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  اشت:دیاد
مقاله رس&ً از آدرس مشخص با ذکـر نـام، تخلـص، رتبـه علمـی، �ـرب تیلفـون، و ایمیـل آدرس  - 

  نویسنده به اداره اکادمی علوم فرستاده شود.
 باشد. و مطابق معیارهای پذیرفته شدۀ علمی بکر ،تحقیقی –مقالۀ ارسالی باید  علمی  - 
 باشد. شدهدیگری چاپ ن جایدر   مقاله باید قبالً - 
 عنوان مقاله مخترص و با محتوا مطابقت داشته باشد. - 
پرسشـی اصـلی  گویـایو کلمـه بـوده،    ٢٠٠الی  ٨٠حد اقل حاوی  ۀباید دارای خالصمقاله  - 

هـای یونسـکو همچنان خالصه باید به یکـی از زبـان باشد که مقاله در پی پاسخ دهی به آن است.
 ترجمه شده باشد.

دسـت آمـده و ه تحقیق، نتایج بـ سؤال تحقیق، روشمربمیت، هدف،  مه،دارای مقدمقاله باید  - 
 فهرست منابع بوده و در م0 به منبع اشاره شده باشد.

در تسلسل منطقی موضـوعات  ،ی با رعایت 7ام نکات دستور زبانمقاله باید بدون اغالط تایپ - 
 شده باشد.تنظیم   wordدر برنامۀ   A٤کاغذ یک رویه صفحۀ 

فاصـله بـین  ،تایپ شود ١٣بوده، با فونت  معیاریصفحه ١٥و حد اک8  ٧حجم مقاله حد اقل  - 
 باشد و به شکل هارد و سافت کاپی فرستاده  شود.  (Single)سطر ها واحد

ـاتی الیحـۀ اشـتد هیأت تحریر مجله صالحیت رد، قبـول و اصـالح مقـاالت را بـا در نظـر  -   نرش
 اکادمی علوم دارد.

های ارائه شده بیـانگر نظریـات محقـق و نویسـنده بـوده، الزامـاً ربطـی بـه  دیشهتحلیل ها و ان - 
 .موقف اداره ندارد

محفوظ بوده، فقط در صـورت ذکـر مأخـذ از آن اسـتفاده  منترشهحق کاپی مقاالت و مضامین  - 
 نرشاتی شده می تواند.

  .گرددوارده دوباره مسرتد �ی مقالۀ  - 



  



 

 
  
  
  
  

  افغانستان ارتباط عامه اکادمی علومریاست اطالعات و  نارش:
  )نوربخش( صیر احمدرسمحقق ن معاون مدیر مسؤول:

  )هجرت(عبدالرؤوف محقق رس معاون  مهتمم:
  هیأت تحریر:

  )رضیری(د رسمحقق عبداملعبو 
  )محمود( رسمحقق فـضل الرحیم

  )نوری(معاون رسمحقق ویـس الدین 
  )عبدالرحیمزی(ـقوب محقق محمد یـع

  صابر (صبوریار)محمد  دیزاین:
  هاشمی مطبعه شمشاد محل چاپ:

  نسخه ۵۰۰ تیراژ:
  ټ،باز خان واه ر ط اکادمی علوم افغانستان،  آدرس:

  بوبوجان، شهرنو، کابله شا کوچه
  )۰۰۹۳(۰۲۰۲۲۰۱۲۷۹ عامه:ریاست اطالعات و ارتباط ش�رۀ �اس 

  informationasakabul@gmail.com عامه:ایمیل ریاست اطالعات و ارتباط 
  tabiyan.af@gmail.com :مدیریت مجله ایمیل

  :اشرتاک ساالنه
  افغانی ۳۲۰کابل: 

  افغانی ۴۸۰ والیات:
  دالر امریکایی۲۰کشورهای خارجی: 

   قیمت یک ش�ره در کابل:
  افغانی ٧٠ :علومبرای استادان و دانشمندان اکادمی  •
  افغانی ٤٠برای محصلین و شاگردان مکاتب:  •
  افغانی ٨٠برای سایر ادارات:  •



  

 دارشاي اله
 

َ يَأُْمُرُكْم أَْن تُؤَدُّوا اْألََمانَاِت إَِىل أَْهلَِها َوإَِذا َحَكْمتُْم بَْ�َ النَّاِس أَْن تَْحُكُموا « َ نِِع,َّ إِنَّ هللاَّ َ كَاَن َسِميًعا بَِص1ًا ِبالَْعْدِل إِنَّ هللاَّ  . ٥٨النساء/»يَِعظُُكْم ِبِه ِإنَّ هللاَّ

مسل,نانو! هللا تاسې ته أمر کوي چې امانتونه د هغو اهل ته وسپارئ، او کله چې د 
  عدالت رسه یې وکPئ. خلکو په منM کې فیصله کوۍ، نو په

 



 

  
  

  فهرست موضوعات
  صفحه  نویسنده  عنوان  ش�ره
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 )فضيل(�ې�نوال عبدالکریم 
 

يل او حقوقي نظام کې مرسله مصالح  د هېواد په عد
  د فقهي منبع په تو�ه

                                 

  د �ې	نې لن�یز
ضــوابط او د هېــواد پــه قوانینــو د مرسله مصلحت تعریــف، رسيزه، په دغه مقاله  چــې دي مرسله مصالح هغه ک�نــې او چــارې  کې یې په تطبیقاتو باندې مشتمله ده، اعتبار د اسالمي رشیعت په معلوم او معــین نــص بانــدې ثابــت  ېنه یې بطالن او نه ي او حقوق دانان باید د قوانینو په تقنین کې مرســله مصــالح پــه نظــر کــې  %@ل کې=ي اړینــهکــې  د ژوندون په 9ولو اړخونو او  چارو پاملرنههغوته  ،په عامه تو%ه ه5ونه کوي، دا هغه %$ې دي چې اسالمي رشیعــت د هغــوی د تحقــق لپــاره ياو زیانونه دفع کو  يپه حقيقت کې مرسله مصــالح %$ــې راجلبــو بلکې پري�ودل شوي چارې دي،  ،وي ه به معارضه نلــري، 9کر کې نه وي، د اهم مصلحت د تفویت المل نيش، له قیاس رس په مقاصدو کې داخــل وي، د رشیعــت لــه نصوصــو رسه بــه پــه  یعتمصلحت به د رشپيدا کوي چې کــوم رشطونــه فقهــاوو ورتــه 9ــاکيل هغــه پــه کــې رامــنS تــه يش لکــه: هر مصلحت د منلو نه دې بلکې هغه مرسله مصالح د منلو او د استفادې وړتيــا  برخه یې پر مرسله مصالحو بنا دي.%$ه اخیستې ده او زیاتره قوانین په هغو بنا شــوي، کــوم قــوانین چــې مــوږ لــرو ډيــره اصيل ونEه لري او په کوم مورد کې چې نص نه وي، نو له مرسله مصلحت Bخــه یــې ، عرف او مرســله مصــالح د هېواد په عديل او حقوقي نظام کې اسالمي رشیعت  ونیيس.



      تبیان

٢ 

نــه مصــلحت بــه خــاص  چې د 9ولو خلکو مصالحو ساتنه وکــ�ي،  مصلحت به عام وي   چې د يوې خاصې ډلې پورې ت�لی وي. يو 
   ملخص البحث

و املقدمــة و تعريــف املصــلحة املرســلة امللخــص و تشمل هــذه املقالــة عــىل    يقبلها.    خاصا، فعند وجود هذه الرشوط املوضوعة يقبل املجتهد و املقنن املصــلحة و إال ال طايفــة او قومــا  العامة تحــافظ عــىل املنــافع العامــة للنــاس، و أن ال تشــمل املنــافعاملصلحة األهم و أن ال تكون املصلحة خالف املقاصد الرشعية و أن تكون املصلحة مثل: أن ال تكــون املصــلحة خــالف النصــوص الرشــعية و أن ال تكــون ســببا لتفويــت ن الضــوابط لهــا و ن املصلحة التي قد وضــع الفقهــاء و األصــولياليها يف التقنa  ولكليس كل مصــلحة لــدى املجتهــد و املقــنن أن يبنــي عليهــا املســائل و يرجــع   األفغانية بنيت عىل املصالح املرسلة.ترشيع القوانa تكون يف موارد اإلباحة و منطقة الفراغ، ألجل ذلــك معظــم القــوانa ئل الســيc القــوانa املبنيــة عــىل املصــالح املرســلة، ألن تــدوين و كثwاً من املساإذا t يكن النص يف املسائل يرجع املقنن إىل املصالح املرسلة والعرف... و يبني ألن أساس نظام تدوين معظم القوانa األفغانيــة عــىل الرشــيعة اإلســالمية، أمــا   املرسلة يف تدوين القوانa و ترشيعها.حياة و يف كل األمور و يلــزم عــىل املقنــa رعايــة هــذه املصــالح يف جميع شئون العبارة عن املنافع التي ترغب الرشيعة بحفظها و القواعد الرشعية تدل عــىل رعايتهــا املرسلة يف الحقيقة جلــب املصــالح و درء املفاســد عــن العبــاد يف حيــاتهم، وهــي اليثبت اعتبارها وال  إلغائها بنص رشعي بل هي األمور املرسلة إىل الناس، املصــالح هــي األعــcل التــي  ةاملصــالح املرســليف القوانa األفغانيــة، تطبیقاتها و ضوابطها 
  رسيزه

و مسلcنان پــه کــې واکمــن  وي، عقیدې پر بنس� جوړی=ي، که هېواد اسالمي وي اپه هر ډ%ر کې تطبیق او پلې يش، د یو هېواد قوانین چې جوړی=ي د همغه هېــواد د د عديل او حقوقي نظام په ډ%ر کې د بEای قوانینو خاوند وي، دوهم دا چې قــوانین د یو هېواد امنیت، ترقي او علمي انکشاف په دې پورې ت�لی چې لــوم�ی هغــه 



  د هېواد په عديل او حقوقي...

٣ 

  او تصویب ک�ي چې د رعیت د دنیا او اخرت %$ې پورې ت�لې وي. چې چارواکي د ملت استازي دي، چارواکې د رعیت وکیالن دي داسې قوانین جــوړ وي، په عدالت او د رعیــت پــه مصــلحت بــه بنــا وي، �کــه  نصوصو رسه په 9کر کې نهقــوانین یــې بایــد 9ــول د اســالمي رشیعــت  پــه ر�ــا کــې جــوړ يش، قــوانین د رشعــي اسالمي رشیعــت پــه ر�ــا کــې تصــویبوي، Bرن�ــه چــې زمــوږ هېــواد اســالمي دی، نــو نو عديل او حقوقي نظام یې هم پــه اســالمي اصــولو والړ وي او خپــل 9ــول قــوانین د 
  ې مربميت�ې	ند 

  ولیکم تر Bو د مرسله مصالحو ارز�ت او ونEه په قوانینو کې Bر%نده يش. ې غو�ــتل پــه دې اړه مقالــه افغانستان په حقوقي نظام کې Bومره ونEه لري، نــو ومــاسالمي رشیعت دی له هغه Bخه وروسته نــور مراجــع دي، داچــې مرســله مصــالح  د په تقنین کې هغو ته مراجعه کوي، خو په اسالمي 9ولنو کې د تقنــین لــوم�ی مرجــع Bرن�ه چې په هره 9ولنه کې د قانون جوړونې لپاره بــیال بیــل مراجــع وي، چــې 
  د �ې	نې موخه

  ضوابط او په تقنین کې یې ارز�ت پېژندل.د افغانســتان پــه حقــوقي نظــام کــې د مرســله مصــالحو ونــEه او د مرســله مصــالحو  
  تودېد �ې	نې م

  میتود Bخه کار اخیستل شوی.په دې Bې�نه کې له تحلييل Bې�نیز 
  ژندنهېپ ود مرسله مصالح

مرسله مصالح چې له دوو لفظونو Bخه جوړه شــوې  معنا:الحو د مرسله مص
مصــلحت فســاد ضــد تــه وایــې، مفســدې او د  ، منفعــت،مصلحت په لغــت کــې %$ــېاصطالح دی، اړینه ده چې هر یو بیل بیل معنــا يش، مصــالح د مصــلحت جمــع ده،  او پــه رشع کــې د %$ــو جلبــول او د فســاد یــا �ینــو انســانانو تــه تــل او یــا غالبــه وي دی، چې په هغه فعل او چارې یې اطالق کې=ي، چې %$ه یې 9ولو او » میمي مصدر«   .ختمولوته مصلحت ویل کې=ي

ی�ــودل شــوی، هغــه چــارې چــې رشیعــت اسم مفعول، معنــی یــې پر مرسله:
پري�ي وي د اعتبار او الغا په صفت رسه یــې نــه وي مقیــد کــ�ې، مصــالح مرســله پــه 



      تبیان

٤ 

  =ي.ېهغه ته مراجعه کاصول فقه کې یوه �ان��ې اصطالح ده چې د فقهې  فرعي مصدر او پــه تقنــین کــې 
هغه پری�ودل شوي %$ور واقعیتونه دي چــې لــه  تعریف: ود مرسله مصالح

ال بیــل ېاو پام Bخه غور�یديل دي، د اصول فقه پوهانو د مصالح مرسله لپاره ب توجه اعتبــار د  ېمرسله مصالح هغه ک�نې او چارې چې نــه یــې بطــالن او نــه يــ -الف  :الندې ډول ديتعریفونه ک�ي، چې �ینې یې په  چــې د اســالمي رشیعــت پــه  ده، مصــالح مرســله هــره هغــه �ــی�@ه او %$ــه -ب  )١( اسالمي رشیعت په معلوم او معین نص باندې ثابت وي. کې شامله او داخله وي، پرته له دي چې د اعتبار او بطالن دلیل یې شتون  مقاصدو پــه حقيقــت کــې کــ�ي نــه وي، دي، کوم چې رشیعت او قانون په Bر%نده تو%ه بیان د پورتنیو تعریفونو په ر�ا کې دا ویالی شو، چې مرسله مصالح هغه چارې   )۲(ولري.  او توجــه د  پاملرنــههغوتــه ، رشیعت د هغوی د تحقق لپاره په عامــه تو%ــه ه5ــه کــوي، دا هغــه %$ــې دي چــې اســالمي ياو زیانونــه دفــع کــو  يمرسله مصالح %$ې راجلبو  %@ل کېــ=ي او شــارع ورتــه پــه �ــان��ې ډول  اړینهژوندون په 9ولو اړخونو او  چاروکې  کبلــه ورتــه مرســله مصــالح  ې، نــو لــه دېکــ�  ويالر�ــوونه نــه  معینــه کومــه خاصــه او   دي. يویل شو  )مصالح(پری�ودل شوي 
  د هېواد په حقوقي نظام کې د مرسله مصالحو ون�ه

او مأخــذونو پــه  وپه وک�ه او مک�ه رسه تقیید کې=ي.د افغانستان د حقوقي نظام مراجع=ي چې مباح وي او د مصــلحت لــه املــه هغــه ېچې قوانین په داسې مورد کې تصویبنص نه وي، نو مصالح یې په نظر کې نیويل او زیاتره قوانین په هغو بنــا شــوي، �کــه چــې اسالمي رشیعت، عرف او مرسله مصالح اصيل ونــEه لــري او پــه کــوم مــورد کــې Bرن�ه چــې مخکــې مــو یادونــه وکــ�ه د هېــواد پــه عــديل او حقــوقي نظــام کــې   د افغانستان اسايس قانون -۲ د اسالمي رشیعت حکمونه -B ۱خه په %$ې اخیستنې رسه پیل ک�ي:نظر وړ تقنیني سند د لــوم�ن� طرحــې د برابرولــو او تســوید کــار لــه النــدې رسچينــو شوي کمیســیونونه او انســتیتوت مکلــف دي د  اړه داسې راغيل: پدې مقرره کې درج



  د هېواد په عديل او حقوقي...

٥ 

ــزو ادارو د متخصصــینو او محققینــو خپــاره شــوي  –د اړونــدو علمــي  -۷ د 9ولنې ساt عرف -۶ د نورو هېوادنو ورته تقنیني سندونه او له هغو Bخه ترالسه شوې تجربې -۵ د هیواد د سیاست اسايس کر�ې -۴ اړوند نافذ تقنیني سندونه، -۳ Bې�نی   =ي.ې=ي، د هغه پر بنس� قوانین هم وررسه بدلېرسه بدلهېواد 9ول قوانین پر مرسله مصالحو بنا دي، مصلحتونه د زمانې او حاالتو لــه بــدلون له مصلحت بنا وي او مرســله مصــلحت هــم د احکــامو فرعــي مصــدر دی، د یا به مرسمرسله مصالح هم را�ي، په دې معنی چې د یوې مسئلې استناد به پــه رشعــي نــص باید لوم�ی د اسالمي رشیعت حکمونو Bخه %$ه واخیســتل يش، چــې پــه هغــو کــې =ي ېرسچينې په %وته شوي دي، د دې مادې په اساس هــر تقنینــي ســند چــې جــوړ پــه دې مــاده کــې د افغانســتان د حقــوقي نظــام ماخــذ او  ) ۳(نظریات او وړاندیزونه.
  ضوابط ود مرسله مصالح

�ي، چې پــه النــدې ضــوابطو پــورې مقیــد او دي، هغه وخت مصلحت د اعتبار وړ %ر کارول درست دي، له همدې امله د مصــلحت لپــاره اصــولینو �ینــې ضــوابط 9ــاکيل ورته مصلحت ویل کېدای يش او د تقنینــي ســندونو پــه تســوید او تصــویب کــې یــې يش ویالی، بلکې خربه داده چې مصلحت باید د رشیعت په تله رسه وزن يش او بیــا تــه مصــلحت نــه  Bېز ودا خربه به مو په یاد وي چې هرBوک په خپل فکر رسه ی هــی� کلــه جــواز : مصلحت به د قرآن کریم او سنت رسه پــه 9کــر کــې نــه وي -۲  وړلو المل %ر�ي هغه مفسده ده.ساتنې تضمین وک�ي، هغه مصلحت او هر هغه شی چې د پن�و شــیانو د لــه مین�ــه دین، نفس، نسل، عقــل او مــال ســاتنه ده، نــو هــر هغــه شــی چــې ددې مقاصــدو د په مقاصدو کې داخــل وي: د رشیعــت عــام مقاصــد د  یعتمصلحت به د رش -۱  منضبط وي. کــ�و، لکــه، هللا تعــالی  چې په احکامو باندې من�ولې 9ین�ې کــ�و، او اوامــر یــې پــيلمخالفت ويش، رشعي نصوص مون= ته په دي امــر کــوي، چې د رشعې نصوصو  ،نلري ُ َوَال تَتَِّبــْع أَْهــَواَءُهْم َواْحــَذرُْهْم أَْن يَْفِتنُــوَك َعــْن َوأَِن اْحُكْم بَ «فرمایې: يْنَُهْم ِ¡َا أَنـْـزََل هللاَّ



      تبیان
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ُ إِلَيَْك  چې هللا تعــالی درتــه چې دا خلک تا په فتنه کې وا نه چوي، له هغه Bه  Bخه هغویچې هللا تعالی نازل ک�ی، د دوی د باطلو ارزو%انو پیروي مه کــوه، او �ــان وســاته لــه رسه حکــم وکــ�ه،  Bېــزیعنې د دوی په مینS کې په هغــه  ) ۴(»بَْعِض َما أَنْزََل هللاَّ
ٍء فـَـرُدُّوُه إَِىل هللاَِّ ((پــه بــل ایــت کــې راغــيل:  .نازل ک�ي دي معنا داچې که په کوم يش کې مو اختالف رامینS ته يش، نو هغــه د  )۵( ))َوالرَُّسولِ  فـَـِإْن تَنَــازَْعتُْم ِيف َيشْ

خو د مخمصــې پــه  نجات ومومي، که Bه هم د عقل د ساتنې لپاره رشاب حرام دي،ږې او تندې په وخت کې استفاده کول جواز لــري، ترBــو لــه هالکــت Bخــه زیاتې لوساتنې Bخه مهم او وړاندې دی، نو �که خو جهاد مرشوع شوی، یا د رشابــو Bخــه د Bرن�ه چې جهــاد د دیــن د ســاتنې لپــاره مرشــوع شــوی، د دیــن ســاتنه د نفــس لــه کول، چې په هغه کې نفس وژل کي=ي، د نفس ساتنه له رضوري مصالحو Bخــه ده، =ي، لکــه: جهــاد ېانبــ�ینې د �ینــې نــورو لپــاره قرلري، په رضوري مصالحو کې هم قوي او مخک�ه دي، 9ولنیز مصالح په فــردي مصــلحت وړانــدې او د لوم�یتــوب حــق بیلې درجې لري، اهمیت کې توپیر لري �ینې په �ینــو نــورو د اهمیــت پــه ډ%رکــې دي، خــو مصــالح بــیال  يچې اسالمي رشیعت د بنده %انو د مصالحو تضمین کــوونکخو له شــکه وتلــی خــربه ده، المل نيش: دا ملن�ه تلو مصلحت د  بل سرتد  -۴  کې نه وي.استناد ويش، پس هر شی چې مجتهد یې مصلحت %@ې، باید د قیاس رسه پــه 9کــر داللت وکوي، په اصل کې مصالح مرسله له دلیل Bخه مجرد وي، تر Bو هغه ته یــې لــري، چــې پــه لغــوه یــې و دلیــل شــتون  يحــديثپر هغو قیاس يش او نه هم قرآنې او کې=ي، دا هغه مصالح دي چې مجتهد یې مصالح و%@ي او داسې شاهد ونلري، چې رعایت قیاس نه دی، پس هر مصلحت چې قیاس نه وي هغو ته مصــالح مرســله ویــل  او رعایت لپاره دی، هر قیاس د مصلحت ساتنه کــوي، خــو د هــر مصــلحت ســاتنه اومصلحت د ســاتنې : په حقیقت کې قیاس د 9کر کې نه ويله قیاس رسه به  -۳  ای�ودل شوې، چې مصلحت د قرآن کریم رسه مخالف واقع نه يش.د مصــلحت لپــاره دا ضــابطه  .هللا تعــالی کتــاب او د پیغمــرب ســنتو تــه وړانــدې کــ�ئ ، �که چــې د نفــس ســاتنه د عقــل تــر ســاتنې Bخــه يجواز لر  خوړل یې صورت کې ی، هغه دا چې عقل د نفس تابع دی، یا بل مثــال د اکــراه او جــرب و وړاندې او مقدم 



  او حقوقي... د هېواد په عديل
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ه د لــه من�ــه خو د اکــرا، يجواز لر  الکولBخه مهم او مقدم دى، نو د مال تلف او هلپــاره چــې د نفــس ســاتنه ويش، نفــس لــه مــال  ېخو دد رضوري مقاصدو Bخه ده، لــه، کــه Bــه هــم د مــال ســاتنه يپه صورت کې د بل چا مال له مين�ه وړل جواز لــر  پــس لــه پورتــه تللو وروسته به د هــالک شــوي مــال تــاوان د مــال خاونــد تــه ورکــوي،    کار کوي او د شخيص %$و لپاره به تري کار اخيل.به 9ولو ته شامل او عمومي ب@ه لري، �که چې بیا به هرBــوک د خپــل �ــان پــه %$ــه �ان او یا د یوې �ان��ې ډلې پوري یې  %$ه خاص وي، دا مصلحت نه ده، مصلحت ه يش، چې یو Bوک د خپل مصلحت به عمومي او 9ولنیز وي: داسې باید ون -۵  =ي.ېقربان Bخه دي، چې په �ينې حالتو او صورتونوکې یو د بلچې د رضوریاتو په ډولونو کــې اهــم او مهــم موجــود  ،ي=ېمثالونو Bخه په ډا%ه معلوم
  په اسايس قانون کې د مرسله مصالحو تطبیقات 

رشعــي نــص نشــته چــې د دولــت رئــیس لپــاره وخــت و9اکــل يش، نــو د مصــلحت او پــه دې اړه کــوم   )۷(ې$ه پای تــه رســی=ي وروسته د پن�م کال د غرب%ويل پر لوم�ۍ نپن�وسو زیاتو رایو په تر السه کولو انتخابی=ي، د جمهــور رئــیس وظیفــه تــر انتخابــاتو رئیس د رای ورکونکو د آزادو، عمومي، پ$و او مستقیمو رایو لــه الرې پــه ســلو کــې تــر په اسايس قانون کې د مرسله مصلحت د تطبیق بله بېل�ــه داده چــې: جمهــور   تقیید مصلحت په دې کې دی چې د %Eوډیو مخه ونیول يش.  یــدل درســت دي، د دغــه مبــاح د ک له هغه زیات عمر واال د دواړو جر%و لپاره کاندیددی، په دې ماده کې د دواړو جر%و د نوماند لپاره د سن 9ی$ه اندازه تعین شوې چــې چارې پرمخ بیولی يش او د مبــاح تقییــد هــم  کې انسان عقل �ه پوخ وي او د رعیتدې حق یې درلود چې �ان کاندید ک�ي. خو د مصلحت لــه املــه چــې پــه دې ســن پراخ او آزاده پری�ودل شوې ده، که Bوک شل کاله عمر ولري یا له هغه ل= هم وي د دېرش کاله سن قید کول، دا یوه پري�ودل شوې چــاره ده، �کــه چــې دغــه موضــوع غ�یــو لپــاره پن�ــه  دچې د وليس جر%ې لپاره پن�ه وېشت کالــه او د مرشــانو جر%ــې پــه دغــه مــاده کــې د مرســله مصــلحت تطبیــق دادی  )۶(دېرش کاله بشپ� ک�ي وي.عمر پن�ه وېشت کاله او د مرشانو جر%ې د غ�یــو د کاندیدیــدو پــه ورځ د عمــر پن�ــه د وليس جر%ې غ�یــو د کاندیدیــدو پــه ورځ د  اسايس قانون کې راغيل چې:په 



      تبیان
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  Bو استبداد ته مخه نه ک�ي. یو تن له دوه �لو زیات کاندید کیدای نيش تر هغه زیات Bوک د دې حق نه لري، چې �ان کاندید ک�ي. مصلحت بــه دا وي چــې کې دا قید راغلی چې یو شخص دوه �له د کاندیداتوري حق لري، درېيم �ل او لــه کاندید ک�ي، کوم مcنعت باید نه وي، د مرسله مصلحت له مخې پــه اســايس قــانون ســت تــه شخص کوالی يش چې Bو �له پــه تکــراري ب@ــه بانــدې �ــان جمهــوري ریامبــاح چــاره دا ده چــې اصــالً خــو یــو  )۸(زیات د جمهور رئیس پــه حیــث و9اکــل يشته ورک�ی دی، په اسايس قانون کې را�ی: هی� شخص نه يش کــوالی لــه دوو دورو په بل �ای کې اسايس قانون یوا�ې دوه دورې د کاندیدیــدو حــق یــو شــخص      په 9کر کې نه دی.ملت خیر پروت دی، �که چې د استبداد مخه نیول کې=ي او د اسالمي نصوصو رسه رضورت له مخې د جمهوري ریاســت دوره یــې پن�ــه کالــه 9ــاکلې ده، پــه دې کــې د 
  د تطبیق بېل�ې الحوکې د مرسله مصکود په د جزا 

نغدي جــزا،  -۱اصيل جزا وېشل شوې: اصيل جزا %انې د الندې ډولونو لرونکې دي: ) د جزا کود په دوهم فصل کــې ۹جزا، اصيل، تبعي او تکمیيل جزا%انو ته شامله ده(کې د جــزا ډولونــو وېــش داســې شــوی:  په Bلورم باب، لوم�ي فصلکود د جزا  ) په دې مادو کې د جزا %ــانو عمــومي وېــش او بیــا د اصــيل ۱۰اعدام( -۳حبس،  -۲ ر بنــا پن�ــو ډولونــو تــه وېشــل پــد مرســله مصــلحت د جزا کود کې د حبس جزا   )  ۱۱لوم�ی درجه دوام حبس( -۵دوهمه درجه دوام حبس  -۴طویل حبس،  -۳متوســط حــبس،  -۲قصــیر حــبس،  -۱دی: حبس د النــدې ډولونــو لرونکــی دی: همدارن�ه په دوهم فصل کې د مصلحت له مخې حبس پن�ه ډولونو ته وېشلی   وېش د مصلحت پر بنس� شوی دی.جزا %انو    .شوی دی
  د کار په قانون کې د مرسله مصالحو د تطبیق بیل#ې 

موضوع کې زیات دخیل او دخالت لري، نو د کار قــانون د عــامو قوانینــو پــه لــ� کــې خصويص قوانینو تعریف د کار پــه قــانون صــدق کــوي، Bن�ــه چــې دولــت د کــار پــه ) کــه Bــه هــم چــې د ١۲کــوونکي او د کــار ســپارونکي تــر مــنS رابطــه تنظیمــوي) (د کار قانون د هغو قواعدو مجموعه ده چې پر کــار بانــدې حکــم کــوي،  د کــار 



  د هېواد په عديل او حقوقي...
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نې$ــې د  ۱۰/۳/۱۳۸۷راوستل شو، د کار قــانون چــې د مــيل شــوری د %ــE هیــأت د  مــادو کــې تصــویب او ) ۱۵۳فصــلونو او () ۴۱%@ــې فیصــلې پــه تــرڅ کــې پــه () ۸۸( ) ۴۰د کال په اوږدو کې په اوسط ډول د کار عــادي وخــت پــه اونــ� کــې بــه لــه ( )۲فزیکي یا فکري �واک د کار د تررسه کولو پــه منظــور د ادارې پــه واک کــې ورکــوي، دکار قانون کې راغيل دي : د کار وخت هغــه مــوده ده چــې کــارکوونکی خپــل   توشېح شوی دی. ) په دغه ماده کې د کار وخت چې په اوون� کــې ١۳تونو Bخه زیاتیدی نه يش (ساع ــوا کارکوونکي له کلنــ� تفریحــي رخصــت�  )۲موافقې راتلونکي کال ته لی=دول کې=ي، مودې لپاره د اجراء وړ ده او د ادارې د مربمې اړتیا په صــورت کــې د کــارکوونکي پــه �ــو ور ) ۲۰د کار کــوونکي تفریحــي رخصــتي بــه پــر لــه پســې ډول د (همداراز   یا شپې کار کوي باید په اوون� کې Bلوې�ت ساعته پوره ک�ي. ساعتونو Bخه ل= نه وي پر مرسله مصلحت بنا دی، دا که Bــوک د ور�ــې ) ۴۰به له ( ــوافقې د ادارې لخ ــه م ــارکوونکي ب ــې د ک ــاس چ ــه اس ــدول پ ــز ج ــه د واری ور�و مودې لپــاره د اجــراء  )۱۰اړتیا په صورت کې د هروشپ=و میاشتو په ترڅ کې د (حــي رخصــتي د ادارې د مربمــې د کارکوونکي کلن� تفری )۳=ي، %$ه اخيل، ېتنظیمBخ یو مخ بنــدي نــه  ترBوک�ل شوی ر دی. داچې کار کوونکي ته تفریح او د چکر وخت و ) دلته هم د مرسله مصلحت له مخې کار کوونکي ته رخصــت 9اکــل شــوی ١۴وړ ده( یــو مــخ چــارې پــه چــې دولت او ولس حق هم په کې مطرح دی  او له بلې خوا د وي   9په هم ونه دری=ي.  
  په مد, قانون کې د مرسله مصالحو بیل#ې

%@ــه ) ۳۵۳کــال پــه ( ۱۰/۱۳۵۵/ ۱۵یــوه فرعــه ده، د هېــواد مــد· قــانون چــې د  خصــويص حقوقــو)مد· قــانون د ١۵روابطو حکومت کوي، او دغه چارې سمبالوي(مد· قانون د قواعدو هغه مجموعه ده چې د افرادو د مايل او کور· نظــام پــه  مادو کې خپــور شــوی ) ۲۴۱۶رسمي جریده کې چې په Bلورو 9وکو مشتمل دی او ( کلنــ� عمــر او �ــ�و د شــپاړس  اتلــساهلیت هغه وخت پوره کې=ي چې نارینــه وو د د مد· قانون په لوم�· 9وک کې د واده د اهلیت پــه اړه راغــيل دي: د ازدواج   دی.



      تبیان

١٠ 

کلونو Bخه کم وي په هــی� ) ۱۵وایې: د صغیرې جل� د نکاح عقد چې عمر یې له () په بله ماده کې د صغیرې نجل� د نکاح د عقــد پــه اړه ١۶کلنی عمر پوره ک�ی وي( ظر په ذمه پاتې وي د هغــې دعــوی تــر پاتې وي یا هغه مستحقه %$ه چې د وقف د نایې نه اورېدل کې=ي، د هغو حاصالتو دعوی چې د یو نیت ترصــف کــوونکی پــه ذمــه معاشونه، بې قانو· عذر Bخه د پن�و کلونو په اوږدو کې ونه غو�تل يش، نو دعــوی اســتمراري، دورانــی نــوي کیــدونکي حقــوق لکــه د کورونــو کرایــه، د �مکــو اجــاره، ): کــه ۱۹نظر کې نیولو او د الندنیو استثناآتو په مراعات کولو رسه نه اورېدل کېــ=ي(دعوی په هر سبب چې وي د پن�لسو کلونو د تیریدو وروسته او دخاصو حکمونــو پــه د حق سقوط په مرور زمان رسه: په مد· قــانون کــې راغــيل: پــه منکــر د حــق   مالک ته ورک�ي.مخکې د قرارداد له ختمیدو Bخه د دهقان� د پری�ودلو خرب ورک�ي او �مکه بې حاصله پاتې نه يش، نو پــر دهقــان الزم دي چــې درې میاشــتی لپاره چې د �مکې د مالک Bخــه رضر دفــع يش ترBــو هغــه بــل دهقــان تــه �مکــه میاشتې خربتیا د �مکې مالک ته ورکول دا د مرسله مصلحت تطبیق شــو، دا د دې میاشتی وړاندې د �مکې مالک په جریان کې اچوي او هغه بــه خــربوي، دغــه درې ختمــه يش درې یــې شــوی دی چــې دهقــان مخکــې تــردې چــې د دهقــان� مــوده د مرســله مصــلحت تطبیــق پــه دې ډول کــې ) په دغــه مــاده ۱۸=ي(ېکاله پورې اوږدBخه درې میاشتې تر مخه قرارداد نوی نه يش، نــو قــرارداد تریــوه بــل پای ته رسېدو مد· قانون کې د دهقان� د فسخې په اړه راغيل: که د دهقان� د قــرارداد لــه   رشیعت خالف عمل نه دی، په دې تقیید رسه د صغیرې د حقوقو ساتنه کې=ي.چې دا پرته له مصلحت Bخه تقیید راغلی، خو حــال داچــې دا تقییــد درســت دی د  ينه منــي هغــوی وایــیې قیده شوې �ینې علcء صغیرې نجل� نکاح په سن پورې مکې داسې نص نشته چې په هغــه کــې د ازدواج ســن تعــین شــوی وي، دلتــه چــې د دواړو د مصلحت لپاره دغه مصلحت Bخه کار اخیستل شوی او پــه اســالمي رشیعــت ) په دې مادو کې د مرسله مصلحت تطبیق دا دی، چــې د د ۱۷صورت جواز نه لري( ) په راتلونکو حقوقو کې له یــوه کــال وروســته ۲۰پن�لسو کلونو پورې اورېدل کې=ي.( مهنــدس حقــوق  د طبیب، استاد، د دفاع دوکیــل او د – ۱دعوی د اورېدلو وړ نه ده:  رسته رســولو Bخــه پیــدا شــوې وي، پــه عمــومي ډول د هــر شــخص  وظیفې له چې د



  د هېواد په عديل او حقوقي...

١١ 

خاونــدانو او رســتورانونو  د هو9لونــو د – ۳ک�ي وي او په دې شیانو تجــارت نــه کــوي. تاجر او کسب کوونکي، هغه حقوق چې شــیان یــې خلکوتــه وارد کــ�ی یــا یــې صــادر د  – ۲حقوق چې آزاد کار ولري لکه دوا خرBونکی دالل، کمیشن کار او اهل خــربه.  دکــار%ر،  – ۴فونو پــه مقابــل کــې، حقوق د شپې د اوســیدلو او د طعــام او نــورو مرصــ  ور�نــي یــا غیــر ور�نــي اجــورې Bخــه پیــدا شــوې  مســتخدم او اجیــر حقــوق چــې د مادو کې مد· قانون �ینې د عوا %انې د پن�لســو کلونــو د مــودې پــه  په یادو  ).۲۱وي(
  حقدار ته به خپل حق سپارل کې=ي که Bه هم ډير کلونه وو�ې.خو د دې دا معنا نه ده چې د محکمې دعوا نه اوريدل، بل ته حق حــالل شــو بلکــې پر محاکمو باندې د %@ــې %ــو�ې مخــه نیــول کېــ=ي، مخه او د جنجالونو دا دی چې مخکې له دې Bخه چې پن�لس کاله پرې تیر يش خپل حق وغواړي، بــل مصــلحت دې تقیید کې مصلحت دا دی چې یو خو هر Bوک باید د خپل حق پو�ــتنه وکــ�ي، د تطبیق بیل�ه ده چې د هېواد مد· قانون په ډېرو مواردو کې تطبیق ک�ی دی، په �ي دي، نو همدغه د مباح د تقییــد داسې شوی چې د نه اورېدلو لپاره کلونه تعین کوړده، د زمانې تېرېدل پرې اغیز نه کوي او اورېــدل مبــاح چــاره ده، خــو دلتــه تقییــد اورېدلو لپاره د مرسله مصالحو پر بنا دي، �که چې دعوا په هر وخت کــې د اورېــدلو نــه %@ــي، دغــه پــن�لس کالــه او یــو کــال زمانــه تېرېــدل د دعوا%ــانو د نــه  اورېدلو وړتېرېدلو رسه د اورېدلو وړ نه %@ي او �ینې دعوا%ــانې د یوکــال پــه تېرېــدو وروســته د 

د تطبیق بیل�ــې:  الحوقانون کې د مرسله مص ومد  محاک�تو د اصول د
سندونو، قاطعه دلیلونو، مســتنبطه قرینــو او د حکــم د ســببونو د ارزونــې د کــ�نالرې وجیبو حدود 9اکل، د شهادت او د قانو· خواوو، شاهدانو او اهل خربې د حقوقو او قوانین پيل کول، په قضایې غونEو کې د عادالنه چلنــد تنظیمــول، د دعــوی د دواړو دادي: د اتباعو د حقوقو برابري پــه پــام کــې نیــول او پــه مــد· قضــیو کــې د دولــت Bرن�ــوايل د اړونــدو چــارو د تنظــیم پــه خــاطر وضــع شــویدی، د دې قــانون هدفونــه �لــو د ېقواعدو هغه مجموعه ده چې په محکمو کې د مــد· قضــیو د قضــاوت او د Bرسه نافذ شوی دی، دغه قانون داسې تعریف شوی دی: د مد· محاکcتو قــانون د مــادو پــه درلودلــو ) ۵۰۶ملریز کال د () ۱۳۶۸د مد· محاکcتو د اصول قانون په (
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B ــو د محکمــو پــه ېتنظیمول، د مد· دعوو دB ــتنه��لو چ$کوالی او د اســتناف غو ــرش ف  وروستیو پریک�و بیاغور ويش. ــه، دې ــانون شــپ= بابون ــه د مــد· محــاکcتو د اصــول ق ــې دغ ي علیه د دې حق لري، چې په فیصله قناعت ونلــري او محکمه فیصله وک�ي، نو مدعپه فیصله بانــدې قناعــت نــه درلــودل او د بلــې محکمــې غو�ــتنه: کــه ابتدایــه    �ان کې رانغاړي.محاکمو باندې اعرتاض د قضایې جلسې دایرول او په فیصلو کې د نظر تجدید خپل موضوعات: دعوی، د دعــوی مبــادي، اطــالع، جلــب او احضــار، د حکــم اســباب، پــه صــلونه چ ې$ــې د دغې مودې محاسبه د حکم د ابالغ کیــدو لــه ن �تنې موده دوه میاشتې ده، مد· محاکcتو د اصول قانون وخت قید ک�ی دی لکه په دې اړه وایې: د فرجام غــو یويس، خو د دغې فیصلې د فرجام غو �ــتنې لپــاره د  محکمې ته استینافدعوی د    قانون شکيل قانون دی د دعوا د پرمخ بیولو له Bرن�وايل Bخه بحث کوي.غو�تنې حق نلري او قانون یې مــخ ډب کــ�ي، داچــې د مــد· محــاکcتو د اصــول باید فرجام غو�تنه ويش، که له دوو میاشتو Bخه وخت زیات وو�ي نو بیــا د فرجــام دی، چې دوه میاشتو کې دننه دغه مباح په وخت پورې د مصلحت له امله قید ک�ی د فرجام غو�تنه وک�ي، که یوه میاشت وروسته وي او کــه یــو کــال، خــو دلتــه قــانون چې هغه دوه میاشتې ده: اصل دا دی چې باید هر وخت کې مدعي علیه یــا مــدعي ). په دغه ماده کې د فرجام غو�ــتنې مــوده 9اکــل شــوې ده، B٢۲خه صورت نیيس(
د یاد قانون بیل#ې:  الحوقانون کې د مص وو د اصولتد تجار/ محاک.

وار بحث شوی دی، په دې �ای کــې تجــار¼ محــاکمو د اصــول قــانون کــې �ینــې باب د فیصله لیکونو محصول، د وثیقو بیه او د تجار¼ محکمــو ل��ــت بانــدې مــاده باب کې ½یز غو�ــتنه او پــن�م  دای يش، Bلورمېفیصلې چې مرافعه پرې غو�تل ککې د دعوو وړاندې کول، پــه درېــيم بــاب کــې د مرافعــې غو�ــتنې هغــه حکمونــه او شوی دی، په لوم�ي باب کې عمومي احکام، په دويم باب کــې پــه ابتــدایې محکمــه مادو په لرلو رسه توشــېح ) ۳۲۴ملریز کال کې د پن�و بابونو، یو دېرش فصلونو او د ( B۱۳۴۳رن�وايل د اړوندو چارو د تنظیم په خــاطر وضــع شــوي دي، دغــه قــانون پــه قواعدو هغه مجموعه ده چې په محکمو کــې تجــار¼ قضــیو د قضــاوت او د Bی�لــو د 
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  رضورت، مصلحت او د رضر دفعه کولو لپاره یې %$ه ور Bخه اخیستې ده.غو�تنه وړاندې ک�ه دغه ½یز غو�تنه یې نه اورېدل کې=ي چې د وخــت چــارواکي د وړاندې ک�ه، نو ½یز غو�تنه یې اورېدل کې=ي او که یــوه میاشــت وروســته یــې ½یــز ه میاشت کې یې دننه خپله غو�تنه د ½یز محکمــې تــه میاشت وخت لري، که په یو تجار¼ مرافعه محکمه فیصله وکوي یا قرار صــادر کــ�ي، مــدعي او مــدعي علیــه یــوه ) کلــه چــې ٢۳تیریدو وروسته د ½یز غو�تنه په هی� صورت نه يش اورېدل کیدای (½یز غو�تنو موده د حکم اورولو له نې$ې Bخه یوه میاشت ده چې د دغې مودې لــه یــا قرارونــو بانــدې د د ½یز غو�تنې موده: د تجار¼ مرافعه محکمې په فیصلو   بېل�ې راوړو چې د مباح تقیید پکې شوی وي:
  یلهپا

هم بــدلون را�ــي او د ظروفو او حاالتو له بدلون رسه په مرسله مصالحو کې  -۲  افغانستان په حقوقي نظام کې ورBخه زیاته %$ه اخیستل شوې ده.جوړونې نور مراجع له هغو Bخه د قانون پــه   جوړولــو کــې %$ــه اخیســتالی يش او د د تقنین له مراجع Bخه یو هم مرسله مصــالح دي او مقننــه قــوه او د قــانون  -۱ د قــوانین هــم تغییــر په عــرف او مصــالحو بانــدې والړ وي د زمــانې پــه تغییــر رسه بایــتقنین د مؤقت وخت لپاره وي د تل لپاره نه وي، �کــه چــې وضــعي قــوانین  -۴  خپل فکر رسه مصلحت تشخیص ک�ي.د مصلحت تشخیص به متخصصین کوي، هر Bوک د دې حق نلري چې په  -۳  باید مقنن یې په نظر کې ونیيس.   وک�ي.
 خذآ م

د تقنینــي ســندونو د برابرولــو او لــه پ�اوونــو Bخــه د تیرولــو د د عدليې وزارت، . ۳ .مخ۳۴۲کال،  قهـ ۱۴۲۶ دار الفکر، ،بوطي، محمد رمضان، ضوابط املصلحة، Bلورم چاپ. ۲ مخ.۲۸۶م کال، ١٩٩٣ ،لوم�ی 9وک، لوم�ی چاپ، دار الكتب العلمية ،أبو حامد محمد بن محمــد الطــويس، املستصــفی فــی علــم االصــول ،غزايل. ۱  ماده. ۱۶ډول مقرره: 
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، ۱۳۹۲ د چــاپ کــال مبــادی حقــوق، د بهیــر مطبعــه، ،شــیرعيل ،ظریفــي. ۱۲  ماده. ۱۴۶د جزا کود، . ۱۱ ماده. ۱۳۸د جزا کود، . ۱۰ ماده. ۱۳۶د جزا کود، . ۹ ماده ، درېيم بند دوÁه فقره . ۶۲د افغانستان اسايس قانون : . ۸  ماده. ۶۱د افغانستان اسايس قانون: . ۷  درېيمه فقره . ماده ، ۸۵کال،۱۳۹۱کمیسیون، د افغانستان اسايس قــانون: د اســايس قــانون پــر تطبیــق د Bــارنې خپلــواک . ۶ .) ۵۹ :النساء. ۵ .)۴۹ :املایده. ۴  .مخ۶۲
ماده، لــوم�ی  ۳۰،هـ ش کال۱۳۸۷%@ه،  ۹۶۶د کار قانون: رسمي جریده، . ١٣ هـ ش کــال ،  ۱۳۵۵ ، لوم�ی 9وک ،%@ه  ۳۵۳مد· قانون: رسمي جریده، . ۱۶ .مخ۶۳مبادی حقوق، . ۱۵  ماده . ۴۸د کار قانون: . ۱۴  او دويم بندونه. هـــ ش  ۱۳۶۹%@ــه، ۷۲۲د مد· محاکcتو د اصول قانون: رسمي جریــده، . ۲۲  ماده. ۹۶۷مد· قانون: دويم 9وک، . ۲۱  ماده. ۹۶۶مد· قانون: دويم 9وک، . ۲۰  ماده او دويم بند. ۹۶۵مد· قانون: دويم 9وک، . ۱۹  ماده. ۱۴۲۵مد· قانون: درېيم 9وک: . ۱۸  ماده او دويم بند. ۷۱مد· قانون: لوم�ی 9وک، . ۱۷  ماده. ۷۰      ***  ماده.۳۶۷کال:
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  )حکیمزاد(معاون رس محقق عبدالرحمن 
 

 دۀ مرشوع از بیت املالشيوه هاي استفا
  

   خالصه
ــه  ــیدگی ب ــاطر رس ــالمی بخ ــۀ اس ــال در جامع ــت امل ــه بی ــت اینک ــا در نظرداش خورشید اسالم، بیــت نیازمندیهای نیازمندان، نقش مهمی را بازی می کند، با طلوع ب   دیگران بی نیاز می شوند.  درست باالی مستحقین آن توزیــع گــردد، جامعــۀ اســالمی از فقــر و دســت درازی بــه ه واردات بیــت املــال بطــور شایســته جمــع آوری شــود و بشــکل گردید. بنا برآن هرگادیگر که بطور عادالنه باالی آنها توزیع می شد و  مشکل اقتصادی شــان مرفــوع مــی مانند معاش کارمندان، رسبازان، اعcر مســاجد، حفــر چــاه هــای آب، فقــرا و کســان آنجا ضایع نشود. از مال بیت املال در موارد مختلفــی اســتفاده صــورت مــی گرفــت؛ د تــا مالهــای موجــود در نگهبانی را نیز جهت حفاظت از بیت املال تعیین می ÃودنÃودند و شخص معتمدی را بحیث مسؤول بیت املال مــی گcشــتند  عــالوه بــر آن، خلفای راشدین و حاکcن پس از آنها موارد متعدد مالی را در بیت املال جمــع مــی در جامعۀ وقــت وجــود داشــت و  پیــامرب اســالم صــلی هللا علیــه و ســلم و  ۀاملال بگون

 امللخص
فی بیت املال، و یعینوا شخص األمین مســؤوالً فــی بیــت املــال و ایضــاً  هموارداملالیهللا علیه وسلم و خلفاءالراشــدین والحکــام مــن بعــدهم یجمعــون مــوارد مختلفــة مــن کان البیت املال موجوداً فی صدراإلسالم نوعاً ما، و کان رســول هللا صــلی والفقراء و کان للبیت املال دور مهم فــی الجامعــة اإلســالمیة ألجــل مســاعدة املحتــاجین 
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ــب املســتخدمین فــی یعینوا شخصاً لحفاظة البیت املال املسلمین لکی الیضیع األموال املوجود هناک،  ــوراآلتی: الروات ــوال فــی األم ـفون مــن هــذه األم ــة عــن طرأمورالبیــت املــال و عســاکرالدولة و بناءاملســاجد و حفراملیــاه و مســاعدة الفقــراء و و کــانوا یرصـ ــون العدال ــق البیــت املــال. لهــذا لواجتمعــت أمــوراألخری و کــانوا یراع   الصحیحة الیبقی مجال التسول فی الجامعة اإلسالمیة. املوارداملالیة بطریقة الصحیحة فی الدولة و یوزع علی الفقراء واملحتــاجین بطریقــة ی
 مقدمه

سایر بــرده هــای  که برده های مسلcن زیر دست شان بود، داد تا در ازای آن بالل ورضی هللا عنه مبلغ هنگفتی از مالش را به اُمیة بن خلف و بعضــی از مـرشـکین دیگــر خدمت آنها قرار میدادند تا از زیر ظلم ستمگران نجات یابند، طوریکه ابوبکر صــدیق آنهــا مــی پرداختنــد امــا عــدۀ دیگــری مــال خــود را در  عبدهللا بن مسعود، به دفاع ازمصایب  گوناگونی را متحمل می شدند، تعــدادی از مســلcنان چــون عمــر، حمــزه و مانند بالل، صهیب، عcر، یارس، سمیه و ده ها تــن دیگــر، بــه جــرم مســلcن بــودن، مسلcنان روحیۀ ایثار و فداکاری چنــان قــوت گرفتــه بــود کــه اگــر عــدۀ ازمســلcنان ن زمــان در میــان بگونۀ که افراد وظیفۀ بیت املال را به عهدۀ خود گرفتند. البته در آ از قید باداران ستمگرشان، در صدد تشــکیل بیــت املــال بشــکل ابتــدائیش شــدند، مرشکین وا دار به ترک ثروت خود میشدند و یا برای رهایی برده های مسلcن شــده، به مســلcناِن آســیب پــذیر و آنانیکــه زیــر زجــر و شــکنجۀ  هللا علیه وسلم جهت کمکدر مکۀ مکرمه، مسلcنان و در رأس آنها رسول اکــرم صــلی  یبا آغاز دعوت اسالم ــا   مهاجرین قرار دادند و عمالً انفاق فی سبیل هللا جنبۀ عملی را به خود گرفت. پیcن برادری میان مسلcنان بسته شد و انصار ½ــام رسمایــۀ خــویش را در خــدمت شــرت گرفــت، محمد صلی هللا علیه وسلم اخوت وبرادری و همکاری با یکدیگر قوت بیاسالمی در آنجا اســتقرار یافتنــد، در روشــنایی رهنمــود هــای پیــامرب اســالم حرضــت اما زمانیکه مسلcنان به مدینــۀ منــوره هجــرت Ãودنــد و بــا تشــکیل اولــین نظــام   )١مسلcن را آزاد Ãایند، که چنین شد.( ــلcنان ب ــت و مس ــاز یاف ــزوات آغ ــه غ ــت ک ــه یاف ــی ادام ــا وقت ــعیت ت ــن وض ــه ای ــلی هللا علی ــول هللا ص ــدند. رس ــتقلی ش ــۀ مس ــایم، دارای رسمای ــت آوردن غن بدس
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ــه عهــده مــی  ــه ب ــع امــوال را بصــورت دقیــق و عادالن ــرتوســلم خــود امــر جمــع و توزی ــل ش ــات از قبی ــای زک ــدکی از بقای ــال ان ــال، م ــت امل ــد و در بی ــپ و گرفتن ــد ، اس ــداری مــی Ãودن ــا را نگه ــۀ آنه ــه در جــای جداگان ــد ک ــی مان ــاقی م ــایی ب ــاً بنــام بقیــع در نزدیکــی مدینــۀ منــوره، جمــع آوری مــی شــد، طبــق روایتــی: مقــدار کــه بنــام "حمــی یــا چراگــاه هــای مخصــوص خلیفــه" یــاد مــی شــد و در منطقــه ای مرکبه ــه الســالم تقریب ــدگی پیامربعلی ــۀ بیــت املــال در زن ــه چهــل هــزار، اســپ  رسمای ب   اسالمی باال رفت.   دولتزکات نیز شدند که به این ترتیب در جنب غنایم و تحایف، با فرضیت زکــات، رسمایــۀ مسلcنان در کار هــای تجــارت و افــزایش رسمایــۀ شــان، ایشــان مکلــف بــه پرداخــت آهســته آهســته بــا مــرور زمــان در پهلــوی کــار هــای دعــوتی، بــا مرصــوف شــدن   )٢(شرت و سایر مواشی می رسید. 
 مربميت

ــالتی  ــه معض ــه از جمل ــای عام ــی ه ــال و دارای ــت امل ــتفاده از بی ــونگی اس ــی اســت کـــه امــروزه بســـان موضـــوعات دیگــر، میـــان افـــراط و تفــریط قـــرار گرفتـــه چگ ــد، ترصــف م ــه بخواهن ــوی ک ــر نح ــه ه ــدران در آن ب ــده ای زمام ــرا ع ــت؛ زی ــری آنــرا داس ــا تعــداد دیگ ــد ام ــی Ãاین ــه را تخلیــه م ــۀ دارایــی عام ــد و خزان ـــاالی شـــهروندان، خـــود داری مـــی ر Ãاین ـــع آن ب ـــد و از توزی ــم دراز مــی کننــد. اینکــه راه درســت و معقــول اســتفاده از بیــت املــال در جامعــۀ Ãاینـــد در حالیکـــه مـــردم نیازمنـــد صـــبح و شـــام دســـت تگـــدی را بســـوی مـــردم قبضـــۀ خـــویش مـــی گیرن ــع شــود و ه ــدان رف ــدیهای نیازمن ــه هــم نیازمن ــد باشــد ک ــالمی چگونــه بای   خزانۀ مسلcنان خالی نشود، درین نبشتۀ مخترص به آن پرداخته می شود. اس
  تحقیق هدف

داری ثروتی است کــه ½ــام مســلcنان در آن رشیــک هچون بیت املال، محل نگ اهتcم Ãاینــد، منفعــت و روش مناسب از آن  ر زمامداران در نگهداریدقند، هر هست   آن به ½ام شهروندان می  رسد.
 شيوۀ تحقیق

 این مقاله به شیوۀ استقرائی و کتابخانه ای تهیه شده است.  
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امرب علیــه الســالم و چگــونگی حفــظ و صــیانِت بیــت املــال در عرصــ پیــ
 خلفای راشدین

ــاالیش رحــم Ãــودم و رهــایش کــردم، آمدم آنجناب برایم گفت: اسیرت دیشب با تو چی کرد؟ گفتم: از نیازمنــدی شــدید و هستم، من از گرفتاری وی رصف نظر Ãودم. وقتی فردا بحضور پیــامرب علیــه الســالم ارای اهــل وعیــالی علیه وسلم می برم، آن شخص گفت: مــن نیازمنــد هســتم چــون دپرداخت، ویرا محکم گرفتم و سوگند یاد کردم که ترا حــتcً نــزد رســول هللا صــلی هللا مال زکات رمضان توظیف Ãوده بودنــد، شخصــی آمــد و بــه جمــع آوری مــال مــذکور هللا عنه می گوید: رسول هللا صلی هللا علیه وسلم مــرا بــه حفاظــِت ابوهریره رضی   صلی هللا علیه وسلم ابوهریره رضی هللا عنه را به این وظیفه گcشته بود. افرادی را مؤظف می ساخت تا از آن نگهداری Ãایند، چنانچه طبق روایتی آنجنــاب روایت است که پیامرب علیه السالم جهــت حفــظ و نگهداشــت امــوال از دســتربد،   هرچند در بیت املال مسلcنان، مال فراوانی وجود نداشت. نخست تشکیل بیت املال مورد اهتcم رسول هللا صلی هللا علیه وسلم قــرار داشــت، مراقبت ازین امــوال و وارســی از چگــونگی توزیــع آن چیــزی بــود کــه در مراحــِل   برایم گفت: مرا بگذار کلcتی را برایت می آموزانم که به گcن وی بــرایم مفیــد ½ــام وفــا Ãــی کنــی، این سومین بار است که می گویی دیگر Ãی آیم ولــی بــه وعــده ات ویرا گرفتار Ãودم و گفتم: حتcً ترا نزد رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می بــرم چــون می گردد، بار سوم به کمینش نشستم که بیامد و به جمــع آوری مــال مرصــوف شــد، امرب علیه السالم فرمودند: وی با تو دروغ گفته و بــر ترحم Ãوده و رهایش ساختم، پیتو چی کرد؟ گفتم: از نیازمندی شدید و اوالد داری اش شکایت Ãود و مــن بــاالیش رهایش Ãودم، چون صبح شد رسول هللا صلی هللا علیه وسلم برایم فرمود: اسیرت بــا عیال هستم و محتاج و نیازمند، و بار دیگر بر Ãــی گــردم، دt بــه حــالش ســوخت و ا دارای بحضور رسول هللا صلی هللا علیه وسلم مــی بــرم، بــرایم گفــت: مــرا بگــذار زیــر کمینش نشستم تا آنکه برگشته و بــه جمــع کــردن مــال پرداخــت، گفــتم: حــتcًٌ◌ تــرا فرمودۀ رسول هللا صلی هللا علیه وسلم دانستم که وی بار دیگــر نیــز مــی آیــد لــذا بــه تو دروغ گفته است و باز مــی آیــد، مــن بــه اســاس  پیامربعلیه السالم فرمودند: وی بهمشــکل خــانوادگیش شــکایت Ãــود و مــن ب
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ُ الَ إِلََه إِالَّ ُهَو الَْحىُّ الَْقيُّوُم. . . «الکرسی: می شد، گفتم: آن کلcت کدام اســت؟ گفــت: وقتــی بــه بســرت خــواب مــی روی آیــة  عمرفــاروق رضــی هللا عنــه رســید و قلمــرو خالفــت حرضت وقتیکه زمام خالفت به   )٤خانواده اش از بیت املال گرفته است، به بیت املال مسرتد Ãایند.(نیافتند. ابوبکرصدیق امر Ãود تا پس از وفاتش ½ام دارایــی ای را کــه بخــاطر نفقــۀ ، را که از خریطه افتیــده بــود، چیــزی دیگــری را Ãود اما در بیت املال جز یک دیناررضی هللا عنه، عمر فاروق رضی هللا عنــه معتمــدان را جمــع کــرد، بیــت املــال را بــاز محافظی برای نگهداریش تعیین شود، قســمیکه روایــت اســت پــس از وفــات ابــوبکر بــاالی مســتحقین آن خــرج مــی Ãــود و در بیــت املــال چیــزی بــاقی Ãــی مانــد تــا مال جمع شــده را  نگهدای آن تعیین ننcییم؟ آنحرضت فرمودند: نه، خیر چون ½ام"در حومۀ مدینه" ایجاد Ãوده بودند و کسی پیشنهاد Ãود که آیا محافظی را جهــت نیازمندان و مجاهدین به مرصف می رسانیدند، ازین رو بیــت املــالی را کــه در ســنح بلکه چیزی را کــه آنجنــاب بدســت مــی آوردنــد بــاالی فقــراء،  رسمایۀ زیادی نداشت،در دوران خالفت ابــوبکر صــدیق رضــی هللا عنــه هcننــد دور نبــوت، بیــت املــال   ) ٣سه شب با کی هم صحبت می شدی؟ گفتم: خیر، فرمودند: وی شیطان بود.(شود، پیامربعلیه السالم فرمودند: آن دروغگو برایت راست گفــت، آیــا میــدانی دریــن تا صبح شیطان به تو نزدیک Ãــی  کسی گcشته می شود که از تو حفاظت میکند وروی آیة الکرسی را از اول تا آخر بخوان، از جانب خداوند جل جاللــه برایــت همیشــه کردم. فرمودند: آن کلcت کدام است؟ گفتم: برایم گفت: وقتی به بسرت خــواب مــی اد داده که به سبب آنها هللا متعال بــرایم نفــع مــی رســاند، بنــاًء ویــرا رهــا کلcتی را یپیامربعلیه السالم برایم فرمود: دیشب اسیرت با تو چی کرد؟ گفتم: بــه گcنــش مــرا نزدیــک شــده Ãــی توانــد، بنــاًء بــا ر دیگــر از وی منرصــف شــدم، چــون صــبح شــد هللا متعال کسی گcشته می شود که از تــو حفاظــت کنــد، تــا صــبح شــیطان بــه تــو را تا پایان آیه بخوان همیشــه از جانــب  »هللاَّ   بیت املال می شد، مجازاتش می کرد.Ãود و در آن کسی توان دستربد را نداشــت و اگــر احیانــاً کســی مرتکــب خیانــت در (دیوان وارده و صادره)، که ½ام عواید و مصارف بیت املال را دقیقاً ثبت کتــاب مــی یافت ایشان بخاطر تنظیم بهرت امور بیت املــال بــه ایجــاد دیوانهــا پرداخــت، وسعت 
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  م مصارف آن زیاد شد. و هعثcن و پس از آنها هم قلمرو خالفت اسالمی گسرتش یافت، هم موارد بیــت املــال حرضــت عمــر فــاروق و حرضــت بود، اما در دوران خلفــای راشــدین بــه ویــژه در وقــت که عواید کم و قلمرو دولت ساحۀ محدودی را احتــوا مــی کــرد، مصــارف نیــز محــدود ن حیات رسول هللا صلی هللا علیــه وســلم آنگونــه از همینجاست که می بینیم در دوراو قلمرو دولت گسرتش یابد، به هcن پیcنه راه های مصارف نیز افــزایش مــی یابــد، قبل از ورود به این بحث یاد آوری یک نکته مهم است که هر قدر موارد زیاد شود   حسب روح رشیعت شان گام بر می داشتند.ون آن بزرگان زیر نظر آنجناب تربیت یافته و رسول هللا صلی هللا علیه وسلم را دارد چمغایر خواست آنها، زیــرا ســنت و روش خلفــای راشــدین در حقیقــت حیثیــت و روش نوع استفاده از بیت املال مرشوع و مطابق خواست هللا و رسول است و کدام نوع آن در آن برهۀ از تاریخ مکث کوتاهی داشته باشیم تا در روشــنایی آن بــدانیم کــه کــدام  جریان داشت، که بهرت خواهد بود درین مقطع به شیوه های استفاده از بیت املــالعمرفاروق رضی هللا عنه با اندک تفاوتی، حرضت بیت املال مطابق روش دفرت داری عمر فاروق رضی هللا عنه نیز سیســتم حفــظ و مراقبــت از حرضت پس از شهادت 
 در عرص رسالت شیوه های استفاده از بیت املال

دنــد: ) و در مورد پرداخت صــدقۀ فطــر بــه فقــراء، فرمو ٥بگیرند و برای فقراء بدهند، (فکر ذخیرۀ اموال نبودند بلکه به والیــانش امــر مــی Ãــود تــا مــال زکــات را از اغنیــاء را که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در اختیار داشتند به آنها مــی دادنــد و هرگــز در  مسلcناِن نادار بود که چیزی آن زمان، تجهیز و تسلیح مجاهدین، و بی نیاز ساخÏساحۀ مصارف از بیت املال نیز کمرت بود، ازین جهت مهمرتین راه های مصــارف در رسزمین مخترصی را زیر پوشش خود قــرار داده بــود و تعــداد مســلcنان کمــرت بــود، هcنگونه کــه در زمــان حیــات رســول هللا صــلی هللا علیــه وســلم دولــت اســالمی   آورده انــد، نربدند بلکه به عایشه رضی هللا عنها امر Ãودند تا مالی را که برایش تحفه اهتcم آنجناب به حدی بود کــه در بســرت مــرگش نیــز فقــراء و مســاکین را از یــاد   (درین روز "عید فطر" آنها را غنی سازید".  )٦أَْغنُوُهْم ِىف َهَذا الْيَْوِم. (
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  ) ٨ل بگذار، فرمودند: کی میداند شاید امشب ¡یرم. (املانیامدن خواب را برایم بیان داشتند، بــرایش گفــتم: وقتــی بیــدار شــدید آنــرا در بیــت تشویش دو دینار مانع خوابش شد، از ایشان علت خواب نکردِن شانرا پرسیدم: علت دینار داشتند، چهــار دینــار را بــه بیــت املــال دادنــد و دو دینــار نــزدش بــاقی مانــد، ی گوینــد: پیــامرب علیــه الســالم شــش پشمی می خوابیدند عایشه رضــی هللا عنهــا مــآرزویش این بود تا بیت املال آباد باشد، وی صلی هللا علیه وسلم باالی بوریا و فــرش ایشان به چیز انــدکی قناعــت مــی Ãودنــد، وی گرســنگی را تحمــل مــی Ãــود ولــی پیامرب علیه السالم هیچگاهی عالقه نداشتند که از بیت املال اســتفاده Ãاینــد،   ) ٧را بگذارم. (از من راضی شد و به من Ãی سزد که دنیا را طوری ترک Ãایم که بعد از خود مــالی باالی نیازمندان و مستحقین تقسیم Ãایند و پس از آن فرمودند کــه حــاال پروردگــارم 
  (رض)شیوه های استفاده از بیت املال در دوران خالفت ابوبکر صدیق 

مســلcنان در راه هــای شخصــی، از مــال و کننــد و بــرای خــود داری از خــرج مــال هنگامیکه مرکش فرا رسید، وصــیت کــرد کــه آنچــه از بیــت املــال گرفتــه حســاب   اشتغال به کار خالفت بود.خرج زندگی وی و اهل و عیالش کافی بود و این در قبال بــاز نشســتگی از تجــارت و ر کردند و سپس حقوقی از بیت املــال بــرای او معــین Ãودنــد کــه بــرای برای این کادیگری را برای امرار معاش Ãی داند پرسید: پس از چه راهی زنــدگی کــنم؟  فکــری کار او را باز داشته وگفتند: خالفت با تجارت Ãی سازد، و او که گویی جز تجارت راه کرد و وقتیکه به خالفت رسید خواست که باز به تجارت بپردازد ولی مســلcنان ازیــن مــی آورد، زنــدگی مــی  ابوبکر رضی هللا عنه از عاید خود که از راه تجــارت بدســت  شد، آنرا باالی مجاهدان و نیازمندان طور عادالنه توزیع می Ãود.غنی و بی نیاز از مال بیت املال بود ولی ½ام عوایدیکــه در بیــت املــال جمــع مــی وقت وی اضافه شد، تفکیک بین ماِل بیت املــال و مــال خلیفــه بــود چــون موصــوف  عهده داشتند، تفاوت زیادی در عواید و مصارف بیت املال نیامــد، تنهــا چیزیکــه دردر مدت زمان کوتاهی که ابوبکر صدیق رضی هللا عنه مسؤولیت مســلcنان را بــه    )٩زمینش پس بدهند. (



      تبیان

٢٢ 

 )رضی(شیوه های استفاده از بیت املال در دوران خالفت عمر فاروق 
پــس عمــر نیــز  به مردم می دهند، ثبت دیوان می Ãاینــد، را دیده ام که مالی را که می Ãایم، درین اثنا شخصی عرض Ãودند که ای امیراملؤمنین! من مردمــان عجــم زیادی پیش مان آمده اگر می خواهید آنرا برایتان بشcرم و اگر می خواهیــد پیcنــه والیان را بگیرد، عمر با دیــدن ایــن مــال بــه منــرب بــاال شــد و فرمــود: ای مــردم! مــال آن توسط  ها مراقبت درست Ãوده و حق را به حقدار بدهد و جلو اختالس و دستربدِ عمر در فکر این شد کــه چگونــه ازیــن دارایــی حرضت بحرین به مدینۀ منوره آوردند، بنام دیوانهای صادره و وارده بود؛ زیرا وقتیکه ابوهریره به مقدار نیم ملیون درهم را از اش، نظام جدیدی را تدوین Ãودنــد کــه  بیت املال و تأمین عدالت به مفهوم واقعیدارایی های زیادی را در قبال داشت، ازین رو آنجناب بخاطر توزیع عادالنــۀ رسمایــۀ اهتcم سپاه اسالم به بیرون از مرز های جزیرة العرب کــه فتوحــات بــزرگ و غنــایم و زمان خالفت عمر فاروق رضی هللا عنه مصــادف اســت بــا آرامــش جزیــرة العــرب و  رعیتش شب و روز را در خدمت آنها قرار داده و خود را مکلف می دانست تا بــه ½ــام بــر عــالوۀ اینکــه آنجنــاب همیشــه غــرض بــرآورده ســاخÏ خواســته هــای مرشــوع   )١١شمشیرش را گذاشت. (تعیــین Ãودنــد، امــا بــرای خــانوادۀ خــودش یــک مصــحف، دوصــد و پنجــاه درهــم و ششصد درهم را ســاالنه حتی زنان و برده های آزاد شده حقوقی به مقدار دوصد الی هیچکسی از اتباع دولتش را از مال بیت املال محروم نکــرد بلکــه بــرای ½ــامی آنهــا تعیــین Ãــود و بــرای مجاهــدان پنجصــد الــی ششصــد درهــم معــاش مقــرر کــرد. و یین فرمود و برای سایر مسلcنان نیز حسب جهاد، و حفظ قــرآن، معاشــی را درهم تعسبقت Ãوده بود، مقدم شمرد و برای هرکدام آنهــا ســاالنه پــنج هــزار یــا چهــار هــزار برای مهاجرین و انصــار اولویــت قایــل شــد ولــی ازمیــان آنهــا کســی را کــه در اســالم عایشه بیشرتین مبلغ را که دوازده هزار درهم می شــد، تعیــین Ãــود، و در قــدم دوم یه وسلم آغاز Ãــود طوریکــه بــرای توزیع مال را نخست از خانوادۀ پیامرب صلی هللا علشcری یا احصائیه رشوع کرد "این اولین احصائیه گیــری در تــاریخ اســالم اســت"، و و پس از آن برای توزیع اموال جمع شده در بیت املال بــاالی مســلcنان، بــه رس   )١٠چنان کرد. (
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  نیازمندیهای نیازمندان رسیدگی Ãاید.
 تفاده از بیت املال در عهد عث.نشیوه های اس

  درین مخترص به برخی از آنها در عرص عثcن بن عفان می پردازیم:  بود، کههای دیگری نیز برای خرج این اموال باز شد که آنهم جهت آســایش اهــالی آن دیــار تقسیم آن باالی مسلcنان، احتیاجات مسلcنان رفــع و در کنــار مصــارف قبلــی، راه عرص فتوحات و رسا زیر شــدن غنــایم و امــوال هنگفتــی بــه بیــت املــال بــود، کــه بــا عمر فــاروق و عــثcن رضــی هللا عــنهc  طوریکه قبالً یاد آور شدیم دوران خالفت 
عــثcن، حکومــت بــه حرضــت در عهــد املال:  پرداخت حقوق والیان از بیت -١ هــا، یــک   های متعددی تقسیم شده بود که خلیفه برای هر یک از این والیــت  والیت دادنــد.  اجرای قوانین و اداره والیِت تحت تسلط خود، احکام رشیعت را مبنا قــرار میکردنــد ودر  دریافــت میاملــال  Ãود، این والیان حقوق خود را از بیت والی تعیین می Ãــود، خــوِد والــی  املــال یــک والیــت، مســئولی را تعیــین Ãی اگر خلیفه، بــرای بیت آوری درآمدهای حاصله از جزیه، خــراج و  گرفت و بر جمع مسئوولیت آنرا به عهده می دید، رصف نیازهــای  کرد. او هر مقدار از این درآمدها را که الزم می میعرشیه نظارت  املال حکومت که در مدینه قــرار داشــت، ارســال  کرد و مازاد آنرا به بیت آن والیت می شد، در رفع نیازهــای فقــرا  کرد؛ اما زکات هر والیت که از ثرو½ندان آنجا اخذ می می   )١٢شد. ( و ایتاِم هcن والیت هزینه می
عــثcن، رسبــازان  حرضــتدر عهــد املــال:  پرداخت حقوق رسبازان از بیت -٢ املــال والیتــی کــه در آنجــا  آوردنــد، از بیت عالوه بر سهمی که از غنایم بــه دســت می رسح  خطاب به عبدهللا بن سعد بــن ابــی ۀمثال، عثcن بن عّفان در نامبه عنوان   کردند. استقرار داشتند، نیز حقوق دریافت می ای عبــدهللا « والی مرص، نسبت به وضعیت رسبازاِن مستقر در آنجا چنین گفته است: اســکندریه حساســیت و دانــی، امیراملــؤمنین، نســبت بــه  بن سعد! هcنطور کــه می دارد، به ویژه آنکه دوبــاره رومیــان پــیcن صــلح شکســته و بــدانجا حملــه  ۀاهتcم ویژ    )١٣». (جای آنان مستقر کنمقابل، حقوق و ارزاق آنان را پرداخت کن و هر شش مــاه، نیروهــای تــازه نفــس را بــه نگهــدار تــا از آن حفاظــت کننــد و تــو نیــز در جــا  اند؛ بنابراین رسبــازان را در آن کرده
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هــای  عثcن، هزینه  حرضتدر عهد  املال:  های حج از بیت پرداخت هزینه -٤ های کعبه را از نوعی کتان کــه  شد. به عنوان مثال: پرده  املال تأمین می حج از بیت   )١٤کردند.( شد، درست می در مرص بافته می
در نخســـتین  املـــال: های بازســـازی مســـجدالنبی از بیت تـــأمین هزینـــه -٥

عــثcن درخواســت کردنــد کــه  حرضــتعثcن، مــردم از  حرضتروزهای آغاز خالفت  هــای  بی را توسعه دهد. در آن ایام، به دلیل گســرتش روز افــزون رسزمــین مسجدالن ُ لـَـُه بَيْتـًـا  خدا صلی هللا عليه وسلم شنیدم که فرمــود:دارم مسجد رسول خدا صلی هللا عليه وسلم را بازسازی و توسعه دهــم؛ مــن از رســول ای مــردم! مــن قصــد « منرب رفت و بعد از حمد و ثنای خداوند، به مردم چنین گفــت:ن Ãاز ظهر در مسجد، بــر عثcن نیز این امر را الزم دید و یک روز، پس از گذارد  مسجد، به ویژه در Ãاز های جمعه، گنجایش آن همه Ãازگذار را نداشت.شدند و به همین دلیل این  تحت سیطره اسالم، ساکنان مدینه، روز به روز بیشرت می ِىف "َمــْن بَنـَـى َمْســِجًدا بَنـَـى هللاَّ ــه  )١٥». (الَْجنَِّة  ــت خان ــد، در بهش ــد خداون ــا کن ــجدی را بن ــرکس مس ــراهم  (ه ــرایش ف ای را ب ــتقیمردم نیز از این تصمیم عثcن اســتقبال Ãودنــد. فــردای آن روز عــثcن بــه طــور   ».و آنرا از نو و در مقیاس بسیار بزرگرتي بازسازی کنیمو اجcعاً به این نتیجه رسیدیم که مسجد رسول خدا صلی هللا عليه وسلم را تخریــب بزرگان صحابۀ رسول خدا صلی هللا عليه وسلم مشورت Ãــودم نظران و  من با صاحبکار اقدام Ãود و مسجد رسول خدا صــلی هللا عليــه وســلم را توســعه و گســرتش داد. عمربن خطاب، که خدایش از او خشنود باشد، به همــین  حرضتقبل از من نیز،   آورد). مي ــار نظــارت مس ــد ک ــر رون ــال Ãــود و ب ــر بازســازی مســجد مشــارکت فع م، در ام   )١٦(.کرد می
گذاردنــد. در  آوردنــد و Ãــاز می شد که مردم در آنجا حج به جا می در اطراف خود میزمان رسول خدا صلی هللا عليه وسلم تنها شامل کعبه و یک محوطــه تنــگ و باریــک مســجدالحرام در املــال:  های توســعه مســجدالحرام از بیت تــأمین هزینــه -٦ ابوبکر نیز، وضع به هcن صورت باقی ماند؛ اما در عهد عمر فــاروق، بــه  حرضتعهد 
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توده هــای  گسرتش مملکت اسالمی، دیگر مسجد، گنجایشدلیل توسعه فتوحات و  آمدنــد،  گرویدنــد و بــدانجا می بــزرگ حجــاج و مســلcنانی را کــه بــه دیــن اســالم می های اطــراف کعبــه را از صــاحبان آنهــا خریــداری   عمر، خانه حرضتعثcن، هcنند  حرضــتبایست گســرتش یابــد. بــه همــین خــاطر  آوردن ملل مختلف، مسجد نيز میکعبه کشید. در عهد عثcن نیز، به دلیــل گســرتش روزافــزون دامنــه اســالم و اســالم بــه دور خــود  پس از تخریب آنها و افزودن زمین آنها به محوطه کعبــه، دیــواری کوتــاههای اطراف کعبه را خریداری Ãــود و  نداشت و به همین دلیل، عمر تعدادی از خانه محوطه کعبه، دیواری کوتاه را که به قامت یــک  ها به  Ãود و با افزودن زمین آن خانه املاِل والیــت خــود  های ساخت آن مساجد را از بیت  مساجد روی آوردند؛ آنان هزینهاز طــرف دیگــر در رستــارس والیــات مملکــت اســالمی، والیــان بــه ســاخت و بنــای     )١٧رسید، به دور کعبه کشید. ( مرد نیز Ãی توان به بنای مسجد الرحمه در اســکندریه  ال میÃودند که به عنوان مث پرداخت می   مسجد شهر اصطخر (فیروزآباد) اشاره Ãود. و 
از جمله مهمرتین کارهــایی کــه  ها از بیت املال: هزینه حفر چاه  پرداخت -۷ املال مسلمین صورت گرفت، حفــر چــاهی بــه  عثcن و از محل بیت حرضتدر عهد  باشــد، نقــل اســت کــه ایــن انگشــرت تــا » محمد رسول هللا«وسلم بسازند که منقش به داد برایش انگشرتی از نقــره و بــه هــcن شــکِل انگشــرتِ رســول خــدا صــلی هللا عليــه عثcن از این حادثه بسیار اندوهگین شد و چون از یافÏ خاتم نا امید شــد، دســتور بنــد، چاه فرو افتاد، مسلcنان هرچه جستجو کردند، نتوانستند آنرا در درون چــاه بیاعثcن بــه درون  حرضت که انگشرت "مهر" رسول خدا صلی هللا عليه وسلم از انگشتداشت. ماجرای حفر آن از این قرار بود که روزی عثcن بر دهانه آن چاه نشسته بــود بــود کــه در فاصــله دو میلــی مدینــه قــرار  ام بعــد از هجــرت به ســال ســی» أریس«نام  آن حرضت بود و چون شــهید شــد، انگشــرت زمان شهادت ایشان همچنان در دستان    )١٨کس ندانست که چه کسی آنرا برده است. ( به طور نامعلومی ربوده شد و هیچ
ــان  حرضــت: املــال دســتمزد بــه مــؤذنین از بیت پرداخــت -۸ عــثcن بــن عّف تعیین Ãود. امام شافعی در این رابطــه مؤذنان، حقوقی  نخستین فردی بود که برای  ثcن بن عّفــان، بــرای مــؤذنین، از پیشوای راه هدایت، حرضت ع«چنین گفته است: 
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عثcن، مبلغی را به عنوان  حرضت) ١٩». (املال، دستمزدی را مشخص Ãودند بیت املــال  کــرد، از محــل بیت واالی دولت اسالمی و اشاعه دین بر حق خداوند، ایفــا میادارۀ دولت و برآورده کــردن منــافع و نیازهــای مــردم، نقــش بســزایی در نرشــ اهــداف های  املــال عــالوه بــر تــأمین هزینــه در عهد خلفــای راشــدین، بیت خالصه اینکه    کس را برای اذان گفÏ اجیر ننمودند. دستمزد اذان گفÏ تعیین Ãود، اما هیچ های مناســک  گردید، هزینــه والیان، قاضیان، رسبازان و کارمندان دولت پرداخت می، دســتمزد مؤذنــان و حقــوق بــود کــه مســجدالنبی و مســجدالحرام بازســازی شــدند هــایی کــه آب نوشــيد· مــردم را  شد و حفر چاه های کعبه تأمین می حج و تهیه پرده گرفــت. زکــات و خمــس غنــایم نیــز کــه از منــابع درآمــد  کردند، صــورت می تأمین می   شد. مساکین، ایتام و افراد غریب، مسافران و بردگان رصف میر رفع نیازها و تأمین مایحتاج اقشــار ضــعیف جامعــه، چــون فقــرا، املال بودند، د بیت
ــد  ــال در عه ــت امل ــتفاده از بی ــاي اس ــيوه ه ــی  حرضــتش ــن اب ــی ب عل

 )رض(طالب
دید، فرمود: این را ازکجا بدست آورده ای؟ گفت: از ابی رافــع عاریــه گرفتــه ام تــا در که باید بعد از سه روز آنرا بر گردانی. فردای آنروز امیر گردنبند را در گــردن دخــرتش گردنبند را برای او فرستادم و گفتم: ای دخرت امیراملؤمنین عاریه مضمون اســت   استفاده کنم.دوست دارم که آنرا بــرای ســه روز بطــور عاریــه بــرایم بــدهی، کــه در عیــد قربــان ازآن امیراملــؤمنین گردنبــدی کــه در اختیــار توســت، مــن  سفارش کرد که در بیت املــالگردنبند مرواریــد بــود کــه در جنــگ بدســت آمــده بــود. یکــی از دخــرتان علــی بــرایم علی بن رافع می گوید: مسؤول بیت املال وحسابدار علــی بــودم در بیــت املــال   )٢٠سفید، سفید ¡ان و شخصی غیر از مرا بفریب، من به تو نیازی ندارم. (نــد: ای زرد، زرد ¡ــان و ای شدند در آنجا طــال و نقــره را دیدنــد، بادیــدن آنهــا فرمودتقسیم می Ãود بگونۀ که در آن هیچ چیزی باقی Ãی مانــد. روزی وارد بیــت املــال شمول راعی و رعیت به فتنه بیفتند، روی این علت مال بیت املــال را در هــر جمعــه بــود، وی از انــدوخÏ مــال زیــاد نفــرت داشــت تــا مبــادا مســلcنان بــه از بیت املال روش اسفادۀ حرضت علی کرم هللا وجهه هcنند روش خلفای دیگــر در اســتفاده 
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  )٢١ابی رافع میگوید: گردنبند را گرفته و به بیت املال باز گرداندم. (  قربان می توانستند ازین نوع زینت استفاده کنند؟ د: دخرتم از حق کناره گیری مکن، آیا ½ام دخرتان مهاجرین در عید امیرفرمودن  و پارۀ تن تو ام، چه کسی نسبت به من به پوشیدن آن مروارید مستحق تر بود؟ چون دخرت ازین کالم خرب شد آمد و عرض کرد: ای امیراملؤمنین! من دخــرت تــو   بود که دستش در رسقت قطع می شد.بعد فرمود: اگر دخرتم آنرا بطور عاریه مضمون نگرفته بود، اولین زن هاشمی می   .از من عقوبت می بینیامیرفرمودند: همین امروز آنرا به جایش برگردان، مبادا که دیگر چنین کنی ورنــه   مال خودم بدهم، و متعهد هستم که آنرا به جای اولش باز گردانم.بطور عاریه مضمونه دادم و خودم ضامن شده ام که در صورت تلف شدن، پول آنرا از رد که آنرا به عاریه بــدهم، مــن گفتم: ای امیراملؤمنین! دخرتت به من سفارش ک  دادی؟ فرمود: آن گردنبند را چگونه بدون اذن من و رضایت مسلcنان بــه دخــرتم عاریــه   گفتم: معاذهللا که به مسلcنان خیانت کنم.   پرس ابی رافع آیا به مسلcنان خیانت می کنی؟کنم و سپس بر گردانم. امیــر مــرا بحضــور طلبیــد و فرمــود: عید قربان از آن استفاده 
 ی طالب با سوء استفادۀ فرماندارعلی بن ابحرضت برخورد 

حساب خویش را برایم بفرست، و بدانکه حساب خداوند از حســاب مــردم ســخت تــر Ãوده ای و از بیت املال که زیــر دســت تــو بــوده اســت بــه خیانــت خــورده ای، فــوراً به من خرب رسیده که تو زمین هایی را ویــران کــرده ای و آنچــه توانســته ای تصــاحب   امامت را عصیان کرده ای و امانت "فرمانداری" خود را به رسوایی کشیده ای.جریانی گذارش شده است که اگر انجام داده باشی، پروردگارم را به خشم آورده ای، تــو بــه مــن امالک تهیه کرده است. امیر نامــۀ تنــدی بــه او نوشــت: امــا بعــد: در بــارۀ ایشان گزارش دادند که یکی از فرماندارانش با پــول بیــت املــال بــرای خــود زمــین و در مقابل هرگونه سوء استفاده از بیت املال عکس العمل نشان می داد. چنانکه بــه توسط نیروهای اطالعاتی اش بر کــارگزاران داشــت، آنجناب با نظارت مستقیمی که 
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ــود کــه بخــاطر جلــوگیری از آمیــزش  سیاســت مــالی خلفــای راشــدین بــرین رفتــه  )٢٢است. (   )٢٣را بحیث معلم و وزیر در بخش بیت املال. ( مسعودبه این کار اقدام Ãوده و عcر بن یارس را بحیث امیر کوفه تعیین Ãود و عبــدهللا بــن مسؤولین اداری و مالی را جداگانه می گcشتند، طوریکه عمرفــاروق رضــی هللا عنــه صــالحیت هــای اداری و مــالی، و رســیدگی بــه امــور دینــی و اقتصــادی مســلcنان، ب
 نتیجه

َعلـَـيُْكْم ِبُســنَِّتي َوُســنَِّة الُْخلََفــاِء الرَّاِشــِديَن «از آنجاییکه به اساس حــدیث رشیــف:  ــاًء ازین  مصارف بیت املال، جواز ندارد. مواردی مرشوع است که آنها استفاده کرده اند، و هرنــوع اضــافه ســتانی و ارساف در صلی هللا علیه وسلم و خلفای راشدین رضی هللا عنهم اند، استفاده از بیت املال در مسلcنان به ســطح رعیــت و راعــی مکلــف بــه پیــروی از ســنت و روش رســول هللا   )  ٢٤. (»الَْمْهِديaَِّ من بَْعِدي ــع بن ــرای مســلcنان و رف ــت املــال گشــایش ب ــدف از تأســیس بی ــه ه   آسایش و راحتی شان می شود.هایی درست است که به نحــوی مشــکالت را از رس راه مســلcنان دور کــرده و ســبب ورد نیاز جامعه . هکذا استفاده از بیت املــال و مصــارف آن در ½ــام راه سایر موارد مافرادیکه توانایی کاری دارند ولی رسمایۀ ندارند که ذریعۀ آن امرار معــاش Ãاینــد،  و موترها وغیره،  عیار ساخÏ سیستم آبرسانی در شهرها و دهــات، ایجــاد شــغل بــرای و کودکان بی رسپست، گشایش جاده ها و راه های عبور و مرور انســانها، حیوانــات، مراکز تربیتــی ایتــام مکاتب و دانشکاه ها، تأسیس مراکز علمی و تخصصی، تأسیس بایست از رسمایــۀ بیــت املــال اســتفاده گــردد: اعــcر و تجهیــز شــفاخانه هــا، اعــcر نیازمندیهای ایشان می باشد،  عالوه بر مواردیکه فوقاً ذکر گردید، در موارد ذیل نیــز ک
  مآخذ

، تحقيــق : مصــطفى ٤٩٢، ص: ١ابن كثw، اسcعيل، الســwة النبويــة، ج:  -١   لبنان. –م، دار املعرفــة للطباعــة والنرشــ والتوزيــع ـ بــwوت  ١٩٧١ -هـ  ١٣٩٦عبد الواحد 
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ــامع  -٣  www.noorlib.ir,Bookimage .٣٧٥، ص: ٢٤زیدان، جرجی، تاریخ التمدن اإلسالمی، ج:  -١ ــاري، الج ــن إســcعيل البخ ــد ب ــحيح، ج: محم ــعب ٣الص ، املکتبــة ١ابن األثw، عيل بــن محمــد الجــزري، الكامــل يف التــاريخ، ج:   -٤  .  ١٣٣ص:  ،م١٩٨٧ – ١٤٠٧القاهرة، چاپ: اول،  –، دار الش ، ٥عيل بن عمر بن أحمد البغدادي، سنن الدارقطنى، باب زکاة الفطــر، ج:  -٦  . ٤٣٢، ص ١هجری، جلد ٤٢٣حزم لبنان، بیروت،محمن بن فتوح(حمیدی) الجمــع الصــحیحین، البخــاری و مســلم، دارایــن  -٥  .٣٩٦ص:  ،الشاملة ــوب، عبدا -٧  ، ٤٠٤ص:  ــین، زرینک ــالحس ــه الش ــاره، املکتب ــاریخ  الحض ــم: الت مله، القس ابن األثw، أبو الحسن عيل بن محمد بن عبد الكريم الجــزري، أســد الغابــة،  -٨  .٥١ -٥٠ص ، ٥١، ص: ٢عبد الكريم بن محمد الرافع، التدوين يف أخبــار قــزوين، ج:  -١٠   .٢٩٧ص:  ،افغانستان -سیدهادی خرسو شاهی، انتشارات سیرت، کابلســید قطــب، عــدالت اجتcعــی در اســالم، مــرتجم: محمــد علــی کرامــی و  -٩  ، املکتبة الشاملة.١٧، ص: ١ج:    الکتبة الشاملة.
ــة  ،عــيل محمــد الصــالÛ -١٢   املکتبة الشاملة. ،٣٤١، ص: ١املسعودي، عىل بن الحس، مروج الذهب، ج:  -١١ ـه، املکتب ــان شخصــيته وعرصـ ــن عف عــثcن ب مسلم بن الحجاج القشwي، صحيح مسلم، بــاب فضــل بنــاء النیسابوری،   -١٥  . ٢٠٥اإلسالمية، املکتبة الشاملة،  ص: محمد رشید رضا، سwة ذي النورين عثcن بن عفان، موقع شبكة مشــكاة  -١٤  .  ١٤٠-١٣٩هcن اثر،  -١٣  . ١١٧الشاملة، قسم السیر والتاریخ، ص:    .  ٣١سwة ذي النورين عثcن بن عفان، ص:  -١٦  .  ٢٢١ص:  دار األفاق الجديدة ـ بwوت -، دار الجيل بwوت ٨املسجد، ج: 
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ترجمــه: محمــد ،١ج:  ه امیراملؤمنین علی بــن ابــی طالــب،طباطبايى نژاد، دانشناممحمد محمدى رى شهرى با همكارى محمد كــاظم طباطبــايى و محمــود  -٢٠  . ١٤٢عثcن بن عفان شخصيته وعرصه، ص:  ،عيل محمد الصالÛ -١٩  .  ١٠٢سwة ذي النورين عثcن بن عفان، ص:  -١٨  .  ٣٣هcن اثر، ص:  -١٧ الطبقــات الكــربى، دار  تحقیق: إحسان عبــاس ابن سعد، محمد بن سعد، -٢٣  .  ٤، ص: ١ج: دانشنامه امیراملؤمنین علی بن ابی طالب،   -٢٢  . ٢٢٤ابراهيم، دار احياء الكتب العربية عيىس الباÛ، الحلبي ورشكاه، ص: تحيــق: محمــد أبوالفضــل  ،١٠، ج: ابــن اÝ الحديــد، رشح نهــج البالغــه -٢١  .٤، ص: هـ.ش ١٣٨٢دارالحديث، چاپ: اّول، عىل سلطاÜ، چاپ و نرش                              ***  ، دار الكتاب العرÛ ـ بwوت.٤٢٩، ص: ٤السنة، ج: السجستا·، أبــو داود ســليcن بــن األشــعث ، ســنن أÛ داود، بــاب لــزوم  -٢٤ .  ٢٥٣، ص: ٤صادر بwوت، موقع يعسوب، ج: 
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  )رسويل( محمدامان �ې�ندوی
  

  د تعصبونو په له من�ه وړو کې د اسالمي �وونو رول
  

  لن�یز
  من�ه وړو کې د اسالمي الر�وونو رول، پایلې، وړاندیزونه او مأخذونه یاد شوي دي.لــه  رسبیره، تعصب د ج��ې یو عامل، د تعصب د ردولــو الرې چــارې، د تعصــبونو پــهپه دې مقاله کې پرلنEیز، رسیزې، د Bې�نې ارز�ــت، مربمیــت، مــوخې او میتــود   وخت اړین کار دی او په اسالمي الر�وونو رسه د دغه ناوړه مرض عالج کې=ي.لپاره راکشول، یو داسې 9ولنیز رنS دی چــې درملنــه یــې پــه بل چا مسلم حق د هغه خپل قوم، خیل او 9رب رسه په ظلم او تیري کې مرسته کول دي، د هغوی مالتــ�ل، د د )١(»أَْن تُِعaَ قَْوَمَك َعَىل الظُّلـْـمِ «تعصب او د نبي (صلی هللا علیه و سلم) په تعبیر

  بحثملخص ال
رشــادات اإلســالمیة يف محــو التعصــبات, ثــم الحــرب، و طُــرق رد التعصــب، و دور اإلوأهمیته، و أهدافه و طُرق البحث العلمي ضــمن العنــاوین الصــغیرة: التعصــب عامــل و هذا املقال یشتمل علی امللخص، و املقدمة التي تحتوي علی عظمة البحــث   املرض السیئ يف االرشادات االسالمیة.عالج هذا اعانة الظاt و سحب حق اآلخرین لــه، مــرض اجتcعــي البــد مــن معالجتــه مبکــراً، و و » أَْن تُِعــaَ قَْوَمــَك َعــَىل الظُّلـْـمِ «التعصب بتعبیر النبي (صــلی هللا علیــه و ســلم)    املستقاة من البحث والتوصیات املقرتحة و ذکر املصادر املوثوقة.النتائج 

  رسیزه
دا چې تعصب یوه داسې ناوړه پدیده ده چې د 9ولنې سوکال� او آرامتیا ته زیــان 
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خــي مخــه ډب کــوي، پــه ېرسوي، او مد· پرمختá 9کنی کوي او کلــه نــا کلــه یــې ب راغــيل پــه تــاریخ کــې  پی�ه شوی وه چې اصيل عامل یې قــوم او خیــل تــه تعصــب ؤشاهد دی، د بُعاث ج��ه یو له هغو پخوانیو جن�ونو Bخه وه چــې تــر اســالم وړانــدې تاریخ په اوږدو کې چې د اوس او خزرجو په منS کې  اوږدې ج��ې زما د خربې �ه پیدای�ت او یا د هغو  د تداوم المل او عامــل %ر�ــي، د �ینې وختونو کې د ج��و د  يَِّقةَعَصِبيَُّة الْ َال َهِذِه الْ لِتََقَع لَوْ  َما كَانَْت  وَ «دي:   له بیخه حل شول.ه د اوس او خزرجو تیرې ستونزې چې تعصبونه یې اصــيل عامــل ؤ �وونو په راتá رس السوهنې ورځ په ورځ زیاتې=ي، لکه Bرن�ه چې مخکې مو یــاده کــ�ه چــې د اســالمي همــدا ډول پــه افغانســتان کــې دغــه نــاوړه پدیــده د بانــدنیو مغرضــو الســونو پــه   �وونو په برکت ورونه ورونه کې=ي.والړل، تر دې خون�یو ج��و وروسته چــې کلــه اســالمي �ــوونې را�ــي هغــوی د دغــو پکــې وشو(و فال· خیلو) نو هغــوی بــه یــې مرســتې تــه ورودان�ــل او وچ او المــده بــه دغه ج��ه هی� نه پی�ېده )، د 9ولنې د ډېرو کمزورو پا9کو له خوا به خپل قوم ته غــ= ،(که دغه تنá عصبیت نــه وای )٢(».. ضَّ
  د �ې	نې مربمیت

  په دغو الر�وونو رغول شوی ؤ.Bی�ل یې اړین او مربم کار دی او  د دې امت لــوم�ی حالــت هــم  ،کې موندل کې=يد دغه 9ولنیز رنS او ناروغ� تشخیص، وقایه او درملنه چې په اســالمي الر�ــوونو  
  د �ې	نې موخې

  د تعصب له رشه په اسالمي الر�وونو د �ان او 9ولنې ژغورنه.د �ان پیژندل، د خپل د�من(شیطان) پیژندل، چې تعصب ته یې ملنه وهله او 
  تودېد �ې	نې م

  تود نه کار اخیستل شوی دی.ېيل او توصیفي مپه دې Bې�نه کې له تحلی
  @هپه  عامل دتعصب د ج#	ې 

ــې د د ج�ــ�ې او شــخ�ې ډېــر عوامــل دي چــې مهــم او کــاري عامــل یــې تعصــب او  ــو ک ــتیو کلون ــه وروس ــتان پ ــه د افغانس ــد بختان ــن وهــل دي، ب ــه مل افغانستان غیر¼ ولس د دغو مسالو �کار شوی دی. پخوا پــه افغانســتان کــې 9ــول تعصــبونو ت
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ز په پله پــل ېیې رسه په خپل منS کې وا چوه او ورپسې نورو استعcري قوتونو د ان�رخپل ناوړه فورمول Bخه یې( تفرقه واچوه او حکومت کوه) %$ــه پورتــه کــ�ه او دا ملــت د بل په خو�یو او غمونو کې %Eون کــاوه، کلــه چــې ان�لیيســ اســتعcر راغــی او لــه مینه او محبت بــه یــې یــو قومونه او خیلونه رسه ورونه ورونه ؤ یو �ای یې ژوند کاوه په    شوه.سې وشول تعصبونو ته ملن ووهل شوه او بــاآلخره %$لــې ســوبه مــو پــه ناکــام� بدلــه ک�ی دی هغوی ته �ای مه ورکوئ، همــدا  موخه  ستاسې په لستو�و کې  �ان �ایي نظــام پــاتې شــو· د تفرقــې اچــونې پــه توړاندې کولو رسه و�ودله چــې د کمونســمولوي خالص مرحوم ج��ه کې �کیلو لورو تــه د (مــار او لــ�م) انتقــادي شــعر پــه   لوړ· وهي او تازه کوي یې.ه پورې دغه ل�ۍ روانه ده خلــک د نــه خــربې لپــاره د جنــá پــه اور کــې ک�ېود تر نن
  د تعصب د ردولو الرې چارې

  د تعصب د ردولو لپاره زما په اند دغه الرې چارې کاري دي:
�ه ډول ناروغ� په ن اسالمي �وونې له پیل نه دغه: د تقوی معیار خپلول -۱

=ي او خلک ورونــه او د يــو آدم ې=ي او په �ای یې د صحت او سالمت� فرش هوار ې9ول�وونې پــه خپلــه اصــيل ب@ــه 9ــولنې تــه الره پیــدا کــ�ي بیــا د دغــه ډول نــاروغیو 9غــر ســالمي تعلــیcت او �ای کې دغه رنــS زر وده او پرمختــá کــوي، او چــې کلــه هــم اشتون ونه لري او و%�ي یې تل د جهل او نــاپوه� رسه الس او %ریــوان وي، پــه دغــه ریال کــې وده کــوي چــې هلتــه دینــي مهمــې اســايس �ــوونې ېداسې محیط او چاپک�ي، تشخیص کــ�ي او درمــل یــې ورتــه 9ــاکيل دي، او د تعصــبونو میکــروب هــم پــه  B ر %رد آدم خیل %ر�ي او د نســل ې(علیه السالم) او حوا علیها السالم د �و�ات په د فضــیلت یــو معیــار وررسه وي چــې هغــه تقــوی او لــه هللا (جــل  او توکم د غوراوي او َ َعلِــيٌم َخِبــwٌ «هللا تعالی فرمایي:  �ي.ېمعیارونه ورته بیا هی� برره ده نو دغه سرت مفهوم یې په زړونو او ماغزو کې �ای نیيســ او نــور ېجالله) Bخه و  ِ أَتَْقاكُْم إِنَّ هللاَّ   9ولو زیات تقوی لرونکی او پرهیز%ار وي).جالله) په نزد له تاسې نه تر9ولو زیات عز½ند هغه Bوک دی چې پــه تاســې کــې تــر (د هللا (جــل )٣(»إِنَّ أَكْرََمُكْم ِعنَْد هللاَّ
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چــې هللا (جــل جاللــه) علــیم او خبیــر ذات  په سهوه هم دا کار مه تررسه کوئ؛ �کــهدېته ه5وي چې له تقوی پرته به په قصد رسه بل Bه د غوراوي معیار نه 9اکئ بلکــې دي، او د آیت په پای کې د هللا تعــالی دوه صــفتونه یــاد شــوي دي دا دواړه انســانان خیلونه یوا�ې د تعارف او پیژند%لوۍ پــه خــاطردي، د غــوراوي او فضــیلت معیــار نــه په ډېر تاکید رسه هللا (جل جالله) دغه معیار 9ــاکلی دی چــې قومونــه، 9ربونــه او    دی.
په علــم او پوهــه بانــدې �انونــه ســمبالول چــې انســان د دې  علم او پوهه: -۲

ژ· او خپل انيس او جني د�من پــه ېد بل چا حق وپ اوخپل حق  Bوتر  ؛جو%ه يش َوإِذْ قُلْنَا لِلَْمالئَِكِة اْسُجُدوا آلَدَم فََســَجُدوا إِال «Bخه نافرما· نه کوي هللا تعالی فرمايي: نور Bخه پیدا دي، د هللا (جل جالله) مکرم بند%ان دي، او د هللا (جل جالله)له امــره ونه ک�ه او نورو %ردو مالیکو سجده وک�ه؛ �کــه چــې هغــوی لــه السالم) ته یې سجدجنس لوړ و%ا�ــه او د هللا (جــل جاللــه) لــه امــر Bخــه یــې رسغ�ونــه وکــ�ه، آدم (علیــه ووهلې چې جن له اوره پیدا دی او انسان په اصل کې له خاورې پيدا دی هغه خپــل پدیده په لوم�ي �ل شیطان مخې ته واچوله، او د خپل جنس د غوراوي پــرړې  یــې خــالص کــ�ي؛ �کــه دغــه نــاوړه ژ· نو په دې رسه به د تعصب نــه �ــان ېپوره معنا وپ يَّتَُه أَْولِيَاَء ِمْن ُدوِ· َوُهــْم لَُكــْم  إِبْلِيَس كَاَن ِمنَ  دی،خاوره شنه کول کوي او اور ایره کول کوي چې بلکل په هغــه يش کــې کــیcوي ېــر توپیرونــه لــري د بیل�ــې پــه 9و%ه:پــه خــاوره کــې تواضــع او پــه اور کــې تکــرب اور ډفکر چې اور له خاورې Bخه غوره دی، حال دا چې که ر�تینې پرتله ويش، خــاوره او �کاریده او د هللا (جل جالله) د رصیح امر په وړاندې یــې غلــط قیــاس وکــ�، پــه دې د خپل رب له امر نه یــې رسغ�ونــه وکــ�ه هغــه هــم پــه دې خــربه چــې �ــان ورتــه لــوړ کوي چې هغه د جنیاتو له جملــې �ینــې و  د شیطان حقیقت مون= تاسې ته په ډا%هد�منان دي؟ ډیره ناوړه بدله ده چې ظاملان یې غوره کوي). دلته هللا (جل جالله) هغــه �و�ــات خپــل رسپرســتان نیســئ پــه داســې حــال کــې چــې هغــوی ستاســې Bخه و؛ خو د خپل رب د حکم  له منلو ووت اوس آیا تاسې له ما Bخه پرته هغــه او د هغــه لــه پیریــانو السالم) ته سجده وک�ئ نو هغوی سجده وکــ�ه خــو ابلــیس ونــه کــ�ه (یاد ک�ه چې کله مون= پر�ــتو تــه وویــل: چــې آدم (علیــه )٤(»َعُدوٌّ ِبئَْس لِلظَّالِِمaَ بََدالالِْجنِّ فََفَسَق َعْن أَْمِر َربِِّه أَفَتَتَِّخُذونَُه َوذُرِّ
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  وپیژ· د تعصب Bخه به یې رضور وا9ن پیدا يش.تغییر راويل، نو که مسلcن خپل د�من په پوره معنــا د علــم او پــوهې پــه پایلــه کــې 
روحانیت او د نفس تزکیه کول، له خپل رب او پرورد%ار رسه  د نفس تزکیه: -۳

داسې مخلوق دی چــې هغــوی د  ېصفات پیدا کې=ي، او مالیک انسان کې د مالیکوتعلق او رابطه لرل کله نا کله د سختو ستونزو او مشــکالتو یــوا�ن� حــل الره وي، پــه  قَاَل أَنَا َخwٌْ ِمنُْه َخلَْقتَِني ِمْن نَاٍر َوَخلَْقتَُه «:لشیطان نه لري کوي چې په ډا%ه یې ووید ملکو مل�رتیا او د هللا تعالی رسه تعلق لرل انسان د خپل ازيل او ابدي د�ــمن   عمل کوي).شویدی، د هغه له حضور نه په مخکې کیــدو خــربه نکــوي او یــوازې د هغــه پــه حکــم هغوی خو بند%ان دي چې عزت ورک�  -سبحان هللا -(دوی وايي:رحمن اوالد لري  )٥(».ُسبَْحانَُه بَْل ِعبَاٌد ُمْكرَُموَن ال يَْسِبُقونَُه ِبالَْقْوِل َوُهْم ِبأَْمرِِه يَْعَملُونَ َوقـَـالُوا اتََّخــَذ الــرَّْحَمُن َولـَـًدا «عالی فرمايي:هللا تعالی تابع او منونکي بند%ان دي هللا ت  ٍa)٥(».ِمْن ِط  �ی یم او هغــه ( (هغه(شیطان)�واب ورک�ی  دیزه له  هغه غوره یم، تا زه له اوره  پیدا ک�خــه د انانیــت او �ــان مننــې حــس  .)دې له خ$ې  نه  پیدا کB ــې�@ې او   نو په دغه روحانیت پیدا کولو رسه  د انسان�  وي. ېر ې=ي چې د تعصب او�ان �ان� نه س�ی لې9ولنیزتوب حلمن�ته کوي؛ �که د ژوند په چارو کــې انســان یــو بــل تــه اړ دی او دغــه ســتونزې پــه �ان وغواړي او یوا�ې په �ان بســیا يش او دا کــار پــه 9ولنــه کــې ډېــرې ســتونزې را ده له جوړ�ــت رسه دا نــه �ــایي چــې یــوا�ې انسان په طبیعي ډول مد· دی نو د دا خو �کاره خــربه ده چــې �ــان غو�ــتنه د 9ولنیزتــوب رسه پــه 9کــر کــې ده، او   جوړې=ي.رغنده 9ولنیزتوب لور ته مخه کوي د ستونزو د پیدا کولو په �ــای ســتونزې حلــوونکی لري کې=ي او په �ای يې د علم، پوهې او روحانیت کچه  زیاتې=ي د خیــر 
  کې د اسالمي Cوونو رول د تعصبونو په له منBه وړو

او د انصاف په نظر ورته و%ورو وینو چې بالل حبيش، صهیب رومي، ســلcن فــاريس د اسالمي �وونو او تعلیcتو له برکته د اسالمي 9ولنې لوم�یو و%�و ته که �یر شو 
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(زه د غــالم پــه  نشو کولی او رسول هللا (صلی هللا علیه و سلم)په خپله داسې فرمایي:غونEې رسه کــوي چــې مخکــې یــې چــا تصــور هــم او ابوبکر قريش داسې مجالس او  خاونــد تواضع او عاجزي وه که داسې نه وي دی خو په 9ولو قریشو کې د اعلی نسب .دا د هغــه (صــلی هللا علیــه و ســلم) )٦( Bېر خوراک کوم، او د غالم په Bېر ک�ــینمه) مــرو مــې د هغــې الس  محمد(صلی هللا علیه و سلم) لور غال ک�ې وای هرو فاطمې دفرمایل: (قســم پــه هغــه ذات چــې زمــا ســاه د ده (جــل جاللــه) پــه واک کــې ده کــه جاري نه يش نو رسول هللا (صلی هللا علیــه و ســلم) ډېــر ســخت پــه قهــر شــو او ویــې جاري يش خپلوان یې راغلل او اسامه (رضی هللا عنه) یې واسطه کــ� چــې حــد پــرې له چې ورباندې فیصــله وشــوه چــې د غــال حــد پــرې ک�ې وه او نوم یې فاطمه وه نو کده، نه توکم او نسب، د رسول هللا (صلی هللا علیه و سلم) په ژوند کې یوې ��ې غال په اسالمي تعلیcتو او �وونو کې د لوړتیــا او غــوراوي معیــار تقــوی او پرهیز%ــاري   ؤ، او قریشو له غالم رسه په خوراک او ناسته پاسته کې د �ان توهین %ا�ه. Bــوک چــې تــر ړانــده بیــرغ النــدې « علیه و سلم) دجاهلیت م�ینه %@لې ده فرمــایي:د ړانده بیرغ الندې م� کېدل او عصــبیت لورتــه بلنــه کــول رســول هللا (صــلی هللا   .)٨( وړاندې د غوباړي نه هم سپک يش چې په پوزه خوشایي رغ�وي)ه دوی د هللا تعــالی پــه پری=دي چې هغوی د جهنم له سکارو Bخه سکاره دي او یا بــمــرو دې خلــک پــه قومونــو فخــر کــول  اوالد یاست او آدم له خــاورې Bخــه  دی، هــروډوله دي: یا به تقوا لرونکی مــؤمن وي او یــا بــه بــد چــار او بدبختــه وي، تاســې د آدم خلک)دوه  خر او غرور بیولی دی چې په پلرونه به یې فخر کاوه (نوBخه د جاهلیت فوژغورئ چې هللا تعالی تاسې له هغه لرې ک�ي یاست (په ر�تیا هللا تعالی لــه تاســې سپار�تنه کوله چې د جاهلیت له ک�نــو او هغــو تعصــبونو او تبعیضــونو Bخــه �انونــه رسول هللا(صلی هللا علیه و سلم) به تل خپلو صحابه کرامو (رضــی هللا عــنهم) تــه   پر هغه حد جاري کاوه. حد نه جاري کاوه او چې بې وزله به وک� نو سمدستي یېتبعیض کاوه چې تباه شول، په داسې تو%ه چې که معترب به Bه کار وک� په هغــه یــې .او دا یې په دغه خطبه کې Bر%نده ک�ه چې مخکې خلکــو بــه همداســې )٧(پریکاوه) عصبیت مرسته وکوي نو مرګ یــې د جاهلیــت  ومري، عصبیت لور ته بلنه وکوي، او د   .)٩(»دی
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األسقع وایي ما له خپل پالر Bخه واوریــدل هغــه وايــي: په بل �ای کې بنت ابن   .)١٠( »Bخه نه دیچې د عصبیت لپاره په غوسه کې=ي او د عصبیت لپاره ج�ــ�ه کــوي  نــو زمــا لــه امــت داســې حــال کــې   Bوک چې تر ړانده بیرغ النــدې ومــري، پــه«بل �ای فرمایي:  ِ أَِمــَن الَْعَصــبِيَِّة أَْن يُِحــبَّ الرَُّجــُل قَْوَمــُه قـَـاَل َال َولَِكــْن ِمــْن  «ما وپو�ــتل: ري کــې ېــل، قــوم او 9ــرب رسه پــه ظلــم او تېــدل شوې ده، چې یو Bــوک خپــل خپیژندلته د عصبت او تعصب ناوړه پدیده د رسول هللا (صلی هللا علیه و ســلم) پــه ژبــه   خپل قوم رسه پر ظلم مرسته وک�ي).هللا علیه و سلم) وفرمایل: نه، خو له عصبیت Bخه دا %@ل کېــ=ي چــې یــو Bــوک لــه آیا دا په عصبیت کې را�ي چې س�ی خپل قوم او 9رب رسه مینه کــوي؟ هغــه (صــلی و ســلم) ( ای رسول هللا (صلی هللا علیه )١١(»الَْعَصِبيَِّة أَْن يُِعaَ الرَُّجُل قَْوَمُه َعَىل الظُّلْمِ يـَـا رَُســوَل هللاَّ لپاره کار کوي دا مطلــوب  الرو د خپل توان په اندازه د هغوی د سوکال� او هوساینېد بل چا حق نه خوري، نه د چا حق تلف کوي او د هغوی پرمختــá غــواړي او پــه روا خلکو ته خدمت کــوي او  مرسته وک�ي دېته تعصب ویل کې=ي، او دا چې Bوک خپلو کــوي. او دا  کچې مینه لري او د هغوی خدمت ېو%�ي وي چې له خپلو خلکو رسه بهغوی په هر لحاظ پرمخ والړ او د نورو د سیال� جو%ه يش ســل آفرینــه دې پــه دغــه ل او قــوم لپــاره ه5ــې وکــ�ي چــې ېــهر Bوک باید د خپلې سیمې او منطقــې، خ  کار دی. کــې خپــل امــت تــه  او رسول هللا (صلی هللا علیه و سلم)د حــج الــوداع پــه خطبــه  تعصب کرغی�نه پدیده ده.لنEغرو مالت� کوي او د بل چا حق په جرب او ظلم رسه د �ــان کــوي دا بیــا ظلــم او د ري او ظلــم د خپلــو ېــپــه ت، حساب �انتــه پــه ناحقــه ســتنويچې د بل حق د بل چا  ــَىل َال فَْضَل لَِعَرÛٍِّ َعَىل أَْعَجِميٍّ َوَال لَِعَجِميٍّ َعــَىل َعــَرÛٍِّ َوَال ِألَْحَمــَر َعــَىل أَْســَوَد َوَال أَْســَوَد يَا أَيَُّها النَّاُس أََال إِنَّ َربَُّكْم َواِحٌد َوإِنَّ أَبـَـاكُْم َواِحــٌد أََال «داسې الر�وونه ک�ې ده فرمایي: ــالتَّْقَوىَع ــَر إِالَّ ِب ــو دی،   !ئ(ای خلکــو! خــرب شــ)١٢(...»أَْحَم چــې ستاســې رب ی په رسه غوراوی او فضیلت نه لري م�ر په تقوی رسه...). هغه (صلی هللا علیه و ســلم) چې عرب په عجم او عجم په عرب، سور په تور او تور   !ئستاسې پالر یو دی، خرب ش
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�لته ورسولې او په دې الر کې �ینو د شهادت جامونه یې دغه د یووايل، انسانیت او له تعصب نه د پاکې 9ــولنې پیغــام او الر�ــوونې خلکــو مبارکانو بیا په خپله دنده کې سستي ونک�ه بلکې د نــ�ۍ %ــوټ %ــوټ تــه  نو هغو  ته دنده وسپارله چې حارض دې غیر حارضو ته ورسوي.سلم) به وفرمایل: ای هللا (جل جالله) ته %واه او شاهد اوسه او په پای کې یې خلکو په یوه خوله �واب ورک� چې هو، تاسې پیغام ورساوه، نو رسول هللا (صلی هللا علیــه و خلکو پو�تل چې آیا ما دغه پیغام ورســاوه، هغــوی بــه به تر هر سرت پیغام وروسته له B رسه  و Ûاو له خپــل 9ــا9و ــ أََخــاَك ظـَـالcًِ أَْو « علیه و سلم) پــه دې الر�ــوونه بــه عمــل کــوې چــې فرمــايي:اقدام به کوې تر Bو د تعصبونو جرړه وباســې او د رســول هللا (صــلی هللا ک�ې، عميل خپله چاره تر رسه کوي دغه مهال بایــد تــه چــوپ ک�ــینې او خپــل د حــق آواز پورتــه کوي، او د بل چا حق تر پ�و الندې کوي، په �کاره ر�ا ورځ  د نــاروا پــه تــور پی5ــول ری ېــاو باآلخره کله چې خپل ورور، عزیز او قــومي ووینــې چــې پــه نــورو ظلــم او ت  کور کهول ته ستانه نه شول.یې د تل لپاره هللا په اما· ک�ې وه بیرته خپل  ِ أَنُْرصُُه إِذَا كَــاَن َمظْلُوًمــا أَفََرأَيـْـَت إِذَا كـَـاَن ظـَـالcًِ انُْرصْ Bرن�ــه یــې مرســته  مظلوم وي نو مرسته به یې وک�م، او ما ته راو�یه! که ظاt وي نــوظاt وي او که مظلوم وي مرسته وک�ه! یوه س�ي وویــل: ای د هللا تعــالی رســوله! کــه (له خپــل ورور  رسه دې کــه )١٣(»أَنُْرصُُه قَاَل تَْحُجزُُه أَْو َ½ْنَُعُه ِمْن الظُّلِْم فَِإنَّ ذَلَِك نَْرصُهُ  كَيـْـَف َمظْلُوًما فََقاَل رَُجٌل يَا رَُسوَل هللاَّ ري Bخــه رابنــدوې او ېوک�م؟ هغه (صلی هللا علیه و سلم)وفرمایل: هغه به له ظلم او ت   )١٤( Bن�ه=ي خلک ېحیران یم چې نفرت ته وز%ار                                      دا ژوند خو زموږ کم  د محبت لپاره هم دی     ي او Bه �ه وايي:يو شاعر وايمحبت ته پاتې کې=ي. غواړي، تداوم یې ورکې=ي او خپله مخه به نیسې �ای یــې ســولې، کــرارۍ  مینــې اور يش جنــá بــال ېــعــاون کــې رسه تژوند ولري، یو له بلــه رسه پــه مرســتې کومــک او تدا دومره کم عمر که له تعصب نه لرې تېر يش Bــومره بــه 9ولنــه ســوکاله او آرامــه   منع کوې به یې، نو دا چار له هغه رسه مرسته ده). 

%ران کار دی، نفرت، تعصب، بغض،کرکې، رخــې او کینــې تــه خــو ســ�ی بایــد هــی� ر�تیا هم زمون= عمر دومره کم دی چې د محبت او مینې چارو تــه پکــې رســیدل  
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    وخت ورنک�ي.
  پایلې

رســول  د اسالمي الر�وونو په اساس حق حق دی، خپل او پردی نــه لــري؛ �کــه   عمل وک�و.خپل آرام ژوند او له ظلم لیري د خپلې 9ــولنې د جوړیــدو پــه خــاطر پــه دغــو الر�ــوو د  ئ ، نــو را�ــئډډه وکــ�  ، له تعصبونو، حسدونو او رخو،کرکو او نفرتونــو Bخــهئبو�قرآن او سنت په دې 9ین�ــار کــوي چــې یــو يش، 9ولنــه د ســوکال� او آرامــ� لــور تــه داچې هللا مو یو، رسول (صلی هللا علیه و ســلم) مــو یــو دی، پــالر مــو یــو دی،  -۴  .ې يشرسه دې مرسته کوه) په اساس به د تعصبونو او نارواو ری�ې ختممظلوم ورور د تیري او ظلم په مهال باید د هغــه حــدیث  او نبــوي الر�ــوونې (لــه ظــاt او  -۳  الندې نه يش. چوکاټ کې وي چې د نورو حقونه تر پ�وچاپیریال او داسې نور.. په هره ساحه کــې یــې چــې خــدمت کېــ=ي بایــد پــه داســې ق ورپورې ت�لی نه وي، د آبادۍ، علم 9کنالوج�، پرمختá،روغتیا، وي او د بل چا حد خپل قوم، خپلوانو او 9رب دې تر هغه خدمت او چوپ� ويش چې د دوی حــق  -۲  نظمي.په اساس کې باید اصول او ضوابط برالســې وي، نــه روابــط او �ان�ــا· او Û  -۱  را�ي، نو د دې بحث په نتیجه موږ دغو پايلو ته رسی=و:او Bن�ــه بــه ســوکايل او آرامــي را نــه يش؟ حــتc بــه  به سوله خپله الره و نــه مــومي؟او  آرونه حاکم وي Bن�ه به امنیت نه را�ي، Bن�ه به ج�ــ�ه دوام پیــدا کــ�ي؟ Bن�ــه کېدو په مهال ډېره سخته غوسه کوي او هغه نه معاف کوي که واقعا دغه ډول اصــول النــدې  هللا (صلی هللا علیه و سلم) د هللا تعالی د حــدودو Bخــه د یــو حــد د تــر پ�ــو
  وړاندیزونه

    .خلک راوبلل يش او د تعصبونو مخه ډب يشرسنیو له لیارې داسې پرو%رامونه په کار واچول يش چې د یــووايل او ورورولــ� لپــاره پوهــاوي پــه موخــه د عامــه دی چې د د اطالعاتو او فرهنá وزارت ته وړاندیز   -۱  کې=ي: ېد مقالې په پای کې یو ل� وړاندیزونه دي چې اړونــدو ادارو او مقامــاتو تــه وړانــد
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ــزو  -۲ ــوونیزو او روزنی �ــو  ــې  د خپل ــدیز دی چ ــه وړان ــه وزارت ت ــوهنې جلیل چــې د دې بــدې  کې د جوماتونو او منربونو له لیارې داسې پرو%رامونه په الر واچوي د ارشاد حج او اوقاف وزارت ته وړاندیز دی چــې د تعصــبونو پــه لــه من�ــه وړو  -۳  �وونکو له الري د دې ناوړې پدیدې ری�ې وویستل يش.پرو%رامونو په ل� کې  د تعصــبونو د ناوړتیــا پــر ضــد جــدي برنــامې ونیســې؛ تــر Bــو د  د پ   پدیدې جرړې وبايس.
  خذآ م

د، تحقیق شعیب  سلیcن بن األشعث،أبوداؤد السجستا· ، سنن أÛ داؤ -١ 9ــوک نــارش: دار الرســالة ۷األرنــؤوط، محمــد کامــل قــره بلــيل، بــاب يف العصــبیة ،  ــل  -٢ مخ. ۴۴۰م ،۲۰۰۹-هـ ۱۴۳۰العاملیة، الطعبة األولی، ــرب قب ــاریخ الع ــې ت ــل ف ــی، املفص ــواد عل ــالم،ج ــارش: ۷االس ــزء ن ج بیــروت، الطبعــة  -9وک، نارش: املکتــب االســالمی، دمشــق۱۱محمدزهیر الشاویش، -الحســین بــن مســعود،البغوي، رشح الســنة، تحقیــق: شــعیب األرنــاؤوط -٧  .)۷۶ص: ( -٦  ).۲۶-۲۷:األنبیاء ( -٥  .)۵۰:الکهف ( -٤ .)۱۳:الحجرات( -٣  مخ.۱۳۹هـ، ،۱۴۲۲دارالساقی، الطبعة الرابعة، 9ــوک نــارش: ۴سلیcن بن األشعث، آبوداؤد السجستانې، سنن أبی داؤد،، -٩ مخ. 9۱۸وک ،مکتبه شامله ،۷تحقیق: حسن عبداملنعم حسن شلبي ،أحمــد بــن شــعیب بــن علــې، أبوعبــدالرحمن النســاî، الســنن الکــربی،  -٨  مخ. ۲۸۷م ،۱۹۸۳ -هـ ۱۴۰۳الثانیة،  مخ.۲۱صحیح مسلم ، -١١  مخ.  9۲۲وک،۶بیروت،باب األمر بلزوم الجcعة عند ظهور الفÏ، 9ــوک نــارش: دار الجیــل +داراآلفــاق االجدیــدة، ۶الصحیح املسمی صحیح مســلم، ،مسلم بن الحجاج بن مسلم، أبو الحسین القشیري النیســابوري ، الجــامع  -١٠  مخ. ۴۹۲دارالکتاب العرÛ، بیروت، باب يف التفاخر ،
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سســة الرســالة، الطبعــة جــزء، نــارش: مؤ ۳۸حنبل،تحقیق: شعیب األرنؤوط و آخــرون،أحمـــد بـــن حنبـــل،ابو عبـــدهللا الشـــیبانی، مســـند االمـــام أحمـــد بـــن  -١٣ مخ. البا·  وایي: ضعیف دی.۱۳۰۲،محمــد فــؤاد عبــدالباقي، و األحادیــث مذیلــة بآحکــام األلبــا· علیها،بــاب العصــبیة 9ــوک ۲أبوعبدهللا القزوینــي، ســنن ابــن ماجــة، تحقیــق: ،محمد بن یزید،  -١٢ ش(لیندۍ، مرغومی) پرله پســې ۱۳۷۰مجله، دویمه دوره، دریم کا ل، Bلورمه %@ه،قمر زمــان قمــر طــایزی، غــزل، ســپېدې دوه میاشــتن� ادبــی او کلتــوري   -١٥ مخ.۳۷۸جزء،۱۷صحیح البخاری، -١٤ مخ.۴۷۴م ،۱۹۹۹هـ ۱۴۲۰الثانیة،   ***  مخ.۱۵۴)خپرونکی: د افغانستان کلتوري 9ولنه، ۳۱(
               

  



  

٤٢ 

  
 )هجرت(معاون رسمحقق عبدالرؤف 

 
 پرتو آموزه های دینی برخی معیارهای آن در محبت و

  
   هصخال 

برخی معیارهــای شــناخت آن در پرتــو آمــوزه  دوستی و، این مقاله محبت موضوع اســتعcل آن در قــرآن  دوســتی و تعریــف محبــت ور دوســتی،  مقدمه،مفهوم محبــت و گرفته مــی شــود کــه عبــارت انــداز:بررسی  بحث ومطالب آتی به و  ،بوده های دینی غیر واقعی، تأثیر گذاری دوست بر شخصیت انسان از نظــر  دوستان واقعی و کریم ،و در قســمت بعــدی برخــی معیارهــای  و ،دوست خــوب از منظــر قــرآن صفات اسالم ،و   ذکرمآخذ بحث به پایان رسیده است. مخترص و ۀدر اخیر به یــک نتیجــ و دوستی درقرآن کریم به بحث گرفته شده، محبت وشناخت 
یرضــاه،فالحب یســهم فــی  مستلزمات حتی یکون حبا حقیقیــا یقبلــه هللا عــز وجــل و رشوط و الحب لیس مجرد مصطلح او انفعــال عــاطفی بــل ال بدلــه مــن اســباب و  البحث ملخص لهذا تناولــت فــی ،العالقات بین املسلمین لیکونــوا قــوة مقابــل اعــداء االســالم تقویة ثــم بــدأت ¡عرفــة  داللتــه فــی املصــطلح القرآنــی، بحثی هذا مفهوم الحب فی هللا و االنســان مــن منظــر  ةتــأثیر االحبــاب علــی شخصــی االحباب الواقعی وغیر الــواقعی و الحــب   وبیــان بعــض املعــاییراالسالم،ثم قمت ببیان خصوصیات املتحابین فــی هللا   ذکراملنابع. فی القرآن الکریم؛وفی نهایة اختتمت البحثی بالنتیجه املخترصه و
  مقدمه

آرمــانی انســانی دارد و  ۀاز نظر اسالم محبّت بیشرتین نقــش را در ســاماندهی جامعــمحبّت: عبارت است از احساس میل به چیزی که برای انسان لذت بخش باشــد، 



      تبیان

٤٣ 

رشایــط تأییــد  رفاقت را با افراد واجد این اسالم نه تنهامحبت دوستی و بنابر         فرهنگی، اجتcعی، اقتصادی و سیاسی است،مؤثرترین عنرص پرورش انسان های شایسته و کــار آمــد تــرین ابــزار پیرشــفت اهــداف  اجزای یک جسد اند چنانچه رســوñ  مؤمنان باهم برادر و روان نشاط می بخشد،زیرا اســت،چراکه دوســتی بــه روح وفرمــوده  دوســتی امــر و بــه بــرادری می کند،بلکه مارا
با ایــcن نســبت  افراد )١("إِنَّ الُْمؤِْمَن لِلُْمؤِْمِن كَالْبُنْيَاِن يَُشدُّ بَْعُضُه بَْعًضا" می فرماید: (ص) محکــم نگــاه مــی  جزئی از آن جــزء دیگــر رابه یکدیگر هcنند اجزای یک ساختcن اند که هر  هَِر وَالُْحمَّى َمثَُل الُْمؤِْمنaَِ ِىف تََوادِِّهْم وَتَرَاُحِمِهْم وَتََعاطُِفِهْم َمثـَـُل الَْجَســِد إِذَا  « ونیز می فرماید:               دارد. مــریض  نیکی به یکدیگر هم چون اعضای یــک پیکراســت کــه بعضــی از آن رنجــور و دوستی و افراد با ایcن درمحبــت و مثال )٢( "اْشتôََ ِمنُْه ُعْضٌو تََداَعى لَُه َسائُِر الَْجَسِد بِالسَّ ــا            به عشق یاد شده است.عرفان اسالمی از آن  در ادبیات و که در قرآن از آن به حب و محبت از جمله ویژگی های شگفت انگیز انسان است  آرامش نخواهد بود. را قرار و به درد آید اعضای دیگر شود و ، محتــاج ا یدر هــر مرحلــه از رشــد و تحــوّالت زنــدگ یهم نوعان و هم ساالن است، افراد انسانيõ از نيازهاي اسايس هر انسان عبارت از دل بستگي و تعلّق بــه گــروه و ارتبــاط ب پس مدرســه و دي هستند كه به آنهــا تعلـّـق داشــته باشــند، کــه عبــارت انــد از خــانواده و ســافر  که دوستان و ارتباط با آنان باعث رشد شخصيت و كcل آن مي شود، اگرچــه دوســتي و  آموزدآنان، به خصوصيات اخالقي و استعدادهاي خود پي مي بــرد، آداب و رســوم اجتcعــي را مــي به وسيله دوستان و افــراد جامعــه و بــه قضــاوت  هرانسان، دوستان و كمي بعد جامعه و افراد آن كه رضرهاي آن قابل قيــاس بــا فوايــد  استفوايد و öرات دوستي متعادل و سنجيده به حّدي افراطي و غwمتعادل باشند ، مثل وابستگي بيش از حد به دوست و تقليد كوركورانه از او، ويل قت با ديگران مي تواند رضرهايي هم براي انسان به وجود آورد، بخصــوص اگــر دوســتي هــا رفا عالوه بر آن، ارتباط با همنوعان يõ از نيازهاي اسايس هرانســان بــوده،زيرا زنــدگي                                                                                                                                     . آن Ãي باشد ــادي هــاي آنــان اســت عبارت از اجتcعی ــا و ش بزرگ ،زيسÏ با مردم و رشيك بودن در غــم ه  شــود،زیسÏ است كه از دوستان و همنوعان دور نگــه داشــته  ترين مجازات براي انسان، تنها
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املــرء «مــی فرمایــد:  (ص)رد بررسی قرار داد،چنانچه رســوñجستجو کرد و صالحیت فرد را مو محبتی که در قلب خود از کسی می یابیم با او دوستی کنیم؛ بلکه نخست باید منشأ محبت را " بــه ســبب گذار است، انتخاب دوست باید با دقت و بررسی صورت پذیرد، از این رو نباید رصفاَ در رسنوشت انسان تــاثیر  از منظر اسالم ، "دوست " ارزش واالیی دارد به گونه ای که حتی  کند زندگی فردی و اجتcعی ساملرتی خواهد داشت.دوستان نیکویی برای خود برگزیند و از این موهبت الهی به صورت صحیح و منطقی اســتفاده جامعــه و برقــراری ارتبــاط دوســتانه بــا برخــی از آنهــا اســت ، چنانچــه انســان بتوانــد دیگر افراد یکی از نعمت های الهی که در رسشت انسان به ودیعه نهاده شده است ، احساس نیاز به                                                                                                                                                                        کند.   براي آن ها فراهم میمحبت و دوستي است كه افراد برش را گرد هم جمع Ãوده و سعادت و آسايش و زيبا زيسÏ را  انسان بردین دوستش هســت ،پــس هریــک از  )٣(»عىل دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل دوســتي درپرتــو آمــوزه  در اين مقاله، کوشش گردیده تا به معيارهاي شــناخت محبــت و       شc بنگرد باچه کسی دوست می شود. يس گرفتــه شــده تــا مــورد های دینی پرداخته شود و هریــک ازایــن موضــوعات بــه بحــث و بــرر    .خوانندگان گرامي قرار گwدۀاستفاد
  مربمیت

معیارهــای  چه تــأثیری بــاالی انســان دارد و وخاستگاه آن در درون انسان کجاست و دوســتی چیســت دوســتی زیــاد مــی شــنویم،أما اینکــه محبــت و درمورد محبت و ابعــاد مختلــف دوستی چیست؟ برآن شدم که درمورد تحقیق Ãایم تا  محبت و دقیق   آن برمال گردد.
  تحقیق هدف

،پیــامربان رابطــه بــا خداونــد متعال دوســتی در عبارت است از:شناخت محبت و  نیزمعیــار هــای شــناخت دوســتی در روابــط اجتcعــی  بنــدگان،ودیگر  و علیه السالم   انسان.
  روش تحقیق

اســتفاده بــا  راهکار تحقیق توصیفی بوده که ازطریق مطالعات کتاب خانــه ای و    تحلیل قرار داده ام. مورد تجزیه و ازنرم افزار معلومات را جمع آوری Ãوده و



      تبیان

٤٥ 

  دوستی مفهوم محبت و
نخســت الزم اســت  ،حــب در قــرآن کــریم برای پــرداخÏ بــه مفهــوم دوســتی و      ــطالح  دلدادگی آمده است. )عاطفــه و٥دوســتی)( به معنــای (دوســت داشــÏ و (ح ب ب) ۀاین کلمه از ریش  )٤غیره.( اوالد و وطــن، حب جاه،مال،مثل  ،معنای آن روشن شود،حب یعنی محبت ،دوستی، عشق ــتی در اص ــی و :دوس ــی بین ــه م ــاچیزی ک ــخص ی ــه ش ــل ب آن را  یعنی،می تارسحــد  را بــرادر یکــدیگر بداننــد و می خواهد جامعه ای بسازد که همه مــردم خــوداسالم،جامعه ای است که براساس محبت مردم نسبت به یکدیگر شکل بگیرد،اسالم مطلــوب انســانی در  ۀکــه جامعــ به اثبات می رسدروایات  نصوص و ۀمالحظز ا        غیره.  حب جاه و )مثل٦( خیرمپنداری واین بدان جهت است که هیچ چیز مانند محبت در  بورزند،ایثار نسبت به هم عشق  جهــت  دشــمنی بایــد تنهــا بــرای خــدا و اساسی این است که دوســتی و ۀنکت       )٧دلخواه انسانی کارساز نیست.( ۀسامان دهی جامع خــدایی  هــاانســان  میــان دشــمنی هــا دوســتی هــا و معیــار مــالک و بایــد بنــابراین دشــمنی ایcنــی تحقــق یابــد، خوشنودی اوتعــالی باشــد تــا دوســتی و ضای خدا ور  دشــمنی  لکن معیار دوســتی و باشد،زیرا بسیاری از مردم ادعای ایcن داری دارند و سکنات ایشــان را  ،بلکه خواهشات نفسانی شان حرکات ورضای الهی نبودههایشان  ــْن َخلـَـَق يَْغِفــُر لَِمــن يََشــاءُ َوقَالَِت الْيَُهوُد َوالنََّصــاَرى نَْحــُن «فرماید: ند میچنانچه خداو  مشخص می کند تعیین و مَّ ــ مِّ بُُكم ِبُذنُوِبُكم بَْل أَنــتُم بََرشٌ cََواِت َواألَرِْض َوَما بَيْنَهcَُ َوإِ  أَبْنَاء ّهللاِ َوأَِحبَّاُؤُه قُْل فَلَِم يَُعذِّ ِ ُملُْك السَّ ّñُِب َمن يََشاُء َو هم برشيد از جمله كساÜ كــه آفريــده اســت ، كند، نه بلكه شc گناهانتان عذاب مىو ترسايان گفتند ما پرسان خدا و دوستان او هستيم بگــو پــس چــرا شــc را بــه كيفــر و يهــودان  )٨(»لَيِْه الَْمِصwُ َويَُعذِّ كنــد و فرمــانروايى آســcنها و  آمرزد و هر كه را بخواهد عذاب مى هر كه را بخواهد مى مــی  و Ãــودهمعرفی  را دوست خداازهم فرق شوند خداوند متعال شcری از مؤمنان  دوستی دارند شــناخته و برای اینکه دوستان واقعی وکسانیکه ادعای ایcن و        باشد از آن خداست و بازگشت همه به سوى اوست. زمa و آنچه ميان آن دو مى
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ــaَ «فرمایــد: ــَن النَِّبيِّ ــيِْهم مِّ ــالِِحaَ َوَحُســَن أُولَِئــَك رَِفيًقــا َوَمــن يُِطــعِ ّهللاَ َوالرَُّســوَل فَأُْولَِئــَك َمــَع الَّــِذيَن أَنَْعــَم ّهللاُ َعلَ َهَداء َوالصَّ يِقaَ َوالشُّ دِّ و كســاÜ كــه از خــدا و  )٩(»َوالصِّ ایــن گــروه  آخرت از نعمت های خــاص الهــی برخوردارانــد و برهمین اساس در دنیا و شهيدان و شايستگانند و آنان چــه نيكــو همدماننــد،و ،ان گویراست ،يعنى با پيامربان ،ا ايشــان را گرامــى داشــتهكساÜ خواهند بــود كــه خــد ۀپيامرب اطاعت كنند در زمر  کسانی هستندکه  tهللا ن راادازنظر قرآن دوست،دوستان واقعی خداوند متعال اند ــامرب  ــت از پی ــون و (ص)دراطاع ــد و چ ــی کنن Ã ــرا ــض آن حرضــت  چ ــع مح مطی قُْل إِن كُنتُْم تُِحبُّوَن ّهللاَ فـَـاتَّبُِعوِ· يُْحِبــبُْكُم ّهللاُ «می فرماید:   t هستندچنانچه هللا مهربــان  ۀكنيد تا خــدا دوســتتان بــدارد و گناهــان شــc را ببخشــد و خداونــد آمرزنــدداريــد از مــن پــwوى  بگو اگر خدا را دوست )١٠(»َويَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم َوّهللاُ َغُفوٌر رَِّحيمٌ    است.
  انسان برشخصیت دوست تأثیرگذاری

ابل اعتcد است که انســان چنین دوستی ، مشاور مطمنئ و تکیه گاهی ق ،امور مختلف استاز نظر اسالم، یکی از ویژگی های دوست خوب ، داشÏ عقل و خــرد و بکــار بســÏ آن در  دوست عاقل بــر علــم انســان مــی افزایــد و انســان را از لغزشــها  ،را از خطا و اشتباه بازمی دارد  در ســوره فرقــان خداونــد متعــال حــال  ،قرآن کریم و روایات ، به این موضوع اشاره شــده اســتمهم در این میان، تأثیر بسیار زیاد دوست بر شخصــیت انســان اســت کــه در آیــات   ۀنکت     نجات می دهد .  ت کــه (روز قیامــت) روزی اســ )١١( »َمَع الرَُّسوِل َسبِيًال، يَا َويْلَتَى لَيْتَنِي لَْم أَتَِّخــْذ فَُالنًــا َخلـِـيًال َويَوَْم يََعضُّ الظَّالُِم َعَىل يََديِْه يَُقــوُل يـَـا لَيْتَِنــي اتََّخــْذُت «: دارد گونه بیان می برخی ظاملان را این کاش من بارسول حــق  گوید:ای گزد و (می بینی ظاt (از شدت حرست) دست خود را می می فاسق)  می گوید:کاش با فالن شخص(كافر و طاعت)پيش مي گرفتم ،و و راهي(براي دوستي مؤمنین را با هم دوســت و بــرادر مــی دانــد، و انتظــار دارد، ۀشدم!  قرآن مجید هم  دوست Ãی ــَوةٌ «    دیگر از همین منظر باشد.نگاه مؤمنین به هم ــوَن إِْخ ــا الُْمؤِمنُ َ َّÃِــ١٢(»إ ــه هم ــن آی ــه ای ــه ب ــا توج ــس ب ــ ه) پ ــدیگر ؤ م ــا هم ، موجــب افســوس در روز قیامــت مــی نشــودیــاری Ãاينــد و اگــر در انتخــاب دوســت دقــت  دوســت و بــرادر هســتند، و بایــد بــرای پیرشــفت در امــور دنیــوی و اخــروی باهمــدیگركمك ومنین ب
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ــیالً«شــود، در قــرآن از قــول دوزخیــان آمــده: ــْم أَتَِّخــْذ فُالنــاً َخلِ ــر مــن، کــاش فــالن (شــخص گمــراه) را دوســت خــود انتخــاب نکــرده بــودم! صــحن) ای ١٣( »یــا َویلَتــى لَیتَِنــی لَ ـت انســـانها در آن روز،  ۀقیامـــت، صـــحن ۀوای ب شخصــیت انســان بعــد از اراده و خواســت و تصــمیم او،امــور  ۀبــدون شــک عامــل ســازند    تأسف بر انتخاب رفیق بد است، که او را از راه راست منحرف کرده است.نـــدامت و پشـــیcنی اســـت و یکـــی از مـــوارد حرســ دریافــت مــی اســت و بخــش مهمــی از افکــار و صــفات اخالقــی خــود را از طریــق دوســتانش که انسان تأثیر پذیر  ازیر است که مهم ترین آنها همنشین و دوست است، دیگری هم مختلفی  ا تقــوی شcرند و تنها انسانهای بــمی هر کدام از آنها دیگری را عامل بدبختی و بیچارگی خود  زیــرابه عداوت طبیعــی اســت، آن گناه و فساد باشد تبدیل شدن  ۀدوستی هایی که بر پای  )١٤.(کند ــال مــی فرمایــدو این به خاطر آن است کــه محــور دوســتی آنــان خداونــد متعــال مــی باشــد، نتــایج پربــار ایــن موجب برکت می باشد با دوام و هستند که پیوند دوستی آنها هم در زندگی دنیا و هم در آخرت  َو إِنَّ کثِیــراً ِمــَن  «دوستیها در قیامــت آشــکارتر مــی شــود،چنانچه خداونــد متع ــالِحاِت َو قَلِیــٌل مــا ُهــمْ الْ  ـالح انجــــام داده انــــد، اّمــــا عــــدبسیاری از دوستان و افرادی که با هم رس و کار دارند به یکد یگر ستم می کنند، مگــر کســانی ) ١٥( »ُخلَطاِء لَیبِْغی بَْعُضهُْم َعىل بَْعــٍض إِالَّ الَّــِذیَن آَمنُــوا َو عَِملـُـوا الصَّ ــند.(دوستان خود روا ندارند، کم اند، تنها کسانی می توانند، حق دوستان و آشنایان را بطور کــامالً آنها يکه در معارشت و دوستی حق دیگران را به طور کامل رعایــت کننــد و کمــرتین تعــدی بــر   ن کــــم اســــت.آنــــا ۀکــــه ایــــcن آورده و اعــــcل صـــ ــته باش ـافی داش ــره کـ ـالح به ــل صـ ــcن و عم ــه ای ــه از رسمای ــد ک ــه ادا کنن ، کــه نشــانگر ي به دشمنی در روز قیامــت بیــان شــدهدوستتبدیلی در رابطه با ي دیگر  ۀآی ودر  )١٦عادالن ــتان  ــال دوس ــدف ح ــی ه ــد.ب ــی باش ــبَعْ «در آن روز م ــهُْم لِ ــٍذ بَْعُض ــالَّءُ یوَْمِئ ــُدوٌّ إِالَّ اْألَِخ ٍض َع معیــار هــای  مقالــه برخــی ویژگــی هــای یــک دوســت خــوب ودر ایــن  بنــاءَ   دوستان در آن روز دشمن یکدیگرند، مگر پرهیزگاران. )١٧(»الُْمتَِّقینَ  ــه بحــث و شــناخت محبــت و ــا  گرفتــه مــی شــودبرســی  دوســتی در قــرآن کــریم ب ت ـــدا و ـــه خ ـــه ب ـــی ک ـــتان واقع ـــول دوس ـــ و رس ـــتی وامؤمن ـــد  ن دوس ـــت دارن محب     .گردندشناسايي 
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  یک دوست خوب از منظر قرآن  صفات
یــا «می فرماید: شناخت دوست خوب ایcن است که درمورد خداوندصفت برای نخستین   :می باشندفراوانی است که برخی از آنها قرار ذیل  صفاتدوست خوب  از منظر قرآن دارای    ــاءَکُْم ِمــْن ایهَا الَِّذیَن آَمنُوا َال تَتَِّخُذوا عَُدوِّی َوعَُدوَّکُْم أَوْلِیاءَ تُلُْقوَن إِلَیِْم بِالَْموَ  دَِّة وَقـَـْد کََفــرُوا ِ¡َــا َج ــاَر أَوْلـِـیءَ یا ایهَا الَِّذیَن آَمنُوا َال تَتَِّخُذوا «ال می فرماید:خداوند متع: احرتام به مقدسات و مسائل دینی   اند. به آنان اظهار محبت میکنید؛ در حالیکه آنها به آنچه از حق برای شc آمده، کافر شدهاید! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید. شc  ) ای کسانیکه ایcن آورده١٨(»الَْحقِّ  َوإِذَا نـَـادَیُْم … الَِّذیَن اتََّخُذوا ِدینَکُْم ُهزًُوا وَلَِعبًا ِمْن الَِّذیَن أُوتُوا الِْکتَاَب ِمْن قـَـبْلِکُْم وَالْکُفَّ َالِة اتََّخُذوَها ُهزًُوا وَلَِعبًا  اید! افرادیکه آیین شc را به بــاد  کسانیکه ایcن آورده ) ای١٩(»إَِىل الصَّ آنها هنگــامی … گیرند ،از اهل کتاب و مرشکان ، دوست خود انتخاب نکنید استهزا و بازی می ب راســتگویی اســت کــه درایــن رابطــه راستگویی :یکی دیگر از ویژگی هــای دوســت خــو   گویید و مردم را) به Ãاز فرامیخوانید، آن را به مسخره و بازی میگیرند. ذان میآ که ( ــاِدقِیَن «می فرماید: خداوندمتعال َ وَکُونُوا َمــَع الصَّ ) ای کســانی ٢٠(»یا ایهَا الَِّذیَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَّ َهــا أَنـْـتُْم أُوَْالِء «هم متcیل به این دوستی است یا خیرکه در مورد خداونــد متعــال مــی فرمایــد: دارد، باید ببیند کــه آیــا طــرف مقابــل دوستی دوطرفه: اگر انسان قصد دوستی با کسی را   اید! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید و با صادقان باشید.  که ایcن آورده گــردد و هرگــز بــرای  باشد، باعث ذلت و خــواری مــی طرفه دوست ندارند.آری، اگر دوستی یک) شc کسانی هستید کــه آنهــا را دوســت میداریــد، امــا آنهــا شــc را ٢١(»تُِحبُّونَهُْم وََال یِحبُّونَکُم ــوا عَلـَـیکُْم اْألَنَاِمــَل ِمــْن الَغــیِظ  «متعال می فرماید:دو رو نبودن :  یکی دیگر از ویژگی های دوست خوب دو رو نبودن است چنانچــه خداونــد   انسان سودمند نخواهد بود. ) و ٢٢(»وإِذَا لَُقوکُْم قَــالُوا آَمنَّــا َوإِذَا َخلـَـوْا َعضُّ ایم، اما هنگامی که تنها  گویند: ایcن آورده کنند، (به دروغ) می هنگامی که شc را مالقات می ویژگی های یک دوست خوب به شcر می رود که خیر خواه بودن :  خیر خواه بودن نیز از   گزند. می شوند، از شدِت خشم بر شc، رس انگشتان خود را به دندان می ي ُصُدورُُهْم أَكَْربُ قَْد بَيَّنَّا لَكُُم اآليَاِت إِن َخبَاًال وَدُّواْ َما عَنِتُّْم قَْد بََدِت الْبَْغَضاء ِمْن أَفْوَاِهِهْم وََما تُْخفِ يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُواْ الَ تَتَِّخُذواْ بِطَانًَة مِّن دُونِكُْم الَ يَأْلُونَكُْم «در این رابطه خداوند متعال می فرماید: ايد از غw خودتان دوست و همراز مگwيد آنــان  ) اى كساÜ كه اÁان آورده٢٣(»كُنتُْم تَْعِقلُوَن 
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ورزند آرزو دارند كه در رنج بيفتيد دشمنى از لحــن و  از هيچ نابكارى در حق شc كوتاهى Ãى دارنــد بــزرگرت اســت در حقيقــت مــا  هايشــان نهــان مــى آنچــه درســينهسخنشان آشكار است و  ســازد و هــم در  خوش اخالقی،هم دوســتیها را پایــدار مــی ،که جایگاه بسیار واالیی را داراستخوش اخالق بودن :یکی از دستورهای دین مبین اسالم، خوش اخالقی با دیگران اســت   هاى دشمنى آنان را براى شc بيان كرديم اگر تعقل كنيد. نشانه ادْفـَـْع ِبــالَّتِی ِهــی أَْحَســُن فَــإِذَا الَّــِذی  « ای دارد جذب دیگران به سمت خود تأثیر فوق العــاده ِ لِنْــَت  «پراکنده شوند؛ حتی اگر انسان، بهرتین مخلوقات و پیامرب باشــد: شــود آنــان از اطــراف انســان  خــو بــودن، باعــث مــی در مقابل، تحمل نکردن دیگران و تند  و صمیمی است. کس که میان تو و او دشمنی است، گویی دوستی گرم) بدی را با نیکی دفع کــن، ناگــاه (خواهیدیــد) هــcن ٢٤(»بَینََک َوبَینَُه عََداَوٌة کَأَنَُّه وَلِی َحِمیمٌ  فَــبcَِ رَْحَمــٍة ِمــْن هللاَّ وا ِمْن َحوْلِ    شدند.  (مردم) نرم (و مهربان) شدی و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو پراکنده میبه (برکت) رحمت الهی، در برابر آنان  )٢٥(»َک لَهُْم وَلَْو کُنَْت فَظ÷ا غَلِیَظ الَْقلِْب َالنَْفضُّ
  برخی معیارهای دوستی در قرآن کریم

  باشدکه عبارت اند از: t و طبق خواست خداونددشمنی نسبت به دیگری می بایست بر اساس معیارهای اسالمی و ایcنی  دوستی و        
ــا ایــcنو گزینش دوســت و دشــمن  ایcن : نخستین معیار برای حب و بغض- ١  اســت بن

در مورد  مــی   t براین، ایcن، معیار اصلی و تعیین کننده در این موضوع است که خداوند ــ «:فرماید واْ إِنَّ الَِّذيَن آَمنُواْ وََهاَجرُواْ َوَجاَهُدواْ ِبــأَْموَالِِهْم وَأَنُفِســِهْم ِيف َســبِيِل ّهللاِ وَالَّــِذيَن آوَواْ وَّنََرصُ ٍء َحتَّــ ــى يُهَــاِجرُواْ أُوْلَئَِك بَْعُضهُْم أَوْلِيَاء بَْعٍض وَالَِّذيَن آَمنُواْ وَلَْم يُهَاِجرُواْ َما لَكُم مِّن وَالَيَتِِهم مِّن َيشْ
يِن فََعلَيْكُُم النَّْرصُ إِالَّ َعَىل قَْوٍم بَيْنَكُْم َوبَيْــنَهُم مِّيثـَـاٌق َوّهللاُ ِ¡َ ا تَْعَملـُـوَن َوإِِن اْستَنَرصُوكُْم ِيف الدِّ  ٌwان آورده و هجرت كرده )٢٦(»بَِصÁكه ا Üــال و جــان خــود جهــاد  كسا اند و در راه خدا با م اند آنان ياران يكديگرند و كســاÜ   اند و يارى كرده  ساÜ كه مهاجران را پناه دادهاند و ك  Ãوده ــأُْمرُوَن «نیز می فرماید: ست،وا دهيد بينا انجام مىعليه گروهى باشد كه ميان شc و ميان آنان پيÜc منعقد شده اســت و خــدا بــه آنچــه  مگر بردر راه خدا هجرت كنند و اگر در كار دين از شc يارى جويند يارى آنان بــر شــc واجــب اســت اند هيچ گونه خويشاوندى دينى با شc ندارند مگر آنكه   اند وىل مهاجرت نكرده  كه اÁان آورده ــالََة َويُؤْتـُـوَن الزَّكَــاَة َويُِطيُعــوَن ّهللاَ وَرَُســولَُه أُ وَالُْمؤِْمنُوَن وَالُْمؤِْمنَاُت بَْعُضهُْم أَوْلِيَــاء بَْعــٍض يَ وْلَِئــَك بِالَْمْعرُوِف َويَنْهَْوَن َعــِن الُْمنَكــِر َويُِقيُمــوَن الصَّ
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و مــردان و زنــان بــا اÁــان دوســتان يكديگرنــد كــه بــه  )٢٧(»يٌم َسwََْحُمهُُم ّهللاُ إِنَّ ّهللاَ َعِزيٌز َحكِ  كننــد و زكــات  دارند و Ãاز را بر پا مــى دارند و از كارهاى ناپسند باز مى كارهاى پسنديده وا مى برند آنانند كه خــدا بــه زودى مشــمول رحمتشــان قــرار  دهند و از خدا و پيامربش فرمان مى مى َ  «چنانچه خداوند می فرماید:   .يم استخواهد داد كه خدا توانا و حك ِ وَالْيَــوِْم اْآلِخــِر يـُـوَادُّوَن َمــْن َحــادَّ هللاَّ َّñَتَهُْم أُوْلَئِــَك كَتـَـَب ِيف قُلـُـوبِِهمُ َال تَِجُد قَوًْما يُؤِْمنُوَن بِاwــاءُهْم أَْو أَبْنَــاءُهْم أَْو إِْخــَوانَهُْم أَْو َعِشــ اْإلÁَِــاَن  َورَُسولَُه وَلَْو كَــانُوا آبَ ُ َعــنْ  هُْم َورَُضــوا َوأَيََّدُهم بِرُوحٍ مِّنُْه َويُْدِخلُهُْم َجنَّاٍت تَْجرِي ِمن تَْحتِهَا اْألَنْهَاُر َخالِِديَن فِيهَا رَِيضَ هللاَّ ِ ُهــُم الُْمْفلُِحــوَن  ِ أََال إِنَّ ِحــزَْب هللاَّ خــدا و روز  ) قــومى را نيــاÝ كــه بــه٢٨(»عَنُْه أُوْلَئَِك ِحزُْب هللاَّ انــد هــر چنــد  بازپسa اÁان داشته باشند و كساÜ را كــه بــا خــدا و رســولش مخالفــت كــرده  wان را نوشته و آنها را با روحى از جانب خود تاييد كرده است و آنان را به بهشتهاآنان باشــند دوســت بدارنــد در دل اينهاســت كــه  ۀپدرانشان يا پرسانشان يا برادرانشان يا عشÁيى كه از خدا ا آورد هميشه در آنجا ماندگارند خدا از ايشان خشنود  زير درختان آن جويهايى روان است در مى ِ َربُِّكــْم إِن كُنــتُ أَوْلِيَــاء تُلُْقــوَن إِلـَـيِْهم بِــالَْمَودَِّة يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا َال تَتَِّخُذوا عَُدوِّي َوَعــُدوَّكُْم «ونیز می فرماید:   ند حزب خدا آرى حزب خداست كه رستگارانند.ا ند اينانا و آنها از او خشنود َّñْم َخــرَْجتُْم وَقَْد كَفَرُوا ِ¡َا َجاءكُم مَِّن الَْحقِّ يُخْرُِجوَن الرَُّسوَل َوإِيَّاكُْم أَن تُؤِْمنُوا بِا َموَدَِّة وَأَنَا أَعْلَُم ِ¡َا أَْخَفيْــتُْم وََمــا أَْعلَنــتُْم َوَمــن ِجهَادًا ِيف َسبِيِيل وَابْتَِغاء َمرَْضاِ¼ تُِرسُّوَن إِلَيِْهم بِالْ  بِيلِ  ايد دشــمن مــن و دشــمن   ) اى كساÜ كه اÁان آورده٢٩(»يَْفَعلُْه ِمنكُْم فََقْد َضلَّ َسَواءالسَّ كنند كه چرا بــه خــدا  حقيقت كه براى شc آمده كافرند و پيامرب خدا و شc را از مكه بwون مىمگwيد، به طورى كه با آنها اظهار دوستى كنيد و حال آنكه قطعا به آن  خودتان را به دوستى بر ايــد،   ايد اگر براى جهاد در راه من و طلب خشــنودى مــن بــwون آمــده  پروردگارتان اÁان آورده ما بلکه می بایست ایcن و اخالق باشد،  اقتضــای دیگران نه خواسته های نفسانی و شیطانی به هر حال، آن چه مورد تأکید است، اینکه معیارهای دوستی و دشمنی ما نســبت بــه           آشكار Ãوديد داناترم و هر كس از شc چنa كند قطعا از راه درست منحرف گرديده است.آنچه كنيد در حاىل كه من به آنچه پنهان داشتيد و  شc پنهاÜ با آنان رابطه دوستى برقرار مى جناح بندی های سیاسی و حزبی، موضع گیری های خود را نسبت به افــراد ســامان نــدهیم؛ نیز این گونه عمل کنــیم و بــرای  سیاسی و اجتcعیاخالص در عمل این است که در مسایل 
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ست، بر اساس آموزه های قرآنی، تقــوی معیــاری تقوی ادومین معیار دوستی ،  تقوی: - ٢  بحران اخالقی در حال حارض در همه سطوح کشور وجود دارد. ایcنی و اسالمی را تهدید می کند و به عنوان یک  ۀÃاید، این خطر بزرگی است که جامع میمعیارهای شیطانی و هواهای نفسانی که موضع گیری های افراد را تنظیم می کند و مــدیریت بسیاری از مواضع سیاسی و اجتcعی افراد به دور از معیارهــای قرآنــی انجــام مــی گیــرد و   .در نظر گیرد، در عمل بر اساس معیارهای شیطانی به داوری و عمل رو آورده استشخص معیارهای الهی را  زیرا چنین رفتاری عین حب و بغض شیطانی است و به جای این که
Ïنسبت به افراد است چنانچــه خداونــد  ارزشمند برای انتخاب دوست و نیز حب و بغض داش ء يَْوَمِئــٍذ بَْعُضــهُْم لِــبَْعٍض َعــُدوٌّ إِالَّ الُْمتَِّقــaَ «فرمایــد:   مــی در آن روز يــاران جــز )  ٣٠(»اْألَِخــالَّ ی هــای یکسانی که اهل فسق و فجــور هســتند و بــرخالف خــوبی هــا و نیکــو         .تأثیر زیادی در رفتار آدمی به جا می گذاردمعیارهای تقوای الهی دورتر باشد، می بایست از او دورتر شد؛ زیرا رفتارهای اخالقــی دوســتان اگر کسی اهل تقواست، میتوان به او نزدیک شد و با او دوستی کــرد و هــر چــه شــخص از    .شان دشمن بعىض ديگرند  پرهيزگاران بعىض داشــته  دوســتیاخالقی رفتار می کنند، انســانهایی نیســتند کــه آدم بتوانــد بــا آنــان  هــای نیایــد و براســاس خواســته  خوشــcن داری بنا بردالیلیتقوا و ایcن باشخصی  مــا از محبتی نسبت به آنان ابــراز کنــد، بــه طــور مثــال ممکــن اســت ۀباشد و یا عالق بــرآورده شــدن تقــوا و  ،ایــcن نزد ما رابطه با او را قطع یا کم کنیم اگر معیار نفسانی  نفســانی از او  ازلحــاظخدا باشد باید با اینگونه افراد رابطه داشته باشــیم ولــو رضای  مطــابق کســی یــا بــد شــمردن کســی  بینــیمعیــار خــوش نباید خوشcن نیاید، پس  ــا ــان خواهش ــانی م ــدت نفس ــه  ،باش ــه بلک ــابق ب ــدمط ــت خداون ــد. t خواس بــرای کــریم از جملــه معیارهــایی کــه خداونــد در قــرآن  :صداقت و راستگویی -٣  باش

کــه گویی اشاره کرد چنــانبیان کرده می توان به صداقت و راستدشمنی دوستی و  ــَن َمن يُِطــعِ ّهللاَ َوالرَُّســوَل فَأُْولَِئــَك «خداوند می فرماید: الِِحaَ َوَحُسَن أُولَِئَك رَِفيًقاَمــَع الَّــِذيَن أَنَْعــَم ّهللاُ َعلـَـيِْهم مِّ َهَداء َوالصَّ يِقaَ َوالشُّ دِّ آنان که اطاعــت ) ٣١(»النَّبِيaَِّ َوالصِّ
شــهیدان و نیکوکــاران محشــور خواهنــد شــد، و اینــان نیکــو راستگویان، ،پیغمــربانخدا و رسول وی راکنند البتــه بــا کســاÜ کــه خــدا بــه آنهــا لطــف فرمــوده، یعنــى بــا 
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عبــارت انــد جمله کساÜ که خداوند نعمت خویش را بر آنها ½ام کرده است  از     رفیقاÜ هستند.   از:
نخستین گام را براى هــدایت که  هستند،فرستادگان مخصوص پروردگار  انبیاء:

  دارند.و رهربى مردم و دعوت به رصاط مستقیم برمی
گوینــد و هــم بــا عمــل و  کساÜ هستندکه هم در سخن راست مى راستگویان:

دهند که تنهامدعى ایــcن  و نشان مى رسانند ت مىبه اثباکردار صدق گفتار خود را  طــور گردد؛ زیرا امانت هcن صــداقت در عمــل اســت  شامل امانت و اخالص نیز مىصدق و راستى نیست، نه تنها راســتى در گفتــار بلکــه راســتى در عمــل و کــردار کــه مقــام شــود کــه بعــد از مقــام نبــوت، مقــامى بــاالتر از  از این تعبیر روشن مــى         الهى ایcن دارند . بلکه به راستى به فرمان نبوده  دانش است و آموزه های دینی علم و یکی دیگراز معیارهای دوستی در :علم و دانش - ٤  .)٣٢است(صدیق صیغه مبالغه است و بــه معنــاى کىســ اســت کــه رس تــا پــا راســتى و درســتى عمــل نیســت (بایــد توجــه داشــت کــه  کفر بدتر از دروغ و نفاق و خیانــت در ســخن وامانت در گفتار است، و در مقابل آن، هــیچ صــفت زشــتى بعــد از ” گویىراست” کهی
، بیشــرت مــورد آناخالقی در شخص بیشرت باشد، انتخاب وی برای دوستی و دوســت داشــÏ است هــر چــه کــcالت و فضــایل  صورت گرفتهدر نصوص دینی به یاد گرفÏ آن تأکید زیادی  اقـْـرَأْ بِاْســِم  «:می دهد که رسالت اسالم بر پایۀ علم بناشده که در مورد هللا متعال مــی فرمایــد: اهمیت آن بیان گردیده است،چنانچه نخستین آیات قرآن کریم که آغاز سورۀ علق است نشــان آموخÏ علم یک نیاز فطری برش است که در آیات و روایات بسیاری  به آن اشاره شده و        ).  ٣٣است(پس علم :که جمع آن علوم است به معنای دانسÏ حقیقت  چیزی،معرفت،یقین و دانش   بسزایی داشته باشد.تواند در ایجاد انگیزه ورشد علمی افراد جامعه تأثیر باالیی برخوردار است،آشــنایی بــا فضــایل آن مــی   آن از اهمیت علم و آ موخÏازآنجاییکه    تایید اسالم و قرآن است. َعلََّم اْإلِنَْساَن َما لـَـْم  ،الَِّذي عَلََّم بِالَْقلَمِ ،اقْرَأْ َورَبَُّك اْألَكْرَُم ،َخلََق اْإلِنَْساَن ِمْن َعلٍَق ،رَبَِّك الَِّذي َخلََق 
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بخــوان و پروردگــار تــو انســان را از علــق ،    ،) بخــوان بــه نــام پروردگــارت كــه آفريــد٣٤( »يَْعلـَـْم  هcن کس که به وسیله قلم آموخت،آنچه راکه انسان Ãی دانســت ،استكرÁرتين [كرÁان]    بتدریج به او آموخت. 
  نتیجه

تقــوي و این شخص مــی بایســت در انتخــاب دوســت بــه معیارهــای ایــcن و اخــالق  بنابر ــ   .توجه خاص داشته باشدپرهيزگاری علم ودانش و... ــک الزم ــدون ش ــدهۀب ــی ای ــدگی اجتcع ــه  یک زن ــت ک ــانآل آن اس ــدیگر  انس ـا یک ها بـ ــک به ــند و هری ــته باش ــمیcنه داش ــتانه ص ــط دوس ــه رواب ــتحکام  گون ــظ و اس ــت حف انــدازد  ایــن روابــط کوشــش کننــد و عــواملی کــه ایــن صــمیمیت و صــداقت را بــه خطــر میای جه ــحن ــا را از ص ــایی و آنه ــی  ۀشناس ــی و جمع ــای گروه ــا و برخورده ــی و رفتاره ــط اجتcع رواب الزم و مــؤثر در ایجــاد روابــط دوســتانه وصــمیcنه را بــه کــار گرفتــه،  محــو کننــد و ½ــام قواعــد ــی،  بدون  کم و کاست رعایت Ãایند.  بدون ــاه غن ــت و گ ــر اس ـاه فقی ــت، گـ ــف اس ــدگی مختل ـان در زن ــاالت انسـ ــد ح ـــدگی تردی ـاالت مختلـــف زن ـــیcر اســـت و وقـــت دیگـــر ســـاt و... و در رشایـــط و حــ ـانی ب ـرای عـــالج آن مشـــکالت و رفـــع گرفتاریهـــایی دارد و  مشـــکالت و گرفتاریزمــ هـــا نیازمنـــد  بــ جا و همــه حــال حفــظ کنیــد و در هــر حــالی دوســت  رفاقــت خــود را در همــه ،کمــک اســت تــر باشــد، نفــع هــر دو   ده و هرچه این روابــط صــمیcنه برای حفظ رفاقت و صمیمیت نشان دامادی و گاه منافع معنوی خود را فدای پیوند رفاقت سازید، که در مورد اسالم اهتcم زیادی را او دریغ نکنید و حتی در این مسیر باید منافع  و اگر احتیاج به کمک مالی داشت، از کمک بهدوست خوب خود را رها نکنید و اگر در جایی مرتکب اشتباهی شد، در اصالح آن بکوشید   و رفیق خود را کمک کنید.    تر خواهد بود.  طرف نیز بیشرت و مطلوب
  مآخذ

:  ، طبــع١ج محمد بن إسcعيل بن إبراهيم بن املغwة ، صــحيح البخــاري،،  البخاري - ١ صــحيح  ،أبو الحسa بــن الحجــاج بــن مســلم القشــwي  مسلم، النيسابوري   - ٢   .١٢٩ص م،١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧ نارش : دار الشعب،القاهرة  اول،   .٢٠،صبwوت ،دار األفاق الجديدة  ،: دار الجيل بwوت  نارش ،٨جمسلم،



  محبت و برخی معیار های آن...

٥٤ 

نــارش : ،٢ج ،حمد بن حنبــل أبــو عبــدهللا ، مســند اإلمــام أحمــد بــن حنبــلالشيبا·،ا - ٣ ــرآن کریم،ترجمــه ســیدغالم رضاخرســوی  اصــفهانی، -٥   .٣٣٤،ص١٣٥٠انتشارات امیرکبیر،سال ،٤ج محمدمعین،فرهنگ معین، -٤   .٣٣٤،صمؤسسة قرطبة ، القاهرة راغــب،مفردات الفــظ ق ــــرآن وحدیث،ترجمــــه سیدحســــن شــــهری، ری -٧   .٢١٢ص:١راغب ،ج اصفهانی، -٦  . ٤٤نرشمرتضوی،ص:،١ج حسینی، ـاپ اول، ،١٥جتفســـیر Ãونـــه،  ،مکـــارم، نارص  شـــیرازی - ١٤  .)٢٨الفرقان:( - ١٣  .)١٠الحجرات: ( - ٢  .)٢٨- ٢٧الفرقان: ( - ١١  .)٣١آل عمران:( -١٠  .)٦٩النساء:( -٩  .)١٨دهئاملا( -٨   .٢٣،قم،ص١٣٧٩اسالمی،نارش:دارالحدیث،چاپ اول محمــــدی ،دوســــتی درق ـ  ش، ، ص  ١٣٤٧تهران، دارالکتـــب االســـالمیه ، چــ   .)١٥٩آل عمران:( -٢٥  .)٣٤فصلت:( -٢٤  .)١١٨ل عمران:(آ  -٢٣  .)١١٩آل عمران:( -٢٢  .)١١٩آل عمران: (-٢١  .)١١٩التوبه:( -٢٠  .)٥٨ده:ئاملا( -١٩  .)١املمتحنه:( -١٨  .)٦٧الزخرف:( -١٧   .٢٤٢ ، ص ١٩تفسÃ wونه، ج  - ١٦  .)٢٤ص: ( - ١٥  .٧٢ه



      تبیان

٥٥ 

  ).٥-١(العلق: -٣٤  .١١٧١:ص٢محمد بندر ،املنجد،ج ،ریگی -٣٣  .  ۴۶۰، ص۳تفسیر Ãونه، ج  -٣٢ .)۶۹النساء، ( -٣١  .)٦٧الزخرف: ( - ٣٠  .)١املمتحنه:( -٢٩  .)٢٢املجادله:( -٢٨  .)٧١التوبه:( -٢٧  .)٧٢االنفال: (- ٢٦
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  



  

٥٦ 

  
  

  وربخش)معاون رسمحقق نصیراحمد(ن
 

د اتباعو اسايس حقونوته نه پاملرنه او په ج%$ه باندې 
  یې اغېزې

  
  لن�یز

  پاملرنه ده، چې په دې لیکنه کې په تفصیل ور باندې بحث شوی دی. او هغوته پوره پاملرنه نه ده شوې، یو له هغو Bخه هم د اتباعو اســايس حقونــو تــه نــه هم شتون لري چې د عمومي باور په تله د ج��ې د المل په تو%ه نه دي منــل شــوي تر سیورې الندې ډېــر نــور داســې عوامــل  مخالفتونو ته) ور %ر�ي، خو د یادو الملونوکې=ي، اما اوسن� روانه ج�ــ�ه هــم دوه ســرتو الملونــو (بهرنــ� الســوهنې او عقیــد¼ الملونو پورې ت�او در لود او لري یې، چې د وخــت لــه رشایطــو رسه د تفســیر وړ %@ــل له کلونو راهيسې به هېــواد کــې روانــه ج�ــ�ه پــه بېالبېلــو وختونــوکې تــر �ــان��و 
  خص البحث لم

لها عوامل  ةوفی اوقات املختلف ةمنذ اعوام عدید رةفی هذا البلد الحروب املتوات لها عاملین الحالیة  ةخاص، تفسیرها یحتاج الی رشایط کل وقت، اما الحروب الجاری ) ولکــن فــی ظــل ةکبیرین هــc (التــدخل الخــارجی واالخــتالف فــی الفکــر والعقیــد اثبت مکانته فی میزان الرأی العــام عنــد یوجد عوامل أخری التی م ةالعوامل املذکور  هذه املشــاکل  ه، فلهذا الیفکرون نحو بصفة عامل من عوامل الحروب الجاریة الناس  لة، التی یبحث بالتفصیل عنها فی هذا املجال. ألتباع الدو  ةحقــوق االساســیعــدم رعایــة عــن  ةیفکر بها عبــار t ، احد هذه العوامل التی ةبجدی



      تبیان

٥٧ 

  رسیزه
ړي الملونه په هېواد کــې مو�ینو نظامونو پروړاندې د ج��ې صفونه تنظیموي، اما نو منسوبې=ي، د ج��ې د تو جیه په تو%ه بهرنــ� الســوهنې د یــو ســرت چــت پــه تو%ــه د له کلونو راهيسې په هېواد کې روانه ج�ــ�ه یــوازې بهرنیــو او عقیــد¼ الملونــو تــه    الندې نیول اړین برې�ي. عقایدوته په درناوي رسبېره، د هغو اسايس حقونه د اسالم تر سیوري الندې تر بحــث قداتو مخالف وي، نــو لــه همــدې کبلــه د اتبــاعو کوالی چې د اسالم د احکامو او معتچې د اسايس قانون د دریمې مادې پربنس� په افغانســتان کــې هــی� قــانون نيشــ دې اسايس حقونو مبنی د اسالم په ر�ــاکې هــم تــر بحــث النــدې ونیــول يش، �کــه برسیره او د هغو ارتباط به د ج��ې له دوام رسه وBې�ل يش، د بحث په ل� کــې بــه د مــل %@ــل کېــ=ي را اسايس حقونه چې هغوته نه الرسيس پــه هېــواد کــې د ج�ــ�ې ال پېژنديل دي، په دې مقاله کې به د هېواد اسايس قــانون دوهــم فصــل مطــابق هغــه مــادوکې را9ــول او پــه رســمیت  ۳۸اســايس حقونــو اووجــایبو تــر رسلیــک النــدې پــه ملریز کال اسايس قانون دوهــم فصــل د اتبــاعو  ۱۳۸۲د اتباعو اسايس حقونه د   ن وهي. کوي او په هېواد کې د روانې ج��ې اورته ملبرشي حقونوته کمه یا نه پاملرنــه هغــه Bــه دي چــې د ج�ــ�ې ســرت الملونــه غ�ــتيل سیاستونه، بې عدالتي، ظلم، اداري فساد، قانون ماتونــه او پــه 9ولــه کــې اســايس او چې له کلونــو راهيســې یــې ج�ــ�ه روانــه ســاتلې ده؟ پــه یــوه نظــام کــې د ننــه غلــط  دي ج��ې المل کیدالی يش، اما ولې زموږ په هېــواد کــې دا الملونــه دومــره بریــايل�که چې بهرن� السوهنې او عقید¼ توپیرونه په نورو %اونEیو هېوادونوکې هم د   شوې او په حقیقت کې د ج��ې د سون له اصيل توکو Bخه %@ل کې=ي. دا ډول الملونوته د ج��ې د المل په تو%ه ډېره کمه پاملرنه هغو ته نه الس ريس دی، اغېزناکو الملونو Bخه هم په هېواد کې لــه اســايس حقونــو نــه د اتبــاعو محرومیــت او ج��ې صف غ�ــتلی کــوي او پــه هېــواد کــې د ج�ــ�ې اورتــه ملــن وهــي، یولــه هغــو وامل هم شتون لري چې د عد ج��ې لپاره یوازنی المل نه دی، بلکې ډېر داسې نور 

  میتد �ې	نې مرب 
په هېوادکې ری�تینې او دایمي سوله هغه مهال شونې ده چــې د ج�ــ�ې اصــيل 



  د اتباعو  اسايس حقونوته نه...

٥٨ 

  ول$ول يش.   شوه چې دا المل Bر%ند او د حل لیارې ورتهکې=ي او تر اوسه د ج��ې د المل په تو%ه کمه پاملرنه ورته شوې ده، نــو اړینــه و%@ــل حقونو ته د اتباعو نه الرسسی په هېواد کــې د ج�ــ�ې لــه اصــيل الملونــو Bخــه %@ــل الملونه په %وته او د حل لیارې ورته ول$ــول يش، پــه داســې حــال کــې چــې اســايس 
  د �ې	نې هدف

  9ین��ت کې سرته مرسته وک�ي.  ج�ــ�ې د ســرت المــل پــه تو%ــه Bر%نــد او هغــه تــه پاملرنــه بــه د ری�ــتينې ســولې پــه د دې Bې�نې پــه پــای کــې بــه اســايس حقونوتــه د اتبــاعو نــه الرسســی، د روانــې 
  د �ې	نې مېتود

ه %$ــه اخیســتل په دې Bې�نه کې د تحلــیيل او تحلیــل محتــوا لــه میتودونــو Bخــ   شوې ده. 
  یاسايس حقونه او هغوته د اتباعو نه الرسس

  برابروي. د ج��ې د المــل پــه تو%ــه د یــادونې وړ دی او د ج�ــ�ې د دوام لپــاره د ســون تــوکي له ډلې Bخه هغو بنس$یزو اسايس حقونوته پاملرنه شوې ده چې زمون= پــه هېــوادکې په دې برخه کې د اسايس قانون او اسالمي الر�ونو په ر�ــاکې د اســايس حقونــو 
  د ژوند کولو حق 

هرBــوک د ژونــد، آزادی او شخيصــ امنیــت حــق «بــويل، لکــه Bرن�ــه چــې لیکــي: د برش د حقونو ن�یواله اعالمیه ژوند د 9ولــو انســانانو %ــE حــق  ۱».برخې کیدای نيش بخ�نه او د انسان طبیعی حق دی، هی5وک له قانو· مجوزه پرته لــه دې حقــه بــېژوند د خدای جل جالله «هېواد نافذه اسايس قانون په دې هکله داسې Bر%ندوي: Bخه برخمن وي، هی5وک له دې حق نه بې برخې کېدالی نيش، لکه Bرن�ه چې د اسايس حق دی، 9ول اتباع حــق لــري چــې د ژونــد لــه نعمــت  ژوند د 9ولو اتباعو ترینه اخيل یې، په ډېرو سختو عذابونو باندې وېرول شوي او ر9ل شــوي دي، پــه دې رسمیت پېژندل شوي دی او هغه کسان چې د نورو ژونــد لــه %ــواښ رسه مخکــوي او له بلې خوا د اسالم د سپې5يل دین له نظره د 9ولو اتبــاعو لپــاره د ژونــد حــق پــه   همداراز 9ول ن�یوال سندونه ژوند د انسانانو لپاره اتفاقي حق بويل. ۲».لري



      تبیان

٥٩ 

ًدا فََجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخالًِدا ِفيَها َوَغِضَب «رمایي: هکله قرآن داسې ف ُ َعلَيِْه َولََعنَُه َوأََعدَّ لَُه َعَذابًا َعِظيcً َوَمْن يَْقتُْل ُمْؤِمنًا ُمتََعمِّ َا قَتـَـَل النَّــاَس َجِميًعــا«فرمایې: لعنت یې اخته ک�ی او ډېر لــوی عــذاب یــې ورتــه تیــار کــ�ی دی. پــه بــل �ــای کــې او پــه جزایې جهنم دی، اوږد وخت بــه پکــې وي، هللا جــل جاللــه پــرې غضــب کــ�ی او هرBوک چې بل مؤمن په قصــد رسه ووژ·  ۳.»هللاَّ َّÃَنَْفٍس أَْو فََساٍد ِيف اْألَرِْض فََكأ ِwْخــه ووژ· لکــه 9ــول خلــک یــې چــې  ۴».َمْن قَتََل نَْفًسا ِبَغB وک چې یو نفس پرته له بدل او یا فسادBه لــه وژيلهر�کیلو لورو له پلــوه هــره ورځ پــه بېالبېلــو  وي.  په داسې حال کې چــې ورځ تربلــې زمــون= پــه 9ولنــه کــې روانــه ج�ــ�  یو سرت المل په هېواد کې د اتباعو د ژوندانه حق ته نه پاملرنه ده. لپاره په ج��ه کې ورکE يش او ج��ه روانه وسا¼، نو ویالی شو چې د روانې ج�ــ�ې خلکو پر زخمونو پ$� پورې نه، بلکې و%�ي دېته ه5ول کېــ=ي ترBــو د غــچ اخســتلو نزې د دې باعــث شــوي دي چــې د ئییز حالت او د عدالت په نظــام کــې پراخــه ســتو پلمو رسه بې شمېره ملکي او غیر جن�ي و%�ي خپــل ژونــد لــه الســه ور کــوي، ج�ــ�ه اتباعو نه د ژوند حق اخيل، په ج��ه کې د 
  د زده ک	ې حق

د نشتوايل له کبله زمون= په 9ولنه کې اتباع لــه خپلــو ســیايس لیــEرانو رسه د ج�ــ�ې همدې چوکاټ کې خپل مرشان بدر%ه کوي، اما دا چې د تعلیم او ســیايس بصــیرت ولســونه هــم پــه هېوادونوکې شتون لري او یــوازې ترســیايس %$ــو پــورې تــ�يل وي او نظام پر خالف ج�ــ�ې تــه ه5ــول شــوي دي، همــداراز ســیايس مخالفتونــه پــه 9ولــو مخو لپاره د سپې5لې ج��ې تــر ســیوري النــدې %$ــه اخیســتل شــوي ده او و%ــ�ي د ايل یا جهالت په وجې د اتبــاعو لــه ســپې5لو دینــی احساســاتو Bخــه د �ــان��و نشتو تو%ه د ویادونې وړده چې د تاریخ په اوږدوکې تل ترتلــه پــه 9ولنــه کــې د زده کــ�ې د د نورو ستونزو ترBنá د ج��ې په دوام کې اغیــزمن رول لوبــوالی يش، د بېل�ــې پــه ته پوره پاملرنه نده شوې، په داسې حال کې چې بې سوادي او د زده ک�ې نشــتوالی ه دې سرت ارز�ت رسه کله هــم تعلــیم پرمختá او ژوند کولو یوه مهمه وسیله ده، نو پاسايس حق په تو%ه کمه پاملرنه ده، لکه Bرن�ه چې زده ک�ه په اوســني عرصــ کــې د برابروي او د روانې ج��ې په دوام کې اغېزناک رول لوبــوي، زده کــ�ې تــه د اتبــاعو د یو له هغو سرتو عواملو Bخــه چــې پــه هیــواد کــې د ج�ــ�ې اورتــه د ســون تــوکي 



  اسايس حقونوته نه... د اتباعو 

٦٠ 

نــانو حــق بــويل او پــه اړه یــې داســې د هېواد اسايس قــانون زده کــ�ه د 9ولــو افغا  ترپولې پورې مل�رتوب کوي د زده ک�ې او ناپوهي سرته پایله ده.  ــأمین لپــاره اغیــزمن د دې مــادې پــه دوام کــې دولــت مکلــف شــوي  ۵...».وړیا د دولت له خوا تأمینې=ي زده ک�ه د افغانستان د 9ولو اتباعو حق دی چې د لســانس تــر درجــې پــورې «لیکي:  ــاري زده کــ�و د ت قَْرأْ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق َخلـَـَق اْإلِنَْســاَن ا«پیلې=ي، په دې هکله قرآن داسې فرمايي: لکه Bرن�ه چې د خدای جــل جاللــه لــوم�ی خطــاب مخلــوق تــه پــه لوســتلو بانــدې په اسالمي متونو کې هم زده ک�ې ته تشویق او پرهغې باندې 9ین�ــار شــوي دی،   او تطبیق ک�ي. پرو%رامونه طرح دي چــې د متــوازن معــارف او د من�نیــو اجب قـُـْل َهــْل «هغه Bه �وويل چې پرې نــه پوهېــده. پــه بــل �ــای کــې بیــا فرمــایي:  یېپیداک�ی، ولوله ستا رب ډېر مهربانه دی، د قلم په واسطه یې علم �وولی، انسان تــه رب په نوم ولوله چې پیدای�ــت یــې کــ�ی، انســان یــې دوینــې لــه یــوې 9ــو9ې Bخــه د خپــل هغــه  ۶».اقَْرأْ َوَربَُّك اْألَكْرَُم الَِّذي َعلََّم ِبالَْقلَِم َعلََّم اْإلِنَْساَن َما لـَـْم يَْعلـَـمْ  ِمْن َعلَقٍ  زده کــ�ه پــه  ۸».طلــب العلــم فریضــة علــی کــل مســلم«ي: پــه یــو حــدیث کــې فرمــایله هغو رسه یو شان دي چې نه پوهې=ي. همداراز رسول اکــرم صــلی هللا علیــه وســلم ای محمده! ووایه آیا هغــه چــې پــوهې=ي  ۷».يَْستَِوي الَِّذيَن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن َال يَْعلَُمونَ    والړ يش. پرمخت�ونو ترBنá به د روانې ج��ې سرتالمل یعنــې نــا پــوهي او جهالــت لــه من�ــه لنEه داچې که چېرې په ری�تني ډول زده ک�ې ته پوره پاملرنه ويش د نورو سرتو   هرمسلcن باندې فرض ده. 
  د برابري او مساواتو حق 

حزÛ، کور· او اقتصادي ت�اوو نو پربنس� وېشل کې=ي، په داســې حــال کــې چــې کې=ي په هېواد کې ميل امتیازونه د وړتیا پر اساس نه بلکې د قومي، ژبني، والیتــي، ته را%ر�ــي، لکــه Bرن�ــه چــې لیــدل الملونه په نظام کې د ننه شته تبعیض او امتیاز مرشوعیت ور ب�يل دي، اما په حقیقیت کې د پردې ترشا د یول� زیــاتو ج�ــ�و عمــده امتیاز موضوع ده، چې د بېالبېلو عقید¼ مفــاهیمو تــر ســیوري النــدې یــې ج��وتــه ج��ې له سرتو الملونو Bخه یوهم په هېــواد کــې د اتبــاعو تــرمنS د تبعــیض او د 



      تبیان

٦١ 

Bخــه نــه دي هغــه کســان چــې پــه کسان چې د تعصب په رس ج��ه کوي او له مــوږ موږ Bخه نه دي هغه کسان چې تعصب ته خلک رابويل، لــه مــوږ Bخــه نــه دي هغــه لــه  ۱۱.»إَِىل َعَصِبيٍَّة َولَيَْس ِمنَّا َمْن قَاتََل َعَىل َعَصبِيٍَّة َولَيَْس ِمنَّا َمْن َماَت َعَىل َعَصِبيَّةٍ لـَـيَْس ِمنَّــا َمــْن َدَعــا «مایي: شوي، لکه Bرن�ه چې رسول اکرم صلی هللا علیه وسلم فر له بلې خوا په اسالمي متونو او الر�وونوکې هم لــه تبعــیض نــه پــه کلکــه مخنــوی   ۱۰او د نقدي جریمې سزا 9اکل شوې ده.تبعیض جرم %@ل شوي او د تبعیض کونکي لپاره په بېالبېلو حاالتوکې قصــیر حــبس افغانســتان پــه جزایــي نظــام کــې هــم  د ۹».په وړاندې مساوي حقوق او وجایب لريترمنS هر راز تبعیض او امتیاز منع دی، د افغانستان اتباع �ــ�ې او نارینــه د قــانون د افغانســتان د اتبــاعو «او د دوی ترمنS تبعیض او امتیاز غیــر قــانو· %@ــي او واî: ن هم 9ول و%�ي د قانون پروړاندې د برابر او مساوي حق خاوندان بــويل اسايس قانو امتیاز باید د توزیعي عــدالت پــر بنســ� پــه وړ کســانو بانــدې وویشــل يش، د هېــواد   الملونه به یې له من�ه والړ يش. رسه د اتباعو اسايس حقونه په پام کې ونیول يش، نــو د ډېــرو ج�ــ�و مخــه بــه ډب او لنEه دا چې که چېري اسالمي الر�وونو او د هېــواد نافــذه قوانینوتــه پــه پــاملرنې   تعصب باندې مري. 
 د زمې د برائت (بې#ناهي) حق

نيش، دا موضوع د هېواد اسايس قــانون د اســايس حــق پــه تو%ــه د اتبــاعو لپــاره پــه کس د باصالحیته محکمې له لوري Bخه د قطعي حکم پر بنس� محکوم علیه واقــع په داسې حال کې چې بی�ناهي او برائت الذمه اصيل حالت دی ترBــو چــې یــو   ملن وهي د مصؤنیت او د برائت د حق نشتوالی دی. عچ واخيل، نو ویالی شو یو له هغو الملونو Bخه چــې پــه هېــواد کــې د ج�ــ�ې اورتــه ه5وي ترBو د مخالفینو په قطارکې ودرېــ=ي او پــه دې ډول رسه د خپــل مظلومیــت دا ډول ک�نــې او ظلمونــه و%ــ�ي دېتــه �ورول شــوي او د تعقیــب النــدې راغــيل دي، نلري، د ورور، پالر، تره زامنو او نورو دوستانو د جرم یا تعقیب پــه وجــه بی�نــاه کســان Bخه تعقیب، مجازات او �ورول کې=ي، هی� افغان و%�ی تعقیبي او جزاî مصؤنیت ان اتباع په بېالبېلو نومونو رسه د نظام او د نظــام د مخــالفینو لــه لــوري د افغانست



  د اتباعو  اسايس حقونوته نه...
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له دايس حکــم کــوي: رسمیت پېژندلې ده، لکه Bرن�ه چې اسايس قانون په دې هک د همــدې اســايس قــانون  ۱۲».متهم محکوم علیه ثابت نه يش، بې %ناه %@ل کېــ=يد ذمې برائت اصيل حالت دی. ترهغې چې د باصالحیته محکمې پــه قطعــي حکــم « هرســاکû پــه خپلــو کــ�و کــې %ــرو  ۱۳».كُلُّ نَْفٍس ِ¡َا كََسبَْت رَِهينَةٌ «مهربا· کوي: له بلې خــوا قرآنکــریم ال پخــوا جــرم شخيصــ عمــل %@لــی دی، لکــه Bرن�ــه چــې   ». نیول یا توقیفول او پرهغه باندې د جزاء تطبیق بل هیچاته رسایت نه کويشخصی عمل دی. د متهم تعقیبــول، جرم یو «  محفوظ %@ي، لکه Bرن�ه چې لیکي:ماده بیــا جــرم شخيصــ عمــل بــويل او د مجــرم تعقیــب نوروتــه لــه رسایــت Bخــه  ۲۶ او نه باروي هــی� %نــاه  ۱۴».َوَال تَِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر أُْخَرى«�ای کې بیا فرمايي: دی. په بل    هېواد کې د روانې ج��ې په ملن�ه وړلو کې مرسته وک�ای يش. به په کې ونیول يش او بی�ناه و%�ي د جزاî تعقیب الندې را نه يش نو ترډېره حده پــورې لنEه دا چې که چېرې په ری�تني ډول د اتباعو مصؤنیت او برائت الذمــه پــه پــام   کونکي %ناه د بل چا. 
  د عادالنه محاکمې حق

لپــاره پــه رســميت پېژنــدلی دی، لکــه Bرن�ــه چــې د اسايس قانون دا حق د اتبــاعو محکمــي تــه د اتبــاعو الرسســی د اتبــاعو اســايس حــق %@ــل کېــ=ي او د افغانســتان ترBو د نظام په مقابل کې الس په ج��ه پورې ک�ي، په داسې حال کې چې عادالنه عادالنه محکمو پرېک�ې په اتباعو بانــدې د ظلــم المــل و%ر�ــي، اتبــاع دیتــه اړبــايس وي. کلــه چــې د غیــر منازعي وړ موضوعات غیر رسمي او عريف عدالت ته وړانــدې کــبــاوره شــوي دي، ډېــر هېــواد وال د عادالنــه محکمــې د نشــتوايل لــه کبلــه خپــل د اور پکه کوي د عادالنه محکمې نشتوالی دی، و%ــ�ي د محکمــې پــه کــار بانــدې بــې یو له هغو عواملو Bخه چې په هېوادکې ج��ې ته ملــن وهــي او د روانــې ج�ــ�ې  Bخه باخرب او د قانون مطابق په 9اکلی موده کــې محکمــې تــه حــارض کــ�ای يش، د =ي، هر متهم له �انه د دفاع په خاطر د وکیل لرلو حق لري، متهم بایــد لــه اتهــام کېمحکمې پروړاندې د عقيل روغتیا اوبشــپ� رضــایت پــه صــورت کــې د اعتبــار وړ %@ــل متهم Bخه په زور تر الســه شــوي معلومــات اعتبــار نلــري، شــهادت یــا اقــرار یــوازې د ماده عادالنه محکمې ته د رسیدو لپاره رشط %@ــي چــې لــه  ۳۱او  ۳۰اسايس قانون 



      تبیان
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لََقــْد أَرَْســلْنَا رُُســلَنَا «د عــدالت 9ین��ــت بــويل، قــرآن پــه دې هکلــه داســې فرمــایي: عدالت باندې تین�ار شوی دی، لکه Bرن�ه چې قرآن د پیامربانو د بعثت ســرت دلیــل له بيل خوا د اسالم په قضــاî نظــام کــې تــر 9ولــو نــورو نظــامونو Bخــه زیــات پــه   انېزي. 9ول هغه Bه دي چې عادالنه محکمې ته الره پر متهم او د هغه د وکیل ترمنS مکاملات او مراسالت له تعــرض Bخــه خونــدي دی. دا    کې د ج��ې په ملن�ه وړلو کې سرته مرسته وک�ي. کې جاري ج��ه روانه ساتيل ده او د و%�و دی اسايس حق تــه پاملرنــه بــه پــه هېــواد د پای 9کي په تو%ه د یادونې وړ ده چې د عادالنــه محکمــې نشــتوالی پــه هېــواد   ک�ې وه ترBو خلک په انصاف والړ وي. چې موږ خپل استازی له پخو دالیلــورسه لېــ=يل وو، کتــاب او تلــه مــوهم وررسه نازلــه پــه تحقیــق رسه  ۱۵.»نَا َمَعُهُم الِْكتَاَب َوالِْميزَاَن لِيَُقــوَم النَّــاُس ِبالِْقْســِط ِبالْبَيِّنَاِت َوأَنْزَلْ 
  د مسکن د مصؤنیت حق 

لپــاره ترېنــه %$ــه مسکن د هغه اوسیدو �ــای تــه ویــل کېــ=ي چــې د اوږد مهــال  �Ï له اجازې، قانو· مجوز پــه یــاد تعریــف رسه مســکن لــه هــرراز تېــري Bخــه مصــؤن دی،  ۱۶اخیستل کې=ي.B ون حق نلري چې د مسکن دE% په اسالمي ادبیــاتو کــې هــم  ۱۷او یا مشهود جرم نه پرته د چا مسکن ته داخل يش.هی5وک د دولت په ُ َجَعَل لَُكــْم ِمــْن بُيـُـوتُِكْم «یادوي او په دې هکله داسې فرمایي حق نشته، لکه Bرن�ه چې قرآن کریم مسکن د سکون، آرامتیا او مسکن په نامــه رسه حریم په تو%ه د افرادو له خپلواکیو Bخه %@ل کې=ي او نوروته له اجازې پرتــه د ننوتــو ا �ــای تــه ویــل کېــ=ي، چــې د خصــويص مسکن په عميل ډول د او ســېدو او آرامتیــ او هللا  ۱۸».َســَكنًاَوهللاَّ پورې ک�ي، او د نظام ضد د مخالفینو په قطــارکې ودرېــ=ي، نــو ویــالی شــو زمــوږ پــه غرب%ون �کاره کوي، و%�ي دېته اړبايس ترBو د غچ اخستلو په پلمــه پــه ج�ــ�ه الس قابــل کــې ډېــر حســاس دي او ژر تــر ژره د کلتور پر بنس� و%�ي د دا ډول ک�نو پــه مداخلې=ي او د نظامي امنیتي موخو په خاطر د خلکو کورونه پل$ي، حال داچــې زمــوږ مخالفین او بهر· �واکونه په خپل رس له قانو· مجوزه پرته د خلکو اســتو%ن�ي تــه اما زموږ په 9ولنه کې د مسکن محرمیت ته کمــه پاملرنــه کېــ=ي، دولــت، د دولــت   جل جالله دی چې پرتاسویې ستاسې کورونه دمه �اي %ر�ويل. 
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�ــÏ د قانون له یادې مادې Bخــه داســې Bر%نــدې=ي چــې د و%ــ�و د مســکن محرمیــت لــه د اســايس  ۱۹».ون یــې 9ــاکي د محکمــې قــرار تــر الســه کــ�يهغه موده کې چې قانور ننوزي یا هغه وپل$ي. نوموړی مامور مکلف دي کورته له ننوتو یا پل$نې وروسته، پــه مورد کې مسؤل مامور کوالی يش د محکمې له مخکن� اجازې پرته د شخص کورتــه چې په قانون کې �ول شوي، د چا کورته ور ننوزي یــایې وپل$ــي. د Bر%نــد جــرم پــه هغو حــاالتو او الرو  استو%ن له اجازې پرته یا د واکمنې محکمې له قرار پرته او بې لهاستو%ن�ی له تېري Bخه خوندي دی. هی5ــوک د دولــت پــه %ــEون نيشــ کــوالی د د شــخص «لــه اســايس حقونــو Bخــه %ــ@يل دی او پــه دې هکلــه داســې Bر%نــدوي: دهېواد په حقوقي نظام کې هم نافذه اسايس قانون د مســکن محرمیــت د و%ــ�و   ي. %@ل کې=هېواد کې د مسکن محرمیت ته کمه پاملرنه د روانې ج�ــ�ې لــه ســرتو الملونــو Bخــه B ی د کــور د�خه %@ل %ې=ي، م�ر په دریو حــاالتوکې. لــومB ر%نــدوي: کې. هغه هم په 9اکلو رشایطــو رسه چــې ترېنــه یادونــه وشــوه. همــداراز قــرآن صورت اجازې په صورت کې. دوهم د محکمې د قرار په صورت کې. دریم د مشهود جرم پــه اسايس حقونوB يـَـا أَيَُّهــا الَّــِذيَن آََمنـُـوا َال «کریم هم د مسکن د محرمیت پــه هکلــه داســې ٌwْبُيُوتُِكْم َحتَّى تَْستَأْنُِسوا َوتَُسلُِّموا َعَىل أَْهلَِهــا ذَلُِكــْم َخــ َwْلَُكــْم لََعلَُّكــْم تَْدُخلُوا بُيُوتًا َغ لَْو أَنَّ اْمــَرأً اطَّلـَـَع َعلَيْــَك ِبَغــwِْ «د سختې سزاء وړ %@يل دی، لکه Bرن�ه چې فرمایې: همداراز رسول اکرم صلی هللا علیه وسلم د خلکو کورونو ته له اجازې پرتــه ننوتــل   �ایې چې تاسو پند واخلئ. چې اجازه یې ترالسه او په اوسیدونکو یې سالم ووایي، دا ستاسو لپاره ډېــر غــوره دی ای مؤمنانو له خپلو کورونو پرته د نورو کورونوته ترهغه مه ننو�ئ، ترBــو  ۲۰.»تََذكَُّرونَ  او د وخت په اوږدو رسه دا عقدې په ج��و بدلې=ي، نو ویالي شو چې پــه هېــواد کــې دې حق ته د نه پاملرنې په صورت کې د و%�و په منS کې عقدې رامنS ته کېــ=ي  امااسالمي متونو او اسايس قانون په پلوي د اتباعو لپاره په رسمیت پېژندل شــوي دی، وېوړه، نو پرتاسو قصاص او دیت نشته. د مسکن محرمیت د اســايس حــق پــه تو%ــه د ستاسو کورته له اجازې پرته پ� کتل او د تی�ې په %ذار مو د هغــه ســرت%ه لــه من�ــه چېــرې یــو کــس كــه  ۲۱».لَيْــَك ُجنَــاحٌ َصاٍة، فََفَقأَْت َعيْنَُه، لَْم يَُكــْن عَ حإِذٍْن، فََخَذفْتَُه بِ 



      تبیان
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  د روانې ج��ې یو المل د مسکن حرمت ته د اسايس حق په تو%ه نه پاملرنه ده. 
  د کار لرلو حق

کــار د هــر «د کار اهمیت ته پــه پــاملرنې رسه اســايس قــانون داســې Bر%نــدوي:   پکی اقتصادي موضوعات او د کار نشتوالی دی.ج��ه کې �کیل کسان وپو�تل يش نو جوته به يش چــې د روانــې ج�ــ�ې ســرت اور ، امــا کــه چېــرې واقعــي Bې�نــې تــررسه يش او پــه ډلو د ویناوو پراساس 9اکــل کېــ=يزموږ په هېواد کې پراخه Bې�نې شتون نلري نو د ج��و الملونــه یــوازې د ج�ــ�ه مــارو السته راوړلو په خاطر د ج��و په کر�وکې خپل ژوند ته دوام ور ک�ي، له دې نه چــې بله ج��ې ته د یو کاري عاید په تو%ه مخه کوي، ترBو د ژوند د دوام او اړینــو توکــو کنشتوالی دی، ډېری هغه کســان چــې د نظــام پرضــد والړ دي، د کــار د نشــتوايل لــه په داسې حال کې چې د هېواد د روانــې ج�ــ�ې یــو ســرت المــل بــې کــارې او د کــار د دولت مکلفیت ده ترBو د 9ولو و%�و لپاره د قانون مطابق د کار زمینــه برابــره کــ�ي، هی� افغان له دې حق نه محروم کیدای نيش،  کار د هر افغان اسايس حق دی، کار د نشتوايل او پیسو السته راوړلو پــه خــاطر ج�ــ�ې تــه ور  ج��ې اصيل لوبغاړي دکې=ي، �که چې په ج��ه کې �کیل لــوري پــه �ــان��ي ډول 9یــ� پایــه کســان او د هېواد کې د روانې ج��ې یو ســرت المــل د کــار نشــتوالی او د �وانــانو بېکــاري %@ــل حالل رزق د پیدا کولو یوه مهمه او سپې5لې وسیله بلــل شــوې ده. لنــEه دا چــې پــه هــم کــار ســتایل شــوي دی او د  له بلې خوا پــه دینــي متونــوکې ۲۲».افغان حق دی   دان�ي. 
  د ساملي ادارې د لرلو حق

ادارې جوړل نه یوازې داچې د اتباعو اسايس حق او د دولت مکلفیــت دي، بلکــې د عنارصو باندې بدلې=ي، په داسې حال کــې چــې د ســاملې د نظام پرضد ج��ه مارو همدې سرت ناورین له کبله په نظام باندې بې باوره کې=ي او د وخــت پــه تېرېــدو رسه د ننه اداري فساد د روا· ج��ې له سرتو الملونو Bخه %@ــل کېــ=ي، زیــاتره اتبــاع د 9ولنه کې یې د افغانستان اعتبار زیاÃن ک�ي دی، نورو اغېزوته Bېرمه په هېواد کــې امللــيل چې په ن�یواله کچه یې د هېواد حیثیت تر پو�تنې الندې راوستی او په بین په هېواد کې د ساملې ادارې نشتوالی او اداري فساد هغــه Bر%نــد واقعیــت دی 
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د همــدې قــانون  ۲۳».زم تدبیرونــه ونیيســسیستم د سمون د رامن�ته کیدو لپــاره ال دولت مکلف دی چې د یوې ساملې ادارې او د هېــواد د اداري «هکله داسې لیکي: را9وله يش. د هېواد اســايس قــانون د ســاملې ادارې او ادارې سیســتم د ســمون پــه ترمنS 9ین�ه رابطه قایمــه، نظــام بــه �ــواکمن او د ج�ــ�و د اســايس عواملــو ملــن بــه او و%ــ�و لپاره سامله اداره رامنS ته ک�ي، چې پــه پــای کــې بــه یــې طبیعتــا د دولــت اسايس قانون پربنس� دولت د اتباعو پروړاندې مد· مسؤلیت لــري ترBــو د اتبــاعو  ســاتلو له بلې خوا په اسالمي متونوکې هم کــار اهــل د کــار تــه ســپارل او امانــت   ». اقامه ک�ياخیستلو مستحق دی او کوالی يش د تاوان د ترالسه کولو لپاره په محکمه کې دعــوا هرBوک چې له ادارې Bخــه بــې موجبــه زیــاÃن يش د تــاوان «ماده بیا زیاتوي:  ۵۱ َ يَأُْمُركُْم أَْن تَُؤدُّوا «باندې 9ین�ار شوي دی، لکه Bرن�ه چې قرآن کریم فرمایې:  إِنَّ هللاَّ هــل وسپارئ. همداراز رسول اکرم صلی هللا علیه وسلم په یــو جــامع حــدیث کــې نــا اهللا پاک تاسې ته امر کــوي چــې امانتونــه خپلــو خاوندانوتــه  ۲۴».اْألََمانَاِت إَِىل أَْهلَِها إِذَا أُْســِنَد األَْمــُر إَِىل َغــwِْ أَْهلـِـِه ، فـَـانْتَِظِر «کسانو ته د کــار ســپارلو پــه هکلــه فرمــایې:  اَعةَ  ام نه ناراضــه کســان لــه �انــه رسه مــل ترBو د دولت ضد ډله �واکمنه ک�ي او له نظله دولت رسه د خلکو مرسته کمې=ي، له بلې خوا د مخــالفینو لپــاره زمینــه برابــره وی دولت باندې د خلکو باور کمزوری کوي، د ملت او دولت ترمنS وا9ن رامنS کېــ=ي او تون او کار اهل د کار ته نسپارل دي، �که چې ادارې فساد له یوې خــوا پــه فساد شوباسئ. په یقین رسه ویالی شو چې د هېواد دروانــې ج�ــ�ې یــو ســرت المــل د اداري چې کار اهل د کار ته ونسپارل يش نــو د قیامــت (بربــادي) انتظــار كله  ۲۵».السَّ   ک�ي. 
  پایله

دا چې روانه ج��ه یوازې یادو الملونوته نيش منسوبېدالی، �که ډېــر دا ســې عوامــل هر المل Bخه یې ډېر اغیزناک بويل، حــال  ننه عقید¼ المل پورې ت�او لري او تر بلعمومي باور دا ده چې د روانې ج��ې سرت المل بهرن� السوهنې او په هېــواد کــې د مختلف عوامل دي چې د ج��ې اور پکه کوي او ج��ه یې روانه ســاتلې ده، د خلکــو د پایلې په تو%ه د یادونې وړ ده چې د هېواد روانــه ج�ــ�ه بېالبېــل الملونــه لــري، 
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  ستونزو او ک�اوونو رسه مخ ک�ی دی. یادونه وشوه د روانې ج��ې په جاري ساتلوکې رغنده ونEه لري او زموږ هېواد یې لــه کې ونEه اخيل، په �ان��ي ډول هغه اسايس حقونه چې د مقالې په مÏ کې ترېنــه رضد مخالفــت کــې ور %ــEې=ي او پــه ج�ــ�ه حقونو ته د نه الس ريس په وجه د نظام پکسانو ان�ېرنې تر غور الندې ونیول يش نو جوته به يش چې ډېر اتباع خپلو اســايس حقونوته کمه پاملرنــه ده، کــه چېــرې پــه انفــرادي ډول پــه ج�ــ�ه کــې د ورکــE شــویو الملونو Bخه چې عامه ذهنیت یې هم تراوسه په رسميت نه پېــژ· د اتبــاعو اســايس دو ملن وهي، د ج��ې اور پکه کوي او ج��ه یې روانه ســاتلې ده، یــو لــه دې ناپېژانــشتون لري چې د ذکر شویو الملونو تر سیوري النــدې نیــغ پــه نیغــه د ج�ــ�ې اور تــه 
  مآخذ

9وک، د حــدیث شــمېره  ۴سلیcن بن االشعث، سجستا·، سنن ابوداود،  .١١  ماده.  ۴۰۹، ۱۲۶۰د عدلیې وزارت، د جزا کود، د رسمي جریده شمېره  .١٠  ماده.  ۲۲اسايس قانون،  .٩  مخ.  ١٠٨ ـ ـ ـ)،طلب العلم، لوم�ی 9وک، (محمد بن یزید، ابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب فضل العلcء و الحث علــی  .٨  ). ۹(زمر: .٧  ) آیتونه. ۵ -۱: علق ( .٦  ماده.  ۴۳اسايس قانون،   .٥  ).۳۲ئده:ما( .٤  ).  ۹۳ء:نسا( .٣  ماده.  ۳د برشي حقونو خپلواک کمسیون، د برشي حقونو ن�یواله اعالمیه،  .٢  ملریز کال.   ۱۳۸۲ماده، ۲۳افغانستان، اسايس قانون،  .١   ).  ۲۵دید: ح( .١٥  ).  ۱۶۴:االنعام( .١٤  ).۳۸(مدثر: .١٣  ماده.  ۲۵اسايس قانون،  .١٢  مخ.   ۴۹۴، ۵۱۲۳
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  )امین(محقق نجیب هللا 
  

 افراط گرایی وپیامد های آن
  

 خالصه
ایـّـاکم و « وسطیت را به وضوح در آن مشاهده می Ãاییم مــثالً آنجــا کــه مــی فرمایــد:Ãــاییم خاصــیت  هنگامی که ما به سنت مصطفی (صلی هللا علیه و ســلم) توجــه  گواه باشد.بدین گونه شc را امتی میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشــید و پیــامرب بــر شــc   )١(جعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شهداء عىل الناس ويكون الرسول عليكم شهيًدا"" وكــذلك  حت بــه وســطیت توصــیف Ãــوده  مــی فرمایــد:کریم امت مسلمه را به رصاÃوده است؛ زیرا حق حد وسط بین افــراط و تفــریط مــی باشــد. هللا تعــالی در قــرآن حدی که هللا متعال به آن امر Ãوده و طغیان از حدی است که هللا متعال از آن نهــی Ãودن از حد رشعی می باشد. و معیار و ضوابط افــراط گرایــی عبارتنــد از: تجــاوز از و تجــاوز و همگی بیانگر اینست که افراط  گرایــی عبــارت از مبالغــه و تشــدد Ãــودن تجاوز صورت گیرد. تعاریفی که از افراط گرایی صورت گرفته است باهم نزدیک بــوده که در تعریف و ستایش چیــزی یــا در مــذمت آن از حــد و معیــار رشعــی آن بــه نــاحق زیاده روی و افراط ورزیدن در یک امــر  بــه گونــه ای  افراط گرایی عبارت است از عهد بسته بودند اینکه:  یکی گفت  همیشه روزه میگیرد  دیگری تعهــد کــرد شــب تــا همچنان آنحرضت بــرای ســه نفــری کــه بــاهم  فراط گرایی در دین هالک شدند.اثر ااز افراط گرایی در دین خود داری Ãایید؛ زیرا کسانی که قبل از شــc بودنــد در    )٢(».الغلّو فی الدین، فإÃا هلک من کان قبلکم  بالغلّو فی الدین
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  الزمه این دین است.در این حدیث مبارک تأکید بر خط اعتدال و وسطیت صورت گرفتــه اســت کــه       ٣بگرداند از امت من به شcر Ãی رود.من روی خوانم و خواب هم می شوم، و بازنان ازدواج می کنم، پس کسی که از ســنت و روش دارم اما با وصف آن گاهی روزه مــی گیــرم و گــاهی افطــار مــی کــنم، شــب Ãــاز مــی آنها را رد Ãوده فرمودند: من نسبت به شc متقی تر بــوده و از خداونــد تــرس بیشــرت هللا علیه و سلم ایــن افــراط گرایــی  زنان فاصله گرفته و ازدواج Ãی کند، پیامرب صلیروز در Ãاز (تهجد) و عبادت مرصوف می شود  و Ãیخوابد و سومی تعهد کرد کــه از 
 ملخص البحث

كــون يف قوله تعاىل : " وكذلك جعلنــاكم أمــة وســطًا لتكونــوا شــهداء عــىل النــاس ويوقد جاء وصف األمة يف القرآن بالوســطية رصيًحــا  )٣(التوسط بa اإلفراط والتفريط.الغلو هوضابطه تعدي ما أمر هللا به, وهو الطغيان الذي نهى هللا عنه وذلك ألن الحق تجاوز الحــد الرشــعي بالزيــادة .ضــابط وهذه التعاريف متقاربة وتفيد أن الغلو هو     ذلك .الغلوهو مجاوزة الحد بأن يزاد يف اليشء يف حمده أو ذمه عىل ما يستحق ونحــو     )٤(.الرسول عليكم شهيًدا"

ایّاکم و الغلّو فی الــدین، فإÃــا هلــک مــن کــان «الوسطية واضحة جلية ، فانظر مثالً وعنــدما نســتعرض ســنة املصــطفى صــىل هللا عليــه وســلم نجــد فيهــا خاصــية     ، ويف هذا تأكيد عىل االعتدال الذي هو سمة هــذا  )٦(ي". رغب عن سنتي فليس منإ· أخشاكم ñ، وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطــر وأقــوم وأنــام، وأتــزوج النســاء، فمــن يفطروا، وأن يقوموا فال يناموا، وأال ينكحوا النساء، إنه قال منكرًا عليهم تطرفهم : "أمــا ایضاً قال النبي صىل هللا عليه وسلم للــذين آلــوا عــىل أنفســهم أن يصــوموا فــال       )٥(».قبلکم  بالغلّو فی الدین   الدين.
  مقدمه

قدیمی بوده که همزمان با ظهور ادیان و مذاهب در اثر بروز اسباب و عوامل مختلف بدون شک قضیه افراط گرایی دینی و غلو در دین یک مشــکل بســیار عمــده و    
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ــد متعــال آن را "رصاط وضــع Ãــوده اســت. ایــن هــcن شــیوه ای ااعتقاد، عبادت، زهد و تقوا، اخــالق، رفتــار و معــامالت؛ یــک قــانون و شــیوه میانــه را اسالم در ½ام امور اعم از تفکــر، عنوان یک پدیده بسیار خطرناک بروز Ãوده است. و متعدد در جوامع مذهبی و غیر مذهبی به عنوان یک پدیده منفی، و گهگــاهی بــه  ایّــاکم و الغلــّو فــی الــدین، فإÃــا هلــک مــن کــان قــبلکم  بــالغلّو فــی «ه انــد: فرمــودمی دارد و دین اسالم از افراط گرایی شدیداً نفــرت دارد؛ زیــرا پیــامرب گرامــی اســالم نصوص اسالمی مسلcنان را به میانه روی فرامــی خوانــد و از افــراط گرایــی بــر حــذر امت، امت عدل و اعتدال است که در دنیا و آخرت بر هر انحرافی گواهی مــی دهــد. نی بر مردمان باشید. یعنی ایــن بدینگونه شc را امت میانه قرار دادیم تا گواها      )٧(».وجعلناکم أمة و سطاً لتکونوا شهداء علی الناس«می فرماید: های اساسی آن می باشد که خداوند این امت را از دیگر امت هــا بــدان امتیــاز داده میانه روی یکی از ویژه گی های عام و فراگیــر اســالم و از شــاخص هــا و نشــانه      شیوه های آنها خالی از افراط و تفریط Ãی باشد.مستقیم" نامیده است؛ که از راه های رهــروان ادیــان دیگــر فــرق دارد؛ زیــرا راه هــا و ســت کــه خداون   )٨(».الدین

  در عرص حارض نیز به شکل بسیار خطرناک آن بروز Ãوده است. منفی بوده که از قدیم االیام باعث هالکت امت های سابقه شده است و ایــن پدیــده   از این حدیث مبارک دانسته مــی شــود کــه افــراط گرایــی در دیــن یــک پدیــده     شده اند به سبب زیاده روی در دین بوده است.مبادا در دین زیاده روی کنید، جز این نیست کسانی که پــیش از شــc هــالک    
 تحقيق مربمیت

  است تبلیغ Ãایند.اصالح خویشÏ کوشا باشند اعتدال و میانه روی را کــه خداونــد بــه آنهــا فرمــان داده دانشمندان است که در بیان حق بکوشند و آن را کتcن نکنند و عــالوه بــر اینکــه در مسلcنان می باشد بنا بر این یک رضورت رشعی و مسئولیت دینی بــر عهــده علــc و ســالم بــرای نــابودی مشــغول کــرده اســت؛ کــه یکــی از نقشــه هــای شــوم دشــمنان اافراطگرایــی مســأله ای اســت کــه اندیشــه دعــوتگران امــت اســالمی را بــه خــود  
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 هدف تحقیق
و قــرآن  پرتــو در افــراط گرایــیشــناخت دف از انجام ایــن تحقیــق دسرتســی بــه ه   باشد. ه های عالج افراط گرایی میهای افراط گرایی و به دست آوردن رامشخص ساخÏ آثار و پیامــد هــای افــراط گرایــی ، شــناخت اســباب و انگیــزه  سنت،

 روش تحقیق
  دیگر وجود  دارد مورد تحلیل وتوضیح قرار گرفته در قید قلم آورده شده است.و روایات محور قرار گرفته سپس مطالب ارایه شده راجع به موضوع که درکتــاب هــای آیات قرآن درين تحقيق از شیوه های تحلیلی و استقرائی استفاده به عمل آمده و 

پدیــده افــراط گرایــی دینــی معلــول علــت واحــد  ایــی:اسباب بروز افــراط گر    
  م برداشت صحیح از آموزه های دینیعد-الف     بعضی اقتصادی، و بعضی هم اجتcعی می باشد که ذیالً بیان می گردد: این علل اختیاری و پاره ای غیر اختیاری می باشد که بعضی از این اسباب سیاسی، نبوده، بلکه علل و عوامل متعددی در شکل گیــری آن ســهیم مــی باشــند. پــاره ای از 

اt اتخذ انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلcء حتى إذا t يبق عإن هللا ال يقبض العلم «باشد چنانکه پیامرب اسالم (صلی هللا علیه و سلم) فرموده اند: بدون شک یکی از اسباب اساسی افراط گرایی عدم آگاهی کامــل از دیــن مــی     شت امــت اســالمی بــه آن مربــوط کنند در حالی که به مسائل مهم و بزرگ  که رس نو آنها را در نظر Ãی گیرند بناء به بسیاری از مسائل جزئی و امــر فرعــی پافشــاری مــی بینش ضعیف دارند، در فهم نصوص به ظاهر کلcت چسپیده، محتوا و عمــق معنــای دیدگاه ظاهر گرایانه در فهــم نصــوص: افــرادی کــه نســبت بــه حقیقــت دیــن -١     شود قراذیل است:گمراه می گردانند. مظاهر این جهل مرکب که منجر به تند روی و افــراط گرایــی مــی قرار می گیرند و بدون دانش فتوا می دهند، آنگاه خود گمراه شده و (دیگران را نیــز) انتخاب مــی Ãاینــد. پــس آنــان مــورد ســوال  مردم (برای خویش) پیشوایان نادانی راعلcء(از مردم) می گیرد، تا آن که یک عاt و دانشمند دینی باقی Ãــی مانــد، آنگــاه خداوند به یکباره دانش را از مردم Ãی گیرد بلکه آن را بــا حــذف دانشــمندان و       )٩(».الناس رءوسا جهاال فسئلوا فأفتوا بغw علم فضلوا وأضلوا
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...َال يَُصلaََِّّ أََحٌد الَْعْرصَ إِالَّ ِيف بَِني قَُريْظََة فَأَْدرََك بَْعَضُهْم الَْعْرصُ ِيف الطَِّريِق فََقاَل «     ند، فرمودند:  بازگشت Ãودعنه) روایت شده که رسول هللا (صلی هللا علیــه و ســلم) هنگــامی کــه از غــزوه احــزاب اندازند و از واجبات اساسی چشم پوشی می کنند. طور مثال: از ابن عمر (رضــی هللا است توجهی Ãی کنند و برخی از آنها بر رس مســائل جزئــی بحــث و جــدل بــراه مــی    )١٠(».بَْعُضُهْم َال نَُصيلِّ َحتَّى نَأْتِيََها َوقَاَل بَْعُضُهْم بَْل نَُصيلِّ

َوَال تَُقولـُـوا لـِـcَ تَِصــُف أَلِْســنَتُُكُم الَْكــِذَب  «چنانکه هللا متعال در قرآن کریم می فرماید:محرمات است در حالی که قرآن و سنت و سلف صالح ما را از آن بر حذر داشــته انــد. در تحــریم و توســعه بخشــیدن دایــره  گرایش همیشگی به سخت گیــری و زیــاده رویرسوخ در فقه دین و عدم احاطه به جوانب رشیعت، منجر به افراط گرایی مــی گــردد، زیاده روی در تحریم : یکی از جمله اسبابی که بنابر دانــش ســطحی، عــدم  -٢      Ãودند. در اینجا عده ای به ظــاهر حــدیث عمــل کردنــد و عــده ای بــه مفهــوم آن عمــل      بود که هرچه زود تر خود را به بنی قریظه برسانند.گفتند Ãاز را اداء می Ãاییم... در حالی که منظور پیامرب (صلی هللا علیه و سلم) آن راه اداء Ãودند و بعضی دیگری گفتند اداء نکنید تا بــه بنــی قریظــه برســید و بعضــی بنی قریظه ادا Ãاید اما بعضی هــا عرصــ در هیچ کسی نباید Ãاز عرص را جز در     ِ الَْكــِذَب َال َهَذا َحَالٌل َوَهَذا َحرَاٌم لِتَْفَرتُوا َعَىل هللاَِّ    )١١(».يُْفلُِحونَ  الَْكــِذَب إِنَّ الَّــِذيَن يَْفــَرتُوَن َعــَىل هللاَّ

  )١٢(باشد و غیره .می گفتند: چنین چیزی را من Ãی پسندم، ممکن است مکروه تحریمی یــا تنزیهــی می رسید، اطالق Ãی کردند و اگر حرام بودن چیزی با دالیل قطعی ثابت Ãی بــود، سلف صالح اطالق حرام را جز بر چیزی که حرمت آن با دالیل قطعی بــه اثبــات      بندند، رستگار Ãي گردند.يجه بر خدا دروغ می بنديد . كســا· كــه بــر خــدا دروغ مــي است و آن حرام، و در نتكه تنها  از مغز شc تراوش كرده و بر زبانتــان مــي رود، بــه دروغ مگوئيــد: ايــن حــالل یعنی خداوند حالل و حرام را برايتان مشّخص كــرده اســت  و بــه خــاطر چيــزي     
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ــْمِس  یاُمَعــاذُ أَفَتَّــاٌن أَنـْـَت اقـْـَرأْ «و حرضت معاذ را اینگونه مورد خطاب قرار دادنــد:یکی از مقتدی ها به پیامرب خدا شکایت Ãود، آن حرضت شدیداً خشــمگین گردیــده بلند مرتبه رسول خدا (معاذ بن جبل) به هنگام امامت، Ãازش را طــوالنی ادا Ãــود و زمانی که صحابی جلیــل القــدر و  معمولی و عوام قدرت تحمل آن را ندارند. بنابر ایننه سخت گیر بودن؛ زیرا افراط گرایی دینی نفرت آور و گریزاننده است و انسان هــای یا به آن عمل Ãی کنند. در حالی که تأکید پیامرب بزرگ اسالم بر آسان گیری اســت نسبت به جهت دیگر آن که آسان گیری و رخصت است یا بــی خربنــد و را می نگرند و سخت گیری، این گروه همواره با سخت گیری و محدودیت موافقند و یک بُعــد قضــیه اگر در یکی از مسائل فقه دو رأی باشد کــه یکــی بــه آســانی حکــم کنــد و دیگــری بــه اما آنانی که گرایش به افراط گرایی دارنــد، همیشــه جانــب تحــریم را مــی گیرنــد.  َوالشَّ   )١٣(.»َوُضَحاَها َوَسبِّْح اْسَم َربَِّك اْألَْعَىل َونَْحَوَها

ــْف فَــِإنَّ ِفــيِهُم «فرموده است: در حدیث دیگری می بینیم که مشابه حــدیث فــوق خطــاب بــه امــام جcعتــی       این حدیث مبارک بیانگر آسانگیری اسالم می باشد.دو یا سه بار تکرار فرمودند. و ضحا ها و سبح اسم ربک االعلی و مانند آن را قرائت کن. و از روی خشم این کــالم را ای معاذ! آیا (با طوالنی کردن Ãاز) ایجــاد فتنــه مــی کنــی؟ ســوره والشــمس و     ِريَن. ِمــْن َصــىلَّ ِبالنَّــاِس فَلْيَُخفِّ ِعيَف، َوذَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّ ِمنُْكْم ُمنَفِّ ــرَا« این گفتار گهر بارشان توصیه فرمودنــد:رستادن معاذ و ابو موسی اشــعری بــه ســوی یمــن، آن دو را بــا هکذا در هنگام ف     بین آنها افراد مریض، کهنسال و صاحبان کار و رضور½ند ایستاده می باشند.دارد (امام جcعت مردم باشد) باید Ãازش را خفیف ادا کند و کوتاه بخواند؛ زیــرا در ای مردم! بدون شک عده ای از شc نفــرت آورنــد! هــرکس بــا مــردم Ãــاز بــر پــا         )١٤(».الَْحاَجةِ الَْمِريَض، َوالضَّ َــا َوالَ تُنَفِّ َــا َوبَرشِّ َــا َوالَ تَُعرسِّ َوتَطَاَوَعــا َوالَ  يَرسِّ   )١٥(».تَْختَلَِفا

ترک محکcت و پیروی از نصوص متشابه می باشد و ایــن کــار کســانی اســت کــه در ترک محکcت و پیــروی از متشــابهات: یکــی از علــل اساســی افــراط گرایــی -٣      هcهنگ باشید و اختالف نورزید.ر یکدیگآسان گیرید و ســخت گیــری نکنیــد، و بشــارت دهیــد و نفــرت ایجــاد نکنیــد، بــا    
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و راســخان در علــم دل های شان کج اندیشی و انحراف ریشه دوانده و آنها دانشمند  ــا الَّــِذيَن ِيف قُلـُـوِبِهْم َزيـْـٌغ فَيَتَِّبُعــوَن َمــا «Ãی باشند؛ زیرا هللا متعــال مــی  فرمایــد:  فَأَمَّ رخاســتند و آن بزرگــوار را بــه خــروج از دیــن طالب (رضی هللا عنه) به مقابله و مقاتله بدانستند و این معضله تا حدی رسید که با یار با وفا رسول خدا ســیدنا علــی بــن ابــی آن داشت تا در ورطه تکفیر غوطه ور شــده و مســلcنان هــم کــیش خــود را کــافر مــی این گونه بینش ضعیف در فهم  نصوص بود که در گذشته ها گروه خــوارج را بــر      در پشت پرده متشابهات پنهان می کنند و از آنها سوء استفاده می کنند.انی که افراطیت را در پیش می گیرند خــود را واضح و مفهوم آن مشخص باشد. و کسضابطه و قاعده ای نباشد و مراد از  ُمحکم آن است که معنــای آن روشــن، مــدلول آن منظور از متشــابه آنســت کــه چنــدین احــتcل داشــته باشــد و دارای مــدلول بــا      فرا گرفته است) براي فتنه انگيزي و تأويل (نادرست) به دنبال متشابهات مي افتند.ان را و اّما كسا· كه در دلهايشان كژي است (و گريز از حق، زوايــاي وجــود شــ       )١٦(».تََشابََه ِمنُْه ابِْتَغاَء الِْفتْنَِة َوابِْتَغاَء تَأِْويلِهِ    اساسی ندارد.های رسوخ یافته در ذهن خود شــان مــی نگرنــد و تحلیــل مــی کننــد کــه در رشیعــت آنها از رویداد ها و پدیده هــا نادرســت بــوده و رویــدادها و پدیــده هــا را از ورای پنــدار باشند و فهــم مسئله غیر قابل تحقق بوده و در آرزوی تحقق امور دست نا یافتنی می برداشت نادرست نیز باعث افراط گرایی می گردد؛ زیــرا اینگونــه افــراد در جســتجوی عدم آگاهی کامل نسبت به، تاریخ، رویداد ها و ســنت هــای نظــام هســتی:  -ب     متهم کردند. 
ها خا½ه پیدا Ãی کرد؛ بلکه بــت پرســتان بالفاصــله بــت هــای دیگــری تــدارک مــی خود و یارانش را در معرض نابودی قرار می داد و در ضمن با این عمــل پرســتش بــت نش دست به یک حمله تهاجمی بزند و بت ها را در هم بشکند؛ زیرا چنین کــاری یاراهمین کعبه به Ãاز می ایستادند و هر گز به ذهنش خطور Ãــی کــرد کــه بــا حcیــت ریشه های رشک دیده می شد و خانه کعبه مملو از بت ها بود؛ ولــی ایشــان گرداگــرد مدت سیزده سال در مکه در رشایطی مشغول انســان ســازی بودنــد کــه دورادور مکــه الم بنگــریم در خــواهیم یافــت کــه آنحرضــت در اگر ما به سیره پیامرب بــزرگ اســ   



      تبیان

٧٦ 

  )١٨(».صربا يا آل يارس فإن موعدكم الجنة«فرمودند:شکنجه قرار داشتند و عذاب می کشــیدند، گذشــت و چــون قــدرت دفــاعی نداشــت، روزی پیــامرب( صــلی هللا علیــه و ســلم) بــر عــcر بــن یــارس و والــدینش کــه زیــر      )١٧(کند.داد و آنها را به صرب و شکیبایی دعوت می Ãود تا باشد که پرودگار اذن جهاد صــادر ، اما آنحرضت برایشان اجــازه Ãــی صرب شان لربیز می شد و اجازه نربد می خواستندبرخی از یارانش که در معرض لــت و کــوب قــرار گرفتــه و مجــروح شــده بودنــد، کاســه یارانش پرداخت تا باصرب و حوصله بــرای نــربد بــا بــت پرســتان ســتمگر آمــاده شــوند. سازی مؤمنان برای رو در رویی با کافران توطئه گر مشغول گردیــد و بــه تربیــت  آمادهاز اوهام و  بت پرســتی آزاد Ãــوده و دل هــای آنــان را پــاکیزه گردانیــد و همچنــان بــه مردم به سوی توحید و تقوی مشغول گردید تا بدین وسیله اذهان و خرد هــای آنهــا را عوض Ãی کرد و مؤثریت نداشت. لذا آنهــا را بــه حــال خــود گذاشــت و بــه فراخــوانی بناء شکستاندن بت ها چیــزی  را دیدند؛ چرا که اندیشه بت پرستی از بین Ãی رفت 

  دهند.گذارد ویا عکس العملی است که در مقابــل بــی عــدالتی و تــرویج مفاســد انجــام مــی گرایی باز تاب اعcلی است که در نهاد مسلcن متدین به خصوص جوانــان اثــر مــی یکی هم از انگیــزه هــای افــراط  هجوم سیکوالریزم در رسزمین های اسالمی:-ج     ای خانواده یارس، شکیبایی پیشه کنید؛ زیرا میعاد گاه شc بهشت است.    
می پردازد (که این هم پایین ترین حد ایcن است) این کینه ونفرت آنها را بــه افــراط ملس می کند اما Ãی تواند آن را اصالح Ãاید بر طرفش بکند، بناء به کینــه و نفــرت مسلcن متعهد امروزی، با اینکه ½ام این ها را بــا چشــم مــی بینــد و بــا دســت      .ه و هرگز آن را به رسمیت Ãی شناسدمخالف بودحاکمیت و قانونگذاری چیز دیگری نیست. این هcن چیــزی اســت کــه اســالم بــا آن دست آورد سیکوالریزم جز جــدایی دیــن از دولــت و دور ســاخÏ دیــن از عرصــه      کرده است.بودن و تکامل بخشی اش از میدان دور گذاشته شده و جایش را سیکوالریزم اشــغال با وجــود فراگیــر بــودن، متــوازن ریشه ½امی این معضالت در اینست که اسالم    
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   آشکار و توطئه های پنهانی علیه امت اسالمی: تهاجcت-د     گرایی می کشاند.
طاب قــرار داده که در دعوت به سوی حق بکوشد؛ زیرا هللا متعال مسلcنان را مورد خالهی بوده و از دیدگاه اسالم هر مسلcن به اندازه توان و امکانات خــود مکلــف اســت کردن به امور پسندیده و نهی از امور ناپسند و توصیه به حق و شکیبایی، یک فریضه خویش نیز کوشا باشد. لذا دعوت بــه نیکــی وامــر خودش در اصالح دیگران و جامعه اسالم به اصالح فردی اکتفا نکرده، بلکه شخص را ملزم می کند که عــالوه بــر اصــالح گرایی می گردد آنست که آزادی دعوت به سوی اسالم از مسلcن سلب گردیده؛ زیــرا سبب دیگری کــه باعــث تــرویج افــراط  سلب آزادی از دعوت فراگیر اسالمی:-هـ     شوند.  بناء جوانان به افراط گرایی کشانیده میدولتمردان اکýیت کشور های اسالمی به اشاره دشمنان اســالم فعالیــت مــی کننــد، شوند و به مصلحت های محدود و منطقه ای می اندیشند و در ضــمن مــی بیننــد کــه Ãی دهند؛ بلکه بر آنها رس پوش می نهند و در موضعگیری با دشمنان هم صــدا مــی ی نشــان بینند که رسان و دولت مردان کشور های اسالمی نه تنها اینکه هیچ واکنشــخرب می شوند که همواره مورد تهاجم آشکار و توطئه هــای پنهــانی قــرار دارنــد و مــی چون جوانان مسلcن از اوضاع و احوال مسلcنان در اطراف و اکناف جهان بــا       )١٩(».أدع إلی سبیل ربک بالحکمة و املوعظة الحسنة«می فرماید:

إِنَّ الُْمــْؤِمَن «می کنم. همچنان پیامرب اسالم(صــلی هللا علیــه و ســلم) فرمــوده اســت: بگو: این راه من است که من و پیروانم با بصیرت (همه را) به سوی خــدا دعــوت      )٢٠(».علی بصیرة أنا ومن اتبعنی قل هذه سبیلی ادعوا الی هللا«فرماید: که پیرو پیامرب گرامی باشد، دعوتگر الهی به سوی خداوند است؛ زیرا هللا متعال مــی با دانش و حکمت و اندرز های نیکو به راه پروردگارت دعــوت کــن. لــذا هــرکس     یقیناً مؤمن برای مؤمن همچــون ســاختcنی   )٢١(».لِلُْمْؤِمِن كَالْبُنْيَاِن يَُشدُّ بَْعُضُه بَْعًضا ه جوانــان مســلcن را بــه های داعیان دین است. این اِعcل فشار بر داعیان است  کآزادی دعوت به اسالم به حیث دین عقیدتی و نظام زنــدگی و جلــو گیــری از فعالیــت گناهانی که بعضی حکومت ها در رسزمین هــای اســالمی مرتکــب مــی شــوند، ســلب برخــی (اجــزای ) آن برخــی (دیگــر) را اســتوار نگهمیــدارد. لــذا از بــزرگرتین  است که
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    سوی فعالیت های تند روانه و افراط گرایی سوق می دهد.

  آثار و پیامد های افراط گرایی
  قرار داد:آثار و پیامد های افراط گرایی را می توان در دو بعد به رشح ذیــل مــورد بررســی    
  آثار عقیدتی افراط گرایی-الف   
تََركُْت ِفــيُكْم أَْمــَريِْن لـَـْن « است؛ زیرا پیامرب اکرم (صلی هللا علیه و سلم) فرموده است:افراط گرایی عبارت از ضــاللت و گمراهــی ضاللت و گمراهی: بزرگرتین آثار  -١    ِ َوُسنََّة نَِبيِّهِ  ْكتُْم ِبِهcَ كِتَاَب هللاَّ   )٢٢(».تَِضلُّوا َما َ½َسَّ

زمانی که بــه آن دو چیــز  یعنی در میان شc بعد از خودم دو چیز را گذاشته ام، تا ــاكُْم َوأَنَّ «اســت. هللا متعــال مــی فرمایــد:که در نصوص متعدد از آن تحذیر به عمــل آمــده تفرق و اختالف: یکی از آثار عقیدوی افراط گرایی تفرق و اختالف می باشد  -٢     گمراهی سوق خواهد گشت. پس کسی که خــالف دســاتیر و ارشــادات هللا و رســولش روی گردانــد بــه ســوی      چنگ بزنید گمراه نخواهید شد. بَُل فَتََفرََّق ِبُكْم َعــْن َســبِيلِِه ذَلُِكــْم َوصَّ   )٢٣(».ِبِه لََعلَُّكْم تَتَُّقونَ َهَذا ِرصَاِطي ُمْستَِقيcً فَاتَِّبُعوُه َوَال تَتَِّبُعوا السُّ

پیامرب اسالم (صلی هللا علیه و سلم) نیز از تفــرق و اخــتالف بــیم داده و فرمــوده      ت با آنها بپرهيزيد).پرهيزگار شويد (و از مخالفپراكنده مي سازد . اينها چيزهاî است كه خداوند شc را بدان توصــيه مــي كنــد تــا (باطيل كه شc را از آن نهي كرده ام) پwوي نكنيد كه شc را از راه خدا (منحــرف و) منتهي به ســعادت هــر دو جهــان مــي گــردد . پــس) از آن پــwوي كنيــد و از راههــاي ن اســت (و اين راه (كــه مــن آن را برايتــان ترســيم و بيــان كــردم) راه مســتقيم مــ      )٢٤(».يد هللا مع الجcعة ومن شذ شذ إىل النار «...اند:

ناقص دانسÏ رشیعت: دین اسالم دین وسطیت اســت کــه در بــین افــراط و  -٣     سوزد.  از جcعت مسلcنان فاصله بگیرد، وتنهایی را اختیار کند، تنهــا در آتــش جهــنم مــی کمک خدا هیشه شامل حال جcعت و یا گروه مسلcن می باشــد و کســی کــه    
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كَْملُْت لَُكْم ِدينَكُْم َوأَْ½َْمُت َعلَيُْكْم نِْعَمِتي َورَِضيُت لَكُُم الْيَْوَم أَ «متعال خود می فرماید: می برند که با اعcل افراط گرایی این نقیصه را جربان خواهد کــرد در حــالی کــه هللا است که به کامل بودن دین اسالم معتقد نبوده بلکه آن را ناقص می پندارند و گــcن قرار دارد اما کسانی که افراط گرایی یا تفریط را مــی پســندند بــه ایــن مفهــوم تفریط    )٢٥(».اْإلِْسَالَم ِدينًا

  آثار فکری افراط گرایی-ب    ئa خدا پسند براي شc برگزيدم .آ استوار داشÏ گامهايتان ) نعمت خود را بر شc تكميل Ãــودم و اســالم را بــه عنــوان امروز ( احكام ) دين شc را برايتان كامل كردم و ( با عزّت بخشــيدن بــه شــc و    
َولَْو كُنَت فَظّاً غَلِــيَظ «می رود، هللا متعال در خطاب به پیامرب اعظم اسالم می فرماید: مردم از دین اسالم نیز می گردد که رضبه بزرگی به اسالم و دعوت اسالمی بــه شــcر متنفر ساخÏ مردم از دین: روش های افــراط گرایانــه ســبب متنفــر ســاخÏ -٢     جوامع برشی  گردیده و باعث عدم پیرشفت دعوت اسالمی خواهد گردید.اسالم نسبت می دهند که در نتیجــه ایــن عمــل باعــث بــد نــام شــدن دیــن اســالم در یانــه او را مــردم بــه بر خود و یا دیگران تشدد و سخت گیری Ãاید این عمل افراط گرامنصوب هستند مستقیcً به اسالم نسبت می دهند، پس هرگاه یک فرد و یا گروهــی بدنام ساخÏ چهره اسالم: بدون شک مردم اعــcل کســانی را کــه بــه اســالم -١    واْ مِ      )٢٦(».ْن َحْولَِك الَْقلِْب الَنَفضُّ
  که هcنا اصل اسلم است خارج می گردد. به شcر می رود پس کسی که راه افراط یا تفریط را در پیش گیــرد از جــاده وســطیت پدید شدن وسطیت و اعتدال است که یکی از خصوصیات و ویژگی های دین اســالم ناپدید شدن وسطیت و میانه روی: یکی از آثــار شــوم افــراط گرایــی هcنــا نــا -٣     و اگر درشتخوي و سنگ دل بودي از پwامون تو پراكنده مي شدند .   

  ی عالج افراط گرایی راه ها
باشد، چنانچه این پدیده در اساس منشأ دینی دارد پس الزم است که را هــای عــالج چون این پدیده علل متعددی دارد بناء شیوه های در مان و عالج آن نیز متعــدد مــی بدون شک عالج افراط گرایی ارتباط محکــم و ناگسســتنی بــا اســباب آن دارد و    
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   شود. پس راه های مذکور قرار ذیل است:مرز مشخص می کند که مانع از انحراف از مسیر مستقیم و یا ســقوط در پرتگــاه مــی روش کلی و کامل برای زندگی است که به آن صبغه الهی می بخشــد و بــرایش حــد و یعنی در پرتو قرآن و حدیث باشد؛ زیرا اسالم آن نیز بر گرفته از اسالم و در پرتو اسالم 
  ,ام شئون زندگییامربش در پذیرش حکم خدا و پ-الف    
نْيَا َويَْوَم الِْقيَاَمِة يُرَدُّوَن إَِىل أَ أَفَتُْؤِمنُوَن ِببَْعِض الِْكتـَـاِب َوتَكُْفــُروَن ِبــبَْعٍض «خطاب به آنها فرمود:گرفتند و خداوند در می کردند و برخی دیگر را انکار می کردند کــه بنــابر آن مــورد تــوبیخ هللا متعــال قــرار پایبند باشد و نباید چون بنی ارسائیل عمل کند که به برخــی از احکــام تــورات عمــل مادامی که جامعه حقیقتــاً مســلcن باشــد، بایــد بــه همــه رهنمــود هــای الهــی      َشــدِّ فcََ َجزَاُء َمْن يَْفَعُل ذَلَِك ِمنُْكْم إِالَّ ِخزٌْي ِيف الَْحيَاِة الدُّ     مقتضای عقاید اسالمی همین است.از امــور اجتcعــی، اقتصــادی، سیاســی و فکــری راضــی و خوشــنود باشــد؛ چــرا کــه ام شئون زنــدگی اعــم پس جامعه اسالمی باید نسبت به پذیرش حکم خدا در ½    شكنجه ها برگشت داده مي شوند.رسواî در ايــن جهــان نيســت، و در روز رســتاخيز (چنــa كســا·) بــه ســخت تــرين (دستورات آن) كفر مي ورزيــد ؟ بــراي كيســ كــه از شــc چنــa كنــد، جــز خــواري و تاب (آسc·) اÁــان مــي آوريــد و بــه بخــش ديگــر آيا به بخيش از (دستورات) ك     )٢٧(».الَْعَذاِب 
  اجتناب از تکفیر -ب   
کشیدند و ایشان را که قهرمان اسالم و همرس فاطمــه زهــرا دخــرت عزیــز رســول خــدا، برابــر آن حرضــت شمشــیر رسمشــق و Ãونــه عــالی اســت؛ زیــرا آنگــاه کــه خــوارج در موضع گیری سیدنا علی بن ابی طالب (رضی هللا عنه) در برابر خوارج بــرای مــا      مرتکب هcن عملی شده ایم که دیگران را به خاطر انجام آن به باد انتقاد گرفته ایم.و رسکــوب Ãــاییم در حقیقــت اگر ما افراط گرایــی را بــا افــراط گرایــی پاســخ بــدهیم عدم مقابله باملثل: افراط گرایی به صورت مقابله باملثل معالجه Ãی شود و -١     در امان نگهداریم الزم است دو نکته ذیل را در نظر داشته باشیم:برای اینکه از شکنجه ها و عذاب درد ناک زندگی جاویدان اخروی، خویشÏ را    
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ــس در جــواب فرمو      که آیا خوارج کافر اند؟اسالم باقی گذاشت و به عدم اسالم آنها حکم نکــرد. عــده ای از مــردم از او پرســیدند اتهام نبست و فقط بطالن اندیشه آنها را اعالن کرد و با حســن ظــن آنــان را در حــریم و در مقابل تکفیر آنان خویشÏ را به سالح تکفیر مسلح نساخت، به آنها به مثل نکرد عادی را متهم Ãی کند؛ اما با آن هم سیدنا علی (رضی هللا عنه) در برابر آنهــا مقابلــه اسدهللا و پرس کاکای رسول خدا بود به مواردی مــتهم کردنــد کــه کســی یــک انســان  ــیدند: پ ــد)...باز پرس ــر گریختن ــان از کف ــر! آن ــه خی ــد: (ن ــر کــرده انــد و شمشــیر کشــیده انــد. لــذا مــی تــوان حکــم شورشــیان و طغیــان گــران اینهــا کــی هــا انــد؟ گفــت: بــرادران دیــروز مــا هســتند کــه امــروز در برابــر مــا بغــاوت دن ــه ب ــد ک ــانی ان ــیان کس ــدان. شورش ــافران و مرت ــه ک ــاخت ن ــاری س ــا ج ــر آنه ــد و ارا ب ــته ان ــورش برداش ــه ش ــادل رس ب ــدار ع ــه زمام ــود علی ــل خ ــبهه و تأوی ــاس ش ــلحه س ــه اس ــت ب ــاکم دس ــر ح ــد و در براب ــب کردن ــم کس ــامی ه ــدرت نظ ــر ق ــی اگ ــیوه ان شـــبهه و جلـــو گیـــری از خـــونریزی و حفـــظ همبســـتگی مســـلمین بـــه نـــزد شـــبردنــد، نبایــد در اولــین قــدم بــه نــربد بــا آنهــا شــتافت و بایــد Ãاینــدگانی بــرای رفــع حت ــرین ش ــو ت ــه نیک ــز ب ــاملت آمی ــی مس ــه راه حل ــتیابی ب ــرای دس ــا ب ــرد ت ــزام ک ــز اع ـدند و ج ــای فرشـ ــود پ ــع خ ــر مواض ــر ب ــد. و اگ ــل کنن ــه دلی ــد و اقام ــالش ورزن از اولـــین نشـــانه هـــای اعتـــدال و میانـــه روی آنســـت کـــه در تصـــور و تصـــویر      گرنه خود در بیان افراط گرایی و شیوه عالج آن به افراط مبتال می شود.در شناخت، ارزیابی و داوری، راه اعتدال را از دست نــداده، میانــه روی پیشــه کنــد و الزم به تذکر است که هر معالج افراط گرایی بایــد عدم داوری افراط گرایانه:  -٢     خدا گردن نهند. جنگ راه دیگــری را بــه رســمیت نشــناختند، آنگــاه بایــد بــا آنهــا جنگیــد تــا بــه حکــم ت ــرا اغــراق و افــ ــه عمــل شــود و از کــاه کــوه ســاخته نشــود؛ زی ــی واقــع بینان ــی بـــزرگ Ãـــایی بـــه جـــای نفـــع رضر بـــه دنبـــال دارد؛ چـــون حقـــایق و معیـــار هـــارا راط گرای ــاد م ــه فس ــحیح را ب ــای ص ــری ه ــع گی ــدگاه و موض ــد و دی ــی ده ــوه م ــه جل در این اوخردیده شده که بیشرت گفته هــا و نوشــته هــای کــه بــه موضــوع افــراط      کشاند.وارون
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ــه  ــوده اســت. ایــن گون   به افراط گرایی طیف مقابل باشد.واقع بینانه داوری کنند؛ زیرا ممکن است برخی از افراط گرایی های دینی، واکنشی گرایی جوانــان داوری مــی Ãاینــد، حق زبان بگشایند و در صورتی که راجع به افراط نویسندگان بهرت است یا خاموش باشند و یا اینکه عادالنه سخن بگوینــد و بــر اســاس گرایــی پرداختــه، خــود رسشــار از افــراط گرایــی و تنــد روی ب
  در نظر داشJ مراتب محرمات-ج   
بته برای دسرتســی بــه چنــین هــدفی الزم در نظر داشÏ معذرت های مردم. ال-٣  در نظرداشÏ مراتب و درجات مردم در رابطه به اعcل.-٢  اجتناب از زیاده روی در تحریم (قائل بودن به فرق حرام و مکروه). -١  که مراتب مذکور در نظر گرفته شود.اموری که در اسالم از آنها نهی شده دارای مراتب و درجــاتی اســت و الزم اســت       )توقع تکلیف از مردم به اندازه توان.-ب  )سکوت در برابر منکر از ترس وقوع منکر بزرگرت.-الف  است موارد ذیل را رعایت Ãود:

  نتیجه
اسالم روش کلی و کامل برای زندگی دارد که، از افراط گرایی شــدیداً نفــرت -١     از تحقیق فوق در نتیجه به موارد ذیل دست می یابیم:       ــی، -٣     افراط گرایی باعث هالکت امت های سابقه شده است.-٢     دارد. ــل متعــدد سیاس ــل و عوام ــالم عل ــی در جهــان اس ــراط گرای وزه اقتصادی و اجتcعی دارد و اساســی تــرین ســبب آن عــدم برداشــت صــحیح از آمــگســرتش اف ولش در ½ــام مهم ترین راه عالج افراط گرایی هcنا پذیرش حکم خــدا و رســ-٦     ساخÏ مردم از دین اسالم از عمده ترین پیامد های افراط گرایی است.ضــاللت و گمراهــی، تفــرق و اخــتالف، بــدنام ســاخÏ چهــره اســالم و متنفــر -٥     افراط گرایی در قرآن و سنت مورد مذمت قرار گرفته است.-٤     های دینی و توطئه های استعcر در رسزمین های اسالمی می باشد.   شئون زندگی می باشد.
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 مآخذ
، چــاپ اول، نــارش: دارالکتــب ١الصــحیحین، تحقیــق: مصــطفی عبــدالقادر عطــا، جالحــاکم محمــد بــن عبــدهللا ابــو عبــدهللا النیســابوری، املســتدرک علــی  -٢  ).١٤٣بقرة : ال( – ١ ــا، جالبیهقی احمد بن الحسین بن علی ، سنن البیهقی الکربی، تحقیق: محمــد  -٣  .  ٦٣٧هـ ق، ص١٤١١العلمیة، بیروت، سال  ــدالقادر عط ــاپ ٧عب ــال ، چ ــة، س ــة املکرم ــاز، املک ــة دارالب ــارش: مکتب اول، ن ، چــاپ اول، ١الطربانی ابو القاســم ســلیcن بــن احمــد ، املعجــم االوســط، ج-٩  .٦٣٧، ص ١املستدرک علی الصحیحین، ج -٨  .)١٤٣بقرة : ال(-٧  .٧٧، ص ٧سنن البيهقي الكربى، ج -٦  . ٦٣٧، ص١املستدرک علی الصحیحین، ج - ٥  ).١٤٣بقره : ال( -٤  .    ١٧هـ ق، ص ١٤١٤ ــارص النــارص،جالبخاری ابو عبدهللا محمد بن اسcعیل، صــحیح البخــاری، تحقیــق: محمــد -١٠  .  ٢١هـ ق، ص ١٤١٥نارش: دارالحرمین، القاهرة، سال ــن ن ،چــاپ اول، نــارش: دار طــوق النجــاة، بیــروت، ســال ١٥زهیــر ب حیــدر آبــاد، -، چاپ اول، نارش: مجلــس دائــرة املعــارف النظامیــة٣الجوهر النقی، جالبیهقی ابوبکر احمد بــن الحســین بــن علــی ، الســنن الکــربی و فــی ذیلــه  -١٤  . ٣٣١، ص ١٥صحیح البخاری، ج  -١٣  . ٨٠ش، ص ١٣٨٣اول، نارش: انتشارات رسالت، کابل، سال قرضاوی یوسف ، افراط گرایی دینــی، مــرتجم: عبدالرســول گلرانــی، چــاپ  -١٢   ).١١٦(نحل : -١١  .٣٦٠ص  هـ ق،١٤٢٢   ).٧(آل عمران :  -١٦  .٨٦، ص ١٠هcن، ج  -١٥  .  ١١٥هـ ق، ص ١٣٤٤هند، سال 
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، چــاپ اول، ٥ابن انس مالک،املوطأ، تحقیق: محمد مصطفی االعظمی، ج-٢٢  .  ٤٦٧، ص١صحیح ابن حبان، ج-٢١  ).١٠٨یوسف: ال( -٢٠  ).  ١٢٥نحل: ال(-١٩  .٤٣٢، ص٣املستدرک علی الصحیحین، ج  -١٨  .١٠٧افراط گرایی دینی ، ص  -١٧ هـــ ق، ١٤٢٥نهیان، امــارات متحــده عربــی، ســال نارش: مؤسسة زائد بن سلطان آل  ، نارش: دار احیاء الرتاث العربی، بیروت، املکتبة الشاملة، االصــدار ٤محمد شاکر، جالرتمذی محمد بن عیسی، الجامع الصحیح سنن الرتمذی، تحقیــق: احمــد -٢٤  ).١٥٣(انعام : -٢٣  .٤٣٢ص                       *** ).٨٥بقره: ال( -٢٧  ).١٥٩ (آل عمران : -٢٦  ).٣ائده : امل( -٢٥  .٤٦٦الثالث، ص 
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د اسالمي الر�وونو په ر.ا کې د �وونکي او زده 
  کوونکي مهم صفتونه

  
    يز�لن

لــه ســرتو نعمتونــو Bخــه دی چــې پــه خپلــو بنــده  پوهــه او علــم د هللا تعــالی ــې  ــه هــره %ــانو ي ــد پ ــ�ۍ کــې د ژون ــه ن ــه چــې پ ــه کــ�ې ده کــوم پرمخت�ون ــه برکــت Bخــه رامن�تــه شــوی دي  هللا تعــالی د پېرزوین ـــاييل دي:برخــه کــې لېــدل کېــ=ي د علــم ل ـــالی فرم ـــcء دي هللا تع ــم قاþــاً بالقســط « هغـــو انســـانانو صـــفت کـــ�ی چـــې هغـــوی عل ــوا العل ــه إال هــو واملالئكــة وأول ــه ال إل ــشــهد هللا أن ــَو الَ إِلَ ـَه إِالَّ ُه ــيمُ  ــُز الَْحِك ــه  )١(.»الَْعِزي ــه هغ ــې ل ــې ده چ ــاهدې وېل ــربې ش ــه د دې خ ــه خپل ــتينې او هللا پ �ــه ر ــم پ ــم ه ــل عل ــول اه ــتې او 9 �ــته او پري ــدای نش ــې� خ ــل ه ــه ب ــه پرت ــه Bخــه پرت ــا حکمت ــه زور ور ب ــه هغ ــر دې شــاهدان دي چــې ل ــه پ   تحقیق ک�ی دی.�وونکو مهمــې صــفتونه Bې�لــی ورپســې مــې د زده کوونکــو د مهمــو صــفتونو پــه اړه ه صفتونه په علمي تحقيقي ب@ه را 9ولې ک�ې دي. لوم�ی مــې د په دې مقاله کې دغپه اسالمي الر�وونو کې د �وونکو او زده کوونکو صفتونه په %وته شوې دي. مــا   )٢(ته د دین پوهه ورکوي. نبي کریم صلی هللا علیه وسلم فرماييل دي:  چاته چــې هللا د خــw اراده وکــ�ي هغــه په نبوي الر�وونو کې هم د �وونکو او زده کوونکو ســتاینه او صــفت شــوی دی    په واقع کې هی� بل خدای نشته .منصــفانه تو%



      تبیان

٨٦ 

 ملخص البحث 
قد كــýت اآليــات واألحاديــث يف ان من اعظم نعم هللا تعالی علی عباده العلم ل شــهد هللا أنــه ال إلــه إال هــو واملالئكــة وأولــوا «العلم وفضله، قال ســبحانه: الكالم عن  مــن يــرد هللا «وهذه منزلة ليس بعدها منزلة. ومن األخبار قوله صىل هللا عليــه وســلم: وهنا قرن هللا سبحانه العلcء مــع املالئكــة مــع ذاتــه العليــة ،  )٣(»العلم قاþاً بالقسط ـــات   )٤(»به خwا يفقهه يف الدين ـــی الواجب ـعی عل ـــوص الرشــ ـــت النص ـــات و دل ـــتعلم واجب ـــاt وامل ـعي حـــول هـــذا للع ــات املعلـــم واملـــتعلم فقـــد جمعـــت فـــی بحثـــی هـــذا نصـــوص الرشــ ــم الواجب ــث اه ــدات اوالً ببح ــی فب ــي والتحقیق ــنهج العلم ــی امل ــوع عل ــاً ذکــرت اهــم الواجبــات املــتعلم و فــی خاملوض ا½ــة البحــث ذکــرت اهــم املعلــم و ثانی   .نتائج البحث

 رسیزه
َا يَتََذكَُّر أُولُو اْألَلْبَاِب الَِّذيَن يَْعلَُموَن  یقُْل َهْل يَْستَوِ «   دي:کسان دي چې علم او پوهه لري، هغوی يې په خپل مبارک کالم کې داسې ستایلی راوړي او بیايې په ر�ا کې خپل ژوند تیر ک�ي. د هللا تعالی په وړاندې هــم غــوره هغــه الر�ونو انسانان علم او پوهې ته ه5ويل دي ترBو لــوم�ی هغــه الســته اسالمي   لري.برخه بیا په دې نعمت کې ل=ه وي  چې دا بیا د هر انسان پــه زیــار او تــوان پــورې اړه کوي. �ینې له دغه نعمت Bخــه ډیــر بــرخمن شــوي او د �ینــو ینه بند%انو يې پwزوعلم او پوهه د هللا تعالی له سرتو نعمتونو Bخه  یو نعمت دی چې پرخپلو غــوره  َّÃِ۵(.»َوالَِّذيَن َال يَْعلَُموَن إ(    

   رک�ه.ېووایه اې پرورد%اره! زما علم ډ  )۶(زِْدِ· ِعلcًْ).Bخه د علم او پوهي د زیاتیدو غو�ــتنه وکــ�ي، هللا تعــالی  فرمــاييل دي : (َوقـُـْل رَبِّ یه و سلم ته خطاب او امر کوي چــې لــه رب کوي او خپل استازي محمد صلی هللا علپه بل �ای کې هللا تعالی د علم او پــوهې اهمیــت او ارز�ــت تــه داســې اشــاره   خاوندان مني.آیا پوهېدونکې او نه پوهېدونکي يوشانته کېدای يش ؟ نصیحت خــو د پــوهې . 
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  مربمیتد �ې	نې 
  ه يې له خw او برکت Bخه ډکې وي.ک�ي؛ نو ک�نې ب�انته �ان��ې صفتونه لــري  کــه �ــوونکی او زده کــوونکی هغــه پــه �ــه تو%ــه تــررسه م 9و%ه السته راوړل شوې ده نو پایله به يې ډېره غوره وي  �وونکی او زده کــوونکی هــاسان� رسه تررسه  يش او %$ه به یې هــم ډېــره وي، �کــه چــې پــه منظمــه اوصــحیح  پېژ· ترBو چې کار يې بشپ� او %$ور و%��ي، نو له شک پرته هغه ک�نــه بــه پــه ډېــره باید عمل کوونکی خپله موخه او هــدف و   د هرعمل له تررسه کولو Bخه د مخه

  �ې	نې موخېد 
  اړه زموږ په �وونیز او روزنیز نظام کې شتون لري له من�ه والړې يش .    ترBو په �ه تو%ه په 9ولنه کې �وونه او روزنه عامه يش او هغــه ســتونزې چــې پــه دې په دې مقاله کې د معلم او متعلم مهــم صــفتونه تــر بحــث النــدې نيــول شــوي، 

    مېتوتد �ې	نې 
  تحلیل په کتابتو· ب@ه تر رسه شوي دی.صالحینو له اقوالو Bخه %$ــه اخیســتل شــوې، د علمــي مــوادو را 9ولــول، ترتیبــول او قــرا· آيتونــو، نبــوي حــديثونو او د ســلف په دې مقاله کې د موضوع پــه اړه لــه 

  د Cوونکی عمومي صفتونه
�Ï وي خپله  دنده بايد په �ه B و اخالقو او غوره صفاتو�یقینا(لــه شــک پرتــه) عاملــان د انبیــاوو  )۷(األَنِْبيَاِء).داسې فرمايي: (َوإِنَّ الُْعلcَََء َورَثَُة دنده ده. نبي کریم صلی هللا علیه و سلم د عاملانو او دیني پوهانو د فضــیلت پــه اړه دی د هغه کسانو دنده تر رسه کوي چــې هغــه د پيغمربانــو او د هللا تعــالی د اوليــاوو هغه به د 9ولنې د نورو و%�و لپــاره �ــه بېل�ــه او ال�ــو وي �کــه  تو%ه تررسه ک�ي �که�وونکی باید تل د  �Ï او خپله دنده په غــوره تو%ــه رستــه ورســوي د    وارثان دي.B و صفاتو��وونکي له مهمو صفاتو Bخه �ينې په دې ډول دي:    �وونکې باید د   

  د تقوی لرل -۱
Bخه وېره او ډار  ولري یعنې پــه پ$ــه او �ــکاره  پخپلــو کــ�و وړو او وینــاوو کــې لــه هللا د ژمن او متخصص �وونکي لپاره اړينه  ده چې په هر حالت کې لــه هللا تعــالی 
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ــالی  Bخــه  ــو تع ــه  رهې ــو زده کوونکــو ت ــت دارۍ رسه خپل ــوره امان ــه پ ــم پ ــري او عل ــانَ «   باندې امر کوی او فرمايی:دی،  هللا رب العزت خپل استازي محمد رسول هللا  صلی هللا علیه وسلم ته په تقــوی ل او تقــوی اختیــارول تــر 9ولــو غــوره عمــل ورسوي.له هللا تبارک و تعالی Bخه وېريــدول َ كَ ــاِفِقaَ إِنَّ هللاَّ ــاِفِريَن َوالُْمنَ ــعِ الَْك َ َوَال تُِط ــِق هللاَّ ــيُّ اتَّ ــا النَِّب ــا أَيَُّه ــيcً  يَ َعلِ  cًغه هللا  علیم او حکیم دی.اې پیغمربه ! له هللا نه و وېرې=ه او د کافرانو او منافقانو اطاعت مــه کــوه ، یقینــاً     )٩(»َحِكيcباندې امر کــوي تقوی په امت ته  ېهمدارنگه هللا تعالی مخکنیو امتونو او د        ه يْنَا الَِّذيَن أُوتـُـوا الِْكتـَـاَب ِمــْن « او فرمايې: cََواِت َوَما ِيف اْألَرِْض َولََقْد َوصَّ ِ َما ِيف السَّ َّñَِواِت َوَمــا ِيف اْألَرِْض َوكَــَوcَــ ِ َمــا ِيف السَّ َّñِ ََّوإِْن تَْكُفُروا فَِإن َ اَن قَبْلُِكْم َوإِيَّاكُْم أَِن اتَُّقوا هللاَّ ُ َغِني÷ا حَ  �ــÏ  خو که تاسې یې نه منئ نو مه يې منئ، د آسcنانووه او تاسې ته هم اوس همدا الر�وونه کوو چې د خــدای لــه وېــرې رسه کــار وکــ�ئ؛ ستاسې  نه مخکې چې مون= چاته کتاب ورک�ی ؤ هغو ته مو هم همدا الر�وونه کــ�ې په آسcنانو او �مکه کې چې هر Bه دي 9ول د همدې هللا دي   )١٠(» ِميًداهللاَّB ء کرا  یوا�ې هللا دی او هغه بې نیازه دی، د هرې ثنا (ستاینې) مستحق دی.او �مکــې د 9ولــو شــیانوcخه وېرې=یهمدارن�ه هللا تعالی هغه علB َا «م ستايي چې له خپل رب َّÃِإ َ َعِزيٌز َغُفورٌ  َ ِمْن ِعبَاِدِه الُْعلcََُء إِنَّ هللاَّ اتــق هللا حيــثc كنــت واتبــع «رســول هللا صــلی هللا علیــه وســلم فرمــايلی دي:     بیشکه هللا برالسی او ب�ونکی دی .چــې د هللا لــه بنــد%انو نــه یــوازې عاملــان لــه هغــه نــه وېرېــ=ي  حقیقت دا دی،    )١١(»يَْخَىش هللاَّ   چې دغه ک�نه %ناه له من�ه وړی او له خلکو رسه �ه اخالق کوه.وسته �ه عمــل وکــ�ه په هر �ای کې له هللا تعالی Bخه وېرې=ه له %ناه Bخه ور    )١٢(»السيئة الحسنة ½حها وخالق الناس بخلق حسن
  موخه یې دنیا نه وي -۲

هر �وونکی او معلم خپل علم له دنیوي موخو Bخه پاک وسا¼ او هدف یې دنیایي د معلم او �وونکي لپاره بل صفت چې ډیر مهــم او اړیــن دی هغــه دا دی چــې 
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٨٩ 

  ورسوي.نه چې خپله اړیکه وررسه پــه پــوره تو%ــه پرېکــ�ي، چــې �ــان او عیــال تــه پــرې زیــان موخه یې د دنیا %$ل وي، نو په �ه تو%ه د علم خدمت نيش کوالی؛ خــو داســې هــم رسه خپلــه اړیکــه کمــه نکــ�ي او له دنیا رسه ل= مینه ولري؛ �کــه چــې عــاt لــه دنیــا مال، Bوک�، شهرت، �ان �ودنه او پخپلو همزولو د �ان د اوچتــوايل لپــاره نــه وي. 
  په Sولنه کې له بدو کسبونو Qان ساتل -۳

  له رشعي محرماتو، مکروهاتو او د تهمت له �ایه به �ان سا¼.ذلیله او بیکاره کسبونو په نامه يې په یوې 9ولنه کې شهرت مونــدلی وي، همــدا ډول �ان وسا¼ چې په 9ولنه کې هغو کسبونوته پــه �ــه ســرت%ه نــه کتــل کېــ=ي او یــا د دو  کسبونو او کــارونو Bخــه د �وونکي بل صفت دا دی چې معلم باید له هغو ب
  د رشعي احکامو پرQای کول -۴
(لــيس العلــم مــا حفــظ، العلــم مــا امــام شــافعي رحمــه هللا پــه دې اړه داســې وايــي:   ء کول يې د �وونکي لپاره حتمي او اړین دي.       آدانفيل روژې نیول او داسې نور عبادتونه چې هر مسلcن ته یې تر رسه کول %$ــور وي تالوت ، د هللا تعالی ذکر په ژبه او زړه رسه، فريض اونفيل ملون�ونــه کــول، فــريض او وک�ي هغه د رشعي احکامو پر�ای کول دي، قويل وي که فعيل لکــه: د قــرآن کــریم دا دی چې هغه ته �ــان��ې پاملرنــه  Bخه يو مهم صفت وو صفاتله سرت معلم د 

  پری ويش.علم هغه نه دی چې یاد ک�ل يش، علم هغه دی چې نفع ورکــ�ي. یعنــې عمــل    )۱۲(نفع).
 د ډېرعلم د حاصلولو هVه -۵

ــي  دی پر هغه بسنه ونه ک�ي؛ بلکې هلې �لې به يې دا وي چــې ال زیاتــه پوهــه او علــم دا ده: کوم علم چې �وونکی  حاصل کــ�ی   د �وونکي له سرتو دندو Bخه يوه ــي علم ــه لیک ــالې ب ــي مق ــوي: علم ــم ک ــه ه ــل ب ــدا راز لیک ــته راوړي او هم هللا تبارک و تعالی خپل استازي محمد صلی هللا علیه و سلم ته خطــاب او امــر   وي.%دون ککنفرانسونه به وړاندې کوي، کتابونه به لیکي او په علمــي مجالســو او غونــEو کــې بــه الس



      تبیان

٩٠ 

   دی کايف دی؛ نو هغه ډېر ناپوه دی.لم له السته راوړلو  بې پــروا شــو او هغــه علــم چــې لــه ده رسه %ومان وک�ي چې ډېر عس�ی ترهغه پورې عاt دی ترBو چې علم زده کوي او کله چې علم پرېــ=دي او   ) ۱۴(تعلم، فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى ¡ا عنده فهو أجهل).سرت تابعی سعيد بن جبw رضی هللا عنه داسې وایي:(ال يزال الرجل عاملــا مــا    پرورد%اره! زما علم ډیرک�ه.ووایه: اې  ) ۱۳(دي: (َوقُْل رَبِّ زِْدِ· ِعلcًْ).کوي چې له رب Bخه د علــم او پــوهې د زیاتیــدو دعــا وغــواړي، هللا تعــالی  فرمــاييل 
  تدریس په بهیرکې د Cوونکي صفتونهد 

نــې يــې ته پوره پام وک�ي تر Bو درس يې اغيزمن او %$ور وي  له هغو صفاتو Bخه �يد درس وړاندې کولو په بهیر کې �ینې صفتونه شته چــې �ــوونکی بایــد هغــو     په الندې ډول دي:
  نظافت (پاکوالی) مراعاتول -۱

اِبaَ « هللا رب العزت فرماييل دي:ظاهري او باطني نجاساتو Bخه �ان پاک وسا¼ �کلې او پــاکې جــامې واغونــدي، �وونکی باید خپل نظافــت او پــاکي تــه �ــان��ې پاملرنــه او توجــه وکــ�ي او لــه    برکاته  ویلو رسه عزت ورپه برخه ک�ي. و رحمة هللا ومهربانه وي او په ورین تندي له هغو رسه مخامخ  يش او هغوی ته په الســالم علــیکم �وونکی باید لــه مرشــانو شــا%ردانو رسه پــه احــرتام چلنــد وکــ�ي او پــه کرشــانو   د هللا هغه خلک خو�ي=ي چې له بدۍ نه الس واخيل او سپي5لتیا غوره ک�ي.  )۱۵(»َويُِحبُّ الُْمتَطَهِِّرينَ إِنَّ ّهللاَ يُِحبُّ التَّوَّ
  د قرآن کریم په تالوت رسه درس پیلول -۲
   ده .سرت نعمت او د خیر او برکت لویه خزانه نامه او حمد رسه ويش هغه %$ور او مبارک وي. قران کریم خو د هللا تبــارک و تعــالی کریم یو یا Bو آیتونه د تربک لپاره تالوت کوي. �کــه چــې د کــوم کــار پيــل د هللا پــه د بریايل �وونکي له ن�و Bخه دا هم ده چې کله درس پیل کــوي؛ نــو د قــرآن  

  ) درس مخکې وړاندې کولمهم (رضوري -۳
مهمو او اهمو درسونو ترمنS توپیر وک�ي او کوم درس چې وړاندې کول يې اړیــن وي بریالی �وونکی هغه دی چې په خپل درس کې لوم�یتوبونــو تــه پــام و کــ�ي د 
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  او مهمي موضوع  ترمنS لوم�یتوب مراعات ک�ي.تقدیم او تاخیرکې هم بایــد د اهمــي هغه مخکې وړاندې ک�ي. حتی د موضوعاتو په 
  سوال او Qواب په یوه درس کې وړاندې کول -۴

  ن=دي، �که چې دا بیا د محصل او شا%رد په ذهن کې نورې ستونزې زې=وي.ده چې د هغه �واب هم په همدې درس کې بیان ک�ي او بل درس ته یې پرې  اړینهشبهې او یا سوال په ب@ه مطرح ک�ي په �ــان��ي تو%ــه پــه اســالمي درســونو کــې؛ نــو د تدریس یو بل ادب دا دی، کله چې �وونکی په یوه درس کې یــوه موضــوع د 
  مناسب درس وړاندې کول -۵

  او له درس رسه مناسب معلومات وړاندې ک�ي.شور ماشور Bخه وسا¼ او بله دا چې په خپل درس کې له انصاف Bخه کــار واخــيل چې د درس په موخه باندې پوه نه يش او �وونکی به ه5ه کوي چې دريس بهیر لــه او هغوی ستومانه يش او نــه بــه دومــره لنــE وي، اوږد وي چې په شا%ردانو پی$ی يش د بریايل �وونکې او د �ه درس وړاندې کولو بله �ان��نه دا ده چې نه بــه ډیــر 
  د Cوونکي وړتیا درلودل -۶

کله چې د تدریس وړتیا ونــه  ) ١۶().وأن ال ينتصب للتدريس إذا t يكن أهال له(   علیه په احیاء العلوم نومي کتاب کې ک�لی دي : امام غزالی رحمة هللا  ک�ي او وروسته پایلې ډیرې خرابې وي.�ان دي د معلمي له منصب Bخه %و�ه ک�ي داسې نه چې د شا%ردانو ژوند خــراب نو بیا دې  �وونې او روزنې ته �ان وړاندې ک�ي او که چیرې دا وړتیا پکې نه وي؛ نــو دا دی کله چې Bوک پخپل �ان کې د یوه �وونکي وړتیا ووینــې  بل صفت يې   لري نو �ان دې هغه ته نه وړاندې کوي.
  ــ له زده کوونکو رسه چلند ۷

  ، کوم بل هدف او مقصد ترینه ونه لري.رشیعت احیاء وي او دا 9ولې ک�نې يې یوا�ې او یوا�ې د هللا تعالی د رضــا لپــاره وي او محصــلینو �ــه �ــوونه، روزنــه، تهــذیب، د علــم خپــراوی او د اســالمي زده کوونکــو �ه او بریالی �وونکی هغه دی چې موخــه یــې د خپــل تــدریس Bخــه د  -الف 
  علم له هیچا �خه نه منع کول -ب 



      تبیان
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  Bخه نه منع کوي.بل صفت چې �وونکي ته پکار دی هغــه دا دی چــې علــم او پــوه بــه لــه هیچــا 
  د شا@ردانو هVول -ج 

یــو  شا%ردان به تل د علم ترالسه کولو لپاره ه5وي او زیار به بايس  چې زده کوونکيبــل صــفت چــې د بریــايل �ــوونکي لپــاره پکــار دی، هغــه دا دی چــې خپــل    Bه ترینه زده ک�ي.
  په نرم` پوهول -د 

دې د احياء العلوم لیکوال امام غزالی پــه  وک�ي او 9ولو ته باید یو شان پاملرنه وک�ي.درس ورک�ي او په  هغوی مهربانه وي او زیار وبايس چــې زده کــوو· ترینــه زده کــ�ه بل صفت د بریالی �ــوونکې دا دی چــې پــه نرمــه لهجــه خپلــو زده کوونکــو تــه    چلند کې تواضع کوي . عاt به له متعلم او هریو هــدایت غو�ــتونکي او ســوال کــوونکي رسه پــه خپــل    )٢٠().وأن يتواضع مع الطالب وكل مسرتشد سائلاړه لیکيل دي:(
   د زده کوونکي عمومي صفتونه

ــر مهــم او بنســ$یز دي چــې زده  ــې  ډې ــه صــفتونو Bخــه �ین   په ل=ه موده کې ډېر Bه السته راوړي او هللا تعالی د هغه په علم کې برکت واچوي.�ان��ې پاملرنه وک�ي ترBو د هغه  لپاره علم %$ور ½ام  يش او کوونکی  باید هغو ته د زده کــوونکی ل
  اخالص لرل -۱

ينَ  ُمْخلِِصــaَ لـَـُه هللاََّ  لِيَْعبُــُدواإِالَّ  أُِمــرُوا َوَمــا«په دې اړه هللا تعــالی داســې فرمــايي:      لري.تعالی له رضا پرته بل Bه وي، نو عمــل یــې باطــل دی او د هغــه لپــاره هــی� %$ــه نــه خپل نیت خالص د هللا جّل جالله لپاره و%ر�ــوي؛ �کــه کــه چېــرې موخــه یــې د هللا ء او د انســانانو خــدمت وي او بــل داچــې رضا لپاره زده ک�ي او موخه یې د دین احیــازده کوونکی ته پکار ده چې لوم�ی خپل زړه پــاک کــ�ي او علــم د هللا تعــالی د  او په دې اړه رسول هللا صلی هللا علیه ، خپل دین د هغه لپاره خالص و%ر�وئوک�ئ، او هغو ته پرتــه لــه دې بــل هــی� حکــم نــه ؤ ورکــ�ل شــوی چــې: د هللا بنــد%ي    )٢١(».الدِّ
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َا«و سلم داسې فرمايي:  َّÃُِل  إcَلو قبــول او صــحت پــه )   ٢٢(.»ِبالنِّيَّاِت اْألَْعcیقینا د اع   هغه اعcل نه قبلی=ي.غلطو موخو Bخه پاک وي هللا تعالی هغه اعcل قبلوي او که نیت یې خــراب وي؛ نــو یعنې د اعcلو قبلېدل په نیتونو رسه دی که نیت �ه او خــالص لــه ریــا او نــورو   نیتونو پوری اړه  لري.
  وخت ورکول او مهال ويش درلودلد درس لپاره  -٢

  ک�ي.کوالی ډېر Bه  په �ه تو%ه زده مهال ویش له �ان رسه ولري، �که چې که خپــل وخــت تقســیم نــه کــ�ي، نــو نيشــ بل دا چې  بریــايل زده کــوونکي بايــد خپــل وخــت تقســیم کــ�ي او یــو مناســب   حافظه هم کمزورې کې=ي نوبیا انسان نيش کوالی ډېر Bه زده ک�ي.ره یــې وکــاروي، �کــه کلــه چــې عمــر تېــر يش؛ نــو قوت چې لري د علم حاصلولو لپاوخت کې د علم زده کول پيل ک�ي او د پوهې  لپاره �ــان��ی وخــت ورکــ�ي او کــوم ورک�ي او سم مهال ويــش ولــري او ه5ــه وکــ�ي پــه ماشــومتوب او د نــوې �ــوان� پــه د زده کوونکي له صــفاتو Bخــه يــو صــفت دا هــم دی چــې د درس لپــاره وخــت 
  خوب کمول -۳

�اک او همدا راز له حرامــو لباســونو او �ایونوBخــه �ــان Bخه �ان وسا¼ چې د هغه ذهن او بدن ته زیان رسوي وک�ي او له 9ولو هغو شیانو کومه بد· او یا ذهني ستونزه پیدا کې=ي، نــو پکــار ده چــې پــه مناســبه تو%ــه خــوب پورې چې هغه ته کومه بد· او یا ذهني ستونزه پیــدا نــه يش او کــه چیــرې هغــه تــه بل د زده کوونکي لپاره پکار دی چې خپل خوب تر هغه بریده کم ک�ي تــر Bــو B ٢٣(وسا¼.لکه: حرام خواړه او حرام(     
  د Cوونکی درناوی کول -۴

موږ ته امر شوی   )٢٤()  هكذا أمرنا أن نفعل بعلcئناواږې نیولې و او داسې يې ویل: (رضی هللا عنهc د زید بن ثابــت رضــی هللا عنــه د آس  سیدنا عبد هللا بن عباس  به د هللا تعالی رضا السته راوړي  درناوی وک�ي او د هغه تابعداري به کوي په 9ولو مرشوع ک�نو کې او دهغه په خــدمت د زده کوونکي لپاره بله خورا مهمه دنده دا ده چــې د خپــل �ــوونکي او اســتاذ 



      تبیان

٩٤ 

  او اقاربو رسه به �ې اړیکې ساتئ.درناوي کلcت وي او بله دا چې خپل �وونکي ته به دعا کــوي او د هغــه لــه خپلوانــو رته کاروئ لکه: استاذ، شــیخ او داســې نــور چــې پــه 9ولنــه کــې د درناوي کلcت به و همدارن�ه خپل استاذ او �وونکي ته به په نامه آواز نــه کــوئ بلکــې د احــرتام او   چې د خپلو علcوو رسه داسې چلند وک�و.
  زغم اوصرب درلودل - ۵

زده کوونکي باید د پوره زغم اوصرب لرونکی وي،  که چېرې له کوم زده کــوونکی     او له هغه Bخه به نه خوا بدی کې=ي خپل درس او زده ک�ې ته به دوام ورکوي.�وونکي Bخه کومه خطاء او یا تېروتنه ويش؛ نو پر هغې صرب کــول ډېــر اړیــن دی  او
  درس ته په ادب رسه کیناستل او په غور رسه درس اوریدل -۶
  د درس په بهیر کې د زده کوونکي صفتونه     )٢٥(ايس تر Bو چې استاذ یې پوره ک�ي.هغه خربې هم نه پرېکوي؛ بلکې انتظار به بنیيس او له استاذ Bخه به مخکې ترشیحات او �واب نه ورکــوي او همــدا شــان بــه د �ان��ي تو%ه په دريس مجلس کې او د هغه درس ته به پوره پام کوي او غوږ به ورتــه  زده کوونکی باید د استاذ په وړاندې پــه خــورا ادب او احــرتام رسه ک�ــیني پــه  

  د قرآن کریم په تالوت درس پيلول -۱
  حفظ ک�ي او د خپل توان په اندازه د هغه علوم او تفسیر زده ک�ي.د زده کوونکي لپاره پکار دي چې لوم�ی پیل له قرآن کریم Bخه وکــ�ي او هغــه 

  درس تکرارول -۲
  ستونزه او غلطي نه لري.یقيني ک�ي چې درس یې په پوره تو%ه اخیستی او کومه مل�ري یې یاداشت اخيل له هغوی رسه خپلې لیکلني پرتله او مقایسه ک�ي ترBــو دا بیا تکرارک�ي او له نورو مل�رو رسه یې رشیک کــ�ي پــه �ــان��ي تو%ــه کلــه چــې نــور کوم درس چې زده کوونکي له خپل استاذ Bخه زده کــ�ی وي بایــد  چــې هغــه 

  غیر حارضي نه کول -۳
محروموي؛ بلکې ه5ه به کوي چې د هغه په 9ولو مجالســو کــې برخــه واخــيل، �کــه بل ادب د زده کوونکي لپاره دا دی چې د استاذ له مجالسو Bخــه بــه �ــان نــه 



  د اسالمي الر�وونو په ر�ا کې...

٩٥ 

  وي.چې د استادانو په مجالسوکې ډیر خیر او برکت 
  پوCتنه کول -۵

  )٢٦(پرې پوه ک�ي او دا عیب ونه %@ي.کله چې زده کوونکي په کوم درس پوه نشی؛ نو باید پو�تنه وک�ي او �ان پــوره 
  :د  Cوونکي او زده کوونکي دواړو د  پام وړ Sکي

انَّ النَِّبــىَّ صــىل هللا عليــه وســلم  ((مبارک کې له داسې ک�نو Bخــه منــع راغلــې ده،: چــې هغــه ناتوانــه کــ�ي؛ �کــه چــې پــه نبــوی حــدیث  داسې پو�تنه ترینه ونه کــ�يکولو کو�û ونه ک�ي او داسې دنده ورنــه کــ�ي چــې هغــه یــې تــوان ونــه لــري او یــا استاذ او شا%رد ته دا پکار دي، چې هر یو خپل حد وپیژ· او د یو بل د عاجزه   خپل حد پیژندل. -۱  ډير�ه %$ور و%ر�ي.هغو ته پاملرنه وک�ي او د هغــو لحــاظ وســاتل يش ترBــو تــدریس پکار  ده چې دواړه دلته یو ل� آداب ذکر کوو چې د �وونکي او زده کوونکي تر مــنS رشیــک دي او   زه پرې حل ک�ي. ده چې په امانت يې له چا Bخه واخيل او خپله ستونمرسته کوي او �ینې عاملان ال دا هم وايي که چېرې توان ونه لري نــو هغــه تــه پکــار دي چې هرBومره کتابونه ډېــر ولــري هغــومره د علــم پــه زده کولــو کــې لــه هغــه رسه بل صفت چې د علم په حاصلولو کې مهمه ونــEه لــري هغــه د کتــابونو پیــرودل   د کتابونو درلودل او هغو ته ارز�ت ورکول. -۴  له حرامو او مشتبهاتو Bخه �ان ساتل. -۳  ه مل�رتیا.له پرهېز%ارو خلکو رس  -۲  چې علcء پری تېر ایستل کې=ي.نبي کریم صىل هللا عليه وسلم  له هغــو مســائلو نهــی کــ�ې  )  ٢٧(.))نََهى َعِن الَْغلُوطَاِت 
  پایله

�ــÏ وي او خپلــه دنــده پــه �ــه تو%ــه رستــه ورســوي،د د پــورتنی� لیکنــې پــه بهیــر کــې دې پــایيل تــه رســې=و، چــې �ــوونکې او زده B و اخالقــو��Ï وي کوونکی باید د B وونکی او زده کوونکی باید د غوره صفات�علــم د حصــول عالقــه ، لــه معــارصو مــؤثرو تعلیمــي او تربیتــی میتودونــو Bخــه %$ــه لکه تقــوی، اخــالص، د مزیــد 



      تبیان

٩٦ 

 %$ه واخيل. شوی ده .په دې هیله چې زموږ تعلیمي او تربیتــي ار%انونــه لــه دغــو الر�ــوونو Bخــه اخيستني وړتیا او دیته ورته نور صفات چــې د دې Bې�نــې پــه بهیــر کــې ورتــه اشــاره 
  مآخذ

كتاب العلــم عــن محمد بن عيىســ أبــو عيىســ، الرتمــذي. ســنن الرتمــذی، -٢  . )۱۸(آل عمران :  -١ ،د بــاب إذا أراد هللا بعبــد خــwا فقهــه يف الــدين ،رســول هللا صــىل هللا عليــه و ســلم  سليcن بن األشعث، أبو داود السجســتا·. ســنن أÛ داود، کتــاب العلــم،  -٧   ).۱۱۴(طه :  -٦ ). ۹(زمر : -٥   مخ. ۲۸، 9۲۶۴۵وک ، د حدیث شمیره  ۵سنن الرتمذی،  -٤  . )۱۸(آل عمران :  -٣   مخ.  ۲۸بwوت، د چاپ کال (ـ ـ ـ ) 9وک ، خپرندوی: دار إحياء الرتاث العرÛ ، د چــاپ �ــای   ۲۶۴۵،۵،حدیث شمیره 
9ــوک، خپرنــدوی: دار الكتــاب  ۳۶۴۳،۳بــاب الحــث علــی العلــم، د حــدیث شــمیره 
 مخ. ۳۵۴ـ ـ ـ)  العرÛ، د چاپ �ای بwوت، د چاپ کال(

 ). ١(األحزاب :  -٨
 ). ١٣١(النساء :  -٩

 ). ٢٨(فاطر :  -١٠
 ،كتاب الرب والصلة عن رسول هللا صــىل هللا عليــه و ســلم سنن الرتمذي، -١١

 مخ . 9٣٥٥وک،  ٤ ،۱۹۸۷، د حدیث شمیره باب ما جاء يف معارشة الناس
 ۱۱أحمــد بــن عبــد هللا ابــو نعــیم، االصــبهانی. حليــة األوليــاء ألÛ نعــيم. -١٢

9وک، د چــاپ نوبــت درېــيم، خپرنــدوی: املکتبــة الشــامله، د چــاپ �ــای اململکــة 
 مخ. ۲۰۶العربية السعودية، د چاپ کال (ـ ـ ـ)، 

 ).۱۱۴(طه :  -١٣
ــدين،  -١٤ ــدر ال ــن جcعــة ب ــراهيم بــن ســعد هللا اب أبوعبــد هللا محمــد بــن إب



  د اسالمي الر�وونو په ر�ا کې...

٩٧ 

العاt واملتعلم، خپرنــدوی: (مكتبــة  الكنا·. تذكرة السامع واملتكلم يف أدب
العربية السعودية، د  مشكاة اإلسالمية) املکتبة الشامله، د چاپ �ای اململکة

 مخ. ۱۵ـ ـ) چاپ کال (ـ
  ).۲۲۲(البقرة : -١٥
ــدين،  -١٦ ــوم ال ــاء عل ــزايل. إحي ــد، الغ ــن محم ــد ب ــد محم ــو حام ــوک،  ۱أب 9

 مخ.  ۶)،  خپرندوی: دار املعرفة، د چاپ �ای بیروت، د چاپ کال (ـ ـ ـ
 مخ. 9۶۱وک، ۱إحياء علوم الدين،  -١٧
  .۵البینة : -١٨
أبو عبد هللا محمد بن إسcعيل بن إبــراهيم بــن املغــwة، بخاري.الجــامع  -١٩

املسند الصحيح املخترص من أمور رسول هللا صــىل هللا عليــه وســلم وســننه وأيامــه، 
الشــامله، د لوم�ی 9وک،د چاپ نوبت لوم�ی، خپرندوی: (دار طوق النجاة) املکتبة 

 هـ  ـ ق ، لوم�ی مخ.١٤٢٢چاپ �ای اململکة العربية السعودية، د چاپ کال 
 مخ. ۶۷تذكرة السامع واملتكلم،  -٢٠
   مخ . ٨٥تذكرة السامع واملتكلم،  -٢١
أبو عمر يوسف بن عبد هللا، النمري القرطبي. جــامع بيــان العلــم وفضــله،  -٢٢

ر ابــن حــزم) املکتبــة لــوم�ی 9ــوک، لــوم�ی چــاپ ، خپرنــدوی : (مؤسســة الريــان دا
هـــ ــــ ق ، ١٤٢٤الشــامله، د چــاپ �ــای اململکــة العربيــة الســعودية، د چــاپ کــال

 مخ.۱۲۹
  مخ.  ١١٢تذكرة السامع واملتكلم،  -٢٣
 مخ. 9۳۵۹وک،  ۳سنن أÛ داود، -٢٤

*** 
 
  
  
  



  

٩٨ 

  

  
  )راشد(دکتور رس محقق عبدالباری 

  

  نیاز و اهمیت وحدت اسالمی
  

  خالصه
یک وحدت اسالمی چنگ نزند نابودی کامــل سیاســی، معنــوی، اقتصــادی و هویــت اسالمی بیش از ایــن بــه ملموس برای هر فرد مسلcن گشته است. طوریکه اگر امت تعریف و ارایۀ تیوری و فلسفه بی نیاز گردیده و تبدیل به یک حقیقت عینی و ذهنــی احساس میشود. بعبــارۀ دیگــر نیــاز و اهمیــت وحــدت اســالمی امــروز اصــالً از حــوزۀ نیــاز و اهمیــت وحــدت اســالمی در رشایــط حــارض بیشــرت از هــر زمــان دیگــر   بشcر میرود.بثمر رسیده است بزرگرتین عامل شکست جهــان اســالم در مقابــل اســتکبار جهــانی دل امت اسالمی طی قرن ها دشمنی با اسالم و امت اسالمی شکل گرفتــه و اکنــون و نصارا و دیگــر اقطــاب کفــرو الحــاد درمغــز و  انسی یعنی شبکه های انشعابگر یهوداینهمه اختالفات گونگون و گسرتده که در اثر فعالیــت هــای شــیاطین جنــی و   است. بر فضای عاt اسالم طاریست که امت اسالمی را به تک تک افراد آن منقسم Ãــوده فاصله ها دارند. اختالفات مذهبی سیاسی، زبانی، نژادی، جغرافیایی و غیــره آنقــدر لهــی متأسفانه دیده میشود که امت اسالمی در رشایط کنونی از ایــن موهبــت ا  امت واحده باز نگذاشته است.مشعر بر وحدت و یکپارچگی مســلcنان انــد و هــیچ راهــی را بــرای تفرقــه و اخــتالف مجموع آیات متعدد قرآنی و احادیث نبوی که موضوع شان وحدت اســت همــه 



      تبیان

٩٩ 

ص کلمــه و چه تروریزم دولتی، چه نبــود آزادی و اســتقالل �عنــی اخــجنگ های تحمیلی، با توجه به وضع موجود رقت بار جهان اسالم چه از نظر تحمل بار های سنگین  تاریخی خود را بچشم خود خواهد دید!
چه فقدان صلح، امنیت، رفاه، سعادت، عدالت وانسانیت در این رسزمین ها اشد نیاز است تــا 

  در گام اول وحدت اسالمی برای این امت بر گردانده شود.
 مقدمه

سیاسی، نژادی، جعرافیایی و منطقوی میان ملــت  ،اختالفات عدیدۀ مذهبی، زبانیایــن قــدرت هــای ضــد اســالمی و ضــد انســانی توانســته انــد بــا ایجــاد تفرقــه و   های اسالم دشمن استعcری یهود و نصاری تشخیص و تثبیت گردیده است.دســایس و توطئــه هــای تــاریخی قــدرت  یمن، لبنان و فلسطین و غزه مســلcً مولــودوضع بحرانی خطیر و پرآشوب موجود جهان اسالم از میاÃار تــا ســوریه، عــراق،    تصمیم جدی و قاطعی را برای تحقق این امر الهی (وحدت اسالمی) اتخاذ Ãاید.مواجه با فاجعه ای جدید میسازد به اهمیت و نیاز مربم وحــدت اســالمی پــی بــرده و ن اســالم را از اختالفات و ترصفات و تفرقه هــای خــونین موجــود کــه هــر لحظــه جهــاامت اسالمی باید با درک و حساسیت ناهنجار، غیر مطمنئ و خطرنــاک ناشــی   پرداخته شده برخوردار است.اسالمی برای امت مسلمه از فوریت و مربمیت حیاتی ویژه ای که در این مقاله بــه آن وجود، تبیین اهمیت و نیاز وحدت تعریف شده میتواند. در رشایط حاد و اضطراری مبناًء وحدت اسالمی بعنوان مربم ترین نیاز حیــاتی عرصــ حــارض امــت اســالمی   در میان این امت راه دیگری وجود ندارد.نجات از اوضاع متشنج و بحران زای کنونی جهان اسالم جز اعــادۀ وحــدت اســالمی اف خصــcنۀ اســتعcری شــان دســت یازنــد. بــرای ها و کشور های اســالمی بــه اهــد
  تحقیقمربمیت 

چنان حفظ ½ایت ارضی عاt اسالم و مبدل ســاخÏ مادی و معنوی مسلcنان هم رضورت اشد حیاتی وحدت اسالمی امت، برای بقــا، دفــاع و حفــظ ارزش هــای    مربمیت این موضوع را تشکیل میدهد.ملیــارد جمعیــت) بــه یــک نیــروی بالفعــل واحــد جهــانی ٢این کتلۀ عظــیم انســانی (
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  تحقیق هدف
  اسالمی امت جداً دست بکار شوند.این رضورت اهم تاریخی برای همه آگاهان مؤمن است تا در راســتای وحــدت  تبیینمقصد اصلی تحقیق این مقاله فراخوانــدن امــت مســلمه بــه وحــدت اســالمی و 

  میتود تحقیق
  ترشیحی و تحلیلی بکار رفته است.مسلcً در این نوشته بعنــوان یــک مســألۀ عقیــدتی سیاســی و اجتcعــی روش  

  وحدت اسالمی
َواْعتَِصــُموا «ریف برخاسته از دساتیر آیات کریمۀ ذیل است که میفرماید: این تع  زندگی دنیوی و اخروی بر محور تعالیم مقدس اسالمی. وحدت عمل امت مســلمه در همــه مســایل دینــی، سیاســی، اجتcعــی و ســایر امــور میتوان چنین تعریف کرد: وحدت اسالمی عبارتست از وحــدت نیــت، وحــدت نظــر و با توجه به روح پیام برخی از آیــات قرآنــی و احادیــث نبــوی، وحــدت اســالمی را  ِ َجِميًعا َوَال تََفرَّقُوا َوَال تَكُونـُـوا «یعنی همگی باهم بــه حبــل هللا (قــرآن) بپیوندیــد و متفــرق نشــوید.   )١. (»ِبَحبِْل هللاَّ ا كَــأَنَُّهْم «اینخصوص چنین میفرماینــد: تحقــق و حاکمیــت حــق و تــأمین صــلح، امنیــت و عــدالت در زمــین. خداونــد(ج) در نیان مرصوص) ¡قابــل اعــدای حــق و دشــمنان برشــیت ¡قصــد یک صف فرشده (باما تجسم واقعی وحدت اسالمی درعمل عبارت میشود از بسیج شدن امــت در   آنکه آمد به ایشان احکام واضح و آن گروه راست عذاب بزرگ.و مباشید مانند کسانیکه پراگنــده شــدند و اخــتالف کردنــد بــا یکــدیگر پــس از   )٢( »الْبَيِّنَاُت َوأُولَِئَك لَهُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ  كَالَِّذيَن تََفرَّقُوا َواْختَلَُفوا ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهمُ  َ يُِحــبُّ الَّــِذيَن يَُقــاتِلُوَن ِيف َســِبيلِِه َصــف÷ إِنَّ هللاَّ الُْمْؤِمُن لِلُْمؤِْمِن «پیامرب اکرم (ص) این وحدت را بدین عبارت بیان فرموده اند:   صف واحدی می رزمند، انگار دیوار رسبی بزرگی هستند.میــدارد کســانیرا کــه در راه او متحــد و یکپارچــه در یــک خــط و خداوند دوست   )٣». (بُنْيَاٌن َمرُْصوٌص    )٤(.»كَالْبُنْيَاِن يَُشدُّ بَْعُضُه بَْعًضا َوَشبََّك بaََْ أََصابِِعهِ 
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ــر واحد امت اسالمی به پاره ها و بخش هــای مــذهبی، سیاســی، نــژادی، منطقــه یــی، میخواند و از هر نوع تفرقه و گروه گرایی های اختالف زا کــه منجــر بــه انقســام صــف را کالً بسوی یک آئین واحد و یک پناهگاه فکری و عقیدتی مشخص بنام (حبل هللا) که خداوند بزرگ (ج) امــت مســلمه  از آیات تالوت شده بوضوح فهمیده میشود  و پیوسته باشند. انگشتان دست دیگر قرار داد و تفهیم کرد که مسلcنان با یکدیگر اینچنــین وابســته آن قســمت دیگــر را مضــبوط نگــه میــدارد. ســپس انگشــتان یــک دســت را در میــان ارتباط یک مسلcن با مسلcن دیگر مانند یک ساختcن است که هر قســمت  ــومی و غی ــد: ق ــع میفرمای ـاحت من ــردد، برصـ ــا َوَال «ه گ ِ َجِميًع ــِل هللاَّ ــُموا ِبَحبْ َواْعتَِص ــبَُل «چنانکه در سورۀ انعام میخوانیم  جــدایی از راه  خــدا اعــالم میکنــد. راه دیگــر جــز همــین راه واحــد و راســت را ســببÃیگذارد و تنها راه یگانۀ خود را راه راست و قابل تبعیت معرفی مینcید و پیروی هر پیام وحدت و یکپارچه گی میدهد و هیچ راه را  برای تفرقه و اختالف امت واحده باز مسلcنان زمانه ها و کرانه های دور و نزدیک تاریخ عــاt درس و  کدام بجای خود بهآری! اینچنین آیات بیّنات درکتاب خدا (ج) به کرّات و مرّات وارد است کــه هــر   وعید شدید (َوأُولَِئَك لَُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم) ما را  نیز هشدار میدهد.ِذيَن تََفرَّقُوا َواْختَلَُفوا ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهُم الْبَيِّنَــاُت) بازمیــدارد و پــس از آن بــا تَُكونُوا كَالَّ مثال می آورد و امــت محمــدی را از آن بــا جملــه هــای تکاندهنــده و عــربت آمــوز(َوَال به تعقیب این بالغ ربانی بازهم در آیۀ بعد تــر، از زشــتی تفرقــه و اقــوام گذشــته   )٥(.»تََفرَّقُوا اكُْم ِبِه لََعلَُّكْم تَتَُّقونَ َوأَنَّ َهَذا ِرصَاِطي ُمْستَِقيcً فَاتَِّبُعوُه َوَال تَتَّبُِعوا السُّ إِنَّ «در آیۀ دیگِر همین ســورۀ مبارکــه بــا بســیار وضــاحت و رصاحــت میفرمایــد:   توصیه میکند تا پرهیزگار شوید. که شc را از راه خدا پراگنده میسازد . اینها چیزهائی است که خداوند شــc را بــدان این راه ، راه مستقیم من است. از آن پیروی کنید و از راه هــائی پیــروی نکنیــد   )٦. (»مفَتََفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيلِِه ذَلُِكْم َوصَّ ِ ثـُـمَّ يُنَبِّــئُُهْم الَّذِ  ـَـا أَْمــرُُهْم إَِىل هللاَّ َّÃٍِء إ   )٧. (»ِ¡َا كَانُوا يَْفَعلُونَ يَن فَرَّقُوا ِدينَُهْم َوكَانُوا ِشيًَعا لَْسَت ِمــنُْهْم ِيف َيشْ
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بیگ!ن کسانیکه آئین (یکتا پرستی راســتین) خــود را پراگنــده میدارنــد و دســته 
دسته و گروه گروه میشوند تو به هیچ وجه از آنان نیستی و رس و کار شان بــا خداســت 

ــان برحــق الهــی همیشــه بــدون اخــتالف و تفریــق حفــظ شــود؛ چنانچــه ل در سورۀ شورا نیز روشن بنظر میرسد که خدای متعال دوست دارد حتی اصو   و خدا ایشان را از آنچه میکنند با خرب میسازد.  ــيْنَا ِبــِه کلیــه ادی يِن َما َوىصَّ بِِه نُوًحا َوالَّــِذي أَْوَحيْنـَـا إِلَيْــَك َوَمــا َوصَّ َع لَُكْم ِمَن الدِّ يَن َوَال تَتََفرَّقُوا فِ میفرماید: (َرشَ   بسازد؟ حاشا و کالّ!برشیت است چگونه میشود قبول کنیم که هر کــس درآن راه و جــاده ای بــزعم خــود نداده باشد پس در این دین واحــد و کامــل (اســالم) کــه در حقیقــت برنامــۀ هــدایت اصول کلیــه ادیــان توحیــدی اجــازه و رخصــت هرگاه خداوند (ج) اختالف را در   ( که اصول دین) را پا بر جا دارید و در آن تفرقه نکنید و اختالف نورزید. توصیه کرده است و ما آنرا بتو وحی و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش Ãوده ایم خداوند آئینی را برای شc بیــان داشــته و روشــن Ãــوده اســت کــه آنــرا بــه نــوح   )٨يِه). (إِبْرَاِهيَم َوُموَىس َوِعيَىس أَْن أَِقيُموا الدِّ
را بخــاطر عجب تر از همه اینکه پروردگار عا) قرآن ایــن آخــرین کتــاب  هــدایت 

برچیدن چنین اختالفات در میان برشیت بر آنحرضت (ص) نازل فرموده اند.  چنانچــه 
این مطلب را خدای عظــیم بــا کــالم قــدیم خــود چنــین میفرماینــد: (َوَمــا أَنْزَلْنَــا َعلَيْــَك 

َ لَُهُم الَِّذي اْختَلَُفوا ِفيِه َوُهًدى َورَْحَمًة لَِقْومٍ  ِّEَ٩يُْؤِمنُوَن). ( الِْكتَاَب إِالَّ لِتُب(   ــایی کــه در آن اختالفــات دارنــد و هــدایت و رحمــت بــرای ما کتاب (قــرآن) را بــر تــو نــازل نکــرده ایــم مگــر بــدان خــاطر کــه چیزیــرا بــرایÃ ــوده الفات مذهبی سیاسی، زبانی، نژادی، جغرافیایی و غیــره آنقــدر فاصله ها دارند. اختمتأسفانه دیده میشود که امت اسالمی در رشایط کنونی از ایــن موهبــت الهــی   مومنان گردد. مردمــان بیــان و روشــنÃ اسالم طاریست که امت اسالمی را به تک تک افراد آن منقسم tبر فضای عا) .انسی یعنی شبکه های انشعابگر یهود و نصارا و دیگــر اقطــاب کفــرو الحــاد درمغــز و اینهمه اختالفات گونگون و گسرتده که در اثر فعالیــت هــای شــیاطین جنــی و   )١٠است
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ر مقابــل اســتکبار جهــانی بثمر رسیده است بزرگرتین عامل شکست جهــان اســالم ددل امت اسالمی طی قرن ها دشمنی با اسالم و امت اسالمی شکل گرفتــه و اکنــون  ) یعنــی گفــت (شــیطان) ســوگند بــه ١١. (»قَاَل فَبِِعزَّتَِك َألُْغِويَنَُّهْم أَْجَمِعــEَ «میفرماید:افروختــه شــدن آتــش حســادت و کینــه تــوزی شــیطان نســبت بــه جایگــاه رفیــع آدم خداونــد متعــال (ج) ضــمن تــذکر تــاریخ پیــدایش آدم بعنــوان (خلیفــة هللا) و      دشمن سوگند خوردۀ انسان است. تاریخی اینبسوی شکست های ظاهری و باطنی و باآلخره استقرار در جهنم بر مبنای خصــومت قلوب مومنین نا رسیده هcنا اغوا گری انسان ها از مسیر هدایت و کشانیدن ایشان اهداف شیاطین جنی در ایجاد اختالفات امت از طریق تلقینات و وســاوس در   بشcر میرود. 
إِنَّ ِفْرَعــْوَن َعــَال ِيف اْألَرِْض «های ذاتی استکبار ضــمن آیــات ذیــل تبیــین میفرمایــد: خداوند متعال این خدعۀ شیطانی فرعون را بعنــوان یکــی از قــوانین و خصــلت   ارسائیل را به ذلت  و خواری کشاند.نتیجه بنی برش است. چنانکه این حربه را فرعون در میان مردمان زمان خودش بکار بســت و در نتیجه تذلیل برخی از آن ها جزء قــوانین حرکــات شــیطانی در طــول تــاریخ سیاســی در  این روش سابقۀ خیلی طوالنی دارد ، یعنی ایجاد اختالف میــان ملــت هــا و  اختالف میان امت اسالمی میکوشند.تضعیف، تذلیل، استثcر و استعcر امت اسالمی گام به گاِم ابلــیس در امــر تفرقــه و های نفسی و وساوس شیاطین جنی در راستای اهداف اغوا گرانۀ آنها با نیــات شــوم شیاطین انسی یعنی رسدمداران کفر و استکبارجهانی نیز با پیروی از خواســت   و حفظ آزادی وحاکمیت اسالمی باز میدارد. از مسیر رشد و هدایتجنی و انسی میشود همه را بسوی نابودی میکشاند و ملیون ها انسان را بدینوســیله میکند.  چه اختالف امت که موجــب ضــعف و شکســت مســلمین درمقابــل شــیاطین بناًء هیچ جای تعجب نیست که شیطان به سوگند و وظیفۀ خــویش جــداً عمــل   عزتت که همه ایشانرا اغوا خواهم کرد. نَــاَءُهْم َويَْســتَْحيِي نَِســاَءُهْم إِنَّــُه كَــاَن َوَجَعَل أَْهلََها ِشيًَعا يَْستَْضِعُف طَائَِفًة ِمنُْهْم يَُذبُِّح أَبْ      ).١٢» (ِمَن الُْمْفِسِدينَ 
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بُْهْم قـَـْد  فَأْتِيَاُه فَُقوَال إِنَّا رَُسوَال َربَِّك فَأَرِْسْل َمَعنَا«تذکر میفرماید: خداوند بزرگ از این قضــیۀ عقیــدتی سیاســی، تــاریخی در قــرآن کــریم چنــین   ) ١٣بزرگ جزو برنامۀ مبارزاتی پیامربانه و دعوتگرانه اش اعالم فرمود. (الت بزرگ نجات بنی ارسائیل را نیــز بدســتور خــدای برخاست بلکه در ضمن این رسع) پیامرب نستوه نه تنها در مقابل کفر و عقاید نادرســت فرعــون حرضت موسی(  بود.دخرتان شانرا زنده نگاه میداشت. او مسلcً از زمــرۀ تباهکــاران و جنایتکــاران تــاریخ از ایشان (بنی ارسائیل) را ضعیف و ناتوان میکــرد، پرســان شــانرا رسمــی مــی بریــد و گروهــی آنجا (تفرقه انداخت) و آنان را به گروه ها و دسته های مختلفی تبدیل Ãود، فرعون در رسزمین (مرص رشوع به) استکبار و سلطه کــرد و در (میــان) مردمــان  بَِني إِْرسَائِيــَل َوَال تَُعــذِّ َالُم َعَىل َمِن اتَّبََع الُْهَدى براکýیت تام و مطلــق کشــور هــای بدامان کفر جهانی و رسانجام حاکمیت استعcر محصلۀ اینهمه اختالفات ســازمان یافتــۀ امــت اســالمی اینــک ســقوط جهــان اســالم میکند، بزرگرتین دست آورد تالش های تاریخی ابلیس و پیروان انسی اش  در زمین مذاهب و غیره پارچه های خــورد و بــزرگ کــه شــcر آنهــا بســوی نــا محــدودی تقــرب حــزاب، تقسیم جهان اسالم وامت واحد اسالمی بــه کشــورها، نژادهــا، زبانهــا، ا  های تعدی و تجاوز برسزمین های بیگانه کار برد وسیع و همه جانبه دارد.شیطانی دنیای غرب از قدیم االیام بــر رس هــر زبــان رســیده و حتــی در رأس تیــوری معــروف انگلیســی (تفرقــه انــداز حکومــت کــن) حسابشــده تــرین مقولــه شــعار   بنی ارسائیل را با ما بفرست و آنانرا اذیت و آزار مکن.به پیش او بروید و بگوئید ما (موســی و هــارون) فرســتادۀ پروردگــار تــو هســتیم   )١٤( ».ِجئْنَاَك ِبآيٍَة ِمْن َربَِّك َوالسَّ در حالیکــه پیــامرب گرامــی اســالم حرضــت محمــد مصــطفی (ص) در خصــوص   cنان جهان را در هر کشور ببار آورده است.جمعی و فردی مسلو برشیت زمینۀ تاخت و تاز های وحشیانه به رسزمــین هــای اســالمی و کشــتار هــای اداری کشور های تحت سلطه و سیطرۀ استکبار بین املللی بدست دشــمنان اســالم تعیین رسنوشت سیاسی و مقــدرات اقتصــادی، اجتcعــی، علمــی، فرهنگــی و   اسالمی است.



      تبیان
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ِ  کــرده انــد: حرضت پیامرب اکرم (ص) روابط فردی و جمعی امت مسلمه را اینچنین تصــویر   در چنین وضع نا بسامان قرار Ãیگرفت.آنها هم عمل میشد، امروز جهان اسالم وحدت اسالمی میان مسلcنان هدایات رصیح و روشنی داده اند که اگر بــه یکــی از  ــاَل رَُســوُل هللاَّ ــاَل قَ ــِن بَِشــwٍ قَ ــنُّْعcَِن بْ ــِن ال اْشــتôََ كُلُّــُه َوإِِن اْشــتôََ َرأُْســُه اْشــتôََ الُْمْسلُِموَن كََرُجٍل َواِحــٍد إِِن اْشــتôََ َعيْنُــُه « -صــىل هللا عليــه وســلم-َع ُ اینچنین در حدیث رشیــف دیگــر وارد اســت: عــن عبــد  ـــو ها را Ãاند قرارـــو عضوی بدرد آورد روزگار        دیگر عضــــچ  بنی آدم اعضای یکــدیگر اند        که در آفرینش ز یک جوهر اند  چنین بیان Ãوده است:شیخ مصلح الدین ســعدی (رح) ایــن حــدیث را بــا کمــی تغییــر در قالــب شــعر    احساس درد میکند و اگر رس احساس درد کند ½ام جسم بدرد میآید.اعضای مختلف یــک جســم و تــن انــد اگــر چشــم آن احســاس درد کنــد، ½ــام بــدن از نعcن بن بشیر روایت است که رسول اکــرم ص فرمودنــد: مســلcنان ماننــد     )١٥». (كُلُّهُ  يَظْلُِمــُه ، َوالَ  َعنُْهcَ أَنَّ رَُسوَل ِهللا صىل هللا عليه و سلم قـَـاَل: الُْمْســلُِم أَُخــو الُْمْســلِِم الَهللا ابــن ُعَمــَر، رَِيضَ هللاَّ ملتهِب آن چون فلسطین، لبنان، عراق، سوریه، لیبی، مرص، افغانســتان و پاکســتان احساس میشود. زیرا جهان اسالم مخصوصاً مــردِم مظلــوم و محکــوِم داغــرتین نقــاِط نیاز و اهمیت وحدت اسالمی در رشایط حارض بیشرت از هر زمــان دیگــر خــوبرت   شود.رسزمین ها اشد نیاز است تا در گام اول وحدت اسالمی برای ایــن امــت بــر گردانــده رفــاه، ســعادت، عــدالت وانســانیت در ایــن  اخص کلمه و چــه فقــدان صــلح، امنیــت،سنگین جنگ های تحمیلی، چه تروریزم دولتی، چه نبود آزادی و اســتقالل ¡عنــی با توجه به وضع موجود رقــت بــار جهــان اســالم چــه از نظــر تحمــل بــار هــای      مظلوم واقع شدن او را بی یار و مددگار رها میسازد.خود بر او ظلــم و تجــاوز میکنــد و نــه درصــورت مسلcن برادر مسلcن دیگر است نه از عبدهللا ابن عمر (رض) روایت اســت کــه رســول اکــرم (ص) فرمــوده انــد: هــر   )١٦(يُْسلُِمُه.
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ــه وشن، ثابت و بارز اختالفات امت اسالمی را در عرص مــا نشــان میدهــد. اینکــه های ر رأس یهود و نصاری وسایر همچو بیداد گری های  کفار در همه بــالد اســالمی Ãونــه مرص وادامۀ آن جنایات علیه مسلcنان مرصــ بــرهربی و حcیــت تروریــزم جهــانی در سیاه وننگین مرص و جنایات دولت مزدور آن علیه ملت مســلcن و حکومــت اســالمی طالبان در افغانستان و پاکستان،کودتای علیه مردم عراق و سوریه وحشت و دهشت جنایات توصیف ناپذیر گروه های ضــد اســالمی داعــش و ســایر گــروه هــای تکفیــری ارسائیل بر مردم بیــدفاع و بــی گنــاه  فلســطین در غــزه،  حمالت دایمی و اخیر  اسالمی امت را با گوشت و پوست و جان شان ملس و درک مینcیند.ی جــان میســپارند، رضورت وحــدت هر ثانیه زیر پای دیو متجاوز وحشت و کفر جهــان ــای صــلیبی برامــت مســلمه چ ــرون ماضــیه مخصوصــآ در دورۀ اول جنــگ ه ود اسالمی چنگ نزند نابودی کامل، سیاسی، معنوی، اقتصادی و هویت تاریخی خــهر فرد مسلcن گشته است طوریکه اگر امت اســالمی بــیش از ایــن بــه یــک وحــدت تیوری و فلسفه بی نیاز گردیده و تبدیل به یک حقیقت عینی و ذهنی ملموس بــرای همیت وحدت اســالمی امــروز اصــالً از حــوزۀ تعریــف و ارایــۀ بعبارۀ دیگر نیاز و ا  سیاه خود بیرشمانه ثبت و ضبط کرده است.گذشت، تاریخ ننگین سیاسی جهان متجاوز تصــویر زشــت و منکــوب آنــرا در حافظــۀ در ق جهانی، در عرصه های نظامی سیاسی و اقتصادی به نفع برشیت مظلــوم و اکýیــت بدست آرد، یقینــاً معــادالت اصلی خود را به عنوان یک قطب با لفعل متحد ونیرومند ظرفیت های مادی و معنوی بسندۀ کــل برشــیت بــا ایجــاد وحــدت اســالمی جایگــاه مقابل اقطاب جنگ افروز، متجاوز و اشغال گر جهان است. اگر این امت با این همه قابل ذکر است که امت اسالمی بطور بالقوه یگانــه قطــب قدر½نــد جهــانی در   واقعاً از این ام البلیات (اختالف امت) به لطف خدای بزرگ نجات یابیم. جهان اسالم فکری کنند و راهــی بگزیننــد کــه  ماست، تا برای وحدت و یکپارچه گیو فقــط بــدوش علــcی عامــل و آگــاه، جوانــان بیــدار مســلcن و دولــت هــای متبــوع های مذهبی که جدی ترین و بدترین نوع خصومت های ناشی از تفرقــه اســت فقــط مسؤولیت نجات دنیای اسالم از بلیّات و خطرات یــاد شــده خصوصــاً خصــومت   را بچشم خود خواهد دید. 
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ــادر کــازا بالنکــا، طنجــه، نواکشــوت و دوان در ســواحل برصه، ظهران، کوناکری، طرابلس مسقط دوحه آبادان، مورونی، با نجول، اســکندریه تا بنادر چیتا گوهک، کراچی، ابــوظبی، دار الســالم، اســتانبول، تــونس، چین گرفته پیتانک و کوچینگ و جاکارتــا و ســورابای و ســcرانگ در اقیــانوس هنــد و از دریــای این رس زمینــی کــه مهــد و ایســتگاه انســان مســلcن شــناخته میشــود از بنــادر   )١٧به دنیای اسالم است. (متعلق به اردوگاه اسالم هستند، قریب به صد بندر مهم و اسرتاتیژیک جهان متعلــق لیــارد نفــر ) م٨.١وسعت دارد و بیش از (  Kmملیون  ٣٥جهان اسالم قریب به   بزند نیروی دنیای اسالم و قدرت اسالم است.هcن طوریکه اشاره شد، نیروی بالقوه ایکــه میتوانــد آینــدۀ تــاریخ برشــ را رقــم   کند.حقوق اصلی برش ( نه ¡فهوم غربی اش) انقالب انسانی و اسالمی را در زمین پیاده انی و حاکمیت و استقالل و وحدت اسالمی میتواند برای دفاع از صلح و امنیــت جهــچــه امــت اســالمی ¡ثابــۀ مکتبــداران صــلح، حــق و عــدالت در صــورت کســب   جوامع بیدفاع انسانی تغییر می یابد.  ــاآلخره بن ، ذخــایر نفتــی ایــن ارای بیشــرتین ذخــایر نفــت جهــان اســتســالم ددنیــای ا  اوقیانوس اطلس و دریای مدیرتانه امتداد دارد.زاگــرس عــدن و ب یشود کــه تنهــا در کویــت بــا بــیش ملیارد بشکه تخمین زده م ٣٢٠رسزمین قریب به  ملیــون  ٢٨٤نفت وجود دارد. گذشته از اندونزی در آسیای جنوبرشقی، افغانستان با صاحبان نفت در جهان اسالم شناخته شوند، در حالیکه در جابجــای دنیــای اســالم  امروز به سختی سعی میشود تا چند کشور محدود عضــو اوپــک و آراوپــک جــزء  ) ملیارد بشکه ذخیرۀ نفت بخش مهمی از ذخایر نفت جهان موجود است.٤.٦٥از( ملیــارد بشــکه، مــراکش بــا  ١.٣ا ملیــارد بشــکه، مرصــ بــ ٤.٢ملیــارد بشــکه، عــcن،  ٢ملیــون بشــکه، ســوریه بــا  ٣٧٠ملیــون بشــکه ، ترکیــه بــا  ٢٨٠بشکه، پاکستان بــا  ملیــون بشــکه ،  ٣٧٠ملیــارد بشــکه و یمــن بــا ٤.١٧ملیــون بشــکه ، نیجریــه بــا ١٠٠ م از نظر این ثــروت خــداداده ذخیره شناخته شدۀ نفت نشاندهندۀ غنای جهان اسال    )١٨(اند.
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تیــره  ٧٠بیش از  نژاد بزرگ سفید و سیاه و زرد و رسخ و ٤سازمان یافته و متشکل از ملیــون نیــروی مســلح گــارد و ذخیــره هــای آمــوزش دیــده و  ١٠کشاورزان و بــیش از نیروی کار بصورت متخصصین عالی، تکنوکرات ها، کــار گــران مــاهر و نیمــه مــاهر و ملیــون نفــر  ٣٠٠ملیارد نفــر جمعیــت و بــیش از   ٨.١با بیش از  دنیای اسالم    گرانبها را مستقیcً از معادن بسوی غرب حمل میکنند.  وجود ندارد و کمپنــی هــای بهــره بــردار بــدون کــوچرتین ســند رســمی، ســنگ هــای کوچکرتین سندی در این زمینه در وزارتخانــه هــای ذیــربط در کشــور هــای اســالمی ضی از عنــارص کمیــاب نظیــر اورانــیم، بگونــه ای اســت کــه گــاهی حتــی از معادن بعانحصارات بین املللی وابسته به ابر قدرت ها مورد بهره بــرداری اســت. بهــره بــرداری اسالم یافت می شود که متأسفانه هم اکنون بطــور مســتقیم و غیــر مســتقیم بوســیلۀ کلسیم، تیتانیوم، یاقوت، گوگرد، و کوبالــت در حــد فــراوان در نقــاط مختلــف جهــان نگسÏ، رسب، میگاآلومینیم، بریلیوم، لعل، فیروزه، نیتسونیت، انتیموان، سیلیس، تنقره، املاس، بوکسیت، منگنیز، فسفات، طال، طــالی ســفید، جیــوه، روی، کرومیــت تولید کننده گان اصلی آن بشcر میآینــد معــادن ذغــال ســنگ، آهــن، نیکــل، کــرم، گذشته از نفت و قلع و اورانیوم و تا حدودی مس که کشور هــای اســالمی جــزء  اســت . متأســفانه ایــن ملــت هویت و یک فرهنگ و یک تاریخ و یک ایــده آل داشــته میدهد که روزی در گسرته ای از غرناطه تا جاکارتا یک ملت زندگی میکرده کــه یــک ولی متأسفانه نیرویی کــه عمــالً در اســارت ابــر قــدرت هــا اســت. تــاریخ نشــان   و رگه و قوم یک نیروی بالقوۀ عظیم جهانی را تشکیل میدهد. ــه  ــزرگ امــروز ب ــیش از  ٧٢ب ــه و ب ــه شــده  واحــد ٥٠فرق ــام کشــور تجزی سیاســی بن میکند مناطق جغرافیایی موریتانی، صحرا، الجزایر، لیبی، مرصــ، عربســتان، عــcن، بروی مدار رأس رسطان که مناطق مسکونی جهان را تقریباً به دونــیم تقســیم     )٢٠کشورهای مذکور دارای در صد باالیی از مسلمین هستند.(ی اند و سه کشور اکــوادور و کلمبیــا و برازیــل غیــر اســالمی و بقیــه کشور های اسالمکلمبیا، برازیل، گابون، زئیر، کنگو، تانزانیا و کنیــا قــرار دارنــد. چهــار کشــور نخســت کمربند سبز بروی خط استوا کشور هــای رسیالنکــا، مــالزی، برونــی، اکــوادور،   )١٩(است.
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. ایــن کمربنــد ســبز و حاشــیه منطقــه اســالمی هســتند ١٤منطقه از ایــن  ١٠دارند. دریای عcن، شcل هنــد، بــنگالدیش، شــcل برمــه، کــانتون، مکزیــک و کوبــا قــرار  آغــاز و هــر چــه فارسی نفوذ دارد. این نفوذ از نصف النهار مذکور بــا شــدت بیشــرتی بنگالدیش و سین کیانگ و چند جای دیگر میشود. در این نیمه خــط عربــی و زبــان نیمۀ رشقی این کمربند شامل ایران، افغانســتان، ازبکســتان، ســمرقند ، هنــد،   های آنرا به دو نیم تقسیم میکند.  یاد شده از بهرتین موقعیت های جیواسرتاتیژیک، جیوپولیتیک و جیوایکونومیک در اینهمه امکانات بــالقوۀ مــادی و معنــوی و انســانی آری! جهان اسالم با داشÏ   رشع مقدس اسالم برای جامعۀ برشی بکوشد. کشور اسالمی می باید در ارایۀ الگو های عملی با ½ســک بــه قرآنکــریم و دســتورات مسولیت شانرا برای ساختcن آیندۀ جهان مشرتکاً برعهده بگیرند. ضــمن اینکــه هــر ین جهــان بایــد چهار چوب معادالت بین املللی هضم میکند. بنا براین ½ــام مســلممستقیم و غیر مستقیم نظامی، اقتصادی، روانی و سیاسی خود قرار میدهد وآنــرا در کنند و یک کشور آزاد، پیرشو و مستقل بسازند. هــر کشــور انقالبــی را آمــاج حمــالت بار جهانی اجازه Ãیدهد مردم یک کشور به تنهــایی قیــام از سوی دیگر استک    جهانی شود از اسالم و از اردوگاه اسالم نشأت میگیرد.تنها راه حل اسالمی است. زیرا یگانه نیروی بالقوۀ جهانی که میتواند جانشین نظام این واقعیات نشان دهندۀ این حقیقت نیز هستند کــه راه حــل برشــیت امــروز     و متشکل در آید و جامعۀ نوین را بوجود آورد.ملت منسجم فرهنگی مشخص کنندۀ این واقعیت است که ½ام دنیای اسالم میتواند بصورت یک آذربایجان میگذرد. در ایــن مســیر خــط عربــی و زبــان ترکــی نفــوذ دارد. ایــن پدیــده یــک خــط کمرنــگ از مغولســتان تــا ترکیــه وجــود دارد، کــه از تــرکمن صــحرا و   رشوع و هر چه بطرف غرب میرویم کمرت میشود. مذکور میشود. در این نیمه خط عربی و زبــان عربــی نفــوذ دارد. ایــن نفــوذ از نصــف النهــار اردن، فلسطین، مرص، سومالی، لیبی، تونس، الجزایــر، مــراکش و چنــد جــای دیگــر نیمۀ غربی این کمر بند شامل عراق، عربستان، یمــن، عــcن، کویــت، ســوریه،   بطرف رشق میرویم کمرت میشود. 
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  و اسالمی دست یابند.انسانیت (کفرجهانی) به حیات نوین مستقل، آبرومند و باعزت سیاســی و اقتصــادی قطع گردد و بجای قبول زندگی های طفیلی و زیر دســتی ننگــین دشــمنان آزادی و دست های ظلم و استبداد و استعcر و کفر جهــانی از همــه رسزمــین هــای اســالمی می امــت احیــا شــود و ابنای زمان مخصوصاً مسلcنان جهــان کــرد کــه وحــدت اســال از این موقعیت های طالیی و حیــاتی زمــانی میتــوان اســتفادۀ شــایان بــه نفــع   سطح جهانی بهره مند است.
  نتیجه

  اسالمی عاt اسالم چارۀ دیگری نیست.بناًء تنها راه عالج این بحران های تحمیلی در جهــان اســالم جــز روآوردن بــه وحــدت جهانی) همه با سوء استفاده از عدم وحدت اسالمی این امــت صــورت گرفتــه اســت. نــب دشــمنان اســالم (اســتعcر ســوریه، یمــن، لبنــان، لیبــی، فلســطین و غــزه از جاتحمیل جنگ ها در همه نقاط ملتهب دنیــای اســالم چــون افغانســتان، عــراق،   مواجه ساخته است.میان امت اسالمی جهــان اســالم را بــه ضــعف و نــاتوانی در مقابــل اســتعcر جهــانی طوریکه دیده میشود موجودیت اختالفات مذهبی، سیاســی و عــدم وحــدت در 
  پیشنهاد

  وحدت کامل برسد.اختالف امت اسالمی بلطف خدای بزرگ رفع گردد و جهــان اســالم بــه یکپــارچگی و عامۀ مسلcنان جهان برســانند تــا هــر چــه زود تــر ایــن مــرض مــزمن و مهلــک یعنــی دین و دانش ارزش و اهمیت وحدت اسالمی امت را بهــر نحــو ممکــن بایــد بــه افکــار نویسندگان و سایر ارباب علcی ارجمند اسالمی، آگاهان مسلcن، محققین و 
  مآخذ

  . )٥٠٣:مرانآل ع( -١
 ).١٠٥:آل عمران( -٢
 ).٤ :الصف ( -٣
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 .٤٦٩، ص ، نارش: دار الجيل بwوت، دار األفاق الجديدة ـ بwوت١٢النيسابوري، ج صحيح مسلم، تألیف: أبو الحسa مسلم بــن الحجــاج بــن مســلم القشــwي  -٤
  .)١٠٣:آل عمران( -٥
  .)١٥٣:انعام ( -٦
  ).١٥٩؛انعام( -٧
  .)١٣ :شورا ( -٨
  ).٦٤:النحل ( -٩

  .١٣٧٩-ثقلین، چاپخانۀ امیر، تهرانهفتمــین مجمــع علــcی شــیعه و ســنی افغانســتان، مؤسســۀ فرهنگــی  -١٠
 .)٨٢ :ص ( -١١
  .)٤ :قصص ( -١٢
، ص ٣پیامربان و سیاست، مجموعه مقاالت اکادمی علوم افغانســتان، ج -١٣   .١٣٨٧نرشات اکادمی علوم افغانستان، سال  -٢٨
  .٤٧طه /  -١٤
 القاهرة. –، نارش : دار الشعب ١٦٨، ص ٣هـ)، جلد ٢٥٦املغwة، (املتوىف : صــحیح البخــاري، أبــو عبــد هللا محمــد بــن إســcعيل بــن إبــراهيم بــن  -١٥
 الجديدة ـ بwوت.، نارش: دار الجيل بwوت،    دار األفاق ٢٠، ص ٨النيشابوري، ج صحيح مسلم، تألیف: أبو الحسa مسلم بن الحجاج بن مسلم القشwي  -١٦
مؤسسۀ فرهنگی ثقلین چاپخانــۀ  -دین و سیاست، جمعی از پژوهشگران -١٧   .١٣٧٩مهر سال 
  هcن اثر. -١٨
  هcن اثر. -١٩
        *** هcن اثر. -٢٠
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  ی)فعزیز4ل (صامحقق 
  کاري د جن3 المل او د هغه حل الرېېب  

  
                                                                                                               زلن�ی

B ــــې ــــه ېد دې علم ــــه اړه Bرخــــي چــــې پ ــــاری پ ــــک د بیک ــــې رس لی �ن
ــل ــو ســرت الم ــá د دوام ی ــوړافغانســتان کــې د جن ــEیز او نچ ــالې لن ــو د دې مق  ، ن

ــارت دی ــه عب ــ ل ــې ار ېزې، د Bرسی ــت، د B�ن ــوخې، مېز�ــت او اهمی ــې م ــود ې�ن ت
ــو مهمــو رس لیکو  ــار%رو  نــهاو �ین ــورو هیــوادو تــه د ک ــت، ن شــامله ده لکــه:  امنی

رمــو %$ــه اخیســتل، الســې صــنایع، ېعــي ز ېاســتول، زراعــت تــه وده ورکــول، لــه طب
او پــه پــای کــې د  هســاt نظــام رام�ــ، ډړکــولکــوچني تجارتونــه، لــه ارساف Bخــه 

  Bی�نې پایله، وړاندیزونه او مأخذونو ته �ای ورک�ل شوی دی.
 ملخص البحث

هــذا تحقیــق العلمــی یــدور حــول عــدم الشــغل النــه اعظــم علــة الحــرب فــی 
ـــة  ـــی ملخـــص البحـــث، مقدمـــة، و اهمی ـــال عل افغانســـتان و یشـــتمل هـــذا املق

ـــاوین مهـــم اخـــری ـــوب و طریقـــة البحـــث و عن ـــل:  البحـــث، و الهـــدف املطل مث
ــد مــن  ــة، ارســال العــcل الــی بــالد اخــری، النمــو الزراعیــة، واخــذ الفوائ االمنی
ـــن االرساف و  ـــی ع ـــغری، نه ـــارة الص ـــة، تج ـــنائع الیدوی ـــی، الص ـــازن الطبیع مخ
ــث  ــه حی ــیات املطلوب ــة و التوص ــائج املهم ــال النت ــا املق ــق ب ــا الح ــام و ختام النظ

  رشح فیه و املصادر املوثوقة بها.
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  رسیزه
د یــوې  بېکاريکوالی شو ترینه په لوی مصیبت او ستونزې رسه تعبیر وک�و �که چې کــاري پخپــل ذات کــې یــوډول نــاروغي او اعتیــاد دی چــې ېشک نشــته چــې ب و %ــ� مشــکالت 9ــولنې او د هغــې د و%ــ�و لپــاره نــه بلکــې د نــ�ۍ لپــاره %ــواښ دی ا علــل او الملونــه ډیــر دي پــه  خو په افغانستان کــې د جنــá د دوام او وږدوالــې  مناسب بسرت %رزي چې په خپل موجودیت کې هغو ته وده ورکوي.پیدا کیدو زمینــه برابــروي او پــه خپــل شــتون رسه د نــورو %@ــو غمونــو او دردنــو لپــاره ره اســان� رسه د ېــرو ســتونزو او ک�اونــو لپــاره پــه ډېــکاري د ډې�وي چې بیا همدا بېز  =ي، چې دا حاالت د افغانستان لپاره خــورا بــدې ېدی اود هغه پای هم نه ترسرت%و ک تو%ه په اوسنیو رشایطو کې چې افغانستان په یو نامعلومه ج�ــ�ه کــې اختــه ې�� �ان ل�ې په تو%ه، فقر، تعصــب، ې9ول و%�ي یې اغیزمن ک�ي دي، د ب پایلې لري او د هغه دنیا په فقیــرو او پــه فســاد له همدې امله افغانستان په �ینو رسوي %انو کې د   دل.ېنS کې طبقات پیدا کد 9ولنې په م د�مني، بیسوادي، مهاجرت او او بیروز%اري له حــده زیاتــه  بېکاريلري، �که کله چې  بېکاريې چې مهمه ونEه پک   دوام دی او د جنá علتونه او الملونه خورا زیات دي خو �ینې یې بیــا ډیــر مهــم دي هغــه  وادنو د قطار په لوم�یو کې �ای لري چې اصيل المــل یــې جنــá او دېکک�و ه ری انســانان ېــم Bخه وزي، نــو پداســې حــاالتو کــې ډيش د انسان له قابو کولو او زغ ره خرابــه وي او ېــله السه ورکوي چې پایلــه یــې بیــا ډخپل صرب، حوصله او استقامت  بیــا ورتــه ډیــر اســان وي پــه هر ډول نارواه او بدو چارو ته مخ کوي او تر رسه کول یې  رې ېــورتــوالی لــري چــې دواړه خــواوې یــې تج��ه ده، �که چې جنá هغه تورې تــه  هکامل زغم نه لرل هغه غلطو ک�نو ته ه5وي چې په دې 9ولو کې لویه غلطي وســلوالروز%اره يش، نو د صحیح فکــر، تجربــې او ېن نسل ته چې کله هم ب�ان��ي ډول �وا تــه ېکــ�ای شــوی دی او مســلcنان دکې هم له هغې Bخه د �ان ســاتنې ترغیــب ور چې په پایله کې له �ان رسه فقر او غربت لري پــه اســالمي الر�ــونو  بېکارينو   =ي.ېکی=ي او ورځ تر بلې ال پسې زیات هغوی په م� د جنá اور همداسې بل ساتلد دې جنá عمــده رکــن او هغــه عنرصــ چــې هغــه پــرمخ بیــایې �وانــان دي �کــه د سوي، �که جنá هر Bه تباه کوي او له من�ــه یــې وړي او بیــا وي، نو دواړو ته رضر ر 
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١١٤ 

كَــاَد الَْفْقــُر أَْن «وخوري، په دې هکله  رسول هللا صلی هللا علیه و سلم داسې فرمــايي:ه5ول شوي دي تر Bو زحمت وبايس او د خپل الس له %$ل شــوې روزي Bخــه یــې  �تنان د مادیاتو د السفقر قریبه دی چې کفر يش. یعنې په �ینو حاالتو کــې فقــر انســان د  )١(.»يَُكوَن كُْفًراB نcته راوړلو لپــاره کفر تر بریده مجبوروي، چې د ضعیف ای ذهب الفقر إىل بلد قال له الكفــر خــذÜ إذا «ابوذر غفاري رضی هللا عنه وایي:  دل هم په اسان� رسه قبلوي.ېکفر کول او کافر کله چې فقر یو کيل ته �ي، نو کفر ورتــه وايــي: چــې مــا هــم لــه �ــان رسه  )٢(.»معك لــه هغــه چــا رسه مشــوره ) ٣(.»ال تسترش من ليس ىف بيته دقيق«دې اړه داسې وایي: هغه فکر هم د خپل سیوري الندې راويل او خرابوي یې، محمد غــزايل رحمــه هللا پــه زې پرانســان بانــدې کــوي آن د ېــرې بــدې اغېچې فقر وررسه مل دی ډ بېکاري  واخله.  افغانان د کار ه زر  ۵۰۰پر اساس هر کال  رېد افغانستان د اقتصاد وزارت د شم  وي، نو نيش کوالی چې سمه مشوره ورک�ي.چې دهغه په کور کې وړه نه وي �که چې هغه ذهنا مرصــوفوي او روحــا هغــه نــا ارام بیکــاری کــې اختــه وي مشوره کول له هغه چا رسه چې هغه په دومره فقــر او انو   مه کوه چې په کور کې یې وړه نه وي. رصت او موقــع نــه ده د کار ف =ي، خو بدبختانه د هغوی لپاره هی� ډولېته داخل بازار ســوه زره کــاري  ۴۰۰نه شتون په اړه خرب داری ورکوي وايي: هر کال د کار بــازار تــه کې په افغانســتان د بیکــاری او شــغلونو  ارزونه.د کار ن�یوال سازمان پخپلې تازه برابر ار مونــدالی يش او نــور ســلنه کــ ۵۰نیرو داخلی=ي چې له دې کســانو Bخــه یــوا�ې  فیصده خلک په �اري �ایونو کــې ژونــد کــوي او �ــاري  ۷۷شوې ده او زیاتوي چې په دې برريس کې په افغانستان کې د کار په اړه اندی�ــنه Bر%نــده  ،ې=ي= ېبیکاره پات %@ې د حل لیارې شتون لري �کــه د اســالم  بېکاريپه اسالمي رشعیت کې د     )٤(فیصده تشکیلوي. ۸۴فقر د 9ول هیواد  چې پــه 9ولنــه  بېکارياسالمي نصوصو کې له هغه Bخه منع نوي شوې هغه ده او او رولو لپاره، هــر هغــه عمــل او کــ�ن الره چــې پــه ېمبارک دین کامل نظام دی د ژوند ت مــل ال  ی فســادهغــ کې د %@و ستونزو او بدو ک�نو لپاره زمینه برابروي او په پایله کې د



      تبیان
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کــه چــې د هغــوی د مهاجرین افغانان دي چې عمــده برخــه یــې �وانــان جــوړوي �دا چې د نــ�ۍ یــوه لویــه برخــه  ې خوابلله نیيس،  ه9ولنې د پرمختá او سوکالی مخهغه منع دي او د 9ولنې لپاره سرت زیانونه او تباهي له �انــه رسه لــري، بلــه داچــې د فساد، د پیسو لپاره هر ډول ناوړه کارونه تر رسه کول او داسې نورې ک�نې چې رشعــا کی=ي لکه: وژنې، اختطاف، غال، روږدي کیدل، اداري فساد، رشوت، سود، اخالقــي   پیدا ک�ي او د یو مناسب ژوندانه Bخه برخمن يش. =ي ترBو په نورو هیوادو کې د �ان لپاره کــار ې�ودو ته اړ کېواد پرېکاری له امله هېب
  	نې مربمیتېد �

چــې همــدا د افغانســتان خلــک وو چــې شا ک�ې ده او دای هم له پامه غــورزولې ده ژوند کوي، په �ان��ي تو%ه افغانان چې په %@و الرو روان دي اسالمي الر�ونو ته یې و 9ــول پــه بــې اتفــاقي کــې اړیکې پریکوي او په خپل من�ي ج��و کــې بوخــت دي اخو په ډیر تاسف رسه باید ووایم چې د اسالمي ن�ۍ مســلcنان د یــو بــل رسه خپلــې دی او د نورو هیوادونو خلک رسه خورا ن=دې او په صلح او امنیت کې %E ژوند کــوي، د دې Bی�نې مربمیت په دې کې دی نن سبا چې د ساینس او تکنالوجی دور   رې خوشــحالی او پــه ېــخاوره رسه %E ژوند ک�ی دی، پــه ډ �ۍ یې په همدېې�ۍ پېپ ر تاســف رسه ویــالی ېــپل ژوند تیر ک�ی دی، خو اوس پــه ډخصلح او امنیت کې یې  �نې له همــدې ېافغانانو بې اتفاقي ده، نو دا B شو چې د جنá یو سرت المل همدا د   امله خورا مربمه او اړینه ده.
  	نې موخېېد �

ده او د هغــه لپــاره  بېکــاريپه افغانستان کې د جنá یو المل بیانول چې هغه  
  �ینې مهمې حل الرې په %وته کول او هغه په ډا%ه کول.

  	نې میتودېد �
د دې Bی�نې میتود توصیفي، تحلیيل او کتابتو· دی او له %@ــو مأخــذو Bخــه 

  په دې مقاله کې %$ه اخیستل شوې ده. 
  د بیکاری له منBه وړلو Qینې حل لیارې

  نورو هیوادو ته کار@راستول -۱
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وادونو رسه تفاهم نامې امضــا کــ�ل يش ېنو هېا نه لري یوا�ې دومره ده چې له �اړتیچوکاټ کې د کار لپاره واستول يش او دا ليار کوم اضافه مرصف او بــودیجې تــه هــم د بېکاری بله د حل لیاره دا ده چې افغا· کار%ران نورو هیوادو ته د قانون پــه   رې دولــت پــه دې اړه ېــ�ــي، کچ �ینې کسان په جعيل اسنادو د کــار لپــاره بهــر تــهمنظمه ک�ن الر په دې برخه کې شتون نه لري، بلکې �ینې شخيصــ رشکتونــه او یــا لسیزو کې له هغو هیوادو Bخه وو چې کا%ران یې نورو هیوادونو تــه تلــل، خــو کومــه منظم قرار دادونه په دې برخه کې وررسه ويش، �که چې افغانســتان پــه تیــرو Bــو او  پــه ې پــه 9ولنــه او ه یــزې بــېظم سیستم جوړ ک�ي پرته له شکه اغتوجه وک�ي او یو من په اسالمي رشعیت کې کار کول یوا�ې جواز نه بلکې غوره عمل دی کلــه چــې   رې وي.ېکاری خورا ډې�ان��ي تو%ه په ب
یــب ورکــوي چــې د مسلcن خپل دیني مکلفیتونه اداء ک�ي، نــو اســالم هغــه تــه ترغ

ــه نفقــه او روزي الســته راوړي، پــه دې اړه هللا تعــالی  خپــل �ــان او اوالد لپــاره حالل
الُة فَانْتَِرشُوا ِيف اْألَرِْض َوابْتَُغــوا ِمــْن فَْضــِل هللاَِّ «داسې فرمايي:  ) ٧.(»فَِإذَا قُِضيَِت الصَّ

 فضــل(مال) بيا كله چې ملونS تر رسه يش، نــو پــه �مکــه کــې خــواره شــئ، او د هللا
  ول$وئ.

کــ�ل شــوی دی چــې د انســان پخپــل په یو روایت کې هغه روزي تــه ترغیــب ور   اسالمي رشعیت کې �ه عمل دی چې اجر او ثواب هم لري.خوراک کاوه. نو د کار لپاره بل هیواد ته تلل او کار کول کوم عیــب نــه دی بلکــې پــه له مزدوری Bخه او د هللا نبي داود علیه الســالم د خپــل الس لــه مــزدوری Bخــه یــې ) هی� خوراک غــوره نــه دی د الس ٨.(»يأكل ِمن عمل يدههللا داود عليه السالم كان ما أكل أحد طعاًما قط خw من أن يأكَل ِمن عمل يــده، وإن نبــي «عليه وسلم فرمایي:راغيل وي هغې ته غوره او �ه خوراک هم ویل شــوی دی، رســول هللا صــىل هللا  الس
  ه وده ورکولزراعت ت -۲

مــوال �ینــې افغانستان زراعتي هیواد دی او د زراعت لپاره مناســبه آب هــوا لــري، معواد کې د بې کاری د حل بله ليار هغه زراعــت او مالــداري ده �کــه چــې ېپه ه هوا کې  س�هاصل کوي خو �ینې نور یې بیا په =ي او �ه حېبو9ي په %رمه هوا کې ک



      تبیان
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ه افغانستان یو زراعتي هیواد دی او هر ډول زراعتــي محصــوالت پکــې پــه اســان� رس مختلفه ده �ینې والیتونه یې %رم دي او �ینې نور یې بیا یخ دي، نو ویالی شو چې کوالی يش، �کــه د دې هیــواد آب هــوا  هکرل کی=ي او �ه حاصل تې بز%ران تر الس ــدارۍ او د   وده کوي او کروند%ر ترینه �ه حاصالت السته راوړالی يش. ــتان USID د وزارت زراعــت او مال ــه مخــې د افغانس فیصده  ٪۳۱فیصده و%�ي په زراعت او مالدارۍ کې مشغول دي، چې د ميل عوایدو ۸۰د رسوې ل ) د رسوې CIA FACTBOOKبرخه د زراعتي محصــوالتو لــه الرې الســته را�ــي، د ( بیلیــون دالــر وو چــې ډیــری تــوکې یــې،  ۲٫۱۲۸دالــر وو او صــادرات یــې بیــا  بیلیون ۸٫۵۵کال کــې تــر رسه کــ�ې ده د افغانســتان کلنــي واردات ۲۰۰۹له مخې چې په  کال کې چې کومه رسوې شوې وه د افغانستان د �ن�لونــو مســاحت ۱۹۷۰په   )٩بو9ي، د Bارویو پوستکي او کوکنار وو.(لویه برخه تشکیلوي چې معموال دغه محصوالت لکه: وچه میــوه، وړۍ، غــالی، طبــي اتو له قیمتي ډبرو Bخه وروسته په دوهمه مرتبه کې زراعتي محصوالت د دغې صــادر ته صادر ک�ي وو چې په دې توکــو کــې  آمریکا ، تاجیکستان او هندوستان، پاکستان هکتاره ته رسیده چې  د کون�، نورســتان، پکتیــا او بــادغیس والیتونــو پــه ۱۳۱۳۰۰۰ هکتــاره ۴۵۰۰۰نخرت، Bی�ۍ، جلغوزي او رسب وې، چې یــوا�ې د بــادغیس والیــت درې برخې خاوره یې طبیعي �ن�لونو پو�لی وه چــې ډیــری دغــه ونــې د Bلورو کې  هــم د پســتو �مکه د پستو طبیعي بــو¼ وو همــدا شــان د ســمن�ان پــه والیــت کــې  ې رې منظم میکانیزم جــوړ يش پرتــه لــه شــکه چــې د هغــې�ن�لونه موجود دي که چ بازارونــه دي. پــه 9ولــه Bو برابره لوړ يش چې لوی مارکیــ� یــې د هنــد به محصوالت  فیصــده  ۱۰۰فیصده بودیجه په غنمــو مرصــفی=ي او د افغانســتان  ۷۵زراعتي برخې کې ژوند کوي او د هغوی عمــده او مهــم خــوراک د غنمــو ډوډی ده او ملــل متحــد د فیصــده خلــک پــه اســیا  ۶۰ې نــ�ۍ چې د 9ول ،وریجو، جوارو، اور بشو اوجودرو Bخهرسه  خپل ژوند تــه دوام ورکــوي او پای�ــت پــرې مــومي هغــه عبــارت دي لــه: غنمــو، بو9ې چې هغه د انسانانو د ژوند لپــاره حیــا¼ ارز�ــت لــري، پــه هغــې  ن�ۍ کې مهم ری برخــه یــې د غنمــو لــه ېــخلک له دغو یادو خوراکي توکو Bخه %$ــه اخــيل چــې ډ   )١٠ه کوي.(ډوډۍ Bخه استفاد
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رســی=ي  %ته نیغ په نیغه اب دی، �که  چې عامو خلکو ته یېلري چې هغه اجر او ثو وي نورو انسانانو ته، پرته له شکه چــې لــه دنیــوي %$ــو رسه اخــروي %$ــې هــم رسول چې هغوی د زراعت په چارو کې بوخت وي او موخه یې لــه خپــل زراعــت Bخــه نفــع اسالمي نصوصو او الر�ونو کې د هغه کسانو فضــیلت او غــوره والــی بیــان شــوی دی نو زراعت او کرکیله یوا�ې د بیکاری په لــه من�ــه وړو کــې %$ــور نــه، بلکــې پــه  =ي هغه صدقه جاریه شمیرل ېیې عامو انسانانو ته ورس او د هر عمل چې خیر او نفع ِمْن ُمْسلٍِم يَْغرُِس  َما«ه داسې فرمايي: کی=ي، رسول هللا صىل هللا عليه وسلم په دې اړ  ــا ــِه َصــَدقٌَة ، َغرًْس ــُه ِب ــاَن لَ ــاٌن، أَْو بَِهيَمــٌة إِالَّ كَ ــwٌْ، أَْو إِنَْس ــُه طَ ــُل ِمنْ ــا فَيَأْكُ ــْزَرُع َزرًْع أَْو يَ چــې لــه هغــې Bخــه خــوراک  )هی� یو مسلcن نیال�ی نه %دي او نه Bه کري١١.(»   صدقه ده.کې م�ر د هغه لپاره پدې وک�ي مرغه، انسان او Bاروی 
  له طبیعي زیرمو @aه اخیستل -۳
خیســتنه ده او د بیکاری د حــل بلــه لیــار هغــه لــه طبیعــي منــابعو Bخــه %$ــه ا  =ي افغانستان د طبیعــي زیرمــو ېBخه شمیرل ک وېواد له شتمنېطبیعي منابع د یو ه منابع عبــارت دي: د فلزاتــو لــه معــادنو، قیمتــي ډبــرو، طبیعــي  يعیهیواد مهمې طبخورا بEایه هیواد دی چې %� ډولونه طبیعي منابع او زیرمــې لــري چــې د دې  له پلو ډولونــه  ۵۰۰میلونــه هکتــاره �ن�لونــه،  ۱،۳بلیون مرت معکب خوږي اوبــه،  ۷۵%ازو،  یعــي انــرژي پــه مختلفــو میاشــتې د ملــر طب ۹ډولــه وحيشــ �نــاور،  ۱۲۰مرغــان،  ډولونــه  ۲۸۶زره هکتاره مال5رونه، له واورو ډک غرونه. تــر اوســه پــورې  ۳۰حرارتونو،  �ــایونو کــې د  ۱۱و �ایونوکې طال، د حصارک کرومیت، په 9نه، په Bلور  ۱۰۸معدن کې په لویه پیcنه معــادن شــتون لــري چــې عبــارت دي: د حــاجي %ــک د اوســپنې میدانونه د %ازو په شcل کې او مایع تیل کشف شوي دي. پــه اففانســتان  ۵فلزات،  9نــه الجــورد د بدخشــان  �۱۳۰۰ایونه یې د راویســتلو وړ دي،  ۵زغالو معدنونه چې  میلیون 9نه طبیعي %از او نفت، سپین مرمر او رن�ــه دي، لــه  ۱۲رسسنá کې، مس،  نــد والیــت د واد کې شتون لري، لکــه د هلمېر زیات معادن په دې هېر ډدینه پرته نو  ، زمــرد، بیرایــت، فیروزه، یاقوت، سپین زر، رسب، تیتانیومخانشین د اورانیوم معادن،  ، پگcتیــت تورمــالین، گانزیــت، توپــاز، امیتیس، اکومارین، عقیق ،گرانیت ،مگنیزیم ،املــونیم، قلعــی، گــوگ�، د ســمن$و خــام مــواد، بــاروت، گــچ، چونــه، فلورایــدمال�ــه، 
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ســلیت، او داســې نــور چــې د  ابرک، تالکروبیدیوم  ،، سزیومنیوبیوم ،لیتیوم، بریلوم ره اســان� ېــله من�ه وړل یې شــونې دي او پــه ډ شکه چې بيکاري به کمه ک�ي بلکېنو که د افغانستان له طبیعــي منــابعو Bخــه ســمه %$ــه واخیســتل يش پرتــه لــه   )١٢معادنو او په رسوÛ شکل شتون لري.( ون الره هــواره ترینه %$ه پورته يش او له دې لویې ستونزې او بدبخت� Bخه د خالصــواد پــه بیــا رغونــه کــې ېــ%ه دغــه معــادن راوایســتل يش او د هوکوالی يش په سمه تو کې ت�ونونه الســلیک يش چــې د نومــوړو معــادنو پــه برخــه کــې الزمــه تجربــه لــري او له �ینو هیوادو او �ینو شخيص رشکتونو رسه هم پــه دې برخــه  رسه امکان لري چې   يش.
  ح.یت کول السې صنایع -۴
د بیل�ــې پــه تو%ــه غــالی او داســې نــور الســې  �يلتوکي د ن�ۍ بازارونو ته وړاندې کــکې د �ان��ي شهرت لرونکی هيواد دی چې په تیــرو لســیزو کــې %ــ� شــمیر الســې د بیکاری د حل بله ليار په افغانستان کې السې صنایع دي چې په دې برخــه   چــې غــالی  و اوبدي، چې د هغوي لپاره د عاید یوه �ــه رسچینــه بلــالی شــو، بلــه داوک�ي، آن ��ې هم د کورنی کارونو رسه کوالی يش چې په خپل کورونــو کــې غــالی ډیرې تجروبې ته هم اړتیا نه لري هر تن یې کوالی په ډیره اســانی رسه غــالی اوبــدل صنعت په ډیر کم ل��ت رسه تر رسه کیدای يش، �ان��ي �ــای، ماشــین، تعلــیم او لري، بله دا چې د غــالی اوبــدلو  �ان��ی �ای صنایع دي چې په بهر· بازارونو کې =ي، په افغانســتان کــې د ېصنعتونو Bخه شمیرل ک رو مهموېاوبدل د افغانستان له ډ =ی او د بیکاری ېاتوايل لپاره یو مهم تولید %@ل کرول لوبوالی شی او د صادراتو د زیپه کامله تو%ه شتون لري. د غالیو سک$ور د هیواد د ســودا%رۍ پــه برخــه کــې  مهــم واد کــې ېــکاری وړتیا ال اوس هــم پــه هرت او کلونو ج��و رسه رسه د غالیو اوبدلو مها خــw «کــوي چــې پــه هغــه کــې د الس د مــزدوری د فضــیلت پــه اړه داســې فرمــایي: هللا عليه وسلم Bخــه یــو روایــت نقــل ابوهريرة ريض هللا عنه له رسول هللا صىل    په کمولو کې مهمه ونEه لرالی يش.   مزدوري ده کله چې په خپل عمل کې مخلص وي.) غــوره پــه کســبونو کــې د کــار%ر د الس ١٣.(»الكســب كســب يــد العامــل إذا نصــح



  بېکاري د جن� المل او د...

١٢٠ 

د واد دی. غال� د افغانســتان ېباکیفیته السی غالیو یو مخکû هد افغانستان  میلیــون ډالــرو تــه  ۱۴۰کال کې  ۲۰۰۵=ی چې په ېصادراتو تر 9ولو لوی رقم %@ل ک قیچــی کــول او  پرچون او عمده تو%ه په ن�یوال مارکی$ونو کې پلورول کی=ي. د غــالیوپاکســتان تــه وړل کیــ=ی چــې بیــا د هغــه �ــای Bخــه پــه  ٪۹۰رسیده، ددغه تولیــد  لــه افغانســتان Bخــه رسچینــه  ٪۶۰د غــالیو صــادراتو   په پاکستان کې، د پاکســتانپیاوړتیا لپاره اړینه ده چې غال� دننه په افغانستان کې قیچــی او پرمین�ــل شــی نــه غــالیو د تجــارتی نــوم  و%ه په پاکستان کې کی=ی. د افغانپرمین�ل تقریبا په بشپ�ه ت   اخلی.
  تجارتونهکوچني  -۵

ــت  ــه رسه دول ــه هغ ــې پ ــه دی چ ــوچني تجارتون ــار ک ــه لی ــل بل ــاری د ح ــې د بیک ــه دې برخــه ک ــه پ ــو ک ــره کــ�ي، ن ــه براب ــار زمین ــه د ک ــو ت ــو خلک ــې %ــ� یــوه برخــه لــه ارتــل پــول Bخــه نیــولې تــر عبــد الحــق Bلــور الرې پــورې د ســیند پــه ل �ــار کــې مهمــه ونــEه لــرالی يش. کــه مــوږ داســې فــرض کــ�و چــې یــوا�ې د کابــکــاری پــه لــه من�ــه وړو ېورتــه کــ�ای يش لــه شــکه پرتــه چــې د بمشــخص %امونــه پکــوالی يش %@ ــکه چ ــه لــه ش ــ�ای يش پرت ــوړ ک ــوړیزه دوکانونــه ج ــې دوه پ ــاړو ک =ي ېې زر%ونــو دوکــانو تــه ورســبــه یــشــمیر دوکانونــه بــه پکــې جــوړ يش چــې شــمیر دواړو غ ــو رضــوان وړوکــی تجــارت دی پــه اســالمي رشعیــت کــې تجــارت هغــه غــوره کســب دی چــې مســتقیمه تو%ــه کــاري فرصــتونه برابــر يش، چــې دوکانــداري پــه حقیقــت کــې ورو کســانو تــه بــه پــه غیــر او په زر%ونــو کســانو تــه بــه پــه مســتقیمه تو%ــه او زر%ونــو نــ ــو صــحابه کرام ــه وســلم کــ�ی دی او لوی ــه رســول هللا صــلی هللا علی ــو رواپخپل ــه ی ــه کــ�ی دی، پ ـــَهَداِء يَـــْوَم الِْقيَاَمـــةِ «علیــه وســلم د تجــارت او تجــارو د فضــیلت او غــوره وايل پــه اړه داســې فرمــایي: یــت کــې رســول هللا صــلی هللا هللا علیــه و ســلم هــم تجارتون ـــُدوُق األَِمـــaُ الُْمْســـلُِم َمـــَع الشُّ ) ری�ـــتنی ١٤.(»التَّـــاِجُر الصَّ   تاجر، امانت دار مسلcن به د قیامت په ورځ له شهیدانو رسه وي.
۶- cته کول نظام ساBرامن  
مهمه ونEه لرالی يش هغه یو ری�تنی نظام دی چې په اسالمي اصولو او احکامو بنــا په اسالمي رشیعت کې د بیکاری د حل بله لیار چې دهغه په لــه مــنS وړوکــې  
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ِعيَد َمْن ُوِعَظ ِبَغwِْهِ «جواز لري او نیک کار دی رسول هللا صلی هللا علیه و سلم په دې اړه داســې فرمــايي: وادو له تجربې Bخه %$ــه اخیســتنه چــې دا رشعــا ېمخه پرې نیوالی شو لکه د نورو ه رسه او پرته له کوم اضايف ل��ت Bخه هغه په افغانستان کې پلې يش نو د بیکــاریپه اسالمي رشعیت کې �ینې نورې حل لیارې هم شته چــې پــه خــورا اســان�   ه نامه یوه غ�تلې اداره تأسیس وي. املال پک�ي، په همدې اساس د اسالمي نظام له �ان��نو Bخه دا ده چې هغوی بــه د بیــت کارو بار زمینه برابره ک�ي او Bوک چې د کار کولــو تــوان نلــري، هغــه تــه نفقــه برابــره مرصف ک�ای يش، �که اسالمي حکومت په دې مکلف دی چــې خلکــو تــه د حــالل لخــوا وســاتل يش او بیــا پــه مناســبو �ــایوکې  ذخیــره يش او د ری�ــتني مســلcنانوک�ای يش او د بیت املال په نامه چې کومه اداره جوړه ک�ای شوې ده په هغــې کــې  9ــولدولت پورې اړه لــري را پهمالداره مسلcنانو Bخه زکات او داسې نور مالونه چې د اسالمي نظام له مکلفیتونو Bخه یــو د بیــت املــال جــوړه ول دي، تــر Bــو لــه   خپل رعیت. رعیت، نو امام(بادشا) په خلکو باندې چوپان دی او هغه مسئول دی د) خرب شی هر یو له تاسو نه شپونکی دی او هــر یــو مســئول دی د خپــل ٢١.(»رَِعيَِّتهِ كُلُُّكْم َراٍع وَكُلُّكُْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، فَاإلَِماُم الَِّذي َعــَىل النَّــاِس َراٍع َوُهــَو َمْســئُوٌل َعــْن أَالَ «کاوه پو�تنه کی=ي، په دې اړه رسول هللا صــلی هللا علیــه و ســلم داســې فرمــايي: او له هغه نه به د خپل رعیت په اړه کوم خلک چې د ده د حکومت په دایره کې ژوند دنده هم نه ده بلکې مسئولیت دی او د قیامت په ورځ به د هغې �ــواب ویــونکی وي متیاز او فوقیــت او یــوا�ې يش. �که چې د اسالمي حاکم دنده خدمت دی نه کوم اهیوادو کې شتون لري هغه یوا�ې او یوا�ې ری�تنی اسالمي نظــام لــه من�ــه وړالی اقتصادي ستونزه له 9ولنې Bخه له منS یــويس او کــومې بــې عــدالتي چــې پــه %@ــو وي او هغه ته درناوی ولري پرته لــه شــکه چــې هغــه کــوالی يش پــه مــؤثره ک�نــو رسه  هیواد دی. بلــه دا چــې مــوږ کــوالی  یدو کې د اقتصاد له پلوه یو غ�تلاسالمي هیواقرضونه خالص ک�ل بلکې �ینې ن�یوالو بانکونــه تــه یــې قرضــه هــم ورکــ�ې ده او پــه ډالرو د ن�یوالو قرضداره وه خو په ډیر ل= وخت کې یې یــوا�ې دا نــه چــې خپــل 9ــول دالی يش، Bو کاله وړاندې په میلیونــو ېل�ه کېپاره �ه بنو د ترکې هیواد زموږ ل  ) نیکبخته هغه دی چې له نورو Bخه پند واخيل.٢٣.(»َوالسَّ
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  واد ته  د بیکاری کچه راکمه ک�و.ېو چې د رسمایو په را جلبول رسه هش
  پایله

=ي چـــې پـــه افغانســـتان کـــې د ېلـــه پـــورتنی Bی�نـــې Bخـــه داســـې معلـــوم
واد ېــملونــه دي چــې یــو مهــم المــل یــې پــه هال  شــمېر جنــá او دهغــه د دوام %ــ� ــې د ب ــې ېک ــه چ ــه ده، �ک ــوړه کچ ــاری ل ــاری او بیروز% ــاريېبک ــá د دوام  ک ــه ده د جن ــاره اړین ــو لپ ــو اوختمول ــو د جنــá د کمول ــ=ي، ن ــل کی ــاره مهمــه وســیله %@ ــارهچــې دولــت داســې اقتصــادي او 9ــولنیزې پــروژې پلــې کــ�ي چــې پــه هغــې رسه د لپ ــانو لپ ــه د �وان ــان��ي تو% ــه � ــر يش پ ــاري فرصــتونه براب ــاره ک ــو لپ ــامو خلک ــوی ع ــه دې ډول هغ ــدوی دي چــې پ ــá اصــيل او بنســتیز عنرصــونه هم   له غلطو لیارو او ک�نو Bخه منع ک�ای يش. به چــې د جن
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  محقق محمد کبیر(مشفق)معاون رس 
  

 از دیدگاه فقه و قانون جرم رسقت
  

  خالصه
ــی، اعــتcدی مــی باشــد و نیــز در عــوض اخــوت و بــرادری، عــداوت و دشــمنی را قــوت قتــل و تبــدیلی فضــای امــن و امــان، بــه فضــای نامناســب نــا امنــی، وحشــت و بــی نتیجۀ آن ایجــاد خــوف، رعــب، دشــمنی، جــرح،  تجاوز بر حریم دیگران می گردد کهدیگر سبب انسجام و یک پارچگی هر چه بیشرت افراد رشیر، اوباش و الابــالی جهــت چون این پدیدۀ شوم از یک جهت و سیلۀ تجاوز به اموال مظلــومین بــوده و از جانــب تهدید کرده و می کند و همۀ باشندگان جامعــه بــه نحــوی از آن مترضــر مــی شــوند. جهــان شــمول بلکه عموم برشیت را در زمانها و مكــان هــای مختلــف بطــور فراگیــر و جرمی رسقت است ارضار این پدیدۀ زشت منحرص به فرد یا افراد خاصی Ãی باشــد؛ يõ از پدیده های منفی كــه دامنگــw جوامــع انســا· و اســالمي بــوده، عمــل  ــور اجتcع ــیلۀ اخــتالل در ام ــى را محــو و وس ــط ســاt اجتcع البته در تطبیق این حدود به ویژه در قطع دست سارق، حکمت های متعددی   قصاص، قطع ید و حد قذف را تعیین Ãوده است.قرار داده و برای هر متجــاوز بــر مــوارد فــوق الــذکر، نظــر بــه جــرمش بــه ترتیــب ذیــل  امنیت و آرامش؛ تجاوز بر جان، مال، حیثیت و آبروی مردم را یکسان حــرام و ممنــوعاحوال و جــرم ارتکــابی آن جــزای مناســبی را در نظــر گرفتــه، چنانچــه جهــت تحقــق مفاسد اجتcعی، اخالقی و اقتصــادی بــرای هــر متجــاوز بــا در نظــر داشــت اوضــاع، گــردد، لــذا دیــن مقــدس اســالم جهــت جلــوگیری از   مــى اقتصادى و معيشتى مردمبخشــیده و رواب
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  قانون جزاي افغانستان، اثبات رسقت، و جزاي آن به بحث گرفته شود. می شود تا موضوع جرم رسقت، واژه رسقــت، رسقــت در بناًء در اين مقاله سعی   و محکوم به مجازات Ãی گردد و از جانب دیگر جامعه از رشش در امان می ماند. می شود، مرتکب جرم رسقت نگردیده از یک طرف خودش مسئول جرم قــرار نگرفتــه باشد، چون هرگاه سارق بداند که دستش در مقابل ده درهــم و یــا کمــرت از آن قطــع ت جامعــه از رش آن مــی نهفته است که از جمله منــع ســارق از رسقــت و تــأمین امنیــ
  لبحثملخص ا

ــجام و الناس بنحو من اال نحاء یحسون الرضر منهــا کــc ان هــذا العمــل املمنوعــة و ســیلُة بفرد او افراد خاصه بــل يشــمل جمیــع البرشــ فــی االزمنــة واالمکنــة املختلفــه و کــل منحرصــاً  االسالمیة و اکýالناس یترضرون منها هی وقایع الرسقة الن ارضارها الیکونمــن وقــايع املنفــی و غیرالجــائز التــی کانــت موجــودًة فــی البیئــة االنســانیة و  ــومین مــن جهــة و مــن جهــه اخــری کــان ســبباً النس ــوال املظل بح وســیلًة واملحبة، یقوی البغض والعداوة و یمحی رابطة السلیمة االجتcعیــه و یصــبفضاء غیر املناسب التی الیکون فیها االمــن و الســکون واالعــتcد و ¡كــان االخــوة الرعب والخــوف والعــدوان والجــرح والقتــل و ابــدال فضــاء االمــن واالمــان واالعــتcد، حدود اآلخــرین واذاً الیکــون حاصــله اال ایجــاد وحدةاالفراد الرشیر والفاسق للتجاوز بالتعــدی الم   الرسقة فی القانون الجزاء االفغانیة، و اثبات الرسقه و جزائُها.ففی هذه املقالة یبذل الجهد ملعرفه موضوع الرسقه، معرفة جرم الرسقه، وکذا   بالجزاء و من جانب اآلخر يكون البیئة يف امان من رشها. یکــون مســئوال و الیحکــم علیــه املجرم من ارتکــاب الرســقة و الیرتکــب جرمــاً لهــذا الیقطع يف بدل عرشة دراهم او اقل منهــا اذاً الیرســق و فــی النتیجــة یجتنــب شــخص منها منع السارق من الرســقة و امــن البیئــة مــن رشهــا الن الســارق اذا علــم ان یــده و فی تطبیق هذه الحدود و خاصــًة فــی قطــع یدالســارق منــافع و ِحکــٌم کثیــرة   االبدان و االموال و االعراض و عین للسارق قطع الید.مجرم جزاء املناسب و الجل التحقق السکون واالطمئنان قد منع وحرم التعــدی فــی واالسالم الجل منع املفاسد االجتcعیة واالخالقیة واالقتصادیة قــد عــین لکــل   الختالل االمور االجتcعیة واالقتصادیة واملعیشیة.
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  مقدمه 
  مرج در جامعۀ ما می گردد.روز بر آمار آنها افزوده می شود که این افزایش جرایم سبب زیادت نــا امنــی و هــرج و گرفته نشود، نه تنها آمار جرایم رسقت از حد فعلی اش کاهش Ãی یابد بلکــه روز تــا  در رابطــه بــه مهــار و جلــوگیری از جــرم رسقــت تصــمیم قــاطع بر عکس هرگــاه   جلوگیری می شود. یقین می توان گفت که از وقوع بسیاری حوادث نا گوار و دل خراش در سطح کشور را روی دست بگیریم و در موقع مناســب تطبیــق و عملــی Ãــاییم و در آن صــورت بــه ن، راه کار هایی معقول و پسندیده یــی یابی Ãوده و برای پاکسازی جامعه از وجود آ و نابودی این پدیدۀ زشت ممکن نیست مگر زمانیکه ما علل و انگیزۀ بروز آن را ریشه جرم کاهش نیافته بلکه روز تا روز سیر صعودی خود را پیموده است و واقًعا کــه محــو ود، روی همین علت است که نه تنها در طــی چنــدین ســال اخیــر آمــار ایــن چیده شدست گرفته  و عملی کنند، تا بســاط ایــن پدیــدۀ زشــت و نــا پســند از جامعــۀ مــا بــر عاجز ماندند و نتوانستند که جهت محو و نــا بــودی آن راه کــار هــای معقــولی را روی پدیدۀ زشت بحدی رشد یافته که حکومت های قبلی و فعلی از مهــار و جلــوگیری آن ر جامعــۀ مــا جــرم رسقــت مــی باشــد و ایــن علل و عوامل عمدۀ جرایم و بد امنی ها دو جنایت و عدم نظم و امنیت شب و روز را با غم و رنج سپری مــی کننــد کــه یکــی از هر جامعه و بویژه جامعۀ ما می باشد، مگر بد بختانه که مردم ما به علت کــýت جــرم بدون شک که بر چیدن بساط جرم و جنایت و تأمین نظم و امنیت از نیاز مربم  

 مربمیت تحقیق
به یقــین کــه ریشــه یــابی جــرم رسقــت و شــناخت علــل و عوامــل وقــوع و طــرق    میگردد.قرار داده مــی شــود و در زمینــه راه حــل هــای مناســبی بــه مراجــع ذیــربط پیشــنهاد گیری از آن نقش مهمی در تامین امنیت دارند کــه در ایــن مقالــه مــورد بــر رســی جلو 

 هدف تحقیق
رسقت، رسقت از نظر قانون جزاي افغانســتان، اثبــات رسقــت، جــزای رسقــت و ارائــه هدف از نوشــÏ ایــن مقالــه شــناخت رسقــت، شناســایی علــل و عوامــل و قــوع 
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    گردد. صلح، نظم، امنیت، سکون و آرامش در جامعه یی ما حاکم و قایمطرق جلوگیری از وقوع رسقت مــی باشــد تــا از وقــوع آن جلــوگیری شــده و در عــوض 
 روش تحقیق

  است. در این مقاله از روش های توصیفی، تحلیلی و استقرائی استفاده شده 
  تعریف رسقت

ِقَُة لَُغًة أَْخُذ َماِل الَْغwِْ َعَىل َوْجِه الُْخْفيَةِ « رسقت در لغت: ) رسقت در ١».(اَلرسَّ
چنانچــه خداونــد(ج) فرمــوده اســت:   )٢(و از  همa قبيل اسرتاق سمع مــي باشــد.مال غw است از حرز بطور رسي و پنهــا·  به عبارۀ دیگر رسقت در لغت گرفÏ  لغت گرفÏ مال غw است بطور خفيه. ْمعَ « ِبaٌ  إِال َمِن اْسَرتََق السَّ مگر آن كس كه دزديــده گــوش فــرا  )(٣».(فَأَتْبََعُه ِشَهاٌب مُّ · به سخني گوش فــرا (يعني بطور پنها كند). دهد كه شهاÝ روشن او را دنبال مى   داده است). 

  رسقت در اصطالح
  ) ٤ترصف و آن مال از اشياء باشد كه زود فاسد Ãي شود بدون تأويل و شبهه).(شده است: (رسقت در لغــت گــرفÏ مــال غیــر اســت بطــور رسي و پنهــا· بــه قصــد ه و در فقه اسالمی اوصاف ديگري نيز بر آن افزوده شده است مانند اينكــه گفتــ  بطور خفيه. نباشد و يا چيزي را كه قيمت آن به حد نصــاب برســد توســط شــخص عاقــل و بــا لــغ رسقت در اصطالح گرفÏ مال محرز و ملکیــت دیگــری اســت کــه در آن شــبهه 

  تعریف رسقت از دیدگاه کود جزا
است: رسقت عبــارت کود جزا رسقت را چنین تعریف Ãوده  ٦٩٩  بند اول مادۀ   )٥اشكال مختلف انجام مي گرديده است.(در كليه جوامع ديده مي شود، اين جرم در گذشته هــاي دور نيــز وجــود داشــته و بــه رسقت يõ از جرايم مهم و پر تعدد اكý جوامع است و عميل است كــه تقريبــا   ل ملکیت غیر، بدون رضایت به مقصد ½لک. است از گرفÏ مال منقو 

  انواع رسقت 
  قت كربي و رسقت صغري رسقت به دو بخش تقسيم مي شود رس 
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  رسقت كربي (راهز,) -الف 
  )٦به مالكان اموال است.(شوند، در حالیکه رضر رسقت صغري به سبب گرفÏ اموال و هتك حرز آنهــا مخــتص طريق، مخــتص بــر صــاحبان امــوال نبــوده، بلکــه همــه مســلcنان از آن مترضــر مــي کــه رضر راهــز· بــه ســبب قطــع  راهز· را رسقت كربي مي گويند به علت آن استكسيكه حفاظت مكان مال بر عهده آن است(مالك و يا نائــب آن) مــي گــwد و اينكــه خربی امیر مسلcنان مال مردم را مي گــwد چنانكــه ســارق مــال را بطــور پنهــا· از راهز· را رسقت كربي مي گويند به دلیل اینکه كه راهــزن بــا اســتفاده از بــی  

  راهزنی در کود جزاي افغانستان
شده باشد، بــه حــبس متوســط بــیش از در صورتی که سبب تخویف عابرین  -١  تعزيراً قرار ذیل، مجازات مي گردد. تكميل نگردد و يا به نحوي از انحــاء جــزاي محكــوم بهــاي حــد ســاقط شــود مرتكــب آمــده اســت: هرگــاه در جــرم راهــز· رشايــط اقامــه حــد کود جزا  ٦٠١در مادۀ   قتل انسان و گرفÏ مال غw.  -٤  قتل انسان. -٣  ا تهديد.گرفÏ مال غw ب -٢  تخويف عابرين. -١  )  ٧راهزن شناخته شده مطابق احکام این فصل، مجازات می شود.(وسیله ای كه مشابه سالح باشد موضع گرفته و مرتكب يك یا چند عمــل ذیــل شــود، قصدگرفÏ مال از طريق مغالبه در راه عام و يا در هر جاي محجور ديگــر باســالح يــا ده اســت: (شخصــيكه بــه راجــع بــه راهــزن چنــa آمــکــود جــزا  ٦٠٠در مــادۀ   سه سال.

عدم تکمیل رشایط تطبیق حد زنــا تجاوز جنسی را نیز مرتکب شده باشد، در صورت هرگاه مرتکب جرم راهزنی عالوه بــر تخویــف یــا گــرفÏ مــال عــابرین، عمــل  -٤ در صورتی که سبب قتل شده باشد، به اعدام. -٣  در صورتی که سبب تخویف عابرین و گرف� مال شده باشد، به حبس طویل. -٢   محکوم می گردد. ١به حبس دوام درجه 
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  رسقت صغری -ب
  دلیل مجازات رسقت

ــارِقَُة «اصل در مرشوعيت حد رسقت اين قول خداونــد(ج) اســت: ــاِرُق َوالسَّ َوالسَّ  cََن ّهللاِ َوّهللاُ َعِزيزٌَحِكيمٌ فَاقْطَُعواْ أَيِْديَُه َــا أَْهلَــَك «همچنــان پيغمــرب(ص) در مــورد تطبيــق حــدود هللا(ج) فرمودنــد:   جانب خدا بربيد و خداوند توانا و حكيم است).(و مرد و زن دزد را به ســزاى آنچــه كــرده انــد دستشــان را بــه عنــوان كيفــرى از   )٨».(َجزَاء ِ¡َا كََسبَا نََكاًال مِّ َّÃِــِعيُف ا ــيُف تَرَكُــوُه، َوإِذَا َرسََق ِفــيِهُم الضَّ ِ ٍد َرسَقَْت لََقطَْعُت يََدَهاالَِّذيَن قـَـبْلَُكْم، أَنَُّهــْم كَــانُوا إِذَا َرسََق ِفــيِهُم الرشَّ ِ لَْو أَنَّ فَاِطَمَة ِبنَْت ُمَحمَّ ، َوايُْم هللاَّ ه ساختند و قسم بخداست اگر فاطمه دخرت محمد(ص) دزدي مي كرد، بــه يقــa كــرها می کردند و هرگاه شخص ضعيف و ناتوا· دزدي مي كرد َحّد را بر او جاري مــي چون وقتي در بa شان شخص قوي و نwومندي دزدي مي كرد او را بــدون مجــازات د كسا· را كه پيش از شc بوده اند به علــت اینکــه: (به يقa كه هالك شده ان  )٩». (أَقَاُموا َعلَيِْه الَحدَّ   دستش را قطع مي كردم). 
  مجازات رسقت از دیدگاه کود جزا

  جرم رسقت گردد، به حبس متوسط، محکوم می گردد.مسکونی یا محلی که برای سکونت آماده شده یا به یکی از ملحقات آن، مرتکب ست: شخصی کــه بــا داخــل شــدن بــه محــل کود جزا آمده ا ٧٠٠در مادۀ   مرتکب تعزیراً مطابق احکام این فصل مجازات می گردد.اقامۀ حد تکمیــل نگــردد یــا بــه نحــوی از انحــا جــزای حــد رسقــت ســاقط شــود، آمده اســت هرگــاه در جــرم رسقــت رشایــط کود جزا  ٦٩٩  در بند دوم مادۀ
  حاالت مشددۀ جرم رسقت

 با حمل سالح. -٣ توسط دو شخص و يا بیشرت از آن. -٢  بa غروب و طلوع آفتاب. -١  رتکب به حبس طویل محكوم مي گردد:مشدده شناخته می شود، و مآمده است: ارتکاب جرم رسقت در یکی از حــاالت ذیــل کود جزا  ٧٠٢  در مادۀ
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استعcل سایر وسایل حیلــه  از ساكنa محل يا بهشده، يا به وسيله سازی يõ وسيله امر تزوير شده به ادعای این که از طرف مقامات با صالحیت دولت صادر با استفاده از لباس نظامی يا لباس ساير مؤظفa خدمات عامــه يــا بــه  -٥ دیگری.شكستاندن دروازه یا پنجره، يا با استعcل كليدهاي ســاخته گــی یــا هــر شــکل ســوراخ كــردن دیــوار یــا يا به يõ از ملحقات آن به وسيله باال شــدن از ديــوار یــا با داخل شدن به محل مسكونی يا محيل كه براي سكونت آمــاده شــده  -٤   آمیز. 
  جزای رسقت مسلحانه

، ٢حــبس دوام درجــه هرگاه در اثر اکراه، رضب یا جــرح واقــع گــردد مرتکــب بــه  استعcل سالح مرتکب رسقت گردد، به حد اکý حبس طویل، محکوم می گردد.کــود جــزا آمــده اســت: شخصــی کــه بــه اثــر اکــراه یــا تهدیــد بــه  ٧٠٣در مادۀ     محکوم می گردد.
  رشوط رسقت مستوجب حد

  بعيض مربوط به مرسوقه مي باشد.حد رسقت داراي رشايط مختلفي مي باشد كه بعيضــ آنهــا مربــوط بــه ســارق و 
  الف: رشط هاي مربوط به سارق

  تكليف -١
سارق بايد داراي اهليت وجوب قطع باشد يعني عاقل، بالغ، مختار، و عاt به     قصد  -٢  )١٠استحقاق در آن (مرسوقه) نباشد.(يم باشــد، مضــطر نباشــد، در بــa ســارق و مرســوق عنــه جزئيــت نباشــد، شــبهه تحــر

  كه مملوكه غw باشد بدون علم و اراده مالك آن و نيت ½لك آن را داشته باشد. يعني سارق عاt به تحريم فعيل باشد كه مرتكب شــده اســت و مــايل را بگــwد 
  تاج و مضطر نباشدسارق مح -٣

اضطرار شبهۀ است كه حدود را دفع مي كند و براي شخص مبــاح مــي گردانــد 
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هالك كننده، رسقــت Ãايــد دهد و شخصی كه به هدف دفع گرسنگي و تشنگي یي كه از مال غw به اندازه رضورت استفاده Ãايد تا كه نفــس خــود را از هالكــت نجــات  فََمِن اْضطُرَّ َغwَْ بـَـاٍغ َوالَ َعــاٍد  «بر آن عقاÛ نيست؛ چنانچه خداوند(ج) فرموده است:  باشد بــر او گنــاهى نيســت؛ خوردن آنها] ناچار شود در صور� كه ستمگر و متجاوز ن[پس] كىس كه [براى حفظ جــان خــود بــه  ) (١١».( فَال إِثَْم َعلَيِْه إِنَّ ّهللاَ َغُفوٌر رَِّحيمٌ    )  ١٢لذا به اتفاق فقهاء در قحط سايل و گرسنگي قطع ید Ãي باشد.(  ). زيرا خدا آمرزنده و مهربان است
ـوق منـــه و گـــاهي هـــم   در ب? سارق و مرسوق منه قرابت نباشد. -٤ ـوق منـــه باشـــد و گـــاهي هـــم امكـــان دارد در بـــa ســـارق و بعيضـــ اوقـــات مـــي شـــود كـــه ســـارق، اصـــل مرســ ــه رابطــه زوجيــت باشــد و گــاهي هــم مــي شــود كــه رابطــه ديگــري در ممكـــن، فـــرع مرســ ـوق من ــت ابــa شــان موجــود باشــد، در همچــو حــاالت حكــم اقامــه حــد مختلــف مــي شــود؛ مرسـ ــورت رسق ــه در ص ــه چنانچ ــد رسق ــد: ح ــي گوين ــاء م ــور فقه ــرع جمه ــل از ف سول خــدا! (إِنَّ ِيل َمــاًال َوَولـَـًدا، َوإِنَّ أÛَِ يُِريــُد أَْن پدر خود شكايت Ãود و گفت: اي ر چنانچه حرضت جابر(رض) روايت Ãوده كه شخيص به نــزد رســول هللا (ص) از   ) ١٣در مال مرسوق منه و جود دارد بناًء حد ساقط می شود.(باالي پــدر، هــر چنــد بــاالتر رود تطبيــق Ãــي شــود؛ چــون بــراي ســارق شــبهه حــق ص ــد، هرچنــد پایــانرت رود تطبيــق Ãــي شــود؛ از اصـــل، جمهورفقهاء(حنفيـــه، شـــافعيه وحنابلـــه) در صـــورت رسقـــت فـــرع از   بايش).پدرم قصد گرفÏ مال مرا دارد، رسول هللا(ص) فرمودنــد (تــو بــا مالــت از پــدرت مــي ) مــن داراي مــال و فرزنــد مــي باشــم و ١٤».(أَنَْت َوَمالـُـَك ِألَِبيــَك «يَْجتَاَح َماِيل، فََقاَل: ــاالي فرزن ــه والــد را دارد و ايــن همــه شــبهات اســت كــه حــدود را از آن جهــت وجــوب نفقــه ولــد در مــال والــد، و اينكــه ولــد از مــال والــد مــwاث مــي بــرد، مــي گوينــد: (حــد رسقــه ب   پرس دفع Ãايد، از اين جهت اقامه حد را در رسقت فروع از اصول الزم ميدانند. و مالكيه عالقه پرسي و پدري را بــه آن حــدي Ãــي بيننــد كــه حــد رسقــت را از   دفع مي كند.و حــق دخــول در خان



  جرم رسقت از دید%اه فقه و قانون

١٣٣ 

  ب: رشط هاي مربوط به مرسوقه
ِ َصــىلَّ ُهللا َعلَيْــِه «روایت ابن عباس استناد مي كنند که فرموده است: گويند: نصاب رسقت يك دينار و يا ده درهم و يا قيمــت يــõ از آنهــا مــي باشــد و بــر ي جاري Ãي شود، البته فقهاء در مقدار نصاب اختالف نظر دارند، چنانچه حنفيه ممرسوقه به حد نصــاب برســد: در چيزيكــه بــه حــد نصــاب نرســد حــد رسقــت  -٢  )  ١٦غw یکجا باشد هم قطع مي گردد.(به تنهايي به حد نصاب برسد، دست سارق قطع مي گردد همچنــان در صــورتيكه بــا ن در صورت كه مرســوق همراي آن لباس يا زيورا¼ باشد كه به حد نصاب برسد، چو مگر امام ابويوسف مي گويد: حد بر سارق طفل تطبیق مي گردد، در صورتيكه   مرسوق مي باشند.             باشد يا به همراي آن زيورا¼ باشد كه بــه حــد نصــاب برســد، چــون آنهــا تــابع هــcن هــcن مرســوق لبــاس هــاي گرانبهــاي پوشــيده مرسوق صغw باشد يا كبw، اگر چــه نبود مانند انسان آزاد حد رسقت بر ســارق، تطبیــق Ãــي گــردد فــرق Ãــي كنــد كــه باشد، متمول (رايج) و غw مباح االصل باشد پس اگر سارق چيزي را دزديد كــه مــال احناف براي اقامه حد رسقت رشط مي دانند كــه: مرســوقه مــال باشــد، متقــوم  )١٥ري Ãي شود.(به همچون چيزي حد جاآن داللت مي كند و آنچه را كه مردم مال Ãي شcرند Û ارزش و حقw مــي باشــد و داراي ارزش بوده و مردم آنرا مال شcرند، چون موجوديت اين وصف بــر قــدر و عــزت باشد و تلف كننده آن در صورت تجاوز ضامن آن شود؛ يعني مرسوقه چيزي باشد كه ارزش و داراي قيمــت مرسوقه مال متقوم باشد: منظور اینکه مرسوقه شئ با  -١ قَطََع رَُسوُل هللاَّ َال تُْقطَُع الْيَُد إِالَّ ِيف «و بر اين قول رسول هللا(ص) استناد مي كنند که فرموده است: ياسه درهم رشعي خالص از نقره يا قيمت آنها از اشياء تجار¼ و حيوانات، مي باشــد مالكيه، وحنابله مي گويند: نصاب رسقت، ربــع دينــار رشعــي از طــال،  شافعيه،                                                                 ده درهم مي شد قطع Ãودند).                                                                                                   ل هللا (ص) دست شخيص را در عوض سپري كه قيمــتش يــك دينــار و يــا (رسو   ) ١٧».(َوَسلََّم يََد َرُجٍل ِيف ِمَجنٍّ ِقيَمتُُه ِدينَاٌر، أَْو َعَرشَُة دََراِهمَ    (دست قطع .ي شود مگر در ربع دينار و يا زياد تر از آن).) ١٨».(ُربُعِ ِدينَاٍر فََصاِعًدا
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 )١٩نقره، به درهم مي باشد و در نزد شوافع به ربع دينار مي باشد.(تقويم(قيمت گذاري) در نزد مالكيه و حنابله، در اشــياء مرســوقه غــw از طــال و 
  صفات نصاب 

  )  ٢٠مقدار دراهم وسط، در ميان دراهم خورد و بزرگ بوده است.(گانه، که مساوی به هفت مثقال اند مي باشد، چون در عرص رســول هللا(ص) همــa ذكــر شــوند منظــور همــa دراهــم ده  باشد برسد، چون هر گاه دراهم به طور مطلــقجاري Ãي شود، مگر اينكه قيمت آنها به ده درهم جيدی كه وزن آنهــا هفــت مثقــال جيد باشند و اگر شخيص دراهم غw جيد و ناچل را به رسقت برد، حد رسقــت بــر آن جید(قابل چلش) بودن مرسوقه: احناف مي گوينــد رشط اســت كــه دراهــم  -١
  مرسوقه بطور مطلق محروز باشد -٢

  )٢١شده است، مانند: خانه، دوكان و خيمه و اشخاص(محافظ).(نام جاي است كه عادتــا بــراي حفاظــت مالهــاي مــردم ســاخته حرز در رشيعت   حرز در لغت نام جاي است كه اشياء در آن حفاظت مي شوند.
   انواع حرز

   که نظریات شان قرار رشح ذیل بیان می گردد.و تكميل شدن حرز و علت تطبیق شدن حد بر سارق می گردد اخــتالف نظــر دارنــد د، انواع مختلفی دارد بناًء فقهاء در مورد رشوطي كه موجوديت آنهــا رشط الزمــی باشجانب دیگر حرز نسبت به اختالف زمان و مكان و نوع مايل كه مقصود حفظ آن مــي چون از یک جهت ضوابط حرز و شناخت مفهوم آن بر مدار عرف مي باشــد و از 
  از نظر احناف به دو نوع مي باشد حرز

احراز و نگهداری اموال آماده نشده و هــر کــس بــدون اجــازه در آن داخــل شــده مــی حرز بغwه، كه آنرا حرز به توسط نگهبان هم مي گويند، جاي است كه براي  -٢  كل كه باشند حفاظت و نگهبا· مي باشد.شباشد يا بسته، دروازه داشته باشند یا نداشته باشند، چون هدف از اين اماكن به هــر مانند: خانه، دوكان، خيمه و طبيلۀ حيوانات فرقي Ãي کند كه دروازه هاي آنهــا بــاز براي نگهبانی اموال آماده شده و بدون اجازه داخل شدن در آنجا ممنــوع مــی باشــد گوينــد، عبــارت از جــاي اســت كــه  حرز بنفسه كه آنرا حرز به مكان هم مــي -١
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    )٢٢مساجد، راه ها و صحراء.(اموال آماده شده باشد مانند: خانه یا برای حفاظت امــوال آمــاده نشــده باشــد ماننــد مکانی است که بتوسط نگهبان حفاظت می شود فرقی Ãی کند کــه بــرای حفاظــت امام شــافعى و احمــد بــه ایــن نظــر هســتند کــه: حــرز بغیــره هــر آن امام مالك،   گردد.شدن به آن، موقوف به اجازۀ دیگری Ãــی باشــد بنــاًء در جملــۀ حــرز محســوب Ãــی نگهبان نامیده شده است، چون مسجد برای حفظ امــوال آمــاده نشــده و نیــز داخــل غیر آن در حکم حرز Ãی باشد و روی همین علت به نام حرز بغیره و یا حــرز بتوســط نگهبــان در حکــم حــرز اســت و در تواند مانند: مسجد و راه، که در صورت موجودیت 
  موانع تطبیق حد رسقت 

ا دزدي کند در نــزد امــام اگر شوهر از خانم و يا خانم از شوهر خود چيزي ر  -٣ )  ٢٣فرزندش دزدي كند، که دستش قطع Ãی شود.(قطع Ãي شود اما در نزد امام شافعي قطع مي شود، به اســتثناء پــدری کــه از مــال اگر سارق از ذي محرم خود دزدي كند در نزد ابوحنيفــه و يــارانش دســتش  -٢  ان داشته باشد، قطع مي شود.اوزاعي، در صورتيكه حcم نگهبÃي شود، چون سارق مأذون به دخول در حcم مي باشد و در نــزد محمــد، مالــك و اگر سارق از حcم رسقت Ãايد، در نزد ابوحنيفه و ابويوسف دســتش قطــع  -١  قرار رشح ذیل بیان می گردد: وهن در حرز (کمی و کاستی در نگهداری): وهن حرز انــواع مختلفــی دارد کــه   وهن در نفس (کمی و کاستی در اعضاء).  -ج   وهن در ملك ( کمی و کاستی در ملک). -ب    وهن در حرز (کمی و کاستی در نگهداری). -الف  و عوامل، حد رسقت بر سارق تطبیق Ãی گردد و آن علل قرار ذیل می باشند:حاالت رسقت صورت می گیرد مگر نسبت به موجودیت بعضــی علــل در بعضی  ابوحنيفه دستش قطع مي شود و اگر از خارج قطع  Ãاید، دستش قطع Ãــي شــود طرار: (كيسه بر) اگر مال را از داخل آستa مالک، قطع Ãاید در نزد امــام  -٤ ابوحنيفه، و امام شافعي عضوش قطع Ãي شود.
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رسقت از مختلس(گیرندۀ چیزی بطور پنهــانی) موجــب قطــع عضــو Ãــي  -١١ رسقت از خائن موجب قطع عضو Ãي گردد. -١٠ رسقت از بيت املال موجب قطع عضو Ãي گردد. -٩ مي باشد.رسقت از دوكان موجب قطع عضو Ãي گردد چون سارق مأذون بــه دخــول  -٨ مالك قطع مي شود و سخن سارق تصديق Ãي گردد. برايم داده است، نزد ابوحنيفه و يــارانش دســت او قطــع Ãــي شــود و نــزد شــافعي و هرگاه سارق بگويد؛ صاحب مال مرا رهــا Ãــوده و اجــازه گــرفÏ مرســوقه را  -٧  ) ٢٤هيچ صورت قطع Ãي شود فرقي Ãي كند كه آن صغw غالم باشد يا آزاد.(مام ابويوسف مــي گويــد در Ãي شود و اگر هcن صغw غالم باشد قطع مي شود و اصغw: هرگاه صغw دزدي كند نــزد امــام ابوحنيفــه و محمــد عضــوش قطــع  -٦  شود، چون قرب براي آن حرز است.كفن براي فرسودن و از بa رفÏ گذاشته شده اســت و در نــزد ابويوســف قطــع مــي محمد و اÛ عبدهللا دست نباش قطع Ãي شــود، چــون  در نزد امام ابوحنيفه، نباش: (كفن كش). -٥ شود.و در نزد ابويوسف، محمد، مالك، زفر، و اوزاعي در هر دو صورت دســتش قطــع مــي  رسقت از ُمنتَّهب(ربایندۀ چیــزی بطورناگهــانی) موجــب قطــع عضــو Ãــي  -١٤ یزی ) موجب قطع عضو Ãي گردد.رسقت از طفاف(کم دهندۀ چ -١٣ قطع عضو Ãي گردد. رسقت از نقاف(گیرندۀ چیزی از مکــانش بــه وســیلۀ کــش کــردن) موجــب  -١٢ گردد.    رسقت از غنايم موجب قطع عضو Ãي گردد. -١٦  د و بعد از آن دزدي شدند، قطع مي شود.حيوانات به حرز جا گرفتناز باديه و صحرا گوسفند، گاو و يا شرتي را دزديد دستش قطع Ãــي شــود و اگــر آن رسقت از دشت و صحراء موجب قطع عضو Ãي گردد؛ يعني اگر شخيصــ  -١٥  گردد.
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حراء مــي باشــند در نــزد امــام ابوحنيفــه و رسقت از كشت هاي كــه در صــ -٢٣  قطع Ãي شود.يارانش قطع Ãي شود و در نزد امام شافعي در لباس قطع مــي شــود و در گوســفند مثال لبايس را دو پارچه ساخت و يا گوسفندي را ذبــح كــرد در نــزد امــام ابوحنيفــه و هر گاه سارق چيزي را دزديد و قبل از اخراج آن از خانه آنرا فاسد ســاخت  -٢٢  امام شافعي تا چهار بار قطع مي شود. دزدي كرد در نزد امام ابوحنيفه و يــارانش در مرتبــه ســوم قطــع Ãــي شــود و در نــزد در مرتبه اول دست راستش و در مرتبه دوم پاي چپش قطع گرديد با آنهــم بــار ســوم رسقت مكرر باعث بر قطع Ãي شود يعني اگــر ســارقي دو بــار دزدي كــرد  -٢١    مي شود. گردد و در نزد بعيض فقهاء قطعدر نزد امام ابوحنيفه و يارانش رسقت از نزد سارق موجب قطع عضو Ãــي  -٢٠  عضو Ãي گردد، و در نزد ابويوسف، مالك و شافعي قطع مي شود.در نزد امام ابوحنيفه و محمد رسقت قر آنكريم و كتب ديني موجــب قطــع  -١٩  در نزد امام شافعي صاحب قطع مي شود. و يارانش ورسقت از رس درختها موجب قطع عضو Ãي گردد، در نزد امام ابو حنيفــه  -١٨  رسقت سگ و بوزينۀ كه بر آنها زيورها باشد موجب قطع عضو Ãي گردد. -١٧  )٢٥نزد امام شافعي قطع مي شود.( يارانش موجب قطع عضو Ãي گردد و در
    َوهن ملك ( کمی و کاستی در ملک)

باشــد و در شكار بحري و بري در نزد امام ابوحنيفه و يارانش، قطع عضــو Ãــي   وهن ملك انواع مختلفی دارد که قرار رشح ذیل بیان می گردد:   فعي و مالك، قطع مي باشد.خشك و مانند آنها، در نزد امام ابوحنيفه و يارانش قطع Ãي باشد و در نزد امــام شــا در اشيائی كه آماده خوردن هستند، مانند: نان خشــك، گوشــت تــازه، گوشــت   ابوحنيفه و يارانش، قطع Ãي شود و در نزد امام شا فعي و مالك، قطع مي شود.گوگرد، چونه، مغره( گل رسخــی کــه بــه آن رنــگ میکننــد) و ماننــد آنهــا در نــزد امــام در رسقت آنچه كه در اصل مباح اســت ماننــد: گيــاه، كــاه، ·، اشــنان، آهــك،   در نزد امام شافعي و مالك، قطع مي باشد.
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در نزد امام شــا فعــي قطــع  ببخشد، در نزد امام ابوحنيفه و يارانش قطع Ãي باشد ودر صورتيكه صاحب مال، مال مرسوقه را براي سارق بعــد از رفــع آن بــه حــاكم   صورت نيز دستش قطع Ãي شود.در صور¼ كه سارق متاع مرسوقه را قبل از قطــع بــه صــاحبش رد كنــد در ايــن  ارق قطع می گردد. لذا دست سديگر اشياء ساخته شود و بعد رسقت گردد در آن صورت چون ملكيــت تكميــل شــده رسقت چــوب موجــب قطــع دســت Ãــی گــردد مگــر در صــورتيكه از آن دروازه و  قطع Ãی شود.اگر شخص مضطر چيزي را براي خوردن، نوشيدن و يا پوشيدن بدزدد دســتش  در رسقت مرده و یا اجزای آن قطع Ãي باشد.  ابوحنيفه و يارانش قطع Ãي باشد و در نزد امام شا فعي و مالك، قطع مي باشد.در آالت موسيقي مانند طنبور، دهل، طبله، ديره، · و مانند آنهــا در نــزد امــام   نزد امام شا فعي و مالك، قطع مي شود.مام ابوحنيفــه و يــارانش قطــع Ãــي شــود و در در رسقت ميوه هاي تازه در نزد ا  شود. مي
  اء)وهن در نفس (کمی و کاستی در اعض 

ورت هــم پــاي راســتش قطــع Ãــي انگشتي نداشته باشد و يا فلج باشــد، در ايــن صــاگر پاي چپ سارق داراي انگشت بزرگ نباشد و يا غw از انگشت بزرگ ديگــر   اگر پاي راستش شل و ياقطع باشد پاي راستش قطع Ãي شود.   عوض دست راستش قطع مي شود؛ چون آن شخص دست راست ندارد. مي گويد: دست چپش كه جور و صحت باشــد در قطع مي شود و امام مالك صاحب دست راستش قطع و يا فلــج باشــد دســت راســتش در نــزد امــام ابوحنيفــه و يــارانش اگر دست چپ سارق قطع و يا شل باشد دست راستش قطع Ãــي شــود و اگــر   وهن در نفس انواع مختلفی دارد که قرار رشح ذیل بیان میگردد:   )٢٦شود.(
  اثبات رسقت

   جرم رسقت، به يõ از دو امر ثابت مي شود: اقرار و شهادت. 
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به ارتکاب جرم است، بدون اکراه با رضــایت کامــل و  اعرتاف تعریف اقرار: -١
  Ãاید دستش قطع می گردد. اکراهی در نزد محکمۀ با صالحیت به جرم خود اقرارهرگاه شــخص ســارق کــه واجــد رشایــط رسقــت باشــد و بــدون هیچنــوع جــرب و   ).  ٢٩خودش در محکمه(در اصطالح: اقرار عبارت است از اعرتاف خصــم نســبت بــه حــق غیــر بــر بــاالی   ). ٢٨یا به عبارت دیگر اقرار، اخبار حقی است به نفع غیر و زیان خود(  ). ٢٧در حالت صحت عقل در حضور محکمه ای با صالحیت(

 هادت -٢
  تعریف شهادت

ــی شهادت در لغت به معنای اظهــار و بیــان معلومــات قطعــی اســت و در رشیعــت  ــس قضــاء م ــاالی کســی دیگــری در مجل ــت Ãــودن حــق کســی ب ــارت از ثاب   )٣٠باشد.(عب
  رشوط شاهد

عدم مرور زمان، چون مرور زمان بجز در حد قذف و قصاص کــه تــاثیر Ãــی  -٤   باشد) پس شهادت بر شهادت به علت وجود شبهه، در حدود قبول Ãي شود.شــاهد بــوده نــه کــه از دیگــری شــنیده اصیل بودن،(خود شاهد بر موضــوع  -٣ عدالت، بناًء شهادت فاسق در حدود قبول Ãي شود.  -٢  مرد بودن شاهد بناًء شهادت زن در حدود قبول Ãي شود.  -١  با ب حدود و قصاص وجود دارند که قرار رشح ذيل می باشند: جهت قبول شهادت شاهد رشطهاي عامه در با ب شهادات و رشوط خاصــه در 
کند و قبول می شود در جاي ديگري قبول Ãي شود پس اگر کسانی بعــد از مــدتی 

دادند شــهادت شــان از جهــت مــو جوديــت شــبه قبــول  راجع به اثبات رسقه شهادت
 Ãی شود.

  )٣١شهادت شان قبول Ãي شود، مگر سارق زندا· مي شود.(دادند كه ايــن شــخص مــال فــال · غايــب را دزديــده، بــدون خصــومت مرســوق عنــه دعوا و خصومت از طرف صاحب مال موجود باشد و اگر شاهد هــا شــها دت  -٥
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  حد رسقت 
ــارِقَُة فـَـاقْطَُعواْ أَيـْـِديَُهcَ َجــزَاء ِ¡َــا كََســبَا همه علcء اتفاق نظر دارند بر اينكه حد رسقه قطع دست سارق مــي باشــد، بــه  اِرُق َوالسَّ َن ّهللاِ َوّهللاُ َعِزيٌز َحكِ اساس اين فرموده خداوند(ج) (َوالسَّ اند دستشان را به عنوان كيفرى از جانب  و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه كرده    )٣٢يٌم ).(نََكاًال مِّ   تكرار رسقت و مانند اينها اختالف نظر دارند.دارند، البته فقهاء در اموريكه متعلق به محل قطــع، مقــدارآن، كيفيــت و تكــرار آن بــا ق نظــر نيز خلفاء راشدين مطابق به آن عمل Ãودند و همه امــت اســالمي بــر آن اتفــااين هcن حدي است كه پيغمرب(ص) بر سارقa زمان خود نافذ ســاخته انــد و   خدا بربيد و خداوند توانا و حكيم است.

  محل قطع
ـــن كــردن دســت راســت ســارق واجــب اســت چنانچــه ايــن فعــل را پيغمــرب(ص) و اþــه همه علcء بر اين اتفاق نظر دارنــد كــه هرگــاه جــرم رسقــت ثابــت گــردد، قطــع  ـــت اب ـــرا ئ ـــز در ق ـــد و ني ـــق Ãـــوده ان ـــی و تطبی ـــر ســـارقین عمل رق را قطــع مسعود(رض)(فَاقْطَُعواْ أÁََْــا نَُهــcَ) آمــده اســت. یعنــی: دســت راســت ســامســـلمین ب   ) ٣٣از قطع زایل شده است لذا حكم قطع از آن به پاي چپ انتقال می یابد.(قطع كردن آن متحقق Ãي شود چون آن منفعتی كه ارادۀ ازالۀ آن شده است بــدون آنچه كه در معني آن است، دارای چنین خواصی Ãــی باشــد، بنــاًء مقصــود رشع در فتــه، پــس دســت فلــج و حد، ازالۀ آن منفعتي است كه به كمك آن رسقت صــورت گر مالكيه به این نظر اند که: قطع عضو عیبنــاک جــايز Ãــي باشــد چــون مقصــود   بگwد آن قطع مي شود پس بايد دست معيوب به طريقۀ اويل قطع شود.صحيح و غw صحيح بیان نشده است و چــون هرگــاه حكــم بــه دســت صــحيح تعلــق ر فرقــی در بــa دســت قطع اوالً به دست راســت ســارق تعلــق گرفتــه و در آیــه مــذکو احناف به این نظر اند که: از عمومیت آیۀ رسقــت دانســته مــی شــود کــه حکــم   باشد در همچو موارد فقهاء در محل قطع اختالف Ãوده اند.هرگاه دست راست سارق غw صحيح ( فلج) يا زياد تر انگشــتانش از بــa رفتــه   Ãاید. 
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  )٣٤ه پاي چپ انتقال می یابد.(نفعي است و نه هم جcيل و حکم قطع بايستد و قول دوم شان اين است كــه دســت راســت قطــع Ãــي شــود چــون در آن نــه صورتيكه اهل خربه نظر بدهند كه بعد از قطع شدن، رگها بند مي شوند و خون مــي حنابله به این نظر اند: که دست راست اگر چــه فلــج باشــد قطــع مــي شــود در   چپ انتقال می یابد. شود و حکم قطع به پاي اگر اهل خربه نظر دادند كه رگها بند Ãــي شــوند و خــون Ãــي ايســتد، نبايــد قطــع باشد جايز است، در صورتيكه از قطع آن خوف اين نباشد كه خون بنــد Ãــي شــود و شافعیه به این نظر اند: که قطع كردن دست راست، در حد رسقت اگر چه فلج 
  موضع قطع 

  )٣٥ته شود.(صورتی که در زندان نیز دزدی کند کشچنانچه مال دارد، خرج او را از مال خودش و اگر ندارد از بیت املال داده شود و در پای چپ او از وسط قدم بریده شود و در دفعۀ سوم او را  زندان ابد Ãایند تا ¡یــرد و دفعــۀ دوم بنــا بــر احتیــاط سارق قطع شود و کف دست و شصت او باقی ¡انــد و در در دفعــۀ اول چهــار انگشــت دســت راســت فقهاي اماميه به ایــن نظــر انــد: کــه   موضع قطع در نزد علcء اهل سنت از بند دست و بند پا مي باشد.   موضع قطع و مقدار آن در حد رسقت قرار ذيل است.
  نتيجه

  رشمنده مي گردند.ندارند و يا از تطبيــق آن رس بــاز مــي زننــد در دنيــا خــوار و ذليــل و در آخــرت رســوا و و اما كسانيكه حدودهللا(ج) را قبول نجات يافته و وارد بهشت عنرب رسشت مي شوند و فضل و احسان خويش را نثارشان كرده و رس انجام از دوزخ و عذاب هاي ابــدي آن آخرت در حايل با خداوند(ج) مالقي مي شوند كه هللا(ج) از ايشان رايض مــي باشــد الح در جامعه می گردند و نيز كسانيكه حدود هللا(ج) را تطبيق مي كننــد در خw و فواقعي آن در جامعۀ انسا· و اسالمي تطبيق گردند ســبب ايجــاد ســكون و آرامــش و اين حدود داراي منافع دنيوي و اخروي مي باشند چنانچه هرگــاه بصــورت درســت و ازيل خود جهت حفاظت مال و جان مردمان حدود رشعي را تعيÃ aــوده و تطبيــق تيجه مي رســيم كــه خداونــد(ج) بــه اســاس حكمــت از توضيحات فوق به اين ن 
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  پیشنهادها
حت تاثیر هیچ نوع زر و زوری قرار نگیرنــد و حــدود خداوند(ج) از دیگری نهراسند و تبه قضات محرتم پیشنهاد مــی Ãــایم کــه در تطبیــق حــدود هللا(ج)، بجــز از  -٢  گردد.بیچارگی رهایی یابنــد و از جانــب دیگــر امنیــت و آرامــش در جامعــه مــا قــایم و دایــم کار و فعالیت را برای اتباع کشــور مســاعد ســازند تــا از یــک طــرف مــردم مــا از فقــر و زمینــه به زمام داران امور پیشنهاد می Ãایم که جهت کــاهش جــرم رسقــت  -١   و اسالمی خویش در تطبیق آن کوشا باشند.امنیت هیچگاه در برابر حدود هللا(ج) سد واقع نشوند بلکه مطابق به وجیبــه ایcنــی به عموم مسلcنان پیشنهاد می Ãایم که جهت رضای خداوند(ج) و تــأمین  -٣ هللا(ج) را کcحقه نافذ سازند.

  مآخذ
، املكتبــة الحبيبيــه، كويتــه ٧الــزحييل، الفقــه االســالمي و ادلتــه، ج ،وهبــه -٢  . ١٣٣، داراملعرفة: بwوت،(...) ص ٩محمد، الرسخيس، املبسوط، ج -١ ــزء -٤  ).١٨(الحجر:  -٣  .٥٤٢٢اكستان،(...) صپ ــة، ج ــة رشح الهداي ــابرتی، العناي ــد، الب ــروت،(...) ٥محم ــر، بی ، دار الفك جریــدۀ رســمی، کــود جــزا، شــcرۀ فــوق العــاده، چــاپ وزارت عدلیــه، Ãــرب  -٧ .٤٢٢، ص٥العناية رشح الهداية، جزء -٦  .١دانشگاهی مشهد ایران، چاپ دوم، (...) صجرم شنا ســی و جــرم یــابی رسقــت، انتشــارات  اصغر، قربا ن حسینی،علی  -٥  .٣٥٤ص ــلم -٩ ).٣٨: املائده( -٨    .٦٠٠، مادۀ ١٣٩٦، سال١٢٦٠مسلسل ــزء ،القشــwی ،مس ــلم، ج ــحيح املس ــرÛ  دار، ٣ص ــرتاث الع ــاء ال   ، وزارة االوقـــا ف والشـــئون ٢٤جمعــی از علـــcء، املوســـوعة الفقهيـــه، ج -١٠   .١٣١١ص (...)بwوت، –إحي
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لبنــان،(...)  ،بwوت –دار الفكر  ،٢سنن ابن ماجه، جزء ،القزويني ،محمد -١٤    .٢٩٩، ص٢٤هcن، ج -١٣   .٢٩٦ص ٢٥املوسوعة الفقهيه، ج -١٢  ).١٧٣(البقره:  -١١  . ٢٩٧مية الكويت، دارالصفوه مرص، (...) صاالسال  الترشيع الجناî اإلســالمي مقارنــاً بالقــانون الوضــعی، عبد القادر، عوده،  -٢٢   . ٥٤٣٩، ص ٧هcن، ج -٢١   .٥٤٣٥، ص ٧هcن، ج -٢٠ .٥٤٣٤، ص ٧الفقه االسالمي و ادلته، ج -١٩    .٧٦٢، ص٢محمد، القزوینی، سنن ابن ماجه، جزء -١٨ . ١٣٦بwوت، لبنان،(...) ص –، سليcن، ابوداود، سنن أبوداود، الجزءالرابع، املكتبة العرصــية، صــيدا  -١٧  .٣٠٨، ص ٢٤جالفقهيه،  ةاملوسوع -١٦    .٥٤٣٣، ص٧الفقه االسالمي و ادلته، ج  -١٥    .٧٦٩ص ،دار الفرقــان / مؤسســة الرســالة ٢عــيل، الحنفــي، النتــف يف الفتــاوى، ج -٢٣   .١٨٧، دار الكتب العلمية،بیروت(...) ص١٨ج  ).٣٨: ئده(املا  -٣٢  . ٥٤٥٧، ص ٧الفقه االسالمي وادلته، ج  -٣١  . ٢٠٦ص ١املوسوعة الفقهية، ج -٣٠  .  ١٠٠١قانون مد نی افغانستان، ماده -٢٩   .١٢٥٩قانون مدنی ایران، ماده  -٢٨  .  ٣٥، بند ٤قانون اجراآت جزائی افغانستان، ماده -٢٧   .٦٥٢،ص٢هcن، جلد  -٢٦    .٦٥٠،ص٢هcن، جلد  -٢٥    .٦٤٨،ص ٢هcن، جلد  -٢٤  . ٦٤٧بwوت، لبنان،(...) ص
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  )حامد(عبد الرحمن معاون رسمحقق 
  

 اواړتیاد اسالمي وحدت اهمیت 
  
  لن�یز

  تفرقې کې تل ه5ه کوي؛ �که چې د مسلcنانو په تفرقې کې خپلې %$ې وینې.برابــره زیــاتی=ي، او د اســتعcر مخــه نیــول کیــ=ي چــې د مســلcنانو پــه اختالفــاتو او یاوړتیــا Bــو مسلcنان تر منS د تفرقې او سستی مخه نیيســ، د مســلcنانو قــوت او پاړیکې پیاوړي کوي، د ظلم او فساد مخه نیيســ، نظــام غ�ــتلی او پیــاوړی کــوي، د �که اسالمي وحــدت د 9ــولنې د افــرادو تــر مــنS مینــه او محبــت زیــاتوي او انســا· 9ولوي، انسانان د شخ�و، ج��و او وینې تویدنې Bخــه ژغــوري؛ نفاق او بد بختیو 9غر سم د مسلcنانو تــر مــنS وروريل رامن�تــه کــوي، د ســولې او امنیــت پــه راتلــو رسه د مأخذونو ل�لېک شتون لري چې اسالمي وحــدت د قــرآ· آیتونــو او نبــوي ســنتو رسه په دغه مقاله کې لنEیز، رسیزه او اړوند لنــE رسلیکونــه، پــایلې، وړاندیزونــه او د 
  امللخص 

) یشــتمل علــی امللخــص،و ســالمیة ورضورتهــاهــذا املقال(أهمیــة الوحــدة اإل  ن جــدل والقتــال و احــراق الــدماء أل مــن الاملجتمعــات نسان فی اإل  جنبواألمن، و یالکریم والســنة النبویــة املطهــرة، و یجمــع بســاط النفــاق والشــقاق ¡جيــئ الصــلح الصــادقة بــین املســلمین وفــق آیــات القــرآن  ةخو یجاد األ إال بإ ن وحدة األمة ال تتم وإ  و العناوین الصغیرة األخری، و النتیجــة و املقرتحــات و املصــادر املعتمــدةاملقدمة  یحظر من الظلم والفساد، ویقوي النظام، و یمنع من النزاع والفشل بین املســلمین، نســانیة، و لفــة واملحبــة و یقــوی العالقــات اإل فراد املجتمــع األأ مة یزید بین األ  ةوحد
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فــی  نه یسعیستعcر؛ أل اإل  دحر، و یةعف أعداد و قوة املسلمین اضعاف مضاعفو تُضَ    تفرقة و اختالف املسلمین  و هو یبغي املنافع يف ذلک.
  رسیزه

  لوم�یو کې یې درلود.وحدت تأمینیدل اوهcغه پخوانئ بــرم او عــزت تــر الســه کــول دي چــې د اســالم پــه د دغــه مصــیبت Bخــه د خالصــون یــوازنئ الر د مســلcنانو تــرمنS د اســالمي   ل کی=ي ک�ول کی=ي ظلم اوزیاتئ وررسه کی=ي.وژل کی=ي ر9پلمې جوړی=ي، او هره ورځ په زر%ونو مسلcنان په ډیــرې بــې رحمــ� او وحشــت رسه د د�منانو له خوا په یوه نامه او بل نامه رسه  د ن�ۍ په %وټ %ــوټ کــې مســلcنانوته ووت د ن�ی رهربي د نورو کسانو الس ته ورغله، له هcغه وخته ترننــه پــورې د اســالم او قیادت یــې لــه الســه  منS اختالفات راپیدا شو، عزت یې په ذلت بدل شو، سیادتیې درلود  او د ن�ی سیادت او قیادت یې په الس کی و، خو کله چې د مسلcنانو تــر دا یو تاریخي واقعیت دی چې کله مسلcنان رسه متحد او متفق و د عزت ژوند 
  مربمیت

یو وايل، انسا· مینــې او محبــت، زړه ســوي او خــوا خــوږي اړیکې پیاوړي کوي او د جن�ونه، شخ�ې، مصــیبتونه او راز راز بــد بختــي لــه من�ــه وړي، د مســلcنانو تــرمنS اسالمي وحدت اختالفاتو، %Eوديو، او خود رسيو ته د پای 9کی ږدي، د�مني،   وحدت پورې ت�لی دی. د 9ولنې رفاه، نظم، امنیت، پرمختá او د و%�و سولیز او آرامه ژونــد پــه اســالمي    سبب %ر�ی.
 موخه

  Bی�نه تر رسه شوې ده.د یوې ساملې، سوکالې، او پرمخ تللې 9ولنې د رامنS ته کیــدو پــه هــدف دغــه 
 میتود

  په دې Bی�نه کې د استقراî او تحلیيل میتودونو Bخه استفاده شوې ده.
 همیت او اړتیاکې د اسالمي وحدت اپه رشعي نصوصو 

د اسالمي وحدت اهمیت پــه رشعــي نصوصــوقرآن او ســنت  کــې پــه واضــحه او 
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َواْعتَِصــُموا Bر%نده تو%ه بیان شوی دی هللا تعــالی پــه دې اړه داســې فرمــایيل دي: ( ِ َجِميًعا َوَال تََفرَّقُوا َواذْكُُروا نِْعَمَت  ِ َعلَيُْكْم إِذْ كُنْتُْم أَْعَداًء فَأَلََّف بaََْ قُلـُـوِبُكْم ِبَحبِْل هللاَّ هللاَّ الی د پیرزوینــې پــه ســبب رسه ورو�ــه کې یو له بــل رسه مینــه پیــدا کــ�ه نــو د هللا تعــچې تاسې کله په خپلو من�ونو کی رسه د�منان وی نو هللا تعــالی ستاســو پــه زړونــو مکوئ او هغه نعمتونه یاد ک�ئ چې هللا تعالی پــه تاســې بانــدې کــ�ي دي او هغــه دا د هللا تعالی په رس�(قرآن کریم) من�ولې ول�وئ او په خپل مــنS کــې اخــتالف   )١()فَأَْصبَْحتُْم ِبِنْعَمِتِه إِْخَوانًا په دې آیت کې په رصاحت رسه وحدت او یووايل ته نعمت ویل شــوی دی. او د   و%ر�ېدئ. 
پــه  َوَال تََفرَّقـُـواپه لفظ رسه مسلcنانو ته په وحدت او یووايل امــر شــوی او د  اْعتَِصُمواوَ 

اطاعت Bخه وروسته په وحــدت امــر، او لــه اختالفــاتو Bخــه د ډډې کولــو سپار�ــتنه ه بل آیت کې د هللا تعالی او رســول هللا صــلی هللا علیــه وســلم د د قران کریم پ   لفظ رسه  د اختالف او تفرقې Bخه منع شوي دي. 
θ#)«شوې ده هللا تعالی په دې اړه داسې فرمایيل دي:  ãè‹ ÏÛ r&uρ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ Ÿωuρ (#θ ããt“≈ uΖ s? 

(#θ è= t± ø�tG sù |= yδõ‹ s?uρ ö/ ä3çt†Í‘ ( (#ÿρ ç�É9 ô¹$#uρ 4 ¨β Î) ©!$# yìtΒ š Î�É9≈ ¢Á9$#«)د هللا تعــالی اود هغــه د  )٢
لی د وحدت د تحکیم لپاره پیغمران رالی=ل شوي دي په قرآن کریم کې هللا تعا   تعالی ورباندې زیات تأکید ک�ی دی. له دغه آیت نه معلومی=ي چې وحــدت او یــووالی زیــات اهمیــت لــري �کــه هللا   تعالی د صرب کونکو مل�ری دی.شئ، او قوت به مو لــه من�ــه الړيش، او پــه مشــکالتو صــرب کــوئ پــه تحقیــق رسه هللا رسول اطاعت او پیروي وک�ئ او په خپل منS کې نزاع مکوئ، �که چې کمــزوري بــه  ــيَن  كَانَ «په دې اړه داسې فرمایيل دي: ِ ُ النَِّبيِّــaَ ُمبَرشِّ ــًة َواِحــَدًة فَبََعــَث هللاَّ ُ الَِّذيَن آَمنـُـوا لـِـcَ ِفيِه إِالَّ الَِّذيَن أُوتُوُه ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْهُم َوُمنِْذِريَن َوأَنْزََل َمَعهُُم الِْكتَاَب ِبالَْحقِّ لِيَْحُكَم بaََْ النَّاِس ِفيcَ اْختَلَُفوا ِفيِه َوَمــا اْختَلـَـَف النَّاُس أُمَّ ُ يَْهِدي َمْن يََشــاُء إَِىل ِرصَاٍط ُمْســتَِقيمٍ الْبَيِّنَاُت بَْغيًا بَيْنَُهْم فََهَدى هللاَّ یو امت و نو هللا تعالی زیري ورکونکي او ډارونکــي پیغمــربان ور ولیــ=ل، او لــه هغــوی 9ــول خلــک  )٣(»اْختَلَُفوا ِفيِه ِمَن الَْحقِّ ِبِإذْنِِه َوهللاَّ
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  جال الر ؤ او د هللا تعالی چې چاته خو�ه يش د سمې الرې �وونه کوي.خپلې مهربانی له مخې د هغې ری�تني خربې �وونه وک�ه چــې دوی پکــې پــه جــال کبله یې اختالف ته مالت�لې وه او هللا تعالی هغوکسانو ته چــې ایــcن یــې راوړی ؤ د د خپــل من�ــي د�ــمنی او کینــې لــه خــو  ورته راغــيل ؤاو �ه �کاره او پاخه دلیلونه وک�ي، او  اختالف هم پرته له هغوکسانو بل چا نه ؤ ک�ی چې کتاب ور ک�ای شــوې ؤ رسه یې حق کتاب هم ولی=ه تــر Bــو د خلکــو پــه مــنS کــې د پــیû اخــتالف پریکــ�ه 

َ َواْجتَِنبُــوا «قرآن کریم د 9ولو پیغمرانوشعار دا �ودلی چــې:                                                                                                                                وغور�ی=ي.                                                                                                                    بــه هی5کلــه د انســانیت لــوړو مرتبوتــه و نــه رســی=ي او د حیوانیــت پــه ډنــE کــې بــه �لی وي نــو داســې انســان انسان فکر او عقیده آزاده نه وي او په نورو خرايف عقایدو تاسالمي وحدت د انسانانو فکر او ایدې ته استقالل او خپلــواکي ور ب�ــي کــه د   کوي انسان د انسانانو له غالمي Bخه ژغوري او د هللا بند%ي ته یې سوقوي.  مي وحدت په انســانانو کــې د اســتقالل خپلــواکي او آزادي حــس پیــاوړی اسال  ......أَِن اْعبـُـُدوا هللاَّ يَا أَيَُّها النَّــاُس «د رسول اکرم صلی هللا علیه وسلم  شعار خپل قوم ته  دا و چې:   د هللا تعالی عبادت وک�ی اود طاغوت نه اجتناب وک�ی.)  ٤(»الطَّاُغوَت.... ُ تُْفلُِحوا ُ ووایئ Bو کامیابه شئ.) ٥( »قُولُوا الَ إِلََه إِالَّ هللاَّ   کی=ي.لوم�· مسلcنان ترې برخمن و، او د نیکمرغه 9ولنې راز پکې نغ�تی دی  تــر الســه د اســالمي وحــدت او یــووايل پــه تأمینیــدورسه النــد· مــوخې چــې د اســالم    عزت ژوند زمینه برابروي او د هر راز دربدریو او ذلت Bخه انسان ژغوري. نو اسالمي وحدت او یو والــی د 9ــولنې اړتیــا، او د هرمســلcن لپــاره د هوســا او  ای خلکو الَ إِلََه إِالَّ هللاَّ
  ورورويل -۱ 

َا الُْمْؤِمنُوَن إِْخَوٌة)ديقوي اړیکه ورورويل او ایc· اخــوت دی قــران کــریم پــه دې هکلــه داســې فرمــایيل که Bه هم انسانان په خپلو من�ونو کې رسه مختلفــې اړیکــې لــري خــو تر9ولــو    کوي  چې هغه ورورويل او د اختالفاتو له من�ه وړل دي. اسالمي وحدت د مسلcنانو هغه آرمان چې تل د هغه په ه5ه کې دي متحقق  َّÃِنان رسه ورو�ه دي. )٦(: (إcیقیناٌ چې مسل  
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وبًا يَا أَيَُّها النَّــاُس إِنَّــا َخلَْقنَــاكُْم ِمــْن ذَكـَـٍر َوأُنْثـَـى َوَجَعلْنَــاكُْم ُشــعُ «داسې فرمایيل دي: ورک�ل شوی بلکې د تعارف او پیژندنې معیار %@ــل شــوی دی، هللا تعــالی پــه دې اړه په قرآن کریم کې رنá، ژبــه، قــوم او ســیمې تــه کــوم ارز�ــت او اهمیــت نــدۍ    په برخه کوې.  رسه انسانانو ته سعادت نیکمرغي او کامیاÛ وراو ورورويل ده برخمن دي اخوت او ورورويل د کراری امنیت او سولییز ژونــد پــه راوړو نژادي ژبني او سیمیز ت�او رسه ولري د �ان��ې اړیکې Bخه چې هغه ایc· اخــوت دغه آیت Bر%ندوي چې مؤمنان وړاندې تردې چې په 9ــولنیز ژونــد کــې قــومي  ِ أَتَْقاكُْم ... املســلم أخــو املســلم، ال يظلمــه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمایيل دي: (  شوي دي چې د بیل�ې په تو%ه الندې احادیثوته اشاره کی=ي. علیــه وســلم نــه رانقــل د ورورويل په باره زیات روایتونه د رسول اکــرم صــلی هللا  دی نه په کوم رنá قوم ژبی او سیمې پورې ت�او .چې ډیرو مهمو مسائلوته یې �ان��ۍ ک�ی ؤ نــو د فضــیلت معیــار تقــوی او انســانیت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم دغه وینا په  هغه تاریخي خطبــې کــې کــ�ې ده   ې پرهیز %ا ران دي.  د هللا تعالی په وړاندې ستاسې تر 9ولو غوره ستاسسور په تور فضیلت نلري او نه تورپه سور، م�ر د تقوی په اساس، او Û له شــکه چــې ستاسې پالر یو دی،  عرب په غیر عربو فضیلت نلــري اونــه عجــم پــه عربــو، همــدا راز ای خلکــو! ستاســې رب یــو دی،  )٨(قوى إن أكرمكم عنــد هللا أتقــاكم...)أحمر إال بالتفضل لعرÛ عىل عجمي وال عجمي عىل عرÛ وال أحمــر عــىل أســود وال أســود عــىل په حجة الوداع کې داسې وفرمایل: (يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحــد وال دغه خربه په زیاتو احادیثو کې هم راغلې ده، رســول هللا صــلی هللا علیــه وســلم   وره ستاسې پرهیز %اران دي.تعالی په وړاندې ستاسې تر 9ولو غخیلونه او قومونه %ر�ويل ېئ تر Bو یو له بــل رسه وپیژنــئ او Û لــه شــکه چــې د هللا ای خلکو تاسې 9ول مې له نر او �ــ�ې Bخــه پیــدا کــ�ي یاســت او تاســې مــې    )٧( »َوقَبَائَِل لِتََعارَفُوا إِنَّ أَكْرََمُكْم ِعنَْد هللاَّ  ) ٩()الرش أن يحقر أخاه املسلم، كل املسلم عىل املسلم حرام، دمه، ومالــه، وعرضــهبحسب امــرئ مــن (ويشw إىل صدره ثالث مرات  )وال يخذله، وال يحقره التقوى هاهنا

مسلcن د مسلcن وروردی، نه په هغه باندې ظلم کوي، اونــه هغــه ذلیــل %@ــي اونــه 
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  .  مسلcن هر Bه  په مسلcن باندې حرام دي وینه مال او آبرویېوک�ه) د یو چا لپاره همدومره رش بــس دی چــې خپــل مســلcن ورور حقیــر و%@ــي، د هغه خوار %@ي، تقوی په دې �ــای کــې ده (درې �لــه یــی خپلــې ســینې تــه اشــاره 
أَْو  - الَ يُْؤِمُن أََحُدكُْم َحتَّى يُِحــبَّ ألَِخيــهِ لري د خپل ورور لپاره دې هم ولري فرمایي: (علیه وسلم د  مؤمن کیدو رشط هغه لورینه �ودلې ده چې انســان یــې د �ــان لپــاره زیاتی=ي او یو په بل باندې د مهربــانی حــس غ�ــتلی کیــ=ي، رســول اکــرم صــلی هللا ترمنS مینه محبــت او خواخــوږي د اسالمي وحدت په تأمیندو رسه د مسلcنانو   اسالمي وحدت تامین يش.د دغه حدیث پیامونه هغه وخت �ه او په کامله تو%ه متحقق کیــدای يش چــې  مثــل په بل حدیث کې رسول اکرم صلی هللا علیه وســلم داســې فرمــایيل دی: ( یا خپل %اونEي ته هغه Bه خوښ نه کٍ�ي چې د �ان لپاره یې خو�وي.یو له ستاسو مؤمن نيش کیدای Bو خپل ورور تــه ــــ   )١٠()َما يُِحبُّ لِنَْفِسهِ  -قَاَل لَِجارِِه  ی کیــدای يش مشکل ترې لرې ک�ي. د مؤمنانو مشکالتو ته هغــه وخــت �ــه رســید%د مشــکل او مصــیبت رسه مخــامخ وي پــه نــورو مؤمنــانو بانــدې الزمــه ده Bــو د هغــه یوه بدن یوغ�ی په تکلیف وي 9ول بدن وررسه ناکراره وي دغه راز که چیرې یو مــومن دیث کې مؤمنین په یو بدن باندې تشبیه شوي دي نو Bرن�ــه چــې د پورتني ح  غ�ي ته Bه تکلیف ورسی=ي نو 9ول بدن وررسه په بې خوÛ او تبي نا کراره وي. دوستي، ترحم، او زړه سوي کې لکه د یوه بــدن پــه شــان دی، کــه پــه بــدن کــې یــوه د مــؤمن مثــال د بــل مــؤمن لپــاره پــه  )١١()تداعى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــىوتعــاطفهم مثــل الجســد إذا اشــتô منــه عضــو املــؤمنa يف تــوادهم، وتــراحمهم،    چې د مسلcنانو ترمنS اسالمي وحدت او یووالی شتون ولري.

  سوله او امینت -۲
  بختیو مخه نیيس د جهالو او ناپوهو کسانو السونه د ظلم او تیري نه لنEوي.خوږي راويل د �ان غو�تنو فتنــو او بــد وحدت په 9ولنه کې مینه محبت الفت او خوانفاق او بد  بختیو 9غــر 9ولــوي، د جن�ونــو شــخ�و او وینــې تویــدنو مخــه نیيســ �کــه اسالمي وحدت په  9ولنه کې ســوله امنیــت او خــوا خــوږي رامــنS تــه کــوي، د  
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ِ فـَـِإْن فـَـاَءْت فَأَْصــلُِحوا بَيْــنَُهcَ ِبالَْعــْدِل َوأَ الُْمْؤِمِنaَ اقْتَتَلُوا فَأَْصلُِحوا بَيْنَهcَُ فَِإْن بََغْت إِْحَداُهcَ َعَىل اْألُْخَرى فََقاتِلُوا الَِّتــي تَبِْغــي َوإِْن طَائَِفتـَـاِن ِمــَن ې فرمــایيل دي: (په ضد د اقدام ويش هللا تعالی په دې هکله داساختالفات حل ک�ي. خو که کومه ډله روغې جوړې ته آماده نه وه بایــد د هغــې ډلــې مســلcنانو تــرمنS اخــتالف پیــدايش نــو نــورو مســلcنانو تــه الزمــه ده Bــو د هغــوی دې لپــاره چــې د مســلcنانو اتحــاد او اتفــاق تــل پــاتې او داþــي وي کــه د دو ډلــو یووالی له من�ه والړ يش له هcغه وخته د مسلcنانو بد بختــي او زوال پیلیــ=ي نــو د کولو رسه اختالفاتو ته د پای 9کی ک�ی�ودل کی=ي. کــه چیــرې اســالمی وحــدت او 9ولنیز عدالت تأمینی=ي، علم او پوهې ته زمینه برابری=ي دعلم او پــوهې پــه تــر الســه محرومیتونــو او ســتونزو Bخــه خالصــی=ي او محبت زیــاتی=ي د 9ــولنې افــراد د راز راز د اسالمي وحدت په تأمین رسه د مسلcنانو تر منS اړیکې پیاوړي کی=ي مینــه  َ يُِحــبُّ َحتَّى تَِفيَء إَِىل أَْمــِر هللاَّ قِْســطُوا إِنَّ هللاَّ  َaي نــو د  )١٢()الُْمْقِسِط�وکــ áکې جنــ Sنانو دوه ډلې په خپل منcه که چیرې د مسل�ونــه وکــ�خه رس غB ئ، او که چیرې یوې  ډلې د سولې�کې سوله وک Sه نو له هغــې ډلــې رسه وجن�یــ=ئ چــې رس کيشــ کــوي هغوی په من�ئ، او تعالی حکم تــه  تردې پورې چې د هللا تعالی حکم ته غاړه کی=دي، کله یې چې د هللاو په بلې ډلې یې حمله وک�کــې ســوله وکــ Sودله، نو بیا په عدل او انصاف رسه د هغوی په مــن�ه رامنS تــه کیــدو رسه د وحدت او یو والی کې �ی�@ه زیاته ده  همدا راز د اختالف پاسالم د تل لپاره ه5ــه کــوي Bــو مســلcنان رسه متحــد او متفــق وي �کــه پــه   عدل وک�ئ په تحقیق رسه هللا تعالی عدل کونکي خو�وي. غاړه ک�ی   د نظام غgتلتیا او واکمنتیا -٣   هغه د حل اقدام او سپار�تنه شوی ده.  
وسلم له اطاعت Bخه وروسته د مســلcنانو تــر مــنS پــه وحــدت او یــووايل امــر، او لــه موخې د تحقق لپاره  په قــران کــریم کــې د هللا تعــالی او رســول هللا  صــلی هللا علیــه اسالمي وحدت او یو وال�  نظام  غ�تلی کــوي او واکمنتیــا ورب�ــي د همــدې  

›θãè#)«هللا تعالی فرمــایيل دي: اختالفاتو Bخه د ډډې کولو سپار�تنه شوې ده  ÏÛr&uρ ©!$# 

… ã& s!θß™ u‘uρ Ÿωuρ (#θãã t“≈uΖs? (#θè=t±ø�tGsù |=yδõ‹ s? uρ ö/ä3çt†Í‘ ( (#ÿρ ç�É9ô¹ $#uρ 4 ¨β Î) ©!$# yìtΒ š Î�É9≈¢Á9 د هللا   )١٣(»#$
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    تفرقو ته زمینه برابری=ي.· اوغیراخالقي فجایع او رزایل په  پیــدا کیــدورسه اختالفــات او غال او نورو غیر انسادغه ډول 9ولنه کې د بی اعتcدي فضا په رامنS ته کیدو رسه بې بندو بــاري، وژنــې، وي. او �ینې نور یې د دغه حالت په لیدو رسه په چا اعتcد نکوي چې په دې تو%ــه  �انونه بې مسؤلیته بويل  د قوانینو Bخه رس غ�ونه کوي او په وړانــدې یــې بــې اعتنــا ینــې افــراد زمینه برابری=ي. که چیرې په 9ولنه کې قوي نظام نه وي د هغې 9ــولنې �خوندي کی=ي د اعتcد او خواخوږي فضــا رامن�تــه کیــ=ي ســولییز او آرامــه ژونــد تــه قوانین تطبیقی=ي، چــې د قوانینــو پــه تطبیــق رسه د افــرادو فــردي او 9ــولنیز حقــوق ی کوي، د نظام په غ�تيل کیــدو رسه امنیــت تــأمینی=ي، اسالمي وحدت نظام غ�تلسستي راويل، قوت یې ختموي او د نظام د تزلزل او سقوط ســبب %ر�ــي. بــرعکس د دغه آیت Bخه دا Bر%ندی=ي چې اختالفات او تفرقــې د مســلcنانو تــر مــنS    په تحقیق رسه هللا تعالی د صرب کونکو مل�ری دی.شئ، او قوت به مو له من�ه الړيش، او په مشــکالتو صــرب کــوئ  �که چې کمزوري بهتعالی او د هغه د رسول اطاعت او پیــروي وکــ�ئ او پــه خپــل مــنS کــې نــزاع مکــوئ، 
   سل.نانو د قوت او طاقت پیاوړتیاد م -۴

مسلcنانو ته امر شوی Bو د د�من په وړاندې �انونه له هر لحاظــه پیــاوړي او 
ρ#)«قوي ک�ي Bو خپل قوت او طاقت وسا¼ هللا تعالی فرمایي:  ‘‰Ïã r&uρ Ν ßγs9 $ ¨Β ΟçF ÷èsÜtG ó™ $# 

 ÏiΒ ;ο §θè% ∅ÏΒ uρ ÅÞ$ t/ Íh‘ È≅ ø‹ y⇐ø9 $# šχθç7 Ïδö� è?  ÏµÎ/ ¨ρ ß‰ tã «!$# öΝ à2̈ρ ß‰ tã uρ tÌ� yz#uuρ  ÏΒ óΟÎγÏΡρ ßŠ Ÿω 
ãΝ ßγtΡθßϑ n=÷ès? ª!$# öΝ ßγßϑ n=÷ètƒ 4 $ tΒ uρ (#θà)Ï�Ζè?  ÏΒ &ó x« † Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ¤∃uθãƒ öΝ ä3ö‹ s9 Î) óΟ çFΡ r&uρ Ÿω 

šχθßϑ n=ôà è?«)ــومره چــې تــوانی=ی لــه  )١٤B ئ د کافرانو د مقابلې لپــاره�او تاسې تیار ک
نو بدل به یې پوره درکــ�ای يش او پــر  Bه مو چې د هللا تعالی په الر کې مرصف ک�لد�منان چې تاسې یې النه پیژنئ  بلکې هللا تعالی یې �ه پیژ· پرې و ډار کــ�ی او قوت Bخه او د ت�لو آسونو نه تر Bو د هللا تعالی د�منان او خپل د�منان او نور هغــه  په بل آیت کې مسلcنان د اختالفاتو Bخه منع ک�ی شوي دي Bو د هغــوی د    تاسو به هی� تیری نکی=ي.

 Ÿωuρ...«سلطې او قدرت د له من�ه  تلو زمینــه برابــره نــه يش هللا تعــالی فرمــایيل دي: 
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(#θãã t“≈uΖs? (#θè=t±ø�tGsù |=yδõ‹ s?uρ ö/ä3çt† Í‘ ..«( )(١٥ (      
له لفظ Bخه Bر%ندی=ي چې 9ول مسلcنان  »ρ‘‰Ïãr&uρ#«په پورتنیو آیتونو کې د 

مخاطب %ر�ول شوي Bو د د�منانو د مقابلې په وړانــدې تیــاری ونیيســ چــې دا د 
Ÿωاسالمي وحــدت د تحکــیم Bخــه پرتــه ناشــونی دی. د  uρ) (#θãã t“≈uΖ s?  ،(#θè=t± ø�tG sù   ،|=yδõ‹ s?uρ 

ö/ ä3çt† Í‘  نان دي. نــوcر%نــدی=ي چــې بیــاهم مخاطــب 9ــول مســلB خــهB یروcد ضــ (
  وحدت او یووالی د مسلcنانو د قوت او پیاوړتیا سبب %ر�ي.

  د استع.ر مخنیوی -۵
فت او د یوبــل رسه پــه خواخــوږي کــې مسلcنانو په وحدت، یووايل، مینه، محبت، الد اســتعcر%رو د دسیســو او توطیــو شــنEول یــوازې او یــوازې د  )١٦(ته مو ملــن وهلــېچې: مون= په 9وله ن�ۍ کې د اختالف تخم شیندل�، قومي نژادي او دینــي تعصــباتو یو ان�لیيس جاسوس خپلو همکارانو ته د مسلcنانو د تضعیفولو په هکله وایــې   استعcر دی چې مسلcنان یې  په یو او بل نامه رسه اچويل دي.ویني او دا د استعcرسیاست دی چې وایي (اختالف واچوه او حکومت وکــوه) همــدا یووالی له من�ه یويس �که استعcر په قومي او مذهبي اختالفاتو کــې خپلــې %$ــې اختالفاتو په اچولو رسه تل ه5ه کوي Bو د مسلcنانو وحــدت او مسلcنانو تر منS د د اسالمي وحــدت پــه تأمینېــدو رسه د اســتعcر مخــه نیــول کیــ=ي  اســتعcر د  ر هر راز تــوطیې رابیدار يش د اسالمي وحدت او یووايل په تحکیم رسه دې د استعcنو د ن�ی په %وټ %وټ کې هر مسلcن ته په کار ده Bو د استعcر پــه وړانــدې   د فساد، بې بندو باري، مخدره موادو ترویجول او داسې نور.�ول، د ترورزم په نامه رسه د اسالمي حرکتونو رسکوبول، په اســالمي مملکتونــو کــې لشوی دی لکه په مسلcنو هیوادونو او مسلcنو اشخاصو باندې د اقتصادي بنــدیزونو استعcر هم خپله Bېره بدله ک�ې او پــه نننــي عرصــ کــې پــه نــوو ب@ــو رسه را Bر%نــد لکه Bرن�ه چې هرBه په زړیدو رسه خپلې Bېــرې تــه تغیــر ورکــوي دغــه راز زوړ    .نغ�ت� دی   په هره ب@ه چې وي شنEې ک�ي.



      تبیان
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β¨ «هللا تعــالی پــه قــرآن کــریم کــې د فرعــون پــه هکلــه داســې فرمــایيل دي:  Î) 
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öΝ èδu!$ |¡ÏΡ 4 … çµ̄Ρ Î) šχ%x. z ÏΒ tÏ‰ Å¡ ø�ßϑ ø9 په ر�تیا چې فرعون په �مکه کــې لــویي وکــ�ه  )١٧(»#$
اسالم نامتو شاعر عالمه اقبال الهــوري پــه شت په 9اکلو کې خپله تصمیم ونیيس. د پردیو سلطه له من�ه �ي او دې ته زمینه برابری=ي چې د 9ولنې غ�ي د خپــل رس نــو کی د هغوی استثcر ممکن نه و نو د وحدت او یووايل په صــورت کــې د اســتبداد او استفاده وک�ه. د دغه آیت مفهوم همدا دی چی د بنــی ارسائیلــو د اتحــاد پــه صــورت %$ــه فرعون د بنی ارسائیلو له تفرقی Bخه د هغوی د ضــعیفه کولــو د �ــان پــه   Bخه وو.یې ترې وژل او ��ې به یی ورته ژوندي پری�وويل، په ر�تیا چې هغه لــه وران کــارو او د هغې اوسیدونکي یې په ډلو وویشل، �ینې یې خورا بی وسې کول چې زامن به  ت رسوري داد                که تقدیرش بدســت خــویش بنوشــت                                                                         ــــــدا به آن ملـــــــــخ  دې هکله Bه �ه ویيل دي.   ران کشــتگــکــه دهقــانش بــرای دی                ت رس و کــاری نــداردـــــه آن ملــــــــب

  کوي، نظام غ�تلی کوي او په 9ولنه کې د نظم او ثبات د 9ین��ت سبب %ر�ي. او سولییز ژوند ته زمینه برابری=ي، اسالمي وحدت د مسلcنانو قوت او طاقت پیاوړی محبت او دوستي زیاتی=ي، خوا خوږي رامنS ته کی=ي، چې په نتیجه کې یې امنیت تر منS اړیکې پیــاوړي کیــ=ي، مینــه  استعcرتوطیې او پالنونه شنEی=ي، د مسلcنانوبختیو Bخه د خالصون یوازنی الرده، د اسالمي وحدت او یووايل پــه تأمینیــدو رسه د الهي نعمت دی چې د مسلcنانو عــزت او رسلــوړي ورپــورې ت�لــې ده، د ذلــت او بــد په آخرکې د پایلې په تو%ه دې نتیجې ته رسی=و چې اسالمي وحــدت او یــووالی   
  ونهوړاندیز 

رسنیو له الرې د د اسالمي وحدت او یووالی د �ې�@و او %$و په هکله  داسې برنــامې د اطالعــات او فرهنــá وزارت تــه وړانــدیز کیــ=ي Bــو د صــو¼ او تصــویري  -۱  اړوندو مراجعو ته الندې وړاندیزونه کوم.Bرن�ه چې اسالمي وحدت او یووالی د مسلcنانو لپاره ډیــر زیــات مهــم دی نــو 



  د اسالمي وحدت اهميت او اړتيا

١٥٥ 

  کولو Bخه   چې د اختالفاتو زی=نده وي په کلکه ډډه وک�ي.د هغــو فروعــي او اخــتاليف مســائلو د مطــرح  په تأمینولو کې خپل مسؤلیت ادا ک�يعلcء کراموته وړاندیزکی=ي Bو د خلکو تر منS د اسالمي وحــدت او یــووايل  -۳  �ې�@ې خلکو ته بیان ک�يپوهنتونونو، مدرســو، مکتبونــو اوجومــاتونو لــه الرې دې د اســالمي وحــدت او یــووايل و، معارف او ارشاد حــج اوقــافو وزارتونوتــه وړانــدیز کیــ=ي Bــو د د لوړوزده ک�  -۲  اختالفاتو او تفرقو Bخه ډډه وک�ي.او پرو%رامونــه خپــاره کــ�ي چــې خلــک اســالمي وحــدت او یــووايل تــه وه5ــوي او د 
 خذآ م

هـــ کــال، ۱۳۴۴حیــدرآباد، لــوم�ی چــاپاملعارف  نظامیــه الکائنیــة يف الهنــد ببلــدة البیهقي، ابوبکر احمد بن الحسین بن علی، السنن الکربی، مجلس دایــرة  -٥  .۳۶النحل/ -٤  .۲۱۳البقرة/ -٣ .۴۶األنفال/ -٢  .۱۰۳آل عمران/ -١ القشیری النیسابوري، مسلم بن الحجاج، املسند الصحیح املخترص بنقــل  -٩  مخ.۱۸۷م کال، دریم جزء، ۱۹۹۸واالفعال، مؤسسة الرساله، بیروت، املتقی الهندی، علــی بــن حســام الــدین، کنــز العــcل فــی ســنن االقــوال  -٨  .۱۳الحجرات/ -٧  .۱۰الحجرات/ -٦ مخ.۲۷۸دوهم جزء،  الجــامع  ،أبو الحسa مسلم بن الحجــاج بــن مســلم النيســابوري ،القشwي -١٠  مخ.9۱۹۶۸وک، ۴دار احیاء الرتاث العربی بیروت، لعدل عن العدل الی رسول هللا صلی هللا علیه وســلم، تحقیــق: محمــد عبــد البــاقي، ا املسند الصحیح املخترص بنقل العدل عن العدل الی رسول هللا صــلی هللا  -١١  مخ.۴۹لوم�ی جزء، بــwوت، دار الجيــل بــwوت + دار األفــاق الجديــدة  ،الصحيح املسمى صحيح مســلم
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                          ***  .۴القصص/ -١٧ مخ. ۱۷۴کال،۱۳۸۸انتشارات جامعة املصطفی، حسینی، محمد رسول، وحدت اسالمی، مبانی عرصه ها موانــع وراهکارهــا،  -١٦ .۴۶األنفال/ -١٥  .۶۰األنفال/ -١٤ .۴۶األنفال/ -١٣  .۹الحجرات/ -١٢  مخ.9۱۹۹۹وک ، ۴علیه وسلم، 
  

   



  

١٥٧ 

  
  

  محقق یارمحمد (صمدی)
 

  سالمآئیـن اگرایش انسانی در 
 

  خالصه
اســالم یگانــه مکتــب اســت کــه پیــام   حساس حقارت Ãی کند، با این دیــد،نظامی اهر نژاد، قوم، ملت، زبان  که باشند  خــود را درآن مــی بیننــد، وهــیچ کــس درچنــین یگانه نظام ناب وآئینه قد Ãایی است، که همه اقشــار ملــت قطــع نظــراز اسالم  . جامعــه هدیــه میدهــد به را ری، برابری، همزیستی مساملت آمیزبراد ،وحدت صلح، ن دوستی در صحنه هــای بــزرگ انساازین جاست که درسیرت نبوی (ص) مواردی از  این واقعیــت پیــامرببزرگ اســالم مشــعر  ایات گهربــارهــدزنده گی اقتدا صــورت گیرد. تا به آن  Ãادها در ،سیاسی، اجتcعی، به مشاهده میرسد، بنأً سزاوار است نظامی، غزوات سوق میداد، اولین پیامش این بــود الم را به صوب مانیکه لشکریان اساست، ز  قطــع ، آنانیکــه در جنــگ ســهیم نیســتند، واز که از قتــل زنــان، اطفــال، ســالخوردگان اجرایــی در و  را رعایت فرماینــد ورزند، وحد اعلی کرامت انسانیدرختان وجنگالت ابأ  دشمن وست و میان دمحتاط بوده باشند؛ زیرا تطبیق عدالت درجامعه حدی  عدالت نســبت خــود شــان پس ناگفته پیداست که  راهروان راه راستین اسالم  ،Ãی شناسد ـوی شــان مـــی بــا  پیــامرب بــزرگ اســالم  به همه به کرامت انسانی احرتام قایل بودند؛ چنانچــه روزی برسم احرتام قامت بلند کردند، یــاران بــر ایــن عمــل  درنگیشتاندند، آن حرضت بگذجمعــی ازیــارانش نشســته بودنـــد، کــه جنــازه یهـــودی را از پیرشـ انسان نیســت؟ او  (ص) خرده گرفتند، آن حرضت درپاسخ فرمودند: آیا  پیامرب اسالم کــه بــا پیــروی ه انســان دوســتی شــان  بــودر (ص)  دال بــ ین عملکرد رسول هللاپس ا



      تبیان
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الم ازین اصل خلفایی راشدین رهــروان اصــیل خــط رســالت بــه ویــژه خلیفــه دوم اســ   .درعدالت و انسان دوستی زمان به شcرمیرود ای میــداد کــه خــود Ãونــه بیش از همه بــه ایــن موضــوع اهمیــت حرضت عمر(رض)
  ملخص البحث

مکانتــه و  ویرشد االنسان للصلح واألمن فی العاt و فی نهایة یجــدکل انســان حقوقــهاالسالم نظام وحید ینظر الی االنســان دون توجــه إلــی اللــون واللســان  والقــوم  روعــی حقــوق االنســان فــی العهــد القرآنیه و السیرة النبّویة  فی میادین شتی حیــث وقــد وّضــح هــذا املوضــوع فــی عــدد کثیــر مــن اآلیــات فی ظل هذا النظــام العــادل  ة لالنســان أن یقتــدی بهاکقــدو والسیاســیة وغیر...و  ةاالجتcعیــ ویــه فــی الحیــاةالنب حیــنc ارســل   وذج من ســیرة الرّســول (ص)Ãعملیة فی التعایش االجتcعی، ونذکر  والصــیبان، والشــیوخ،  قتل النّســاء،للقادة بأن ال یالجیوش الی الغزو والجهاد یوصی  ، وکان الرّسول هللا(ص) رحــیcً  روأن ال یقطع االشجا الحرب وال الذین t یشارکوا فی وســعة نظــره بالّنســبة إلــی  ؟ وهذا یدل علی نهایة عدلــه ونفساً  یهودّی فقال: ألیست الحدیث حینc مرّت به جنازة  فقام لها فقیل له إنّها جنــازة  با النسانیة  و قد جاء فی سیرون علی نهــج الرّســول هللا(ص) االنسانیة. وکان الخلفاء الرّاشدون اول من کانوا ی یعــرتف بهــا الصــدیق والعــدو  هذا املسیر کان عمر(رض) Ãــوذج عــالی و قــدوة  وفی  .یجدر بهذا أن نقتدی بهوالء العظcء
  مقـدمــــه

هدیــه ســالمتی بــه انســان و نانکــه از نــامش پیداســت پیــام صــلح دین اسالم چ درطــی قــرون مــتcدی ایــن  و بایک نگــاهدساتیرش انسانی و جهانی است؛میدهد، و  علیــه انســانیت با آنانیکه بنــام اســالم خشــونت رسانیده است، که  واقعیت را به اثبات عملکرد های خالف واقعیت دینــی را اتهــام علیــه روا داشته اند سازش نکرده است. و  باشــد بــه کــه القــاب هــای فریبنــده را بــه هــر رســم وعنــوان ین میخواند وبرچســپ و د لیغــات گســرتده بــه تبرسمیت Ãی شناسد؛ تا ازین آدرس علیه دیــن و دیــن مــداری  می بینیم که آوریم  ثت پیامربان پیشین وادیان الهی رواگربه تاریخ بع پرداخته شود، وهــcن امــت بــوده کــه بــا مــرور زمــان دساتیر شان محدود به هــcن وقــت  هدایات و ختم دورهء رسالت شان  همه یکرسه جای برای دیگــری تخلیــه میکردنــد، پــس در وبا



  %رایش انسانی در آئین اسالم
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به انسان های روی زمین عرضه Ãود، ونســخهء بزرگی را   رسالت تاآمد، نتیجه اسالم  مرزی تقدیم جامعه انســانی Ãــود و انسانیت را بدون در نظرداشت حد و دعوت به   زا بــه ایل نشد؛ بل نگرش فرا نــژادی را درین فرا خوان تفاوت  میان گروه ونژاد خاصی ق ملیــت، زبــان را درگلــو  نعره های قومیت، نژاد،نوان یک راهکار منطقی پذیرا شده و ع جهانی اعالن Ãود.که رویهمرفته  درین مکتب انسان ســاز مــالک  بــر تــری  انسانی و  ه عرب است درهــم کوبیــد و ورودش راکشید وآن هیاهوی را که گویا اسالم منحرص ببه نارسایی های کــه اســاس جامعــه  انســانی را لطمــه میــزد خــط بطــالن و  خفه Ãود Ãودنــد، تفکرمنفی برشکه به زعم خودشان انسان ها را به گروه ها ی مختلف تقسیم از دستورات الهی  خوانده شده است ، نــه آنچــه کــه  زادهء تقوی، علم، اطاعت  فقط  اریخ و در یهودیــت و نرصــانیت  در گذشــته هــای تــ پس باصفحه زنی به اوراق تاریخ، دیده شک مــی نگریســتند، مینمودند؛ وحتی انسانیتش را زیر سوال برده و به آن به اندیشهء پوچ خویش عدهء را مزدور و بردهء خود میخواندند، و ازآن ها  بــاجگیری و با  ها بــه نفــع خــود ســود میربدنــد، جهان معارصهتلر نــازی همــواره ازیــن شــعاروطرفند همــواره دیگــران را بــه خــدمت گــذاری مــی قوم برتــر میخواندنــد،  خودشان را نژاد وو  را امعــه وحشــت زده عــرب آن وقــت کــه ج انجام رسالت بزرگ شان چنان الگوی شــددرجه پایانی قرار دارند، در خدمت شــان بــوده باشــند. رهــرب برشــیت (ص) آمــد و بــا بایســت مردمــی کــه در نان بنده گان برتر الهی اند، که داشتند، که آ طلبیدند و ادعا  میدیدنــد، هــcن کــه انســان هــا خــود را در آن  تبدیل به یک جامعــه انســانی Ãــود، به آغوش کشیدند و زنده گــی که ( تعمیم عدالت اجتcعی ) بود  راآرزوی دیرینه شان مــی  �نازهموطنان ما بدیدهء شک به شهروندان غیر مســل ای چون عده تحقیق ارزش    آسوده را به تجربه گرفتند. مرفه و کاشانه شــان بزورکشــیده شــده و دورتعداد ازین شهروندان (غیر مسلم)  ازخانه همواره درپی اذیت وآزار آنها اند، حتی فــرا تــر از آن در دوره نــه چنــدان  ،نگرند بــه تــاراج  غصــب و اجباری جایداد هــای شــان ازســوی زورمنــدان ءاند، و بگونه بنــاًء بــا  ؛ده انــدبیرونــی پناهنــده  شــ  کشــورها یبرده شده است. تعدادی هم بــه 
خوانش این وجیزه درپرتــو آیــات و رفتارهــای پیــامرب بــزرگ اســالم وخلفــای راشــدین 
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  وعمل به آن این نقیصه مرفوع خواهدشد.
  تحقیقهدف 

مســاملت گــی  ظهورش به اصل زنــده ازهcن بدوء اثبات این حقیقت که اسالم   آن در  جامعه اسالمی فرا میخواند.                                                                  دینی تاکید داشته و درنتیجه  زمامداران حکومت را به تطبیــق آمیز با اقلیت های غیر 
    تحقیق میــتـــود

کتابخانهء با اســتفاده از منــابع مختلــف و  حقیق از روش های توصیفی،درین ت   عمل آمده است.ه معترب بحث ب
  قرآنکریم انسان نگری در

فرا راه انسان ها قرار داده هنمودهای را به رسم ناب ر قرآنکریم همواره سلسله    و بــا پیــروی ازیــن  ،را از معاضل اجتcعی نجات دهند است، تا با ½سک به آن خود پس بــا یــک رویکــرد ؛انسانی نهادینــه ســازدجامعه در  را همدیگرپذیری حس هدایات بــه همزیســتی مســاملت ی به چشم میخورد که انســان هــا را ویژه در قرآن موارد زیاد (  ءاصــل بــه کلمــهکه درپاره آیاتش بــه ایــن  آمیز با اتباع غیر مسلcن  تشویق میکند نــده نی خوابعثت پیــامرب اســالم را جهــانی و انســانّاس)  پیام داده است. و پیوسته ال یکــی  موقف فرا راه ایــن هــدف Ãایــان میشــود،رنتیجهء این دعوت بزرگ دو داست .و  ســعادت حــرف میزننــد.ودیگری  پــریــک آینــده درخشــان وموافقین که با پیــام مملواز مواجــه میباشــند،  شــان با پیام منفی بدی رسنوشت کهاست  مخالفین جهانی شدن َوَما أَرَْسلْنَاَك إِالَّ كَافًَّة لِلنَّاِس بَِشwًا َو «: میفرماید  آنجا که قرآن به این دو جایگاه اشاره یشــرت مردم ( از عرص خود تا انقراض نسل شان ) ومژده دهنده و بیم دهنــده ولکــن ب) ومــا تــو را نفرســتادیم مگــر نگهدارنــدهء همــه ١( »نَِذيرًا َولَِكنَّ أَكýََْ النَّاِس َال يَْعلَُمــونَ  َوأَرَْسلْنَاَك لِلنَّاِس «به تأکید این موضوع میفرماید:  گریدیمردم Ãی دانند و در جای  ِ َشِهيدً  َّñاین آیــات بــر مــی آیــد  لت تو) کافی است. آنچه از البالیوخدا از نظر گواهی (بررسا) و(ای پیامرب) ما تــو را بــه رســالت بــرای مــردم فرســتادیم ٢(»رَُسوًال َوكََفى ِبا ام برش و نزول کتابش انسانی ومردمی میباشــد؛ تــا بعثت پیامرب بزرگ اسالم برای ½ مــدار حکــم و  تcعی ومعادالت  بین املللی شــانروزمره اجآنرا درمعضالت انسان ها   »َهَذا بَيَاٌن لِلنَّــاِس َوُهــًدى َو َمْوِعظـَـٌة لِلُْمتَِّقــaَ  «فیصله  قرار دهند، آنجا  که میفرماید:
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ز گاران رساپا هدایت وانــدرز ) این( قرآن ) برای مردم روشنگر (حقایق) وبرای پرهی٣( بــه دیگــری ایــن رســالت برگزیــدهء الهــی را عــاملی میخوانــد، و  آیهءاست.همچنان در  رحمتی برای جهانیــان نفرســتادیم. جز  ما تو را )٤(»َوَما أَْرَسلْنَاَك إِالَّ رَْحَمًة لِلَْعالَِمaَ «میباشد، خداوند او را با این وظیفه سرتگ رحمت  خطاب میکند آنگاه که میفرمایــد: که با رسالت کــه دارد رحمــت و نویــد بــرای پیــروان ایــن آئــین  ،انسان ها پیام میدهد بــا نــزول کتــاب وحکمــت بــه تحکــیم عــدالت  همزمــان رســالتش رادرجــای دیگــری و  در پــارهء خــاینین بــازش میــدارد،و از پیامد توجه به اجتcعی درجامعه مژده میدهد، و  ُ َوَال «آیاتش میفرماید: إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيَْك الِْكتَاَب ِبا الَْحقِّ لِتَْحُكَم بـَـaَْ النَّــاِس ِ¡ـَـا أََراَك هللاَّ به تو Ãایانده اســت داوری کنــی ومــدافع خاینــان  درمیان مردم به آنچه خداوند (ج) ) وهc نا ما این کتاب را بر تــو بــه حــق فــرو فرســتادیم؛ تــا ٥(»ِصيcً تَُكْن لِلَْخائِِنaَ خَ  َوقُرْآنـًـا فَرَقْنَــاُه لِتَْقــَرأَُه «جای دیگری بر تحکیم آن درمیــان مــردم میفرمایــد:مباش. ودر  ) مــا ایــن قــرآن را متفــرق وجــدا جــدا برتــو ٦( »َو نَزَّلْنـَـاُه تَنـْـِزيًال َعَىل النَّاِس َعَىل ُمْكٍث  بــا درنــگ قرائــت کنــی و آنــرا بــه تــدریج فــرو ؛ تــا آنــرا بــرای مــردم آرام آرام و خوانــدیم شــکل را  همــه مــردم را کــه اســاس وحــدت انســانیدریــک کــالم  اســالم فرستادیم.   قــوم، درین راستا  تفــوق طلبــی نســبت بــه  بطور یکسان خطاب میکند، پس میدهند را  آن خدایی که شcوردگارتان پروا کنید (برتسید) از ای مردم از پر ) ٧(». كَِثwًا َونَِساءً النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخلََقُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمنَْها زَْوَجَها َوبَثَّ ِمــنُْهcَ رَِجــاًال يـَـا أَيَُّهــا  «نژاد، زبان، منطقی نیست، خداوند(ج) جهت اثبات این حقیقت میفرمایــد: ــان جــنس اوجفــت اورا آفریــد، و از  ازیــک نفــس بیــا فریــد و از آن دو تــن مــردان و زن از همهء این دیدگاه برمیخیزد، که انســان  در ذات Ãود.  بسیاری را منترش و پراگنده را بــه دســاتیر  اگر خود که ،ه برخورداراستاز جایگا خودمسجود مالئیکه قرار گرفته و ــه ــه مالئک ــد، ک ــای پرمیزن ــازد بج ــته س ــارش آراس ــا را   پروردگ ــه آنج ــرزدن ب ــارای پ ی نتیجــه در ش هــای متعــالی خــدا دادیــش پاگذارد،واگراین موجود بــاالی آن ارز ندارد، پــس بــا ایــن  حیوان میگــردد.گرفتــه جایگــاهش بــدتراز ر مورد رسزنش خداونــد(ج) قرا لْنَاُهْم َعَىل كَثwٍِ ولقــد  «آنجا کــه قــرآن میفرمایــد:ت، نسان ازکرامت عالی انسانی برخوردار اسمفهوم ا ْن َخلَْقنَا تَْفِضيًال  کرّمنا بَِني آَدَم َوَحَملْنَاُهْم ِيف الَْربِّ َوالْبَْحِر َوَرزَقْنَاُهْم ِمَن الطَّيِّبَاِت َوفَضَّ وآنهارا  کرامت ورشافت بخشیدیم،وحقا که ما فرزندان آدم را  )٨(»ِممَّ
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را بر بســیاری  درخشکی ودریا سوارکردیم وآنها را از انواع پاکیزه ها روزی دادیم، وآنها   آفریده های خود برتری کامل دادیم. از 
  نگرش انسانی درسیرت نبوی

تــار برمیخیزد همــواره رف درمدارتاریخ آنچه ازجریان زنده گی پیامرببزرگ اسالم  اهمیت اســت، کــه میشــود مســیر زنــده گــی های رهرب برشیت من حیث قدوه درخور  حیــات جمعــی داد و و به آن رنگ و بوی اســالمی  بخشید انسانی را با آن رس و سامان هــای زنــده انسانی آبیاری Ãــود؛ تــا باشــد ناهنجاریا با الگو گیری ازین مئولفه های ر  ســالم بــا فــرا خــوان رســالتش بــا تلقــین پس پیامرب بزرگ ا .دگی انسانی را وقایه Ãو  يــا أيّهــا النّــاس  «به انسان میدهــد  میفرمایــد:اری را رستگ کلمه طیبه مژده از فالح و بگوئیــد نیســت هــیچ معبــود برحــق مگــرهللا ا ي مــردم ) ٩(» قولوا ال إله إال هللا تفلحوا » ائعليس املــؤمن الــذي يبيــت و جــاره إىل جنبــه جــ« رستگار میشوید.واحد ویگانه 
ه اش گرســنه ) مسلcنی کامل نیست کســی کــه خــودش ســیر بخوابــد وهمســای١٠( البتــه درمیان آنــان زنــده گــی برســ میــربد  جcعت ضامن کفالت هرفردی هستند کهمحســوب میشــوند، بایــد دیــة آنــرا بپردازنــد؛ چــون  محلی ¡یرد اهل آن محل قاتلین امام ابن حزم ظاهری(رح) بدین نظر اســت کــه اگــر کســی کــه از گرســنگی درباشد. مســئلهء الزامــی اســت نــه یــک امــر اخالقــی  بــه نــزد ابــن حــزم ایــن کفالــت معاشــی   )١١واحسان.(

   مبارزه با تعصب دریچهء بسوی انسان نگری درسیرت نبوی
باشــد،  میجامعــه اســالمی جامعــه ایســت کــه دروازه هــای آن بــه روی همــه باز   آمیــز جــواب رد داده  وآنــرا  بی بنیــاد وتعصــب های منفی وونظام اسالمی به همه باور  نگرش منفی  را مــردود  (ص)  طی حدیث این جاهلیت کورمیخوا ند. نبی کریماز  آثار بگذاریــد زیــرا ازآن  قــوم گرایــی را ) ١٢( »دُعوها ، فإنها ُمنتْنَــةٌ  «میفرمایدو  می شcرد إَِىل  َمــْن َدَعــالـَـيَْس ِمنَّــا « تأکید به اصل موضوع میفرمایــد:  وبا» می خیزدبوی تعفن  ر مــا نیســت وکســی ازمــا نیســت کــه بخــاطاز  ،کسی که مردم را به عصبیت فرا خوانــد )١٣( »َعَصبِيٍَّة َولَيَْس ِمنَّا َمْن قَاتََل َعــَىل َعَصــبِيٍَّة َولـَـيَْس ِمنَّــا َمــْن َمــاَت َعــَىل َعَصــِبيٍَّة  زمــام رهــربی امــت اســالمی بدوشــش (ص)  خــدازمــانی کــه پیامرب » بجنگــد عصبیت  ملی آن حرضت(ص) باالی همه  رفتارجاهلی غلبه حاصــل گذاشته شد، رفتار های ع
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ی، بالل حبشی و سلcن فارسی را یکسان نــوازش افراد نخبه چون سهیل رومو  Ãود ا انتبــاه ازیــن موضــوع ازانسانیت،اخالص، اخالق، میخوانــد. بــ میداد، وآنان را قدوهء مــc  هم اخوانکم ... جعلهــم هللا تحــت ایــدیکم فــاطعموهم مــc تــاءکلون والبســوهمرسول هللا من سّب الّرجال سبّوا اباه و اّمه قال : یا ا با ذر انک امــروء فیــک الجاهلیــة النّبی(ص) فقال: یا اباذر: انّک امروء فیــک جاهلیــة قلــت یــا إلی النّبی(ص) فلقیت "انّه کان بینی وبین رجل من اخوانی کالم وکانت امه اعجمیة فعیّرتــه باّمــه فشــکانی پی مشاجرهء لفظی خطاب به  حرضــت بــالل (رض) گفــت: در آنگاه که  ابوذرغفاری« بــرین موضــوع باشــد، مهرتأیيــد الل حبشــی(رح)غفــاری(رح)  وبــشاید مشاجره ابوذر  مادر رسول ñ(ص) کســی کــه پــدرو  که هنوز آثار جاهلیت درتو دیده میشود، گفتم یازمانیکه با نبی(ص) روبرو شدم پیامرب(ص) فرمودنــد: ای ابــوذر؟ تــو انســانی هســتی بود من او را به مادرش طعنه زدم، پــس کســی از مــن نــزد پیــامرب(ص) شــکایت بــرد، مادرش عجمــی ال گرفت چون )  ابوذر گفت: میان من وبرادرم سخن با١٤تلبسون" ( ــوذر   اوهــم پــدر ومــادر اوکســی را دشــنام بدهــد  پس ازچیزیکه می خورید به آنهــا   ا را زیر دست شc قرار داده است.وخداوند(ج)  آنهتوانسانی هستی که هنوز آثار جاهلیــت درتــو دیــده میشــود، آنهــا بــرادان توهســتند، را دشــنام میدهــد فرمودنــد: ای اب ویکتــا پرســتی را بــر افرازنــد، متأســفانه  این دعوت ملکوتی لبیک گویان بیرق توحید بــه عــدهءوقعات که از برخــی  هــا میرفــت، تاجهت پناهنده گی راهی طایف شد، با تبا استناد به وقایع تاریخ اسالم، آنگاه که رسول هللا (ص) به اثر فشــار مـرشـکین    »     از چیزیکه می پوشید به آنها بپوشانیدبخورانید و  ر و اذیت جسمی قرار دادند، چنانکــه بی خردان فرومایه وشیاطین انسی مورد آزا ای بــه واســطه عــدهاسالم توطئه چیدند، آن حرضــت را  خالف واقعیت علیه پیامرب بزرگ مانیکــه (بــه قــرن ز چکیــد، که خون مبارک ازپا هــایش مــی برآن رهرب برشیت تاختند  تــا  ملک کوه ها بــر پیــامرب(ص) فرســتاد نازل) رسید خداوند(ج) جربئیل را همراهامل بنام های  (ابــو قــیس و قعیقعــان) کــه در اطــراف مکــه  کوهاگربخواهد (اخشبین) دو  دل شان (ص) با مهربانی وانسان دوستی که در باالی مردم فروریزد؛ اما پیامرب است، مــن أصــالبهم مــن يعبــد هللا  ن يخــرج هللانقش بسته بود درپاسخ فرمودند:"بل أرجو أ  نســل آنهــا کســانی را وارهســتم تــا خداونــد(ج) از امیــد  )١٥"(يرشك به شيئاوحده وال 
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بــاری غالمــی  به اورشیکی مقرر نســازند. بیرون Ãاید که خدا را به یکتایی بپرستند و رســول هللا  مریضــی رساغ حــالش آمــدیهودی که خدمت رسول هللا(ص) را می Ãــود  بــه اســالم عیادتش رفت و بعــد از احــوال پرســی بــاالی رسش نشســت، او را  (ص) به ، نگــاهی عجیبــی Ãــود، گویــا از دعــوت Ãــود، غــالم رویــش را بطــرف پــدرش Ãــود ) پاســخ مثبــت دهــد، پــدر بــال فاصــله دعوت پیامرب(صتا دربرابر  ،اجازه میخواهدپدر  یامرب(ص) را پــذیرفت ت پدعو پرس  گفت: ازاباالقاسم اطاعت کن؛سپس Ãودروبه پرس  الحمــد ñ الــذي  «زمانیکه رسول هللا(ص) ازخانــه بیــرون آمــد فرمــود: مسلcن شد، و    سپاس خدای را که او را از آتش دوزخ نجات داد.  )١٦(»أنقذه من النّار
حرضــت عمــر(رض) کــه : انسان نگری در رفتار های خلیفهء دوم اســالم

آن حرضــت  یر جهــان اســالم  اســت؛ بــاه افتخــار مایــهــروان خــط رســالت و ر خــود از  د، آن نــکــه درســن پیــری دســت بــه گــدای میز  پیرمردی کهــن ســالی یهــودی را دیــد امــرار  در پاســخ گفــت: تــوان پرداخــت جزیــه وحرضــت از او جویــای احــوال شــد او  را  بحضــور  او ندارم آن حرضــت ازیــن حالــت ســخت تکــان خــورد و را معیشت فامیلم به مسؤل بیت املال هــدایت داد تــا بــه او و ود، سپس یرفت وچیزی برایش عطا Ãپذ معــاش تعیــین Ãایــد. درنتیجــه امیــر مســلcن هــا بــه خــود  )مــادام العمــر(امثــال او  و مایه تأسف امیر مســلcن هــا قــرار گرفــت، بــه خــازن بیــت املــال  مشاهده Ãودبودمردم نصارا گذشت، حالــت نــاگوار اقتصــادی کــه آن مــردم را تحــت فشــار قــرار داده خویش از عبورگــاه ت بصوب دمشق  رو به مســافرت نهــاد درمســیر حرض روزی آن   ) ١٧و فقیرش  وا گذاریم. ( کهولت  تهی  در حالت  پیری وو  این بجا و عدالت نخواهد بــود کــه ازاو در ایــام جــوانی جزیــه گیــریم  اندیشید وگفت: فــتح شــام بــه ابوعبیــده نوشــت: (اهــل ازین رفتارها آن حرضــت بعــد از میزد، با تأسی ودیدگاه خویش را به ایشان رشیک میساخت. وبعد از مشوره دست به  اقــدام عملــی آن حرضت همیشــه در امــور متعلــق بــه اهــل ذمــه بــا ایشــان بــه مشــوره مــی نشســت  )٠ ١٨دســتگیری Ãایــد.(را  مداوم آنهابطور  و : که به آنها روزانه کمک Ãودهفرمودند هل ذمه شکایت بــه دربــار خالفــت با الهام ازین رهنمود زمانی یکی از زارعین ا  )١٩بدون علت نخورند، و بر جمیع رشایط که بر آنها بسته اید وفا کنید) (اهل ذمه تعدی نکنند و به آنها رضر نرسانند، مال شــانرا اسالم را مcنعت کنید که بر 
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ن در جامعــه عنوان جربان خساره مبلغ هزار دینــار بــه او عطــا Ãــود. حتــی فراتــر از آ او را پایcل Ãوده اند، آنحرضت بال درنگ بــه ½ام زراعت  که گویا فوج مسلcنها برد بنــاء بــر رأی امــام ابوحنیفــه (رح) و  حــق بــه قتــل رســاند، نــااســالمی کســی ذمــی را  لفــاظ گفــت: (خــدا تــرا ابن سعد والی حمص اشتباهاً از زبانش به اهل ذمه به ایــن امسلcن ها حارض نبودند تا اهل ذمهء را بد و ناسزا گویند، بــا ایــن انتبــاه روزی عمــر امــراء  خ اســالم پس با یک نظربه تــاری ،قصاص میشود رفتارحرضت عمرفاروق (رض)  که این مأموریــت ســبب شــده تــا   ازین گفته اش پشیcن شد و فکرÃودرسوا کند) او  از وظیفــه اش  سپس به خــود اندیشــید وبــدون فشــاری ،به اوبزنداین سخن  ناسزا را  تا امیــر مســلcن هــا از اسلم خادم عمر(رض) میگوید: شبی بیرون شهر شدیم   )  ٢٠استعفا Ãود.( ســفر افتــاد بــه آنجــا  از باخربشود، نا گهان چشــمش بــه کــاروان خســتهحالت رعیت  عمــر فیصــله خــدا میــان مــا و  و مع آن مرصوف شوند وخــواب شــان بــربداوالد ها به طدارند، حرضت عمر(رض) جویای احوال شد،آن زن درپاسخ گفت: آبی مانــدم تــا ناله  اثــر گرســنگی آه واز  الد هایشته واو رسیدیم، دیدیم زنی دیک را باالی دیگدان گذاش بــا  رد و بــدل ت فرمود: خدا ترا انصاف دهد عمرازحال تــو چــه خــرب دارد، کند. حرض  عمــر(رض) بشــانه کشــید  ه رسعت بطرف خانه رفتنــد، بــوری ازآرد راباین کالم هر دو  تیم شوی آیا تو درروز قیامــت را حمل کنم حرضت فرمود: یخادم گفت: بگذارمن بار و  ســپس زن بــه  خ شود ومبارک غذا تهیه کرد و به زن گفت: من غدا را پهن میکنم تا ینــزد زن رســیدند عمــر(رض) بــا دســتان  گناهان مرا حمل میکنــی؟ هــردو رفتنــد وبار  زن به عمر(رض) گفت: تــو  سیر شدند، نان  توزیع Ãود همگی خوردند و اوالدهایش عمر(رض) گفت: اگر نزد عمــر بیــایی مــرا  عملت از امیر املؤمنین بهرتی، پسبا این  سپس عمر(رض) خود را در گوشهء پنهان Ãــود وصــحنه عجیبــی  آنجا خواهی یافت. خداونــد(ج) ســپاس گــذاری از  آنحرضــت خوشحالی دارند اطفال که کرد،را ½اشا می شت نا گهان صدا  حومهء شهرش میگذجه به این موضوع روزی آنحرضت از با تو   )Ã٢١ود و رسا پا یش را آرامش فرا گرفت.( مــرد او جویــای احــوال شــد. شــنید نــزدیکش، مــردی را دیــد از  زنــی راآه نالــه  و کمــک دریافــت کنــیم عمــر(رض) فرمــود: آوازی املؤمین آمدیم تا ازامیر  بادیهز گفت:ا
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چــی کــاری داری؟ برو پــی کــارت  میشنوم که است؟ بادیه نشین گفت: ازدرون خانه ــا از او مراقبــت Ãایــد.عمر( رض)  زایــcن قــرار دارد وکســیزن در حالــت موضوع ارصار میورزید، تا که مرد اصل ماجرا را بازگو Ãــود وگفــت: ایــن عمر(رض) بر  ــداریم  ت ن به خاÃش ام گلثوم فرمــود: آیــا ثــوابی میخــواهی خــاÃش خانه برگشت و  به بیدرنگ به آنجا رســیدند همــه شتافتند و دند، وبا عجله بطرف زن دیکی را با خود حمل کر هم  مــادرو را قصه کرد، آن  دو آرد، روغن، کاال بــرای طفــل واصل ماجرا   بلی بعداً  :گفت شسته عمر(رض) با مرد بادیه نشین نو  کردند، ام گلثوم  داخل خانه شدچیز را پایان  ام  و . درین اثناء زن طفلی بــدنیا آورد،رض) است(عمر  بود او مرد Ãیدانست که این به عمر(رض) کرد گفت: به مرد بشارت طفل بده درین اثنأ مــرد دانســت کــه گلثوم رو  دور میکرد، رس است. داشت آهسته آهسته خود را ازهیبت عمر(رض) ر املؤمنین امی ــد و ــان خوردن ــش ن ــی مریض ــرد و زن ــام  آن م ــتند  انج ــه برگش ــت ک ــدند، وق ــیر ش س   )٢٢طفل شان از بیت املال دریافت Ãایند(به آن مرد بادیه نشین گفت: تا فردا بــه نــزدش بیایــد وخوراکــه بــه خــود و  وعمر(رض)
  ـهنـتیـجـ

ده گی بــا همــی و دینه سازی یک زنوضاحت برمال میگردد، که آن حرضت بخاطر نهاآنگاه که به رفتار هــا وگفتــار هــای شــان درمســیر تــاریخ نظــر انــدازیم ایــن آرمــان بــه همواره در هدایات گهر بار قرآن کریم و زنده گی پیامرب بــزرگ اســالم زبانــه میکشــد، ازآنچه نبشته آمدیم چنین نتیجه میگیریم که انســان نگــری  بحیــث یــک ارزش  بخــش  جامعــه  سلســله رهنمــود هــای را بــه عنــوان نســخه شــفاءزیست اجتcعی  در  شــان بازتــاب کلــی  بدیل که درحیات پر بهای رسول خدا(ص) و یــاران پــاک طینــتعرضه داشته انــد، بــی تردیــد اگــرآن مؤلفــه هــای بــی  جهت ترمیم بدنه نظام انسانی   آن کمک گرفت ویک مدل خوبی از  زنده گی انسانی را به تجربه گرفت.بطور خودی Ãودار میگردد، که میشود ازین ارزش ها  در رونــد زنــده گــی جمعــی از زنده گــی انســانی ما  Ãایان گردد، سایر ارزش های امروزی جامعه یافته است، اگردر 
  خــــذآ مـــ

  .   )٧٩ :النّسأ( -٢     .  )٢٨:الّسبأ( -١
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ــــربی، -٩  ).٧٠(االرساء: -٨  ).٧:النّسأ(  -٧  . )١٠٦:االرساء( -٦  . )١٠٥:النّسأ( -٥   .  )١٠٧ :االنبیأ( -٤   . )١٣٨:آل عمران( -٣  ــــنن الک ــــی، الس ــــن عل ــــین ب ــــن الحس ــــد، ب النظامیــة، ، الطبعــة االولــی، نــارش: مجلــس دائــرة املعــارف ٦) ج:١١٤٢٤حــدیث(البیهقی،ابوبکراحم الحــاکم، املســتدرک علــی  بــن محمــد، محمــد بــن عبــدهللا، ابــو عبــدهللا، -١٠  ٢٠ه ص: ١٣٤٤الکائنة، فی الهند ببلدة حیدر آباد، سال نرش، ــحیحین،  ــة(...)    ٢ج: الص ــان، بیروت،الطبع ــه، لبن ــب العلمی ــارش، دارالکت ــال ن س ترجمــه، ســید نــارص خرســو ، اســالم ونظریــهءصــلح جهــانی  ســید قطــب، -١٢  .١٤٨ :ص  ٦:ستدرک علی الصحیحین، جملا -١١   .٦١نرش(...) ص:  : نــارش ،٤،ج:ســنن ابــی داودتانی، ابوداود، ســلیcن بــن اشــعث، السجس -١٣  .١٨٠، ص ١٣٨٨ :یرت، کابل، دهمزنگ، سال نرشانتشارات س :نارش  شاهی، مســلم بــن حجاج،ابوالحسن،القشیری،النیســابوری، صــحیح مســلم، رقــم  -١٤  .٤٩٤ص سال نرش(...) بیروت،  دارالکتب العربی، لبنان، ، رقــم ٨، املعجــم االوســط،جبــن احمــد ســلیcن، ،ابــو القاســمالطربانی،  -١٥  .٤٧٩نارش(...) الطبعة(...) ص: ٨) ج:٣١٣٩الحدیث( ، ٥) ج:١٢٦٥ن اسcعیل،صحیح البخاری، رقم الحدیث(بخاری، محمد ب -١٦  الطبع (...) ص  ١٤١٥دار الحرمین، القاهره، سال نرش، : نارش )٨٩٠٢الحدیث( طبـــع (...) نـــارش: تـــاجران کتـــب ارگ ٢شـــبلی، نعcنـــی، الفـــاروق، ج -١٧  .١٤١طبع(...) نارش(...) سال نرش(...) ص:        سید قطــب، اســالم وصــلح جهــانی، ترجمــه، ســید نــارص، خرســو شــاهی،   -١٩  .١٩٤-١٨٨ :ص   ٢جالفاروق،  -١٨     .١٨٨هـ ش  ص:  ١٣١١بازارقندهار، سال نرش: 



      تبیان

١٦٨ 

ـــد  ترجمـــه، ســـت،اســـالم دینـــی جهانی الخریـــوطی،علی حســـن، -٢٠   .٢٤٥ص  کابل دهمزنگ،  ١٣٨٨ات سیرت، سال انتشار  : نارش ترجمــه، احمــد ذکــی، السباعی، دکرت مصطفی، اســالم ½ــدن جاویــدان،  -٢٢    .٢٤٤ایران، تهران  ص قطب، اسالم صلح  و جهانی، ترجمه زین العابــدین، قربــانی، نــارش،  ید،س -٢١    .١٣٧٠پاکستان، پشاور، سال نرش،  : شینواری، نارش  پوهان        ***                                                   .٦١ -٦٠. ص ١٣٩٠انتشارات رسالت، کابل،  سال نرش، :(خاورنیا) نارش



  

 ارشاد نبوی
 

ي هللا َّللاع َعيَهْيهس لََّييهل  ي    ع ََ معْل »ْن أَنَس ريض َّللاه عنه عن النبيِّ   يكع ََ نع أَ ِس ْْ الَ يعي
هس  بُّ لسنَْفسس َِ  يعحس ههس  به ألَخس تهى يعحس  ِتفٌق عيهه.« ََ

ودنك  هیچ رلایت شكه اَّت که پی ِرب از انس کكام از شام ایامن ک ِل  فِر
دینی خود نیز  گ ه که هرچه را برای خود دلَّت دارد، برای برادر نكارد، ت  آن

  دلَّت بكارد.
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The Islamic harmony is defined as the unity of consensus, practice and 
idea of Muslim followers corresponding to all religious, political, 
social and other material and spiritual affairs based on Islamic 
instructions. Various verses of Quran and Prophet Mohammad’s 
saying (Hadith) that intimate the message of harmony, are all slogans 
on unity of Muslims and have not kept open to any direction to lead 
discrimination and differences among Muslim followers. 
Unfortunately, the Islam followers unexpectedly kept distance from 
God’s decree and instructions in the present situation. The religious, 
political, ethnic, linguistic and geographical environment have 
strongly influenced on Islamic values in Muslim community and has 
almost segregated them individually.  All these differences and 
misleading parameters have enormously penetrated into the mindset 
and heart of Muslims due to inhuman activities of Muslims’ enemies 
over the centuries of animosity of infidels against Islam and has now 
became matured and counted as a big defeat to Muslim and Islamic 
communities.  The significance and requirement of Islamic harmony 
feels much in the present time as ever before. In another way, today 
the requirement of unity among Muslim communities has become free 
of any particular definition and presenting of theory and philosophy 
has changed into a real and mental fact which is totally tangible for 
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every Muslim. If the Muslim followers do not bring unity among 
themselves, definitely they would be witness for abolition of their 
political, spiritual, economic and historical identity. With the 
consideration of unpleasant present circumstances of Islam’s world 
such as tolerance of heavy load of conflict, governmental terrorism, 
lack of freedom and peace, security, welfare, prosperity, justice and 
humanity in Islamic territories is strictly required to return the Islamic 
harmony among the Islam’s followers.   
***
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