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 مقدمه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

ها نگرانی و آشوب خاصی در ذهنم ایجاد کرد. این پیام را کنم، یکی از پیاماز بین هزاران پیامی که دریافت می

کرد. او در دل این پیام غم و نگرانی معرفتی و فکری که خودش را از نسل فردا معرفی می جوانی فرستاده بود

عباراتی کوتاه به شرح میزان اختالف ترسناک نسل خودش و نسل پیشین پرداخته خودش را جا داده بود و با 

 بود.

ا جوالنگاه خود ساخت. در اش ذهنم را مشغول داشت و فکرم ر های پراکندهآنچه در پیام او آمده بود و سوال

ها تم این سوالرا و در میان کلماتش نومیدی. دانس ها نگرانیمیان حروفش اندوه را یافتم و در میان جمله

 نسالن او را ـ پسران و دختران ـ درگیر خود کرده است.مخصوص حال او نیست بلکه بسیاری از هم

است. ا »تفریح معرفتی« به نظر آید اما نظر من خالف آن  شاید این سواالت برای برخی خوانندگان خیلی عادی ی

اما با این حال نتوانستم پاسخ را به تاخیر اندازم یا هنگام خواندن این نامه در سفر بودم و وقتم بسیار تنگ، 

سوال را از ذهنم بیرون کنم در نتیجه نخست پاسخ را در ذهنم تصور کردم و سپس آن را نوشتم. از سفر 

به مواردی چند در ارتباط با آن  ودم که کلیپ تصویری نخست را در پاسخ به آن پرسش ضبط کرده وبرنگشته ب

د توجه نسل فرداست پرداختم. مواردی مانند سوال هویت )من کیستم؟( و چالِش آشوب معرفتی نامه که مور 

توجه قشر هدف روبرو شد و و قضایای دوستان و ازدواج و عبادت و تزکیه و دیگر مسائل. آن ویدیو الحمدلله با 

و در مجموع چهار  هایی تحت عنوان »برای نسل فردا« ضبط کردم که به هشت کلیپدر پی آن سلسله کلیپ

 ساعت رسید.
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گذاشتند بیشتر به اهمیت این موضوع و حساسیت و با هر نظری که دنبال کنندگان این کلیپ زیر آن می

های ویدیویی اکتفا نکرده و کتابی در این باره که تنها به پیام اش پی بردم و برای همین مناسب دیدمویژگی

 ه نسل فردا با آن مواجه است.هایی کبنویسم تا مرجعی باشد برای چالش

ها و مشکالت پیش روی نسل امروز و فردا را در یک کتاب مختصر توان همه  چالششکی در این نیست که نمی

های های بسیاری برای نمونها برای نحوه  تفکر صحیح بنا کرد و مثالتوان روشی معین ر گردآوری کرد اما می

توان قضایای تاثیرگذار بر زندگی علمی و ایمانی و د، همچنانکه میصحیح آورد که برای مقایسه به کار آی

ام در این کتاب به ها را به بحث گذاشت و این همه  آن چیزی است که سعی کردهاجتماعی و اخالقی انسان

 ررسی بگذارم و از خداوند متعال برکت و رای درست و پذیرش و سود ماندگار خواهانم.ب

ات کتاب را آغاز کنم سوال برادر بزرگواری را که باعث شد این تالش را آغاز کنم نقل اما پیش از آنکه موضوع

 خواهم کرد.

 الل« را بیاورم.اند نام کاملشان را ذکر نکنم و تنها اسم اول ایشان »طاین برادر خواسته

  اش چه گفته است؟اما طالل در نامه
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 انجامیدآغاز این پروژه  هبای که نامه 

 گوید:طالل می

ارزش و تفریح و شان به چیزهای بیها ـ بلکه بیشترشان ـ زندگی»من متعلق به نسلی هستم که خیلی از آن

اند. خیلی از ما به جز نمازهای جمعه نی ضعیفگذرد: ـ انیمه، گیم، فیلم، فوتبال و… ـ و از نظر دیسرگرمی می

شناختی نیز دچار یک »جهل زشت مرکب« هستند همین را بخوانند ـ و از نظر    اگرخوانند ـ تازه  اصال نماز نمی

 هدف در زندگی سرگردانند.و بی

ار در کودکی دهای دنبالههای حفظ قرآن بزرگ نشده و آخرین کتابی که خوانده برخی کتاب این نسل در حلقه

طرز زندگی لی و رخوتی که از اند اما با تنبهای نوجوانی است و ناگهان با علوم گوناگون روبرو شدهیا رمان

خواند و خسته برند. کمی از این کتاب را میاند و از مشکالت واقعی در دقت و تمرکز رنج میگذشته به ارث برده

وضوع را گوش دهد و در یک برنامه علمی و دومی و سومی خواهد سلسله دروسی دربارٔه یک مشود، میمی

 ها...ت و چالششود و دیگر مشکالخیالش میکاره بیکند و نیمهشرکت می

خواهد به دست بیاورد؛ نه برد که این هم به دلیل واضح نبودن معرفتی است که میانضباطی رنج میاز بی

روانی به ویژه افسردگی هستیم که این هم جانب دیگری   هدفی، نه راهی... بیشترمان دچار مشکالت روحی و

 از مشکل است و نیازمند توجه.

دارد؛ باهوش است و نیتش پاک و عالقه دارد به سمت بهتری تغییر مسیر دهد و  این نسل خیر زیادی در خود

 ان شاءالله خواهد توانست در این راه صبر کند اما نیازمند راهنمایی و کمک و توجه است.
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های علمی مفید است ـ گرفتم، به دلیل شکستم در رسیدن وقتی تصمیم به آغاز این راه ـ منظورم برنامه نم

شدم و در پی آن ترسی به جانم افتاد و فلجم کرد. از نظر علمی اکنون کامال دست از  نومیدیدچار به هدف 

ام تا خودم را برای دهم رها کردههای علمی منظمی را که قصد داشتم ادامه ام و همٔه برنامهتالش کشیده

 کنم سودی برایم ندارد شکنجه ندهم.چیزی که گمان می

دارم که اگر به من بگویند آن را در یک کلمه خالصه کنم خواهم گفت: »سرگردانی«. اما ای قرار در مرحله

این فضای  خواهم باشم؟ چگونهسوال یک میلیون دالری این است: چطور بدانم من کیستم و چه کسی می

ام ام و رابطهاز آینده راه با شناختمه مه آلود اطرافم را از خودم دور کنم تا بینشی واضح و تصوری درست

 داشته باشم؟ چگونه بدانم چه را دوست دارم و در چه چیزی ماهرم؟

 در انتظار پاسخ شما هستم. خداوند من و شما را توفیق دهد«.

 نامه. پایاِن 

 که به من دست داد؟همین حسی را دارید خدایا، آیا شما هم 

 شما هم مانند من چند بار این پیام را خواندید؟

بود؛ برای همین در پاسخش این کتاب را نوشتم. نه آنکه خط به خط آن را پاسخ داده  این نامه واقعا خاص

د تفصیل و ترین موضوعات آن را مور باشم، بلکه اساس مشکالت مطرح شده در آن را بررسی کرده و مهم

  ام.تحلیل قرار داده
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 میان نسل فردا و نسل پیشین و نسل سرگردان 

داری و ها و طرز فکر و نوع دینمشغولیجدید و نسل گذشته از منظر دلشکی در این نیست که میان نسل 

 ها و اختالفاتی واقعی وجود دارد.تفاوت  ،نگرندای که از آن به قضایا میزمینهپیش

یان این دو نسل یک خط فاصل زمانی تعیین کنیم الزم است بدانیم تعیین مرز نکه بخواهیم ماما قبل از ای

ای مشکل و پرچالش است که ترکیب و تداخل به آن تغییرات فکری و اجتماعی مسئله  زمانی دقیق برای رصد

به طور قطع ظهور شود  که میای در حل این مسئله ندارد، جز آنیابد، برای همین تعیین دقیق مرز فایدهراه می

ارزترین های کامپیوتری را بهای اجتماعی به اضافه  پیشرفت بازیهای هوشمند و سپس شبکهدستگاه

ها رویدادهایی دانست که در تغییرات فکری و درونی نسل پیِش رو تاثیر گذار بوده است و البته نباید تاثیر جنگ

 ر را از نظر دور داشت.های اخیو اوضاع سیاسی برخی از کشورها در سال

ی قمری ـ هجر  ۱۴۰۹تا  ۱۴۰۰های نسل پیشین که در دهه  هشتاد قرن گذشته  میالدی )یعنی میان سال

اند و نسل پیش از آنان تحت شرایط تربیتی و فکری و اجتماعی هجری شمسی( به دنیا آمده ۱۳۶۸تا  ۱۳۵۹

 اند.متفاوتی به سر برده
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کشند. برخی از مانده که هر دو سو او را به سمت خود می  1نسل سرگردان و عائردر این میان نسلی بین این دو  

اند ـ به سمت ها و دروس علمی دینی بزرگ شدههای قرآن و کتابخانها کالسها ـ به ویژه آنان که بنسلیهم

ی دیگری اند و خوراک فکری و تربیتنسل قبل گرایش دارند و برخی دیگر که زودتر گرفتار تکنولوژی شده

 .مایلنداند به سمت نسل بعد نداشته

هجری قمری  ۱۴۱۰های آنان بین سالطور گفت که شود برای تعیین مرحله  این نسل سرگردان اینمی

ا نیشمسی( به د ۱۳۷۶میالدی و  ۱۹۹۷هجری قمری )تقریبا  ۱۴۱۷شمسی( تا  ۱۳۷۱میالدی و  ۱۹۹۰)

 اند.آمده

که فراگیر آنتعیین مرز قطعی و بنابر اعتبار غالب بود نه  به عنوان بود نهتمام آنچه گفته شد بر وجه تقریب 

اند که دچار تغییر گذشته نیز چنان تحت تاثیر جریانات جدید قرار گرفته های  ، زیرا حتی برخی از افراد نسلباشد

که عوامل تاثیرگذار   اند به طوریاند و از سوی دیگر برخی از فرزندان نسل جدید در شرایط خاصی بزرگ شدهشده

 اند.از آنان دور بوده یا کمتر از آن اثر گرفته

های اجتماعی شکل گرفته و مؤثرترین جانب ل که به سبب شبکه شاید یکی از بارزترین موارد تفاوت بین دو نس

و . نسل جدید بیشتر اطالعات و افکار خود و بلکه نگاهش به جامعه و دین باشد»تغییر منابع معرفت«  ،آن

 

( از ابن عمر رضی الله عنهما روایت کرده که پیامبر ـ صلی الله علیه  ۲۷۸۴صحیح خود )کلمه  عائر یا سرگردان در حدیثی آمده که امام مسلم در  ـ1

که  گاه به آن سو« یعنی سرگردان و متردد چنان   رود ودر میان دو گله است، گاه به این سو می وسلم ـ فرمودند: »مثال منافق مانند گوسفند سرگردان  

 اند.شارحان حدیث گفته 
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که بیشتر این گیرد، حال آنشود میاش پخش میها منبع گوناگون که از صفحه نمایش گوشیزندگی را از ده

که تاثیرات جانبی خطرناکی به سبب مندی باشد. چنانند سرچشمه  معرفتی درست و ضابطهتوامنابع نمی

تت ذهن، زود خسته شدن، عادت های اجتماعی پدید آمده است: مانند تشها در شبکه طبیعت تعامل با داده

ن به ارزش، جذب شدن به مظاهر براق و شلوغ اما پوچ و عادت کردهای کمو آدم اطالعاتبه مشاهده  

نمایان و پیش افتادن اطالعات سریع کنسروی.  اما بدترین جلوه  این جهان مجازی گسترده، باالنشینی عالم

ان رهبری غیرمستقیم نسل فردا را به دست دارند و جسارتی ها و برجسته شدن نادانانی است که سکارزشبی

 اند.ها علیه دین و شریعت یافتهاست که نادان

شود جهل فزاینده نسبت به اساسیات اسالم است؛ مانند ه از این نسل مشاهده میاز سوی دیگر آنچ

های عالوه  برخی دانستههای تاریخ اسالمی و حوادث بزرگ آن به های اصلی سیرت، بارزترین داستانصحنه 

 اساسی در رابطه با تاریخ جدید مانند قضیه  فلسطین و آنچه به آن مربوط است.

قضیه  فوق نیازمند توجه ویژه از سوی کسانی است که مسئله  جوانان مسلمان برایشان مهم ها برای همه  این

این نسل، چرا که آنان هم باید مسئولیت است؛ پدران و مادران و مربیان و معلمان و بلکه از سوی خود جوانان  

 نسل خود را بر عهده بگیرند.

قضایای تربیتی و ایمانی و رفتاری و اجتماعی را که روی سخن این کتاب به فرزندان نسل جدید است و برخی 

ب »نسل سرگردان« نامیدیم نیز مورد خطاگذرد و عالوه بر آن نسلی که ها در میان میبا آناند نیازمند آن

که کتاب پیش روی شما کسانی را نشانه گرفته که نگاهی به خود انداخته و  هستند اما باید این را یادآور شوم

هایی که غرق در سرگرمی اند، نه آنگرانه و جستجوگرانه به آینده  دینی و معرفتی و درونی خود توجه کردهرسشپ

 گردانند.شده از ارتقای خود و توجه به نفس و دین روی
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فرض مورد خطاب این کتاب نیستند، اما ها هستم ـ اگرچه به شکل پیشاما نسل پیشین ـ که خودم از آن

ها هستند به کار آید؛ بنابراین تواند برای راهنمایی کسانی از نسل جدید که در دسترس آنن میهایی از آقسمت

ن جهت که برخی از چیزهایی که این نسل کتاب فوق همچنین به کار مربیان و پدران و معلمان خواهد آمد از ای

ینطور از جهت پاسخ به این کند و همزد میه آنان گوشببرانگیز است را مشغول خود داشته و برایشان سوال

 .راهنمای آنان استها سوال

 ام:این کتاب را بنابر چند موضوع به این چند بخش تقسیم کرده

 ـ از شکست نترس.۱

 ؟(.ـ سوال هویت )من کیستم۲

 ـ چالش ایمان و پایداری.۳

 ـ اندیشه میان نقد و شک.۴

 ـ مشکل الگوها.۵

 ـ چهارگانه  تمایز نخبگان.۶

 ها.شفتگی معرفتی و مرتب کردن برگهـ آ۷

 ـ اهمیت آشنایی نسل جدید با روند و سیاق تاریخ جدید.۸

 ـ چالش شهوت و عشق و ازدواج.۹
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  ـ هدایت و پایداری.۱۰
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 از شکست نترس ـ۱

ری اوقات افراد با استعداد از ترس شکست یا به دست نیاوردن نتایج کامل و سپس احساس سرخوردگی، یابس

 زنند.وارد شدن به مسیر موفقیت سر باز میاز 

این ویژگی اگرچه در میان بسیاری از گذشتگان موجود بوده اما به شکل واضحی در میان نسل نو شایع و رو به 

ها و ر خطرناک است؛ چرا که امت در حال حاضر به شدت نیازمند فعالیتای بسیارشد است که مسئله

 مند اقدام و جسارت و عدم ترس از شکست است.های استثنایی است که نیازپروژه

ای در تالش برای موشکافی برخی از جوانب این قضیه، به بیان پنج گام عملی خواهم پرداخت که به حل پاره

 از این اشکاالت بینجامد.

 م نخست: باز تعریف شکستاگ

قت شکست نیست، بلکه دانند در حقیبسیاری از چیزهایی که مردم آن را شکست و زیان و سرخوردگی می

 برعکس، ممکن است خود موفقیت و رستگاری باشد.

 اگر داستان نوح ـ علیه السالم ـ با قومش را به دقت بخوانی خواهی دید این داستان بهترین نمونه برای نگاهی

 فرماید:دوباره به شکست است. الله متعال درباره  ایشان می

ِلیٌل{ ]
َ
 [۴۰هود: }َوَما آَمَن َمَعُه ِإالَّ ق

 )با او ایمان نیاوردند مگر گروهی اندک(.
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های این در حالی است که او نهصد و پنجاه سال در میان قوم خود ماند و شب و روز و پنهان و آشکار و با روش

 ل و حجت و موعظه آنان را فرا خواند، سپس نتیجه این بود که:گوناگون، با جد

 [۶َراًرا{ ]نوح: َفَلْم َیِزْدُهْم ُدَعاِئي ِإالَّ فِ }

 )و دعوت من جز بر گریزشان نیفزود(.

 خدایا! پس از این همه تالش، نتیجه این بود که بیشتر از او فراری شدند!

 اما، آیا نوح در ادای رسالت خود شکست خورد؟

 ا وقت خود را بیهوده تلف کرد؟یآ

تند و ایمان آوردند نداشت، بلکه به میزان موفقیت نوح ـ در حقیقت ـ ربطی به تعداد کسانی که دعوت او را پذیرف

تالش او و پیروی از امر پروردگار و رساندن رسالت و جهاد در راه آن با بهترین وسایل و صبر وابسته بود؛ پس از 

وح نبود که قومش دعوت او را نپذیرفتند چرا که تقصیر از جانب او نبود. نوح چیزی برای این دیگر زیانی بر ن

گذاشت و عیب و تقصیر از سوی قوم او بود؛ پس این در حقیقت قوم نوح بودند که شکست قوم خود کم ن

 د!خوردند؛ این قوم نوح بودند که فرصت سعادت و نجات را از دست دادند و دست رد بر بخت خود زدن

مان محمد ـ نوح اما مدال افتخار و مقام پیامبری »اولوالعزم« را به سینه زد؛ کسانی که خداوند متعال پیامبر

 ها پیروی کند:صلی الله علیه وسلم ـ را توصیه کرده از آن

ُسِل{ ]احقاف: } ْوُلوا اْلَعْزِم ِمَن الرُّ
ُ
 [۳۵َفاْصِبْر َکَما َصَبَر أ

 عزم صبر کن(.)پس همانند پیامبران اولوال
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 شده است. با تامل و دقت در نصوص شرعی خواهیم دید در آیات و احادیث بسیاری بر این مفهوم تاکید

بنابراین الزم است از مفهوم تنگ و محدود موفقیت رها شویم و آن را دوباره تعریف کنیم تا در توافق با تصور 

ی از امور در مسیر انسان آسان گردد و در دل احساس شود بسیار وسیع اسالم به زندگی قرار گیرد؛ این باعث می

ز تالش ندارد؛ وظیفه  او انجام باالترین حد از توان خود اوست ای جآرامش کند و از خالل آن بداند که او وظیفه

که او با بذِل تالش در حقیقت موفق شده و تفاوتی ندارد که به هدف مورد نظر رسیده یا خیر. چرا که در و این

 ان کار، همه چیز به دست خداوند عزوجل است و آن را بر اساس تقدیر و تدبیر خود محقق خواهد ساخت.پای

 نکن! بزرگشم دوم: شکست را گا

های ای را شروع کرده یا به برنامه  علمی بزرگی پیوسته یا طرحی را برای توسعه  تواناییفرض کنیم شخصی پروژه

ای از این کار نگرفته است. کوتاهی یا تنبلی یا فتور شده و هیچ نتیجه  خود شروع کرده، اما پس از مدتی دچار

 شود؟ تسلیم!بعد چه می

شوند خیلی تعجب شوند و با اولین تالش ناموفق مایوس میسانی که پس از شکست فورا تسلیم میاز ک

 کنم.می

رد بزرگی داشته باشد مجبور است خواهد در زندگی خود دستاو ها را دارد و میکسی که آرزوی دست یافتن به قله

تی با عزیمت دهد و پافشاری را به راه امید گردد و دست دوسبازگشت دهد. او باید همنومیدی را طالق بی

 دوستی گیرد.
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 گام سوم: گسترش دایرٔه اهتمامات و توجه به آخرت همراه با دنیا

ت امیدش را خیلی زود از دست اندازش محدود به عرصه  ملموِس مادی اطرافش هسکسی که همه  چشم

از دستاوردهای خود را از دست بدهد   بسیار محدود و تنگ است و اگر قسمتی  دهد؛ زیرا دایره  پیرامون آدمیمی

کند چیز بزرگی از دستش رفته یا همه چیزش به باد فنا رفته. اما اگر دایره  اهتمامات خودش را احساس می

را در این دنیا بداند و با دو چشم ـ چشمی برای دنیا و چشمی برای آخرت وسیع بگرداند و جایگاه حقیقی خود 

ان یابد که هر چه در این دنیا از دست بدهد دنیای دیگری در برابر اوست که هیچ ـ همه چیز را ببیند و اطمین

صبر و تحمل   ناخوشی و سختی در آن نیست؛ این برایش به مثابه  دلداری و قوت قلبی خواهد بود که او را در راه

 های راه یاری خواهد داد.سختی

ای شود از نگاه به حلقهبخورد این باعث نمیهای کوچک اطرافش شکست  در این صورت اگر در یکی از حلقه

 دورتر غافل بماند؛ آنجا که بهشت است و وسعت و خوشی آن.

شود؛ زندگی در ر به دنیا نیز میتاین وسیع ساختن نگاه تنها برای دیدن آخرت نیست، بلکه شامل نگاِه وسیع

کسی که نگاهش به آینده باشد مصیبت   تر از آن است.بسیار وسیع  شود ویک ایستگاه و یک تجربه خالصه نمی

 بیند.حال را کوچک می

 گام چهارم: تالش برای محقق ساختن نتایج خوب، نه کامل

آثار نقص بشری را کم کند، اما  نقص یک صفت بشری است. این خوب است که انسان همواره تالش کند

بسته سازد؛ چرا که کمال همیشه ری خود را به انجام بدون نقص کارها وادرست نیست که موفقیت و رستگا

 ممکن نیست.
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های سودمند و نیک ـ شود انسان از شرکت در بسیاری از فعالیتاشکال کمال خواهی این است که باعث می

به سبب عدم اطمینان از نتایج و ترس از نقص خودداری کند و این دقیقا همان حتی با وجود نیاز مردم به آن ـ  

 سم.تر چیزی است که از آن می

ریزی و دوری اما تالش در راه به دست آوردن بهترین نتایج و توجه به انجام دادن کارها به شکل احسن و برنامه

 یک است.ها بسیار خوب و ان شاء الله از اعمال ناز سلبیات، همه  این

ه وسلم ـ است که رساند این سخن پیامبر ـ صلی الله علیاز جمله احادیثی که ما را در تصور این معنا یاری می

فرماید: »اگر قاضی تالش خود را بکند و رای درست دهد دو پاداش دارد و اگر حکم کند و ]برای رای می

ی که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ر برای کساینجا اج 2درست[ تالش کند و سپس اشتباه کند یک اجر دارد«

بب تالشی است که او انجام داده و در نتیجه اجر ـ شهادت به خطا بودن رای او داده محقق است و این به س

که این اشتباه در مقامی بسیار حساس و برد اگرچه در حکم خود دچار اشتباه شده است. حال آنخود را می

دهد شریعت به یابد و این نشان میشان به آن تعلق میاست که حقوق و اموال خطیر یعنی حکم میان مردم

 دهد.یش از نتایج و کامل بودن آن اهمیت میذات تالش و بذل اسباب ب

 بینی کنهایی برای موفقیت در آن پیشای بریز و نمرهگام پنجم: برای خودت برنامه

 است. ن برسد و امیدوار گردد، احساس رسیدن به دستاوردشود انسان به اطمینااز جمله عواملی که باعث می

 

 (. ۷۳۵۲)به روایت بخاری  ـ2
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اشد و سپس بر حسب همان طرح محقق شود شادی آن نیز ریزی بچنین دستاوردی اگر بر اساس یک برنامه

 ریزی حاصل شده است.تر از دستاوری است که بدون برنامهبیشتر است و آثارش بزرگ

های پیچیده یا زیریها هستند در دام برنامهان رسیدن به قلهرسد بسیاری از کسانی که خواهاما به نظر می

شود پس از شکست ـ ی است که اساسا کمال طلب هستند و این باعث میافتند و این در حالآل میبسیار ایده

 ریزی را به لقایش بخشند.حتی یک شکست ـ عطای برنامه

ای باشد که انسان با پایان هر مرحله قق و چند مرحلهریزیم باید معقول و قابل تحای که میکه برنامهحال آن

 شی از موفقیت را به دست آورده باشد.بخ

ریزی شود که در هر فصل چند هدف ـ مثال خواندن ده کتاب حمثال: یک نقشه  سالیانه باید در چهار بخش طر

داف خوبی که بهتر است ـ محقق شود و سپس این اهداف به چند درجه تقسیم شود: اهداف الزم و ضروری، اه

سپس درجه  خاصی از موفقیت را کند، به دست آید و اهدافی تکمیلی که اگر انجام نشود مشکلی ایجاد نمی

شود گرایی باعث می٪( باشد نه صد در صد. این واقع۸۰دهی که نزدیک به هشتاد درصد )برای خودت قرار می

شود نه دور از دسترس و این از سوی دیگر باعث می رسیدن به اهداف در نظرت نزدیک و قابل تحقق باشد

 ردهای منظم را باور کند.ریزی و دستاو شخص توانایی خود برای برنامه

یاب است و آنچه از ما خواسته شده تالش و برگرفتن اسباب است این را همیشه با یاد داشته باش که کمال کم

ها که به سبب ترس از شکست پای بر دامنه  کوهشوند و بسیاری از مردم برای این از خیر محروم می

  گذرند.نمی
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 ـ سؤال هویت ۲

هایش این سؤال ترینز کتاب آوردم موضوعات متعددی را در خود داشت که یکی از مهمسؤال طالل که در آغا

های توان نگرانی هویتی یا پرسشها را میاست: من کیستم؟ چه خواهم شد؟ و چه باید باشم؟ این پرسش

 ت؟ها چیسترین قضایای بسیاری از فرزندان نسل فرداست. اما پاسخ این پرسشویتی نامید که از مهمه

ای از این موضوع جانبهبدون شک بررسی کامل قضیه  هویت به کتابی مستقل نیازمند است که بررسی همه

نه کوچک و جزئی ـ هویتی های بزرگ ـ توانیم اشاراتی به پاسخ پرسشارائه داده باشد اما در این مجال می

 داشته باشیم.

 تواند هویتی داشته باشدنمینخست: فرد مسلمان پیش از فهم مبدا بندگی و هدف وجود، 

 فرماید:الله عزوجل می

ْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن{ ]حشر: }
ُ
نُفَسُهْم أ

َ
نَساُهْم أ

َ
َه َفأ ِذیَن َنُسوا اللَّ  [۱۹َواَل َتُکوُنوا َکالَّ

د که الله را فراموش کردند و او ]نیز[ آنان را دچار خودفراموشی کرد؛ آنان همان سانی نباشی)و مانند ک

 اند(.اسقانف

 ای؟آیا پیش از این به معنای »خودفراموشی« فکر کرده

 گر سرگردانی و غفلت شدید و زیان و خسران است؟کنی این جمله نشانآیا احساس نمی

رسند، برعکس، فاسقان خیلی شان نمیهایه آنان به قیافه و غذا و لذت این خودفراموشی به سبب آن نیست ک

دهند. بلکه منظور از فراموشِی خود، عدم درک آنان از سبب وجودشان و سپس اهمیت میهم به این چیزها 
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انگاری در زمینه  چیزی است که باعث فرجام نیک است در نتیجه از پایبندی به مقتضا و معنای عبودیت سهل

 فرماید:شود که پروردگارمان میشوند. نتیجه نیز همان چیزی میمی دور

ْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن{ ]حشر: َواَل َتُکوُنوا }
ُ
نُفَسُهْم أ

َ
نَساُهْم أ

َ
َه َفأ ِذیَن َنُسوا اللَّ  [۱۹َکالَّ

د؛ آنان همان )و مانند کسانی نباشید که الله را فراموش کردند و او ]نیز[ آنان را دچار خودفراموشی کر 

 اند(.فاسقان

برند که باعث صالح درون و پاکی نفس ی به سر میشان را در حالت فسق و نافرمانی، خارج از نظامآنان زندگی

 کاران خواهند بود.است. این مجازات آنان در دنیاست، سپس در آخرت نیز از زیان

رساند که هر کس خودش را این را میفظ این آیه، گوید: »لمی 3امام ابن عطیه ـ رحمه الله ـ در تفسیر این آیه

طالب ـ رضی الله عنه ـ که علی بن ابینیز خواهد شناخت. چنان بشناسد و فراموشش نکند، پروردگارش را

که فرماید: خودت را بشناس، پروردگارت را خواهی شناخت. همچنین از یشان نقل شده که فرمودند: آنمی

 را نیز نخواهد شناخت«. خودش را نشناسد پروردگارش

کند که کند و آن را با قصر فرعون عوض میمیانسان هنگامی که جایگاه عبودیت برای آن یگانه  قهار را ترک  

رود از دیدن همه چیز کرد در پی خدای موسی میکه فرعون ادعا میاز روی تکبر و انکار بنا کرد و سپس چنان

شود و کارش همانند دیگر فرعونیان نیز در ساحل ضعف بشری غرق می  ماند، سرانجامدر این وجود ناتوان می

 

 (، دار الکتب العلمیة.۲۹۱/ ۵المحرر الوجیز، ابن عطیه اندلسی ) ـ3
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آید و البته زندگی معنی و آشفته به نظر میاکه در آن لحظه همه چیز این زندگی برایش بیرسد؛ چر به پایان می

بر گرفته و  تواند به دور از ایمان به پروردگار قهار معنایی داشته باشد؛ پروردگاری که علمش همه چیز را درنمی

یک نیکوکارتریم، سپس ما بیازماید که کدامهمه چیز را آفریده و در تقدیر آورده و مرگ و زندگی را آفریده تا ما را 

 را برای روز رستاخیز به حساب و پاداش برخواهد انگیخت.

اند دقیقا کرده اند یا اسالم را ترکشویم بیشتر جوانانی که دچار الحاد شدهاز همین روی است که متوجه می

شته و ردای همسان بودن با خداوند اند که عینک بندگی خالق هستی را از چشمان خود بردازمانی چنین کرده

های خود درباره  اند، سپس ]انگار خداوند همکار آنان است و از آنان نظر خواسته[ به طرح اندیشهرا به تن کرده

اش را دارند، حال اند یا تواناییگویا آنان بخشی از این جهان را آفریدهاند که باید باشد؛ جهان و انسانی پرداخته

 ای هستند تحت مشیت و حکم خداوند عزوجل.ساسا بندهکه خود اآن

همیشه این را به یاد داشته باشیم که انسان اگر پروردگارش را نشناسد خودش را نیز نخواهد شناخت و اگر 

مه چیز را از دست خواهد داد. روِز فراموشی پروردگار دقیقا همان روزی پروردگارش را از دست بدهد معنای ه

 نیز نخواهد شناخت. است که خودش را

 دوم: عوامل تعیین کنندٔه هویت پسران و دختران نسل فردا

 تعیین کنندٔه اول: من مسلمانم و به یک امت بزرگ تعلق دارم:

 در راه یاری آن است؛ هر کس بر حسب توانایی خودش.  بنابراین یکی از وظایف من خدمت به این امت و تالش
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 مادر و خانوادٔه خود هستم:تعیین کنندٔه دوم: من فرزند پدر، 

دهد. از جمله وظایف من نیکی در حق آنان این به من احساس پیوند و وابستگی به گروه و احساس یاری می

 های آنان است.و صبر در برابر بدی

 سر، پدر یا مادرم:تعیین کنندٔه سوم: من هم

ر که وجود فرزندان در زندگی من طوازدواج برای من یک قضیه  گذرا نیست بلکه یک هدف مهم است، همان

شان برای جامعه و امت کنم و در راه صالح آنان و سپس سودمند بودنبسیار مهم است. من آنان را تربیت می

 کنم.تالش می

 تعیین کنندٔه چهارم: من یک دوست خوبم:

آید. از شمار میدوستان و دوستی برای من مسئله  بسیار مهمی است و عامل خوشبختی و احساس ُانس به 

 سوی دیگر دوستی یکی از درهای همکاری و صبر برای محقق ساختن هدف وجود است.

 رسانم )این ویژگی نخبگان نسلتعیین کننده  پنجم: من طالب علم هستم و از این طریق به مردم سود می

 فرداست(:

اتمام آن به پایان برسد؛ بلکه از ای خاص نیست که با  برای من طلب علم وقت معینی ندارد و محدود به مرحله

که دانشم رسانم نه آنام همراه من است. همچنین من با این علم به مردم سود میهایی است که تا زندهویژگی

 کند.بخشد و زندگی و مسیرم را تصحیح میکل زیبایی میرا در سینه زندانی کنم. این هدف هویت مرا رنگ و ش
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 چالش ایمان و پایداریـ ۳

ای که قرار است نسل بعد از نسل فردا ـ خردساالن کنونی ـ در آن زندگی کنند نامی بخواهیم برای مرحله اگر

الت وجودی و های اخیر سوابگذاریم، شاید بهترین عنوان، »چالش ایمان و پایداری بر دین« باشد. در سال

ام. با مسئله  شک و سواالت وجودی شدهام و از خالل آن متوجه امور بسیاری در رابطه  مسببات آن را رصد کرده

داری در ارتباط است. افزون بر تامل در جریان حوادث که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به حالت ایمان و دین

چه در ر شد این است که این چالش در حال صعود است و آناز خالل همه  این موارد چیزی که برای من آشکا

های ارتداد از اسالم بیش گاهتر خواهد بود و لغزشن حاالت الحاد پراکنده خطرناکآینده رخ خواهد نمود از ای

 ها نزدیک خواهد بود.از هروقت دیگری به جوان

دهد و آثار چه امروز رخ مینگری بر اساس آننگری بلکه از باب آیندهاین نگاه من نه از روی بدبینی و منفی

آگاهنونی و آنخداوند به شرایط ک نزدیک آن است. اما  تر است.چه رخ خواهد داد 

هایی در راه استحکام ایمان و یقین مورد بسیار مهم، این است که در فهم حجم مشکل و به راه انداختن فعالیت

 عد تاخیر نکنیم.های بدر دل و جان فرزندان نسل فردا و نسل

هایی در راستای ی و کمک به پروژهانداز چه الزم است را برای راهکه ضروری است اهل خیر هر آنچنان

 استحکام هویت و ثوابت مسلمانان فراهم سازند.

 هایی برای نسل فردا دارم:برای عبور از این چالش بزرگ، توصیه

ها این کتاب سازد و به فضل الهی را با دلیل و برهان قوی میهایی که ایمان و یقین ـ توجه به مطالعه  کتاب ۱

هایی است که به تقویت یقین و تثبیت ایمان اکنون مملو از نوشتهکتابخانه  اسالمی همدر حال افزایش است و  
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اند؛ اند و حتی امروزه مراکزی علمی بخشی از تولیدات خود را به پوشش این قضیه معطوف کردهپرداخته

 تحقیقاتی. همانند مرکز تکوین و مرکز دالئل و مرکز رواسخ و مرکز تبصیر و دیگر مراکز علمی ـ مراکزی

های خوب و مناسب در این زمینه: کتاب »النبأ العظیم« محمد دراز است. همچنین من سه کتاب از کتاب 

اسالم«، »نمای  ام به عناوین: »محاسنفهم برای تحقق این هدف برای جوانان نسِل پیش رو نوشتهساده

 4کامل« و »سابغات«.

شکل نیست که شخص در پی شبهات باشد و به آن پاسخ دهد یا باید به این اشاره کنم که تقویت یقین به این 

اندازان کند، بلکه مطلوب شناخت دالیل و براهین حق و عمل به خود را مشغول به سخنان ملحدان و شک

شنایی با اصول شبهات شناخته شده پس از فهمیدن عقیده و باور مقتضای آن است. اما در مورد شبهات، آ

فی است و این آشنایی باید از طریق منابع مورد اطمینان صورت بگیرد. بسیار بودند صحیح ـ نه برعکس ـ کا

آنکه مبنای علمی و عقیدتی صحیحی کسانی که شور زیادی برای پاسخ دادن و جدل با اهل شبهه داشتند بی

 د و در پایان فرجامی نداشتند جز زیان و سرگشتگی.داشته باشن

ه این صورت که حداقل مرحله  اصول و اساسیات علوم را به پایان برساند. ـ توجه به ساختار علمی شرعی، ب۲

 در موضوع »آشفتگی معرفتی« به بیان مراحل مطالعه و تحصیل شرعی خواهیم پرداخت.

 

 ها توسط مرکز تحقیقات اسالمی بینش در حال انجام است و به تدریج منتشر خواهد شد. )مترجم( ترجمه  این کتاب  ـ4
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ند و همراه با آن به این دو علم اگر به شکل درستی فهمیده شو ـ اهمیت ویژه به علوم حدیث و اصول فقه.۳

ه کار برده شوند سهم بزرگی در تشکیل ذهنیت شرعی منظم و ساختارمند خواهند صورت عملی تمرین و ب

 توان با شبهات و سخنان آراسته آن را فریب داد.داشت که به راحتی نمی

 ـ توجه خاص به معجزه  اسالم، یعنی قرآن.۴

نیز افزون شده و  هر چه بیشتر از نظر حفظ و فهم و تالوت و تدبر و عمل به قرآن نزدیک شود ایمانشان انس

شود. از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ ثابت است که فرمودند: درهای هدایت و توفیق به رویش گشوده می

 .«5هد بودهر که از آن پیروی کند بر هدایت است و هر کس ترکش کند بر گمراهی خوا»

صی از قرآن برای قرائت و تدبر تعیین خصوهای رابطه با قرآن این است که روزانه مقدار بهیکی از بهترین شیوه

های آیات فهمیده شود و بهتر آن است که مدارسه  قرآن همراه با دوستان صالح باشد تا ایمان و احکام و عبرت 

 تثبیت ایمان و یقین مفید خواهد بود. هایی است که برایشود و این یکی از بهترین روش

هایی که به باب بالغت قرآن و ها و کتاب کنم به برنامهاد میهمچنین در روند استحکام یقین به قرآن پیشنه

های آن پرداخته است توجه شود. از میان معاصران یکی از کسانی که به این جنبه معجزه و اسرار و شگفتی

های خوبی در این زمینه دارد. متقدمان نیز توجه بسیاری لسامرائی است که کتاب توجه نشان داده دکتر فاضل ا

اند. البته منظور من اینجا اعجاز علمی نیست زیرا اعجاز قرآن پیش از دوران جدید اب اعجاز قرآن داشتهبه ب

یل فاخر بودن زبان اند، هرچند به دلهای بسیاری در این باب تالیف کردهنیز ثابت بوده است و پیشینیان کتاب 

 

 (. ۲۴۰۸صحیح مسلم ) ـ5
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العه  دست جمعی و مدارسه فهم آن را شود از طریق مطاین کتب و دشواری آن کمی دیر فهم است هرچند می

 تر کرد.آسان

از بارزترین کتبی که در این باب نوشته شده: »بیان إعجاز القرآن« خطابی و »إعجاز القرآن« باقالنی و »دالئل 

تر از کتب پیشین است و بهتر بسیار مفید است اما برای مبتدیان سختاإلعجاز« گرگانی است که هر چند 

لعه  این کتاب، سخنرانی »إعجاز القرآن عند المتقدمین ـ اعجاز قرآن نزد متقدمان« از احمد است پیش از مطا

 السید را گوش دهید.

این برنامه تربیت ذهنیت شرعی برای افراد شانزده ساله به باال. هدف    6ـ ثبت نام در برنامه  »صناعة المحاور«۵

ورزد. این برنامه تماما اینترنتی است و در مدت می است و به تثبیت اصول و قواعد شرعی اهتمام گرابرهان

 رسد.ماه به پایان می ۱۸تقریبا 

ـ مطالعه  کتبی که به نقد فرهنگ غالب ـ تمدن مادی غرب ـ پرداخته زیرا سقوط ارزش این تمدن در درون ۶

 در بر دارد. شود که خیر بزرگی ران الزاما به سقوط شبهات و اشکاالت و تاثیرات آن نیز منجر میانسا

ورزی صحیح و تقویت حس منتقدانه  معتدل که در موضوع پیش رو به تفصیل درباره  آن سخن توسعه  اندیشه

 .تفگخواهم 

 

بان عربی بسیار مناسب است. البته عالقمندان باید حتما در آغاز هر دوره  این برنامه یک دوره  علمی اینترنتی است که برای افراد مسلط به ز ـ6

 نسبت به ثبت نام اقدام کنند و ثبت نام در میانه  دوره امکان پذیر نیست. )مترجم(
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 ورزیتفاوت اندیشٔه نقادانه و شک ـ ۴

هایش  ـ سیاست و جامعه و ی کند که همه  عرصههنیت نقادانه در دنیایی زندگتواند بدون ذانسان چگونه می

ها را مورد معاینه و رسانه و اندیشه ـ آلوده به مغالطه است؟ منظورم ذهنیتی است که بتواند اطالعات و اندیشه

 آزمایی قرار دهد.راستی

ربط و آرای نداشته باشد در میان اخبار بیبدون شک کسی که سطح مناسبی از ابزار نقد و بررسی را در اختیار 

 شود.ید رنگارنگ گم میاگون و عقامتناقض و تبلیغات گون

که اوامر و نواهی و اخبار را مطرح کرده به اهمیت اندیشه و دلیل و برهان نیز راهنمایی کرده اسالم عالوه بر آن

شدن توسط مردم هشدار داده است. ما این سخن ها به مجرد انتشار و پذیرفته  و نسبت به پذیرفتن عقاید و گفته 

 فرماید:میایم که الله متعال را خوانده

ا َوَجْدَنا آَباءَنا َعَلی  } اَل ُمْتَرُفوَها ِإنَّ
َ
ِذیٍر ِإالَّ ق ن نَّ ْرَیٍة مِّ

َ
ْبِلَك ِفي ق

َ
ْرَسْلَنا ِمن ق

َ
ْقَتُدوَن{ َوَکَذِلَك َما أ ا َعَلی آَثاِرِهم مُّ ٍة َوِإنَّ مَّ

ُ
أ

 [۲۳رف: ]زخ

گذارنان آن گفتند ما پدران که خوشگر آنای نفرستادیم مگونه در هیچ شهری پیش از تو هشدار دهنده)و بدین

 سپاریم(ایم و ما از پی آنان راهخود را بر آیینی یافته

 و این سخن پروردگار را که:

ِه َمْثَنی وَ } ن َتُقوُموا ِللَّ
َ
ِعُظُکم ِبَواِحَدٍة أ

َ
َما أ ْل ِإنَّ

ُ
ٍة{ ]سبأ: ق ن ِجنَّ ُروا َما ِبَصاِحِبُکم مِّ  [۴۶ُفَراَدی ُثمَّ َتَتَفکَّ
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دهم: که دو ]نفر[ دو ]نفر[ و به تنهایی برای الله به پا خیزید، سپس بیندیشید )بگو من شما را تنها یک اندرز می

 گونه دیوانگی ندارد(که رفیق شما هیچ

 فرماید:جا که میو آن

ن ُس }  [۶۸ونس: ْلَطاٍن ِبَهَذا{ ]یِإْن ِعنَدُکم مِّ

 )شما هیچ سلطانی برای این ]ادعا[ ندارید(.

 دهد نه حاکم و پادشاه.لفظ »سلطان« در قرآن معنای حجت و برهان می

 فرماید:همچنین می

ْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُکْم ِإن ُکنُتْم َصاِدِقیَن{ ]نمل: }
ُ
 [۶۴ق

 د(.گویید برهان خویش را بیاوری)بگو اگر راست می

آگاهی مومهمین  ن و دشواری فریب دادن او اشاره کرده طور پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ به بیان هشیاری و 

 7شود«.فرماید: »مومن دو بار از یک سوراخ گزیده نمیمی

های ناممکن که های شک و تردید و یا سرسختی و گذاشتن شرطدر مقابل؛ اسالم به سوی سقوط در تاریکی

 خواند. مانند این سخن منکران که:ت حقایق سازگاری ندارد فرا نمیبا طبیع

 

 . (۲۹۹۸( و مسلم )۶۱۳۳بخاری ) ـ7
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َه َجْهَرًة{ ]بقره: َلن نُّ } ی َنَری اللَّ  [۵۵ْؤِمَن َلَك َحتَّ

 )تا الله را آشکارا نبینیم هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد(.

 و این سخن منکران که:

ْؤِمَن ِلُرِقیِّ } َماء َوَلن نُّ ی ِفي السَّ
َ
ْو َتْرق

َ
ْقَرُؤُه{ أ َل َعَلْیَنا ِکَتاًبا نَّ ی ُتَنزِّ  [۹۳]اسراء: َك َحتَّ

 ه آسمان باال بروی و به باال رفتن تو ]هم[ ایمان نخواهیم داشت تا بر ما کتابی نازل کنی که آن را بخوانیم(.)یا ب

از دایره  تجربه و حس تا امروز نیز بسیاری از این شکاکان دالیل رساننده به حقایق وجودی و دینی را تا وقتی که  

 نقد منطقی و متوازن ندارد.که این هیچ ربطی به پدیرند، حال آنعبور نکند نمی

های اندیشه  نقادانه یا اندیشمند نقاد ترین نشانهاکنون با روشی آسان و نزدیک به واقعیت، به بیان مهم

 سازی باشد.گونه که قابل پیادهپردازم؛ آنمی

 هد شد.تر خواها نیز نزد او گستردهسازی این ویژگی پیادهتر شود دایره  ص وسیع هرچه دایره  علمی شخ

 های اندیشٔه انتقادیویژگی

 اوال: برای پذیرش هر ادعایی دلیل الزم است:

ای در تاریخ آمده گوید: چنین واقعهادعا تا وقتی که برایش دلیل ارائه نشود هیچ ارزشی ندارد. وقتی کسی می

که به همراهش آن  کند مگرچنین حکمی دارد و مانند آن، این سخن به تنهایی چیزی را ثابت نمیاست یا شرع  

 دلیلی ارائه شود که ادعای مذکور را تایید کند.
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 شود.دلیل دچار سرگردانی میبسیاری اوقات شخص به سبب پذیرش ادعاهای بی

 ثانیا: شرط است که خود دلیل درست باشد:

دارد: به دلیل، به طرح ارائه شده توسط مخالفان به سه مسئله توجه  آزمایینقد و راستی اندیشمند نقاد هنگام

شود. اگر هر یک از این سه اشتباه باشد کل طرح دچار نتیجه و به روش استداللی که به آن نتیجه منجر می

دهد، عدم طا رخ میشود و در میزان نقد علمی محل ایراد است. یکی از بیشترین مواردی که در آن خخلل می

از جهت استدالل اشتباه به آن. این مورد را در کتابم  صحت دلیل است که یا از جهت ثبوت خود دلیل است یا

 ام.»اصول خطا« همراه با مثال توضیح داده

 سوم: شرط است که دلیل الزاما به آن نتیجه بینجامد:

و فهم صحیح الفاظ آن کافی نیست، بلکه باید برای صحت استدالل به یک دلیل صرفا ثابت بودن خود دلیل 

 که یک دلیل الزاما دال بر آن نتیجه باشد.نتیجه( رابطه  الزامی باشد؛ یعنی آن مدلول )یعنی میان دلیل و

که خالقی وجود ندارد، به او خواهیم ها یعنی آنها و فاجعهگوید: وجود مصیبتمثال هنگامی که کسی می

ن ای نیست. وجود مصیبت در زندگی شخص مستلزم ایرگز مستلزم چنین نتیجه گفت: دلیلی که آوردی ه

ها در یک ظرف ها و فاجعهکه وجود این مصیبتنیست که کسی با چشم حکمت به آن نگاه نکند چه رسد به آن

سازی مردم؟ آیا این مقتضای همان زمانی به هدف آزمایش و ابتال باشد و محلی باشد برای گزینش و پاک

 زی نیست که خداوند درباره  حال دنیا به ما گفته است؟چی

یعنی دلیل قطعی در  تر از آن نباشد،ت که یک دلیل در تناقض با دلیلی قویچهارم: شرط اس

 تضاد با دلیل ظنی نباشد:
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رسند را همانند ادله و کسی که از ویژگی اندیشه  نقادانه  علمی برخوردار است نتایجی که مردم به آن می

به دست آمده در تعارض با نتایج دیگری ای که  دهد. اگر نتیجه آزمایی قرار میها مورد بررسی و راستیتداللاس

 دهد.تر از آن قرار میتر را مقدم بر دلیِل پایینتر ثابت شده، دلیل قویای قویباشد که با ادله

 ام.)أصول الخطأ( آورده هایی در کتابمدر این بارها مثال

 ناقض:ذیرفتن تپنجم: نپ

ح است؛ زیرا ممکن نیست که دو نقیض در یک آن وجود تناقض میان دو امر، یعنی تنها یکی از آن دو صحی

باشند یا در یک آن نباشند )مثال بودن و نبودن نقیض یکدیگرند؛ ممکن نیست در یک آن هر دو باهم باشند یا 

 هر دو با هم نباشند ـ مترجم(.

گویم کند. میشوند دوری میبسیار دچار تناقض می که در طرح و گفتمان خود اندیشمند منتقد از کسانی

شوند« زیرا انسان خالی از نقص و فراموشی و جهالت نیست و از همین روی در سخن »بسیار دچار تناقض می

و به  شود اما اگر کسی به شدت هایش از او پذیرفته نمیدهد و در این حال تناقضاو اختالف و تناقض رخ می

شناسی تالل در روش و قواعد معرفتشکل فاحش دچار تناقض باشد این نشان دهنده  اضطراب اصولی و اخ

 نزد اوست. مشخص است چیزی که در این دوران کم نداریم اختالل و آشوب معرفتی است.

 ششم: تفاوت گذاشتن میان معارف قطعی و معارف ظنی و تعامل با هر یک به شکل مناسب:

آ  د َنقاداندیشمن گاه است و بر همین اساس با هر یک با اندیشمند شّکاک تفاوت دارد. ناقد به تفاوت میان منابع 

کند. اما برای شخص شکاک، سازد تعامل میبنابر ارزش معرفتی آن و بنابر دالیلی که قدرت هر منبع را ثابت می

 میان منابع قائل نیست.کوبد و تفاوتی صرف شک یک روش است که آن را به چهره  حقایق می
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 های به دست آوردن اندیشٔه نقادانهروش

شود. اش با آن روبرو میسازی شش ویژگی پیشین در تعامل با اخبار و مواضعی که انسان در زندگیپیاده :اوال

ت، نزد ماند اما با گذر زمان و تمرین و ممارسهای تفتیش میقضیه در آغاز شبیه به ارائه  اطالعات به ایستگاه

ع اشکال گاه کمتر از یک ثانیه زمان برایش گاه برای یافتن موضگیرد و آنشخص قدرِت و ملکه  نقد شکل می

 کافی خواهد بود.

 جستجوی جدی و مستمر علم و تمرکز بر روی علوم زیر به هدف کسب شناخت نقادانه: ثانیا:

های آزمایی ثبوت خبر و روشی و راستیشناسی. این علم قدرت بررسیا علم حدیث علم مصطلح الحدیث ـ۱

 دهد.اخبار و احادیث را در اختیار فرد قرار میشف اشکاالت و علل مخفی ک

: علم اصول قدرت بررسی معانی اخبار و استنباط معانی و ربط دادن میان نصوص و روش ـ علم اصول فقه۲

 دهد.جمع میان اخبار در صورت تعارض را به فرد می

عرضه  دلیل به شکل : این علم قدرت منظم ساختن ادله و مرتب ساختن آن و روش مناظرهـ علم جدل و ۳

 سازد.های طرف مقابل را در شخص قوی میواضح و روشن و درک مغالطه

اند، از امثال ابن حزم و ابن تیمیه و : خواندن تالیفات علمایی که در تاریخ اسالم به ذهنیت نقادانه معروفثالثا

 ذهبی.

ها مشهورند، اندیشه  نقادانه در مناظره گیری تولیدات فکری برخی از نویسندگان معاصر که از ویژگیپی ا:رابع

 مانند احمد دیدات، یا در طرح تحلیلی همانند عبدالوهاب المسیری در نگاهش به سکوالریسم و مدرنیسم.
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 نکات مهم:

ها بدون تالش برای جستجوی پاسخ برای آن ـ َوَلع برای تولید سؤال و لذت بردن از مجرد طرح این پرسش

 ای ندارد.ی ناتمام که هیچ فایدهاطهچیزی نیست جز سفس

ای آن را به میان بکشد به هیچ شناخت و کسی که شک را مذهب خود قرار دهد و هنگام طرح هر مسئله

 اقض شده.ای از روی یقین سخن بگوید با خودش دچار تنای نخواهد رسید و اگر در مسئلهنتیجه 

های مختلف امور راه نظر دقیق و مقایسه میان جنبه اما اندیشه  نقادانه در جستجوی معرفت صحیح یقینی از 

 ای جز سرگردانی و تناقِض بیشتر ندارد.است؛ در حالی که اندیشه  شکاکانه یک حالت عبثی است که نتیجه 

ند ما را به سوی تسلیم در برابر هرچه در وحی کـ دالیلی که وجود خداوند و درستی وحی و نبوت را ثابت می

د حتی اگر انسان به »وجه« معقولیت برخی از جوانب آن پی نبرد اما این را باید در نظر داشت کنیآمده هدایت م

 که وحی در تناقض با عقل نیست اگرچه عقل را گاه با حیرت روبرو سازد.
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 چالش الگوها ـ ۵

ست: »از انداز نسبت به الگوها اشمبا آن روبرویند، قضیه  مبهم بودن چ از بارزترین مشکالتی که نسل پیِش رو

چه کسی الگو بگیرند؟ چه کسانی را سرمشق خود قرار دهند؟ از چه کسی حرف شنوی داشته باشند؟«. 

اند. انسان اشتیاق دارد کسی را ببیند که ها از نظر درونی بر اساس دوست داشتن الگوگیری سرشته شده انسان

جایی حابه ـ رضوان الله علیهم ـ نیز از آنسازد صمر و نواهی نظری را به شکل عملی بر زمین واقع پیاده میاوا

که احوال پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ را مشاهده کرده بودند قادرترین نسل این امت بر الگوگیری از ایشان 

 ت کسب کردند:بودند و در نتیجه مراتب واالیی را در ایمان و یقین و ثبا

ْسوَ }
ُ
ِه أ  [۲۱ٌة َحَسَنٌة{ ]احزاب: َلَقْد َکاَن َلُکْم ِفي َرُسوِل اللَّ

 )قطعا برای شما در ]اقتدا به[ رسول الله سرمشقی نیکوست(.

بریم که در فضای باز مجازی بر مسند راهنمایی مردم و اما امروزه ما در بحرانی واقعی درباره  کسانی به سر می

های خود داده تا به سوی خود و اندیشهاند؛ فضایی که به همه امکان این را  و رفتار آنان نشسته طراحی اندیشه  

های این دعوت دهند؛ به ویژه در سایه  پایین آمدن سطح اندیشه  نقادانه نزد بسیاری از مردم و دنبال کننده

 ها.شبکه 

ی عملی خوبی برای رسالتی باشند که به سوی اند الگو عالوه بر این بسیاری از فعاالن دعوت و علم نتوانسته

ند و از سوی دیگر به حجم تغییر شرایط و تغییر نوع گفتمان و طبیعت و موضوعات آن نزد دهآن دعوت می

 اند.مخاطبان پی نبرده



 
39 

 

 ل فردابرای نس

ا سوء هایشان ـ یها یا نوشته اند تا با استفاده از اشتباهاِت آنان در کلیپافزون بر این، بسیاری در کمین نشسته 

نمایی داری و نه صرفا انتقاد از شخص بلکه گاه زشتتعبیر از سخنان صحیح آنان ـ به تخریب دعوت و دین

پردازند مشهود که در برخی حمالت الحادی که به ماهی گرفتن از آب گل آلود میخود اسالم بپردازند چنان

 است.

که: مبادی و افکار اشته باشیم مبنی بر اینیاد د را به قاعده  بزرگ و اساسی این باب این بسیار مهم است که 

 ر اشخاص برتری داشته باشد.باید ب

در دورانی که مبادی باالتر از اشخاص بود، مردم با لغزش و یا حتی انحراف شخص عالم به درستی برخورد 

گفتند: آیا به او می گرفتند نه به سوی دین یا علِم او، بلکه برعکس،کردند و انگشت اتهام را به سوی او میمی

 لوی تو را نگرفت؟دینت تو را باز نداشت؟ آیا علمت ج

گوییم: آیا عقلت شویم کسی کاری خالف حکمت انجام داده است و به او میدقیقا مانند وقتی که متوجه می

 جلوی تو را نگرفت؟ چرا قبلش فکر نکردی؟

نویسند طای عالم یا انحراف او را به پای خود دین میاما امروزه و در سایه  سست شدن مبادی، بسیاری از مردم خ

 به پای شخص.نه 

آگاهی و دانش مردم باری دیگر بر اساس مقدم بودن مبادی بر اشخاص چیده  برای همین، الزم است که ِهَرم 

 شود؛ چرا که شخص همیشه در معرض فتنه و پیروی از هوای نفس یا حداقل در دایره  خطا و لغزش قرار دارد.

ده است؛ آنان بسیار از تفاوت حامالن علم این موضوع به شکل واضحی در شریعت و در میراث اهل علم آم

اند بزرگ داشته و آنان را امامان اند و علمایی را که به حق علم پرداختهدر زمینه  عمل به حق علم سخن گفته 
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اند؛ هر کس بر حسب سطح سر باز زده اند که از قیام به حق علمدین دانسته و به نکوهش عالمانی پرداخته

 کوتاهی خود.

گری یکی از بارزترین اسباب ُبریدن مردم های مدرنیسم و روشنن رنسانس اروپا و آغاز گسترش ارزشدر دورا

از دین، ساقط کردن جایگاه مردان دین بود. پس از آن خود دین نیز ساقط شد و چیزی که به این فرایند سرعت 

آن دست داشتند و به همین  های خونینی بود که دری از رجال دین و سران کلیسا و جنگبخشید فساد گروه

 شکل، دزدی و ناحق خوری مال مردم و دیگر موارد.

ترین عوامل ثبات و پایداری بر دین و استقامت بر رفتار صحیح و هماهنگی با مبادی و در مقابل، یکی از مهم

های خود نهالحانی است که نماینده  عملی اعتقادات خود هستند؛ در خاها، وجود الگوهایی از علما و صارزش

 و با نزدیکان و مردم دور و بر.

 های الگوهای نسِل فرداویژگی

شان نسبت به الگوها نگران هایی که نسل پیِش رو را درباره  موضعچه گذشت و بر اساس پرسشبنابر آن

و رفتار صحیح را از چه کسی دریافت کنیم؟ و گوش به چه  سازد یعنی: »چه کسی را الگو بگیریم؟ علممی

هایی که مناسب نیستند، اند و آنهای کسانی که برای اقتدا و الگوگیری مناسبسانی بسپاریم« تبیین ویژگیک

 های این نسل است.ترین پرسشیکی از مهم

ه تصور دوری را نزدیک سازد ن ویژگیپردازیم، چه بسا بیان ایبرای همین اینجا به بیان هشت ویژگی الگوها می

 را یادآور شوم: دو مسئله  بسیار مهم اما پیش از آن باید یا مشکلی را حل کند،
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رود؛ از این رو شایسته : الگو از خطا یا گناه معصوم نیست، بلکه احتمال لغزش و اشتباه و گناه از او مینخست

که کارش به حد مجاهره و آشکارسازی ساقط شود مگر آننیست که به مجرد واقع شدن در گناه از الگو بودن 

و افتخار به گناه برسد که در این صورت او دیگر الگوی به معنای عام نیست؛ هر چند در برخی کارهای   عمدی

ای که به سگی آب داد؛ او در خود جزئی که به نیکی انجام داده همچنان الگوست، مانند اقتدا به زِن بدکاره

 ش الگوست، نه به طور شامل.این عمل نیک

کنم نیست، اگرچه جا ذکر میهایی که اینه به محقق ساختن همه  ویژگی: الگو خواندن یک شخص بستدوم

توان او را یک سرمشق ها در یک شخص محقق شود میها بسیار مهم است؛ اما اگر بیشتر این ویژگیاین

و همه  این درجات نیازمند فراهم شدن همه  این  طور مقامات و درجات اقتدا متفاوت استخواند. همین

 نیست. هاویژگی

 ویژگی نخست: برخاستن از ُمحَکمات:

هایی که باید در شخِص الگو پدیدار شود: برخاستن و حرکت کردن از ُمحکمات ترین ویژگییکی از مهم 

س؛ زیرا زندگی به این شکل فهمیده  شریعت است نه متشابهات. او باید فروع را بر زمینه  اصول برپا سازد نه برعک

رود مگر به سبب اختالل در گردد و شخص به گمراهی نمیاین صورت حاصل میشود و علم درست به می

 ها.اصول و خاستگاه

کنند و به برانگیختن اشکاالت و گیری میبر این اساس؛ واجب است از اقتدا به کسانی که متشابهات را پی

 خودداری شود:کنند انگارند و آن را رد میبت به تمرکز بر محکمات سهلپردازند و نسشبهات می

ِویِلِه{ ]}
ْ
ِبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاء َتأ ُلوِبِهْم َزْیٌغ َفَیتَّ

ُ
ِذیَن في ق ا الَّ مَّ

َ
 [۷آل عمران: َفأ
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خواه خود[ از متشابه آن ی و طلب تاویل آن ]به دلجویهایشان انحراف است برای فتنه)اما کسانی که در دل

 کنند(.میی پیرو 

 ویژگی دوم: جمِع میان نصوص شرعی و مراعات مقاصد و مصالح:

آید. اردوگاه نخست از دومی عیب بسیاری اوقات میان دو اردوگاه نصوص و مقاصد اختالف و درگیری پیش می

ه است و دومی جمود و دوری از نیاز مردم و روح اسالم را ب انگاری در دین و شریعتگیرد که خواهان سهلمی

 دهد.اولی نسبت می

گونه درگیری میان نصوص و مقاصد مطلوب آن است که هر دو مورد رعایت گردد؛ زیرا روش شرعی به هیچ

بر اساس  دهد که فقیههایی قرار مینخواهد انجامید بلکه آن دو را همراه گردانده و نصوص را به مثابه  نشانه

گام تعامل فقیه با نصوص همچون افقی در برابر وی قرار پردازد و مقاصد را هنآن به تعامل با مقاصد می

 دهد.می

 را در یک آن دارا است: دو ویژگی کند کهاین توازن برای ما فقهی را تولید می

 : هماهنگی شرعی با محکمات و قطعیات.نخست

 بینجامد.کلی شریعت  یکو با آن به شکلی که به مقاصد: در نظر گرفتن واقع و تعامل ندوم

گیرد یا آن را بدون در نظر گرفتن نصوص و مقدم اما کسی که مقاصد شریعت و مصلحت مردم را در نظر نمی

 بیند، هر دو گروه شایسته  قرار گرفتن در جایگاه الگو نیستند.دانستن آن می

 ویژگی سوم: آگاهی و فهم درست واقع:
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آگاه باشد؛ برای مثال رسول مستحق جایگاه الگو شود باید  که شخصبرای آن نسبت به شرایط واقعی مردم 

اند ـ را بر دانست تازه مسلمانکه میالله ـ صلی الله علیه وسلم ـ دفِع مفسده  رانده شدن قوم خود ـ به سبب آن 

 8ـ بود، ترجیح داد. مصلحت بنای کعبه به شکلی که در دوران اسماعیل ـ صلی الله علیه وسلم

ممکن بود قوم پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ دچارش شود این بود که ساختن کعبه و بنای   ای کهسبب مفسده

اش ]بر اساس همان قواعد ابراهیم و اسماعیل[ نیازمند ویران کردن آن بود؛ اما پیامبر ـ صلی الله علیه دوباره

آگاهی مردم و طبیعت مرحله  وسلم ـ از فتنه دوری کرد و با در نظر کردند، ای که در آن زندگی میگرفتن سطح 

 جلوگیری از مفسده را بر محقق شدن مصلحت ترجیح داد.

طور هنگامی که کشتن سرکرده  منافقان، عبدالله بن ُاَبی را نپذیرفت »تا مردم نگویند محمد اصحاب همین 

 .تر از مصلحت حذف بزرِگ منافقان بودمکشد«. زیرا جلوگیری از مفسده  فتنه، مهخود را می

 ویژگی چهارم: مقدم داشتن مصلحت امت بر مصلحت فرد:

ها مقدم بدارد. انسان شایسته  مقام الگو نیست مگر هنگامی که مسلمانان و مصلحت آنان را بر دیگر مصلحت

خواه و منافع مغلوب دل این مسئله  بسیار مهمی است و با وجود وضوح و روشنی آن در شریعت، برخی از مردم

 شوند، حتی در چارچوِب فعالیت در مجال علم شرعی و دعوت اسالمی.شخصی خود می

 

 (.۱۵۸۶نگا: صحیح بخاری ) ـ8
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شناسم که در علوم حدیث متخصص است و فهم و ام. مثال: یکی را میهایی از این مورد را دیدهمن نمونه

ازی در سنت به رد شبهات اندتمکن بسیاری در این مجال دارد و برایش امکان داشت در سایه  موج شک

های ه درباره  علم حدیث که مجال تخصصی او بود بپردازد، اما در عوض مشغول به درگیریبرانگیخته شد

وقت به هجوم علیه قدر که وقت و بیگران دیگری بود که در منهج با او اختالف داشتند، آنجانبی با دعوت 

 پرداخت.آنان می

کرد، اما این خاستگاه ات چنین رفتار میه توجیهگونحیح خطاها و مفاهیم و اینکنم او از خاستگاه تصگمان می

 یابد.ای شیطانی است که از طریق آن به انسان راه میگاه حیله

 بوک منتشر کردم به این مضمون:ای سرگشاده را خطاب به آن دکتر و امثال او نوشتم و در فیسآن زمان نامه

عاشق معرفت را از گفتمان شما دور های طرفدهید بسیاری از بیانجام میدانید کاری که شما »آیا می

های علمی شما نزد بسیاری از طرفداران سابق شما دانید که اعتماد به آرای شما و انتخاب سازد؟ و آیا میمی

ندارند؟!  ها شما راها دیگر تحمل شنیدن چیزی از شما و خواندن حرفی از نوشتهمتزلزل شده و بسیاری از آن

هنگام هجوم دشمنان و هدف گرفته شدن ثوابت و ارکان دین توسط آنان هیچ صدایی که  کیند اینآیا گمان نمی

ای به گوشه  ترین اشارهکه به مجرد کوچکتوفیقی است؟ حال آنشود نوعی محرومیت و بیاز شما شنیده نمی

تان در حد تکه از آبروی خود و آرا و شخصین، اینشوید؟ عزیز متان فورا و با هیجان فراوان حاضر میقبای

نمای معقول و معتدل دفاع کنید قابل سرزنش نیست؛ دفاعی که ِهَرم توجهات شما را برعکس نکند و جهت

 تان در زندگی دور نگرداند«.تان را منحرف نسازد و شما را از رسالت شریفاهداف

 ویژگی پنجم: تایید گفتار با کردار:
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شود. بنابراین کسی که سازی در آن هرگز از یکدیگر جدا نمیفلسفی نیست و تئوری و پیادهنطریه   اسالم یک

به حرف و شعارهای عریض و طویل اکتفا کند و سپس کردارش در تناقض با گفتارش باشد، شایسته  الگو شدن 

 نیست.

های زشتی واقع شدند ر تناقضگران ـ از روی حسن نیت یا سوء قصد ـ دباعث تاسف است که برخی از دعوت 

داری ها باعث اختالل در دینپرانی شد و همین تناقضزد دشمنان دعوت اسالمی عامل خنده و مزهکه این ن

ها دانستند، سپس دیدند که همینگران را الگویی واال و پاک میگروهی از جوانانی شد که برخی از این دعوت 

 دهند.باد آرای خود را تغییر میبه راحتی و بر حسب جهت آب و سمت وزش 

د تغییر آرا و اجتهادها و فتواها در صورتی که مفهوم و قابل دفاع باشد امری مقبول است، اما اگر تغییر هرچن

 فتوا و رای در سمت و سیاقی غیر قابل توجیه باشد پذیرفته نخواهد شد.

 ویژگی ششم: توازن و اعتدال:

داشت مردان و د، در بزرگباشها نیک از انواع تندرویاهل هیچ های الگو این است کهیکی از ویژگی

روی نکند، در تکفیر اهل غلو نباشد و در نقد میراث علمی و فکری مسلمانان داشت حاکمان زیادهبزرگ

گران از حد خارج نشود و بلکه از اعتدال و توازن برخوردار باشد؛ اعتدال از روی نکند. در نقد دعوت زیاده

 های یک الگو است.ین ویژگیترمهم

 م: عدم مخالفت با ثوابت شرعی:ویژگی هفت

کسی که با محَکمات و ثواب شرعی ـ که ممکن نیست با گذر شرایط و دوران دچار تغییر شود و ادله  شرعی 

م درباره  آن به تواتر رسیده و میان عموم علمای مسلمان مورد پذیرش قرار گرفته ـ مخالفت کند، شایسته  مقا
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ودن سنت را قبول ندارند یا با اصحاب پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ هایی که حجت بالگو نیست. مانند آن

گناه را برای راضی ساختن یک حاکم یا وزیر یا یک گروه حالل ورزند یا خون مسلمانان بیدشمنی می

 شمارند.می

 ویژگی هشتم: تنوع معرفتی:

موم مردم و نخبگان را به خود که ع ا در دوران ما و تداخل موضوعاتیها و قضایشاخه شاخه شدن اندیشه

پردازند، نیازمند وجود الگوهای هایی که به مخالفت با ثوابت شرعی میمشغول ساخته و باالنشینی شخصیت

های گوناگون فکری برای پر کردن فضاهای خالی از شخصیت چند بعدی معرفتی است که با توجه به عرصه

 قضایا برخوردار باشند.گوناگون و توانایی وارد شدن نیکو به و معارف 

 نکات و توضیحات و ضوابطی دربارٔه موضوع الگوبرداری:

تر هایی که پیشآید تهیه کن و سعی کن آن را بر ویژگیها خوشت میهایی که از آن: لیستی از شخصیتاوال

که آنان   هاییو گرفتن هستند مشخص کنی و ویژگیبیان کردیم عرض کنی تا بتوانی کسانی را که شایسته  الگ

 را شایسته  این مقام گردانده تعیین کنی.

 : دایره  تاریخی الگوهای خود را وسیع بگردان و تنها به الگوهای زنده اکتفا نکن.ثانیا

فته. چه مورد سکوت قرار گر گیرد نه آن: اقتدا بر اساس گفتمان اعالم شده و هدفمند صورت میکهسوم این

های پیشین را در خود دارد به کارهای نیکی که وی انجام یدی که ویژگیاصل این است که هر وقت کسی را د

چه مورد نظر وی نبوده یا در مورد آن سکوت ها و آنگیری. اما نگاه به حاشیهاندازی و از او الگو میداده نظر می

 کرده است؛ این خالی از اشکال نیست.
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کامال شبیه به شخص الگو کنی؛ زیرا مقام الگوی رفتن معنایش این نیست که خود را گو گ: الکهچهارم آن

 کامل تنها خاص پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ است نه دیگران.

های اقتدا به طوری که ابواب ایمان و اخالق را در بر بگیرد؛ زیرا اقتدا تنها به نواحی : وسیع ساختن مجالپنجم

 محدود نیست. فکری یا معرفتی

ها و عدم اکتفا به گوش دادن از الگوها و پرسش و درخواست مشورت از آن: درخواست راهنمایی ششم

 هایشان.های آنان یا خواندن کتاب سخنرانی

 شود:: الگوگیری برحسب تفاوت صفات شخص الگو به سه سطح تقسیم میهفتم

 : اقتدای جزئی محدود به یک باب خاص.سطح اول

 شکل عام.اقتدای منهجی و فکری و سلوکی به  :سطح دوم

 : اقتدای کامل و شامل در همه  امور؛ که این خاص پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ است.سطح سوم

 نگاهی به واقعیت موجود

امت اسالمی در قرن گذشته از حضور اندیشمندان بارزی برخوردار شد که گفتمان فکری اسالمی قابل توجهی 

که از یک نقطه ضعف رنج فرسایی نمودند؛ جز آنسانی قلمهای متنوع معرفت اندند و در عرصهرا ارائه کر 

بردند: ضعف شناخت تفصیلی از میراث علمی اسالم و وحیی که این علوم بر آن بنا شده بود. بر همین می

 اساس هنگامی بررسی گفتمان آنان متوجه وجود نقص در این جانب خواهی شد.
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کم کفه  ترازو به سود انتشار علوم اسالمی و توجه به آن مایل شد آغاز قرن کنونی، کم    قرن گذشته و  اما با پایان

اما این نیز در بسیاری اوقات به حساب مغفول ماندن معرفت فکری است که امت در این دوران به آن نیازمند 

ی میان دو عرصه  ضروری است؛ امتی که از نظر فکری تابع دیگری است. به همین سبب شاهد شکاِف بد 

 گرایانه.ه  شرعی ُتراثی و عرصه  فکری واقعهستیم: عرص

ای هستیم که در آن کسانی که های اخیر شاهد پرتوهای نخسِت وضعیت جدید و ویژهاما اکنون و در سال

اند. ود پرداختهاند با ثبات و توازن و اعتماد به نفس به غوص در دریاهای اندیشه و واقِع موجعلوم شرعی خوانده

به اذن پروردگار،  ها الگو بگیرنداز آنکارشان ادامه دهند و بیشتر شوند و نیروهای هوشمند این دسته اگر به 

 های آینده بسیار قوی خواهد بود.تاثیر آنان در نسل

ن به عرصه  با تامل در اسباب صعود و تمایز این گروه از اندیشمنداِن عالم به علوم شرع که در حال باال آمد

 ام که آنان در این هشت ویژگی مشترک هستند:متوجه شدهرهبری هستند، 

گیری ای از فنون شرع و فراغت از این تحصیل اساسی در آغاز راه شکلقدرت شناخت وسیع و ریشه ـ۱

 معرفتی.

به این  مطالعه  گسترده  شخصی در فنون گوناگون شرعی و فکری پس از پایان تحصیل اصولی منهجی که ـ۲

 دهد.میشناخت قالب شرعی 
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 9توجه ویژه به میراث ابن تیمیه و استفاده از آن در عرصه  شرعی و منهجی و جدل و گفتگو.ـ ۳

های عقیدتی و معرفتی بزرگ برای آنان؛ از این روی از تغییرات عقیدتی یا نا وضوح و روشن بودن پروندهـ ۴

 جه  چند ویژگی است:برند که این نتیهای معرفتی رنج نمیآرامی

گیری اعتقادی آنان و ارتباط مستقیم آن با منابع اصیل اسالم »و شکی در این نیست که سالمت شکل ـالف 

 درستی عقیده و جای گرفتن آن در قلب، اثری مستقیم در بنای خوب معرفتی شخص دارد«.

ن از دالیل آید؛ همراه با اطمینامی که هر منبع به چه کارـ وضوح منابع معرفتی برای آنان و دانستن اینب 

 اثبات کننده  درستی این منابع.

چه برای خود آزادی از ناحیه  معرفتی و فکری و اصالحی و دیگر جوانب و توانایی آنان برای رسیدن به آنـ ۵

 که چهارچوبی تنگ آنان را محدود سازد.دانند بدون آنسودمند می

های مخالف ثوابت و ای جریاناخت ریشهکند و شندر آن زندگی می درک روند فکری و فرهنگی که امتـ ۶

 های امت.الگوها و گفتمان

مند تعامل توانند با منابع بزرگ معرفتی به روشی علمی و اساسطور که میقدرت ابزار جستجو و نقد؛ آنـ ۷

 کنند.

 

 پردازم. چه هست می اضر به تحلیل آنطبعا این برای الگو شدن شخص الزامی نیست، بلکه در حال ح ـ9
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لم و دفاع شود در راه نشر عباعث میای که بر عهده دارند؛ این به یاد داشتن نقش و معنای رسالی و وظیفهـ ۸

 از اسالم و ثوابت آن بدون مزد مادی تالش کنند.

های آنان که ریز تخصصاند چنانسپس آنان در میان خود در محقق ساختن این هشت ویژگی متفاوت 

 گوناگون و متنوع است.

تالش ان دهد و در راه تحقق آن ها توجه نشخواهد مانند آنان، یا بهتر باشد باید به این ویژگیهرکس که می

ساله یا بیشتر کند و برای چیدن ثمر عجله به خرج ندهد و این را در نظر داشته باشد که در برابر وی یک راه ده

 برای رسیدن به این نتیجه  عالی مورد نیاز است.
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 چهارگانٔه برتری برای نخبگان نسل پیِش رو ـ ۶

واهی سخن گفتیم و بیان کردیم که خس« درباره  مسئله  کمالدر موضوع گذشته تحت عنوان »از شکست نتر 

شوند و به اشکاالت این طرز فکر های سودمند نمیبسیاری از مردم از ترس کامل انجام ندادن کارها وارد پروژه

 توجهی به دقت در انجام کارها نیست.نیز پرداختیم و گفتیم که دوری از این طرز فکر به معنای بی

خطاب به نخبگان نسل فرداست، چهار ویژگی را که به خواست خداوند ن در این کتاب ماکه سخن جاییاز آن

 ها چنین است:باعث برتری آنان خواهد شد بیان خواهم کرد؛ این ویژگی

 ـ علم.۱

 ـ عبادت.۲

 مند.ـ اندیشه  روش۳

 ـ دعوت.۴

 مورد نخست: علم:

بیشتر است؛ اما علمی که مورد نظر این اهمیت در دوران ما  ها مورد مهمی بدانیم،اگر علم را در همه  دوران

مندی صحیح به همراه جدیت در تحصیل علم و بنای ساختار محکم علمی ماست، بر اساس منهجیت و روش

 است.

ها باید همراه با نیت درست و گذرد: داشتن روش و برنامه، حفظ، فهم؛ که اینبرتری و برجستگی از سه راه می

 شد.صداقت با
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های آموزی را بر اساس یک روش و منهج واضح بنا نکند سالاست. کسی که علم ساختارمندی اساس علم

عمرش را بیهوده خواهد سوزاند، سپس بعدها متوجه خواهد شد که ثمره  مورد نظر را به دست نیاورده است. بر 

اره در صحیح بنا کند. در این ب همین اساس نسل فردا نیازمند است علم آموزی خود را بر شالوده  یک روش

 بحث »آشفتگی معرفتی« بیشتر سخن خواهیم گفت.

که به سود یکی، به دیگری گرایش داشته اما درباره  حفظ و فهم الزم است که هر دو با یکدیگر باشند نه آن

حفظ همان  باشی؛ حفظ همانند کندن چاه تا رسیدن به آب است و فهم به مثابه  خارج ساختن آب از این چاه؛

 ست و فهم، ابزار استفاده از آن.ماده  اولیه ا

تر از این است و شامل حفظ مسائل و قواعد کلی منظور از حفظ صرفا حفظ متون نیست، بلکه دایره  حفظ وسیع 

 ها و مانند آن است.و ضوابط و تفاوت 

است که شخص بتواند همچنان که حفظ ضرورتا به معنای حفظ حرف به حرف متِن مورد نظر نیست؛ کافی 

 نیاز حداقل معنای متن را به درستی به یاد داشته باشد. هنگام

اما فهم موردی است با ارزش که طالب علم در این زمینه در یک سطح نیستند و هر چه در پس یک فهم، 

 حفظ نیز باشد بهتر است.

 توان کرد، از جمله:برای رسیدن به فهِم نافذ کارهای گوناگونی می

منظور تنها علوم نحو و صرف نیست، بلکه درک فقه لغت و  وم زبان عرب.علم اصول فقه و عل جه بهـ تو۱

 ادبیات و شعر و بیان و حفظ اشعار و متون اصیل عرب.
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اند؛ چه ها از فهم و قیاس و اجتهاد بهره بردهـ عادت به خواندن کتب امامان بزرگ مجتهد که در این نوشته۲

تفسیر طبری و قرطبی و ابن عاشور، یا در شرح سنت و حدیث،  تفسیر قرآن باشد، مانند این مطالعه در زمینه  

های فقه مانند تمهید ابن عبدالبر و فتح الباری ابن حجر و إحکام األحکام ابن دقیق العید و همینطور کتاب 

و المجموع نووی و  پردازند، مانند کتاب المغنی ابن قدامهمقارن که به عرضه  دلیل مذاهب و ترجیح آن می

 کتب.دیگر 

که خواننده به طرز فکر نویسنده و های یک امام و مطالعه  همه یا بیشتر آثار او تا آنـ تمرکز بر روی نوشته۳

های امامی دیگر و به روش او و نحوه  نقد و نظر و قیاس نزد او آشنایی یابد، سپس انجام همین کار با نوشته

 بن کثیر و ابن قیم و ذهبی و…انی همچون ابن تیمیه و اهای امامهمین صورت… نوشته

 توجه به ابواب وجوه و نظائر و فروق؛ چه در قرآن یا لغت و یا فقه. -۴

 مورد دوم: عبادت:

اند که همه چیز به سمت تفریح و سرگرمی و بازی و بیهودگی فرا این نسل هنگامی دیده به جهان گشوده

م فرهنگ غیر اسالمِی غالب همراه با گرایش شدید گ مادِی دنیاگرا و مفاهیخواند. در دوران انتشار فرهنمی

 مسئولیتی.ها به پوچی و بیهای اجتماعی و رسانهشبکه 

توانند اهل عبادت باشند و عالوه بر انجام فرایض در حد توان خود در سایه  این شرایط، جوانان چگونه می

 عبادات مستحب را نیز انجام دهند؟

کند بسیار ه اجر کسی که برای الله و در راه الله با نفس خود جهاد میست. همین جاست کقی این اچالش حقی

 است.
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این بسیار مهم است که انسان از خداوند قدرت بخواهد، به او اعتصام ورزد و توکل کند و خاشعانه به سوی 

ها سوی بلندی تواند بهستقرار و نه میپروردگارش بازگردد. انسان بدون یاری الله تعالی نه قدرتی دارد و نه ا

های تو این است که برای نفس خود ترین اولویتترین کارها و نخستبرخیزد. به همین سبب یکی از مهم

ای از عبادت پروردگار داشته باشی و این بهره باید بر اساس اولویت و اهمیت باشد؛ یعنی از نیک انجام بهره

 ه نوافل برسی.دادن فرایض آغاز کنی و سپس ب

ای به ذکر الله داشته باشی چرا که ذکر جایگاه واالیی دارد و در ترازوی اعمال بسیار باید توجه ویژهطور همین 

 سنگین است و این در حالی است که کار آسانی است و موفق آن است که الله متعال توفیقش دهد.

 مندی اندیشه:مورد سوم: روش

مشغوِل آن، این بسیار مهم است که روش اندیشه  منتقدانه را ها ت است و رسانهای که بیهودگی صنعدر زمانه

 نزد خود توسعه دهیم تا تحت تاثیر مغالطه و بیهودگی قرار نگیریم.

که برخی از مغرور شدگان چه صحیح است نینجامد، چناندر عین حال مهم است که اندیشه  منتقدانه به رد آن

 شوند.به سطح سوادشان دچارش می

ندی بسیار با ارزشی برای اندیشه را بر اساس برهان احیا کرده است. روشی که از مدعیان دلیل ماسالم روش

 بینی که پروردگار متعال مشرکان را چنین مورد خطاب قرار داده است که:خواهد و میمی

ن ُسْلَطاٍن ِبَهَذا{ ]یونس: }  [۶۸ِإْن ِعنَدُکم مِّ

 [ حجتی ندارید()شما برای این ]ادعایتان
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 فرماید:میو 

ْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُکْم ِإن ُکنُتْم َصاِدِقیَن{ ]نمل: }
ُ
 [۶۴ق

 گویید برهان خود را بیاورید()بگو اگر راست می

 فرماید:و می

ْن ِعْلٍم ِإن ُکنُتْم َصاِدِقیَن{ ]احقاف: } َثاَرٍة مِّ
َ
ْو أ

َ
ْبِل َهَذا أ

َ
ن ق  [۴ِاْئُتوِني ِبِکَتاٍب مِّ

 ای از دانش نزد من آورید(گویید کتابی پیش از این ]قرآن[ یا باز ماندهمیراست )اگر 

 فرماید:و می

ن دُ } ْثِلِه َواْدُعوْا ُشَهَداءُکم مِّ ن مِّ ُتوْا ِبُسوَرٍة مِّ
ْ
ْلَنا َعَلی َعْبِدَنا َفأ ا َنزَّ مَّ وِن الّلِه ِإْن ُکْنُتْم َصاِدِقیَن{ َوِإن ُکنُتْم ِفي َرْیٍب مِّ

 [۲۳ه: ]بقر 

ای مانند آن بیاورید و گویید سورهایم شک دارید پس اگر راست میچه بر بنده  خود نازل کردهو اگر بر آن)

 گواهان خود را به جز الله فرا خوانید(.

کند نه به مجرد تقلید، در عین حال که گذار ارزشمند بودن برهان است و به آن استناد میو دیگر آیاتی که پایه

 شود.سالمی بر اساس براهین قاطع اثبات میعقاید ا بزرگترین

خواهی پس از قیام حجت را نکوهیده گذاری کرده و عناد در دلیلاز سوی دیگر اسالم تعادل و توازن را پایه

 فرماید:که در سوره  اسراء در نقل سخن معاندان میاست، چنان
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ی َتْفُجَر َلَنا} ْؤِمَن َلَك َحتَّ اُلوْا َلن نُّ
َ
  َوق

َ
 [۹۰ْرِض َینُبوًعا{ ]اسراء: ِمَن األ

 ای برای ما نجوشانی هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد!(.)و گفتند تا از زمین چشمه

آورد و گرداند؛ عقلی که در برابر برهان سر فرو میمحور و متعادل میها عقل مسلمان را عقلی برهانهمه  این

کند و تفاوتی ندارد منبعش سخن پدران و اجداد ودداری میدلیل خیاز پذیرش خرافه و افسانه و عقاید فاسِد ب

 باشد یا سخن فالسفه و متخصصان علوم طبیعی و اجتماعی و دیگران.

 ِم مورد نیاز نسل پیِش رو: دعوت به سوی پروردگار متعال:چهار مورد 

ه سوی الله ا دعوت بچیزی که در مورد نخبگان »پیشین« قابل توجه است، اهمیت باالیی بود که برای مبد

های گوناگونی داشت، از های گوناگون قائل بودند. این توجه جلوههای گوناگون و در محیطمتعال به روش

روها و دیگر ها و پیادههای جوانان در ساحلجمله توزیع نوار کاست اسالمی، موعظه و سخنرانی در نشست

د که گرفتار مواد مخدر و گناهان خالف عفت و ی انجامیاماکن، که این به اصالح و توبه  بسیاری از جوانان

 بدرفتاری با پدر و مادر و ترک نماز و دیگر معاصی بودند.

هایی از مردم شدند و تاثیری منفی نزد گروهبا صرف نظر از اشتباهاتی که برخی از این دعوتگران مرتکب می

فضای کلی این نسل کنونی از آن فضای نشمرد ـ  گذاشتـ  و قطعا باید از آن خودداری کرد و کوچکش  باقی می

کند و بر تخریب اندیشه  دعوت تاکید دعوت به دور است و بلکه برعکس، فضایی است که فردگرایی را ترویج می

ای به غایت خطرناک دهد که این مسئلهدارد و به هدف تمسخر، آن را به اصطالحات و مفاهیمی خاص ربط می

 است.
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اهی است بس بزرگ که پیامبران بر آن بودند و توفیق یافتگان امت شرف آن را متعال ر  دعوت به سوی الله

 فرماید:اند. الله سبحانه و تعالی مییافته

َما َیْهَتِدي ِلَنْفِسِه َوَمن َضلَّ } ُکْم َفَمِن اْهَتَدی َفِإنَّ بِّ ْد َجاءُکُم اْلَحقُّ ِمن رَّ
َ
اُس ق َها النَّ یُّ

َ
ْل َیا أ

ُ
َماق َعَلْیَها َوَما  َیِضلُّ  َفِإنَّ

َنْا َعَلْیُکم ِبَوِکیٍل{ ]یونس: 
َ
 [۱۰۸أ

)بگو ای مردم حق از جانب پروردگارتان برای شما آمده است، پس هر که هدایت یابد به سود خود هدایت 

 شود و من بر شما نگهبان نیستم(یابد و هرکه گمراه گردد به زیان خود گمراهی میمی

 فرماید:ان میه دعوتگر و در بیان شرف و جایگا

ِني ِمَن اْلُمْسِلِمیَن{ ]فصلت: } اَل ِإنَّ
َ
ِه َوَعِمَل َصاِلًحا َوق ن َدَعا ِإَلی اللَّ مَّ ْواًل مِّ

َ
ْحَسُن ق

َ
 [۳۳َوَمْن أ

 گفتارتر از کسی که به سوی الله دعوت دهد و کار نیک کند و بگوید: من از مسلمانانم(.)و کیست خوش

شان بر دین خداوند خواهد بود؛ نیازترین مردم و پایدارترینترین و بیبختاشد، خوشدعوت اگر زندگی انسان ب

کند، زیرا کسی که فکر و ذکرش دعوت است اگر در طلب از سوی دیگر نیت طلب علم را در او تصحیح می

ابن ت. امام علم باشد در راه احیای اسالم و خدمت به امت و راهنمایی آنان به راه پروردگار علم خواهد آموخ

گوید: »کسی که به هدف زنده نگه داشتن اسالم علم قیم ـ رحمه الله ـ در کتابش »مفتاح دار السعاده« می

 10اش پس از رتبه  نبوت است«.بیاموزد چنین کسی از صدیقان است و رتبه

 

 (.۱۲۱/ ۱مفتاح دار السعادة ) ـ10
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 آموزیها در علم آشفتگی معرفتی و اولویت ـ ۷

ها ـ اگر چه از دام تنبلی دازی خواهی دید بسیاری از آنگاهی بیناگر به حال بسیاری از عالقمندان به مطالعه ن

 اند.نظمی گرفتار شدهاند ـ به دام آشفتگی و بیو سستی رهیده

 رسانند؟کنند به پایان نمیهای علمی را که آغاز میای که آنان بیشتر برنامهمتوجه نشده

نالند که بیشتر چیزهایی که طالعه از این میوجه به مها تای که بسیاری از آنان پس از سالو آیا متوجه نشده

 ها؟!ها و نام نویسندهاند را به یاد ندارند، جز عناوین کتاب خوانده

ای نداشته جز ها نتیجه تر به شرایط بیندازی خواهی دید مطالعه برای برخی از آنسپس اگر باز نگاهی نزدیک

نساخته و اشکاالت را برایشان حل نکرده و اندیشه  آنان را به دور  ها را از آنانآشفتگی و نگرانی بیشتر؛ شبهه

 سوی ساختن و رشد و تعالی سوق نداده، بلکه به پراکندگی بیشتر کشانده است.

کنند در باتالق جهل مرکب همچنین بسیاری از این کسانی که نظم و ترتیب را در بنای معرفتی خود رعایت نمی

دانند که صالحیتش را ندارند! هایی میاسواد و توانمند در وارد شدن به عرصهرا ب که خودشوند، چناندچار می

طور نیست که او کتاب فالن فیلسوف و فالن امام و آن رمان نویس و آن اندیشمند بزرگ را خوانده مگر این

که جایی است؟ پس چه اشکالی ندارد که با نقد و نظر و اعتراض در این عرصه مشارکت نماید؟ و از آن

های ای برای نشر دانستهتواند عرصههای اجتماعی برای همه در دسترس است هرکس میهای شبکهتریبون

ها و طرفدارانی نیز دست و پا خواهد کرد که برای بهترین متخصصان در خود داشته باشد و قطعا دنبال کننده

 د.شوهای علمی مهیا نیست! علم و معرفت به این شکل سطحی میمجال
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اندوزی و دقت در بنای آن نزد فرد مسلمان دهی معرفتعکس آن، یکی از بهترین آثاری که در پی نظمبر 

شود احترام علم، بزرگداشت عالم، نقد زیبا، سخنان با ارزش در مجالس و گفتگوها و سپس بنای محقق می

به سوی ترقی و  خ امتتواند در گردش چریک حالت معرفتی کلی به شکل هماهنگ و مستحکم است که می

 خیزش آن سهیم باشد.

 دهی به مطالعه و بنای ساختار معرفتیقوانینی برای نظم

 بندی و تعامل با هر درجه به اندازه  اهمیت آن:ها و منابع بر حسب درجهقانون اول: تقسیم کتاب 

چه را در نیست آن درست های مناسب به خود را دارد وبرد کتاب ای که طالب علم در آن به سر میهر مرحله

 چه را مربوط به مرحله  حال است به بعد موکول کرد.مراحل بعد است زودتر از وقت خود و آن

 شوند:ها و منابع به پنج قسمت تقسیم میبر حسب این قانون، کتاب 

 گذاری«:گذاری نخست »مرحلٔه بنیانهای مداخل علم و پایهالف ـ قسمت اول: کتاب

دهد و درهای آن فن را به روی طالب علم گشوده های نخست آن را شرح میدارد که پایههایی  هر علمی کتاب 

ها در قانون تدرج )عبور مرحله به مرحله( ضروری است؛ زیرا کنند. این کتاب و او را به مسائل آن علم آشنا می

اخته شود و کسی که م پردقانون پذیرفته شده در علم این است که پیش از مسائل بزرگ، به مسائل کوچک عل

 به این قانون پایبند نباشد در اشکاالت گوناگون واقع خواهد شد، از جمله ترک علم و ادامه ندادن به آن.

 شوند:های قسمت اول به دو فرع تقسیم میکتاب 

 درآمد علوم(.: مداخل علوم )پیشنخست
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 گذار نخست.: متون پایهدوم

 پردازد:می های مداخل علوم به این مواردکتاب 

 الف ـ تعریف کلی علم مورد نظر.

 ترین دانشمندان و کتب در علم مورد نظر.ب ـ معرفی مهم

 پردازد.ترین موضوعاتی که به آن میج ـ تعریف مهم

 د ـ بررسی تاریخ آن علم.

ر ادله به ا ذکپردازد بدون ذکر ادله یا بترین احکام آن میگذار، به مسائل اساسی آن علم و مهماما متون پایه

 شکل مختصر.

 درآمدی کلی برای آن است.مدخل هر علم به منزله  پیش

 گذاری:های مرحله  پایهروش تعامل با کتاب 

ها نزد یک متخصص است؛ زیرا این گذاری مهم است، خواندن این کتاب چه درباره  کتب مرحله  پایهـ آن۱

ما اگر طالب علم، در محل زندگی خود متخصصی ت. انخستین گام به سوی شناخت و درک علِم مورد نظر اس

 در آن علم نیافت اشکالی ندارد از دروسی که بر روی اینترنت موجود است استفاده کند.

های شرعی بر روی اینترنت های معرفت به ویژه تخصصامروزه دروس صوتی و تصویری مربوط به همه  مجال

 آید.و ساکنان غربت و افراد شاغل به شمار میعذر موجود است که این نعمت بزرگی برای صاحبان 
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 ـ برای کسانی که توان و وقت کافی دارند، حفظ این متون بسیار مناسب است.۲

 های مرحلٔه ساختن:ب ـ قسمت دوم: کتاب

اگر وارد شدن به هر علمی نیازمند دو امر یعنی »آشنا شدن با کلیات علم از طریق مطالعه  مدخل این علوم + 

گوییم که غالبا در شرح کتب پایه نوشته هایی سخن مییکی از متون پایه« باشد، اکنون درباره  کتاب ندن خوا

 افزایند.اند. این کتب فروع و ادله و اقوال علما و ضوابط و قواعد و دیگر موارد را بر دانش ما میشده

زیرا چیزی که کتب ساختاری را از  است،چه در تعامل با این کتب مطلوب است، خواندن دو یا سه مرتبه  آن  آن

ها از سازد تفصیل و ذکر بسیار ادله است، برای همین باید بارها تکرار شود وگرنه آموختهکتب پایه متمایز می

 یاد خواهند رفت.

در این مرحله وجود یک ناظر علمی دارای اهمیت است و این با مرحله  نخست که آموزش در آن به شکل کامل 

 شد متفاوت است.صص انجام میمتخ توسط یک

اما در مرحله  دوم الزم نیست که هر کتاب را بر یک شیخ یا یک دانش آموخته بخواند بلکه نقش او به عنوان 

 یک ناظر کافی است که در اثنای خواندن کتاب در موارد محل اشکال به او مراجعه کند.

عقیده، »متن عقیده  طحاوی« را نزد یک متخصص   گذاری در علم: ممکن است که شخص در مرحله  پایهمثال

ترین مسائل علم را برایش بیان کند. اما در مرحله  بنا بخواند تا عبارات و ابهامات را برای او شرح دهد و مهم

خواند و در جاهایی که برایش محل اشکال است خود وی شرح عقیده  طحاویه ابن ابی العز حنفی را چند بار می

 کند.رسد به ناظرش مراجعه میظر مینیا مبهم به 

 های محوری »مرحلٔه تمکن«:ج ـ قسمت سوم: کتاب
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ای به هایی خواهی شد که اهل هر تخصص توجه ویژهاگر هر تخصصی را به دقت بررسی کنی متوجه کتاب  

گیرد ار میشود و مورد تعلیق و مالحظه و بحث و نظر قر های بسیاری بر آن نوشته میدهند و شرحآن نشان می

د. گاه مرکزی بودن یک کتاب به این گوینکنند و از اهمیت و اثر آن سخن مییا بسیار به خواندن آن توصیه می

جا نموده و گاه برای آن است که نخستین کتاب یک فن معین است دلیل است که اصول علم مورد نظر را یک

 رد.های آن علم را در خود داها و خاستگاهو در نتیجه ریشه

ظر مطالعه و فهم و مراجعه های مرکزی از ندر حقیقت از بزرگترین اسرار برجستگی معرفتی، توجه به این کتاب 

 و نظر است.

ها و تکرار مطالعه  آن از عادات علما بوده است؛ برای مثال شیخ جمال الدین احمد بن گونه کتاب توجه به این

وجیز« امام غزالی در فقه شافعی و توجه به این کتاب محمد ُاشمومی شافعی را به سبب حفظ کتاب »ال

نامیدند که به سبب توجه او به کتاب »منهاج الطالبین« شی را »منهاجی« میگفتند و امام زرک»الوجیزی« می

 11امام نووی است.

 

 (.۹۷المشوق إلی القراءة وطلب العلم، علي العمران، الطبعة الثانیة ) ـ11
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در »طبقات الشافعیة الکبری« اثر سبکی در شرح حال مزنی صاحب شافعی آمده که گفت: »من پنجاه سال 

ته باشم و چیزی جدید اندازم و به یاد ندارم که یک بار به آن نگاهی انداخکه در کتاب »الرساله« نظر می است

 12نیاموخته باشم«.

ذهبی در »سیر أعالم النبالء« در شرح حال قاضی رامهرمزی مولف کتاب مشهور »المحدث الفاصل« 

بوطاهر ِسلفی است ـ این کتاب از آستینش گوید: »چه نیک کتابی است! گفته شده که ِسلفی ـ منظورش امی

 ب داشت.یعنی عادت به خواندن آن کتا 13شد«.جدا نمی

 ها چگونه تعامل داشته باشیم؟با این نوع از کتاب 

گونه کتب کافی نیست بلکه نباید تکرار خواندن این کتب کمتر از پنج بار پاسخ: تکرار. تکرار دو یا سه بار این

ن ن نیست که این تکرار پی در پی باشد، بلکه باید بارها حتی هر نیم سال یک بار، به آباشد. البته منظور ای

 کتاب مراجعه کند.

اش بپردازد. درباره  سازیشود در کنار تکرار به خالصهبرای تضمین تبحر در یک کتاب و هضم آن توصیه می

 سازی به زودی سخن خواهیم گفت.اصول خالصه

 ی محوری:هاهایی برای کتاب مثال

 

 (.۹۹/ ۲طبقات الشافعیة الکبری، السبکي ) ـ12

 (.۷۳/ ۱۶سیر أعالم النبالء، الذهبي، مؤسسة الرسالة ) ـ13



 
65 

 

 ل فردابرای نس

 در علم حدیث: »مقدمه  ابن صالح«.

 در علم اصول فقه: »الرساله« شافعی.

 مقاصد شریعت: »الموافقات« شاطبی.در 

 در سیره  نبوی: »سیره  ابن هشام«.

 در نحو: »شرح ابن عقیل« بر الفیه  ابن مالک.

 در علوم قرآن: کتاب »البرهان« زرکشی.

 « نووی و »مدارج السالکین« ابن قیم.در ایمانیات و سلوک: »ریاض الصالحین

 .در تاریخ اسالم: »البدایة والنهایة« ابن کثیر

 این کتب برای مثال بود نه حصر.

هر علم ضرورتا تنها یک کتاب محوری ندارد؛ ممکن است علِم مورد نظر چند کتاب محوری  مالحظه  اول:

 تاب محوری در هر علم خواهی یافت.داشته باشد. اگر در کتب متخصص هر علم دقت کنی یک یا چند ک

تحریر علم الحدیث یا فتح المغیث سخاوی را افزود تا  توان کتاب شرح علل ترمذی ودر علوم حدیث مثال می

 همراه با کتاب یاد شده در مجموع سه کتاب شود.

ن شکل که گاه آید به ایگاه میان مرحله  دوم )ساختن( و مرحله  سوم )تمکن( اشتراک پیش می مالحظه  دوم:

دقت در عرضه  مسائل فِن مورد  ای عالی از تحریر و فراگیری وهای شارح متون اصلی به درجهبرخی کتاب 
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گیرد، در نتیجه در یک آن برای هر دو مرحله  ساختن رسد که به شکلی ویژه مورد توجه اهل فن قرار مینظر می

 شود.و تمکن مناسب می

توان ه« اثر ابن ابی العز حنفی که در کتب مرحله  دوم از آن نام بردیم را میمثال: کتاب »شرح عقیده  طحاوی

 ن در کتب محوری در مجال اعتقاد نظری برشمرد.همچنی

 های مرحله  تمکن و تخصص اشتراک پیش بیاید.طور امکان دارد که گاه میان کتاب همین مالحظه  سوم:

توان بدون تردید در علم تفسیر قرآن دارد به طوری که میبرای مثال: تفسیر امام طبری جایگاهی استثنایی 

قدر که نادر اند، آن؛ زیرا همانند قطبی در دنیای مفسران است که آن را ستودهآن را از کتب محوری برشمرد

که به تفسیر او مراجعه کرده و بیان و روایت و تفسیر او را است کسی پس از وی در تفسیر نوشته باشد مگر آن

 ظر گذرانده است.از ن

 در عین حال، تفسیر او از متون طوالنی در مجال تفسیر است.

 های تخصصی:ت چهارم: کتابد ـ قسم

پردازند، برای مثال هایی است که به مسائل یا موضوعاتی معین از یک علم میمنظور از کتب تخصصی، کتاب 

پردازند یا کتبی که در علم حدیث منظر فقهی میها از  کتبی که در فقه به بررسی معامالت مالی مربوط به بانک

هایی که به افعال پیامبر ـ صلی الله علیه ویند یا در اصول فقه، کتاب گدرباره  روش بخاری در تعلیل سخن می

های علوم قرآنی که در باب ناسخ و منسوخ در قرآن سخن اند و یا کتاب وسلم ـ و احکام متعلق به آن پرداخته

 اند.گفته 
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که پس از آن العه  این کتب شایسته نیست مگر پس از پایان قسمت سوم یعنی تمکن در یک علم یا حداقلمط

 طالب علم مرحله  دوم را به خوبی به پایان برساند.

شود این است که در یک مجال معرفتی خاص به مرحله  آورد منجر میاز جمله اموری که به احساس دست

ت و تکرار مطالعه و راسخ شدن بنای یک تخصص معین منجر به فهم عمیق تخصص برسی؛ زیرا تراکم معرف

ای در د. در این حالت به مداخل و مخارج یک علم و تاریخ و محتوای آن دست یافتهشودر آن مجال می

توانی در آن مجال به نوشتن یا سخنرانی بپردازی و این مشارکت علمی به انسان احساس اطمینان ای مینتیجه 

 هد.دمی

 ها:های طوالنی و دایرة المعارفـ قسمت پنجم: کتاب ه

شود. اند منتهی میهای طوالنی که در آن علم نوشته شدهبه مراجع بزرگ و نوشته  های هر علمینردبان کتاب 

چه مربوط به آن مجال است ـ جز موارد استثنایی ـ گردآوری شده است که. های بزرگ، هر آندر این نوشته

سیدی باید ای برخوردار است، بنابراین هرگاه در مجالی به تخصص ر برای متخصصان از جایگاه ویژه  این کتب

 های مادر را در آن فن داشته باشی.کتاب 

اش خوانده شود، بلکه باید به عنوان مرجعی برای پژوهش و های طوالنی شرط نیست که همهدر مورد کتاب 

 تحلیل و نوشتن در اختیار باشد.

 ب است که شخص متخصص حداقل یک کتاب را از کتب مرجع بزرگ تخصص خود مطالعه کرده باشد.اما خو

 های طوالنی:هایی از نوشتهمثال
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کتاب »المغنی« ابن قدامه در فقه حنبلی و کتاب »المجموع« نووی در فقه شافعی و کتاب »تفسیر طبری« در 

 تفسیر و کتاب »فتح الباری« در فقه سنت و…

بندی کن و برای هر نوع وقت مناسبی مطالعٔه خود را به انواع گوناگون تقسیم قانون دوم:

 ن:تعیین ک

توان به سه گونه تقسیم کرد، که هر نوعی نظام خودش را دارد؛ اگر برنامه  مطالعه  مطالعه را بر حسب نوع می

 بر روی خودت خواهی بست: بندی کنی، دروازه  بزرگی از پراکندگی معرفتی راخودت را بر این سه نوع تقسیم

 ـ نوع اول: مطالعٔه از روی کنجکاوی و تفریح:۱

که الزامی به خواندن کامل آن باشد. این نوع هاست بدون آنریزی برخی از کتاب ه  بدون برنامهمنظور مطالع

و رمان و تاریخ های ادبیات و شعر مطالعه، نیاز انسان را به اطالع یافتن از کتب جدید یا مطالعه  تفریحی کتاب 

مساحتی از نرمش و تنوع را در اختیار  سازد. از سوی دیگر این نوع مطالعهو دیگر موضوعات متنوع برآورده می

 کند.ریزی دقیق پیش بیاید از او دور میزدگی و خستگی را که ممکن است در صورت برنامهگذارد و دلاو می

بندی کرده باشد و هنگام الب علم باشد اما باید در ذهنش آن را طبقهاین نوع مطالعه باید در برنامه  خواننده یا ط

 بداند که هدفش اطالع است نه ساختن و نه بنای اصول و نه تمکن یا تخصص.این نوع مطالعه 

همچنین باید حدی برای این نوع مطالعه قائل باشد و همه  وقتش را به آن ندهد و آن را اصل قرار ندهد، بلکه 

 را به نوع دوم اختصاص دهد. اصل اوقاتش

 ـ نوع دوم: خواندن به هدف بنای نردبان شناخت:۲
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ای است که خواننده بر اساس آن به تدریج و با داشتن از مطالعه مستلزم داشتن یک نقشه  مرحله این نوع

بان معرفتی تواند بدون داشتن یک نردانداز به پیش برود؛ چرا که ابواب معرفت گوناگون است و انسان نمیچشم

احل ساختن این نردبان معرفتی و بدون رعایت قانون تدرج و ساختن منظم به آن دست یابد. بر همین اساس مر 

 ام:که گذشت به پنج بخش تقسیم کردهرا چنان

 گذاری.الف ـ مرحله  بنیان

 ب ـ مرحله  ساختن.

 ج ـ مرحله  تمکن.

 رجع بلند است(.های مد ـ مرحله  تخصص )که شامل کتب تخصص و کتاب 

است که به اندازه  تمکن در  خواهد به شناخت خوبی دست یابد مطلوب ای که می: برای خوانندهمالحظه

ترین ابواب هر علم، از اصول آن بهره بگیرد، برای همین الزم است که مرحله  دوم را به پایان برساند و مهم

کند سپس وقت خود را برای تخصص در یک علم   طور خوب است که مرحله  سوم را نیز در هر فنی طیهمین 

 تواند به تخصص در علمی دیگر بپردازد.س میبگذارد تا به جایگاه مناسبی دست یابد، سپ

 آمدها:ـ نوع سوم: مطالعه دربارٔه مسائل جدید و پیش۳

حیحی یابی به درک صشود برای دستدهد که مجبور میاش مواردی رخ میبرای انسان در زندگی روزمره

سافری که خواهان شناخت احکام درباره  آن به منابع مناسب مراجعه کند؛ چه از ناحیه  فقهی یا عقیدتی، مانند م

 شود و مانند آن. بنابراین، این نوع مطالعه وابسته به شرایط زمانی و مکانی آن است.جمع و قصر نماز می
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 قانون سوم: نکات مهم را به سه روش یادداشت کن:

 شمارند و برخی برعکس.دانند و در عوض حفظ را مهم میدداشت نکات را کم اهمیت میبرخی یا

 هنگام نظر و تامل خواهیم دانست که بهترین و مفیدترین کار، ایجاد توازن بین این دو است. اما

است   ترین انواع یادداشت برداری خواهم پرداخت که برای طالب علم مفیدجا به شکل مختصر به بیان مهماین

 و به مرور زمان برای او به منبعی ویژه تبدیل خواهد شد.

 ر داخل خود کتاب:الف ـ یادداشت نوشتن د

آموزی همراه با سرخط آن و شماره  صفحه، بر روی صفحات عادت کن نکات جدیدی را که از هر کتاب می

 سفید اول و آخر کتاب یادداشت کنی.

اصل کتاب و چه حاشیه یا تعقیبات نویسنده ـ بدون یادداشت عبور نکن. این از کنار هیچ نکته  با ارزشی ـ چه از  

 بعدی به آن کتاب بسیار سودمند خواهد بود.برای مراجعه  

 ب ـ یادداشت کردن در یک دفتر جامع:

بندی شده و موارد این خوب است که طالب علم دفتر بزرگی داشته باشد که بر حسب علوم گوناگون تقسیم

ش شنود در بخش مخصوص خودخواند یا از اهل علم میت متعلق به هر علم را که از کتب آن میمهم و نکا

 یادداشت کند.

 ای از نکات مهم بر حسب فنون و علوم گوناگون خواهد شد.این دفتر بعد از مدتی تبدیل به گنیجنه 

 ج ـ یادداشت در دفتر مخصوص به هر علم:
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ای داشتی برای خودت دفتری مخصوص نسبت به آن توجه ویژه اگر در یک علم به تخصص دست یافتی یا

ه  علم مورد نظر چیزی دیگر در آن یادداشت نکن و نکات گوناگون را از کتب به آن علم تهیه کن و جز دربار 

ای دارید؛ در این حالت ممکن است هنگام دیگر در آن گردآوری کن. برای مثال شما به تاریخ اسالم توجه ویژه

اره چیزهایی کتب فرق و مذاهب یا کتب عقاید و حتی کتب ادب و سیاست و فلسفه و دیگر منابع در این ب  مطالعه  

بیابی، در این حال، هر نکته  مهمی که به تاریخ مربوط است را چه در کتب تاریخ یا دیگر کتب در این دفتر 

های تو ترین داراییز با ارزشها همین دفتر تبدیل به یکی اکنی. پس از سالمخصوص تاریخ یادداشت می

ای و از تکرار نکات با ارزش آن آوری کردهی جمعها از دل کتب گوناگونخواهد شد زیرا حروف آن را طی سال

 لذت خواهی برد و چه بسا آن را به خاطر بسپاری.

 های مهم و محوری را خالصه کن:قانون چهارم: کتاب

های شود، این است که طالب علم کتاب ها و یادآوری آن میدانستهترین عواملی که باعث جا افتادن از مهم

ای به خالصه داند، خالصه کند. برخی از علما توجه ویژهمیـ  معرفتی خودش مفید میمهمی را که در مسیر عل

که دکتر بشار عواد کردن کتب داشتند؛ از جمله امام ذهبی که تقریبا دویست کتاب را خالصه کرده است، چنان

 در کتابش درباره  امام ذهبی و تاریخ او بیان کرده است.

جا به بیان برخی از قواعد مربوط به سازی داشته باشد. اینی ویژه به خالصهشایسته  طالب علم است که توجه

 سازی خواهم پرداخت:خالصه

ری مهم را باید های محوری و برخی از کتب ساختاـ هر کتابی برای خالصه سازی مناسب نیست. تنها کتاب ۱

 خالصه کرد.
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ها شود و موضوعات و عناوین و فصلع میسازی از ترسیم یک نمودار معرفتی از کتاب شروـ روش خالصه۲

شود و ها به شکل جدا از هم به دفتر منتقل میشود. سپس این شاخهبه شکل شاخه و سرشاخه کشیده می

 شود.ته میسپس خالصه  اطالعات مربوط به هر عنوان زیر آن نوش

کنیم موداری ترسیم میسازی خودمان نها برای خالصهبه شکل مختصر، نخست با نوشتن عناوین و سرفصل

 کنیم.آوریم و جاهای خالی را پر میها میو سپس اطالعات را به زیر سرفصل

ت و سازی کاری به توضیحاتی که ربطی به اصل موضوع ندارد، نداریم؛ محل این توضیحاـ در خالصه۳

 یم.که در بیان نوع اول یادداشت برداری گفتتعقیبات در صفحات سفید اول کتاب است چنان

 ها مراجعه شود.سازیـ این خیلی مهم است که هر چند وقت یک بار به خالصه۴

 قانون پنجم: تکرار، راز فراموش نکردن است:

شود. راه حل فراموشی، تکرار خواندن از نمیمشکل فراموشی با یک اکسیر جادویی یا ضربه  اتفاقی به سر حل  

مل است؛ تکرار تقریبا پنج بار کتب مرکزی در هر علمی، های محوری و تالش برای درک آن به شکل کاکتاب 

رساند، هایی که به این مهم کمک میکند و از جمله روشبسیاری از اطالعات را در ذهن ما ثبت می

کند و نویسی مراجعه را آسان میهاست که قبال بیان کردیم. خالصهکتاب نویسی از  برداری و خالصهیادداشت

 شود.ادن اطالعات میمراجعه باعث جا افت

 هایی کلی دربارٔه مطالعهتوصیه

ـ اگر کتاب جدیدی خریدی، عطش خود را با اطالع از فهرست و برخی مواضع کتاب سیراب کن، اما تو را از 

 ات باز ندارد.جدول مطالعه
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ی که قصد اطالع های جدید هرگاه مطالعه  کتابی را آغاز کردی تا پایان نرساندن آن ترکش نکن. )البته کتاب  ـ

آمدها شوی برایت سخت است و همینطور مطالعه در مورد پیشکلی درباره  آن را داری و کتابی که متوجه می

 استثنا است(.

 ب جزئی یا تکمیلی یا داستان باشد.که یک کتاـ یک کتاب را تنها یک بار نخوان، مگر آن

 ـ نمودار معرفتی کتاب را بدان.

 را بنویس.ـ نمودار معرفتی کتاب 

 ـ تکرار مطالعه  کتب محوری یکی از رازهای پیشرفت در هر علمی است.

 اش پی ببر.ـ به جایگاه کتاب و تسلسل آن در نردبان علم مورد نظر و سیاق زمانی

تر باشد، مطالعه  بیشتر درباره  آن موضوع و فهم رباره  یک موضوع خاص قویات دـ هر چه اساس معرفتی

 ات بهتر خواهد شد.به آن و سرعت مطالعه های متعلقکتاب 

 ای را دوباره مطالعه کن.ـ بعد از مطالعه  هر پنج کتاب جدید، دو کتابی که قبال مطالعه کرده

کند روی قابل فهم نبود، در صورتی که روند مطالعه را قطع نمیـ اگر در اثنای مطالعه، جایی برایت مشکل و 

 ی آن متمرکز باشد، و گرنه بهتر است به مطالعه ادامه دهی.آن تمرکز کن به ویژه اگر بحث رو 

 و در پایان… طالب علم و معنای رسالت:

ها برخی ده شود. ایناگر نیت طالب علم بزرگ باشد و قصد وی اصالح و احیای امت باشد، این باید از وی دی

 های کسانی است که نیت بزرگی دارند:از نشانه
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 ها و روزهایشان و هدر ندادن آن.و اهمیت فراوان به ساعت ـ توجه آنان به اهمیت وقت۱

 ـ عزیمت و همت واال و ارتباط همیشگی آنان با علم.۲

چه از نتیجه  لمی و اصالحی آنان؛ نه آنـ پایبندی آنان به معنای رسالتی که دارند و مشاهده  آن در نقشه  ع۳

ای ندارد اختالفاتی که حاصل حظ نفس است و نتیجهشود. های آنان با دیگران دیده میاختالفات و درگیری

 جز مانع افتادن در مسیر و تنگ شدن افق و دور شدن اهداف.

 خوانند.ـ رفتار و سلوک درست، هماهنگ با علمی که می۴

یابد و جهاد علیه آنان به واسطه  قرآن. آنان دین فوذ علمی که دشمن در ساختمان امت میهای نـ بستن راه۵

گرداندند و منافقان را با کشف های دیگر پیروز میحجت و بیان و برهان بر همه  ادیان و اندیشهرا با 

 کنند.شان رسوا میهای بیانیسازیهایشان و گمراهروش

 ان و تالش در راه پی بردن به حال و روز آنان و شناخت اصالِح مورد نظر.ـ توجه آنان به امور مسلمان۶

دهند، بلکه علم را در ای برای بنای شکوِه شخصی یا پر کردن جیب خود قرار نمیسیلهـ آنان طلب علم را و۷

 شود.که علم از مسیر خود به سوی تجارت و پول منحرف کنند، بدون آنحد نیاز خود به دیگران ارزانی می

 شان.ـ اختالف کم آنان با برادران۸

نند و سپس از آن منحرف شوند و تابع هوای نفس ممکن است برخی مسیر خود را با همین نیت شریف آغاز ک

خود شوند و به سبب گناهان همت خود را از دست بدهند. بنابراین الزم است که انسان همیشه هدف را به یاد 
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ند تا دلش پاک بماند و در مسیر خود به خداوند توکل حقیقی و قاطع کند تا سهمی خود بیاورد و بسیار استغفار ک

  اشته باشد.در احیای امت د
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 بریماهمیت فهم َرَوند تاریخی شرایطی که در آن به سر می ـ ۸

دهد مرحله  به کنند از منظر سیاسی و حوادث بزرگی که در آن رخ میای که نسل فردا در آن زندگی میمرحله

 طور از نظر تنش فکری و تفرقه و اختالف شدید میان مسلمانان.پرتنش و نا آرامی است. همینشدت 

داند لقمه  راحتی برای جهل و گم گشتگی و شایعه که درباره  عوامل تشکیل دهنده  این شرایط چیزی نمیکسی  

 خواهد بود.

آگاهانه  تاریخ جدید ـ از آغاز حمله  نا پلئون به مصر که نخستین رویارویی جدی شکی در این نیست که شناخت 

ترین کلیدهای فهم واقع را در اختیار ما ری مهمو مستقیم شرق مسلمان و غرب بود ـ از ناحیه  سیاسی و فک

 گذارد چرا که دو قرن گذشته بذر درختانی را در خود دارد که امروزه سایه  تاریک خود را بر ما افکنده است.می

گفتند: »کسی که تاریخ را نداند، واقع امروزش را نخواهد فهمید«. منظور آنان وران کهن میعلما درباره  تاریخ د

تر از خواندن تاریخ قدیم است، زیرا که مطالعه  تاریخ جدید به مراتب مهمین تکرار شونده  تاریخ است، جز آنقوان

یخی نیست ـ هر چند این نیز بسیار مهم درباره  تاریخ جدید قضیه تنها فهم فلسفه  تاریخ و برگرفتن قوانین تار

ه شکل واضح و محکم به دیروِز نزدیک ـ یعنی تر آن است که شرایط حال حاضر تو باست ـ بلکه مورد مهم

 داند.تاریِخ دو قرن پیش ـ مرتبط است. کسی که تنها امروزش را بفهمد در حقیقت چیزی نمی

های مستند معتبر تاریخی است و ستگی ناپذیر و دیدن برنامهاما این شناخت نیازمند تالشی بزرگ و مطالعه  خ

چه برای فهم دو قرن گذشته نیاز است را در خود داشته ندارد که هر آندانم کتابی وجود تا جایی که من می

باشد، برای همین الزم است برای کسب این شناخت از منابع گوناگون با رویکردهای فکری مختلف استفاده 

 کرد.
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عمر یر شناخت این دوره  تاریخی مهم با عوامل و حوادث بزرگ تاریخی مواجه خواهی شد که با توجه به در مس

گرایی، دو جنگ اند: استعمار، خاورشناسی، غرب امت محمدی در دوره  نسبتا کوتاهی پی در پی رخ داده

الریسم، سوسیالیسم، گرایی، سکو گرایی و ملیجهانی، سلطه  رسانه، بردگی فرهنگی، حکومت مدرن، قوم

 کمونیسم و…

شناخت صحیح از هر یک باید چند کتاب  ای روبرو خواهی شد که برایهای بزرگ و برجسته در مسیر با نام

رسی که درک هر کدام وابسته به مطالعه از چند منبع گوناگون است، مانند خواند و گاه به قضایا و حوادثی می

ها در قرن نوزدهم و تاثیر این بر جامعه  اسالمی از طریق روزنامه نقش مسیحیان عرب در تضعیف یکپارچگی

 حوادث بعدی.

ین عناصر و موضوعاتی را که الزم است هنگام جستجوی پاسخ مورد توجه قرار دهی ذکر خواهم ترجا مهماین

 کرد. مواردی که نقشه  ذهنی شناخت مجمل دو قرن گذشته را برایت خواهد چید.

 و اواخر قرن هجدهم میالدی: نخست: قرن نوزدهم

 لئون به مصر.ـ مختصری درباره  طبیعت زندگی اجتماعی و سیاسی پیش از حمله  ناپ

 ـ حمله  ناپلئون و تفاصیل آن.

 ـ فهم درگیری انگلستان و فرانسه در آن دوره.

ن بیستم در مصر ـ حکومت محمد علی پاشا )زندگی و سیرت و آثار او ـ خانواده و فرزندان وی که تا نیمه  قر 

 حکومت کردند(.
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 ستاد.های دانشجویی که محمد علی پاشا برای تحصیل به اروپا فر ـ گروه

 ـ رفاعه الطهطاوی و حسن العطار.

 ـ استعمار الجزایر توسط فرانسه.

 واقعه(.ـ حمله  محمد علی پاشا به درعیه )تاریخ و آثار این حمله و موضع علمای قرن نوزدهم در برابر این 

 نگاری در جهان عرب و نقش مسیحیان در آن.ـ آغاز روزنامه

 های دینی در این منطقه.آن بر جنبش ـ استعمار هند توسط انگلستان و تاثیر

 ـ گسترش استعمار در جهان عرب.

 ـ جمال الدین افغانی و محمد عبده.

 رن بیستم.ـ حکومت سلطان عبدالحمید دوم و حوادث پایان قرن نوزدهم و اوایل ق

 م(.های این جنبش در قرن نوزدهها ـ وقایع و کنفرانسها ـ آغاز ـ اندیشهـ جنبش صهیونیسم )ریشه

 ثانیا: قرن بیستم:

 ـ گسترش پادشاهی بریتانیا و ممالک تحت کنترل آن.

 ـ پایان حکومت سلطان عبدالحمید دوم و به قدرت رسیدن اتحادیون در عثمانی.

 ـ وعده  بالفور.

 جنگ اول جهانی.ـ 
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 ـ پایان حکومت عثمانی.

 تونس. ـ مقاومت فکری، نظامی و علمی استعمار در مصر و الجزایر و مراکش و

ـ حرکت اصالح به رهبری علما در الجزایر )بن بادیس و االبراهیمی( و حرکت فکری )به رهبری مالک بن 

 نبی(.

 ـ گسترش کمونیسم.

 کشورهای عربی )دعوت قاسم امین در مصر(. ـ دعوت به آزادی زنان به سبک غربی در

 نوان نمونه(.ـ ادبای عرب در اوایل قرن بیستم و تاثیر آنان )مدرسه  مصر به ع

 ـ اشغال فلسطین.

 های مهم ـ اهداف(.های برجسته ـ فعالیت ـ نوشتهـ خاورشناسان )شخصیت

 و بیست و یکم.های اسالمی با همه  رویکردهایشان در قرن بیستم ها و جنبشـ گروه

 ـ جنگ دوم جهانی.

 ـ سازمان ملل و نظام بین الملل.

 های استقالل و حوادث پس از آن.ـ جنگ

 جمال عبدالناصر )مطالعه  تفصیلی عمیق(. ـ

 ـ سقوط اتحاد جماهیر شوروی و سقوط کمونیسم.
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 ـ صعود یکه تازانه  غرب.

مغرب: آرکون، جابری، الشرفی( و مدرسه  مصری: های عرب در مدرسه  مغرب عربی )تونس و ـ مدرنیست

 )حسن حنفی و…(.

 سازی.ـ جهانی

 بریم.م که در آن به سر میـ سپس تاریخ و حوادث قرن بیست و یک
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 چالش شهوت و عشق و ازدواجـ ۹

و ها برای جوانان امروز ـ پسر و دختر ـ موضوع عشق و ازدواج شکی در این نیست که یکی از دشوارترین مقوله

قضایای مربوط به آن است یا شاید بتوان این را مطلقا قضیه  نخست دوران ما دانست چرا که جوانان به شکل 

 پی و جدی، به هر سو بروند با آن روبرو خواهند شد.پی در 

دانم که با موضوعی پیچیده روبروییم؛ موضوعی که نیاز به تفصیل و جستجوی عمیق دارد، این را به خوبی می

که از متخصصان زمانی نه چندان اندک را به آماده کردن این بحث پرداختم، عالوه بر اینمین مدت برای ه

چه شان بهره بردم. با این حال، آنهای آنان پرداختم و از تجربهواستم و به مطالعه  نوشتهاین عرصه مشورت خ

 ام کافی نیست اما به یاری پروردگار مفید خواهد بود.جا نوشتهاین

 ام:تقسیم کرده سه مرحلهنم را به سخ

 ها و روابط بین دو جنس(.: مرحله  پیش از ازدواج )چالش شهوت نخست

 یر ازدواج )انتخاب همسر، مراحل پیش از ازدواج(.: در مسدوم

 : مرحله  بعد از ازدواج )تعامل با همسر و درک مسئولیت(.سوم

 (بین دو جنس طها و روابنخست: مرحلٔه قبل از ازدواج: )چالش شهوت

های گوناگون آن در تبلیغات و رسانه، شاید ها و محرککنیم که از نظر انتشار شهوت ما در دورانی زندگی می

گری تبدیل به قدر که فاحشهریت از خلقت آدم ـ علیه السالم ـ تا کنون مانند آن را به چشم ندیده است؛ آنبش
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ها و کارگردانان و مبلغان خود را ها و کارخانهو شرکتصنعتی فراگیر شده که خریدار و تولید کننده و بازیگران 

 کند.ن خود میدارد؛ تجارتی عظیم که درآمدی نجومی را روانه  جیب صاحبا

ها رو به نوآوری در این زمینه آوردند و با ابزار گری، به تدریج انسانبا ادامه  فروپاشی اخالقی و سیل اباحی

ها و مرزهای اخالقی گونه همه  ارزشامیال عجیب جنسی پرداختند، اینجنس و  گوناگون به ترویج میل به هم

ان ـ بر آن متفق بودند زیر پا نهاده شد و انواعی از رذائل میان مردم دار که همواره خردمندان ـ تا چه رسد به دین

شده و کاربر  کنند نیز زیر پا نهادههای آزادی و حریم شخصی که به آن افتخار میگسترش یافت و بلکه ارزش

 رد.گیاخالق قرار میاینترنت ـ بدون درخواست و جستجو ـ به ُطُرق گوناگون در معرض گنداب این جهان بی

گیرد شود؛ ازدواج زودهنگام مورد هجوم فکری و فرهنگی قرار میدر مقابل، دایره  حالل روز به روز محدودتر می

توان گفت امروزه اساسا خود و اجتماعی است و بلکه می تر شدن ازدواج از ناحیه  مادیو این جدا از سخت

ـ در بیشتر کشورهای اسالمی ـ ممکن نیست که ازدواج ـ زودهنگام یا دیرهنگام ـ مورد هجمه است! تقریبا 

جوان تا پیش از پایان دانشگاه )در بیست و سه سالگی( ازدواج کند و باید در سن بیست و پنج سالگی یا دیرتر 

سالگی مقدمات   ۳۰تا    ۲۷که بتواند در سنی بین  اش را سروسامان دهد تا آنو سپس وضعیت مادی  کاری بیابد

گوید: »جنایتی کامل در حق است که دکتر عبدالرحمن ذاکر الهاشمی می و این چنان ازدواج را فراهم کند

سالگی به بلوغ برسد   ۱۵پسران و دختران« والبته سخن او درست است؛ طبیعی نیست که جوان تقریبا در سن 

الل برآورده سازد. ها بایستد و نتواند خواسته  خود را از راه حخواهی این حجم از شهوت و سپس در برابر مبارزه

دهد و در مورد پسران از این مشکل در میان دختران بیشتر خود را از نظر عاطفی و اجتماعی و روانی نشان می

که پروردگار متعال که قضیه  عاطفی نیز به طبیعت حال وجود دارد، چنانناحیه  جنسی حادتر است، با وجود آن

 فرماید:می
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نثَ }
ُ
َکُر َکاأل  [۳۶ی{ ]آل عمران: َوَلْیَس الذَّ

 )و پسر چون دختر نیست(.

 دانند.این چیزی است که بسیاری از دختران و پسران درباره  جنس مقابل نمی

 شهوت پیش از ازدواج روبرو شد؟ توان به شکل صحیح با چالشسؤال: چگونه می

 : از چند طریق که به ترتیب ذکر خواهم کرد:پاسخ

 های حرام:شهوت ـ درک سرانجام غلطیدن به دنیای۱

اند. چه تاثیری که بر شخصیت های حرام غافلبسیاری از جوانان از درک عاقبت فرو غلطیدن در پی شهوت 

ها به سبب زناشویی و اجتماعی. حقیقت این است که بسیاری از خانهگذارد و چه آثار آن در زندگی آینده   فرد می

اند پس های جنسی از هم پاشیده است. کسانی که نتوانستهوابستگی پیش از ازدواِج یکی از دو طرف به فیلم

 از زندگی مشترک از این عادت رهایی یابند و عاقبت کارشان به جدایی کشیده است.

پوشی گذارد غیر قابل چشمحتوای پورن بر فکر و جدیت و تمرکز شخص میدر سطح فردی، تاثیری که م

بگان است که سعی در بنای یک بنیان معرفتی و ایمانی ویژه است؛ به ویژه که سخن ما درباره  نسلی از نخ

 دارند.

ارد نیز گذهمچنین تاثیری که این محتوا بر صفای دل انسان و در ثانی عبادت قلبی و اندیشه  ایمانی او می

 بسیار بزرگ است.
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درک عواقب و تصور ها که ما را در بر گرفته، ها، نخستین گام در تعامل با این دریای شهوت برای همه  این

فرجام ناگواری است که ممکن است بر سر انسان بیاید؛ که اگر به خود نیاید و از فاجعه نگریزد حتما دچار آن 

 نه موقت و گذرا.خواهد شد و این قضیه نه آسان است و 

 های معاصر و فریبنده بودن آن:ـ درک پوشالی بودن دنیای شهوت۲

شود چیزی نیست جز تخیل و توهمی پوشالی که بر سی نمایش داده میهای جنها و کلیپچه در فیلمآن

انسان پس از کشاند، اما هنگامی که زند و ذره ذره  وجود او را به سوی خود میاندیشه و عقل انسان چنبره می

یافت!   های تبلیغاتی مصنوعی دیده نخواهدچه را در فیلمازدواج در زندگی انسانی طبیعی با حقیقت روبرو شد آن

شود و همواره در پی تصویر غیر واقعی که چه طبیعی است راضی نمیدر نتیجه ـ اگر خودش را باز نیابد ـ به آن

 اند َله َله خواهد زد!ای به قصد درآمد تولید کردهزیگران حرفهای و باهای حرفهها با دوربینکننده تولید

اش و قلبش و ایمان و خانواده و فرزندان و درآمدش خواهد گیگونه در پی توهم بیفتد چه به سر زند اما اگر این

 آمد؟

دنیایی سرگردان قطعا چنین کسی صفای درون و پاکی و حیا و عفت خود را از دست داده و در دهلیزهای تاریک  

حت تاثیر اند و تخواهد شد که نشانی از معانی زندگی ندارد. بنابراین امیدوارم همه  کسانی که گرفتار این بال شده

خوانند تصمیمی قاطع گرفته و با صداقت و جدیت به ها را میاند و این نوشتهمحتوای غیراخالقی قرار گرفته 

د؛ چرا که این تنها قضیه  نگاه حرام نیست ـ که اگر بود، باز هم باید شکل کامل خود را از این گرداب برهانن

زار کامل است که اگر انسان به آن در افتاد و در ک لجن کرد ـ و تنها یک گناه عادی نیست، بلکه یرهایش می
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اعماقش فرو رفت نه زندگی زناشویی برای او باقی خواهد گذاشت و نه جایی برای معرفت و معنویت در 

 اش خواهد ماند و خارج شدن از آن در آینده برایش بسیار دشوار خواهد شد.ندگیز 

مرداب را داشته باشد و اراده  توبه کند اما نتواند؛ به این معنا که پی اما اگر انسان واقعا قصد خارج شدن از این 

 در پی توبه کند و دوباره مرتکب این گناه شود چه؟

وبه است، به همراه عادت به استغفار و دعا و تالش و مبارزه و پرهیز از نومیدی و راه حل تالش دوباره و تکرار ت

های مفید علمی و بهداشتی و اجتماعی؛ تا دیگر وقت ارها و برنامهعالوه بر آن مشغول کردن عقل و بدن به ک

باشند که به یاری ها همراه با دوستان خوبی که همه  ایناضافه  چندانی برای شخص نماند؛ البته به شرط آن

 انسان آمده و عامل پیشرفت او شوند.

 دهد؟سؤال: چه چیز انسان را برای ترک محتوای غیراخالقی یاری می

هایی که جوانان با آن روبرویند را درک ها و دشوارییش از پاسخ به این پرسش باید بگویم که من کامال چالشپ

دهد و او را به مرحله  تعادل که انسان را برای این مهم یاری می کنم؛ اما این مرا از معرفی برخی از عواملیمی

کند، و از بازگشت دوباره  او پس از توبه جلوگیری میرساند گیری محتوای غیراخالقی میروانی و رهایی از پی

و  دانددارد. با وجود دشواری شرایط، رهایی از آن غیرممکن نیست و انسان مومن خود را عزیز میباز نمی

 عزیمت و اراده  او به یاری الله تعالی هر عامل شیطانی را شکست خواهد داد.

 ـ عزت و کرامت:۱

خواهد بلکه آن را نیرویی ببین که قصد به بردگی کشاندنت را دارد. عاملی که می قضیه را تنها شهوت نبین،

پورن درآورد. راضی نشو که به  عقلت را کوچک کند و اندیشه و انتخابت را به اسارت تولید کنندگان محتوای
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از این مرداب خاطر عزت و کرامت و آزادی و سربلندی خودت اسارت آنان دربیایی، برده  محتوایشان نشو، به

دو شو. بدان که آنان تنها قصد نابودی تو را ندارند، هدف آنان تو، خانواده  تو و جامعه و امت توست. نسبت به 

 بیدار باش.کند خطری که تو را تهدید می

 ـ دوستان خوب:۲

کنی. ور میهرچه درباره  فواید دوستان خوب بگوییم، باز هم آنان در حقیقت سودمندتر از چیزی هستند که تص

دوستی اگر همراه با محبت و صداقت و وفا و نصیحت دو طرفه و همکاری در راه خوبی و تقوا باشد از بزرگترین 

ترین هاست. اگر چنین دوستانی نداشته باشی دنیا ارزشی ندارد و از مهمنترین آهای این دنیا و با ارزشگنج 

گوییم، اش سخن میای که دربارههای زندگی به ویژه قضیهعوامل یاری دهنده  مسلمان در مواجهه با دشواری

 همین داشتن دوستان خوب است.

ها ببرند. بگذار چنین دوستانی سوی نیکی ات کنند و به بنابراین تالش کن دوستانی بیابی که در این راه یاری

 اند.امناسبرسان و همدم برای دوری از محتوای نزندگی و وقتت را پر کنند. آنان بهترین یاری

 ـ ازدواج در صورت توانایی:۳

ای گروه پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ به شکلی صریح و واضح به جوانان توصیه نموده تا ازدواج کنند: »

 .«14هر یک از شما که توانایی داشت، ازدواج کند؛ زیرا برای حفظ چشمان و شرمگاه مفیدتر است جوانان،

 

 (. ۱۹۰۵صحیح بخاری ) ـ14
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ه شرح و توضیح بیشتر ندارد. در صفحات آینده درباره  مرحله  پیش از ازدواج همین سخن کافی است و نیازی ب

 سخن خواهیم گفت.

 ـ روزه: ۴

و اگر نتوانست، روزه بگیرد، زیرا ادامه  حدیث پیشین است: » این نیز توصیه  پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ در

 سازد.ای آن را محدود میهکند و ورودی« زیرا روزه عوامل شهوت را ضعیف میحافظ اوست

توان گفت: توصیه  پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ درباره  روزه به طور کلی درباره  همه  عواملی که تاثیر روزه می

 سازد صادق است، والله اعلم.را محقق می

 ُخب، اما عشق و عاطفه و ارتباط با جنس دیگر در خارج از چارچوب ازدواج چطور؟

ها درباره  عشق و ها و سریالبهتر است به شکلی اساسی از فرهنگ و تصوری که از طریق فیلماز همین آغاز 

 ازدواج در ذهن ما شکل گرفته رهایی یابیم.

بست رسیدند که یکی از دو طرف یا هر دو های پاک، هنگامی به بنسیاری از محبتمگر جز این است که ب

ها گرفته بودند که به سبب آن آرزوهایی که داشتند و عشقشان الها و سریفریب تصوری را خوردند که از فیلم

 بر صخره  واقعیت نابود شد؟

نیای تجارت و شهرت و هیجان و صنعت رسانه، ها به دنیایی غیر از دنیای ما تعلق دارند؛ دها و سریالفیلم

حداقل دو یا سه نسل از هایش هیچ ربطی به واقعیت ندارد اما با کمال تاسف دنیایی که جز برخی از جنبه

 ها قرار دارند.ها و سریالمسلمانان ـ به ویژه زنان ـ به شدت تحت تاثیر فرهنگ فیلم
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 نان درباره  قضایای پیِش رو چیست:کافی است بررسی کنی که فرهنگ غالب در بین ز 

 ـ چند زنی.

 ـ رابطه با خواهران همسر.

 ـ رابطه با زِن برادِر شوهر.

 واج.ـ عشق پیش از ازد

 ـ رفتار مناسب به هنگام ناراحت بودن از دست همسر.

که  خواهی دید بسیاری از تصورهای مربوط به این قضایا اصیل نیست بلکه از فرهنگی به عاریت گرفته شده

 شود.ها ترویج میتوسط فیلم

شکالت ما را برای رفتن در مسیر صحیِح دوست داشتن و ازدواج باید نخست علیه این فرهنگ ُمستعاری که م

 هایمان افزوده بشوریم.دوچندان کرده و بر عمق بحران

دوست داشتن و رابطه  از سوی دیگر، برخی از کسانی که به علم شرعی منسوبند با برخی از قضایای مربوط به 

کنند که با شوند و قضیه را چنان محدود میگیری غیر قابل پذیرش روبرو میبین دو جنس با نوعی سخت

آید که در آن حدود خداوندی و شریعت سازگار نیست، در نتیجه حالتی از سرکشی و تنفر پیش میوسعت 

 نیست.اجتهادات اشتباه برخی از فتوا دهندگان از هم قابل تشخیص 

گویم: دوست داشتن پیش از ازدواج اگر احساِس قلبی باشد حرام نیست و اساسا در ها میپس از همه  این

ارادی است و چه بسا باعث خیر و عامل رفتن به سمت حالل باشد، بنابراین احساس بسیاری اوقات غیر 
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که در پی آن سخن یا رام، مگر آندوست داشتن یا پسندیدن از سوی مرد یا زن یا برعکس نه گناه است و نه ح

 کردار حرام مانند نگاه حرام یا سخن از روی ناز و عشوه یا بدتر از آن رخ دهد.

که کسی که این چیز را در احساس به وجود آمد و امکان این بود که با ازدواج به کمال برسد، آناما اگر این 

هد زیرا عشق و محبت بین دو محبوب راهی ندارد خود احساس کرده همه  تالش خود را برای ازدواج انجام د

تر است اما ای مردان آسانکه این نیز طبیعتا بر حسب توان است که بر  15که در اثر آمده استجز ازدواج چنان

ها کند بگوید تا آنبرای زنان این امکان هست که این را برای کسی از محارمش یا دوستانش که او را درک می

ثمر نشستن این دوست داشتن شوند که توضیح آن هنگام سخن درباره  معیارها و انتخاب به  واسطه  او در به

 زودی خواهد آمد.

 ل غیر ممکن ـ و نه تنها دشوار ـ باشد چه؟اما اگر رسیدن به حال

ها بکه هست دید؛ تا عمر بیهوده هدر نرود و روزها و شاینجا الزم است که از رویا بیرون آمد و واقعیت را چنان

ها قضیه به نفرت و دشمنی تبدیل شود! منظور در عذاب و درد نگذرد. البته منظور این نیست که مانند برخی

چه امکان دارد توجه ا شرایط واقع کنار آید و خواب و خیال را از خود دور کند و تنها به آنآن است که شخص ب

 نشان دهد.

 

 در حدیثی مرسل ـ منقطع ـ از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ نقل شده است.  این معنا ـ15
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توانم احساسی را از خودم دور کنم که کامال بر ونه میشاید کسی بگوید: چطور چنین چیزی ممکن است؟ چگ

 من مسلط شده است؟

دادگی رسیده اصال ساده نیست اما از جمله یی از دلشکی در این نیست که قضیه برای کسی که به درجه  باال 

. سازی آن برحسب اولویت استها و مرتبتوان به او کمک کند گسترش دایره  دوست داشتنیعواملی که می

بزرگترین چیزی که باید بر قلب انسان مسلط باشد دوست داشتن پروردگار و تعلق به اوست. این محبتی است 

سطح آن باشد، سپس محبت پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ و دوست داشتن رسالت مکه نباید چیزی دیگر ه

ن مشغول شدن به کاری که او و سپس دوستی مادر و پدر و برادران و خواهران و سپس دوستان و همچنی

دادگی شخص خاصی دوست دارد مانند یک دانش یا کاری خاص. مهم آن است که انسان اسیر زندان دل

 چیزی جز او نبیند!نشود که 

 های نخست(دوم: مرحلٔه پیش از ازدواج )انتخاب و گام

 ـ ازدواج و طلب علم:۱

کنند و آن را نوعی مشغولیت و دور کننده از هنگام دوری میبرخی از جواناِن با انگیزه از ازدواج یا ازدواج زود

اثر مشغولیت به علم ازدواج نکردند و زنند که بر دانند و بسیاری اوقات علمایی را مثال میفضای علم می

 مجردی را بر تاهل ترجیح دادند.

اند چرا دانند دچار توهممی در حقیقت این دسته از جوانان که ازدواج ـ یعنی ازدواج موفق را ـ مانع طلب علم

ها و یبنده رسان در راه طلب علم و آرامش است؛ به ویژه با گسترش فرترین عوامل یاریکه ازدواج خوب از مهم

 ها.اغواگری شهوت 
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خداوند متعال خطاب به پیامبرش ـ صلی الله علیه وسلم ـ از پیامبران پیشین سخن به میان آورده که برگزیده  

 د و فرموده است:مردمان بودن

ًة{ ]رعد: } یَّ ْزَواًجا َوُذرِّ
َ
ْبِلَك َوَجَعْلَنا َلُهْم أ

َ
ن ق ْرَسْلَنا ُرُساًل مِّ

َ
 [۳۸َوَلَقْد أ

 قطعا پیش از تو رسوالنی فرستادیم و برای آنان زنان و فرزندانی قرار دادیم(.)و 

یارانش از روی زهد قصد دارد ازدواج نکند خطاب پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ نیز هنگامی که شنید مردی از  

گیرم و هم روزه به خدا سوگند من بیش از شما خشیت و تقوای الله را دارم اما هم روزه میبه او فرمود: »

کنم پس هرکه از سنت من روی بگرداند از خوابم و با زنان ازدواج میگزارم و هم میگیرم و هم نماز مینمی

 .16«من نیست

 های آموزشی ازدواج و زندگی زناشویی:گیری کارگاهمیت پیـ اه۲

میان همسران وجود دارد که به  های آموزشی مفیدی درباره  ازدواج و تعاملها و دورهبر روی اینترنت سخنرانی

پسندد پسندد و نمیچه هر یک میهای آنان و نگاه هر یک به دیگری و آنهای مردان و زنان و تفاوت ویژگی

 ردازد.پمی

های آموزشی استفاده کرد زیرا بسیاری از مشکالت نیازمند باال بردن سطح الزم است پیش از ازدواج از این دوره

آگاهند. شناخت و بهره بردن  از متخصصانی است که به اسباب مشکالت و عواقب آن 

 

 (. ۵۰۶۳به روایت بخاری ) ـ16
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اند زندگی بهتری دارند شده  های زندگی زناشویی آشنادر زندگی واقعی نیز همسرانی که پیش از ازدواج با مهارت 

 اند.چه باید درباره  طرف مقابل بدانند به شناخت عمیقی دست یافتهچرا نسبت به آن

توانم از دکتر میسره هایشان در این زمینه بهره برده شود میکنم از دروس و نوشتهه میاز جمله کسانی که توصی

 طاهر و دکتر عبدالرحمن ذاکر الهاشمی نام ببرم.

 انتخاب: -۳

بدون شک مسئله  انتخاب شریک زندگی برای داشتن یک ازدواج موفق در رده  نخست اهمیت قرار دارد و 

زن برای چهار چیز انتخاب فرماید: »ـ نیز با اشاره به اهمیت انتخاب همسر میپیامبر ـ صلی الله علیه وسلم 

دار را اش، ]اما[ تو دینداریی دیناش و براشود: برای مالش و برای اصل و نسبش و برای زیباییمی

 .17«برگزین

آگاهان نسل فرداست که سعی دا  جایی که روی سخنم در این کتاب به سوی آن دستهاز آن رند مسیر معرفتی از 

هاست که باید به آن ترین اولویتو فکری و اصالحی و دعوی را بپیمایند، قضیه  انتخاب همسر یکی از مهم

 جانبه در مسیر زندگی انسان خواهد گذاشت.این انتخاب قطعا تاثیری عمیق و همهتوجه کنند؛ چرا که 

 

کنند رد )زیبایی، حسب و نسب و مال( همسر اختیار می ( ]منظور حدیث این است که مردم با در نظر گرفتن این سه مو ۵۰۹۰به روایت بخاری )ـ  17

 داری زن در نظر گرفته شود. مترجم[. توصیه نموده که دین اما پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ 
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ه در محقق ساختن اهدافم با من همکاری کند یا آید: آیا باید کسی را انتخاب کنم کجا سوالی پیش میاین

 قدر کافی است که با من سازگار باشد و اگرچه همکارم نیست مخالفم نباشد؟همین 

چ تردیدی ـ در قسمت دوم سؤال پنهان است. موافقت در مسیر و عدم مخالفت کافی است، پاسخ ـ بدون هی

 ها مشارکت مستقیم نباشد.اگرچه در خود پروژه

ترین عوامل برای انتخاب صحیح پیش از هر چیز شناخت انسان نسبت به خود است چرا که انتخاب از مهم

هایی واقعی و بنابر شرایط نجام داد بلکه باید بر اساس دادهپردازی اتوان بر اساس رویا و خیالهمسر را نمی

 خواسته. خواهی باشی، به همراه تالش برای محقق ساختن اینچه میاالن تو باشد و آن

 هایی که باید انتخاب بر اساس آن انجام گیرد:ـ ویژگی۴

 صفات نیک است.معیار اصلی انتخاب، دین و اخالق است که این معیاِر بزرگ جامع بسیاری از 

 دهد:داری شخص را نشان میترین مواردی که دینبرخی از مهم

 الف ـ پایبندی به فرایض به ویژه نماز:

کند توجهی نمازی را رها میکند و از روی تنبلی یا بیانگاری میرکن از ارکان اسالم سهلترین  کسی که در مهم

توان با انتخاب کسی که درباره  انگاری خواهد کرد. نمیآن نیز سهلتر از تا وقتش به پایان برسد، درباره  پایین

 جان خرید. کند ریسک کرد و چنین خطری را بهتوجهی میبزرگترین رکن عملی اسالم کم

 ب ـ نیکی در حق پدر و مادر:
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های نهترین نشاهای توفیق، نیکی در حق پدر و مادر است و به همین صورت از مهمترین نشانهیکی از مهم

 توفیقی انسان، بدرفتاری با والدین است.بی

لبته این را هم کند به شدت برحذر بود و ابرای همین باید نسبت به کسی که در حق والدین خود کوتاهی می

گیر و بد رفتار است و گاه نیز برخی پدران باید در نظر گرفت در برخی حاالت استثنایی پدر در حق فرزند سخت

مذهبی فرزند خود هستند که این جا در صورت نارضایتی پدر، تقصیری متوجه فرزند نیست اما  مخالف رویکرد

صیه به نیکی در حق پدر و مادر کرده است حتی اگر مشرک در هر صورت باید به یاد داشت که خداوند متعال تو

 باشند و فرزند را به سوی شرک خود فرا بخوانند.

 ش )زشتکاری(.ج ـ دوری از گناهان کبیره و فواح

 د ـ اخالق نیک:

بین ممکن است کسی به نمازهای خود پایبند باشد و در ظاهر مذهبی، اما اخالقش بد بوده و متکبر و خود بزرگ

داری است داری اوست زیرا اخالق نیز بخشی از دینشد که به این بدون شک نشان دهنده  اشکال در دینبا

 ت است و یا به سبب وارد شدن مقداری از نفاق به قلب یا دیگر موارد.که منشا این اشکال یا از بدفهمی شریع

 توان اخالق را اندازه گرفت؟اما چگونه می

ها خواهم پرداخت اما ه گرفتن سطح اخالق وجود دارد که در ادامه به برخی از آنجوانب گوناگونی برای انداز 

بر و تواضع است زیرا این دو، کلیِد شناخت بسیاری ها در بررسی میزان اخالق، بررسی جانب تکاز جمله اولویت

 لوازم بسیاری دارند.های دیگر است؛ زیرا این دو خصلت در زندگی روزانه و تعامل با دیگران، توابع و از خصلت
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شود درباره  شناخت هر آن چیزی است که می از دیگر مواردی که در زمینه  انتخاب باید به آن توجه داشت

شود. چرا که چه در تعامل با دیگران و در زندگی به شکل کلی از وی دیده مینست و از جمله آنطرف مقابل دا

اند زیرا عواملی ر درونی و شخصیتی متفاوت و از یکدیگر دور شدهزندگی امروزه بسیار پیچیده شده و مردم از نظ

یری اندیشه و شخصیت و دیدگاه گهای اجتماعی به عنوان بارزترین عامل ـ در شکلبیرونی ـ از جمله شبکه 

 مردم تاثیر گذاشته است.

این به عنوان معیار اصلی ها و انواع آن دوری شود و کنم از مبالغه درباره  شخصیتاما با این وجود توصیه می

 برای انتخاب قرار نگیرد زیرا توافق در مورد تیپ شخصیتی، همه چیز نیست.

 گیری کنم؟قی و شخصیتی طرف مقابل را اندازههای دینی و اخالتوانم ویژگیچگونه می

ا باید در ام، امپس از اندیشه و مراجعه به برخی از متخصصان به چهار روش برای شناخت طرف مقابل رسیده

که تنها به یکی از این موارد ـ بدون در نظر نظر گرفت که باید میان این چهار ابزار تکامل برقرار باشد نه آن

 رد ـ توجه شود.گرفتن دیگر موا

های او از طریق بررسی صفحات و آشنایی اولیه و کلی با طرز فکر طرف مقابل و عالقمندی روش نخست:

 اجتماعی )عامل ناکافی(: هایهای او در شبکهاکانت

های طرف این خوب است که پسر یا دختر یا کسی که قصد خواستگاری دارد نگاهی گذرا به صفحات و اکانت

های اجتماعی بیندازد. البته نیازی نبود که این روش را پیشنهاد کنم چون اساسا خود افراد این کهمقابل در شب

آل باشید که ممکن است برخی پسران پیش از خواستگاری به هدف ایدهدهند اما در نظر داشته  کار را انجام می

 جلوه دادن خود صفحه  جدیدی برای خود بسازند.
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شت که رشد عقلی و فکری و علمی شخص الزاما به این معنا نیست که او همسر طور باید در نظر داهمین 

 موفقی است.

که استاد های اجتماعی است یا آننده  خوبی در شبکهبنابراین مقیاس انتخابت این نباشد که طرف مقابل نویس

 .تر دیگری نیز هست که قبال ذکر شددانشگاه و اندیشمند و نویسنده است؛ معیارهای مهم

های اجتماعی این است که در صورت وجود های شخص مقابل در شبکه اما فایده  بررسی محتوای اکانت

سازد از ازدواج با او ری و مانند آن که امکان توافق را بعید میاختالف حاد در عقیده یا مواضع سیاسی و فک

 آورد.توان تصوری کلی از طرف مقابل به دست دوری کرد. همچنین با این کار می

 ها را در خود داشته باشد:ای درباره  خودت بنویس که این سوالنامهمعرفی روش دوم:

چیست؟ چه تصوری از زندگی زناشویی داری؟ از  هایت چیست؟ اهدافت چیست؟ خط قرمزهایتعالقمندی

 خود زندگی چه تصوری داری؟

 نامه دو فایده دارد:این معرفی

 خواهی.که بدانی دقیقا چه می: ایننخست

 طور پس از گذشت مراحل نخست آشنایی و پذیرش اولیه، این را برای طرف مقابل بفرستی.: همیندوم

 مقابل پرسید: هایی که باید از طرفسوال روش سوم:
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ها برای طرف مقابل فرستاده شود تا به آن پاسخ ای از پرسشکند مجموعهتوصیه می 18نظرانیکی از صاحب

توان آن دهد و میتر برای انتخاب ذکر کردیم مورد سنجش قرار می، معیارهایی را که پیشهاگوید. این پرسش

 را به چند بخش اصلی تقسیم کرد:

 اره  تصور کلی از زندگی:هایی دربالف ـ پرسش

 توان در این باره طرح کرد:هایی که میترین سوالاز مهم

 اصول زندگی تو که طرز فکرت را شکل داده چیست؟

 اهداف تو در زندگی چیست؟

 چه خط قرمزهایی برای خود قائلی؟

اند؟ ایی برای تو داشتهها چه معناند؟ این شخصیتیک از اندیشمندان و علما روی تو تاثیر گذاشتهبیشتر کدام

اش این نیست که اگر طرف مقابل با تو اختالف فکری دارد از او صرف نظر کنی، بلکه ها معنیالبته این سوال

برای شناخت اختالف در طرز فکر است که چه بسا در آینده به جدایی منجر شود؛ بهتر است نسبت به طرف 

 توانید با هم کنار بیایید.چه اندازه با او تفاهم داری و میمقابل آشنایی داشته باشی تا حداقل بدانی تا 

 داری و اخالق:ب ـ سواالتی دربارٔه سطح دین

 

 ام. ها را از وی وام گرفتهدکتر عبدالرحمن ذاکر الهاشمی این را توصیه نموده است. بسیاری از سوال  ـ18
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 ات مهم است؟دگیحالل و حرام چقدر در زن

 افتی؟آیا از نمازهای صبح به خواب می

 کنی؟در تعامالت مالی از ربا دوری می

 ات دارد؟دگینیکی به پدر و مادر و صله  رحم چه جایگاهی در زن

 تعریف تو از تکبر چیست؟ تواضع چطور؟ خودت چه نظری درباره تکبر و تواضع داری؟

 گویی؟آیا برای راه افتادن کارهایت دروغ می

 هایی درباره  طبع و شخصیت:ج ـ پرسش

یشتر ذکر هایت را بخواهند تو را معرفی کنند کدام ویژگیرفتارت با برادرها و خواهرهایت چطور است؟ وقتی می

 کنند؟می

شود عصبانی شوی؟ حداکثر واکنشی که هنگام خشم از خودت نشان همچنین: چه چیزهایی باعث می

 دهی چیست؟می

 هایی دربارٔه تصور طرف مقابل از زندگی زناشویی:د ـ پرسش

د هایی مانند: نگاهت به زن چگونه است؟ نظرت درباره  تفاوت نقش دو جنس چیست؟ نگاهت به مر پرسش

 چگونه است؟

 به نظر تو »قوامت« چه معنایی دارد؟ حقوق زنان و حقوق مردان که به آن باور داری کدامند؟
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 چه؟ اگر جایی اشتباهی از من سرد زد چه واکنشی خواهی داشت؟ اگر نظرت با من متفاوت بود

 دار شدن خواهی افتاد؟اند؟ چه هنگام به فکر بچهفرزندان برایت چقدر مهم

جشن ازدواج چه چیزهایی به نظرت درست نیست و نباید انجام داد؟ دوست داری جشن عروسی به در مورد 

 چه شکل برگزار شود؟

گویم: با نگاه آل است و پاسخ به آن در عمل ممکن نیست. اما میها خیلی ایدهوالشاید کسی بگوید: این س

 ها پیش از ازدواج پی خواهی برد.به آمار باالی طالق و مشکالت میان همسران به اهمیت این پرسش

ن ها صد در صد مثبت باشد اما در هر صورت ایاین را باید در نظر داشت که الزم نیست پاسخ همه  پرسش

 ها مهم است و کافی است که پاسخ به غالب سواالت قابل قبول باشد.پرسش

 ها ایمیل است.ها برای ارسال این پرسشیکی از بهترین روش

 پرسش درباره  شخص مقابل از نزدیکان وی: روش چهارم:

 این یک روش تکمیلی برای پی بردن به میزان راستگویی طرف مقابل است.

 رف مقابل به قصد ازدواج(:ـ نگاه شرعی )دیدن ط۵

که این نگاه چگونه باید باشد، جا قصد ندارم درباره  احکام شرعی »نگاه به قصد ازدواج« سخن بگویم و ایناین

طور داری در انتخاب شریک زندگی تاکید دارد همینطور که شرع بر ضرورت دینخواهم بگویم همانولی می

 اهنمایی کرده است.به اهمیت دیدن و پسندیدن طرف مقابل ر 
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کنند بسیاری اوقات پشیمان انگاری میاین قضیه بسیار مهم است و کسانی که در این باره و نتیجه  آن سهل

الزم است که پیش از تکمیل مراحل پایانی از جمله خواستگاری رسمی و تعیین مهریه و شوند. برای همین  می

اخالقش اطمینان یافتی، از نظر ظاهری نیز خیالت درباره  کسی که که نسبت به دین و مانند آن و پس از آن

 ای راحت باشد.انتخاب کرده

رضی الله عنه ـ روایت کرده آورده است که وی زنی امام ترمذی ـ رحمه الله ـ در حدیثی که از مغیره بن شعبه ـ 

یه کرد: »او را ببین چون این برای را خواستگاری کرد، پس پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ به ایشان چنین توص

 19یابد.گوید: یعنی مودت میان شما بیشتر دوام میدوام بین شما بهتر است« ترمذی می

 های ازدواج:ـ هزینه۶

اند، مشکل های پیش روی جوانانی که خواهان ازواجنیست که یکی از دشوارترین چالش شکی در این

های دیگر ازدواج و ل برگزاری عروسی و غذای عروسی و هزینه های مالی است که شامل مهریه و محهزینه

 شب عروسی به عالوه  مسکن و وسایل خانه و دیگر موارد است.

از نظر مالی و نه از نظر اجتماعی به این پیچیدگی نبود و به همین سبب در حالی که این قضیه در گذشته نه 

 و مجردی و طالق نبود.در گذشته خبری از مشکل بزرگی به نام ازدواج دشوار 

 

 گوید: این حدیث حسن است. ( و می ۱۰۸۷جامع ترمذی ) ـ19
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تر سرچشمه گرفته که نتیجه  تاثیرات فرهنگی و انعکاسی جایی که این مشکالت از یک فرهنگ وسیعو از آن

توانند از این مشکالت بیرون آیند مگر از کلی است، جوانان به تنهایی نمی تر شدن زندگی به شکلاز سخت

آگاه. نشر فرهنگی برعکس این سنتطریق تغییر مفاهیم و عوض شدن موازین؛ از طریق   ها از طریق جوانانی 

جود های عملی و مورد اعتماد به هدف تصحیح اشتباهات و اصالح رفتارهای موبرای این کار الزم است نمونه

های اضافه باشد. من بسیاری از جوانان را به شکل تصویری ارائه شود، به ویژه اگر دختر خواهان هزینه

چنان پرخرج و پر سر و صدا باشد اما بسیاری اوقات شان مهم نیست مراسم عروسی آنشناسم که برایمی

آگاِه این نسل است گذارند، هر چند امیدماها و معیارهای سختی میشان شرطدختران و مادران ن به دختران 

 شان این موانع را از راه بردارند.که با قدرت اراده

آگاهی اولیا مربوط است که به خواستگاران سخت نگیرند طور بخش بزرگی از حل این مشکالهمین  ت به 

اید به شکل جدی حتی اگر از داخل خانواده و از سوی اقوام مورد انتقاد قرار گیرند. قضیه  آسان کردن ازدواج ب

 مورد توجه قرار گیرد تا از فتنه و فسادی بزرگ جلوگیری شود.

 سوم: مرحلٔه پس از ازدواج

ب برایم مهم بود تاکید بر دو مرحله  پیشین بود؛ زیرا موفقیت در این دو مرحله به یاری خداوند چه در این کتاآن

ره  این مرحله به تفصیل سخن نخواهم گفت و تنها به موفقیت در مرحله  بعد خواهد انجامید. برای همین دربا

 به برخی اشارات اکتفا خواهم کرد:

 ـ منتظر نتایج زودهنگام نباش:۱
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بینی نشده رخ دهد که این ارد شدن به عرصه  زندگی مشترک و جزئیات آن ممکن است اتفاقاتی پیشپس از و 

توقعت را باال نبر و فکر نکن با وارد شدن به  های جدید است، بنابراین در آغاز کار سقفطبیعت همه  تجربه

 ای.زندگی زناشویی به بهشتی مملو از خوشبختی و خوشی وارد شده

های این زندگی است اما ما به عنوان یک تجربه  ترین و زیباترین تجربهست است که ازدواج از مهمبله، این در 

آگاه باشیم که ثمرهشویانسانی که تلخ و شیرین خودش را دارد به آن وارد می های آن به زودی م و باید به خوبی 

تخاب خود نیابد، زیرا چیزهایی که درباره  خواسته در انچه را میبه بار نخواهد نشست و چه بسا انسان همه  آن

تر شدن به بهترین نتایج است اما امکان اشتباه در هر قیاسی هست معیارهای انتخاب گفتیم همه برای نزدیک

چه هست نشان داد به همین سبب همراه با همه  این اسباب همواره توان ظاهر را بهتر از آنشه میو همی

 ری جستن از خداوند و طلب توفیق از او خواهی بود.نیازمند دعای صادقانه و یا

هایی که به سبب عجله سپس برای عبور از مشکالتی که پیش خواهد آمد باید صبر پیشه کرد. چه بسیار خانه

اند و »قوی آن نیست که ]رقیب را[ به خاک بزند بلکه قوی آن است که نفس خود را هنگام و خشم ویران شده

 20خشم کنترل کند«.

 ـ نصوص شرعی را که دربارٔه ازدواج وارد شده چراغ راهت بگردان:۲

 

 (. ۶۱۱۴صحیح بخاری ) ـ20
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یری کند این گکسی که نصوص وارد شده درباره  ازدواج و خانواده را در کتاب خداوند و سنت پیامبرش پی

هایی گرانبها در خود دارد و از دست دادن آن زیانی است بسیار نصوص را معدنی از علم خواهد یافت که گنج

 بزرگ.

توان در سوره  بقره در آیات مربوط به طالق و در سوره  نساء و در سوره  طالق یافت، این نصوص شرعی را می

 خاری« و »صحیح مسلم« و کتب سنن.همچنین در نصوص عملی و قولی نبوی در »صحیح ب

وی برکت بسیار و یک نصیحت ویژه: مراجعه به روش نبوی ـ صلی الله علیه وسلم ـ در رفتار با همسرانشان حا

 و راهنمایی دقیق و قواعدی بسیار مهم است.
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 هدایت و پایداریـ ۱۰

ین است که در هنگام اختالف سازد اهایی که ذهن جوانان نسل فردا را به خود مشغول میترین پرسشاز مهم

جهت   های فکری چگونه حق را تشخیص دهند؟ منظور همه  انواع اختالف است؛ ازعلما و دعوتگران و جریان

چه درست است را از میان توان آناختالف در عقاید یا فتواهای فقهی یا اختالفات فکری معاصر. چگونه می

 ؟این همه نظر متفاوِت نزدیک به هم تشخیص داد

قبال در موضوع »چالش الگوها« تا حدی به این پرسش پاسخ دادیم و همچنین با مطالعه  علم اصول فقه 

گر در برابر مجتهد و به پاسخ رسید چرا که علمای اصول به بیان موضع مقلد یا پرسشتوان در این زمینه می

این مهم است که از این منابع برای رسیدن اند و سخن آنان در این باره بسیار مفید است. بنابر اهل فتوا پرداخته

 به پاسخ بهره برد.

توان گفت متفاوت است؛ سخن من یم که میای دیگر سخن بگوخواهم از ُبعد و زاویهاما در این مرحله می

چه درست است کند و او را در اختالفات به سوی آندرباره  توفیق خداوندی است که انسان را راهنمایی می

 کند.هدایت می

اسالم به شکلی واضح تقریر نموده که هدایت تنها نتیجه  شناخت نیست؛ به این معنا که وجود معرفت و شناخِت 

مًا و ضرورتًا معنایش وجود کسانی نیست که پایبند به این شناخت باشند و بر اساس آن عمل کنند؛ صحیح، الزا

هدایت را دارد باید عالوه بر عامل شناخت، برای همین کسی که خواهان نور حقیقت است و قصد پیروی از 

رم در این مبحث به بیان دیگر عوامل رساننده  به حقیقت را در نظر بگیرد و این همان چیزی است که قصد دا

 بخشی از آن بپردازم.
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م چه را کهای گذشته که پیامبران خود را دروغگو انگاشتند آناین قضیه البته واضح است، زیرا بسیاری از امت

داشتند شناخت حق نبود بلکه کمبود تجرد )رها شدن از عوامل دنیایی و نفسی( و پیروی و اطاعت از خداوند 

رابر حکم و حکمت پیامبرش ـ صلی الله علیه وسلم ـ بود، برای همین است که پروردگار و تسلیم شدن در ب

 فرماید:عزوجل می

نَّ }
َ
ْم َیْسَتِجیُبوا َلَك َفاْعَلْم أ ْهَواءُهْم{ ]قصص: َفِإن لَّ

َ
ِبُعوَن أ  [۵۰َما َیتَّ

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

ا ابالغ ایشان در کمال شیوایی، و حقی که با خود داشت در اوج روشنی بود، اما با این حال بسیاری از مردم زیر 

 های بسیار زیادی دارد.شد هوای نفس بود و هوای نفس جلوه  چه مانع آناندعوت ایشان را لبیک نگفتند و آن

نوان »کلیدهای بصیرت به هنگام نوازل ای مختصر در همین موضوع به قلم آوردم تحت عها پیش، نوشتهسال

های هدایت و توفیق الهی را هایی از آن نوشته درباره  کلیدهایی که دروازهجا به نقل قسمتها«. اینو فتنه

هایش رهایی یافت که گشود، خواهم پرداخت اما پیش از پرداختن به آن الزم است از موانع و بازدارندهخواهد 

 ت.این مورد بسیار مهم اس

 کلید نخست: رهایی یافتن از موانع هدایت:

آیا در راه هدایت موانعی هست؟ و آیا ممکن است انسانی خواهان ایمان باشد اما به سبب برخی کارهایش از 

 حروم شود؟ و آیا امکان دارد که شخصی کتاب الله را بخواند و میان او و نورش فاصله افتد؟آن م

 است: بله، بله!ها این پاسخ همه  این پرسش
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 مگر پروردگار عزوجل نفرموده است که:

{ ]اعراف: } ْرِض ِبَغْیِر اْلَحقِّ
َ
ُروَن ِفي األ ِذیَن َیَتَکبَّ ْصِرُف َعْن آَیاِتَي الَّ

َ
 [۱۴۶َسأ

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

 و

اِلِمیَن{ ]توبه:  َوالّلُه اَل َیْهِدي اْلَقْوَم }  [۱۹الظَّ

 )و الله گروه ستمگران را هدایت نخواهد کرد(

 و آیا نفرموده است که:

ا َکاُنوا َیْکِس } ُلوِبِهم مَّ
ُ
 [۱۴ُبوَن{ ]مطففین: َکالَّ َبْل َراَن َعَلی ق

 هایشان زنگار بسته است(شدند بر دلچه مرتکب می)نه چنین است، بلکه آن

 د:فرمایو در جای دیگر می

ٍة{ ]انعام: } َل َمرَّ وَّ
َ
ْبَصاَرُهْم َکَما َلْم ُیْؤِمُنوْا ِبِه أ

َ
ْفِئَدَتُهْم َوأ

َ
ُب أ  [۱۱۰َوُنَقلِّ

 که نخستین بار به آن ایمان نیاوردند(.گردانیم چنانها و دیدگانشان را برمی)و دل

قلب تاثیر منفی گذاشته و آن را آیات بسیاری در همین معنا وارد شده است. اکنون برخی از این کارها را که بر 

شود، با ذکر دلیل از قرآن ذکر کند و باعث نفاق میگردان میبندد یا از راه هدایت رویدر برابر هدایت می

 خواهم کرد:
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که این عوامل از اسباب گمراهی و موانع . دلیِل اینظلم و تکبر و خودبرتر بینی و فساد آوردن در زمین  نخست:

 سخنان پروردگار متعال است که: هدایت است، این

اٍر{ ]غافر: } ٍر َجبَّ ْلِب ُمَتَکبِّ
َ
ُه َعَلی ُکلِّ ق  [۳۵َکَذِلَك َیْطَبُع اللَّ

 زند(یی مهر میگونه الله بر دل هر متکبر و زورگو)این

 و این فرموده  حق تعالی:

ْرِض ِبَغْیرِ }
َ
ُروَن ِفي األ ِذیَن َیَتَکبَّ ْصِرُف َعْن آَیاِتَي الَّ

َ
{ ]اعراف: َسأ  [۱۴۶ اْلَحقِّ

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

شوند نیست، بلکه آنانی را که به کسانی که مرتکبش میوباِل ستمگری و زورگویی و طغیان صرفا بر گردن 

شود؛ به بیان دیگر، اند نیز شامل مییل شدهشوند و به آنان ماجویند و با آنان دمخور میستمگران نزدیکی می

خواهد به سبب ظلم از هدایت محروم شود باید از ستمگران دوری گزیند. برای همین است که انسان اگر نمی

 فرماید:ـ می ۱۱۳ل در سوره  هود ـ آیه  الله متعا

اُر{} ُکُم النَّ ِذیَن َظَلُموْا َفَتَمسَّ  َواَل َتْرَکُنوْا ِإَلی الَّ

 رسد(اند متمایل نشوید که آتش ]دوزخ[ به شما میبه کسانی که ستم ورزیده )و

 فرماید:همچنین الله تعالی خطاب به پیامبرش ـ صلی الله علیه وسلم ـ می

ِلیاًل{ ]اسراء: َوَلْوالَ }
َ
ْتَناَك َلَقْد ِکدتَّ َتْرَکُن ِإَلْیِهْم َشْیًئا ق ن َثبَّ

َ
 [۷۴ أ
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 داشتیم قطعا نزدیک بود کمی به سوی آنان متمایل شوی()و اگر تو را ثابت نگه نمی

 یعنی اگر چنین کنی:

َناَك ِضْعَف اْلَحَیاِة َوِضْعَف اْلَمَماِت ُثمَّ اَل َتِجُد }
ْ
َذق

َ  [۷۵َلَك َعَلْیَنا َنِصیًرا{ ]اسراء: ِإًذا ألَّ

گاه در برابر چشانیدیم، آنعذاب[ می)در آن صورت حتما تو را دو برابر ]در[ زندگی و دو برابر ]پس از[ مرگ ]

 یافتی(.ما برای خود یاوری نمی

ار سنت و . انکانگاری در اجرای اوامر رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ و مخالفت عمدی با آندوم: سهل

 فرماید:اندازی درباره  آن و کم شمردنش نیز در همین معنا وارد است. چرا که پروردگار متعال میشک

ِلیٌم{ ]نور: }
َ
ْو ُیِصیَبُهْم َعَذاٌب أ

َ
ن ُتِصیَبُهْم ِفْتَنٌة أ

َ
ْمِرِه أ

َ
ِذیَن ُیَخاِلُفوَن َعْن أ  [۶۳َفْلَیْحَذِر الَّ

کنند بترسند که مبادا دچار فتنه شوند یا به عذابی دردناک گرفتار ی)پس کسانی که از فرمانی او سرپیچی م

 شوند(.

دهد گردد. بنابراین خداوند متعال هشدار میمبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ برمیدر اینجا ضمیر در »امر او« به پیا

 که اگر با امر پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ مخالفت ورزیم دچار فتنه خواهیم شد.

 گوید:( درباره  این آیه می۹۰/ ۶ن کثیر ـ رحمه الله ـ در تفسیر خود )اب

کنند از این بترسند که دچار فتنه ظاهر مخالفت شریعت پیامبر را می»یعنی: بنابراین کسانی که در باطن یا 

ست که هایشان دچار کفر یا نفاق یا بدعت شوند«. این قضیه  مهمی اشوند؛ یعنی: از این بترسند که در دل

که آناند حال کنند از آن غافلشک اندازان و کسانی که در سنت پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ ایراد وارد می
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توان به روشنی در موضع ابوبکر صدیق کردند. این را میسران مسلمانان و بزرگانشان به روشنی آن را درک می

ان میراث مشاهده کرد. هنگامی که فاطمه رضوان الله علیها ـ رحمه الله ـ با فاطمه ـ رضی الله عنها ـ در داست

جایی که نزد صدیق بر ـ صلی الله علیه وسلم ـ شد، از آنبه نزد ابوبکر صدیق آمد و خواهان میراث خود از پیام

چه گذارند و آننص و امر واضحی از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ موجود بود که پیامبران چیزی را به ارث نمی

گذارند صدقه است، از این روی چیزی به ایشان نداد. اگر چنین نبود که ایشان در دل خود سنت را به ارث می

دانست، ممکن نبود در برابر خواسته  فاطمه ـ رضوان الله علیها ـ بر این ا حجتی الزامی و منبعی تشریعی میر 

صدیق ـ رضی الله عنه ـ است که در همین  تصمیم پافشاری کند. موضع شاهد در این داستان، این گفته  

خوش گمراهی شوم«. این رک کنم دستترسم که اگر چیزی از اوامر او را تفرماید: »من از این میداستان می

اند. اگر ابوبکر صدیق به سبب ترک امر پیامبر ـ صلی ( روایت کرده۱۷۵۹( و مسلم )۳۰۹۳داستان را بخاری )

 ترند باید چگونه باشند؟اهی دارد، کسانی که از او کمالله علیه وسلم ـ بیم گمر 

. الله تعالی تیره گردد و از دیدن حق کور شود سوم: تراکم گناهان و جمع شدن آنان تا جایی که قلب بنده

 فرماید:می

ا َکاُنوا َیْکِسُبوَن{ ]مطففین: } ُلوِبِهم مَّ
ُ
 [۱۴َکالَّ َبْل َراَن َعَلی ق

 هایشان زنگار بسته است(شدند بر دله مرتکب میچ)نه چنین است، بلکه آن

ت کرده که رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ امام ترمذی ـ رحمه الله ـ از ابوهریره ـ رضی الله عنه ـ روای

شود، پس اگر توبه کند و دست بکشد ای سیاه در قلبش ایجاد میفرمودند: »مومن اگر مرتکب گناه شود لکه

شود یابد، اما اگر بیشتر ]گناه[ کند ]آن لکه نیز[ بیشتر میشود و صیقل میقلبش پاک میو آمرزش بخواهد 
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َکالَّ شود و این همان »زنگار« است که الله تعالی در قرآن ذکر کرده است: }قلبش چیره میکه ]تیرگی[ بر  تا آن

ا َکاُنوا َیْکِسُبوَن{«. ترمذی درباره   ُلوِبِهم مَّ
ُ
 گوید: حسن صحیح است.( می۳۳۳۴این حدیث ) َبْل َراَن َعَلی ق

اره  گناهان خواهد ترسید؛ چرا که آثار انگاری دربمومن عاقل هنگام اندیشه درباره  معنای این حدیث از سهل

که بنده با توبه و استغفار افکند، مگر آنکه پوشش و حجابی بر آن میشود تا آنگناه در قلب انسان تلنبار می

 ند.قلبش را پاک ک

 فرماید:. الله تعالی میچهارم: شکستن پیمان خداوندی و پیمودن راه دروغ

{ 
ُ
ا ِفي ق

ً
ْعَقَبُهْم ِنَفاق

َ
ْخَلُفوْا الّلَه َما َوَعُدوُه َوِبَما َکاُنوْا َیْکِذُبوَن{ ]توبه: َفأ

َ
 [۷۷ُلوِبِهْم ِإَلی َیْوِم َیْلَقْوَنُه ِبَما أ

هایشان تا روزی که او گفتند در دلعده کردند و از آن روی که دروغ میکه با الله خلف و)در نتیجه به سزای آن

 کنند نفاق را باقی گذارد(.را دیدار می

 که الله تعالی فرموده است:. چنانپنجم: نپذیرفتن حق پس از آشکار شدن آن

َل َمرَّ } وَّ
َ
ْبَصاَرُهْم َکَما َلْم ُیْؤِمُنوْا ِبِه أ

َ
ْفِئَدَتُهْم َوأ

َ
ُب أ  [۱۱۰ٍة{ ]انعام: َوُنَقلِّ

 که نخستین بار به آن ایمان نیاوردند(.گردانیم چنانها و دیدگانشان را برمی)و دل

ا برخی از اموری است که هدایت ممکن نیست مگر با رها شدن از آن. بنابراین الزم است تمام تالش خود هاین

ین کارها توبه کنیم و آمرزش بخواهیم. قلب را برای دور شدن از آن انجام دهیم و در صورت ارتکاب هر یک از ا

بصیرت. چشمی که هیچ تاریکی و  اگر از این موارد خالی باشد مکانی مناسب خواهد شد برای چشم تیزبین

 ظلمتی آن را از دین حق باز نخواهد داشت.
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های کلید دوم: محقق ساختن توحید از نظر قلبی و بدنی و دوری کامل از شرک با همٔه جلوه

 آن:

 فرماید:پروردگار متعال می

ْوَلِئَك َلُهُم }
ُ
ِذیَن آَمُنوْا َوَلْم َیْلِبُسوْا ِإیَماَنُهم ِبُظْلٍم أ ْهَتُدوَن{ ]انعام: الَّ ْمُن َوُهم مُّ

َ
 [۸۲ األ

اند و آنان هدایت  ایمنی  اند آنان شایسته)کسانی که ایمان آورده و ایمان خود را به ظلم )شرک( نیالوده

 یافتگانند(.

 فرماید:که در حدیث ابن مسعود ـ رضی الله عنه ـ آمده که میمنظور از ظلم در این آیه، شرک است؛ چنان

ْهَتُدوَن{ نازل شد، این بر که آیه  } هنگامی ْمُن َوُهم مُّ
َ
ْوَلِئَك َلُهُم األ

ُ
ِذیَن آَمُنوْا َوَلْم َیْلِبُسوْا ِإیَماَنُهم ِبُظْلٍم أ الَّ

یک از ما در حق خود ستم روا نداشته است؟ پس پیامبر ـ صلی الله علیه گفتند: کداممسلمانان گران آمده و 

اید که لقمان هنگام نصیحت به فرزندش چه بلکه منظور شرک است. آیا نشنیده وسلم ـ فرمودند: »آن نیست،  

 گفت:

ْرَك َلُظْلٌم َعِظیٌم{ ]لقمان: } ِه ِإنَّ الشِّ  [۱۳َیا ُبَنيَّ اَل ُتْشِرْك ِباللَّ

(. این حدیث ۳۴۲۹)ای پسرک من به الله شرک نورز که به راستی شرک ستمی بزرگ است(«. به روایت بخاری )

طور که ایمانش به شرک آلوده نگردد، از هدایت این آیه دال بر این است که هرکس از شرک دوری کند آنو 

 شدگان است.

 فرماید:الله تعالی می
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ا} ِذیَن اْجَتَنُبوا الطَّ ْر ِعَباِد )َوالَّ ِه َلُهُم اْلُبْشَری َفَبشِّ َناُبوا ِإَلی اللَّ
َ
ن َیْعُبُدوَها َوأ

َ
ِذیَن ۱۷ُغوَت أ َیْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل  ( الَّ

ْلَباِب{ ]زمر: 
َ
ْوُلوا اأْل

ُ
ْوَلِئَك ُهْم أ

ُ
ُه َوأ ِذیَن َهَداُهُم اللَّ ْوَلِئَك الَّ

ُ
ْحَسَنُه أ

َ
ِبُعوَن أ  [۱۸ـ  ۱۷َفَیتَّ

. اند، آنان را بشارت باددارند تا مبادا او را بپرستند و به سوی الله بازگشتهخود را از طاغوت به دور می)و آنان که  

اند کنند. آناندهند و بهترین آن را پیروی می( به سخن گوش فرا می۱۷پس بشارت ده به آن بندگان من که )

 اند(.که الله هدایتشان کرده و آنان همان خردمندان

 : انابت )بازگشت پی در پی به سوی پروردگار(:کلید سوم

سی پی در پی به سوی پروردگارش باز گردد و انابت یعنی بازگشت به سوی خداوند و روی آوردن به او. اگر ک

 قلبش مجذوب او باشد و با ظاهر و باطن به او روی آورد، چنین کسی یک بنده  ُمنیب است:

ُه َیْجَتِبي ِإَلْیِه َمن َیَش }  [۱۳اُء َوَیْهِدي ِإَلْیِه َمن ُیِنیُب{ ]شوری: اللَّ

 کند(.ا انابت ورزد به سوی خود هدایت میگزیند و هرکه ر )الله هر که را بخواهد به سوی خود برمی

بنابراین کسی که خواهان هدایت و توفیق پروردگار است باید همواره به سوی او بازگردد، اگر خطایی کند فورا 

 های دنیا شد فورا ایمانش را از نو بسازد:نماید و اگر دلش سرگردان بیابان توبه کند و استغفار

{ 
ُ
ْلَقاِسَیِة ق ِه{ زمر: َفَوْیٌل لِّ ن ِذْکِر اللَّ  [۲۲ُلوُبُهم مِّ

 کنند(.دلی یاد الله نمی)پس وای بر آنان که از سخت

که  سود نبردن از آیات خداوند، چنانبار است معامله  کسی که دنیایش او را از انابت باز بدارد؛ زیاِن چه زیان

 فرماید:می
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ُر ِإالَّ َمن ُیِنیُب{ ]غافر: }  [۱۳َوَما َیَتَذکَّ

 که اهل انابت است(.شود مگر آنیادآور نمی )و

 فرماید:همیشه به یاد داشته باش که ثمره  انابت، هدایت است؛ پروردگار متعال می

َناَب{ ]رعد: ِإنَّ الّلَه ُیِضلُّ َمن َیَشاُء َوَیهْ }
َ
 [۲۷ِدي ِإَلْیِه َمْن أ

که ]به سوی او[ بازگردد به سوی خود  کند و هر کس را)در حقیقت الله است که هر کس را بخواهد گمراه می

 کند(.هدایت می

ُر ِإالَّ َمن ُیِنیُب{ میامام ِبغوی در تفسیر آیه  }  کند«.جعه میفرماید: »در همه  امورش به الله تعالی مراَوَما َیَتَذکَّ

 کلید چهارم: چنگ زدن به قرآن:

آیاتش و ایستادن در برابر مرزهایش از بزرگترین   شاد شدن برای قرآن و خواندن آن به هنگام شب و روز و تدبر در

 اسباب هدایت و کلیدهای بصیرت است. دالیل بسیاری از قرآن و سنت به این مورد اشاره دارد:

 فرماید:ـ الله تعالی می۱

ِقیَن{ ]بقره: ذَ } ْلُمتَّ  [۲ِلَك اْلِکَتاُب اَل َرْیَب ِفیِه ُهًدی لِّ

 تردیدی نیست ]و[ مایه  هدایت متقیان است()این است کتابی که در آن هیچ 

 فرماید:و می

َوُم{ ]اسراء: }
ْ
ق
َ
ِتي ِهَي أ  [۹ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن ِیْهِدي ِللَّ
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 کند(هدایت می)قطعا این قرآن به ]دینی[ که پایدارتر است 

فرمودند: »کتاب الله در ـ از زید بن ارقم ـ رضی الله عنه ـ روایت است که رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ ۳

که از آن خطا رود گمراه آن هدایت و نور است، هرکه به آن چنگ زند و آن را برگیرد بر هدایت خواهد بود و آن

 (.۲۴۰۸شود« به روایت مسلم )

سی که خواهان هدایت است باید تالوت کننده  کتاب الله و چنگ زننده به آن باشد و در آیاتش تامل بنابراین ک

ترین ر کند که اگر همراه با آن توفیق خشیت و تاثیرپذیری از آیات قرآن را به دست آورد هدایت را از قویو تدب

 فرماید:اسبابش به دست آورده است. الله تعالی می

َل } ُه َنزَّ ِذیَن یَ  اللَّ َثاِنَي َتْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَّ َتَشاِبًها مَّ ْحَسَن اْلَحِدیِث ِکَتاًبا مُّ
َ
ُلوُبُهْم أ

ُ
ُهْم ُثمَّ َتِلیُن ُجُلوُدُهْم َوق ْخَشْوَن َربَّ

ُه َفَما َلُه مِ  ِه َیْهِدي ِبِه َمْن َیَشاُء َوَمن ُیْضِلْل اللَّ ِه َذِلَك ُهَدی اللَّ  [۲۳ْن َهاٍد{ ]زمر: ِإَلی ِذْکِر اللَّ

است، آنان که از پروردگارشان )الله زیباترین سخن را ]به صورت[ کتابی متشابه که آیاتش مکرر است نازل کرده  

گردد. این است افتد سپس پوستشان و دلشان به یاد الله نرم میهراسند پوست بدنشان از آن به لرزه میمی

 نمایی کند و هر که را الله گمراه کند او را راهبری نیست(.هدایت الله، هر که را بخواهد به آن راه

 کلید پنجم: مجاهدت در راه خداوند:

 فرماید:متعال میالله 

َه َلَمَع اْلُمْحِسِنیَن{ ]عنکبوت: } ُهْم ُسُبَلَنا َوِإنَّ اللَّ ِذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا َلَنْهِدَینَّ  [۶۹َوالَّ

 های خود هدایت کنیم و در حقیقت الله با نیکوکاران است(.به یقین به راه  اند)و کسانی که در راه ما تالش کرده
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گوید: »پروردگار عزوجل در این آیه فرموده ( می۴۷۱/ ۶ـ در »أضواء البیان« ) عالمه شنقیطی ـ رحمه الله

[ بر آن سوگند کند و با الم ]تاکیداست: کسانی که در ]راه[ او تالش کنند را به راه خیر و هدایت راهنمایی می

ُهم{«.فرماید: }که مییاد کرده است چنان  َلَنهدَینَّ

های حرام او را از هر از جهاد کافران با سالح است، بنابراین کسی که شهوت  ترلفظ مجاهده در این آیه، عام

کند در میای اش نشود و تنها برای الله چنین مجاهدهکند تا آلودهسو در بر گرفته اما با نفس خود جهاد می

در راه  بیند جهل در میان مسلمانان منتشر است و با این حالاین آیه داخل است و همچنین کسی که می

کند در این آیه داخل است و به همین شکل دیگر آموختن شرع پروردگار و آموزش آن به مردم مجاهده می

 انواع مجاهده.

جا مجاهده را ذکر کرده و آن را به مفعول خاصی ا{ در اینوالذین جاَهدو گوید: »}امام نسفی ـ رحمه الله ـ می

برایش واجب است در برگیرد از جمله مجاهده  نفس و شیطان و  محدود نکرده تا همه  چیزهایی را که مجاهده

(. بنابراین کسی که خواهان هدایت و بصیرت است نباید تنبل و ضعیف ۲۶۴/  ۳دشمنان دین« )تفسیر نسفی:  

هوای نفس و پیرو شیطان شود، بلکه الزم است در راه الله و برای الله مبارزه و جهاد کند چرا که باشد و تسلیم 

 تعالی در مورد هدایت یافتن کسی که این صفت را داراست قسم یاد کرده است. الله

ک جستن به الله متعال:  کلید ششم: تَمسُّ

 ؟ایحال به این فرموده  پروردگار بزرگ فکر کردهآیا تا به

ْسَتِقیٍم{ ]آل عمران: }  [۱۰۱َوَمن َیْعَتِصم ِبالّلِه َفَقْد ُهِدَي ِإَلی ِصَراٍط مُّ

 به الله تمسک جوید قطعا به راه راست هدایت شده است(. )و هر کس
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 های هدایت و بصیرت و توفیق ندارد؟ترین راهآیا این آیه به شکلی واضح اشاره به یکی از مطمئن

یابد و هرگاه دشمنانش بسیار گیرد راه شکایت بردن به خداوند را وسیع مینا قرار میانسانی که وقتی در تنگ

یابد جز به نزد خداوند و هرچه امور برایش مبهم شود و در تشخیص راه درست دچار گاهی نمیاهشوند از آنان پن

ام به پروردگار، کند؛ چنین کسی در نتیجه  اعتصحیرت، در طلب هدایت و شناخت حق بر خداوند توکل می

 توفیق یافته و هدایت شده است.

وشه  دوری از گمراهی و وسیله  هدایت و راه درست و عامل »زیرا اعتصام به الله و توکل بر او، اصِل هدایت و ت

 (.۸۶/ ۲به دست آوردن هدف است« )تفسیر ابن کثیر: 

شود را عاصم آن گویند و کسی که  اصل کلمه  »عصم« به معنای منع و بازداشتن است. هرچه مانع از چیزی

ای ی همین طناب را »عصام« گویند و وسیلهشود. برابه واسطه  آن، چیزی را از خود باز بدارد معتصم نامیده می

 (.۶۳۵/ ۵رسد عصام گویند. )تفسیر طبری: را که شخص با آن به نیازش می

 ت، این آیه  مبارکه است:از جمله آیات قرآن که نشان دهنده  ارتباط هدایت و اعتصام اس

نَزلْ }
َ
ُکْم َوأ بِّ ن رَّ ْد َجاءُکم ُبْرَهاٌن مِّ

َ
اُس ق َها النَّ یُّ

َ
ِبیًنا )َیا أ ِذیَن آَمُنوْا ِبالّلِه َواْعَتَصُموْا ِبِه ۱۷۴َنا ِإَلْیُکْم ُنوًرا مُّ ا الَّ مَّ

َ
( َفأ

ْنُه َوَفْضٍل َوَیْهِدیِهْم ِإَلیْ  ْسَتِقیًما{ ]نساء: َفَسُیْدِخُلُهْم ِفي َرْحَمٍة مِّ  [۱۷۵ـ  ۱۷۴ِه ِصَراًطا مُّ

رهانی آمده است و ما به سوی شما نوری فروزان نازل )ای مردم در حقیقت برای شما از جانب پروردگارتان ب

( و اما کسانی که به الله ایمان آورده و به او تمسک جستند به زودی آنان را در رحمت خود وارد ۱۷۴ایم )کرده

 را به سوی خود به راهی راست هدایت کند(کند و ایشان 

 کلید هفتم: درخواست هدایت از خداوند و دعا کردن بسیار:
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که در آن از خداوند هدایت بخواهد، زیرا خواندن سوره  فاتحه در نماز، فرض ز کسی درست نیست مگر آننما

 است و این درخواست در این سوره آمده است:

َراَط الُمسَتقِ }  [۶یَم{ ]فاتحه: اهِدَنا الصِّ

 )ما را به راه راست هدایت فرما(.

که در نیازمندِی صادقانه از خداوند و درخواستمان در نیم؛ جز آنخواما نیز عماًل این سوره را در همه  نمازها می

 یک سطح نیستیم.

که آنای بندگانم همه  شما گمراهید مگر در حدیث صحیح قدسی آمده است که الله متعال فرموده است: »

 (.۲۵۷۷« )مسلم: ام، پس از من هدایت بخواهید تا شما را هدایت کنممن هدایتش کرده

قدر واالسات که پیامبرمان ـ صلی الله علیه وسلم ـ به یکی از بهترین مردان این امت رخواست آنمنزلت این د

فرماید: پیامبر ـ نه ـ میتوصیه کرده است تا در دعایش از خداوند متعال هدایت بخواهد. علی ـ رضی الله ع

دْ صلی الله علیه وسلم ـ خطاب به من فرمود: بگو:  )یعنی: خداوندا مرا هدایت و سداد  نيالّلُهمَّ اهِدني وَسِدّ

( با ۲۷۲۵عطا کن( با هدایت، هدایت در راه را یاد کن و با َسداد، سداد ]و به هدف خوردن[ تیر را. )مسلم: 

 ه ـ کسی است که الله او را دوست دارد و بر این امر شهادت داده شده است.که علی ـ رضی الله عنوجود آن

کرد که از خداوند هدایت خواست و یارانش را توصیه میوسلم ـ نیز از الله هدایت می پیامبر ما ـ صلی الله علیه

فرمود: سلم ـ میبخواهند؛ از عبدالله بن مسعود ـ رضی الله عنه ـ روایت است که پیامبر ـ صلی الله علیه و

َقی َوالعَفاَف والِغَنی» ُلَك الُهَدی َوالتُّ
َ
ْسأ

َ
ُهمَّ ِإِني أ نیازی اوندا من از تو هدایت و تقوا و عفاف و بی« )یعنی: خداللَّ

 (.۲۷۲۱خواستارم(. )مسلم: 
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 پایان 

ز او خواهانم که این گویم که مرا برای نوشتن این کتاب یاری داد و االله سبحانه و تعالی را سپاس و ستایش می

سازی برخی بازبینی یا تدقیق و پیادهتالش را از من پذیرفته و سودمند و مبارکش گرداند. سپس از کسانی که در  

کنم و خطاب به خوانندگان این کتاب از جمله نسل فردا و کسانی مواد این کتاب مرا یاری رساندند تشکر می

یک از شما خودش را کوچک نبیند و برداشتن بار مسئولیت امت را چهیگویم: »که پس از آنان خواهند آمد می

گذرد و آینده نزدیک است و عمر وز به خودتان اهمیت دهید چرا که روزها میبه دوش دیگری نسپارد. از امر 

 «.کوتاه… و امت منتظر شماست

 وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.

 احمد بن یوسف السید

 ۱۴۴۰دی األولی جما ۲۵

 ۲۰۱۹ژانویه  ۳۱
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