




 
 
 
 
 
 
 
 اشت:دیاد
مقاله رسامً از آدرس مشخص با ذکر  ارا ت لخ،رصت رلعره ،،منر ت لرو ل ، ریمت   ارمن ر  آدرس  -

 ایرسنده به اداره اکادم  ،،ی  ف ستاده شید.
 باشد.   مطابق مع ارهای پذر فته شدۀ ،،من  بک  تلحق ق  –مقالۀ ارسال  بارد  ،،من   -
 باشد. شدهدرگ ی چاپ ا جایدر   مقاله بارد قعالً -
 ،نیام مقاله مخترص   با محتیا مطابقت داشته باشد. -
پ سشر  اصر،   گیررای  ک،منره بریدهت    088ال   08حد اق  حا ی  ۀبارد دارای خالصمقاله  -

هرای ریاسرکی همنچنام خالصه بارد به رکر  از زبرام باشد که مقاله در پ  پاسخ ده  به آم است.
 ل جمنه شده باشد.

دسرت آمرده   ه لحق قت اتارج بر سؤال لحق قت ر شموم تت هدفت  دارای مقدمهترد مقاله با -
 فه ست منابع بیده   در منت به منعع اشاره شده باشد.

در لس،س  منطق  میضری،ات  ت  با ر،ارت متا  اکات دستیر زباممقاله بارد بد م اغالط لارپ -
 باشد.شده لنظ م   wordدر ب اامۀ   A4کاغذ رک ر ره ص حۀ 

فاصر،ه بر    تلارپ شید 51بیدهت با فیات  مع اریص حه 51  حد اکرث  7حجم مقاله حد اق   -
 باشد   به شک  هارد   سافت کاپ  ف ستاده  شید.  (Single)سط  ها  احد

 ارشرال  ررحرۀ اشرتد ه أت لح ر  مج،ه صالح ت ردت قعریل   اصرالم مقرارت را برا در اظر   -
 اکادم  ،،ی  دارد.

های ارائه شده ب رااگ  اظ ررات محقرق   ایرسرنده بریدهت ال امراً ربطر  بره  ها   اادرشهلح،    -
 .میقف اداره ادارد

مح یظ بیدهت فقط در صریرت ذکر  مأخرذ از آم اسرت اده  منترشهحق کاپ  مقارت   مضام    -
 ارشال  شده م  لیااد.

 .گ دد ارده د باره مسرتد ل  مقالۀ  -
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 (رسويل)امان  څیړندوی  محمد
 

 خدمت یې  او نبوي احادیثو ته  )رح(امام ابو حنیفه 
 

 لنډیز
 وتر قرآن کریم وروسته سرت او د قدر وړ علم د حدیثو او د نبوي ملغلرو د  زده کړ 
علم دی، چې زمونږ سلفو، مرشانو او لویو امامانو به د قرآن د حفظ او تفسیر له زده 

چې له دغو امامانو څخه یو هم امام  ،کړې وروسته په دې علم پسې هڅانده ؤ
دی چې په خپل وخت کې یې دغه علم ته  دومره پاملرنه او  -رحمه هللا -ابوحنیفه 

څخه ګڼل کېږي او خپل ملګري او  توجه کړې ده، چې د دې علم له نقادانو
شاګردان به یې دغه علم ته هڅول، نو ددغه ډول شخصیتونو ذهنونه تیز او تازه 
کوي، دغه مقاله د موضوع په اړه د لنډیز، وړو رسلیکونو ترڅنګ په پایلې، وړاندیزونو 

                                                  او د ماخذونو په لړلیک مشتمله ده.                                            
 امللخص

بعد القرآن الکریم العلم األکرب واألجل هو  تعلم علم األحادیث و الأليل النبویة، 
نا و األمئة الکبار بعد حفظ القرآن و تعلم تفسیر یحیث کان اهتامم سلفنا، و متقدم

رحمه  -مام ابوحنیفه األمئة احدهم ال  لتعلم  هذا العلم و هم راغبون فیه، و من هؤالء
الی حد قد وصل فیه الی درجة النقاد، و کان   فقد توجه لهذا العلم  و اهتم به  -هللا

ذ یحث اصحابه و تالمیذه نحو هذا العلم،و ذکری مثل هؤالء الشخصیات یشح  
(ضمن ألحادیث النبویةل تهمام ابوحنیفة و خدمها، هذا اقمقالاال األذهان و ینّض  

 اقملخص، و العناوین الصغیرة یشتمل علی النتیجة واقمقرتحات و فهرس اقمصادر.
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 رسیزه
، والصالة البیان نسانانزل القرآن و علم ال  الحمد هلل  الذي خلق األکوان،

أهل  من من تبعهم والسالم علی سید بني عدنان محمد و علی آله و صحبه و
 .حسانال 

د قرآن کریم نه وروسته د اسالمي رشیعت دوهم مصدر دی  وبعد: نبوي احادیث
اصلی هللا علیه و سلم(  هللا چې هللا تعالی په خپله مهرباين فرمایلې ده چې رسول

َوَما »منئ او له کوم يش مو چې منع کوي ترې منع شئو ته څه درکوي هغه  تاسې
اصلی هللا علیه و سلم( څه چې پیغمربا(1ا«تَ ُهواَآََتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم َعْنُه فَان ْ 

تاسې ته درکوي  هغه واخلئ او له څه يش نه چې هغه تاسې منع کوي له هغه نه 
منع شئ(او په خپله رسول هللا اصلی هللا علیه و سلم( خپل امت تشویق کړی دی 

پوره چې دوی دې تر او تازه وي چې د ده حدیث اوري،  ښه یې یادوي او بیا یې په 
امانت رسه نورو ته رسوي، ښايي چې په  دوی کې داسې څوک پيدا يش چې تر 

َع ِمنَّا َحِديثًا :»اوریدونکي ډېر پوه او د مسایلو درک کوونکی وي فرمایي َنضََّر اَّللَُّ اْمَرًأ َسَِ
اهللا (2ا«ُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه لَْيَس بَِفِقيٍه َفَحِفظَُه َحَّتَّ يُ بَ لِ َغُه فَ ُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه ِإََل َمْن ُهَو أَف َْقُه ِمْنُه وَ 

تعالی دې تر او تازه لري هغه څوک چې زمونږ نه یې حدیث واوریده نو هغه یې ښه 
دې چې بل چاته یې ورسوي نو ډېر ځيل د فقه حامل  هغه چاته وي چې  یاد کړ تر

و په هغه زمانه ن فقیه نه وي( ا په خپله(تر ده ډېر فقیه وي او دېر ځلې د فقه حامل
ژوند کاوه هغه مهال مهم علم د قرآن کریم زده  -رحمه هللا -کې چې امام ابوحنیفه 

کړه د حفظ او تفسیر رسه او وررسه ډېر رشیف علم د نبي اصلی هللا علیه و سلم(د 
چې مسلامنانو به د علم زده کړې لپاره خپل اوالدونه او د نورو  ،احادیثو علم ؤ

نبوي احادیث د قرآن کریم لومړنی، باوري او اسايس  ،ه متوجه کولمسلامنانو اوالدون
تفسیر دی چې د قرآن کریم په عميل کیدو کې یې ډېر رول درلوده او د نبي اصلی 
هللا علیه و سلم( دنده او وظیفه هم دا وه چې د قرآن کریم تبین وکړي هللا تعالی 

َ :»فرمايي موږ دغه ذکراقرآن(پر تا نازل ا(3ا«  لِلنَّاِ  َما نُ ز َِل إَِلْيِهمْ َوأَنْ زَْلَنا إِلَْيَك الذ ِْكَر لِتُ بَ يِ 
کړی دی چې ته خلکو ته هغه ښوونه ترشیح او توضیح کړې چې د هغو لپاره نازل 

 کړې شوې ده(.
  او امام شافعي څه ښه وايي:

 تبیان
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ينِ ُكلُّ اْلُعُلوِم ِسَوى الُقرآِن     إالَّ احَلِديَث َوإال اْلِفْقَه ِف الدِ   َمْشَغَلٌة... ِ
ثَ َنا ... َوَما ِسَوى َذاَك ِوْسَواُ  الشََّياطيِ      (4ااْلِعْلُم َما َكاَن ِفيِه َقاَل: َحدَّ

اګرد علمونه تر قرآن، حدیث او په دین کې له پوهې پرته فن او مشغله ده، 
دالیلو  سند او حدثنا ويایعنې په پوره یقینيواقعي علم هغه دی چې په هغه کې 

ثابت وي؛ ځکه په حدثنا کې د ښوونکي او زده کوونکي له پیاوړې اړیکې څخه 
چې په دلیل ثابت نه وي( شیطاين هغه څه  منایندګي کوي(او له دې اخوا ا

 وسوسې بلل کېږي(.
چې کوم   -رحمه هللا -هامام ابوحنیف د چې د نبوي احادیثو په اړه ما وغوښتل نو

خدمتونه دي هغه په لنډه توګه دوستانو رسه رشیک کړم، په دې موخه دغه متواضعه 
څه نا څه حق ادا    -رحمه هللا -ههڅه وړاندې کوم چې له یوه پلوه به د امام ابوحنیف
نیوکي کوي چي  -رحمه هللا - هيش او له بل پلوه به د هغو خلکو چې پر امام ابوحنیف

رحمه  -هامام ابوحنیف» ر تړاو نه لره ځواب ويش، د بنده مقاله دېې ډله احادیثو رسه ی
 -چې پکې د امام ابو حنیفه  ه،د تر رسلیک الندې« نبوي احادیثو ته خدمتاو   -هللا

رت څیړل د هغه عريب د هغوی سی د علامو یادونهاو ، یاد تازه کول دي –رحمه هللا 
پکې  او پلټنه ، بحثېمښک ښورو دي څومره چې شاعر په خوله د مښکو په څیر 

 هغومره یې ښه بوی سړی حس کوي: ېکو 
 (5ان  ذکر ه ... هو  اقمسک ما کررته یتضوعإ  أعدذکر نعامن   أعد

ر دی  څومره ېکه  چې د ده یاد د مښکو په څځ د نعامن یاد مونږ ته بیا بیا وایه؛ا
 .(یې چې تکراروې ښه بوی یې زیاتیږي

او نور د دین امامان چې څومره  د دوی  یاد تازه   -رحمه هللا - هنو امام ابوحنیف
ږي  هغومره په نفسونو کې  د هغوی رسښندنې او خدمتونه ال روښانه کېږي، دا ېک

کار باید په پوره بصیرت تررسه يش، چې د هر عامل قدر او  ارزښت د هغه د مقام  او 
صلی هللا  -نه تفریط، د پیغمرب منزلت  رسه برابر وارزول يش نه پکې افراط ويش او 

وروسته  د دین د علامو څخه  له  مقام  –رضی هللا عنهم -او د صحابه و   -علیه وسلم 
 مقام  دی.

 -رحمه هللا -په دې کې ښکاره کېږي چې د امام ابوحنیفه  د ځېړنې ارزښت:     
 خدمتونه د حدیثو په هکله روښانه يش. 

 ... امام ابو حنیفه)رح( او
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رحمه  -د حدیثو علم په هغه زمانه کې چې امام ابوحنیفه  د څېړنې مربمیت:     
خلک به پرې  ،ژوند کاوه  تر قرآن کریم وروسته دوهم اسايس علم ګڼل کیده -هللا

د دغه علم د ترالسه کولو لپاره به یې سفرونه کول، او امام ابوحنیفه هم  ،مرصوف وو
خدمتونو په اړه معلومات ؛ نو اړینه ده چې  د ده د حدیثي د دغه علم رسخیل دی

 .وړاندې يش
د حدیثي خدمتونو په اړه  -رحمه هللا -د امام ابوحنیفه  د څېړنې موخې:       

دغه  -رحمه هللا -معلومات وړاندې کول، او په دې ټینګار کول چې امام ابوحنیفه 
  سرت علم ته څومره درنښت او توجه لرله. 

تحلیيل او توصیفي میتود څخه کار اخیستل په څېړنه کې له د څېړنې میتود:       
 شوی دی.

 پاملرنه -رحمه هللا - هنبوي احادیثو او روایت ته د امام ابوحنیف
 ( 6ا«لو ال الروایة لقلت بالقیاس: » فرمايي  -رحمه هللا - هپه خپله امام ابوحنیف 

هغه دا د  یعنې:که  روایت او حدیث نه وای ما به هرومرو  په قیاس خربه کوله،
په روایت نقل  -رضی هللا عنه -ونو د ابوهریرة حدیث په اړه خربه ده چې  شپږو کتاب

َ َوُهَو َصائىٌم » فرماييل دي:   -صلی هللا علیه وسلم  -رسول هللا  ړی دیک َمْن نَِسى
ُ َوَسَقاُه  َا أَطَْعَمُه هللاَّ ابوداؤد پرته د نورو لفظ  لهدا  (7ا«فَأَكََل أَْو رَشىَب فَلْيُتىمَّ َصْوَمُه فَإىمنَّ

 دی.
یعنې:څوک چې روژه وي او په هیره خوراک یا څښاک وکړي نو روژه دې پوره 

 کړي؛ ځکه هللا تعالی ده ته خوراک او څښاک ورکړی دی.
د قیاس غوښتنه خو دا ده چې روژه دې ماته يش او دی دې ګرم حساب يش، 

ر ارزښت او قدر ورکوي او د ېچې نبوي احادیثو ته ډ  -رحمه هللا - هخو امام ابوحنیف
وکړ. او  عمل ځان لپاره یې د خالصون الره بويل قیاس یې پریښود او پر روایت یې

ا مَ » څخه دا ثابته شوي ده چې فرمایي:   -رحمه هللا - ههمدا راز له امام ابوحنیف
فعلی الرأس و  –علیه وسلم  هللا صلی -اءنا عن هللا  عز وجل و عن رسول هللا جَ 

 (8ا«العین
څخه  چې څه موږ ته   -صلی هللا علیه وسلم  -یعنې:د هللا تعالی او رسول هللا 

 ږي هغه مو په رس سرتګو قبول دي.ېراورس
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د خربې په څیر ده چې فرمايي:   -رحمه هللا -دا خربه عینا لکه د امام مالک 
َب َهَذا الَقرْبى » ْن قَْولىه، َويرُْتَُك، إىالَّ َصاحى  (9ا« -َصَّلَّ هللُا َعلَيْهى َوَسلَّمَ  -كُلُّ أََحٍد يُؤَْخُذ مى

یعنې:د هر چا خربه اخیستل کېږي او پریښودل کېږي غیر د دې قرب له څښنت 
نه  -رحمه هللا -هڅخه. او همدغه شان لفظ د امام ابوحنیف  -صلی هللا علیه وسلم  -

 (11ا«إال صاحب هذا القرب كلنا خطاء»هم راغلی دی 
صلی هللا علیه وسلم  -یعنې:موږ ټول خطا کیدونکي یو پرته د دې قرب له څښنت 

 څخه. –
خربه وروستۍ خربه ده او هغه نه ردیږي. لکه   -صلی هللا علیه وسلم  -چې د ده 

خربه اصلی هللا علیه و سلم( فرمایي: د هغه   -رحمه هللا - هڅرنګه چې امام ابوحنیف
او حدیث  چې مونږ ته راورسيږي هغه په رس سرتګو منو، نو لدې وروسته چې څوک 

احادیث نه مني یا یې ورته پاملرنه کمه ده نو   -رحمه هللا - هوایي: چې امام ابوحنیف
 دا به د انصاف نه ډېره لرې خربه وي.

مناقبو کې له اعتدال څخه  کار  زما منظور دا دی  چې  د عامل او نیک انسان په
واخیستل يش، نه دومره افراط او غلو پکې ويش چې  هغه د پیغمرب درجې ته 
ورسول يش او نه دومره تفریط ويش چې هغه د یو عادي انسان په  څیر وګڼل يش ، 

 چې نه پکې افراط وي او نه تفریط., ښه خربه  په توسط او منځالرې حالت تکیه ده
 ړنالرهاو ک د اجتهاد منهج -رحمه هللا - هفد امام ابوحنی
 -ته که وکتل يش هغه  کړنالرې د اجتهاد منهج او  -رحمه هللا - هد امام ابوحنیف

آخذ بكتاب هللا اذا  »خپله کړنالره او تګلوری داسې جوتوي فرمايي:  -رحمه هللا
واآلثار الصحاح وجدته فإن مل أجده منه أخذت بسنة رسول هللا صَّل هللا عليه و سلم 

عنه التي فشت ىف أيدي الثقات عن الثقات فاذا مل أجد ىف كتاب هللا وال يف سنة 
أدع قول من شئت ثم ال أخرج عن قولهم  رسول هللا أخذت بقول أصحابه من شئت و

 ابن سريين و الشعبى والحسن و اىل قول غريهم فاذا انتهى االمر اىل ابراهيم و
 (11ا«ال قد اجتهدوا فَّل أن اجتهد كام اجتهدوا سعيد بن اقمسيب وعدد رجا

یعنې: زه د هللا تعالی  په کتاب  استدالل کوم چې پکې  پیدا یې کړم، او که مې 
آثارو  په سنتو او هغو صحیحو  -صلی هللا علیه وسلم  -پکې  ونه موند نو د رسول هللا 

ړي وي استدالل کوم نه ثقه د ثقه  څخه نقل ک  -صلی هللا علیه وسلم  -چې له  ده 

 ... امام ابو حنیفه)رح( او
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صلی  -او که مې امسأله(په کتاب هللا  او سنت رسول هللا کې ونه موندله نو د هغه 
په ویناو عمل کوم، د دوی په ویناو  –رضی هللا عنهم  -د صحابه و   -هللا علیه وسلم 

کې  د چا وینا مې چې خوښه شوه  غوره کومه یې او د دوی له ویناو نه وځم، او چې 
 –ته ورسیږي  ابراهیم،شعبي،حسن،ابن سیرین، سعید بن اقمسیب او نورو کله خربه

دوی اجتهاد کړی دی او ماته هم دا حق شته چې د دوی  –ډېر سړي یې یاد کړل 
 په څیر اجتهاد وکړم.

 وګوره ! په دې کړنالره کې څو شیان په واضحه توګه په ګوتو شوي دي:
یې لومړی مرجع دی دا یې په رسکې  یاد کړی  د هللا تعالی کتاب قرآن کریم  -۱
 دی.
سنت او صحیح آثار او احادیث یې د   -صلی هللا علیه وسلم  -د رسول هللا   -۲

 دوهم مصدر په توګه  یاد کړی دی.
م قدم کې د ېاقوال او ویناوې یې  په در   –رضی هللا عنهم  -د صحابه و  -۳

 نا ته ااجامع( هم ویل کېږي.استدالل وړ ګڼيل دي، چې د هغوی اتفاقي وی
او همدا طبیعي مسیر  او په څلورم پړاو کې یې اجتهاد ته ځای ورکړی دی، -۴

 دی چې ټول مجتهدین او یا ډېری ېې دېته ورته تګلوری او منهج لري.
ویلی   -رحمه هللا - هنو که واقعیت ته سړی وګوري په کوم ځای کې امام ابوحنیف

او که  په کوم حدیث  یا یې  کوم حدیث رد کړی دی،دي چې زه حدیث نه منم، او 
یې استدالل نه وي کړی دا د دې معنا نه لري چې هغه ردوي بلکې هغه حدیث به 

په وړاندې صحیح نه وي او یا به ثقه له ثقه څخه نه وي روایت کړی  -رحمه هللا -د ده 
  -رحمه هللا -. او دغه ډول تعامل خو نورو امامانو او مجتهدینو هم کړی دی، دی 

 .ولې پرې ګرم بلل کېږي
 په احادیثو باندې د عمل کولو ټینګار

په وینا او   -رحمه هللا - هپه احادیثو باندې  د عمل کولو ټینګار د امام ابوحنیف
 :ښکاره دی عمل کې

عن الحسن بن صالح قال كان أبو حنيفة شديد الفحص عن الناسخ من  »
اذا ثبت عنده عن النبي صَّل هللا عليه و سلم الحديث واقمنسوخ فيعمل بالحديث 

وعن اصحابه وكان عارفا بحديث أهل الكوفة وفقه أهل الكوفة شديد االتباع قما كان 

 تبیان
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وكان حافظا لفعل رسول هللا صَّل هللا عليه و سلم االخري الذى  ... عليه الناس ببلده
 (12ا« قبض عليه مام وصل اىل أهل بلده

به د حدیثو  -رحمه هللا - هوایي: چې امام ابوحنیف  -رحمه هللا -حسن بن صالح 
په ناسخ اومنسوخ پسې کلکه پلټنه کوله، نو په حدیث به یې عمل کاوه چې له  نبي 

به ورته ثابت  شو، او دی   –رضی هللا عنهم  -او  له صحابه و   -صلی هللا علیه وسلم  -
نکی وو ، ډېر کلک پیرو د هغو اعاملو وو چې و فقهې ښه پیژند د کويف د احاديثو  او

د   -صلی هللا علیه وسلم  -د ده په ښارکې خلکو عميل کول...او دی د رسول هللا 
وروستي فعل چې پر هغه یې له دنیا رحلت کړی وو او  د ده ښار ته رسیدلی وو ډېر 

 ساتونکی او حافظ وو.
 ي:فرمای -رحمه هللا - هامام ابوحنیف

 (13ا« ما بلغني عن صحايب أنه أفتى به فأقلده وال أستجيز خالفه »
ماته چې له صحايب څخه څه راورسیږي چې په  څه یې فتوا ورکړي وي د هغې 

 زه پیرو یم او خالف یې روا نه بومل.
چې د صحايب خربه دومره مني او له هغې رسغړونه نه کوي نو   -رحمه هللا -امام 
 خربه به څنګه نه مني! – علیه وسلم صلی هللا -د پیغمرب 

 فرمايي:  -رحمه هللا - هامام ابوحنیف
 (14ا«عليك باألثر وطريقة السلف ، وإياك وكل محدثة ؛ فإنها بدعة  »

د اثراحدیث( او د سلفو د طریقې پابند اوسه، او ځان له هر نوي يش وژغوره ؛ 
 ځکه چې هغه بدعت دی.

إذا جاء الحديث عن النبي صَّل » وعن أيب يوسف قال: سمعت أبا حنيفة يقول : 
هللا عليه وسلم عن الثقات أخذنا به ، فإذا جاء عن أصحابه مل نخرج عن أقاويلهم ، 

 (15ا« فإذا جاء عن التابعني زاحمتهم
څخه   -رحمه هللا - هڅخه روایت دی وایي:ما له ابوحنیف -رحمه هللا -له ابویوسف 

څخه د ثقاتو له  –صلی هللا علیه وسلم  -واوریدل چې ویل یۍ: کله چې له نبي 
-الرې موږ ته حدیث رايس موږ پرې عمل کوو او دلیل پرې نیسو، او که له صحابه و 

څخه څه راورسیږي موږ د هغوی له ویناو څخه نه وځو،خو که د   -رضی هللا عنهم 
 زه د هغوی خربه ورغربګوم.تابعینو څخه څه رايس 

 ... اوامام ابو حنیفه)رح( 
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... وكان إذا وردت عليه مسألة فيها حديث »قال محمد بن حمدان بن الصباح : 
 (16ا« صحيح اتبعه ، و إن كان عن الصحابة والتابعني ، وإال قاس وأحسن القياس

ته به چې داسې   -رحمه هللا - همحمد بن حمدان بن صباح وایي: امام ابوحنیف
ده شوه چې صحیح حدیث به پکې وو د هغه پیروي به یې کوله ، که څه مسأله وار 

هم چې هغه به د صحابه و او یا تابعینو له الري وو، او که احدیث ( به پکې نه وو نو 
 قیاس یې کاوه، ډېر ښه قیاس.

  -رحمه هللا -امام ذهبي : او انده د محدثینو له نظر  -رحمه هللا - هامام ابوحنیف
اعالم النبالء کې د حامد بن ابی سلیامن په سوانحو کې کره او سپینه خربه  په سیر 

اَم: َعلَْقَمُة، َوأَفَْقُه »کړې ده  ، َوابُْن َمْسُعْوٍد، َوأَفَْقُه أَْصَحابىهى ٌّ : َعيلى فَأَفَْقُه أَْهلى الُكْوفَةى
يَْم: َحامَّ  يُْم، َوأَفَْقُه أَْصَحابى إىبْرَاهى : إىبْرَاهى ٍد: أَبُو َحنىيَْفَة، أَْصَحابىهى ٌد، َوأَفَْقُه أَْصَحابى َحامَّ

: أَبُو يُْوُسَف   (17ا...« َوأَفَْقُه أَْصَحابىهى
 –رضی هللا عنهام -یعنې: د کوفې په خلکو لوی فقیهان علی، او ابن مسعود 

دی ، او د ده په ملګرو کې   -رحمه هللا -دي، اود دوی په ملګرو کې لوی فقیه علقمة 
 -دی او د ابراهیم په ملګرو کې لوی فقیه حامد   -رحمه هللا -ابراهیم  لوی فقیه
دی او د   -رحمه هللا - هدی او د حامد په ملګرو کې  لوی فقیه أبوحنیف  -رحمه هللا

 دی.  -رحمه هللا -ده په ملګرو کې لوی فقیه أبویوسف 
يُْه »په سوانحو کې  ویيل دي:   -رحمه هللا - هبیایې  د امام ابوحنیف الىَماُم، فَقى

، أَبُو َحنىيَْفَة النُّْعاَمُن بُن ثَابىتى  رَاقى ، َعالىُم العى ، َوارْتََحَل يفى ...اقمىلَّةى َوعنَي بىطَلَبى اآلثَارى
يَاٌل  ، فَإىلَيْهى اقمُنْتََهى، َوالنَّاُس َعلَيْهى عى هى ضى ْقُه َوالتَّْدقىيُْق يفى الرَّأْيى َوغَوامى ا الفى  َذلىَك، َوأَمَّ

 (18ا«يفى َذلىَك 
د عراق عامل، نعامن بن ثابت...د  د ملت فقیه،  -رحمه هللا - هامام ابوحنیف

آثاروااحادیثو( په لټه کې توجه او پاملرنه درلوده او په دې اړه یې سفرونه کړي دي، 
او په فقهې او رأیه کې د دقت او پټو رازو په اړه دی انتها ته رسیدلی وو، او خلک په 

 ده عیال شمیرل کیږی. دې  کې د
، َوابْنى  »: په وینا  -رحمه هللا -د امام شافعي  لُْم يَُدْوُر َعََّل ثَ الَثٍَة: َمالىٍك، َواللَّيْثى العى

، َوَمْعَمٌر، َوأَبُو َحنىيَْفَة،  ، َوالثَّْورىيُّ يُّ ُعيَيْنََة.قُلُْت: بَْل َوَعََّل َسبَْعٍة َمَعُهم، َوُهُم: األَْوزَاعى
َدانى  چې علم پر درې  ا (19او هام: حامد بن سلمة وحامد بن زید« َوُشْعبَُة، َوالَحامَّ

 تبیان
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زه اذهبي( وایم: له دوی رسه رسه علم په « وګړو څرخیږي:مالک، لیث او ابن عیینة
یعنې: یو:د  (حامداندوه  شعبة او ،هاوزاعی،ثوري، معمر، ابوحنیف»ږي: ېاوو تنو څرخ

 زوی حامد او بل د زید زوی حامد. هسلم
 (21ا«أربعه الثوري وابو حنيفة ومالك واألوزاعي وقال يحيى بن معني العلامء»

،  -رحمه هللا -وایي: علامء څلور تنه دي : ثوري  -رحمه هللا -یحی بن معین 
 . -رحمه هللا -او أوزاعي   -رحمه هللا -، مالک  -رحمه هللا - هابوحنیف

 په اړه  -رحمه هللا - هدا د هغه سرت ناقد محدث ګواهي ده چې د امام ابوحنیف
سنتو  یې ادا کړې ده هغه مهال عامل او پوره عامل هغه چاته ویل کیده چې په قرآن،

 -رحمه هللا - هاو د دوی اړوندو علومو کې به یې الس رسی درلود، نو که امام ابوحنیف
په احادیثو کې وارد نه وای کله  دغه سرت محدث په علامو او بیا په ګوتو شامر علامو 

 کې شمیره.
َما َرأَْيُت أَْعلََم ِمْن أَبِي َحنِْيفَةَ، َوَماِلٍك، َواْبِن  » وایی:  -رحمه هللا -ف امام ابویوس

او ابن ابی لیلی سرت   -رحمه هللا -، مالک  -رحمه هللا -هما تر ابوحنیفا (21ا«أَبِي لَْيلَى
 .(عاقمان نه دي لیديل

چې ډېر عمر ده   -رحمه هللا -دا بله ګواهي د هغه سرتفقیه ،محدث ابویوسف 
 تقوی،دیانت، تر څنګ تیرکړی د هغه علم،  -رحمه هللا - هیې د امام ابوحنیف

استداليل متانت او د سنتو پیروي یې د رس او زړه په سرتګو لیديل دي او له  نورو 
 او دغه تاریخي ګواهي یې ادا کړې ده. یعلامو رسه یې پرتله کړ 
 ه  داسې بریښي چې :له څرګندونو څخ   -رحمه هللا -د حافظ ذهبي 

 علوم: قرآن، حدیث، فقه، نحو او داسې نور وو. -رحمه هللا -هد امام ابوحنیف -۱
سلم کال او تر ۱۱۱د حدیثو طلب کړی وو او په   -رحمه هللا - هامام ابوحنیف -۲

ترالسه کړل، او د فقهاو علم به  تر قرآن وروسته له  احادیث هغې وروسته یې زیات
امام  د آثارو په طلب  کې پاملرنه کړې وه او سفرونه یې هم  حدیث پرته بل څه وي،

  -رحمه هللا -ثار د امام محمد بن الحسن په همدې موخه تر رسه کړې دي، کتاب اآل 
 په  روایت یې  ښه بیلګه ده.

 ... امام ابو حنیفه)رح( او
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او د هغو صحابه  –رضی هللا عنه -او ابن مسعود  –هللا عنه رضی -دی د علی   -۳
په احادیثو چې په کوفه کې اوسیدل  تر هر چا  زیات   –رضی هللا عنهم -کرامو 
 پوهیده.
ده یو هم امام ېد لسو هغو امامانو نه چې په دغه عرص کې علم  پر  دوی څرخ -۴

 وو.  -رحمه هللا - هابوحنیف
مامانو  څخه  دی هغه سرت امام و چې خلک په فقه کې د د اجتهاد له لویو ا  -۵

 (22اده عیال ګڼل کېږي.
 - هپه منهاج السنة النبویة کې  د امام ابوحنیف  -رحمه هللا -عالمه ابن تیمیة 

صفت کړی دی او په لویو محدثینو او فقهاو کې یې شمیرلی دی، په یو  -رحمه هللا
لتفسري والتصوف والفقه مثل األمئة أمئة أهل الحديث وا»ځای کې داسې وایي:

  (23ا«األربعة وأتباعهم
یعنې: دحدیث، تفسیر، تصوف او فقهې واال امامان  لکه څلور امامان او د هغوی 

 پیروان. او په بل ځای کې داسې فرمایي:
مثل علقمة واألسود  ... وهؤالء أهل العلم الذين يبحثون الليل والنهار عن العلم»

ورشيح القايض وأمثالهم ثم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي والحكم بن عتيبة 
ومنصور بن اقمعتمر إىل سفيان الثوري وأيب حنيفة وابن أيب ليَّل ورشيك إىل وكيع 

 (24ا«بن الجراح وأيب يوسف ومحمد بن الحسن وأمثالهم
، اسود، هدي ... لکه علقم دغه د علم خاوندان چې شپه ورځ د علم په لټه کې

، هرشیح قاضی او د دوی امثال، بیا ابراهیم نخعي، عامر شعبی، حکم بن عتیب
، ابن ابی لیلی او رشیک پورې، او تر همنصور بن متعمر تر سفیان ثوري، ابوحنیف

 ،ابویوسفمحمدبنالحسناوددویترامثالوپورې.وکیع بن الجراح 
 «»االسالم  مئةا« »نیبوعتمئة اقماال » ت ولري لکه نو څوک چې دغه ډول لوړ صفا

يبحثون الليل  «» ...يف العلم وكشفا لحقائقه من أعظم الناس نظراممن هم ...
 -رحمه هللا -هچې دغه علامء یې لري  او په دوی کې امام ابوحنیف« والنهار عن العلم

دغو نبالو کې  د انصاف له مخې  دی په  -رحمه هللا -هم شامل دی او ابن تیمیة 
 شمیرلی دی.

 د ځینو ناقدینو جرحه  -رحمه هللا - هپر امام ابوحنیف

 تبیان
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لکه خطیب بغدادي او نورو جرحه او   -رحمه هللا - هځینو ناقدینو پر امام ابوحنیف
نیوکه  کړې ده چې د هغې ځواب د دې مقالې له حوصلې څخه بیرون دی خو په 

( کې چې دکتور محمود الطحان  -رحمه هللا -االدفاع اقمحکم عن االمام االعظم 
 په پای کې مل شوی او دغه په زړه پورېکتاب لیکلی دی او د اتبییض الصحیفة (

مضمون د ده په لیکنهاالخطیب البغدادي و اثره يف علم الحدیث(کې  راغلی دی، 
 کتل یې رضوري دي.

د عدالت د پیژندنې یوه الر د حال شهرت او تواتر ته  رسیدل دي، لکه امام 
د هغه دوه ملګري، او نور  همالک، اوزاعي، عبد هللا بن اقمبارک ، امام هامم ابوحنیف

؛ځکه  -رحمهم هللا -امام احمد بن حنبل او نور درانه امامان ملګري، امام شافعي، 
دوی شهرت ته رسیديل دي او دا تر تزکیې وړاندې دی، همدا وجه ده چې امام 
احمد بن حنبل نه چې چا د امام اسحاق بن راهویه په اړه وپوښتل چې ایا هغه 

ی بن معین نه عدل دی که نه؟هغه دغه پوښتنه نا اشنا وګڼله، او همدغه شان د یحی
له ابوعبید نه « ابوعبید یُسأل عن الناس!»د ابوعبید په اړه پوښتنه وشوه هغه وویل: 

د خلکو په اړه پوښتنه کېږي، او هغه په عدالت مشهور دی ته د هغه په اړه پوښتنه 
 کوې؟!

په ا بیان اعتقاد  -رحمه هللا -د مرص سرت محدث او فقیه امام ابوجعفر طحاوي 
الجامعة علی مذهب فقهاء اقملة ايب حنیفة النعامن بن ثابت الکويف اهل السنة و 

و علامء السلف من السابقین  و من بعدهم  من التابعین أهل » و...( کې ویيل: 
الخرب و األثر و أهل الفقه و النظر الیذکرون اال بالجمیل ومن ذکرهم بسوء فهو علی 

 (25ا«غیر السبیل
اوروسته تابعین د احادیثو او اثارو  خاوندان او د یعنې: د سلفو مخکني علام او ر 

فقه او نظر څښتنان باید له ښو پرته په بل څه یاد نيش، او چې څوک یې په بده 
 یادوي هغوی په بله الر روان دي.

فمن  »ابن صالح په ا علوم الحدیث (کې جالبې نکتې ته اشاره کړې ده فرمايي:     
لى ، أو نحوىهم من أهلى العلمى ، وشاَع الثناُء عليه بالثقةى بني أهلى النق اشتهرْت عدالتُهُ 

 ...واألمانةى استُغنَي فيه بذلك عن بينٍة شاهدٍة بعدالتهى تنصيصاً وهذا هو الصحيح
ومن جري مجراهم يف نباهة  ...ومثل ذلك مبالك وشعبة والسفيانني واألوزاعي 

 ... امام ابو حنیفه)رح( او
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وأمثالهم وإمنا يسأل عن عدالة من الذكر و استقامة األمر فال يسأل عن عدالة هؤالء 
 (26ا«خفي أمره عَّل الطالبني

یعنې:د چا چې د اهل النقل تر منځ عدالت مشهور شوی وي، یا  د دوی په څیر     
د اهل علمو څخه وي، د ثقه توب ، امانت  صفت یې  خپور شوی وي، نو دوی په 
دې کار رسه د دوی د عدالت لپاره د ډانګ پیيل ګواهۍ نه پورته دي او دا صحیح او 

، هه توګه : مالک،شعبدرسته خربه ده...اخطیب بغدادي( د بیلګې پ
سفیانان،اوزاعي... او نور چې د دوی په څیر د قوي یاد او په امر د استقامت 
لرونکي دي، نو دوی او د دوی په څیر وګړو څخه دې د عدالت په اړه پوښتنه نه 
کېږي ، اود عدالت په اړه د هغه چا  عدالت  پوښتل کېږي چې له طلب کوونکو نه 

 یې حال پټ وي.
د ده په اړه به څنګه  خو د امت سرت امام دی، نو  -رحمه هللا - هامام  ابوحنیف    

 پوښتل کېږي.
خو د جرح او تعدیل سرت امامان وکیع او یحیی بن سعید القطان دواړه د امام 

ويفتى بقول أيب حنيفة وكان » ...په نظر او رأیه فتوا ورکوي  -رحمه هللا - هابوحنیف
  -رحمه هللا -که د دوی په وړاندې امام  (27ا«بقول أيب حنيفة أيضايحيى القطان يفتى 

 سند نه وای کله یې د ده په نظر فتوا ورکوله.
خطا شوی   -رحمه هللا -هپه وړاندې چا وویل: چې ابوحنیف -رحمه هللا -د وکیع 

من كان هؤالء  ...أبو حنيفة يخطىء ومعه مثل أيب يوسف وزفر» دی هغه وویل:
به څنګه خطا   -رحمه هللا - هابوحنیف ( 28ا«يكن يخطىء ألنه إن أخطأ ردوه جلساءه مل

يش؛ ځکه ده  رسه په قیاس کې  د ابویوسف او  زفر په شان شخصیتونه وي او د 
حدیثو په حفظ کې د یحی بن ابی زایده، حفص بن غیاث،حبان او مندل په څیر 

په څیر او په زهد او تقوی په ژبه او عربیت کې د قاسم بن معن  وګړي وررسه وي،
 په څیر وګړي وررسه وي نو اول خو نه خطا يئطا  دکې د فضیل بن عیاض او  داؤ 
 بیرته راګرځوي. یې کېږي او که خطا هم يش دوی

په   -رحمه هللا - ههغه استاذان چې د امام ابوحنیف -رحمه هللا -د امام بخاري 
د االمع  -رحمه هللا -ي شاګردۍ مرشف شوي دي موالنا محمد زکریا کاندهلو 

 -الدراري( په رسیزه کې راوړي دي زه یې یواځې دلته نومونه اخلم چې دا د امام 

 تبیان
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په مناقبو کې راځي او له احادیثو رسه د ده عالقه او مینه ښیي: اعبدهلل   -رحمه هللا
ثالثیات د ۶بن اقمبارک،یحیی القطان،اقمعلی بن منصور،ابوعاصم النبیلادبخاري

ثالثیات(،مکی بن ۳رې دي(،محمد بن عبدهللا اقمثنی االنصاريادبخاريده له ال 
حامد،الحسین بن ابراهیم  ،نعیم بند  «ثالثیات ۱۱دبخاري» ابراهیم البلخي

اقملقب أشکاب،عمر بن حفص بن غیاث،الفضیل بن عیاض،یحیی بن معین، وکیع 
دهللا بن بن الجراح،یحیی بن أکثم، یحی بن صالح الوحاظی،یوسف بن بهلول،عب

داؤد الخریبي، ابراهیم بن طهامن،جریر بن عبدالحمید بن قرط، الحسین بن 
ة، یحیی ئدة  بن قدامة، زکریا بن أيب زائد صالح، حفص بن غیاث،داؤد بن رُشید،زا

ة،زهیر بن معاویة، محمد بن فضیل، مغیرة بن مقسم او یزید ئدبن زکریا بن أيب زا
 (29ا( -رحمهم هللا -هارون 

(شمیر د امام ۲۱=۱۱۱۳۱۶دا چې په صحیح بخاري کې د ثالثیاتو دومره ا
د شاګردانو له لیارې په بخاري کې ثبت دي، دا هم د امام   -رحمه هللا - هابوحنیف
په مناقبو کې شمیرل کېږي چې هغه نبوي احادیثو ته توجه   -رحمه هللا - هابوحنیف

او پاملرنه درلوده او بی شمیره رجال یې تالیف کړي چې له هغوی څخه دغه پورته د 
 سټې دي. يدین ، فقهی او حدیث

رحمه  - هدوی په څیر په سلګونو محدثین او فقهاء چې امام ابوحنیفد  نو دوی او 
ته وړاندې کړي دي بیا یې چې څوک جرحه کوي نو هغه قمر په دوو ټولنې  -هللا

 ګوتو پټوي چې دا کار ناشونی دی.
په ناقدینو یې کړی او له اعتدال نه یې   -رحمه هللا - هښه رد چې  د امام ابوحنیف

ټوک ۱۳ له زهریة(رد دی چې د تاریخ بغدادکار اخیستی هغه د اتعلیقات اللجنة األ 
 کې مل شوی دی.رسه په دوهم چاپ 

 خدمتونه  -رحمه هللا - هد نبوي احادیثو په اړه  دامام ابوحنیف
چې د احادیثو په اړه په زړه پورې خدمتونه تررسه   -رحمه هللا - هامام ابوحنیف
 دا دي: یې کړي  چې ځینې

د فقهې د تدوین لپاره یې د پوهانو او اهل علمو څلویښت کسیز ګروپ  -۱
تخصص په دور کې له دغه ډول تخنیک نه کار اخیستل  تشکیل کړ چې نن سبا د

کېږي او امام هغه وخت کارولی وو، د فقهي بابونو لپاره یې داسې نقشه وکښله چې 

 ... ام ابو حنیفه)رح( اوام
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په اطهارت پیل او په وصیت او میراث(پای ته ريس، وروسته له دغې نقشې څخه 
 نورو علامو هم ګټه پورته کړه.

أصحاب أيب حنيفة الذين دونوا الكتب أربعني رجالً، أسد بن الفرات، قال: كان »
فكان يف العرشة اقمتقدمني: أبو يوسف، وزُفر، وداود الطايئ، وأسد بن عمرو، 
ويوسف بن خالد السمتي، ويحيى بن زكريا بن أيب زائدة، وهو الذي كان يكتبها لهم 

 (31ا«ثالثني سنة
ي چې کتابونه یې تدوین کړل ملګر  -رحمه هللا - هاسد بن فرات وایي: د ابوحنیف

،اسد يئڅلویښت تنه وو چې لس مخکښ  وګړي پکې: ابویوسف،زفر، داؤد طا  ۴۱
ة وو، دی ایحیی( ئدبن عمرو،یوسف بن خالد السمتی، اویحیی بن زکریا بن أيب زا

 دیرش کاله یې دوی ته لیکل کول. ۳۱هغه څوک وو چې 
ملوکیت بدل شو او هغه له څه وخت نه چې په اسالمی نړۍ کې  خالفت په 

روحاشوری( چې د خالفت ژوند پکې و، د قوت راز یې شمیرل کیده د اسالمي نظام 
له بدنې څخه کډه کړې وه او د اسالمي دولت  ساحه  ورځ په ورځ فراخیده نوي نوي 

د  حل  لپاره  یې داسې قوي مرجع نه وه  چې  په بصیرت  پکې   پیښیدل خو ئلمسا
علامو ځانته ځانته اجتهادونه کول چې دغه اجتهادونه او تصمیم  ونیول يش، 

کوښښونه که څه هم ډېر مهم و، خو داشوری(دا لویه تشه یې نشوه ډکولی. امام 
ډکه کړه او د څلویښت تنو علامو  شوری یې او تشه دغه خال  -رحمه هللا - هابوحنیف

وال وساتل يش چې جوړه کړه  تر څو په دې رسه هغه احادیث، آثار او د تابعینو اق
چې اسالمي  ئلدوی یې په دې شوری کې مطرح کوي او له بل پلوه هغه مسا

حکومت او مسلامنان وررسه مخ کېږي  د قرآن او سنتو په رڼا کې  ورته د حل سمه 
 معقوله  الره پیدا کړي او د اسالمي قانون په بڼه به پرې عمل کېږي.

 - هې لرل او امام ابوحنیفدغه شوری چې مخکې یاده شوه  څلویښت غړي ی
سړه سینه مطرح کول، سوال او ځواب په به یې ئل مسا ؤیې په رس کې   -رحمه هللا

به کیده او په پوره ازادۍ رسه به هر متخصص  خپل نظر  وړاندې کاوه چې توافق به 
به یې ثبت کړه، او که په مسأله کې  به د نظر اختالف راغی نو  مساله پرې وشو هغه

هغه به یې په اونیو اونیو تر بحث الندې نیوه ښه به یې حالجي کړه بیا یې د ثبت امر 
 ورکړ.

 تبیان
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د شاګردانو یادونه وکړه چې   -رحمه هللا - هلکه  مخکې مو چې د امام ابوحنیف-۲
ثالثیات چې  -رحمه هللا -چې د امام بخاري  ؤدومره وارد او مخکښ  کې په حدیثو

صلی هللا علیه  -هغه پرې فخر کوي ځکه چې سند یې کوتاه دی او زر رسول هللا 
د شاګردانو په  -رحمه هللا -هږي، په هغو کې ډېری یې د امام ابوحنیفېته رس –وسلم 

د حدیثو په   -رحمه هللا - هحنیف واسطه دي، نو د داسې سرتو علامو  روزنه د امام
 وړاندې سرت خدمت شمیرل کېږي.

ښاغيل عبدالرؤف بینوا صیب په خپل سرت شهکار اثر ا د افغانستان نومیايل(  -۳
خدمتونه په ښه تفصیل  -رحمه هللا - هکې چې په څلورو ټوکو کې دی د امام ابوحنیف

پوره کول دي او  د هغوی  رسه  بیان کړي دي چې له هغو څخه د محدثینو د اړتیاو
تاجر او بډای سړی    -رحمه هللا -امام اعظم» د ژوند چارو تامینول دي، دی وایي:

، خو د خپل تجارت ګټه یې  بغداد ته استوله او هلته یې د سرتو محدثینو د ؤهم 
پاره  د ژوند وسایل غذا او لباس  برابرول او چې  به زیات څه پاته سول هغه یې نغد 

د لیري کولو دپاره  مرصف  کی ئجو پیسې د خپلو حوا" دا او ورته ویل به یې  ورکول 
او يب له خدایه  بل څوک  مه ستایی؛ ځکه  ما تاسې  ته له خپله ماله څه ندي 

 (31ا«"درکړي بلکه  دا د خدای  له فضله  دي چې ماته یې  راکړي دي 
د خپل وخت د جرح او تعدیل امام ګڼل کیده او   -رحمه هللا - هامام ابوحنیف  -۴  

دغه مبارک علم هغه علم دی چې د اسالمي امت پرته یې بل څوک  امتیاز نه لري، 
(ما له جابر جعفي ما رأيت أكذب من جابر الجعفي ده هم جرح کړې لکه چې وایی:ا

وال ه چې وایي: ار دروغجن نه دی لیدلی، او تعدیل یې هم کړی دی لکېڅخه بل ډ
(یعنې: تر عطاء بن أيب رباح مې بل څوک غوره نه دی أفضل من عطاء بن أيب رباح

د دې مهم علم   -رحمه هللا -لیدلی. نو دا یې حدیثو  لپاره بل خدمت دی چې دی 
 .ؤکې برخوال  کولو د اصولو په  وضع

پل سند د په ااقمدخل قمعرفة دالیل النبوة( کې په خ -رحمه هللا -بیهقي    
عبدالحمید الحامين څخه روایت کوي، ما له ابوسعد الصغاين څخه واوریدل  او 

يا أبا حنيفة، ما تقول يف األخذ  »ویل:  ېوی  ته ورپورته شو  -رحمه هللا - هابوحنیف
عن الثوري.فقال: اكتب عنه، فإنه ثقة، ما خال أحاديث أيب إسحاق عن الحريث، 

 ... امام ابو حنیفه)رح( او
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و حنيفة: طلق بن حبيب كان يرى القدر.وقال: زيد وقال أب وحديث جابر الجعفي.
 بن عياش ضعيف.

وعن سفيان بن ُعيينة، قال: أول من أقعدين للحديث أبو حنيفة، قدمت الكوفة، 
 ، فقال أبو حنيفة: إن هذا أعلم الناس بحديث عمرو بن دينار. فاجتمعوا عيلَّ

 (32ا« فحدثتهم
روایت کې څه وايي؟ هغه وویل: احدیث ( ترې ! د ثوري څخه په های ابوحنیفا

حریث او د جابر جعفي له احادیثو  ،؛ ځکه دی ثقه دی، پرته  د ابواسحاق ئولیک
څخه. د طلق بن حبیب په اړه وایي: چې ده د قدریه و نظر درلود. د زید بن عیاش 

 په اړه وايي: ضعیف دی.
 هدیثو ته کینومل ابوحنیفاو سفیان بن عیینه وایي:لومړی هغه څوک چې زه یې  ح 
وویل: دغه د عمرو بن دینار په احادیثو تر خلکو ښه  ه، کوفې ته راغلم نو ابوحنیفؤ

 .(پوه دی، خلک راباندې راغونډ شول او حدیث مې  ورته بیان کړل
بل سرت خدمت دی چې د احادیثو په اړه یې   -رحمه هللا - هدا د امام ابوحنیف -۵

بل  -رحمه هللا -تررسه کړی دی د عمرو بن دینار په احادیثو تر سفیان بن عیینة 
او ده  ته معلومه وه چې دی وارد دی نو یو یې کار اهل کار ته  ؤڅوک وارد نه 

خلک  او یې وکړ د هغه تعدیلبل یې  د علم څښنت یې خلکو ته ورپیژاند، وسپاره،
 یې احادیثو ته وهڅول.

 پایلې:
 د دې لنډې څیړنې په ترڅ کې دغه پایلې السته راوړلی شو:

د علامو یاد تازه کول د هغوی کړنې، او علمي خدمتونه مطالعه کول وروستي  -۱
نسلونه خپل روښانه مايض رسه تړي او د هغوی  له همت رنګ اخيل، او خپله آینده 

 بالويل يش.مپرې س
د  دور سیايس او فکري کشمکش او کشالې   -رحمه هللا - هد امام ابوحنیف -۲

چې تر مخ تیرې کړو او بیا د ده ثبات، استقامت، متانت او د دین څخه د دفاع کلک 
سنګر ته ځیر شو په انصاف رسه بیا ویلی شو  چې ده  او د ده ملګرو د فقهې په 

 ره د قدر وړ خدمتونه  وړاندې کړي دي.تدوین، د حدیثو او آثارو په ساتنه کې څوم

 تبیان
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  -رحمه هللا - هد اسالمي قانون د ترتیب او تبویب په اړه  چې امام ابوحنیف -۳
کومه کرښنده او نقشه ترتیب کړه  او وروسته بیا نورو علامو د هغه  پالن عميل کړ د 

 هیریدو نه دی.
جغرافیوي منطقې پورې  اړه نه لري، خو د اسالمي امت په سرت علام  په یوه  -۴

خیزه خاوره کې امام د سرته جغرافیه کې بیا په ځانګړې توګه د ګران افغانستان په مر 
د قرآن او سنتو با عمله عامل او د فقهې بنسټګر د دې خطې   -رحمه هللا - هابوحنیف

 سرت ویاړ دی.
 وړاندیزونه

 وندو ادارو ته الندې وړاندیزونه وړاندې کېږي: د  د دې مقالې په پای کې اړ 
 -رحمه هللا -د اطالعاتو او فرهنګ وزارت ته وړاندیز دی چې د امام ابوحنیفه   -۱

او د ده  د شاګردانو د حدیثي خدمتونو  په اړه یوه سرته سیايل جوړه کړي، د مقالو 
وړاندې کړي رسلیکونه وټاکل يش  چې پکې پوهان او څېړونکي مقالې او څېړنې 

 مخکښو ته جایزې ورکړل يش او  ټولګه یې د یو مهم السوند په ډول چاپ يش.
سرتې محکمې او د ارشاد، حج او اوقاف وزارت ته وړاندیز دی چې د امام   -۲

په نامه د فتوی سرت مرجعیت  مرکز جوړ کړي  چې په  عرصي  -رحمه هللا -ابوحنیفه 
د علمي شوری په څري د مختلفو   -رحمه هللا - ټکنالوجۍ مجهز وي، د امام ابوحنیفه

تخصصونو شوری ولري،  تکړه علامء پکې وګامرل يش او د افغانستان د خلکو د 
 ستونزو د  حل لپاره کار و کړي.

د علومو اکاډمۍ ریاست ته وړاندیز دی چې د انکشايف پروژو په لړ کې که د   -۳
دانو د حدیثي خدمتونه تذکره په ميل او د هغه د شاګر  -رحمه هللا -امام ابوحنیفه 

ژبو ترتیب او جوړه يش ښه به وي؛ تر څو علامء، پوهان او عام خلک ترې ګټه 
 واخيل.
د  -رحمه هللا -د سولې عايل شورا ته وړاندیز دی چې د امام ابوحنیفه   -۴

کړنالرې نه په پیروۍ حکومت او  مخالفینو ته داسې واضحه کړنالره وړاندې کړي  
جنګي سیاست په ځای دخربو او استدالل سیاست له لیارې خپلو ستونزو ته  چې د

 په بین األفغاين خربو رسه د پای ټکی کېږدي.
 

 ... امام ابو حنیفه)رح( او



   

18 

 

 ماخذونه: 
 .۷الحرش/ -1
هـ(، ۲۷۵السجستانی، ابوداؤد سلیامن بن األشعث، سنن أبی داؤداو  -2

صیدا، تحقیق: محمد محی الدین عبدالحمید نارش:  اقمکتبة العرصیة، 
 مخ.۳۲۲ټوک،۳( ۳۶۶۱بیروت، باب فضل نرش العلم،حدیث:ا

 .۴۴النحل/ -3
 مخ. مکتبه شامله۱۱۶ټوک،۱الشافعی، االمام محمد بن ادریس ،دیوان ، -4
  www. Alwarraq.comمخ.  ۷ټوک،۱االربلی،بهاء الدین، رسالة الطیف، -5
الکوثري،محمد زاهد بن الحسن، النکت الطریفة فی التحدث عن ردود  -6

شیبة علی ابی حنیفة،ادارة القرآن والعلوم االسالمیة، کراتيش،  ابن ابی
 مخ.۲۶۴م، ۱۹۹۵باکستان،

القشیري،ابو الحسین، مسلم بن الحجاج بن مسلم، صحیح مسلم،  -7
(، باب اکل الناسی و ۱۹۵۲دارالجیل،بیروت،لبنان، حدیث:ا

 مخ.۱۶۱ټوک،۳رشبه..،
 مخ.۲۶۴النکت الطریفة، -8
احمد،سیراعالم النبالء، مؤسسة  الذهبي، ابوعبدهللا، محمد بن -9

 مخ.۹۵ټوک،۱۵الرسالة،
مخ، اقمکتبة ۱۴۵ټوک،۱الشحود،عيل بن نائف، مشاهیر علامء اقمسلمین، -11

 الشاملة االصدار الثالث.
آل تیمیة، عبدالسالم۱عبدالحلیم۱احمد بن عبدالحلیم ، اقمسودة فی  -11

صدار مخ. اقمکتبة الشاملة اال ۲۱۲ټوک،۱اصول الفقه، اقمدين، القاهرة،
 الثالث.

 مخونه.۲۱۲-۲۱۳مخکنی مأخذ، -12
الدورسی،د/ترحیب بن ربیعان بن هادی، حجیة قول الصحابی عند  -13

 مخ.۲۳ټوک،۱السلف،
 مخ.۲۳ټوک،۱مخکني مأخذ، -14
 مخ.۲۳ټوک،۱مخکنی مأخذ، -15

 تبیان



   

19 

 

 مخ.۲۳ټوک، ۱مخکنی مأخذ، -16
 مخ.۲۷۳ټوک،۹سیر اعالم النبالء، -17
 مخونه.۴۷۴-۴۷۵ټوک، ۱۱مخكني ماخذ -18
 مخ .۱۵ټوک۱۴مخ. او سیراعالم النبالء۹۱ټوک،۱۵مخکنی مأخذ -19
القريش، ابوالفداء اسامعیل بن کثیر، البدایة والنهایة،مکتبة  اقمعارف،  -21

 مخ.۱۱۶ټوک،۱۱بیروت،
 مخ. ۹۶ټوک،۱۵سیر اعالم النبالء، -21
السیوطي، ابوالفضل  جالل الدین عبدالرحمن، تبییض الصحیفة مبناقب   -22

بی حنیفة، ادارة القرآن والعلوم االسالمیة، کراتشی، االمام ا
 مخونه.۱۲-۱۳م،۱۹۹۱باکستان،

الحراين، ابوالعباس احمد بن عبدالحلیم بن تیمیة، منهاج السنة  -23
 مخ. ۱۱۵ټوک،۱۴۱۶،۲النبویة،مؤسسة  قرطبة، الطبعة  االولی، 

 مخونه۵۲-۵۳ټوک،۶منهاج السنة، -24
ة ، دعبدالرشید نعامين تبییض الصحیفة مبناقب  االمام ابی حنیف -25

 مخ. ۱۹مقدمه،
رضوان ، جامع رضوان، جامع رشوح مقدمة ابن الصالح، دارالغد الجدید،  -26

 مخ.۶ټوک،۲م،۲۱۱۱القاهرة، الطبعة االولی، 
الذهبي،ابوعبدهللا محمد بن احمد بن عثامن بن قایامز،تذکرة  -27

 مخ.۳۱۷ټوک،۱الحفاظ،
اقمکتبة الشاملة االصدار مخ. ۱۳۶ټوک،۱اخبار ابی حنیفة و اصحابه،  -28

 الثالث
 مخونهاضمیمه(۱۳۶-۱۴۱تبییض الصحیفة مبناقب  االمام ابی حنیفة ، -29
مخ.  ۱۶۹ټوک ۱الغزي،النقي، الطبقات السنیة يف تراجم الحنفیة، -31

www.alwarraq.com 
او کلتور وزارت چاپ، بینوا، عبدالرؤف، د افغانستان نومیايل، د اطالعاتو   -31

 مخونه.۳۳۳-۳۳۹لومړی ټوک،
 مخ.۳۱ټوک ۱الطبقات السنیة يف تراجم الحنفیة،  -32

*** 

 ... امام ابو حنیفه)رح( او

http://www.alwarraq.com/
http://www.alwarraq.com/


   

21 

 

 

 
  (هجرت)معاون رسمحقق عبدالرؤف                                                           

                                      
 اسالمی دشمنی وبرخی معیارهای آن در پرتونصوص

 
 خالصه

مهم و یک معضل اجتامعی است در دراین مقاله مسأله دشمنی که یکی از مسائل 
 قرار گرفته است.                                    روشنی نصوص رشعی مورد بحث وبررسی 

از اینکه درقرآن کریم واژه های گوناگون برای شناخت دشمن استفاده شده که     
نشان دهندۀ دشمن حقیقی میباشد،بنابر این کوشش بعمل آمده تا بااستفاده 
وکمک از آیات و روایات و ریشه یابی واژه های دشمن به بررسی مسایل و مباحث و 

ندگی انسان تأثیر بسزایی معیارها پیرامون آن پرداخته شود، شناخت دشمن در ز 
      خود را برگزیند.                                             د وستاندارد،پس انسان باید بر اساس معیار درست دشمنان خود و 

                                                                      ملخص البحث                                  
یبحث اقمقاله عن مسألة العداوة التی لها جزور فی اقمسائل االسالمیة   

والقرآنیة،ویوجدفی القرآن الکریم لغات متعددة ومرتادفة قمعرفة العدو الحقیقیة، 
ونسعی ان نبحث مبساعدت اآلیات والروایات وکشف الجزور عن اقمسائل 
واقمباحث، اقمعاییر للعداوة،ألن معرفة العدو لها تأثیر فی الحیاة االنسان فلهذا 

               یجب علی االنسان أن یعرف االعداء علی اساس اقمعاییر االسالمی.         
                                                                   مقدمه     

های مقابله با آن یکی از مباحث مهمی میباشد که در قرآن  شناخت دشمن و بیان شیوه       
شود؛ مانند: شیطان،  کریم بیان شده است، از نگاه قرآن دشمن به چند دسته تقسیم می

بندي اين تحقيق  یهود، مرشکان، منافقان، کافران و بعضی از همرسان و فرزندان، كه تقسيم 
باشد كه از شيطان بعنوان  هاي دشمنان مي اي برجسته يا ويژگيه براساس صفت 
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ترين  ترين دشمن، يهود بعنوان رسسخت   ترين دشمن، منافقني به عنوان خطرناك قدميي
ترين دشمن مطرح   ترين دشمن و مرشكان به عنوان نادان  دشمن، كافران به عنوان لجوج

                                                                                                                                                                                                                                                       اند.                                     شده
های متعددی را برای مبارزه با دشمنان ارائه منوده است که برخی از آنها  اسرتاتژی قرآن کریم
گانگان ،  نداز: تجهیز به قدرت ایامن، افزایش قدرت نطامی، ممنوعیت دوستی با بی عبارت

ها،  جهاد و مبارزه علیه دشمنان، بنابر این، دشمن شناسی بسیار مهم است و باید همه انسان
 خویش را بشناسند تا بهره بهرتی از زندگی خویش بربند. انواع دشمنان 

یکی از موضوعات مهم و محوری بحثهای قرآنکریم مفهوم دشمن و دشمن شناسی می باشد   
که در آیات زیادی از قرآن کریم به آن اشاره شده است، موضوعی که با وجود اهمیت فراوان آن 

رار گرفته است، پس نیاز است تا معرفی در آموزه های دینی مورد غفلت جدی مسلامنان ق
                     درستی از مسأله و مفهوم دشمن و دشمن شناسی در قرآن صورت بگیرد.                                                                 

فرت، عداوت، دشمنی در مقابل دوستی و محبت قرار دارد و در اصل به معنای بیزاری، ن
                                                      ( 1اکراهت و خصومت است.

مربمیت: درمورد  دشمن ودشمنی زیاد می شنویم،أما اینکه دشمن کیست ودشمنی چیست 
وخاستگاه آن در درون انسان کجاست و چه تأثیری باالی انسان دارد و معیارهای دقیق 

     اند؟ برآن شدم که درمورد تحقیق منایم تا ابعاد مختلف آن برمال گردد.                                                            دشمن ودشمنی کدام 
هدف تحقیق: عبارت است از:شناخت دشمن ودشمنی در رابطه با خداوند متعال،پیامربان  

 منی در روابط اجتامعی انسان.علیه السالم و دیگر بندگان،و نیزمعیار های شناخت دش
روش تحقیق: راهکار تحقیق توصیفی بوده که با استفاده از شیوه مطالعات کتاب خانه ای و 

  .نرم افزار معلومات موضوع را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ام
          عدو در لغت عربی به دشمن گفته می شود.                                                  

در اصطالح: عدّو از مادة عَدو به معنای تجاوز کردن از کاری است که حّقش عدم تجاوز از آن 
  (2امی باشد.

عدو، تجاوز و »گوید:  می« عدوّ »واژه ی عدو در قرآن آمده است، راغب اصفهانی درباره 
درگذشنت از حّد است که با التیام منافات دارد؛ یعنی با بهبو دی بخشیدن و سازگاری دادن 

                               میان دو چیز تفاوت دارد، عدّو دو گونه است:                                                     
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از  (3 ا»  فَإىْن کاَن مىْن قَْوٍم عَُدوٍّ لَکُمْ »اول: عداوت به قصد دشمنی و خصومت، مثل آیات ذیل: 
گروهى است كه دشمنان شاميند. وهمچنان دشمنی از دیگری و از غیر جنس خود در آیه: 

یَن اْلىنْسى َو الْجىنى عَُدوًّا شَ »  دشمنى از شيطا نهاى انس و جن برگامشتيم.                                     (4ا «یاطى
دهد که اذیّت  دوم: عداوتیکه از روی قصد دشمنی نباشد، بلکه حالتی به او دست می

فَإىنَّهُْم عَُدوٌّ لىی إىالَّ »  گیرد، مثل آیه: گونه که از دشمنان مورد اذیّت و آزار قرار می شود، هامن می
 قطعا همه آنها جزپروردگار جهانیان دشمن من اند.                                                 (5ا«  رَبَّ الْعالَمىینَ 

واژه هایکه ارتباط مستقیم با کلمۀ دشمنی دارند عبارت اند از:عدو،کید،خدع،نفاق،خصم، 
 بحث وبررسی میگیرم. تربی و...،که هریک را به

شناسی در اسالم از اهميت وااليی برخوردار است و از همني رو واژه  عدو: موضوع دشمن -1
های مقابله با  ی عدو و اعداء در قرآن بارها تكرار شده و آيات متعدد، چهرۀ دشمنان اسالم و راه

                                                 های نفوذ آنان را به خوبی بیان منوده است .                    شيوه
در قرآن، انکار و نافرمانی خدا و رسوالن الهی، تجاوز، « عدو»بر اساس معنی شناسی واژه ی    

عدم صداقت، استهزاء و تکرب از مولفه های معنای دشمن می باشند، از سوی دیگر، کمک و 
ابر آن، مولفه هایی است که دشمن فاقد آن یاری، محبت، هدایت، معرفت حق و تواضع در بر 

است و به عبارتی با مفهوم دشمن در تقابل است همچنین، در معنای عدو، آن چه بیش از 
همه مورد دشمنی قرار دارد دیناخدا، رسوالن الهی و مومنین( است و فرعون، یهود، 

رون جامعه ی دینی را منافقین، شیطان و ... منونه هایی از دشمن می باشند که از درون و بی
بخشی از معنایی دشمن در قرآن را بیان می کند و برای فهم « عدو»تهدید می کنند، واژه ی 

کامل معنای دشمن در قرآن، نیازمند معنی شناسی واژه های مرتبط با دشمنی هستیم که 
 قرار ذیل ذکر میگردد: 

دَبََّر لَُه كَيْداً : َمكْراً ، ُخبْثًا ، « :  مصدر كَادَ » کید معنى لغوی کَيٌْد از ریشه  ] ک ي د [.  -2
زنند ،  . آنان دست به نرينگ مى(7ا« : رَدَّ كَيَْدُه إىىَل نَْحرىهى : ﴿ يَكيدوَن كَيْداً وَأَكيُد كَيْداً  (6اَمكىيَدةً 

 زنم. و ]من نيز[ دست به نرينگ مى
است که وقتی در معنای متشابه  در لغت به معنای قی کردن و برگرداندن از راه دهان« کید»   

رود، به معنای پیچیدگی حق و باطل است؛ به صورتی که اصالً قابل تشخیص  به کار می
 نباشد.

 دشمنی و برخی معیار های های آن در....
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در اصطالح نیز به سعی و تالش در رضر رساندن به غیر، به صورت حیله زدن تفسیر شده      
این ماده در بسیاری از موارد به معنای مکر بیان شده و سی و پنج مرتبه در قرآن کریم  (8ااست.

 باشد. به کار رفته است؛ اما به مراتب شدیدتر از مکر می
کید، اراده ی رضر رسانیدن پنهانی است برای غیر، و آن از جانب خلق حیله ای ناپسند است 

موهن کید هللا ذلکم و ان ا»ادن به اعامل خلق . و از جانب خدا تدبیر به حق است برای جزا د
فقاتلوا »گرداند.  ]ماجرا[ اين بود و ]بدانيد كه[ خدا نرينگ كافران را سست مى  (9ا«.الکافرین

پس با ياران شيطان بجنگيد كه نرينگ ( 11ا«.اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفاً 
مبا هللا وا الیّضکم کیدهم شیئاً ان او ان تصربوا و تتق»شيطان ]در نهايت[ ضعيف است 

كند  رساند يقينا خداوند به آنچه مى نرينگشان هيچ زياىن به شام منى(11ا«یعملون محیط
 احاطه دارد. 

مکر:  دربارۀ اینکه واژۀ مکر در لغت عرب برای چه معنایی وضع شده است و   چه اهداف و  -3
به  لفی هم در اصل وضع آن و هم راجع های مخت باشد دیدگاه نکاتی در معنای آن نهفته می

 شود: معانی آن وجود دارد که به عنوان منونه به سه مورد آن اشاره می
ای قائل است؛ یعنی مکر در اصل  الف( ابن فارس: برای مکر در لغت عرب دو معنای ریشه

ریشه اند و بازگشت به این دو  فقط برای این دو معنا وضع شده است و معانی دیگر آن مجازی
 .(12اکنند می
 مکر به معنای ساق پای پرگوشت خوش تراش و زیبا -2مکر به معنای حیله و خدعه.  -1 .

کند،  جویی بر دشمن معنا می ب( ايب هالل عسکری: بعد از اینکه مکر را به معنای چاره
به معنای پیچیدن و تاباندن گرفته شده « فتل»معتقد است که معانی مختلف مکر در اصل از 

 (13ااست.
 (14اداند. می« کوشش مخفیانه برای ایجاد فساد»ج( فخر رازی: معنای اصلی مکر را در لغت: 

های پنهان برای آزار و اذیت رساندن به  در اصطالح علم اخالق، مکر به معنای یافنت راه
ترین آنان  شود و جزء مهلکات بزرگ و زشت دیگران است؛ لذا مکر و حیله از رذائل محسوب می

                                                                  (   15ارود. بوده و از گناهان کبیره به شامر می
مكر ]که در ( 16ا اقمكر رصف الغري ماّم يقصد، بحيلة»نويسد:  راغب اصفهاىن در این زمینه مى

ف كردن ديگرى با تدبري از شود[ عبارت است از: منرص  فارسی از آن به فریب و نیرنگ تعبیر می
خواهيد او را از آن هدف  مثالً شخصی هدف خاصی دارد كه شام مى«. آنچه قصد آن را دارد

 تبیان
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كشيد  اى مى بريد كه از آن هدف منرصف شود و نقشه منرصف کنید لذا متهيدى به كار مى
  گویند. می« مکر»كه او به هدفش نرسد؛ به این عمل 

گویند با تعابیر گوناگونی  نیز می« نیرنگ»و « فریب»مکر و حیله که در محاورات به آن       
شود که به جهت مفاسد متعددی که به دنبال دارد، در  از آن یاد می« کید»و « خدعه»همچون 

                                                                 (17ااسالم به شدت مورد مذمت و نکوهش قرار گرفته است.
يىك از حقوق مهم هر مسلامن در حق مسلامن ديگر اين است كه او را فریب نداده و با         

رو اسالم به وحدت، يكپارچگى، صفا و صميميت  صداقت و يكرنگی با او رفتار کند؛ از همین
العاده اهميت نشان داده و حتى  در جامعه و چه در خانواده، فوق در روابط افراد با یکدیگر چه

آميز، توطئه، نرينگ و خدعه در برخورد با برادران و خواهران دينى را نه تنها جايز  فكر خيانت
كند. از نظر اسالم رسیدن به اهداف باید  داند، بلكه آن را امرى زشت و ناپسند معرىف مى منى

و كوشش باشد؛ به این صورت که از طريق يارى يكديگر انجام شود  توأم با جوامنردى و سعى
 نه آنكه از طُرق انحراىف مانند: خيانت و مکر و حيله صورت بگیرد.                  

داع»خدعه: واژۀ خدعه مأخوذ از مادۀ  -4    و به معنای وارد شدن سوسامر یا مارمولک به « خى
چند مدخل و مخرج دارد و اگر از یکی داخل شد از  اش سوراخ خود است که معموالً النه

یعنی او را فریب داد و از جایی که متوجه نشد، امری ناپسند « َخَدَعهُ »شود.  هامن خارج منی
توان گفت: ُخدعىه به معنای وادار کردن دیگرى به کارى است که او  برای او اراده کرد؛ لذا می

 باشد.                                    بر خالف آنچه که نیت داشته است، می در صدد آن کار نبوده و آشکار کردن کارى
معنایی شبیه به معنای مکر دارد، اما تفاوتش با مکر در این است که: اوال « ُخدعه»بنابراین         

شود که  معنایی آن محدودتر از مکر است، به نحوی که فقط شامل مخفی کردن مواردی می
و ثانیاً خدعه (  18اظاهر بودن است؛ ]یعنی تفاوتشان در صفت مخفی بودن است[شأن آنها 

تواند جنبۀ مثبت هم داشته باشد،  همواره جنبۀ منفی دارد ولی مکر عالوه بر جنبۀ منفی، می
توان مکر  به همین جهت به خوراندن داروی مفید به کودک مریض به وسیلۀ نیرنگ، می

 اطالق کرد. 
واژه ای است که در قرآن مجید و روایات مکرر به کار رفته و « نفاق»و « منافق»نفاق: واژه  -5

منافقون آمده و در آن به برخی از اعامل و ویژگی های »حتی در قرآن مجید سوره ای به نام 
آنان اشاره شده است، صفت نفاق در ادبیات اسالمی بسیار منفی و زشت شمرده شده به گونه 

إىنَّ »کافر و مرشک خوانده شده است چنانکه هللا متعال می فرماید:  ای که منافق بدتر از

 ی های آن در....دشمنی و برخی معیار ها
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ريًا َد لَهُْم نَصى رْكى األَْسَفلى مىَن النَّارى وَلَن تَجى آرى منافقان در فروترين ( 19ا« الُْمنَافىقىنَي يفى الدَّ
درجات دوزخند و هرگز براى آنان ياورى نخواهى يافت، همین امر باعث شده است که در 

ل تاریخ از این واژه بسیار استفاده ابزاری شود و افراد و گروه های زیادی مخالفان خود را به طو 
اظهار کردن مطلبی بر خالف »کلمه نفاق در لغت: به معنای  (21ا .این نام و صفت بخوانند

 است«اعتقاد
گویا  (21امسلامن.در اصطالح دینی: منافق کسی است که در باطن کافر است و در ظاهر  

این کلمه از ریشه نََفق، به معنای نقب زیر زمینی که دو درب دارد، گرفته شده است، به هر 
حال منافق به معنای دورو است، کسی که ظاهرش با باطنش فرق دارد و کسی که به چیزی 

که کسی »که اعتقاد ندارد وامنود می کند که اعتقاد دارد، پیامرب اسالماص( می فرماید: 
                                                                                                        (22اباطنش با ظاهرش ناسازگار باشد او منافق است.

  رسچشمه نفاق
مسأله نفاق و منافقان در اسالم از زمانی مطرح شد که پیامرباص( به مدینه منوره هجرت      

های اسالم قوی و پیروزی آن آشکار شد، و گرنه در مکه مکرمه  تقریبا منافقی وجود   و پایهمنود 
گفتند و انجام  خواستند آشکارا بر ضد اسالم می نداشت، زیرا مخالفان قدرمتند هر چه می

دادند و از کسی پروا نداشتند و نیازی به کارهای منافقانه نبود، لذا دشمنان شکست  می
های تخریبی خود تغییر چهره داده، ظاهرا به صفوف مسلامنان  ادامه برنامه خورده، برای

 دادند.                پیوستند، ولی در خفا به اعامل خود ادامه می
یکی از بارزترین مصادیق مکر و حیله ، خدعۀ منافقني با خداست؛ بدین نحو که منافقني به     

ن به خدا اميان نداشته اما در ظاهر ادعاى اسالم سبب مرىض كه در باطن خود دارند، در نها
كنند،  كنند،به اين ترتيب با خدا و پيامربش خدعه مى و مسلامىن و شناخت خدا و پيامرب مى

يَن آَمنُوا َو ما »فرمايد:  قرآن کریم در در رابطه به  مشخصات منافقني مى َ َو الَّذى يُخادىعُوَن هللاَّ
زنند در  منافقني با خدا و مؤمنان، خدعه و نرينگ مى(23ا« هُْم َو ما يَْشُعرُونَ يَْخَدعُوَن إىالَّ أَنُْفسَ 

 گردد، در حالی که آنان خرب ندارند.                                                                   حاىل كه اين نرينگ به خودشان برمى
َو َهْل أَتاَك نَبَأُ »خصم:  خصم مبعناي دشمن است،طوریکه در مورد هللا متعال می فرماید:  -5

ْحراَب   اى؟آنگاه كه از محراب باال رفتند.  آيا خرب دشمنان را دانسته (24ا« الَْخْصمى إىذْ تََسوَّرُوا الْمى
چنانكه در آيه فوق مصدر و صفت هر دو آمده و نيز در واحد و جمع بكار رفته است « خصم»

ايندو  (25ا« هذانى َخْصامنى اْختََصُموا يفى َرب هىْم »منظور از آن جمع است، و همچنني در آيه 
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كنند، كه مراد دو گروه  ]گروه[ دشمنان يكديگرند كه در باره پروردگارشان با هم ستيزه مى
 مؤمن و كافر است. 

ْمُت إىلَيْكُْم » اختصام( و تخاصم هر دو مبعنى مخاصمه است      ُموا لََديَّ َو قَْد قَدَّ ال تَْختَصى
فرمايد در پيشگاه من با همديگر مستيزيد ]كه[ از پيش به شام  خداوندمتعال مى(26ا«بىالَْوعىيدى 

                                                 هشدار داده بودم.                                                      
تربیابیزاری(: تربّی مصدر عربی بر وزن تفّعل و از ریشة بَرََء و اصل آن ترََبُّؤ است، در  -7    

زبان فارسی بیشرت به صورت تربّا بکار می رود، به معنای دوری کردن از چیزی که مجاورت با 
 انند اینها آمده است. آن ناپسند است، بیزاری جسنت و م

 (27ابه معنای بیزاری و دوری جسنت است.« تربّی جسنت»در فارسی نیز مبعنای   
اما در اصطالح: اینکه انسان بغض و کینه دشمنان را به دل بگیرد و از نظر سیاسی و 
اجتامعی، رسپرستی، رهربی، دوستی و حکومت الهی را بپذیرد و از حکومت دشمنان اسالم 

 (28اید.دوری جو
اصطالح تربّی ریشه در قرآن کریم دارد، عالوه بر این که یک سوره با برائتى خدا و پیامربش از 

همچنان تربّی جسنت ابراهیم از  (29انامیده شده است« برائت»مرشکان آغاز شده و از این رو 
 آزر و قومش که دشمن خدا بودند و از معبودهایشان تذکریافته طوریکه هللا متعال می

َ لَُه أَنَُّه عَدُ »فرماید:، َبىيهى إىالَّ عَن مَّْوعىَدٍة َوعََدَها إىيَّاُه فَلاَمَّ تَبنَيَّ يَم ألى ى ترََبَّأَ وََما كَاَن اْستىْغَفاُر إىبْرَاهى ّ وٌّ هللى
يَم ألوَّاٌه َحلىيٌم  به او اى كه  و طلب آمرزش ابراهيم براى پدرش جز براى وعده (31ا« مىنُْه إىنَّ إىبْرَاهى

داده بود نبود و]ىل[ هنگامى كه براى او روشن شد كه وى دشمن خداست از او بيزارى 
 جست راستى ابراهيم دلسوزى بردبار بود. 

برائت و تربّی درقرآنکریم ا تقریباً به معنای لغوی بکار برده شده است و اصل مشرتک در آن    
مرشکان و کفار و منقطع شدن و مفارقت کردن از دشمنان خدا و خروج از عهد و پیامن 

                                                                                                (31اگسسنت از پیروان باطل است.
 اقسام دشمن در قرآنکریم

 دشمنان در قرآن کریم بنامهای ذیل معرفی گردیده اند:
ی هر موجود رشور و رسکش به عنوان اسم خاص، شیطان: شیطان نامی است برا -الف

شیطان ایا ابلیس( نام موجودی است که بر آدم سجده نکرد و از درگاه الهی رانده شد،در مورد 
 دانند.                                 چیستی شیطان بین علام اختالف است ولی بیشرت مفرسان او را از جنس جن می
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در قرآن واژه شیطان و شیاطین به کار رفته که در بسیاری از موارد، مراد از آن ابلیس است،     
طبق آیات، شیطان از انجام فرمان الهی درباره سجده بر آدم رسباز زد و از جایگاهی که در آن 

اوند قرار داشت رانده شد؛ پس از آن، از خداوند خواست که او را تا روز قیامت مهلت دهد و خد
نیز تا روزی معین به او مهلت داد، خداوند متعال در آیات متعددی انسان را متوجه خطر بزرگ 

های شیطان، او را از راه بندگی و عبودیت بیرون   خواهد تا وسو سه شیطان منوده و از او می
  نربد.                                                             

زنند،  ن انسان دشمن ایامن هستند، و به ایامن و اعتقادات انسان رضبه میبرخی از دشمنا
یْطاَن »داند:  یکی از آنها شیطان است، قرآن کریم به رصاحت شیطان را دشمن برش می إىنَّ الشَّ

ُذوُه عَُدوًّا                             البتّه شیطان دشمن شام است، پس او را دشمن بدانی.           (32ا«لَکُْم عَُدوٌّ فَاتَّخى
ترین مردم نسبت به مؤمنان  مرشکان: مرشکان نیز دشمنان دیگری هستند که از دشمن -ب

يَن أرَْشَكُوا ا»اند:  معرفی شده يَن آََمنُوا الْيَهُوَد وَالَّذى َدنَّ أََشدَّ النَّاسى عََداَوًة لىلَّذى مسلام يهو (33ا« لَتَجى
ترين مردم نسبت به مؤمنان خواهى يافت.                                        اند دشمن ديان و كساىن را كه رشك ورزيده

مرشکان نیز دارای خصوصیاتی هستند که در قرآن به آنها اشاره شده است، خصوصیاتی از 
ْن ُهوَ »های جاهل و گمراه،  قبیل انسان يٍد  َمْن أََضلُّ مىمَّ َقاٍق بَعى تر از  چه كِس گمراه(34ا« يفى شى

 آن كس خواهد بود كه به مخالفتى دور و دراز ]دچار[ آمده باشد.                                                       
منافقان: منافقان گروهی هستند که در قرآن با لحن شدیدی از آنها یاد شده است؛ زیرا  –ج 

اند، منافقان دارای بیامری قلبی  های سختی از آنها دریافت کرده نان رضبهاسالم و مسلام
فىی » فرماید:  بوده و همواره نسبت به احکام و رشیعت اسالم شک و تردید دارند، قرآن می

ُ َمرَضا...  هاى آنها یک نوع بیامرى است، خداوند بر  در دل (35ا« قُلُوبىهىْم َمرٌَض فَزادَُهُم هللاَّ
 افزاید.                                 ى آنها مىبیامر 
گویند و در حقیقت  ایم، اما دروغ می گویند ایامن آورده این افراد کسانی هستند که می      

رى وََما ُهم وَمىَن النَّاسى َمن يَُقوُل آَمنَّا بىاهلّلى َوبىالْيَْومى ا»ایامنی به خدا و رسولش ندارند، آلخى
ُؤْمىنىنيَ  ايم وىل گروندگان  گويند ما به خدا و روز بازپسني اميان آورده برخى از مردم مى (36ا«مبى

 ]راستني[ نيستند.              
اند؛ کفار همواره به عنوان  کفار: کفار هم گروه دیگری از دشمنان مؤمنان شمرده شده  -د 

اند،آنها نیز در قرآن به دشمنان آشکار  همانعی در برابر حرکت توحیدی پیامرب و مسلامنان بود
های مشرتکی  هر چند این گروه ویژگی(37ا« إىنَّ الْکافىرىیَن کانُوا لَکُْم عَُدوًّا ُمبىینا»اند:  معرفی شده
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ای  تر دشمنان، این گروه را در بخش جداگانه با مرشکان دارند، اما به جهت ترسیم دقیق
اند از: کسانی که  قرآن برای کفار اشاره شده است، عبارتهایی که در  مناییم،ویژگی معرفی می

بُواْ بىآيَاتىنَا أُولَئىَك أَْصَحاُب ا»آیات خدا را تکذیب کردند،  يَن كََفرواْ وَكَذَّ لنَّارى ُهْم فىيهَا وَالَّذى
هاى ما را دروغ انگاشتند آنانند كه اهل  و]ىل[ كساىن كه كفر ورزيدند و نشانه (38ا«َخالىُدونَ 

 آتشند و در آن ماندگار خواهند بود.                            
ينَ » گونه بصیرتی ندارند(  که هیچ کور، کر و الل هستند، کنایه از این كََفرُواْ كََمثَلى  وََمثَُل الَّذى

َا الَ يَْسَمُع إىالَّ دُعَاء وَنىَداء ُصمٌّ بُكٌْم ُعْمٌي فَهُْم الَ يَْعقىُل  ُق مبى ي يَنْعى كننده[  و مثل ]دعوت (39ا« الَّذى
شنود  كافران چون مثل كِس است كه حيواىن را كه جز صدا و ندايى ]مبهم چيزى[ منى

 يابند.                                                                                           درمنى زند ]آرى[ كرند اللند كورند و بانگ مى
بعضی از همرسان و فرزندان: از جمله موارد دیگری که ممکن است با عث دوری انسان از  -هـ

یَن آَمنُ »فرماید:  خداوند متعال ، قرآن در این باره می کُْم َو أَواْلدىکُْم عَُدوًّا یا أَیُّهَا الَّذى وا إىنَّ مىْن أَزْواجى
اید بعىض از همرسان و فرزندانتان دشمنان شام   اى کساىن که ایامن آورده(41ا«لَکُم

هستند،این بیان هشداری به مؤمنان است که مبادا فرزندان و همرس، شام را از عمل صالح و 
از نظر قرآن فرزندان و همرسانی که مانع ایامن  تقرب به خداوندمتعال باز دارند ، در این صورت
 شوند.                                                                                 و تقوای انسان باشند، از دشمنان محسوب می

  برخی اسباب و معیارهای دشمنی:  
معنی بدخواهی و خواستار زوال نعمت و سعادت دیگری و حصول آن  حسد به  :بد خواهی  -1

برای خود معنی شده است،و این یکی از گناهان کبیره و زشت است چنانچه هللا متعال می 
، حاسٍد إذا َحَسدَ »فرماید:   برم به خدا از حسود وقتی که حسد بورزد. و پناه می(41ا«و مىن رَش 

های نفاق محسوب می گردد كه قرآن  لكات بوده، واز نشانه یكی از مه حسد:      
بَْك َحَسنٌَة تَُسؤُْهمْ »فرماید: می  منافقان از اینكه خوشی به تو برسد ناراحت  (42ا«إىن تُصى
شوند. بد خواسنت برای مومن یکی از صفات ناپسند است که در روایات از بدخواهی برای  می

دیگران به شدت منع شده است،   چنانکه ا ز ابو هريره رضی هللا عنه روايت است که رسول 
فإنَّ الحسَد يأكُُل الحسناتى كاَم تَأْكُُل النًاُر إيَّاكُْم والحسد، » هللا صلی هللا عليه وسلم فرمودند: 

از حسد بپرهيزيد، زيرا حسد نيکی ها را می خورد، هامنطور که  (43ا«الحطب،أْو قال الُعْشَب 
 آتش هيزم يا علف را می خورد.  
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حسد از نظر معنوی نشانه ی کمبود شخصیت و نادانی و کوتاهی فکر و نقص ایامن است زیرا 
در واقع حسود خود را ناتوان تر از آن می بیند که به مقام محمود و باالتر از آن برسد و لذا سعی 
می کند محسود را به عقب برگرداند، به عالوه او عمالً به حکمت خداوند، بخشنده اصلی این 

 نعمت ها معرتض است.                                                     
 )نرش( فحشاء               عتاشا -2    

                                  (44ادر لغت به معنای گسرتش دادن و تقویت منودن است اشاعه:
در اصطالح: هرگونه گفتار و کرداری که موجب ترویج و تبلیغ و یا کمک به انتشار گناهان 

صورت پذیرد را شامل بزرگ خصوصا گناهان جنسی در بین مومنین بوده و به این قصد 
ای که از  شود، هر چندکه ممکن است در برخی موارد قصد انتشار در کار نباشد اما نتیجه می

 (45اآید هامن باشد. آن برمی
اشاعه فحشا در میان مومنان یکی از گناهان بزرگی است که در قرآن کریم برای نارش آن وعده 

يَن »ى نچه خداوند متعال می فرماید: عذاب دردناک در دنیا و آخرت داده شده است چنا إنَّ الَّذى
ُ يَْعلَ  رَةى َوهللاَّ نْيَا وَاآْلخى يَن آَمنُوا لَهُْم عََذاٌب أَلىيٌم يفى الدُّ َشُة يفى الَّذى يَع الَْفاحى بُّوَن أَن تَشى ُم وَأَنتُْم اَل يُحى

اند شيوع پيدا  ن آوردهكساىن كه دوست دارند كه زشتكارى در ميان آنان كه اميا(46ا« تَْعلَُمونَ 
داند و شام  كند براى آنان در دنيا و آخرت عذاىب پر درد خواهد بود و خدا]ست كه[ مى

 دانيد. منى
كُلُّ أَمَّتىي »از ابی هریره روایت شده که گفت: سمىعت رسول هللاَّ َصَّّل هللُا َعلَيْهى وَسلَّم يقول:   

ُمَعاىًف إىالَّ اقمُجاهرين، وإىنَّ مىن اقمُجاهرةى أَن يعَمَل الرَُّجُل بالليلى عَمال، ثُمَّ يُْصبَح َوقَْد َسرَتُه هللاَّ 
رْتَ هللاَّ َعلَيْهى فَيُقول: يَا فالُن َعمى   (47ا«لُْت الْبَارىَحَة كَذا وَكََذا، َوقَْد بَاَت يَْسرتُه ربُّه، ويُْصبُح يَكْشُف سى

از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  شنيدم که می فرمود: همهء امتم مورد عفو قرار می گريند، 
، و باز صبح مگر اعالن کنندگان، و از زمرهء اعالن اينست که مرد در شب عملی را انجام دهد

کند، در حاليکه خداوند آنرا بر وی پوشيده داشته، و بگويد ای فالن من ديشب چنني و چنان 
کردم، در حاليکه شب را سپری کرده و خداوند آنرا بر وی پوشيده، و او صبح کرده و آنچه را که 

 خدا پوشيده داشته ظاهر می کند.
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یکی از تاکیدات اسالم مبارزه با انواع فساد در سطح جامعه و  :فسادگری -3 
حکومت بوده و از آرمانهای هر امتی اقامه قسط و عدل در جامعه می باشد ونیز از فلسفه و 

 هدف اصلی حکومت اسالمی اجرای عدالت و جلوگیری از فساد است.
 است.فساد در لغت در معنای تباهی و ضد صالح به کار رفته 

رود و عبارت است از نامتام بودن عملی به جهت  فساد در اصطالح، مقابل صّحت به کار می 
نقصان در جزء یا رشطی که عمل بدون آن فاقد آثار مطلوب خواهد بود، به عنوان مثال، مناز 

شود که فاقد بعضی اجزا و ارکان، مانند رکوع یا رشایط، مانند طهارت  فاسد به منازی گفته می
شود که فاقد ارکان و یا رشایط الزم باشد، مانند  ای اطالق می اشد و معامله فاسد به معاملهب

 مجهول بودن عوض در معامله.
ها را در جوامع گوشتزد منوده و  قرآن کریم به عنوان هادی برشیّت همواره خطر بروز فتنه

 فرموده است.نسبت به آن هشدار داده است و رضورت مقابلة همگانی با آن را بیان 
یُد » فرماید:  که می چنان ًة وَاْعلَُمواْ أَنَّ هللّاَ َشدى یَن ظَلَُمواْ مىنکُْم َخآصَّ یََبَّ الَّذى وَاتَُّقواْ فىتْنًَة الَّ تُصى
َقابى  رسد ا، بلکه همه را فرا خواهد  اى بپرهیزید که تنها به ستمکاران شام منى و از فتنه (48ا« الْعى

  «سکوت اختیار کردند( و بدانید خداوند کیفر شدید دارد. گرفت، چرا که دیگران
مْن حَمَل » همچنان از ابی هریره روایت است که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمودند: 

نَا، فَلَيَْس مىنَّا  الح، فَلَيَْس مىنَّا، وَمْن غَشَّ آنکه بر ما سالح کشد از ما نيست و آنکه به  (49ا«َعلَيْنَا الس 
 خيانت کند از ما نيست. ما 

ودر حدیث دیگری از آن روایت شده :أنَّ رَُسول هللاَّ َصَّّل هللُا َعلَيْهى وَسلَّم مرَّ عََّل ُصرْبَةى طَعام، 
َب الطََّعام؟  اَمُء يَا « فَأدَْخَل يدُه فيها، فَنالَْت أَصابىُعُه بَلاَل، فََقال: َما َهَذا يا َصاحى قَاَل أَصابتُْه السَّ

َ » رَُسوَل هللاَّ قَاَل:  نَا فَلَيَْس مىنّا رسول هللا  (51ا«أفاَل َجعلْتَه فَْوَق الطََّعامى َحت ى يَراُه النَّاس، َمْن غَشَّ
صلی هللا عليه وسلم از کنار انبار طعامی گذشته و دستش را در آن داخل منود، انگشتانش را 

  رطوبت رسيد و فرمود: ای صاحب طعام اين چيست؟
 : يا رسول هللا صلی هللا عليه وسلم باران به آن رسيده.گفت

فرمود: چرا آن را باالی طعام نگذاشتی تا آن را مردم ببينند؟ کسيکه به ما خيانت کند از ما 
 نيست.
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کینه یکی از رذایل اخالقی است، کینه توزی حالتی نفسانی است که به  :کینه توزی -4
مانند آن در نفس آدمی پدیدار می شود و به شکل عقده در آن باقی دنبال حسادت و خشم و 

مانده و روح و جسم کینه توز را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و تعادل رفتاری و شخصیتی 
او را سلب می کند زمینه آسیب زدن به هر شکل و هر زمان و مکانی را در جان شخص می 

 او می گیرد و تا رضبه و نیش خود را نزند آرام منی گیرد. پروراند ، خواب و آسایش و آرامش را از
غل و مانند آن به کار   ضغن،  کینه واژه ای فارسی است که در برابر واژگانی عربی چون حقد،

می رود، در آیات قرآنی از غل سخن به میان آمده است و این واژه چندین بار در آیات قرآنی 
ند در آدمی دانسته و پیامرباناع( ، مومنان و اهل مطرح شده و آن را صفتی زشت و ناپس
 بهشت را از آن مربا و پاک دانسته است.
َا غَلَّ يَْوَم » چنانچه درمورد هللا متعال می فرماید:  وََما كَاَن لىنَبىيٍّ أَن يَُغلَّ وََمن يَْغلُْل يَأْتى مبى
و هيچ پيامربى را سزاوارنیستد كه  (51ا« ْم الَ يُظْلَُموَن الْقىيَاَمةى ثُمَّ تَُوىفَّ كُلُّ نَْفٍس مَّا كََسبَْت َوهُ 

خيانت ورزد و هر كس خيانت ورزد روز قيامت با آنچه در آن خيانت كرده بيايد آنگاه به هر كس 
    شود و بر آنان ستم نرود. ]پاداش[ آنچه كسب كرده به متامى داده مى

تُْعرَُض » صلی هللا علیه وسلم فرمودند: ازابن مسعود رضی هللا عنه روایت است که رسول هللا
، ويَفى كُل  يَْومى َخمىيٍس، فرََيَْحُم الُْمرَتَح مىنَي َويَْغفىُر للُمْستَْغفى  رىيَن، أَْعاَمُل بَنىي آدََم كُلَّ يَْومى اثْننَْيى

مْ  هى ْقدى َقْد بىحى پیش کرده می شود اعامل ابن آدم هرروز دوشنبه و پنجشنبه  (52ا«ثُمَّ يََذُر أَْهَل الْحى
ومرحمت می شود کسیکه طلب مرحمت می کند ومغفرت می شود طالب مغفرت وترک کرده 

 می شود صاحبان کینه به حالت شان.
  (53اعمرخیام درمورد کینه چنین گفته است.

ــبی       چرخ فلک خرابی از کینه تست      ای  ــدادگــ ــ ــ  ری شیوه دیرینه تستـ
ــای خاک اگر سی ــ ــ  نه تو بشکافند            بس گوهر قیمتی که در سینه تستـ

بنابراین در همه جوامع بخصوص جوامع اسالمی انسانها باید در نتایج کینه ورزی تفکر کنند و 
ین بدانند کینه نتیجه ای جز آتش اندوه و عذاب آخرت به همراه ندارد و باید سعی کنند ا

صفت زشت را که منجر به تفرقه و دشمنی می گردد با ایامن و بخشش و نیکی به دیگران از 
 خود دور سازند تا هم عزت خود را حفظ کنند و هم به آرامش برسند.

کينه و دشمني به طور کيل يکي از عوامل مهمي است که زندگي فردي و اجتامعي انسان را 
 رامش و خويش زندگي در تضاد است.تهديد مي کند و با امنيت، سالمت، آ 

 تبیان
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  (حنیف)پوهنمل دکتور محمد معروف 
 

شیوه های دفع تعارض میان احادیث متعارض از نظر 
 محدثین

 
 خالصه

جمله مهمرتین علوم حدیث بشامر می رود، که بوسیله علم مختلف الحديث از 
آن تعارض در میان احادیث دفع می شود. تعارض در اساس دو نوع است، تعارض 

 حقیقی وتعارض ظاهری.
تعارض حقیقی به معنای متضاد بودن کامل دالیل رشعی که از نظر ثبوت، داللت، 

ز متحد باشد. اینگونه و تعداد یکسان بوده، وهمچنان از نظر زمانی ومکانی نی
تعارض در احادیث نبوی غیر ممکن و هرگز موجود نیست. زیرا احادیث نبوی وحی 

 الهی بوده ، تناقض و تعارض در کالم الهی مستحیل است.
 مخلص البحث

من علوم الحديث التي اعتنى بها اقمحدثون قدیام وحدیثا : علم مختلف 
الحديث ومشكله، وإزالة التعارض بني األحاديث النبوية. و من اقمعلوم أن التعارض 
الحقيقي بني األدلة الرشعية الثابتة وهو التضاد التام بني دليلني متساويني داللة 

ميكن وقوعه يف األحاديث النبوية، ألن  وثبوتا وعددا، ومتحدين زمانا ومحال ، ال
األحاديث مثل القرآن وحي من هللا تعاىل، وأما التعارض الذي نجده أحيانا بني 
األحاديث إمنا تعارض ظاهري يظهر لغري اقمتخصص يف النصوص الرشعية، ولذلك 
شمر اقمحدثون عن ساعد الجد يف رفع التعارض ومن أهم الطرق لرفع التعارض: 
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لنسخ والرتجيح و التوقف. و الجمع قد يكون بتعدد واختالف الحال، أو الجمع وا
بحمل العام عَّل الخاص، أو بحمل اقمجمل عَّل اقمفرس، أو بحمل اقمطلق عَّل 

أو بحمل التحريم عَّل الكراهة. و وجوه  اقمقيّد، أو بحمل الوجوب عَّل الندب،
الراوي والرواية واقمروي  ما يتعلق بالسند من حيث: الرتجيح تنحرص يف ثالثة أقسام 

، مثل: كرثة األدلة , موافقة دليل آخر ,  وما يتعلق بأمر خارجي .عنه. ما يتعلق باقمنت
 العمل مبقتىض أحدهام. 

 مقدمه
الحمد هلل رب العاقمین، والصالة والسالم عَّل سيدنا رسول هللا، وعَّل آله 

 الدین.وصحبه و من واالهم ومن تبعهم باحسان الی یوم 
ُق َعنى الَْهَوى. إىْن ُهَو إىالَّ َوْحٌي يُوَحى  ، (1اچنانچه هللا تعالی می فرماید: }َوَما يَنْطى

و از روي هوا و هوس سخن مني گويد. آن اچيزي كه با خود آورده است و با شام در 
ميان نهاده است( جز وحي و پيامي نيست كه ااز سوي خدا بدو( وحي و پيام مي 

ى گردد. همچ نْدى َغرْيى هللاَّ ْن عى نین هللا تعالی می فرماید:} أَفاَلَ يَتََدبَُّروَن الُْقرْآَن َولَْو كَاَن مى
،آيا ااين منافقان( درباره قرآن مني انديشند او معاين و (2الََوَجُدوا فىيهى اْختىاَلفًا كَثىريًا{

تو پي بربند و مفاهيم آن را برريس مني كنند تا به وجوب طاعت خدا و پريوي امر 
بدانند كه اين كتاب به سبب ائتالف معاين و احكامي كه در بر دارد و اين كه 
بخيش از آن مؤيّد بخش ديگري است، از سوي خدا نازل شده است؟( و اگر از سوي 
غريخدا آمده بود در آن تناقضات و اختالفات فراواين پيدا مي كردند. مجد الدين 

که از همه نواحی متعارض و هیچگونه ترجیح در  ابن تيمية می گوید: دو حدیث
امام ابن القيم می گوید: احادیث  (3امیان آنها امکان نداشته باشد وجود ندارد.

صحیح نبوی هیچگاه متعارض ومتناقض منی باشد. وهرگاه در میان آنها تعارض 
ن دو واقع گردد احتامل یکی از وجوهات سه گانه ی ذیل وجود دارد؛ اوال : یکی از آ 

حدیث، صحیح منی باشد ولزوما یکی از راویان با اینکه ثقه وثبت بوده دچار اشتباه 
و وهم گردیده باشد. زیرا شخص ثقه گاهگاه اشتباه می کند؛ ثانیا : در صورت وجود 
رشایط ناسخ ومنسوخ یکی از آن دو حدیث ناسخ ودومی منسوخ می باشد؛ ثالثا : 

د، نه در حدیث رسول هللا صلی هللا علیه وسلم. اینکه تعارض در فهم سامع می باش
بنابرین یکی از احتامالت سه گانه در دفع احادیث متعارض محتمل است. واما 

 تبیان
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اینکه دو حدیث صحیح ورصیح ومتناقض من کل الوجوه که ناسخ ومنسوخ یکدیگر 
  (4اهم نباشد غیر ممکن است.

گاهگاه در میان احادیث به چشم می خورد تعارض ظاهری بوده که تعارضی که 
برای غیر متخصص در فن حدیث وعلوم آن قابل درک منی باشد. امام شاطبي می 
گوید: دالیل رشعی برای شخص متخصص هرگز متعارض منی باشد، زیرا رشیعت از 

 (5اهرگونه تعارض وتضاد عاری ومربا است. 
ز محدثین؛ آنانیکه در بخش حدیث رسوخ کامل و قابل ذکر است که برخی ا

دارند؛ مانند : إمام شافعي، حازمي، اثرم، ابن شاهني، ابن الجوزي، ابن خزميه، ابن 
حبان، ابن عبد الرب، ابن قتيبه، طحاوي، نووي، ابن تيميه وابن القيم وحافظ ابن 

ه اند که در حجر وغريهم، در زمینه خدمات ارزنده را انجام داده اند، وسعی ورزید
میان احادیث به شکلی از اشکال جمع منایند. امام ابن خزمية در اینمورد می 
گوید : دو حدیث صحیح و متضاد از رسول هللا نقل نشده است. واگر کسی مدعی 

 (6ااین امر است برایم نشان دهد تا اینکه در میان آنها جمع کنم. 
آن حتی االمکان توضیحات نظر به اهمیت این موضوع اراده منودم پیرامون 

ارائه منایم. البته قابل ذکر است که در زبان عربی جزوه وکتاب های زیادی در این 
زمینه به رشته تحریر آمده اما در زبان دریافارسی( از آن کدام خربی نیست، مگر 
در ال بالی کتاب های مصطلح الحدیث اشارات به آن شده است، لذا ایجاب می 

تحقیق گسرتده صورت گیرد. وان شاء هللا این تحقیق کوچک  کند که در زمینه
 پاسخگوی برخی این مسایل خواهد بود. 

 اهمیت تحقیق  
بحث و تحقیق در مورد فعالیت ودستآورد های محدثین در زمینه ازاله و دفع 
تعارض در میان سنت نبوی از جمله مسایل عمده بشامر می رود. ونخبه گان این 
امت در این عرصه خدمات شایانی از خویش به میراث گذاشته اند، وبرای این علم 

وی دیگر در این عرص که قواعد وضوابط مخصوصی را طرح وتطبیق منودند. از س
سنت نبوی از هر سو مورد هجوم قرار گرفته ومنکرین سنت برخی احادیث که در 
ظاهر متعارض می باشد را دلیل برای عدم اعتامد به دومین منبع ترشیع اسالمی 
می دانند. و ما در این تحقیق کوشیده ایم که جنبه های مختلفی از فعالیت های 

 شیوه های دفع تعارض میان احادیت....
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ا وهنچنان مهمرتین شیوه های محدثین را در دفع محدثین در قدیم وجدید ر 
 تعارض در چند سطر بیان منائیم.

 مربمیت تحقیق 
تحقیق در مورد علم مختلف الحدیث از جمله مسایل داغ عرص حارض بشامر 
می رود؛ زیرا عده از اشخاص جاهل وغافل از حدیث وعلوم آن و همچنین عده از 

احادیثی که ظاهرا متعارض است آن را بر شمرده و فرصت را افراد کینه توز؛ تعداد از 
 غنیمت شمرده واز همین ناحیه احادیث را مورد هجوم وطعن قرار داده اند.

همچنانکه مسترشقین از یکسو وشاگردان آنها از سوی دیگر احادیث نبوی را 
ر این مورد تاخت وتاز قرار داده ومی دهند، گویا محدثین کرام هیچگونه دستآورد د

 زمینه ندارند در حالیکه هیچ مجالی برای دیگران نگذاشته اند. 
 اهداف تحقیق

بیان جایگاه سنت  نبوی، بیان سعی وتالش محدثین کرام در قرون گذشته در 
مورد دفع تعارض میان احادیث نبوی. توضیح شیوه های محدثین در بخش ازاله 

ه حتی در عرص حارض بسیاری تعارض که این شیوه ها علمی وپذیرفته شده است ک
 از مراکز علمی به آن اتکاء می ورزند.

 میتود تحقیق 
این تحقیق به شیوه کتابخانه ی انجام گرفته به گونه که از کتابخانه های 
پوهنتونها و مراکز تحقیقی وهمچنین از کتابخانه های دیجیتلی به رشته تحریر 

استقرائی وتحلیلی در این تحقیق درآمده است. وما کوشیدیم از منهج وشیوه 
 استفاده منائیم .

 ظهور تعارض در میان احادیث 
در نتیجه فهم نارسا از نصوص رشعی مساله تعارض واختالف مبیان آمد، گوشه 
از این معضله در عرص صحابه رخ داد چنانچه امام بخاری از ابن ابی ملیکه روایت 

 می کند: 
كانت ال تسمع شيئا ال تعرفه إال راجعت فيه رسول هللا  أن عائشة زوج النبي     
 حتى تعرفه ، وأن النبى  :قالت عائشة فقلت: أو ليس «من حوسب عذب » قال ،

ريًا﴾  َسابًا يَسى إمنا ذلك العرض ، » ، فقال: (7ايقول هللا تعاىل: ﴿فََسْوَف يَُحاَسُب حى
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 (8اولكن من نوقش الحساب يهلك". 
عادت داشت  -صَّل هللا عليه وسلم  -همرس پيغمرب  -ريض هللا عنها  -عايشه »

وقتى چيزى را مى شنيد وىل خوب منى فهميد، درباره آن به رسول هللا مراجعه می 
هر كس »فرمود:  -صَّل هللا عليه وسلم  -منود، تا از حقيقت آن آگاه شود. نبي اكرم 

 «.ار گیرد، گرفتار عذاب مي گرددمورد محاسبه قر 
عايشه ميگويد: گفتم: مگر چنین نيست كه خداوند مي فرمايد: بزودي محاسبه 

اين َعرضة اعامل است »فرمود:  -صَّل هللا عليه وسلم  -آساين خواهد شد؟ آنحّضت 
 «. ويل اگر حساب دقيق به عمل آيد، هالك ميگردد
ورد این آیت کریمه سوال منود : همچنانکه يعيل بن اميه از حّضت عمر در م

ْفتُْم أَْن ﴿ اَلةى إىْن خى َن الصَّ وا مى بْتُْم يفى األَرْضى فَلَْيَس َعلَيُْكْم ُجنَاٌح أَْن تَْقرُصُ َوإىَذا رَضَ
يَن كََفُروا﴾  و چون در زمني رهسپار سفر شديد، بر شام گناهي »،(9ايَْفتىنَُكُم الَّذى

«  مي ترسيد که کافران شام را در بال مي افگنند، نيست که مناز را کوتاه سازيد، اگر
اما هم اکنون، که مردم، امنيت دارند، حکم چيست؟ عمر بن خطاب گفت: "عجبت 

عن ذلك فقال: صدقة تصدق هللا بها عليكم,  مام عجبت منه ، فسألته رسول هللا 
ز رسول هللا از آنچه شام تعجب کرديد من نيز تعجب منودم؛ لذا ا (11افاقبلوا صدقته".

اين، صدقه ی است که »پرسيدم. که در پاسخ فرمود:  -صَّل هللا عليه وآله وسلم  -
 «.هللا متعال آنرا برای شام عنايت کرده ؛ پس شام هم صدقه اش را بپذيريد

اینگونه اشکاالت در صدر اول رخ داده که باعث آن تالش در جهت بدست 
لی در قرون بعدی هنگامیکه بدعت آوردن فهم درست از نصوص کریمه می شود. و 

ها در میان مردم رسکشیده، هوا وهوس در قلوب آنها متمکن گردید، شبهات 
پیرامون احادیث مبیان آمد. و اهل بدعت احادیث را متعارض معرفی منوده که قابل 
احتجاج منی باشد، واین امر باعث گردید که امامان حدیث آستین برزده وتصانیف 

های از خویش بجا گذارند. که بعدها این موضوع به فن مستقل با ارزش وگرانب
 تبدیل شده وبه نام علم مختلف الحديث ویا مشكل الحدیث شهرت یافت. 

 تعريف مختلف الحديث 
، اسم فاعل ویا اسم مفعول از اختالف گرفته شده ضد اتفاق «مختلف»کلمه 

است. ودر اصطالح محدثین اینکه ظاهرا معنای دو حدیث مقبول اصحیح ویا 

 تعارض میان احادیت....شیوه های دفع 
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حسن( که در مرتبه و قوت نیز با یکدیگر برابر اند، متناقض می باشند. و براي 
ن وجود دارد كه بني انديشمندان و فرهيختگان و دانشوران و خردمندان اين امكا

مدلول اين دو حديثى به ظاهر متضاد و مغاير، به شكيل مقبول، جمع كنند و به 
ي عمل بپوشانند وآنها را مورد احتجاج و استناد قرار  مدلول هر دوي آنها جامه

 ( 11ابدهند. ویا یکی را بر دیگری ترجیح دهند. 
 اهمیت علم مختلف الحدیث 

هاي علوم الحدیث به  ث، یکی از مهمرتین فنون و شاخهعلم مختلف الحدی
آيد؛ به دليل اينكه متام علامء و انديشمندان اسالمي، به شناخت و  شامر مي

 فراگريي آن، ناگزير و ناچارند.  
علمى كه از مهم ترين انواع علم حديث »گفته است: « التقريب»امام  نووى در 

به شناخت آن مى باشند علمى است كه ما  است و همه علام از همه گروه ها مجبور
بین دو حديث كه از نظر ظاهرى با هم تضاد دارند، توفیق حاصل مى كنند و يا 
يىك از آن دو را بر ديگرى ترجيح مى دهد و فقط امامان جامع كه علوم حديث، فقه 

 (12ا «.و اصول را در خود جمع منوده اند، مى توانند در آن صاحب نظر شوند
ي تعارض ادلّه ]احاديث معارض[ بود كه استعداد و مهارت و  مني قضيهو در ه

قابليّت و توانايي علامء، و دقّت و ظرافتى فهم و درك انديشمندان، و جذابيّت و 
برتريى انتخاب و گزينش دانشوران، ظاهر و آشكار شد؛ همچنانكه در همني تعارض 

قت و شايستگي و صالحيّت و ادله بود كه قدمهاي كساين هم لغزيد كه ]بدون ليا
هايي  ور شدند؛ آن هم از برخي از ناخوانده كران، غوطه توانايي[ در اين اقيانوس يب

 كه ]بدون دعوت[ خويشنت را بر خوانى علامء و انديشمندان داخل منودند! 
نخستین کسی که در زمینه مختلف الحدیث به بحث پرداخت محمدبن ادریس 

که ( 13اتالیف منود.« اختالف الحدیث»کتابی را با عنوان  ( بود، که۲۱۴شافعی ام ـ 
در آن کتاب به تفصیل جمع بین روایات اختالفی را مورد بحث قرار داد. و بعد از 

تأویل »( در این علم کتابی را با عنوان: ۲7۶امام شافعی ابن قتیبه دینوری ام ـ 
م و چهارم در این علم تألیف منود و از دیگر کسانی که در قرن سو « مختلف الحدیث
( و ۳۱۱توان از ابن جریر طربی ام ـ  اند می های توفیق یافته به تألیف کتاب

( کتابی ۳۲۱( و ابوجعفر طحاوی ام ـ ۳7۱ابویحیی زکریای بن یحیی الساجی ام ـ 
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به رشته تحریر درآوردند. و در اوایل قرن پنجم ابوبکر « مشکل اآلثار»را به نام 
را تألیف کرده « مشکل الحدیث و بیانه»( کتاب ۴۱9ک ام ـ محمدبن حسن بن فور 

التحقیق »( با تألیف کتاب مفید و مهم ۵97و در اواخر قرن ششم ابن جوزی ام ـ 
گام بلندی را در راه جمع و توافق بین روایات اختالفی « فی احادیث االختالف

 برداشت.
ن کرام بعد از آنها تا عرص کنونی هامن راه وروش را تعقیب همچنانکه محدثی

 منوده و در این عرصه خدمات شایان را از خویش بجا گذاشتند.
 اسباب اختالف و تعارض در میان احادیث 

اختالف وتعارض در میان احادیث اسباب متنوع وگوناگون دارد چنانچه دكتور 
ست.که می توان آن را به سه بخش أسامة خياط به برخی از آنها اشاره منوده ا

 تقسیم منود.
بخش اول: اختالف وتعارض به سبب عموم وخصوص در میان نصوص. یعنی 
گاهگاه آنحّضت در مورد خاص کدام حکمی را بیان می منود، ودر جای دیگر حکم 
رشعی عام را برای امت توضیح می داد در اینصورت بسا اوقات حکم خاص با حکم 

 قع می گردد.عام در تضاد وا
بخش دوم اختالف وتعارض به سبب تفاوت حاالت. یعنی نظر به حاالت احکام 

 مختلفی ایراد گردیده است.
بخش سوم تعارض از جهت اختالف راویان در ادای احادیث. مثال یک راوی 
حدیث طوالنی را مخترص ساخته وروایت می کند در حالیکه راوی دوم مفصال روایت 

 (14ا می کند.
ابن قیم نیز در کتاب زاد اقمعاد واعالم اقموقعین به برخی از این اسباب  حافظ

 (15ااشاره منوده وده سبب را برشمرده است. 
 شیوه های دفع تعارض در میان احادیث

اهل علم در اینمورد اختالف نظر دارند که بطور اجامل در سه نظریه خالصه 
 می گردد:

كيس كه با دو حديث متعارض و مقبول، دیدگاه اول: محدثین کرام می گویند: 
 شود بر او الزم است كه مراحل ذيل را دنبال كند: مواجه مي

 شیوه های دفع تعارض میان احادیت....
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هرگاه امكان جمع بني آن دو حديث وجود داشته باشد؛ در اين صورت،  -الف 
شود و عمل كردن به ]مدلول[ هر دو  جمع بني آنها تعيني و مشخص مي

 است. واجب
دو حديث، به وجهي از وجوه امكان نداشته باشد، در  هرگاه جمع بني آن -ب 

 اين صورت:
است، در اين « ناسخ»اگر مشخص شد كه ييك از آن دو حديثى متعارض،  -1

منائيم و منسوخ را ترك  صورت، ناسخ را بر منسوخ مقدم منوده و بدان عمل مي
 كنيم.  مي

ييك از آن دو  و اگر ناسخ و منسوخ بودن آنها مشخص نشد، در اين صورت، -2
 -رسد  كه به پنجاه وجه يا بيشرت مي -حديث را بر ديگري، به وجهي از وجوه ترجيح 

كنيم. و حدیث مرجوح  عمل مي«  راجح و برتر»دهيم، و سپس به حديث  ترجيح مي
 ترک می شود.

و اگر ييك از آن دو حديثى معارض، بر ديگري ]به وجهي از وجوه ترجيح[  -3
در اين  -افتد  كه اين نوع به ندرت اتفاق مي -ترجيح و اولويّت نيافت برتري و تفّوق و 

صورت، عمل كردن به مدلول هر دو حديث را تا زمان آشكار شدن ُمرّجحي به تعويق 
اندازيم و تا زمان روشن شدن قوت و ترجيح ييك بر ديگري درنگ و مكث  مي
تیب را اکرث اهل علم كنيم، و به هیچکدام از آنها عمل منی شود. وهمین تر  مي

مانند: حازمی عراقی ابن الصالح نووی شاطبی ابن حجر سیوطی سخاوی وشوکانی 
از آنجایکه بحث وتحقیق ما مبتنی بر دیدگاه محدثین در  (16اوغیرهم ذکر منوده اند.

دفع تعارض است همین شیوه را برگزیده ایم. البته قابل تذکر است که جمع در 
بر نسخ مقدم است که ترصیح  از پیامرب وصحابه در  مورد  میان احادیث در صورتی

نسخ ذکر نشده ، وهمچنان جمع ممکن باشد. زیرا اگر نسخ بطور صحیح ورصیح 
 ثابت گردد بر جمع مقدم است، ولو که جمع نیز ممکن باشد. 

دیدگاه دوم : اکرثیت علامی حنفی می گویند : اعامل قاعده نسخ ، ترجيح 
جمع در میان احادیث مختلف، توقف از عمل منودن به یکی از یکی از دو حدیث، 

 (17اآنها.
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دیدگاه سوم : عده از علامی حنفی می گویند : اعامل قاعده نسخ ، جمع در 
و در اینجا روش های  (18امیان احادیث مختلف، ترجيح یکی از دو حدیث، توقف.

 می دهیم زیرا دیدگاه آنها در بخش حدیث قابل اعتبار است.محدثین را توضیح 
 شیوه اول : جمع در میان احادیث

اولین شیوه نزد محدثین کرام و انديشمندان اسالمي، جهت رفع تعارض، جمع 
در میان دو حديثى به ظاهر متضاد به صورتهاي مختلف، هامهنگي و اتحاد درمیان 

پردازيم كه اکرثیت محدثین  يان آن صورتهايي ميآنها می باشد، كه در اينجا ما به ب
آنها را انتخاب منوده اند؛ البته شایان ذکر است که محدثین در نحوه تطبیق 
اختالف نظر دارند، مثال عده اختالف را از باب اختالف مطلق و مقید می دانند، 

شلوار وعده دیگر آن را به اختالف حال راویان حمل می کنند. مانند احادیث اسبال 
عده از محدثین می گویند که حرمت اسبال مقید به کرب وغرور است، وتعداد دیگر 

 (19امی گویند : که اختالف حال راویان متصور است. 
 مفهوم جمع در میان نصوص

ودر اصطالح ( 21ا جمع در لغت : تالیف در میان چیزهای پراکنده است.
ض بگونه که تعارض بر طرف گردد. محدثین توجیه وتاویل هر کدام از دو دلیل متعار 

زیرا قاعده اتفاقی اهل علم این است که اعامل سخن بهرت از اهامل آن می (21ا
  (22اباشد.

 رشوط جمع در میان نصوص
دانشمندان جهت جمع در میان نصوص مختلف، برخی رشوط را وضع منودند 

 تا تعارض میان آنها بر طرف گردد از آنجمله :
متعارض ثابت واز جمله احادیث مقبول نزد محدثین باشد. هر دو حدیث  – 1

در صورتی که یکی از آنها ضعیف ودومی صحیح باشد، تعارض در میان آنها متصور 
 (23ا نبوده زیرا حدیث ضعیف غیر معترب محسوب می شود.

تناقض حقیقی در میان هر دو نص موجود نباشد، بگونه که جمع در میان  -2
و اینگونه تناقض در میان نصوص رشعی هرگز متصور آنها مستحیل باشد. 

 (24انیست.
 (25اجمع وتأویل، از قواعد لغوی وعرف رشعی ومبادی اساسی بدور نباشد. -3

 شیوه های دفع تعارض میان احادیت....
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هر دو نص از نظر قوت متساوی وبرابر باشند، واگر یکی از آنها از دومی  -4
لبته جمع از ترجیح ، ا(26اقویرت باشد در اینصورت نص قوی ترجیح داده می شود. 

 بهرت است زیرا عمل به هر دو نص صورت گرفته وهیچکدام مرتوک قرار منی گیرد. 
 (27ااین جمع باعث بطالن نصی از نصوص رشعی ویا جزء از آن نگردد. -5

 روش های جمع میان احادیث ومثال های آن
 جمع به روش : تعدد واختالف حال راوی ومروی - 1
 جمع به روش : حمل عام بر خاص  -2
 جمع به روش : حمل مجمل بر مفرس -3
 جمع به روش : حمل مطلق بر مقيّد -4
 جمع به روش : حمل وجوب بر استحباب -5
 جمع به روش : حمل تحریم بر کراهیت -6

بعنوان مثال می توان به مساله زکات زمین زراعتی اشاره منود. در اینمورد دو 
 متضاد وارد شده است:حدیث به ظاهر 
یعنی: به محصوالتی که از طریق  (28ا«.فیام سقت السامء العرش»حدیث اول: 

 آب باران آبیاری می شوند، یکدهم حصه آن زکات تعلق می گیرد.
یعنی: در آنچه که کمرت  (29ا«.لَيس فيام ُدون خمسةى أَْوسق صدقةٌ »حدیث دوم: 

 از پنج وسق باشد زکات وجود ندارد.
و حدیث هر دو صحیح هستند و منی توان هیچکدام را از ناحیه ی روایت این د

یا سند بر دیگری مقدم دانست، از سویی مشخص نیست کدام یک متقدم است و 
کدام یک متاخر، و حدیث اول عام است زیرا اما( از ادوات عموم می باشد، پس 

ی می شوند با هر بطور عموم باید زکات هر زمین زراعتی که از طریق باران آبیار 
مقدار محصولی خارج شود، ادا گردد. ولی حدیث دوم خاص است و بر طبق آن هر 
زمین که محصول آن کمرت از پنج وسق باشد مشمول پرداخت زکات منی گردد. در 
اینجا ظاهرا این دو حدیث در تعارض هم هستند ولی می توان بین آنها جمع منود؛ 

 از طریق تقدیم خاص بر عام:
یث دوم حدیث اول را تخصیص می کند و چون بر طبق قاعده ی اصولی؛ حد 

داللت خاص بصورت قطعی است اما داللت عام ظنی، بنابر این به حدیث اول که 
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ظنی الدالله می باشد عمل منی شود و بلکه به حدیث دوم که مخصص حدیث اول 
ه با آب باران است عمل می شود و لذا بر طبق رای جمهور علام هر زمین زراعتی ک

 (31ا آبیاری می شود و محصول آن کمرت از پنج اوسق باشد زکات ندارد.
 شیوه دوم : اعامل قاعده نسخ در میان احادیث متعارض ومثال های آن 

هرگاه امکان جمع بین دو حدیث متعارض وجود نداشت، مرحله ی بعد از آن 
این تعارض؛ اعامل قاعده ناسخ و منسوخ است. در این مرحله ناقد به برای زدودن 

جستجو می پردازد تا بداند که کدام یک از دو حدیث متقدم و کدام متأخر است؛ 
حدیثی که بعنوان متقدم شناخته شود حکم به منسوخ شدن آن می شود و به 

متأخر،  حدیث متاخر بعنوان ناسخ عمل می شود؛ زیرا بر طبق قاعده: حدیث
  (31امتقدم را نسخ می کند.

 تعريف نسخ 
ابرطرف كردن(، و « ازاله»در لغت داراي دو معني است: ييك به معناي « نسخ»

 (32اآمده است. « نقل»ديگري به معناي 
عبارت است از: برداشنت حكم رشعي قدميي، با « نسخ»دراصطالح محدثین : 

و به حكم « منسوخ»ي قدميي  هدليل رشعي جديد می باشد، و به حكم برطرف شد
  (33اگويند. مي« ناسخ»جديد 

 اهمیت علم ناسخ ومنسوخ
شناخت ناسخ حدیث و منسوخ آن، یکی از موضوعات مهم و اسايس و در عني 
حال سخت و دشوار است که هر فقیهی به شناخت آن نیاز دارد. چنانکه زهری 

از پا انداخته است و آنها را از  گفته: شناخت اين فن، فقهاء را خسته و ناتوان كرده و
اينكه ناسخ و منسوخ حديث را بشناسند، عاجز و درمانده منوده است. وهمچنان 
می گوید: فهیم ترین فقها و ناتوان ترین آنها هم بایستی که ناسخ حدیث را از 

 ( 34امنسوخ آن بشناسند.
امه و نخستین کسی که کتابی را در این زمینه نوشته است قتاده بن دع

( و از مشهورترين 35باشد که فعالً اثری از آن منانده است.ا ( می۱۱۳سدوسی ام ـ 
به خربگي و « ناسخ و منسوخ حديث»انديشمنداين كه در شناخت و يادگريي 

توان به امام شافعي اشاره كرد كه در اين عرصه، تسلط و  اند، مي شهرت رسيده
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داران و پيشقراوالن  بود، و از طاليه ي آگاهي مهارت داشت و داراي سابقه و پيشينه
ای از محدثین در مورد  در قرن سوم و چهارم عده (36ارفت. اين عرصه به شامر مي

( و ۲۴۱اند؛ از جمله امام احمدبن حنبل امتوفی ـ  ناسخ و منسوخ تألیفاتی نگاشته
و ( ، ۲۶۱( و ابوبکر احمدبن محمد اثرم امتوفی ـ ۲7۵ابوداود سجستانی امتوفی ـ 

(، و محمد بن بحر 318قاضی تنوخی ابو احمد بن اسحاق انباری امتوفی 
( و ابو محمد قاسم ۳۳۳( و احمدبن محمد مناس امتوفی ـ 322اصفهانی امتوفی 

(،  و ابو حفص عمر بن شاهین بغدادی امتوفی 341بن اصبغ قرطبی امتوفی
 ( 37(. ا۴۱۱( و هبه بن سالمه امتوفی ـ 385

ها به دست متأخرین نرسیده و تنها کتاب ابن شاهین  اکرث این کتابالبته 
باقی مانده و پس از تحقیق به چاپ رسیده است و کتاب « ناسخ الحديث ومنسوخه»

ابن اثرم نیز باقی مانده ولی به صورت نامنظم. و در اواخر قرن ششم و اوایل قرن 
 اند: هشتم دو کتاب بسیار مهم تألیف شده

تألیف ابوبکر محمد بن موسی « االعتبار، يف الناسخ واقمنسوخ من اآلثار» -۱
( است، این کتاب بسیار جامع و پرمحتواست و بر 584حازمی همدانی امتوفی 

 (38امبنای ابواب فقهی مرتب شده است. 
الدین  تألیف ابواسحاق برهان« رسوخ االخبار يف منسوخ االخبار»کتاب  -۲

 (.  7۳۲عربی امتوفی ـ ابراهیم بن عمر ج
 رشوط نسخ  

 زمانی نسخ ثابت می گردد که رشوط ذیل موجود باشد : 
 ناسخ کتاب هللا ویا سنت رسول هللا باشد.  – 1
 ناسخ باید متاخر باشد.  -2
 منسوخ مقید به زمان نباشد، زیرا تکمیل مدت زمانی نسخ گفته منی شود. -3
تغییر آن دسته از احکام ومسایل که به منسوخ نیز حکم رشعی باشد، زیرا  -4

حکم براءة اصلی ثابت گردیده منسوخ گفته منی شود. مثال در ابتدای اسالم 
نوشیدن رشاب جایز بوده وبعدا حکم حرمت آن نازل گردید ، پس در این مورد منی 

 توان گفت که حلیت رشاب منسوخ گردید.
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 امع ناسخ و منسوخ ممتنع باشد.اجت -5
نسخ در احکام عملی رشعی وفقهی تحقق می یابد. زیرا اخبار وقصص  -6

ومسایل عقیدتی مانند توحید، معاد ونبوت وامثال آن در حوزه ناسخ ومنسوخ داخل 
 (39امنی شود.

 طریقه های شناخت ناسخ از منسوخ 
ارع فهمیده می گاهی شناخت ناسخ از منسوخ با نص رصیح از سوی ش - 1

شود؛ مثال رسول هللا صلی هللا علیه وسلم به آن ترصیح می مناید. واین قویرتین 
روش محسوب می شود، چنانکه می بینیم در حدیث بُریده از فرموده ی پیامرب 

ُكوا مَ » صلی هللا علیه وسلم آمده که:  ي  فَْوَق ثَ اَلٍث، فَأَْمسى ا نََهيْتُُكْم َعْن لُُحومى اأْلََضاحى
(، یعنی: من شام را از اخوردن( گوشت قربانی بیشرت از سه روز منع 41«. ابََدا لَُكْم 

کردم، پس حاال هر آنچه که می خواهید ذخیره کنید. این حدیث، نص رصیحی در 
 نسخ حکم نهی از خوردن گوشت قربانی است.
القبور، كنُت نهيتكم عن زيارة »فرمايد:  ویا حديث بريده در صحيح مسلم كه مي

، ناسخ و منسوخ ]در اين حديث، خود آن حّضت (41ا«فزوروها فإنها تذّكر اآلخرة.
 آن را بيان فرموده است.[

گاهی ناسخ بوسیله ی قول صحابی شناخته می شود، و صحابه از جمله  - 2
الیق ترین افرادی هستند که می توانند خرب از  نسخ بدهند، زیرا آنها شاهد نزول 

و افعال رسول هللا صلی هللا علیه وسلم بوده اند و از تاریخ تأخر و تقدم  وحی و اقوال
ي جابر بن عبدهللا  احادیث بهرت از هرکس دیگری شناخت دارند.  مانند اين گفته

ترك الوضوء ماّم   كان آخر األمرين من رسول هللا»گويد:  رضی هللا عنه كه مي
هللا مابین گرفنت وضوء و نگرفنت آن  یعنی: آخرین عملکرد رسول (42ا«.مّست النار

بخاطر خوردن غذایی که با آتش متاس یافته، نگرفنت وضوء است. از این گفته ی 
جابر رضی هللا عنه در می یابیم که وضوء گرفنت بخاطر خوردن غذایی كه با آتش 

 متاس داشته منسوخ است و ناسخ، وضو نگرفنت بخاطر آن است.
و سیره؛ یعنی توسط شناخت زمان ورود هر یک از بوسیله ی شناخت تاریخ  -3

دو حدیث متعارض می توان پی به تقدم و تأخر آنها برد و لذا ناسخ از منسوخ 
شناخته شود. چنانکه در حدیثی که رافع بن خدیج رضی هللا عنه و دیگران از رسول 
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ان خدا صلی هللا علیه وسلم روایت کرده اند که ایشان خطاب به شخصی که در رمض
ُم واقمَْحُجوم»حجامت کرده بود، فرمود:  ( یعنی: روزه ی حجامت 43«.اأَفْطََر الحاجى

كننده و حجامت شونده هر دو باطل است. حال بر طبق این حدیث کسی که در 
حالت روزه حجامت کند روزه اش باطل می شود، اما حکم این حدیث با روایت 

أَنَّ »است؛ چنانکه از او روایت است: دیگری از ابن عباس رضی هللا عنهام نسخ شده 
یعنی: پیامرب  (44ا«.النَّبىيَّ صلی هللا علیه وسلم اْحتََجَم َوُهَو ُمْحرىٌم َواْحتََجَم َوُهَو َصائىمٌ 

صلی هللا علیه وسلم در حال احرام و همچنني زمانی كه روزه بود، حجامت منود. و 
فتح مکه بوده وحدیث دوم راوی شناسی حدیث رافع قبل از  چون طبق تاریخ و سیره

حدیث  است پس آن ابن عباس است که به هنگام فتح مکه با پدرش مسلامن شده
اول مقدم و منسوخ و حدیث دوم مؤخر و ناسخ است. چنانکه در بعضی طرق دیگر 
آمده که این اتفاق احدیث ابن عباس( مربوط به حجة الوداع است ولی روایت جعفر 

 مکه مربوط می باشد. به زمان قبل از فتح 
گاهی ناسخ از منسوخ بوسیله ی داللت اجامع شناخته می شود؛ مانند  -4

( یعنی: هر کس 45«.امن رشب الخمر فاجلدوه فان عاد يف الرابعة فاقتلوه»حدیث: 
رشاب نوشید وی را تازیانه زنید اگر برای بار چهارم تکرار کرد وی را بکشید. امام 
نووی در مورد این حدیث می گوید: اجامع داللت بر نسخ آن دارد. زیرا اجامع نه 

 (46انسخ کننده است و نه نسخ شونده، اما بر ناسخ داللت می کند. 
ر ترک عمل به مقتضای این حدیث بدین معنا که اجامع صحابه کرام ب

وهمچنان عدم توجه تابعین ومن بعدهم به آن، داللت دارد که این حدیث منسوخ 
است، واگر محکم می بود حتام یکی از صحابه ویا تابعین به مقتضای آن فتوا می 

 دادند.
 شیوه سوم : ترجيح در میان احادیث متعارض ومثال های آن

ثبوت نسخ در میان روایات متعارض، محدثین  در صورت عدم امكان جمع وعدم
قاعده ترجیح را تطبیق می منایند. یعنی ترجیح یک حدیث بر دومی به اساس 
قواعد پذیرفته شده. شوکانی در مبحث وجوه ترجیح می نویسد: این موضوع اتفاقی 
بوده وهیچکس در اینمورد اختالف نظر ندارد مگر عده که سخن آنها در این حوزه 

قبول نیست. واگر کسی بطور دقیق احوال صحابه وتابعین واتباع آنها را قابل 
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مالحظه مناید؛ در می یابد که آنها همواره به قول راجح عمل منوده ومرجوح را ترک 
 (47امی منودند. 

 تعريف ترجيح 
کار برده شده  اهل لغت می گویند: ترجیح به معنای میالن وتفضیل به

ودر اصطالح محدثین عبارت است از تقویه یک حدیث بر دومی بوسیله  (48ااست.
 (49ا برخی عالیم ونشانه ها.
 روش های ترجيح 

محدثین سعی وتالش منودند تا اینکه روش های ترجیح را در تصانیف خویش 
واضافه می جمع آوری منایند، که حافظ عراقی آنها را به صد و ده روش می رساند 

( 51کند که روش های دیگری نیز وجود دارد البته برخی از آنها قابل قبول نیست.ا
 می توان این روش ها را در سه مورد منحرص منود:

اول : آنچه به اسناد متعلق است. وترجیج به اعتبار سند در سه مورد خالصه می 
 گردد: راوی، روایت و مروی عنه. 
ست. از آنجمله : ترجیح خاص بر عام، نهی بر امر، دوم: آنچه به منت متعلق ا

 واجب بر اباحت، نص بر ظاهر وامثال آن.
سوم: آنچه متعلق به امر دیگری غیر از اسناد ومنت می باشد. از آنجمله: کرثت 
دالیل، موافقت با دلیل دیگری، ویا اینکه صحابه به مقتضای یکی از دو حدیث 

 (51اعمل منوده اند. 
 : توقف اترک عمل به هر دو حدیث( شیوه چهارم 

در صورت عدم امکان تطبیق شیوه های گذشته به هیچکدام عمل صورت منی 
البته این  شیوه در  (52اگیرد تا اینکه دلیل برای ترجیح یکی از آنها حاصل گردد.

حد نظری باقی مانده است وهیچ اثر عملی از آن دیده منی شود، همچنانکه امام 
وید: دو حدیث صحیح متضاد  در یک موضوع که جمع وتوفیق در ابن خزیمه می گ

و امام الحرمني نیز این سخن را تایید می  (53امیان آنها ممکن نباشد وجود ندارد.
(، 54کند : مساله توقف سخن افرتاضی محض بوده که وقوع آن غیر ممکن است.ا

دلیل متعارض  از این رو امام شاطبي می گوید: اجامع محدثین در ترک وتوقف دو
 ( 55اوجود ندارد. 
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 نتیجه گیری
 در پایان این موضوع با اهمیت به نتایج ذیل دست می یابیم : 

 آيد. هاي علوم حديث به شامر مي علم مختلف الحديث از مهمرتين شاخه – 1
دالیل رشعی موافق یکدیگر بوده ودر میان آنها هیچ نوع تعارض ویا تناقض  - 2

 حقیقی دیده منی شود. 
در صورت وجود تعارض ظاهری در میان نصوص رشعی یا اینکه هر دو دلیل  -3

 صحیح منی باشد. ویا اینکه معنای هرکدام متفاوت از دومی می باشد. 
 در هنگام تعارض دو حدیث مقبول مراحل زیر طی می شود:  - 4

الف: اگر بین آن دو امکان جمع وجود داشت، بین آنها جمع گردیده و به هر 
 دوی آنها عمل می گردد.

ب: و اگر امکان جمع وجود نداشت، در آنصورت قاعده ناسخ ومنسوخ تطبیق 
 می گردد.

ا توجه به قواعد ترجیح که بالغ بر ج: اگر ناسخ و منسوخ شناخته نشود، پس ب
پنجاه وجه یا بیشرت است، یکی از آن دو بر دیگری ترجیح داده شده و به آن عمل 

 می کنیم و حدیث مرجوح ترک می شود. 
د: اگر امکان ترجیح یکی از آنها نیز وجود نداشت، تا زمانی که راجح و مرجوح 

 غري موجود است. مشخص نشود به هیچکدام عمل منی شود. که این امر
جمع در میان نصوص از نسخ وترجیح اولی است. زیرا اعامل الکالم أولی  – 5

 من اهامله . 
در صورت تعذر جمع وترجیح در میان قول وفعل نبوی، قول مقدم است زیرا  - 6

سخنان رسول هللا عموم الترشیع است، بر خالف افعالش که احتامالت زیادی مانند 
 دارد. تخصیص در آن وجود 

شخص مجتهد باید شناخت ومعرفت کامل از قواعد ترجیح داشته تا در  - 7
 صورت تعارض دلیل راجح را بداند.

برای حفظ سنت نبوی در مقابل تشکیک مسترشقین ومنکرین سنت در   - 8
 زمینه تعارض در میان نصوص باید سعی وتالش دوامدار صورت گیرد.
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 پیشنهادات :
کتاب ها وتحقیقات که در بخش دفع تعارض به زبان عربی تحریر گردیده 
ترجمه شود، ویا اینکه در همین بخش تحقیقات وسیع وهمه جانبه از طرف 

 دانشمندان واهل فن وتخصص تحقیق وبه جامعه علمی واکادمی عرضه گردد.
که در ظاهر متعارض می  همچنان سمینار های علمی پیرامون برخی احادیث

باشند جهت دفع تعارض ارایه گردد، تا اینکه اهل علم غیر متخصص ومحصلین از 
 شیوه های علمی آگاهی یابند.

 فهرست مآخذ
 (4-3النجم، ( -1
 (82 النساء،( -2
( 274ص : ااقمسودة يف أصول الفقه،  .مجد الدين عبد السالم ،بن تيمية -3

 .دار الكتاب العريب
 (4/149ا زاد اقمعاد يف هدي خري العباد، محمد بن أيب بكر ابن قیم، -4

 .مؤسسة الرسالة، بريوت
الطبعة  دار ابن عفان . (5/341ااقموافقات  ،إبراهيم بن موىسالشاطبی  -5
 م1997األوىل 
الكفاية يف علم الرواية  ،أبو بكر أحمد بن عيل ،الخطيب البغدادي -6
 . اقمدينة اقمنورة -اقمكتبة العلمية ( 432ص:
 (8: االنشقاق( -7
( دار 113برقم ا 1/262ا البخاري بخاری، محمد بن اسامعیل. صحيح -8

 .  هـ1422الطبعة األوىل، ، طوق النجاة
 (111 النساء( -9
/ 1ا مسلم صحيحمسلم بن الحجاج أبو الحسن النيسابوري  ،القشريي -11
 بريوت.  دار إحياء الرتاث العريب (478

مختلف الحديث بني اقمحدثني واألصوليني الفقهاء خیاط، دکتور أسامه،  -11
 م.2111( دار الفضیلة 26-25ص : ا

 احادیت....شیوه های دفع تعارض میان 
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 هـ 1427الطبعة الخامسة، 

دار  (3/3التقریر والتحبیر ا .شمس الدين محمد بن محمد ،ابن أمري حاج -17
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 –( دار اقمعرفة 41اختالف الحديث اص: ،محمد بن إدريس ،الشافعي -23
 .م1991 بريوت
 (2/139اقمستصفي من علم األصول ا ،الغزايل أبو حامد محمد بن محمد -24

 م1993الطبعة: األوىل،  دار الكتب العلمية
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مختلف الحديث بني اقمحدثني واألصولني الفقهاء خیاط، دکتور أسامه،  -31

 ( 171 :صا
تحقيق: عبد السالم  (5/424ا معجم مقاييس اللغة .أحمد بن فارس،ا -32

  هـ  1399محمد هارون، دار الفكر، 
دار  (162ص:اعثامن بن عبد الرحمن، مقدمة ابن الصالح  ،الصالحابن  -33

 .م 2112 الكتب العلمية
مكتبة ( 51 -49/ 4افتح اقمغيث  ،محمد بن عبد الرحمن ،السخاوي -34
 م2113. مرص –السنة 
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 مومن )حلیمی(دوکتور معاون رس محقق 

 
 ارکان اجتهاد  تعریف و

 
 خالصه :

دراین مقاله تعریف اجتهاد , وساحۀ تطبیق آن که عبارت از احکام رشعی عملی 
عبارت از احکام قطعی می ظنی اند , ومسایل که درآن اجتهاد جائز منی باشد که 

باشد , ارکان اجتهاد که عبارت از حدث , مجتهد , مجتهد فیه , ادلۀ رشعی قرار 
بعضی مصطلحات درمورد اجتهاد که عبارت از مجتهد , فقیه وفقه می باشد دارند , و 

 وفرق بین فقیه واصولی بیان گردیده است .
 ملخص البحث :

ومجال تطبیقه الذي هو األحکام الرشعیة يف هذا البحث ذکرتعریف االجتهاد , 
الفرعیة الظنیة , واقمسائل التي الیجوزفیها االجتهاد وهي األحکام القطعیة , وأرکان 
االجتهاد  هي  : الحدث , اقمجتهد , اقمجتهد فیه , االدلة الرشعیة , وبعض 

 .األصولیقه , والفرق بین الفقیه و اقمصطلحات فی االجتهاد کاقمجتهد,والفقیه , والف
 مقدمة :

بدون شک احکام رشعی فرعی احیانا ً برای عامل به نص رصیح شارع یا اجامع 
قطعی مانند فرضیت منازهای پنجگانه , فرضیت روزه , جوازبیع واحرتام حقوق 

 ملکیت افراد معلوم می باشد .
واحیاناً چنین نبوده , یعنی هرکس برفهم آن قادرمنی باشد , بلکه به بذل جهد 

وانائی علامء احتیاج دارد , که همین بذل جهد ازعامل اجتهاد نامیده می شود , وت
 وعاقمی که جهد خود را مرصف می مناید بنام مجتهد یاد می گردد .
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 یاد می شود  وهمین احکام بنام مجتهد فیه
 مربمیت تحقیق : 

جدید به آن موضوع اجتهاد ازموضوعاتی است که درهرعرصوزمان جهت حل مسائل 
رضورت مربم احساس می گردد , زیرا نصوص احکام ومواضع اجامع محدود وواقعات 

 زازاجتهاد راه دیگروجود ندارد . غیرمحدود اند , وبرای یافنت حکم آن بج
 هدف تحقیق  :

هدف ازاین موضوع شناخنت ماهیت اجتهاد است , تا مردم درروشنائی آن بتوانند 
اصل منایند , وبه معنای مجتهد , فقیه , ومجتهد فیه  ا به موضوع اجتهاد معرفت ح

 احکام که درآن اجتهاد جائز است ( آگاه شوند .
 وبدانند که درکدام مسایل اجتهاد جائز منی باشد .

 روش تحقیق : 
دراین موضوع ازروش توصیفی تحلیلی واستقرائی به شکل کتاب خانه ای استفاده 

 صورت گرفته است .
 تعریف اجتهاد

 تعریف اجتهاد درلغت :
اجتهاد ازمادۀ " جهد , یجهد " اخذ گردیده , ومادۀ اصلی آن ا ج , ه , د ( می باشد . 
واحیاناً این لفظ ومشتقات آن درعملی که تحمل آن دشوارباشد , استعامل می 

 گردد .
پس " جهد " به فتحۀ جیم به معنای مشقت است , و " جهد " به ضمۀ جیم توانائی 

 د . را گوین
و "جهاد " به فتحۀ جیم , زمین سخت راگویند که گیاه درآن منی روید . و " جهاد " 
به کرسۀ جیم , قتال دشمنان را گویند . و " اجتهاد وتجاهد " به معنای مرصف 

 .(1اکردن طاقت است 
 تعریف اجتهاد دراصطالح : 

االحکام  لفظ اجتهاد نزد علامی اصول : ا بذل الجهد من الفقیه فی استخراج
یعنی مرصف منودن توانائی فقیه است ,  (2 االرشعیة الفرعیة من ادلتها التفصیلیة (

 دراستخراج احکام رشعی عملی که ازدالیل تفصیلی اخذ گردیده باشد .

 تبیان
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 فوائد وقیود تعریف :
بذل الجهد : درتعریف جنس است , که مرصف منودن آخرین حد طاقت است , 
باذل ازبذل مزید احساس عجز مناید . پس درجنس تعریف اجتهاد داخل منی 

 گردد .
الفقیه : کسی راگویند که به مبادی وقواعد فقه عامل باشد, طوریکه براستخراج آن ا 
من القوة الی الفعل ( قدرت داشته باشد . وبه قید " الفقیه " بذل جهد ازغیرفقیه 

 .  دراستخراج احکام رشعی خارج گردید
 استخراج االحکام : به این قید بذل جهد فقیه درغیراحکام خارج گردید .

الرشعیة : به این قید بذل جهد فقیه دراستخراج احکام غیررشعیة , مانند احکام 
 عقلی خارج گردید .

الفرعیة : به این قید بذل جهد فقیه دراستخراج احکام رشعی اصول دین خارج 
 گردید .

 ریف اجتهاد قید " ظن " را ذکرمنوده اند : وبعضی اصولیین درتع
بهاری آنرا چنین تعریف کرده است : ا بذل الطاقة من الفقیه فی تحصیل حکم 

 رشعی ظنی ( . 
یعنی اجتهاد عبارت از مرصف منودن طاقت فقیه درتحصیل حکم رشعی ظنی است 

. 
ه الوسع ابن سبکی وابن حاجب آنرا  چنین تعریف منوده اند : ا استفراغ الفقی

 لتحصیل ظن بحکم رشعی ( .
اجتهاد عبارت از مرصف منودن طاقت نهائی فقیه جهت تحصیل ظن درمورد حکم 

 رشعی می باشد .
 وبعضی اصولیین مانند زرکشی ,نسفی , بیضاوی ومال خرسو آنرا ذکرنکرده اند :

(  بیضاوی درتعریف اجتهاد گفته است : ا استفراغ الجهد فی درک االحکام الرشعیة
 تا به آخرین حد کوشش دریافنت احکام رشعی است .

ونسفی آنرا چنین تعریف کرده است : ا بذل الوسع والطاقة فی طلب الحکم 
 الرشعی ( .

 مرصف منودن توانائی وطاقت درطلب حکم رشعی است .

 تعریف و ارکان اجتهاد



   

59 

 

اجتهاد بناًء کسانیکه قید " ظن " را ذکرمنوده اند , عقیده دارند : احکام ثابت به 
 همه ظنی اند .

وکسانیکه آن قید را ترک منوده اند , بعضی ایشان مانند نسفی ومالخرسو نیز همین 
عقیده دارند , چنانچه نسفی دربیان حکم اجتهاد ذکرمنوده :  اهو االصابة ودرک 

 .(3االحق بغالب الرأی ( 
 حکم اجتهاد اصابت ورسیدن به حق به گامن غالب .

بیضاوی به رأی فوق الذکرقناعت ندارند , که متام مجتهدات وبعضی ایشان مانند 
ظنی بوده باشد . چنانچه نزد ابن تیمیه رحمه هللا بعضی مجتهدات قطعی وبعضی 
دیگری آن ظنی می باشد , وازین جمله امام غزالی واین قدامة حنبلی وامام 

 الحرمین نیز قرار دارند . 
ذکرنکرده اند , زیرا مجتهد ازخالل قرائن  وایشان قید " الظن " را درتعریف اجتهاد

کثیرة به  قطعیت متوصل می گردد , چنانچه حکم درمرحلۀ اول واضح منی باشد , 
لیکن بعد ازبحث ونظر قطعی می گردد , پس مانع ازین وجود ندارد که حکم دریک 

 وقت ظنی ودروقت دیگر قطعی باشد .
منوده که باتعریف اصحاب مذاهب وامام ابن حزم برای اجتهاد تعریف دیگررا ذکر 

 دیگر مخالفت دارد .
. طلب وجستجو منودن (4ااالجتهاد : ا طلب حکم النازلة من الوجوه اقمؤدیة الیه ( 

حكم واقعه از راه هاي كه توسط آن حكم واقعه معلوم مى گردد , ومفضی به حکم 
 می باشد , که عبارت از قرآن وسنت است .

: که شخص جان خودرا درآن دچار تکلیف مناید , وکیفیت وارادۀ امام از " طلب " 
این طلب مراجعه به آیات واحادیث وارده درموضوع بامراعات منودن ناسخ ومنسوخ 

 وحمل بعضی نصوص بربعضی دیگرصورت گیرد .
 ووجوه اقمؤدیة الی الحکم : ازنظر امام درقرآن واحادیث صحیحه منحرصاست .

 دائرۀ اجتهاد چنین بیان منوده :  واین امام نظر خودرا درتضییق
" ال دین غیرالقرآن والسنة "  غیر ازقرآن وسنت دین نیست , ودرصدق این  -1

 کالم شک وجود ندارد .
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" ان ما تعبدنا به موجود فیهام " به چیزیکه عقیده داریم درقرآن وسنت  -2
  موجوداست .

واین کالم نیز حق است , پس اگریک مجتهد حکم حادثه را درقرآن وسنت نیابد , 
ازآن نبودن حکم واقعه درقرآن وسنت الزم منی گردد , وامکان دارد مجتهد دیگر آنرا 

 دریافت مناید , بلکه امکان دارد که هامن مجتهد آنرا دروقت دیگر پیدا کند . 
تعریف جمهور است , راجح می باشد ,  از نظر نگارنده تعریف اول اجتهاد که 

 وتفصیل آن درهامنجا ذکر گردید .
 ارکان اجتهاد 

 : (5ااجتهاد چهار رکن دارد , که قرارذیل ترشیح می گردد 
 حدث , مجتهد , مجتهد فیه , ادلۀ رشعی . 

 حدث : که درتعریف اجتهاد به  " بذل الجهد " ازآن تعبیر شده است .  -رکن اول 
 مجتهد :  که درتعریف بنام  " الفقیه " یاد شده است .   -رکن دوم  
مجتهد فیه : که درتعریف به لفظ  "  االحکام الرشعیة الفرعیة الظنیة "   -رکن سوم 

 ذکر گردیده , وقبالً درتعریف اجتهاد ترشیح ازآن صورت گرفت .
َوَعََّل آیۀ ا ادلۀ رشعی : مراد به آن ادلۀ تفصیلی جزئی می باشد , مثل  -رکن چهارم 

بر گردن مولود له ا پدر( رزق ولباس (6االَْمْولُودى لَُه رىزْقُُهنَّ وَكىْسَوتُُهنَّ بىالَْمْعُروفى ( 
 شیردهندگان است . 

 وقیاس جواری برگندم درتحریم ربا .
ودالیل تفصیلی رکن چهارم برای اجتهاد قرار گرفت باوجود آنکه دراستنباط احکام 

به وجود منی آید , زیرا دالیل تفصیلی اصل برای دالیل ازدلیل اجاملی استغناء 
 اجاملی واحکام قرار دارد . 

مثال ‘ داليل اجاميل :  عبارت ازآن داليل است كه اصويل از آن بحث مى منايد 
 وب, وحكم نهي تحريم است . حكم امر وج

‘ داليل تفصييل  يا جزيئ : عبارت ازآن داليل است كه فقيه از آن بحث مى منايد 
 مثال حكم مناز , روزه وغريه . 

 چنانچه این موضوع در بعضی مصطلحات درمورد اجتهاد واضح می گردد .
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 بعضی مصطلحات درمورد اجتهاد 
 مجتهد , فقیه وفقه :

قبالً ذکرگردید , اجتهاد عبارت ازبذل جهد فقیه در استخراج احکام رشعی طوریکه 
 فرعی می باشد .

 پس کسی که جهد خودرا مرصف می مناید , مجتهد است . 
ووقتیکه بذل جهد دراستخراج احکام ازفقیه صورت گرفته باشد , پس این فقیه 

 مجتهد است .
ذل جهده مرات واستخرج جملة من بناًء فقیه ومجتهد به اعتبار حقیقت : هوالذی ب

 االحکام , وهو مستعد الستخراج االحکام االخری ایضاً .
کسی راگویند که جهد خودرا به مرات مبذول منوده , واحکام زیاد را استخراج کرده 

 وآماده برای استخراج احکام دیگرنیزباشد .
 .(7اپس مصداق فقیه ومجتهد یکی بوده ومرتادف یکدیگراند 

هوالعلم بجملة من االحکام الرشعیة العملیة من ادلتها التفصیلیة مع  الفقه :
 التهیؤالدراک غیرها من االحکام . هذا هوالفقه حقیقة .

فقه : عبارت ازعلم برهمه احکام رشعی عملی که ازدالیل تفصیلی اخذ شده باشد , 
یقت آن باوجود آمادگی جهت ادراک احکام دیگر . که این تعریف فقه به اعتبار حق

 است . 
 اما الفقه مجازاً : فهو التهیؤ الدراک االحکام الرشعیة الفرعیة من ادلتها .

فقه به اعتبارمجاز : آمادگی جهت ادراک احکام رشعی عملی که ازدالیل تفصیلی 
 اخذ گردیده باشد .

ونزد علامی متأخرین اطالق فقیه برکسانی می گردد , که به مسایل مدونه درکتب 
 ال داشته باشد .فقه اشتغ

ونزد ایشان فقیه کسی راگویند که برمسایل مدونه منقوله ازفقهای اقدمین عامل 
 باشد اگرچه قادربراستنباط نباشد , وبرای اومجازاً فقیه گفته می شود .

 . (8ابنابراین دربین مجتهد وفقیه تباین وجود دارد 
 اصولی :

 .(9اجهت شناخنت اصولی معرفت علم اصول فقه رضوری است 
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تعریف اصول فقه : هوالعلم بالقواعد التی یتوصل بها الی استخراج االحکام الرشعیة 
 الفرعیة من ادلتها التفصیلیة , اوهو نفس تلک القواعد .

اصول فقه : علم به قواعدی است که شخص توسط آن به استخراج احکام رشعی 
 عملی ازدالیل تفصیلی متوصل می گردد . 

 یاعبارت ازهمین قواعد است .
قواعدی که شخص توسط آن به استنباط احکام متوصل می گردد برسه  -1

 نوع قراردارد : 
واعد امر , نهی , نوع که درآن بحث از احوال ادله صورت می گیرد , مانند ق -2

 . عام وخاص ....
نوع که درآن بحث از مرجحات صورت می گیرد , مانند که نص بر ظاهر  -3

 . مقدم است , وعبارة النص بر اشارة النص مقدم است ...
نوع که درآن بحث از احوال مجتهد وصفات او , یعنی از رشوط اجتهاد   -4

 ( . 9صورت می گیرد ا

ول الفقه  , وبعبارة اخری هو العامل بالقواعد التی یتوصل بناًء اصولی : هو العامل باص
بها الی االستنباط , اوهوالعامل بالقواعد التی یبحث فیها عن احوال االدلة , 
وبالقواعد التی یبحث فیها عن احوال اقمرجحات , وبالقواعد التی یبحث فیها عن 

 .(11ااحوال اقمجتهد ورشوط االجتهاد 
ه اصول فقه عامل باشد , یا به عبارت دیگر عامل به قواعدی اصولی : کسی است که ب

که توسط آن به استنباط احکام متوصل می گردد , یا عامل به قواعد که درآن از 
احوال ادله بحث صورت می گیرد , وبه قواعدی که درآن بحث از احوال مرجحات 

 واحوال مجتهد ورشوط اجتهاد صورت می گیرد .
 وفقیه ازین قرار است : بناًء فرق بین اصولی

فقیه کسی راگویند که احکام را استنباط مناید , واصولی چنین نیست , زیرا اصولی 
قواعد وکیفیت استفاده ازآن را می شناسد بدون اینکه خودش قادر براستنباط 
احکام بوده باشد . واو مانند کسی است که آالت نجاری ووظیفۀ هرکدام آنرا می 
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نجاری را انجام داده منی تواند , پس این شخص اصولی شناسد , لیکن عمل 
  نامیده می شود .

ومثال مجتهد مانند نجار است که آالت نجاری ووظیفۀ هرکدام آن وکیفیت آالت 
 شناخته وبه عمل نجاری قیام می مناید .

وامکان دارد که اصولی جهت استکامل رشوط اجتهاد قادر براستنباط احکام بوده 
 باشد , که این قدرتش براستنباط احکام اورا درصف مجتهدین قرار می دهد .

 .(11اوقدرت اوبر استنباط به اعتبار فقهی می باشد , نه به اعتبار اصولی 
 نتیجه گیری

 این مقاله دارای نتائج ذیل می باشد .
 اجتهاد موضوع مربم جهت استنباط احکام رشعی عملی قرار دارد . -1
اجتهاد احکام رشعی عملی ظنی می باشد , طوریکه بعضی ساحه ومجال  -2

 اصولیین درتعریف آن قید " الظن " را ذکرمنوده اند .
 دراحکام مسایل قطعی الثبوت والداللة مجال برای اجتهاد وجود ندارد . -3
فرق بین فقیه ومجتهد یک امررضوری است که دراین مقاله توضیح گردیده  -4
 است .

 پیشنهادات 
رتم کشور پیشنهاد می گردد , تا به معنای اجتهاد پی بربند , به علامی مح -1

وبه مردم بفهامنند که اجتهاد دراحکام مسایل ظنی صورت می گیرد , نه 
 دراحکام مسایل قطعی .

به علامی محرتم کشورنیز پیشنهاد می گردد , که دروازۀ اجتهاد درصورت  -2
 . موجودیت رشوط آن مفتوح است ...

ی های نځصیالت عالی پیشنهاد می گردد , که درپوهبه وزارت محرتم تح -3
 رشعیات وحقوق مضمون در رابطه با اجتهاد تدریس گردد .

به سرته محکمه پیشنهاد می گردد , تادر تعلیامت قضائی مضمون بنام  -4
 اجتهاد تدریس گردد , وقضات بتوانند درمسایل اجتهادی قضاوت منایند .
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 مآخذ : 
الکحالنی ثم الصنعانی , محمد بن اسامعیل بن صالح بن محمد الحسنی   -1

,  1415,ارشاد النقاد الی تیسیراالجتهاد , الطبعة االولی , الدار السلفیة , الکویت , 
 . 8 -7ص 
الشیرازی , ابواسحاق ابراهیم بن علی بن یوسف , اللمع فی اصول الفقه , الطبعة  -2

 . 129م , ص  2113 -1424لمیة , بیروت , الثانیة , دارالکتب الع
الظاهری , ابومحمد علی بن احمد بن سعید بن حزم االندلسی القرطبی ,  -3

, الطبعة الثانیة , داراآلفاق الجدیدة , بیروت ,  8االحکام فی اصول االحکام , جلد 
 . 137ص 
تیمی , الرازی فخرالدین, ابوعبدهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین ال -4

  - 1418, الطبعة الثالثة , مؤسسة الرسالة ,  6اقمحصول فی علم االصول  , جلد 
 .  6م , ص  1997

 ( . 233البقرة : ا  -5
السبکی , تقی الدین ابوالحسن علی بن عبدالکافی بن علی بن متام بن حامد  -6

  - 1416ت , , دارالکتب العلمیة , بیرو  1بن یحیی , االبهاج فی رشح اقمنهاج , جلد 
 .221م  , ص  1995
النووی , ابوزکریا محیی الدین یحیی بن رشف , آداب الفتوی واقمفتی  -7

 .  24ص   - 1418واقمستفتی , الطبعة االولی , دارالفکر , دمشق , 
 .225, ص  1االبهاج فی رشح اقمنهاج , جلد  -8

 .  25آداب الفتوی واقمفتی واقمستفتی , ص  -9
 .  8, ص  6ی علم االصول  , جلد اقمحصول ف -11
 . 138, ص  8االحکام فی اصول االحکام , جلد   -11

*** 
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 معاون رس محقق محمدکبیر)مشفق(
 
  متطبیق حدود و نقش آن در کاهش و جلوگیری از جرای

 
 چکیده

به يقني كه مهمرتین چیز در نزد مسلامنان اصول و عقاید اسالمی آنها می باشد کـه 
مسایل فقهی و رشعی نیز بر مبنای هامن اصول و عقاید ترتیب و تنظیم شـده انـد و 
هر مسلامن می کوشد تا آن اصول و قواعد را کام حقه رعایت منوده و مطابق به آنهـا 

 عمل مناید. 
بناًء یگانه راه جلوگیری از جرایم  در جوامع اسالمی و به ویژه در جامعۀ ما انکشـاف، 
رشد و تطبیق آموزه های دینی و اسالمی بر مبنای هامن اصول و عقاید اسالمی می 
باشد، چون رشیعت اسالم همه انواع جـرایم را ممنـوع و حـرام قـرار داده و بـرای هـر 

در نظر داشت اوضاع، احـوال و رشایـط خـاص آن در  کدام آنها مجازات مناسبی را با
 نظر گرفته و هیچ جرمی را بدون مجازات نگذاشته است. 

هر گاه شخصی راجع به آموزه های دینی و رشعی علم داشته باشد و بداند که همـه  
جرایم از نظـر رشیعـت اسـالم ممنـوع و حـرام انـد و شـخص مجـرم مـورد بـاز پـرس و 

قرار می گیـرد، هرگـز مرتکـب جـرم و جنایـت نگردیـده و در مجازات رشعی و قانونی 
نتیجه از یک جهت خودش از ارتکاب جرم و جنایت اجتناب ورزیده و مـورد مجـازات 

 قرار منی گیرد و از جانب دیگر جامعه از رشش در امان میامند.  
 ملخص البحث    

التـی یبنـی علـیهم الشك ان اهم االشیاء عند اقمؤمنین االصول و العقائد االسـالمیة 
اقمسائل الفقهیة و الرشـعیة و کـل اقمسـلم یسـعی حتـی یراعـی هـذه االصـول حـق 

 رعایته ویعمل مطابقاً لها.
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بناًء علی هذا الیوجـد طریقـاً لـدفع الجـرایم فـی اقمجتمـع االسـالمیة و خاصـتاً فـی 
الرشـعیة و  ق الواحدة و هی االنکشاف و الرشـد و تعلـیم اقمسـایليمجتمعنا اال الطر

االسالمیة اقمنبعثة من هذا االصول، الن رشیعة االسـالم قـدحرم و منـع جمیـع انـواع 
الجــرایم و عــین لکــل واحــد منهــا الجــزاء اقمناســب مبالحظــة االوضــاع واالحــوال و 
رشایطها الخاصه والیوجد فی اقمجتمع جرماً اال قد عین الشارع لها الجزاء و اذاکـان 

ایل الرشعیة والدینیه و علم ان جمیـع الجـرایم فـی الرشـیعة عند الرجل علامً بااقمس
االسالمیة ممنوع و کل اقمجرم مسئوٌل عام یعمل و یحاسب طبـق الرشـیعة والقـانون 
الیرتکب جرماً قـط. و فـی النتیجـة مـن جهـة الواحـدة یجتنـب شـخص اقمجـرم مـن 

کم علیه بالجزاء ارتکاب الجرائم و الیرتکب جرماً و من اجل ذلک الیقرر مسئوال والیح
 و من جانب اآلخر یأمن الجامعة من رشها.

 مقدمه        
به یقین که بر چیدن بساط جرم و جنایت و تـامین نظـم و امنیـت از نیـاز مـربم  هـر  

جامعه و به ویژه جامعۀ ما می باشد، به همین منظور هر فرد جامعه مکلف اسـت کـه 
ین امنیت احساس مسـئولیت منـوده و مطابق به توان خود در جلوگیری از جرم و تأم

در این راستا سـهم خـویش را ایفـاء منایـد و بـه ویـژه مسـئولین امنیتـی کـه و ظیفـۀ 
مشخص آنها تأمین نظم و امنیت و جلوگیری از جرم و جنایـت مـی باشـد و بیشـرت از 
دیگران مکلف اند که و ظایف محولۀ خویش را به وجه احسـن و طریقـۀ پسـندیده بـا 

و راستی انجـام دهنـد تـا در برابـر خـالقاج( و مخلـوق مسـئول قـرار  کامل صداقت
 نگیرند.

بناًء جهت جلوگیری از وقوع جرایم الزم است که علل و انگیزه یی بروز جـرایم ریشـه  
یابی گردند و برای پاکسازی جامعه از و قوع آنها، راه کـار هـایی معقـول و پسـندیده 

تطبیق و عملی شوند و می توان گفـت  یی روی دست گرفته شده و در موقع مناسب
که در صورت تطبیق آنهـا از وقـوع بسـیاری حـوادث نـا گـوار و دل خـراش در سـطح 

 کشور و منطقه جلوگیری می شود. 
بر عکس هر گاه به آن علل و عوامل طور شاید و باید توجه جـدی نشـود و در رابطـه  

تنهـا آمـار جـرایم کـاهش  به مهار و جلوگیری از آنها تصمیم قـاطع گرفتـه نشـود، نـه
نیافته بلکه روز تا روز بر آمار آنها افزوده می شود که این افزایش جرایم سـبب ضـعف 
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و نابودی همۀ ارزش های مادی و معنوی ما میگردد و ادامۀ همچون حاالت به سـود 
   دشمنان و رضر جامعۀ ما می باشد.

کــه ریشــه یــابی جــرایم و شــناخت علــل و عوامــل و طــرق  بــه یقــین مربمیتتت:       
جلوگیری از آنها نقش مهمی در تـامین امنیـت دارنـد و مربمیـت ایـن مقالـه در ایـن 
اســت کــه علــل و عوامــل وقــوع جــرایم را مــورد بــر رســی قــرار داده و ســپس جهــت 
جلوگیری از وقوع آنها راه حـل هـای مناسـبی را بـه مراجـع ذیـربط پیشـنهاد منـوده 

 ت.اس
هدف از نوشنت این مقالـه شناسـایی جـرایم و شـناخت علـل و عوامـل هدف:  

و طرق جلوگیری از آنهـا مـی باشـد تـا از وقـوع جـرایم جلـوگیری شـده و در بروز آنها 
  عوض آن صلح، نظم، امنیت، سکون و آرامش در جامعه یی ما حاکم و قایم گردد.

تحلیلـی و اسـتقرائی بـه شـکل  در این مقالـه از روش توصـیفی،روش تحقیق:        
کتاب خانه ای استفاده به عمل آمده بناًء برای امتام این اثر از کتابخانه هـای عمـده 

 که حاوی کتب دینی و مرتبط به موضوع بودند استفاده به عمل آمده است. 
 انواع جرایم

جرایم از حیث نوعیـت، شـدت و خفـت دارای انـواع مختلفـی مـی باشـند بـه همـین 
در رشیعت اسالمی برای هر جرم با در نظر داشـت اوضـاع، احـوال، شـدت و ملحوظ 

خفت آن مجازات مناسبی در نظر گرفته شده است که اینک برخی جرایم و مجـازات 
 آنها قرار رشح ذیل بیان می گردد.

 قتل -1
قتل بزرگرتین جرمی است که در جوامع انسانی بـه وجـود مـی آیـد و سـبب از بـین  

 د و گروهایی ازرفنت فرد، افرا
مردم می گردد از این رو خداونداج( قصاص را مرشوع گردانیده و آن را وسیلۀ حفظ  

 و ادامۀ حیات انسان ها 
َصاصى َحيَاٌة يَا أُويلى اأْلَلْبَابى لََعلَُّكـْم » معرفی منوده چنانچه فرموده است: َولَُكْم يفى الْقى

   (1ا«.تَتَُّقونَ 
 قصاص زندگانی است باشد كه به تقوا گراييد. وای صاحبان خرد، شام را در 
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دوکتــور یوســف قرضــاوی مــی نویســد: ایــن رشیعــت در جهــت پاکســازی جامعــه از 
ابزارهای بزهکاری، و پرورش افراد بر اساس زندگی عاری از انحراف، با متام توان بـه 

قـی اکتفـا فعالیت و تالش پرداخته است، اما در عین حال به عامـل بـاز دارنـدۀ اخال 
نکرده است، هر چند که به شدت بر آن پا می فشارد و به تربیت تنهـا بسـنده نکـرده 
است، هر چند آن را یک فریضه و رضورت دینی و اجتامعی به حساب می آورد، زیـرا 
در میان مردم همواره افرادی وجود دارند که فقط موعظۀ حسنه و پند و اندرز بحیـث 

کند بلکه با تنبیـه مـؤثر و مجـازات بـاز دارنـده دسـت  راهگشا برای شان کفایت منی
 (2ابردار خواهند شد.

البته خداونداج( برای حیات و زندگی انسان ارزش و اهمیـت ویـژۀ را عنایـت منـوده 
چنانچه زنده نگهداشنت یک انسان را مساوی زنده نگهداشنت همه انسان ها و مرگ 

َمـْن قَتَـَل نَْفًسـا »یک انسان را مساوی مرگ همۀ انسانها بیان داشته و فرموده اسـت:
َـا أَْحيَـا  بىَغرْيى نَْفٍس أَْو فََساٍد يفى  يًعـا َوَمـْن أَْحيَاَهـا فََكأمَنَّ اَس َجمى َا قَتَـَل النَـّ اأْلَرْضى فََكأمَنَّ

يًعا   (3ا«. النَّاَس َجمى
هر كس كِس را جز به قصاص قتل يا ]به كيفر[ فسادى در زمني بكشد چنان اسـت 
كه گويى همه مردم را كشته باشد و هـر كـس كِسـ را زنـده بـدارد چنـان اسـت كـه 

 متام مردم را زنده داشته است.گويى 
نتیجه: اینکه هرگاه شخص راجع به آیات فوق الـذکر علـم داشـته باشـد و بدانـد کـه 
قاتل محکوم به قصاص می گردد و از جانب دیگـر نجـات دادن یـک انسـان از مـرگ 
مساویی نجات همۀ انسان ها از مرگ می باشـد و مـرگ یـک انسـان مسـاویی مـرگ 

هیچگـاه مرتکـب قتـل منـی گـردد و ایـن دانـش در اثـر  همۀ انسـان هـا مـی باشـد،
 دانسنت آموزه های دینی برای شخص حاصل می شود. 

 رسقت -2
اسالم پیروان خود را به وسیلۀ آموزه های دینی به تهذیب و تزکیۀ نفس امـر منـوده و 
از اعامل زشت و ناروا و تجاوز بر اموال و حقوق دیگران منع فرموده و برای هر سـارق 

تجاوز جزای مناسبی را در نظر گرفته اسـت چنانچـه خداونـداج( در مـورد سـارق و م
ُ »فرموده است:  ى َوهللاَّ ـَن هللاَّ َـا كََسـبَا نََكـااًل مى يَُهاَم َجزَاًء مبى ارىقَُة فَاقْطَُعوا أَيْدى ارىُق َوالسَّ َوالسَّ
يمٌ  يٌز َحكى   (4ا«.َعزى
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اند دستشان را به عنوان كيفرى از جانب خدا   را به سزاى آنچه كرده و مرد و زن دزد 
 بربيد و خداوند توانا و حكيم است.

اسالم از یکطرف بر مسـلامنان زکـات و صـدقات را فـرض گردانیـده تـا از ثرومتنـدان 
گرفته شده و به فقیران داده شود که در آن منافع زیادی نهفته است، از جمله سبب 

دوستی و وسیلۀ رشد روحیۀ همکاری و تعاون در بین اقشار ثرومتند و  ایجاد مودت و
فقیر جامعه می گردد که این روش در کاهش جرایم رسقت نقش بـه سـزای دارد و از 
جانب دیگر بر سارقین جزای خاصی که هامن قطع دست مـی باشـد تعیـین منـوده 

 را نیابند.است تا سارقین بالفعل و بالقوه جرئت تجاوز بر حقوق دیگران 
 راهزنی)قطاع الطریق(  -3

راهزنان، سارقان و قاچاقچياين که دست به سالح بربند و موجب سلب امنيـت مـردم 
 و راهها شوند و در رشیعت اسالمی بنام محارب یاد می شوند. 

اراه گیری( محاربه عبارت از کشـيدن سـالح بـه قصـد جـان، مـال،  تعریف محاربه:
  (5ااست، به نحوي که موجب نا امني در محيط گردد. ناموس مردم يا ارعاب آنها

در رشیعت اسالمی سزای جرم محاربه عبارت از: قتل، بـه دار آویخـنت، قطـع کـردن 
دست و پا از جوانب مختلف و تبعید می باشد چنانچه خداونداج( در مورد محـاربین 

َ َوَر »فرموده است:  يَن يَُحـارىبُوَن هللاَّ ذى َا َجـزَاُء الَـّ ُسـولَُه َويَْسـَعْوَن يفى اأْلَرْضى فََسـاًدا أَْن إىمنَّ
َك لَُهـ ـَن اأْلَرْضى َذلـى ـاَلٍف أَْو يُنَْفـْوا مى ـْن خى ْم َوأَْرُجلُُهـْم مى يهى ْم يَُقتَّلُوا أَْو يَُصلَّبُوا أَْو تَُقطََّع أَيْدى

يٌم  رَةى َعَذاٌب َعظى نْيَا َولَُهْم يفى اآْلخى زٌْي يفى الدُّ  (6ا«.خى
زای کسانیکه با خدا و پیامرب او می جنگند و می کوشند که در زمـین همین است س

فساد کنند که کشته شوند یا بر دار آویختـه شـوند یـا دسـت و پـای شـان بـر خـالف 
جهت یکدیگر بریده شود یا از آن رس زمین تبعید گردند این ذلت دنیوی شـان اسـت 

 و برای شان در آخرت عذاب بزرگی است.  
حاال وقتیکه یک شـخص احکـام اسـالمی را بیـاموزد و ببینـد کـه از دیـدگاه رشیعـت 
اسالم رسقت و اخذ مال مردم جرم است و در صورت اثبات آن دست سارق قطع مـی 
گردد هیچگاه برای خود اجازۀ رسقت را منی دهد همچنـان هنگامیکـه یـک شـخص 

و جـزای آن قتـل، بـه دار  راهزن بداند که راهزنی مقابله بـا خداونـداج( و جـرم اسـت
آویخنت، قطع دست و پا و یا تغریب از هامن رس زمین می باشد هیچگـاه بـرای خـود 
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اجازه منی دهد که مرتکب چنین جرمی شود و مردم را مورد آزار و اذیت خویش قـرار 
 دهد و در نتیجه چنانچه خودش در امان

 است مردم نیز از رشش در امان می مانند. 
 زنا -4

 تعریف زنا
 زنا در لغت به معنای باال رفنت بر چیزی می باشد.  
در اصطالح رشیعت عبـارت اسـت از وطـی کـردن مـرد، زنـی را در قبـل آن بـدون از  

   (7املک و شبهۀ ملک.
زنا جرمی است که سبب اخـتالط انسـاب و ایجـاد نـزاع و کشـیدگی هـای فـامیلی و 

در بسا موارد سبب قتل و قتال و نا امنی در جامعه می گردد، بناًء خداونـداج( حتی 
جهت جلوگیری از وقوع همچـون حادثـات از یـک طـرف ایـن فعـل شـنیع را حـرام و 
ممنوع قرار داده و برای مرتکبین آن جزای تازیانه و یا سنگسار را تعیین منوده اسـت 

َواَل »آن بر حـذر داشـته و فرمـوده اسـت: و از جانب دیگر مؤمنان را از نزدیک شدن به
َشًة َوَساَء َسبىياًل   (8ا«.تَْقَربُوا الز نَا إىنَُّه كَاَن فَاحى

 و به زنا نزديك مشويد چرا كه آن همواره زشت و بد راهى است.      
بناًء اگر شخصی از این حکم الهی آگاه باشد که ارتکاب زنا حرام، ممنوع، جرم و       

خشم پروردگار می گردد هیچگاه به خود اجازه ارتکاب همچون فعلـی را سبب قهر و 
منی دهد در نتیجه جامعه از فساد، فحشـاء و منکـرات پـاک گردیـده و در عـوض آن 
اخالق، آداب، عزت، عفت و وقار حاکم می گردد که این خواست هر فـرد مـؤمن مـی 

 باشد. 
 قذف -5
قذف در لغت به معنای رمی و انداخنت و در اصطالح نسـبت دادن شـخص محصـن  

 (  9ابه طور رصاحت و یا داللت به زنا می باشد.
حد قذف مانند حد رشب خمر در صورتی که قاذف شـخص حـر و آزاد باشـد هشـتاد 
تازیانه می باشد و اگر غالم باشد نصف آناچهل تازیانه( است و قذف به شـهادت دو 

 .(11ابه اقرار خود قاذف ثابت می شود مرد یا
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يَن يَرُْمـوَن الُْمْحَصـنَاتى ثُـمَّ لَـْم يَـأْتُوا بىأَْربََعـةى »چنانچه خداونـداج( فرمـوده اسـت: ذى َوالَـّ
ُقونَ ُشَهَداَء فَاْجلىُدوُهْم ََثَانىنَي َجلَْدًة َواَل تَْقبَلُوا لَُهْم َشَهاَدًة أَبًَدا َوأُ   (11ا«.ولَئىَك ُهُم الَْفاسى

آورنـد  دهند سـپس چهـار گـواه منـى   اكساىن كه زنان پاک دامن را به زنا نسبت مى
ــه آنــان بزنيــد و هيچگــاه شــهادر از آنهــا نپذيريــد و ایشــان خــود  هشــتاد تازيانــه ب

 فاسقانند(.
عـا و خداونداج( در آیۀ مبارکـۀ فـوق قـاذفین را مکلـف گردانیـده تـا جهـت اثبـات اد

خالصی خود از حد قذف چهار گواه را حـارض کننـد و هـر گـاه چهـار گـواه را حـارض 
 کرده نتوانند به سه نوع عذاب مجازات می شوند:

 هشتاد تازیانه زده می شوند. -1
 هیچگاه شهادت شان قبول منی شود. -2
 در نزد خداونداج( و مردم فاسق اند و عادل شمرده منی شوند. -3

آیه ای مبارکه ای فوق از یک طرف جهت حفاظت آبـروی مسـلامنان، خداونداج( در 
زدن هشتاد تازیانه را بر قاذفین فرض گردانیده است تـا هـیچ فـردی بـه خـود اجـازه 
ندهد تا فرد دیگری را مورد توهین و تحقیر قرار داده و بدون دلیل ویـرا بـه زنـا مـتهم 

ز جانب دیگر وجود چهـار شـاهد کند و سبب ایراد لطمه بر عزت و آبروی آن گردد و ا
را وسیله ای نجات قاذفین از حد قذف قرار داده است چنانچه در صورت موجودیـت 
شهود، قاذفین از هر سه نوع مجازات نجات می یابند و در صورت عدم آن به هر سـه 

 نوع جزا مجازات می شوند.
قــذف و حـاال اگــر شــخص از آمــوزه هــای دینــی و اســالمی بهــرۀ داشــته باشــد جــرم  

مجازات آن را می داند که افزون بر مجازات هشتاد تازیانه و تبعید، از صـف مـؤمنین 
عادل خارج شده و در صف فاسقان قرار می گیرد و هرگز شهادتش قبول منـی شـود 
بناًء هیچگاه به خود اجازۀ منی دهد تا همچون عمل زشتی را به دیگری نسبت دهد 

ناحیه در جامعه به وجود منـی آیـد کـه ایـن خـود و در نتیجه نزاع و کشیدگی از این 
 روش مؤثری در پیش گیری از جرایم منافی عفت می باشد.
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 رشابنوشی -6
رشابنوشی عمل زشت و ناروایی است کـه سـبب قهـر و غضـب هللااج( و وسـیلۀ زوال 
عقل انسان می گردد به همین ملحوظ خداونداج( در ضمن اینکه رشاب را نجـس و 

عمــل شــیطان معرفــی کــرده اســت مؤمنــان را بــه دوری از آن امــر منــوده چنانچــه  از
ـْن »فرموده است: ـ َواأْلَنَْصـاُب َواأْلَزاَْلُم رىْجـٌس مى ُ َـا الَْخْمـُر َوالَْميْرسى يَن آَمنُوا إىمنَّ يَا أَيَُّها الَّذى

يْطَانى فَاْجتَنىبُوُه لََعلَُّكْم تُْفلىُحونَ   (  12ا«.َعَملى الشَّ
ايد رشاب، قامر، بتها و تريهاى قرعـه پليدنـد ]و[ از عمـل  كساىن كه اميان آورده اى 

 شيطانند پس از آنها دورى گزينيد باشد كه رستگار شويد.
همچنان پیغمـرباص( رشاب را مـادر همـۀ پلیـدی هـا، بـزرگرتین گناهـان و وسـیلۀ  

مـن رشبهـا مل الخمـر أم الخبائـث ف»دوری ایامن معرفی منوده چنانچه فرمـوده انـد:
 ( 13ا«. تقبل منه صالته اربعني يوما فان مات وهي يف بطنه مات ميتة جاهلية

رشاب مادر همۀ پلیدی ها است لذا کسیکه آن را بنوشد چهل روز مناز او قبول منی 
 شود و اگر در حالی مبیرد که رشاب در بطنش باشد به مرگ جاهلیت می میرد.

و اسالمی بهـرۀ داشـته باشـد و بدانـد کـه رشاب حاال اگر شخص از آموزه های دینی 
مـادر همــۀ پلیـدی هــا و از جملــۀ بـزرگرتین گناهــان و وسـیلۀ دوری ایــامن میگــردد 
هیچگاه به نوشیدن و استفاده کردن از آن اقدام منـی کنـد و از متـام ارضار مـادی و 
و  معنوی که از این ناحیه به وجود می آید از قبیل رصف اموال جهت میگسـاری هـا،

مصارف هنگفت گروهای که رشاب می سازند یا انتقـال مـی دهنـد یـا بـه مـردم مـی 
نوشانند و ارضار ناشی از تصادفات رانندگی در حالت نشـه و تولـد اطفـال مـریض از 
پدران و مادران الکلست و ایجاد نزاع ها و کشیدگی ها و بـروز جنگهـای خامنانسـوز 

می از ز در اثر آموزه های دینی و اسـال جلوگیری می شود و تحقق این همه منافع بج
 طریق دیگری ممکن منی باشد.

 نتیجه  
از توضیحات فوق به این نتیجه می رسیم که یگانه راه جلوگیری از جرایم  در جوامـع 
اسالمی و به ویژه در جامعۀ ما تطبیق حدود مطابق به آموزه های اسالمی مـی باشـد 

دارس و مکاتـب تـدریس گردنـد و دانـش و اگر مسائل رشعی و دینی کام حقـه در مـ
آموزان قسمی که الزم است احکام رشعی را بیاموزند و بـه آن عمـل مناینـد بـه یقـین 
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میتوان گفـت کـه انشـاءهللا آن لحظـۀ اسـت کـه دیگـر در کشـور مـا صـدای انفجـار، 
انتحــار، قتــل و قتــال، نــا امنــی، رشــوه ســتانی، اخــتالس، رسقــت، راهزنــی، فســاد، 

ابنوشی، تهمت، قذف، افرتاء، ظلم، بیعدالتی و دیگر ناهنجاری ها را فحشاء، زنا، رش 
منی شنویم و در جای آنها صـلح، صـفا، امنیـت، آرامـش، اخـوت، بـرادری، عـدالت، 

ر فـرد مـؤمن و مسـلامن مـی عفت و پاکدامنی حاکم می گردد و این آرزوی دیرینۀ ه
 باشد.
 پیشنهادها       
به وزارت محرتم معارف و تحصـیالت عـالی پیشـنهاد مـی شـود کـه در اسـتخدام  -1

اســتادان مجــرب و ورزیــده در رشــتۀ هــای علــوم دینــی و تطبیــق و تکمیــل مضــامین 
 مربوط به آنها دقت بیشرت منایند.

به وزارت محرتم ارشاد حـج و اوقـاف پیشـنهاد مـی شـود کـه مسـائل مربـوط بـه  -2
از طریـق منـابر و مسـاجد در بـین مـردم وعـظ و تبلیـغ تحقق امنیـت و جایگـاه آن را 

 منایند.
به وزارت محرتم اطالعات و فرهنگ پیشنهاد می شـود کـه بـه همـه رسـانه هـای  -3

صــوتی و تصــویری هــدایت فرماینــد کــه در عــوض پخــش ونرشــ رسیالهــای مبتــذل و 
 بیهوده مسایل دینی و اخالقی را به سمع مردم برسانند.

ظان و امئۀ مساجد پیشنهاد من این است کـه بکوشـند تـا به علامء، خطباء، واع  -4
اسالم واقعی را که توأم با رحمت، شفقت، عطوفت و عاری از وحشت و خشونت است 

 به جامعه تبلیغ منایند.
 مآخذ     
 . (179البقرة:ا -1
قرضاوی یوسف، ویژگیهای کلی اسالم، ترجمه جلیل بهرامی نیا، نرش احسان،  -2

 . 276، ص 1386تهران ایران، چاپ دوم 
 .  (32اقمائدة:ا-3

 . (38اقمائدة:ا4-
 . 279قانون مجازات اسالمی ایران، پیشین، ماده  -5
 . (33اقمائدة:ا-6

 تطبیق حدود و نقش آن در ...
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، مصدر الكتاب: موقع الوراق، 1اقموصلی ابن مودود، االختيار لتعليل اقمختار،ج  7-
 .44اقمکتبة الشامله اصدارالثالث، ص 

 . ( 32الرساء:ا-8
ص اقمکتبة الشامله اصدارالثالث،  ،7ج البابرتی، محمد، العناية رشح الهداية، -9

268.  
،اقمکتبة الشامله 13الدقائق، جالبحر الرائق رشح كنز ، ابن نجيم زين الدين -11

 .123اصدارالثالث، ص 
 . (4النور:ا11-
 .(91اقمائدة:ا-12

ــی، ســليامن، اقمعجــم األوســط،ج 13- ــارش: دار الحــرمني 4الطربان ــاهرة،  -، الن الق
 .81، ص1415

 ***  
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 )منګل (څېړنوال سلطاين 

 
 د اسالمي فلسفې مکتبونه

 
 لنډیز: 

اسالمي علومو یوه څانګه ده چې بنسـټ یې لرغوين یوناين  اسالمي فلسفه د
 فلسفي نظریاتو ته رسـېږي.

د دوهمې هجري سپوږمیزې پېړۍ په وروسـتیو کې د یونان د فلسفیانو ډېر کتابونه 
په عريب ژبه وژباړل شول او لرغوين فلسفي اسالم ته يې الره وموندله. په لومړي رس 

کړه او وروسته بیا قارايب د اسالمي فلسفي کې الکندي اسالمي فلسفه رشوع 
هـ ق ( ژوند کاوه  چې معلم  ۲۳۳م،  ۳۷۲هـ /  ۲۵۹بنـسټ کېښود. فارابی په ا 

 شاين هم بلل کېږي.  
ق م ( د افکارو بیانولو او  ۳۳۴ق م ــ  ۳۲۲ق م (او ارسطو ا  ۴۲۷ــ  ۳۴۷افالطون ا 

هـ( د ارسطو فلسفه او  ۳۲۳ا روښانولو ته مال وتړله اوله دوی وروسته ابن سینا 
 منطق ترشېح کړ او له همدې ځایه په اسالمي نړۍ کې د مشاء، فلسفه پیدا شوه.

هـ ق (  ۵۳۷د شـپـږمې هجري پېړۍ په نياميي کې شیخ شهاب الدین سهروردي ا 
د افالطون له افکارو رسه دلچسپي پیدا کړه او د مشائینو د افکارو کره کتنه یې وکړه 

 د فلسفې بنـیاد کېښود. « ارشاق » نانو کې یې د او په مسلام
« ا رح » د یولسمي هجري قمري پېړۍ په لومړیو کې صدراقمتالهین شیرازي 

هـ ( ظاهر شو او په فلسفې کې یې نوي او تازه بحثونه داخل کړل او خپلې ۱۱۵۱
ورکړ. دا فلسفه اوس، هم په مسلامنانو کې  منو « حکمت متعالیه » فلسفې ته یې 
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په څېر فيلسوفان د دغې فلسفې مرشب « رح » پلویان لري او عالمه طباطبایي ډېر
 پیروان ګڼل کېږي. 

 ستریزه:
اسالمي فلسفه او د هغې نړۍ لید زموږ د مسلامنانو لپاره ډېر اهمیت لري. اسالمي 
فلسفه چې په اسالمي نړۍ لید والړه فلسفه ده، د انسان ټولنیز موقعیت، د وګړو 
رسه د مسئلو په حل کې مرسته، د ټولنې د وګړو رسه اړیکه، افکار، نظریات او خپل 

 کارونه د هغه نړۍ لید په وسیله تنـظيموي.
فلسفه او منطق انسان په تفکر او سوچ کې له خطا سايت او انسان ته د سم تعقل او 

مي معارفو فکر کولو الره او روش ښیـي. اسالمي فلسفه او نړۍ لید زموږ د نورو اسال 
بنـیاد دي. موږ که خپل فلسفي اصول او مکتب راکښونکی بیان، منطقي تړاو او 
ساده او رواين قلم یا ژبې رسه نړۍ او حقیقت پالونه وړاندې کړای شو، اسالمي 

 کلتور او اصول په نړۍ کې خپل مقام بیا ترالسه کوالی يش.  
ې کله انسان له ورځنیو طبعیت د ډېرو پېـښو رسه مخامخ کېږي، خو چ دانسان 

چارو وزګار یا په ګوښه کې یواځې يش، نو ځان او چابېریال ته وګوري لکه: آسامن، 
ځمکې، قمر، سـپوژمۍ، سـتورو، غرونو، سـیندونو او بېالبېلو ځناورو ته ځیر يش او 
بیا د دغو په مورد ډول ډول پوښتنې سړي ته پیدا يش چې دا نړۍ کله او ولې پیدا 

ورو او آسامن تر شا نور څه دي؟ د نړۍ وروستي بریدونه چېرته شوه؟ د ست
بشپړېږي؟ د ورځې او شـپې، پرسيل، دويب، مني او ژمي دا نظم او سـیسـتم ولې 
جوړ شوی؟ ژوند ولې پیل شوی، د څه لپاره دي او څه معنا او ارزښت لري؟ تر مرګ 

وښتنې چې انسان د وروسته به څه پـېښېږي؟ او داسې نورې بـې شـمېره کړوونکې پ
خپل پیدایښت له پیله تر ننه وررسه مخامخ دی او هر چا د خپيل شعوري وړتیا په 
اندازه یا یو ډول ځواب ورته موندلی او یا یې د ځواب موندلو ارمان له ځان رسه 

 خاورو ته وړی دی. 
په ټولنیز ډول، فلسفه دې پوښتنې ته د ځواب پیدا کولو په لټه کې ده چې نړۍ او 
ژوند او په هغوی کې واکمن قوانین ولې منځ ته راغيل دي؟ رسه له دې چې هر 
فلسفي سـیـستم هڅه کوي دغه ډول پوښـتنو ته رښـتیـنی ځواب ومومي، خو ډېر 
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کله داسې هم پېښېدالی يش چې ځينې ځوابونه هیڅ ډول پوهنیز  
 بنـسټ ونه لري.Sinitic)ا

ولو فلسفي سـیسـتمونو د نظریو رښـتنواله او نارښتـنواله د ساینس او نن ورځ د ټ
منطق په تله تلل کېږي او همدا د معیار په توګه ګڼل شوي دي. کله چې یو فلسفي 
نظریه په همدغه تله وتلل شوه، نوره نو د فلسفې له کړۍ را ووځي او د پوهې په یوه 

ده چې د دغې نوې پېښې څرنګوالی  لېږي، نوره نو بیا د پوهې دندهبد نوې څانګه 
او د هغې اړوند قوانین تر څېړنې الندې ونیـيس. لنډه دا چې فلسفه ولې؟ او 

 ؟ ته په ځواب موندلو پسې اللهانده دي.  «څنګه » ساینـس 
ته ځواب لټول کېږي او هر «. ولې» په دې توګه، ویالی شو چې د فلسفې په مرسته 

هغه انسان چې په ویښه او هو ښـیارۍ کې دا ډول پوښتنې ورته پیداکېږي او مینه 
ورته ومومي په یوه ټاکيل پړاو کې فلسفې دي او دا  ځوابلري چې سم او رښتیـنی 

 هڅه یې یوه فلسفي بوختیا کڼل کېږي.  
ر انسان د زړه له کومي غواړي په هغه څه و پوهېږي چې له ده څخه پټ دي، ده ه

ته الزمه ده چې د طبعیت په پټو رازونو پوه يش او هغه راوسپړي، په دې معنا، 
مفهوم او حقیقت ځان پوه کړي، په تېره بیا د ژوندانه او نړۍ په اړه په حقیقت 

ژوندانه برخلیک وررسه تړلی او هر پوهېدل هر چا ته په زړه پورې دي، ځکه چې د 
څوک غواړي چې په هر ځای کې ښه ژوند وکړي او ښه برخلیک ولری، نو ټول 
انسانان ځانګړې فلسفي وړتیاوې او افکار لری چې د خپلو امکاناتو تر پولې وده 

 ورکوالی يش او ټاکلې پایلې الس ته راوړالی يش.
 مربمیت: 

ه مسـله دا ده چې موږ هر وګړی که ځوان وي د دې مقالې د لیکنې اسايس یا مربم
او که زوړ په دې پوه يش چې اسالمي فلسفه ولې رامنځ ته شوې ده او د څه يش 
لپاره رامنځ ته شوې ده، موخې يې څه دي او کومې ګټې لري، زده کول یې څومره 
مهم او اسايس دي، زه یې یو مهم او اسايس موضوع ګڼم او نوموړې موضوع ډېره 

 او په څېړنه ارزي.    مهمه 
 ارزښت:

دا چې زموږ ټولنه له هر لحاظه ډېره وروسته پاتې ده، نو د اسالمي فلسفې په اړه د 

  ي فلسفې مکتبونهد اسالم  
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یې  ولونوډېرو مهمو موضوعګانو راسپړل او ځان پرې پوهول او په ټولو اړخونو او ډ
بحث کول ډېر ارزښت لري، دغه فلسفه د هر چا لپاره په زړه پورې وي او د لوستلو 
څخه به یي خوند او لذت واخيل، ترڅو د اسالمي فلسفي اصطالګانو په معنا، 

 مفهوم، تعریف او تاریخي بهیر باندې ښه پوه يش.
 موخې:  

د دې مقالې موخه دا ده چې د فلسفې زده کول د اسالم د اعتقادي اصولو د دفاع 
لپاره ډېر مهم او رضوري دي. د اسالمي فلسفي پر اصولو او مقرراتو پوهېدل د هر 

 انسان او پوه دنده ده چې د هغې اصول او موخې تر السه کړي.  
 میتود:  

توصیفي میتود پر بنسټ بشپړه شوې دا څېړنه د کتابتون په اډانه کې د تحلیيل او 
ده او مته ده د ځينو اسالمي مفکرینو نظریات په مقایسوي او تحلیيل ډول وړاندې 

 يش انشاءهللا ښې نتیجې به ترې تر السه کړو.
 اسالمي فلسفه:

 ځواب ووایم:ته  په دغه لنډ بحث کې غواړم د اسالمي فلسفې دغو پوښتـنو
مي فلسفه څنګه رامنځ ته شوه؟  آیا اسالم او اسالمي فلسفه څه ته وايي؟  اسال 
 فلسفه یو له بله رسه سازګار دي؟ 

 د لومړۍ پوښتـنې څخه به خپلې خربې پیل کړو:  
اسالمي فلسفه څه ته وايي: دا هر چا ته معلومه ده چې اسالم د یو ډول مسلمو 

ه دغه عقایدو څخه جوړ شوی دین دی چې باید هغو ته یو مسلامن تعهد ولري، البت
 تعهد د دیني اساساتو په چوکاټ کې.

د اسالمي فلسفې په اړه څو ډوله نظریات شتون لری: یو نظر دا دي چې د اسالمي 
 فلسفې په نامه څه شی وجود نه لري، يعنې دا ډول نظریات فلسفي محتوی نه لري.  
ه دوهم نظر دا دی چې اسالمي فلسفه شتون لری یعنې اسالمي فلسفه په رښتینې توګ

آزاد عقالين تفکر دی چې د دین په چوکاټ کې نه ده محصور شوې، یعني مسلامنو 
فیلسوفانو لکه: ابونرص فارايب، ابن رشد، ابن سینا، ذکریای رازي او نورو په هغو وختونو 
کې چې د دین او فلسفي بحثونو ترمنځ کومه ستونزه را پیدا شوې وه، دوی عقيل او 
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چې ذکریای رازي ډېر زیات د همدغه نظر او فکر  فلسفي تاویل ته مخه کړې ده 
 مالتړی وو.

دریم نظر دا دی چې د اسالمي فلسفې عنوان یو اضايف عنوان دي، يعنې اکرثو  
اسالمي فیلسوفانو د فلسفي د مفهوم رسه اسالمي عنوان نه دي کارويل او د اسالم د 

ن رشد د اسالمي بکلمي پشوند په را  وروسته کې پرې ور زیات شوې دي، ابن سینا او ا
  ۲۳ص:  ۱« فلسفي عنوان نه دي کارويل. 

څلورم نظر بیا دا دی چې فلسفې تفکر په خالء کې نه يش تر رسه کېدای، بلکې په 
یوه چوکاټ کې هغه تر رسه کېږي. په اسالم کې د حّضت محمد ص په ژوند کې 
ټولې هغه پوښتـنې چې د ده د رحلت څخه په را وروسته کې مطرح شوي، د ده په 

نه  الیخلهوه کومه پوښتنه  وسیله حل کېدلې، يعنې خپله جناب رسول ص مرجع
پاتې کېدله، خو کله چې حّضت رسول ص رحلت کوي یو شمېر پوښتنې راپیدا 
کېږي لکه: آیا د خدای اج(، اقران( حادث دي قدیم؟ او یا معرفت او شناخت څه 
شی دی؟اخرت، موجودیت او معاد څه ته وايي؟ او نور دا ډول پوښتنې چې فلسفي 

کې را پیدا شوي او دا فلسفي پوښتنې دي. بناًء  پوښتنې په یوه مناسبي فضا
اسالمي فلسفه د هغې فلسفې څخه عبارت ده  چې خپل مطرح شوې پوښتنې 

 مطرح کوي.
د دې لپاره چې په دې پوه شو چې اسالمي فلسفې څنګه شکل او جوړښت 
واخیستلو او کومې زمینې د نوموړې فلسفې د رامنځ ته کېدو سبب وګرځېدې ځینو 

 و ته اشاره کوو:مهمو ټک
لومړی: که وغواړو له اسالمي فلسفي رسه بلد شو باید د نوموړې فلسفي د فالسفه 
وو آثار مطالعه کړو چې په دغه الر کې ځیني ستونزې پرتې دي، د هغوله جملی 

ارو نه موجودیت دي. د دوي ډېر ثڅخه یوه مهمه ستونزه د اسالمي فیلسوفانو د آ 
په نامه « متدن ها » او « الحروف » په توګه د فارايب د  شمیر اثار ورک دي. د بیلګي

کتابونه او د الکندی آثار او د ابن رشد آثار، د ابن سینا ا حکمت اقمرشقین ( کتاب 
 زموږ په واک کې نشته او ورک دي.
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دوهم: د اسالمي فلسفي رسه د آشنا کېدو لپاره د اسالمی فلسفي د متخصصینو او 
شارحانو له الري ممکن ده. د مثال په توګه ولرت او ایلیګر هم د فارابی په باب کې او 

 کلیند د عربی فیلسوف الکندي په باب کې کار کړی دي  
هغه  -ه ډلې دي:الفدریم: د اسالمي فلسفي د تاریخونو مطالعه: دغه آثار هم دو 

تاریخي آثار چې یواځې تاریخي دي او د اومه موادو ارزښت لري او د لیکواالنو د 
 نظر نیوکې او ارزیابۍ څخه پرته سوچه یو ګزارش دی.

ب: دوهم ډول هغه آثار چې د موضوع پر بنسټ یې د اسالمي فلسفې څخه بحث  
اریخ( د محمد میان کړی دی چې د لومړۍ ډلې څخه ا په اسالم کې د فلسفي ت

رشیف په ااسالمي جهان کې د فلسفي سیر( د ماجت فخری، په ا اسالم کې د 
شو. همدا رنګه د دوهمې ډلې څخه ا   لیو فلسفې تاریخ ( د هارنی کوربن آثار یاد

تاریخ تحلیلی و انتقادی فلسفه اسالمی ( د ډاکرت یحیی یرثيب اثر او ا ماجرای تفکر 
د داکرت غالم حسین ابراهیمي د ینایي ( اثر یادوالی  فلسفي در جهان اسالمی(

 شو.  
کوم عوامل د اسالمي فلسفې د شکل اخیست او سبب شوې دي؟ د اسالمي  

ته کېدو زمینی او الملونه ډېر دي، خو دلته به هغه عوامل راواخلو  ځفلسفي د رامن
 چې ډېر مهم او عام دي.

ت مسأله یوه داسې موضوع ده چې لومړی: د اسالم د دین عقل منتوب: د عقالنی
خپله په فلسفه کې پرته ده، همدا د عقالنیت مسأله د اسالم په فلسفه کې هم پرته 
ده، همدا د عقالنیت مسأله په مسیحیت کې هم مطرح ده چې د اسالم د دین رسه 
په همدې برخه کې ورته والی ښیي. د عقالنیت مسأله په قران کریم کې راغلې او 

آیه د پوهې په باب کې د  ۱۴ه. د بېلګې په توګه د  ا حجرات ( سورت یاده شوې د
آیه دعقل په باب کې دي.  په لنډ ډول  ۴۴آیه او د فرقان سورت  ۲۲انفال سورت 

ځلې او د عقل او  ۶۱۱ویالی شو چې په قران مجید کې علم او د هغه مشتتقات 
ځلې،  ۱۳ځلې، فکر  ۲۱ځلې او فقه  ۲۱ځلې او شعور  ۴۹دهغه د مشتتقاتو رسه 

ځلې راغيل دي. دا ټول په اسالم کې د عقالنیت  ۵۱نظر او دهغه مشتتقات 
 ښکارندوی دي.
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دوهم المل یا زمینه چې د اسالمي فلسفي د رامنځ ته کېدو سبب شوی هغه دا دی 
چې اسالم نه يواځې عقل ته فردي تشویق کړی، بلکې علم ته یې هم تشویق کړی 
دی. مثًل په قلم باندي لوړه کول  چې قلم خپله د علم او پوهې له وسایلو څخه 

 او علم څخه منایندګي کوي. دی. په اسالم کې د فقهي کتابونو لیکل، د پوهې 
دریم المل د کالمي مکتبونو پیدا کېدل: په اسالم کې د کالمي مکتبونو په برخه 
کې یو شمېر داسې مکتبونه شته چې د هغو تکیه پر عقل وه او يواځې په دیني 
اصولو باندې يې تکیه نه کوله، بلکې عقيل دالیلو ته یې ډېر ارزښت ورکاوه، له دغه 

 ده مکتبونه راپیدا شوي دي:حیثه درې عم
 ــ مشايي مکتب ۱
 ــ ارشاقي مکتب ۲
 ــ حکمت اقمتعاله مکتب ۳

 فلسفي مکتبونه:
ق م ( پلویان دي، د ارشاقي  ۴۲۷ــ  ۳۴۷ــ ارشاق فلسفه: ارشاقیان د افالطون ا  ۱

هـ ق ( په  ۵۴۹ــ  ۵۳۷اسالمي فیلسوفانو مرش، شیخ شهاب الدین سهرودي دی ا
کې د فلسفي مسئلو د څېړلو لپاره يواځې استداليل او عقيل ارشاقي طریقه 

مفکوري کايف نه بلل کېږي، بلکې د زړه سلوک او نفيس هڅې هم الزمي او اړینې 
 بلل شوې دي.  

 د ارشاقي کلمې په اړه د فلسفې په کلیاتو کې دا ډول اشاره شوې ده: 
طریقې د ښودلو لپاره  کلمه د نور ځلېدو په معنا ده او د ارشاقي« ارشاق » ا د 

 ( ۳۱: ص.۲څرګنده او ګټوره ده ( ا
د دغه مکتب ریښي افالطون ته رسېږي، باطني کشف الشهود او تصوف رسه ګډوي 
ارشاق یعنې د حقایقو د درک لپاره د الهي نور ځلېدل  چې د حقایقو د درک لپاره د 

 عقل په څنګ کې د الهي نور ځلېدل هم مهم دی. 
 ې په مورد داسې ویل شوي دي:په فرهنګ فلسفې ک

ارشاق په لغت کې د روښانه کولو او نور ورکولو په معنا (:»Illuminationاارشاق ا
ده. د بېلګې په توګه ارشاق الشمس. يعنې قمر راوخوت او روښانه شو. یا ارشق 
وجهه، يعنې څېره یا مخ یې نوراين شو او ارشاق اقمکان يعنې د قمر په وسیله 
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(.د فیلسوفانو په نظر ارشاق د عقيل رڼاګانو راڅرګندېدل ۱۹۱:ص. 3«اروښانه شو
او د هغوی ځال ورسېدل د بشپړ شوو ارواګانو او د موادواو اجسامو پاک څخه عبارت 
دي. حکمت الرشاق عبارت دي له هغې فلسفه رسه چې په ارشاقي باندې والړه وي 

وی مطلب هم چې هغه کشف دی، همدغه حکمت د ارشاقیانو حکمت دي. د هغ
هامغه ارشاق د ذوق او کشف په معنا دی. له همدغه امله د ارشاق حکمت او د 
مرشقي حکمت ترمنځ چې ابن سینا له هغه څخه خربې کوي، توپیر نه شته، ځکه د 
رشق څخه مطلب، د رڼا د ځلېدو د رمز رسچینه ده. د ارشاق حکمت د ارسطويې 

پر ذوق، کشف او شهود باندې والړ فلسفې څخه توپیر لري، ځکه د ارشاق حکمت 
دي. د ابن سینا په فلسفه کې د پوهې ترالسه کول د احساس، تخیل او ډار رسه د 
کامل کچې ته نه رسېږي، بلکې د هغه کامل په عقيل ادراک رسه دی او د انساين 
عقل د یوې لوړې درجې مستفاد عقل دی چې پوهه د ارشاق له الرې د فعال عقل 

افکار او تامالت هغه حرکتونه دي چې نفس د » ي. ابن سینا وايي: څخه ترالسه کو 
فیض د منلو لپاره ا فعال عقل له لوري (تیاروي، لکه چې منځنی حد هم په ډېر 

 (191: ص.۴« اشدید ډول د پایلې منلو ته تیار دی. 
په حکمت الرشاق کتاب کې سهروردي ویيل دي: هیڅ شی له نور څخه څرګند نه 
دی او هیڅ شی د نور په کچه له تعریف څخه بې نیازه نه دی. دی په دا باور دی 
چې شیان په رڼا او تیارې باندې وېشل کېږي، يعنې هغه څه چې په خپل ذات کې 

ه دي. نور په خپل نفس او د نور یا رڼايي ده او هغه څه چې په خپل ذات کې تیار 
نفس لپاره مجرد نور او سوچه نور بلل کېږي. مجرد نور محتاج او فقیر دي، لکه 
عقول او نفسونه او یا په مطلق ډول بې نیازه دي او هیڅ فکر او کمزوري په هغو کې 
نه شته، لکه حق تعالی چې سهرودي هغه د رڼاوو رڼا، د چاپېریال رڼا، محکمه رڼا، 

ا، لوړ نور، نهار رڼا، اسفهبدي رڼا بويل، ځکه اسفهبد اسپهبد( په پهلوي ژبه پاکه رڼ
 (. ۲۴۳: ص. ۵کې د نظامیانو فرمان ورکوونکی دی ا

خو هغه څه چې په خپل حقیقت کې نور نه دي، په هغه څه باندې وېشل کېږي 
چې د محل یا ځای څخه بې نیازه دي. لکه غاسق جوهر يعنې هغه څه چې د ځان 

ستوري دي. یا لکه عاريض رڼا، یا عرض. لومړی ډول تاریک دي او په هغه کې  پرته
نور شتون نه لري. دوهم ډول په خپل ذات والړ نه دي، بلکې و ځای ته محتاج دي. 
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د هغه ځای ممکن ده چې نوراين اجسام دي، لکه خورشید او یا مجرد اجسام. هر 
ر او مجرد اجسام. هر جسم په جسم په خپل وجود کې د بیا رڼا ته اړین وي له قم

خپل وجود کې و مجدد نور ته محتاج وي او نور د راڅرګندېدو او رابرسېره کېدو 
څخه عبارت دي. د رڼايي نسبت و تیارې ته لکه و پت ته د څرکند نسبت دی. له 
نیستۍ څخه و وجود ته د موجوداتو خروج و رڼايي ته له تیارې څخه وتل دي. په 

ه همدې اعتبار رسه، ټول رسه نور دی او د رڼاوو رڼا ته ډېر نږدې دې توګه وجود، پ
موجودات، د هغوی بشپړ دی او د رڼاوو رڼا څخه د هغوی ډېر لرې موجودات هغه 
دي چې د هغوی رڼاتوب له ټوله څخه ډېر کمزوری دی. لکه د حکیم لپاره ډېر لوړ 

د متاله حکیم په  مثال دا دی چې په بحث او تاله کې غرق يش، که چېرې سیاست
الس کې دی، هغه وخت نوراين کېږي او که چېرې زمان د الهي تدبیر څخه تش 

 يش، تیاره برالسه کېږي.
ق م ( پلویان بلل کېږي.  ۳۲۲ــ  ۳۳۴ــ د مشاء فلسفه: مشائیان بیا د ارسطو ا  ۲  

هـ ق( د  ۳۷۱ــ  ۴۲۳يل  سینا اد مشاء اسالمي فیلسوفانو مرش، شیخ الریئس ابوع
شپږمې پېړۍ له پوهانو څخه ګڼل کېږي. د مشاء د کلمې په مورد د فلسفې په 

 کلیاتو کي دا ډول اشاره شوې ده:
په معنا ده. يواځې یي « ډېرې تیزې الرې » یاد « الري او بهیر » کلمه د « مشاء »ا د  

دې امله چې د ارسطو او  نومولې ده او د مشايئ طریقه نه څرګندوي. وايي: له
ویل کېدل، همدا المل و چې ارسطو د تګ او قدم وهلو پر « مشائین » پلویانو ته يې 

وخت عادت درلود  چې ویاړ او فخر وکړي، اوس که چېرې وغواړو داسې کلمه وکاروو 
چې د مشائین فلسفې د طریقې لپاره ګټوره او د هغې معنا څرګنده کړي باید د 

وکاروو او ووایو چې فیلسوفان دوه ډلې دي: ارشاقیان او  کلمه« استدالل»
 ( ۳۱: ص.۶استداللیان ( ا

 peripatetic ) :مشايئ )
په معنا ده. د  ييبیا د ارسطو ييده او مشا تلونکې په معنا ېمشاء د ډېر زیات په الر  

د  نو تهدل چې هغه خپل شاګرداېپه همدغه نامه رسه یاد امله ېله د پیروانارسطو 
د آسامين ستورو څخه  ېکه چېر : »ييتګ په حال کې زده کړه ورکوله. ابن سینا وا

، لکه يمعشوق ولر  نکیځان ځانګړی تشویق کو  هر یو، د ځان ځانګړی محرک، او د
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 :7ا«وو...  ياو د مشايئ حکمت محصیلینو له هغه څخه باور  نکیښوو  لومړنیچې 
دو غفلت او ېله ده څخه د پوه دې: ااو هغه پوهه چې او هم یې ویيل(  ۱۹۱.ص

و او په هغو کړ دي، پام ونه  کمښت، د هغه څخه په نسبت چې یونانیانو لیکيل
کتابونو کې چې د مشائې حکمت د مینه والو عامو فلسفه ویونکو لپاره مو لیکلې 

 1۹۱.: ص8دي له موږ څخه نه دي اوردل شوي.( 
یقیناً د افالطون او ارسطو ترمنځ د نظر د افالطون او ارسطو د اختالف ټکي: 

اختالف شتون درلود، یعنې ارسطو د افالطون ډېرې نظريې رد کړي او د هغه پر 
ځای يې نوې او نورې نظريې وړاندې کړي دي، خو هغه څه چې د ارسطو او 
افالطون له آثارو او د هغوی د کتابونو له لوستلو څخه چې د دغو دوو فیلسوفانو د 

و نظریاتو په اړه لیکل شوي دي، په اسالمي دوره کې د فلسفې بهیر ته په عقایدو ا
پام رسه السته راځي، یو دا دی چې نن په اسالمي فلسفه کې د ارشاقین او مشائین 
ترمنځ کوم سرت اختاليف مسائل مطرح دي، له یو دوو مسئلو پرته، یو ډله نوي 

اړه نه لري، لکه: د څرنګوايل او اسالمي مسائل دي  چې په ارسطو او افالطون پورې 
مسئله د عزت د امکان شتون مسئلې، د جعل مسئلې د جسم د جوړښت او طرحي 

 . لیاو ډېروا يووالیقاعده، د وجود 
الجمع  بین  مسئلو د اختالف ځایونه هامغه دي چې پهمنځ د ارسطو او افالطون تر 

مسئلو له یادولو پرته کې راغيل دي، خو البته د پخوانیو  الحکمین فارايب يئرا
کړو  يدي چې افالطون د معنو  یراغلې دي، له ټولو مهم دا چې ډېر د شک ځا

افالطون او  امله ېنو له همد ،و يکوښښ، هڅي او زړه کتنې پلو  يوړو، لید لور 
ژنو، ارشاقي او استداللې طریقي ډېري د بحث وړ دي. ېالرو پلویان وپ وارسطو د دو 

هیڅ ډول ښکاره نه ده  چې افالطون په خپل وخت کې او یا هم ده ته نژدې وخت 
معلومه  یژندل کېده او حتېارشاق پلوي پ نننيکس په توګه د « ارشاقي » کې د یو 

 کېده.  کلمه د ارسطو او دهغه د پلویانو لپاره کارول « مشايئ » نه ده چې د 
الندې ارشاقي  غېزېپه حقیقت کې شیخ ارشاق د اسالمي عارفانو او صوفیانو تر ا
خو ، خپل نوښت دي یطریقه وټاکله. د ارشاق او استدالل یو له بله رسه ګډول د دو 

پخوانیو  پیداکړي، نو یلپاره وي چې نظر یې ښه وال ېيش د د یهغه کېدال 
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معريف کړه. د ارشاق شیخ د دغې موضوع نوم  ېفیلسوفانو یوه ډله یې هم په همد
 په اړه هیڅ سند په الس نه ورکوي. 

 الرې: يندنې په اړه اسالمي فکر پېژ د نړۍ لید او طبعیت 
نور یې مشايئ  ځینېاسالمي فیلسوفان ارشاقي او ځينې مو وویل  چې  ېوړاند

هم شتون  يقېته په کتو چې په اسالمي نړۍ کې نوري فکري طر ېطریقه لري، د
ولري  چې له ارشاقي طریقو رسه یې توپیر لرلو او هغوی هم چې په اسالمي فرهنګ 

شو او اړ یو د  تېر ېچې تر  یشو کوال نه او بدلون کې اصیل او بنسـټیز رول درلود، 
 دي:  يقېدوه طر دي نوهغه څه چې اړین  څنګیادونه وکړو. د نورو طریقو تر  یهغو 
 ــ عرفاين طریقه  ۱
 ــ کالمي طریقه   ۲
او متکلمینو په هیڅ ډول خپل ځانونه د ارشاقي او مشايئ فیلسوفانو پلویان  فانوعار 

به  ترمنځ یل. د فیلسوفانو او هغو ېددر  ېواړندبل په پر به یو  یهغو  خونه بلل، 
ه ډېر تګالرو  پر فلسفېاو همدغو النجو به د اسالمي ېدې شخړې او النجې را والړ 

 کوله.  غېزها
او ټکر رسه اسالمي فلسفه ته  ضېچې عرفان او کالم له معار  ېپر د رسبېره

. د ېو  نيستېنظریې پرا ېډګر او نو  یو، د فیلسوفانو پر مخ یې نو  یورکړ  ځښتخو 
ې په اسالمي فلسفه چ مسئلې ېاو ډېر  نيستېهم پرا ېفیلسوفانو لپاره یې تازه الر 

فیلسوفانو نظریې د عارفانو له نظریو رسه  ېشوي دي، هر څومره که د ېکې وړاند
او اسالمي متفکرین  ديټولګه څلور  یقېتوپیر لري، خو بیا هم د اسالمي فکري طر

 .  بويلیې څلور ډلې 
ډول زموږ موخه فکري طریقې دي چې ټوله معنا فلسفي رنګ لري، یعني د  ېپه د
، تفسیري، حدیثي، فقهيموږ اوسمهال له  یلید یو ډول د نړۍندنې او پېژ ت طبعی

 بېلهکیسه بیا  یلرو چې د هغو نه اديب، سیايس یا اخالقي فکري طریقو رسه کار 
 ده.
 ید خيستیڅانګړی رنګ ا څخهچې ټولو طریقو له اسالمي معارفو  یدا د ټکیبل 
. ید سیروح پر هغوی ټولو برال ر د اسالمي فرهنګ ځانګړي ېخپل ځان په څ او د

 عبارت دي له:  يقېهغه څلور فکري طر

  ي فلسفې مکتبونهد اسالم  
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 طریقه: فلسفيتت استداللې مشائې  ۱
دغه طریقه ډېر پلویان لري. ډېر اسالمي فیلسوفان د دغې طریقي پلویان وو لکه: 

، میرداماد، ابن رشد طويسالکندي، فارايبءابوعلی سینا، خواجه نرصالدین 
د تفکر له  یمشايئ مسلکه وو. دو  ليساو ابن صائع اند  ليسباجه اند ، ابن ليساند 

چې د جهان او نورو مهمو موضوعاتو پوره استدالل موندلو   کاوهفکر  سېپلوه ټولو دا
کوي او د عقل په وسیله هم د جهان او د جهان د مهمو موضوعاتو  کفايتلپاره عقل 

 ېد آزاد عقل پیروان وو او په دچې  یشو. دو  لیپه باب الزم دالیل او منطق موند 
 واويس. اغېزمنيش د پوهې د ترالسه کولو په کار کې  یباور وو  چې عقل کوال 

کتابونه  فلسفيسینا  . د ابو عيلیابو علی سینا د استازیمکتب مخکښ  ېد د
عاليئ مبداء او معاد، تعلیقات، مباحثات، عیون  مهالشفاء، اشارات، نجات، دانشنا

طریقه  ېپه د ،مشاء حکمت دي. لکه څرنګه چې پورته وویل شو الحکمه، ټول د
 بس.  دلیل تکیه ده او عقيلکې يواځې پر استدالل او 

 طریقه:  فلسفيتت ارشاقي  ۲
دا طریقه د مشايئ طریقې په پرتله لږ پلویان لري، هغه چا چې دا طریقه یې را 

نورو ارشاقي  ځینواو  ديور سهر و. قطب الدین شیرازي، « شیخ ارشاق » ژوندۍ کړه 
بلل کېږي. شیخ  زیطریقه درلوده. خپله شیخ ارشاق د دې مکتب مخکښ استا

دي چې له مشهورو کتابونو څخه یې یو هم حکمت  ليکيلارشاق ډېر کتابونه 
کې ارشاقي طریقه لري.  مسئلوچې سل په  یکتاب د ځينیاو دا یوا یاالرشاق د

 ږي: شیانو تکیه کې وطریقه کې پر دو  ېپه د
 لیــ کوښښ او نفس پاکوا ۲ــ عقلی دلیل او استدالل    ۱

دې طریقې ته په کتو يواځې پر استدالل ځواک او عقيل دلیل نه شو کوالي د نړۍ 
 . حقیقتونه رابرسېره کړو

پر دین پورې تړلی یا متعهد او یا دین په چوکاټ کې عقل چې د کالم علم دی، د 
دې ډلې پیروان د عقل څخه د دین په چوکاټ کې کار او ګټه اخيل، دې ډلې ته 
ارشاقیان ویل کېږي. دا ډله د آزاد د کشف الشهود پیروان وو  چې شهاب الدین 

 سهروردي مشهور فیلسوف د هغه ښه مثال دي. 
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عرفان او تصوف يواځې او يواځې د نفس د پاکوايل، تت عرفانی سلوکې طریقه:  ۳
سلوک الی هللا او حق ته د نژدېوايل پر بنسټ د وصل تر پړاوه په حقیقت باندې والړ 

 دي هغومره باور نه لري.  
سېدل دي. د دغې طریقې موخه يواځې د حقیقت موندل نه دي، بلکې حقیقت ته ر 

عرفاين طریقه ډېر پلویان لري او په اسالمي نړۍ يې مشهور عارفان پیداشوي دي. 
له هغې ډلې څخه د بایزید بسطامي، حالج، شبيل، جنید بغدادي ذوالنون مرصي، 
ابو سعید ابو الخیر، خواجه عبدهللا انصاري، ابوطالب مکي، ابو نرص رساج، محي 

 ي او مولوي رومي نومونه د یادولو وړ دي. الدین عريب اندليس، ابن فارض مرص 
د عرفان اسالمي مخکښ استازی چې عرفان یې د یو مظبوط علم په توګه رامنځ ته 
کړ او وروسته هر څوک چې راغلی دی د ده تر سختې اغېزې الندې راغلی دی، 

 هغه محي الدین عريب دی. 
او دوه مخالف  عرفاين سلوک طریقه له فلسفي ارشاقي طریقې رسه یو ګډ المل

 الملونه لري: د دواړو  ګډ المل، د نفس په پاکوايل، تهذیب او اصالح تکیه لري.
خو دوه مخالف الملونه، یو دا دی چې عارف استدالل په بشپړ ډول ردوي، خو 
ارشاقي فیلسوف هغه سات او دیو بل په مرسته فکر او پاکوالی راښیي بله دا چې د 
ارشاقي فیلسوف موخه د هر بل فیلسوف په څېر د رښتیا پیدا کول دي، خود عارف 

 موخه بیا له حقیقت رسه یو ځای کېدل دي. 
متکلمین لکه د مشاء فیلسوفانو په څېر، تکیه په کالمي استداليل طریقه:  تت ۴

عقيل استداللونو ده، خو په دوو توپیرونو: یو دا چې د عقيل مبادي تګالرې چې 
متکلمین له هغه ځایه بحث پیلوي، د عقيل بنسټونو له هغو تګالرو رسه چې 

 فیلسوفان خپل بحث ورڅخه پیلوي توپیر لري.
ښه او » ه ځانګړي ډول معتزله چې له اړین متعارفه اصل څخه کار اخيلمتکلمین پ

دي، په دې توپیر چې معتزله ښه او بد عقيل پېژين او اشاعره ئې رشعي معتزله « بد 
« مهربانۍ اصل» یو لړ تګالرې او اصول په دې ډول په پام کې نیيس چې وړاندې د 

 مطلبونه دي.  او داسې نور« وجوب اصلح بر باری تعالی » او د 
خو د اصل فیلسوفان ښه او بد د باور وړ او انساين اصل بويل، د عميل معقوالتو او 

کې ترې ګټه « جنجال » مقبوالتو له مخې چې په منطق کې یادېږي يواځې په 

  ي فلسفې مکتبونهاسالم   د
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» کې. له همدې امله د کالم فیلسوفانو ته « دلیل » اخیستل کېږي نه په کوم 
 «.  دلیيل حکمت » وايي نه « جنجايل حکمت 

« مسئول » بل دا چې متکلم د فیلسوف پر وړاندې، خپل د اسالمي حریم پر دفاع 
ه بويل. فیلسويف بحث یو آزاد بحث دی يعنې د فیلسوف موخه مخکې له مخکې ن

ده ټاکل شوې  چې له کومې عقیدې څخه دفاع وکړي، خو د متکلم موخه مخکې 
 ټاکل شوې ده.

په اسالمي نړۍ کې دغه څلورو یادو شوو جریانونو دوام پیدا تت متعالیه حکمت:  ۵
کړ چې په یوه ټکي کې یو بل ته ورسېدل او په پای کې یې یو واحد جریان منځ ته 

متعالیه » ریانونه په کې یو له بل رسه یو ځای شول راوړ. هغه ټکی چې دغو څلورو ج
 ۱۱۵۱»يې ونوماوه. د متعالیه حکمت بنسټ د صدراقمتالهین شیرازي « حکمت 

 له خوا کېښودل شو.« هجري قمري مړ 
کلیمه د ابو علی له لوري هم اشاراتو کې کارول شوې ده، خو « حکمت متعالی » د 

ونه پېژندل شوه. صدراقمتالهین په رسمي د ابو علی فلسفه هیڅکله په دغه نامه 
ډول خپلې فلسفې ته متعالیه حکمت ووایه او په همدغه نامه مشهوره شوه. د 
صدراقمتالهین مکتب د طریقې له مخې ارشاقي مکتب رسه ورته والی لري يعنې 
استدالل، کشف او شهودو ته په بشپړ ډول ژمن دي، خو د اصولو او کړنالرو له مخې 

لري. د صدر اقمتالهین مکتب کې د مشاء او ارشاق ترمنځ د اختالف ډېر  رسه توپیر
مسائل یا د عرفان او فلسفي اختالفات او یا هم د فلسفې او کالم اختالفات تل لپاره 
حل شوي دي. د صدر اقمتالهین فلسفه یوه التفاقي فلسفه نه ده، یو ځانګړی 

طریقو يې په پیداکېدو کې فلسفي نظام دی، که څه هم بېالبېلو اسالمي فکري 
 اغېزه درلوده، خو باید یو خپلواک فکری نظام یې وبولو. 

صدراقمتالهین ډېر کتابونه لري، همدارنګه ابو عيل سینا اشارات او شفآ کتابونه او د 
شیخ االرشاق کتاب له مهمو کتابونو څخه شمېرل کېږي  چې پوهنیز ډګر کې 
تدریسېږي صدراقمتالهین د هغو کارونو له ډلې څخه چې تررسه کړي دي، دا دي 

ډوله دي، په داسې ډول منظم  هغه فلسفي بحثونه چې د فکري او عقيل سلوک له
 او ترتیب کړي کوم چې عارفانو په قلبي او روحي سلوک کې بیان کړي وو. 
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عارفان باور لري چې سالک له عارفانه طریقې څخه په ګټه اخیستلو رسه څلور 
 سفرونه کوي:  

څه کوي چې له طبیعت من الخلق الی الحق ته سفر: په دغه پړاو کې سالک ه تت ۱
څخه تېر يش او د عوامل ماوراد طبیعي برخه هم شاته پرېږدي چې له پردې پرته هم 

  له حق رسه وصل يش.
با لحق يف الحق لوری: دا دوهم پړاو دی، وروسته له دې چې سالک د حق  تت ۲

 ذات له نږدې وپېژين د خپل ځان په مرسته هغه د اوقافو او کامالتو پر لور په اسآم
 او صفاتو بوخت کېږي.

من الحق ايل الخلق با الحق لوری: په دې پړاو کې، سالک بېرته د مخلوق او  تت ۳
خلکو منځ ته راځي، خو دا په دې معنا نه ده چې له حق له ذات څخه بېل او لیرې 

 شو. د حق ذات له ټولو شیانو رسه او په ټولو شیانو کې ویني. 
په دې پړاو کې سالک د خلکو په الرښوونه او د يف الخلق با لحق لوری:  تت ۴

 هدایت، د خلکو په رانیولو او حق ته د هغوی په رسولو باندې کار کوي. 
صدراقمتالهین د فلسفي مّسيل په دې بنسټ چې فکر د سلوک یو ډول دي، خو 

ــ هغه مسئلې چې د توحید د بحث پایه  ۱ذهني ډول، په څلورو برخو ویشيل دي:  
او په حقیقت کې له خلکو څخه حق ته زموږ د فکر لوری دی ا د  یا مقدمه ده

 فلسفې عامه چارې (  
 ــ د توحید او خدای پېژندنې بحثونه او الهي صفات ا سیر بالحق يف الحق (  ۲
ــ د باري اعاملو او کړنو بحثونه دي د وجود عمومي عوامل ا سیر منا الحق الی  ۳

 الخلق با الحق ( 
 ــ د معاد او نفس بحثونه ا سیر يف الخق با الخلق (     ۴  

متعالیه حکمت ( » صدراقمتالهین چې پر خپل وخت ځانګړي فلسفي سیستم یې 
نوم کېښود مشهوره او معیاري فلسفه او پر ارشاقي او مشاء یې رسبېره عامیه فلسفه 

 یا متعرفه فلسفه ورته وویله.
 پایله: 

ه سم په اسالمي هېوادونو کې اسالمی فلسفه د زیات د اسالم د مقدس دین رس 
شمېر مکتوبونو رسه همزمان پیدا شوه، چې بنسټ يې افالتون او ارسطو نظریاتو 

  ي فلسفې مکتبونهد اسالم  
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څخه چې د ارشاقي او مشایي فیلسوفانو منایندګي کوي. ارشاقیان د افالطون 
پلویان دي او مشایان بیا د ارسطو پلویان بلل کېږي. په ارشاقي طریقه کې د 
فلسفي مسئلو د څېړلو لپاره يواځې استداليل او عقيل مفکورې کايف نه بلل کېږي، 
بلکې د زړه سلوک او نفس هڅې هم الزمې او اړینې دي، خو مشايي طریقه يواځې 

 پر استاليل والړه ده.
په اسالمي نړۍ کې نورې فکري طریقې هم شتون لري  چې د ارشاقي او مشايي 

توپیر لرلو او هغوی هم په اسالمي فرهنګ او بدلون کې اصل او طریقو رسه یې 
بنسټز رول درلود نه شو کوالی ترې تېر شو او اړ یو د هغوی یادونه هم وکړو. د نورو 

 طریقو تر څنګ هغه څه چې اړین او د یادولو وړ دي دوه طریقې دي:
 عرفانی طریقه:-۱
 کالمي طریقه:-۲

خپل ځانونه د ارشاقي او مشايي فیلسوفانو پلویان  عارفانو او متکلمینو په هیڅ ډول
نه بلل، د هغوی په وړاندې به درېدل، د فیلسوفانو او هغوی ترمنځ به شخړۍ او 
النجې را والړېدې او همدا النجو به د اسالمي فلسفي پر تګالرو ډېره اغېزه کوله. 

ستلې او څلور همدغو النجو او ستونزو د فیلسوفانو لپاره يې تازه الرې هم پراني
 طریقې رامنځ ته شوي او اسالمي متفکرین يې په څلورو ډلو ووېشل.

 هغه څلور فکري طریقي عبارت دي له:
استداليل مشایي فلسفي طریقه: چې الکندي، فارايب، ابو علی سینا او نور يې -۱

 پلویان دي.
ارشاقي فلسفي طریقه: خپله شیخ ارشاق، قطب الدین شیرازي مخکښ غړي -۲

 دي.
عرفاين سلوک طریقه: عرفان او تصوف يواځې او يواځې د نفس د پاکوايل، -۳

سلوک الی هللا او حق ته نژدېوايل پر بنسټ د وصل تر پړاو پورې په حقیقت باندې 
 والړه دي او پر عقيل استداللونو باندې چندان باور نه لري.

يواځې او کالمي استداليل طریقه: متکلمني سلوک طریقه: عرفان او تصوف -۴
يواځې د نفس د پاکوايل، سلوک الی هللا او حق ته نژديوالی پر بنسټ د وصل تر 
 پړاوه په حقیقت باندې والړه دي او پر عقيل استداللونو باندي چندان باور نه لري.
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 کالمي استداليل طریقه: متکلمین لکه د مشا فیلسوفانو په څېر، تکیه يې پر-۴
عقيل استداللونو ده، خو په دوو توپیرونو: یو دا چې د عقيل مبادي تګالرې رسه چې 
فیلسوفان خپل بحث ورڅخه پیلوي توپیر لري. متکلمین په ځانکړي ډول معتزله 

دي، په دې توپیر چې معتزله « ښه او بد » چې له اړین متعارفه اصل څخه کار اخيل 
 عي.ښه او بد عقيل پېژين او اشاعره يې رش 

متعالیه حکمت: په اسالمي نړۍ کې دغه څلورو یادو شوو جریانونو دوام پیدا کړ -۵
چې په یوه ټکي کې یو بل ته ورسېدل او په پای کې یو واحد جریان رامنځ ته کړ، 

متعالیه »هغه ټکی چې دغه څلور جریانونه په کي یو له بل رسه یو ځای شول 
دراقمتالهین له خوا کېښودل شو. د نومېږي. د متعالیه حکمت بڼسټ د ص« حکمت

صدراقمتالهین مکتب د طریقې له مخې له ارشاقي مکتب  رسه ورته والی لري یعنې 
 استدالل،کشف او شهودو ته په بشپړ ډول ژمن دي.

عرفان باور لري چي سالک له عارفانه طریقې څخه په ګټه اخیستلو رسه څلور 
ي چي دلته د موضوع د پراخوايل سفرونه  کوي، چي هر یو یې ځانګړې طریقې لر 

له امله نه شو کوالی هغه وڅېړو، نو الزم بريښي چې نوموړې اسالمي فلسفه د 
استاد، ښوونکي او زده کوونکي ته هغه اړخونه چې ال تر اوسه یې روڼتیا نه ده 
موندلې او څېړل شوي او روښانه يش او یو منظمه او سیستامتیکه اسالمي فلسفه 

کې راکړل يش، په پایله کې د دې فلسفې زده کړه د هر مسلامن  زموږ په اختیار
 ورور لپاره رضوري ده  چې زده او څېړنې پرې ويش.

 وړاندیزونه:
اسالمي فلسفه لکه څنګه چې الزمه ده او اړینه ده په اسالمي نړۍ کې یې د -۱

چې د علامو او پوهانو له خوا په هراړخیز ډول نه ده څېړل شوې، وړاندیز مې دا دی 
اسالمي نړۍ علامء د اسالمي فلسفې په جوړښت، تشکيل او د هغې ترکیبي 

 اجزاوې بشپړې کړي.
 د نړۍ اسالمي فلسفي آثار دې په دري او پښتو ژبو ترجمه يش.-۲
 اسالمي علوم دې د اسالمي فلسفې په اړه څېړنې تر رسه کړي.-۳
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 معاون رسمحقق خواجه ذاکر صدیقی
 

 نگاهی به مسأله زمان درفلسفه اسالمی
 

 خالصه
دانش فیزیک به عنوان اخـالف حکمـت طبیعـی، توصـیف و ویژه علوم تجربی به 

کـه فیزیـک در خصـوص  تفسیر پدیده های جهان را به عهده گرفته انـد. توصـیفاتی
جهان ارائه می مناید بر اساس مفاهیم و عواملی نظیر زمان، مکـان و جـرم بنـا شـده 
اند. این عوامـل بـه صـورت موجـوداتی ریاضـی، بـدون ایـن کـه از چنـد و چـون آنهـا 
چندان سخنی به میان آید، در روابط ریاضی فیزیک وارد می شـوند. بـه ایـن ترتیـب 

قت ریاضی وصف می کند و در عین حال این توصـیفات بـه فیزیک، پدیده ها را با د
جهت ابهام مفاهیم اساسی شان به کلی مبهم می باشند. رفع ابهام از ایـن مفـاهیم 

در عرصـه  باید در حـوزه ای خـارج از حـوزه فیزیـک، یعنـی -و از جمله مفهوم زمان  -
 فلسفه علم صورت پذیرد. 

 ملخص البحث
ة ، وال سيام اقمعرفة الفيزيائية ، عَّل ظواهر العامل لقد استحوذت العلوم التجريبي
اسـتنادا إىل اقمفـاهيم  أوصاف الفيزيـاء يف العـامل بوصفها ثروات الحكمة الطبيعية.

ــات  والعوامــل مثــل الوقــت واقمكــان والجــرم. ــتم إدخــال هــذه العوامــل يف العالق ي
ش حولهـا وهلـم جـرا. الفيزيائية الرياضية والكائنات الرياضية ، دون الكثري من النقـا

بهذه الطريقة ، تصف الفيزياء الظواهر بدقة رياضـية ، بيـنام يف نفـس الوقـت ، هـذه 
األوصاف غامضة متاًما بسبب غموض مفاهيمهـا األساسـية. إزالـة الغمـوض يف هـذه 
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يجب أن تتم يف حقل خارج مجال الفيزيـاء ،  -مبا يف ذلك مفهوم الزمن  -اقمفاهيم 
 لعلم.أي يف مجال فلسفة ا

  مقدمه
مساله چیستی زمان از زیباترین و درعین حـال بغـرنج تـرین مسـائل فلسـفی بـه 

از دیربـاز فالسـفه بـرای شـکافنت ایـن مبحـث از طبیعیـات مـدد مـی .شامر مـی رود
جستند و در حال حارض نیز بدون استمداد از یافته های علـم فیزیـک امکـان بحـث 

در این مقاله سعی شـده اسـت بطـور بسـیار فرشـده جدی در این زمینه وجود ندارد. 
گزیده ای از آراء گوناگونی که در خصوص چیستی زمان در طول تاریخ مدون فلسفه 

 اسالمی ارائه شده است، مرور شود .
 تحقیق اهمیت

همه مـا در خـالل تجربیـات زنـدگی روزمـره خـود بـا سـؤاالتی در خصـوص زمـان 
ما به کجا رفته است و آینده مـا چگونـه خواهـد  مواجه شده ایم، مانند اینکه: گذشته

بود؟ پدیده های مانند یادآوری آنچه که اصطالحا گفتـه مـی شـود بـه گذشـته تعلـق 
دارد، یا خواب دیدن رویدادهایی که در آینده اتفاق می افتند، هر انسـانی را بـا ایـن 

ارنـد و سؤال رو در رو می سازد که گذشـته، حـال و آینـده چـه نسـبتی بـا یکـدیگر د
اساسا نسبت وقایع با زمان چگونـه نسـبتی اسـت؟ ایـن گونـه پرسشـها، هـر چنـد بـا 
اختالفاتی در صورت بندی آنهـا و مراتبـی از سـادگی و پیچیـدگی، تقریبـا بـرای هـر 
کسی مطرح شده است. حاصل این اندیشه ورزیها در باب زمـان بـه صـورت اسـطوره 

فرهنگهـای مختلـف برشـی ظـاهر شـده ها، داستانها و باورهای مردمی گونـاگون در 
است. اساطیر یونـانی، اعتقـادات دینـی ، قصـه هـا و مثـل هـا و افسـانه هـای اقـوام 
مختلـف، همگـی حکایــت از تـاثیر فــراوان اندیشـه زمـان در ابعــاد فکـری و فرهنگــی 
انسانها دارند. حتی کمرت رؤیـای کودکانـه ای را مـی تـوان یافـت کـه کـامال فـارغ از 

  .ی باشدتفنن های زمان
 رضورت تحقیق

از آن جــا کــه بــه نظــر مــی رســد پدیــده هــایی ماننــد: خــواب دیــدن یــا یــادآوری 
رویدادهای گذشته و نیز درک گونه گونی و تغییرات ظـاهری جهـان اطـراف، از آغـاز 
خلقت آدمی همزاد وی بوده است، این ادعا گزافه نخواهد بود که: پرسش از زمـان و 
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ان موضوعاتی که بالفاصله از تحلیل این پدیده ها رخ می مسائل پیرامون آن، به عنو 
منایند، از ابتدای پیدایش اندیشه برشـ، در تفکـر وی جـای گرفتـه اسـت. اگـر تفکـر 
فلسفی را کوششی ناب برای پی بردن به حقایق جهـان آفـرینش بـدانیم، بـی گـامن 

سـی شـگفتی تفکر در باب زمان از اصیل ترین انواع تفکر فلسفی خواهد بود. جای ب
است که پرسشی این چنین کهن و دیرینه، اکنون نیز مانند یـک سـؤال بـدیع و تـازه 

  .در اذهان مردم جلوه گری می کند
 هدف تحقیق

در این مخترص نگارنده می کوشد مباحثی را که در خصوص چیستی زمان طـرح 
ردیابی کند و مهمرتین نکاتی را که در ایـن  شده اند، در حد امکان، در تاریخ فلسفه

 باره می یابد، دسته بندی منوده و با روال منطقی ارائه مناید.
  زمان از دیدگاه متفکرین اسالمی 
از اهمیـت بـاالیی برخـوردار اسـت. در طـول تـاریخ « زمـان »در فلسـفه اسـالمی  

توجـه بـوده اسـت. اندیشه اسالمی، این موضوع همواره از دیدگاههای مختلف مـورد 
هم متکلامن و هم نحله های مختلـف فلسـفی بـا جـدیت متـام بـه آن پرداختـه انـد، 
گرچه انگیزه این توجه در ادوار مختلف و نزد هر کدام از نحلـه هـای فکـری همیشـه 
امر واحدی نبوده است. پیـدایش کـالم اسـالمی از لحـاظ زمـانی مقـدم بـر پیـدایش 

متکلامن پیش از فالسـفه بـه بحـث در خصـوص فلسفه اسالمی است. به همین نحو 
پرداخته اند. در کالم این موضوع ضمن بحث از حدوث و قـدم عـامل « زمان »موضوع 

  .به میان آمده است
متکلامن برای این که عامل را حادث بدانند و به این ترتیب آن را معلول و محتـاج 
علت بشامرند، بر اساس مبانی کالمی خویش، خـود را نـاگزیر از ایـن دیـده انـد کـه 
زمان را امری ذهنی و غیر واقعی و دارای وجودی موهـومی بداننـد. بطـور خالصـه از 

ی معلوم با حادثه ای مجهول است، امـری زمان حاصل تقارن حادثه ا»نظر متکلامن 
  (1) «.است و وجود خارجی نداردااعتباری(قراردادی 

دو انگیزه برای قائلین به این قول می توان برشمرد: نخست این کـه قبـول وجـود 
اخــارجی( زمــان بــه مشــکالت فکــری و شــبهات عدیــده ای منجــر مــی شــود کــه از 

دیگر این که به زعـم ایشـان، الزمـه قبـول پیچیدگی و صعوبت فراوانی برخوردارند. و 
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وجــود زمــان، نفــی برخــی از اعتقــادات دینــی اســت. بنــابراین ناچــار از اعتبــاری و 
  (2) .موهومی دانسنت زمان هستیم

فالسفه اسالمی ضمن رد دالئل منکرین وجـود زمـان، همگـی در وجـود خـارجی 
  .زمان اختالف کرده اندزمان اتفاق نظر دارند; ولی در چیستی و تعریف 

دو برهان عمده بـرای اثبـات وجـود زمـان در فلسـفه اسـالمی اقامـه شـده اسـت. 
هر بحثی که »برهان نخست بر طریقه طبیعیین و برهان دوم بر طریقه الهیین است. 

از عــوارض ذاتــی جســم مبــاهو جســم یــا مبــاهو قابــل للحرکــة و الســکون باشــد، بــه 
ی که از عوارض موجود به مـا هـو موجـود باشـد، جـزو طبیعیات تعلق دارد. و هر بحث

مباحث الهیات شمرده می شود. برهان نیـز اگـر از مبـادیی اخـذ شـده باشـد کـه آن 
مبادی، مبادی علم طبیعی اسـت، آن برهـان علـی طریقـة الطبیعیـین اسـت. و اگـر 
برهان از مبادیی اخذ شده باشد که آن مبادی از عوارض موجود مباهو موجود است، 

  (3) «.آن برهان علی الطریقة الهیین است

با وجود اقامه برهان از سوی فالسفه برای اثبات وجود زمان، بسـیاری از آنـان بـر 
این باورند که: وجود زمان امری بدیهی و مستغنی از اسـتدالل اسـت. بـراهین رصفـا 
د به منزله تنبه به وجود زمـان مـی باشـند نـه اثبـات وجـود آن. بـه قـول اسـتاد شـهی

به قدری وجودش بدیهی است که حتـی فـردی مثـل فخـر رازی »مطهری اره(، زمان 
می گوید: روی وجود زمان نباید بحث کرد، زمان ظاهر االنیه و خفی اقماهیة است و 
باید روی ماهیت آن بحث کرد. و از بداهت زمان همین بس که ما هیچ چیـز را منـی 

  (4)«.ا به نحوی فرض کنیمتوانیم بیان کنیم، مگر این که وجود زمان ر 

  .از جمله در براهین فوق جابه جا از مفهوم زمان بهره گرفته شده است
شناخت حقیقت زمان و ماهیت آن از غامض ترین مسائل فلسفه اسـالمی اسـت. 
فالسفه اسالمی به تبعیت از ارسطو زمان را مقدار حرکـت دانسـته انـد. امـا از آن جـا 

فه اختالف نظر اسـت، طبعـا در خصـوص زمـان بـه که در خصوص حرکت میان فالس
  .عنوان مقدار حرکت نیز نظرات گوناگون می باشد

بطـور عمـده مــی تـوان دو نــوع اندیشـه را در خصـوص زمــان در فلسـفه اســالمی 
  .مشخص منود: دیدگاه فالسفه مشائی و ارشاقی و دیدگاه حکمت متعالیه
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 دیدگاه فالسفه مشائی و ارشاقی 
حکامی مشائی و ارشاقی حرکت را منحرص در چهار مقوله کـم و کیـف و وضـع و 
ایـــن مـــی داننـــد و حرکـــت در ســـایر مقـــوالت و از جملـــه جـــوهر را محـــال مـــی 

بنابراین حرکت از عوارض شیی ء اسـت و در ذات آن راه نـدارد. اشـیاء در  (5) .شامرند
قی می مانند و هیچ گونه تغییری در آنها رخ منی دهـد. بـه ذات خود آرام و ساکن با

تعبیر دیگر اشیاء حقیقتا زماندار نیستند و زمان در بیرون آنها است. مطلـب اخیـر بـا 
وجدان ما سازگاری ندارد. این گونه نیسـت کـه مـا حقیقتـا بتـوانیم در نـزد خودمـان 

قـوالت چهارگانـه فـوق زمان را از ذات اشیاء منفصـل کـرده و آن را تنهـا مخصـوص م
بدانیم. بر اساس این استنباط، از آن جا که زمان از جمله عوارض است، پـس وجـود 
آن محتاج موضوع است و وجودی رابطی اسـت. یعنـی دارای وجـود مسـتقل از نـوع 
فی نفسه لغیره است; طارد عدم از ذات خود و طارد عـدم زائـد از ذات موضـوع خـود 

  (6) .است

را کـوچکرتین جـزء زمـان و « آن »گفته شده است که اگـر « آن »در تحلیل مفهوم 
غیر قابل انقسام در نظر بگیریم، در آن صورت باید فاقد امتداد باشد، زیرا اگر دارای 
امتداد باشد قهرا قابل انقسام خواهد بود. حـال چگونـه ممکـن اسـت زمـان کـه امـر 

همـین نحـو وجـود زمـان ممتدی است از آناتی فاقد امتداد تشکیل شـده باشـد؟ بـه 
حال نیز مردود دانسته می شود. زیرا بین زمان بودن و حال بودن تناقض اسـت. هـر 
مقداری از زمان را که به عنوان زمان حال در نظـر بگیـریم، مـی تـوان بـه دو قسـمت 
آینده و گذشته تقسیم کـرد و هـر کـدام از ایـن قسـمتها نیـز بـه نوبـه خـود الـی غیـر 

را نه به عنوان کوچکرتین جـزء زمـان، بلکـه بـه « آن »هستند. اما النهایة قابل تقسیم 
عنوان حد میان گذشته و آینده و طرف زمان، می توان به عنـوان زمـان حـال اعتبـار 

به زمان به منزله نسبت نقطه به خط اسـت. « آن »در اصطالح فلسفی نسبت  (7) .کرد
هـا الیـه یـک قطعـه خـط از تجزیه و تقسیم خط، هرگز به نقطه منـی رسـیم ولـی منت

نقطه است و از حرکت نقطه خط حاصـل مـی شـود. بـه شـکل مشـابه طـرف زمـان و 
زمـان را منـی تـوان ترکیـب آنـات  (8) .مـی گوینـد« آن »منتها الیه یک قطعه زمـانی را 
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اعتبار کرد کـه زمـان از « آن سیال »متوالی دانست، ولی می توان مفهومی به عنوان 
  (9) .حرکت آن محقق می شود

سؤالی که در این میان مطرح می شود ایـن اسـت کـه آیـا زمـان موجـودی یگانـه 
است یا زمانهای متعددی وجـود دارنـد؟ بـه عبـارت دیگـر آیـا زمـان واحـدی در عـامل 
وجود دارد و متام موجودات عامل در همین زمان موجودند، یا ایـن کـه هـر موجـودی 

جا دو نظریه ارائه شده اسـت: نظریـه نخسـت برای خود زمان مستقلی دارد؟ در این 
معتقد است کـه تنهـا یـک زمـان واحـد در عـامل وجـود دارد و آن زمـانی اسـت کـه از 
حرکت فلک اقصی یـا فلـک اطلـس انتـزاع مـی شـود. بنـابراین مقـدار حرکـت سـایر 
موجودات زمان محسوب منی شود. معنی زمامننـد بـودن موجـودات یـا حرکـات ایـن 

داخل این زمان واحد موجودند یـا واقـع مـی شـوند. امـا نظریـه دوم است که آنها در 
دال بر این است کـه هـر حرکتـی دارای زمـان مخصـوص بـه خـود اسـت. و بـه عـدد 
حرکات عامل زمان موجود است. اما در بـین حرکـات عـامل، حرکـت فلـک اطلـس بـه 

از ایـن عنوان حرکت معیار است. زیرا یکنواخت و با رسعت ثابت است. زمـان منتـزع 
حرکت نیز به عنوان زمان معیار می باشـد و مقیاسـی اسـت بـرای سـنجش و تطبیـق 
سایر زمانها; همچنان که برای اندازه گیری هر کمیت دیگـری نیـز مقیاسـی مناسـب 

ایـن زمـان مقیـاس، زمـانی مسـتمر و دامئـی و مطلـق دانسـته شــده  (11) .وجـود دارد
د و متنـاهی اسـت، کـه امتـداد هـر است، و زمانهای سایر موجودات زمانهـای محـدو 

  .کدام بر روی جزئی از امتداد این زمان مطلق منطبق می شود
عالمه طباطباییاره( از برهان طبیعیین چنین استنباط کرده اند کـه قـدما بـرای 
هر چیزی زمان جداگانه قائل شـده انـد و زمـان حرکـت فلـک اقصـی را زمـان معیـار 

ه عالمه را مردود دانسـته و ضـمن تبیـین تقریـر دانسته اند. شهید مطهری این عقید
قدما از برهان طبیعیین، نشان مـی دهنـد کـه از سـیاق ایـن تقریـر عکـس برداشـت 
مرحوم عالمه قابل استنباط است و قدما زمان را رصفا منتزع از حرکت فلـک اطلـس 

وجــود « زمــان »مــی دانســته انــد. یعنــی معتقــد بودنــد کــه در متــام عــامل تنهــا یــک 
در هر حال روشن است که با ابطال نظریه فلکیـات قـدیم، در حـال حـارض  (11) .دارد

ــــــدارد ــــــود ن ــــــالمی وج ــــــفه اس ــــــث در فلس ــــــن بح ــــــرای ای ــــــی ب   .محل
  دیدگاه حکمت متعالیه:
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ت پیشـینیان وی یـات مال صدرا در خصوص زمـان دو تفـاوت عمـده بـا نظریانظر
  .دارد

حرکت و زمان را از عوارض خارجی اشـیاء منـی دانـد، یعنـی  نخست این که: وی
برای آنها وجودی منحاز و مستقل از موضوعشان منـی تـوان در نظـر گرفـت کـه ایـن 
وجود بر وجود موضوع عـارض شـده باشـد. بلکـه حرکـت و زمـان از عـوارض تحلیلـی 
را  اشیاء هستند، تنها در ذهن و به واسطه تحلیل ذهنی می تـوان عـارض و معـروض

از یکدیگر منفک کـرد. در عـامل خـارج یـک وجـود بیشـرت نیسـت، و زمـان و مکـان و 
  (12) .مسافت به یک وجود موجودند

حرکت را منحرص در مقوالت چهارگانه منی دانـد، بلکـه بـه  مالصدرادیگر آن که: 
حرکت در جـوهر نیـز قائـل اسـت، و آن را اصـلی تـرین صـورت حرکـت مـی دانـد. از 

نی که آخوند مالصدرا بر حرکت جوهری آورده است، برهـان از طریـق مهمرتین براهی
زمان است. روح این برهان از این قرار است که: ذات اشیاء زمامنندند، زیرا اگـر ایـن 
گونه نبود، منی توانستیم آنهـا را بـا زمـان بسـنجیم و بـرای آنهـا عمـری قائـل شـویم. 

ی توان آنها را با مقیاسهای طـول و چنانچه اگر اشیاء دارای طول و یا وزن نباشند من
وزن انــدازه گیــری کــرد. از طــرف دیگــر زمــان چیــزی غیــر از مقــدار حرکــت نیســت، 

  (13) .بنابراین الزم است ذات و جوهر اشیاء نیز متحرک باشند

بــه ایــن ترتیــب وی زمــان را بعــدی از ابعــاد مــادی مــی دانــد. وجــود هــر موجــود 
به عبـارت دیگـر، زمـان نیـز ماننـد امتـدادهای  جسامنی بر روی زمان خوابیده است.

سه گانه یکی از امتدادهای جسم را تشـکیل مـی دهـد. امـا ایـن امتـداد چهـارم بـر 
خالف امتدادهای پیشین گذرا و تدریجی خواهد بود. عامل در هر دم نو می شـود، و 
ما مقطعی نو از موجودات را مشاهده می کنیم. این موجـود حـارض نـه موجـود دمـی 

ش است، و نه موجود لحظه بعد، و در عـین حـال هـر سـه آنهـا یـک موجـود بـیش پی
نیستند; هر یک از آنها قطعه ای از یک موجود متصل بی قرار و تدریجی هسـتند کـه 
وجود هر کدام در گرو عدم باقی آنها است. پس هستی موجودات جسامنی، هسـتی 

ت در گریبـان همنـد; و ای آمیخته با نیستی اسـت و وجـود و عـدم آنهـا همـواره دسـ
خالق هستی در این میان همواره در خلق مدام. جهان متحرک و سیال و پرشـتاب و 
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گذرنده ای که آخوند مالصدرا تصویر می کند، نشاط و بی قراری غریبی در مشاهده 
  .گر برمی انگیزد که یادآور وجد و سامع صوفیان اهل عرفان است

حرکتی زمان مخصوص به خود آن حرکـت را قائـل اسـت و مرحوم آخوند برای هر 
زمان معیار را زمان حرکت جوهری فلـک اطلـس مـی دانـد. گرچـه ایـن نظـر رصیحـا 

 (14) .توسط وی بیان نشده است، ولی از برآیند آثار وی قابل استنباط است

 نتیجه
در پایان جستجوی حارض در خصوص هسـتی و چیسـتی زمـان، ارزیـابی میـزان 

ا درباره زمان روشنگر و آموزنده است. گرچه شـناخت زمـان دغدغـه متـامی معرفت م
نوع برش بوده است و به احتامل زیـاد در متـامی جـوامعی کـه چـراغ معرفـت فـروزان 

 .بوده، کند و کاو در خصوص این مسئله نیز جریان داشته است
شکوفایی تفکر فلسفی در دامـن متـدن حاصـل از فرهنـگ اسـالمی، چالشـهای 

جدی تری را در خصـوص شـناخت زمـان در پـی داشـته اسـت. در ایـن میـان  نظری
شاید سعی بلیغ فالسفه اسالمی در اثبـات وجـود زمـان وافـی مقصـود باشـد، لـیکن 
بیگامن در شناسایی ماهیت زمان، علی رغم افق زیبایی که در سـایه نظریـه حرکـت 

  .ی مانده استجوهری گشوده شده است، نکات مبهم و ناگفته های بسیاری بر جا
فیزیکدانان هرگز نتوانسته اند به این سؤال ابتدایی که گذشته، حال و آینده چه 
نسبتی با یکدیگر دارند و نسـبت رویـدادها بـا زمـان چگونـه نسـبتی اسـت، پاسـخی 
روشن ارائه منایند. بدون اینکه اصل جریان زمان در فیزیک به روشنی تبیـین شـود، 

رفتــه مــی شــود و بــاز بــرای یکســویه بــودن آن دلیــل ایــن جریــان یکســویه در نظــر گ
فیزیکی متقنی وجود ندارد. حتی در این خصوص که آیا زمان دارای وجود مسـتقلی 
است یا اینکه تنها مفهومی است که ذهن از نحوه وجود پدیده هـا انتـزاع مـی منایـد 

  .در میان فیزیکدانان توافق وجود ندارد
ن همچنان در پرده ابهام باقی مانده اسـت. به این ترتیب خصوصیات اساسی زما

چنین می مناید که شناخت ماهیت زمان نه با مالحظات محض فلسفی میرس اسـت 
و نه در میدان تحقیقات خالص فیزیکی قابـل دسـتیابی اسـت. بلکـه تنهـا در سـایه 
همکاری نزدیک این دو حوزه معرفت، شناخت مزبـور حاصـل خواهـد شـد. بـه بیـان 

ی های علم فیزیک الزامات و قیـدهایی را در مـورد خصوصـیات زمـان روشن تر، تئور 
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به همراه دارند. در صورتیکه دربـاره ایـن لـوازم و محـدودیت هـای فیزیکـی زمـان بـه 
تامالت فلسفی بپردازیم، ممکن است که تصویر روشنی از زمـان در گسـرتده معـارف 

برمـی انگیـزد کـه  برشی ترسیم شود. گرچه مالحظات تاریخی این احساس را در مـا
 ابد همچنان بی پاسخ خواهد ماند. این پرسش همزاد با اندیشه برشی تا 

 مآخذ
، بهار 1کدیور، محسن، تحلیل و نقد نظریه موهوم بودن زمان، نامه مفید، ش  -1

  .94، ص 1374
  .99و  98هامن، ص -2
،انتشارات حکمت، 2فلسفه اسالمی، ج مطهری، مرتضی، حرکت و زمان در -3
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  .211هامن، ص  -4
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 نگاهی به مسأله زمان در...
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 )عبدالرحیمزی(څېړندوی محمد یعقوب 

 
 ارزښتد اسالمي رشیعت له نظره د موضوعي حدیثونو د پېژندنې 

 

 لنډیز:
نبوي حدیثونه د اسالمي رشیعت دویم مصدر او د هدایت او خالصون سرته منبعه 

 ده پیغمرب صلی هللا علیه وسلم فرماييل دي: 
 ( 1اتركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم بهام كتاب هللا وسنة نبيه [[

ما په تاسو کې دوه چارې پريښوديل دي د هللا کتاب او د هغه د پیغمرب 
 سنت ترڅو چې تاسو پرې متسک کوئ بی الرې به نه شئ. 

نبوي حدیثونه بېالبېل  ډولونه او مختلفې درجې لري خو په راوي باندې د طعن       
 دي. له امله مردودو حدیثونو کې تر ټولو بد او قبیح ډول يې موضوعي احادیث

موضوعي هغه په دوراغو او له ځانه څخه جوړ شوي او محمد رسول هللا ته  
 منسوب شوي روایت دي.

د موضوعي احادیثو د پېژندنې الرې چارې ډېړې ګټې لري. مؤمنان په دنیا کې له  
ګمراهۍ څخه ژغوري مجتهد د احکامو په استنباط کې له خطاء څخه ژغوري او 

تېروتنې او خطیب د خطبې په تقدیم کې له غلطۍ او  مفتي په فتوی ورکولو کې له
ګمراهۍ څځه ژغورې او دې ته ورته نورې ډېرې ګټې لري. موضوعي حدیثونه 

 مشهورې نښې لري چې ځينې یې په الندې توګه دي:
 ــ د حدیثو په وضع کولو باندې د واضع اقرار کول. ۱
 نت مخالفت. ــ د دیني کيل قواعدو او قطعي نصوصو رسه د حدیث د م ۲
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 ــ د حدیث په منت کې د رکیکیو او غیر مأنوسو الفاظو شتون. ۳
ــ په سند کې د هغه شخص د نوم شتون چې د حدیثو په وضع کولو د حدیث  ۴

 باندې مشهور وي. 
 ملخص البحث : 

احادیث الرسول صلی هللا علیه وسلم مصدر الثانی من بین اقمصادر 
الرشیعة و منبع الهداية والنجاة کام قال سیدنا و حبیبنا تركت فيكم أمرين لن 

  (  2اتضلوا ما متسكتم بهام كتاب هللا وسنة نبيه [ 
فقد جمعت فی بحثی هذا نصوص الرشعي حول عالمات حدیث اقموضوع 

ي والتحقیقی فبدات اوالً بتعریف حدیث اقموضوع ثانیاً ذکرت علی اقمنهج العلم
حکم روایة الحدیث اقموضوعی و ثالثاً بینت عالمات حدیث اقموضوعی و فی ختام 

 البحث ذکرت اهم نتائج البحث والتوصیات.
 رسیزه :

 أما بعد.… الحمدهلل وحده والصالة والسالم عَّل من ال نبي بعده
یوه برخه ده چې د خفي وحی په نامه یادېږي نبوی احادیث د الهي وحی 

د بېال بېلو اړخونو له مخې ګڼ ډولونه لري لکه موږ ته د رسیدو په اعتبار په متواتر او 
احادو باندې ویېشل شوی، د قوت او ضعف له اړخه په صحیح لذاته، صحیح لغیره، 

د طعن  حسن لذاته او حسن لغیره باندې وېشل شوي دي همدارنګه په راوي باندې
او اعرتاض له امله مردود روایت د موضوع، مرتوک، منکر... باندې ویشل شوی چې 
تر ټولو بد او قبیح ډول يې موضوعي روایات ګڼل کېږي د موضوعي روایاتو په روایت 

من  باندې سخت وعید ذکر شوی نبي کریم صلی هللا علیه وسلم فرمایيل دي:]
څوک چې قصداً پرما دروغ ووايې  (3ا[نار، فليتبوأ مقعده من المتعمداكذب عيل 

 خپل ځان ته دې په دوزخ کې ځای آماده کړئ. 
څوک چې  (4ا[من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبني] 

له ما څخه حدیث بیانوي او ګامن يې دا وي چې دروغ دی نو دغه شخص هم یو له 
 دغو دروغجنو څخه دی. 

علامء کرامو د موضوعي روایت د مخنیوی په الره کې کې پوره هڅه کړې او 
داسې قواعد يې وضع کړي چې د هغو پر رڼا کې موضوعي حدیث په ښه توګه 

 تبیان
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پېژندلی شو په دې څېړنیزه مقاله کې نوموړې موضوع په خورا دقت تر څېړنې 
  الندې نیول شوی دی.

   څېړنې مربمیت:د 
د موضوعي حدیثونود پېژندنې موضوع له هغو مهمو موضوعاتو څخه ګڼل 
کېږي چې پر هغې پوهیدل په عام ډول ټولو مسلامنانو ته او په ځانګرې توګه 
مفتیانو، قاضیانو، خطیبانو، مجتهدینو او په اسالمی علومو کې څېړونکو ته ډېره 

پوهه ونه لری په افتاء کې به خطا يش او اړینه ده، که مفتی په موضوعي احادیثو 
که قاضی په موضوعي احادیثو پوهه ونه لری نو په فيصله کې به خطاء يش او که 
خطیب په موضوعي احادیثو پوهه ونه لري نو ولس ته به د صحیح حدیثونو په ځای 
موضوعي حدیثونه په خطب کې ووايي همدارنګه که په اسالمي علومو کې څېړونکی 

مجتهد په موضوعي احادیثو پوهه ونه لري نو په اجتهاد او استدالل کې به او یا 
 خطاء يش... 

  څېړنې موخې :د 
غواړم په دې مقاله کې دا موضوع  وڅېړم چې موضوعي احادیـث کومـو حـدیثونو      

ته ويل کېږي؟ د موضوعې احادیثو روایت جواز لري او که نه ؟ د موضـوعي حـدیثونو 
؟ ترڅـو پـه ښـه توګـه د موضـوعي حـدیثونو د پېژنـدنې الرې مشهورې نښې څـه دي

چارې څرګندې يش او هغه ستونزې چې په دې اړه زموږ په ټولنه کې شتون لري لـه 
 منځه والړې يش .    

 : بڼهد څېړنې 
په دې مقاله کې د موضوعي حدیثونو د پېژندنې الرې چارې څېړل شوي دي           

د موضوع په اړه له نبوي حدیثونو او د سلف صالحینو له ویناوو څخـه ګټـه اخیسـتل 
شوې د علمي موادو را ټولول، ترتیبول او تحلیل په کتابتوين بڼه تر رسه شوي دي او 

 د څېړنې ډول تحقيقي دی.
  حدیثونو د پېژندنې ارزښت.د موضوعي 

لومړی موضوعي حدیث تعریف کوو او وروسته يې اصطالحي تعریف ذکر 
کوو. موضوع له وضع اليش څخه اخیستل شوې د ټیټوايل، تاوان، او سپکوالې په 

او حدیث په لغت کې نوې، خرب او کالم  ته ویل کېږي  (5امعانیو باندې کارول شوي.

 ...ي رشیعت له نظرهد اسالم  
 أ 
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هرې هغې وینا، کړنې تقریر او حال ته ويل کېږي چې او د محدثینو په اصطالح کې 
 (6امحمد رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ته منسوب يش.

موضوعي حدیث په اصطالح کې هغه په دروغو له ځانه څخه جوړ شوي روایت ته 
 (7ویل کېږي چې محمد رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ته منسوب شوی وي.ا

علاموو په اتفاق رسه د موضوعي حدیث روایت کول حرام دی، خو د اسالمي امت د 
کله چې خلکو ته وویل يش چې دا موضوعي حدیث دی او له روایت کول څخه 
ځان وساتئ بیا يې روایت جواز لري. د موضوعي حدیثونو روایت کول په احکامو، 

روایت  فضایلو، ترغیب او ترهیب، او د دین په نورو برخو کې ممنوع کړنه ده او
 (8کوونکی ته به د اولو االمر لخوا تعزیرې جزا ورکول کېږي.ا

د موضوعي حدیثونو پېژندنې الرې چارې له اهمیت څخه ډکه موضوع ده 
له همدې المله علامء کرامو داسې قواعدو او اصولو وضع کړي چې د هغو په واسطه 

پېژندين الرې موږ کوالی شو چې موضوعي حدیثونه و پېژنو د موضوعي حدیثونو د 
چارې په ټولیزه توګه دوه دي لومړی هغه نښې دي چې د موضوعي حدیثونو چې په 
سند کې شتون لري، دویم هغه عالمې چې د حدیث په منت کې شتون لري او د 

 حدیثونو په موضوعي والې باندې داللت کوي:
لومړی: هغه نښې چې له سند څخه معلومېږي او دا څرګندوي چې حدیث 

 دی.موضوعي 
 ــ د حدیث په سند کې د وضع کوونکي د نوم شتون. ۱
د حدیث په سند کې د داسې شخص شتون چې هغه په رسـول هللا صـلی هللا علیـه  

وسلم باندې دروغ ویل وی او دغه روایت بل چا نه وي روایت کړی چې د هغه روایـت 
نو کرامـو د قبول او منلو وړ وي د حدیث په موضوي والې باندې داللت کوي. محـدثی

د جرح او تعدیل په کتـابونو کـې د هغـو کسـانو نـوملړ پـه خـورا دقـت او اعـتامد رسه 
لیکلی دی چې نبوي احادیث يې روایـت کـړی او د هغـو پـه اړه يـې د امـت د نبـوي 
حدیثو د علم د مخکښانو نظريې ذکر کړی دي لکه : التـاریخ الکبیـر د امـام بخـاري 

 لیکنه او داسې نور... رحمة هللاد ابن ابی حاتم لیکنه.الجرح و التعدیل  رحمة هللا
 ــ د وضع کوونکي اقرار. ۲

 تبیان
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د وضع کوونکي اقرار په واسطه کوالی شو چـې موضـوعي حـدیث و پېژنـو د عبـايس 
خلیفه مهدي په وړاندې یو زندیق اقرار وکړ چې ما سل حدیثونه له ځانـه جـوړ کـړي 

عبدالکریم بن أبی العوجاء يې وژلو اقرار يې وکړ چې څلـور زره موضـوعي او کله چې 
حدیثونه مې داسې جوړ کـړي چـې حـالل يـې حـرام يـې کـړی او حـرام یـې حـالل 
کړی.کله چې ځينو عبايس خلیفه ګانو د زنـادقو دغـه کړغیړنـه کړنـې پـایلې چـې د 

خواره واره اومـړه يـې اسالم بنسټونو ته متوجه وي پام شو نو دوی ته سخته جزا ورکړه 
کړل...له نامتو زنادقو چې موضوعي حدیثونه يې جـوړ کـړي وو عبـدالکریم بـن أبـی 
العوجاء د برصې وايل  محمـد بـن سـلیامن بـن علـی لـه لـورې ووژل شـو، بیـان بـن 
سمعان اقمهدی، خالد بـن عبـدهللا القرسـي وواژه او محمـد بـن سـعید اقمصـلوب د 

 (9اسيد.ابوجعفر منصور لخوا په قتل ور 

په تـاريخ األوسـط کـې لیکلـی دي چـې علـی بـن جریـر  رحمة هللاامام بخاري 
ویيل دي چې ما له عمربن صبح څخه واورېدل چې ویل یـې مـا لـه ځانـه د پيغمـرب 

 ( 11خطبه جوړه کړه.ا صلی هللا علیه وسلم
 په رواي کې د داسې قرینې شتون چې د اقرار ځایناستی وي. ــ  ۳
ن په روای کې چې د وضع کوونکی د اقرار په څېر او یـا د اقـرار د داسې قرینې شتو  

ځایناستی وي د موضوعي حدیث له نښو څخه ګڼل کېـږي  لکـه لـه داسـې شـخص 
څخه روایت چې له هغه رسه د رواي لیدنه نه وی ثابته  او یا د رواي زوکـړه د هغـه لـه 

کـوي چـې مـا وفات څخه وروسته شوې وي او یا په کوم ځای کـې چـې راوې ادعـاء 
 ترې حدیث اوریدلی دی نه وي داخل شوی.

د بیلګې په توګه مأمون بن احمد الهروي وویل چې مـا لـه هشـام بـن عـاّمر 
څخه واورېدل نو حافظ ابن حبان ترې پوښتنه وکړه چې کله شام ته تللـی وی؟ هغـه 

هـ ــ ق کې.ابن حبان ورته وویل کوم هشام څخه چـې تـه روایـت  ۲۵۱وویل په کال 
 ( 11اهــ ــ ق کې مړ شوی دی.۲۴۵ې هغو په کال کو 

د صحیح مسلم په مقدمه کې کښل شوي چې معيل بن عرفان وویـل چـې ابـو وائـل 
 موږ ته وویل چې په صفین کې ابن مسعود زموږ مقابلې ته راووته.

ابونعیم معيل بن عرفان ته وویل آیـا تـا لـه مـرګ څخـه وروسـته ولیـد چـې را ژونـدی 
 (12اشوی؟ 
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هــ ـــ ق کـې وفـات  ۳۳او یـا  ۳۲او دا ځکه چې ابن مسعود رضی هللا عنـه پـه کـال 
 شوی دی.او د صفین واقعه ډېره وروسته پيښه شوي ده.

ـــ د روایت کولو په وخت کې له رواي څخه د داسې نښو او قراینو څرګندیدل چـې ۴
 داللت د حدیث په موضوع وايل باندې وکړي.

ي کويف چې کلـه د امیـر اقمـؤمنین مهـدي دربـار تـه غیاث بن ابراهیم نخع
ورننووت هغه په کوترو لوبې کولې؛ غیاث بن ابراهیم نخعي کويف پخپل سند رسه یو 
په بل رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ته سند ورسـولو او داسـې روایـت یـې بیـان کـړ 

او حـافر او  چې رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمايې: اال سبق اال فی نصل او خف
جناح ( یعنې مسابقه او لـوبې کـول یـواځې پـه تیـغ، او،، اس، او وزر لرونکـی يش 
باندې روا دي د مهدي د عمل د تائید په خاطر لفظ د ااو جناح( په دې روایـت کـې 
ور زیات کړو مهدي پوه شو چې ده له ځانه حدیث جـوړ کـړ د کـوترو د حاللولـو امـر 

 (13یې وکړ...ا
ـَن عن سیفى بُْن   يٍف فََجاَء ابْنُـُه مى نَْد َسْعدى بْنى طَرى يُّ قَاَل ]كُنُْت[ عى يمى ُعَمَر التَّمى

ثَنىي  يَنَُّهُم اليَـْوَم، َحـدَّ بَنىي الُْمَعل ُم " فََقـاَل: " ألُْخـزى الُكتَّابى فََقاَل: " َمالََك؟ " قَاَل: " رَضَ
ــاٍس َمرْفُوًعــا:  ْكرىَمــُة َعــنى ابْــنى َعبَّ ــ»عى ــيمى ُمَعل ُمــو صى ــْم، أَقَلُُّهــْم َرْحَمــًة لىلْيَتى َاُركُ بْيَانىُكْم رشى

 (14«اَوأَْغلَظُُهْم َعََّل اقمىْسكىنيى 
سیف بن عمر وایې زه له سعد بـن طریـف رسه وم چـې زوی يـې لـه ښـوونکي څخـه  

راغی او وې ویل چې ښوونکي ووهلم پالريې وویل خامخا همدا نن یې رشمـوم او لـه 
ْكرىَمُة َعنى ابْنى َعبَّاٍس َمرْفُوًعا: ځان څخه دا روایت جوړ  ثَنىي عى ـبْيَانىُكْم »کړ َحدَّ ُمَعل ُمـو صى

َاُركُْم، أَقَلُُّهـْم َرْحَمـًة لىلْيَتىـيمى َوأَْغلَظُُهـْم َعـََّل اقمىْسـكىنيى  یعنـې ستاسـو د ماشـومانو « رشى
ښوونکي ستاسو تر ټولو بد خلک دي پـه يتیامنـو لـږ رحـم کـوونکي او پـه مسـکینانو 

 باندې ډېر غوصه کوونکي دي. 
دویم: هغه الرې چارې چې د حدیث د منت  له مطـالعې څخـه کـوالی شـو 

 معلوم کړو چې حدیث موضوعي دی.
 تت د قطعی الداللة نصوصو او کلې قواعدو مخالفت. ۱

د موضوعي احادیثو له نښو څخه سرته نښه د حدیث د منت له دیني قطعي 
الداللة نصوصو او کيل قواعدو مخالفت ده کلـه چـې يـو حـدیث د قطعـي الداللـة او 
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قطعي الثبـوت نصوصـو رسه پـه تکـړ کـې وي؛ نـو مـوږ پـه نومـوړی حـدیث بانـدې د 
 د قطعـي موضوعي حدیث حکـم کـوالی شـو. ابـوبکر بـن الطیـب وايـي د کتـاب هللا

الداللة او متواترو حدیثو او قطعي اجامع رسه مخالفت او معارضه د موضوعي حدیث 
نښه ده امـا هغـه معارضـه چـې امکـان د جمعـې ممکنـه وي پـه دغـه حکـم کـې نـه 

   (15اداخلېږي.
کـې د هغه موضوعي حدیث بېلګه چې د قطعي الداللة نصوصو رسه په تکړ 

ده دا ده چې ابن الجوزې رحمة هللا علیه په اقموضوعات نومي کتاب کې ذکـر کـړی 
 دی

 [أنَا خاتم النَّبيني ال نبي بعدي إالَّ أن يشاء هللا] (16)
 زه وروستنی نبی یم زما څخه وروسته بل نبی نشته مګر چې هللا وغواړي.

دی هللا دغــه حــدیث موضــوعي دی ځکــه چــې د قــرآين آيــت رسه پــه معارضــه کــې 
ى  ـْن رَُسـوَل هللاَّ ـْن رىَجـالىُكْم َولَكى ـٌد أَبَـا أََحـٍد مى سبحانه وتعالی فرمايلې دي }َما كَـاَن ُمَحمَّ

ٍء َعلىياًم{ ااألحزاب:  ُ بىُكل  يَشْ   (41َوَخاتََم النَّبىي نَي وَكَاَن هللاَّ
نـه دی  اای خلکو( محمد صلی هللا علیه وسلم ستاسې له نارینه و څخه د هېچا پالر
 مګر هغه د هللا رسول او خاتم النبیین دی او هللا په هر يش علم لرونکی دی.

 ــ د حدیث په منت کې د رکیکو الفاظو شتون.۲
د حدیثو په منت کـې د رکیـک اقمعنـی الفـاظو شـتون د حـدیث پـه موضـوعي وايل 
لـه باندې داللت کوي ځکه  بلیغ، فصیح او حکـیم وینـاووال د رکیکـو او بـدو الفـاظ 

استعامل څخه ځان سايت او د پيغمرب صلی هللا علیه وسلم شان، خو ډېر اوچت دی 
چې داسې الفاظ استعامل کړي چې هغه رکیـک او کمـزوري وي او د جنـاب رسـول 
هللا صلی هللا علیه وسلم په خربو کې خو ناشونی دی چې رکیک او کمزوری لفظونـه 

وسلم له ځانګرتیاوو څخه یـوه ځانګړنـه په کې وي  پوهانو د نبي کریم صلی هللا علیه 
جوامع الکلم ښوولی ده.په نبوي الفاظو  کې ښکال، نور او قوی بالغـت  پـروت دی او 
هغه څوک چې له نبوي احـادیثو رسه ډېـر پـه متـاس کـې دی دوی د نبـوي الفـاظو 
ځانګړتیــا پــه ښــه توګــه احساســولی يش. د رکیکــو اقمعنــی څخــه موخــه دا ده چــې 

د اضدادو تـرمنځ جمـع راوړي لکـه د يـوې چـارې پـه اړه پـه يـو  و یاحدیث د نقیضین
وخت کې د حالل وايل او حرام وايل د حکم شتون د یـو عاقـل لپـاره دا مناسـب نـه 
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دی چې داسې وکړي رسول اکرم صلی هللا علیه وسلم په شان کې، خو داسـې کړنـه 
پـه الهـي وحـی  محال ده ځکه هغه ته د هللا له لوري د نبوت منصب سپارل شـوی او

 رسه د هغه پالنه تررسه شوې وه.
 (17ا]النظر إىل الوجه الجميل عبادة[د رکیک اقمعنی حدیثونو بېلګه: 

 ښکيل مخ ته کتل عبادت دی.
 ـــ د عقل رسه مخالف حکم شتون.۳

خطیب بغدادي له ابوبکر بن الطیب څخه روایت کوی چې هغه وویل د  
موضوعي حدیث له نښو څخه دا ده چې د عقل رسه داسې مخالف وي چې هېڅ 
تاویل نه قبلوي او مشاهده او حس د هغه د صحیح وايل رسه مقابله کوي.لکه دغه 

که څخه په روایت چې عبدالرحمن بن زید بن اسلم له خپل پالر او پالريې له نی
ينََة نُوٍح طَافَْت بىالْبَيْتى َسبًْعا، َوَصلَّْت مرفوع طریقې روایت کړی دیا خلف إىنَّ َسفى

( یقیناً د نوح علیه السالم بیړی اکښتۍ( له بیت هللا څخه اوه 18(االَْمَقامى َركَْعتنَْيى 
 شوط طواف وکړ او په مقام ابراهیم کې يې دوه رکعته قمونځ وکړ.

 یب او ترهیب کې افراط.ــ په ترغ ۴
حدیث پوهانو په اند په لږ عمل باندې د ډېر زیات ثواب وعـده او پـه صـغیره 

 ګناه باندې د ډېر زیات عذاب وېره هم د موضوعي حدیثونو نښه ده.  
 لکه دغه روایت:

َشـاءى اثْنَتَـْي َعرْشـَ [         َة َركَْعـًة يَْقـَرأُ يفى كُـل  َمْن َصَّلَّ لَيْلََة الُْجُمَعةى بنَْيَ الَْمْغـرىبى َوالْعى
َ اثْنَتَـيْ  َـا َعبَـَد هللاَّ ـَة َمـرًَّة فََكأمَنَّ ُ أََحـٌد إىْحـَدى َعرْشَ تَابى َمرًَّة َوقل ُهـَو هللاَّ  َركَْعٍة فَاتىَحَة الْكى

يَاَم نََهارىَها َوقىيَاَم لَيْلىَهـا ـْن رىَوايَـةى َجـابى ]َعرْشََة َسنًَة صى ُّ مى : .ذَكَـرَُه الَْغـزَايلى رَاقىـيُّ ٍر. قَـاَل الْعى
ٌل اَل أصل لَُه.  (19) بَاطى

څوک چې د جمعې په شپه دوولس رکعته قمونځ وکړي او په هر رکعت کـې 
یو کرت فاتحې سورت او یوولس کرته قل هو هللا احد تالوت کـړي ګویـا دغـه شـخص 
دوولس کاله د هللا داسې عبادت کړی چې ورځـې روژې او د شـپې قیـام اللیـل یـې 

 وي. کړی
امام غزايل د جابر په روایت رسه ذکر کړی دی عراقي ویلې دي چې دا حدیث باطل 

 دی اصلا بنسټ( نه لري.
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همدارنګه په صغیره ګناه او یا هم مباح عمل بانـدې د ډېـرې سـختې جـزاء 
 ورکول حکم د موضوعي حدیثونو له نښو څخه ګڼل کېږي.

قـال النـووي ال يصـح بـل هـو كـذب مل يثبـت مـن ]بالشطرنج فهـو ملعـونمن لعب [
 (.21اقمرفوعا

د دې حـدیث پـه اړه  رحمة هللا علیهڅوک چې د شطرنج لوبه وکړي ملعون دی.امام نووي 
 وايي دا حدیث صحیح نه دی بلکې په دروغو جوړشوی او مرفوع ثابت نه دی. 

 کې د حدیث نشتون.   ـــ د حدیثو په منل شويو او مشهورو کتابونو۵
د حدیثو په منل شويو او مشهورو کتابونو کې د حدیث نشـتون د موضـوعي 
حدیثونو له نښو څخه یوه نښه دی ځکه د نبـي کـریم صـلی هللا علیـه وسـلم مبـارک 
احادیث په خیر القرون کې راټول شوي که څوک یو داسې روایـت نبـي کـریم صـلی 

د حدیثونو په هغو کتابونو کـې نـه وی چـې هللا علیه وسلم ته منسوب کړی چې هغه 
په اسالمي امت کې مشهور او منل شوي دي؛ نو دغه حدیث موضوعي حدیث ګڼلی 

قول نقـل کـړی دی چـې کلـه تـا  رحمة هللا علیـهد ابن الجوزی  رحمة هللا علیهشو امام سیوطي 
داسې حدیث ولید چې مخالف د معقول او یا مخـالف د منقـول او د اصـول رسه یـې 
تناقض درلود پوه شه چې دا موضوعي دی او له اصـولو رسه د تنـاقض معنـی دا دی 

 (21اچې په سرتو اسالمي کتابونو او مشهور مسانیدو کې دغه روایت نه وي. 

 پایله:
ۍ په بهیر کې دې پایلې ته رسېږو چې موضوعي حدیث په د پورتنۍ لیکن   

اصطالح کې هغه په دروغو له ځانه څخه جوړ شوی روایت ته ویل کېږي چې محمد 
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ته منسوب شوی وي. د اسالمي امت د علاموو په 

ویل اتفاق رسه د موضوعي حدیث روایت کول حرامه کړنه ده خو کله چې خلکو ته و 
يش چې دا موضوعي حدیث دی او له روایت کولو څخه ځان وسايت بیايې روایت 

 جواز لري. 
د موضوعي حدیثونو پېژندنې الرې چارې له اهمیت څخـه ډکـه موضـوع ده 
له همدې امله علامء کرامو داسې قواعد او اصول وضع کړي چـې د هغـو پـه واسـطه 

ضوعي حـدیثونو د پېژنـدين الرې موږ کوالی شو چې موضوعي احادیث و پېژنو. د مو 
چارې په ټولیزه توګه دوه دي لومړی هغه نښې چـې  پـه سـند د موضـوعي حـدیثونو  
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کې شتون لري دوهم هغه عالمې چې د حدیثو په مـنت کـې شـته دي او د حـدیثونو 
 په موضوعي والې باندې داللت کوي.

 وړاندیزونه :
 ارګانونو ته الندې وړاندېزونه کېږي:د پورتنۍ څېرنې په رڼا کې اړوند 

ته وړاندېز کوم چی په ښوونیز نصاب کې د حدیث  ــ د پوهنې وزارت۱
پوهنې موضوعات داخل کړي ترڅو زموږ نوی نسل د نبوی حدیثونو له برکاتو او 

 فیوضاتو څخه برخمن يش.
 د لوړو زده کړو وزارت ته وړاندېز کېږي چی د پوهنتونونو په نصاب کې د ـ ۲

حدیث پوهنې علومو تررسلیک الندې موضوعاتو ته ځای ورکړي ترڅو زموږ هر هغه 
هېوادوال چی له پوهنتون څخه فراغت سند تر السه کوي د موضوعي حدیثونو په 

 اړه کايف معلومات ولري . 
ـ د حج او اوقافو وزارت ته وړاندیز دی چې د علامء کرامو په ذریعه د ۳

 وی او زیانونو څخه  خلک خرب کړي. موضوعې حدیثونو له پېژندګل
ـ د علومو اکاډمۍ او خپلواکو څېړونکو ته وړاندېز کېږي چې په دې اړه د ۴

 لپاره اغیزمن ګامونه پورته کړي. نورو مزیدو څېړنو 
 مآخذ:

مالك بن أنس أبو عبدهللا. موطأ المام مالك رواية يحيى الليثي، ، األصبحي -1
دار إحياء الرتاث العريب،د چاپ ځای مرص د چاپ کال اب ــ  :خپرندوی دویم ټوک،

 مخ.۳۹۹، ۱۵۹۴ت( د حدیث شمیره 
 پورتنی مأخذ او مخ. -2
مسلم بن الحجاج أبو الحسني. صحيح مسلم، لومړی ټوک،  ،القشريي -3

 ۱۱خپرندوی: دار إحياء الرتاث العريب، د چاپ ځای بیروت، د چاپ کالا ب ــ ت( 
 مخ.
 مخ. ۳وک، صحیح مسلم، لومړی ټ -4
: دار  دویم ټوک، خپرندوی او نور... اقمعجم الوسيط، إبراهيم. مصطفى، -5

 مخ.  ۱۱۳۹الدعوة، د چاپ کالاب ــ ت(
 مخ. 161اقمعجم الوسيط، لومړی ټوک،  -6
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صبحي، إبراهيم الصالح. علوم الحديث ومصطلحه،لومړی ټوک، د چاپ نوبت  -7
لبنان، د چاپ کال  –خپرندوی: دار العلم للماليني، د چاپ ځای بريوت  پنځلسم،
 مخ .  ۲۶۳م،  ۱۹۳۴
أبو عمرو عثامن بن عبد الرحمن. مقدمة ابن الصالح، لومړی  ،الشهرزوري -8

 مخ.۵۳م، ۱۹۳۴چاپ، خپرندوی: مكتبة الفارايب،د چاپ کال 
السالمي، لومړی السباعي، مصطفى بن حسني. السنة ومكانتها يف الترشيع  -9

، د هسوري -ټوک، درېیم چاپ،خپرندوی: اقمكتب السالمي، د چاپ ځای، دمشق 
 مخ. ۳۴م ، 1982ق  -هـ  1412چاپ کال 
التاريخ األوسط، څلورم ټوک،  .البخاري، أبو عبد هللا محمد بن إسامعيل -11

هـ ــ ق،  ۱۴۲۶لومړی چاپ، خپروندی: دار الرشد، د چاپ ځای ریاض، د چاپ کال 
 مخ.۷۱۲
 مخ. ۹۷السنة ومكانتها للسباعي يف الترشيع السالمي. لومړی ټوک،  -11
 مخ. ۶۳صحيح مسلم، لومړی ټوک، -12
أبو حفص محمود بن أحمد بن محمود طحان. تيسري مصطلح  ،النعيمي -13

الحديث، لومړی ټوک، لسم چاپ، خپرندوی: مكتبة اقمعارف للنرش والتوزيع، د چاپ 
 مخ. ۱۱۴م، 2114-هـ1425کال 

 مخ. ۹۳سنة ومكانتها للسباعي يف الترشيع السالمي. لومړی ټوک، ال -14
تدريب الراوي يف رشح  .جالل الدين عبد الرحمن بن أبو بكر ،السيوطي -15

 مخ. ۲۱۳تقريب النواوي، لومړی ټوک،خپرندوی: ملتقى أهل الحديث، 
الجوزي، جامل الدين عبد الرحمن بن عيل بن محمد. اقموضوعات البن ابن  -16

ومړی ټوک، لومړی چاپ،خپرندوی: اقمكتبة السلفية د چاپځای مدینة الجوزی ل
  مخ.   279م، ۱۹۶۶اقمنورة، د چاپ کال 

محمد،. األرسار اقمرفوعة بن أبو الحسن نور الدين عيل بن سلطان  قاری، -17
يف األخبار اقموضوعة ،خپرندوی: دار األمانة، مؤسسة الرسالة، د چاپ ځای بیروت، 

 مخ ۳۷۱ـ ت(  د چاپ کال اب
  مخ۱۱۱اقموضوعات البن الجوزي لومړی ټوک، -18

 ...ي رشیعت له نظرهد اسالم  
 أ 
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عبد الحي. اآلثار اقمرفوعة يف األخبار اقموضوعة، خپرندوی دار ،نويهاللك -19
 مخ. ۵۵الکتب العلمیة، د چاپ کال اب ــ ت( 

 مخ. ۳۵۷، األرسار اقمرفوعة يف األخبار اقموضوعة -21
 مخ.214ټوک،تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي ، لومړی  -21

*** 
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 )روحانی(پوهنیار نجیب اهلل 

 
 بررسی بعد علمی شخصیت امام ترمذی)رح(

 
 خالصه

ضرير بوغي، ، سلمي ضحّاکبن موسي بن  امام ترمذی، محمد بن عيسي بن سَوره

نظربه قول راجح در بوغ يکي از قريه های ترمذ شهرقديمي که درکنار چپ دريای 

ازبکستان، که در مرز ازبکستان وافغانستان قرار  آمومشهوربه جيحون وجنوب غرب

 ق دريک خانواده علمي وروحاني ديده به جهان گشود. ـه902دارد.درسنه

از تمام علماء ومدارسي که در آن ديار وجودداشت کسب فيض علم نمود ودر خالل  

وسنت مطهراو داشت به آن به عشق ومحبتي که به پيامبر صلي اهلل عليه وسلم 

وبه  شهر های خراسان،عراق  حديث وعلوم مرتبط آن ، توجه خودرا مبذول کرد.

وحجازسفرنمود و با محدثان زيادی مالقات نمود وازآنها علوم واحاديث پيامبرصلي 

امام که در قرن سوم زندگي ميکرد،علماء درآن زمان  اهلل عليه وسلم را فرا گرفت.

ديث، بين احاديث صحيح، ضعيف،مرفوع، وموقوف فرق جهت حفظ ود فاع ازح

نميکردند و احاديث رادر کتب خويش به شکل مختلط جمع مينمود ند.بناء 

علماءحديث تصميم گرفتندکه احاديث صحيح را از ضعيف،مرفوع را از موقوف وامثال 

آنرا از همديگربه شکل جداگانه تصنيف کنند. امام ترمذی درين راستا گام برداشت 

و در سال وکتاب های مختلف را درعلم حديث، علل، جرح وتعديل تصنيف نمود 

 .ق و در سن هفتاد سالگي در شهر ترمذ وفات کرد ـه 972

 ملخص البحث

الترمذی اإلمام الحافظ، محمد بن عيسى بن سورة فهو أبو عيسى،  اإلمام الترمذی:

الحجة، الثبت، أحد األئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث صنف کتاب الجامع، 



   

115 

 

. ابتدأ طلب العلم "والتواريخ، والعلل. رجل عالم متقن کان يضرب به المثل في الحفظ

في الصّغر، ورحل في سبيل ذلک إلى البالد شرقا وغربا، وسمع خلقًا من الخراسانيين 

قيين والحجازيين وإلى األئمة الکبار، وعنهم أخذ علما واسعا، شهد له معاصروه والعرا

باإلمامة والحفظ، وعرف بسرعة الفهم، وقوة المالحظة، کَانَ مِمَّنْ جَمَعَ وَصَنَّفَ وَحَفِظَ 

مِنْهُ أَيْضًا وعبارة  وَذَاکَرَ وَأَخَذَ عِلْمَ الرِّجَالِ وَالْعِلَلِ عَنْ الْبُخَارِیِّ وَقَدْ سَمِعَ الْبُخَارِیُّ

ما انتفعت »شيخه البخاری تنبئ عن مکانته العلمية الرفيعة, قال البخاری للترمذی:

أی الذی انتفعت بک فيه، أکثر من الذی انتفعت به مني،  «بک، أکثر مما انتفعت بي

کانت والدة الترمذی في إحدى قرى ترمذ على نهر جيجون، بعد المائتين من الهجرة، 

  .بها أيضا في سنة تسع وسبعين ومائتين من الهجرةومات 

 مقدمه

 اَلْحَمْدُ للّهِ وَالصَّالَةُ عَلَى سَيَّدنا محمدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْباعِه إِلِى يِوْمِ الدّيْنِ.

شناخت حديث و سنت پيامبرصلي اهلل عليه وسلم در ساختار فکری اسالمي و به 

منابع شريعت اسالمي ازاهميت خاص برخورداراست .وسنت پاک نبوی عنوان يکي از 

 دومين منبع اسالم است که دارای جزئيات بسيار، نظم فراگير و وسعت نظر است.

حال اگر کتاب خدا قواعد عمومي قانونگذاری و احکام کلي را در بر گرفته و به اين  

اسالم به شرح اين قواعد  دليل به جاودانگي حقيقي رسيده است، سنت گرامي پيامبر

عمومي، تثبيت آن نظم فراگير و بيان فروعات و جزئيات احکام کلي، پرداخته است و 

اين مسئله برای هر کسي که سنت نبوی صلي اهلل عليه وسلم را به طور کامل 

 بررسي کند آشکار مي شود.

به آن، توجه  از اين رو شريعتمداران مسلمان چاره ای جز اعتماد به سنت، پناه بردن 

 به آن و راهنمايي خواستن از احکام آن در جهت حل رويدادهای جديد را ندارند.

چون اما ترمذی يکي ازين شريعتمداران نستوه ،پيشگام بوده بررسي بعد علمي وی 

مارا به گام برداشتن درساختارفکری جهت فهم احاديث گهر بار رسول کريم کمک 

ت شناخت امام ترمذی ،معرفي اين عالم ميکند ،ازينکه اکثر تحقيقات جه

متبحرشناخت شخصيت علمي ومعنوی اين عالم نامور، به زبان عربي ،اردو،وغيره 

صورت گرفته است. خواستم مقاله علمي خويش رابه منظور استفاده شايقين 

ومحصلين برای شناخت بهتر از شخصيت علمي وی به زبان فارسي تحريرنمايم ،تا 

شخصيت علمي ومعنوی جوانان ومحصلين ، ازخط مشي وی باشدباشناخت اين 

 پيروی نموده ودر زندگي علمي ومعنوی خويش اين امام بزرک را الگوقراردهند.

 تبیان
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 مبرمیت تحقیق

امام ابوعيسي محمد بن عيسي ترمذی)حمه اهلل( يکي از ستاره ها وچهره های 

يکتن ازامامان برجسته علم حديث به شمارميرود درخشان علم حديث ودرعين زمان 

که درحفظ، فهم، جمع وتدوين حديث، تصحيح وتضعيف آن، نقد متون واسانيد 

 وساير  فنون حديث، دست رسا وقدم راسخ واستوارداشت.

ازداليل برجستگي وفرزانگي امام ترمذی همنا کتاب جامع وی است که چهارمين 

ه  و شامل بودن اين کتاب معتبر درنصاب ها کتاب معتبرعلم حديث به شماررفت

وبرنامه های درسي مدارس ديني وپوهنحي های شرعيات پوهنتون های کشورايجاب 

 .مينمايد تاتحقيق همه جانبه پيرامون معرفي شخصيت وی صورت گيرد

 هدف تحقیق

معرفي اين عالم متبحروتحقيق درمورد شخصيت علمي ومعنوی اوازجهات مختلف 

اکثريت تحقيقاتي درين راستا صورت گرفته غالبا به زبانهای عربي،اردو  آن، ازينکه

وغيره بوده وازسوی هم اين تحقيقات به شکل ضمني صورت گرفته 

است.ازينروخواستم مقاله خويش را به منظوراستفاده شايقين ومحصلين برای 

انبه شناخت بهتر امام ترمذی به يکي از زبانهای ملي کشور به شکل جامع وهمه ج

 بنويسم.

 شیوه تحقیق

روش تحقيق درين مقاله کتابخانه ای بوده وبااستفاده ازنرم افزارمعلومات جمع آوری 

 گرديده ومورد تحليل وتجزيه قرارگرفته است.

 امام ترمذی رحمة اهلل عليهمعرفي امام 

)بفتح سين وسکون واو وفتح نام و نسب: محمد بن عيسي بن سَوره

بن موسي بن ضحّاک سلمي)به ضم سين وفتح الم وکسره ميم  راءودراخيرتاءمدوره(

 ودراخيرياء( ضرير بوغي ابوعيسي ترمذی. 

کنيه: ابوعيسي، ابوالحسن.بسا اوقات امام ترمذی کنيه اش را براسمش ترجيح  

ميدادودر کتابش ازين کنيه يادآوری نوده،حتي امام ترمذی به ابوعيسي شهرت يافته 

 .(1) است

ترمذشهرقديمي است درکنار چپ دريای آمومشهوربه  :موقعيت جغرافيايي ترمذ 

کشورازبکستان، در ناحيه مرز ازبکستان با افغانستان قرار  جيحون ودرجنوب غرب

 . (9) دارد

 بررسی بعد علمی شخصیت...
 أ 
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ياقوت حموی ميگويد:ترمذ شهر مشهور است در کنارجيحون متصل به ملک 

 »د ميگردد.از ابن خلکان چنين نقل شده است:سامانيان ونيز بنام مدينة الرجال يا

وسألت من رآها: هل هي في ناحية خوارزم أم في ناحية ما وراء النهر فقال: بل هي 

يعني ابن خلکان ميگويد: پرسيدم « في حساب ما وراء النهر في ذلک الجانب.

شخصي راکه اين شهر را ديده بود.آيا اين شهر از ناحيه خوارزم است ويا از ناحيه 

 . (3) ماوراءالنهر؟آن شخص گفت:  درناحيه ماوراء النهرودرگوشه آن قراردارد

جد)پدرکالن(امام ترمذی از باشنده گان مروبوده که سالها قبل ازمرو به ترمذ آمده 

نجا اقامت گزيده بود.ابن األثيردر جامع األصول اين قول رابه ترمذی نسبت داده وآ

يعني «قال الترمذی کان جدی مروزيا انتقل من مرو ايام ليث ابن يسار»وميگويد:

حکومت ليث بن يسار به  ترمذی ميگويد:پدر کالنم ازازمروبودازآنجا در ايام

 .(4)ترمذآمد..

يعني پدرکالن امام «وکان جده مروزيّا»عاني ميگويد:ونيزصاحب الحطه به نقل از سم

 ترمذی ازمروبود.

وی يکي از اصحاب کتب سته و از ائمة مقتدی به و از اعالم حفاظ و مشاهير 

 محدثين است.

 .(5)لقب: علماء ويراحافظ ، حجة، امام لقب داده اند 

نظريات مختلف پيدايش امام ترمذی: درمورد تاريخ تولد امام ابي عيسي ترمذی 

ه گفته اند. امانظر جمهور وعلمای اسماء 900منقول است.عده ای از علماء تولد امام 

دريک خانواده علمي وروحاني ديده به جهان  ـه902رجال اين بوده که امام در سنه

 .( 6)گشود. 

السلمي،البوغي،الترمذی،کلمه سلمي به ضم نسبت است به  زادگاه امام ترمذی:

بني سليم قبيله ايست از قيس وواژه بوغي به ضم با وسکون واو وغين معجمه، 

نسبتي است به سوی بوغ که قريه از قريه های ترمذ بوده ودر فاصله شش فرسخ)يک 

 .(7) ارداردنيم کيلومتر( دور ازآن قرفرسخ مساوی به سه ميل ويک ميل مساوی به يک

 دانشمندان درمورد ضبط واژه ترمذ اختالف نظر دارند:

 عده آنرا به ضم تاء وضم ميم)ترمذ( مي دانند. -1
 گروهي ديگری آنرا به کسر تاءوکسرميم)ترمذ(ميدانند. -9
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که اين ومشهوربين علماء است ترمذ به کسرتاء وکسرميم ميباشد. چنانچه حافظ 

مينويسد: قال شيخنا ابن دقيق العيد وترمذ « تذکرة الحفاظ»ذهبي در 

    (8)«بالکسرهوالمستفيض علي األلسنة حتي يکون کالتواتر

يعني حافظ ذهبي قول استادش رانقل کرده وميگويد: که شيخ ما ابن دقيق العيد 

نزله تواتر فرمود ترمذ به کسرم تاء امريست مشهورومعروف به زبانها تاآنجايي که به م

 رسيده است.

امام ترمذی درآغوش خانواده علمي به آموزش ابتدائي  آموزش علم ودانش :

پرداخت زماني بزرکترميشد، ذوق مطالعه و دانش آموزی دراوبيشتر ميگرديد، به 

سوی مدارس ودانشمندان آن ديار روی آورد وهر قطره ازين دريا مي نوشيد عطش 

امام ترمذی از تمام علماء ومدارسي که درآن زمان در وتشنه گي او فراوانتر ميشد. 

ترمذ وجود داشت.درعلوم مختلف، کسب فيض علم نمود ودر خالل آن به عشق 

ومحبتي که به پيامبر صلي اهلل عليه وسلم وسنت مطهراو داشت به حديث وعلوم 

مرتبط به آن توجه خودرا مبذول کرد. اشتغال به سنت نبوی صلي اهلل عليه وسلم 

اورا چنان به پزوهش وتحقيق واداشت که ترمذ با همه گنجينه های علمي اش 

نتوانست حرص علمي اين شخصيت بزرگ راارضاء نمايد،ازينجاست که به شهر های 

مختلف جهان سفرنمودتامانند صراف گهر شناس،مر واريدهای قيمتي واصيل سنت 

ن قلب ودل گيرد وازآن رسول صلي اهلل عليه وسلم رااز هر جا که دريابد به داما

 .(2)گنجينه بسازد که در طول قرون واعصار جاودان بماند 

درايام سفر به شهر های خراسان،عراق وحجازبامحدثان زيادی نمود وازآنها علوم 

 واحاديث پيامبرصلي اهلل عليه وسلم را فرا گرفت که برخي از ايشان قرارذيل اند:

الثقفى، بلخى، بغالنى متوفي امام قتيبه بن سعيد بن جميل بن طريف  -1

 هـ . 940سنه

إسحاق بن موسى بن عَبد اهلل موسى بْن عَبد اهلل بْن يزيد األَنْصارِیّ الخطمي،  -2

 .(10)هـ.  944أبو موسى المدني، ثم الکوفي، متوفي سال
 .( 11)هـ.  932محمود بن غيالن الْعَدوی من الموَالِي الْمروزِی متوفي سنه -3

رَّحْمَن بن عبد اهلل بن جميل بن عامر بن جذيم بن سالمان بن سَعِيد بْن عَبْد ال -4

 .هـ  199ربيعة بن سعد بن جمح. أبو عبد اهلل المديني َمدِينَةِ متوفي سنة 
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 959محمد بن بشار بن عثمان العبدى ، أبو بکر البصرى ، بندار .متوفي سنه  -5

ابن ماجه (روايت  -نسائي  -ترمذی  -أبو داود  -مسلم  -هـ که از وی امام)بخاری 

 .(19) نموده است
عسقالني، مؤلف،احاديث زائد برکتب سته علي بن حجرحافظ احمد بن  -6

 .هـ(.859متوفي)
محمد ابن المثنى ابن عبيد العنزی ،أبو موسى البصری المعروف بالزمن مشهور  -7

 ه ق.  59بکنيته وباسم، متوفي سنة 
البغوی ]نزيل بغداد[ متوفي سنة  أحمد ابن منيع ابن عبد الرحمن أبو جعفر -8

 ق.  ـه44
امام محمد بن اسماعيل بخاری بن ابراهيم بن مغيره بن بردزبه  جعفي بخاری  -9

  هـ. 956،متوفي سال صاحب صحيح البخاری 
قشيری نيشابوری صاحب صحيح مسلم، متوفي سنه امام مسلم بن حجاج  -11

 .(13) هـ 961
 وديگرمحدثان وشيوخ.

از کسيکه بخواهد تا کار بزرگي را انجام  (ج) حداوند :حافظه امام تر مذی 

دهد،برايش همه اسباب ووسايل رافراهم ميسازد.طوريکه امام تر مذی رحمت اهلل 

عليه جهت حصول علم حديث از مشايخ کبار علم حديث مستفيد گرديدواز سويي 

خداوند توانا به وی چنان قوت حافظه بخشيده شده که در عصر خويش نظيری 

. واقعه عجيبي را امام ابن وازين حيث از نوابغ روزگار به شمار آمده است داشتن

حجر عسقالني در موردحافظه امام ترمذی در کتاب تهذيب التهذيب روايت کرده 

 است: ادريسي گفت:شنيدم از ابابکر پسراحمدپسر عبد اهلل پسر داودکه ميگفت:

زء از احاديث يکي از اساتيد دو ج»ترمذی ابوعيسي به عنوان نمونه گفته است: 

حديث را نوشته بودم، و در راه سفر به مکه مکرمه اتفاقاً به خدمت آن استاد رسيدم، 

و دفتری  را که خيال مي کردم آن دو جزء را در آن نوشته ام بيرون آوردم و به 

استاد عرض کردم مي خواهم شما احاديث اين دو جزء را برايم بگوييد و من در حال 

عة آن دو جزء آنها را استماع کنم، و لحظاتي که استاد خواندن احاديث را آغاز مطال

کرد و من به دفترم مراجعه کردم معلوم شد آن دو جزء در منزل به جا مانده است و 

من دفتر سفيد را مطالعه مي کردم استاد وقتي اين حال را مشاهده کرد به شدت 

 تبیان



   

121 

 

چار وضعيت را برايش توضيح دادم و عصباني شد و گفت از من شرم نمي کني؟ نا

گفتم نگران نباشد هر چه گفته ای  فوراً حفظ کرده ام و نگذاشته ام زحمت خواندن 

تو بيهوده شود، استاد گفت بگو ببينم همه را حفظ کرده ای وقتي آن احاديث را 

مرتب برايش خواندم بيشتر عصباني شد و گفت تو قبل از اينکه به من برسي از 

اين احاديث را حفظ کرده بودی به او گفتم شما مجموعه احاديث ديگری را  جزوه ها

که در آن جزوه ها نيستند برايم بخوانيد، استاد يک مجموعه احاديث ديگر را برايم 

خواند و گفت حاال بگو ببينم آنها را حفظ کرده ای؟ و وقتي من اين مجموعه از 

بازگو نمودم، استاد راضي شد و حالت احاديث را به همان صورت که استاد گفته بود 

يعني من مثل «مارأيت مثلک»عصبانيت او به حالت مسرت مبدل گرديد وفرمود

 . (14)تورانديده ام 

به طوردقيق شمار مشخص همه استادان وشيوخي که امام  استادان امام ترمذی:

ترمذی از آنها حديث شنيده معلوم نييست،اما گفته ميتوانيم که شمار آنهابيش از 

 97تن ازآنها شيوخ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی بود اند و92تن بوده که 990

از آنهااز جمله شيوخ  تن41تن ازآنها از جمله شيوخ امام بخاری وامام ترمذی بوده و

 امام مسلم وامام ترمذی ميباشد.

صاحبان صحاح سته از شيوخ بسياری روايت کرده اند بعضي از آن ها از بعضي شيوخ 

منفرداً روايت کرده اند و بعضي از آن ها با بعضي ديگر شريک در روايت بوده اند،امام 

يت داشته است و آن ها ترمذی با جميع اصحاب کتب سته فقط با نه نفر اشتراک روا

 هـ  959محمد بن بشار بُندار متوفي  - 1عبارتند از: 

 هجری. 959محمد بن المثني موسي  متوفي  - 9

 هجری. 954زياد بن يحيي حساني متوفي  - 3

 هجری. 946عباس بن عبدالعظيم عنبری متوفي  - 4

 هجری. 957ابوسعيد األشج عبداهلل بن سعيد کندی متوفي  - 5

 هجری. 942وحفص عمرو بن علي الفالس متوفي اب - 6

 هجری. 959يعقوب بن ابراهيم الدَورَقي متوفي  - 7

 هجری. 956محمد بن مَعمَر القيسي البحراني متوفي  - 8

 هجری. 950نصر بن علي الجَهضَمي متوفي  - 2

امام ترمذی شيوخ و استاداني قبل از اين ها را درک کرده و در کتابش از آن ها 

 ت نموده است، از جمله عبارت اند از:رواي
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 که عمر او متجاوز از صد سال بود. 943عبداهلل بن معاويه جُمحَي متوفي  - 1

 که عمر او نود و يک سال بود.  940علي بن حجر المروزی متوفي  - 9

 هـ. 940قطيبه بن سعيد الثقفي ابورجاء متوفي  - 3

 هـ. 949الزهری المدني متوفي ابومصعب احمد بن ابي بکر  - 4

 .هـ 944ابراهيم بن عبداهلل بن حاتم هروی متوفي  - 5

 .هـ 944محمد بن ملک بن ابي شوارب متوفي  - 6

 .هـ 940اسماعيل بن موسي فزاری السُدی متوفي  - 7

 هـ. 940سويد بن نصر بن سويد مروزی متوفي  - 8

 . (15)هـ  944محمد بن ابي معشر نجيح سندی متوفي  - 2

اند   امام ترمذی چنانچه از اطراف واکناف عالم استاد داشته شاگردان امام ترمذی:

همچنان مردم از اطراف واکناف دور دست عالم نزدآنها مراجعه نموده وعلوم حديث 

واحاديث رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم را ازين شيخ متبحر فراميگرفتندکه از جمله 

 آنان ميتوان ازشخصيت های ذيل نام برد:

 ابوعبداهلل حامداحمد بن عبد اهلل بن داود المروزی التاجر -1

 کليب الشامي الهيثم بن -9
 محمد بن محبوب ابوالعباس المحبوبي المروزی -3
 احمد بن يوسف النسفي -4
 ابوالحارث اسد بن حمدحمويه -5
 داود بن نصربن سهيل المروزی -6
 عبد بن محمد بن محمود النسفي -7
 محمدبن منير -8
 محمدبن محمود -2

 محمد بن مکي بن نوح -10
 ابوجعفرمحمد بن سفيان النضر النسفيون -11
 الهروی محمد بن المنذربن سعيد -19
 مکحول بن الفضل -13
 عمادبن شاکر -14
 . ( 16) احمد بن علي بن حسنويه -15
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علماء ودانشمندان در رابطه به  اقوال ونظریات علماءدرمورد امام ترمذی:

شخصيت، علميت وجايگاه امام ترمذی نظريات ارائه داشته اند که بطور فشرده اقوال 

 چند تن ازايشان را ذکر مينمايم:

شرح حال « دابوعيسي در حفظ، ضرب المثل بو»ابوسعيد ادريسي ميگويد:  -1

 (17)اصحاب 

امام ترمذی ازجمله شخصيت » خليلي دانشمند ديگری درمورد چنين مي گويد: -9

 (18)«.های ثقه مورد اعتماد ومتقن بين علماءحديث محسوب ميگرديد
امام ترمذی ازجمله کساني است » اورا ازجمله ثقات شمرده وميگويد: ،ابن حبان -3

 (12)«که جمع نمود،تصنيف کرد،حفظکرد وتعليم داد.
اری وفات نمود امام بخ» حاکم ميگويد: از عمران بن عالن شنيدم که ميگفت -4

حفظ، ورع وزهد خليفه ديگری نگذاشت  ودرخراسان مثل ابوعيسي ترمذی درعلم،

 (90)«گريه کرد تا اينکه نابينا شد
ترمذی شاگرد رشيد » بستان المحدين چنين  ميگويد: شاه عبدالعزيزدهلوی در -5

دروس اورا آموخته است وازمسلم وبي داود وشيوخ ايشان روايت کرده  بخاری است،

 .  (91)« ست.ا
امام ترمذی وعلم حديث: نخستين سوقيات نظامي مسلمانان به بخارا وسمرقندوشهر 

هجری درعصر 70-50م يعني سالهای ميان سنه های 674های مجاورآن درسنه 

وتا اوسط قرن دوم هجری تمام مناطق آسيای ميانه به دين اسالم  اموی ها آغاز شد

 .(99)مشرف گرديد.

مردان بزرگ درعلوم تفسير، حديث،کالم، فقه، زبان عربي،منطق، همين بود که  

سمرقند به وجود آمد  و علوم ظهورکرد ومراکز علي در بخاررا فلسفه اسالمي وساير

تحت تأثير قراردادبه خصوص تمدن مناطق که تالش ها  را وتمام مناطق مجاور

بصره وغيره  ه،وفعاليت های علمي از اواسط دوران اموی ها درمدينه منوره،کوف

مناطق آغاز گرديده وتاپايان آن دوره رشد وترقي کرد،ودر عهد عباسي ها تأليف 

جروبحث ها در همه عرصه های  اوج خود رسيد. وترجمه وپيشرفت علوم به عظمت و

همچنان علوم عقلي ميان محدثين ومتکلمين بشدت جريان  حديث و علموم تفسير،

 ن متکلمين ومسئله قديم وحادث بودن قرآنکريم،موجوديت معتزله درميا داشته ونيز

تأويل آيات کريمه وغيره فعاليت های داغ آن دوره بود.نهضت علوم اسالمي در 
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نخستين مراحل پيدايش تا تکامل چون کاروان راه مي پيمودند ودرمسير خودمردان 

 ازگوشه وکنارقلمرو اسالمي با خود همراه مي ساختند. را

نيز يکي از رهروان اين قافله بود،اودرشرايطي مي زيست که نزاع بين  امام ترمذی

متکلمين ومحدثين درمود قول به حادث بودن وغيرحادث بودن قرآن جريان 

داشت.نيزخصوصيت برجسته ديگر عصر ترمذی،تدوين وجمع آوری حديث وتر کتب 

ترجمه حديث وسنت بود.درين دور دربرابرمتکلمان به استدالل،مناظره،تأليف،

وتدوين مپداختند.امام درين معرکه جانب محدثين را گرفت وراه حل اين منازعات 

 رادر کتاب خداوسنت رسول جستجوکرد.

امام ترمذی در قرن سوم زندگي ميکرد،علماءدرين عصربرای حفظ حديث،دفاع از 

حديث ومحدثين،فرع بين احاديث صحيح، ضعيف،مرفوع،موقوف کوشش های زيادی 

ه درين عصر يک تعداد مسانيدتوسط عده از علماءحديث تصنيف شده نموده اندک

ودر اختيار علماء وطالب حديث قرارگرفت.منجمله مسندعبد اهلل بن موسي متوفي 

مسند مسدد بن مسرهدمتوفي  هـ 912مسند الحميدی متوفي سنه  هـ 913سنه

کل وغيره.درين دوره علمائ حديث در کتب خويش احاديث را به ش هـ 998سنه

مختلط جمع ميکردند يعني احاديث صحيح،ضعيف،مر فوع،موقوف وغيره رادر يکجا 

ودر يک کتاب ميگنجانيدندکه برای طالب و شايقين حديث مشکالت زيادی ايجاد 

 مينمود.

بناء علماءحديث تصميم گرفتندکه احاديث صحيح را از ضعيف،مرفوع را از موقوف 

تصنيف کنندکه درين راستا امام مالک بن وامثال آنرا از همديگربه شکل جداگانه 

انس،امام محمد بن اسماعيل بخاری،وامام مسلم بن حجاج نياپوری از پيش گامترين 

علماء بودندوامام ترمذی به اقتدا شيخين درين راستا گام برداشت وکتاب های 

مختلف را درعلم حديث،علل،جرح وتعديل تصنيف کرد.ويکهزاز علماء روش خاص را 

 .(93)  نيف خويش اختيارنموده انددر تصا

 تأليفات امام ترمذی

 کتب وآثارامام ترمذی قرارذيل است:

 معروف است .« الجامع الصحيح»سنن ترمذی به  -1

 النبوية والخصال المصطفوية که به بشمائل الترمذی معروف است . الشمائل – 9

 کتاب العلل الکبری -3

 العلل الصغير  کتاب –4
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 کتاب الزهد.-6

 کتاب األسماء والکني -7

 کتاب التاريخ -8

 کتاب الصحابه  -2

 کتاب في الجرح والتعديل – 10

 الثالثيات -11

 الرباعيات –19

 العشاريات -13

 .(94)کتاب الموقوف -14

امام ترمذی با وجود اينکه  مقام ومنزلت امام ترمذی از حیث جرح وتعدیل:

درعلم روايت حديث از جاللت ومقام خاص برخوردار بوده،درميدان جرح وتعديل نيز 

 از نيزمقام وا الئي و ويژه برخور داربود.

که اين مطلب از مطالعه کتاب جامع ترمذی به وضاحت به مشاهده ميرسد،اما نکته  

اصش در تصحيح وتحسين، از قابل تذکراين است امام موصوف با جاللت ومقام خ

تساهل کارگرفته است،حتي که در باب جرح وتعديل از متساهلين به شمارميرود. 

محمد عبدالحي لکنهوی ميگويد:کسانيکه درمورد رجال سخن گفته اند به سه کته 

 گوری از نظر ذهبي تقسيم شده اند:

 اند،کسانيکه لقب متعنت في الجرح ومتشبث في التعديل راکمايي کرده  -1
 کسانيکه لقب متساهل را اندرين باب گرفته اندمانند امام ترمذی وحاکم،  -9
 کسانيه معتدل هستند مانند امام احمد،دارقطني وابن عدی.  -3

عنده نوع من التساهل في التصحيح »مال علي قاری درمورد امام ترمذی ميگويدکه

 مأخذ«اليضره

رگرفته است اما آن ضرری به يعني امام ترمذی در تصحيح احاديث از نوع تساهل کا

 . (91) مقام ومنزل وی ندارد
علماء ودانشمندان درموردمقلدبودن امام  مذهب ومسلک فقهی امام ترمذی:

ترمذی وعدم آن اختالف نظردارند بعضي علماء اوراشافعي مذهب وبعضي ها اورا 

شافعي حنبلي مذهب ميخوانند چنانچه امام السبکي وموالنا انور شاه کشميری اورا 

مذهب خوانده است، ليکن درحقيقت امام ترمذی نه حنبلي ونه شافعي بوده 

قسميکه نه حنفي ونه مالکي مي باشد بلکه مجتهد وغير مقلد به يکي از ائمه چهار 

 شخصیت... بررسی بعد علمی
 أ 
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گانه است وهم ازجمله اهل حديث،تابع وپيروسنت رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم 

 »دهلوی درن مورد چنين ميگويد:  عامل وخادم دين اوست. وحضرت شاه ولي اهلل

 .(94)« إِلَى أحد الْمذَاهب لِکَثْرَة مُوَافَقَته لَهُقد ينْسب وَکَانَ صَاحب الحَدِيث أَيْضا 

يعني امام ترمذی ازجمله اهل حديث بوده وگاهي نسبت داده ميشود به يکي از 

نبوده بلکه همراه مذاهب به علت هم نطر بودن او. بلي امام ترمذی تنها محدث 

بابيان حديث فقه رانيز بيان داشته که در فقه حديث اين روش را از امام بخاری 

حاصل نموده است.مقلدمحض به هيچ امام نبوده،بلکه مجتهد است وقولي راکه 

 اختيار مينمايد مطابق به اصول وميلش ميباشد.

لکه در بعضي کتاب جامع ترمذی نه تنها مذهب مشخص فقهي را اختيار نکرده ب

جاها نظرآنهارا ترديد کرده و نظر خويش را به طور جداگانه نموده حتي که درجاهای 

مشخص به نظر امام شافعي تنقيد کرده وآن را رد نموده است که به مثال 

 چندموردآنرا به طور نمونه بيان خواهيم نمود.

اإلبرادکه درآن الف: امام ترمذی در باب تأخيرالظهر في شدة الحربعد ازذکر حديث 

 آمده:

وَقَدْ اخْتَارَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ  »چنين ميگويد:« إذا اشتد الحرفابردوا عن الصالة»

تَأْخِيرَ صَالَةِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الحَرِّوَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَکِ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ 

رَادُ بِصَالَةِ الظُّهْرِ إِذَا کَانَ مَسْجِدًا يَنْتَابُ أَهْلُهُ مِنَ البُعْدِ، فَأَمَّا الْمُصَلِّي الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا اإلِبْ

وَحْدَهُ وَالَّذِی يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ فَالَّذِی أُحِبُّ لَهُ أَنْ الَ يُؤَخِّرَ الصَّالَةَ فِي شِدَّةِ 

ظر به حديث شريف،قومي از اهل علم تاخير يعني امام ترمذی مي گويد ن ماخذ«الحَرِّ

نماز شهر رادر شدت گرمای تابستان تر جيح داده اندماننداحمد،ابن مبارک 

واسحق.امام شافعي مي گويد که اين حديث در موردی قابل تطبيق است که مردم 

به جاهای دورومسافه بعيد از مسجدزندگي ميکنندوازآن به مسجد مي آيند،اما اگر 

 دونزديک مسجد زندگي مي کنند،تاخيری برای شان رخصتدرجوارمسج

إِلَى تَأْخِيرِ مَنْ ذَهَبَ وَمَعْنَى  »نبوده است. امام ترمذی در اخير همين بحث مي گويد:

الرُّخْصَةَ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ: هُوَ أَوْلَى وَأَشْبَهُ بِاالِتِّبَاعِ. وَأَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ أَنَّ 

لِمَنْ يَنْتَابُ مِنَ البُعْدِ وَالمَشَقَّةِ عَلَى النَّاسِ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ مَا يَدُلُّ عَلَى خِالَفِ 

 .(95)« مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ.

معني قول کساني که نظر داده اندبه تأخير تماز ظهر درشدت گرما، قريب به حق 

چه را که امام شافعي اختيارنموده مخالف حديث ابي ذر وبهتر به پيروی است.وآن
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غفاری مي باشد. ديده ميشود که امام ترمذی به صراحت نظر امام شافعي را رد 

 نموده وبر عکس مذهب مخالفين امام شافعي را ترجيح ميدهد.
امادرمود به قول اما م ترمذی که ميگويد:)والعمل علي هذا عند اصحابناالشافعي 

 .(96) منهم احمد واسحق( 

)عمل به آن نزد اصحاب شافعي ما ازجمله شان امام احمد واسحاق( گفته ميتوانيم 

» که مذهب امام ترمذی مذهب اهل حديث بوده واين مطلب را مبارکفوری درمقدمه

اين اهل « عند اصحابنا»گويد:که غرض امام ترمذی ازين مطلبمي« تحفة األحوذی

 .(97) حديث است.

محدث نامور  و کم نظير در اواخر عمر از بينايي  محروم  تاریخ وفات امام ترمذی:

در ترمذ )از شهرهای قديم  هـ (972گرديد و در شب دوشنبه سيزدهم رجب سال )

( وفات ازبکستانماوراءالنهر در ساحل رود جيحون و شمال بلخ جزو جمهوری 

 (.98)نموده

 نتیجه گیری
وره بن موسي بن ضحّاک سلمي ،ضرير بوغي محمد بن عيسي بن سامام ترمذی،  -1

ابوعيسي ترمذی که کنيه وی ابوعيسي، بسا اوقات کنيه اش را براسمش ترجيح 

 . به ابوعيسي شهرت يافته است.ميداد

 ترمذشهرقديمي است که درکنار چپ دريای آمومشهوربه جيحون ،وجنوب غرب
 ازبکستان، در مرز ازبکستان با افغانستان قرار دارد.

 هـ دريک خانواده علمي وروحاني ديده به جهان گشود. 902امام در سنه -9

وپيشوايان و از اعالم حفاظ و امام ترمذی يکي از اصحاب کتب سته و از امامان  -3

 مشاهير محدثين بشمارميرود.

امام ترمذی به شهر های مختلف جهان مانند : خراسان،عراق وحجاز سفرنمودتا -4

سنت رسول صلي اهلل عليه وسلم رااز هر جا که دريافت نموده ازآن گنجينه بسازد 

 که در طول قرون واعصار جاودان بماند.

تن بوده 990مام ترمذی از آنها حديث گرفته آنها بيش از استادان وشيوخي که ا -5

 است.

 امام ترمذی با نه نفرازراويان صاحبان صحاح سته اشتراک روايت داشته است. -6

امام ترمذی با امام مسلم مالقات نموده واز وی فقط يک حديث روايت نموده  -7

 است.

 بررسی بعد علمی شخصیت...
 أ 
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را حاصل کرده ومدت زيادی به  اما م ترمذی ازمحمد بن اسماعيل بخاری،علم -2

پای شاگردی وی نشسته از علم وفضل اواستفاده فراواني نموده وفقه الحديث را از 

 وی در يافت نموده است.

ميگفت:  علماء از وی به خوبي يادکرده اند وبرخي وی راثقه گفته و وخودش -10

آن است که توازمن امام بخاری برايم گفت: نفع وفايده ای که من ازتوبرده ام،بيشتراز

 «.برده ای

 امام ترمذی درجرح وتعديل نيز از مقام ويژه وخاص خودرا دارا بود. -11

امام ترمذی با جاللت ومقام خاصش در تصحيح وتحسين، از تساهل کارگرفته  -12

 است،حتي که در باب جرح وتعديل از متساهلين به شمارميرود.

شافعي بوده قسميکه نه  امام ترمذی در مذهب ومسلک فقهي نه حنبلي ونه -13

 حنفي ونه مالکي مي باشد .

نامور  و کم نظير در اواخر عمر از بينايي  محروم گرديد و در شب  اين امام -15

( ه در ترمذ )از شهرهای قديم ماوراءالنهر در 972دوشنبه سيزدهم رجب سال )

 ( وفات گرديداست.ازبکستانساحل رود جيحون و شمال بلخ جزو جمهوری ت

 مآخذ
 -هـ1412ذهبي، شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز.) -1

 9ج لبنان : دار الکتب العلمية .-، بيروت1م (. تذکرةالحفاظ= طبقات الحفاظ،ط1228

 (.154ص 
هـ(. مصطلح الحديث، مملکة العربية السعودية: 1493عثيمين، محمد بن صالح.) -9

 .126ص1ج دارابن الجوزی.
(ترمذی وجامع وی،طبع اول،کابل:انتشارات تمدن 1325نخبه،غالم مصطفي،) -3

  .12شرق.ص

م( 1282هـ،  1402اإلسعردی، تقي الدين أبو القاسم عُبيد بن محمد بن عباس،)  -4

 -فضائل الکتاب الجامع الترمذی،طبع اول،تحقيق: السيد صبحي السامرائي، بيروت

 .4ص  1العربية. ج عالم الکتب , مکتبة النهضة

 .947ص9مصطلح الحديث،ج -5

 تبیان
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صالحي، محيي الدين،)ب ت(. شرح حال و زندگي اصحاب کتب سته= امام  -6

ص  1بخاری، امام مسلم،امام ابوداود، امام امام ترمذی، امام نسائي،امام ابن ماجه. ج

110. 
  .18ترمذی وجامع وی،ص -7

 .931ص 1ج الحفاظ= طبقات الحفاظ ،تذکرة  -8

 . 91ترمذی وجامع وی،ص -2

  - 1406العسقالني ، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر)  -10

، 1.ج، سوريا: دار الرشيدههذيب، طبع اول، تحقيق: محمد عوام(. تقريب الت 1286

 .454ص

هـ 1499مهدی الخطيب)البغدادی،أبو بکرأحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن  -11

تور بشار عواد معروف، بيروت: م (.تاريخ بغداد،طبع اول، تحقيق: الدک 9009 -

 .82ص13الغرب اإلسالمي.جدار
 1413الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز) -19

تحقيق: م(. الکاشف في معرفة من له رواية في الکتب الستة،طبع اول،  1229 -هـ 

مؤسسة  - هاإلسالمي هللثقاف همحمد نمر الخطيب ،جده: دار القبلمحمد عوامة أحمد 

 .93ص3علوم القرآن،ج

م  1288 -، هـ 1408ابن کثير، إسماعيل بن عمر القرشي البصری ثم الدمشقي) -13

 .81ص1(.البداية والنهاية،طبع اول،تحقيق: علي شيری، دار إحياء التراث العربي ج

 .635ص9ة الحفاظ،جتذکر -14

صالحي، محيي الدين،)ب ت(. شرح حال و زندگي اصحاب کتب سته= امام -15

بخاری، امام مسلم،امام ابوداود، امام امام ترمذی، امام نسائي،امام ابن ماجه(. 

 .  117- 115ص1ج

ذهبي، شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن  -16

لبنان : دار -، بيروت1تذکرة الحفاظ= طبقات الحفاظ،طم (. 1228 -هـ1412قَايْماز.)

 .634ص9الکتب العلمية.ج

 .191ص1شرح حال و زندگي اصحاب کتب سته،ج -17

 .  98ترمذی وجامع وی، ص -18

 .  92ترمذی وجامع وی، ص -12

 .  30ترمذی وجامع وی، ص -90

 بررسی بعد علمی شخصیت...
 أ 
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 .  39ترمذی وجامع وی، ص -91

هـ ش(. الحديث والمحدثون،طبع دوم،قاهره: 1378اهلل،) محمد أبو زهو رحمه  -99 

 .396-90دار الفکر العربي. ص

 .67ص11، جهوالنهاي هالبداي-93

 .32ص ترمذی وجامع وی، -94

الدهلوی، أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم بن  -95

اهلل البالغة،طبع اول، تحقيق: السيد سابق، بيروت  هم( حج9005 - هـ 1496منصور)

 .961ص1ج.الجيل دار: لبنان –

 -هـ  1325الترمذی، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاک، ) -96

 .997ص1م(سنن ج 1275

 .75ص9سنن الترمذی،ج -97

 .36ترمذی وجامع وی، ص-98
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 (نجم)پوهنمل روح هللا 

 
 امنيت ارزښت د قرآن کريم له نظرهد 

 
 خالصه

په دې علمي مقاله کې د امنيت اهميت د قرآين اياتونو په رڼا کې څيړل شوی دا په 
ډا ګه شوې چې قرآن کريم امنيت څومره ارزښتمن بللی،له بل هر څه يې هغه ته 
ډېره پاملرنه کړې آن تر دې چې له خوراک او څښاک څخه يې هم رضور او وړاندې 

 للی دی. ب
 مخلص البحث

و هذا یعنی أن  ةفی وضوء االیات القرانی ةاالمنی ةاهمی حث هذاه اقمقاله عنیب
 .ءاقبل اقماء و الغذ ةآن الکریم یعطی األولیقر ال

 رسيزه
که اسالمي رشيعت ته په دقت رسه وکتل يش نو په ډاګه به جوته يش چې اسالم 

اسالمي رشيعت په هرحکم کې به  يواځې دبنده ګانود ښيګڼو لپاره راغلی دی ،د
رضور دبنده ګانو دنيوي او اخروي مصالح پراته وي نوځکه عالمه ابن القيم ارحمه 
هللا ( فرمايي اد اسالمي رشيعت اساس د بنده ګانو مصالحوته په پام کولو باندې 
ايښودل شوی دی، اسالم ټول عدل دی، رحمت دی ،حکمتونه دي او مصالح 

ر کې چې عدالت نه وي، رحمت نه وي ،مصلحت نه وي او اښګيڼې ( دي، هرکا
حکمت نه وي نو پوه شه چې دا له رشيعت څخه نه دی اګرکه په بيالبيلو 

 (۱اتاويلونورسه يې په رشيعت کې داخل بويل (
همدارنګه امام شاطبي ارحمه هللا ( هم دې خربې ته اشاره کړې فرمايي ااقوې 

موخه دبنده ګانو مصالحو او ښيګڼو ته خربه داده چې داسالمي رشيعت اصيل 
پاملرنه کول دي.د اسالمي رشيعت له هر حکم څخه په ډاګه ښکاري چې په هر 

 (۲احکم کې د بنده ګانو مصالح په پام کې نيول شوي



   

131 

 

څرنګه چې امنيت هم د انسانانو له سرتو مصالحو ګڼل کيږي نو اسالمي رشيعت 
يت ته سرت ارزښت بښلی په دې علمي مقاله کې به د امنيت اهميت د قران امن

  کريم اياتونو په رڼا کې وڅيړل يش.
 د څيړنې ارزښت:

دد ې موضوع ارزښت او اهميت په دې کې دی چې په ټوله نړۍ په ځانګړې توګه 
زمونږ په هېواد افغانستان کې امنيت ته سرت رضورت دی،څرنګه چې مونږ مسلامنان 
يو ديني ارزښتونو ته ډير پابند يو،قران کريم زمونږ ددين لومړنی مصدر دی 
مسلامنان بايد تر بل هرڅه وړاندې قمړی خپل مصدر ته رجوع وکړي او له هغه څخه 

 د امنيت راوستلو په اړوند ګټه واخيل تر څو له دې سرت نعمت څخه برخمن يش.
جنګ او جګړو دين دی،جوته به  بله دا چې د اسالم دښمنان تور لګوي چې اسالم د

يش چې ددوی دا تور بې ځايه او حقيقت نه لري ځکه چې د اسالمي رشيعت 
 لومړي مصدر تر هرڅه ډېر امنيت رضور بللی دی.

 د څيړنې مربميت:
وړاندې مو وويل چې اوسنيو رشائطو کې افغانستان ته له هرڅه امن او سوله ډېر 
رضور ده،بايد دا موضوع د اسالمي ارشاداتو په رڼا کې وڅېړل يش ،او هم د اسالم د 

 دښمنانو بې ځايه تورونه ځواب يش. 
 د څيړنې اهدافاموخې(:

 دا څيړنه د الندې موخو لپاره شوي: 
 قران کريم ځانګړې پاملرنه بيانول.د امنيت په اړه د  -۱
 لوستونکي د امنيت په ارزښت پوهول. -۲
 د امنيت په اړه د اسالمي رشيعت دريځ څرګندول. -۳
په دې اړخ کې تقصري کوونکي خپلو تريوتنو ته متوجه کول. يعنې څوک چې بې  -۴

 امنيتي را ويل هغوی بايد پوه يش چې دوی له قرآن کريم سخت مخالفت کوي.
 څيړنې ميتود:د 

په دې علمي مقاله کې  لومړی د موضوع په اړه قرآين اياتونه راټول شوي،بيا راټول 
شوي ايتونه په موضوعاتو ويشل شوي، د اياتونو په تفسري کې له معتمدو تفاسريو 
 څخه استفاده شوې،د هر ايت لپاره د ايت د محتوی مطابق عنوان ټاکل شوی دی.

 ...ښت د قرآن کریمد امنیت ارز
 أ 



   

132 

 

 دامنيت معنی: 
الف:لغوي معنی:د عربې ژبې پوهانو د اأمن( کلمې بيالبيله لغوي څيړنه کړې  

ـ سکون او ويرې ۱ده،په عربې ژبه کې دأمن کلمې لپاره دوه معناګانې څرګنديږي:
 ـ باور او د خيانت نه شتون. ۲نه شتون . 

دا دواړه معناګانې هم يو بل رسه تړاو لري ځکه يو څوک هغه مهال ديويش تصديق 
اوپرهغه ګواهې ورکوي چې کله دهغه زړه مطمنئ او ارام وي همدارنګه کله  کوي

چې خيانت نه وي دانسان زړه هم مطمنئ اوسکون مومي .يوتن هغه وخت داعتامد 
 (۳اوړګرزي چې کله خلک ترې مطمنئ وي.

 ب:اصطالحې معنی:
 (۴ادم توقع مکروه فی الزمان االيت امن دايس تعريف کړی اهوع وفقهاو  ومتقدمين

يعنې په راتلونکي وخت کې د ناوړه کار عدم توقع  ته امنيت وايې .له دي تعريف 
 څخه هم سکون او استقرار بريښي. 

اوسنيو پوهانو د امنيت لپاره ګڼ تعريفونه کړي دي خو تر ټولو دقيق او جامع تعريف 
يې علاموو داسې کړی دی:اهوالسالمة الحسية واقمعنوية والطامنية الداخلية 

 (۵الخارجية وکفالة الحياة السعيدة للفرد واقمجتمع والدولة(وا
يعنې امنيت ديته  وايي چې کله دولت، ټولنې اوفرد ته د ظاهري، معنوي، داخيل 

 اوخارجي سالمتيا په  ورکولو رسه دوي ته ښکلی او ارام  ژوند ور وبښل يش.
 پورتنی تعريف څخه الندې ټکي معلوميږي:

  .د دولت ،ټولنې او فرد حيس اومعنوي سالمتيا 
 دم  پريشانې.ع سكون او 
 د دولت داخيل او خارجي امنيت 
  .امنيت بايد نيک اوغوره ژوند لپاره ضامن وي 
   کله چې مومن  په دې دنيا کې په امن  وي  د هللا اجل جالله ( عبادت ته

 ،ښکاره خربه ده چې اخرت کې به  هم کامياب وي. خالص وي
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  د امنيت اهميت د قران کريم له نظره:
وړاندې مو وويل چې اسالمي رشيعت د بنده ګانو مصالحو ته په  پوره کتنې او 
پاملرنې رسه راغلی دی ،څرنګه چې د اسالمي رشيعت لومړنی مصدر قران کريم  

ته  په  درنه سرتګه کتيل او هغه   دی هغه هم  د بنده ګانو دې سرتې اړتيااامنيت (
 ته يې  ډير ارزښت  او اهميت ورکړی دی.

که د قران کريم اياتونه  په غور رسه وګورو دامنيت اهميت يې په الندې ټکوکې 
 راښودلی دی:

 ـ د هللا اجل جالله (د استازو ترهر څه ړومبی د امنيت لپاره دعا کول:۱
اجل جالله ( پيغمربانو ترهرڅه وړاندې د قران کريم مونږ ته دا راښيي چې د هللا

خپل امت لپاره د امن او سولې دعاکوله :کله چې ابراهيم عليه السالم بيت هللا جوړ 
کړ نو تر هر څه وړاندي يې له هللا اجل جالله ( څخه د امنيت غوښتنه وکړه قرآن 

يُم رَب  اْجَعْل  نًا(کريم يې حکايت کوي فرمايي:اَوإىْذ قَاَل إىبْرَاهى  (۶اَهَذا بَلًَدا آمى
 ژباړه : ای زما ربه دا منطقه د امن ښار وګرځوه. 

نًاهللا اجل جالله( هم د ده دعا قبوله کړه او ورته يې وفرمايل :ا  (۷ا(َوَمْن َدَخلَُه كَاَن آمى
 ژباړه: هر څوک چې ورننوتل هغه په امن دی.

جالله پرې قسم خوري بيا دا د داسې د امن او سولې ښار وګرځيد چې هللا جل 
 (۳اَوَهَذا الْبَلَدى اأْلَمىنيى (فرمايي:ا
 په ديگ له امن خگخه أك شگار ا مكيگ ( بانديگ قسم دی او  ژباړه :

د لومړين ايت په تفسري کې مفرسين ليکي: د مکې د امن لپاره ابراهيم اعليه 
( وو چې په بَلًَداالسالم( په دوه ډوله کلامتو رسه دعا غوښتې ده ،يو نکرة کلمه ا

( کلمه ده  کومه  چې الْبَلَدَ سورت البقرة کې راغلې او پورته تريه شوه ، بله معرفه د ا
نًاپه سورت ابراهيم کې راغيل هللا جل جالله فرمايي  (۹ا:رَب  اْجَعْل َهَذا الْبَلََد آمى

 ژباړه: ای هللا دا امکه( د امن ښار وګرزوه.
کې له جوړيدو مخکې شوې او بل ځل له جوړيدو علامء ليکي: دا دعا يوځل د م

وروسته او حکمت په کې دا دی چې د عبادت کولو لپاره امن ډير لوی نعمت دی ،د 
تجارانو تګ راتګ هم په همدې نعمت پورې موقوف دی بالفرض که مکه مکرمه کې 
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و او د دا نعمت نه وای، هلته به بيا خلک نه ورتلل، دميوه جاتو بهري به په ټپه والړ و 
 (۱۱احج دا سرته فريضه  به  معلقه پاتې وه 

 ـ د غذا له نعمت رسه متصل د امنيت نعمت يادول : ۲
ْن ُجوٍع َوآَمنَُهْم هللا اجل جالله ( فرمايي: ا ي أَطَْعَمُهْم مى فَلْيَْعبُُدوا رَبَّ َهَذا الْبَيْتى ، الَّذى

ْن َخْوٍف   (۱۱امى
د هغه ذات چيگ ،رب عبادت وكؤي  ديگ كور د چيگ د ييته شگا نو هغو ژباړه:

هغوي ييگ له لوإيگ وژغورل، خواؤه ييگ وركؤل اوله ويگريگ ييگ وژغورل امنيت 
 ييگ ورپه برخه كؤ .

هللا اجل جالله ( دوه نعمته پرله پسې ياد کړل ،د خوراک اوڅښاک نعمت او ورپسې 
ته  تر هرڅه غوره نعمت  د امنيت نعمت ،معنی دا  چې له خوراک اوڅښاک وروس

 امنيت دی.
 ت د امنيت لپاره د نيکانوهڅې :۳

دکهف په سورت کې  د ذالقرنني واقعه ذکر شوې دا چې ذالقرنني څوک وو؟ په 
تفسريونوکې  پرې اوږد بحث شوی دی ،دا ځای د هغو بحثونو د رانقلولو جوګه نه  

يک انسان وو، هغه  د هللا دی، فقط دومره  به  وليکو چې هغه پيغمرب نه بلکې يو ن
اجل جالله ( د دين د دعوت لپاره سفرونه کول په يو سفرکې يوځای ته  الړ او هلته 
د هغه ځای خلکو ترې وغوښتل چې دلته يوقوم دی اومونږ ترې تنګ يو مونږ ته تل 
بې امني پيښې جوړوي د دغه مشکل په حل کې له مونږ رسه مرسته وکړه هامغه وو 

د دوي بلنې ته لبيک ووايه او د سرت نعمت امنيت لپاره يې دومره لويه چې ذالقرنني 
هڅه وکړه چې هللا اجل جالله ( د هغه يادونه  په قران کريم کې په  الندې الفاظو 

اَم قَْوًما اَل يََكاُدوَن يَْفَقُهوَن قَْواًل وکړه فرمايي ْن ُدونىهى يْنى َوَجَد مى دَّ  اَحتَّى إىَذا بَلََغ بنَْيَ السَّ
ُدوَن يفى اأْلَرْضى فََهْل نَْجَعُل لََك َخْرًجا َعََّل  . قَالُوا يَاَذا الَْقرْننَْيى إىنَّ يَأُْجوَج َوَمأُْجوَج ُمْفسى

ا  ٍة أَْجَعْل بَيْنَُكْم  .أَْن تَْجَعَل بَيْنَنَا َوبَيَْنُهْم َسدًّ يُنوينى بىُقوَّ قَاَل َما َمكَّن ي فىيهى َريب  َخرْيٌ فَأَعى
َدفنَْيى قَاَل انُْفُخوا َحتَّى إىَذا .يْنَُهْم رَْدًما َوبَ  يدى َحتَّى إىَذا َساَوى بنَْيَ الصَّ آتُوينى ُزبََر الَْحدى

ْغ َعلَيْهى قىطًْرا  َوَما اْستَطَاُعوا لَُه فاََم اْسطَاُعوا أَْن يَظَْهُروُه  .َجَعلَُه نَاًرا قَاَل آتُوينى أُفْرى
 (۱۲انَْقبًا
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ژباړه: تردې پورې چې كله د دوو غرونو مينځ ته ورسيده نو له هغو رسه هغه يو داسې 
قوم بيا موند چې په ډيره سختۍ رسه په كومه خربه پوهيده.هغو خلكو وويل 

اى ذوالقرنينه! يا جوج او ما جوج په دې سيمه كې فساد خوروي، نو ايا مونږ ’’چې
پاره ښه محصول دركړو چې ته زمونږ او دهغو په مينځ كې يو بند تاته ددې له 

 واچوي؟
هغه وويل:څه چې زما پروردګار ماته راپه برخه كړي دي هغه ډير دي تاسې په  

برشي قوه  له  ما رسه مرسته وكړئ، زه ستاسې او د هغو په مينځ كې بند اچووم .ما 
و غرونو تر مينځه كنډو ډك كړ ته اهن چادر راوړئ،په پاى كې چې كله هغه د دواړ 

نو خلكو ته يې وويل: چې اوس اور په پوكولو بل كړئ، تر داسې اندازې پورې چې 
راوړئ چې ’’كلهادغه داوسپنې ديوال( بيخي لكه داور په شان سور شو نو هغه وويل

اوس پدې باندې ويلې كړي مس وڅڅوم، ادغه بند داسې وه چې( نه ورباندې يا 
ختالى شول او هم په هغه كې ورته سورى كول له دينه هم زيات جوج ما جوج  را 

 ګران وو. 
دهللااجل جالله ( د دې نيک بنده له هلوځلو بريښې چې امنيت او دخلکو خوندي 

 توب سرته فريضه او لويه السته راوړنه ده.
 ت د ابرو او عزت امنيت :۴
مر دی چې أن د بل قران کريم مونږته د دې درس را کوي چې امنيت دومره مهم ا 

انسان ابرو او عزت به  هم ستا له بدو خربو په امن وي ،هللا اجل جالله ( 
ْسُم الُْفُسوُق بَْعَد فرمايي:ا زُوا أَنُْفَسُكْم َواَل تَنَابَزُوا بىاأْلَلَْقابى بىئَْس االى َواَل تَلْمى
)  (۱۳ااْلىميَانى

يوبل په بدو نومونو رسه يادوئ .  ژباړه: پخپلو مينځو كې يو دبل طعن مه وايئ ، او مه
 له اميان راوړلو وروسته په فسق كې نوم پيدا كول ډيره بده خربه ده .

له همدې امله  هغه کارونه چې داجتامع  نظم او امنيت ته ګوا، پيښوي هغه حرام 
 بلل شوی لکه غيبت ،چغلګرې ،متسخر اونور.

 امنيت خرابوونکي ته درنه سزا ټاکل: -۵
ت سرتنعمت دی بناء کله چې څوک امنيت اخاللوي نو قران کريم هغو دا چې امني

َ َورَُسولَُه َويَْسَعْوَن يفى اأْلَْرضى ته درنه  سزا ټاکلې فرمايي: يَن يَُحارىبُوَن هللاَّ َا َجزَاُء الَّذى اإىمنَّ
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ْم َوأَْرُجلُهُ  يهى َن اأْلَْرضى فََساًدا أَْن يَُقتَّلُوا أَْو يَُصلَُّبوا أَْو تَُقطََّع أَيْدى اَلٍف أَْو يُْنَفْوا مى ْن خى ْم مى
يٌم ( رَةى َعَذاٌب َعظى نْيَا َولَُهْم يفى اآْلخى زٌْي يفى الدُّ  (۱۴اَذلىَك لَُهْم خى

ژباړه: كوم خلك چې له هللا او د هغه له پيغمرب رسه جنګيږي او په ځمكه كې ددې 
غو سزا دا ده چې ووژل يش، يا له پاره منډي ترړي كوي چې فساد را والړ كړي د ه

په دار وځړول يش ، يا د هغوى السونه او پښې ردوبدلې غوڅ كړاى يش،يا له وطنه 
وشړل يش . دا ذلت او سپكاوى خو د هغو له پاره په دنيا كې دى او په اخرت كې د 

 له پاره له دې نه لويه سزا ده . هغو
 ت له شيطان څخه هم په أمن کې اوسيدل: ۶

قران کريم دومره امنيت ته ارزښت ورکوي چې دانسانانو بې امنيتې خو نه مني نه 
مني ،له هغه عالوه دشيطان هغه بې امنيتې هم نه مني کومه چې انسان ته يې 
پېښوي ،قران کريم دهغې بې امنيتي دمخنيوي لپاره هم انسانانو ته الره ښوولې 

ن کې يش لکه اقمعوذتني سورتونه ترڅو د شيطان له فساد اوبې امنيتې څخه په ام
انسان دشيطانانو اوساحرانو له هر ډول رش او بې امنيتي څخه سايت هللا جل جالله 

ْن رَش  َما َخلََق ا1اقُْل أَُعوُذ بىرَب  الَْفلَقى افرمايي:  ٍق إىَذا َوقََب ا2( مى ْن رَش  َغاسى ( 3( َومى
اثَاتى يفى الُْعَقدى ا ْن رَش  النَّفَّ ٍد إىَذا َحَسَد 4َومى ْن رَش  َحاسى  .( َومى

ْن رَش  الَْوْسَواسى الَْخنَّاسى 3( إىلَهى النَّاسى ا2( َملىكى النَّاسى ا1قُْل أَُعوُذ بىرَب  النَّاسى ا ( مى
ي يَُوْسوىُس يفى ُصُدورى النَّاسى ا4ا نَّةى َوالنَّاسى ا5( الَّذى َن الْجى  ((6( مى

هغه خگه له رش خگخه چيگ هغه پيدا  دهر،و وايه زه پناه غواؤم دسبا په رب  ژباړه:
او دشپيگ دترإمة له رش خگخه ، چيگ كله هغه خوره يش .اوپه ،كؤي دي 

غوتگوكيگ دپوكوونكيو ا نارينه وياشگحگو( له رشخگخه .او د رخه ناك له رش 
نانو رب ته .دانسانانو خگخه چيگ كله هغه رخه وكؤي .و وايه زه پناه ور وؤم دانسا

دانسانانوحقيقى معبودته .دهغه وسوسه اچوونيك له رشخگخه چيگ په وارو ،باچاته 
وارو حگي راحگي .هغه چيگ د خلكو په زؤونو كيگ وسوسيگ اچوي .كه هغه له 

 پرييانو خگخه وي كه له انسانانو خگخه .
 ت مظلومان له بې امنيتي ژغورل:۷

هجرت توان  نلري او دکفارو رسه د هغو په هيوادونو  هغه مظلوم اوعاجز خلک چې د
کې اوسيږي  هغوی  په سخته بې امنيتي کې ژوند کوي قران کريم امر کړی چې د 
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ى هغو د امنيت لپاره هلې ځلې وکړئ فرمايي :ا َوَما لَُكْم اَل تَُقاتىلُوَن يفى َسبىيلى هللاَّ
َن الر َجالى َوالن َسا هى َوالُْمْستَْضَعفىنَي مى ْن َهذى يَن يَُقولُوَن َربَّنَا أَْخرىْجنَا مى ءى َوالْوىلَْدانى الَّذى

ريًا ( ْن لَُدنَْك نَصى ْن لَُدنَْك َولىيًّا َواْجَعْل لَنَا مى  (۱۵االَْقْريَةى الظَّالىمى أَْهلَُها َواْجَعْل لَنَا مى
هللا په الره كې د هغو بې وسې نارينه ْو ښځو  ژباړه : اخر څه دليل دى چې تاسې د

او ماشومانو په خاطر نه جنګيږي چې كمزوري كړاى شوي تر فشار الندې نيول 
شويدي او فريادونه كوي چې خدايه مونږ له دې وطنه چې اوسيدونيك يې ظاقمان 

 دي وبايس او له خپل لوري نه زمونږ كوم  رسپرست او مرستندوى پيدا كړي.
 ت سرتالهي نعمت بلل:ـ امني۳
د هللا اجل جالله ( له لورې چې په قران کريم کې انسانانو ته د نعمتونو يادونه  

شوې په هغوکې يو نعمت امنيت هم يادکړل شوی دی فرمايي : اأََولَْم يََرْوا أَنَّا َجَعلْنَا 
لى يُ  ْم أَفَبىالْبَاطى ْن َحْولىهى نًا َويُتََخطَُّف النَّاُس مى ى يَْكُفُروَن( َحرًَما آمى ُنوَن َوبىنىْعَمةى هللاَّ  .(۱۶اؤْمى

ژباړه : ايا دوى نه ويني چې مونږ يوله امن څخه ډك حرم پيدا كړی دى پداسې حال 
كې چې د دوى خوا اوشا خلك تښتول كيږي ؟ ايا بيا هم داخلك باطل مني او دهللا 

 د نعمت ناشكري كوي .
امنيت دسرت نعمت په توګه ياد شوی دی همدارنګه په الندې ايت کې مومنانوته  د 

هللا اجل جالله ( فرمايي:اَواذْكُُروا إىْذ أَنْتُْم قَلىيٌل ُمْستَْضَعُفوَن يفى اأْلَرْضى تََخافُوَن أَْن 
َن الطَّي بَاتى لََعلَُّكْم تَْشُكُرونَ   (.۱۷( ايَتََخطََّفُكُم النَّاُس فَآَواكُْم َوأَيََّدكُْم بىنَرْصىهى َوَرزَقَُكْم مى

ژباړه: هغه وخت درپه زړه كړئ چې كله تاسې لږ وئ، په ځمكه كې تاسې كمزوري 
ګڼل كيدئ ، تاسې ويريدلئ چې خلك مو له مينځه يونه يش. بيا هللا تاسې ته د 
پناه ځاى برابر كړ،په خپله مرسته يې ستاسې مټ  قوي كړ او ښه روزي يې در 

 ئ . ورسوله ، ښايي چې تاسې شكر ويستونيك اوس
ابن کثري ددې ايت په معنی کې ليکي: په دې ايت کې هللا اجل جالله ( بنده ګانو 
ته خپل نعمتونه اونيکي ښيي، هغه دا چې تاسوکم وی ډيرمي کړئ ،کمزوري اوبې 

 (.۱۳امنه وی، قوي او با امنه مي کړی ،مسکينان وی مالداره اوشتمن شوی.ا
تونه ذکرشول چې يو له هغو څخه امنيت په پورته ايت کې د هللا اجل جالله ( نعم 

 دی.
 ـ امنيت د يو ښار ښه صفت دی:۹
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کله چې څوک د يو ښار يا يو شخص صفت بيانوي د هغه غوره لقبونه اوغوره صفات 
ترهرڅه وړاندې بيانوي اوهغه  په ښو صفتونو رسه خلکوته ور پيژين ،چونکه امنيت 

قران کريم د ښارونو په صفاتوکې امنيت ذکر هم يو ښه او اعلی صفت دی نو ځکه 
کړی دی هللااجل جالله( د يوسف اعليه السالم (قيصه داسې کوي فرمايي: افَلَامَّ 

نىنَي.( ُ آمى رْصَ إىْن َشاَء هللاَّ  (۱۹اَدَخلُوا َعََّل يُوُسَف آَوى إىلَيْهى أَبََويْهى َوقَاَل اْدُخلُوا مى
سالم( ته ورسيدل هغه خپل مور او پالر له ژباړه: نو كله چې دوى يوسف اعليه ال

خپل ځانه رسه كښينول او ا خپلې ټولې كورنۍ ته يې ( وويل: ځئ  اوس مرص ته 
 الړ شئ، كه د هللا خوښه وي نو په امن اوىب غمۍ رسه به اوسئ".

په  دې ايت کې يوسف اعليه السالم( خپلو والدينو او وروڼو ته مرص د امن کور 
 ر ته ښوولې چې هلته بې امنيتي نشته.ښوولی او د ايې و 

په بل ايت کې د سبا ښار اوسيدونکو ته امنيت د نعمت په توګه ياد شوی هللا جل 
نىنَي( َ َوأَيَّاًما آمى ريُوا فىيَها لَيَايلى  ( ۲۱اجالله فرمايي:اسى

 ژباړه: په دغو الروكې شپه او ورځ وګرځئ را وګرځئ له پوره امن رسه.
 ی هللا عليه وسلم (اومومنانو رسه د امنيت وعده:ـ د رسول هللااصل۱۱

هللا اجل جالله ( د خپل استازي او ټولو مومنانو رسه  وعده وکړه چې امنيت به راومل 
ُ رَُسولَُه الرُّْؤيَا بىالَْحق   او د دوي څخه به ترهه او ويره ورکه ووم فرمايي: الََقْد َصَدَق هللاَّ

َد الْحَ  يَن اَل لَتَْدُخلُنَّ الَْمْسجى ى نَي رُُءوَسُكْم َوُمَقرص  نىنَي ُمَحل قى ُ آمى رَاَم إىْن َشاَء هللاَّ
 .(۲۱اتََخافُوَن(
په واقع كې هللا خپل پيغمربته ريښتيوىن خوب ښودىل وه چې هو به هو له  ژباړه:

حق رسه سم وو، انشاء هللا تاسې به ارومرو مسجد حرام ته دپوره امنيت رسه 
 به وخريئ او ويښته به لنډ كړئ اوپرتاسې به هيڅ ويره نه وي. ننوځئ.، خپل رسونه 

لنډه نتيجه دا چې قرآن کريم د نورو نعمتونو په څري امنيت هم سرت نعمت بللی او 
 تر هر څه وړاندې يې د هغه په ټينګښت او ساتنې امر کړی دی.

 پايله:
 د پورته مقالې په پايله کې الندې نتيجې ته رسيږو:

 انسانانو سرته اړتيا ده.امنيت د  -۱
 قران کريم له غذا څخه هم امنيت رضوري بللی دی. -۲
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اسالم د امن او سولې دين دی د انسانانو لپاره ظاهري بې امني څه  چې نفيس  -۳
  اوفکري  بې امنيتي هم نه  مني.

 يم امنيت سرت الهي نعمت بللی دی.قران کر -۴
 البحث: نتیجه

واألمن يدفع النسان إىل القيام  إن األمن نعمة عظيمة امنت هللا بها عَّل عباده،
بواجبه نحو ربه ودينه ومجتمعه؛األمر الذي يجعله يطمنئ عَّل نفسه ومعاشه وقوته 

، وقد أنزل هللا الرشائع متعاقبة علی.ولذلك كان األمن غاية الرشائع وهدفها األ 
أدم إىل هذه األرض حيث كانت عناية هذه الرساالت إقامة األمن متتالية منذ هبط 
 .النسان االجتامعي بني بني

وردت كلمة األمن وما يشتق منها يف القرآن الكريم يف مواضع عديدة، وذلك و 
، وهواألمن الذي يعني السالمة واالطمئنان بحثنا عنه خالل اقمقالباقمعنى الذي 

 .ياة النسان، أو عَّل ما تقوم به حياته من مصالحالنفيس، وانتفاء الخوف عَّل ح
 :مآخذ

ابن قيم الجوزية، محمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ، إعالم  .1
اقموقعني عن رب العاقمني ،څېړونکی:محمد عبد السالم إبراهيم،النارش: دار 

 مخ۳ټوک ،  ۳، م1991 -هـ 1411يريوت،الطبعة: األوىل،  –الكتب العلمية 
شاطبي، إبراهيم بن موىس بن محمد اللخمي الغرناطي، ال .2

 مخ ۱۶ټوک ،  ۲م،1997هـ/ 1417اقموافقات،النارش:دارابن عفان، الطبعة األوىل 
ابن فارس، ابوالحسني احمدبن فارس بن زکريا، معجم مقاييس  .3

مخ . او الصحاح   ۱۳۳ \ټوک  ۱م.، ۱۹۷۹هـ ق ۱۲۹۹اللغة،مطبعه :دارالفکربريوت،
 مخ. ۳۴۹ټوک ،   ۱للجوهري ، 

الجرجاين، سيد رشيف بن عيل الحسني ، التعريفات ، اعزازيه کتب خانه  .4
 مخ. ۲۹،  بشاور
  مخ ۳۳۳اقمانع، هاجر بنت توفيق بن مصطفی، االمن فی اقمجتمع ،  .5
 (۱۲۶ /البقرة ا .6
 ( ۹۷ /ال عمران ا .7
 ( ۳ /التني ا .8
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 ( ۳۵ /ابراهيم ا .9
عبد هللا الحسيني األلويس ، تفسري روح االلويس، شهاب الدين محمود بن  .11

–اقمعاين ،.اقمحقق: عيل عبد الباري عطية،النارش: دار الكتب العلمية
 مخ. ۲۳۳ټوک ،  ۳۱، هـ 1415بريوت.الطبعة: األوىل، 

 ( ۴-۳ /القريش ا .11
 ( ۹۷ـ ۹۳ /الکهف ا .12
 .( ۱۱ /الحجرات ا .13
 ( ۳۳/اقمائدة ا .14
 ( ۷۵ /النساء ا .15
 ( ۶۷/ العنکبوت ا .16
 ( ۲۶ /االنفال ا .17
ابن کثري، أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي ، تفسري ابن  .18

کثري،اقمحقق: سامي بن محمد سالمة،النارش: دار طيبة للنرش والتوزيع،الطبعة: 
 مخ. ۴۴۱ټوک ،  ۴م، 999 -هـ 1421الثانية 
 .( ۹۹/يوسف ا .19
 .(۱۳ /سباا .21
 ( ۲۷ /الفتح ا .21

*** 
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 سيدعمر) اعزامى(  محقق

 
 اهميت آب در پرتو ارزش ها و روايات اسالمي

 
  خالصه:

آب به مقايسۀ ساير منابع طبيعى، يک عنرص ىب بديل و غري قابل جايگزين در 
طبيعت بوده و حيات هر ذيروحى منوط به آن است ، و به همني دليل، از آغاز 
خلقت مورد توجه انسان ها مى باشد. قرآن کريم که بازگو کنندۀ حقيقت متام اشيا 

و احاديث زيادى در بارۀ  است، آب را مادۀ اصَّل خلقت معرىف منوده و آيات
حکمت، ارزش و فوايد آب آمده است که به شمه يى از آن ها در اين مقاله اشاره 
گرديده ا ست؛ اديان غري ا سالمى نيز به آب تقدس قايل اند و آن را مظهر پاکى و 
طراوت طبيعت مى دانند. بناًء بر همه الزم است که با توجه به اهميت آب، در 

 اط باشند. استعامل آن محت
 مقدمه:

آب مايۀ حيات، مظهر قدرت و نشانۀ عزت است، به گونه ايکه يک انسان بطور ا  
وسط روزانه په چندين ليرت آب نياز دارد، ارگانيزم متام مخلوقات زنده و حجرات 
نباتات و پروتوپالزم و هستوپالزم حجرات، بدون آب قادر به هيچ نوع فعاليت منى 

خاطر گسرتش و انکشاف زراعت، مالدارى، اقتصاد وصنعت، باشند، عالوتاً آب ب
رسسبزى و شاداىب محيط زيست، ماهيگريى، کشتى راىن و تجارت، توليد انرژى، 
آبادىن و عمران و باالخره موجوديت مخلوقات زنده و اشياى غري زنده ساکن در آب، 

يک مادۀ براى برشيت فوق العاده اهميت دارد. به همني دليل امروزه آب بحيث 
سرتاتيژيک در عرصۀ مسايل سياىس و امنيتى شناخته شده است. آب در کرۀ زمني 
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مانند ديگر منابع طبيعى يک منبع طبيعى به شامر مى رود، بـــا اين تفاوت که 
 موجوديت منابع ديگر همه مرهون وجود آب اند. 

منابع آىب عامل اساىس براى تشکيل اجتامعات برشى به شامر مى روند، از همني 
رو در طول تاريخ انسان ها و مدنيت هاى بزرگ جهان، در کنار رودخانه ها شکل 
گرفته و اغلباً به نام رودخانه ها مسمى شده اند. مانند حوزه هاى متدىن نيل، بني 

اوراء النهر، هريمند وغريه همه زادۀ جريان النهرين، امازون، دانيوب، سند، گنگا، م
 آب بوده و در کنار رود خانه ها رس بر آ ورده و شگوفا شده اند. 

امروز موضوع آب، بحث داغ و اول متام مجامع مَّل و بني اقملَّل است، تا آنجا که 
توجه به آب و مديريت سامل آن ااکليد سعادت پايدار(( برشيت پنداشته شده و همه 

اى جهان در صدد بسيج نريو ها براى دسرتىس، توسعه و تجهيز منابع دولت ه
 برشى خويش در بخش آب هستند. 

علريغم آنکه آب گنجينۀ مشرتک و هديۀ ظاهراً ارزان و فراوان طبيعت براى برش 
است، مگر انسان مکلف شده تا در استفاده از آن خيَّل محتاط و رصفه جو باشد و 

نهايت کوشا؛ هر قطرۀ آب امانت گرانبهاى است که  در حفظ پاکى و ساقميت آن
بايست با درک اهميت حيار و ارزشمندى آن، مديريت شود و با امانتدارى به نسل 

 هاى آينده تحويل داده شود. 
مقولۀ ااآب(( از ابعاد گوناگون قابل بحث و بررىس است؛ زيرا از مسايل مهم و 

اين مقوله هامن طوريکه در گذشته و رسنوشت ساز جامعه برشى به شامر مى رود، 
حال مورد توجه بوده، در آينده نيز از اهميت بيشرتى برخوردار خواهد بود. اين 
عنرص حيات بخش زماىن در جايگاه اصَّل اش قرار مى گريد که از زواياى دينى، 
 حقوقى، سياىس، اقتصادى، صحى و بني اقملَّل مورد تجزيه و تحليل قرار بگريد. 

بطور يقني مى توان ادعا کرد که ااآب(( اين اکسري حياتبخش که از منابع محدود 
طبيعت به شامر مى رود، از نظر اهميت اسرتاتيژيک، ارزش آن بيشرت از منابع و 
ذخاير زيرزمينى ديگر، چون نفت و گاز و ساير منابع طبيعى مى باشد. زيرا آب جان 

منابع گوشه هاى ديگرى از نيازمندى  و مايۀ زندگى متام مخلوقات است و ساير
 هاى انسان را مرفوع مى سازد. 
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  هدف:
آب يک مادۀ مهم و چند بعدى است و گروه هاى انساىن همواره با همديگر بر 
رسدسرتىس و تقسيم منابع آب به رقابت و حتى گاهى به جدال و منازعه پرداخته 
اند. اهميت حيار آب براى انسان ها باعث شده که ميان آب و رسنوشت برش پيوند 

ۀ رسنوشت ساز و سرتاتژيک در برقرار شود و به همني سبب آب به مثابۀ  يک ماد
 زندگى برش تبارز مى منايد. 

 مربميت:
با وجود آن که آب نسبت به ساير منابع طبيعى در طبيعت زياد پيدا مى شود،  

مگر اين ماده با وجود وفرت و ارزاىن اش رمز حيات و بقاى موجودات است و 
برش به سوى متدن پيرشفت و ترقى برش بدون آب ممکن نيست. به هر اندازه يى که 

و ترقى گام بردارد، به هامن پيامنه نيازمندى اش به آب بيشرت مى شود. پس ايجاب 
مى کند که عالوه از کسب آگاهى عمومى در بارۀ آب، ارزش و جايگاه اين مادۀ 

 حيار را از ديدگاه  ارزش هاى دينى نيز بدانيم. 
  روش تحقيق:

حليَّل و تـــوصيفى بوده و بيشرت مبتنى روش تحقــيق در نگاشنت اين مــقاله، ت
 بر ميتود کتابخانه يى مى باشد. 
 الف: اهميت آب در آيات قرآىن

آفريدگار جهان پس از آفريدن لوح، عرش و کرىس، همۀ عامل را از آب آفريد؛ آنگاه 
با هيبت ملکور اش به سوى آب نگريست، آب از هيبت اوتعاىل به غليان آمد و 

برخاست و هللا اج( از آن دود آسامن را آفريد. چنانچه مى فرمايد:  دودى از ميان آن
َي ُدَخانٌ ا اَمء َوهى    (1ا(ثُمَّ اْستََوى إىىَل السَّ

ترجمه: هللا سبحانه و تعاىل به سوى آسامن متوجه شد و آن در حاليکه دود مانند 
 بود.
ءٍ جاى ديگر مى فرمايد: اا   َن الاَْمء كُلَّ يَشْ    (2ا((َحيٍّ  َوَجَعلْنَا مى

ترجمه: و هر چيز زنده را از آب آفريديم. يعنى زندگى هر چيزى به آب گره زده شده 
 (3ااست. 

قرآن کريم که به بيان ذات ربوىب عهده دار بازمنايى حقيقت متام اشيا است، آب 
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را مادۀ اساىس و اوليۀ خلقت معرىف مى منايد. از تعمق در کنه فرامني الهى، بر 
مى آيد که اغلب آيات، آب را مادۀ اصَّل خلقت معرىف مى کند. از البالى آيات قرآن 
مجيد به صورت متواتر مى توان درک کرد که نه تنها آغاز آفرينش از آب رشوع شده 

 وجود خود را مرهون آب مى داند.  است، بلکه هر موجود زنده اى تداوم
بناًء يکى از مواهب بزرگ الهى که کمرت نعمتى با آن برابرى و همساىن کرده 

تواند، ااآب(( است و به لحاظ همني ارزش  هستى و بقاى همة موجودات زنده  می
بار در قرآن مجيد  63اعم از انسان، حيوان و گياه بستگى به آب دارد. واژه ااماء(( 

مى باشد و گاهى در قالب هاى صنايع ذکر گرديده که عمدتاً مفهوم آن ااآب(( 
 (4اادىب اکنايه، تشبيه و استعاره( به معنى نطفه و منى نيز آمده است. 

در قدم اول الزم است روى اين موضوع بحث شود که آب در کالم الهى با چه 
اندازى بيان شده و کدام احکام در بارۀ آن ارشاد گرديده است؟ هرگاه آن عده آيات 
قرآن مجيد که در بارۀ آب نازل گرديده، با توجه به موضوعات مشخص 

ده، به مشکل مى هايدرولوژيکى تفکيک شوند، بنا بر وسعت موضوعات اشاره ش
توان آن ها را از نگاه ويژگى هاى هايدرو لوژيکى به کتگورى ها تقسيم بندى کرد؛ 
اما بطور اجامل اين کتگورى ها به شمول تاريخ پيدايش آب، تشکيل آب و هوا، 
حکمت بارندگى، کميت آب، کيفيت آب در طبيعت، آب آفريدۀ خالق و حقانيت او 

ب وسيلۀ نظافت، ارتباط آب زير زمينى با آب سطح تعاىل، آب منشأ تامني غذا، آ 
زمني، آب هاى جارى، آب چشمه، ذخاير طبيعى آب در روى زمني، منابع آب و ساير 

 (5اموضوعات رضورى ديگر تقسيم شده مى تواند. 
مرور به آيات متبارکۀ قرآىن بطور واضح نشان مى دهد که پديده هاى 

در قرآن کريم معرىف گرديده اند. بطور  سال قبل 1411هايدرولوژيکى اضافه از 
(، ريزش باران از ابرها ااالعراف: 48مثال: تشکل بارندگى در امتوسفري االروم: 

(، آب نشانۀ وحدانيت و قدرت خدا 9(، جريان آب در روى زمني اق: 57
 ( وغريه. 11االنحل:

و مسايل مربوط  در ذيل چند منونه از آيات قرآن مجيد را با ترجمه آنها حول پديدۀ آب
 کنيم: به هايدرولوژى نقل مى
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اَمَواتى َواألَرَْض كَانَتَا رَتًْقا آب وسيلۀ تفکر و ایامن :   يَن كََفُروا أَنَّ السَّ اأََولَْم يََر الَّذى
نُونَ  ٍء َحيٍّ أَفاَلَ يُْؤمى َن الاَْمء كُلَّ يَشْ کفر ترجمه: آيا کسانيکه  (6ا( فََفتَْقنَاُهاَم َوَجَعلْنَا مى

ورزيدند، ندانستند که آسامن ها و زمني، بهم پيوسته بودند و ما آن دو را از هم 
 جدا ساختيم و هرچيز زنده اى را از آب پديد آورديم! آيا باز هم اميان منى آورند؟

اَمء ـ آب وسیلۀ احیای انديشه : َن السَّ اء فَأَْحيَا بىهى األرَْض بَْعَد  اَو َما أَنزََل هللّاُ مى مىن مَّ
ن كُل  دَآبٍَّة( ترجمه: و آىب که خداوند از آسامن فرو فرستاده   (7اَمْوتىَها َوبَثَّ فىيَها مى

وزمني  با آن پس از مردنش زنده گردانيده و در آن هرگونه جنبنده اى را پراگنده 
 ساخته است. 

اَمء َماء فَأَْخَرْجنَا بىهى نَبَاَت ـ آب وسیلۀ رشد گياه و نبات: اَو  َن السَّ َي أَنزََل مى ُهَو الَّذى
رَتَاكىبًا نُْه َحبًّا مُّ ًا نُّْخرىُج مى نُْه َخّضى ٍء فَأَْخَرْجنَا مى ترجمه: و اوست ذاتيکه از  (8ا( كُل  يَشْ

آسامن آىب فرود آورد، پس به وسيلۀ آن از هر گونه گياه رويانيديم و از آن اگياه( 
 وانۀ سبزى برآوريم که از آن، دانه هاى مرتاکمى بر مى آوديم. ج

تَّةى أَيَّاٍم وَكَاَن َعرُْشُه  ـ آب حامل عرش : اَمَواتى َواألَرَْض يفى سى ي َخلَق السَّ اَو ُهَو الَّذى
ترجمه: و اوست کسيکه آسامن ها و زمني را در شش روز اهنگام(  (9ا( َعََّل الاَْمء

 ب بود. آفريد و عرش او بر آ 
اَمء  ـ آب وسیلۀ رشب و رویش اشجار، نباتات و میوه جات : َن السَّ ي أَنزََل مى اُهَو الَّذى

يَل  يْتُوَن َوالنَّخى يُموَن يُنبىُت لَُكم بىهى الزَّْرَع َوالزَّ نُْه َشَجٌر فىيهى تُسى نُْه رَشَاٌب َومى َماء لَُّكم م 
ترجمه : اوست  (11ايفى َذلىَك آليًَة ل َقْوٍم يَتََفكَُّروَن( َواألَْعنَاَب َومىن كُل  الثََّمرَاتى إىنَّ 

کسی که از آسامن براى شام آىب فرود آورد که نوشيدن شام از آنست و همچنان 
روئيدن اشجار و علفزار هاى  که رمه هاى خويش را در آن مى چرانيد نيز از آنست؛ به 

و از هر گونه محصوالت اديگر(  وسيلۀ آن، کشت ها و زيتون و درختان خرما و انگور
 براى شام مى روياند. یقیناً در اينها براى مردمى که مى انديشند، نشانه ها است. 

َب  ـ آب وسيلۀ نظافت و تطهیر : اَمء َماء ل يُطَه رَكُم بىهى َويُْذهى اَو يُنَز ُل َعلَيُْكم م ن السَّ
يْطَانى   (11ا( َعنُكْم رىْجَز الشَّ

آسامن بر شام باران فرو ريزانيد تا شام را با آن پاک گرداند و وسوسۀ ترجمه: و از  
 پليد شيطان را از شام بزدايد...

اَمء َماء بىَقَدٍر فَأَْسَكنَّاُه يفى األَرْضى َوإىنَّا  ـ ميزان و انــدازۀ  بــارش: َن السَّ اَو أَنزَلْنَا مى
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ُرونَ   (12ا( ط َعََّل َذَهاٍب بىهى لََقادى
ترجمه: از آسامن آىب به اندازۀ معني فرود آورديم و آن را در زمني جاى داديم 
اآبهاى زير زمني( و ما يقيناً براى از بني بردن آن نيز تواناييم و از آن آب، باغ هاى 

 از خرما و انگور خلق کرديم.
مساله آفرينش  توضيحى بر آيۀ آب محور بودن آفرينش موجودات زنده از آب:

زنده از آب در کتـب تفسري بـا رشح و بسط، تـــوضيح گرديـــده کـــه در  موجودات
 ذيــل بــــا مراجعه بــــه دو اثــر، مخترصاً به آن مى پردازيم:

سورۀ النور را با  41سورۀ االنبيا و آيۀ  31صاحبان تفسري هاى اقميزان و منونه آيه 
ر موجود مادى داراى رشد و منو توجه به اطالق آن بر موجودات زنده و حيوانات، ه

را مشمول آن دانسته اند، خواه حيوان باشد يا گياه و درخت؛ بنا بر اين آيۀ رشيفۀ 
فوق، آب را مايۀ رشد و تکامل موجودات معرىف مى منايد. برخى درين باره با 
استناد به فرضيه هاى که علم جديد، مبنى بر اينکه اصل حيات ريشه در آب دارد، 

اند آيت را بر نظريۀ خويش وفق دهند، حقيقتی بزرگ را اثبات مى کند که کوشيده 
دانشمندان، فهم و اثبات آن را دستاورد بزرگ در عرصۀ تحقيقات علمى قلمداد مى 
کنند و آن اينکه آب نخستني گهوارۀ حيات انسان است، بناًء آب تنها اساس آفرينش 

است. عالمه طربىس با تائيد اين نيست، بلکه ناظر بر ادامۀ حيات موجودات نيز 
نظريه روايتى از امام صادق ارح ( نقل مى کند که آن حّضت در پاسخ به سؤاىل در 
بارۀ طعم آب به استناد همني آيه گفت: ااطعم اقماء طعم الحيات(( طعم آب طعم 
حيات است.  تفسري منونه در رشح اين قول امام صادق ارح( مى نويسد: اا 

در تابستان پس از يک تشنگى طوالىن و ممتد در آن هواى سوزان  هنگاميکه انسان
بۀ آب گوارايى مى رسد، موقعى که نخستني جرعۀ آب را در گلو فرو مى برد، 
احساس مى کند که روح و جان در کالبدش دميده مى شود، در واقع امام مى 

( مشخص خواهد ارتباط و پيوند زندگى و آب را با اين تعبري زيبا اطعم الحيات
 (13اکند.

برخى علام با استناد به کشفيات علمى مبنى به اين باور اند که بهرتين عنرص 
تشکيل دهندۀ يک سلول، آب مى باشد و اين نظريه در همه موجودات زنده از 
حيوان گرفته تا گياهان صدق مى کند. همچنني آب در همه فعل و انفعاالت درون 
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فوق الذکر را مؤيد اين حقيقت علمى دانسته  اجسام زنده نقش اساىس دارد و آيۀ
  اند.

سورۀ انبياء و ساير آيات، متصل ياد آورى خلقت زمني و آسامن، اشاره به  31در آيۀ 
آب و هر موجود زنده اى که از آب پيدا مى شوند، بيانگر اين حقيقت است که در 

وتر آب پيدا شده است. البته اين حقيقتى است که روى زمني، از همه چيز جل
بيشرت از چهارده قرن قبل قرآن آن را بيان کرده است، چيزيکه ساينس قرن ها بعد 
به آن پى برد. در عرص از هر ساينس داىن در بارۀ خلقت زمني و آسامن و پيدايش 

س آب پرسيده شود، جواب هامن چيزى است که قرآن ارشاد فرموده است. ساين
دانان مى گويند که عنارص اوليۀ پيدا شده در کرۀ زمني، هايدروجن و هيليوم اند؛ 
البته هايدروجن به تناسب عنارص ديگر، عنرص خيَّل سبک و معموىل است که فقط 
يک پروتون و يک الکرتون دارد و در ترکيب آن هايدروجن دو ثلث را تشکيل مى 

ک الکرتون اکسيجن يکجا شده و آب را دهد؛ به نحويکه دو ماليکول هايدروجن با ي
تشکيل مى دهد. اين ترکيب زماىن به ميان آمد که درجۀ حرارت کرۀ زمني تقليل 

 (14ايافته و به چهار هزار رسيد، عنارص ديگر با مرکبات آنها همه بعداً پيدا شده اند. 
ارائه در رابطه به توضيح آيۀ: ا و کان عرشه عَّل اقماء( مفرسين نظريات گوناگون 

کرده اند و از فحواى آنها معلوم مى شود که گويا عرش خدا در روى زمني چيزى 
شبيه تخت معموىل باشد و در روى آب بودن آن، شبيه قرار گرفنت کدام تخت 
چوىب در روى آب باشد! در حاليکه نه عرش هللا تعاىل شبيه کدام تخت زمينى 

يستادن آن تخت در روى آب کرۀ است و نه قرار گرفنت آن در روى زمني، مانند ا
زمني مى باشد. عرش و آب هيچکدام اشياى ازىل نيستند و نه هم مقصد و معناى 
اين الفاظ چنانست که عرش خدا به باالى آب باشد و نه عرش خدا چيزى است که 
براى استقرارش به کدام سطح هموار، رضورت داشته باشد. وقتيکه هللا متعال اين 

ن ستون قائم نگهداشته، پس او تعاىل چرا به چنني چيزى نياز پيدا آسامن ها را بدو 
 (15اکند؟! 

اما عالمه طباطبايى صاحب تفسري اقميزان مى نويسد: مساله ارتباط حيات با آب 
  (16اکه امروزه در تحقيقات علمى جديد روشن شده، معجزۀ ماندگار قرآن کريم است.

 مطرح شده است:بناًء بطور کَّل سه نظر در بارۀ آيه 
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 ـ هر موجود زنده اى از آب آفريده  شده است. 1
 ـ هر موجود زنده اى از نطفه آفريده شده است. 2
 ـ حفظ و ادامۀ حيات هر موجود زنده اى به آب مربوط است.3

آيت هللا نارص مکارم شريازى در تفسريش، تحت عنوان احول آب مايۀ حيات( 
ن امروز معتقد اند که نخستني جوانه هاى حيـــــات در چنني مى نويسد: دانشمندا

اعامق دريا ها پيدا شده، به همني دليل آغــــاز حيات را از آب مى دانند و اگر در 
قرآن و يا احاديث نبوى اصَّل هللا عليه وسلم( آفرينش انسان به خاک نسبت داده 

ترکيبى از آب و شده، دليلش اينست که منظور از خاک هامن طني اگل( است که 
خاک است و همچنان طبق تحقيقات دانشمندان، قسمت عمدۀ اجزاى بدن انسان 

 (17او بسيارى از حيوانات ديگر را آب ا در حدود هفتاد درصد( تشکيل مى دهد.
 ب: اهميت آب در ارشادات نبوى )ص( 

ـ مامنعت از فروش آب اضاىف: عن عبدهللا اانصارى( ارض( قال: اا نهى رسول هللا 
صَّل هللا عليه وسلم عن بيع فضل اقماء(( ترجمه: پيامرب صَّل هللا عليه وسلم از 

 (18افروش آب ا ضاىف نهى فرموده است. 
عن عبدهللا بن عمرو بن عاص ارض(: اا ان النبى  ـ عدم ارساف در مرصف آب:

هللا عليه وسلم مر بسعد و هو يتوضأ فقال: ما هذا الرسف يا سعد قال: اىف صَّل 
الوضوء رسف؟! قال رسول هللا اصَّل هللا عليه وسلم(: نعم! و إن کنت عَّل نهر 

ترجمه: اپيامرب صَّل هللا عليه وسلم( از کنار سعد ارض(  (19اجار(( ارواه احمد(
گفت: چرا اين قدر ارساف در عبور کرد، در حاليکه او وضو مى گرفت، برايش 

استعامل اآب( اى سعد؟! او گفت: آيا در وضو هم ارساف است؟! پيامربصَّل هللا 
 عليه وسلم فرمود: بَّل! ولو که در کنا آب جارى ادريا( هم باىش. 

ـ بهرتين نوشيدنی : قال رسول هللا صَّل هللا عليه وسلم: اا خري الرشاب الدنيا و 
مه: پيامرب اکرم صَّل هللا عليه وسلم فرمود: آب بهرتین  ترج (21ااالخره اقماء((

 نوشيدىن در دنيا و آخرت است. 
نباريدن باران: قال رسول هللا صَّل هللا عليه وسلم: اا ان هللا اذا غضب عَّل  ـ علت

امة مل ينزل بها عذاب خسف وال مسخ؛ غلت اسعار ها و يحبس عنها امطار ها ويَّل 
ترجمه: وقتى خداوند جل جالله بر قومى خشمگني شود و  (21اعليها ارشار ها؛ ((
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آنها را بر زمني فرو نربد يا مسخ نکند، ا اينگونه مجازات مى کند که ( قيمتها صعود 
کند، باران بر آنها نبارد ايا کم ببارد( و افراد ستمکار و رشير آنها، زمام امور شان را 

 بدست بگريند. 
عن اىب عباس ارض( قال رسول هللا صَّل هللا عليه  ـ آب رسد درمان بيامرى ها:

ترجمه: عبدهللا بن عباس  (22ا وسلم: اا الحمى من فيح جهنم، فربدوها مباء((
ارض( عنهام گفت که پيامربصَّل هللا عليه وسلم فرموده است: تب از جملۀ زخم و 

 چرک دوزخ است؛ بناًء آن را به وسيلۀ آب رسد کنيد. 
ـ مزة آب مزۀ حيات است: قال امام صادق ارح(: اا طعم اقماء الحياة و طعم الخبز 

 دگاىن است و طعم نان، توانايى و نريو. ترجمه: طعم و مزۀ آب، زن( 23االقوة(( 
ـ فقر و تنگدستى با وجود داشنت آب و خاک فراوان، دورى از رحمت هللااج( است: 

( 24اقال عَّل ارض(: اا من وجد ماًء او تراباً ثم افتقر فابعده هللا من رحمته.(( 

بربد، ترجمه: هر کِس که آب و زمينى بيابد، وىل باز هم در فقر و نيازمندى برس 
 خداوند جل جالله وى را از مرحمت خود دور مى گرداند. 

يقيناً اين فرمودۀ حّضت امرياقمومنني عَّل رض، هشدار جاويدانه و قابل توجه  
براى برشيت در هر زمان و مکاىن است؛ زيرا کشور ما از دو نعمت آب مکفى و خاک 

آن از اين دو  وسيع و حاصلخیز برخوردار است و ايجاب مى کند که باشندگان
نعمت، کامل بهره بردارى را به عمل آورند؛ نه اينکه به بهانه هاى گوناگون حتى 
زمني هاى دايرمان به باير تبديل شود، منابع آىب خدا داد و خروشان مان، بدون 
استفاده به هدر برود مگر دست نياز ملت ما با وجود اين همه آب و خاکش فراوان و 

 دراز باشد!! حاصلخيز، بسوى ديگران
 : اهمیت آب در اديان ديگر3

هرگاه گذشته هاى تاريخ برشيت را ورق بزنیم، مى بينيم که زيربناى پاره ای از 
سنن و عقايد مردم ريشه در انديشۀ گذشتگان شان داشته و به مرور زمان جزء 
فرهنگ جوامع گرديده است؛ طوريکه در ادوار قديم بينش هاى ويژه اى نسبت به 

هاى طبيعى بالخصوص آب وجود داشته  و آن را از جملۀ مواد مقدس و قابل  پديده
احرتام پنداشته اند. از هامن دوران کهن، برش به اين حقيقت پى برده بود که 
کوهستان در توليد آب  و باران و حفظ منابع و تراوش آن به صورت هاى چشمه، 

 و...اهمیت آب در  پرتو ارزش ها 
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بر اين تقدس آب و کوه از دير زمان کاریز، نهر، درياچه و رود تاثري مستقيم دارد. بنا 
به اين سو با يکديگر پيوند ناگسستنى داشته اند. اين پيوند ميان انسان و زمني و 
کوه و آب و آسامن و خورشيد بصورت پیوسته و دوامدار وجود داشته و اين عنارص در 

 (25اانديشه ها و باور هاى برش قديم به عناوين مختلف گرامى داشته اند. 
مردمان زمان هاى قديم به پريوى از اديان خويش در ترشيح شگفتى هاى آب و 
کوه، اسطوره هاى فراوانی براى اين دو پديده ساخته اند. نخستني داستان در مورد 
آب از متدن سومرى در دست است، متدن شگفت انگيز در جنوب بني النهرين؛ 

ارۀ سوم( پيش از ميالد نوشته سال ا اواسط هز  4511اين داستان ها در حدود 
شده اند. زمانيکه شاخه هاى اقوام آريايى در دشت هاى اور آسيا زندگى مى کردند، 
در اين داستان ها از جهاىن سخن گفته شده که تنها از آب به وجود آمده و کائنات 
مشتمل بر آسامن و زمني، بعد ها از آب رس به در آورده اند اخلقت آب پيش از 

يهء عامل در اساطري هندو ـ اروپايى نيز جاى مهمى داشته بدون آنکه الزاماً خلقت بق
 (26ااز آسياى غرىب تقليد شده باشد(.

در ادیان مسیحیت و یهودیت آب مادۀ پاک کننده محسوب می شود. مثالً در 
مسیحیت غسل تعمید را در کلیسا انجام می دهند و در بسیاری ادیان به شمول 

م عبادی وجود دارد که در آن، مرده را با آب پاک شستشو می اسالم نوعی مراس
دهند. در دین اسالم هم پس از غسل و وضو گرفنت اشسنت قسمت های از اعضای 
بدن با آب پاک( می توان فریضۀ مناز و سایر عبادات را به جا آورد. در مذهب شینتو 

اخنت بدن فرد یا امذهب چاپانی ها( در متام مراسم عبادی از آب برای پاکیزه س
 مکان خاصی استفاده می شود.

زردشتيان فرشتۀ اناهيتا را نگاهبان آب شمرده و احرتام مى منودند و هم به دريا 
ها و ساير منابع آب به نظر قـــــدر ديـــــده به آن هــــا درود مى فرستادند. در 

باشد. يونانيان،  تورات آمده است، اولني چيزيکه در روى زمني به ميان آمده، آب مى
روميان، عاشوريان، چيناييان، هنديان، اعراب دورۀ جاهليت و ساير اديان و مدنيت 
هاى قديم به نحوى از انحا به تقدس آب معتقد بوده و آن را مادۀ نظافت زا و مظهر 

 (27اپاکيزگى دانسته اند.
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 نتيجه:
مرور گذرا به نصوص و روياات اسالمى به وضوح نشان ميدهد که آب مادۀ   

سال قبل در  1411اساىس خلقت و مايۀ حيات هر ذيروحى است و اسالم بيشرت از 
قرآن کريم و احاديث نبوى اص( جريان آب و ريزش باران را يکى از داليل وجود هللا 

يش آب و تشکيل ابر و ريزش باران، اج( و وحدانيت او تعاىل دانسته و راجع به پيدا
اهميت آب، جريان آب در روى زمني، آب ها ابحار و بحريه ها، کيفيت و کميت آبها، 
آب هاى زيرزمينى و رابطه آن با آب هاى جارى، عدم ارساف در استعامل آب، آب 
مظهر نظافت و پاکيزگى، آلوده نساخنت آبها وغريه، احکام خيَّل واضحى دارد و 

احت بيانگر اين حقيقت است که اسالم قرن ها قبل تفکر در باره خلقت همني وض
آب و نحوۀ استفاده از آب را براى برش نشاندهى کرده و کار برد اين رهنمود ها در 

 عرص حارض، حقانيت دين اسالم را به منايش مى گذارد. 
خود پس بر مسلامنان الزم است که با رعايت فرمايشات دينى در باره آب، صداى 

را با اين نداى رساى برشيت در روى کره زمني يکجا کنند که هر موجود زنده اى از 
آب آفريده شده و حفظ ادامۀ حيات هر ذيروحى به آب وابسته است. بناًء با درک 
اهميت بنيادى آب بايست در حفظ و نگهداشت، رصفه جويى و کار برد آن، نهايت 

 توجه را مبذول داشت. 
 پيشنهادات:

بر محققني رشته هاى زراعت، آب، انرژى و محيط زيست الزم است که ـ 1
فرمايشات دينى را در باره آب، مصداق عمل قرار داده و بر مبناى آن برنامه هاى 

 خويش را عيار سازند. 
ـ همه بايد در استعامل آب از نهايت احتياط کار گرفته و از هدر دادن، ارساف و 2

 مادۀ سرتاتيژيک و حيار اجتناب کنند. آلوده ساخنت آبها منحيث يک 
ـ به ارگان هاى ذيربط آب، محيط زيست و آبيارى الزم است که با طرح پاليِس 3

ها و سياست هاى جامع آىب، از هدر رفنت آب هاى جارى افغانستان به خارج از 
کشور جلوگريى منوده و نقش کليدى آب را در پيرشفت و ترقى جامعه به منايش 

 بگذارند. 
ـ هيچکس نبايد ارزاىن و وفرت آب را به معناى کم ارزش بودن آن تلقى کنند، 4
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 بلکه اهميت آب باالتر از متام منابع طبيعى ديگر مى باشد. 
ـ بحران آب و قلت آن در اثر خشکساىل هاى اخري، لطمۀ شديدى بر روند عادى  5

است. بناًء همه  بايد بر کنش حيات ساکنان مناطق مواجه با کمبود آب وارد منوده 
 اظت منابع آن تجديد نظر منايند. و بينش خويش در باره ارزش آب و حف

 :مآخذ
 (11فصلت:ا -1
 ( 31النبيا:اا -2

شکرايى، محمد مري. انسان و آب در ايران، گنجينۀ مَّل ايران: تهران،  -3
 .68، ص 1381
 حسام، محمد حسني. آب و آبرساىن، نرش نسيم حيات: چاب اول، قم، -4

 .18، ص 1383
داکرت عليم، عبدالخبري. اساسات هايدرولوژى، نرش رسسالت: چاپ اول،  -5

 .6، ص1392کابل، 
 ( 31االنبيا:ا -6
 (  162البقره: ا -7
 ( 97البقره: ا -8
   7سورۀ هود: آيه  -9

 ( 11 - 11النحل: ا -11
 ( 11االنفال: ا -11
 ( 19و  18أقمؤمنون: ا -22

، 1381، تهران، 13شريازى، نارص مکارم. تفسري منونه، نرش دارالکتب: جلد  -13
 . 396ص 

حکمتيار، انجنريگلبدين. ساينس او در قرآن علمى اعجاز، نرش ميثاق ايثار:  -14
 .18و  17، صص 1395پشاور، سال 

 .21هامن اثر، ص -15
طباطبایی، سید محمد حسین. نرش دفرت انتشارات اسالمی: چاپ  -16

 .393، ص1381ان، چهاردهم، تهر 
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 397ص 13شريازى، نارصمکارم، تفسريمنونه، جلد -17
 .15، ص 2احمد بن الحسني. السنن الصغرى، االصدار الثالث، ج  -18
 .161، ص 2امام االحمد بن حنبل. مسند امام احمد بن حنبل: ج  -19
هـ ق،  62،1413جلد عالمه مجلِس، بحار الانوار. مؤسسه الوفا: بريوت،  -21
 .293ص 

تنکابوىن، مرتىض فريد، رهنامى انسانيت، نرش فرهنگ اسالمى: تهران،  -21
 .76، ص 1347چاپ اول، سال 

 .293، ص 62عالمه مجلِس. بحاراالنوار، ج  -22
، 21،1373احسان بخش. آثار الصادقني، نرش ستاد برگزارى مناز جمعه: ج -23
 .372ص 

آل البيت االحيا الرتاث:قم، طبع عامَّل،شيخ حر.وسايل الشيعه، مؤسسه  -24
 .41و  41هـ ق، صص 17،1416سوم، ج
قرىش، امان هللا. آب و کوه در اساطري هند و ايراىن، نرش هرمس: تهران،  -25
 .46و 45، نرش اکادمى علوم: صص1381
 .48و  47هامن اثر، صص  -26
توخى، محمدنعيم. ااعوامل تاثريگذار باالى رژيم آب هاى زيرزمينى کابل((،  -27

، دورۀ چهارم، شامرۀ اول، 9مجلۀ طبيعت، نرش اکادمى علوم: شامره مسلسل 
 .35، ص 1387
*** 
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 محقق یارمحمد)صمدی(
 
 برخی راهکار های همزیستی اجتامعی دراسالم

 
 خالصه

اسالم بحیث یک نظام شامل درهمه عرصه های زنده گی دارای برنامه های 
درصورت دستیازی به آن  میشود که به همه رهنمودی دقیقی میباشد،که 

نامالیامت زنده گی اجتامعی پایان  داد، پس یکی ازین محورها دست یابی به 
همزیستی اجتامعی در جامعه میباشد، امری که امروز جامعه ما به اثر نارسایی 
های اجتامعی چهره واقعی اش خدشه دار گردیده است. پس برای رهایی ازین 

یدانیم، تا روی یک سلسله رهنمودهای نشانی شده در اسالم مثل معضل  الزم م
وحدت، وهمدیگر پذیری، تسامح و مدارا، رعایت عدالت اجتامعی، توجه به کرامت 
انسانی، رفتار نیک با اتباع غیر مسلامن، خود داری از تعصبات بی مورد، انسان 

شان منادی  نگری، تأمین مساوات میان اتباع، حیات رسول هللااص( ویاران
ازمساوات عملی، تعاون و همکاری ذات البینی، ایثار و فداکاری، عفو وگذشت را به 

 عنوان مئولفه های پر ارزش درین راستا یاد آوری منود.
 : ملخص البحث

االسالم نظام شامل یحتوی کل جوانب الحیاة االجتامعیة  و انه یرشد االنسان  
للتعایش االجتامعی السلمی، وفی حالة الترشف بااالسالم قد تنصهر فیه جمیع 
االزمات االجتامعیة الکائنة فی اقمجتمع البرشی، لذا فإن احد هذه اقمحاور هو 

ی، واألن هواالمر العویص الذی قد التحقق للتعایش االجتامعی فی اقمجتمع البرش 
اسائت السمعة الحقیقیة قمجتمعنا االسالمی هو إهامل االمور اقمختلفة بین النّاس.  
من اجل حل هذه االزمة العویصة نئوکد علی تحقق سلسلة من االمور اقمعلومة 
الهامة فی االسالم وهی: ترویج مفاهیم ثقافة االحرتام اقمتقابل وإکرام االنسان 
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لتسامح والصرب والعفو والتضحیة والتعاون والتکافل بین النّاس، وحسن السلوک وا
مع اقمواطنین مسلمین کانوا او غیر اقمسلمین، وتوفیر العدالة االجتامعیة واقمساواة 
بین جمیع اقمواطنین فی القوانین والتعامل والتجنب عن العصبیة اقممقوت، 

واصحابه کإحدی االعمدة القیمة فی  والرتکیز علی تحقق منهج السیرة النبویة
 هذااقمجال.
 مقدمه:

انسان موجودي اجتامعي است که با تشکيل جوامع کوچک و بزرگ به رفع  
نيازهاي خود مي پردازد. امروزه بر خالف گذشته ها  با افزايش رسسام آور جمعيت 

رت ازگذشته زمينه در نتيجه افزايش احتياجات و نيازهاي انسان ها، بيش کره زمني و
اي تنازع و تضاد افزايش يافته است. با اين حال تجربه ي چندين قرن تعارض و 
جنگ به خويب به انسانها نشان داده است، تا در فضايي به دور از درگريي درکنار 
يکديگر زندگي نکنند، مني توانند آنگونه که شايسته است، نيازهاي مادي ومعنوي 

با این رویکرد انسان موجود اجتامعی است،که برای پس  خود را برآورده سازند؛
تأمین زنده گی شباروزی خویش ناگزیراست، تا در همنوایئ با دیگران تالش 
وکوشش مناید؛ زیرا پیشربد زنده گی بدون کار و همنوای با دیگران امکان پزیر 
نیست.پس با اذعان برین که حرکت در مسیر زنده گی خالی از مشکالت نبوده و 

سان بدون مشارکت دیگران با نامالیامت روبرو میگردد؛ بنأً  انسان ها ناگزیرند ان
درین کاروان با دیگران همگام شوند؛ پس با الهام ازین واقعیت که انسان ها با 
تبعیت از فطرت خویش درشاهراه زنده گی با حق طلبی و حق مداری درحرکت اند 

نند به حق وعدالت تن در منی دهند عده ای  خالف فطرت ازین امر مهم رسباز میز 
و در نتیجه این برخورد ها مشکالت  اجتامعی درجامعه زبانه میکشد، پس برای 
مهار سازی چنین انارشیزم و رفنت بصوب یک جامعه آیدیال وبدور ازهر نوع دغدغه 

ان بدون یک تفاهم جمعی یگرر دکنادر ندگی ق همزیستی اجتامعی، زتحقو 
ان ندگی بددر زکه را چیزهایی م ند تمااهیچ کسی نمیتو" پسامکان پذیر نیست. 

کند درین مسیرناکام هد چنین اگر بخوبدست بیاورد، وابه تنهایی ز دارد، نیا
درحقيقت مي توان گفت: تالش هاي جدي برش؛ پس از آغاز قرن بيستم و میامند، 

بط بخصوص با پشت رسگذاراندن دو جنگ خامنانسوز جهاين در جهت کاهش روا
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خصامنه، بهبود و ارتقاء روابط دوستانه آغاز شد. و این پروسه درحال حارض روبه 
 انکشاف وتکمیل شدن است. 

 :هدف
هدف ازین تحقیق برجسته سازی این موضوع است که اسالم به عنوان یک  

نظام ناب درهمه عرصه های زنده گی به ویژه همزیستی اجتامعی اهمیت بیشرت 
داده ودرراه نهادینه سازی آن یک سلسله دستورات را منحیث رهنمود و دستور 

به آن معاضل  العمل به انسان ها امسلامن ها( هدیه منوده است. تا به متسک
 اجتامعی شانرا حل منایند.

 :ارزش
با ترشیح این رهنمود که اسالم نسبت به همه ای مکاتب دیگر به این مسئله  

توجه وبها قایل است، جامعه اسالمی با روی آوری ومتسک به آن که هم در قرآن و 
سنت وحیات خلفایی راشدین بازتاب کلی یافته است، میتوانند مشکالت الینحل 

نونی شانرا که تا هنوز اثرات آن در جامعه اسالمی فوران میکند به همه ای آنها ک
 پایان دهند.
 : میتود

درین تحقیق از روش های توصیفی،تحلیلی، کتابخانهء با استفاده از  منابع 
 مختلف و معتربعلمی بحث بعمل آمده است.

های مرتبط به پس برای توضیح این مفاهیم نیاز است تا به رشح کوتاه  واژه 
 موضوع بپردازم.
 : راهکارها

پاسخ،  روش که با استفاده ازآن مشکلی را حل سازند، وهم به مفهوم راه حل،
 (1اجواب، شیوه، نامه و روش حل مسایل است.

 :همزیستی
کیفیت همکاری و اتحاد دوجاندار مختلف است به منظور تغذیه یا ادامه زنده  

 (2اگی را گویند.
ی باهم زیسنت،  زنده گی دوتن یا دوگروه  با یکدیگر درحالیکه ویا هم به معن

 ( 6اشاید مناسب یکدیگر نباشند.
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منسوب به اجتامع،کاری یاچیزیکه به همگان تعلق داشته  :اجتامعی
                 (  3اباشد،آنچه مربوط به گروهی ازمردم باشد.

درین امتداد برآنیم تا نقاط ما محورهای  همزیستی اجتامعی دراسالم:  
 برجسته همزیستی اجتامعی را به عنوان منونه نشانی کنیم

: اسالم بحیث آخرین پیام الهی درجامعه اسالمی وحدت و همگرایی-1  
همواره سلسله رهنمودهای را جهت تحکیم روابط اجتامعی به مسلامن ها رهنامی 

 معضالت اجتامعی به آن رو منوده است، تا مسلامن ها بتوانند جهت درهم شکسنت
آورند، با این انتباه قرآن همواره مسلامنها را به وحدت و همدیگر پذیری دعوت 
میدهد، همیشه براین امر تأکید میورزد که باید مسلامن ها یک صف ویکدست 
باشند و صف مرصوص را در برابر بد خواهان  تشکیل دهند، آنگاه که در قرآن 

ا كَأَنَُّهْم بُنْيَاٌن َمرُْصوٌص  میفرماید"إىنَّ هللاََّ  يَن يَُقاتىلُوَن يفى َسبىيلىهى َصفًّ بُّ الَّذى به  (4ايُحى
یقین خداونداج( دوست دارد کسانی را که در راه خدا صف بسته پیکار میکنند که 
گویی بنائی پوالدین اند. با این انتباه اگر در میان مسلامنان اگر رنجشی پیدا 

پا درمیانی این نقیصه را از میان بردارند، نگذارند تا این خفه گی میشود، بایست با 
زبانه بکشد و ازحد تجاوز کند؛ زیرا درصورت چنین واقعه دشمن ازموقع  استفاده 
منوده مسلامنان را به دام خود میکشد. پس مردم ما  از هر قوم و زبانی که هستند 

ند، متأسفانه دشمنان داخلی از دیر زمانی بحیث یک مشت واحد زنده گی داشته ا
خارجی این کشور میخواهند، کشور یک پارچه را بنا م های قوم و زبان از هم جدا 

 سازند که انشأ هللا هرگز موفق نخواهند شد.
: اسالم بعنوان یگانه آئین برتر همواره ترویج فرهنگ تسامح و مدارا-2

با این دید تسامح به  درتقابل با فرهنگ خشونت وزشت خوئی قرار داشته است. پس
معنی آسان گرفنت بریکدیگر، مدارا کردن، فروگذار کردن، سهل انگاری آمده 

با این برداشت اسالم دینی است که در طول تاریخ در میدان زنده گی  (5ااست
اجتامعی با اقلیت های  غیر دینی  سعی داشته است، تا این فرهنگ اتسامح( را 

درین راستا منادهای زیادی را بخاطر داریم که  درجامعه  بازتاب دهد، چنانچه
میشود در زنده گی از آن الگو ها استمداد جوئیم ، پس اختالف مردم در افکار 

َولَْو َشاَء وعقاید شان در زنده گی یک  امر طبیعی است،که خداونداج( میفرماید"
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َدًة َواَل يَزَالُوَن ُمْختَ  ًة َواحى َم َربَُّك َولىَذلىَك َربَُّك لََجَعَل النَّاَس أُمَّ نَي  إىالَّ َمْن َرحى  َخلََقُهمْ لىفى
و اگر پروردگارت اراده حتمی میکرد همهء مردم را ابه اجبار(  (6اَومَتَّْت كَلىَمُة َرب َك 

یک امت قرار میداد وآنها همواره در اختالفند مگر کسانی که پروردگارت برآنها رحم 
ده است؛ وکلمه پروردگارت مسلم و قطعی شده کرده و برای همین هم آنان را آفری

 است. 
: عدالت ازآن خواستگاه با ارزش است، که اسالم رعایت عدالت اجتامعی -3

نسبت به همه ادیان دیگر درین راستا گام های اولی را برداشته است. که تطبیق آن 
منوده است، که با این نگرش انسان ها  از  پی آمد سودمندی را نثار جامعه انسانی

هامن بدوی زنده گی اجتامعی به آن چشم توقع بسته اند؛ زیرا یکی ازمحور های 
بعثت فرستاده های الهی در مقاطع زمان تطبیق یکسان قانون درجامعه بوده است، 
ت اگر این ارزش با بهای که دارد درجامعه زمین گیرشود، بی تردید پی آمد های مثب

اش جامعه را بسوی امنیت وآرامش سوق میدهد؛  زیرا در وجود این ارزش بسرت 
خوبی برای یک همزیستی اجتامعی میرس خواهد شد،که همه اتباع یک جامعه با 
داشنت نژاد، ملیت، قوم، و زبان مختلف خود را درآن می بینند؛ زیرا تطبیق آن 

؛ بنابرآن قرآنکریم در مورد درجامعه حد فاصل میان دوست و دشمن را منی شناسد
َ  َواَل يَْجرىَمنَُّكمْ  میفرماید" لُوا ُهَو أَقْرَُب لىلتَّْقَوى َواتَُّقوا هللاَّ لُوا اْعدى َشنَآَُن قَْوٍم َعََّل أاَلَّ تَْعدى

َا تَْعَملُوَن "  َ َخبىرٌي مبى هرگز دشمنی با گروهی شام را برآن ندارد که عدالت   (7اإىنَّ هللاَّ
نکنید عدالت کنیدکه آن به تقوی نزدیکرت است. عدالت تا آنجا با اهمیت تلقی شده 
است، که یک روز عدالت امام عادل  معادل به شصت سال عبادت محاسبه شده 

و وضیع  است. حتی فرا تر از آن در باور دینی تطبیق آن فرق میان شاه وگدا رشیف
سیاه پوست وسفید پوست منی شناشد، و همواره به مجریان قانون هدایت میدهد،  
هرگاه به قضاوت زانو زدید به عدالت فیصله کنید؛  چنانکه واقعه دعوی حّضت علی 
ارض( با مرد مسیحی باالی زره جنگی خود منادی از عدالت دوره خلفای راشدین 

 را تذکرمیدهد. 
: یکی از راهکار های برجسته در فرهنگی دینی سانیتوجه به کرامت ان-4

ما که مسلامنان را به همزیستی اجتامعی کمک میکند توجه به کرامت انسانی 
است. ناگفته نباید گذاشت که این اصل درهمه زمان ها یکی از آرمان های نهفته 
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ه درمخیله برشی بوده است، و از همه نظام ها اسالم بیشرت به رعایت آن درجامع
تأکید ورزیده است، تکریم جنس انسانی که خود ریشه و ساقه در وحی الهی دارد 

بار در قرآن کریم تذکر رفته است، این موجود هستی که خود آیه ای  از  22بیش از 
قدرت الهی درگیتی است؛ می زیبد تا  از هامن وهله ای  نخستین پاگذاری اش 

كَرَّْمنَا بَنىي  َولََقدْ ارد آنجا که میفرماید"درصحنه حیات مورد تکریم پروردگارش قرار د
ْن  مَّ لْنَاُهْم َعََّل كَثىريٍ مى َن الطَّي بَاتى َوفَضَّ آََدَم َوَحَملْنَاُهْم يفى الرَْب  َوالْبَْحرى َوَرزَقْنَاُهْم مى

ياًل "ا ( وحقا که ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم وآنها را در خشکی و 8َخلَْقنَا تَْفضى
یا سوار کردیم  وآنها را  از انواع پاکیزه ها روزی منودیم وآنها را بر بسیاری از آفریده در

های خود برتری کامل دادیم. قرآن درجای دیگرمکرراً به این اصل ارصار میوزد 
يٍم  لََقْد َخلَْقنَاومیفرماید" که به یقین ما انسان را دربهرتین (9ااْلىنَْساَن يفى أَْحَسنى تَْقوى

تدال واستقامت آفریدیم. پس ازفحوای آیات کریمه بر می آید که همه انسان ها اع
بال استثنأ ازکرامت ذاتی بدون در نظر گیری قوم، نژاد، مذهب، زبان، آئین، و جنس 
برخور دار میباشند، هرکس که معنای انسانیت در وی تحقق یابد شامل این حوزه 

رحیات و مامت انسان  قابل رعایت میگردد، و با همین تفکر این گرامیداشت د
میباشد. چنانکه روزی پیامرببزرگ اسالم اص( با جمعی ازیاران درگوشه نشسته 
بودندکه جنازه یهودی را از نزد شان تیر منودند، ناگهان پیامرب اص( به رسم احرتام 
از جای مبارک برخواستند، اصحاب کرام این عمل رسول خدا را  به باد انتقاد 

وگفتند که جنازه یهودی است، آنحّضت در پاسخ فرمودند: آیا انسان نیست؟ گرفتند 
با این نگرش متام انسان ها ازکرامت انسانی برخوردار اند،که با تعمیل آن بخش  (11ا

اعظم مشکالت ناشی از نارسایی های اجتامعی موجود  رفع گردیده و زمینه خوبی 
 همزیستی اجتامعی مهیا میگردد.

: بایک دید گذرا به موضوع کشور ما رفتار نیک با اتباع غیر مسلامن -5
یکی از کشورهای اسالمی است که درترکیب زنده گی اجتامعی خویش تعداد 
ازاقلیت های غیر اسالمی چون سیک ها، هندوها را تحت حامیه خویش دارند، 
وبسانی یک شهروندعادی با آنها تعامل صورت میگیرد، وهدایات گهربار اسالم این را 

قلیت ها بایست درتحت حامیه دولت اسالمی زنده گی، عزت، میرساند،که این ا
ناموس،وآبروی شان تحت حامیه قرار گیرد و نبایست اذیت های جسمی،و روحی 
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برآنها روا داشته شود، وبرای شان  در مطابقت به قانون اجازه داده شده  است تا  آزاد 
دل منی پذیرند بر آنها زنده گی کنند، ونباید بخاطر قبوالندن آئینی که آنها ازعمق 

تحمیل گردد ونباید مورد آزار وشکنجه قرارگیرند واموال شان را به تاراج بربند، که 
مادرتاریخ منونه های زیاد برای این ادعایی خود داریم  که این گروه از متام 
امتیازات که یک مسلامن برخوردار بود آنها بر خوردار بودند.با این تائید روزی یکی 

ذمه شکایت نزد خلیفه دوم اسالم برد که سپاهیان اسالم مزارع وکشت زاری او ازاهل 
را لگد مال منوده اند عمر فاروق مبجرد شنیدن این کالم مبلغ هزار درهم بطور 
جربان خساره به او داد، پیوسته تأکید میورزید که نباید اهل ذمه تحت شکنجه 

، ومن كنت خصمه فأنا خصمهيا وتعدی قرار گیرد وطی خطاب فرمودند:"من آذى ذم
او هستمابا اونزد  )مدعی(کسیکه ذمی را اذیت کند من  (11اخصمته يوم القيامة"

خداونداج( دعوی میکنم( وکسی را که من مدعی او در روز قیامت باشم؛ او را فلج 
اشکست( خواهم داد. با انتباه از نصوص رشعی الزم است، که تا همه اتباع کشور از 

ذیت  اتباع غیر دینی درکشور خود داری ورزند، تا زمینه ای بهرت زیسنت آذار  و ا
 درکشور مساعد گردد. 

: تعصب عبارت از هرگونه ارتباط و بهم خود داری ازتعصبات بی مورد -6
پیوستگی خونی، فکری، مذهبی، وسیاسی مبتنی بر افکار از قبل تعین شده جهت 
حامیت و پشتبانی یا رد رسسختانه این پیوند در پرتو کتامن حقایق باشد میتوان 

پس تعصب با انواع آن که شامل تعصبات دینی ومذهبی، نژادی، (12اتعصب نامید
قبیلوی، رنگ، زبانی، اجتامعی طبقاتی، جنسی، حرفوی، اقتصادی، سپورتی، 

ویا دوی آن اشاره خواهیم  سیاسی، میگردد، شامل میشود  که درین امتداد به یکی
منود.  قبل از ورود اسالم به رس زمینی مکه معظمه دنیا دریک حالت عجیبی برس 
میربد، اوهام و خرافات، قتل، کشتار های دسته جمعی و تجاوز های گروهی بر 
قبایل مظلوم انواع تعصبات به هرگوشه و بیشه زبانه میکشید هر قوم و قبیله خود را 

ای خودبینی و برتری جوی میدید، وهر قوم نژاد خود را بر دیگران درآئینه قد من
برتری میداد وگامن میکردند تنها ایشان ا مت ممتاز اند.  اما اسالم آمد و رحمت 
برای عاقمیان قرار گرفت و به همه نابسامانی ها و برتری های نا موجه خط بطالن 

دین است، هیچ کس صالحیت کشید، وفرمود تنها انسانیت و تقوی مالک برتری در 
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این را ندارد، تا رفتارها وعملکردی منفی اش به بهانه گوناگون جایگاه خود را عالی 
 معرفی کند منوده از مردم باجگیری مناید.

: ازآن جایکه زبان یک وسیله افهام وتفهیم است هر قدر تعصب زبانی-الف
انکشاف یافته بیشرت باشد سبب تعدد زبان ها و لهجه ها در یک کشور مرتقی و 

خوبی در ایجاد انس ومحبت میان شهروندان میگردد و پیش زمینه خوبی برای 
همزیستی اجتامعی میگردد، مگر اینکه خالف فطرت و وامر الهی از آن سوء 
استفاده صورت گیرد که درین صورت میتوان گفت:تعصب زبانی عبارت: از 

ه گان یک  زبان خاص بر گوینده گان زبان های  باورمندی واعتقاد به برتریت گویند
دیگر بوده که معموالً محور تجمع شان زبان گفتاری و بر مبنایی آن گرد هم جمع 
شده و بدان تعصب میوزرند؛ زیرا آنها زبان شان را بحیث یک واقعیت می پزیرند و 

یده حقارت دفاع از آنرا وجیبه خود میدانند، بدین سان متکلمین زبان دیگر را به د
 مینگرند و بر آنها ارزش قائل نیسند و ایشانرا بیگانه از خودمیدانند.

: اسالم دینی است که  در همه زمان ها علیه این تعصب دینی و مذهبی-ب
گونه تعصب بپا خواسته، پس آنچه بنام تعصب دینی مشهور شده زاده افکار 

ندارد؛ بناًء عقاید دینی و انحرافی وناشی از هوا و هوس میباشد، جای در دین 
مذهبیاغیر توحیدی( خود قدیمی ترین منبع اختالف و عامل تعصب بیجا وبی 
مورد و تبعیض نا روا میباشد. پس تعصب مذهبی عبارت: از شیوه تفکری است که 
انسان موجودیت مذاهب دیگر را منتفی دانسته وکامیابی وموفقیت خویش را در 

ات مذهب خاص دانسته و افراد معتقد به آن مذهب گروی ارتباط داشنت به نظری
خاص را رهیاب دانسته کمک ویاری منوده و بر علیه پیرودان مذاهب  دیگر 

 (13اسنگرگیری منوده حتی حق زنده گی برای شان قایل منی شود
:عبارت از همکاری گروه از مردم بر اساس رابطه قبیلوی تعصب قبیلوی-ج

باشند و از سوی شان بیم تجاوز تصور گردد، این گروه علیه کسانیکه از قبیله او ن
اساس شان در محدوده ای قبیله بوده که بر مبنای رشته نسبی باهم گرد آمده و بر 
علیه دیگران دست بکار شده همدیگر را کمک و مدد می منایند، رصف نظر ازینکه 

همگی به یک جد ظامل باشند ویا مظلوم؛  زیرا درین جا معیار قبیله و نسب بوده که 
يَا أَيَُّها وصل میگردند،خداونداج( جهت رسکوبی این اندیشه منحط در آیه میفرماید" 
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نْ  ْن ذََكٍر َوأُنْثَى َوَجَعلْنَاكُْم ُشُعوبًا َوقَبَائىَل لىتََعارَفُوا إىنَّ أَكْرََمُكْم عى َد النَّاُس إىنَّا َخلَْقنَاكُْم مى
 َ ى أَتَْقاكُْم إىنَّ هللاَّ ای مردم بی تردید ماهمه ای شامرا ازیک مرد  (14اَعلىيٌم َخبىرٌي "هللاَّ

وزن آفریدیم، وشامرا قبیله های بزرگ وکوچک قراردادیم تا همدیگر را بشناسید، 
اج( بسیار  مسلامً گرامی ترین شام نزد خدا پرهیز گار ترین شامست؛هامنا خداوند

م جمع میشوند و اندیشه بد دانا وآگاه است. پس این گروه بر محور قبیله دوره
خواهی را نسبت به قبایل دیگر درمیان شان بذرمیکنند، ودیگران را که از تبارشان 
نباشد و شاید هم  آنها در برابر ایشان بد خواه و بد نیت هم نباشد به آنها به  گامن 
منفی می نگرند وآنها را جدا از خود میخوانند؛ اما واقعیت این است که چنین گامن 
زنی ها در دنیای متمدن کنونی که دارد بصوب جهانی شدن و همسوی در حرکت 
است، واکنش های در برابر نوع انسانی شمه ای از عقب مانده گی می خوانند.بنأً 
برای یک همزیستی اجتامعی درچنین حالت الزم است، تا در راستای فرامین الهی 

 به چنین نارسایی های قبیلوی خامته داده شود.
: مساوات درلغت: به معنای برابری، باهم برابر تأمین مساوات میان اتباع -7

دراصطالح:  (15ابودن، مساوی بودن، برابر شدن دو طرف، تساوی الطرفین را گویند
برابری همه انسان ها به محض انسان بودن شان، بدون مالحظه جنس، نژاد، 
مذهب، وسایر گرایشات، در استفاده از مواهب طبیعی، نعمت های الهی ومزایای 

با یک نگرشی کلی می بینم که قرآن هم به این اصل تأکید (16ااجتامعی میباشد.
نَْد فی میکند وآنگاه میفرماید"میورز و تنها مالک برتری را در تقوی معر  إىنَّ أَكْرََمُكْم عى

َ َعلىيٌم َخبىرٌي " ى أَتَْقاكُْم إىنَّ هللاَّ مکرم ترین شام نزد خداونداج( با تقوی  به تحقیق(17اهللاَّ
در اسالم یکی ازخواستگاهی آئین ماست، ترین شامست. همچنان تحقق مساوات 

اجتامعی رضوری پنداشته شده است امری که در هر زمان برای تأمین زنده گی 
برای اینکه یک جامعه عاری از همه دغدغه ها داشته باشیم و نظام زنده گی  به 
مسیر درست آن راه افتد و هرکس  به جایگاه و حقوق انسانی ورشعی خود برسد و 
زمینه بهزیستی در کشور مساعد گردد، برای مسئولین کشور الزم است،تا در قدم 

ن مساوات اقدام ورزد، مساوات که خود سنگ زرین جامعه را شکل نخست به تأمی
میدهد،  و در دوره ای  صدر اسالم بوضوح باز تاب یافته است، امری که تأمین آن 
در میان ساکنین فرق میان سیاه، سفید، زرد، رسخ زبان، لهجه و نسب، اجداد، 

 برخی راهکار های همزیستی ...
 أ 



   

163 

 

اکمه حقوق اقلیت زیبای، زشتی، را منی شناسد، حتی فرا تر از آن در اثنای مح
های دینی ولو در برابر بزرگرتین الگوهای اسالمی رعایت شده است. و با این اعالن 
که  همه انسان ها از یک ماده و ازیک پدرو مادر بوجود آمده اند، نباید میان شان 
فرقی قایل شد و در جامعه اسالمی همه افراد برش باهم برابر زنده گی کنند و از 

انات یکسانی بهره گیرند و باید حکومت اسالمی زمینه فراهم آوری امتیازات و امک
کار و امکانات را برای همه یکسان مهیا سازد، تاهمه به اندازه لیاقت وشایستگی 

 شان  حصه بربند.
:  با اعتقاد حیات رسول خدا)ص( و یاران شان منادی ازمساوات عملی -8

اسالم هامنگونه که به مبدأ مساوات معتقد بود آنرا به این اصل روزی پیامرب گرامی 
در عمل نیز پیاده می منود، آنگاه که عقبه بن عامرارض( درسفری آن حّضت را 
همراهی میکردحکایت میکنداباری جلوشرت پیامربی خدااص(  را باخود داشتم 
ف زمانیکه حصه ای شب را منزل منودیم، ناگهان پیامرباص( صدا زد که شرت را توق

بده و بخوابان من چنین کردم آن حّضت بیدریگ از اشرت پایان آمد و فرمود ای  
عقبه سوار شو؟ من به حیرت افتادم وگفتم سبحان هللا آیا برشرت شام سوارشوم؟ 
بازهم سخن خود را تکرار فرمودند: بازهم من هامن جواب اول را تکرارکردم تا اینکه 

دااص(  صورت نگیرد،سپس به شرت سوار شدم ترسیدم تا نا فرمانی از امر رسول خ
وپیامرباص( جلوی اشرت را گرفته کش منود باز ایستاد شد جلو آنرا گرفت روان 

 (18اشد
همچنان خلفایی راشدین خود نسبت به دیگران تشنه عدالت بودند در مقام 
خالفت در تطبیق حدود فرقی میان رشیف و وضیع، شاه وگدا خویش و بیگانه دیده 

شد، با این دید روزی پرسعمروبن العاص یکی از تبعه عادی مرصی را مورد لت منی 
وکوب قرار دادکه بعد از دادخواهی به نزد حّضت عمرارض( از او درحضور پدرش 
انتقام گرفت. ازاوخواست که چه وقت مردم را به غالمی گرفت است، درحالیکه 

 ( 19امادران شان آنها را آزاد بدنیا آورده اند
ی عثامن رض غالمش را تأدیباً گوش مالی داده بود جداً از اوخواست تا از روز 

وی قصاص بگیرد، غالم ناگزیر گوش آن حّضت را گرفت حّضت گفت: سخت مبال 
 چه خوب است قصاص در دنیا تا آخرت.
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به ماجرا کشید روزی خلیفه چهارم اسالم زره اش را  نزد مسیحی یافت موضوع 
هردو نزد قاضی رشیحارح( دعوی بردند، ازینکه خلیفه اسالم به اساس قاعده 
فقهیا البینة للمدعی والیمین علی من انکر( اسنادی برای اثبات دعوی خویش 
نداشت، پس قاضی موضوع را به نفع مسیحی فیصله منود او لباسش را گرفت 

پیش گرفت ولی مسیحی هنوز  حرکت کرد و حّضت علیارض( با تبسم راه خویش
چند قدم نگذاشته بود به تفکر فرو رفت و از فیصله دادگاه اسالمی خوشش آمد و 
تعجب کنان بخود گفت: چه عجب قضاوتی که میان من و امیر اقمومنین هیچ 
متیزی قایل نشد ولی در نتیجه مسلامن شد وخواست لباس را به امیر اقمومنین 

آنرا نپذیرفت و به وی بخشش کرد تادر اثنایی جهاد ازآن  بدهد؛ اما امیر مسلامن ها
 ( 21ااستفاده مناید

:اسالم دینی است که همیشه بر تعاون تعاون و همکاری ذات البینی -9
وهمکاری با دیگر اقشار جامعه تأکید میورزد، این امر میطلبد تا همه مسلامن ها 

به امر پروردگار وترقی برای ایجاد محبت وصمیمیت میان شهروندان در متابعت 
روحیه انسانی، و بلند بردن روحیه همکاری با ضعیفان  بایست این فرهنگ را در 
جامعه نهادینه ساخت، امروز دنیای دیگرنیز به اهمیت این موضوع بیشرت آگاه اند و 
از همین روست که به ساخنت جمعیت ها و رشکت های تعاونی گسرتده  اقدام 

داج( جهت ارج گذاری به این ارزش مهم در پاره آیاتش ورزیده اند، پس خداون
"میفرماید" ودر هر کار  (21اَوتََعاَونُوا َعََّل الرْبى  َوالتَّْقَوى َواَل تََعاَونُوا َعََّل اْلىثْمى َوالُْعْدَوانى

خیر و تقوی یکدیگر را یاری دهید و بر گناه  وتجاوز همکاری نکنید.خداونداج( 
را آورده است، که معنای وسیع چون همه امورخیر همه کار های  درین آیه کلمه ابّر(

خیر که نفع آن به مردم و جامعه برسد چه امور اخروی باشد یا دنیوی را شامل 
میگردد، به مسلامن ها دستور میدهد، در همه امورمثبت با همدیگر کمک کنند و 

ر عملی که رضر به فرد از اثم که به معنایی رش، فساد، تجاوز، و هر امر نامرشوع و ه
و جامعه داشته باشد امتناع ورزند؛ زیرا تعاون و همکاری درجامعه سبب ترقی 
محبت و همزیستی اجتامعی گردیده و زمینه به زیستی هرچه بیشرت قوی تر 

 (22امیگردد
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: یکی از راهکار های دیگری که  میتواند جامعه را ایثار و فدا کاری -11
اجتامعی کمک کند،  ایثار و فداکاری است. این امر از انسان بصوب همزیستی 

میطلبد، تا با همه اقشار به ویژه افراد ضعیفی جامعه ازایثار وفدا کاری وخود گذری 
استفاده منایند و ارزش های انسانی را در جامعه نهادینه سازند، زمانیکه این 

را برخود ترجیح دهد و  احساس در او منایان شد او خود درک میکند، تا دیگران 
خوشبختی آنها را برخوشبحتی خود مقدم می پندارد وجزء رضای خداونداج( هدف 
دیگری را  دنبال منی کند و از هوا و خود پرستی خوشش منی آید، واین را نباید 
فراموش کردکه راهیابی به سعادت زمانی میرس است که حق را  برهمه ترجیح 

زش برفرد و جامعه این است که همه اتباع جامعه دهند؛ بنأّ پس منظر این ار 
اسالمی را به یک کتله واحد دوست و همکار مبدل می سازد؛ زیرا سعادت انسان 

 جزء با ایثار و فداکاری وسعادت دیگران میرس منی گردد.
ْم َولَوْ قرآنکریم در رابطه به مقام این باور میفرماید"َويُْؤثىُروَن  هى ْم كَاَن  َعََّل أَنُْفسى بىهى

هى فَأُولَئىَك ُهُم الُْمْفلىُحوَن" مئومنان کسانی هستند که (  23اَخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَْفسى
دیگران را برخود ترجیح میدهند هرچند که خود به شدت فقیر و نیازمند هستند، 
بدون شک تنها کسانی که از بخل وحرص نفس محفوظ میگردند، رستگار ونجات 

با این توضیح درحدیث میخوانیم: روزی مردی نزد رسول خدااص( یافته هستند. 
آمد گفت: بسیار گرسنه ام رسول خدا شخص را به خانه اش فرستاد تا اگر چیزی 
باشد به مهامن بیاورد؛ متأسفانه چیزی درخانه پیامرباص( نبود.  پیامرباص( 

ابوطلحه به ناگهان درمیان اصحاب صدا زدکی است تا این شخص را مهامن بگیرد؟ 
این صدای پیامرباص( لبیک گفت: با مهامن بخانه برگشت به همرسش صدا زد آیا 
چیزی دارید، تا از مهامن پیامربخدااص( پذیرای کنی؟ خامنش گفت: قسم بخدا 
بجزء آذوقهء  امشب این دخرت چیزی دیگری ندارم، ابوطلحه درجوابش گفت: دخرت 

نگاه چراغ را خاموش کن تا مهامن رسول را هنگام غذا خوری مهامن  بخوابان وآ 
خدااص(  غذا اش را بخورد و ما هم بخاطر مهامن رسول خدااص( چیزی منی 
خوریم، خامنش چنین کرد وصبح که مهامن نزد رسول خدااص( رفت ماجرا را قصه 
کرد رسول خدااص( نهایت خورسند شد وفرمود: خداوند ازین رفتار طلحه و خامنش 

همچنان منونه های از ایثار وفداکاری دردوره  (24اق نازل گردیدراضی شد وآیه فو 

 تبیان



   

166 

 

های اصحاب کرام به چشم میخوردکه درین قطار حّضت ابوبکرارض(و حّضت 
عثامن بطور منونه ویاران دیگر پیامرب بزرگ اسالم  پیشتاز بودند؛ زیرا آنها با وجود 

را نسبت بخودترجیح اینکه به آنچه صدقه میکردند نیازمند بودندباآنهم دیگران 
میدادند آنچه در غزوه یرموک میخوانیم: هنگامیکه تعداد از اصحاب کرام در نربد 
حق و باطل زخم شدید برداشتند که  از آن جمله حّضت عکرمه ودیگر اصحاب کرام 
درمیدان جنگ زخمی بودند زمان که جام آب  به هر کدام شان پیش میشد منی 

خمی ام از من تشنه تر است، درحالیکه خودش شدید نوشید و می گفت: او برادر ز 
به آب نیاز داشت، با آنهم هر کدام عین سخن را تکرار میکرد، تا اینکه آب به نفرسوم 

با (  25)رسید اوهم ننوشید تا اینکه همگی شان جان به جان آفرین تسلیم کردند. 
تردید توجه به اصل موضوع اگر این ارزش درجامعه ما عملی گردد، بی 

اکرثمشکالت امروزی جامعه ما حل خواهد شد و زمینه بیشرت همزیستی برای 
 شهروندان مساعد خواهدشد.

: یکی از راهکارهای همزیستی اجتامعی درجامعه ما هامنا عفو وگذشت-11
نهادینه سازی فرهنگ عفو وگذشت از دیگران  است. اصلی که در اسالم ریشه ای 
تاریخی دارد، این اندیشه درکسانی به سهولت به ظهور میرسدکه از روحیه عالی 

بوال شود؛ انسانی و تقوی نشأت کرده باشد، تاتوان تحمل نافرمانی های دیگران ق
پس کسانیکه در جامعه درپی آزار واذیت همنوع خود نیفه میزند، بی تردید این ها 
دارای روحیه رذایل وخبائث  و بیامری اند که از اذیت دیگران لذت میربند و راه حق 
وحقیقت از ایشان گم شده است، و در پی اصالح خود منی برآیند و همواره بحیث 

ور منفی و اذیت رسانی همنوع اش می بندند،  ازینکه انسان های عقده مند به با
خود ماگاه گاهی دچار نا هنجاری ها وکوتاهی ها میشویم وآرزو میربیم تا دیگران 
ازما گذشت کنند و اگر ما  به این نیت باشیم تا از متجاوز انتقام بگیریم امری است 

را به نیکی واحسان  که اسالم به ما اجازه داده است واگر ازایشان درگذریم وآنها
پاسخ بگوئیم بهرت خواهد بود؛ زیرا این عمل شاید سبب اصالح وی گریده و از عمل 

خداونداج(  خودپشیامن گردیده و جای کینه و عداوت را دوستی ومحبت بگیرد، 
ُروا فَإىنَّ هللاََّ درقرآن پاکش راجع به این صفت نیک میفرماید"  َوإىْن تَْعُفوا َوتَْصَفُحوا َوتَْغفى

يمٌ  واگراازبدی ها وآزارشان( عفو منایید وچشم پوشی کنید و ببخشایید (  26ا"َغُفوٌر َرحى
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اخدا هم شامرا می آمرزد که( بی تردید خداونداج( بسیار آمرزنده ومهربان 
است.ازینکه  بعضی انسان ها ذاتاً خود خواه متجاوز وحق ناپذیر هستند، اسالم 

وقایوی را وضع داشته است واجازه داده است تا با آنها برای جلوگیری ازآنها تدابیری 
مقابله با اقمثل صورت گیرد، ولی با آنهم جنبه عفو وگذشت را بر انتقام جوی موجه 

ْ َصرَبْتُْم لَُهَو دانسته است و میفرماید" ىثْلى َما ُعوقىبْتُْم بىهى َولنَئى َوإىْن َعاقَبْتُْم فََعاقىبُوا مبى
ي ابىرى واگر خواستید عقوبت کنید پس به مانند آنچه مورد تعدی قرار  (27ا"نَ َخرْيٌ لىلصَّ

گرفته اید عقوبت منایید وحتامً اگر صرب کنید بی تردید آن برای صرب پیشه گان 
بهرت است. پس با روی آوری به آموزه های دینی ومتسک به فرامین الهی درزمینه 

ی واقعی جامعه خویش نایل همزیستی اجتامعی بگونه وسیع ورسعت زیاد به نیازها
 خواهیم آمد.
 نتیجه

ازآنچه تا کنون نبشته آمدیم چنین نتیجه میگیریم که اسالم بعنوان آئینی 
همنوا با رسشت انسانی درهمه محورهای زنده گی جهت رفع  معضالت کنونی 

گی  برنامه دقیق و سازنده ای دارد،که با توصل به آن میشود به همه ناهنجاری زنده
فایق آمد، یکی ازین شامرش ها هدایات گهربار دین اسالم  پیرامون همزیستی 
اجتامعی است، امری که امروز متام انسان های که میخواهند در یک خانواده 
بزرگ جهانی با هم زنده گی کنند، متأسفانه کشش های درونی و دوری از رهنمود 

ر داده است، که درنتیجه امروز های رشعی عده ای انسان ها را دررس دو راهی قرا
تعداد زیادی درجهان بنا بر وجوهات و مرز بندی های خالف عقل وفطرت انسانی 
ازین ارزش مهم بی بهره وگاهی هم در معرض تهدید وتجرید قرار دارند،خوشبختانه 
اسالم با طلوع نقره فامش درجزیرة العرب من حیث تابلوی انسانیت سلسله راهکار 

را که بحیث منونه درباال تذکر دادیم فرا راه انسانامسلامن ها(   های همزیستی
 ی زنده گی اجتامعی استفاده منود.قرار داده است، تا ازآن الگوها در ناهنجاری ها
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 )کرميزی(پوهنيار محمد سليم 

  
حدودو  باندې د مرور زمان اغېزې د اسالمي په 

 رشيعت په رڼا کې
 

 لنډيز: 
په دې علمي مقاله کې مو د تقادم معنا او په حدودو باندې يې  اغېزې د 
اسالمي فقهې په رڼا کې روښانه کړې دي، تقادېم د هغومره مودې تېرېدل دي چې 

يې د اغېزې او اثر په له هغې وروسته دعوی نه اورېدل کېږي،البته پرحدودو باندې 
غېزه نه ااړوند د مذاهبو فقهاء اختالف لري، جمهور فقهاء په حدودو باندې د تقادم 

مني او د حنفی مذهب فقهاء بيا د تقادم اغېزه مني خو په دې رشط چې قاضی ته 
تر رسېدو پورې اعذار  او خنډونه شتون ونه لري، همدار د حنفي مذهب فقهاء په 
خپل منځ کې د هغې مودې په اړوند اختالف لري چې د هغې په تېرېدو رسه دعوی 

م دی او د قايض واک ته به پرېښودل نه اورېدل کېږي.ځکه دا يو اجتهادي حک
هغه کېږي؛ځکه چې په دې برخه کې کوم ټاکلی نص شتون نه لري.دا څېړنه په 

ددې څېړنې په لړ کې ورته رسېدلی يم،  رسه پای ته رسېږي نتائجو او السته راونو
 .هيله ده چې د لوستونکو د ګټې وړ وګرځي

 امللخص:
ضوء الفقه ه يف الحدود يف أثر م و معنى التقادلقد أوضحنا فی هذا اقمقال 

لسالمي،فالتقادم عند الفقهاء هو مرور الزمن الذي ال تسمع الدعوى بعده، واختلف ا
فقهاء اقمذاهب يف أثره يف الحدود فذهب جمهور الفقهاء إىل أن التقادم ليس له 
، أثريف اسقاط عقوبة الحد، وذهب الحنفية إىل أن له أثر كبري إذا مل يكن هناك عذر
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ولكنهم اختلفوا يف اقمدة التي تسقط بانقضاءها اقمطالبة بالحق ألنه حكم 
ترتك للسلطة التقديرية للحاكم لعدم ورود نص يف ذلك،وتختتم الدراسة و اجتهادي،

 بالنتائج التي وصلت إليها خالل هذه الدراسة. وهللا ويل التوفيق.
 رسیزه : 

الحمد هلل رب العلمني والصالة والسالم علی رسوله األمني محمد وعلی آله 
 وأصحابه أجمعني: 

 أما بعد:
د ا چې زمونږ ګران هيواد افغانستان يو اسالمي هيواد  دی او د جزا په قانون 
کې د حدودو په اړوند په تفصييل شکل باندې احکام نه لري؛دا په دې معنا نه ده 

نون حدود معطل کړي دي؛بلکې حدود يې په خپله لومړۍ چې ګوندې د جزا قا
ماده کې د اسالمي رشيعت د حنفي فقهې د احکامو رسه سم د تطبيق وړ ګڼيل 
دي؛ لکه څنګه چې د هيواد  جزا قانون په تعزيری جرامئو اجنايت ،جنحو او 
قباحتونو( کې د تقادم  اغېزه او مودې هم په ډاګه کړي دي ، خو دا چې د حدودو 
تفصييل احکام يې حنفی فقهې ته پرېښودلې دي نو پر دې بنسټ به په حدودو 
کې مرور زمان ا تقادم( احکام او اغېزې يې هم د اسالمي رشيعت د حنفی فقهې په 
رڼا کې په نظر کې نيول کېږي چې ددې مقالې په تر څ کې به د حدودو د دعوی د 

 يش . مرور زمان ا تقادم( اندازه او د هغې اثر روښانه
  د څېړنې ارزښت :

په دې کې شک نه شته چې په حدودو کې د مرور زمان اغېزې يوه مهمه 
موضوع ده ؛ ځکه په اوسنيو وختونو کې د افغانستان په قضايئ نظام باندې د خلکو 
له لوري ګڼ شمېر نيوکې کېږي چې ويل د حدودو جرامئو په مورد کې د حدودو 

جرامئو د زياتېدو لپاره لوی المل همدا دی.له  جزاګانې نه تطبيقوي او ګڼي چې د
بله پلوه د افغانستان د جزا قانون د حدودو جزا ګانې په خپله لومړئ ماده کې د 
اسالمي رشيعت حنفي مذهب فقهي په رڼا کې د تطبيق وړ بويل خو د حنفي 
مذهب د فقهاوو په متونو او يا په رشوحو کې کوم داسې مرجع نشته چې د ټولو 

و په برخه کې يې د تقادم مودې او د هغې اغېزې راټولې کړې وي نو په دې حدود
مقاله کې به د افغانستان د جزا قانون د لومړۍ مادې په پام کې نيولورسه د 
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اسالمي رشيعت له مخې په حدودو کې مرور زمان او اغېزې يې په څرګند ډول 
ده کوونکو لپاره په ښه قايض صاحبانو او څارنوال صاحبانو او د قضايئ علومو د ز 

 ډول روښانه يش .
  د څېړنې موخې :

د دې څېړنې د اهميت په نظر کې نيولو رسه رسه ددې مقالې موخې عبارت 
دې له :د اسالمي رشيعت په رڼا کې په حدودو کې د مرور زمان اندازې  تعينول او 
په حدودو باندې يې اغېزه معلومول چې آيا په حدودو باندې مرور زمان اغېزه لري او 

 که نه؟ 
 د څېړنې سوالونه :

 دم( څه ته وايي؟مرور زمان ا تقا
کوم فقهي مذهبونه د حدودو په برخه کې د مرور زمان ا تقادم ( اثر ته اعتبار 

 ورکوي؟
 په حدودو  کې په شهادت باندې مرور زمان اغېزه لري ؟که نه؟

 په حدودو کې په اقرار باندې مرور زمان اغېزه لري که نه؟
زمان موده به څومره  که چېرته په حدودو کې مرور زمان اغېزه ولري نو د مرور

 وي؟
دا چې د قذف په حد کې د نورو حدودو پر خالف حق العبد غالب دی ، نو آيا پر  

 دې باندې د مرور زمان اثر او اغيزه د نورو حدودو رسه څه توپري لري
 د څېړنې کړنالره: 

د څېړنې د علمي اصولو په رڼا کې مې  هڅه کړې ده ، د څېړنې اهدافو او 
ېږم او له بله پلوه مې ټولو هغه طرحه شويو سوالونو ته ځواب ويلی موخو تهچ ورس

کوم چې ددې مقالې د فرضيې پر مهال مارسه  مطرح شوي وو ، د مقالې په اوږدو 
کې چې په کومو احاديثو استدالل شوی احاديث تخريج شوي او حکم يې په ډاګه 

هغوی له خپلو کتابونو شوی ، د فقهاوو د اقوالو په برخه کې مې د هر مذهب قول د 
څخه راخيستی او بيا مې هغوی ته منسوب کړی دی ،د مرور زمان او په حدودو 
باندې يې د اغېزو  په برخه کې مې د څلورګونو مذهبونو د فقهاوو اقوال په پرتليېز 
ډول راټول کړي دي د مخالفو  لورو داليل مې مناقشه کړي او راجح قول مې د 

 ... دې د مرور زمانپه حدود بان
 أ 



   

173 

 

ړی دی،هر چا ته مې د هغه قول د امانت له مخې له زيايت دليل له مخې  په نښه ک
کمي پرته منسوب کړی دی او له ځانه مې په کې السوهنه نه ده کړې، د څېړنې په 
ترتيب کې مې له ساده پښتو ژبې څخه کار اخيستی، ليکنښې او د ترقيم عالمات 

 وګرځي.مې په پام کې نيويل دي، هيله ده چې د لوستونکو د ګټې اخيستنې وړ 
 موضوع پورې د اړوندو اصطالحاتو پېژند نه:د 

په لغت کې د حد جمع ده چې پولې ،منع کولو او د ګناهګار تأديبولو  : حدود
او په اصطالح کې :ا عقوبة مقدرة تجب (۱اته وايي چې له ګناه څخه يې منع کړي

دی چې د حق حد له هغه ټاکلی شوې جزا څخه عبارت (۲احقا هلل سبحانه وتعالی
 هللا لپاره الزمه  شوې وي.

:مرور زمان څخه په اسالمي فقه کې په تقادم رسه هم تعبري شوی  مرور زمان 
 دی .چې تقادم د پخواين توب  او وخت تېرېدنې په معنا رسه دی.

جوهري په خپل کتاب الصحاح  کې ويلې دي : تقادم له ا قُدم ،يقُدم( څخه 
ن وايي : اشئ قديم( په دې معنا چې د تېرې اخيستل شوی دی،کله چې عربا

 (۳اشوې زمانې شی دی.
هو مرور الزمن الذي ال تسمع فقهاء مرور زمان يا تقادم داسې تعريفوي :ا

 (۴ا(الدعوى بعده
د دومره زمانې تېرېدنې ته وايي چې له هغې وروسته دعوی نه مرور زمان 
 اورېدل کېږي.

التقادم مدة محددة تسقط بانقضائها  ا:د قانون پوهان  يې بيا داسې تعريفوي
 (۵ا( اقمطالبة بالحق أو بتنفيذ الحكم

هغه ټاکلې موده ده چې د هغې په رسته رسېدو رسه د حق او يا د حکم 
دنافذېدو غوښتنه ساقطېږي.پورته دواړه تعريفونه که وګورو نو په خپل منځ کې کوم 

اغېزه وکړي ، نو ويلی شو داسې اختالف نه لري چې په معنا او مفهوم باندې يې 
چې مرور زمان د هغومره ټاکلې مودې تېرېدل دي چې د هغې په تېرېدو رسه د 

 مدعي دعوی نه اورېدل کېږي.
 په فقهي مذهبونو کې د مرور زمان حکم:
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رسه  د حدودو په اړوند د فقهاوو مذاهب اختالف لري چې ايا  په  مرور زمان  
ساقطېږي که نه؟ چې هر يو يې ځانګړی ليدلوری او داليل لري چې په الندې توګه 

 مو ورڅخه يادونه کړې ده 
جمهور فقهاء اد مالکي مذهب ، شافعي مذهب ،او يو قول  لومړۍ ډله :

دحنبيل  مذهب( په دې آند دي چې مرور  زمان د حد په سقوط کې هيڅ اغېزه نه 
ْْ  شهادت وي او که اقرار وي د اثبات دليل يې که,لرې  ْْ ېږي،چې په , حد نه ساقْط

 ( ۶االندې کرښو کې يې  داليل په تفصيلی ډول  رسه لوستلی شئ 
يَن يَرُْموَن الُْمْحَصنَاتى د قرآن کريم له دې آيت څخه استدالل کوي :او  -1  (۷ا(الَّذى
ي مذهب فقيه ماوردي په خپل کتاب الحاوي الکبري کې وايي:  ددې د شافع -2
او له غوښتنه داده چې په ټولو نږدې او لېرې راتلونکو حاالتو باندې حمل يش . ايت

يد چې له زمانې له ادې امله چې هر  هغه شهادت چې سمدالسه منل کېږی ب
تېرېدو وروسته هم ومنل يش  او همدا راز وايي: څومره تهمت چې د شهادت په 

د شهادت په ځنډولواو  سمدالسه او په تادۍ رسه اداء کولو کې رامنځ ته کېږي
 (۳اوروسته کولو کې ال ډېر قوي کېږي .

د شهادت بنسټ پر  ريښتنولۍ والړ دی ، او کله چې ريښتنی عادل شاهد  -3
سې اغيزه نه يش کوالی چې له امله يې حد اد پيدا يش ؛نو ورسته والی او ځنډ پرې

 ساقط يش.
ه څنګه چې حقوق هللا پر حقوق العباد باندې قياس کوي او وايي چې لک -4

حقوق العباد د زمانې په تېرېدلو سه نه ساقطېږي همدغه ډول حقوق هللا هم د 
 (۹ازمانې په تېرېدلو رسه نه ساقطېږي. 

هر هغه حق چې د اقرار په ځنډېدو نه ساقطېږي د شهادت په ځنډېدو رسه  -5
 (۱۱ا هم نه ساقطېږي نو په دې رسه شهادت پر اقرار قياس کوي .

 وری او دالئل :د دوميې ډلې ليد ل
د حنفي مذهب فقهاء او د حنبيل مذهب د امام احمد بن حنبل رحمه هللا يو 
قول  دا دی که چېرته د حدودو د اثبات دليل شهادت وي نو په مرور زمان ا تقادم( 
رسه ساقطېږې او که چېرته د اثبات دليل يې اقرار وو نو بيا په مرور زمان رسه نه 

 داليلو استدالل کوي:ساقطېږي او په الندې 
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ددې لپاره چې د بد بينۍ او د ښمنۍ له کبله يو پر بل د شهادت د ادا کولو  
مخه ونيول يش . دا چې څوک کومه پېښه وويني ، نو شاهد يې د رشيعت د حکم له 
مخې سمدالسه  له دوه کارونو څخه پر يو يې مکلف دی ، په دې توګه چې يا به پرې 

و يا به پرې شهادت ادا کوي د  که چېرته يې شهادت پرېښود او تر يوې پرده  اچوي ا
مودې يې ادا نه کړو، دومره موده پرې تېره شوه چې جرم پکې پخواين وګڼل يش 
،بيا يې وروسته شهادت ته مخه وکړه او وړاندې يې کړو ،نو د شهادت د  ځنډولو په 

 ی ؟ اړوند پوښتنه پيدا کېږي چې شهادت يې ولی ځنډولی د
که چېرته يې پرې شهادت د سرت او د پردې اچولو له امله ځنډولی وي ، اوس 
يې چې ادا کوي داسې برېښي چې له ده رسه يې د کينې ،بدبينۍ او د رامنځته 
شوي عداوت او دښمنۍ له امله دی ؛نو په دې رسه يې شهادت نه منل کېږي،ځکه 

تجوز شهادة خصم وال ظنني، ال چې رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرماييل : 
د خصم او بدبينه شهادت نه منل کېږی او قسم پر  (۱۱اواليمني عَّل اقمدعى عليه"

 مدعی عليه دی.
او که چېرته يې شهادت په خپله خوښه او اختيار رسه ځنډولی وو او موخه يې  

ترې په متهم باندې سرت او پرده اچول نه وو نو په دې صورت کې دا سړي فاسق 
ګڼل کېږي او د فاسق شهادت نه منل کېږي، نو په دواړو حالتونو کې د ده شهادت 

في فقهاء وايي : که چېرته څوک ددې رسه رسه يو شمېر حن(۱۲اد اورېدلو وړ نه دی
له مودې له تېرېدو وروسته د زنا د حد په اړوند پر چا شهادت ادا کړي نو پخپله د 

 (۱۳اقذف په حد محکومېږي.
 کله چې د اثبات دليل اقرار وي :

د حنفی مذهب درې سرت امامان اابوحنيفه ، ابو يوسف او محمد بن الحسن ( 
ال او زنا کې د اثبات دليل اقرار وي او  د حد د جرم رحمهم هللا وايي : کله چې په غ

له واقع کېدو څخه وروسته يوه موده  تېره يش او تر رسه کوونکي يې پر ځان باندې 
اقرار وکړي، اقرار يې منل کېږي؛ ځکه چې هيڅوک ځان پر داسې کړنو ا جرامئو ( 

ې ځان د نه متهم کوي چې رسته يې نه وي رسويل په ځانګړي ډول هغه مهال چ
حد موجب جزا ته وړاندې کوي ، دا کېدای شی چې پر بل باندې د شهادت له امله 

 (۱۴اتهمت وويل يش؛ ولې پر ځان باندې د اقرار له امله تهمت نه ويل  کېږي.
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ړه  د د رشابو په حد کې بيا امام ابو حنيفه رحمه هللا او ابو يوسف رحمه هللا دوا
رشابو  پر څښلو اقرار  د رشابو  د بوي د شتون رسه قبلوي ، په دې توګه که چېرته يو 
چا رشاب څښيل وي او بيا پر ځان اقرار وکړي چې رشاب مې څښيل دي که په 
خوله  کې يې د رشابو بوی وو؛نو اقرار به يې منل کېږي او که له خولې څخه يې د 

 .(۱۵ابه يې نه منل کېږي رشابو بوی ختم شوی وو؛ نو اقرار 
خو د همدې مذهب يو بل امام امام محمد بن الحسن الشيباين رحمه هللا بيا 
د رشابو  په حد کې اقرار د ډېرې زمانې له تېرېدو  څخه وروسته هم مني، او وايي 
چې د رشابو بوی د حد د قامئولو لپاره رشط نه دی،په ډاګه کوي چې که له 

ته هم څوک پر ځان اقرا ر وکړي چې رشاب مې څښيل څلويښتو کلونو څخه وروس
دليل يې دادی چې په ځان باندې په اقرار کولو کې هيڅ (۱۶ادی حد پرې قامئوم

تهمت نشته  او نه څوک ځان متهم کوي نو نه شو ويالی چې ګوندې ده به له کومې 
ه کې  کينې او بدبينۍ له امله اقرار کړی وي؟  لکه په بل باندې د  شهادت په برخ

چې کله کله دا تهمت وارديږي چې ده به په بل باندې د دښمنۍ او بدبينۍ له امله  
 (۱۷اشهادت کړی وي 

 د قذف په حد کې د مرور  زمان اغېزه: 
 ء هم لکه د جمهورو فقهاوو په څېر د قذف په حد کې د د حنفي مذهب فقها  

مرور زمان  اغېزې ته اعتبار نه ورکوي او مربر يې په دې توګه روښانه کوي چې په 
ټولو حدودو کې دعوی د حق هللا له جملې څخه ګڼل کېږي چې د ګواهانو په 
شهادت رسه ثابتېږي؛ ويل د قذف حد کې بيا د شخص دعوی کول رشط ده او 

له همدې امله په دې  شهادت له دعوی وروسته د اثبات د دليل په توګه وي ، نو
برخه کې د شهادت وروسته کول پر خپګان او بدبينۍ داللت نه کوي ، ځکه چې  

يش چې دعوی د مدعي له لوري له دې امله وروسته شوي  ده،کېدایدعوی رشط 
وي چې مجنی عليه به  شکايت نه وي کړی او د مجنی عليه شکايت د دعوې د 

شاهد خو له شکايت څخه مخکې شهادت نه تحريک او پرمخ وړنې لپاره رشط دی او 
 (۱۳ايش ادا کولی  
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له پورته څرګندونو څخه په ډاګه کېږي چې نور حدود خالص حقوق هللا دی نو 
ځکه په تقادم رسه ساقطېږي،ويل د قذف په حد کې د نورو حدودو پر خالف حق 

 العبد غالب دی؛نو ځکه په تقادم رسه نه ساقطېږي.
 د مرور زمان موده :په حدودو کې 

د حنفي مذهب فقهاء په بېال بېلو حدودو کې د تقادم د مودې په اړوند بېال 
 بېل ليدلوري لري چې لنډيز يې په الندې عبارتونو کې لېدالی شئ:

 الف:د زنا او غال  په حدونو کې د شهادت د تقادم يا مرور زمان موده:
  امام  ابو حنيفه رحمه هللا په غال او زنا باندې د شهادت د ويلو لپاره د تقادم

موده نه ده ټاکلې او د يادې مودې ټاکل يې د هر وخت د قايض واک ته پرېښې ده ، 
ځکه د خلکو احوال د سيمو او وختونو په توپري رسه توپري لري او بېالبېل عرفونه 

 شتون لري 
 حنيفه رحمه هللا څخه يو بل قول هم رانقل کړی  حسن بن زياد د امام ابو

دی او هغه دا چې امام ابوحنيفه رحمه هللا د غال او زنا حد لپاره د تقادم موده يو کال 
 (۱۹اټاکلې ده .

 ۶محمد بن الحسن رحمه هللا وايي: په دا ډول حدودو کې د تقادم مودها )
 ( ۲۱اشپږ مياشتې ده

 ه يو صحيح روايت کې دا هم رانقل د محمد بن الحسن رحمه هللا څخه پ
شوي دي چې د تقادم موده يوا زې يوه مياشت ده،چې دا يو روايت د امام ابو حنيفه 
رحمه هللا څخه هم رانقل شوی دی او يو روايت د امام ابو يوسف رحمه هللا څخه هم 
رانقل شوی دی . او دوی د خپلې دې خربې د پخيل لپاره دا دليل وړاندې کړی 

که چېرته يو څوک قسم وکړي چې زه به درته خپل پور ادين( په عاجل ډول دی چې 
درکوم ؛نو که چېرته يې ورته د يوې مياشتې په اوږدو کې ورکړو نو ځان يې د سوګند 
له حانث کېدو څخه خالص کړو او که چېرته يې پور له يوې مياشتې څخه وروسته 

 ګند کې حانث کېږيخالص کړو نو بيا خربه له عجلې څخه وځي او په سو 
 د رشابو په حد کې د  مرور زمان اتقادم( موده :

موده د امام ابو  مرور زمانا تقادم(  په حنفي مذهب کې د رشابو د حد د 
حنيفه رحمه هللا او شاګرد يې امام ابو يوسف رحمه هللا په آند باندې د رشابو د بوی 

 تبیان



   

178 

 

هللا په آند هامغه موده ده  تر ختمېدو پورې ده ، او د امام محمد بن الحسن رحمه
 (۲۱اچې د زنا او غال په حدونو کې يې ټاکلې وه چې يوه مياشت ده 

امام ابو حنيفه رحمه هللا او ابو يوسف رحمه هللا دواړو د خپلې وينا د پخيل 
کړی دی، او هغه دا لپاره د عبدهللا بن مسعود ريض هللا عنه په اثر باندې استدالل 

چې عبد هللا بن مسعود رضی هللا عنه ته يو رشايب راوستل شو، عبد هللا بن مسعود 
ريض هللا عنه وويل : چې خوله يې بوی کړئ کله چې يې خوله بوی کړی شوه 
وليدل شوه چې نيشه دی؛ نو عبد هللا بن مسعود ريض هللا عنه امر وکړو چې بندي 

چې سبا شو ؛نو په درو يې وواهه او حد يې پرې تطبيق  يې کړئ، بندي يې کړو ،کله
( نو په ياد اثر کې ابن مسعود ريض هللا عنه د رشابو د حد تطبيق لپاره د ۲۲کړوا

رشابو د بوي شتون د يو رشط په توګه ګڼلی ځکه يې د متهم د خولې د بوی کولو 
لودی نو امر يې امر کړی دی، که چېرته  دخولې څخه د رشابو بوی تللو اغېزه نه در 

 پرې نه کاوه.
امام محمد رحمه هللا د رشابو په حد کې تقادم هامغه دليل وړاندې کوي چې 

 په زنا او غال کې يې وړاندې کړی وو
 هغه عذرونه چې د هغې له امله مرور زمان توقف کېږي:

ناروغي ،د مسافې لريې والی او قاضی ته د رسېدو په الره کې موانع او خنډونه 
عذار ګڼل کېږي چې له امله يې د مرور زمان او د ډېرې مودې تېرېدو  څخه هغه ا

وروسته هم  په حدودو کې د مدعي دعوی اورېدل کېږي او د شاهدنو شهادت منل 
کېږي. چې د رشابو د حد په اړوند امام کاسانی رحمه هللا په رصاحت رسه ويلې دي 

ې څخه يې د رشابو بوی تللو؛خو : کله چې شاهدانو رشايب په رشابو ونيو او له خول
کله چې شاهدان قايض ته د شهادت د ادا کولو لپاره رسېدل ؛نو د مسافې د لېري 
وايل له امله د رشايب له خولې څخه د رشابو بوی ختم شوی وو ،په رشايب باندې د 

 (۲۳ارشابو حد واجب دی 
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 پايله : 
نتائجو ته رسېدلی يم چې په لنډو ټکو زه د دې څېړنې په اوږدو کې الندې 

 کې يې راټولوم.
له مرور زمان څخه په اسالمي فقه کې په تقادم رسه هم تعبري کېږی چې د 

 هغومره زمانې تېرېدنې ته وايي چې له هغې وروسته دعوی نه اورېدل کېږي.
جمهور فقهاء : مالکی مذهب، شافعي مذهب او امام احمد بن حنبل په خپل 

ې په حدودو باندې د مرور زمان اغيزه نه مني، ويل امام ابوحنيفه رحمه هللا يو قول ک
مذهب او احمد بن حنبل رحمه هللا په پو قول کې بيا د قذف له حد څخه پرته په 

 نورو حدودو باندې د مرور زمان اغېزه مني. 
په حدودو کې د مرور زمان د ټاکلې مودې په اړوند د حنفي فقهاوو څخه بېال 

اقوال رانقل شوي دي البته غوره داده چې د وخت قايض او حاکم ته  يې ټاکل  بېل
 پرېښودلی يش؛ځکه اجتهادي امر دی.

په حدودو کې د يو شمېر اعذارو له کبله؛لکه : ناروغي ، د مسافې لريې والی 
او حاکم ته د رسېدو په الره کې که موانع او خڼدونه وجود ولري او شهادت په خپل 

 ه يش؛ نو د مرور زمان اغيزه له منځه ځي.وخت ادا ن
 :مآخذ

مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب ،الفريوزآبادى، القاموس اقمحيط،  -1
 –لومړی ټوک، الطبعة الثامنة ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع: بريوت 

 (.۲۷۶م( ، اص 2115 -هـ  1426  لبنان،ا
البارعي ،الزيلعي، تبيني الحقائق فخر الدين عثامن بن عيل بن محجن  -2

هـ( ،  1313،دريم ټوک الطبعة: األوىل،اقمطبعة الكربى األمريية :بوالق، القاهرة ،ا 
 (۱۶۳ا ص 
أبو نرص إسامعيل بن حامد الفارايب، الجوهري، الصحاح تاج اللغة , ومعجم  -3

 -  هـ 1417امقاييس اللغة ،پنځم  ټوک، الطبعة الرابعة، دار العلم للماليني : بريوت 
 (۲۱۱۶،ص ۵م (. ا ج 1987
سعود بن عبد العايل البارودي،اقموسوعة الجنائية  االسالمية، الطبعة  -4

 (.۲۳۲هـ (. ا  ص۱۴۲۷الثانية، فرع منطقة الرباض:رياض، ا 
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 (۲۳۲اقموسوعة الجنائية السالمية اقمقارنة،لومړی ټوک. ا ص  -5
قدامة،اقمقدسی،االرشح الکبري،لسم ټوک،دار الکتباب العربی للنرش ابن  -6

( . محمد بن يوسف بن أيب ۲۱۵م. ( اص ۱۹۷۲هـ ۱۳۹۲والتوزيع: بېروت،ا 
القاسم بن يوسف العبدري ،الغرناطي،التاج والكليل قمخترص خليل.،اتم ټوک، 

 (۴۲۶م(، ا ص1994-هـ1416الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية :ا
 ( ايت ۴د النور سورت ا -7
أبو الحسن عيل بن محمد بن محمد بن حبيب البرصي البغدادي  -8

 –،اقماوردي، الحاوي الكبري،ديارلسم ټوک ،الطبعةاألوىل.دار الكتب العلمية، بريوت 
 (  ۲۳۱ص ۱۳م(. اج1999-هـ  1419لبنان: ا
يدة احمد فراج حسني، ادلة الثبات يف الفقه السالمي، دار الجامعة الجد -9

 (۱۳۵م (اص 2114السكندرية ا
عبد الوهاب ،البغدادي، الرشاف عَّل مسائل الخالف ،دويم ټوک، الطبعة  -11

 (864م(ا ص1999 -هـ 1421األوىل،دار ابن حزم:ا 
عبد هللا بن محمد بن أيب شيبة ابراهيم بن عثامن ابن أيب بسكر ،ابن ابی   -11

ځم ټوک ، مكتب الدراسات شيبه، مصنف ابن أيب شيبة يف االحاديث واالثار .پن
 ( ۹۶ص۵(. ا ج---والبحوث يف دار الفكر ،دار الفكرا

بدائع الصنائع  عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي،الكاساين،  -12
فی ترتيب الرشائع للکاسانی،اوم ټوک،الطبعة الثانية ،دار الكتب العلمية،بېروت: ا 

 (۴۶(  اص1986 -هـ 1416
 ( ۴۷اساين ،اووم ټوک ،اص بدائع الصنائع للک -13
 (۷۳،۷۹دير ،پنځم ټوک،ص فتح الق ۶۹اقمبسوط نهم ټوک، ص   -14
دير. پنځم  كامل الدين محمد بن عبد الواحد السيوايس،ابن الهامم،فتح الق  -15

 (۳۱۲ټوک ،دار الفكر ،بېروت: ص
شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسامعيل بن يونس   -16

لْبىّي، حاشية  الشيخ شلبی مع تبيني الحقائق ،دريم ټوُک الطبعةاألوىل ،الش 
(فتح القدير، پنځم ۱۶۳ه( اص 1313القاهرة ا  -بوالق –،اقمطبعة الكربى األمريية 

 (۳۱۴ټوک ،ص

 ... دې د مرور زمانپه حدود بان
 أ 



   

181 

 

 القدير،پنځم ټوک فتح رشح مع الكفاية (۳۱۴ اص پنځم ټوک القدير، فتح  -17
   (57 ص ا

 (۴۶بدائع الصنائع ،اوم ټوک اص  -18
 (71 اقمبسوط ، نهم ټوک اص  -19
 (  ۱۹۶تبيني الحقائق، دريم ټوکا ص  -21
(فتح ۱۳۳، تبيني الحقائق،دريم ټوک ،اص۱۷۱اقمبسوط، نهم ټوک ،اص -21

(حاشية رد اقمحتار علی در ۷۶(العناية پنځم ټوک اص۶۱القدير پنځم ټوک، ص
 (۳۲اقمختار،څلورم ټوک اص

الهيثميمجمع الزوائد أبو الحسن نور الدين عيل بن أيب بكر بن سليامن ،  -22
 1994هـ،  1414،شپږم ټوک ، ومنبع الفوائد مكتبة القديس، القاهرة : ، ا

 (   ۲۷۹م(اص
( حاشية رد اقمحتار علی الدر اقمحتار ۱۹۷تبيني الحقائق دريم ټوک ،اص  -23

 (۴۷( بدائع الصنائع ،اوم ټوکاص۳۴څلورم ټوک اص
 (88اقمصنف البن ايب شيبه ،پنځم ټوکاص  -24

*** 
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 )عادل(څېړنوال عبد الرحمن 

 
د قرآن کریم له نظره د سولې ارزښت او په افغاين 

 ټولنه یې اغېزې
 

 لنډېز
سوله یوه داسې بې بدیله الهي نعمت او پیرزوینه ده چې د نورو ډیرو نعمتونو  

څخه د ګټې اخستنې لپاره د اساس او بنسټ حیثیت لري، چې د نورو ټولنو په 
پرتله زمونږ ټولنه چې د څو لسیزو راهیسې ورڅخه محرومه ده د دې نعمت په 

 يش نو الندې اغیزې به ولري: ارزښت او قدر ښه پوهیږي او که ټولنه ورڅخه برخمنه 
زورواکي او خپلرسي له منځه ځي، د واک او شتمنیو انحصار ختمیږي، وژنې، 
وراين، ظلمونه او بې عدالتۍ، عداوت او نفرتونه له منځه ځي، فقر، لوږه او وزګارتیا 
کنرتولیږي، د هېواد د معدنیاتو او ذخایرو د راسپړنو اسانتیاوې برابریږي، په اسانۍ 

د بهرنیانو د السوهنو او تخریباتو مخه نیول کیږي،د نورو له محتاجۍ خالصون  رسه
او په ځان بساینه تحقق مومي، ځوان ځواکونه او کدرونه مو په کارونو ګامرل کیږي، 
بهرنیو هېوادونو ته د مهاجرتونو او شتمنیو د وړلو مخه نیول کیږي، د دین او هېواد د 

ډبیږي او په کل کې جهالت، ناپوهي، او بدمرغي له دښمنانو د دسیسو او پلمو مخه 
منځه ځي او د الهي نعمتونو څخه سمه ګټه اخستنه او د دیني مزایاو او ښیګڼو 

 څخه برخمن کیدل څرګندیږي.
 امللخص

هذا اقمقال اأهمیة الصلح من منظار القرآن الکریم وتأثیره علم اقمجتمع  
 مثیل لها و قد یستفاد منها ضمن النعم لهیة الإاألفغاين( یبحث عن أن الصلح نعمة 

لی اقمجتمعات األخری محرومة من إالکثیرة األخری کأساس و مجتمعنا بالنسبة 
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هذه النعمة منذ عرشات السنین و هم یعرفون قدرها و أهمیتها بحیث لو یستفید 
 منها اقمجتمع یتأتی التأثیرات التالیة:

قید انحصار القدرة والرثوة، والقتل، والتخریب، ستبداد والفوضویة، و یینتهی ال 
وینتهی الظلم والجور، والعداوة والکراهیة، ویتحکم فی الفقر والبطالة، ویتأتی 
سهولة استخراج اقمعادن والرکاز، و یقطع أیدي األجانب و استغاللهم و یدفع 

م، و تخریباتهم وینجی أهل البالد من احتیاج اآلخرین و یتحقق الکفایة بانفسه
لی بالد الغربة و تهریب الرثوة، و إیشتغل الشباب اقمؤهلین بالعمل، و تقف الهجرة 

تقطع دسائس أعداء الدین والبلد فلن یحصل لهم أی سند او دلیل، وبالجملة یمنع 
لهیة ستفادة من النعامت الطرق الجهل، والجهالة والشقاوة و حینئذ یحصل ال 

 ظهر ذالک باکمل صورة.والخصائص الدینیة بأحسن وجه و ی
 رسیزه:

اسالم د سولې او ډاډ دین دی، هر انسان ته سولیېز ژوند غواړي؛ ځکه هر  
انسان او هره ټولنه سولیېز ژوند ته اړتیا لري، د سولې په ټینګښت رسه د ظلم، 
استبداد او بد بختیو مخه نیول کیږي، انسان ارزښت پیدا کوي، ځان، مال او عزت 

له کړاوونو او ستونزو له تورو تیارو څخه خالصی مومي، سوکاله، یې خوندي کیږي، 
 آرامه او هوسا ژوند غوره کوي.

سوله رسارس خیر او ښېګڼه ده، د مسلامنانو قوت، د فرد، کورنۍ او ټولنې 
سالمتیا په سولې پورې تړلې ده، د هر انسان او هرې برشي ټولنې نیکمرغي او 

ه فضا کې تامیندای يش، د سولې په شتون رسه بریالیتوب یوازې د سولې او ډاډ پ
انسان کوالی يش د ژوند په هره برخه کې له علمي چارو څخه نیولې تر ټولنیزو، 
سیايس، اقتصادي او شخيص چارو پورې بې سارې پرمختګ وکړي او د عزت او 

 خوښیو رسه مل سولیېز ژوند څخه برخمن يش.
ت، نیکمرغیو، بریاو او پرمختګونو امن او سوله ده چې د دنیوي او اخروي سعاد

لپاره لیاره هواروي، ملتونو ته د بډاینې، خپلواکۍ او رسلوړۍ د السته راوړنې رشایط 
 برابروي او د غالمۍ له ځنځیرونو او اړمن ژوند څخه یې ژغوري.

د ټولنو پرمختګ، هوساینه ټولنیز عدالت او د افرادو ترمنځ مینه، محبت او 
تړلې ده، په کومو ټولنو کې چې سوله شتون نه لري هلته  دوستي په سولې پورې
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وژنه، ظلم، تیری او وحشت خپروي او افراد یې تل په خواری رسه د مظلومیت په 
تیارو کې شپې او ورځې تېروي. روښانه بیلګه یې زمونږ اوسنۍ افغاين ټولنه ده چې 

، جنګ، جګړو او د سولې او امنیت د نه شتون له امله د څو لسیزو راهیسې د نفاق
 ډول، ډول ستونزو او ناخوالو رسه الس او ګریوان ده. 

په سوله کې د ټولنو او افرادو ګټې او مصالح خوندي، او د هر راز مادي او 
 معنوي ښېګڼو د تر السه کولو لپاره زمینه برابریږي.

ارزښت ورکړل شوی، په قرآن  د اسالم په سپېڅيل دین کې سولې ته زیات 
کریم کې د الهي وحې لومړين آیتونه چې په رسول اکرم صلی هللا علیه وسلم نازل 
شوي دي په ااقرأ( پیل شوي دي، په لیک لوست بنا دی چې د سولې او امنیت په 

 تأمین کې رول لري.
دغه راز مسلامنانو ته الهي سپارښتنه شوې ده، څو له دښمنانو رسه داسې چار 
چلند غوره کړي چې هغوی وررسه صمیمي ملګرې او دوستان يش.هللا تعايل 

ي »فرماييل دي:  َي أَْحَسُن فَإىَذا الَّذى ي ئَُة اْدفَْع بىالَّتىي هى َوال تَْستَوىي الَْحَسنَُة َوال السَّ
يمٌ بَيْنََك َوبَيْنَ  ٌّ َحمى انیکي او بدي هیڅکله رسه نه يش برابریدای.  (1ا«ُه َعَداَوٌة كَأَنَُّه َويلى

نو د بدۍ مخه په ډیرو ښو رسه ونیسئ بیا به نو وګورئ هغه څوک چې له تاسې رسه 
 پخه دښمني لري ستاسې د خواخوږي دوست په شان به وي(.

 د څېړنې مربمیت او ارزښت:
او هرې ټولنې اړینه اړتیا ده، د افرادو هوساینه او د  سولیېز ژوند د هر انسان 

ټولنې ښیرازي په سولې پورې تړلې ده، د وژنو، ورانیو، ظلمونو، بدبختيو او راز راز 
ناخوالو او د هر ډول ستونزو څخه خالصون یوازې او یوازې د سولې په ټینګښت کې 

لسیزو راهیسی د نغښتی دی؛ په ځانګړې توګه زمونږ د ټولنې لپاره چې د څو 
جنګ، جګړو او نا امنیو په اور کې سوزیږي، د سولې او امنیت په هیله شپې او 
ورځې سبا کوي، ډیره اړتیا لري؛ نو له دې امله د نورو په پرتله زمونږ لپاره د سولې 
ارزښت او په ټولنه یې د اغیزو ترشیح او په ډاګه کول ډیر اړین دي، چې دا به ان 

 ېړنې کې وڅېړل يش. شاء هللا په دې څ
 
 

 ... ې د قرآن کریم نظره د سول
 أ 
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 د څېړنې موخې:
 د دې څېړنې اصيل موخه د سولې ارزښت او ښېګڼې جوته ول دي.  

 د څېړنې میتود:
 په دې څېړنه کې د استقرايئ او تحلیيل میتود څخه استفاده شوې ده. 

  د څېړنې پوښتنې:
او ډاډ دا چې اسالم د سولې او امن دین دی، د نړی ټولو وګړو ته د سولې 

پیغام لري، او مسلامنانو ته د سولې او امن په ټینګښت امر شوی؛ نو پوښتنه داده 
چې: سوله څه اهمیت لري او ښېګڼې څه دي؟ او زمونږ په ټولنه به یې څه اغیزې 

 وي؟ په دې مقاله کې همدا پوښتنې تر بحث الندې نیول کیږي.
  د مقايل د بحث رسلیکونه:

ه الندې رسلیکونو: د سولې ارزښت، په ټولنه د سولې د په ټولیز ډول دا مقاله پ
تأمین اغیزې او ښیګڼې، پایلو، وړاندیزونو او د مأخذونو په لیکلړ مشتمله ده چې 

 تفصیل یې دا دی:
سوله چې د انساين ژوند نیکمرغي او په ځانګړې توګه زمونږ د سولې ارزښت: 

ارزښت درلودونکې ده چې په  د ټولنې پرمختګ او هوساینه ورپورې تړلې ده د زیات
 لنډ ډول په الندې توګه د یادونې وړ ده: 

د سولې په فضا کې د مسلامنانو ترمنځ  د مسلامنانو قوت او پیاوړتیا: -۱
وحدت او یووالی راځي او مسلامنان قوي او پیاوړي کیږي؛ ځکه د سولې په 

خوږي، مینه، ټینګښت رسه په ټولنه کې سوکايل، ښېګڼه، هوساینه، پرمختګ، خوا
محبت او دوستي رامنځته کیږي، د بې عدالتیو، دښمنیو، ناخوالو او یو پر بل باندې 
د بدګامنیو او تېریو مخه نیول کیږي او د یوې غښتلې انسانې ټولنې لپاره زمینه 

په قران کریم کې د هللا تعالی او رسول هللا  صلی هللا علیه وسلم له ، برابريږي
لامنانو ته په وحدت او یووايل امر، او له اختالفاتو څخه د اطاعت څخه وروسته مس

ډډې کولو سپارښتنه د سولې او امن د تحقق په موخه شوې ده څو مسلامنان قوي 
َ َورَُسولَُه َوال »او پیاوړي وي. لکه څرنګه چې هللا تعالی فرمایيل دي: يُعوا هللاَّ َوأَطى

ينَ تَنَازَُعوا فَتَْفَشلُوا َوتَْذَهَب رىيُحكُ  ابىرى َ َمَع الصَّ ُوا إىنَّ هللاَّ اد هللا تعالی او د  (2ا«ْم َواْصربى
هغه د رسول اصلی هللا علیه وسلم( اطاعت او پیروي وکړئ او په خپل منځ کې نزاع 

 تبیان



   

186 

 

مکوئ؛ ځکه چې کمزوري به شئ، او قوت به مو له منځه الړيش، او په مشکالتو صرب 
 کوونکو ملګری دی(.کوئ په تحقیق رسه هللا تعالی د صرب 

نو سوله او امنیت، د مسلامنانو د قوت او پیاوړتیا سبب ګرځي، او د سوکاله او 
 ډاډمن ژوند لپاره زمینه برابروي.

 ېد رسول اکرم صلی هللا علیه وسلم له خوا د مدین ټینګښت لپارهد  ېد سول
په تړون رسه د سولیېز ژوند بنسټ کښیښودل شوی دی، دغه راز د  میثاقمنوري د 

حدیبې سوله، د نجران له نصاراوو رسه د دایمي سولې تړون، د هیوادونو پاچاهانو 
ته د سفیرانو او منایندګانو په الس د خطونو لیږل او هغوی د اسالم او سولې لوري 

او برخورد له دښمنانو رسه د ته رابلل، او د رسول اکرم صلی هللا علیه وسلم کړنه 
 سولې او جنګ په حالت کې د سوله یېز ژوند د ټینګښت لپاره و. 

په اسالم کې سوله یو منل شوی اصل دی، جنګ یوازې د اړتیا په وخت کې د 
سولې او ډاډ د ټینګښت لپاره مرشع ګرځیدلې دی او د دې فقهي قاعدې رسه سم 

کچې ترې ګټه اخیستل کیږي او اړتیا هم یوه د اړتیا تر  (3ا«الّضورة تقدر بقدرها»
 اندازه لري. 

اسالم مسلامنانو ته د »دغه راز مرصي عامل محمد شلتوت د سولې په اړه وایي: 
سولې غوښتونکې سیاست د درلودلو سپارښتنه کړې ده څو د ټولو انسانانو ترمنځ 

څوک د  لري چېیوازي د دي انتظار نیکي خپره يش، اسالم له غیر مسلمو څخه 
دې دین د پیروانو او د دعوت مزاحمت ونکړي او د دښمنۍ الس ور اوږد نيش، که 
تیرۍ ويش نو بیا اسالم خپلو پیروانو ته اجازه ورکړې ده څو د سولیېز ژوند د بیا 

 (4ا«.راګرځیدو په موخه شوی تیری دفع کړي
ل د هللا تعالی ټول طبعیت او چاپیریا د طبعیت او چاپیریال سالمتیا: -۲

انسانانو د ګټې او استفادې لپاره پیدا کړی دی او د تسخیرولو قوت یې هم وربښلی 
دی؛ خو انسانان تل په خپلو هلو ځلو رسه د طبعیت په خالف وي، چاپیریال 
تخریبوي او په خپله ګټه یې کاروي. هللا تعالی د طبعیت او چاپیرال د سالمتیا په 

يَن اْدُعوا َربَّ »اړه داسې فرمایيل دي: بُّ الُْمْعتَدى ُدوا ، ُكْم تََّضًُّعا َوُخْفيًَة إىنَُّه ال يُحى َوال تُْفسى
نىنيَ  َن الُْمْحسى يٌب مى ى قَرى َها َواْدُعوُه َخْوفًا َوطََمًعا إىنَّ َرْحَمَة هللاَّ  (5ا«يفى األرْضى بَْعَد إىْصالحى

ی کوونکي نه اخپل رب په زاریو په پټه وبلئ بې شکه چې هغه له حد نه وړاندې تیر 
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خوښوي، او په ځمکه فساد مه کوئ کله چې په هغې کې اصالح راغيل وي او هللا 
تعالی له ډار او هیلې رسه وبلئ، بې شکه چې د هللا تعالی مهرباين نیکوکارانو ته 

 .(ډیره نږدې ده
 له دې آیت څخه څرګندیږي چې: 

 جنګ او جګړې د فساد او تخریب المل ګرځي. الف:
انسان باید هللا تعالی ته تسلیم وي او خپلې ټولې کړنې دې د هغه له  ب:

 قوانینو رسه سم تررسه کړي.
 سوله پر مخلوقاتو د هللا تعالی له لوري د رحمت د نزول المل دی. :ج
 د سولې تأمین او پلې کول د نیکوکارانو کار دی. د:
بلکې دښمنانو ته  اسالم نه یوازې خپلو پیروانو ته خیر او ښېګڼه خپرول: -۳

َوإىْن َجنَُحوا »هم د خیر او ښېګڼې دین دی هللا تعالی په دې اړه داسې فرمایيل دي: 
يُع الَْعلىيمُ  مى ى إىنَُّه ُهَو السَّ لْمى فَاْجنَْح لََها َوتَوَكَّْل َعََّل هللاَّ ې ااو که کافرانو د روغ (6ا«لىلسَّ

هللا تعالی توکل وکړه بې شکه چې  جوړې په لور میالن وښود نو ته یې هم ومنه او پر
 .(هغه هر څه اوري او په هر څه ښه پوه دی

و ډلو ته اشاره کوي چې د مسلامنانو رسه د جنګ په حالت کې دغه آیت هغ
  (7اته د سولې وړاندیز وکړي نو مؤمنان کولی يش وررسه سوله وکړي. مؤمنانووي که 

مثبت ځواب په دې معنا رسه د سولې خواته د دښمنانو میالن او د مسلامنانو 
 دی چې د سولې له ابتدایي خربو څخه هم باید هر کلی ويش.
 د پام وړ ټکي چې له یاد آیت څخه څرګندیږي دا دي:

 سوله د ټولو ښکیلو ډلو په خیر ده. الف:
د اسالم د مقدس دین مهمه ځانګړنه دا ده چې دوستانو او دښمنانو، ټولو  ب:

 ته د خیر غوښتونکی دی.
په ټولنه کې د سولې په ټينګښت رسه د هغو   د دښمنیو له منځه وړل: -۴

دښمنیو مخه نیول کیږي چې په هغې رسه سولیېز ژوند ګډوډیږي، کلی، کور او 
آبادۍ نړول کیږي، بې مورده وژنې، ربړونې، ظلمونه او حق تلفۍ رامنځته کیږي؛ نو 

ول شوې ده، حتی د په اسالمي ټولنه کې سوله د یوه اسايس اصل په توګه ښو 
سولې د ټینګښت لپاره د دو ښکیلو مسلامنو ډلو ترمنځ چې په خپلمنځي جګړو کې 
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ښکېل وي، نو نورو مسلامنانو ته الزمه ده څو د هغوی ترمنځ روغه جوړه وکړي؛ خو 
که کومه ډله روغې جوړې ته غاړه نه ایښوده د وروستني دریځ په توګه باید د هغې 

په دې اړه هللا تعالی څو روغې جوړې ته غاړه کیښږدي.  ډلې په ضد اقدام ويش،
نىنَي اقْتَتَلُوا فَأَْصلىُحوا بَيْنَُهاَم فَإىْن بََغْت » داسې فرمایيل دي: َن الُْمؤْمى َوإىْن طَائىَفتَانى مى

ى فَ  ي َحتَّى تَفىيَء إىىَل أَْمرى هللاَّ إىْن فَاَءْت فَأَْصلىُحوا إىْحَداُهاَم َعََّل اأْلُْخَرى فََقاتىلُوا الَّتىي تَبْغى
نيَ  طى بُّ الُْمْقسى َ يُحى طُوا إىنَّ هللاَّ که چیرې د مسلامنانو دوه ا (8ا«بَيْنَُهاَم بىالَْعْدلى َوأَقْسى

ډلې په خپل منځ کې جنګ وکړي نو د هغوی په منځ کې سوله وکړئ، او که چیرې 
وکړه نو له هغې ډلې یوې ډلې د سولې څخه رس غړونه وکړه او په بلې ډلې یې حمله 

رسه وجنګیږئ چې رسکښې کوي تردې پورې چې د هللا تعالی حکم ته غاړه 
کیږدي، کله یې چې د هللا تعالی حکم ته غاړه کیښودله، نو بیا په عدل او انصاف 
رسه د هغوی په منځ کې سوله وکړئ، او عدالت وکړئ په تحقیق رسه هللا تعالی 

 . (عدل کوونکي خوښوي
 له یاد آیت څخه څرګندیږي چې:

د ټولو مسلامنانو مسؤولیت او مکلفیت دی څو د دو ښکیلو ډلو ترمنځ  الف:
 سوله راويل.
د سولې د راوستو پالن باید داسې په عدالت والړ وي چې د کوم لوري یا  ب:

 ډلې حقوق ضایع او تر پښو الندې نه يش.
غه لوري څخه حامیت او مالتړ وکړي چې په واقعي توګه مصلحین باید له ه ج:

 سولې ته لیوالتیا ولري.
د سولې په راوستو کې باید له قاطعیت څخه کار واخیستل يش او عمالً  د:

 دې اقدام ويش ولوکه جنګ او جګړې ته اړتیا وي.
هرکله چې ورسته له جګړې یاغي لوري سولې ته لیوالتیا وښودله نو د هغو  هت:

 په حق کې دې له عدالت څخه کار واخیستل يش نه له عداوته.
سوله باید عادالنه وي نه ظاقمانه او ذلیالنه؛ ځکه چې ظاقمانه او ذلیالنه  و:

 سوله دامئي نه وي.
کوچنی بنسټ دی کله کورنۍ چې د ټولنې لومړنی  د کورنۍ سالمتیا: -۵

ناکله د میرمنې یا خاوند له لوري د سلیقوي تعامل او اختالفاتو له امله په لږې 

 ... ې کریم نظره د سولد قرآن 
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تیروتنې یا خطایۍ رسه ګډوډیږي، که دواړه لوري یو د بل په تیوتنې یا خطایي تند 
غربګون وښیي او د تسامح او عفوې څخه کار وانخيل نو هامغه لږه تیروتنه او 

 ځي چې کورنۍ رسه وپاشل يش او له منځه والړه يش. خطایۍ د دې المل ګر 
َوإىنى اْمَرأٌَة َخافَْت » دي: فرمایيل په موخه داسېهللا تعالی د کورنیو د سالمتیا 

لُْح َخرْيٌ  اَم أَْن يُْصلىَحا بَيَْنُهاَم ُصلًْحا َوالصُّ ْن بَْعلىَها نُُشوزًا أَْو إىْعرَاًضا فاَل ُجنَاَح َعلَيْهى  (9ا«مى
او که کومه ښځه د خپل میړه له بې پروایي او مخ اړولو څخه ډاریده نو په میړه او ا

ښځې هیڅ ګناه نشته چې په خپلو منځونو کې روغه وکړي، روغه او سوله خورا غوره 
 .(ده

یاد آیت چې په کورنۍ کې د میرمنې او خاوند د اختالفاتو په اړه دی او 
میرمنې او خاوند تر منځ څه اختالفات راپیدا  سپارښتنه کوي چې کله په کور کې د

 شول نو تر منځ یې سوله وکړئ؛ ځکه چې سوله غوره ده.
د پورتنې آیت سپارښتنه اګر که د کورين اختالفاتو په اړه ده خو مفهوم یې 
پراخ دی هر ډول سولې ته شاملیږي که سوله د دوو افرادو ترمنځ وي یا د دوو 

 و یا د دوو دولتونو ترمنځ وي.کورنیو، دوو ډلو، قومونو ا
 په ټولنه د سولې د تأمین اغیزې او ښېګڼې

دا چې زمونږ ټولنه هلل الحمد اسالمي ټولنه ده او اسالم د سولې، امن او ډاډ 
دین دی او تر حاکمیت الندې یې نه یوازې مسلامنان بلکې غیر مسلامن هم د 

وله شتون ولري هغه ټولنه سولیېز ژوند څخه برخمن کیږي. په هره ټولنه کې چې س
ښیرازه، غوړیدلې، پرمختللې او په ځان متکې وي. نو که چیرته د هللا تعالی په فضل 
او د ولسونو په هڅو رسه زمونږ په ټولنه کې هم سوله او امنیت تأمین يش، په ټولنه 
کې به ډیرې زیاتې داسې اغیزې او ښیګڼې الپيس پیاوړې او تحقق ومومي چې 

رته سرتګې په الر او هیله من دی، چې د ځینو یادونه په الندې ډول افغان ولس و 
 ده:

په ځمکه کې کښت او زراعت، د پلونو، الرو، سړکونو،  د ځمکې ودانیدل: -۱
د اوبو او بریښنا د بندونو جوړول، د جوماتونو، دیني مدرسو، مکتبونو او پوهنتونو او 

، د کلنیکونو او روغتونونو جوړول، د داسې نورو ښوونیزو او روزنیزو مرکزونو ودانول
تجاريت مرکزونو، صنعتي فابریکو، ټکنالوجیکي وسایلو او داسې نور موارد چې د 
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انساين ژوند له اړتیاوو څخه شمیرل کیږي او ځمکه پرې آبادیږي او ټولنې ته 
سوکايل، هوساینه، ډاډ او اطمنان وربښي او د پرمختګ او ښیرازۍ سبب ګرځي او 

د پیدایښت له مهمې موخې څخه شمیرل کیږي. لکه څرنګه چې هللا د انسان 
َن األرْضى َواْستَْعَمرَُكْم فىيَها»تعالی فرمایيل دي:  اهمغه تاسې له  (11ا«ُهَو أَنَْشأَُكْم مى

 ځمکي څخه پیدا کړي او د هغې د آبادولو دنده یې درکړې(. 
او له دې مسؤولیت څخه بریالی راوتل یوازې او یوازې د  نو د ځمکې ودانول

سولې او امنیت په ټینګښت رسه ممکن دی نه د جنګ او جګړو په شتون رسه؛ ځکه 
 د جنګ او جګړو سوغات یوازې تخریب او ورانول دي نه ودانول.

برشیت ته خدمت، او د انساين ټولنې او انساين ټولنې ته خیر رسونه:  -۲
ي او جسمي سالمتیا په اړه هلې ځلې د هر انسان دنده او مسؤولیت افرادو د روح

دی، هر انسان خپل مسؤولیت هغه وخت په کامله توګه تر رسه کولی يش چې 
سولیېزه فضا حاکمه او په ټولنه کې سوله او امنیت خپور وي، د جنګ او جګړو 

عیوبېدو څرک هم ونه لیدل يش؛ ځګه جنګ او جګړې د وژل کیدو، ټپي کېدو او م
المل ګرځي او چاته په کې خیرنه رسیږي. هللا تعالی انسانانو ته د خیر رسونې په اړه 

يًعا»داسې فرمایيل دي:  َا أَْحيَا النَّاَس َجمى ااو هر څوک چې یو  (11ا«َوَمْن أَْحيَاَها فََكأمَنَّ
نفس ژوندی کړي لکه چې ټول خلک یې ژوندي کړي وي( په یاد آیت کې د ژوندي 

څخه هدف د نفس حقیقي ژوندي کول نه دي بلکې د هالکت څخه ژغورنه او  کولو
  (12انجات ورکول دي.

دغه راز برشیت ته د خیر رسونې په موخه د ټولنې هر غړی مسؤولیت لري څو 
هر انساين وګړی د انحرافاتو او ناخوالو څخه وژغوري او د معروف او منکر په 

مخه ونیيس، هللا تعالی داسې فرمایيل دي: تشخیص رسه معروف خپور او د منکراتو 
ٍة أُْخرىَجْت لىلنَّاسى تَأُْمُروَن بىالَْمْعُروفى َوتَنَْهْوَن َعنى الُْمنَْكرى » اتاسې د  (13ا«كُنْتُْم َخرْيَ أُمَّ

امت هغه غوره ډله یئ چې د خلکو د ښېګڼې لپاره راویستيل شوي یاست ځکه چې 
 مخه نیسئ(.د نیکي په لور بلنه کوئ او د بدی 

هغه کسان چې نورو ته خیر رسوي او له هالکت څخه یې ژغوري بریايل ښوول 
ٌة يَْدُعوَن إىىَل »شوي دي. هللا تعالی یې په اړه داسې فرمایيل دي:  نُْكْم أُمَّ َولْتَُكْن مى

ااو باید له  (14ا«ُمْفلىُحونَ الَْخرْيى َويَأُْمُروَن بىالَْمْعُروفى َويَنَْهْوَن َعنى الُْمنَْكرى َوأُولَئىَك ُهُم الْ 
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تاسې څخه یوه ډله داسې وي چې د خیر په لور بلنه ورکوي په نیکی امر کوي او له 
 بدي څخه منع او همدغه خلک بریايل دي(.                                    

په اسالم کې د هر مؤمن د بري راز په نصیحت او خیر رسونې پورې تړل شوی، 
ُ َعنُْه وی لکه څرنګه چې َ هللاَّ يل دي: کله چې ما د رسول هللا صلی هللا جریر ريَضى

َوالنُّْصحى لىُكل  »علیه وسلم رسه بیعت وکړ؛ نو په ما یې دا رشط کیښود چې: 
 ښتنه کوې(.اهر مسلامن ته به نصیحت او د خیر غو  ( 15ا«ُمْسلىمٍ 
ه چې د ټولنې د سوکايل، علم او زدکړ په علم او زده کړې سمبالیدل:  -۳

هوساینې، ترقي او پرمختګ المل ګرځي، انسان د کامل لوري ته رسوي او له راز راز 
 ناخوالو څخه یې ژغوري.

هره ټولنه په علم ژوندۍ وي د لومړين الهي وحې لومړنی آیت په لوستلو پیل 
دي  شوې دی، دغه راز په قلم او په هغو کرښو چې د قلم په وسیلې رسه کښل شوي

قسم یاد شوی دی، هللا تعالی په هغه څه قسم یادوي چې د زیات اهمیت 
ان قسم دی په قلم، او  (16ا«ن َوالَْقلَمى َوَما يَْسطُُرونَ »فرمایيلیېدي:درلودونکی وي

 په هغه څه چې لیکوونکی یې لیکي(.     
وي په اسالم کې د علم په زده کړې زیات تاکید شوی دی، هغه که دیني علم 

یا تجربې علم؛ ځکه دیني او تجريب علوم دواړه د انسان په ژوند کې زیات اهمیت 
لري او د نیکمرغه ژوند راز د دواړو علومو په زده کولو کې نغښتی دی؛ ځکه د دواړو 
علومو په زده کړې تاکید شوی او فرض ګڼل شوي دي، البته رشعي علوم فرض عین 

 او تجريب علوم کفائی فرض دي.
علم او زده کړې سمبالیدل یوازې د سولې، امن او ډاډ په فضا کې امکان  نو په

لري نه د جنګ او جګړو په شتون رسه؛ ځکه جنګ او جګړې نه یوازې ښوونیز او 
روزنیز مرکزونه له منځه وړي. بلکه په علم سمبال کسان تباه، او د زده کړې د ډاډ او 

 امن فضا نا امنه او ګډوډوي. 
مال او شتمنۍ ې څخه د مال او شتمني تر السه کیدل: له مرشع الر  -۴

چې د انسانانو د ژوند تیرولو ذریعه ده او د ژوند ټولې چارې ورباندې سنبالیږي، 
فطرتاً او طبعیتاً یې هر انسان خوښوي، او په ټولولو او ذخیره کولو کې یې تل هڅه 

ویل شوی دی هللا او هاند کوي؛ ځکه خو په قرآن کریم کې مال او شتمنی ته خیر 
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يدٌ »تعالی فرمایيل دي:  ااو د انسان مینه د مال رسه خورا  (17ا«َوإىنَُّه لىُحب  الَْخرْيى لََشدى
 ډیره ده(.

دغه راز په بل آیت کې د مال او شتمني د اهمیت او ارزښت په اړه چې د ژوند 
قوام ښوول شوی دی څرګنده شوې چې مال او شتمنۍ باید د ناپوهو کسانو په 
الس کې ورنکړل يش څو یې په غلطه طریقه استعامل نه کړي او له السه یې ونه 

دې اړه داسې فرمایيل دي: وځي؛ او د ژوند نظام یې خراب نه يش. هللا تعالی په 
ُ لَُكْم قىيَاًما َواْرزُقُوُهْم فىيَها َواكُْسوُهْم َوقُولُوا » َفَهاَء أَْمَوالَُكُم الَّتىي َجَعَل هللاَّ َوال تُْؤتُوا السُّ

ااو ناپوهانو ته هغه مالونه مو مه سپارئ چې هللا تعالی ستاسې  (18ا«لَُهْم قَْوال َمْعُروفًا
ت وسیله ګرځويل دي خوراک او پوښاک ترې ورکړئ او خوږې د سمبالښت او جوړښ

 او منلې خربې ورته وکړئ(.
نو له مرشوع الرې څخه د اسالمي الرښوونو رسه سم د مال او شتمنیو تر السه 
کول یوازې او یوازې د سولې او ډاډ په شتون رسه امکان لري؛ ځکه جنګ د کار او 

خوا د فابریکو، زراعتي ځمکو او  فعالیت په وړاندې لوی خنډ دی چې له یوې
تجاريت مرکزونو په له منځه تلو رسه انسانان د کار او فعالیت څخه پاتې کیږي او له 
 بلې خوا جنګ او نا امني د فعالیت زمینه له منځه وړي او هر څه په ټپه دریریږي.

الهي نعمتونه چې د انسانانو د د الهي نعمتونو څخه ښه ګټه اخیستنه:  -۵
خیستنې لپاره د هللا تعالی له لوري پیرزو شوي دي یوازې د سولې او ډاډ په ګټې ا

فضا کې ترې ښه ګټه اخیستل کیدای يش؛ ځکه جنګ د نعمتونو د له منځه وړو 
 المل ګرځي او زیات انسانان د الهي نعمتونو څخه بې برخې کوي.

عالی له هر انسان او هره ټولنه په مادي او معنوي نعمتونو کې چې د هللا ت
لوري انسانانو ته د ګټې اخیستنې په موخه پیرزو شوي دي پټ دي، د دې نعمتو 

وا »شمیر یوازې یو هللا تعالی ته څرګند دی هللا تعالی داسې فرمایيل دي:  َوإىْن تَُعدُّ
يمٌ  َ لََغُفوٌر َرحى ى ال تُْحُصوَها إىنَّ هللاَّ وشمیرئ نو  ااو كه د هللا تعالی نعمتونه (19ا«نىْعَمَة هللاَّ

هیڅکه ټول نشئ شمیرلې بې له شکه چې هللا تعالی ښه بښونکې ډیر مهربان 
 دی(.

نو د الهي نعمتونو څخه ښه ګټه اخیستنه او پر ځای لګول یې د هللا تعالی 
 څخه منندویي او د انسانانو د نیکمرغي او سوکايل المل ګرځي.
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 پایله
رسیږو چې: په ټولیز ډول د ټول برشیت د دې بحث په آخر کې دې پایلې ته 

او په ځانګړی توګه زمونږ د هېوادوالو سوکايل، هوساینه، نیکمرغي او پرمختګ په 
سولې، امن او ډاډ پورې تړلې ده، په هېواد کې د عادالنه، همیشنۍ او با عزته 

لیت سولې او امن ټینګول د ټولو افغانانو او په ځانګړي توګه د چارواکو دنده او مسؤو 
 دی.

د ځمکې ودانول او هر وګړي ته خیر رسول د سولې او امن په ټینګښت رسه 
 شونۍ دي، سوله او ډاډ فرد او ټولنه کامل ته رسوي.

د سولې او ډاډ په شتون رسه د ټولنې افراد په علم او پوهې سمبالیږي، وګړي 
وګه ګټه په ډاډ رسه مال او شتمني تر السه کوي او د الهي نعمتونو څخه په ښه ت

 اخیستلی يش.
د دنیوي او اخروي بریاو او ښیګڼو تحقق او پرمختګ د سولې او امن د 

 موجودیت په مهال په اسانۍ رسه ترالسه کیدالی يش.
 وړاندیزونه

څرنګه چې سوله زیات ارزښت او په ټولنه بې شمريه اغېزې او ښېګڼې ښیندي 
  دیزونه کیږي:نو د تحقق په موخه یې اړوندو مراجعو ته الندې وړان

چارواکوته وړاندیز کیږي چې د کورنیو او بهرنیو هڅو، چې د سولې د  -۱
ټینګښت په موخه کیږي مالتړ او قدر داين وکړي او کښیلې خواې دی له قید او 

 رشط پرته د سولې او امن په ټینګښت کې خپل مسؤولیت ادا کړي.
وازنۍ دنده چې ټول د سولې عايل شورا ته وړاندیز کیږي چې د دې شورا ی -۲

ملت ورته سرتګې په الر دی د سولې راوستل دي؛ نو د سولې عايل شورا دې په 
مسؤوالنه توګه الس په کار يش او د سولې په راوستو کې د ګامونه چټک او هلې 
ځلې پراخې کړي او وخت په وخت دې خپلې کړنې او السته راوړنې د ولس رسه 

 رشیکې کړي.
نګ وزارت ته وړاندیز ګیږي چې د تصویري، صويت او د اطالعاتو او فره -۳

چاپیزو خپرونو له الرې د سولې د ارزښت، اغیزو او ښېګڼو په اړه اغیزمنې برنامې او 
 پروګرامونه جوړ او خپاره کړي. 
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د ارشاد حج او اوقافو وزارت ته وړاندیز کیږي چې د جوماتونو د خطیبانو او  -۴
مال امامانو له الرې د سولې ارزښت، اغيزې او ښېګڼې خلکو ته بیان او په پيل کولو 

 کې یې د ولسونو مسؤولیت او اغیز روښانه کړي. 
لې د تأمین او باالخره ټولو هېوادوالو ته وړاندیز دی چې په هېواد کې د سو  -۵

 لپاره ال زیاتې هڅې وکړي، خپل مسؤولیت ادا کړي او د نورو په طمعه نه يش.
 مآخذ

 (.۳۴فصلت:ا -1
 (.۴۶االنفال: ا -2
 ماده.۲۲مجلة االحکام، -3
مخ.   به نقل از خلیل  ۴۵۳محمد ، االسالم عقیدة و الرشیعة،   ،شلتوت -4

 .۲۱۹خلیلیان. حقوق بین اقملل اسالمی ص 
 (.۵۶، ۵۵االعراف:ا -5
 (.۶۱االنفال:ا -6
میالدي، ۲۱۱۲الرسمتي، عبدالسالم، تفسیر القرآن الکریم،دارالسالم،  -7

 مخ.۴۴۲
 (.۹الحجرات:ا -8
 (.۱۲۳النساء: ا -9
 (.۶۱هود: ا -11
 (.۳۲اقمائدة:ا -11
هجري ۱۴۳۳سلطان عزیز، عزیز التفاسیر، دارالکنوز العلمیة، دریم چاپ،  -12

 مخ.۵۴۲سپوږمیز کال، دریم ټوک،
 (.۱۱۱ال عمران: ا -13
 (.۱۱۴: ال عمرانا -14
أبو عبدهللا محمد بن إسامعيل، الجعفي، الجامع اقمسند الصحيح اقمخترص ، لبخاريا -15

من أمور رسول هللا صَّل هللا عليه وسلم وسننه وأيامه، تحقیق: محمد زهري بن نارص 
 مخ.۱۳۹هـ  کال، دریم جزء، ۱۴۲۲النارص، دار طوق النجاة، لومړی چاپ، 

 (.۱القلم: ا -16
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 (.۳العادیات:ا -17
 (.۵النساء: ا -18
 (.۱۳ النحل: ا -19
*** 
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 (امین) معاون رس محقق نجیب هللا

 

 بر رسی مسألۀ شفاعت در اسالم
 

 خالصه:
شفاعت عبارت از شفیع شدن کسی به جلب منفعت و دفع مّضت برای غیر 

او از می باشد. همچنان شفاعت به معنای دعای شخص برای برادرش و درخواست 
هللا متعال نیز آمده تا او را به راه خیر هدایت کند یا رضری را از او دفع مناید و یا 
گناهان او را بیامرزد. و فرقی منی کند که این درخواست در زندگی دنیا از طرف 
شخص زنده برای زنده و یا از طرف شخص زنده برای مرده بوده و یا در روز قیامت 

اسباب است که هللا متعال به وسیلۀ آن برای بندگانش  باشد، پس شفاعت سببی از
رحم مناید. و شفاعت مخلوق در نزد مخلوق نسبت به شفاعت مخلوق در نزد خالق 
متفاوت می باشد؛ زیرا شفاعت مخلوق در نزد مخلوق بدون اجازۀ مشفع له می 

از او بوده، یا به نسبت احتیاجی است که بر او دارد و یا به نسبت خوفی است که 
دارد که به قبول شفاعت او نیازمند است ولی هللا متعال که از عاقمین بی نیاز است 
برای شفیع اجازۀ شفاعت می دهد و او  شفاعتش را می پذیرد و کسی بدون اذن او 
منی تواند شفاعت مناید و شفاعت در روز قیامت دو قسم است: اول: شفاعت 

وسلم مربوط است . دوم: شفاعت عامه که خاصی که به رسول هللا صلی هللا علیه 
                 هم برای پیامرب صلی هللا علیه وسلم وهم برای غیر او می باشد.
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شفاعت عمدتاً دارای دو رشط است که تحقق آن ناگزیر می باشد پس رشط     
اول آنست که برای شافع اذن شفاعت داده شود ورشط دوم آن رضایت مشفوع له 

 می باشد.
 ملخص البحث

الشفاعة هی التشفع للغیر بجلب منفعة له او دفع مّضة عنه. ومن الشفاعة  
الی بأن یهدیه الی الصواب، أو یدفع عنه رضًّا، او دعاء اقمرء ألخیه و طلبه من هللا تع

یغفر له خطایاه، سواًء أکان ذلک فی الحیاة الدنیا من الحی للحی أو من الحّی 
للمیّت، أو کان ذلک یوم القیامة، فإّن الشفاعة سبٌب من االسباب التی یرحم هللا بها 

شفاعة اقمخلوق من یرحم من عباده، و شفاعة اقمخلوق عند اقمخلوق تختلف عن 
اقمشفوع عنده، بل   عند الخالق، فشفاعة اقمخلوق عند اقمخلوق تکون بغیر اذن

یشفع إما لحاجة اقمشفوع عنده الیه، و إما لخوف منه؛ فیحتاج ان یقبل شفاعته 
عنده، وهللا تعالی غنی عن العاقمین، فام من شفیع إال بعد إذنه، فهو الذی یأذن 

یقبل شفاعته فإّن الشفاعة یوم القیامة ال تکون إال قمن للشفیع فی الشفاعة، و هو 
أذن له هللا عزوجّل یوم القیامة و ارتضاه شفیًعا، فیلهمه هللا بأن یشفع و إّن الشفاعة 
یوم القیامة نوعان: األول: شفاعة خاصة بالنبی صلی هللا علیه و سلم و الثانی: 

و إّن للشفاعة رشطین البد ان شفاعة عامة للنبی صلی هللا علیه و سلم و لغیره، 
یتحقًقا الرشط االول: هو الذن للشفیع بأن یشفع و الرشط الثانی: هو الرضی عن 

 اقمشفوع له. 
 :مقدمه

 الحمد هلل و الصالة و السالم علی رسول هللا و علی آله و صحبه و من وااله.   
هللا متعال ذات رحیم و مهربان بوده  و ازمهربانی اوست که آن عده از    

بندگان مؤمن خویش را که در زندگانی دنیا از هللا متعال اطاعت منوده به اوامر  او 
منقاد بوده  و از نواهی اوخود داری منوده اند، مورد نوازش و اکرام قرار داده برای 

یله بندگان عاصی و گنهکارش را به بهانه ای شان اذن شفاعت می دهد تا بدین وس
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مورد عفو و بخشش خود قرار داده و از عذاب جهنم نجاتشان بدهد لذا در این 
 مبحث مسألۀ شفاعت از دیدگاه اسالم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. 

 مربمیت:    
چنانکه مربهن است به جز انبیای الهی هیچ کسی معصوم منی باشد پس 
برای اینکه یأس و نا امیدی بندگان عاصی و گنه کار باعث غرق شدن آنها در 
گودال بد بختی و گناه بیشرت نگردد و با شناخت و آگاهی از مسألۀ شفاعت در روز  

رجوع منایند، بیان این قیامت، یأس آنها به امید مبدل گشته و دو باره به خدا 
 مسأله یک رضورت دینی  محسوب می شود.  

 هدف تحقیق:   
هدف از انجام این تحقیق دسرتسی به حل مسألۀ شفاعت در پرتو قرآن و 
سنت و روی آوردن افراد جامعه به اعامل شایسته می باشد تا موجب رضر به دیگران 

 نشوند. 
 روش تحقیق:   
های تحلیلی و استقرائی استفاده به عمل آمده و در این تحقیق از شیوه  

موضوع در روشنی آیات قرآن کریم و احادیث رسول هللا صلی هللا علیه و سلم مورد 
 تحلیل و توضیح قرار گرفته است.

 شناخت شفاعت -1   
شفاعت در لغت به فتح شین مصدر شفع و به معنای التامس عفو یا     

 (1اتخفیف عقوبت از غیر می باشد.
شود:  و در اصطالح اين لفظ در عرف و رشع به دو معنى متفاوت گفته مى   
شود كه شخص شفيع از موقعيت و   شفاعت در لسان عامه به اين گفته مى -الف 

شخصيت و نفوذ خود استفاده كرده و نظر شخص صاحب قدرر را در مورد مجازات 
ظر رشع بر محور دگرگوىن مفهوم واقعی شفاعت از ن -زيردستان خود عوض کند. ب 

زند، يعنى شخص شفاعت شونده موجبار  و تغيري موضع" شفاعت شونده" دور مى
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سازد كه از يك وضع نامطلوب و درخور كيفر بريون آمده و به وسيله ارتباط  فراهم مى
با شفيع، خود را در وضع مطلوىب قرار دهد كه شايسته و مستحق بخشودگى 

  (2اگردد.
همچنان شفاعت به معنای دعای شخص برای برادرش و درخواست او از       

هللا متعال نیز آمده تا او را به راه خیر هدایت کند یا رضری را از او دفع مناید و یا 
گناهان او را بیامرزد. و فرقی منی کند که این درخواست در زندگی دنیا از طرف 

نده برای مرده بوده و یا در روز قیامت شخص زنده برای زنده و یا از طرف شخص ز 
باشد. بناء از دید گاه اسالم شفاعت سببی از جملۀ اسباب است تا هللا متعال به 
وسیلۀ آن برای بندگانش رحم مناید. اما شفاعت مخلوق در نزد مخلوق نسبت به 

 شفاعت مخلوق در نزد خالق متفاوت می باشد.
قیامت جز برای کسی که هللا  شفاعت در روزشفاعت در روز قیامت:    

من »متعال برایش اجازه بدهد به احدی میرس نیست؛ زیرا هللا متعال می فرماید: 
 (3ا« ذاالذی یشفع عنده إال بإذنه

 کیست که در نزد او، جز به فرمانش شفاعت کند ؟ !   
یومئذ التنفع الشفعة إال من أذن له »همچنان در جای دیگر می فرماید:    
 (4ا«و رضی له قوالًالرحمن 
در آن روز شفاعت اهیچ کس( سودی منی بخشد، جز به کسی که خداوند    

 رحامن به او اجازه داده و از گفتار و او راضی است.
یوم یقوم الروح واقملئکة صفاً ال یتکلمون إال من أذن له » ونیز می فرماید:    

 (5ا«الرحمن و قال صواباً 
صف می ایستند و هیچ یک جز به اذن خداوند  روزی که روح و مالئکه به   

 رحمن سخن منی گویند و اآنگاه که می گویند( درست می گویند.
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 رشوط شفاعت -2   
مساله شفاعت از نظر اسالم يك موضوع ىب قيد و رشط نيست؛ بلكه از نظر  

شود، شخص شفاعت شونده، و شخص شفاعت   جرمى كه در باره آن شفاعت مى
سازد.  كننده قیود و رشایطی دارد كه چهره اصَّل شفاعت و فلسفه آن را روشن مى 

حقيقت به چند دسته  آيار كه در قرآن پريامون اين مساله وارد گردیده است، در
 شوند. تقسيم مى

ُقوا »كند؛ مانند:  آيار است كه بطور مطلق شفاعت را نفى مى -دستۀ اول  أَنْفى
َ يَْوٌم ال بَيٌْع فىيهى َو ال ُخلٌَّة َو ال َشفاَعةٌ  ْن قَبْلى أَْن يَأيْتى امَّ َرزَقْناُكْم مى َو ال »و مانند: «.  مى

نْها َشفاَعةٌ  ی کسانی که ایامن آورده اید از آنچه به شام روزی داده ایم ا (6ا«.يُْقبَُل مى
انفاق کنید، پیش از آنکه روزی فرارسد که در آن ، نه خرید وفروشی است اتا بتوانید 
نجات را خریداری کنید( و نه دوستی سودی دارد و نه شفاعتی شامل حال تان می 

 شود. و همچنان ...و شفاعتی از کسی پذیرفته منی شود. 
در اين آيات راههاى متصور براى نجات مجرمان غري از اميان و عمل صالح چه 
از طريق پرداخنت عوض مادى، يا پيوند و سابقه دوستى، و يا مسالۀ شفاعت نفى 

 شده است.                        
افىعىنيَ »خوانيم: در مورد بعىض از مجرمان مى    (7ا« .فاَم تَنَْفُعُهْم َشفاَعُة الشَّ

 شفاعت شفاعت كنندگان به حال آنها سودى ندارد.
كند؛  آيار است كه" شفاعت" را منحرصابه خدا معرىف مى -دستۀ دوم   
يعٍ »مانند:  ٍّ َو ال َشفى ْن َويلى ْن ُدونىهى مى قُْل »غري از خدا وىل و شفيعى نداريد و« ما لَُكْم مى

يعاً  فاَعُة َجمى ى الشَّ َّ  (8اخدا است.بگو همه شفاعتها مخصوص « هللى
آيار است كه شفاعت را مرشوط به اذن و فرمان خدا معرفی  -دستۀ سوم    

"  چه كِس مى مى نَْدُه إىالَّ بىإىْذنىهى ي يَْشَفُع عى تواند جز به اذن  كند؛ مانند:" َمْن َذا الَّذى
َن لَهُ »خدا شفاعت منايد؟ و نَْدُه إىالَّ لىَمْن أَذى فاَعُة عى شفاعت نزد او جز «. َو ال تَنَْفُع الشَّ

 (9ابراى كساىن كه خدا برای او اذن شفاعت داده سودى ندارد.
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آيار است كه در آنها رشائطى براى شفاعت شونده بيان  -دستۀ چهارم    
كند؛  گردیده است گاهى رضايت و خشنودى خدا را به عنوان رشط معرىف مى

یعنی آنها جز برای کسی که خدا راضی ابه «  تىَضَو ال يَْشَفُعوَن إىالَّ لىَمنى اْر »مانند:
شفاعت برای او ( است شفاعت منی کنند. طبق اين آيه شفاعت شفيعان منحرصا 

 شامل حال كساىن است كه پذيرفته شده در پيشگاه خداوند می باشند.
كند؛  و گاهی گرفنت عهد و پيامن نزد خدا را به عنوان رشط معرىف مى

نَْد الرَّْحمنى َعْهداً ال مَيْلىكُ »مانند: فاَعَة إىالَّ َمنى اتََّخَذ عى آنها هرگز مالک شفاعت «وَن الشَّ
نیستند مگر کسی که نزد خداوند رحامن عهد و پیامنی گرفته است. منظور از اين 
عهد و پيامن اميان به خدا و پيامربان الهى است . و در مواردی اصالحيت شفاعت 

كند؛ مانند: سلب شفاعت از ظاقمان در آيه  لب مىشدن( را از بعىض از مجرمان س
يعٍ يُطاعُ »زير: يٍم َو ال َشفى ْن َحمى نَي مى برای ستمکاران نه دوستی وجود دارد « ما لىلظَّالىمى

 (11او نه شفاعت کننده ای که شفاعتش پذیرفته شود.
و به اين ترتيب داشنت عهد و پيامن الهى يعنى اميان، و رسيدن به مقام 

پروردگار و پرهيز از گناهاىن چون ظلم و ستم، جزء رشائط حتمى شفاعت خشنودى 
 است.

 پس بر اساس آیات فوق شفاعت عمدتاً دارای دو رشط ذیل می باشد:    
اینکه برای شافع اذن شفاعت داده شود به تأسی از آیت کریمه:  رشط اول:   

کیست که در نزد او ، جز به فرمانش شفاعت « من ذاالذی یشفع عنده اال باذنه»
 کند؟

و کم من ملک فی السموات ال تغنی شفاعتهم شیئاً االمن بعد ان »همچنان 
 (11ا«.یأذن هللا قمن یشاء و یرضی

ها در آسامنها که دفع منی کند شفاعت ایشان و بسیار است از فرشته    
چیزی را مگر بعد از آنکه هللا متعال برای کسی که بخواهد و از او راضی باشد؛ اذن 

 شفاعت بدهد.
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پیامرب اکرم صلی هللا علیه وسلم نیز فرموده اند: "فأستأذن علی ربی عزوجل    
 (12افیؤذن لی ...".

 از پروردگارم عزوجل اجازه می خواهم و برایم اجازه می دهد...    
اینکه جهت تحقق شفاعت رضایت مشفوع له رضوری می باشد؛ رشط دوم:    

 (13ا«.وال یشفعون اال قمن ارتضی»زیرا هللا متعال می فرماید: 
و آنها جز برای کسی که خدا راضی ابه شفاعت برای او( است شفاعت منی    
 کنند.
 (14ا«.ما للظاقمین من حمیم وال شفیع یطاع»همچنان    
برای ستمکاران نه دوستی وجود دارد و نه شفاعت کننده ای که شفاعتش    

 پذیرفته شود.
 انواع شفاعت در روز قیامت -3   
یعنی شفاعت  در روز قیامت دو نوع شفاعت وجود دارد: یکی شفاعت عظمی   

 علیه وسلم مربوط است . و دیگر شفاعت عامه که خاصی که به رسول هللا صلی هللا
 هم برای پیامرب صلی هللا علیه وسلم وهم برای غیر او می باشد.

عبارت از شفاعتی است که بطور شفاعت خاصه) شفاعت عظمی(: -اول    
خاص به پیامرب اکرم صلی هللا علیه وسلم مربوط بوده وهللا متعال از میان بندگانش 

این مکانت گردانیده  و به وسیلۀ آن اورا بر انبیاء و مرسلین  آنحّضت را صاحب
 فضیلت بخشیده است.

این شفاعت عظام عبارت از هامن مقام محمودی است که از جانب هللا    
متعال برای رسول هللا صلی هللا علیه وسلم وعده داده شده است؛ طوریکه هللا 

تا پروردگارت ترا به ( 15ا«.موداً عسی أن یبعثک ربک مقاماً مح»متعال می فرماید: 
 مقامی درخور ستایش امقام شفاعت( بر انگیزد.

البته در روز قیامت زمانیکه غم و مشکالت طاقت فرسا به مردم شدت می    
بخشد، مردم نزد بابای شان آدم علیه السالم می روند تا مگر از طرف ایشان نزد هللا 
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ها را نزد نوح علیه السالم می فرستد اما متعال شفاعت مناید، آدم علیه السالم آن
ایشان در نزد نوح علیه السالم راه حل مشکل خویش را منی یابند سپس آنها را نزد 
ابراهیم علیه السالم روانه می دارد اما در نزد او نیز مطلب خویش را منی یابند، پس 

یم هللا هم آنها را نزد موسی علیه السالم می فرستد متأسفانه باوجودی که او کل
است به مشکل آنها رسیدگی منی تواند و آنجناب ایشان را نزد عیسی علیه السالم 
روانه می دارد که او هم مانند سائر انبیا معذرت می خواهد و به آنها می گوید:  نزد 
محمد صلی هللا علیه وسلم بروید و آنها نزد آنحّضت صلی هللا علیه وسلم میروند و او 

 (16اهللا متعال شفاعت می مناید. برایشان در نزد
این نوع شفاعت برای هر کسی از انبیاء و مرسلین،  شفاعت عامه:  -دوم    

مالئکه و مؤمنین که هللا متعال بری شان اذن شفاعت بدهد امکان پذیر می باشد؛ 
زیرا در حدیثی که ابی سعید رضی هللا عنه از رسول هللا صلی هللا علیه و سلم روایت 

ئکُة و َشَفَع النّبیَّن، و " َشَفَعتى اقمال منوده در آن آمده است: ...فیقول هللا تعالی: 
شفَع اقمؤمنون و مل یبَق إال ارحُم الراحمیَن، فیقبُض قبضًة من النار فیُخرُج منها 

َمامً   (17ا".قوماً مل یعملوا خیراً قطُّ قد عادوا حى
...هللا متعال می فرماید: مالئکه، پیامربان و مؤمنان شفاعت منودند و جز ذات 

است، پس قبضه ای از آتش را بر می دارد و از آن  ارحم الراحمین باقی منانده
گروهی خارج می شوند که هیچ عمل نیکی انجام نداده اند و به شکل سوختۀ چوب 
سیه شده و مبدل به ذغال گردیده اند، هللا متعال به هرکس از بندگان خود که 

 بخواهد اذن و اجازه می دهد تا از آنها شفاعت صورت گیرد.
ت در مورد مؤمنینی است که در دوزخ داخل شده اند و از این نوع شفاع   

اهل کبائر می باشند و بعد از آنکه سوختند و مبدل به ذغال گردیدند از آنها 
 شفاعت صورت می گیرد و از آتش جهنم بیرون آورده می شوند.

این حدیث مبارک بیانگر آنست که هللا متعال بندگان خویش را که از نعمت    
ردار باشند مشمول رحمت خویش گردانیده و اجازه می دهد تا از آنها ایامن برخو 
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شفاعت منایند؛ زیرا هللا متعال ذاتی است که خودش را ارحم الراحمین خوانده 
سمعت رسول هللا صَّل  است؛ زیرا از ابو هریرة رضی هللا عنه روایت شده که گفت:
ة جزء فأمسك عنده تسعة هللا عليه و سلم يقول : "جعل هللا جل وعال الرحمة مئ

وتسعني وأنزل يف األرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يرتاحم الخالئق حتى ترفع 
 (18االدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه"

از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم شنیدم که می فرمودند: هللا متعال صد    
( جزء آن را به خودش ۹۹جزء رحمت را به وجود آورد و از آن جمله نود و نها

اختصاص داد و نزد خود نگهداشت و یک جزء آن را برای همۀ مخلوق خویش در 
ق با هم دیگر رحم و زمین ارسال منود که از برکت هامن یک جزء است که خالئ

مهربانی دارند حتی حیوانات ُسم دار از ترس اینکه ُسم او به چوچه اش صدمه 
 نرساند خویشنت را به تکلیف و زحمت نگهداشته و ُسم خود را بلند می گیرند.

 شفاعت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم برای موحدین امتش -سوم    
پرستش مناید و در حالی مبیرد که در  هر کسی که هللا متعال را به یگانگی   

الوهیت و عبودیت با هللا متعال رشک نیاورده باشد، انشاء هللا تعالی از شفاعت 
رسول گرامی اسالم بهره مند خواهد گردید؛ زیرا از ابو هریرة رضی هللا عنه روایت 
شده که گفت: از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم پرسیدم که در روز قیامت نیک 
بخت ترین شخصی که از شفاعت شام بهره مند می گردد چه کسی خواهد بود؟ 
فرمودند: "لقد ظننت یا اباهریرة أن ال یسألنی عن هذا الحدیث أحد اول منک؛ قما 
رأیت من حرصک علی الحدیث. أسعد الناس بشفاعتی یوم القیامة من قال الإله 

 (19اإالهللا، خالصاً من قلبه او نفسه".
هریره بنابر حرصی که در مورد شنیدن حدیث از تو دیده ام؛ من هم  ای ابا   

حدس می زدم که در این مورد قبل از تو کسی از من نپرسد. نیک بخت ترین 
شخص که در روز قیامت از شفاعت من مستفید خواهد شد کسی است که با 
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هللا را با اخالص اخالص قلبی الإله إالهللا بگوید، یعنی در زندگانی دنیا کلمۀ الاله اال
 گفته باشد.

همچنان در روایت دیگری آمده است که رسول هللا صلی هللا علیه و سلم   
فرمودند: "لکل نبي دعوة مستجابة، فتعجل کل نبي دعوته و انی اختبأت دعوتی 
شفاعة المتی یوم القیامة، فهی نائلة انشاءهللا من مات من امتی الیرشک باهلل 

 (21اشیئاً"
در نزد هللا متعال برای هرپیامربی یک دعای اجابت شدنی حتمی وجود     

دارد که هریک از انبیاء از دعای خویش در دنیا بهره گرفته اند و من آن دعای 
خویش را برای شفاعت امتم در روز قیامت نگهداشته ام که آن شفاعت من انشاء 

چیزی را رشیک نگرداند خواهد هللا برای کسی از امتم که مبیرد و با هللا متعال 
 رسید.
ابن قیم رحمه هللا می گوید : شفاعت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم به    

 (21اشش نوع می باشد
هنگامی که خالیق به سوی انبیاء علیهم السالم به شفاعت کربی:  - 1   

ورزند  منظور شفاعت در نزد پروردگار می شتابند، ولی همۀ آنها از پذیرش آن إبا می
و باالخره اختصاص آن برای  رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ثابت میگردد که جز وی 

 احدی در آن رشکت ندارد.
شفاعت آنحّضت صلی هللا علیه وسلم جهت داخل شدن در جنت برای : - 2   

 اهل جنت.
شفاعت آنحّضت صلی هللا علیه وسلم برای گروهی از امت خویش که  - 3   

 می باشند تا داخل دوزخ نشوند. مستوجب دوزخ
شفاعت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در مورد گنهکاران اهل توحید،  - 4   

 که به خاطر گناهانشان داخل دوزخ شده اند.
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شفاعت آنحّضت صلی هللا علیه و سلم برای گروهی از اهل جنت، به  – 5   
 رفع درجات. منظور زیادت ثواب و

شفاعت آنحّضت صلی هللا علیه و سلم در مورد برخی از کفار اهل دوزخ  - 6   
 جهت تخفیف عذاب ایشان که این نوع شفاعت خاص برای ابو طالب می باشد.

اما نویسندۀ کتاب االعقیدة الصافیة( می گوید : رسول هللا صلی هللا علیه    
وسلم دونوع شفاعت دیگر نیز دارد که عالمه ابن القیم در تصنیف خویش از آن یاد 

 آوری به عمل نیاورده که عبارتند از:
شفاعت در مورد اقوامی که بدون حساب به جنت داخل می شوند؛  -یک    

وعدين ريب أن يدخل من » ه پیامرب اکرم صلی هللا علیه و سلم فرمودند:زیرا آنگاه ک
پروردگارم به من وعده داده است که به تعداد « أمتي الجنة سبعني ألفا بغري حساب 

هفتاد هزار نفر از امت من بدون حساب به جنت داخل می گردد، عکاشه رضی هللا 
آن جمله محسوب شود فرمودند:  عنه تقاضا منودند که برای شان دعا مناید تا از

  (22ا"اللهم اجعله منهم".
 الهی او را از جملۀ آنها بگردان.   
شفاعت آنحّضت صلی هللا علیه وسلم برای دخول جنت در مورد اقوامی  -دو   

  (23اکه حسنات و سیئات آنها مساوی باشد.
 مؤمنین در روز قیامت برای برادران ایامنی شان مشفاعت -چهارم    
یکی از انواع شفاعت عامه شفاعتی است که از طرف انسانهای مؤمن به اذن    

هللا متعال برای نجات برادران مؤمن آنها از دوزخ صورت می گیرد که در حقیقت یک 
نوع کرامت و تکریم برای مؤمنین به نسبت درجه و مکانتی که عندهللا دارند می 

عال را اطاعت منوده، به اوامر او تعالی منقاد باشد؛ زیرا آنها در زندگانی دنیا هللا مت
بوده واز منهیات خود داری منوده بودند، بناء هللا متعال در روز قیامت آنان را مورد 
نوازش و اکرام قرار داده و برایشان اذن شفاعت می دهد. چنانکه از ابی سعید 

فرمودند: "...  الخدری رضی هللا عنه روایت است که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم

 ...  ألۀ شفاعت دربررسی مس
 أ 



   

217 

 

ْم يَُقولُوَن َربَّنَا إىْخَوانُنَا كَانُوا يَُصلُّوَن َمَعنَا َويَُصومُ  وَن َوإىَذا َرأَْوا أَنَُّهْم قَْد نََجْوا يفى إىْخَوانىهى
ي ثَْقاَل دى ُ تََعاىَل اْذَهبُوا فََمْن َوَجْدتُْم يفى قَلْبىهى مى ْن َمَعنَا َويَْعَملُوَن َمَعنَا فَيَُقوُل هللاَّ نَاٍر مى

ُ ُصَورَُهْم َعََّل النَّارى فَيَأْتُونَُهْم َوبَْعُضُهْم قَْد َغاَب يفى النَّارى إىىَل   إىميَاٍن فَأَْخرىُجوُه َويَُحر ُم هللاَّ
هى َوإىىَل أَنَْصافى َساقَيْهى فَيُْخرىُجوَن َمْن َعرَفُوا  ثُمَّ يَُعوُدوَن فَيَُقوُل اْذَهبُوا فََمْن َوَجْدتُ  ْم قََدمى

ينَاٍر فَأَْخرىُجوُه فَيُْخرىُجوَن َمْن َعرَفُوا ثُمَّ يَُعوُدوَن فَيَُقوُل اْذَهبُوا  ثَْقاَل نىْصفى دى يفى قَلْبىهى مى
ْن إىميَاٍن فَأَْخرىُجوُه فَيُْخرىُجوَن َمْن َعرَفُوا..." ثَْقاَل َذرٍَّة مى  (24افََمْن َوَجْدتُْم يفى قَلْبىهى مى

مؤمنین مطمنئ شدند بر اینکه نجات یافته اند، در مورد برادران  هنگامی که   
دینی خویش به حضور پروردگار عزیز و حکیم جل جالله عرض می منایند و می 
گویند: بعضاً برادران ما هستند که در زندگانی دنیا باما مناز می خواندند و روزه می 

فرماید: بروید هرکه را  گرفتند واعامل صالحه انجام می دادند. هللا متعال می
دریافتید که در قلب شان به اندازۀ یک دینار ایامن وجود داشته باشد او را خارج 
منایید و هللا متعال صورت آنها را بر آتش حرام گردانیده است، آنها نزدشان می روند 
او می بینند که( بعضی از آنها تا قدم در آتشند و بعضی هم تا نصف ساق شان را 

بر گرفته است پس کسانی را می شناسند خارج می گردانند و بر می گردند  آتش در
و هللا متعال برایشان می فرماید: بروید هرکه را دریافتید که در قلب شان به اندازۀ 
نصف دینار ایامن باشد خارج منایید پس کسانی را که می شناسند بیرون می کنند 

بروید هرکه را دریافتید که در قلب شان باز برمی گردند سپس هللا متعال می گوید: 
که می شناسند بیرون می به اندازۀ یک ذره ایامن باشد بیرون کنید پس کسانی را 

 آورند... 
 نتیجه   
 نتیجه ایکه از تحقیق فوق به دست می آید اینست:   
بندگان مؤمنش را  صالحۀ  هللا متعال ذات رحیم و مهربان است و اعامل -۱   

 اگر به اندازۀ ذره هم باشد ضایع منی گرداند.
مسألۀ شفاعت امری بدون قید و رشط نبوده؛ بلکه قیود و رشوطی برای  -۲   

جرمی که در بارۀ آن شفاعت می شود، شخص شفاعت شونده و همچنان شخص 
 شفاعت کننده وجود دارد.

 تبیان



   

218 

 

در روز قیامت دو نوع شفاعت وجود دارد :الف: شفاعت عظمی اشفاعت  -۳   
خاصی که به رسول هللا صلی هللا علیه وسلم مربوط است( ب: شفاعت عامه اکه هم 

 مربوط پیامرب صلی هللا علیه وسلم وهم مربوط به غیر او می شود(.
رای ابد در دوزخ انسانهای مؤمن و اهل توحید با آنکه گنهکار هم باشند ب -۴   

     منی مانند. 
 مآخذ  
، اقمکتبة ۲۶۴، ص ۱لغة الفقهاء، جالمعجم قلعجی، محمد رواس،  -1

 الشاملة، االصدار الثالث.
طبع اول، نارش: دار الکتب  ،۱تفسیر منونه، جشیرازی، نارص مکارم،  -2

 .۲۲۵ص  ش،1383االسالمیة، تهران، سال 
 (.255االبقرة:  -3
 .(119اطه:  -4
 . (38االنبأ:  -5
 .(48( و االبقرة:  254االبقرة:  -6
 (.48ااقمدثر:  -7
 (.44( و االزمر: 4االسجدة:  -8
 (.23( و اسبأ: 255االبقرة:  -9
  (.18( و اغافر: 87( و امریم: 28ااالنبیاء:  -11
 (.26االنجم:  -11
ابو نعیم احمد بن عبدهللا بن احمد بن اسحاق الهرانی،  ،االصبهانی - 1 -12

نارش: دارالکتب  ،طبع اول ،1ج اقمسند اقمستخرج علی صحیح االمام مسلم،
 .۲۶۵ق، ص  ـه۱۴۱۷ سال بیروت،-العلمیه
 (.28ااالنبیاء:   -13
 (. 18اغافر:   -14
 (.79ااالرساء:   -15
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اقمستدرک علی صحیح الحاکم، ابو عبدهللا محمد بن عبدهللا النیسابوری،  -16
 هـ ق،1411طبع اول، نارش: دار الکتب العلمیة، بیروت، سال  ،۱االمام مسلم، ج

 .۲۶۷ص 
 .۲۵۲، ص ۱اقمستدرک علی صحیح االمام مسلم، ج -17
، 14ج محمد بن حبان بن احمد ابو حاتم، صحیح ابن حبان، ،البستی -18

 .۱۶ص  ق،ـ ه۱۴۱۴ سالبیروت، -ارش: مؤسسة الرسالةن طبع دوم،
طبع  ،1ج محمد بن اسامعیل ابو عبدهللا، صحیح البخاری، ،البخاری -19
  .۴۹ق، ص ـ ه۱۴۱۷ سال بیروت، -نارش: دار ابن کثیر ،سوم

  ،1ج مسلم بن الحجاج بن مسلم النیسابوری، صحیح مسلم، ،القشیری -21
 .۱۱۱ص  ب ت، بیروت، -نارش: دارالجیل

نارش:  ،د سعید عبدالغنی، العقیدة الصافیة للفرقة الناجیة، طبع ششمسی -21
 .۱۹۵ق، ص ـ ه۱۴۲۷ سال مکة اقمکرمة، -دارطیبة الخّضاء

 ،طبع اول، 7جالطبقات الکربی،  ،الزهری، محمد بن سعد ابو عبدهللا -22
 .۷۴م، ص ۱۹۶۳ سال بیروت، -نارش: دار صادر

 .۱۹۶العقیدة الصافیة، ص  -23
                                                 .۴۶۴، ص ۱۳جصحیح البخاری،  -24
  *** 
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The Islamic Philosophy schools 
 

Abstract 

Islamic philosophy is a portion of Islamic knowledge that 
derived from ancient Greek philosophical theories.  

The last decades of lunar century, many Greek’s 
philosophical bookshave been translated to Arabic language, and 
philosophy was entered into Islam. First of all, Alkundy 
commenced Islamic philosophy, and thenFarabi developed its 
foundation. Farabi lived 259 solar/872AC/238 lunar which were 
called Teacher Shani as well. 
They started the explanation and description of Plato’s (427-347 
BC) and Aristotle’s (384-322 BC) thoughts, and after that, Ibn-e- 
Siena has described Aristotle’s philosophy and logic, and this was 
the commencement of Mashaa philosophy (followers of Aristotle) 
in Islamic world.  
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Importance of Water in Islam 
 

Abstract 
Water is more unalterable and unique element of the nature than any 
other resources. Water has been taken into account by human being 
from genesis since its vitality, and lives of each living thing lean on 
water. The Holy Quran, which expresses the fact of all phenomenons, 
introduces water as the main ingredient of creation, there are many 
verses and hadiths about the wisdom, value, and benefits of water, 
which some of them are explained in this essay. Non- Islamic 
civilizations and religions also believe on waters purity, and consider 
water as manifestation of chastity and freshness. Hence, it is 
obligatory foe everyone to be careful about the utilization of water due 
to importance and reverence of the water.   
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