد با البته. است همشهریان دیگر

 و هها  آب نساختن آلوده ها، پارك از حفاظت فروشی، گران احتکار، ایپیامده و اضرار روها، پیاده ساختن مسدود: افزود وی
 رسهیدگی  آن به توان می اوقاف و حج ارشاد، وزارت همکاری با که دیگریست موارد از... و آب مصرف در اسراف از جلوگیری

  .نمود

 شهما  جانهب  از کهه  است خوبی رابتکا: گفت آنان به آمدید خوش ضمن اوقاف و حج ارشاد، وزارت مسلکی معین آن دنبال به
 صهورت  الزم همکهاری  شما با شده یاد موارد تمام در که دهم می اطمینان شما به وزارت این نمایندگی به من. گردد می ارایه
  .گیرد می

 آن اسهاس  بهه  کهه  گهردد  ترتیب تفاهمنامه یک هم، همکاری با که است الزم متیکره موارد ساختن اجرایی برای: افزود وی
 .گردد مشخص جوانب های لیتمسوو

 ریاسهت  این پالن مطابق: گفت نموده، صحبت واوقاف حج ارشاد، وزارت مساجد امور رئیس سراجی عبدالکریم مولوی سپس
  .نمایند می ارشاد منابر طریق از جمعه هر اخالقی و اجتماعی امور در ها حسینیه و مساجد ائمه و خطیبان

 و قهانون  برابهر  در متخلفهان  تمکهین  و نمودن جریمه برای قانونی رویکرد ایجاد است، مهم راستا این در که آنچه: افزود وی
 .بنشیند عمل به حرف تا آنست ساختن اجرایی برای پولیس نیروی از استفاده

 خوشهبختانه  اکنهون  نداشت، وجود قانونی مبانی ها، تخلف انواع از جلوگیری برای این از پیش: گفت کابل شاروال آن از پس
 هرچهه  توانهد  مهی  کهه  است اختیار در قانون تطبیق برای مسوول مرجع با تفاهمنامه مطابق نظامی نیروی یک و قانونی ابزار

  .رساند یاری را ما ساالری قانون زمینه در بیشتر

  .نمودند آغاز را برنامه این رسماً و رفتند یعقوب حاجی مسجد به پاکی و صفایی کمپاین آغاز جهت ایشان سپس

 مهؤظفین  طهرف  از صبح روز هر آن، های زباله که دهد می قرار مساجد صحن در را دانی زباله یک یک شاروالی که گفت ایدب
 .گردند می تخلیه

 اوقاف و حج ارشاد، وزارت جدید مشاورین تن دو معرفی

 افغانسهتان  اسهالمی  یجمههور  ریاست عالی مقام منظوری و اوقاف و حج ارشاد، وزارت پیشنهاد اساس به 0921 جوزای 01 
 وزارت ایهن در  مالی و اداری مشاور عنوان به حقمل اهلل ذبیح و مهای تدریب و اسالمی تعلیمات مشاور عنوان به مجاهد محمد
 .گردیدند معرفی

. یافهت  آغهاز  قهراء  امهور  رئیس سلیم برکت قاری استاد القراء شیخ توسط مجید اهلل کالم ملکوتی آیات تالوت باابتدا محفل 
 جدیهد  مشهاورین  تقهرر  مهورد  در را جمههوری  ریاست حکم وزارت مقام دفتر رئیس عرب حیدری محمداسحق قاری سپس
 .نمود قرائت وزارت

 و عهالم  اشهخا   ایشهان : گفهت  آنان به تبریکی ضمن نموده، صحبت اوقاف و حج ارشاد، وزیر منیب عبدالحکیم مولوی اًبعد
 .نمایند همکاری متیکره های بخش در را وزارت بکر و سودمند های مشوره ارایه با توانند می و بوده متجرب

 بههره  با که امیدواریم: گفت آنان به ضمن تبریکی اوقاف و حج ارشاد، وزارت مسلکی معین مظفری الدین امین دوکتور سپس

 .یابد بهتری رونق و رنگ وزارت کلیدی بخش دو این شما خوب های مشوره از گیری

 وزارت رهبهری  از تشهکری  ابهراز  بها  ائمه تدریب و اسالمی تعلیمات ریاست جدید مشاور مجاهد محمد آن دنبال به
 ایهن  کهه  ای جامعهه . است اسالمی پسندیده سنت مشورت: گفت کشور جمهوری ریاست مقام و اوقاف و حج ارشاد،
 .  نماید می اتخاذ مختلف مسایل قبال در را بهتری تصامیم است طبیعی نماید، می رعایت را اسالمی اصل

 مقهام  و اوقاف و حج ارشاد، وزارت رهبری از تشکری با مالی و اداری ریاست جدید مشاور حقمل اهلل ذبیح آن از پس
 وظیفهه  در دههی  مشهوره  هرگونه آماده گیشته تجارب از استفاده با که نمایم می تعهد: گفت جمهوری ریاست عالی
 .یافت پایان خیر دعای با برنامه .باشم محوله

 جوزجان رش ریاستگما
 در امور مساجد:

 :به مساجد ذیل میتر سنگل فاز نصب گردید -0
ترکستان، لبجرطاغن، آلتی خواجه، منگجک ولسوالی خواجه دو کوه، نوآباد خراسان، نو آباد عید محله، مصهر  مسجد 

جوزجهان نصهب و    آباد، ینگی اری ، اشرف، کوکنبد و یکه باغ میترسنگل فاز از طریق ریاست محترم برشنا شهرکت 
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 مساجد متیکره از نور انرژی برق مستفید گردیدند.
 مختلف توزیع گردیده است. (اصله نهال بنابرپیشنهاد این اداره ازطریق ریاست محترم زراعت به مساجد411تعداد) -9

 در امور حج:
ی و رهنمهائی گردیهده   متقاضیان حج به آمریت محترم پاسپورت غرض اخی پاسپورت و بایمتریهک معرفه  (نفر از517تعداد )
 است.

 در امور اوقاف:
( افغانی بدست آمده به د افغانستان بانک جوزجان تحویل گردید و بهه  0756690از مدرك تمام جایداد های وقفی مبل  ) -0

 مرکز ارسال گردیده است.
ت و برادر ترکیه ( باب دکان در ساحه مسجد جامع انقره علی شیر نوائی واقع بندر سرپل که توسط کشور دوس91تعداد ) -9

 اعمار گردیده بود و بعد از سپری نمودن پروسه تدارکات از اول حمل سال مالی داخل کرایه گردیده است.
 در امور ارشادات و نشرات:

( تن از خطبا و ائمه مساجد، ورکشهاپ یهک روزه تحهت    91ورکشاپ دو روزه تحت عنوان قانون مراسم عروسی با اشتراك )
ن( با اشتراك ده تن از خطبا و ائمه مساجد. ورکشاپ یک روزه تحت عنوان نهال شانی و صلح پایه دار عنوان ) حقوق مالی ز

( تن از علما و رئیس محیط زیست. گفتمان با ژورنالستان و تبادل نظر در رابطه به اشتراك زنان در رسانه ها و 51با اشتراك )
( تن از استادان مدارس دینی و اهل معارف 911با اشتراك بیش از )تاثیر آن در صالون این ریاست و همچنان کنفرانس علمی 

 اعم از ذکور و اناث در رابطه به حقوق زن در هوتل کرستال دایر گردید.
 سمنگان مارش ریاستگ

 در سالون جلسات این اداره دایر گردید. 0921 /0 /09ایبک، مور  جلسه شاندار وکالی گیرسه گانه شهر
صفی اهلل سراجی رئیس ارشاد، حج و اوقاف طی صحبتی از کالنتران تقاضا بعمل آورد تا غهرض تحکهیم   ابتدا محترم مولوی 

بهتر رابطه مردم با دولت، گامهای استوار تر بردارند. همچنان مولوی سراجی از تسریع روند کاری هیوت مختلط مبهارزه بها   
تایش کرده همکاری همه جانبهه وکهالی محتهرم گهیر را     منکرات که تحت ریاست آمر ارشاد این اداره فعالیت می نماید، س

 درین خصو  مطالبه نمود.
در این جلسه محترم رئیس ارشاد، حج و اوقاف از جریان کنترول و نظارت هویت این اداره از صرفیه برق مساجد توضهیحات  

وئی از استفاده برق مسجد مربوطهه  داده و از همکاری و اجراآت محترم  )روضت اهلل( کالنتر کارته صلح در رابطه به صرفه ج
 تقدیر کرد.

آمر ارشاد در زمینهه برنامهه کهاری خهویش بهه       "وزین غوثیزاده المحتسب"سپس محترم)الحاج مولوی سید محمد عارف 
 تفصیل صحبت کرده و از اجراآت هیوت مختلط مؤظف مختصراً به حاضرین وضاحت داد.

مولوی وزین( آمر ارشاد، تداوم اجراآت هیوت مخهتلط را  انبه از پالن کاری)ن حمایت همه جمتعاقباً کالنتران شهر ایبک ضم
تی داخلهی مسهاجد   آرزو بردند. درین جلسه از نحوه خانه پری دقیق فورمه های ثبت مساجد و چگونگی ایجاد کمیته نظهار 

 کالنتران محترم قرار گرفت.استفاده برق، رهنمائی الزم صورت گرفته و فورم های تهیه شده، به اختیار غرض صرفه جوئی از
گفتنی است که درین جلسه محترم ) مدیر عمومی حکومتداری و مدیر شورا های ( ریاسهت محتهرم شههرداری ایبهک بهه      

 نمایندگی از اداره شان درین جلسه اشتراك ورزیده و از تداوم همکاری شان به این ریاست اطمینان دادند.
مهیرش ریاست تعلیمات دینی و تدری  اگما

 مقام محترم وزارت محترمین هر یک: 7/0/0921( مور  22به اساس حکم شماره )
 در زون بلخ. 0921امتحان ناظمین حج سال مات دینی وتدریب ائمه جهت اخیرئیس تعلیریاض اهلل صابرتعیین وتوظیف قاضی 

 تعیین و توظیف بحرالدین علیمی آمر آموزش های دینی در زون مرکز. -
 یف خواجه فضل الرحمن مدیر عمومی تدریسی مدارس مرکز در زون هرات.تعیین و توظ -
 تعیین و توظیف محسن حنیف آموزگار انستیتوت تدریب ائمه در زون قندهار.  -
تعیین و توظیف استاد سیف الرحمن مدیر طرح برنامه های انسجام دارالحفاظ هها و مهدارس دینهی مرکهز در زون      -

 پکتیا.
بی بی زینب، اناثیه ارشهاد القهرآن، حضهرت     حلقات سرك چهل متره، اناثیهد فعالیت های مدارس:نظارت از چگونگی رون

، اناثیه بی بی ساره، امام باقر چنداول، امام مسلم زیر چنار، اناثیه الفهالح، امهام ابهو    ، حضرت عمر بن خطاببالل
 اناثیه شهمس البنهات، اناثیهه    فتحی، خالد بن ولید،الزهرا، امام مسلم، دارالحفاظ  فاطمة ، اناثیه الفالح، بی بی :حنیفه
 القرآن، اناثیه طه مصطفی، اناثیه لماحصنات. ردین 
 0921به سلسله برگزاری محافل فراغت طالب مدارس از بخش های مختلف در نواحی شهر کابل در برج حمل سال  -
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ی فارغ داده طی محافل با شکوهی برای شهان  نیز مدارس ذیل تعدادی از شاگردان خویش را از بخش های مختلف علوم دین
 تصدیق نامه توزیع گردید.

( تن از شاگردان خویش را از بخش تفسیر، فقه، قرائت، حفظ، تجوید فارغ داده و طهی  016به تعداد )مدرسه حضرت حفصه:   -1
، علماء و اولیاء شهاگردان در  محفل ویژه، با اشتراك هیوت رهبری وزارت ارشاد، حج و اوقاف عده ی از روسای ادارات دولتی

 ( شهر کابل دایر گردید.09تاالر پوهنتون مستقبل ناحیه )
فهارغ داده، طهی محفهل    ( تن از شاگردان خویش را از بخش حفظ، ناظره، تجویهد  91به تعداد )مدرسه محمدیه فاضل بیک:  -2

 ان توزیع گردید.نامه ها و تحایف که از طرف مدرسه متیکره تهیه شده بود به فارغخاصی تقدیر
 ( باب مدرسه در مربوطات والیت بلخ.94راجستر و صدور جواز فعالیت برای ) -
 (.06راجستر و صدور جواز فعالیت برای مدرسه اناثیه صلح و ادب، مربوط ناحیه ) -
 راجستر و صدور جواز فعالیت برای مدرسه امام محمد مربوط والیت پروان. -
 برای مدرسه دارالقرآن نور مربوط والیت دایکندی. راجستر و صدور جواز فعالیت -
اوقهاف و  میالدی به حضور داشت اعضای کمیسیون مشهترك وزارت ارشهاد، حهج و     9102حق الزحمه از بابت برج )مارچ(  -

تن از منسوبین مدارس خصوصی و دارالحفاظ های که از طرف آن موسسه تمویل می گردد توزیع (990موسسه آفرین، برای )
 ید.گرد

 سرپل ریاستهای گمارش 
 در بخش ) آمریت ارشاد و مساجد ( :

( گفتمان علمی تحت عناوین صلح اجتماعی، نقش صلح در اخوت و همبستگی، ایثار و کمک رسانی 4)و تدویرهماهنگی  -0
والیت سرپل به مستحقین و صلح در معامالت، احکام صلح و حمایت از جمع آوری عواید، اشتراك کننده گان برنامه ها والی 

حمید اهلل بیک وکیل در ولسی جرگه ، رئیس شورای والیتهی ، رئهیس سهارنوالی، اعضهای محکمهه اسهتیناف و کارمنهدان        
 یده بودند.ز( تن از مالامامان و متنفیین و خطباء و کارمندان اشتراك ور011مستوفیت، در هر نوبت به تعداد )

گاه عالی آریا بهه اشهتراك    سالم و تقدیر شاگردان نخبه آموزشزن در اکنفرانس یک روزه تحت عنوان جایگاه  راه اندازی -9
 ( تن از قاریان بخش اناث.911)
برق و شورای امنای مساجد، اشتراك در جلسات اداری و پی دی سی و منع خشونت علیه جویی ه ( کمیته نظارت از صرف91د )ایجا -9
 .زن
ز والیت و نظارت و بازدیهد از شهاگردان و صهحبت در مهورد     مدارس و دارالحفاظ های مرک ترتیب و تنظیم لیست بعضی -4

کیفیت درسی حفاظ و طالب العلمان، ایجاد حلقات درسی برای بزرگ ساالن در مساجد و تشویق و ترغیب مردم به نماز های 
 ها. منکرات و چشم چرانی پنجگانه و اخوت و همدلی و پرهیز از

 در بخش اطالعات و ارتباط عامه:
بهه مقهام والیهت و مرکهز     ارسهال   دیریت های مربوطه بصورت ربع وار و ساالنه بعد از توحید وم ارش هایجمع آوری گز -0

 .ورازت
( مورد و همکاری در ترتیب تنظیم اوقات اذان نمهاز ههای   09اشتراك در جلسات کمیسیون تعیین خطبه ها در مساجد ) -9

 پنجگانه با اعضای کمیسیون موظف.
 در بخش اوقاف و عشر زکات :

( افغانی بوده 00210از طریق کرایه دکاکین زمین ها و زیارات مبل  ) 0921عواید جمع آوری در ربع اول سال مالی  -0
 که توسط مدیریت اوقاف جمع آوری و تحویل د افغانستان بانک گردیده است.

 ت.اوقافی طبق طرزالعمل به اجاره داده شده اس یو زمین ها ها نریغرفه ها دکاکین و کانت تماماً -9
ریاست مربوطه و رهنمود اوقافی و مسوولیت الیحه وظهایف در حهد    های تحت دعوا نظر به هدایت تعقیب دوسیه -9

 توان در جریان است.
 در بخش حج و زیارت :

( جلد پاسپورت ههای حجهاج   951جمع آوری به تعداد ) 0922و  0921ترتیب و تنظیم دفاتر احصاییه حجاج سال  -0
 .0921فرضی سال 

چاپ و نصب استیکر ها بهر روی پاسهپورت هها جمهع      0414الی  0411، 0922، 0921ظیم لیست حجاج ترتیب و تن -9
 آوری شده.

 نصب فوتو های حجاج به دفاتر احصاییه. -9
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 در بخش اجراییه:
شهان  ( نفر92( امامت و خطابت که بهه تعهداد)  4و )( 9اخی امتحان معه هیوت موظف از علمای داوطلب در بست های رقابتی )

 ردیده بعد از طی مراحل اسناد شان توسط مامورین نظر به هدایت ریاست به مساجد معرفی گردیدند.موفق گ
گی و برتری جویی از دیهدگاه  ) گفتمان علمی در مورد منع تعصبات و خود کامجلسه بزرگی تحت عنوان 1/0/0921خ به تاری
امامان،  اد و با اشتراك یک تعداد کثیری از علما و مال( تحت ریاست رئیس ارشاد، حج و اوقاف و به گردانندگی آمر ارشاسالم
توسط جلسه ابتدا توسط یکتن از امامان ریاست ارشاد، حج و اوقاف سرپل قرائت گردید.  یافت. ابتدا تالوت قرآن کریمتدویر 

شهان کهه تحهت    الحاج موالنا عبدالمحبوب حقجو رئیس ارشاد، حج و اوقاف والیت سرپل در مورد برنامه های تدوین شهده  
 .تدویر یافته بود صحبت نمودند عنوان ) منع تعصبات و خودکامگی و برتری جویی (

عی و سپس مدیر ارشاد دعوت نظر به هدایت متن وارده از ریاست امنیت ملی در مورد ) حمایت از نیرو ههای امنیتهی و دفها   
نموده از ایشان خواستند کهه در نمهاز جمعهه بهه     ( را به حضور علمای اشتراك کننده قرائت همکاری با دولت در همه سطوح

مردم ابالغ دارند. همچنان مدیر حج و زیارت در رابطه به ایمیل وارده از مقام وزارت در ارتباط اخی امتحهان از علمها و نحهوه    
فی معلومات کا 0921حجاج سال  اری امتحان برایشان در خصو  مرشدشارت لیست شدن شان و فورم و ثبت و تاریخ برگز

 دادند.
در قسمت انتخابات صادر گردیده بهود بهه حضهور مالامامهان      در اخیر آمر ارشاد فرمان ریاست محترم جمهوری را که اخیراً

قرائت نموده و تاکید ورزیدن که مطابق فرمان هیا خود را عیار نموده و در آینده اگر کسی در زمینه بعنوان یک مامور دولهت  
خودش خواهد بود. در خاتمه دعائیه توسط یکتن از علمای اشتراك کننده در جههت تهامین    تخطی نماید مسوولیت به عهده

 پایان یافت.سرتاسری در کشور صلح و امنیت 
 ریاست ارزگانهای گمارش 

لمهای  تن ع 05روز نیروهای ملی امنیتی کشور در استدیوم مرکزی ارزگان همراه با تعداد از محفل تجلیل و گرامی داشت  -0
 و منصوبین ملکی و نظامی ارزگان برگزار گردید. و رهبری محترم رئیس حج و اوقاف محترم والی به ابتکار

یهه زنهان، مبهارزه    وظیفه مقدس امر بالمعروف و نهی عن المنکر در مورد عدم تعرض بر حریم خصوصی، منع خشونت عل -9
، اتحاد و اتفهاق در جامعهه اسهالمی و ارزش    ، احترام به حقوق اطفال، حقوق والدین و در مورد اهمیت صلحعلیه فساد اداری

تقبیح ههر نهوع تعصهبات     سواد و تعلیم حرمت خودکشی و جلوگیری از ترویج و فعالیت های سحر و جادوگری و فال بینی و
، لسانی، نژادی در جلسات هفته وار و محافل عمومی برای خطیبان و امامان موضع تعیین شد تا مفاهیم فهوق را  قومی، سمتی

 ردم ابالغ نمایند.به م
پروگرام غیایی اطفال خود را طبق توانایی مالی و اقتصادی بها در نظرداشهت معیهار ههای متهوازن غهیایی کهه شهامل          -9

کاربوهایدریت، پروتین و ویتامین ها می باشد تهیه و تنظیم نماید تا اطفال نازنین را از امراض سوی تغیی بهه امهان باشهد از    
 تکثیر گردید.و ا ارسال ع این موضوعات ( مساجد جام01به )این جهت 

 در برنامه اداری و مالی:
و علمای کرام ریاست ارشاد، حج و اوقاف ارزگان به منظهور تقهرر شهان در سیسهتم      نخالی خطیبا ی( بست ها51به تعداد)

شهرایط در  اجهد  نفهر علمهای و   1استخدام و بر اساس مهارت و شایستگی علما به اعالن سپرده شد و بعد از شارت لست از 
 امتحان گرفته شد.از ایشان و  پروسه امتحان شامل

 به ابتکار و رهبری رئیس حج و اوقاف:
کنترول، نظارت و افتتاح مراحل اعمار ابتدایی یک باب مسجد جامع در منطقه خیر و کاریز مرکز ترینکوت کهه از   -0

جریهب   5در یک وقهت دارد در مسهاحت    ( تن نماز گزاران9111بودجه منظور شده خا  رئیس جمهور  که ظرفیت )
 افتتاح شد. زمین عمالً

مدیریت و نظارت از طرف مقام ریاست از پروسه اعمار، سکیچ، کورکی و سروی ابتدایی یک بهاب مسهجد جهامع     -9
 را ( نماز گهزاران 711)جریب زمین که ظرفیت 9ت در مساحت توسط اشخا  مسلکی در منطقه ذوالفقار مرکز ترینکو

 صورت گرفت. 0921جه ریاست ارشاد ، حج و اوقاف برای سال دارد از بود
 ت صورت گرفت.مربوطه طبق اصول و مقررات اجراآ تن اجیران کمیته 6تن مامورین و 09ت ساالنهارزیابی اجراآ 
 


