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Тақриз
Ба номи Худованди љонофарин, Ҳакими сухан дар забон офарин.
Худованди бахшандаи дастгир, Карими хатопуши пузишпазир.

Салавоту салом бар љавҳари иззат, расули
раҳмат, пояи ҳикмат, ҳодии уммат Муҳаммад (с)
ибни Абдуллоҳ.
Худованди меҳрубон тавассути ояти 24 сураи
Муҳаммад, бандагонро ба андеша ва ҳаркат додани
ақл даъват менамояд ва махсусан сари оятҳои
Қуръон андешидан. “Оѐ дар Қуръон тааммул
намекунанд? ва ѐ бар дилҳои (онҳо) қуфлҳо (ниҳода)
аст?”
Офаридгор дар поѐни ояти мазкур баѐн
менамояд, ки инсони беандеша ва бетадбир ва бо
ақли љомид, дар қалбаш қуфлҳое дорад.
Пас калиди қалбҳо ақл аст ва калиди ақл андеша
мебошад.
Китоби “Иборот ва ишорот” ки аз љониби
мутафаккир ва донишманди машҳури ҷумҳурии
Тољикистон ва файласуфи исломї Муҳаммадии
Ҳодизода маъруф ба Навид, дар ин росто таълиф
шуда аст, воқеан хеле дар пояи баланди илмї,
мудаллал бо далелҳои нақлї ва ақлї мебошад.
Муаллиф дар ин рисола масъалаҳои ҳаѐтан муҳим
барои инсони мусалмон аз қабили: ақида, ахлоқ,
иљтимоъ, сарварї ва роҳбарї, фалсафа иљтиҳод ва
ирфон, андешаҳои хуб ва љолибро мавриди баҳс
қарор додааст.
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Дар љомеаи инсонї
аз љумла љомеаи
Тољикистони азиз ба ин гуна андешаҳои солим, ки
дар партави Қуръон ва суннатанд, мардум ниѐзи
мубраме доранд. Устод Навид нақши ақлро дар
шинохти офаридгор дар мадди аввал қарор дода,
гуфтааст: “Љойгоҳ ва нақши ақл дар шинохти олами
кавну фасод ва љаҳони моддї ва табиъї , аввал аст”
ва ҳамчунин гуфтааст: “Ақл олат ва афзоре бошад
барои шинохти офаридгор бо пайравї аз ҳуљљат ва
бурҳони назарї ва истидлолї баъди тасдиқ ва
бовари қалбї”.
Ин андешаи муаллиф аз Қуръон маншаъ
мегирад, ки Худованди меҳрабон вожаи ақл ѐ маънои
онро дар Қуръон беш аз 48 маротиба зикр намуда
аст, ки ин даъват ба тадаббур ва андешаи солим ва
ҳаракат додани ақл аст. Раванди воқеъият, тағйироти
сиѐсию иљтимоъї ва идиологї
шаҳодат бар он
медиҳад, ки оғози асри 21 оғози дубораи наҳзати
уммати исломї хоҳад буд ва орзуҳои мутафаккири
бузург Муҳаммад Иқболи Лоҳурї амали хоҳанд
гашт, ки фармуда:
Биѐ то кори ин уммат бисозем,
Қимори зиндагї мардона бозем.
Чунон нолем андар масљиди шаҳр,
Ки дил дар синаи мулло гудозем.
Умед дорем, ки ба монанди донишманд ва
мутафаккир Муҳаммадии Навид дар кишвар зиѐд
бошанд ва бо нуги қаламҳои тези ақлу хирадашон
сафаҳоти таърих, тамаддун ва фарҳанги миллати
мусалмонро ҳамчун мутафаккирони гузашта бо
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хатҳои заррини имонї
ва андешаҳои тоза ва
созандаи хеш, баъди чандин солҳои сукут ва рукуд
дубора манзури љаҳониѐн бинмоянд.
Китоби “Иборот ва ишорот” дар таълиму
тарбияи мардум ва таҳрики андешаҳои созанда,
натанҳо дар љомеаи Тољикистон балки нақши
арзандае дар тамоми атрофу акнофи љаҳон хоҳад
дошт.
Қобили зикраст, ки ягона китоби бехато каломи
Аллоҳ, Қуръони карим аст.
Сардори раёсати фатовои маркази
исломии Љумҳурии Тољикистон
Довудхони Абдихон
05-04 -2011
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Ба номи Худо
Тақриз ба “Иборот ва ишорот”-и Муҳаммадии
Ҳодизода, Навид
Пас аз истиқлол аст, ки донишмандони миллии
тољик дар љодаҳои гуногуни илм ва адаби худї
озодтар гом мениҳанд. Агарчи ҳоло ҳам роҳ чандон
рушан ва нуронї ва фазои маънавии кишвар дар
мунтаҳои рафоҳият ва озодагї қарор надорад, вале
боз ҳам бо он имконоте ки дар ин самт давлат
фароҳам сохтааст, метавон тафаккури истеъморзадаи
љомеаи моро бо оҳистагї ҳам бошад, пай дар пай аз
миѐн бардорад ва дар роҳи бедорї ва худшинохтагї
ва тараққї
ва пешрафт,
ҳамгом бо љаҳони
мутараққї гузорад. Дар акси ҳол дар ин баҳри
пурталотуми фарҳангҳои љаҳонгири муосир ғарқ ва
нобуд хоҳем шуд.
Пас чора ба љуз бедорї ва ҳушѐрї нест. Бадин
сабаб аст, ки дар ин рўзгор донишмандоне падид
меоянд, ки парда аз рўи хуфтагї ва ноогоҳии
мардум бар медоранд ва равандагони роҳҳои каљ ва
сарбастаро ба самти ростї, наљот ва растагорї
ҳидоят ва раҳнамоӣ мекунанд. Агарчи ҳоло ҳам
роҳҳои наљот дар камоли расидагї
ва мунтаҳои
ҳалли дуруст аз љониби чунин донишмандон бо
сабаби шинохти зарфиятҳои замонї
пешниҳод
намегардад, аммо муҳим онаст, ки
эшон дар
шикастани
чунин
занљири
куҳпайкари
истеъморзадагї, аз худ љасорат ва мардонагї нишон
медиҳанд. Ва шояд ба сабаби ҳоким будани љаҳл ва
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нодонї бар тафаккури аксари љомеа, дар шинохти
миллияти худ, онон имкони бештар надоранд, ки
ҳама роҳҳои бедории фикриро ба оммаи мардум
таҳвил диҳанд, ба ин андеша ки шояд аз баррасии
куллии онҳо (хидмати нољое) сар занад ва ҳамин
миқдор гуфтан низ табоҳ гардад, эҳтироз мељуянд.
Аммо дар ҳар сурат баѐн доштани матлаб ба ҳамин
андоза аз тариқи љуръат ва мардонагї дар љомеае
чун мо, шоистаи аҳсан ва офарин дар айни ҳол
хидмати кофист, то пас аз ин мардум ба пояи дигари
маърифат қадам ниҳанд, ки баъдан имкони намудани
роҳҳои дигари беҳтаре пеш ояд.
Пас аз мутолеаи китоби “Иборот ва ишорот”
банда дарѐфтам, ки муаллифи он низ аз љумлаи
донишмандони фавқуззикр аст, яъне аз ононе ки дар
раъси табақаи бедорсозандаи миллати хеш қарор
доранд. Аз мазмуни он дарѐфта шуд, ки рисолаест
дар ақида, ахлоқ, тавсифи донишҳои мутхталиф,
улуми иљтимоъӣ ва љойгоҳи ҳар кадом аз он дар
ҷомеъаи башарї, билхусус дар љомеаи Тољикистони
имрўз, муносиботи донишмандони гуногунақидаи
тољик дар улуми диннї ва дунявї ва баѐни илали
заъфи баъзе аз эшон дар ин улум, асбоби
тангназарии табақаи
донишманди тољик дар
шинохти миллат ва дини хеш, дар сабаби тазодҳои
номатлуб миѐни фарҳангиѐни ба истилоҳ “диннї ва
дунявї” ва бадин восита гирифтор омадани кулли
миллат ба бунбастҳои мухталифи фикрї, дар маљмуъ
монеъ омадани ин муносибот барои пешрафт ва
тарақии миллат ва давлати тољик, дар ирфон, дар
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сараврї ва роҳбарї
ва махсусан иљтиҳод ва
бознигарї дар бархе масоили навпайдо ва роҳи
халли онҳо, дар фиқҳи муосир, умуман мутобиқ ва
дархури замони ҳозир қадам ниҳодани аҳли дину
имон ва бадин восита муназзаҳ нигоҳ доштани
арзишҳои исломї ва баѐн доштани тафсилии ин
масоил ба сабаби мусалмон будани аксарияти
мардуми Тољикистон ва амсоли ин.
Муаллиф бар он кушида аст ки дар баѐни ин
масоил бисѐр бо эҳтиѐт бошад, то бар нафси ягон
табақа ѐ шахсе расидагӣ накунад, зеро љомеаи мо
(албатта табақаи донишманд дар назар аст) то ҳануз
бо баҳсҳои мутамаддинонаи фарҳангї рў ба рў
наомада ва аз чигунагии муомилот ва бархурди бо он
огоҳ нест. Дар ҳар сурат муаллиф бар аҳли интиқод
маслиҳат медиҳад ки “ҳама ро бо тарозуи худ набояд
санљид ва бо паѐмонаи худ набояд паймуд” яъне дар
ин љомеа ҳар бешаро бе паланг пиндоштан хатост.
Ва ҳам барои табақаи ба истилоҳ (руҳонї) мамлакат
дастур медиҳад, ки “Дар паи санљиш ва паймудани
аъмол ва кирдори худ бадин мизон мебош, то
дигарон туро дар меъѐри шаръ бубинанд, на шаръро
дар мизони ту”.
Муаллиф
камљуръатии
табақаи
зиѐии
мамлакатро ба назар гирифта мегўянд, ки “Он чи
ногузир аст, бояд гуфт вагарна фурсат аз даст
биравад”. Воқеан ҳам баъзе аз донишмандони вақтро
мушоҳида кардаем ки бисѐр чизро медонанд вале
хомушанд магар ин ки гоҳ-гоҳ дар маҳфилаке ѐ дар
хуфя бо дуст ва ҳамроҳе чизеро ошкор мегўянд, ки
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Иборот ва ишорот

Муҳаммадии Навид

Такмила, нашри дуввум

љои гуфтани онҳо маҳфилҳои бузург ва анљуманҳои
азими миллї
ва давлатист, яъне гуфтанашон
ногузираст.
Дар боби “эҳсос ва таҳқиқ” аз талқини содагарої
ва сабукфаҳмї сухан рафта, ин амалро сахт маҳкум
ва оқибатҳои бади онро дар бардоштҳои маънавии
мардум гушзад кардааст ва ҳам аз тафаккури
истеъморзода, аз бегонапарастии мо ва аз љода ва
чаҳорчубаи маснуъї ҳануз берун нашуданамон ва
амсоли инҳо гуфтааст. Ва чизи аљиби дигаре ки
муаллиф мефармояд ин аст ки мегўяд: “Бисѐриҳоро
дидаем, ки ба хотири шинохти гуфтаҳои бузургон,
унвони илмї гирифтаанд, яъне бузургии эшон танҳо
дар ин инъикос ѐфтааст ки баъзе аз гуфтаҳои
мутафаккирон ва шоирони қаблии моро фаҳмиданд
ва он ҳам на чандон боварибахш, дар сурате, ки он
гуфтаҳоро ҳама бояд бидонанд, бидуни унвони илмї
гирифтан”. Ба ибораи дигар муаллиф “олимон”-ро
ба фаъолияти ҳушѐронаи эљодкорона, ки ба
манфиати миллат ва давлат мунтаҳи мешуда бошад,
даъват
намуда,
эшонро
аз
ин
чорчубаи
унвонпарастии хушку холї берун кашиданист. Ва
аммо дар љои дигар муаллиф башорат аз он медиҳад
ки хушбахтона имрўз табақаҳои ҳушѐре аз
донишмандони љавон ва фарзонагони мутааҳид
зуҳур мекунанд ва заминаҳои боэътимоди рушд ва
инкишофи баъдии миллиро дар тамоми соҳаҳои
мављудаи мамлакат, аз маънавї то ба моддї ва
амсоли ин ба вуљуд меоранд. Муаллиф љои дигар дар
шинохти донишҳои мухталифи инсонї аз қабили
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ақлї, ҳиссї ва қалбї суханҳои арзишманде гуфтааст
ва нақши ҳар як илмро дар пешрафти моддї ва
маънавии љомеаи инсонї барои хонанда ба содагї
баѐн дошта аст. Ў дар ин миѐн донишҳои ладунї
яъне қалбиро ҳамчун як шахси бо имони мутадаййин
дар забари дигар донишҳо қарор медиҳад ва барои
исботи он ин натиља бардории зебои худро мегўяд:
“Ин љо аз маълумот ва мудракоти руҳ чи бигўям, ки
диданист на гуфтанї ва шуниданї ман ки набудам
ва надидам чи бигўям ? Чун онон, ки буданд ва
диданд чизе нагуфтанд”.
Умуман дар хусуси улуми истидлолї бо иловаи
назариѐти љадиде чанд аз худ, асосан такия ба ҳамон
назариѐти Имом Муҳаммади Ғаззолї дорад, ки
иддаи касире аз донишмандони маъруфи олам низ
бар ҳамин назар буда ва ҳастанд.
Ба хотири инкишофи маънавии мардум билхусус
ширкат дар маҳфилҳои бузурги донишҳои ақлї ва
амсоли ин, бархурдории комилро аз улуми фалсафї,
калом ва мантиқ тавсия мекунад.
Љои дигар мусалмононро бадон даъват мекунад,
ки аз ҳамбадбинї ва бадгўии байни худї, ки баъзан
ба иллати гуногунандешї
ва ѐ гуногунмазҳабї
миѐни мусалмонон сар мезанад, худдорї намоянд,
душмани умумии миллат ва дини худро бишиносанд
ва алайҳи он дар якљоягї муборизаҳои маънавї
баранд, то иттиҳод ва якпорчагии миллат қавитар
гардад.
Бо ибораи дигар ин тухми нифоқ ва душманиро,
ки бадхоҳонї миллат бо ҳар роҳ дар миѐни мо
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мекоранд, бояд аз байн бардорем, дустро аз душман,
худиро аз бегона ба хубї фарқ карда тавонем.
Бадин
хотир муаллиф дар асоси манобеъи
исломї ба “пешвоѐн”-и мазҳабии мамлакат маслиҳат
медиҳад, ки эшон бояд аз бад гуфтан ва таҳқири
афроде ки пайрави таълимоти онҳо ѐ мазҳаби онҳо
нестанд парҳез кунанд. Воқеан ҳамчунон ки баъзан
мушоҳида мешавад
дар масољид ва ѐ дигар
маҳофили мухталиф нафаре барои анљом надодани
љузъиѐте аз амалҳои ибодатї ва дигар марсумоти
одатшуда, бо кадом сабабе инҳироф љустааст,
мавриди таҳқир ва сарзаниш қарор мегирад, дар
сурате ки дастуроти шаръї бадин гуна равиши
дурушт ва муомилаи номатлуб мухолифат доранд.
Дар ниҳоят дар баробари дигар афроди љомеа,
барои пешвоѐни мазҳабї низ таъкид медорад, ки
бояд дар замони нав ки чандин ҳаводиси тозазуҳур
замонї ба миѐн омада ва ҳануз ҳам донишмандони
динии мо роҳҳои муносиботи мушахассро ба онҳо
муайян накардаанд, бо роҳи иљтиҳод ҳалли онҳоро
дар миѐн гузоранд. Ў мегўяд: “... дунѐ пайваста зери
таквин ва офариниши илоҳї қарор дорад, пас бояд
дар бархе аз умур ва воқеиятҳои тоза ва навпайдо,
таљдиди назар аз роҳҳои машруъ ва афкор ва
назариѐти мантиқї ва боасос сурат бигирад, чунон
ки Имоми Аъзам (р) ва дигарон мекарданд”. Пас бо
овардани далоили Қуръонї ва аҳодиси набавї баѐн
медорад, ки дар ин ду манбаъи асосии шаръї
далолат, бал ки таъкид аст бар сиҳати иљтиҳод ва

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Иборот ва ишорот

Муҳаммадии Навид

Такмила, нашри дуввум

лузуми он барои уммат, яъне иљтиҳод дар ҳар замон
ки ҳољат ба он бошад, ногузир ва ҳатмист.
Бобе аз ин китоб дар ѐдовари аз пешвоѐни диннї
ва миллї дар замони шуравист, ки то ба имрўз дар
адабиѐти бадеӣ ва илмии таърихї аз онҳо камтар ѐд
мешавад. Ин боб низ саҳифае чанд аз шиносномаи
миллати тољикро равшан ва нуронї месозад.
Дар сохтори китоб низ як навъ тозанигорие
мушоҳида мешавад, ки дар адабиѐти илмї - омавии
имрўзї чунин тарзи нигориш камтар ба назар
мерасад.
Дар баъзе маворид ин китоб, “Гулистон”- и
Саъдиро ба ѐд меорад, яъне бо овардани ҳикоѐт ва
тамсилот ва бо шеър афзудани онҳо, ки ин ашъор
теъдоде аз худи муаллиф ва қисмате ҳам аз
офаридаҳои бузургони миллати моянд. Шеърҳо дар
баѐни мазмуни ҳикоѐт ва ѐ афзуда бар давоми онҳо
хеле муносиб афтодаанд.
Дар баъзе маворид баҳсҳои фалсафї, ҳикмат ва
калом, ҳамчунин дигар масоили муосири иљтимої
ва фарҳангї дар шакли ҳикоѐт ва тамсилот ва ѐ
шарҳу тавзеҳ ва баҳсҳои бевоситаи муаллиф бо
хонанда гирд омадаанд, ки ин рангорангї,
хонандаро аз хастагии мутолеа берун мекашад.
Забони таълиф низ хело љолиб аст ва бештар
майл ба шакли класикии форсии дарї, яъне ба
асолати забони аљдодї дорад.
Дар охир гуфторҳои кутоҳи ҳикматомезе аз
чакидаҳои хомаи муаллиф ҳамчун ҳусни ихтитоми
китоб омадаанд, ки хонандаро бетасир нахоханд
гузошт. Дар китоб ҳама мавзўъ ва масоил
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ниҳодашуда, ба ҳадди лозимӣ барои хонанда возеҳ
ва равшан пешкаш гардида, танҳо як зарра
мушкилоте ки барои хонандаи оддї мемонад, ин аст
ки баъзе оѐт ва аҳодис бо сабаби такрор шудан ва ѐ
машҳур буданашон тарљума нашудаанд, ки албатта
чандон таъсири манфие дар фаҳм ва дарки пурраи
китоб намегузорад. (Дар нашри дуввум ин оѐт ва
аҳодис тарљума шудаанд).
Дар маљмуъ устод Навид тавонистааст, ки барои
хонандаи љомеаи имрўз,
як
китоби шоистаи
мутолеаро таълиф кунад ва бо дар миѐн ниҳодани
масоили зиѐде дар он, љомеаро ба тафаккур ва
андешаи созандае ҳидоят намояд. Ва албатта беҳтар
он аст ки китоби мазбур бо ҳуруфоти сирилик низ ба
нашр бирасад, то қишрҳои гуногуни мардум ба он
дастрасї дошта бошанд.
Нурмуҳаммад Амиршоҳї
Ходими пешбари илмии Донишгоҳи
шарқшиносї ва мероси хаттии
академияи улуми Љумҳурии Тољикистон.
ш. Душанбе 12.04.2011
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Пешгуфтор аз муаллиф
ئ ًهًَة يٌٍُ أًيُ ٍصًٍة رًػًسوا
ُ ًِّّٖم رًخًًُةو ًه
ً ٌٍرثََة آٍتًَة يٌٍ هَّس
Парвардигоро! Моро аз сӯи худ раҳмате арзонӣ дор ва
роҳи наҷоте бароямон фароҳам соз!
Ситоиш мар Худовандро, ки дилҳои моро ба
нури маърифат равшан намуд ва ба андозаи истеъдод
ҳақиқати ашѐро ба мо бинмуд, бо илтиљо ва зории
мо ба даргоҳи бениѐзии Ў ва аз љиҳати ниѐзи мо
бадон, ба муқтазои ин ояти карима:
1
"ِ ل- 114 # ه كن رًبِّ زٍدٍُٔ يٍوًُوة
Яъне: «Бигу парвардигорам донишамро афзун
намо» ва бо иршоди ин ҳадиси паѐбари бузургвори
ислом Муҳаммад (алайҳис-салом), ки фармудаанд:
َٔ هأرٍٔ اهجةلن ثةلالو هارزك،ِاهوْى أرٍٔ اهدق خلةو هارزكَٔ اتجةي#
2

" هال تجًوِ يوتجعةو يؤَ فأفن،ِاجتَةث

Яъне: «Борилоҳо, ҳақро ба ман ҳамчунон, ки
ҳаст бинмой ва рўзиям деҳ пайравии онро ва ботилро
ҳамчунон ки ҳаст ба ман бинмой ва рўзиям бидеҳ,
дурии аз онро ва пушида магардон (ҳақро) бар ман,
пас гумроҳ гардам.»
Ва бо далолати ин дуои маъсур, ки аз бузургон
ривоят шудааст: 3"ًٍّٔػًٖة ٍء كًًة
ُ خلًةاٍقً اال
ً اًهوٌْىًَ ًارٍٍة#
1
2

Сураи Тоҳо - 114
Ин дуъо бо ривояти Умар ибни Хаттоб (р) аз паѐмбар омадааст. Ибни Касир (љ/1, с.444)
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яъне, «Борхудоѐ ҳақиқати ашѐро ҳамчунон ки
ҳаст бар мо бинмой», ки инҳо тавзеҳ ва тафсири он
ояи қуръонист.
Пас дуруд мар он сарвар ва меҳтари оламиѐнро,
ки шореҳ ва муфассири латоиф ва нукоти Қуръонї
ва лисони сидқи асрори раббонист. Дуруди дигар ба
фарзандон ва хонадон ва ѐрони он сарвар ва саркори
ду љаҳон ва баргузидаи инсу љон.
Сипас чун назар дар рўзгори гузашта ва умри
сипаришуда ва андеша дар баҳра ва ҳосили кишта ва
дуруда кардам, надидам он моя аз бандагї ва
кирдори неку ки ба кор ояд ва андар хури шумор.
Дониста шуд, ки ҳануз андар хами як кучаам ва оғози
бодия. Гарде аз корвонҳо дидам ва нақши пои
рафтагон озмуда, равандаам на расанда ва роҳ
нопаймудаи гом фарсуда. Вале шод ва шодобам аз
ин ки дар ѐду ҳавои манзилам ва сад доғи ҳасрат дар
дилам:
Шодихурдаи ишқам эй Навид медонї ?!
Номи дилбарам бар лаб доғи дилбарам дар дил.
Дигар шукри ин давлат бо чи забон бигўям ки аз
равандагонам на бозмондагон, аз пуяндагонам на
афсурдагон, агар бигўям, ки ҳељам дуруғ ва фузулист
ва агар ангорам, ки фарогир ва басиљам ҳарфи
ноқабулест, ҳамчунон ки инкори худї норавост,
изҳори бартарї низ нобаљост. Пас мани ман дар
хури љавлонгаҳи худист ва ҳастие миѐни будиву
нобудист, адамам ки бар худ туҳмати ҳастї бастам
ва бадин пиндор аз нестї растам:
3

Дуъое, ки аз бузургони дин ривоят шудааст.Аз ҷумла,Шайх Аҳмади сарҳиндӣ,Ибни Арабӣ,
Наҷмуддини Кубро...Ва онро ҳадис медонанд.
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Зи худ гумгаштаам чун маънии мавҳумтаъбирам,
Ки дар оинаҳо як љилва пайдо нест тасвирам.
Агар ногуфтание гуфтам ва ношунидание
шунуфтам, агар дар роҳи норафтнї шитофтам ва аз
рафтани руй бартофтам, пас дар ниѐз ва илтиљои
фитрии худ афзудам ва аз бениѐзии мутлақи Ӯ таъоло
чизе коста нашуд.
Агар омезам бо корвони ошуфтагон ва
дилсухтагони Ӯ омезам ва агар бигрезам ҳам суи Ӯ
бигрезам. Ҳамчунин аст ҳоли ман ҳамчунон, ки
дирўзи ман, вой аз саъйи норасои ман, дар пардаи
ғайб аст фардои ман.
Дар љуши ин парешонї нигоҳе бар хирмани аз
сара ва носара андухтаи худ кардам ва бо парвезани
андешаҳои бовару имон ва ихлосу иҳсон, пок ва сара
аз хошок ва носара људо кардам. Бар нораво ва радї
надомат ва ҳасрат хурдам ва он андак сармоя ва
раҳовард аз бизоати музљотро (камарзиш) ғанимат
овардам, то бозмондагон аз он суде бибаранд, умеди
наљоти охиратро. Бошад ки ин колои ночизро бо
фазлу карам дар рўзи растохез ва бозори маҳшар аз
мо бихаранд, бо пурдилї ва умеди ин ки ноқид
карим аст ва лутфи ў амим ва дигар дилпур аз онам,
ки шоҳид ва шофиъе дар миѐн аст ва ў маҳбуби
Худованди меҳрабон аст.
Љое дар доираи замон ва макон гуфтам, то
напиндорї ки мурдаам ва гоҳе фаротар аз он, то
наангори, ки роҳ бадон су набурдаам. Агар оғоз
сармадаст ва агар анљом абад, мо ҳаргиз аз миѐни ин
ду ҳад берун набудаем ва набошем. Ва чун ҳар
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мазмунро ишоратест ва ҳар маъниро иборате, аз
асолати гуфтор ва салосати баѐн пайравї намудам,
аз баски дилам аз норавонї ва ноҳамвории гўйиш ва
навиштори забон кунунӣ гирифта. Бо вуљуди ин ки
медонам:
"يٌ ظَف فلس اظتْسف هيٌ اهف فلس اظتلشف#
Ҳар киро сурати маънї рақами дафтар шуд,
Бе гумон ў ҳадафи тири маломатгар шуд.(Навид)
Вале аз хонандаи андешманд ва дилогоҳ, умеди
бахшиш ва ислоҳи лағжиш бо муқтазои ин ояти
карима:
ؼًْسٌهنً اهضُّه ًر ًهإٍذًا يًصُّها ثٍةهوَّ ُغٍٓ يًصُّها كٍصًايوة
ُ ًٕ  هًاهَّشًٌٍٕ هًة4
Яъне, “Ва касоне, ки шаҳодати дуруғ намедиҳанд
ва чун бар (кори) лағв (ва беҳуда) бигзаранд,
бузургворона мегузаранд”
Ва таманнои дуои хайр дорам.
Аммо бо камоли ниѐзмандї, зорї ва илтиљоям
аз даргоҳи бениѐзи Худованди банданавоз ин аст:
Ёраб ба дарат рўи ниѐз овардам,
Не ҳаљљу закоту не намоз овардам.
Љоне ки рамида буд аз даргаҳи ту,
Бигрифта ба даргаҳи ту боз овардам
Чашмдор аз раҳмати Худовандї, Муҳаммадї
Ҳодизода Навид.

4

Сураи Фурқон -72
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Нахустгуфтори муаллиф барои нашри
дувум
Сано мар Худованди бахшандаро,
Ба ҳикмат ҷаҳонофаринандаро,
Ҳама зеру боло санохони уст,
Ду олам пур аз файзу эҳсони уст.
Ба сози латофат чу оҳанг баст,
Ҷаҳоне чунин ранг дар ранг баст.
Шақоиқ ба саҳро ақиқ дар Яман,
Шукуфа ба боғу суман дар чаман.
Ҳама шаклу зебогии ин ҷаҳон,
Зи лутфи амими вай омад нишон.
Пас аз ҳамду тасбиҳу тақдиси том,
Дуруд Мустафоро алайҳи ссалом.
Ки ӯ чун набудӣ, ҷаҳоне набуд,
Замине набуд в-осмоне набуд.
Дуруде бар олу бар асҳоби ӯ,
Бар азвоҷу атбоъу аҳбоби ӯ.
Сипоси созгории тавфиқи Худовандиро чи гуна
бигуям, ки рузгорам фароҳам сохт, то ин навиштаро,
дигарбора ба бозхонӣ ва бозрасӣ бикашам
ва
саранҷом ба бозсозиву бозпардозӣ бирасам.
Агарчӣ
паѐмадҳову
сарнавиштҳо,
аз
пешнавиштаҳои лавҳи азаланд, вале дар дунѐи
асбобу илал, ангезаҳое низ буданд, ки маро бар ин
кор во доштанд ва шавқу дилбастагӣ, майлу қасд ва
оҳанги рафтан дар ин роҳро, дар дилам бигмоштанд.
Чи фахр бифрушам, ки ин ҳама баҳра, аз пешаи
манаст?!
Ва чи ноз бинмоям, ки ин гуфта аз таровиши
хомаи ману ҷавҳари андешаи манаст!
Нек медонам ки баҳонае дар миѐна , беш набошам!
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Равшанам гашта, ки ин шукуфаву раѐҳин на аз
сарзамини обу гиланд, бал аз гулистони шодобу
баҳоройини ҷону диланд:
Гар дили мо софӣ бувад ҳарф соф,
Варна суханҳо ҳама лофу газоф.
Ва агар дар дил сафову рушание ҳаст, ва сипос
мар Худойро ки ҳаст, ман аз худ наѐвардам, ман худ
чи кораам?! Инҳо ҳама аз Уст ва аз меҳрубониҳои
Утаъоло.
Пас, агар лутфу ъатои Ҳақ набуд,
Ман ки бошам в-ин ҳама гуфту шунуд?!
Ман куҷо, кашфи ҳақоиқ аз куҷо?
Кай будам ҳамранги мардони Худо?!...
Моро кай сазад, он чиро ки на аз баҳраи пешаи
мо, на аз фаровардаи адешаи мо ва на аз нақши
тешаи мост, аз худ ангорем ва инро нишони камолу
арҷмандии хеш бишморем!
Пас, Софии дил аз карами кибриёст.
Ман ба даргоҳи У, ончи ки афзун, хеле афзун, на,
балки фаротар аз афзун доштамро, бурдам, мехоҳам
бигуям, ниѐзу афтодагӣ ва парешониву пажмурдагии
ҳамешагиамро.
Аз сари бахшишу карам пазруфтанд ва аз
борони раҳмат чаманзори дилам сероб бинмуданд ва
бо пайки насими улфат дар гуши ҷонам ин
хушхабарӣ гуфтанд:
Зории ту, ҷозиби лутфи Худост.
То ин ки дар нашри гузаштаи ин рисола, аз диди
онон ки пайрави
ҳарфанду пойбанди иборат,
бингаристам, барга - барга ҳарфи нотамом дидам ва
сафҳа - сафҳа оғози беанҷом.
Пас ҳарфро ба итмом ва оғозро то фарҷом кашидам.
Бархе аз масоили решаӣ ва калидиро, чун барои
хеле касон, сарбаставу пушида ѐфтам, бо шарҳу
баѐни густурда ва фарогир кушидам, то ин дар
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бикшоям ва бо гуфтори ширину ҳикоѐти намакин,
парда бирбояму чеҳраи душизаи маънӣ бинмоям.
Боъис ва ангезаи дигаре низ буд, ки бо дили
озурда ва ҳолати афсурда, ин китобро ки дар чопи
нахуст бо форсӣ буд, аз навиштори форсӣ ба сирилик
биѐрам.
Ва он чи маро бар сари ин кор овард, бесаводиву
курсаводии
бештари
мардумон,
аз
ҷумла;
“равшанфикрон” ҳатто, аксари муддаъиѐни мазҳабу
машраб ва ноогоҳии онон аз ҳарфу навиштори
ниѐгон буд!
Ту аз дарку фаҳми пураи инҳо, аз донишу
маърифат ва одобу осори гузаштагон, чи мепурсӣ?!
Бо ин ҳама норасоӣ ва кеҳтариву коноӣ, боз
гарданкашиву лофи доноӣ, чӣ андоза нозебост, ва
боз худнамоӣ ва худнигарӣ, ҷои шармсориву
хокбасарӣ, чӣ зишту норавост!
Модагироѐни
пиру бозмонда аз даврони
“Шуроҳо”- ро ва ҷавонон ва миѐнсолони омузишу
парваришѐфта аз онҳоро, метавон бахшид ва узр
овард.
Зеро ин бесармоягон аз дониши воқеъӣ , хуб
медонанд ки осору андешаи ниѐгони донишпажуҳ, ва
бо диѐнату бофарҳанг, ойинаҳои ҷавҳарнамоянд.
Ҳар дидаваре агар дар лобалои ин ойинаҳо,
чеҳраи воқеъии инҳоро, бо доштани сад нишонаву
доғу олудагӣ, аз ноогоҳиву нодонӣ, ва беҳувиятиву
бемоягӣ бубинад, аз ишон пур бирамад ва сахт
бигрезад.
Аз ин рӯ, на чашми дидани хат ва девону
дафтари ниѐгонро доранд, ва на гуши сухане аз ишон
шуниданро! Вале дигаронро чи бало расида?!
Ононро ки санги миллатдустиву ифтихор аз
гузаштаи таърихӣ, ба сина мезананд ва ҷилваҳову
шиъорпароганиҳо болои минбар мекунанд, пас чаро
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аз ҳарфи нек ва сухани поки ниѐгон мепарҳезанд ва
аз бовару одобу ахлоқи зебо ва некуи онҳо
мегурезанд?!
Ман аз ин қабил шикваву шикоят, афсурдагиву
озурдагиҳо дар матн ва меҳвари ин китоб, бисѐр
гуфтам ва дил холӣ бинмудам, вале:
Аз дарди дил шикояти беҳуда кардаам,
Дар маҳфиле ки як дили дардошно набуд.
Аммо бештари домулоѐну мазҳабиѐни мо, гуѐ ин
ки ба ҷое расидаанд.
Бубин! бархе ба масҷиду меҳроб, бархе ба
трибуну минбар, гуруҳе ба курсиву дафтар, андаке
ҳам то куҳи Қоф дар суроғи деву аҷинаву Сахраи
ҷодуву қабилаи Антар, дигароне то Сибирѐву Питар,
ҳатто то Туркистону Кошмар ва аз он ҷо ҳам
фаротар.
“фаҳиҷратуҳу ило мо ҳоҷара илайҳи”

Ман аз ният ва дилҳои ишон чи хабар дорам!?
Вале, намоди мардум, гувоҳи андаруни ишонасту
ойинаи рунамои розу нуҳуфтаҳо.
Сикаву сурат ва чеҳраҳои беғаму аз худ
хурсандашон , бо забони ҳол, ва агар ҷои гуфтан
ѐбанд, бо забони қол мегуяд “расидем хайрият”!
Ҳамчун он муғулак, ки гуфтандаш: Намоз
набигзори?! То Худо рузият кушода гардонад ва
гусфанду бузу улоғат афзун гардад!
Гуфт, магар чунинаст?!
Гуфтандаш, бовар бикун ки чунинаст!
Гуфт, агар чунин бошад, пазруфтам!
Пас аз ин, то муддате дар масҷид ва радаи
намозгузоронаш медиданд.
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То ин ки пас аз гузашти чанд моҳи намозхондан,
гум шуд ва дигар масҷиду намозгоҳ наѐмад.
Иттифоқан рузе дар бозораш диданд, ки
гусфанду буз мефурухт.
Гуфтанд: “эй фулон, куҷости гумасти ва ба намоз
чаро намеойӣ?!”
Гуфт: “Тенғир (Худо) шумора чизи бисяр бита,
гуптаи шумо туппа - туғрӣ будай, чор моҳи пурра
намоз хондум. Худо, гуспанду бузу бузғола дод, дига
пурсидагӣ чизора
дод. Дига намоз хонда чӣ
мекунум?!Талаб кардагӣ чизда расидум.”
Магар инҳо ҳам, расида бошанд!?
Агар намерасиданд, чаро аз музокараву ѐддошти
илмӣ ва дарсу бозхонди донишҳои зарурӣ ва
даркорӣ, ки кайҳо фаромушашон гашта, мегурезанд
ва дил сард карданд?!
Шуниданд, ки Худованд дастур дода: “Бихон!”
Вале, намехонанд, чунки расиданд.
Агар гуи: Намебинӣ ки Қуръон мехонанд?!
Гуям:
бале, дидем ки мехонанд, вале чи
хондане?!
Гар ту Қуръон бадин намат хонӣ
Бибари равнақи мусулмонӣ. (Саъдӣ)
“...Яқраунал қурьона ло йуҷовизу тароқиҳим...”Қурьон мехонанд, вале аз гулуяшон нагзарад.
Яъне, дар дилҳояшон ҳеҷ таъсире аз хондани
Қурьон набошад ва рафторашон бо дастур ва
фармоишоти Қурьон якранг набошад. Азин руст,ки
(“Қурьон лаънаташон кунад”)
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Пиромуни ин ҳадис бо пуррагӣ, дар фасли
ҷудогонае дар матни ин китоб сухан гуфтем ва боз
оѐту аҳодиси дигар ва аз
гуфтору иршодоти
бузургон низ овардем.
Ин ѐддошту ҳушдорҳоро на ба хотири таҳаккум
ва фармонфармоӣ бар касе ва гуруҳе овардем ва низ
мо худро аз шумори мухотабон
ҷудову сево
надонистем.
Рушод гуфтем, ки аз хонишу дониш дур афтодем
ва инҷо чанд касу чанддаҳкас, истисно набошад.
Аз ин ру, ҳамвора ва ҳамора, бо тарсу бим ва бо
дили пур аз умед ба бахшишу раҳмати Утаъоло ва бо
зориву шеван,Уро хондем ва нолидему муя кардем,
ва бикунем:
Худовандо! Моро аз худ маронӣ! ва навмед
магардони! ва Худро ба мо бишносонӣ! ва дониши
моро афзун гардонӣ! ва моро ба маърифат
бикашонӣ! ва ба ҳақиқат бирасонӣ!ва бениѐз аз
донишу маърифат насозӣ ва ба саркашиву мағрурӣ
нарасонӣ! Омин!
Дар ин бознашр, аз Худованди бахшанда ва
раҳнамоянда, аз руи ниѐзу бандагӣ, илтиҷову
таманноям инаст, ки тавфиқро рафиқ ва комгориро
ба ѐрии
мардумони бедор, донишмеҳвару
донишмадор арзонӣ дорад.
То аз хондани ин маҷмуъа, аз сари самимияту
ҷиддият, ба ишон суде ва ба мо савобе бирасад, то
ранҷҳо бар ҳадар ва саъйҳо бе самар набошанд.
Созгорӣ ва комѐрӣ аз суйи Худост!
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Гуфтаанд: “аҳли қалам аҳли ҳунар бошанд”-у
ман,
Ин раҳи дашворро бар хеш осон кардаам.
Пузиш орам, чун ки ки зери пардаи ин як ҳунар,
Сад чунин аз норасоиҳо ки пинҳон кардаам.
Бо умед, аз анҷоми хуб ва чашмдори дуъои нек,
Муҳаммадӣ Навид.

ОҒОЗИ ИН ГУФТОР АЗ ИМОН АСТ
Чун имон дар бадани ибодот ва бандагиҳо љон
аст ва он бовар ба дил ва бозгўи ба забон аст. Ба
дурусти дидам ва бадин ҳақиқат расидам, ки имон ва
бовар бартар ва болотар аз илму дониш ва амал
бошад, ки илми ҳақиқї љузъе аз анвори имон бошад,
на аз аз ақл ва ақл олат ва афзор аст мар шинохти
Худовандро ва сабаб аст мар маърифат ва имонро,
на иллати онҳо. Иллати ҳусули имон инояти Аллоҳ
таъоло ва лутфу машияти Ўст, ақл ба танҳои бидуни
инояти илоҳї кай раҳ ба ҳақиқат бибарад!? далили
равшан, ин ояти Қуръонист:
5"7-اهدجصات#...ت إهٖكى اإلًٕةن ه زََِٕ فٔ كوٓثكى
ً ًَهكٌ اهوًِ خج
َّ ه
Яъне, “Ва локин Аллоҳ дуст гардонда ба сўи
шумо имонро ва зиннат дода онро дар дилҳоятон”.
Ва ѐ ин оят:
6"22-اهضيص# ...ِيؤً ٍٓري يٌ رَث
ً ًٌْٓ سرًُ هإلظالمٍ ًف
ُ ًأًفًًًٌ ػً ًصحً اهو ٌِ ؾ
5
6

Сураи Ҳуљурот - 7
Сураи Зумар - 22
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Яъне, “Оѐ шахсеро, ки бикшода Аллоҳ садрашро
мар (қабули) исломро, пас ў (равандааст) бар нуре аз
парвардигораш...”
Агар бе инъом ва инояти Худовандї, бо
муљаради ақл ва истидлол, ҳатто бо дидани оѐт ва
муъљизоти равшан роҳ ба имон ва бовар мебурданд,
мушрикони араб ҳамчун: Абуљаҳл, Абулаҳаб ва
амсоли онҳо буданди, ки худро оқил ва доно
донистанди ва Абутолиб низ. Магар далили
равшантаре дар манзари ақл ва майдони
истидлолоти ақлї, аз вуљуди паѐмбар ва муъљизоти ў
буд!? Вале ин ҳидоят аз иноят ва лутфи
Худовандигор аст, на аз ақл ва дироят ва андеша ва
пиндор. Ҳатто на бо дидани паѐмбар ва муъљизоти ў
ва шунидани даъватҳои ў, бо ин далели қуръонї:
7 "272 اهجلصة# ۗ ء
ٌ ٌٍ اهوَّ ًِ ًُْٕسٍي يًٌ ًٕؼًة
َّ ط ًي ًوُٖمً ٌّسًاٌّىُ هًًهك
ً ُٖ َّه
Яъне, “Ҳидояти онон бар уҳдаи ту (Эй
Муҳаммад) нест, валекин Худованд ҳар киро бихоҳад
роҳнамої мекунад”.
Азеро, паѐмбар (ъ) хонанда ба сўи роҳи рост аст:
8"73\اهًؤيَٓن# ى
ع ًتلٍٖ ي
ُ ُّسيٌٌّٓىُ ٍإهًی ؾٍصًاطي ي
ُ ًم ًهت
ً ًٍٍَّهإ
Ва сабабе мар раҳнамоии мардумонро:
9"52 \اهؼَٓری# ى
ع ًتلٍٖ ي
ُ ُّم ًه ًتُْسٍي ٍإهًی ؾٍصًاطي ي
ً ًٍٍَّهإ
на иллати қабули ҳидоят, чунки ҳидоят аз инояти Ў
таъоло бошад ва мо инро дар боло ѐдовар будем.
Ва имон, ки гуфтем, аз фазл ва инояти Худованд
аст, фитратан бо мост ва љони мо паймони азалро
Сураи Бақара - 272
Сураи Муъминун - 73
9
Сураи Шуро-52
7
8
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дар ѐд дорад, ҳарчанд дар олами халқ онро аз ѐд
бурдем ва чи сон бартар аз дониш набошад!? Набини
чун мо калимаи тавҳид дар забони кудаке биниҳем
назди ў бовари муљмале пайдо бошад, на дониши
таҳқиқӣ, ки баъди солҳои дарозе ба даст ояд ва ин
ҳам дар ҳоле ки аз паи омўзиш бошад. Ва агар на
чунин буди, дигар имони муқаллид на раво буди, ки
равиши бештаре аз мардумон бошад.
Бурҳон ва ҳуљљати равшани дигар ин, ки агар
касе бе илм ва дониш бошад, љои афсус ва хиљолат
аст, вале чун бе баҳра аз имон ва бовар бошад, ки
Худой дур дорад аз ин! бар вай бибояд гирист, зеро
саодати ду љаҳон аз даст дода ва дари хурамии
љовидона бар худ бастааст.
Ва аммо дониш бидуни имон ва яқин суд
накунад ва чун бори гароне бар тан ва љон бошад ва
ҳамингуна илм аст, ки орифонаш “ҳиљоби акбар”
ُّ  ًهًٕ ًتًًوًٌَّٓنً يًة ًٕق...
гўянд: 10 ...ٌُصٌّىُ ًههًة ًَٕفً ًٌٌْى
Яъне,“Ва биѐмузанд онеро, ки зиѐн биорад
эшонро ва на суде дорад мар ононро”.
Ин ояти карима фарогир аст онгуна донишҳои
бемояро. Амалҳои неку низ ҳамроҳ бо имон эътибор
доранд. Ва ин Абубакри сиддиқ аст, ки фармуда:
11 (فی زيةن رظٓل اهوِ" ٍتًوَى االًٕةن جى ٍتًوَى اهلصأن#)كَة
Яъне, “Будем моѐн (дар замони расули Худо), ки
меомухтем имонро пасон меомухтем Қуръонро”.
Дигар ин ки агар роҳҳо на ба сўи Худовандигор
бибаранд, чи роҳе бошанд?! Нек бингарї бубини, ки
Сураи Бақара - 102
Ин ривоят дар китобҳои муътабари аҳли суннат бо асноди мухталиф аз Абдуллоҳ ибни Умар,
Ибни Аббос ва дигарон ба сиҳҳат расидааст.Ва бадин маъно ҳадисҳои фаровоне бошад.
10
11
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дурафтодагон ва мункирон бо ғурури дониши бемоя,
бештар аз гумроҳони љаҳл ва нодониянд. Агар бо
истидлол, бидуни бовар ва таслим, роҳ ба саодат ва
некбахтӣ мебурди, пир ва пешвои мардудон ва
дурафтодагон, Азозил буди.
Аммо дониш ҳамроҳ бо бовар ва тасдиқи қалбї ,
аз бахшишҳои Худовандист бар ҳар ки бихоҳад
бидиҳад:
12 ٍكحٍٖصوا ۗ هًيًة ًٕشَّكَّصٌ إٍهَّة أٌههٌٓ اهُ ًأُهجًةب
ً رُٖصوا
ً ٔ
ً ٍدكًًُةً ًفلًسُ أٌهت
ٍ ُهًيًٌ ٌٕؤُتً اه...
Яъне, “Ва ҳар киро бахшуда шавад ҳикмат, ба
дурусти мар ўро некии фаровоне бахшуда шуда ва ба
ѐд наоранд магар соҳибони хирад”.
Ҳикмат, дониши ҳамроҳ бо боварро гўянд ва
дониш бидуни имон ва бовар чи ҳикмат, балки чи
донише бошад!? Андар хури ин гуфтор назме бадин
гуна гуфтам:
Хирад ҳангомае бе ишқ сар кард,
Ба худ печиду саъйи беаср кард.
Ба он бегонае бояд гиристан,
Ки илмаш аз Худо бегонатар кард.
*****
Басе гумгаштае аз рўи љаҳл аст,
Ки ўро раҳнамои кори саҳл аст.
Шигифти ман азон дононамоест,
Ки ноаҳласту, пиндорад ки аҳласт.
*****
Асоси илми ҳақ ишку яқинаст,
Ки илми беяқин љаҳлофаринаст.
12
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Саробаст водии пиндор, ҳушдор!
Ки садҳо раҳзанаш андар каминаст.
Аммо донишро роҳҳои гуногун ва туруқи
мухталифа бошад, ки асос ва шолудаи онҳо илми
тавҳид ва дин аст. Одамї ночор ва ногузир аз
андарѐфт ва андухтани донишҳои динї ва ақидатї
бошад, то худро аз шумори дигар ҷонварони бидуни
хирад берун кашад ва Худовандигори ҳастиро
бишносад, то дигар донистаниҳо ва кирдорҳои нек ва
пешаҳо аз руи андеша ва фаросат ва ба дурустїву
устуворї бошанд:
Чу шамъ аз паи илм бояд гудохт,
Ки бе илм натвон Худоро шинохт.
Вагарна хишт рўи дарѐ задан ва дар бодия
дунболи сароб рафтан аст.
Ва агар гуи, бунѐди корҳои ин љаҳонї бар пояи
дониши истидлолї ва касбу пеша бошанд, гўем бале
чунин аст, вале ҳастї ва комгории мо на бастаи ин
љаҳон ҳасту бас, ки ин аз бадеҳиѐти ақлист. Пас
дониш ва пешаи судманд он бошад, ки саодат ва
сарфарозии ду љаҳониро
дарбар дорад ва чун
ҳунарҳо аз љуи диѐнат об бихуранд, онгоҳ аст, ки ба
қавли Паѐмбари акрам (с):
"،ٍِ (اهُكةظٍتٌ خًجٖتٌ اهو- яъне, “Пешавар дустдоштаи
Худост.” муждагонї ѐбад.
Раббано ло таљъали-д-дунё акбара ҳаммино
ва ло маблаға илмино!
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ДИГАР АЗ АХЛОҚ БИГӮЕМ
Хуй, равиш ва рафтору маниш ва кунишро
гўянд. Ҳамин ахлоқ баѐнгари гироишҳои дарунист,
агар нек бошад ва гар бад, чун ки зоҳир оинаест мар
ботинро. Ба нигоҳи дигар ақида ва имон арзиши
илмист ва ахлоқу кирдор дар берун корбасти он
арзиш бошад, пас кирдор ва гуфтори накуҳида ва
нописандида нишоне аз табоҳии бовари дарунї ва
берангї ва камнеруии он бошад.
Љомеа, кишвар ва давлат аз афрод мураккаб
гашта, агар афроди як љомеа аксаран бадахлоқ ва
бебандубор бошанд, он љомеа маҳкум ба фурупошї
ва аз байн рафтани тадриљист.
Дар тули таърих басо кишварҳо буданд, ки аз
бадахлоқї, ки маншаи беномусї, беҳамиятї ва
беҳувиятист, ба нобудї расиданд. Барои намуна
ҳамон имперотури Рум, ки бо як ҳамлаи барбариѐни
Аврупо аз байн рафт, чунки
фисқу фуљур ва
бадахлоқї меъѐри зиндагии бештари мардумонаш
гашта буд ва дигар ҳамон давлати абарқудрати
Форс. Чунин мисолҳо бисѐр бошад.
Агар гўи, шумо фармудед: Ахлоқи неку
баѐнгари гироишҳои имонии дарунист, ҳол он ки
бархе аз камбоварон ва нобоваронанд, ки ахлоқи
писандида доранд.
Гўем: Оре, чунин низ бошад, вале он ахлоқи ба
зоҳир неку, ҳамчун сапедаи дуруғин аст, ки нашъа аз
торикї дорад ва дигар ҳикмати парвардигор аст мар
ободї ва низоми дунѐро. Набини ки љаҳонро онон
обод карданд ва мекунанд, бештар аз аҳли бовар ва
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имон ва подоши корҳои “нек”-и худро дар ин љаҳон
бигиранд ва низ дар охират ин аъмоли “неку”- и
эшон дар тахфиф ва сабук намудани азобашон
муассир бошад, ҳамчунон ки мар амуи паѐмбар (с)
Абутолибро дар хабари саҳеҳ ва ҳатто Абулаҳабро
низ.
Аз инҳо, ки бигзарем, сари ҳамаи некуиҳо ва
хубиҳо ростї бошад ва модари ҳамаи бадманишиҳо
дуруғ бошад. Ҳама некуиҳоро бо ростї андоза бигир
ва барсанљ ва ҳама бадиҳоро бо дуруғ, пас ончи
гуфтам боварат бошад, то дунболи ақсом ва анвоъи
ин ду нарвем ва сухан ба дарозо накашад.
Нек бингарї бубини, ки мардон ва занони
бадкор ѐ ҳосид ѐ фосид ѐ томиъ ѐ ҳорис ѐ золим ѐ
дузд ѐ қалтабон ва русбї ва ҳамсони инҳо ки гуфтам,
дар рафтори худ аз дуруғ кор гирифтаанд ва ѐ аз
ростї канора рафтаанд.
Бидон, ки ҳар сифати зишт ва бад дар таносуби
порае аз замон ва макон хуб ва нек бошанд ва хуби
мутлақ ва бади мутлақ низ вуљуд надоранд, ба љуз аз
аркони собита, амру наҳйи шаръї бо назардошти
нисбият ва зарфият.
Масалан, тамаъ дар мол ва дороии касе бад аст,
вале љои дигар хуб аст, мисли тамаъ дар раҳмат ва
бахшиши Худовандї:
ٍَِّت اهو
ً ًًُرُٓفوة هًلً ًًًوة ۗ إٍنَّ رًخ
ً ٌُ ٌٓخًْة هًا ُدي
ٍ ؾوًة
ُ ٍض ًثًُسً إ
ٍ ًُههًة ٌتفُعٍسٌها فٍٔ اهُأًر
13

13

ٌ
ً ٍَٖع
ٍ ُكًصٍٕتى يًٌِّ اهُ ًٌد
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Яъне, “Ва дар замин пас аз ислоҳи он табоҳї
накунед ва бихонед Худовандро бо хавф ва тамаъ, ба
дурустӣ раҳмати Худованд наздик аст ба некукорон”.
Дар ин ояи карима, дастураст аз љониби
Парвардигор ва суфориш дар тамаъ ва чашмдорї аз
раҳмати Ў таъоло.
Чун тамаъ хоҳад зи ман султони дин,
Хок бар фарқи қаноат баъд аз ин.
Ҳирсу шараҳ, дар љамъ ва андухтани моли дунѐ
бад аст, вале ҳирс дар талаби илм хуб аст.
Кибр ва худнамоӣ бо мардумон бад аст, вале бо
мутакаббирин ва худхоҳон виқор аст.
Ғазаб ба хотири нафс бад аст ва барои ҳимоят аз
ҳарими ҳақ хуб аст.
Љаъфари Содиқ (р)-ро гуфтанд: Эй фарзанди расули
Худо! бо вуљуди ҳама некуиҳои зоҳирї ва ботинї мо
дар ту кибрро мебинем.
Гуфт: Бале, {ٍٍِ} ٍكجُصٍى يٌٍُ ٍكجُصٍٕةا, яъне, “Кибри ман дар
кибриѐи Ў таъоло ғарқ гашта ва кибириѐи ў монда на
чизе аз ман дар миѐна”14.
Ва љое ин ҳикоят ба Муҳаммад Баҳоуддин
нақшбанд (қуддиса сирруҳу) низ нисбат дода
шудааст.
Ва бадин гунаанд некиҳо низ, дар таносуби
замон ва макони муаяйн сифат ва моҳияти худро
иваз намоянд. Масалан, тавозуъ ва шикастагї дар
баробари фосиқон, љоҳилон ва золимон, чоплусї ва
дурангист ва сахо ва бахшиш на дар љой ва андозаи
худ бо худхоҳї, исроф ва ҳарзакорист.
14

Китоби «ат-Таъоруф»-и Килободї, китоби «Мирсоду-л-ъибод»-и Наљмиддини Доя...
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Аммо фазоили аъмол ва хулқу рафтор ва
гуфтори наку, баъд аз фармоишот ва дастуроти
шаръ, бар некиҳо неки афзоянд ва сабаби наздикї ва
қурбати Худованд гарданд, чи гунае ки дар ҳадиси
қудсї паѐмбар аз Худовандигори худ мегўяд, ки
фармуда:
 هية ٕضالٌ يجسي،ِٖهية تلصَّب إهَّٔ يجسي ثؼٔءي أختَّ إهَّٔ يًَّة افتصفتٌ يو#
،ِ كَتٌ ظًًًِ اهَّشي ٕعًًىٌ ث: ٌِ فإذا أخججت،َِّٕتلصبٌ إهَّٔ ثةهََّٓافنٍ ختَّی أٌخج
َّ
 هإن، هرٍجوًِ اهَّتٔ ًٕؼٔ ثْة،مغٌ ثْة
ٍ  هٕسًُ اهَّتٔ ٕج،ِهثؿصًُ اهَّشي ٌٕجؿٍصٌ ث
15"ٍَِّألٌيٖش

ٍٔ ههبٌ اظتًةذ،ََِّٖظأهَٔ ألٌيم

Яъне, “Наздикї наљўяд ба сўи ман бандаам ба
чизе хубтар аз он чи бар вай фарз гардондам. Ва
ҳамвора наздикї љуяд бандаам ба сўи ман бо
навофил, то ин ки дўст дорам ўро, пас ҳангоме ки
дўст доштам варо, гуши ў бошам, ки бо он бишнавад
ва чашми ў бошам ки бо он бубинад ва дасти ў
бошам, ки бо он бигирад ва пои ў бошам ки бо он
биравад. Ва агар бипурсад аз ман бидиҳам ўро ва
агар паноҳ љўяд ба ман паноҳгоҳаш хоҳам дод”.
Ин корҳои писандида ва кирдорҳои неку дар
масал ҳамчун оростан ва пиростан аст мар боғ ва
бустонро ва аздоди ин амалкардҳои сутуда, ҳамчун
хуи зишт ва гаронљонї ва бадинҳо монанд аз зебогї
ва љамол ва камоли хубиҳо бикоҳанд ва аз савоб низ,
аз фармудаи Худованди доност:
16 "264 اهجلصة#...موٌٓا ؾًسًكًةٍتكٌى ثٍةهًًٌُِّ هًاهُأًذًى
ٍ ٌُ آيًٌَٓا هًة ٌتج
ً ًًٍْٕٕة اهَّش
ًُّٕة أ
15
16

Ҳадиси саҳеҳ бо ривояти Абуҳурайра (р). Саҳеҳи Бухорї- ҳадиси 6502
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Бурҳони қотеъест мар гуфтаи моро. Яъне, (Эй
онон, ки эмон овардед, бахшиш ва некуиҳои худро бо
миннат ниҳодан ва озор додан, табоҳ масозед!)
Ва агар нек бингарем, бубинем, ки дар воқеъ аз
худ чизе надорем ва ҳама аз Уст таъоло, мояи шарм
аст ва нишони нобихрадї агар бо дода ва бахшиши
У бар дигаре бартарї биљуем ва бо худ биболем ва
бинозем. Аммо имдод ба андозаи истеъдод ва
воридоти ғайбї дар таносуби љозиботи қалбї бошад
ва он майл аст, ки бо мост, хоҳ ту қасдаш биноми ѐ
ихтиѐр ѐ ният ѐ ирода. Ва иродаи мо зери иродаи
Худованд бошад. Пас мову ту миѐни љабр ва ихтиѐр
қарор дорем, зеро чун “Ийѐка наъбуду” гуем, аз сари
бовар ва имон, аз “љабариѐн” дурї љўем, чунки онҳо
барои банда феъле қоил нестанд ва чун “Ийѐка
настаъин” гўем, аз “муътазилиѐн” ва пайравони
эшон безор гардем, зеро онҳо бандаро холиқ ва
офаридгори афъоли худаш медонанд.
Матлаб ин ки бо вуљуди саломати ақл, ҳавос ва
љавореҳ, (андомҳо) мо дар афъол ва кирдори
изтирорї, ҳамчун: камї ва бешии умр, зиштї ва
зебої, эътидол ва адами эътидоли аъзо ва амсоли
онҳо, ночорем ва ихтиѐре надорем, аммо дар аъмол
ва рафтори ихтиѐрї, ҳамчун рафтан ва истодан, аз
кардан ѐ накардан, соҳибихтиѐрем. Ин дар мисол
ихтиѐр доштан дар љунбонидани даст мар шахси
солимро ва ихтиѐр надоштан мар шахси муртаъиш
(бемории ларзиш)-ро ошкор ва равшан мегардад.
Иститоъат (ангеза ва тавоної) якљоя бо кор ва
амали мо бошад, на пеш аз амал ва на пас аз амал.
Бар хилофи бовари муътазила, ки (иститоъат,
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед
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саломатии асбоб, яъне аъзо ва андомҳоро донанд, ки
ин ва иститоъати молї бе хилоф шояд, ки пеш аз
амал бошанд) ва бар хилофи дигар фирқаҳое, ки
(бақои аразро дар ду замон раво донанд).
Зеро агар тавоної пеш аз кардани коре будї,
ҳангоми амал касе ба Худованд ниѐз надошти, ки ин
муҳоли мутлақ аст, чунки ҳама коинот дар ҳар он ва
лаҳза ва камтар аз лаҳза, ба Худованд ниѐз доранд.
Ва агар иститоъат пас аз феъл будї, таъсире дар
амал надоштї ва ин лағв бошад ва офариниши
Худованд аз лағв ва лаъиб пок ва мубаррост:
17 ٌ
ً ٍٖر ًو ُلًَة اهعًًَّةءً هًاهُ ًأرُضً هًيًة ًث ُٖ ًًًٌَْة هًةيٍج
ً هًيًة
Яъне, “Ва мо осмон ва замин ва ончиро ки дар
миѐни он ду аст, ба бозї наофаридем”
Бурҳони мантиқии дигар ин ки, иститоъат араз
бошад ва он назди љумҳури муҳаққиқин дар ду замон
пойдор ва боқї намонад, пас натиља ин шуд, ки
иститоъат яъне тавоної ҳамљо ва ҳамҳангом бо феъл
бошад .
Пас ҳамон майл ва қасд, ки мегўем дар афъоли
ихтиѐрӣ бошад, на изтирорї ва касби мо дар
амалҳои хеш, аз натиља ва ҳосили он майл ва ихтиѐри
мост, аз ин аст ки мо миѐни љабр ва ихтиѐр бошем:
18 ...ۗ ت
ُ ًظ ًًًْة ۗ ًهًْة يًة كًعًجًتُ ًه ًيوً ًُْٖة يًة ا ُكتًعًج
ُ ٌف اهوَّ ٌِ ًٍفُعوة إٍهَّة ه
ٌ ِّال ٌٕكًو

17
18
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Яъне, “Худованд ҳељ касро љуз ба андозаи
тавонаш дархост намекунад. Ончи (аз хубї) ба даст
оварда, ба суди ўст ва ончи аз (бадї) ба даст оварда
ба зиѐни ўст”. Ва бадин маъни оѐти фаровоне бошад.
Баста ба майл аст ҳама хайру шар,
Майли бадї сўи накуї бибар.
Майл, ки гуфтем ҳамон ихтиѐр,
К- он зи ту дар неку бад аст ошкор.
Мо қадарї не, љабрї ҳам найем,
Ваз қадару љабр барї ҳам найем.
Навид
Фармудаи паѐмбари акрам (с):
{اًٍة االيًًةل ثةهََٖةت هاًٍة هكنَ ايصءي ية ٍٓى...}19 аз ҳамин боб
аст. Он андоза майлу шавқ ва завқ ва такопуе, ки
моро дар пайдо кардани нон барои хонадон аст, агар
дар такмили имон ва ризои яздон буди, андар радифи
бузургон ва баргузидагон будеме ва ончи дар
хидмати тан ва парвариши он кардем, агар дар
таъмири дил ва шинохти љон кардеме, дар шумори
фариштагон будеме. Мо хонаи худ донем, ки дар ҳар
ҳуљра ва кунљ ва гушаи он, чи чизҳост, аз коло, фарш
ва зарфҳо, вале аз хонаи дил бехабарем, ки аз чи
анбоштаем, аз покї ва назофат ва ѐ палидї ва
касофат. Ва дар ҳама ин мароҳил моро аз шинохти
нафс чора набошад, зеро ҳамин нафси мост, ки дар
таҳрик ба бадиҳо, анбоз ва кумакрасон аст мар
шайтонро, агар дар сифати амморагї боқи бошад:

19

Саҳеҳи Бухорї ҳадиси 1.
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ِّٔاهَفُطً هًأًيَّةرًةى ثٍةهعُّٓءٍ إٍهَّة يًة رًخٍىً رًثِّٔ ۗ إٍنَّ رًث
َّ ًَّصئٌ ًٍفُعٍٔ ۗ إٍن
ِّ هًيًة ٌأث
20

ًغفٌٓرى رَّخٍٖىى

Яъне, “Ман нафси худро табреа намекунам,(бе
гуноҳ нашморам) бешак нафси (аммораи инсон)
пайваста ба бадї фармон медиҳад, магар ончи
парвардгорам раҳм кунад, бегумон парвардгорам
омурзандаи меҳрабон аст”, бо ин маънист.
Ва шинохти худ муқаддима ва пешогоҳист мар
шинохти Худоро:
21}،ٌَِّ{يًٌُ يًصًفً ًٍفُعًٌِ ًفلًسُ يًصًفً رًث, яъне, “ҳар кас худро
шинохт, Худойро бишиносад”. Аз гуфтори Паѐмбари
акрам (с) аст ва ѐ ба гуфте аз суханони Алї (р) ва ѐ аз
дигар бузургон.
Аммо чун нафс аз амморагї берун шавад ва ба
мақоми мутмаинагї бирасад, нидои "ٍٍارُجًٍٍی اٍهی رًثِّم#
/ирљиъї ило раббики/ (баргард ба сӯи парвардгорат!)
бишнавад. Он гоҳ аст, ки сафо ва рушноии дил ба
андомҳо ва тамоми бадан бирасад ва ҳар як узв дар
корбурд ва масулияти худ аз ростї ва устуворї кор
бигирад ва мо инро љои дигар бо шарҳ ва тафсил
баѐн хоҳем кард. Иншоаллоҳ.
Бидон ки дил ба мақоми итминон (оромӣ) аз
роҳи зикр ва ѐддошт бирасад:
22 ٌلوٌٓب
ٌ ٌٍ اُه
ُّ ٌ آ ًيٌَٓا ًهتًمُ ًًبٌٍُّ ٌكوٌٌٓثٌْى ثٍشٍكُ ٍص اهوَّ ٍِ ۗ ًأهًة ثٍشٍكُ ٍص اهوَّ ٍِ تًمُ ًًب
ً ٍٕاهَّش

Сураи Юсуф - 53
Аз ҳикматҳои бузургоне ҳамчун Алї ибни Абутолиб ѐ Яҳѐ ибни Муъози Розї,... мебошад. Ва
аҳли ирфон ин гуфтаро ҳадиси машҳур медонанд. Ва дар шарҳи он аз љумла Ибни Арабї бо
номи «ар-Рисолату-л-вуљудия» рисолае навиштааст...
22
Сураи Раъд - 28
20
21
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Яъне, “Ҳамоно касоне, ки имон оварданд ва
дилҳояшон ба ѐди Худо ором мегирад, огоҳ бошед!
бо ба ѐд овардани Худованд дил ором ѐбад,”далили
қуроъонист. Ҳар киро ѐ ҳар чизеро дуст дори, номи
он бар забон бештар биѐвари ва ҳар нафас дар хаѐл
ва андешаи он боши ва чун дам аз дустии Худованд
мезанї, чашми пурнам ва дили пурғам биѐр мар
гувоҳро, дар забон номи ў ва дар дил ѐди ў медор.
Дар ҳадиси қудсї омада, Худованд гўяд:
“Ҳар ки маро дар нафси худ ба ѐд орад, ўро назди худ
ба ѐд орам ва агар дар љамъе ѐд бикунад, дар љамъе
аз он беҳтар ѐдаш орам.”
Эй ҳавасовора, бедорит ку!?,
Ошиқи гар, нолаву зорит ку!?

ВА АММО СУХАН АЗ РАШАҲОТИ ДИЛ
ВА ТАРОВИШҲОИ ЎСТ

Ва дар масал, гуфтор ҳамчун чашмаест, ки
замин ва баромадгоҳи ў дил бошад, сафо ва ширинии
гуфтор аз дил бошад, он гуна ки талхї ва тирагї низ.
Гар дили мо софї бувад, ҳарф соф,
Варна суханҳо ҳама лофу газоф.
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Муҳаррик дар рондани сухан аз дил ба забон ду
бошад, яке ақл ва андеша ва дуи дигар илҳомот ва
илқоъот. Мудракот ва маълумоти ин ақсомро илм
номанд, яке илми ақлонї ва истидлолї ва дигаре
илми ҳузурї, завқї ва мавҳибї.
Чун аз роҳи андеша сухан гўи, аз оромї ва
тааммул кор бояд гирифт, зеро андеша ва тафаккур
гоҳо зери бори эҳсосоти ҳавос бираванд, дар ҳоле ки
мудракоти ҳавос ба таваҳҳум ва тахайюл наздиктар
бошанд ва чун илми яқинї набошанд.
Зеро шояд олат ва афзори эҳсосро иллате,
ноҳамворї ва нољурие расида бошад, ҳамчун;
хирагии чашм, гаронии гуш ва ончунон бошад, ки аз
ин роҳи ноозмуда, бардошти нодурусте ба қаламрави
ақл биравад ва ақлу андеша аз ин истидлоли
нодуруст, кор бигирад ва ба натиљаи ғалате бирасад.
Дар улуми истидлолї ва ақлонї, неруи ҳофиза
ва ѐддошт қавї бояст буд ва дар шаръиѐт, ки далоил
ва бурҳони нақлонї ва самъї, милок ва пойбасти
гироиш ва боваранд, (Қуръон ва ҳадис) роҳи наљот
тасдиқоти қалбї бошад ва истидлолоти ақлї
поинтар аз ин бовари имониянд, ҳарчанд дар ифодаи
илм тавъамон бошанд, яке илми ҳузурї ва дигаре
истидлолї.
}ٌاهَ ُلنٌ الًاُه ًً ُلن
َّ ؾنٌ دٍٍََٕة
ُ ً{ا23 -яъне, “Бунѐди дини мо нақласт
на ақл”, ки ин сухан аз гуфтаи Сиддиқи акбараст (р).
Мувофиқ ба ин қавли Абубакри Сиддиқ (р )ки муассар аз ҳузури мубораки расули акрамаст(с),
аҳли суннат, дар усули ақидатии хеш, нақлро муқаддам бар ақл медонанд , дар мувофақат на
муъоразат. Чуноне, ки дар ин боб Шайх Ҳасан Абулашболи Зуҳайрї гуфтааст: ي أ٘ ً ا ٌغ ٕحٛ ِٓ أص
فاخ٢ع ٍُ ا ٌعم ً ِٓ اٚ ً خرٍف اْئرا صخ ا ٌ ٕم٠  ّا الٙ ٔأٚ ،ً  ا ٌ ٕمٍٝ م ذَ ع٠  أْ ا ٌعم ً ال:ُ٘ا ٌج ّاعح ٌ اّمشسج ع ٕ ذٚ - яъне, «Аз усули
собитаи эътиқодии аҳли суннат ва љамоат ин аст, ки ақл муқаддам бар нақл нест ва ин ду
мухолифи якдигар набошанд, дар сурате ки нақл ба сиҳат расида бошад ва ақл солим аз офот
бошад»
23
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Ва аммо илҳом ҳарчанд чизе аз шаръиѐт накоҳад
ва чизе наяфзояд, вале барои соҳиби худ ҳуљљат
бошад, ҳамчуноне ки мар Хизр (ъ)-ро ҳуљљат буда, на
мар Мусоро (ъ), бо шаҳодати Қуръони карим. Ва
ончи аз илҳом ва мақоми ў гуфтем бо далел гуфтем:
24(...فأهًْْة فجٓرّة هتلّٓة...)هٍفط ه ية ظّٓة
Яъне, “Ва савганд ба ҷони (инсон) ва он ки онро
(офарид) ва неку гардонид. Сипас бадиҳо ва
парҳезгориҳояшро ба (ў) илҳом кард”, ҳуљљат аст мар
ин гуфтаро ва дорандаи ин илмро тайид бошад аз
љониби Худованд. Ҳамчунон ки хобҳои рост, мар
покон ва парҳезгоронро мужда ва пайғом бошад ва ѐ
заљру огоҳи: 25ِّاهص ُؤًٕة ثٍةُهدًق
ُّ ًٌِسقً اهوٌَِّ رًظٌٓه
ً ً َّهلًسُ ؾ- яъне, “Ба
дурустї
устувор
гардонид
Худованд
хоби
паѐмбарашро ба ростї” , гувоҳи басандааст ва низ ин
ҳадиси шарифи Паѐмбар (с), ки аз Ибни Аббос
ривоят шудааст:
ُّ ًٌٍ }هًىُ ًٕجُقً ي26
{ًٌِ ًٕصاٌّة اًهًُٓءُيٌٌٍ اًه تصى ه،ٌاهَجٌَّٓةٍ اٍالَ ًاهُ ًٌجًؼِّصات
яъне,“ “Барљой намонад аз паѐмбарї, магар
муждагониҳо (хобҳои нек), ки муъмин бубинад ѐ
дида шавад мар ўро.”
Ва сухан бо дониш бояд гуфт ва онљо ки ба кор
ояд ва ба андозаи фаҳм ва бардошти шунаванда.

24

Сураи Шамс-7,8

25

Сураи Фатҳ-27
Сунани Ибни Моља, Мусилим, Абудовуд ва дар Бухорї бо ин лафз омадааст: ( ج الٛ ثك ِٓ ا ٌٕث٠ ٌُ
ا اٌصا ٌ ذح٠ اٌشؤ:ششاخ؟ لاي
ِا ا ٌ ّثٚ :اٛ ٌ ششاخ لا
)ا ٌ ّث. Дар ин боб аҳодиси фаровоне дар сунани шашгона ва
дигар муснадот омадааст.
26
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Бо омаи мардумон, сода бояд гуфт ва ҳикоят ва
ривояти бештар андар хури фаҳм ва дарки ишон, то
ба андозаи истеъдод, донишашон афзуда гардад.
Сухани ҳикмат на дар љои худ ва бо нобихрадон
набояд гуфт ва тухму дона дар шуразор набояд
афшонд.
Бо пур ва афзун гуфтан, арљ аз худ ва сухан
набояд бурд.
Бояд донист ки изн ва дастуре дар гуфтан ҳаст ѐ
на, аз љониби довар ва додори бечун. Нишон он
бошад, ки агар гуфторат ба гуши мардумон
биншинад ва кашиш ва љазбае дар он биѐбї ва худро
дар миѐна набинї, бидон ки изн ва дастуре дори
андар гуфтан, онгоҳ сухани устувор гўи ва бо гармии
дил: 27ؾًٓاثةو
ً ً هَّة ًٕ ًتكًوًٌَّٓنً إٍهَّة يًٌُ أًذٍنً هًٌِ اهصَّخًًٌٌَُٰ هً كًةل-яъне, “ магар
шахсеро ки дастур диҳад мар ўро Худои меҳрубон ва
бигўяд (сухани) рост ва устувор” , рамзе аз ин маънӣ
дорад.
Ҳамчунон ки ақл ва донишро шуъба ва
шохаҳост, љунун ва нобихрадї низ чунин бошад ва
бисѐр гуфтан ва нобаљо гуфтан низ шохае аз
девонагї бошад. Аз ин нохубтар он бошад, агар
сухан ва андарз бо мардумро касбу пеша ва василаи
маош ва дарѐфти рузӣ созанд, он ҳангом сухан аз
пояи устувор бияфтад ва дурангї, тамаллуқ ва
мудоҳанат љойгузини ростї ва ихлос гардад:

27

Сураи Наба-38
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Муҳаммадии Навид

Такмила, нашри дуввум

... ُعًَتٍٍْى يَّة ًهُٖطً فٍٔ ٌكوٌٍٓثٍْى
ٍ ًُٕلٌٓهٌٓنً ثٍ ًأه...ۚ - яъне, “Бо забон

гуянд ончиро, ки на дар дил доранд”, гуйи дар шаъни
чунин мардумон бошад.

****
Андар тамсил ва нукоти пушида ва мутоябот
o Киштзори пажмурда ва хушкидаро обѐрї набояд
кард, ҳамчунон ки боғ ва бустони серобро.
o Аз нодаравида анбор набояд анбошт ва хирман
набояд андухт ва набуда набояд фурухт.
o Бо аврат ва шармгоҳи бараҳна мардумонро аз сатр
ва покї ва парҳезгорї андарз набояд гуфт,
заҳрхандовараст, агар занбамузде ѐ қалтбоне, зани
русбї ѐ марди бадкораро истеҳзо ва сарзаниш
намояд.
o Аз ҳама бо хабарї аз бехабарист.
o Аз нодида ва ношунида магу, вагарна рўзе
шармсорї бари.
o Забони фасеҳ ва равшан аз дили танг ва торик
ҳамчун субҳи дуруғин аст, ки реша дар зулумот
дорад.
Ин сухани гуҳарбори паѐмбари гиромист (с) , ки
дар ин боб фармуда:
، أًن رظٓل اهوِ ؾوی اهوِ يوِٖ هظوى،َِيٌ يًص ثٌ اهزمةب رفٔ اهوِ ي
29

ٍى اهوِّعًةن
ٍ ٌٍٖيتٍٔ كٌنُّ ٌيًَة ٍفقي ًيو
َّ رًٓفً يًة أًرًةفٌ ًيوًی أ
ُ ً إٍنَّ أ# :كةل
Мустафо фармудааст андар хабар,
Нест тарсам бар шумо зин бештар.

28

Сураи Фатҳ-11
Ҳадиси мазкур бо асноди гуногун дар ин китобҳо ба сиҳат расидааст:
 ا ٌ ّغ ٕذٟذ ف١ّ عثذ تٓ دٚ ، )77/ش ا ٌعثاد (ح١ح ا ٌّشاد ِٓ الَ خ٠اٙ ٔ ٟ فٟ ا ٌ ّمذ عٟٕ م ٗ عثذ ا ٌغ٠ ِٓطشٚ ، )310 ،143/خشج ٗ أ د ّذ (ح
أ
،)ضخاس
ٌ  ـ اٌثذش ا305/ ا ٌ ّغ ٕذ (حٟ ثضاسف
ٌ اٚ ، )148/ضا ً (ح٠ اٌص ّ د ٌ ٗ أٟ فٚ ، )18/ثح (ح١ رَ ا ٌغٟا ف١ٔ ا ٌذٟا تٓ أتٚ ، ) ـ ا ٌ ّ ٕر خة11/(ح
،)445/11( ش أ الَ ا ٌ ٕ الء١ عٟ فٟا ٌ ز٘ثٚ ، )235/س ا ٌ ّخراسج (ح٠ األ دادٟ فٟم ٗ ا ٌ ّمذ ع٠ ِٓطشٚ ، )24/صفح ا ٌ ّٕافك (حٟ فٟات٠ٌفش
اٚ
ٟ فٟمٙ١اٌثٚ ، )131/ٓ (ح١ا ٌ ّٕافمٚ صفح ا ٌٕفاقُٟ ف١ ٔعٛ أتٚ ، )941/ (حٜ ثش
 اإلتأح اٌىٟا تٓتطح فٚ ،)104/3( ً ِ  اٌىاٟ فٞ ا تٓ عذٚ
ح٠ثغذاد
ٌ خح ا١ ا ٌ ّشٟفٚ ، )77/ وراب ا ٌع ٍُ (حٟ فٟ طا٘ش ا ٌ غٍفٛ أتٚ ، )83/ رَ ا ٌ الَ (حٟ فٞ ٚ شٌٙ اٚ ، )1777 ،1776/ ّ اْ (ح٠ش عة اإل
6/)(ح.
29
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Зонки бошад қалби ў пур аз нифоқ,
Дар забон аммо бувад донову тоқ.
(Навид)
Ва дар баъзе аз ривоѐт дар охири ҳадиси
зикршуда, ин иборат низ омадааст:
"ِ"ًٕٖصّى ثفؿةختِ هثٖةٍِ‘ ٕقوْى ثجْو- яъне “...бо фасоҳат ва
чарбзабонї эшонро шефта созад ва бо љаҳлу
нодонияш (зоҳирнамої), гумроҳашон созад”
Аз Худо ҷуем тавфиқи ъамал.

***

ШИГИФТИҲОИ ДАСТГОҲИ ОФАРИНИШ

Бибояд донист, ки дар коргоҳи сунъи илоҳї ҳељ
коре тасодуф ва ғайри мунтазара набошад ва ҳама
корҳо аз хуб ва зишт дар таносуб ва аз сари ҳикмате
ва барои маслиҳате бошанд. Ва олами имкон ҳама
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Иборот ва ишорот

Муҳаммадии Навид

Такмила, нашри дуввум

бастаи силсилаи асбоб омада, ва чун касе ноогоҳ аз
ин бошад, ба тасодуф нисбат бидиҳад. Ва асбоб ва
иллати ин некӣ ва бадиҳо дар вуљуди мо бошад,
(каѐни офоқї ва анфусї) зеро мо худ дар олами асбоб
ҳастем.
Шигифт аз ғафлати мо дар он аст, ки аз хобҳои
рост ва нохуби худ таъбир љуем суд ва ѐ зиѐни худро,
вале аз воқеот ва ҳодисот дар бедорї, ноогоҳї ва
ғафлат варзем ва аз тасодуф донем.
Интизори файз ва некӣ бояд буд аз даргоҳи
раҳмат, агар бирасад чи давлате ва агар на, интизор
ва чашмдори раҳмат, басе беҳтар аз вомондаи дар
ғафлат бошад.
Инро ба худ мегўям, ки ҳар лаҳзаро ѐддошт ва
нигаҳдошт бояд, шояд воридоти ғайбї ва фюзоти
раббонї ва пайку пайғом бирасанд ва ту дар хоби
ғафлат боши.
Мо ҳарчанд табаҳкор ва базаҳкорем, вале дар
ҳад ва андозаи худ, зинҳор љурм ва гуноҳи худро
беандоза нашмори! Ту худ чун маҳдуд ва андоза
дори, пас чаро љурми худ беандоза бишморї !?
Уст беандоза ва беканор ва бешумор, пас
гуноҳони ман ва ту дар љанби раҳмати Ў чизе
набошад:
30
ظًًتُ كٌنَّ ػًُٔءي
ٍ ً ًهرًخُ ًًتٍٔ ه- яъне, “Ва раҳмати ман фаро
гирифта ҳама чизро”:
Агар баҳри раҳмат талотум кунад,
Гунаҳ соҳиби хешро гум кунад.
30

Сураи Аъроф-156
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Иборот ва ишорот

Муҳаммадии Навид

Такмила, нашри дуввум

Пас, бо тарс ва хавф бояд рафт ба даргоҳи Ў ва
ҳамзамон бо дили пур аз меҳр, бо умед ва раљо:
31
ًٖجًةى ًهرًبٌّ ًغفٌٓرى
ِّ  ًثوُسًةى ل-яъне, (чи хуш!) “Нашемангоҳи поке
ва парвардигори омурзандае”
Чун гуфтем дар олами асбоб некї ва бадии
мутлақ набошад, (бар хилофи гуфтори шуморе аз
бузургони ирфон, ки олами имконро, бархе адами
маҳз ва бархе дигар шар ва бадии маҳз медонанд, ки
шояд дар радди мухолифони худ, масалан “ваҳдати
вуҷудиҳо” зиѐдаравӣ карда бошанд ва ѐ таъвили
дигаре доранд, ки доранд. Ҳамчун Имоми Раббонӣ
Шайх Аҳмади Сарҳиндӣ, ки дар мактуби 314, ҷ1-2
дар ин мавзуъ бо қотеъият сухан мегўяд. Аз ҷумла
мегўяд: “...Агар уламои зоҳир аз ин дақиқа огоҳ
мегаштанд,
ҳаргиз
мумкинро
вуҷуд
исбот
намекарданд ва хайру камол, ки махсус ба он ҳазрат
аст ҷалла ва ъало ба эътибори ихтисоси вуҷуд,
мумкинро исбот намекарданд...” “Мактубот” ҷ.2/5.
Боз дар ҳамин мактуб мегўяд: “Агар уламо низ аз ин
сир огаҳ мегаштанд, мумкинро вуҷуди аслӣ исбот
намекарданд ва ба вуҷуди зиллӣ иктифо менамуданд”
“Мактубот” ҷ .2/12)
Мо мегуем, вуљуди вуљубии Аллоҳ таъоло, ҳељ
мушобаҳат ва мумосалате бо вуљуди имконї
надорад: 32...هٖط كًحوِ ػٔء...-яъне, “Ҳељ чиз чун (Ў
таъоло) набошад”.

31
32

Сураи Саба-15
Сураи Шуро-11
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Муҳаммадии Навид

Такмила, нашри дуввум

(Аммо Ибни Арабї шарри маҳз, адамеро
медонад, ки иродаи Худованд ба пайдо кардани он
нарафта...)33
Вале дидгоҳи дурусти ақидатї-каломии аҳли
суннат ин аст, ки 34“”خلةاق االػٖةء جةثتة هاهًوى ثْة يدلق
Яъне, “Ҳақиқати чизҳо собит ва устувор, ва дониш ба
онҳо ҳақиқї бошад”
Аҳли суннат хайру шарро дар олами имкон
нисбї медонанд, зеро агар тамоми мумкинот шарри
маҳз будандӣ, пас натиља ин буд, ки Худованд фақат
офаридгори бадиҳо будӣ, на некуиҳо ва дигар ҳикмат
дар офариниши замину осмонҳо ва ончи миѐни
онҳост аз байн рафтӣ, ки ин мухолиф бо оѐт ва
аҳодиси фаровонест.
Пас дар олами амр, ки олами асбоб набошад ва
ҳама бељиҳатї ва берангист, ҳама хайр бошад ва дар
олами халқ ва имкон, ки олами асбобу илал аст, некї
ва бадї на мутлақ, балки дар таносуб ва зарфият
бошанд.
Масалан, агар Одам (ъ) офарида намешуд,
шарри Шайтон шинохта намешуд. Ва агар Иброҳим
(ъ) намебуд, бадии Намруд ва намрудиѐн пинҳон
мемонд, ҳамчунин агар Мӯсо... ва агар Муҳаммад
(ъалайҳимусслом).
(Ва силсилаи офаринишро бадин қиѐс бинмо).

33

Китоби «Фусус-ул-ҳикам»-и Ибни Арабї. љ1.
Ин қавл яке аз усулиѐти собити ақидатии аҳли суннат ва љамоат мебошад, ки дар таълифоти
каломии ақли суннат бисѐр омадааст. Мисли «Ақоиди насафи» -и Умари Насафї ,шуруҳи он,
шарҳои «Ақидаи Таҳовї» ва дигар мутуни китобҳои усулї-ақидатї.

34
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Муҳаммадии Навид

Такмила, нашри дуввум

Пас вуљуди паѐмбарон хайри маҳз бошад, чунки
бо олами амр ба воситаи ваҳй иттисол(пайванд)
доранд, агар чи дар олами халқ аз љумлаи башаранд.
Ба дарки ин гуфта ҳар ки бирасад, ҳикмати пӯшидаи
ин ояти карима ба ў ошкор гардад:
35
... س
ى ٌٕٓخًی ٍإهًَّٔ أًًًٍَّة ٍإهً ٌْكٌىُ ٍإهًِى هًاخٍ ى
ُ ٌٌكنُ إًًٍٍَّة ًأًٍة ثًؼًصى ٍي ُحوٌك
Яъне, “(Эй паѐмбар!) Бигу: “Ман фақат башаре
ҳастам, мисли шумо (имтиѐзи ман ин аст, ки) ба ман
ваҳй мешавад, ки танҳо маъбудатон маъбуди
ягонааст”.
Пас аз пазируфтани он ҳама гуфторҳо равшан
мешавад, ки ҳатто ҳамин фаромушї, гоҳо судманд
аст, ҳамчун он шахс, ки қасд ва нияти кору рафтори
баде дошт, вале анљом додани онро аз ѐд бурд ва
фаромуш кард. Ва гоҳо бад аст, ҳамчун он кас, ки
анљоми кори некеро аз ѐд бибарад. Ин андоза
тафовут ҳаст, ки Худованди меҳрабон дар баробари
ният ва иродаи нек низ подоши неку бидиҳад, бо
фазлу карами хеш.
Паѐмбари
акрам аз ин
муждагонї дода: 36{ِ}ٍٖة اهًٓءيٌ رٖص يٌ يًو- яъне, “Нияти
35

Сураи Каҳф-110
Ин ҳадис бо туруқ ва асноди гуногун дар китобҳои ҳадис бисѐр омадааст, мисли: китоби
«Фатҳулборӣ»- и Ибни Ҳаљари Асқалонї љ4/с.258, китоби «Тадрибур-ровї»-и Суютї љ 2/с.167 ва
китоби «ал-Асрору-л-маъруфа»-и Муло Алї Қорї с.359. Ҳарчанд лафзи онро заъиф медонанд,
вале афзунии ривоѐт ва сиққати руввот, ин ҳадисро ба сиҳҳат ва қувват расонидааст.Бояд
донист, аз ҷумлаи ровиѐни ин ҳадис, яке Абдуллоҳ ибни Аббос ва дигаре Анас ибни Молик
мебошанд (рз) ва ҳадиси мазкур, шарҳу тафсири ҳадиси мутафиқунъалайҳи: » Инамал - аъмолу
бинниѐти..»-ст.( Навид ) Аз љумла дар китоби «Мақосид»-и Шотибї омадааст:...
...س٠ ا ٌ ذذٜ ٛ رم٠ اٙ عٛ ّ فحفث ّج١اْ وأدضعٚ ٟ٘ٚ
- яъне, «Ва ин ҳадис ҳарчанд заъиф дониста шудааст, вале
маљмуъаи (туруқ ва руввот) онро ба қувват ва сиҳат расонидаанд» ва ба ин мазмун ва маънои
низ аҳодиси фаровоне омадааст. (Агар муҳаққиқе бо чашми инсоф ба китобҳои бархе аз
муддаъиѐни ҳадисшинос, ѐ ба заъми худашон «аҳли ҳадис»-и ин замон ва пешвоѐни эшон, назар
афганад, рисола ва китобҳои онҳоро моломол аз таноқуз ва тахолуф меѐбад. Хусусан дар шарҳ
ва баррасии аҳодис. Аз ин рў бадин воқеият расидам, ки «таҳқиқот» - и ин муддаъиѐн, дар
маљолоти гуногун, мисли ақоид, аҳодис, фатовї...дар бисѐри маврид дур аз асолати илмист ва
љуз фиреби назаре беш нест. Инро баъди мутолиъоти китобҳояшон мегўям: Ҳамчун , «китобул-асмои ва-с-сифот» - и Ибни Таймия ва даҳо навиштаҳои вай ва шогирдонаш. Хонандаи
гиромӣ! Камина тақрибан бештари аз навиштаҳои Шайхулислом Ибни Таймияро бо диққати назар
36
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Иборот ва ишорот

Муҳаммадии Навид

Такмила, нашри дуввум

мумин беҳтар аз амали ўст” чунки ният мављуд аст ва
амали ў нопайдо, оѐ бикунад ѐ накунад. Ва чун кард,
аз барои Худо бошад ѐ аз рўи риѐ.
БАЛОҒАТ ВА РАСИДАГӢ
Балоғат се гуна бошад; ҷисмонӣ, ақлонӣ ва
руҳонӣ. Ба балоғати ҷисмӣ ва баданӣ агар чанд дер
бошад бирасанд, ба ҷуз муханнасон ва маълулин ва
аммо ба балоғати ақлонӣ андаке бирасанд ва ба
балоғати руҳонӣ
ва маънавӣ андаке аз андак
бирасанд.
Дар балоғати баданӣ инсон бо дигар ҷондорон
анбоз бошад ва дар балоғати ақлонӣ бо фариштагон
ҳамсанг ва аммо дар балоғати руҳонӣ аз ҳар чи
пиндори бартар ва фузунтар.

ДОНИШ ВА РАВИШ
Зинҳор напиндори, ки донистани ту мунтаҳои
мақсуд аст, зеро ин донистан дархури туст ва маҳдуд
аст.
Агар раванда боши, аз ин донистан бо поймардии
аъмоли неку, бо инояти Худовандӣ ба шинохтан
мутолеа кардам, агар донишманди тамомиѐре, бо дили бе ғараз ва аз сари таҳқиқ, масалан китоби
«ал-Асмо ва сифот»-и ӯро хонад, бо камоли итминон метавонад ин маҷмуаи наздик ба 1000 саҳифаи
ӯро, дар 300 ѐ 400 саҳифа хулоса намояд ва таноқуз, бисѐргӯӣ ва талбиси ӯро дар баѐни бархе аз
ақоидаш ошкор созад. Ҳатто унвони баъзе аз китобҳои ин муддаъии ислоҳ, бо фармоишоти Қуръон
ва суннат ва усулиѐти шаръ дар тазод қарор доранд, мисли китоби ӯ бо номи «Фазлулараби алал
аҷам», чи расад ба аксари муҳтавиѐт ва мазмуни навиштаҳои ӯ. Огоҳ бошед! то бо пайравии эшон
дар мағлата ва таъассуб наафтед. Зеро алқоб ва авсофи пуртакаллуф, на ҳама вақт нишони
баландї ва устувории пояи илмї бошанд. (Навид)
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Иборот ва ишорот

Муҳаммадии Навид

Такмила, нашри дуввум

бирасӣ ва аз шинохтан ба дидан, вале бо ин се низ ба
камоли матлуб нараси. Зеро ин расидан ва диданҳо
кутоҳ ва норасост, чун аз ҳастии ту берун набошанд
ва ҳамчун ту муҳдас ва маҳдуд бошанд ва маҳдуд ба
номаҳдуд куҷо бирасад?! Ин қадар ҳаст, ки хубтар
ва беҳтар аз пештар боши, ва агар бибарандат
некутар аз он, ки худ бирави ва ҳам агар набарандат,
бояд бирави, ва агар нарави пас куҷо бирави !? Ба
ночор агар мурод набоши, мурид бояд буд. Ва ҳар
киро дар ин рафтан, машраб ва маслаки дигар
бошад, ва “ҳар киро аз баҳри коре сохтанд”. Яке
сармаст биравад ва яке бо шаст, яке сарболову яке
сарпаст, яке пурбору яке бебор, яке дар хобу дигаре
бедор, яке хушдилу дигаре бемор, яке осону дигаре
дашвор.
37
ظجٍٖووة
ً َٰسى
ً ٌُّكنُ كٌنٌّ ًًُٕ ًًنٌ ًيوًیَٰ ػًة ٍك ًوتٍٍِ‘ فًصًثُّكٌىُ ًأ ُيوًىٌ ثًًٌٍُ ًٌّٓ ًأ
Яъне, “Бигу ҳар яке бо роҳ ва равиши худ кор
кунад, пас парвардигоратон доност, ба он кас, ки ӯ
раҳнаварди роҳи дуруст аст”, гуйи дар ин маънист.
Ман чун фалонон ва баҳмонон нарафтам, бар
ман шуриданд ва дуруштӣ оғозиданд, дидам ки
рафтан ва расидане андар хури худ доранд, боре
наяндешиданд, ки ушон чун ман нарафтанд ва ман
нашуридам, пас онон чаро бишуранд. Инро барои
намуна гуфтам, ки аз ин корҳо бисѐр биюфтад, ки
ҳам худро ба ҳарза даргир созанд ва ҳам дигаронро.
Ва ҳар кас ба андозаи ҳиммати худ биравад ва ин
ҳиммат ва устуворӣ аз бахшишҳои Ӯ таъолост,
якеро бештар дигареро камтар.
37

Сураи Исро-84
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Муҳаммадии Навид

Такмила, нашри дуввум

Пас ҳамаро бо тарозуи худ набояд санҷид ва бо
паймонаи худ набояд паймуд.
Чун дар зоҳир мардумон на якранганд, дар
ботин низ чунин бошанд; яке зишту яке зебо, яке
пажмурда, дигаре шодоб. Агар ту хуб ва некуи,
миннат бар ту бештар аст ва он ки на чун ту бошад,
назди ту гуноҳе надорад ва бояст ба вай шафқат
оварад на нафрат.
Зинҳор гуфтор ва кирдори худро барои дигарон
мизон ва меъѐр бакор нагирӣ , ки ин сармоя аз
худхоҳӣ ва пиндор аст. Зеро мизон ва меъѐр шаръаст
ва фармудаи Худо ва паѐмбар, пас дар паи санҷиш ва
паймудани аъмол ва кирдори худ бадин мизон
мебош, то дигарон туро дар меъѐри шаръ бубинанд
на шаръро дар мизони ту, ки ин бисѐр дашвораст
ва пур нодир.

***

СУФОРИШ БА НЕКӢ ВА БОЗДОШТ
АЗ БАДӢ

Амри ба маъруф ва наҳи аз мункар, ки аз
воҷиботи имонанд, некхоҳӣ ва дилсузӣ ба халқи Худо
бошад, на қазоват ва таҳаккум байни мардум:
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Муҳаммадии Навид

Такмила, нашри дуввум

ٍزُٖص
ً سيٌٓنً ٍإهًی اُه
ُ ًٕ  هُه ًتكٌٌ يَِّكٌىُ أٌيَّةى- Хайрхоҳӣ ва
некандешӣ дар ин ояи карима муқаддам бар ًًهًٕأُيٌصٌهن
38

ً ثٍةهُ ًًًُصٌهفٍ ًهًٕ َُ ًُْٓنً يًٌٍ اهًٌَُكًصٍ ۗ ًهأٌه َٰهًبٍمً ٌّىٌ اهُ ًٌ ُف ٍودٌٓن- омадааст.

Яъне,
“Бояст аз шумо гуруҳе бошанд, ки ба некӯӣ
бихонанд ва суфориш ба рафтори писандида ва
боздошт аз корҳои накуҳида, бинмоянд ва ҳамин
онҳо наҷотѐфтагонанд”, омада, ки доноѐнро маҳали
тааммул аст.
Зинҳори дигар ин, ки дар даъват ва таблиғ худро
аз дигарон боло нагузори ва ҳарчи мегӯи ба худ
бигуи ва ҳамзамон бо мардумон, аз сари ҳикмат ва
некубаѐнӣ, на дуруштӣ ва таҳдид ва ин фармудаи
Бори таъоло:
39 ٍعًَة
ً ًدكًًُةٍ هً اهًًُ ُٓيٍوًةٍ اُهد
ٍ ظجٍٖنٍرًثِّمً ثٍةُه
ً َٰادُعٌ ٍإهًی
Яъне, “Бихон ба сӯи роҳи паравардигорат бо
ҳикмат ва андарзи наку”, дастур аст.
Ва бо баҳонаи худохонӣ, мардумро ба худ
нахони ва меҳробу минбарро дукони тиҷорат ва
бозаргонӣ нагардони!
Таъсир дар сухан аз имон ва сидқ ва ихлос
бошад, дониш ва фасоҳат дар пояи дувум, агар
ҳарду бо ҳам ҷамъ оянд, матлуб ба даст ояд.
Ончи ногузир аст бояд гуфт, вагарна фурсат аз
даст биравад.
Гоҳе бошад, ки хоҳи гуфтан, вале набитвони ва
ѐ маҷол ниѐби: 40َٰ فًشًكِّصُ إٍن ٍَّ ًفًًتٍ اهشِّكُ ًصى- яъне, “Пас панд
38
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бидеҳ мардумонро (ба ин Қуръон) онҷо, ки агар суде
дорад”, дастури Худовандист ва бозхосте дорад.
Магар ба он ҷойгоҳе бираси, ки ишорот ва
хомушии ту беҳтар аз гуфтан гардад ва ишороти ту
равшантар аз иборот бошад, ки ин бисѐр нодир аст
ва аз бахшишҳои хосси Худовандист, ба он ки хоҳад
бидиҳад:
ۗ دكًًُةً ًفلًسُ أٌهتًٍٔ رًُٖصوا ًكحٍٖصوا
ٍ دكًًُةً يًٌ ًٕؼًةءٌ ۗ هًيًٌ ٌٕ ُؤتً اُه
ٍ ٌُٕ ُؤتٍٔ اه
41

ٍهًيًة ًٕشَّكَّصٌ إٍهَّة أٌههٌٓ اهُأًهُجًةب

Яъне, “Худованд ба ҳар кас, ки хоҳад ҳикмат (ва
дониш) медиҳад ва ба ҳар кас ҳикмат дода шавад, бе
шак хайри фаровоне дода шудааст. Ва ҷуз
хирадмандон панд намегирад”, муждагонист мар
хосонро.
Ва ин “ҳикмат”, ки бо ниҳодани ҳарчиз ва ҳар кор
дар ҷойгоҳ ва пойгоҳи худ таърифу тафсираш
намоянд, зоҳирӣ ва ботинӣ бошад ва ҳар киро ин ду
рузӣ диҳанд ва арзонӣ доранд, некуии фаровоне
(хайри касири) дуҷаҳонӣ бахшидаанд, пас гуфтор ва
рафтори ӯ бо ҳикмат бошад ва дар ҷойгоҳи худ,
судманд.

Нукта
Аҳли фаросат ва дарунҳои пок ба дарки ин
нукта бирасанд ва бо илму дониши завқӣ ва ҳузурӣ
нек дарѐбанд, ки оѐ андар гуфтан дастур ва иҷозае
ҳаст !?
40
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Пас бигӯянд ва сухани эшон ҷо уфтад ва дар
дилҳо биншинад ва торикиҳоро рушан созад, зеро
дил майдони мушоҳада ва дидор аст ва забон
ҷавлонгаҳи иборат ва гуфтор ва ҳар ки нодида сухан
гӯяд, гувоҳи дуруғгуст:
Изни ҳақ дар ҳар амал пироя аст,
Ғайри маъзунро сухан бемоя аст.
Банда ар бе изни мавло дам занад,
Эътимоди хоҷаро барҳам занад.
Кас надорад гуш бар гуфтори ӯ,
Чун ки пайдо гаштааст, миқдори ӯ.
То савоб ояд зи гуфтан ҷузву кул,
Ман азина лаҳу-р-раҳмон, фаляқул.
(Навид)

***

ЭҲСОС ВА ТАҲҚИҚ

Дар ин авохир дидем, ки омаро ба содагароӣ ва
сабукфаҳмӣ бурданд ва бештар рӯи эҳсоси онҳо
таъсир гузоштанд, на тафаккур ва андеша, агар
корҳо чунин бошад, бардошт ва дарки эҳсос маҳдуд,
нопойдор ва тезгузар бошад ва бо суде камтар.
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Бале, инкор нанамоям ки ин ҳам роҳе аз васоили
даъват ва тарбияи мардум бошад, вале дар ҷои худ ва
ба андозаи зарурат, вагарна зеҳнҳоро кунд ва
андешаҳоро хоболуд гардонад.
Он гуна бояд гуфт, ки дар баробари дарки
матлаб, гуфтори мо инсонҳоро ҳамзамон ба андеша
раҳнамуд бошад, то дар дониши онон чизе афзуда
гардад:
ًجنُ ثٍةهُلٌصُآنٍ يٌٍ ًك ُجنٍ أًن ٌٕلُقًیَٰ ٍإهًُٖم
ً ًًُف ًتًًةهًی اهوٌَِّ اهُ ًًوٍمٌ اُهدًقُّ ۗ ًههًة ًت
42

خٌٖ ٌِ ۗ هًكٌن رَّبِّ زٍ ُدٍٍٔ ٍيوًُوة
ُ ًه

Яъне, “Пас баландмартаба аст, Худованде, ки
фармонравои ҳақ аст, ба (тиловати) Қуръон шитоб
макун; пеш аз он ки ваҳйи ӯ бар ту тамом шавад ва
бигу парвардигорам донишамро афзун намо”,
ифодаи ом ва фарогир дорад.
Басо бошад, ки даҳриѐн ва модагароѐн ва
ақлгароѐни хушк, бар аҳли бовар ва ақида хурда
бигиранд бадин гуна, ки: “Инҳо аҳли ривоят ва
қиссабофонанд, на аҳли донишҳои истидлолӣ ва
фикрӣ, то бо эшон битавон қазияи илмие дар миѐн
ниҳод ва рӯи он баҳс кард”.
Ончи дар боло гуфтем аз содагароӣ, боис гашта
то чунин даъвои бемояе аз сӯи ин гурӯҳ, ки дар ҳама
вақт ва замон бо аҳли диѐнат ва бовар дар пархош ва
кинатузӣ буданд, ин ҳангом низ ба миѐн ояд.
Эшон аз ѐд бурданд, ки дар гузашта ҳама
бузургони илму маърифат, ҷомиъи донишҳои ақлӣ
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Сураи Тоҳо-114
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ва нақлӣ буданди, чун ҳама аҳли имон ва диѐнат
буданди.
Донишҳои каломӣ, мантиқӣ, фалсафа ва ҳикмат,
нуҷум ва кайҳоншиносӣ, табиъӣ ва мовароуттабиъӣ,
сиѐсат,амлокдорӣ ва тиҷорат,ахлоқ ва фарҳанг, ҳисоб
ва ҳандаса ва дигар илмҳои дақиқ аз баракат ва
дараҷаи баланди фаҳм ва фаросати он абармардон,
пешрафт ва равнақе дошт.
Бале, аз ѐд бурданд, зеро ҳофизаи дуруғгуѐн заиф
бошад ва воқеиятро ба зудӣ аз ѐд бибаранд.
Агар гӯи: Ҳарчи он бузургон, ки аз эшон ѐд
карди, буданд ва ба мо гузоштанд ва бо худ бурданд
ва акнун шумо киѐнед!? ва чи мегӯед ва бо ки мегӯед!?
ва боз чаро бадгуѐнро маҷол медиҳед, то ончунониҳо
гӯянд !?
Гӯем: Инсоф гувоҳи имон аст! наздик ба як аср
зери султа ва фармонравоии ҳамин тоифа будем ва
ҳоло ҳам раҳои наѐфтем!
Дар ин муддат кай гузоштанд, ки гуфтаниҳо
бигуем?! Ва ҳоло ҳам ҳарчанд аз асб уфтоданд, вале
ба рикоб овехтанд, тоб ва тавони он надоранд, то мо
бигӯем
ва эшон
бишнаванд,
чунки
гуши
ҳақиқатшунав надоранд.
Боз ҳам эшон мегӯянд ва мо намешунавем, мушкил
дар ин аст, ки мо низ гуши ботилпазир ва
беҳудашунав надорем.
Агар майдоне барои мардон фароҳам оранд, хоҳанд
дид ки мардони майдон киѐнанд. Вале ку ҷуръат ва
куҷо ҷавонмардӣ!?, майдон аз эшон буд, ҳарчи
хостанд гуфтанд ва дар ҳар маҷоле тактозӣ карданд,
ҳакам ва довар ва додгустаре ғайри эшон набуд,
ҳама онон буданд.
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Ин ҳангом ҳам бештари аз онҳо барои худ
мегӯянд ва менависанд, худро байни худиҳо муарифӣ
мекунанд, унвон ва инъом медиҳанд, вале мардум
бештари аз онҳоро набишносанд ва бархе аз онҳо
гумномтар аз китобҳо ва рисолаҳошонанд.
Яке аз шигифтиҳои асри ҳозир ин аст, ки аз
гумроҳе раҳнамо ва аз гумоном ва бадноме нобиғае
месозад.
Оҳ аз ин бегонаогоҳони аз худ бехабар,
Оламе дигар шуду ин анҷуман дигар нашуд.
Булбулонро нағмаҳо андар гулу бастанд, лек,
Қоғ қоғу қар қари зоғу заған дигар нашуд.
Навид
Бегонаогоҳ ба он хотир, ки аз худ чизе надоранд,
ҳарчи мегӯянд ва менависанд, шарҳу эзоҳ медиҳанд
аз дигарон аст, на аз эшон. Агар аз фалсафа мегӯянд
ѐ шеър ва адаб ѐ мантиқ ѐ аз назариѐти ҳандаса ва
нуҷум ва.ва.ва, ҳама аз бузургони диѐнат ва бовар
аст. Фаҳмида ѐ нофаҳмида, бо назардошти
чаҳорчуби андешаи танги худ, шарҳу тафсир
мекунанд, ҳатто интиқод ҳам.
Аҷиб ва хандаовар аст, вақте мебинем, ки фалон
ѐ баҳмоне, унвон ва алқоби илмӣ мегиранд, (дар
ҳоле ки бештари аз онҳо фикр ва андешаи содаеро
дар як ѐ ду ҷумла, бо душворӣ метавонанд баѐн
намоянд), ба хотири ин ки Форобӣ ѐ Киндӣ ѐ Ибни
Рушд ѐ Ибни Сино ѐ Ғаззолӣ ѐ Румӣ ѐ Ҳофиз ѐ
ва.ва.ва.. ро шинохта ва дарк кардааст, ки онҳо чи
гуфта ва чи навиштаанд.
(Ғалат гуфтам, аксари ин дононамоѐн аз сари
таҳқиқ, на он бузургонро бишносанд ва на ҷойгоҳ ва
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пойгоҳи илмии онҳоро, магар аз рӯи тақлид ва
ҳавову ҳавас) Агар он фарзонагон намегуфтанд ва
наменавиштанд,инҳо аз ки мегуфтанд? ва чӣ
менавиштанд ?!.
Боре аз худ савол накарданд, ки чаро афкор ва
андешаи он абармардон мондагор аст ва номашон
зинда? !
Оѐ ба ин ҳақиқати равшан нарасидаанд, ки
андеша ва гуфтори он азизон, реша дар манобеъ ва
сарчашмаи пок ва гуворои имон, бовар ва ақида ва
диѐнат дорад ва бо пайвастан ба ҷиргаи паѐмбарон
ва бузургони дин ва манобеъи ваҳй, ба ҷовидонагӣ
пайванд хурдаанд !:
Ҳар чи ҷуз ишқи Худоѐ аҳсан аст,
Гар шакар хурдан бувад ҷон кандан аст.
(Мавлавӣ )
Ин донишфурушони даҳрӣ ва дур аз фаҳму дарк
ҳақиқӣ ва таҳлилу таҳқиқ воқеъӣ, қадр ва пояи илмро
бо гуфтору навиштори ноҳамвор ва ноҳинҷори худ
то он андоза поѐн бурданд, ки
дигар сухан
кучабозорӣ шуд ва аз фасоҳат ва балоғат дар он чизе
боқӣ намонд ва зеҳн ва андешаро то он ҳад бе неру
ва афсурда намуданд, ки дигар бештари мардум ба
ҷуз сухани сода ва дур аз балоғат, чизеро аз
мураккаботи каломӣ ва латоифи баѐнӣ дарк
намекунанд.
Ва ин тоифа гоҳ гоҳе аз худ чизаке низ гуфтаанд,
бадин гуна, ки порае аз эҳсосоти бемоя, андешаҳои
бепоя ва суханон гоҳ мавзун ва гоҳе номавзун ва бе
пирояи худро шеър номиданд ва достон. Таъсироти
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руҳонӣ ва ғайбиро дар сухан инкор намуданд ва
мебинем, ки гуфтори онҳо пайкарест беҷон ва
колбадест беруҳ ва равон.
Дар ин авохир “ҷунуни илмии” бархе аз ин
дононамоѐн “гул карда” ва аз сари ҷаҳли мураккаб
ҳатто ба ҳарими шаръ ва ақоиди мусалмонон низ
дастдарозӣ мекунанд ва бо пиндори худ гуѐ барои
мусалмонон дастуроти ақидатӣ ва фиқҳӣ “омода”
мекунанд, дар ҳоле ки ҳатто аз улуми ибтидоии
исломӣ бебаҳраанд, чи расад ба донишҳои
таҳқиқотии мазҳабӣ. Чи мазҳака ва масхарагӣ, ки
барпо карданд ва худ аз ин бехабар!
Шолудаи илм, эътиқод аст,
Не гуфтани пучу, ҳарфи бисѐр.
Гар гуфтани ҳарза илм будӣ,
Доно будӣ тутии шакархор.
(Навид)
Бо вуҷуди гузашти айѐм ва рӯзгорон, ин гурӯҳ
боз ҳам дар мунҷалоби афкори парешони худ ғарқ ва
дар банди ҷаҳли мураккаб гирифторанд. Агар аз
сари ислоҳ ва некхоҳӣ ба эшон бигӯи, ки аз ҷодаи
устувори илм ва дониш канора рафтаанд, бо ту
дараафтанд. Вале ин ҳангом мебинем, ки ташташон
аз бом афтодан дорад ва ниқобҳо аз чеҳраашон
дургаштан, чун ки: сояро бошад ҳиҷоб аз офтоб.
Дигар қишр ва насли огоҳ ва пажуҳандае аз
ҷавонон ва иддае аз рушанфикрони воқеъӣ ва
худшинос ба майдони илму маърифат омадан
доранд, ки бо ғуломӣ ва чокарманишӣ дар ситез ва
пайкоранд ва ҷаҳонро бо чашми басират мебинанд.
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Эшон дар пайи ислоҳ ва таҷдиди назар, болои
таърих ва фарҳанги таҳрифшуда ва воқеъоти воруна
гаштаи хешанд ва безор аз андешаи истеъморзада.
Вале пешорӯии онҳо, банду тилисмот, ҷодуҳо ва
чашмбандиҳои афзуне аз аҳриманони мурда ва
аҳриманпарастони зинда побарҷост, ки бояд бо
муъҷизоти имонӣ ва тайидоти раббонӣ ин ҳама
шикаста шавад:
Дев чу берун шавад, фаришта дарояд.
Инҳо ки гуфтем, порае аз таърих ва саргузашти
миллатанд ва низ кобусанд, ки моро дар хоб ва
бедорӣ домангиранд. Бояд ба бедорӣ ва ҳушѐрии
воқеъӣ расид ва бояд ин даҳшат ва ваҳшатро дарҳам
шикаст ва низ таҷриба ва ояндабинӣ касб намуд.
Пас ончунон бояд зист, ки аз ту ривояте ѐ
ҳикояте аз хубиҳо ѐдгор бимонад, на шиква ва
шикояте, зиндагоние ончунон бояд намуд, ки аз ту
бо некӣ ѐдҳо бикунанд, на аз бедодию ҷаҳолатат
фарѐдҳо.
Мехостам фаротар аз инҳо бигӯям, вале чун
кунам, ки воқеъоти замон ва маконро наметавон
инкор кард. Аз инҷо бояд гуфт, чун ки ин ҷоям ва
чун фаротар бибаранд, аз онҷо бигуям.
Чун расад аз ғайбам имдоди дигар,
Меравам зинҷо ба миъоди дигар.
(Навид)

Акнун дигаргуна бигӯям, бадин гуна:
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Дардро нишона оҳи сард аст ва ишқро намуна,
ранги зард, чун дори, манмой ва агар надори жож
махой.
Хомушӣ хуб аст, агар аз балоҳат набошад ва
гуфтан неку, агар изҳори фасоҳат набошад.
Аз Худо то худ, як алиф фосилааст, пас бар
хатар ва бимнок бояд буд, то бо номи Худо
мардумонро ба худ нахони!
Аз Худо ҷуем тавфиқи ъамал.

МУЛК ВА МАЛАКУТ

Дар олами имкон, ҳама чизҳоро аз набот ва
ҷимод, ҷондор, аҷроми улвӣ ва суфлӣ, Худованди
доно ва тавоно дар ду буъд пайдо гардондааст, яъне
вуҷуди зоҳирӣ ва ботинӣ, ки дар ибороти Қуръонӣ
бо “мулк” ва “ малакут” таъбир шудаанд ва ҳарду
вожа баѐнгари азамат ва кибриѐи офаридгор ва
шигифтиҳои дастгоҳи офариниш бошанд.
Чун ба шинохти зоҳири ашѐ бираси, олим ва
донишманд гарди ва чун андарун ва ботини чизҳоро
нек бишноси, ориф ва шиносанда боши.
Малакут дар тафосири Қурони карим мин ҷумла;
Байзовӣ,
Ибни
Касир,
Бағавӣ,
Абисаъуд,
“Ат-Тафсир-ул-возеҳу-л-муяссир”, ба маънои “алмулку-л-восеъ”, яъне мулки фарогир омада, ки
дарбаргирандаи зоҳир ва ботини коинот бошад.
Малакут, сиғаи муболағаи мулк бошад, бо
афзудани “вов” ва “то” ҳамчун “ҷабарут”, “азамут”
ва монанди онҳо.
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Ибни Касир ҳамзамон бо ин маъно, малакутро
сир ва рози мавҷудот донад, ки ҳамон ҳақиқати
ашѐст ва далолат ба қудрати комилаи офаридгор
дорад.
Вожаи “мулк” бо мутаъаллиқоташ дар Қуръони
карим 119-бор такрор ѐфта, бо изофа ва бе изофа ва
аммо “малакут”, 4-бор такрор ѐфта, дар ду ҷой
(ٍ ) ًي ًوكٌٓتٌ اهعًًَّةهًاتٍ هً اهُ ًةرُضва ду ҷои дигар ( ،ػُٖئي
ً ِّ) ًي ًوكٌٓتٌ كٌن,
ки маҳалли тафаккур ва андешаи амиқ аст.
Нуктаи латифи дигар ин ки, Худованди доно
нисбати тасоҳуб ва моликиятро дар “мулк” ба ҷуз аз
худ ба дигарон низ дода:
ٌاهوٌْىَّ يًةهٍمً اهًٌُوُمٍ ٌت ُؤتٍٔ اهُ ًٌوُمً يًٌ تًؼًةءٌ ًهتًَضٍعٌ اهُ ًٌوُمً يًٌٍَّ تًؼًةء
َّ ٌٍكن
زُٖصٌ ۗ إٍٍَّمً يًوًیَٰ كٌنِّ ػًُٔ يء
ً ًُهٌتًٍضُّ يًٌ تًؼًةءٌ ًهتٌشٍلُّ يًٌ تًؼًةءٌ ۗ ٍثًٖسٍكً اه
43

كًسٍٕصى

Яъне, “Бигу бор Худоѐ! эй подшоҳи мулк!
бибахши мулкро ба ҳар ки хоҳи ва биситонӣ аз ҳар
ки хоҳи ва сарфарозӣ бахши ҳар киро хоҳи ва забун
созӣ ҳар киро хоҳи, ҳама хубиҳо ба дасти туст, бе
шак ту ба ҳар чиз тавонои!”.
Вале ин нисбат дар “малакут” зинҳор ҷое наѐмада,
ба ҷуз ин ки ин роз ва ҳақиқати пушидаи ашѐ яъне,
"малакут"- ро ба хосони худ бинмуда ва эшонро
бадин неъмати узмо гиромӣ дошта:
44
ًٌٍَٖت اهعًًَّةهًاتٍ هًاهُ ًأرُضٍ ًهٍهًٖكٌٓنً يًٌٍ اهًٌُٓ ٍك
ً ٌٓم ٌٍصٍي ٍإثُصًاٍّٖىً ًي ًوك
ً ٍشًه
َٰ ًهًك

43
44

Сураи Олиъимрон-26
Сураи Анъом-75
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Яъне,“Ҳамчунон бинмудем Иброҳимро малакути
осмонҳо ва заминҳоро ва то ин ки бошад аз зумраи
аҳли бовар ва яқин”
Дар тафосир омада: Иброҳим (ъ) -ро рози осмонҳо ва
замин бинмуданд; аз малоика, биҳишт ва дузах ва
ончи болои замин ва зери он мегузарадро низ
бинмуданд ва ин тасдиқи он аст, ки мо гуфтем дар
шарҳи “малакут”.
Чун нек андеши, бубини, ки мулк пайкар ва
намои дидашаванда ва маҳсус бошад ва малакут
ҳамзамон ҷон ва равони ин пайкар ва намод. Ё ин ки
мулк, ҳастии ашѐ ва малакут, роз ва нуктаи пушидаи
дарунии ашѐст.
Онон, ки аз пайи зоҳири ашѐ рафтанд ва аз ботини
онҳо чашм пушиданд, ҳамон модагароѐн ва
табиъатпарастон
бошанд
ва
ба
истилоҳи
дигар“басар”доранд, вале “басират” надоранд.
Ё ба иборати дигар,Худованд (ҷ) мулкро бар
онҳо арзонӣ дошта ва аз малакут бе баҳра гузошта
Ва онон, ки ин ҳар дуро бо ҳам диданд, аҳли
басират ва раҳѐфтагонанд, ки ба дарки ҳақиқати ашѐ
ба андозаи истеъдоди худ, расида ва пай ба
шигифтиҳои дастгоҳи офариниш бурдаанд. Ҳамин
аст, ки паѐмбар (с) дар дуъои худ мегуфтанд:
َٔ هأرٍٔ اهجةلن ثةلالو هارزك،ِاهوْى أرٍٔ اهدق خلةو هارزكَٔ اتجةي#
45"فأفن

َٔ هال تجًوِ يوتجعةو يو،ِاجتَةث

Ин дуъои маъсур низ, аз бузургони дин нақл
шудааст:
45

Ин дуъо бо ривояти Умар ибни Хаттоб (р) аз паѐмбар омадааст. Ибни Касир (љ1-с.444).
Тарҷумаи ин дуъо дар оғози китоб омадааст, муроҷиат шавад саҳифаи 16.
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"ًٍّٔ ػًٖة ٍء كًًة
ُ ًق االُ ا
ً خلًةٍا
ً ىً ًارٍٍة
َ ٌْاًهو#

Яъне “Парвардигоро ҳақиқати мавҷудотро ба
ман ҳамчунон ки ҳаст бинмой.”
Ва инҳо ҳама ишорат бошанд, бар он ки
маърифати олами вуҷуб, бе донистани олами имкон
ва ҳудус, муҳол бошад ва ин сайри такомулии инсон
аст. Бо иборати дигар аз илмуляқин ба айнуляқин
роҳест ва аз он то ҳаққул яқин, яъне шинохти ҳақиқии
офаридгор, бо иноят ва ҳидояти Ӯ таъоло, ки мо
инро ҷое ѐдовар будем.
Матлабро дунбол мегирем, ҳамин сухан гуфтан,
ки аз хусусиѐти инсон аст, дар масал ҳамчун тан ва
маънӣ, ҷон бошад, ѐ ин ки сухан мулкаст ва маънӣ
малакут.
Барои шинохти тан ҳавос ба кор аст ва аммо
барои маърифати ҷон ва дарки он басирати дил ба
кор аст, зеро дил барзахест миѐни тану ҷон, ру ба ҷон
ва пушт ба тан дорад ва муносибаташ бо руҳ бештар
бошад.
Ба ҳар андоза, ки дил сайқал ва сафо ѐбад, таҷалиѐти
руҳонӣ ва ғайбиро пазиротар бошад ва сувар ва
маъонии муҷаррадаи ғайбӣ дар ин ойина руй
бинмоянд ва аз маъорифи ладунӣ шодихор гардад.
Боз бо баѐни густурдае, дар ин мавзуъ хоҳем
пардохт. Агар Худо хоста бошад.
Ва аммо ҷони одамӣ дигар бошад ва аз нафхаи
(дамидани) Ӯ таъолост:
47
"ًًٌٍُٕٕٓتٌٌِ ًهًٍ ًفزُتٌ فٍٍِٖ يٌٍ رُّهخٍٔ ًف ًلًٌٓا هًٌِ ظًةجٍس
َّ  ًفإٍذًا ظ#
Дуъое, ки аз бузургони дин ривоят шудааст. Аз ҷумла,Алӣ (рз), Яҳѐ ибни Маъози розӣ , Шайх
Наҷмуддини Кубро, Имом раббонӣ ...
46
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Яъне, “Пас чун (Одамро) офаридам ва ба ӯ
сомон додам ва аз руҳи худ дар ӯ дамидам, (ҳамагӣ)
барои ӯ саҷда кунед”, ин ҳуҷҷатест аз Қуръони
карим.
Бидон, ки ҷон аз малакути бадан аст ва бадан
мулк аст ҳумчунон, ки дар гузашта баѐн доштем ва
ҷон аз олами амр аст:
ٌ
ً ًِّهًٕعُ ًأهًٌٍٓمً يًٌٍ اهصُّهحٍ ۗ ٌكنٍ اهصُّهحٌ يٌٍُ أًيُصٍ رًثِّٔ هًيًة أٌهتٍٖتٌى ي
48

اُه ًٍوُىٍ إٍهَّة ًكوٍٖووة

Яъне, “Мепурсанд туро аз ҷон, бигу! (Эй
Муҳаммад), ҷон аз амри парвардигори ман аст ва
дода нашудастед аз дониш, магар андаке”, бурҳони
қотеъ аст. Ва низ ояти мазкур далолат бар ин дорад,
ки дониши андаки инсонӣ ба дарки ҳақиқат ва
воқеияти руҳ нарасад. Ин андоза донем, ки ҷон
азалият надорад, зеро офаридашуда ва махлуқ аст ва
аммо абадият дорад, чун ки бо марги бадан намирад
ва фано напазирад.
Олами амр, ки дар боло гуфтем, мо боре дар
қаламрави он будем, 49سري
ٍ ًسقي يٍَسً ًيوٍٖمي ُّيلُت
ُ ٍ فٍٔ ًي ُلًًسٍؾҷони
мо паймони азал ва аҳди аластро ба ѐд дорад, ва
инҳо ҳама дар олами амр буд.
َٰظتًًٓى
ُ ر ًوقً اهعًًَّةهًاتٍ هًاهُأًرُضً فٍٔ ظٍتَّةٍ إًَّٔةمي جٌىَّ ا
ً ٍن رًَّثكٌىٌ اهوٌَِّ اهَّشٍي
َّ إ#
ًاهًَْةرً ًٕمُ ٌوجٌٌِ خًحٍٖحوة هًاهؼَّ ًُطً هًاُهلًًًصً هًاهَُّجٌٓم
َّ ًاهو ُٖن
َّ ًٍٔيوًی اُهًًصُشٍ ٌٕغُؼ
50

"ًًًٌٍٖك اهوٌَِّ رًبُّ اُهًًةه
ً ًز ُوقٌ هًاهُأًيُ ٌص ۗ تًجًةر
ً ت ثٍأًيُصٍ ٍُ ۗ ًأهًة هً ٌِ اُه
يٌعًزَّصًا ي

Сураи Ҳиҷр-29
Сураи Исро-85
49
Сураи Қамар-55
50
Сураи Аъроф-54
47
48
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Яъне, “(Эй мардум!), бе гумон парвардигори
шумо Аллоҳест, ки дар шаш рӯз замин ва осмонро
офарид ва мустави51 гашт бар арш. Шабро ба рӯз
51

Инҷо зарурат дорад, то баъзе аз андешаҳо баён гардад;
Ихтилофоте, ки дар қарни сеюми ҳиҷрӣ бо пайдо шудани мазоҳибе ҳамчун Муътазила, Ҷаҳамия,
Ҳашавия ва Хавориҷ... ба миѐн омада буд, бори дигар дар ин аср сар боло мекунанд. Муътазила,
Ҷаҳамия ва Ҳашавия (аз пешвоѐни эшон Абуҳузайли Аллоф, Наззом, Восил ибни Ато,Абуалӣ Ҷубоӣ,
Зирор ибни Амр,( ва аз муҷасима Ҷаъд ибни Дирҳам, Ҷаҳам ибни Сафвон, Ибни Муқаффаъ...)
Муътазила, аслан мункири сифоти азалии Худованд буданд, ки ин равиши фикрии худро бо пайравӣ
аз далоил ва таъвилоти ақлӣ, аслан аз фалосифа, ки Худовандро олими куллиѐт, на ҷузъиѐт
медонистанд (яъне Худованд ҷузъиѐтро аз роҳи куллӣ медонад) баргирифтанд. Ҳамчун Форобӣ,
Киндӣ, Ибни Рушд, Буалӣ Сино, Насируддини тусӣ ва.ва.ва....
....Мушаббиҳаи аввал,фирқаҳои Ҳашомия ва Ҷувайлақия буданд, ки Худовандро чун инсон
тасавур менамуданд. Ва тамоми сифоти махлуқро ба Ӯ таъоло нисбат медоданд. Баъдан аз эшон
гуруҳҳое аз хавориҷ пайравӣ карданд...
Аҳли суннат ва ҷамоат ҳамчун уммати васат (миѐнагаро) байни ин ду фирқаи ифротӣ ва тафритӣ
қарор доранд. Яъне байни тамсил ва таътил, ба ин маъно ки Худовандро ҳамчуноне ки худ ва
паѐмбари Ӯ васф намудаанд, дорои сифот мешиносанд. Ва ҳеҷ сифати ӯро чун сифати махлуқот
намедонанд ва аз пайи чуниву чандӣ ва кайфияти он сифоти муташобиҳа намегарданд: Пурсида шуд
Абуҳанифа (р)-ро аз нузули парвардигор, дар посух гуфт: (ف١ٕضيتال و٠) - яъне, “Фуруд меояд (Ӯ таъоло)
бе чун ва чигунагӣ”. Ақидаи аҳли суннат ва ҷамоат ба ҳамин қиѐс аст дар оѐти муташобеҳот; ҳамчун
ваҷҳуллоҳ, ядуллоҳ, маъияти Аллоҳ, қурбати Аллоҳ...Яъне )ٗ  عظ ّرٚ ٗ ائ٠ثش
 وٚ ٗ ٔك ٌشأ١ٍ ٠  (و ّاба муқтазои ин
ояти карима: ُ١ٍ ع ع١ّ  عٛ ٘ ٚ ءٟص ٍ ٗ ش
ّ  ظ و١ٌ . Ва ин ҳадиси шариф, ки паѐмбар (с) фармуда:  ُ هللاٙ ا ِا أتٛ ّ ٙ  اتяъне, “Номуайян гузоред он чиро, ки Худованд норавшан гузоштааст”. Ҳамчунин ақида ва бовари
аҳли суннат нисбати зоти парвардигор он аст, ки Худованд аз тағйиру ҳудус (навпайдоӣ) ва ҳайизу
ҷиҳот, пок ва муназзаҳ аст. Яъне Худованди бузург тағйирѐбанда нест! Ӯ пеш аз оне ки халқро
биофарад, худ мавҷуд буд ва макон надошт ва ҳол низ бар он чизест, ки пеш аз он буд. Худованд
қабл аз ин, ки осомон, об, макон, арш, ҷиҳоти шашгона ва махлуқотро биофаринад, вуҷуд дошт.
Ин гуфтор баргирифта аз фармудаи Паѐмбари акрамаст , ки Ҳазрати Алӣ (р) ривоят карда:
“Худованд вуҷуд дошт дар ҳоле ки чизе аз махлуқот мавҷуд набуд”. Ва Имом Абуҳанифа
фармудааст: Ва мо иқрор ба он менамоем, ки Худованд бар арш муставӣ (кайфият ва чигунагии ин
истиворо Худованд донад) шуда, дар ҳоле ки ба он ҳеҷ эҳтиѐҷе надорад, онро аз барои изҳори
қудраташ ба вуҷуд овардааст, на аз барои истиқрор ва макон.
Ва яке аз бузургони мазоҳиби чаҳоргона Имом Молик (р) дар ин боб фармудааст: ، َ ٛ ٍ اء ِعٛ االعر
ا ٌغ إاي ع ٕ ٗتذعحٚ ، اج ةٚ ٗ  ّ اْتـــ٠اإلٚ ، يٛ ٙ ف ِج١اٌىٚ "- китоби “Фатҳулборӣ”- 14/501.яъне: истиво маълумаст
(чун дар қуръон омада), ва чигунагияш (барои мо) нодонистанист ва имон ба он воҷиб аст ва
пурсидан аз он бидъатаст.
Вале имрӯзҳо мебинем тоифаҳои навзуҳуре бо ному алқоби гуногун, ҳамон ақоиди ботилаи
мушабиҳаро бо далолили заъиф ва ракики худ ироа медиҳанд ва бозори ихтилофу низоъро байни
мусалмонон гарм медоранд. Дар ин роҳ гӯѐ аз Имомони худ Ибни Таймия, Ибни Қайим, Ибни
Абдулваҳҳоб ва шахсоне монанди Албонӣ ва Ибни Усаймин, пайравӣ менамоянд.
Ибни Таймия китобҳойи муътабаре дорад ҳамчун “Минҳоҷу-с-сунна”, алайҳи “Минҳоҷу-лкаромат”-и Ибни Мутаҳҳари Ҳиллӣ, ки арзиши мубоҳисавӣ - илмӣ дорад ва дигар навиштаҳои ӯ низ,
вале аз таноқуз ва печидагӯӣ ва иғлоқ орӣ нестанд. Ва инро ба хонандаи закӣ ва муҳаққиқ вогузор
мекунем, то дар ин китобҳо назар кунад. Мисли гуфтори зиду нақизи у дар боби табаррук, тавассул,
нидои ҳозир ва ғоиб,каромоти бандагони солиҳ дар зиндагӣ ва пас аз марг ва амсоли он, ки агар
барои исботи ин умур насси сареҳи Қуръонӣ, ѐ ҳадиси саҳеҳе бошад, онро зоҳиран қабул дорад.
Барои намуна:
ٓ ذ ات١ أ ّْ ععٚ ٓ ١ش ٖ ِ ٓ اٌصا ٌ ذ١س غٛ لثٚ  ع ٍ ُ اٚ ٗ ١ٍ  هللا عٟ ٍ صٟ اس ّد ا ٌغال َ ِ ٓ لثش ٔثٛ  ِا ع ّعٛ  ِ ٓ ا ّْ لٞ ٚ ش٠  ٘زا اٌثاب ِاٟ ذخ ًف٠ ال
...اي ا ٌ ذشج١ٌ ثش
غ ّع األ راْ ِٓ ا ٌم٠ ْة و ا١ ِص- мегӯяд: ...ثش
ْوشا ِح ٌٍصا دة ا ٌمٛ ى٠ لعٚ زا ا ٌمذسئراٙ ف- яъне , дохил
намешавад дар ин боб, ончи ривоят карда шудааст аз он ки гуруҳе шуниданд радди саломро аз қабри
Набӣ (с) ва қубури дигаре аз солиҳин ва ин ки Саъид ибни Мусаяб мешунид азонро аз аз қабри
(паѐмбар) дар шабҳои гарм. (ѐ воқеъаи маълуме) Дар охир мегуяд (Ибни Таймия): “пас ҳамин андоза
ҳангоме ки воқеъ шуд, барои соҳиби қабр каромат мебошад”. Вале бо овардани  ٘زا اٌثابٟذخً ف٠  الдар
оғоз, ҳамаи ин гуфторашро муғлақ ва зидду нақиз мегардонад .
Боз мехонем:
.اٙ ّ اذٛ  خٚ سج اٌثمشجٛاذخ ا ٌ غٛ  لد ا ٌذفٓتفٚ ٖ ثش
 لٍٟ مشأ ع٠ ْ اٟصٚ  هللا ع ٕ ٗ أ ٗ اٟ ِا ٔم ً عٓ ا تٓ عّشسضٍٟ ا عٚ  اعر ّذٚ - ва
устувор доштанд (салафи солиҳ) нақлеро ки аз Абдуллоҳ ибни Умар оварда шудааст, ин ки ӯ васият
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мепушонад, ки шитобон дар паи он меравад. Ва
хуршед ва моҳ ва ситорагонро (офарид), ки
фармонбардори ӯянд. Огоҳ бошед, ки офариниш ва
фармон аз они ӯст, пурбаракат, (ба ғоят бузург), аст
Худованде, ки парвардигори ҷаҳониѐн аст.”
Ва амри Ӯ таъоло махлуқ набошад.
..52"82 -ٕط#...ٌإًًٍٍَّة أًيُصٌٌُ إٍذًا ًأرًادً ػًُٖبوة أًن ًٕلٌٓلً هً ٌِ كٌٌ ًفًٖكٌٓن
Яъне, Ҷуз ин нест, ки фармони Ӯ, чун Ӯ чизеро
ирода кунад, (ин аст), ки ба он мегӯяд: (мавҷуд шав)
пас (бедаранг) мавҷуд мешавад”.
هفٔ تفصكتِ ثٌٖ اهزوق هاأليص دهٖن ثٖىٌ يوی فعةد كٓل يٌ كةل ثزوق
:إذ هٓ كةن كاليِ اهشي ّٓ أيص يزوٓكة هكةن كس كةل
53

اهلصآن

أال هِ اهزوق هاهزوق

Яъне, “Дар ҷудоии халқ ва амр далели ошкораст
ба фасоди қавли шахсе, ки гӯяд: »Қуръон махлуқ
аст«, зеро агар каломи Худованд, ки амри Ӯст,
махлуқ буди, ҳар оина Худованд мегуфт: أال هِ اهزوق
”هاهزوق
Пас агар амри Ӯ таъоло офаридашуда ва махлуқ
буди, ҳаргиз аз махлуқ махлуқ офарида нашуди.
Пас амр аз азал буд ва қадим ва олами халқ,
ҳодис бувад ва пайдо гашта.
фармуда, ин ки хонда шавад бар қабраш вақти дафн аз аввали сураи бақара ва охираш. Вале аз роҳи
дигар мисли одати ҳамешагияш ӯ ҳамаи инҳоро рад мекунад: ٗ١ ظ ِّا ٔ ذ ٓ ف١ٌ زا و ٍ ٗ دكٙ ف- “ пас ҳамаи
инҳо ҳаққанд (вале) аз баҳси мо берунанд”. Ба ҳамин қиѐс аст, ақидаи Ӯ дар нафъи майит бо дуъо ва
истиғфор ва садақа ва амсоли онҳо, ки ҳамаро ҳақ медонад, вале аз роҳи таноқуз боз ҳамаро, инкор
мекунад. (китоби “Иқтизоу-с-сиротил мустақим, мухолафату асоҳобил ҷаҳим” саҳифаи 387...,
“Китобу-л-асмои ва-с-сифот” ва дигар таълифоти ӯ). Боқиро ба зеҳният ва инсофи хонанда вогузор
менамоем. (Навид)
52
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Сураи Ёсин-82
Тафсири Қуртуби сураи Аъроф-54
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Ва арши Ӯ Таъоло, ки болои тамоми осмонҳост,
мунтаҳои олами халқ бошад. Ва биҳишт низ он ҷост,
зеро махлуқ аст ва алон мавҷуд, бо шаҳодати
Қуръони карим:
"َٰسًّة جًََّةٌ اهًًُأُ ًهى
ً ٍَسرًةٍ اهًٌَُ ًتًْیَٰ ّ ي
ُ ٍ)يٍَسً ظ54
сидратул
мунтаҳо,
ки
Яъне,
“Назди
ҷаннатулмаъво назди он (дарахт) аст”.
Ва варои он ҳама, асмо ва сифот ва амр ва ғайб
бошад...
Ва чун бо амр ва дастури илоҳӣ ба олами халқ
омадем, онро аз ѐд бурдем. Дигар дар бозгашти мо
ба он ҷо ки дар ирфон ба “сайрун илаллоҳ” машҳур
аст, убур аз силсилаи маротиб ногузир бошад, магар
он ро ки бибаранд бо фазл ва карам. Ва маротибе ки
гуфтем, яке тазкияи нафс аст бо пайрави аз
фармоишоти шаръ ва суннати набавӣ (ъ) то нафс аз
аморагӣ:
ِّٔاهَ ُفطً هًأًيَّةرً ىة ثٍةهعُّٓءٍ إٍهَّة يًة رًخٍىً رًثِّٔ ۗ إٍنَّ رًث
َّ َّئ ًٍفُعٍٔ ۗ إٍن
ٌ ًص
ِّ هًيًة ٌأث
55

ًغفٌٓرى رَّخٍٖىى

Яъне, “Ман ҳаргиз нафси худро табреа
намекунам,(пок намешуморам) бе гумон нафси
(амораи инсон) пайваста ба бадӣ фармон медиҳад,
магар он чи парвардигорам раҳмат кунад, бегумон
парвардигорам омурзандаи меҳрабон аст”, ба
мартабаи лаввомагӣ бирасад:
56
ٍط اهوََّّٓايًة
ٍ ٍُةهَف
َّ ى ث
ٌ ٍ ًههًة أٌكُع¤ ى ٍث ًُٖٓ ٍم اُه ٍلًٖةيً ٍة
ٌ ٍهًة أٌكُع
54

Сураи Наҷм-14,15
Сураи Юсуф-53
56
Сураи ал-Қиѐма-1,2
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“Ба рӯзи қиѐмат савганд мехурам ва ба нафси
маломатгар савганд мехурам”
Чун тавфиқи худовандӣ рафиқ гардад, аз ин
марҳала биравад ба мартабаи мулҳамагӣ:
57
 فً ًأُهًْ ًًًْة ٌفجٌٓ ًرًّة ًهتً ُلًٓاًّة¤ ًهًٍ ُفطي هًيًة ظًَّٓاًّة
Агар саъодати азалӣ ѐвари кунад, бирасад ба
мақоми баланди (мутмаинагӣ):
ٍٔ فًةدُرٌو¤ فًٖةو يَّصُفٍَّٖةو
ٍ جًٍٔ ٍإهًیَٰ رًثِّمٍ رًا
ٍ ُ ار¤ ًٌٕ ٌتًْة اهََّ ُفطٌ اهًٌُمُ ًًبٍََّة
ًَّٕة أ
58

ًٍَٔت
َّ  هًادُرٌؤٍ ج¤ فٍٔ ٍيجًةدٍي

“Эй руҳи оромѐфта, ба сӯи парвардигорат боз
гард, дар ҳоле ки ту аз Ӯ хушнуди ва Ӯ аз ту хушнуд
аст.
Пас дар зумраи бандагони (хоси) ман дарой ва ба
баҳишти ман ворид шав”.
Инҷост, ки нафс қобили хитоби ҳақ бигардад ва
нидои “баргард ба сӯи парвардигорат” бишнавад ва
Худованд аз ризои ӯ ва худ бигуяд. Ва боз бо салои
“дарун бишав дар сафи бандагонам ва андар
биҳиштам” ӯро бинвозад.
Ин ҷо латифаест, ҳама бандагон аз ӯянд ва ҳама
биҳиштҳо низ аз Ӯ таъоло ва тақаддас ва чун ин ҷо
муқаддам ризои Ӯст ва беҳтар ва бартар аз биҳишт
ва он чи дар вай аст, аз камоли ризо бандагон ва
биҳиштро ба худ нисбат дода, яъне бандагони хос ва
биҳишти хос.
Ин хитоб ба иттифоқи муфассирин мар
муъминонро дар ҳоли назъ ва рафтани ҷон бошад, ки
57
58

Сураи Вашшамс-7,8
Сураи Фаҷр-27 то 30
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мусаллам аст. Боз Қуръони карим, ки муъҷизул баѐн
ва муъҷизул маъонист, тадаббур ва басирати қалб
мехоҳад, то парда аз чеҳраи маъонӣ баргирад ва
асрори нуҳуфта бар аҳли дил ошкор созад, ки роҳи
расидан ба эъҷози Қуръон низ ҳамин бошад, вагарна
бо чашми зоҳирбин ҳаргиз касе ба фаҳми дуруст аз
Қуръон ва дарки эъҷози он нарасад, бо ин далел: أً ًفوًة
59

 ًٕتًسًثَّصٌهنً اُهلٌصُآنً أًمُ ًيوًیَٰ ٌكوٌٓبي أً ُكفًةٌهًْة- яъне, “Оѐ дар Қуръон

андеша намегморанд ѐ бар дилҳояшон қуфлҳост ?!”.
 ية يٌ آدئَ إال ههِ أرثى: كةل, يٌ رةهس ثٌ يًًسان,يٌ جٓر ثٌ ٕضٕس...
ٔ هيَٖةن ف,ِ هية ٕؿودِ يٌ يًٖؼت,ُ يَٖةن فٔ رأظِ هسٍٖة:ٌٖأي
 فإذا أراد اهوِ ثًجس رٖصا أثؿصت, هية هيس اهوِ يٌ اهغٖت,َِٕكوجِ هس
 فشهم, هإذا أراد اهوِ ثِ غٖص ذهم لًًطً يوًْٖة,ِيَٖةُ اهوتةن فٔ كوج
60

" )أًمُ ًيوًی كٌوٌٓبي أً ُكفًةٌهًْة:ِكٓه

Яъне, “Аз Савр ибни Язид, аз Холид ибни
Маъдон ривоят аст, ки фармуд: Ҳеҷ нафаре аз одамӣ
набошад, магар ин ки мар ӯро чаҳор чашм бошад; ду
чашми сар, ки барои дунѐ ва сомони зиндагии он
бошад ва ду чашм дар дил, ки мар динро бошад ва он
чи аз ғайб Худованд ваъда дода. Чун Худованд некӣ
хоҳад бар касе, он ду чашми дили ӯ бино намояд ва
чун ғайри ин хоҳад, он ду чашм нобино созад, пас аз
ҳамин бобаст сухани Худованд, ки фармуда: أًمُ ًيوًی
” ٌكوٌٓبي أً ُكفًةٌهًْة

59
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Сураи Муҳаммад-24
Тафсири Табарӣ - 509
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Пас ин нидо ва хитоб ( ًٌٕ ٌتًْة اهََّ ُفطٌ اهًٌُمُ ًًبٍََّة
َّ)ًٕة أ-ро
онон, ки ба тазкияи нафс ва тасфияи қалб расидаанд
низ, бо гуши ҷон бишнаванд, зеро аз разоил ва
қабоиҳи табиъати башарӣ пок шуда, сазовори хитоб
ва нидои худовандӣ гаштаанд.
Ин фармудаи паѐмбари акрам (с):  يٌٓتٌٓاكً ُجنً انُ تًًٌٓتٌٓاяъне, “Бимиред пеш аз он, ки бимиред” ишораи
латифест бар ин мақом.
Тазкияи нафс, ки гуфтем бо риояи фармоишоти
шаръ ва қадам ба қадам пайравӣ аз сунани набавӣ (с)
ба даст ояд ва бидуни ин ба ҳар мақоме ки расида
бошад, таваҳҳум, хаѐлот ва истидроҷ бошад. Ва чун
тазкияи нафс ба камоли худ бирасад, роҳ ба тасфияи
қалб осон гардад ва он ҳафт водӣ, ки гӯянд андар дил
бошад.
Худованди мутаъол қалбро дар Қуръони карим
бо чаҳор ном ѐд карда ва се дигар бо ишороти малиҳ
ва латиф аз атвори дил баѐн намудааст, ки аз худ
шарҳ ва тафсили густардае мехоҳад ва мо ҷои дигар
бадон хоҳем пардохт иншоаллоҳ. Ва чун инсон ин
силсила маротибро бо пои касб ѐ ҷазба бипаймояд,
Худованд ҳақиқати ашѐро баду бинмояд ва онро роз,
ки дар мулк ва малакути Ӯ таъоло нуҳуфтааст ба ӯ
ошкор гардад, то аз ин ҳама бигсалад ва ба ӯ
бипайвандад ва дар шумори хоссон ва баргузидагон
бошад, зеро даъватиѐн бисѐр ва баргузидагон
каманд.
Ин замон дар худ бастагии баѐн ва норасоӣ дар
таҳқиқи ин мавзуъи басе дақиқ меѐбам ва умед ба
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фазли илоҳӣ дорам. Ин андоза битвонам гуфт, ки дил
латифае аз латоифи ғайбӣ ва сире аз асрори
Худовандист. Ва бо далолати мазмуни ин ҳадиси
қудсӣ, ки паѐмбар (с) аз Худованд (ҷ) гуфта: “Замин
ва осмон Худойро нагунҷонад ва ин дили бандаи
муъминаст, ки гунҷоиши Ӯро дорад” ва Худованд
доност.

****

АЪМОЛИ ЗОҲИР ВА БОТИН

Аъмол ва рафтор ду гуна бошад; зоҳирӣ ва
ботинӣ, амали зоҳир аз ҷасад, ҷавориҳ ва аъзо
бошад, шинохти зоҳирро илм номанд ва шинохт
ботинро маърифат, амали ботинро аз қалб донанд ва
дил маҳали имон ва ҷойгоҳи маърифати Худои
ломакон бошад, бо далолати ин оѐти қуръонӣ: ًأٌه َٰهًبٍم...
61

61

...ًًكتًتً فٍٔ ٌكوٌٍٓثٍْىٌ اهُةًٍٕةن

Сураи Муҷодала-22
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Яъне, “Онҳо касонеанд, ки Аллоҳ эмонро дар
(сафҳа)-и дилҳояшон навишта”
62
ًًٌَُِٕ فٍٔ ٌكوٌٍٓثكٌى
َّت ٍاهًُٖكٌىٌ اهُةًٍٕةنً ًهز
ً ًخج
ً ًِ ٌٍَّ اهو
َّ  ًه َٰهًك...
Яъне, “Валекин Худованд эмонро маҳбуби шумо
сохт ва онро дар дилҳоятон зиннат бахшид”
63
ٌػٍْٖس
ً ًٌّٓت ًا ُه اًُهلًی اٍهعًَُّىً ًه
ٌ كًةنً هًٌِ ًكوُ ى
ُ ًًٍاٍنَّ فٍٔ ذًاهٍمً هًشٍكُصًي ه...
Яъне, “Бе гумон дар ин (сухан) барои
соҳибдилон ѐ онон, ки бо ҳузури (хотир) гуш фаро
диҳанд, пандест”
64
.ظوٍٖىي
ً ٌ ًاتًٔ اهو ًِ ٍث ًلوُتي
ُ ً ٍاالَ ي¤ ًًُٕٓ ًم ال ًٕ َُفًىٌ يًةلى هًالًثٌَٓن
Яъне, “Рӯзе, ки мол ва фарзандон суде набахшад,
магар касе, ки бо қалби салим (холӣ аз ширк ва
куфру нифоқ) ба пешгоҳи Худованд биѐяд.”
Ва амсоли ин оѐт дар Қуръони карим бисѐр
бошад, ки мо дар фасли ҷудогонае дар шинохти
мақоми дил, ба шарҳ ва тафсили бархе аз онҳо хоҳем
пардохт.
Дар зоҳир ботинро таъсири бузург ва нақши
сутургест, аз некӣ ва бадӣ ва аҳли фаросат аз буруни
инсон ба андаруни ӯ роҳ бибаранд. Неконро:
65
ٍاهعجٌٓد
ُّ ظًًٍٖةٌّىُ فٍٔ هٌجٌٓ ٍٍّْى يٌُِّ ًأجً ٍص
Яъне, “Нишони онон (муъминон) ин аст, ки дар
чеҳраҳошон асари суҷуд аст”,
хушхабарист ва
бадонро:
66
...ُن ثٍعًًٍٖةٌّى
ً ًٌٌُٕٓصًفٌ اهُ ًٌجُصٍي
Сураи Ҳуҷурот-7
Сураи Қоф-37
64
Сураи Шуъаро-88,89
65
Сураи Фатҳ-29
66
Сураи Арраҳмон- 41
62
63
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Яъне,“Шинохта
шаванд
гунаҳкорон,
бо
симошон (чеҳраҳояшон)”, огоҳӣ ва сарзаниш аст.
Ин маърифат мар аҳли фаросатро бошад ва
ъома азин бебаҳраанд.
Гоҳо, балки бисѐр бошад, ки зоҳири ороста ва
пуртакаллуф, бо доштани ботин ва андаруни нохуб,
роҳи ноогоҳон бизанад ва ҳар саробро об пиндоранд
ва ҳар муханнасро мард, лусус (дузд ва роҳзан)- и
динро аз мардони майдони яқин набитвонанд фарқ
кард. Басо бошад, ки бо ихлос ва сидқ ба маҳфили ин
тоифаи зоҳирогоҳ ва ботинбехабар бираванд ва аз
ҳамнишинӣ бо онон ба ҷои сафо ва равшанӣ, сиѐҳӣ ва
кудурат бардоранд ва фосиқон ва бадкорон бо
ғурури хидмати ин тоифа дар фисқу бадкорӣ
густохтар гарданд.
Ба Худой паноҳ меҷуям аз найранги шайтон ва
бадкории нафси аммора!
Аз макри Худованд дар тарс бояд буд ва ғофил
ва бехабар аз макри Ӯ таъоло мункирон ва
зиѐнкорон бошанд, (талмиҳ ба оѐти Қуръонӣ).
Ва агар ҳидоят ва инояти парвардигор ҳамроҳ
набошад, аз роҳи илм ва ҳатто даъвои динпаноҳӣ, аз
илми ҳақиқӣ ва дини илоҳӣ дур гарданд ва ба
залолату гумроҳӣ афтанд. Ба Худой паноҳ меҷӯем!
 أٍِ ظٖزصج فٔ ايتٔ أكٓام:"ؾؤ اهوِ يوِٖ هظوى# ِكةل رظٓل اهو
َِتتجةري ثْى توم األّٓاء كًة ٕتجةري اهكوت ثؿةخجِ فال ٕجلٔ ي
67

.ِيصق ه ال يفؿن إال درو

Муснади Имом Аҳмад ҷ4/102, Сунани Абудовуд ҳадиси 4597, Байҳақӣ ҳадиси 1555, ҳукми ҳадис:
саҳеҳ, ҳасан

67
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Паѐмбар (с) фармуданд: “Ба дурустӣ зуд аст, ки
берун ояд дар уммати ман гуруҳҳое, ки ҷорӣ шавад
дар онҳо ҳамин ҳаво ва хоҳишот ҳамчунон, ки ҷорӣ
ва равон гардад (бемори)- и саггазида ба
гирифтораш, ба гунае ки бар ҷо нагузорад рагу пай
ва пайвандеро”
: كةل رظٓل اهوِ ؾؤ اهوِ يوِٖ هظوى:ه يٌ يًص رفٔ اهوِ يَِ كةل
68

ٌٕإن اهوِ ٕصفى ثْشا اهكتةب أكٓاية ه ٕقى ثِ آرص

Яъне, аз Умар (рз) расидааст, ки Паѐмбари Худо
фармуданд: “ Ба дурусти, ки Худованд боло бибарад
ба ин китоб (Қуръон) мардумонеро ва пасту забун
созад бо он гуруҳи дигареро”
Онон, ки аз маърифати маъод ба дур афтоданд
ва мунтаҳои ҳимати эшон дарки илми маъош буда,
бо тасвил (зиннат додан)- и шайтон; илм, дин ва
мазҳабро ходими худ пиндоштанд, на худро ходими
дин ва уммат. Ба Худой паноҳ меҷуям аз ин пиндор
ва кирдори нописандида! Ин тоифаанд, ки ранҷ ва
мусибатро дар роҳи Худованд ва эълои калимаи ҳақ,
нишонаи хузлон ва хорӣ бидонанд, эҳтиром ва
қадршиносии дуруғин ва тақаллубии дуруѐн ва
фосиқони дорои мақом ва мансабро ба худ аз иътои
Худовандӣ ва меъѐри “қурбат” назди Худованд ва
подоши “ ъамалҳо”-и мақбули хеш пиндоранд ва ҳар
каси ба ин ақида ва шинохти нодурусти эшон
мувофиқ набударо, дур аз роҳи рост ва гумроҳ
номида, нисбате ба чунин ва чунон бикунанд.

68

Саҳеҳи Муслим ва бо ин мазмун дар сунани шашгона ва дигар муснадот, омада.
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Ба Худой паноҳ мебарам, аз ин ки он чи гуфтам аз
пушти сар гуфта бошам ва ба бадгӯии касе биншаста.
Ҳар он чи гуфтам аз диданиҳо буданд, ки дидам ва бо
ин зумра, ки оғози ҷафо карда ва бо чашми худбинӣ
ва худмеъѐрӣ бингариста , бад гуфта ва бадиҳо
карданд, сухани ошкор гуфтам пешорушон ва
иштибоҳ ва каҷфаҳмишон ба эшон бинмудам,
пазируфтанд ѐ на.
Дигар ин ки пуштисарӣ (ғайбат) гуфтан мар
ситамгоронро (золимон) аз ҷониби мазлумон
(ситамдидагон) бо дастуроти шаръ раво бошад:
69
ن اهوٌَِّ ظًًًٍٖوة ًيوًٍٖوة
ً ى ۗ هًكًة
ً ٍجُْ ًص ثٍةهعُّٓءٍ يًٌٍ اهُ ًلُٓلٍ إٍهَّة يًٌ ٌهو
ً ٍُت اهوٌَِّ اه
ُّ هَّة ٌٕد
Яъне, “Дуст надорад Худованд баландгуфтанро
аз бадӣ, магар онро ки ситаме расида бошад ва
Худованд ҳамон шунаво ва доност”
Бадин гуна аз ситамгорон гуфтам, ки ба худ ва
дигарон аз сари нодонӣ ҷафо раво доштанд.
Дигар: اهكجصٌ يى اهًتكجص ؾس كةى- ро аз ѐд набояд бурд, мар
умеди подоши некуро. Ва боз:
Чу бо сифла гуфти ба лутфу хушӣ,
Фузун гардадаш кибру гарданкашӣ.
(Саъдӣ)
Агар инро аз рӯи бартарии худ ва беҳтар ва
некутар будан аз эшон гуфта бошам, басе поинтар аз
эшон бошам, бо накуҳиши шаръ накуҳидам ва бо
ситоиши шаръ бистудам: ًهٍةًنَّ اُهدٌعًٌ هًاُه ٌلجُحً ػً ُص ٍيًٖتةنٍ ًهُٖعة
ُ ٍث ًً ُلوًٍٖتةنٍ هًال ًلجٍ ًًٍٖتةن- яъне, “Хубӣ ва зиштӣ аз шаръ
69

Сураи Нисо-148
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маълум гардад, на аз ақл ва табиъат”, зеро дар
ақидаи саҳиҳи аҳли суннат:
. ٌع ًت ُل ًجدً ٌِ اهؼًصُع
ُ ًٕ ع ًتدُعًًَ ٌِ اهؼًصُعٌ هًاُه ٌلجُحٌ يًة
ُ ًٕ ًاُهدٌعٌٌُ يًة
Яъне, “накуӣ он бошад, ки шаръ наку бишмарида ва
зиштӣ он ки шаръ зишт бишмарида”.
Ва агар на дастуре буди бар ин ки,обируйи
муъмин чун ҷон ва молаш арзиш дошти ва агар
посдорӣ аз каромат ва обируй, на аз заруриѐт будӣ,
то ҳангоми марг бар инҳо ва чун инҳо напардохтаме,
сар аз гиребони хиҷолат ва шармсорӣ бар надоштаме
ва бар зиндагонии дар ғафлат ва табоҳӣ гузаштаи худ
ба даргоҳи Худовандӣ шеван ва зорӣ кардаме. Чун
ниѐз ва илтиҷо аз хасоиси бандагист, бо лутф ва
карами Худовандӣ ин ҳамаро дорам ва он
дастуротро ки шаръиянд, низ аз ѐд набурдам
Дар тинати мо ба ҷуз табоҳӣ набувад,
Дар шаҳри гуноҳ бегуноҳӣ набувад.
Мо номаи худ чунон сияҳ кардастем,
Ҷуз лутфи Худованд паноҳе набувад.
(Навид)

ВОДИИ ДИЛ

Вақт аст, то ноқаи шавқро ҷониби водии дил
бикашем, ки инояти худовандӣ роҳбар аст:
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قغً ىةاٍذا
ُ ًًٌ {اٍنَّ فٍی جًعًسٍ اثٌٍُ آدًمً ه: كةل رظٓل اهوِ ؾوی اهوِ يوِٖ هظوَى
ً اًال ًهٍّی،ٍس ثٍْة ظةاٍصٌاُهجًعًس
ً ًستُ فًع
ً ًح ثٍْة ظةاٍصٌاُهجًعًسٍ ًهاٍذافًع
ً ًؾو
ً ت
ُ ًؾ ًود
ً
70)ِٖيو

اُه ًلوُتٌ} )يتفق

Яъне, Паѐмбар (с) фармуданд: “Ба дурусти, ки
дар бадани фарзанди одам гуштпораест, ҳаргоҳ ба
сомон ояд, ҳама бадан бо ӯ ба сомон ояд ва ҳар гоҳ
табоҳ гардад, бо ӯ ҳама бадан табоҳ гардад, ҳамоно
ки он дил аст.”
Абуҳомид Муҳаммади Ғаззолӣ рисолае дар
бораи дил навишта ва аз шигифтиҳои он яке аз
садро баѐн намуда ва Шайх Наҷмуддини Доя, ҳамон
Абубакри Розӣ дар “Мирсоду-л-ъибод” атвори
дилро ҳафт гуфта, бадин гуна ки мо дурустӣ ва
субути онҳоро бо далоили қуръонӣ устувор ѐфтем:
1. Садр- маъдани гавҳари ислом ва маҳалли
васвасаи шайтон аст, бар ин гуфта далели қуръонӣ
инҳост:
71
ۗ ظوًة ٍم
ُ ٍسرًٌُ ٍه ُوإ
ُ ًح ؾ
ُ سًٕ ٌِ ًٕؼُ ًص
ٍ ًُْٕ فًًًٌ ٌٕصٍ ٍد اهوٌَِّ أًن
Яъне, “Пас ҳар киро ирода созад Худованд, ки
раҳнамоӣ бикунад, бикшояд садр (сина)-и ӯро аз
барои ислом”
Дигар ин ояти карима: 72ٍظ ٍٓسٌ فٍٔ ؾٌسٌهرٍ اهََّةس
ُ ًٌٕٓ  اهَّشٍيяъне, “Шайтоне, ки (ханнос) шӯрангезӣ кунад дар
синаҳои мардум.”
2. Қалб- маъдани эмон бошад: ٌأٌه َٰهًبٍمً ًكتًتً فٍٔ ٌكوٌٍٓثٍْى

73

ٌَُِسٌّى ثٍصٌهحي ِّي
ً ًَّٕ اُهإًًٍٕةنً ًهأ- яъне, “Касонанд, ки сабт карда

Ҳадиси Бухорӣ ва Муслим ва дар дигар муснадот низ бо ривояти саҳеҳ омадааст.
Сураи Анъом-125
72
Сураи Нос-5
73
Сураи Муҷодала-25
70
71
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дар дилҳояшон имонро ва бо руҳе аз ҷониби худ
онҳоро тақвия (таъйид) намудааст”.
3. Шағоф- маъдани муҳаббат ва ишқ бошад: ػ ًغ ًفًْة
ً ُكًس

74

 خٌجًّة- яъне, “Ба дурусти муҳаббат (ва ишқ)-и ӯ
(Юсуф), то сувайдои дилаш расида”.
4. Фуод- Маъдани мушоҳада ва руъят аст: 75 ًشب
ً ًيًة ك

َٰ ً اُه ٌفؤًادٌ يًة ًرأ- яъне, “Дуруғ нашуморид фуод ончиро
ى
дид”.
5. Ҳаббату-л-қалб- маъдани муҳаббати ҳақ бошад,
ки хосонрост ва дар он ғайри ҳубби Худо ҳаргиз
нагунҷад:
عُٓفً ًٕ ُأتٍٔ اهوٌَِّ ٍث ًلُٓمي
ً ًًًْٕة اهَّشًٌٍٕ آ ًيٌَٓا يًٌ ًٕ ُصتًسَّ يٍَكٌىُ يًٌ دٍٍٍَِٕ ف
ُّأ
76

ًٌٍٍُِّٓجٌْىُ هًٌٕدٍج
ُّ ٌٕد

Яъне, “Эй касоне, ки эмон овардед, ҳар кас аз
шумо аз динаш баргардад, пас биѐрад Аллоҳ
гурҳеро, ки дуст дорад эшонро ва дуст доранд эшон
Ӯро ”
6. Сувайдо- маъдани мукошафоти ғайбӣ, улуми
ладунӣ ва маҳали илми асмо бошад:
فٌْىُ ًيوًی اهُ ًًوًةٍاكًةٍ ًفلًةلً أًٍ ٍجبٌٍٍٓٔ ثٍأًظًًُة ٍء
ً ًٌوًْة جٌىَّ يًص
َّ ًهيًوَّىً آدًمً اهُأًظًًُةءً ك
77

ًٌٍٖى ؾًةدٍك
ُ ًٌَّٰ ٌؤهًةءٍ إٍن كٌَت

Яъне, “Ва номҳоро ҳамаги ба Одам омухт. Сипас
онҳоро ба фариштагон арза дошта фармуд: Агар
рост гуед, номҳои инҳоро ба ман хабар диҳед”
7. Маҳҷату-л-қалбмаъдани зуҳури анвори
таҷаллии сифоти улуҳият ва сирри:

74

Сураи Юсуф-30
Сураи Наҷм-11
76
Сураи Моида-54
77
Сураи Бақара-31
75
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ٍَّٖجًةت
ِّ ًهًهلًسُ كًصَّ ُيًَة ًثٍَٔ آدًمً هًخً ًً ُوًَةٌّىُ فٍٔ اُهجًصِّ هًاُه ًجدُصٍ ًه ًرزً ُكًَةٌّى يًٌِّ اهم
78

ر ًو ُلًَة ًتفُقٍٖووة
ً ٌ
ُ ًَِّّی ًكحٍٖصي ي
َٰ ًًق ُوًَةٌّىُ ًيو
َّ هًف
Яъне, “Ва ба рости мо фарзандони Одамро
гиромӣ доштем ва онҳоро дар хушкӣ ва дарѐ (бар
маркабҳо) барнишондем ва аз (рӯзиҳо)-и покиза ба
онҳо рӯзи додем ва онҳоро бар бисѐре аз мавҷудоте,
ки офаридем, фазл ва бартарӣ бахшидем”
Вале бо иттифоқи комилон ва восилон, ин ҳафт
водӣ, “ҳафт шаҳри ишқ” ва “ҳафт мақом”, миъод ва
миқоти маърифати солик бошанд, на маҳдудаи
саҳрои дил, чун ки атвор ва адвор ва шигифтиҳои
дил дар ҳафт ва ҳашт ва шумору миқдор нагунҷад,
азеро Худованд дар он гунҷида, ки бешумор ва
бемиқдор аст, на гунҷидани мазруф дар зарф ва ҳол
дар маҳал.
Агар на фуюзот ва алтофи худованӣ мададгор
аст, ақл ва андешаро дар ҳолот ва шигарфиҳои дил
чи гуфтор аст ?!.
Эй азиз ! дар ин рисола аз ҳолот ва мақомоти
аҳли дил ва аз орифон ва комилон басе гуфтам, аз
баски меҳрашон дар дил дорам, номашон бар
дафтару девон бисѐр орам, зеро муъминони комил ва
дустони мухлиси Худо ва мардони майдони яқинанд.
Боре агар дар шумор эшон набошам, дар радифи
пайравон ва дустони он бузургон бошам.
Зеро гуфтаанд:“Ман аҳабба шайъан аксара зикраҳу”
- Он кас, ки дуст дорад чизеро, ѐди ӯ афзун кунад.
Ва бо ин умед, ки 79 َ اهًصء يى يٌ اخت- яъне, инсон
ҳамроҳи ононаст, ки дуст дорад.
Ва комгорӣ аз суи Худост.
78
79
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ХУРАМӢ ВА АНДУҲ

Хурамӣ ва андуҳ аз чаҳор манбаъ ва будангоҳ
бошад; Яке шодӣ ва андуҳ аз дарки ҳавоси панҷогона
мар оқилонро ва бидуни он мар девонагон ва
норасидагонро.
Дигар шодӣ ва ғамҳои ақлонии маҳз. Севум хушӣ ва
нохушиҳои қалбӣ ва чаҳори дигар, инҳо ки гуфтем,
руҳӣ ва равонӣ.
Қисми аввал, ғам ва шодии сирф ҷисмонӣ бошад, ки
бо эҳсос ва дарки ҳавоси панҷгона аз хушӣ ва нохушӣ
ба мо бирасад ва иллати он ҳам маълум бошад.
(Лаззати шаҳват ва боҳ, ҳамзамон андарѐфти
андархури ин панҷ ҳавос бошад, пас ба ночор ин
лаззат ва комҷӯӣ, ҷисмонӣ бошад ва аз мудракоти
ҳавос.).
Дуи дигар ақлонии холис, ки бо дарѐфти
андархури ақл ва адами дарѐфти он сурат бандад ва
ҷисмониятро дар он гузар набошад, магар он
падидаҳо, ки анбоз ва муштарак байни ақл ва ҷисм
бошанд.
Саввум хурамӣ ва кушодагии дил, ки дар
истилоҳи урафо “баст” гуянд ва андуҳ ва гирифтагии
онро “қабз.” (Дар усули ақидатӣ ва шаръӣ ин дуро бо
“риҷо” ва “хавф” ном бибаранд). Ва инҳо бе ҷиҳат
ва бе сабаб ва боъисе оянд, аз муқаллибул қулуб
(Худованд). Ва чун меҳмони ғайбиянд, ки вуруд ва
қудумашонро гиромӣ бояд дошт.
Бузургон
фармудаанд: Дар ҳолати қабзият шокиртар бояд буд,
зеро дар ин ҳол нафсро насибе аз хостаҳояш
набошад.
Ва аммо шодӣ ва андуҳи ҷонро наметавон бо
ком ва забон ва қаламу коғаз баѐн кард, ин андоза
донем, ки хушии ҷон аз ҷазб, кашиш ва қурби Ӯ
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таъоло бошад ва андуҳи он аз дурӣ ва маҳҷурии Ӯ
таборак ва тақаддас, ин ҷо шоистагӣ ва омодагӣ ва
ъадами он низ аз Ӯст таъоло. Аз шунидаҳо бисѐр
метавонам, ки бигӯям ва аз дидаҳо ҳеҷ. Миннати он
бузургон, ки дидаанд, бар мо бозмондагон бисѐр аст,
агар эшон намедиданд ва бо ишороти латиф ва
наменамуданд,
мо
дақоиқи
зариф
изҳор
намедонистем ва бе баҳра мебудем. Ин мақоми
қурбат ва руъят аст, мар мустафоро (с) хос дар
меъроҷ бо далили: َٰ يًة كًشًبً اُهفٌؤًادٌ يًة ًرًأى, “ қалби
“паѐмбар” ончиро дид дуруғ нашмарид”.
Ва
комилонро аз роҳи пайравӣ ва варосати паѐмбари
акрам аз ин неъмат насибест.
Кас надонад рози зери пардаро ҷуз пардадор,
Гуши мо бишнида он чи аз паси дар гӯямат.
Навид

МАҲСУСОТ ВА МАЪЛУМОТ

Маълумот низ аз чаҳор манбаъ ба даст оянд,
боз аз ҳавос. (Ҳар чанд бархе аз муҳаққиқон
мудракоти ҳавосро илм надонанд, балки ҳавосро ъавон
ва кумакрасони ақл ва василае дар расидан ба илм
донанд, вале ин ҷо мо мудракоти ҳавосро илм номидем,
зеро ҳарчи маҳсус аст, маълум бошад ва хабари содиқ
ро ки яке аз асбоби илмаст, низ дар шумори ҳавос
овардем , чунки дониши пайдошуда аз он, ҳамон
гуфтан ва шунидан бошад ва ин ду аз ҳавоси панҷгона
бошанд ),
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дигар ақлонӣ, қалбӣ ва руҳонӣ.(Инҷо дар маълумоти
ақлонӣ, дуи дигарро тадохул (гунҷоиш) додем.
Гумони ғолиб ва расо ки афзори дигаре дар андарѐфти
дониш аст низ, баҳраи андеша ва пажуҳиш бошад, пас
он ҳам аз фаровардҳои ақл бошад .)
Соҳиби ин маълумот агар аз эҳсос сухан бигуяд,
ба эҳсосоти оммаи мардум роҳ ѐбад, ин мудракот ва
донистаниҳо нопойдор ва тезгузар бошанд, магар ин
ки маҳсусоти ҳавос дар пайрави аз донишҳои шаръӣ
ва ақлонӣ ба сиҳҳат расида бошанд.
Ҷое ѐдовар будем, аз ин ки ин гуна донистаниҳо
аз саҳв ва ғалат холи набошанд. Ва иллати инро низ
баѐн карда будем. Ва ин Қуръони карим аст, ки моро
аз ин иштибоҳ ҳушдор медиҳад:
ظقى ٍث ًَ ًجإي فً ًتجًٌََّٖٓا أًن تٌؿٍٖجٌٓا ًكُٓيوة
ٍ ًًْٕة اهَّشًٌٍٕ آ ًيٌَٓا إٍن جًةءًكٌىُ فًة
ًُّٕة أ
80

ًٌٍٖى ًٍةدٍي
ُ ٌؿجٍدٌٓا يًوًیَٰ يًة ًف ًً ُوت
ُ ٌجًْةهًةي ًفت
ً ٍث

Яъне, “Эй касоне, ки эмон овардед, агар фосиқе
(Валид ибни Уқба) биѐяд шуморо бо хабаре, пас
бисанҷед ва равшан созед, мабодо ин ки бирасонед
озор гуруҳеро (Бани Мусталақ) ба нодонӣ, пас бадин
рафтори худ сахт пушаймон гардед”.
Яъне ба муҷаради шунидан “самъ”, ки яке аз
ҳавос аст кор магиред, магар баъди таҳқиқ ва
санҷиш.

Огоҳӣ!
Агар ишкол ворид гардад бадин гуна ки шумо
дар гузашта гуфтед:”Усули дини мо нақлиѐт ва
самъиѐт бошад” ва боз ин ҷо ин дуро дар шумори
мудракоти ҳавос бинҳодед ва накуҳидед!
80

Сураи Ҳуҷурот-6
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Гуем бале, дар ин мабҳас низ ишорае кардем,
пас таноқузро ин ҷо ҷой набошад.
Зеро дар таноқуз бо вуҷуди иттиҳоди мавзуъ,
иттиҳоди замон ва макон ба кораст.
Дигар, ҳамчунон ки дар оғози ин рисола
гуфтем: “Имон, муқаддам ва бартар бар илм ва ақл
бошад, мутлақан”.
81
فی زيةن رظٓل اهوِ" ٍتًوَى االًٕةن جى ٍتًوَى اهلصأن#كَة
Самъиѐт ва нақлиѐти шаръӣ, сухани Худо ва
паѐмбар бошанд ва эмони муъминон ба Худо ва
паѐмбарон пештар аз улуми ақлонӣ ва истидлолӣ
бошад. Пас эшон дар баробари шунидан ва дидан бо
ҳавоси зоҳирӣ, бо чашм ва гуши дил бибинанду
бишнаваду бипазиранд. Аз ин аст, ки Қуръони карим
ҳидоят мар муъминонро бошад на мункиронро; (мар
Бубакри сиддиқро, на Буҷаҳли козибро).
Аммо бединон ва гумроҳон бо ҳавоси зоҳир
бубинанд ва бишнаванд ва бадон ғалат, ки гуфтем
дар мудракоти эҳсос биюфтанд ва Қуръонро аз
суханони башар донанд ва паѐмбаронро напазиранд,
зеро дилҳои эшон “кар”, “гунг” ва “кур” бошад ва ба
шинохти ҳақиқат бар нагарданд. 82 ؾٌىٌّ ٌثكُىى ئًٌُى ًفٌْىُ هًة
ً ًٌٓج
ن
ٍ ًُٕص- Яъне, “Каронанд, гунгонанд ва куронанд, пас
боз намегарданд” Ва бо далолати ин ояи карима низ:
ۗ ٌٍّٔج ًً ُوًَةٌُ كٌصُآٍوة أً ُيجًًًٍّٖة َّهلًةهٌٓا ًه ُٓهًة فٌؿِّوًتُ إًٓةتٌٌِ ۗ أًًأ ُيجًًٌٍّٔ ًهيً ًصث
ً ًُٓهًه
ػفًةءى ۗ هًاهَّشًٌٍٕ هًة ٌٕؤُ ٍيٌَٓنً فٍٔ آذًاٍٍْىُ هًكُ ىص
ٍ ًٌكنُ ًٌّٓ هٍوَّشًٌٍٕ آ ًيٌَٓا ٌّسوى ه
83

ن ًثًٍٖسي
ن يٌٍ َّيكًة ي
ً ُم ًٌَٕة ًده
ً ًٍه ًٌّٓ ًيوً ٍُْٖىُ يًًوی ۗ أٌه َٰهًب

Яъне, “Ва агар онро Қуръони ъаҷамӣ (ғайри
арабӣ) қарор медодем, яқинан мегуфтанд: “Чаро
оѐташ равшан нест?! Оѐ аҷамист ва (мухотаби он)
Тарҷума ва асноди ин гуфтор дар саҳфаи 29 гузашт.
Сураи Бақара-18
83
Сураи Фусилат-44
81
82
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арабӣ аст?!” Бигу: “Ин (Қуръон) барои касоне, ки
эмон оварданд, ҳидоят ва шифост ва касоне, ки эмон
намеоваранд, дар гушҳояшон сангинист ва он
(Қуръон) барояшон (мояи) курист, онон (Ҳамчун
касонеянд, ки гуѐ) аз ҷои дур нидо дода мешаванд”
Бадин гуна равшан гардид ин ки дар ин мавзуъ
таноқузро ҷой набошад.
Навъи дигар аз донишҳо ақлонист ва маъқулот
дар ифодаи илм қавитар аз маҳсусот бошанд, агар
ақл реша дар шаръ дорад вагарна ба танҳоӣ ва бе
мушояъати шаръ ба гумроҳӣ барад ва дар гузашта
инро ба мисолҳо баѐн кардем ва бошад, ки ақл дар
имон ғарқ гардад ва аз ақлоният ба ишқоният
табдили ҳол бикунад.
Ва аммо донишҳои қалбӣ маълумот ва
мудракоти ладунӣ, мавҳибӣ, завқӣ ва ҳузурӣ...
бошанд.
Далели муҳкам ин ояти карима ва амсоли ин аст:
84
سًٍة ًهيًوَّ ًًَُةٌُ يٌٍ هَّسٌٍَّة ٍيوًُوة
ٍ ٌٍَ ي
ُ ًِّفًٓجًسًا ًيجُسوا يٌُِّ ٍيجًة ٍدًٍة آًت ًَُٖةٌُ رًخًًُةو ي
Яъне, “Пас пайдо карданд (Мусо ва Юшаъ)
бандаеро аз бандагони мо (Хизр ъ), ки бахшидем ӯро
раҳмате аз назди худ ва донондем ӯро аз наздамон
илми хоссе”.
Аз аҳодиси набавӣ (...ِ ) هی يى اهوва амсоли он
бисѐр бошад, таваҷҷуҳ бояд кард !
Аммо ақл ва ҳис дархури қабули ин улум
набошанд, зеро таъаллуқи бештар ба ҷисм доранд ва
аммо дил барзахе миѐни руҳ ва нафс бошад ва инро
ҷое баѐн кардем. Дил ба воситаи ихлос, аъмоли неку
ва тақво ва парҳез, чун ба сафо ва равшанӣ бирасад,
ҳамчун оинае гардад, ки қоибили таҷалиѐти суварӣ
ва нуронияи ғайбӣ бошад ва маъонӣ ва мафоҳими
муҷарадаро аз руҳ иқтибос намояд.
84
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Ин андоза, ки гуфтем басанда аст мар аҳли
фаросатро
ва агар Худованди бахшанда хоста
бошад, ҷои дигар бигуем. Ин ҷо аз маълумот ва
мудракоти руҳ чи бигуям, ки диданист, на гуфтанӣ ва
шуниданӣ, ман ки набудам ва надидам чи бигуям ?!
Чун онон ки буданд ва диданд , чизе нагуфтанд.
Ҳар киро асрори ҳақ омухтанд,
Муҳр карданду даҳонаш духтанд.
(Мавлавӣ)
Вале ин андоза донам, ки матлуб ва мақсуд ва
маҳбуб он ҷост.
Ба иборати муҷазтаре ин чаҳор илмро баѐн
созам:
1.Илми эҳсос, илмест бидуни қайд.
2.Илми ақл, илмул яқин аст.
3.Илми қалб, ъайнул яқин аст.
4.Илми ҷон, ҳаққул яқин аст.
Аллоҳумма-рзуқно биҷоҳи ҳабибика муҳаммадин ва
олиҳи-т-тайибин ва асҳобиҳит-тоҳирин, омин, сумма
омин ѐ раббал оламин.
Аз ин чаҳор гуна дониш, агар маълумоти ҳавос
пайваста ва вобаста ба тан бошанд, сеи дигар бо
тафовут дар маротиб, аз моварои тан ва фаротар аз
он бошанд. Манбаи ақл бо иттифоқи аксари
муҳаққиқон дил бошад ва маълумоти таҳқиқӣ ва
истидлолии худро аз дил бигирад ва аз дил бо
иқтибос аз ҷон ва ҷон аз таҷаллии зуллӣ ва гоҳо
холиси асмо ва сифоти Бори таъоло, хоҳ ту инро
улуми истидлолӣ ва иктисобӣ бидони ѐ ғайри он. Ва
аммо улуми дигаре бошад, ки бе ҷиҳат ва бе иллат ба
ҷон фуруд ояд ва аз он ба дил, мавсум ба илми
ладунӣ:
سًٍة ًهيًوَّ ًًَُةٌُ يٌٍ هَّسٌٍَّة ٍيوًُوة
ٍ ٌٍَ ي
ُ ًِّفًٓجًسًا ًيجُسوا يٌُِّ ٍيجًة ٍدًٍة آًت ًَُٖةٌُ رًخًًُةو ي
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Бурҳони қотеъ аст.
ٍَّٖجًةت
ِّ ًهًهلًسُ كًصَّ ُيًَة ًثٍَٔ آدًمً هًخً ًً ُوًَةٌّىُ فٍٔ اُهجًصِّ هًاُه ًجدُصٍ ًه ًرزً ُكًَةٌّى يًٌِّ اهم
85

ر ًو ُلًَة ًتفُقٍٖووة
ً ٌ
ُ ًَِّّی ًكحٍٖصي ي
َٰ ًًق ُوًَةٌّىُ ًيو
َّ هًف
Яъне, “Ва ба рости мо фарзандони Одамро
гиромӣ доштем ва онҳоро дар хушкӣ ва дарѐ (бар
савориҳо) барнишондем ва аз (рӯзиҳо)-и покиза ба
онҳо рӯзи додем ва онҳоро бар бисѐре аз мавҷудоте,
ки офаридем, фазл ва бартарӣ бахшидем”
Ва ин фазл ва бартарӣ ба ихтисоси ҳамин улум
ва маъориф аст вагарна дил ва ҷон дар гов ва харон
низ бошад ва онон, ки аз эмон ва улуми ҳақиқӣ
бебаҳраанд, дар шумори чаҳорпоѐн бошанд, балки
забунтар ва поинтар аз онҳо:
ُن كًًًة تًأُكٌنٌ اهُ ًأًًٍُةمٌ هًاهََّةرٌ ًي ُحٓوى َّهٌْى
ً ٌٌٓ ًكفًصٌها ًٕتًًًتًٌَّٓنً ًهًٕأُ ٌكو
ً ٍٕهًاهَّش
Яъне, “Онон, ки куфр варзиданд, суд
мебардоранд ва мехуранд ҳамчунон ки чаҳорпоѐн ва
дузах нашемангоҳ аст, мар ононро”. Далолате бар ин
дорад.
Аз Худо ҷуем тавфиқи ъамал

*****

ҶОЙГОҲИ ДОНИШҲОИ ТАҶРИБӢ
ВА ИСТИДЛОЛӢ

Бо ин ҳама, ки гуфтем напиндори ки донишҳои
ақлонӣ ва истидлолиро назди шаръ арзиш ва миқдоре
набошад! Авроқи Қуръони пок моломол аз ташвиқ ва
85

Сураи Исро-70
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даъват ба тафаккур ва тадаббур дар ҳикмати ашѐ ва
диққати назар дар офариниши онҳост:
86
ًٍاهًَْةرٍ هًإًٓةتي هِّأٌههٍٔ اهُأًُهجًةب
َّ اهو ُٖنٍ ه
َّ ف
ٍ ر ٍتوًة
ُ ق اهعًًَّةهًاتٍ هًاهُ ًأرُضٍ هًا
ٍ ر ُو
ً ٍٔإٍنَّ ف
Яъне, “Ба ростӣ дар офариниши осмонҳо ва
замин ва омаду рафти шаб ва рӯз, нишонаҳои
(ошкоре) барои хирадмандон аст.”
Ва амсоли ин (ً افًال ًٕتًسًثَّصٌهن،ً افًال ًٕ ًتفًكَّصٌهن،ًافًال ًٕ ًُ ٍلوٌٓن...)

ҳамингуна дар каломи пок бубини, ҳама ташвиқ ва
таблиғ бошад мар улуми ақлонӣ ва истидлолиро.
Ҳарчанд мусаллам аст ин, ки милок ва пойбасти
бовар ва имон, улуми нақлист на ақлӣ, вале ин на ба
маънои накуҳиш ва арҷ нагузоштан ба донишҳои
бурҳонӣ, мантиқӣ, касбӣ ва истидлолӣ бошад.
Агар чунин буди, боясти назди шариъат ва диѐнати
ислом, аҳмақ ва аблаҳ беҳтар аз олим ва оқил буди,
вале ҳаргиз чунин набудааст. Ин фармудаи зебои
Худованди ҳаким ва доноро дар Қуръони пок
бозхонде мебояд:
87
ٍكن ًّن ٕعتٓي اهَشٌٕ ًٕوًٓن هاهَشٌٕ ال ًٕوًٓن إًًٍٍَّة ًٕتًشًكَّ ٌص أٌههٌٓ اهُ ًأُهجًةب
Яъне, “Бигу ! Оѐ касоне, ки медонанд ва касоне,
ки
намедонанд яксонанд?!, танҳо хирадмандон панд
мепазиранд”
Аз аҳодис; ٌ « ه ي:رض" انَ رظٓل اهوِ كةل# يٌ اثی ّصٕصة
 ظَْن اهوِ هِ ثِ لصٕلة اهی اهجََة،ظوم لصٕلة ٕوتًطٌ فِٖ يوًة88
Аз Абуҳурайра (р) ривоят аст, ки расулуллоҳ (с)
фармуданд: “Агар шахсе биспарад роҳеро барои
дарѐфти илме, Худованд барояш роҳеро ба сӯи
86

Сураи Оли Имрон-190
Сураи Зумар-9
88
Саҳиҳи Муслим ва дар дигар муснадот низ омадааст.
87
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биҳишт осон гардонад.”, ки ин ҳадис ом аст мар
талаби анвоъи илмро ва низ ِ اهكةظت خجٖت اهو-яъне
“Пешавар дусти Худованд аст” ва ин касбу пеша
бидуни дониши таҷрибӣ, андеша ва истидлол
набошад. Мо инро дар чанд ҳалақоти дарсӣ, бо
шарҳу баст баѐн кардем. (Агар ба кор ояд ва ѐ ниѐзе
бадон бошад, савт ва тасвири он мавҷуд аст.)
Ин истидлол, ки гуфтем дар олами халқ ва мулк
аст. Олами амр ва малакут аз қаламрави мудракот ва
маълумоти илми иктисобӣ ва ақлонӣ набошанд. Мо
дар оғози ин рисола гуфтем, ки имон ва тасдиқ
муқаддам бар илмаст. Пас бояст асос ва пойбасти
улуми истидлолӣ, ҳамин имон ва бовар бошад, бо
пайравӣ аз шаръ ва фармоишоти он ва агар на, ба
гумроҳӣ ва бадроҳӣ кашад ва инро низ баѐн доштем.
Донишҳои истидлолиро бо дин бояд санҷид ва
таъйид кард, на динро бо истидлолоти ақлонӣ ва
таҷрибӣ:
Гар ба истидлол кори дин будӣ,
Фахри розӣ, роздори дин будӣ,
аз фармудаи Мавлоност ва ҷои дигаре низ дар ин боб
гуфта:
Пои истидлолиѐн чубин бувад,
Пои чубин сахт бетамкин бувад.
Ин дар ҳолест, ки истидлолоти ақлӣ бебаҳра аз
мафоҳими диннӣ бошанд.
Ва аммо аҳли яқин ва соҳибони басоратро аз
донишҳои иктисобӣ ва истидлолӣ дар бовар чизе
коста ва чизе афзуда нагардад, чунки эшон ба
маърифати айнул яқинӣ ва ҳаққул яқинӣ расида, дар
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истидлол шоибае аз шак ва ранге аз шубҳа ва тардид
бубинанд.
Ин Амиралмуъминин Алӣ (к) аст, ки мегӯяд:
89
ؼفً ًاُهغٍمةءٌ يةازُدًدتٌ ًٕلَٖةو
ٍ ٌ هٓ ك- яъне, “Агар чи пардаҳо
бардошта шавад, дар яқин чизе наафзоям.” Оре ,
ҳазрати Алӣ (рз) ба он поя аз яқин ва маърифати
яқинӣ расида буда, ки дигар пардаҳои зулмонии
ҳиҷоби башарӣ ва ѐ пардаҳои нуронияи асмо ва
сифот ва ҷамол ва камоли бечуни парвардигор
ҷаллат азаматуҳу, монеъ аз шинохти яқинии ӯ
ُ ًقنٌ اهوٍَِّ ٌٕ ُؤتٍٍِٖ يًٌ ًٕؼًةءٌ ۗ هًاهوٌَِّ ذٌه اهُف
ُ ً َٰذًهٍمً فнабуданд. ٍقنٍ اُهًًوٍٖى
Яъне, “Ин фазл ва бахшиши Аллоҳ аст, ки онро ба
ҳар кас, ки бихоҳад бидиҳад ва Аллоҳ дорои фазли
азим аст.”
***

КАСБ ВА ПЕША
Касбу ҳунар ва пешаҳо, ки аз истидлол, андеша
ва таҷриба бархезанд, реша дар замини ваҳй ва
илҳомоти раббонӣ доранд, ҳарчанд даҳриѐн ва
табиъатгароѐн инро напазиранд.
Дар намуна чанд оѐти Қуръонӣ биѐварем мар
ҳуҷҷатро; Ин хитоби сонеъи бечун аст мар Нуҳ (ъ)-ро

“Мирсоду-л-ъибод” -и Абубакри Розӣ ва дар дигар таснифоти бузургони ирфон бисѐр омада. Мисли
“Табақоту-суфия”-и Абдуллоҳи Ансорӣ, “Кашфу-л-маҳҷуб”-и Алии Ҳиҷвайрӣ, “Китобу-т-таъарруф”и Абубакри Килободӣ Ал-Бухорӣ...

89
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дар сохтани кишти: خ ًٍَٖة
ُ ًؾًَىٍ اهُ ٌفوُمً ثٍ ًأ ُي ٌٖ ًٍََة ًهه
ُ هًا...90 -яъне,
“Бисоз киштиро бо таълим, ҳифз ва амри мо”.
Ва аз Довуд (ъ) дар баѐни неъматҳое, ки бар ӯ
бахшида буд, мегӯяд:
91
ًى ػًةكٍصٌهن
ُ ٌى ۗ ًف ًْنُ أًٍت
ُ ٌظك
ٍ ُؿ ًَكٌى يٌِّ ثًأ
ٍ ُؾ ًًَُةً هًجٌٓسي َّهكٌىُ هٍ ٌتد
ً ٌُ ًهيًوَّ ًًَُة
Яъне, “Ва сохтани зиреҳро ба хотири шумо ба ӯ
омузондем, то шуморо аз (осеб) ҷангҳоятон маҳфуз
дорад, пас оѐ шумо шукргузор ҳастед ?!”
Шаҳристонӣ дар китоби “ал- Милал ва ниҳал”
Идрис (ъ) - ро, ки дар юнонӣ Ҳирмис, хонда мешуд
яке аз устодони нахустини ҳикмат меномад ки
Саҳравардӣ дар китоби “Ҳикмату-л-ишроқ” ӯро
Абулҳукамо медонад. Ҳамчунин, ӯ ду муаллими
аввал дар фалсафа ва ҳикмат, яке Ағосозимус, яъне
Шис аз писарони Одам (ъ) ва дигаре Идрисро
падарони ҳикмат ва тиб низ медонад. Ва устоди
аввал дар нуҷум, ҳайъат, ҳисоб, ҳандаса ва риѐзат,
Донѐлро (ъ) мешуморад. Ҳикмати назарӣ ва амалӣ
низ аз ҷӯи ваҳй ва нубувват об хурдаанд:
ؼكٌ ٌص
ُ ًٕ ؼكٌصُ ًفإًًٍٍَّة
ُ ًٕ ًٌػكٌصُ هٍوٍَِّ ۗ هًي
ُ دكًًُةً أًنٍ ا
ٍ ًهًهلًسُ آتً ًَُٖة ٌهلًًُةنً اُه
92

ٍٔ خًًٍٖسى
ٌّ ٍَن اهوَّ ًِ ًغ
َّ ٍه ًَفُعٍ ٍِ ۗ هًيًٌ ًكفًصً فًإ

Яъне, “Ва ба ростӣ ба Луқмон ҳикмат додем (ва
ба ӯ гуфтем), ки шукри Худойро ба ҷой овар. Ва ҳар
кас шукр кунад, танҳо ба суди худ шукр кардааст ва
ҳар кас, ки носипосӣ кунад, пас бе шубҳа Худованд
бениѐз ва сутудааст”, гувоҳи Қуръонист.
Сураи Ҳуд-37
Сураи Анбиё-80
92
Сураи Луқмон-12
90
91
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Дар тафсири Байзовӣ ва “Маҷмаъу-л баѐн”,
бахшидани ҳикмат (ба Луқмон) ба маънои шукр ва
сипоси қавлист, ки он натиҷаи ихлоси қалбист. Яъне,
“ба дурусти бахшудем Луқмонро ҳикмат, яъне ақл,
илм, амал ва раъйи соибро (андешаи расо) дар умур
ва гуфтем, мар парвардигоратро шукр бигу”. Аз ин
аст, ки сари ҳикмат шукрро гуянд.
Ҳамчунин Шаҳристонӣ дар “ал-Милал” оварда,
ки: “Филосуфони Юнони куҳан, ба манонанди
Буқрот, Суқрот, Фисоғарс ва ҳамгинони онҳо, аз
маҳзари илмии паѐмбарони бузурге ҳамчун Довуд ва
Сулаймон (ъ) истифода кардаанд, вале дунболи
ҷанбаҳои ақлонии он таълимот рафта, аз руҳоният ва
ваҳѐнияти он, бебаҳра мондаанд.”
Аз Худо ҷуем тавфиқи амал.

БОЗ ЧАНДЕ ДАР БОРАИ АҚЛ
ВА НАҚШИ ОН
Ҷойгоҳ ва нақши ақл дар шинохти олами кавн ва
фасод ва ҷаҳони моддӣ ва табиъӣ, аввал аст ва ба
олами мовароуттабиъӣ гузари илмии яқинӣ надорад,
ба ҷуз аз тасаввур ва тасдиқ ва қиѐси иҷмолии бидуни
тафсил. Ақл, олат ва афзоре бошад барои шинохти
ашѐ ва моҳияти онҳо, ҳамчунин василае ва сабабе
андар маърифат ва шинохти офаридгор бо пайрави
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аз ҳуҷҷат ва бурҳони назарӣ ва истидлолӣ баъди
тасдиқ ва бовари қалбӣ.
Ин ҷо достоне бизанем, то аҳамияти ақл ва нақш
ва ҷойгоҳи ӯ дар шинохти умури тасаввурӣ ва
тасдиқӣ, ки аз вижагиҳои ақланд, возеҳ ва равшан
гардад.
Дар масал ақл монанд ба устод аст, мар ҳар
ҳирфа ва пешаро ва панҷ ҳосса дар хидмати ӯянд,
ҳамчун ѐвар ва авон. Бигир ин ки ақл устоди банно
ва меъмор бошад. Ва чун дар сохтан ва ихтироъи
чизҳо аз чаҳор иллат ногузирем; суварӣ, моддӣ,
фоъилӣ ва ғоӣ. Масалан сурат ва нақшаи хонаро аз
баландӣ, дарозӣ, паҳноӣ, бурҷу бора ва кунҷу канора
ва дару равзана, ӯ яъне ақл тарсим ва тасвир намояд
ва панҷ ҳосса чун ѐвар ва коргар маводро шиносоӣ ва
омода созанд, кор ва фаъолият дар сохтани бино низ
ба души онҳо бошад. Матлуб, иллати ғоист, ки он
иқомат ва буду бош дар ин хона бошад ва ин иллати
ғоӣ дар се иллати дигар сорӣ ва ҷорӣ бошад.
Акнун бубин, агар ақл набудӣ, ҳавос аз кор
афтоданди ва маътал монданди ва тамиз ва ташхиси
ашѐ ва корҳо накарданди ва андомҳо низ, ки манбаъ
ва афзори ҳавосанд, ѐ бекор монданди ва ѐ ҳаракот
ва ҷунбишҳои ғайри маъқул карданди, ҳамчун
девонагон ва кудакон. Аз ин аст, ки мадори
таклифоти шаръ, ақл ва хирад омада. Ва бадин
достон арҷ ва поя ва ҷойгоҳи ақлро донистем. Боз
мегӯем ин нақши муҳими ақл аст дар олами моддӣ ва
табиъӣ, аммо ба дарки олами моварои моддӣ ӯро роҳ
набошад, зеро он ҷо на модда бошад, на сурат ва на
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маҷоли қиѐсу андеша, на фоъилият аз мо ва на ғояте
пайдо. Ва ба иборати дигар, на муҳтоҷе ва на
маълуле ба ҷуз аз мо.
Зеро бениѐзӣ, беъиллати бувад ва Ӯ таъоло
бениѐзи мутлақ бошад ва дигар ҳама маълул ва
муҳтоҷу ниѐзиманди Ӯ таъоло бошанд. Ногузир ин
ҷо ақлро ба ҷуз аз пайравӣ намудан ба паѐмбарон ва
манобеъи ваҳй дигар чорае намонад. Файласуфон бо
пои ақл дар ин бодияи нопайдоканор рафтанд ва ба
ҷое нарасиданд.
Ва аммо улуми истидлолӣ ва ақлонӣ дар шаръ
масалан; қиѐс, иҷмоъ, истеҳсон, урф ва умуман
иҷтиҳод дар фиқҳ, сирф аз фаровардҳои ақл ва раъй
набуда, балки реша дар манобеъи ваҳй доранд; аз
китобуллоҳ, суннати Расули акрам (с) ва ѐрон ва
пайравони ӯ, ки Худованд аз эшон хушнуд бод!
Уқул ва андешаи ин имомони дин; ҳамчун
аиммаи арбаъа, муҳаддисин, муҷтаҳиддин ва
муфассирини киром ва ҳамгинони эшон, бо нури
имон ва ихлос ва эҳсон ва илқоот ва илҳомоти
раббонӣ ва мавҳиботи ладунӣ, нуронӣ ва равшан
гардида, афкор ва андеша ва кушишу иҷтиҳоди он
бузургон бо таъйиди ин ояти Қуръонӣ, ба самар ва
натиҷа расида буд:
93
ًٌٍَٖع
ٍ ٍُن اهوًَِّ هًًًىً اهُ ًٌد
َّ ظجٌ ًوًَة ۗ هًإ
ٌ ًٌَُْى
َّ ٕس
ٍ ًَُْ ٌ جًةًّسٌها فًٍَٖة ًه
ً ٍٕهًاهَّش
Яъне, “Онон ки кушиш карданд дар роҳи (шинохт) и мо ҳароина бинмоем эшонро роҳҳои худро ва ба
дурусти, ки Худованд бо некукорон аст.”
93
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Қоли он бузургон ҳосили ҳоли эшон, гуфтори ишон
баҳраи кирдори ишон ва фақоҳати онон далили
фаросати онон аст ва гуи ин ҳадиси Паѐмбари акрам
(с) огоҳӣ ва хабаре аз онҳост:
94
ٍٍِتلٌٓا فٍصاظًةاهًٌُٓءيٌٍٍ فًةٌٍَِّ ًَُٕوٌ ٌصٍثٌَٓرٍاهو
َّ ا- яъне, “Огоҳ бошед аз
фиросати муъмин, пас ба дурусти ки ӯ бо нури Худо
мебинад”
Боз аллома Юсуф ан-Набҳонӣ дар китоби
муътабари
худ
“Ҷомиъу
каромоти-л-авлиѐ”
менависад:
كصايةت پَجى" ية ايمةُ اهوِ تًةهی هًوًةء ّشُ االيَت ه# اهزةيعة
 ختَی ؾَفٓا كتةثة كحٖصة ال ًٕكٌ ٍعزْة فی يست، اههٖةاِ يٌ اهًوٓم
...يًص يؿَفْة
Яъне, “Каромоти панҷум он аст, ки Худованд ба
уламо ва авлиѐи ин уммат бахшидааст аз донишҳо,
то ин ки китобҳои бисѐре тасниф намудаанд, ки
навиштани
онҳо
дар
муддати
зиндагонии
мусаннифашон аз имкон берун аст”95
Нишони ноогоҳӣ ва камхирадист, агар касе,
масалан Абуҳанифа (рҳ)-ро бо файласуфи хушк ва
ақлгарои ҷомиде муқояса намояд ва баробар донад,
(бубин тафовути роҳ аз куҷост, то ба куҷо). Ва ѐ ба
гуфти мавлои Балх:
Аз муҳаққиқ то муқаллид фарқҳост,
Он яке Довуду в-ин дигар садост.

94
95

Ҳадиси муттафақун алайҳ. Дар дигар манобеъ ва муснадот бо ин мазмун аҳодиси фаровоне бошад.
“Ҷомиъул каромоти-л-авлиё”-и Юсуф Набҳонӣ с.35
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Такмила, нашри дуввум

Мо бо фазл ва карами Худовандӣ ин мавзуъотро
дар чанд мабоҳиси илмӣ бо шарҳу тавзеҳ бо далели
кофӣ ва вофӣ баѐн намудем, ки савт ва забти онҳо
мавҷуд аст. Ин ҷо низ чанд далел ва бурҳони қотеъ аз
Қуръони карим ва аҳодиси набавӣ ва истидлолти
мантиқӣ ва торихӣ биѐварем, то хонандаи ин рисола
аз усули ин мабоҳис огоҳӣ ѐбад.
Аз Худо хоҳем тавфиқи амал...

СОБИҚАИ ИСТИДЛОЛ
ВА ИҶТИҲОД

Истидлол ва иҷтиҳоди ақлонӣ дар тамоми адѐни
илоҳӣ ва шахсияти паѐмбарони мурсал (ъ) вуҷуд
дошт; ҳамон хурдани Одам (ъ) аз дарахти мамнуъ бо
раъй буд, ҳарчанд он ҷо авомили дигари хориҷӣ низ
вуҷуд дошт, вале ақл ҳамроҳи Одам (ъ) буд ва дар ин
иҷтиҳод ба савоб нарасид ва баъдан омӯрзида шуд.
Агар гӯи, нофармонӣ аз Худованд кард.Гӯйем бале,
ин нофармонӣ бо далел ва қиѐси ақлӣ буд. Аз ин аст,
ки муҷтаҳид гоҳ хато бикунад ва гоҳе ҳақиқати
қазияро дарѐфта ба савоб бирасад.
Нуҳ (ъ) наҷоти фарзандаш (Канъонро) аз
Худованд бо далолати ақл дархост намуд, то ин ки аз
Парвардигор ҷалла саноуҳу хитоби:
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ح ۗ ًفوًة تًعُ ًأهٌٍُ يًة
م ۗ إٌٍٍَِّ يًًًنى ًغُٖ ٌص ؾًةهٍ ي
ً ٍل ًٕة ٌٍٓحٌ إٌٍٍَِّ ًهُٖطً يٌٍُ ًأ ُّو
ً كًة
96

ًٌٍٖى ۗ إٍٍِّٔ ًأيٍوٌمً أًن ًتكٌٓنً يًٌٍ اُهجًةٍّو
ًه ُٖطً هًمً ثٍٍِ ٍيوُ ى

Яъне, “Гуфт: Эй Нуҳ ба дурусти, ки ӯ (Канъон)
аз аҳли ту нест, (чун Канъон кофир буд ва миѐни
кофир ва муъмин аҳлият набошад) ҳамоно ӯ амали
ғайри солеҳ аст, пас мапурс маро онеро, ки мар туро
ба он дониш набошад, бегумон мар туро панд
медиҳам, то набоши аз нодонон”, бишнид ва аз ин
амали худ пузиш хост.
Мусо (ъ) дар талаби руъят (дидор) аз иҷтиҳод
кор гирифт ва нидои “лан таронӣ шунид”(ҳар гиз
набини маро!) ва дар се маврид бо Хизр (ъ) хилоф
варзид ва инҳо ҳама аз раъй ва иҷтиҳод буд ва низ
баъди бозгашт аз куҳи Тур, ки қавмаш бо далолати
Сомирӣ, гусолапараст шуданд, аз риш ва гиребони
бародараш Ҳорун (ъ), ки гуноҳе надошт, бигрифт ва
ин амалҳои Мусо (ъ) ҳама аз роҳи истидлол буд.
Ин мухтасар бинобар он гуфтам, то напиндори,
ин ки истидлолоти ақлӣ амри навпайдо ва мухтараъ
бошанд, чунон, ки бархе ноқисон ва камхирадон дар
ҳоли ҳаѐташ ба Эмоми бузург Абуҳанифа (рҳ) инро
нисбат медоданд ва ин ҳангом низ ин ҷо ва он ҷо
чунин зам - замаҳо сар медиҳанд.
Ва боз Паѐмбари бузургавори Ислом, зубдаи
коинот
ва
хулосаи
мавҷудот,
Муҳаммад
ъалайҳиссалоту ваттаслимот ва аъало олиҳи ва
асҳобиҳиттоҳирина ва азвоҷиҳиттоҳирот, дар чанд
масоили шаръӣ аз иҷтиҳод ва ақл кор гирифт, ки
96

Сураи Ҳуд-46
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чанд намунаи аз он биѐварем мар ҳуҷҷатро, то
наяндеши ки истилоли ба ақл собиқае дар дини
мубини Ислом надоштааст.
Аввал дар асирони Бадр паѐмбари гиромӣ (с)
раъйи Абубакр (рз) ба раъйи Умар (рз) тарҷеҳ дод,
дар ҳоле ки иҷтиҳоди Умар (рз) бар савоб буд ва ояте
бар ин амр дар Қуръони карим фуруд омад:
ن
ً يًة كًةنً ٍه ًَجٍٍّٔ أًن ًٕكٌٓنً هًٌِ أًظُ ًصىَٰ خًتَّیَٰ ٌٕ ُحزًٌٍ فٍٔ اهُ ًأرُضٍ ۗ تٌصٍٕسٌه
97

خكٍٖىى
ً اهسًٍُٖة هًاهوٌَِّ ٌٕصٍٕسٌ اهُآرٍصً ًة ۗ هًاهوٌَِّ يًضٍٕ ىض
ُّ ًيًصًض

Яъне, “Нарасад бар паѐмбаре ин ки мар ӯро
асирон бошанд (пас фидя бигирад дар баробари
онҳо), то он ҳангом, ки афзун гардад дар ишон
(куштор ва захмҳо) дар замин. Майл мекунед ба
қумоши дунѐ ва Худованд аз шумо охиратро мехоҳад
ва Худованд тавоно ва доност”.
Дувум, бо чашмдошти имон овардани бархе аз
ашроф ва пешвоѐни қурайш ҳангоми даъвати ишон,
ба Абдуллоҳ ибни Умми Мактум, саҳобии нобино,
напардохт ва аз Худованди доно хитоби:
َٰ أًن جًةءًٌُ اهُ ًأيًًُی¤ َٰ – ًي ًجطً هًًتًٓهَّیяъне, “Турушрӯй гашт ва
рӯй гардонд, он ҳангом ки нобиное назди ӯ
(Абдуллоҳ ибни Умми Мактум) омад”, бишнид.
Дигар ин ки Паѐмбар (с) бо эътирози яке ѐ ду аз
азвоҷи муттаҳарот, ки гуфта буд (анд): “Ё расулаллоҳ
аз даҳонат буи нохуше меояд”, таъомеро (зоҳир аз
тафосир асал бошад) бо раъй бар худ ҳаром гардонд
ва хитоби ҳамроҳ бо огоҳӣ бадин гуна аз Худованд
бишнид:
97
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ٌَِّاهَجٍُّٔ هٍىً ٌتدًصِّمٌ يًة أًخًنَّ اهوٌَِّ هًمً ۗ ًت ُج ًتغٍٔ يًصُفًةتً ًأ ُزهًاجٍمً ۗهًاهو
َّ ًًْٕة
ًُّٕة أ
98

ًغفٌٓرى رَّخٍٖىى

“Эй паѐмбар ! Чаро ҳаром гардони онеро, ки
Худой гуворо гардонида, ба хотири хушнудии
ҳамсаронат ва Худованд омурзанда ва меҳрабон
аст.”
Ва боз Расули акрам аст, ки бар Абдуллоҳ ибни
Убай ибни Салул, аз ҷумлаи мунофиқине, ки аз
ғазваи Табук мухолафат варзиданд ва баҳона пеш
оварданд,
намози ҷаноза гузорид ва истиғфор
намуд. (Бо ривояти Бухорӣ ваТирмизӣ рҳ), ҳарчанд
Умар (рз) ба расулуллоҳ (с) гуфт: ٍَِكةل ٕة رظٓل اهوِ ا
،يَةفق
Ё расулаллоҳ ин мард (яъне Абдуллоҳ ибни Салул)
мунофиқ аст. ًٍٍُن ّش
َّ ًضهًج
َّ فلةمً رًظٓل اهوٍِ فًؿًوًی ًي ًوٍُِٖ فً ًةٍُضًلً اهوٌِ ي
ً اهُإًٓةПас бархост Расулуллоҳ, пас бар вай намоз
гузорид, то ин оятро Худованд фуру фиристод:
ًههًة تٌؿًنِّ ًيوًیَٰ أًخًسي ِّي ٌَُْى يَّةتً ًأثًسوا ًههًة ًتلٌىُ ًيوًیَٰ ًكجُصٍٍُ ۗ إٌٍٍَّْىُ ًكفًصٌها
99

ًظلٌٓن
ٍ ثٍةهوٍَِّ ًهرًظٌٓهٍٍِ هًيًةتٌٓا ًهٌّىُ فًة

Яъне, “Ҳаргиз магзор намоз бар яке аз онҳо агар
бимирад ва барпой маист бар қабраш, ба дурустӣ ки
ишон кофир гаштанд ба Худо ва паѐмбараш ва
бимурданд, дар ҳоле, ки табаҳкорон буданд.”
Пеш аз ин Худованд (ҷ) дар ояти дигаре аз
истиғфор бар мунофиқин низ манъ бинмуда. Пас аз
98
99

Сураи Таҳрим-1
Сураи Тавба-84
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ин, паѐмбари акрам, то охири зиндагонии хеш бар
мунофиқе намоз нахонданд ва омӯрзиш нахостанд.
Дигар иҷтиҳоди паѐмбар (с) дар умури дунявӣ,
бо хоҳиши ӯ бордор накардани хурмои мадина буд,
ки қиссаи машҳур аст.
Магар он чи ѐд овардем аз расули акрам бо
иҷтиҳод ва истидлоли ақлӣ ва раъй набуданд ?!
Тавзеҳ:
Мо дар ин мабҳас аз иҷтиҳод ва истидлолоти
ақлии паѐмбарон (ъ) бо шумули расули акрам (с)
намунаҳо овардем, мар собиқияти истифода ва
андарѐфти ақлӣ ва фикриро, ки дар тамоми он
маворид ин истидлолот ба исобат мақрун набуданд.
Ва дар ин, ҳикматҳои пушида ва розҳои нуҳуфта
бошад мар ононро, ки устувор дар илманд (росихун).
Ва боз ин амалкардҳо аз ҷониби паѐмбарон (ъ)
далели устуворест дар радди ҷабр, бадин маъно, ки
инсон дорои ирода ва озодист, на маҷбури мутлақ ва
бозичаи беруҳе ба дасти қазо ва қадар, ҳамчунон, ки
ҷабариҳо пиндоштанд. Инсон дар тамоми гуфтор ва
рафтор, фарогир аз неку ва накуҳида, аз ин ирода ва
майл кор мегирад ва касби ӯ низ натиҷаи ҳамин
ирода ва ихтиѐр аст ва боз иродаи ӯ зери иродаи
Худованд аст. Зеро агар на чунин буди, бояст ҳама
хостаҳо ва корҳои ӯ ба коми ӯ буданди, вале ҳаргиз
чунин набуд ва набошад, ки инсон ҳарчи хост он
чунон бошад. Пас ҳар чи ӯ таъоло хост фазл ва
раҳмат аст ва дар ончи нахост басе ҳикмат аст.
Бутлони мазҳаби “ҷабария” бо далоили ақлӣ ва
нақлӣ ба исбот расидааст ва чун инсон аз маҷбурият
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ва маҳкумияти қазо ва қадари илоҳӣ дар умури
ихтиѐрӣ озод бошад, пас бубин чи гуна аз сари
ҷаҳолат ва худкомагӣ хешро асир ва бандии фароянд
ва амалкардҳои хеш кард; ҳамчун ҷабри илм ва
фалсафа, ҷабри торих ва сиѐсат, ҷабри иқтисод ва
иҷтимоъ ва садҳо маҷбуриятҳои дигар.
Яъне ҳастии воқеъӣ ва ҳақиқияшро аз ѐд бурда ва
дар зеҳн барои худ ҳастии хаѐлӣ ва гумонӣ сохт ва
дар берун, ба хотири ҳамин зиндагии сохта ва хаѐлӣ,
ба ҳарза ҷон мекоҳонад.
Ин мавзуъ шарҳ ва тафсири густардае мехоҳад,
вале бо андешаи жарф ва тафаккури солим ба дарки
он метавон расид.
Ва низ ин бозтоби ақлонии паѐмбарон, (ъ)
нишон аз табиъат ва хусусиѐти башарист ва
паѐмбарон ҳам аз зумраи башар буданд. Тафовути
эшон аз ғайрашон ин буд, ки дарѐфти ақлонии онҳо
агар бо иштибоҳе ҳамроҳ мебуд, бе даранг аз ҷониби
Худованд ба воситаи ваҳй ислоҳ ва такмил мешуд.
(Бар хилофи эътиқодоти бепояи яҳуд ва насоро,
ки ду паѐмбари Худо яъне Узайр ва Исо (ъ) –ро аз
шумори башарият берун бинмуданд. Яҳудиѐн
гуфтанд: Узайр писари Худост ва насоро аз ин ҳам
пой фаротар гузоштанд ва дар баробари писари
Худо хондани Исо (ъ), ба ҳулули лоҳут дар носут
қоил гашта, аз иттиҳоди ин ду Исо (ъ) – ро то мақоми
худоӣ бурданд, аз ғояти ифрот, ва бархе аз
паѐмбарони Худойро ҳамчун Лут, Иброҳим, Довуд
ва Сулаймон...ро нисбате ба ногуфтаниҳо ва
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ношуниданиҳо доданд, аз ниҳояти дар тафрит аз
ҷаҳолат ва гумроҳӣ.
Ва боз бар хилофи он фирқа ва равияҳои
мунтасаб ба ислом, ки ба бархе аз имомон ва
пешвоѐн, нисбати исмат ва қудусият доданд, аз сари
таъассуб ва худхоҳӣ, ки на бо шаръ ҷур дарояд ва на
бо ақл, ва бархе аз абармардон ва бузургони динро
омоҷи туҳмат ва буҳтон ва нафрин қарор доданд, аз
ниҳояти кинатузӣ, гумроҳӣ ва бадомӯзӣ).
Он намунаҳо, ки мо овардем
дар ҳаѐти
паѐмбарон аз ҷумлаи наводир буданд. Вагарна
паѐмбарон (ъ) оқилтарини мардумон буданд, дар
умури динӣ муайяд ба ваҳй ва дар умури дунявӣ
муҳаққиқ ва мудаббир.
Акнун аз оѐти Қуръонӣ намунае биѐварем мар
пайравӣ аз ақл, мудракот ва маълумоти ақлиро дар
сураи Бақара ояти 269 мехонем:
دكًًُةً ًفلًسُ اٌهتًٍٔ رًٖصوا ًكحٍصوا هًية
ٍ ُدكًًُةً يًٌُ ًٕؼًةءى هًيًٌُ ٌٕٓءُتً اه
ٍ ٌٕٓ ُءتٍی اُه
ٍال اٌههٌٓاهُةًهجةب
َ ًٕشَّكَّصٌ ٍا
Яъне, “Медиҳад (Худованд) ҳикмат мар онро ки
бихоҳад ва ҳар киро дода шуд ҳикмат ба дурусти, ки
мар ӯро некуии фаровоне дода шуд ва ба ѐд наоранд,
магар соҳибони хирад”
Мо ин ҳикматро дар гузашта шарҳ гуфтем ва
вожаи “улул-албоб”,соҳибон ва дорандагони ақл ва
мағзи муфаккираро гуянд, ки дар Қуръони карим 16ҷой омада. Ва мурод аз ақл, муқтазиѐт ва
амалкардҳои ақлонӣ бошанд, ки дар таносуб ва
муқояса бо ашѐ ва умури мутаъоқиба ва мутадовила
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ва таҷриба ва озмунҳо ба даст оянд. Дар ин маъно
оѐти Қуръонӣ бисѐр бошад ва мо якеро намуна
овардем.

Аз Худо ҷӯем тавфиқи амал...

МАНОБЕЪИ ИҶТИҲОД
ДАР ФИҚҲ

Ин ҷо чанд далел ва бурҳон бар ақсоми иҷтиҳод
биѐварем бидуни тафсил, то сухан ба дарозо
накашем; Дар урф ин ояи Қуръонӣ далел аст: ًٓرٌشٍ اُه ًً ُف
ًٍهأُيٌصُ ثٍةُهًٌصُف

100

ًٌٍٖ ًهًأيُصٍضُ يًٌٍ اُهجًة ٍّو- яъне, “Аз бахшиш ва

гузашт кор бигир ва ба зебоӣ ва накуӣ суфориш
бинмо ва аз бехирадон рӯй бартоб” ва ин ояи карима
ٍ ٍ فًة- “Пас
низ: 101ٍكدٌٌٌَّّٓ ثٍإٍذُنٍ ًأ ُّ ٍوٌٍَّْ هًآتٌٌٌَّّٓ أٌجٌٓ ًرٌٌَّّ ثٍةهُ ًًًُصٌهف
никоҳ кунед онҳо (яъне занҳои каниз)- ро бо дастур
ва ризои аҳлашон ва бидиҳед маҳронаи эшонро бо
навъи писандида ва тариқи маъруф (бо назардошти
урф ва одоти он маҳал)”. Дар истеҳсон ҳуҷҷат ин
ҳадиси шариф аст, ки Имом Аҳмад аз расулуллоҳ (с)
ривоят кардаанд, ки фармуд: ًٌْٓ عوًٌٍٓنً خًعًَةو ًف
ُ ًٌُية رًآٌُ اه
100
101

Сураи Аъроф-199
Сураи Нисо-25
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“ – ٍيَُسًاهوٍِ خًعًٌىҲар он чиро, ки мусалмонон неку
донанд, пас он назди Худованд некуст.”
Дар иҷмоъ ин ояи карима:
ًٍتجٍىُ ًغُٖصً ظًجٍٖن
َّ ٕسىَٰ ًه
ً ٌْهًيًٌ ٌٕؼًةكٍقٍ اهصَّظٌٓلً يٌٍ ًثًُسٍ يًة ًتجًًٌَّٖ هً ٌِ اُه
102

ۗ هًظًة ًءتُ يًؿٍٖصوا

ى
ً ًََّْج
ً ٍِ ٍؿو
ُ ٌٌٍ ًٌٍٓهٍِِّ يًة ًتًٓهَّیَٰ ًه
ً ٍَٖاهُ ًٌؤُ ٍي

Яъне, “Шахсе, ки мухолифат кунад амри расулро
баъди онки ҳақ бар ӯ ошкор гашта ва пайрави кунад
ғайри роҳи муъминонро, баргардонем ӯро бо
ихтиѐри фосидаш ва бияндозем ӯро ба ҷаҳаннам, ки
бад ва нохуб ҷойгоҳ ва баргаштгоҳаст”. Низ ин
ҳадиси набавӣ: ٌيتٍی يًوی ذًالهًةي
َّ  ال ًٕجًًُىٌ ا103- яъне, “Уммати
ман ба гумроҳӣ гирди ҳам наояд”
Дар истеҳсон ин ояи карима далели дигарест:
ۗ ٌَِّعًٌَِ ۗ أٌه َٰهًبٍمً اهَّشًٌٍٕ ًّسًاٌّىٌ اهو
ً ًُت ٍجًٌٓنً أًخ
َّ ٖعتً ًًٌٍٓنً اُهلًُٓلً ًف
ُ ًٕ ًٌٍٕاهَّش
104

ٍى أٌههٌٓ اهُأًُهجًةب
ُ ٌّ ًًهأٌه َٰهًبٍم

Яъне, “Онон ки мебишнаванд сухан, пас пайравӣ
намоянд ба некуи он, эшон он касонанд, ки Худо
раҳнамоишон карда ва эшон соҳибони ақлу
хираданд.”
Аммо қиѐс, ки мухолифони Имом Абӯҳанифа
(рҳ) ба ӯ дар ин боб эътирозоте доштанд, сар аз
замони саҳобаи киром (рз) дар амал буд. Қиѐс,
муроъот ва мувафақаи вуҷуҳи муштарака байни
воқеаи мансус алайҳ дар собиқа ва ғайри мансус
алайҳ дар ҳол ва оянда, бо назардошти иллати
муштарака байни ин ду воқеъа мебошад. Ҳамчунин
102

Сураи Нисо-115
Бо ривояти Ибни Моҷа
104
Сураи Зухруф-18
103
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насхи ҳукми муқаддам ба насси мутааххар ва
масолеҳи мардум. (Ба тафсил ҳар яке аз ин ақсом дар
мақолаи дигаре пардохтем ва ин ҷо сухан ба дарозо
набарем).
Ҳангоми ҳаѐти худ , расулуллоҳ (с) Маъоз ибни
Ҷабал (рз)- ро барои амал ва фармонравоӣ ба Яман
фиристод ва пеш аз рафтан аз ӯ пурсид:
“Чун он ҷо бираси бо чи амал сози ?”
Гуфт: “Бо китоби Худо”
Паѐмбар гуфт: “Агар он ҷо пайдо насозӣ ?”
Маъоз гуфт: “Аз суннати расулуллоҳ кор
бигирам”
Гуфт: “Агар пайдо насози ?”
Гуфт: “Бо ақл ва назари худ иҷтиҳод намоям.”
Расули акрам аз рӯи хушнуди гуфт: “ ٍِاُهدًًُسٌ هٍو
ّ

ًٍِفقً رًظٌٓلً رًظٌٓه
َّ  اهَّشٍى ه- яъне, “ҳамд ва сипос

Худовандро, ки фиристодаи фиристодаашро
комѐб ва муваффақ гардонд”.
Ин ҳадис ба ривояти Абудовуд аст ва мо онро бо
тоҷикӣ овардем, ки ҷомеъи қавл (гуфтор) ва феъл
(кирдор)-и паѐмбар (с) аст, мар ҳуҷҷат будани
иҷтиҳодро дар ҳоли ҳоҷат ба он.
Бо ин ҳама, ки гуфтем дигар саркашонро тавон
ва хурдагиронро баҳонае намонад.

***
ФАЛСАФА, КАЛОМ ВА МАНТИҚ
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Истидлолоти ақлӣ, дар мабоҳиси фалсафӣ,
каломӣ ва мантиқӣ, мунозирот ва муҷодалот бо аҳли
бидъат ва ҳаво ва динситезон, зербино ва устувона
бошанд ва моро лозим аст, дониш ва маълумоти
басанда ва фарогир дар ин фанҳо дошта бошем, то
битавонем бо ҳарифон ва муддаъиѐн дар соҳот ва
маҷолоти илмӣ бо гувоҳ ва бурҳони ақлонӣ ва бо
нерӯи тафаккуру андешаи устувор, ба гуфтугу
бипардозем ва эшонро ба ҷои худ биншонем. Зеро
бештари аҳли ҷадал, аз даҳриѐн , модагароѐн ва
табиъатпарастон мар даъвоҳои бебунѐди худро аз
далоили ақлонӣ ва назариѐти ба пиндори худ
фалсафӣ ва мантиқӣ, ҳуҷҷат ва бурҳон биѐваранд.
Ин бадеҳист, он касе ки аз румуз ва латоифу зароифи
имонӣ, донишҳои қуръонӣ ва бахшишҳои раббонӣ
баҳравар бошад, ақли ӯ қавитар ва истидлоли ақлӣ
ва мантиқии ӯ равшан ва устувор бошад ва дар
баробари ӯ хасми саркашро на ақл ба ҷой монад, на
донишу фалсафа.
Ва мо дар ташвиқи мунозарот ва муҷодалоти
каломӣ ва ақлӣ барои ошкор намудани ҳақ, аз
Қуръони карим қисаҳо ва оѐти фаровоне дорем;
ҳамчун ҷидоли Нуҳ (ъ) бо қавмаш, мунозираи
Иброҳим (ъ) бо падар ва бо қавмаш ва бо Намруд,
Мусо (ъ) бо Фиръавн ва амсоли онҳо. Ва аз оѐт, ин
дастуроти
илоҳӣ
мар
расулуллоҳ
(с)
ва
муъминонрост, дар муҷодала ва мунозара бо аҳли
китоб:
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ًٍّٔ ٍٍٔةهت
َّ عًَةٍ ۗ هًجًة ٍدُهٌْى ث
ً ًدكًًُةٍ هًاهُ ًً ُٓيٍوًةٍ اُهد
ٍ ظجٍٖنٍ رًثِّمً ثٍةُه
ً َٰادُعٌ ٍإهًی
ى
ٌ ًۗ ًهًٌّٓ ًأ ُيو

ٍٍِۗ إٍنَّ رًثَّمً ًٌّٓ ًأ ُيوًىٌ ثًًٌٍ فًنَّ يًٌ ظًجٍٖو
105

ًٌٌأًخُع

ًٌٍٕثٍةهُ ًٌ ُْتًس

Яъне, “Бихон ба сӯи роҳи парвардигорат бо
ҳикмат ва панди неку ва бархурд бинмо эшонро ба
равише, ки он неку бошад, ба дурусти парвардгорат
(ба ҳоли) он кас ки аз роҳи У гум гаштааст,
донотараст ва (боз) У ба роҳѐфтагон донотараст ”.
106
...ٍُةهتٍٔ ًٍّٔ أًخُعًٌٌ إٍهَّة اهَّشًٌٍٕ ًهوًًٌٓا يٍ ٌَُْى
َّ كتًةبٍ إٍهَّة ث
ٍ ًُههًة ٌتجًة ٍدهٌٓا ًأ ُّنً اه
Яъне, “Ва бархурд мекунед аҳли китобро, магар
бо равише, ки он неку бошад, магар ононро, ки ҷафо
карда бошанд аз эшон”.
Ва ин ҳадиси шарифро низ намуна биѐварем
андар ончи гуфтем:
 {هًَت آرصٌ ايَتی:ع" اٍِ كةل# رض" يٌ اهَجی#ِيٌ جةثص اثٌ يجس اهو
ا َههًْة فًٌ كةن يَسُ يوى اهًَةهصة فةنَ كةتى اهًوى فی ذاهم اهٓكت
"ص# ِٔ اه كًةكةل رظٓل اهو
َ ككةتى اهٓخی يو
Яъне, “Аз Ҷобир (рз) ривоят аст, ки паѐмбари
Худо фармуданд: Нафрин кунад охири умматам
аввалашро пас шахсе, ки аз илми мунозира наздаш
бошад, пас ҳамоно пинҳонкунандаи ин илм дар
вақташ ҳамчун пушонандаи ваҳй аст бар ман”.
Мурод аз пушнондаи ваҳй ҳамон Абдуллоҳ ибни
Саъд ибни Аби Сарҳ бошад ва боз ҳар ки оѐт ва
насси Қуръонро бахотири манофеъи худ пинҳон ва
таъвил намояд. Ва Абдуллоҳ ибни Саъд, ки надими
105
106

Сураи Наҳл-125
Сураи Анкабуд-46
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паѐмбар буд, дар набиштани ваҳй хиѐнат кард, боз
муртад гашт ва аз Мадина ба Макка шуд ва чун
расулуллоҳ Маккаро бикшод шаш нафар аз мардон
ва чаҳор аз занонро фармуд ҳар ҷо биѐбанд
бикушанд, ки яке ҳамин Абдуллоҳ буд. Зеро он даҳ
нафар муртакиби хиѐнат ва ҷиноятҳои бузург буданд
ва дигар паѐмбари раҳмат ҳама мардуми Маккаро бо
он ҳама ҷавру ситаме, ки бар ӯ ва муъминон раво
дошта буданд бахшуд ва мо ба тафсил ин воқеъа
напардозем.
Рӯзе чанд баъд аз фатҳи Макка, паѐмбар (ъ)
ҳамин Абдуллоҳро низ бахшуд бо шафоъати Усмон
ибни Аффон (рз), чун бо ҳам бародари ширхора
буданд.
Ин ҳадис ҳушдор аст бар онон, ки аз илми
калом ва мунозара наздашон ҳаст, вале дар баробари
мухолифин ва бадгӯѐни дин, бо даъвои донишмандӣ,
лол ва хомӯшанд.
Ҳадиси мазкурро Абушукури Солимӣ дар
китоби “Ат-тамҳид” бо ҳамин лафз оварда, ки мо
шарҳаш додем. Ва чун болои ин ҳадис таҳқиқ
намудем, дар “Сунан”-и Ибни Моҷа ҷ\1 ҳадиси 263,
саҳфаи 157 бо чунин иборат омада:
ًٌص" "اذا هًٌ آرص ّةذُ االية اهَهْة ف# ِ كةل رظٓل اهو:يٌ جةثص كةل
."ِكتى خسٕحة فلس كتى ية اٍضل اهو
Муҳаққиқин ҳарчанд исноди ин ҳадисро заъиф
мешуморанд, зеро дар шумори ровиѐни ҳадис яке
Ҳусайн ибни Абисариро козиб ва дигаре Абдуллоҳ
ибни Сариро заъиф медонанд. Вале, бо ин маъно
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аҳодиси фаровоне аз ровиѐни дигар ба сиҳат расида,
аз ҷумла ҳадиси 264 ва 266 дар “Сунан”-и Ибни
Моҷа, ки ҳадиси мазкурро аз ҳукми заъф берун
кашида ба ҳадди сиҳат расонидаанд. Ин аҳодис ва
амсоли инҳо тавзеҳ ва тафсири ин ояи карима ва
дигар оѐти ба ин мазмунанд:
ۗ ؼتًصٌهنً ثٍٍِ جً ًًَوة ًكوٍٖووة
ُ ًٕكتًةبٍ ًه
ٍ كتًٌٌٓنً يًة أًٍضًلً اهوٌَِّ يًٌٍ اُه
ُ ًٕ ًٌٍٕإٍنَّ اهَّش
أٌه َٰهًبٍمً يًة ًٕأُ ٌكوٌٓنً فٍٔ ثٌمٌٍٍْٓىُ إٍهَّة اهََّةرً ًههًة ٌٕكًوِّ ًٌٌْىٌ اهوٌَِّ ًُٕٓمً اُه ٍلًٖةيًةٍ ًههًة
107

ٌٕضًكٍِّْٖىُ هًًهٌْىُ يًشًابى ًأهٍٖىى

Яъне, “Ба рости касоне, ки пинҳон мекунанд
ончиро Худо аз китоби (осмонӣ) нозил карда ва онро
ба баҳои андаке мефурушанд, онҳо ҷуз оташ чизе
намехуранд ва Худованд рӯзи қиѐмат бо онҳо сухан
намегӯяд ва ононро покиза намекунад, барои онҳо
азоби дардноке аст”.
Аз бузургони дин ва донишмандони ростин,
ҳамчун Имом Абуҳанифа, Муҳаммад Ғаззолӣ, Фахри
Розӣ ва ҳамгинони онҳо дар мунозирот
ва
мубоҳисоти каломӣ бо даҳриѐн, мубтадиъон ва
бадмазҳабон, достонҳои ибратбахши
фаровоне
бошад, ки бо овардани онҳо сухан афзун гардад.
Вассалом...

***
САРГУЗАШТЕ ДАР ИН БОБ
Мо аз ин тоифа бисѐр дидем, аз ҷумла боре ба
даврони фармонравоии шуравиѐн дар маҳфиле ки
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банда низ ҳузур доштам, даҳрие дононамо, ҳарза ва
беҳуда мегуфт ва доди сафоҳат медод ва касеро
тавони он набуд,то посухи сазоворе ба у бигуяд. Ин
ҷост ки Худованд(ҷ) муъмини бе ҳамият ва бе
ҷуръатро дуст надорад ва ин ҳадиси шариф ,
баѐнгари ҳоли муъмини заъиф ва нотавонаст ки
паѐмбари Худо фармуда: » «اهعةكت يٌ اهدق ػٖمةن ارصص
яъне, ҳар ки ҷои гуфтани сухани ҳақ, хомуширо пеша
кунад, шайтони гунг аст.
Алқисса он даҳрӣ мегуфт: “Руҳониѐн овоза
карданд, ки дар Байтилмақдис дар Масҷидулақсо
сангест наздик ба 4-5 тон, дар осмон муъаллақ.
Ба гуфтаи руҳониѐн (мусалмон), Муҳаммад (с)
дар шаби ба меъроҷ рафтанаш чун пояш ба рикоби
буроқ нарасид, он санг боло шуд ва пайғамбар пои
худро рӯи он санг гузошта савори буроқ шуд ва ба
осмон рафт ва он санги калон гӯѐ, ба хотири ин ки
пои Муҳаммад (с) бар ӯ расида аст, аз рӯи эҳтиром
дигар ба замин ба ҷои худ барнагашт ва дар ҳаво
овезон монд”.
Ин даҳрии бедавлату дониш бо истеҳзо мегуфт:
“Нодонии руҳониѐнро бубинед! Онҳо ки аз қонунҳои
табиъат, масалан, қонуни ҷозиба ва ҳаракат
бехабаранд, ин гуна гапҳои нодурустро бовар
мекунанд! Як себро боло парто боз гашта ба сарат
меафтад, ин қонуни ҷозиба аст! Чигуна мешавад як
санги калон дар ҳаво овезон бошад?!”
Ба ин оҳанг он бебаҳра аз дарки ҳақиқат, ҳазѐн
ва беҳуда мегуфт. Чун каме ором гирифт ба ӯ гуфтам:
“Иҷозат медиҳед ба шумо суоле дошта бошам ?!”
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Ӯ бо хашму ситеза гӯфт: “Ту чанд солаи!?”
Гӯфтам: “Бисту се сола”
Гӯфт: “Одамон аз ту калонтар, мулоҳо ин ҷо
нишастаанд, ҳама хап, бо ту чи суол дошти !?”
Гӯфтам: “Ман бо муллоҳо кор надорам ва аз
қонуни ҷозиба ва қонуни ҳаракат ва замону макон
хабар дорам ва ҳоло ту бигу чанд солаи !?”
Гӯфт: “Аз шаст гузаштам”
Гӯфтам: “Дар давоми шаст сол боре шабона ѐ
рӯзона ба осмон нигоҳ кардаи !?”
Гӯфт: “Шояд нигоҳ карда бошем”
Гӯфтам:“Агар нигоҳ карда боши, пас бигӯ, ки
офтоб бузургтар аст, ѐ замин !?”
Гӯфт: “Офтоб”
Гӯфтам: “Магар офтоб бо ин бузургӣ дар осмон
муъаллақ нест ?!” Ӯ хомуш буд.
Гӯфтам: “Магар моҳ, ситора ва саѐраҳо аз санги
Масҷидулақсо калонтар нестанд, магар инҳо ҳама
муъаллақ нестанд ?!” Аз инҳо бигузарем, магар
ҳамин замин дар фазо муъаллақ нест ?!
Ва боз гӯфтам: “Онон, ки ба муъаллақ будани
санги Масҷидулақсо бовар доранд, ба қудрати
беандозаи офарандаи доно ва тавоно, ки низоми
ҷозибаро ниҳода аст, бовар доранд, ин ҷо қувваи
ҷозибаи дигарест, ки ту аз он бехабарӣ!”
Дигар гӯфтам: “Ин истилоҳот аз қабили “қувваи
ҷозиба”, “қонуни ҳаракат” ва амсоли инҳо, бофатаи
андешаи башарист. Чун мункирони офаридгор, аз
зумраи табиъатпарастон ва модагароѐн, ин низоми
устувори замину осмон ва коинотро бидиданд, ки
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дар он заррае аз халал ва нуқсон пайдо нест ва чун ба
Худо эмон надоштанд, пас ин қонуни бо номи
“ҷозиба” ва дигар қонунҳое ба ин монандро бо
ковишҳои ақлӣ ва таҷрибӣ ѐфтанду бофтанд, барои
тасаллии худ ва гумроҳ намудани дигарон. Агар ба
Кирдгори ҳаким, доно ва тавоно бовар медоштанд,
мушкил ҳал буд, қатъи назар аз будан ѐ набудани
чунин қонуниятҳо. Пас агар низоми ҷозибае ҳаст,
мар онро офарандае
ҳаст, ки шумо ӯро
намешиносед”.
Он даҳрӣ дар ҳолати ногуворе монда буд, яке аз
ҳайрати ин ки ин ҷавон чигуна ҷасорат карда ба чун
ӯ, ки ҳукумронии мардум ба дасти онҳост ва даҳшати
қатли оми онҳо мусалмононро аз хотир нарафтааст,
ба ин бебокӣ сухан гӯфт? Дигар ин далели ақлӣ ва
мантиқии устуворе буд, ки бар ӯ маҷоли чизе гӯфтан
надод, ба ҷуз ин ки аз сари хашм гӯфт: “Хайр бача бо
ту дар ҷои дигар гап мезанем!” вале ӯро дигар
надидам.
Чу бо сифла гуфти ба лутфу хушӣ,
Фузун гардадаш кибру гардан кашӣ.
(Саъдӣ)

СИТЕЗАҶӮӢ БО ДИЁНАТ

Онон, ки сари ситеза ва душманӣ бо диѐнатҳои
осмонӣ доранд, дар ҳама давру замонҳо буданд ва
дар ин ҳангом низ ҷои шигифт набошад. Вале агар
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куфр ва инкори худро назди худ медоштанд, боке
набуд ва бо эшон намепардохтем.
Гар буди хомуш ту дар шаъни дин,
Бо ту гуфторам набудӣ ин чунин.
Аммо бо таблу алам ба нашру таблиғи ин
пиндори нораво ва табоҳи худ мепардозанд ва
мардумони содадилро роҳ мезананд, борҳо гӯфтем:
Аз Худо гар мункири эй хирасар,
Пас чи ҳоҷат бар зуҳури ин хабар.
Кофирии сад ҳазорон бе басар,
Бар Худо не ранҷ орад не зарар.
Нашуниданд, ки нашуниданд! Пас аз ин агар
хомуш бинишинем гуноҳ аст!
Боз дидем, ки бо чи бехирадӣ ва берӯии дигар
сар боло карданд. Ҳамин наздикӣ буд, ки яке аз ин
тоифа мақолае ба нашр расонд ва китоби Худоро (ҷ)
яъне, Қуръони каримро сухани паѐмбар (с) гӯфт ва ин
дастури ҷовидона барои саъодати дуҷаҳонии
башариятро, “китоби ҷанг” номид. Чи вақоҳат,
бехирадӣ ва бе шармӣ! Бе хабар ва ноогоҳ аз ин, ки
Худованди тавоно дар ҳамин
Қуръони карим
фармуда: 108ًًضُهًَة اهشِّكُصً ًهإٍٍَّة هًٌِ ًهدًةفٍوٌٓن
َّ ٍ ٌٌُ إٍٍَّة ًٍد- яъне, “Ба
дурусти ин мо ҳастем, ки фуруд овардем Қуръонро ва
ин мо ҳастем, ки мар онро сахт нигаҳбонем”.
Чанде аз бародарони донишманд ва мутаъаҳҳид
ва банда низ дар радия ба он мақола бо далоил ва
ҳуҷҷатҳои ақлӣ ва мантиқии устувор ҷавоби он
даҳриро гӯфтем ва чеҳраи ӯ ва онҳоеро, ки паси
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парда , пушти ӯ буданд бармало сохтем. (Мақолаи
банда бо номи “Дарду доғҳои як бедард” мавҷуд аст).
Яке дигар аз ин тоифа Мавлои Балхро
“марггаро” номид ва посухи сазоворе шунид. Боз
дигаре сари ин даъво дошт, ки “илм ва донишҳои
таҷрибӣ ва табиъӣ оҳиста-оҳиста рози он чизҳои ба
Худо нисбат додаи диндоронро, аз роҳи илм кашф
мекунанд ва башарият ба ҳақиқат мерасад”. Зиҳи
девонагӣ ва бефаҳмӣ! Дунѐ ба охир мерасад ва ин
гуруҳи бефаросат ҳоло ҳам интизори кашфиѐти
“илми”– и худанд!. Гӯи гуши эшон кар ва дидаи
басираташон кур аст, ҳақро набинанд ва напазиранд.
Ин ҳақиқат назди ман равшан гашт, ки шиддати
пофишорӣ дар куфр ва бединӣ, саранҷом ба девонагӣ
мекашад, ҳамчунон, ки таъассуби шадид дар дин низ,
ва мо тасдиқи ин гуфтаро ошкор мебинем.
Ҷои таассуф ин аст, ки аксари донишмандони
мазҳабӣ, онҳое, ки аз худ ном ва шуҳрате миѐни
мардум доранд, дар баробари куфргӯӣ ва динситезии
ин тоифаи мардуд, муҳри хомушӣ ба даҳон заданд ва
ба ҷуз бархе аз мардони бо дониш ва ҳамият надидам
ва нашунидам, ки яке аз он бузургнамоѐни
ангушнамои аввом, аз музахрафот ва таҳқир ва
тавҳини паѐмбарони Худо ва истеҳзо ба дину оини
ҳақ, аз ҷониби даҳриѐн, табиъатгароѐн ва бединон,
ба хотири Худо ва паѐмбар, ба хашм омада дар
эътироз ба онҳо чизе гуфта ва ѐ навишта бошанд!
Вале бо андак гумон ва шубҳа пустини бародари
мусалмони худ медаранд ва обрӯи ӯ мебаранд ва аз
бадруӣ ва бадгӯӣ, тафсиқ ва такфир чизе фуру
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намегузоранд. Гуи ин ҳадиси паѐмбари Худоро
намедонанд ѐ аз ѐд бурданд, аз Абузар (рз) ривоят
аст, ки паѐмбари Худо (с) фармуданд: “Касе, ки
мусалмонеро ба фисқ ва куфр муттаҳам созад, агар
он шахс чунин набошад, фисқ ва куфр ба гӯянда бар
мегардад”109
Гар намуди ҷомаи тақво ба бар,
Исми фисқу кофарӣ бар кас мабар.
Гар барӣ бошад зи фисқу кофарӣ,
Пас ту бош он чи гуфти, ӯ барӣ.

****
Чун, ки муъмин оинай муъмин бувад,
Кас чаро бо ойина бадбин бувад ?!
Чашми бад бар ину он во мекуни,
Акси худро дида ғавғо мекуни.
Боре баъд аз нашри мақолаи радия бар мулҳиде,
ки дин ва Қуръон ва паѐмбарро носазо гуфта буд, бо
яке аз ин бузургнамоѐни пуртакаллуф вохурдам ва
мақолаи нашршуда низ ба дастам буд, бо сурур ва
баҳҷати самимӣ ва эмонӣ, ки Худо тавфиқам дода, то
бар бедине ҷавоби хуб ва мантиқӣ гуфта бошам, ба ӯ
гӯфтам: “Худоро шукр! Ҷавоби он мардудро гӯфтам”
ва мақолаи нашршударо ба дасти он ҷаноб додам.
Ӯ пас аз андак мутолеъа сар боло карда гӯфт:
“Аҷаб сода ҳасти, ҷавоби ин аҳмақҳоро ман
медонам, ҷавоби онҳо сукут аст”
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Ман аз шунидани ин сухан дар ҳайрат афтодам
ва аз ӯ нафратам омад ва бо ӯ мунозираро беҳуда ва
ҳайф донистам, фақат ин миқдор гӯфтам:
“Ин сукутро аз куҷо таълим гирифти?!”
Ва худ дар зеҳн ҷавоб гӯфтам:
“Ман фикр мекунам ин сабақро аз шайтон
гирифтаи!”.
Вагарна паѐмбари Ислом Муҳаммад (с)
фармуданд: { يٌ رآى يَكى يَكصا فوٖغَٖصُ ثٖسُ ه ان هى ٕعتمٖى
 }فجوعةٍِ هان هى ٕعتمٖى فجلوجِ هذ هم افًف االًٕةنЯъне,
“Ҳар ки аз шумо норавоеро бубинад, пас бояст бо
даст дигаргунаш созад ва агар тавон наѐбад бо
забонаш ва агар боз тавони ин надорад, пас бо
дилаш (ва ин бо дил бад дидан) аз сустии эмон аст”.
Дигар ба ӯ эътиборе надодам ва бирафтам.

Равшанӣ!
Азизе ки дар ин рисола мебини ва мехони, љо љо
ѐдовар гаштам, ки «чунин кардам ва чунин гуфтам
ва чунон навиштам», изњори фазлу бартарияш
напиндори. Њарчи гуфтам ва кардам адои масъулият
ва вазифаи бандагист. Он њама аз суфоршоти шаръӣ
буд ва мо маъмур ва масъул. Дигар ин ки, онњо њама
аз фазл ва бахшишњои Худовандӣ буд ва изњори онҳо
изњори шукр ва сипос аст, бар ниъматњои Худованди
маннон:
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ً – ًهأًيَّة ٍث ًًًٍَُةٍ رًثِّمяъне, «Аммо бахшишњои

Парвардигоратро, боз гу», далили қуръонист. Ва ин
њадиси шариф низ, ки Паѐмбари бузургвор
мењрабонӣ фармуда:
،ٍٍُ اٍنَّ اهوًِ ٌٕدٍتُّ اًنُ ًٕصًى ًاجًصً ًٍُ ًًتٍٍِ فٍی يًجُسяъне, «Худованд дуст
медорад ин ки асар ва нишонаи бахшишњои зоњирӣ
ва ботинии Худро дар бандааш бубинад».
Чи ниъмате болотар ва волотар аз имон ва
арзишњои имонист?!
Ин њама инъому бахшиш аз Худост,
Бањри мо шукрасту миннат мар варост.
Навид
Банда хулосаи он раду бадалњое, ки бо
модагароѐн, дањриѐн ва динситезон доштам, дар
намунаи шеъре баѐн хоњам намуд:
Њарифи сифла аз тан ќиса гуфту ман зи љон гӯфтам,
Ғалат кардам ба он ношустарӯ рози нињон,гӯфтам
Замин буд соҳати афкору авҳоми парешонаш,
Заминро тай намудам, нуктањо аз осмон гӯфтам.
Сухан аз кавн мерафт дар миѐни мову ӯ аммо,
Гузар кардам зи кавну шаммае аз ломакон гӯфтам.
Зи зарроти љањону аз баситу таркибот эйдун,
Баѐн мекарду ман њар зарраеро як љањон гӯфтам.
Фазои диданињо љилвагоњи сайри мавњумаш,
Хабар аз дидањо мегуфту ман аз бенишон гӯфтам.
Њама гуфту шуниди ӯ гумоневу хаѐле буд.
Гумонро парда бидридам њаќиќатро айѐн гӯфтам.
Бањори бенишоти ӯ гирифтори хазоне буд,
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Такмила, нашри дуввум

Ба љонаш њайрат афзудам, бањоре дар хазон гӯфтам.
Пайи исботи њастӣ аз фано бурњону њуљат гӯфт,
Вуљуди бесуботашро саробе дар гумон гӯфтам.
Ѓаму андӯњи бепоѐни ӯ з-андешайи тан буд,
Зи љон ғофил буд, аз рози њаѐти љовидон гӯфтам.
Гумон кардам ки он афсурда љуѐи њаќиќат буд,
Бадин хотир њаќиќатро ба сад шарњу баѐн гӯфтам.
Зи хайли нокасон њангомаи тањќир барпо шуд,
Ба ин ѓавѓописандон аз маќомоти касон гӯфтам.
Ба шавќи манзили Лайло ба оњанги Њиљоз аз дил,
Навое бар кашидам ќисањо аз корвон гӯфтам.
Магар дар санги хоро ќатраборонро асар бошад ?!,
Суруди ишќро бањри чи дар гуши карон гӯфтам?!
Зи рӯйи содагињо ман ба ин ѓукони мурдобӣ,
Њадиси мављи туфонӣ зи бањри бекарон гӯфтам.
Ба гуши мурдарегон ќисаи оби баќо њайфаст,
Зи бас хушбоварам инро ба гуши мурдагон гӯфтам.
Ба зери пардайи миллат балои миллатанд ишон,
Ман ин тоифаро бар дину миллат пурзиѐн гуфтам.
Навид дар ин парешонӣ зи худ мепурсам аз њайрат,
Чунин маънои мавзунро аљаб гӯфтам, чи сон гӯфтам!

Андаке аз бисёри масоили
иљтимоӣ
Фармоишоти Худованди доно ва ҳаким, дар
намунаи шароеъ ва адѐн мар иљтимои башариро
фуруд омада, мар Паѐмбаронро (а) бар ќабоил ва
халќиятњо ва ќавму нажодњо бо забони онњо, то
офаридгори хеш бишносанд ва бо дастурот ва
фармоишоти машруъ иљтимоъи ишон ба сомон ояд,
бо далолати Ќуръони карим, дар чанд оят ки мо
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Иборот ва ишорот

Муҳаммадии Навид

Такмила, нашри дуввум

бархе аз онњоро чун њуљљат хоњем овард: ٌٍظ ُوًَة ي
ً ُهًيًة ًأر
111

...ُ رَّظٌٓلي إٍهَّة ٍثوٍعًةنٍ كًُٓيٍٍِ ٍه ٌٖجًًٌِّٖ ًهٌْى- яъне, “нафиристодем

Паѐмбареро, магар бо забони ќавмаш, то равшан
созад мар ишонро...» боз мехонем:
112
ًًٌٍٖهه
َّ ػًٖىٍ اهُأ
ٍ ٍٔظ ُوًَة يٌٍ ًكجُوٍمً ف
ً ُ ًهًهلًسُ ًأر- яъне, “Ва ба дурусти
фиристодем пеш аз ту дар гуруњҳо ва фирќањои
нахустин”, дигар ин оят: ًهًهلًسُ ًث ًًحًَُة فٍٔ كٌنِّ أٌيَّةي رَّظٌٓهوة أًنٍ ا ُيجٌسٌها
113

ًجتً ٍَجٌٓا اهمَّةغٌٓت
ُ  اهوًَِّ هًا- яъне “ба дурусти барнагехтем дар

њама ќавм фиристодаеро, ин ки Худойро бипарастед
ва аз шайтон дури гузинед”. Аз ин оят ва чанди дигар
равшан мегардад, ки Худованд ба њамаи аќвом ва
халќиятњо паѐмбарон фиристода, аз эшон ва бо
забонашон, ки даъвати онњо мунњасир ба он нажодњо
буда ва њељ ќавме бидуни паѐмбарон набуда ва мо ба
тафсили он намепардозем, чун руйи гуфтори мо сӯйи
дигар аст. Бадин равиш њељ ќавм ва нажоде дур аз
њидояти Худованд намонда .Њељ паѐмбаре барои худ
паѐмбар набуд, ѐ бар як ѐ бар чанд нафар ва ин ки
чанде аз мардумон эшонро пайравӣ карданд ва
пазируфтанд ѐ напазируфтанд низ, мавзуъи
гуфтугуйи дигар аст.
Мунтањо ин ки њар як аз Паѐмбарон хос ба
љомеаи худ омада ва расули бузургвори ислом ба
њамаи љањониѐн, башир ва назир ва рањмате аз суйи
Парвардигори мењрабон: 114ًًًٌٍٖظ ُوًَةكً إٍهَّة رًخًًُةو ِّه ُوًًةه
ً ُهًيًة ًأر
њамзамон
111
112
113
114

пайи

такмили

адѐни

гузашта
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роҳнамойии мардум
ба сӯи саодаи ду љањонӣ:
115
ًس ثًؼٍٖصوا ًهًٍشٍٕصوا ًه َٰهًكٌٍَّ أً ُكحً ًص اهََّةسٍ هًة ًٕ ًُوًًٌٓن
ٍ ظ ُوًَةكً إٍهَّة كًةفَّةو هِّوََّة
ً ُهًيًة ًأر
Яъне “Ба дурустӣ нафиристодем туро, магар бар
оммаи мардум, муждадињанда (муъминонро) ва
бимдињанда (кофиронро) валекин бештари мардумон
надонанд”, (мурод кофирон бошанд, ба муќтазои
ояти баъдӣ).
Ин баргузидагони Худованд омаданд, то
муносибати фард бо љомеа ва љомеа бо афродро
танзим намоянд, дар баробари шинохти офаридгор
ва ибодати Ӯ. Ишон омаданд ва фармонњо ва
дастуроте бинњоданд, дар тамоми шуун ва љанбањои
зиндагии иљтимоии башарият, ва Офаридгор донад
ончи ба суду зиѐни махлуќоти ӯст.
Пас Паѐмбаронанд, ки иљтимоъи маданиро
бунѐд ниҳоданд, ба вижа Паѐмбари ислом Муњаммад
(с) дар њоли њаѐти худ низоми «Мадинаи фозила»,
њамон шањри ормониро бунѐн гузошт, ки то охири
зимомдории чањор халифаи аввали Ислом идома
дошт, то ин ки роњбарӣ ва давлатдорӣ дар Ислом, ба
аморат ва мулукият таѓйири њол кард.
Низоми иљтимоӣ дар дастуроти исломӣ, бар
асоси адолат ва баробарии афрод, њамчунин озодии
фардӣ ва дастљамъӣ бунѐн ѐфта аст ва мо ба тафсили
ин мавзӯъ љойи дигар хоњем пардохт.
Нагуем, ки љомеасозон ва ислоњкорони иљтимоъ,
њама аз ањли диѐнат ва бовар буданд ва аз нобоварон
ва инкормењварон, касе љомеа ва давлати
мутамаддин насохта.
115
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Бале, буданд ва эшон тавасути ковишњои аќлӣ ва
таљрибӣ ,љомеа ва давлати пешрафта ва мутарақќӣ
низ сохтанд. Дарѐфти истидлолӣ ва ќиѐсии онњо ба
натоиљи хубе низ расида буд, зеро аќли башарӣ баъд
аз эмон неъмати дигарест аз Худованд, ки бединон
ва камбоварон низ аз ин неъмат бархурдоранд.
Ин тойфа чун нек андеша бигуморданд, диданд
ки ин бозѐфти аќлонии ишон, бо рањнамудњои шаръ
мутобиќ ва ҳамсу афтода ва чун сарпечӣ ва ъинод бо
диѐнат доштанд, њамаро аз аќли хеш диданд, на аз
дастуроти иллоњӣ, ки бар паѐмбарон омада ва
надонистанд ки:
Башар ќонунгузориро нашояд,
Ки ќонуни башар, бешар набошад.
Дар њама абъоди зиндагонӣ кор чунин буд ва њоло
њам чунин аст. Дар њоли њозир низ ин гуруњ аз
мардумон, аќли муљарради бидуни бовар ва эмон, ки
мањкум ба мањдудият аз дарк ва шинохти
воќеъиятастро бишносанд ва аќли якљо бо бовар ва
эмон,ки
ба
љовидона
пайвандхурдастро
набишносанд.
Бадењист, ки мунтањои дониши онњо дар сиѐсат ва
иљтимоъ, њамон баррасии зоњирӣ, моддӣ ва табиъии
њаѐти башарист, на ботин, маънавият ва руњонияти
љомеъа. Мо натиљаи ин шинохти дур аз мантиќ ва
таносубро мебинем, ки љомеаи башарӣ ру ба
вањшоният ва барбарият дошта, “ќонуни љангал”
низоми зиндагонии иҷтимоъӣ мегардад.
Банда таълимоти шаръро бо пайравӣ аз Ќуръону
суннат ва њамкории аќл ва таљриба, дар намунаи
мактаб ва таълимоти фиќњии имом Абуњанифа(рњ),
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед
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дар масоили аќидатӣ, сиѐсӣ, иљтимоъӣ ва ахлоќӣ, дар
њаљми 16 сањифа дар рузномае бо номи “Озодагон”
ба нашр расонидам ( соли 2009), бо шарњу тафсил ва
далоили муњкаму устувор, азизе агар майл ва хоњиши
истифодаро дорад, некубод ва шодбошаш мегӯям!
Меъѐри муносибот ва муомалоти иљтимоиро дар
бархурди љомеа ва афрод, шариъати ислом рӯи ду
асли муњим пойягузорӣ намуда аст; яке маќом ва
манзалати инсонӣ, ки бо пайрави аз ин асл, афрод ва
љомеаи мусулмонон бо ѓайри мусулмонон, муомила
ва муносибати худро ба роњ мемонанд ва њамчун
инсон байни њамдигар, дар тавозуни мутаќобила
бархурди нек ва иртиботи хуб барќарор месозанд.
Чунки инсон бењтарин офаридашудаи Худованд
буда, дорои каромат ва шарофат мебошад:
ٍَّٖجًةت
ِّ ًهًهلًسُ كًصَّ ُيًَة ًثٍَٔ آدًمً هًخً ًً ُوًَةٌّىُ فٍٔ اُهجًصِّ هًاُه ًجدُصٍ ًه ًرزً ُكًَةٌّى يًٌِّ اهم
116

ر ًو ُلًَة ًتفُقٍٖووة
ً ٌ
ُ ًَِّّی ًكحٍٖصي ي
َٰ ًًق ُوًَةٌّىُ ًيو
َّ هًف

Яъне, “Ва ба рости мо фарзандони Одамро
гиромӣ доштем, ва онњоро дар хушки ва дарѐ (бар
саворињо) бар ниҳодем ва аз анвоъи (рӯзињои) покиза
ба онњо рӯзӣ додем, ва онњоро бар бисѐре аз
мављудоте, ки офаридаем, (чунон ки бояд) бартарӣ
бахшидаем”.
Дигар сураи Њуљурот:
ن
ً ٍػًٌٓثوة هً ًكجًةا
ٌ ُج ًً ُوًَةكٌى
ً ًر ًو ُلًَةكٌى يٌِّ ذًكًصي ًهأٌٍحًیَٰ ه
ً ًًْٕة اهََّةسٌ إٍٍَّة
ًُّٕة أ
117

116
117

رجٍٖصى
ً ى
ٍن اهوًَِّ يًوٍٖ ى
َّ ى ۗ إ
ُ ٌس اهوَّ ٍِ ًأُتلًةك
ً ٍٍَه ًتًًةرًفٌٓا ۗ إٍنَّ أًكُصًيًكٌىُ ي

Сураи Исро-70
Сураи Ҳуҷурот-13
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Яъне,”Эй мардум ба дурустӣ мо офаридем
шуморо аз мард ва зане ва гардонидем шуморо
халќиятњо ва ќабилањо, то ин ки шиносоӣ ва иртибот
дошта бошед байни њам, њамоно некутарини шумо
назди Худованд парњезгортари шумост, ба рости ки
Худованд доно ва огоњ аст”.
Ин оѐт далолати равшан доранд ва дастуранд
мар иртибототи њасанаро миѐни афрод ва иљтимоъи
бани башар.
Инчунин биъсати Паѐмбари акрам (с) барои
њамаи мардумон буда, њамчун рањмат: ظ ُوًَةكً إٍهَّة
ً ُهًيًة ًأر
ًًًٌٍٖرًخًًُةو ِّه ُوًًةه118 – яъне, «Ва нафиристодем туро, магар
рањмате барои љањониѐн»
Рафтори хубу писандидаи Паѐмбари бузургвор,
дар њоли зиндагонии хеш, бо ѓайри мусалмонон
намунаи зебое аз камоли инсонӣ ва “усваи њасана”
барои мусалмонон бошад.
Дар китбњои фиќҳ меъѐри шаръиии муносибат
бо ѓайри мусалмонон дар абъоди гуногун, аз ќабили;
иљтимоиѐт, муомилот, сиѐсат, ахлоќ, њудуд, мусолања
ва ѓайри инњо мудавван гаштааст.(муроҷаат шавад!)
Асли дувум, танзими муносибат рӯи диѐнат,
яъне исломият буда, дар асоси ухувват (бародарӣ):
119ًى تٌصُخًًٌٓن
ُ ٌى ۗ هًاتَّلٌٓا اهوًَِّ ًهًًوَّك
ُ ٌرًُٕٓك
ً ًؾ ٍودٌٓا ًثًٌُٖ أ
ُ ًرًٓةى فًأ
ُ ٍإًًٍٍَّة اهُ ًٌؤُ ٍيٌَٓنً إ
Яъне, “Яќинан муъминон бародаранд, пас миѐни
бародаронатон сулњ (ва оштӣ) барќарор кунед ва аз
Худо битарсед, бошад ки шумо машмули рањмат
шавед”
118
119

Сураи Анбѐ-107
Сураи Ҳуҷурот - 10
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Ва таъовун (њамѐрӣ):
ًاتلٌٓا
َّ سهًانٍ ۗ ه
ُ ًًٌهًتًًة ًهٌٍٓا ًيوًی اُهجٍصِّ هًاهتَّ ُل ًٓىَٰ ۗ ًههًة ًتًًة ًهٌٍٓا ًيوًی اُه ٍإجُىٍ هًاُه
120

ٍٍن اهوًَِّ ػًسٍٕسٌ اُه ًٍلًةب
َّ اهوَّ ًِ ۗ إ

“Дар роњи некукорӣ ва пањрезгорӣ бо њамдигар
њамкорӣ кунед ва (њаргиз) дар роњи гуноњ ва таљовуз
њамкорӣ накунед ва аз Худо битарсед, бе гумон
Худованд сахткайфар аст”, амалӣ мегардад.
Дар пайравӣ аз ин асл, шахси мусалмон њаќ
надорад аз мардум канора гирифта ва гурез аз
љомеъаро ихтиѐр намояд.
Аз фармудаи Паѐмбари бузургвор аст (с): ال رّجةٍٖة
 فی االظالم- гӯшагирӣ дар ислом нест, يٌ ػض ػٌضً فی ٍةر
"ِٖيتفق يو# « جََْىКасе аз љамоъат канора бигирад,
дар љањаннам гуша хоњад гирифт». Ва бадин мазмун
њадисњои фаровоне бошад.
Воќеъияти низоми љомеъаи башарӣ низ, ин
њаќиќатро равшан месозад, ки инсон наметавонад
берун аз гуруњ ва анбуњи мардумон, зиндагонии
маданӣ дошта бошад, вагар на, ба инсони биѐбонӣ
ва љангалӣ табдил хоњад ѐфт. Зеро инсонњо аз зодан
то мурдан, дар умури воќеъие, ки байни ин ду њад
аст, ба њамдигар ниѐз доранд. (мо ба тафсили ин
воқиъият намепардозем.)
Ва боз бунѐди ибодоти мафруза ва фазоили
аъмол (корњои неку), бар љамоат ва иљтимоъ аст;
мисли
намози љумъа ва љамоъот ва
ъидайн,
иљтимоъи мардум дар рамазон, адои закот, иљтимои
120
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бузурги љањонии њаљ ва амсоли онњо, аз таъовун ва
дигар корњои нек.
Дар ањодиси Паѐмбари акрам (с) мехонем, ки
фармуданд:
121
ِ ختَی ٕدتَّ الرِٖ يةٕدتُّ هَفع، ال ٕٓءيٌ اخسكى- яъне, «Имони
комил наѐварда яке аз шумо, магар он гоҳ ки дуст
дорад мар бародарашро, онеро, ки дуст дорад мар
хешро».
Ин намуна аз садњо њадиси дигар аст дар ин боб,
андаке аз бисѐр ва муште аз анбор мар ононро, ки
бишнаванд ва бипазиранд.
Шариатро љое таъриф кардаанд бадин гуна:
ٌَِ اهؼَصًٕة ايمةءٌ كنَ ذى خقَ خل- яъне, «Шариат расонидани
њаќ ба њаќдор аст» ва љое гуфтанд: ...اهمَصٕلة
Дар ин нигоштаи андак агар андешаи жарф
бигмори, ба дарки ончи аз заруриѐти иљтимоъ
гуфтем, бираси.

Вассалом!

121

Дар “Саҳеҳ” – и Бухорӣ, Муслим ва дигар муснадот омадааст.
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САРВАРӢ ВА РОЊБАРӢ
Роњбарӣ, сиѐсат ва давлатдорӣ яке аз
заруриятњои муњим дар диѐнати ислом ба шумор
омада, адои аркон ва вољиботи шаръӣ бидуни ин
асли муњим наметавонанд бо камол ва пурагӣ ба
иљро расанд. Мо ба тафсили љузъиѐти ин мавзӯъ
намепардозем, чунки ин њаќиќат равшан аст ва ислом
дар давоми беш аз њазор сол давлат ва њукумат, дар
шакли фаромарзӣ ва импиротурӣ ва баъдан ба
нањваи мулуку-т-тавоифӣ дошт ва њоло низ бо ном
њукумат ва давлатњои исломӣ вуљуд доранд.
Њаргиз таърифи маснуъии “Људои дин аз давлат
ва сиѐсат” бо њаќиќат ва табиати Ислом созгор
набуд ва набошад.
(Назди хавориљ ва муътазила ва пайравони онњо
бо номњои гуногун дар замони њозир, “дору-л-ислом”
вуљуд надорад ва њама “дору-л-њарб”бошад.
Далелашон ин аст, ки имони аксари мардум
таќлидист ва муќалид назди онон муъмин набошад,
дигар ин ки дар шањр ва билод, ањкоми ислом љорӣ
нест ва ин далили дигарест назди ин гумроњон дар
кофир донистани мардум.
Ва аммо назди омаи ањли сунат ва љамоат “дорулислом” бошад, бо далел ва бурњони фаровоне:
Яке ин ки паѐмбар (с) 13 сол ба имон ва тавњид
мардумонро мехонд, на ба ташриъ.
Пас онон ки имон оварданд ва аз дунѐ гузаштанд
ва баъди чандин замон шаройиъ устувор гашт,
магар муъмин ва мусалмон набуданд?!
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Ва низ шарт дар сињати имон ва ислом, эътиќод
доштан ба вуҷуби шаройеъ ва иҷрои аҳком аст,
ҳамроҳ бо амри ба маъруф нањйи аз мункар, на
пойдор намудан ва гузаронидан онҳо, чунки ин амр
бар зиммаи њукком ва зимомдорон ва аз масъулияти
эшон бошад, на бар зиммаи тудаи мардум.
Бо ин далел, ки агар шахсе дар њоле ки ба вуљуби
ањкоми шариъат имон дорад, вале ин ањком ва
дастурот дар сарзамини ӯ љорӣ набошанд ва дар ин
њол бимирад, бо иттифоќи орои љумњури ањли суннат
ва љамоъат, муъмин ва мусалмон мурда бошад. Зеро
усул ва шаъоири дини ислом боќист , (њамчун намоз,
рӯза ва њаљ ва барпо доштани идайн, љумъа ва
љамоъот ва ва…), њарчанд дар авсофи ин усул халал
ворид гашта аст.
Агар ба заъм ва фикри ботили тоифањо ва
гуруњњои гумроҳ ва нодон, субути халал дар авсоф
сабаби заволи ислом бошад, чаро субут ва пойдории
усули дин, субути ислом ва исботи мусулмонӣ
набошад ?!
Пас,чун ислом собит бувад, љомеа љомеаи
мусулмонӣ ва дор дори ислом бувад.
(Афсус ва дареѓ ин ки бештари ба ном доноѐни
дин ва мазњаб, тањќиќот, истинботот ва фатовии бе
њамто ва мудаббиронаи Имоми Аъзам Абу Њанифа
рањматуллоњи алаҳйро дар пайравӣ аз ќуръон, сунат
ва иљмоъ, дар масоили иљтимоӣ ва сиѐсӣ нашнохтанд
ва надонистанд, чи расад ба ин фирќа ва тоифањои
гумроҳ ва мутаъсиб, то љањони ислом ба ин њараљу
мараљ ва вайронию њайронӣ гирифтор намеомад.
(Золика таќдирул азизил њаким.)
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Дигар далели муътаќадини мазоњибе њамчун
муътазила, хавориљ ва пайравони онњо дар асри
кунунӣ, дар набудани “дору-л-ислом”, ба заъми
ботил ва фикри фосидишон, набудани «халифаи
барњаќ» ва кофир будани аксарияти «мусулмонон»-и
љањон аст, чунки бештари аз мардумон муртакиби
гуноњони кабираанд ва муртакиби кабира назди
муътазилиѐн аз доираи ислом берун аст, агар чи дар
мањдудаи куфр дохил набошад ва назди хавориљ ва
пайравони онњо, кофир аст.
Мо гӯем; он касе, ки гуноњи бузург (кабира)
кунад, муъмин аст, вале бо сифати фосиќ ва чун
тавба кунад , умед аст ин ки Худо бибахшадаш, бо
садњо далоили наќлӣ ва аќлӣ:
Нахуст ин ки Худованди њаким дар Қуръони
карим, куфр ва ширкро бо овардани номњои онњо ва
анвоъи гуноњонро бо номњояшон зикр карда аст, ки
ин далели равшан дар исботи тафовут ва фарќият
миѐни ин ду моњият аст:
ًإٍنَّ اهَّشًٌٍٕ ًكفًصٌها ًثًُسً إًًٍٕةٍٍْىُ جٌىَّ ازُدًادٌها ٌكفُصوا هٌَّ ٌت ُل ًجنً ًت ُٓثً ٌتٌْىُ ًهأٌه َٰهًبٍم
122

ًى اهقَّةهُّٓن
ٌ ٌّ

Яъне, “Ҳамоно касоне, ки пас аз имони худ
кофир шуданд, пас бар куфри (худ) афзуданд, њаргиз
тавбаи онон пазируфта нахоњад шуд ва ононанд, ки
худ гумроњонанд”.
Яъне тавбаи куфр таљдиди имон аст, на он
тавбае ки дар гуноњони дигар сабаби ризои
Худованд ва омӯрзиши он нофармонињо бошад.

122

Сураи Оли Имрон-90
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ًٌإٍنَّ اهوًَِّ هًة ًٕ ُغفٍصٌ أًن ٌٕؼُصًكً ثٍٍِ ًهًٕ ُغفٍصٌ يًة دٌهنً َٰذًهٍمً هًًٌٍ ًٕؼًةءٌ ۗ هًي
123

ك ثٍةهوٍَِّ ًفلًسٍ ا ُفتً ًصىَٰ ٍإجًُوة يًوًٍٖوة
ُ ٌٍٕؼُص

Яъне, “Бегумон Худованд ин ки ба ӯ ширк
оварда шавад, намебахшад ва ѓайр аз онро барои
њар касе бихоњад мебахшад ва њар кас, ки ба Худо
ширк варзад, яќинан гуноњи бузурге бар бофта аст.
Яъне ширк ва анвоъи он дигар бошад ва
“модун“-и он дигар ва њарду ин моњиятњоро њукми
дигаргуна ва тавбаи дигаргуна бошад. Аз ин баѐни
Ќуръонӣ равшан гашт, ин ки њар гуноње ширк
набошад, дар њоле ки њар ширке гуноњ аст, пас
фарќият ва људоӣ маълум гашт.
Дар маъно ва муњтавои ин ду ояти карима, ки барои
намуна овардем, андешаи жарф агар бигмори, ба
дурустии ончи гуфтем бираси ва дар муќоиса бо ин
ду ояти баъдӣ низ:
ۗ ٍَِّعجًة ًٍكًةهوة يًٌِّ اهو
ً ًسًًًٌْٕة جًضًاءو ثًًٍة ك
ٍ ُٕمًٌٓا ًأ
ً ُهًاهعَّة ٍرقٌ هًاهعَّةرٍكًةٌ فًةك
124

خكٍٖىى
ً هًاهوٌَِّ يًضٍٕ ىض

Яъне, “Дасти марди дузд ва зани дуздро ба сазои
амале, ки муртакиб шудаанд ба унвони як уќубате
аз љониби Худо ќатъ кунед ва Худованд неруманду
њаким аст”.
Агар љурми сирќат (дуздӣ), ки яке аз гуноњони
ғайри сағира дар шариат ба шумор меояд куфр буди,
Худованди њаким баъд аз таъйини њадди сирќат, аз
сифати имонӣ ва итиќодии онњо низ ѐд оварди ва
изњори ваъид карди, њамчунон ки аз куфр ва ширк.
123
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Сураи Нисо-48
Сураи Моида-38
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ت
جًْةهًةي جٌىَّ ًٕتٌٓثٌٓنً يٌٍ كًصٍٕ ي
ً اهت ُٓثًةٌ ًيوًی اهوٍَِّ هٍوَّشًٌٍٕ ًًُٕ ًًوٌٓنً اهعُّٓءً ٍث
َّ إًًٍٍَّة
125

خكًٍٖوة
ً ن اهوٌَِّ يًوًٍٖوة
ً ى ۗ هًكًة
ُ ٍُْٖ ب اهوٌَِّ يً ًو
ٌ ٌٓم ًٕت
ً ٍفًأٌه َٰهًب

Яъне, “Ҷуз ин нест, ки (пазириш)-и тавба аз сӯи
Худо, барои касонест, ки аз рӯи љањолат ва нодонӣ
кори баде анљом медињанд. Сипас ба зудӣ тавба
мекунанд, инонанд ки Худо тавбаашонро мепазирад,
ва Худованд доно ва њаким аст.”
Бояд донист, ќабули тавбаи мазкура дар ин ояи
карима фарогири анвоъи гуноњони саѓира ва кабира
бошад, ки дар ин оят лафзи “ассуъ” иборат аз
онњост, на куфр ва иртидод, пас бояд ин љо андеша
бигморем.
126

رووة ًكصًٍٕوة
ً ُر ُوكٌى ُّيس
ٍ ُى ًهٌٍس
ُ ًٌٖبًةٍتك
ِّ ى ظ
ُ ًٌف ُص يًَك
ِّ ن ًيٌَُِ ٌٍك
ً ًَُُْٓإٍن ًتجُتًٍَجٌٓا كًجًةاٍصً يًة ٌت

Яъне, “Агар аз гуноњони бузурге, ки аз он нањй
шудаед дури ҷуйед, гуноњони дигар (аз рамазон то
рамазон, ѐ аз љумъа то љумъа, ѐ аз намози мафруза то
намози мафруза…) -и шуморо аз шумо мезудоем ва
шуморо дар љойгоњи хубе (бињишт) ворид месозем”.
Омаи муфасирин “кабоир”-ро бо истинод ба
ањодиси сањења, ин гуна муайян намуданд, ки мо
якеро намуна биѐварем:
ِ اإلػصاك ثةهوِ هكتن اهَفط اهتٔ خصم اهو:"اهكجةاص# "رض#كةل يوی
هكشف اهًدؿَت هأكن يةل اهٖتٖى هأكن اهصثة هاهفصار ٕٓم اهضخف
.هاهتًصب ثًس اهْجصة
Алӣ (рз) фармуданд: “)гуноњони бузург), шарик
ќоил будан ба Худованд, куштани шахси бегуноњ,
125
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Сураи Нисо-17
Сураи Нисо-31
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буњтон задан ба зани пок, хурдани моли ятим,
судхурӣ, гурехтан аз майдони љињод ва бар гаштан
аз њиљрат (ба хотири дунѐ) аст”.
Ва дар бархе аз ривоѐти дигар бар ин ҳафт
афзуда шудааст.
Ва “сайиот”-ро дар ин оят ба гуноњони дигар
(саѓира) ташрењ карданд, пас равшан гашт,ин ки дар
истилоњот ва дастуроти шаръ, куфру инкор ва ширку
илњод дигар бошанд , ва гуноњони ғайри инњо дигар
ва бо ањкоми дигаргуна, њарчанд исми гуноњ саѓира
бошад, ѐ кабира, фарогири њамаи онњост.
Бархе аз муњаќиќон, њамчун Муњаммад ибни
Иброњим ибни Яъќуб, машњур ба Абубакри
Килободӣ ал-Бухорӣ, мурод аз “кабоир” дар ин оят
анвоъи ширк ва куфрро медонанд, бо далолати лафзи
љамъ ва “сайиот” гуноњони саѓира ва кабираро, агар
чунин бошад, мавзӯъ равшантар мегардад.
Асли масъала ин аст, ки назди мо имон, тасдиќи
ба ќалб ва иќрори ба забон аст ва амалро рукни имон
надониста балки аз лавозим ва фароянди имон
медонем, бо чандин далел ва њуљҷати наќлӣ, ки бархе
аз онњоро дар боло овардем ва боз ин ояти карима:
127
ٍؾُٓا ثٍةُهدًقِّ ًهًتًٓاؾًُٓا ثٍةهؿَّجُص
ً ٌ آيًٌَٓا ًهيً ًٍوٌٓا اهؿَّةٍهدًةتٍ ًهًتًٓا
ً ٍٕإٍهَّة اهَّش
Яъне, “Магар касоне, ки имон овардаанд ва
корҳои шоиста анҷом додаанд ва якдигарро ба ҳақ
суфориш намуда ва ҳамдигарро ба сабр дастур
доданд”.
Дар ин ояти Қуръонӣ ва оѐти бадин маъно,
Худованди ҳаким амалҳои некуро баъди имон
127

Сураи Аср-3
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оварда, ҳикмташ ин ки, имон дигар бошад ва амал
дигар.
Ва аз дидгоҳи қавоъиди забони араб низ “маътуф”
ғайри “маътуфун алайҳ” бошад, дар ҳоле ки
“маътуф” сифат ѐ атфи баѐн ва ѐ бадали аз
“маътуфун алайҳ” набошад, ҳамчунон дар ин оятҳо,
ки ъатфи ҷумлаи феълӣ ба феълист, бидуни
иртибототи васфӣ ва бадалият.
Яъне имон моҳияти алоҳида ва амалҳои солеҳа
моҳиѐти дигаргуна бошанд, бадин маъно, ки корҳои
шоиста баъд аз имон эътибор доранд.
Ин ҷо достоне бизанем, то мавзуъ
рушантар гардад:
Дар масал имонро ҳамчун шоҳсутуне бидон, ки
устуворӣ ва пойдории бинои ислом ба он бошад ва
дар ин гузина ҳама устунҳо баробар бошанд, аз ин
аст, ки муъминон дар асли имон бо ҳам яксонанд,
зеро (муъманун биҳ - он чи имон ба вай лозим аст),
камӣ ва афзунӣ напазирад.
Вале бархе аз сутунҳо бошад, ки устувор, ороста ва
пироста ва бо нақшу нигори зариф ва латиф ва ҳаво
ва фазои гуворо, ки сутунро аз кирмҳо ва музирот ва
фарсудану пусидан нигоҳ дорад ва ин достони шахси
муъмини некукор, амалҳои неку ва фазои маънавии ӯ
бошад.
Ва бар хилофи ин, сутунҳое бошанд ноустувор,
дурушту ноҳамвор ва бе ҳеҷ нақшу нигор ва ҳаво ва
фазои носозгор, ки ин намуна аз сифати имони
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муъмини бадкори парешонрӯзгор бошад, аз ин аст,
ки муъминон дар сифоти имонӣ бо ҳам баробар
набошанд.
Бо ибораи дигар имон ҷавҳар бошад ва амалҳои
неку бад араз, пас имон, ки ҷавҳар аст, ба зоти худ
қоим ва побарҷо бошад ва амалҳо ки аразанд, бе он
ҷавҳар ҳаргиз пайдо набошанд, пас қувват ва заъф аз
сифоти ҷавҳар, яъне имон ва камию афзунӣ аз
вижагиҳои араз, яъне амал бошанд.
Аз рӯ дар ин китоб бор - бор гӯфтем, ки имон
бартар ва фаротар аз илм ва амал бошад.
Дигар гувоњ аз бароњини истидлолӣ ва мантиќӣ;
яке инаст ки агар ъамолњои нек имон буданди, пас
аъмоли бад бояст куфр бошанд ва ин њамон мазњаби
хавориљ ва дигар фирќањои гумроњ аст, валлоњу
аълам.
(Аҷиб аст, ки пайравони онҳо дар ҳоли ҳозир
аксаран дар кишварҳои ғайриисломӣ сукунат гузида,
бо таҳрики душманони ислом алайҳи мусалмонон ва
ақоиди онҳо дасиса мечинанд ва тухми фитна
мекоранд, бе хабар аз ин ҳадиси паѐмбари ислом (с),
ки фармуда:
128
»ٌٖ «اٍة ثصئى يٌ كن يعوى ٕلٖى ثٌٖ اهْصاهًؼصك- яъне, “Ман
безорам аз ҳар мусалмоне, ки дар миѐни мушрикон
иқомат гузинад”.
Имом Байҳақӣ, Заҳабӣ, Ибни Ҳазм, Табаронӣ ва
дигарон ин ҳадисро бо санадҳои дигар дар
таълифоти худ овардаанд.
Ин ҳадис бо ривояти саҳеҳ дар “Ҷомеъ “ –и Тирмизӣ с.620 ҳадиси 1528 ва дар “Сунан”-и
Абудовуд с.721 ҳадиси 2645 ва дар дигар муснадот омадааст.
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Магар кофирон ва мушрикони ин аср, дар
душманӣ бо мусалмонон, беҳтар аз мушрикони
Маккаанд !?
Дигар як намуна аз дањҳо ањодиси набавӣ дар ин
боб биѐварем.
Расули акрам (с) меҳрубонӣ фармуданд:
ُ هًٕجُعٌك ٕس، ثةهو ُٖنٍ هٖتٓبً يٌعٍٔءٌ اهَْةر
َّ ًٌُإنَّ اهوًِ يضَ هجًنَّ ٕجُعٌكٌ ًٕس
129

ط يٌ يغصثْة
ٌ ًُ َّى اهؼ
ً ٌ ختی تمو، ثةهَْةر هٖتٌٓبً يعٔءٌ اهوٖن

Яъне, “Ба дурусти, ки Аллоњ азза ва љалла, дасти
било кайфшро бигустарад ба шаб, аз барои ин ки
гунањкори рӯз тавба кунад ва бигустаронад дасти
бемонандашро, ба рӯз аз барои ин ки гунањкори шаб
тавба намояд, то замоне ки офтоб аз ѓурубгоњи худ
руй намояд, (яъне ќиѐмат барпо шавад).
Аз муњтавои ин њадиси шариф бар меояд, ин ки
мурод аз “гунањкорони рӯз” ва “гунањкорони шаб”
њамон муъминони фосиќ ва бадкор бошанд, на
ибоњиѐни нобовар ва бедиѐнат, ки њукми ќабули
тавбаи онњо дигар бошад ва ин яке аз намуна аз
дањњо ањодис аст, дар робита ба исботи ончи гуфтем
дар ин мабњас.
(Дар нашри дувум ин маълумотро ба хотири
фањм ва дарки амиќи хонандаи гиромӣ овардем, то
аз дидгоњи илмӣ - аќидатии ањли сунат, дар ин
мавзуъи муњим дониши бештаре дошта бошад.)
Акнун сари матлаб меоем, манзури банда дар ин
баѐноти андак, тавзињ дар шинохти давлат, барпо
намудани он ва вижагињои як роњбар ва пешвои
мусалмон аз ѓайри ӯст.
129

Ба ривояти Абу Мусои Ашъарӣ дар «Саҳеҳ»-и Муслим с.17 ҳадиси 76.
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Насби роњбари сиѐсӣ ва пешвои уммат дар
ислом, яке аз вољибот буда, тавасути баргузиниш ва
пешнињоди шурои ањли њал ва аќд ва байъати ъома,
ки дар њоли њозир “интихобот” ном мебаранд, сурат
мегирад. Њамчунон ки дар замони чањор халифаи
аввали ислом буда ва баъдан ба мулукият ва аморат
табдил ѐфт.
Имом Абу Њанифа (рњ), дар баъзе аз гуфтори
хеш њамзамон,
ќувват, ѓалаба ва султаро бар
њукумат низ аз омилњои машруъияти он медонад.
Агар на чунин буди, пас амороти Умавия ва Аббосия
ва њамчун онњо, машруъ набуданди ва умури динӣ
ва дунявии мусалмонон муътал монданди.
Байъат ва баргузиниш ки гуфтем, боз њамон
масъалаи иљтињод аст, дар умури сиѐсӣ ва иҷтимоъӣ,
аз љониби оммаи мардум.
Њарчанд баъди рињлати Расули акрам (с),
“ал-аимату мин ќурайшин” ва дар њадиси дигар
“ал -халифату мин ќурайшин”, асли собит буд, вале
баъд аз байн рафтани хилофат ва имперотурии
Ислом, фаромушии ансоб ва ба мулку-т- тавоифӣ
таќсим шудани ќаламрави ислом ва гузашти айѐм,
ин асл, аз вуљуб ва лузум ба авлавият таѓири њол
кард, мар заруратро.
Акнун бингарем ва бубинем ки як роњбар, имом
ва пешвои уммат, ѐ гуруње аз уммати исломия аз
ѓайри он чи тафовут ва мушахасоти зоњирӣ ва
ботинӣ дорад, то њаќиќати њол равшан гардад.
Таълимоти
ањли
суннат,
ки
аксарияти
мусалмонон пайравӣ аз он доранд, ба маъсумияти
имоме ва таъин ва нисби ӯ аз љониби Худо (љ) ќоил
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нестанд ва ба имом ва пешвое ќудусият нисбат
надода, балки ӯро бењтар аз ањли замони худ (дар
риѐсат ва сиѐсат) дониста, сазовори маќоми роњбарӣ
медонанд. Њамзамон баъд аз баргузиниш, итоати
ӯро вољиб ва лозим медонанд, бо далолати ин ояти
карима:
ۗ ًًُْٕة اهَّشًٌٍٕ آيًٌَٓا أًلًٌٍٖٓا اهوًَِّ ًهأًلًٌٍٖٓا اهصَّظٌٓلً هًأٌههٍٔ اهُأًيُصٍ يٍَكٌى
ًُّٕة أ
ًٍَِّفإٍن ًتًَة ًز ُيتٌىُ فٍٔ ػًُٔءي فًصٌدُّهٌُ ٍإهًی اهوٍَِّ هًاهصَّظٌٓلٍ إٍن كٌَتٌىُ ٌتؤُ ٍيٌَٓنً ثٍةهو
130تً ُأهٍٕووة

ًٌٌرُٖصى ًهأًخُع
ً ًهًاُه ًُٖٓمٍ اهُآرٍصٍ ۗ َٰذًهٍم

Яъне, “Эй касоне ки имон овардаед! Итоат кунед
Худоро ва итоат кунед Паѐмбар, ва соњибони
амратонро ва агар дар чизе ихтилоф кардед, онро
ба Худо ва Паѐмбар боз гардонед, агар ба Худо ва
рузи ќиѐмат имон доред, ин бењтар ва хушфарљомтар
аст”.
То он замон, ки он роњбар сар аз фаромин ва
дастуроти исломӣ дарпечад ва аз итоати Худо ва
Паѐмбар берун гардад, ки ояти мазкура низ ишорат
ва далолати зариф ва латифе бар ин дорад. Он
њангом, бори масъулияти итоати ӯ аз души мардум
бардошта гардад ва бар ӯ бишуранд, то боз ба роњ
ояд ва ѐ ќазои дигари илоњӣ бар ӯ љорӣ гардад.
Аммо дар њоле, ки њоким баъди баргузиниш ва
насб, ањли љавр ва ситам гардид, насињаташ бар
онон ки бар ӯ роњ доранд лозим ва вољиб гардад, то
бошад ки ӯро бадин васила аз гумроњӣ боз доранд.
Ва мо инро воруна ва божгуна басе бишнидем, ки
уламои суъ (бад ва шум) ва ањли ѓараз ва тамаъ,
130

Сураи Нисо-59
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фармонравоѐнро табоњтар ва гумроњтар карданд,ки
ба Худованд паноњ мељӯем аз ин.
Аммо дар њоли љавр ва ситами њоким, ба љуз
насињат, сарзаниш ва маломат бар ӯ набояд берун
шуд, мар нобудияшро, зеро ин фитнаест, ки садњо
фитнаи дигар дар бағал дорад ва фитна бадтар аз
куштор бошад: ۗ ٍ هًاُهفٍ ُتًَةٌ أًػًسُّ يًٌٍ اُه ًل ُتنва ٍهًاهُ ٍف ُتًَةٌ أً ُكجًصٌ يًٌٍ اُه ًلتُن
тањзир ва огоњист дар Ќуръони карим.
Ва бо далолати ин ҳадис, намунае аз даҳо ҳадиси
дигар дар ин боб:
زُٖصي
ً  إٍٍَّة كٌََّة ثٍؼًصٍّ ًفجًة ًء اهوَّ ٌِ ٍث،ٍَِّ ًٕة رًظٌٓلً اهو:ٌ ٌكوُت:ٍشُٕفً ٌة ثٌٌُ اُهًًًٖةن
ً ٌل خ
ً كًة...
م
ً ٍ ًّنُ ًهرًاءً ًذه:ٌ ٌكوُت،ُ ًًًٍى:ً كًةل،زُٖصٍ ػًصٌّ؟
ً ُ ًف ًْنُ يٌٍُ ًهرًاءٍ ًّشًا اه،ًٍٍِٖف ًَدٌٌُ ف
:ٌ ٌكوُت،ُ ًًًٍى:ً كًةل،زُٖصٍ ػًصٌّ؟
ً  ًف ًْنُ هًرًاءً ًذهٍمً اُه:ٌ ٌكوُت،ُ ًًًٍى:ً كًةل،رُٖصى؟
ً ِّاهؼَّص
،ٌٍَٔت
َّ عتًَُّٓنً ثٍع
ُ ًٕ  ًههًة،ً ًٕكٌٓنٌ ثًًُسٍي ًأاًٍَّةى هًة ًٕ ُْتًسٌهنً ٍثٌْسًاي:ً كًةل،ًك ُٖفً؟
:ً كًةل،جحًًُةنٍ إٍٍُطي
ٌ ٍٔظ ًٖلٌٓمٌ فٍٍْٖىُ رٍجًةلى ٌكوٌٌٓثٌْىُ ٌكوٌٓبٌ اهؼًَّٖةلٌٍٍٖ ف
ً ًه
ٌ تًعًًُىٌ ًهتٌمٍٖى:ً كًةل، إٍنُ أً ُدرًكُتٌ ًذهٍمً؟،ٍَِّؾًَىٌ ًٕة رًظٌٓلً اهو
ُ ً ًك ُٖفً أ:ٌٌكوُت
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»ُ ًهأٌرٍشً يًةهٌمً فًةظًًُىُ ًهأًلٍى،ًن فٌ ٍصبً هًُْصٌك
ُ ٍ ًهإ،ٍٍهوُأًيٍٖص

Тарҷума: ...Ҳузайфа ибни Ямон
гӯфт: “Эй
паѐмбари Худо! Мо дар ҳолати баде будем, пас
Худованд ба мо некӣ овард, ки мо акнун дар онем,
пас оѐ баъд аз ин некӣ бадие бошад ?!”
Гӯфт: Оре
Гӯфтам: Пас оѐ баъд аз он бадӣ некие бошад ?!
Гӯфт: Бале .
Гӯфтам: Пас оѐ баъд аз он некӣ, бадие ҳаст !?
“Саҳеҳу-л-Бухорӣ” ҳадиси 7084, “Саҳеҳи муслим” ҳадиси 1849, “Сунани кабир”-и Байҳақӣ,
боз ин ҳадис бо 78 санади дигар низ омада.
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Гӯфт: Оре.
Гӯфтам: Чигуна ?!
Гӯфт: Баъд аз ман фармонравоѐне ба миѐн оянд,
ки ба равиши ман роҳ наѐбанд ва ба суннати ман раҳ
напаймоянд, дар миѐни эшон мардоне хоҳанд буд, ки
дар сурати ҷисмонӣ инсонанд, аммо дилҳояшон
ҳамонанди дилҳои шаѐтин бошад.
Гӯфт (Маъоз), гӯфтам: Эй расули Худо, пас
ҳангоме ки онҳоро дарѐбем чи гуна рафтор намоем!?
Гӯфт (с): Ҳарчанд, ки гарданат зада шавад ва
молат рабуда шавад, гуш бидеҳ ва аз амир фармон
бибар.”
Дар ин оѐт ва ҳадис таҳзир ва огоҳист аз вуқуъи
фитна дар миѐни ҷомеа, ки бадтар аз куштор бошад.
Басо уфтад, ки баъди аз байн бурдани золим ва
ситамгоре бо садњо кушта ва ба хун оѓушта, садњо
вайронӣ ва њайронӣ, аз ӯ бадтар ва ситамгортаре
рӯи кор ояд ва димор аз рӯзгори мардумон барорад,
пас бо ӯ чи бояд кард ?! Ва боз дигаре чун ӯ биѐяд бо
ӯ чи бояд кард ?! Ва ин, давр ва тасалсул аст, чунон
ки агар дони, “давр “ва “тасалсул” ботил аст.
Дар асри њозир воќиоти хунини Ироќ, Шом,
бархе аз дигар мамолики араб, ва ба вижа
Афѓонистони ситамкашида гувоњи равшани ин
њаќиќат аст, ки мо баѐн доштем.
Мар дурустии ин гуфтаро, дар хур њикояте ва
сазовор ќиссае хоњем гуфт.

Њикоят
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Шунида боши, ки њангоми зимомдории
Умавиѐн,
дар љањон золимтар ва хунрезтар аз
Њаљљољ Юсуфи Саќафӣ набуд. Овардаанд, ки шабе
ин ситампеша бо хиѐле аз кох ва кушки худ берун
гашта, то канори даљла расид ва чун лаѓжидан дар ӯ
одат буда, боз билаѓжид ва ба Даљла афтод ва ӯ
шино намедониста, дар он варта дасту по мезад ва
наздик буд њалокро. Аз ќазо марде низ он љо расид
мар њољатеро ва чун дид шахсе дар њоли ѓарќ гаштан
аст, ба сарвќати ӯ расид ва чун шино нек медонист,
Њаљљољро аз гирдоб берун кашид. Њаљљољ, ки аз
марги ногањонӣ рањои ѐфта буд, дар рӯи ин мард
бингарист ва аз куй ва мањали зисти ӯ пурсид, мард
нишонии хона ва кошонаи худ ба ӯ гуфт ва њар яке
ба сӯе рафтанд. Боз чун рӯз навбати шаб бигрифт,
Ҳаҷҷоҷ сари тахти худ рафт ва суфориш дод, то он
мардро пайдо карданд ва назди ӯ оварданд. Мард
чун Њаљљољро бидид, дар ӯ хира гашт ва дуруст
бишнохт, ки њамон аст ки шаб аз марг рањояш карда
буд, вале аз бадхуӣ ва сангдилии ӯ дар андеша буд.
То ин ки Њаљљољ лаб ба сухан бикшод ва гуфт:
“Эй мард аз ту пурсише дорам, агар посух дуруст
гуфти, расти ва агар роњ аз рости берун бурди,
мурди” (Њаљљољаш аз он гуфтанд, ки дар њар коре
њуљљат бисѐр хости ва њар ки њуљљат бар у устувор
накарди, сар ба бод доди ва Њаљљољ
азинаш
гуфтанди).
Он мард гуфт: “Бифармо эй амир!”
Њаљљољ гуфт: “Агар золиме хунхоре, бадхӯйе ва
мардумозоре, ки мардумон марги ӯро дар дуоњои
хеш хоњон бошанд, то аз шарри ӯ рањоӣ ѐбанд, дар
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бало ва варатаи њалок афтода бошад, марде бирасад
ва ӯро наљот бидњад, пас сазои як чунин нафаре чи
бошад?!”.
Он мард гуфт: “Айуњаламир! он шаб туро дуруст
бишнохтам ки туи, бо он њама васфе ки гуфти ва аз
он бадтар низ њасти ва бо ин њама, кушиш дар
наљотат кардам, бо ин далел ки хоњам гуфт. Далел ин
аст, ки падарат ҷавру ситам ба халќи Худо чандон
карди, ки њама аз марду зан дар дуо ва намози
шаборузии худ, марги ӯ аз Худованд дархостанди, то
ин ки дуои ишон ба иљобат расид ва Худо(љ) ӯро аз
миѐн бардошт. Ва ту ки фарзанди ӯйи, ба љои падар
бинишасти ва чандон бедоду ситам ба халќи Худо
карди, ки падарат дањяки он накарда, ва мардум аз
дуои бад бар падарат пушаймон гаштанд. Аз ин рӯ
андешидам,
агар ту дар ин њодиса бимурди,
фарзанди ту љои ту биншасти ва дар зулиму ситам аз
ту пеши бигрифти ва ман туро бо ин андеша аз марг
бирњонидам, њаќиќат чунин буд ва дигар ту дони!”.
Њаљљољ, аз ин сухан ки аз сари зарофат ва фаросат
буд, бисѐр бихандид ва он мардро аз дирњаму динор
бениѐз бинмуд, аз баски бахшиш ба ӯ афзун кард.
Њарчанд ин њикоят ва ривоятест, аммо муњтаво
ва мазмунаш фарогири воќият ва њаќиќат аст.
Бо иборати дигар, аз дидгоњи аҳли суннат
метавон маќоми фармонравоиро, дар иҷтимоъ бо
маќоми имомат дар намоз ташбењ кард, ва мо пушти
сари њар некукор ва бадкоре бо риъояи авлавият,
намозро раво медонем, магар ин ки аз мањдудаи
имон берун равад ва ба Худо(љ), аз ин паноњ
мељӯем!
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Абдуллоҳ ибни Умар (р) яке аз суқќот дар њадис
ва яке аз бузургон ва ѐрони паѐмбар, пушти сари
њамин Њаљљољ намоз хонди ва агар раво намебуди,
шахсияте њамчун Абдуллоҳ ибни Умар (р) бар
чунин љафопешае иќтидо набинмуди. Ва боз дар
торих омада, ки Абдуллоҳ ибни Умар (р) бо дастур
ва дасисаи њамин ситамгор ба шањодат расид.
Ҳар қавидасте ки ноз аз панҷа кард,
В-з ситам дилҳои мардум ранҷа кард.
Зулмат аз зулмаш мураккаб мешавад,
Дар қиѐмат рузи у шаб мешавад.

(Навид)

***
Вижагиҳои як фармондор
ва зимомдор
Акнун аз вижагињои як фармондор ва
зимомдори муъмин ва тафовутњои ӯ аз ѓайраш
бигӯем. Он фарќият ва имтиѐзро, ки дар намунаи як
олим ва андешманди муъмин бо ѓайри ӯ дар гузашта
баѐн доштем, ба ѐд дори. Иљмолан, ин ки агар як
донишманди воќеъии муъмин, фарогири улум ва
мудракоти ињсос, маъќулот ва донишњои наќлӣ њаст,
пас метавонад як донишманди дур аз имон ва бовар
низ, фарогири ин улум бошад. Вале фарќият ин
љост,ки донишњои нобоварон ва дањриѐн аразист
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ноустувор, ва донишњои ањли бовар ва имон
љавњарист ва пойдор. Бо чанд далил; яке ин ки
маълумоти ањли имон бо манобеъи вањй пайванд
хурда, ба бекорнагӣ расида ва дониши мункирон, дар
мањдудаи њавос ва аќли љомиди ишон мањдуд ва дар
банд монда. Дуввум, ин ки донишманди муъмин ва
содиќ, муайяд бо таъйидоти рабонист: هًاهَّشًٌٍٕ جًةًّسٌها فًٍَٖة
ظ ٌج ًوًَة
ٌ ًٌَُْى
َّ ٕس
ٍ ًَُْ ً( هал-оят), аз ин рӯ донишманди бо имон,
дорои неруи фавќу-л-ъодаи руњонист, ки мухолифин
ва мунозиъини ӯ зери таъсири ин ќувваи имонӣ заиф
ва нотавон гарданд ва њайбату салобати марди
муъмин, ки бар хоста аз таъйидоти илоњист, ишонро
фаро гирад ва ночиз гардонад. 132ػُْصي
ً ةهصيُتٍ يًعٍصًةو
ُّ ٍت ث
ٌ ٌٍؿٍ ُص
“Як моҳа пеш (бо афтодани тарс дар дили душман)
зафар дода шудаам”. Ин њадиси гавњарбори Расули
акрам(с), љомеъ аст мар илму дониш ва сиѐсату
њукуматро, ва руъб, тарс ва њайбатро гӯянд ва агар
ин сифат дар олим ѐ њокими мусалмон бошад, аз
љониби Худованд таъйид ва таќвият бошад мар ӯро,
бо пайрави аз Паѐмбар (с).

Дар “Саҳеҳул Бухорӣ” ҳадиси 335, саҳифа 101 ва Саҳеҳи Муслим ҳадиси 523 матни пурраи
َ ع
ҳадиси мазкур чунин омадааст: ،ٟ ٍِ ث
ْ َُ ٓ أَ َدذ لٙ ط
ْ ُ٠ ُ ْ ٌَ  دُ َخ ْ ّ ًغا١ أُ ْع ِط:ع ٍ ُ لايٚ ٗ ١ٍ  هللا عٟ ٍ صٟ اخثشٔا جاتشت ٓ عثذ هللا أ ّْ ٔث
َ ّ َ ٌْ  اٟ ٌِ ْأُ ِد ٍ دٚ َ ،ً ِّ ص
ً  ٌَ ْ ُ ذَ ِذٚ َ ُ ِٔغا
َ َشج
ْ َ ْاألٟ ٌِ ْ ُج ِع ٍَ دٚ َ ،ش
ْص
ُ س
ُّ ٌ ش خُ تِا
َ ُ١ٍْ َس َو ْر ُٗ اٌص َالجُف
َ  أَ ْدٟ ِس ُج ٍ ً ِ ْٓ أُ ِر
َ ُّ َ ّا٠َ فَأ،سا
ً ٛ ُٙ َطٚ َ ض َ ِ ْغ ِجذًا
َ ١ش ْع ِة َ ِ ِغ
ِ ُٔ
ٍ ْٙ ش
ْ تُ ِعٚ َ ،ً ِ ِٗ َخاصحٛ ْ َ لٝ ٌَ ِسئ
ُ ع
" ًط عَا ِح
ْ ُ٠ ُّٟ ِوَا َْ ا ٌ ٕثٚ َ ،َ دُ اٌشفَا َعح١أُ ْع ِطٚ َ ،ٟ ٍِ ث
ْ َ ِألَ َد ٍذ ل- Ҷобир ибни Абдуллоҳ ба мо
َث
ِ  ا ٌ ٕاٝ ٌَ ِص دُ ئ
хабар дод, ки расули Худо (с) гӯфтанд: “Ба ман панҷ чиз дода шудааст, ки пеш аз ман ба касе дода
нашуда буд: як моҳа пеш (бо афтодани тарс дар дили душман) зафар дода шудаам ва замин барои ман
пок ва саҷдагоҳ гардонида шуд, ҳаргоҳ марде аз уммати маро намоз дарѐбад, пас (ҳар куҷо ки хоҳад,
намоз) бигзорад ва ғаниматҳо барои ман ҳалол гардонида шудаанд, дар ҳоле ки пеш аз ман ба дигаре
ҳалол набуд ва инчунин бахшуда шудааст, маро шафоат, ва ҳар паѐмбаре ба қавми хоссе фиристода
мешуд, ва ман ба сӯи тамоми мардум фиристода шудаам”.
Ва “руъб” - (тарсе, ки) дар ин ҳадиси мазкур омадааст, шарҳ ва тафсири оѐти Қуръонист, аз ҷумла ин
оят; )2-شش
صاس (ا ٌ ذ
ْ َ ْاألٟ ٌِ ٚ َُا أ٠ اٚ ش
ُ ِ َٓ فَا ْعرَث١ِٕ ِ ْ ا ٌْ ُ ّ إٞ  ِذ٠ْ َأٚ َ ُ ْ ِٙ ٠ ِذ٠ْ َ ُ ُ تِأٙ َذٛ ُ١ُ َْ تٛ ُشت
ُّ ٌ  ُ اِٙ ِتٛ ٍُ ُ لٟ ِلَ َزفَ فٚ َ -яъне, “Дар
َ ت
ِ ُ ْخ٠ ۗ ش ْع َة
дилҳояшон тарс ва ваҳшат афганд (ба гунае, ки) хонаҳои худро бо дасти худ ва бо дасти муъминон
вайрон мекарданд, пас эй дидаварон ибрат гиред”. Ва боз ба ин мазмун дар сураҳои мазбур низ
омада: (Ол-Умрон-151),(Анфол -12), (Аҳзоб-26).
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Он бартарӣ ва афзалиятњо, ки дар олими муъмин
бар шумурдем, дар њоким ва фармонравои муъмин
низ, аз бартариятњо ва мушахассоти ӯ бошанд, дар
муќоиса бо ѓайраш. Агар дорои ин авсоф, ки
иљмолан бар шумурдем набошад, пас фарќ миѐни ӯ
ва фармондори нобоваре чи бошад ?! Дар ин боб, бо
тафсил сухан хоњем гуфт.
Дар шартҳои сињати роњбарӣ муњаќиќонро
гуфтори бисѐрест, вале њамаи ишон болои ин чанд
асли муњим итифоќ назр доранд: имон, илм, ақл ва
адолат, кифоят ва тавоноӣ, саломатӣ ва дурустии
аъзо ва њавос. Дигар њама љузъиѐт дар пайравӣ аз ин
усул бошанд.
Аммо маќом ва рутбаи паѐмбарӣ, болотар аз
маќоми фармонравоӣ бошад ва зимнан дар
баргирандаи он низ, ки ин гуфта дар намунаи
шахсияти Расули акрам (с) равшантар аз рӯз ва
наздиктар аз дирӯз аст ва чањор халифаи аввали
ислом, улгуе дар роњбарӣ ва сиѐсат буданд, ки њар яке
аз онњо бо доштани неруи љисмонӣ, аќлонӣ ва илмӣ,
њамзамон дорои ќуввати фавќулодаи имонӣ ва
руњонӣ буданд, аз бахшишњои Худовандӣ бар ишон.
Инљо як намунаи басанда аз ишон биѐварем ва
њар ки тафсилоти бештар мехохад, ба “Сиратун
набйи валхулафо” мурољиъат бинмояд.
Ин намуна аз њазрати Умар (р) бошад, ќисаи
машњур аст ва Мавлавӣ инро дар маснавӣ чи ширин
баѐн намуда. Он њикоят, фиристодани ќайсари Рум
аст сафиреро ба Мадина, барои дидор бо Умар (р) ки
овозаи футуњоти ӯ ба љањон рафта буд, то бо чашми
худ бубинад, ки ин мард чи мардест ки сардорони
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љањон аз шунидани номи ӯ ба тарс ва андеша
меафтанд. Ва Қайср ӯро чун худ соњибтаљаммул ва
мутакаббире
бо ҷоҳу
њашам мепиндошт, то
њаќиќати инро равшан бисозад. Сафир аз Рум ба
Мадина омад, ношинохта ва маљњул ва пеш аз ин ӯ
Умар (р)-ро надида буд, на пеш аз хилофат ва на дар
њоли хилофат.
Аз ӯ пурсид, гуфтанд: дар сањро зери дарахте дар
истироњат аст. Он сафир ба сањро шуд мар дидан он
њазратро ва ӯро дид танњо зери нахле хуфта, бо
пирњани содае аз суф, на бо ӯ посдоре ва на ѐваре.
Сафир њар ќадам, ки ба ӯ наздик мешуд дар дилаш
њайбат ва шањомати халифа чира мешуд ва дар худ
меандешид, ин чи неруест ва чи њайбат ва салобате,
ки аз ин мард мебинам.
Умар (р) он амири жандапуш, сар аз хоб бардошт ва
назди худ мард ношиносеро бидид ва саломаш дод…
Чун фиристодаи Рум ин воќиъиятро бидид ва ин
сафову содагиро мушоњида бинмуд, яќинаш гашт ин
ки таълимоти мактаб ва мадрасае ки чунин мардон
бисозад, зуд бошад ки љањон бигирад.
Оре, замони пурсаъодат ва пурбаракати
Паѐмбар (с) ва ду ќарни пас аз ӯ чунин буда ва
таълимоти дини њаќ аз карона то каронаи љањон
бигирифт ва љањониѐнро дар оѓуши адолату инсоф,
илму адаб, фарњангу ахлоќ ва озодандешиву
созандагӣ парвариш дод, ки инро ањли бовар ва
нобоварон низ иътироф доранд.
То ин ки дустии дунѐ ва муњаббати љоњ ва раѐсат,
олимон ва омилонро фаро гирфт ва он солорӣ ва
сарбаландӣ аз уммати ислом бирафт ва то ин хориву
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хоксорӣ ва хиљолату шармсорӣ расидем, ки Худой
бубахшояд.
Худованди мутаол, шарти пирузӣ ва сарбаландии
мусулмононро бар ѓайрашон, дар ин фарќият ва
вижагии онњо ва дар ин сифати хоси онњо баѐн
намуда: ًههًة ًت ٌٍَْٓا فٍٔ اُث ٍتغًةءٍ اُه ًلُٓمٍ ۗ إٍن ًتكٌٌٍٓٓا تً ُأهًًٌٓنً ًفإٌٍٍَّْىُ ًٕ ُأهًًٌٓنً كًًًة
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خكًٍٖوة
ً ۗ هًكًةنً اهوٌَِّ ًيوًٍٖوة

ًۗ ًهتًصُجٌٓنً يًٌٍ اهوٍَِّ يًة هًة ًٕصُجٌٓن

ًتً ُأهًًٌٓن

Маъне чунин бошад, “Сустӣ ва хастагӣ нанмоед дар
баробари ќавми нобовар, агар аламу ранљ будед ки
кашидед, пас онон њам ранљ мекашанд, њамчуноне ки
шумо ранљ мекашед, (ва бартарияти шумо аз онон ин
аст), ки чашми умед доред аз Худованд, онеро ки
ишон умеди он надорад ва њомоно Худованд доно ва
њаким аст”.
Њарчанд ин оят, дар ѓазваи уњуд ба хотири
таслият ва таќвияти мусалмонон нозил шуда, чун аз
онњо басе ба шањодат расида ва бархе захмин шуда
буд, вале ояти мазкура муќайяди омулмаъно ва
омулњукм буда, тамоми шууни њаѐти мусалмононро
дар бар мегирад.
Ин умедвории муъминон аз њамон таъйидоти
илоњӣ ва муќаввиѐти ѓайбист, ки фарогири асбоб дар
модиѐт ва бидуни асбоб дар фаротар аз модиѐт
бошад, мар онро ки омодагии пазируфтан ин
мавњибот ва бахшишњои ѓайбиро дошта бошад.
Бар ин гуфта оѐт ва ањодиси бисѐр бошад ва дар
Ќуръони карим аз Нуњ, Иброњим, Довуд, Сулаймон
ва соири паѐмбарони баргузида (а), ќиссањо бошад
мар таъиди он чи гуфтемро.
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Пирузии мусулмонон дар ѓазваи Бадр ва
Ҳунайн, на бо афзунии адад ва ъиддат, балки бо
боридани борон ва фуруд омадани фариштагон мар
ѐрии ишонро, аз таъйидоти ѓайбӣ буд, ки Ќуръони
карим њикоят аз он дорад.
Агар пирузӣ танњо бо омодагии љангӣ ва афзунии
љангафзор буди, пас душманони дин, аз мусулмонон
дар ин росто, ранљу зањмати бештар мекашанд ва
ончи аз олот ва афзори набард доранд, дар хоби мо
наѐмада, вале мо имон дорем, ки нусрат ва пирузӣ аз
љои дигараст: ٌج ًًوًٌِ اهوٌَِّ إٍهَّة ثٌؼُ ًصىَٰ ًهٍهتًمُ ًًبٌٍَّ ثٍٍِ ٌكوٌٌٓثكٌىُ ۗ هًيًة اهََّؿُص
ً يًة

"10-االٍفةل#

ى
خكٍٖ ى
ً ٍن اهوًَِّ يًضٍٕضى
َّ س اهوَّ ٍِ ۗ إ
ٍ ٍَ إٍهَّة يٌٍُ يЯъне,

“Худованд ин (ѐрӣ ва мададро) наѐвард , магар
муждае ва то инки дилҳои шумо ором гиранд ва ҳар
гиз пирузӣ ҷуз аз назди Худованд набошад, ба ростӣ
Худованд тавоно ва доност.”
Ин њангом мебинем ки бадхоњони дин бар ин
њаќиќат пай бурданд ва дигар дилашон аз пирузӣ дар
љангњои майдонӣ сард гашта ва рӯ ба набардњои
равонӣ меоваранд, аз ќабили тањқир ва тавњини
ислом ва мунњариф сохтани мусулмонон.
Акнун нуктаи пушида дар њадиси Паѐмбари
муъљизбаѐн (с) ки фармуда:
134
ِؾغً ٍص اٍهی جٍْةدٍ االً ُكجًص
ُ ًٌ جٍْة ٍد اال
ُ ٍ رًجًًَُة ي- баргаштем аз ҷиҳоди
кучак ба сӯи ҷиҳоди бузург , равшантар мегардад.

Матни ин ҳадис бо ривояти Ҷобир ибни Абдуллоҳ (рз) дар китобҳое ҳамчун “Аззуҳду-л-кабир”-и
Байҳақӣ, “Замму-л-ҳаво”-и Ибни Ҷавзӣ ва “Таърихи Бағдод”-и Хатиби Бағдодӣ бо ин лафз омадааст:
َص
 َ ِاٚ َ :اٛ ٌُ  لَا،ش
 َ ُغٛ ْ َي هللاِ ل
ْ َا ِد األَٙ ش َ ِ ْم َذ ٍ َ ِ َٓ ا ٌْ ِج
ُ س
َ ١ْ  لَ ِذ ْ ِرُ ْ ُ َخ:ي
َ ٝ ٍَ  لذ َ َع: هللا ع ٕ ٗ لايٟ ع ٓ جاتشسض
ِٛ ع
ِ َا ِد األَ ْوثَٙ  ا ٌْ ِجٝ ٌَ ِشئ
ِ غ
َ فَمَا،ضَاج
." ُٖ اٛ َ َ٘ ث ِذ
ْع
ُ َا ُد األَ ْوثَٙ ا ٌْ ِج
َ ٌْ  ُ ِ َجا َ٘ َذجُ ا:ي
َ ش؟ لَا
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Иборот ва ишорот

Муҳаммадии Навид

Такмила, нашри дуввум

Агар дар ин набарди дашвор, омодагӣ ва
истиъдоди ќабули таъйидоти ѓайбӣ ва воридоти мин
ладуниро дорем, морост вагарна бар мост.
Худой њамон Худост ва фазлу карамаш њамоно
бекаму кост, вале мо начунонем ки боисти ва
ончунон ки аз мо хости.
Ин таъйидоти илоњӣ фарогири њама адвор ва
атвори зиндагии муъминони комил аст ва ин
Паѐмбари бузргвор аст, ки дуо мекунад мар Ҳассони
шоирро, {ٍ} اًهوٌْىً إِّسٌُُ ثٍصٌهحٍ اُهلٌسٌس135 «Худоѐ кумкаш кун
бо руњу-л-ќудус» ки Љибрил (а) бошад.
Дар сиѐсат рӯи ин арзиши муњими имонӣ ва
љанбаи ќаввии руњонӣ, таваљљуҳи бештар бояд
намуд. Хусусан дар асри кунунӣ, зеро мо ба пояи
таљрибӣ ва фаолиятњои фаннии раќибон ва имконоти
молии онњо нарасем, дуруст ин ки нагузоранд
бирасем, вале наметавонанд монеъи фазлу карам ва
инояти Худовандӣ бар мо бошанд, дар њоле ки мо
сазовори он бошем.
Аз нигоњи ин љониб, як муъмини воќеъӣ бояд бар
раќибони худ њукумати руњонӣ ва таъсири равонӣ
дошта бошад, њар чанд ин раќибон дорои њама
неруянд, ба љуз неруи имонӣ, ки ин нуќтаи заъф
барои ишон ва нуќтаи ќувват барои мо бошад.
Агар на чунин буди, пас тафовут байни як муъмин ва
ѓайри муъмин дар чист?!
Дигар даврони љанг ва футуњот сипарӣ гашта ва
пирузӣ бо дироят фарост ва илму дониши фарогир
бошад, њамроњ бо фазлу карим иллоњӣ. Бар ин гуфта
135

Бо ривояти Абу довуд, Тирмизӣ, Муслим ва Бухорӣ. Ҳукми ҳадис: Саҳеҳ.
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Иборот ва ишорот

Муҳаммадии Навид

Такмила, нашри дуввум

чи бурњон ва њуљљате ќавитар аз ин ояи Ќуръонӣ
бошад: 136ًرُٖصى يًَِّّة ًٕجُ ًًًٌٓن
ً ًٌّٓ شًهٍمً ًف ُو ًٖفُصًخٌٓا
َٰ ٌٍكنُ ٍثفًقُنٍ اهوٍَِّ ًهثٍصًخُ ًًتٍٍِ ًفج
- “Бигу эй (Муњаммад) ба фазл ва бахшиши
худовандӣ ва рањмату мењрубониш, пас бадинњо
боисти хушњолӣ ва хушнудӣ бинмоянд (муъминон),
ин аст бењтар ва хубтар, аз он чизњо ки љамъ оваранд
(аз молу хоста ва васоили дунявӣ)”.
Ва дигар ин ояи карим: هًاهوٌَِّ ًأ ُيوًىٌ ثٍ ًأيُسًاٍاكٌىُ هً ًكفًی ثٍةهوٍَِّ ًههًٍّٖة
137

 هً ًكفًی ثٍةهوٍَِّ ًٍؿٍٖصوا- “Ва Худованд ба душманони шумо

донотар аст ва кофист, ки Худо сарпарасти (шумо)
бошад ва кофист, ки Худо ѐвари (шумо) бошад”
Инљо мањали таамул ва андеша аст ва аз ин
бештар афзунгуйист.

***
Огоњи:
Кибриѐ, азамат ва бениѐзӣ хосси Парвардигор
аст ва ифтиќору ињтиѐљ ва ниѐзмандӣ хоси мо ва агар
аз ин лозимаи љибилӣ ва фитрии худ даме ѓафлат
варзем, вой бар мо ва бар худ бибояд гирист!
Њар дам мутаваљљеҳ ва мувозиби ин њолат бояд, ки
бошем, то рањмат ва лутфи иллоњӣ пайваста бирасад.
Мустабид ба аќлу дониш ва дороӣ набояд буд ва
аз офаридгори инњо фаромуш набояд кард вагарна
ин њама, моро ба гумроњӣ ва табоњӣ бикашад.
136
137

Сураи Юнус-58
Сураи Нисо- 45

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Иборот ва ишорот

Муҳаммадии Навид

Такмила, нашри дуввум

«Онон ки ѓанитаранд муњтољтаранд».
Ва ин хитоби худовандӣ бар мо ва шумост:
138
ٌٍٔ اُهدًًٍٖس
ُّ ًًَْٕة اهََّةسٌ أًٍتٌىٌ اهُ ٌفلًصًاءٌ ٍإهًی اهوَّ ٍِ ۗ هًاهوٌَِّ ٌّ ًٓ اُه ًغ
ًُّٕة أ
Яъне, «Эй мардум шумо нодор ва ниѐзмандед ба
суи Худо ва Худованд њамоно доро ва бениѐз ва
сутудашуда аст».
Агар аќлу хирад аст, аз дарѐфти он шукргузор
бояд буд ва дар истифодаи дуруст аз он ба
Парвардигор ниѐз дорем, агар илм аст, њамчунин
дар корбаст ва амали неку бадон, ба Ӯ таъолло
ниѐзмандем ва агар дороист њамингуна ва дар
баромад ва харљи он дар љойњои дуруст ва корњои
нек, боз ба Худованди рањнамо ниѐзи дигар дорем.

Нукот
Агар хоњи дустдоштаи Худованд боши, он
чи ризои ӯст бигу ва биѐвар ва агар дар ин муомила
нафс ва мардумро дар миѐн бини, њаргиз ба маќсуди
аслӣ нараси, зеро басо корњо бошад, ки анљоми онњо
ризо ва хушнудии Худойро њамроњ дорад ва
њамзамон нохушии нафс ва мардумро, ва ба ду ќибла
набитвон намоз кард:
ًت ٍجًٌٓنً إٍهَّة
َّ ٕ ظجٍٖنٍ اهوٍَِّ ۗ إٍن
ً ًًٌهإٍن تٌمٍىُ أً ُكحًصً يًٌ فٍٔ اهُ ًأرُضٍ ٌٕقٍوُّٓكً ي
139

ًى إٍهَّة ًٕزُصٌؾٌٓن
ُ ٌّ ُاهوٌََّّ ًهإٍن

Яъне, “Агар аз бештар касоне, ки дар рӯи
заминанд иттиъоат куни, туро аз роҳи Худо гумроҳ
месозанд, зеро (онҳо) ҷуз аз гумон пайравӣ
намекунанд ва ҷуз ба дуруғ сухан намеоранд ”
138
139

Сураи Фотир-15
Сураи Анъом-116
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Иборот ва ишорот

Муҳаммадии Навид

Такмила, нашри дуввум

Зоњидони руй дар мардум,
Пушт ба ќибла мекунанд намоз.
Боз бузургон гуфтаанд: “маќбули њаќ, мањљури
халќ бошад ва маќбули халќ, мањҷури њаќ”.
Басо касон бошанд, ки бо тасвили (зиннат
додан)-и нафс ва шайтон, гуфтор ва кирдори бади
худ њамчун; тамаллуќ, дуруӣ, дурангӣ, мудоњанат ва
амсоли инњоро, таъвил ба мувосо ва мадоро ва њусни
муомила бинмоянд, ѐ аз њирсу тамаъ ва ѐ камдилӣ ва
тарсу шарм аз мардум ва ин ояи ќуръонӣ гӯи аз њоли
онњо хабар дода:
زفٌٓنً يًٌٍ اهوٍَِّ ًهًٌّٓ ًي ًًٌْىُ إٍذُ ٌٕجًِّٖتٌٓنً يًة هًة
ُ ًعت
ُ ًٕ زفٌٓنً يًٌٍ اهََّةسٍ ًههًة
ُ ع ًت
ُ ًٕ
140يدٍٖموة
ٌ

ًن اهوَّ ٌِ ثًًٍة ًًُٕ ًًوٌٓن
ً ل ۗ هًكًة
ٍ ًُٕٓصُفًیَٰ يًٌٍ اُه ًل

Яъне, “Пинњон мекунанд корњои бади худро аз
мардум, аз хавфу тарс ва пинњон намекунанд
аз
Худованд ва Ӯ (таъоло) бо ишон аст њангоме, ки
пинњон доранд он чизњоро, ки ризои Худо дар он
набошад, аз гуфтор ва (кирдор) ва њамоно Худованд
ба ъамалњои ишон фарогир ва огоњ аст”.
Њарчанд ин ояти карима дар шаъни Туъма ибни
Убайриќ ва љамоати мунофиќин аст, ки яњудииеро
буњтон ба дуздидани зираҳ (ҷавшан) карда буданд ва
инро аз мардум пинњон медоштанд, вале ому-л-лафз
ва ому-л-маъност ва сифати њама дуруѐн ва
мардуммењваронро дар бар гирад.
Аммо агар мардум ва хушнудии омаро меъѐр
бисози ва нишони баландии иътибор, пас аз
Худованд дур биафти, балки аз пояи инсонӣ ба зинаи
њайвонӣ фуруд ойи, то маќбули омаи мардум гарди.
140

Сураи Нисо-108
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Иборот ва ишорот

Муҳаммадии Навид

Такмила, нашри дуввум

Зеро хирад ва шинохти ъавом дар дараљаи анъом
бошад ва њаргиз ъомма бузургон, донишварон ва
инсоне дар маќоми инсонро њамчунон, ки боист
набшинохтанд. (Њатто паѐмбаронро бо он бузургӣ,
магар аз рӯи иљбор ѐ шинохти таќлидӣ ва аммо мо ва
ту ки бошем ки ин даъвӣ пеш оварем?!)
Магар он чунон ки гуфтем боши, яъне ба сурати
инсон ва сирати деву дадон, то туро бишносанд, аз
ин ки дар радифи ишон боши.
Чун ки љоњилон ва аблањон, њамгинони худро аз рӯи
тањќиќ бишносанд ва доноѐн ва бузургонро аз рӯи
таќлид.
Аз пайи радду ќабули омма худро хар макун,
Чун ки кори омма набвад љуз харӣ ѐ хар харӣ.
Дар худоӣ говро бовар бидоранд омиѐн (њиндуѐн),
Нуњро бовар надоранд дар рањи пайғмбарӣ
(Саноӣ)
Ва аммо агар дар пайи хушнудии нафси худ
боши, пас Худойро аз даст бидињи ва нафсро ба
худоӣ бипазири (паноњ мељӯем аз ин, ба даргоњи
Худо, бо сад ниѐзмандӣ ва илтиљо!).
141
ت ًتكٌٓنٌ يً ًوٍُِٖ هًكٍٖووة
ً ًٍش ٍإ َٰهًًٌِْ ًًّٓاٌُ أًفًأ
ً ًًأ ًرًإُٔتً يًٌٍ َّاتز
Яъне «Оѐ диди (эй Муњаммад) онро, ки ба худоӣ
гирифта нафси худро! Оѐ ту бар вай гумошта
боши?!» Магар дар Ќуръони пок хонда боши.
Ва агар бо Худо рост боши ва устувор дар паймони
ӯ, роњзанони зоњирӣ ва ботинӣ аз ту навмед ва маъюс
гарданд ва ин аз ду омил ба даст ояд, яке омили
аќлонии реша дар замини имон ва аќида дошта ва
141

Сураи Фурқон-43
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Иборот ва ишорот

Муҳаммадии Навид

Такмила, нашри дуввум

дигаре омили сирф имонӣ, ки њар дуро бо мисол
равшан созем.

Тамсил
Онгуна, ки агар дони, рафиќ ва њамнишини бад
њамчун роњзане бошад мар туро ва гуноњон ва
корњои бадро бар ту нек љилва дињад ва туро бар он
бистезад. Агар аќли дурандеш бо ту бошад, он
чунон ки баѐн кардем, њар бор ки ин рафиќи
номувофиќ далолат ба рафтори нохуб ва накуњида
намояд ,ба табоҳии пиндор ва расвоии фарҷоми кор,
уро ҳушдор бидиҳи ва ин хондани нописандидаи ӯро
бо љидият ва устуворӣ рад бинмои, то ин ки аз
њамроњӣ бо ту навмед ва дилсард гардад ва туро
бигзорад то аз бадӣ ва зиѐнаш рањо ѐби.
Аммо омили дигар, ки сирф имонияш гуфтем,
набигзорад то шайтон ки биъса-л- ќарин аст роњ бар
ту бизанад. Агар ин пойдорӣ ва устуворӣ ба камоли
худ бирасад, шайтон низ аз васваса бар ту навмед
гардад ва пайи дигаре бигирад.
142
ًًكوٌٓن
َّ ٓى ًٕ ًت
ُ ٌٍْ آ ًيٌَٓا ًهيًوًیَٰ رًِّث
ً ٍٕن ًيوًی اهَّش
ظوُمًة ى
ٌ ًٌِإٌٍٍَِّ هً ُٖطً ه
Яъне, “Дурст ин ки нест мар ӯро (шайтон) ќуват
ва неруе
бар онон ки имон оварданд ва бар
Парвардигори хеш такя ва таваккул доранд”, бурњон
ва њуҷљат мар таъйиди ин гуфтарост. Ва инњо њама аз
фазлу карими Худовандӣ бошад, ки як дам аз ин
ѓофил набояд буд ва бо афтодагӣ ва бечорагӣ шукр
ва сипоси Худованди бениѐзу корсоз бояд кард.
142

Сураи Наҳл-99
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Иборот ва ишорот

Муҳаммадии Навид

Такмила, нашри дуввум

Ин омилњо ки гуфтем, бо такя ба Ќуръону суннат
ва пайравӣ аз сираи Паѐмбари акрам (с) ва бузургони
дин ба даст ояд, ки амали бадинњоро, амал ба
шариъат гуянд.
Ин ъамал бо дониш дар мартабаи аввал ва маърифат
дар мартабаи дувум мукаммал гардад ва дониш бо
амали неку истувор гардад ва маърифат бо тазкияи
нафс, тасфияи дил ва тањлияи руњ бошад, ки шаммае
аз он дар гузашта баѐн доштем.

Нукта
Инсонњои озод ва вораста њаргиз худро асир
чањорчуб ва меъѐрњои сохтаи башарӣ накарданд,
зењният ва андешаи фарогири ишон њељ гоње дар
мањдудаи танг ва меъѐрњои маснуъии сиѐсат,
иљтимоъиѐт ва русуму анъаноти башарӣ нагунљад,
балки фаротар аз он бошад, аз ин рӯ дар њар
иљтимоъе эњсоси ѓурбат доранд.
Њарончи дар абъоди сиѐсӣ, иљтимоъӣ, ахлоќӣ ва..
ва.. ва…, аз истилоњот ва ихтироъот ва малзумоте, ки
дар онњо дастуре аз љониби шаръ набошад, њар чанд
бо шиъорњои пурзарќу барќ матрањ шаванд, арзише
надоранд ва ба љуз фиреби назр чизе набошанд:
ۗ ظوُمًةني
ٌ ًًٌٍ ُٖتًًٌٌّٓة أًٍتٌىُ هًآثًةؤٌكٌى يَّة أًٍضًلً اهوٌَِّ ٍثًْة ي
َّ إٍنُ ًٍّٔ إٍهَّة أًظًًُةءى ظ
ٌۗ هًًهلًسُ جًة ًءٌّى يٌِّ رَِّّثٍْى

ًٌت ٍجًٌٓنً إٍهَّة اهوٌََّّ هًيًة ًت ًُْٓى اهُأًٍ ٌفط
َّ ٕ إٍن
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َٰاُهٌْسًى

«Инњо чизе љуз номњое нест, ки шумо ва
падаронатон бар онњо гузоштаед ва Худованд
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бурњон ва њуљҷате бар (сидќи мудаъои шумо) нозил
накарда аст. Онњо љуз аз гумонҳои (бад ва бе асос) ва
њавои нафс, пайравӣ намекунанд, дар њоле ки њидоят
аз (сӯи) Парвардигорашон барои онњо омада аст.»

Нукта
Ин воќиъият ба рузгорони дарозе тавасути
ковишњо ва пажуњишњои илмӣ, таљрибӣ ва завќӣ ва
њузурӣ, равшан гардида, ки аќл ва андешаи башарӣ
ба танњоӣ њаргиз роњ ба дарки воқиъиѐти фаромодӣ,
њаќоиќи мутлаќа ва муѓаябот набурданд ва набаранд
ва саранљоми кори онњо њайрат ва гумроњӣ бошад.
Зеро моя ва њастаи аќл, мудракоти њавос, тасавурот
ва тасдиќиѐт,хабар ва қиѐс бошанд ва инњо њама
мањкум ба мањдудият ва мањсур дар бунбаст бошанд.
Аз ин руст, ки ба исботи њарчи нарасанд, инкораш
созанд ва њарчиро набинанд напазиранд.
Пас дониши дуруст, он бовари устуворро гуянд,
ки њаргиз тардид ва дудилие дар ӯ роњ наѐбад, ва
манбаи он дил бошад ва дил сафир ва тарљумони љон
ва забони њоли ишќу имон аст ва илми њаќиќӣ низ аз
партави нури имон бошад, на аз андеша ва гумон.
Пас ъаќлро дар ин роњ аз поймардии имон чора
набошад. Чун анљоми аќл дар оѓози имон ва ишќ
печида ва пушида гардад, аз сифати истидлолӣ ва
бурњонӣ ба наъти имонӣ ва раббонӣ табдили њол
намояд ва дарњои баста ва пушида бар њаќоиќи
мутлаќа ва муѓаябот, ба рӯи ӯ кушода гарданд, то
бирасад он љо ки расидане набошад.
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Ин нуктаро њар ки фаро гирад, бипазирад ва њар ки
сар дар наѐрад, сар печад.

Ќуръон-каломи пок
Калом сифати Худованд бошад ва Ӯ таъоло
сухан гуфта бо паѐмбарони гузашта ва паѐмбари мо
Муњаммад (с) бо каломи азалӣ ба сурат китобњои
мунзала ва Ӯ таъоло такаллум карда ба Ќуръон ва
каломи нафсии Ӯ таъоло на ба ќироат бошад, на ба
арабӣ ва на ба сурѐнӣ ва на бо луѓоти дигаре, зеро
ки ќироат ва луѓот ниѐз ба њарф, савт ва афзору
олоти такаллум доранд ва инњо њама нишонаи
махлуќият ва навпайдоӣ (ҳудус) бошанд ва каломи
нафсии Ӯ таъоло ягона бошад ва ѓайри махлуќ, азалӣ
ва такроро напазирад, њамчун сифот ва асмои ӯ
таъоло, ки таъаддуди онхо бинобар таъаллуќ ба
мутаълиќоти онњост ва ба њасби зоти муќаддаси Ӯ
таъоло ягона бошанд, на вораста ва на пайваста ва
бидуни шумор ва миќдор.
Аммо Љибрил (а) фурд оварда каломи Ӯ
таъолоро ба њар паѐмбаре ба забон ва гуфтори он
паѐмбар ва ќавми ӯ, бо дастури Худованд. Ин
«инзол» яъне фуруд овардан бо ибрӣ ѐ сурѐнӣ ѐ
арабӣ бошад ва каломи нафсии парвардигор љаллат
азаматуҳу, ки сифати Ӯ таъолост дар њељ луѓоте
нагунљад.
Аз љумла Ќуръони карим бо гуфтори араб
фуруд омада бо шањодати худи Ќуръон дар чанд оят,
ки яке аз онҳоро намуна оварем:
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Иборот ва ишорот

Муҳаммадии Навид

144

Такмила, нашри дуввум

ًى تً ًُ ٍلوٌٓن
ُ ًٌوك
َّ ًإٍٍَّة أًٍضًُهًَةٌُ كٌصُآٍوة يً ًصثًٍّٖة َّه

Яъне, “Њамоно мо фуруд овардем Ќуръонро бо
арабӣ, шояд шумо ба дарки он бирасед.”
Ва бад дидан ва кина варзидан бо араб, яке аз
нишонањои нифоќ бошад.
 التجغقَی فتفةرق:" ص# ِ كةل رظٓل اهو:رض" كةل# يٌ ظوًةن
ِٖيو#  كةل،ِ ٕةرظٓل اهوِ كٖف اثغقم هثک ّساٍة اهو: كوت.دَٕک
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. تجغـ اهًصب فتجغقَی:"اهعالم

Яъне, аз Салмон (р) ривоят аст, ки гуфт Расули
Худо мар ӯро: “Бад мабини маро пас аз дини худ
људо гарди” гуфтам ѐ расулуллоњ (с): «Чи гуна бад
бубинам туро, дар ҳоле ки ба сабаби ту њидоят кард
моро Худованд”. Паѐмбар (с) гуфт: “Бад мабин
арабро, пас бад бубини маро”
Дар њикмат ва иъљози ин њадис назари даќиќ ва
тафккури амиќ ба кор аст! Чаро ин хитобро Расули
акрам (с) хос ба Салмони форсӣ намуда, дар њоле ки
сањобагон аз нажод ва ќавмиятњои гуногун басе
буданд? Ин тасдиќи боз як муъљизаи Паѐмбари
акрам аст, ки њоло равшан гашта, бубинед дар ин
давру замон арабситезӣ ва нажодгароӣ дар миѐни
кадом ќавм ва миллат бештар аст ?146
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Сураи Юсуф-2
Ҳадиси мазкур дар муснадҳои гуногун омадааст, аз ҷумла: Китоби “Шаъбу-л-имон”-и Байҳақӣ, саҳ
570, ҳадиси 1491, “Муснад”-и Имом Аҳмад дар саҳифаи 5990, дар китоби “Муъҷаму-л-кабир”-и
Табаронӣ, ҳадиси 5964/саҳ 1803 ва дар китоби “Ҷомеъ”-и Тирмизӣ омадааст. Ҳукми ҳадис ҳасан.
146
Таъассуб ба ҳар шакл ва сурате бошад аз дидгоҳи шаръ ва ақл бад ва накуҳидааст, ба ин
ҳадиси расули акрам (с) таваҷҷуҳ фармоед, ки дар китоби “Муъҷаму-л-кабир”-и Табаронӣ ҷ/11,
саҳ/90 ва дигар муснадот омадааст: ٚ ح١ اٌعصثٟ فٟ الن ا ِ ر:ٍُ  عٚ ٗ ١ٍ  هللا عٍٟ ي هللا صٛ  لاي سع:عٓ ا تٓ عثا ط لاي
ح٠ ا ٌمذس- яъне, аз Ибни Аббос ривоят аст, ки гӯфт: гӯфт расулуллоҳ (с): “Нобудии уммати ман дар
таъассуб ва (дар пайрави аз равиши) қадария аст”. Дар ин боб аҳодиси фаровоне бошад, аз ҷумла:
ُ ست
 أَ َال َال،ا ِدذٚ َ ُ ْ ئِ ْ أَتا ُوٚ َ ،ا ِدذٚ َ ُ ْ ى
ْ ا ِ َ ا ٌر٠َ َع ِظ أٚ َ ٟ ِي هللاِ ف
 َدذ،َشج
ْ َٔ ٟ َع ْٓ أَت
ُ س
َ ْ ِ أَ َالئ،ا ا ٌ ٕا ُطَٙ ُّ٠ََا أ٠ " :ي
َ َ َ ِ ْٓ َع ِ ّ َع ُخ ْطثحٟ ِٕ َش
َض
ِٛ ع
ِ ش
َ فَمَا،ك٠
ِ ش
ْ ٍ  أَت،ٜ ٛ َ ئِالتا ٌر ْم،ش
َ ٍ ت:اٛ ٌُ  لَا،" غ د؟
ي
ْ َف
ُ س
َ ا٠ غ د
َ ّ َ  أَ ْدٝ ٍَ  َد َعٛ َ  َال أَ ْعٚ َ ،َدٛ َ  أَ ْعٝ ٍَ ش َع
َ ّ َ  َال ِ َأل ْدٚ َ ،ٟ شت
َ  َعٝ ٍَ  َعٟ ّ ِ ع َج
َ ٌِ  َالٚ َ ،ٟ ّ ِ  أَع َْجٝ ٍَ  َعٟ شت
َع
َ ٌِ ً َ ض
ُ ٛ ع
..ِ هللا- яъне,...Расулуллоҳ (с) дар хутбаи рӯзҳои ташриқ хитоб фармуданд: “Эй мардум! Ҳамоно
парвардигори шумо ягона аст ва падари шумо низ яктост. Огоҳ бошед, ки бартарие барои араб бар
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Аз таъсуб чашм нобино шавад,
Марди доно аблању коно шавад.
(Навид)
Ќуръони карим бо сухани араб ва бар набии
арабӣ фуруд омада. Ифодаи лафз ва маънӣ дар ин
китоби осмонӣ ба камол ва љамоли худ расида, ки
дар ѓайри он пайдо набошад ва мо дар тарљума ва
тафсири он бо забонњои дигар ночор бошем вагарна
аҷам набошад ва барои аҷамие бар араб фазле набошад ва на сурхро бар сиѐҳ ва сиѐҳро бар сурх,
магар бо парҳезгорӣ. Оѐ расонидам !? гӯфтанд: Бале, расониди ѐ расулаллоҳ”. (Дар “Муснад”-и
Имом Аҳмад саҳ/5922 ҳадиси 22869 ва дар шаш муснади дигар бо туруқи гуногун омадааст. Ҳукми
ҳадис: ҳасан, саҳеҳ.)
Инҳо ҳама баѐни тафсилии ин ояти карима бошад: ً َ ِلَثَائٚ َ تًاٛ ُشع
ُٔأٚ َ ش
ُ ُ ْ ع ٍْ َٕا ُو
َ  َجٚ َ ٝ َص
ٍ ا ا ٌ ٕا ُطئِٔا َخ ٍَ ْم َٕا ُو ُ ِّ ِ ٓ َر َوَٙ ُّ٠ََا أ٠
ُ َِ ش
ش١ِ ُ َخث١ٍِ ى ْ ُ ِع ٕ َذ هللاِ أَ ْذمَا ُو ْ ُ ۗئِ ْ هللاَ َع
َ ا ۗئِ ْ أَ ْوٛ ُسف
َ عا
َ َ ٌِر- яъне, “Эй мардум, ҳамоно мо шуморо аз мард ва зане
офаридем ва гардонидем шуморо халқият ва қабоил, то (якдигарро) бишиносед, бе гумон некутарини
шумо назди Худованд парҳезгортарини шумост, ба дурусти ки Худованд доно ва огоҳ аст”.
Дар дарозои таърих ва дар ин ҳангом низ мебинем, ки дар баробари таъассуботи динӣ, нажодӣ,
забонӣ, умуман таъассуб ва бузургманишии ғайри араб бар араб, ҳамчун таъассуби ифротии мазҳабии
Сафавиҳо ва пайравони онҳо, ҳамзамон ҳамон нажодгароӣ ва таъассуби арабӣ ѐ шуъубияти замони
султаи Умавиҳо, ки мунҷар ба аз байн рафтани давлати онҳо гашта буд, аз нав зери ниқобҳои гуногун
(мисли, салафият, такфирия, мадхалия, хавориҷ...) зуҳур мекунанд.
Аз сари инсоф муроҷиати ман ба хонандаи закӣ ин аст, ки ба китобҳо ва рисолаҳои дар ин
мавзӯъ навиштаи пешвоѐни ин ҳаракатҳои навзуҳур муроҷиат намоед, ки дар гузашта аз ин мо ѐдовар
будем. (мисли китоби “Фазлулараби алалаҷам”- Ибни Таймия ва ғайри он)
Саргузашти ҷолибе дар ин мавзӯъ дорам, ки ин ҷо оварданашро аз манфиъат холӣ намебинам:
Солҳои қабл мо як гурӯҳ аз Тоҷикистон бо даъвати муассисаи ҷаҳонии “ал-Васатия”, ки ҳамон
эътидол ва миѐнаравии воқеӣ ва усулии дини мубини исломро таблиғ мекунад, ба кишвари Кувайт
сафаре доштем, ки дар муддати наздик ба ду ҳафта он ҷо будем. Рӯзе намояндагони муассисаи мазкур
моро ба дафтари кории салафият, ки дар ин кишвар фаъолияти чашмгире доранд, бурданд. Ба гумони
банда, шояд ин иқдом ба хотири санҷиши бархурд ва муомалаи мо бо эшон буд. Чун вориди бинои
боҳашамати онҳо шудем, гурӯҳи зиѐде аз эшонро дар баробари худ бо шаклу шамоили аҷибу ғарибе
дидем, ки бо нигоҳи шубҳаомез ва ҳатто нафратовар, бидуни хайра мақдам ва салому алайк ба мо
менигаристанд. Яке аз онҳо, ки зоҳиран роҳбарашон буд, бо камоли густохӣ аз мо пурсид: Антум
мин Таҷикистан?! (Оѐ шумо аз Тоҷикистонед?!), ҳал татакалламуна билфорисия?! (Оѐ бо форсӣ
ҳарф мезанед?!), кулукум минашшиъа?! (Оѐ ҳамаи шумо пайравони ташаюъ ҳастед ?!)
Мо худро дар ҳолати ногуворе дидем, бештаре аз ҳамроҳон, ки аксаран донишманд ва донандаи
забони арабӣ буданд, асабонӣ шуда, мехостанд посухи сазоворе ба ин мизбонони беадаб бидиҳанд,
вале машварат кардем ва ба ин қарор омадем, ки ҷавоби эшонро бо оромӣ ва далоили шаръӣ ва
мантиқӣ бидиҳем, то мо низ чун онҳо набошем. Чун дохили утоқи пазироӣ шудем ва ором гирифтем
хитобан ба эшон ҳар яки аз мо иштибоҳ ва дуруштии онҳоро ба рӯшон кашидем ва ҳар яке сухане
гӯфт. Аз ҷумла банда низ рӯ ба онҳо оварда гӯфтам: “Аввалан ассалому алайкум вараҳматуллоҳ,
ҳарчанд шумо ин суннати санияи исломиро аз ѐд бурдед ва одоби қабули меҳмонро ба фаромушӣ
гузоштед. Оѐ сират ва равиши расулуллоҳ чунин буд?!. Дигар ин ки бале, мо бо забони форсии
варорудӣ ва хуросонӣ, ки тоҷикияш гӯянд, ҳарф мезанем; бо забоне, ки бо он Имом Бухорӣ, Тирмизӣ,
Байҳақӣ, Ҳокими Нишопурӣ, Буалӣ Сино ва Абуҳанифа ибни Нуъмон ва дигар бузургон ҳарф
мезаданд. Оѐ эшон шиа буданд ?!” Мизбонон бо хомушӣ ва нигоҳи аблаҳона ва нафратомез ба мо
менигаристанд...
Онон ки аз ҳақиқати қазия бехабаранд,бояд бидонанд, дар баробари инҳирофоти ақидавӣ ва
ахлоқии ин “ислоҳотчиѐни навзуҳур”, зери ниқоби шиъорҳои пурдағдаға ва пур обуранги онҳо, аз
ҷумла “эҳѐи суннат ва шинохти воқеии ислом”, чи бадбиние нисбати ғайри араб нуҳуфтааст,ки
мухолафат ва муғоярати ошкор бо фармоишоти қуръону ҳадис ва усулиѐти шаръ дорад.
Пайравони эшон, аз ҷумла дар кишвари мо, аз ин аҳдофи шум, ки душманони ислом тарҳрезӣ
намудаанд, бояд огоҳ бошанд, то аз рӯи бедонишӣ ва сабукандешӣ сари об ба осѐби ишон
накушоянд! (Навид)
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бозгуӣ ва тарљумаи сад дарсадӣ аз каломи Худованд
душвор бошад.
ٍٍِر ُول
ً قنٍ اهوٍِ يًوی
ُ ًقنٌ كًالمٍ اهوٍِ يًوی غًٖصٍٍُ ًكف
ُ ً ف- “Бартарии
сухани Худованд бар ѓайраш њамчун бартарии
Худованд аст бар халќаш”, гўвоњи басанда аст.
Он вожагон ва иборотро дар Ќуръон, Худованд
баргузида ва ихтиѐр намуда бо забони араб, ки ин
баргузиниш дар худ њикматњои пўшидае дорад.
Худованди доно дар Ќуръони карим љойе дар сифати
офаридгорӣ, худро «Сонеъ» номида ва љое «Холиќ»
ва љое «Борӣ», дигар дар асмои њусно худро љое
«Рањмон», љое «Рањим» ва љое «Рауф» номида ва
роњро љое «сирот» гӯяд ва љои «сабил» ва љое «тариќ»
ва дигарљо «ширъат», ки инњо њама арабӣ бошанд ва
дар тарљума бо дигар забонњо чи гуна риъоят
шаванд?!, Пас мо бояд бо лисони араб ошноии комил
дошта бошем; аз луѓот, сарф, нањв, балоѓат ва
фасоњат, адаб ва таърих ва љуз инњо, то дарњои
маъонии қуръонӣ ба рӯи мо кушода гардад ва баѐн ва
тавзењи мо бо дигар забонњо осон.
Љои гуфтан аст ин ки, бењтарин тарљума ва
тафсирњо ва бештарин китобњо баъди арабӣ, бо
забони тољикӣ-форсӣ нигориш ѐфтаанд, ки ин аз
пояи устувор ва баланди ин забони неруманд ва расо
гувоњӣ медињад.
Суханони гавњарбори Расули акрам (с), низ
њамингуна бошанд, зеро суханњои Паѐмбаранд, на аз
файласуф ва истидлолие ва њама даќоиќ ва латоифи
маъно ва лафз дар онњо бошад ва дигар њикматњои
нуњуфтае, ки бар ањли дил ошкор ва аз зоњирбинон
пинњон ва пушида бошад.
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Дар њадисе Расули баргузида мефармоянд: ًكةد
 اُه ًفلُصٌ اًنُ ًٕكٌٓنً ٌكفُصاو- «нодори ба кофирӣ наздик аст» ва
љои дигар фармуда:  ًاهُ ًفلُصٌ ًفزُصٍى- «фаќр фахри ман аст»
ва дар дуоњои Паѐмбар (с) барои таълими мо омада:
ٍ ًايٌٓذٌ ثٍةاهوٍِ يًٌٍ اُهكٌفُصٍ هًاهُ ًفلُص- «паноњ мељӯям ба Худованд аз
куфр ва нодорӣ», ин љост ки бо тааммул ва тафккур
бояд буд ва фаќри зоњир аз ботин бояд донист.
Зинњор! Гуфтори бузургонро њамчун суханони
худ сода ва якмаънӣ напиндори! Чун аз шумори онњо
набоши, зеро гуфтори эшон дурдонањои гаронќадре
аз дарѐи дилу љонанд, на аз таровиши кому забон.

***
Огоњӣ!
Агар гуфтор ва кирдори нек дори , зинњор худро
дар миѐна мабин, ки њама аз Ӯст таъоло ва фазлу
карими Ӯ! Ва агар на чунин буди , моро ва туро бо чи
њунаре, ки доштем ва бартарӣ бар дигарон харида !?
Ва дигаронро чи норасоӣ ва нуќсоне буда!?
Дунѐгароѐн ва њавопарастонро ва њамчун ононро
метавон маъзарат овард, аз гумроњӣ ва љањолат ва
љоҳталабӣ, вале доноѐни динро, ки ин падидаи
написандида доранд, чи узру бањона бояд, то аз
кайфари Худовандӣ рањоӣ ѐбанд!?
Ва ин тоифа аз муддаъиѐнро, зоњириѐн гуянд, ки аз
зоњири илм ба ботини он роњ набурдаанд ва фиреби
шайтон ва нафси аммора хурдаанд, дӯстии дунѐ ва
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ситоиши аввом, дидаи басираташон кур ва чароѓи
маърифаташонро бенур карда, ба Худованди карим
паноњ мељуем аз ин бало ва ибтило!
Гуи ин ояти каломи раббонӣ, хабар аз ишон
дода:ى غًة ٍفوٌٓن
ُ ٌّ ٍاهسًٍُٖة ًهٌّىُ يًٌٍ اهُآرٍصًة
ُّ ٍدًٖةة
ً ُ ًٕ ًُوًًٌٓنً هًةٍّصوا يًٌِّ اهЯъне,
“Зоҳири аз зинндагии дунѐро медонанду бас ва онҳо
аз охират сахт ноогоҳанд” (Рум-7)
Дар њадиси Паѐмбари акрам (с) омада:
ن
ٍ ص" ية ذٍاجةنٍ جةاًة# ٍِ كةلً رًظٌٓلُ اهو،ًرض" كةل# يًٌُ ًكًُت ٍاثٌٍُ يةهٍمي
اًى#ٌٍارُظٍال فٍی ًغًَىي ثٍةًفُعًسً هًْة يٌٍُ خٍصُصٍ ًاهًًُصُءٍ يًوی اهًُةلٍ هًاهؼَّصًف
147

ٍٍٍَِٕكجُصٍ" هٍس
ٍ اُه

Каъб ибни Молик ривоят мекунад, ки
Расулуллоњ (с) фармуданд, «Он ду гурги гурсна, ки
бар рамае роњ кушода шаванд, њаргиз он табоњӣ
накунанд, ки марди њорис бар молу матоъи дунѐ ва
марди худбин ва мутакаббир бо дин, яъне илми дин
бикунанд.» Аз ин аст ки лусуси (дуздон) динашон
хонанд.

Тамсил
Ин ҳадис дар китоби “Нузҳату-л-муттақин” бо ривояти
омадааст. Ҳукми ҳадис: ҳасан, саҳеҳ.
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Имом Тирмизӣ ҳадиси 485, с. 363
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Об, дар олами мисол ва руъѐ, ба таъбир илму
дониш бошад ва њам њаѐт ва зиндагӣ ва мурод ин љо
оби зинда аст, њамчун дарѐ ва бањр:
 هً ٌكنُ رًثِّی زٍ ُدٍٍی ٍيوًُة- дар Ќуръон ишорати латифест.
Вагарна оби мурдоб мурда асту гандида ва мурод аз
илм низ илми зинда бошад ва он илми ањли дил аст,
ки силсилаи амвољи он ба манобеъи руњоният ва
фуюзоти рабонӣ пайваста бошад، вагарна дониши
зоҳириѐн ва илми ањли сар бошад ва бори гароне бар
дил:
Илмњои ањли сар ањмолашон,
Илмњои ањли дил њамолашон.
(Мавлавӣ)
ۗ ظفًةروا
ُ ًاهت ُٓرًاةً جٌىَّ هًىُ ًٕدُ ًٍوًٌّٓة كً ًً ًحنٍ اُهدًًٍةرٍ ًٕدُ ًٍنٌ أ
َّ ًٌوٌٓا
ِّ ًي ًحنٌ اهَّشًٌٍٕ خ
ًۗ هًاهوٌَِّ هًة ًُْٕسٍي اُه ًلُٓم

ًٍَِّشثٌٓا ثٍإًٓةتٍ اهو
َّ ٍث ُبطً يً ًحنٌ اهُ ًلُٓمٍ اهَّشًٌٍٕ ك
148

ًًٌٍٍٖاهوَّةه

Яъне, “достони онон (яњуд), ки бахшуда шуданд
ва барнињода шуда бар онњо тавротро ва ишон амал
ва пайравӣ накарданд онро, њамчун масали улоѓ аст,
ки барнињода шуда аст бар ӯ китобњои ситабрро,
(ки ба ҷуз дашворӣ ва ранҷи бори гарон, ба онҳо суде
набошад). Чи бад аст, масали гурӯҳе, ки оѐти
Аллоҳро такзиб карданд ва Аллоҳ гурӯҳи
ситамкоронро ҳидоят намекунад”. Ин оят тамсили
зебои қуръонист ки аз воқиъияти ҳоли ин гуруҳ хабар
медиҳад.

148

Сураи Ҷумъа-5
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Љуволе пуркитобу бар алоѓе метавон гуфтан?!
Ки аз илму маориф ончунону инчунин дорад.
(Навид)

Олими бе моя ва дар бозори маърифат бе
сармоя, дар мурдоб ва мунљалоби фањми ноќис ва
пиндори мањдуди худ дар банд аст ва љуз дунѐи худ
дунѐе набинад ва фаротар аз “дарк”-и худро душман
бошад ва нахоњад дигарон аз “фањм”-и ӯ болотар
чизе бигӯянд, бихонанд ва бинависанд.
Шикоят ва малоли хотири бузургони шариъат ва
орифони тариқат, аз ин тойифа дар дарозои замон
бисѐр буда ва ин Али ибни Њусайн ибни Али «Зайнул- обидин» аст ки мегуяд:
هلٖن هی اٍت يًٌَ ًٕجس اهٓجَة
،ِى هٓ اثٓح ث
ٕة ٌربَ جّٓصيو ي
ٕصهن اكجح ية ٕأتٍِٓ خعَة

ههٖعتدنَ رجةل يعوًٓن ديی

Тарљума:
Эй басо љавњари дониш, ки агар бинамоям,
Будпарастем бихонанду ба кеши васанӣ.
Мушти муслимнамо хуни маро карда мубоњ,
Нек донанд чунин кори раво ношуданӣ.
(Навид)
Пайваста дар талаб ва љустуљӯи ањли дил ва
мардони Худой бояд буд. Ҳамчунон ки дар зоњири
шариъат аз муъаллим ва устод чора набошад, дар
ботини тариќат низ аз муршид ва роњдоне гузир
надорем.
Агар инояти Худовандӣ бевосита бирасад, ки
ҷазбааш номанд, чӣ бузург давлате, вагарна домани
комиле бояд гирифт, то ба пои касб ва иршоди пири
озмуда ва роҳпаймудае ҳамон иноѐт ба мо бирасад.
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Чунки шайтон аз илм ва ибодоти мо боке надорад,
зеро метавонад бо андак васваса ва тасвил ибодотро
табоҳ ва илмро бе баҳра ва мояи ғурур гардонад,
вале бо инояти худовандӣ, чун коре набитвонад
кунад, хиҷил ва навмед гардад.
Ва Мавлоно чи хуб фармудааст:
Бе инояти Ҳаққу мардони ҳақ,
Гар малак бошад сиѐҳ ҳасташ варақ.
Вале вуҷуди бо баракоти ин мардони майдони
ҳақиқат камѐфт ва нодир аст, ҳамчун зари холис. Пас
маърифат ба кор аст, то сара аз носара бишносем ва
гавҳар аз хармуҳра, зеро;
Эй басо Иблиси одамрӯй ҳаст,
Пас ба ҳар дасте нашояд дод даст.
Ҳарфи дарвешон бидуздад марди дун,
То бихонад бар салиме з-он фусун.
Кори мардон рушанию гармӣ аст,
Кори дунон ҳиллаву бешармӣ аст.
Ҷома пашмин аз барои кад кунанд,
«Бумусайлам»-ро лақаб Аҳмад кунанд.
Аз ҳазорон як нафар з-ин сӯфиянд,
Мо бақӣ дар давлати ӯ мезиянд.
(Мавлавӣ)
Чандест,ки орифони комил ва равандагони восил,
чун ъанқои мағриб чеҳра дар ниқоби бенишонӣ ва
пардаи гумномӣ ниҳон намуда ва мушти муқаллиди
аз он дунѐ вораста ва ба ин дунѐ пайваста ва бар худ
ном ва алқобе баста, гӯѐ ҷои он бузургон
нишастаанд, роҳи мардум мезананд ва дар димоғи
худ ва дигарон хаѐли хом мепазанд:
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Ошуфта машав ба макри ҳар кас,
Дар баҳр масоз киштӣ аз хас.
К-ин даъватиѐни зишткирдор,
Қаттоъи тариқатанд ҳуш дор!
Даҷҷолвашанду кони талбис,
Зоҳир валиянду ботин Иблис.
Ин тоифа душмани Худоянд,
Дӯздони тариқи Мустафоянд.
Аз шумии ин фариқи гумроҳ,
Пинҳон шуда дин наъузубиллоҳ!
Бархоста илми дин зи олам,
Афтода ба коинот мотам,
Ҳар ғул камар ба шайхӣ баста,
Дар маснади шайтанат нишаста.
Ҳар лаҳза чу анкабути бадрӯ,
Сад дом танидааст ҳар сӯ.
З-он рахна ба дину миллат афтод,
Дар мулк ривоҷи бидъат афтод.
Пире, ки ба шаръи Мустафо нест,
Савганд ба Ҳақ зи авлиѐ нест.
Ҳар ҷоҳилу коҳили кӯҳансол,
Кай лоиқи шайхиясту иқбол.
Ҳар мӯйсафед куҷо бувад пир,
Ҳар кӯҳна шағол кай шавад шер.
(Мирғиѐсддин Ғиѐсии Бадахшӣ)
Мир Ғиѐсддин яке аз хулафои шоҳ Маъсуми валӣ,
аз бозмондагони ҳазрати Имом Раббонӣ, муҷаддиди
алифи
сонӣ,муршиди
тариқаи
нақшбандияи
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муҷаддидия, шайх Аҳмади Сарҳиндист ва дар он
замон чунин гуфта, ҳоло бубин, ки тафовути роҳ аз
куҷост то ба куҷо!?
Нагӯем чунон мардони комил, ки сабаби бақо ва
ободии дунѐянд, набошад. Ҳастанд, вале нишоне аз
эшон намеѐбем.
Агар гӯи, бошанд ва набишносед, зеро сазовори
шинохти эшон наед. Аз бас кӯтоҳӣ ва норасоӣ, ки
доред!
Гӯем, ба ҷурм ва гуноҳи худ муътарифем ва агар
мо чун онон будем, дигар ниѐзе ба эшон набуди.
Дигар ин ки меъѐр ва мизони шинохти њувият ва
моњиятњо шаръ бошад, на шахсияти ману ва ту.
Чун аз равзанаи шаръ мебинем касе бо чунон авсоф
нопайдост, магар бо бурунњои аз такаллуф ороста ва
дурунњои аз нуроният бе бањра ва коста.
Агар бо чунон мардони барҷаста ва озодагони
вораста бирасем, хокбусии остоншон ѓанимат
бишмурем.

Ва минал-Лоњи-т-тавфиќ.

Заъф ва ќувват
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Љойе аз ин њадиси паѐмбари акрам (с) ѐдовар
шудем, ки фармуда:
{...ت يٌ اهًٓءيٌ اهقًٖف
َ }اهًٓءيٌ اهلٓی اهی اهوِ اخ149
Яъне, “муъмини ќавӣ ва бо љасорат ба сӯи Худо
дустдоштатар аст аз муъмини заъиф ва бе љуръат”.
Ќувати имон дар вуљуди муъмин, ѓайратро
барангезад ва ин ѓийратро низ аз љониби шаръ меъѐр
ва андоза бошад, вагарна тањаввур ва бебокӣ бошад,
ки ин сифати мазмум ва накуњида аст.
Бархе аз муддаъиѐн аз ин ѓийрат он донистанд
ва он карданд, ки дар њад ва андозаи шаръ нагунљад.
Њарчи аз хашму ѓазаб доштанд, ба шакли тањқир ва
дашном, тафсиќу такфир, бар сари мусалмононе, ки
аз пайи ишон нарафтанд, рехтанд ва инро аз дарки
нодуруст ва норавои худ, њимоят аз њарими дин ва
мазњаб номиданд ва надонистанд, ки бо ин гуфтор ва
рафтори зишт, аз доираи фармоишоти шаръ низ
берун рафтанд. Ѓайрат ва љасорати ишон дар ин љо
ба поѐн расид ва ишонро дар баробари фосиќон,
нобоварон, бадкорон ва бадхоњони дин, на ѓайрат
монд, на њамият, на шарофат ва каромат, на салобат
ва на матонат.
Эй кош! ин љо низ аз худ далерӣ ва пурдилӣ ба
намоиш мегузоштанд, то мо низ шобошашон
мегуфтем!
Паѐмбари Худо (с) дар њадиси сањењ фармуданд:
ٌٍُ هًي،ٍَِّٔ هًاهوٌَِّ ًأ ُغًٖصٌ ي،ٌَُِظًُسي هًاهوٍَِّ هً ًأًٍة ًأ ُغًٖصٌ ٍي
ً ٍججٌٓنً يٌٍُ ًغُٖصًة
ً ًًُأًت... :ًًفلًةل

Дар Саҳеҳи Муслим саҳифаи 1821 ҳадиси 4822, “Сунан”-и Ибни Моҷа, саҳ/25, ҳадиси 75 ва дигар
муснадот омадааст.
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ًًٌخغً يًة ًهًْصً ٍي ًَُْة هًيًة ثًم
ٍ جنٍ ًغُٖصًةٍ اهوٍَِّ خًصَّمً اُه ًفًٓا
ُ ً أ- “Оѐ шумо аз

ғайрати Саъд (ибни Маъоз) таъаҷҷуб мекунед ?!,
қасам ба Худо ман аз вай бо ѓайраттарам ва
Худованд ѓайуртар аз ман аст ва аз ѓийрати худ
Худованд њаром гардонда аз фавоњиш ва бе
шармињо, он чи ошкор аст аз онњо ва ончи пинњон
аст.“
Ва дар тафсири “Қуртубӣ ва “Табарӣ” зимни
тафсири ояти чаҳор ва шаши сураи “Нур” чунин
омадааст:
" Ҳангоме ки Ҳилол ибни Умая ( дар ривоѐти дигар,
Ъуваймир ал-ъаҷлонӣ) ҳамсари худро бо марди
бегонае дар ҳоли баҳамомадан дарѐфт, ин қазияро
назди Расулуллоҳ (с) боз гуфт ва аз ӯ дастур хост.
Тибқи ин ояти карима:
ٌ
ً ٍٍٖجوٍسٌهٌّىُ جًًًة
ُ ػًْسًاءً فًة
ٌ ٍؿًَةتٍ جٌىَّ هًىُ ًٕ ُأتٌٓا ثٍ ًأ ُرًثًًة
ً ُهًاهَّشًٌٍٕ ًٕصُيٌٓنً اهًٌُد
(Нур-ًظلٌٓن
ٍ جوُسًةو ًههًة تً ُل ًجوٌٓا ًهٌْىُ ػًًْةدًةو ًأثًسوا ۗ ًهأٌههًَٰبٍمً ٌّىٌ اُهفًة
ً
6)
Яъне, “Ва касоне, ки занони покдоманро (ба
зино) муттаҳам мекунанд, сипас чаҳор гувоҳ
намеоранд, пас онҳоро ҳаштод тозиѐна бизанед ва
ҳар гиз шаҳодати онҳоро напазиред. Ва инонанд, ки
табаҳкоронанд.” Паѐмбар (с) фармуд:
“Эй Ҳилол! ѐ чаҳор гувоҳ биѐвар ва ѐ бар шонаи худ
ҳаштод тозиѐнаро (дарра) бипазир".
Ҳилол ибни Умая гуфт:
“Савганд ба зоте, ки туро ба ҳақ фиристода, ман
ростгӯям ва умед дорам, Худованд бар сидқи ман
“Саҳеҳу-л-бухорӣ”, ҳадиси 6890, саҳ/2267. Ҳадиси мазкур дар дигар муснадот бо ибороти дигар
низ омадааст. Ҳукми ҳадис, саҳеҳун лиғайриҳи.
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ояте фуруд орад ва шонаи ман аз шаллоқ раҳоӣ
ѐбад”.
Пас аз ин, ояти мулоъана (Нур-5) нозил шуд .
Ва боз он ҷо омадааст, чун ояти 4- и сураи «Нур»
нозил гашт, Саъд ибни Маъоз хидмати Расулуллоҳ
буд ва чунин гуфт:
ِ إن هجست يى ايصأتٔ رجال أيْو, ِ ٕة رظٓل اهو: كةل ظًس ثٌ يًةذ...
. َِختی آتٔ ثأرثًة ! هاهوِ ألفصثَِ ثةهعٖف غٖص يؿفح ي
Яъне, Саъд ибни Маъоз гуфт:
“Эй Паѐмбари Худо! Агар мардеро ҳамроҳи зани худ
биѐбам, оѐ бигзорам ӯро то чаҳор гувоҳ биѐрам?!
Ба Худо савганд, бидуни бахшишу тараҳуме бар ӯ,
гарданаш бо шамшер бизанам.”
Расулуллоҳ аз ин гуфтори Саъд дар хашм шуд ва
гуфт: “Эй мардуми ансор! Бубинед, сардори (сайид)
шумо чи мегӯяд?!”
Қавм ба шафоъат бархостанд ва гуфтанд:
“Ё Расулаллоҳ! Саъд ин суханро на аз рӯи нифоқ
гуфт ва заррае дар ӯ аз дурангиву нифоқ нест, вале ӯ
бисѐр бо ғайрат ва ҳамийят аст. Аз ин аст, ки ҳаргиз
беваеро ба занӣ набигрифта ва ҳар чи зан кунад,
ҳама душиза бошанд ва чун занеро талоқ бидиҳад, аз
ғайрат ва ҳайбати ӯ, касе аз мо набитвонад он занро
хостгорӣ кунад.”
Дар ривоятҳои дигаре, мин ҷумла аз Абдуллоҳ ибни
Аббос ва Икрима (рз), ин қазия ба Саъд ибни Ъабода
нисбат дода шудааст.
Пас Расули Худо биѐсуд ва лаб ба ин гуфтори зебо
бигшуд:
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 اتًججٓن يٌ غٖصة ظًس ألٍة أغٖص: فلةل رظٓل اهوِ ؾوی اهوِ يوِٖ هظوى
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...يَِ هاهوِ أغٖصيََی

Дар њикмат ва нуктањои пушидаи ин њадиси
шариф тааммул ва тафккури бисѐр бояд намуд.
Агар мо худро бо ѓайратар аз паѐмбари Худо (с)
ва њато аз Саъд (р) ва амсоли ӯ аз сањобаи киром ва
дигар бузургони дин бишмарем, ин камоли нодонӣ
ва камдироятист. Ва боз ин ѓайрати носутударо дар
сурати бадгуӣ ва бадхоњӣ ва дашному носазо, бар
сари мусалмонон бирезем, ки ин ќалби мавзӯъ ва
хилофи машруъ аст.
Бархе ба худ он чунон арҷ бигзоштанд ва
ҷойгоҳи худро бадон поя бардоштанд, ки гӯи агар
эшон набошанд, мардум ҳама гумроҳ ва дузахӣ
гарданд, ки ин пиндори ғалат ҳама аз ноогоҳӣ ва
худношиносӣ бошад.
Агар љое бо дастуроти шаръ, аз неруи имонӣ ва
ѓайрату љасорат бояст кор гирифт, аз меъѐру андоза
ва дастурот ва фармоишоти шаръ
ќадам фаро
набояд гузошт.
Агар на маъмуру масъул будеме: ًسيٌٓن
ُ ًٕ ًهُه ًتكٌٌ يَِّكٌىُ أٌيَّةى
ٌۗ ًهأٌه َٰهًبٍمً ٌّى
152

ٍزُٖصٍ ًهًٕأُيٌصٌهنً ثٍةهُ ًًًُصٌهفٍ هًًَُٕ ًُْٓنً يًٌٍ اهًٌَُكًص
ً ٍإهًی اُه

ًاهُ ًٌ ُف ٍودٌٓن, -“Ва бояд аз миѐни шумо, гуруње бошанд,

ки (мардумро) ба некӣ даъват кунанд ва ба кори
шоиста во доранд ва аз зиштӣ боз доранд, ва ононад,
ки растгоронанд”, касеро аз мо зањраи он набуди, ки
ба љуз аз худ ва худињо бо дигаре бипардозад.
151
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Тарҷумаи ҳадис дар боло гузашт, саҳ/163
Сураи Оли Имрон-104
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Баъд аз он рӯз, ки ин оят фуруд омад:
ًؼُٓنٍ ۗ اهُ ًُٖٓم
ً ُاهُ ًُٖٓمً ًٕبٍطً اهَّشًٌٍٕ ًكفًصٌها يٌٍ دٍٕ ٍَكٌىُ ًفوًة ًتزُؼً ٌُّٓىُ هًار...
ظوًة ًم
ُ ٍأًكُ ًًوُتٌ ًهكٌىُ دٍٕ ًَكٌىُ ًهًأتًًًُُتٌ ًيوً ُٖكٌىُ ًٍُ ًًتٍٔ ًهرًفٍٖتٌ ًهكٌىٌ اُهإ
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ۗ دٍَٕوة

Яъне, ...“Имрӯз, онон ки куфр варзиданд, аз ойини
шумо навмед гаштанд, пас аз ишон натарсед ва аз
ман битарсед. Имрӯз комил гардондам аз барои
шумо динатонро ва пурра сохтам бар шумо неъмати
худро ва хушнуд гаштам мар шумо исломро дин”.
Дигар чи њољат ба ситеза ва даѓдаѓаи мо монда, ки
чизе накоҳад ва
чизе наяфзояд, магар њамон
масъулияти даъват боќист, ки хайрхоњӣ ба халќи
худост, дар баробари суфориш ба некӣ ва боздошт
аз бадӣ ва бадхоњӣ, ки ин роњ низ аз љониби шориъ
маълум ва муъаян гашта:
ًٍّٔ ٍٍٔةهت
َّ عًَةٍ ۗ هًجًة ٍدُهٌْى ث
ً ًدكًًُةٍ هًاهُ ًً ُٓيٍوًةٍ اُهد
ٍ ظجٍٖنٍ رًثِّمً ثٍةُه
ً َٰادُعٌ ٍإهًی
ى
ٌ ًۗ ًهًٌّٓ ًأ ُيو

ٍٍِۗ إٍنَّ رًثَّمً ًٌّٓ ًأ ُيوًىٌ ثًًٌٍ فًنَّ يًٌ ظًجٍٖو
154

ًٌٌأًخُع

ًٌٍٕثٍةهُ ًٌ ُْتًس

Яъне, “Бихон ба сӯи Парвардигорат бо дониш
ва панду андарези неку ва бархурд бинмо ишонро бо
он равиш ки некуст, ҳамоно парвардигори шумо
донотар аст ба ононе, ки аз роҳи Ӯ гум гаштанд ва Ӯ
донотар аст ба роҳѐфтагон”
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Сураи Моида-3
Сураи Наҳл-125
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Роњи даъват
Хондан ба сӯи роњи Худованд, яъне даъват, ом
ва фарогир бошад, муъминро ба салоњ ва ѓайри
муъминро ба имон.
Амр ба маъруф ва нањйи аз мункар мар
ононрост, ки аз роњи рост (сиротул мустаќим) берун
рафтанд, мисли бехабарон ва гунањгорон. Аммо мар
ононро, ки дар ин роњанд, аз муъминони накукор,
зикр ва ѐдоварист ва амру нањй низ бар ин маънист:
ًٌٍَٖ هًذًكِّصُ ًفإٍنَّ اهشِّكُ ًصىَٰ تًَفًىٌ اهُ ًٌؤُ ٍي-яъне, “Ба ѐд ор, пас њамоно
ѐддошт (зикр) суд бахшад мар муъминонро”, гувоњи
Ќуръонист.
Даъват, ки фарогири амри ба маъруф ва нањйи
аз мункар аст, аз вољиботи ќавлӣ ва феълии њар
муъмин бошад ва то зуњури фитнањои охирзамон
идома ѐбад.
Онон, ки бо далил овардани ин ояти карима,
амри ба маъруф ва нањйи аз мункарро вољиб
надонистанд, аз рӯи ѓафлат ва ноогањӣ бар худ осон
бигирифтанд ва иштибоњ карданд. Ояти мазкура ин
аст:
ۗ ُسُٕتٌى
ً ًعكٌىُ ۗ هًة ًٕقٌصُّكٌى يٌَّ فًنَّ إٍذًا ا ُّت
ً ًًٌْٕة اهَّشًٌٍٕ آ ًيٌَٓا ًي ًو ُٖكٌىُ أًٍف
ًُّٕة أ
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ًى ًتًُ ًًوٌٓن
ُ ٌى جًًًٍٖوة ًف ًٌَٖجِّ ٌبكٌى ثًًٍة كٌَت
ُ ٌج ًٌك
ٍ ٍُإهًی اهوٍَِّ يًص

“Эй касоне, ки имон овардайед! Муроќиби худ
бошед, агар шумо њидоят ѐфта бошед, гумроњии
касоне, ки гумроњ шудаанд ба шумо зиѐне
намерасонад, бозгашти њамаи шумо ба сӯи Худост,
онгоњ шуморо аз ончи амал мекардед огоњ месозад”.
155

Сураи Моида-105
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Акнун бубинем, ки шарњ ва тафсири ин оят аз
дидгоњи асњоби Паѐмбар (с) ва пайравони ростини
онњо чи гуна аст;
ه ّشا هيس ه هيٖس هوًْتسٌٕ ه اهقةهٌٖ ه تَجِٖ يؤ إنَ اإلٍعةن ال ٕآرش
.ثجَةٕة غٖصُ ّشا اذا ادي اهٓاجت يوِٖ ثةأليص ثةهًًصهف ه اهَْٔ يٌ اهًَكص
ُه كس رمت اثٓ ثكص ؾسٕق ذات يصة فلةل ٕة إْة اهَةس إٍكى تلصآن ّش
إٗة ه تقًٍْٓة غٖص يٓفًْة ه أٍ ظًًت رظٓل اهوِ ؾؤ اهوِ يوِٖ ه ظوى
– رهاُ اخًس# ِن اهََةس إذا رأها اهًَكص فوى ٕغٖصهُ يًَْى اهوِ ثإيلةث
َ  إ:ٕلٓل
ٌص" يصَه ثةهًًصهف ه تَةّٓا ي# ٍِتفعٖص اثٌ كحٖص" ه إقة كةل رظٓل اهو
ِٕاهًَكص فإذا راٖتى ػدَة يمةية ه ّٓى يتَجًة ه إيجةب كن إيصئ ثصأ
ارصجِ اهدةكى ه اهتصيضی" ه إقة# فًوٖكى اٍفعكى ال ٕقصكى ذالهت غٖصكى
يكةهًة اثٌ يعًٓد يى اهجًةية اهتٔ هكى ثَْٖى اهزالف ه هى ٕؿودِ اخس
.يٌ اهؿدةثة يدتجَة ثْشُ إٗة ه اهلؿة ّشُ لٕٓوة فٔ اهتفةظٖص
Тарљума: Ин оят умед аст мар роњ ѐфтагонро ва
бим аст мар гумроњонро ва огоњист бар ин ки инсоне
ба сабаби гуноњ ва љинояти дигаре бозхост
намешавад, модоме ки иќдом ба суфориш ба некӣ ва
боздошт аз бадӣ намуда бошад. Ва ин Абубакри
сидиќ аст, ки боре дар хитобаи худ фармуда:
“Эй мардум! њамоно шумо мехонед ин оятро ва дар
маънӣ ва мавзеъи худ фуруд намеоред онро, ба
дурусти шунидам Расулуллоњ (с)-ро, ки мегуфт:
“Агар мардум нописандеро бубинанд, пас дигаргун
насозанд онро, фарогир созад Худованд азобро бар
эшон” (бо ривояти Имом Ањмад)
Ва низ Расулуллоњ (с) фармуданд:
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“Суфориш ба некӣ ва боздошт аз бадӣ бинмоед, пас
њангоме ки бубинед гуноњони афзун ва хоњишоти
рӯйињамрафтаро ва худситоии њар якеро ба фикр ва
андешаи худ, пас бар шумост риъояии худ ва бар
шумо зиѐн ва зарар наорад гумроњии дигарон.”
(Бо ривояти Ҳоким ва Тирмизӣ).
Ва низ бањси Абдулло ибни масъуд (р)- ро бо
гурӯње аз мардум метавон ѐдовар шуд, ки миѐнашон
ихтилоф воќеъ шуда буд ва касе аз сањобагон дар
ислоњи он гуѐ бо далолати ин оят накушиданд. Ва ин
ќисса бо шарҳу баст, дар тафсирњое њамчун; Ибни
Касир, Табаронӣ ва љуз инњо мављудаст; хулосааш
ин, ки Абдулло ибни Масъуд (р) гуфт:
“Боз истед эй қавм! Шумо маънии ин оятро дуруст
фаро нагирифтед ва таъвили ин оят, то њануз
наѐмада. Ќуръон фуруд омад ваќте ки фуруд омад,
таъвили бархе аз оѐт пеш аз нузули он омада ва
таъвил бархе њангоми зиндагонии Расулуллоњ омад
ва аз бархе дигар пас аз даргузашти Расулуллоњ ва аз
бархе пас аз ин ояд ва аз баъзе назди ќиѐмат, он чи аз
ањволи ќиѐмат омада, ва таъвили баъзе оят назди
њисобу шумор ояд, он чи аз рӯзи шумор ва бињишту
дузах баѐн фармуда”.
Сипас, Ибни Масъуд (р) он њадис, ки аз Абубакри
Сиддиќ дар боло овардемро бо алфоз ва ибороти
дигар, бозгу менамояд.
Ҳамчунин бо ин мазмун аз Абдулло ибни Умар,
Ҳузйфа ибни-л-Ямон ва дигар сањобагон(р)
ањодисро, Ибни Ҷарир, Табаронӣ, Ибни Касир ва
дигарон овардаанд…
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Иборот ва ишорот

Муҳаммадии Навид

Такмила, нашри дуввум

Акнун аз пайи матлуб биравем ва бигӯем; мар
некбахтонро дар Ќуръони пок муждагонӣ ва
хушхабарињои фаровон аст:
ۗ ٌإٍنَّ اهَّشًٌٍٕ آ ًيٌَٓا ًهيًًٍوٌٓا اهؿَّةٍهدًةتٍ ًهٌْىُ جًََّةتى ًتجُصٍي يٌٍ ًتدُ ٍتًْة اهُ ًأًٍُْةر
156

ٌكجٍٖص
ً َٰذًهٍمً اُهفً ُٓ ٌز اُه

Яъне, “Ба дурусти онон, ки имон оварданд ва
кирдори неку карданд мар ишонрост боѓњо, ки равон
аст, зери онњо љуйњо, ин комагории бузрг аст”.
Ва бадин мазмун оѐти фаровоне бошад дар
Ќуръони карим ва дар даъват аз ин роњ бояд рафт.
Кай касеро дастур бошад, то дари бахшиш ва
мењрубонии Худовандро ба рӯи бандагони Ӯ
бубандад !? Магар аз љоњилӣ ѐ ѓофилӣ ѐ сахтдилӣ!
Агар хушхабарие аз Худост ба бандагони
некукор ва агар заљру сарзаниш аз Ӯ таъолост ба
бандагони бадкору парешонрӯзгор, мо ва ту ќосидем
ва пайк, моро нарасад ва раво набошад аз худ чизе
бияфзоем ва ѐ кам созем. Аз ѐд набояд бурд, ки мо
амонатдорем ва дар амонат хиѐнат нашояд, ки ин
бозхосте дорад:
خكً ًُتٌى ًثًٌُٖ اهََّةسٍ أًن
ً إٍنَّ اهوًَِّ ًٕأُيٌصٌكٌىُ أًن ٌتؤًدُّها اهُأًيًةًٍةتٍ ٍإهًیَٰ ًأُّ ٍوًْة ًهإٍذًا
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ٍدكًٌٌٓا ثٍةُهًًسُل
ُ ًت

Яъне, “Ҳамоно Худованд фармон дода шуморо
ин ки бирасонед амонотро бар ањлаш ва њангоме
доварӣ кунед миѐни мардум, дуруст доварӣ намойед
бо адл ва дод”.
ٌٖ آي. ٍت ًهتًصُفًة
ُّ اًهوٌْىَّ هً َفٍ ُلًَة هًًٍة تٌد
156
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Сураи Буруҷ-11
Сураи Нисо-58
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Иборот ва ишорот

Муҳаммадии Навид

Такмила, нашри дуввум

Нукот
Агар аз зебоӣ ва ҷамол, некӯӣ ва камол ҳикоят
дар миѐн дорӣ, бо зеботарин калимот ва иборот ва
некӯтарин гуфтор маъниро шарҳ ва тавзеҳ бояд кард,
то ҳусн ва латофати мавсуф бо пардаҳои дурушт ва
сиѐҳи гуфтори ноҳамвор ва носуфта пӯшида ва
пинҳон намонад.
Басо маънӣ ва мазмуни нозук ва латиф бошад,
ки лафз ва иборот бори онҳо набитавонанд кашид ва
дар ифода аз онҳо нотавон бошанд ва инро аҳли
фаросат бо ишороти равшан ва ҳолоти шигифт ва
шигарфи қалбӣ ва равонӣ баѐн ва ошкор созанд,
равшантар аз иборот.
Аз тавон ва нерӯи худ афзун, бор бар душ набояд
гирифт, бо худкомагӣ ва ихтиѐр ва он ки бар ту бор
бигморад ва бар душат бигзорад, нерӯ ва тавони
бардошти онро низ арзонӣ дорад.
Худованд дар сураи муборакаи«Бақара» фармояд:
158
ۗ ت
ُ ًعجًتُ ًه ًيوً ًُْٖة يًة ا ُكتًعًج
ً ًظ ًًًْة ۗ ًهًْة يًة ك
ُ ٌف اهوَّ ٌِ ًٍفُعوة إٍهَّة ه
ٌ ًو
ِّ هًة ٌٕك
“Душворӣ нахоҳад Худованд мар касеро, магар
дар хури тавон ва гунҷоишаш, мар ӯрост он чи пеша
бигирад ѐ бар ӯст”, ишорати латиф ва зебоест.
Дар зоҳири модиѐт бо дода қаноат бояд кард ва
дар ботини маънавиѐт ҳирсу тамаъ ба кор аст. Дар
сураи муборакаи «Саҷда» омадааст:
ى
ُ ٌّرُٓفوة هًلً ًًًوة هًيًٍَّة ًرزً ُكًَة
ً ُجٌٌَٓثٌْىُ يًٌٍ اهًًُقًةجٍىٍ ًٕسُيٌٓنً رًَّثٌْى
ٌ ًَٰت ًتجًةفًی
159ًٌَٕفٍلٌٓن
158

Сураи Бақара-286
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Иборот ва ишорот

Муҳаммадии Навид

Такмила, нашри дуввум

Яъне “Пушт ва паҳлу дур месозанд аз бистар ва
мехонанд парвардигори хешро аз тарси хашмаш ва
бо тамаъ дар раҳматаш ва аз он чӣ рӯзӣ додем
эшонро, бахшиш ва инфоқ мекунанд.”
Мояи нанг аст ва хиҷолат, агар ъомийи бесармоя
аз дониш, вале бо самимияту ихлос, дар майдони
амал устувортар аз олими донои сустаносир бошад,
ин ҷост, ки гуфтори бе кирдор ҳамчун гарду
ғуборест, ки чашми мардум бидузад ва роҳ бар эшон
гум созад.

***

Руҷуъ
Боз гуфтем ҷое, ки Худованд (ҷ) нобоварон,
гумроҳон ва ғофилонро ҳамчун чаҳорпоѐн, бал
забунтар аз онҳо номида аст."إٗة# ...ُّى اًفًن
ُ ٌّ ًُثن،ٍى كًةهُ ًةًًٍُةم
ُ ّى
Магар набини! говону харон, сагон, гусфандон ва
чун онҳо, молику соҳиб ва роҳи манзилу кошонаи
ӯро бишносанд, бо нодоштани ақл ва хирад.
Аммо нобоварон ва табаҳкорон, аз гумроҳӣ ва
бехабарӣ, хоҷаи худ ва боргоҳу даргоҳи ӯро
набишносанд, яъне, Офаридгор ва Худовандро.
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Сураи Саҷда-16
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Иборот ва ишорот

Муҳаммадии Навид

Такмила, нашри дуввум

Ҳатто напазиранд, бо доштани шуъур ва хирад, пас
чӣ гуна забунтар аз чаҳорпоѐну дадон набошанд !?

***

Иҷтиҳод ва бознигарӣ
дар асри ҳозир.
Диѐнатҳои осмонӣ яке паи такмили дигаре
омаданд ва баъди реҳлати паѐмбарони мурсал (ъ),
анбиѐ буданд, ки ташреҳ ва таблиғи диѐнати ҳаққа
менамуданд, чунон ки баъди Одам (ъ), Нӯҳ, Идрис,
Иброҳим (ъм), фарзандони эшон ва баъди Мусо,
Юшаъ ибни Нун ва дигарон ва боз Исо (ъ) омад бо
китоб дар баробари ин ки шариати тозае овард
ҳамроҳ бо тасдиқи «Таврот», ислоҳе дар шариати
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Иборот ва ишорот

Муҳаммадии Навид

Такмила, нашри дуввум

Мусо (ъ) бинамуд бо дастури худовандӣ, ки Қуръони
карим ҳикоят аз он дорад :
ًهإٍذُ كًةلً يٍٖعًی اثٌٌُ يً ُصًٕىً ًٕة ًثٍَٔ إٍظُصًااٍٖنً إٍٍِّٔ رًظٌٓلٌ اهوٍَِّ ٍإهً ُٖكٌى يُّؿًسِّكوة هًًِّة
ًثًٌُٖ ًٕسًيَّ يًٌٍ اهتَّ ُٓرًاةٍ هً ٌيجًؼِّصوا ثٍصًظٌٓلي ًٕ ُأتٍٔ يٌٍ ًثًُسٍي اظًٌٌُِ أًخًًُسٌ ۗ ًفوًًَّة
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ظدُصى ُّيجٌٍٖى
ٍ ًًَٖةتٍ كًةهٌٓا ًَّٰشًا
ِّ جًة ًءٌّى ثٍةُهج

“Ва (ѐдовар бош) ҳангоме, ки Исо писари Марям
гӯфт: Эй фарзандони Исроил! Бе гумон ман
фиристодаи Аллоҳ ба сӯи шумо ҳастам, он чи аз
Таврот пеш аз ман буда, тасдиқ мекунам, ва (низ)
муждадиҳанда ба паѐмбаре ҳастам, ки баъд аз ман
меояд ва номаш Аҳмад аст. Пас ҳангоме, ки ӯ
(Аҳмад) бо муъҷизаҳо (ва далоили равшан) ба
сӯяшон омад, гӯфтанд: Ин ҷодуи ошкораст”.
Ва баъди Исо (ъ) низ доъиѐн ва ҳавориѐн буданд,
ки мардумро аз инҳироф боз доштандӣ, то ин ки
эшон низ бирафтанд ва дӯстии дунѐ ва раѐсат,
пешвоѐн, аҳбор ва раҳбонро роҳ бизад ва чашми
басираташонро хира бинмуд ва табдилу таҳрифе дар
китоби Худо «Инҷил» ва шариати Исо (а)
бинамуданд ва худро намояндаи Худой хонданди ва
роҳи ақли мардум заданди, то ҷое, ки эшонро ба
Худоӣ низ бигирифтанд.
خجًة ًرٌّىُ هًرٌ ُّجًةًٌٍْىُ ًأ ُرثًةثوة يٌِّ دٌهنٍ اهوٍَِّ هًاهًًُعٍٖحً اثًٌُ يً ُصًٕىً هًيًة أٌيٍصٌها
ُ ًَّاتزًشٌها أ
161

ًإٍهَّة ٍهًٖ ًُجٌسٌها ٍإ َٰهًْوة هًاخٍسوا ۗ هَّة ٍإهًًَِٰ إٍهَّة ٌّ ًٓ ۗ ظٌجُدًةًٌٍِ يًًَّة ٌٕؼُصٍكٌٓن

“(Онҳо) донишмандон, роҳибон ва кашишони
хешро, (ҳамчунин) Масиҳ писари Марямро
160
161

Сураи Саф-6
Сураи Тавба-31
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Иборот ва ишорот

Муҳаммадии Навид

Такмила, нашри дуввум

маъбудоне ба ҷои Аллоҳ гирифтанд, дар ҳоле ки
дастур надоштанд ҷуз Худованди якторо, ки ҳеҷ
маъбуде ҷуз ӯ нест, бипарастанд, Ӯ пок ва муназзаҳ
аст аз он чи ки шарики Ӯ қарор медиҳанд”, дар
Қуръони карим ҳикоят аз онҳост.
Пас, Паѐмбари охируззамон Муҳаммуд (с) бо
паѐми ҷовидонӣ ба ҳамаи ҷаҳониѐн омад ва
таҳрифоти адѐни собиқаро ошкор ва ҳақиқатро
равшан бинамуд. Дар сураи «Моида» омадааст:
ًٌٍزفٌٓنً ي
ُ كتًةبٍ كًسُ جًةءًكٌىُ رًظٌٌٓهًَة ٌٕجًٌٌِّٖ ًهكٌىُ ًكحٍٖصوا يًَِّّة كٌَتٌىُ ٌت
ٍ ًُٕة ًأُّنً اه
162

ٌ اهوَّ ٍِ ٌٍٓرى هً ٍكتًةبى يُّجٌٍٖى
ً ِّس جًةءًكٌى ي
ُ ًكتًةبٍ ًهًًُٕفٌٓ يًٌ كًحٍٖ يص ۗ ك
ٍ اُه

Яъне, «Эй аҳли китоб (яҳуд ва насоро) ба
дурусти, ки омада шуморо расули мо (Муҳаммад)
ошкор созад шуморо бисѐре аз он чизҳое, ки будед
пинҳон медоштед ва дар гузашта аз бештаре, ба
дурусти омада шуморо аз Худованд нур ва китоби
равшан».
Пазируфт он ки пазируфт ва руй бартоф он ки
бартофт, то ин ки муддати зиндагии Расули акрам (с)
низ сипарӣ гашт ва масъулияти даъвату иршод ва
шарҳу басти шариъат бар души имомони дин ва
донишмандонии воқеии уммат афтод. Аз он ҳангом
то кунун ҳазору чарсаду сиючанде мегузарад.
Имомон ва муҷтаҳиддин пас аз асҳоби киром,
сар аз замони тобеъин ин масъулияти бузургро чӣ
хуб ва зебо анҷом доданд, дар намунаи мактаби
чаҳоргонаи фиқҳӣ, шарҳ ва тафсири Қуръони карим
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Сураи Моида-15
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Иборот ва ишорот

Муҳаммадии Навид

Такмила, нашри дуввум

ва аҳодиси набавӣ, баѐн, балоғат, мантиқ, калом ва
донишҳои дигар.
Чун ҳаводис ва рӯйдодҳои ҷаҳон паи ҳам оянд,
то анҷоми ҳастӣ, пас магар мо дар ҳоли ҳозир ниѐзе
ба баррасӣ, бознигарӣ ва иҷтиҳод дар умур ва
масоили фиқҳӣ, иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ дорем ѐ хайр (не)?!
Бо фазлу карами худовандӣ ба шарҳу баѐни ин
мавзӯи хеле муҳим ва ҳамзамон бисѐр душвор
мепардозем. Ва миналлоҳит-тавфиқ.
Мо гуйем, бале ниѐз мубрам дорем ба иљтињод ва
тањќиќ дар бархе масоили фиќњӣ ва њуќуќӣ, балки
гузашти айѐм таќозои зарурат ва лузуми ин амр
мекунад. Инро бо бароњини шаръӣ ва истидлолоти
аќлӣ ва мантиќӣ исбот созем, иншоа-ллоњ.
(Дар нашри нахустини китоб бархе аз дустон
баъд аз мутолеъа изњор доштанд ки: «Шумо аз
зарурати иљтињод дар асри њозир ѐдовар шудед ва ин
заруратро бо тариќи умумӣ исбот намудед, вале
мисолњои муъаян ва мушаххасе наѐвардед, то мавзуъ
равшантар гардад».
Ва бархе дигар дар доираи фањми худ моро сарзаниш
ва накуњиш карданд ва гуфтанд:
«Чи њољат буд ба ин бањс?! Ҳама чиз гуфта шуда
аст».
Чун аз сатњи дониш ва дирояти ишон огоњӣ доштам,
ба онњо гуфтам:
«Иљтињод маротиби гуногун дорад ва барои шумо,
ки мегуйед: Ҳама чиз гуфта шуда аст, исботи илмии
њамин
гуфтаатон
иљтињод
аст»,
намедонам
фањмиданд ѐ не.
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Иборот ва ишорот

Муҳаммадии Навид

Такмила, нашри дуввум

Аммо барои он гуруњ аз дустон, ки мисолњои
мушахас ва шарњи бештаре хостанд, изњори
ташакури дорам барои ин ҷидият, некхоњӣ ва
самимияташон.
Бо таваккул ба Худованди ҳаким ва фазлу
карами Ӯ, ба тафсили ин заруриятњо, бо овардани
мисолњо мепардозам.
Аслан саъйи банда дар исботи лузуми иљтињод
дар асри њозир, ба хотири љалби донишмандони
мазњабии дохили кишвар ва минтаќа ба ин масъала
буд. Зеро дар дигар мамолики мусалмоннишини дунѐ
сар аз асри 19 мелодӣ, иљтињод дар маљолот ва
мавзуъоти гуногун љорист ва мо низ љузъе аз олами
исломем, на љазираи гумшуда.
Њоло ъилатњои ин ки чаро мо аз ин љараѐн
људоафтодемро баѐн медорам ва мегӯям:
Иљтињод ва тањќиќ дар минтаќаи мовароуннаҳр
(Вароруд) аз гузаштаи як аср бештар то њоли њозир
вуљуд надорад, бо чанд сабаб; яке ин ки ин сарзамин
дар натиљаи ишѓоли русњо, аз дигар кишварњои
исломӣ бурида шуда дар инзиво ќарор дошт.
Бадин васила иртибототи илмӣ байни ин минтаќа ва
дигар марказњои илмии олами ислом ќатъ гардид. Ин
дар њоле буд, ки дар дигар кишварњои мусалмонӣ, аз
љумла; мамолики Араб, Туркия, Њиндустон…,
донишмандон ва мутафакирин ба дарки ин зарурат
њо расиданд ва корњое дар ин замина ба анљом
расониданд.
Аз ќабили: Муњаммад ал-Мањдӣ ал-вазронӣ вафот
(1923), Муњаммад Бахит ал-Мутеъӣ (1935.вафот),
Муњаммад Ҳусайн Махлуф (1936. вафот), Муњаммад
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Шалтут (1963.вафот), Муњаммад ал-Мухтор ас-Сусӣ
(1963.вафот), Муњаммад Тоњир ибни Ошур
(1973.вафот), Муњаммад Абузуњра (1974.вафот),
Абдуллоҳ ибни Содиќ (1993.вафот), Абдулазиз ибни
Боз (1999),… ва аз онњо ки дар ќайди њаѐтанд: Юсуф
Қарзовӣ ва дигарон.
Оѐ ин муљтањидин ва муслиҳин
ба савоб
расиданд ѐ ѓалат ва хато карданд, аз дойираи бањси
мо берун аст.
Иллати дигар ин ки, аз ин сарзамин (Мовароу-ннањр-Вароруд), шахсиятњои илмии тамомъиѐр ва
пажуњанда, ки мутобиќ бо шароит ва меъѐрњои як
муљтањид бошанд, бо сабабњои маълум дар ин як аср
берун наѐмаданд, њарчанд олимон ва донишмандон
ва муслињин дар маљолоти гуногуни улуми исломӣ
вуљуд доштанд, вале на дар пояи як муљтањид.
Сабаби дигар, таъасуб, сахтгирӣ ва худмеъѐрии
бархе аз шахсиятњои мазњабӣ ва низомњои ваќт,буд
ки мухолиф бо таълиф ва тасниф дар њама маљолоти
улуми динӣ буданд ва таълифро мунњасир ва мањдуд
ба наќли ќавл ва њикоѐту ривоѐт медонистанд.
Њамчунон ки ба заъми ин «бузургон», «дари иљтињод
баста буд», дари тањќиќ ва пажуњиш низ бояд баста
бошад.
Ба ин ҳадиси, мубораки расулуллоҳ(с), ки Анас ибни
Молик (рз), Абдуллоҳ ибни Умар(рз) ва дигар
саҳобагон ва тобеъин, аз ҷумла Ҳасани Басрӣ, (рҳ)
ривоят мекунанд, чи мувофиќ ба њоли ин тоифа
гуфта:
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ٌ " ًٍَّّة: كةل رظٓل اهوِ ؾؤ اهوِ يوِٖ ه ظوى:اهجؿصي" كةل# ٌيٌ اهدع
ٍِ ً ًهًٍَّّةٌ اهعُّ ًفًْةءٍ اهصِّهًإًةٌ‘ هًٍه ًٖ ًُوًىً أًنَّ اهوًَِّ ًتًًةهًی ظًةٍاوٌٌِ يًٌُ يًو،ٌاهصيًةًٕة
ِّ ٍاُه ًٌوًًًةء
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.ٍٍِ هً ٌيجًةزٍٍِٕ ًيوًی يً ًًوٍ ٍِ ث،ًٌِى ًل ًوج
ً ٍٖف

Яъне,аз Ҳасани Басрӣ ривоят аст, ки гӯфт
Расулуллоҳ(с)
фармуданд(с):
”Ҳиммати
донишмандон посдории илм аст ва ҳиммати
камхирадон (такя бар) ривоят аст ва бояд бидонад ин
ки Аллоҳ таъоло пурсандааст аз илмаш, ки ба чи
мақсад онро талаб кардааст ва подоштдиҳандааст
бар амалакардаш, бар он илм.”
Сабаби дигари ин бенишотӣ, набудани марказҳои
пажуҳиш ва таҳқиқоти мазҳабист,ки битвонанд
донишмандони риштаҳои гуногуни илмиро гирдиҳам
биѐваранд ва эшон ба баҳсу баррасии масоили
зарурия бипардозанд ва ба иттифоқи назар бирасанд.
Дигар аз авомили манфӣ, набудани фазои
мувофиқи сиѐсӣ ва иҷтимоист, то қонун ва ҳуқуқҳои
мадании асри ҳозир бо дастуроти шаръӣ мувофиқ
карда шавад, ки ин ҳам яке аз роҳҳои иҷтиҳоди
амалист, ҳамчунон ки ин корбурд, дар дигар
мамолики исломӣ аз солҳои пеш идома дорад.
Ҳамзамон ѐдовар мешавам, ки фатвоҳои шаръӣ дар
мавзуот ва масоили гуногуни фиқҳӣ ва иҷтимоӣ аз
сӯи донишмандони воқеӣ ва ниҳодҳои марбута ба
умури шаръӣ дар кишварҳои мусалмонӣ, масоили
ихтилофиро итифоқӣ месозад.

Ҳадис дар китоби “ал-Ҷомеъ ли ахлоқи-р-ровӣ ва одобу-с-Сомеъ”-и Хатиби Бағдодӣ саҳ/9,
ҳадиси/24 ба ҳамин лафз омада. Ва дар китобҳои чопӣ дар ҷилди 1 саҳ/131.
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Ё ин ки ба истилоҳи фиқҳӣ, «мухталафун фиҳ»-ро
«муҷмаъун ъалайҳ» мегардонад, ки ин ҳам навъи
дигаре аз иҷтиҳод аст.
Ҳарчанд дар ин рисола мақсади мо на баѐни
тафсилии масоил ва қазияҳои навпайдо ва роҳи
ҳалли онҳо аз тариқи иҷтиҳод буд, то мисолҳои
мушахасе биѐварем ва дунболи ин баҳс биравем
(вагарна китоби дигаре бояд таълиф намуд), вале бо
тақозои дӯстон чанд масаъале ин ҷо бозоварем мар
дарки ин заруратро:
1.Масоили хонавода; маълум аст, ки дигар
хонавода ва оилаи як мусалмон дар асри ҳозир аз
шароит ва фазои як хонаводаи ҳазор, балки сад соли
пеш тафовут дорад ва дар ин маҷол мушкилоти
бисѐре ба миѐн омадааст, аз ҷумла; ихтиѐри зан
барои кор дар беруни манзил, як мушкил, ки дар
дохили худ чанд мушкилот дорад.
Масалан, соқит шудан ѐ нашудани нафақаи зан аз
шавҳар ва дигар мушкилоти марбут ба ин қазия.
2.Никоҳи марди мусалмон бо зани китобия дар
асри кунунӣ, ҳарчанд раво будани он аз дастуроти
Қуръони карим маълум мешавад:
ٌٌَّّكتًةبً يٌٍ ًك ُج ٍوكٌىُ إٍذًا آًت ُٖتًٌٌٌٌَّّٓ أٌجٌٓ ًر
ٍ ُؿًَةتٌ يًٌٍ اهَّشًٌٍٕ أٌهتٌٓا اه
ً ُهًاهُ ًٌد...
ًخجٍك
ً ُكفٌصُ ثٍةُهإًًٍٕةنٍ ًفلًس
ُ ًٕ ًٌٌتزٍشٍي أًرُسًاني‘ هًي
َّ ؿًٌٍَٖ ًغُٖصً يٌعًة ٍفدًٌٍٖ ًههًة ي
ٍ ٌُيد
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ًٌٍٕيً ًًوٌٌِ ًهًٌّٓ فٍٔ اهُآرٍصًةٍ يًٌٍ اُهزًةظٍص

Яъне, «Ва занони покдоман аз касоне, ки пеш аз
шумо ба онҳо китоб (осмонӣ) дода шуда, ҳар гоҳ, ки
маҳри онҳоро бипардозед, дар ҳоле, ки покдоман
164

Сураи Моида-5

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Иборот ва ишорот

Муҳаммадии Навид

Такмила, нашри дуввум

бошед, на зинокор ва на дӯсти пинҳонигиранда
(барои шумо ҳалол аст) ва касе, ки ба (аркони) эмон
куфр варзад ҳамоно амалаш табоҳ шудааст ва ӯ дар
охират аз зиѐнкоран хоҳад буд.»
Вале як зани китобияи имрӯз оѐ аз зани китобияи
ҳазор соли пеш тафовуте дорад ѐ не?!
Ва оѐ мешавад онҳоро аҳли китоб номид?!
(Бо гирифтор омадан ба ин ҳама хурофот ва
инҳирофот ва фаҳшу бебандубориҳо, ки дар доираи
ягон диѐнат намегунҷанд),
Орои муҳақиқини қадим ва ҷадид дар доираи
чаҳор мазҳаби аҳли суннат ва ҷамоат дар ин масъала
гуногун аст ва дар тақобул байни ояти аввал ва ин
оят низ 165ٍكًٓافٍص
ً عكٌٓا ٍثًٍؿًىٍ اُه
ٍ ًٌُ ًههًة تЯъне,“Ва ба ақди
занони кофира тамассук маҷӯед”….
Ин оят далолат бар таҳрим мекунад аз ҷониби
Аллоҳ таъоло никоҳи кофираро (мушрика) ва
кавофир ҷамъи кофира бошад.(Ибни Касир ва Табарӣ
сураи “Мумтаҳина”)

Магар ҳалли ин масъала барои кишвари мо ва
соири кишварҳои исломӣ муҳим нест?!
Дар ҳоле, ки як гурӯҳи бузурги мусалмонон бо
ҳукми зарурат, дар кишварҳои ғайри исломӣ зиндагӣ
ва кор намуда, бо занони ғайри мусалмон хонавода
барпо менамоянд.
Ин қазия қазоѐи дигар низ дар бар дорад, мисли раво
будан ѐ набудани издивоҷ дар дорулҳарб ва тафовути
он аз издивоҷи китобия дар дорулислом.
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Дар ҳоле, ки аксари ин издивоҷҳо аз рӯи зарурат
буда, мувақатиянд, ҳамчун никоҳи мутъа.
Боз воқеъ шудан, ѐ нашудани талоқ, бо садои
тилифуни ҳамроҳ дар ҳузури шоҳидон, ѐ бидуни онҳо
ва ѐ бо фиристодани паѐмакҳои савтӣ, ѐ бесадо.
Ва ин камоли сангдилӣ ва бемуруватист ва қиѐси
маъалфориқ бадин бовар будан, ки чун хонаводаи
ман ва ту дар маҳдудаи меъѐрҳои шаръ ба сар
мебаранд, парвои дигарон надошта бошем ва худро
донишманд ва меросбари Паѐмбар (с) низ бидонем ва
дар паи дарѐфти роҳи ҳалли шаръӣ барои ин гурӯҳ аз
мардум набошем.
3.Масоили иҷтимоӣ;
Душвориҳо ва номуайяниҳо дар ин росто бисѐр аст,
ки андаке аз онҳоро баѐн медорем:
Тиҷорат ва муомилоти молӣ ва анвоъи он, аз ҳазор
соли қабл фарқ дорад, мисли:
- муомилоти биржавӣ ва бонкӣ,
- кор ва фаъолият дар бонкҳои рабавӣ, (судхор)
- муомилот бо қоғазҳои арзишнок,
- ширкат дар муомилоти аҳрумӣ (пирамида),
- кор дар созмонҳо, нашрия ва расонаҳое, ки алайҳи
мусалмнон фаъолият доранд ва садҳо масоили дигар.
4.Масоили ҳақуқӣ;
Ҳар фарди мусалмон дар кишвари мусалмоние, ки
қонун ва дастурҳои дунявӣ амал мекунанд, бо
ҳолатҳое дучор меояд, ки агар мутобиқ бо қонунҳои
дунявӣ, ки риояи онҳо аз ҷониби давлат барои ҳама
ҳатмист амал бинмояд, аз маҳдудаи шаръ берун бояд
шавад ва агар фармоишоти амалии шаръро пайравӣ
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намояд, ҳамчун муҷрим ба зиндон меравад. Пас бояд
чӣ кор бикунад?!
- Оѐ аз ватани худ ҳиҷрат бинмояд?!
- Ё аз фармоишоти шаръ сар печад?!
- Ва ѐ ба зиндон равад?! Ва ѐ...
Инҳо ва даҳҳаҳои дигар роҳи ҳал ва фатвои шаръӣ
мехоҳанд.
Он зумра аз донишмандон, ки бо овардани ин
ҳадиси шариф  ال لةيت يوی اهًزوٓق فی يًؿٖت اهزةهقба
осонӣ худро аз ин қазияи шаръӣ мераҳонанд, ҳанӯз
ба дарки ҳақиқии ин сухани Паѐбар (с) нарасидаанд.
Ва дар тақобули ин ҳадиси муборак бо ҳадиси
гузашта, ки Паѐмбар (с) фармуданд:
ً هًال فٍصًار،ًال فً ًصر
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"ٍفٍٔ اإلٍظُالم# чӣ хоҳанд гуфт !?

4.Масоили таббӣ, ба тариқи ихтисор;
- раво ѐ нораво будани пайванди аъзоии бадани
инсон аз маҳрам ва ғайри маҳрам,
- додани хун ба маҳрам ва ѐ ғайри маҳрам,
- шикастан ѐ нашикастани рӯза бо гузаронидани
сузандорӯ дохили раг ѐ зери пуст,
- бордорсозии маснуъӣ аз шавҳар ѐ марди бегона ва
анвоъи он,
- тағйири ҷинсият ва дигар амалҳои ба ин монанд.
Аз ин даста мушкилот дар ҷомеъа афзунаст ва мо
намунаи андаке азон бисѐр овардем.

Ин ҳадис дар китоби “ал-Хориҷ”-и Яҳѐ ибни Одам ҳадис/260, саҳ/58 ва дар “Сунан”-и Ибни
Моҷа бо ривояти Абдуллоҳ ибни Умар (рз) омадааст. Ҳукми ҳадис: ҳасан.
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Мо нагӯем, ки дар масоили ѐдшуда фатвое ѐ
иҷтиҳоде вуҷуд надорад, ҳаст.
Масалан, аз “Дорулфатво»-и ал-Азҳар, аз Маккаи
муъаззама, “Девбанд” ва “Дору-л-улум”-и Зоҳидон
ва ғайра ва аз муҳақиқоне ҳамчун Ибни Боз, Юсуф
Қарзовӣ ва дигарон.
Вале иҷтиҳоди онҳо мавриди қабули на ҳамаи
уламои кишварҳои исломӣ қарор мегиранд, бо
сабабҳои гуногун, ҳамчун ихтилофоти мазҳабӣ ва
иллатҳои дигар, ба вижа дар кишвари мо бо
назардошти он чи дар авали ин мабҳас ѐдовар будем.
(Аҷиб ин аст, ки бархе донишмандони маҳзабии
мо, дар робита ба масоили эътиқодӣ, иҷтимоӣ ва
фиқҳии дар ҳоли ҳозир мавриди ихтилоф буда ва
навпайдо, фатвоҳое содир менамоянд, ки бештар аз
рӯи эҳсосоти носолим ва таъассуб,ва бо такия ба
ривоѐт ва ҳикоѐт буда, боиси сардаргумиҳои бештаре
мегарданд.
Ва аҷаб дар аҷаб ин ки, гӯѐ дар ин асри фитна ва
фасод, ба заъми эшон ҳеҷ гуна хурофот ва бидъате
вуҷуд надорад ва ҳар ки дар ин боб агар чи аз сари
некхоҳӣ ва беғаразона лаб кушояд, дар пешонаи ӯ
муҳри бемазҳабӣ ѐ фалону баҳмонро мезананд).
Пас донишмандони мазҳабиро дар ин ҳангом, ки
ошубу фитна бедод мекунад ва ҷаҳолату ноогоҳӣ аз
ҳақиқати диѐнату шариъат, ошкор гашта, бедорӣ аз
хоби ғафлат, кӯшиш ва такопуи олимона ва
муҳақиқона бар кор аст!
Маънои луғавии иҷтиҳод низ, талош, пӯйиш ва ранҷ
бурдан бошад, ки инҳо ҳама нишонаи зинда будани
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воқеъист, барои он афроде ки худро дар шумори
донишмандон меангоранд:
...Об аз тобу тапидан об шуд,
Сокин омад об агар,мурдоб шуд.
Ман агар ором в-ар осудаам,
Аз бақо суи фано раҳ бурдаам.
Мурдани мавъуд оре, мерасад,
Маргҳои ихтиѐрӣ, беъадад .
Ҳар ки пай бар рози ҳастӣ бурдааст,
Ҷуръае аз оби ҳикмат хурдааст,
Назди у маълум, к-з аҳли диласт,
Марг осон, зиндагонӣ мушкиласт.
Ин нидо аз як дили бедард нест,
Зинда будан кори ҳар номард нест.
Эй басо танпарварони ҷонфуруш!
Мурдаи садсола, наъши худ ба душ.
Эй Худо! Аз бори тан моро раҳон,
То сабукборона ойем суи ҷон.
Тан агар чира шавад бар ҷони мо,
Войи мову кулбаи вайрони мо!
(Навид)
Бо ин ҳама зарурат ва тақозои вақт ва замон боз
дар боби алоҳида хусусиѐт, лавозим ва шароит дар
таҳақуқ пазируфтани иҷтиҳод ва мушахасоти як
муҷтаҳидро баѐн намудам, ки бо дили беғараз ва аз
сари инсоф бояд мутолеа кард.
()ه اهوِ ّٓ اهْةدی اهی لصٕق اهصػةد
Бадеҳист, ки Худованд холиқ ва офаридгори
кавн ва ҳастист, чун холиқият сифати ӯ таъолост, пас
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ин сифат ва соири авсофи худовандӣ, чун зоти Ӯ
таъоло лоятаноҳӣ ва ғайри маҳдуданд, пас ҳар он ва
лаҳза Ӯ таъоло дар офариниш, тозакорӣ ва таҷдиди
коинот аст. Ва ҳар офаридаи ӯ зоҳиран ва ботинан аз
ҳам мутафовит ва дигаргуна бошад;
 هًكٌنَّ ًُٕٓمي ًٌّٓ فٍی ػًأني- “ва ӯ ҳар рӯз дар корест”,
тафаккур ва таамули дигар мехоҳад.
Пурсида шуд аз Ҷаъфари Содиқ (р) аз маънии ин оят
гӯфт;  فةنَ ػأٍِ ظٓق اهًلةدر اهی اهًٓاكتЯъне, “Шаъни Ӯ
таъоло рондани тақдирҳост ба сӯи вақтҳояшон” ва
гӯи шарҳ ва баѐни ин ҳадиси шарифи Паѐмбар (ъ)
аст, ки Абдуллоҳ ибни Амр ибни Ъос (рз) гӯфт:
Паѐмбари Худо фармуд:
كتت اهوِ يلةدر اهزالاق كجن ان ٕزوق اهعًةهات هاالرض ثزًعٌٖ اهف
167

"رهاُ يعوى# ظََة

“Худованд панҷоҳ ҳазор сол пеш аз офариниши
замину осмонҳо тақдироти махлуқотро нигоштааст.”
Аз мусаламоти шаръ ва ақлу мантиқ яке инаст,ки
ҳар шайъе аз ашѐ бо шумули инсон ва афъоли ӯ
дорои ҳувият ва моҳияти дигаргуна бошад ва ҳар
моҳият ва ҳувиятро ҳукми дигаргуна ва ҳар замону
маконро низ.
Пас ҳама ашѐ ва аҳкоми онҳо дар як замон ва як
макони муайян пайдо нагарданд, зеро офариниши
Худованд мутадовим (ҳамвора) бошад, пас ночор ҳар
ҳувиятеро ҳукме ва ҳар моҳиятеро дастури дигаре
бошад;
167

“Саҳеҳ ”-и Муслим ибни Ҳаҷҷоҷ саҳ/1814, ҳадиси:4802 ва дар дигар муснадот низ омада.
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Агар бар он наси равшан аз китобаст, ҳамоно аз
аҳкоми собита бошад дар ҳама давру замон.
Агар бар он, ҳадиси саҳеҳ аст, ҳуҷҷат тамом аст.
Дар ояти Қуръон омадааст: "إٗة# "ٌُ)هًيًة آتًةكٌىٌ اهصَّظٌٓلٌ ًفزٌشٌه
Яъне,«Ончи биѐрад Пайамбар мар шуморо,пас
бигиред онро».
Агар дар он амр иҷмоъ аст, низ ҳукми он рувшан
аст ва мо иҷмоъро ҷое таъриф намудем.
Агар вуҷуди иллат ва вуҷуҳи муштарака миѐни
воқеъаи мансус ва воқеъаи ғайри мансус аст, пас
ҳукми насси собиқ бар қазияи навпайдо татбиқ ѐбад
ва инро дар истилоҳи фиқҳ, қиѐс номанд ва низ
ҳуҷҷат бошад, ки шарҳи ин низ дар гузашта гуфтем.
Агар дар он моҳият ва ҳувият далели истеҳсон
(наку донистан) аст, он ҳукмро ҷоизултарафайн
номанд, бо эътибори вуҷуди авлавият ва адами он,
ки ин низ ҳуҷҷат бошад.

Урфро ҳам дар ҷои худ эътибор бошад;
168
ًٌٍٖرٌشٍ اُه ًًفًُٓ ًهأُيٌ ُص ثٍةُهًٌصُفٍ ًهًأيُصٍضُ يًٌٍ اُهجًة ٍّو
“(Эй паѐмбар) гузаштро пеша кун ва ба некӣ
фармон деҳ ва аз нодонон рӯй бигардон”!
Инҳо ҳама дар тули ҳазору чорсад сол ба шакли
макотиби фиқҳӣ, ба вижа мазоҳиби чоргонаи аҳли
суннат ташаккул ва камол ѐфтанд.

168

Сураи Аъроф-199
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Имомони дин ва муҷтаҳиддини ростинро Худованд
сарфарозӣ бахшад ва моро ба ҷӯз пайравӣ аз эшон
дар масоили фиқҳӣ ва фуруъӣ дигар роҳе набошад.
Зеро дар усули ақидатӣ-имонӣ ва аркони собитаи дин
ҳамчун, фарзияти намоз, рӯза, закот, ҳаҷ ва амсоли
он ,тақлид раво набошад мар олим ва омиро.
Лозим ба гуфтан аст, ин ки пайравӣ ва тақлиди
шахсӣ, милок ва пойбасти шариъат бошад, на
тақлиди мутлақ.
Яъне пайравӣ аз як мазҳаби чаҳоргона, на аз ҳамаи
ин мазоҳиб ба ихтиѐр, зеро ин кор боиси пайравӣ аз
ҳаво ва ҳавас ва осонхоҳӣ гашта, дар натиҷа сабаби
ба бозӣ ва масхара гирифтани дин гардад.
Имом Нававӣ дар ин маврид мефармоянд:
ههجِْ اٍِ هٓ اجةز اتَجةع ايَ يشّت ػةء الفقٔ اهٔ ان ٕوتلك ررؽ
اهًشاّت يتَجًةو ّٓاُ ه ٕتزٖص ثٌٖ اهتكوٖف ه اهتدصٕى ه اهٓجٓب ه اهجٓاز ه
...169ذاهم ٕؤدَي اهٔ اٍدالل رثلة اهتكوٖف
Яъне, “Сабаби вуҷуби тақлиди шахсӣ ин аст, ки
агар иҷозаи умумӣ ба тақлиди мутлақ дода шавад ва
ҳар касе аз ҳар ки хоҳад пайравӣ кунад, дар он сурат
натиҷа ин хоҳад буд, ки масоили осони ҳар мазҳаб
агар мутобиқ ба хоҳишоташ бошадро мавриди
таваҷҷӯҳ қарор бидиҳад.
Дар он сурат ҳалол ва ҳаром будан ба таври куллӣ
дар ихтиѐри ҳар шахсе қарор хоҳад гирифт ва
пайравӣ ба аҳкоми шаръ аз миѐна бардошта хоҳад
шуд”.
169

“ал-Маҷмуъ”-и Имом Нававӣ ҷ/1, саҳ/91.
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Ҳар ки тафсили бештаре дар мавриди тақлид ва
иҷтиҳод мехоҳад, ба китобҳое ҳамчун “ал- Инсоф”- и
Шоҳ Валиюллоҳи Деҳлавӣ, “ал-Маҷмуъ”-и Имом
Нававӣ, “Шинохти тақлид ва иҷтиҳод дар партави
Қуръон ва суннат”-и Шайхул-ислом Муҳаммад
Тақии Усмонӣ ва амсоли онҳо муроҷиат намояд.
Акнун дунболи матлуб биравем ва он иҷтиҳод ва
бознигарӣ дар асри ҳозир буд.
Пас мегӯем, дар масоил ва ҳаводиси навпайдо, чун
пуштвонае аз он ҳама далоил ва манобеъ, ки
баршумурдем набошад, пас ногузир навбат
ба
пажӯҳишҳои ақлӣ, истидлолӣ, қиѐсӣ, таҷрибӣ, бо
мутобиқати он бо шаръиѐт бирасад.
Хоҳ ту инро таҷаддуд, ѐ иҷтиҳод ѐ ислоҳ биноми, бо
назардошти он ҳама ақсоми далоиле, ки гуфтем дар
масоили шаръӣ.
Ва дигар қазоѐи иҷтимоӣ низ бар ин қиѐс
бошанд.
Ин муқаддимаи мухтасари вурудӣ ва пешогоҳие буд
мар баҳси моро дар иҷтиҳод.
Ҳоло ба тафсили ин масъала бипардозем ва аз
каломи пок, Қуръони карим ҳуҷҷат биоварем мар
сиҳати иҷтиҳодро:
ًًًٌٍٖ إٍنُ ًٌّٓ إٍهَّة ذٍكُصى ِّه ُوًًةه¤  ًهًه ًت ًُوًًٌٌَّ ًٍجًأًٌُ ًثًُسً خٌٍٖي170 Яъне, “Нест ин
китоб, (Қуръон) магар ѐдоште мар ҷаҳониѐнро ва ҳар
оина бидонед ахбор ва паѐми онро пас аз рӯзгоре”
Дар нашри авали китоб ин ояти каримаро шарҳи
андаке бинмудем ва шунидем, ки сабаби нофаҳмиҳо
гашта, аз ин рӯ бо фазли Худовандӣ ба тафсили
170

Сураи Сод-88
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бештаре бипардозем ва бигӯем: Лафзи “ҳин”- дар
иборати Қуръони карим, мутлақ омада ва ибораи
«» ًهًه ًت ًُوًًٌٌَّ ًٍجًأًٌُ ثًًُسً خٌٍٖي- ро муфасиррин хитоб ба
мушрикини замони Паѐмбари Худо (с) донанд.
Аз ин рӯ «»ًثًُسً خٌٍٖي- ро муқайяд ба бозгашти
Паѐмбари акрам(с) аз Мадина ва фатҳи Макка
бинамуданд, ки мушрикини араб ахбори Қуръонро
донистанд.
Ҳасани Басрӣ (рҳ) кашфи ахбори Қуръонро “ҳин”,
яъне, назди марг медонад ва инҳо, ки гуфтанд ҳама
пазруфтаниянд.
Вале ,чун ибрат бо умуми лафзи Қуръон аст, на
хусуси маъно, аз ин қоида корбигирем ва бигӯем:
Ибораи “Латаъламӯнна”, феъли музореъи мухотаби
маълум аст, бо овардани ломи таъкид ва нуни
таъкиди сақила, ки далолат ба субути ҳатмии ин
“илм (донистани паѐми Қуръон)” доранд.
Феъли музореъ тақозои давом ва истимрор (ҳамора)
дорад, дар замони ҳол ва оянда, магар ин ки қаринаи
(пешронд)-и лафзӣ ѐ маънавие бошад, ки онро
муқайяд ба вақти муайяне созад, ҳамчунон ки
муфассирин онро муқайяд бинмуданд ба кушодани
Макка.
Вале, чун баъзе Қуръон баъзи дигарро тафсир кунад,
дар робитаи ин оят бо ояти қаблӣ, яъне: إٍنُ ًٌّٓ إٍهَّة ذٍكُصى
ًًًٌٍٖه ُوًًةه,ِّ ин “ҳин” итлоқ (фарохо) пайдо бинмояд, ки
ин оят қаринаи лафзии далолаткунанда ба итлоқ аст.
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Қуръони карим панд ва паѐми андеша аст, мар
ҷаҳониѐнро ва ҷаҳониѐн то рӯзи растохез дар ҳоли
рафтан (марг) ва омадан (зиндагӣ) анд.
Мушрикин ва нобоварон низ то рӯзи қиѐмат бошанд
ва ростин дар илм ва маърифат дар ҳар давру замоне
аз Қуръон маънӣ ва мазмуни тозае кашф бинмоянд.
Ва ин қаринаи маънавист дар далолат бар итлоқ, пас
лафзи “ҳин” муқайяди оммулҳукм ва оммулмаънӣ
аст.
“Ва ҳар оина ахбор ва паѐми онро баъд аз гузаштани
замон ва рӯзгори дарозе дарк бинамоянд”, на дар як
замони маҳдуд.
“Ҳин”-ро рӯзгори дароз аз он гуфтем, ки дар
Қуръони карим ҳар ҷо, ки омада, ба маънои замони
номуайян омада, ҳамчунон ки дар сураи”Инсон”:
171ٖبوة يَّشُكٌٓروا
ُػ
ً ٌٌى ًٕك
ُ ًاهسُّصٍ ه
َّ ًٌِّن خٌٍٖى ي
ٍ ن ًأتًیَٰ ًيوًی اُهإٍٍعًة
ُ ًّ
“Яқинан замони тулонӣ бар инсон гузашт, ки чизе
(муҳим ва) қобили зикр набуд”,ки“ҳин” дар ин оят ба
замони
тулонӣ,
яъне рӯзгори дарозе тафсир
шудааст.
ِاهدًس هوِ اهشی ّساٍة هْةذا اهتدلٖق ههفلَة هْةذا اهتسكٖق ثفقو
.ِه كصي
Дигар сифати Қуръон равшангар ва намоѐнгари
тамоми чизҳост. Дар сураи (Наҳл) омадааст:
ًًٌٍٍٖعو
ُ ًٌُب ٍت ُجًٖةٍوة هِّكٌنِّ ػًُٔ يء ًهٌّسوى ًهرًخًًُةو ًهثٌؼُصًىَٰ ٍهو
ً كتًة
ٍ م اُه
ً ًُٖضُهًَة ًي ًو
َّ ٍ ًه...
Яъне, «Фуруд овардем бар ту (Муҳаммад)
китобро (Қуръонро) баѐнкунада ва равшангари
171

Сураи Инсон-1
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тамоми ашѐ ва раҳнамо ва раҳмат ва муждагонӣ мар
мусалмононро».
Ашѐ (чизҳо) дар ҳоли маҳв ва эҷод аз ҷониби
Парвардгор қарор доранд.
Агар ишкол ворид гардад бар ин ки Худованд(ҷ) дар
ояти қабл фармуда:
“Ахбор ва паѐми Қуръонро баъд аз “ҳин”, яъне
рӯзгори дурру дарозе бидонед”.
Магар Паѐмбари Акрам (с), ки Қуръон бар ӯ фуруд
омада, аз ин ахбор ва паѐми Қуръони карим огоҳ
набуда!?
Гӯем, огоҳ буда ва он “ҳин”, ки мазкур дар Қуръон
аст, бар ӯ гузашта ва бар мо ва ояндагон, оянда аст,
(ту қиѐси дигарон аз худ магир).
Ин ҷо дар ҳикматҳои пӯшидаи меъроҷи Паѐмбар (с)
таъмуқи назар ба кор аст.
Абузар (рз) гуфт:
ص" هية لةاص ٕلوت جَةخِٖ فی#ِرض" هلس تٓفی رظٓل اهو# كةل اثٓزر
"رهاُ اهجزةری# اهعًةء اهَة ذكصهَة يَِ يوًة
Яъне, “Ба дурусти, ки Паѐмбари Худо аз ҷаҳон
даргузашт ва набуд парандае, ки дар осмон пар
бизанад, магар ин ки бар мо аз ӯ маълумоте гуфта
буд”.
Ва гуфт Умар ибни Хаттоб:
كةم فَٖة رظٓل اهوِ ؾن اهوِ يوِٖ هظوى يلةيةو فشكص ثسءاهزوق ختَی درن
ٌاّن اهجَة يَةزهْى هاّن اهََةريَةزهْى خفن ذهک يٌ خفن هٍعِٖ ي
"رهاُ اهجزةری#ٍِٖع
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Яъне, “Ба по шуд дар миѐни мо Расули худо (с)
дар маљлисе ва ѐдовар шуд аз оғози офариниш, то ин
ки дохил шаванд биҳиштиѐн ба љойгоҳашон ва аҳли
дузах ба љойгоҳи худ. Ҳар ки инро аз бар намуд
бегумон аз бар намуд ва ҳар ки фаромуш кард
фаромуш намуд”.
Ва низ ин ҳадиси ҳикматбори Пайғамбари Худо
(с) ки фармуданд: 172ًِن هيحوًِ ي
ً اًال أٍَ اهتٖت اهلصآ
Яъне, “Огоҳ бошед ба дурусти, ки дода шудааст
маро Қуръон ва монанди ӯ ҳамроҳаш”, ишорати
латиф ва пушидае бар матлуби мо дорад.
Ин намунае аз оѐти Қуръон ва аҳодиси набавӣ
буд, ки мар ҳуљљатро бар иҷтиҳод овардем.
Ва низ ин ояти карима: ظ ٌج ًوًَة
ٌ ًٌَُْى
َّ ٕس
ٍ ًَُْ ًٌ جًةًّسٌها فًٍَٖة ه
ً ٍٕهًاهَّش
Яъне, “Онон, ки бикушанд дар маърифат ва шинохти
мо, ҳамоно раҳнамои кунем эшонро роҳҳои худро”.
Ин, ҳуҷҷат ва гувоҳи устувори дигари қуръонист ва
онон, ки дар роҳи Ӯ таъоло кушиш ва пуйиш доранд,
дар ҳар замону маконе буданд ва то қиѐмат низ
бошанд.
Ин ҷо дар рангорангии мавзӯъ, хушии хотир ва
рафъи хастагӣ, ҳикояте ѐдам омад ва чун аз зарофати
муҳтаво ва ибрати маъно холӣ набуд, хоҳамаш
овард:

Ҳикоят

Ҷуҳуде аз руи ъиноду саркашӣ ва бо пиндорӣ худ
барои хиҷил сохтани донишманди мусалмоне ба
172

“Муснад”-и Имом Аҳмади Ҳамбал саҳ/4211, ҳадис/16841... Ҳукми ҳадис: саҳеҳ.
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ҳалқаи дарсии ӯ омад, ҳангоме ки бо ҷамъе аз
шогирдон нишаста буд.
Ҷуҳуд баъд аз салом гуфт: “Ҷаноби устод дар
Қуръони шумо навишта, ки он яъне (Қуръон)
“тибѐн”, яъне рушангари ҳама чизҳост.
Ва ҷои дигар нивашта: “Ва ҳеҷ тару хушк намонда,
магар ин ки азу ѐде дар ин китоб омада», магар дар
ҳақиқат чунин бошад!?
Устод гуфт: “Бале чунин аст”
Ҷуҳуд гуфт: “Пас аз Қуръон биѐр ҳуҷҷате бар ин
ки як линга орд чанд нон мешавад !?”
Устод фармуд то дастархон густурданд ва
ҷуҳудро гуфт, “то ноне бишканӣ, ҷавоби ту гуфта
бошам”
Пас устод дар пинҳонӣ яке аз шогирдони худро
ба бозор равон бинамуд то аз нонвойе инро
бипурсад.
Шогирд бозгашт ва дар пинҳонӣ ба устод гуфт:
“ҳаштод нон бошад”.
Чун ҷуҳуд аз таъом фориғ гашт, посухи суоли
худ дархост намуд.
Устод гуфт: “ҳаштод нон бошад”
Ҷуҳуд бо истеҳзо гуфт: “Магар инро аз Қуръон
пайдо бинамудӣ!?”
Устод гуфт: “Бале” !
Ҷуҳуд гуфт: “Кадом оят аст!?”
Устод фармуд: “Ояти 43 аз сураи Наҳл, ҷое, ки
Худованд фармудааст:
ًال ًت ًُوًًٌٓن
ً ُن ٌك َُتٌى
ُ ٍن اهشِّكُ ٍص ا
ً ُّ ظ ًبوٌٓا ًا
ُ فًة
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Яъне, “Пас бипурсед аз аҳли зикр ва доноѐн
онеро ки намедонед.”
Мо ба муқтазои ин дастури Худованд аз нонвой
пурсидем, чун ӯ дар амал ва пешаи худ аҳли зикр ва
огоҳ буд
Ҷуҳуд бо хиҷолат ва рӯйзардӣ берун рафт.
Дар ин ҳикоят бо вуҷуди зарофат, ҳам баѐни ҳақиқат
ва ҳам ҷои ибрат аст.
Ҳоло бубинем дар дигар аҳодиси набавӣ чӣ
далолатҳост мар сиҳати иҷтиҳодро.
ٍص" {اٍنَّ اهوًِ ًٕجًًُثٌ ٍهًْشٍٍُ اهُةٌيَّة# ٍِ كةلً رًظٌٓلٌ اهو، ًرض" كةل# ًيًٌُ اًثی ٌّصًٕصًة
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.}ٌ ٌٕجًسِّدٌ ًهًْة دٍٕ ًًَْة
ُ ًس كٌنِّ يٍأً ٍة ظًََّةي ي
ٍ يًوی رًأ

Аз Абӯҳурайра (рз) ривоят аст, ки Пайғамбар (с)
фармуд: “Ба дурустӣ,ки Худованд (ҷ.ҷ) бар меангезад
ва пайдо мекунад бар сари тамомии ҳар сад сол
касеро, ки нав месозад ва тоза мегардонад барои ин
уммат дини ӯро.”
Дар ҳошияи “Мишкоти шариф” чунин омадааст:
ٌٕه ّشااهدسٕث ٕسلَ يوی دهام االجتْةد اهی ٕٓم اهلٖةم ه هجٓد اهًجتْس
 هضم يوِٖ ردَ اهلٓل، يٌ ايتلس ّشااهدسٕث خسٕحة.فی كنَ يؿص ه آن فًوی
، يٌ اهْجصة500 ن زيةن االجتْةد كس اٍلصض فی اهعَة
َ اهلةاوٌٖ ا
174

خ.ؾددِ ش

Тарљума: “Ва њамин њадис далолат мекунад бар
давоми иљтињод, то рузи ќиѐмат ва вуљуди
муљтањидин дар њама аср ва замони феълӣ. Шахсе,ки
бовар дорад, ки ин њадис њадис аст, лозим аст бар вай
Бо ривояти Абудовуд дар китоби “Ашиъату-л-ламаъот” шарҳи “Мушкот” ҷ/1, саҳ/182.
“Мишкоту-л-масобиҳ”, китоби илм фасли 2 саҳифаи 59, чопи Қазон, чопхонаи Каримия соли
1326ҳ/1908м.
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радди ќавли гуяндањое,
ки гуфтанд: “Замони
иљтињод дар соли 500-и њиҷрӣ поѐн ѐфт. Ин њадисро
сањењ донистанд Ш.Х” яъне,Шайхайн, ки њамон
Имом Бухорӣ ва Имом Муслим (рњ) бошанд.
Аз рӯи ќавоиди забони араб, калимаи “ман”(касе)
дар матни њадиси мазкур, далолат бар фард ва љамъ
дорад, зеро “ман” дар каломи араб ифодаи шахсият
мекунад ва фарогири љамъ ва афрод аст.
Пас мумкин аст, ки дар њар аср дар маконњои
гуногун, шахсе ѐ гуруње пайи таљдиди назр ва
барасии масоили шаръӣ бикушанд, бо фазл ва
карами Худовандӣ.
Ва шарт нест, ки ин муљаддидин ва муљтањидин аз
фаќињон бошанд, балки аз њокимон, зоњидон,
обидон, шуъаро ва таърихнависон низ, метавонанд
дар таљдиди назари мусулмонон, истинботи ањкоми
шаръӣ ва иълои калимаи њаќ, кори судманде карда
бошанд.
Бар ин матлаб, шайх Абдулњаќ, муњаддиси дењлавӣ
низ дар китоби “Ашиъату-лламъот” таъкид намуда.
Асли ин масъала дар раво будани таљзия дар
иљтињод аст, ки уламои усули фиќњ аз ќудамо то
мутахирин, бар ин љавоз (таљзияи иљтињод) итифоќи
назр доранд.
Масалан Имом Ѓазолӣ мефармояд:
هٖط االجتْةد يَسی يَؿجةو الٕتجضء ثن ٕجٓزان ٕلةل هوًةم ثًَؿت
175

االجتْةدفی ثًـ االخكةم دهن ثًـ

Яъне, “назди ман иљтињод он чунон мансабе
нест, ки таљзияро напазирад, зеро мумкин аст олиме
175

“Эҳѐ-ул-улум”-и Ғаззолӣ
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дар бархе аз масоил ба дараљаи иљтињод расида
бошад ва дар бархе дигар нарасида бошад.
Аллома Тољуддин сибкӣ мегуяд:
هاهؿدٖح جٓاز تجضی االجتْةد ثةن تدؿن هجًـ اهَةس كٓت االجتْةد
فی ثًـ اال ثٓاب
Яъне, “Қавли дуруст ин аст, ки иљтињод таљзияро
ќабул мекунад, чунончи барои бархе аз мардум,
неруи илмии иљтињодӣ мављуд бошад дар порае
бобњо аз масоил.”
Ва бар њамин аќидаанд, Аллома Тафтозонӣ,
Аллома Абдулазизи Бухорӣ (соњиби фатовии азизия),
Аллома ибни Њумом, Аллома Зайниддин ибни
Наљим, Аллома ибни Салоњ, Имом Нававӣ, Амир
Подшоњи Бухорӣ ва бисѐре аз муњаќиќини дигар.176
Њадиси дигар,
ٌص" {ًٕدُ ًٍن#ِ كةل رظٓل اهو،يٌ اثصاّٖى اثی يجسٍ اهصخًٌ اهغشری كةل
ل
ً  ٌٕ ًَلَٓنً ًيٌَُِ ًتدُصٍٕف اهُغًةهًٌٍٖ ًهٍاٍُ ٍتدًة،ٌٌِر ًوفي يًسٌهه
ً ًِّّشًااُه ًٍوُىً يٌٍُ كٌن
177"ًٌٍّٖو
ٍ اهُجًة

ن
ً ٍٕموًٌٍٖ ًهتًأه
ٍ ُاهُ ًٌج

Яъне, Расулаллоњ (с) фармуданд:
“Бар медоранд ва аз худ мекунанд ин илмро, яъне
илми китоб ва сунатро аз њар гуруњи бозоянда,
одилон ва ростини аз онњо. Дур месозанд ва пок
медоранд илмро аз таѓир ва табдили аз
њаддаргузарандагон ва аз дуруѓбастани ањли бутлон
ва аз таъвили љоњилон ва бе донишон”.
Ин њам навъе аз иљтињод аст ва њаќиќати исботи ин
њадис равшан аст ва мутобиќ бо воќияти њоли пас аз
176
177

“Шинохти таќлид ва иљтињод”-и Мавлоно Муњаммадтаќии Усмонӣ, сањифа126-130).
Бо ривояти Байҳақӣ дар китоби “ал-Мадхал” ва дар “Мишкоту-л-масобиҳ” ва манобеъи дигар.
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сипарӣ шудани беш аз 1430 сол аз густариши дини
мубини ислом.
Пас дониста шуд, ки дар Ќуръони карим ва
ањодиси набавӣ далолат, бал таъкид аст бар сињати
иљтињод ва лузуми он барои уммат.
Акнун бароњини мантаќӣ, истидлолоти аќлӣ ва
ќавоиди каломиро дар чањорчуби он нусус аз
Ќуръони карим ва он ањодис аз Расули акрам (с), ки
баѐн бинмудем бар санљем, то дар мутобиќат ва
мувофиќати онњо, дурустии ончи дар ин мабњас
гуфтем, равшан гардад.
Њам оѐти мазкура ва њам ањодисе, ки овардем
далолат бар субут ва лузуми иљтињод мекунанд, на
бар мамнуъият ва адами љавози он.
Пас натиља чунин бошад, ки шореъ иљтињодро раво,
балки лозим дониста аст.
Дигар ин ки лафзи “њин”(ҳангом) дар матни ояти,
(ва латаъламунна набаању баъда њин) њамчунон, ки
дар гузашта тањќиќ ва барасӣ намудем ва ибораи
(кулу миата санатин) дар матин њадиси гузашта,
алфози мутлаќаанд, на муќайяда.
Яъне, дар њарду маврид ин зуруфи замонӣ (њин ва
миата сана) муќайяд ба замони муаяне нестанд.
Пас ба ин натиља расидем, ки иљтињод ва тањќиќ дар
њама давру замон раво бошад.
Дар мабоњиси гузашта љое баѐн намудем, ин ки
њангоми зиндагонии Паѐмбари акрам (с) ва асњоби
киром, ниѐз ба иљтињод набуд ва далоили инро низ
равшан намудем.
Боз гуфта будем ниѐз ба иљтињод замони тобеъин ва
баъди он пайдо шуд ва мактабњои фаќњии мазоҳиби
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чаҳоргонаи аҳли суннат ва пасонтар фиқҳи Ҷаъфарӣ
дар ташайюъ низ ба вуҷуд омаданд ва инро дар
намунаи мактаби фиқҳии Абуњанифа (рњ) шарњ дода
будем.
Матлаб ин ки агар иљтињод ва бознигарӣ љавози
шаръӣ намедошт, пас он бузургон ки дар ташрињ ва
тавзењи ањкоми шаръӣ ва ќонуну дастуроти иљтимоъӣ
ранљњо кашидаанд ва роњро барои ояндагон равшан
бинмудаанд, дар сињат ва субути иљтињод аз кадом
маъхаз ва манобеъе касби иљозат бинмуданд ?!.
Љањони ислом беш аз 1430 сол њаст, ки дар
масоил аќидатӣ, иљтимоъӣ, ахлоќӣ, сиѐсӣ, муомилот
ва умуман дар тамоми шууни зиндагони худ аз ин
мактабњои фиќњӣ истифода мекунанд, бо таносубњои
вобаста ба таѓир ва табдили низомњои сиѐсӣ ва
меъѐрњои иљтимоъӣ.
Чун иљтињод дар замони он бузургон раво ва њатто
амри ногузир буд, пас дар њар замон, ки њољат ба он
бошад, њамчунон ногузир ва њатмӣ бошад.
Ин миќдор тафовут њаст, ки чун дар он њангом
мактабњои фиќњӣ ва дастуроти њуќуќи исломӣ шакл
мегирифт, иљтињод тамомъиѐр ва фарогир буд, аммо
дар њоли њозир иљтињод ва бознигарӣ дар масоил ва
њаводис навпайдо, ки дар собиќа њукуми равшане
надоранд, зарурат пайдо мекунад.
Дигар ин ки иљтињод ва тањќиќ хоси он бузургон ва
муќайяд ба замони эшон набуда ва мо инро дар умум
исбот намудем ва он бузургмардон низ ин даъворо
надоштанд, ки њарфи эшон њарфи охирин ва фатвои
онон то анљоми дунѐ фатвои вопасин бошад.
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Дигар ин ки агар иљтињод мамнуъ буди, ночор мо
барои њалли масоили навпайдо ва ќазоѐи
мутароќибу-лвуќуъ роњњалњо ва љавобњои устувор
пайдо намекардем ва ангор ба бунбасти фикрӣ
гирифтор меомадем, пас забони бадгуѐн ва
душманони ислом кушода мегашт бар ин ки
“шаръити ислом ва таълимоти он љавобгуи талаботи
фикрии замони кунунӣ нест, бубинед ки дар фалон
масъала ва бањмон ќазия дар монданд ва љавоби
равшане ва роњи њале намеѐбанд”.
Дар њоли њозир бадхоњон ва муѓризини ислом,
аз ќабили лоикњо, илмониѐн ва бархе аз мутаъсибини
яњуд ва масењӣ аз ќабили шабакаи”ќаноту-л-њаѐт” ва
амсоли онњо дар намунаи барномањои “шубуњот ва
рудуд”, “ад-дин ва-т-таърих”, “кашфу-л-ќиноъ” ва ба
инњо монанд, бо тамоми васоил пайи гумроњ
намудани мусулмонон ноогоњ ва дур аз донишњои
воќеъӣ, кушиши шабонарӯзӣ доранд, то дар дили
онњо тухми шак ва тардид кошта, эшонро ба аќидаи
худ дар умум ва ба шахсияти Паѐмбари ислом (с) ва
ду манбаъи аслии ислом яъне, Ќуръон ва њадис
бадгумон созанд.
Мењвари аслии даъвоњои беасл ва ботили онњо ин
аст, ки: “Дине, ки дар асри њафт миѐни ќабоили
сањронишин ва дур аз тамдун пайдо гашта аст,
наметавонад љавобгӯи ниѐзњои фикрӣ ва илмии асри
21 ва асрњои пасин бошад”.
Онон аз рӯи љањолат ва таъассуб бо ин даъвоњои дур
аз мантиќ ва аќли солим, тамоми адѐни њаќқа ва
паѐмбарони ростинро дониста ѐ нодониста инкор
мекунанд.
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Зеро чунон ки маълум аст, аз Одам (ъ) то паѐмбари
охиру-з-замон Муњаммад (с), њама даъвати эшон
байни халќият ва ќавмиятҳо буда, на дар давлатњо ва
шањрњои мутамаддин, (мисли Рум, Юнон, Форс..),
балки дар бодия ва љомеъањои пароканда ва
сањронишин пайдо гашта, баъдан ба мамолики
мутараќқӣ ва мунтањо ба тамоми љањон доман
густурд.
( Агар гӯи Мусо (ъ)?!
Гуем, ӯ низ баъди хидмати шубонӣ ба Шуъайб (ъ) ва
расидан ба маќоми паѐмбарӣ дар водии Сино, ба
Миср омад ва Фиръавн ва ќавмашро ба суи Худо
хонд.
Агар гуи, замини муќадас (байтул-маќдис) на обод
ва мутамаддин буд, ки зодгоњи аксари паѐмбарон ва
сарзамини диѐнат ва вањй буда?!
Гуем, на он чунон обод буд, балки тавассути Довуд
ва Сулаймон (ъ) обод гашта, њамчунон ки Макка ва
Мадина ва соири шањрњо ва мардумони мутарақќӣ
дар ќаламрави ислом баъди густариши ин диѐнати
илоњӣ.)
Дар њоли њозир ин гумоштагон ва чокарони ѓарб
аз ѐд бурданд, ки даврони шукуфоӣ ва тараќии
Аврупо дар замони њукумронии њафт асраи
мусалмонон дар Испониѐ ва кишварњои муљовири он
буд, ки мусулмонон бо ахлоќи писандида, донишу
фарҳанги фарогир ва ибтикорот ва ихтирооти илмии
худ дар тамоми љанбањои улуми назрӣ ва амалии
башарӣ, ѓарбро ба сӯи тараќӣ ва таъолӣ рањнамои
карданд ва ин таъсир то њазор сол идома дошт.
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Оѐ намедонанд, ки як муњаќиќ ва донишманди
олмонӣ бо номи Зигрид Ҳунка тавалуд 1913, вафот
2000, ки масењи њам њаст, дар китоби таърихи худ бо
номи “Хуршеди Аллоњ бар фарози маѓрибзамин”178,
ки бо забонњои гуногуни дунѐ тарљума шуда аст, аз
љумла бо забони арабӣ бо тарљумаи дуктур Фуод
Њусайн Алӣ бо номи “Шамсуллоњи ъала-л-маѓриб”,
дигаре бо номи “Шамсу-л-араби тастиъу ала-л-ѓарб»,
бо тарљумаи Форуќ Байзун ва Камол Дассуќӣ, (чопи
Миср ва Бейрут), бо чи эњсосу ќадршиносӣ нисбати
хадамоти ислом ва мусулмонон ба Аврупо сухан
мегӯяд ва мо барои намуна якчанд љумла аз ин китоб,
иќтибос меорем:
“Дар ин замон дар донишгоњои Аврупо
донишманде набуд, ки њарисона дасташро ба сӯи
улуми љадиди исломӣ дароз накунад. Ин иљборӣ буд,
то њар донишманде битавонад, ки камбудињои илмии
худро љуброн кунад…”
“Дар Аврупо њатто як китоб њам вуљуд надошт,
ки сарчашмаи аслии он аз кишварњои исломӣ набуда
ва ѐ аз он маъхаз таъсир нагирифта бошад…”
“…Ваќте инсон ба Аврупои марказӣ дар ќарнњои
9-12 бо њадди аќали 95% бесаводаш фикр мекунад…”
“…Дар тамоми дайри Сент Гулин дар њудуди
соли 1291 њатто як руњбон њам навиштан балад
набуд…”
“Дар њамин замон дар њазорон мадрасаи исломӣ,
дар шањр ва дењот, писарон ва духтарони аз 6 то 11
сола рӯйи фаршњои кучакашон зону мезаданд…”.179
178

(Sigrid Hunke, Allahs Sonne: Uber dem Abendland Unser…)
Китоби «Фарњанги ислом дар Аврупо», бо тарљумаи форсии: Муртазо Раҳбонӣ
1390њ.ш/2012м.
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Хулоса, њамчунон ки мусалмонон мудати 1000 сол
ба љањониѐн ба вижа Аврупо дарси инсоният ва
одамият омухтанд, вале ѓарб баъди эњѐ ва ба тарақќӣ
расидан, дар подоши ин некињо ба мусалмонон дарси
барбарият ва вањшоният меомӯзад .
Њарчанд мавзуъи суњбати мо дигар буд, вале ин
миќдор гуфтанро дар радди раќибони ислом аз
заруриѐт донистем, њамчун бањси вурудӣ дар
баробари
ин
бадгуѐн
ва
бадандешон,
ки
мутаассифона дар ин таблиѓоти пуршайтанат ва пур
аз макру тазвири худ то љои мувафаќ низ гаштаанд.
Ва боз мамнуъ эълон намудани иљтињод ва
бознигарӣ аз љониби бархе аз мутаъассибин ва
муташарриъин, сари об бо осиѐби ин душманон
кушодан аст.

***

Шароит ва лавозими иҷтиҳод
Азизон огоҳӣ доранд, ки иҷтиҳод кори саҳл ва
сода набуда ва муҷтаҳид низ наметавонад ҳар
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мудаъи ва туфайлие дар майдони ъилм ва дониш
бошад.
Магар донишманди баргузида, бо таъйидоти
илоҳӣ ва мушахасоти бориз, аз доштани нубуҳат ва
огоҳии таҳқиқӣ дар соҳоти донишҳои бунѐдӣ ва
калидӣ; ҳамчун шарҳ ва тафсири Қуръони карим,
маърифати носих ва мансух, асбоби нузул, мутлақ ва
муқаяд, маърифати истилоҳот, аснод ва анвоъи
ҳадис, усули фиқҳ, мантиқ, калом, балоғат ва баѐн ва
дигар илмҳо.
Ва боз бо доштани ахлоқи наку ва тақво, бо
тазкияи нафс ва тасфияи қалб, мунтаҳо мавсуф ба
сифоти инсони комил, ки бо шаҳодати Қуръони
карим, халифа аз ҷониби Худо дар рӯи замин аст,
бошад.
Ин ҳангом аст, ки мушарраф ба таъйидоти
раббонӣ ва воридоти ғайбӣ гардада, дарки маъонӣ ва
нуктаҳои пушида ва саъбу душвор ба дигарон, ба ӯ
саҳлу осон гардад.
180
ٍن اُهًًوٍٖى
ٍ ُن اهوَّ ٍِ ٌٕؤُتٍٍِٖ يًٌ ًٕؼًة ٌء ۗ هًاهوٌَِّ ذٌه اُهفًق
ٌ ق
ُ ًَٰذًهٍمً ف
Яъне, Ин фазли (бахшиш) Худост, ки ба ҳар кас
бихоҳад медиҳад ва Худованд дорои фазли
бузургаст”
Зеро, ъато ва иҳсони Худованд маҳдуд ва
муқайад ба асру замоне ва мунҳасир бар ину
оне нест вале Худованд ба касе арзонӣ дорад ки
омодагӣ ва дархости пазириши онро дошта
бошад:
Фазли эзид дар азал ҷушида аст,
180

Сураи Ҳадид-21
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Асрҳоро файзи Ӯ пушида аст (Навид)
Дар акси ҳол:
З-иҷтиҳоди олимони камназар,
Иқтидо бар рафтагон маҳфуз тар.(Иқбол)
Агар гуи, чаро он бузургон дар он замонҳо ба ин
давлати бузург ва неъмати сутург, яъне иҷтиҳод ва
таҳқиқ расиданд ва мо не ?!
Гуем, агар саъю кушиш, ихлос ва самимияти
эшон дар мо буди, мо низ чун онон будем.
Магар дар Қуръони карим нахондаи?!: هأن هٖط
181

هإلٍعةن إال ية ظًی

“Ва ин ки барои инсон чуз онки сайъ карда,
нарасад”.
Файзи руҳул-қудус ар-боз мадад фармояд,
Дигарон ҳам бикунанд он чи Масеҳо мекард.
(Ҳофиз)
Худованд ҳамон аст, Паѐмбар хамон ва уммат
низ хамон.
Расули гиромӣ (с) дар яке аз аҳодис фармуда:
182
اًهآرٍ ٌصًّة،رُٖصى
ً ًهٌهًْة
َّ سرًى ا
ُ ٌٕ ال،ٌيتٍی اٌيَّةى ٌيجًةرًكًةى
َّ “ اУммати ман умати
бобаракат аст, дониста нашавад аввал ӯ хайр аст ѐ
охираш”
Дар ҳадиси дигар омада: ًٌٌِهه
َّ سرًى أ
ُ ٌٕ ٌيتٍٔ يحن اهًًُمًصٍ ال
َّ يحن أ
183

ٌٌُرُٖصى أًمُ آرٍص
ً

Яъне: “Умати ман монанди борон аст,

дониста нашавад, авали ӯ хайр аст ѐ охираш”.
181

Сураи Наҷм-39
Ин ҳадис дар “таърих”-и Ибни Асокир бо ҳамин лафз омада, ки ӯ аз Ҳасани Басрӣ аз Алӣ (к) ва ӯ
аз расули Худо ривоят мекунад.
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Яъне, хайр ва некуӣ дар умуми уммати исломия
бошад, дар авалаш ва охираш, хамчун борон.
Агар мо иштиѐқ ва омодагии пазириш ва имдоди
ғайбиро надорем, пас гуноҳ бар кист?!
Зеро фуюзоти ғайбӣ ба андозаи истеъдод ва
омодагии мо бошад.
Мунтаҳо ин, ки дар ин ҳангом қазияи иҷтиҳод
қазияи муҷибаи шартия аст.
Ин мехоҳам, агар шахсе бо ҳамон хусусиѐте, ки
дар шароити сиҳати иҷтиҳод зикр намудем пайдо
бошад, иҷтиҳод низ раво бошад ва агар на, пас на.
Билфараз, агар чунин шахсе пайдо набошад,
иҷмои уламои исломӣ, ҳамчун ҳуҷҷат ва бурҳони
шаръӣ, баъди қуръон ва ҳадис, боқист ва руй
бартофтан аз ичмоъ, пушт бар ҳақ гардондан бошад.
Худованд дар Қуръони карими мо уммати бо
саъодати расулашро бо унвони “шоҳидҳо бар дигар
мардумон” сарфароз намуда:
ٌػًْسًاءً ًيوًی اهََّةسٍ ًهًٕكٌٓنً اهصَّظٌٓل
ٌ ج ًً ُوًَةكٌىُ أٌيَّةو هًظًموة هِّ ًتكٌٌٍٓٓا
ً ًشًهٍم
َٰ ًهًك
184

ػٍْٖسوا
ً ًُي ًو ُٖكٌى

Яъне,”Ва ҳамчунин гардонидем шуморо
уммати миѐна, то ин ки гӯвоҳ бар мардумон бошед
ва ҳамзамон Паѐмбар (с) гӯвоҳ бар шумо бошад”.
Ин оят насси собит аст мар ҳуҷҷат будани
иҷмоъро (ин ҷо андеша бигморед!).
،عاٛ ت ِشف
ٗ  عٓ أٔ ظٟٔ ال ٘ ّا عٓشاتد اٌث ٕا،عفاٌصفاسٛ ٠ س٠ ِغ ٕذ ٖ ِٓ دذٟ فٍٝ ع٠ ٛ أتٚ ، األتخٝ١ ذ٠ ٓس د ّاد ت٠ ِٓ دذٞ رش ِز
ٌا
ٚ ْ  ا ٌ ذ غٓ ا تٓ ا ٌمطاٛ سد ٖ أتٚوزا أٚ ،ٗ  عٓ أٔ ظتٞ ح ٘ش اَ تٓ عثذ هللا عٓ ِا ٌه ع ٓاٌض٘ش٠اٚ س ِا ٌه ِٓس٠ ع ٕذ ٖ دذٟ فٟٕ روش ٖ ا ٌذاسلط
،اج عٓ ِا ٌه ٌٗ وز ٌهٚ  اٌشٟضا ف٠ة أ١أخشج ٗ ا ٌخطٚ ، ال ٔع ٍُ ٌٗ ع ٍح،ٗ ذفشدت
ٗ ٔئ:لايٚ َس ٘ش ا٠ ا ٌع ٍ ً ٌٗ ِٓ دذٟصا دة ا تٓ ِاج ٗ ف
ٗ  ذ١ص ذٟخشج ٗ ا تٓ دث اْ ف
اعش أ٠ ٓ ٌ ٗش ا٘ذ عٓ عّش تٚ ،ٗ ١ٍ راتع ع٠ ٌُ ٚ ٗ ٕ  عٟ ٕ ع٠ ،َت ٘ش ا
ٗ ذفشد
،س ِا ٌ ه٠ة جذا ِٓ دذ٠ئٔ ٗغش:لايٚ
ٟجع ً هللا ف٠  وا ٌّطشٟص ً أ ِ ر
ِ :س عّاس٠ش ِٓ دذ١ اٌىثٟ فٟٔثشا
 ٌفظ ع ٕذ ا ٌطٟفٚ ،ٗ عاتٛ  ٗ ع ٕ ٗ ِشف١ذ تٓ ع ٍ ّ اْألغش عٓ أت١س عث٠ِٓ دذ
ٓ تاع ٕاد أ دغٟ عٓ ا ٌ ٕثٜ ٚ ش٠ ئٔ ٗ ال:لايٚ ،ٓثضاستغ ٕذ د غ
ٌ  أخشج ٗ ا،ٓ ١ضا عٓ ع ّشاْ تٓ دص٠ اٌثاب أٟفٚ .شا١ آخش ٖ خٟفٚ شا١ ٌ ٗ خٚ أ
ٓ س دغ٠ ئْ ا ٌ ذذ:لايٚ ،ثش
ٌ  ٗ ا تٓ عثذ ا١ٌ أشاسئٚ ،ضا٠ أٟٔثشا
 ع ٕذ ا ٌطٚ عٓ عثذ هللا تٓ عّشٚ ،ٟٔثشا
عٓ ا تٓ عّش ع ٕذ ا ٌطٚ ،ِٓ ٘زا
184
Сураи Бақара-143
183
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Аммо дар гузашти замон, баъд аз таъсиси
макотаби чахоргонаи фикҳӣ, тақрибан то асрҳои
чордаҳ-понздаҳи мелодӣ, шахсиятҳое бо унвони
муҷтаҳид буданд, ҳамчун:
Шамсу-л-аимма ибни Абдуллоҳи Ҳалвоии
Бухорӣ,
Шамсиддини
Қаҳистонӣ,
Аллома
Ҷалолиддини Суютӣ Ибни Ҳаҷари Ассқалонӣ ва
амсоли онҳо.
Ва гоҳо бо дигар алқоб ва унвон хамчун; фақеҳ,
Абулайси Самарқандӣ, Ҳуҷҷату-л-ислом Ғаззолӣ,
Ъалам-ул-ҳудо Абумансури Мотуридӣ,
“Муҳйиусунна” чанд нафар аз ҷумла; Абдулқодири
Гилонӣ ва боз бо алқоби дигар хамчун; “Нуриддин”
Абдураҳмони Ҷомӣ, “Аллома” Умари Тафтозонӣ,
“Аллома”
Мирсаид
Шарифи
Ҷурҷонӣ,
“Муайидудин”, “Муслиҳуддин”, “Ъизуддин” ва
амсоли инҳо, ки далолат ба навъе аз таҷаддуд,
иҷтиҳод ва таҳқиқ дар улуми динӣ доранд.
Аз муҳақиқин дар Мовароунаҳр, метавон аз
донишмандони тамомиѐре дар маҷолоти илмӣ ва
ирфонӣ, аз ин бузургон ѐдовар шуд;
Муҳаммад ибни Исмоили Бухорӣ, муҳаддис Абуисо
Муҳаммад ибни Исо (Хакими Тирмизӣ), Абулайси
Самарқандӣ, Аллома Фазлулоҳи Фозили (Кайдонӣ),
Ъаламулњудо Абумансур Абумусои Мотуридӣ,
Абулқосим
Исҳоқ
Ҳакими
Самарқандӣ
ва
садҳодигар.
Сар аз асрҳои 13-милодӣ, то инқирози аморати
Манғития нақши пирон ва пайравони тариқаи
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нақшбандия, дар бедорӣ ва огоҳии ъоммаи мардум
бесобиқа буд.
Аз қабили; Ҳазрати Хоҷагон, Абдулхолиқи
Ғиждувонӣ, Амир Кулол, Хоҷа Юссуфи Ҳамадонӣ,
Хоҷа Орифи Ревгарӣ, Хоҷа Маҳмуд Анҷири
Фағнавӣ, Хоҷа Алии Рометанӣ, Хоҷа Бобои Самосӣ,
Хоҷа Убайдуллоҳи Аҳрори Самарқандӣ, Махдуми
Аъзами Самарқандӣ ва ба хусус Муҳаммад
Баҳоуддин хоҷаи Нақшбади Бухороӣ…
Дар асрҳои баъдин, метавон аз шахсиятҳои
муҳаққиқе ҳамчун; муфтӣ Икромхоҷа, аллома
Аҳмади Дониш, Шарифҷон Махдум Садризиѐ,
ѐдовар шуд, ки баъдан зери таъсири афкор ва
андешаҳои маъорифпарваронаи
онҳо
ҳаракати
ҷадидия ба вуҷуд омад, ки мароми эшон таҷдиди
назар дар таълимоти мадрасаҳои Мовароунаҳр буд.
Чун пайдоиши ин наҳзати илмӣ муродиф бо
инқирози аморати Манғития ва шуруъи инқилоби
сурх
буд, дар дохили ин иқилоб ва ҳаракати
пантуркизм, ки ходим ва чокари ин инқилоб буд, ҳал
ва нопадид гашт. Ҳарчанд ҳаракати ҷадидия ва
шахсиятҳои алоҳидаи он, аз қабили; Файзуллоҳхоҷа
Фитрат, Мунзим, Айнӣ ва дигарон, аз иштибоҳот ва
ғалатҳо орӣ набуданд, бо вуҷуди ин, рӯи афкори
ҷомеа таъсире гузоштанд.

***
Нақши ҳаводис ва таҳавулот дар
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ташаккули шахсиятҳо
Агар назари дақиқ ба таърих андозем мебинем,
ки
сар аз солҳои бистуми асри гузашта, дунѐ
гирифтори таҳаввулоти бузурге буд.
Ҳамчун; ишғоли Осиѐи миѐна ва Қофқоз аз
чониби Русия тавасути инкилоби хунини болшавикӣ,
аз байн рафтани Хилофати Усмонӣ дар Туркия,
мавҷи ҳаракатҳои озодихоҳӣ аз зери султаи
мустамликадорони Фаронса ва Итолиѐ дар
мамолики араб ва чунин ҳаракатҳо алайҳи
Ингилистон ва Пуртуғол.., дар шибҳи қораи Ҳинд ва
Афғонистон ва наҳзати машрута дар Ирон.
Ба исбот расида, ки қабл аз таҳаввулот ва
ҳаводиси муҳими ҷаҳонӣ ва ѐ минтақавӣ, Худованди
ҳаким (ҷҷ), шахсиятҳои нобиға ва дорои маъориф ва
улуми фарогиреро ба майдон меорад, ки афкор ва
андешаи онҳо то асрҳои мутамодӣ таъсиргузор боқи
мемонад ва низ мусаллам аст, ки воқеъа ва ҳодисаҳои
бузург, шахсиятҳои бузургеро рӯи кор меоранд, ки
дар таҳавулоти фикрии ҷомеъа ва ҳатто, дар тағйир
ва табдили ҷуғрофиѐи ҷаҳон нақши калидӣ мебозанд.
Солҳо пеш ва ҳам дар ҷуши ин ҳодисаҳо,
шахсиятҳое буруз намуданд ва чеҳранамоӣ карданд,
ки эшонро муҷаддид ва муслиҳ меномиданд.
Аз ин қабил шахсиятҳо, дар Ҳинд метавон, аз
Шоҳ Валиюллоҳи Деҳлавӣ, факеҳ Абдулҳақ ибни
Сайфиддини Бухории Дехлавӣ, Шайх Муъинуддини
Чиштӣ, Шайх Аҳмади Сарҳиндӣ (муҷаддиди алфи
сонӣ)…ѐдовар шуд, ки дар бораи хадамоти ин
бузургон ҷои дигар бо тафсил хоҳем гуфт.
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Ҳамчунин; Саъид Ҳалимпошои туркӣ, Шайх
Муҳаммад Абдуҳи мисрӣ, Муҳаммад Алӣ Ҷаноҳ
(қоъиди аъзам), Саид Чамолуддини Афғонӣ ва
Аллома Мухаммад Иқболи Лоҳурӣ, аз зумраи
муслиҳине буданд, ки таълимоти онҳо бо вуҷуди
шебу фарозҳои фикрӣ ва ақидатӣ, бештар дар бедорӣ
ва огоҳии сиѐсӣ ва иҷтимоии мусулмонон нақш дошт.
Пас маълум гашт, ки таҳқиқоти илмӣ ва амалӣ,
таҷадуд ва тозаандешӣ, дар ҳама давру замон вуҷуд
дошта аст, ки иҷтиҳод бо назардошти шароит ва
лавозими он ва бо эътибори заруриятҳои замонӣ ва
маконӣ, рукни муҳим ва қуллаи балантарини ин
таҳқиқот ба шумор меояд.
Пас аз он чи гуфтем, ба ин натиҷа мерасем ва ин
хақиқат равшан мегардад, ки ниѐзи мо дар ҳоли
ҳозир, ба таҳқиқ ва баррасии илмӣ, бозингарӣ ва
иҷтиҳод, бо назардошти воқеъиятҳои замонӣ, бештар
аз пештар аст.
Аз Худо хоҳем тавфиқи амал!

Замони инҳитот ва варшикастагӣ дар
иҷтиҳод.
Воқеият ин аст, ки дар даврони ҳукмронии
шуроҳо беҳтарин шахсиятҳои илмӣ ва фарҳангӣ ба
қатл расида ѐ маҷбур ба фирор аз ватан гаштанд,
китобҳоро сухтанд, дар ҷомеъа фазои тарсу бим,
навмедӣ ва нобоварӣ ба ояндаро эҷод намуданд ва ба
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ин васоил зеҳниятҳоро кунд, хира ва мафкураҳоро
тарсзада ва хоболуд сохтанд.
Дигар маҳол аст, ки дар чунин фазо ва шароити
носозгор, шахсиятҳо ва андешаҳои пешрафта ва
созанда пайдо шаванд ва фаъолияти озод дошта
бошанд, магар ба нудрат ва камшумор.
Чунин ашхос дар собиқ Тоҷикистони шуравӣ,
мутаносибан бо андешаҳои пешрафта буданд,аз
кабили; Садриддини Айнӣ, Бобоҷон Ғафур,
Турсунзода, Ҷалол Икромӣ, Сотим Улуғзода, Ҷумъа
Одина, Муҳамадҷони Шакурӣ, Расул Ҳодизода,
Аъламхон Афсаҳзод ва монанди онон, ки дар ин
шароити душвор бо навиштаҳо ва пажуҳишҳои худ,
дар пойдорӣ ва аз миѐн нарафтани фарҳанг ва
ҳувияти миллӣ бо назардошти зарфияти замон саҳми
босазое гузоштанд, ҳар чанд мушаххасоти андешаҳои
онҳо дар
умумиятҳои он муҳит, ношинохта ѐ
камшинохта ба назар мерасид.
Ҳамзамон мутобиқ ба ҳамон фазо ва шароити
маҳдуд, бо пайрави аз равиши бехудоӣ, шахсиятҳои
ба истилоҳ илмӣ бо андешаҳои якранг ва бебунѐд ба
майдон омаданд.
Оғози балову мусибат аз он рузҳо буд, ки таъсири он
то имрӯз идома дорад.
Дониши воқеъи аз поя ва қадру манзилати
баланди худ афтод, ахлоқ коста гашт, забон ва тарзи
баѐн аз равонӣ, фасоҳат ва балоғат канора гирифт.
Мунтаҳо ин ки миллат дар зоҳир агар чи боқӣ
монда, вале вуҷуд ва ҳастии маънавии худро аз даст
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медод, агар талош ва такопуи мардони дин ва
шахсиятҳои мазҳабӣ намебуд.

Нукта
Мардони комил ва бузургони восил дар дарозои
таърихи башарӣ, бо ҳама ошуби даҳр ва туфони
ҳаводиси рӯзгор, ҳамчун ҷавҳар дар ниҳоди ҳастии
башарӣ устувор ва побарҷо буданд, аз фазл ва лутфи
Худовандгор.
Арзишҳои олии инсонӣ ҳамчун аъроз ниѐз ба ҳастии
он ҷавоҳири собита дошт ва дорад.
Пас агар гирдбоди ошуб ва балоҳо гоҳе нақши ин
арзишҳоро ғуборолуд ва нохоно намуд, вале чун
ҷавҳар боқӣ буд, боз ба ҷило ва равшанӣ расиданд.
Аз ин аст, ки инсони комил сабаби бақои ҷаҳон
бошад.

Ёде аз онҳо
Инҷо шоѐни зикр аст, то аз хадамоти
донишмандон ва уламои дин бигуем.
Онон буданд, ки ахгари илму маърифат, диѐнату
мазҳабро ба даст гирифта, гоҳ ба замин монда ва боз
аз дилсузӣ ба даст гирифта, аз афсурдан бо сидқу
ихлос нигоҳ доштанд. (Талмиҳ ба ҳадиси набавӣ)
Онҳо буданд, ки ахлоқ, фарҳанг русум ва одоти
мардумиро бо вуҷуди тамоми фишор, таъқиб, қатлу
шиканҷа ва таҳқиру тавҳинҳо, пост доштанд ва ба
дасти нобудӣ насупурданд, ҳам бо даъвату таблиғ ва
ҳам таълиму тадриси пинҳонӣ, ки бештаре аз
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донишмандони мазҳабии кунунӣ омузиш ва
парваришѐфтагони мадрасаи он бузургмардонанд.
Эшон
дар
воқеъ
доъӣ
ва
муслиҳи
замони
худ
буданд,
Худованд
аз
эшон
хушнуд ва манзили охираташон обод бод!
Ва он зумра, ки зиндаанд сарбаландӣ ва
сарфарозии
дуҷаҳонӣ
насибашон
бод.
Аз
ин ҷумлаанд:
ХоҷӣҲусайни Кангуртӣ, Ҷомии Сонӣ ибни
Камолиддин (муаллифи Мазҳари кул),
МавлавиАбдулҳайи Мунҷахарфӣ, Шайх Абдуллоҳи
Нушорӣ, Эшон Абдураҳмон, Домуло Ҷура, Мавлави
Муҳамадҷон, Қози Абдурашид, Домулло Искандари
Бедакӣ, Эшони Тураҷон, Домуло Мавлони Ворингӣ,
Домуло Сафаралӣ, Халифа Муҳаммад Мусои
Ниговачӣ, Домуло Карими Чуғдарагӣ, Муло
Амиршоҳ, Муло Назрӣ, Муло Бой, Махдуми Ҳодӣ,
Домуло Хоҷа, Эшони Сорбон Хоҷаи Норакӣ ва
баъдан Домуло Муҳаммадӣ, Домуло Ҳикматуллоҳ,
Махдуми Саддод, Эшони Давлатхоҷа, Махдуми
Домуло Садриддин, Эшони Халилҷони Ҳисорӣ,
Домуло Муҳаммаднабӣ, Домуло Қадриддини
Шаҳид, Эшон Абдулқуддус, Марҳуми Домуло
Саидраҳмон, Махдуми Абдулвоҳид, Муло Додарҷон,
Махдуми Бурҳониддини Утолӣ, Муло Эшонҷон,
Домуло Нуриддин, Муло Қосими Тарбулоғӣ, Муло
Мирзоҳодии Нушорӣ ва садҳои дигар монанди эшон.
Аммо дар замони шуравӣ ба ном зиѐиѐн ва
рушанфикрон, дастури ботилеро бо унвони
(ҳизбияти адабиѐт), эҷод карданд ва дар асоси ин
“меъѐри адаби”-и ғайри мантиқӣ ва бемоя, асарҳои
гуѐ бадеӣ, қисса ва достон ва умуман назм ва насре
таълиф намуланд, ки баъд аз фурупошии низоми
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шуравӣ на ба дарди касе мехуранд ва на хонандае ба
онҳо таваҷҷуҳ дорад ва дар замони шуравӣ низ,
ҳушмандон аз хондани чунин навиштаҳо парҳез
доштанд.
Чун ин зиѐинамоѐни сустаносир аз маънавият
буриданд, назм ва насре гуфтанд ва ҳоло низ аксаран
мегӯянд, дур аз фасоҳату балоғат, бекашишу ҷозиба
ва беибрату эътибор, бо зоҳири пардохта, ҳамчун
луъбатагон, вале беруҳ ва равон.
Эҳсосоти зудгузар ва суханбозиро тасвири бадеӣ
номиданд ва хаѐлбофию афсонапардозиро санъати
шеърӣ. Дар бораи улуми таҳқиқӣ ва дақиқ чи ҷои
гуфтан?!
Ман дар оғози ин рисола аз эшон сухан гуфтам,
ки басандааст ва аз ин бештар дарди сар эҷод кунад.
Ин андоза метавон гуфт, ки дар ин авохир ба ин
ҳақиқат расиданд, ки дигар навиштаҳои эшонро касе
эътиборе намедиҳад ва намехонад, бо сад ҳамҳама ва
дамдама маҳфил ва анҷуманҳо ташкил медиҳанд ва
худро худ ситоиш мекунанд.
Ҳарчанд аз мавзӯъ канора рафтем, вале матлаб
ин аст, ки агар аз саъю талош ва иҷтиҳоди муслиҳин
ва некукорон гуфтем, аз ҷаҳду такопуи мубтилин ва
табаҳакорон низ боясти гӯфт, то фарқият равшан
гардад.
Ҳар андоза, ки онҳо дар бедории афкори ҷомеа
саҳм доранд, инҳо низ дар эҷоди ноогоҳӣ ва
гумроҳии мардум саҳиманд.
Напиндори, ки он чи гуфтам, ҳама аз сари
таъассуб гуфтам, муроду матлабам далолат ба хайр,
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огоҳӣ ва некхоҳист, зеро ба ҳар ҳол аз пойдорӣ ва
пофишорӣ дар ҷаҳолат ва ботил, бозгашт ба ҳақ ва
ҳақиқат басе беҳтар аст, ки эшонро аз сари дилсузӣ
бадон раҳнамои кардам.
Аммо рушанфикрони вокеъӣ ва донишмандони
ҳақиқӣ дар ҳама давру замонҳо буданд ва ҳоло низ бо
диди тоза ва муҳақиқона заҳмат мекашанд, ба хотири
бедории милат ва баѐни воқеият, ки дар гузашта аз
эшон низ ѐдовар будем.
Ояндаи пур саодати милат ва пешрафти кишвар
вобаста аз саъй ва талоши хастагинопазири эшон
аст.

То ин ҷо бо иҷмол ва тафсил, бо далел ва
бурҳони назарӣ ва бо баѐни корбурдҳои амалӣ дар
замонҳои мухталиф, аз аҳамият ва зарурати таҳқиқ
ва иҷтиҳод сухан гуфтам.
Шояд ин гуфтори андак фарогири тамоми
паҳлуҳои таҳқиқӣ ва пажуҳишҳои дақиқи ин
масъалаи муҳим набошад, вале кушидам то аҳмият
ва зарурати иҷтиҳодро дар замони ҳозир ба исбот
бирасонам ва роҳе ба шинохти ин асли муҳим
бинмоям.
Ва миналлоҳи тавфиқ, вассалом.
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Аҳмияти улуми истидлолӣ, таҷрибӣ ва
ақлонӣ дар ин ҳангом.

Ҳарчанд барои онҳое, ки замири рушан ва ақлу
дили мунавар доранд, маълум аст, ки тамоми дониш
ва маъорифи башариро бо меъѐр ва тарозуи шаръ,
китобҳои осмонӣ ва суханони Паѐмбарон ва
бузургони дин бояд санҷид ва таҳқиқ намуд, на ин ки
каломи
лоятаноҳии
Худованд
ва
гуфтори
Паѐмбаронро дар чаҳорчуби танг ва маҳдуди ақл ва
донишҳои башарӣ. Вале бо гузашти аѐм ва
дигаргунии замон, ниѐзи мо ба бознигарӣ ва таҷдиди
назар дар қисме аз ақсоми улуми назарӣ ва таҷрибӣ
эҳсос мешавад.
Аз ҷумла; донишҳои ақлонӣ, истидлолоти мантиқӣ,
каломӣ, ҳатто маълумоти таърихӣ, ба вижа дар ин
ҳангом.
Сар аз асрҳои се-и ҳиҷрӣ ва баъди он,
донишмандон ва бузургони дин ба тафсири Қуръони
карим ва шарҳу
тафсили аҳодиси набавӣ
пардохтанд, ки милок ва пойбасти ин таҳқиқотро
усули ақидатӣ ва далоили нақлӣ ташкил медоданд.
Аз қабили ривоѐте, ки дар тафсири оѐти қуръонӣ
аз Расули акрам (с) тавассути саҳобагони киром
ҳамчун; Абдуллоҳ ибни Аббос, Ибни Масъуд, Ибни
Умар (рзм), Алӣ (к) ва дигар ѐрони паѐмбар нақл
мешуд.
Шарҳ ва басти аҳодиси набавӣ низ ҳамингуна
буд. Дар он даврон, таълимоти софу сода ва
беолоиши ислом, мувоҷиҳ бо ихтилофоти фикрӣ ва
мубоҳисоти ақлонӣ набуд ва агар буда низ, дар
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доираи мабоҳиси донишмандон ва муҳақиқини
исломӣ буда, на берун аз онҳо, то ниѐзи мубраме ба
ковишҳои ақлӣ ва улуми истидлолӣ бошад, ки инро
дар гузашта бо шарҳи андаке баѐн кардем.
Чун мазҳабҳое ба монанди хавориҷ185, ҷаҳмия,
каромия ва ба вижаи муътазила, ки равиши ақлониро
Ин ҷо тақозои замон ва макон аст, то дар бораи хавориҷ ва пайравони онҳо, ки дар тули таърих бо
ном ва алқоби гуногун зуҳур намудаанд ва сабаби ихтилоф ва ҳараҷу мараҷ байни мусалмонон
гаштаанд, маълумоте оварда бошем. Қобили зикр аст, ки дар китобҳои сияр ва таворих аз сияҳкории
ин гуруҳи гумроҳ бисѐр гуфтаанд, вале матлаби мо шинохти воқеии ин тоифа, аз дидгоҳ ва дар
партави фрмоишоти манобеъи шаръӣ, ба вижа дар лобалои аҳодиси гуҳарбори расули акрамаст (с).
Дар “Саҳеҳ”-и Муслим ҷилди 7 саҳифа 166 омадааст:
،ي
ُ س
ُ س
َ َا٠ :ي
َ ٛ َ ُ٘ ٚ َ ج
َص
َ  َٕا َٔ ْذ ُٓ ِع ْٕ َذ١ْ َت:ي
ِش
ِ ٠ْ ٛ َ  ا ٌْ ُخٚ  أَذَا ُٖ ُر،َ ْم ِغ ُ لَ ْغ ً ّا٠ ٛ َ ُ٘ ٚ َ ِي هللا
ِٛ ع
ْ ي هللاِ ا ْع ِذ
َٛ ع
َ فَمَا،ُ ٍ ١ّ ِ َ ذٟ ِٕ َس ُج ً ِ ْٓ ت
َ  لَا،ٞ ذ ا ٌخذس١أْ أتا عع
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ٟ ٌِ ْْ ئ َز
ْ ي هللاِ ا
َٛ ع
ا
م
ف
،
"
ي
ذ
ع
أ
ُ
ٌ
ئ
ش
غ
خ
ٚ
ث
خ
ذ
ل
،
ي
ذ
ع
أ
ُ
ٌ
ئ
ي
ذ
ع
٠
ِ
ٚ
ْ
ْْ
ُخ
ُد
ْ
ْ
ْْ
ْٓ
ْ ش
ْ
ْ
ْ
ُ س
ُ ّ َ ي ُع
ُ س
َ َا٠ :ُٗ ْٕ  هللاُ َعَٟ ض
َ ب
َ
َ ي
ِ س
ِ ت ُٓ ا ٌْ َخطا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ْ ِ
ْ
ْ ِ ُ
ُ ٛ ع
َ
َ  ٍَ َه٠ْ ٚ َ " :ِي هللا
َ لَا
َْ ٚ ش ُء
ْ َ ] َد ْع ُٗفَا ِ ْ ٌَ ُٗ أ166  ص: 7  [ض:ِي هللا
ْ َ ِٗ أ١ِف
ُ َِ ْذم٠ ص َذاتًا
ُ س
َ َ ْم٠ ،ُ ْ ِٙ ِ َا١ص
َ ص َالذَ ُٗ َ ِ َع
َ ُ ْ ش أَ َد ُذ ُو
َ ي
ِ َا َ ِ ُٗ َ ِ َع١ص
ِ ٚ َ ،ُ ْ ِٙ ِص َالذ
ُ ٛ ع
ِ ض
َ  لَا،ُٗ َش ْب ُع ُٕم
ُ ِٚ ُ َجا٠ شآ َْ َال
...ح
ُ ش
ْ ُا ٌْم
ُ ّ ْ َ٠ اإل ْع َال ِ َ َو َ ّا
ُ ّ ْ َ٠ ،ُ ْ ُٙ َ١ِشال
َ َص ذ
ِ ١ِ  ُ ِ َٓ اٌشٙ ْ ق ا ٌغ
ِ ْ َٓ ِ َْ ٛ ُشل
Яъне, “Аз Абусаъиди Худрӣ ривоятаст ки гуфт:
Мо боре назди паѐмбари Худо будем ва у ба тақсими амволе машғул буд, ин ҳангом омад
назди у (с) Зулхувайсира ном марде аз бани Тамим,( дар ривоѐти дигар: “бо чашмони фурурафта,
рухсораҳои бурунҷаста , муйи ба ҳампечида ва сурати касиф”)
Пас гуфт: Эй Паѐмбари Худо! Ъадолат (додгарӣ) бинмо!
Расулуллоҳ гуфт: Бало бар ту бод! Агар ман додгарӣ накунам, пас ки додгарӣ бинмояд?!
Ҳамоно,навмеду зиѐндида бошам агар додгустарӣ нанмоям!
Пас Умар ибни Хатоб (рз) гуфт:
Эй Расули Худо! Иҷозат бидеҳ, то гардани у бизанам!
Паѐмбари Худо фармуд:
Бигзор уро! Пас ҳамоно уро пайравоне бошанд, ки яке аз шумо намоз ва рузаи худро дар
баробари намоз ва рузаи онҳо ночиз (сабук) бишморед. (аз бас такаллуф ки доранд) . Қуръон
бихонанд, вале аз ҳанҷараи ишон нагзарад ( таъсири он ба дилҳояшон нарасад) , аз Ислом дур
шаванд , ҳамчунон ки тир аз камон партоб шавад...”
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Ва дар “Сунан”-и Абу Довуд бо ин лафз омадааст:
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Яъне, Алӣ(рз) гуфта: Шунидам аз паѐмбари Худо ки фармуд :
“Дар охири замон гуруҳе берун оянд, камсол ва камъақл , (дар ҳоле ки) суханони беҳтарини
мардумонро (дар ҳоли итлоқи ин ҳадис), (дар ҳоли тахсиси ин ҳадис беҳтарини офаридаҳои
Худованд, Расули акрам аст), мегуянд, (боз) дур мегарданд аз Ислом, ҳамчунон ки тири
партобшуда аз камон. Имонашон аз гулугоҳашон нагзарад. Пас ҳар куҷо онҳоро биѐбед, бикушед,
зеро барои кушандаи онҳо дар қиѐмат подош бошад.”
Ҳикмат ва рози шигифтангез дар ин ҳадис,мисдоқи онаст. Яъне ҳамин Алӣ( рз) ки ровии ин
ҳадисаст, баъди ҷанги “Сифин” ва баъди қазияи ”ҳакамият”, дар Наҳравон бо ин гуруҳ ( мориқин) ки
аз лашкари у ҷудо гашта будад, баъди даъвати ишон ба суи ҳақ ва напазируфтан, бо онҳо меҷангад ва
камтар ѐ бештар аз чаҳор ҳазори онҳоро мекушад ва баъдан худи у низ, дар шаҳри Куфа тавассути
Абдураҳмон ибни Мулҷами хориҷӣ ба шаҳодат мерасад.
Шиъори онҳо барои исботи ақидаи фосидашон, ин ояи Қуръонӣ: “Ини-л-ҳукму, илло
лиллоҳ”, яъне,” Фармон аз Худовандасту бас!” буд ки Алӣ карамаллоҳу ваҷҳаҳу дар баробари ин
даъвои ишон, ин сухани пурҳикмати худро гуфт, ки байни мардум масал шуд: “Калиматул- ҳаққи,
урода биҳи-л-ботил “ Яъне, “сухани ҳаққест, ки бо он ботиле хоста шуда”
Боз дар Сунани шашгона ва аксари мусаннафот ва муснадот, боби махсуе дар шинохти
хавориҷ ва аломоти онҳо бо аҳодиси саҳеҳ ва ҳасан омадааст, ки мо инҷо андаке аз бисѐр ва муште
аз анбор овардем .
Нишонаҳои ошкори хавориҷ;
- зидди фиристодани салавот ва зиѐрати паѐмбаранд ва шафоъат ва тавассулро рад менамоянд.
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бо пайрави аз фалосифа асоси таълимоти худ қарор
доданд ва аҳкоми шаръияро аз Қуърон ва ҳадис
бадин равиш таҳқиқ ва таъвил мекарданд, ба зуҳур
омаданд, зарурати замонӣ боис шуд, то дар
мубоҳисот ва радду бадалҳои илмӣ бо эшон, аз
долоили ақлӣ ва мантиқӣ кор гирифта шавад.
Ҳамин буд, то мактабҳои қавӣ ва неруманди каломӣ
пайдо гарданд.
Аз саромадони ин фан метавон аз; Ҳасани Басрӣ,
Абулҳасани Ашъарӣ, Аламул Ҳудо Абумансури
Мотуридӣ, Абулқосим Исҳоқ Ҳакими Самарқандӣ,
муҳақиқоне
ҳамчун
Ҷалолиддини
Суютӣ,
Садруддини Қунавӣ, Аллома Фазлуллоҳи Насафӣ
(Кайдонӣ) ва ҳамчун Устод Абуисҳоқи Исфароинӣ,
Аллома Ҷалолиддини Давонӣ, Мирсаидшарифи
Ҷурҷонӣ, Аллома Тафтозонӣ, Шайх Умари Насафӣ,
Имомул ҳарамайн Ҷувайнӣ, Ибни Ҳаҷари Асқалонӣ,
Абушукури Солимӣ, Муҳаммадаълами Хуҷандӣ ва
- ба салафи солеҳ аз садаи аввали ҳиҷрӣ, ба вижа чор имоми аҳли суннат ва дигар уламои ислом
мухосамат ва бадбинӣ доранд.
- китобҳои тафсир, шарҳи аҳодис ва фиқҳро қабул надоранд, ба ҷуз навиштаҳои устодони худ.
- бадбини мусалмононанд ва байни уммат тафриқа эҷод мекунанд, вале дустони кофиронанд, аз ин
рӯ паѐмбари Ислом фармуд “яқтулуна аҳлал имон (ислом) ва ядаъуна аҳлал авсон” Яъне, аҳли имонро
мекушанд ва аҳли авсонро (кофиронро )во мегузоранд (бо ривояти Бухорӣ ва Муслим.
(Дар вобастагӣ ба ин ҳадис, қиссаи куштани хавориҷ, саҳобии мукаррам Хаббоб ибни Арат ва
зани ҳомиладори уро, боз хонед!)
- Бо вуҷуди надоштани дониш ва ақли расо, ҳамвора аз муташобиҳоти Қуръон дам мезананд, мисли
“истивои бар ъарш, ядуллоҳ , ваҷҳуллоҳ , нузули Худованд” ва монанди инҳо.
- кофир хондани мусалмонони ғайри пайравашон, ошкортарин шиъори эшон аст.
- намоз ва дигар ибодатҳои пуртакллуфи худро, ( мисли хондани сураи “албақара” ѐ “ѐсин дар
намози шом ва монанди инҳо) аз ибодати дигарон беҳтар ва болотар медонанд.
- дар масҷид аз мардум канора гирифта намоз хонанд.
- оѐти қуръонии дар бораи куффор ва мушрикин нозилшударо, ба мусалмонон нисбат медиҳанд.
- дар ҳоли ҳозир тамоми давлат ва ҳукуматҳои мусулмононро муртад ва кофир дониста, хуни марду
зани мусулмонро мубоҳ медонанд, зери шиъор ва хитобаи салафи носолиҳашон, “водиноҳ!” ва“во
умматоҳ!”
(Манобеъ; “Тахлисул ибод мин ваҳшияти Абилқатод.., “Шинохти хавориҷ” ва дигар китобҳо ва
рисолаҳои дар ин боб навишташудаи куҳан ва муъосир.)
Ҳазрати Абдуллоҳ ибни Умар эшонро бадтарин халқи Худо номида буд, зеро аз паѐмбари акрам (с)
дар ҳадисе шунида буд: (Ҳум шаррул халқи ва-л-халиқати)- яъне, “Эшон (хавориҷ) бадтарини
мардум ва бадтарин офаридаҳои Худоянд”, бо ривояти Муслим.
(Муҳаммадӣ Навид)
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садҳои дигар ѐдовар шуд, ки таълимоти ин бузургон
то ҳоли ҳозир арзиши илмӣ ва амалии худро нигоҳ
медоранд.
Дар асрҳои пасин дар тафсири Қуръони карим аз
равиши истидлол ва далоили ақлонӣ - мантиқӣ
корбурд мешуд, ки намунаи равшани он “Тафсири
кабир”-и Фахруддини Розист.
Ҳарчанд дар замони худ ин тафсир маҳали қабули
бештари донишмандон қарор нагирифт ва муаллифи
он ба сарзаниш ва накуҳиши бархе аз уламо
гирифтор омад.
Аз ҷумла падари Мавлонои Балх, Муҳаммад
Баҳоуддин Валад ва худи Мавлоно низ бо Фахри
Розӣ миѐнаи хубе надоштанд, ҳатто Мавлавӣ дар
Маснавӣ ҷое мегӯяд:
Гар ба истидлол кори дин буди,
Фахри Розӣ роздори дин буди,
ки мо инро дар гузашта дар мақоми худ гуфтем.
Вале аҳамияти тафсири Розӣ баъдҳо маълум
гардид, он ҷо ки лозим буд бо даҳриѐн, зиндиқон ва
ақлгароѐни ҷомид, дар исботи ақоид ва шарҳу
тафсири Қуръони карим аз далоил ва бурҳони ақлӣ
ва мантиқӣ кор гирифта шавад.
Ин ҳангом низ бозгашт ва бознигарӣ рӯи ин тафсири
муҳим дар таҳқиқ ва исботи бархе аз масоили илмӣ
ба мушоҳада мерасад.
Аммо дар асри кунуни ҳол дигар аст, ҳарчанд
фирқаҳо ва мазоҳиби исломӣ таъсис ѐфтанд аз
гузаштаи ҳазору сесаду анде ва қисме аз онҳо, ки
заминаи илмӣ ва иҷтимоъӣ надоштанд, аз байн
рафтанд, ѐ ба таҳриф гароиданд ва дигар мактабҳои
фиқҳӣ дар ҳар мазҳабе устувор шуданд.
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Вале мо аз камоли содагӣ ва сабукандешӣ, то ҳол
саргарми ҷидол ва пархош миѐни ҳамдигарем, ки ҷои
таассуф аст.
Бадхоҳон аз ин ҳолат хуб истифода карданд ва
мекунанд. Исломситезон дар садсолаҳои пасин аз
ҳама имконот аз қабили; ҷангу куштор, забткорӣ ва
садҳо харобкориҳои дигар хостанд ин таълимотро аз
байн бибаранд, вале натавонистанд ва натавонанд: إٍٍَّة

186

ً ًٍدٌٌُ ًٍضَُّهًَة اهشِّكُصً ًهإٍٍَّة هًٌِ ًهدًةفٍوٌٓنЯъне, “Ҳамоно мо

Қуръонро фуруд овардем ва қатъан мо нигаҳобони
он ҳастем”.
Онҳо, ки бо ҷанг ва хунрезӣ ба ҷое нарасиданд, даст
ба дасиса ва макрҳои дигаре мезананд.
Агар мо ғафлат биварзем ва ноогоҳ бошем зиѐн ва
зарари ин дасисаҳои нав аз ҷанг ва куштор
даҳшатноктар ва харобиовартар аст.
Акнун мехоҳанд бо таълимот ва таблиғоти
аҳримании худ, тухми шак ва нобовариро дар замини
бовар ва эмони мусулмонон бикоранд, ки ҳосилаш
бадгумонӣ нисбати дин ва таълимоти он, ба хусус
Қуръони карим ва шахсияти паѐмбари бузургвори
Ислом Муҳаммад (с) бошад, ки шамае аз он дар
гузашта гуфтем.
Афзор ва василаи асосии онҳо дар ин ҷанги ба
истилоҳ нарм, далел ва бурҳони ақлӣ, мантиқӣ, улуми
таҷрибӣ ва пажуҳишҳои таърихӣ ва дар умум
фалсафӣ мебошад.
(Фалсафаи килосик ба ду мактаб тақсим мешавад:
“Ишроқӣ” ѐ Афлотунӣ, “машоӣ” ѐ Арастуӣ.
Саромардони мактаби машоъ баъди густариши дини
мубини Ислом; Форобӣ, Ибни Сино, Ибни Рушд,
Насируддини Тусӣ, Мирдомод, Ибни Боҷа... ва
муассиси равиши ишроқ, Шаҳобиддини Суҳравардӣ
186
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“шайхи мақтул”, баъдан Муҳиддин ибни Арабӣ,
Айнулқузоти Ҳамадонӣ...буданд.
Таълимоти мактаби Суҳравардӣ аз як фалсафа дида,
ба як мактаби тасаввуфӣ-ирфонӣ наздиктар аст.)
Фалсафа (фалсафаи даҳрӣ дар назар аст), ки дар
гузашта ҷар ва баҳсҳои ақлонӣ бо таълимоти динӣақидатӣ дошт, бо навиштаҳои Ҳуҷҷатулислом
Муҳаммад Ғаззолӣ ба монанди; “Ал-мунқиз
миназзалол”, “Мақосидул-фалосифа”, “Таҳофутул
фалосифа”..., аз он нишот ва боландагие, ки дошт
афтод ва ба истилоҳи дигар “доман барчид”.
Дар асри кунунӣ равиши илмие бо номи фалсафа
вуҷуд дорад, ки аз фалсафаи килосик ба ҷуз бархе аз
назариѐти усулӣ ва истилоҳот, дар он чизе дигар
боқӣ намондааст. Ҳарчанд дар ғарб ин ҳангом,
назарияҳои муғризонаи бо сиѐсатҳои фосид олуда,
ҳамчун; “бархурди тамадунҳо” ва амсоли онҳо аз
ҷониби
файласуфнамоҳое
монанди
Самуел
Хангдистон, Бегнюв Бизежинский, Улрих Бек ва
дигарон, зери пушиши фалсафа ба миѐн меоянд, вале
чун бе пуштувонаи илмӣ ва муғризонаанд, аз ҷониби
ҷомеаи ҷаҳонӣ мавриди пазириш қарор намегиранд
ва ҳамчун назарияи ноқис ва норасо шинохта
мешаванд.
Акнун ҷои далоил ва бароҳини мантиқӣ ва
каломиро ковишҳои таҷрибӣ ва пажуҳишҳои амалӣ
мегиранд. Ба истилоҳи дигар як файласуф дар асри
ҳозир аз як назарияпардоз, ба як амалгаро табдили
ҳол кардааст.
Дар даврони шуравӣ, файласафаи модагароӣ ва
даҳрӣ дар баробари равиши ақлонӣ ва илмӣ будан,
ҳамзамон як идиѐлужии сиѐсии давлати даҳрӣ буд, ки
тамоми ҷанбаҳои назарӣ ва амалии ҷомеаро фаро
гирифта буд. Бадин васила ҷамоҳир ва миллатҳои
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собиқ шуравӣ аз асолати фарҳангӣ ва мазҳабии худ
дур гашта буданд.
Мутаассифона ин равиш, то ҳол идома дорад ва
таассуфи дигар ин ки дар Тоҷикистон баъди гузашти
бештар аз 20 соли истиқлол, то ҳануз мактаби
ақлонӣ, илмӣ ва фалсафие, ки бар асоси арзишҳои
ақидатӣ ва миллӣ барқарор ва устувор бошад, рӯи
кор наѐмадааст ва назарияпардозии бархе аз
файласуфон дар нишастҳои илмӣ, ҳамон такрори
такрор ва таҳсили ҳосил аст.
Дар ин авохир ба мушоҳада мерасад, ки иддае аз
равшанфикрони ҷавон ва донишмандони асил ва
мутааҳид бо дидгоҳ ва назариѐти тоза ва созанда
даст ба кор мешаванд, ки дар тамоми маҷолоти илмӣ
мин ҷумла; таҳқиқоти улуми ақлӣ ва фалсафӣ бо
назардошти асолати мазҳабӣ, миллӣ ва таърихӣ,
кушиш ва такопу доранд, ки ин заҳамоти эшон дар
шакл гирифтани тафаккур ва ғояи миллӣ нақши
босазое дошта, моро ба ояндаи равшане умедвор
месозад.
Акнун сари матлаб меойем, чун мухолифони
диѐнат, аз фалсафа (фалсафаи даҳрӣ дар назар аст)
ҳамчун афзор ва омили мубориза бо дин маъюс ва
дилсард гаштанд, бо пиндори худ улуми истидлолӣ
ва таҷрибиро дар муқобили дин гузоштанд.
Мубаллиғон мефиристанд, наворҳо пахш мекунанд,
барномаҳои гумроҳкунанда тарҳрезӣ менамоянд, аз
бадмазҳабон ва бемазҳабон истифода мебаранд,
муртадонро ба хидмат мегиранд, хулоса ҳазор макру
шайтанати дигар.
Дар ин таблиғоти шум саҳюнизм ва бархе аз
кишварҳо ва гуруҳҳои мутаъассиби масеҳӣ,
пештозанд, (ҳамчун шабакаи моҳворавии арабзабон,
бо номи “Қанотул-ҳаѐт”, ки дар барномаҳои
ҳамарӯзии худ, зери унвони “Аддин ваттаърих”,
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“Шубаҳот ва рудуд”, “Кашфул-қиноъ” ва даҳои
дигар, роҳи мусулмонони ноогоҳро гӯѐ бо далоили
илмӣ ва таърихӣ мезананд, ки мо аз он дар гузашта
ѐд овардем.
Ҷои сипос ва шукрон аст, ки дар ин авохир
донишмандони бо улуми фарогир, дидгоҳи тоза ва
ҷаҳонбинии густурда ва бо фасоҳату балоғат, дар
баробари ин доъиѐни ботил ба мубоҳаса ва мунозара
мепардозанд ва афкор ва андешаҳои бебунѐду
носустувори онҳоро дар маърази ом ҳамчун гарду
ғубре бармало месозанд.
Манзурам мунозараи илмии донишманди
тамомиѐри мисрӣ, Устод, Тавфиқ Ҳамид бо доъии
масеҳӣ Рашид аст, ки хело диданӣ ва шуниданӣ буд).
Вале бо ин ҳама дасисаҳои бадхоҳон, мо аз
бехабарӣ ва ноогоҳӣ даргир бо худем,“гаҳ ба
хунрезии ҳам бархезем, гаҳ ба бад гуфтани ҳам
биншинем”
Акнун маълум гардид, ки дар ин аср мо ниѐз ва
эҳтиѐҷи афзун аз пештар, ба таҳқиқоти илмӣ бо
далоил ва ҳуҷҷатҳои ақлӣ, мантиқӣ ва улуми
истидлолӣ ва амалӣ дорем, то рӯи ақида ва арзишҳои
динии худ бо дид ва дидгоҳи тоза, коре ба анҷом
бирасонем.
Зарурати замонӣ инро тақозо мекунад, кушиш
ва такопуии нав бакор аст, таҳқиқ ва иҷтиҳоди тоза
ба кор аст, ҳам инфиродӣ ва ҳам дастҷамъона, то
дарҳои маърифат ба рӯи мо боз гарданд. Чун
нахостем надоданд, кай хостем ки надоданд ?!.
"ظًًی
ً  ًهاًنُ ًه ُٖطً ٍهوُ ٍةٍُعًةنٍ االَيًة# (ؾ ٌج ًوًَة
ٌ ُسًٌََّْٕى
ٍ ًَُْ )هًاهَّشًٌٍٕ جًةًّسٌهافًٍَٖة ًه- ро

насбул айн ва пешорӯи худ ҷой бидиҳем ва ин ояти
каримаро низ:
187
ًًٌٍَٖههًة ًتٌٍَْٓا ًههًة ًتدُ ًضٌٍٓا ًهأًٍتٌىٌ اهُ ًأيُ ًوُٓنً إٍن كٌَتٌى ُّيؤُ ٍي
187
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Яъне, “Ва нотавон нагардед ва андӯҳгин мабошед ва
шумо бартар ҳастед агар муъмин бошед”.
Оре муъмин бояд буд!.
Агар гӯи:
“ Он кас, ки ба Қуръону ҳадис з-у
нараҳӣ,
Он аст ҷавобаш, ки ҷавобаш надиҳӣ”.
Гӯем, ин фармудаи шайхи аҷал Саъдӣ (рҳ) шояд
ба шароит ва фазои замони ӯ мувофиқ буда бошад,
вале дар ин асру замон нишонаи аҷз ва нотавонист.
“Агар ҷавобаш надиҳи”, халқи Худойро ба гумроҳӣ
барад ва базаҳу гуноҳи он ба гардани ману ту бошад!
Асри навро нобиғаҳои нав бояд; Розиҳо,
Тафтозониҳо, Мотуридиҳо, Суютиҳо, Асқалониҳо ва
Кайдониҳои нав!
Бо
чанд
Аҳмад
Дидотҳо,
Қарзовиҳо,
Абдураҳмон Димашқиҳо, Зокир Ноякҳо..., ки дар ин
аср хадамоте дар густариши таълимоти ислом
менамоянд, иктифо набояд кард.
Ва миналлоҳи тавфиқ, вассалом!!!
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Ирфон
Њарчанд дар ин рисола дар зимни бештаре аз
мабоњис, ибороте ѐ ишороте аз ирфон буда, вале дар
боби ягонае ин љо ба шарњ ва баррасии ин мактаб ва
равишњои назарӣ ва амалии он мепардозем, то
мавзўъ равшантар гардад.
Бунѐди ин ном, яъне ирфон баргирифта аз
ҳадиси набавист (с) ѐ аз гуфтори Алӣ (рз), ки
Яъне, “Ҳар, ки
фармуда: ِيٌ يصف ٍفعِ فلس يصف رث
худро шинохт Худоро бишносад”
Ва низ ин ҳадис қудсӣ, ки Паѐмбари акрам (с)
аз Худованд (ҷ) мегӯяд:
188
 فةخججت ان ايصف فزولت اهزوق كی ايصف،كَت كَضوا يزفٖة
Яъне, “Ганҷи ниҳоне будам пас дуст доштам, ин
ки шинохта шавам, пас биофаридам халқро, то ки
шинохта шавам”.
Ногузир руи ин ҳадиси қудсӣ, фушурдае аз
назариѐти ирфониро рунамо хоҳем кард, то арҷи он
равшан ва суди андарѐфти он бештар гардад, пас
мегуем:
Шатри (пораи) аввали ин ҳадис яъне, “Кунту
канзан махфиян”далолат бар ин дорад, ки Бори
Дар китоби “ал-Асрору-л-марфуъа фи ахбори-л-мавзуъат”-и Муло Алӣ Қорӣ омадааст:
“Ибни Таймия ва бо пайрави аз ӯ Заркашӣ ва Асқалонӣ, ин ҳадисро, бе аснод ва заъиф
медонанд, вале дар охир мегӯяд: Маънои ҳадиси мазкур саҳеҳ буда, ин ҳадис шарҳ ва тафсири
ояти каримаи: ْ ِ ٚ عثُ ُذ
ْ َ١ٌِ ا ِإل ْٔ َظئِالٚ َ ٓ  َ ِا َخ ٍَ ْم دُ ا ٌْ ِجٚ َ мебошад, ки Ибни Аббос онро тафсир намудааст”. Ва
мо муносибати ин ҳадисро бо ояти карима дар матни ин китоб исбот намудем. Дар китобҳои
машҳури сияр ва ирфонӣ, ин гуфтор ҳамчун ҳуҷҷату бурҳон ба такрор зикр шудааст. (Навид)

188
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Таъоло, илм ва дарк, ба зоти бечуни худ дорад, ва ин
яке аз боварҳои устувори ақидатӣ - каломии аҳли
суннат бошад.
Боз ин мақом, мақоми аҳадияти азалии сирф ва
субути пойгоҳи азамат ва ҷабарути “Ло илоҳа, иллаЛлоҳ” бошад, ки он ҷо буе аз касрат (афзунӣ) ва
аъдод (шумор) ва ному нишоне аз ағѐр набошад, бо
ин ки тамоми авсоф ва асмои Ӯ таъоло, фарогири
мутаъалиқоти (пайвастаҳо) худ, азалан ва абадан
бошанд.
Ҳамд мар Уро ки варои варост,
Баъди варо боргаҳи кибриѐст.
Боргаҳаш соҳати афкор не!
Рози паси парда падидор не!
Зоти Вай аз чандиву чунӣ бурун,
Ақл зи идроки сифоташ забун...
Ҳамд мар Уро ки сазовор Уст,
Дар ду ҷаҳон Довару Додор Уст...
(Навид)
Дар ирфони “Вуҷудӣ” инро “Файзи ақдас”
номиданд, ки
таҷалии зот бар зот бошад, боз
“Аъѐни собита” ва бархе “Ҳақоиқи собита”,
номиданд.
Ва аммо пораи дувум, “фааҳбабту ан уърафа”
ва натиҷаи аз ин ду яъне, “фахалқту-л-халқа, кай
уърафа”-ро “Файзи муқаддас” ном гузориданд ва
ҷавлонгаҳи зуҳури “Нуруланвор”, ҳамон “Ҳақиқати
Муҳаммадия ”донистанд ки боъиси пайдоиши
олами халқ ва кавн, ки фарогири мулк ва малакут
бошад, гардид.
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Кай тавон наъти Расули пок гуфт!
Чун Худо дар шаъниӮ “лав лок”гуфт.
(Навид)
Инро нашъаи дунявӣ, таҷалии асмо ва сифот
дар олами имкон, ва “зуҳури ваҳдат дар касрат”
номанд:
ً ًٍفوًًَّة ًتجًوَّیَٰ رًثٌُِّ هٍ ُوجً ًجن
(Аъроф-143) َٰج ًًوًٌِ دًكًّة هًرًصَّ يٌٓظًی
ۗ ؾ ًٍلوة
ً .. Яъне, “Пас чун Парвардгораш бар (он) куҳ
таҷаллӣ кард, онро муталошӣ (ҳамвор) сохт ва Мусо
беҳуш афтод.”
Аз ин даста оѐт дар Қуръони карим фаровон
бошад аз ин боб, ва аз аҳодиси набавӣ низ, андар
таҷалии рубубият, дар мазоҳири кавнӣ, пушида дар
пардаҳои нуронияи асмо ва сифоти ло язолӣ,
ҳамчунон ки дар оғози сураи “Нур”
Он чи гуфтам, аз гуфтанаш гузир набуд, то
аҳлон бипазиранду бинюшанд ва ноаҳлон сар дар
наѐраду бихрушанд:
Тафсири ин ҳикоят андар сухан нагунҷад,
Зафтаст луқмаи ишқ, дар ҳар даҳан нагунҷад.
Иҷоди пираҳан кард шавқи ҳузур варна,
Он Юсуфе ки дорам, дар пираҳан нагунҷад...
(Навид)
Бояд донист, ки ин тақрироти ирфонӣ, ҳеҷ
тазод ва руѐруӣ бо дастуроти зоҳири шаръ
надоранд. Зеро тамоми коинотро, зоти бечуни
Офридгор , бо сифоти феълии хеш пайдо намуда ва
ѐ ба ибораи дигар, ҳама ҷаҳони ҳастӣ, аз
мутаъалиқоти (пайвастаҳо)- и сифот ва асмои Ӯ
бошанд, бузург ва абар арҷманд
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Акнун сари матлаб баргардем, бархе
аз
содадилон пиндоштанд, мурод аз муҳаббати мазкур
(аҳбабту) дар ин ҳадис ва дар гуфтори бузургони дин,
ин бошад, ки Худованд дуст дошта ва шод аз он
буда, ки ӯро бишносанд, ва надонистанд, ки дар ин
пиндор, шоибае аз
нисбат
додани иҳтиѐҷ ва
наѐзмандӣ ба ҳазрати бениѐзи Худовандист, дар
ҳоле ки Ӯ таъоло бениѐзи мутлақ аст:
189
ّ ٍٔ اُهدًًٍٖس
ُّ َى اُه ٌفلًصًاءٌ ٍإهًی اهوَّ ٍِ ۗ هًاهوٌَِّ ٌّ ًٓ اُه ًغ
ٌ ًًٌْٕة اهََّةسٌ أًٍت
ًُّٕة أ
“Эй мардум! Шумо (ҳамагӣ) ба Худо ниѐзмандед
ва (танҳо) Худованд аст, ки бе ниѐз ва сутудааст”.
Бояд донист, ки мурод аз муҳаббат ва ризо
ва ирода ва қазо дар ин ҳадис, шинохт, яъне
маърифати мост мар Ӯро таъоло ва тақаддас, аз
ҷиҳати ниѐз ва эҳтиѐҷи мо ба ин шинохтан ва гуи
ин ҳадис, шарҳу тафсири ин ояи карима аст:
190
ٍر ًولُتٌ اُهجٌٍَّ هًاُهإٍٍطً إٍهَّة هًٍٖ ًُجٌسٌهن
ً هًيًة
Яъне, “Наофаридам
ҷин ва инсро, магар ин ки ибодат кунанд маро.”
Дар бархе аз тафосир, монанди тафсири “Бағавӣ,”
ٍ ٍه ًٖ ًُجٌسٌهنба маънои  هًٖصفٓنяъне, шинохтан аст, дар
баробари дигар маъноҳо.
Ва мантиқ низ далолат бар ин дорад, ки ҳар ки
дар ҳақиқат Худойро бишносад, дар ҳақиқат Ӯро
парастиш намояд.
Дигар ин ки агар Худованди ҳаким худро ба
мо намешиносонд, мо Ӯро ба ҳеҷ васила

189
190

Сураи Фотир-15
Сураи Зориѐт-56
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намешинохтем, ки мо ин матлабро дар оғози китоб
баѐн намудем.
Ҳарчанд Ӯ таъоло ба мову сад ҷаҳон чун мо
ниѐзу иҳтиѐҷе надорад, вале аз сари фазлу раҳмат,
назаре дорад, аз инаст ки моро қимат ниҳода ва бо
ҳама норасоимон харида: “фа-л-ҳамду-ли-ллоҳи ъало
ниъмати-л-имони вал-иҳсон”.
Ва дигар аз ҳамин бобаст, қиссаи пурсидани
Расули акрам (с) аз Ҳорис191 (рз) чи гуна шабро
саҳар карди эй Ҳорис!?
Ва ҷавоб додани Ҳорис (рз) ва гуфтани расули Худо
(с) 192“ ”يصفت فةهضمЯъне, “Бишнохти эй Ҳорис пас
пойдор бош” ва далели дигарест бар ин маърифат.
Аммо истилоҳи тасаввуф навпайдост ва мисли
дигар истилоҳот дар Ислом пайдо гашта аст.
Абдураҳмон ибни Халдун дар ҷилди аввали
таърихаш бо номи “Китобу-л-ибари ва девону-лмубтадои ва-л-хабар”, мегӯяд: اهتَؿٓف يٌ اهًوٓم اهؼَصيٖة
 اهدةدجة فی اهًوتЯъне,“Тасавуф аз донишҳои шаръӣ ва
навпайдо дар милат аст”.
Ва аммо саҳобагони бузург дар мазҳари
нубувват, мухаллақ ба ахлоқи Паѐмбари акрам (с)
буданд ва ниѐзе ба чунин истилоҳот набуд.

Исми саҳеҳи ин саҳобаи ҷалилулқадр Ҳорис ибни Молик аст, на Ҳориса, ки иштибоҳан дар
бештари нусхаҳои ривоӣ омадааст.
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Дар китоби “аз-Зуҳду-л-кабир”-и Имом Байҳақӣ ҷ/, саҳ 371 бо ин лафз омада:
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Ва бо ин мазмун аҳодиси фаровоне бошад, ки ба сиҳат расида ва ин ёрони Паёмбаранд, ки дар
замони ҳаёти ӯ ба тазкияи нафс ва маъорифи қалбӣ расида буданд. Ва ҷои тааммул аст!
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Агар суфӣ бо хидмати пире расида, то камол
ѐфта, саҳобагон дар суҳбат ва хидмати Паѐмбари
бузург Муҳаммад Мустафо буданд, пас чигуна
бартар ва комилтар аз дигарон набошанд!?
Ва тамоми силсилаҳои тасаввуф ба расули
Худо, Муҳаммади Мустафо (с) мунтаҳӣ шаванд,
тавассути ҳамин саҳобагони киром.
Масалан дар нақшабандия роҳест аз хоҷагони ин
тариқа, то орифоне ҳамчун; Ҷунайд, Боязид, Сарии
Сақатӣ, Маъруфи Кархӣ ва Ҳасани Басрӣ (раҳматул-лоҳ алайҳим аҷмаъин),то Абубакри Сиддиқ ва аз
ӯ, то Мустафо алайҳи саллом.
Ва роҳи дигарест аз ин бузургон, то фарзандони
Алӣ (к) ва аз ӯ, то Расули Акрам (с) ва “Силсилату-ззаҳаб”азинаш
гӯянд ва
дигар салосил низ
бадингунаҳо бошанд ва дар ҳамаи ин тариқаҳо
мунтаҳои мақсуд як бошад:
Ҳар набиву ҳар валиро маслакест,
Чун, ки бо ҳақ мебарад ҷумла якест.
Чун, ки худ мамдуҳ ҷуз як беш нест,
Кешҳо зин руй ҷуз як кеш нест.
(Мавлавӣ)
Орифон ва дустони Худованд дар тамоми
адиѐн ва шароеъи (шариатҳои) ҳаққа буданд ва
дар Қуръони карим гувоҳ бар ин гуфта:
ن
ً سيٌٓنً رًَّثٌْى ثٍةُهغًسًاةٍ هًاُهًًؼٍِّٔ ٌٕصٍٕسٌه
ُ ًٕ ًٌٍٕؾجٍصُ ًٍفُعًمً يًىً اهَّش
ُ هًا
193

193

...ًٌِْج
ُ ًه

Сураи Каҳф-28
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Яъне,“Ва боздошт бинамо хештанро ҳамроҳи онон
(асњоби суфа), ки мехонанд Парвардигорашонро
субҳгоҳон ва шомгоҳҳон ва хостори хушнудии
Ӯяанд”.
Ва амсоли инҳо дар ташриҳи ин равиш омада.
Қисаи асҳоби каҳф, мулоқоти Мусо бо Хизр (ъ)
қиссаи Марям (ъ) ва соҳиби Сулаймон (ъ) ва бадин
мазмун, аз каромот ва аъмоли некуи ин тоифа дар
Қуръони карим хабарњои бисѐр бошад.
Каромот ва хавориќи одот аз хулафои рошиддин
ва дигар сањобагон бисѐр буда, барои огоњии бештар
ба китобњои сияр ва таърих
баргашт бояд
намуд.(Каромот барои ин бузургон изтирорист, на
ихтиѐрӣ ва на изҳори фазлу бартарӣ).
Оммаи ањли суннат ва љамоат каромоти авлиѐро
њаќ медонанд, њамчунон ки муъљизоти паѐмбаронро.
Миѐни муъҷиза ва каромот тафовутҳо бошад;
муъҷиза ҳамроҳ бо даъвати паѐмбарӣ ва ваҳй бошад
ва каромат икром аз ҷониби Худованд мар бандаи
некукореро бидуни ҳеҷ даъвое, ки ин аз љониби
Худованд таъйид, рањмат ва иноят, фазл ва њидоят
аст. Ин ояи карима муждагонист мар дустонашро:
 اهَّشًٌٍٕ آ ًيٌَٓا هًكًةٌٍٓا¤ ًرُٓفى ًي ًو ٍُْٖىُ ًههًة ٌّىُ ًٕدُ ًضٌٍٓن
ً ًأهًة إٍنَّ أً ُهٍهًٖةءً اهوٍَِّ هًة
ٍكوًًٍةت
ً اهسًٍُٖة هًفٍٔ اهُآرٍصًةٍ ۗ هًة ًتجُسٍٕنً ٍه
ُّ ٍدًٖةة
ً  هٌْىٌ اُهجٌؼُ ًصىَٰ فٍٔ اُه¤ ًًتلٌٓن
َّ ٕ
194

ٌم ٌّ ًٓ اُهفً ُٓزٌ اُهًًوٍٖى
ً ٍاهوَّ ٍِ ۗ َٰذًه

Яъне, “Огоҳ бошед! Ҳамоно дустони Худо на
тарсе бар онҳост ва на онҳо ғамгин мешаванд.
(Ҳамон) касоне, ки эмон оварданд ва парҳезгорӣ
194
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мекарданд. Бари онон хушхабарист, дар зиндагии
дунѐ ва дар охират. Суханони Худо тағйир
нопазираст. Ин ҳамон комѐбии бузург аст”
Аммо рӯи суҳбати мо на сӯи мункирони каромат
аст, зеро бо гумроҳи дар ҷаҳли мураккаб монда, аз
илму маърифат набитвон гӯфт.
 هاهَةس فی اٍكةراهكصايةت:»ٌٖهكةل االيةم اهٖةفًی فی«رهض اهصٕة خ
 هّٓءالء اّن، فًَْى يٌ َٕكص كصايةت االههٖةء يمولة،يزتوفٓن
 يٌ اهتٓفٖق يؿصهف هيَْى يٌ ٕكشب ثكصايةت اههٖةء،يشّت يًصهف
 فْٓءالء كًة... ،ٍِزيةٍِ هٕؿسق ثكصايةت االههٖةءاهشٌٕ هٖعٓا فی زية
« هاهوِ ية ّی اهَة اظصا:َِكةل اهؼٖذ اثٓ اهدعٌ اهؼةذهی رفی اهوِ ي
195»...هظوى

ِٖع" هكشثٓا ثًدًَس ؾوی اهوِ يو#اوٖة ؾسكٓا ثًٓظی
Яъне, “Ва мардум дар напазируфтани каромот
гуногунанд, пас бархе аз эшон мутлақан каромоти
авлиѐро напазиранд. Онҳо аз аҳли равиши
шинохтаанд, ки аз тавфиқи Худовандӣ рӯй
гардонанд. Ва бархе аз мардум ононанд, ки ба
каромоти авлиѐи гузашта бовар доранд ва ба
каромоти авлиѐи замони худ на, пас эшон
ҳамчунонанд, ки шайх Абулҳасани Шозилӣ (рз)
фармуда: Саваганд ба Худой, ки ин тоифа нестанд,
магар исроилие, ки тасдиқи Мусо (ъ) бинмоянд ва
такзиби Муҳаммад (с)”.
Ва аммо истидрољ ва маъунат мар душманонрост
њамчун хорї ва гумроҳӣ, аз љониби Худованд барои
онњо:

195

Китоби “Равзу-р-раѐҳин”-и Имом Ёфаъӣ саҳ/42.
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ب كٌنِّ ػًُٔ يء خًتَّی إٍذًا فًصٍخٌٓا ثًًٍة
ً ى ًأُثًٓا
ُ ٍُْٖ دًَة يً ًو
ُ ًفوًًَّة ًٍعٌٓا يًة ذٌكِّصٌها ثٍٍِ ًف ًت
196

ًشًٍةٌّى ًث ُغتً وة ًفإٍذًا ٌّى ُّي ُجوٍعٌٓن
ُ ًأٌهتٌٓا أًر

Яъне, “Пас чун онеро ки ба ишон ѐдоварӣ шуда
буд, фаромуш карданд, дарҳои ҳамаи чизро ба рӯи
онҳо кушудем, то вақте ки ба он чи дода шуданд шод
гаштанд, ногоҳ онҳоро гирифтем, дар ин ҳангом
ҳама маъюс (навмед) шуданд”.
Аз таснифоти машњур дар тасаввуф ва ирфон бо
форсӣ ва арабӣ, метавон аз “Китобу-ттаъаруф”-и
Абубакри Калободии Бухорӣ “Шарњи таъаруф” аз
Мустамлии Бухорӣ, “Кашфул мањљуб”-и Али ибни
Усмони Ҳиљвайрӣ, аз дигар таснифот; “Рисолаи
Ќушайрия”аз Абулќосими Ќушайрӣ, “Табаќот
уссуфия”-и
Хоља Абдуллоҳи Ансорї, “Фаслул
хитоб”-и Хоља Муњаммад Порсои Бухорӣ, “Алфутуњотул Маккия”, “Фусусул њикам” ва “Анќои
маѓриб”-и Ибни арабӣ, “Аворифул маъориф”-и
Суњарвардӣ, “Тазкират ул Авлиѐ”-и Аттор,
“Хадиќатул
њаќиќат”-и
Саноӣ,
“Маснави”-и
Мавлавӣ, ”Нафањот ул унс”-и Ҷомї ва “Мактуботи
Шариф”-и Шайх Ањмади Сарњиндӣ (Имом Раббонӣ)
ва садњои дигар ѐдовар шуд.
Онон, ки ирфони исломиро нашъат гирифта аз
таълимоти (Будо), (муртозон) ва (љугиѐн)-и Ҳинд ва
диѐнатњои таҳрифшуда медонанд, ѓалат ва иштибоњ
карданд, њамчунин ирфонро ба форсӣ ва арабӣ
таќсим ва гуруњбандӣ намудан низ, аз ноогоњист.

196
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Чун нек бубини, аксари мухолифони бо ирфони
воќеӣ ва дустониХудо, (авлиѐуллоҳ) ѐ мутаасибони
курдиланд, ѐ љоњилон ва бедонишони аз илми њаќиќӣ
бе њосил, ки бехабар аз маъно ва мазмун, бо иборот
ва истилоњоти ин бузургон дар ситез ва пархошанд,
њамчунон ки Алӣ (к) фармуда:
 اهًصء يسه هًة جْن- инсон душманаст мар он чиро, ки
намедонад.
Ва боз дар баробари ин ҳадиси саҳеҳи қудсӣ, ки
Паѐмбари акрам гӯфта, чи узр ва баҳонае пеш
оранд!?
 فلس آذًٍتٌِ ثةهدصب، يًٌ آذًی هی ههٖة197 Яъне, “Ҳар касе дусте
аз дустони маро озор бидиҳад, Ӯро ба ҷанг
бихонам”.
Тасавуф илми ањвол аст ва ањвол самараи
аъмоли неку бошад ва илми тасаввуф шинохтани
офот ва нуқсони ъамалҳост ва ъамалҳо аз шариат
дониста мешавад.
Пас њар ки илми шаръӣ наомухта ба тариќат
биѐяд, гумроњ гардад, зеро чун амалро нашносад, пас
чи чизеро бар санҷад ва саҳиҳу холис созад?!
Сари суњбати мо ин љо аз орифони комил аст ва
суфиѐни восил, на ҳуққабозони суфинамо ва
орифнамоѐни бе сидќу сафо.
Ҳамчунон ки дар илм олимон сувъ (шум)
њастанд, њамчунин дар тасавуф ва ирфон низ
туфайлиѐн ва мудаъиѐни бе фуруѓ бошанд.

197

Китоби “Саҳеҳул Бухорӣ” саҳ/1989, ҳадиси/6048.
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 ٕٓػم ان ٕأتی يوی:"ص# ِ كةل رظٓل اهو:رض" كةل# ه يٌ يوی
َاهَةس زيةن ال ٕجلی يٌ االظالم االَ اظًِ هال ٕجلی يٌ اهلصآن اال
 يعةجسّى يةيصة هّی رصاب يٌ اهْسى يوًةءّى ػصَ يًٌ تدت،ًِرظ
.198 يٌ يَسّى تزصج اهفتَة هفْٖى تًٓد،ادٕى اهعًةء
Аз Алӣ (р) ривоят аст, ки Паѐмбари Худо (с)
фармуданд: “Наздик аст њамоно биѐяд бар мардумон
замоне, ки боќӣ намонад аз Ислом магар
исмаш(номаш) ва барҷой намонад аз Ќуръон магар
расмаш,(зоҳираш) масљидњои онон обод бошанд, дар
њоле ки хароб ва вайрон бошанд аз њидоят, олимони
ишон бадтарин нафарон бошанд дар зери осмон, аз
назди ишон фитнањо берун ояд ва саранљом бар
ишон баргардад”.
Парвардигоро моро дар ин шумор нашмари,
омин!
ت ال
ى ال ًٕ َُفًىٌ هًيٌٍُ ًكوُ ي
ى هً يٌٍُ ٍيوُ ي
ٌ ًؼج
ُ ًٕ م يٌٍ ًٍ ُفطي ال
ً ٍى اٍٍِّی ًايٌٓ ٌذ ث
ً ٌْاهو
!ٌٖ آي.ٌال ٌٕعًًُى
ً ًٕزُؼًىٌ هيٌ ٌديًة يء
Аммон ирфон, ки бунѐди он аз маърифат аст, аз
дарки љоњилон боло ва аз таъни бадгуѐн поку
мубарост. Ирфон ҳамон оини амалии футуват ва
озодмашрабӣ ва “юср”- и қуръонист.
199
ًس ٍثكٌىٌ اُهًٌعُص
ٌ ٍٕى اُهٌٖعُصً ًههًة ٌٕص
ٌ ٌس اهوَّ ٌِ ٍثك
ٌ ٌٍٕٕص..
Яъне, “Худованд барои шумо осонӣ мехоҳад ва
барои шумо дашворӣ намехоҳад”.
Ва бо далолати ин ҳадис аз даҳҳо аҳодиси шариф
дар ин боб: 200 هتًوى ْٕٓد انَ فی دََٕة فعدة اٍَی ارظوت ثدَٖفٖة
198
199

ُ ٍ کراب ا ٌع،اخ ا ٌ ّصاتخٛ  ِشوٟ فٚ ْ ّ ا٠میفی شعة الٙ ١ا ٖ اٌثٚ س
Сураи Бақара-185
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 ظًدة- яъне, “Бояд яҳуд бидонад, ки дар дини мо
фарохӣ ва кушодагист, ҳамоно ман фиристода шудам
(ба дини) ростӣ ва озодагӣ ва гузашт”.
Пас ирфони воқеӣ, таълимоти поки шаръ, дар
баробари таъассуб ва сахтгирист, ки реша дар
таълимоти ноби Ќуръон ва суннат дорад.
Мункири ањли тариќатро зи ирфон бањра нест,
Нест љуз љањли љибилӣ муљибе ин корро.
Сирри вањдат мантиќуттайр аст, Ҷомӣ лаб
бубанд,
Љуз Сулаймоне нашояд фањми ин гуфторро.
Шайхурраис Буалӣ Сино, ки яке аз бузургони
фалосифаи исломист, дар китоби “ Ишорот” дар
боби “Маќомот -ул- орифин” мегуяд:
ٌٖت ان َٕتًصفْة فةهٖتسرج اهی ان ٕؿص يٌ اّن اهًؼةّسة ه اهٓاؾو
َ فًٌ اخ
اهی اهًٌٖ دهن ظةيى االجص
Яъне, “Пас шахсе дуст дорад шинохти маќомоти
орифонро, бояд сайри тадриљӣ бикунад, то бирасад
ба љое ки ањли дид гардад, на гуфту шунид ва аз
пайвастагони ба ъайн бошад, на шунавандагони
асар”.
Њуљҷатул ислом Абуњомид, Муњаммади Ѓаззолӣ,
дар “ Кимиѐи Саодат” мегӯяд:
“Аммо имони орифон ва суфиѐн имони яќинӣ аст ва
њељ шак ва тардиде дар он нест, зеро аз љониби Худо
илќо ва илњом шуда ва бе восита ва њиљоб ба дил
расидааст.”
Ин ҳадис дар “Муснад”-и Ибни Ҳанбал зери рақами 6300 ва бо туруқи дигар, аз ҷумла
“Муъҷаму-л-кабир”-и Табаронӣ ва дигар мусанафот омада.
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Асли таълимоти ирифон дар ислом ба ин
шиорњост;
“Шариат илмест иљмолӣ ва тариќат амал аст ва
тафсили он”
، اهمصٕلة هاهدلٖلة رةديةن هوؼصًٕةЯъне,“Тариќатва
њаќиќат ду ходиманд мар шариатро”
“Пас дар машраби мо тариќат барои њусули
шариъат аст”, аз имом Раббонӣ.
“Илми бе ботин вабол ва ботини бе шаръ залол
аст, аз шайх Холиди Наќшбандӣ.
Ва боз аз дигар бузургон бадин гуна:
 اهتؿٓف تصک اهسيةهی هكتًةن اهًًةٍیЯъне,
“Тасавуф тарки даъвоњо ва пушонидани
маънињост.
اهتؿٓف اهتضام اهكتةب هاهعَة هتصک اهْٓاء هاهجسية
“Тасавуф пайрави аз китоб ва суннат ва тарки
њавову бидъат аст”
اهتؿٓف تصک اهتكوف هثشل اهصهح هتؿفٖة اهلوت
“Тасавуф тарки душворхоњӣ ва љонфишонист аз
барои покии дил”.
Барои онон, ки дили бе ѓараз ва андешаи равшан
доранд,ин андоза ки гуфтем басандааст.
Ирфони назарӣ ба ду мактаб ва тариќа људо
гашта; яке
“Вањдати вуљуд”- (ҳама уст) дувум
“ваҳдати шуњуд”-(ҳама аз уст), ки мо ба шарњ ва
тафсили онњо намепардозем.
Њар чанд бархе аз мутаќадимини суфия, њамчун;
Боязиди Бастомӣ, Мансури Њаллољ, Шиблӣ,Ҷунайд
ва амсоли онњо, њол ва завќи (вуљудӣ) доштанд, вале
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сарњалќа ва имоми ин тариќа, яъне (Вањдати вуљуд),
Муњиддин ибни Арабии андалусӣ (таваллуд
560ҳ/1162м ва вафот 638ҳ/1240м)-ро медонанд, ки бо
лаќаби (Шайхи Акбар) машњур аст.
Ибни Арабӣ дар ирфон, њамчун Арасту дар
мантиќ бошад, яъне њамчунон, ки Арасту назариѐти
парокандаи пеш аз худро љамъ оварда ба шакли
китобе дар мантиќ, Ибни Арабӣ низ ирфони назарии
гузаштаро бо андешаҳои аљиб ва ѓариб ва печидаи
худ мукамал намуда, дар шакли китобњои “Фусус” ва
“Футуњот” муратаб ва мудаван сохт.
Њамчунон, ки маълум аст, аксари бузургон аз
урафо ва шуъаро, зери таъсири назариѐти вуљудии
ибни Арабианд, њамчун; Авҳадуддини Кирмонӣ,
Фахриддини Ироќӣ, то Мавлои Балх ва то Мавлно
Љомӣ, њарчанд бархе аз онњо дар амалия пайравӣ аз
мактаби (шуњуд) мекунанд.
Масалан, Мавлоно Абдурањмони Љомӣ яке аз
шорињони “Фусусулҳикам” аст ва ашъори ў ба вижаи
ѓазалиѐташ, њол ва њавои вуљудӣ доранд, вале дар
ъамал пайрав ва пири тариќаи наќшбандия ва
шуњудист.
Аз мутаахирин, Шайх Ањмади Сарњандӣ,
муљаддиди алфи сонӣ, имом Рабониро, метавон
муассис ва пешвои назария ва амалияи тариќаи
нақшбандияи “муҷадидия” (Шуњудия) номид.
“Мактубот” -и ишон, дастури назарӣ ва амалии
бисѐр муњим дар шинохти воќеъии мактаби (Шуњуд)
ва тариќаи “наќшбандияи муљадиддия” ба шумор
меояд.
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Имом Рабонӣ, Ибни Арабиро бузург медонад ва
мухолифон ва бадгуѐни ўро сарзаниш ва накуњиш
менамояд, вале бархе аз суханони уро, ки бо зоњири
фармоишоти шаръ мутобиќат надоранд, ѐ таъвил
мекунад ѐ њамл бар њолати (сукр) ва бе худӣ
менамояд.
Аз љумла дар мактуби 89 љилди 3 “Мактубот”
чунин нигоштааст:
“Ва чун навбат ба шайхи бузургвор Муњиддин
ибни Арабӣ (қудиса сируњ) расид, ў аз камоли
маърифат, ин масъалаи даќиќаи (тавњид) ро
мушаррањ ва мубайяан сохта ва мубавваб ва
муфассал гардонида ва дар ранги сарф ва нањв дар
тадвин овард, (маъа золика) љамъе аз ин тоифа
муроди ӯро нафањмида, тахтиаи ў намуданд ва
матъун ва малол сохтанд.
Ва дар ин масъала, дар аксари тањќиќот, ( Шайх)
муњиќ аст ва тоъинон ў дур аз савоб. Бузургӣ ва
вафури илми (Шайх) ро аз тањќиќи ин масъала бояд
дарѐфт, на рад ва таъни ў бояд кард.”
Шинохти ҳамасронаш аз “Шайхи акбар” ки бо у
суҳбат ва вохуриҳо доштанд, низ гуногун мебошад.
Масалан, яке аз донишмандони машҳури Сурӣ,
шайх Ибни Абдуссалом (660ҳ/1262м), ки борҳо бо
Ибни Арабӣ мулоқот доштанд, уро “қутб”- и замони
худ медонад.
Яке дигар аз олимони он асрҳо, Ибни
Дақиқулъид (702ҳ/1303м) аз шумори тоъинон ва
бадгуѐни Шайх аст, ки баъдан бо пайравӣ аз у,
шайхул ислом Ибни Таймия (728ҳ/1338м) ба
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интиқоди ақоъиди ирфонии Ибни Арабӣ пардохта,
мактаби уро “Тасаввуфи фалсафӣ” меномад.
Ибни Таймия, бештар болои он даста аз
шогирдони
Шайх метозад ки ба хурофот
гироиданд, агарчи ақоиди ирфонии уро куллан рад
намекунад, вале бардошти нодуруст аз онҳоро, барои
ҷомиъа хатарнок медонад.
Боз аз мунтақидони Ибни Арабӣ, яке Шайх
Умари Тафтозонӣ (793-т) ва дигаре, Лисонуддин
Ибни Хатоб (776-таваллуд) мебошанд.
Дар ҳамин ҳол,яке аз мутаахирон, Сайид
Ҳайдари Омулии суфӣ, “китоби нозил, Қуръон ва
китоби содир аз он” “Фусус”-и Ибни Арабиро
медонад...
Ин ҳангом тохту тоз бар Шайхи акбар ва афкору
андешаи у, аз ҷониби ашхос ва гуруҳҳое ки аксаран
бесавод ва бедонишу мутаъасибанд ва “аз зидагонии
дунѐ ба ҷуз аз зоҳир ва рунамуди он, дигар чизе
намедонанд”, бештар ва бадтар аз гузаштааст.
Хулоса Ибни Арабӣ, ҳамчун дигар бузургон ва
нобиғагони ҷаҳон,на ҳангоми зиндагонӣ шинохта
шуд ва на пас аз марг...
Барои намуна, як рубоъӣ аз Шайх биѐварем, то
аз гулбуне баҳоре ва аз муште анборе, дониста
шавад: ، ه رهح اهصهح
اٍةاهلصآن هاهعجى اهًحةٍی
.الرهح االهاٍی
ٕؼةّسُ هيَسكى هعةٍی

،فؤادی يَس يؼْٓدی يلٖى
Тарҷума:
Манам Қурьону ҳам сабъи масонӣ,
Фуруғи ҷониям, не колбадонӣ.
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Бувад осуда аз дидори ҷонон,
Дилам онҷо, забонам инҷаҳонӣ.
(Навид)
Њар он касро, ки чашми басират равшан аст ба
хубӣ мебинад, ки аз замони Расули Акрам(с), то
кунун, тамоми бузургони дин, ба љуз аз ибодоти
мафруза ва воҷиботи зоњирӣ, боз бо Худованди худ
дар ботин ва сир, роз ва ниѐзе доштаанд ва њолу
маќоме.
Фаќоњат ва фасоњати эшон самараи њамон
фаросати мавњибӣ, таснифот ва таълифоти он
бузургон, натиљаи њамон љозиботи ќалбӣ ва
илњомоти ѓайбӣ бар онон буд. Манбаъ ва сарчашмаи
ин маънавият ва нуроният, њамон Ќуръони пок ва
суханони гуњарбори Паѐмбари гиромӣ (с), рафтор ва
кирдори он сутудаи Кирдигор аст.
Он зумра, ки аз тирабахтӣ ва гумроњӣ роҳ ба ин
њаќиќат набурданд, вой! бар эшон, ки воридоти
қалбиву имонӣ ва таълимот ва маорифи фарогири
исломиро мањдуд дар доираи њавоси ҷисмонӣ ва
тасавурот ва тасдиќиѐти зоњирии аќлонӣ бинмуданд
ва надонистанд, ки эшон њамон модагароѐн ва
табиъатпарастонанд, бо исм ва унвони мусалмонӣ.
Ҳамин Аллома Иќболи Лоњурӣ, ки бо мо
фосилаи замонии камтаре дорад, баъди ошноии
комил пайдо кардан бо таълимоти тасаввуфи воќеӣ
ва баъди мушараф гаштан ба зиѐрати оромгоњи
бузургоне њамчун; Низомуддини Авлиѐ ва шайх
Ањмади Сарњиндӣ (имом Раббонӣ), шефта ва
дилбастаи ирфон ва тасаввуф гашт ва манзумаи
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Иборот ва ишорот

Муҳаммадии Навид

Такмила, нашри дуввум

“Боли Љибрил”- ро бо забони урду зери таъсири
љазаботи ирфонӣ навишт.
Ба истилоњи дигар, Аллома Иќбол муриди имом
Раббонӣ ва пайрави мактаби (Шуњуд) буда, дар
маснавињои “Асрори худӣ” ва “Румузи бехудӣ” ва
дигар манзумањояш аз ў ѐд меорад. (Бо таасуф
метавон гуфт, ки љомиъаи кунунии мо аз ин
љанбањои муњими аќидатӣ, илмӣ ва ирфонии
Муњаммад Иќбол огоњии комил надорад).
Иќбол дар ташвиќи пайравӣ аз орифони комил
ва тасавуфи ростин мегӯяд:
Андаке андар Ҳарои дил нишин,
Тарки худ кун, суи Ҳаќ њиљрат гузин.
Ќолро бигзор, марди њол шав,
Пеши марди комиле помол шав.
Кимѐ пайдо кун аз обу гиле,
Буса зан бар остони комиле.
Андарин олам наярзи бо хасе,
То наѐвези ба домани касе .
Дар тасавуф мегуяд:
Пас тасавуф чист эй волосифот,
Шаръро дидан ба аъмоќи њаѐт.
Аз булъаљабињои рӯзгор ва буќалмунињои дунѐ
яке ин аст, ки аксари ин бузургони илм ва ирфон, аз
таъну лаън, њатто такфири бадгуѐн ва мутаъсибони
ноогоњ рањоӣ наѐфтанд ва наѐбанд.
Ҳамон њуљатул ислом, Ѓазолӣ ва муљадиде
њамчун имом Раббонӣ, ва њамин Аллома Иќбол низ
истисно набуданд ва садњои дигар њамчун ишон њам,
истисно набошанд.
Пас бадгуѐни мутаъассибро нисбати (Шайхи
Акбар), ки дар ин мабњас аз ў ѐд кардем, маъзур бояд
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дошт, зеро ба дарки андешањои нозук ва печидаи ў аз
њазор, яке бирасад ѐ нарасад.
Табаќаи аввал орифон инњо буданд;
Абуњошими Куфӣ, Љунайди Баѓдодӣ, Умар ибни
Усмони Маккӣ, Зунуни Мисрӣ, Абутуроби Нахшабӣ,
Шаќиќи Балхӣ, Боязиди Бастомӣ, Њасани Басрӣ,
Робиъаи Адвия, Шайх Наљмиддини (томматул)
Кубро....
Онҳо њама ањли илм, муњаќиќ ва муњаддис буданд;
њамчун Шаќиќи Балхӣ, ки шогирди имоми Зуфар ва
устоди Њотами Асам буда, бо ќозӣ Абуюсуф дар
маљлиси Абуњанифа (р.њ) њозир мешуданд.
Ва монанди Абдуллоҳ ибни Мубораки тобиъӣ, ки аз
Марв аст, назди Суфиѐни Саврӣ ва Молик ибни
Анас фиќњ ва њадис омухта, чанде шогирди
Абуњанифа (р.њ) будааст.
Ва аз дигар шогирдон ва ононе, ки ба суњбати
Абуњанифа (р.њ) расидаанд; Иброњими Адњам,
Фузайл ибни Аѐз, Довуди Тоӣ, Бушри Њофӣ ва дигар
бузургонанд.
Ишон ононанд, ки њама соњиби тањќиќ ва таълиф
дар љанбањои гуногуни илм буданд, аз љумла тафсири
Ќуръони Карим, њамчун; “Пири Ҳирот”Абдуллоҳи
Ансорӣ, Абубакр Атиќи Нишопурӣ, Њусайн Воизи
Кошифӣ, Мавлоно Яъќуби Чархӣ ва садҳо бузургони
дигар.
Аз равишњои ирфонӣ-тасавуфӣ ва шахсиятњои
машњури ин тариқа, дар китобњои сират ва таърих
бисѐр ѐд шудааст, мисли “Ал-вафиѐт”-и ибни
Халакон, “Таърихи гузида”,“Ќомус”,“Алфењрист”-и
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ибни Надим, “Шузур -ул- Ъуќуд”-и Ибни Љавзӣ,
“Њабиб уссияр “-и Шањристонӣ ва мисли инњо.
Аз тариќањои машњўри тасавуфӣ
инњоянд;
Суњравардия,
Ќодирия,
Кубравия,
Чиштия,
Мавлавия, Наќшбандия, Муљадидия...
Ва мо љои дигар дар тањќиќ ва баррасии
таълимот ва хадамоти онњо дар нашр ва таблиѓи
аќоид ва илму маорифи исломӣ бо тафсил сухан
хоњем гуфт.
Иншоаллоњ.
Њарим ишќро даргањ басе болотар аз аќл аст,
Касе он остон бусад, ки љон дар остин дорад.
Ҳофиз
Аз Худо ҷӯем тавфиқи амал!!!
Вассалом

ДАР ХИЛВАТИ АНДЕША
Дилам аз парвози баргњои хазони дарахтон дар
тирамоњ такон мехурад, зеро онњо шабоњате ба
андешањои парешони ман доранд. Боди сарсарӣ бо
баргњо он бикунад,ки туфони њаводис бо ман ва
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андешањоям. Чашм кушодам ва дидам ва ин
њаќиќати талх ошкорам гашт, дар сайр ва сафаре, ки
номаш зиндагист,ба води тирамоњ расидем.
***
Аз бањорон дар хотираам ѐди шабинам боќист,
чи гуна шабинам ба ѐд намонд, ки фурсати умри
бањор аст ва ман низ боре дар водии бањор будам.
***
Аз тамуз агар ѐд орам, ѓарќи хиљолат
мегардам.Интизори борони рањматам то аз љанобати
хиљолат ѓусли тавба ва инобати осмонӣ бигирам.
***
Бањор илати суварии зиндагист, тобистон иллати
моддӣ, тирамоњ иллати фоъилӣ ва инњо њама барои
иллати ѓойи, ки зимистони зиндагист, яъне марг.
***
Тифлӣ ва наврасӣ ду фариштае буданд аз осмон
фуруд омада, пок ва маъсум, чун ба балоѓат расиданд
аз он дарахти мамнуъ хурданд ва ба гуноњу савоб
омехтанд.
Аз бе ниѐзињои Ӯ таъоло ва шигифтињои
офариниш аст, ки бо чун Нуње писаре бар сари кин
ва Юсуферо бародарон дар камин, Закариѐеро ара
бар сар ва Мусоеро, Хизр рањбар.
***
Ишќро аз дидагоњи ишќ ва бо забони ишќ бояд
тафсир кард, зеро болотар аз андеша ва пиндор аст.
Эй басо файласуфнамоѐни бе моя ва ошиќнамоѐни бе
сармоя, ки ишќро пайрави андеша ва пиндори пуч ва
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њељи худ донистанд ва умре ба умеди об думболи
сароб буданд ва њастанд.
***
Њар фарде аз башар бо масъулият ва барои
иљрои коре офарида шудааст, агар чи љоњил ва
бадрафторе бошад. Набини, кореро нодоне кифоят
бикунад, ки онро сад доно натавонад ба анљом
расонад.
***
Љое ки булбулон набошанд, одамон ба ќоѓ-ќоѓи
зоѓон гуш фаро медињанд ваодат мекунанд
***
Чопулусӣ одати гурба аст, виќору шуљоъат ва
тамкин, хосаи шир.
***
Булбулро навои хуши ў машњур гардонда, вагар
на мурѓаки заифе беш нест. Моя ба кораст на љусса
***
Шерњо њукумати рубоњонро напазиранд,њар
чанд пойу гардан дар занљир бошад.
Обру ва шуњрати муќаллид мавсимӣ ва
нопойдор аст, масали “рубоњ ва хуми ранг”- ро ба ѐд
оред.
***
Ишќ дар љавони талотуми туфони шањват аст,
ишќ маљозиро мегуям.
***
Муќалиди ноогоњ бо таќлиди куркурона, њар
дам худое ва њар лањза санаме метарошад.
***
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Бо доштани чашми равшан љањонро бо чашми
дигарон дидан нангаст, ва он ки кур аст, маъзур аст.
Тамаъ
ва дарюзагарӣ, оби руйро бибарад,
моњоро набини, ки доѓ бар чењра дорад, зеро андак
моя равшанӣ аз хуршед иќтибос кард.
***
Хоби бе мањал нишонаи ѓафлат аст, вале аз
гуфтори бењуда ва кирдори носутуда бењтар аст.
***
Гоње аз забони кўдакон ва камхирдону
девонагон сухани њикматомузе берун ояд, ки
доноѐнро ба њайрат бигзорад.
***
Фасоди ахлоќ аз заъфи аќида аст, пас бояд дар
ислоњ ва тањзиби он кушем, то ахлоќ писандида
гардад.
***
Бо кибру љањолат созиш кардани нифоќ бошад,
бо њама кас ва дар њама њолат созгор будан низ.
***
Мо чун бо худоем некукор ва фарзонаем ва чун
бо худем бадкор ва девонаем.
Дурандешӣ ва охирбинӣ на он аст, ки фаропои
худ набини.
***
Ман аз худ њаргиз розӣ набудам, зеро аз
бахшишњо ва истеъдодњои худодода кам истифода
кардам. Худоѐ бибахшо!
***
Табоњии зан табоњии љомиъа аст.
***
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Орзу хуб аст ва дар роњи расидан ба он кушиш
ва такопу бояд кард, вагар на хаѐлоти бангиѐна аст.
***
Бо тардид ва чандилагӣ ба љое нараси, аз ирода
кор бигир ва устуворӣ ва таваккул низ њамин бошад.
***
Мавлои ман Худо ва хољаи ман Мустафо аст, ба
мењтарон эњтиром ќоилам, вале чокари ишон наям,
ва на мењтар бар дигаре, озода на сарвару на чокар
бошад.
***
Инсони комил, дар тамоми умри худ зина ба
зина ба камол мерасад, аммо барои дар амал тадбиќ
намудани ин камолот фурсади зиндагӣ андак аст.
***
Ба њар даре аз якбор бештар руй овардан њисобе
дорад,
магар
дари
њамешабози
Худованди
Мењрубон, ки њаргоњ ки руй ори, чун бори нахуст
бошад.
***
Ѓолибан ончиро, ки аз мард таваќуъ дошта
мешавад, аз зан набояд дархост намуд.
Подоши некӣ ва бадиро сазовор Худованд
медињад ва инро зи инсон чашм мадор.
***
Агар аз дусти нодон ба ту ранљ ва озоре расид,
гила пеши ӯ мабар, зеро бепарвоӣ ва бе еътибории ў
аз шиквањои ту , озори дигарест.
***
Эњтироми бахе аз инсонњо муваќат ва
мавсимист, чун тавасути ту ба маќсади худ бирасанд
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Иборот ва ишорот

Муҳаммадии Навид

Такмила, нашри дуввум

фаромушат хоњанд кард ,вале аз ин озурда мабош,
чунки накуӣ бо инсоне кардаи.
***
Инсон гоње аз љониби Худованд бо дидани
хобњои пок ва илњомоти ѓайбӣ рањнамоӣ мешавад.
***
Худовандро дар њама њолат дуст медорам, њато
њангоме аз ман сањву хато ва исѐне аз бехабарӣ ва
ѓафлат сар бизанад.
***
Агар некие дар вуљуди ман њаст аз Худованд аст,
бадињои маро бинобар аз башар буданам бубахшед!
***
Бархе шабњо аз рузњо равшантар ва бархе рўзњо
аз шабњо ториктаранд.
***
Гоњо зери пушиши ситоишњо таҳқир нуњфтааст.
***
Дар гуфтор ва рафтори ман сањву хато буд ва
бошад,вале дар аќидаи поки худ устувор будам. Бо
фазли Худовандӣ.
***
Дар баробари мутавозиин њалим ва хоксор ва
дар муќобили мутакабирин сарбаланд ва солор бояд
буд,
Он чиро, ки аз тафакур ва мубоњиса ва мусоњиба
дарк намудам, аз мутолиъа
неру ва пойдорӣ
бахшидам.
***
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Нигоњ хирадманд њарф мезанад, панд медињад,
навозиш ва накуњиш мекунад.
***
Ѓазаб бад аст, вале, на дар љои худ, ва гоње дар
вуљуди инсон неруе фавќулодаи дарк ва созандагиро
бедор мекунад.
***
Њаѐ бењтарин сифати инсонист ва гоње монеъ аз
расидан ба ањдоф мегардад, вале арзиши шарму ҳаѐ
аз ҳар ҳадафе болотараст.
***
Агар мехоњи љањолат ва бадиро аз замин нобуд
сози ва гуноњро аз байн бибари, пас инсонњоро аз
замин бирон ва ба љои онњо фариштагонро бихон!
***
Кибру худпарастӣ гоње дар либоси тавозуъ ва
фурутанӣ љилва мекунад, ва ин аз кибри ошкоро
бадтар аст.
***
Барои иљрои корњои нек ва гуфтори писандида,
шавќ ва муњррик ба кор аст, њамчунон ки дар гуфтор
ва корњои бад. Масалан ба корњои бад моро нафс,
шайтон , инчунин шайтонсифатон тањрик мекунанд,
њамчунин ба кирдор ва гуфтори нек, моро аќл,
илњомоти ѓайби, фариштањо ва фариштасифатон
ташвиќ месозанд.
Дуруштхӯ, дар ойнаи шахсияти дигарон худро
мебинад ва дар њаќиќт на ба дигарон, балки бо худ
дар пурхош ва ситез аст.
***
Назди ман содагињои фариштагуна,аз зиракӣ ва
зарнигињои иблисона басе бо арзиштаранд.
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***
Худованд тифлакон маъсумро ба мо дода аст, то
чанд мудате бо фариштагон ошноӣ дошта бошем.
***
Агар дар мањфиле бо мардум ъом сухан мегуӣ
барои маслињате, андозаи аќлњои заъиф нигаҳ дор,
зеро ончиро ки ту тавќуъ дори, на ба андозаи
зарфияти фањм ва дарки њама бошад, вале сухани
содаро њама бифањмад
***
Умри бархе аз китобњо кутоњтар аз умри
муалифони онњост.
***
Њато аз маслињат ва некхоњии мунофиќ барњазар
бояд буд!
***
Њаќиќат ва воќеъият гоње тавассути ѓарзадорон
ва табаҳкорон, таҳриф мешавад ва пинњон мемонад,
аммо на љовидона, зери абр мондани хуршед
даргузараст.
***
Афроде, ки бо бадном кардани гузаштагон обру
ва шуњрат мељуянд, гирифтори нафрини абаданд .
***
Хомушӣ ва бетарафии хирадмандон дар
баробари љањолат ва бадињо, љиноят аст, агар ишон
бе талош ва хомуш бошанд, нодонӣ ва табоҳӣ
дунѐро фаро гирад ва базаҳи он ба ишон бошад.
***
Аз гунљишк шањбозӣ наояд, њамчунон ки аз
шањбоз гунљишкӣ.
***
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Донишманде ки назари танг ва љањонбинии
мањдуд дорад, мутаъассиб аст, на донишманд.
***
Агар дониш ва фарњангро њамчун касб ва пеша
василаи маош созанд, онгоњ муќалидон афзоянд, на
муњаќиќон.
***
Њаќиќат якест, вале бо рангњои гуногун љилва
мекунад ва ин боиси ихтилофи назарњо мегардад.
***
Дуруѓ шумаст, ва хилофи дар ањд ва паймон
шумтар аз он, зеро ваъдахилофӣ дуруѓи амалист.
***
“Равшанфикрон”-е њастанд ки китобњои бисѐре
хонданд, ба љуз китоби «одамият».
***
Носењон ва воъизоне њастанд, ки ба шерон
рубоњӣ меомузанд, ва ба гургон мешӣ.
***
Љое ки бум саркори воло бошад, чуѓз вазири
аъзам аст.
***
Љое ки зоѓ шоњи мурѓон бошад, шоирони
дарбор; бум, чуѓз, ва мурдорхор, зиштӣ ва сиѐњиро
ситоиш хоњанд кард.
Бадон марги неконро хоњанд, то майдон амалњои
зишт барои онњо фарох бошад.
***
Дар вуљуд ва њасти њар зан модаре нуњуфта аст,
агар ба худ ињтиром ва арљ нагузорад, боист ба ин
модар ињтиром ќоил бошад.
***
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Агар њамаи инсонњо зебоиро дарк кунанд, шеъро
бифањманд ва зоњири њастиро бо ботини он якљо
бишносанд, онгоњ аз љањон бадӣ ва норушанӣ рахт
хоњад баст.
***
Донишманде ки гуфтори бе рафтор дорад,
саранљом худро мазњакаи хос ва ом созад, њамчун он
муханас дар либоси мардон .
***
Бархе афсона ва тамсилњо омузандатар аст аз
бархе китобњо.
***
Њаќиќат на онаст ки ту исбот сози, ѐ ман, ѐ
дигаре, њаќиќат онаст ки мутобиќи воќеъият бошад
ва ин бе исботи мо ва ту вуљуд дорад, пас шинохт ба
кор аст.
***
Ишќ бо дил ва љон пайванд дорад, на бо аќл ва
андеша, ишќ болотарин маќоми инсон аст, ки дар
мањдуда ва зарфияти ягон ќонун ва дастуроти аќлонӣ
ва мудракоти ҳавос ва тафакур нагунљад.
***
Достони илму дониш ва маъорифи аќлонӣ, чун
љуйњо ва рудњо бошад ва ишќ њамчун сели дамон ,
куљо ин сел дар чунин мањдудањо гунљад?!, балки
њамаро аз миѐн бубарад ва њамвор созад.
Ин булъаљабони олиму шоъиртарош ва
ошиќнамо, бо забони касифу олуда, аз покии ишќу
муњаббат мелофанд ва њамзамон бо ду се нафар
«ишќ»
меварзанд.
Ман
нифоқу
садрангиву
бемоягиро, дар ин тоифаи дунҳиммат, бештар дидам.
Ишќњое к-аз пайи ранге бувад,
Ишќ набвад, мояи нанге буд.
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***
Илму ва фарњангу бадаслон ва мансабу риѐсату
ноањлон?! Чи баду, булъаҷаб коре шуд! Ҷавҳари паст
ва фурумояи онҳо ошкор ва ишон шармсор гарданд
, вале чун шарафро нашносанд, шармсориро аз куҷо
донанд?!
***
Хатокорӣ ва каљравињо бо пушаймонӣ ва
таъасуф талофӣ намешаванд, барои тарки онњо
ирода ва устуворӣ ба кор аст.
***
Барои донишманди воќеъӣ мурдан дар тангдастӣ
ва нодорӣ, басе бењтар аз он аст, ки чењраи илм ва
маърифатро бо тамаъи дарѐфти мол ва қумоши дунѐ ,
доѓдор ва сиѐҳ созад.
***
Пешрафти љањлу нодонӣ, аз талош ва кушиши
ҷоҳилон ва вопас равии илм ва дониш, аз ѓафлат ва
афсурдагии оќилон бошад.
***
Њаѐ бењтарин сифати људокунандаи миѐни инсон
ва дигар њайвонот бошад, пас инсони бе њаѐ забунтар
ва пойинтар аз чорпоѐн аст .
Батар аз ин зиндоне набошад ва мусибате
душвортар аз ин, ки дар миѐни гуруње бо сар бари, бе
аслу поя, бе фуруѓу бемоя, ва аз гуфтору рафтори
эшон нафрат дори, ва онњо низ аз андеша ва афкори
равшан ту чизе нафањманд.
***
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Басо дидем ки бе асл ва бадгавњарон илму адаб
омухтанд, на аз илм бањрае бурданд ва на аз адаб
суде, ва ин муљарраб аст.
§§§

Дар фарози андеша
Агар абри тираи табиати башарї аз машриќи
дил бархезад , онгоњ офтоби њаќиќат рух бинмояд.
***
То насиме аз гулситони ќудс шамиме аз анфоси
Рањмонї наорад, гули маърифат аз боѓи дил кай
руяд?!
***
Сарнавишти
корњо дар азал барои мо
норушанаст ва дар нињоди мо майлу хоњиш ва
пуйиш аст, ки ишорате бадон сарнавишт доранд.
***
Аз дастгоњи офариниши азал њама њувиятњо ва
моњиятњо пок ва неку бурун омаданд,пас бояд
љавобгуи он нохубињо ва нопокињо бошем, ки аз
(касби) мо омада , дар ъолами кавну фасод.
***
Бо нигоњи басират номаи азалро ки дар лавњи
диласт бояд хонд, нома ва пайѓоми дар коѓазро баљуз
аз курон ва љоњилон њама бихонанд.Китобњои
осмонї низ номањои диланд, ки чашми сар бо нури
дил бихонад.
***
Њама роњњо ба дарбор бастаанд, магар онро , ки
санади љавоз аз азал бошад, дигар арзишњои зоњирї,
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меъѐр ва русум дар ин санад изофиянд, пас кор аз
ъиноятаст, на аз кирдору донишу дироят.
***
Њар ки бар лавњи соф ва бе олоиши љавњари
азалии хеш, наќши сиѐњ ва нозебои аърози нопойдор
ва ноустуворро бигзорад,назди устоди азал посух
боядаш гуфтан!
***
Номуъаянї ва норушанї дар корњо ва њаводиси
ѓайри мунтазара, дар вуљуди инсон дардњои
гумшударо бар ангезад ва андуњи мављударо афзояд.
***
Андар гирифторї ба андуњу ѓамњо, маъориф ва
донистанињои
дигараст,
ки
бедардон
азон
бебањраанд.
***
Андеша ва тафаккур роње ба шинохти воќеии
офаридгор ва дастгоњ ва боргоњи азал надорад, пас
ба љуз бовар ва пазириши ростину устувор ба
фармоишоти паѐмбарон ва дастуроти шаръ чора
набошад, зеро ќаламрави љавлони андеша ва хирад,
дар шинохти силсиламаротиби олами офариниш ва
имкон мањдуд ва муќаядаст ва он њам гуфту
шунидаст,на диду расид,магар онро,ки дида рушан
аз мукошафот бошад.
***
Падидањои зишт ва нозебо дар андешаву
тафаккур ва хобњои кобусии мо, ишора бадон
бадињост, ки дар нињод ва андаруни мо нуњуфтаанд.
Матлуб аз њама ин бихонданњову бистезиданњо
ва андарзњо, некхоњї ва мењрубонї ба мардумаст, на
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миѐни мардумон ва офардигори онњо гумоштагї ва
доварї бинмудан.
***
Бо љоњилон ва худхоњону табањкорон, нафрат
ошкор нанмудан њунараст ва бинмудан бењтар.
***
Насими сабо, пайки борон ва шукуфтану
болидани боѓу чаман ва дашту даманаст ва ботини
коинот шигарфтару фарохтар аз зоњири он бошад,
пас шамими улфат аз боргоњи ъиззат, мужда аз
борони рањмат ва рустани донањои умеди дидору
вуслат дар марѓзори дил дорад, турфа розњо ва
шигифтињои бузурге дар ин олами кучаку саѓир!
***
Чашмњои хира ва тираву каљбин, зебогињои
зоњирро набинанд ва ин нишоне аз курии ботинаст,
пас чи гуна рањ ба зебогињои андарун ва арзишњои
гаронмояи ботин бибаранд?! Азинаст, ки бадон
некон ва нодонон доноѐнро њаргиз набишносанд.
***
Доъиѐни дуруѓин ва муддаъиѐни бемаърифату
яќин, ба чашми љуяндагони сода ва бегуноњ , љамоли
мутлаќи азалї ва сароѓози беоѓози накуии
сармадиро хира ва норушан бинмуданд.
***
Ваќтаст, ъайнакњои рангорангро аз чашмњо
бигиред, то љавлони берангиро бубинед,он гоњ
ихтилофи назарњо ва ситезу пархошњо аз миѐна
бираванд.
Агар дар сина њасрати дурафтодае ва дар дил
доѓи гумшудае дори, шод бош! ки шавќи љустуљу
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њамроњаст ва нишони зиндагии воќиъї низ њамин
бошад . Вой бар дилњои бе ѐду бе таманно! Мурдањои
гандидаи дар тобути тан аз ѐд рафта!
***
Нек дидам, бештари ихтилофи назарњо,
нофањмињо ва норушанињо руи иборот ва
истилоњотаст, зеро андар вуљуди вољибу мутлаќ,
аркони собита ва њаќоиќи мутлаќа њама мазњабу
машраб иттифоќи назар доранд.
***
Меъѐрњо ва арзишњои сохтаи башарї муваќќат
ва нопойдоранд ва ба љуз такаллуфу дашворхоњї
чизе беш нестанд, пас арзишњои љовидонаи азал ва
абадро бояд шинохт, то дар камоли озодагї ва
осудагї басар бубарем.
***
Њар як гуфтор ва рафтори баду накуњида, пардаи
дуруштест миѐни нигоњи дил ва љамоли мутлаќу
зебогии азал.
***
Нобоварону мункирони офаридгор, ањли идрок
ва фаросат нестанд, вагарна бадин нукта мерасиданд,
ки ишон ѐ ањли боваранд, ѐ њадди аќќал ањли шакку
тардид, зеро њаќиќати набударо кас чи гуна инкор
бикунад!?
***
Бадон ва табањкорон,туфайлиѐн ва резачинони
хони некон ва некукоронанд, боѓбон боѓро ба хотири
болиш ва сарсабзии гулу дарахтон шодоб ва обод
дорад, вале онљо хорбун ва гиѐњони њарза низ бањра
бубаранд.
***
Барои андарѐфти дунѐ ва андухтани сомони
басандаи он, аќли андаке кофист, вале барои
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шинохти он љањон, бо инояти азалї аќлу фаросати
комил ба кораст, азинаст, бештари бињиштиѐн
аблању содаи ин љањонї ва донову фарзонаи
онљањониянд.
***
Тухму донаи поку латиф ва замини пурбору
гуворро ба кораст ва боз обу њавои мулоиму
муносиб, то дарахте тануманду борвар гардад ва
достони инсони комил низ чунинаст,тухми поку
замини муносиб аз инояти Худованд, падару модари
бо шарофату наљобат ва обу њавои андархуру
гуворо, омузишу парвариш ва муњити созгор бошад.
***
Агар гуи худ биравам то бирасам, дар оѓози роњ
бимони ѐ андаке бирави ва боз мони , пас афтодагї
пеш ор ва бечорагї то бибарандат.Зеро њар гиз
рафтан иллати расидан набудааст, балки бурдан ва
намудан иллати расидан ва дидан бошад.
***
Чи сахт ба асбобу афзору васила печидаем!?
Асбобу васоилро чи неру ва тавон бошад,то корњо
аз онҳо сохта бошанд?! Инњо њама озмун ва озмуд
бошанд, то кї дар банди инњо монад?! аз сустбоварї
ва нобихрадї ва кї азин њама бигсилад ва корсозу
чорасози азалро бишносад?!Боз ин њам аз иноят
бошад.
***
Гуйи соњибихтиѐру ба худ вогузоштаи!?
На, устувор надорам инро аз сари бовар гуфтабоши!
Пас чаро ончи хоњи набитвони кардан?!
Гуйи, шароиту асбоб фароњам бояд будан?!
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Нек дони,ки ба њама асбобу шароит на мусаллат
боши ва на фарогир ва гоње бошад, ки њама шароит
ва асбоб фароњам бошанд, вале аз ту коре сохта
нагардад, пас чи гуна ба худ вогузштаву озоди
мутлаќ боши!?
То азин парешонї ва саргардонї рањойи ѐби, ба
сарнавишт бовар боядат кард.
***
Басо дидем ки туфайлиѐни дар илму дониш, дар
мабоњисе фуруд омаданд ва бо шуру валвала
суханпардозї ва худнамої бинмуданд ки аслан аз
муњтаво ва мазмуни ин бањсњо заррае огоњї
надоштанд.
***
Чи хубаст, ки дастони мутаасибон њамчун фикр
ва андешањои шумашон дароз нест, вагарна дарњои
фазлу рањмат ва инояти Худовандро ба
руи
бандагонаш мебастанд. Оњ! азин зоњириѐни
мардумфиреб! Шерони парчаму палангони ќолин!
***
Пинњон намудани гуфтор ва кирдори накуњида
ва нописандида аз дидгоњи мардум лозим ва баљост.
Ҳар чанд Худованд донову бинои нињону
ошкораст,вале мардумон њам гувоњон ва шоњидони
Худованд андар заминанд.
***
То ин ки аз даѓдаѓаи аќлу дониш ва аз ѓурури
ситоишу тамаллуќи мардум рањої ѐби, гоњ-гоње
нодонї ва девонагие низ ба кораст.
***

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Иборот ва ишорот

Муҳаммадии Навид

Такмила, нашри дуввум

Агар нодонон аз доноѐн ва норасидагону
ноќисон аз комилону расидагон дурї намељустанд ва
парњез наменмуданд, андар шумори ишон буданд.
Агар дар њаво ва њаваси ин дунѐ ва љойгоњу
пойгоњи он боши, ночор бандагї ва чокариву
тамаллуќи њамчун худе боядат кард, дар нињояти
забунї ва афтодагї, ва агар толиб ва хостгори он
љањони абадиву љовидон боши, бандаи он
Худовандигори яктову тавоно боши ва аз њама бе
ниѐзу озод, бо камоли сарафрозиву сарбаландї ва
азин дунѐ низ бархурдору бањравар ба андозаи
басанда.
Он дунѐ ки гуфтем муроди мо ризо ва хушнудии
худовандаст ва агар на чунин буди, њар ду дунѐ
њиљобу парда буданди ва саду банди роњи раванда.
***
Офариниши ин љањонї дар поя ва пойбасти
кавну фасод(будан ва табоҳї) офарида шудааст, пас
њама чиз инљо дар таносуб ва мањдудияти замонї ва
маконї ќарор дорад. Аммо нашъа ва офариниши
онљањонї на бадин гуна бошад, пас он љо будан
бошад ва фанову нестї набошад ва нисбият низ ва
њама чизњо дар доираи камоли мутлаќ бошанд. Аз
инаст ки он нишеман ва баргаштгоњро диѐри
љовидон ва осудгоњи зинда гуянд.
***
Ҳар чанд содагуї ва осонпаймоиро дар гуфтор
пазруфтанду бистуданд, вале сухани њикмат ва
нукоти дилро чи гуна бо содагї баѐн битвон кард?!

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Иборот ва ишорот

Муҳаммадии Навид

Такмила, нашри дуввум

Бале, дар љой ва гоҳи худ. Агар имруз нафањмиданд,
фардо хоњанд фањмид.
***
Сидќу ихлос аз шароити ќабул дар амалњои
некуст, ва ихлос он бошад, ки на худ бини ва на
гуфтору кирдори неки худ, ва назди ман бадкори
мухлис дар кори худ, бењтар аз некукори риѐї ва
худнамо бошад.
***
Неруе аз неруи илму дониш ќавитар ва
бузургтару судмантар набошад, бале, илми ростину
дуруст, ки ба манобеи абадият ва љовидонагї
пайванд
хурдааст,
вагарна
аз
ин
неру
харобиовартару
табоњ
кунандатар
набошад.
***
Агар бад асл ва бадгавњаре нодону љоњил
бимонад ва дур аз омузиш, беҳтар аз онаст, ки илм
биѐмузаду «олим» гардад ва бадин васила об аз рухи
илму дониш бибарад ва сабаби фитнаву ошуб миѐни
мардумон гардад.
***
Ѓаму андуњ ва буѓзу гирифтагињои дилро гоњ
гоње ба њар василаи матлуб ва гоње бо гиряњои
пинњонї берун бояд андохт,вагарна гирање дар дил
бимонанд ва сабабу заминае барои парешонї ва
андуњу ошуфтагињои дигар бошанд.
***
Бо дустон сухан бе бокона ва бе парда гуфтам, аз
бас ки бо эшон ба љуз сафову самимият, руи риѐе
надоштам ва ононро њамчун худ мепиндоштам,
дидам ки ранљиданд, пас ба дарки ин нукта расидам,

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Иборот ва ишорот

Муҳаммадии Навид

Такмила, нашри дуввум

ки андоза ва паймонаи зарфият ва зењнияти дустону
њамнишинон нигоњ бояд дошт.
***
Нафрин ба онњое, ки арзишњои олї ва
арљмандро василаи расидан ба ањдофи беарзиш ва
нопойдори худ ќарор доданд!
***
Ачаб! Ту пиндошти ки бедонишон ва нодонон аз
њунару дониши ту хушнуд бошанд ва туро
бипазиранд?! Љои шигифт нест! Ку бубин, ту худ
ишон ва рафтору кирдори ононро чанд бипазири?!
***
Аз оромї ва осудагии зоњирии бархе аз инсонњо
дар шигифт будам ва ин яке аз сифатҳои писандида
назди мардум бошад ва дар шариат низ, агар ба
марзи ифрот нарасида бошад. Вале дар гузашти
рузгор нек дидам ки аќлу идроки бештари ин гуруњ,
њамчун зоњирашон афсурдаву хоболуда ва бе нишоту
пажмурда буд, ва дилам аз ин бигрифт.
***
Дар бархе мањфилу анљуманхо шояд шахси
дилхоњ ва мавриди назар набоши,бо вуљуди донишу
маърифате ки дори,вале бояд њузур ба њам биѐри ва
онљо боши, то майдон ва љавлонгоњи донишу
маърифатро ба бемоягон ва туфайлиѐн во нагузори.
***
Бо доноѐну накукорон нишасту бархост ва
муносабат осонаст , ин дар хури воќиъиятаст ва на
он моя ситоишу сипосро дар он љой бошад, вале
муносабат бо нодону дурушткирдор, басо сахт ва
дашвораст ва некону поконро озмун ва озмуд бошад.
Ҳамзамон барои тахту њамвор намудани дуруштињои
табиати башарї, суњонивусайќалї намоянд. Агар
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ночор бошем ин љо сутудан шояд, вагарна яке аз
меъѐрњои ахлоќи башарї ва рафтори инсонї бошад.
***
Агар улоѓеро солњо дар тавилаи аспон бидори
ва дар радифашон бигмори, умеди онро ,ки рафтори
ишон бипзирад ва роњи онон бигирад ва бадин
дастур рузгори дарозе биспарад.
Боз чун пас аз ин њама озмун ба улоѓе њамчун
худ бирасад, суи ӯ кунад оҳанг, бо сад ҳар- ҳару
ҳанг-ҳанг ва аз канори аспон биравад бе даранг.
***
Кутоњї ва дарозии умри гаронмояро бо рафтору
кирдори неку андоза бояд гирифт ва бар санљид, на
бо гузашти сол ва моњ.
***
Зинњор дар ин њангом фирефта ва мафтуни
унвону алќоби пурдабдаба ва пурдаѓдаѓа нагардед!
Басо бошад, ки пушти пардаи ин алќобу ташрифоти
бузург, афроди бемоя ва камарзиш чењраи воќеии
худро пинњон намоянд
***
Њавоси мо модиѐтро бо арзиш ва бузург љилва
медињанд ва бадин васила гоње роњ бар ъаќл
бизананд,вале маърифати ботин ки дил љойгоњи уст
ба ѐрии аќл бирасад ва ин њаќиќатро ба мо равшан
созад, ки маънавиѐт дарунмояи њастии дуљаҳониянд
ва модиѐт ба воситаи онњо арзиши нисбї пайдо
намоянд.
***
Мапиндор ки гуфтору пиндори некуи туро дар
як замон ва макон њама ҳамзамон биписанданд ва
бипазиранд;соњибони дилњои соф дар њол бипзиранд,
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андешмандон пас аз андеша, дудилон пас аз якдилї
ва ѓараздорону аблањон њар гиз.
***
Низоъу љадали ду сахтљуш ва мутаъасиб руи
ќазияе, барои ањли фаросат њаќиќати дигареро
равшан созад, ки он ду аз дарки ин њаќиќат
бебањраанд.
***
Оњ! азин созиш ва мадороњои нољо ва нодуруст,
ки љоњилони дононаморо љоњилтар ва бодбарсарону
маѓрурони љоњу мансабро аблањтар бинмудем! Ва аз
арзиш ва арљмандии пойгоњи инсонии худ низ
наандешидем !
§§§

ِٖارتتةي
.هتدؿٖن اهًًةرف هاهًًةهی

،يقت إةَيی هاٍلقت هٖةهی

.هلةل اهعٖص فی ّشااهًجةل

،فةثؿصت يجةل اهًلن لصا

.هلٓرا ثًسلٓر كةهجًةل

،كمًت هادٕةيٌ ثًس هاد

. يٌ اٗثةر ال يةءاهضالل

،كعصتٌ ػسَت اهًمغ ثًةءي

. َّةك يٌ تلوَت فی اهزٖةل

،ب ٕدعت اهوًبآن يةءو
ظصا ى

. هلس هْصت ياليةت اهٓؾةل

،ٌفًةاهًموٓب يٓجٓ ىد ههًك

. اهی اهََفط رجًت فی اهًبةل

،ى اهعَٖصفی اٗفةق يوًةو
َ فت

.َّةك هاهًًةٍی كةهوَبةل

،تجوَت يٌ اهصَيٓز هاهسكةاق
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. هاهْصت اهدلةاق فی اهًلةل،هاػصكت اهًًةرف كةهؼًَٓس
فزولة ثًساي يص هاهًحةل

،َّةک يٌ يغٖجةت اهًٓاهى

.هتأدٕت فی تدؿٖن اهكًةل

،فؿةراهًلن يؼلةثًس جْس

.اذاهَفط اٍُلست ثةاليتحةل

،فةنَ اهًوى يوى اهلوت خلةو

.تعةهى غٖصّةيحن اهججةل

،هايًةل اهلوٓب ذرَتْة

.يویَ يٌ اهًٓاّت هاهََٓال

،فْشا كوِ يٌ فقن رثَی

فًةهی يًؼص االخجةب يةهی!؟

،فوٓالاهفقن يٌ اهوِ رثَی

هيةهی هاهتَؼةثِ ثةهصجةل!؟

،فًةهی هاهتَوةّصثةهدلةاق

.يٌ اهوِ اهكصٕى ذى اهجالل

،ٍٕٓس راجٖ وة خعٌ اهزٓاتى

Тарҷума
Рӯзу шабҳое, ки ман носудаам,
Маҳви таҳқиқи маъонӣ будаам.
Дар маҷоли ақл паймудам раҳе,
То биѐбам аз ҳақиқат огаҳӣ.
Водӣ пушти водӣ паймудам басе,
Ҳамчу уштур марди раҳ будам басе.
Ташнагӣ аз оби чаҳ бишкастаам,
Не ба дарѐ не ба ҷӯ пайвастаам.
Дидаам аз дур амвоҷи сароб,
Ташнагиро дар назар омад чу об.
Роҳи манзил дидаму мақсуд не,
Ҷуз аломоту асар мавҷуд не.
Сайри дар офоқ аз дониш фузуд,
То шинохти хештан роҳам намуд.
Чун пайи дарки худӣ биштофтам,
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Огаҳӣ аз рози ҳастӣ ѐфтам.
Рух намуд хуршедҳо аз илму фан,
Мавҷи маъниҳо ба дарѐи сухан.
Пас ҷаҳоне дидаам дар ин маҷол,
Рози хилқат олами амру мисол.
То ки ақли муддаъӣ ишқонӣ шуд,
Бо риѐзат нуриву руҳонӣ шуд.
Пас ҳамоно илм илми дил бувад,
Нафс агар дар пайравӣ гардан ниҳад.
Заррае з-аъмоли дил андар шукуҳ,
Бартар аз аъмоли дигар ҳамчу куҳ.
Ин ҳама фатҳу кушоиш аз Худост,
Баҳри ман шукрасту миннат мар варост.
Пас агар фазлу атои ҳақ набуд,
Ман ки бошам в-ин ҳама гуфту шунуд !?.
Ман куҷо кашфи ҳақоиқ аз куҷо,
Кай будам ҳамранги мардони Худо !?
Чашм дорам эй Навид аз кирдгор,
К-у бувад хушнуду мо ҳам растгор.

Ба ҷои сухани пасин

Борилоҳо,дар ҷаҳон то будаам,
Мардумонро роҳи ҳақ бинмудаам.
Рост будам дар сухан бо марду зан,
Каҷ будам андар амал бо хештан.
Дар сухан ҳифзи амонат кардаам,
Дар амал бар худ хиѐнат кардаам.
Пас бадон сидқи каломам эй хабир,
Он хиѐнат дар амал бар ман магир!
Муҳаммадии
Навид
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