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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنالحاج داکتر 

 ٢٠١٧ فبروری ٢٣
 

 !رھبانـيـت
ترسى »  رھبه«ب در مفردات خويش می نويسد که راغ .ى خوف و ترس است ابه معن» رھبه «ۀاز ماد » رھبانيت«

به معنى شدت » رھبانيت«و عبادت کردن و  » تعبد« به معنى » ترھب« است که آميخته با پرھيز و اضطراب باشد و

 .تعبد است

 . آمده  است انزوا وگوشه گيری وگوشه نشينی ازمردم  گيری ،  ورھبانيت در اصطالح به معنای کناره

دين اسالم دين اعتدال است و رھبانيت .   استتصورت کل با رھبانيت در تضاد و مخالفه دس اسالم باساسات دين مق

  .دانند را علمای اسالم، حالت خارج از اعتدال می

    .افراط و تفريط است سوی ه ميانه و عدم تمايل ب از اختيار نمودن راه  است اعتدال عبارت گويند که علماءمی

ای است که در بسياری از موارد درافکار و  اعمال برخی از  ، اعتدال در تفکر و انديشهر اينجامنظور مبحث اعتدال د

  .گردد  میاھرانسانھا ظ

 جھل، تخلف  و بغاوت عدم ؤون و مظاھر عقل سليم  و عقالنيت، اعتدال است و از شؤوندانيد از ش که می طوری

  . اعتدال است

  .روی است بزرگ دين مقدس اسالم  ھمين اعتدال و ميانه امتيازات  ازور شديم يکیآکه در فوق ياد  طوری بلی 

امت اسالم را ھم به نام امت وسط تعريف و متصف نموده  و اين تعبير، تعبير  قرآن کريم اولين منبع اصول دين اسالم، 

ام ازشخصی  شؤون زندگی ،عۀھم اين اعتدال شامل. به امت اسالم داده شده است که عالی و جامع است بسيار

  .مسلمانان است واجتماعی 

ال «:ی فرموده است ئدين مقدس اسالم رھبانيت را رد نموده و پيامبر اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم با بسيار زيبا

زيرا اين گوشه نشينی ھا منافی با اساس  ) ی وجود نداردئدر اسالم گوشه نشينی و انزوا گرا(»  رھبانية فی اإلسالم

  .ارتباط دادن بين انسانيت است، می باشداسالم که 

منزل نبی  به از جوانان شده است که در يکی از روز ھا سه تن روايت) رضی هللا عنه(از حضرت انس در حديثی

َّصلى هللا عليه وسلم و درمورد عبادت حضرت محمد آمدند صلی هللا عليه وسلم کريم َّ ََّ ََ ِ َ َ    :وردند آعمل ه التی را بؤاس ُ

ما با پيامبر فرق : گفتند که ايشان اين عبادت را کم پنداشتند، و رمورد برای شان توضحيات داده شد، مثل اينوقتی د

من برای ھميشه تمامی شب را نماز می : داريم ، زيرا گناه ھای قبلی وبعدی وی بخشوده شده است، يکی از ايشان گفت 
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  . خوانم

  . گاه افطار نمی کنم ھيچمن تمامی عمر راروزه می گيرم و : ديگری گفت 

: به نزد ايشان آمده گفت:  صلی هللا عليه وسلم  ازدواج نمی کنـم ، پيامبرً و اصالسومی گفت من از خانم ھا دوری نموده 

، سبت به شما از هللا زياد می ترسمکه من ن) جل جالله(شما ھمان اشخاصی ھستيد که چنين سخنان را گفتيد؟ قسم به هللا «

شما بسيار متقی تر ھستم ، ولی من روزه ھم می گيرم و افطار ھم می کنم ، نماز ھم می خوانم و مقداری از و نسبت به 

راوی حديث .(» شب ھم می خوابم ، و ازدواج ھم می کنم ، وھرکسی از سنت من بی رغبتی نمايد از امت من نيست

  )امام بخاری

   :ی ھدايت فرموده است ئه امور ذيل ھدايت و رھنماب صلى هللا عليه وسلم در اين حديث شريف پيامبر اکرم

عبادت فقط اين نيست که انسان خود را مصروف خواندن نماز و روزه نمايد ، بلکه عبادت در دين مقدس اسالم  :الف

  .شامل بخش ھای مختلف می باشد

وسنت پيامبر صلی هللا  شرطی که مطابق طريقهه باشند ب استراحت ، غذا خوردن ، ازدواج ھم شامل عبادت می  :ب

   . عليه وسلم  صورت گيرد

ترک دنيا ، ازدواج نکردن ، ھميشه به شکل دائم روزه گرفتن ، تمامی شب بدون خواب به شکل ھميشگی نماز  :ج

خواندن ، مخالف سنت پيامبر و احکام اسالم می باشد ، زيرا در دين اسالم قانون تعادل و ميانه روی ھميشه مراعات 

   . شده است

نام ترک دنيا انجام می دھند و ه کسانی که ترک ازدواج نموده ، روابط خود را با ديگران قطع نموده ، اين کار را ب : د

صلی هللا عليه  فکر می کنند که عبادت نموده اند ، ولی خبر ندارند که ھمچو اشخاص در حقيقت با سنت پيامبر

  .پيامبر خارج نموده انــد ا از امتمخالفت نموده ، وبه اين عمل خويش ، خود ر وسلم

  :شخصی به ابوسعيد ابوالخير كه يكی از جمله دانشمندان شھير جھان اسالم  است گفت: می گويند 

   . فالن شخص بر روی آب راه می رود

   .روند نيز بر روی آب راه می ماھی ھا و بقه ھا : شيخ گفت

   . رود ھوا میكسی را می شناسيم كه با اوراد خواندن به : او گفت

   .نمايند مگس ھا نيز به ھوا پرواز می پرنده ھا و: شيخ گفت

  . فالن شخص در يك لحظه از يك شھر به شھر ديگری می رود: او گفت

پس اين چنين چيزھا را قيمتی نيست ، بنده آن بود كه . شيطان ھم در يك نفس از مشرق به مغرب می رود : شيخ گفت 

 و در بازار ميان مردم مصروف خريد وفروش  و خريد و فروش نمايد  خيزد و بخورد وبنوشددر ميان خلق بنشيند و بر

  . غافل نباشد) جل جالله(دنيا آورد ولی يك لحظه ھم از ياد هللا ه اوالد ب ، باشد ، ازدواج نمايد

  ! محترم ۀخوانند

ھا،   در عبادتگاه  گيری ندارد، و گوشهاسالم، رھبانيت و گوشه نشينی وجود  دردين مقدس مديم ،آکه که گفته  طوری

ی گيری که انسان مسلمان را از زندگوشه گ منظور ھمان  .ھا ازدساتير دين مقدس اسالم نمی باشد ھا و خانقاه صومعه

ی انسان گردد و اين قصد عبادت مانع عملی کردن وجايب زندگران گُفعال کسب لقمه حالل مانع شده، بار دوش دي

  . ر شرعی شودگ فاميل و خانواده و وساير مکلفيت ھای ديمسلمان در برابر

ش و مظلوم را خاطر ظلمه داند  که ظالم را ب  دين اسالم مطابق حديث پيامبر اسالم ظالم و مظلوم  را در آتش میوقتی

ه ردد و بنگعمل به اين وجيبه وشه رفتن و رھبانيت موجب عدم  گر اين گبه خاطر عدم دفاع در مقابل ظالم به يقين که ا
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شود که  ر دينی میگکه مانع عملی کردن وجايب دي پردازد  به نحوی  وجايب عبادتی دين به چيزې بيشتر میۀعالو

  .  را نمی پذيرد دارد و آن وشه نشينی عبادت  نيز باشد ، دين اسالم از آن بر حذر میگرھبانيت و در 

ِالمؤمن الذی يخالط الناس ويصبر علی أذاھم أعظم أجرا من المؤمن الذی ال  « :پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمودند ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َِّ ِْ ْ ْ ُْ ُ ُْ ًْ ْ َْ َ ََ َّْ ُ َُ َ َ ُ َُ ََ َ

ْيخالط الناس وال يصبر علی أذاھم ُ َ ََ َ ُ ُِ ْ َ ََ َّ ُ ِ اگر يک  ( :يعنی)٤٠٣٢ و ابن ماجه ٥٢٠٧صحيح البانی و ترمذی ( » َ

کند و بر  يت آنھا صبر کند بھتر است از کسی که با مردم معاشرت نمیبا مردم معاشرت کند و بر اذ مسلمان شخص

   )کند اذيت آنھا صبر نمی

ٍمر رجل من أصحاب رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء  « :در روايتی ديگر آمده است که ھکذا ٍَ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ ْ ْ َْ َ َ َُ ِ َّ ِ ُ َُ ٌ َّ

َعذبة فأعجبته لطيبھا َ َ َِ ِ ِ ُ ْ ْ َ َْ ٌ َفقال  . َ َ ِلو اعتزلت الناس فأقمت فی ھذا الشعب ، ولن أفعل حتی أستأذن رسول هللا صلی هللا عليه : َ ِ ِ َِّ َ َُ َ َ َ ََ َْ َ َْ َْ َ ََّ ْ َْ ُ ُ َْ ََ ِّ ْ َ َ َّ ْ َ ْ

َفذکر ذلک لرسول هللا صلی هللا عليه وسلم فقال . وسلم  َ َ َِ ِ َِّ ِ ُ َ َ ََ َال تفعل ، فإن مقام أحدکم فی س: ( ََ َ َِ ِْ ُْ َ َ َ ُ َّ ِ َ ْ ِبيل هللا أفضل من صالته فی َ ِ ِ ِ َِ َْ ُ ِْ َ َّ ِ

ًبيته سبعين عاما  َ َ ِ ِ ِْ َْ ِأال تحبون أن يغفر هللا لکم ويدخلکم الجنة ؟ اغزو فی سبيل هللا . َ ِ ِ ِ َِّ َِّ ِ َ َ َ َُ ْ َ َّ ْ ْ ُْ َُ َْ ُْ َ ُ ْ َ ََ ُّ ٍمن قاتل فی سبيل هللا فواق ناقة . ُ َ ََ َ َ َ ِ َِّ ِ ِ َ َ ََ ْ

ُوجبْت له الجنة َّ َ َ َْ ُ َ مردی از اصحاب رسول هللا صلی هللا عليه و سلم از دره  :يعنی). ١٣٤٨مذی رقم صحيح تر ) (َ

چرا از مردم کناره گيری : شد که دارای آب زالل و شيرينی بود که مورد پسند وی قرار گرفت و به خودش گفت تير ای

که از پيامبر صلی هللا  اينزندگی کنم؟ و اين کار را نخواھم کرد مگر ) محل گوشه برای عبادت( در اين دره تانکنم 

و پيامبر صلی هللا عليه و  مطرح ساخت پس اين موضوع را برای پيامبر صلی هللا عليه و سلم. عليه و سلم اجازه بگيرم

اين کار را نکن، زيرا جايگاه شما در جھاد در راه خدا بھتر است از ھفتاد سال نماز خواندن در خانه اش،  « :سلم فرمود

 شير گرفتن ۀبه انداز د خداوند شما را بيامرزد و وارد بھشت کند؟ در راه خدا جھاد کنيد، ھر کسی کهخواھي مگر نمی

  ».شود يک شتر در راه خدا جھاد کند بھشت بر او واجب می

متعلق به  ، بلکه اين ديننه توانيم که دين اسالم ، دين منحصر به فرد  گفته می دين مقدس اسالم در مورد فھم اجتماعی

و ارتباط انسان را با جامعه تحكيم و تقويت می  معه ، و جماعت است ، اغلب احكام دين به امور اجتماعی تعلق داشته جا

   .نمايد ، حدود و بعضی از مجازات ھا نيز برای نگھداشت امنيت جامعه بنيانگذاری شده است

ً است ، ھيچ مسلمانی حق ندارد که صرفاتوحيد که ھدف آن توحيد و يک پارچه ساختن تمامی ملت ھۀ بعد ازگفتن کلم

  . برای خود دعا نمايد

و فضيلت نماز جماعت  نماز جماعت برای ارتباط انسان با خالق در ميان چندين صف بزرگ مردم می باشد حکمت

 نماز بيست وھفت  درجه می باشد ، زيرا خواندن)  صلی هللا عليه وسلم (نسبت به ســاير نمازھا بر اساس احاديث پيامبر

   .را با ھم آشنا و دوست می سازد ديگر باخبر می سازد ، آنان در جماعت، مؤمنان را از احوال يک

انسان مؤمن تنھا در حدود چند خانه ھمسايه باقی نمانده بلكه نماز ھای جمعه را در مساجد جامع منطقه می خواند كه 

د جامع وعيدگاه ھای عمومی شھر می خوانند تا مسلمانان  با ارتباطش را با آنان تأمين می كند ، و نماز عيد را در مساج

   .را با ھم آشنا و دوست می سازد ديگر باخبر شوند ، آنان  از احوال يکھم الفت گرفته و

را شفقت بر اعضای  شمار می رود ، اساس آنه ن  اساسی در دين مقدس اسالم باركيکی از ا زكات كه ۀضيھمچنان فر

صوص ، مردم فقير و مسكين تشکيل می دھد ، روزه نيز ارتباط انسان را با خالق ، و با ساير خه  انسانی بۀجامعـ

مخلوقات مستحكم می سازد ، افطارھای دسته جمعی ، تراويح و ختم ھای دسته جمعی در ماه مبارک رمضان وآنھم در 

ھا درحدود كشور خويش منحصر  تنرا با برادرانش بيشتر می سازد ، انسان مؤمن نماز  تراويح ارتباط قوی انسان

، بلكه پا فراتر نھاده برای ارتباط وعالقه با ساير مؤمنان جھان ، به حج بيت هللا مشرف می شود ، در روز عرفه نبوده
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 سرخ پوست ، سفيد پوست ، سياه پوست ، زرد پوست ، با چھره ھا و ،نژاد يکجا با مليون ھا مسلمان از ھر قوم و

   . را بزبان مياورند) لبيك اللھم لبيك( يك ندای زبانھای مختلف ھمه

  

  :يادداشت 

 مردود وممنوع نگرديده است ، بلکه در صورت مطلقه قابل تذکر است که عزلت وگوشه نيشنی در دين مقدس اسالم ب

 برداشت  از آن ایاين مورد شرعيت حد ومرز را برای آن تعيين  نموده است  که به اين ترتيب  آن مفھوم عزلت که عده

به اين ترتيب مسلمان در پھلوی عملی کردن . شود تنظيم می) ص(نادرست داريم در چوکات فھم شريعت غرای محمدی 

  آوردن ساير وجايب خويش مانند يک انسان مکلف به عبادت نيز مطابق به ھدايت دين مبين اسالم ميیجاه و با ب

  .پردازد

ِوالخبر دال علی فضيلة العزلة لمن خاف علی دينه «:می نويسد ) ١٣/٢۴فتح الباری (  حافظ ابن حجر در کتابش  ِ َِ َ َ ََ َ َ ََ َْ َ ْ ُ ْ َْ ّ َ َ  « 

  )اين خبر داللت بر فضيلت عزلت دارد برای کسی که ترس از فساد دينش داشته باشد(

اين روايت داللت بر جائز بودن عزلت است، بلکه در روزھای فتنه   «:گفت) ٨/١٢۴(و سندی در شرح نسائی 

  .»ھترينش ھمين استب

توانيم که  در زمان فتنه و آشوب که ترس از فساد دين باشد بھتر است از مردم عزلت و گوشه  صورت کل گفته میه ب

توان کسب کرد از قبيل نماز  ی که میئعلت فضيلتھاه نشينی شود، ولی در روزھای معمولی اختالط با مردم بھتر است ب

   هللا اعلم بالصواب    .زه و غيرهجماعت و زيارت مريض و تشييع جنا

  

 :تتبع ونگـارش 

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنالحاج داکتر 

   جرمنی-ل مرکز کلتوری دحـــــق الرهومسؤ و مــديـــر مطـالعات سـتراتــــيـژيک افـغـان

 

 

 


