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 يتعال بسمه
 

 مقدمه

 بازرگان به شمار يمجموعه حاضر كه هشتمين جلد از مجموعه آثار مهندس مهد
است كه عمدتاً در فاصله  ي، اسالمي، اجتماعيرود، مركب از چهارده مقاله علم يم

دوّم و به  يدو دهه حساس پس از پايان جنگ جهان ييعن 1341تا  1321 يها سال
كار آمدن پسرش محمدرضا شاه ، به نگارش درآمده  يدنبال تبعيد رضاشاه و رو

 است.

است كه مؤلف در  ييافته سخنرانيهائ از اين مقاالت، متن تدوين و تفصيل ينيم
دانشجويان و  ياسالم يها انجمن ييا مجالس جشن يا سوگوار يمحافل دانشگاه

 ياست كه ط يايراد كرده است، نيمه ديگر، مقاالت مستقل ياسالم يها كنگره
آموز،  نو، دانش ساليان فوق، در روزنامه )كيهان، جبهه(، مجالت )فروغ علم، جهان

مشهد( و يا  ييو(، ماهنامه )مجموعه حكمت(، سالنامه )هنرستان صنعتاسالميك ريو
 از يك كتاب همراه با مقاالت ساير نويسندگان به چاپ رسيده است. يبه عنوان بخش

زمان نوشته شده  يفكر يترين نيازها مقاالت مورد نظر كه هر كدام در ارتباط با مبرم
يات نسل جوان، بخصوص معرف اوضاع و احتياجات روز و روح يا به گونه

 يو عقيدت ي، اجتماعيباشد. هر چند اوضاع و احوال سياس يها م دانشجويان دانشگاه
شده است،  يمملكت و مردم از آن زمان تا به امروز مشمول تغيير و تحوالت بنيادين

و تطورات  يبا تحوالت فكر ياما از آنجائيكه گذشته چراغ راه آينده است، آشنائ
باشد، گذشته از آنكه، بخش اعظم اين مقاالت  يه سازنده و مفيد مهموار ياجتماع

داشته، و  ينوشته شده است همواره تازگ يدين يابد يكه با اتكاء به قرآن و ارزشها
نسل پويا و جوان ما كه  يتواند برا يناپذير است و امروز نيز م يقابل استفاده و كهنگ

 ها است، روشنگر و راهنما باشد. يسرگشته و رميده از رياكاريها و دين فروش
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اند، در طول ساليان گذشته، اكثراً توسط  كه اين مجموعه را تشكيل داده يمقاالت
ديگر، منتشر گرديده و سپس  يانتشار به طور مستقل يا همراه با مقاالت يشركت سهام

ساليان قبل از  ياند اما به دليل شرايط سياس هر كدام چندين بار تجديد چاپ شده
پس از  ياند و تحوالت اجتماع قالب و مشكالت پس از آن، تماماً ناياب بودهان

روز نيز فرصت پرداختن به آنها را به تعويق  يانقالب و توجه به مسائل حاد سياس
مهندس  يانداخته است، اينك با حمد و سپاس به درگاه خداوند منّان، بنياد فرهنگ

با  يانطباق نسب يبرا يراستاروي يبازرگان اين مجموعه را با مختصر يمهد
 يتوضيحات الزم ول يآيات و احاديث و برخ يگذار روز، اِعراب ينگارش شيوه

نمايد. اميد  يجديد تقديم هموطنان عزيز م يبند و صفحه يمحدود، با حروفچين
خوانندگان و مزيد  يپروردگار عالمين واقع گشته، مفيد برا يآنكه مقبول و مرض
 نويسنده باشد. يمغفرت و رحمت برا

 

 بنياد فرهنگي مهندس مهدي بازرگان
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 اهداء

 ، به جوانان
 ، به دانشجويان

 ، گردند يبرم «زده غرب»و  روند ميكه به اروپا  يبه آنهائ
 . دانند يرا نم «مذهب»كه در ميهن ما ارج و قدر  يبه آنهائ

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

  اروپا مذهب در
 
 

 مقدمه

احاطه بر آن  ياست كه نگارنده ادعا يموضوع مورد بحث، موضوع بسيار وسيع مهم
؛  نماييد يتوانيد به منزله طرح مسأله و فتح باب مباحثه تلق يرا ندارد و اين مقاله را م

از ممالك  يكه هست، چون چندين سال، در سنوات نزديك به جنگ در يك يچيز
نموده است و با طبقات مختلف  ي، زندگان باشد ميئينه اروپا اروپا كه در واقع آ

تأثيرات ديانت  ياروپائيان و ناظر به معن يداشته و شاهد طرز ديندار يتماس يفرانسو
در اروپا بوده است، بنابراين بذكر اين چند كلمه مبادرت نموده، قبالً از خوانندگان 

 طلبد. يمحترم پوزش م

 
 خداشناسان -1

كه انسان  يكه مسلّم است از روز يخواهند بگويند؛ چيز يذهب هرچه ممخالفين م
خود را شناخته، زبان به تكلم گشوده و مجال انديشيدن يافته، خواه  يبه صورت انسان

تصوير  يرا به صورت شده. اگرچه هر زمان آن «يربّ النوع»ناخواه متوجه صانع و 
هميشه در صفحه افكار  يلذاتش فرض كرده است، و يبرا يكرده و اسم و صفات

گاه اين  آيد كه هيچ يرا اشغال كرده، به نظر نم يبشر، خدا و مذهب، مقام جاودان
   2و 1او محو شود. يو از اشتغاالت ذهن يانديشه از دماغ انسان

                                                
  ارگان كانون اسالم، چاپ « آموز دانش»تدوين شده و در همين سال در مجله  22/3/1321اين اثر در ،

 شده است. 

 مشخص شده است از آقاى سيدهادى خسروشاهى است.  «خ»هايى كه با عالمت  پاورقى .1

هاى تازه علوم اصوالً بنياد عقايد سابق درباره مبادى توجه درونى  پائى ، با پيشرفتبه قول دانشمندان ارو .2
ى، نيكوئى و راستى، مقوله يويران شده و مفهوم يزدانى نسبت به مفهوم زيبا -و قهراً بدين -به يزدان
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كه در ميان ما صحبت از پيغمبر، امام، قرآن و قيامت بوده و هست، در  طور همان
 ديگر. يزبان هو ب يها وجود داشته و دارد؛ منتها به لباس اروپا نيز از اين قبيل صحبت

خواهيم در قسمت اول بحث خود روشن نمائيم اين است كه  يكه م يا نكته
تجدد  ياخير بعض يها سالبرخالف آنچه در  يبرخالف تصور اغلب مردم، يعن

ه نشده و تاريك كليساها راند ياند، دين در اروپا به زوايا خبر انتشار داده يطلبان ب
كه  يهائ را به صورت رسوم پوسيده در نياورده است. در دوره تمدن قرن بيستم آن

به تن كند، اولين سفارش راهبران ما )!(  يخواست تازه جامه تمدن اروپائ يايران م
است و مذهب را اروپائيان مخالف روح تمدن  يمانع ترقّ ياين بود كه خداپرست

پرتو افكند، خدا و  يو اكتشافات طبيع يرياض يآنجا كه قضايا يدانند! يعن يم
نمايند، ديگر در اثر طلوع علم  يتجسم م يكه فقط در تاريك يهائ آخوند چون شبح

 شوند!...  يباره محو و نابود م يك

گوئيم اروپائيان تماماً مردمان مقدس  يواقع امر كامالً برخالف اين است. البته نم
است. مثالً در  يسكه رايج يوپا نيز خداپرستگوئيم در ار يهستند؛ م يدعاخوان

( هيچ شهر يو مركز يغرب ياروپا يمانند فرانسه )و شايد در كليه كشورها يكشور
 يكليساها يشود كه الاقل يك كليسا نداشته باشد. جز بعض يديده نم ييا ده
بيكاره خراب در فرانسه  ياست، نگارنده هيچ كليسا يكه تماشا گاه عموم يتاريخ

معتبردائر  يهر محله چندين كليسا -مخصوصاً در پاريس -بزرگ يد. در شهرهاندي
 Les chantiers de»نام  به يبزرگ يساختمان يها اخير، كارگاه يها سالدارد و در 

Cardinal» يكليسا ياسقف( در نقاط مختلف پاريس مشغول بنا يها )كارگاه 
ايران و دارالخالفه اسالم و كه در تهران كه پايتخت  يبود. در صورت يجديد معظم

شيعه است، اگر پنج شش مسجد معروف را كنار بگذاريم، بقيه مخروبه يا خلوت و 
 غريب خواب است.

                                                                                                              
 مستقل چهارمى است كه سرچشمه آن در ضمير ناخودآگاه همه مردم است. اين دانشمندان حس مذهبى

 .نامند ميرا بعد چهارم روح انسانى 
دو  گى تانه»نوشته آقاى  «حس مذهبى يا بعد چهارم روح انسانى»براى مزيد توضيح رجوع شود به رساله 

ترجمه آقاى مهندس بيانى با مقدمه و استنتاج آقاى مهندس بازرگان كه اخيراً با توضيحاتى از  «تن كه نه
 حقير چاپ و منتشر شده است)خ( 
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كنند، طهارت و نجاست سرشان  ينم يالبته اروپائيان مانند ما روضه خوان
، در اولين يخورند؛ بنابراين در نظر يك نفر ايران يشود، سهل است شراب هم م ينم
كه چنين  ينمايند؛ در صورت يدين مطلق و دشمن خدا و رسول جلوه م يخورد، ببر

 يآورند. مثالً روزها يجا م به يهستند و اعمال ينيست. اكثريت آنها پابند كيش و آئين
 شود. يگوشت ديده نم يفرانسو يها چهارشنبه در بيشتر خانواده

 ياز علما ينند، بلكه بسياردا ينم يسواد را نشانه بي ينه تنها اروپائيان ديندار
 : ، مانند باشند يقرون اخير كه سازندگان و پيشوايان علوم و تمدن اروپا م

 ، Copernicكپرنيك 

 ،Galileeگاليله 

 ،Keplerكپلر 

 ،Newtonنيوتون 

 ،Cauchy يكوش

 ،Laplaceالپالس 

 ، Ampereآمپر 

 ، Voltaولتا 

 ،Mayerماير 

 ،Daltonدالتن 

 ،Cuvierكوويه 

 ،Wurtzرتز وو

 ،Pasteurپاستور 

 و بزرگان بسيار ديگر،    Lamarckالمارك 

  .1باشند يدر رديف بندگان خداپرست و خداشناس م

                                                
 : انرى پوانكاره، رياضى دان و فيلسوف بزرگ فرانسه در مقدمه كتاب خود به نامه .1

 La valeur de la Science)ارزش علم ( 

 : نويسد چنين مي

» Les hommes demandent á leur dieux de prouver leur existance par desmiracles, 

mais la merveille élérnelle c΄est qu΄il n΄yait pas sans cesse desmiracles. Et c΄est 
pour cela que le monde est divin΄ puisque c΄est pour celaqu΄il est harmonieux. 
S΄il était régi par le caprice qui est ce qui nous prouverait qn΄il ne l΄est pas par 
hasard.« 
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هاو  «فاكولته»بزرگ فرانسه از جمله پاريس،  يقبل از جنگ اخير، در شهرها
شد و همان  يمعروف وجود داشت كه توسط روحانيون اداره م يها «اونيورسيته»

« يروحان»شد. در آنجا، يك نفر  يتعليم داده م يد به وضع بسيار درخشانعلوم جدي
علوم  يشود؛ بلكه در آكادم يبه عنوان پارازيت جامعه يا علمدار خرافات شناخته نم

فرانسه كه مجمع زبدگان روشنفكر جامعه است، در كنار يك عده مورخ و نويسنده 
 .  1هستند يصاحب كرس يوحاننيز ر يا و فيزيسين و ژنرال و سياستمدار، عده

افتاد كه مردم را  يپاريس چشمم به اعالن بزرگ يها از خيابان يدر يك يروز
به نفع امور خيريه دعوت  يشركت در يك مجلس جشن و نمايش عموم يبرا

 : ، و به خط درشت نوشته بود كرد يم

ينال )سرلشگرمعروف فرانسه( و كارد «يدسپر فرانشه» مارشال با  مجلس  رياست
 باشد... يپاريس( م شهر  )اسقف «ورديه»

عبداهلل » وقت امكان دارد مثالً اسم سرلشگر پيش خود فكر كردم آيا در ايران هيچ
بگويد اين دو نفر  يهم بنويسند؟ و اگر كس يرا پهلو «آقا جمال يحاج»و  «خان

 باور نخواهد كرد و سهل است كه يكردند، كس يآقايان فالن روز باهم صحبت م
 ... ! نيز خواهد دانست يخود توهين بزرگ يتيمسار سرلشگر برا

العاده  جرأت و جسارت فوق ي، تظاهر به مسلمانيدر جامعه تربيت شده ايران
 ينماز به كليسا رفتن امر عاد ي، كاتوليك بودن وبرايخواهد. اما در جامعه اروپائ يم

كشور  يطبقه بورژواز يلكه نگارنده وارد بود و جزو مدارس عا يا است. در مدرسه
مدرسه عضويت داشتند و  يها محصلين در جمعيت كاتوليك 68، % شد ميمحسوب 

رئيس مدرسه كه ضمناً سمت عضويت فرهنگستان فرانسه را داشت و مدير چندين 
كرد. در همان سال در  يبزرگ بود، به كاتوليك بودن خود علناً مباهات م يكمپان

                                                                                                              
 : شود ميخالصه مفهوم آن چنين  طور به

كنند تا ايمان آورند؛ در صورتى كه اعجاز ازلى در اين است كه  خود معجزه طلب مىمردم از خداهاى 
ى است. اگر بنا يدائماً معجزه در كار نباشد و به همين دليل است كه دنيا، موزون و منظم است؛ آن را خدا

دف شد كه وجود عالم بر سبيل اتفاق و تصا كرد، از كجا معلوم مى فرمايى مى بود هوى و هوس حكم
 نبوده است؟! )ب( 

از آقاى دكتر حسابى استاد و رئيس سابق دانشكده علوم هم نقل كردند كه: معاون و مشاور علمى اينشتين  .1
 )خ( در رياضى و فيزيك در آمريكا يك اسقف بود!



 
 

 

 
 

 25 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مذهب در اروپا 

 

مقدار فرانسه بوده  ياز مردان عال يميشه مهد بسيارتكنيك پاريس كه ه يمدرسه پل
 .رسيد مي 67ثبت شده به % ياست، احصائيه كاتوليكها

را در  ي، امر دروغياطّالع يغرض يا ب يبينيد در ايران از رو يبه اين ترتيب م
 اند. خواهان و جوانان تزريق كرده يذهن ترقّ

ام نيست، بلكه مورد قبول ها و عو نه تنها مخصوص پيرزن يدر اروپا، ديندار
 .1قسمت عمده مردم و مخصوصاً جوانان است

 
 دستگاه كليسا     -2

مند  مند و عقيده به آن عالقه ها مسلماننه تنها اروپائيان ديندارند، بلكه بهتر از ما 
 اند. داده يخود شالوده معيّن منظم يباشند و به تشكيالت امور دين يم

ر ي؛ نظا فداكارند يپاك و روح يصاف، دست يقلب ياوالً، توده مردم دارا
كه در ميان ما شايع است، در آنجا  يكثيف يها آزاري ها و مردم گذاري ها، كاله تقلب

 .2شود ميديده   ندرت به
                                                

 «ها و رويدادهاى زندگى بشر مذهب در آزمايش»آقاى مهدى قائنى در مقدمه ترجمه فارسى كتاب  .1
 : نويسد . در اين باره چنين مى11ن. ر. ايورث، استاد دانشگاه كلمبيا ، صفحه تأليف جا

هر قوم  Cultuie فرهنگ مهم هاى پايه يكى از را آن بوده و مذهب متوجه اهميت متفكرين بزرگ دنيا در»
 ! كه مذهب از جنبه تاريخى و قدمت آن دهند مياند. برخالف ايران كه در اينجا چنين نمايش  شناخته

هاى مسلم اجتماعى  ، بلكه واقعيتدانند مي! در دنيا نه تنها مذهب را زنده و نيرومند   باشد ميمورد توجه 
 «را دارد... ونات زندگى بشرى اقتضاى آنئكه ساير ش حال توسعه عظيمى استدهد كه مذهب در مي  نشان

انسانى اروپائيان را بر باد فناى هاى  ! بيست سال گذشته، بسيارى از خصلت مثل اينكه تحوالت اجتماعى .2
هاى غير انسانى، كافيست كه براى  بازي بردارى و حقه ماديگرى داده است. در مسأله شيوع تقلب و كاله

:  تفصيل نوشتند، تلخيص و نقل كنيم هنمونه خبرى را كه جرائد خبرى عصر تهران ، چند ماه پيش ب
 كشور مطرح و اعالم شد كه: شوراى وزيران آن پارلمان و موجب اين خبر، مسأله تقلب در ايتاليا ، در هب

خوردند، تقلبى بود. در ايتاليا روغن نباتى را از قلم پاى االغ، شراب را  ... مردم ايتاليا تا ديروز هرچه مي» 
 «كنند. ، درست ميرود مي كار بهاز خون گوساله و پنير را از تفاله موادى كه براى تغذيه خون 

و در تهيه فلفل زرد چوبه، نان، گوشت و حتى  شود ميير تقلبى در سراسر ايتاليا يافت نماده غذائى غ
 ! شود ميسبزى و ميوه و بستنى تقلب 

مورد آزمايش قرار گرفت، بدون استثناء همگى آنها  «ميالن»! در  قرابه شراب 25111چند روز قبل، 
، ولى روند مي شمار بهروپا قرص شراب ايتاليا هاى پ تقلبى بود! بايد دانست كه سوئيس و آلمان از مشتري

اكنون ثابت گرديده كه شراب ايتاليا جز مخلوطى از الكل صنعتى ومواد رنگى و محصول استخوان گاو 
 ... و خون گوساله چيز ديگرى نبوده است

 ! ندارندو بدون شك كشورهاى اروپائى ديگر، وضعى بهتر از اين  «ايتاليا»در  «تقلب»ايست از  اين نمونه
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افتد كه  يباشند، بسيار كم اتفاق م يدر امانت و در انجام وظيفه بسيار درستكار م
و امور عاليه،  يپرست الم نوعبزنند، در ع يگير رشوه و يفروش دست به كم

و  Livingston؛ حكايت ليوينگستن  رسانند يم يحد جانبازه را ب يخدمتگزار
 .1است يبزرگ، فراموش نشدن يميسيونرها

طور شايسته  باشند، به يدين م يثانياً، جامعه روحانيون كه پيشوايان و رؤسا
مابين دين و  يحد فاصلدر واقع چون در آنجا  يدهند، يعن يوظائف خود را انجام م

داند و روحانيون نيز تمدن جديد  يتمدن وجود ندارد، ملت، كليسا را غير از خود نم
و مذهب  يو تماس كامل ميان زندگ يگيرند. آميختگ يو ملت را جدا ازخويشتن نم

و مايه پيشرفت  يكه پايه امور اجتماع يحاصل شده، كليسا از كليه وسائل و تدابير
دهد، از قبيل حزب، كنفرانس، مجله، راديو، تأسيسات  يتشكيل متمدن جديد را 

 كند. يبديع و غيره استفاده م

                                                                                                              
قائى را بتوان نوع هاى آسيائى و آفري آزارى آنان هم شايد استعمار و استثمار سرزمين اما در مورد مردم

اهد ها در قبال آن صفر خو شرقى هاى ما آزاري هاى ننگينى دانست كه ثمره مردم آزاري ديگرى از مردم
شده است و روز  «طبيعت ثانويه»مريكائى براى كشورهاى اروپائى و آ »آزارى مردم»بود. متأسفانه اين نوع 

 )خ(  ...گيرد ميخود  هبروز هم شكل تازه و بدترى ب

؛ ولى بيشتر  كنند ميهاى نيكوكارى كوشش  گروهى از ميسيونرهاى مذهبى مسيحى، صادقانه در راه. 1
تى در ى آسيائى و آفريقائى و ح ها سرزمينگرى در  هاى ميسيونرى و مبشرين مسيحى پيشتازان جنبش

 آمريكاى التين، جاسوسان امپرياليسم غربى بوده و نوكران خاص استعمارند.

 «مبشرين مسيحيگرى»يعنى  «پدران روحانى»مبارزه  هنخست ب «كنگو»رهبر فقيد  «لومومبا»خود نبود كه  بي
نان را كوتاه ساخت و آ «كوبا»را از سرزمين  «پدران روحانى»در وهله اول، دست  «فيدل كاسترو»رفت يا 

 بيرون ريخت... «كارائيب»از حومه درياى 

 Missionar «التبشير و االستعمار»در كتاب  -استادان دانشگاه بيروت -استاد دكتر خالدى و دكتر فروخ

and Imperialism اند. اين مسأله را با صدها شاهد زنده بخوبى روشن كرده 

را در  آن «كيهان»مخابره كرد و  «كراچى»از  «سيونايتدپر»براى نمونه شايد اشاره بخبرى كه چندى قبل 
 نقل كرد، كافى باشد. 1341خرداد ماه  21شماره مورخه 

انجمن زنان پاكستان، ميسيون مذهبى مسيحى آنكشور را متهم كرده است كه با استفاده از پخش غذا و »
 ،«وليد كندعدم رضايت را در آنها تايمانى و  كوشد مردم را فاسد سازد و روح بى دارو مي

هاى  هاى اسالمى در راولپندى )پاكستان( اعالم داشت كه ميسيون اين اقدام، يكى از شخصيت دنبال به
مسيحى در كشور پاكستان، عامل استعمار و جاسوسان بيگانه هستند. وى از دولت خواست كه جلو 

 كشور بگيرد... هاى مسيحيان را در آن خراب كاري

؛ بلكه همه كشورهاى اسالمى و آسيائى و آفريقائى  ت كه باين درد مبتال استالبته اين فقط پاكستان نيس
 )خ(.  ما رجوع شود «دو مذهب»رو هستند. براى مزيد اطالعات در اين باره به كتاب  با اين بال روبه
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هستند كه گذشته از  ياز آقايان ما، مردمان يروحانيون اروپا بر خالف بسيار
از قبيل تاريخ،  ديگر يها در رشته يمعلومات وسيع ي، دارايتعليمات شرع

و بلكه  يو سياس ينظام يفنون مهندس يترياضيات، طبيعيات، حقوق و اقتصاد و ح
 يمعن يتمام ه؛ با مردم ب اند باشند كه بعداً وارد سلك روحانيت شده ي! م يهنرپيشگ

نويسند، زمان حاضر  يزنند، به سبك آنها چيز م يتماس دارند، به زبان آنها حرف م
غذا و  هم -ها يها و كاله عام ييعن -كنند، با ملت يرا از دريچه چشم مردم نگاه م

وجود دارند كه مخترع  Branly «يبرانل»مانند  يشوند و در ميانشان كسان يهمكار م
روند و چون از امور  يو كاشف بزرگ راديو بوده. قدم به قدم همراه علوم پيش م

 گويند. يآن را م يبينند و دوا يو تطورات زمانه باخبرند، درد مردم را م ياجتماع

اند، بنظر  كسب كرده يقيمت ين كه دانش و تجربه ذروحانيو مردم نيز نسبت به
كه حق طبابت منوط به  طور نگرند. در آنجا همان ياعتماد و احترام مخصوص م

است، همان طور كه يكنفر عضو دولت، تابع مقررات معين  يمقدمات و شرايط سخت
ه برخالف وظيف يتواند اعمال ينم يبوده، دائماً تحت تفتيش و مسؤوليت است، يعن
 يمدارج و كيفيات منظم و معين يمرتكب شود، احراز مقام روحانيت نيز ملتزم ط

نشيند. بعد  يگذارد و بر منبر و مسند نم يبوده، هر كس به دلخواه خود عمامه بسر نم
ترين  را كه مهلك يباز و حقه يخوار رشوه ياز انتصاب باين مقام نيز حقيقتاً آزاد

 رد.باشد، ندا يتيشه به ريشه دين م

در پيشوايان طريقت چنين شرايط و فضائل جمع شد و قلوب مردم  يالبته وقت
ديندارتر از ما  يشود و اگر اروپائيان عمالً خيل يآلوده نبود، ترويج دين سهل م

 ايرانيها باشند، شما نبايد تعجب كنيد.

وير فساد دربار پاپ و تز -ايد شنيده ها رماندر تواريخ و  كه طوريبه  -سابق براين
در لباس  يشد؛ حاال هم البته نظائر فجايع گذشته گاه يالمثل م ضرب يكشيشان گاه

كمتر و  يخيل يكند، بهترين النه شيطان هميشه در سايه حق است؛ ول يتظاهر م يتقو
 ... مخصوصاً كم اثرتر

بازتر شده و حس  ياينكه چشم و گوش ملل نسبت به زمان قرون وسط ياوالً، برا
 افته است.انتقاد رشد ي

! بيش از ما جانب اعتدال رعايت  در هر چيز يطوركل ثانياً، در ميان اروپائيان كه به
خارج از اندازه  يپيشوايان مذهب خود احترام و اعتماد  در بارهشود، مقدسين  يم
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كنند و رياضت كشان در دام غرور افتند؛  يدهند كه دنياطلبان خرسوار ينشان نم
سور چران  يسوادها اند. بنابراين نه بي را از ميان برچيده حد يسفره بذل و بخشش ب

 آيند. يپرور بار م ينمايند و نه فاضالن پرهيز كار طفيل يرو به اين جرگه م

داشته،  يو درآمد معيّن يدر واقع در آنجا، روحانيت هم مانند ساير مشاغل، مقرّر
 اندوزند. ييور نمسوزند و طالبان شهوت، زر و ز ينم يداعيان حقيقت از گرسنگ

 
 ! شريعت سهل -3

دخالت  يماندن عقيده كاتوليسم و كثرت پيروان آن ب يكه يقيناً در باق يعامل ديگر
آن  ي! يعن باشد يديانت مسيح م يكم تكليف -ييا به عبارت اخر -ينبوده، سادگ

كه فعالً در اروپا رواج دارد و البته با اصل شريعت حقه مسيح متفاوت است،  يمذهب
!! مثالً  كند يتر م درآمده و پاپ هميشه آن را آسان يبه صورت راحت يخيل

 يبار روزها يك يا هفته ي؛ يعن ها مسلمانگيرند و بيشتر از  يها روزه م كاتوليك
پاشدن و انتظار افطار مغرب را كشيدن  يروزه گرفتن آنها سحر ي؛ ول چهارشنبه

ا بنوشند. صبح كه از خواب توانند آب گوار يندارد. هر وقت تشنه شوند، م
 يسفره نهار رو فرمايند. موقع ظهر نيز يو شير مثل هر روز تناول م يخيزند، چا يبرم

!  يك مبطل روزه نيست مرغ و نان هيچ و تخم يزمين و سيبيجات ميز پهن است. سبز
نيز كه چون در  ينمايند. ضمناً ماه يم يفقط از خوردن گوشت در آن روز خوددار

 ... شود! يها حساب نم چرد، جزو گوشت يصحرا نم

،  Bruning «برونينگ» يكه آقا ي: زمان در اين زمينه عرض كنم يا قضيه
، كابينه « يچكوسلواك»ميليونر معروف  Bata «باتا» يبود، روز «آلمان»صدراعظم 
زنيد، سفره بسيار  يكه حدس م يطور نمايد؛ به يلمان را بنهار دعوت مكاتوليك آ

شكار تهيه شده،  يها پروار و مرغ يها لذيذ كه از گوشت يها از خوراكرنگين پر 
روز با چهارشنبه تصادف  شوند آن يتدارك كرده بودند. اتفاقاً نزديك ظهر متوجه م

حزب » يو از اعضا يرسم يها ترم، مهمانمح يها ! و چون مهمان كرده است
 يمقدور نيست... اندكوجه جائز و  هيچ باشند، هتك حرمت به يم «كاتوليك آلمان

گيرد. تلگراف  يبهت و حيرت... و باالخره ميزبان تصميم به استجازه از دربار پاپ م
نمايد، مقام اقدس پاپ از  يبا عرض تقديس و تمنا به حضور پاپ مخابره م يفور
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آن مجلس  يصادر فرموده، مدعوين با تقوا ي، دستور آسمانيشخص يخاطر كبريائ
 ... فرمايند! يه داشتن معاف مرا در آن روز از روز

كه موجب ماللت خاطر، يا  ينيز احكام و اعمال يطور در ساير امور مذهب همين
از آن احكام طهارت  يا شرع باشد، وجود ندارد. ذره يرميدن معتقدين از دستورها
ها معمول است و با وسواس مخلوط  كه ميان ماشيعه يو نجاست پرطول و عرض

)صلّ اهلل عليه و آله( را تبديل باعمال شاقه نموده  يمحمدگشته و شريعت سهله 
كرد  يبه گردنشان زياد سنگين ياست، اصالً در اروپا وجود ندارد. هر وقت بار معاص

در خدمت  ي؛ يعنروند مي Confessionكنفسيون  و وجدانشان ناراحت شد، به
 ي!.. آقاطلبند يدائره ريخته پوزش م ينيك و بد خود را رو ي، كارهايكشيش

باشد، قلم عفو بر گناهان آن  يكشيش نيز كه من عنداهلل! صاحب اختيارات تامه م
 1... ! كند يجنايتكار كشيده، چون طفل شيرخوار، معصوم و آزادش م

! كه از طرف ديگر، دستگاه عظيم منظم كليسا پشت  يالبته چنين شريعت آسان
 ! آن باشد، علت ندارد ضعيف شود

 
 تقصير دين -4

: آيا ديانت اروپائيان كفايت دنيا و  آيد يعد از اين مقدمات، يك سؤال پيش مب
 ؟ كند يآخرت ايشان را كرده و م

 ي؛ به عالوه، بحث فلسف رسد ي، به آن دنيا فعالً دست ما نم جواب اين سؤال يبرا
اند. ما وارد  شروع خواهد شد كه در زمينه آنها چيزها گفته و نوشته يمفصّل يو مذهب

 : پردازيم يشويم و فقط باين دنيا م ين نمآ

                                                
لبته ببخشد. ا  تواند نميگرى است. گناه هيچ فردى را جز خدا، هيچ كسى  هاى مسيحى اينها همه از افسانه .1

  وسيله بهبا بخشش گناه  «شفاعت»كنند. ولى مسأله  «شفاعت»توانند  پيامبران و بندگان خاص خدا مي
. بدون شك، بخشوده شدن گناه، با اعتراف در مقابل  از زمين تا آسمان فرق دارد! «پدران روحانى»

كس  البته براى هيچتوان تطبيق و توجيه كرد و نمي «عوامفريبى»كرسى اعتراف را با چيز ديگرى جز 
مفاسد فراوان آن ازنظر اجتماعى و جرأت يافتن مردم به ارتكاب گناه )در صورت بخشوده شدنشان 

 رجال كليسا(پوشيده نيست.  وسيله به

عالوه بر همه اينها، شريعتى كه احكام و قوانين اصولى آن به خاطر صدراعظم آلمان ! يا مقامات ديگرى 
ها و طبقه توانا  الح جامعه مفيد نخواهد بود و با اغراض شخصى افراد و حكومتقابل تغيير باشد، براى اص

 هميشه در معرض تغيير و تبديل خواهد بود. )خ(
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هرگاه جنگ اخير پيش نيامده بود، در نيك و بد نتايج ديانت اروپائيان نظريات 
مذهب  ياندازه فائده دنيائ يكرديم و شايد تشخيص مطلب، يعن يمختلف اظهار م

 شد. يمشكل م يمسيح برايمان خيل

و  ياروپا مانع خونريزدر گرفت و ثابت كرد كه دين  يسوز جنگ جهان يول
عيسويت  ي ها سرزمينباعث سعادت ايشان نگشته است. كانون جنگ، اتفاقاً همان 

داد.  يتعليم م كامل  گذشت و عفو كه مردم را به است يكس )ع( همانيو عيس باشد يم
حاال هزاران هزار همكيش، از دو جبهه، آتش به جان يكديگر روانه كرده، به خون 

نام پيك سعادت! به  به يمذهب يها كه ميسيون يبينيم همان اروپائيان ياند. م هم تشنه
بزرگ  يها «ساناتوريوم»نجات چند نفر مسلول،  يفرستادند و برا يبالد عالم م ياقص

 Des Animaux Societe Protectriceحمايت حيوانات  يها ساختند، انجمن يم
 يزيرزمين يها كه در داالن يسگ نجات يها مثالً برا كردند و اين قبيل انجمن يدائر م
را متوقف نموده، مأمورين  يشهر پاريس گم شده بود، وسائط نقليه زيرزمين يمترو

 يفرستادند، حاال در حال خونسرد يحيوان زبان بسته م يجستجو يبرا يمخصوص
 .1نمايند يروانه م يهزاران جوان رعنا يا مادران و كودكان بينوا را به ديار نيست يروز

تعجب آور است! چنان عسرت و فشار  يتأمل در مطلب بكنيم، حقيقتاً خيل اگر
 ياند كه دنيا نظير آن را نديده است، نه رو در سرتاسر ممالك خود حكمفرما كرده

 دارند، نه سمت آب، راه فرار و نه از ناحيه هواالمان: يزمين قرار

                                                
ها نفر ناقص االعضاء و ميلياردها  ها ميليون نتيجه جنگ جهانى دوم و متجاوز از بيست ميليون نفر كشته .1

 ناپذيرى بر روح انسانى بود. خسارات مالى و ازهمه بدتر لطمه و ضربه جبران

المللى دوم، اروپائيان و كشورهاى عيسوى مذهب ، از شر آلمان هيتلرى نجات يافتند،  پس از جنگ بين
ها كه  ها كه نريختند و چه غارت ى آسيائى و افريقائى ، چه خون ها سرزمينولى با مستعمره ساختن 

اخيراً از طرف شركت انتشار منتشر شد، حقايق .. )در مقدمه كتاب اسالم و صلح جهانى كه . نكردند!
 جالبى در اين زمينه خواهيد خواند.(

را ببريم كه در عرض هفت سال مبارزه  -سرزمين اسالمى قهرمان -«الجزائر»كافيست براى نمونه نام 
سرزمين غصب شده  -«فلسطين»اى به  خونين ضد استعمارى خود، يك ميليون نفر كشته داشت! و اشاره

هاى مسلمان آن هنوز  ها هزار نفر كشته، يك ميليون و صد هزار نفر آواره بنمائيم كه عالوه بر ده -مىاسال
 ..)خ( . اند! هاى سوزان جاى داده شده هم در بيابان
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«
»1. 

كه در جامعه  يتوان منكر شد كه مذهب اروپائيان مانند ساير عوامل يالبته نم
دخالت نبوده است. حال  ياز اين جنگ ب يحكمفرما است، در بروز يا در جلوگير

 . آن يببينيم تقصير با اصل دين است يا با طرز اجرا
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اينكه مطلب خوب روشن شود، بايد بدانيم كه اساساً طرز قبول دين در بين  يبرا
اينجا  مسلمين و ميان اروپائيان يك شكل نيست. ضرر ندارد حاال كه صحبت به

 : كشيده، يك مقايسه بنمائيم

و  را كه اسالم در تربيت فكر يو نفوذ عموم يوجه آن تأثير كل هيچ عيسويت به
 باشد. ييك نفر مسلمان دارد، دارا نم يدر اداره زندگ

از صفحه  يهم جزء ضعيف ، آني، يك جزئيدر بين اروپائيان ديندار، خداشناس
كه مورد  يها و امور و اصول آل نمايد. در ضمن، ايده يافكار و اعمالشان را اشغال م

كه  ي؛ در صورتآيد يخدا و حق هم به حساب م ينظر يا منشأ عمل آنها است، گاه
 باشد. يوجود يك مسلمان م يتعليمات اسالم متوجه و شامل سر تاپا

از طرز  يا كه در محاوره متداول است، آئينه يمعموالً زبان يك قوم و اصطالحات
ما، كه هنوز با  يعاد يها باشد. ببينيد در صحبت يآن قوم م يفكر و اسلوب زندگان

است، چقدر نام خدا و ذكر رسول ميان  سابق تفاوت زياد نكرده يزمان ديندار
كنيم، عالمت تعجب و  يآيد، قصد خود را هميشه با قيد انشاءاهلل اعالم م يم

دهيم،  يجواب م «الحمدهلل»حالمان پرسش كنند  ياست، از سالمت اهللتحسينمان ماشاء
از هم  كه يباشد، موقع يو پيغمبر م اهللابراز تأكيد و اصرارمان در كالم توأم باقسم بو

لفظ مرحوم  يخوانيم، اسم گذشتگان را ب يرا حافظ يكديگر م «خدا»شويم  يجدا م
 يدهند، برا يرا زير سايه امام عصر)ع( قرار م يكنيم، مؤمنين، عروس يكمتر ياد م

كنند، مظلومين  يم يبه زبان جار «اهللال اِلهَ االَ »خاموش كردن آتش خشم، كلمه 
كنند و  يخدا و رسول تشويق م يبرآيند، طرف را به رضا چون در مقام تضرّع و تمنّا

                                                
: فساد و تباهى در خشكى و دريا درنتيجه اعمال مردم نمودار شد تا )خدا( سزاى بعضى  41/  (31)روم .1

 ايشان بچشاند.  هند، با ها را كه كرده عمل
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هذا. به  طلبند وقس علي يرا به كمك م «يعل»حمل بار سنگين،  يكارگران برا
ها هم از  دين يدين است و ب يها بزبان ما، كلمه ب از شديدترين فحش يكه يك يطور

همه چيز؛  يب ين يعندي ياينكه در عادت و زبان ما ب يقبول اين نسبت اكراه دارند؛ برا
بوده ن يكمال. شايد شاعر يعاطفه و ب يناموس، دزد، دروغگو، ب يوجدان، ب يب ييعن

 يو نعت رسول او نسروده باشد. هر كتاب «خدا»است كه چندين قصيده در حمد 
كردند و شرط مالحت در براعت استهالل  يرا افتتاح م آن «خدا»شد، به نام  ينوشته م

در عين معصيت و  يبوده است. حت يتعال يمطلب بذات بار ياكالم واتّك يابتدا
 : ما از ذكر خدا و قرآن غافل نبودند كه يوصف شراب، باز شعرا

 رحمت حق بر گنهكاران خوش است خواران خوش است ينم باران به م نم

 
 اَلنّادِرُ»در زبان و در ادبيات اروپائيان نظائر چنين اصطالحات و اشارات، 

دهد كه اسالم مانند خون در اعماق رگ و  ياست، و تمام اينها نشان م «ومكَالْمَعْدُ
دانند.  ياز خدا م يبينند، نشان يحيات مسلمين رخنه كرده، آنچه م يريشه و در زوايا

آخراالمر سرمنزل  روند، يم جا هر .كنند مي  طلب خدا  خواهند، از ناحيه يآنچه م
 بينند كه: يم خدا  را در دامن  خويش

«...»1 
 يوضع كرده، اصول يكليه اعمال شخص، دستورالعمل و روش معين ياسالم برا
تمام افكار و احوال و اعمال خود را به  ندتوان ميقرار داده كه  ها مسلمانرا پيشاپيش 

 يفه :كه هرگاه بر سبيل آيه شر يسمت آن متوجه نمايند و وفق دهند؛ به طور

«»2 
 

يابند و اگر بدبختانه  يم يدانسته و فهميده عمل كردند، سعادت دنيا و نجات اخر
جهالت و تقليد يا ريا و تزوير، عمل نمايند، خرافات غالب شده  يمانند ما، از رو

شود. در واقع،  يخارج و رشد در داخل ممانع ارتباط با  يچون قشر نفوذ ناپذير
تمام  و  كمال سعادت آن يا  يانتها  كه ماند يم  يمذهب اسالم به راه بسيار باريك

 در نكبت.  يبقا و  زوال يابتدا يا  است  نعمت

                                                
 . گرديم سوى او باز مي هخدائيم و ب ه: ... ما متعلق ب156/  (2)بقره. 1

 قرار داديم شايد شما تعقل كنيد.: ما اين كتاب را، قرآنى عربى  2/  (43)زخرف. 2
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ديانت اروپائيان چنين نيست. در آنجا كاتوليك بودن با قبول عضويت فالن 
شود به قبول يك عده اصول و  يمال خالصه ماج طور بهحزب، چندان فرق ندارد و 

كه اسالم بر تمام اقطار جسم و روح  يمجالس و معابد. درحال يحضور در بعض
مسلمان، حكومت نموده، آثار آن در تكلّم، در خوراك، در روش، در ازدواج، در 

است كه پس از چند ساعت  ييابد و طور يمعامالت و در هر عمل او انعكاس م
دين. مذهب اروپائيان  يتوان فهميد مسلمان است يا ب ي، ميك شرقمعاشرت با ي

 يرا نداشته، ممكن است انسان با يك نفر فرنگ يعموم يوجه چنين تأثير كل هيچ به
به  ياش رفت و آمد كند، بدون آن كه پ به خانه يمعاشر بوده، حت ها سالماهها و 

 كاتوليك بودن او ببرد.

كه ذيالً خواهيم  يبه طور -ثيرات ديانت مسيحتأ يدامنه و كوچك ياين كوتاه
 باشد. يم «نقطه ضعف و نقص اول مذهب اروپائيان» -ديد

 
 نقطه ضعف دوم -6

ندارد. اساس هر دو  يبا شريعت اسالم، تفاوت  يمسيح يالبته اصوالً ديانت واقع
 ياست. هر دو دنيا را ، دار گذر دانسته، آخرت را سرمنزل مقصود و مأوا يخداشناس

چون  ينمايند؛ ول ياز فساد م يدهند. هر دو امر به صالح و نه يجاويدان قرار م
آمده كه سلطنت عقل و حكومت علم هنوز در دنيا  وجود به يعيسويت در زمان

همان پايه  ياستقرار نيافته بود، اين ديانت در همان لباس ظريف احساسات و رو
علم و  يبا روح تمدن جديد، يعن ضعيف وجدان برقرار مانده، نتوانسته است بعدها

است؛ اما  ي)ع( يكيعيس ي)ص( و خدامحمد ياستدالل هماهنگ شود. البته خدا
كه خدا را درقرآن بيابد، او را خالق همه چيز و حاكم بر جميع آثار طبيعت  يكس

شناسد. قهر و قدرت و عزت و عظمت را از درگاه  ياش م دانسته، عالم بر سر و عالنيه
 نمايد كه : ياو طلب م

«......»1. 
وجود او  يمنتها ياز افاضات ب ينور علم را پرتو ضعيف يجهان، يعن يروشنائ

نمايد و هر قدر پرهيزكار  يذات او جستجو م . تنها وسيله تكامل را در تقرب بهداند مي

                                                
 سره خاص خدا است ...  : ... عزت و قدرت يك 65/  (11)يونس. 1
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از معصيت دانسته،  يجزئو صالح و مؤمن باشد، باز اجازه غرور بخود نداده، جهل را 
 گويد: يم

«»1. 
 Dieu Le)يغالب عيسويان، خدا به صورت موجود محبوب مهربان اما در مخيله 

Bon )يرفته كار هم يرو يكه اساساً خالق و قادر است، ول  شد ميگر  جلوه 
حلول  يهيكل آدم بندگان يك مرتبه به يخوشبخت يمردم ندارد! برا يهاكار به

نموده و رفته  يرنج مصلوب شدن خريدار ينموده، گناهان پيروان خود را به بها
 2... !! است

از آنچه درنظر  تر كوچك يدر حقيقت، خدا و مذهب در تصور اروپائيان خيل
پر ازدانش و در  يوجه در سرها هيچ شود، جلوه گر گشته، به يم ييك مسلمان معرف

باشد و همان مقام اول كل  يرا كه شايسته م يمقام شامخ نهاحيات پر ازفعاليت آ
 نمايد. ياست و بايد حاكم بر هر چيز باشد، احراز نم

دين اروپائيان از طريق احساسات و عشق و وجدان در دل آنها وارد شده است و 
از جاده تعقل و استدالل نفوذ كرده است. عيسويان چندان از راه دليل يا منطق و 

را فقط يك نوع امر  يح، معتقد به خدا و آئين خود نشده، خداپرستقياس صحي
به يك عده  يپردازيم، متك يبا آنها به بحث م يدانند و وقت يم يو طبيع يوجدان
شمارند. اساساً كلمه ايمان كه در  يشوند كه جزو اسرار و غيرقابل اثبات م يم ياصول

 ييعن Croyanceانسه به لفظ باشد، در زبان فر يم «يقين»اصطالح قرآن مستلزم 
 شود. يخوانده م «گمان»

 : شود كه ينتيجه اين كيفيت چنين م

                                                
 حق معرفت تو را آن چنان كه بايد نشناختيم.  ( ما ! : )اى خداوند حديث نبوى. 1

القدس( در خداى  كه مركب! از سه شخصيت! )پدر و پسر و روح «خدا»  در بارهگرى  هاى مسيحى افسانه. 2
در  «اسقف ستيفن نيلز»واحد است! يكى دوتا نيست و توضيح در اين باره نيازمند فرصت ديگرى است. 

ها  خيال خود! توجيهات خوبى هم براى آن افسانه هلب را آورده و بهمه اين مطا «خداى مسيحيان»كتاب 
 «خداى»  در بارهسروده است و البته مطالعه آن كمك بزرگى بر روشن شدن چگونگى عقايد مسيحيان 

 مسيحيان خواهد كرد. )خ(. 
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دانند و در واقع فكر و علم را سالح  ياوالً، چون دين وايمان را هم سنخ با عقل نم
، 1كه خدا واحد منفرد است طور توانند باور كنند همان يشناسند، نم يمطلق حق نم
 ي، يك حق انگليسياست و يك حق يا حقيقت آلمان يهم همه جا يك حق و قانون

 وجود ندارد.        ييا يك حق آسيائ
 يثانياً، چون فكر اروپائيان رساننده ايشان به مذهب نبوده، مذهبشان نيز راهنما

هدف و در طرز فكر كردن  يفكرشان نيست. درعين كاتوليك بودن، در جستجو
؛ غير از  شود يور حق و بنور خدا روشن نمباشند، افكارشان به ن يآزاد! و خودرو م

( و Bien etreنمايند؛ استراحت دنيا ) يخانه خدا به هزاران النه و آشيانه ديگر توجه م
، منتها اليه يباشد و چون منافع مادّ ي، قبله گاه عقولشان مينهايت مرتبه تكامل ماد

 كار بهكار، ناچار رو شدند، عاقبت  نظرها قرار گرفت، در صحنه تنگ دنيا كه روبه
 كشد! يزار م

نقطه ضعف و »كيش مسيحيت بر پايه عقل و حكمت،  عدم بنياد ياين نكته، يعن
 دهد. يرا تشكيل م «نقص دوم مذهب اروپائيان

تر خواهيم ديد، در عالم ديانت، منجر به  كه در سطور بعد واضح يو به طور
 گردد. يبه جنگ م يشرك و در عالم سياست، منته

 
 طه ضعف سوم     نق -7

و  يتعليمات اخالق يجز مشت يهمين كه مقام عمل پيش آيد، حضرات عيسو
 يغالباً غير عمل يول يرفته بسيار عال هم ندارند كه روي يسخت، چيز يها محدوديت

                                                
و كم عالقه اقتضاى شغل بايد علمدار عشق  همسلكان اروپائى كه ب نويسان و شاعر حتى گذشته از رمان .1

عقل باشند، بسيارى از محققين نيز در ترجيح احساسات بشرى بر عقل اصرار ورزيده، فكر بشر را  هب
. غافل از آنكه چون قواى فكرى و عقالنى اروپائيان، خود را دانند ميهاى تمدن امروز  مسؤول بدبختي

كار بدينجا رسيده است.  بدرجه خدمتگزارى احساسات حيوانى و عواطف مادى ايشان تنزل داده است،
ترجمه شده است،  «هدف زندگى»دانشمند روسى در آخر كتاب خود كه  «وريس ساخالفب»مثل دكتر 

 :رسد مياين نتيجه ه ب

نامحدود  قدرت كه آنست براى فكر بالشرط حكومت عليه ها كشمكش و جهاد آرى!»
خود را بشناسد و نوع بشر فرصتى بدهيم تا ه كه ب را محدود بسازيم. براى آنست آن

ماهيت خود را دريابد و عواطف و احساسات وى از قيد نفوذ وسلطه فكر تا حدى 
   «گردد... يز نشاط و شادكامى نوع بشر تأميناز همه چ بيش آنست كه براى باشد. بركنار
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شود،  ينامه اجتماعات امروز كه راهبر اقوام و اساس ي. دستورات متقن جامع1است
سرشمارا شكست، شما حق  ي: اگر كس گويد يم آنها وجود ندارد. اسالم در دين

داريد در مقابل، سر او را بشكنيد، اما نه بيشتر، و اگر بخشيديد چه بهتر. اين دستور، 
 باعث را چشانيده، خود  عمل  مزه ظالم عيناً به چه، ؛ياست و هم تربيت يهم عمل

 كند.  يخوددار  جرم شود از تكرار يم 

 : فرمايد ي، م بزرگ باز گذاشته يوحهار يرا برا يضمناً راه تعال

«...»2 
را با حسن خلق به  كار بهگويد از مقابله به مثل صرف نظر كرده، نا يكه م ياما دين

 به عالوه، بر سبيل:هر كس ميسر نيست؛  يتكرار عمل دعوت كنيد، تبعيت آن برا

 بود بر گوسفندان يستمكار      ترحم بر پلنگ تيز دندان

باره به ترك  كه مردم را يك يچه بسا كه سبب چيره شدن مفسدين گردد. دين
نمايد و حدود اعتدال در خواب و خوراك و  يتشويق م يگير دنيا و عزوبت و گوشه

ود به يك عده كشيش و خواهر! آن قهراً محد يآموزد، تابعين واقع يازدواج را نم
 گيرند. يشده سايرين راه تنعم دنيا را پيش م

قوانين مذهب اروپائيان را  يخالص، يعن يكه بگذريم و جنبه علم ياز جنبه اخالق
رفيع است و سنگ  يبينيم دروازه اسالم به قدر يبا شريعت اسالم مقايسه نمائيم، م

از آن عبور  توان ميرا  يرگ يا كوچكدقيق كه هر امر تازه بز يمحك قرآن به قدر
 يدستورهاي يدار داد و در هر كار، راه ثواب و اضالل را تشخيص داد. در باب وطن

دارد وحب الوطن را جزو ايمان قرار داده است. علم و تحقيق را در رديف واجبات 
شمرده، راجع به نشست و برخاست با پدر و مادر و رفت و آمد با خويشاوند و غريبه 

در بهداشت وضع نموده، موارد صلح و جنگ را  يكرده، قوانين جامع يهاي سفارش
 طور بهاز فقه و شرعيات قرار داده است.  يتعيين نموده و طريق معامالت را فصل

                                                
ست، ايد كه چشمى به چشمى و دندانى در مقابل دندانى ا شما شنيده»: گويد ميعيسى مسيح )ع(  مثالً. 1

گونه راست تو سيلى زد، تو  ه: در مقابل شير ايستادگى نكنيد، بلكه اگر كسى ب گويم مي شما بهليكن من 
بخواهد با تو دشمنى كرده و پيراهنت را بگيرد، تورداء خود   كه كسيگونه چپ را هم مقابل او بگير؛ و 

. انجيل متى «و ميل دوم را نيز با او بروزير بار خود كشيد، ته ب «ميل»را نيز باو بده و هر كه تو را تا يك 
 .)خ( 38-41آيات  5باب 

ه ، پاداش وى ب كند  اى مانند آنست و هر كه ببخشد و اصالح ، بدى بدى  و سزاى : 41 /( 42)شورى. 2
 خداست...   عهده
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تواند كليه اعمال خود  يخالصه، يك نفر مسلمان از هر صنف و در هر حال باشد، م
اش،  تمام حركات و افكار روزانهرا در سلك شريعت به رشته نظم درآورده، در 

چنگ زند كه هر چه هست وابسته به  يجز خدا پيش نگيرد و به حبل المتين يمقصود
 آن باشد.

ظهور كرده، مبدعين و پيروان آن فوراً  يا در مشرق هر وقت مسلك يا عقيده
 يناز آيات قرآ يدرصدد تطبيق با موازين اسالم برآمده، آنرا به منزله تفسير يا تأييد

 اند. احكام شرع برده يابراز شده، پايه مخالفت را رو ياند و اگر مخالفت نمايش داده

قادر نيست در تمام وجوه افكار و اعمال خويش جانب  يبرعكس، يك نفر عيسو
انتظام جامعه در فرد فرد  يحق را از غير حق تميز دهد؛ بلكه مجبور است برا يرضا

و  يعقايد دين يستجو نمايد. بنابراين در پهلوج يمسائل با عقل خود اصول و قواعد
اندازد؛ در توليد و  ينيز دست م يديگر يها خدا، به يك عده پرنسيپ هعشق ب

ها، مقتضيات زمان و مكان و  ، البته احساسات، سليقهيفرع يها تشكيل اين عقيده
گر دخالت خواهند كرد. البته غير از خدا هزار چيز دي يو شخص يباالخره عوامل مل

و غيره مورد عالقه و منشأ  يمانند وطن، علم، خانواده، نژاد، كار، پول، مقام شخص
 خدا در نظر گيرد. يگيرند؛ بدون آنكه ارتباط آنها را با وجود يا با رضا ياثر قرار م

شود و چون قهراً كليه عيسويان به اصول و  ينتيجه اين امر يك نوع شرك م
شود و چون اختالف با روح  ياختالف حاصل مگردند،  ينم يمنته يقوانين واحد

 گردد. ينتيجه م يسياس يخصومت ها -كه گفتيم يبه طور -تنازع توأم شود

به شرك  يناميد و منته «فقر قوانين»ديانت مسيح،  يتوان آنرا برا يم اين مسأله كه
 است. «نقطه ضعف سوم مذهب اروپائيان»، شود مي يو خصومت خارج يداخل

 
 كوس در اسالمنتيجه مع -8

از  يطرفانه كنيم، بايد بگوئيم ناقص بودن اروپائيان، خال ياگر بخواهيم قضاوت ب
عقايد را تقويت كرده، به عالوه، اروپائيان  يفايده نيز نبوده! رشد افكار و آزاد

اند و هر وقت در ضمن تفحصات و تجربيات  رفته يتحقيقات يخود، پ ينيرو يباتكا
اند،  كرده ياند، چون آنها را دانسته و فهميده و پيرو رسيده ينخود به حقايق و قواني

خود از آنها محروم  ياند كه ما مسلمين با وجود شريعت اعال برده ينتايج نيكوئ
 ايم. مانده
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مقدسين قديم اروپا  يمثالً در مذهب فرنگيان، احكام طهارت وجود ندارد و گاه
ريان نكنند؛ بنابراين اصالً استحمام كردند در تمام مدت عمر بدن خود را ع ينذر م

به تدريج در  ينمودند ول يرا رعايت نم يكردند! همين طور ساير آداب پاكيزگ ينم
و كشف خواص حفظ الصّحه، شست و شو و استحمام در ميان  ياثر رشد عموم

زنند يا  ياروپائيان متداول شد؛ اما با اين تفاوت كه اگر آنها دست به آب و صابون م
برند و اين  يكنند و نتيجه م يگيرند، واقعاً به قصد نظافت اين كار را م يمدوش 

گذارند آبها كثيف شود،  يبرده، نم كار به يدستور نظافت را در كليه وجوه زندگ
مساكن و معابرشان را زباله پر كند و نكبت و مرض در خواربارشان توسعه يابد. 

اند، واقعاً آن آداب و  ورد كردهرسوم و صفات برخ يهمچنين اگر به محاسن بعض
يا جامعه ايشان شده است و عمالً خيرخواه و نوع پرست  يقواعد، ملكه شخص

اند؛ نه مانند ما مسلمين كه تقوايمان به تسبيح است و طهارتمان به ابريق!  گشته
كنيم و قلباً  يم يدر كثافت زندگ يوسواس وضو داريم و بزبان خوش گفتاريم، ول

 و عاميم!بدخواه خاص 

اند كه نفس نظافت و حقيقت  ما كمتر به مردم فهمانده يبدبختانه پيشوايان روحان
 : خدا و دستور قرآن است كه ي، مرضيخوش طينت

 
 ينه برااست،  اند كه اگر ربا منع شده پاكيزه و همچنين كمتر گفته يو طاهر يعن

اينست كه لفظ و صورت خاص ربا پيش خدا مذموم باشد؛ بلكه عمل ربا و منفعت 
مفت خوردن به هر اسم و عنوان كه باشد، حرام است؛ خواه صريحاً به نام تنزيل و 

 .2خواه در لباس بيع شرط و مال االجاره دريافت شود

                                                
 طلبان را دوست دارد. گران و پاكى و پاكيزگى : ... خداوند توبه 222/  (2)بقره .1

شيوع دارد و بدبختانه مقدس مآبهاى  -كه مركز تجمع مؤمنين است -ه اين موضوع، بيشتر در بازارمتأسفان .2
اند،  كه ساخته« اى عناوين ثانويه»بازارى ما، غش، تقلب، رباخورى، سفته بازى و اعمال مشابه اينها را، با 

هاى اقتصادى  ستگى و بحرانكه اين اعمال جز بدبختى و ورشك دانند ميشمارند! با اينكه خود  مي «حالل»
 اى نداشته و نخواهد داشت. و ركود بازار، نتيجه

هاى كنونى را بعلت فقدان قصد  البته ناگفته نبايد باشد كه گروهى از علماى بزرگ اسالمى بيع شرط
نقل شده، كافى  «تخلص از ربا»و از طرفى طرق و حيلى را كه براى  دانند ميانشاء جدى در آنها صحيح ن

 .دانند مينسته و آنها را مطلقاً ربا ندا

اند، سخت انتقاد  را تجويز نموده« حيله ربا»كه  مثالً مرحوم حاجى آقا باقر بهبهانى در كتاب خود از كساني
 : نويسد نامد و سپس مي مي «غافل»نموده و آنها را 
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كه  يفاقاً آنجائكند و ات يرا منع م يو دزد يدروغگوئ ياسالم، بيش از هر آئين
 باشد! يدروغ و تقلب بيشتر رائج است، بالد مسلمين م

 
 تعّجب و تأّسف -9

 : خورد يكند و تأسف م يبعد از اين تفصيالت انسان تعجب م

 يرا باالتر از حواس بشر يكه در علوم، دقت و موشكاف يكند اروپائيان يتعجب م
وضع كرده، تمام  normeو  Standardبه نام  يرسانده، در فنون، مقرّرات وسيع

ين تر كوچك، وسائل رفع ينموده و در زندگ يبين موارد و اكناف كار را پيش
، به يك يروح انسان يتهذيب نفس و استعال ياند، برا احتياجات را ساخته و پرداخته

 اند. ، قناعت كرده باشد ميعده اصول و تعليمات ضعيف، كه ضمناً مبهم و ناقص 

گاه  باز، يك تكيه يآن قلوب پاك و فكرها يچرا برا انسان تأسف ميخورد
استوار شده، وسائل  ي، سدّيحيوان يوجود ندارد تا در برابر قوا يمتقن وسيع يمذهب

خدمت و  يكند، يكباره برا يبشر كار م يو بدبخت يكه امروز در راه خراب يبيكران
انتها عرضه  يب ي، ميدانيجوالن روح انسان يتأمين سعادت مردم منحرف گردد و برا

 كه شايسته استعداد اوست، رساند: يگشته، انسان را بمقام

 
 مكان آدميت هكه فرشته ره ندارد ب  يكه اسير ديو ماند ينبود يمگر آدم

 تـران آدميـطي يا ببينـت يه درآـب  بند شهوت يتو زپا يطيران مرغ ديد

 
طرز سيگار كشيدن، كه بر امور مبتذل، مانند تقويت عضالت صورت،  ياروپائيان

فربه كردن مرغ و بلند كردن دم خروس و نظائر آنها، هزاران قواعد و قوانين وضع 
يافته، در راه علوم و اكتشافات دل باعماق دريا و سربه اوج  يرا دوائ يكرده، هر درد

، جز بضاعت آيد ميپيش  ينفس بشر و علو روح انسان يپا يزنند، وقت يهوا م
! اينجا است كه ريسمان اعتدال پاره شده، انسان را  دارنددر كف ن يمزجات چيز

                                                                                                              
حسنه را كه حرمت باب ربا ال اند باب قرض اند و سد نموده ... راه خوردن ربارا براى مردم مفتوح نموده»

و  5)آداب التجارة مرحوم حاج آقا باقر صفحه  «براى فتح باب آن مطلقاً حيله نيست؛ بلكه عين ربا است...
مكتب »نشريه سه ماهه  4مقاله جامعى نيز در اين باره، بقلم يكى از علماى بزرگ در شماره  -به بعد(

 -اين وزنده خواهد بود. ما نيز رساله جامع و مستدلى درچاپ قم درج شده كه مطالعه آن مفيد و آم «تشيع
 مستقالً چاپ و منتشر كنيم.  زودى بهايم كه اميدواريم  باره نوشته
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اند با تمام قوا عقب  چون حيوان سركش، آزادانه و خود سر رها كرده، اجازه داده
حركات خود  يبرا يين مسؤوليت يا جزائتر كوچكدنيا برود و بدون آنكه تصور 

 بنمايد و بداند كه:

«...»1، 
را  تا آنجا كه  يفكر يو قوا يجسمان يبر سر و كول يكديگر بزنند. قوا

اند؛ بالعكس،  العاده داده ( باشد، رشد فوقdieu etreخدمتگزار نفس و راحت دنيا )
وجه اين دو عامل  هيچ و بدويت قديم مانده، به يدر حال سادگ يروحان يقوا
 ي، از زندگياند. يك متمدن تربيت شده امروز ننموده يهنگ يكديگر پيشروهما

ها و  سه هزار سال پيش. خالصه، انديشه يكند كه وحش يهمان مراتب را طلب م
است   و رياست  خوراك و شهوت و  نيز همان خواب يامروز يها و آرزوها فعاليت

 است.  شده  عوض  فقط طرز بيان بوده؛  اين كه سابق بر

كه به دست عوامل خير و حق، همان سالح ضعيف و زنگ زده قديم را  يدر حال
خودكار باتمام  يها ترين حربه ، جديدترين و قويياند، در دست عوامل شيطان داده

جرأت  يدر مقابل دوم يتجهيزات قرار گرفته است. با اين كيفيات، البته قشون اول
ريزد؛  يدر هم م يدن چون كلبه پوشالينو كاخ رفيع تم شود ميتظاهر نيافته، مغلوب 

 وجود نداشته است. يكه اصالً دين يگوئ

 
 خالصه -11

خالصه، در اروپا دين بوده و هست. شيوع كامل دارد. مرتب و پاكيزه نيز  طور بهپس 
است  يدين يروشن استوار گشته است؛ ول يصاف و مغزها يها بر دل يباشد؛ يعن يم

 باشد. يم امروز كامالً ناقص يكه برا

نقص دين، مانع رشد آن شده و باالخره منجر به شرك گشته و برابر دكان خدا 
، 2مورد تقاضا نيست، صدها دكان ديگر باز شده است يها كه جور و جامع تمام متاع

                                                
 ، همه اينها بازخواست شدنى است. : ...كه گوش و چشم و دل 36/  (17)اسراء .1

حس   تواند نميده است، گرى با نواقصى كه دارد و به دو سه قسمت آن در اين كتاب اشاره ش مسيحى. 2
دانشمندان اروپائى بعد چهارم روح انسانى است، از راه صحيح و منطقى اشباع و  قول بهدينى مردم را كه 

آمده و  وجود بههاى متمدن اروپا و امريكا  ارضاء كند. و از اينجاست كه خأل فكرى خطرناكى در جامعه
هاى  تب اجتماعى و سياسى ضد انسانى و فلسفه، و بالمال ميدان كوشش مذاهب ساختگى و مكاآيد مي

 ! شود مي «جنگ»كه نتيجه نهائى تعارض و تصادم آنها هم   گردد ميمادى باز 
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اند،  نارس و بدل انبار كرده يباشد، قهراً كاالها ياز آن خدا نم ها كه ن در اين دكا
در آن النه كرده، دكان، منزلگاه  يفاسد شده، حشرات موذمرور زمان  هبدل ب يكاال

رقابت را با دكان خدا گذاشته! و باالخره آتش  يشيطان گشته است. شيطان بنا
است، دارد  ي؛ حاال هرچه دكان و كاال و مشتر جنگ را بر پيكر ضعيف آن افكنده

 ... سوزد! يم
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ها، شكلهاى مختلف و گوناگونى اعم از سياسى، اجتماعى، فلسفى و مذهبى دارند  ها، يا دكان اين مكتب
وسولينى، كمونيسم ماركس و انگلس، جمله است: ناسيونال سوسياليسم هيتلر، فاشيسم م كه از آن

فرويديسم زيگموند فرويد، اگزيستانسياليسم سارتر و آلبركامو و كاپيتاليسم و امپرياليسم غربى و فرق 
گوناگون سه مذهب عمده مسيحيت: پروتستان، ارتدوكس، كاتوليك... از اينها گذشته، مذاهب 

ر سراسر اروپا و امريكا شايع شده و رواج نام مذهب در نتيجه نقص مسيحيت د ساختگى و خرافات به
 :كنيم مييابد كه ما فقط بنقل دو آمار اكتفا  مى

 :نويسد ميچاپ پاريس  «فيگارو»روزنامه 

جادوگر در اين شهر  6111طبق آخرين آمارى كه در پاريس منتشر شده، هم اكنون »
 ! دانند اى از آنها خود را پيغمبر مي كار اشتغال دارند كه عده به

نمايند. درآمد ساليانه آنها در  نفر باين قبيل افراد مراجعه مي 111 51هر روز در حدود 
بيش از دو هزار آئين و   . آنها در باره باشد حدود صد و پنجاه ميليون فرانك جديد مي

نمايند. بعضى از جادوگران مزبور داراى مذاهب عجيب و  مذهب جديد تبليغ مي
نمايند، همچنين سبزيجات،  حتى ناف خود را پرستش ميها  باشند. بعضى غريبى مي

 دهند. خرگوش و غيره را مورد پرستش قرار مي

باشند. در آمريكا نيز  تنها در پاريس داراى پيروان و دم و دستگاهى نمي «جادوگران»
تعداد آنها بحد قابل توجهى رسيده است و عده زيادى از ساكنين دنياى جديد، 

نمايند، گذاشته و  تيار شيادانى كه ادعاى معجزه و جادوگرى ميدارائى خود را در اخ
 اند. شاگردى ايشان را پذيرفته

وجود آورده و براى ترويج دين خود  اى به اى از مردم آمريكا اديان تازه عده
 «نمايند!.. اى ماشين را نيز پرستش مي اند. در آنجا حتى عده هائى منتشر نموده كتاب

 : نويسد ميى چاپ تهران و يكى از مجالت هفتگ

 11رمال، دعانويس و فالگير وجود دارد كه بيش از  111 111در آمريكا بيش از »
ه دهند تا ب آنها ميه ميليارد فرانك سابق ب 51ساليانه در حدود  ميليون آمريكائى،

 )خ(.«اصطالح سركتاب برايشان باز كنند.
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 كار در اسالم
 
 
 

«
»1 

 
بر  ياست كه مبتن يمعتقديم دين اسالم و آئين حق همان قانون طبيع ها مسلمانما 

خدا دو زبان قايل هستيم:  يباشد. به عبارت ديگر برا يخلقت انسان و قرار جهان م
 يگر زبان ابداع و فطرت كه به صورت آثار و قوانين طبيعت و اجتماع جلوه ييك

 يزبان وح ي؛ ديگر باشد مي يلهخود، مظهر مشيت ا يو نهائ ينموده و در جريان كل
دستور غيرمستقيم و  يكه به صورت كتب انبياء و آيات قرآن تصريح شده است. اول

 .يدستور مستقيم يا تشريع ياست، دوم يتكوين

از جمله شواهد اين مدعا سبك بيان و طرز استدالل قرآن است: بيشتر داليل و 
و  ييا مشاهدات تجرب يمظاهر طبيعبر آثار و  يو متك يقرآن منتخب از وح يها مثال

 است و مكرر توصيه به توجه و تعمّق در طبيعت شده است. يوقايع تاريخ

كنيم:  يرا از دو راه ايراد م» كار در اسالم«مسأله  يبنابراين بحث موردنظر، يعن
كه در طول تاريخ  يو سير تكامل يابتدا موضوع كار را از دريچه واقعيتِ طبيع

                                                
  اسالمى دانشجويان تهران، كه بعداً در نشريه همين  در انجمن 14/1/1325تدوين و تفصيل سخنرانى مورخ

 توسط شركت سهامى انتشار تجديد چاپ گرديد.  1344انجمن چاپ و منتشر شد و سپس در سال 

جانب دين استوار و برپا بدار، بر وفق فطرت خداوندى كه خميره  توجه و عالقه خود را به : 31/( 31)روم. 1
ديل در آفرينش خدا نيست. چنين است دين نگاهدارنده محكم ولكن بشر را براساس آن سرشته است. تب

 بيشتر مردم آگاه نيستند. 
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نماييم و پس از آن به تالوت آيات قرآن و استخراج  يت، مطالعه مبشريت داشته اس
 كه اسالم نسبت به كار دارد، خواهيم پرداخت. ينظر

انسان  يرا كه كار رو يربط بيشتر و درك بهتر مطلب، اصوالً رابطه و تأثير يبرا
 نماييم. يدارد، در قسمت دوم كتاب مطالعه م

 ينبوده، بلكه در پ يعموم يو تاريخ ياما از آنجا كه غرض تنهايك بحث نظر
در  يباشيم، در پايان كتاب يعن يملت خودمان نيز م يبرا ياجتماع ينتيجه عمل

 زده خواهد شد. يگريز «كار در ايران»قسمت چهارم آن به 

از  يو تكرار معلومات به نظر بيايد، ول ياز مطالب، بديه يالبته ممكن است بسيار
ها و استخراجِ نتايج از اطالعات و بديهيات،  ريانج يو تاريخ يجهت ربط منطق

پيش خواهد آمد. اميدواريم خوانندگان محترم را زياد  يهاي ناچار تذكار و تفصيل
 خسته نكند.

 : خواهد بود زيرشرح ه تقسيمات كتاب ب

 
 ؛ كار در طول تاريخ بشريت يسير تكامل -قسمت اول

 ؛ رابطه كار با انسان -قسمت دوم

 ؛ زبان دوم يا بيان قرآن -قسمت سوم

 . كار در ايران -قسمت چهارم

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 قسمت اول

 

 كار در طول تاريخ بشريت یسير تكامل

 
 ياز آثار و شواهد ازمنه گذشته و اطالعات تاريخ توان ميكه اجماالً  يتا حدود

و  يو تفكيكِ حاالتِ نفسان يبند بدست آورد، و تا آنجا كه مرحله يو اجتماع
در » كار«كه عامل  يتوان به لحاظ مقام و نقش يممتاز باشد، م يجوامع انسان يجتدري

كه از  ييها ن دورازير قائل شد.  شرح به ييها ن دوراانسان داشته است،  يزندگ
 .شود ميختم  ينظام كنون هحيوانيت شروع و ب

 
 دوران حيوانيت

بوده، تدريجاً به چنين  از ميمون يمعتقدند، انسان ابتدا نوع يطبيع ياز علما يبعض
در يك نظر  يهمگ ياند. ول ديگر منكر اين مطلب يهيأت و حال درآمده است. بعض

بوده و معتقدند كه انسان ديروز مثل انسان امروز نبوده است و هر قدر در  يالرأ متفق
تر  نزديك ي، يعنيجريان تاريخ به عقب برگرديم وضع انسان را دورتر از حالت كنون

 يزندگ يدارا يكه انسان بنا به استقراء، قهراً زمان يطور بهبينيم.  يم يحيوانحالت  هب
خوارِ مستقيم خوان  بوده و مانند حيوانات، مهمان كامل العيار و ريزه يبسيار ساده پست

ها  ها و ميوه خام و از دانه يها ه است؛ از علف شد مينعمت طبيعت محسوب 
و در  هكرد ميرا از سرما و گرما حفاظت  خورده، پوست ضخيم و پشم و مو او مي

 خزيده است. ها مي درخت يها يا البال غار كوه

رايگان و آماده،  طور بهدرواقع خوراك و پوشاك و مسكن آدميزاد را طبيعت 
است )يا انسان از طبيعت استفاده  هكرد ميبدون احتياج به زحمت و كار تقديم 

يوانيت يا شروع انسانيت است، مقام و است(. در اين دوره كه دوران ح هكرد مي
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است كه حيوانات  يدر حداقل ي؛ يعن باشد ميبشر تقريباً صفر  ينقش كار در زندگ
مصرف  دهند و بدون تغيير و تبديل در مواد اوليه طبيعت آنها را به يانجام م

 رسانند. يم

دريج توان حدس زد كه افراد اوليه انسان به ت يدر ضمن تا پايان اين مرحله م
 يفرار از سرما و گرما و در پ ياند كه برا بوده يمهاجر يها طيور، حيوان يمانند بعض

پرداختند، لذا عادت به ييالق و قشالق كردن  يآب و دانه و شكار به نقل مكان م
دو عامل  ييعن «حركت»و « زحمت»اولين بار نمونه  يشروع شد. به تعبير ديگر، برا

كه بدون توجه و  ي. البته حركت و زحمتشود ميوارد  كار در حيات انسان يمكانيك
 يكسان در آن شركت داشتند. طور بهگرديد و همه  يشكايت انجام م

 
 یدار دوران گله

را كه از  يكه ممكن بود طعمه چنگال بشر شوند، انسان حيوان يهاي در ميان حيوان
. حيوان پرفايده : گوسفند تر است انتخاب كرد رنج يوپا تر و شكارش ب دست يهمه ب

انسان  ياز آن برهبر يهاي گله يزود به. رود ميصياد  دنبال بهكه خود  يآزار يو ب
و پرافتخار  يطوالن هاي ن دورااز  يكه يك ييا چوپان يدار تشكيل شد و دوران گله

 آن دوره كامالً موجود است. ي. هنوز هم بقايا گردد ميبشريت است، آغاز 

السالم غالباً  عليه ينيم كه پيغمبران بزرگ مانند موسبي يانبياء م  در تاريخ
 اند. انجام داده يخود را در شغل شريف شبان يكارآموز

است  يمانند مهمان يطبيعت است، ول يبشر باز مهمان و طفيل يدار در دوره گله
 يآور شروع به دخالت و جمع «فكر و كار» يميزبان با ابزار مختصر يكه در سرا

 ست.آذوقه نموده ا

 
 دوران چارپايان

برخورده است كه  ي، انسان به چارپايانيكردن و بيابان گرد در ضمن ييالق و قشالق
داشته و ممكن  يتيزروي يندارند، در عوض گرده پرزور يا پا ياگر گوشت لذيذ

بوده است اگر در تصرف انسان درآيند، بر دوش آنها بار گذاشت و بر پشت آنها 
كردن دواب يا به اصطالح امروز به استثمار  يرت و اهلسوار شد. انسان به اسا

 پردازد. نام اين دوران را دوران چارپايان بايد گذاشت. يزبان م يب يجاندارها
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. دو جنبه كار را به وجه كند ميبه كار نگاه  يبشر بعد از اين با نظر خوشبين
)و بعدها شخم  يشاش را كه نقل و انتقال محموالت و موا عادالنه تقسيم نموده، ثمره

علوفه و مراقبت  يدهد و رنج آنرا به ازاء مختصر يزمين( است، به خود اختصاص م
را به آن  يپيدا كرد و موجود معين يبسته! ضمناً كار مقام خاص حيوان زبان يبرا

 اختصاص دادند.

آيد، نقش  يپيش م يبعد كه كشاورز هاي ن دوراوجود چارپايان در اين دوره و 
كه  ي. اهميتكند ميپيدا  يكرده، اهميت و تأثير بسزائ ياجتماعات بشر بازدر  يبزرگ

 ي. اگر در قرآن آيات متعددشود ميتدريج ضعيف  هب يبا اختراع وسائط نقليه موتور
برد  اسم مي يو نمونه نعمات خداوند يعنوان قلم اولِ دارائ هبينيم كه از دواب ب يرا م

خواند، توصيف همين شأن و  ركب و تفريح ميرا وسيله انتقال محموالت و م و آن
محسوب  يحال است. در زمان نزول قرآن شتر هنوز در ميان اعراب عامل تمكن مهم

آيد. اقتصاد و سياست و نظام  يه است كه اين اندازه در ادبيات عرب نامش م شد مي
 است. هكرد ميآن زمان بيشتر بر پشت شترها سير 

 
 دوران خانواده

آورند كه  يرا پيش م يو اداره دواب، خود مشكالت و مسائل جديد يمواش يرهبر
خود حيوان  آن مهم بگمارد. البته اين كار را به را به يبشر بايد حل كند و كس

ترين و  ضعيف  رجوع كنند؟ به يتوان سپرد. بايد به انسان رجوع كرد. به ك ينم
الد خدمتگزار احشام و به عيال و اوالد. عيال و او يترين افراد نزديك، يعن پست

، عالوه بر خصوصيت دهند ميكه انجام  يبه تناسب كار يو ارزش  شوند ميدواب 
 يتصد يكنند. ضمناً بشر از حالت حيوان، كه هر فرد يپيدا م ييا عاطف يجنس

و تشابه كامل برقرار  يزحمات و وظائف خود را مانند فرد ديگر بعهده داشته و تساو
با شروع تقسيم و تخصص در وظايف، استثمار و امتياز  و  باشد، خارج گرديده

 شود. ينيزآغاز م

و توليد  يعالوه بر تأمين غريزه جنس يبه اين ترتيب خانواده مفهوم و بنيان ديگر
و متغير است، پيدا كرده و كثرت افراد خانواده و تعدد زوجات جنبه  يمثل كه فصل

ز در دهات به عيال و اوالد اهميت كند. كماآنكه هنو يپيدا م يو اجتماع ياقتصاد
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كنند كه به گاو شيرده يا  يبه همان چشم به آنها نگاه م يدهند و گاه يم يخاص
 باربر. يچارپا

شود. يك جا كه صحبت با  يدر قرآن به دو وجه مختلف از خانواده و اوالد ياد م
ن مالمت به آ ياعراب جاهليت است، اوالد در رديف مال دنيا آمده، افتخار و اتكا

 شود. از قبيل آيات ذيل : يم

«...»1 

«...
...»2 

«
»3. 

«
»4. 

الد و را كه مردم آن وقت نسبت به او ياين قبيل آيات وضع دوران و نظر
 رساند. ياند، م خانواده داشته

برعكس در يك سلسله آيات ديگر از اوالد )و به خصوص اوالد صالح اعم از 
ين تر بزرگنام برده شده، قرآن آن را  يذكور و اناث( با احترام و اهميت خاص

 : بيند. از اين قبيل يو ضامن بقاء و تكميل نژاد م يموهبت اله

«...»5 

«...»6

                                                
 اند...  و آزمايش ي: جز اين نيست كه اموال و اوالد شما گرفتار15/(64)تغابن .1

و  يو فخرفروش يو باز يدنيا عبارت است از سرگرم ي: ... جز اين نيست كه زندگ 21 /( 57)حديد .2
 در اموال و اوالد...   يجوئ يفزون

الصالحات به لحاظ ثواب در  كه باقيات يهستند در حال ي: مال و فرزندان آرايش زندگ 46 /( 18)كهف .3
 بهتر دارد.  يآرزو ينزد پروردگارت بهتر است و شايستگ

و : من از ت كرد گفت يكه صحبت م يرفيقش در حاله بود پس ب  ياو محصول ي: و برا 34 /( 18)كهف .4
 برتر.  يو جمعيت خانوادگ يمال بيشتر دارم و قدرت نفر

 دهيم... يبشارت م يبه نام يحي يرا به پسر زكريا همانا ما تو ي: ا 7/  (19)مريم .5

 : و به او اسحاق را بخشيديم و از اسحاق، يعقوب ...  84/  (6)انعام .6
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«...»1 

«...»2 

 دوران قبايل

خود اعم از احشام و دواب و عيال و اوالد كه متعلق و متفرع از پدر  يخانواده با دارائ
دهد كه اسباب حيثيت و  يرا تشكيل م يبود، يك مجموعه با شخصيت و قدرت

، بنا نمايند ميتدريج كه فرزندان ازدواج  ه. بشود ميافراد  يرياست پدر و تأمين زندگ
 يها مانده، پيوستگي يو زير سايه پدر باق يحمايت، باز در سرپرستبه سابقه عادت و 

 . گردد مياحتياج و انتفاع  كه قبالً جنبه تناسل و توليد مثل داشت، مخلوط با يجنس

 يهائ مانند و قبيله و ايل يمند به حفظ آن گرديده، گرد هم جمع م طرفين عالقه
به نام شيخ يا خان است كه  يپدربزرگ ي. هر قبيله يا ايل و طائفه دارادهند ميتشكيل 

ها و قبائل نه تنها محل اجتماع يك عده افراد  نمايد. اين خانواده يرياست مطلقه م
و خانواده  دهد ميانجام  يبوده، هر فرد وظيفه خاص يتشكيالت يباشد، بلكه دارا يم

خ كه تحت فرمان شي  باشد مي «وظايف و كار»در عين حال يك مجموعه از انواع 
 شود. يخانواده و قدرت شيخ فراهم م يو بالنتيجه زندگان  گردد مياداره 

متشكل درآمده  يمجزا به حالت جمع ياولين دفعه است كه كار از صورت فرد
شود. اولين دفعه است كه جامعه  يو خالصه و عصاره آن در وجود يك فرد متمثل م

 ي. چنان جامعه اشتراكشود يصميمانه برقرار م ي( و همكارCommunal) ياشتراك
بشريت و  يو هزاران سال بايد بگذرد تا مجدداً آرزو شود ميكه بعداً ضعيف و محو 

 گردد. يمترق يها هدف مسلك

فرد بر اجتماع درست  ياولين دفعه فرمانروائ يبرا ياشتراك يدر اين جامعه ابتدائ
اش  پايهقدرت و  يكه مبدأ آن پدر بودن و سن است؛ ول يشود. فرمانروائ يم

 باشد. يكار م يا زاييده

 
 بنده( -كلفت  -)نوكر  یدوران خدمتكار

                                                
 .... يرا روياند، روياندن و رشد خوب و اوحسن قبول پذيرفت  هرا ب : پس خداوند آن 37 /( 3)آل عمران .1

نام  هاز خود ب يا كلمهه كه خدا تو را ب درستيه مريم ب يكه فرشتگان گفتند ا : زماني 45 /( 3)عمران آل. 2
 .... دهد ميمسيح مژده 
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تر بوده و روزگار  يشدند، قو يتر م تر و متشكل ها هر قدر وسيع ها و قبيله خانواده
، ينبودند، در نتيجه حوادث طبيع يا كه عضو خانواده يعكس كسان داشتند. به يبهتر

خانواده كه اهم آنها  يشدند و از مزايا يمكس و تنها  يو غيره ب ي، اقتصاديسياس
 يند و يا مجبور به پناهندگ شد ميگرديدند، يا معدوم  امنيت و معيشت بود محروم مي

 ها. در سايه خانواده

به خانواده كه به منظور استفاده از حمايت و تأمين مسكن و خوراك  يپناهندگ
 يست؛ زحمات و خدماتباشد، ناچار متضمن قبول زحمات و خدمات خانواده ا يم

ترين مشاغل خانواده خواهد بود. به اين ترتيب در داخل  ترين و پست كه سخت
مايه بوده، مقامشان برزخ مابين  يگيرند كه بيگانه و ب جا مي يها افراد خانواده

. اولين دفعه است كه  باشد مي يو خدمتكار يحيوانات و خانواده و شغلشان باركش
مانده  الجمله مسكن و ته يو در مقابل مأمن و ف كند ميا پيد يكار حالت اختصاص

آيد.  يم وجود به «خدمتكار» از بشر شده يافراد ي، شغل و وظيفه انحصاريا سفره
و كارِ مطلق كه مخصوص حيوانات بوده، حاال ارتقاء مقام يافته و  يسابقاً باركش

اند، ارجاع  شغال كردهترين درجات را ا ها كه در خانواده، پائين از انسان يبافراد
خانواده كه تابحال شامل اغنام و احشام و دواب و عيال و  ي. ضمناً بر دارائشود مي

 «خدم و حشم»نام خدمتكاران اضافه شده و شيوخ دم از  هاوالد بود، يك قلم جديد ب
 زنند. مي

خود و دوستانه آمده باشند، گروه  يكه به پا يافرادِ ضميمه خانواده در صورت
اگر به اسارت يا تاراج گرفته شده باشند، مرتبه  يدهند؛ ول يتكاران را تشكيل مخدم

شوند كه بنا به عادت زمان، مال و جان آنها  يم يرا احراز نموده، بردگان يتر پست
 . 1داشته و سراپا بايد درخدمت و ذلت باشند يتعلق بديگر

                                                
 ما هب يها كه هنوز هم كارشان استعمار و استثمار ملل ضعيف تا سر حد اسارت كامل است، گاه اروپائي .1

كه اوالً: مذهب خود آنها هم اين كار را  را الغاء نكرد؟ درصورتي يگيرند كه چرا اسالم بردگ ايراد مي
 يطرق مختلفه نكرده است، ثانياً: اسالم عالوه بر آنكه اجازه برده نمودن مسلمان را نداده است و ب

مالك آنها اجازه  هرديده، ببردگان قائل گ يبرا ينمايد؛ حقوق ها را تأكيد و تصريح مي آزادكردن بنده
. در اسالم غالم و كنيز در صورت كند ميو سفارش به رأفت و مساوات  دهد ميظلم و تحميل ن

برسند. در  يترين مقامات اجتماع به عالي توانند ميخوانند و  شدن با سايرين در يك صف نماز مي مسلمان
 نمايد، دعوا بر سر سياه و سفيد مي يبردگ يغامتمدن كه افتخار به ال يخيل يكه هنوز هم در امريكا يحال
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اما مترادف با  است؛ كار در ميان افراد بشر شخصيت و اختصاصيت پيدا كرده
 نمايد. يعامل خود نم يبرا يگونه حق و احترام و تأمين هيچ  باشد ميو ذلت  يزبون

 
 یدوران كشاورز

تأمين  يدار گذشته، بيشتر از شكار و گله هاي ن دوراخوراك مطبوع انسان در 
انسان  يتواند فقط شير و گوشت گوسفند باشد. اعضا يانسان نم ي. البته غذا شد مي

خوار دارد. چون طبع انسان نسبت به  خوار و دانه حيوانات علف هب يبيشتر شباهت
از انواع نباتات مبذول  يبه بعض يتر است، توجه بيشتر ها راغب حبوبات و گياه يبعض

و تدريجاً اهل زراعت   پردازد ميداشته، به تكثير آنها و بدوركردن انواع نامرغوب 
 .شود مي

 يشده از آن، دوران كشاورز يناش هاي ن دوراو  يردا اين ترتيب بعد از گله هب
آفتاب را نموده،  يچند روز از سال تحمل گرما شود ميآيد و انسان مجبور  يپيش م

 اندازد. كار بهبازوان خود را 

است كه با  يمحصول يبشر باز محصول كامل العيار طبيعت است؛ ول يغذا
. اولين دفعه است كه دشو مي يآور مختصر دخالت و صرف اندك فعاليت جمع

خود  يرا برا . مزه آنكند ميرا حس  چشد و هم مرارت آن انسان هم مزه كار را مي
دارد و مرارتش را تا حدود امكان به دواب و عيال و اوالد و خدم واگذار  نگاه مي

از زحمات كار، مثل پاشيدن بذر و باد دادن  يشخص زارع الاقل قسمت ي؛ ولنمايد مي
 .شود ميدار  عهده خرمن را خود

 
 دوران دهات و تشكيل قراء و طلوع تمدن

و در ميان   شد ميها قبايل بزرگ تشكيل  خانواده يكه از پيوستگ يدر همان اوان
ه قبيله از يكطرف و ميل ب ي، سنگينندكرد ميقبايل، خدمتكاران و بردگان وجود پيدا 

مين ممكن و الزم ز هب ياستراحت و سكون كه در نتيجه كشت و زرع و چسبندگ
ها شده، رئيس و  شده است، از طرف ديگر باعث تخفيف حركات و تعطيل مهاجرت

محفوظ از  يو چوب يگل يها ها و اطاقك خانواده در خيمه يا در آلونك يافراد اصل

                                                                                                              
 يمذهب يها دارِ هيئت مين دليل سياهان آفريقا و آمريكا، عليرغم تاثيرها و تبليغات دامنهه بودن است. به

 دارند.  به مسلمان شدن ابراز مي ي، تمايل عجيبيمسيح
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حشم  دنبال بهگزينند و خدمتكاران و بردگان با كمك دواب،  اقامت مي يعوامل جو
. مسكنِ تقريباً ثابتِ گردند ميترتيب خيمه و ساختن كلبه  يا مأمور  شوند ميفرستاده 

دفاع كشيده باشند، ده   منظور به يرا حصار طائفه در كنار كشتزار كه احياناً دور آن
 )و در مناطق خشك عربستان و آفريقا، واحه( شود ميناميده 

است بوده  يكامل يابتدائ يو جامعه اشتراك يواحد روستائ «ده»در فالت ايران، 
و  يمحكمِ اصل يو اجتماع يدادند، و نظر بريشه طبيع ياوليه تشكيل م يها كه آريائي
با قنات در ايران دارد، كم وبيش وضع و وحدت خود  يكه مسأله آبيار ينقش خاص

و  يو ماليات يو اقتصاد ينيز حفظ كرده و بعنوان واحد كشاورز يقرون بعد يرا ط
 شناخته شده است. يادار

ز تجمع و ارتباط دهات و از محصول كار بردگان و خدمتكاران و ا يزود به
كه شرايط  يگذرد تا در نقاط ها مي آمد و قرن وجود بهفرزندان آنها، قراء و قصبات 

ها و اتصال دهات، شهرها تشكيل  مساعد است، از توسعه قراء و تبادل يمحل يطبيع
 .شود ميو تمدن آغاز  يگرديده؛ دوران شهرنشين

ها مانند ستارگان  كه چراگاه شبانان و ميدان كوچ قبايل بود، قريه يهائ باندر بيا
ترين افراد و  كه روشن دهند ميرا تشكيل  يا درخشنده يآسمان نقاط مجزا

مردم و ضرورت  يو فرد ي. رشد فكركنند مي يترين جماعات در آنجا زندگ يمترق
يگر از نظارت و اداره چون قريه و شهر كه د يدر واحدهائ يحسن روابط اجتماع

 يشيخ يا رئيس خانوار خارج شده است از يكطرف، و امكان و اشاعه تجاوز و تعد
فساد و فحشاء حاصله  ينفس خود يعن هشخص نسبت ب يدر محيط قريه و قصبه )تعد

و ستم( از طرف  يدزد يشخص نسبت بسايرين يعن ياز آسايش و امكانات و تعد
 ي: پيغمبران براداد ميا در جامعه بشريت شدت ر يديگر، ضرورت و تكامل جديد

،  «ارم»مانند  يهائ كه در قرآن از قريه يهائ . قصه شوند ميارشاد و حفاظت مبعوث 
و  يو متوالياً ذكر آباد شود ميعبرت نقل  طور بهو غيره  «مدين»،  «مؤتفكات»

مين دوران ه يآيد؛ يادگارها يميان م ههالكت آنها بعنوان حكايات برجسته زمان ب
 : ، از قبيل  باشد مي
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«
 »1. 

«»2. 
 

 دوران اشرافيت

را كه سابقاً به دوش  يها بار زندگ دمتكاران و بردگان در ميان خانوادهپيدايش خ
سبك كرد. چراندن گله و تيمار دواب و  يآورد قدر يعيال و اوالد فشار زياد م

توان به خدمتكاران و غالمان واگذار كرد و  يدشوار را م يزراعت يا ساير كارها
كه  يو اساس يكفالت امور دفاع افراد و يعموم يو شكار يا به ادار يخود به سوار

محتاج به اعتماد و اطمينان است پرداخت، به اين ترتيب افراد قبيله در زير فرمان شيخ 
 : شوند ييا خان و رئيس به دو دسته تقسيم م

اشند. ب اول عوام كه بردگان و خدمتكاران و باالخره منسوبين دور و نزديك مي
اص كه بيشتر به شكار و دفاع پرداخته، . دوم خو شوند ميدار كار  اينها عهده

شيخ يا خان و امير،  يو حيثيت ي. بالنتيجه بر قدرت مالدهند ميجنگجويان را تشكيل 
شود. پس از شيخوخيت،  ياست، مزيد م ييا جنگ يكه قدرت نظام يقدرت جديد

است و  يآنها سلحشور يسرمايه عمل -شود ميدرست  يزادگ اشرافيت و نجيب
در  يكه در سايه دو سرمايه اول بدست بردگان و خدمتكاران يعن يبسرمايه اكتسا

. بدين طريق كار كه در  باشد مي يو مواش ي، اراض گردد مينتيجه كار تحصيل 
و هر   شد ميجامعه بشريت تعميم به همه داشته و متساوياً تقسيم  يابتدائ هاي ن دورا

و  كند ميفكيك و تخصيص پيدا مند از كار خود بود، رفته رفته ت كس مجبور و بهره
و در عوض ثمره آن نصيب دسته يا افراد ديگر   گردد ميمعين  يها نصيب دسته

كه اضافه بر احتياج به خوراك و سكونت  يو مالكيت ارض ي. مالدارشود مي
 . گردد ميظاهر  يزادگ اشرافيت و نجيب يپا هب باشد، پا يشخص

                                                
؛ پس  مردم آن( ستمكار بودندكه ) يكه هالكشان كرديم درحال ييها : پس چه بسا قريه 45 /( 22)حج .1

 بيكار و كاخ محكم است.   يها ها و چاه حال مخروبه واژگون شده بر سقف هب

از آنها بر پا است و كشت و  يبعض كنيم ميها است كه بر تو حكايت  : اين از اخبار قريه 111/( 11)هود .2
 . شود ميزرع 
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 ي، همچنين زندگينشين ده يمعه اشتراكتوأم با جا يزراعت يبايد دانست كه زندگ
رسيم( كمتر مساعد با  به آن مي ي)كه در بند بعد يتوأم با شهرنشين يو صنعت يتجارت

كه توأم با نقل و  يايليات يو كوهستان يصحرانشين يها ، تا زندگي باشد مياشرافيت 
دارد.  يو احتياج به فرمانده يو غارت و جنگ بوده، حالت نظام يدائم يها انتقال

اسب  يها بينيم در ميان اقوام عرب شتر سوار صحرا گرد، يا ترك ياين است كه م
اند و در  ه شد ميكه به چين و ايران و اروپا سرازير  يشمال شرق يسوار مغول و آسيا

 يخان يا خان يگزيدند، حالت شيخوخيت و ايلخان ها مأمن مي ها و كوهستان گردنه
 يپيشه صلحجو زراعت يها ه است تا در بين ايرانيبيشتر شدت و دوام داشت يخيل

 متمدن. يها ها و رومي نشين يا يوناني نشين و دره جلگه

اروپا شاهد كامل آثار همين كيفيت است كه بعد از حمله  يدوران قرون وسطا
روم و استقرار طوايف ژرمن و گل و آنگلو ساكسون و غيره آن،  يآتيال به امپراطور

 فئوداليته و دوران سِرواژ را ايجاد كرد. ينجبا يعن اشراف و يها رژيم

مستمر ايالت ترك و مغول  يها در ايران با وجود حمله اعراب و هجوم يول
در  يكه در اروپا و حت يو آثار يبه آن معن يطبقات يگاه، نه اشرافيت و امتيازها هيچ

و آن  يرزو كشاو ياست، وجود داشته و نه سيستم ارض فرما بوده هندوستان حكم
نوع روابط مالك و زارع براساس ظالمانه سرواژ برقرار شده است. )توضيح اين نكته 

از متن و محور بحث خارج  يا تا اندازه يكه قابل توجه است، ول يبا تفصيل بيشتر
 داده شده است.( ي، در پايان كتاب بعنوان ضميمه الحاقشود مي

 
 (یور پيشه -تجارت -یكاسب -یدوران مشاغل )كشاورز

را مبدل باستراحت و امنيت  يصحرانشين يها ديديم اقامت در يك محل دشواري
از محصوالت و مصنوعات را كه سابقاً در مسير قبيله بود  يدر مقابل بسيار يكرد؛ ول

نشينان دور كرد و الزم  ، از دسترس قريه شد ميموقع مناسب از آنها برداشت  هو ب
داخل  هيافتند، حاال ب يرا كه قديم در معبر خود م يهائ ها و گياه درخت يگرديد بعض

لحاظ زمين و آب، طبيعتاً مناسب  هيا اطراف مسكن بياورند و اگر محل سكونت ب
اينكه تمدن و رشد بشر مالزم با تنوع و تكثير  هنيست، مصنوعاً مساعد نمايند. مضافاً ب

 . باشد مياحتياجات 
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پرداختند و در مقابل  يو زرع و باغبان به اين ترتيب افراد و خدمتكاران به كشت
بر خود هموار  يبنام كشاورز يكه در قريه و قلعه يافتند، كار جديد ياستراحت

 ينمودند. در اين حال نيز انسان باز مانند دوران حيوانيت مهمان طبيعت است، ول
و خوراك او   پردازد ميكه شخصاً در خانه ميزبان به طبخ و تدارك غذا  يمهمان

 كار. ياست از طبيعت و اندك يكيبتر

محصوالت بسيار مساعد بوده و زياده از حد  يبعض يدر اطراف قريه شرايط برا
شود.  يپيدا نم يهمه گونه زراعت ميسر نيست و هر نوع نعمت ي؛ ولشود ميفراهم 

 يفرد يها بايد مسافرت يآورد. يعن ياز آنها را از محل اصل يبعض ناچار بايد رفت و
نقاط  هرا كه در اختيار دارند، ب يكرد. متاع «تجارت»خالصه  طور بهستد يا  و داد و

 مبادله نمايند. يدور برده و پس از قبول زحمات راه و تدابير معامله، با متاع ديگر

 يو شهرنشين ينشين ترتيب مالزم قريه ههستند كه ب يپس زراعت و تجارت دو شغل
 .باشند مي

و در   باشد ميه زمين و آب است كه رايگان زراعت در مرحله اول محتاج ب
است از متاع و كار  يتجارت تركيب يكوشش و كار دارد. ول هاحتياج ب يمرحله ثان

كار وارد شده  يكه هيچيك رايگان نيست و چون در تدارك و تجمع متاع مقدار
. اين اولين دفعه است كه مال و كار در  باشد ميدرصد تجارت كار  51است، بيش از 

. البته اصل مال است و فرع كار. ضمناً كفيل كار تجارت،  شوند مييك دست جمع 
باالتر  يو خدمتكار يكه از درجات بردگ يفرد ي. يعن باشد ميشخص صاحب مال 

. بنابراين در نتيجه اجتماع كار و مال، مقام  باشد ميحيثيت  يبوده و در جامعه دارا
 . گردد ميشرافت  يمختصر يو دارا كار باال آمده و مالزم با صاحبان ثروت

 ياز طرف ديگر قبايل و ايالت پس از سكونت در شهر، شخصيت و استقالل اول
يك قبيله و تدارك و توزيع دسته  ياز دست دادند. اداره عموم  تدريج بهخود را 

رفته و  شيخ يا خان بود، از بين ينظر و دستور فرد كه زير يمايحتاج زندگ يجمع
كفيل امور خود بشود و ضمناً توسعه شهر و عدم  ييتنها هخانواده بالزم شد هر 

، مسأله تقسيم مشاغل و يبكليه لوازم و ضروريات زندگ يهر يك از اهال يدسترس
از قبيل خياط  يموازات آن هنرمندان هرا پيش كشيد و ب يكاسب يدادوستد و دخل يعن
سرمايه  يداشتند؛ ول يصر متاعور را ايجاد كرد كه مخت نام پيشه هو كفاش و آهنگر ب

 آنها بود. يآنها همان كار دست ياصل
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ور  ، با اين اختالف كه پيشه باشد مي يدرواقع تكامل خدمتكار يور پيشه
نبوده و از دولتِ  يخور و فرمانبردار ارباب معين است كه ديگر جيره يخدمتكار

محصول  يدكان شخص كه دارد، بابتكار و اختيار خود در خانه يا يا مختصر سرمايه
 خدمت يا كار انجام داده را ميفروشد.

اولين بار است كه كننده  يو برا  باشد مي يجديد مرحله بهارتقاء كار  يور پيشه
 كار صاحب استقالل شده است.

و تمدن كه نشانه رشد و موجب آسايش بشر است، در اثر تقسيم  يشهرنشين
و  كار بهبشر  يزندگان ييوند و بستگنوع پ مديگر، يكه وظايف و احتياج افراد به

 . باشد مياسارت انسان در زنجير كار 

 
 یمركز یها حكومتو  یاقتدار لشكر

و   شد ميتشكيل   ها دولتكه از توسعه و اجتماع قراء و قصبات ، شهرها و   تدريج به
يكديگر  هوابسته ب ياجتماع صورت بهمستقل،  يافراد از حالت انفراد يزندگ

. از  شد ميزيادتر  يو قبول موازين و مقررات عموم وضع بهاحتياج انسان  آمد، يدرم
طرف ديگر، وجود مقررات و موازين بدون واضع يا مقنن و مخصوصاً بدون ناظر و 

كه خود را از زحمت  يو بردگان طبقات يميسر نيست. بعد از دوران خدمتكار يمجر
شده بودند، بهتر  يشكرو ل يپست خالص كرده و متخصص در امور جنگ يكارها

، تمايالت خود را بر يستند بنابه سابقه و با اتكاء به قدرت مادتوان مياز هر طبقه 
و امنيت  يكه باعث انتظام عموم يديگران تحميل نمايند. اين تحميل قدرت تا آنجائ

 يو اقتدار لشكر يپهلوان يگرديد، موجب رضايت مردم بود. اين است كه بازو مي
جانشين  يقانون يمركز يها حكومتپيدا كرده و  ينبه قانونج  تدريج به

قرون جديد وارد نمود. در عربستان  هب يشد و اروپا را از قرون وسط يالطوايف ملوك
تقريباً وجود نداشته و اعراب با گرويدن به اسالم از دوران  يالطوايف دوره ملوك

 فتند.يا خالفت ارتقاء يا يقبايل بالواسطه بدوران حكومت مركز

از احكام  يا اسالم با وجود نزول بر قوم كوچك عرب و با آنكه قصص و پاره
بودن آن و كامل  يزند، درنتيجه كل قرآن در اطراف تاريخ و فرهنگ عرب دور مي

امر معروف و هدايت خلق، تعليمات آن از  هبودن اصول و تعميم دعوت و تصريح ب
و قريه تجاوز كرده، ديانت متناسب با خانواده و قبيله  هاي ن دوراحدود مقتضيات 
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گرديده  يحكومت جهان يو حت يالملل و روابط بين يمل يحكومت مركز هاي ن دورا
 . است

 يدر جزيرةالعرب انتقال از دوران جاهليت به اسالميت، يك نوع بريدگ
(éDiscontinuitيا جهش ب )باشد مينظير  يب يشناس سابقه و يك پديده جامعه ي  .

يكديگر  همحكمِ عجيب ب ي، افراد را با پيوندهايا سالم رسوم و مقررات قبيلهپيش از ا
و به قبيله متصل مينمود. از يكطرف قبيله جوابگو و حافظ و ضامن فرد حساب 

، و از طرف ديگر فرد محكوم به اطاعت و انقياد رئيس طايفه بوده و اگر  شد مي
بدفاع او و جنگ  يت، بايد همگگرف از قبيله مورد تجاوز همسايگان قرار مي يكس

، نه تنها مال و مسكن و معاش خود را  شد مياز طايفه مطرود  يبرخيزند و اگر فرد
، بلكه خون او هدر گشته و بايد سر به بيابان بگذارد. اسالم اين داد مياز دست  يبكل

 طرف به فرد شخصيت و استقالل و امنيت از ميان برد؛ از يك يقيود و عادات را بكل
 يقوم يعصب يها پدر و از پيوستگي يداده و او را از اطاعت كوركورانه شيوخ و حت

، ايمان و اطاعت يا اطاعت از شيخ و مقررات قبيله يجا هرها كرد و از طرف ديگر، ب
متعصبِ قبيله را يك مرتبه تبديل  ياز خالق يكتا را آورد و جامعه محدود و مجزا

 خلوقيت ساخت.جامعه بينهايت وسيع بشريت و م هب

 
 یكارگر های ن دورااستقالل كار و 

ضعيف يا  يها بود كه خانواده يسابقاً ديديم كه پيدايش خدمتكار در نتيجه احتياج
اشخاص منفرد به تأمين جان و تحصيل خوراك و مسكن داشتند. پيدايش 

همه افراد تا  يبرا يو بسط قوانين باعث شد كه تأمين جان يمركز يها حكومت
ميسر گردد. از طرف ديگر، تقسيم كار و رواج پول، مردم را بمبادالت و  يا هانداز

نياز شده،  يها ب معامالت عادت داد. بالنتيجه افراد ضعيف توانستند از حمايت خانواده
رسانند و در عوضِ مسكن و  مه فقط در ساعات خدمت به آستان ارباب حضور به

اين ترتيب  هيا خشكه بگيرند. ب يبودند، اجرت نقد يجنس يها خوراك كه اجرت
 خدمتكار خانه زاد تبديل به مزدور يا كارگر شد.

پيدايش كارگر كه حائز اهميت بسيار بزرگ است و بعد از اين منشأ آثار عظيم 
د بدون احتياج به توان ميخواهد بود، مترادف با استقالل كار است. زيرا كه كارگر 

؛ ضمناً پرداخت مزد نشان اين است كه بشر  نمايد يسرمايه و دكان، آزادانه زندگ
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ها و  را در رديف دارائي كار ارزش مخصوص و معين قائل شده، آن يباالخره برا
 جا داده است. يجنس يكاالها

شده، مشاهده خواهيم كرد كه  ها ن دورابعد كارگر فرد ممتاز و مشخص  هاز اين ب
را كه كم و بيش با كار  يت، ساير طبقايو سير دائم ييك ميل عموم يكل طور به

 .دهد ميدارند، بسمت اين حالت سوق  يبستگ

ور يا كارگر را تأمين نمايد و  مختصر پيشه يقدر كه كار توانست زندگان همين
وران به نشو و نما پرداختند و  درست شد، كارگران و پيشه يا مختصر اندوخته

، همكار نيز بودند يهمخون تشكيل دادند كه افراد آن عالوه بر يكارگر يها خانواده
جمع شده و زير نظر پدر كه در عين حال استاد كار هم بود، به  يو گرد هم در دكان

 پرداختند. يتوليد دسته جمع

درست شد كه با سرمايه بسيار  يزياد يها قرون جديد كارگاهها يا آتليه يدر ط
. اين  دش ميقليل از اجتماع چند نفر كارگر منسوب يا رفيق نزديك تشكيل 

 يها از كارخانه يبعض يقرون معاصر شد؛ حت يها جديد نطفه كارخانه يها كارگاه
اند، در قرن گذشته  نام درآمده يب يسهام يها شركت صورت بهمعروف اروپا كه 

فورد  -سويسباوري   براون -د. )مثل زيمنس آلمانان بوده يكوچك  يكارگاه شخص
 آمريكا(

. در هر دو جا اجتماع كار و دهد ميرا نشان كارگاه وضع معكوس تجارتخانه 
نازد  اش مي سرمايه هدر اينجا اساس كار است و اسباب سرمايه. تاجر ب يمال است؛ ول

گر يا مبارز كه از  است كه دو حريف معامله يو كارگاه به صنعتش. اين مرتبه دوم
 . دشون ميرو  هب جا جمع و رو بعد با هم مصاف خواهند داد، در يكه اين ب

 
 دموكراتيك     یها حكومتدوران سرمايه و ماشين و 

عايد  يآمد، فوائد خوب عمل بهام تجارت ن هكه ميان مال و كار ب ياول يدر همكار
 بشر گشت؛ مخصوصاً صاحب سرمايه سود فراوان برد.

، شود ميداده  كار بهو مقام اول  گيرد ميدوم كه در كارخانه صورت  يدر همكار
. مخصوصاً در اوايل كه سازش كامل است، توليد مثل  گردد ميب بهتر نتايج به مرات

 .شود ميبه اضعاف مضاعف 
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آنكه به بهترين وجه اعمال شود، طبعاً مستلزم  يمال و كار برا ياين همگام
 يها سرمايه يآور تر صاحبان مال و كار بود: از يكطرف جمع صميمانه يهمكار

جمعيت و بدون آنكه افراد متنوع، به امنيت پر يسهام يها شركتعظيم بدون تشكيل 
با يك ديگر در اداره امور كشور  يو همكار يو ثبات قوانين و هماهنگ يقضائ

كارگر و  ي؛ از طرف ديگر دلبستگشود ميپذير  اعتماد داشته باشند، امكان
ها و مقام  از زحمت و ذوق او نيز مستلزم رعايت بيشتر حقوق و خواسته يبردار بهره
ود تا خود را مؤثر در جامعه و در سرنوشت خويش بداند. مجموعه اين نظريات او ب

گرديد )و يا  يم يحكومت عامه و دموكراس ي، يعنيبه حكومت اجتماع يقهراً منته
مساعدتر  يچنين همكار يشرايط برا يدموكراس يها حكومتبه عبارت ديگر در 

بودن  و عادالنه يه دليل طبيعتاريخ بشر ب يدر ابتدا يبود(. حكومت عامه و اشتراك
نشين آرين و  ده يروستائ يها و در جامعه يكوچك خانوادگ يها آن در محيط

در اثر سوء  يپيدا كرده بود؛ ول ييونان و دولت اوليه روم صورت خارج يشهرها
و ورود عناصر بيگانه، رفته رفته تبديل به  ياستفاده از قدرت و امتيازات طبقات

است كه توسعه و توفيق  يشده بود. بديه ياستبداد يو سلطنت ياشراف يها حكومت
 يجديد اعم از آراء خصوص يمقياسها هعظيم مداوم ب ياقتصاد يها عمليات و برنامه

افراد  يو تحريك اعتماد و ذوق درون يصميمانه عموم يكه محتاج به همكار ييا مل
ه دستخوش هوا و هوس و ك ياستبداد يها حكومتتواند با  يوجه نم يچه ، به باشد مي

و  يآزاد ياست و نف يفرد يابتكار و توانائ هو محدود ب يطمع و اغراض شخص
 نمايد، سازگار باشد. يشخصيت و امنيت و اطمينان را م

 يو اجتماع يدوم مال با كار سبب گرديد كه از طريق اقتصاد يبنابراين همكار
دوران سرمايه و ماشين در  دموكراتيك احيا )يا الاقل تقويت( شود و يها حكومت

و  يو تساو يو اشاعه آزاد يبيشتر كشورها توأم با رونق و استقرار دموكراس
 شود. ياجتماع يها عدالت

صميمانه كار و  يقرن بيستم، شايد نمونه همكار يباين ترتيب قرن نوزدهم و ابتدا
و   دگرد ميكثير تشكيل  يسهام يها شركتها و  . كمپاني باشد ميمال و قدرت 

بازار ريخته  هافتد. مصنوعات متنوع ب يهنگفت براه م يها عظيم با سرمايه يها كارخانه
و از طرف ديگر   گردد ميدار  طرف منافع سرشار عايد سرمايه . از يكشود مي

شود. قدرت توليد كارصد برابر و  ياختراع م يجديد و وسائل مكانيك يها ماشين
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گذشته تقريباً در عزت  هاي ن دورادانش كه در تمام علم و  ي. حت گردد ميهزار برابر 
بشر را  يو اقتصاد يعمل ياز زندگ يجدا يو عزلت و استغنا، محور و مقصد

 «كار»، هم ارزش و اثر گيرد ميپيمود، چون مورد استمداد و استفاده صنعت قرار  يم
 گيرد. يم يا العاده برد، هم خود جان تازه و سرعت فوق را باال مي

و همه كس خندان است. عالوه بر علوم و فنون،  يه آنكه، همه طرف راضخالص
 يعميق اجتماع يها كند و تحول يالعاده م فوق يها افكار نيز در اين دوران جهش

 يو امراض اجتماع ياخالق يشود. ضمناً در همين دوران است كه فسادها يپديدار م
 كند. يبزرگ نيز شيوع پيدا م

است حكومت پول و همچنين تفرقه و جنگ طبقات را نام  ها الزم از جمله تحول
 : ببريم

 
اند و نقش عمده را  : گو اينكه پول و كار دست بدست هم داده حكومت پول

پول قائل  يبرا يذالك بنا بعادت و سابقه، بشر احترام خاص به عهده دارد، مع «كار»
ر و ماشين را ، سرمايه را اصل دانسته و كار و كارگياست و در ذهن و زندگ

محصوالت قرن ماشينيسم را فقط به فكر  كه طوري بهخدمتگزاران سرمايه ميشناسند. 
. عمالً نيز چون پول واسط هر عمل و ضامن معيشت است، دهند ميو سرمايه نسبت 

. كند ميو در دنيا سرمايه حكومت  رود ميسرمايه  يزير بار فرمانروائ يا كار تا اندازه
 شود ميغلو  يقدر هاقتصاد ب  در بارهو  نمايد ميو استقالل پيدا علم اقتصاد شخصيت 

 يگذشته و آينده را امور اقتصاد ياز متفكرين منشأ تمام تحوالت دنيا يكه بعض
 پندارند. يم

در روابط بين افراد ملت و در نظامات دولت، سرمايه خواه به صورت نقد يا ملك 
ها و ادارات  نوز در ايران بين وزارتخانه. مثالً هشود ميشناخته  ياصل يباشد، عايد

 يهائ پول و ماليات است بر وزارتخانه يآور را كه مأمور جمع ي، آن دستگاهيدولت
دهند. ارزش  يباشند، اولويت م يكه اصوالً مولدِ پول و محصول يا اساس مقصود م

ر سنجند و هدف و ه ييا به قدرت توليد پول او م يهر كس و هر چيز را به موجود
كه بيش از هر جا پول و سرمايه شاخص  ي. كشور گردد ميپول  يآور جمع يآل ايده

، شود ميسكه  يكه بيشتر از همه جا نقش رو يشود، آمريكا است و كشور يم
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الملل، حكومت با  ملل و چه در روابط بين يهمانجا است. چه در روابط داخل
 و مالكيت است. يدار سرمايه

كار و مال در دوران سرمايه و ماشين، افكار و  ياع: تشريك مس تفرقه طبقات
را تبديل به  هستند، آن يكه صاحب متاع يكند. كسان يخود جلب م يآمال را به سو

كنند و در التزام ركاب سرمايه به راه  يم يو كشاورز يصنعت يها شركتسهام 
آزاد و  ور جزء و مزدور و غيره، هم كه به صورت خدمتكار و پيشه يافتند. كسان يم

گيرند و  يها هجوم آورده، در خيل عظيم كارگران قرار م منفرد بودند، به كارخانه
كه  يا دهند، در برابر رقابت خردكننده يبه اين نوع استخدام نشان نم يآنها كه رغبت

خودكار دربر دارد، رفته رفته  يو وسائل ماشين يدسته جمع يتوليدها يمزايا
 شوند. يمستهلك و معدوم م

از دو  يكه سابقاً در جامعه بود، متمايل يا منحل در يك ييجه آنكه طبقات كثيرنت
ها تبديل و تقسيم به دو طبقه متمايز  دار و كارگر. جامعه شود: سرمايه يطبقه ذيل م

 .شود مي

 
شكايت و اعتراض  يها ، اولين زمزمهي: با تشكيل طبقات كارگر جنگ طبقات

ق جنگ طبقات وجود نداشت. چون كار و مال از ساب هاي ن دورا. در شود ميشروع 
اينك سرمايه كه خود را  يكردند. ول يم يهم دور بودند و تقريباً باالستقالل زندگ

را بحريف  يگر و سوءاستفاده ياعتنائ يب يدانست، بنا يشأن و رفيق كار م در ابتدا هم
د. كارگر به صدا خوار و نوكر بنماي خواهد با او معامله جيره يوفا گذاشته و م با

دار مرا  سرمايه گويد ميطلب كرده و  يآيد. از محصول مشترك حصه بيشتر يدرم
دار  خود را تماماً از چشم سرمايه ينسب يها . مصائب دنيا و محروميتكند مياستثمار 

 يها دار بكشد، دست به اعتصاب آنكه ارزش و اثر خود را برخ سرمايه يبيند. برا يم
خواهد خود را  خودكار مي يها . ماشينيسم نيز با اختراع ماشينزند يم يجمع دسته

 نياز از كارگر نمايد. يب

كند. قدرت خود را  يم يآرائ دفاع پرداخته، صف هكار ب يسرمايه در مقابل چيرگ
دين، حق، قانون، نظم و اقتصاديات را به  ياندازد و همكاران قديم يعن يم كار به

 طلبد. يكمك م
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دورانديش وجود دارد و  يها كه در ميان آنها، هم دلسوخته يرينمتفكرين و مبتك
ها باشند.  ها و نزاع يطرف اين ناراحت توانند ناظر بي يهم طالبان شهرت و قدرت، نم

مشكالت و  يجوئ هستند، به چاره يبا آنكه غالباً از طبقه مرفه و متوسط بورژواز
، ي، روشنفكري، برابريآزاد يپردازند. متوسل به دعو يكارگران م يبدفاع و رهبر

، يبه نام كارگر يهائ شوند. مسلك يم يجوئ تكامل و غيره و باالخره انتقام و كينه
 يدار آيند كه هم عليه مالك و سرمايه يسوسياليسم، كمونيسم و غيره به وجود م

باشند كه  يم يو هم عليه آداب و نظام كنند ميپيدا  يو فلسف يهستند و جنبه اقتصاد
به خود  يو انقالب يو اخالق يو مدافع آن است و جنبه سياس يدار از سرمايه يناش

 گيرند. يم

بينند، با اينها  يدار را در پناه دين، قانون و نظم م رهبران كارگران، چون سرمايه
بر حريف، بايد بر آنها حمله كنند و  يپيروز يكنند برا يورزند و تصور م يم يدشمن

 يحكومت يو رژيمها يبگذارند. غافل از آنكه آداب زندگ نواميس طبيعت را زير پا
حقيقت و عدالت،  يپيوسته در تحول و مشمول قانون تكامل بوده و گذران است . ول

از آنها در هر حال و زمان  يو نظم از نواميس اليزال طبيعت بوده و  سرپيچ يتقو
يرو آنها نباشد تا همساز و پ يشود و هر رژيم و نظام يموجب اضمحالل و هالكت م

 تواند پيدا كند. ينم يخاصيت و دوام

 يو اقتصاد يمذهب يو سياس يمختلف فلسف يها كه رنگها ها و انقالب اين تصادم
 يدر دنيا نيست. بلكه  از اثرها يو نوظهور يشود، انقالب غيرعاد يبه آن داده م

انتقال  كه طور همانگيرد.  يبشر صورت م ياست كه در مسير تاريخ يتحول دائم
است و انتقال از نشئه دنيا  يجنين از رحم مادر بدنيا مصادف با محنت شديد و زار

نيز از عوارض يك  يطبقات يها به آخرت مستلزم درد و وحشت است، انقالب
باشد. روزگار سلطنت پول و مالكيت به زوال نزديك شده و قرار  يم يارتحال طبيع

 جانشين آن شود. ياست دولت ديگر

 يتجارت و صراف ياعراب و مقارن با مراحل جنين ينشين آن كه در عهد قريهدر قر
و  يكارگر هاي ن دوراراجع به مقتضياتِ   ينازل شده است، البته شواهد و حكايات

 هاي ن دوراكه در  يطور آن، به يحق مال و مقام واقع يوجود ندارد؛ ول يدار سرمايه
به عمل آيد، تحت اصول ذيل و  يلوگيربعد بايد رعايت شود و از مفاسد مربوطه ج

 : ديگر ادا گرديده است يدستورها
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تأمين معاش فرد و خانواده واجب است و  يكسب مال از راه حالل برا -
 باشد: يمستوجب ثواب بزرگ م

«»1. 
 العاده مذموم است مال بعشق مال فوق يآور جمع -

«. 

»2 
باشد، حرام  يكه اعاشه از راه سرمايه بدون قبول زحمت و كار م يربا خوار -
 است.

«......» 3 
وجه نبايد سبب تفاخر و تقدم و احترام در جامعه باشد.     هيچ مال و مقام به -

 ان (.)احاديث فراو

زكات و خمس واجب و انفاق مال در راه خدا و صرف در خدمات و  يادا -
كردن آن است، بسيار تأكيد گرديده و  اصالحات كه الزمه آن تهيه مال و خرج

 داند. يقرآن آنرا وسيله تربيت و تزكيه م

«»4 
بايد در خدمت خلق و  يو برتر يخالصه آنكه مقصد و مصرف هرگونه دارائ

 حق باشد: يجلب رضا

«. 

. 

»5. 

                                                
 : كاسب دوست خداوند است.  يحديث نبو .1

جمع كرده و دائم به حساب  يكه مال يهرزه زبان ، همان كس يجو بر هر عيب ي: وا 2 و 1 / (114)همزه .2
 اش سرگرم است.   و شماره

 .است ...  خداوند تجارت را حالل و ربا را حرام كرده : ... 275 /( 2)بقره. 3

 جويد. يم يبخشد و پاك يرا م : آن كه مال خود 18 /( 92)ليل .4

 يسبب آن( بيابد مگر آنكه جستجو ه)ب ينيست كه پاداش ينعمت يو نزد كس : 21و  21، 19( / 92)ليل. 5
)در اثر آن نوع مصرف نعمت و مال( خرسند  ي)را بنمايد( و حتماً به زود يپروردگار اعل يرو

 خواهدشد.  
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با اين ترتيب: توليد ثروت تشويق شده ، از تمركز سرمايه در دست اشخاص 
استفاده نامشروع از سرمايه منع آمده، احراز تسلط و  عمل به يمحدود جلوگير

گرديده و باالخره بر صرف مال در راه صحيح كه در عين حال سبب رفع مفاسد 
و موجب تزكيه نفس و تقويت اراده و تجديد فعاليت است، تأكيد  يپولدار

 است. شده

اين كتاب است در قسمت  ينسبت به حق كار و منزلت آن نيز كه موضوع اصل
 .سوم صحبت خواهيم كرد

 
 یداخل یكارگر یها حكومتوضع حاضر و 

از  يتخت و تاج سرمايه، در بعض يواژگون يبرده در بند باال، يعن مقدمات تحول نام
صد در صد  يها كامالً صورت گرفته و رژيم يممالك، بر وفق چهره محل

از اصول و برنامه اين قبيل  يكار آمده است. يك يكمونيست رو يسوسياليست و حت
نمايند  يم يكه شايد تنها اصل تازه و صحيح آنها باشد( اين است كه سعها ) رژيم

كميت، برحسب احتياج و به  لحاظ بهبوده، بهره هر كس  يتمام افراد، شاغل كار
ممالك ديگر، احزاب كار و افكار  يلحاظ كيفيت، تابع ارزش عمل او باشد. در برخ

اند.  نموده ينايع بزرگ را ملاند و امالك و ص متمايل به سوسياليسم توفيق يافته
 يبرقرار بوده، ول يدار نيز هست كه به صورت ظاهر و باطن رژيم سرمايه يجاهائ

 فراوان در جهت رفاه و دفاع از كارگر داده شده است. يها تغيير و تعديل

 يرا كه نبايد فراموش كرد، اين است كه اوالً در داخل ممالك كارگر يا نكته
: در روابط  است و ثانياً يباق ييو اصول زورگو يدار ت سرمايهحكوم يها باز شالوده

اشرافيت ، زور و پول بوجه كامل حكومت  يمابين ممالك، همان عوامل قديم، يعن
ممالك، فشار زور يا حكومت پول ضعيف شده است،  يا اگر در پاره ي. يعنكند مي

قاطع  يها حربه يقتصادا يو نفوذها ينظام يها ، تفوقينژاد يها يدر دنيا هنوز برتر
 است.

 
 آتيه یبين حكومت كار و پيش

از  يتوان گفت سلطانِ كار، تخت و تاج را از مدعيان قديم و جديد، يعن يم يوقت
حسب و نسب، نجابت و اشرافيت، زور و باالخره از مال گرفته، بر اقليم بشريت 
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ن هر كس و هر باشد و درجه تمتع و شأ يا را وظيفه ينمايد كه هر فرد يحكومت م
 كشور به فراخور حال او باشد.

كه  يحتماً خواهد آمد و كار بدون آنكه حريفان خود را به وجه يچنين دوران
نمايند از بين ببرد، حكومت را از دست آنها خواهد  يادعا م يافراطيون امروز

شيخوخيت و خانواده بر قبايل و افراد رياست  يگرفت. همان طور كه روزگار
و اساس  يپس از تشكيل شهرها و حلول دوران تمدن، اصل پدر يولكرد،  يم

خود را احراز كرده و اختيارات را بر  يخانواده از بين نرفت، بلكه مقام طبيع
. يبعد هاي ن دوراهذا در  يتفويض نمود. و قِس عل يو لشكر يكشور يها قدرت

ش است، و آساي ياينك چون مالكيت از حد اعتدال كه تأمين ضروريات زندگ
عده و محروميت عده ديگر شده است،  تجاوز نموده و باعث امتياز غيرعادالنه يك

دانند. بعدها كه تجاوز و  يها م را ريشه بدبختي آن يمورد اعتراض قرار گرفته و بعض
دست كار و عمل داده شود، مالكيت نيز كه امر  هتفريط از بين برود و اختيارات ب

 خود بازگشت خواهد نمود. يام اصلبشر است به مق يغريز يطبيع

توان گفت، حكومت كار هنوز نفوذ و استقرار نيافته، فقط در  يدر وضع حاضر م
كار  ينتيجه جنگ طبقات از مرحله دفاع پا به مرحله حمله گذارده است. چيرگ

و مالكيت بيرون آورد و  يدار را از چنگال سرمايه ياست كه حاكميت كل يروز
 : مصداق آيه شريفه همل خواهد شد كه بكا ياين حكومت وقت

«...» 1 
كه گفته شد، درجه تمتّع هر فرد و هر كشور بسته به كار او باشد و  يو به طور

اشخاص و در تقسيم مراتب مؤثر نباشد. در آن  يبند در درجه يجز كار عامل ديگر
از كار شده و مقام  يرت و مالكيت، مراتباز قبيل مال و قد يروز موازين ديروز

شود كه حقاً بايد  يم يمالك آن چيز يخود را احراز خواهند كرد و هر كس يطبيع
 مالك باشد.

كه حكومت كار مستقر گرديد، پايان عمر بشر نخواهد بود. كره  يالبته روزگار
كه  يخود باشد و زمان يزمين و دوران بشريت ممكن است تازه در عوالم جنين

 باشد. يعاد يبه دست كار و عمل افتاد دخول به زندگ يسرنوشت بشر به كل

                                                
 .است...  ياند درجات كه انجام داده يهريك ، برابر اعمال ي: برا 132 /( 6)انعام .1
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 تكامل و ترقيات بزرگ بعد از اين بايد شروع شود.

در بين خواهد آمد و اين  يدر اينكه  آيا بعد از حكومت كار حريف ديگر
توانيم بگوئيم. قدر مسلم آن  ينم يدولت و ملك دست به دست خواهد گشت، چيز

شدت و ضعف و  يكار نيز صورت واحد و شخصيت مطلق نداشته، دارااست كه 
اصلح، نزاع مابين افراد يا انواع  يو بقا يانواع بسيار است. بنا به قانون انتخاب طبيع

و  يكه بيشتر مناسب با جريان طبيع يمختلف كار پيش آمده، آن نوع كار يا فعاليت
كه  يا كار مثبت فراينده يشد. يعنمؤيد بقاء و كمال باشد، در معركه فائق خواهد 

 يكه از رو يباشد. اعمال صالح يعال ياز اغراض سوء و متوجه به هدف حقيق يخال
 يپايه غالب خواهد گشت و يقيناً آثار يآلوده ب يها ايمان پاك انجام شود، بر فعاليت

 و عظمت آنها را حدس زد. يتوان حاال چگونگ يعايد بشريت خواهد شد كه نم

 
 و نتيجه خالصه

شود، در  يآتيه بوده، ممكن است موهوم تلق يبين نظر از بحث اخير كه پيش صرف
مفصل  يربط و ارائه مراحل قدر يخواهيم كه برا يآنچه قبالً گفته شد )و معذرت م

و  شود ميكننده بود( ديديم كه مقام و نقش كار در حيات بشر از صفر شروع  و خسته
. پس از آن مرتباً به افراد پست خانواده و كند مييدا در آغاز اختصاص به حيوانات پ

دار آن  به نام خدمه عهده يگيرد تا آنكه طبقه معين يها تعلق م خانه يغالمان و ب
شود كه اشخاص محترم نيز تا  ياولين بار باعث م يبرا ي. تجارت و كاسب گردند مي
آيند كه  يپيش م يقبول زحمت يا كار نمايند. در اين ضمن مزدوران يحد

. از نمايند ميكرده و كار را متاع خود و مردم را محتاج خويش  يباالستقالل زندگ
ها  كه موجب قوام جامعه شود ميايجاد  يور پيشه يو كاسب يتركيب مزدور

نمايند كه نطفه كارخانه است. در كارخانه كار  يوران ايجاد كارگاه م . پيشه گردد مي
كند. كارگر و  يم يين نقش را در تمدن جديد بازرت بزرگگردد و  ينديم سرمايه م

كه زيست  يگردند. باالخره در دوران يم يزندگ يدار دو ركن اساس سرمايه
نمائيم، شايد دوران نزاع شديد كار و سرمايه بوده و منتظر استقرار حكومت مطلقه  يم

 باشيم. يكار و تسلط آن بر تمام شئون حيات م

بشر نصيب كار گرديده است،  يكه در زندگان يمقام به موازات اين سير و احراز
و  يدرجه احتياج انسان نيز روز به روز به كار زياد شده است. رفته رفته مواد مصرف
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شوند. اعتصاب يك دسته  يم يو تركيب يتبديل به مواد مصنوع يطبيع يغذاها
و  يصنعت يها نمايد. همين كه سازمان يرا فلج م يشهر يا مملكت يكارگر زندگ

ها  كند، تمام چرخ يتأسيسات كشور در اثر جنگ يا حوادث، مختصر اختالل پيدا م
 شود. يخوابيده و حيات مردم شديداً تهديد م

كه البته به سرعت و سهولتِ بحثِ ما انجام نگرفته است  يمحرك اين سير طوالن
است، زير و روكننده توأم بوده  يها و با حوادث پر از مصائب و مشكالت و جريان

جز احتياج به  ياز تحوالت ديگر بشر، به صورت ظاهر چيز يمانند محرك بسيار
معناً غريزه  يهمان تازيانه طبيعت نيست. ول يخوراك و پوشاك و توليدمثل، يعن

 ياست كه در نهاد بشر، عالوه بر غريزه حيوان يجوئ يو حس برتر يتكامل و بهبود
 :ييا احتياج روحان يهمان هدايت اله يوجود دارد. يعن يماد

« 

»1. 
درست كه نگاه كنيم،  يدود، ول يبشر در عين آنكه دنبال لذت و آسايش م

 يعجيب يتقريباً به وضع ثابت مانده و طبيعت با تردست يببينيم درجه لذت وراحت يم
ها به طور متوسط در  و اندوه ينگاهداشته و ميزان شادكليه افراد را ميان يأس و اميد 

 نكرده است. يدنيا تغيير

 يمنف يخالصه آنكه ترازنامه فعاليت بشر اگر به لحاظ افزايش لذت و راحت
صفحات دفتر ايام بشر را ورق  ينباشد، بيش از صفر هم نيست. اما در مقابل وقت

و  يدانائ لحاظ بهانسان  يموجودبينيم در آخر هر  صفحه يك قلم بر  يزنيم، م يم
 شده است. تر بزرگاضافه شده و دايره عمل و شعاع اثر او قرن به قرن  يتوانائ

را مطالعه كرديم، يك سلسله  از آن يبنابراين تاريخ بشريت كه خالصه قسمت
 غايت نيست. يحساب و ب ي. دنيا هم كه بيداشت و يك سير دائم ييها صورت

و پيرايه بودند و اين سير، مقصد و هدف است و در اين ها بهانه  پس آن صورت
است  يوسيع يباز جز كار و عمل نيست. دنيا مانند ميدان يدنيا مقصد و هدف چيز

خود جلو و عقب  يميدان انداخته با پا هاست ب يرا كه توخال يكه بازيگران آن توپ

                                                
 ها(.  ما است پايان و آغاز )جريان ي)بشر(، و همانا برا ياست راهنمائ همانا بر ما:  13و  12( / 92)ليل .1
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و ميدان تمام پيرايه و  رد كنند. اما توپ و دروازه يا دارند از دروازه يرانند و سع مي
 بهانه بوده، هدف دويدن و ورزيدن و جلوافتادن است.

.  باشد ميصحنه دنيا نيز هر چه دارد پيرايه و بهانه است و يك ميدان مسابقه عمل 
نخواهند برد و اگر در  يكنند، سهم يكه از دويدن و كوشش شانه خال يافراد

و مضمحل خواهند شد. فقط  كج پيش گرفتند، پايمال يحركات راه غلط و پا
 آيند. خرج دهند، از اين كارزار موفق بيرون مي هكه در طريق راست فعاليت ب يكسان

 يتر همين معن در قسمت سوم خواهيم ديد كه قرآن نيز عيناً و بوجه بهتر و صريح
 ... كند ميرا بيان 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 قسمت دوم

 

 رابطه كار با انسان

 
و تقويت آنها  يانداختن عضالت سبب ورزيدگ كتدر اينكه كاركردن و به حر

كه احتياج به گفتن ندارد.  ياست بديه يگردد، مطلب يشده شخص نيرومند و سالم م
و استقالل  ياندوز در اين هم كه كاركردن و قبول خدمت و مسئوليت موجب تجربه

يگانه  يشود و مواجهه با مشكالت و مسائل زندگ يو قدرت و اعتبار شخص م
بخشد، باز احتياج به  يم ياو خصال انسان هبين كرده و ب است كه آدم را واقع يا هوسيل

 يتحليل اجمال   و تجزيه با  خواهيم يبلكه م شويم. آن خواهيم متذكر اثبات ندارد و نمي
كنيم   كار در تشكيل و تغيير انسان توجه  عمق موضوع و كيفيت تأثير به ياندك يعلم

وارد  «ترموديناميك -فيزيولوژيك»استعمال باشد، از نظر  و اگر اين اصطالح قابل
 مسأله بشويم.

 
 يها و نسوج و تركيبات شيميائ است زنده متشكل از سلول يانسان موجود

كه نه حالت  يا ماده يشود. منته ي( محسوب مMatireباالخره ماده ) يمختلف، ول
و مواد ديگر از قبيل  ها انرژيراكد ساده و يكنواخت جمادات را دارد كه تحت تأثير 

 ييا آل يمعدن يبدهد و نه يك تركيب شيميائ يحرارت و آب تغيير حال ثابت
 ي، خواص و تأثيرهاياست كه در عين انتظام داشتن و ترتيب ساختمان يجان بي

 منفعل ايجاد نمايد. طور بهرا  يمشخص

ان و ساختم ي، هر قسمت آن دارا موجود زنده كه عنصر اوليه آن سلول است
تواند اعمال و  يترتيب داده شده و م يمعين يها است كه در جهت ينظام دقيق
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 يرا انجام دهد )مثل حركت، جويدن، ديدن و غيره( عالوه بر آن خود را برا يوظايف
 .كند ميبدل مايتحلل و توليد مثل  يسازد. يعن يتكرار همان اعمال دائماً م

خارج است و  يها انرژيحت تأثير و تأثر جان، هم ت ماده زنده نيز مانند ماده بي
 يد انجام دهد، اما وضعتوان مي يهائ آن فعل و انفعال يديگر رو يهم هر ماده شيميائ

كند و خود را تحت تأثير و  ي( مsélection) يدارد كه اوالً : انتخاب يا نخبه چين
خود دفع ها را از  و ساير تأثيرها و تركيب دهد ميدلخواه معين قرار  يتركيبها

. ثانياً :   سازد مياثر  يو گرما و سموم را دور يا ب نمايد مي. مثالً تغذيه و تنفس كند مي
و خود تغييردهنده و سازنده  كند ميرا استخدام  ها انرژيمواد و  يتر، يعن عمل مهم

نمايد. خاصيت ابتكار  ي. مثل يك كارخانه عمل مشود مي( جديد( يها اشكال )فرم
 قيت دارد.و تصرف و خال

و   سازد ميخورد و با آنها خون و نسوج ديگر و تركيبات جديد  يرا م يمواد غذائ
نمايد. و با تنفس ايجاد حرارت  يبا عضالت و با اراده خود كار مكانيك توليد م

از خارج )مثل عمل  يدريافت يها انرژيكمك  از يك طرف به ي. يعنكند مي
ساده  يو آل يمواد معدن يكننده دائم تبديل برگ در برابر اشعه خورشيد( يكلروفيل

شود و از طرف ديگر  يم يبسيار مفصل و پيچيده و منظم سلول يتركيبات آل هب
 كند. يم ياز مواد را تبديل به انرژ يقسمت

*   *   * 

و فيزيولژيك محيط زنده را مركب  يشناسان، انتظام تشريح ها و زيست شيميست
جان  مواد بي ي( در برابر يكنواختMacromoléculeدرشت ) يزنجير يها از مولكول

از اين  يها شاهد دانند و ويروس ي( مCristallinنزديك به حالت تبلور ) يو حالت
است كه ذرات آن مانند يك شبكه با  ينوع ساختمان هستند. جسم متبلور جسم

 يمعين قرار گرفته، نظام و توجيه يدر امتدادها يمنظم يها بندي رعايت فاصله
(Orientationيافته باشد. درواقع اولين گام بسو )حيات را نظم و جهت يافتن  ي

در مورد موجودات زنده، با اينكه محيط كلوئيدال  يگير . اين نظام و جهتدانند مي
مجهز كرده است و  يانجام وظايف خاص ياست كه او را برا يباشند، به حد يم

نداشت،  يگرفت و وجود خارج يمكه خودبه خود صورت ن يدهد، اعمال ياجازه م
 او انجام شود.  وسيله به
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تر و  از طرف ديگر، هميشه صورت معين و نظامِ داشتن يك مرحله پيشرفته
باشد. كما آنكه تبديل  ينواخت م نسبت بحالت درهم برهمِ هموار و يك يغيرمجتمع

آجر و باالخره  صورت بهشدن و تحكيم خشت  گِل در قالب خشت و بعد پخته
مختلف  يمصالح ساختمان يآن مالط و تبديل نهائ يشدن منظم آجرها در البال يدهچ

در وزن و  ياست كه بدون آنكه تغيير يو حالت  يبيك عمارت قابل سكونت، عمل
مواد اوليه داده شده باشد، مستلزم صرف فكر و وقت و نقشه و زحمت  يماهيت اصل

انجام  يخود و تصادف هب آنكه خود و احتمال  باشد ميها  فراوان و ابراز هنرمندي
 .شود ميضعيف است كه عمالً محال حساب  يبه قدر يبگيرد، از نظر رياض

است كه  ياز مصالح و خاك كار ياما تخريب يك عمارت و تبديل آن به تل
خود نيز  هنمايد و خود ب يرا ايجاب م يالعاده كمتر فكر و زحمت و وقت فوق

    .  شود ميمرور ايام حاصل  هب
عمارت كه درجه احتمال آن  يگويند، عمل خراب يدر اصطالح ترموديناميك م

، عمل نمايد ميسيستم به حال خود واگذار شود آن طريق را اتخاذ  يزياد است و وقت
. 1( سيستم افزايش يافته استEntropie) ياست كه در آن كهولت يا انتروپ يو حالت

ساختمانِ منظمِ يك  هو ماسه و غيره ب شدن خاك و آب تبديل ياول، يعن حالت يول
نهايت ضعيف  يخود آن ب هب است كه درجه احتمال خود يحالت يعمارت مسكون

 يو كمك خارج يو مستلزم صرف انرژ كند ميتنزل  يمحال( است و انتروپ ي)يعن
دادن مواد و مصالح به منظور انجام  ديگر هرگونه انتظام و جهت عبارت بهاست. 

كردن رضايت بخش است و به  دادن و جوان نوع ارزش معين، يكوظيفه يا عمل 
و به كار  يشدن انرژ ، مصرفيزبان ترموديناميك و رياضيات، مالزم با تنزل آنتروپ

 رفتن اراده است.

 
 چيست؟ یماده و انرژ

 چيست؟ ياما خودِ ماده و انرژ

 مانند گرما، كار، حركت و برق. يماده مانند آب و خاك و گوشت و انرژ

 يتكرار يك دوره درس فيزيك و شيم يبرا يالبته در اينجا فرصت و مورد
كه بنا  داند ميباين قضايا دارد.  ينمائيم خواننده محترم وقوف كاف ينيست. فرض م

                                                
 يا به كتاب عشق و پرستش.  12شود به جزوه اسالم جوان، صفحه  يا كهولت رجوع يتعريف آنتروپ يبرا. 1
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ميان ماده و  يو اختالف اساس يجديد و تجربيات قرن معاصر، جدائ ينظريات علم هب
 ياست، منتها انرژ ياز انرژ يكمنيست. ماده صورت متكاثف و خزينه مترا يانرژ

آور و  سرسام هاي ن دورا صورت بهاست كه فعليت و اثر زنده نداشته، بلكه  يوضع به
محبوس شده است. اما هر  يا بسته يتنگنا يدرهم پيچيده ذرات الكترون در فضا

اين حصار و  ي، درونيوقت در نتيجه بمباران ذرات راديواكتيو از خارج يا انفجارها
مكتومِ  يها انرژياز  ياز قسمت يشود، مقدار هنگفت يرها شكافته و متالشزنجي

 . گردد ميمسدود سركش وار رها 

نهايت خود را  يسرمايه انرژتيكِ مكتومِ ب يتوانند در حال عاد ياما مواد اگر نم
باشند كه خود را در معرض ورود و  يتوانند پذيرشگاه يبه منصه ظهور برسانند، م

آنها  يبرا يآزاد و ضعيفِ خارج قرار دهند و محمل يها انرژيخروج و توقف 
بروز و ظهور و انتقال و تبديل خود جز از راه  يبرا يا نيز وسيله يگردند. انرژ

شود و  يسوارشدن بر ماده ندارد. مثالً آب دريافت حرارت كرده و گرم م
 شود ميبخار  آيند و باالخره تبديل به يآن به جنب و جوش بيشتر درم يها مولكول

وارده از  يالعاده ذرات است و همين كه حرارتها و سرعت فوق يكه در اثر پراكندگ
 . گردد مياول بر صورت بهگردد و  يآن بيرون شوند، تقطير م

بادكنك يا تلمبه دوچرخه انجام داده  يكه عمل دست شما رو يهمچنين كار
 يو آن هوا شود ميارت آن نمايد، سبب افزايش فشار و درجه حر يهوا را متراكم م

 را پس بدهد. يكار دريافت يتواند مانند فنر يفشرده م

 يجز وسائط تبديل قسمت يبخار چيز يها اتومبيل و مولد برق و ماشين يموتورها
ها به كار نيستند كه در آنها حرارت احتراق سبب افزايش  سوخت يحرارت ياز انرژ

تواند به پيستون موتور يا به  يگاز فشرده مفشار گاز يا تبخير آب گرديده و بخار يا 
 ها را بگرداند. توربين زور بياورد و چرخ يها پره

شود كه ماده از دو طريق يا به دو مقياس مختلف،  يبه اين ترتيب، مالحظه م
 : گيرد يقرار م يمخزن انرژ

به  ييعن يو ديگر به مقياس مولكول يا و هسته يبه عمق و مقياس اتم ييك
كه  ينمايند يا تغيير تركيب شيميائ يها اتخاذ م كه مولكول ياصل و حركاتصورت فو

در خود نگاه  يرا به صورت قابل استرداد يانرژ يو با اين وضع مقدار دهند مي
 دارند. مي
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 معموالً حالت غيرقابل استرداد دارد. يتر است، ول العاده عظيم ذخيره نوع اول فوق

 ينيست و انرژ يجز انرژ يماهيت چيز لحاظ به در هر حال ماده در اساس و بنيان
 . موجودات زنده و به انسان ه. برگرديم ب1جز اراده نيست يدر اساس چيز

 
 چه؟ یكاركردن يعن

كه جهت آن ساخته و توجيه شده  يعمل يخود را برا يموجود زنده اعضا ييعن
 : بدود، ببيند، بجود، بجنگد، بينديشد ....     است به كار اندازد

افتد، در  كار به يمنظور يدر معجزه حيات اين خاصيت هست كه عضو هر قدر برا
( Orientéشده تر ) تر و توجيه مجهزتر و منظم يشود. يعن يتر م آن جهت ورزيده

 .2«احتياج سازنده عضو است»گويند  يزيست شناسان م ي. عالوه بر آن بعض گردد مي
ادن اراده يا حركت او در جهت رفع و به كارافت يموجود زنده به چيز توجه ييعن

كند. در حقيقت بايد  يآن درست م يبرا ياحتياج يا تأمين خواسته جديد، عضو
وظيفه جديد احضار و مأمور و  يبدن برا يها ها و مولكول از سلول يگفت مقدار

شود. مثل اين است  يپديدار م يا و نظام و توجيه و تخصص تازه گردند ميمشغول 
 كند كه قبالً نداشته است. يم «كسب» يجديد يح مخصوص و دارائكه موجود، سال

تكاملشان به حد  يهستند، يعن ينباتات و حيوانات كه كمتر مشمول تغييرات درون
دارند كه كمتر دچار و مواجه با مسائل  يرسيده حالت تعادل يا رضا و ركود ينهائ

آنها پيش آيد و  يندگدر محيط ز يا عمده يها يشوند. مگر آنكه دگرگون يتازه م
 رخ دهد. يپيدا شده و جهش يضمناً افراد نمونه ممتاز

دارد و پيوسته مواجه با  يو عدم تعادل دائم ياما انسان كه يك حالت نارضايت
و دائماً   باشد ميها و تكامل عجيب  مشكالت و تمايالت جديد است، مشغول تحول

 .رود ميبيشتر پيش  يها در جهت تخصيص و توجيه

گيرد، البته در جهت و  يكه در درون شخص صورت م يوجيه و تخصصت
است كه مورد عالقه انسان قرار دارد و شخص به  يكننده هدف خارج منعكس

موازات آن توجيه و تخصيص، يك نوع تمايل و عطش و عشق نسبت به مطلوب و 
ه آب و شهوت ب يبه غذا و تشنگ يكه اشتها طور همان. كند ميمعشوق خود پيدا 

                                                
 . 211سوم و چهارم صفحه  يها و چاپ 221شده، چاپ دوم صفحه  ي: راه ط رك .1

2. (La fonction crée l΄ Oragane) 
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جنس مقابل در نسل انسان به غريزه وجود دارد. يا تعقيب و تمرين اكتشافات و 
هر تخصص  ي. يعننمايد ميتجسس و لذت برنده از تحقيق  يعلوم، شخص را جويا

 يآن، تمايل و توجيه به معشوق خارج يتكرار و تحكيم شد، اثر عصب يو توجه وقت
 باشد. يم

بود، اما از جنبه ترموديناميك مسأله ديديم تا اينجا از جنبه فيزيولوژيك موضوع 
ها و  انرژياست كه با استفاده و استخدام  يكه موجود زنده، آن چنان ماده و سيستم

 يها سنگين مفصل و تركيب يها مولكول شكل متفرق آنها را تبديل به مواد ساده و به
را پديد  يئها ها و تحويل ، يا تركيبنمايد ميانجام وظيفه خاص  يتوجيه شده برا

تبديل  يها ذخيره شده نوع دوم را به صورت ياز انرژ يآورد كه بتواند مقدار مي
تر، مواد و  است كه از مواد اوليه پست يا يافته و مطلوب بيرون دهد، كارخانه

نسوج و عضالت  يخود، يعن يو ضمناً سازمان داخل  سازد ميموردنظر را  يها انرژي
تركيب انتظام يافته و توجيه  يآورد كه دارا يدرم يعوض بهو اعصاب را رفته رفته 

 موجب اصل اول ترموديناميك، هانجام بيشتر و بهتر آن اعمال باشد. البته ب يبرا شده،
آفريند؛  يافزايد و نم ينم يا دنيا ذره يها انرژيموجود زنده بر وزن و بر جمع مواد و 

ها و  است كه تركيبكننده  تكميل يبلكه دستگاه تبديل كيفيت و باعتبار
 ياست كه خالق مطلق نيست؛ ول يا آورد. سازنده يتازه مطلوب پديد م يها صورت

 . شود ميخالق صورت و رفته رفته فاعل مايشاء 

و در تعريف نوع دوم آن  يانرژ يگير ذخيره يبند از طرف ديگر، در تقسيم
ت غيرمحبوسِ قابل و به حال يرا به مقياس مولكول يگفتيم كه ماده يا سيستم، انرژ

نمايد. اما در حقيقت و بر طبق اصل دوم ترموديناميك  يدر خود جمع م ياسترداد
گويند،  ي( مEnergie interneسيستم ) يدرون يرا انرژ سيستم كه آن يدريافت يانرژ

از آن كه صرف باالبردن  يباشد. مقدار يصددرصد قابل استرداد و استفاده نم
ارزش و متوقف  يغيرقابل استفاده ب صورت به، شود مي( سيستم Entropieكهولت )

و بمصرف و  شود ميوارده به سيستم در داخله آن تفريط  يها انرژيماند. هر قدر  مي
حرارت گردد، يا  هاصطكاك و اغتشاش و غيره تبديل ب يداخل يكارها صورت به

سترداد سيستم و قابليت ا يدار مان قياس از امانته صرف تخريب سيستم شود، به
سيستم سبب تقسيم و تفريط و  يداخل يها ينظم ي. بشود ميوارده كاسته  يها انرژي

 .گردد مي يدريافت يها انرژيتوقيف 



 
 

 

 
 

 77 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــكار در اسالم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 يباشد، يعن يها و مقاصد خارج هدف يبنابراين انسان هر قدر متوجه و در تكاپو
ليد تر و قدرت تو تر، توجيه شده ساختمان منظم يكند، دارا «كار» يدر جهت مطلوب

مصرف خود  هوارده را ب يها انرژيو ايجاد بهتر خواهد گشت و هر قدر مواد و 
تر يا پراكنده نامنظم خواهد شد و خاصيت  ضعيف يتوجيه داخل يبرساند، دارا

1.!  گردد ميو ارزش كمتر  يو قدرت سازندگ يامانتدار
 

ا در بوده و خود آنه ها انرژياز مواد و  يكه جهان مجمع و مظهر طور همان
باشد،  يجز تجسم و تظاهر و تكوين اراده نم يآخرين مرحله تجزيه و تحليل، چيز

از تجسم  ياست. مجموعه و مظهر يخود جهان كوچك و كامل يپيكر انسان هم برا
فعاليت  يا است كه تحت فرمان اراده ها انرژيمواد و  يزور و عواطف، يعن

درجه  هب ياين اراده و اداره بستگ يائو فاعل مايش ينمايند. قدرت و ميزان سازندگ يم
دارد و اين  يخارج يها تنظيم و توجيه تركيبات مشكله پيكر انسان در جهت هدف

قدرت و خاصيت يا تنظيم و توجيه جز آنكه با كوشش و كار خود شخص و 
 ندارد. يكه گفته شد، از طريق اكتساب فراهم شود، راه ديگر طور همان

 جز: يه لحاظ انسانيت و خالقيت چيزخالصه انسان ب طور بهپس 

 و عمل كه يحاصله از سع يها اكتساب -1

 ايمان است و بايد، ييعن يخارج يمبنا و منشأ آن داشتن هدف عال -2

 نباشد، نيست. ينظم يآلوده به توجه به خود و تفريط و تفرق و ب -3

*   *   * 

بلكه نص در قسمت سوم بحث خواهيم ديد كه مفهوم آيات قرآن كريم و 
 فوق دارد. يگير صريح آنها، داللت كامل به نتيجه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  «عشق و پرستش يا ترموديناميك انسان»:  درك بيشتر مباحث اين قسمت ر. ك يبرا. 1



 
 

 

 
 

 ، مباحث علمي ، اجتماعي ، اسالمي (8مجموعه آثار )  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  78

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 قسمت سوم

 

 زبان دوم يا بيان قرآن

 
به  يمقام عمل در حيات انسان و اهميت كار و فعاليت در تأمين سعادت اخرو

 در اين زمينه نازل شده است. يمختلف در قرآن بيان شده و آيات كثير يها لحاظ

 كنيم: يو مطالعه م يبند الصه آنها را از سه نظر ذيل تقسيمما به طور خ

 هدف و قرار خلقت و سرنوشت اجتماعات و افراد؛ -1

 دستورالعمل به پيشوايان و مؤمنين؛ -2

 بهشت. يها وعده -3

*   *   * 

 هدف و قرار خلقت و سرنوشت اجتماعات و افراد -1

 فرمايد: يآيه دوم سوره ملك در وصف خدا چنين م

«
»1 . 

تكامل و يك سلسله  ياين آيه شريفه ظاهراً حيات و ممات را مراحل متوال
شناسد و شايد وسيله  يو مشكالت دانسته، دنيا را ميدان مسابقه عمل م يگرفتار
 ها همين باشد. كردن آثار خطاها و عيب دن و پاكدا عزت

                                                
و آزمايش درآورده، معلوم  يگرفتار هرا آفريد تا شما را ب يكه مرگ و زندگ ي: آن كس 2/  (67)ملك. 1

 و بسيار خطابخش است.   كه خدا صاحب عزت ييك در عمل بهتر هستيد، در حال شود كدام
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تر مستفاد  كامل طور به يكه در سوره كهف آمده است، همين معن يدر آيه ديگر
 :شود مي

« 

»1  
 يو مصنوع يها و عوارض طبيع ها ساختمان رساند كه درياها و كوه ياين آيات م

دهد، تماماً از نظر  يكه رخ م ياست و حوادث يزمين از لوازم و موضوعات زندگ
بشر به منظور تحريك فعاليت و تربيت و  يگرفتار يبرا يهائ خالق وسائل و بهانه

است. وارث زمين بندگان صالح يا شايسته خواهند ( افراد بهتر Sélectionشدن ) نخبه
 بود.

«...»2 . 
زمين نابود  يافراد فعال و اعال درست شدند، آثار و عوارض رو يو سرانجام وقت

 آيد. يو محو گشته، مانند روز اول به صورت خاك باير و هموار درم

تكامل بشر كه در قسمت اول بحث شد و ديديم كه  يبيعاين دو آيه با سير ط
بوده و تنها حاصل مسلمِ مثبت و ماندگار  يعمالً موهوم يها آسايش و لذت، هدف

يافتن و رواج و توسعه كار يا عمل بوده است، وفق  معاش و تالش نسل بشر، ارزش
 نمايد. يدارد و در دو جمله آن تحوالت را خالصه م

بشر به منظور تحريك عمل، مخصوصِ مرحله  يكرد كه ابتالالبته نبايد تصور 
 يآخر باشد، بلكه هدفِ ارتقاء و انتخاب از طريق عمل در تمام اقوام و ادوار جار

 : است

«
 

»1 . 

                                                
: ما آنچه را كه در زمين است زينت و پيرايه قرار داديم تا مردم را مورد آزمايش و  8 و / 7( 18)كهف .1

ابتال قرار داده، آنها را كه در عمل و كردار بهترند مشخص كنيم، و همانا كه )زمين و( آنچه را بر زمين 
 درخواهيم آورد.  يگياه خال يهموار ب صورت بهاست )باالخره( 

 شوند. ي: همانا كه زمين را بندگان شايسته من وارث م 115 /( 21)انبياء .2
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يا دوام و كمال آنها  يبه موجب اين آيه، هميشه عمل اقوام است كه باعث نابود
 شايسته است.و خالق هميشه ناظر اعمال و خواهان كار   گردد مي

سرنوشت   در بارهبشريت داشت.  يآيات قبل بيشتر توجه به اقوام و سير عموم
 يافراد نيز قرآن بر طبق آيات ذيل كه در سوره انشقاق آمده است، زندگ ياختصاص

 داند: يجز رنج و كوشش در راه تكامل نم يرا چيز

« 

 

 

 

 

 

» 2 .
رساند  يباشد و آيه اول م يكار پرمشقت و رنج م يدر لغت به معنا «كدح»كلمه 

مالقات »كمال يا  يها بوده، تربيت و ارتقاء به سو مردم توأم با دشواري يكه زندگان
 از راه كوشش و فعاليت است. «حق

 «دست راست»كند كه شايد تعبير  يآيه دوم صُلحا و مردان دالور را وصف م
صحيح، سرنوشت خويش را تنظيم كرده  كنايه از آن باشد كه با فعاليت راست و

حالت منفعل و مغلوب در مقابل  ياند. اما فرقه ديگر كه در زندگان همراه آورده
اند، كتابشان از پشت سر  گذاشته ياند يا آثار سوء باق نفس داشته يحوادث و هوا

 شوند. يهالكت و اضمحالل را نموده، به جهنم واصل م يرسد و خود دعو يآنها م

                                                                                                              
و محقق بدانيد كه اقوام پيش از شما را چون از عدالت خارج شدند نابود كرديم،  : 14 و 13( / 11)يونس .1

بدكاران را چنين كيفر آوردند.  يآنها ايمان نم يكه پيغمبرانشان با دالئل روشن آمدند، ول يدر حال
 كنيد.  زمين قرار داديم تا ببينيم چگونه عمل مي يرو يها آنها خليفه يدهيم. سپس شما را از پ مي

و عاقبت او را  يپروردگارت هست يسو هكه در تالش و تعب ب انسان بدان يا : 12 يال 6 /( 84)انشقاق .2
پس داده،  يدست راست بياورد، حساب آسان هگذشته را ب يكس كه دفتر زندگ ، پس آنيكن مالقات مي

خواهان  زودي بهكه دفترش از پس او بيايد،  ي، و اما كس گردد ميو خوشحال به نزد كسان خود بر
 . رسد ميآتش  ه، و بشود ميهالكت 
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را بيان  يو رسم ترق يكه در سوره فاطر وارد شده است، راه بزرگوار ييگرآيه د
 : نمايد يم

«
...»1  

 ا كه كمال مطلق است، بايد جست.را فقط در آستان خد ياوالً: عزت و بزرگوار

ثانياً: گفتار پاكيزه يا به اصطالح فرمول صحيح بايد متوجه به حق و خدا باشد و 
نيست و  تنها وسيله ارتقاء و اسباب  يياب جز توجه يا هدف يكالم نيك يا دعا چيز

 وصول به هدف، عمل است و آن هم عمل صالح.

 
 دستورالعمل به پيشوايان و مؤمنين -2

، پس از حديث ابراهيم و اشاره به شود مير سوره انبياء كه تاريخ پيغمبران ذكر د
 آيد: يلوط و اسحاق و يعقوب اين آيه م

«
»2  

در سوره مؤمنون، باز خطاب به پيغمبران، دستور اكيد به كاركردن و كار 
 كردن داده شده است: شايسته

«
»3 . 

ده شده است، ارتزاق كه در طبيعت آفري يخوب يها پيغمبران مأمورند از نعمت
فعاليت و عمل صحيح مستعد نمايند. نظر و عالقه  ينمايند و وجود خود را برا

 خداوند به عمل آنها است.

                                                
)يا نزد( خدا  يبرا يتمام هاست بداند كه عزت ب يعزت و بزرگوار يكه جويا يكس : 11 /( 35)فاطر. 1

 . دهد ميو كار شايسته آنها را اوج  رود مياو است كه گفتار پاكيزه باال  يوس هاست، ب

آنها عمل به نيكي  هكردند و ب دستور ما راهنمائي مي ه: و آنها را پيشواياني قرار داديم كه ب 73 /( 21)انبياء .2
 ردند. ك كه ما را بندگي مي حالي پا داشتن نماز و پرداخت زكات را در هرا وحي نموديم و ب

طور شايسته بدانيد  به  هاي پاكيزه تغذيه كنيد و عمل نماييد اي گروه پيغمبران از روزي : 51 /( 23)مؤمنون. 3
 كنيد آگاهم.  كه من به آنچه عمل مي
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كند، سوره سباء است و در آنجا پس از  يكه از پيغمبران صحبت م يسوره ديگر
 شود: يبيان شوكت و اقتدار دولت داود و سليمان اين آيه به طور نتيجه ذكر م

«...»1 . 
كه به خاندان داود داده است، از  يها و اقتدار و حكومت خداوند در مقابل نعمت

دانند  ياز بندگان من م يدارد كه فقط عده كم يطلبد و اظهار م يآنها عمل و كار م
 انداختن خود است.، به كار يو طبيع يذات يها نعمت يكه جزا

در سوره نمل و ديگر در سوره احقاف، زبان حال مردم  يقرآن، يك يدر دو جا
از اين راه است كه  يشايسته است و گوئ يكارها يآنها، توفيق برا يمؤمن و دعا

 : طلبند ياصالح فرزندان يا قرارگرفتن در جرگه صالحين را م

«...

»2 . 
است و اين نكته را  يمفهوم اين آيه و سياق عبارات آن خود شايان توجه خاص

 يا گاه شخص را به صورت فرد مستقلِ محو شونده دهد كه قرآن هيچ ينشان م
وارث گذشته، مسئول حال و مؤثر در آينده  ينينگاشته ، او را چون حلقه زنجير

افراد وضع كرده است، آن تكاليف هم به منظور اصالح  يبرا يو اگر تكاليف داند مي
موجب اين آيه، شخص مؤمن  هتكامل نوع. ب  منظور بهشخص مكلف است و هم 

كه در  يهائ است كه به بهترين وجه از ميراث گذشتگان و وسائل و نعمت يسك
يا انجام وظيفه،  يبردار نمايد و بهترين بهره يبردار وجود او جمع شده است، بهره

بر وفق  يخدا يعن يكه مورد رضا يطور بهكردن است؛  ابراز فعاليت و كار شايسته
را  يار شخص، محاسن و صفاتحق و صالح و خلقت باشد و درنتيجه كوشش و ك

 كه از گذشتگان به ارث برده است تكميل نموده و به نسل بعد منتقل نمايد.

                                                
 يداشتيم كار كنيد كه مردم اندك يارزان شما بهكه  ييها شكرانه نعمت هخاندان داود ب ي: ا 13 /( 34)سباء. 1

 ن شكر گزارند. از بندگان م

جا  هب يا داشته يرا كه بر من و بر پدر و مادرم ارزان يمن بياموز شكر نعمت ه: پروردگارا ب 15 /( 46)احقاف .2
تو توبه كردم و  يسو هكند و فرزندانم را صالح بگردان. همانا ب يآورم و عمل شايسته نمايم كه تو را راض

 هستم.  ها مسلمانيقين از  هب
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را  ياست كه افراد آن قدر صفات عاليه نژاد يا جامعه مؤمنِ مسلمان جامعه
دانسته، برنامه آنها كاركردن در طريق حق و عدالت و هدفشان توليد نسل پاكيزه 

 ادتمند و مولد بهترين نژاد.سع يا صالح باشد. جامعه

 
 بهشت یها وعده -3

جز نتيجه مستقيم  يبه موجب آيات صريح قرآن، بهشت و جهنم يا آخرت چيز
هم كه در مقابل كار نيك كارگر  ياز پاداش ياعمال و مكتسبات شخص نيست و حت

است كه مانند هر  ي، باالتر و نزديكتر بوده، تظاهر و تجسم خود به خوددهند مي
آيد و شخص  يو به تناسب آنها پيش م يعلت و مقدمات قبل دنبال بهطبيعتاً  يولمعل

كه اغلب  ي. در تصويركند ميبيند و تحمل  يالعين م يبه رأ يدر نتيجه بازشدن بينائ
اين دنيا  ينمايند، ثواب و عقاب آن دنيا را منفك از زندگ ياشخاص از آخرت م

 يخيل يدهند. مفاهيم قرآن يبه آن م ييعغيرطب يساختگ يدانسته، يك وضع قرارداد
 است. يتر از اينها و كامالً منطق تر و محكم مثبت

 : سازد يدر آيات ذيل مقصود ما را روشن م ياينك دقت

« 

 

»1 
«

...»2 . 

«»3 . 

«»1 . 

                                                
تا اعمال خود   شوند ميدستجات مختلف برانگيخته  هموقع )قيامت( مردم ب : در آن 8 و 7 و 6 / (99)زلزال. 1

كرده باشد  يبد يا وزن ذره هبيند، و هركس ب يرا م باشد آن  كرده ينيك يا وزن ذرهه را ببينند، هركس ب
 بيند.   يم

يابد و  يرا م باشد حاضر و آماده آن ها انجام داده كه هر كس آنچه از خوبي ي: روز 31 /( 3)عمران آل .2
 .ها كرده باشد ...   آنچه از بدي

است كه انجام داده و حتماً اعمالشان با  يفراخور اعمال ههر كس درجات ب ي: و برا 19 /( 46)احقاف. 3
 نخواهند ديد.  يآنها رسيده كم و كاست و ظلم و امانت كامل به يوفادار
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«
»2 . 

«»3 . 

«
»4 . 

و محصول تقويت شده جزء جزء  ياز اين قبيل آيات كه آخرت را نتيجه طبيع
 ت.داند، در قرآن بسيار اس يم ياعمال و حاصل مكتسبات و ملكات دوران زندگ

آيه اخير شايد كليت بيشتر هم دارا بوده و تعميم به كليه نفوس يا موجودات زنده 
قيامت تشبيه به نموّ دانه در خاك و روئيدن  يداشته باشد. در آيات مكرر ديگر

كه تمام آثار و مواريث گذشته را با خود بروز و  شود ميمجدد گياه در فصل بهار 
 . 5دهد يرشد م

*   *   * 

دهد، باز با تصور  يبهشت كه خداوند در قرآن كريم به مؤمنين م يها اما وعده
آيه يا مورد، وعده  128رفته قرآن در حدود  هم يباشد. رو يما كامالً متباين م يعموم

 ي. همه جا وعده بهشت مشروط به شرايط و دارادهد ميبهشت و مژده خلد برين 
 شود: يقسيم مباشد كه به شرح ذيل ت يم يساده مشابه يها فرمول

 مورد شرط توفيق ايمان و عمل صالح به طور مطلق و عام ذكر شده است. 84در 

 توأم است. يمورد شرط توفيق ايمان و تقو 24در 

                                                                                                              
آن ه كه ب يچيز اند بر آنها آشكار شد و )آنها را( همان را كه كسب كرده ي: و آثار سوئ 48 /( 39)زمر. 1

 احاطه كرد.  كردند مياستهزاء 

كه در آن ترديد نيست، گرد آوريم و  روزي يكه آنها را برا : پس چطور است زماني 25 /( 3)آل عمران. 2
 سد. ، تمام و كمال بريدست آورده است، بدون ظلم و كسر هركس آنچه را به به

اند، جزا  و جز به آنچه عمل كرده شود مين يكس هين ظلم بتر كوچكروز  : پس در آن 54 /( 36)يس. 3
 .  شوند ميداده ن

آنچه كسب  هها و زمين را آفريده كه هر كس ب ( آسمانطوري بهحق )و  ي: خداوند از رو 22 /( 45)جاثيه .4
 ..نشود. يآنها ظلم هنمايد و ب يگير . نتيجهكند مي

از انتشارات  «بنيادين مباحث»(، 1مندرج در مجموعه آثار ) «شده يراه ط»: به  تفصيل بيشتر ر.ك يبرا. 5
 شركت قلم.
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 مورد به ذكر ايمان تنها قناعت شده است. 7در 

 مورد به ذكر عمل تنها شرط شده است. 7در 

 مورد آيه صراحت ندارد. 3در 

 .1و عمل نيك جمع شده است يايمان و تقومورد، هر سه شرط  2در 

 تنها ذكر شده است يمورد، تقو 1در 

 مورد. 128جمع 

 يآيات كه ذيالً نيز اشاره خواهد شد، به طور يتوجه به اينكه عبارت بعض با
فيوض  يرا برا ياز تقو يصريح است كه ايمان بدون عمل و عمل بدون ايمان يا خال

گفت كه به نص قرآن كريم راه ثواب و وصول  انتو ميشناسد،  ينم يبه بهشت كاف
 : گانه زير است بهشت فراهم بودن شرايط سه

 
 ، عمل. یايمان ، تقو

 
در راه خالف قدم  يحق بوده، ول كه به فرض مؤمن به خدا و معترف به يكس

خدمت  يهم كه مدع يانجام ندهد، نائل به بهشت نخواهد شد و كس يكارا بردارد ي
و اهل بهشت  كار  بهخدا نباشد، باز هم ثوا همنظورش و اعتقادش ب يو خير باشد، ول

 نخواهد بود.

و  ياز اين آيات را به طور نمونه تالوت كنيم و قبالً مفهوم تقو يارزد بعض يم
 جويا شويم. يآيد، قدر يمخصوصاً منظور از عمل صالح را كه دائماً به ميان م

 
 الف( عمل صالح

عَمِلُواالصالِحاتِ، به طور مكرر و هميشه به صورت  يها كلمات عمل صالح يا جمله
در آيد. حتماً تعمد بوده است كه توضيح و تشريح بيشتر  يدر قرآن م يمطلق و كل

 آن داده نشود.  باره

قائل شويم، بايد بگوئيم  يعمل يا كار تعريف ي، براياگر بخواهيم در عرف معمول
كه  يكش باشد، عمل است. ناوه يكه مستلزم صرف زحمت و جلب مقصد يهر چيز

كه بيل و كلنگ  يدهد. آهنگر يانجام م يبرد، عمل يبار گل را از نردبان باال م
هم كه چشم و هوش خود را به كار انداخته، منظره  ي، نقاشكند ميسازد، كار  يم

                                                
 ( 11)زمر/ ... .1
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هم كه در خيابان قدم  يپاسبان يآورد، اهل عمل است. حت يپارچه  م يطبيعت را رو
 يآمدها از پيش يو وقت خود را صرف توجه عابرين و جلوگيرزده حواس 

كه در همان خيابان  يكسان يمرد بيكاره است. ول گويد مين يكند، كس يم ياحتمال
زنند، اهل گردش و  يتفنن و تفريح قدم م يبدون داشتن مقصد صحيح و از رو

خيال  يو ب دست گرفته هكه قلم و كاغذ ب يطور شخص شوند. همين يبيكاره ناميده م
از  يدهد و نه مقصود معين ينه زحمت و رنج به خود م يكشد، يعن يم يخطوط درهم

دهد. در اصطالح متعارف هميشه الزم نيست  يانجام نم يبرد، عمل يا كار يپيش م
در كه حاضر شود  يداشته باشد. كس يمكانيك و صورت ماد يعمل يا كار معنا

ادا  يه و خود را به خطر بيندازد و حرف حقخرج داد هجرأت ب يپادشاه ظالم  باره
مطالعه و  يهم كه از رو يكرده است. معلم يا خطيب يگويند كار بزرگ يكند، م

ارج  ي، آنها را اهل حرف يا اشخاص بكند ميادا  يمفيد يدقت، كالم با معنا
آب  يكشف مجهوالت باز عمل است. ول ينشستن و فكركردن برا يحت دانند مين

 يكردن و هرگونه آثار يبيدن، و بيهوده گفتن، بديهيات نوشتن، خيالبافدر هاون كو
 از زحمت باشد، كار نيست. ياز فايده يا عار يكه خال

را دارد و  يكل يشود، همين معنا يكلمه عمل كه در قرآن به صورت عام ذكر م
 .1قائل شد توان ميو غيره ن ييا وجه روحان يآن خصوصيت دين يبرا

« شايسته» ياصالح و صالحيت است و در فارس هكه هم اشتقاق ب اما كلمه صالح
 ياست. ول يدرستكار يعام دارد. صالح به معنا ينمائيم، آن هم معنا يترجمه م

گويند، فالن حرف فعالً صالح نيست يا فالن شخص صالحيت فالن  يكه مطور همان
 ياز رو است كه يمقام را دارد، مقصود از عمل صالح نيز كار شايسته صحيح

 يمادر برا يدار زنده مصلحت و حق و متناسب با موقع و مؤثر و مفيد اجرا شود. شب
حالل  يروز يكسب و كار برا ياست شايسته. پ يكار طفل يشيردادن و پرستار

كردن، نه عمل است نه  يبه طفيل مردم زندگ يدويدن نيز عمل صالح است؛ ول

                                                
: ... شود مياز عمل نام برده  يناش سوره توبه امور 121از جمله در آيه  .1

در راه خدا  يو گرسنگ يو خستگ ياست كه هيچگونه تشنگ جهت ... )اين از آن
دريافت نكنند، مگر آنكه بسبب  يبرندارند كه كفار را بخشم آورد، و از دشمن چيز يآنها نرسد و قدم هب

 برايشان نوشته شود(. يآن،عمل صالح
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اند. اقامه نماز و يا دعا كه از  غيرصالح، اعمال يدارد. قتل و غارت و دزد يشايستگ
توجه و ايمان و مستلزم تذكر و تزكيه و ارتقاء نفس باشد، عمل صالح است  يرو
شدن يالقلقه زبان كه بدون فهم و فايده انجام گيرد، نه مستلزم  دوال راست يول

كه مصلحت در آن باشد،  يا زحمت است كه عمل ناميده شود، نه مفيد فايده
 ساير احكام و عبادات.همچنين 

 
 یب ( تقو

گوئيم، جنبه منعكس عمل صالح است و مقصود  مي يكه آن را پرهيزكار يتقو
 يبا آنكه حالت منف ينفس است. تقو ياز عمل غير صالح و از تبعيت هوا يخوددار

و تحريكات  يدر مقابل تمايالت شديد نفسان يچون تمرين قو يرا دارد، ول يساكن
، موجب تقويت و توليد اراده و اكتسابِ يك ملكه مثبت يا شود ميابراز  يخارج

 .شود ميسرمايه جديد 

ترمز را وقايه  ياست و در عرب يآيد. وقايه خوددار ياز وقايه م يكلمه تقو
است كه عنان نفس را در دست داشته، بتواند  يكس يگويند. پس مقصود از متق يم

در  يترمز كند. به اين ترتيب تقو يضبغ يو تنديها يشهوان يها يخود را در سراشيب
كه هر ماشين و وسيله  طور همانحكم كنترل و متمم عمل صالح و فعاليت است. 

نيز داشته باشد و  يدهنده قو ، دستگاه توقفيالزم است به تناسب موتور قو يمحرك
صورت وصول به  گاز و ترمز مجاور و مالزم يكديگراند و در غير اين يها رمانف

 يپذير نخواهد بود، نيل سعادت مطلق نيز بدون تقو و سرعت امكان يسالمت همقصد ب
در  ياست. ول ي، ترمز و موتور هر دو ضروريپيشرو يميسر نخواهد بود. البته برا

 عالم مقايسه اصل موتور است.

*   *   * 

خالصه آنكه، به نص مكرر آيات و بر طبق بحث قسمت دوم، شرايط الزم و 
 : يا بهشت سه چيز است يضوان الهدرك ر يبرا يكاف

و حركت در جهت مطلوبِ واحدِ اعال و  يگير ؛ كه هدف ايمان به خدا -1
 دهنده وجود خود به سمت خالق است. دادن و منظم ساختن مواد تشكيل توجيه
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صحيح و شايسته و همان  يو عاطف يو فكر ي؛ كه فعاليت جسم عمل صالح -2
 يكه ديديم بدون كار و عمل نه پيشرو يحركت در جهت هدف است. به طور

 و نه تربيت و تكميل يا اكتساب. شود ميحاصل 

از خالف و انحراف است و هم تسلط بر  يو خوددار ي؛ كه هم نف يتقو -3
 . نفس و تقويت اراده و اكتساب سرمايه خالقه

است كه اگر هر يك از اين سه شرط مفقود يا ناقص باشد، منظور حاصل  يبديه
كه بايد در نفس شخص فراهم گرديده و  يشد و آن تأثير و تربيت و تكامل نخواهد

 تر سعادتمند سازد، تأمين نخواهد گشت. ياو را منقلب و متناسب با يك حيات عال

اديان كار خوب  يگويند غرض از تعليمات پيغمبران و منظور اصل يكه م يكسان
به اساس ايمان و معتقدات و كردن و خدمت به اجتماع بوده است و بنابراين اهميت 

دهند، سخت در اشتباهند. اوالً از اين جهت كه  يبه ارتباط گرفتن با خدا )صلوة( نم
 ياز خيانت و خالف، عمل آسان و خال يكار خوب و خدمت به اجتماع و خوددار

بدون عشق و ايمان يا ترس و اميد تحمل آن  يها نيست كه كس از مشقت و فداكاري
 توان ميبوده و تا هدف و حق معين نباشد، ن ينياً خدمت و خير، امر نسبرا بنمايد. ثا

قائل شد و خوب و بد را از هم تشخيص داد. ثالثاً: با  يآن ترغيب و مشخصات يبرا
. و سعادت فعاليت و حركت ييعن يآمده دانستيم كه زندگ عمل بهكه  يا مطالعه

جديدِ مفيد.  يها ارائيتربيت و توجيه و تكامل شخص، مالزم با كسب د ييعن
ايمان بخدا وجود نداشته و شخص  يو عشق پاك، يعن يبنابراين اگر هدف عال

كننده دائماً خود را متذكر و متوجه معبود نسازد  آور و منحرف عليرغم عوامل غفلت
حاصل  يباو انجام ندهد، پيشرفت يسمت و بقصد نزديك هو افكار و اعمال خود را ب

 يها هدف يشخص در تكاپو يعضالت و اعصاب و قوا نخواهد شد. جز آنكه
يافته، سرانجام خسته و كوفته شوند، نتيجه و  ينامشخص يا متفرق، فقط ورزيدگ

را نخواسته و  يو جائ يكس كه كس فراهم نخواهد گشت. آن ياكتساب ديگر
 يدنيائ يدر حقيقت بدور خود يا بدور معبودها نرفته است، يطرف همداوم ب طور به

به جلو و به باال نگذاشته  يو فناپذير گشته است. مثل اسب عصار، باالخره قدم ينسب
 است .....

 
 : چند نمونه از آيات

 تالوت نمائيم. ياز آيات وعده بهشت را با توجه بيشتر ييم بعضتوان مياينك 
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آيات نوع اول كه در آنها ايمان و عمل صالح در رديف هم ذكر شده از اين قبيل 
 است:

«
...»1 

«
»2 

«...»3 

 
از عمل نيامده باشد، هم كم  يشده و ذكر يتقو يآيات نوع دوم كه تكيه رو

 : تر از همه دو آيه ذيل است ندارد. صريح ياست و هم صراحت و حصر قاطع

«...»5 

«
»6. 

ارتقاء  يفهماند كه ايمان تنها برا يكه اهميت خاص عمل را نشان داده، م يآيات
 اند: است از اين قبيل ينبوده، فعاليت و حسن عمل شرط سعادت اخرو يمؤمن كاف

                                                
آنها  ياينكه برا هده ب، مژده بكنند ميشايسته  ياند و كارها را كه ايمان آورده ي: و كسان 25/  (2)بقره. 1

 است.   ياست كه از كف آن جويبارها جار يهائ باغ

شايسته انجام دهد و مؤمن باشد، پس آنها هستند كه  ي: و هر كس از مرد و زن كارها 124/  (4)نساء .2
 .بينند يقدر رشته هسته خرما ظلم و ستم نم هو ب  شوند ميداخل بهشت 

وبه كرد و ايمان آورد و كار شايسته انجام داد. پس اين دسته اشخاص كه ت ي: مگر كس 61/  (19)مريم .3
 .  شود ميآنها ظلم ن هب يو چيز  شوند ميداخل بهشت 

پناهگاه  يآنها باغات يشايسته نمودند، برا يكه ايمان آوردند و عمل به كارها ي: اما كسان 19/ (32)سجده .4
 گيرند. ا منزل مياند، در آنج ادهمناسبت آنچه انجام د هاست كه ب

گرفتند، حتماً ثواب از ناحيه خدا برايشان  مي  پيشه يآوردند و تقو مي  : و اگر آنها ايمان 113 /( 2)بقره .5
 بهتر بود... 

خواهيم،  نمي يكن، ما از تو روز ينماز ترغيب نما و بر آن پايدار هات را ب : و خانواده 132/  (21)طه .6
 و )بدان كه( سرانجام نيكو از آن تقواپيشگان است.   دهيم تو را مي يخودمان روز



 
 

 

 
 

 91 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــكار در اسالم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

«
»1 

«»2 

«
»3 

آن  يرساند كه برا يود و مش يو كوشش م يدر يك آيه سه مرتبه تصريح به سع
 دنيا هم

 كردمزد آن گرفت جان برادر كه كار     شود ينابرده رنج گنج ميسر نم

«...
»4 

طلق و هر چه اسمش را لقاء رب، ديدار خدا، وصال پروردگار، وصول بكمال م
بشر محال است، در سايه كار و  يكه تصور آن برا يباالترين فيض يبگذاريد، يعن

جز اطاعت خدا و  يشايبه بوده، عامل آن منظور يكه شايسته و ب يكوشش، فعاليت
 گردد! يحق نداشته باشد، تأمين م يرفتار بر اقتضا

 ... ياين است قرآن. اين است كتاب آسمان

 كار در اسالم. يمعن چنين است

*   *   * 

السالم  و رفتار خود پيغمبر و امامان عليهم يشاهدِ صادقِ تعليمات قرآن، زندگ
كه در صدر اسالم، چه  يا سابقه ياست و همچنين آن جوش و خروش يا ديناميسم ب

                                                
و مؤمنين را  نمايد مي يتر راهنمائ راه استوارتر و نگهدارنده ههمانا كه اين قرآن ب : 9/  (17)اسرائيل يبن. 1

 .  دهند ميشايسته انجام  يرا كه كارها ياست، آن مؤمنين يكه برايشان پاداش بزرگ دهد ميمژده 

 ايد.   ايد وارث شده را با آنچه كاركرده كه آن ي: و آن است بهشت 72/  (43)زخرف .2

را كه الزم دارد بكند و مؤمن هم باشد، پس  يكس خواهان آخرت باشد و كوشش : و هر 19/  (17)اسراء .3
 كوشش آنها منظور و مشكور خواهد بود.  

 يا حتماً بايد كند كار شايسته : پس هر كس آرزومند مالقات پروردگارش باشد، پس 111/  (18)كهف. 4
 با پروردگارش شريك نسازد.   يكس را در بندگ كند، و هيچ
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 ها مسلمانميان  يها و چه در ساير جهات و شئون حيات اجتماع يو سخت ها جنگدر 
 .پديدار شد

كه  يا حضرت رسول اكرم و ائمه اطهار با وجود نهايت فعاليت و اشتغال پيوسته
 يگاه به خرج ديگران زندگ مبارزه با كفر و ظلم و تربيت و اداره امت داشتند، هيچ

، تجارت، يكردند كه با شبان يدانستند و افتخار م يگرفتن را حرام م نكرده، صدقه
 نمايند. يل كسب معاش مو ساير مشاغل حال ي، درختكاريآبيار

اكرم و معصومين رسيده است  يفراوان از نب يروايات زياد و احاديث و دستورها
بودن در جامعه  يكه هم داللت بر شركت در خدمات و زحمات و منع شديد از طفيل

 كسب و كار و عمل است. ينمايد و هم تأكيد و توصيه به مؤمنين برا يم

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 قسمت چهارم

 

 ايران كار در

 
محيرالعقول مؤمنين صدر اسالم را  ينظر اسالم و قرآن را در باره كار و پيشرو

 : عقيده و ايمان در جهت حركت و فعاليت بيشتر. ديديد

شد  يجا دارد ببينيم چنين آيين محرك و مولد در ميان ما ملت ايران چگونه تلق
 ايم؟ بروز داده از فعاليت و خالقيت يو  درك ما از قرآن چه بود و چه آثار

و  يو فكر يانصافاً بايد گفت قبول اسالم در ايران، به لحاظ تحول اقتصاد
، آثار يو هنر يو ادب يعلم يها و همچنين تكان يو اجتماع ياصالحات اخالق

( محقق grousset René) «رنه گروسه»محسوس با بركت فراوان داشته، به قول 
( و Le reveil de l'orient) «شرق ياربيد» يها كتابو مؤلف  يعاليقدر فرانسو

 ( اسالم، ايران را زنده كرده است.La face de l'Asie) «چهره آسيا»

 يشويم، با آنكه ط نظر از جنبش اوليه هر قدر از طلوع اسالم دور مي اما صرف
دارتر و  در ايران رفته رفته دامنه يو عواطف شيع يعقيده و عالقه اسالم يقرون متماد

تر ديانت انجام  اين گسترش و نفوذ، بيشتر در جهات آسان يده است، ولعميقتر ش
ايمان )اعتقاديات و نماز و دعا و زيارت و  يو عاطف يمظاهر فكر ي: يعن شده است

و نجاست و امثال  ياز شراب و فحشاء و دزد ي)خوددار يتقو يغيره(، يا آثار نفي
ها و موقوفات  )صرف نظر از انفاق آن(. متأسفانه در زمينه عمل صالح مثبت و فعاليت

العاده ضعيف بوده و از سه پايه يا  كه حقاً قابل تقدير است(،توجه خَواص و عوام فوق
؛ يسه دندانه كليد بهشت فقط دو قسمت ايمان و تقو يسعادت، يعن يسه شرط اساس

، اعمال يو خوددار يرا از جنبه منف يو دوم يو عاطف يرا به صورت نظر ياول
ايم. مانند  ايم. شرط سوم را كه كار يا عمل صالح است، تقريباً كنار گذاشته كرده
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 يكند و خود را از گرفتاريها و بندوبارها يرا م يايم كه قصد محل شده يمسافر
 افتد. يقدم از قدم برنداشته، براه نم يبندد، ول ينمايد و بار م يدوران اقامت خالص م

گيريم و اِهْدِنَا الصِراطَ الْمُسْتَقيمَ  يا سراغ راه مالاقل چندين بار از خد يروز شبانه
 كنيم. ينم يخوابيم و حركت يبعد از نماز م يخوانيم، ول يم

 
 تقصير با كيست؟

ما به گردن دين ما است  يو بيكار يحركت يآيد كه تقصير ب يحال اين سؤال پيش م
ار و تأكيد آن در جهت گويد. بلكه تمام فش ييا خود ما؟ ... ديديد كه قرآن چنين نم

ها يا  و فعاليت است. بنابراين اگر از طريق تلقين يزحمت و كوشش و پايدار
است  يهم چنين شده باشيم، يقينأ در نتيجه عدم درك دين و تحريف يدين يتأثيرها

 ايم. كه تحت تأثير خصال و تمايالت خودمان در اسالم وارد ساخته

رد كه در تمام ادوار، از جميع جهات و در با كمال تأسف و شهامت بايد اذعان ك
عمل به  يبوده ... و هستيم. هميشه به جا يها از كار فرار جميع شئون، ما ايراني

 پردازيم. يحرف و تشريفات و حداكثر به بحث و نظر م

 
 مقام كار در ايران     

دوران كه بر طبق قسمت اول مقاله، در سر حد  ياصوالً در ايران، مقام كار از حدود
داشته است، تجاوز نكرده و صرف نظر از تقليد و  يو دوران كشاورز يخدمتكار

 ما، هر نوع كار يو اجتماع يفرد يتماس با اروپائيان، در زندگ يسطح يتاثيرها
 شود. يشده است و م يكردن و حركت دون شأن اشخاص محترم يا متمكن حساب م

و لياقت و  يو پركار يانمشاغل، كمتر خصلت كارد يدر انتخاب اشخاص برا
تا عناوين و اعتبارات و انتصابات يا خصائل  شود ميمديريت آنها مطرح و منظور 

 آنها. يدار و مجلس يمعاشرت

، خواه اعيان و اشراف ، خواه مالك و تاجر و خواه يموجهين مردم، خواه روحان
 يد كفيل اموربزنند و خو يدست به كار يبايست يوجه نم هيچ دانشمندان و افاضل، به

ها، نوكرها يا  ها، مباشرها، پيشكارها و فراش بشوند. كار و زحمت را بايد كالهي
رفتن، اول وقت به مجلس رسيدن، حركات سريع   شاگردها... انجام دهند. تند راه

و خالف  يو سبك يبودن و نظر قاطع دادن تماماً جلف  صاحب تصميم يداشتن و حت
 شود. يت و هنوز مشده اس يعقل و فضل محسوب م
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هنوز نقل مجالس و مشغوليت منتخب و افتخار افاضلِ ما شعر و ادب و 
است. عادتاً نه رجال ما  يو احياناً سياس يلفظ يها يا بحث يسخنور يها ظرافت

اند، نه اتقيا و صلحا خود را آشنا به  امور داشته يدر اداره و اجرا يمباشرت شخص
كردند، نه روحانيون ما پا از منبر درس و بحث و  ياجتماع م يمردم و دردها يكارها

 : تر گذاشته، حديث روايت يا محراب ذكر و ركوع و سجود آن طرف

«»1. 

 يو عمل يو حيات يبه علوم طبيع يا و نه دانشمندانمان عالقه ندكرد ميرا اجرا 
اند.  هداد ميج از صرف و نحو و منطق و فلسفه يا حداكثر رياضيات و نجوم نشان خار

مال  يرسيد، حساب و كتاب و جستجو يدهان م محض اينكه دستشان به تاجرها نيز به
. مالكين هم كه ندكرد ميواگذار  يحجره و تحصيلدار و منش يو معامله را به ميرزا

سره به  نداشته، ملك را يك يعمران يها يتتوسعه و تنوع كشت و فعال كار به يكار
زيارت  بودند، به ي. خودشان اگر آدم خوبندكرد ميكدخدا يا مباشر و يا مستأجر رها 

خواندند و اگر  يكتاب دعا و خواجه حافظ م يكرس  ند و زيرداد ميرفتند و خرج  يم
 تند.رف يضعيف داشتند، دنبال مشروب و ترياك و قمار و اخيراً فرنگ م يتقوا

كرده، از  يشانه از زير بار مسئوليت و كار خال يخالصه آنكه هر دسته به تمهيد
ترين و راكدترين  اشغال كرده و خود را دلخوش به راحت يو مقام ينام يراه

 اند. نامش را فعاليت گذاشت، كرده شود ميكه  يصورت

 
 كار در گذشته و حال

 يبه سيد حاج يالدين اسدآباد لسال پيش، قبل از مشروطيت ايران، سيد جما 123
 : گويد ينويسد و از جمله چنين م يم يا نامه يمستان داغستان

عمل  يعلم آنها ب يرجال ايران در سياست و صنعت كالم مهارت دارند، ول»
كردند، در  يرا كه در گفتار صرف م ياست. اگر يك قسمت از صد قسمت قوائ

و ثروت و عظمت و قوت در مصاف  ينمودند، ايران از جهت ترق يكردار بذل م
 .«دول عظيمه قرار داشت

 تراشيم. يخود م يبرا يهائ بهانه يالبته خودمان هم متوجه اين وضع هستيم، ول
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را دگرگون ساخت. سپس  يآمد و به صورت ظاهر ايران و ايران يمشروطيت
و افق مستمر با اروپا و امريكا برقرار گرديد. افكار  يتماس نزديك و بيا و بروها

مقدس و شاعر يا غيرمقدس و  يديدها عوض شد. اما اگر قبل از مشروطيت، ايران
باشد  يدست قضا و قدر م دارد كه به ياش اين بود كه هر كس سرنوشت سواد عقيده بي

دادند و  يما دائماً از دست فلك غدّار و چرخ دون پرور داد سخن م يو شعرا
 يشناخت، آن زمان يتأثير در سعادت م يب تقصير در بدبختيها و يكس خود را ب همه

تقدير  يشناس شديم، در همه كارها به جا هم كه به قول خودمان روشنفكر و جهان
را وارد  يخارج يها شمال و جنوب و دست سياست يها همسايه ي، پايآسمان و اله

و پرستِ دو آتشه، در عمق افكار  ايران يماترياليست گرفته تا مل يا كرده، از توده
و مردم ايران و  يعوامل داخل يبرا يين اثر و نقشتر كوچكهايمان  تجزيه و تحليل

دهيم و همه اميد و  يچيز را به خارج نسبت م وجود خودمان قائل نشده، همه
اثر و انكار شخصيت و تأثير از خودمان  يبالنتيجه چون نف انتظارمان از خارج است.

 يابيم. ينزدن م يماندن و دست به چيز بيكار يبرا يبسيار خوب ينمائيم، بهانه قو يم

شود، هميشه تغييرات در جهت افزايش فعاليت  يم يدر اروپا هر وقت خبر
حداكثر فشار را  يبورژواز ي ها دولتو  يدار چرخد: سرمايه يوروآوردن به كار م

 آورند. كارگر و وسايل توليد مي طبقه يرو

كه به  ينشين آنها شدند، با امتيازاتجا يسوسياليست يا كمونيست وقت ي ها دولت
توسعه توليد و  يساله كه برا ساله و هفت پنج يها كارگر و كارگران دادند و با برنامه

وا  كار بهكردند، بيش از پيش تمام طبقات ملت را  يتنظيم م يباالآوردن سطح زندگ
نند و ك يكمونيست مثل ماشين كار م يپولدار و چه روس يداشتند. چه امريكائ يم

 غالباً مجال ناهارخوردن ندارند.

كردند، از جيره و استراحت  ينازيسم و فاشيسم كه درآمد، كمربندها را سفت م
سابقه  يب يو توليد يعمران يهاكار بهكاستند و پير و جوان را به صف نظام،  يم

 يها و مؤسسات كشاورز واداشته، تمام روز و افتخارشان بر تكثير و تقويت كارخانه
 ...  شد ميآسا صرف  غول يو توليدها يصنعت و

پردازند؛ بعد  يكنند و در جنگ بيش از صلح به فعاليت و رنج م يدر صلح كار م
ها و ركود دوران گذشته  از جنگ چه غالب بشوند و چه مغلوب، باز به جبران خرابي
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ه سيسات تازه مسابقأها و توسعه و ايجاد ت با يكديگر در تعمير و ترميم خرابي
 گذارند ... مي

 يشغلشان كار است تفريحشان هم سياحت و ورزش و گردش و مسابقه، يعن
 در كار است. يرقص بازحركت يترين مرحله آن يعن فعاليت است. و در پست

و فرار  يتنبل يبرا يا ، چه خير و چه شر، بهانهيآمد و پيش ياما در ايران هر چيز
 از كار است.

 پردازيم. يم يو خوشگذران يپرور پولدار باشيم به خواب و تن

گيريم و  يپول باشيم، به عجز و ناله پرداخته، فقر را وسيله يأس و سكون م يب
 كنيم. يدراز م يدست به گدائ

و  يها، وسيله امتيازجوئ ها و احراز مقام و تقرب به قدرت ياستبداد يها حكومت
از رنجبر و كارگر،  يو طرفدار يخواه يشود. آزاد يمعافيت از مسئوليت و كار م

 گردد. همين يكردن از كار م يننركردن آنها و افزايش ادعا و شانه خال يبرا يا بهانه
ها و كارها خوابيد. شاه به خارج رفت  كه متفقين پا به خاك ما گذاشتند، همه حرف

دست  يمسئولين و رؤساء بداخله گريختند. كاركنان و متصديان هم دست رو
پيدا كرديم، آن را  يو عايدات ارز يام شد و امنيت ظاهرگذاشتند. جنگ كه تم

 نموديم. يتجمل يصرف حقوق كارمندان يا ورود كاالها

كرديم و چه جديد كه  يخالصه آنكه در ايران ما، چه قديم كه استناد به اسالم م
 يحالت جوجه مرغ را دارد كه عروس «كار»دانيم،  يخود را متجدد و مقلد غرب م

 گذارند! يپلو م يبرند و ال يسر او را م باشد يا عزا،

 
 یدعا وسيله بيكار

همه اديان است. در قرآن  يو سنن اصل يمالحظه كنيد، دعاكردن از غرائز بشر
شود. در مذهب  يصريحاً امر به آن شده، اِعراض از دعا كفر و شرك محسوب م

اطهار داريم كه  مهين ادعيه از حضرات پيغمبر و ائترين مضام يترين و عال شيعه فراوان
كنيم و اين  يباشد. بنابراين دعا م يين افتخارات و شواهد حقانيت شيعه متر بزرگاز 

 : است. خدا به حكم يعقيده راسخ را داريم كه دعا كاف

«...»1. 
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راه مستقيم و راحت وجود  يت. بنابراين، وقدهد مي يرا كه خواست يهر حاجت
ها و  قرض يدردها و ادا يدارد، چرا اكل از قفا كرده، با كار و كوشش بخواهيم دوا

... اما غافل از اين هستيم كه  كنيم ميها را بنمائيم؟ پس دعا  رفع مشكالت و بدبختي
ايم، دعا مستجاب شود، اول دفعه بايد  كه ما تصور كرده يطور اگر بنا باشد، آن

پيغمبر در جنگ بدر )يا احد يا  يذلك وقت پيغمبر و امام انجام گردد، مع يادع
آرايش  يكشد، طور نقشه مي يشود، طور يديگر( با مشركين روبرو م يها جنگ

برند  خود او و سربازان مسلمان دست به شمشير و كمان مي يو طور دهد مي يجنگ
در كار است يا  يانگار خدائاندازند كه انگار نه  يو خطر م عمل بهو خويشتن را 

دعا و اعراض از كار و  هعاميانه ب يرا دليل بر توسل خال «أَمَنْ يُجيبُ»؟ آيه يدعائ
 : آيات صريح و قاطع ي؛ ول گيريم يكوشش م

«......»1 

«»2 

«»3 

«......»4 

«......»5 
 شويم ! خوانيم و رد مي و امثال آنها را در قرآن مي

السالم رسيده است، اين حديث هم از آنها  معتبر از معصومين عليهم ياگر دعاها
دعا معالجه  بخواهد با و طبيب و دارو نرود يپ  را كه يمريض كه خداوند  سيده استر

 .دهد ميشود، شفا ن

 
 نسل جديد

                                                
 .است  نيست مگر آنچه كوشش كرده يا : انسان را بهره 39 /( 53)نجم. 1

 دارد.   را بر نمي يكس بار گناه ديگر : بدانيد كه هيچ 15 /( 17ء)اسرا .2

 دارد. را بر نمي يكس بار گناه ديگر بدانيد كه هيچ : 38 /( 53)نجم. 3

 .پاداش داده شود...  است : ... تا آنكه هر كس بر حسب آنچه كرده 22 /( 45)جاثيه .4

كرد، حتماً دنيا  ديگر دفع نمي ياز مردم يا ملل را با بعض ي: ... اگر چنين نبود كه خدا بعض 251 /( 2)بقره. 5
 ...   شد ميفاسد و خراب 



 
 

 

 
 

 99 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــكار در اسالم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ها يا متدينين و  يخصلت قديم يبيكارگ يو خو يكه گفته شد پرحرف  طور همان
دست كم از سابقين  يما نبوده و نيست. بلكه جوانان و روشنفكران امروز يها مسن

است. در ادارات  يبيهوده سكه كامالً رايج يها و وقت گذراني يرحرف: پ ندارند
ها و شوراها، مجالس انس و حرف و اطناب در  زند. كميسيون فوج بيكارها موج مي

ها، در تهران و  در خيابان يمتوال يها زدن ساعت پرسه ي. عادت ملشود ميكالم 
دنيا ديده  ير هيچ جاها كه ميان طبقات متجدد مآب ما معمول است، د شهرستان

مزه بر سر سن و  يب يها ها، شوخي شود. طول و تفصيل در كالم، وصف نقل ينم
و  يو ادار يو خارج از موضوع در اجتماعات جد يشخص يها سال، سرگذشت

است كه نسل جوان بهيچ وجه  يكار غيرمنتظم غيرمتمركزكردن، تماماً آداب و عادات
 تواند منكر آن شود. ينم

شكستن و  ما بدتر از مردها هستند. سابقاً اگر قليان كشيدن و تخمه يها خانم
 يها بود، ضمناً به آب و جارو زن يكردن وسائل وقت گذران كشيدن و غيبت وسمه

ها موظف بيك سلسله  ند و تازه عروسرسيد ميهم  يدار خانه و پخت و پز و بچه
جوان در  يها خانم يابودن و تمدن بر حاال الزمه شيك يخدمات خانه بودند؛ ول

و در مرحله بعد  يو شوهردار يدار به كار و خانه ياعتنائ يو ب يبهرگ يمرحله اول ب
 .يو خيانتكار يگير و نعوذباهلل عاشق يگرد رمان و سينما و آرايش و خيابان

 
 مبارزين ما

 يها طلب نظر برداشته، به آن دسته ارزش و ابناء روزِ راحت اگر از طبقات ولگردِ كم
بياوريم و در  حساس و شرافتمند و مبارز كه خواهان اصالح و نجات هستند، رو

 يبينيم البته همه برا يو خيريه وارد شويم، م يو صنف ياجتماعات آنها اعم از سياس
 عضوشدن در جميعت ولع دارند.

كنند و از ابراز وجود و ايراد  ياز اول جلسه تا آخر حضور پيدا م يگاه
كنند و اگر قرار انتخاب  ين و ابراز نظر در جميع مطالب دريغ نمآتشي يها مخالفت

كنند. اما غالباً از اين  يم يشوند و پافشار ينماينده يا مسئول و رئيس باشد داوطلب م
در زمينه مذاكرات و تصميمات يا  يكدام هيچ كار جلسه تا آن جلسه، هيچ

در  يو گزارش يا و مطالعهدهند. يادداشت  يكه داده شده، انجام نم يهائ مأموريت
كنند. از اين جلسه تا آن جلسه همه  يباب آنچه در دستور جلسه بوده است تهيه نم
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الساعه و  ها و نظريات غالباً خلق . در خود جلسه، قضاوتشود ميچيز فراموش 
تصادف است. تأمل و تخصص و تفكر و كار، كمتر  يبرحسب سليقه و تصور و گاه

زدن و حداكثر  شدن و حرف به صرف جمع كنند ميد. خيال در اين ميان دار ينقش
 ي. اگر كسشود ميدادن، مملكت درست  بيرون يدو اعالميه يا مقاله احساسات ييك

 يما بيش از هر چيز احتياج به تربيت مرد كار و اجرا يبگويد مبارزه اجتماع
خود ما بايد  دارد و يمختلف زندگ يها در زمينه فعاليت يو اجتماع يعمل يها برنامه
و  يدر طريق اقدامات ادار يدار خدمات و رفع مشكالت شده، تمرين همكار عهده
بنمائيم و به  يو تفريح يورزش يو غيره حت يو امداد يو فرهنگ يو عمران يانتفاع

كنند.  ياين ترتيب ملت تدريجاً و عمالً مالك و مسلط بر امور گردد، او را مسخره م
بدون توجه به  يهم سياست خارج است صحبت شود، آنسره از سي خواهند يك يم

 .يعوامل و منابع داخل

ايد، فرهنگ و تعليماتمان هم از اين روال  اند و شنيده كه بارها گفتهطور همانالبته 
است تا  يساز بيكاره يها ما بيشتر كارخانه يها نيست. مدارس و دانشگاه يمستثن
كند و  يتوجه شده است كه خيل يا رفه. تازه در اين اواخر به مدارس حيساز آدم

 باشد. يم يو تظاهر يسطح

 
 تقليد

ما نيز از دير زمان رسوخ يافته،  ياين مرض اعراض از كار و كوشش در فعاليت فكر
بدون آنكه متوجه قبح شديد و مضرات عظيم آن باشيم. ابتكار و اختراع و روح 

ممدوح  يجاز و مقبول و گاهم يرا تعطيل نموده، تقليد و تمنا را عمل يجوئ چاره
عين  يكه تقليدگر يقائل نيستيم. در صورت يو ننگ يآن عيب يميدانيم و برا

شخصيت و سعادت است. چه  يو اسارت در حال مذلت و احتياج و فنا يگر يطفيل
پيش  ينان و لباس دست گدائ ينداشته، برا يكه شما كسب و شغل كند ميفرق 

به نفس و فكر و تحقيق سرباز زده،  ينكه از اتكاهمسايه همكيش دراز كنيد، يا آ
دوخته  يو هر چيز نو، چشمتان به دست خارج يتغييرات و اصالحات زندگ يبرا

 باشد. حالت دوم صد درجه بدتر است.

خيزد  يخويش برنم يكه خود به چاره دردها و رفع نيازها يآدم غير مبتكر و كس
شود، يا الاقل مثل  يخود نم يها يگرفتار يو مشكل گشا ها رماندار د و عهده
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سوداگر شرافتمند، از طريق معامله و مبادله ابتكارها حساب خود را با ساير افراد و 
 يدهد، آدم ينمايد، بلكه تقليد و تبعيت از سايرين  را شعار قرار م يملل تصفيه نم

 زباله از فضوالت ديگران ارتزاق يمثل كك رو ياست كه در مرحله حيوانات طفيل
 .كند مي

 
 تقصير از كجاست؟

ايم كه تقصير با كيست؟ منظورمان اين بود كه تقصير از اسالم  قبالً اين سؤال را كرده
شود،  ياست يا از ايران؟ يادآور شديم كه اسالم درست خالف آنچه را كه مشاهده م

 يگزد نمايد و اگر ما احياناً به نام يا به وسيله دينمان چوب فلك يتوصيه و تحريك م
از طريق تأثير  «وَ جَعَلَ اِلهَهُ هَويهُ»ايم، به مصداق  را به خود زده يو بيكار يو واماندگ
است كه تمايالت و خصال خود را به اسالم منعكس ساخته و مثل  يو تحريف

ايم. به عالوه ديديد كه اين خصلت  خود شده يها ها و ساخته پيرو خواسته پرستان بت
 بود. يانحصار به مقدسين و متقدّمين نداشت، بلكه عموم و فرار از عمل، يبيكارگ

و از  يآيد كه اگر تقصير از خود ما است از ك يحال مجدداً اين سؤال پيش م
 كجا است؟

تصادف يا بنا به هوس و مرض روزگار نيست.  يرو يمسلماً در جهان هيچ وضع
 دارد: يو هر جريان عامل و موجب يعلت يهر معلول

در اين امر داشته  يايران نقش اساس يو اقليم يشد كه شرايط طبيعتوان منكر  ينم
 است.

 ياز مناطق ايران آن قدر وفور نعمت و موجبات راحت هست كه به تنبل يدر بعض
جايزه داده است. سابقاً در مازندران و گيالن با مختصر حركت و اندك  يپرور و تن
س هر كس بود و از علف از هيزم جنگل تا شكار از طريق هوا در دستر يزحمت

و  يفراوان، بدون احتياج به آبيار يانضمام محصوالت زمين هدريا، ب يصحرا تا ماه
 حكمفرما بود. يو حداكثر ارزان  شد ميكود و كار فراهم 

، هر گونه يو سخت يو قسمت اعظم ايران، خشك يمركز يبرعكس در كويرها
 ي. در جاهائنمايد ميو كار را زائل  گذارد و اميد فعاليت ثمر مي يرا ب يعمل و تدبير

دانيم،  يم كه طوريهوا و امكان سكونت و فعاليت هست، به  يهم كه اعتدال نسب
 بوده است. يهمواره از كشاورز يها در ادوار تاريخ و قُوت غالب ايراني يشغل اصل
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و  يآب يگوناگون ب يها ايران هميشه دچار حوادث و تصادف يكشاورز
  باشد ميافراد خارج  يبوده است كه از حدود توانائ يو چيزهائ ينو ناام يزدگ آفت

 ، آن شد ميو شرايط مساعد  يآمد و بارندگ يپيش نم يو اگر اتفاقاً آفات و بليات
چنين عادت  يوقت وفور محصول خارج از اندازه ميگشت؛ بالنتيجه فرد برزگر ايران

ها و تدابيرش، تأثير  سابكار او و ح يو زياد يو عقيده پيدا كرده است كه كم
نداشته و خود او در برابر عوامل خارج از اختيارش،  يبهره و وضع زندگ يچندان رو

باشد. چه بسا كه يك سال شخم و بيل خوب زده  يدر گردباد طوفان م يچون پركاه
داروندارش را برده  ييا ملخ خوارگ يزدگ يك سن يو آب و كود فراوان داده، ول

دست گذاشته، صحرا و باغ را به امان خدا رها كرده،  يست روكه د ياست و سال
 يپربار يو سرما بموقع خود آمده است، خرمن سنگين و سردرخت يبارندگ يول

 داشته است!

 يو ادار يو عدم ثبات حكومت يدائم يدر مملكت، ناامن يدر شهرها و به طور كل
اد روح يأس و هدردادن در ايج يبه اوضاع، مسلماً عوامل بسيار قو ياعتماد يو ب

سوق  يقيد يو ب يگر يمردم بوده، آنها را طبعاً به الابال يها حسابها و حاصل كوشش
 داده است.

شده و امنيت و  يم يهم كه از هجوم و هرج و مرج جلوگير يئها ن دوراتازه در 
بوده و زور بر اين مرز و  يمركزيت برقرار بوده است، حكومت به صورت استبداد

و رواج  يافكنده است. با اعمال قدرت مطلقه فرد يو خفگ ييه شوم تاريكبوم سا
از افراد سلب گرديده  ي، هرگونه حيثيت و حقوقيشمار شخص يمطامع و مفاسد ب

 يو قضائ يگونه امنيت اقتصاد مردم خود را صاحب حق و اختيار و هيچ ياست. وقت
انه راه معاش و مقام را مؤثر در سرنوشت خويش شناختند و يگ ينديدند و ديگر

ابتكار و  يها است كه نطفه يشد، طبيع يگوئ و تملق يتقرب بمراكز قدرت، نوكر
 يتالش و تفكر يا تغيير و تكامل خود برا دنبال بهديگر  يو كس شود مياستعداد خفه 

اثر  ي، چون وجود خود را در نفس خود برود ميو سرنوشت بهتر ن يبهبود زندگ
آيند ارباب، امير، وزير يا  : مورد خوشروند مييك چيز  دنبال هببيند. مردم فقط  يم

توسعه پيدا  يگر يو طفيل يشخصيت يو ب يحاكم واقع شدن بنابراين روح نوكر
و مسئوليت مشترك مردم  ي، اگر در ايران هم حكومت قانون و همكاركند مي

احساس حيثيت و افراد  آورديم يا بياوريم(، يقيناً يم وجود به يداشت )يعن وجود مي
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ند و هم استعدادها و قوايشان بروز و  شد مي يخود كرده، هم اجتماع يتأثير رو
 رفتند. كار و ابتكار مي دنبال بهوقت  ، آنكرد ميظهور و رشد 

خواهيم اشتباه )در حقيقت گناه( متقدمين و متجددين را  يالبته با اين بحث نم
را بگردن قضا و قدر يا  ير بدانيم و بدبختتأثي يتقصير و ب يتكرار كرده، خودمان را ب

 حوادث طبيعت و يا حكومت و سياست بيندازيم.      
نداشته باشد و كدام تغيير و بهبود  يكدام موجود است كه در دنيا مخالف و دشمن

 ييا سياس يخود شخص فراهم شود؟ عوامل طبيع ياست كه بدون زحمت و فداكار
نعمت و موجبات  يتيم و بخواهيم، تماماً معانمخالف يا مزاحم ما، اگر ميخواس

 .1اند. هر چه هست از خود ما بايد بجوشد فعاليت و سعادت

ما همين قدر كه از اين عقيده مسموم و معصيت توبه كرده، حاضر شويم به 
 :يمصداق كالم اله

«......»2 
ايمان صحيح با پرهيز  يخود را مسئول و مؤثر در مقدرات خود بشناسيم و از رو

و فساد به دنبال تالش و كار برويم، بر تمام عوامل و موانع اعم از  ياز خودخواه
 پيروز خواهيم شد. يو خارج يو داخل يو مصنوع يطبيع

 
 چه بكنيم؟

يد بدهيم. اما جواب اين اگر اصل فوق را قبول كرده باشيم، جواب اين سؤال را با
تواند ساده بوده و مسأله يك راه حل و يك جواب داشته باشد. مگر آنكه  يسؤال نم

. «عمل صالح»همان اصطالح قرآن را به كار برده و بگوئيم  يو عموم يبه صورت كل
 كار شايسته آنست كه شايسته و مناسب هر مقام و موقع و در راه حق باشد.

و  يخود را موظف )و مأجور( بداند كه از پرحرف يمانهر مسل ياز نظر، فرد
شديداً احتراز كرده، كار را افتخار و كليد نجات  يخاصيت يو ب يو تنبل يبيكارگ

و زحمت  كار بههم  يبداند. چند هزار سال شعر گفتيم و سخن سنجيديم، حاال قدر
رگ، فقير و كار و شغل ارزش و احترام قائل شويم؛ از كوچك و بز يبپردازيم. برا

سواد و باسواد، كارگر و كاسب، وزير و وكيل بايد كار كنند. اگر بالغ است  بي ،يغن

                                                
 (، از انتشارات شركت قلم. 2مندرج در مجموعه آثار ) «يخودجوش»تفصيل بيشتر ر.ك: به  يبرا .1

 مگر آنكه خودشان را تغيير دهند.   دهد ميرا تغيير ن ياوند وضع هيچ قوم: خد 11 /( 13)رعد. 2
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كفالت معاش خود و كسانش را بنمايد. اگر جوان محصل است، بهترين شاگرد 
است، هم و غمش  يباشد. اگر كاسب و كارگر است، كارش نمونه باشد. اگر ادار

لهو  يجا هدارد، اوقاتش را ب يمرفه ير زندگانجام وظائف و خدمت و خير باشد. اگ
خدمت و خير و تحقيق و توليد  هلغو و تلف كننده عمر، ب يها و لعب يا مشغوليت

 بپردازد.

حداكثر كوشش و كار بداند. ه خالصه آنكه در هر حال و مقام خود را موظف ب
همه بدانند كار است كه كليد نجات است و بدون آن هر چه باشد، حرف مفت 

تر  ي، جزء اساسي. اما از جهت اجتماعشود مياست. ثواب آخرت هم با كار درست 
و مهمتر مسئله و شرط توفيق ملت، در نجات و سعادت همگان است. بايد خصلت 

خود نينديشيم و نخواهيم  هبودن را كنار گذاشته، تنها ب يو انفراد يپست انزواطلب
خود را  يها ها و فعاليت ا و عالقهه گليم خويش را از آب درآوريم. بلكه سرمايه

ها و  ها و اتحاديه كه هستيم، تشكيل انجمن ينموده، در هر حوزه و صنف ياجتماع
آشنا بنمائيم  ياشتراك يها داده و خود را با اصول و لوازم زندگ و جميعت ها شركت

، ي، سياسي، مذهبي، فرهنگي، عمرانيمختلف معاش يها پيش برد هدف يو برا
هم  يها را رو ها و فكرها و فعل ها و سرمايه تفريح و گردش، دست يحتو  يورزش

ما و احتمال  يهايش را بپذيريم و متفقاً پيش برويم. مسلماً نيرو بگذاريم. ناراحتي
كرده اهل انس و آدم  يتوفيق صد چندان خواهد شد. مضافاً به اينكه تمرين اجتماع

 .1خواهيم شد
 

«»2 
 

                                                
 ،  در همين مجموعه.     «احتياج روز»ر.ك : به  .1

 : توفيق از خداوند است و بر او بايد تكيه كرد.  دعا .2



 

 
 
 
 
 
 
 

 «ميمهض»

 
 مالكيت و اشرافيت در ايران    

روشنفكران و »از  يقرن معاصر كشور خودمان بسيار يو اجتماع يدر ادبيات سياس
موجود و پيشنهاد اصالحات  يها خواستند تجزيه و تحليل بدبختي مي يوقت «مترقيان

 يو بدون توجه به اينكه هر مملكت و ملت) يرا بنمايند به تبعيت و تقليد افكار غرب
بايد با در نظر گرفتن شرائط عميق  يجوئ داشته هر مطالعه و چاره يوضع خاص

مربوطه انجام شود( صحبت از  يها آن ملت و سوابق و نيازمندي يو تاريخ يجغرافيائ
پا و مالكيت خودمان را مترادف با فئوداليته ارو يفئوداليته ايران كرده وضع ايلخان

و  ياوضاع كشاورز يو خراب ياجتماع يها و ريشه بدبختي دانند ميدانستند و  مي
 ند.داد ميسراغ  يو مالكيت ارض يكشاورزان ايران را سيستم ارباب رعيت

و  يو ادار يدر اوضاع قانون ياخيراً نيز با اتكاء و تظاهر به اين فكر تغييرات
وجه وضع چنان نبوده  هيچ ايران بهكه در  يكشور داده شده است. در صورت ياقتصاد

سابق، نيمه  يكوبا يهندوستان يا التيفونديا يبا فئوداليته اروپا و رژيم زميندار
مستعمره آمريكا، مغايرت دارد. در اينجا درد چيز ديگر است و درمان چيز ديگر آن 

كه بر اساس تشخيص غلط به مريض تجويز شود مسلماً شفابخش نخواهد بود.  يدوائ
 را هم اضافه كند. ييد مرض ديگرشا

قبائل مغول و  يمتوال يكه در اثر هجومها يتوضيح آنكه مقارن و ماقبل دوران
واژگون و  يتمدن قدرت ايران نيز مانند روم غرب يبايست يتاتار و ترك و غيره م

در شرق و در سرزمين  يآمد و پديده بزرگ رژيم فئوداليته برقرار گردد يك پيش
را عوض نمود. عالوه بر  يع پيوست كه سير تاريخ و تحوالت اجتماعايران به وقو

العبور  صعب يها فالت ايران با محصور بودن در سلسله جبال يآن وضع جغرافيائ
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ها باعث  قراء و شهرها در ميان بيابان يو پراكندگ يداخل يها و كوهستان يسرحد
توقف  يها يو معطل موانع يشد كه در سر راه سيل هجوم قبائل و ايالت وحش يم

ايجاد كرده و ورود و حلول آنها در داخل جماعات متمدن به صورت  يا دهنده
 صورت گيرد. يپس از تغيير و تأثيرهائ ييعن يو پلكان يتدريج

كه در مرحله اول اشاره شد اشاعه دين اسالم  ياما آن عامل مهمتر و پديده وسيع
 بوده است. يحقوق بشر يو شناسائ( مساوات و عدالت ي)ولو ناقص و نسب يو اجرا

 : اسالم اوال با اعالم

«
»1 

 و تصريح رسول اكرم)ص( به اينكه:

باشد برتر از  ياگر با تقو يبر عجم نيست و غالم حبش يمتيازعرب را افتخار و ا
را محو  يو نظام يو مال يو مقام ياست هر گونه اشرافيت و امتياز نژاد يسيدقرش

 كرده مردم را برابر و برادر شناخته است.

ثانياً با تشريع و تأكيد به عدالت و رعايت حق رحمت مالكيت و ساير حقوق افراد 
قائل شده  ييت نيز به عنوان يك فرد مسلمان وضع ثابت و حقوقزارع و رع يبرا

 است.

كه در ساكنين وجود داشته است آنها را تا  يو اعتقاد ياين خاصيت روح
كه قبال يا بعداً در مهاجمين ايجاد  يآشنا به حقوق خود ساخته و تأثير يا اندازه

كه ضربات و نموده و آنها را به كيش اسالم ميگروانيده سبب شده است  مي
پايمال  يديگر اعمال گردد و حق زارعين به كل يتر از جاها ماليم يتصرفات، خيل

 نشود.

كردند  يايران را فتح م يمهاجمين عرب )اگر بتوان آنها را مهاجم ناميد( وقت
و دهات را ضبط  يها اراض ها و تاتارها و مغول خلفا و سرداران آنها مانند ژرمن

و زارع را اجير و اسير  يند و مردم بومداد ميتشكيل ن كردند و فئوداليته ينم
 ينمودند. بلكه همان وضع دهات و زارعين را محفوظ و محترم شمرده سع ينم

                                                
م كه از ها و قبائل درآوردي مردم همانا شما را از مرد و زن آفريديم و به ملت ي: ا13/  (49)حجرات .1

 تر و برتر شما نزد خدا پرهيزكارتر شما است.  يشويد بدانيد كه گرام يكديگر شناخته مي
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( در سايه رسيد ميالمال را )كه اصوالً به مصرف خود محل  داشتند عايدات بيت
 امنيت و بركت و رضايت زياد كنند.

كه به مالك اشتر جهت  يلسالم در فرمانا عليه  ابيطالب  بن يخليفه چهارم عل
 :كند ميواليت مصر صادر فرموده از جمله چنين سفارش 

خراج باشد زيرا  يزمين بايد بيش از جمع آور ي... ولكن مراقبت تو در آباد»
و عمران  يحاصل نخواهد شد و هر كس بدون آباد يبدون اول يكه دوم

و كارش جز مدت  كند ميهالك را خراب و مردم را  خراج مطالبه نمايد بالد
و غيره  ييا آفت يا خشك ياستوار نخواهد بود و اگر پيش تو از سنگين ياندك

دهات دائر  يشكايت كردند به آنها تخفيف بده ... و جز اين نيست كه خراب
كنند مگر در اثر تمايل  يكوچ نم يو اهال شود ميكوچ كردن اهل آنها حاصل 

دولت  يو نسبت به بقا كنند ميمال پيدا  يورآ كه واليها به جمع يو توجه
 «... شوند ميخود و درآمد نااميد 

البالغه از كتاب بسيار محققانه و جامع دكتر ا. ك. س. لمتون  اين قسمت نهج
از  «مالك و زارع در ايران»تحت عنوان  1339كه سال  يميالد 1952تأليف در سال 

 د.ترجمه شده است، نقل گردي يبه فارس يانگليس

از آن كتاب را نيز  يالذكر اشارات اينك بد نيست به عنوان شاهد اظهارات فوق
 ذيالً به نظر خوانندگان برسانيم:

 : كتاب 39از صفحه 

است شايد  كه طرز تركيب و تشكيل ده بر آنها قرار گرفته ياز اين اصول كل»
جرين نخستين مها يبتوان چنين استنباط كرد كه شكل اوليه اسكان و شهرنشين

نشأت  ياجتماع ياز حقوق عال يبوده و حقوق انفراد «يابتدائ ياشتراك» يايران
 يافته است. يم

داران  ده مقارن ظهور عمده مالكان يا تيول يكه در تركيب اجتماع يبا تغيير
ضعيف شد اما از طرف ديگر  يپديد آمد از يك طرف سنت مالكيت اشتراك

از منبع ديگر قوت گرفت و اين منبع زمين  يها حصه يميل به تنصيف و تساو
 .«يجامعه اسالم يطلب عبارت بود از سنن مساوات

 كتاب: 35از صفحه 

اين بوده است كه موجبات رشد و  ياسالم ي... سياست حكومت در قرون اول»
 را فراهم آورد ... ياشتراك ينمو اين تشكيالت ابتدائ

توان ناديده  يبوده است نم را كه در اتخاذ اين سياست مؤثر يو اما دليل ديگر
 گرفت:
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كه مورد توجه مسلمين بود جمع خراج از مردم  ياز مسائل مهم ييك
كه تا   شد ميميسور  يمغلوب بود و نيل بدين مقصود در صورت ي ها سرزمين

كه  يديدند و در صورت يم يآسايش و خوش يملل شكست خورده رو يحد
 يكشاورز  شد ميه بر آنها تحميل بودند و بيش از انداز يم يكشاورزان ناراض

 .كرد ميپيشرفت  يبه سخت

در مسلمين صدر اسالم  يدر كار كشاورز يشايد مشاهده خير و بركت كل
فرض  يمؤثر افتاده و آنان را بر اين داشته بود كه ده را يك واحد تشكيالت

از زمين حاصل كند و تا  يبرند كه اگر دهقان منفعت يكنند و به اين نكته پ
مند گردد به ظنِ غالب، زمين را بهتر  بهره ياز حكومتِ خودمختار يحد

 .«كند ميكشت و زرع 

آويز مدعيان انقالب و اصالح بوده و در ظرف  كه غالباً دست اي مسألهاما 
كشور بنماينده و شاخصِ  يسياس يترين جناحها قرن از چپ مدت كمتر از نيم

ا به دستور خارجيها از حرف به ترين آنها منتقل گرديده و به تقليد ي راست
ميزان تقسيم محصول ما بين ارباب و رعيت، باز هم  يعمل درآمده است؛ يعن

 اشكال نيست. يمظهر اجحاف و مبنا

 يبر اساس پنج كوت يعن يرويه تقسيم محصول در دهات ايران به طور كل
 : ما بين يپنج حصه يا سهم مساو

 زمين، آب ، بذر، كار و باالخره گاو

 است. يساير افزار كشاورزو 

به اين ترتيب عالوه بر آنكه زارع با داشتن سهم مسلم متناسب و عدم 
مالك به اخراج او از ده يك پا شريك در محصول و ملك شناخته شده  حق

دار تدارك بذور، تأمين گاو و افزار كشت  كه خود عهده ياست در صورت
 .كند ميالك دارد پيدا را كه م يهمان وضع و مقام يگردد با حقوق مساو

كه آب طبيعتاً و مجاناً تأمين  يا يا رودخانه يدر امالك ديم يبند اين سهم
و بر حسب شرايط و اوضاع و نوع كشت به صورت سه كوت و  شود مي

 يو با تقريب عموم يبه طور كل يتنصيف و غيره نيز رايج بوده است ول
رج شده همواره و توان گفت كه هر زمان كه از حساب پنج كوت خا يم

 كتاب مالك و زارع( 17. )فصل «اصوالً قرار به سود زارع تبديل گرديده است

آيد در  يمالك و زارع به نظر نم يو روابط اقتصاد يكشاورز يبند اين نوع سهم
حقوق  يپناه و ب يب يدنيا نظير داشته باشد و ابداً قابل قياس با مزدور يهيچ جا

زيردست زمينداران هندوستان و مزدوران  يا رعايافئوداليته اروپا ب يها سرف
 چهارماه حقوق بگيرِ نيشكركارِ كوبا نيست.
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و  يدار ( طريقه اجارهيتسهيم فوق )يا مزارعه در اصطالح فقه يالبته غير از مبنا
آزاد نيز در امالك ايران متداول بوده است كه  يمزدور يجريبانه و احياناً برزگر

ه و به تدريج كه ارزش  شد ميس همان نظام پنج كوت تنظيم وبيش بر اساس و قيا كم
به نفع رعيت بر  ينقد ييافته حساب جريبانه يا اجاره بند يپول در ايران تنزل م

 گشته است. مي

در ديگر  يها و تحميل يتحت عناوين بيگار يهائ ها و اجحاف حال اگر انحراف
مالك يا در سايه  يو مقام يمال يدر اثر برتر يرعايا شده تبعيض و تجاوزهائ  باره

آمده  يجو به عمل م استفاده يمأمورين دولت يبا همدست يو دربار يلشكر يها قدرت
 به اصل مطلب ندارد. يآيد، ربط يو م

آمده است غالباً  كه در ايران به عمل مي يو تجاوزهائ يعمده و تعد يها مالكيت
در  ييا بيابان يين كوهستانبوده است كه مهاجم يوسيع يها به دنبال همان تصرف

. يا پس از استقرار در شهرها و ندكرد ميآباد  يها ها و قسمت ورود به جلگه يابتدا
تشكيل دولت و قدرت به صورت تيول و اقطاع و غيره به شاهزادگان و اميران و 

 ه است. شد ميحاكمان واگذار 

كه  يمينه تحولمؤلف محقق در ز «مالك و زارع در ايران»در همان كتاب مستند 
بعد از قرون اوليه اسالم در رفتار و روال دولت و مالك با رعيت به عمل آمده است 

 :نويسد ميچنين 

 : كتاب 35از صفحه 

تشكيالت ساده  يمملكت مايل به بقا ياما هرچند از يك سو دستگاه مال»
 در يديگر خود اين دستگاه تغييرات يهمه از سو بود با اين ياشتراك يابتدائ

پديد آورد. تمايل دستگاه حكومت بر اين بود كه بار  يتركيب جامعه روستائ
تر بشود و همين باعث شد كه اين بار بيش از همه  خراج  به مرور زمان سنگين

كند... اين امر موجب شد كه  يبر دوش كشاورزان و خرده مالكان سنگين
شوند و از اين رو محتاج  يو زورمند يدهقانان بيش از پيش به طبقه نسبتاً غن

بود كه طبقه اخير خود را نسبت به قاطبه ماليات دهندگان مرجع  يكامالً طبيع
قدرت فرض كنند. خواه از نظر اينكه در برابر حكومت از آنان حمايت 

 و خواه از لحاظ اينكه در برابر حكومت مسئول كار آنان بودند. ندكرد مي

آيد و خرده مالكان  وجود بههمين سبب شد كه يك طبقه مقتدر از مالكان 
نشين شبه  تر اجتماع تنزل كنند. و رفته رفته يك جمعيت ده درجات پست هب

 در ايران ظاهر شود. يا برده
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 زمين: يمالكان اصل يشدت يافت كه به جا ياين تمايل هنگام

 يماليات يدار در آمدها كار آمدند كه غالب آنان اجاره يرو ياوالً كسان
 بودند،

كه از  «اقطاع»به اشخاص يا  ياراض يبر اثر تعميم روش واگذار يسانثانياً ك
 به بعد معمول شده بود، صاحب زمين شدند. يقرن پنجم هجر

بود.  يدر امالك زراعت ياين تحول مستقر شدن مأموران لشكر يمرحله قطع
 .«دار مبدل به طبقه مالك شد طبقه تيول يعاقبت در قرن بيستم ميالد

آن و كثرت تجربه همه كس  ير اثر طول مدت و عالمگيردرد ايران كه د
ها از همانجا بلند است و مؤلف كتاب  ها و دهاتي شهري يها چيست و ناله داند مي

مورد استناد نيز اذعان دارد نه اساس مالكيت است و نه سيستم تقسيم محصول بلكه 
 .1است يبيش از هر چيز و در مرحله اول اجحافات مأمورين دولت

يكسره مالك  يقت مطلب اين است كه اگر در مغرب زمين مهاجمين وحشحقي
سره شد در اينجا در نتيجه  شده مردم را برده مزدور خود كردند و كار يك ياراض

و مخصوصاً احكام اسالم در سر راهشان  يكه شرايط جغرافيائ يممانعت و ماليمت
فشار و اجحاف  يمايند ولسره اسير و عبيد خود ن ايجاد نمود نتوانستند ملت را يك

و توقع و  يمستقيم از طريق باج و بيگار  طور غير  تر به تر و ماليم را نامحسوس
 اند. پيوسته اعمال كرده يو دولت يمختلف به وسيله مأمورين ديوان يها تحميل

حاضر نشدن آنها به اجتماع و اتّحاد و  يها يعن ايراني يو خودخواه يانفراد يخو
دفاع و منافع جمع، هميشه سبب شده است كه  يبرا يشت و فداكارمخصوصاً به گذ

متجاوز بتواند بدون زحمت و  ييك فرد زورگو يكوچك و حت يها يك دسته
 ترس صدها و هزاران نفر را مطيع و باجگذار خود بنمايد.

سالطين در ابتدا همان وحشيها و  يها دانيد غالب سلسله كه مي يدر ايران به طور
اند كه جديداً يا سابقاً از خارج كشور به  بوده يا يا غارتگران و قلدرهائه كوهستاني

 ينيز در اصل چيز يند. مأمورين دولت شد ميها و شهرها سرازير  داخله فالت و جلگه

                                                
 خوانيم: كتاب مزبور چنين مي 681در صفحه . 1

گيري توأم با  ماليات زائد گرفتن و تمايل كار گردانان حكومت به اخاذي و رشوه»
از تجزيه خالفت عباسي مسئله ناامني مهمترين عامل انحطاط كشاورزي بود كه پس 

هائي كه در آن روي داده همچنان تا امروز  آشكار شد و اين انحطاط باستثناي وقفه
 «اتمام يافته است.
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 يجز همان خويشان و كسان و همدستان راهزن اوليه نبوده بعدها كه تغيير قيافه و حت
به عنوان مأمور  ي. وقتندكرد ميا فراموش ناند مبداء و مقصد خود ر عقيده داده

ند هدف و  شد ميوصول ماليات يا مأمور امنيت و نظام رهسپار دهات و واليات 
بوده  يعملشان بيش از هر چيز پر كردن جيب خود و جمع مال و منال و خوشگذران

 است.

 ه تمام امالك و عوايد يك محل را شد مياين عمل به طور مقاطعه واگذار  يگاه
گذاشتند و اجازه  ، دربست در اختيار او مييبه عنوان اقطاع و تيول يا خالصه واگذار

و تحويل فالن عده  يبه شاه يا خراج ساليانه به خزانه سلطنت يند به ازاء پيشكشداد مي
 خواهد بكند و بگيرد. هر چه دلش مي يسرباز و قبول تمكين و تملق از دربار مركز

ميان  يو عادت پسنديده)!( كه هميشه در ايران خط فاصلمتأسفانه اين سنت سنيّه 
است  هكرد ميانداخته و روابط را بر اساس غالب و مغلوب تنظيم  يدولت و ملت م

شد  يكشور از ممالك اروپائ يكه در نظام ادار يمشروطيت و تقليد يبعد از برقرار
ديدتر ادامه يافته يا عضو اداره پيدا كرديم باز به همان صورت و بلكه ش «كارمند»و 

 است.

در ايران دولت و كارمندان او عادتاً خود را نه تنها مزدور و منتخب و مستخدم 
را تشكيل داده با تحقير و به چشم اسير به  يشناسند بلكه يك طبقه ممتاز يملت نم

ين آفت و تر بزرگبينيد  يها برويد م به شهرستان ي. مخصوصاً وقتكنند ميمردم نگاه 
 يميريزد همان رؤسا و مأمورين دولت يو دهات يبه سر مردم اعم از شهر كه يدشمن

كه دهقانان عريان و گرسنه در زير آفتاب صحرا پشت سر گاو يا  يهستند. در حال
لقمه  يبرا يشهر يها و كارگران و كاسب كنند ميريزند و جان  االغ بوده عرق مي

جرگه قمار  ياعيان يها در خانه يلتادارات دو يزنند رؤسا به اين در و آن در مي ينان
 اند! مشغول يو هرزگ ييا به رقاص دهند مييا مجالس مشروب و ترياك تشكيل 

است كه تا اين وضع و عادت عوض نشود و معكوس نگرديده مردم  يبديه
حاكم نشوند و دولت از شخص اول تا آخر آن مادون و منتخب و مسئول و مستخدم 

انجام نخواهد  يگونه افاقه و اصالح آن ملت نگردد هيچدولت از  يملت نباشند يعن
 شد.
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و قانون  يو نبودن حكومت مل يمنظور آنكه درد ما درد عدم عدالت و آزاد
 ي. بدون عدالت و آزاديو سماو ييا تغييرات ارض ياست نه درد تشكيالت ادار

 حرف مفت و قوز باال قوز است. يهر گونه ادعا و اصالح يقانون

اين مطلب حل شد )و بايد هر چه زودتر به دست خود مردم و ناچار  هر زمان كه
دنيا حل شود و تا حل نشود هيچ  يزياد مثل همه جا يو قربانيها يفداكار يبه بها

ما را نجات نخواهد داد( ساير مطالب و مسائل اشكال  يراه حل و اصالح ديگر
 چندان نخواهد داشت.

تغييرات و  ياز زمين و طرز كشاورز يبردار است كه در ترتيب بهره يبديه
آيد بايد اساس و تركيب ده به عنوان يك واحد  يبه نظر م ياصالحات الزم است ول

چندهزار ساله ايران به  يحفظ شود. همان طور كه تجربه تاريخ يو روستائ ياجتماع
آنرا محترم شمرده و مستحكم كرده است. به  يآن ريشه داده است. و سنت اسالم

است كه طبيعتاً  يدر ايران طور يو آبيار يشناس و زمين يرايط جغرافيائعالوه ش
است در دامنه  ي. زيرا ده محيط محدودنمايد ميرا ايجاب  يچنين واحد كشاورز

از زمين كه ناچار با يك يا چند رشته قنات مشترك مشروب  يا يكنواخت يا كاسه
ه طور مجزا از مناطقِ خود ب يباشد و برا يمخصوص م يها كشت يشده مساعد برا

 نامساعدِ مجاور، استقالل دارد.

و  يو همبستگ يكه همه چيز دنيا به همكار يقطعه كردن ده در دوران  قطعه
و  يجز يك عمل ارتجاع يرفته است چيز يالملل و بين يمل يسنديكائ يها اتحاديه

كوبا هم توليد شود، نخواهد بود كما آنكه در  يغلط كه سبب نقصان و فنا يقهقرائ
تقسيم  يهكتار 3نيشكر استثناء قائل شده مانند ساير قسمتها به قطعات  ياراض يبرا

درآوردند. سهل است كه در ايران بايد  1«كوئوپراتيف»نكردند و آنها را به صورت 
پا فراتر گذارده  يروستائ يتعاون يها شركت هر ده به وسيله ياز اداره اشتراك

 به وجود آورد.      يو بلوك يا يهقر يها ها و تعاوني اتحاديه
بر اساس  يبند ده، همان سهم يتعاون يها شركتاتفاقاً ممكن بود در تشكيل اين 

كردند. به  يمنظور م يهر عمل و زحمت مزد يشدند و بعد برا يپنج كوت را قائل م
گرديد و گروه  يهم نخورده از مالك سلب حق نمه اين ترتيب اصول و قوانين ب

 يها گرديد. سپس از راه ياكثر موارد حتماً صاحب اكثريت سهام م زارعين در
                                                

 Cooperative يتعاون .1
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آمد كه زارعين و همچنين  يم عمل به يهائ تسهيالت و مساعدت يو قانون يشرع
پيدا كنند. البته در  يرفته دخالت و بهره بيشتر كه واقعاً زارع هستند رفته يمالكين

شده و غالباً  يد بنيان گذارفاس يها كه بر پايه يو تحميل يغصب يها مورد مالكيت
دارد تشكيل  يرا كه ريشه تهاجم يو نظام يعمده و دولت يها همان مالكيت

عميق به عمل آمده به ملت و صاحبان حق برگشت  يرسيدگ يبايست يدهند، م يم
 داده شود.

*   *   * 

انجام  يانتقادات و نظريات فوق ممكن است اينك كه انقالب به اصطالح وسيع
بعد از مرگ سهراب به عنوان يك بحث بيهوده و  ياست مانند نوشداروگرديده 
گذشته  يها جريان  در بارههر تجزيه و تحليل و تشخيص ولو  يشود ول يبيجا تلق
د ارزنده و مفيد واقع شود، خصوصاً كه اگر فعالً وضع و صورت توان ميهميشه 

ماً مطرح است. شايد است و دائ يخود باق يدرد و مسئله به جا يعوض شده است ول
 به حال و آينده بنمايد. ياز آن بتواند كمك مختصر يگير مطالعه گذشته و عبرت

 

 هُوَالْمُسْتَعان اهللوَ
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سرچشمه استقالل
 

 
 موارد استقالل و مفاهيم استقالل

. اغلب استقالل شود مياستعمار  يصحبت از استقالل و ضد آن يعن ياين روزها خيل
آنكه توجه به وسعت مفاهيم آن داشته باشند،  يگيرند ب ساده مي يامر سياس را يك

 خصوصاً سرچشمه يا پايه استقالل را در نظر بگيرند.

 دانند مي يمعموالً استقالل يا عدم استقالل يك كشور را مترادف و معلول تصميم
گاه  نه تكيهگنجانده و تضمين شده باشد. ضمناً يگا يالملل كه در فالن قرار داد بين

و  دانند مي  ها دولتها و قدرت شمشير  ملت ياستقالل در تاريخ گذشته را زور بازو
 شمارند. يرا حافظ آن م يجنگ يها و سالح ينظام يممالك جديد نيرو يبرا

 يمثال كشور مستقل آلمان در ميدان جنگ جهان يالبته قابل انكار نيست كه وقت
يا  يجنوب يچون هندوستان و افريقا يممالكمغلوب شد استقاللش به باد رفت و 

 متعلق به خود ندارند. ينظام يكه مستقل نيستند قوا يسيبر

نگاه به تاريخ  يها محو شده است ول از استقالل يخيل يو لشكركش يبا قلدر
اند  كه به قصد غارت و تنها با قشون تأسيس شده يي ها دولتدهد كه  ينشان م
 يها اند. در طرف مقابل نيز شكست نكرده يدوام چندانناپايدار بوده  يهاي پديده

بوده است. به  يداخل يو بروز ضعف ها يغالباً توأم يا به دنبال انحطاط عموم ينظام
اند دو مرتبه  بوده يپايه و مايه هائ يعكس، چه بسا اقوام و ملل مغلوب كه دارا

 اند. بر حريف غالب شده يسربلند كرده و گاه

                                                
 دانشگاه تهران.  يدانشجويان دانشكده فن يبرا 15/11/1327مورخ  يتدوين و تفصيل سخنران 
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 يآيد اينكه استقالل تنها به يك امر قرارداد يها م در زبان آنچه مسلم است و
از آنها  يديگر نيز دارد كه با بسيار يها ، بلكه مفهومشود مياطالق ن ينظام يا يسياس

 و غيره. ي، فكري، فرهنگي، قضائي، پوليآشنا هستيد: استقالل اقتصاد

مال همراه با هم ها يا با وجوه مختلف استقالل ع آيد كه اين مفهوم يبه نظر م
حساس بدن چون قلب و مغز و ريه و معده و كليه كه در افراد  يباشند. مثل اعضا

از آنها خراب يا ضعيف شود،  ي. اما همين كه يككنند ميسالم تماماً خوب كار 
كه تابع و اسير شد  يافتد. ملت يحيات ساير اعضا و حيات صاحب آنها نيز به خطر م

 ر استقالل را حفظ كند.كمتر ممكن است جهات ديگ

تر از ملت و مملكت اصطالح استقالل در مورد مؤسسات و  در سطح پائين
كه از خود  دانند ميرا  ي. شخص مستقل كسشود ميبه كار برده  ياشخاص هم خيل

 نباشد. يها تابع كس و تصميم يو نظر داشته و در اداره زندگ يرأ

 
 ؟رود مياستقالل تا كجا 

ندارد.  يكه استقالل مطلق معن شود ميجه به واقعيات معلوم با مختصر دقت و تو
استقالل مطلق  كه مترادف با انزوا و استغنا باشد امروزه نه ميسر است و نه مصلحت 

كدام فرد  يگيرند(. كدام كشور و حت ها مجوز تبعيت مي ي)و همين مطلب را بعض
دود بودن امكانات افراد كند؟ مح يد بدون مراوده و معامله با سايرين زندگتوان مي

كرده و  يااليام مسئله وظائف را اجبار يك جامعه و اختالف در استعدادها از قديم
 يقرار داده است. امروزه عين اين مسئله به مقياس خيل يشرط تأمين آسايش و آزاد

 ملت ها و كشورها صادق است.  در باره تر بزرگ

امل نيز موضوع ندارد و محال است. ك ياستغنا يو استقالل به معنا يكل ينياز يب
نياز از غير  يب  دتوان مينالوجود  چه منفرد و چه مجتمع جز ذات واجب يهيچ موجود

 باشد.

ها و  دارد اين است كه ارتباط يپذيرفت و امكان واقعيت عمل توان ميآنچه 
عادالنه و آزاد باشد. همان  يها ها به صورت مبادالت دوجانبه و اكتساب احتياج

( بسته شود كه او هم به يگردن شخص )يا ملت هب يندازه زنجير احتياج و وابستگا
اگر آنها خواستند بكشند او هم بتواند بكشد  كه طوريگردن سايرين آويخته باشد به 

 .دانند ميرا تابع و اسير ن يو زيان عملشان را بچشاند. چنين شخص يا دولت
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بقا و رفع احتياج  يشد و حتماً برامستقل با  دتوان مينكه محتاج است  يآن كس
هر زمان كه حاصل جمع احتياجات  يخود بايد نظر و نرخ ديگران را قبول كند. ول
حاصل جمع احتياجات ديگران به او  يشخص به ديگران كمتر يا در حداكثر مساو

 يد آزادانه معامله و روتوان ميمستقل است و  ييا حقوق يباشد، چنين شخص طبيع
 :ييعن «كند يباز»متاع خود 

 ها باشد ها= مجموع بده مجموع بستان

 يمقصود از مجموع بده بستانها، همه نوع و به هر صورت آن است. اعم از كاالها
بگيريم،  يبدهيم و معدن ي: مواد كشاورزيو معنو ي، كار وفكر يا ماديو نقد يجنس

 ن قبيل مبادالت.مواد خام بدهيم اسلحه بخريم، معلم بدهيم متخصص بياوريم و از اي

 يهمينكه يك درجه از احتياجات ما به ديگران بر احتياجات سايرين به ما فزون
پيدا كرد به اندازه يك امتياز يا يك نقطه بايد تسليم شويم. يك پله كه پائين بيائيم 

تمام اختيارات و   تدريج بهافتيم. از آن پس بيشتر بر سرمان ميزنند و  يدو پله عقب م
 احتياجات را از دستمان خواهند گرفت و سوارمان خواهند شد. منابع رفع

و به  يدو طرفه در فيزيك و شيم يها ها و فعل و انفعال شبيه تعادل يمسئله كم
 ي. وقتشود مياست كه در ترموديناميك تعريف  يمتفابله ازتجاع يها تحويل

است به مرتبط( كه در فعاليت  ييك مجوعه ذرات ماد ي)يعن يگويند سيستم مي
كند كه دائماً فشار و درجه حرارت و شرايط ديگرش  يتحول پيدا م يطور ارتجاع

در جهت مثبت يا  يبا شرايط محيط خارج بوده فقط اختالف بينهايت كوچك يمساو
زيادتر شد انبساط يافته به خارج كار  يداشته باشد. اگر فشار آن مثالً اندك يمنف

، يمنقبض گشته كار بگيرد. به عبارت كل كمتر از خارج شد يبدهد و اگر اندك
و تقابل آن با خارج باشد  يو تساو يسيستم، در حالت تعادل داخل يحاالت اتخاذ

 و ركود در آن رخ ندهد. يافتادگ عقب ييعن

 
 كدام اصل است؟

 ينداشته و جنبه ها يديپلماتيك يا نظام -يحال كه دانستيم استقالل تنها جنبه سياس
آن نيز قابل توجه است و به شخص و  يو روان يو فرهنگ يضائ، قي، مالياقتصاد

، صريحاً اين سئوال پيش گيرد ميمؤسسه و ملت و دولت در مراتب مختلف تعلق 
 يخود حساب و راه يها مستقل از هم بوده هر يك برا آيد كه آيا اين استقالل يم
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در صورت اخير  و در يكديگر مؤثرند. باشند ميدارند، يا آنكه مرتبط و مالزم هم 
 يكدام يك از وجوه از استقالل اصل است و مادر و منشأ سايرين. آيا استقالل نظام

و اگر دولت مستقل بود ملت و افراد مردم هم  كند ميهم برآورده  ياستقالل اقتصاد
 خود استقالل دارند يا بالعكس؟ يو فكر يدر شؤون زندگ

هم در  توان ميا به آن قانع نموديم كه در باال از استقالل كرديم و خود ر يتعريف
گرفت كه شامل جميع  يمجموعه صادق و نافذ دانست و استقالل را يك واحد كل

هر يك از انواع استقالل به كار برد. آنچه   در بارهوجوه و موارد باشد، و يا معامله را 
 است كه بايد يا نبوده پديده يا مهم است اينكه استقالل يك حالت راكد و لحظه

يك فرد يا جامعه دارا بودن  ياستقالل برا يدوام و استمرار داشته باشد. شرايط بقا
 است كه بتواند دائماً در مبادالت با خارج و معامالت خود عرضه نمايد. يچيز

نيست ناچار بايد فرد يا جامعه خواهان  يدر دنيا اليتناه يكه هيچ گنج از آنجائي
ستقالل بيش از هر چيز يك مسئله توليد و تراوش استقالل زاينده و فزاينده باشد. ا

بهترين روحيه  يها و دارا است. به فرض آنكه ما ثروتمند و مجهز به آخرين سالح
سريع است متاع ما وسالح ما در  يدر تحول و ترق ياينكه تمدن امروز هباشيم نظر ب
افتاد و قهراً كه در حركت دائم هستند دير يا زود از سكه و اثر خواهد  يبرابر كسان

آورد خواهيم شد. ضمناً زياد هم  يرا م يتر و بهتر تازه يمحتاج و مطيع آنكه كاال
غير  يموروث يها كه دارائي يخداداد يمنابع طبيع همطمئن و مغرور ب توان مين

كشيدن  شدن و ته مكتسب است، شد. چنين سرمايه ها و قدرت ها عالوه بر كهنه
 بيگانگان و تعرض و تجاوزشود. جلب طمع است خود عامل ممكن

صاحبان  يسياه ايران از موجبات بيچارگ يهندوستان و طال يهمچنانكه زرخيز
باشد و نتوانند از  ياست كه اختصاص يآنها شد. استحكام و اعتماد شايسته ثروت

مملكت  يكه در نهاد افراد ملت و پتانسيل انسان يآن چيز يدستمان بگيرند. يعن
گيرد، بلكه بر اشخاص تعلق  يستقالل بر خاك و آب تعلق نمباشد. در حقيقت ا

 گيرد: يم

، متعلق و يبر توليد و تراوش دائم ي، مالزم و متكيكاف يدفاع يداشتن يك نيرو
 منبعث از مردم.

مسئله  يو كل يدر مقياس كشور و دولت تظاهر خارج يو نظام ياستقالل سياس
تنه  ياصل يها غيره در حكم شاخه و ي، پولي، فرهنگياقتصاد يها است. استقالل
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خورند. البته ريشه درخت بنوبه خود از  آب مي يهستند كه از ريشه مشترك يواحد
 يو باالخره تارها يكه هر شعبه فروع شود ميمتعدد تشكيل  يساقك ها و شعبه ها

و در  كند ميگياه سرچشمه گرفته از تنه عبور  يدارد كه از آنجا عصاره غذائ يريز
 هست. ي. تا ريشه در آب است اميد ثمرشود ميبرگها پراكنده شاخ و 

. اگر افراد يك كشور افراد باشند ميموئين ريشه درخت  يافراد كشورمان تارها
از احتياج و  يباك يمستقل باشند آن كشور مستقل است. اما اگر افراد به طور كل

تواند  ين كشور نمتابعيت از ديگران نداشتند و حاضر به اطاعت و انقياد بودند آ
 مستقل باشد.

وجه نبايد اشتباه و چنين تصور شود كه ممكن  اين مسئله بسيار مهم است. به هيچ
خود صاحب حيثيت و  يو سياس يدر مجموعه و در سازمان ادار ياست كشور

و صفت و  يآگاهانه به اين معن يمند عالقهافراد آن  يقدرت و استقالل باشد ول
بشود از يك عده عناصر زبون سر بزير  ياشته باشند. يعنساختمان مستقالنه ند

 عرضه يك تركيب مستحكم مولد مستقل به وجود آورد. يب

نپذيرفته است كه آسمان خراش  ينديده و هيچ منطق ياوالً تا بحال هيچ چشم
پوسيده و سيمان آبديده ساخته شده  يزده، آجرها زنگ يبا تيرآهنها يمحكم مطمئن

و پايه مستقر  ييا معمار اول به سراغ مصالح مقاوم مطمئن و پباشد. هر مهندس 
 .رود مي

شبيه بهائم در مزرعه و طويله ارباب ميچريدند  يدر روزگاران سابق كه مردم قدر
داد نشان برسد، به حساب نياوردن افراد،  يخراميدند تا زمان سر بريدن و سوار و مي

چندان نداشت.  يباشند اشكال يلفها و باركشان خوش آب و ع جز تا آنجا كه بره
 ها سالبزرگ نداشته  يمراقب و برنامه ها ينيز رقيبان خيل يو اياد يصاحبان اراض

امروزه كه  يها و بيگانگان خوش باشند ول ستند دور از مزاحمت همسايهتوان مي
آيد در  ينهايت پيچيده و مشكل شده و از عهده يك دست و يك فكر برنم يكارها ب

هر چه بيشتر افراد و افكار تعقيب  يو بنابراين هم آهنگ يديداً همكارهمه جا ش
روزافزون نقش و اثر آحاد مردم شده  ي. تاريخ بشريت شاهد توسعه و ترقشود مي

كه در يك تشكل مرتبط منظم به صورت آگاهانه و  ياست. البته نقش و اثر
 مندانه اعمال گردد. هعالق
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سنگين  يها استقالل بدون همت و هزينه ثانياً مسلم و مشهود است كه حفظ
دوران جنگ ميسر نيست. حال با يك  يها دوران صلح و بدون جسارت و فداكاري

عالقه به استقالل چگونه ممكن  يمشت مردم كم ظرفيت خود دوست زور پذير ب
 يدوش كس هب يها را كه در مرحله نهائ است بار تمام اين محروميت ها و فداكاري

بر آنها حكومت  يافتد بسر منزل مقصود رسانيد. مگر آنكه بگويند دولت يجز آنها نم
دفاع و  يخواهد كرد كه با سياست و قدرت از گرده شان كار خواهد كشيد و برا

ميسر باشد و  يناخواه روانه جنگشان خواهد كرد. به فرض كه چنين چيز حمله خواه
را پيش  يعميق و با دوام يملت يك عمل حساب يبتوان واقعاً عليرغم ميل و آمادگ

باشد كه طبعاً منبعث و مانند خود آنها بوده در  ياگر از آنها و مل يبرد، چنان دولت
كه  گيرد ميخواهد كرد، و اگر پايه و مايه از خارج  يروز مبادا جلوتر از همه جا خال

 مردم به استقالل خود بهترين يقيد يو ب يدر كار نيست. زور پذير ياصالً استقالل
اهل  يدادن و استثمار خواهد بود. ممكن است خوش ظاهرها يعامل ادامه سوار

 :يبازار ديگران باشند ول يبرا يشكم و مصرف كنندگان خوب

 يروز ميدان نه گاو پروار  آيد كار بهاسب الغر ميان 

، يا ي، علمي، اقتصادي، نظاميپس ناچار بايد بگوئيم استقالل يك امر سياس
است. استقالل در طبيعت افراد است نه در  ياخالق ير انساننيست. يك ام يفكر

 طبيعت كشور.

 
 آن یخصلت استقالل و تفكيك ناپذير

را در حكم صفت و  از طبيعت افراد دانستيم بايد آن ياستقالل را مظهر يوقت
. گيرد ميبگيريم كه مانند عشق و عالقه از درون اشخاص سرچشمه  يخصلت

در برابر هر  يو سركش يست كه به صورت سرپيچا يو روان يالعمل خلق عكس
قويتر از حماسه صيانت نفس،  يو حت يهم قو ي. خيلنمايد مي ياجبار و الزام تجل

متنفر و منزجر از اسارت،  ي. شخص مستقل خيلشود مي يبه جانباز يزيرا كه منته
 العاده حساس و حسود در تعيين سرنوشت خويش . فوقشود مياطاعت، تبعيت و قيد 

 خواهد در كار خويش ببيند. است. مهر و پنجه خود را مي

تا آنجا كه  يصفت ممتاز انسان است. حيوان در حدود معين ياصوالً استقالل طلب
قبول اسارت طبيعت و هر ولينعمت را  يخوراك و خوابش تأمين شود به خوب
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العمل  انسان با تغيير دادن ها و اصالحات در محيط و در خود عكس ي. ولنمايد مي
از  ي. انسان هيچگاه راضرود مياز تحميالت طبيعت  يرهائ دنبال بهدهد و  ينشان م

خواهد نه تنها مقهور و محتاج نباشد بلكه قاهر و مسلط بر  وضع موجود نبوده مي
 يها شرايط و سازنده محيط و مايحتاج باشد. اين همان استقالل است كه با عنوان

 و غيره. ييل عزت نفس، مناعت طبع، سرافراز. از قبشود مينيز بيان  يديگر

مانند حيوان  كرد ميبود و با محيط توافق  اگر انسان مانند حيوان مطيع و قانع مي
به او قدرت اراده و صفت خالقيت داده و همين امر  يسركش يماند. ول راكد مي

 او شده است. يكليد تكامل و ترق

شخص  يتفكيك و تفرقه باشد. يعن قابل  دتوان مين يحالت و خصلت استقالل طلب
آزاد طبع است يا مطيع. اگر آزاد طبع شد و دوست داشت كه در اداره خانه و ا ذاتاً ي
مختار و صاحب اراده باشد حتماً در معاشرت و در شغل و تفريح  يخصوص يزندگ

كه مايل نيست بر سر سفره سايرين  يخواهد به دستور ديگران عمل كند. كس نيز نمي
اخالق  شود ميحتماً هم حاضر ن داند ميو ترحم را ننگ  يشود و لقمه گدائبزرگ 

 يخود ننگ و ناراحت يرا نيز برا و مأخوذ از ديگران باشد. آن يو عاداتش عاريت
 خواهد همه چيزش از آن خودش باشد. . خالصه آنكه شخص مستقل ميداند مي

آن بسيار دقيق و  يجتحقق يافتن يا واقعيت خار ياستقالل آسان است ول يادعا
خواهيم از حيث نان و لباس و خانه حكومت  گويند ما مي كه مي مشكل است. كساني

دراز كنيم، قطعاً طبع  يدر احساسات و افكار دست تكد يو مستقل باشيم ول يمستغن
او زائيده عواطف و  يمستقل ندارند. چطور ممكن است انسان كه تمام جهات وجود

ذوق و عقيده وابسته به غير باشد و باز وجود خود را مستقل  افكار او است در عالم
از  يا بداند. شخص مستقل جسماً و روحاً مستقل است نه آنكه تنها به لحاظ پاره

 كارها چنين باشد. يو اداره اسم يزندگ يضروريات ماد

 
 ابتكار و تقليد

. داند ميگ شخص مستقل چون همه چيز را از خود ميطلبد مبتكر است و تقليد را نن
با فكر  نمايد ميهمان طور كه با عرق جبين و كدّ يمين تدارك خوراك و پوشاك 

، نمايد مي يو مستقال چاره جوئ شود ميرو  هب رو ينيز بامسائل زندگ يو ابتكار شخص
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بدون آنكه چشم استفاده و تقليد به اعمال ديگران بيندازد. اما شخص مقلد و ملت 
 است. ين و بنابراين محتاج و طفيلمقلد هميشه در عقب سايري

و قدرت توليد كه قبال اشاره كرديم محصول ابتكار است.  يآن خاصيت فزايندگ
بنابراين ابتكار سرچشمه استقالل است و فقط مترادف و الزمه آن نيست. تقليد نيز نه 

كه افراد آن  ي. كشور باشد ميو احتياج است بلكه مخرب استقالل  يگر يتنها طفيل
ابتكار و ابداع باشند حتماً عزت نفس دارند و آن كشور مستقل بوده قدرت  اهل

 . باشد ميتأمين وسائل حفظ استقالل را دارا 

در مقايسه  يخوب همالزم بودن روح ابتكار با استقالل و عظمت، و عكس آن ب
 .شود ميممالك مختلف آشكار 

بينيد. صرف نظر  يمرا شما دائماً در حال تحول و تغيير  يبزرگ غرب يكشورها
 دهد ميبيرون  يا از علوم و اختراعات كه با سرعت سرسام آور هر لحظه ارمغان تازه

نيز در آنجاها كمتر مواجه  يو آثار ذوق يدر سبك و سليقه ساختمانها و وسائل زندگ
اند كه پس از  اند ديده اقامت داشته يكه چند . كسانيشويد ميبا تكرار و ركود 

خورد. مجالت و مطبوعاتشان نمونه  سان به مناظر و حركات تازه برمييكماه غيبت ان
است كه محصول تالش و توليد  ياز مطالب بديع و ارائه موضوعات يدرخشان

 . باشد ميخودشان 

كه چند سال قبل به اروپا نموده بودم به همسفر تازه واردم  يدر يك سفر مجدد
كه  يآنها را ببين يدوتا يپاريس را نگاه كن اگر توانست يها گفتم كافه

هايشان مثل هم باشد. از حيث انتخاب و تركيب مصالح و از حيث شكل و  صندلي
را اختيار كرده كه  يخود مستقال طرح و ترتيب يبرا يا ساختمان هر صاحب كافه

 تقليد و تكرار سايرين نيست.

د: هر قدر درست رابطه مستقيم و مالزمه دقيق ما بين ابتكار و استقالل وجود دار
مظاهر ابتكار را  كنيد ميدرجات مادون سير ه و نيرومند درجه يك ب ياز ممالك مترق

از خارج و به ترجمه و  يها بينيد. رفته رفته در مجالتشان به نقل قول يتر م ضعيف
 خوريد. اقتباس برمي

 
 اما وضع ما
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خارجه يا بدل ساخت  ياز كاالها يگذاريد با نمايشگاه و انبار در بازار كه قدم مي
آنها  ياسام يتزيين مغازه ها و حت كنيد ميدر خيابان كه گردش  .شويد ميآنها روبرو 

جز تقليد ناشيانه زننده از اروپا و  يها چيز ها و آرايش ها و لباس و سبك ساختمان
زنيد غالباً به مطالب كهنه و ناقص كه ترجمه  را كه ورق مي ها كتابامريكا نيست. 

نوشته  يخوريد و كمتر كتاب يا فصل است برمي ياز كتب خارج يفساده يا تألي
ها ترجمه  ها و فكاهي و داستان  داشته باشد مقاالت يايران يكه رنگ و بو شود مي

 .1آنها است يا تكرار حاالت و آداب ياللفظ تحت

علما و مخترعين خارجيها  يبرا يو دالل يجز نقال يدر مملكت ما چيز يمعلم
 تر از همه... ه ها، و مجالت كه مبتذلنيست، روزنام

پذير  كه گفتيم خصلت استقالل يا ابتكار، و ضد آن تقليد، تفكيك  طور همان
عمل رائج و عادة افتخار آميز است  ينيست. در ايران نه تنها تقليد و تبعيت از خارج

 يكه كس . مالحظه كنيد همينشود ميديده ن يهم اكراه و ايراد يدر تقليد از داخل
را )كه در اصل  يگذارد يا طرح خود مي يمغازه يا سينما ييك اسم جالب تازه رو

گذرد كه آن اسم  نمي يبرد سه چهار ماه مي كار بهتقليد يا ابتكار است كار نداريم( 
 . نماييد ديگر در تهران و شهرستانها مشاهده مي ييا طرح را در صد جا

                                                
در داخل  ير اروپا كه تعطيل تابستان به ايران آمده و چند سفرآخر تحصيل د هاي سالياد دارم در  هب .1

ناراحت بودم. اتوبوس ما دم دروازه  يخيل شود ميكه با مسافرين  يكرده بودم از وضع مسافرت و رفتار
ايستاد بدون  يآفتاب م يها در گرما يا ترياك كشيدن راننده ساعت ييا در قهوه خانه به انتظار مسافر اضاف

كه آقا چه  كردند ميكردم سايرين مالمت يا نصيحتم  در آيد و اگر من اعتراض مي ياز كس آنكه صدا
پر از قفس مرغ و خروس توقف كرده  يما يك ماشين بار ياست. اتفاقاً در يك منزلگاه پهلو يا عجله

ت تسليم زنند و ساكت و صام ها فرق چندان ندارند: هر دو چرت مي ديدم اين مسافرين با آن مرغ بود. مي
 آنها را حركت دهد. ياراده صاحب ماشين هستند كه ك

و  ياز عوامل خراب يتهيه كرده اين حالت تسليم مردم و قانع بودن به وضع موجود را به عنوان يك يا مقاله
 يعدم اصالح كارها تشريح كردم. مقاله را به روزنامه ايران )يا مهر ايران( كه در آن ايام از روزنامه ها

 ياطالع از نتيجه مراجعه كردم آقا يچند روز بعد برا يمدير كردم. وقت يتهران بود برده تقديم آقامعتبر 
 يبوده است در آمد و گفت مقصودتان كدام ترجمه است؟ خيل يمدير يادش نبود چه مقاله و چه مطلب

 نداشته باشد! يئاز خودش درد و دوا ييكه خوردم: مثل اينكه مقاله ها هميشه بايد ترجمه باشد و ايران

البته نه آن زمان و نه مخصوصاً حاال همه مطالب و مقاالت ترجمه نيست. عالوه بر آنچه ترجمه خالص 
نيز كه تراوش و ذوق و فكر  ي، مقاالت بوم باشد مي يخارج ياست يا الهام گرفته و تحت تأثير نوشته ها

 و تقليد است. بر ترجمه يقرار كل ي. ولشود ميگاه ديده  هموطنان باشد گاه
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، و ي، سياسي، اقتصادي، فنيماعمشكالت و مسائل اجت يدر آنجاها معموال وقت
كه انسان در روزنامه ها و مجالتشان ميخواند  يآيد در بحث هائ يغيره پيش م

بيند كه صاحبان مسؤوليت و صالحيت حواس خود را جمع كرده يا گرد هم  يم
و بعد با توجه به  كنند مي ينشسته مسئله را در شرايط زمان و مكان مربوطه حالج

 يبه فراخور موضوع و محيط به عقل و تدبير خود برا يا چاره اشكاالت و امكانات
 انديشند. يآن م

هر يك از  شود ميمطرح  يچنين مطالب يدر يك اداره يا محفل ياما در ايران وقت
حاضرين يا مسؤولين بر حسب آنكه در آلمان تحصيل كرده باشد يا در فرانسه و 

در آنجا  گويد ميا زده باشد فوراً به امريك يبسر برده باشد و يا سر يانگليس عمر
در ذهن ها وجود نداشته باشد راه  يا بايد بكنيم. و اگر قبال سابقه ما هم 1چنين كردند

اين است كه مراجعه به كتاب يا مؤسسه  شود ميكه هميشه با موافقت تام روبرو  يحل
كه رهروان  اند،  ره  چنان رو  كرده ببينيم  آنها در اين مورد چه كرده ييا مستشار

گاه دو محيط از هر جهت مشابه و دو  هيچا رفتند...   غافل از  آنكه  چون در دني
جواب مخصوص بخود را  يشرايط مشترك نيستند، هر موضوع و مشكل يمسئله دارا

 راه حل صحيح باشد.  دتوان مينگاه  خواهد و تقليد هيچ مي

: كنيم ميما نوسان كرده و بينيد در زمينه فرهنگ و تعليمات چقدر  يمثال شما م
غلط خودمان( حاكم بر آموزش  يو خيال ي)البته سبك تصور يمدتها سبك فرانسو

آمدند، آن طريقه را بباد انتقاد گرفته روش  يو پرورش ما بود. بعد آنها كه از آلمان م
. همين طور ندكرد مي( را پيشنهاد و تزريق ي)باز هم بخيال خودشان آلمان يآلمان

 رفته ها و حاال از امريكا برگشته ها...انگليس 

گاه هيچ يك از اينها، نه توانسته است درست درك و اجرا  است كه هيچ يبديه
ها و  ها يا آلماني شود و نه توانسته است متناسب و مفيد از آب درآيد. خود فرانسوي

تر و از روش همديگر  به يكديگر نزديك يها كه خيل ها و امريكائي انگليس
كه با توجه به  دانند ميافتند كه از هم اقتباس نمايند.  يترند به اين فكر نم مطلع

نوع  ، در هر ملت يكيو احتياجات اختصاص يو شرايط محيط يساختمان نژاد

                                                
برند به  كار بهرا  «امريكا»اگر نخواهند كلمه  ي. يعن«دي جديدنيا»برند يا  يرا به كار م« امريكا»يا تنها كلمه . 1

 نويسند.  يم «ي جديددنيا» يطور مجاز
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كه جز خود آنها هيچ كس  يخورد و مؤثر است. نوع تعليمات درد ميه تعليمات ب
 كند.درست تشخيص دهد و تجويز و اجرا   دتوان مين يديگر

جز دلخوش كنك و حفظ و تقويت حالت  يكه تقليد باشد چيز يتجدد و تحول
 .شود مياسارت تحكيم  يآيد. بندها ياز آب در نم يافتادگ احتياج و عقب

كه هستيم آنقدر  يدر حال -تاريخ گذشته و اخيرمان نشان داده است -ما در ايران
نشانمان بدهند. با  يديگر مانيم تا از خارج تكانمان بدهند و يك وضع متوقف مي
ابراز شود به مرور  يچندان مخالف نيست و اگر مخالفت هائ يكس يچنين حركت

. اما اگر بنا شود تغيير و ابداع از داخل و شود ميتبعيت  يزمان تبديل به موافقت و حت
. از  گردد مياست كه از هر طرف سرازير  ياز ايرانيها بجوشد سيل تمسخر و كارشكن

و نسبت به آن قبال بدبين  يكه محصول ذهن خودمان باشد فرار يد و تبديلهر تجدي
 هستيم.

 
 یمقصر اصل

عمالً، استقالل نداشته يا استقاللش  يبنابراين ممكن است كشور و ملت مستقل
 ي ها دولت يضعيف باشد، نه از اين جهت كه حكومت و سرنوشت او را رؤسا

ه باشند بلكه از اين جهت كه افراد آن ملت بيگانه ديكته كرد يبيگانه در پايتخت ها
 : گيرند را از آنها مي يو مسلك اجتماع يآزادانه روش زندگ

در حال استعمار، نه از اين جهت كه سربازانشان را به آنجا فرستاده باشند بلكه به 
تقاضا و انتخاب خود متاع آنها، زبان آنها، سبك و سليقه آنها و افكار آنها را در 

 ؛دهند ميرواج  كشورشان

 ياو را ببرند بلكه چيز يتابع و مطيع باشد، نه از اين جهت كه ثروت و دارائ
 .نمايند مينميخواهند از خود داشته باشند و هر چه بخواهند از بيگانگان طلب 

اجباراً محتاج و مطيع نيست، اختياراً سائل به كف و مقلد  يچنين ملت و مملكت
 شده است.

و  ياقتصاد ي، نظامينيز نبايد استقالل سياس يهر ملت يبرا اوليه يمسئله اساس
 يو استقالل ذات ياستقالل روح يشؤون ديگر آن باشد بلكه از آن بايد ترسيد كه ملت

 را كه مظهر آن ابتكار است و بسته به اراده خود مردم است از دست بدهد.

 
 تقليد و ابتكار
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دنيا  يموارد و در همه جا يد در بسيارمنكر شد كه تقلي توان ميمبالغه نبايد كرد، ن
اكتشاف و اختراع تا ما  يعالوه برا ه. بشود ميبه ناچار مجاز  يمعمول است و گاه

اند نداشته  را كه احراز كرده ياند نشناسيم و وسائل را كه سايرين پيموده يمراحل
 بشويم. يا يم مبتكر چيز تازهتوان ميباشيم ن

ه عقب افتاده است تنها فكرش دويدن و رسيدن كه خوابش برده و از غافل يكس
او در اين مرحله  يبه قافله است. از همان راه و بهمان جا كه قافله رسيده است. برا

مسئله انتخاب مسير و مقصد مطرح نيست. پس از آنكه خود را به جمعيت رساند 
چيزها به  يخيلنيز در  يد ابتكار نظر نمايد و منشأ اثر بشود. ملل متمدن و مترقتوان مي

 گيرند. و از يكديگر مي كنند ميدست هم نگاه 

 چند نكته را فراموش نكنيم: يول

است كه در اول مقاله اشاره  يپيشرو همان بده بستان يها اخذ و اقتباس غربي -1
و  شود ميكمبود ن ييعن يبه ترازنامه منف يكرديم: حكم معامله متعادل را داشته منته

از يك دست  ي. و مهمتر آنكه وقت گردد مياسارت منجر ن دست آخر به احتياج و
 يتقديم دنيا يگيرند با دست ديگر همان چيز را باصالح و تكميل اضاف مي يچيز

. اخذ و اقتباس آنها صورت فعال و فزاينده دارد نه گيرنده نمايند ميعلم و صنعت 
 . 1شود ميبه جلو برداشته  يمنفعل. گام

                                                
م و البته منحصر بفرد نبوده نظاير داد مييك شاهد مثال بارز اين كيفيت كه در كالس به شاگردان تذكر . 1

( است: در Turbo-Compresseurشمار در اكتشافات و اختراعات دارد مورد توربوكمپرسور ) يب
پيدا كرده باال دست  يآنكه طيارات شكاريشان سقف صعود بيشتر يها برا الملل اول آلمان جنگ بين

تا اختراع كرده يك كمپرسور يا دمنده هوا در كنار موتور اضافه نمودند  يا دشمن را بگيرند وسيله
رقيق فضا را به صورت فشرده و پُر  يافتد هوا يو موتور از قدرت م شود ميدرارتفاعات باال كه هوا رقيق 

 وارد  سيلندرها بنمايد تا موتور بتواند به ميزان معمول بنزين بسوزاند و توليد قدرت كند.

فوق حريف آگاه ساخت. از اين هواپيماها به طور سالم بچنگ فرانسويها افتاد و آنها را از سرّ ت ييك
كه از مهندسين دانشمند  Rateau ها را عيناً تقليد نكردند. آلمان ياسباب اختراع يكارخانجات فرانسو

از نوع دوار تعبيه نمود كه متصل و  يدرآورده كمپرسور ديگر يبود همان انديشه را به صورت بهتر
 يهدر رفته گازها ياز فشار اضاف كه يمربوط به موتور هواپيما نباشد بلكه از يك توربين كوچك

 نيرو بگيرد. نمايد ميموتور استفاده  يخروج

گرفت  نمي يچيز يآن اين بود كه از قدرت موتور اصل يبه اين ترتيب توربوكمپرسور اختراع شد. مزايا
كه فشار   شد ميكاست و خود به خود به فراخور ارتفاع صعود، درجه تراكم را زياد كرده باعث  و نمي

باالتر تقريباً به حال اول  يثابت بماند و قدرت موتور تا ارتفاعات خيل وارد شونده به سيلندرها ياهو
ها رسيد. آنها  سوئيسي آشيانه برگشتند نوبت به محفوظ بماند. جنگ كه تمام شد و هواپيماها به
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كه موارد استعمال  يصحيح باشد در فروع ياقتباس عيناگر در علوم و اصول  -2
نتايج غلط به بار  ياصول است و در امور مربوط به انسان و اجتماع، چنين عمل

 آورد. يم

جا  ديگر، مطلق است. در همه يعلم، چه رياضيات باشد چه طبيعيات و چه چيزها
در كليه نقاط  يك مثلث دو قائمه است و قوانين فيزيك يو همه وقت مجموع زوايا

. بنابراين اگر ديگران شود ميها به يك نحو اجرا  در افالك و كهكشان يزمين حت
جز اخذ و  يا و مطلق باشد چاره يكه كل يرا كشف كردند مادام ييا حقيقت يقانون

بگوئيم و خود را تا نوبت  «الفضل للمتقدم»انصاف  يقبول آن را نداريم. بايد از رو
 راحت و متعهد بدانيم.دين نا يجبران و ادا

اما در به كار بردن اصول در موارد استعمال و فروع، مسئله انطباق شرايط و 
كه راجع به  يآيد. مخصوصاً اداره اجتماعات و امور ياشتراك منظورها پيش م

وضع يكنواخت و مشابه و ثابت نداشته تابع هزاران شرايط  شود ميمحيط و مردم 
 است. يو اعتقاد ييا تاريخ يو روان يو عوامل نژاد يمحل

منطقه سردسير ساخته شده و نتايج خوب داده است،  يرا كه برا يشما ساختمان
كامال قبول داريد كه اگر در منطقه گرمسير تقليد كنند از آن فرار خواهيد كرد. اما 

گويند ديگران  نشينند و مي يم يانسان يها و برنامه يو اجتماع يادار يها در روش
اند، چه الزم كه  كرده راه صحيح را تشخيص داده يما در مورد خودشان بررسقبل از 

 ! گيريم ما زحمت بكشيم، همان را مي

كه ناظر و  يطفيل يتقليد از قدم اول دوجور ممكن است برداشته شود: يك -3
حالت نظاره  يبه قصد رسيدن و جلو زدن. در اول يمنتظر عمل سايرين باشيم و ديگر

و توأم با تالش و  يكه همراه با كنجكاو يدوم يخواهد ماند ول يو نياز هميشگ
و  شود ميتراوش است حالت موقت داشته با تفحص و تطبيق و تصفيه شروع 

 آورد. يسرانجام از ابتكار و توليد سر در م

                                                                                                              
اندن آن به فشار جوّ و رس يرقيق طبقات باال يرا كه كارش زياد كردن فشار هوا «راتو»توربوكمپرسور 

 يطيارات بود، در سطح زمين برا يبنزين ييك جوّ به منظور ثابت نگاهداشتن قدرت موتورها يمعمول
بردند و  كار بهديزل، و به منظور افزايش قدرت )يا به تعبير ديگر كاهش وزن و قيمت(،  يموتورها

 داول است، ساختند. را كه امروزه در همه جا مت (Turbo-charger) يتوربوكمپرسور پرخوران
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بلكه با تحقيق و  شود مين نمايد ميكه برخورد  يتقليد كننده فعال واله اولين چيز
آن انجام  يو بعد مرتباً عمل تطبيق و تصفيه رو نمايد ميرا انتخاب  انتقاد مناسبترين

تقليد مبدل به ابتكار  يزود بهتا بيشتر بدرد او بخورد. با چنين ترتيب و تربيت  دهد مي
 خواهد شد.

برگشت به مبارزه با تقليد و با  ياستقالل به معن يبنابراين، در هر حال جستجو
 است. يو شخصيت خواه ياز روح استغناطلب يسئله ناشتوسعه ابتكار، و اين هر دو م

 

 یو استقالل اجتماع یاستقالل فرد

ها وجود دارد. اگر چنين نبود  خوشبختانه نطفه استغنا و سرمايه عزت نفس در ايراني
خصلت استغنا و استقالل يا شخصيت  يمقياس فرد ههر بحث و تالش بيهوده بود. ب

و  يو گردن كلفت يآن كه گردنكش ير شكل افراطد ي. حتشود ميدر مردم ما ديده 
 يو عموم يمل يچون اين روح نتوانسته است در زمينه ها يباشد. منته يخودپسند

و در  يايم در روابط فرد خورده يتوسر يو داخل يارضا شود و از زورمندان خارج
و  برخاسته است و غالباً به صورت مقابله يزورتران به تالف برابر همزوران و كم
 ي. گويكند ميبروز  يمشروع و مصالح و مقررات اجتماع يها مخالفت با محدوديت

نكردن از رسم و روش همنوعان، ديرتر آمدن  يكه شأن و مقام داشتن مالزم با پيرو
از مزايا و استثناها است!  يبه آنچه پذيرفته شده و برخوردار ياعتنائ يدر مجالس، ب

ن هستند مقامشان را مافوق قانون و مقررات قواني يآنها كه مقنن يا مجر يحت
 گيرند. مي

از شخصيت  يوجود دارد نمونه ديگر يحداعل هو رقابت نيز كه ب يچشم همچشم
خوريد كه در برابر  برمي يخيل ياست. به يك جوان ايران يجوئ يو برتر يخواه

 يا در خانه و مدرسه و حزب سر اطاعت و انضباط فرود آورد. تر بزرگ

فيات سبب شده است كه اجتماع ما التيام نگيرد. در نزد ما شخصيت و همين كي
ترين  ها شاخص شده است برعكس انگليس يانضباط دو مفهوم مخالف با هم تلق

 يبا رضا و رغبت تن به فرامين عموم ينفس و سرافراز هستند كه با وجود عزت يملت
خود كسر  يرا برا بدون آنكه انضباط و اطاعت دهند مي ياجتماع يها و خواسته
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و اقتدارشان شده  يبدانند. و همين امر سبب اتحاد و آزاد يبا آزاد يشأن و مناف
 .1است

آنكه راه كج رفته را برگرديم و به راه درست بيفتيم  ياز وسائل مؤثر برا ييك
گوناگون  ياست كه به منظورها يهمكار يها تشكيل و توسعه جمعيت ها و انجمن

، خيريه و غيره تأسيس يافته همان ي، تعاوني، ورزشي، فني، فرهنگي، دينيتجار
و بنابراين ناقص و نارسا تعقيب و غالباً  يرا كه به صورت انفراد يمنظورها و اعمال

آشنايان مورد قبول انجام دهيم.  يبا همكار ينموديم، در قالب اجتماع صرف نظر مي
به مقصد عمال و تدريجاً در  در چنين اجتماعات فعال عالوه بر توفيق بيشتر در وصول

نمائيم. از طريق  و احترام به مصالح جمع را تلقين و تقويت مي يمند عالقهخود حس 
نمائيم چون چنين  خدمت و اطاعت خود را مفيد و مؤثر ديده احساس شخصيت مي

است كه خود آنرا خواسته و  يهدف و اجتماع  در بارهخدمت و اطاعت ما 
ارت نخواهد بود، بلكه استغنا و استقالل است. روگرداندن از و اس يايم، نوكر ساخته

 ضامن احتياجات خود شدن است. يغير و به طور دسته جمع

افراد ملت سرچشمه  يها جوئي درست است كه استقالل مملكت از آحاد استقالل
 يها ها و استقالل در سايه استغنا و استقالل اجتماع است كه شخصيت ي. ولگيرد مي
 يطلب استقالل يها د محفوظ بماند و رشد كند، بنابراين تا خصيصهتوان مي يفرد
يك از اين دو استقالل تأمين  متشكل نشوند هيچ يدر جهت استقالل اجتماع يفرد

 نخواهد شد.

 
 مبارزه با تقليد

از آن است.  يكردن از پيروز ياولين قدم مبارزه با تقليد بد دانستن آن و خوددار
را مطابق  خود ننگ بدانيم. در مقياس ملت و مملكت آن يبرا يدتقليد را مانند تك

 و خيانت بگيريم. يفروش وطن

را كه خوانده و ديده الاقل با مقتضيات  يمهندس معمار وظيفه خود بداند چيز
 سازش و تغيير دهد. يمحل و احتياجات مشتر

 .سره سبك ديگران را اتخاذ ننمايد، از خود هم مايه بگذارد نويسنده يك

                                                
احمد آرام، از انتشارات شركت  يتأليف آندره زيگفريد ترجمه آقا «ها روح ملت»رجوع شود به كتاب  .1

 انتشار. 
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 انعكاس و  اقتباس را در  افتخارشان و  ظيفه و  يگانه ادارات ما و  مؤسسات
 يندانند، ببينند در ايران سابقه چه بوده احتياج چيست و چه روش يخارج يها نمونه 

 آيد. يمؤثرتر از آب درم

 يجائ را تصور نكنيم اصول مطلق همه يخارج يها و مكتب ياجتماع يها مسلك
 النعل بالنعل قابل اقتباس و اجرا است. طابقبوده  يو همه وقت

بكنيم  يو خودنمائ يفروش نخواهيم فضل يبا استعمال اصطالحات خارج
 ساخت. شود ميمتداول دارد يا  يكه فارس يخصوصاً كلمات

ها و شبيه شدن  ها هنرشان را در گرفتن رسوم خارجي ها و مخصوصاً خانم خانواده
بر ارزش انسان  ير نيست كار ميمون است و چيزبه آنها ندانند، تقليد كردن هن

از  يرواج يافته است چه تقليد خنك يافرايد. مثال اين جشن تولد گرفتن كه خيل ينم
كه  يپدر و مادر بچه هائ ييك رسم خودپسندانه است و چقدر تكلف و خرج برا

 .كند ميببرند ايجاد  نيكادوئ»و بايد   شوند ميدعوت 

و  يبردن، قربان يدادن، چشم روشن يعيد ياعياد و ايام برا ما ميان خودمان انواع
ايم  ابراز خدمت و محبت داشته يپخش كردن، وليمه و سور دادن و به طور كل ينذر

ببرند كه به درد طرف بخورد و ماندگار باشد نه  يو داريم . سابقاً معمول بود چيز
خانه نو و  يمان يا براو زاي يو عزا، در ناخوش يحاال كه در عروس يمثل تقليدگر

چه عمر كوتاه و چه فايده كم چه  يبرند و برا بازگشت از سفر دسته دسته گل مي
 !نمايند ميمبالغ گزاف اسراف پول 

است كه با قبول يك حقيقت و اراده انجام آن شروع  يا مبارزه با تقليد مبارزه
جرا و اعالم به ا يا قدر كه توجه و پذيرش يافت و از طرف عده . همينشود مي

خود ننگ بدانيم.  يدرآمد راه خواهد افتاد. اصل در اين است كه تقليد كردن را برا
 پذيريم. ياگر صاحب عزت نفس و طالب استقالل هستيم آنرا م

به صورت برنامه در آوردن و به طور منظم و آگاهانه وارد تعليم و  يقدم بعد
 تربيت كردن است.

تر از هر نژاد ديگر.  است. شايد قوي يتقليد قو ها در اتفاقاً استعداد ايراني
گيريم و بلهجه  را با سرعت و سهولت بيش از ملل ديگر فرا مي يخارج يها زبان

ظواهر آداب و كلمات و حركات  يزنيم. در اخذ و اجرا خودشان حرف مي
 ييك پا هنرپيشه است. و همين سرعت و سهولت تقليد بال يديگران، هر فرد ايران
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به خود نياوريم، استعداد ابتكار را  يگرديده و سبب شده است كه فشار ما يمل
بودن و تبعات آنرا طبعاً  يايجاد نمائيم. طفيل يپرورش ندهيم و كمتر از خودمان چيز

ايم. بنابراين بيش از هر ملت ديگر نيازمند مبارزه با تقليد و رفع آثار  و تدريجاً پذيرفته
 ناشيه از آن هستيم.

 
 بتكارتوسعه ا

 پايدار بماند. شعار:      دتوان ميننيست و  يمسئله بود. البته كاف يمبارزه با تقليد جنبه منف
 «به از جامه عاريت خواستن   كهن جامه خويش پيراستن    »

با چنين  ندكرد ميما تصور  يهمگان و هميشه قابل اجرا نيست. مربيان قديم يبرا
كرد. آنچه برتر يا الاقل نوتر  يايستادگ يفرنگ در برابر تمدن و تسلط توان مي يسدّ

. بايد به عمل مثبت و به توليد آنچه الزم و دلخواه كند مياست باالخره خود را جا 
 را زنده و آشكار ساخت. آن يروح ابتكار و راهها ياست پرداخت. يعن

آيد. هر كس تصور  يامر به نظر مشكل و بلكه محال م يايجاد روح ابتكار در باد
يا ساختمان  ياست و قدرت اختراع يك نبوغ ذات يابتكار يك موهبت اله كند مي

يا شجاعت و  يو زشت ياز آن برخوردارند. مثل زيبائ يكه نژادها و مردم خاص يطبيع
و قابل تريبت و توسعه  ي. در حقيقت چنين نيست. ابتكار يك صفت طبيعيترسوئ

تكر و مخترع باشد. ابتكار و اختراع د مبتوان مياست. هر كس بتواند مسئله حل كند 
 نيست. يجز چاره جوئ يچيز

بشريت حاكم  يبر نسل ها يصفت قناعت و حالت سكونت كه در ادوار طوالن
يا عوامل غير  يتاريخ يها بعيد و در اثر تصادف ياست و فقط در فواصل زمان 1بوده
ا رخ داده تحول از دني يا در ناحيه يچون هجرت و جنگ و غيره تغيير و تكان يعاد

پيدا شده و سبب گشته است كه انسان به  يدر افزار توليد يا اطوار زندگ يو تكامل
نگاه كند  يچشم اتفاقات استثنائ هنشناخته و به اختراع وسائل تازه ب ياكتشاف چيزها

 د.شمار بهو عاملين آنها را از زمره نوابغ 

ز، كه هنوز هم در ني ها كتابطريقه تدريس در مكاتب و مدارس و تدوين 
ها در خط  مان روال است و فقط در دانشگاهه به يو متوسطه تا حدود زياد يابتدائ

                                                
سازش به بهره كم  ياز حركت و تالش است نه به معنا يمنفعل و تنبالنه آن كه خوددار يقناعت به معنا .1

 لق است. از طمع و از تجاوز و تم يكه توام با خوددار
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كه كشف و  كند ميالعاده به تلقين اين فكر  افتد، كمك فوق يتجسس و تحقيق م
و سازندگان بدايع  ياختراع به طور بالمقدمه مانند الهام بر مغز واضعين قوانين علم

 وارد شده است. يفن

شاگردان در جهت عكس  يترتيب ارائه موضوعات و دروس برا يبه طور كل
 ياند مانند مادر يا آشپز . معلمين و مؤلمين هميشه خواسته باشد ميقضايا  يجريان واقع

گذارد  فرزند يا مهمان مي يگرم مطبوع را كنار يك سفره چيده شده جلو يكه غذا
، معلومات و مصنوعات را در كند ميعرضه كه ميوه رسيده را به بازار  يو يا با غدار
تحقيقات و تجريبات به صورت خالصه و لب مطلب را به شاگردان  يحاصل نهائ

ها غذا  بهترين سفره يارائه دهند. حال همان طور كه شما ممكن است يك عمر پا
ين اطالع و تر كوچك يرا تشخيص بدهيد ول يهر طبخ يو بد يبخوريد و خوب

 يا پيدا نكنيد با چنين روش تعليم نيز ممكن است شخص خزينه يدر آشپز يا عرضه
 يقبل يساز نگردد. همچنانكه آشپز و باغبان مرارت ها ابداً علم ياز معلومات شود ول

 ياند برا را كه در تدارك جنس و پروراندن و پختن غذا گذرانده يخود و مراحل
يك باب از علم يا قضيه شاگرد مدرسه هم كه ناگهان مواجه با  دهند ميطرف شرح ن

 .گيرد ميرا چون مائده از آسمان رسيده  آن شود مي يو قانون و ماشين

باره از مثلث و مربع  اولين بار كه اسم هندسه را شنيده است يك يدر دوره ابتدائ
از يك  ياز ضخامت و از نقطه بدون بعد با او صحبت كرده اند. يعن يو از خط خال

ها طرح و تعريف كرده است.  قرن يكه بشر پس از ط سلسله مفروضات و مجردات
و  شود ميروبرو  يقرارداد يها و فورمول يبا يك عده اسام يزود به يدر علم شيم

 ياز البال يكه گوئ گيرد ميآنها خواص و فعل و انفعاالت اجسام را ياد  يبر مبنا
فهميد كه  رسيد تازه خواهد يتركيبات بيرون جسته است. پس از آنكه بدوران عال

ها كردند و  مديد با خود اجسام ور رفتند و تركيب و تجزيه يها شيميست ها مدت
 ديدند فرض نمودند. سهولت بيان آنچه مي يها را برا بعداً عالئم و فورمول

همچنين است در مورد رياضيات كه در هر مبحث آن ابتدا با يك انديشه و 
ينان، وكتوريل، مشتق، ترانزين، ، دترمياز قبيل خطوط مثلثات يتعريف نوظهور

اوپراسيونل، انفورماتيك و غيره روبرو شده پس از آنكه به طور مطلق و خشك 
 .كند ميبر سبيل موارد استعمال حل  يا خواص و قواعد مربوطه را ديد چند مسئله
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كاشف  يكنجكاو و يا آرزومند اين باشد كه خود او نيز روز ياگر شاگرد اندك
كه چگونه دانشمندان  رود ميخترع شود در حالت بهت و يأس فرو يا م يقانون علم

را در عالم  «يبل هائ»حساب چنين  يمقدمه و ب يو سازندگان از ميان زمين و آسمان ب
 ييك از فصول و فرضيات علم كه هيچ اند!.. در حالي اكتشاف و ابتكار از هوا گرفته

ده تماماً مسبوق به احتياجات پيش نيام شود ميآن طور كه در كتاب و كالس عنوان 
آسان  يبوده است كه تصور و توجه به آنها خيل يطرح مسائل دنبال بهو  يزندگ يعلم

 است.

اولين بار اسم مشتق و نمو  يدر ورود بدوره دوم متوسطه برا يياد دارم وقت هب
در كار بوده است و چه  يمتغيرها بگوشم خورد چندين ماه گيج بودم كه چه داع

ميان نمو متغير تابع و نمو متغير مطلق وجود دارد و  يدر اين نسبت گير يخاصيت
 ... اند كه نمو كنند! مگر دانه و علف yو  xاصالً 

 يكه معلم برا ينه تنها اين استفهام و انتظار در سراسر سال چهارم ضمن قواعد
يم دكر ميكه احياناً حل  يها و مسائل و مثال داد ميتوابع گوناگون  يگير مشتق

خوردم بلكه حساب انتگرال هم قوزباالقوز شد.  برآورده نشد و بيش از پيش گيج مي
يك سال و نيم و شايد دو سال گذشت تا آنكه در درس مكانيك و بعد در هيئت 

نيتز است! آن حضرات  ، همه اين بالها زير سر جنابان نيوتون و اليبيفهميديم كه بل
اجسام متحرك در زمين يا  يآن برا يا تشخيص سرعت و تعريف دقيق لحظه يبرا

اند سرعت )كه خارج قسمت مسافت پيموده شده بر  كرات در آسمان، چون ديده
به لحظه ديگر  يا زمان صَرف شده است( ممكن است ميزان ثابت نداشته از لحظه

جسم متحرك  يترين پيشرو اند در حداقل گذشت زمان كوتاه تغيير كند مجبور شده
ته و دو مقدار بينهايت كوتاه و كوچك مفروض را بر هم تقسيم كنند را در نظر گرف

 اند. يا كسر را مشتق گذارده يبه دست آيد و نام اين نسبت گير يا تا سرعت لحظه

بابا! خدا پدر كتاب نويس و درس بده را بيامرزد! اگر مثل بچه  اهللو يگفتيم ا
از سرعت حركات و  آدم از اول، همان طور كه در عمل رخ داده است، صحبت

 . شد ميتر و راحت تر  مطلب برايمان قابل درك ندكرد ميتغييرات آن 

اولش را  يگوئيم. چه بسا خودمان هم وقت خواهيم و چه مي فهميديم چه مي مي
و علت توجه به انتگرال را دوران  ي.. اما معن. ستيم تا آخر برويم!توان ميگفتند  مي

سقف و پل كه  يبه محاسبه تيرها يوقت يس مهندسمتوسطه كه تمام شد تازه در كال
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حامل بار گسترده باشند رسيديم فهميديم، انتگرال برايمان مأنوس و محسوس و مفيد 
  شد ميهمه فشار بر مغز بيايد  تر و بدون آنكه اين تر و راحت ساده يشده ديدم خيل

 را يار گرفت.  آن
 يسع يدريس در دانشكده فناوليه ت يها سالعهد كردم خودم چنين نكنم. از 

شاگرد  يكردم ابتدا موارد احتياج و موارد استعمال هر موضوع يا مبحث را جلو
آنچه را كه  -خود آنها يالمقدور با استفاده از فكر و جستجو يحت -بگذارم و سپس

را كه بر آنها مترتب  يقرار است عنوان فصل و متن درس قرار گيرد و قوانين و نتايج
از آب در  يطوالن يخراج نمايم. آزمايش غالباً تشويق كننده بود. گاهاست شود مي

و  يرفته به لحاظ تعداد كل ساعات و خستگ هم روي يبرد ول آمد و حوصله مي يم
. مضافاً به اينكه جالب و  1شد ميمحسوس حاصل  يجوئ فشار بر شاگرد صرفه

دانشجويان  اشتم به. اصرار دكرد ميو درك و دوام بيشتر پيدا   شد ميبخش  لذت
ايد به دنيا آمده است نه الووازيه  كه آموخته يگوشزد كنم نه علم هندسه به صورت

را  يآهن امروز راه يتصادفاً و الهاماً اكسيژن را كشف كرده است و نه قطارها
ها كه  يك مرتبه بيرون داده است. بلكه مصري يكارخانه مخصوص يا مهندس

كنند  يكنار نيل را معامله و مساح يقيمت اراض خواستند قطعات كوچك و ذي مي

                                                
 كنم: چند مورد را به طور مثال ذكر مي .1

از فيزيك است و بالمقدمه  ييا فصل يحرارت يها جا مقدمه ماشين ( درس ترموديناميك را كه همه1
ادغام كردم: به تدريج كه استفاده و محاسبه كمپرسورها و  يحرارت يها در درس ماشي شود ميشروع 

و متدرجاً به قوانين و اصول   شد ميمطرح  يا ميكرد و مسائل تازهها و غيره اقتضا  موتورها و توربين
فهميدند و در مجموعه دو درس  تر مي تر و محسوس يم، ترموديناميك را راحترسيد ميترموديناميك 

 شد. يجوئ يك ربع ساعات صرفه

نميكردم. پس  شود عنوان يتوربين گاز را هيچگاه به عنوان يك ماشين تازه كه بايد به شاگردان معرف (2
راندمان آنها بحث و  يديدند، رو متناوب را كه معكوس كمپرسورها است، مي يهوائ ياز آنكه موتورها

 يخروج يكه اگر يك مجموعه متصل به كمپرسورموتور متناوب داشته باشيم كه هوا  شد ميمعلوم 
آمد كه  ياوانه پيش مخواهد رسيد آنگاه اين سؤال كنجك 111به  % يكمپرسور سرد نشود راندمان نظر

سؤال مزبور و   شد مي يهم توليد كنند چه بايد كرد. البته سع ياگر بخواهند يك نيرو يا قدرت اضاف
 يگفت كاف يو م داد ميكه جواب تقريباً درست  يجواب آن از ميان شاگردان بيرون آيد. به اولين كس

 ...« !يا ، مخترع توربين گاز شدهويمگ ميتبريك » گفتم متراكم شده را گرمتر بنمايد مي ياست هوا

صد ساله اخير انجام  يبخار( راكه ط يو انواع قديم و جديد شديرها )مولدها يتمام سير تكامل (3
رسيده است )كه  يغول پيكر و مفصل امروز يها ته بسته ساده به دستگاه يگرديده و از يك استوانه افق

 آوردم.  يجلسه كالس از زبان و ذهن شاگردان در م مستقل است( در دو يا سه هاي كتابخود موضوع 
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و تعيين شكل الزم شد و از همان جا علم  يبردار ذرع و پيمان كردن و يك نوع نقشه
كم كردن  يپاريس يعن يحل يك مشكل شهردار يهندسه به دنيا آمد، الووازيه برا
و  ها به دنبال مسئله احتراق رفت و به كشف اكسيژن مصرف سوخت چراغ خيابان

 يكش جز بشكه زغال يهوا رسيد، راه آهن نيز در ابتدا چيز ياختالف دو عنصر
كارگران زير آن چرخ گذارده فكر  يتخفيف خستگ يمعادن نبوده است كه برا

 يزمين برانند و چون كف داالن معدن ناهموار بود يك جفت ميله آهن يكردند رو
 گذاشتند كه موسوم به ريل شد.

ها و ملل عقب افتاده كه هميشه علوم و صنايع را همراه  نيمخصوصاً در ذهن ايرا
شنوند اين عقده حقارت بسته شده است كه كشف و اختراع  ها مي خارجي يبا نامها

است به خودمان تلقين كنيم كه نه تنها  يها دارد. بنابراين ضرور انحصار به فرنگي
منوع از آن نيستيم بلكه استعداد اين كارها اختصاص به ديگران نداشته ما محروم و م

نيامده و هميشه  عمل بههيچ اثبات يا اكتشاف و اختراع از طريق الهام و بدون مقدمه 
به كشف و اختراع شده است. در حقيقت اختراع = حل  يمنته يجوئ احتياج و چاره

 مسئله

د مبتكر و مخترع باشد. فقط مشكل و مبداء توان ميهر كس بتواند مسئله حل كند 
نجاست كه تسليم و قانع به آنچه هست و داريم نبوده بخواهيم چاره و اصالح كار اي

 كنيم. البته بخواهيم كه خودمان اين عمل را انجام دهيم.

را بلدند، بنابراين استعداد  يجوئ غالب اشخاص قادر به حل مسئله هستند و چاره
 يجوئ اهند به چارهخو نمي يو سازگار يدر اثر تنبل يابتكار و اختراع را دارند. منته

آنكه  يبرا دهند ميو محروميت تن در  يهستند كه بهر سخت يبپردازند. كسان زياد
انداختن مغز و متمركز كردن فكر  كار بهتر از تكان دادن تن،  تكان نخورند. و سخت

 برايشان دشوار است.

باشد بيرون آوريم. ملت  يكه معلول تنبل يپس بايد خود را از تسليم و قناعت
فعال چاره جو كه در عين حال  ياست. البته ناراض يدائم يافراد ناراض يمستقل دارا

بدبين. درصدد اين هستند كه  ياخمو يقرقرو يشاد و اميدوارند، نه از خود راض
كه  يتر با بهتر و تازه  باشد مي يو كهنه است يا عاريت يتكرار يآنچه در زندگ

 محصول خودشان باشد عوض كنند.
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پس  يجوئ ب و تشخيص علل و نواقص مرحله دوم برنامه است. چارهدرك معاي
خواهد شد.  يمتمركز و منظم انجام گردد به موفقيت منته ي. وقتشود مياز آن شروع 

 ابتكار و اختراع همين است.

انجام گردد،  يكه مبارزه با تقليد را گفتيم بايد به صورت يك مبارزه مل طور همان
بايد باشد: درخانه، درمدرسه،  ينيل به استقالل يك برنامه مل توسعه ابتكار نيز بخاطر

 در جامعه. يدر دانشگاه، در ادارات، در بازار، در منبر و مطبوعات و به طور كل

 برنامه شامل سه مرحله ذيل است: ياجرا

 تر را خواستن، قانع به وضع موجود نبودن و بهتر و تازه

 معايب و تشخيص علل و نواقص، يجستجو

 و اصالح. يجوئ رهچا

و در تدريس و تمرين در  ها كتابكه در تدوين  يالبته آموزش و پرورش با سبك
 دارد. يا نمايد، نقش عمده يمدارس اتخاذ م

*   *   * 

خواستيم، كه صاحب شخصيت بوده جسماً و روحاً محتاج  ياگر ما توانستيم، يعن
ا اصالح نمائيم، در سطح و مقلد نباشيم و از خود ابتكار به خرج دهيم و خود ر

كشور و دولت نيز از تبعيت و تحكم بيگانه ناراحت بوده به توليد و به تأمين لوازم 
 جا توانستن فرع برخواستن است. استقالل خواهيم پرداخت. مانند همه

 پايان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ها كوچكبينهايت 
 

 
 مقدمه

 يد. نگارنده نه شاگرد درخشاندهد، وحشت نكني يرياضيات م ياز اين عنوان كه بو
نظر باينكه  يخاطر دارد. ول هاز آن عوالم ب يدر رياضيات بوده و نه فعالً چيز مهم

اند و قدرت اينكه ما را ناراحت كنند را ندارند،  كوچك يخيل ها كوچكبينهايت 
آنها صحبت كنيم و بعد به اصل مطلب بپردازيم.  هراجع ب يندارد مختصر يپس مانع

 با مقاله قهر كنيد!. ياراده نباشيد كه به اين زود يقدر كم حوصله و ب رم آناميدوا

در سال پنجم يا ششم،  رسد ميآخر  يها كالس هكه شاگرد دبيرستان ب يموقع
بينهايت كوچك  گويد ميخواند.  اولين بار اين اسم را بگوش او مي يمعلم جبر برا

بوده  تر كوچكور كنيد كه تص ياست كه از هر عدد ينامحسوس يمقدار فرض
آنكه بينهايت كوچك كه  يآن برسيد. چرا؟ برا ييد بگرد پاتوان ميهيچوقت شما ن
شروع شود، دائماً در حال تنزل بوده و پيوسته  11111/111يا 11111ممكن است از 

 با صفر ندارد؛ اما صفر هم نيست! يعمالً فرق كه طوري بهگرايد؛  روبه صفر مي

 
 مشتق

 آيد ميبا عالقه و ذوق باشد از اين تعريف و توضيح به تعجب در يرشاگرد اگر قد
 خواهيم چه كنيم؟... را كه از ناچيز هم ناچيزتر است، مي يپرسد: چنين چيز و مي

. دهند ميباو ن يآورد و اگر بياورد هم جواب درست يزبان نم هالبته اين سئوال را ب
كه در عالم مطلق  ها كوچكبيند، همين بينهايت  يدو ماه م يبعد از يك يول

دو تا شدند؛ در عالم نسبيت و در اثر  يشوند، وقت ياند و در حساب وارد نم ارزش يب

                                                
 روزنامه كيهان  12/5/1328و  11و  11مورخ  1895 يال 1893 يها اين اثر ابتدا به صورت مقاله در شماره

 سپس به صورت كتاب منتشر شده است.به چاپ رسيده و 
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، خارج قسمت ممكن است به هيچوجه ناچيز نباشد، بلكه يبا ديگر يسنجش يك
آشنا  «مشتق»اصطالح  هآموز ب درآيد. باين ترتيب دانش يمعين يرقم درشت پرمعنا

ص مدار محاسبه و تشخي يبرا «نيوتن»فهمد مشتق همان است كه  يشود، بعدها م يم
زمين و  يحركت اجسام رو يگير اندازه يبرا «نيتز اليب»ستارگان بدان متوسل شد و 

 برد. كار بهتعريف نمودن سرعت 

 .دهد ميخواننده عزيز را بيش از اين راجع به مشتق زحمت ن

 
 ! انتگرال

، معلم مجدداً از بينهايت كوچك با او رسد ميشاگرد دبيرستان كه بكالس ششم 
نه از يك بينهايت كوچك و دو بينهايت كوچك و سه تا و  ي. ولكند ميصحبت 

ضعيف  يفردفردشان خيل ها كوچكاينكه بينهايت  يتا... بلكه بتالف چهار تا و ده
 اگر ما يك»:  گويد ميآورد و  يميدان م هاز آنها را ب يهستند، تعداد بينهايت كثير

كه مجموعه  رود ميهم بريزيم، اميد  يرا رو ها كوچكعده بينهايت زياد از بينهايت 
را  يا را داشته و جمعاً يك وزن يا وسعت يا مقدار قابل مالحظه يكار آنها عرضه

انتگرال  گويد ميو  دهد ميرا به شاگرد ياد  «انتگرال»به اين ترتيب  «احراز نمايند
مشابه و همنوع  يها كوچكنهايت  يت زياد، از بعده بينهاي حاصل جمع يك ييعن

كه تحت قانون معين دست به دست يكديگر داده با هم كار كنند. به حسب آنكه 
نمايند طرز محاسبه  يهمكار يچگونه باشند و با چه فرمول ها كوچكبينهايت 

 و يبيند بينهايت كوچك هم با همه ريز يو شاگرد م دهد ميشاگرد ياد  هانتگرال را ب
 . گردد ميزياد شد حائز كميت و اهميت  يوقت يناچيز

دبيرستان را داد و به فضل خدا موفق شد يا به  يبعد از آنكه شاگرد امتحان نهائ
از  يشود )خدا كند اكثريت چنين باشند!( و يا يك يمشغول م يكسب و كار زندگ

 .نمايد ميمدارس عاليه را دنبال 

و مشتق و انتگرال را كنار گذارده و تنها  ها كوچكدر صورت اول قصه بينهايت 
است كه در دكان، پارچه را  يكه با رياضيات ممكن است پيدا كند، وقت يسروكار

. در اين صورت كند مي! را حساب ينمايد و يا در سرِ خرمن سهم ارباب يذرع م
و دنيا را به صورت اشياء تركيب  يبينهايت كوچك از خاطر او محو شده، زندگان

 بيند. يم يآحاد درشت و محدود و معين شده و
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 در عالم فيزيك و هندسه

 ها كوچك، با بينهايت شود مي يكه وارد علوم و فيزيك و فنون مهندس ياما آن كس
هم  خواهم كه شما را باز باين بحث كشاندم!( آن ي؛ )معذرت منمايد ميتجديد مطلع 

راجع به اجسام و حوادث  را كه سابقاً ي! چيزهائ صميمانه ييك تجديد مطلع خيل
طبيعت در فيزيك متوسطه تحت عناوين: وزن مخصوص، سرعت، حرارت 
مخصوص، ضريب انبساط و غيره به صورت خارج قسمت دو مقدار معين ياد گرفته 

 يناگهان طور به يبيند درست نيست. اما چون در طبيعت هيچ تغيير و تحول يبود، م
و تغييرات نيز خود در حال  رود ميتند پيش  و ريز يها نيست و امور دنيا با قدم

آنها و با قياس يكديگر  يتغييراند، حوادث را ناگزير بايد با توجه به تغييرات تدريج
آنها را از طريق سنجيدن و نسبت دادن و بينهايت كوچك، تعريف  يبيان كرد؛ يعن

 كرد.

بدء تا را كه جسم از م يا تشخيص سرعت جسم متحرك، اگر فاصله يمثالً برا
كه  يكه گذشته است، تقسيم نمائيم، عدد يكرده است، بر مدت زمان يمقصد ط
حركت خواهد بود كه ممكن است منطبق با  ي، سرعت متوسط كلآيد ميبدست 

 يك از لحظات حركت نباشد. سرعت هيچ

بينهايت  يجسم در هر لحظه عبارت است از نسبت پيشرو يسرعت حقيق
. محاسبه چنين دهد ميينهايت كوتاه، انجام كه جسم در مدت زمان ب يكوچك

و ناچار بايد متوسل به مشتق شده  شود ميسرعت ديگر از راه جمع و تقسيم حاصل ن
 را در بين آورد. ها كوچكبينهايت  يو پا

تك  را حساب كنند بايد اندازه تك يخواهند مقاومت پل يم يهمچنين وقت
دهنده پل در حمل  تيرها و قطعات تشكيل اينكه كليه يآن را معين نمايند. برا يتيرها
از تيرها اثر  هر نقطه از هر يك ياز بارها رو يوارده شريك بوده و هر جزئ يبارها

 را حساب كنند، ناچار بايد نقطه يبخواهند مقاومت تير يمخصوص دارد. و وقت
است  را كه در سراسر پل پراكنده شده ينقطه و در هر نقطه از تير، جزءجزء بارهائ هب 

را حساب كنند كه عبارت از حاصل جمع  يدر هر نقطه انتگرال يدر نظر بگيرند؛ يعن
 پل است... يرو يتأثيرات بينهايت كوچك ذرات بينهايت زياد بارها

از قطعات  يا همچنين است محاسبه طاق، ستون، ديوار، سد و هر نوع قطعه
 ها. ماشين
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توجه به  يبه انتگرال يعننه فقط محاسبه صحيح مقاومت اجسام بدون توسل 
نيز  يو اعمال صنعت يميسر نيست، بلكه در ساير فنون مهندس ها كوچكبينهايت 

كه فشار  ؛ اعم از آن جاهائي باشد مي ها كوچكمحاسبات همان بينهايت  يعنصر اصل
كه  يهائ حركت يا جريان آب و باد و برف و غيره در كار باشد، يا در اسباب

 .يتوليد يها و كارخانه يشيميائ يها انفعال و  در فعل يحتحرارت مبادله شود و 

 
 یدرعالم پزشك

يا حساب منافع طبابت وارد دانشكده  يذوق شخص يكه رو يديگر ياما دانشجو
شود، البته خود را از چنگال رياضيات و عمليات پردردسر مشتق و  يم يپزشك

ها تا آخر  ين قبيل حرفكند. )خوشحال باشيد! شما هم ديگر از ا يانتگرال خالص م
. بينهايت شود مينوع ديگر آشنا  يها كوچكبا بينهايت  يبحث راحت شديد( ول

اند...  و زنده يخشك نيستند، محسوس و ماد يكه مثل ارقام رياض يئها كوچك
. انسان را مثل نقاش مركب از يك كله و شود ميها  ها و ميكرب سلول يوارد دنيا

از بينهايت افراد  يبيند؛ او را اجتماع پيچيده و درهم يميك تنه و دو دست و دوپا ن
در  يكنند و هر جزئ يبيند كه تحت يك نظام دقيق، با يكديگر كار م يبينهايت ريز م

 .باشند ميجزء ديگر و در عمل كل، سهيم 

از افراد مختلف  ياين انسان، باشخصيت واحد كه در حقيقت معجون عجيب
ممكن  ياوقات در اثر حواس پرت يدهد، گاه يه انجام مالعاد فوق يباشد و كارها يم

لرزه يا حيوان درنده  است به زمين خورده هالك شود و يا بغتتاً گرفتار صاعقه و زمين
تر از خود  يو حيات خود را در نتيجه تصادف با حوادث قو يو غيره گرديده سالمت

 از دست بدهد.

خطرناك كه بيشتر  يها ن دشمناست. آ يو استثنائ ياين حوادث شوم اتفاق يول
گردد و در تمام عمر با شخص در  يگير انسان بوده و موجب مرگ شخص م گريبان
هستند  يبسيار ريز ، چنين عوامل عظيم نيست، بلكه موجودات بسيار باشد ميمبارزه 

ها و  همان ميكرب يآنها را نديده و نشناخته بود. يعن يكه تا دو قرن پيش كس
جاندار كه در داخل و خارج بدن ما، و هر جا كه پا بگذاريم يا  ياه كوچكبينهايت 

كه در هر سال از دست اين  يهائ سردرآوريم، حاضر و آماده هستند. تعداد انسان



 
 

 

 
 

 141 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بينهايت كوچك

 

شوند، به هيچ وجه قابل مقايسه با تلفات ناشيه از حوادث  يتلف م ها كوچكبينهايت 
 اتومبيل و صاعقه و زلزله نيست.

دشمن ما هستند؛ ما در اين جمع  يها همگ كرد كه ميكربالبته نبايد تصور 
 ي، در مجارنمايند ميوگوارا  ما آبها را صاف يداريم كه برا يزياد يدوستان صميم

ديگر را كه  يضرور ياز كارها يكنند و بسيار يحلق و معده عمل هضم را تأمين م
 دهند. يآيد، انجام م يابداً از عهده خود ما برنم

پنجه از يك پشه ضعيف عاجز مانده و انسان به  يشير قو كه وريط همانضمناً 
نوبه خود گرفتار  هها نيز ب ، ميكرب گردد مياين هيكل مغلوب ميكرب ناچيز 

اند و  آنها برده وجود به يكه در سنوات اخير پ  شوند مي يتر كوچك يها ميكرب
از آنها عامل مؤثر انهدام  ياند. اين باكتريوفاژها كه بعض نام باكتريوفاژ خوانده شده هب
درجه دوم بوده و چنين بنظر  يها كوچكباشند به منزله بينهايت  يم «طاعون»و  «وبا»
 تر است! يباشد قو تر كوچكتر و بينهايت  رسد كه موجود هرقدر ريزه يم

 
 حيوان و نبات یدنيا

 اه كوچكخود سروكار بابينهايت  يو طبيع يتنها انسان نيست كه در حيات صنعت
سپرده شده  ها كوچكبه دست بينهايت  يدارد، در عالم حيوان و نبات نيز نقش اصل

آفت حيوان و نبات را بايد  -ومير و زوال در كار است،  كه مرگ ياست. چه آنجائ
و  -به حساب آورد. يبين ذره يها ها و قارچ از انواع حشرات بسيار كوچك و ميكرب

. نه تنفس و  باشد ميو حيات و رشد در پيش  بينيم يكه طراوت و نشاط م يچه آنجائ
نباتات از  يحيات يباشد و نه جذب انرژ يپذير م امكان يتغذيه در غير طريق بيوشيم
پذير  صورت يبين برگ بدون دخالت موجودات ذره يخورشيد و عمل كلروفيل

كن  در نتيجه سيل ريشه يا برگشته اوقات، مزرعه دهقان بخت ي. البته گاه باشد مي
سوز  خانمان يبالها يگردد؛ ول يشود و يا لگد مال خوك و خوراك خرگوش م يم

 يها ها و ميكرب در نتيجه هجوم انواع ملخ وسن و يا توسعه و تكثير حشرات و قارچ
شود و ما هميشه در مقابل بينهايت  ينوع زنگ و ساير آفات گريبانگير انسان م

 شوند عاجزيم. يم ور دستجات بينهايت زياد حمله هكه ب ها كوچك

 
 جهان بزرگ
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اند و در  دانستيم موجورات زنده از سلول تشكيل شده يحال خواهيد گفت، قبالً م
باالخره بشر و  يها برقرار است؛ ول ها و ميكرب بين گلبول يعروق بدن ما نزاع دائم

از  ي، يك جزء ناقابلدهند ميروح را تشكيل  ساير حيوانات و نباتات كه عالم ذي
وسيع آب تشكيل  يباشند و زمين ما كه از قطعات عظيم كوه و درياها يمين مكره ز

شناور  يبزرگ كه در صحنه پهناور گيت يشده در مقابل بينهايت اجرام سماو
 دارد؟ يباشند چه ارزش يم

 حق با شما است... يبل

 يرا بديده حقارت نگاه كنيد. چه، از روز ها كوچكنيست كه بينهايت  يايراد
 يها توده صورت بهها را كوه ديديم و   باز كرديم دنيا را دنيا ديديم. كوهكه چشم 

هم يا مجاور و ه خشك يكپارچه شناختيم و درياها هم از ذرات كوچك چسبيده ب
نيست! مخصوصاً  ها كوچكجز اجتماع بينهايت  ياند و دنيا چيز مجتمع تشكيل شده

ما با وضع معين و تركيب ساخته و كه  يبيك نكته بسيار مهم توجه كرده گفتند دنيائ
بينيم، از اول به اين صورت نبوده. در نتيجه تغييراتِ نامحسوسِ  يم يپرداخته استوار

باين هيكل و رؤيت درآمده است و باز هم در  يدائم ي، وليجزئ يخيل يتدريج
ع بينيم و وض يهم م يدر اينجا نيز باز دو بينهايت را روبرو يباشد، يعن يحال تغيير م

عده آثار خفيف و عوامل بينهايت كوچك كه در  است از يك يحاضر دنيا انتگرال
تشكيل شده است. هر قطره باران كه بر پشت كوه  ييك مدت بينهايت طوالن يط

كه از خورشيد بر  يسنگ وزيده و هر شعاع لرزان يريخته و هر نسيم ماليم كه برتيز
 ده است.اثر نمان يحاصل و ب يتابيده است، ب يا نقطه

دست هم داده با ماليمت و تأمل ه اينها و ساير عوامل طبيعت است كه دست ب
ها را حفر كرده،  نموده، دره يها را متالش ها را شكافته، كوه سروصدا سنگ يتمام، ب
ها ميليارد  ها را هموار ساخته و درياها را پر كرده است... تا آنكه پس از ميليون جلگه

 كه ما برپشت آن در تالش معاش هستيم درآورده است. يسال زمين را به صورت

از روز اول اين هوا و اين آب و اين گياه و اين حيوان و اين انسان وجود نداشت. 
كرد و با صبر و حوصله مخصوص  يميلياردها سال روز شد و شب درآمد، خدا خدائ

 نمود. يتاموعد مقرر نگهبان يتقدير معين و اجل مسم يرا رو يخود هر چيزه ب

ها پست و بلند و نهرها كَنده شد، درياها مملو گرديد، در  بارانها باريد، زمين
زار و مرداب تشكيل گشت، گازها متصاعد شد، باز آفتاب تابيد، در  سواحل، لجن
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حيات پديدار شد، خزه و سبزه روئيد،  يها و لجن فعل و انفعال يوال ميان گل
درآمدند و باالخره نوبت به انسان رسيد!  يوندگها سردرآورد و چارپايان به د چراگاه

كه انعقاد  يبا همان سرعت 1«االِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ...  خُلِقَ»كه بسيار عجول است  يانسان
خواهد همه چيز  يكند و م ياست، تصور م نطفه و تشكيل و توسعه خود  را ديده

انتگرال مختلط و يا  دو يو در زمان ابد ياليتناه يداند كه در فضا يدرست شود. نم
بينهايت زياد و بينهايت كوچك بسته شده تا او، او شده  ييك انتگرال مضاعف رو

بدون وساطت  ياست و اين انتگراسيون هميشه در كار بوده، و جز از چنين راه، يعن
شود و خلقت در  يدر دنيا درست نم يو استوار ي، هيچ امر طبيعها كوچكبينهايت 

 يبينهايت وسيع و حلم و حوصله بينهايت مديد خالق بر استعدادها نتيجهِ تعلقِ مشيتِ
 باشد. يبينهايت ضعيف مخلوقات م

 
 راه چاره

كننده اين نبود كه پس از يك سلسله مقدمات  غرض از اين بحث طويل و خسته
كرده  يو شعرباف يفروش رسانده، علم ييك فورمول عرفانه شما را ب يو طبيع يرياض

و هدف معين نداشته باشد، باطل است. يك منظور  يه اجل مسمك يباشم. آن عمل
خودمان كه ايرانيان مقيم در كشور ايران هستيم، ه راجع ب يو استفاده اجتماع ينهائ

 دارم.

بسيار عجول هستيم و تجربه و معلوماتمان در  يها كه مثل انسان فطر ما ايراني
 يباشد، برا ياز آن هم كمتر مجنب ساير ملل دنيا بمقياس شاگرد دبيرستان و بلكه 

هستيم  يخود دائماً در خواب و خيال آن شب يدردها و حل مشكالت مل يجوئ چاره
پيمائيم. دنيا را در يك وضع ظاهراً راكد با چشم بقال و بزاز كه  كه ره صد ساله به

اهل حساب  يسروكارشان با يك من و يك ذرع است، نگاه كرده و با مقادير عدد
و شئون تمدن  يخواهيم مراتب ترق يم ينمائيم. يعن را تصوير مي آن يدسو ابعاد هن

به پاريس  يدست آورريم. سفر به يجا و قالب درشت و به طور يك يرا با واحدها
خواهيم وسط ميدان توپخانه برج ايفل داشته باشيم و  يكرده در مراجعت م

 زارمان تبديل به شانزليزه شود! الله

                                                
 : انسان از عجله آفريده شده است.  37/  (21)انبياء . 1
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رتبه درصدد تشكيل پارلمان چهارصد ساله انگستان به لندن زده يكم يسر
فورد و جنرال  يها از آمريكا كرده نظير كارخانه يفيلم، تماشائ ي! رو آئيم يبرم

ها و  كنيم! هميشه در فكر راه حل يميهن خود طرح م يموتورز را در نقش خيال، برا
ما درست  يبرااينها را  يمعطل يهستيم كه بدون دردسر و ب يهائ نابغه يدر جستجو

 كنند!

ها چنين  طرز فكر غالب تحصيل كرده يباور كنيد، روحيه اغلب ايرانيها و حت
از هرگونه  يعار ياست. عوامل بينهايت كوچك را حقيقتاً بينهايت كوچك، يعن

روح استبداد و ميل در سايه  يگيرند. اين طرز فكر از همان بقايا يارزش و اهميت م
فرد و به جمع  هب يبه ملت يعن يكه در دموكراس رتيبزرگان نشستن است. در صو

و تأمين مساوات، توجه به عناصر بينهايت  يآزاد يافراد اهميت داده شده، و با اعطا
 ياست كه از طريق مراجعه به آراء عموم يكوچك اجتماع دارند و حكومت انتگرال

 صورت گرفته و اختيار را بر سبيل مشتق بدست اكثريت ميسپارد.

در يك روز درست نشده  ها كوچكبينهايت  ياجتماع يه اگر در زندگالبت
 »است

نيست كه در يك سال و دو سال، بلكه يك قرن و دو قرن  بدست يكدسته  يچيز
عصاره جزءجزء و  يو دو دسته از مردم حاصل شده باشد. وضع امروز هر كشور

ديگر پيوسته و باشد كه با يك يگذشته آن م يها تك افراد حاضر و نسل اعمال تك
 هم قرار گرفته و بالنتيجه آن جامعه را تشكيل داده است. يرو

نهايت  يها و افراد آن است و ب بينهايت كوچك درجه اول سازنده جامعه
باشد. البته رجال نابغه و يا مردان شرير  يكوچك درجه دوم اعمال روزانه هر فرد م

 :يحساب آورد. ول هخود بايد ب يشديد دارند، بجا يالعاده را كه تأثيرات آن خارق

 باشند و يم ياينها مانند زلزله و آتشفشان در حكم حوادث استثنائ اوالً

باشند و هيچ  يكثير م يها كوچكثانياً خود محصول جامعه و تحت تأثير بينهايت 
 توانند انجام دهند. ياجتماع و مساعدت محيط نم يرا بدون همكار  يعمل و اثر

جوئيم،  يگرديم و راه اصالح م يوطن عزيز خود عقب چاره م يبنابراين اگر برا
 يك مركز )مثالً مجلس، دولت، فرهنگ،ه يك نقطه و به وجه نبايد نظر ب هيچ به

گشته از  يفور يها ارتش، بانك، بهداشت، بازار و...( بيفكنيم و به دنبال راه حل
اصالح داشته باشيم.  وزير، وكيل، مال، معلم و غيره( انتظار يك فرد )مثالً نخست
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به جزءجزء  يبلكه، نظر بايد در كليه شؤون كشور و بتمام افراد ملت و در هر فرد
اعمال دوران عمر او باشد، افراد بايد اصالح شوند و اين اصالح بايد پايه عميق و 

حاصل گردد.  يدوام و بقاء داشته باشد تا نتيجه مطلوب و مفيد يريشه محكم يعن
 يترين درجات اجتماع باشد، كوچك نيست و هيچ عمل در پست، ولو يهيچ فرد

از اهميت  ياثر نيست و بنابراين خال يو گذران باشد، ب يكه از او سر بزند ولو جزئ
 تواند باشد. ينم

 
 !یاشتباه عموم

 يما اين است كه ما تنها چيز يو در حقيقت از جنايات مل ياز اشتباهات عموم ييك
پر  يدانيم كه خيل يرا مؤثر م يباشد و تنها عمل و دوائ «بد يخيل»دانيم كه  يرا بد م

 گوئيم: يسروصدا و تندو تيز باشد. م

 زند؟ يما ضرر م ي! يك گيالس مشروب به كجا خوب

 دارد! ينامربوط شنيدن يا گفتن چه مانع يدو كلمه شوخ

 نيست؛ يشدن و فحش دادن كه چيز ييك دقيقه عصبان

 ينامه خواندن و اختالط كردن مگر چه خسارتيك ساعت پشت ميز اداره روز
 رساند؟ يدستگاه عظيم دولت م هب

 فاسد كه فاحشه و فاسق نخواهند شد! يعشق يها رمانجوانان ما از خواندن 

 1«بلوت»ساعت دور هم  بلند از اينكه چهارتا رفيق نيم يها گذراندن شب يبرا
 ت؟توان گرف يم يهم دربين نباشد چه ايراد يپول بزنند و

خود بسيار ناقابل و بينهايت كوچك است و اگر بنا بود  يالبته اين اعمال به خود
، شايد ندكرد ميدو سه بار مبادرت به آنها  يدو نفر از مردم اين كشور سال ييك

مجاز و معمول شد،  يكار يوقت يآنها صحبت بشود. ول  در بارهارزش نداشت اصالً 
كه متأسفانه چنين است( همه   طور همان) يوقتدليل ندارد همه آن كار را نكنند و 

شود و  يدر بينهايت زياد ضرب م «بينهايت كوچك»آنرا كردند وهر روز تكرار شد، 
وقت نتيجه عجيب همان  سازد. آن يوارد م «مرتبه  بينهايت»ا اثر قابل مالحظه خود ر

 شود كه ما شاهد و ناالن آن هستيم! يم

                                                
 تي بازيسنوع .1
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كشند، گروه  ي تهران( عصر كه دست از كار مبناشد افراد يك شهر )مثالً يوقت
ها، عروق و  يكارگر و كاسب در مشروب فروش ياز طبقات مولد ثروت يعن يكثير

 اعصاب و كبد خود را ضعيف نمايند،

پولدارها و روشن فكرها دور ميز پوكر  ي، يعنيو فكر يمال يها صاحبان سرمايه
 ا خسته نمايند،اندوخته خود را تباه و اعصاب و افكار خويش ر

 يها كسب فضيلت و كار هستند و بايد هسته يجوانان كه در عنفوان رشد و مهيا
ها  خانه را در رقاص يبابركت جامعه را تشكيل دهند، حرارت جوان يها سالم خانواده

 كننده به مصرف برسانند... مسموم يها ينشين و شب

استراحت و  يبه جا هر دسته و هر طبقه از افراد مملكت، يخالصه آنكه وقت
و  يطبيع ياز انحاء استعدادها يفردا، به نحو يشبانه و مهيا شدن برا يتجديد قوا

 يا نمايند؛ فردا صبح كه آفتاب تازه يرا ضايع و خود را فرسوده م يمل يها سرمايه
بايد  يشود، ك يآغاز م يگيت يدر صحنه پرغوغا يشود و مبارزه جديد يطالع م

 ... !؟ يند؟ خواجه حافظ شيرازاين ملت كار ك يبرا

 يشوند، اين آواز پراكن يتازه روز هم كه مردم روانه دكان و كارخانه و اداره م
 دهد؟ يمجال فكر و فرصت كار م يراديو به چه كس يپر سروصدا

نوازندگان و خوانندگان كه بيدارها را خواب و هوشيارها را خمار  يها يالالئ
 ... كند!! يم

شد و  يكار دنيا درست م يو خمار يو مست يو سست ييكارالبته اگر با ب
 يها توانستيم دور كشور خود را حصار كشيده و با فكر راحت در آغوش معشوق يم

متأسفانه يا خوشبختانه  ينداشت. ول ي! عيبيبه سر آوريم، اين برنامه مل يعمر يخيال
حال خود وا  گردد و ديگران ما را به يحساب دقيق و عمل استوار م يدنيا رو

 ها كوچكگذارند. ما چه بخواهيم چه نخواهيم، محصور و اسير چنگال بينهايت  ينم
هستيم و اگر به ديده حقارت به آنها بنگريم، به قيمت سعادت و سالمتمان تمام 

 يها خواهد شد. بايد پشتكار به خرج داد و صبر پيشه كرد و با حوصله تمام، خشت
 نيست. يا هم بگذاريم و غير از اين چاره ييك رو  كاخ سعادت خود را يك

اين  يرا تكان دادند، برا ييا اجتماع ياگر مذاهب در دنيا موفقيت يافتند و قوم
 : بوده است كه
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اوالً دستورات آنها ناظر به تمام افراد يك جامعه بوده و همه را مكلف و مسئول 
 دانند؛ يم

ترل نموده تا توانستند تمام را در جزءجزء افكار و اعمال كن يثانياً هر فرد
وار به حركت  هدف واحد قبله يرا متفقاً به سو يهر روزه افراد جمعيت يها قدم

 درآورند.

ها و  اند، همه از اين راه بوده است. گفته هم كه در دنيا اثر مثبت داشته ينوابغ
كه در  ياين اشخاص به واسطه جنبه عموميت خود از يك طرف، و نفوذ يها كرده

را در مكان يا در زمان وسيع  ياند، از طرف ديگر اعمال افراد كثير ب مردم داشتهقلو
 آسا بروز دهند. اند آثار معجزه شامل گرديده و به اين طريق توانسته

محصول  ينيز از اين بابت است كه اول يبر ديكتاتور يمزيت مسلم دموكراس
، يقو  عده هوس يك و  يدستخوش هو يدخالت و فعاليت تمام افراد است و دوم

 محدود. يول

 
 یتغيير برنامه زندگ

خود  يدر برنامه زندگ يمالحظه كنيد اگر ما افراد ملت ايران بيائيم تغيير مختصر
 : رسيم يبه هم م يبدهيم مثالً وقت

 ؛ گشاده سالم كرده تحريك نشاط نمائيم ياوالً صميمانه با رو

و بيگانه،  يبه خود يئثانياً ضمن صحبت به عوض شكايت از محيط و بدگو
را به خاطر آورده آنچه را كه نداريم  يو جهات مثبت زندگ يخداوند يها نعمت

موقتاً فراموش كرده و از آنچه داريم اظهار رضايت نمائيم؛ رفيق خود را در مقابل 
كه انجام داده  يداده است و زحمات و هنرهائ يكه برايش رو ينيكوئ يآمدها پيش

ئيم و نام خدمتگذاران و كاركنان جامعه را ببريم، چقدر اوضاع تبريك و تحسين بگو
 عوض خواهد شد؟

خون  يها به واسطه رفع كدورت و بروز حالت نشاط ترشحات معده و فعاليت
به يادمان آمده احتمال دارد  يطبيع يها وغيره بهتر خواهد شد استعدادها و سرمايه

متگزاران جامعه شناخته شده و تشويق آنها را بيشتر مورد استفاده قرار دهيم، يا خد
 ... شوند مي
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. همين طور آيد ميتر به وجود  تر، صالحتر، فعال سالمت يا خالصه آنكه جامعه
 يفوج كارگران و كسبه و كارمندان اين شهر هر شب باال كه فوج يحساب كنيد پول
را صرف بهبود وضع شخص و خانواده خود  كنند اگر نصف آن يمشروب خرج م

اندازند همين مقادير بينهايت كوچك  كار به يئها شركتند و نصف ديگر را در بكن
د توان مي يبزرگ مل يعظيم و اصالحات و درآمدها يها ناقابل منشأ چه فعاليت

 باشد؟

مفيد، به طور دلخواه، اثر مطلوب  يها كوچكمتأسفانه اگر در جامعه ما بينهايت 
دهند و  يل خود را به نحو كامل انجام ممضر عم يها كوچكبخشند؛ بينهايت  يرا نم

در  يهمه است در شئون فعل يكه آرزو يمل يعموم يو همكار يآن روح دموكراس
كه دارد به  يجامعه كامالً برقرار بوده، و هر كس در هر مقام و وضع يطريق بدبخت

 نمايد. يدر اشاعه فساد شركت م يطريق

 : اند امروزه به دو دليل مردم مأيوس

خود يا همفكران  يو انفراد يدر اقدامات عموم يا معتقد به فايده و نتيجه اوالً،
 خورد. يآب نم ها كوچكخويش نبوده، چشمشان از بينهايت 

ثانياً، نسبت به افراد شاخص كه مصدر امور و مرجع عموم هستند بدبينند يا اگر 
دانند،  يمو نفوذ اجانب را در همه جا وارد  يبدبين نباشند چون دست عمال خارج

در پس آن نهان  يو غرض يگويند هر اقدام نيك يا از اول تحريك خارج يم
 قرار خواهد گرفت. يباشد و يا بعداً مورد استفاده خارج يم

شده  يمنته يبست غريب كنيد تمام افراد و افكار ما به بن يبه اين ترتيب مالحظه م
كنند  ياشتباه م يشوند ول يسدتر متر و فا تر و بنابراين بيكاره مردم روز به روز مأيوس

باشد، ما حق نداريم برخالف  يخودمان م يو تنبل ياز كم حوصلك يما ناش يو خطا
را كه در اين مورد فردفرد افراد و  ها كوچكطبيعت عمل بينهايت  يرويه عموم

 يم.شمار بهجزءجزء اعمال آنها است كوچك 

از اثر افراد مأيوس بود، بلكه تنها تنها نبايد  اوالً، همان طور كه توجه كرديد نه
 عامل مؤثر بايد همان را دانست،

داشته، بيگانگان اگر با كشتن  ينوع مصونيت خاص يك ها كوچكثانياً، بينهايت 
يك وزير خادم و خاموش كردن يك وكيل خوب بتوانند اوضاع مملكت را 
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آشكار اعمال دگرگون كنند، در مقابل افراد پراكنده گمنام كثير كه در خلوت و 
 باشند. يدهند مسلماً ناتوان م يسروصدا انجام م يكوچك، ب

 
 تنها راه اصالح

فرد معيوب  گويم در ملل خوشبخت دنيا هيچ ياين نكته را هم متذكر شوم كه البته نم
شود و صددرصد اعمال مردم آنجا عين صالح و حق است. خير همان طور  ييافت نم

به وسيله  ينمايند، يك ياز دو راه جلوه م ها كوچك كه در ابتدا تشريح شد بينهايت
خود، همينكه در  ياز طريق مشتق وبا ترتيب نسب يو ديگر يجمع يانتگرال يا نيرو

بهتر از اجتماع ديگر  ييك اجتماع وضع متوسط افراد و روش معمول اخالق اندك
مقدم و  يشد، ولو بسيار اندك باشد؛ همين اختالف مختصر اجتماع اول را بر دوم

تر  تر و كامل و بقا را پيش خواهد گرفت و صالح يراه ترق يفائق خواهد كرد. اول
كه محكوم به محروميت شده است قهراً در سير قهقرا سرازير  يخواهد شد، و دوم

اعمال آنها مطلقاً مطلوب است. بلكه  يافراد و پاك ينه تنها خوب يشود. يعن يم
العاده داشته، اگر درست  اعمال نيز تأثير فوقمختصر بهبود افراد و اندك اصالح 

ترين خالف را اجازه  يين فساد و جزئتر كوچكدقت كنيد. در يك جامعه نبايد 
 دوام داد.

 يها و وزراء و وكال كه توقع داشتيم، از دستگاه يپس بيائيد حاال كه از آنهائ
در آستانِ  ارادت يرا تسبيح كنيم! و رو ها كوچكنديديم، بينهايت  يخود، معجز

 آنها بگذاريم. يپرافتخار و دامنِ وسيعِ ابد

و  ياوالً: اثر مثبت و مسئوليت خود را در نظر گرفته مواظب افكار و اعمال نهان
 آشكار خويش باشيم.

خلق  يو معنو يكه نتيجه آن بهبود وضع ماد يثانياً: اميدوار و مددكار هر اقدام
بكوشيم و دربرخورد با اشخاص آنها را  است بوده در اشاعه صالح و اصالح ديگران

 توصيه نمائيم. يبه رعايت حق و به صبر و اميدوار

 مذموم را تقبيح و با آنها مبارزه نمائيم. يثالثاً: عادات عموم

دوا نخواهد شد و  يدر هر حال خيالمان راحت باشد كه جز از اين راه هيج درد
ما بشود و هر  يها قيق علل گرفتاريكه در تح يبرايمان مسلم باشد هر تجزيه و تحليل

كشور ما طرح نمايد، اگر اين دو  يبرا يو برنامه عمران يكه نقشه اصالح يمدع
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فرد و عملِ فرد را اساس نقشه خود قرار نداده انتگرال  يعنصر بينهايت كوچك يعن
مضاعف آنها را، در وسعت پهناور كشور و در مدتِ طويلِ تاريخِ گذشته و آينده 

 ايد راه غلط پيموده و كالم ياوه سروده است.حل ننم

نيست و حوصله ندارد كه اول خود و اطرافيان  يرا چنين پشت كار ياگر كس
بايد گفت پس به طريق  يگرفت. ول يخويش را اصالح نمايد، براو شايد نتوان ايراد

نه و بيگا ينداشته باشد و عمر و زيد را مقصر نشمرده به خود ياز ديگران توقع ياول
 فحش ندهد و بسوزد و بسازد.

 



 

 
 
 
 
 
 
 

آثار عظيم اجتماع
 

 
ايد؟ و  داشته يدانم هيچ وقت گوسفند يا كبوتر و از اين نوع حيوانات اهل ينم

خورد   يغذا نم يكنند تا مدت ياز آنها را از سايرين جدا م ييك يايد، وقت تجربه كرده
 شود! يملول م يو از تنهائ

يكديگر به خوراك و  «يهوا»آورند به  يش آنها مپي ينوع همين كه هم يول
 از حيوانات ديگر... يطور است وضع اسب و بسيار افتند. همين يوجوش م جنب

شديدتر  يجنس، يا انيس، البته در انسان خيل اين خاصيت تبعيّت و احتياج به هم
از  يباشد. بسيار يالعاده محسوس م ها فوق از حيوانات است. مخصوصاً در زن

 يكنند و به غذا يكه شوهرشان در منزل نباشد آشپزخانه را تعطيل م يها، روز نمخا
آيد دود و دمه راه انداخته سفره  يشان نم اينكه حوصله ينمايند. برا ياكتفا م يحاضر

كنند  يمهمان داشته باشند نه تنها در آرايش خود دقت زياد م يبچينند. برعكس وقت
ه منظور احترام او و يا باالخره به قصد جلوه دادن آيند مهمان يا ب خوش يبلكه برا

خانه كوشش  خانه و سفره شخصيت و هنر خود در تنظيف خانه و ترتيب مهمان
 دهند. يالعاده به خرج م فوق

اصوالً اگر در اعمال و رفتار زنها دقت كنيد خواهيد ديد شايد به طور متوسط 
جوان( متوجّه و موكول  يها زن آنها )خصوصاً ينود افكار و اعمال و آرزوها يصد

مستقل و تشخيص ثابت نداشته به  ياز خود رأ يبه نظر ديگران است، كه گوئ
 كنند! يم يديگران زندگ «يهوا»

                                                
  سال «فروغ علم»اين اثر ابتدا به صورت مقاله در روزنامه جبهه و سپس در شماره اول از سال اول مجله ،

 ، به چاپ رسيده است. 1329
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كنند. خبر ندارند  يگيرند و تعجب م يها خرده م مردها بر اين خصلت خانم
« ديگران» كنند و اگر مالحظه يم يطور زندگ اين يطور نسب وبيش به خودشان هم كم

كرد.  يپيدا م ياوضاع دنيا كامالً  قيافه ديگر يدر كار نبود رفتار آنها و به طور كل
كند قيد صورت  يها سفر م شود يا به بيابان يشخص چند روز خانه نشين م يمثالً وقت

رفته  كند، رفته ياطو به پا م يگذارد، شلوار ب يتراشيدن و كراوات زدن را كنار م
خود را  يدست و رو ين را هم دير به دير عوض كند و حتممكن است پيراه

 نشويد...

بينيم اين نظم و سليقه و نظافت  يپس اگر مردم را با سر و وضع مرتب و پاكيزه م
 است. «تأثير اجتماع»بيشتر به مالحظه همديگر و يا 

حفظ آبرو و خجالت از آشنايان و مالحظه مردم نه تنها در لباس و صورت انسان 
ها را در دنيا راه انداخته است )مانند  ياز صنايع و كاسب ير دارد و بسيارتأثي

و اغلب صنايع لوكس( بلكه  ي، عطرسازي، سلماني، خياطي، اطوكشيدوز كراوات
در رفتار و طرز تكلّم  يدر اجتماع، در لطافت ذوق و پيدايش سليقه و حت يزندگ

 دارد. ياشخاص و فرهنگ ملل آثار اساس

« تعارف» يها و تشريفات و اصطالحات كه تحت عنوان عموم اين همه ژست
 شود آيا جز وسائل معاشرت و لوازم ورود در اجتماع هستند؟! يخوانده م

و  يتمام صنايع لفظ يو به طور كل يآرائ ، مجلسي، سخنوريزبان اصالً شيرين
غير از تسخير قلوب ديگران و جلب توجه عموم  يچيز يفنون كالم مگر برا

 شد؟!با يم

 انشاء و ادبيات، اعم از نظم و نثر. ييعن يطور است در صنعت نويسندگ همين
كند  يكه به عقب برگرديد خواهيد ديد اگر قرار بود انسان به انفراد زندگ يخيل

 ... شد يابداع م يآمد و نه خط يدر كار م ياساساً نه نطق

ندارد. اجتماع مدير گذشته  يشود و جنبه تاريخ يجا ختم نم آثار اجتماع به همين
 باشد. ياخالق افراد نيز م يو مرب يقو

خود مستقيم و  يو رسيدن به آرزوها يتأمين زندگ يمالحظه كنيد مردم برا
 يكنند، و برا يغيرمستقيم رو به سايرين آورده متاع خود را در بازار اجتماع عرضه م

، يرشروئ، تيخواهند كرد بدمنظر يآنكه مطرود و منفور نگردند قهراً سع
و ساير آثار زننده و صفات  ي، زورگوئيپرست ، نفعي، خودخواهي، زرنگيتوز كينه
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مردم پسند و  يمذموم را مكتوم و مغلوب نموده با تصنّع و تكلّف  هم كه باشد كاال
كنند، كارمفيد انجام دهند،  مورد نياز عموم را در معرض نمايش بگذارند، تواضع

خير و  يصحبت كرده پ يو بگويند از منافع عمومخوش نشان دهند، كالم نيك يرو
 خدمت بگردند...

خويشتن  يو ناشايست است برا يو خودخواه يخالصه آنكه آنچه خودپسند
پرست و خدمتگزار جلوه دهند. البته تمام افراد  نگاه داشته خود را در ميان جمع نوع

اندازد كه  يجلو مگزيند و  يرا برم ياجتماع آنهائ يچنين حسن تشخيص راندارند ول
چنين باشند و البته در اينجا نيز مانند طبيعت قانون تنازع و انتخاب اصلح، تأثير خود 

 را خواهد كرد.

به اين ترتيب اجتماع نظريات جمع را بر افراد تحميل نموده در ضمن آنكه 
و  ياز يك طرف مانع تعدّ دهد ميفضيلت و هنر را به سايرين سرمشق  يها نمونه

گردد و از طرف ديگر فرد را وادار يا الاقل تشويق به اصالح نموده  يخالف م
از  يكه ممكن است البته ناش ينمايد. حسنات يسيئات آنان را تبديل به حسنات م

رفته تبديل  عادت رفته ينباشد ول يو به ايمان قلب يباطن يبه تقوا يملكات نبوده متك
 يشود و محيط برا يكماالت م به ملكات شده الاقل اجتماع محل بروز و ظهور

 فساد. يگردد، تا برا يصالح، مساعدتر م ينشوونما

ترس از خدا ويا عشق  ياشخاص رو يها ايد قسمت اعظم خوبي يقيناً توجه كرده
ذلك باز خوب  نيست بلكه بر سبيل مصلحت يا مالحظه و عادت است. مع يبه خوب

 گيرد. يالل جامعه را مو اضمح يخراب ياجتماع مفيد بوده جلو ياست و برا

كه از  يبزرگ، كسان يايد كه ساكنين شهرها يقيناً اين تجربه را هم كرده
باشند از حيث ادب و  ياند اهل معاشرت با مردم م طفوليّت در جمعيت بزرگ شده

از  يها يكدانه يحسن سلوك و رعايت اصول انسانيّت و اخالق به مراتب بهتر از يك
 بوده، يخودراض

تر و آشناتر به رموز  تر دارند؛ باطناً هم تربيت شده توسط هم ظاهر آراستهبه طور م
 باشند. يم يو كماالت انسان يزندگ

و توسعه  ينظر از آنكه مادر تمدّن و موجب بهبود زندگ بنابراين اجتماع صرف
كه فعالً  يميّسر نيست )موضوع يماد ياقتصاد و پيشرفت علوم بوده و بدون آن ترق
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در تربيت نفوس و تهذيب اخالق  يا العاده باشد( تأثير فوق يين مقاله نممورد بحث ا
 افراد دارد.

فرد در مقابل جمع قرار گرفته به  يبه طور خالصه راه تأثير آن اين است كه وقت
ضعف خود و به قدرت اجتماع واقف شد به تدريج دست از غرور و تكّبر برداشته 

را كه ريشه  يگردد و خودپسند يعاشق نوع مو  مند عالقهآشنا و محتاج به جمع و 
باشد معاوضه  يمربيان اخالق م يكه هدف نهائ يپرست است با نوع يذمائم اخالق

شخص از قبيل  يو معايب اخالق يكند. اتفاقاً در اين راه همان نواقص روح يم
 يو غيره چون محرك درون يطلب ، جاهيخواه ، رقابت، شهرتيحسادت، خودنمائ

گردند بالمآل اسباب كار اصالح و وسائل كمال  يراد در مقابل اجتماع مفعاليت اف
 گردند تا نوبت زوال و ضعف خود آنها برسد. يم

از آن نيست، هر  يبريم مفهوم خاص يغرض از اجتماع كه دائماً اسم آن را م
 گونه تجمّع و برخورد اشخاص با يكديگر اجتماع است.

شود  يها م نگاه يستلزم برخورد موقت سطحاز عبور و مرور در معابر كه فقط م
سخت باشند و  يا و مبارزه يهدف انتفاع يكه دارا يا صميمانه يها گرفته تا انجمن

 نمايند. يكامل تشريك مساع ييكديگر و همكار يافراد با شناسائ

است كه تماس افراد  يو وعظ و تذكر، اجتماعات يمجالس تماشا و سخنران
نمايند و تبادل نظر  ييكديگر ايجاد م يبرا يبوده تزاحم بيشترتر  تر و نزديك يطوالن

 تر گردد. يممكن است طوالن

است كه توأم با  يگيرد نيز اجتماع يانجام م يكه به طور دسته جمع يآداب دين
 باشد. يرعايت هدف و اعتماد و رأفت م

دن دور هم جمع شدن و آزمايش كر يبرا يها نيز وسيله ديگر ها و مسابقه يباز
در  يباشد. و در ضمن آنكه بازيكنان درس همكار يافراد م يو روح يبدن يقوا

ها را به انضباط و تمركز  تماشاچي دهند ميرا تمرين  يدر دشمن يو جوانمرد يدوست
 دارند. مي و توجه مشترك وا

و مختصر  ييا معرّف يكه با آشنائ يو دوستانه و عموم يخانوادگ يها مهماني
 است. يباشد اجتماع مؤثرتر يم متبادل كالم توأ

 باشند كه: ياز اجتماع م يتر انواع پيشرفته يو مسلك يو فن يصنف يها اتحاديه
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به هم  يمرتب مكرر و اشتراك مبدأ و مقصد خيل ياوّالً افراد در نتيجه برخوردها
 گردند و ينزديك م

دارند با يكديگر  يكه به موجب اساسنامه به تشريك مساع يثانياً با احتياج
 گوناگون نموده ارتباط عميق پيدا كنند. يها ناچارند در افكار و اقوال و اعمال تبادل

را در  يآن وسائل شخص يكه اعضا يدسته جمع يها سازمان يپس به طور كل
را ضمن برنامه مشترك به وسيله و به اتفّاق  ياختيار جمع گذارده مقاصد مشروع فرد

از اجتماع بوده احتياج فرد را به جمع شديدتر  يلعا يها برند نمونه جمعيت پيش مي
 نمايند. يتر م يفرد قو يو تأثير اجتماع را رو

*   *   * 

بينيم  يمختلف آن معلوم شد م يها اينك كه آثار مهم مفيد اجتماع و نمونه
مانده ممكن است مفيد واقع  يشود و مخصوصاً چگونه باق يچگونه اجتماع تشكيل م

 گردد.

 تشكيل اجتماع وجود دو عامل است: يكه شرط الزم برااست  يبديه

شدت احتياج و احتمال برخورد و تماس مابين  يتعداد جمعيت، و ديگر ييك
 افراد.

گيرند بيشتر و برخورد  يقرار م يكه در محل يا در امر واحد يهر قدر عده نفرات
 ود.تر و مؤثرتر خواهد ب تر باشد اجتماع محكم آنها زيادتر و تماس عميق

 يكه عده در حداقل دو نفر يجميع حاالت قابل تصور است. از اجتماع زناشوئ
كه از لحاظ عده  يالملل بين يها رود گرفته تا سازمان يبوده و بعدها نصاب آن باال م

ارتباط و تماس به طور غير  يگردد، ول يممالك متعدّد م يها شامل مجموع جمعيّت
 باشد. يمستقيم و ضعيف م

شرطِ  يباشند ول يتشكيل و تأثير اجتماع م يدو عامل دو شرط الزم براوجود اين 
 دوامِ آن نيستند. يكاف

 ينمائيم ممكن است نفرات زياد يكه در كشور خودمان مشاهده م يبه طور
باز از  يحاضر به معاضدت بوده و احتياج به تبادل و تماس هم داشته باشند ول

 و جمعيت منفردين را تشكيل دهند.دريغ ورزند  يگزيده از همكار يدور هم
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مصالح  ياجتماع نيز مانند يك ساختمان، اضافه بر عوامل فوق كه عناصر اصل
دارد  يرابط يها باشند در مرحله اول احتياج به يك مالط واسط و رشته ياوليه آن م

نقشه  يرا بهم بچسباند و در مرحله دوم بايد رو كه در مرحله اول سنگ و آجر آن
شده طبق اصول صحيح و قواعد دقيق استوار گردد تا بقاء و فايده آن  معين طرح
 تأمين شود.

افراد به يكديگر است  يو معنو يرابط همان عالئق ماد يها مالط واسط يا رشته
 باشد. يو اين اصول صحيح و قواعد دقيق آداب اجتماع، طرز سلوك و اخالقيات م

وءظن، نخواستند گردهم جمع افراد در نتيجه عداوت يا س ياست وقت يبديه
را رعايت ننمودند، و  يو همكار يآهنگ و هم ينشين شوند و اگر شدند اصول هم

، يها و نظريات و عقايد شخص خاطرِ جمع حاضر نشود در سليقه يكس برا هيچ
 يها نكرده اغراض و سوءاستفاده يمختصر گذشت و تفاهم را تحمل كند و خدا

باشد، اجتماع به  يو كالهگذار يپرست ار بر نفعدر بين آمده قر يو جزئ يخصوص
از هم پاشيده خواهد شد و يا صرفاً صورت  يفرض هم كه منعقد شود به زود

 داشته فاقد آثار مفيد قابل توجه خواهد گرديد. يسطح يظاهر

مربوط به لباس و حركات و  ينظر از يك سلسله آداب صور پس اجتماع صرف
به آداب  يو صفا و خدمت بوده متك يداقت و درستبر ص يتكلم، ناچار بايد مبتن

 متقن باشد. يمطبوع و اصول معنو يظاهر

و مصلح اخالق است  ياجتماع در عين آنكه مرب  نماييد يبه اين ترتيب مالحظه م
 يباشد ودر حقيقت مظهر و تابع قانون عموم يخود محتاج اخالق م يبقا يبرا

كه مورد احتياج خود او و موجب رشد  كند يتهيه م يموجودات زنده بوده محصول
 باشد. يو كمالش م

و عدالت و  يكه متضمّن درستكار يعكس قضيه نيز صحيح است: اخالق فرد
باشد در اثر نزديك كردن و ايجاد  يمترادف با صفا و صميميت و خدمت به خلق م

 يعنباشد اجتما يا محبت ميان افراد، نطفه اجتماع را پرورانده تا محبت و عالقه
 گردد. يشود و همين كه اجتماع تشكيل شد مصلح و مكمل اخالق م يتشكيل نم

 يخالصه آنكه اجتماع واخالق دو الزم و ملزوم و دو مولد و مولود هستند كه يك
قابل تصور نيست و هر دو دوش به دوش يكديگر پيش رفته بشريت را  يبدون ديگر

 برند. يپيش م
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 باشد؛ يها ضعيف م و همكاريها شركتو در كشور ما اگر اجتماعات كم است 

 قلّت جمعيت است ياوالً، برا

آنست كه اخالقِ خوب نداريم و نادرست يا الاقل  يثانياً، )و مخصوصاً( برا
 خودپرست هستيم.

آن است كه به  يباشد يك قسمت برا يضعيف م يبالعكس اگر تربيت اخالق
ثر و وسيله تقويت و تربيت مؤ يكرده، اجتماعات كاف يطور انفراد و انزوا زندگ

 باشد. ياخالق فراهم نم

 يدر اينجا نبايد دچار اشتباه شده و تصور كرد كه ما اگر فاقد اخالق اجتماع
 يباشيم و يا بالعكس، ادعا نمائيم كه اخالق اجتماع يم يهستيم حائز اخالق فرد

 باشد. ينم يضرور يبوده اخالق فرد يكاف

ها و اجتماعات  ها و سخنراني و انجمن ها شركتها و  در مملكت ماهم، اتحاديه
آيند و از همديگر  يآنكه مردم نم يرسد. چرا؟ برا يبه نتيجه نم يشود ول يتشكيل م

به اين ترتيب از دو فائده بزرگ » گيرند يگرم نم«آيند باهم  يهم م يترسند. وقت يم
 شويم: ياجتماع ما محروم م

 كشور، يو ترق يپيشرفت مقاصد مل

 نفوس. تهذيب

خود هستيم الزم است در توسعه  يو معنو يبه اصالح ماد مند عالقهحال اگر 
 ضعيف است بكوشيم؛ يوجود دارد ول يالذكر كه هنوز به حد كاف عوامل فوق

 يخود را از خلوت ياوالً جمعيت را زياد كنيم و از راه ازدواج و توالد، شهرها
 بياوريم. يبيرو

موجود  يو حداقل صداقت و صفا يا كه آداب فعلثانياً اجتماعات خفيف نادر ر
اجازه داده است، به وسائل مختلف )و در درجه اول با حضور خود( تقويت و تكثير 

 نمائيم.

گويند، از ميان  يثالثاً بدانيم و بگوئيم و كوشش نمائيم آنچه را كه معنويات م
 دارتر گردد... ريشهتر و  يتر و عموم به روز محكم افراد و اجتماعات زائل نشده روز

 
 پايان





 

 
 
 
 
 
 
 

 یخودپرست تا  یخداپرست از
 
 

 مقّدمه چاپ سوم

دعوت  هب يشمس 1331است كه در اواخر سال  يهائ اين كتاب، تجديد سخنراني
را به بنده ارائه دادند ، جز  آمده بود. اينك كه آن عمل بهدانشجويان  يانجمن اسالم

در آن داده  ي، تغيير ديگريو اضافات جزئ يرگذا و نقطه ياصالحات عبارت يا پاره
داده نشود تا  ينشد. با نبودن فرصت و موقعيّت، شايد مصلحت همان بود كه تغيير

معرِف روحيات و اوضاع و احتياجات چند سال قبل جامعه جوانان مسلمان باشد. از 
 فراوان يافته است. يها آن ببعد جهان خارج و كشورمان تحوّل

 يكه موضوع مطالعه و مقايسه با اسالم در اين رساله است، خيل يمكتب و مملكت
زمان بر آنجا حكومت مخوف  كه در آن يو سياست يقيافه عوض كرده ، هم شخص

اند و هم  كرده يهائ مطلقه داشت، جايش را بديگران داده كه تجديد نظر و گرايش
اسالم  نمايد. البتّه نه ياز آن ناحيه نم يدنيا )و ايران( آن نوع احساس خطر و ناراحت

يافته است و بنابراين  يتغيير ينظر لحاظ بهعوض شده است و نه اساس كمونيسم 
از  يتازه و مهمّ ديگر يقضايا ياست؛ ول يبه اعتبار خود باق يمباحث اين سخنران

مطرح  يجهات مختلف در دنيا رخ داده است و مطالب و موضوعات گوناگون
 مذاكره قرار گرفته است.

از آنها  يانتشار داده است كه بعض يديگر يها ها و رساله گارنده نيز سخنرانين
آنها را بعنوان  توان يمندرجات همين رساله است و م دنباله و توسعه و احياناً اصالح

 كرد. يتجديد نظر يا تكميل تلقّ

                                                
 دانشجويان.  ي، انجمن اسالم1331در اواخر سال  يتدوين و تفصيل سه جلسه سخنران 
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 يلقب  ديگر از اين  نشريات و  اقدامات و  نوشته ناقابل است اين در هرحال اميدوار
و  يدربيدار يمورد قبول حق و مفيد و مطلوب جوانان و هموطنان قرار گيرد و اثر 

 تحرّك اجتماع داشته باشد.

تواند مورد مطالعه  يديگر نگارنده كه به دنبال اين كتاب م يها از جمله رساله
 است. «خدا در اجتماع»و  «واحد يحكومت جهان»،  «انسان و خدا»قرار گيرد، 

 
 نبازرگا يمهد

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 دانشجويان یمقدمه انجمن اسالم

 

«......»1 
 

 يكه خداپرست يرا فرا گرفته و در روزگار كه ظلم و فساد سراسر آن يدر جهان
راه است  يكسپرده است، تنها  يخود را بباطل و خودخواه يجا يخواه و حقيقت
 يسو هبشريّت ب يبوده و رهنما يبخش انسانيّت از پرتگاه زوال و نيست كه نجات

و  يها مبرّ كه از جمله تباهي يفقط آن چنان مكتب يحيات و تكامل تواند بود، ول
آموزنده جميع فضائل باشد ، خواهد توانست كاروان يغمازده و خواب آلوده انسان 

 را هدايت كند.

قرن پيش به   بار در چهارده ت بخش و اين خورشيد حقيقت يكاين مكتب حيا
 ي، در افق عالم درخشيد و از شعاعش جهان يخيره كننده و ابد ياسالم، با عظمت  نام

 روشن گرديد.

نداشت و جز  يحد كاف هحقيقت را ب يروز استعداد پذيرش اين ندا بشريّت آن
آن همچون  يار تعليمات آسماننگرديد. ناچ يحد كمال متجلّ هدر موارد محدود، ب

خواهد  يمردم آينده جهان باق يپر درّ و گوهر ، بكر و دست نخورده برا يا خزانه
 ماند.

                                                
دهند و از بهترين  يكه به سخن گوش م يان: ... پس بندگان مرا بشارت ده، آن كس 18و  17/  (39)زمر. 1

 كنند... .  يم يآنها پيرو
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قبول كامل اين  يسو هو تكامل خويش ب يبشريّت امروز همراه با كاروان ترقّ
از اين چشمه زالل،  يسيراب يخود را برا يدارد و هر دم تشنگ مكتب گام بر مي

 : يول .كند ميتر احساس  صريح تر و روشن

 بسيار يليك بعد از خراب هر چه دانا كند ، كند نادان     

بس خطير نهاده  يا دارند، وظيفه يكه افتخار مسلمان يدر اين ميان بر عهده كسان
برخوردار بوده و خود  يچهارده قرن از اين تعاليم آسمان يكه در ط شده است. آنان

حيات بخش را به  ياند ، امروز وظيفه اعالم و تبليغ اين ندا بدان عمل كرده يا نكرده
تر و هشيارتر بيدار بود و به وظايف  يخيل رهزده انسان دارند ، پس بايد هر چه جدّ

 خويش عمل كرد.

دانشجويان انجام اين وظيفه را وجهه همّت خويش قرار داده است  يانجمن اسالم
، در اين راه دهد ميه و شرايط روز اجازه و تا آنجا كه در قدرت دارد و جريان زمان

خويش  يو انسان يواحد مسألت دارد كه در انجام وظيفه دين يكوشد و از خدا مي
 را موفّق گرداند. آن

  كه در اين جزوه از نظر پويندگان راه حقيقت ميگذرد، مجموعه سه يمطالب
در انجمن ايراد مهندس بازرگان استاد محترم دانشگاه  ياست كه آقا يجلسه سخنران
اند و اينك  اسالم را نمايانده يو عمل ياز دكترين فكر يهائ رسا جلوه يكرده و با بيان

سازيم و اميد است كه خوانندگان در مطالعه  با كسب اجازه ايشان آنها را منتشر مي
مندرجات آن قضاوت كرده، سپس  هطرفانه نسبت ب آن فقط تسليم حقيقت باشند تا بي

 ويش قرار دهند.مورد قبول خ

 

«......»1 
 

 دانشجويان يانجمن اسالم

 
 

                                                
نبود ما خود به  يكرد كه اگر هدايت اله يرا كه ما را بر اين مقام رهنماي ي: ستايش خدا 43/  (7)اعراف .1

 يافتيم.  ياين مقام راه نم



 

 
 
 
 
 
 
 

 بحث اول

 

 یو خودپرست یخداپرست

 
 پرستش پيش از تمّدن

 يعجيب و غريب يها ، در صفحه اوّل شكلكنيد ميكتاب تاريخ تمدّن بشر را كه باز 
 كه طوري بهمعبود انسان است.  يها النّوع كه تصاوير خدايان يا ربّ كند ميجلب نظر 

توأم  «يمعبود»، پيدايش انسان با پرستش دهد ميآثار مكتوب و غير مكتوب نشان 
بشر ماقبل تاريخ ، آن زمان كه هنوز خط نداشته، خدا داشته و پرستش  ياست؛ حتّ

 ض يك خدا چندين خدا.عوه است! ب هكرد مي

، شود ميپيغمبران بر خالف آنچه در نظر اوّل و بنا به وضع امروز افكار تصوّر 
مردم اثبات وجود خدا و ابداع پرستش را نكردند. آيات قرآن داللت و  يبرا

نمايد.  يامم قديم در مورد پيغمبران نم يبرا يحكايت از دعوت به پرستش و ديندار
پرستش و مصلح افكار و عقايد  يها كننده آئين به عنوان ساده بلكه همه جا پيغمبران

 : گفتند . پيغمبران مي شوند مي يكه از فطرت منحرف شده بودند، معرّف

 2و 1«»
گفتند ، اينها تمام  منع نموده مي يو خيال يساختگ يها مردم را از پرستش بت

 ايد تان گذاشتهاست كه شماها و پدران ييها اسم

                                                
 : ... فرمان داده است كه جز او را نپرستيد...  41/  (12)يوسف. 1

)و « وَ اجْتَنِبُوا الطَاغُوتَ... اهللكُلِ اُمَةٍ رَسُوالً اَنِ اعْبُدُوا  يوَلَقَدْ بَعَثْنا ف»:  فرمايد مي 36 در سوره نحل آيه مثالً .2
يكتا را پرستيد و از بتان و  يفرستاديم تا به خلق ابالغ كند كه خدا يپيغمبر يهمانا ما در ميان هر امت

 كنيد...(  يفرعونان دور
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«...»1 
دهيد، از افكار و اوهام  كه به آنها نسبت مي ها ساخته خود شما است و صفاتي بت

خود شما سرچشمه گرفته است. تصوير منعكس وجود خودتان است. پس شما 
 پرستيد نه خدا را. يخودتان را م

ارز اين طرز پرستش كه جزء تاريخ كالسيك است، خدايان يونان نمونه ب
آنها زن و شوهر  يند. براداد ميها خدايان خود را در كوه المپ جا  باشند. يوناني يم

 يها و حساب خرده ها جنگها و  معشوقه و فاسق قائل شده، از رقابت يو فرزند و حتّ
ران قوم به صورت پهلوانان را مانند سردا ي. بعضندكرد ميآنان حكايتها نقل 

پنداشتند. خالصه آنكه  يگر و حسود م را حيله يو برخ ندكرد ميجوانمرد تصوير 
كوه المپ  يباال يابرها ياز جمعيّت خداها در رو ييك يونان كوچك خيال

 درست كرده بودند.

در غالب اقوام قديم، در ابتدا هر قبيله و بعدها هر قريه و هر شهر و هر كشور 
،  شد ميغالب  يكه بر ديگر ييا كشور يمخصوص به خود داشت. شهر يخدا
. كرد ميسايرين تحميل  يخود را نيز به عنوان رئيس يا بزرگ خدايان بر خدا يخدا

 پيدا يياقوم  يشخص يخصوص  ها جنبه غالم و  خدا يا بت، مانند اموال و امالك
 بود.  اقوام از خود  يا نماينده و  كرده، معرّف

فكار و اوضاع، در شرق و غرب عالم رواج كامل داشت؛ تا آنكه رادمرد اين ا
مثل ابراهيم )ع(، پس از توجّه به طبيعت و تعمّق در مقابل اين نوع  يبلندپرواز
 يها بود، علم مخالفت برافراشت. اوّل بت يكه در حقيقت خودپرست يخداپرست

ستاره متوجّه به ماه و از ماه  ها آورد. از را به مسخره گرفت و بعد رو به ستاره يچوب
اند.  متوجّه به خورشيد گرديد. ديد تمام اينها يا ساخته انسان يا سرگردان در طبيعت

 : باالخره گفت

«...»2 
 

 ؟ چه یبرا یخداپرست

                                                
 ...  ايد كه خود و پدرانتان به آنها داده يهاي نيستند جز نام ي: اينها چيزهاي 23/  (52)نجم. 1

 !   ها و زمين را سرشته است هستم كه آسمان ي: من متوجّه و متمايل به آن كس 79/ ( 6)انعام. 2
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و افكار  ياز اسارت اوهام شخص يكلده، رهائ يفرار ابراهيم از كشور آباء و اجداد
 انجام شد. يبود كه عليه خودپرست يو نهضت  يا قوم و قبيله

خود اكتفا نكرده، فرياد دعوت و علم مبارزه بلند كرد.  يو آزاد يابراهيم به رهاي
پس از او ساير پيغمبران نيز با آنچه در قدرت داشتند، در اين راه مجاهده و به تمام 

پرسد اين  و از خود مي كند مي. انسان حقيقتاً تعجّب كردند يفداكار يمعن
 چه؟! يخطرناك مكرّر برا يطوالن يها مبارزه

دانستند، پس  اگر گفته شود پيغمبرها خود را مأمور و مجبور از طرف خداوند مي
 چيست؟! ياصرار خدا برا

 دارد كه مردم خدا را بپرستند؟ يچه لزوم

ترين آفت  ، جهاد در مقابل خطرناكيپرست ذيالً خواهيد ديد كه مبارزه با بت
 ين سعادت انسانيّت بوده است.تر بزرگ، خدمت به يبشريّت ، و دعوت به خداپرست

ترين آفت بشريّت كه درست برخالف طبيعت و روال خلقت است ،  خطرناك
و سعادت را اگر مترادف و مندرج در تكامل بدانيم كه ناموس   باشد مي يخودپرست

و بنابه تجربه و مشاهده ، يگانه هدف خلقت و بشريّت است ، بدون طبيعت  يعموم
تأمين نشده و نخواهد شد. بنابراين عمل پيغمبران و امر خدا يك فصل  يخداپرست

 . باشد ميدر صحيفه خلقت و يك كار خارج از قاعده و طبيعت ن ياستثنائ

نيا قابل قبول در د يوقت يزمان بود ، ول آن يو عاد يهم يك امر طبيع يپرست بت
بود كه انسان پس از هبوط در ميدان نزاع پر شر و شور دنيا و عدم توجّه به فطرت، 

جز  يا مانده، چشم و گوشش باز نشده و وظيفه يپست انسانيّت باق يدر مراحل خيل
 نميداشت. يحيوان يساده و اجبار يخواب و خوراك خيل

و  يپرست ا شد، ديگر افق بتدر انسان پيد يبعدها كه مختصر پيشرفت و استعداد
 ياو بسيار نارسا در آمد. دنيا برا يآن آمال پست و افكار مغشوش موهوم شرك برا

 يها به افق يبايست فكر كوتاه بشود. مي به آن طرز يست راضتوان مي. ن شد مياو تنگ 
كرد. اين است كه در مشرق زمين پيغمبران نسل ابراهيم  يدورتر و باالتر پرواز م

 يگانه دعوت نمودند. يكردند و بشر را به پرستش خدا طلوع

هُمِر سرگرم شود،  يها از يونان مستعد باهوش كه ديگر حاضر نبود با افسانه
دسته مادّيون و دسته ديگر  العمل شديد حكما و فالسفه ظاهر گرديد؛ يك عكس
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سقراطو ارسطو و افالطون. خالصه آنكه  يسركردگه ب يواضعين فلسفه توحيد
 حركت و پيشرفت بشريّت را بسته بود. يبود كه جلو يپابند يپرست بت

 
 خودپرست مطلق

 يرا با خداپرست و شرك و تضّاد آن يپرست را با بت يآنكه ارتباط خودپرست يبرا
 يو تأثير خودپرست يبدهم تا معلوم شود معن يدرك كنيم، الزم است توضيح بيشتر

 چيست.

است كه جز  ي، كس باشد ميدخواه خودپرست مطلق كه شخص خودبين و خو
ارزش و  يرا خارج از خود دارا ييا چيز يخواهد و كس يرا نم ينفس خود ديگر

بزرگ  ي، يعنيو كاف يشناسد. خويشتن را نه تنها محبوب بلكه كامل و عال يمقام نم
. اين شخص همان متكبّر است كه قرآن شديداً او را تقبيح  كرده، شقاوت و داند مي

 : فرمايد شمارد و مي مي ياش را بديه يبيچارگ

 ! ؟ چرا 1«...»
ين اشتباه شده، وجود بينهايتِ بينهايتِ تر بزرگاينكه متكبّر مرتكب  يبرا

و بزرگ  گيرد مي يكوچكِ خود را در برابر جهان بينهايتِ بينهايتِ بزرگ به چيز
بزرگ و  يكه نظر را به اطراف و به باال سوق داده، بينهايت چيزهاميشمارد. عوض آن

كوچك را ببيند و استفاده و استمداد كند ، چشم به سمت خود و به داخل خود 
 دوزد! مي

ين نعمت و ارتقاء تر كوچكنخواهد ديد و نخواهد شناخت. از  يالبتّه چيز
يراث گذشتگان بوده است، م يمحروم خواهد ماند. سير تكامل او همانجا به آنچه رو

و چون دنيا به شدّت و سرعت در حال جريان است، لگدمال و  شود ميمتوقّف 
 :شود ميتر  ها خواهد شد.كارش روز به روز مشكل ترينِ بيچاره بيچاره

«»2 
كه در نزد همه كس منفورترين افراد  يخالص است. همان فرداين خودپرست 

از  ينداشته، حتّ يين توجّه و اعتنا و محبّتتر كوچكاست. اگر رفيق انسان است، 

                                                
 متكبّرين در جهنّم نيست؟   ي: آيا جا 61/( 39)زمر .1

جويد و حقايق را تكذيب نموده و از آنها  ينياز يكس كه بخل ورزد و ب ما آن: و ا11و  9و  8/  (92)ليل .2
 عسرت و اشكال كارش فراهم خواهيم ساخت.   يبرا يرو بگرداند پس تسهيالت
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و نگاه كردن دريغ دارد. هر عنوان و افتخار و  يپرس گوش دادن به صحبت و احوال
شريك شما است،  و اگر باشد ميخود قائل  يحق حرف زدن را صرفاً برا يحق، حتّ

خود و ضررها را از آن طرف  يبوده، تمام منافع را برا يشريك تيشه رو بخود
 خواهد.... مي

 يمسافر خودپرست بنشيند. برا يحاضر نيست پنج دقيقه در اتوبوس پهلو يكس
 يديگر يرا برا يكه نصف صندل كند ميخورد و فكر ن آنكه از جايش تكان نمي

اتومبيل  يدر جاده و بيابان هم ميل نداريد اتومبيلتان از پهلو يبايد قائل شود. شما حتّ
دهد و گرد و غبار به شما  يعبور نم يآنكه جا يشوفر خودپرست رد شود. برا

 ... خوراند مي

در يك خانواده )زن يا شوهر( و در اداره و در  يقياس كنيد وضع چنين آدم
 اجتماع چه خواهد شد!

خود  يكه نه برا يخودپرست يتبعيد و مرگ برا جز ترك و يا آيا حقيقتاً چاره
رساند ، هست؟ منفورترين اشخاص اينها  مي يدارد و نه به ديگران ثمر يا فايده

 هستند.

 
 ها خودخواه

)شايد اكثريت افراد( وجود دارند كه به اصطالح  يذلك در جامعه افراد ديگر مع
با آنها صحبت و  شويد ميشما حاضر  ي، ول شوند ميمعمول خودپرست ناميده 

و سالم عليك و مصاحبه و  يآنكه با شما از در دوست يكنيد: برا يو زندگ يهمكار
با آنها  شويد ميآورند، شما هم حاضر  يآيند. چون به شما رو م يمعامله و مبادله در م

اند و در  خودشان رو آورده ينفع شخص يدانيد كه فقط برا مي يرفاقت كنيد ول
؛ خصوصاً كنيد ميذلك اين دسته افراد را طرد ن دارند؛ مع حقيقت خود را دوست

 معامله باشند. حساب و خوش اگر خوش

اين قبيل اشخاص، خودپرست مطلق نيستند. در واقع خودپرست درجه دو بوده از 
نقص و ضعف خود و  يا يك پا فراتر گذاشته، تا اندازه يو خودپرست يخودبين

  شوند ميحاضر  يهمين دليل به مردم رو آورده، حتّ احتياج به غير را قبول دارند و به
ندانسته، به تدريج  يقدر كه خود را مستقل و مستغن صادقانه معامله نمايند. همين

 . شوند مياز رفتار بد  يحاضر به خدمت به سايرين و خوددار
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اگر از اين مرحله نيز باالتر آمده، منصفانه تصديق حق و خوب را بنمايند، 
 :شود ميدنيا آسان  كارشان در

«»1. 
و بلكه   باشد ميالذكر  حالت اكثريّت مردم ، حد وسط مابين دو آيه شريفه فوق

نزديك  يرا خودخواه ناميد، خيل حال خودپرست درجه دو كه بايد او بيشتر به
 .باشند مي

مقام و منزلتشان در اين است كه مورد نفرت و طرد قرار  يمنتها يچنين اشخاص
چون  الّدر اجتماع به آنها داده شود. وا ينگيرند و اجازه مجاورت با ديگران و زندگ

را دوست ندارند و حاضر نيستند تا از مبادله جنس و  ياصوالً غير از خود، ديگر
ندارند؛ مأنوس  يمت و حق منّت به گردن كسرفتار باال بگذارند، افتخار خد يتساو

 محبوب و عزيز قرار گيرند. ندتوان ميحقاً ن ي، ول شوند مي

 
 عزيزها

ديگران نيز مفيد واقع شده،  ياند كه برا در دنيا محبوبيّت و عزّت داشته يتنها كسان
 يو حساب پاداش ، خدمت يغير از خود را هم دوست داشته و اضافه بر منفعت شخص

 اند. كرده

است كه از حدود  ياعمال و افكار ياساساً در عادت بشريّت ارزش فقط برا
سايرين شود. بلكه شرط و ميزان هر ارزش، درجه  يتجاوز كرده، مفيد برا يشخص

 يدارد و به ديگر است كه انسان از وجود خود بر مي يمبلغ مصرف ي، يعنيفداكار
كه من باب  يآنهائ يكه بشريّت برا دده ميرساند. در غير اينصورت تاريخ نشان ن مي

اند، احترام و ارزش  كرده يو تأمين منافع خود خدمات يشخص يها وصول به هدف
 : قائل شده باشد يواقع

«...»2 
 

 سّد راه تكامل

                                                
كرد و آن نيكو را باور داشت و  ي: پس هر كه )مال خود را( بخشيد و پرهيزگار 7و  6و  5/  (92)ليل. 1

 او راه را آسان سازيم .   يه براك زودي بهراست انگاشت ،پس 

 شويد، مگر از آنچه دوست داريد انفاق كنيد...  ي: محال است كه موفّق به خير 92/  (3)عمران آل. 2
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را دوست  پرست، كنه ذاتش خودپرست نوع دوم بوده است. خود بشر بت
حس كرده بود كه او قادر كامل و فاعل مايشاء نيست؛ بايد متوسّل و  يميداشته، ول

طبيعت ميترسد و به آثار  يها بشود. از عظمت يو به چيز يمتمسّك به جائ
 يو اطاعت از امور يبرد. ضعف خود را درك كرده، حاضر به قربان پناه مي طبيعت

د خود او ناتوان و مطيع بودند. معبود ساخته و نمود كه يا وجود نداشتند يا مانن مي
از شخص و از  يپرداخته اوهامِ او، برگزيده سود و زيان او بود؛ در هر حال انعكاس

 او بود. يزندگ

ست توان ميالبتّه با اين ترتيب رفع نقص و جبران ضعف ميسّر نبوده، تكامل ن
تكامل ممكن نبود. زيرا  و يپيشرو يشود. شايد حفاظت و توقّف ميسّر بود، ول يعمل

و دستورالعمل و هدف را به وجود خود كه  يكه بشر به اين ترتيب سرمشق زندگ
محدود و بينهايت كوچك است، برميگرداند و در يك دور و تسلسل و زنجير 

از آن ميسّر نبود. هدف، تكامل امر مافوق بايد باشد نه  يافتاد كه خالص يم يا بسته
 يالزم است. به عالوه از يك بت سنگ يبه مقام باالتر راهنمائرسيدن  يمشابه ، و برا

راه  ي! به اصطالح قرآن، شرك جلوآيد ميدر ن ييا گاو بالدار و سوسمار كه خير
 انسان را بسته بود و هدايت امكان نداشت:

«...»1. 
تنها وسيله و افزار  يجتماع كه به لحاظو مخصوصاً ا يهمچنين از نظر زندگ

 .آيد ميپيش  يتكامل انسان است، اشكاالت و موانع بزرگ

به اتّكاء مقرّرات و اصول  يا و يا قبيله يفرد يپرست شايد زندگ انسان بت يبرا
قبائل و  يوقت يبود و حتّ يكه به خيال خود وضع كرده است، ميسّر م يمحدود

يك  يقبيله غالب و دين پادشاه يا سليقه شخص يدازير بار خ يقصبات و شهرهائ
رفتند، ممكن بود به طور موقّت و محدود يك نوع اتّحاد هدف و  كاهن مي

واحد  يدر مدّت چند سال تحت لوا يحاصل شده، قوم يو همكار يهماهنگ
 نبود. ياز اين حدود بيشتر ديگر عمل يكنند ، ول يزندگ

 
 با جهان یهماهنگ

                                                
 از راه خدا بازداشته تا هرگز به حق هدايت نيابند.   ي: و آنها را به كل 24 /( 27)نمل .1
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، گفتند   گردد ميسايرين ، بشر بودند و بشر هم طبعاً عقب هدف پيغمبران كه مثل 
باشيم ، امّا نه محتاج  پرستش درست است، ما مخلوق و ضعيف هستيم و محتاج مي

هستند كه  يپرستيد. همه اينها مثل ما جزء يك وجود بزرگ كلّ كه شما مي ياينهائ
. همه مانند گيرد ميو حركت خود را از غير خود  يو حركت دارد و هست يهست

 : يكديگر و مطيع و منقاد يك فرمانده هستند

«
»1 

 يپس ما هم تكبّر نكرده، خود را تنها و بزرگ نشمريم. بلكه با دستگاه اليتناه
 ياز آن هست تر كوچكو همراه شويم. پيغمبران به انسان گفتند تو وجود هماهنگ 

. انسان را در كادر يكه به نفس ناچيز خود توجّه و تكيه كرده و فقط خود را بخواه
قرار داده و گفتند با زمان همزمان شو و با مكان همظرف  يجهان اليتناه يعموم

ز ، تو نيز به حركت در شب و رو يباش! در اين انقالب اوقات و خواب و بيدار
 : آمده، با جهان بزرگ همراه شو

«
»2 

،  نماييدو وقايع نزديك خود تسبيح و حمد ب ينعمات جزئ يخدا را نه تنها برا
 : ها مربوط و مسخّر شما است ها و دورترين زمان نقاط آسمان يكه اقصبل

« ......» 3 
 

 ين سرنوشتتر بزرگ

 ها سر همين يك كلمه است: خود يا خدا؟ همه اختالف

                                                
خدا سجده  يسو هاز جنبنده و مالئكه وجود دارد، ب ها ها و در زمين آنچه در آسمان : 49/  (16)نحل. 1

 شمارند.  ينياز نم ييك خود را بزرگ و ب و هيچ نمايد مياطاعت و تبعيّت 

، جا شود مياطراف شما روشن و بيدار  يو صبحگاهان كه دنيا آيد مي: روز كه به شب در  17/  (31)روم. 2
ها و زمين است شكرگزار باشيد. چه در هنگام  در آسمان تمام آنچه هدارد كه خدا را تسبيح كنيد و او را ب

 شام و چه در نيمه روز. 

 ها و زمين است تسخير نموديم...  شما تمام آنچه در آسمان ي: ... برا 13/  (45)جاثيه. 3
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، از اينجا انسان باشند ميشبيه و نزديك يكديگر  ياين دو هدف كه لفظاً هم خيل
. شود ميرويد، اختالف زيادتر  اندازد و هر چه جلو مي يرا در دو جاده مخالف م

 يكد تمام سرمايه هست شود ميپرست مكّار ستمگر خودپسند  خودخواه شهوت ييك
و  كند ميخدا را طلب  ي. ديگر گردد ميرا به هدر داده، هالك  يو مكتسبات قبل

 : گويد مي

«...»1 
ها  خود و حركت و ممات خود را تماماً از آنِ پروردگار جهان يو ذكر و آرزو

 .داند مي

. هر دو جويا و پويا هستند. گردند ميهر دو بشراند كه عقب محبوب و معشوق 
 .گيرد ميم و الها ياز خدا وح ياز خود و دوم ياما اوّل

درست كه دقّت كنيد، تمام عقايد و اخالقيّات و احكام مذهب از همين نقطه و از 
 .گيرد مياعتقاد به آخرت سرچشمه 

پيغمبران در عين آنكه انسان را بسيار كوچك و ناچيز و صغير مطلق شناختند، او 
جده نمودند. شما در ذكر س يبينهايت معرّف ياستعداد عظيم و حق آرزو يرا دارا

 : كه كنيد ميآخر نماز اعتراف 

«»2 
بعد از سالم، در تعقيب نماز دست به درگاه خدا دراز كرده، از تمام نعمات  يول

 : گوئيد طلبيد و مي كه علم خدا احاطه دارد، سهم مي يو خيرهائ

«»3 
با   يول گوئيد هيچ چيز ندارم، اين دو بيان با هم منافات ندارد. به پيشگاه خدا مي

سرمايه من اميد است و  بشوم. چيز  همه  م صاحبتوان ميدر راه تو  هدايت و حركت
 ! طلب ام اشك وسيله

                                                
خداست كه  ي: ... همانا نماز و اطاعت و كليه اعمال من و حيات و ممات من همه برا 162 /( 6)انعام .1

 هاست.  گار جهانپرورد

در دنيا و آخرت  يكن كه چيز يتمام دنيا و آخرت از آن او است، مرحمت به كس  كه كسي ي: ا دعا .2
 ندارد. 

 طلبم كه علم تو به آن احاطه دارد.  يرا م ي: بار خدايا از تو همه خير دعا. 3
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كوچك كردن بشر و جا دادن او در دستگاه عظمت جاودان پيغمبران با چنين 
ترين تعظيم  انسان تعيين كردند و عالي يين سرنوشت و افتخار را براتر بزرگجهان، 

را به مقام انسانيّت نمودند. از انسان، خود او را گرفتند و  خدا را به او دادند. چشم 
به ابديّت و خلود آخرت  يد، ولبشر را از مشغوليات پست دوران كوتاه دنيا باز داشتن

 اميدوارش كردند

 بشريّت ديدند... يبود كه پيغمبران برا يدر هر حال در آن روزگار اين خواب

، وجود ي! حقيقت و وح ! خواب بود ي: آر گويند و مي كنند ميمنكران تصديق 
 شد. يبود كه از زبان مدّعيان رسالت جار ي. اوهام و احالم نداشت

 ن باشد؛فرض كنيم چني

خود  يبرا ياست كه كس يترين خواب ترين و عالي اوّالً اين گفتار يا پندار، شيرين
 و همنوع خود ديده باشد.

 يثانياً خواب بزرگ ديدن و خيال رفيع داشتن خود داللت بر عظمت فكر و بلند
 كند. يهمّت و شخصيّت م

زمان و  . تسخيركند ميبزرگ نشو و نما  يبزرگ هميشه در مغزها يآرزوها
 ظرفيت آنرا ندارد. يا است كه هر مخيله يخيال يمكان شايد خيال خام باشد، ول

داشتند و چون در راه وصول به آن از جان و  يآل آنها چنين آرزو و هدف ايده
گفتند و واقعاً  الاقل به خودشان دروغ نمي شود ميكردند، معلوم  يدل حقيقتاً فداكار

كرده بودند و افكار و اعمالشان به مقياس آن  «حس»را  يچنين منزلت و مسؤوليّت
بود. امروز كه بعد از هزاران سال از راه تلقين و تقليد ، كلمات آنها را به صورت 

و  كنيم ميايم، چون معمّا برايمان حل شده است، حس ن وِرد، لقلقه زبان كرده
 .چيست كنيم ميموجودات را درك نا ب يگوئيم؛ هماهنگ فهميم چه مي ينم

 
 تعبير خواب پيغمبران    

بود، بلكه در آثار آن حركت و  ينه تنها اين خواب ، خواب شيرين و خيال عال
 ديده شد. -درست خالف آنچه الزمه خواب است ييعن -يو بينائ يروشنائ
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بشريّت تعبير و از اين طرز فكر )يا به قول مدّعيان از اين  ياين خواب در زندگان
گشت كه ذيالً به ذكر سه دسته از آنها  يجار يع و نتايجيك سلسله فرو 1فرضيه(

 : شود مياكتفا 

استعفا داده، همراه ساير  يو خودبين يقبول اينكه انسان، ديگر بايد از خودپرست -1
دارد يك پيوند  مخلوقات در زمان و مكان اليزال به حركت در آيد ، شخص را وامي

 ت بزند.مابين خود و ساير موجودا يو همكار يهمنوع

و به خلق خدا  داند ميشخص خداپرست تمام افراد بشر را برادر و عزيز خود 
؛ از پدر و مادر و زوج و فرزند گرفته تا دورترين افراد و كند ميمحبّت و خدمت 

 حيوان و جماد. يحتّ

 خواهد(: )و البتّه مي گويد ميقنوت  يمسلمان نمازگزار در دعا

«»2. 
ها نيز كه ديگر منشأ  ، بلكه غمخوار مردهنمايد ميها خدمت  او نه تنها به زنده

تمام اموات از خدا رحمت و  يباشند، بوده و برا ندتوان مياو ن يبرا يفايده و ضرر
 .كند ميآمرزش طلب 

ق ين حقوتر كوچك  و تجاوز به يين تخطّتر كوچكهمچنين مؤمن حق 
ين افراد بشر يا حيوانات و نباتات و جمادات را شرعاً ندارد؛ چه رسد به تر كوچك

 ... همنوع ظلم بكند  در بارهآنكه 

 : پرسيد حضرت رسول )ص( با تعجّب مي

 «؟»
 است؟ يآيا دين جز محبّت چيز ديگر

مسؤوليّت نيست و بايد  ييار، ببا قبول اينكه انسان مختار مطلق و صاحب اخت -2
وجود نمايد، يك سلسله وظائف و حدود و مقرّرات يا  يتبعيّت از دستگاه كلّ

نيز  يو حيات شخص ينسبت به سالمت ي، نتيجه شده، انسان حتّيو تقو يپرهيزگار
به خود بدهد؛ بلكه ملزم به رعايت اصول بهداشت از   دتوان ميناجازه حيف و ميل 

 . گردد ميب و تهذيب نفس از طرف ديگر يك طرف و ترتي

                                                
عبير شد، دليل بر صحّت آن بيش نيست، منتها اگر در عمل درست ت يا يك فرضيه يباالخره هر نظر علم .1

 .  گردد مي

 : خداوندا ! تمام مفاسد و مشكالت امور مسلمين را اصالح كن.  دعا .2
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در دنيا  يهائ چون فقط او نيست كه در دنياست ، غير  از او وجودها و ارزش -3
تواند منحصراً معطوف به خود بوده، چشم و گوش و دل به همه  يهست، توجّهش نم

كه هرچه هست مثل خود اوست، پس همه چيز  كند ميطرف باز نكند. چون قبول 
 .شود ميتوجّه و عالقه  برايش اليق

خداشناس طبعاً كنجكاو و ناظر گرديده، نه فقط به آنچه در اطراف او و مفيد يا 
 ، بلكه به مصداق:نمايد ميتوجّه  شود ميمؤثّر نزديك در حياتش 

«»1

وصاً كه معتقد است در افكند؛ خص يبه همه جا و به همه چيز با يك تمايل نظر م
 است كه شايسته پرستش و منشأ فيض است. يدنيا حق و حقيقت

 .شود مي يناش يو حقيقت جوئ يطلب پس ناچار از فرضيه پيغمبران دانش

جز  يبه چيز كند ميرغبت  يرا ببيند و ك يچيز كند ميخودپرست كجا فرصت 
 به دنبالش برود؟وجود خود اوست عالقه پيدا كند و  يآن يآنچه مفيد و ضرور

 
 است ینتيجه خداپرست یاجتماعات بشر

و مساوات شد.  يبه محبّت و برادر يالذكر، منته فوق يبه طور خالصه نتيجه اوّل
 منشأ علم شد. يمبدأ بهداشت بدن و تربيت اخالق گرديد. سوم يدوم

جه و فروع اوّليه فرضيه پيغمبران بوده كه خود آنها به و يفور ياينها نتايج بديه
 .ندكرد مياحسن فهميده و به نحو اكمل عمل 

فهميده و عمل  يآسان نبود و حقاً هم به درست يپيروان اوّليه و بعد يالبتّه برا
در تاريخ تمدّن  يكه اجرا گرديد، نتايج عظيم يذلك به همان وجه ناقص نشد؛ مع

اده اهمّيت د ياز همه و آنچه امروز خيل تر بزرگانسان به يادگار گذاشت كه 
 ، تشكيل اجتماع و ايجاد ملّيت و قوميّت است.شود مي

 يبود؛ اقوام يهائ . البتّه سلطنتيوجود داشت نه ملّيت ينه ملّت يقبل از اديان توحيد
. امّا ندكرد مي يهم بودند كه از يك قبيله سرچشمه گرفته، در محيط شرك زندگ

 بماند وجود نداشت. يخود باق يو كامل باشد و به خود يكه ملّت تاريخ يملّت

، وحدت هدف، مردم را به يك  يو مخصوصاً با خداپرست يبا پرستش به طور كلّ
محبّت و صفا آنها را به هم پيوند داد. آداب بهداشت، افراد  يها سمت كشاند. رشته

                                                
 ها و زمين است.  : بگو نظر كنيد در آنچه در آسمان 111/  (11)يونس .1
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و رعايت حقوق اشخاص،  ينگاهداشت و اصول تقو يشهوان يها را در مقابل افراط
ست در زمان و مكان از توان مي. اگر اينها نبود، اجتماعات ناجتماع آنها را حفظ نمود

دو پادشاه مقتدر و سرحدات يك جزيره و مملكت  يحدود چند سال سلطنت يك
 تجاوز نمايد.

دهد و هنوز هم با وجود تمام زجر و  يكه تاريخ نشان م ياوّلين ملّت و قوم
اسرائيل، با ملّت يونان كه  ياسرائيل است. ملّت بن ياست، ملّت بن يها باق پراكندگي
 فرق دارد. يگذاشت و رفت، خيل يدولت مستعجل داشت و آثار يچند صباح

ملّت ديگر نيز، ملّت ايران است كه ابتدا در سايه دين زردشت و بعد اسالم، با 
كه   باشد ميترين ملل قديم  سال ها و فشارها و مفاسد، از كهن وجود تمام ضعف

حفظ كرده است. ايران از يونان و روم شكست خورد؛ آنها دولت و استقالل خود را 
 ماند. يايران موحّد باق يپرست بودند نابود شدند، ول كه بت

و تقسيم مردم به اشراف و عوام از يكطرف ، و  يبند با آن دسته يدولت روم غرب
توانست  يبود كه نم ييأس و ضعف عوام و ظلم و فساد اشراف از طرف ديگر، طبيع

سره از بين رفت. قبائل ژرمن  ژرمن يك ييدا كند. زير سم اسب قبائل وحشدوام پ
. ندكرد ميمانند سگ و گرگ به سر و جان هم افتاده يكديگر را پاره  يزود بهنيز 

)ع( آنها را با يحضرت عيس يو صلح و صفا ينشده و تعليمات برادر ياگر مسيح
 رفتند. هم جمع و برادر نكرده بود، از بين مي

كه در بيابان  يروم، تنها شمع يو انقراض امپراتور يز هجوم قبائل وحشپس ا
تمدّن يونان و روم فروزان بود، همان شمع  يها مخوف اروپا و در خرابه يظلمان

را در جوار يكديگر نگاه دارد و مهلت  يكليساها بود كه توانست مردم نيمه وحش
رنسانس بيرون  يها چند قرن ميوهداد تا اجتماع رفته رفته كار خود را كرده، پس از 

 بيايد.

كه در شبه جزيره عربستان هيچ  يشاهد بارزتر از همه ، خود اسالم است. عرب
زمان نتوانسته بود از حدود چادر و قبيله و قريه پا فراتر نهاده، سر يك سفره برادروار 

ترين و  بنشيند ، در مدّت كمتر از بيست سال به صورت متّحدترين و مجتمع
عثمان و چنگيز و تيمور كه وارد  آل يها ها درآمد. بعد نيز ترك قتدرترين ملّتم

 ممالك متمدّن شدند، ديدند الزمه تمدّن توحيد است.
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كه با نيزه و شمشير بر ملل موحّد فائق آمده بودند، شمشيرشان در برابر  يآنهائ
ر است؛ نه اسالم به غالف رفت و ثابت شد كه اسالم خود شكننده و سازنده شمشي

 آنكه با شمشير درست شده باشد.

و توحيد  ياست كه تخم اجتماع در زمين خداپرست يمطلب بسيار روشن و بديه
و هوس نگاه كرده، حق را در  يكه دنيا را از دريچه هو يآنهائ ؛ واالّشود ميكاشته 

، دختران را زنده بگور  يعاطفگ يو ب يرحم يدانستند و در مقام ب زر و زور مي
كنند و  ي، چگونه ممكن بود بتوانند هزاران سال در جوار يكديگر زندگ ندكرد يم

 تشكيل دهند كه امروز اساس بحث و ميدان عمل آقايان اجتماعيون باشد. ياجتماع

ها بود  كمونيست پيدا شود، قرن يالملل سوسياليست يا بين يالملل قبل از آنكه بين
 م وجود داشت.اسال يالملل يهود و بين يالملل كه بين

 
 خورشيد علم از روزنه معابد سر زده است

 دهد مينازند، تاريخ شهادت  همين طور اگر امروز متفكّرين و دانشمندان به علم مي
طلوع كرده است و بر اساس  يكه علم از همان عبادتگاهها و كليساها و مدارس دين

ن كه اصول آن به بنا نهاده شده است؛ خواه در يونا يضد خودپرست يعقائد توحيد
دست فالسفه موحّد ريخته شد و خواه در كلده و آشور و ايران و مهد اسالم و 

 .ياسكندريه و روم به دست كاهنان قديم و روحانيون يهود و عيسو

بوده است و نشانه  ياز فرائض و وظائف آداب دين يتوجّه به علم و دانش ، جزئ
كه هست، در آن زمان  ياست. چيز ياسالم يها آن تعداد عجيب كتب و كتابخانه

. كرد مي يخود را ط ينمايشِ شلجم يمنحن يابتدائ يافق يها قسمت ،1سِيرِ علم
 :     ها و به مصداق آيه شريفه سبيل كَهنه بتخانه» بعدها كه روحانيون بر

«...» 2 
دكان دنيا ساختند ، حقيقت و علميّت خود را آيت و مظهر خدا گرفتند و دين را 

 را از دست دادند و بر مسند جهل نشستند.

                                                
 است. مثالً با وجود نبودن چاپ ، در كتابخانه يك شهر، مراغه، تعداد كتب از صد هزار متجاوز بوده . 1

 .ستاندند...  يآيات خدا چيز اندك ي: به بها 9/  (9)توبه .2
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بود، با  ياز خداپرست يبنابراين به شهادت تاريخ ، تعليمات پيغمبران كه صرفاً ناش
به بشريّت اعطا نمود كه اهمّ آنها دو  يبسيار ناقص، نتايج مثبت بزرگ يوجود اجرا

 : چيز بود

 اجتماع و علم.

 پايه تمدّن جديد و تكامل انسان. دو ييعن

 : آن خواب اين طور تعبير شد

 .يحركت و بينائ

 
 از دين یجدائ

شد كه  يطبيع يدر كام بشريّت شيرين آمد و غذا يثمره تعليمات پيغمبران به قدر
 آنرا مانند ميوه رسيده از درخت كندند.

 يمذهب يها تگاهكه در اجتماعات قبالً زائيده و پرورش يافته دس يبه آن مؤسسات
 ؛ مانند: ( دادندéLa§citبود، استقالل )

 ، مدارس )اوّل علم از دين جدا شد(

 ، سياست )حكومت از خدا گرفته شد(

 شد و حقوق از فقه بيرون آمد( يقضاوت )محاضر و محاكم دولت

 يدين يو تقوا ي( در مقابل سنن شرعMoral La§queو آداب و اخالقيّات )
 وضع گرديد.

 يچنان در ملكات باطن يقرون متماد يداشت و در ط يماماً مبنا و پايه ديناينها ت
گرديد.  يرخنه كرده بود كه انگار طبيعت ثانويّه و الزمه اخالق انسان يو رفتار ظاهر

 اند. مردم هميشه چنين نبوده كرد ميتصوّر ن يكس

 يو كسدر كوچه آزادانه راه بروند  ندتوان ميميديدند كه اگر  يمردم به خوب
 يت او داشته و ديگركار بهگيرند و اطمينان به  دارد و اگر زن مي يكالهشان را بر نم

خريد و فروش و معامله و مبادله  ندتوان مييا اگر  كند ميهم خيانت به ناموس آنها ن
و امنيّت دارند، تمام اينها مرهون يك سلسله  ينمايند و به طور خالصه اگر سالمت

و اگر نشود، شيرازه اجتماع پاشيده  شود مياست كه اجراء  ياتعرف و آداب و مقرّر
 خواهد شد.
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و ورود در اجتماع بود. خالف آن تصوّر  يشرط زندگ يدر آن زمان، ديندار
 .كرد ميدر اجتماع را ن يبندوبار يبه ب ي، يعنيدين يجرأت تظاهر به ب ينشده و كس

 
 یو دموكراس یريشه آباد

در افراد و در اجتماعات ريشه دوانده بود  يرات طوراين احساسات و آداب و مقرّ
يا از پستان مادر جدا  يگرديده، از تنه اصل  يكه خود، امور مستقل و استوار و ثابت

 يو اجتماع بدون ديندار يو درست ينمايانند كه سالمت و مي نمايد ميشد. حال چنين 
 هم ميسّر است. يو خداپرست

 امّا حقيقت چنين نيست!

با صداقت و در وضع آباد راحت  يو سوئيس يو سوئد يمانند هلند يلاگر مل
قرون  يتعليمات مسيح است كه در ط ي، اين همان دنباله و بقاياكنند مي يزندگ

و  يها، خونخوار يوناني يتقوائ يب را بدينگونه تربيت كرده است؛ واالّطويل آنها 
دان متمدّن معقول و تربيت ها چنين اوال ژرمن يخوار ها و توحّش و آدم فساد رومي
 .داد ميشده بيرون ن

هستند كه در دامن مسيحيّت تربيت شده بعداً كه از  يهائ ياينها فرزندان وحش
آنها در  ياند، آن اخالق و صفات موجب موفّقيّت و شادكام گرفته يمادر مرخّص
 اند كه تغيير مسلك بدهند. و دليل نداشته يشده و داع يمحيط زندگ

نيز محصول و مرهون همان تعليمات و تمرينات  يو دموكراس يدآزا يحتّ
 يمسيحيّت است. ملل اروپا و امريكا چون به يكديگر اعتماد دارند، به خود آزاد

بود. افراد  و تربيت و صالحيّت ميسّر نمي يبدون شايستگ يدموكراس اند. واالّ داده
د به خود و به يكديگر اجازه ان اند كه توانسته شده يواقعاً مالك و متخلّق به صفات

 را بدهند. يآزاد

 
 زوال تمّدن

منكر باشد كه   دتوان مين يتمدّن امروز ممكن است فراموش كرده باشد، ول
 خداپرست است. يخوار و وارث تعليمات انبيا جيره

و نظامات مرتّب و  ياين صفات و عادات پسنديده كه تحت عنوان غير دين
 يا افتخار انسان متمدّن امروز شده است، مثل همان ميوه، يدار و اجتماع يپرور نوع

نخواهد توانست  يكه از شاخ جدا شده است، ول يماند كه از درخت چيده يا گل يم
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نخواهد پائيد و بلكه به تدريج كه حالت  يو طراوت خود را نگاه دارد. دير يشيرين
به عقل و و چشم و گوش بشر   شوند ميضعيف  يو احساسات لطيف قديم يغريز

تبديل  4و ماترياليسم 3به رآليسم 2سپريتوآليسم و 1آليسم منطق بيدار شده، ايده
 يپرست خود را به نفع يحيثيّت و شرافت جا و يپرست و نوع ي، رأفت و برادرشود مي

اين اخالق و آداب  يبرا يگاه اگر بنا باشد تكيه كه طوري. به دهد مي يو خودپرست
ناشيه و تابع منافع  يناچار در سايه و منطبق بر منافع فردپسنديده پيدا كند، بايد 

هستند كه به واسطه  ي، مللباشند ميكه شايد نمونه اخالق  يباشد و اتّفاقاً ملل ياجتماع
خود از جريان انقالبات تمدّن و فساد مراكز مغرب زمين بركنار  يموقعيّت جغرافيائ
مصون و  يكنار نهر، اندك يها پر تالطم، مانند گرداب يدنيا يبوده، در حواش

 اند. مصفّا مانده

و به طور وضوح شاهد آن هستيم، ضعف  كند ميآنچه در متن تمدّن حكم 
 يانتفاع يها لرفتن عواطف و تبديل آن به استدالاحساسات و از بين  يتدريج

 باشد. يم

 
 یبرگشت به خودپرست

 يآويزها تمدّن دستخدا از قاموس تمدّن ، ملل م يدرست است كه بعد از بركنار
اند  خود ساخته ياز قبيل شرافت ، ملّيت ، وطن ، همنوع ، مسلك و غيره برا يمتعدّد

ها تماماً  گاه اين تكيه ياند ، ول ها تكيه داده را بر آن يو اصول تربيت يو آداب اجتماع
است و  يهمان آثار خداپرست يداشته، كم و بيش از بقايا يو احساسات يا جنبه عاطفه

. به اين ترتيب ديگر، حد دهد ميمطلق خود را از دست  يه تدريج شخصيّت و معناب
 نمانده است؛ انسان يا خداپرست است يا خودپرست. يباق يوسط

خدا بايد خواست، امروز بشر  يگفتند همه چيز را برا همان طور كه پيغمبران مي
. نمايد ميل و تعبير حيات و منافع خود تحلي يمتمدّن همه چيز را به تبع خود و برا

است  يمفهوم وطن و مسلك و ملّت و اجتماع و علم هم ، تابع مفهوم و منظور يحتّ
 كه شخص از نفس خود دارد.

 آيد اين است: يكه پيش م اي مسأله

 استعفا دهد؟ يتواند ناظر و حافظ اصول بوده و بشر از خداپرست يآيا اجتماع م

                                                
1. Idealisme   .2  Spiritualisme    .3 Realism e  .4  Materialisme 
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 بحث دوم

 

  اسالم يا كمونيسم 
 

 استعفا دهد؟ یتواند از خداپرست یآيا بشر م

 يد بدون خداپرستتوان ميآيد اين است كه آيا اجتماع  يكه پيش م اي مسألهگفتيم 
 بماند و پيش برود؟ يباق

ها قبل جواب مثبت زياد داده شده است  به اين سؤال نه تنها حاال، بلكه از مدّت
آورند  يكه م يا اند. دليل عمده ا كردهر انكار خدا و دين يا الاقل انكار ضرورت آن

 يشده به راحت يرشد و صاحب تشخيص و اليق آزاد ياين است كه بشر دارا
 نياز باشد. يب يد از معتقدات و تعليمات دينتوان مي

بماند و سير تغيير و تكامل بشر متوقّف  يالبتّه اگر اوضاع دنيا به همين حال باق
 يرز فكر و جواب از لحاظ نظام دنيا، نگران نشد؛ ولشود، شايد بتوان زياد، از اين ط

 دارد. يا دانيم كه هر روز اين كهنه روزگار، رنگ تازه مي

 رسد مي يتر تر از تازه تازه  رسد مي يهر دم از اين باغ بر

كه فعالً  سرمشق  يغرب يخصوصاً در ممالك دموكراس -اجتماعات متمدّن امروز
هستند كه دنباله  يلسله آداب و اخالقيّات و مقرّراتبه يك س يمتكّ -باشند ميتمدّن 

اين است كه  يو زائيده مسيحيّت است؛ مثالً اگر تجارت و صنعت رونق دارد، برا
و  يو تخلّف كم است و اگر دزد ياين است كه دزد يامنيّت وجود دارد و برا

قانون و ندارد و يا ترس از  يتخلّف كم است، از اين جهت است كه يا فاعل و مرتكب
شناس و  و بازرس عادتاً درستكار و وظيفه يو بازرس در كار است و چون قاض يقاض
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اعم از اينكه اصالً  -در هر حال يگيرند؛ يعن متخلّفين را مي ياند، جلو باوجدان
شناس باشند و يا طبيعتاً  و مأمور، اشخاص وظيفه يخالفكار وجود نداشته باشد يا قاض

 يباالخره انتها -مالحظه آمرين و ناظرين خود را بنمايند يشناس نباشند، ول وظيفه
و تربيت  يو پرهيزكار ياجتماع به يك سلسله خصوصيات اخالق يمطلب و اتّكا

است؛ واّال در كشور ما، هم قانون  ياخالق ياز ملكات درون يكه ناش رسد مي يذات
ت و قانون و قضاوت تخلّفا يچون اجرا يو هم دولت ، ول يهست ، هم قاض

ندارند  يكاف ياخالق يكه شهامت و تقوا شود ميانجام  يها به دست كسان مأموريت
ها و اغراض و خيانت و فساد است، از هر طرف به  و محيط ما آلوده به انواع حسادت

 بست ميرسيم و نتيجه مطلوب را نميگيريم. بن

ك سلسله تمدّن غرب باالخره به ي يبنابراين قيام و قوام تمام محاسن و مزايا
 . گردد مي يمنته يو نژاد ياحساسات و ذوق و غرائز ملّ

و  يو نژاد يتربيت يها وليكن اين ذوقيات و عواطف و وجدانيات با وجود ريشه
 يدر مسير بشريّت سير نزول يمحكم و پايدار نيستند و به طور كلّ يخود خيل يتاريخ

 .كنند مي يخود را ط

از افعال و حركات اشخاص  ياز آن ، خيل قبل يها و دوره يشايد در قرون وسط
يا  يو دشمن يعامل دوست -بنا به عادت و  تحت تأثير احساسات و عواطف بوده،

است و مردم كم و بيش باالجبار و به  هكرد مي يباز ينقش بزرگ يحيثيات اعتبار
از همان زمان حساب سود و زيان نيز  ي، ولندكرد ميآداب و موقعيات عمل  ياقتضا
ديده  يگفت كمتر عمل و رفتار توان ميه است و امروز  شد ميارها وارد در ك

پيدا نكرده و حركات اشخاص توأم و تابع منافع  يتجارت يكه جنبه كاال شود مي
 ها نباشد. آن يمادّ

 
 عقل فضول

 ؛ عقل فضول. ين دشمن عواطف و اخالقيات همان عقل استتر بزرگ

ان و عقايد و تر بزرگ يها و گفته يدكدوران كو يها بشر قديم به صرف شنيده
ها احترام داشت. جرأت  يها و قديمتر بزرگ ي. برا شد ميمتقاعد  يآداب عموم

ها باز شده  . امّا رفته رفته كه چشم و گوشكرد ميتجاوز از معتقدات و عبادات را ن
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 . در دنيا به طورروند ميديگران  يها ها و گفته است، اشخاص كمتر زير بار نوشته
 .رود ميمحسوس و روز به روز اعتبارات و احترامات از بين 

خود نيز شك  يدر نظريات و تمايالت احساس شخص يانسانِ عاقلِ دانشمند، حتّ
 شود ميو الزم  گيرد ميتصميم قرار  يكه در دوراه يو ترديد كرده، مخصوصاً موقع

 به خرج دهد، از خود ميپرسد چرا چنين بكنم؟ يكوشش يا فداكار

 يم تأمين آسايش براتوان ميرا اين پول را كه به زحمت به دست آورده و با آن چ
 خود بكنم، به برادر يا مادر يا فرزند خود بدهم؟

 چرا رنج ببرم و نتيجه آن عايد ارباب بشود؟

 چرا جنگ كنم؟

 چه؟ ييعن يغرور ملّ

 ... چيست؟ يوطن پرست

 يكه مبتن ياحساسات و صفات، رود ميهر قدر ميزان فهم و درجه تشخيص باالتر 
عاطفه و عادت  ي. فكر و استدالل و عقل و علم جاشود ميبر وجدان است، ضعيف 

كه توجّه و هدفش  ي؟ عقلي؛ آن هم چه عقلگيرد ميو احساسات و اخالق را 
جز ارزش مادّيات  يباشد. زيرا كه ديگر ارزش يمادّ يو منافع شخص يزندگ

 ماند. ينم ي( باقيزندگ ياناحتياجات حيو ي)مادّيات به معن

گاه و  عقل مانند دل و مثل احساسات نيست كه قائم به ذات باشد؛ بلكه تكيه
 .كند ميهدف ميخواهد. عقل، اسباب است و در طريق هدف و احتياج كار 

 
 محصول عقل

 دارد؟ ، انسان را به چه چيز وامييطلب امّا عقل و نفع

چار بايد خودپرست باشد. عقل، او شخص خداپرست نبود و عقل داشت، نا يوقت
كه در سر راه باشد،  يهائ را به جلب منافع بيشتر و مادّيات و دفع موانع و مخالفت

. منافع را به طريق غير مستقيم از زمين و صنعت و تجارت و غيره كند ميهدايت 
و يا حاضر و آماده به دست خواهد آورد. البتّه حاضر و آماده آسانتر  كند ميكسب 

 ست.ا

است كه بگذارد ديگران زحمت كشيده، محصول به دست آورند و  يعاقل كس
 به ناچار ظلم است. يپرست نفع يرا تصرّف كند. پس نتيجه طبيع آن ياو با تردست
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رسيد، مال او را و خدمت او  يهمين قدر كه شخص توانست و زورش به ديگر
 را به نفع خود ضبط خواهد كرد )استثمار(.

ه است. امّا سابقاً، اوّالً عقايد و عواطف تا  شد ميااليام انجام  ديماين عمل از ق
مانع بوده است و ثانياً )و مخصوصاً( اختالفات ميان مردم و قدرت عمل بشر  يا اندازه

نبود كه افراد  يانسان طور يها فعّاليّت يكم بوده. راندمان عمل و سرعت پيشرو
بودند كه از مبدأ مشترك به  يياده روندگانزياد از يكديگر جلو بيفتند. مردم مثل پ

تر تا  كه ميان آنها باشد، فاصله تندرونده يراه افتاده باشند و با وجود اختالف سرعت
دو فرسخ نشود. امّا امروز علوم و صنايع بشر  يتر در آخر روز بيش از يك كندراه

 يماهائكرده، مردم مانند هواپي يوسائل عمل و توليد را به اضعاف مضاعف قو
كه اگر پنج درصد هم با يكديگر اختالف سرعت داشته باشند، در آخر  باشند مي

بگيرند؛ هر قدر مردم در جاده تمدّن  يروز ممكن است صدها فرسخ بر يكديگر پيش
نسبت به  يو قدرت يو توليد يمال يجلوتر رفتند، قويتر شدند و بيشتر توانستند برتر

و قدرت رفته رفته در دست اشخاص محدود  يتوليداقران خود احراز نمايند. وسائل 
به سايرين بيشتر اجحاف كردند. دامنه ظلم  يطلب جمع شد و اين اشخاص به حكم نفع

 و استعمار و استثمار در دنيا باال گرفت.

 نباشد. يبه خداپرست يكه متوجّه و متكّ ياين است محصول عقل! البتّه عقل

 
 یكينه طبقات

دو دسته شدند: يك اقليّت نسبتاً متمكن و مقتدر )بنابراين  در كشورها ، مردم به
ظالم( و يك اكثريّت محروم و مظلوم. طبعاً حسادت و عدم رضايت پيدا شد؛ عدم 

 توأم است. يو بدخواه يكه با بدبين يرضايت

؛ چون هر شود ميچرا بدخواه و بدبين نباشند؟ حتماًاكثريت ملّت بدخواه و بدبين 
به دست هركس كه باشد، اسباب سوءاستفاده و مضر به حال  متاع و هر وسيله

 . گردد ميسايرين 

 كه بيشتر كسب ثروت نمايد. كند ميكه مال دارد، احتكار  يتاجر

جاه و جالل و جمع مال به كار ميبرد و  يكه زور دارد، حربه خود را برا يافسر
 .دهد مينيا قرار را دكان و وسيله د ي، علم و تقويزند. روحان به سر ديگران مي

 ...كند ميوكيل از حق مصونيت به نفع خود و نزديكان استفاده 



 
 

 

 
 

 185 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز خداپرستي تا خودپرستي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ... يچ شوفر و قهوه يهمين طور رئيس و وزير و استاد و حتَ

 خالصه آنكه هر كس هر چه دارد با آن بر سر مردم ميزند.

 چرا چنين نكند؟

بخواهد  پرست و فقط خود را بشناسد و كه نه خداپرست است و نه بت يانسان
 بايد چنين كند. اگر نكند احمق است!

و از بين  يبه واسطه رسوخ خودپرست يهمين طور مؤسّسات و تشكيالت كشور
و مردم به آنها نيز به  دهد ميو صحّت عمل نتيجه مطلوب را نداده و ن يرفتن هماهنگ

 .كنند ميچشم نفرت نگاه 

 .ي، يأس و بدبين ي، مظلوميّت و بدخواه ي: محروميّت و نارضايت خالصه

 
 استقبال مردم از مرام كمونيسم    

 يدر كشورها يقرون متماد ياين جريانات كه ط يو نتيجه بديه يالعمل طبيع عكس
مختلف با شدّت و ضعف متفاوت بروز كرده و خواهد كرد، استقبال از مرام 

 كمونيسم است.

ه نه زياد قابل فهم آن، ك يو اقتصاد يو سياس يفلسف يالبتّه كمونيسم نه به معنا
دارد؛ بلكه به  يفلسف يها از ساير مكتب يتر و نه پايه و اساس محكم  باشد ميعموم 

 آن. يو بشر يطبيع يمفهوم خيل

 :كند مياستدالل  توضيح آنكه هر كس در نفس خود اين طور

. پس همه بد هستند. نتيجه؛ جنگ طبقات و كينه رسد مي ياز همه به من بد -1
 .يجوئ

ها را از  اند؛ پس بايد مال مال و قدرت و وسيله ي؟ چون داراكنند مي يا بدچر -2
منصبان گرفت. نتيجه؛ واژگون نمودن كلّيه شؤون،  ها را از صاحب دارندگان و مقام

 .يو دولت يو مذهب ياعم از ملّ

به من نرسد؟  ياز كس يچه بايد كرد كه اين اوضاع تكرار نشود و مجدّداً بد -3
 نمود. يجلوگير يفرد يها ها و از منزلت لكيّتبايد از ما

چون تمام تشكيالت، فاسد و به ضرر من است، پس بايد هر چيز را منهدم ساخت 
بوده است،  يو عاد يكه تا به حال طبيع يبر خالف هر نظم و نسق يو نظم نوين

 ! برقرار ساخت
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م نشان اينكه امروز جوانها چنين حرارت و عالقه و ايمان به مرام كمونيس
اين است  يدر تبليغ كنندگان هست، برا ي، نه تصوّر كنيد كه اعجاز و افسوندهند مي

 بيند. يخود نم يدر جلو يكه افكار و آمال جوانان چاره ديگر و راه حل

بيند اگر دستش به  ي، مكند ميپيش خود فكر  يفرزند فرد پولدار هم وقت يحتّ
 يبرا يا چاره كند ميواهد كرد. عمالً حس مال و مقام برسد، حتماً استثمار و ظلم خ

چيز كنيم تا هيچكس نتواند  يجور و ب نجات جامعه جز اين نيست كه همه را يك
 ظلم كند!

كه در اطراف مسلك  يو مباحث فلسف ييا مباد» يديالكتيك مادّ«اصطالح 
است كه حكم توالت عروس را دارد و  يهائ ، شاخ و برگشود ميكمونيسم گفته 

افراد به جنگ طبقات و واژگون نمودن نظام  يو تمايل ذات ياحساسات انقالب فرع بر
است كه از درون افراد و اجتماعات  ي، انفجاريباشد. اين افكار انقالب ياجتماع م

. كمونيسم دانند مي ياز تبليغات و تأثيرات خارج يسرچشمه گرفته، به غلط آنرا ناش
نيست كه از خارج وارد شده باشد؛  يربدر پيكر اجتماع به هيچ وجه يك مرض ميك

ها و  و نتيجه سست شدن و از بين رفتن رشته ينوع عدم تعادل داخل بلكه يك
ها را  . عدم ثبات و عدم اطمينان و عدم رضايت ، اين حرف باشد مي يتحريكات قبل

 آورد. يپيش م

ه و سير العمل و اين تمايالت ابداً انحصار به جوانان ما ندارد. دنبال اين عكس
و  يدين يكه مبان يزمين است. منتها در آنجاهائ يتمام ملل رو يزندگ يطبيع

حل زودتر پيش  تر باشد، اين افكار و اين راه سست يو كشور ييا اخالق يا عاطفه
سوئد و نروژ و سوئيس و امريكا هم دير يا زود و به  يآيد. در ساير ممالك حتّ يم

، اين لغزش به چپ شود ميمملكت ضعيف  يو وجدان ياخالق تدريج كه شالوده
 ؛ پيدايش سوسياليسم مقدّمه كمونيسم بوده است.شود ميتندتر 

 
 بوده است یكمونيسم سير جبر

 : گويد ميكارل ماركس 

آيد. هر  يو غير مترقبه پيش نم يطور غير طبيع  در دنيا به يا هيچ حادثه
 است. يمادّ ينتيجه يك سير جبر يا پديده
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گر در موارد ديگر قابل ترديد باشد، الاقل در كيفيت پيدايش اين ادّعا ا
به  يبايست ياروپائ يتمدّن مسيح يقهر يماركسيسم كامالً صادق است و سير طبيع

 شده باشد. يكمونيسم منته

تمدّن و اجتماع بر اساس  يها مسيحيت كه ريشه ي: در يك دنيا مالحظه كنيد
افراد، تجارت و  ير سايه امنيّت و همكاربنا شده است ، د يعواطف و غرائز انسان

زياد جمع شده است و علم و تمدّن توسعه  يها العاده يافته، ثروت صنعت رونق فوق
احساسات و عواطف را به تدريج  يافكار، مبان يعلوم و آزاد يپيدا كرده است. ترقّ

 محبّت و يسست نموده است. اركان اجتماع متزلزل شده و انحصار و استثمار جا
ترين ملل  ترين و فعّالترين و كم عاطفه احسان را گرفته است. آنگاه در قلب صنعتي

آيد؛  يبه اضطراب در م يمالپرست ترسو زودتر از هر كس  ييك يهود ياروپائ
كه  يو تبعيض است؛ كس يرحم يكه وارث هزاران سال شكنجه و ب يا ييهود

ر و فشار تصوّر كند و حق سته است شفقت و عدالت را جز در سايه اجباتوان مين
وضع  يبيفتد چنان مرام يداشته است پيش از ديگران به فكر چاره تازه و فرار و پناه

 ...كند مي

شده ميدود، از  كه به سراغ فرزند گم يمسيحيت مانند پدر يخالصه آنكه دنيا
.در صورتيكه اصول ماركسيسم و كمونيسم درست مخالف كند ميكمونيسم استقبال 

 است. ياز خود پرست يو ناش ياست؛ زيرا كه متكّ يمسيحيت و خداپرست ومتقابل

بشر و بشريّت و تمدّن قائل است كه  يماركسيسم و كمونيسم تنها يك هدف برا
عبارت از تأمين حيات و آسايش دو روزه دنيا باشد؛ از پس دنيا هيچ چيز را 

است. اگر به  يمادّ يشخص و تحت الشعاع منافع آن يشناسد. همه چيز برا ينم
آن  است كه يك حيثيّت شخصيّت و حقيقت و  يگذارد، نه برا اجتماع احترام مي

آن قائل باشد، بلكه از اين جهت كه اجتماع را حاصل جمع افراد و تنها  يبرا يمعان
 .داند ميوسيله دفاع و انتفاع فرد 

 
 مقايسه با اسالم

جوه مشترك مابين اسالم و اگر بخواهيم كمونيسم را با اسالم مقايسه كنيم، و
باشد كه در  يم يكمونيسم زياد است. امّا اين تقارن و تشابه مانند برخورد دو مسافر

با هم  يرو به سرازير يو ديگر يرو به بلند يدو جهت مخالف در حركت بوده، يك
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، امّا كنند مي؛ هر دو مسلك به چشم مساوات تمام افراد را نگاه نمايند ميمالقات 
همه را بندگان يك  يو ديگر گيرد ميهمه را در بر  يشخصيّت يو ب يارزش يببه  ييك

 شمارد. خالق و همه را برادروار محترم و عزيز مي

 ي، ولكند ميرا كه به توانگران و بزرگان احترام گذارد، مالمت  يكمونيسم كس
كور  يكه چرا به گدا گيرد ميبه پيغمبر خدا خرده  يقرآن در سوره عبس و تولّ

 ! نموده است ياعتنائ يب

 يطلبد ديگر از پائين مساوات را مي ياست؛ امّا يك يدر هر دو جا، ميل به تساو
 در باال.

 دارد؟ يو چه هدف نهائ دهد ميكمونيسم چه وعده 

 «همه ينان و بهداشت برا»را كه بر پرچمش نوشته،  يسمبل كمونيسم و شعار
 است.

بنمائيم. اين مقايسه را  ي، مقايسه ديگرتوقّف كرده يجا دارد كه در اينجا قدر
البتّه بدون در نظر گرفتن صحّت و بطالن مرام و برآورده شدن وعده و وعيدها و 

 نمائيم. صرفاً از لحاظ نوع مرام مي

كه دارد، چه  يو هدف و سمبل نمايد ميكه از بشر و بشريّت  يكمونيسم با تعريف
و چقدر ارزش و استعداد و منزلت انسان را  ! نمايد ميبه مقام انسانيّت  يتوهين عظيم

 ! ؟ نمايد ميپائين آورده، بشريّت را تحقير 

انسانيّت كردند و حاال  يمالحظه كنيد پيغمبران چه گفتند و چه آرزو برا
 ؟! بيند يم يكمونيسم چه خواب

رسانده، عرض و  يپيغمبران وجود انسان را به ابعاد، زمانِ ازل و مكانِ اليتناه
ها را به بشر وعده دادند. اينها او را به حدود پنجاه يا شصت سال  مين و آسمانطول ز

 آورند. يبرايش پيش م يعمر اسير كرده، فقط لقمه نان و جرعه آب

بهتر از نان و  ياست كه چون در عمرش غذائ يحكايت، حكايت همان دهات
رفيقش از او  يتر از اين كاالها در نظرش پيه بوده، وقت شيره نديده و با ارزش

 : پرسد يم

 خورد؟ تراشد و چه مي شاه با چه سر مي

 :گويد مي

 خورد! تراشد و نان و پيه مي البد با شيره سر مي
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 ميسّر نبوده است. يكمونيسم نيز تصوّرِ مقام و نعمتِ باالتر يپيغمبرانِ مادّ يبرا

 
 ؟! تعبير خواب كمونيسم

 يها آن وعده يت وجود دارد، ولدرست است كه چنين تفاو دهند ميالبتّه جواب 
 انبيا فقط وعده خواب و خيال بود، امّا گفته ما حقيقت و واقعيّت است.

 ... چنين باشد!

؟ و چگونه وفا خواهد شود ميمحقّر شده است، آيا وفا  يبينيم اين وعده كه خيل
 شد؟

اينها  يل. و باشد مينقاط دنيا برقرار  ياز جامعه كمونيسم در بعض يهائ فعالً نمونه
يم به اين عنوان بپذيريم؛ توان ميو نه ما  نمايند مي يرا نه خود آنها نمونه و مدل معرّف

نمايند.  يزيرا كه ماركسيسم و كمونيسم در شرايط صحيح كامل خود فعالً عمل نم
بودن آن  توأم است و فعالً دوران موقّت و  يمفهوم كمونيسم با عموميّت و جهان

 .1باشد يم يمقدمات

آل كامالً  و ايده يشما هم آسايش و فراوان ياگر ما ايراد بگيريم كه در كشورها
ما هستند، مانع  يگويند چون مرتجعين مخالف كه رقبا حكمفرما نيست، جواب مي

 اعظم خود را در مبارزه با آنها صرف كنيم. يهستند و ما مجبوريم مساع

فعّاليّت و جنب و جوش يا  كمونيسم ياتّفاقاً هم همينطور است. اگر در كشورها
است و اگر  يو خارج يهست، به واسطه وجود همين مخالفين داخل يشوق و شور

 ها است؛ واالّ شود، صرفاً به بركت همان غير كمونيست يديده م يآثار حيات و نشاط
اليه آن نان و  يكه منته يكه ذيالً خواهيد ديد، در يك مرام و مسلك يبه طور

تواند وجود داشته باشد كه  ينم يو رمق و كشش يوقت انرژبهداشت باشد، هيچ 
 به صاحب آن بدهد. يا حركت قابل مالحظه

 
     یبه مقياس مّل یخودپرست

واقعيّات صحبت كنيم و وضع حاضر را  يخود آنها، رو يدر هرحال طبق دعو
 مطالعه نمائيم.

                                                
1. Periode Transitoire 
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كه  وجود دارد يمستقل و نيمه مستقل چند يدر وضع حاضر دنيا، كشورها
، تشكيل سه چهار دسته يا ياستثنائ يعناصر مجزّا يمجموعه آنها صرف نظر از بعض

و منحصر به دو بلوك خواهند  يكه دير يا زود منته يهائ ؛ بلوكدهند مي را 1بلوك
به اصطالح  يشد: بلوك چپ يا بلوك كمونيسم و بلوك راست يا بلوك دموكراس

 امروز.

ه هر كدام شخصيّت مخصوص به خود دارند بينيم ك يدر هر بلوك، چند كشور م
ضعيف و محو هستند(. اين كشورها با  يها خيل )البتّه در بلوك چپ شخصيّت

نمايند. در واقع فرد به  يامور رقابت م يو در بسيار يامور همكار ييكديگر در بعض
، يبه مقياس فرد يتدريج از بين رفته و اجتماع ظاهر شده است. ديگر خودپرست

دنيا بروز و ظهور دارد و افراد مجبورند خود را در قالب اجتماع تأمين  كمتر در
را پيدا كرده است. امروز يك عدّه ملل  يمقياس و اندازه ملّ ينمايند. خودپرست

 بينيم. هم مي يرو خودپرست را روبه

عدّه افراد خودپرست، تيشه رو به خود بوده، با هم خصومت  همان طور كه يك
گذارند، حاال هم وضع  و به اصطالح معمول كاله بر سر هم مي ندنماي ميو رقابت 

اند. مثالً يك  كشورها كه اجتماعات بزرگ افراد است، چنين حال را با هم پيدا كرده
شود. يك  يمرتكب نم ياست و تجاوز و خالف يدر انگلستان آدم خوب يفرد انگليس
و  ييا سويس ير امريكائاست؛ همين طو يبا انضباط و قانون يهم خيل يفرد آلمان
خوب، يك  يمؤدب و معقول قانون يها بينيد كه از مجموعه انگليسي يم يغيره. ول

آيد كه در عين رفاقت و شركت  يكشور حقّه باز ظالم خودخواه خودپرست بيرون م
بلوك  يگذارد و بالعكس )البتّه از كشورها با امريكا يا فرانسه، سر آنها كاله مي

اگر  يكنيم؛ چون در آنجا زمام امور در يك دست است(؛ ول يكمونيسم صحبت نم
 يو خودپرست يمابين آحاد آن كشورها اختالف منافع و فريب دادن و كاله گذار

و تزوير و  يخود در عالم دروغگوئ ينيست، باز مجموعه آنها در تظاهرات خارج
به حال نشده از حريف ندارد )به اين دليل كه تا  يتيشه رو به خود بودن، دست كم

 نمايد(. يخود يا گذشت ياست يك جا به طرف مقابل حق بدهد و اقرار به خطا

 
 جنگ

                                                
1. Bloc 
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  طور همانآيد؟ ناچار و  ياز ميان چنين اجتماع ممالك يا ملل خودپرست چه بيرون م
 !« جنگ»:  بينيم يايم و م كه ديده

و  و صورت حاضر دنيا اختالف است و رقابت و جدال و منازعه ينتيجه فعل
كه صدمات يك روز آن مطابق  يئها جنگ! يئها جنگباالخره جنگ؛ آن هم چه 

قديم است. دامنه كشتار و وحشت و تزلزل تا اعماق  يها صد سال جنگ زمان
. دوره به دوره هم شديدتر و رود ميها  خانه يكشورها و اياالت و شهرها و حتّ

تمدّن و علم را چندان  يرو شود! در هر حال يتر م يبه هم نزديكتر و عموم ها جنگ
چه شود و كدام بلوك غالب آيد، خدا  ها جنگ؛ حال دنباله اين كنند ميسفيد ن

 .داند مي

 
 كمونيسم یپيروز

بيائيم نسبت به كمونيسم خوش بين بوده، بگوئيم مغلوب و مضمحل نخواهد شد؛ 
 در دنيا يك كشور و يك مسلك يبلكه سراسر زمين را تسخير خواهد كرد. يعن

 .يخداپرست يبه جا يدرست خواهد شد: مسلك خودپرست

افتيد، چه  يشما پنج دقيقه در اتوبوس پيش يك مسافر خودپرست م يگفتيم وقت
ها باشد چه خواهد شد!  داريد! فكر كنيد اگر دنيا سراسر از خودپرست  يا يناراحت

. خالصه .. ! ها و ظلم يگذار ! چه كالهي!  چه اضطراب و وحشتيچه عفونت و نفرت
 ... !يچه جهنّم

ها( دل خود را به راه بد نزنيم و  باز خوشبين بوده )بر خالف مرام كمونيست يول
نه خودپرست نادان كه منافع خود را  يبگوئيم اين افراد خودپرست هستند ، ول

خواهند بود كه نفع خود را  يتشخيص ندهند؛ بلكه يك سلسله افراد خودپرست عاقل
 از اجتماع خواهند ديد. در احترام و اطاعت

 قابل قبول هست؟ يآيا چنين چيز

اجتماع بر  يين قدم براتر كوچكخود  يخودپرست خالص عاقل دانا آيا به خود
 خود خواهد شد؟ يآن يين گذشت از منافع مادّتر كوچكخواهد داشت و حاضر به 

 ياقبتمهيّا بود و شخص كنترل و مر يجمع منزل و غذا و تفريح به طور دسته يوقت
سر خود نديد، آيا پايش به صحرا و دستش به كارگاه خواهد رفت؟ اگر  يرا باال

جوهر و آثار  يبرود، حتماً كمونيست دوآتشه و ماترياليست خالص نيست. اندك
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كه تماماً در مكتب ماترياليسم موهوم و  يديگر ييا چيزها يپرست يا نوع يپرست حق
 موهون است، در عروق او وجود دارد!

آزاد با هم جور در  يقانون يپرست با اجتماع يمادّ يلّم است كه خودپرستمس
 ينفع ي، صد در صد است؛ ولگيرد ميكه شخص از كار خود  يآيند. زيرا نفع ينم

 n/1، گيرد ميپس  ينفر nكه پس از تحويل دادن محصول عمل خود به اجتماع 
 .شود مي

 111، خرج و زحمت دكن ميخاطر اجتماع  يكه شخص برا يطور گذشت همين
كه بتواند آب در شير مخلوط كند  يآن شيرفروش.  n/1استفاده  ي؛ ولشود ميدرصد 

 يا كه ترس از ماندن در سنگر و فرار از وظيفه نداشته باشد، مسلماً لحظه ييا سرباز
ديگر  يعالقه به چيز يترديد در اين عمل نخواهد كرد؛ مگر آنكه غير از منافع مادّ

 داشته باشد.

خيانت  يخودپرست نه تنها به سايرين بلكه به نفس خويش هم در جلب منافع آن
امروز  يخود را فدا يو فردا شود ميپرست  . خودپرست، در حقيقت لحظهكند مي
 ي، ولشود مي يموجب كسالت بعد يخور يا مشروب يكه پرخور داند مي. كند مي

 .دهد ميخاطر لذّت موجود، سالمت مطلوب را از دست  هب

كه تأثير  ي. تا زمانكند ميخود نيز ظلم  هب يطبع انسان آنقدر سركش است كه حتّ
در حال شخص  يانسان آنقدر حاضر و قو يبعد يو ارزش امور مطلوب و آرزوها

 از تجاوز كند. يخوددار  دتوان مينوقت غلبه كند، انسان  ينباشد كه بر اشتهاها

فراد نسبت به يكديگر در دو از اجحافات ا يها در جلوگير منظور كمونيست
 : مورد ممكن است تأمين شود

به خدمت و انزجار به خيانت حس كند و  يشخص در وجود و نفس خود تمايل
 يا،

 بترسد. ياز كنترل دقيق شديد

است كه مردم هنوز صد در صد  يپذير فعل مورد اوّل، همان حالت موقّت زوال
 باشد. يآن مكتب م است كه مردود  ياند و حالت ماترياليست نشده

كه كنترل عميق شديد عام برقرار نشده است، چون هنوز  يامّا مورد دوم، مادام
و وسائل مابين افراد وجود دارد، فقط افراد  ياز لحاظ استعداد و زيرك ياختالفات

( پيدا ي)كسان زياد يو ناچار كسان  شوند ميضعيف تحت تأثير واقع  يترسو
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ه بگذارند و به طرق مختلف از زير خدمت و كار در كه سر ديگران كال  شوند مي
 خود بگيرند. يچرب و گرم را برا يها روند و لقمه

 يباق يتر( و اقلّيت و اكثريّت خفيف يپس باز هم يك ظلم و استثمار )منتها خيل
 .شود ميمشاهده  يهائ العمل خواهد بود و عكس

 
 استبداد كبير

 يكلّ طور به)و  دهند ميه اكثريّت را تشكيل زبان حال ضعفا ك يالعمل، يعن اين عكس
ديگر و موقع ديگر مظلوم  يهر كس در هر حال نگران خواهد بود كه خود را در جا

 و ضعيف ببيند(، ميدانيد منجر به چه خواهد شد؟

 ! ي... به ديكتاتور

از معنويات، هر كس تأمين نان و  يتوضيح آنكه، در چنين جامعه خودپرست عار
حفظ جان خود را در اين خواهد ديد كه يك كنترل دقيق و يك  يتّو ح يسالمت

اش باشد تا از دست او ايمن و به گردش صحيح امور  قدرت شديد باال سر همسايه
بق سهم مطا شود مي يبود، هر كس راض يمطمئن باشد. اگر چنين قدرت و كنترل

 زرنگترها. كس زير بار نخواهد رفت؛ خصوصاً هيچ خود خدمت و گذشت كند؛ واالّ

كمونيسم، وجود يك دولت واحد بسيار  يبنابراين، اوّلين محصول حكومت جهان
 كه:  باشد مي يبسيار مقتدر

كنترل و نفوذ  يفرد يو حتّ يو اجتماع  يو نظام يكشور  اوّالً در تمام شؤون
 و باشد  داشته

 ثانياً صاحب اختيار همه چيز و همه كس باشد.

اجتماع است و محتاج به دولت مقتدر مطّلع مختار  كه در داخل يالبتّه اصول
، در داخل هيأت دولت هم به نوبه خود صحيح و معتبر خواهد بود ، و  گردد مي

 ي؛ يعن گردد ميبه شخص واحد مقتدر مطّلع مختار  يباالخره دولت واحد منته
 ... العنان و ديكتاتور ديكتاتورها! ديكتاتور مطلق

 ، از طرف ديگر يك فرد!از يك طرف يك دنيا مردم 

 ! يچه اسارت و چه ذلّت

 
 ديكتاتور محبوب
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باز هم خوشبين بوده، فرض كنيم پس از مرگ يك ديكتاتور )كه مسلماً او هم 
پيدا شود و بدون  يفور يمثل سايرين خواهد مرد(، فرد مناسب مهيّائ يروز

و غيره با  يملّ ينژاد يها ين اختالف و نزاع و جنگ يا رقابت و حسابتر كوچك
هم باشد؛  يعالوه، فرد جديد فرد خوب هرا بگيرد؛ ب يقبل يكمال سالمت و صفا جا

 شناس! با وجدان و عادل و وظيفه يخيل

 يمهربان، به زبان حال مردم گوش خواهد داد و آرزوها يچنين پدر مقتدر و ول
 يبيشتر امنيّت و اطمينان كه طوريآنها را به بهترين وجه برآورده خواهد كرد؛ به 

در غياب كنترل او و بلكه بعد از مرگ او داشته باشند. چه خواهد كرد؟ ناچار  يحتّ
 ينفس ي، سلب قدرت و حيثيّت از هر ذ ياز هرگونه اجحاف و تعدّ يجلوگير يبرا

 : خلع سالح كامل افراد! خواهد كرد

هر كس را در هر جا ببيند كه محتمل باشد دست از آستين در آورده، مختصر 
بگذارد، او را سر به نيست  يدر سر بپروراند كه كاله يا خيال و نقشه يمع و جزئط

 ! تا سايرين بتوانند نفس راحت بكشند كند ميخواهد كرد. سر به نيست 

( فراهم يو امّا با اين ترتيب باز هم امنيت و عدالت )البتّه امنيت و عدالت كمونيست
 يدأ و منشأ سوء استفاده و تجاوز و تعدّنخواهد شد؛ مگر آنكه هر گونه احتمال و مب

 يو سر دولت بگذارد. كس ياصالً نتواند كاله سر ديگر يكن شود. كس از بيخ ريشه
مطلق؛ از  يباشند؛ تساو ينداشته باشد. همه با هم مساو يفضيلت و برتر يبر ديگر

 د.از لحاظ فهم و استعدا يلحاظ مال ، مقام ، مزايا ، زور ، تربيت ، علم و حتّ

 
 ها مساوات االغ

گله گله در جوار يكديگر  ندتوان ميكنند و  يها به يكديگر ظلم نم اگر كالغها و االغ
اين است كه از مفهوم عدالت و انصاف و حق و قانون  يكنند، نه برا يزندگ

 ي. همه تقريباً دارارسد مياين است كه زورشان به هم ن يبرخوردار هستند؛ بلكه برا
 كامل مطلق بين آنها برقرار است. يباشند. تساو يكسان مقدرت و وسائل ي

 آل رژيم كمونيسم است؛ ، همان مساوات ايدهياين تساو

را از باال  يزدند. امّا آنها تساو انبيا هم دم از مساوات و همسطح كردن مي
 خواهند برسانند. مي يانسان ملكوت يمقام اعال هخواستند و همه را ب مي
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؛ كند ميرا تعقيب  يز پائين و مساوات در ضعف و ناتوانرا ا يكمونيسم تساو
 اجتماع انسان را ميرساند به اجتماع حيوان!. ييعن

و رضايت تأمين خواهد شد،  ي، تساو يالبتّه به اين ترتيب نه تنها از لحاظ مادّ
 ي. چون همه با هم مساورود ميهم از بين  يو روح يفكر يها بلكه نارضايتي

ناشيه نيز از  يها ها و نگراني حسادت و رقابت و كينه يا اندوه ، حسرت و شوند مي
 باشد(. يكه مسلماً در جامعه حيوانات هم محو مطور همانآنها محو خواهد شد )

 
 فرق حيوان و انسان

و مشغوليّت افراد چه خواهد بود؟ چون  ي، برنامه زندگيدر اين جهان مساوات حيوان
زدن ندارد، تعادل كامل و رضايت ساكت جرأت دم  يبرقرار است و كس يتساو

 حكفرما خواهد بود.

اند و به همين  هميشه حيوان ياند؛ ول يشخصيّت و راض يو ب يحيوانات، مساو
 ياند و خواهند ماند. ول اند، حيوان مانده يشخصيّت و راض يو ب يدليل كه مساو

 انسان چنين نيست.

باشد و انسان  يبشر متعادل و رضايت درست است كه مطلوب و محبوب طبع 
، عقب شود ميبه ميل خود واگذاشته  يروح وقت بي يها انرژيروح هم مانند  يذ

 يآنچه در دنيا موجب حركت و فعّاليّت و ترقّ ي، ولرود ميو تعادل  يهمسطح
تنها در نتيجه وجود اختالف سطح  -عيناً به مصداق اصل دوم ترموديناميك -باشد يم

 است. يو عدم تساو

خص غير از شبيه خود را نبيند و در جامعه متنوّع وارد نشود، هيچوقت اگر ش
را نبيند و  يحس قياس و تفكّر و توجّه او بيدار نخواهد شد. اگر برتر و باالتر

حسرت يا حسادت به غليان در نيايد، تأثير و تحريك رخ نخواهد داد. هر قدر انواع، 
تر خواهد  ت، زيادتر و دامنه آنها وسيعبيشتر و اختالفات، شديدتر باشد، وجود فعّاليّ

كامل به منظور تأمين  يشد. بنابراين از بين بردن اختالفات و امتيازات و ايجاد برابر
 مسلم با قانون تكامل است. يرضايت ، مبارزه قطع

جز  يو تكامل چيز يزندگ -يدان فرانسو يمحقّق طبيع -يبه قول لوكنت دونوئ
 يتعادل )يا تعادل ناقص( نيست و همينكه در حالتيك سلسله حاالت عدم  يتوال
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و سير تكامل او تعطيل  شود ميتعادل و رضايت حاصل شد، موجود متوقّف 
 . گردد مي

شود. امّا از طرف  يم يدرست است كه اختالف، وسيله اجحاف و اسباب بدبخت
 باشد. يديگر تنها نشانه انسانيّت و افزار تربيت و تكامل م

را معدوم نمايند؛ بلكه بايد همان  ياين نيست كه عوامل ترقّ خدمت به خلق در
 مفاسد حاصله از اختالف را گرفت. ياند، جلو طور كه انبياء درصدد بر آمده

، هر دو است؛ منتها هر كس و هر يالزمه خلقت و نفس انسانيّت، فجور و تقو
جانب و هر كس  رود ميجامعه كه تبعيّت از هوا و هوس نفس كرد، به هالكت 

 يابد. يرا گرفت، نجات م يو خوددار يتقو

 
 خالصه سير و هدف كمونيسم

ها  مالكيّت ياو كه الغا يآل كمونيسم و سير طبيع كنيد ايده يبه اين ترتيب مالحظه م
 يمساوات كامل مابين افراد است و فقط در سايه ديكتاتور يو امتيازات و برقرار
كامل  يبه يك جامعه حيوان يباشد، منته يمافراد امكان پذير  يمطلق با اسارت كلّ

داشته باشند و اين جامعه حيوانيّت باالخره در  يكه فقط خورد و خوراك  گردد مي
 ... جز فنا و مرگ نيست معدوم خواهد شد! ييك ركود خواب آور كه چيز

بشريّت  يكه كمونيسم برا ياين است تعبير خواب و اين است سرنوشت مشعشع
 ... ت!سوغات آورده اس

 ي، با جنگ و كشتارها شود ميبا كينه و خصومت و اعتصاب و تخريب شروع 
 شود ميو قدرت مطلقه و اسارت اجرا  يدرون ي، با جاسوس  گردد ميبيرحمانه مستقر 
اميدوار را  يافراد با حيثيّت با شخصيّت آزاد متفكّر محترم مترقّ يو آخراالمر وقت

 يچيز نمود، موفّقيّتش قطع همه يشخصيّت ب ياراده ب يمبدّل به گله حيوانات ب
 ... !شود ميگردد و همانجا فاتحه بشريّت و انسانيّت خوانده  يم

  !يا يو چه بيچارگ يچه بدبخت

آن خواب انبيا بود، اين هم خواب كارل ماركس! اميدش به نان و بهداشت ، 
 اش كينه و اسارت و عاقبتش فنا و مرگ! مايه

 !يا چه خواب آشفته

 
 شاهد زنده
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بود. مانند اركان ماركسيسم، كمونيسم  يتحليل يمنطق يها آنچه گفته شد، استنباط
 .يو تصادف ي، نه ساختگشود ميديده  يو طبيع يجبر يخيل

زنده  يبينيد در خارج و در عالم واقع نيز همين طور شده است و شاهدها ياتّفاقاً م
 : دارد

 زات و اعتبارات ،ها و امتيا حيثيّت يسلب مالكيّت و الغا

 استقرار ديسيپلين آهنين،

 ها بجز شخصيّت ديكتاتور عظيم، شخصيّت يمحو تدريج

 ، يو همسطح يميل به تساو

 ، يمعنو يانسان يها و قوا كشته شدن تمام نشاط

 .يو حيوان يگ و بره ياطاعت و بردگ

 يجمع دسته ي. البتّه فنا باشد ميفقط آنچه هنوز به تجربه نرسيده است، فنا و زوال 
 يها يا به صورت دسته يبه صورت فرد ؛ واالّهنوز ديده نشده است يو زوال كلّ

شواهد بسيار  يشرق يديگر روسيّه و اروپا يو در جاها يسيبر يكوچك در صحار
 .شود ميديده شده و 

 





 

 
 
 
 
 
 
 

 بحث سوم

 

 آخر الّزمان

 
 راه فرار

تازه باشد يا طرفداران و تابعين  نه چنين است كه آنچه گفته و استنباط شد، كشفيّات
و  ياين مسلك منكر آن باشند. اين حالت اطاعت و اسارت و محو شخصيّت و آزاد

نمايند؛  يم يبين مندان پيش را خود آنها نيز قبول دارند و عالقه ياين رژيم ديكتاتور
 آيد يذلك صدايشان در نم متوجّه خواهند بود. مع يهم كه دچار شدند، به خوب يوقت

 افتند. يو به فكر خالف نم

كه تشريح  يتوانند بينديشند و همان طور يجز آن نم يا اينكه چاره يچرا؟ برا
 دانند ميباشد.   دتوان مينغير از اين  يو مسلم خودپرست يو نتيجه طبيع يشد، سير نهائ

در احوال مردم بدهند، اوضاع  يو گشايش يدر رژيم و آزاد يكه اگر مختصر تغيير
بدتر خواهد شد. زيرا كه انسان قرن بيستم و بيست و يكم و بيست و دوم  صددرصد

،  يپرست جز خودپرست مطلق باشدو بت يتواند چيز ديگر ياگر خداپرست نبود، نم
و ساير اين قبيل امتيازات  يپرست ، عاطفه ، انسانيّت، حقيپرست ، وطن يپرست وهم

واج ندارد. خودپرست هم جز ، ديگر اعتبار و ريدرخشنده دوران قديم دموكراس
 ندارد! يو راه فرار يا بسوزد و بسازد، چاره يآنكه با چنين رژيم

متفرّق ممكن است رخ دهد و سر  يها العمل ها و عكس ها و طغيان يالبتّه نارضايت
خفه خواهد شد ،  يزود به يدر زير فشار شديد ديكتاتور يبلند شود؛ ول يو صداهائ

وقت يك جمعيّت يا مملكت از زير يوغ  پيدا كند. آن يلّو م يتا آنكه جنبه عموم
ها خواهند كشيد تا شايد  آيد. فداكاريها و مرارت يكمينفرم و ديكتاتور بيرون م
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؛ فقط حسابمان  موفّق شوند. حرفشان اين خواهد بود كه به مسلك و رژيم وفاداريم
ير در داخله مملكت باز خود آنها ناگز يبا حساب ديكتاتور جابر بيگانه جداست. ول

ها را درست خواهند كرد و افراد بايد اين مرتبه به عوض يك  يهمان مقرّرات و سخت
كه در نتيجه  يو فشار تحميالت ي: فشار ديكتاتور داخل فشار، تحمّل دو فشار را بكنند

 آيد. يپيش م يديكتاتور خارج يدشمن

خواستند در انديشه يا خالصه آنكه در عالم كمونيسم هر وقت و به هر ترتيب كه 
به همان جهنّم  يخارج شوند، از راه ديگر يدر عمل از چنگال مظالم خودپرست

 : داخل خواهند شد

 
 

 عقب چاره

 يحال يا اوضاع به همين منوال خواهد گذشت و به اضمحالل كامل بشريّت منته
مشكل و مبارزات با ملل و افكار مختلف كه  يخواهد شد يا آنكه در مسير اين بندها

 كند، مغلوب و منهدم خواهد شد. يكمونيسم بايد مانند هفت خوان رستم ط

( Evolutions) يتحوّالت اصالح يها العمل يك احتمال هم اين است كه عكس
 پيش آيد.

م، بيشتر مقرون به احتياط باشد؛ را بگيري يمثل اينكه اگر باز جانب خوشبين
از  ياست كه اگر از پاها يا بعض يسخت جان يخصوصاً كه كمونيسم چنان اژدها

 آورد. يديگر دست و پا در م يقطع شود، از جا يآن چيز يبندها

روز به روز ميدان وسيعتر خواهد يافت و  ي، كمونيسم تا مدّتيبه احتمال قو
 يرا سركوب خواهد كرد و مجال و محلّقدرت عظيمش هر گونه نهضت مخالف 

 وجود نخواهد داشت. يدرون يها ابراز مخالفت جز از طريق ناله يبرا

 خواهد داد؟ از كجا و چگونه؟ يخاموش را ك يها و اين فريادها جواب اين ناله

 يجواب يو خودپرست  يدهنده آيا علم است؟ علم كه جز خودخواه  جواب
 بدهد.  دتوان مين 

                                                
: هرگاه خواهند از دوزخ به درآيند و از غم و اندوه آن نجات يابند باز فرشتگان عذاب،  22/  (22)حج. 1

 ان را به دوزخ برگردانند. آن
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مخلوق  يو امور اقتصاد ياست؟ موازين قضائ يو اقتصاد يقضائآيا جواب 
 باشند و چاره كننده نيستند. يآداب و اعمال م

و به شك و اختالف ختم  شود ميكه از شك شروع  يا فلسفه است؟ فلسفه
 يدرست و خراب شده، مانند بناها يبعد از ديگر ييك يشود. در دنيا اصول فلسف يم

 شته است.جلوه مستعجل دا يمقوّائ

 
 راه بازگشت

نوظهور، غالباً شاهد مناظر مكرّر و  يها تازه و رنگ يها دنيا با همه جلوه
 يا است و هر اصالح و فكر بديع قبالً زمينه و سابقه يا نطفه يمتوال يها بازگشت

 است. داشته

، دنيا يباشد. به عبارت اخر يم يحالت تعادل در نوسان دائم يبشر در جستجو
آزمايش  يو راحت يو تجربه با توبه و انابه است و ما آنقدر با سختمحل تكرار 

 تا به آنچه حق و صحيح است برسيم: كنيم مي

«...»1 
يا چند قرن ديگر   كرد كه مقدّمات آنچه بايد يك يپيش بين توان ميبنابراين، 

شود، از هم اكنون و بلكه از گذشته در عالم وجود دارد. منتها شايد به حالت ظاهر 
طالب شدن كامل  يكمون منتظر فراهم آمدن مقتضيّات و مساعد گشتن محيط، يعن

 افكار باشد.

به قوم و كشور و دولت و  يخود را ضعيف ديد، متّك يبشر خودپرست منفرد وقت
 ت نتوانستند از آزار رقيبان در امان باشند.خودپرس ي ها دولتها و  ملّت شد. ملّت

 ياروپائ يو آلمان يو فرانسو يمجتمع تشكيل داده، انگليس يالملل بين يها گروه
را درست كردند. باز مشكالت حل نشد.  يبلوك غرب يو امريكائ يشدند و اروپائ

 ... تر شد! بلكه مشكل

درست شود،  -بّريك ملّت خودپرست متك يول -شايد باالخره يك ملّت واحد
گاه، خودپرست متكبّر با آنكه با حربه علم تمام دنيا را تسخير  در اين آخرين تكيه

تمام دنيا و  شود ميبيند باز همه چيز به ضرر و به انهدام او تمام  ياست م  كرده

                                                
ما بازگشت  ينمائيم تا آزمايش كنيم شما را و به سو يم يو خوب ي: و شما را گرفتار بد 35/  (21)انبياء. 1

 خواهيد داشت. 
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تواند راحت و سعادت خودپرست را تأمين بنمايد؛ بلكه فساد روز به  يممالك دنيا نم
 گردد! يعالمگيرتر شده، آنچه دارد وبال او م روز وسيعتر و

 خواهد كرد؟ يا چه چاره

او جز اعتراف  يبرا يا بشر خودپرست از همه جا اميدش قطع شد، آيا چاره يوقت
 به اشتباه و توبه و بازگشت وجود دارد؟

و خارج از تمام مظاهر و افزار آن كه يك يك مورد  يآيا در مقابل خودپرست
 يقابل عرضه هست و پناه يجز خداپرست يار گرفته است، چيزآزمايش و طرد قر

 جز به درگاه خدا دارد؟

 كه: شود ميظاهر  ياين عكس العمل و بازگشت موقع

«
»1 

 
 فاصله كوتاه

اند ، فاصله  م نزديكه به يكه در لفظ خيل طور ، همانيتا خداپرست ياز خودپرست
وجود ندارد. سهل است كه وجوه اشتباه تلبيس نيز زياد است و همين  يزياد

 جدا كننده شده است. يها فريبنده باعث دوري يها نزديكي

را گول زده در  كه مردم، يا غالب اوقات شخص، خودشان يچه بسا خداپرستان
نمايند و چه بسا  يرا پنهان م يصورتِ كريهِ خودخواه يطلب زير نقاب حق

خود، سالمت اجتماع را درك  يكه با تجربه و علم به مصالح واقع يهائ خودپرست
تعصّب  ياند و فقط رو نموده ياز راه چندين هزار ساله انبيا را ط يكرده، قسمت

كنند، از نام حق اعتراض  يشير فرار م يكه از نوا يرانجاهالنه و تكبّر ظالمانه مانند خ
به درگاهش رو گردانند! واالّ حق و حقيقت هيچگاه از زبان  يدارند و از اظهار بندگ

 اند. آن بوده يو از قلب انسان دور نبوده، همه طالب سرگشته و مدّع

بين و خداپرست خالص هر دو با حق و حقيقت سر و كار  خودپرست روشن
 يخواهد حق را برا خود را فوق هر چيز دانسته، مي يد؛ با اين تفاوت كه يكدارن

 گذارد. يخود را در خدمت حق م يخود استثمار كند و ديگر

                                                
تا  شود مياند، ظاهر  دست خود فراهم ساخته هفساد در زمين و دريا با آنچه مردم ب : 41/  (31)روم. 1

 را به آنها بچشانيم؛ شايد برگردند.  از آثار اعمالشان يمختصر
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 يقين يك نفس است هوز عالم شك تا ب از عالم كفر تا به دين يك قدم است

 
 انتخاب

احتياج به  -كه گفته شد يبه طور -برداشتن اين يك گام يمستأصل برا يبشر بينوا
اكتشاف جديد ندارد. راهنمايان طريقت از هزاران سال پيش دعوت خدا را به گوش 

 اند. اند و نام او را بر سر منارها به بانگ بلند برده عالميان رسانده

را برگزيند كه  يرا انتخاب كند. مذهب ييك يبايد ميان مذاهب توحيد
 ماترياليسم از پا در آورد. را در آخرين سنگر كمونيسم و در سالح يخودپرست

رائج امروز، مذهب زرتشت مذهب تقريباً خاموش  يدر ميان مذاهب توحيد
 يهم ندارد و اتّفاقاً يك بار در تاريخ خود دچار افكار مزدك ياست كه ادّعائ يا شده
 شد.

كه پيدا  يمذهب يهود كه خود زائيده ماترياليسم است، با تغييرات و تحريفات
تواند وسيله  يبه خود گرفته است، البتّه نم يو دنيائ يئل صرفاً جنبه مادّكرده و از اوا

ها است از خدا و حق و انصاف اعراض كرده،  ها مدّت توبه و اصالح باشد. يهودي
 بشر باشند. يتوانند ناج ياند. آنها ديگر نم واقع شده يمغضوب درگاه اله

 يو عواطف پرور يروح و تربيّت ياخالق يها جنبه -بالعكس -در مذهب مسيح
ماترياليسم مقابله كند.  يتواند با خشونت و خودخواه يم ياست. به خوب يبسيار قو

 : كه قرآن او را به جمله يمسيحيّت تا آنجائ

«......»1 
بشريّت و تكامل خلقت  به عالم ي، خوب بود و خدمات بزرگنمايد ميتوصيف 

نمود. امّا  يو دموكراس يدر تشكيل اجتماعات و رونق اقتصاديّات و تأمين آزاد
به دنبال تعليمات پيغمبر خدا اضافه كردند كه خوشبختانه  يها يك چيزهائ كشيش

 را نمودند: فقط خود آنها تبعيّت آن

«...»2. 
 را اختراع كردند.رهبانيّت و ترك دنيا 

                                                
 نهاديم... .  ي: ... و در دل پيروان او رأفت و مهربان 27 /( 57)حديد .1

 : و رهبانيت و ترك دنيا را از پيش خود بدعت برانگيختند... .  27 /( 57)حديد .2
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 يچيز يزندگ يو اصل يمسيحيّت نسبت به لوازم اساس ياعتنائ ياين اعتراض و ب
ها به حق به آن ايراد گرفته، تكيه گاه  ها و ماديون و كمونيست است كه خودپرست

 اند. منطق و استدالل خود و حمله به دين كرده

روح و وجدان است و  آل او ترك دنيا و توجّه خالص به امروز چون ايده يكليسا
باشد، در مقابل  يم يمادّ يو اجتماع يعمل ياروپائيان فاقد تعليمات زندگ يها انجيل

 منطق كمونيسم خلع سالح بوده، عمالً بطالن آن به ثبوت رسيده است.

كرد و  يمسيحيّت اگر صالحيّت مبارزه را داشت، از سوسياليسم پدرانه استقبال نم
 .داد ميپرورش ندر دامن خود كمونيسم را 

( است و ي)يا به اصطالح، وجدان يذوق يو احساسات يمسيحيّت، يك دين اخالق
و  يشالوده عقايد و احكام خود را از ابتدا بر عقل و علم ننهاده و اركان وجدان

تواند در مقابل كمونيسم  يو به هيچ وجه نم شود ميآن روز به روز سست  يا عاطفه
خود بر دو پايه اقتصاديّات و عقل قرار داده  يرا به ادّعا كه خيمه سياه عالمگيرِ خود

است كه ثمر خود را داده و  يكند. دير يا زود محو خواهد شد. درخت ياست، پايدار
 كرده، بايد جان به جان آفرين تسليم كند. ياست كه نقش خود را باز يموجود

خواهد شد و لگد كوب كمونيسم  يمسيحيّت هم عمالً مانند دموكراس يپس دنيا
 نخواهد ماند. يباق يچيز ديگر

 جز ...

... شايد خودتان حدس زده، منتظر باشيد نام اسالم را به عنوان يگانه پهلوان ميدان 
 بياورم.

 نكرده است. يكامل خود را باز ياسالم هنوز نقش جهان

و رمق به بشريّت  ييك مرتبه اين خورشيد در افق عالم تابيد و آن اندازه روشنائ
كرده، رايت  يپرستانِ نژادِ زرد و ترك ايستادگ اد كه بعداً بتواند در برابر هجوم بتد

 ياز دنيا بگستراند و در انظار عالميان باال نگاه دارد؛ ول يتوحيد را در يك قسمت
 يخالفت به دست نا اهل افتاده، تحريف و آلوده شده بود. ميدان را برا يزود به

خورد،  يزمان و مكان شايد بيشتر به درد بشريّت م يجلوه مسيحيّت كه به اقتضا
ها و كليسا را خراب  فرمود صومعه يگذارد )پيغمبر به سرداران خود سفارش م يخال

 فرمود(. ينكنند و با اهل كتاب به مسالمت و لطف معامله م
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 یجواب مسائل اقتصاد

و توليد ثروت  يتواند كمونيسم را از بين ببرد كه هم اجازه و دستور كاسب يم يآئين
بشر معيّن كرده باشد و هم طبق احتياج زمانه  يفعّاليّت مادّ يبرا يرا داده و ترتيبات

اشكاالت حاصله از مالكيّت را كه مولّد كمونيسم است،  يجوئ و چاره يبين پيش
 نموده باشد.

و مسائل مطروحه  يمال يمادّ ياسالم از چهارده قرن قبل جواب مشكالت دنيا
 س را داده است.مارك كارل

 يو مالدار ياقتصاد ي)ع( دنياي)ع( و حضرت عيسيمعاصر حضرت موس يدنيا
مردم و  يامروز وجود نداشت. نتيجه مساع يو فقير به معنا يو تقسيم اموال نبوده، غن

گردد، با  ياز جنگ برم يسيم و زر نبود. امّا پيغمبر اسالم وقت يآور جمع ها جنگ
 فرستد: مي يشود. خدا به او وح يممسأله تقسيم غنايم روبرو 

«...» 1

 ديگر: يو در جا

«
...» 2 

 : گويد ميرا هم  و دليل آن

«......» 3 
 يشديداً منع كرده، مصرف پول را به طور كلّ ياز ذخيره و ركود سرمايه نقد

 فرمايد: معيّن مي

«...
»4 

                                                
 سول است... .كنند. بگو غنايم از آن خدا و ر ي: راجع به غنائم از تو سؤال م 1/  (8)انفال .1

 برسد.  يبه بيت المال مسلمين بايد برود و به مصارف عموم ييعن 

 يخدا است و برا يبرديد، يك خمس آن برا يغنيمت و منفعت يگاه از چيز: بدانيد كه هر 41/  (8)انفال. 2
 پيغمبر و خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان... 

 ينكه )مال و ثروت( در گردش ميان اغنياء شما نباشد... . ا ي: ... برا 7/  (59)حشر .3

نمايند، عذاب  يو در راه خدا و حق خرج نم كنند ميكه طال و نقره را خزينه  : ... كساني 34/  (9)توبه .4
 آنها خبر بده.  هرا ب يدردناك
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 : درست است كه كلّيّه پيغمبران خدا به حكم آيه شريفه

« ......»1. 
و انجيل چند بار سفارش اند و در تورات  دستور زكات و انفاق را داشته و داده

و بخشش شده است، امّا فقط در اسالم است كه به طور صريح و مدوّن و  يدستگير
 يبرا يمدلل مسأله مال و پول طرح شده و با تأكيد و اصرار و تكرار زياد موارد دقيق

 آن تعيين و اجرا گرديده است.

 :كند ميخداوند به پيغمبر خود صريحاً امر 

«...»2 
 اينكه: يچرا؟ برا

«......»3. 
گويد مال نداشته باشيد و تحصيل ثروت  ياسالم مانند رهبانيّت مسيحيّون نم

گويد از مالتان بايد برداريد و خرج كنيد )در راه خدا ، در راه حق و  ينكنيد؛ بلكه م
توانيد  يتطهير و تزكيه شويد و تا م يدار ز لوث سرمايهصحيح ، و به نفع خلق( تا ا

 . نماييداحسان و انفاق 

 :گيرد ميصورت  يدر اينجا دو عمل متوال

 خرج آن. ييك، كسب مال و ديگر

و  ي، رشد بدنيطبيع يافتادن استعدادها كار بهدر عمل اوّل به واسطه فعّاليّت و 
جديد كسب  يمادّ يتربيت ياه شود و شخص و اجتماع، سرمايه يحاصل م يفكر

 كنند كه يم

«»4. 
 .شود ميتقويّت  يو انسان ياراده بر نفس و ملكات اخالق يدر دوم

باشد، از  يدر جامعه مسلمان مؤمن، مال مانند خون بدن دائماً در تغذيه و تصفيه م
رساند  يباشند م يو رشد را به افراد كه نسوج پيكر اجتماع م يطرف مايه زندگ يك

                                                
 كرديم... .  يت را وحاخوب و اقامه نماز و اداء زك يهاكار به: ... و به آنها عمل  73/  (21)انبياء .1

 : از اموال آنها صدقه بگير.  113/  (9)توبه .2

 . ي: با اين وصول ماليات، آنها را پاك و تصفيه نمائ 113/  (9)توبه. 3

 : كاسب، دوست خداوند است.  يحديث نبو. 4
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و معايب  يفرد يو از طرف ديگر فضوالت و زوائد و معايب را كه رذائل اخالق
 برد. ياست، م يدار اجتماع سرمايه

مختلف وسائل پخش ثروت و  يمثل اسالم به طرق و اسام يدر هيچ شرايط
: انفاق ، احسان ، خمس ، زكات ، صدقه،  كردن پول تأمين نشده است يعموم

 يو باالخره وقف كه نتيجه نهائ يث، هبه، انعام، اطعام،  وليمه، نذر و مهمانفطريه، ثل
 و اموال است. يشدن اراض يشدن و عموم يآن همان ملّ

خودمان يك نوع  يها و مقايسه رفتار آنها با عادات امروز يدر مشاهده مسيح
خوريم چرا آنها اين اندازه اهل  يو غبطه م دهد ميبه ما دست  يسرشكستگ

 باشند و ما نيستيم! يو خدمت به خلق م يو محبّت و مهربان ييكوكارن

و  يدر آيات قرآن و اخبار و احاديث با آنكه فوق العاده سفارش خوشرفتار
به خلق  يها و انواع خدمت ي، دستگيرينواز ، مساعدت، عيادت، يتيميخوش خلق

ن و انفاق و در اسالم به احسان كرد يتعمّداً عنايت خاص يگوئ ياست، ول شده
است. همان طور كه در جامعه جديد، پول معرّف و معيار تمام  پرداخت مال بوده

است، واحد رائج خدمت به خلق نيز در قرآن و در اسالم انفاق مال  ها  شده ارزش
 است. آمده

ساير خدمات معيّن شده و  يبرا يواحد و وسيله تبديل كامل يبه اين ترتيب مجرا
 است. و تجمّع پول و سرمايه برقرار گرديده يبا مالدار يا مخصوصاً مبارزه

يك مبارزه ماليم به نام انفاق و يك مبارزه شديد از طريق حرمتِ ربا )قرآن 
 است(. را اعالم جنگ با خدا و رسول فرموده يرباخوار

 يرسانند كه پرستار يم يبه خلق را به جائ يها با آنكه مقام خدمتگزار امّا عيسوي
 -ذلك در بين آنها خرج كردن پول و چنين انعام و احسان ، معكنند ميا ها ر يجذام

به صورت زكات و  يچندان رائج نبوده، وظائف مصرّح -انفاق ييا به طور كلّ
و  يبزرگ و آثار سوء فرد يها خمس ندارند و مسيحيّت مانع تمركز سرمايه

 پيدايش كمونيسم را نگرفته است. يآن نشده و جلو ياجتماع

 
 ؟ م اسالمكدا

كمونيسم را  يتواند لشكر خودپرست يكه م يبنابراين، آن مكتب و پرچم خداپرست
كمونيسم بوده، عمالً  يمغلوب كند و جامع جميع مزايا و فضائل مورد ادّعا
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را، الاقل در صدر تاريخ  يو مساوات و عدالت اجتماع يترين درجات آزاد عالي
 باشد. يخود تأمين نموده است، اسالم م

 مّا كدام اسالم؟ا

 ! ؟ اسالم ما

ما چنين است و چشممان دوخته به افكار و اعمال مغرب  يكه مسلمان يمادام
 باشد، البتّه خير. يزمين م

را در كالبد فرسوده  يتواند روح زنده كننده اميدبخش خداپرست يم ياسالم
 طلوع نمايد. يمجروح دنيا بدمد كه خالص و كامل بوده، از افق پاكيزه اصل

دنيا طلبِ آلمان و  يصنعت ياز كشور مسيح يكه ماركسيسم جبراً بايست  طور همان
بشريّت نيز طبيعتاً بايد از همان  يبيرون آيد ، اسالم ناج ياز زبان فيلسوف يهود

جز به  يتأسيس به چيز يترين خانه است و از ابتدا يكه قديم يا سرزمين و خانه
 .شناخته نشده است، طالع شود يخداپرست

كه نه باغستان و مزرعه دارد، نه تجارتخانه و معدن و نمايشگاه، تنها  ياز آنجائ
 كه بر آن خورده است، مُهر خدا است، و بس! يكه دارد و يگانه مُهر يعنوان

است،  يزيبائ يبرلن يا از شهر پاريس كه منشأ مدها ياين نهضت، از مراكز صنعت
تواند برخيزد.  يمثل شيراز نم ير شاعر پرورتواند سرچشمه بگيرد و اين ندا از شه ينم

 تواند باشد! ياگر بر پا شد، ناچار از مهد توحيد به دست اوالد مسلم مؤسّس اسالم م

تا به حال با وجود صدها مرتبه ادّعا اين وعده هنوز وفا نشده است؛ بلكه روز به 
 تر گرديده است. روز پرچم ظلم بلندتر و گسترده

اسالم است. امّا آيا از حلقوم شيوخ و  يند خواهد شد و ندااين صدا از مكّه بل
ايجاد  يو توانائ يعرب كه در چنگال استعمار اسير بوده، استعداد آزاد يرؤسا
 به خلوص اعمالشان نيست؟ يرا نداشته و اعتماد ينهضت

جهانگير خواهد شد و  يو خودپرست يپرست از طرف ديگر، چون كمونيسم و مادّه
زمين نخواهد ماند كه خارج از سلطه  يرو يراد زنده خواهد بود، جائمالك تمام اف

تبليغ و اشاعه و  يبرا يا اجازه نطق و مخالفت و مخصوصاً وسيله ياو باشد و احد
 دعوت خود را نخواهد داشت.

شايد طرفدار و تشنه حق زياد باشد و جرأت هم بكند، امّا قدرت نخواهند داشت 
 بكنند. يسد كه كاركه بشنوند و بگويند؛ چه ر



 
 

 

 
 

 219 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز خداپرستي تا خودپرستي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

راديو و روزنامه و ارتباط در دست دولت خواهد بود. پس مثل اينكه ناچار بايد از 
 ظاهر و چيره گردد... يخارج و از غيب باشد و با تأييدات غيب

 
 تكليف چيست؟

حاضرين  يزمان حال و برا يهستيم، عادت داريم كه برا يما ايرانيها چون ملّت تنبل
معيّن نكنيم. تقصير و مسؤوليّت را هميشه به گردن  يليّتمجلس تكليف و مسؤو

را به آتيه و آيندگان  يجوئ اندازيم و تكليف چاره يگذشته و به عهده غائبين م
 نمائيم! يموكول م

و اعتقاد به قضا و قدر را شعار  يمسلك ي، شيوه جبريدر دوران تقدّس و مسلمان
 يو مسؤوليّت و بنابراين وظيفه فعّاليّت خود حدود اختيار يداديم تا برا يخود قرار م

كه دستور دهنده و  يهر آئين يكه اسالم و به طور كلّ يقائل نباشيم )در صورت
با اين طرز فكر است(، در دوران تجدّد نيز  يتكليف گذارنده باشد، مخالف و مناف

پنجه  يپيدا كرده، عامل قو يو فرار از عمل و فداكار يمهمل يبرا يبهانه قشنگ
را به او نسبت داده، اصرار داريم  يايم و هر چيز را پيش كشيده «يسياست خارج»

 خود را فاقد هر گونه ارزش و اثر بشناسيم.

تر و  گوئيم كارها بايد روز به روز خراب ينيز م يدين يدر زمينه اقدامات اصالح
ايده فساد عالمگيرتر شود تا صاحب الزّمان ظهور كند و دنيا درست شود، عمل ما ف

 يندارد. وظيفه ما انتظار فرج است! غافل از آنكه اگر قرار چنين بود از اوّل پيغمبر
 كرد. يمعيّن نم يشد و تكليف يمبعوث نم

و تأمين سعادت و جلب ثواب، هر  يصرف نظر از اينكه از لحاظ تكليف فرد
 هم برد، اصوالً هر گونه اقدام ما عمالً ينم يكس تا عمل خوب نكند، خير و رستگار

 مفيد و الزم است.

نفراند كه زير فرمان او جنگ  313نبايد تصوّر كرد اصحاب حجّت همان 
آيند.  يكنند. اين عدّه البتّه خلق السّاعه نخواهند بود و از صلب كفّار بيرون نم يم

خواه ناخواه اوالد و آثار ما بوده و تعداد كلّ مسلمانان جهان منحصر به آنها نخواهد 
نفرشان خالصِ فردِ  313مسلمان در دنيا باشد كه  يايد حتماً تعداد زيادبود بلكه ب

 از زمان صدر اسالم و از دوره حضرت سيّد الشّهداء هم بيشتر. يدر آيند؛ يعن ياعل
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بنابراين چنين نيست كه اسالم و مسلمان از ميان برود؛ بر عكس تا آن زمان 
 باشد.و تدارك محيط هم بايد به عمل آمده  يساز زمينه

ما ممكن است آنزمان و شهادت در ركاب حضرتش را درك نكنيم، امّا يا 
لشكر و  يتوانيم بنمائيم يا به صورت سياه يرا م يمستقيماً با اوالدان خود تهيّه افراد

وسيله بقا و رشد و پيدايش و تربيت آن  ياز طريق فراهم آوردن محيط مساعد اسالم
 ائيم.افراد زبده را ممكن است تأمين نم

و ظهور حضرت فقط به اين نيست كه ظلم و  ياز طرف ديگر، تدارك زمينه قبل
قبول  يظهور اين است كه دنيا آماده و مهيّا يفساد دنيا را فرا گرفته باشد. شرايط اصل

و توقّف  يآن باشد و مانند دفعه اوّل ظهور اسالم اين نهضت دچار شكست نسب
 :كند ميا فراهم كه اين محيط مساعد ر ينگردد. عوامل

خواهد بود كه مردم از اوضاع روزگار و  يو انزجار ياوّالً، عكس العمل طبيع
 مختلف حكومت و افكار خواهند داشت و يها سيستم

 بايد بنمايند. شود ميكه از آنچه به آنها عرضه  يثانياً، حسن استقبال

مايد. همان ن يرا ايجاد نم يرا خلق نكرده و مطلب و حقيقت يبشر هيچ وقت چيز
شنود، حقايق و عقايد نيز در نتيجه توجّه و  يباشد م يطور كه گوش ما اگر صدائ

مردم دنيا بايد در آنروز اسالم صحيح و  يگردند. بنابراين برا يبرخورد دريافت م
الاقل به صورت نمونه وجود داشته باشد تا آنها شيفته و مجذوب گردند؛  يخداپرست

 خواهند ماند. يو گمراه ينو االّ باز هم در سرگردا

گويند رايت حضرت به سرعت دنيا را مسخّر خواهد كرد، به احتمال  ياينكه م
ها  كه امروز جوان طور نمايند؛ همان ياز اين جهت است كه افكار از او استقبال م يقو

نمايند و هسته و ريشه آن در درون خود اجتماعات و قلوب  ياز كمونيسم استقبال م
 شده است. افراد پيدا

 از اين كار وظيفه ما است. يپس بايد دنيا اسالم را بشناسد و قسمت

 امّا چگونه بايد شناساند؟

 با حرف؟!

 اثر ضعيف. يحرف اثر دارد؛ امّا خيل

آزمايش و مشاهده و تجربه  يفردا، دنيا يامروز و پيش از امروز؛ دنيا يدنيا
 .شود مي؛ باور و مقبول ندنماي ميرا جلب  يكمتر كس يو نظر ياست. امور خيال
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داده باشد تا مورد توجّه قرار  يفوائد علم يبايد در آزمايشگاه زندگ ياسالم نظر
 وجود داشته باشد. يو قياس يگيرد يا الاقل نمونه تجرب

متأسّفانه اثر عكس دارد. اگر به زبان و قلم مختصر  ها مسلمانما  يوضع فعل
 نمائيم. يو تبليغ سوء م كنيم، به عمل ايجاد نفرت يم يتبليغات

 : فرمايد حضرت صادق )ع( مي

 .«خود يها مردم را با اعمال خويش دعوت كنيد نه با زبان»

قبول و  يتوانيم اسالم را به دنيا بشناسانيم و به تدريج افكار را مهيّا يم يما وقت
 : قدوم حضرت صاحب بنمائيم كه به مصداق يپذيرائ

«
...»1 

و  يهر يك شاهد و نمونه و مدل باشيم. گويا و عامل به اسالم بوده، عطر محمّد
و رأفت و رضايت و امنيّت و بركت و سالمت اسماء و تمام  يصفا و طهارت مسلمان

ما تراوش كند. عمالً تكذيب  ييا فاقد آن است، از سيماكه دن ييها ارزش
 را اثبات كرده باشيم. يخداپرست يو ماترياليسم را نموده، مزايا يخودپرست

 -كه ظاهر شود يا به هر جلوه -يسوزِ خودپرست بنابراين، در مقابل سيل خانمان
و و انتظار فرج را بايد هوشيار و اميدوار باشيم و محكمتر و مستقيمتر بوده، دائماً آرز

خود را اظهار و مخصوصاً بدان عمل كنيم و در تدارك  يداشته باشيم. مسلمان
سعادت و  يمقدّمات ظهور مجاهده نمائيم. اگر موفّقيت را به چشم خود ديديم، زه

اگر مغلوب و شهيد شديم، باز به سعادت نايل گشته، مثل اين  ياگر نديديم ، حتّ
 ايم! د شدهاست كه در ركاب حضرت شهي
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 جنگ ميان ديروز و فردا
 
 

و اختالفات تاريخ اگر درست دقت كنيم، از جنگ ميان  ها جنگبه منشاء تمام 
گيرد، تضاد طبقات پولدار و  يديروز و فردا يا كشش گذشته و آينده سرچشمه م

خواهند تأمين  يچيز كه م ينمايند، با طبقات ب يته استفاده مزوردار كه از ميراث گذش
اند، با  مقتدر كه بر منابع و مواضع قبال دست يافته ي ها دولتآينده نمايند، جنگ 

متقدمين با  يباشند، نزاعها و تعصب ها يجوان كه خواهان قدرت م ي ها دولت
تازه كه به وسيله  يماعو اجت يمتجددين، نسل جوان در مقابل نسل پير، افكار فلسف

شود: توانگر با درويش، توانا با ناتوان، تجدد با تقدم،  يعقايد و آداب كهنه خفه م
 .يبا پير يدنيا با آخرت، جوان

گذشته  ياين جنگ در تمام ادوار و اقوام وجود داشته و دارد، مواريث و بقايا
عيد و مقدمات خود حفظ حيات كرده با موا يخواهد در وجود ما برا ياست كه م

 شود. يآينده روبرو م

به فردا. مطالعه در  ينمايد و ديگر يبر ديروز تكيه م ياز دو دسته متخاصم، يك
وضع خودمان   در بارهمختلف اين جنگ و مخصوصا اتخاذ تصميم  يصحنه ها

 ديگر مفيدتر باشد. يو مسلك ي، سياس يقاعدتاً بايد از هر نزاع نظام

 يشدند. جنگ ها ياين اصل بر كنار و برقرار م يرو سالطين ايران يها سلسله
ها و «پلبس»عقايد نو با كهن بود.انقالبات چند قرن يونان و روم مابين   اسالم جنگ

 يها حكومتاز همين نوع بود. انقالبات اروپا كه منجر به تبديل ا ه«پاتريوس»
                                                

  جهان نو»، در مجله 1337مشهد و سپس در سال  يهنرستان صنعت 1334اين مقاله ابتدا در سالنامه سال» 
 چاپ شده است. 
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بر قديم بود.  گرديد نشانه تحول اوضاع و تسلط افكار جديد يبه دموكراس ياستبداد
 قرن معاصر. يمسلك يها جنگو  يالملل بين يها جنگطور  همين

شود. شايد در اين  يدامنه اين جنگ تا داخله شخص و حدود نفس نيز كشيده م
باشد. نفس ما هميشه در كشمكش ديروز با  يديگر شديدتر و دائم يميدان از جاها

 فردا است.

ديروز را تا آخر  يها دوختهگوئيم محصول درآمدها و ان ياز يك طرف م
 بخوريم و بنوشيم و شاد باشيم.

فردا نگاهداريم، شايد فردا  يبرا يا كند ذخيره ياز طرف ديگر احتياط حكم م
 نرسد. يدرآمد

گوئيم حال كه بخت يارمان شده بر عيش و  يافراط از اين باالتر رفته م يگاه
شويم معده و قلب و جسممان  يايم، حداكثر لذت را ببريم. حاضر م نوش چنگ يافته

ايم از دست  تحصيل كرده يكه عمر يرا كه ميراث گذشته است و اعتبار و آبروئ
 .كنيم ميبدهيم و زن و فرزند و وظائف را فراموش 

زند اين پيكر و مغز و اين عنوان و  از طرف ديگر آينده از دريچه عقل فرياد مي
انت تو گذاشته شده متعلق به من كه در ام يو معنو يماد يها دارائي يآبرو يعن

 .يانداختن فردا نگاهدار كار به ياست، بايد برا

داشته باشيم،  يكه به افكار و معتقدات قبل يهمين طور بنا به عادت و انس و تسلط
و  يبشر منبع نگران ي)تازه هميشه برا تازه يدل كندن از آنها و آشنا شدن با چيزها

آيد و طبعاً مواجه با مخالفت شديد  يشكل مم يبرايمان خيل وحشت بوده است(
 .شود مي يدرون

فيه مابين روم و ايران  مانند كشور ارمنستان كه هميشه متنازع «امروز»خالصه آنكه 
 در كشمكش و نوسان است. «فردا»و  «ديروز»بود، ميان 

فروختن امروز به ديروز ارتجاع است و ركود، و فروختن آن به فردا تجدد است 
 .يوو پيشر

 «فردا»بر  يخيل «ديروز»در اين كشمكش بايد تصديق كرد كه معموالً زورِ 
ايست كه مسند و مأمن را اشغال كرده بر مواضع  چربد. ديروز سوارِ زود رسيده يم

مسلط و پول و مقامات را در دست گرفته است. بنابر اين عادت هر كس متاع امروز 
 فروشد. يرا به مالك ديروز م
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 بازار روز، نقد را به نسيه عوض كند؟!كيست كه در 

 ديده؟ يفردا را ك

ديروز در  يلذائذ گذشته در كام است و درد و سوز رنجها يكه شيرين يتا وقت
 مبهم مشكوك فردا بالاثر و مغلوب خواهد بود. يها يبين است قهراً پيش يبدن باق

فتر پر برگ ديروز بر يك سلسله واقعيات مشهود و تجربيات موجود تكيه دارد. د
 يمدع است ، كه فردا چون نيامده يباشد. در صورت يقطور آن م يعلوم پرونده دفاع

 باشد. يغائب در محكمه م

بعد از  يگوئيم فردا، توجه به فردا يم يتواند باشد. وقت ياصال آينده غير از اين نم
و حالت  اينكه بايد بيايد، واقعه يصرف نداريم. آينده يعن يساعت يا آينده زمان 24

كه بايد از برخورد گذشته و حال درست  يكه هنوز نيامده است، و تركيب يجديد
 شود.

 يا وجه اجازه و وسيله هيچ كه علم به تمام خواص اكسيژن و ئيدروژن به طور همان
 يدهد و علم بشر به هر تركيب يشناختن خواص آب كه تركيب آنهاست بما نم يبرا

حاصل كند، آينده هم چون هنوز  ياست دسترسپس از پيدايش و ظهور توانسته 
بشر محال  يو آثار آن برا يبر چگونگ يتركيب و تشكيل نشده است اطالع قبل

 باشد. يم

نيز در طبيعت انجام  يبه لحاظ ما بود. يك مقايسه يا مقابله قو ياين مقايسه قو
 به نفع فردا. يشود، در طبيعت حاكم بر ما، شايد به دست خود ما ول يم

توانيم جريان روزگار را كه از ديروز به امروز رسيده است متوقف  يه تنها ما نمن
نموده مانع طلوع فردا بشويم، بلكه قرن به قرن و سال به سال خود ما در تسريع 

 نمائيم. ياين جريان شركت م يتصاعد

. مقتدرها و رود ميبود كه رو به خزان  يديروز با همه قدرت و جالل خود بهار
شود، به سكونت و  يها را كه همان قدرت و تمول كه موجب غرور و تنزل م متمول

به تجهيز قوا و  ينجات از زير دست يكشاند و زيردستان برا يم يمذلت و ناتوان
كه سابقين محروم بودند پرداخته، پيش از آن كه  يتسخير طبيعت و تحصيل مكتسبات

آيد با وسائل  يكار م يكه رو يا طبقهاقويا و اغنيا به زمين بيفتند زمينشان ميزنند. 
و  رسد ميآينده است. نوبت به طبقه ديگر  يجديد و غير از طبقه قديم است. يعن

 ادامه خواهد داشت. همين طور به لحاظ افكار و عقايد. يتوال
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انسان مكتسبات  يخود را دارد. تكاپو ، شرايط و احتياجات مخصوص بهيهر زمان
آورد. پس اوضاع  يرا پيش م يكيالت و نظريات جديددارائيها و تش يتازه يعن

هميشه قرار خلقت چه در  يشود ول يشود. احتياجات قديم مرتفع م يعوض م
بنا به  يو هر وضع يو رشد فرد و چه در تكامل جمع بر اين است كه هر سن يزندگ

 يوركند با احتياجات نوظه يكه احراز م يا نمايد و حال تازه يكه ايجاد م يمكتسبات
اند نسبت به وسائل و افكار نو  شود. آنها كه بر مسند ديروز تكيه كرده يروبرو م

اند مسلح به سالح  محرومين كه هوشيار و فعال ينمايند، ول يو مخالفت م ياعتنائ يب
و سالحها ناآزموده باشد،  يگردند. اگر در برخورد اول سربازان ناش يجديد م

 واهد شد. وقس عليهذا.خ يبعد يو چيرگ يشكست موجب پختگ

به دست خود ما سنگ حوادث در سراشيب زمانه  يپس خارج از اراده ما ول
رغم  يشوند. عل ي. در هر گردش افراد و افكار زير و رو مرود ميغلطد و پيش  يم

فردا  خود را به پس يو بالفاصله جا گيرد ميديروز را  يو تمايل ما فردا جا يتنبل
 ...دهد مي

ا به ديروز بسته باشيم سنگ حوادث ما را در زير گرفته، له خواهد اگر ما خود ر
فردا ايستاده باشيم و با زمان  ياگر تعلق و تعصب را كنار گذاشته برا يكرد. ول

را خواهيم داشت كه  يحركت كنيم هميشه برفراز سنگ خواهيم بود و حالت سوار
 دهد! يم مهار عرابه را به دست گرفته بر زمان و مكان فرمان يگوئ

*   *   * 

البته حيوانات از اين جنگ در امانند. در وجود و در اجتماع آنها ديروز و فردا با 
هم صلح كرده، امنيت و آرامش برقرار شده است. منتها اگر امنيت دارند، ركود 

نصيب. قطار  يدارند. اگر از جنگ بركنارند از جريان هم بركنارند و از تكامل ب
به  يها و بلكه صدها ميليون سال است كه در خط فرع ا قرنتكامل در نوع آنه

آنها ديگر تنازع در بقا و تناسب با محيط به  يبست رسيده، متوقف شده است. برا بن
اصال آينده و  ياست. يعن يسر حد تعادل رسيده است. گذشته و آينده برايشان يك

 ندارند. يآخرت
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ت و در بحبوحه تنازع و تكامل اما متأسفانه)يا خوشبختانه( انسان چنين نيس
افزايد. غريو جنگ ديروز و فردا دم  ياو روز به روز بر سرعت م يباشد. قطار ترق يم

 كند. يتر در گوش صدا م به دم بلندتر و سنگين

كه طبيعت به او داده است خوراك و احتياجاتش را روز به  يحيوان يا تجهيزات
انديش و  ليه پيدايش مجبور بوده است مالانسان از اعصار او يكند. ول يروز تهيه م

هم مكان بسيار محدود(  دورانديش باشد، حيوانات با شعور خود فقط در مكان )آن
كند  يدار بوده به موقع مرغ را كُرچ  م كنند و حساب زمان را غرائز عهده يم يزندگ

آماده كردن  يكرك و پشم برا يآور بدن و جمع يو خرگوش را قبال به كندن مو
 دارد. بستر زايمان وا مي

در حيوان و انسان، غدد شيرزا را در پستان، چند ماه به مكيدن نوزاد مانده، به 
 يبين مجبور است پيش يو خواص روان يانسان به لحاظ انسان يدارد. ول يفعاليّت وام

 زمان را بنمايد.

ه در حال، درجه تأثر انسان در مقابل زمان يا قدرت تأثير آيند ييعن يبين اين پيش
 تر است. هر اندازه بيشتر باشد شخص پيشرفته

آب  ياثر زمان مانند موج رو يدر عوام و در افراد عاد يو حت يدر قبائل وحش
كه  شود، بسيار ضعيف و موقت بوده همين يمحو م يزود بهكه با دور شدن از مركز 

وقايع كه بايد  ياوقات چند ساعت فاصله در ميان آمد آثار يچند روز و گاه
حافظه و حواس آنها بنمايد تا محسوس  يگذشته و مخصوصاً حوادث آينده رو

 يزود فراموش كرده، نسبت به سنن و تاريخ عالقه چندان ي. گذشته را خيلشود مي
حس  ياعتنا و ب يآينده نيز اگر چه در نظرشان مسلم باشد ب دارند و به يابراز نم

 .گردند مي

نزديك باشد  يو به لحظه زندگ يمركز ثقل شخصبالعكس نسبت به اشياء كه به 
به  يالعاده حساسند. اينست كه هر قدر از اقوام قديم به اقوام جديد از وحش فوق
شويم وسعت ذخائر و  ينزديك م يبه غرب يو از شرق يبه شهر ي، از دهاتيدهات

و تأثر  . رفته رفته احساساتنمايد مي يتأمين آينده ترق يبرا ينگران يتنوع وسائل يعن
كه با  يشود. مانند چشم يدور زياد م يها بعيد و آينده يها انسان نسبت به گذشته

ميكرسكوپ و با تلسكوپ مجهز شده ميدان ديد خود را در دو جهت وسعت 
. از طرف ديگر پيشرفت تمدن دامنه نظر و اثر انسان را از حدود خانه و قريه دهد مي
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يكديگر  يرو ي. تمام افراد به ميزان عجيببه شهر و مملكت و به كره زمين كشاند
 باشند. يها م اند و حاال در صدد نفوذ به آسمان و موءثر شده مند عالقه

تجاوز و توسعه  يبه اين ترتيب، وجود انسان از حدود بينهايت كوچك شخص
 نمايد. يرا اشغال  م يتر بزرگيافته روز به روز ظرف مكان و زمان 

*   *   * 

 يهميشه با ياران ديروز بوده است، ول يت و غلبه در جوامع بشربا آنكه اكثري
 باشد. ياصالحات و ترقيات بال استثنا مديون خواهندگان فردا م

 يو چاره جوئ يبين را پيش يبيشتر آتيه دورتر يو دورانديش يكه با تيزبين ينوابغ
 اند. اند، كشور خود و تمدن بشر را بيشتر پيش برده كرده

است و مالك تكامل و نبوغ در  يانديش نسان بر حيوان در مآلاگر امتياز ا
همه فرداها را در  يدورتر و فردا يخيل يخيل يها باشد، آنها كه آتيه يم يدورانديش

« حساس»آخرت  ينظر داشته، عالوه بر ديروز و امروز دنيا نسبت به يك فردا
 تر، هستند.پيشرو يمتجددتر و از هر پيشرو ياند، آنها از هر متجدد بوده

پس از توجه و مطالعه معايب موجود و تأثر از  ياصال هر مخترع و هر مصلح
ساختن يك دستگاه كاملتر و ايجاد يك  يبهتر برا يروز به اميد فردا يبدبختيها

 بهشت موعود قدم به ميدان مبارزه گذارده است.

 18قرن  ياخالق يها را وصف كرد، سوسياليست «مدينه فاضله»افالطون 
را طرح كردند. كارل ماركس و لنين هم كه منكر معنويات بودند  يخيال يها هشتب

 ايجاد بهشت كمونيسم اين هياهو را در دنيا به پا كردند. يباز برا

اصالح  يبرا يبهتر از ديروز نباشد قدم يبه يك فردا يتا ايمان راسخ و اميد قطع
 برداشته نخواهد شد.

جنگ ديروز و فردا، جنگ دنيا و آخرت  يااز جبهه ه يكه گفتيم يك يبه طور
ذلك از  االيام اعالم گرديده است، مع از قديم يباشد كه به وسيله مردان معدود يم

نيست.  يباشد و خاموش شدن يديروز و فردا م يها جنگترين  يترين و اساس عظيم
عين جديد و افكار تازه هميشه صاحبان منافع و مرتج يهمان طور كه در برابر نيروها

اند، در مقابل ايده آخرت نيز تمايالت تن پرورانه، عادات و  و كهنه پرستان قيام كرده
خواهند در  يكه نم يدنيا و افكار و عقايد يبه زندگ ياُنس به متعلقات گذشته، يعن
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را  يا آمد و تركيب و واقعه تازه مشاهدات و تصورات گذشته هيچگونه پيش يورا
 كار بهكه  يا كنند. حربه يو دعوت مبارزه كرده و م در نظر بياورند با اين فكر

برند و سيستم تبليغاتشان عيناً همانست كه مرتجعين در مقابل روشنفكران، و  يم
دارد؟  يگويند مگر امروز)دنيا( چه عيب ياند. م ها به كار برده مقتدرين در مقابل ملت

 ديده؟ يفردا را ك

كه هنوز  ينبايد توقع داشته باشيم تركيب ينديده و نخواهد ديد. يعن يفردا را كس
مسلم است كه در پس  يبه وقوع نپيوسته از تجزيه و تحليل مفردات ظاهر شود. ول

 كه وارث امروز است. يخواهد بود؛ فردائ يامروز فردائ

اگر انسان  ياست و غلطاندن و كوبيدن. ول يفردا اگر بر انسان وارد شود غافلگير
است. تدارك فردا چگونه  يو فردايش سوار يمروزش بيداربه استقبال فردا برود ا

دانيم آنچه به كار خواهد آمد بنا به  مي يدانيم فردا چگونه خواهد بود ول است؟ نمي
 يهاو به كار انداختن آنها در جهت قرار گذشته، حفظ مكتسبات و هدر ندادن سرمايه

ن بيشتر و بهتر باقيمانده و در وجودما يايم؛ يعن آن بهتر ساخته شده يباشد كه برا يم
 پيشرفته باشد.

اند. البته  از اين دو صف جنگيده يتمام مردم دنيا از اول خلقت تا به حال در يك
 در صف دنيا تا صف آخرت.

باشند كه امروزشان را به ديروز فروخته، عقيده دارند بايد  يم يدر صف دنيا كسان
رج و احياناً با تجاوز به ديگران نهايت و امكانات خا يشخص يها با استفاده از سرمايه

آنها كه در صف آخرت موضع صحيح  يتمتع را از چهار روزه دنيا ببريم. ول
 گويند: ياند، م گرفته

«». 
اش را فردا  گسترد و ميوه ياش ديروز بوده، شاخ و برگش امروز م آخرت ريشه

مكتسب گذشته امروز را به  يها از نعمت يبردار بهره و ي. پس بايد با قدرداندهد مي
اميد آينده بهتر به فعاليت و تدارك بپردازيم و چشم خود را از حدود تنگ منافع 

و وقايع روز فراتر برده در مكان و زمان وسيع با همه مردم و با جهان  يشخص يماد
 نده و مؤثر بدانيم.خلقت پيوند محبت و خدمت بسته، خود را در تمام ايام و ادوار ز

 اينست اختالف دو صف.
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آنكه بفهميم حق با كدام طرف است، به جنگجويان ميان حال و واماندگان  يبرا
باشند نگاه بكنيم.  يم يوسط ميدان كه وضع معين پيدا نكرده، در كش و قوس زندگ

 را احراز كرده به موفقيت نائل يببينيم آنها كه در هر يك از دو طرف مواضع نهائ
 دارند. ياند چه حال شده

 موفق كيست؟ يدنيا پرست حقيق

مسئوليت اشغال كرده  يآن كس كه مثال مال فراوان به ميراث برده، مقام محكم ب
است رعنا  يبرنامه دنيا پرداخته است! جوان يو يكسره به انجام تمنيات دلخواه و اجرا

مور ترياك، و خوش سيما، هم آغوش يار، همدم بزم و شكار، مست شراب، مخ
حال او  يگذراند. ديگران آرزو مي يدر نهايت خوش يغرق در شهوات... چند روز

 را دارند...

ها چه شده، آبرو و احترام  اما پس از دو سه سال به سراغش برويم، ببينيم دارائي
اش چگونه است، قلب و كبد و جوارحش  در نزد مردم چه دارد، رنگ و رخساره

 وزش چيست، فردايش چه خواهد بود؟كند، امر يچگونه كار م

تر كه از  از اين قاطع ياز اين شديدتر و چه آزمايش يچه شكست ياز نظر علم
در راه تأمين  يو عالم و فقير و غن يتاريخ بشر تا به حال اين همه مردم از عام يابتدا

اند و اكثريت آنها وسط حال مانده،  ها برده ها كرده و رنج دنيا كوشش يآرزوها
اند. و آن  خواستند نرسيده يكه م يبه جائ ياند. يعن گير و دار شب و روز جان دادهدر

جز فساد و فنا و حسرت و  ياند حاصل اقليت بسيار معدود هم كه به مقصود رسيده
 اند. هالكت نداشته

شناسد و آنچه مردم با آب و تاب به عنوان  ينم «دنيا»به نام  يبنابراين دنيا هدف
باشد. سراب  يبيش نم يكنند خيال موهوم يترين واقعيات تبليغ م طبوعترين و م مسلم

 است نه آب.

در آخرت خبر نداريم.  يكس ياما در صف مقابل، البته هنوز از مقام اخرو
)نه  آخرت يبينيم مردان واقع يمعطوف بداريم، م يقضاوتمان را به دوران زندگ

با اميد، فكر روشن و چهره با  مقلدين متعصب يا شيادان رياكار( ديدگان باز، دل
آمدها را با تسليم و رضا استقبال كرده، خدمت و  نشاط دارند. مشكالت و پيش

آيد. با خاطر جمع و تصميم جزم به فعاليت پرداخته به  يبه كامشان شيرين م يفداكار
كنند، از  يم يخوابند، سالمت زندگ يخوردند، سبك و راحت م ياعتدال و قناعت م



 
 

 

 
 

 221 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــجنگ ميان ديروز و امروز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

يابند. به جهان خلقت و  يها تربيت و تعليم م شوند، از محروميت يا تشويق مه موفقيت
اند. دائماً از گذشته  به مردم با ديده تجليل و محبت نگاه كرده، محترم و مفيد زيسته

خود و  ياصالح و بهتر يتاريك و ناقص خود به آينده بهتر بازگشت نموده در پ
رسانند، نه  تاع ديروز را به مصرف فردا ميباشند. چون م ياشاعه صالح و خير عام م

 اند. اجتماع يخود و برا يخورند و نه بيم از آينده دارند! مفيد برا يغم گذشته را م

با وجود موافق طبع بودن عليه طبيعت و  يدو صف يا دو مكتب است كه يك
كه از  يو ديگر دهد ميتكامل است و شخص را در جهت خالف مقصد سوق 

، موافق با جريان طبيعت و بهترين اسباب گيرد ميسان سرچشمه فطرت خالص ان
درك و انجام آن رشد  يخواهد و برا يتمرين و تربيت م يتكامل است. البته خيل

 اين اشكال تقصير مكتب و نقص حقيقت آن نيست. يالعاده الزم است ول فوق

خوب هم خواهد داشت؛ چون هر  يكه به دنبال آخرت برود دنيا ياجتماع
خراب و ذلت دارند آخرت هم  يوزش بهتر از روز پيش است و آنها كه دنيار

 ندارند.

*   *   * 

نمايند كه  يرا م ياشتباه نشود آنها هم كه با ظاهر نوع خواهانه تبليغ و تعقيب هدف
باشد و نسبت به آينده عمداً چشم  يدنيا م ياجتماع در زندگ يرفاه و آسايش عموم

خواهند سايرين را به  هستند كه مانند ترياكيها مي يطرناكپوشند، خودخواهان خ يم
و تأمين امروز را  يوقت رفاه و آسايش در زندگ حلقه خود وارد سازند. طبيعت هيچ

را كه تكرار گذشته باشد نخواسته است. باآن  يسكونت و راحت يدر سايه ديروز، يعن
 يشاط امروز را براو ن يكند. بالعكس، پيش رفتن به جلو و گرم يسخت مبارزه م

 نمايد. يخاطر فردا خواسته است و تأييد م

تواند قائم به ذات بماند. تأمين رفاه عام خالف  يرفاه و آسايش نم يها اصالً برنامه
 يو اجتماع يباشند. مكاتب اقتصاد ياست كه مأمور تأمين آن م يرفاه و نفع خواص

كه بر عواطفِ  يخيال يها شتبود از اينكه نه به يشاهد صادق 18قرن  يسوسياليست
 يمتك يماد يكه بر اميدها يبه قول خودشان علم يها باشد و نه بهشت يصِرف مبتن

 شود. يكشيده م يباشد، به مسخره يا به جهنم ديكتاتور
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كند( و اجتماع دنياپرست هر دو در  ي)يا خودپرست، فرق نم فرد دنياپرست
 باشند. يو اشتباه م يگمراه

ها است محكوم و مطرود شده  امروز مدت ياجتماع يدنيا كه در منطق ياول
 زنيم. ياز آن نم يحرف

تمتع عموم از رفاه و آسايش و  يكه خواهان يك اجتماع منظم با تساو ياز دوم
كنيم. در اين مكتب جوامع جانشين افراد  يباشد، صحبت م يدر وظائف م يهمكار

 يگر جلوه يتر تر و خطرناك سيعا با معايب و مضار آن به مقياس و شده، خودخواهي
ها و استعمار و استثمارها است كه در صحنه  خواهد كرد. نمونه آن همين رقابت

 نمائيم. يالملل ما بين اقويا و ضعفا آثار دلخراش خانمانسوز آنرا مشاهده م بين

ها از  ها و خودكامي را كشيد كه خودخواهي يپس ناچار بايد انتظار روز
برادروار  يبشر يك فكر دنياپرست يتر رفته بر اجتماع عموم بسرحدات ملل هم عق

شود،  يحكومت نمايد. صرف نظر از اينكه معلوم نيست چنين اتحاد و اخوت عمل
مايل به تغيير نيست و ترقيات  يغريز يراحت طلب يبا قبول اينكه طبع بشر اصوال رو

كه برمحور  يتوافق ها و اختالفات پديدار شده است، نتيجه چنين در نتيجه رقابت
خواهد بود يا توقف  يو تأمين دنيا امضا شده باشد آيا جنبش و ترق «آسايش»

 مترادف با تنزل و سقوط؟

و  يحال و روز را هدف قرار دادن، چه به مقياس فرد يپس به دنبال دنيا رفتن يعن
در صف ياران ديروز قرار گرفتن و قدم به عقب گذاشتن است.  يچه به مقياس جمع

 است بر خالف طبيعت و موجب زيان و هالكت. يركتح

تأسف و تعجب است كه پس از اين همه اكتشافات و ترقيات، آمال و  يبسيار جا
« ينان و بهداشت، يا تأمين بخور و بخواب عموم»متفكرين)!( به سطح  يبعض يآرزو

 !! تنزل نمايد

*   *   * 

ع كهنه آخرت و خبر ايراد خواهند گرفت كه زنده كردن موضو يمسلم كسان
و  يپرست دهد خود كهنه ينم يكه علم و عمل بر آن گواه يدادن عذاب و ثواب

 است ! يارتجاع به افكار و عقايد ديروز
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برگرداندن و نگاهداشتن گذشته است و  يپرست اوالً، ديديم كه ارتجاع و كهنه
 تواند باشد. يجز توجه به آينده و تدارك آنچه نيامده نم يچيز يبين تجدد و روشن

 مند عالقه ييعن يجز محصول كنجكاو يقدر به آن مينازيم چيز كه اين يعلم
 يجز كاوش گذشته برا يشدن به غير از خود و به خارج خود نبوده و حاصل

آن هسته  ييا نادرست يآينده ندارد. بنابراين ايده آخرت اعم از درست يبين پيش
 است. يتجدد و روشنفكر يو منتها ينوخواه

كنند، زنجيركنندگان كاروان تكامل و  ينها كه با اين فكر مبارزه مآ
)از هر مسلك و موضوع(  اند. پيشروان و نوابغ برگردانندگان بشريت به جمود و تنزل

اند در اين است كه ظرف  كه با داعيان آخرت داشته ياول بوده تفاوت يهميشه از سر
رن و دو قرن گذشته و ده سال و پنجاه تر بوده، نظر به يك ق آنها تنگ يو مكان يزمان

رفته،  ياند. عالقه و توجهشان نيز از حدود قبيله و ملت جلوتر نم سال آينده داشته
و امثال آن(  ياقتصاد -يسياس -يعلم -ي)طب يضمناً انحصار به مطالب معدود

ا آواز با جهان بزرگ خلقت بوده، خالق تمام عالم ر مناديان آخرت هم ياند. ول داشته
زمين و آسمان تسبيح و تشكر  يمنتها يب يدر غروب و طلوع ايام و ادوار و در پهنا

. سعادت همه مردم را از هر جهت طالب بودند و تأثرشان از آينده نزديك ندكرد مي
جز  يا تواند ببيند)و بنابراين چاره يو آينده بسيار بسيار دور كه چشم بشر نديده و نم

وجود آنها بالنسبه به  يو مكان ي( يكسان بوده، ابعاد زمانالهام گرفتن از خارج نيست
بودند كه از طريق  يتر العاده تكامل يافته فوق يها نوابغ بينهايت بوده است. نمونه

اند. تفوق و تكامل آنها از  به اين مقامات رسيده ي)موتاسيون( يا تربيت اله يطبيع
ما ايجاد احترام و اعتماد  شان از طرف ديگر در ييك طرف و قدرت عمل و فداكار

 .نمايد مي

كه به  يا رونده يك نفر پيش يثانياً، بايد ما بين هدف و مسير فرق گذاشت. برا
. اگر دهد ميدنبال مقصود در حركت است مسير البته دم به دم مناظر تازه نشان 

بايد باشد. غير از اين  يهدف از اول تا آخر يك يعوض نشود توقف است. ول
 است. يدر به در و يگمراه

مسئله آخرت هدف است كه نبايد عوض شود. و به همين دليل از اول تمدن 
اند. و به همين دليل كه همه يك  بشريت تا آخرين بعثت، پيغمبران همداستان بوده

 اند. غرض و راستگو و خيرخواه بوده ياند ب نقطه را نشان داده
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اند،  مكان با هم ارتباط داشته فالسفه از افكار يكديگر اطالع و در طول زمان و
پيغمبران با فواصل  يخود. ول يهر كدام يك چيز برا ياند .يعن ذلك دو چيز گفته مع

منقطع كه هر تصوير در عبور از غبار خرافات و انكسار احساسات به  يو زمان يمكان
 ! اند شود يك جوهر و يك حقيقت را اعالم داشته يدگرگون م يكل

دنيا مسير  يعوض شود، ول يبايست يون هدف است نممقصود آنكه آخرت چ
متقدمين و مقدسين در همين  يدر تغيير باشد. اشتباه بعض ياست. البته كه بايد زندگ

 يبهبود دنيا نشود. هدف را كاف يبرا يو كار ياند فكر خواسته يبوده است كه م
 يديد باشد. ولبايد در تغيير و تج ياند. زندگ مسير و مركوب گرفته يدانسته به جا

 يتواند داشته باشد. همان سمت يدر تكامل، نه در تنزل. تكامل هم يك سَمت بيشتر نم
به صحت  يرسيدگ ياند برا كه در گذشته داشته است. به همين جهت انبياء گفته

كه از راه حق و  يما، در تاريخ گذشتگان سير كنيد ببينيد اقوام يو دستورها يدعاو
 افتادند. يچه روز عدالت منحرف شدند به

غير از صف  يخالصه آنكه جنگ ديروز و فردا باز هم ادامه خواهد داشت. صف
وجود ندارد. ما مختاريم به هر طرف مايل باشيم برويم.  يدنيا و آخرت و شق ثالث

طبيعت از ميل ما تبعيت نكرده، سيل روزگار جريان خروشان خود را ادامه  يول
اين سيل بمانيم يا چون يقين به رستاخيز و اعاده حيات توانيم خارج  ي. ما نمدهد مي

كه جريان رودخانه در  يهائ نداريم دلخوش بشويم به اينكه مانند جزيره ها و دماغه
 يكه در زير خود باق يگذرد، يا گل و ال كنار يا در وسط خود ايجاد كرده از آن مي

 هيم شد.و منقطع از عالم خوا يگذارد، ما هم بعد از مرگ متالش مي

نسبت به همنوع خود  يكه صاحب عاطفه و حافظه گرديد يعن يروز انسان از آن
از عالم خارج را  يو نسبت به گذشته و آينده حساس شد، عاطفه و حافظه عمال چيز

از او را در دنيا جا داد. وجود هماهنگ و همجنس با مكان و زمان  يدر او و چيز
از جريان گرديده است. حاضر و  يبلكه جزئناخواه همراه با جريان و  شده، خواه

 باشد. يغايب و زنده و مرده او در حركت و حيات م

ندارد.  يشود. چون شخصيت يحيوان بعد از مرگ شخصيتش مانند پيكرش نابود م
« جريان»ها و اميركبيرها را از اثر بيندازد يا از  تواند پاستورها و نيوتن يم يك يول

 خارج سازد؟
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راد نيز در نسل خود و در شعاع كوچك همسايگان و همكاران ين افتر كوچك
به اجتماع و مؤثر در آن  مند عالقه. چون انسان مرتبط و  شوند ميحفاظت و تكرار 

 يجريان نخواهد بود. منقسم به اجزاء و متالش يها وقت جزو جاگذاشته است، هيچ
نشين شدن  انع تههمين مخلوط شدن با ساير ذرات م يشود ول يدر افكار و آثار م

 نمايد. ياز خود جريان م يگردد و او را بيشتر هماهنگ و همراه جريان بلكه قسمت يم

ما حق داريم خط بطالن و تكذيب بر امكان روآمدن ذرات و تشكيل مجدد آنها 
ها را  نديده و فردا هميشه نوظهورها و پديده يبكشيم؟ به همان دليل كه فردا را كس

از طرف  يرا نبايد از سر دور داشت. خصوصاً وقت يين امكانآورد، احتمال چن يم
 بين خيرخواه و صادق اعالم شده باشد. ترين زبدگان روشن پيشرفته

 يفراوان از رستاخيزها يها حاضر ما نمونه يگذشته و امروزها يدر ديروزها
زمين مرده در بهار و جنب و جوش عظيم حشرات و نباتات  يايم. احيا طبيعت ديده

جز رستاخيز تركيب پدر و مادرمان  ي. يا تولد خود ما كه چيزيد از خواب زمستانبع
 باشد! يمقدار نطفه نم ياز طريق رشد ذره ب

پس بيائيم به دست و به ميل خويش هر چه بهتر و بيشتر خود را جزو جريان عظيم 
اند جواب مثبت  خوانده يابد يزندگ كه ما را به يخلقت كرده، به دعوت كسان

يا تكبر نخواهيم مخالف يا مانع جريان بشويم كه ما را بغلطاند؛  يتنبل يهيم. از روبد
 همراه و سوار بر جريان بشويم كه ما را به دوش بگيرد!
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احتياج روز
 

 
 

 دست خدا

 : كه پيغمبر اسالم فرمود يروز

«» 
 )دست خدا با جماعت است(،

، بلكه فرديت و كرد مي يفرمائ نه تنها جاهليّت و اشرافيّت بر سراسر دنيا حكم
بودن، معمول تمام ملّتها و مورد  يانفراد ييعن (Individualismeانديويدواليسم )

 قبول تقريباً كليه افكار و عادات دنيا بود.

قرار  يد، ولدانستن بردند و آنرا مستحسن مي يالبته مردم از اجتماع و اتّحاد نفع م
از حكومت و دولت گرفته تا كسب و زراعت و تفريح و تعليم  -و طرز امور يزندگ

 ييا قبيلگ يكوچك خانوادگ يها . جز كانون شد ميانجام  يبه صورت فرد -و غيره
شد، ساير شؤون و  يتقسيم وظائف اجرا م يو جزئ يكه در آنها مختصر همكار

 گشت. ياداره م امور، با اراده و ميل و تدبير اشخاص

 يو اختراعات صنعت يو مخصوصاً اكتشافات علم ياروپائيان نيز تمدن امروز
آزاد  ي( و روحيه فردeéInitiative priv) يخصوص يگذشته را مديون ابتكارها

و مؤسسات  يتجارت يها شركتدر همان اروپا در قرون جديد،  ي؛ ولدانند مي
 يزود بهاشخاص تشكيل شد و  يفكرو  يو بدن يمال يها ازتجمع سرمايه يصنعت

                                                
 و پس از آن چندين « مجموعه حكمت»ماهنامه  2و  1 يها و سپس در شماره  1336اثر ابتدا در سال  اين ،

 انتشار و انتشارات تشيع، تجديد چاپ شده است.  يمقاالت ديگر، توسط شركت سهام بار همراه با
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مفصّل مرتبط  يها قوت و وسعت گرفت، و مجالس مشاوره و پارلمان و سازمان
اداره اجتماع به دست مردم برقرار  ييعن «يدموكراس»را گرفت و  آن يجا يدولت

 گرديد.

مردم نه تنها در موقع انتخابات از طريق احزاب در اداره كشور شركت كرده و 
نيز تشكيل  يو اقتصاد يو هنر يكه در امور آزاد و خيريه و فرهنگكنند، بل يم

پيش  يدسته جمع يو همكار يداده، مقاصد خود را با همفكر يملّ يها انجمن
 برند. مي

، يرسيده است كه در كمتر كار ي، به حديمترقّ يامروز قدرت اجتماع در دنيا
نر و تفريح، محور و ورزش و ه ياعم از تجارت و صنعت و سياست و فرهنگ و حتّ

به  يو همكار يباشد. همه جا و همه كارها با مشاركت و هم آهنگ يمدار بر فرد م
ها  گردد. نه تنها در داخله كشورها، بلكه در روابط ملّت يانجام م يصورت اجتماع

تسهيل ارتباط و توحيد  يها و مقررات بيشمار برا نيز وسائل گوناگون و اتّحاديه
 گردد. يها دائر گرديده و م ه همكاريها و توسع سيستم

و دو دولت هستند كه در  كند ميمسكون، بر دو كفه متقابل و معادل تكيه  يدنيا
دو قطب مخالف كره زمين، شاهين تعادل سياست و قدرت و اقتصاد جهان را در 

جهات و شايد از هر بابت، با هم مباينت  ياند. اين دو مملكت از بسيار دست گرفته
 از يك جهت اشتراك و شباهت دارند. يول دارند،

خارج شده، سازمانها  يو فرد يدر هر دو كشور، كارها بالمّره از صورت خصوص
( Collectivismeو كولكتيويسم ) يبه حالت اشتراك يگشته و زندگ يدسته جمع

 Siegfried éAndrدرآمده است. همين امتياز است كه بگفته آندره زيگفريد )
( به اين دو «روح ملتها» L¨Ame des peuplesو مؤلف كتاب  يسوآكادميسين فران

را داده و سايرين را با وجود تمام سوابق و استعداد و  يملت، قدرت و سياست دنيائ
 زير دست و تابع آنها نموده است. ينژاد يها تفوق

، مقصود تنها مجتمع شدن تعداد يگوئيم اجتماع يا عمل اجتماع مي يو البته وقت
عظيم  يكه نيرو يدر يك محل يا افراد در يك كار نيست. بلكه آن چيززياد 

 ي؛ تجمع توأم باتشكل، يعنكند ميرهبر دو بلوك شرق و غرب را تأمين  يكشورها
كه  يباشد؛ به طور يافراد تحت فرمان هدف و برنامه واحد م يو هماهنگ يهمكار

ر( از دست داده، مانند چرخ افراد، استقالل و تماميت خود را )باالجبار يا باالختيا
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از يك مجموعه مرتبط و منظم  يا يك ماشين عظيم، هر كدام قطعه يها دنده
اند. فرد انسان در عين حال، عنصر تشكيل دهنده اجتماع و عضو خدمتگزار  شده

 شناسد. مطيع آن گرديده، خود را در جنب واحد بزرگ مستهلك شده مي

كه  يو افكار، مشكالت يو اشتراك مساع است كه با اجتماع افراد زياد يطبيع
از عهده يك فرد ساخته نبود، در اجتماع متشكل، به  يو فكر يسابقاً به لحاظ جسمان

گردد و چون دنيا ميدان مبارزه و رقابت  يپذير م سهولت و قدرت و سرعت انجام
تمام پايمال قدرت  يكوچك، با شدّت و بيرحم ييا جمع ياست، امكانات فرد

متشكل ايجاد شده است،  يبزرگ كه از تمركز و تركيب نيروها يواحدها يتوليد
 ماند. ينم يباق ها كوچكها و  انفرادي يبرا يگردد و مجال و اجازه زندگ يم

كه  يحقّا كه دست خدا، دست نيرومند خدا، دستيار جماعات است؛ جماعات
 هماهنگ، همراه و همكار باشند.

 
 نقطه ضعف

را موجب  يپول ي، يا بي، بيسواديناليم؛ بيكار خود مي يها يما در ايران از بيچارگ
 يناتوان ي، ولكنيم ميها شكايت  بندو باري يها و ب چيزي يب يشماريم. از خيل يآن م

 بودن ماست. يما، از غير اجتماع يمشكل دردها يعالج يعمده و ب

 يما، همان علت يا علل يافتادگ ها و عقب يمرض بزرگ و موجب اساس بدبخت
ما  يو خودپرست ي، خودخواهيو خصلت خودبين ياست كه در خاصيت انفراد

 منعكس و متمركز گرديده است.

به اين نظر كه منتها  يتوجه شده است، ول يالبته به اين مطلب و به اين مرض خيل
اند و مخصوصاً راه حل  نكرده يما را در آن ببينند، دقت كاف ياساس يو مبدأ دردها

 ت در زمينه اصالح آن برداشته نشده است.و قدم مثب يعمل

 ! باشد ميحواسمان پرت است و كالهمان پس معركه  يما خيل

دنيا فرديت وخوديت )اگر اين اصطالح قابل استعمال باشد( به  يشايد در هيچ جا
و  يكه نخواهيم و نتوانيم دور هم جمع شده، همكار اندازه ايران نيست. ما وقتي

ما را خوشبخت خواهد كرد، نه  يمل يو درآمدها ياهب طبيعنمائيم، نه مو يهمراه
 يها ؛ و نه حسن تشخيصيخواهيم گرفت و نه از هوش و بينائ يا از علم و فن بهره

 هايمان را خواهد كرد. رفع گرفتاري يسياس
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! تشتت و يو مخصوصاً در سنوات اخير، مزه اين خصلت ملّ يدر تاريخ باستان
ميان رجال  يو گذشت و هماهنگ يدانيم كه تا همكار ميرا خوب چشيده و  اه تفرقه

 يها و مخصوصاً روشنفكران و رهبران ما وجود نداشته باشد، نه تنها تشكيل جبهه
، بلكه به فرض معجزه و نبوغ و با وجود مقتضيات شود مينيرومند مبارز ميسّر ن

به خون دل و استقالل و آبرو كه  يها اوليه، خانه يها مختلف پس از حصول موفقيت
نابود  يزود بهها  و خودخواهي يبرپا شده باشد، با آتشِ نفاق و جدائ يفداكار

را  يكار بهاو نيز جرأت يا فرصت خرا يداخل يو اياد ي؛ اگر دشمن خارجشود مي
 خواهيم كرد. يرا متالش آن يزود بهنكنند، خود ما به دست همديگر 

كه دست  يب و در آن اعمالما ننگ است كه جز در آن احزا يحقيقتاً برا
ايم انضباط و اتفاق داشته باشيم  تأسيس كننده يا گرداننده آن بوده، نتوانسته يخارج

است، تفرقه و مخالفت ساز  يو خير و خدمتِ واقع يو هرجا كه افكار و منافع ملّ
 ايم ... كرده

يك مشت  ؛ مثلكنيم ميو احتياج نيز از هم فرار  يدر مواقع سخت يها حت ما ايراني
خود، به فكر خود،  يكنند! هر كس به سع يبه زمين خال يا مار و عقرب كه از كيسه

 خود! يبه نفع خود... برا

اند، كاله سر  ديده يحق دارند چنين كنند؛ چون مثل مار و عقرب از هم بد
اند. حق داريم بدگمان باشيم. شعر شاعر  كرده يو نامرد ييكديگر گذارده و نادرست

 :يدگو ميكه 

 ! ها بال خيزد كه از تن                 يدال خو كن به تنهائ

از همين سوابق و جريانات  يماست و قطعاً ناش يو طبيع يدستورالعمل و شعار ملّ
نداريم؛ مثل آن  يو همكار ياست. چون چنين هستيم، با يكديگر همراه ياجتماع

عت از پايتخت، اسير دو زمان ناصرالدين شاه كه در مراج يدويست نفر سرباز كاش
 نفر دزد شدند و گفتند:

 «... و ما دويست نفر تنها! «همراه»آنها دو نفر بودند »

 يو مال يبنابراين هر زورمند جسور، يا شياد در اين مملكت، با اندك تفوق جسم
كه به خارج پيدا كند، بر سر اجتماع  يكه داشته باشد يا با مختصر اتصال و اتكائ

خوردن و زير دست هر كس  يتوسر كه سرنوشت ما ملت، يگوئ كوبد؛ منفرد ما مي
 است.  و ناكس شدن
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 موجبات اين وضع

 : ايم مجتمع و متحد باشيم توانيم و نتوانسته يما به دو دليل نم

 ، خيانت، دروغ و فساد مولّد سوء ظن(.ينادرست ي، وجود مانع )يعناوالً

 )نداشتن هدف واحد(. يثانياً، فقدان مقتض

را طالبيم، پس به تعداد  يچون همه خود را و راحت و انتفاع و نجات شخص
نفوس در اين كشور، هدف و مقصد وجود دارد و چون به يكديگر دروغ ميگوئيم و 

طور موقت ايجاب مشاركت و اتحاد  هم به يورزيم، اگر منافع خصوص خيانت مي
 گريزيم. ينمايد، از آن م

د خاص، يا در اشخاص خوب، وحدت هدف و هرگاه به طور استثناء در موار
را بلد نيستيم و اصوالً مرد كار و اثر  يحسن نيت پيدا شود، چون راه و رسم همكار

 پاشيم. ياز هم م يزود بهبينيم، بنابراين  ينم يباشيم، در اجتماعمان نتيجه و گرم ينم

است كه  يمنطق ها و دنيا پرستان چنين باشند، حق دارند و بسيار عقيده يالبته اگر ب
جز به لذائذ دنيا و به نفس خود نداشت و اميد  يعالقه و عقيده به چيز يشخص يوقت

گونه تجاوز و تقلب فروگذار نكند  در آينده نديد! در جمع مال و مقام از هيچ يو بيم
 چرا؟! ها مسلمان يباشد. ول يو درندهِ خطرناك يسايرين، گزندهِ موذ يو برا

يك خدا، يك قبله و يك دستور دارند، چرا همكار  ي، يعنمؤمنين كه خداپرستند
 و همراه يكديگر و بنابراين نيرومند و سعادتمند نيستند؟

گويند؛ پس  مي« اهللمِلَةِ رَسُولِ  يعَل»و « اهلل سَبيلِ يف»و  «اهللوبِ اهلل بِسْمِ»مقدسين ما 
 يند!نما ياينها چطور به يك نام و در يك راه و بر يك روال قيام نم

«...»1، 
ها كه بايد  زنده يندارند؟ يا برا يها است كه ديگر ارزش و حركت مرده يآيا برا

واحد بدانيم و اين اندازه  يخدا، و برگردنده به جانب خدا يخود رابرا يهمگ
 و اختالف در مسلك و مقصد نداشته باشيم؟ يخودخواه

فرمايد و به مؤمنين  يجواب اين استفهام همان است كه قرآن م توضيح مطلب و
 كه: كند ميامثال ما سرزنش 

« 

                                                
 گرديم.  ي: ... ما از آنِ خدا هستيم و به او باز م 156/  (2)بقره .1
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 ؛1«
ه و در خارج اثر نگذارد، كه از دل برنيامد يكه با عمل توأم نباشد و بيان يگفتار

 .شود ميگناه بزرگ حساب  انزد خد

هستيم،  «...»گوئيم و در حقيقت پيروان  ما چون دروغ مي
 ايم!.. چنين گرفتار و خوار شده

 
 راه اسالم؟

 اما اسالم و دين خدا چنين نبوده و نيست.

بر اكرم)ص( در تشكيل مدينه و تأسيس دولت دانيد كه اولين اقدام پيغم مي
 اسالم به مصداق: يجهان

«...»2 
دانستند كه الزمه  بستن ميان مهاجر و انصار بود. خدا و پيغمبر مي يعقد برادر

تشكيل امت، اخوّت است و تا امت درست نشود، خروج بر مردم جهان و امر به 
ها، ميسّر نخواهد شد و امّت  ها و محو بدي بسط خوبي ينكر، يعناز م يمعروف و نه

 ها نخواهد گشت. اسالم بهترين امّت

 فرمايد: كتاب خدا در وصف مؤمنين مستحق بهشت مي

«.... 

»3، 
بر آنها  يطرز كار و اداره امور مؤمنين از طريق مشورت است و چون ظلم ييعن

 نمايند. ييكديگر قيام م يوارد شود، به كمك و همكار

و  يرا كه ارتباط قلب يترين فريضه دين ترين و فردي يمالحظه فرمائيد اختصاص
أكيد و اصرار، را با چه ت -نماز ييعن -مخلوق با خالق است يراز و نياز خصوص

 اند به جماعت انجام دهيد. دستور داده

                                                
كنيد؟ اين  يگوييد كه خالف آن م يم يايد چرا چيز كه ايمان آورده يكسان ي: ا 3و  2/  (61)صف. 1

 آورد.  يآن كنيد، خدا را به خشم مبگوييد و خالف  يعمل كه سخن

 : هر آينه مؤمنان برادرانند...  11/  (49)حجرات. 2

آنها كرديم به  ي: ... و كارشان را به مشورت يكديگر انجام دهند و از آنچه روز 39و  38/  (42)يشور. 3
 ند.  طلب يم يبر آنها هجوم كند از مؤمنان يار يكنند و آنان كه چون ظلم يفقيران انفاق م
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، در صفوف منظم، به فرمان مكبّرِ واحد، پشت سرِ امامِ عادلِ يدر ساعات معين
 عالم، كه شناخته شده و منتخب و مصوّب خود مردم باشد.

همچنين روزه در ايام معدود و ماه مخصوص، باالتفاق و اشتراك صورت 
فضيلت ماه مبارك، به وجود و وفور همين اجتماعات  گيرد و شايد يك علت يم

ها و همدرد شدن اغنياء با  ها و فطريه ها و آمد و رفت از يك طرف و اطعام يدين
نشاند و  يهم م يفقراء، از طرف ديگر باشد كه مسلمين را بيش از پيش پهلو به پهلو

 اختالفات را از بين ميبرد.

زيارت خانه او فصل  يهمه وقت هست، براهمين طور خدا با آنكه در همه جا و 
خدا را كه  يخصوص يها عبادت يمعين و محل واحد مقرّر داشته كه مسلمين حت

باشد در اشتراك و ارتباط با سايرين انجام دهند و بدانند  يمربوط و متوجه خودشان م
 يو همكار يكه مسلمانان بايد تمام مشكالت و منويات و اعمال خود را با هماهنگ

 ايرين اجرا نمايند.س

 مسجد مسلمين امروزه به اين صورت درآمده است كه:

 )خصوصاً در بالد شيعه( و  باشد مياوالً، بسيار خلوت و متروك 

به  يگيرند، نماز هم قرار مي يو ارتباط و عالقه پهلو يبدون آشنائ يا ثانياً، عدّه
د و از اجتماع آنها دوا از افرا يشوند؛ بدون آنكه درد يآورند و پراكنده م يم يجا

 شود.

در صدر اسالم، مسجد و جماعت، مركز بحث و حل و عقد مشكالت  يول
جماعت بر منبر رفته، مسائل روز و مايحتاج جامعه  ي. خليفه و امام پس از ادا شد مي

دادند. نسبت به اظهارات خطيب،  يآنها نظر م يو مردم رو كرد ميرا طرح 
تصويب  ها جنگو صلح و   شد ميها بسته  . عقد و پيمانداشتند يالعمل ابراز م عكس

همان صف جماعت بود كه تبديل به صفوف جهاد و دفاع شده،  يو گاه  شد مي
 گرديد. يقشون از مسجد به ميدان جنگ روانه م

 يها جنگ با صورت يها نقاط و از ميدان يچه بسا مجاهدين اسالم از اقص
ش عمليات را در مسجد به اطالع مردم شدند و گزار يغبارآلود وارد مسجد م

 رفتند. خودشان مي يها رساندند و سپس به خانه يم

غرب است و اروپائيان افتخار به ميراث  ياگر در يونان كه مادر و مهد دموكراس
 يدر موقع صرف غذا يگويند نطفه اجتماعات و دموكراس ينمايند و م يآن م
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شده، در اسالم ما نطفه اجتماع در مسجد  بسته يدسته جمع يها ها و در ورزش قرباني
ها  پس از توجه به پروردگار عظيم و تصفيه دل يو نماز جماعت منعقد گرديده، يعن

ها. منتها بعدها كه خالفت و اختيار به دست نااهالن افتاد، مسجد  و روشن شدن عقل
رستان! پ برگردانده شده، به تقليد بت ياصل يو هدف عال يو منبر و جماعت از سادگ

 در تزئين و تظاهر مساجد و وسيله تملق و تمكين از ارباب زر و زور شد! يسع

ها، حقيقت اسالم و آيات قرآن و اوامر پيغمبر خدا زنده  اين پيرايه يدر ورا يول
 :يبزرگ و ندا يو گويا است. هنوز فرياد پيشوا

«»، 
 :گويد مياندازد و هر صبح به ما  يدر گوش ما طنين م

 .ي، مسلمان نيستيا در كار مسلمين نكرده ياگر در روز گذشته كوشش

 !يبركار به ياجتماع سهم ينما تا در امور عموم يبنابراين امروز توبه كن و سع

بر حق  ينيز پيشوااين از جهت وظيفه فرد در قبال سايرين بود، از جهت اجتماع 
كه در ميان آنها  يملّت و امّت يبه گفته رسول اكرم)ص(، برا -السالم عليه يعل -ما

گرفته نشود و اقويا صاحب اختيار باشند،  يحق ضعيف بدون چون و چرا از قو
 قائل نيست و ميفرمايد: يارزش و تقدس

1«غَيْرِ مُتَتَعْتِعٍ يمِنَ الْقَولَنْ تُقَدَسَ اُمَةٌ اليُؤخَذُ لِلْضَعيفِ فيها حَقُهُ »
 

 
 اجزاء نامربوط

 چرا چنين شده و ما اين طور هستيم؟

 آيا در بين ما، مسلمانِ مقدس نيست؟ كه هست.

 ؟شود ميقرآن خوانده ن

 ؟...شود مينماز و روزه و خمس و زكات عمل ن

يت و افراد، با خلوص ن يدر بسيار يو حت يهمه اينها به ميزان نسبتاً قابل توجه
 ...شود ميقصد قربت انجام 

به  ي، مفرداتمان درست است! ول گردد ميجزء جزءِ فرائض كم و بيش رعايت 
 خراب است! يها تركيبمان خيل قول طلبه

                                                
ترس و لرز از  نيرومند  يكه در آن حق ضعيف و ناتوان، ب ي: هرگز ملت111، بند  53البالغه / نامه  نهج .1

 گرفته نشود، پاك و آراسته نگردد. 
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 يايم؛ يعن ما از عهده تركيب و ارتباط و استفاده از معتقدات و احكام دين برنيامده
 آوريم. يشكرِ نعمتِ هدايت را به جا نم

هم ريخته شده،  ياست كه رو يما قابل تشبيه به يك تل مصالح ياروضع ديند
ارتباط و التيام ما بين آنها وجود نداشته،  يجزء جزء آنها خوب و مرغوب باشد، ول

هم قرار داده نشده و يك خانه يا ساختمان مركب  يپهلو يطبق نقشه و نظم صحيح
دهيم، ممكن  يانجام م يدينهم كه ما از نظر  يرا تشكيل نداده باشد. اعمال يمرتب

 يمثل كس يخود با دقت و صحت انجام شود ول ياست جزء جزء آنها هر يك به جا
خرد و گچ را چگونه بايد با سنگ و آجر ربط  چه منظور آجر مي يبرا داند ميكه ن

كه منظور  يا كنيم و خالصه نتيجه ياز تركيب و ارتباط اين مصالح نم يا داد، استفاده
 گيريم. ينمشارع است، 

كم است.  ي، توجه به هدف و تعقيب مقصد خيلياصوالً در فكر و روح ايران
افكار ما مثل افرادمان متفرق و بدون ارتباط و انسجام است و يك منظور و محصول 

 كنيم. يرا دنبال نم

و  گيرد ميبينيد فالن آقا شراب ميخورد و بعد دهانش را تطهير كرده، وضو  يم
آويزد و طرف ديگر،  ييا شمائل حضرت امير را در دكّان خود مخواند.  نماز مي

عكسِ عمالِ ظلم و ستم را كه حضرت امير در تمام عمر با آنها مبارزه كرده است، 
و در جشن، راديو و مطرب  گيرد ميگذارد. شب تولد حضرت حجت را جشن  مي

 ... ! اندازد راه مي

را بدون توجه به مقصد و  يمذهب ها و با تقواهايمان نيزاعمال و اذكار مقدّس
 .دهند ميمنظور آنها انجام 

 چيست. يگيريم، بدون آنكه بدانيم برا روزه مي

، يا از اجتماع مساجد ما كوچك ترين خير و فايده يرويم، ول نماز جماعت مي
 يبينواها و ساير امور مفيد اجتماع يتميز كردن مسجد و يا تهيه نان و لباس برا يحت

 .ودش ميحاصل ن

بينيم عنايت به فوائد و توجه و تذكّرِ منظور از  ياگر در قرآن دقت كنيم، م يول
زياد است. شارع مقدس نظر داشته است مؤمنين بدانند به چه منظور آن  ياحكام خيل

تا با توجه به مقصود، بهتر و مؤثرتر عمل نمايند )از قبيل آيه  دهند ميكار را انجام 
 : ملهشريفه دستور وضو كه به ج



 
 

 

 
 

 ، مباحث علمي ، اجتماعي ، اسالمي (8مجموعه آثار )  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  236

 

«...»1 
 3«...لَعَلَهُمْ يَرْشُدُون»و  2«...لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ» : و يا آيات خود روزه كه به شود ميختم 

و نجات از پرتگاه در دنبال  يه برادرو تذكر ب 4«...لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ»يا:  شود مي يمنته
 دستور

 و امثال فراوان ديگر( 5«...»
افكار واعمالمان، همان  يافراد و تشتّت و پارگ يو جدائ ينتيجه اين پراكندگ

بسيار  يبينيد كه امام در دعا يوقت م است. آن يخور يو توسر يضعف و بيچارگ
 ياست، دست رو «رمضان»ماه  يها كه مخصوص شب «افتتاح»بر و معت يعال

 : آموزد كه بگوئيم يكار ما گذاشته، به ما م يين نقطه ضعف و خرابتر بزرگ

«» 
ما را به  يكن، شكاف و بريدگ يآور ست او جمعما را به د ي! پراكندگ خدايا

ما را ببند و پيوند كن، قلّت عدد ما را  يو جدائ ياجتماع و گروه مبدل بساز، گشودگ
 ... كثرت نما همبدل ب

 
 ! چه بايد كرد

 ما. يحاصل يها و ب ياينها دردها بود و بيان موجبات بدبخت

خود و واقف به نظر  يخطا البته نبايد به درد دل متوقف شد؛ اگر شخص متوجه
 خدا و چاره گناه شود و توبه و جبران نكند، جرمش چند مقابل خواهد بود.

ها  دست گذاردن و انتظار فرج كشيدن و مثل يهودي يوظيفه ما آيا دست رو
 كار بهواگذار كردن وظائف به خدا و برگزيدگان خدا است، يا خودمان بايد دست 

 شويم؟

 روع كنيم؟ از اجزاء احكام و فرائض؟اصالح كار را از كجا ش

                                                
باشد كه شكر او  ، كند  گرداند و نعمت را بر شما تمام  خواهد شما را پاكيزه يم  وليكن ... : 6 /( 5)مائده. 1

 آريد.  يجا به

 : ... باشد كه پرهيزكار شويد. 171/  (7)و اعراف 153/  (6)و انعام 183يا  179يا  63يا  21/  (2)بقره .2

 : ... تا راه راست يابند.  186/  (2)بقره. 3

 : ... باشد كه راه خويش بيابند.  3/  (32)و سجده 49/  (23)و مؤمنون 31/  (21)انبياء .4

 دست در ريسمان خدا زنيد... : و همگان  113/  (3)عمران آل .5
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كه در ظواهر و صورت احكام  يهائ سَرِ فُقَها و سختگيري ياين قسمت، از دولت
باشد، تركيب و تجمع  يو مفيد م ياشباع شده است! آنچه ضرور اهللحمد ه، بشود مي

ت بايد بكنيم كه افراد و افكار و اعمالمان اتّحاد و ارتباط يافته، در جه ياست؛ كار
 پيش برود و تمام آنها در خدمت حق و خدا قرار گيرد. يواحد مثبت صحيح

«
»1. 

كه امّت اسالم و ملّت ايران توانستند مثل صف جماعت به آهنگ واحد به  يروز
با  يپشت سريك پيشوا و برنامه مشترك همگ يلطرف يك قبله و يك مقصد عا

نموده، متشكّل و متّحد شوند، روز بازگشت عظمت اسالم و  ييكديگر همكار
 نجات ايران خواهد بود.

بسيار مشكل است و محتاج به مقدمات بسيار و  يا البته چنين عمل ظاهراً ساده
 باشد. يم يتداركات مفصّل و مخصوصاً تربيت وتمرين طوالن

و وجود خود  دانند ميكه دنيا را متمركز و منحصر به شخص خود  يكسان يبرا
و  يغير عمل يا بينند، چنين برنامه يرا محدود به عمر كوتاه و اشتغاالت پست دنيا م

كه جهان خلقت و بشريت را  يخداپرستان يبرا ينتيجه است؛ ول يغير عاقالنه و ب
د كه مبدأ و مرجع آن خداست و هيچ مينگرن يانتهائ يچون زنجيرِ متّصِل ممتِد ب

راه تقرّب به خالق،  گيرند و در يهدر رفته نم -ولو به وزن يك ذره باشد -را يعمل
ذات پروردگار و به تبعيت  يكنند، به تأس يرا تدارك م يبا سعادت يابد ييك دنيا

، باشد ياز پيشوايان بزرگ، صبرشان زياد و همّتشان بلند و اميد و يقينشان محكم م
 نمايند. يگذارند و با توسّل و توكّل به حق اقدام م يقدم به جلو م

 -كه گفته شدطور همان -مقدمه كار )كه بعداً بنيان و وسيله كار نيز خواهد بود(
كه  يكسان يمعتقدين و مقدسين ما، يعن ياست كه حت يتربيت و تمرين همكار

 باشند. يوحدت هدف دارند نيز فاقد آن م يدعو

شود؛ با عمل و  يتربيت، امروزه ديگر با گفتن و بحث و استدالل انجام نمتعليم و 
نيز در اثر مجتمع شدن و  يو تمرين همكار يتمرين بايد اجرا گردد. تربيت اجتماع

 شود. يكردن حاصل م يهمكار

                                                
كه اعمال و اوراد من به تمامه يكسان گردد و حال من در خدمت تو  : تا جائي كميل ياز دعا يقسمت .1

 باشد.  يسرمد
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را به صورت  يانفراد ييم دور هم جمع شويم و كارهاتوان ميبنابراين تا 
 يكديگر انجام دهيم. يكارو با مشاركت و هم ياجتماع

كردن يا گردش رفتن و جشن و عزا گرفتن،  يغذا خوردن و ورزش و باز يحت
و  يخواهد بود كه آداب همزيست يمؤثّر يباالجتماع انجام شود، وسيله عمل يوقت

ها را  يو بدبين يها و نظريات شخص آموزد، رفته رفته سليقه يرا به ما م يهمكار
و چگونه بايد به حرف و نظر و نفع  شود مييم چگونه فراموش كرده، ياد بگير

ديگران توجه كرد. رسم تقسيم وظائف و تربيت و تكميل عمليات را فرا گيريم، با 
 يهمه انس و آميزش پيدا كنيم، مزه مشاركت و مشورت را بچشيم... خالصه اجتماع

 شويم.

د دربر نداشته باشد، البته تمرين و مشق اين كار در امور ساده كه منافع حاد و شدي
هم با ماليمت و احتياط وارد  يو انتفاع يچه بهتر كه در امور مال يآسانتر است؛ ول

 يامور خيريه و خدمات دين يتشكيل دهيم، برا يتعاون يها شركتشويم. 
موظّف( ترتيب  يمعيّن )و حت يها ولئبا حساب و كتاب و مس يعموم يها صندوق

، افراد زنده و مستعد  شوند ميتربيت  يبر آنكه همگبدهيم؛ به اين ترتيب، عالوه 
اقدامات  يبرا ياز پشت پرده استتار بيرون آمده، ذخائر يخدمات اجتماع يبرا

 . گردد ميشناخته و فراهم  يبعد

تر و مؤثرتر، مانند تأسيس مدرسه و  دارتر و وسيع دامنه يپس از آن، كارها
را كه ضمناً  يمورد احتياج عموم يها درمانگاه و مسجد و دانشگاه و ساير بنگاه
 توانيم در پيش بگيريم و پيش برويم. يوسيله اشاعه حق و حقيقت هم خواهد بود، م

. وقت آن  شوند ميو مرتبط  يها متّحد و صميم امروز ديگر ما اقلّيتيم. اقلّيت
تشكيل اجتماع  يها شويم و برنامه كار بهرسيده است كه مجتمع و متّحد دست 

 را از سر بگيريم. مسلمين

و افراد فقيه و  ندكرد ميتأسيس  ينظر ياختصاص يدرس يها اگر سابقاً مكتب
است، ايجاد  يو وظيفه ملّ يند، امروز آنچه فريضه دينداد ميفيلسوف و اديب بيرون 

كه در سايه نماز و هدايت  يهائ است؛ مكتب يعمل ياجتماع يتربيت يها مكتب
تربيت نمايند و  يو خدمت اجتماع يزندگ يمالً براقرآن، خود ما و سايرين را ع
 ما گردند. يوسيله اداره امور و قوّت و ترقّ
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مملكت  ينجات ملت و ترق يكه برا يدر اين مملكت بسيار بودند و هستند كسان
ها و مركز مفاسد را در  جويند. غالب آنها منشأ بدبختي كشند و چاره مي درد مي

شناسند و تنها راه اصالح را تعويض مقامات و  يكمه مبه نام هيأت حا يهائ اقلّيت
از شرايط  يو يك ياز علل و عوامل خراب ي. شايد يكدهند ميتصرّف قدرت سراغ 

نيست. تا اكثريت  يوجه شرايط كاف هيچ اينها به ياصالح، همينها باشد؛ ول يالزم برا
ند، فساد عقيده و نماي يمردم شخصاً سالم و صالح نباشند و مجتمعاً نتوانند همكار

اجتماع باعث خواهد شد كه نه تنها اصالح و  يها عمل افراد و اختالفات و مخالفت
كشور صورت نگيرد، بلكه اگر اتفاقاً هم قدرت به دست صالحين و به اختيار  ياحيا

گذشته شاهد آن بوديم( موجبات  يها در جريان كه طوري به)و  يزود بهملت افتاد، 
 رهبران بجوشد و دستگاه واژگون گردد. خله مردم وتالش و تباه از دا

بنابراين، فكر اينكه قدرت و حكومت را بايد از مقامات باال و از خارج تصرف 
بوده، چنين  يا نمود و پس از آن مطمئن و اميدوار نشست، فكر كامالً ساده لوحانه

خواهد داد؛  يخود را به تشتّت و تصادم و تالش ينپائيده، جا يتصرّف و تسلّط دير
اگر افراد ملت )يا حداقل تعداد كثير از ملت( مردمان ثابت و صالح باشند،  يول

، ياستعداد اجتماع و اتّحاد را داشته، بتوانند با صميميت و اعتماد و تشريك مساع
 را اداره نمايند، ياحتياجات عموم

 و شود ميافزوده  ياوالً: بر قدرت و ظرفيت ملّ

كنند  يپيدا م يدر برابر هيأت حاكمه و عمّال خارج ينسب يتغناثانياً: استقالل و اس
 و

حاد، قدرت و حكومت را از  يها العمل ثالثاً: بدون انقالب و تصادم و عكس
كه تدريجاً اختيارات به دست  ي؛ به طورنمايند ميداخل و از مراحل پائين تصرف 

تأمين  يمومدرآمده، عمالً حكومت مردم بر مردم و عدالت ع ياجتماعات مل
 .شود مي

و عزّت و استقالل را خواهد داشت،  ياستعداد و استحقاق دموكراس يچنين ملت
 !كند ميآورد و حفظ  آنرا بچنگ مي

 
 نتيجه
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احتياج روز و  -يو چه از نظر ملّ يو مسلمان يچه ازنظر دين -پس به طور خالصه
ح و در اجتماع در اصال يعمل يوظيفه ما در راه سعادت دنيا و آخرت، اقدام جدّ

 : گوئيم نفوس است. ما كه در ذكر قنوت نماز مي

«»1، 
افزايش  يصدق و صفا در پ يبيائيم همين جمله را شعار خود قرار داده، ازرو

تشكيل  يخود برآمده، مرد عمل بشويم و به جمع نيكان بپيونديم. اجتماعات يدانائ
 دهيم كه موجب هدايت و تقويت ايمان و مركز كار خير باشد.

، مأيوس كننده و يهر قدر در برابر مشكالت عظيم روزگار، دست تنهائ
و پس از آنكه جمع  دهد ميآور است اجتماع و اتّحاد، قوّت قلب و اميد  وحشت

عمل، ، كار و نمايند ميشديم، هر قدر بحث و حرف، اختالف و تفرقه ايجاد 
 صميميت و احترام ميآورد.

 يو ضعف ميآورد، اقدامات مثبت مفيد، دلگرم يهر قدر مجادله، يا مجامله سرد
 زايد؛ و قوّت مي

مثبت منظّم مفيد بپردازيم كه با تأييد خدا، اجتماعمان در اثر  يبنابراين، به كارها
 حقيقت و كار و نظم، برقرار و نيرومند و فزاينده خواهد گشت.

تسهيل اجتماعات ديگر مانند  تأكيد به نماز جماعت و تكثير و با اشاعه و اسالم
بزرگ آماده  يها ها و حج و رمضان و غيره، سرمايه ها و زيارت اعياد و عزاداري

اجتماع و اصالح و احياء در اختيارمان گذارده است؛  يبرا يكرده و وسائل قو
از آنها را  يتوفيق جلوگير ،يو سياس ينظام يها كه قدرت يها و وسائل سرمايه

اند. شكر چنين  نداشته و ندارند و از راه تحريف، درصدد تضعيف آن برآمده
لشكر وتظاهر و  يآنها را از صورت سياه جا آورده، هرا ب يمخصوص يها نعمت

 حاصل خارج سازيم. يتشريفات ب

ا بوده خود را همان طور كه در ابتدا و به قصد خد يمساجد و محافل و شعائر دين
 حركت و مراكز خير و بركت و قدرت نمائيم. ياست، مبدأها

ساده و كوچك شروع  يتوانيم، بيشتر دور هم جمع شويم. از كارها يهر چه م
 و مهمتر برسيم. تر بزرگنمائيم و به 

                                                
 : پروردگار من! بر من از حيث علم و دانش و عمل بيفزا و مرا به صالحان ملحق ساز. دعا .1
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حلقه زده، با استفاده از  يبه دور محور و ريسمان خدائ ياگر به طور دسته جمع
كه ملّت به لب آن رسيده  يبرادروار از پرتگاه وحشتناك ، برابر وياين نعمات اله

حق و خير و از بين بردن فساد قيام نموديم، به  ياجرا يجستيم و برا ياست، دور
و اختالف را ادامه  يحكم آيات محكم ذيل پيروز خواهيم شد، و اگر باز جدائ

 ساخت:خواهيم  يايم، عظيمتر و ابد را كه گرفتارش شده يداديم، عذاب عظيم

 

«

 

 

»1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
كه خدا  يت در ريسمان خدا زنيد و پراكنده نشويد و از نعمت: و همگان دس115 يال 113/  (3)عمران آل. 1

هايتان را به هم مهربان  : آن هنگام كه دشمن يكديگر بوديد و او دل داشته است ياد كنيد يبر شما ارزان
از آتش بوديد، خدا شما را از آن برهانيد. خدا آيات  يساخت و به لطف او برادر شديد و بر لبه پرتگاه

 كند، شايد هدايت يابيد. يشما اين چنين بيان م يخود را برا

از منكر كنند. اينان  يباشند كه به خير دعوت كنند و امر به معروف و نه يبايد كه از ميان شما گروه
 رستگارانند.

همانند آن كسان مباشيد كه پس از آنكه آيات روشن خدا بر آنها آشكار شد، پراكنده گشتند و با 
 بزرگ خواهد بود.  ياينان عذاب يند، البته برايكديگر اختالف ورزيد
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 ملل مسلمان یافتادگ سّر عقب
 

« 

»1. 
 

 تلخ حقيقت

( يرو رفته عقب افتاده و مقهور )يا دنباله هم اين حقيقت كه امروزه ملل مسلمان روي
 يواقع يآيد محتاج به اثبات باشد. چنين امر بديه ينظر نم ههستند، ب ها مسلمانغير

 آنها رفت. دنبال بهدارد كه بايد  يمسلماً علل

آنها را معلول  گيريم، وضع حاضر نظر مي را در يتك تك ممالك اسالم يوقت
و غيره  ي، فكري، سياسي، اجتماعي، نژادي، اقتصادييك سلسله عوامل طبيع

مانع رشد  يبهم پيچيده حيات آنها را احاطه كرده، گاه يبينيم كه مانند زنجيرها يم
 كشاند. بسمت نامعين يا نامطلوب مي يشود و گاه يو حركت م

يار مهم بوده، تأثير عوامل در هر مورد البته بس يو تاريخ يشرايط جغرافيائ
. اما اگر بنا بود يگانه عامل مؤثر اينها باشد  باشد مينيز غيرقابل انكار  يجهان يعموم

و  ياند و تحت شرايط جغرافيائ چون ملل مسلمان در چهار گوشه دنيا پراكنده

                                                
  چاپ لندن به نام  يپاكستان يدر مجله اسالم يبه زبان انگليس 1329چاپ اول اين مقاله در سال«the 

Islamic Revew»  انجمن  1338انتشار يافته است و سپس در جشن عيد فطر سال  1951در ژوئن
نموده است و پس از آن با تجديد نظر و تكميل در  يخنراندانشجويان، مؤلف در همين زمينه س ياسالم

 در هوستون آمريكا تجديد چاپ گرديده.  1356خرداد ماه 

عهد من وفا كنيد تا ه ياد آوريد و ب هداشتم ب يارزان شما بهرا كه  ياسرائيل نعمت يبن ي: ا 38/  (2)بقره .1
 اشيد. عهد شما وفا كنم و فقط از من مالحظه و ترس داشته ب هب
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متفاوت باشد.  يوضع آنها خيل يبايست يبسيار متفاوت قرار دارند، م يو سياس يتاريخ
و حالت ركود  يافتادگ بينيم با وجود همه اختالفات فوق موضوع عقب يم يوقت يلو

را  يعموم يافتادگ ( تقريباً در تمام كليت آنها دارد، ناچار بايد سرّ عقبيرو )يا دنباله
 يافتادگ در وجود و دخالت يك عامل مشترك جستجو كرد. خصوصاً كه اين عقب

 امر تازه مخصوص به قرن اخير نيست.

را كه كنار بگذاريم، تنها وجه  يو اختصاص يدر مقايسه ملل مسلمان، عوامل محل
و اشتراك مذهب آنهاست. پس خواه  «يمسلمان»ماند همان  كه در ميان مي يمشترك

بينيم ملل  يافتادگيشان از همين جا است. خاصه كه م ناخواه سرچشمه عقب
كه منحل و  يهائ اقليت يكنند و حت يم يكه در افق ملل مسلمان زندگ يهمجوار

بوده و از لحاظ نژاد و تاريخ و تربيت و شغل وجوه  ها مسلمانمحاط در ميان 
و غيره است، در همان  ييا زرتشت ياشتراك زياد با آنها دارند، چون مذهبشان مسيح

روحيات و افكار ديگر  يتقريباً برابر دارا يو اقتصاد يمحيط و در شرايط حكومت
، شخصيت، قدرت عمل، يمحسوس به لحاظ سطح و طرز زندگ يها بوده، برتري

 دهند. يرشد و درجه تمدن نشان م

 يآوازشدن با مدعيان اسالم بسيار ناگوار است، ول البته قبول اين حقيقت و هم
قبول حقيقت حق است و انتقاد از خود هرقدر تلخ باشد فرض  يمسلمان واقع يبرا

 يافت. توان مين يبين است. نجات و چاره را جز از راه واقع

است. خير. اسالم يك مرتبه در  «اسالم» ها مسلمان يافتادگ نگفتيم كه سرّ عقب
كه با گفتار و كردار رسول خدا تعليم شد و به  يتاريخ امتحان خود را داد. اسالم

زمين را در  يترين ملل رو افتاده از عقب ياجرا گرديد، يك يدست او تا حدود
 تر از همه نمود. افتاده سايرين و پيش كوتاهترين مدت سرور

كه اسالم به بشريت داد چنان نيرومند و سازنده و فزاينده بود كه بعد از  يتكان
زياد نسبت به اصل، امواج دور رفته آن در  يپيغمبر نيز با وجود اختالف و انحرافها

و ايجاد نمود و حيات تازه  يو ترق يو گرم يدست دوم و سوم روشن يها مسلمان
 بارور به همه بخشيد.

وسيع كه در ملل مختلف  يها ها و هيجان و انقالب يبعد يفكر يها نهضت
، عدالت، يغير از آزاد يپديدار گرديده است، مگر هدف و محور يمسيح

 دارد؟ يخواه ، صلح يا حقيقتيدوست مساوات، علم، نوع
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يم، در اسالم بين يها را م از اين محرك يخارج از اسالم بعض يها اگر در نهضت
جز حركت و رشد  يتماماً به طور كامل وجود داشته و دارد. اسالم باعث چيز

 باشد.  دتوان مين

باشد. به  يما م يما ملل مسلمان است، مسلمان يكه مبداء مشترك بدبخت يآن چيز
 :يگفته سعد

 ماست يهست از مسلمان  هرعيب كه  ياسالم به ذات خود ندارد عيب

 ها مسلماننمايد: چون ما  ينسان جلوه ماضوع در نظر اول بسيار تحليل و توجيه مو
 يو تنها اسماً پيرو اسالم بوده و در عمل و رفتار مظهر مخالف دستورها يبه طور كل

ما، ضمن تأييد حقانيت اسالم، يك جا  يبيچارگ و  يافتادگ دليل عقب آن هستيم،
 .شود ميآشكار 

است  ها مسلمان يفعل ياز علل گرفتار يتوضيح فوق اگرچه منطبق با واقع و يك
با  يو بريدگ يعالقگ و عميق مسئله نيست. زيرا كه بي يكننده و دليل اصل قانع يول

 است. يا امر نسبتاً تازه ييا شيوع بيدين ياخالق و احكام اسالم

 يملل مسلمان از روزگاران يما، ركود و واماندگ يافتادگ تر از عقب تازه يخيل
فراوان بود و در پنج وقت  يكه مساجد در بالد اسالم شود مي شروع و محسوس

را جرأت شراب نوشيدن و  ي، احد شد ميمؤذن شنيده  يروز از مناره آنها صدا شبانه
تعليم  ينبود، مردم در معتقدات و شرايع اسالم يو تظاهر به معاص يخوردن علن  روزه

ذ چندان در امور آنها نداشت. بيگانه غيرمسلمان نفو يها شدند و سياست يو تربيت م
خود را  يممالك مسلمان سير صعود يو اجتماع ياز همان ايام قوس حيات فرد يول

 از دست داده بود.

 يعالقگ يا بي يدين كار ما بي يخراب يناچار بايد اعتراف كرد كه علت اصل
كه امروز آنرا تنومند و  يو زبون يافتادگ هموطنان و همكيشان نيست. درخت عقب

مقدس  يقديم به دست پدران خيل يخيل يها بينيم، تخم آن در زمان يپرشاخ و تيغ م
و گسترش يافته  يما، كاشته شده و ريشه آن قرنها است كه در مشرق زمين فرورفتگ

 است.

، سوء تدبير يا يپشت سرمردگان گذشته نيست. ممكن است تنبل يغرض، بدگوئ
آنها از  يان مسلم است. بهتر است براعدم سوءنيتش يسوء تشخيص داشته باشند، ول
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 يجوئ خدا آمرزش طلبيده، به وظيفه خود پردازيم و به دنبال كشف مطالب و چاره
 برويم.

 
 آن یبعد یها روز اّول و تحّول یمسلمان

جاهليت طلوع كرد، يك سلسله تعليمات داد و يك سلسله  يكه اسالم بر دنيا يروز
يك شخص مهم است، در  يها اندازه كه گفته اوقات همان يدستورات را نداد. گاه

و  يتربيت كل يدعو ينهفته است. خصوصاً وقت يو مقاصد ياو نيز معان يها نگفته
در بين باشد كه سراسر شؤون فرد و اجتماع و امر دنيا و آخرت را دربر  يمكتب يپا

 .گيرد مي

 : . گفت مثالً اسالم نگفت مردم غذا نخوريد و آب نياشاميد

« ......»1 

 .2«... »يا   
را مجاز كرد به شرط آنكه پاكيزه و گوارا )حالل( باشد، در ظرف  يهر نوع غذائ

 ديگران هم بدهند.ه پاك بريزند، خوب بجوند و ب

ورزد تا  حالل شناختن و آزادگذاشتن مأكوالت بيشتر اصرار مي يرآن برااتفاقاً ق
 نمودن و تحريم آنها )آيات فراوان سوره بقره و انعام(. محدود يبرا

كسب و زراعت نرويد، در  ينكنيد، پ يهمچنين اسالم نگفت مردم زندگ
كنيد و حيات و تالش و تدافع نباشيد، با همنوعان خود معاشرت و مزاوجت ن يتكاپو

... 

و معامله و معاشرت را به فالن نحو انجام دهيد و در كسب و  يگفت، زندگ
باشيد و جانب خدمت و  ينكنيد، متق يبه حقوق ديگران تعد يفعاليت مختاريد، ول

 : احسان و محبت را بگيريد

« ......»3. 

                                                
 .: ... بخوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد...  31/  (7)اعراف. 1

 زمين و فسادكننده نباشيد.   يو تجاوز در رو يتباه يخدا بخوريد و بياشاميد ول ي: ... از روز 61/ ( 2)بقره .2

 .يكديگر را فراموش نكنيد...  هكردن نسبت ب  ي: ... فضل و خوب 237/  (2)بقره. 3
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كه نامش  يفاده از مواهب طبيعكردن و است يقرآن انسان را كامالً به زندگ
سوره نمل(. نه  18تا  5)از جمله آيات  كند ميگذارد، تشويق  مي يرانعمت اله

 دفاع و جنگ نكنيد. گويد ميپول درنياوريد و نه  گويد مي

و بلكه  داند مياصرار به خرج كردن مال دارد و اگر الزم شد جنگ را واجب 
در راه خدا و حق اين  گويد مي. فقط يدنما ميتأكيد به تدارك و تجهيزات كامل 

 كارها را بكنيد:

«...»1، 

«......» 2. 
 يمحدود يا مخصوص نياورد. برا يغرض آنكه اسالم اشتغال جديد و زندگ

ين كرد را مع «يطريق»روش يا  يطبيع يبشر يزندگ يها يعن همان اشتغاالت و فعاليت
يگانه را، در تكاپو و تالش و تحرك  ي: پرستش بكنيد اما خدا و به انسان هدف داد

 : يدر زمين باشيد ول

« ......» 3 
 خدا است. يزيرا كه بازگشت و نهايت سير شما به سو

 داند مي يهائ ها و پيرايه ت، وسيلهزمين اس يو مرگ و آنچه را رو يقرآن زندگ
فعاليت و عمل )از جمله آيات  يبرا يا با مشكالت و تكامل و مسابقه يدرگير يبرا
سوره ملك(. دنيا را بايد مزرعه آخرت دانست و از آن  2سوره كهف و آيه  7و  6

 تقرب به خدا گرفت. يتوشه برا

از  يا و سرمسته به گرفتاري يآنكه انسان در ضمن سرگرم ياسالم برا
و  يدور نشود، نماز را وسيله تذكر دائم يدنيا از هدف و غرض اصل يها موفقيت

 يها كه در بحبوحه مشغوليت يخدا قرار داد. خصوصاً نماز وسط يتوجه به سو
ايستد و با توجه  ي، انسان به نماز ميزندگ يها روزانه قرار دارد. در گرماگرم فعاليت

و ستون خيمه دين است. اما همان  ي. نماز محور زندگ ددگر ميبر يبه خدا به زندگ
 باشد.  دتوان مينمنزل كرد، نماز هم شغل و مقصد  شود ميطور كه در كنار ستون ن

 : پس اگر بخواهيم تعليمات اسالم را خالصه كنيم بايد بگوئيم

                                                
 .: انفاق كنيد در راه خدا...  195/  (2)بقره. 1

 .: جنگ كنيد در راه خدا... 167 /  (3)عمران و آل 224يا  191/  (2)بقره .2

 ...  نماييدخدا جستجو  يها : ... پس در زمين پخش شويد و از فضل و فزوني 11/  (62)جمعه .3
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 هدف خدا است،

 و يمَركب، زندگ

 طريق، اسالم.

است، صرفِ ديدن  يو تباه يمراهگ يگير كه حركت بدون هدف  طور همان
نخواهد  يحركت باشد به جائ يمركب و ب يرا كه ب يهدف و شناختن راه هم مسافر

 رساند.

امر تعليم داده و اجرا  ياسالم آن طور كه در ابتدا ياين بود دستورالعمل و معنا
 به دست نااهل افتاد وضع يرا تاريخ ثبت كرد. اما بعدها كه پيشوائ شد. نتايج آن
 دگرگون شد.

كشيدند  يزحمت م يو اجتماع يحيات فرد يصدر اسالم در تكاپو يها مسلمان
رفت.  داشتند. دين و دنيا توأم بود و به موازات هم پيش مي يالعين م و خدا را نصب

به مشكالت و  يراندمان عمل از لحاظ دنيا بسيار بارور بود و به لحاظ آخرت ابتال
ا را تربيت و تزكيه نموده، پيوسته در طريق رشد و جهاد و تالش در راه حق، آنه

 تقرب به خدا به پيش ميبرد.

از فتوحات  ها مسلمانكه  يعباس، اموال و غنائم ياميه و بن ياما در دوران بن
تطهير و تزكيه نفس خرج كنند،  يدر راه حق و برا يبايست يكرده و م يآور جمع

كردن به  يرساندند. از زندگ ينو خوشگذرا ياحتكار نمودند يا به مصارف شخص
نياز و بركنار شدند. از مركب تربيت و تكامل پائين آمدند. از  يمثبت فعال ب يمعنا

كه از  يبا تمام مفاسد يو عياش يو سست يهمين جا ركود و انحطاط شروع شد. تنبل
ق گيرد در ميان آنها راه يافت. بازار فساد و ظلم رون يسرچشمه م ينياز يو ب يبيكارگ

پرجالل و  ي، يك زندگ شد ميكه در آن زمان به بالد اسالم وارد  يگرفت. مسافر
 ها مسلمان در حقيقت يبرد. ول ديد و رشگ مي را مي يا كننده خيره يشكوه و آباد

 آنها بود. يزندگ يو آن ايام، آخرين روزها ندكرد مين يديگر زندگ

و در عيش و نوش دنيا شده البته تمام امت مانند اطرافيان خلفا نبودند كه مح
بود. اكثريت،  يو خاطره آخرت در اذهان مردم باق  شد ميباشند. آيات قرآن تالوت 

در اين دنيا مزه اسالم را چشيده  يبه بهشت عقيده و مخصوصاً عالقه داشتند. وقت
و حورالعين آخرت پيدا كرده  يعسل مصف يتيزتر برا ياشتها يبودند، به طريق اول

اول شده، بيش از پيش به تسبيح  يتر از روزها يدرك بهشت ساع يد برابودند. شاي
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پرداختند. اما اين دفعه اين عبادت آن عبادت نبود. اين  يخدا و تعقيبات نماز م
كه ارتباط با  ييك آخرت يبود. برا ياز زندگ يآخرت و جدا يعبادت صرفاً برا

 دنيا و مافيها و با عمل و فعاليت نداشت.

گفتند. اين زمان چرت  يم 1«اهللال حَوْلَ وَ ال قُوَةَ اِلّا بِ»زدند و  شير ميآن زمان شم
ضرر و  يمؤمنين ب يگرداندند. مردمان با ايمان وجود داشت، ول يو تسبيح م زدند مي

 خاصيت كه در شأن آنها آيه: يبو و ب يب

2 
 وارد شده است.

بود از آن جدا و مترادف با  يكه توأم و جزو زندگ يرفته رفته آداب مسلمان
كه در حال ركود و در انزوا و  يتسبيح و ذكر، ذكر يعبادت شد. عبادت به معنا

 باشد. يبيكار

ر و از ميدان جنگ به زير گنبد مسجد و به كنج خانقاه درآمد. خدا از وسط بازا
كليد بهشت كه سابقاً تحت ظالل سيوف مردان مجاهد و تحت اقدام امهات فداكار 

 ارزان الفاظ و تشريفات تقاضا شد. يبود، به بها

در ميان شيعيان نيز زيارت شهداء و تجليل نام و مقام آنها، كه اگر در آن ثواب و 
در قيام و تبعيت از راه و  يشد قاعدتاً از جهت تربيت نفوس و به منظور تأسبا يخير

 ياز هر معرفت و عمل و هدف و شغل عباد يخود و خال يروش آنان است، به خود
 يحركت در مبارزه و قبول فداكار يجا 3«مَعَكَ  كُنْتُ ييالَيْتَن» يگرديده، ذكرِ زبان

 را گرفت.

ه بعد از پيغمبر اكرم دو دسته در امت اسالم شاخص و به اين ترتيب، در قرون اولي
 با هم روبرو شدند:

دسته اول، اشراف و بزرگان كه به زعم خود از همين دنيا به بهشت آخرت متصل 
 كردند. يم يحفظ مقام تظاهر به آداب مسلمان ياند و فقط برا شده

                                                
 .وندنيست مگر از آن )و توسط( خدا يو هيچ قدرت ي: هيچ دگرگون روايت. 1

كه به مال و جان خويش  يتابند با كسان ي، از جنگ سرميهيچ رنج و آسيب يكه ب ي: مؤمنان 95/  (4)نساء .2
 .كنند، برابر نيستند...  يدر راه خدا جهاد م

 كاش من هم با شما بودم.  ي: ا زيارتنامه. 3
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 دسته ديگر، عبّاد و زهاد بودند.

نمودند در يك امر اشتراك  يهم مخالف م اين دو دسته اگر در هر چيز با
 .يزندگ يو اِعراض از فعاليت و تالش برا يداشتند؛ بيكارگ

بود كه در اجتماع مسلمين پديدار  يپيدايش دو دسته مشخص فوق اولين تحول
 گشت.

 يابتدا يها وارث گنج يها مسلماننپائيد.  يدير يو جالل عباس يدوران فراخ
مرده بر سر تقسيم ارث به نزاع برخاسته، يك يك از هم  اسالم، مانند فرزندان پدر

 يكوچك ي ها دولتعباس شروع شده بود(.  يبن ياز ابتدا يجدا شدند )و اين جدائ
خلفا بودند و به تدريج  يتشكيل گرديد كه ديگر محروم از اقتدار و شكوه امپراتور

 روبرو شدند. يزندگ يبا مشكالت و مسائل ماد

و  يمردم بيشتر به نگاهدار رود مياز دست  يرفاه مادهر قدر امكانات و 
به  يآورند و به جبران محروميت دنيو يرو م دانند مي ياز آنچه معنو يبردار بهره

 پردازند. يم يتحصيل توشه اخرو

گرفت و  يشد، بازار تقدّس رونق م يهر قدر بازار كسب و ميدان جنگ خلوت م
يا منفور شد و آخرت محبوب. و تنها راه يافت. دن يدامنه زهد و عبادت توسعه م

 بود. يتأمين آخرت عبادت و ظواهر مسلمان

 يكردن بود، به خود يو رويه زندگ «طريق»كه سابقاً  «يمسلمان»به اين ترتيب، 
و وضع مستقل پيدا  يخود هدف و شغل گرديد. نماز و دعا و روزه و حج و غيره معن

 كرد.

آنكه ضمن آن  يز خوانده باشند نه براآنكه نما يمردم نماز خواندند برا
و مجاهده  يو هدف و سَمت بگيرند. اسالم كه دين عمل و سع يدستورالعمل زندگ

 يو ورزش زبان ي، دين عبادكرد ميبود و از اين راه مردم را تربيت و متوجه به حق 
 شد.

، خصوصاً پس از گذشت دوران قدرت و ياما مسئله معاش و رفع حوائج زندگ
تأمين  يبه قوت و شدت خود برگشت. اكثريت مردم ناچار از فعاليت برابركت، 

 بودند. يزندگ

توانست تعطيل  ينيز مسئله اداره و دفاع از اجتماع نم يو كشور ياز جنبه عموم
 يها و اميرنشين يبردار باشد. در ممالك كوچك تجزيه شده از دستگاه واحد اسالم
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 يديگر توجه مجدد به فعاليتها يو در جاها، در ايران يتابعه در مغرب، در عثمان
پيش آمد. اما  يبه صورت منازعات حكومت يو به مسائل اجتماع يزندگ يبرا يفرد

و تأثير نماز و قرآن و  يمكتب دين ياين توجه برخالف سابق توأم و تحت رهبر
 يجز خودخواه يخود. مقصد و مظهر يبود برا ينبود. چيز «»

 .يو امور حكومت ينست داشته باشد، اعم از معاش فردتوا ينم

فرد و اجتماع و خدا، كه مقام دوم بنا به  يمورد نظر، يعن يدر ميان سه مقام اصل
 : مصداق هروح تعليمات اديان مخصوصاً اسالم و ب

 به تسبيح و سجاده و دلق نيست  جز خدمت خلق نيست هعبادت ب

در  يو سوم يبه خدا است، توجه به اولرساندن فرد  يبرا يا واسطه و وسيله
از طريق  يكه توجه به دوم شد؛ درحالي يقو يماند و از جهات يباق ياسالم يها امت

 و تعطيل گذاشت. يمردم و اداره اجتماع رو به فراموش يغمخوار

و  يخود به نام زندگ يدو روزه دنيا يبرا يصاحب دو شغل شدند. يك ها مسلمان
رت به نام عبادت. با تفكيك كامل دين و دنيا، شغل اول يا تأمين آخ يبرا يديگر

و شغل دوم   شد ميو به قدر بخور و نمير انجام  ي، با دلسرديناچار يشغل پست رو
 .يو عقد يا رغبت و افتخار. مثل دو فرزند صيغه ياز رو ييا شغل عال

، بود كه از بند شغل اول خالص بوده يكمال مطلوب و نمونه فرد خوشبخت كس
 شب و روز مشغول نماز و دعا و كارش صحبت از دين و خدا باشد.

را به آنها  يدر اين راه گام نهادند. عده ديگر كه اجبار معاش چنين فرصت يا عده
به تقويت و تجليل آن طبقه پرداختند. طبقه روحانيون تأسيس گرديد: دومين  داد مين

 تحول امت اسالم. يمحصولِ اجتماع

دين به دو دليل در جامعه مسلمين محترم و عزيز شدند، هم از  ياروحانيون يا علم
پست نيستند و روحانيت و نورانيت دارند، و  يدنيائ يجهت اينكه آلوده به شغل ماد

 هستند. يسايرين و فروشنده متاع اعل ياينكه راهنما يهم برا

 الزم به تكرار نيست كه اسالم روز اول چنين نبود:

خود و سايرين نه تنها كوچك شمرده نشده  يزندگ يرااوالً، كسب و تالش ب
اهلل مفتخر ساخته  بود، بلكه خداوند كاسب را در رديف رسول خود به لقب حبيب

است و به فرموده پيغمبر)ص( و خود روحانيون اگر عبادت خدا ده جزء باشد، نه 
 جزء آن در كسب حالل است.



 
 

 

 
 

 ، مباحث علمي ، اجتماعي ، اسالمي (8مجموعه آثار )  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  252

 

 يو اشتراك ياجتماع يت، زندگام يثانياً، در صدر اسالم عالوه بر آنكه زندگ
كه معاف از كسب و كار و متخصص و موظف به مراسم  يبرادروار بود، طبقه خاص

از منكر كه بر همه واجب است و  يو انجام وظايف امر به معروف و نه يدين
وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا »وسيله معاش باشد، وجود نداشت. )در قرآن آيه   دتوان مين

الدّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوُمَهُمْ اِذا رَجَعُوا  يكافَةً فَلَوْال نَفَرَ مِنْ كُلِ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَهُوا فِ
 يآيه اين نيست كه دسته خاص مفهوم و منظور يداريم، ول 1«يْهِمْ لَعَلَهُمْ يَحْذَرُونَاِلَ

در امر دين باشد. به عالوه تَفقُه در دين هميشه تخصص و انحصار و ارتزاقشان  يبرا
، طبعاً  باشد مي يشناس كه فهم و درك و معرفت دين است و قابل ترجمه به دين

 از آن(. يشود نه وجه خاص يشامل تمام مقاصد و موارد دين م

 يو تخفيف مشاغل و وظائف اجتماع يتفكيك دين و زندگ ياين طرز فكر، يعن
بود كه مقدسين نياكان ما مرتكب شدند. نتيجه آن  يگبزر يدر جامعه اسالم خطا

 : 2واضح است

اسالم حالت راكد پيدا  يها و مشاغل و صنايع در كشورها طرف حرفه از يك
و  يكه ستون فقرات جامعه است ترق يمردم و اقتصاد عموم يكرده، سطح زندگ

وظائف و  يتوسعه نيافت و از طرف ديگر و نكته مهمتر آنكه چون شؤون اجتماع
گرفت و پاكان و نيكان به  يقرار م يعالقگ يو ب ياعتنائ يمورد ب يو لشكر يكشور

 افتاد. يآوردند، ناچار به دست دغلكاران و اراذل و اشرار ناس م يآن رو نم

خير و خدمت است، چون از فعاليت مفيد و  يخداپرستان كه قدم آنها به سو
 يو توقف شد و هم رهبر يچار كندمثبت دست برداشتند هم حركت ارابه اجتماع د

 مسلمين از فرمان اسالم خارج گشت. يدنيا

است كه قهراً ميان دولت و ملت در ممالك  يخاص ياز آثار اين امر دشمن ييك
ايجاد شده است. اگر اخيار  دانند ميمسلمان و مخصوصاً شيعه كه دولتيان را ظلمه 

شد و ضعف  ياشرار باز نم ييدان برازدند، م يو اداره امور امت نم يپشت پا به زندگ

                                                
 ييفتند، پس چرا از هر گروهراه ب ي: مؤمنين را چنين )ممكن يا وظيفه( نباشد كه همگ 122/  (9)توبه .1

 نفقه در دين نروند و در مراجعت قوم خود را بيم ندهند شايد كه پرهيز نمايند.  يبرا يا طائفه

كه حاال  يداشتيم. توجه مي يبيشتر يو فداكار يآنها بوديم معلوم نيست هوشيار يما هم اگر جا. 2
دقايق  يمان است. و اال درك و اجراگيريم مرهون مقتضيات و تعليمات ز يكه م يو ايراد شود مي

فراوان و برخورد با واقعيات و مشكالت  ينبوده است كه محتاج به رشد فكر يا تعليمات اسالم كار ساده
 نباشد. 
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يافت. پيغمبر خدا راست گفته است  يروز به روز شدت نم يممالك اسالم يو زبون
آن انتقاد از واليان و  ياز منكر را )كه يك وجه اساس يكه اگر امر به معروف و نه

از ظلم و فساد است( ترك كنيد، خداوند اشرار  يبهبود امور و جلوگير يفعاليت برا
 ا بر شما مسلط خواهد كرد.ر

را روشنفكران متدين امروز ما به  مسئله تفكيك دين از سياست، كه آن
گذشته به دست خود  يها قرن ي، از خيلدهند مياستعمار نسبت  يها و اياد خارجي
 انجام شده است. ها مسلمان

شيعه كه نه تنها تفكيك بلكه تعارض و تخاصم مابين آن دو وجود  يها در اقليت
و عدم  يطرف يداشته است و بعد هم كه دولت مستقل پيدا كردند، عمالً رويه ب

 دخالت را ادامه دادند.

در اكثريت تسنن البته سلطان عنوان خالفت پيغمبر و اميرالمؤمنين را داشته نماز 
خواند و حكومت و ديانت توأم بودند. اما به عوض آنكه حكومت و  جمعه مي

م دين الهام بگيرد و از طرف جماعت مسلمين برگزيده سياست از معتقدات و احكا
كه  يشود، اختيار دين و روحانيت در دست سياست و حكومت بود. حكومت

و  يا و عصبيت قبيله يطلب بالفاصله پس از پيغمبر راه خود را كج كرده، در جاده جاه
 ادامه يو خودكامگ يافتاد و سپس در طريق سلطنت و خوشگذران يامتيازات عرب

 داد.

 يو سياس يو نظام يو شؤون اقتصاد يكه بر پيكر حيات يدر مقابل ركود و ضعف
ها و  يا عالقه يشد، يك عضو رشد نمود و عمده مواد غذائ يمستول يجوامع اسالم

 ها را به سمت خود كشاند. فعاليت

در طريق تأمين آخرت و يگانه  يكه به زعم مردم وسيله تنظيم امور زندگ يعضو
را تراوش نمايد،  يو آداب و تشريفات دين يات بوده، بايد ترشحات معنووسيله نج

 كار دنيإ؛ئئ  منحصر به دين شد و كار دين منحصر به فقه.

تحول امت  يآن( سومين محصول اجتماع يخاص امروز يفقه و فقيه )به معنا
 اسالم است.

 يها امعهدر اسالم نيست و فقيه نظير حقوقدان ج يالبته فقاهت امر زائد خالف
از خارج وارد  ياوقات بدون آنكه ميكرب يدر بدن انسان هم گاه يجديد است. ول
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مجاور را  ينمايد و محل و خوراك اعضا يشود، يك عضو رشد زائد از اندازه م
 .شود ميگرفته سرطان درست 

توجه به  يملت و رهبران قوم گردد، به جا ييگانه هدف عال يفقه و فقاهت وقت
ها پرداخته  و حركات و شكل يمقصد تعليمات دين، به مظاهر خارج و يعمق و معن

شود، عشق و عقيده و معرفت و فهم و تربيت و اخالق و خدمت و فعاليت و جهاد 
افتد و در عوض  يدر بوته اجمال م دهد ميكه قسمت اعظم آيات قرآن را تشكيل 

مدارس و مكاتب است همه  يتعداد بسيار معدود آيات كه راجع به احكام فقه يرو
 افتد و باالخره يم  راه ينشدن  تمام يها كتابها و  شود و بحث يو منابر به پا م

 گيرد... يالشعاع قرار م تحت  شخصيت افراد و اداره اجتماع 

 .1كشاند كار را به هالكت مي يچنين سرطان
ر قبل از قرن اخي ياسالم يها از جامعه ي، زبان حال خوبيآن داستان مالح و نحو

 است:

با  يكه نحو نداند نصف عمرش هدر رفته است، اما وقت يدر نظرِ مردِ مالّ، كس
متالطم  يدر دريا يكه شناور يمردم شود ميگردند معلوم  يواقعيت طوفان روبرو م

 رود! ياند تمام عمرشان هدر م را ياد نگرفته يزندگ

( كه همان  شد ميداده كردند )يا به آنها چنين تعليم  ياگر نياكان مسلمان ما فكر م
شدن و احياگرفتن  طور كه نماز شب خواندن يا در مساجد و بقاع متبركه معتكف

                                                
انتساب به  ياز انحاء مدع يكه به نحو يها و كسان نشان داده شده است كه فرقه «و اسالم يعل»در جزوه . 1

 يتماماً و به فرض صداقت فقط به يك جزء از صفات و اعمال عل كنند ميرا او  يبوده افتخار پيرو يعل
قواره  يكه در چهره شخص يك عضو را ب ياند. مانند نقاش نظر داشته بقيه را نديده يا كوچك گرفته

 بزرگ بكشد و تصوير را زشت و ناصحيح كند.

 رترين خطيب اجتماع بود،و سخنو يتنها مرد زهد و صفا نبود بلكه سلحشورترين سردار جنگ يعل

 دقيق كامل بود، يعارف عليم عامل و قاض

 كننده ملت بود، كننده و اداره يعدالت انسانيت و امام برحق رهبر يصدا

 از ظرفيت و صبر بود، يو كوه يو خداشناس يشناس از دانش و مردم يدريائ

فروگزار  يده و امت چيزآورد و از مهر و محبت به خانوا يدر م يو كاسب ينان خود را با كارگر
 را با قبول مسؤوليت و حلول در معيشت توام كرده بود ... يو تقو كرد مين

 دهنده اسالم بود. آل، دست پرورده و نمايش جامع جميع صفات و مشخصات انسان ايده يعل

 و يو دنيائ يو عمل ي، فكريو معنو ياسالم دين جامع است و امت مسلمان بايد از جهات مختلف ماد
 داشته باشد. يجامعيت و هماهنگ ياخرو
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 يها و كوشيدن در نظافت منازل و معابر برا ثواب دارد، معالجه كردن مريض
 از امراض نيز ثواب دارد، يجلوگير

 يها ساماني ياز ب يمردم كه قسمت عمده آن ناش يها اهتمام در رفع گرفتاري
 است، ياست شرط مسلمان ينظام عموم

و چه عليه راهزنان بيرون  يخارج يها دفاع و حفظ امنيت چه در برابر هجوم
است و بدون تجمع و تشكل و  ياز واجبات فقه يو متجاوزين تو شهر يشهر

 باشد، يپذير نم تدارك و تمرين امكان

زمين، خصوصاً از دل  يخداداد يها ها و نعمت كسب و كار و استخراج زينت
 به قصد احسان و خير عام باشد جزء عمده عبادت است، يوقت

دادن طبقات و ارتباط و انسجام  الناس كه در سطح وسيع آن به التيام اصالح بين
 ها است و اجر عظيم دارد. «خير»از  ي، بنا به تصريح قرآن يكرسد ميجامعه 

گرفته به همه جا  كه در عرف و در قرآن دارد يمفهوم كل اگر علم را به
 : ميگستراندند و آيه

«...»1 
 بستند ... آن ياش در دست داشتن حكومت و قد رت است به كار م را كه الزمه

و مساجد و  يملل مسلمان مانند امور فقه يو اجتماع يفرد يوقت امور زندگ
 شديم. يو مذلت نم يافتادگ گشت و دچار عقب يحانيت آبرومند مرو

و احياناً  يكه از تعليمات خشك و قشر يسلطه عظيم روحانيت و فقه و آثار
 العمل نماند. كرد، بدون عكس يبروز م يرياكار

 يشدن افكار و علوم يك تمايل تدريج يدر فروع و سطح يافراط يها سختگيري
طبقه روشنفكران و صاحبدالن آن زمان به وجود آورد.  در يو توجه نسبتاً عموم

 يبودند يا به دنبال باطن و معن يكه يا از تكليف و تكلف فرار يافراد و اذهان
از عرفان و  يهائ گشتند و خواهان روح و عشق و صفا بودند، چنگ به شاخه يم

 .يزدند: چهارمين محصول تحول امت اسالم يتصوف و درويش

كه مترادف با  يو درويش يتوجه به صوفيگر يكر، يعنشيوع اين طرز ف
العمل فشار و  تواند عكس ينيز م يباشد، تا حدود يو انزواطلب يو بدبين يگر الابالي

                                                
و سواره نظام آماده  يجنگ يتوانيد از نيرو يدشمنان( تا آنجا كه م يايشان )يعن ي: و برا 61/  (8)انفال. 1

 .داشته باشيد ... 
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شخص همه راهها و اميدها را  يظالم و غاصب شناخته شود. وقت يها حكومتاختناق 
ها و  دنيا و مافي شناسد به يم يو بد يبيند و از همه طرف زشت يخود بسته م يبه رو

آورد و  يبه آنچه جسم و صورت و مردم است پشت كرده، رو به روح و رياضت م
 .رود ميدر عوالم باطن و نفس فرو 

نجات و  يها خورند و راه يكه از مبارزه و مردم سَر م يهائ ظرفيت امروزه هم كم
به انواع تصوف و برند يا  يو فساد پناه م يبينند، يا به مواد تخدير يخدمت را بسته م

ضرر نرساند و به آنچه هنر  يمجرد كه به گاو و گوسفند كس يها پژوهش
 شوند. ينمايند، دلخوش م ياالطالق م يعل

ها بايد گفت صد رحمت به  اما به لحاظ موضوع مورد بحث ما و ضرورت جامعه
است  يو تا آنجا كه آسايش مردم و معاش فرد يروحانيت و فقها كه تا حدود زياد

مسلمان  يها صوفي يدانستند. حت يو ماديات را مجاز و معقول م يزندگ يفعاليتها
 : مسيحيت عقتر بودند. زيرا آنها به مصداق ينسبت به تارك دنياها

«... ...»1

 ييش خود درآورده بودند، الاقل اهل رأفت و رحمت يعناگر رهبانيت را از پ
كه از اهل خانقاه و  يمحبت و خدمت به خلق بودند كه خواسته خدا است، در حال

نمايند،  يخودمان با همه معرفت و كرامات و اخالص كه ادعا م يالصفاها اخوان
 يمومثبت كرده باشد نه خير و خدمت ع يكنم تاريخ نه حركت و اصالح يگمان نم

 كه يادگار گذشته باشند. يو نه باقيات الصالحات

كه وسيله تربيت و  يكه خود را از تالش و تنازع در زندگ ياست كسان يبديه
 رغم آيه: يكشند و عل يتكامل انسان است، كنار م

« ...»2 
كنند، از اين آزمايش مبارك  يها شكايت م و گرفتاريدائماً از مشكالت 

 . 1نمايند يپروردگار و صعود در جاده پر فراز بازگشت به خدا فرار م

                                                
قرار داديم و  يو خيررسان يكردند مهربان يكه از او )مسيح( پيرو يكسان يها : و در دل 27/  (57)حديد. 1

 كه از خود درآورده بودند.  ييترهبان

 يكه در بازگشت به سو يكنيم. در حال يم ي: و شما را با شر و خير گرفتار آزمايشِ تربيت 35/  (21)انبياء. 2
 ما هستيد. 
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آن دوران به حساب آورد، روحيه تسليم  يتوان او را سخنگو ي، كه ميسعد
 :نمايد مي يدر اين شعر معرف يمطلق در برابر حوادث و مظالم را به خوب

 
 يو غلطد آسيا سنگاگر ز كوه فر

 خويش برخيزد ينه عارف است كه از جا

 راوان نشود تيره به سيلـف ياـدري

 وزـآب است هن  د تُنُكـرنجـه بـارف كـع

 
احراز حداكثر ظرفيت در قبول  يمل يخصلت پسنديده روز و سياست دفاع يگوئ

 از حركت بوده است. يفشارها، تصميم به سكوت، عدم مقاومت و خوددار

*   *   * 

چهارگانه  ياجتماع يها اوضاع بدين منوال جريان داشت. محصول يقرون متماد
، يگستراندند. عقايد و عالئق دين يشدند و دامنه م يبه دنبال هم و پيش هم جايگير م

و شيعه به رواج و رونق خود  يمخصوصاً تا آنجا كه بانگ و رنگ است، در ميان سن
 افزود. يم

تازه  يها قطعه قطعه شده اسالم، رقيب يدر برابر امپراتور خوشبختانه يا بدبختانه،
فراهم آورند. سهل است كه  يوجود نداشت كه مزاحمت و مشكالت ينفس و قو

. از هندوستان تا داد ميخود در شرق و غرب ادامه  ياسالم به پيشرو يقلمرو
 يل غرببلغارستان و از چين و تركستان تا جزاير اقيانوسيه، در مغرب هم در سواح

پس از  يمسخر مسلمين شده و روم غرب يافريقا تا قلب صحرا ؛ پايتخت روم شرق
 بيرون نيامده بود. يقرون وسط يهجوم قبايل ژرمن هنوز از تاريك

دست  راه انداخت، به را به يصليب يها جنگمسيحيت اگر حمله بزرگ 
 ما شكست خورد. يها يالدين ايوب صالح

                                                                                                              
همين مطلب و همين مصيبت  ي، از دريچه ديگر«كار در اسالم و در ايران»در جزوه تجديدنظر شده  .1

كه  يا العاده ايم با وجود اهميت و اصرار فوق قرار گرفته است. در آنجا نشان داده فرار از عمل مورد بحث
ها، به ويژه در نزد فضال و  و مخصوصاً ايراني ها مسلمانكار و كوشش دارد چگونه در ميان  يقرآن رو

 عمل به لفظ و بحث يا به يمختلف فعاليت و اكتساب مردود و مستور شده، به جا يها بزرگان گونه
 ايم.  اثر پرداخته يعناوين و اعتباريات غالباً موهوم و ب
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شد باالخره به  يو مغول و تاتار كه به بالد اسالم مكننده ترك  ويران يها هجوم
شدگان در  كنندگان به آئين مغلوب گرديد، زيرا كه غلبه يم ياسالم منته يپيروز

 آمدند. يم

از يك طرف و سالمت و امنيت و  يدر برابر خارج يچنين شوكت و قدرت نسب
همان حدود )در  يدين ي، كه به بركت تعاليم و تقوا وفور نعمت از طرف ديگر

 ي، سبب يك حالت عُجب و اطمينان و سكون طوالن ( فراهم شده بوديناقص و فرد
 گرديد.

لوليديم. خلفا كه از بين رفتند امرا به  يبا آن افكار و احوال، در درون خودمان م
و شيعه راه  يشدند. جنگ سن يعوض م  ها دولتها و  زدند. سلسله يسر و كول هم م

و  يافتادند. هر چندبار گرفتار راهزن يو ايران به جان يكديگر م يانداختيم و عثمان يم
به آنچه داشتيم دلخوش  ها جنگها و  يم... و در فاصله ناامني شد ميتجاوز و تهاجم 

خوابيديم. قشنگ برگشته بوديم، بدون آنكه بفهميم در چه  يخورديم و م يبوده، م
 ايم. رو به سقوط افتاده يسرازير

 : داشتيمدو نوع حكومت 

 ؛ و ها ها و درباري شالق و دوستاق خانه از جانب دولتي يحكومت صور

 عقيده و عالقه از جانب روحانيون يحكومت باطن

هم نفوذ و عموميت داشت.  يتوانيم بگوئيم روحانيت حاكميت نداشت. خيل ينم
 ها، خصوصاً در قرونِ اخيرِ ايرانِ خودمان. ها و سختگيري كاري با همه ريزه

العاده  نفوذ كلمه فوق  ها دولت يمردم و رو يالً، در زمان صفويه و قاجاريه، رومث
از سفر فرنگ برگشته بود  يداشتند )به ياد بياوريد كه ناصرالدين شاه با آن اقتدار وقت

بيرون دروازه تهران ماند تا اجازه ورود بگيرد و در  يكن يمال عل ياز ترس حاج
ها و نوكرها جرأت  در اندورن خود از ترس زن يحت يشيراز  يميرزا يقضيه تنباكو

 نداشت!(.  قليان كشيدن

، يو سياست ضعيف خارج يو مختصر ماليات ديوان يغير از قشون اسماً جنگ
 : ساير چيزها در دست روحانيت بود

 ها و مدارس )همه تعليمات(، خانه افكار و تبليغات(، مكتب يمساجد و منابر )يعن

 اج، معامالت و اقتصاد، قضاوت و محاكمات(،محاضر )عقد و ازدو

 ها(. تر از ماليات وجوهات و موقوفات )رقم عمده
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حكومت به  يگوئيم حكومت با روحانيت بود، يعن يم ياست كه وقت يبديه
 يكه از اصل و از جامعيت و تناسب طبيع ياسالم يدست دين بود؛ دين اسالم. ول

كه نقاش كشيده و نصف بيشتر صورت  يا خود بسيار دور شده بود. شبيه همان چهره
 را مثالً به دماغ يا به دهان داده باشد.

اسالم دلخوش به داشتن مذهب برتر و درگير با  يكه دنيا يدر روزگاران
 يصليب يها جنگمسيحيت كه در  يبود، دنيا يو مل ياختالفات و منازعات مذهب

 : آمد يان در مرا دريافت كرده بود به جنبش و جبر ياولين چكش بيدار

 رنسانس كردند،

 به قشون و تجارت و صنعت سروسامان دادند،

 نيرومند مهاجم درآمدند، يها به صورت امپراتوري

قديم و جديد پخش  يها كشف و تسخير در قاره يهايشان برا كاشفين و كشتي
 شدند،

 بلند برداشتند ... يها در علوم و اختراعات قدم

 را شكست داد، يولت روسيه عثمانيك روز ما خبردار شديم كه د

 آسيا لنگر انداختند، و يها در جزائر ساحل پرتقالي

مسلمان هندوستان را منقرض  يهند با نيرنگ و جنگ، دولت مغول يكمپان
 ساخت.

 19ها طول كشيد و تاريخ به اواسط قرن  باز مدت يخبردار شديم، ول يكم
از ما جلو افتاده صاحب  يخيل كه آنها يبيدار شديم. در حال يرسيده بود كه كم

و كارخانه شده بودند، بانك و تجارتخانه داشتند، مدرسه  يارتش و قورخانه و كشت
ديگر كه ما  يچيزها يو مريضخانه دائر كرده بودند، آزمايشگاه و دانشگاه و خيل

 رسيد، درست كرده بودند! يعقلمان نم

ه يافتند و از هر جهت ما را يبا زور و سياست و با علم و صنعت به همه جا
 مان كردند ... محاصره

مسلمان در اثر  يها در ملت يبايست يم يا و تحول تازه يالعمل قو يك عكس
قوم  يتماس با طمع و تمدن غرب بروز كند. آنها كه رهبران و صاحب اختياران واقع

خود نشستند. مغرور و مطمئن به مقام و  يتر سر جا بودند تكان نخوردند. سفت
آنچه  يوماتشان و گرفتار در تار و پود ذكر و مشغولياتشان، در صدد انكار و نفمعل
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خودشان بود برآمدند. كليه مظاهر خوب و بد علوم و  يخارج از چهار ديوار
كوبيد و  يما را م يها و حكومت فرنگيان كه پشت دروازه يفرهنگ و طرز زندگ

شد، طرد و تحريم كردند. )شنيدم  يوارد م ها مسلمان يآسا به شهرها و به مغزها سيل
چهل سال اخير كه قرار شد مردم سجل  يبزرگ اصفهان در همين س ياز علما ييك

 ياحوال بگيرند در منبر گفته بود سجل احوال گرفتن حرام است و اگر در تاقچه اتاق
)اگر نگوئيم  يورقه سجل احوال باشد نماز در آن اتاق باطل است!( حقيقتاً چه غفلت

توانستند به استقبال افكار و علوم و تمدن تازه  يم ي( مرتكب شدند! به خوبيانتچه خي
آن بروند، صحيح و سقيم را بشناسند و حامل و عامل  يها رسيده شتافته، تا سرچشمه

صدر  يها مسلمانكه  يهمان كار يآنچه حقيقت و حق و خير است بشوند. يعن
 : اسالم به حكم

«»1 
درآورده ترويج و تكميل  يكرده، علوم و معارف چهار گوشه دنيا را به زبان عرب

كه حاال بعد از يك قرن به فكر افتاده، مدارس دين و دانش و  يكردند. يا همان كار
اند به  خود كه حاضر شده يها ها و نوشته كنند و در گفته يمؤسسات جديد تأسيس م

 نمايند. ياده و استناد به تحقيقات و نظريات غربيها مزبان مردم باشد، استف

 زدند: كردند به يك تير سه نشان و بلكه بيشتر مي ياگر چنين م

 دادند؛ يرا انجام م ها مسلمانخدا و خير  يعمل مرض -1

و تقويت     يعموم ي، بهبود زندگها مسلماندر ميان  يسبب تحول و رشد فكر -2
 استعمار را ميگرفتند؛ ياز اين راه جلو شدند و يم يو سياس ياقتصاد

 كردند؛ يخود را حفظ م يرياست و رهبر يموقعيت ممتاز يعن -3

را از دست بيگانگان و پيروان آنها گرفته مانع  يعمل توزيع افكار و آثار غرب -4
 شدند. يم يورود    فضوالت متعفن تمدن غرب و اشاعه اينهمه فساد و گمراه

ناشيه از هر  يها نكردند و زيان يتوانستند بكنند ول يم يخوبرا به  يچنين كارهائ
 خودشان و مردم خريدند. يچهار جهت فوق را برا

 العمل است. العمل يك دسته بود كه در حقيقت عدم عكس اين عكس

                                                
 : بجوئيد علم را اگر چه در چين باشد.  يحديث نبو. 1
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دسته اول و  يرو غير از دنباله يالعمل مردم، آنها كه عوام بودند كار اما عكس
مواجهه بيشتر با  يواسطه مشاغل دولت هكه ب يكسان يول توانستد، يترديد و تحيّر نم

 يو آمد و رفت به شهرها و ممالك يآنها داشتند يا در اثر نزديك يخارجيها و فشارها
ها را  ها و چشم و گوش بازشده مثل اسالمبول و قفقاز و هندوستان، دسته اداري

جالل آل احمد دادند، عموماً مرعوب و مجذوب گرديدند. به اصطالح  يتشكيل م
 زده شدند. غرب

مؤثر و در حال توسعه بسيار  يالعمل يا شعار اين دسته اقليت غيرمتشكل ول عكس
 : ساده بود

 تسليم و

 . تقليد

تر از استعمار و  يلعنت يا امروزه در ممالك نوخاسته آسيا و افريقا شايد كلمه
انصاف بايد داد كه  ي، ولتر از مبارزه با استعمار نباشد تر و مترقيانه مقدس يا وظيفه
 ما نكاشتند. ي ها سرزميناستعمار را خارجيها در  يها ريشه

ها( و روشنفكران ما  دولتي يدر آن ايام )مثالً صد سال قبل( اجداد نوكرمآب )يعن
 ! افتخار داشتند. به استقبال و استحكامش رفتند و به اين عمل يا خدمت

 : خود ايران، در مصر و در يدر هندوستان، در عثمان

 ها نكردند، چه امتيازها بود كه به آنها ندادند، ها بود كه از اروپائي چه دعوت

 بود كه با سالم و صلوات و اختيارات مطلق از آنجا نياوردند، يچه مستشارهائ

 ها كه به آنها نسپردند، ها و ماليه خانه ها و قشونها و پست چه گمرك

 يها ها و خانواده روزي نگرفتند يا در شبانه يگچه فرزندان بود كه برايشان هلل فرن
 ؛ نگذاشتند يخارج

نبود كه شكايت و  يخانوادگ يو حت يو اختالفات داخل يچه منازعات محل
 پيش سفراء آنها بردند ... يداور

شد.  يبود كه به صورت آشكار و وظيفه خدمت انجام م ياينها تازه، كارهائ
آن ايام را بخوانيد تا ببينيد متصديان امور و يادگار  يها ها و يادداشت سفرنامه

فروختند و چه  يها به ثمن بخس مردم و منافع ما را به آنها م زمامداران ما با چه رشوه
 كردند ! يو دنائت بدتر از سگ جلويشان م يدريوزگ
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ما تسليم بود  يها شعار دولتي يخارج يبنابراين، در برخورد با مطامع و مزايا
استثناها را كنار بگذاريم(. اما شعار روشنفكرانمان در برابر فرهنگ و  )اميركبيرها و

 بود.« تجدد» يو حكومت اروپائ يو طرز زندگ يفلسفه غرب

جز تسليم نبود. )فراموش  يكه چيز يتقليد. تقليد يتجدد به صورت و به معنا
ن قبل خواه و روشنفكرِ بزرگِ نيم قر زاده آزادي يتق يآقا ينكنيم حرف ايام جوان

نمود،  يدر برلن مجله كاوه را منتشر م يوقت ياستغفار كرد ول يرا كه البته در پير
و بعد همين شعار برنامه  -شويم ينوشته بود ما بايد از مغز سر تا ناخن پا فرنگ

 (.داد مياصالحات بعد از قاجاريه را تشكيل 

كه اگر  ينيا رهبران دي يپس باز صد رحمت به روشنفكران به اصطالح ارتجاع
العمل الزم را به جا نياوردند، الاقل در  نشان ندادند و عكس يو دورانديش يتيزبين

 غرب مقاومت و ابراز شخصيت كردند. يو فكر يبرابر تهاجم روح

بيگانه و دشمن را بگيرند، چرا فكر  يخواستند جلو يكه هست اينكه وقت يايراد
از عبا به سركشيدن كار درست  نكردند كه با بستن دروازه و نشستن در خانه و

توان متوقف ساخت؛ بلكه الزم است چشم و گوش  يشود و سيل و دشمن را نم ينم
واقعيات و خطرات رفته آنرا ديد و شناخت، مجهز به اسلحه و  يباز كرده جلو

حريف شد و سپس دست باال را گرفته حالت مبتكرانه مثبت  يامكانات الاقل مساو
 خبرانه. يب يمنف يه وضع دفاعسازنده اتخاذ كرد، ن

يم. شمار بهما بسيار آسان است كه به هر دو دسته بتازيم و مقصرشان  يامروزه برا
در وضع  يبايد انصاف داشته باشيم و خود را در آن اوضاع و شرايط يعن يول

 كه هر دو دسته داشتند بگذاريم. يدشوار

نقدر خود و ملل شرق را كردند، آ يپيدا م يآن عده كه كمابيش با فرنگ آشنائ
رسيدن به آنها و  يبرا يديدند كه اميد و امكان يافتاده، نادان، ناتوان و نابسامان م عقب

 يجز تسليم و تكد يتوانستند به مخيله خود راه دهند. راه يدر برابرشان نم يايستادگ
 خواستند خبر بگيرند، يآمد. آن دسته هم كه خبر نداشتند يا نم يبه خاطرشان نم

است كه جهل و غرور  يشد. بديه يترين عذر محسوب م جهل مركب برايشان مقبول
ها و  يدر اين خفتگ يعلت مؤثر يها حكومت استبداد از قرن يو آثار ناش يعموم

بر  يو عوامل مشترك يكه شرايط محيط يا ها بوده است و در يك جامعه يآشفتگ
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توانستد از  يخواص و عوام نمآن حكمفرما است، اصناف و افراد مختلف آن اعم از 
 نتايج حاصله بركنار باشند.

شوند كه با  يپيدا م يو اقبال الهور يالدين اسدآباد مانند سيد جمال يكم نوابغ
از تعصب و تأثر ، هم به قدرت خطرناك و امتيازات غيرقابل انكار  يخال يروح عال

دارد  يرترغرب توجه نموده به درك و پذيرش و بسط آنچه ارزش و ب يدنيا
 يو شرق يدين يها پرداخته باشند و هم اطالع و اعتقاد و عالقه نسبت به سرمايه

خودمان داشته، از راه تصفيه و احياء آنها و جوشش مردم قدم در راه اصالت و 
 گذاشته باشند. ها مسلمان ياستقالل و استعال

با  يكليه ممالك اسالم ياين دوران برخورد با تمدن و نفوذ غرب كه برا
آمده است، ناچار  مختلف پيش يها چندساله و شدت و ضعف ياختالفات زمان

در امت اسالم ايجاد كرده است. از يك طرف تشديد  يهائ تحول يا تحول
 يافتادگ فرورفتن بيشتر در تعصب و تحجر و عقب ي، يعنيقبل يها محصوالت تحول

و  يبه نام تجددخواه يويننمائيم و از طرف ديگر، ناظر پيدايش فكر ن يرا مشاهده م
و  يو توسعه معاص يشويم كه توأم با تضعيف روح دين يتقليد و تسليم م يبه معنا

 مفاسد است.

و تفرقه  يموجب تَرَك برداشتن و جدائ يا برخورد غرب با شرق مانند هر ضربه
 يو دو قطب مخالف روبرو كند ميتازه بروز  ي: در امت اسالم دو دستگ گردد مي

 ي: قطب متدينين و قطب متجددين. اين پنجمين محصول اجتماع گيرند مي هم قرار
 بود. يتحول امت اسالم

كه در سراشيب جهل و  يقاعدتاً تحول بايد به همين جا خاتمه يافته، طومار امت
بسته شود و كارش به  يزود بهافتاده و اهل خيانت و اختالف شده است  يدين يب

بردار است و از عمل خود باز  لم نه طبيعت تعطيلسقوط و هالكت برسد. اما در عا
و انوار  يفطرت انسان يگيرد. نيروها يطبيعت نظر از امت برم يايستد و نه خدا يم

از حقيقت هست  يا از حيات و روزنه يماند. تا رمق يخفته و خاموش نم يرحمت اله
را بروز  خود يو گيرانگ يزير خاكستر ممكن است گرم يمأيوس نبايد بود. اخگرها

 دهند.

 آيد. يبيرون م يو از نفوذ تمدن غرب ياز جنين تحول قبل يجريان ديگر
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حد  يمسلمان به منته يها درست است كه دنائت و خيانت سوارشدگان بر ملت
داغ در دورافتادگان از مراكز قدرت و  يها پاك و خون يرسيده بود، اما سرشتها

و هست. از ميان فرزندان درد دار بوده  ينعمت و در محرومان و زيردستان باق
 شود. يظاهر م يخيزد و حقايق و افكار يبرم يهائ شعله

بيشتر تخفيف يافت. در اثر  يآن رعب و جذبه اوليه، پس از تماس و تالق
از نزديك  يها پديدار شده و شناسائ كه از دسائس و از نقاط ضعف غربي يتجربيات

نوجوانان شرق  يمحيط آنها برا كه ضمن تحصيالت جديد و ورود به مدارس و
خود را به نفرت و جرأت داد. به عالوه،  يسابق جا يحاصل گشته بود، خودباختگ

چيزها از آنها و از جمله  ي، مالزم و موجب اقتباس خيليو تقليدگر يتجددخواه
ها راجع به  مليت و هوس استقالل و حيثيت شد. همين طور تحقيقات غربي يدعو

آوردند و چه آنجا كه از  يم يه عليه پيغمبر ما طعن و انتقادهائاسالم، چه آنجا ك
ساختند، سبب شد كه تجديدنظر و  را آشكار مي يانصاف حقايق و مزايائ يرو

از اسالم به  يجديد يها پديدار شود و دريچه يدر عالئق و معتقدات اسالم يتقويت
 مسلمين بازگردد.

گشتند و غيرت  يليد محض برماز دسته متجددين كه از تبعيت و تق يافراد
 پرسيدند چه بايد كرد. يگرفت، از خود م يهايشان رنگ م استقالل و مليت در رگ

ها اقتضا  از اروپائي ياسالم و تقليدگر ياطالعيشان از مبان يدر مرحله اول، ب
و به  ياز قيود دين يما مذهب است. بايد به رهائ يافتادگ كرد بگويند عامل عقب يم

 و سياست پرداخت. تفكيك دين

تحرك و  يشدند كه شرط اصل يم يهدف و معشوق يدر مرحله دوم، جويا
 گاه استقالل و وحدت باشد. تكيه

، يپرست مانند وطن يهائ آن الهام گرفته واژه يها در اينجا نيز از غرب و سنت
يا آئين انسانيت و  يدوست ، انسانيپرور ، نوعيخواه ، آزاديي، شرافتمنديدولتخواه

دسته  يكردند. به اين ترتيب و با چنين شعارهائ يظائر آنها را به مردم عرضه من
معناً و فكراً از حكومت دين خارج  يممالك اسالم يها خوانده تجددطلبها و درس

 ينيز كه معتقد به خدا و كمابيش عامل به فرائض عباد يافراد روشنفكر يشدند. حت
كرده،  يتلق يو شخص يك مسئله وجدانها ي اسالم بودند، مذهب را مانند مسيحي

 رفتند. يم يدنبال مكتب ديگر خود به يبين و جهان يمرام اجتماع يو برا يزندگ يبرا
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حسابش را از اسالم جدا كرده و به اصول  يو معاش عموم يدنيائ يسابقاً زندگ
( برگشته بود، حاال عقيده و مسلك نيز از اصول يو دنياپرست يجاهليت )خودپرست

 گرائيد. يم برگشته به غرب ماسال

آنها را  يالعمل و تحول بعد قبل از آنكه به سراغ متدينين يا متقدمين رفته عكس
روند و به  يراه صحيح م يبسنجيم، بد نيست ببينيم آيا اين دسته در طرز فكر اتخاذ

 ميرسند يا نه. يجائ

 كنند. يبه عقيده ما اشتباه م

رنسانس عليه كليسا اتخاذ كرده آنرا مايه ركود  ها بعد از كه اروپائي ياوالً، نظر
دانستند و مدافع سرسخت تفكيك دين و سياست شدند، قابل انطباق به مشرق زمين 

 و به اسالم نيست.

اسالم مشرق زمين با همه انحرافات در مجموعه خود هيچگاه مخالف علم و فكر 
اسالم از ابتدا ديانت و  نبوده، انكيزيسيون به راه نينداخته است. عالوه بر آن، در

زمين هميشه  مشرق ياجتماع يها دادند و نهضت يحكومت با هم جلو رفته نتايج عال
 داشته است. يريشه مذهب

از منكر  يبعدها همان طور كه ديديم مردم و روحانيت وظيفه امر به معروف و نه
خود را  مراقبت در امر حكومت و اداره اجتماع را ترك كرده، از معركه يبه معنا

كه در مغرب زمين عكس اين جريان اتفاق افتاده است:  يكنار كشيدند. در حال
مسيحيتِ فارغ از شريعت از زمان بولس )سن پل( حساب خود را از دنيا جدا كرده، 
حكومت را واگذار به قيصر و به زمامداران نموده بود و بعداً دستگاه كليسا و پاپ 

در سياست دخالت نمودند و تشكيل يك  ها متحكواحراز قدرت و رقابت با  يبرا
 نوع دولت دادند.

، ي، وطن، مليت، آزاديچون شرافت اخالق يثانياً، مسئله اينكه عناوين و ارزشهائ
تواند در ملل مسلمان يا سابقاً مسلمان جا باز كرده ريشه بدواند  يانسانيت و غيره آيا م

و در هر حال مخالف جريان محل تأمل است  ياست كه خيل يو ميوه بدهد، مطلب
 تكامل است. يطبيع

جمادات يا جنبندگان در ميان باشد دو  يدانيم كه در طبيعت برحسب آنكه پا يم
تابع اصل  ها انرژيجمادات و  يمتضاد حكمفرما است. دنيا يول يازل يقانون عموم
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تنزل  انحطاط و ييعن يو تشابه و هموار يدوم ترموديناميك بوده، دائماً رو به تساو
 .رود مي

كميّاتِ اليَزال كيفيتِ اثر و ارزش خود را از راه ارتباط و تبادل از دست داده 
 افتد. يخود اتفاق نم يگاه خالف آن به خود شوند، و هيچ يهمسطح م

رو به تنوع و تفصيل و تكامل است. برگشت به  يكل ياما در عالم زنده سير طبيع
از حيوانات در جهت  يو نوع يهيچ نژادميسر نيست.  يو سير نزول يمراحل قبل

 عكس قدم برنداشته است.

انسان كه بيش از هر موجود زنده مشمول قانون فوق است اگر پيش نرفت و در 
 شود. يجا زد، تدريجاً مضمحل و هالك م

چريد و  يدويد و م يبشر مانند حيوانات تحت فرمان غرائز م ييك زمان
او پيش آمده از ترس  يت. بعداً دوران كودكنداش يخوابيد. اختيار و افتخار يم

آمد. سپس  يشديد به فعاليت درم يگريختن از عوامل طبيع يخيال يا برا يهيوال
اوليه به صورت  يمحرك پرشور او شد. غرائز طبيع يعشق و احساسات جوان

قوت گرفت. انسان  يو نژاد يو مل يا قبيله يها و عصبيت ياحساسات عاطف
عواطف عاليه و دشمن رذائل گرديده، به تازيانه احساسات به كوركورانه شيفته 

 آمد ... يجنبش درم

 وضع ملل اروپا در قرون اخير، مقارن همين دوران از تكامل است.

 يبه دنيا يخورشيد اسالم از افق مشرق زمين طلوع كرد، ارمغان جديد ياما وقت
را پشت سر  يجوان و احساسات يو اوهام كودك يبشريت هديه آورد. غرائز حيوان

بشريت و  يهدف اصل يگذاشته، به وساطت عقل و هدايت علم با يك عشق ملكوت
 ارائه داد. ها مسلمانخدا و حق و آخرت را به  يسرمنزل كمال او يعن

كه به حليه جديد درآمدند، مواريث  يتحت تربيت و تعاليم اسالم افراد مستعد
و فراموش كردند. يكباره  يق، قربانحيوانيت و عشق و منفعت را در آستان قدس ح

كه فاقد چنين رشد و توفيق  يجمال حق شدند. افراد اكثريت يسالك راه و جويا
حساب سود و زيان آخرت به دبال وظائف و اعمال  يتر، رو بودند به درجه خفيف

 رفتند.
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؛ عواطف و احساسات يو شرق يرفته، در روحيه ايران هم در هر حال، و روي
ها، يا حساب سود و زيان دنيا است يا حساب  . حسابكند ميحكومت كمتر  يخيل

 بهشت و جهنم.

اسالم به ما ياد داد خوب و بد هر چيز را از دريچه حقيقت و حق نگاه كنيد و 
پروردگار انجام دهيد.  يجلب رضا و لقا يموازين عقل برا يرا صرفاً رو يزندگ

 يانسانيت است، همگ يشانه درجه اعالالعاده و ن را كه ملزم با رشد فوق يچنين معن
 درك نكرديم. به طور ناقص و در نيمه راه مانديم.

شدند. راه خود را كج  يمتجددين ما در مواجهه با غرب، واله مكتب ديگر
 گويند برگرديد! يكردند و به ما م

 به كجا برگرديم؟ به جاهليت؟

 به اديان غير از اسالم؟

 دلخوش كنيم؟ يو بشر يان كودكخود را با احساسات و عواطف دور

 اين محال است!

اند فقط از راه ترس يا عشق به  كه عادت كرده يبينيم، مردم يهمان طور كه م
خدا فعاليت كنند، اگر شما از آنها ايمان را بگيريد  يخدا راست بگويند و در رضا

ها مرده گذشته در آن هاي ن دورا يايد. عادات و غرائزِ اخالق چيزشان را گرفته همه
نفس،  يهوا يو ارضا يو درندگ يگردند به سركش ياست و زنده نخواهد شد. برم

 به هالكت: ييعن

«...»1. 
، نفاق، ي، دزديكنيد در ملل مسلمان چگونه دروغگوئ يامروزه مشاهده م

 تر از ملل غير مسلمان است. انت رائجو خي يناموس يارتشاء، ب

حزب شد، ديگر هيچ ندارد. از عوام  يكه ب يمؤمن اگر مرتد شد، مثل فرد حزب
 شود. يها و درندگان هم بدتر م بيسواد و از وحشي

را در  يو انسان ياخالق يهميشه خداشناس خداپرست بوده، معنا يزمين مشرق
ت قرار داده است و اگر ترك خدا را حق وسيله تقرت و سعاد يسايه معرفت و بندگ

پشت پا به ساير چيزها زده، با وطن و ملت و خدمت و غيره  يكرده است به طريق اُول
 كرده است. يباز

                                                
 : ... و هر كس ايمان را به كفر مبدل كند به حقيقت از راه راست گمراه شده است.  118/  (2)بقره .1
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از ممالك  يدوم، بسيار ياخير، مخصوصاً بعد از جنگ جهان يها سالالبته در 
مؤثر  يمكاراند )كه غالباً با ه كرده يخواهانه روشنفكر آزادي يها جنبش ياسالم

شعار ظاهر و برنامه بيشتر  يبا ابتكار آنها بوده است( ول يمتدين و گاه يها جمعيت
 است. يانقالب، در طريق و تكرار شعارها و مكاتب غرب يآنها پس از پيروز

نمايند و بگويند  يمثالً افتخار و اصرار دارند اسالم را در قالب سوسياليسم معرف
 كليد تمام امور است. ايم كه اقتصاد حاال فهميده

كه زور بزنيم تا در جاده تقليد توفيق پيدا كنيم،  يما كه عقب افتاده هستيم، خيل
هم نه قرن نوزده  رسانيم. آن يقرن بيستم آنها م يو ابتدا 19تازه خود را به وضع قرن 

قرن  يو سياس يو اقتصاد يو اخالق يكه مكمل و مبسوق به شرايط فكر يو بيستم
 يحالت متناسب طبيع يو رشد مل يو تاريخ يبه لحاظ محيط جغرافيائ بوده و 18

. عيناً مثل اسلحه خريدن از آنها يثمربخش داشته است، بلكه يك وضع ناجور تصنع
از  يكهنه شده را كه در برابر اختراعات بعد يها تمام سيستم يروئ است كه با گشاده

يا  يسنگينِ پول يا ذوب كنند به بهاه اثر افتاده و بايد به صورت آهن قراضه در كوره
اندازند و تازه منّت  يآنها ماها را به جان يكديگر م  وسيله بهكنند،  يبه ما آب م يسياس
 گذارند. يهم م

آسيا و افريقا( بايد خوب در مغز خود  يمسلمان )و به طور كل يها كه ملت يمطلب
ها نجات پيدا  افتاده ت عقبمحال اس يرو و دنباله يجا دهند اين است كه با تقليدگر

 كنند.

مقلد مادام كه مقلد است محتاج است. هميشه قالده احتياج و اطاعت را به گردن 
اند. يك راه را كه  خواهد داشت. تا ما دَه قدم برداريم آنها صد قدم جلو رفته

 گذارند. يجلوشان ببنديم آنها دَه راه ديگر را كشف كرده از آنجا كاله سرمان م

و ابتكار باشد. تا در حال حاضر سلب احتياج و اطاعتمان از  ينياز يه ما بايد ببرنام
 آينده خودمان سازنده و جلوزننده باشيم. يآنها شود و برا

، قبول حداكثر محروميت و ساختن به حداقل سطح ياقتصاد ينياز يالزمه ب
ين نيست. فقط جز ا يا چاره ياست. ول ياست. البته بسيار بسيار برنامه مشكل يزندگ
بود كه اين نكته را خوب درك كرد و به اجرا گذاشت. نهرو راه او را نرفت  يگاند

 دخترش زد. يو مجدداً گره به كار هندوستان و به دست و پا
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لطيف بپوشد و  يبخواهد فاستون يدانست كه ملت هند تا وقت خوب مي يگاند
خواهد ماند. بايد  يباق مشروبات لذيذ بنوشد محتاج صنعت و اسير سياست انگليس

رو به كرباس دستباف و شير بز بياورد و سرمايه و نيروهايش را در  21در قرن 
 حركت به جلو و كار صرف كند.

مآب شدن ما را تحسين و هرچه بيشتر در پذيرش  يها حق دارند فرنگ فرنگي
آخرين ها و شهرهايمان را مجهزتر به  جديد تشويقمان كنند. هر قدر ساختمان يبندگ

تر  تر و مطيع بازار صنعت و سياستشان محتاج يلوازم آسايش و آرايش ببينند، برا
 خواهيم شد.

افتاده و متقدمين. در اين دسته  متدينينِ عقب يبرگرديم به دسته اول؛ يعن
به تدريج قبول كردند كه نادان و ناتوانيم.  يحاصل شد. بسيار يو تحول يبيداريهائ

. امثال سيد جمال و رود مينجنبيم دنيا و آخرت هر دو از دستمان اگر به خود نيائيم و 
 : پيدا كردند. شعارشان شد يصداهائ اقبال همدردها و هم

«»1. 
م و اعتقاد به و مقصد اسالم گرايش پيدا كردند، بدون آنكه اصالت اسال يبه معن

و به طرز فكر و  يبه زندگ يخدا و اميد به آخرت فراموش شود. ديدند كه بايد تكان
 كار خود دهند.

 يو اختصاص يها را كه محل از غرب به عوض زينت و ظواهر، بايد حقايق و ريشه
نبوده، تعلق به واقعيت و به طبيعت دارد، گرفت. از فرد خودبينِ خودخواه بيرون 

 حرف و نظر به اخالق و عمل پرداخت. يشد. به جا يجهان يلمان اجتماعآمده، مس

 در ميان جوانان به تفكر و تالش و تشكل رو آوردند. يچند يها افراد و انجمن

پيدا شد كه راه خود را در جهت مردم و  يدر روحانيت جوان نيز طبقه روشنفكر
 شد نه تقليد.كه خوب است تغيير و تكامل با يمبارزه و تجدد ديد، تجدد

*   *   * 

يا انحطاط ملل مسلمان مربوط به قرن اخير و  يافتادگ پس به طور خالصه عقب
باشد و در يك زمان  يمديون استعمار نيست. كما آنكه كار يك فرد يا يك دسته نم

ساعده، شروع شد و چهارده  ياول، در سقيفه بن يخاص انجام نگرفته است. از روزها

                                                
 تريد، اگر مؤمن باشيد. : نه سست شويد و نه اندوهگين، شما باال 139/  (3)آل عمران. 1
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به تحول ديگر پس رفتيم و از اسالمِ اصيلِ كامل دور شديم.  يولقرن پله پله از تح
و  يبين انحراف و نقض پيمان بالفاصله پس از رحلت رسول اكرم)ص( بر طبق پيش

 : سرزنش قرآن آغاز گرديد

«
...»1

ظاهراً مسؤول مانند دولت يا روحانيت  يها تقصير را به گردن افراد معين و دسته
و روحانيت از همين مردم و غالباً از توده ملت   ها دولتتوان گذاشت. اعضاء  ينيز نم

اعم از  يرهبر يها آيند. به عالوه، دستگاه يو ساكنين دهات و شهرستانها بيرون م
مختلف مستقيم و  يها و روحانيت و بزرگان، از راه ييا غير ايران يايران ي ها لتدو

مثبت و  يها العمل ها و عكس اند. وضع محيط و عمل غيرمستقيم تحت تأثير مردم
 .دهد ميمردم است كه آنها را در جهات خوب يا بد سوق  يمنف

در مرحله  ياشد، ولتواند ب يمسؤول نم يها منكر اهميت و اثر دستگاه يالبته كس
 گردد كه: يتجزيه و تحليل هميشه تقصير يا تحسين، به خود مردم و ملت برم ينهائ

«......»2 
به اهميت و  يخورده مردم نه اشعار و آگاه يافتاده و توسر در اقوام عقب يمنته

 اندازند. يرند و نه آنرا با اراده و اختيار، در جهت مطلوب به كار ماثر خود دا

خود ما  يگويند، نيز به پا يرا استعمار م عمل و ضرر بيگانگان، كه امروزه آن
 ييا استعمارگر، يك امر طبيع يگردد. هرگونه طمع يا تخريب از ناحيه خارج يبرم

ول برقرار بوده است. نفوذ و وقت، نظام آكل و مأك دنيا و همه ياست. در همه جا
و  يتر نه انحصار به قرن ما دارد و نه به كشور ما. خارج يدخالت همسايگان قو

ببيند و حمله كند. آنچه ما  يشكارگر هميشه در كمين است تا نقطه ضعف و غفلت
 پردازيم وظيفه خودمان است كه بايد: يكمتر در فكرش هستيم و كمتر به آن م

 غفلت را از بين ببريم و اوالً، نقاط ضعف و

 ثانياً، به حفظ و دفاع و در صورت لزوم، به حمله بپردازيم.

 از: يپس چه كنيم و به پيرو

                                                
آمدند و رفتند؛ حال اگر  ي: و محمد نيست مگر رسول كه پيش از او رسوالن ديگر 144/  (3)عمران آل. 1

 ...  ! گرديد؟ بميرد يا كشته شود آيا شما به عقب برمي

 .يير دهند... مگر آنكه آنها وضع خود را تغ دهد ميرا تغيير ن ي: همانا كه خداوند وضع ملت 11/  (13)رعد. 2
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«... ...» 1 
 چگونه تغيير دهيم؟

 را داده است: يخدا در قران قبالً چنين جواب

«...»2. 
را كه در گرويدن به آئين اسالم با خود و خدا بستيم و بدان وسيله قدم در  يپيمان

اسالم اصيل كامل  -شاهراه تكامل و سعادت گذارديم، محترم شمرده به اسالم
و رويه تقليد را رها  ينحرافو ا يافترائ يها برگرديم، راه -صحيح شامل دنيا و آخرت

بياوريم و تنها او را درنظر بگيريم. همه چيز درست  3«رَبُ الْعالَمينَ»كرده، رو به 
در آن نيست.  ياز قدم اول خير است و زيان ياست. ول يخواهد شد. البته كار مشكل

 هم از آن نيست. يگزير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .مگر آنكه آنها وضع خود را تغيير دهند...  دهد ميرا تغيير ن ي: همانا كه خداوند وضع ملت 11/  (13)رعد .1

 : ... به عهد من وفا كنيد تا بعهد شما وفا كنم و فقط از من مالحظه و ترس داشته باشيد.  41/  (2)بقره. 2
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 مزايا و مضاردين
 

« 
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 نتيجه مذهب  در بارهآراء و عقايد 

كه مذهب ازحيث نتيجه خوبست يا  كنيد ميشما فكر »:  سئوال
 مضر؟

كنم اغلب نتايج مذهب در تاريخ مضر بوده است، با  من فكر مي : جواب
به  يكه در مذاهب مردم بايست ستا هم داشته... علت اين يمفيد  اينكه نتايج

 يوجود آنها نيست... ول يبرا يمند باشند كه دليل صحيح هعقيد ييك چيزهائ
خود بنيان گذاران مذاهب، عوامل نامبرده را هميشه به عنوان علت لزوم مذهب 

 اند. منظور نداشته

مذاهب است(. كمتر با اعمال  ي؛ تعاليم بانيان مذاهب )منظورم تمام البته
 پيروانشان ارتباط دارد.

 1 «ند....دار يواقعاً هم ارتباط كم

نظر از بحث در مورد ميزان صحت اين تشخيص و همچنين اختالف اصول  صرف
كه اهل تفكر و تعقل  يآن، افراد بشر، آنهائ يساختگ يها يك حقيقت با پيرايش

برتراند راسل،  ياز آقا يگذشته، قبل از اينكه چنين سؤال يخيل يها اند، از زمان بوده
قرار  يبشود، اين مسئله را مورد طرح و بررس يدان بزرگ انگليس يفيلسوف و رياض

                                                
 دانشجويان دانشگاه تهران.  يشن عيدفطر انجمن اسالمدر ج 28/12/1339مورّخ  يتدوين سخنران 

 ( 25مصاحبه شماره -چاپ سوم -131وايت .)صفحه -مصاحبه، برتراند راسل يكتاب توضيح و بررس. 1
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پيدا  يگوناگون يها اند و به فراخور زمان و مكان، جواب داده، به دنبال جواب گشته
 اند. كرده

را خواسته و تأييد شده  اند، آن مذهب را ترياك اجتماع دانسته يا عده
الت و زير استثمار در جه يها ملت يبه منظور نگاهدار ياستعمار يها سياست

ها  هم آن را ساخته و پرداخته آخوندها و كشيش يا اند. عده شمرده يافتادگ عقب
جز تخدير، ركود،  يا وبنابراين نتيجه دانند ميبرمردم و دوشيدن عوام  يسوار يبرا

 .1آن قائل نيستند يبرا يفقروبدبخت

ات ترين ضروريات، چراغ فرا راه نج آنرا به عنوان طبيعي يبرعكس، گروه بيشتر
بشر را در  يها اند و پيشرفت تاريك سراسر ترس و ايهام پذيرفته يبشريت از دنيا

اند.    اگر در نظر بگيريم كه هدف دين متوجه  سايه و تحت تأثير و تربيت آن شناخته
و ارتباط  ياست و بستگ يكردن انسان به خارج از خود و مسائل كوچك شخص

در لزوم يا فائده دين  يباشد، شك يتر م ليدادن با مفاهيم و موضوعات باالتر و عا
مردم و  يكه وجود دارد اينست كه اگر از معتقدات دين يا نخواهد بود. اما مسئله

كه به صورت شاخ و برگ به آن اضافه شده، سوء  يها و اوهام و خرافات تعصب
توان  يو روحانيون، هرگز نم ياستعمار يها ، همچون سياستشود مي يهائ استفاده

آن دانست. به دليل اينكه هميشه پاك  يفايدگ يرا دليل برعدم لزوم يا بطالن و ب آن
استفاده  سوء مورد احتياج بشريت بيشتر مورد ابتال و يترين لوازم ضرور و خالص

 .2اند بوده

انجام شده است،  يرا كه در زير سرپوش قانون و دموكراس يآيا مظالم و جنايات
 ها گذاشت؟ ...بحساب باطل بودن آن توان مي

 خوب است چرا اين همه فساد در سايه آن انجام گرفته؟... يپس اگر آزاد

را از خرافات و حشو و زوائد اصالح  فائده و لزوم دين آن ينف يبهتر است به جا
 دست يافت. يكرده، به ريشه و سرچشمه اصل

 هوگو: ويكتور قول به

 .3«دبايد    اصالح كر را از روح انسان باز نگيريم، حذف، بد است. يچيز»

                                                
 مراجعه شود.  -درس اول -يبه كتاب درس ديندار. 1

 .يتر دركتاب درس ديندار بحث كامل. 2

 «425ص  -1بينوايان ج » نقل از -يجعفر يجبر و اختيار تأليف آقا. 3
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 تأثير دين در جوامع

در اينكه دين در اقوام متدين )مخصوصاً اسالم كه وارد در تمام امور وشئون فرد 
برسرنوشت يك ملت داشته، به طور مستقيم و  ي( حكومت قاطعشود ميواجتماع 

غيرمستقيم از طريق وراثت و عادات و آثار گذشتگان، عامل و مسوؤل قسمت عمده 
نيست. در اينهم كه ما ملل  يباشد، شك يوال اعم از سعادت و شقاوت آنها ماح

باشد. پس با  ينم يزمين هستيم، ترديد يترين مردم رو مسلمان امروز، از عقب افتاده
 :آيد ميكه دين در جوامع دارد، فوراً اين سؤال پيش  يتوجه به تأثير مسلم

 ... ؟!و ركود شده است يآيا دين باعث اين عقب ماندگ

اين انحطاط، ضعف و حقارت را به گردن افراد، اجتماعات و افكار  يا عده
گذارند.در  ياند، م جديد كه دچار انحراف و خالف دين و معصيت خدا شده

 هاي ن دوراجلوتر از  يما خيل يكه سرچشمه ركود و ضعف و عقب افتادگ يصورت
كه تقدس رواج و  يهائ نبوده است واز آن زما يجديد دين يعالقگ يا بي يبيدين

 .شود ميقدرت زياد داشت شروع 

ين جنبش و حركت و تغيير را تر بزرگدرست است كه اديان، مخصوصاً اسالم 
به بشر دادند كه هنوز عقول از  يچنان پرش يايجاد كردند و در زمان بسيار كوتاه

را پيدا نكرد و چ يچرا آن جنبش و اثر دوام زياد يخاطره آن متحير است. ول
اند هنوز در  است اسالم را پذيرفته يمسلمان دنيا با اينكه ساليان دراز يها ملت

 اند؟ از اسالم نگرفته يبسر ميبرند و اثر يماندگ عقب

 .گيرد ميقرار  يمورد بررس ياست كه در بحث بعد ياينها مطالب

 يد مورد استفاده قرار بگيرد. يعنتوان مينتيجه اينكه دين در جهت معكوس هم 
دارد كه  يبه درك و فهم و برداشت ي... بستگ د هم مضر و هم مفيد باشد!توان ميدين 

 ما از آن بكنيم.

خودمان ودر  يرا در مسلمان يافتادگ بنابراين بيائيد نطفه و منشأ عوامل عقب
 ... دينمان جستجو كنيم!

 تضاد تأثيرات

 از قبول و ذكر مضاردين نداشته باشيم.... يتعجب واستنكاف

 به عوامل ديگر نداشته باشد؟ يست كه در دنيا بستگچي
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 :گويد ميكتابش   در باره يروم يموال

 رامضل يو بعض يبعض يهاد  من چو قرآن مدل يمثنو
ذلك چه بسيار  نيست؟ مع ياست و موهبت آسمان يمحبت مادر مگر چيز بد

 شده است. يو ضايع كردن فرزندان منته يعواطف مادرانه كه به خراب

 يه حيات و نشاط است:آب ما

«...»1 
 آورد. يها و مرگها به بار م اما همين آب سيل آسا چه خرابي

 زار خس باغ الله رويد و در شوره در    باران كه در لطافت طبعش خالف نيست

ارزش سهل  ، امر پيش پاافتاده كمياگر قبول كنيم كه ديانت، ديانت حقه توحيد
 يالعاده گران قيمت و دقيق و لطيف دوران رشد بشر نبوده، ارمغان فوق يالحصول

پل  يامكان پذير نيست، معنا يآن بدون مشيت و موهبت اله ياست و درك و اجرا
 تر است خواهيم فهميد. تر و از شمشير برنده گويند از مو باريك يصراط را كه م

آن  يها تر باشد، خطرات و آفت تر و عالي رزندهاتفاقاً، در دنيا هر قدر موضوع ا
 .شود ميبيشتر 

 
 پرورش خيرو شر یمحيط مساعد برا

اسالم بيش از اديان سلف در معرض حمله و فساد و بروز مضار است و تشيع بيش از 
 : تسنن. پس نترسيم و بگوئيم

همان از دين ما است...  يشمار ما ملل مسلمان تا درجه زياد معايب و مفاسد بي
گويند كرم از درخت است. فقط اين تصحيح را بنمائيم كه انتساب كرم  طور كه مي

به خود درخت يا خود ميوه درست نيست. حشره كرم از خارج درخت و ميوه 
 و محيط مساعد از خود درخت و داخل ميوه است. يمواد غذاي يآيد، ول يم

نَعُوذُ بِاهلل از اسالم است،  در اينجا هم نبايد بگوئيم مفاسد و مضار از خود دين و
بلكه منشأ و نطفه آن از خارج دين و از طبع وسرشت خود ما بوده، در زمينه ديانت 

 .كند ميرشد و نمو پيدا  يبرا يگرم و نرم يمحيط مخف

بياوريم، ويا نقل  يخارج اسالم مطلب يبدون اينكه خواسته باشيم از خود و دنيا
 كنيم. ييم، از قرآن استنباط و به قرآن استناد ممعاندين بنمائ قول از منكرين و

                                                
 را زنده گردانيديم.  ي: و از آب هر چيز 31/  (21)انبياء .1
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 مخزن اين اسرار

! ودر قرآن هيچ شود ميدر دنيا به اندازه قرآن نوشته و خوانده نشده و ن يهيچ كتاب
: الاقل ده بار شود مياست، خوانده ن به اندازه سوره حمد كه  يا سوره

ها و  ... بعد هم كه در ختام هر مجلس زندهروز و بيش از سوره توحيد در هر شبانه
 ها. برسر قبر مرده

 : فرمايد در امتياز اين آيه خداوند مي

«»1 
توجه آنرا  يعادت ب يهست. حال ما رو يحتماً در اين تكرار و تأكيد سرّ

حده. شايد بتوان گفت كه به تمام مزايا و  است علي يبشويم، مطل خوانيم و رد مي يم
 يا الاقل سرچشمه اغلب آنها در اين سوره اشاره شده است. يمضار مسلمان

كنيم و به مفاهيم و مقاصد و  يم يخوانيم و معن پس يكبار سوره حمد را مي
 مقاله دوباره يكنيم. بعد در انتها يكه عقلمان برسد توجه م يمزايايش تا حدود

 .كنيم ميو مطالعه  يفهم و برداشت خودمان بررس كرده، سوره را از مسير يا مراجعه

 

« » 
سرور  يو امتنان و قبول نعمت فراوان است، برا يحمد و شكر، كه نشانه خوشحال

 ... ! ها كل و پروردگار تمام جهان

 توجه به نعمت، ربوبيت و عظمت.

«» 
 ؟ يچه پروردگار و سرور و ساالر

كه سفاك و قهار و خوفناك است؟ خير، بخشاينده گناهان و  يارباب بزرگ
 خطاها و لطف كننده مهربان است!

 ، چه اطمينان و استراحت!يچه اميدوار

«» 
 ز جزا...فرمانروا و صاحب رو

                                                
 ي بزرگ آورديم.تو هفت تا از بندها و قرآن ي: همانا برا 87/ (15)حجر. 1
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و توجه از دنيا و تقسيمات آن   شوند ميها در نورديده  ها و زمان مرتبه مكان يك
 . گردد ميبه آخرت و روز پاداش معطوف 

 در اين دنيا حيات و پرورش، بخشش و دهش،

 هم پاداش نيك و بد. يابد يدر آن دنيا

و عهد و بجوئيم  يبگيريم، تضمين يبايد به خود آئيم و چاره انديشيم، تصميم
 ببنديم. يپيمان

«...» 
 !كنيم مي يفقط ترا بندگ

پيونديم.  ياين دنيا و مالك الرقاب آن دنيا خدا است، از همه ميبريم و با او م
 ، اطاعت و خدمت.يپيوند و پيمان بندگ

«...» 
 گيريم. و فقط از توكمك مي

عهد  يلق صاحب كرم و قدرت نيست. به جزامط يآقا يچون غير از تو كس
آوريم و  يفرود نم يطلبيم. سرتعظيم پيش ديگر و كمك هم از تو مي ييار يبندگ

 كنيم. يدراز نم يدست در خواست پيش ديگر

 ؟كنيم ميدر خواست  يو از تو چه كمك كنيم ميترا  يچرا بندگ

«» 
 كن! يراهنمائما را به راه راست 

 ... همين !

 خواهيم ...، هيچ چيز ديگر نمي

 .يراهنمائ

 ؟ياما چه راه

در قرآن اين  يبيش نيست. در هندسه كه اينطور است. ول يقاعدتاً راه راست يك
 طور نيست. يا الاقل توضيح و تعبير الزم دارد.

«...» 
 .يعمت و خير رساندها ن كه برآن يراه كسان

 يديگر يآنست. غير از اين هم راهها يو پرفايدگ يراه مستقيم سودبخش ينشان
 هست كه مستقيم است يا الاقل مستقيم نما و به ظاهر راه خداست.
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«...» 
 كه غضب و خشم تو بر آنها رفته است. يغير از )راه( كسان

 مراهان.ونه گ

به اسالم گرويد و باتفاق حضرت  ياز حضرت امير نقل شده است كه وقت
خديجه پشت سرپيغمبر به نماز ايستاد، اين سوره را كه شنيد يا خواند گفت تا به حال 

 ام! به اين مقام نشنيده يكالم

 
 آفرينش یتابلو

خواند و  يرا م يا كه با امعان نظر و تدبر چنين سوره يقالب كساگر خود را در 
و مقصد در آن است.  يبينيم يك دنيا بلكه چند دنيا معن يقرار دهيم، م كند ميدرك 

 رود. يآيد، پله پله شخص باال م يزنجيروار، پرده پشت پرده م

«»1، 
االرض، به طبقات و حاالت  يانسان مثل معراج و ط يو استنباط و حالت ياز وضع

 !رود مير باالت

را در نظر آوريد كه ناظر بر  يو يك جلگه پهناور يابتدا صحنه فراخ گيت
 زيبائيها، نعمتها، رشدها، حركات، نظام و دقايق آن هستيم...

 

اين صحنه و منظره انحصار به افق چشم انداز ما نداشته، به تمام زمين و بلكه 
وقت در برابر  آن است. يجهان گسترش دارد و همه جا تحت سيطره نظام واحد

ها كه به ما وبه مخلوق داده شده است، مبهوت و  ، بركات و دارائيياينهمه زيبائ
ها را فراموش كرده، با يك ايمان  ها، و نارضايتي ها، ناراحتي شويم. نگراني يمسرور م

 : زنيم از سينه بيرون آورده، فرياد مي يو ايقان به وحدت، نفسِ عميق

«» 
 دهد ميبه شنونده يا گوينده مژده  يهمين منظره و معلومات با يك الهام باالتر

 كه:

 دارد: يسرور جهان صاحب گذشت و عفو است، دست گهربار پركرم

«! » 

                                                
 .يبر پشت ي: همانا سوار گرديد پشت19/  (84)انشقاق .1
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موجود، چون چارپايانِ چراگر به نشاط و نشخوار و  يها در برابر نعمات و زيبائي
كنيم و پردهِ  يافتيم، بلكه نظر از وسعت مكان به فسحت زمان توجه م ياب نمخو

شود. پروردگار مهربان اين دنيا را  يبينهايت دورِ ابديت و آخرت، در خاطر مجسم م
 بينيم. در آنجا صاحب ملك و سلطنت مطلق مي

باال هستيم و عاجز، راه هم بسيار دور و سر يما خاك ي. ولگيرد مينظر و ميل اوج 
 و خطرناك...

. از نظر به دنيا، به كنيم ميدر خواست كمك  يشويم و با پيمان بندگ بنده او مي
 نمائيم: پردازيم و از توجه به آخرت بازگشت به تكليف و پيمان مي يتوجه آخرت م

 و استمداد، ييجو بالفاصله چاره

 حركت. يبرا يبالفاصله اطمينان و آمادگ

 : راه كدام است؟! فقط يك اشكال و يك احتياج

 
 سه راه اختيار

 آن نيست. يراه كه معلوم شد، همه كس رهرو

شوند، به همين اسم و افتخار اكتفا كرده،  يها خسته و وامانده و پشيمان م يبعض
 گردند. يبرم

به فرمان هوا و  ي، ولروند ميكنند، جلو  يها چشم و گوش خوب باز نم يبعض
ها و در امتداد مسير  ، به خيال خود، در خمي، در جهت شيب راحت زمينيطبع بشر

ها و  اند و در دره را پيش گرفته يسرازير ي، ولروند مي، درست پيش يقبل
 افتند. يروند و پائين م يفرو م يگمراه يها تاريكي

و اوج و پرواز را ادامه  يتمام، سرباالئ يبا همت و بينائ يعده بسيار معدود
 دهند. يم

 : جلو استبنابراين سه راه در 

 ؛ باال، رو به خير و سعادته ب مستقيم و رو

 ؛ برگشت و ارتجاع

 . و سقوط يو به تاريك يگمراه يدر سرازير يپيشرو

شايد اهميت و عظمت اين سوره از همين جهت است كه ما را در مقابل يك 
 .كند ميو از خطرات و مضار دوراهِ خطا، برحذر  دهد ميمهم قرار  يراه سه
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اند دائماً  است كه دستور داده يو همگان يدائم يبه قدر يبرحذراين خطر و 
 متذكر آن باشيم.

ها  بنابراين الزم است بدانيم آن دو راه كدام است و چگونه انسان دچار آن راه
 .شود مي

اند  ها تعبير كرده را به يهودي «...مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ...»از مفسرين  يدانيد كه بعض مي
هم نداشته باشد در هر صورت  ياند. اگر چنين نسبت ها دانسته را مسيحي «...ضَالّين»و 

 و مقصد خواهد بود. يتوجه به آنها مفيد معن

 
 ها يهودی

 
به اندازه  ياسم برده نشده و هيچ قوم يبه اندازه موس يدر قرآن از هيچ پيغمبر

 ه است.اسرائيل يا يهود، مورد بحث و گفتگو و استناد و حكايت قرار نگرفت يبن

 است. يو حكمت يدر اين كار حتماً سرّ

 
 خردمندان یشاهد مثال برا

 : نبوده است يسرگرم يبرا يسرائ و قصه يالبته قصد قرآن و كالم خدا، نقال

«...» 1. 
نياورده، راه قرآن را در حق مطلب را به جا  يبايد اذعان كرد كه دانشمندان اسالم

اند. در  پيش نگرفته و در تاريخ قوم يهود غور و تتبع )خارج از اسرائيليات( نكرده
 :دهد ميكه قرآن دائماً دستور  يصورت

«»2. 
اسرائيل تحقيق  يها، در تاريخ بن پيشتر و بيشتر از اروپائي ها مسلمانجا داشت 

 كرد. يانحصار به عرب و خود اسالم پيدا نم يكردند و علوم اسالم يم

اسرائيل، همين  ياز كجا معلوم آن سرّ و غرض از بيان و تشريح گذشته و حال بن
 نبوده است كه ما عبرت بگيريم.

 رديم.نگ «مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ»نشويم و  آنها را بشناسيم تا مثل آنها

 

                                                
 احبان خرد است...ص يبرا يآنها عبرت يها : همانا در داستان 111/  (12)يوسف .1

 : بگو در زمين بگرديد. پس بنگريد فرجام گنهكاران چگونه بود.   69/  (27)نمل. 2
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 اسرائيل یسرگذشت بن

از اعجاب و اعجاز قرآن، تضاد يا خالف انتظار و عدم شباهت آن به محصوالت 
رغم  يكه قرآن دارد، از يك طرف عل ياسرائيل جمع اضداد يبن  در بارهاست.  يبشر

كه نسبت به اسالم داشته و دارند، آنها را به صفت  يو صدمات يتوز و كينه يدشمن
 ستايد: ميبرتر جهانيان 

«
»1. 

 :داند مي «مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ»از طرف ديگر آنها را خاك برسرترين مردم دنيا و 

«......» 2. 

 ؟«اهللبآءُو بِغَضَبٍ مِنَ »چرا، 

«...
»3. 

ورزيدند و پشت كردند. بدون  مغضوب عليهم شدند، چون به آيات خدا كفر
 حق دست به كشتار پيغمبران دراز كردند، معصيت نمودند و تجاوز كردند.

در آن چهل سال  ياسرائيل از زمان خود حضرت موس يبن يدر به در يابتدا
رسيدن به ارض  يو برا يحضرت موس يكه به رهبر ي. آنجائشود ميتبعيد شروع 

 كنند يموعود حركت م

«
 

 

                                                
  يداشتم و آنكه شما را برجهانيان برتر  يرا كه برشما ارزان  اسرائيل يادآوريد نعمتم يبن ي: ا 47 /( 2)بقره .1

 دادم. 

 به خشم خدا گرفتار شدند.  زده شد و يو بينوائ ي: بر آنها خوار 61 ( /2)بقره. 2

ناحق ه ورزيدند و پيغمبران را ب خدا كمتر مي يها : اين بدان علت بود كه به نشاني 61/  (2)بقره. 3
 كردند. يو تجاوز م يكشتند. و به اين علت بود كه نافرمان يم
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»1

 اين آيات و مطالب بسيار مهم است!

 اينكه گفتند: يافتادند برا يو دربدر يبه سرگردان

«......» 2 
دا و پيغمبر واگذار كردند و خ ه)تو و پرودگارت برويد نبرد كنيد(.، كارشان را ب 

 خودشان قعود وراحت كردند!..
 

 ؟ ...كنيم ميآيا ما همين كار را ن

دهيم و راحت  يآيا به امام زمان و خدا همه چيز را حواله نم يالبته به پيغمبر نه، ول
 نشينيم؟ يدر انتظار فرج و ظهور نم

                                                
ياد بياوريد  هب قوم من نعمت خدا برخود را ي: ا به قومش گفت يكه موس ي: موقع 25تا  21/  (5)مائده .1

از جهانيان نداده  يگردانيد و آنچه را كه به كس يقرار داد و شما را پادشهان يكه بين شما پيغمبران يهنگام
 داشت. يبود، به شما ارزان

 شما تعيين كرده و باز نگرديد كه زيانكار شويد. يداخل شويد كه خداوند برا يقوم من به سرزمين يا

مردم سركش در آنجا هستند و هرگز ما داخل آنجا نخواهيم شد. مگر  يهمانا گروه يموس يگفتند ا
 داخل خواهيم شد. گاه بيرون آمدند، مااز آنجا بيرون آيند. بعد هراينكه آنها 

ترسيدند و خدا برآنها انعام كرده بود گفتند به دروازه شهر حمله كنيد  يخدا( م كه )از يدو نفر از كسان
 يروز خواهيد شد و اگر مؤمن هستيد بر خدا توكل كنيد.كه هرگاه داخل شديد شما پ

كه آنها در آنجا هستند ما هرگز داخل نخواهيم شد.  پس تو و پروردگارت  ي، ماداميموس يگفتند ا
 ايم. همين جا نشسته برويد نبرد كنيد، ما

 يان جدائنيستم. پس ميان ما و گروه نافرمان يبرادرم مالك كس جز خود و ه! من ب گفت پروردگارا
مدت چهل سال كه در بيابان سرگردان مانند. پس  ه: همانا آن حرامست برايشان ب )خدا( گفت -بيفكن

 برگروه نافرمانان دريغ مخور. 

 .: ... تو و پروردگارت برويد و نبرد كنيد...  24/  (5)مائده. 2
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«......» 1 
 دو مرد بود كه گفتند: آن ينعمت خدا فقط برا

را انجام دهيم و بعد  يعمل و اقدام يراه بيفتيم و خود را به خطر بيندازيم. يعن
 اش را به خدا واگذاريم و به او توكّل كنيم. نتيجه

 كنيم؟ يآيا ما درست عكس آن دو نفر فكر و عمل نم

 .است؟!.. 2 «صِرَاطَ الَذينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ...»آيا راه ما، 

 : شد ميبه قوم خود، افتخارات گذشته و امتيازات امت را متذكر  يحضرت موس

«...
»3. 

 دانست. ينم يقعود و بيكار يدارا بودن اين امتيازات را دليل برا يول

يناً مثل ما، به همين امتيازات كه صاحب بهترين دين و پيغمبر هستند ها ع يهودي
خدا و مصون از جهنم و واصل به بهشت  ياكتفا كرده، خود را قوم ممتاز انحصار

 دانستند. يم

 نمايد: يقرآن شديداً آنها را از اين جهت مالمت م

«...»4

«
»5. 

 
 شباهت

كه  حال ببينيم، كدام مسلمان، و مخصوصاً كدام شيعه است كه عقيده نداشته باشد
 يگانه امت رستگار و مطمئن به بهشت ما هستيم!

                                                
 .: ... خدا نعمتشان عطا كرده بود...  23/  (5)مائده. 1

 .... يا كه ايشان را نعمت داده ي: راه كسان 7/  (1)فاتحه .2

: ... كه از ميان شما پيغمبران پديد آورد و شما را صاحبان اختيار خويش گردانيد و به شما  21/  (5)مائده .3
 عنايت كرد كه به هيچ يك از مردم جهان عنايت نكرده است.  يچيزهائ

 يبسته و عهد ي. بگو آيا با خدا پيمانيچند روز اندك نرسد مگر ي: گفتند، هرگز به ما آتش 81/  (2)بقره .4
 .اند...  گرفته

نيست اگر راست  ي: بگو اگر پيش خدا خانه آخرت مختص شما است و ديگران را حق 94/  (2)بقره .5
 مرگ كنيد.  يگوئيد تقاضا يم
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 اتفاقاً نظير همين عقيده بود كه سبب اعراض و انحراف يهوديها شد:

«...
»1 

است به  يرا كه از خصوصيات بشر يخرجقرآن چنين تضمين و تأمين و خاصه 
 زند: طعنه مي ينداده است، به يهود و نصار يكس

«

»2.
 :دهد ميبه دست  يبعد ميزان ومعيار

«...» 3 
ل و فرار از مرگ و خطر، مصداق كامل حا يو جان دوست يآيا اين ميزان دنيا طلب

 مانيست؟

ها بسيار است. همان طور كه ما )مخصوصاً امت شيعه( زياد در بند  از اين شباهت
گوئيم همين قدر كه محبت اهل بيت را در دل پرورانديم و  يايمان و عمل نبوده، م

بر شهادت حضرت سيدالشهداء)ع( ريختيم حضرت زهرا)س( و اوالدش  ياشك
 شفيع ما در روز قيامت خواهند بود.

اند، به گفته قرآن همين اعتقاد و  اسرائيل نيز همين عقيده را داشته ياً بنظاهر
 كند مي. قرآن قوياً اخطار شود مياطمينان آنها به بهشت موجب معصيت و هالكشان 

 : فرمايد يو م

«
»1. 

                                                
ر دينشان دروغ . و آنچه دينرسد مگر چند روز اندك يما آتش ه: گفتند، هرگز ب 24/  (3)عمران آل. 1

 بستند آنها را فريب داد.  يم

 ي. اين آرزوهايجهود است يا عيسو  كه كسي: گفتند به بهشت وارد نشود مگر  112و  111/  (2)بقره. 2
گوئيد. داليل خود را بياوريد. حقيقت اين است كه هر كه رويش را به  ايشان است. بگو اگر راست مي

برايشان است و نه  ينزد پروردگارش محفوظ است و نه ترس خدا آورد و نيكوكار باشد پاداش او
 اندوهگين شوند. 

 .يافت...  يخواه يترين مردم به زندگ : آنها را حريص 96/  (2)بقره .3
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و آنها را  شود مياسرائيل وارد روحيات و نفسانيات آنها هم  يقرآن در مورد بن
 : كند ميشماتت  يحت

«

»2. 
سنگدل وخشك شدند و خدا بر آنها مهر زد،  ياسرائيل با وجود خداپرست يچرا بن

 خواهيم ديد.در فصل آخر 

اسرائيل در قرآن هست كه به  ياز بن يزياد ديگر يها وتابلوها آيات، تشريح
و مقايسه با ما قابل توجه است و به علت محدود بودن  يلحاظ مطلق خودشان و نسب

 : پردازيم يمقاله فقط به ذكر و اشاره آنها م

«

»3.
 روحانيون آنها(  در باره) 

«»4 

«...» 5 

«...» 1. 

                                                                                                              
پذيرفته  يرا و نه بدل يچيز ياز كس يكس شود ميكه جزا داده ن ي: بپرهيزيد از روز 123/  (2)بقره .1

 .   شوند مي يو نه آنها يار شود ميپذيرفته  يو نه شفاعت شود مي

كه  تر و در حالي شما بعد از آن سخت شد، كه مانند سنگ است يا سخت يها : سپس دل 74/  (2)بقره. 2
كه شكفته شود پس آب برون آيد،  يهائ ها روان شود و يا سنگ كه از آن جوي شود ميديده  يهائ سنگ

 غافل نيست.   كنيد ميد، و خدا از آنچه كه از ترس خدا فرود آي شود ميديده  يهائ و سنگ

است كه  يرا حمل نكردند، مانند خر كه تورات برآنها بارشد و سپس آن ي: مثل كسان 5/  (62)جمعه .3
خدا را تكذيب كردند و خدا گروه ستمكاران  يها كه نشاني يبردارد. زشت است مثل گروه يئها كتاب

 نكند.  يرا رهبر

خود را به تقليد كتاب خواندن بگردانند  يها هستند كه زبان يهمانا از آنها گروه : و 78/  (3)آل عمران .4
 تا گفتارشان را از كتاب پنداريد. 

ه اند و خوردن ايشان از اموال مردم ب شده يآن نه كه از ربا گرفتن ايشان در حالي : و 161/  (4)نساء .5
 .ناحق... 
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«»2. 

«......» 3 

«...

»4 
 : باالخره و

«
»5. 

 يابله با آنها انگار كه خيلفرمائيد كه ما در عالم مقايسه با يهوديها و مق يمالحظه م
 نداشته باشيم! يا وضع آبرومندانه

 
 ها در مورد مسيحي

 
به آنها شده است، كمتر از  6«...وَالَلضَالّينَ»، كه تعبير يها و نصار اما مسيحي

آيد و رويهمرفته تمايل به تمجيد و تجليل محسوس  ينامشان در قرآن م ها يهودي
 : كوبد يق آنجا كه بايد آنها را بكوبد، مكالم ح يذلك به اقتضا است. مع

«......» 7 
 تا اينجا خوب است و تمجيد، اما بعد:

                                                                                                              
 كنيد.  يكه خود را فراموش م يكنيد در حال ير مام ي: آيا مردم را به نيك 44/  29)بقره. 1

 دانيد.  يكه خود م ي: و حق را به باطل نپوشانيد و حق را كتمان نكيند در حال 42/  (2)بقره .2

 خواندند تبعيت كردند.  ي)ملك( سليمان م يآنچه را كه شياطين عليه پادشاه : و 112/  29)بقره .3

قوم من شما در پرستش گوساله به خود ظلم  ي: ا به قومش گفت يكه موس ي: هنگام 54/  (2)بقره .4
شما بهتر است نزد  يبرا يكرديد، پس به آفريدگار خود بازگرديد و نفوس خويش را بكشيد، چنين كار
 پروردگارتان، پس خدا توبه شما را پذيرفت كه او توبه پذيرنده مهربان است . 

عهد من وفا كنيد تا  هب ياد آوريد، و هداشتم ب يرا كه برشما ارزان ياسرائيل نعمت يبن ي: ا 39/  (2)بقره. 5
 عهد شما وفا كنم و فقط از من بترسيد.  هب

 : ... و نه گمراهان. 7/  (1)فاتحه. 6

   . قرار داديم ... يو ترحم يكه پيرويش كردند مهربان يكسان يها : ... و در دل27/  (57)حديد. 7
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«...
...» 1 

«

»2. 

«

»3.
«...

...» 4.
 ر دو دسته:ه باالخره به

«
»5.

                                                
گيري كه از پيش خود در آوردند چنين دستوري را و برايشان جز او براي  شه: ... و گو27/  (57)حديد. 1

 خوشنودي خدا ننوشتيم، ولي حقّ رعايتش را به جا نياوردند... 

روي در كيش خود نكنيد و چيزي جز حق برخدا نگوئيد. به درستي  : اي اهل كتاب زياده 171/  (4)نساء. 2
از او. پس به خدا و  يكه بر مريم القا كرد و روح يا و كلمه بن مريم فرستاده خدا است يمسيح عيس كه

شما بهتر است. جز اين نيست كه خداوند يكتا  يپيغمبرانش ايمان بياوريد و نگوئيد سه تا، بس كنيد. برا
است كه  يها و زمين است و كاف اوست آنچه در آسمان يباشد. برا ياو فرزند يمنزه است از اينكه برا

 . خدا وكيل باشد

كه بايد از آنچه  يا دانستند پيمان گرفتيم. پس بهره يكه خود را نصار ي: و از كسان 14/  (5)مائده .3
 زودي بهو كينه برانگيختيم و  يكرديم ببرند فراموش نمودند پس ميان ايشان تا روز قيامت دشمن ييادآور

 كردند خبرشان دهد.  يخدا به آنچه م

خورند و ديگران را از راه  ياز كشيشان و ديرنشينان اموال مردم را به ناروا م ي: همانا بسيار 34/  (9)توبه. 4
 دارند.  يخدا باز م

شما مشترك است و آن اينكه و كه ميان ما  يسخن يكتاب بيائيد به سو اهل ي: بگو ا 64/  (3)مرانع آل .5
 گيرد.نرا ارباب  ياز خدا كس از ما غير يرا شريك قرار ندهيم و كس ياو چيز يجز خدا را نپرستيم و برا
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، آخرت ي، پيغمبر وپيشوا دوستيداپرستها نيز گمراه شدند و در راه خ مسيحي
 و  يدشمن شدند.  گمراه  يسرازير در كردند.  يتندرو از دنيا تجاوز و  و اعراض يطلب

 افتاد. آنها  ميان  جنگ

خدا بودن است و پيغمبر  يانحصار يبندگ كند ميباالخره، آنچه را قرآن توجيه 
 و امام و مال و پادشاه را ارباب نگرفتن.

: بهتر است خودتان قضاوت  ها هستيم يندازه ما مشمول توصيف مسيححاال چه ا
 كنيد!

 
 وضع خود ما

 
الَذينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ نيست،  خالص و منطبق صِرَاطَ يديديد كه وضع و راه ما، خيل

 دارد. يشباهت بيشتر «الضَالّينْ»و  «مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ»بلكه به 

رفتيم وهم در دوران تجدد و  يبيراهه م يها دّس، راههم در آن دوران تدّين و تق
 1«...مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ...»با اعراض از خدا و حق بيش از پيش مشمول  يفعل يدين يب
 پس داريم، نه راه پيش! گرديم. نه راه يم

عجيب  يها ها و بيچارگي بست اينها همان مضار دين است كه انسان را در بن
 اندازد. يم

 
 یبشر یو اجتماع یاز نظر روانمطالعه 

 يخدا، قضيه اجماالً و به قدر وسع محدود بررس ياينجا از نظر قرآن و اخطارها تا
 شد.

و معلومات و  يخدائ يهميشه خوب است، موضوعات از دو جنبه، الهام
حاصل گردد و هم به  2«...ي...لِيَطْمِئِنَ قَلْب»، مطالعه شود كه هم يمشهودات بشر

كه خدا دستمان  يباسرنخ 3«الْاَمْثالَ لِلنَاسِ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَروُنَ اهلل وَ يَضْرِبُ...»مصداق 
 در زمين بكنيم تا موضوعات را بهتر درك نمائيم. يسير داده است، تفكر و تدبر و

 آورد؟ يبه بار م يزيانهائ يشود كه ديانت و ديندار ي: چطور م مسئله اينست

                                                
 .: ... خشم گرفتگان به آنها...  7/  (1)فاتحه. 1

 آرامش دلم... ي: ... برا 261/  (2)بقره .2

 زند شايد يادآور شوند.  ها را مي مردم مثل ي: ... خدا برا 25/  (14)ابراهيم .3
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از دينمان  ينيستيم و آن طور كه بايد سود 1 «نْعَمْتَ عَلَيْهِمْ......اَ»در اينكه ما امت 
نيست. پس ريشه و نطفه اين مضار را  يبريم )الاقل نقد اين دنيا( حرف يو نم نبرديم

اش را در دين جستجو كنيم. اتفاقاً تمام يا عمده مفاسد  در وجود خودمان و مايه
 يريم.توانيم سراغ بگ يخودمان را از همين سوره م

بيان مزاياست، نمايش راه مستقيم و  «عَلَيْهِم...  ...اَنْعَمْتَ»ديديد كه در اين سوره تا 
آن است. از آن به بعد مضار است. دو نوع و از دوراه.  يشاهدش هم همان سودبخش

برگشت و اعراض كه مستوجب غضب است و ديگر افراط و انحراف كه  ييك
 ضاللت است.

 : رو يا واسط باشد استه است امت اسالم امت ميانهخو يقرآن از ابتدا م

«...» 2. 
 به سوره حمد يايم؟مراجعه مجدد كرده اندازه به خواست قرآن عمل  چه ببينيم تا

 كنيم: يم

«» 

«» 
. دهد ميبه انسان  يامش و رضايت و سكونت، حالت آريحمد و خوشحال

 ... شود يطبع تنبل وراحت و سكون طلب م يبرا يخوراك خوب

 ،ينفسان يها القاء و تلقين يخدا، تسليم در مقابل او و با مختصر يبه رضا يراض

 ! تسليم در مقابل هر گردن كلفت و هر پيش آمد و وضع

 قدر، و معتقد به قضا

 قانع به هر وضع و حال،

در نتيجه، سلب امكان هرگونه عكس العمل و حركت در برابر اتفاق و هرپيش 
 آمد .

 گويد: دين ترياك اجتماع است. يم يا همين جاست كه توده

«» 
 داريم؛ قاهر و قادر، يآقا وارباب و سرور

                                                
 ... ي: ... ايشان را نعمت داد 7/  (1)فاتحه .1

 .ميانه گردانيديم...  ي... و بدينسان شما را امت:  143/  (2)بقره .2
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 فرستاده است، سرآمد پيغمبران: يپيغمبر

«...
...» 1. 

برترين امتها هستيم. پس همه چيز داريم، كامل بلكه اكمل، تمام بلكه اتم، شريف 
 .2«اهللحَسْبُنَا كِتابَ »بلكه اَشرف. معطل چه هستيم؟ دنبال چه برويم؟ 

گيرد. بشر اصوال خودخواه و غرورطلب است و  يم مارا يعُجب و غرور عجيب
ترين عامل  ين زهر انسانيت و راكد و فاسدكنندهتر بزرگهمچنين عجب و غرور، 

 است.

العاده به دين و ظواهر و تزئينات  و توجه فوق ياز نتايج ديگر: غلوّ در خداپرست
 ها. ها و ظاهر پردازي آن، مترادف با وسواسي

«...»3 
 ها... رحمان! در گذرنده از خطا و لغزش يخدا

گوئيم، تهمت ميزنيم،  يشويم، دروغ م يم يخوريم، غرق در مست يپس شراب م
 باك از گناه... يب يدهيم. خيل يرا انجام م يكنيم و ساير معاص يغيبت م

 خر وامانده معطل چُش است!

 رحيم، مهربان، خيررسان و پراز لطف و كرم. يخدا

 رسان يشده روز يضامن روز

 بهرطلب چون خسان يچند دو

 نتيجه آن:

 از حركت، فكر، علم، عمل، كسب و كار. ينياز يب

«»4 
 سر و كار ما با خدا است و اصل كار آن دنيا است.

 : آخرت را دريابيم! ترك دنيا و اعراض از مافيها

                                                
شما دينتان را كامل كردم و نعمتم را بر شما تمام كردم و اسالم را به عنوان  ي: ... امروز برا 3/  (5)مائده. 1

 شما پسنديدم. يكيش برا

 ما كافيست.  يمنسوب به خليفه دوّم : كتاب خدا برا يروايت. 2

 شاينده مهربان. : ... بخ 3/  (1)فاتحه .3

 روز جزا.  ي: آن فرمانبردار 4/  (1)فاتحه .4
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 و نكبت... يقر و مذلت، گدائ، في، درويش مسلكيرهبانيت، الاباليگر

 اعراض از خلق و پيوستن به خالق:

 ، به اجتماع و به حكومت و دنيا.يبه زندگ ياعتنائ يانزوا، انفراد، ب

«...» 1 
او  يكنيم، هرچه ارزش و طلب هست برا يم يخواهيم و بندگ فقط خدا را مي

 است.

امور زائد و زائل است، بايد دور ريخت.  ديگر علم و اقتصاد، هنر و سليقه و ساير
 الاقل به دنبالش نرفت!

 2«اهللحَسَبُنَا كِتابَ »
 چه؟ يوطب برا يو رياض يخواهيم چكار، جغراف يتاريخ م

«...»3 
نمائيم. دست دعا و نياز  يهر چيز از خدا م يامداد، درهمه وقت و همه جا و برا

 نيم:ك يبه جانب او دراز م

«......» 4 
در مسجد ورد گفتن، تسبيح گرداندن و همه چيز را از خدا  ها مسلمانكار 

 ...شود ميخواستن و همه چيز را به او گذاردن 

 
 در مسير ضاللت    

 : به طور خالصه و فهرست وار

 سكونت و تسليم و تخدير،

 تكبر و غرور و عجب،

 ،يوظاهر يو تشريفات صور يدين يها و تزئين افراط در تجليل

 از گناه، يباك يب

 از كار وحركت و از فكر و علم، ينياز يب

                                                
 .پرستيم...  ي: تنها تو را م 5/  (1)فاتحه .1

 كند.  ي: كتاب خدا ما را كفايت م منسوب به خليفه دوّم يروايت .2

 طلبيم.  يم ي: ... و تنها از تو يار 5/  (1)فاتحه. 3

 .شما را بپذيرم...  : ... مرا بخوانيد تا 61غافر )مؤمن( /  .4
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 ،يو صوفيگر ترك دنيا و رهبانيت

 اعراض از خلق،

 بودن، يانزوا و انفراد

 نسبت به اجتماع و حكومت، يعالقگ يو ب يبركنار

 انحصار در تشريفات عبادت و ذكر،

 فكر و تعليم،انصراف از تحقيق و ت

 توسل و توكل جاهالنه به خدا و تلفظ دعا.

 بود. يدر جهت خدائ يو تندرو 1«...وَلَاالضَآلينَ»اينها تماماً در جهت، 

 
 ها و اعراض 2 «...مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ...»اما در جهت 

 پله ، پله:

 : ها، به جبران محرمات در حالل يتالف -

 .يگير و صيغه يپرست شكم

 : از فطريات و فضائل ياستعفا -

 . ها دين يبه مردم و به ب ياعتنائ يب يتحت لوا يبد اخالق

 : ترك عواطف و انسانيت و اخالقيات -

 .يو نفهم ي، ناداني، ناداريسواد افتخار كردن به بي

 : يشرع يها حيله -

 ها. ها و رياكاري فريب

 : نتيجه مستقيم تمام اينها

 روح و فكر، يپليد

 جسم و ايمان در فرد و اجتماع، و فساد يخراب

 تنفر و اعراض از اصل،

 ... ! و باالخره كفر و بازگشت از خدا

 
 شود از دين استعفا كرد؟ يآيا م

 

                                                
 : ... و نه گمراهان.  7/  (1)فاتحه. 1

 .: ... خشم گرفتگانِ بر آنها ...  7/  (1)فاتحه. 2
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 ؟ شود به دين يا به اسالم اكتفا كرد يآيا م

اديان و از جمله اسالم را  يها ، ارزش ها و حقيقتيهستند كه زيبائ ياشخاص
مشمول مرور زمان و قانون  يمانند ساير منابع تحرك بشررا  آن ياند. ول قبول داشته

 دانند. ي( و تنزل ميكهولت )آنتروپ

به وجود آورد،  يكه در چهارده قرن پيش طلوع كرد و چنان جنبش يآيا اسالم
 مسائل و مشكالت روز باشد؟ يگو تواند عامل تحرك و جواب يهنوز هم م

نموده است، وجايش بايد در  يزآيا اسالم عمر خود را كرده و نقش خود را با
 صفحات تاريخ باشد؟ ... يا بقا و ابديت و آتيه دارد.

 نيست، اما: ياز نواميس طبيعت است شك يدر اينكه قانون كهولت يا آنتروپ

اوالً، خودِ پيدايش و پديده حيات و اصوالً قانون تكامل برخالف اين اصل 
 .1است

دهد و  يخود را به اجتماع م يو توارث جا ، فرد در نتيجه توالد و تناسليو در ثان
 اندازد. يمرگ را عقب م

 :  سازد ميفرد انسان دو اثر يا دو وارث 

 ، و از طريق تشكيل اجتماع ييك

 . ديگر از طريق توليد مثل

 شود. يماند. نوع نيز حفظ م ياجتماع زنده م يميرد، ول يفرد باالخره م

پيش  يست. چون اجتماع احتياجات جديدعمر اجتماع معموال بيشتر از عمر فرد ا
آورد كه تكاپو و كوشش الزم دارد و بنا به ضرورت حسن روابط افراد تا  يم

 شود. يتنظيم كننده خود م يا اندازه

 يصحيح باشند، هم نسلها يكه افراد مردم سالم و سالك راه طبيع يدر صورت
و تكامل را به  يو ترق يخواهند شد و هم اجتماع مدارج بهبود يبهتر از قبل يبعد
 پيمايد. يم يخوب

و تنزل  ينوع و اجتماع به نوبه خود باز حركت خالف كهولت كه فرسودگ ييعن
 كند. يم يو زوال است ط

و قدرت  يالبته اجتماعات هم ممكن است مانند فرد روز والدت، ايام جوان
 يباعمرها فراوان آن يها و مرگ داشته باشند. تاريخ شاهد نمونه يوباالخره پير

                                                
 ( از همين نويسنده مراجعه شود. 1، مندرج در مجموعه آثار )«انتها يذره ب»به كتاب . 1
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مطلوب، عظمت و  يقوم جوان آنروز، آرزو يكوتاه و بلند است. مثل روم كه برا
بسط قدرت بود. در اثر كار و كوشش باالخره به كمال مطلوب خودشان هم 

در جلو نداشتند كه به جانبش حركت را ادامه دهند،  يچون چيز ديگر يرسيدند. ول
و مكتسبات پرداختند. دوران افول و  و لذت بردن از مال و مقام يبردار به بهره

به هالكت و  يو خودخواه يآغاز شد و در اثر فساد و اختالف و ستمگر يحركت يب
 زوال افتادند.

آور نخواهد بود. اجتماعات  الزام يتر باشد، چنين قانون اما اگر هدف اجتماع عالي
را ترميم و  ها انرژيخود را تقويت نكنند و  يممكن است اگر موجبات افزايش پير

 شود. يو بلكه ابد يطوالن يتجديد نمايند عمرشان خيل

توجه كنيم، باز همين سير در جهت  يبه معنو يهمين طور اگر از موضوعات ذات
 پيمائيم. يبقا و ابديت را م

حركات، آثار را در نظر بگيريم و  يشخص، شخصيت و به جا ياگر به جا ييعن
و افكار و مليت را نگاه  ياع، جامعه حقوقافراد تشكيل دهنده يك اجتم يبه جا

شويم تا باالخره به حقيقت و به حق و به وجود  يتر م كنيم، به ابديت و بقا نزديك
 رسيم. يمطلق كه خداست م

 او نيست. يبرا ياست ومرگ و فنائ يخدا ازل

 : ميرد، دين خدا و امت خدا هم نبايد بميرد يهمان طور كه خدا نم

«»1. 
 شود. ياسالم پير نم يگردد، ول يشود و پير و فرتوت م يفرد مسلمان فرسوده م

 :رود ميهميشه زنده و جوان است. بلكه باال هم 

«»2. 
چنان معبود بينهايت دور و  خواهند، يشناسند و م يآنها كه او را م يخدا، برا

و توقف و تنزل حاصل  ياست كه نه هر قدر پيش بروند دسترس يبينهايت نزديك
 هست كه مانع حركت گردد. يونااميد يباشند بيگانگ  و نه هر قدر درمانده شود مي

                                                
 : همانا ما قرآن را فرستاديم و خود نگهدارنده آن هستيم. 9/  (15)حجر. 1

 شود.  شود و چيزي برتر از او نمي : اسالم برتر مي حديث نبوي .2
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كشاند و او را مرتبه به مرتبه  يم نماياند و پرستنده را به پيش يدر هر حال خود را م
 !1شود يشود و نه كهنه م يبرد. نه عقب سرگذاشته م يباال م

منبع بينهايت، محدود ساختن و نزديك  يو دين، يعن ياز خداپرست يپس استعفا
جز توقف و سكون به ارمغان  يا كردن هدف و زمان وصول است كه ديديد نتيجه

 نخواهد آورد.

 يراتب اكتساباين عمل در طبيعت هم امكان پذير نخواهد بود، زيرا پيشرفت در م
برد و همين كه شخص  يرا از بين م يو غرائز بدو يعلم و عقل تجهيزات طبيع

شود و ناچار به مراحل پست  يبند نم يمراتب قبل يرا از دست داد، رو يا مرتبه
 يو اجتماع يكه در ايران از امور سياس ياز كسان يبسيار )همان طور كه 2گرايد يم

 آوردند(. يهروئين و مفاسد روسرخوردند و استعفا دادند، به 

 چاره چيست؟ چه بكنيم؟

و توقف و  يعبارت از كهنه پرست يو ديندار يحال كه معلوم شد، خداپرست
شود، بلكه برعكس خود ما بوديم  يو كهولت نم يباعث پير يركود نيست و مسلمان

شديم، بيائيد  يو فرسودگ ياسالم دچار پير يواقع يكه به علت عدم درك و اجرا
 را به كار بنديم. اسالم را بشناسيم و عوامل زنده كننده و باالبرنده آن

 با توجه به فصول گذشته:

                                                
 گرفته شده است. «اسالم جوان»بيشتر مطالب اين قسمت از كتاب  .1

شويم  يعدم امكان بازگشت به مراحل پست تر در طبيعت: جمادات پايدارند. وارد قلمرو نبات كه م .2
گيرد. خودش بايد خود را از  يو استحكام را طبيعت مكنيم. حفاظت  يمشاهده م يو فساد پذير يناپايدار

. نبات كند مينمايد و به جبران آن خاصيت نمو را پيدا  يراه تنفس، تغذيه وتخليه زوائد و غيره، نگاهدار
 آورد. يريشه ميدواند و طبيعت آب و آفتاب را به بالين و به رويِش م

كرد و در جا خوابيد، طبيعت ريشه را دوباره به او  يبلحيوان كه شد بايد به دنبال آب و غذا بدود. اگر تن
 دهد. ينم

 يرسيم، فكر و فهم و ادراك جانشين چنگال و شامه تند يا باصره تيز و ساير وسائل دفاع به انسان كه مي
 شده است. يو تعرض

و چه هوش و حافظه كاسته  يعضالن يچه ماد يطبيع يدر مراتب تمدن هرقدر پيش برويم از قوا
تر شامل  تر و عام عالي يها ، ايدآليانسان يها و هدف و ايدآل يشود. همچنين به لحاظ مدارج معنو يم

 يرو يخواهد بود؛ يعن يشود. سقوط از يك مرحله و مرتبه، مثل سقوط از نردبان، پرتاب كل يها م قبلي
 توان بند شد.  ينم يقبل يها مراحل و پله
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ها، امامها  از قبيل مرادها، سقاخانه يهائ ها و جانشين موحد و خداپرست باشيم. بَدَل
 شريك او نگيريم و هميشه هدف 1«...اهلل...اَرْباباً مِنْ دُوْنِ »و پيغمبران را به عنوان 

 بينهايت را در نظر داشته، از او در خواست كمك كنيم و به او دل ببنديم. و يعال

فطرت و غرائز  يبدانيم كه اسالم عين فطرت است و جا يمسلمان باشيم ول
 ما بايد مطابق فطرت و انسانيت باشد:  گيرد. اعمال يطبيعت را نم

«
»2. 

 گيرد: ياخالق را نم يبدانيم كه دين و فروع دين جا يايمان داشته باشيم ول

«»3. 
 فراموش نكنيم كه بايد: يخدا را قاهر و قادر بدانيم ول

«
...»4 

«......»5 
علم را  يجا يكتاب خدا خوب است و بايد به آن تمسك و توسل جست ول

 د:گير ينم

«......»6 

«
»7. 

                                                
 را نپرستيم ...  يس: ... جز خدا ك 63/  (3)عمران آل. 1

و  يو نصران يولكن پدر و مادران او را يهود شود ميزائيده  يفطرت و سرشت طبيع يرو يهر فرزند .2
 . كنند ميگبر 

 اخالق مردم را تمام و كامل كنم. : من برانگيخته شدم تا مكارم يحديث نبو .3

آن دشمن خدا و   وسيله بهيشان آماده كنيد كه ا ياسبان بسته برا توانيد از نيرو و ي: هرچه م 61/  (8)انفال .4
 دشمنان خودتان را بترسانيد...

 .مگر اينكه خود را عوض كنند...  دهد ميرا تغيير ن ي: خداوند وضع قوم 11/  (13)رعد. 5

 ترسند.  ... جز اين نيست كه از خدا بندگان دانشمندش مي : 27/  (35)فاطر .6

تو فرستاده شده  ياند ببينند كه آنچه از پروردگارت به سو از دانش گرفته يا آنان كه بهره : 6/  (34)سبا .7
 .كند مي يعزتمند ستوده راهنمائ يخدا يحق است و به سو
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«»1. 
 فاقد دنيا هم نباشيم: يبنديم ولطالب آخرت باشيم و به دنيا دل ن

«»2. 
...»3.

انيم كه دعا جايگزين حركت و اقدام و بد يو باالخره دعا بكنيم و بخوانيم ول
برنده آن است. دعا اميدوار كننده دل، تعليم كار بهشود، بلكه خواهان و  يعمل نم

 .4تلقين، تقويت و حركت است يدهنده عقل، توجيه كننده عمل و بهترين عامل برا
 و باالخره، چاره منحصر به فرد:       

«...»5. 
 

                                                
 شود. ياست كه به واسطه خودش ادا )و پاداش داده( م يدانش دَين  )فرمايش حضرت امير(: . 1

آخرتت  يو برا يكن يم يانگار تا ابد زندگخود چنان باش كه  يدنيا ي: برا (ي)فرمايش حضرت عل .2
 . يمير يچنان باش كه انگار فردا م

بندگانش بيرون آورده  يپاكيزه را كه او برا يها زينت خدا و روزي ي: بگو چه كس 32/  (7)اعراف. 3
 ...  است حرام كرده؟

دانيم و شكوه و مطالبه  يم ركا بهائمه اطهار در اينست كه ما خود را از خدا طل يما با دعا يچ. فرق دعا .4
 دانستند. ينمائيم. آنها خود را بدهكار و خدا را منعم و سزاوار ستايش م يم

يا عظيم و غيره( با تجليل و حمد و تشكر و تعظيم خدا شروع  ييا عل -ائمه )افتتاح، كميل يدعاها
دعا  يحمد آنجا كه پا در همين سوره يشود. حت يختم م يشود و با استغفار و توبه و معذرت خواه يم

خدا نيست، راه  يو جانشين گير يگر يو طفيل يتنبل يآيد: )اهدنا الصراط المستقيم( تقاضا يپيش م
گويد مرا ببر يا مرا  ينم يپرسد. حت ياست. آماده رفتن و حركت است فقط از خدا سَمت را م يپُرس

انتشار و يا به مجموعه آثار  يات شركت سهاماز انتشار «دعا»تفضيل و تحقيق بيشتر به رساله  يبرسان. )برا
 ( از همين نويسنده مراجعه فرماييد.( 9)

 : به عهد من وفا كنيد تا به عهد شما وفا كنم و فقط از من پروا داشته باشيد.  41/  (2)بقره. 5



 

 
 
 
 
 
 
 

  اسالم مكتب مبارز و موّلد
 

 يبسمه تعال
 

«

»1. 
 

 مبارزه اسالم و مسلمين
 

ز دارد و بعد ا ياز دو عيد بزرگ اسالم است، كه نماز يامروز، روز عيد فطر يك
اين نمازها الزم نيست بحث در  يها دارد. خطبه يا آن، مانند نماز جمعه، خطبه

                                                
 1341دانشجويان در سال  يجشن عيد فطر انجمن اسالم يتدوين و تكميل سخنران . 

ها غالب  بر كليه دين تا هدايت و دين حق فرستاد.ه كه پيامبر خود را ب ياو است كس : 28و  29/  (48)فتح .1
گير و  كه با او هستند نسبت به كافران سخت ياست. محمد فرستاده خدا و كسان يخدا كاف يآيد و گواه

 يو خرسند يكه در ركوع و سجودند، از خدا فزون يبين يميان خود مهربان و خير رسانند. آنها را م
وصفشان در تورات و انجيل آمده، چون  يآنها اثر سجود نمايان است. چنين مردم يجويند . در پيشان يم

دار و سخت گرديده بر ساق خود استوار  كه سر از زمين بيرون آورده به آن قوت رسيده، مايه يزراعت
از آنها را كه ايمان  يداوند كسانآورد تا كافران خشمگين شوند. خ شگفت مي هايستاده است، دهقانان را ب

 كنند وعده بخشش و پاداش بزرگ داده است.  يدارند و عمل شايسته م



 
 

 

 
 

 ، مباحث علمي ، اجتماعي ، اسالمي (8مجموعه آثار )  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  311

 

خود  يها از قبيل شكيات و مطهرّات باشد؛ بلكه به عكس، مثل خطبه يمسايل فقه
  در بارهكه در مورد خطبه نماز جمعه تصريح شده است،  يحضرت امير)ع(، به طور

 د باشد.توان مي ياجتماعو  يمبتال به عموم يها مسايل روز و موضوع

 
 موضوع مشترك روز

است؛ كه نه  «مبارزه»كه همه ما را در اينجا جمع كرده است،  يمسئله روز و موضوع
 تنها ما، بلكه اكثريت ايرانيان و مسلمين درآن اشتراك دارند.

مبارزه اسالم و » يبنده هم فكر كردم، موضوع خطبه عيد را همين مسأله، يعن
 يا كه در صدر اسالم انجام گرفت و مبارزه طور هم؛ مبارزه اسالم، آنقرار د «مسلمين

 كه امروز بايد انجام شود.

آنكه مطلب از هر جهت كامل و تا حدود امكان معرّف نيت و مشخِص  يبرا يول
و  يو مبارزه تخريب يقيافه صحيح اسالم باشد، جادارد سخن را انحصار به جنبه جنگ

آن  يو سازندگ يجه مقابل و مكمّل آنرا كه جنبه توليداسالم نداده، بلكه و يمنف
را كه هم مبارز بوده است و هم مولد،  يكنيم تا مكتب يآن بررس ياست، پا به پا

 بهتر بشناسيم. يقدر

و  اهللو بِ اهلل بِسْمِ»ها اين عمل را  ياهل مبارزه هستيم؛ بعض اهللهمه ما بحمد
، فعاليت يو سنت اسالم يه عنوان يك فريضه دينب يدهند؛ يعن يانجام م «اهلل سَبيلِ يف

 نمايند. يم يسياس

و  يسياس يها هدف يديگر در عين آنكه مسلمان و معتقدند، ول يا عده
كنند؛ ضمناً  يخود تعقيب م ياز عاليق دين يرا مستقل و جدا يحزب يها فعاليت

 بينند. يهم مابين اين دو نم يتباين

نسبت به اسالم و قرآن نداشته  يايد قيد و نظرهستند كه ش يباالخره، دسته سوم
به اين بحث توجه داشته،  يو تاريخ يتوانند، از جهت تحقيق يم يبه خوب يباشند، ول

 قرار دهند. يبردار مورد مطالعه و بهره يا و به عنوان نمونه

 
 ملت نامبارز، تكرو، كجرو يا مقلد

خواهند  يل مبارزه نيستند و نميا اه -متأسفانه ملت ما چه مؤمن و چه غير مؤمن آن
را  آن يكنند، مثل اينكه الفبا يخود را به زحمت و خطر بيندازند و يا اگر مبارزه م

 بلد نيستند.
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ها و  افتيم، دوستي يگردد: با خودمان درم يما به خودمان برم يها غالب مبارزه
ره كنيم و باالخ يعداوت م يها را تبديل به كدورت و سوءظن و گاه صميميت

 نمائيم! يتر يا مبدل به تفرقه و انشعاب م و ضعيف تر كوچكجمعمان را 

در جنگ نيستيم، بلكه متأسفانه در صلح و در  ينه تنها مرد مبارزه و پيروز
 شود ميكه قرار  لنگ است. همين ينيز كُمِيتِ ما خيل يو سازندگ ياجتماع يهمكار

خيريه يا  ياقدام اجتماعگيريم با مشاركت يكديگر دست به يك  ييا تصميم م
آيد.  يو غيره بزنيم، موجبات گوناگون تشتّت و تفرقه و تعطيل پيش م يانتفاع

خواهد به جمع  هركس فقط عقيده و سليقه و رويه شخص خود را قبول دارد و مي
ها طالب  يبندد. بعض يپذيرد و نه به كار م يپسندد، نه م يتحميل كند. غير آنرا، نه م

شوند  يگير م خواهند و به غايت سخت ياز هرگونه نقص م يل و خالكما يحدّ اعال
و يا  ياصول يو دقت را در كليه افراد و همكاران توقع داشته خيل يو يا حداكثر تقو

 گردند. يايرادگير م

بندوبار به مختصر  يعالقه و ب يب يا گير، عده در مقابل اين عده وسواس سخت
كنند. عوامل و عناصر موجود از  يم يخال يه اجتماعشانه از بار سهميه وظيف يا بهانه

افراد فراهم  يو يأس برا يتقويت و تشويق يكديگر دلسرد يهر طرف به جا
 يشوند. گاه يبرنامه موردنظر سبب م يرا برا يو از هم پاشيدگ ينمايند و كند يم

شود كدورت و احياناً خصومت  يكه دست آخر برداشت م ياوقات يگانه محصول
 اشد.ب يم

 يسر به زيرِ تسليم، كه كار يمنزو يخالصه اينكه، صرف نظر از اكثريتِ انفراد
ناميم، نه مرد  يهم كه خود را مبارز و فعال م يجز ناله و غرغر بلد نيستند، آن اقليت

 جنگ هستيم، نه مرد كار.

و  يخواهيم رسم و روش مبارزه )مبارزه اجتماع يكه م  هم يتازه وقت
كنيم.  يو نشريات و سوابق كمونيستها م ها كتابياد بگيريم، سر در  ايدئولوژيك( را
بياموزيم؛  يو جنگ يو تشكيالت يو حزب يخواهيم تعليمات فكر يدر مكتب آنها م

 يدر دنيا مبارزه فكر يها، هيچ دسته ديگر اي ها و توده مثل اينكه غير از ماترياليست
 اند. )ايدئولوژيك( نكرده

كه  يضرر ندارد ببينيم آن مكتب -هم باشد يو تاريخ يلمازنظر ع -در هر حال
 : گويد يسيدالشهداء )ع( م يدست اول آن يعن يها از دست پرورده ييك
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«»1، 
و تاكتيك در مبارزات خود داشته است و آيا اين  يچه طرز فكر و چه استراتژ

را بهم انداخته است يا  يه، و اشخاص و افكاربود يمكتب، فقط كشتار كننده و منف
 سازنده و مثبت هم بوده است؟ و چگونه بوده است؟

 
 یقيافه جنگ

در اينكه اسالم دين مبارزه و جهاد است )دفاع و جهاد، از احكام فروع دين است و 
نشو و نما سروكارش با جنگ و جدال  يدر رديف نماز وروزه قرار دارد( و از ابتدا

 ! نيست. امروزش را نگاه كنيد يفبوده، حر

و تقليد  يمسيح يها از اروپائي يبعض يمدعيان اسالم و مخالفان ما، يعن يحت
دانند.  يم يكنندگان آنها استناد به همين قسمت كرده، آنرا آئين خشونت و وحشيگر

 .«اسالم به زور شمشير تحميل شده است»:  گويند يم

كنند كه كار خودشان جز  يم را وارد ماين ايراد و اتها يعجيب است ! كسان
با يكديگر و استعمار و چپاول سايرين نبوده و نيست.  يجنگ و رقابت و خونريز

آنها چنان فشار و تحميل عقيده و انكيزيسيون  يها وتارك دنياها مقدسها و پاپ يحت
اند، كه از  معروف به منحرف وارد آورده يها ها و مسيحي يبر سر غير مسيح يباز
 تاتار و مغول كمتر نبوده است! يها شونتخ

به عالوه تا به حال كدام انقالب در دنيا رخ داده است كه بدون جنگ و 
 پيش رفته باشد؟ يخونريز

 انقالب كبير فرانسه مگر كم كشته داد؟

 صدا صورت گرفته شد؟ و سر ياستقالل امريكا آيا ب

ماليم سوسياليسم، آيا  انسان دوستانه و يانقالب سرخ كمونيسم و انقالب خيل
 نمايد؟ يها و كشتارها در چهار گوشه دنيا برپا نم هنوز هم شورش

 .    يو فكر يمل يها همين طور استقالل هندوستان و ساير نهضت
آن است كه حضرت  ياند، برا اگر حضرت مسيح)ع( و حواريون او جنگ نكرده

م مدت دعوت حضرت ، تمايرا پيدا نكرد. بنا به مدارك تاريخ فرصت آن يعيس
سال در مكه  13كه پيغمبر ما  يمسيح شش ماه و حداكثر سه سال بوده است؛ در حال

                                                
 ، عقيده داشتن و جهاد در راه آن كردن است و بس. يزندگ. 1
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 يفرمود. به عالوه در برابر قدرت عظيم امپراتور يدعوت م يبدون جنگ و خونريز
 و جنگ را نداشتند. يآرائ )ع( و نه حواريون، امكان صفيروم نه حضرت عيس

خورد، قهراً  ييك(، چون منافع و نظامات بهم م)ايدئولوژ يفكر يها در انقالب
و يا  يلفظ يو فلسف يعرفان يها آيد. فقط مكتب يمعارضه و منازعه پيش م

منقل و مجالس انس است، كه چون از دائره حرف خارج نشده و  يپا يها بافي خيال
توليد كند، از حدود  يزند، اگر مناقشه و جدال لطمه نمي يبه گاو و گوسفند كس

و زير لب و حداكثر از پرتاب دفتر و لِنگ كفش تجاوز نخواهد كرد! و اِالّ  چشم
ها و منافع تهديد  و مؤثر باشد، رقابت يشود قيام و انقالب عميق و عمل كه بنا همين

 گيرد. يكند و جنگ درم يشده و مقامات متزلزل شده سربلند م

و اسالم  يتر از خداپرست دهتر و زير و رو كنن يانقالب يچه تغيير نظام و تغيير رژيم
 ؟شود مي

و باالخره  ي، ملي، محليها نظام خانوادگ ها و انقالب ها و ساير مكتب اگر هجوم
چون هدف و روال و محور افكار و اعمال  يزنند، اين يك م ميه را به يطبقات
كند و تمام افكار و عادات و حقوق و امتيازات و مقامات  يانسان را عوض م يزندگ
 است! يو كل يسازد، يك انقالب نظام بشر يژگون مرا وا

بشر را نسبت به حركت زمين و  يطوركه كپرنيك و كپلر كه نظام فكر همان
گردند،  يها به دور ما نم دگرگون كردند و گفتند خورشيد و ستاره يمنظومه شمس

، گردد و ما محور عالم نيستيم يبلكه زمين هم مانند ساير سيارات به دور خورشيد م
 يتر بزرگ يتوحيد نيز قبل از كپلر و كپرنيك، به يك مقياس و معنا يمناد يانبيا

خود  يكه همه چيز را برا يبرخالف تمام آمال و اعمال بشر يانقالب نمودند، يعن
آدميزاد و  ياعم از گوسفند و درخت و زمين و مال و حت يخواهد و به هر چيز يم

كند، انبيا  ينگاه م ييا نوع يه و احتياج شخصعلم و اخالق به نظر استخدام و استفاد
آنها بايد تسبيح كننده و  يگفتند بشر هم مانند ساير موجودات عالم و با هماهنگ

 : شكرگزار و فرمانبردار خالق جهان باشند

«...» 1

                                                
عيب بودن  يگويند )و منظم و ب يخدا تسبيح م يهاست برا : آنچه در زمين و آسمان 1/  (62)جمعه. 1

 نمايند.  يت مدستگاه خلقت را ثاب
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«
»1. 

گفتند شما بايد بنده خدا و خدمتگزار خلق و همگام و مطيع مشيتِ خالق باشيد،نه 
ها و مشركين و همچنين  پرست خدا آن طور كه در آئين بت يآنكه ديگران )و حت

 تگذار شما باشند.ما معمول بوده و هست( خدم يعادات خراف

 نيست. خدا محور و مقصد حيات و آمال ما بايد باشد: يانسان محور و مركز هست

«...»2. 
ها برخورد كند و  چگونه بايد با مشكالت و مخالفت يمعلوم است كه چنين انقالب

 چه زدوخوردها و كشتارها به بار آورد!

 
 و جنگ     یزندگ

پديده حيات و هر پديده ضد مرگ و تكامل و رشد، چون مخالف جريان  اصوالً
و خود به خود است و با اصل دوم ترموديناميك منافات دارد، با عوامل  يطبيع

كند . مانند شنا كردن در جهت خالف جريان  يموجود تعارض و برخورد ايجاد م
 .    3و خطر پيش نخواهد رفترودخانه است كه بدون مقاومت و ابراز قدرت و فعاليت 

و خالف احتمال و  يحيات فيزيك پديده ضد آنتروپ يو دنيا يخاصيت زندگ
 عادت است.

                                                
آنها خواه ناخواه شب و روز به درگاه  يها ها و زمين هستند و سايه : و آنها كه در آسمان 15/  (13)رعد. 1

 نمايند.   يخدا سجده م

 گرديم.  او برمي يسو هخدا هستيم و ب يما برا : ... 156/  (2)بقره .2

 «اصل كهولت» يگويند )و در دانشكده فن يم يرا اصل آنتروپ به موجب اصل دوم ترموديناميك كه آن. 3
 يو عاد يخود و به طور طبيع يكه به پا يو صنعت يطبيع يها ترجمه شده است(، كليه حركات و تحول

 نمايند كه: يسير م يانجام گيرند، در آن جهت

 ، درجه احتمال وقوعش بيشتر است واوالً

بيشتر  يو از كار افتادگ ييا فرسودگ يهم سطحو  ييكنواخت ينمايد. يعن ييا كهولت ترق يثانياً، آنتروپ
 گردد. يتوقف و مرگ منته هشود و باالخره ب

و اختالف از بين  شود ميمثال حرارت خورشيد و اجسام داغ طبعاً و تدريجاً در اجسام سرد پخش 
 يياآس يبرا يشود و امكان استفاده انرژ ي، يا آب رودخانه خود به خود به طرف جلگه سرازير مرود مي
 يا و لوله يا شود. و اگر بخواهيد آب سرباال برود حتماً الزم است تلمبه ييا توليد برق از آن گرفته م يآب

 به ميان آيد. يو زور
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كه عليه مرگ  يمجموعه اعمال»حيات را  «بيشو» يزيست شناس معروف فرانسو
 .كند ميتعريف  1«جنگند مي

داكثر و موافق با ح يالزمه سير طبيع يو ميل به يكنواخت يچون مرگ و فرسودگ
 يا كهولت است. يديگرمالزم با افزايش آنتروپ عبارت بهاحتمال و امكان يا 

توانيم حيات را متشكل و مترتب از سه  يبيشتر از فورمول بيشو، م يبا تفصيل قدر
 ذيل بگيريم: يعمل اصل

 جذب مايحتاج و مايصلح )تنفس و تغذيه(. -1

 .2بقا( يو نزاع برا يطبيعدفع مضر و مزاحم و زائد )اخراج فضوالت، دفاع  -2

 نمو و توليدمثل و تكثير. -3

خواهيد ديد كه اسالم صد در صد منطبق با اين تعريف حيات بوده و مصداق 
است كه در صدر كالم عنوان شد و در سوره فتح است و ذيالً  يا مطلب، همان آيه

 : توضيح و تفصيل الزم داده خواهد شد

ذب كننده و تحليل دهنده است، هم دفع است كه هم ج يا اسالم موجود زنده
 كننده مبارز و هم رشد دهنده مولد.

از روز اول بعثت و دعوت حضرت خاتم النبيين هر سه عمل فوق توأماً تحقق و 
 جلوه داشته است.

 
 ها انگيزه مبارزه

اسالم و همچنين وظيفه و رويه خود را  يآنكه بهتر حالت و خصوصيت جنگ يبرا
 يها و به مبارزه يحيات يها به مبارزه يو قياس ينيست يك نظر كلدرك بنمائيم، بد 

 انسان بيندازيم. يتاريخ

نزاع «خوريم، البته با همان  يكه در تاريخ بشر به آنها برم يمبارزات يها جنگ
به  يكه در حيوانات و نباتات است، شباهت و سنخيت دارد. يعن «زنده ماندن يبرا

كردن  «آكل»رفتن و فرار يا جنگ در مقابل  «كولمأ»و شكار  يدنبال ماده غذائ
 است.

                                                
1. Bicoht : La vie c΄est l΄ensemble des fonctions qui combatent contre la mort.   

2. Struggle for life. 
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دارد. انسان هم مثل  يو اقتصاد ياست كه مبارزه و جنگ، اساس ماد يبديه
گويد بساطت را از  يريشه درخت يا شاخ گوزن به گياه مجاور يا به حيوان متجاوز م

 خواهم پايم را دراز كنم. اينجا جمع كن، من مي

، دفاع از جان و زن و قبيله و ي، تصرف و تملك اراضها كوچ كردنها، غارتگري
 يها جنگعليه استثمارگران و  يطبقات يها جنگاخير،  هاي ن دوراباالخره در 

اند؛ همان طور كه در منطق  عليه استعمارگران، تماماً از اين نوع يطلب استقالل
 گويند. يماترياليسم ديالكتيك م

 يو حيوان يانسان ممكن است مبدأ نبات اما برخالف منطق و مسلك ماترياليسم،
. يك چيزها و يك مراحل 1درخت و حيوان نيست يمساو يداشته باشد. ول

 آنها دارد: اضافه بر يا پيشرفته

دهند،  يتغيير مقياس و ميدان و تغيير جهت م يزود به يبشر يها و مبارزه ها جنگ
، وارد يو شخص ياز قلمرو خالص ماد يو از منطقه شكم و پوشاك و مسكن، يعن

 يو معنو يو باالخره مسلك يبشر يو اجتماع ي، و غضبي، عصبيمناطق عاطف
 شوند. يم

العاده تجاوز  از حدود تأمينِ مايحتاج و طلبِ مايصلح و دفعِ مايضر فوق يگاه
نيز  يشود. گاه يرود و هم به چپ و راست منحرف م يكند. هم به جلو و باال م يم

 شود. يف مخود هد يمبارزه و پيروز

ها مابين دو نفر كه اول بر سر لقمه نان يا مثال پنج تومان  چه بسيار دعواها و مرافعه
كلمات و  يشود، سپس در اثر انكار و اصرار و تبادل بعض ياختالف حساب شروع م
 گيرد. ياتهامات رفته رفته اوج م

 يخيل يو كشورگشائ يجوئ و عشق به قدرت يمند عالقهدر اين اختالفات،  يوقت
 يو عشق قهرمان يبوده است، آن وقت جنبه عاطف يو غذائ يبيشتر از احتياجات ماد

 .2كند يپيدا م
                                                

 فرمايد: ياز سوره سجده م 7: و در آيه رود ميده جلوتر هم و قرآن مخالف اين مطلب نبو. 1

«... » 

 خلقت انسان را از گل ابتدا كرد.

از علماء او  يا بوده، عده يبهره از معارف و معتقدات دين يسواد ب يمعروف است كه نادرشاه چون مرد ب. 2
 ت را برايش توصيف كردند.كردند و بهش يرا تبليغ دين م

 بر دشمن هم هست؟ ي: آيا در بهشت لذت پيروز نادر شاه پرسيد
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و سوسياليسم و كمونيسم  يآزاديخواه يها و مكتب ياجتماع يها باالخره مبارزه
و تأمين دستمزد و نان  يبينيم كه در عين اينكه هدف اوليه آنها عدالت و آزاد يرا م

پيدا كرده  يو معنو يو اخالق يالعاده يافته، جنبه مسلك و تعميم فوقبوده است، بسط 
نيز يافته  -يجوئ و قدرت يو خونخوار يانتقامجوئ -زياد يها است. ضمناً انحراف

 است.

 
 يدفاع يها جنگو  يتعرض يها جنگ

كه فوقاً اشاره شد، دو  يو حيوان يدر سه نوع تحول يا تكامل، روح مبارزه نبات
دارد و به صورت  ي( بيشتر جنبه تعرضيطلب و قهرمان يخونخوار يعننوع اول )ي

نوع آخر  يآيد. ول يدرم يخواه يو برتر ييا كشورگشائ يو مبارزطلب يماجراجوئ
تر بوده، صرف  يتر و انسان شود، لطيف يم يو معنو يو اخالق يكه وارد منطقه مسلك

 دارد. يو دفاع يآن، اساساً جنبه ايستادگ يها نظر از انحراف

طرح كنندگان و طرفداران مسلك و مكتب جديد نيز مورد تعرض و حمله 
ترسند و خويش را در معرض تهديد  كه از مال و مقام و جان خود مي يحريفان

 گيرد. يگيرند. به اين ترتيب منازعه و جنگ درم يبينند، قرار م يم

ه( به نام اتحاد )پروس، اتريش، روسي 18بزرگ اروپا در قرن  ياتحاد سه امپراتور
 يها مقدس كه بعد از شكست ناپلئون تشكيل شد و قصدشان حفظ و ادامه قدرت

خود بود، به فشار و  يها و قيام ملت يخواه در برابر موج آزادي ياستبداد يسلطنت
از اين نوع اتحاد، تعرض  يا پرداختند. نمونه يخواه آزادي يها نهضت يسركوب

 است. يعنوو م يدشمنان عليه مبارزين فكر

و  يسوسياليسم و كمونيسم نيز در ابتدا چندان چهره تعرض يها افكار و مكتب
بودند كه  يو ارتجاع يدار سرمايه يها نداشتند. بلكه بيشتر رژيم يامكان حمله عموم

 نمودند. يآرائ راه انداختند و صف يعليه آنها مخالفت و فشار و سركوب

 
 اولين شيپور جنگ در اسالم

                                                                                                              
 و جنگ وجود ندارد! يدر بهشت دشمن : اصالً جواب دادند

 را نخواستم!  ي: پس من چنين بهشت گفت
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بود اتحاد اشراف مكه و قبائل عرب و يهود عليه اين پديده نوظهور كه همين طور 
كرد؛ از معتقدات عزيزتر از جان گرفته تا عادات و  يهمه چيز آنها را تهديد م
 نظامات و مقامات و منافع.

ساده كه  يخيل ياسالم حمله و ابتكار مبارزه را شروع نكرد. به اين دليل منطق
 پرد. ينم يبه قو ضعيف بود و ضعيف هيچ وقت

سال تمام در مكه فقط با زبان  13دانيد و گفته شد، پيغمبر اكرم  كه مي يبه طور
فرمود. او و پيروانش مورد همه گونه تمسخر و تهديد و آزار قرار  يو منطق دعوت م

 شدند. يگرفتند و باالخره مجبور به ترك خانه و زندگ

وره خالفت حضرت امير و در د يها جنگطور به شهادت تاريخ در تمام  همين
 يواقعه كربال اولين تير از كمان حريف انداخته شد و اولين شمشير از غالفِ اردو

از اين طرف، منطق و مدارا هميشه شروع كار  يمقابلِ معترض بيرون كشيده شد ول
 بود.

مرافعه  يوقت يخالصه آنكه پيغمبر اسالم حمله و ابتكار مبارزه را شروع نكرد ول
 ! روبرو نشد يبله با دشمن ضرورت پيدا كرد، با ناله و ناتوانو مقا

 پس از نزول سوره هود و آيه كمرشكن:

«...»1، 
 خندان و آغوش باز به استقبال جنگ و مبارزه رفت. يپيامبر )ص( با رو

ائدِ مقابله با شد يقرآن مجيد اولين دستور جنگ و آماده ساختن مؤمنين را برا
 :كند ميمبارزه، در اين رديف آيات از سوره بقره بيان 

« 

 

 

»2 

                                                
 .همان طور كه بر تو امر شده، استقامت بورز ...  : 112/  (11)هود .1

)صبر( و پيوند با خدا )نماز( كمك  يايد از پايدار كه ايمان آورده يكسان يا : 156 يال 153/  (2)بقره. 2
 بگيريد و بدانيد كه خدا با پايداران است.

 كنيد. ياند و لكن شما درك نم شوند مرده نگوئيد، بلكه زنده يكه در راه خدا كشته م يو به كسان
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و جنگ، نه تنها با آغوش  كه روبرو شدن اسالم با حمله دشمنان كنيد ميمالحظه 
 گيرد. يباز بلكه با چشم باز و با توجه به تمام خطرات و مصائب آن صورت م

ايم اين قبيل آيات را در قرآن به نرمه نرمه يا با صورت خفته  ما عادت كرده
آن دقت و بحث كنيم. هيچ  يو ادب يبخوانيم و در زير و زبر كلمات يا دقايق لفظ

ع نزول و صدور چنين شعارها و دستورها چه شرايط سخت و كنيم در موق يفكر نم
 همراه داشت! يگرفت و چه آثار يها صورت م ها و دل چه غليان و زلزله در زبان

 
 .یو هميشگ یبه عنوان خصلت و ضرورت همگان یمقاومت جنگ

قرآن اين پيش آمد حمله و ضرورت قبول محروميت و مقاومت را يك واقعه 
مؤمنين عرب در برابر كفار قريش پيش آمده باشد  يكه تصادفاً برا يو اتفاق ياستثنائ

 چنين بوده و خواهد بود: ياله يگويد همه وقت و همه جا قيامها يندانسته م

«

»1 
 يوعده داد، اما يار ها مسلمانموحد گذشته و به  يها خود رابه امت يخداوند يار

رشتگان با يك عمل نزديك خدا اين نيست كه مؤمنين كنار بنشينند و خدا و ف
دشمنان را تار و مار كنند. به عكس، قرآن مَثَل و نمونه از قوم  يمعجزآسائ

 يبه شهر مستحكم يكه وقت كند ميآورد و آنها را شديداً مالمت  ياسرائيل م يبن
 گفتند: يرسيدند كه مردم نيرومند و مدافعين دلير درنده داشت، به موس

«...» 2. 

                                                                                                              
و منافع گرفتار خواهيم كرد و به  يجانو  يو خسارت مال يازترس و گرسنگ يو البته شما را به چيز

 مقاومت كنندگان بشارت بده.

 «.يمگيرد مياو بر يخدا هستيم و به سو يهمانا ما برا»گويند  ي، مرسد ميبه آنها  يماتم يكه وقت يكسان

كه هنوز نظير آنچه بر سر پيشينيان شما  يشويد در صورت ي: آيا گمان كرديد وارد بهشت م 214/  (2)بقره. 1
ها شدند و به ترديد و تزلزل )در  يهولناك و بدبخت يها شما نيامده است، آنها گرفتار سختي يآمد برا

خدا چه شد؟  يكه با او ايمان آورده بودند پرسيدند يار يكه پيغمبر آنها و كسان يايمان( افتادند تا جائ
 !  خدا نزديك است يآگاه باشيد كه يار

 .هستند...  ييقين درآنجا قوم ستمگر ، بهيموس ي: ا 22/  (5)مائده .2
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«...
!» 1 

 فرمايد: يو در مقابل خدا هم آنها را مشمول غضب خود نموده و م

«
»2.

و مقاومت گذشته  ياز اين به بعد كار مسلمين از مرحله قبول محروميت و پايدار
دهد و پيغمبر مأمور تحريض و تحريك مؤمنين  يو قرآن صريحاً دستور جنگ را م

 :شود ميبه جنگ 

«
...»3

دهد كه خدا  ينمايد. ضمناً اطمينان م يم يجنگ را به منزله معامله با خدا تلق
را  يو زندگ يرساند. به عالوه، او است كه روز يداند و سود فراوان م يشنود و م يم

 دهد و مرجع و مقصد شما است: يگيرد و گشايش م يكند و م يجمع م

« 

»4. 
، لشگر طالوت و جنگ با جالوت و يه عنوان نمونه خوب و قابل تأسآنگاه ب

تكان دهنده  يكند و چندين دستور آموزنده و شعارها يداود را حكايت م يپيروز
 آورد: يم

                                                
آنها در آن شهر هستند داخل نخواهيم شد پس تو و پروردگارت برويد  ي: ما ابداً تا وقت 24/  (5)مائده. 1

 !  نشينيم يجنگ كنيد ما همين جا م

ابان : گفت، بنابراين چهل سال بر آنها )رسيدن به ارض موعود( حرام است و بايد در بي 26/  (5)مائده .2
 سرگردان بمانند و بر مردم بدكار تأسف مخور. 

پيغمبر، مؤمنين را به جنگ تحريض كن اگر شما بيست نفر صابر باشيد بر دويست نفر  ي: ا 65/  (8)انفال. 3
 . شويد ميغالب 

 : در راه خدا پيكار كنيد و بدانيد كه قطعاً خدا بسيار شنوا و دانا است. كيست 245و  244/  (2)بقره. 4
كه به خدا قرض دوستانه بدهد تا برايش )منافع( چندين برابر فراوان تأمين شود. و خداوند  يشخص

 گرديد.  ياو برم يدهد و به سو يگيرد و گشايش م يم
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«
...» 1

«...

 

 

»2. 
 

 جنگ مقدس و مفيد      
پس فضل خدا در همين واداشتن ما به قلع و قمع كردن مردمان فاسد و دشمن خدا 

كه انتظار داشتند و  يمال تكيه دارد و در جواب كساناين نكته كا ياست. قرآن رو
رفع تكليف و دفع  يكردند صرف مسلمان شدن و ايمان به خدا آوردن برا يتصور م

 فرمايد: ياست، م يدشمن كاف

«...
»1. 

                                                
در آن  ياسرائيل را بعد از موس ي( حكايت آن دسته از بنيو ندانست ي)يا نشنيد ي: آيا نديد 246/  (2)بقره. 1

 .برانگيز تا ما در راه خدا پيكار كنيم...  يما پادشاه يخود گفتند برازمان كه به پيغمبر 

: پس چون طالوت )پادشاه آنها( و لشكريان مؤمن او )از آن رودخانه( رد شدند،  251 يال 249/  (2)بقره .2
كه گمان )ايمان( به  يكسان يلشكريان گفتند ما امروز تاب جنگ با جالوت و لشكريانش را نداريم ول

پرجمعيت پيروز شدند  يها اندك كه به اذن خدا بر دسته يها قات خدا داشتند، گفتند چه بسيار دستهمال
 و خدا با پايداران است.

هايمان را محكم بدار  رو شدند ، گفتند پروردگارا بر ما صبر بريز و قدم هب و چون با جالوت و ارتش او رو
 فرما. يو عليه قوم كافرما را يار

دادند و داود جالوت را كشت و خدا به او حكومت و حكمت و دانش  يدا آنها را فرارسپس به اذن خ
شد و لكن  يكرد، دنيا خراب م يديگر دفع نم ياز مردم را به وسيله بعض يعطا كرد. و اگر خدا بعض

 خداوند نسبت به مردم جهان فضل و كرم دارد. 
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 ديگر: ييا در جا

« 

»2. 
داند بلكه  يم يين باالتر قرآن جنگ كردن در راه خدا را نه تنها الزم و ضروراز ا

 نمايد: يم يمحبوب خدا معرف ييك عمل عال

«»3. 
 داند: يو آن را وسيله تربيت و تقرب به خدا و آمرزش م

«
»4. 

 يو بزرگ ي، قرآن شرط نيل به هرگونه نيكيدر يك آيه عام عال يو به طور كل
 دارد: يداند و اين اصل بزرگ را اعالم م يم يرا انفاق و فداكار

«...»5 
 يها عليه انحراف يبشر يرغم طبع تشريفات پسند و ظواهر جو يدرست عل

بعد حكمفرما شده است!  هاي ن دوراكه در زمان خود پيغمبر و مخصوصاً در  يخراف
 يبرا يگردو چپ و راست  يو نشانه ايمان را در وسواسباز يقرآن شرط مسلمان

در جزئيات ندانسته،  يها ها و موشكافي يا حرام و حالل كردن خوراك يشناس قبله

                                                                                                              
و لكن )مشيت خدا اين است( تا شما  كرد مي ييارخواست حتماً شما را  ي: و اگر خدا م 4/  (47)محمد. 1

كه در راه خدا پيكار  ياز خودتان نمايد )و آزمايش و تربيت كند( پس كسان يرا گرفتار عده ديگر
 آنها گم نخواهد شد.  يكرده كشته شوند كارها

مورد آزمايش  شوند و يگويند ايمان آورديم رها م ي: آيا مردم تصور كردند تا م 3و  2/  (29)عنكبوت. 2
بودند به فتنه آزموديم تا خدا راستگويان و دروغگويان را  را كه قبالً يكه كسان يگيرند؟ در حال يقرار نم

 .بشناساند

از سرب ريخته  ي( چون بنيانيا را كه در راه او در صف )فشرده ي: به يقين خداوند كسان 4/  (61)صف. 3
 دوست دارد.   كنند ميجنگ 

وسيله به جانب او باشيد و در  يايد پرهيزكار خدا و جويا كه ايمان آورده يكسان ي: ا 35/  (5)مائده. 4
 راهش جهاد كنيد تا رستگار شويد. 

نخواهيد شد مگر آنكه از آنچه دوست داريد مايه  «خوب»: هرگز موفق و نائل به  92/  (3)عمران آل .5
 بگذاريد )صرف كنيد(. 
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 ينمايد. در يك سلسله آيات بلندپايه عليه يك يشديداً با اين قبيل روحيات مبارزه م
 يها و صفات مسلمان از خشكه مقدسگريها فرياد اعتراض بلند كرده و به تفصيل نشانه

خره دامنه كالم را به مقاومت در برابر شدائد جنگ كشانده و شمرد و باال يرا بر م
 :دهد ميرا در آنجا سراغ  يمحك اصل

«

»1. 
 

 تدارك و تجهيز جنگ

 ينگ دفعها داشتن و بعد مردانه ج در برابر دشمن و تحمل سختي يتنها ايستادگ يول
حمله و تدارك نيرو و تجهيزات كامل تا  يبين نيست. پيش يكردن صفت مسلمان

حداكثر امكان نيز واجب است تا دشمن خدا و دشمن مؤمنين جرأت حمله را از سر 
 بيرون كنند:

«
...» 2 

و هيچ دولت و  يبا چنين تعليمات و تشكيالت و تجهيزات بود كه هيچ پهلوان نام
مقاومت و مقابله را نداشت. هرجا  يدر برابر مسلمين اوليه و لشكر اسالم يارا يلشكر

 آوردند. يرفتند، فتح و پيشرفت سريع به ارمغان م يم

ر اثر محرك و تكان حاصله، ايران و شام و هنوز خالفت عمر به آخر نرسيده، د
مصر و شمال آفريقا تماماً گشوده شد و مسلمانان از جبلِ طارق عبور كرده پا به قاره 

 اروپا گذاشتند.

 

                                                
( به مشرق و مغرب بگردانيد و لكن خود را )دائماً يدر آن نيست كه رو ي: نيك و نيك 177/  (2)بقره. 1

آن دارد ه كه ب يا رغم عالقه ياست كه به خدا و به روز واپسين ايمان آورد... مال خود را عل يكس «نيك»
ن ها و در جنگ پايدارند، راستگويا خويشان و يتيمان و مسكينان بدهد ... و آنها كه در شدائد و بدبختيه ب

 و پرهيزكاران اينها هستند. 

خدا و خودتان را   كنيد تا دشمن  توانيد برايشان از نيرو و سواره نظام آماده ي: هرقدر م 61/  (8)انفال .2
 بترسانيد... 
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 ميان ماه من تا ماه گردون

كنيد چقدر قيافه مبارز پيروزمند اسالم با قيافه پژمرده و حالتِ متقاعِد  يمالحظه م
 اوت دارد.ما تف يمنكوب امروز

اسالم البته فقط در زمان خود پيغمبر )ص( و حضرت امير )ع(  يآن قيافه حقيق
عرب و ايران و  يبعد يها اسالم و سلسله يخلفا يها جلوه كرد و با لشكركشي

و  يمل يها جنگ يتاريخ و حت يها جنگترك، اختالف فاحش دارد و نيز با تمام 
 ارد.د ياساس يها قرون جديد نيز تفاوت يمسلك

 
 مشخصات جنگ در اسالم

توجه  ياسالم يها جنگتشخيص صحيح شرايط و كيفيات مبارزه و  يجا دارد برا
اوالً،  .1به دستورها و عوامل آن بنمائيم. البته بهترين مدرك، خود قرآن است يبيشتر

 بايد باشد: يمعنو يهدف اله يجنگ و مبارزه در اسالم صرفاً در راه خدا و برا

«......» 2 

«.....»3 
 كنند: يپيكار م يتحكيم طغيان و خودكامگ ينه مانند مشركين يا قهرمانان كه برا

«
...»1

                                                
خود ممكن بود صرفاً استفاده از تاريخ و روايات  يها استنباط مطالب و استدالل يما در اينجا برا .1

است كه  ياينكه قرآن سند دست نخورده معتبر يعمده به آيات قرآن نموديم، برااستناد  يكرديم ول يم
صدر  هاي مسلمانشود كه در عمل نيز رفتار پيغمبر و  ياصالت و صراحت دارد. اگر بگويند اين دليل نم

در مورد شخص  ياز دستور قرآن و اختالف عمل با وح ياسالم چنين بوده باشد، بايد گفت كه سرپيچ
يا خالف نسبت به آيات  يين سستتر كوچكروز قابل تصور نيست. هرگاه  و مؤمنين خالص آن پيغمبر

كردند و اين قضيه در تاريخ و در  يمخالفين، شديداً پيغمبر و آئين تازه را رسوا م  شد ميقرآن مشاهده 
و آن  ادد ميشد. عالوه بر آن در ايمانِ گروندگان تزلزل رخ  يعلناً منعكس م يخود قرآن به وجه

كه امر مسلم مورد قبول مستشرقين نيز اين  يدادند. در حال يها و حرارت و حركت را بروز نم فداكاري
ين ترديد در ايمان و اخالص و صداقت شخص پيغمبر نسبت به رسالت خود تر كوچكاست كه 

 داشته است. وحقيقت قرآن وجود ندارد و آيات قرآن با افكار و اعمال و رفتار او صد در صد انطباق 

 : ... جنگ در راه خدا بكنيد...  167/  (2)عمران و آل 244يا  191/  (2)بقره .2

 : ... جهاد و مبارزه در راه خدا بكنيد...  21/  (9)و توبه 74/  (8)و انفال 218/  (2)بقره .3
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 : غرور و سد راه حق يتظاهر و مست يو نه برا

«
...»2 

 ييعن «»قبول شدن بايد  يجنگ و جهاد عبادت است وعبادت برا
شود، بلكه يك نوع شرك  يفته نمبه خدا باشد، واال نه تنها پذير ينزديك يصرفاً برا

خدا و مصلحت و حق اقتضا نكرد، نبايد دست  يآيد. اگر رضا يو گناه به حساب م
 به جنگ زد.

است، كه حضرت  يمبارزه و دفاع از حق خود آنقدر عبادت و فريضه دين
 : فرمايد يامير)ع( م

لم كس كه ظ : آننمايد ميخداوند در روز قيامت سه كس را از بهشت محروم 
 كس كه قبول ظلم كند. كس كه به ظالم كمك كند و آن كند و آن

 يقوم يها از هرگونه جنبه يثانياً، در تأييد و تلخيص شرط فوق، مبارزه بايد عار
 باشد. يماد ييعن يو غنيمت جوئ يو نژاد

كه بنا به عادت جاهليت جنگ و حمله را به طمع  يقرآن به اعراب تازه مسلمان
 : گويد يكردند، سرزنش كرده م يمغارت و جمع مال 

«...»3. 
كرده،  يدستجات اعزام يكه بعض يديگر به مناسبت عمل ناپسند يو در جا

كردند، آنها را به بهانه كافر بودن  يبرخورد م يهائ سر راه به افراد يا جميت يوقت
نمايد و تأكيد  يكشتند، سخت مالمت م يگرفتند يا م يزدند و اموالشان را م يم
خود،  يجوئ غنيمت ينيت باطن يكرد و حق نداريد برا يكند كه قبال بايد رسيدگ يم

 يها كنند، بگوئيد مؤمن نيست؛ بدانيد كه غنيمت يرا كه به شما سالم م يمردم
 فراوان نزد خدا است:

                                                                                                              
شدند در راه طاغوت و آنها كه كافر  كنند مياند در راه خدا جنگ  : آنها كه ايمان آورده 76/  (4)نساء. 1

 .كنند...  يجنگ م

به مردم خارج شدند و  يو غرور و خودنمائ يسرمست يكه از شهر خود برا ي: و مانند كسان 47/  (8)انفال .2
 گردند نباشيد.   يمانع راه خدا م

دا كه قصد خداوند آخرت است و خ يشما به دنبال مال و متاع دنيا هستيد در حال : ... 67/  (8)انفال. 3
 صاحب عزت )عزت دهنده( و  حكيم است.
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«

...» 1 
هاد بايد خالصاً ثالثاً، باز در تحقق و تكميل عقيده توحيد و قصد اينكه جنگ و ج

باشد، قرآن و سنت با شدت و استمرار از هر گونه انحراف مبارزه از محور  «اهلل لِوَجْهِ»
 : را منع كرده به مصداق يو ايدئولوژ ياز حدود اعتقاد يو تجاوز و تعد ياصل

«
»2. 

خواهد، ازاول تا آخر، صدق و خلوص و تسلط حقه بر جنگ و مبارزه با  مي
 يدرندگ يها فرمانروا بوده و به چپ و به راست منحرف نشود و به صورت تعرض

 در نيايد. يو انتقامجوئ يو باالخره عصب يو شهرت طلب ييا عاطف يحيوان

به شعر  يقريش را كه مولو ي)ع( با آن پهلوان نام ييقيناً حكايت مصاف عل
خواست سرش را از  يدر دم آخر او را به زمين كوبيده و م يايد، عل درآورده شنيده

انداخت. حضرت  يتن جدا كند كه از شدت خشم و تكبر، آب دهان به صورت عل
علت را پرسيدند  يازعل يكنار رفت و سپس كارش را ساخت. وقت يبرخاست و مدت

 گفت:

را انجام داده  ي، يك وظيفه خدائينخواستم تحت تأثير مقام و تحريكات نفسان
 باشم.

حدود  يمؤمنين حالت ترمز را دارد. و يك چارچوب محكم برا يقرآن برا
 دارد: جنگ مقرر مي

«

                                                
 يرويد رسيدگ يدر راه خدا به مسافرت يا مأموريت م يايد وقت كه ايمان آورده يكسان ي: ا 94/  (4)نساء .1

 يدنيا هستيد ول يها پيرايه يشما جويا ينگوئيد مؤمن نيست كند ميكه به شما سالم  يو تحقيق كنيد به كس
 است.ي فراوان ها نزد خدا غنيمت

يك ورود راست و درست و خارج كن خروج  : و بگو پروردگارا مرا داخل و وارد نما 81/  (17)اسراء .2
 .قرار بده...  يا شده يراست و درست و از ناحيه خودت برايم تلسط و قدرت يار
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»1. 
كه از سوره بقره گرفته شده است، به طور روشن و مؤكد  ياين آيات متوال

. در آيه اول چهار نكته كند ميرا  بيان  ياسالم يها جنگمشخصات چهارگانه 
 بارز است: ياصل

 ، جنگ كنيد. عمل : قاتِلوُا

 ، در راه خدا. اهللسَبيلِ  يهدف : ف

 كنند. يكه با شما جنگ م ي، كسان طرف : اَلَذينَ يُقاتِلوُنَكُمْ

 و تجاوز و انحراف نكنيد. ي، تعّد حدود : التَعْتَدُوا

و به  دهد ميهمين چهار نكته يا چهار ركن را توضيح و تفصيل بيشتر  يآيات بعد
تقابله و منطبق به همان نمايد كه مقاتله فقط يك عمل م يمختلف بيان م  يها صورت

دو نكته مخصوصاً تكيه نموده و  يحدود و شرايط تجاوز كننده بايد باشد. بعد رو
 فهماند كه: يچنين م

                                                
كنند،  يكشند و جنگ م يكه شما را م ي: و كارزار كنيد در راه خدا با كسان 194 يال 191/  (2)بقره .1

 كنندگان را دوست ندارد. ي. قطعاً خدا تعّد نماييدن يتجاوز و تعّد

كه(  اند )زيرا هرجا آنها را گير آورديد، جنگ كنيد و از همانجا بيرونشان كنيد كه شما را بيرون كرده
تر است. و با آنها در خانه خدا جنگ نكنيد، مگر آنكه با شما در آنجا جنگ كنند،  فتنه ازكشتن سخت

س اگر شما را كشتند، شما هم آنها را بكشيد. پاداش ستمگران چنين است. پس اگر دست برداشتند پ
 )بدانيد كه( خدا بسيار گذشت كننده و مهربان است.

خدا باشد پس اگر باز ايستادند و  يو با آنها آنقدر جنگ كنيد كه فتنه و آشوب از بين برود و دين برا
 روا نيست. يظالمان دشمن جز با يكس دست برداشتند، پس با

او تجاوز كنيد، و از خدا بپرهيزيد كه خدا ه تجاوز كرد، مطابق همان تجاوز، ب شما بهپس هر كس 
 .پرهيزكاران را دوست دارد
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آن امنيت  يآن بايد باشد كه فتنه و آشوب از بين برود و به جا ياوالً، جنگ برا
 عقيده برقرار شود، خود آن هدف نيست. و يو آزاد

برداشت خدا بخشنده و  يرف دست از تجاوز و سرسختثانياً، به محض اينكه ط
 ينبايد دشمن يمهربان است، شما هم بايد مثل او باشيد. جز بر ستمكاران با ديگر

 كرد ، و تقوا داشته باشيد.

نامه مالحظه گرديد  آخر اين  آيه به صورت پايان يكه در انتها «يتقو»اين كلمه 
 يو در زبان متعارف ما پرهيزكار آيد مي يترمز كردن و خوددار يبه معن «وقايه»از 

در دو مورد به طور وضوح  يشود. ول يترجمه شده است و مكرر در قرآن ذكر م
 : آيد يبند در غالب آيات مربوطه م تأكيد و تكرار فراوان دارد و مثل يك ترجيع

به  يكه شهوت و خشم و خودخواه يآنجاهائ يدر مورد طالق و جنگ. يعن
و  يتمايل شديد به انحراف در جهت سختگير يبشر يجو س انتقامغليان آمده نف

 .1كند ميو آزار پيدا  يكينه توز
 فرمايد: يو فضل را سفارش م يدر بحبوحه جنگ با دشمن عدل و تقو

«......»2 
و شكنجه و اسراف در قتل و مخصوصاً  يگير ت پيغمبر نه تنها انتقامقرآن و سن
دهد و  يزنان و كودكان و از بين بردن احشام و درختان را اجازه نم يكشتار و ايذا

و به اصطالح امروز  يو نژاد يشخص يجوئ ي، بلكه با هر فكر برتركند ميشديداً منع 
( 1ها )آلمان مافوق همه در سرود آلمان كه مثال يا آن روحيه و 3يامپرياليسم و هژمون

 :         باشد مي منعكس است، كامال مخالف
                                                

 ي( ذكر و تأكيد به تقو11و 5 و 4 و 2و 1آيه آن )آيات  5آيه است در  12سوره طالق كه جمعاً . 1
 شود.  يم

نكند، عدالت پيشه   نماييدشما را وادار به جرم و اينكه عدالت ن يبا يك قوم يدشمن: ... 8/  (5)مائده .2
 «تر است... نزديك يگيريد كه به تقو

3. Hégémonie 
به تاريخ جهان( در فصل  يكه نهرو در كتاب خود )نگاه يها را با كالم ضمناً اين طرز فكر و دستورالعمل

 نويسد مقايسه كنيد: يم ياز قول يك سرلشكر انگليس 18-1914جنگ 

تزوير و   وسيله بهبستن جعليات يا  كار بهغير ممكن است مگر با استفاده و با  يدر جنگ پيروز»
 و پنهان داشتن حقيقت... يدروغگوئ

بودن يا  يبند اصول اخالق يكه سرنوشتش به قمار گذارده شده پا ييك ملت بزرگ در موقع يبرا
 . «شود نيست كه مهم شمرده ينبودن موضوع
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«
...» 2 

 

 آن یتاكتيك مبارزه و استراتژ

و مبارزات  ها جنگر جريان كه فوقاً اشاره شد و د يا در چارچوب اركان اوليه
ها و تذكرها  بيك سلسله دستورها و سفارش يدوران پيغمبر و خالفت عل

و مورد نظر  دهد ميخوريم كه اصول و روش وتدابير مبارزه را در اسالم نشان  برمي
يم فهرست واربيان كرده در توان مياز آنها را ديديم و اينك  ي. بعض باشد ميبحث ما 

 : را شاهد بياوريم يهائ يا جمله يا برابر هريك آيه

 :يو خلوص عمل ياصالت فكر -1

«.....» 3 

«......» 4 

«......» 5 
 :يعدم سازشكار -2

«...» 6 

«...» 7 

«...
...» 8 

                                                                                                              
1. Deutschland uber alles . 

چنين خانه آخرت را براي كساني قرار داديم كه خواهان برتري و فساد در زمين :  83/  (28)قصص .2
 نباشند. 

 .: ... كارزار در راه خدا بكنيد... 167/  (3)عمران و آل 244يا  191/  (2)بقره .3

 .خالص كردند... : ... آئين خود را براي خدا  146/  (4)نساء. 4

 . هاي خدا... : ... تكاپوي خرسندي 217/  (2)بقره .5

 .اي استوار باش...  : ... همان طور كه دستور گرفته 112/  (11)هود .6

 .اند، قرار ندهيد...  : ... و تكيه خود را بر كساني كه ظلم كرده 113/  (11)هود .7

. در اين يبه طرف آنها متمايل شو ينزديك بود مختصر : هر آينه 75و  74/  (17)اسرائيل( ياسراء)بن .8
 چشانديم.  يو پس از مرگ به تو م يصورت مزه آن را چندين برابر زندگ
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پذير  انعطاف خرج ندادن و به يخشك و يسختگير استقامت،  با وجود اصالت و -3
 :1بودن

«
...» 2 

 ظاهراً اين آيه اشاره به مذاكرات و قرارداد صلح حديبيه است.

در سال ششم هجرت، حضرت به اتفاق مؤمنين به قصد زيارت خانه خدا رهسپار 
را  ها مسلمان يبر قريش ناگوار آمد و جلو ها مسلمانمكه شدند. اين حركت و نيتِ 

گرفتند. البته چون ماه حرام بود كار به جنگ نكشيد و كفار پيشنهاد صلح نمودند 
در آن سال از زيارت  يبايست ي)شايد تحميل كردند(. به موجب آن اوالد مسلمين م

دند و سال بعد اجازه خواهند داشت با كعبه صرفنظر نمايند و به مدينه برگر
 يها غالف شده بيايند و بيش از سه روز نمانند. بعد يك سلسله توافق يشمشيرها

حاضر نشدند در متن  . عالوه بر اين گويا3عدم تعرض و مقابله و غير آن داشت
حْمن الرَ اهلل آن بِسْمِ ينوشته شود و در باال اهلل قرارداد نام محمد )ص( با ذكر رسول

 الرَحيمِ گذارده شود.

از مسلمين گران آمد.  يبسيار يطرز رفتار قريش و شرايط قرارداد و انشاء آن برا
عمر به محاجه با پيغمبر برآمد و اصرار داشت با حمله و جنگ وارد مكه شوند،  يحت

 يو سازگار يبخرج نداد و با نرم يرغم آنها لجاج و سرسخت يحضرت عل
داد را قبول نمود و از احرام بيرون آمد. سايرين ناچار شدند تبعيت قرار يا العاده فوق

 كنند.

بيشتر  يثابت كرد كه عمل رسول خدا عين مصلحت بوده و خيل يجريانات بعد
 تمام شده است تا به نفع قريش. ها مسلمانبه نفع 

 كامل: يبا سربلند ينهائ يبه پيروز يتوكل به خدا و اميدوار -4

                                                
1. Souplesse 

كفار تعصب قرار داد، تعصب دوران جاهليت، سپس  يها : آنگاه كه خداوند در دل 26/  (48)فتح .2
 .نمود...  يكلمه تقوه رستاد و آنها را ملزم باش و بر مؤمنين فرو ف آرامش خود را برفرستاده

مطالب با  يبه تفاسير و مدارك وجود نداشت بنابراين متأسفانه بعض يچون فرصت مطالعه بيشتر و دسترس. 3
 باشد.  يشود. شايد در نقل و ترجمه آيات نيز اختالفهائ يترديد )و يقيناً با اشتباه و خطا( ذكر م
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«......» 1 

«...»2 

«...»3 

«»4. 
 به دشمنان: و عدم اتكاء ياتفاق و تشكل داخل -5

«»5 

«»6 

«
»7.

 يها و خوراك رساندن با شعارها و آيات و توصيه يو دائم يتقويت روح -6
 افراد به يكديگر:

«
»8 

«
»9. 

                                                
 پس بر خدا توكل كن.  يكرد ي. و چون قصد كار: .. 159/  (3)عمران آل. 1

 كنند.  يبس است خدا بر من كه اهلِ توكل، تنها بر او توكل م : ... 38/  (39)زمر. 2

 .: ... بهترين آقا و بهترين ياور است 41/  (8)انفال .3

تن برتر و پيروز : سست نشويد و غمگين نباشيد و )بدانيد كه( شما به شرط ايمان داش 139/  (3)عمران آل. 4
 هستيد.  

: و هر كس خدا و رسول و مؤمنين را يار و ياور خود بگيرد پس )بداند كه( همانا حزب  56/  (5)مائده. 5
 خدا پيروز است.  

 است.   يكنند كاف يم يتو خدا و مؤمنين كه از تو پيرو يپيغمبر برا ي: ا 64/  (8)انفال .6

كتاب كه دين شما را مسخره و  را از كفار و اهل ييايد آنها وردهآان كه ايم يكسان ي: ا 57/  59)مائده .7
 اند دوست و ياور خود قرار مدهيد.   بازيچه گرفته

خوريد استوار باشيد و بسيار خدا  برمي يدسته جنگ هب يايد وقت كه ايمان آورده يكسان ي: ا 45/  (8)انفال. 8
 ياد آوريد اميد است پيروز شويد.   هرا ب

را  ييكديگر حق و پايدار هكردند و ب  اند و كار شايسته آورده كه ايمان ي: مگر كسان 3 /( 113)رعص. 9
 . نمايند مي  توصيه
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 انظباط كامل و استتار: -7

«.....» 1 

«...
»2.

«......» 3 

«
...»4 

 ارتباط و تشكل: -8

«
»5 

 و توجه بعامل ترس: يجنگ عصب -9

«......» 6

«
»7

«...» 8 

                                                
 .از خدا و رسول و صاحب منصبان خود اطاعت كنيد...  : 59/  (4)نساء. 1

اشيده خواهيد شد و هم درنيفتيد كه از هم پ و پيغمبر كنيد و با از خدا ي: و فرمانبردار 46/  (8)انفال. 2
 كه خدا با پايداران است.  يو پايدار باشيد به درست شود ميشما سُست  ينيرو

 .آيد يدر كار شما نم كاري به: غير از خود را محرم اسرار نگيريد آنها از خرا 118/  (3)عمران آل .3

نخواهند افزود و  يخير يو خراب ي: اگر در صفوف و همراه شما خارج شوند جز سست 47/  (9)توبه. 4
 .آنها وجود دارد يبرا يشنوائ يها و بين شما گوش دهند ميميان شما خود را قرار  يقصد فتنه و گرفتار هب

ايد صبر كنيد و صابر باشيد و ارتباط بگيريد و از خدا  كه ايمان آورده يكسان ي: ا 211/  (3)عمران آل .5
 بپرهيزيد اميد است پيروز شويد. 

 كفار ترس خواهيم انداخت.   يها در دل زودي به:  12/  (8)انفال .6

اندازد  يترس مه : جز اين نيست كه يار و سرور آنها شيطان است كه پيروان خود را ب 175/  (3)عمران آل. 7
 ترسيد و اگر مؤمنين هستيد از من مالحظه كنيد و بترسيد.   پس از آنها مي

شما اندك جلوه داد و شما را نيز به  يها شديد آنان را به چشمرو  هب : و چون با هم رو 44/  89)انفال .8
 .ايشان اندك...  يها چشم
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 يها تاكتيك كنيد كه اين اصول و تعليمات هيچ دست كم از يمالحظه م
تر و بسيار مؤثرتر بوده  جديد ندارد. بلكه خالصتر، واقع بينانه يمسلك يها مبارزه

جهت و  يرا داشتند كه ب يكه پيروان، چنين احساس و اعتقاد ياست. خصوصاً وقت
آنها،  يكردند. با آن ايمان و اعتقاد برا يحاصل تحمل زحمت و مرگ را نم يب

ر حكم يك مطلوب محسوس و هدف مشهود بود و د يو نتيجه اخرو يمعشوق اله
و  يرسِ كوچك و بزرگ و عام جنبه موهوم يا مشكوك نداشت، در دسترس و ذهن

 وعده: يعالم بود. وقت

«......» 1 

«....» 2 

«...3 

«...» 4 
 ديدند. يالعين م يشنيدند چنين بود كه به رأ يرا م

به شرافت يا يك اثر  يمند عالقهو  يا فرق است ما بين يك اثر عاطفه يالبته خيل
نزديك به يقين و احساس به  يو عدالت، با يك اثر ايمان يبه لزوم آزاد ياستدالل

 خود و ديگران! يبودن هدف و نتيجه مسلم داشتن آن برا يعال

 كردند. يرها نم يجنگيدند و تير در تاريك ينم يخود خالصه آنكه بي

ملت يا حزب عاليتر و  يبرا ياين نكته نيز قابل توجه است كه هر قدر هدف فكر
افراد در مقابل  يتر باشد، از يك طرف پايدار عميق ييدئولوژاعتقاد و عشق به ا

شود و از طرف ديگر هر كس در مقابل  يمشكالت و مخاطرات آسانتر و بادوامتر م
تر حاضر به گذشت و قبول  راحت يو عالئق و نظريات خصوص ياختالفات داخل

 را در برابر يشده و به سهولت اغراض و منافع كوچك شخص يانظباط عموم
 كند. يمعشوق و مطلوب عزيز فدا م

                                                
از شما چه مرد و چه  يا يد كه خداوند عمل و كوشش هيچ عمل كنندهنمسلم بدا : ... 195/  (3)عمران آل .1

 .... كند ميزن را ضايع و بيهوده ن

 .  ايد مژده بگيريد... دهكه كر يا : بنابراين به معامله 11/  (9)توبه .2

 : ... و منزلگاه و محل فرود آمدن آنها باغات فردوس است.   117/  (18)كهف. 3

از دو مطلوب نيك را داريد )شهادت توأم با شهامت يا  يجز يك يما انتظار ي: بگو آيا برا 52/ (9)توبه .4
 .(؟... يپيروز
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كه هميشه در سر راه  يها و اشكاالت عجيب ها و كدورت بنابراين، نظير تشتت
، كمتر كند ميو همه را مأيوس و همه چيز را فلج  آيد ميما پيش  ياجتماع يفعاليتها
 افتد. ياتفاق م

 
 الصلح خير

مقاومت و دفاع و  ياكه در اسالم بر يو چاالك يو ايستادگ يبا همه اين آمادگ
 جنگ ديديد، برنامه آن ستيزه و جنگ نبوده و نيست.

را تعقيب و تحكيم  اختالف و جنگ طبقات نيز بر پا نشده و آن يبر مبنا
 ، بلكه دنبال وحدت و اشاعه محبت و حقيقت است.كند مين

آنكه باز مطلب بهتر مدلل و روشن گردد، يك يك مراحل و وجوه قضيه  يبرا
 : گذرانيم ر ميرا از نظ

كه دست به تجاوز و تعرض  ياوالً، قرآن نه تنها جنگ را فقط در مورد كسان
به  يكند، بلكه در مورد غير مؤمنين كه ظلم و تعد ياند مجاز و واجب م دراز كرده

و  يندارد كه با آنها دوست ياند، ايراد ها را محترم داشته مسلمين نكرده و عهد و پيمان
 : نمايند يزيست هم

«
 

»1. 
...يَكُونَ الدّينُ »ثانياً، قرآن عالوه برآنكه ادامه جنگ را تا آنجا كه به مرحله 

 برداشت: گويد، همينكه طرف دست يداند و م يبرسد مجاز و واجب م 2«ِللَهِ...

                                                
كه با شما در كار دين نجنگيده و از خانه  يند كه با كسانك ي: خداوند شما را منع نم 9و  8/  (61)ممتحنه .1

آنها عمل كنيد. به يقين خدا مردم با قسط  و به قسط و  انصاف با  نماييد ياند، دوست و شهرتان بيرون نكرده
 و انصاف را دوست دارد.

كنتان بيرون كه در كار دين با شما جنگ كردند و از مس يو اتحاد با آنهائ يفقط خدا شما را از دوست
 اند.   همانا ظالم كه آنها را يار و ياور بگيرند يكند و كسان يم يكردند نه يراندند و هم پشت

 .: ... و دين تنها دين خدا شود...  193/  (2)بقره .2
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«...»1. 
، به محض پيشنهاد دهد مياز اين دو مرحله نيز جلوتر رفته و به پيغمبر دستور 

 را برقرار سازد: يصلح و دوست يبدون نگران صلح،

« 

 

...» 2 
 :دهد ميرا منزلگاه و مأمن مؤمنين نشان  يو در آيه ديگر صلح و سالمت

«»3. 
بدر و احد و حنين و نيرومند شدن  يها جنگكه بعد از  يشايد شنيده باشيد روز

كفار و قريش درهم ريخت و  يمسلمين، حضرت موفق به فتح مكه گرديد و قوا
 ييك بلند يگرديد، سردار قشون بر باال يها خال از بت يخانه كعبه به دست عل

 رفت و فرياد برآورد:

«! » 4 
در دل مردم مكه و سران آنها  يچه وحشت يدر پ يپ يها معلوم است كه اين نعره

اكرم  يو شخص نب ها مسلمانآور و وحشيانه و ظالمانه نسبت به  خفت يكه رفتارها
بود كه به  يو قابل پيش بين ي! از طرف ديگر، كامال طبيع آورد يكرده بودند، م

ها هم كه باشد، قشون غالب حداكثر آزار و  يبله به مثل و عبرت بعدحساب مقا
 كشتار را بر سر ملت بيرحم مغلوب اعمال كند.

 اما چنين نشد.

                                                
 : ... تجاوز جز بر ستمكاران روا نيست.  193/  (2)بقره. 1

خدا توكل كن مسلماً او ه ندختند تو هم بال بينداز و بآرامش بال ا ي: پس اگر برا 63 يال 61/  (8)انفال. 2
كه( خدا تو را  كه( خيال دارند تو را فريب دهند پس )بدان يدار يبسيار شنوا و دانا است و اگر )نگران

 مؤمنين تأييد كرده است.ه خود و ب يياره كه تو را ب ي. آن كسكند ميكفايت 

 آنها الفت انداخته است.  يها و مابين دل 

و صلح و صفا(  يداخل در سلم )سالمت ايد تماماً و كالً كه ايمان آورده يگروه ي: ا 218/ ( 2)بقره. 3
و  يسالمت يتر و دوام دارتر از صلح است. به معنا عالي يشويد... )البته توجه داريد كه كلمه سلم خيل

 ارد(. را ند يباشد. صورت يك صلح موقت ظاهر ينيز م يامنيت است. شامل مراحل بعد

 !  امروز، روز كارزار و كشتار است. 4
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)ع( را يخبر به گوش پيغمبر)ص( رسيد. حضرت بسيار آشفته گرديد. فوراً عل
 فرستاد تا پرچم را از او بگيرد و اعالم كند:

«! » 1 
 همين طور شد!

ابوسفيان مكار سردار قريش و  يها كردند، حت دلها آرام گرفت! مردم تعجب
دشمن شماره يك اسالم و پيغمبر قطعه قطعه نشد و اموالش را ضبط نكردند، بلكه 

 خانه او به عنوان بَست و پناهگاه اعالم گرديد!

 يو فرمانروائ يور گشائكش ياسالم برا يها جنگشود  يكه معلوم م يثالثاً، آنجائ
چيز ديگر خواسته  ي، بلكه برايو خوش يراحت يهم نه برا ينبوده و آرامش و آزاد

 شود: يرسول اكرم)ص( نازل م است كه در پايان فتوحات به يا شد، آخرين سوره يم

 

« 

 

»2. 
پيغمبر به صفحه اول دعوت او  يها جنگبه اين ترتيب صفحه آخر مبارزات و 

شود كه حرف و هدف  ي. طومار عمر او بسته و به بهترين وجه نشان داده م گردد ميبر
است كه  يصادقِ راسخ يز اول تا آخر خدا بوده است. موحد كامل و منادپيغمبر ا

 و تقرب به خدا نداشته است. يجز تسبيح و بندگ يغرض ها جنگها و  از اين حرف

يا  يگشائ كشور يمعمول يپس به طور خالصه، جنگ اسالم جنگ به معنا
نيست.  يطلب يتريا تحميل عقيده و بر يجوئ و انتقام يو امپرياليسم نژاد يسلحشور

، به يموافق با ناموس حيات، منطبق با ضرورت و حق دفاع قانون ياست طبيع يجنگ
 قصد سالمت و سعادت، جنگ حق، جنگ خير، جنگ پاك!

ها و با توجه به شرايط زمان و مكان حداقل  و پيشروي ها جنگبه قياس ساير 
 و صدمات را نيز داشته است. يخونريز

                                                
 !  امروز روز مرحمت و محبت است .1

گروه گروه داخل دين خدا  يبين يرسيد و مردم را م يخدا و پيروز يكه يار ي: زمان 3 يال 1/  (111)نصر .2
و بسيار شوند پس به شكر و ستايش پروردگارت او را تسبيح نما و از او آمرزش بخواه )زيرا( كه ا يم

 پذير است.   توبه
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 كتاببا اهل  یجنگ غيرنظام

شدند كه اسلحه  يپيغمبر اكرم و امت اسالم از ابتدا دچار يك منازعه و مبارزه ديگر
 آن به عوض سنگ و تير و شمشير، زبان و قلم بود.

اهل كتاب، به انواع عمليات درصدد  يكفار قريش و بيش از آنها يهود يعن
 تخفيف و تخريب پيغمبر اسالم و آئين او برآمدند.

ترين رقابت و جدال ما بين مدعيان صاحب مقام و عنوان است كه شديد يطبيع
شدند تصديق و تمكين  يجديد در بگيرد. نه روحانيون آنها حاضر م يقديم و مناد

صاحب شريعت تازه را بنمايند و به اشتباهات و انحرافاتِ معتقداتِ خود اعتراف 
صب پائين بيايند. از خر شيطان تع ينمايند و نه غالب پيروان آنها ممكن بود به آسان

 ها زدند و تمسخرها كردند. بنابراين ايرادها گرفتند، تهمت

ممتاز اتخاذ كرد  يا در اين صحنه مبارزه، باز اسالم مردانه وارد ميدان شد و رَويّه
مالحظه كرد و جا دارد در مجادالت و مناقشات  توان ميرا از وجوه مختلف  كه آن

 : نمائيم يخود به آن تأس

اثبات فضيلت خود و صحت  يف فالسفه و دانشمندان كه معموالً برابرخال -1
به منظور كوبيدن پيروان مكاتب قديم، اساتيد گذشته را  يخويش و گاه يدعو

نمايند واهميت خود را در تأسيس و ابتكار يك فريضه و  يانتقاد يا تخطئه و تحميق م
صَدِقاً لَما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ...مُ»، پيغمبر )ص( قرآن خود را دهند ميمكتب نوين سراغ 

خالصتر و عاليتر از آنچه  يپيغمبران گذشته را با بيان خيل كند و يم يمعرف 1«الْكِتاب...
 نمايد. يدر تورات و انجيل نشان داده شده، توصيف و تجليل م

آنها باز  يها و آزارها در بحث و مناظره با اهل كتاب، با وجود زخم زبان -2
 :يل صبر است و تقودستورالعم

«...

                                                
 .جلوتر آمده است...  هاي كتاب: ... تصديق كننده آنچه در  48/  (5)مائده .1

ديد( و اگر صبر  : ... و مسلماً از اهل كتاب و مشركين آزار زياد خواهيد شنيد )و 186/  (3)عمران آل. 2
 كارها است.  يپيشه گيريد پس آن نشانه استوار يكنيد و تقو
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»1. 
 پا از دايره منطق و انصاف و استدالل فراتر بگذاريد. يا كند، مبادا ذره يو تأكيد م

كه از جهات مختلف آئين جديد  يروشن يها و برتر بحث با وجود همه اين
نمايد  ييچ وجه چنين بيان نمه ها دارد، پيغمبر توقع وانتظار خود را به نسبت به گذشته

 عكس:ه دين و بزرگان خود زده پيرو و فرمانبردار من شويد بلكه ب كه شما پشت پا به

«

»2. 
ه منظور اثبات كند، اصرار در جدال با مردم ب يبه امت مسلمان گوشزد م -3

گوئيد و  يافضليت و كشاندن آنها به زير پرچم خود نداشته باشيد. اگر راست م
 در خدمت خير و عمل با هم مسابقه بگذاريد: يمناظره لفظ يجا خداپرست هستيد، به

«...

»3. 
ما  يقرآن و اسالم از يك طرف و چهره امروز يبينيد كه باز ميان چهره واقع يم

 ! خواه دنيا از طرف ديگر تفاوتِ ره از كجاست تا به كجا و مردم مسلك ها مسلمان

انم، آيا در خالل اين آيات دالئل محكم بر انصاف و عظمت و د يحال نم
 ديديد؟ا حقانيت ر

                                                
كه پسنديده و نيكوتر باشد جدال نكنيد و )به آنها(  ي: و با اهل كتاب جز به روش46 /  (29)وتعنكب .1

 يشما يك يما و خدا يبگوئيد ما به خدا و به آنچه به ما و به شما نازل شده است ايمان داريم و خدا
 است. ما تسليم شدگان به او هستيم. 

كه مشترك ميان ما و شما است )جمع شويم( اينكه جز  يا لمه: بگو بيائيد به )دور( ك 64/  (3)عمران آل. 2
را كه  ياز افراد خودمان ديگر يرا با او شريك ندانيم و بعض يرا بنده نباشيم و چيز ييگانه ديگر يخدا

 غير از خدا باشد آقا و سرور خويش نگيرد )بيائيد مسلمان شويد(. 

خواهد( تا شما را در  يولكن )م داد مي ا را امت واحد قرارخواست شماه و اگر خدا مي : ... 48/  (5)مائده. 3
 آنچه داده است بيازمايد. اگر مؤمن هستيد پس در خيرات و خدمات با يكديگر مسابقه بگذاريد. 
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 گويد: يقرآن م يو آيا قبول داريد كه وقت

«»1 
 اين حرف راست است؟

 
 

                                                
 يخوانيم و به يقين تو از پيغمبران ي: چنين است آيات خدا )كه( بر تو به حق م 252/  (2)بقره. 1
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 یدوران مثبت و سازندگ

 
ره درهم گرفته و دست به قبضه شمشير اسالم را مطالعه كرديم. ديديم تا اينجا چه

كوبنده را  يپا بر جا و خصلت ببر يدر برابر دشمنان و حمله كنندگانِ طبيعت، كوه
داشت! پشت به دشمن كردن و فرار از جنگ گناه كبيره و غيرقابل قبول بود. تا 

آمد. بنابراين،  يده تن برم جنگيدند و يك تن از آنها از پس يآخرين قطره خون م
 يا قدرت دفع ضرر و حفظ حيثيت اين تازه مولود را ديديم و مفهوم قسمت اول آيه

 را كه در صدر خطابه عنوان شد، دانستيم.

 يها دشوار باال آمديم، به طرف دره يها سرسخت و گردنه يها حال كه از دامنه
 سرسبز سرازير شده، به دنبال آن بايد:

«......» 1 
 كنيم. يبحث م

البته چنين نبود كه پس از پايان جنگ و دوران شدت، دوران رحمت و مالطفت 
شروع شود. بلكه از همان ابتدا عيناً مانند موجود زنده، اگر در مقابل دشمن مقاومت 

بود. اين دو خاصيت دفع مضر ، بسيار دوست و دستگير ي، با خودداد ميو ستيز نشان 
بماند و رشد و  يهم در ظهور و تأثير باشد تا موجود باق يو جلب مفيد بايد پا به پا

 تكثير كند.

يك اجتماع زنده سالم بايد اين خاصيت را داشته باشد كه دائماً افراد و عناصر 
 به يكديگر نزديك سازد و بلكه يتشكيل دهنده خود را در جهت هدف واحد عموم

مثبت و ممكنات هر عصر حداكثر بهره را بردار.  يها پيوند دهد و بچسباند و از جنبه
 تأمين سه شرط:بابه اين ترتيب و 

 هدف مشترك،

                                                
 ن خود مهربان و خير رسان هستند.ا: ... مي 29/  (48)فتح. 1
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 ارتباط و اتصال،

 استفاده و كار.

 يو ساختمان يخود را خوب انجام خواهد داد و هم عمل توليد يهم عمل دفاع
 را و نيز روز به روز پيشرفت خواهد كرد.

در آيات قرآن و سنت و تعليمات پيغمبر اكرم)ص( و ائمه اطهار)ع( نظر  يوقت
و تفصيل  يگوناگون با موشكاف يها بينيم به طرق مختلف و به بهانه يكنيم، م يم

و  يها )يا شياطين( مولد كدورت و دور ها و ميكرب اند نطفه كرده يفراوان سع
ها و  د و از هر طرف در دلو عداوت را در جامعه اسالم ريشه كن كنن يجدائ

 وحدت و محبت و حركت را بپاشند. يفكرها، بذرها

اينك اگر ارائه مطلب به طول انجامد، تقصير از گوينده يا نگارنده نيست. از يك 
 يبرا ينفوذ عوامل شيطان يها و راه يطبيعت بشر يروان يطرف شقوق و زوايا

فرق است و از طرف ديگر متعدد و مت يبه قدر يتضعيف و فساد اجتماع انسان
باشد كه صرف اشاره كردن به هر يك ناچار  يمتنوع م ياسالم به قدر يدستورها

 يشايد همين تذكر و توجه ارزش و اثر يوقت شما را خواهد گرفت. ول يمدت
 داشته باشد:

تشكيل توده واحد آويخته به ريسمان  ها مسلمان يبرا يو عموم يدستور كل -1
 ز از تفرّق است:و احترا يمحكم اله

«...» 1 
 : است يبرادر يترين وجه آن يعن به صورت نزديك ياين همبستگ

«...» 2 
انجام داد و در  ياين عمل را حضرت رسول در ورود به مدينه به طور رسم

 : فرمايد يم يحديث

هستند كه هر قسمت آن موجب استحكام  يم مانند ساختمانه مؤمن نسبت به دو»
 قسمت ديگر است

                                                
: مجتمعاً و يكپارچه به ريسمان خدا چنگ بزنيد )خود را بياويزيد( و از هم جدا  113/  (3)عمران آل .1

 نشويد. 

 .: مؤمنين برادر يكديگرند...  11/  (49)حجرات. 2
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رساند، افراد  كه پيوند اندام پيكر يك موجود زنده را مي يو در حديث ديگر
بدرد آيد، اعضاء ديگر همه با  يشناسد كه چون عضو چون اعضاء بدن ميا مؤمن ر

 كنند. ياو همدرد

كنند. سهو و  يرا فراموش م يكه مؤمن نيستند، برادر ياست كه مردم يطبيع -2
كه مورد اهانت يا اذيت  يزند. به آن كس ياز آنها سرم يخطا و احياناً تجاوز و تعد

اند خشمش را فرو برد و دوستش را ببخشايد، زيرا كه  قرار گرفته است، دستور داده
 را دوست دارد: يخداوند نيكوكار

«...»1. 
حال اگر غفلت شد و كار به قهر و كدورت كشيد، پيغمبر آنها را به حال خود 

كس كه در  داد، آن يرو يفرمايد اگر ميان دو برادر قهر و دشمن يكند، م يرها نم
 وارد خواهد شد.شود، در بهشت نيز زودتر از رفيقش  يقدم م كردن پيش يآشت

توانيم دربيفتيم  يها و زورگويان زورمند نم پنجه ياوقات چون با قو يما گاه -3
از طرف آنها مورد  يآوريم و وقت يآنرا بر سر زيردستان و همرديفان درم يتالف

شويم، رگ غيرت و حس احقاق حق در وجودمان به  يم ييا اهانت خيال ياعتنائ يب
را به حساب مسلمان بودن و  آئيم و آن يانتقام برمدرصدد پرخاش و  جوش آمده،

گذاريم؛ غافل از آنكه در اين قبيل موارد  يدفاع از حيثيت و حق م يوظيفه شرع
 : جواب بدهيم يو بزرگوار يرا با خوب يچنين است كه بد يشرط مسلمان

«......» 2 
 يود شرمنده گشته از دشمن به دوست صميمكه طرف در نفس خ يبه طور

 مبدل گردد.

«
»3. 

                                                
وكاران را دوست كنندگان از مردم، و خدا نيك : ... فرودهندگان خشم و گذشت 134/  (3)عمران آل. 1

 دارد. 

 .... كنند ميرا دفع  يبد يبا نيك : ... 22/  (13)رعد .2

را( بكن در  يكه بهتر است جبران )بد ييكسان نيستند )هميشه( با رفتار يو بد ي: خوب 34/  (41)فصلت .3
 شود.   يم ياست چون دوست صميم يكه ميان تو و او دشمن ياين صورت كس
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و اغماض و  ي، از حد برادركند ميكه قرآن ميخواهد و تجليل  ياما آن مؤمن -4
بدهد نيز باالتر بوده، و بايد به خلعت ايثار  يرا خوب يبد يكه جزا ياز حدّ كس

 : آراسته باشد و برادر مؤمن را بر خود مقدم دارد

«

»1. 
 المثل معروف كه: بر سبيل ضرب - 5

شود و وقت ديگر از دروازه تو  يفالن شخص يك وقت از سوراخ سوزن رد م
 رود، ينم

ها  پوشيم و عيب يكنيم يا چشم م يها سر خم م ها و تحميل در برابر خالفما غالباً 
همين كه قرار  يپذيريم؛ ول يبه سهولت م يرا در امور جار يزياد يها و كسري

محض و طالب كمال  يانجام دهيم، آن وقت اصول يمثبت يشود عمل دسته جمع يم
كديگر يا به جزئيات آن ين انحراف يا نقص را به يتر كوچكشويم. اجازه  يمطلق م
رسانيم كه زيردستان يا  يم يرا به حد يو ايرادگير يدهيم. سختگير يكار نم

كمال مطلق به عدم مطلق  يشوند و عاقبت االمر به جا يهمكاران آزرده و دلسرد م
 شويم !! محكوم مي

 فرمايد: يپيغمبر م

«»2. 
، يو فور ياجتماع آفت زده ما سوءظن دائم يسند جاراز عادات ناپ -6

 ياعمال ي؛ يعن پشت سر همنوعان است يفضوالنه و بدبينانه و بدگوئ يها كنجكاوي
 پاشد. يرا در جامعه م يكه به طور عجيب تخم نفاق و سلب اعتماد و از هم گسيختگ

زرگ نمايد و گناه ب يقرآن در يك آيه هر سه خصلت مسموم كننده را منع م
 : شمارد يم

                                                
ايشان  يرا كه به سو ييدر آن خانه و در ايمان منزل گرفتند آنها كه قبالً اني: و كس 9/  (59)حشر .1

نمايند  ياند احساس احتياج نم خود نسبت به آنچه اعطا كرده يها اند دوست دارند و در دل مهاجرت كرده
ند و شمار يهاشان به خود آنها دارد برخويشتن مقدم م كه اموال و خانه يو مهاجرين را با وجود اختصاص

 كه از طمع و بخل درون حفظ شوند، همانا رستگارانند.  يكسان

 اند.  گير و ماليم و نرم : مؤمنين سبك يحديث نبو. 2
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«
...» 1 

 يمنتشر كردن اخبار كارها يتا چه رسد به تهمت و افترا و شياع فحشاء )يعن
و  ييبدگو ينمايد و در مقابل به جا ياز آنها مذمت م مكرر قرآن يها زشت( كه آيه

مردم تكليف بهتر معين  يها و همكاري يدرگوش يها صحبت يبرا يبدخواه
 نمايد: يم

«...»2 
 يا در آيه ديگر:

«......»3 
 يا با مشكالت و مبارزه با خطرات پاره يافتد كه در گرفتار يبسيار اتفاق م -7

رخ داده كه دست از  يهائ شوند يا تلخي ياشخاص يا همكاران سست و مأيوس م
و مشكل درپيش  يكه هدف عال يا دارند. هر دسته يا جامعه يخدمت و محبت برم

 شود. يرو م هب ها رو داشته و بخواهد بدان برسد، ناچار با چنين بحران

داند كه همديگر را در شدائد و معضالت  يم يقرآن مؤمنين پيروزمند را كسان
و خدمت توصيه نمايند، نه   يو به دوست يتقويت و تربيت كرده و به صبر و پايدار

 أيوس كنند:آنكه مأيوس شوند و م

«...4. 
را كه  يسوره كوچك والعصر از اول تا آخر تأكيد همين مطلب بوده و كسان

اهل ايمان و فعاليت صالح نبوده، عالوه بر هدف و عمل داشتن، مجتمعاً يكديگر را 
 : داند ميمايند، زيانكار و باخته توصيه نن يبه حق و به پايدار

                                                
ها پرهيز كنيد)بدانيد( كه حقيقتاً   گمان يايد از بسيار كه ايمان آورده يكسان ي: ا 12/  (49)حجرات .1

ديگر غيبت  ياز شما از بعض ير( مكنيد و بعض)در كار يكديگ يها گناه است و كنجكاو از گمان يبرخ
 ننمايد. 

آنها نيست مگر آنان كه امر به صدقه و  يدر غالب مذاكرات خصوص يا : خير و فايده 114/  (4)نساء. 2
 م نمايند. ه به يپسنديده و نيكوكار يكارها

 يهمكار يگناه و دشمنيكديگر را كمك كنيد نه اينكه بر  يو در راه نيك و تقو : ... 2/  (5)مائده. 3
 ....  نماييد

 اند و همديگر را به مرحمت و به مقاومت سفارش كنند.  كه ايمان آورده ي: ...كسان 17/  (91)بلد .4
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« 

 

»1.
 يما دل به دريا زده خدمت از ييا جمع يافتد كه فرد ياتفاق م يباالخره گاه -8

خواهيم به  ينرسيده، م يدهيم. آن وقت از يك طرف هنوز كارمان به جائ يانجام م
 : مصداق

«......» 2 
ها بشنويم و بعد مختصر زحمت يا خدمت خود را با صراحت يا  تعريف و تجليل

 كه دستور اين است: يگذاريم. در حال يها م كشيده و منت اشاره، آنقدر به رخ مردم

« 

»3. 

«...» 4 
خود با بوق و كرناگوش مردم را  يو اثبات هنر و برتر يدر عالمِ فضيلت فروش

)خواه به مال و  يجوئ يكه ريا گناه و شرك است و برتر يكنيم. در صورت يمكر 
مقام، خواه به فضائل و ارائه صفات( و تكاثر و تفاخر هم مذموم است و هم از طريق 

 .شود ميتحريك حسادت و تخفيف سايرين سبب زوال صميميت 

*   *   * 

                                                
قسم به عصر )دوران و زمانه و پايان روز و پايان عمر(.  -الرحيم الرحمن اهلل : بسم 3 يال 1/ ( 113)عصر. 1

كه ايمان آوردند و كار شايسته كردند و همديگر را به حق و  يآنهائ همانا كه انسان در زيان است. مگر
 به صبر سفارش نمودند. 

 .اند تجليل شوند...  خواهد به آنچه انجام نداده ي: ... و دلشان م 188/  (3)عمران آل. 2

 ت باشد. پروردگار يتو برا ي. و پايداربشماريرا زياد و بزرگ  : و عطا مكن كه آن 7و  6/  (74)مدثر. 3

دنبال آن منت يا آزار  كه به ييا بخشش ي: زبان خوش و گذشت بهتر است از نيكوكار 263 /(2)بقره .4
 .باشد... 
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چنان مقاوم و  يرجتربيت شد كه مردم آن دربرابر دشمنان خا يا جامعه يوقت
داشتند و برنامه آنها، به حكم آيات  يمدافع بودند و در ميان خود چنين دلبستگ

 : مكرر قرآن، تحت شرايط سه گانه

 «عمل صالح - يتقو -ايمان »

سرعت و سبقت در خدمت و خير بود، معلوم است كه چه ريشه و اساس محكم، 
 : خواهند داشت يعال يچه پيكر برومند باالبلند و چه ثمرات دائم

«
...» 1 

 دارد، ياله يكه به قدرت رحمت افزا يچنين جامعه زنده با توجه و تذكر دائم
خلقت  يعميق و گسترده خود، دائماً در ابتغاء و استخراج فزونيها يها از طريق ريشه

 ياست كه آرزو يو بركات و رضايت خالق خواهد بود؛ اين همان امت و ملت
و سرعت  ياند. برومند پيغمبران گذشته بود و وصف آنرا در تورات و انجيل كرده

اند،  آن زحمت كشيده يدر آبيار را كه يرشد و قدرت توليد آن، دوستان و كسان
است كه  يزده و غضبناك. اين همان مفهوم آيات نمايد و دشمنان را وحشت يشاد م

روشن شده  يا در صدر خطابه تالوت شد و اينك اميدوار است، حقيقت آن تا اندازه
 :نمايد ميباشد و يكبار ديگر تكرار 

«

»2. 

                                                
زد. كلمه طيبه مانند درخت طيبه )اصيل و پاك(  يكه چگونه خداوند مثل ي: نديد 25و  24/  (14)ابراهيم. 1

 .  دهد مياذن پروردگارش ه اش را هر زمان ب . ميوهرود ميآن در آسمان  يها بوده شاخه يريشه ثابت يدارا

: محمد فرستاده خدا و ياران و همراهانش بر كافران بسيار سخت و بار ديگر بسيار مهربانند  29/  (48)فتح .2
طلبند  ياو به دعا م يكه فضل و رحمت خدا و خشنود يآنان را در حال ركوع و سجود نماز بسيار بنگر

ده پديدار است. اين وصف حال آنها در تورات و انجيل است كه مثل حالشان به بر رخسارشان اثر سج
ضعيف باشد. پس از آن قوت يابد تا ستبر گردد  يا ماند كه چون نخست سر از خاك برآرد شاخه يا دانه
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 و اين است اسالم مكتب مبارز و مولد

                                                                                                              
و بر ساق خود راست و محكم بايستد كه دهقانان حيران مانند، كافران را به خشم آرند. خدا وعده 

 كه هر كس از آنها ثابت ايمان و نيكوكار شود، گناهانش ببخشد و اجر عظيم عطا كند. فرموده 



 

 
 
 
 
 
 
 

 مسئله غامض منافقين

 
،  نماييدكنيد و بعد از حمد، سوره بزرگ اول آن، بقره را شروع قرآن را كه باز 

پرهيزكاران  يكه شك و ترديد در آن نيست و راهنما يعنوان كتاب بينيد خود را به يم
 نمايد: يم ياست به شما معرف

 

« 

»1. 
كافرها  يدر سه آيه متقين را توصيف كرده، دو آيه به دسته مقابل يعنسپس 

كه نه  يدسته ديگر  در بارهگذرد. بالفاصله سيزده آيه تمام  يدهد و م ياختصاص م
 : منافقين. نمايد يهستند نه كافر بحث م يمتق

عالوه بر آن يك سوره كامل قرآن مخصوص و موسوم به منافقين است كه در 
آيد و در نماز جمعه بايد خوانده شود. سوره توبه هم كه تنها سوره بدون  يم 28جزو 
پنج شش آيه  ياست، به استثنا يالرّحَمن الرّحيم و معرف خشم و غضب اله اهللبِسْمِ 

 از آن، بقيه مربوط به مشركين و يا منافقين است.

آيد.  يديگر نيز مكرر تذكر و توصيف و توبيخ در مورد منافقين م يها در سوره
بدون آنكه نظير چنين بيانات )الاقل به اين درجه تصريح و تكرار( در تورات و 

 انجيل وجود داشته باشد.

فكراً و قلباً  يكه اسماً و ظاهراً مؤمن هستند ول يكسان يخالصه آنكه منافقين يعن
را به وجود  يباشند، در اسالم مسئله غامض يو عمالً مردد و ناراحت و ناجور م

ين مشكالت و صدمات پيغمبر اكرم در دوران بعد از تر بزرگاند. شايد  آورده
                                                

 يدر آن نيست برا ي: به نام خداوند بخشنده مهربان. الف، الم، ميم. اين كتاب است شك 2و  1/  (2)بقره. 1
 پرهيزكاران راهنماست.  
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ين صدمات و خسارات وارده بر تر بزرگاز همين دسته بوده است و  يهجرت ناش
اسالم و مسلمين )و ائمه اطهار( نيز بعد از رحلت حضرت رسول)ص( همين افراد 

آن، با چنين پديده يا بليه نظر قر . حال بايد ديد، معامله اسالم و1اند و هستند بوده
 .چگونه بوده است

بوده و اسالم  يدر اين مورد نيز خواهيد ديد قوانين حاكم بر موجودات زنده جار
كند، كرده  يبدن خود م يها را كه انسان با جراحات و زخم يا با آنها عيناً معامله

 است.

سطح يا هستند كه در  يميكرب يدسته منافقين يك نوع زخم يا جراحت و كلن
شوند. صاحب  يدرست م يها و نسوج شخص و مواد خارج درون بدن از همان سلول

تواند  ينم يشود، ول يبرد و در نشاط و رشد او تقليل حاصل م يبدن رنج فراوان م
به دست گرفته زخم را ببرد و به دور اندازد يا از معده و قلب خود به جرم  يكارد

 يردارد. ضمن تحمل درد و صدمات آن سعشده است دست ب يا قرحه يآنكه دارا
جديد نگاه داشته و با مدارا و  يها ، محل را گرم و محفوظ از ورود ميكربكند مي

مبارز را تقويت و نسوج فاسد را رفته رفته دفع يا  يها سالم و گلبول يها مداوا، سلول
عضو  يجشد و فساد و العال يسلب اميد قطع يتبديل به سالم و مفيد نمايد. فقط وقت

 دهد. يو تعطيل يا تخليه آن عضو تن در م يعمل جراح بارز گشت، با احتياط تمام به

تواند  ييك جامعه زنده هم كه بخواهد زنده بماند و پيش برود، غير از اين نم
 يهست، استعدادها و امكانات ياگر نواقص و معايب يباشد. چون باالخره در هر فرد

تياج و استفاده جامعه باشد. اتفاقاً از اين جهت نيز تواند مورد اح ينيز هست كه م
 و اصالح عادات خود داريم. يگير احتياج زياد به عبرت

ديگران  ي( طوريو حزب ييا تعصب سياس يمتعصّبِ ما )تعصب دين يها مقدس
كنند كه ازمكتب آنها  يين اختالف يا ارتكاب خالف طرد متر كوچكرا به جرم 

 ماند و حوضش! يم يعل

                                                
 كيه دزاشيب ترتيب داده شده بود،كه در ت يدر مجلس تعزيه و تجليل 1341سال  يدر روز عاشورا. 1

نگارنده در آنجا اهميت واقعه كربال و عزاداران سيدالشهداء را از اين جهت نشان داده كه يك جنگ 
اصل يك مكتب  ينبوده، بلكه يك مبارزه و تصادم شديد مابين پيروان حقيق يو خارج يداخل يميان قوا

است كه مقارن ظهور اسالم و  يبالگير يده اجتماعباشد و اين قضيه معرف يك پدي يو غاصبين منافق م
جديد نيز به صور مختلف گرفتار  يبه تناسب دوران رشد بشريت با توسعه عقل و عقيده بروز نمود و دنيا

 باشد.  يآن م
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افقين واقعاً داخل در پيكر اسالم بودند. قرآن آنها را مريضان و مردودين و من
دردناكِ كشنده  ي. ازخرابِ خرابِ عفون1خواند و انواع مختلف داشتند بينابين مي

 خاصيت. يمزاحم ب گرفته تا غير

را كه با  ينظر اسالم رانشان داديم و رفتار در صفحات گذشته، دو وجه يا دو
كه طور همان يشكار و با دوست موافق صادق بايد كرد، ديديد. ولدشمن مخالف آ

مردم دنيا منحصر به اين دو دسته متقابل متمايز نيست و شايد اكثريت )به همان 
 2«قَدْرِ مَراتِبِهمْ يعَل»سوره بقره و بلكه بيش از آن(  با دسته ثالث  يتناسب آيات ابتدا

تعيين طرز رفتار با اين دسته باز  يمقال برا در پايان يجديد باشد، الزم بود عنوان يم
 يتر همكار منافقين ما را به مسئله وسيع  در بارهكرده باشيم. خصوصاً كه بحث 

 كشاند. يم يخارج يو همزيست يداخل

با دوست كامال دوست و تكليف انسان با دشمن واقعاً دشمن، مسئله  ياتفاقاً زندگ
اند. هنر  ه يا ندانسته يك نوع و يا يك پا منافقاكثريت مردم دانست ياست. ول يا ساده

كند، بدون  يبتواند زندگ «مردم»در واقع با  يدر اين است كه شخص با اينها، يعن
 را فدا نمايد. يياحقيقت ياينكه دست ازاصول بردارد و حق

 
 تعريف منافقين و معامله جدا با آنها

 .كند يآنها قضاوت م  هدر باراول ببينيم قرآن چگونه منافقين را توصيف و 
كه  يا شديدترين وجه توصيف در سوره توبه است. مخصوصاً نسبت به آن دسته

جنگ  رفتن به يمنافق بودن خود را نشان داده و برا 3جنگ احزاب در موقع تصميم به
خواستند، روحيه مردم را  يها م آوردند و معافيت يآن عذر م يها شركت در هزينه و

 ينيز كه با مؤمنين برا يبا دشمن ارتباط داشتند. كسان يبعضكردند و  يتضعيف م
را  جنگ خارج شده بودند، به محض احتمال شكست، به اصطالح تو دل جنگجويان

 : گفتند يكرده و م يخال

                                                
 يبه سو... مردد و دو دل باشند، نه  : 143/  (4)نساء .1

 روند و نه به جانب كافران...(  يدل م مؤمنان يك

 شان.  هر كدام به اندازه درجه .2

يهوديان را همدست  ياز اعراب اطراف مكه و حت يكه بعد از بدر و احد، مشركين قبايل زياد يجنگ. 3
 درآورده بودند.  يرا در حالت محاصره خطرناك ها مسلمانكرده، مدينه و 
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اند و ماندن مردم يثرب در اينجا بيهوده  خدا و پيغمبر وعده دروغ به ما داده»
 .«است

 خود را ظاهر ساخته، گفتند: يديگر خسارت و عداوت درون يبرخ

بن سلول سردسته  ياب بن اهللچون به مدينه برگشتيم آن مرد محترم )عبد»
يثرب قبل از ظهور اسالم( آن شخص خوارتر را  يمنافقين و نامزد سابق پادشاه

 «)مقصودشان حضرت رسول اكرم بوده است( بيرون خواهد كرد...

 : ل استبينيم از اين قبي يكه در آن سوره م يآيات

«
»1. 

«»2. 

«»3. 
 يا تر و تا اندازه يمنافقين و قضاوت، جنبه كل يسوره بقره كه معرف يدر ابتدا

و  يدگزن يتر دارد و بسيار عميق و روانشكاف است، بيشتر راجع به دوران عاد ماليم
اصالح  ياست كه معترف يا مستشعر به فساد و كفر خود نيستند. بلكه ادعا يآنهائ

 هم دارند:

« 

 

 

 

»4.

                                                
شوند  ياند و سرنماز جز با كسالت حاضر نم : آگاه باشيد كه آنها به خدا و رسول كافر شده 54/  (9)توبه .1

 است.  يميل يب يو اگر انفاق كنند از رو

 كه با شما نيستند و تفرقه اندازند.  خورند كه واقعاً با شما هستند در حالي ي: به خدا قسم م 56/  (9)توبه .2

 اند، منزلگاهشان جهنم است.  هستند و در اثر آنچه كسب كرده ي: حقا كه پليد 95/  (9)توبه. 3

ايم. در  گويند به خدا و به روز قيامت ايمان آورده ياز مردم هستند كه م ي: و كسان 12 يال 8/  (2)بقره. 4
را گول  يكه جز خودشان كس يزنند و گروه مؤمنين را، در حال كه مؤمن نيستند. خدا را گول مي يحال
آنها، به  يرا زياد كرده و برا ياست. پس خدا آن بيمار يآنها بيمار يها فهمند. در دل يو نمزنند  ينم

گويند  ياست. و چون گفته شود در زمين فساد نكنيد، م يگويند، عذاب دردناك يجهت آنچه دروغ م
 .  نندك ميجز اين نيست كه ما اصالح كننده هستيم. آگاه باشيد كه همانا مفسدين هستند ولكن درك ن
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دوران جنگ و صلح منافقين را وصف  ينافقين كه آن نيز حالت كلدر سوره م
كه از هر  يو ترس يپيشه پر از نگران آنها را و روحيه خيانت ي، باز دروغگوئكند مي

نمايند، آشكار  يالمال م بيت يآور كه در جمع يآمد و صدا دارند و كارشكن پيش
 سازد. يم

نمايد.  يسيار سخت است و مداهنه نممنافقين ب  در باره، قضاوت قرآن يبه طور كل
 :داند ميكفار اهل جهنم  يآنها را مستحق عذاب خدا، به همراه

«...»1. 
با دستور  ي، خيلدهد ميكه به لحاظ رفتار و معامله با آنها  يذلك دستور مع

 يو نزديك ير متفاوت است. البته بر حسب درجات و دورمربوط به مشركين و كفا
 : بينيم ي. يك جا چنين مكند ميآنها به ايمانِ خالص فرق 

«
...» 2 

 گرفتن: يو دورشديدتر تا مرحله پرهيز كردن  يديگر قدر يدر جا

«...»3. 
تر گرديده به  گرفتن سخت يباالخره در مورد نوع ديگرشان از حدود دور

 :رسد مي يسختگير

«...» 4 
 ي. حت5دهد يجا و در هيچ مورد دستور يا اجازه كشتن آنها را نم اما هيچ

ازميان خود و از شهر و ديار اخراجشان كنيد. مثل اينكه قرآن حوالت كار  فرمايد نمي
 : دهد ميآنها را به خدا 

                                                
 . كند ميجا در جهنم جمع  : ... به يقين خداوند منافقين و كافران را يك 141/  (4)نساء .1

خورند تا از آنها دست برداريد و  يشما به خدا قسم م يهمين كه برگشتيد برا ي: به زود 95/  (9)توبه .2
 .بگردانيد...  يبرگردانيد. پس شما از آنها رو يرو

دشمن اينان هستند بنابراين از آنها پرهيز كن، خدا آنها را بكشد، به كجا منحرف  ... : 4/  (63)منافقون. 3
 ؟    شوند مي

 پيغمبر با كفار و منافقين جهاد كن و بر آنها سختگير و تند باش...  ي: ا 73/  (9)توبه .4

تعقيب و  ( صحبت از91و  89نساء /   تا آنجا كه تفحص شده است، فقط در يك رديف آيات )سوره. 5
 كشتن منافقين ديده شده است:

«...»  
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«
»1.

 
 رفتار پيغمبر با منافقين    

متمايل به  يرفتار پيغمبر با توجه به آيات مختلف قرآن توأم با احتياط و انزجار، ول
 گذشت و مدارا و هدايت و محبت بوده است.

مبذول  يانسان  هم نسبت به عضو مريض و مجروح خود عنايت و مراقبت بيشتر
 سالم. يدارد تا نسبت به اعضا يم

. )و اين عمل را خدا كند ميپيغمبر با درخواست معافيت از جنگ آنها موافقت 
بخشد( در برابر مؤمنين كه اصرار داشتند پيغمبر خدا حساب منافقين را  يبه پيغمبر م

 .2ام ها نشده فرمود: من مأمور تفتيش دل جدا و آنها را رسوا كند، مكرر مي
«»3 

خالصه آنكه به قول دكتر طه حسين پرده از كار منافقان يثرب برنداشت، بلكه به 
اظهار اسالم ايشان اكتفا كرده و با اينكه خدا او را از نفاق ايشان آگاه ساخته بود، به 

 هيچ وجه متعرض ايشان نگرديد.
اصالح  و توبه آنها  يبرا يجوئ و وسيله يطلب درصدد آمرزش حضرت پيوسته

 ! ورزيدند يآنها استنكاف م ي، ول بوده است

«
 

                                                                                                              
 )پس اگر پشت كردند آنها را بگيريد و هرجا يافتيد بكشيد و آنها را يار و ياور مگيريد(.

 ها مايلند مؤمنين را هم مثل خود كنند. : اوالً، كافر شده آمده است كه يداين آيات در مور

 ثانياً، انشعاب كرده از جرگه مؤمنين خارج گشته به دشمنان پيوسته راه كارزار در پيش گيرند.  

در  كفار، آتش جهنم را وعده داده است كه پيوسته منافقين چه مرد و چه زن و به : خداوند به 68/  (9)توبه. 1
 است.   يآنها عذاب جاودان يآن خواهند بود، همين آنها را بس است و خداوند لعنتشان كرده است و برا

مسيحيت همراه با  يها و علما يا تفتيش عقايد كه چندين قرن قبل پاپ inquisitionهمان  ييعن .2
 مشير و تحميل است.گيرند كه دين ش يند و حاال به اسالم ايراد مداد ميفراوان انجام  يها شكنجه

(. صص 1339:  )شركت انتشار، تهران يطه حسين، آيينه اسالم، ترجمه مرحوم دكتر محمد ابراهيم آيت. 3
114- 81 . 
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»1. 
كه برايشان آمرزش بخواهد و بر سر قبرشان نماز  كند ميخداوند پيغمبر را منع 

ده بودند، را كه به منظور فرار از جنگ معافيت گرفته و در شهر مان يبخواند يا آنهائ
 با خود به جنگ ببرد.

و رحمت پيغمبر  يقرآن اين خبث طينت منافقين را از يك طرف و نهايت مهربان
 : كند مياز سوره توبه چنين اشاره  يا را از طرف ديگر، در آيه

«
...» 2 

و در آخر سوره توبه خطاب به همين منافقين، خداوند پيغمبر را از خود آنها 
 ستايد. يشمرد و ضمن مالمت و داللت آنها رفتار پيغمبر را م يبرم

«
 

.»3 
 

 چه؟ یاين همه تحمل و مدارا برا

                                                
شما طلب آمرزش كند رو  يبيائيد پيغمبر خدا برا شود مي: چون به آنها گفته  6و  5/  (63)منافقون. 1

 ورزند. يشوند و تكبر م يكه مانع )راه حق( م يبين يگردانند و م يبرم

هرگز خدا آنها را نخواهد بخشيد.  ييا نكن يآنها يكسان است كه طلب آمرزش به سودشان بكن يبرا
 . كند مين يخداوند به يقين قوم بدكار را راهنمائ

ما(  يگويند او )برا يو )به طعنه( م دهند ميهستند كه پيغمبر را آزار  ي: و از آنها كسان 61/  (9)توبه .2
شما، به خدا  ياست )مهربانست( برا ي( بگو )اما( گوش خوبدهد ميگوش است )هرچه بگوئيم گوش 
 .... كند ميايمان دارد و حرف مؤمنين را باور 

شما سنگين و  يها از خودتان آمده است كه بر او رنج يشما پيغمبر ي: به يقين برا 129و  128/  (9)توبه. 3
 مؤمنين رؤوف و مهربانست.  در بارهباشد و  يم ناگوار است، حريص بر )رحمت( شما

جز او نيست بر او توكل كردم و او پروردگار  يپس اگر پشت كردند بگو خدا مرا بس است معبود
 صاحب مسند بزرگ است. 
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 يو رنج شديد ول يدر مورد منافقين يك حالت ناراحت يمالحظه كرديد، به طور كل
 حكمفرما است. يبا اميد به بهبود يوأم با تكاپو و تداوت

كه باالخره  ستا آن يها و مداراها و تذكرها برا مثل اينكه همه اين تحمل
از تنبه و توبه در آنها پيدا شده و عضوِ مريضِ پيكرِ اجتماع شروع به دفع  يا دريچه

 ود.نمايد و با ساير اعضاء همساز ش يفساد از خود و ميل به سالمت

 .1اتفاقاً آيات قسمت آخر سوره توبه مؤيد همين نظريه است

«

 

 

 ...» 2 
كه اعتراف به تقصير خود كرده نيك  يآنهائ ييعن «دسته ديگر»در اين آيات به 

شود. دريافت صدقه را  ياند، قول پذيرفتن توبه داده م و بد را مخلوط و توأم نموده
 پيغمبر را برايشان تقويت روحيه و تسكين يوسيله تزكيه آنها و دعا و رحمت خواه

 پيدا كنند و به راه صحيح برگردند. يشمارد تا اميدوار يخاطر م

                                                
ا شود ب يكل سوره م 6در سوره توبه تقريباً، يك ربع اول آن خطاب به مشركين است سپس دوآيه كه % .1

باقيمانده كه قسمت اعظم سوره را تشكيل  71، %نمايد ميال ناپسند اهل كتاب جدال عقايد شرك و اعم
فاسد  يآيات شداد و غالظ راجع به منافقين خيل 51، بحث با منافقين و مالمت شديد آنها است، %دهد مي

 شود.  يخوش به منافقين قابل اصالح نشان داده م يآخر رو 21است و در %

كه به گناهان خود اعتراف نمودند عمل پسنديده و عمل بد  ي: و آن دسته ديگر 115 يال 112/  (9)توبه. 2
 را مخلوط كردند اميد است خدا توبه آنها را بپذيرد مسلماً خدا بخشنده مهربان است.

كه رحمت  از اموالشان صدقه بگير تا پاك و تصفيه شوند و رحمت بر آنها بفرست )يا بخواه( بدان
 . باشد ميآرامش است و خداوند بسيار شنوا و دانا  آنها يتو برا يخواه

و خدا  كند ميپذيرد و صدقات را قبول  است كه توبه را از بندگان خود مي يكه خدا كس دانند ميآيا ن
 پذير و مهربان است. همانا بسيار توبه

تار معلوم عمل شما را خدا و رسول و مؤمنين خواهند ديد )در عمل و رف زودي بهو بگو عمل كنيد پس 
 گويند يا خير(.   يخواهد شد كه حقيقتاً توبه كرده راست م
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خورد و صِرف حرف و وعده، فايده ندارد. عمل آنها و  يخدا فريب نم يول
دهند، حاكم به قضيه  يرا كه در مقابل خدا و رسول و مؤمنين انجام م يآزمايش

 .داند مي

شدنِ توبه به منظور  از پذيرفته يا در آيه ديگر، خداوند شاهد زنده و نمونه
 : آورد خاطِر بيشترِ منافقينِ پشيمان مي اطمنيانِ

« 

 ...»1

كه از مبداء خلقت و مخزن فيض صادر و به دست مأمورِ  يآيات و دستورهائ
 يچون پيغمبر اجرا شود، بايد چنين باشد. نه خداوند و نه رسول او با كس يرحيم

خواهند. همين كه گناهكاران  ينم يكينه ندارند و جز هدايت و سعادت مردم چيز
شدند و راه راست را  ياز نعمات خداوند يبردار و بهره يعاقل حاضر به شكرگزار

 با آنها دارد؟ يپيش گرفتند، ديگر خدا چه كار

«ً»2 
 ، شايد برگردند.دهد ميتا بتوانند به آنها فرصت 

و فرمانده مخلص و  يسردار ناممعروف است كه در جنگِ، صفين، مالك اشتر 
از دشمنان و  يداشت و جمع زياد يابراز م يفراوان يشجاعت و فداكار يمنتخب عل

از خود و انتظار تحسين در او پيدا شده  يطاغيان را به قتل رساند. يك حالت رضا
 : فرمايد يبود. حضرت امير به او م

پديدار  يل او مؤمنكنم اگر ببينم از نس من تا هفت پشت طرف را نگاه مي»
 «.گيرم شمشيرم را مي يخواهد شد، جلو

بن عمر را  مانند محمدبن ابوبكر و عبداهلل يحق داشت چنين كند، چون كسان يعل
 ديد. يخود م يوفا در ميان مؤمنين خالص و اصحاب با

                                                
: حتماً خداوند توبه پيغمبر و مهاجرين و انصار را پذيرفت... و نيز توبه آن سه نفر  118و  117/  (9)توبه .1

گ خود به آنها تن ي( زمين با همه پهنايو ناراحت يكه )در اثر پشيمان يمتخلف را پذيرفت آن سه نفر
 .هايشان گرفت ...  شده و دل

شكرگزار شديد و ايمان آورديد و خدا شكركننده  يخواهد بكند با شما وقت : خدا چه مي 147/  (4)نساء. 2
 كند اگر شكر كنيد(.  يبسيار دانا است )خداوند شما را عذاب نم
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سال  25با غاصبين حق مسلم خود در  يدريغ عل يب يبه عالوه، همان همكار
و  ياز سنت و سفارش رسول خدا، بهترين نمونه بردبار يو پيرو ينشين دوران خانه

 بودن اسالم اصيل است. يو اجتماع يسازگار

را به خرج دادند، تا در عين  ياطهار نيز هر يك حداكثر صبر و فداكار ساير ائمه
ند، وحدت و قدرت جامعه داد مياينكه حقيقت قرآن و اسالم و امر خدا را اشاعه 

 رد.صدمه نخو ياسالم

شود، يك مقدار  ياتفاقاً مسئله تقيه در شيعه كه متأسفانه به غلط فهميده و اجرا م
احتراز از تفرقه  ياند برا است كه دستور داده يحفظ وحدت جامعه اسالم يبرا

به خرج نداده، از  يندارد، سختگير ياحكام كه جنبيه اصول يا مسليمن در انجام پاره
 .1ننمايند يتظاهر به اختالف و جدائراه رفتار عامه تبعيت كنند و 

 در هر حال قبالً آيه:

«......»2 
در اسالم چقدر رفيع بوده و همين كه  3را ديديد و توجه كرديد كه دامنه تساهل

 ان بدانيم و آزارش دهيم.    كند، حق نداريم او را غير مسلم سالم يكس
 از طرف ديگر و بر طبق آيه سابق الذكر:

«......»4 
و دشمن نيز  ي، بلكه نسبت به خارجيو داخل يدانستيد كه نه تنها نسبت به خود

به محبت را اعمال داشته است، عدم تعرض و مسالمت متمايل  يآئين اسالم حد اعال
خود فروگذار كند و در  يو عمل ياز اصالت و خلوص عقيدت يا بدون آنكه ذره

ها و  نيز مافوق تمام مسلك يخارج يو همزيست يداخل يعالم تساهل و همكار
 نمايد. يحد اعتدال و مصلحت را رعايت م و در عين حال باشد يموجود م يها مكتب

رساند كه قرآن  يهدايت و سعادت خَلق م به يمند عالقهو اين درجه از سعه صدر 
 داشته، آيه: يمحدود بشر يها و ديده يو نژاد يمافوق منابع و منافع خصوص يبينش

                                                
مهندسين در سال  يانجمن اسالم يعاشورا يدر مجالس سوگوار يمطهر يمرتض يآقا ياز سخنراننقل . 1

 ماه(.  ي)كتاب گفتارها 1339

 .دهيد...  ي: ... تحقيق و جستجو كنيد و به آن كس كه اظهار اسالم كند نسبت كفر م 94/  (4)نساء. 2

3. Tolerence 

 .كه با شما در كار دين نجنگيده...  يكند كه با كسان يخداوند شما را منع نم : 8/  (61)ممتحنه. 4
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«»1 
 است مسلم. يحقيقت

 
 دارد؟ یسالم بوده و جنبه تاريخصدر ا یها فقط برا آيا اين حرف

مسئله و اينكه آيا اسالم  يبه جنبه تاريخ يكالم ديگر با خودمان است. كار يرو
 بوده است، نداريم. يالهام يفطر ييا دين اله يآئين متجاوز و تحميل

 خواهيم تكليف خودمان را بفهميم. يم

يد كه آيات هيچ مفسر قرآن تا به حال نگفته و هيچ مسلمان مجاز نيست بگو
و  يآن اختصاص به مؤمنين صدر اسالم داشته است و پيوسته سار يقرآن و دستورها

 ، چه آيه : حاكم نيست

«
...»2 

 :يو چه كالم اله

«... ...»3 
اند. بنابراين همان  و چه كلمات ديگر قرآن كليّت و ابديت خود را از دست نداده

و امر به دفاع و  يصبر و پايدار به يقوم يهود و تأكيدها به يها ايرادها و سرزنش
اعم از مرد و زن خواه امروز و  يمسلمانو تحرك بر هر  يبه تقو يها جهاد و توصيه

 خواه فردا وارد است.

اتفاقاً عقيده ما شيعه اماميه كه انتظار ظهور امام قائم را داريم، مالزم با همين ادامه 
ما  يبرا يباشد. پس به طريق اول يم يجهان ينهائ يبه پيروز يمبارزه و اميدوار

كنيم آن اصول و   ين بايد سعتكليف خاتمه نيافته و قطع نشده است. بنابراي
 : ي. ندا ها را خوب بفهميم و خوب عمل كنيم دستورالعمل

«»1 

                                                
 . يخوانيم و مسلم بدان كه تو از فرستادگان هست ي: اينها آيات خداست كه به حق بر تو م 252/  (2)بقره. 1

 ياينكه( خوب يبوديد كه بر مردم جهان خروج كرده باشيد اگر )يا برا ي: بهترين ملت 111/  (3)عمران آل. 2
 .را مانع شويد...  يرا شايع و اجرا كنيد و بد

 داده يخود را، بر خانه نشستگان به درجات برتر  ادكنندگان با مال و جانخداوند جه : ... 95 /( 4)نساء .3
 . است...  
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 هميشه ناطق و تا ابد صادق است.

 همين طور وعده :

«

...»2 
ده سج يو چوب يسنگ يها خدا، به بت ياگر آن زمان مردم به جا يمنته

القدس و مسيح  بردند و يا روح يها و جادوگران و اشراف پناه م كردند و به كاهن يم
گرفتند، امروز شهرت و ثروت و قدرت، معبود و معشوق  يرا با خدا شريك م

بودن و حكومت بر جان و مال و ناموس و  گرديده است. ديكتاتورها به عنوان پيشوا
ده و مانند نمرود انتظار اطاعت كوركورانه نشان اخد يمعتقدات مردم، خود را به جا

نثاران و  كه جان يهائ و تجليل و تملق و پرستش از خلق خدا دارند، طاغوت
امر و صاحب اختيار خود و سايرين  يشخصيت، آنها را ولّ يايمان و ب يزادان ب خانه
 كه: ي. درحالدانند مي

«

.»3

سطح مطلب را از  يو وظايف مل يحال اگر بخواهيم در زمينه مبارزات اجتماع
پائين آورده و مورد استعمال و انطباق آنچه گفته شد، در  يو دين ياله يمرتبه اليتناه

 يبريم، الزم است اصول ذيل را در مبارزه و خط مش كار به يو سياس يقلمرو اجتماع
 : بريم كار بهخود 

 .يدر طريق حق و اله ي، اجتماع ي: عال هدف و مكتب

                                                                                                              
 .: سست و غمگين نشويد و بدانيد كه شما اگر مؤمن باشيد باالتر و غالب خواهيد بود 139/  (3)عمران آل. 1

كردند، وعده داده شايسته  ي: خداوند آن اجتماعات و آنها را كه ايمان آوردند و كارها 55/  (24)نور .2
( يكه با پيشينيانشان كرده است آنها را در زمين جايگزين خواهد كرد و برايشان )اجرا طور است كه همان

را با من  يكنيد و چيز يمرا بندگ ساخت، ... داده است ممكن خواهد  را كه جهت آنها رضايت يدين
 .شريك نگيريد... 

 يكسان يآورد ول يدرم يها به روشنائ ؤمنين بوده آنها را از تاريك: خداوند ياور و سرور م 257/  (2)بقره .3
ها  بيرون آورده به تاريكي ياند يار و سرورشان طاغوت است )كه( آنها را از روشنائ كه كافر شده

 اند و در آن پيوسته خواهند بود.   اندازد. چنين مردم ياران آتش يم
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 .ي، وسيع ، دلپذير و منطق : عميق تعليمات

 يفور يخدا و اعتماد به پيروز توكل به به يمتك ، : اصيل و شديد نظريات و  برنامه
 .ييا نهائ

با مخالفين يا اتكاء به  يروش : صحيح ، صريح ، صادقانه و بدون سازشكار
 و تعصب. ياز خشك يپذير و خال و در عين حال، انعطاف يخارج يسياستها

 يتوز ت و كينهو تهم ياز فحاش ييا خوددار ي، تقويحدود و شروط : پاكدامن
 .يو حزب يبه تظاهر و تفاخر و اغراض شخص ياحتراز از آلودگ

 .يتوأم با هوشيار يروابط : صميمانه، بلكه برادرانه با حداكثر سعه صدر و همكار

 يها برا صبر و قبول مشكالت و محروميت ييعن يميزان مقاومت: حداكثر پايدار
 . يمدت طوالن

«... 

»1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
ايم درگذر و  خود كرده  در بارهكه ما  يكرم خود از گناه و ستم ! به : بار پروردگارا 147/  (3)عمران آل. 1

 قدم بدار و ما را بر كافران مظفر و منصور گردان.    ما را ثابت





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مرز ميان دين و سياست
 

 
 

« 

...» 1 
 

 يترديد و نگران يو انتخاب موضوع مورد بحث مدت يدر ايراد اين سخنران
را  يبودن مطلب و مسلّم بودن جواب آن، اين ناراحت يداشتم. از يك طرف بديه

شنوندگان )و خوانندگان( تكرار و تصديع باشد. از طرف  يآورد كه برا يپيش م
عنوان كردن كلمه سياست شد موضوع، نامناسب وزننده بوده  يديگر احتمال داده م

هستند، بر  يغيرسياس يها كه جمعيت ياسالم يها در مسجد و در كنگره انجمن
احتراز از سوء تعبير  يخالف ادب و مصلحت باشد. كما آنكه باالخره قرار شد برا

 «يمرز ميان دين و امور اجتماع» «مرز ميان دين و سياست» يجا هب يعنوان سخنران
 اعالم شود.

بنا  ياصوالً مترادف و يا الاقل متقاربند، ول يسياست و امور اجتماع گو اينكه
 يمفهوم متداول و عاميانه، سياست به سلسله افكار و اظهارات و اقدامات و عمليات هب

                                                
  هاى اسالمى ايران در مسجد جامع  در دوّمين كنگره انجمن 21/6/1341تدوين و تكميل سخنرانى موّرخ

 نارمك. 

ها و نهى از  متّى هستيد كه براى اصالح مردم خرج كرده و امر به نيكي: شما بهترين ا 111/  (3)عمران آل. 1
 نمائيد. ها مى بدي
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 يخارج يها نفع يشود كه لَه يا عَليه زمامداران وقت يا گردانندگان و ذ يگفته م
 كند. يپيدا م يخاص و منظور يشود و از اين نظر معن ياعمال م

اند كه جامع و  كرده يزياد يها و تعبيرها اصطالح سياست، تعريف يالبته برا
وسيع است، غرض ما در اينجا بيشتر مسئله حكومت و اداره اجتماع است. اعم از 

 يو فكر يترِ اجتماع يو جهات عموم يو سياس يو اقتصاد يو انتظام يجهات عمران
 و غير آن. يو تربيت

حال، ديانت و سياست از عوامل مؤثّر دست اول اجتماع و سرنوشت ما به  در هر
معتقد و طرفدار و عامل به آنها باشد يا نباشد. تماس و  يروند، خواه كس يشمار م
هم دائماً ميان اين دو چه در خارج و چه در وجدان و عمل ما وجود  ييها تصادم

حدود معقول ارتباط و تداخل نمايد  يدارد. بنابراين مصلحت و ضرورت ايجاب م
را كه بايد در وجدان و در عمل خودمان و در  يآنها را مطالعه نمائيم و مرز

كشورميان اين دو برقرار شود تشخيص داده و ترسيم نمائيم ؛ البته صرفاً ازنظر منطق 
 .يو بدون وارد كردن مصالح يا اغراض سياس يو مصلحت دين

 
 یسياست لعنت

همه آرزومنديم وارد جنجال سياست نشويم. نه آلوده به حقيقت اين است كه 
خود بخريم.  يمقامات و مفاسد آن شويم و نه زندان و محروميت و زجرش را برا

روح و جسممان را راحت گذارده و با خيال راحت و آرامش و احترام به كار دنيا و 
 عبادت خدا بپردازيم.

خود را  «فتنه»ير )ع( كه از دوران خالفت حضرت ام يها مثلِ عُبّاد و مقدس
بردند، ما نيز مجاورِ بُقاع متبركه شويم! اگر هم  يخارج ساخته و به مدينه پناه م

نتوانستيم يا نخواستيم تا اين حد پنبه در گوشمان كرده و چشم از جريان روزگار 
 و عدم يتدافع  يمنعقد كنيم، قراداد يببنديم، الاقل با سياست و سياستمداران قراداد

به سياست و حكومت نداشته باشند، آنها هم  يتعرّض كه دين و متديّنين كار
 در نماز و روزه و حج و ساير آداب ما ايجاد ننمايند... يممانعت و مزاحمت

به كار سياست و دولت  ياند و كار را بسته ياز اشخاص چنين قرارداد ضمن يخيل
را  يرعايت چنين قراردادبايد ديد آيا طرف مقابل هم  ينداشته و ندارند. ول

 گذارد؟ نمايد؟ دين و متدينين را به حال خود واگذاشته و وامي يم
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 به اصطالح معروف، اگر ما خيك را رها كنيم، خيك ما را ول خواهد كرد؟

 توانيم در نظر بگيريم: يالبته دين را به دو مفهوم يا دو وجه م

ل نماز، روزه، جماعات، از قبي ييا تشريفات ياز جهت آداب و احكام فرد ييك
از جهت افكار و عقايد و اخالق و  ي، زيارت رفتن و امثال آن. و ديگر يزن سينه

 مردم و سرنوشت دنيا و آخرت آنها. ياعمال و تربيت و مخصوصاً امور امت يعن

از  ي، خيلييا آداب صور يو درون يجنبه احكام فرد ياز جهت اول، يعن
رام و  عدم مزاحمت دين و متدينين را داشته و ها رعايت احت ها و سياست دولت

 اند. به ظاهر يا به حقيقت تأييد و تجليل هم كرده يگاه

از جهت دوم بايد گفت اگر ما و متدينين حاضر باشيم دولت و سياست را  يول
رها كنيم، آنها به هيچ وجه ما را آزاد و مختار نخواهند گذاشت، بلكه به عكس و به 

ما  يو دنيائ يون دينئدخالت و مزاحمت عميق و كامل در تمام ش دانيد يكه م يطور
نشان دهيم و  ياعتناي ينمايند. هر قدر ما بيشتر به حكومت و سياست ب ياعمال م

قائل و عامل  يخود حاكميت و صاحب اختيار يكنيم، آنها بيشتر برا يگير كناره
 شوند. يم

 
 سِر انحطاط ملل مسلمان در جهان

دانشجويان در سه چهار سال قبل تحت  يجشن فطر انجمن اسالم يدر يك سخنران
از عوامل و علل  ينشان داده شد كه يك «سرِ انحطاط ملل مسلمان جهان»عنوان 

بزرگ ركود و سقوط ملل مسلمان پس از صدر اسالم، اعراض آنها از كسب و كار 
و به ويژه  ياشمع يبه امور فعال زندگ ياعتنائ يو ب يبه طور كل يو از وظايف عمل

باشد. در عوض، به آنچه كه لفظ است و شعر و كالم و فقه و  يم يو اجتماع يادار
و عمل و واقعيات كمتر  ياند. به معن ، پرداختهيو عناوين اعتبار يفلسفه و فضائل نظر

 توجه شده است تا به صورت و بيان و تصوّرات.

ذوقيات  يلسفه و فقه و گاهما بيشتر به ادب و ف يها بزرگان و محترمين و مقدّس
را دون شرافت  يو تماس با واقعيات و احتياجات زندگ يعمل يپرداخته، قبول كارها

و  ياند. از جمله اداره امور اجتماع و شأن دانسته و به طبقه پائين اجتماع واگذار كرده
حفظ امنيت و شغل حكومت را كه مستلزم حركت و زحمت و قبول مسئوليّت و 

باشد و تفكر و تدبير و تكليف الزم دارد، به  يم يكالت و واقعيات زندگتوجه به مش
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اراذل  يقلدرصفت و گاه يسوادها تقوا و به بي يكم معرفت و ب يها افراد و دسته
 اند. ها واگذارده ناس و نوكر مآب

با فضل و تقوا و مالزم با زور  يكه امر حكومت و سياست رفته رفته مناف يبه طور
 ملق گرديده و نزديك شدن به آن مستوجب و مصداق:و تزوير و ت

«»1 
 شده است.

كه مشرق زمين به خود وارد كرده است همين  يهائ ترين لطمه بزرگ از
افاضل و خواص و خوبان مردم از امور مردم است و واگذار كردن آن به  يگير كناره

 طبقات پست ملت.

تدبير »سفه شرق، برخالف فالسفه يونان كه از ابتدا توجه به دانشمندان و فال
را تشريح و تدوين  «مدينه فاضله»و سياست مُدُن و اداره اجتماع داشته،  «منزل

كردند؛ اينها غالباً در عوالم خالص معقول و مجردات و ناسوت و ملكوت سير  مي
 گرائيدند! يكردند و از واقعيات به لفظيّات م يم

 
 ياست و حدود دخالت آن در گذشتهمفهوم س

 يجنبه شخص يداشت. بيشتر دارا يحكومت و سياست مفهوم و عملكرد خاص يزمان
بحث  يبود و آن قرارداد تدافع و عدم تعرّض كه در ابتدا يو طبقات ييا خانوادگ

 توانست قابل تصور و توجيه باشد. يم ياشاره شد تا حدود

، حكومت و دولت در يو استبداد يخان خانو  يايليات يها توضيح آنكه در رژيم
حقيقت يك دستگاه حفاظت اشخاص و دفاع از مقام و منافع آنها از طريق فشار و 

نسبت به ملت )يا به اصطالح بسيار  يچپاول و استثمار بود. اگر عنايت و خدمت
آمد از همان مقوله روابط مالك و زارع بنا به  ي( به عمل م«رعيت»مناسب روز، به 

لحت و حفظ ملك بود. پادشاه يا وزير و امير كمتر خود را مشغول و مسئول دفاع مص
 دانستند. يو اداره صحيح مملكت م يمردم و حفظ حقوق آنها و تربيت افراد و ترق

را  ييها ها و فراش كرد؛ حاكم نايب الحكومه يرا مأمور م يپادشاه حاكم
 يخزانه سلطنت ييس خودشان و برالِفت و ل يبرا يفرستاد تا تيول و باج و خراج يم

از  ينمايند و ضمناً نگذارند سر و صدا و ناراحت يآور شاهزادگان جمع يو مقرر

                                                
 كه )ممكن باشد( در معرض اتهام قرار گيريد. يهاي : بپرهيزيد، از مكان يحديث نبو. 1
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ها از ايالت و عشاير سرباز و  پيدا شود. در دوران قدرت سلسله يو كس يجائ
 كشور محكم باشد. يكردند، تا حدود و مرزها يجدا م يسوارهائ

از  يجلوگير يجان و مال مردم، بلكه براحفظ  يسرحدات محكم باشد نه برا
 تجاوز ياغيان و تسلط برمدعيان تخت و تاج.

مردم  يبه كارها يبيش از آنچه گفته شد، دستگاه سلطنت و حكومت كار
آمدند، كاسب و تاجر  يبا هم كنار م ينداشت. ارباب و رعيّت، خودشان به ترتيب

محدود  يتقاضا بريد و عرضه و يكه انصاف يا تيغشان م ينرخ آوردند و به يم يجنس
 فروختند. يكرد م يمحل ايجاب م

كرد، مال  يقضاوت م يكرد، قاض يخواست فرزندش راتأديب م يپدر هر طور م
ها و  . راهي، زندگيو دين ي... و ملت بر حسب آداب و عادات نژاديدار مكتب

 ها هم آنچه بود، بود. كاروانسراها و قنات

پرور يا شهرت طلب،  يسالطين آباد يدوران بعض يادولت و مأمورين به استثن
شد، به  يپيدا م يگاه، مرد خيّر به ترميم و توسعه آنها نداشتند. گاه يعادت و الزام

 ساخت... يم يو يا مسجد ي، پليانبار يا كاروانسرائ ابتكار و به هزينه خود، آب

خود مراسم و توانستند بر حسب سليقه و عقيده  يخالصه آنكه مردم و مؤمنين م
 يخود را به جا آورند. دخالت در سياست به آن صورت و معن يو دين ياعمال دنيائ
از امر سياست و قضاوت و حكومت  ينداشت، بلكه در حقيقت قسمت يمورد چندان

 دادند. ي، روحانيون و ريش سفيدان متديّن انجام ميو جزئ يرا، به مقياس محل

 
 ر آنسياست و دامنه تأثي یمفهوم امروز

 : امّا حاال، جريان اوضاع به اندازه زمين تا آسمان عوض شده است

يا كمونيست  يو ديكتاتور يشرق و غرب دنيا چه آنها كه فاشيست يها حكومت
آيند، همه  يكار م يو دموكراتيك رو يهستند و چه آنها كه بر طبق اصول انتخاب

غير مستقيم اداره و معيشت طور مستقيم و  امور و شؤون مملكت را در دست دارند. به
كه در گور خوابانده  يآيند تا ساعت يكه به دنيا م يمردم و سرنوشت افراد از روز

 شوند، به دست دولت و تابع سياست است. يم
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بهداشت مردم، معامالت و تجارت مردم، فرهنگ مردم و مخصوصاً تربيت و 
است  يتأثير و اداره سياستافكار و عقايد و ساير ترتيبات آنها تماماً تحت  اخالق و

 آورد. يآورد و يا دولت را م يكه دولت م

 ياست يا تابع اغراض و نظرها يمل يها و هدف يسياست هم يا تابع ايدئولوژ
 .يو طبقات يشخص

شما امروز نه تنها اختيار دكان و زن و دختر و پسرتان را نداريد، بلكه اختيار 
 يآنقدر مقررات و تبليغات و تأثيرات دولتخودتان هم در دستتان نيست! از هر طرف 

 : شخص بسته شده است كه ناچار بايد بگويد يبه دست و پا يو سياس

 
 كشد هرجا كه خاطر خواه اوست يم  بر گردنم افكنده دوست يا رشته

 
اگر دين، سياست را در اختيار و امر خود نگيرد، سياست دين را مضمحل خواهد 

 تواند بكند. ينم يخواهد گرفت؛ چون كار ديگر كرد يا در سلطه اقتدار خود

جنگ، جنگ جلو و عقب رفتن يا مماشات و مسامحه و معامله نيست. جنگ 
 ! حيات و ممات يا بود و نبود است

مند  سوء نيت، عالقه ييا از رو يحسن نيت و وظيفه شناس يها نه تنها از رو دولت
اند،  و امنيت و غيره مردم شده يو شهردار يبه اقتصاديات و دخيل در سياست خارج

 يها اجتماع )خصوصاً در حكومت يها چرخ يبلكه چون گرداننده واقع
(، معتقدات و مسلك و مذهب مردم است، به اين قسمت نيز توجه خاص يدموكراس

 دارند. يابراز م يدر جهت مثبت يا منف

ع دخالت هم كه نظريات مردم مستقيماً و مستقالً در اداره اجتما ييدر آنجاها
نمايند يا  يكه از آنها م يا ندارد، باز به طور غيرمستقيم از طريق استخدام و استفاده

آيد، باز  يكه در كار م يكنند و مالحظات يكه حساب م ييها ها و مقاومت مخالفت
 كند. يم يباز يا عالئق و عقايد مردم نقش عمده يدر مرحله نهائ

 يو خارج يبينيم سياست داخل يست مها ا اين است كه در مملكت خودمان سال
 دارد. يبه جانب ديانت و روحانيت ابراز م يالتفات مخصوص

حسن نيت هم باشد باز مضر و  يبعداً خواهيم ديد كه اگر اين عنايت از رو
 مخرب دين است.
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نسبت به سياست  يو تقواطلب يمآب تقدس يبا اين اوصاف آيا باز مجاز هستيم رو
 باشيم؟ يطرف يب و سياستمداران، ناظر

و فحشاء و  يدين يو رواج ب يحق خواهيم داشت اگر ستمگر يطرف يو آيا با ب
 ها مشاهده كرديم زبان به شكايت و اعتراض نگشائيم؟ فساد از ناحيه حكومت

 
 روحانيت ما در برابر تمدن و سياست

و مخصوصاً تسلط آنها به  يكه راه سرايت افكار غرب ياز قرن نوزدهم ميالد
در برابر ديانت و روحانيت ما ظاهر  يا باز شد و قهراً معارضه ياسالم يورهاكش

از رجال و روحانيون، مضطرب و متوجه سياست و حكومت شدند.  يا گرديد، عده
، «طبايع االستبداد»و صاحب كتاب  يمانند سيد جمال الدين اسد آباد يافراد مبرز

تَنْبيهُ »)مؤلف كتاب  يسين نائينميرزاح يو پس از آنها مرحوم حاج يمرحوم كواكب
 يدر چند سال قبل با مقدمه و توضيحات مفيد يطالقان يكه آقا «الْاُمَه وَ تَنْزيهُ الْمِلَة

اند( و غير از آنها، به اظهار نظر و ارشاد مردم و اثبات عدم  تجديد چاپ كرده
 تفكيك دين از سياست پرداختند.

و روحانيت علناً و شديداً وارد صحنه بود كه ديانت  يانقالب مشروطيت فرصت
به  يا مشروطيت و عده يگردند. يك عده به طرفدار يو سياس يمبارزات اجتماع

طراز اول در مجلس شورا و نظارت  ياستبداد. با وضع اصل حضور علما يطرفدار
گاه اجرا نشد( حق دخالت دين در سياست را  كه هيچ يآنها بر كليه قوانين )اصل

 .تجويز كردند

ها و  العمل دانيم كه بعد از دوران و جريان شديد صدر مشروطيت عكس يم يول
مشروطيت،  يمثل جزر و مدّ دريا پيش آمد. پس از استقرار ظاهر يهائ بازگشت

را در انقالب ايفا كرده بودند رو به  يا ديانت و روحانيت كه نقش بسيار عمده
وقت نفوذ نكرده  ست اول كه هيچگذاشتند. در هيئت وزيران و مقامات د ينشين عقب

 ياز مجلس و ادارات هم )مخصوصاً معارف و عدليه( تدريجاً سنگر خال يبودند، ول
چهارم و پنجم مجلس غير از مرحوم مدرس و  يها كه در دوران يكردند. به طور

 در مجلس نبود. يو سيد يعقوب و چند نفر ديگر معمم يآشتيان

و روحانيت را از دستگاه دولت و سياست بيرون ديانت  يشاه سابق كه آمد، بقايا
كه در ميان روحانيون براثر  يالعمل ! در دوران قدرت بالمعارض او عكس ريخت
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از قافله تمدن شروع شده بود به حد  ياز مشروطيت و عقب افتادگ يسرخوردگ
و  يخود رسيد و با توجه به فشار و تضييقات موجود به صورت انزواطلب ياعال

شيخ عبدالكريم  يدرآمد كه مظهر كامل آن رفتار مرحوم حاج يكل يطرف بي
 اهلل مقامه بود. ياعل

رونق فراوان  يبعد از انقالب مشروطيت كه نهضت تجدد خواه يدر سالها
زدن ديانت و  پس يغرب نيز به اين جريان، يعن يواردات يگرفت يك ارمغان فكر يم

اصل تفكيك سياست از دين  كرد و آن، يروحانيت از حكومت و سياست، كمك م
 . 1( بودLaicitéيا به اصطالح الئيسيته دولت )

شدن نفت، يك بازگشت مجدد در جزر و مد  يبعداز جنگ اخير و نهضت مل
در عمق  يعامل نسبتاً مؤثر يو محركات مذهب يدين يها ظاهر گشت. عالقه يقبل

 يپيشوا گرديد. روحانيون، پيشرو و يبعد يو نهضت مقاومت مل ينهضت مل
طراز اول از صدفِ  يموافق و مخالف شدند. البته مراجع تقليد و علما يجريانها

روشنفكر و  يازعلما يبسيار ينكردند؛ ول يخارج نشدند و با ملت هماهنگ يطرف يب
 دارند. يابراز داشته و م يو سهم مؤثر يمند همرتبط با مردم، عالق

حاً در صحنه سياست يا عدم كه صري يدر تمام اين احوال و در كنار علمائ
هم  ينام ياز مؤمنين و روحانيون با نام و ب يسياست موضع گرفته بودند، البته موجّهين

، عمالً در سياست و دولت ياند و هستند كه بدون مسؤوليت و موقعيت رسم بوده
 در جهت ي)گاه انتصابات يا در فرهنگ و  اند. مخصوصاً در انتخابات دخالت داشته

 مضّر(.  جهت در غالباًمفيد و 

 : خالصه آنكه دو طرز فكر مختلف در ميان روحانيون وجود دارد

مطلق از امر حكومت و سياست  يگير كامل و كناره يطرف يطرفدار ب يا عده -1
و  يو دنيادار يدار از مُلك يديندار يو دولتند، خواه به علت عقيده به جدائ

                                                
خورد و نه به دين مشرق. مسيحيت آن طور كه متداول  يكه اين حرف نه به محيط مشرق م يدر صورت .1

و  يقرون وسط يندارد. كشيشها يبه حكومت و سياست و اصال به دنيا و زندگ يدرك شده كار است و
نظريات و افكار خودشان بوده است كه غالباً  ياند رو كه وارد شده يقرون جديد و معاصر، در امور

و غيره(. در  عقايد يو يا مبارزه با آزاد يج بسيار نامطلوب داده است )از قبيل مبارزه با نظريات علمينتا
دانيد و مستشرقين  يشود و خودتان م يتوضيح داده م يكه در پايان سخنران يكه اسالم به طور يحال

 دانند، از ابتدا وضع كامالً معكوس داشته است.  يصريح اسالم م يرا از امتيازها هم آن ياروپائ
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علت مشكالت و محظورات يا مفاسد و  تفكيك دين و سياست از يكديگر و خواه به
 .يطلب و غريزه راحت ياز جهت شخص يا شايد يو عموم ياصول از جهت آن خطرات

برعكس دسته اوّل، ورود در سياست و امور اجتماع را تجويز و  يعده ديگر -2
 ياند )از جمله آقا ون اجتماع دانستهئتنفيذ نموده، اسالم را ناظر و آمر بر مصالح و ش

 اخير(. ياز ميان علما يزاده و مرحوم آقا سيد اسداهلل فرقان يخالص

اند يا عمالً و از پسِ پرده  در داده ياين دسته يا رأساً و صريحاً داعيه سياس
 اند. كرده ييها دخالت

نيز به اتكاء  ياند، افراد زياد كرده يفكر و رهبر يكه اصول يضمناً عالوه بر كسان
خود به استناد اينكه چون در فقه و آداب دين بصيرت  يندي يمقام روحانيت و پيشوائ

اند )يا  خود در امر سياست و حكومت كشانده يرَو و اجتهاد دارند مردم را به دنباله
و تقليد  ياند( و چنين وانمود شده است كه تأس مردم به اين عنوان به آنها اقتدا كرده

 در سياست نيز مانند مسائل شريعت است.

 عده كه به مصداق: البته از آن

«......»1 
را وسيله اعمال نفوذ و تأمين منافع  ياالسالم تو حج يالله تمقام و موقعيت آي

 ياند، حرف شده يخارج يها سياست ينموده ياآلت اجرا يو خانوادگ يشخص
 زنيم. ينم

 
 افراط و تفريط

اند و چه آنها كه  كه از سياست فرار كرده يي: چه آن علما گوئيم اين است يآنچه م
اند  اعمال سياست دانسته يبرا يرو به آن آورده و صِرف روحانيت را مجوز كاف

يا اين طرف مرز يا آن طرف بوده، حالت افراط و تفريط و خروج از مرز و  يهمگ
 اند. اعتدالِ صحيح را داشته

( را وسيله ي)و غالباً خرافات دين يه و تحريك عواطف دينها نيز كه توج دولت
دهند يا به بهانه مبارزه با كمونيسم و حفظ مليّت و  يو تقويت خود قرار م يفريب عوام

دهند، عمل  ياستقالل، خود را موظف يا مفتخر به تقويت ايمان و شريعت جلوه م
 ين است.همه آنها در زمينه دين و سياست تجاوز از مرز و مصلحت د

                                                
 .فروشند...  ياندك م يهاخود را به ب يكه عهد خدا و سوگندها ي: ... كسان 77/  (3)عمران آل .1
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حُسنِ نيت،  يغرض يا حت يكه از رو ياز احزاب يا افراد يهمچنين بعض
خود  يسياس يها مشروع و مسلك يها هدف يبرا يو فرصت يا را وسيله يديندار

و  يجهت جلب نظر يا قدرت اثر فكر يخواهند آن را به عنوان عامل يگيرند و م يم
كه بايد ميان دين و  ياز مرز صحيحخود قرار دهند، اين دسته نيز پا از حق و  يحزب

 گذارند. يسياست رعايت شود بيرون م

و  يدين يها عقايد و عالقه يكه بخواهند در لوا يمؤمن يها همين طورند مسلمان
 خود )ولو مشروع( را ترويج نمايند. يسياس يها ، مرامياسالم يها در داخل جمعيت

گويند عقيده  يم يدانند ول يهم كه متدينند و خود را متجدد م ييبه عكس آنها
يك چيز  ييك چيز است و سياست و مكتب اجتماع يو عمل به فرايض مذهب يدين

 ديگر، آنها هم در اشتباه و خارج از مرزند...

مرز راه رفته و از اين پل صراط پرت نشده  يرو يا خالصه آنكه كمتر دسته
 است!

 
 سيره ائّمه و ُسّنت یاستنباط از رو

 داريد ببينيم پس مرز صحيح ميان دين و سياست كجا است؟ يقيناً انتظار

 دين در اين باره چيست؟ يقبالً بايد بدانيم نظر اسالم و اوليا

 دهند كنار بنشينيم؟ يآيا دستور يا اجازه م

 و اگر نبايد كنار نشست، تا كجا بايد رفت؟

اران از خالفت ازنظر شيعه، ائمه ما بنا به تصوّر متداول دو دسته بودند: دسته بركن
 و حكومت و سياست و دسته واردين در سياست.

سه امام  يآوريم و زندگ ياز امام چهارم تا امام يازدهم را در حساب دسته اول م
 دانيم. يتؤام با امر حكومت وسياست م ياول را هريك به وجه خاص

آوردن، چه در شب مبيت و در  حضرت امير )ع( بعد از اسالم يسراسر زندگ
و باالخره  ينشين دادند و در غزوات، و چه در خانه يكه رسول اكرم م ييها ريتمأمو

به  يو سياس يو جنگ يساله خالفت، يكسره آغشته به مبارزات اجتماع دوره پنج
 مقياس زمان بوده است.

حضرت امام حسن )ع( به خالفت رسيد و صلح كرد. حضرت سيدالشهداء)ع( 
 قرار گرفت و شهيد شد. ين مبارزه سياسكه رأساً و شديداً، در مركز ميدا
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وجه بر كنار از امر امت و به  هيچ هحقيقت اين است كه ائمه دسته اول نيز ب يول
خود را بركنار  ينبودند. بر كنار زده شده بودند، ول «سياست» ياصطالح امروز

 كردند، يطرف و بيكار و تسليم نبودند. تبليغ امر خود را م يگرفتند! ب ينم

كردند... خالصه،  يدادند، تربيت م يفرستادند، تعليمات م يم  ه جا تبليغهم به
 كردند. يمبارزه م

مهندسين  يانجمن اسالم ي)در مجالس عاشورا يو مطهر يبه گفته آقايان طالقان
و دستور اوليه  يبوده است كه رهبر يدر سه سال قبل(، شيعه اصوال يك اقليّت مبارز

 يبه همان دليل كه از رو يو عباس يامو يند. اتفاقاً خلفارا ائمه اطهار داده بود آن
ترسيدند، آن بالها را به سر  يكارآمدن و از رواج فكر و مكتب و پيروان اهل بيت م

 با نقشه و نيرنگ. يبا حربه و جنگ و بعض يآوردند. بعض يآنها و شيعيان م

 يو شيعيان برا اين همه محدودّيت و تعقيب و حبس و كشتار امامان و امامزادگان
 چه بود؟

 سياست؟ يخالفت و سلطنت و حكومت يعن يجز برا

 ندارد! يكار يحال كه كس يطرفِ بيكارِ ب با افراد بي

ميان رويه ائمه اطهار وجود داشته باشد. باالخره ما شيعه  يبه فرض هم كه تفاوت
 )ع(؟ي)ع( يا امام حسن عسكريهستيم؟ شيعه عل يچه كس

ريزيم؟ پس چرا شيعه  يعَلَمَش اشك م يزنيم و پا ير سينه مكدام امام بيشت يبرا
 : )ع( و حسين)ع( باشيم و در مصيبت آنها بگوئيميعل

«» 
 دهيم بنمائيم؟ كه به ساير ائمه نسبت مي يا به رَويّه يتقيّه كنيم و تأس يول

 هستيم؟ امام غايب قائم! يساز اين گذشته، منتظر چه ك

 چه قيام بكند؟ يچه؟ و برا يقيام يعن

ظلم و  يرا در دست بگيرد و عدل و قسط را به جا يقيام كند تا حكومت دنيائ
درست كند كه ديگر مستحق زكات پيدا  يو اقتصاد را طور ي! آباد جور بنشاند؟

از يك  رواج دهد كه گرگ و گوسفند يرا طور يو همكار ي! برادر نشود؟
 ... آبشخور بنوشند!

ما ملتِ ظاهراً مسلمان و باطناً  يشده است، برا يا گو اينكه اين مطلب خود بهانه
 راحت طلب و تنبل.
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: چون يگانه دولت حقه دولت امام زمان است و  گويند از مؤمنين مي يبعض
د رانبايد قبول داشت و وار ياند، پس هيچ دولت و هيچ مسلك سايرين غاصب و باطل

در  ينبايد شد تاامام بر حقِ منتظر، ظهور فرمايد! يعن يو سياس يهيچ عمل اجتماع
خواهند و از دستشان  يحقيقت و در عمل بگذاريم باطل و ظالم و غاصب  هر چه م

 ... دفاع! ينكنيم، حت ينگوئيم و كار يآيد بكنند و ما چيز يبرم

عامل كامل عادل هم او به اين آقايان بايد گفت، پس چون امام جماعت عالم 
نماز خواند و هيچ كس  ياست، بنابراين در زمان حاضر نبايد در هيچ صف جماعت

نبايد امام جماعت شود! حق نداريم نماز جماعت دائر يا در آن شركت كنيم! معلم 
 يهم حكم يبدهد چون او عالم مطلق و معلم بر حق است. قاض يهم نبايد درس
 ... صادر ننمايد!

 ينفس و اوامر شيطان يه طبع  خود پرور بشر خوب بلد است به فرمان هواواقعاً ك
 يچون اسالم و تشيّع را تا مرحله تعطيل كامل، يعن يفرار پيدا كند و يك دين يها راه

 ! مرگ بكشاند

جز حكومت و سياست نداشت.  يتسنن منشائ يها ياصالً پيدايش تشيّع و دشمن
را به جماعت خواندن و ساير موارد  يمستحباختالفات بر سر وضوگرفتن يا نماز 

شديد و زد و  يها توانست سبب چنين دشمني ي، به هيچ وجه نمياحكام فقه يجزئ
عمده در كار بوده است! البته نه  يخوردها بشود. اختالف بر سرِ منافع و عوامل سياس

كند و مغرضانه  يدر كتابش م يكه كسرو يآن سياست و حكومت، به تعبير
د ائمه شيعه چون دستشان به خالفت و قدرت نرسيد اين دكان را راه گوي يم

كه چون ابوبكر و عمر و  يانداختند! مطلب درست در جهت عكس است. به اين معن
شدند و بعد  يو رياست شخص يعثمان عالقمند به حكومت عرب و سيادت خانوادگ

عيش و عشرت بودند و  عباس زياده از حد طالب جاه و قدرت و ياميه و بن ياز آنها بن
ديدند آنها را با  يمخالف و مزاحم خود م يرا مُحِقّ خالفت، ول يو اوالد عل يعل

و كافر و اخاللگر و غيره  يكردند و پيروانشان را رافض يتمام قوا و تدبير دور م
 انگيختند. يخواندند و افكار و عواطف مردم راعليه شيعيان برم يم

 كردند يرا ترويج و تقويت م يداشتند و اسالم  ا دوستر  يهائ البته خلفا مسلمان
 كه در آيه:
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رغم هر گونه فسق و فجور و كفر و ظلم به شخص خليفه و  ياولوااالمر را عل

 يهائ كنند. چنين مسلمان عمّال خليفه تعبير و تطبيق نمايند و اطاعت كوركورانه
آنها رسميت  يشد. علما يمحفوظ و محترم بودند و مذهبشان تأييد و تقويت م

شدند. اما شيعيان كه مخالفِ خالفتِ غاصبانه و موافقِ مبارزه با  يداشتند و تجليل م
ظلم و فسق بودند بايد تكفير و تعقيب شوند وعليه عقايد آنها تبليغ و تعصب به راه 

 خونشان مباح باشد!بيفتد و 

 
 ازنظر روايات و آيات

و حكومت بايد  ياسالم نسبت به امور اجتماع يدر زمينه نظر صريح و حكم فقه
بسيار  يو فقه يو اخالق يگفت كه متأسفانه در اين زمينه به قياس موضوعات شخص

كه حاكم بر ساير مطالب بوده و با سرنوشت  يكم گفته و نوشته شده است و موضوع
مسلمين سرو كار دارد، بيشتر به سكوت گذرانده شده است. البته عامل يأس و  جميع

 :       اثر نبوده است يترس در اين امر ب
اين جهت كه فقها و مقدسين ما خود را بركنار از حكومت و دولت  يأس از

شدن آن نبود سراغ  يدر عنوان كردن چنين مباحث كه اميد عمل يا ديدند و فايده يم
 دند.كر ينم

انتقاد و تضعيف امرا و  يعدم تأييد و پا يترس نيز از اين جهت كه ناگزير پا
به اهميت  يآمد! به عالوه، اصوالً التفات يصاحبان زر و زور در ميان م يزمامداران يعن

، امور يشرق يتاريخ يموروث ياند و بنا به عادات وقت و تربيتها و لزوم مسئله نداشته
 .2گرفته است يرا م يمور اجتماعا يهميشه جلو يانفراد

                                                
 : ... از خدا اطاعت كنيد و از رسول و از اولواالمر خويش فرمان ببريد...  59/  (4)نساء .1

و مخصوصاً  ييا فلسف ي، بيشتر مطالعات و نظرياتشان در قرآن و در اسالم، از جنبه ادبياسالم يعلما. 2
و از  يو اجتماع يو توجه به مسائل زندگكه با ابتالء  يمحققين اروپائ يبعض يبوده است ول يفقه

كنند و  يما باز كرده و م يبه رو يا تازه يها اند پرده نظر به اسالم و قرآن انداخته يديگر يها دريچه
 اوقات ازنظر مسلمين پنهان بوده است. يشود كه گاه يبه دست آنها كشف م يحقايق

 éLe  تحت عنوان يالبوم( سابقاً كتاب )ژول Jules La Beaume ياز جمله مستشرقِ محققِ فرانسو

Koran analis كيكاوس  ي، به اهتمام آقايبه فارس يو اخيراً از عرب يتنظيم كرده است كه بعداً به عرب
 است. «تفضيل اآليات القرآن الحكيم»ملك منصور، ترجمه شده و عنوان آن 
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ل آنها را تعيين كرده دسته كه خود سرفص ييها مؤلفِ در اين كتاب آيات قرآن را بر حسب موضوع

 و تفكيك نموده است. يبند

كه آيات مربوطه را شامل است  يكنيد و در هر موضوع تعداد و صفحات يفهرست كتاب را نگاه م يوقت
 : خوريد كه بسيار قابل توجه و تعمق است نمائيد به ترتيب ذيل بر مي يشماره و مقايسه م

 صفحه 184                در تهذيب اخالق -1

 صفحه 96                  در عقايد -2

مالكيت و  -ظلم  -دولت -شركت -شورا -قبيله -خدمه -خويشان -خانواده -نظام اجتماع )ازدواج -3
 صفحه 91          مقررات قوانين و غيره(    -قشون و جنگ  -ماليات

 صفحه 88                  توحيد    -4

 صفحه 84         (   يكمك اله -عمل -ابتكار -ي)پيروز يپيروز -5

 صفحه 84                  تورات    -6

 صفحه 75  توبه و غيره(   -گناه -قضا و قدر -روز حساب -اهل كتاب -ايمان -يدين )پرهيزكار -7

 صفحه 34        مساجد و غيره(    -حج -زكات -روزه -عبادات )نماز -8

 صفحه 33                 محمد)ص(    -9

 صفحه 32                  تبليغ    -11

 صفحه 29                  قرآن    -11

 صفحه 16                ماوراء طبيعت    -12

 صفحه 15                     ينصار -13

 صفحه 14            عفو وغيره(    -شريعت )قصاص  -14

 صفحه 13                 اسرائيل    يبن -15

 صفحه 8                علوم و فنون     -16

 صفحه 3                  تاريخ     -17

 صفحه 2                  تجارت    -18

 :يو اجمال ياز اين مقايسه آمار

 ينچيست و چقدر اين مهمتر «بُعِثْتُ لِاُتَمِمَ مَكارِمَ الْاَخْالق ياِنّ»و برد  يشود كه معن اوالً، خوب فهميده مي
 مأموريت پيغمبر ازميان خواص و عوام ما دور شده است!

% افكار واعمال و 91عمليه كه تقريباً  يها ثانياً، فصل عبادات يا در حقيقت موضوعات فقه و رساله
 آن به لحاظ قرآن چقدر ضعيف است. يما را اشغال كرده اهميت نسب يوظايف دين

را     يتر دهند مرتبه عقب يقرار م يرنامه خدمات و تكاليف دينرا در رأس ب آن يثالثاً، مسئله تبليغ كه بعض
 دارد.

كه به تناسب تعداد آيات، به لحاظ آورنده قرآن  يشود و چيز يم يرابعاً، آنچه مربوط به بحث فعل
اينها در حكم زمينه و پايه  يكه هر دو يو تعليم فكر يدارد، بعد ازتربيت اخالق ياهميت اساس

 يا نظام اجتماع است!... ياعهستند، امور اجتم

با قيافه قرآن اختالف دارد.  يدهيم به كل يداديم و م يخالصه آنكه قيافه مسلمان آن طور كه ما نشان م
بكشيد و بعد چشم و گوش و دهان او را به مقياس  ياز صورت كس يمثل اين است كه شما تصوير
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ذلك و مخصوصاً در قرن و سنوات اخير مطالعات قابل توجه و ابراز نظريات  مع
شده و  يو امر حكومت و سياست ازنظر اسالم ينسبت به مسائل اجتماع يفراوان

 شود.        مي
كه  يكس، چه دوست و چه دشمن، منكر جامعيت اسالم و عنايت خاص يقيناً هيچ

شده  يو امور اجتماع يظهور اسالم به مسائل زندگ ياز ابتدا يو عمل يا ر عقيدهازنظ
 .يو داور يباشد. از خوراك و ازدواج گرفته تا جنگ و كشور دار ياست نم

بود بلكه از همان روز  يتوحيد و واضع يك مكتب عقيدت يپيغمبر ما نه تنها مناد
ت شده بالفاصله پس ازهجرت اول بعثت، بنيانگذار اهل بيت و تشكيل دهنده ام

عربستان  يو جامعه اسالم «يمَدينَةٌ النَب»اقدام به عقد اخوت ميان مسلمين و تأسيس 
 .1كشيد يبزرگ اسالم ينمود كه دامنه آن به امپراتور

)ع( برداشتند كه مواجه و توأم با يك اقدام يرا پيغمبر)ص( و عل يكدام قدم
 نبود؟ يعم كلمه( سياسا ي)و به معنا ياجتماع ياصالح عموم

 مسجد اسالم، هم محل ركوع و سجود، بود هم محل رتق و فتق امور.

ها متروك شده است!( يك  در ميان ما شيعه ينماز جمعه )كه بسيار تأكيد شده ول
است كه بايد در يك  يو يك اقدام كامال سياس يو اجتماع ياله ياجتماع هفتگ

مؤمنين منعقد شده، در ضمن خطبه  يانرواحاكم و فرم يمحل در هر شهر به پيشوائ
 بحث و پخش شود. يعموم يخدا، مسائل و دستورها يآن و پس از حمد و ثنا

                                                                                                              
آور  . معلوم است كه چه منظره وحشتبرابر بزرگ كنيد 111اش را  يكوچك كرده در عوض بين 1111

 !  پديد خواهد آمد يا يا مسخره

محمد پيغمبر و »تحت عنوان  يوات استاد دانشگاه ادينبورگ، كتاب يپروفسور مونتگمر ياخيراً آقا .1
( منتشر كرده است كه در بيانِ غرض از تأليف Mahomett Prophet and Stateman) «زمامدار

 شته شده است:كتاب، از جمله چنين نو

شود  يم يتأسيس يك دولت جهان يبرا يامروز، احساس ضرورت و صحبت زياد ينظر به اينكه در دنيا
است كه در اين زمينه حداكثر توفيق  يرود و اسالم يگانه مسلك يم يو همكار يو بشر به دنبال هماهنگ

به نام امت  يپرچم و دولت واحدها و نژادها و نظريات مختلف را زير  را پيدا كرده و توانسته است ملت
از اين دريچه به عمل  يا ارزش دارد در اسالم، مطالعه يو تجربه عمل يشناس اسالم درآورد، از نظر جامعه

 آيد. 
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 يشايد شنوندگان و خوانندگان عزيز نشنيده باشند كه در دوران خلفا وقت
گفتند فالن شخص نماز جمعه بپا كرده است مقصود اين بود كه علم مخالفت با  يم

 . 1برافراشته و قيام نموده استحاكم و خليفه را 
اندازيم تا ببينيم به چه حد عنايت و  يبه روايات و فرمايشاتشان م يحال نظر

و اداره امت و حكومت بوده است. البته احاديث و  ياصرار به خدمات اجتماع
كنيم كه شايد  ياست؛ به طور نمونه چند تا را ذكر م يكلمات و سفارشات فراوان

 : باشيد خودتان هم شنيده

 : يحديث نبو

«»2 
 :يحديث از قول حق تعال

«»3 
 :يهمچنين، حديث نبو

«»4 
راجع به حكومت است  يخرين وصيت حضرت رسول اكرم)ص( از بستر بيمارآ

از  يقلمداران( كه قسمت يتأليف آقا «ارمغان آسمان»كتاب  123و  122)صفحات 
 باشد: مي زيرشرح ه آن ب

به زمامدار امت من بعد از من خدا را يادآور شويد كه... بزرگشان را بزرگ 
 «كند... ترامرا توقير و اح  دانشمندان شمارد...

از صدها خطبه خود راجع به اداره امت و  يمتقيان حضرت امير)ع( در يك يموال
دهد چنين  يانتخاب حاكم م يكه برا ياز صدها دستورهائ يامر حكومت و در يك

 : كتاب ارمغان آسمان( 71ميفرمايد )صفحه 

                                                
از محظورات و علل ترك نماز جمعه نيز در ميان ما شيعه اين بوده است كه از يك طرف امام  يشايد يك .1

خواستند در صف  يغاصب بوده است قبول نداشته و نم يور خلفاشهر را كه منتسب و مأم يجمعه رسم
و  ينظام يآنها بروند و از طرف ديگر خودشان نيز جسارت و صالحيت امامت را كه مالزم با پيشوائ

 اند...  است نداشته يسياس

بگذارند و در اصالح كار مسلمين كوشش نورزيده، اهتمام نكرده باشد چنين  يكه شب و روز يكس. 2
 .مسلمان نيست يردف

 .اند مفيدترشان نسبت به آنها محبوبترشان پيش من است مردم خانواده من .3

 .باشيد يول وضع و حال رعيت خود مئهمه شما در حكم چوپان و زمامدار امت هستيد و همه شما مس .4
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«»1

، در زمان ما مترادف و منحصر به يپيشوائ يفراموش نشود كه امامت به معنا
اطهار  در زبان و زمان حضرت پيغمبر)ص( و ائمه يشده است ول يپيشنماز

داشت و غرضشان همان اداره  يجامع و وسيع يالسالم مفهوم و مسؤوليت خيل عليهم
 .كننده و رهبر و زمامدار اجتماع مِن جميع جهات بوده است

 
 سياست و اجتماع در قرآن

تر خود قرآن است. يك يك  همه سندها محكم ها باالتر و از البته از همه اين حرف
 : فرمائيد يمالحظه م

 فرمايد: يدر يك جا قرآن م -1

«»2 
 هستند؟ ياسراف كنندگان چه كسان

 دهد: يدنباله آيه، توضيح م

«»3 
و عدمِ  يو سرپيچ يو محكم و صريح است. دستور مقاومتِ منف يآيه بسيار كل

كه موجب فساد و  يدهد. عدم اطاعت از زمامداران يتمكين از اوامر مسرفين را م
 بايد يكنند. يعن ياز اين هم تندتر، آنها كه اصالح نم يهستند. حت يو تباه يخراب

شود  يتوانند كه بكنند! معلوم م يخواهند يا نم ينم ياصالح و خدمت نمايند ول
 آيند! يبافهاهم در زمره مفسدين به حساب م يها و منف عرضه يب

 يديگر عمل منافقين را كه در منطق قرآن در رديف مشركين و گاه يدر جا -2
 فرمايد: يمنفورتر از آنها هستند توصيف م

«
»1 

                                                
 .شود مگر آنكه ملت در آن حضور داشته باشد اجتماع درست نمي يو رهبر يپيشوائ. 1

 را اطاعت نكنيد.   ي: دستور اسراف كنندگان و حيف و ميل كنندگان اموال عموم 151/ ( 26)اءشعر .2

 نمايند. يكنند و اصالح نم كه در زمين فساد مي ي: كسان 152/  (26)شعراء. 3
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خدا از فساد خوشش نيايد و مبارزه  با نفاق و منافق از  ياست كه وقت يبديه
از واليت و حكومت منافقين و  ي، جلوگيريوظائف اوليه مؤمنين باشد تكليف دين

 شوند خواهد بود. يم يفساد و خراب كه باعث يكسان

در مقابل اين مخالفت و ممانعت مسرفين و مفسدين و منافقين، قرآن يك  -3
بر حق  يو اطاعت محكم در برابر حق و صاحب منصبان و رؤسا يدستور انظباط

 نمايد: يصادر م

«......» 2

و به  يالبته كار واليت و اداره امت و مملكت با بودن چنين مدعيان به آسان -4
 پذير نيست. مقاومت و ارتباط و تشكيل و تجمع الزم است. امكان يصورت فرد

«
»3. 

ارتباط و اتحاد و تجمّع كه فراهم شد، آيا اداره اجتماع با اطاعت كوركورانه  -5
 است؟ يو ديكتاتور

 است. يخير، از طريق شور و دموكراس

كند گليم خود را از آب بيرون بكشد  يهم كه هركس سع يبه عالوه آن صورت
و نسبت به منافع و مظالم سايرين بيطرف باشد قبول نيست. حكومت، حكومت 

 : با ستمگران و تجاوز كنندگان است يو مبارزه، مبارزه عموم يشورائ

«
»4 

                                                                                                              
پردازد و نتيجه عمل او  ي: و چون به واليت و حكومت برسد در زمين به تكاپو و فعاليت م 215/  (2)بقره. 1

كه خداوند فساد را  يشود در صورت يبه فساد در مملكت و ضايع و نابود كردن محصول و نژاد م يتهمن
 دارد.  يدوست نم

را كه صالحيت و حق امر  يكنيد و كسان يكنيد، رسول را فرمانبردار ي: خدا را فرمانبردار 59/  (4)نساء .2
 كردن داشته از خودتان باشند. 

خرج بدهيد  هخود باشيد پشتكار و تحمل ب ياينكه اميدوار به پيروز يمؤمنين برا ي: ا 211/  (3)عمران آل .3
 كنيد. و از خدا بترسيد باشد كه رستگار شويد.  و با هم ارتباط برقرار

دارند و كارشان  يپا مه كه دعوت پروردگارشان را قبول كرده نماز ب ي: و كسان 39و  38/  (42)يشور .4
به آنها  يكه چون ستم يكنند. و كسان يايم انفاق م داده ياز آنچه آنها را روزمشورت با يكديگر است و 

 خيزند.  يهم برم يبرسد به يار
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 ييه و آيات قبل و بعد در ميان عبادت خدا و نماز و روزه دستورهادر اين دو آ
مسلمين با يكديگر  يپيمان و هم يمبارزه با حكومت ظالم و منافق و تأكيد به همبستگ

بين عبادت خدا و اداره و مدافعه امت يا وظائف متقابله مشورت و  يآيد و تفكيك يم
 شود. ينم مدافعه

. در يبردن خير و از بين بردن بد يكديگر و پيش همچنين است وظيفه انتقاد از
 و پردامنه: يكل ييك آيه خيل

«
...ِ»1 

 و تعرض به دشمنان: يتدارك قبل -6

«
...»2 

 
 از منكر و مسئله بود و نبود یامر به معروف و نه

است و اركان حكومت و  يآن امور اجتماع ياصالً در هشت فقره فروع دين چهار تا
 : دهد سياست را تشكيل مي

، جهاد و دفاع )نظام وظيفه و جنگ( و خمس و زكات )يا ماليات و اقتصاد(
 يتر و واجب عين تر و مهم از منكر كه از همه وسيع يباالخره امر به معروف و نه

است كه چقدر تأكيد شده است. و در واقع هدف دين حق را كه اشاعه حق و خير و 
 دهد. يمحو باطل و ظلم است تشكيل م

مؤثرتر از دولت است. اگر قويتر و  يو چه مركز يحال بفرمائيد چه دستگاه
نبايد  يدولت منحرف شد و معروف را منع و منكر را رواج داد، آيا با چنين دستگاه

 در افتاد؟

از  يها خود را در قلب و در رأس اين مركز امر به معروف و نه و آيا نبايد مسلمان
 منكر قرار دهند؟

                                                
 ها ياز بد يها و نه يهستيد كه بر مردم خروج كرده امر به نيك  ي: شما بهترين امت 111 /( 3)عمران آل. 1

 .نمائيد... 

د نيرو و سواره نظام فراهم كنيد تا دشمنان خدا و دشمنان دفع آنها آنچه بتواني ي: برا 61/  (8)انفال .2
 خودتان را بدان وسيله بترسانيد.  
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 كند. يها اگر اين كار را نكنند دولت آنرا در جهت عكس م مسلمان

و  يكه گفته شد روابط سياست با دين نه تنها رابطه بيطرف يامروزه به طور
نيست، بلكه سياست با دين كار دارد و كارش حساب يك قدم  يو جدائ يبيگانگ

 تر نيست. حساب بود و نبود يا مرگ و حيات است! جلوتر يا يك قدم عقب

رسيده  يجائ به يمختلف دولت يها ها و رژيم سياست زمان و روش حكومت
را ببيند؛ يا بايد او  يو موجود يتواند در برابر خود مدع ياست كه ديگر مثل هَوُو نم

را تحت الشعاع و تحت االمر خود قرار دهد يا از بين ببرد كه در هر دو حال به لحاظ 
 است. يدين يك

كند. يا سياست بايد  يبنابراين سياست با دين هم مرز است و رعايت مرز را نم
شود و دين را نابود كند  يمل يها لب و حاكم بر مسلك و معتقدات مردم و هدفغا

 را در دست بگيرد. يا دين بايد بر سياست غالب و حاكم شود و آن

را اصالح و اداره  البته اگر دين غالب شود سياست را از بين نخواهد برد، بلكه آن
 و زنده خواهد كرد.

 
 جواب يك اشكال

ل باشد جواب يك دسته از متدينين را هم بدهيم كه نه بيگانه و آنكه مطلب كام يبرا
مخالف سياستند و نه وارد در متن سياست، بلكه معتقد به تخصص و تفكيك وظائف 

بوده  يجامعه الزم است و كار تخصص يكه طبابت برا طور گويند همان يبوده، م
اطالعيم بايد  ياز آن ب را فرا گيرند و شاغل شوند و ما مردم ديگر كه بايد آن يا عده

دنبال كار خود و تخصص خود برويم، پس سياست و حكومت را نيز واگذار به اهل 
در آن داشته  يو دخالت ياطالع و ناصالح هستيم، نبايد نظر ينمائيم و چون ب يآن م

 باشيم.

ن كنند. ميا يم «قياسِ مَعَ الْفارِق»نمايند و  ياين دسته دانسته يا ندانسته اشتباه م
 فرق است. يطبابت و سياست خيل

 يموقت برا يباشد يك عمل جزئ يو اساس يعمل طبيب هر قدر ضرور
فرد است و چندان وسيله سوء استفاده شديد نيست.  ياز زندگ يكوتاه يها دوران

استفاده طبيب حق المعالجه زياد گرفتن يا نسخه بد دادن و احياناً بد هانيه  سوء يمنتها
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نمايد. از طرف ديگر نظارت و  ييض را استثمار و انحصار نممر يكردن است. ول
 شود. ينم يكنترل آسان است و از شخص سلب آزاد

كه سياستمدار و شخص حاكم، مقدّرات و سرنوشت يك ملت را در   يدر حال
دارد. غفلت در  يگيرد. مردم را در جهت مطلوب خود بكار و حركت وام يدست م

كنند، پس  يدارد. با خود ما، ما را اداره م يو كل يماين امر عواقب زيان بخش عمو
كه بايد مأمور و مزدور ما باشند آمر  ياستفاده و استثمار زياد است. كسان امكان سوء

 شوند. يو مخدوم و صاحب اختيار ما م

تشخيص  ياو است كه به آسان يسوابق تخصص يبه عالوه مراجعه به دكتر رو
مرض است. اما مراجعه و انتخاب سياستمدار  شود، چون هدف، معالجه يداده م

 ينيست. مطالعه و اطالع و مراقبت و دخالت خيل يا )وكيل و وزير و غيره( كار ساده
بايدانجام دهد،  ياست كه هر فرد يخواهد. اين همان حداقل عمل سياس يبيشتر م

افراد  نيست، بر تمام ياست و كفائ ياز منكر كه واجب عين يمثل امر به معروف و نه
 واجب است. ياعم از عالم و عام

است و هر كس نبايد در آن دخالت كند.  يعمل تخصص يالبته شغل سياستمدار
ذلك يك مقدار از اصول  مع يشده است، ول يطور كه شغل روحانيت تخصص همان

نيز هست كه همه بايد بدانند و در آن وارد باشند. عامه  يدين و معتقدات و مسائل
 يار سياست و سياستمداران، تا آنجا بايد جلو بروند كه اصول كلمردم نيز درك

 .1سياست و گردانندگان سياست را بشناسند و تشخيص دهند و انتخاب كنند

                                                
را نيز كه در ماه  يطرفان سياست بد نيست جريان يدر پايان بحث درنظريات و آراء مختلف طرفداران و ب .1

ن و سياست باشد در روابط دي يدر كنگره در ايران رخ داده است و شايد نقطه عطف يبعد از سخنران
 يادآور شويم و بحث كنيم:

و  يايالت يدر اثر يك تصويبنامه دولت دائر به شركت بانوان در انتخابات انجمنها 1341ماه  در آبان
در ميان طبقات اعال و  يو حذف شرط اسالميت و تبديل قسم به قرآن موج اعتراض و سيل حركت يواليت

 نه آن از حدود تصويبنامه فوق تجاوز كرد.روحانيت ايران پديدار گشت كه دام يعال

فقره( دولت را صريحاً مورد مؤاخذه  31خود )بيش از  يمتعدد و متوال يها ها و اعالميه آقايان در تلگراف
از  يشديداً شكايت نمودند. بعض يبه قانون اساس ياعتنائ يو ب يو توبيخ قرار دادند و از خفقان آزاد

 نمودند. و عدم دخالت گذشته خود در انتخابات و سياست مي يطرف بي آقايان علناً ابراز ندامت از

به وظائف  يشد بازگشت نويدبخش يم يروحانيت كه از طرف جماعات مردم پشتيبان ياين نهضت عموم
بود. اميد است به خواست خداوند و به تأييدات او منشأ آثار مبارك و  ياجتماع يدين يها و مسؤوليت

 د. مقدمه نجات ملت گرد
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 اين مرز كجاست و چگونه است؟

م ه نيست، بلكه هر دو به يطرف يو ب يحال كه فهميديم ميان دين و سياست جدائ
هر فرد مسلمان نيز  يعين ياست، وظيفه دين كار دارند و كارشان كار مرگ و حيات

نظر داشتن و فعاليت و دخالت در سياست است و الزم است علم و لوازم اين دخالت 
دارد فرا بگيرد، و خالصه آنكه دين و سياست مرز  يكه جنبه عموم يرا تا حدود

 بايد پيش رفت و يهم دارند. ببينيم اين مرز كجا است، تا چه حد مشترك وسيع با
 عبور از آن چگونه است:

و با جهان مرز مشترك دارد،  يون زندگئدين نه تنها با سياست بلكه با كليه ش -1
و در اخالق و عواطف و سياست  ي؛ دين در زندگ1طرفه است يك يمرز يول

 دهد.     هدف و جهت مي كند و دخالت مي
كنند. در  اما آنها نبايد دخالت در دين نمايند و راه و رسم دين را تعيين

 آيد. يو شرك پيش م يصورت ناخالص اين

شود؛ نه  يخدا و در راه خدا و با كمك خدا انجام م يمؤمن همه كارهايش برا
خدا تكليف معين كنند و عقايدش را  يآنكه تمايالت و تصورات يا احتياجاتش برا

 تنظيم نمايند.   
 اسالم در همين خلوص و تسليم است: يمعنا

« 

»2. 
يا عامل  يكه تحت تأثير مصالح سياس يو معتقدات مذهب يدين يها آن فعاليت

ت و ارزش ، اعم از حق و ناحق و منافع باشد، شرك و ريا اسيسياس يمنظورها
 ندارد.

                                                
1. Irreversible 

پيغمبر همانا نماز و طاعت و كليه اعمال من و حيات و ممات من همه  ي: بگو ا 163و  162/  (6)انعام .2
 هاست. خداست كه پروردگار جهان يبرا

هستم كه مطيع و تسليم  ياند و من اولين كس او را شريك نيست و به همين اخالص كامل مرا فرمان داده
 . باشم يامر خدا م
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دين فوق سياست و حاكم بر سياست و حكومت است، نه ذيل آنها و نه در 
هم قرار دادن يك نوع تثليث است و  يديگر را پهلو يرديف آنها. خدا و چيزها

 ! ديگر باشد نخواستيم يچيزها يكه فرع و فدا يشرك؛ ما چنين خالق

وارد جزئيات  يول كند، يدين اصول سياست و هدف حكومت را تعيين م -2
 : فرمايد يشود. آنجا كه قرآن م ينم

«... ...» 1 

«...» 2 
 و يا   

«...» 3 
ازاين مرحله كه  يو انفاق بايد خدا باشد ول يهدف و غرض از جنگ و فداكار

ا شمشير جنگ كنيد يا با مسلسل جنگ كنيد يا با موشك، بگذريم مسئله اينكه ب
است تابع زمان ومكان و مقتضيات و بسته به تشخيص و  يو بشر يديگر مسئله عرف

 باشد. يتصميم فرمانده با صالحيت م

را تعيين  يهمان طور كه قرآن و اسالم در مورد معامالت، موازين و حدود
ج و رضايت و صداقت بوده از غش و ربا و احتيا بر گويند بايد بنا يكنند و م يم

 يشوند كه مثال خيار را عدد يديگر وارد اين نم يباشد ول ياحتكار و ضرار خال
نيست كه  يطور هم انتخاب متصديان و طرز اداره كار، امر ؛ همينيبفروشيد يا وزن

ها  لعملها و دستورا در انتصاب روحانيت بتواند و نظر مستقيم داشته باشد  ديانت در آن
 خود دخالت نمايد. يبه استناد مقام دين

از آيات قرآن و دستورها مترادف يا  يباشد. هلل هم در خيل »هلل»سياست بايد  -3
 است. «للناس»الاقل مالزم با 

نمودار  يباز يك شاخص مرز يهدف سياست خير و سعادت مردم است. ول
 شود: يم

                                                
 : ... در راه خدا، جنگ بكنيد...  167/  (3)عمران و آل 244يا  191/  (2)بقره. 1

 .: ... و در راه خدا، جهاد و مبارزه بكنيد...  21/  (9)و توبه 74/  (8)و انفال 218/  (2)بقره .2

 .: در راه خدا انفاق كنيد ...  195/  (2)بقره. 3
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 ي، تنها خير و سعادت دنيوها، هدف دين از متجدد مآب يبرخالف تصور خيل
صِرف هم نيست و اصوالً درقرآن سعادت و تأمين دنيا و آخرت از  ينيست، اخرو

 : اند هم جدا نيستند، با يكديگر توأم

«... »1. 
 آخرت است: يبلكه هدف و حيات اصل

«...»2

 يا به فرموده پيغمبر:

«»3. 
قابل قبول و مطلوب است كه نه تنها لطمه به  ييدنيا و راحت و لذت دنيا تا آنجا

 يو ضمن ينمايد. بديهنزند بلكه تدارك و تأمين آن را ب يآخرت و سعادت ابد
است كه با اين ترتيب و تا حدود اعتدال صحيح، تأمين سالمت و بركت و فعاليت و 

 لذت دنيا هم خواهد شد.

همان طور كه نماز خواندن مقدمات و مقارنات دارد و به اعتبار وجوب نماز،  -4
تحصيل و تأمين آن مقدمات و مقارنات نيز واجب شده است، ورود در سياست به 

و ظاهراً  يالذكر نيز چون ضرور فوق ياعم كلمه و برطبق حدود و مرزها يمعنا
( بنابراين بايد گفت، تدارك و توجه به مقدمات و شرايط يواجب است )واجب عين
 شود. يو لوازم آن نيز واجب م

دارد  يو همگان يالبته يك مقدار آن، كه مثل علم و عمل به بهداشت جنبه الزام
دارد،  يو كفائ يو انجام دهند و يك مقدار كه ناچار جنبه تخصص همه بايد بدانند

و  يرهائ يشود. ول يبه افراد معدود م يمثل خود طبابت و فن بهداشت، قابل واگذار
ازدخالت و اصالح به  يچشم بستن و عدم مراقبت و خوددار يمطلق يعن يواگذار

 تواند مجاز باشد. يهيچ وجه نم

 كنم: يفرمايد سه چيز را بر شما توصيه م ياست كه م يگويا حديث نبو

«»1 

                                                
بخش و ما را از عذاب آتش  ي، ما را هم در دنيا و هم در آخرت خيرپروردگار ما ي: ... ا 211/  (2)بقره. 1

 نگهدار. 

 است. يزندگان يآخرت، سرا يكه سرا ي: ... و به درست 64/  (29)عنكبوت. 2

 : دنيا مزرعه آخرت است.  يحديث نبو .3
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 باشند. يپس همه بايد ناظر و ناصح زمامداران و مأمورين دولت

نظر بودن به  يعالقه و ذ يحال اين تدارك مقدمات و توجه به آن، غير از ذ
امور حكومت و دولت و سياست، از راه خواندن روزنامه، و  ياجتماع يها جريان

از اوضاع و امور در مرحله اول  يدر اخبار، و مطالعه و سردرآوردن اجمال يكنجكاو
و سپس اخذ ارتباط و تشكل و تجمع در احزاب و باالخره فعاليت در انتخابات و 

 تواند باشد؟ ياجتماعات و انتقادات م

 يبزرگ يها قصور عميق و طوالن ت، ما مسلمانحقيقت اين است كه ازاين جه
و اداره امّت و ترتيب حكومت را ادا  يايم و حق توجه به امور اجتماع مرتكب شده

 ايم؛ نه عوام و نه خواص. نكرده

ما هزار باب در آب قليل و كثير فرو رفته نجاسات را تطهير اندر  يفقه و فقها
ها و  ها و باب وضو و تيمم، فرع يها يكار ترين ريزه كوچك ياند، برا تطهير كرده

كه وارد حلق شود و پرگار  يبين به غبارهائ اند، در امر روزه و حج ذره ها نوشته كتاب
ها  بطالن يا بهبود آنها را موشكافي يها و گونيا به دائره طواف دورِ بيت نهاده، راه

رازو و مثقال را رياضيات و ت ياند و يا در تقسيم ارث و تعيين نصاب زكات پا كرده
 اند... . به ميان آورده

از منكر را از دو  ياند، امر به معروف و نه دفاع و جهاد را به اختصار گذرانده يول
اند و  عمليه خارج ساخته يها ( از رسالهيمطهر يقرن پيش به اين طرف )به قول آقا

ام مصالح باالخره مسئله حكومت و سياست يا اداره امت را كه شامل و حاكم بر تم
اند )يا تقريباً  باشد، اصالً وارد نشده ياست و گرداننده ساير امور م يو اخرو يدنيو

 ! اند( وارد نشده

دين و سياست نبايد با هم مخلوط و مشتبه شوند. حفظ مرز الزم است. در هر  -5
 الزم است. يدو جا رعايت اصالت و استقالل و آزاد

آنها نيست.  يعام و كل يدر اين بند به معناالبته مقصود از كلمات دين و سياست 
 آنها است. يو شخص يمتداول و اختصاص يبلكه مراد مفهوم ها

هستند، در كار  يدر عين آنكه معقتد به وظيفه فعاليت سياس ياسالم يها انجمن
را  يو مقام يروز و دخالت در مصاديق شخص يسياس يها انجمن خود نبايد فعاليت

نيز  يسياس يها ؛ كماآنكه احزاب و جمعيت شود پيدا مي يئو جدا يبكنند. آلودگ
                                                                                                              

 و اجتماع و نصيحت به فرمانداران.خدا، الزام به جماعت  يخلوص عمل برا. 1
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و برموازين  يبنابه وظيفه مسلمان يدر عين آنكه ممكن است مسلمان باشند و حت
خود را تنظيم نمايند، نبايد به فعاليت خود  يسياس يو هدفگير ياصول مرام ياسالم

ضرر آن اين  را بدهند. يك يبه مذهب يا تبليغات مذهب يجنبه تعصب و چسبندگ
زياد  يو غير عمد يعمد يها و خطاها است كه در سياست اشتباهات و انحراف

ديانت نوشته شود يا عقايد را منجمد و متعصب  يآيد و ممكن است به پا يپيش م
 شود. يكند. به عالوه در آنجا نيز تفرقه حاصل م

يا ملعبه  گاه ديانت را وسيله نبايد هيچ ياحزاب و رجال سياس يبه طريق اُول
 خود قرار دهند. يسياس يها برنامه

*   *   * 

 تحول مبارك

ها و سپس  شخصيت يها در دنيا حكومت و سياست تابع منافع و هوس يروزگار
يا ناسيوناليسم شعار و پايه احزاب و  يپرست ها بود. در قرون جديد وطن ملت

تند كه هس يقرن معاصر مدع يسياس يها احزاب و مرام يها شد. ول سياست
 يو محل ييا مل يمبدأ و مقصد مكتبشان ديگر منافع خصوص يدارند، يعن يايدئولوژ

اتخاذ  يو معنو يانسان يعموم يها هدف ينبوده، سياست را براساس يك ايده، يعن
 يها و احزاب سياس خود نسبت به ساير مكتب يبرا ياند و اين را  امتياز بزرگ نموده

 شمارند. يم

و حكومت  يزندگ يها افتخار بس كه از چهارده قرن قبل پايهاسالم همين  يبرا
را بر عقيده و بر مرام و مسلك قرارداده است و آنچه خواسته و كرده، در راه آن 

 بوده است!

)ع( است كه در يبن عل جوان برومند اين مكتب و شهيد شاهد صادق آن حسين
 : نمايد يطليعه قيام كربال اعالم م

«!» 1 
انكار نيست كه از اوان مشروطيت و مخصوصاً در ده  يدر كشور خودمان نيز جا

بيست سال اخير و برخالف آنچه در بند چهار ابراز گرديد، مختصر توجه شايان 
 به اين مسائل شده است. ياهميت و ارزش

                                                
 عقيده، و جهاد در راه آن عقيده.  ييعن ي: همانا كه زندگ امام حسين)ع( از يروايت. 1
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ه به صورت در زمينه اقتصاد، حكومت، اجتماع و غير يچند يها بحث ما و كتاب
منتشر شده  يو پاكستان ييا به صورت ترجمه از تأليفات مصر يو ابتكار يتحقيق

 تر الزم است. تر و عميق وسيع ييك نهضت خيل يشود. ول ياست و م

بودن و  يها بايد در صدد جبران خصلت انفراد ها و مخصوصاً ايراني مسلمان
مده، يك عالقه و توجه دادن به دين برآ يو فرد يگذشته و جنبه شخص يخودبين

چه از طرف علما و فقها و چه ازطرف مسلمانان تحصيلكرده جديد و يا  يبيشتر
 پر كردن اين حفره به عمل آيد. يو برزگر برا يبازار

از آيات قرآن و سنت و احاديث پيغمبر و امامان هزاران مسائل و تكاليف و 
وضوعات و احتياجات كنيم و جواب م را استخراج و استنباط يمشكالت اجتماع

 روز را بدهيم.

انجمن »مهندسين به كنگره، دائر به تشكيل يك  ياين همان پيشنهاد انجمن اسالم
در راه تدارك و تجهيز  ي؛ به اين وسيله قدم است «يمطالعات اجتماع ياسالم

 برداشته خواهد شد. يو سياس يو حكومت يخودمان در امور اجتماع

«... 

»1. 

                                                
ايم درگذر  باره خود كرده كه ما در ي: ... بار پروردگارا ! به كرم خود از گناه و ستم 147/  (3)عمران آل .1

 بر كافران مظفر و منصور گردان. و ما را ثابت قدم بدار و ما را





 

 
 
 
 
 
 
 

  انتظارات مردم از مراجع
 

مردم تقليدكننده ايران و مخصوصاً  يخواهد سخنگو ينويسنده اين مقاله م
قرار دارد كه  يايطدر سن و شغل و شر يجوانان مسلمان باشد. خود جوان نيست ول

به نام خواص كه مراجع تقليد در ميان آنها تعيين  يا شايد بتواند واسطه مابين دسته
 موسوم به عوام كه محتاج به تقليد هستند، قرار گيرد. يا شوند و دسته يم

كه از انتظارات و احتياجات مقلدين و  ياست با ارتباط و اطالع مند عالقه
بيش نيست، از درد دل آنها مانند فرد  يخود مقلدروشنفكر دارد و  يها جوان

صحبت كند كه  يصحبت كند. از قول آن افراد و آن مسلمانان جوان يمسلمان جوان
 : اند شنيده

«» 
 خواهند واقعيت و تحقق اين وعده را حس كنند. يو م

كه  يميان طبقه جوان طالب فروزانمحتمل است اين عرايض در طرف مقابل نيز 
دارند، پذيرش  يپسنديده در جهت تفاهم و تقارب دو دسته از مردم ابراز م يمساع

 آسان بيابد.

هستند كه انتظارشان از مراجع تقليد، بيان مسائل  يا البته در ميان مقلدين عده
ن كنم اي يفكر م يوجوهات است. ول يگردان كردن مبلغ طهارت و شكيات و دست

شود.  يعده اگر امروز در اقليت نباشند، روز به روز از تعداد و اهميتشان كاسته م
بسيار به اين  يما عوام، در عين آنكه نه مرجع هستيم و نه فقيه ول يسايرين يعن

موضوع چه به لحاظ خودمان و عمل به دينمان و چه به لحاظ امت و ملت، اهميت 
 دهيم. يم

                                                
 كه توسط شركت انتشار و در چاپخانه اتحاد، در دي «ر مرجعيّت و روحانيّتد يبحث»در كتاب  يا مقاله 

 به چاپ رسيده است.  1341ماه 
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داشت،  يغسل و قرائت نماز و احكام بيع و اجاره م اگر بنا بود فقه انحصار به
كرد. فقه و اجتهاد راجع به  يرا كه شايسته آن است پيدا نم يموضوع، ارزش و اثر

 مسلمان است، چه فرد مسلمان و چه اجتماع مسلمان. يمورد ابتال يهر مسئله شرع

دين و  كه طرح شود، چنانچه ارتباط با مصالح ياز طرف ديگر هر مسئله و مطلب
اعتنا و  يتواند نسبت به آن ب ياست و اسالم نم يما داشته باشد، مسئله شرع يدنيا

( يو زرتشت ي)و شايد بودائ يو مسيح ينظر باشد. زيرا كه مسلمان، برخالف يهود يب
 : به مصداق

«»1 
خدا، در راه خدا و بر سنّت رسول او  يخواهد برا يل و افكار خود را متمام اعما

 يمسائل شرع يو اجتماع ياعم از فرد يانجام دهد. بنابراين، كليه مسائل زندگ
داشته باشد. همان طور  يو جواب يهستند و ناچار فقه و اجتهاد بايد راجع به آن بحث

شدن و زن گرفتن و شير به  خوردن و خوابيدن و ناخن گرفتن و سوار يكه برا
در احاديث و اخبار دستورها  يين حركات و اعمال زندگتر كوچككودك دادن و 

دهيم، از اين جهت  يداريم. اگر ما به فقه و اجتهاد و تقليد اهميت م يو سفارشهائ
و محور  يو معنو يماد يكليه مظاهر و شئون زندگ ينما است كه آئينه زنده و تمام

 جامعه مسلمان بايد باشد. يها و فعاليتآمال و افكار 

مطلب  يبه اقتضا يباشند ول يطرف صحبت در اين مقال خصوصاً مراجع تقليد م
به روحانيت نيز  يو ارتباط موضوع از مرجعيت به زعامت و واليت و به طور كل

 كند. يتعميم پيدا م

آن  چون آرزو بر جوانان عيب نيست، بلكه حُسن هم هست زيرا كه آينده از
 يبلندپرواز يتواند خيل يشود، نويسنده م يم يريز يجوانان است و آينده با آرزوها پ

خود، كمال را تا سر حد محال توقع  ياز طرف موكلين فرض يكند. به نمايندگ
 نمايد.

در خطا و جسارت  يا بودن تا اندازه يو عام يجوان ياز طرف ديگر، به اقتضا
صحبت  ينيست. خصوصاً كه با كسان يرَجو جاهل حَ يمجاز است. چون بر عام

 ، اند كه عارف كند مي

                                                
خدا، آن پروردگار جهانيان  يمن و مرگ من برا يمن و زندگ ي؛ نماز من و قربان : بگو 162/  (6)انعام .1

 است.
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«...» 1 
 بنابراين از انتقاد و انتظار استقبال خواهند كرد:

 آب است هنوز عارف كه برنجد، تنك     سيالب فراوان نشود تيره به يدريا

  حضرت  فرموده  قام زعامت و رياستند و معتقد بهدر مظان مرجعيت و م
 : كه رسالت)ص(

«!...» 2 
خواهند، از  يدارند. از پزشك درمانِ درد م يمردم از هر مقام و دسته انتظارات

و  يكارگر زحمت و از كارمند خدمت و اداره مملكت. در مقابل به هر يك حقوق
 ند كه كم و بيش، متناسب با زحمات و اثر خدمات آنها است.ده يم يپاداش

تر دارند و در مقابل،  بيشتر و مشكل ياز روحانيون و از مراجع تقليد انتظارات خيل
دهند. توقعات خود را روز به روز زيادتر هم  يكمتر و شايد هيچ م يعوضِ خيل

 .كنيم مي

آن جهت باشد كه طرف ما ، شايد از يانصاف يو ب يحساب يو ب يتناسب ياين ب
 : را دارند كه شعارشان يكسان يعنوان جانشينان و نمايندگ

«»3 
 بوده است.

 به دست آر يرو زاهد ديگر   زاهد كه درم گرفت و دينار

 
الزحمه و پاداش  حق يو خدمات اله يقرار باشد، در مقابل وظائف دين يوقت

است از بين  يغرض يو ب يگرفته شود اصل موضوع و شرط قضيه كه خلوص و لِلّه
دهد. ممكن است به عوض مفيد بودن  يرود. اين مقام ارزش خود را از دست م يم

 مضر هم بشود.

                                                
 .كنند...  يم ين آن پيرودهند و از بهتري يكه به سخن گوش م ي: آن كسان 18/  (39)زمر. 1

 ( است. ي: ابزار رياست داشتن سعه صدر )حوصله، ظرفيت و خونسرد يحديث نبو. 2

طلبم. مزد دين تنها بر عهده پروردگار  ينم ي: من در برابر هدايت كردن شما، مزد 119/  (26)شعراء .3
 جهانيان است.
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استثنا و در افراد  يبديهيست كه چنين شرايط و صالحيت فقط به طور خيل
ممكن است تحقق پيدا كند. بنابراين با علم و اعتراف به چنين وضع خاص و  يا زبده

 پردازيم. يبه عرض مطالب خود م يو شرمندگ يبا سپاسگزار

 
 مابين گذشته و آينده

از  يكه از محاضره جمع ي، باصفا و فضيلتيدر سال قبل، در يك مجلس هفتگ
محقق در  يد مستشرق فرانسومندان ديگر كه با يك استا روحانيون دانشمند و عالقه

 پرفسور سؤال شد: يشد، از آقا يپرفسور كربن( تشكيل م يتشيّع )آقا

بعد از جنگ نهضت نسبتاً وسيع و بازگشت  يها سالآيا راست است كه در 
 پيدا شده است؟ يها نسبت به معنويات و ديندار محسوس در اروپائي

 : جواب داد است، يپروتستان با انصاف يمشاراليه كه مرد مسيح

 هم دارند ... يهائ كنند و پيشرفت يفعاليت م يها خيل كاتوليك

 كشيده، گفت: يآه ، نيمهيپس از مكث مختصر

فايده ندارد! مسيحيت دين گذشته و مرده است. افكار و آمال مسيحيها از  يول
تواند جلوتر بيايد و  يو عصر دو هزار ساله گذشته او نم ياطراف حضرت عيس

 ل روز و انتظارات آينده را بدهد.جواب مسائ

 : تأمل كرده گفت يباز هم قدر

پا   ها كه يسن ييعن ها مسلماناكثريت  ي، برا است يتر اسالم نيز با آنكه دين تازه
شود و  ي، باب معنويت و تربيت بسته م«خاتميت»اند، با  از زمان پيغمبر جلوتر نگذاشته

ند كه با اعتقاد و انتظار امام غايب اميدوار ناظر به آينده نيست. فقط اقليت شيعه هست
را با نظر  يو مشكالت زندگ ياند و مسائل فلسف روح و دل زنده يبه آينده دنيا و دارا

 توانند طرح كنند( ... يكنند )يا م يطرح م يو با اعتقاد و اميد ديگر

 يكه حافظه نويسنده خطا نكند مختصر گزارش مذاكرات يشرح فوق تا حدود
 ه در آن مجلس رفت ...بود ك

است، كالمش در عين آنكه تا  يچون گوينده يك نفر محقق غيرمسلمان غيرشرق
كند. جا  يپيدا م يرساند، امتياز و اعتبار خاص يمشهود و معلوم، حقيقت را م يا اندازه

 داشت در مطلع مطلب اول ما گفته شود.



 
 

 

 
 

 385 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانتظارات مردم از اجتماع ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

همين اعتقاد و انتظار  در چنته دارد و ييآينده مهره معجزآسا يشيعه نه فقط برا
عظيم  يبردار فرج كه از حسنات پرثواب شمرده شده است سرمايه پرفايده قابل بهره

و  يو به صورت عامل يأس و واگذار يمتأسفانه در جهت منف يباشد )ول يم
فراوان  يافتخار و اتكا يها گرفته شده است( بلكه نسبت به گذشته نيز مايه يبيكارگ

و بيگانه مادر دهر مانند او نزائيده  يع( است كه به تصديق خود)ي: پيشروش عل دارد
و  يفداكار يو نخواهد زائيد! شاگرد اول، استاد اكمل مكتب اسالم، مظهر اعال

 يعدل و صفا و به طور كل يو شجاعت ، باب علم و كليد قضا، آئينه تمام نما يتقو
 جمع اضداد و جامع جميع صفات ...

 يها )ع( هر يك شمعي)ع( و اوالد و جانشينان عليل)ع( اصحاب عيبعد از عل
 ! فروزان انسانيت و اسالميت و امامت

آن آينده اميدبخش زنده كننده منتظر، و اين گذشته محكم متشعشع متبرك، 
نمايد كه پيوند ثابت و  يرا ايجاب م ييك حال مناسب و حاضر مساعد و متحرك

گذشته و  يما به پيرو يدعو ميان سلف و با خلف باشد؛ و اال يشاهد صادق
 خواهد بود. ياز آينده، فريب باطل يمند بهره

گذشته، با امام غايب غالب  يكه مابين سلسله امامان برحق و شهدا يآن زنجير
دين و مراجع تقليد  يمحبوب آينده پيوند داشته باشد، بايد به دست و به وجود زعما

 اتصال و ارتباط پيدا كند.

يد و روحانيت مورد احتياج و انتظار، حقاً معرف و مسئول حال بنابراين مرجع تقل
بخش  بايد باشد كه متناسب و وارث گذشته پرافتخار و مبشر آينده نجات يو حاضر

و با سرمايه وسيع گذشته و اميد و اعتماد محكم به آينده چنان  جهان بشريت باشد.
ناسب و مسلط بر اوضاع در قالب روز احراز كرده باشد كه بتواند مت يقامت موزون

و از  يو اندراس وابستگان به گذشته بر يحاضر قيام و اقدام نمايد. از كهنگ
 واگذاركنندگان به آينده بركنار باشد. يو بيكارگ يبيچارگ

گوئيم آنها در قرن هفتم  يكنيم و م ياصوالً اينكه ما بر اهل جماعت افتخار م
)مالك بن انس، ابو حنيفه،  يعباس بعد از چهار مجتهد بزرگ معاصر خلفاء يهجر

، احمدبن حنبل(، باب اجتهاد را بستند و فقاهت و فقه را يمحمدبن ادريس شافع
ها ملزم به تقليد از مجتهد اعلم زنده بوده و باب اجتهاد را  ما شيعه يمنجمد كردند، ول

پيش برود، ايم تا دينمان تازه و زنده بماند و با تغيير و توسعه روزگار  مفتوح گذاشته
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كند كه با واقعيت تطبيق نمايد. حقيقتاً باب  يتحقق پيدا م ياين افتخار و امتياز وقت
اجتهاد باز بوده مسائل و موضوعات روز به هر شكل و اندازه كه باشد از آن دروازه 

 ورود و خروج نمايند.

الب اگر بنا باشد افكار و معلومات و افق نظر مجتهدين ما در حدود و بر محور مط
به  يمرحوم اهلل تآيها از  ها و انتقال مقام قرون گذشته دور بزند، عوض شدن نام

 ، چه فايده دارد؟... باز هم اجتهاد بسته و مرده است!يمقبولاهلل  تآي

از آنها مانند وضو و ركوع و  ينمايد كه بعض يم يبحث از مسائل يعمل يها رساله
ل ديگر ناظر بر معامالت و ازدواج و امر از مسائ يبسيار يدارد ول يطواف وضع ثابت

است كه خواه ناخواه با پيشرفت زمان و  يبه معروف و دفاع و ساير اعمال و وظائف
 كند. ينوظهور پيدا م يها تازه و پيچيدگي يها شكل يتغيير شرايط زندگ

متداول، ما را به ياد تاريخ ده دوازده قرن گذشته  يها اين قبيل مباحث در رساله
اندازد كه زراعت محدود به غالت و خرما بود و وسيله نقليه و تغذيه،  يتان معربس

 يدرآمدها يشتر و گوسفند داشت. بعدها كه در مناطق ديگر دنيا كشاورز انحصار به
و پنبه و غيره پيدا كرده  يو چايكار يدر زمينه برنج و قهوه و مرغدار يا العاده فوق

ام زكات فقط به اين قبيل محصوالت تعلق آيد كه چطور احك ياين سؤال پيش نم
 ؟گيرد مي

 وجود داشت، يو اجتماع يسابقاً، نه بيمه تجارت

 شد، يو از خشخاش و مواد ديگر هروئين گرفته م ينه از شراب الكل صنعت

 بود، يالملل بين يو تهاترها يباز و سفته ينه محور اقتصاد بر بانكدار

 ها درست شده بود، و بنگاه ها شركتمانند  يعظيم يحقوق يها نه شخصيت

 كشف شده بود، ينه تلقيح مصنوع

 چنين توسعه يافته بود، يو قضائ ينه موضوعات حقوق

اينطور متشكل و مرتبط شده هزاران مشكل و مسئله مربوط به  ينه اجتماعات بشر
 آمده بود! ... محصوركننده پيش يها حكومتكننده و  گيج يها اداره امم و رژيم

برد. اختيار  يشيعه در حالت اقليت و محروميت به سر م يچند يها ، قرنبه عالوه
خالفت و حكومت يكسره در دست مخالفين بود. دائره اقتدار و سلطه او از حدود 

شيعه مسئله حكومت و اداره امت اصالً  ي. براكرد ميخويش و نزديكان تجاوز ن
پرداخت و اگر به  يم يو خصوص يشد. بنابراين بيشتر به مسائل عباد يمطرح نم
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پرداخت، به مقياس بسيار  يموضوعات ازدواج و معامله و قضاوت و وقف و حدود م
 بود. يكوچك داخل

بعدها كه در ايران تشيع قوت و اكثريت يافت مثل اينكه علماء بنا به عادت و 
نكردند و در كتب فقه  يبه اين قبيل مسائل عموم ي، توجهيميراث گذشته يا فراموش

و  يبا عنايت به طرز اداره امت و مباشرت در امور و اموال عموم يباب مخصوصما، 
كه حكومت و اداره امت  يباز نشد. در صورت ييا مملكت يكفالت و احتياجات شهر

است.  ياست و موضوع بسيار مهم و بزرگ ييا مملكت يا ملت، خود موضوع
سر و كار دارد بلكه به  ها نمسلما يو معاش يكه نه تنها بإ؛ظئئ  مصالح دنيائ يموضوع

و در اشاعه عقايد و در تربيت و  يفرائض دين يطور مستقيم و غيرمستقيم در اجرا
همه ما شديداً مؤثر  يو اخرو يدر سرنوشت دنيو ياخالق پير و جوان و به طور كل

 است.

حال آيا فقه اسالم بايد نسبت به كليه اين موضوعات و مؤسسات ساكت و از 
 عاجز باشد؟ «واقعه حوادث»جواب 

قديم فرو  يزندگ ييا بدو يمسائل عباد يدر اعماق و تفصيل هزاران فروع فرض
 را به نظر عرف و قياس احاله دهد؟ يفعل يمسائل بيشمار زندگ يبرود ول

شود.  يروزشان چندين ماه م از زمين، امروز مسكون شده است كه شبانه ينقاط
 نماز و روزه نبايد تعيين شود؟ يبرا  ها ينسرزمتكليف مردم احياناً مسلمان اين 

فقه و  يها، و همه چيز عوض شود ول و آدم يخالصه آنكه زمان و مكان و زندگ
 فقها تغيير نكنند؟!

آيا امكان دارد با صرف علوم و اطالعات قديم و طرز فكر سيصد سال پيش، 
 مسائل و مطالب امروز مردم دنيا را درك كرد؟

تواند تا تشخيص درد و اشكال را ندهد و  يار يا رهبر مكدام طبيب يا تعميرك
 مردم را نداند وظيفه خود را انجام دهد؟ يها خواسته

اسالم چنين نبودند و معلومات و مشغوليات آنها  يدر قرون اوليه اسالم، علما
نداشت، بلكه علم و تحقيق؛ مفهوم  يفعل يبه معنا يفقه يانحصار به مسائل علم

 آنرا داشت. يوسيع عام واقع
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سر حدات حبس كرد و به مشاغل و  يشود در چهار ديوار يرا كه نم ها مسلمان
افكار قرون گذشته وادارشان نمود. ناچار با جهان گسترش يافته و گسترش يابنده 

 ارتباط و احتياج دارند. يعظيم

ناخواه در ميدان  گذارند و خواه يها راحتمان نم اگر خودمان هم نخواهيم خارجي
تواند جدا از مسائل  يشوند. مسائل ما نم يسازند و سوارمان م يواردمان م يمومع

 ديگران باشد.

مسائل زمان و  يگو آنكه روحانيت و مرجعيت شيعه بتواند جواب يحال برا
جز توجه و بلكه تتبع و تبحر در كليه علوم و  يا حالل مشكالت جهان باشد، چاره

 ندارند. با آنها يشئون روز يا الاقل آشنائ

، خود يعلوم دين ينگوئيد كه فقه و اصول و مقدمات و سطوح و دروس خارج
دهد.  يورود در موضوعات ديگر را نم يوسيع و غامض است كه مجال برا يبه قدر

و ساير علوم نيز كه سابقاً هر يك حكم شاخه يا  يعلم طب و هيئت و فلسفه و رياض
التزايد  كه در حال توسعه و تكثير دائم شده است ييها را داشت و حاال جنگل يدرخت

تمامِ عمرِ يك طلبه و شاغل را  يآنها نيز به تنهائ ياست، همين حال را دارند. يعن
ذيل  يدر نتيجه دو عامل اصل يشد، ول ياشغال كرده با رياضت و عسرت تحصيل م

 ه است :هم حاصل شد ياند بلكه تسهيل و تعميم فراوان العاده يافته نه فقط توسعه فوق

جديد تعليم و تمرين و تحقيق و تسريع عظيم  يها تغيير روش و اتخاذ سبك -1
 .يدر پيشرو

يك دانشمند  يكه امروز به جا يتقسيم كار و تحصيل توأم با تشكل، به طور -2
از  يا متخصص در شعبه يفيزيك، هزاران دانشمند محقق ول يها متبحر در تمام رشته

 يدارد كه به وسيله دانشگاه واحد يا سيستم علمفيزيك وجود  يها شعب رشته
، احراز يك شخصيت يشخصيت طبيع يشوند و فيزيسين، به جا ياداره م يمرتبط
 .  1كرده است ياعتبار يحقوق

با ساير علوم ندارد و با مختصر  ياست، فرق ينيز از اين جهت كه علم يعلوم دين
دست و پاگير گذشته بيرون  يهاتواند از غُل و زنجير يم يبه خوب يتحوّل و تجدد

                                                
اهلل حاج شيخ  تاند مرحوم آي اشاره كرده «در اسالم اجتهاد»نيز در مقاله  يمطهر يكه آقا ياتفاقاً به طور .1

 اند.  كرده يدر فقه و تبعيض در تقليد را م يتخصص يها پيشنهاد رشته يعبدالكريم حائر
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بسيار رفيع و  يكه خاص آن است به پروازها يآمده به استمداد معنويت و روحانيت
 وسيع نائل شود!

اسالم ابتكار به دست مسلمين  يابتدا هاي ن دوراكه در  يطور و اال چرا نبايد همان
مطرح و حل  يدنيا در جامعه اسالم يو سياس يو اقتصاد يو فلسف يبود و مسائل علم

 شد، هميشه چنين نباشد؟! يو عقد م

 : چرا بايد پيروان

 
 يالنَبِيين برا كه باقرِ علوم يفرو روند و در كشتزار يخبر يجهل و ب يدر تاريك

آنها شخم زده است بذر معرفت نكارند و بهره اكتشاف و اختراع نبرند و بالنتيجه 
 ! ؟ خور عالم مسيحيت و كفر باشند يخور و توسر جيره ها مانمسل

 
 مرجع و ملجأ

 يشيعه اينست كه از ابتدا در دوران ائمه اطهار)ع( و بعداً ط ياز امتيازها و افتخارها
صِرف نام يا عنوان خالفت  بوده است كه به يغيبت، هميشه اقليت مبارز يقرون متوال

جابر  يها حكومتغاصب و سالطين و  يبار خلفاو سلطنت و به حكم زور و زر زير 
نرفته است. علمدار حقيقت و خواهان عدالت بوده حق حكومت و فرض اطاعت را 

كه منصوب از جانب خدا و رسول يا الاقل صاحب عدالت  يصاحبان امر يفقط برا
 داند. يدانسته است و م يو منتخب و مورد قبول مردم باشند م يو تقو

بودن و بر مسند خالفت و امامت  يتسنن كه صرف صحابدر مقابل، مذهب 
و معصيت،  يرغم هر گونه خالف و حق كش يدانسته، عل ينشستن را حجت كاف

اند و بنابراين مورد احترام و  ظلمه را صحه حقانيت و اسالميت گذارده يها حكومت
اند  ودهب يعقايد و اعمال ياند. شيعيان، چون دارا شناخته شده يبه عنوان مذهب رسم

ساخته است، عناصر خطرناك و متهم به زندقه و رفض و  يكه به مذاق خلفا و امرا نم
 اند. ها گرديده مستوجب تعقيب و شكنجه

مانند ايران  يدر ممالك يعباس حت ياميه و بن يبعد از بن هاي ن دورامذهب شيعه در 
اين سنت  تام داشت، يشد و حمايت و آزاد يشناخته م يكه به عنوان مذهب رسم

                                                
 دروازه آن.  ي: من شهر علم هستم و عل يحديث نبو .1
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توأم باشد و رخصت از امام و  يسنيه را كه حكومت بايد با حقانيت و عدالت و تقو
 امت داشه باشد حفظ كردند.

از امت داشتند تا پنجاه  ياز امام و نه مجوز يكه نه مأموريت يحكام و عمال دولت
 ند. شد ميخوانده  1«در خانه»شصت سال پيش به عنوان ظلمه و نوكر 

و پناه در  يو دستور عمل يارز، در دوران قبل از غيبت تعليم نظراين اقليت مب
بزرگ  يكردند و بعد از غيبت، هميشه نواب امام و علما يخدمت ائمه جستجو م
 اند. مرجع و ملجأ آنها بوده

درك  يشيعه هم مرجع بوده است هم ملجأ. برا يخالصه آنكه روحانيت برا
فرار از ستمگران و مأمورين  يد و براكردن يبه آنها رجوع م يعلم يمطالب دين

ها به عنوان  ها و امامزاده اند. خانه روحانيين مانند مزار امام آورده يدولت به آنها پناه م
 از عوامل محبوبيت و اهميت آنها همين بود. يشد و يك يبست و تظلم گاه شناخته م

ز هم روحانيت متشيع متعصب نيز مانند صفويه و قاجاريه با يها در دوران سلسله
 يكردند. بجز بعض يخود را نسبت به سالطين وقت حفظ م ياين استقالل و استعال

اقتدار مخصوص  يها دوره يمنصوب يا منسوبِ دربار و به استثنا يمقامات روحان
 كردند. يعباس، ساير روحانيون تمكين و تقويت از سالطين نم شاه طهماسب و شاه

 تر مورد انتظار حال و آينده است. صحيح آنچه معمول گذشته بود شديدتر و

چيز را از ملت گرفته قدرت، پول، فرهنگ،  همه  ها دولتكه  يدر كشور
 يسراسر در قبضه اوست، حت يقضاوت، تعليمات، تبليغات، مطبوعات و امور شهر

باشد، مورد تصرف و  يانتخاب نمايندگان كه حقِ طِلق و ملك ششدانگ مردم م
 حاكمه است. يها هيئت يتجاوز علن

ايشان الاقل مربوط و متعلق  يو اميد اخرو يخواهند آخرين رمق زندگ يمردم م
 يها انتخاب مرجع و اداره روحانيت دستگاه يبه خودشان باشد. در اين يك كار، يعن

ين اعراض و تر بزرگدخالت ننمايند و مال آنها باشد.  يخارج يها و دست يدولت
د كه ببينند روحانيت و مرجعيت دانسته يا ندانسته شو يپيدا م ياعتراض مردم وقت

 يكل طور عامل آنها و به يها حكومتها يا  دست سياست نكرده آلت يخدا

                                                
در حكم دربان  كه در حقيقت و عمالً يتعيين خدمه و كارمندان دولت يبرا ياخير فارس ياصطالح قديم .1

 .خدم در خانه وزراء و امراء بودندو مست
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جور و فساد گرديده هيئت حاكمه فاسد از ديانت و روحانيت ما  يدولت يها دستگاه
 به سود خود تأييد و تقويت بگيرد و يا به او دستور دهد.

يا  يمنبر يباالتر از اين كه مردم بشنوند فالن آقا يتو چه خيان يچه مصيبت
ها و مقامات ولو به طور غيرمستقيم و بدون شرط  سياست ياز بعض يا ، جيرهيروحان

 ! دارد خدمت و اطاعت دريافت مي

 ! ؟ ماند يم يروحانيت باق يبرا يو اعتبار يواقعاً ديگر قدر

كار و زورمندان غدار  ن كهنهتأسف بيشتر در اينست كه غالب اوقات سياستمدارا
معامله را انجام داده با  ينيتِ طرف، به ثمن بخس يا حسن ياطالع يبا استفاده از ب

، به يك تير سه نشان ييا تلفظ تجليل و شهادت يدين يتظاهر به يك عمل تشريفات
 يكشند و هم تأييد مؤثر يبر سوابق ننگين و رنگين مفاسد خود م يزده خط سفيد

دارند. و باالخره آنچه از همه  يدريافت م يحساسِ سياست از مقام روحان در بزنگاهِ
تر است، پرونده شخص صاحب مقام و مقام روحانيت و ديانت را، در نظر  خطرناك

 ! كنند يمردم خراب م

ين لطمه را به حيثيت و اساس تر بزرگرا كه مردم هيچ انتظار ندارند و  يآن چيز
 يو همصدائ يملجائيت و پشتيبان يروحانيت را به جازند همين است كه  يديانت م

 خوار مظاهر ظلم و فساد ببينند. ساكت يا احياناً همگام يا جيره

 

«......» 1 
 بن يايد و ما چنين ايمان داريم كه با اسالم و با واليت عل به ما چنين تعليم داده

بر ما تمام شده است. برخالف دين  يالسالم دين ما كامل و نعمت خدائ ابيطالب عليه 
السالم كه تعليم اخالق  نبينا و عليهم يعل يكه توجه به دنيا داشت و دين عيس يموس

كننده كليه شئون  داد دين آخرالزمان جامع دنيا و آخرت و اداره يو آخرت را م
 است. يو اجتماع ييا فرد يو معنو ياعم از ماد يحيات

كه صدر اسالم در صفحه جهان گذاشت و سالمت  يو اثر يعمل پيشوايان گرام
 يتأمين نمود شاهد صادق يو تدارك اخرو يرا توأم با تربيت معنو يو شوكت دنيائ

 باشد. يفوق م ياز دعو

                                                
 .بخشيده...   يو قوت جسم او را فزون ي: ... و دانش و تواناي 247/  (2)بقره .1
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مرجع تقليد چون فرد مقدم و متبع امت و جانشين پيغمبر و امامان بوده در عين 
كه وسع  يباشد، الزم است تا حدود يس و رهبر شيعيان محال معرف تشيع و رئي

از اصلها بوده مظهر كماالت  يدهد نمونه و نسخه بدل ياجازه م يو امكان عمل يبشر
 باشد. يو حاكم بر مسائل عموم يو جامع فضائل اسالم يانسان

 : به مصداق

«... ...»1 
سالمت و استقامت مزاج  ي، مقدم بر كماالت و فضائل معنويداهت فطرو بنابه ب

از قدرت عمل و  يخداداد يكامل بر حواس است و اال ضعف در نيروها يو استيال
شود و چگونه  ياز درك و سلطه شخص مرجع بر مسائل و مشكالت شديداً كاسته م

 را انجام دهد؟ يتواند وظيفه تقريباً مااليطاق رهبر يم

ه شيخوخت و سنوات عمر معموالً در نظر مردم به عنوان لوازم زعامت و البت
باشد  يقابل توجه م يو اعتماد عموم يمقبوليت شناخته شده از جهت تجربه و پختگ

نيز شناخته شود. كما اينكه انتخاب خدا و رسول  يعنوان شرط انحصار نبايد به يول
 : در جوانان رشيد به مصداقنيز هميشه به جانب پيران رفته است. چه بسا كه 

«»2 
يافت شود كه آنها را  يالعاده بيشتر حرارت و تحرك و تجدد و دامنه عمل فوق

 تر نمايد. شايسته يرهبر يبرا

ما است  يمورد انتظار و آرزو يقدر و مرجع تقليد در هر حال؛ آن مجتهد عالي
)ع(، هم عالِمِ مطلع باشد، هم مردِ ميدانِ ي، مانند عل تر كوچكه ولو به مقياس ك

آور، هم  دار مردم بر، هم فعال نان شناس مردم مبارزه، هم گوينده رشيد، هم مردم
 يكه در كار دين و دنيا و امور نظر ي!  كس مدير مدبر... و هم پاكدامن پاكباخته خدا

 شد!هر دو بصير و رهبر با يو عمل

را نرسد كه توقع يا داعيه  ي)ع( منحصر بفرد بود و كس ياست كه عل يبديه
 مشابهه با امامان را داشته باشد.

                                                
 .بخشيده...  يو قوت جسم او را فزون ي: ... و دانش و تواناي 247/  (2)بقره .1
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 يها سينا از زبده يمراجع تقليد و مجتهدين بزرگ ما به فرض هم كه مانند بوعل
علوم و فنون  يپراكنده پرغوغا يتوانند در دنيا يذلك نم استعداد و صفات باشند، مع

 ز بحرالعلوم و ذوالفنون باشند.امرو

اين را  ياست. ول يجديد و تكامل انسان يتخصص و تمركز، الزمه حيات بشر
 توانيم بگوئيم و بخواهيم كه: يم

به مطلب فوق، خاصيت و ضرورت جامعيت بوده، افق  مند عالقهاوالً، معتقد و 
 ديد و ميدان فكرشان وسيع و عام باشد.

باشند كه آن دستگاه در مجموعه خود  يظهر دستگاهثانياً، مرتبط و مدير و م
 ي، حوزه روحانيت، طورياخر عبارت بهفوق باشد.  يصاحب جامعيت كامل به معنا

الزم بتواند از  يها يو هماهنگ يباشد كه با تقسيم وظائف و تخصصها و همكار
 مواجهه نمايد. يطريق نماينده واالمقام خود با هر مسئله و مشكل

 

«»1 
پيدا شده و آنها را  يتعليمات دين يها كتابدر  ياخير تحول بارز يها سالدر 

سابق متمايز كرده است. اين تحول قبل از آنكه  يعمل يها ازكتب شرعيات و رساله
از آن در قبل  يو حت يكاغذ بيايد و چاپ شود، در زبان معلمين تعليمات دين يرو

 از اهل منبر ظاهر گرديد. يسبك و روش بعض

فرهنگ بودند، نه معلمين  يها اين تحول البته نه نويسندگان بخشنامه يعامل اصل
كه از ناحيه شاگردان يا  يو مؤلفين و نه وعاظ بلكه ضرورت و احتياج و نوع سؤاالت

 ت.آمده، بوده اس يغائبين و مخالفين به عمل م يمستمعين منبر و حت

 يما هنوز تن به چنين تحول ياجتهاد يها و حوزه يعمل يها متأسفانه رساله
اند. و  را كه معلمين و وعاظ با مردم و با دنيا دارند، نداشته ياند. زيرا چنان تماس نداده

 تر از احتياج و ضرورت بوده و هست. ضعيف و عقب ياند خيل اگر داشته

به دنيا »، مسلمانِ شيعه يسال قبل( كه ايران 61بود )مثالً  يتوضيح مطلب آنكه زمان
خاندان پيغمبر بر او  ياز اسام يخواندند و نام ياذان در گوش او م «آمد يم
در خانه از پدر و مادر و خواهر و  يشد. يعن يبزرگ م يگذاشتند. با آداب اسالم يم

مكتب و گرفت و در جامعه نيز در  يديگران نماز و روزه و زيارت و امثال آن ياد م

                                                
 انديشيدن برتر و بهتر از شصت سال عبادت است.  ي: ساعت يحديث نبو. 1
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شنيد. خالصه آنكه با اسالميت  يمنبر، قرآن و حديث و اخبار بهشت و جهنم م يپا
رسيد فقط  يبه سن بلوغ م يشناخت. بنابراين وقت يرا نم يمأنوس بود و غير آن چيز

 يك احتياج داشت: تعليم احكام و تمرين فروع.

هم به  ياصول ديناز سنت ممتاز اسالم،  ينبودن عريضه و به پيرو يخال يالبته برا
 آمد. يالجمله استدالل و تعقل در ميان م يدادند كه در آن ف ياو ياد م

عوض شده است. در و ديوار، به پير و جوان و به مردو زن  ياما امروز اوضاع خيل
 نمايند. يو تلقينِ شبهه و ترديد م يعقيدگ يتعليم ب

 يو مسائل اجتماع يو اشكاالت عمل يعلم يو ايرادها يماد يها در برابر مكتب
شود و رقابت و تبليغات خارج، جوانان و مردم ما، به  يكه از هر طرف عرضه م

بيشتر احتياج دارند تا به فروع و  يخيل يشدن و قبول اصول و معتقدات اسالم مسلمان
 ! يفقه يها تفصيل

 ! خواجه در بند نقش ايوان است  بست ويران است يخانه از پا

 اهلل تآيسال قبل به قصد محضر و درك فيض مرحوم يك روز در هفت هشت 
وارد شدم، آقا هنوز  يله رفتم و در مجلس استفتاء خصوص به خانه معظم يبروجرد
مدرسين و از طالب  يا دور تا دور اطاق از عده يتشريف نياورده بودند ول يبه بيرون

تمام مورد  با حرارت و توجه يمسن پر شده بود. مسئله بسيار دقيق يجوان و علما
عنوان شده بود. پس از چند  اهلل تآي ياز فتاو يبحث و مشاجره بود كه در يك

است كه در خزانه حمام  يتوانستم اجماالً درك كنم موضوع، راجع به كس يا دقيقه
كه در دست  يبا لنگ يديگر ياو مشتر يدر نزديك يكردن است ول مشغول غسل

دهد. آيا غسل آن شخص باطل  يتكان ماست آب خزانه را  يدارد و اين لنگ غصب
 شود يا درست است! يم

شد كه به اطراف، با چشم و  يبه طول كشيد و فرصت يآوردن آقا قدر تشريف
 ييها كه رسيده و جواب ييها ها و پرسش نامه يها دسته گوش، تفحص نمايم. نظرم به

را ديدم )به  يا نامه ها آماده شده بود افتاد. تصادفاً ايشان در ذيل نامه يامضا يكه برا
 كردم( كه نوشته بود: ياصطالح استراق بصر

مسلمان و  يتهران جوان يسال اول دانشكده پزشك ياينجانب فالن ... دانشجو
دارم كه با عرض معذرت و ادب از  يباشم، مسائل و اشكاالت ينمازخوان م

 خواهم استمداد نمايم ... يم اهلل تآيمحضر 

 كرده بود. يگذار رهترتيب نم هسؤاالت را ب
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 االمر بود. از آنها راجع به امامت و ظهور حضرت صاحب ييك

 كنند. يتوحيد م يها از استدالل يبود كه ماديون نسبت به يك يايراد يديگر

( كه جزو يسؤال آخرش كسب تكليف راجع به عمل تشريح )كالبد شكاف
ودن اين عمل خواست حرام يا حالل ب ياست و م يمواد برنامه دانشكده پزشك

 و تعداد و لزوم غسل مسّ ميت را بداند ...

در ذيل  يكرد ببينم چه جواب مند عالقهاين سؤاالت بنده را هم كنجكاو كرد و 
 نامه نوشته شده است.

ايشان بود نامه را برداشتم . با كمال  يكه اوراق جلو يبا اجازه فاضل محترم
 اند: ه اين مضامين نوشتهدو سطر كوتاه قريب ب يتعجب ديدم محرر آقا يك

راجع به سؤاالت اول و دوم خوب است هركس به فراخور فهم و مقام خود 
 حرف بپرسد. راجع به سؤال آخر هم به رساله عمليه مراجعه كنيد ...

 ام بلند شد! دود از كله

 : شنيده بودم يمنبر يپا يانداخت كه در جوان ياين مشاهده مرا به ياد حكايت

را  يا السالم فرمان حمله كه حضرت امير عليه يجمل موقع در بحبوحه جنگ
 پرسد يمقدمه م ياز سواران ب يصادر كرده بودند يك

 «گوئيد بپرستيم از كجا معلوم راست باشد؟ يكه شما م ياين خدائ»

 گويد: ينشناس آورده م معرفت موقع يبه آن عرب ب يمالك اشتر نهيب سخت

 اين سؤال است؟ يحاال چه جا

كه بايد ما شيعه پيرو او باشيم( به مالك اشتر اعتراض  يضرت امير )كسح يول
 فرمايد: يكرده م

كنيم؟ اصل  يم غير از اين جنگ يچيز  ي؟ مگر ما برا چه موقع بهتر از حاال
 است! يخداشناس

قديمست شايد با اصل حديث فرق زياد پيدا  يها حكايت فوق چون از شنيده
ها به ما  است و امر مسلم اينست و در شرعيات و رسالهاصل آن معتبر  يكرده باشد ول

اند و اصل چيز  گويند كه نماز، روزه، حج، جهاد، خمس و زكات فروع دين يم
 : ي: خداپرست است يديگر

«.» 
دروس  يبرا يه بروجرداللّ تخوشبختانه در حوزه عليمه قم در دوره مرحوم آي

( پيدا ييطباطبا ي)از جمله عالمه محقق آقا يقدر ز فقه و فروع نيز اساتيد عاليغير ا
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العاده مفيد و مؤثر واقع گرديده است،  و مورد تأييد واقع شدند كه وجودشان فوق
 نبود. يالبته كاف يول

حق اينست كه در برابر هر يك رساله عمليه كه از طرف مراجع تقليد و روحانيت 
رساله علميه و فكريه و اصوليه و اجتماعيه و اقتصاديه و سياسيه بر  شود، ده ينوشته م

طبق احتياج و درك و قبول مردم و شأن زمان راجع به اصول و عقايد و افكار و مرام 
مخصوصاً آنچه اساس اسالم و اساسنامه مسلمانيست و  اسالم نيز نوشته شود.

وارد شده و تعليم و  يعلم ياه قرآن در متن برنامه حوزه يباشد، يعن يخدا م كالم
در مورد احكام نيز همان طور كه روش قرآنست به  يتفسير آن رواج پيدا كند. حت

صرف دستور خشك قناعت نشده بامثال و موعظه و ارائه حكمت و آثار، مقصود از 
 اين احكام و كيفيت آنها ذكر شود.

 : ضمناً فراموش نشود كه پيغمبر فرمود

«» 
از  يدست كم يصفات عاليه انسان يو اشاعه و اجرا يبنابراين تربيت اخالق

 ندارد. يمستحب يها شكيات و سهويات و از غسل

نيز  ياخالق يها و محل تمرين يتربيت يها علميه ما حوزه يها كاش حوزه يا
 : بودند و به مصداق يم

«...»1 
، تربيت، ي، فكري، عصرياز جهت معلومات دين يكامل يها مؤمنين ما نمونه

باطن وجودشان و  يو صفا يبودند كه با ظهور پاكيزگ يم  آداب و سلوك
 شد! يحضورشان خود گواه حقانيت و سرمشق هدايت م

 
 یو اجتماع یعمل یرهبر

جوانانه كه به عرض رسيد و اميدواريم به قلم  يجسورانه و آرزوها يانتقادها يا پاره
 : يعفو و عنايت اصالح شود. ظاهراً متوجه روحانيت و مرجعيت بود. ول

 اوالً، منحصر به اين طبقه از طبقات جامعه ما نيست.

                                                
: و ما همچنان شما مسلمين را به آيين اسالم هدايت كرديم و نيز بياراستيم به اخالق معتدل  143/  (2)بقره .1

 و سيرت نيكو تا گواه مردم باشيد. 
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 يها ثانياً، مبدأ و منشأ آن آنجا نيست، بلكه كيفيات و خصوصيات در اثر ميراث
وارد محيط و مليت  يو حوادث تاريخ ييعوامل جغرافيا يو يك سلسله طوالن ينژاد

 يما شده است كه در تمام طبقات و شئون و امور ريشه دوانيده در هر قسمت نتايج
بار آورده است. چاره آنها البته بايد توسط خود ما با توجه به احتياجات و مشكالت  به

 باشد.

و  يتا سر حد خود پائ يو انزواطلب يروح انفراد ياز اين خصوصيات نژاد ييك
 يها است كه مالزم با عدم توجه به اجتماع و عدم طرح مسائل از دريچه يخودخواه

 باشد. يم ياجتماع

كالم و  ياست كه برا يتناسب يب يخصوصيت ديگر ما اعتبار و احترام انحصار
ه عمل و به كار و به ايم. ب قائل شده يو بلكه لفظ يبحث و فحص و موضوعات نظر

نمائيم  ينم يالتفات يواقعيات و ضروريات حيات به يكل طور به ييعن يواقع يآثار خارج
 كنيم. ياز آنها پرهيز م يبا وسواس خاص يو گاه

الزمه  ب در كشور ما از امتيازات خواص وها است كه بحث و نظر و اد قرن
 يعيات يا امور عينشده است. كار و حركت و تماس با واق يشرافت و بزرگ
 طبقات مادون جامعه گرديده است. يها، نوكرها و كارگرها يعن مخصوص غالم

 . متمدن اين طور نيست يدنيا

 : اسالم هم اينطور نبوده و نخواهد بود

به ما تعليم داده شده است كه اهميت كار و  يآيات و اخبار و احاديث زياد
 . 1دهد مياصالت عمل را در اسالم نشان 

 فرمايد: يالً حضرت امير)ع( ممث

«»2 
 :    يا

«.»3 
 : اند كه فرموده يياحديث

                                                
 يدر انجمن اسالم 14/1/1325مورخ  ي، حاصل تدوين و تفصيل سخنران« ر در اسالمكا»به مقاله . 1

 دانشجويان كه اكنون سومين اثر از همين مجموعه آثار است، مراجعه فرماييد. 

 عمل تير بدون كمان است.  يعلم ب .2

 علم مقرون به عمل است.  .3
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 عبادت اگر ده باب باشد نه باب آن در كسب حالل است.»

 : دهد كه يمورد وعده بهشت م 125و در قرآن، خداوند در 

 رد آن شرط توفيق، داشتن ايمان و عمل صالح ذكر شده است.مو 84در 

 مورد، تنها عمل شرط شده است، 7در 

 آمده. يمورد ايمان و تقو 24در 

 مورد آيه صراحت ندارد. 3در 

 مورد به ذكر ايمان تنها قناعت شده است. 7در 

و عمل(  يتقو -دهد هر سه شرط )ايمان يخوريم كه نشان م يبرم يبه آيات يول
و كوشش و زحمت درميان نباشد  يرورت دارد و مخصوصاً تا عمل و كار، يا سعض

 نخواهد رفت. ينخواهد برد و به بهشت يا شخص بهره

 : من باب مثال دو آيه ذيل

«...»1 

«
»2.

تواند باشد كه  يم يكس يمورد انتظار و رهبر واقع يبا عرض اين مقدمه، پيشوا
تنها به تعليم وظائف و بيان احكام اكتفا نكرده خود عامل به مشاغل و پيشرو و 

 ! پيشاپيش مؤمنين صالح عامل باشد

دادن  كردن و صدقه بحث در احكام وقف و نذر و صدقه، وقف آيا مؤثرتر از
 نيست؟

نمود و در  يكرد و آن را وقف مسلمين م يخود قنات حفر م يهمان طور كه عل
 : فرمود يديگر م يجا

«»3. 

                                                
 خواهد بود.  جز آنچه انجام داده، ن يآدم ي: ... برا 39/  (53)نجم .1

كند و اهل ايمان را  يترين و استوارترين طريقه هدايت م : همانا اين قرآن خلق را به راست 9/  (17)اسراء .2
 دهد.   يكه نيكوكار باشند به اجر و ثواب عظيم بشارت م

 . گرفتم يامر نكردم مگر آنكه در عمل بدان از شما پيش ي: شما را به چيز )ع(ياز حضرت عل يروايت .3
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مل و تمرين آن است بلكه انسان تا خود اصوالً نه فقط بهترين طريق تعليم، ارائه ع
تواند مطلب و بيان و تعليم آن را، درست درك  يوارد و عامل نباشد نم يدر كار
 بنمايد.

و برخورد با  يبهترين آموزشگاه و مؤثرترين معلم همان آموزشگاه زندگ
 است. يمشكالت واقع

عال باشد آيد و يك فرد هر قدر ف ينظر به اينكه از يك دست صدا درنم يول
تواند منشأ اعمال وسيع گردد و از طرف ديگر امروز مدار دنيا و شرط توفيق در  ينم

الزم است به صورت  يو پيشوائ ياست، اين رهبر يعموم يكارها، اجتماع و همكار
درآمده، امام در رأس امت و اجتماعات مؤمنين دست به اقدامات  يفعاليت اجتماع

 بزند. مفيد يعموم يها و فعاليت يعمل

انجام داد و در اثر حسن  يدر شهر ر يحاج سيد رضا فيروز آباد يكه آقا يعمل
به وجود آمده است، و همچنين  ينيت و همت او يك بيمارستان پربركت مفصل

الدين و مرحوم حاج سيد  كه مرحوم سيد شرف يا اقدامات بسيار آبرومند و ارزنده
از امكان و  يا زنده يها اند، نمونه اردهدر لبنان و سوريه به يادگار گذ يمحسن عامل

 باشد. يموفقيت اين قبيل امورم

 اند. جلو افتاده يها، از ما خيل اين زمينه ها، در گفت كه مسيحي با كمال تأسف بايد

با  يدست باال بزند و جلو بيفتد، مؤمنين كثير يهرگاه مجتهد متجدد متحرك
دهند  يم  ها دولتو صدها برابر آنچه به  آيند ياعتماد و ميل و رغبت به دنبال آنها م

ها،  پول و كار و فكر و عشق در اين راه صرف خواهند كرد. آن وقت بيمارستان
ها، قنوات،  ها، كارخانه ها ، مهمانخانه ها، پل ها، دانشگاه ها، دبيرستان دارااليتام

 يومتو حك يادار يو حت يو اقتصاد يها و هزاران مؤسسات خيريه و فرهنگ آبادي
و  يشود. عالوه بر فوائد ماد يآورند كه شامل منافع كثير دنيا و آخرت م يبه وجود م

كه از اهم  ياجتماع يو تمرين همكار يمستقيم در آنجا تربيت عموم يمعنو
 .1شود يضروريات امروزه مسلمين و ايران است فراهم م

                                                
زده شده و  يايران پس از زلزله شهريور ماه اخير دست به اقدام ياسالم يها از طرف دبيرخانه انجمن .1

تأسيس گرديده است كه هدف آن محدود و  «ايران ياسالم يها انجمن يسازمان امداد»به نام  يسازمان
 يو پيرو يد كه با رهبرزدگان نخواهد بود بلكه انتظار و تقاضا دارن جهت زلزله يساز متوقف به خانه
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پيشين در پيش  را از روزگار يو كارهائ يهائ ما چنين نقشه ياگر پيشوايان دين
و دموكراتيك است و  يكه هم مل يواقع يحكومت اسالم يگرفته بودند از دير زمان

دار  حق به حق ي، نصيبمان شده بود. بدون توسل به انقالب و خونريزيهم خدائ
شد! باز هم وقت آن  يرسيد و جور و فساد و معصيت از صحنه كشور پاك م يم

 را هر وقت از آب بگيريد تازه است. ينگذشته است و به اصطالح معروف ماه

دهد،  يآن است كه به روحانيون اجازه م يفايده ديگر اين قبيل اقدامات اجتماع
در تماس با مردم، دردها و احتياجات را بهتر ببينند و همدرد و همزبان با مردم شده 

 بهتر عالج كنند.

 : آنست كه به طور خالصه، اسالم دين عمل و نفع است. به فرموده قرآن حق

«......» 1 
ثمر است و جلوه عاجل دارد كف باطل  ياثر و ب يو ب يخال  و بالعكس آنچه ميان

است  ياست. دست خدا هم با جماعت است. پس اگر روحانيت حق است و خدائ
 بايد همراه و مفيد به حال اجتماع باشد.

روحانيت عموماً احترام و ارزش  يرجعيت اختصاصاً و برام يمردم اگر برا
 يشوند از جهت مسئوليت عظيم و وسعت امكانات و عظمت آثار يبزرگ قائل م

 تواند )و الزم است( داشته باشد. ياست كه م

از حدود ادب و  يرو تلخ و زياده يممكن است عرايض و اظهارات فوق قدر
 از حسنِ نيت و ارادت و حقيقت نيست. يلمسلم خا يميزان لياقت بوده باشد. ول

كه نخواست يا نتوانست،  ينه تنها روحانيت بلكه هر شخصيت و موجود
احتياجات و مفيد فايده بوده خود را متناسب و مسلط بر اوضاع نمايد،  يجوابگو

 مقهور و مضمحل خواهد گرديد.

است تحول و خواهد بقا و رقاء داشته باشد ناگزير  بنابراين اگر روحانيت مي
اجتهاد و  يكه اشاره شد امتياز تشيع و فلسفه وجود يبخود بدهد. همان طور يتكان

 حادثات و تحوالت است. ييگو تقليد همين تناسب با زمان و جواب

*   *   * 

                                                                                                              
به وجود بيايد كه در تمام  يمورد وثوق و عالقه عموم ياسالم يروحانيون عاليقدر يك سازمان وسيع مل

 !  زدگان ايران و جهان گردد حوادث، غمخوار و دادرس مصيبت

 ماند. يم ي: ... آنچه كه خير و نفع مردم است در زمين باق17/  (13)رعد. 1
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كه در اين مقاله بر شمرده شد، ممكن است محال يا  يتوقعات و انتظارات
 ير، كدام خواستن است كه به توانستن منتهبش يبرا يالعاده مشكل به نظر آيد ول فوق

بود، كدام خواسته از خدا است  يبشر يدر توانائ ينشده باشد؟ و اگر ضعف و كسر
 كه به اجابت نرسيده باشد؟

 

«...»1. 
 
 

                                                
اقتدار و   يكرد كه خدا را منتها خواهد  يالبته خدا او را يار كند. يخدا را يار  و هر كه:  41 /( 22)حج .1

 است.   يتواناي
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 دين و تمّدن
 

 است. «نقش پيامبران در تمدن انسان»آن  ياعنوان كتاب و متن و محتو

و اشتراك تفاهم دارند. در هر حال،  يراجع به پيغمبران همه كس مختصر آشنائ
شناسند و  يخوانندگان اين كتاب پيامبران را به فراخور اطالعات و معتقدات خود م

 گيرند. يرا درنظر م يافراد و دسته معين

تمدّن، معلوم نيست استنباط همگان يكسان  يلطور ك اما در مورد تمدن انسان و به
توان از نقش  يباشد، و تا معلوم نشود تمدّن چيست و احتياج به چه چيز دارد نم

 آن حرف زد. يپيغمبران رو

 يبه اصطالح روشنفكر، بپرسيد چه تصور يو از افكار عموم ياگر از مردم عاد
مجلل.  يها زيبا، اتومبيل ياه از تمدن دارند فوراً ذهن يا زبانشان متوجه خيابان

شود. يا صحبت از كارخانه، هواپيما،  يپوش م درخشان و عابرين شيك يها مغازه
و از  ياز موشك و ماه مصنوع ينمايند. و در حد اعل يدانشگاه و پارلمان م

 شود ... يتازه بحث م يها ايدئولوژي

اروپا و حاال از : از  است يفور ياگر بپرسيد تمدن از كجا آمده است جواب خيل
 با كاله البته(.. يآمريكا )با آ

 در آن داشته يا دارند؟ يآيا پيغمبران نقش -

 است! يابداً ! سهل است كه دين دشمن تمدن و مانع ترق -

*   *   * 

                                                
 تهيه  يفخرالدّين حجاز ينوشته آقا «نقش پيامبران در تمدّن انسان»كتاب  يبرا يا اين متن به عنوان مقدمه

 است.   چاپ رسيده كتاب به در همان 1351بعثت، چاپخانه اتحاد، فروردين  و توسط مؤسسه انتشارات
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تر برويم و مسأله تمدن را اول به سبك كالس و  تر و عقب عميق ياگر قدر
: تمدن از مدنيت و  شود كه يگفته م مدرسه مطرح كنيم، به ريشه كلمه پرداخته و

 است. يشهرنشين يآيد و به معنا يمدينه م

نيز كه تمدن ما ترجمه و تقليد از آن است بر  Civilization ياصطالح فرنگ
شدن به آداب و اصول  بودن يا متخلق كه متخلق éCivilitبودن و  Civil يمبنا

 .1است، گذارده شده است يشهر ياجتماع

 يها كه سر و كارشان با نظامات و اداره محيط يها و كسان داندر نظر حقوق
 يو اجتماع يحقوق يها جنبه يمتمدن است، جلوه تمدن و تعريف آن بيشتر رو

 رود. يمسئله م

، ياقتصاد يها موجود، تمدن را بيشتر از دريچه يها اما روشنفكران مبارز با رژيم
 .يماد يها نظر ظواهر يا زيبائيكنند، تا از  ينگاه م يو مسلك يو فلسف يطبقات

چه به لحاظ جمعيت و تراكم، چه به  يو كشور يشهر يدر هر حال، چون زندگ
در تمام ادوار  يلحاظ وسائل دفاع و رفاه و چه به لحاظ مقررات و آداب، وضع خاص

روستائيان  يبدو يصحراگردان و از زندگ يرا از چادرنشين داشته و دارد كه آن
 سازد، يمتمايز م

و  يو باالخره آداب فرد يها، رونق و رفاه زندگ مابين سه مفهوم اجتماع انسان
 يكه وقت ي، يك نوع ترادف و توافق پيش آمده است، به طوريمقررات عموم

آيد هركس برحسب  يآن به عمل م يشود و پرسش از معنا يصحبت از تمدن م
 كشد. يگانه فوق را پيش م از مفاهيم سه يتوجه و تمايل خود، يك

است كه در ميان سه مفهوم مزبور، آنكه در زمان مقدم است و در  يبديه
 تجمع افراد است. ييعن يباشد، همان اول يديگر م يعمل،شرط و موجب دو تا

آمده و  كه يا خود به خود در نتيجه بسط خانواده و تكثير نفوس پيش يتجمع
ها باال  قسيم وظائف و رقابتها و ت را از طريق همبستگي يامكانات دفاع و رفاه و ترق

                                                
است كه حداكثر تشكل و توسعه تمدن از حدود شهر )يا مدينه( تجاوز  يريشه اين لغت متعلق به زمان. 1

تغيير صورت دهد،  يتحوالت زندگ يپا به ها به مرور زمان پا كرده است. اگر بنا بود كلمات در زبان ينم
ه با ملت و مملكت و اتحاد ممالك باشد، بعداً وضع و متداول ريش كه هم يتمدن لغات ديگر يحتماً برا

 شد.  يم
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برده است و يا عالماً و عامداً به منظور تأمين آسايش و پيشرفت، تصميم به تشكيل يا 
 توسعه مراكز تجمع گرفته شده است.

افراد كمابيش دور از يكديگر قبول ساده آداب و تمكين از يك  ينتيجه همزيست
 سلسله مقررات را ايجاب كرده است.

تماع و امكانات اجتماع فراهم نباشد، بقيه آثار و مفاهيم و منظور آنكه تا اج
گردد. تمركز و تجمع افراد با  يكه هر كس از تمدن دارد حاصل نم يمقاصد

را پيش  ياكثريت جمعيت است كه از يك طرف مسائل و مشكالت بزرگ زندگ
حل آورد )از قبيل بهداشت، انتظامات، ارتباطات، تأمين احتياجات و غيره( كه  يم

است كه به عنوان  يآنها مستلزم تدبير و ابتكار و نظم و مديريت و تجهيزات
ها و  تمدن شناخته شده است. از طرف ديگر تقسيم وظائف و رقابت يها شاخص

، سبب اكتشاف و اختراع و بروز وسائل ديگر يبرخوردها و ساير امكانات اجتماع
 گردد. يو پيشرفت م يترق

پيش  يدر داخلِ اجتماعِ كوچك يا بزرگ يو دشمن يبالعكس، همين كه ناامن
گردد و در مرحله شديدتر،  يمثبت تمدن تعطيل م يها آمد، در مرحله اول فعاليت

 خواهد شد. يمواريث گذشته و محيط تمدن متالش

در مرحله تعداد تجمع افراد، مسئله تفاهم جماعات مختلف و امكان تبادل ميان 
 گردد. يالعاده آن م ها و توسعه فوق تركيب تمدّنملّتها قابل توجه است كه سبب 

اند كه نسبت به تمدن موجود با چشم  هم هستند و حاال زياد شده يالبته كسان
مثبت  يها جنبه يكنند. ما فعالً توجه و بحث خود را رو ينفرت و خصومت نگاه م

 كنيم. ياكثريت است متمركز م يتمدن كه مورد قبول يا آرزو

*   *   * 

در چند سال قبل كه قصد تدوين اين كتاب  يفخرالدين حجاز يآقا يقاً وقتاتفا
و  -در مجموعه چهاردهمين قرن بعثت بود يا در آن موقع به منظور مقاله -را داشتند

مطالعه و مشاوره مراجعه كرده  يو منابع و اشخاص از جمله اينجانب برا ها كتاببه 
 : بودند، بنده گفتم قضيه ساده است

را ترويج  يران چون بنيانگذاران ايمان و اخالق بوده، افكار و احكامپيغمب
اند كه مردم در سايه آن الفت و اطمينان نسبت به يكديگر پيدا كنند و به اين  كرده يم
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شده است،  يپذير م آنها كه شرط وجود و دوام تمدن است، امكان يترتيب همزيست
دانست. پس خوب است به سراغ اين تمدن  يپيغمبران را بايد حقاً سازندگان اصل

 برويد. يمعن

بر كتاب حاضر را  ينويس حاال هم كه بر بنده منت گذارده، تكليف مقدمه
برگزاركردن مطلب  يبه سادگ يتوانم به همان مختصر اكتفا نمايم. ول ياند، م كرده

ظن خواننده  نويسنده شود و سوءاستفاده از حسن يممكن است حمل بر سَمبل كار
 .باشد

بشر مخصوصاً تمدن، كه در برگيرنده تمام امور زمان و مكان از  يهيچ چيز زندگ
رياضيات ندارد  يجهت انسان در اين دنيا است، شباهت به مسئله دو دو تا چهارتا

 آن حكم كرد. يكه با سهولت و بداهت بتوان رو

دازم و بعد پر يبنابراين با اعتذار از خوانندگان ارجمند به تفصيل و توضيح بيشتر م
 كه شايد مهمتر از مسئله اوليه و امر گذشته باشد، مطرح خواهم كرد. يمطلب ديگر

*   *   * 

 «نقش پيامبران در تمدن انسان»كه عنوان گرديده  يا طوركه گفته شد، مسئله همان
اند يا اصالً سازنده  داشته و كمك كار تمدن شده ياست. حال آيا پيغمبران فقط نقش

  از مقوله تاريخ گذشته است و عمل تمام يسپس اين نقش يا سازندگآن هستند و 
باشد؟ يا در حال و آينده نيز جريان دارد و ارزش و اثر آن به چه اندازه  يم يا شده

 شود. ياست كه بايد بررس يباشد؟ اينها مسائل يم

خوانديم كه كيومرث سرسلسله پيشداديان  يم ييابتدا يها كتابها در  آن وقت
 ها را ياد داد. ، صنعت و ساير حرفهيساز ، خانهيبود كه به مردم كشاورز يكس

در لندن تشكيل شد و  1931و  1931 يها سالدر يك نمايشگاه آثار ايران كه در 
از يك مينياتور شاهنامه به دستم رسيد كه  يا شده پستال چاپ بسيار جالب بود، كارت

 يده بود. كيومرث را با تاج و عصادرآم يبه نقاش يدر آن اين پديده بزرگ تاريخ
 يدوخت. پهلو يكفش م ياو يك يتخت نشانده، پائين پا يبلندش استادوار رو

با يك جفت  يتر دهقان داد. آن طرف يكوره را دم م يدوز، شاگرد آهنگر يارس
 برد ... يديوار باال م يديگر بنائ يزد. جا گاو زمين شخم مي
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هم نبوده است. چون  يبين نقش، دور از واقعو چنين  ياست كه چنين نقاش يبديه
هر چه قصر بزرگ، لباس فاخر، مسجد و معبد باشكوه، پل و كاروانسرا و انواع 

منبع و مؤسس هر  يبايست ياند، م ديده يها و خيرها و شرها را از آن ناحيه م حكم
 را نيز در آنجاها بشناسند. يچيز

تمدن يك واضع يا  ياست برانظر از اين افسانه، بايد گفت كه مشكل  صرف
كه  يبوده است. در حال يو طبيع يتصور كرد. زيرا كه مسلماً تدريج يمخترع
 ها مسلمانداشته و به عقيده ما  يبه عقيده موحدين حالت جهش يتوحيد يها ديانت

 .1اند يك كالم بوده ياز ابتدا گويا يهمگ

و مايه تمدن است، به  توان منكر اين نكته شد كه خانواده كه نطفه اجتماع ينم
دوام علقه و عاطفه مرد و زن نسبت به يكديگر و  ييعن يوسيله يك عامل غريز

كه نقطه  ينسبت به فرزندانشان به وجود آمده است. همان غريزه يا عامل طبيع
 عزيمت مشترك حيوان و انسان است.

 در واقع طبيعت ،يا به عبارت ديگر خلقت و مشيت است كه به وجود آورنده
 باشد. يتمدن م

اينكه به وجود آورنده و نگاهدارنده و رشددهنده همه چيز طبيعت است يا 
مناسبِ  يفراهم نمودن محيط طبيع يكه برا يخلقت و مشيت، فقط اسباب و عوامل

خواهيم اسباب و  يكند و ما م يشود، فرق م يسالم و دور كردن عوامل مزاحم الزم م
اندازد بشناسيم و طرز  يم كار بهدن انسان برانگيخته يا تم  در بارهرا كه طبيعت  يعوامل

 عمل آنرا بدانيم.

از خود  يشخص يو اظهارنظرها يفلسف يها استدالل يحال چه بهتر كه به جا
 طبيعت جريان واقعيت را بپرسيم.

 از تاريخ استمداد كنيم. يبشر برويم. يعن يبه سراغ تمدن انسان و زندگ

اولين بار  يمراجعه بنمايم كه شايد برا يب يك محققخواهم به كتا يدر اينجا م
 يتاريخ را پا به پا و به كمك عقايد و افكار مردم مطالعه كرده باشد. به جا

پادشاهان، قدم و قلم در روحيات و معتقدات  ينگار و وقايع ها جنگ يبند فهرست

                                                
 «... »:  43/  (41)فصلت .1

 ... (  جز آنچه به رسوالن پيشين گفته شدشود  ينم يرسول ما بر تو هم وح ي)ا 
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ل در است كه يك قرن قب 1يمردم گذارده است. مقصودم فوستل دو كوالنژ فرانسو
علوم برخالف امروز پشت به مذهب كرده بوده  ميزيسته است كه فلسفه و يدوران
 است.

 2«تمدن قديم» او را كه در جلد اول تاريخ جهان در قسمت يها در اينجا گفته
 كنيم.       ياست عيناً نقل م آمده

 تاريخ مختلط يونان و روم است كه با استفاده سرشار از متون «تمدن قديم»كتاب 
زمان و تتبع در قوانين و آداب و افكار تدوين شده است. آنچه ذيالً مالحظه  يقضائ

شرح وقايع  يآن كتاب از البال 421تا  118مقطع از صفحات  يها فرمائيد جمله يم
 يتواند قسمت ياست كه ارتباط با موضوع بحث ما دارد و م يو مطالب عموم يتاريخ

 از مقدمه كتاب حاضر را تشكيل دهد.

*   *   * 

ترين عقايد پيشينيان بر ما مسلم شد كه مذهب ايشان در بدو  از تحقيق در قديم»
بر پرستش نياكان بوده و ايجاد خانواده و وضع قوانين اوليه نتيجه همين  يامر مبتن

مذهب بوده است. ليكن بايد دانست كه  نژاد قديم در هر يك از شعب خويش 
عناصر طبيعت گرفته بود. ليكن چون مذهب  نيز داشته است كه از يمذهب ديگر

اينكه بنيان خويش را در  يتر بوده، طبعاً برا يبازتر و عال يمزبور متناسب با افكار
 تر داشته است. مستقر سازد، احتياج به زمان طويل يطريقه صحيح

ايشان  ينبوده، بلكه به واسطه قوه طبيع يو مبلّغ يآن هيچ گونه نب يدر آغاز برا
 . 3ان مردم رسوخ يافته استدر اذه

ها گذشت تا از  كه بشر از عناصر طبيعت انتخاب كرده بود، مدت يخدايان
ها خارج شدند. زيرا ايجاد و ظهور آنان در خانواده صورت  كانون خانواده

. )ص 4پنداشتند يم يها آنان را از جمله ميراث خانوادگ گرفته بود و خانواده
118)»  

                                                
1. Fustel de Coulange 

 ( 1319)چاپ دوم، تهران، كيهان،  يفلسف اهلل. تمدن قديم. ترجمه و مقدمه نصر النژفوستل دوكو .2

 آمده است.  «يدرس ديندار»تأييد آنچه در كتاب  .3

ها كه اصوالً  از ابتدا وجود نداشته است. شرقي يا در مشرق زمين پرستش نياكان و خدايانِ خانواده .4
از آنجا به مغرب زمين رفته است، يك مرتبه از  يامروز تر دارند و اديان بزرگ يقو ياستعداد دين
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و محبوس بماند.  يدر آن دايره تنگ مخف ييد آمد و مدتبدواً در خانواده پد»
به مراتب از پرستش  يو توسعه اجتماعات بشر يليكن تأثير اين مذهب در ترق

بودند كه با  يها خدايان ها و تانس اجداد بيشتر بوده است. زيرا اجداد و پرس
ب توانست آنان را نيايش كند و بدين سب ينم يلذّات، جز افراد خانواده كس

 گذاشت.       يم يناپذير باق محدود و اختالط  تا ابد را ها خانواده خدايان  وجود اين

                                                                                                              
اولوالعزم چون  ياند، يا آنكه در زمان ظهور انبيا طبيعت شروع كرده يها النوع پرستش عناصر يا رب

السالم اين دوران را پشت سر گذاشته بودند و يا در اثر تعليمات انبياء  و پيغمبر اسالم عليهم يو عيس يموس
و انحراف  يشده، سپس در اثر انحطاط تدريج يواحد ناديدن يول مواجه با اعتقاد به خداتر، از ا يقديم

 گرائيده بودند. يپرست از توحيد به شرك و بت

برخورد  يا در تاريخ ايران خودمان و عرب قبل از اسالم و در قصص قرآن ظاهراً به خدايانِ خانواده
العاده شديد بوده است و  فوق يا قبيله يها و تعصبكنيم. با آنكه در عصر جاهليت عرب پيوندها  ينم

شود( از مقياس قريه تجاوز نكرده  يكه در قرآن مكرر اشاره م طور )همان ينژاد سام ياجتماع يواحدها
 يناميدند، معذلك بتها يم «ياُمَ الْقُر»يونان و روم وجود نداشته و مكه را  يها سينه يبه معنا يا مدينه

 اند. مأخوذ از طبيعت بوده يبتها قبايل و قراء مشرك،

در دانشگاه رم در اين زمينه  ياسالم يها بنگاه يو مذهب يپروفسور داويد دوسانتيال استاد تاريخ سياس
 نويسد: يچنين م

... مانند تمام اجتماعات اوليه واحد اساسي اجتماع در عربستان يك فرد نبود بلكه »
اي كه به آن  گر به وسيله خانواده يا دستهآمد م جماعت بود. فرد چندان به حساب نمي

 تعلق داشت.

داد.  خانواده تحت قوانين اجتماعي خود به كمك افراد به زندگي خويش ادامه مي
داشت،  كرد و آنها را از خطر و آزار مصون مي خانواده حقوق حقه افراد را حفظ مي

ز مرگ به ارث داد و مايملكشان را بعد ا جواب جنايات و اشتباهات آنها را مي
 برد. مي

اين بود ساختمان اجتماع عرب كه بعد از پيدايش اسالم نيز بر طبق همين مختصات 
شد. ولي يك چيز آن تغيير كرد. به جاي خون مشترك كه پايه و  به آن عمل مي

 اساس سياسي و اجتماعي قبائل عرب بود، ايمان مشترك قرار گرفت.

داد. خداوند  مركزي زندگي قبيله را تشكيل ميدر قبائل سامي در ابتدا پرستش هسته 
شد. خداوند، رفيقِ رفقاي قبيله بود و دشمنِ  و قبيله پرستش كننده يكي محسوب مي

 دشمنان قبيله.

داد كه ما بخواهيم تغيير مليت  براي قبائل بدوي سامي تغيير خداوند همان معني را مي
 «.بدهيم

چاپ  -اي از دانشمندان، ترجمه مصطفي علم به قلم عده «ميراث اسالم»)نقل از كتاب 
 (. 1325تهران  -ابن سينا
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هم داشت كه به آموختن تكاليف  يديگر يمذهب جديد فائده اخالق
كرد و غير از افراد خانواده خويش، ديگران را نيز  ياكتفا نم يخانوادگ

 «(124نمود. )ص   يحمايت م

د، دائره اجتماعات بشر وسعت گرفت و با آنكه به نسبت پيشرفت مذهب جدي»
)ص   اين مذهب در بدو ظهور بسيار محدود و ضعيف بود، زود منتشر شد.

125)» 

صورت گرفته از  يتوسعه اجتماعات قديم بشر از اتحاد اجتماعات كوچك»
ها، مدينه ايجاد  ها و از تريبوس ها، فراترياها و از فراترياها، تريبوس خانواده
 ت.شده اس

و  ياستقالل مذهب يآمد ناچار چند يچون مدينه از اتحاد تريبوسها پديد م
ها در مدينه محترم بود و مدينه در امور  ها و كورياها و خانواده تريبوس يمدن

السابق پدر خانواده نسبت به زن و  يها دخالت نداشت و كما ف آن يخصوص
 «(126ص  رفت. ) يم شمار بهفرزند و بنده خويش حاكم و مختار 

اينكه چنين  يپيشينيان سخت دشوار بود برا يتأسيس اجتماعات منظم برا»
 يمأنوس شوند و به اطاعت حكومت واحد يبا قوانين و مقررات عموم يمردم

الزم است كه  يا چشم پوشند، قوه يگردن نهاده، از اغراض و عواطف شخص
تر  مسلم يول فلسفتر و از اص محترم يتواناتر و از مصالح شخص يماد ياز قوا

جز عقيده نتواند بود. زيرا عقيده از هر چيز بر روح بشر  يا باشد. چنين قوه
 مسلطتر است.

خويش را بپرستند و همين  يداد كه نيا يفرمان م يكهن به آدم يا عقيده
پرستش موجبِ گردآمدن خانواده گرديد و از آنجا مذهب و ادعيه نخستين و 

وظيفه و اخالق پديد آمد و باالخره حق تملك و   هدر باربشر  يتصورات ابتدائ
به ظهور رسيد.  يو ساير مقررات خانوادگ يحق وراثت و حقوق اختصاص

نيز به همان  يپس از آن دائره عقايد بشر وسعت گرفت و اجتماعات بشر
 نسبت توسعه يافت.

بردند، محيط اتحاد ايشان  يهر قدر كه اقوام به خدايان مشترك خود بيشتر پ
ترتيب با  وسيعتر گشت و درنتيجه، قوانين و مقررات مخصوص خانواده به

 «(131فراتريا، تريبوس و مدينه تطبيق گشت.)ص 

شد، پيوسته در سايه حمايت آنان  يكه به دستور خدايان ساخته م ييشهرها»
پنداشتند. )ص   يناپذير م و زوال يبود، چنانكه مردمِ روم، شهر خويش را ابد

141)» 

 ياجتماعات قديم عموماً به واسطه شعائر دين كه در فصول پيش گذشت،چنان»
، افراد خانواده را گِرد خود يكه پرستشگاه خانوادگ طور آمد و همان يپديد م
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شد كه در پرستش  يتشكيل م يكرد، مدينه نيز از اجتماع مردمان يجمع م
مشترك  يرا در پرستشگاه يچند متفق باشند و آداب و مراسم دين يخدايان

 «(145انجام دهند. )ص  

پديد آمد. خدايان  ينيز تغييرات ياندك اندك در احوال خدايان طبيعت ماد»
بودند و  يمزبور بنا بر آنچه در فصول پيش گفته شد، نخست خدايان خانوادگ

 از آن پس به مدينه منتقل شدند لكن باز حال ايشان به يك منوال نماند.

باالخره  يخواندند ول يم «ژوپيتر»لمثل به نام ا يرا ف يمردم خدايان متعدد
 واحد است. يدر حقيقت وجود «ژوپيتر»برايشان مسلم شد كه 

روح بشر از كثرت خدايان در عذاب بود، مردم به مرور ايام دانستند كه 
اند و آنان را به خانواده يا  متعلق به بشر و نگاهدار تمام عالم يخدايان همگ

 «(376است.)ص  منحصر شمردن خطا  يشهر

داد. كاهنان با انقالب  يرو يمردم به تدريج و در پرده، انقالب يعقل يدر قوا»
در  يدين يها كه قرباني يننمودند. چه به گمان ايشان تا زمان يمزبور مخالفت

محفوظ بود. درنتيجه پس  ييافت، مذهب كهن از هر خطر يايام معين انجام م
راه يابد، عقايد  يكمترين تغيير يدين بدون آنكه در آداب ياز اندك زمان

را بر روح بشر  يو مدن يمردم يكباره صورت ديگر گرفت و مذهب خانوادگ
 نماند. يتسلط

سپس فلسفه ظهور كرد و مقررات و قواعد سياست قديم را يكباره برانداخت. 
داده  يحكومت آنان تغيير يتغيير عقايد مردم بدون آنكه در اصول اساس

 ذير نبود.پ شود، امكان

 يبرده بود، اشكال قديم ييگانه پ يبه وجود خدا يفيثاغورس چون تا حد
حكومت را ناپسند شمرده و دل به تأسيس هيئت اجتماعيه جديد نهاد. )ص  

377)» 

سوفسطائيان پيدا شدند، و آنان را در برانداختن اشتباهات كهن جد و جهد »
ابقا  يو خرافات مذهب يمدن فراوان بود و در جنگ با آثار گذشته بر مقررات

كردند. حربه اين دسته عقل و فصاحت و بالغت و سالح مخالفين ايشان،  ينم
 عادات و رسوم قديم بود.

 يبشر به اين طريق تحريك شد كم كم قوانين اجتماع يعقل يكه قوا همين
متوجه  يجديد يقديم را مخالف انصاف و عدل يافته و به اصول اجتماع

 «(378گشت. )ص  

 كار بهسقراط معتقد بود كه سوفسطائيان حق ترديد در اعتقادات را نيكو »
كرد و  يم يرا پيرو هذا عقايد آنان كنند، مع يبرند و از آن سوء استفاده م ينم

و  يمانند ايشان سلطه عادات و عقايد قديم را ناپسند شمرده، قواعد حكومت
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، حقيقت فوق يگمان وپنداشت. به  يبشر را در ضمير او منقوش م ياجتماع
در حقيقت با مذهب مدينه  يعادت و عدالت برتر از قانون بود. مذهب و

مخالفت داشت و به همين سبب او را متهم كردند كه خدايان مدينه را 
 «(379پرستد و حكم قتلش را دادند.)ص   ينم

بحث  يبشر به آزاد يپس از سقراط، ساير فالسفه در اصول و قوانين اجتماع»
 «(381د. )ص كردن

كردند.)ص  ياحتراز م يباب تحقير يا اكراه غالباً از امور اجتماع فالسفه من»
381)» 

 يبود، ليكن اصول موضوعه آنان با سياست مدن يرواقيون را به سياست توجه»
 قديم مغايرت تام داشت.

گذشت باز پرستش خدايان مدينه را  يعقايد و  در بارهسقراط باوجود آنچه 
 شمرد. يمكان بر خود واجب مدر حدود ا

از  «زنون»متوجه نشده بود. لكن  يفوق حكومت مدن يافالطون نيز به حكومت
كه مذهب  يفراتر رفته و بر تقسيمات و مراتب يحدود تنگ اجتماعات بشر

يگانه  ينگريست و چون به وجود خدا يقديم قائل شده بود، به ديده تحقير م
كه تمام افراد بشر در سايه آن بتوانند ا ر يتبرده بود، فكر تأسيس دول يعالم پ

 پرورد. يزيست، در سر م

بشر را آگاه ساخت كه مقام انسانيت برتر از مقام عضويت مدينه است  «زنون»
است و گفت  ي، در برابر خويشتن نيز وظائفيرا عالوه بر وظائف قانون يو آدم

ست، وگرنه و جلب رضايت خداوند ا يدر فضائل اخالق يكه افتخار حقيق
 تواند باشد. يزيستن يا مردن موجب تحصيل اين افتخار نم يمملكت يبرا

به  يكاست و فضائل عمومه ب يمل ياز استقالل آزاد يگونه عقايد تا حد اين
قوت يافت و فضِائل  يفرد يواسطه آن راه زوال گرفت، لكن استقالل و آزاد

 آشكار و عالمگير گشت. يشخص

نيز با مذهب آن به پايان آمد و افكار عاليه  يمدن در نتيجه، دوران حكومت
نمود و در ايشان روح  يجديد افراد بشر را به تأسيس اجتماعات وسيعتر رهبر

 اتحاد و ائتالف دميد.

مزبور كه از دو قرن قبل از ميالد مسيح آغاز شده بود، دير  يالبته انقالبات عقل
در فصل آينده مسلم خواهد روم،  يبه ثمر رسيد. لكن پس از مطالعه استيال

خويش پيرو افكار بوده و مانند آن به  يشد كه حوادث نيز در مسير تاريخ
قديم و تغيير طرز حكومت توجه داشته  يحكومت مدن يتخريب بنا
 «(382است.)ص 
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تغيير داد و با ظهور دين  يقديم را به كل يرواج دين مسيح اوضاع اجتماع»
پيشينيان  يقرن پيش از اين در احوال اجتماع كه از شش يا هفت يمزبور انقالب

 «(414پديد آمده بود، به پايان رسيد. )ص 

 مردم اختيار مطلق داشت. يو اجتماع يمذهب قديم در حيات فرد

فكس و حاكم را مقام  يشد. شاه را مقام پنت ياطالق م يدين يدولت بر جمعيت»
 فت.ر يم شمار به يكهانت بود. قانون از جمله عبادات دين

 يمفهوم يشخص ياز جمله عبادات و تبعيد چون تكفير بود. آزاد يپرست وطن
اختيار مطلق  نداشت و دولت خود را در جان و جسم و مال مردم صاحب

بنگرد و حق و  يناگزير بود بر بيگانگان به ديده دشمن يپنداشت. هر كس يم
اجتماع توانست كند.  يوظيفه و انصاف و محبت از حدود مدينه تجاوز نم

گِرد پروتانيون مدينه محدود بود و تأسيس  يره معينيناچار در دا يبشر
يونان و ايتاليا  يها نمود. اوضاع مدينه يپذير نم از آن امكان تر بزرگ ياجتماع

در قرون اوليه تاريخ بدين منوال بود، لكن در هيئت اجتماعيه بشر به مرور ايام 
نيز صورت  يو حقوق و عقايد بشرپديد آمد و درنتيجه، حكومت  يتغييرات

 ديگر يافت.

استقالل يافت كه بنيان عقايد مردم  يحقوق و سياست از آن جهت اندك
سست شده بود و دوران حكومت مذهب از آن سبب به پايان آمد كه مذهب 

نداشت. لكن چون دين مسيح طلوع كرد، ديانت  يديگر بر روح بشر تسلط
 گشت. يمستول يباز به روح آدم يمجدداً قوت گرفت و معتقدات دين

 ينيز ترق يديانت عالوه بر آنكه با ظهور دين مسيح احيا شد، از لحاظ معنو
 «(415قديم خارج گشت. )ص  ياز صورت ماد يكرد و تا حد

خاص داشت و تعداد خدايان با  يپيش از ظهور دين مسيح هر كس خدائ»
پس از آن مردم به وجود كرد. لكن  يم يها برابر ها و مدينه تعداد خانواده

بر سراسر عالم حاكم است و ستايش  يمعتقد شدند كه به تنهائ يا يگانه يخدا
 عالميان فقط او را سزاست.

در  يدين مسيح از روز نخست به دعوت عموم خلق پرداخت: حواريون چند
اسرائيل  ينيز مانند بن يمذهب جديد مسامحه نمودند، زيرا اصحاب عيس يافشا

ايشان از بيگانگان بيزار است و مانند مردم يونان و  يند كه خداگمان داشت
خويش را فاش كنند  يكردند كه اگر نام خداوند و شعائر دين يروم، تصور م

 خود سهيم سازند. يچنان خواهد بود كه ديگران را در ملك و مال شخص

نمود و  ييكديگر تحريص نم يمذهب جديد ملل مختلف را به دشمن
كه  ينبود. بنابراين سد يسبت به بيگانگان از جمله وظائف دينن يورز كينه

 «(416، شكست. )ص كرد مياقوام مختلفه را از يكديگر جدا 
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دين مسيح مذهب را از حكومت تفكيك نمود و گفت كه چون مذهب »
 تواند شد. يآميخته نم ياست با موجودات ارض يآسمان

 گفت: يبه مردم م يعيس

 .«قيصر و آنچه از خداوند است به خداوند ادا كنيدآنچه از قيصر است به »

بدين صراحت خدا و حكومت را از يكديگر متمايز  يو تا آن زمان كس
فكس اعظم داشت و در  ينشمرده بود. قيصر در آن زمان هنوز مقام پنت

را نيز  يحقيقت پيشوا و ركن مذهب مردم و پاسبان عقايد بود. وجود و
و حفظ اين عقيده خود از اصول سياست  پنداشتند يم يمقدس و خدائ

شد لكن دين مسيح رشته ارتباط مقام كهانت و  يامپراطوران محسوب م
سلطنت را بگسست و مردم را آگاه ساخت كه اطاعت از قيصر با اطاعت 

 «(419خداوند برابر نيست. )ص 

متعلق  يو مصالح ماد يجسم يرا فقط از لحاظ قوا يدين مسيح وجود آدم»
مطيع  يگفت كه افراد بشر در حيات ماد يشمرد و م ياجتماعيه م به هيئت
توانند در راه وطن فدا كنند، لكن در  يتوانند بود و جان خود را م يحكام م

را بر روح ايشان حق  يآزادند و جز خداوند كس يو روح يحيات معنو
 حكومت نيست.

قديم  يها حكومتاكنون اگر آنچه را كه در فصول پيش راجع به اقتدار 
 يكه مدينه به اتكاء جنبه دين يگذشته است به خاطر بياوريم و در سلطه مطلق

كرد تعمق كنيم، بر ما مسلم خواهد شد كه آزاد نهادن روح  يخود اعمال م
 است. يشخص يمردم يگانه وسيله ايجاد آزاد

را برتر شمرد و بدين طريق خدا و خانواده و  يدين مسيح فضائل خصوص
 بر وطن، و خويشاوندان را بر هموطنان، مقدم داشت. را يوجود آدم

ماهيت حقوق نيز به واسطه ظهور دين مسيح تغيير كرد. ملل قديم عموماً 
كردند.  يحقوق را پيرو مذهب دانسته و قوانين خويش را از مذهب اتخاذ م

 است كه قانون را تابع خود نشمرده است. يدين مسيح نخستين مذهب

يافت و بشر از آن پس  يح، حقوق از قيد مذهب رهائپس از ظهور دين مسي
ساخت. بالنتيجه دائره  يو عدالت متك يقوانين خويش را بر طبيعت و مردم

بشر اصالح شد و  يترقيات اخالق يحقوق وسعت گرفت و تدريجاً به مقتضا
به متابعت مصالح و احتياجات مردم آن عصر تغيير يافت. )ص  يدر هر عصر

421)» 

ما در اين فصل كه حد فاصل سياست قديم و جديد است به پايان مطالعات »
را بيان كرديم كه چون استقرار يافت  يا رسد. در اين كتاب، تاريخ عقيده يم

پديد آمد و چون رو به تغيير نهاد، هيئت اجتماعيه دچار  يهيئت اجتماعيه بشر
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ر يك سلسله انقالبات گشت و چون بر افتاد هيئت اجتماعيه صورت ديگ
 «(421گرفت. )ص 

*   *   * 

 «تمدن قديم»از كتاب  يو مرتبط يمتوال يمنتخب مقطّع ول يها اين بود جمله
كنم ارتباط نزديك با كتاب حاضر داشته باشد.  يكه فكر م «فوستل دوكوالنژ»تأليف 

رسد كتاب را به خاطر  يآنها تكيه كرده و به نظر م يكه مورخ محقق ما رو ينكات
جز تشكيل هيئت اجتماعيه با  ينموده و تمدن را، كه به لحاظ او چيز همانها تدوين

و آداب مربوطه نيست، در آنها خواسته است خالصه  يمعتقدات و مقررات حكومت
 آيد: يفشرده به شرح ذيل درم يكند، به طور خيل

ترين مراحل خود، زائيده مذهب و تحت تأثير  از قديم يتمدن و اجتماع بشر -1
 ده است.آن بو شديد

 ياداره هيئت اجتماعيه يا تمدن از يك طرف و مذهب از طرف ديگر پا به پا -2
 اند. پيش رفته هم

مشترك و  يتوسعه تمدن و هيئت اجتماعيه ناگزير احتياج به معتقدات مذهب -3
 دارد. متكامل

و ايجاد  يدر سايه اشتراك در عقيده و توحيد در پرستش است كه رفع دشمن -4
كه تمام افراد بشر در سايه آن بتوانند  يتحاد در طريق تأسيس دولتو ا ائتالف

 باشد. يپذير م امكان زيست كنند،

انداخت و سد  يم يو جدائ يها دشمن كه ميان ملت يبا ظهور دين مسيح عامل -5
دميده  يبود شكسته و روح آزاد يكه مانع تأسيس دولت واحد جهان يبزرگ
 شد.

*   *   * 

خود از مسيحيت جلوتر نرفته است و ضمناً  يدر مطالعات تاريخفوستل دوكوالنژ 
و  يقرون وسط ياست كه بر اروپا يكند غير از مسيحيت يكه او وصف م يمسيحيت

قرون معاصر سايه افكنده است. اين مسحيت برخالف گفته و  ياروپا و امريكا
ها باشد،  گها و رن را كه مافوق نژادها و مليت يخواسته او، عموميت و اخوت بشر

دانيم كه آغشته به  يم ينبود ول يپيدا نكرد. البته مثل يهوديت خودخواهانه و قوم
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طرف ديگر  يبايست يخوردند، م يم يكه اگر سيل يالعاده گرديد. كسان تعصب فوق
ها شده و مكرر  جوترين و جنگجوترين ملت صورت خود را پيش كشند، انتقام
آهنگان استعمار و اسارت  ين و مبلغين آنها پيشيكديگر و سايرين را دريدند و مبشر

 ساير ملل از آب درآمدند.

مسيحيت نيز كه در اصل نه از خانواده گرفته شده بود و نه از طبيعت و  يخدا
مطلق باشد، با انحراف به تثليت و قياس به  يمحض و يكتا يروحا ن يبايست يم

شرك. خودشان را به شد و هم آلوده به خرافات  ي، هم جسمانيبشر يها نفس
پيغمبرشان نسبت دادند و پيغمبرشان را پسر خدا گرفته و به او اختصاص دادند. 
بنابراين خدا را به خود اختصاص دادند. به اين ترتيب مسيحيت گمراه شده نتوانست 

را به  يمختلف را دربر گرفته، حكومت و ملت و احد يها و نخواهد توانست مليت
 وجود آورد.

*   *   * 

بود، هفت قرن بعد از مسيح، پيغمبر  «فوستل دوكوالنژ» ياما آنچه كه آرزو
سال از بعثت  14آخرالزمان به دنيا عرضه كرد. با اعالم كلمه توحيد خالص هنوز 

تشكيل شد  «مدينه»در سطح قبيله و قريه بودند،  يكه از نظر اجتماع ينگذشته با مردم
تمدن، شبه  يب يخو گردِ درنده ه بيابانسال بعد از هجرت از اعراب پراكند 11و 

درآمد و باالخره يك قرن از رحلت  يجزيره عربستان به صورت كشور واحد متحد
و ترك و غيره  يو افريقائ يمتشكل از عرب و ايران يبزرگ ياو نگذشته دولت اسالم

سه قاره آسيا و  يين محيط حكومت و تمدن تا آن زمان بوده است، روتر بزرگكه 
 ا و اروپا سايه افكند ...آفريق

 : دهد ميدر اين باره چنين ادامه  «داويد دو سانتيال»پروفسور 

اين  يدرآورد و برا يمحمد )ص( ساختمان اجتماع عرب را به صورت ديگر»
را  يترين غرائز فرد خلدون درك كرده است، عميق كه ابن طور منظور همان

 نشو و نما داد و به كمك طلبيد.

ه و اساس قبيله از بن بركنده شد و ديگر صحبت تابعيت و اتفاق در ابتدا پاي
بايست تمام ارتباط  يآمد م يكه به مذهب اسالم درم يقبيله در بين نبود. كس

را فراموش كند... و مانند ابراهيم بايد به خانواده و قبيله  يا و قبيله يخانوادگ
 ، بگويد:هستند يخويش باق يكه هنوز به عقايد قديم يخود در صورت
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 «بين شما و من هيچ چيز مشترك نيست»

 كه محمد )ص( در ابتدا آغاز نمود. ياين بود ترتيب اجتماع جديد

به اين طريق، افراد هر يك شناخته شده و هر كدام به نوبه خويش وظائف 
خود را نه به علت ارتباط با اجتماع بلكه به واسطه ايمان خود انجام داده و 

 .«را فراهم ساخت «يجامعه اسالم»رندگان جماعت اين ايمان آو

*   *   * 

بايد بناميم از جهت تشكيل و  يا اين توسعه عظيم كه نامش را جهش معجزه
آزاد بود، اما از جهت پذيرش و  يدولت واحد جهان يتجمع و حركت به سو

 «نقش پيامبران در تمدن انسان»گسترش فرهنگ و تمدن، صفحاتِ كتابِ 
 باشد. يئه دهنده آن مبازگوكننده و ارا

اخذ و  يرا طبعاً برا ياسالم تنها از طريق تأمين اجتماع و امنيت كه هر محيط
نمايد، عمل نكرد؛ بلكه در قرآن و تعليمات پيغمبر و امامان،  يتوسعه تمدن مساعد م

مختلف مسلمان از يك طرف و  يها عنايت خاص به تفاهم و سازش بين مليت
به تسامح و تساهل نسبت به اهل كتاب و غيراهل كتاب  احتراز از تعصب يا دعوت

ها برقرار شد و تبادل و تركيب  ارتباط فراوان ميان ملت اين ترتيب،ه . ب1وجود داشت
 كه از عوامل عمده گسترش و پرورش تمدن هستند، تقويت گرديد.    

ف كوب استاد دانشكده الهيات و معار دكتر عبدالحسين زرين يرا آقا ياين معان
)فرهنگ و  4دهد و در فصل  ينشان م 2«كارنامه اسالم»در كتاب  يبه خوب ياسالم

 :     نويسد ياسالم( چنين م يجهان و يتمدن انسان
گونه وارث فرهنگ قديم شرق و غرب شد، نه  تمدن اسالم كه بدين»

سابق بود، نه ادامه دهنده محض؛ تركيب  يها تقليدكننده صرف از فرهنگ
كميل سازنده. دوره كمال آن كه با غلبه مغول به پايان آمد كننده بود و ت

و در قلمرو چنين  -يو انسان يجهان ساختن يك فرهنگ -بود يسازندگ دوره
 ي، ايراني، هندي، يوناني، همه عناصر مختلف البته راه داشت: عربيتمدن قاهر

 ... يچين يو حت

 يشوق و اراده كسان يكرد، درواقع نيرو يبه عالوه آنچه اين تمدن را جهان
اند و  اسالم بوده ياند، بهرحال مناد كه بوده يبود كه خود از هر قوم و ملت

                                                
 انعطاف.  يشود و در فارس يگفته م Tolerenceها  تسامح يا تساهل همان است كه در زبان غربي .1

 . صدمين نشريه شركت انتشار 1348چاپ تهران  .2
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بود  ياين معجون ... درواقع اسالم بود كه انسان يگونه مايه اصل تعليم آن. بدين
 ... يو اله

بود همجنس كه مركز آن قرآن بود، نه شام و نه  يا هم جامعه يجامعه اسالم
در كار  ي، نه شرقيموجود بود نه نژاد يه در قلمرو آن نه مرزك يعراق. قرآن
 .يبود نه غرب

در بغداد  يكرد و در هند يك ترك. غزال يحكومت م يدر مصر يك خراسان
 «...داد ميرُشد در اندلس به آن جواب  نوشت و ابن يكتاب در رَدِ فلسفه م

 : دآور ياسالم( چنين م ي)تسامح ما در تمدن انسان 2و در فصل 

 ي... شك نيست كه سهم اقوام گونه گون كه در توسعه اين تمدن بذل مساع»
 اند، نبايد از نظر محقق دور بماند. كرده

مسلمين ميسر  يرا برا يماد يها و پيشرفت يو اما آنچه اين مايه ترقيات علم
ساخت در حقيقت همان اسالم بود كه با تشويق مسلمين به علم و ترويج نشاط 

كرد و در  يباستان يح معاضدت و تساهل را جانشين تعصبات دنيا، رويحيات
كرد، با توجيه مسلمين به  يمقابل رهبانيت كليسا كه ترك و انزوا را توصيه م

 ، توسعه و تكامل صنعت و عِلمِ انسان را تسهيل كرد.«راه وسط»

آن وارد شد اين روح تساهل و اعتدال، در حال زوال  كه اسالم به يدر دنيائ
 يا بود اسالم نغمه تازه يو قوم يكه اسير تعصبات دين يود ... در چنين دنيائب

نه شام و  -آن قرآن بود، يساز كرد. چنانكه با ايجاد داراالسالم كه مركز واقع
چاره كرد و در  «يجهان وطن»را با يك نوع  يو نژاد يتعصبات قوم -نه عراق

هل با اهل كتاب را توصيه و مجوس، تسامح و تسا ينصار يمقابل تعصبات دين
بود نه  يكرد و عالقه به علم و حيات ، ثمره اين درخت شگرف كه نه شرق

مخصوصاً  آن يوترق حاصل شد و توسعه ي، بعد از بسط فتوح اسالميغرب
 يكه اسالم برخالف دنيا ي، تساهل و تسامحيبودكه مشكالت سياس يتاوقت

 «بين نبرده بود ... داد، از يبيزانس و ايران به آن اجازه رشد م

مسلمان است، يك  يكوب را كه يك نويسنده ايران دكتر زرين ياين نظريات آقا
و  يرئيس قسمت مطالعات انسان N.Bammate، پورفسور يمسيح يمستشرق اروپائ

 يتر يونسكو و استاد مؤسسه تحقيقات ديپلماتيك در پاريس نيز با بيان محتاط يفلسف
 نمايد. يمسلمين است، تأييد م يعلم يها كه بيشتر ناظر بر فعاليت

كثرت منابع، خصيصه »تحت عنوان  «1علم و صنعت در اسالم»در كتاب 
 :      گويد يچنين م« يالملل بين
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كثرت منابع آن است  يدر نخستين وهله، بارزترين جنبه علم در تمدن اسالم»
مدارس از  يمتنوع و بسيار يسلطه عرب شامل مراكز علم يچند سال ي... ط
گرفته تا سراسر شرق ميانه و مدارس ايران گرديد و دامنه آن تا به  ييونان

 يرسيد و در عين حال كه به اين مدارس ديرينه مبنا يعلم هنديان م يها كرانه
 يتر داشت. به اين ترتيب، ارتباطات نزديك يم داد، آنها را زنده نگه يم يا تازه

 يعلم يها فقط برحسب اتفاق تماس يكه در اثر قدمت و كهنگ يميان مناطق
داشتند، برقرار شد. از آن پس، علم به طور قاطع صورت يك كوشش 

 منتقل گرديد... يگرفت و به همان صورت نيز به غرب مسيح يالملل بين

قرار  يدر معرض نفوذ معارف متنوع زياد كه در آن واحد يعلوم اسالم
 يافت ... يتركيب يداشت، طبيعت

به طرز تفكر  يه دو عامل يك شكل ديگر را كه سبك اصيل... الزم است ك
 : بخشيد، مورد مالحظه قرار دهيم يو اسالم يعلم

 نفوذ مذهب اسالم ييك

توان مهمترين  يها را م . در حقيقت اين روشيخاص مذهب يها و ديگر روش
 به علم دانست. ياعانه تمدن اسالم

خود را بر  يوظيفه اصل يعلم يها به سيستم ي.... مسلمانان پس از دسترس
به  يبند ها قرار دادند... اما به نظر مسلمين اين طبقه اين سيستم يبند طبقه يمبنا

 تحقيق ... يبرا يا مشورت و برنامه يبود برا يا منزله جدول مراجعه

از علم گرديد كه دانشمندان را  يموفق به دادن چنان مفهوم ي... تمدن اسالم
در موضوع مورد مطالعه به عمل  يا حساب شده ساخت تا مداخالت يقادر م

 قرار دهند. يكردن اصول عمل آورده و هدف خود را پياده

آنچنان بود كه كامالً با عمل توأم بوده و  يدانش يخالصه اينكه علم اسالم
 «.را دربر داشت يعناصر تحقيق آزمايشگاه

 گويد: يم «آلكساندرفون هومبولدت»جهت نيست كه  يلذا ب

 «دانست ... يعلوم فيزيك يآورندگان واقعوجود بها را بايد ه عرب»

عامل وحدت بشريت است و با تأثير  يدر اين زمينه كه قرآن، نه تنها به طور ضمن
خواهد، بلكه عنايت  يرا م يو تمدن و فرهنگ انسان يغيرمستقيم تشكيل دولت جهان

ها دارد. در اين  و اصرار خاص در مبارزه با اختالف و تفرقه و تخاصم بين ملت
اند و نه مفسرين قرآن  تا عمق مطلب جلو رفته يو غرب يزمينه، نه محققين اخير شرق

اند. بنابراين خوانندگان  به مسئله كرده يو انسان ياجتماع يها از دريچه يتوجه درست
 در اين باره بنمائيم. ياجازه خواهند داد كه تأمل و تعمق بيشتر
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ها  ثرت خدايان و تخصص و تعلق آنان ابتدا به خانوادهبه قول فوستل دوكوالنژ، ك
و  يدر ايجاد دوگانگ يها و شهرها و به اقوام مختلف، عامل قاطع و بعد به قبيله

آزاد بزرگ شده است. با  يها حكومتميان ابناء بشر بوده و سد راه ائتالف  يدشمن
ست، اين و مشترك ا يكه معنو يا يگانه يدعوت پرستش خدا يظهور مسيح يعن

 سد بزرگ شكسته شد ...

واقعيت مشهود به عقيده نگارنده اين است كه متأسفانه مسئله به اينجا ختم  يول
 ها با دعوت مسيح و ساير انبياء حل نشده است. نگشته و مشكل وحدت انسان

هم كه به  يكند. وقت يبشر خودبين، خودخواه و اختالفگر به اين حد اكتفا نم
تفاوت  يرود، برا يخدا از بين م يشود و بهانه اختالف يا جدائ يخيال خود موحد م

 آورد. يم يديگر يها ، بهانهيانداز تفرقه يو تفاخر و برا يجوي

اسرائيل را  ياسرائيل و بن يصرف نظر از اينكه مانند يهود، يهوه را مخصوص بن
دارد  يسع يپندارد، هر ملت يزمين م ييافتگان رو قوم مخصوص يهوه و يگانه نجات

 بكند.« خدا با ما است» يخود را به خدا و خدا را به خود چسبانده و ادعا

رسيم پيروان هر يك، آنها را وسيله  يبه سطح پيغمبران م يدر مرتبه نازلتر نيز، وقت
 كشند. يكرده، فضائل خود را به رخ ديگران م يقوم يتمايز و برتر

 يبينيم با وجود خدا يم ها مسلمان تر از انبياء، در بين خود باز، در مرتبه پائين
شمار اختالف و تفرق بر سر خليفه و امام،  واحد و كتاب و پيغمبر مشترك، انواع بي

ها به راه افتاده، هر  و روايات و استنباط يدين يمراد و مال يا بر سَرِ تعبير و تفسيرها
رفته، با چماق كه به آن معتقد است  يدسته به دنبال مرشد جداگانه يا مفهوم و مطلب

 كنند! ي، سايرين را از جرگه اسالم و انسانيت طرد ميتكفير و تبر

به طرق  1«...كُلُ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ»بينيم قرآن كريم اين روحيه را  ياما م
يگانهِ  يخواهد كه با پرستش خدا ينمايد و م يشديداً منع و بلكه حرام م مختلف

را از ميان بردارد. ذيالً چند مورد آن را با اجازه خوانندگان  مشترك، تفرقه و تخاصم
 : كنيم يم يگذار شماره

 
اختالفات از يك  يقرآن جد و جهد فراوان دارد كه با تذكار مشتركات و نف -1

طرف حساب پيغمبر اسالم و ساير پيغمبران را از حساب خدا، جدا و از طرف ديگر 

                                                
 به آنچه نزد خود دارد دلخوش است.   يا : ... هر گروه و دسته 53/  (23)مؤمنون. 1
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 يعَلَ«ه، اجازه تفرقه و تفكيك ندهد و آنها را حساب پيغمبران را با هم يكجا كرد
 او بداند. يبنده خدا و دعوت كننده به سو» السَويِه

 

«

»1.
 

«...
»2. 

 

«
 3.«اُجُورَهُم..

 

«
»4. 

 كند: يبرد كه به خود پيغمبر خطاب م يز و افتراق را تا آنجا ماختالف و امتيا ينف

 

«...»5

 

                                                
: بگوئيد ايمان به خدا آورديم و آنچه بر ما نازل شده است و بر ابراهيم ... و آنچه به  136/  (2)بقره. 1

اندازيم و ما تسليم  يميك از آنها ن  بين هيچ يپيغمبران از جانب پروردگارشان داده شده است، جدائ
 .باشيم يشدگان او م

... و بگوئيد ايمان آورديم به آنچه بر ما نازل شده است و بر شما نازل شده است و  : 46/  (29)عنكبوت. 2
 است و ما تسليم شدگان به او هستيم.  يشما يك يما و خدا يخدا

بين هيچ يك از آنها  يو تمايز يورده جدائكه ايمان به خدا و فرستادگان او آ ي: و كسان 152/  (4)نساء. 3
 دهيم.  يهايشان را م پاداش زودي بهقائل نشدند، به اين دسته اشخاص 

كنم، من و  يخدا دعوت م يشما را به سو ييو بينا ي: بگو چنين است راه من، با آگاه 118/  (12)يوسف. 4
 داشتن(. هر كس پيرو من باشد، و منزه است خدا )از شريك و مثل و اوالد 

 شود.  يجز آنچه به پيغمبران پيش از تو گفته شده، گفته نم يتو چيز ه: ب 43/  (41)فصلت .5
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باشند كه آئين خود را  يكند كه اگر كسان يگوشزد م ها مسلمانبه پيغمبر و به  -2
 وجه از آنها نيستيد: هيچ از ديگران بگيرند و دسته و شعبه بسازند شماها به يجدا

 

«...»1 
 

« ...
»2.

 
كند كه شما احمقان  يرا نه تحقير و تكفير م ييهود و نصار يعناهل كتاب ي -3

طلبد.  يشدن به مبارزه م محو و مغلوب يبر باطل و اهل جهنم هستيد و نه آنها را برا
بالعكس پيغمبر آخرالزمان را فرستاده بر همه مردم و از جمله بر اهل كتاب و 

الْكِتابِ وَ مُهَيْمِناً  لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ مُصَدِقاً كننده و نگاهدارنده كتبِ آنها )... تصديق
 يها ها و سوءنيت و ميل به اصالح انحراف يايرادگير ، ضمن4نموده يمعرف 3عَلَيْهِ...(

نمايد. سپس از همه اشكاالت و اختالفات  يم يو هماهنگ يآنها دعوت به يكرنگ
يد بيائيد دور يك گو يشود. م يقانع م يچشم پوشيده، به يك مطلب و اصل اساس

كه بين ما و شما مشترك است و با توجه به آن تمام عوامل اختالفات  يكلمه يا شعار
را بنده نباشيم و خودهامان  يحل خواهد شد، حلقه زده و عهد كنيم كه جز خدا كس

 را ارباب و سرور يكديگر نگيريم:

 

                                                
وجه  هيچ ها درآمدند به كه دين خود را جدا كرده و به صورت دسته و گروه ي: همانا كسان 159/  (4)انعام. 1

 . يتو جزو آنها نيست

از يكديگر  يكه دين خود را پراكنده و جدا يييد، از آنها... و از مشركين نباش : 32و  31/  (31)روم .2
 درآمدند كه هر كدام به آنچه نزد خود دارند دلخوش شدند.  ييها ها و شيعه كرده و به صورت دسته

همه كتب كه در برابر اوست نموده و بر حقيقت كتب  يو راست ي: ...تصديق به درست 48/  (5)مائده .3
 هد... د يم يپيشين گواه يآسمان

 نمايد: يم يديگر قرآن را تصديق كننده كتب پيشينيان و تفصل دهنده آنها معرف يو در جا. 4

:  37/  (11)يونس
 ... 

يافت ليكن  خدا تواند يجز به وح يايه از فصاحت و جامعيّت است كه كساين قرآن عظيم نه بدان پ
كند و كتاب و  ينيز تصديق م را ي)عالوه بر آنكه به معجز بر حق بودن خود گواه است ساير كتب آسمان

 .كند...  يرا به تفصيل بيان م ياحكام اله
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«
...»1

اين است كه به كتاب  يبه شما هست برا ياگر ايراد گويد ميبه اهل كتاب 
و نعمت خدا از آسمان و  يو اگر به آن عمل كنيد فراوان  نماييد يخودتان عمل نم

 زمين به شما رو خواهد آورد.

 

«
 ...»2

 

«

»3.
 

 يورزند و دشمن يندارد، آنها هستند كه حسد م يقرآن با اهل كتاب دشمن
 ا كنيد :مدار ها مسلمانذلك شما  كنند، مع يم

 

«

...» 4

                                                
كه بين ما و شما مشترك است )توافق  يا : به اهل كتاب بگو بيائيد در جهت كلمه 64 ( /3ن)عمرا  آل .1

را با او شريك نسازيم و غير از خدا خودمان را  ينكرده، چيز يرا بندگ يكنيم( و آن اينكه جز خدا كس
 ارباب يكديگر نگيريم. 

پا نداريد و آنچه از جانب ه كه تعليمات تورات و انجيل را ب ياهل كتاب تا وقت ي: بگو ا 68/  (5)مائده .2
 نداريد.  يتان به شما نازل شده است )عمل ننمائيد( هيچ ارزش و اعتبارپروردگار

پا دارند )و زنده كنند( مسلماً ه : و اگر آنها تورات و انجيل و آنچه بر آنان نازل شده است ب 66/  (5)مائده .3
رو و  يانهم يها خود يا از آسمان و زمين برخوردار خواهند شد، درميانشان گروه يزير پا سر و ياز باال

 كنند زشت است.  يدرست هست اما بيشترشان آنچه م

خود و بعد از آنكه حق برايشان آشكار شده  ياز اهل كتاب در اثر حسدورز ي: بسيار 119/  (2)بقره. 4
ببخشيد و گذشت كنيد تا خدا  يايد به كفر برگردانند ول است آرزو دارند بتوانند شما را كه ايمان آورده

 هر سازد  )بياورد( ... امر خود را ظا
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«...... »1 

 
نمايد، به  يگردآمدن دور پرچم توحيد دعوت مه كتاب را ب اگر قرآن اهل

كه اصرار نداشته باشيد آنها جزو امت شما باشند؛ بلكه  كند مينيز توصيه  ها مسلمان
 صورت بهخواست همه شما را  ياده و اگر مقرار د يهر امت راه و رسم يخداوند برا

خواهد هر كدام را در آنچه داده است بيازمايد.  يآورد و ليكن م يامت واحد درم
ه گوئيد با هم در خدمات و خيرات مسابقه بگذاريد و راجع ب پس اگر راست مي

 كه در نزد او جمع شويد حكم خواهد كرد: ياختالفات فيمابين، خداوند در روز

 

«
»2.

 
خيال  را كه ها مسلمانبودن اهل كتاب يا   جهت يو عزيز ب يداعيه انحصارطلب -4

كنند اختصاص به خدا و مصونيت از عذاب او دارند، سخت كوبيده صريحاً اعالم  يم
خواهد  ينيست. هر كس كار بد بكند بد يدارد كه خدا و بهشت به دلخواه كس يم

كه كار شايسته  يرا پشتيبان پيدا كند و مرد يا زن يديد بدون آنكه در برابر خدا كس
 : شت خواهد شدانجام دهد و مؤمن باشد وارد به

«
»3.

                                                
برخواهد  ياز آنها طغيان و كفر زياد ي... و مسلماً آنچه بر تو نازل شده است در بسيار : 68/  (5)مائده. 1

 انگيخت...

كند كه اگر  يگويد و نه حقير سراپا تقصير چنين تعبير م ي)ضمناً اشتباه نشود كه نه قرآن چنين م
دراز كردند و از سرزمين و خانه بيرونشان كردند بايد  ها لمانمسه كتاب و ديگران دست تجاوز ب اهل

 ساكت بنشينند(. 

گردانيد، وليكن اين نكرد تا شما را به  يخواست همه را يك امت م ي... و اگر خدا م : 48/  (5)مائده. 2
به نيك سبقت گيريد كه بازگشت همه شما  يكه در كتاب خود فرستاده بيازمايد، پس به كارها ياحكام

 آن آگاه خواهد ساخت.  ينماييد شما را به جزا يخداست و در آنچه اختالف م يسو

كار بد   كس كتاب، هر اهل يشما است و نه آرزو يدلخواه و آرزو : )بهشت و جهنم( نه به 123/  (4)نساء. 3
 اهد يافت. ( نخوي)شفيع يخدا( يار و ياور يكند كيفرش را خواهد ديد و به نفع خود در برابر خدا )سوا
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«
»1

 
در نظر قرآن غير اهل كتاب نيز اگر خداپرست و معتقد به آخرت بوده و قدم در 

 بخود راه دهند: يراه صحيح بردارند نبايد نگران

 

«
»2. 

 
در اين دنيا مخالف است و خانه آخرت را تنها  يجوئ ياصالً با هر گونه برتر - 5

 و فساد در زمين نباشند. يبرتر يدهد كه در پ يوعده م يبه كسان

 

«
»3. 

 
قابل توجه و تذكر است و آن به دنبال آوردن علو و فساد است.  يا در اينجا نكته

آورد. مؤيد  يبه بار م يقهراً فساد و خراب يطلب و تفوق ييجو يانگار به نظر قرآن برتر
شود  يديگر است كه آنجا هم مالزماً از اين دو روحيه يا عمل ياد م اين نظر چند آيه
او در زمين  يجوئ يدر مورد فرعون است كه برتر ينمايد. يك يو آن را تقبيح م

و تضعيف مردم بوده و از مفسدين به شمار  يهمراه با ايجاد طبقات يا تبعيض نژاد
است كه دست به فساد در  يراناسرائيل و آن دو يخود بن  در بارهرفته است و ديگر 

 : گرفتند يخود را برتر و مافوق سايرين م يزمين زدند و خيل

 

                                                
انجام دهد، خواه مرد، خواه زن، و مؤمن باشد، پس  يشايسته چيز ي: و هر كس از كارها 124/  (4)نساء .1

 به آنها ظلم نخواهد شد.  يشوند و سر سوزن ياين دسته هستند كه وارد بهشت م

كه به خدا و روز  يصارپرستان و ن : البته هر كس از گروندگان به اسالم و يهودان و ستاره 69/  (5)مائده .2
 نخواهد بود.  يو اندوه يقيامت ايمان آورد و نيكوكار شود، هرگز او را ترس

در زمين و فساد  ييجو يبرتر يكه در پ يكسان يرا برا آخرت ، آن ي: چنين است سرا 83/  (28)قصص .3
 انداختن نباشند مقرر داشتيم و سرانجام از آن پرهيزكاران است.  راه
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«
»1. 

 

«
»2. 

 
كرد؛  يم يطلب سوره مائده، در ذيل داستان قارون است كه با ثروت فزون 69آيه  

بود؛  يبرتر يسوره قصص، وصف فرعون است كه با قدرت و سلطه، در پ 83آيه 
قوم خدابودن،  ياسرائيل است كه به اتكا يسوره قصص، مربوط به خود بن 4آيه 

به  ي، نيز همين تقارن است ول 83داشتند. در سوره يونس، آيه  يجوئ فساد و تفرق
 آمده است. «مُسْرِفينَ»، «مُفْسِدينَ» يجا

 : توضيح مطلب نيز چندان مشكل نيست

نبود ناگزير به  يبشر طبعاً خودخواه و استثمارگر است. اگر خداپرست واقع
را برتر و حاكم بر خود  ياز انحاء خودپرست خواهد شد. زيرا اگر ديگر يونح

ندانست و نپرستيد طبعاً و عقالً چرا خود را نخواهد كه صاحب همه چيز و برتر از 
 كنيم(. يهم هست كه بعد صحبت م يهمه كس باشد. )شق ثالث

ا كه به آنج يجو نباشد. حت يتواند برتر يفرد خودبينِ خودخواهِ خودپرست نم
آنكه خود را در  يكند، به جا يپيدا م يخيال خويش عقيده و عالقه به افكار يا افراد

دهد.  يخدمت آنها بگذارد آنها را وسيله تفاخر و تشخيص به سود خويش قرار م
 الزم و ملزوم يكديگرند. يجوئ يو برتر يخودپرست

را  يبرتر خواهند يحاال چون ديگران هم خودشان را دوست دارند و هم نم
 شود. يبپذيرند اختالف از اينجا شروع م

 ايم! مشاهده نموده يسياس احزاب و يدين يها فرقه  چقدر ما نظير اين حاالت را در

                                                
را  يا كرده، طائفه يبند را دسته : همانا كه فرعون در زمين خود را باال گرفت و اهل آن 4/  (28)قصص. 1

 كرد( ... همانا كه او از مفسدها بود.  يشمرد )يا پست م يپست م

بار در زمين فساد راه  اسرائيل چنين حكم كرديم كه دو ي: و در كتاب در خطاب به بن 4/  (17)اسراء .2
 گيريد.  ييار خود را باال ماندازيد و بس يم
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از پيروانشان به  يهزارم آنچه بعض )ع( و عمر خودشان به اندازه يكيحضرت عل
 اند! اند، دعوا نداشته كرده ينام آنها با هم دشمن

ابين افراد برجسته بر سر اختالف در تلفظ يك كلمه يا بيان فرع و بينيد م يم يگاه
 افتد! يها راه م بندي چه كشمكش و دسته يمطلب

 
 يهست كه قدم از حدود مؤمنين و اهل كتاب فراتر گذارده، به طور كل يآيات -6

امت »دارد كه اصالً مردم  يكند. اعالم م يها را مطرح م بشريت و مسئله اختالف ملت
اند و به همين منظور خداوند،  ملتِ واحدبودن آفريده شده يهستند و برا «دواح

پيغمبران را برانگيخت و به دست آنها كتاب داد، حال اگر بعد از پيغمبران، مردم 
 جهالت يا سوءنيّت مردم بايد گذاشته شود: ياند پا خالف كرده و تفرقه انداخته

 

«

»1.

                                                
دادن برانگيخت و   مژده و بيم يهستند بنابراين خداوند پيغمبران را برا ي: مردم امت واحد 213/  (2)بقره. 1

 اند حكم كنند ... كرده يهمراهشان كتاب نازل كرد تا ميان مردم در آنچه اختالف و دشمن

ها  اين آيه دچار مشكالت و محتاج به تعبير و تأويل اتفاقاً مفسرين در بيان و ارتباط مطالب صدر و ذيل
اند كه بشر در ابتدا )بنا به فطرت يا حيوانيت و ضاللت( يكپارچه و امت  اند. در ظاهر آيه چنين ديده شده

بوده است. بعثت انبياء )كه بعداً بوقوع پيوسته است( سبب اختالف و تشتت شده، آنگاه خداوند  يواحد
 بياء نازل كرده است تا به وسيله آن حل اختالف نمايند. الخ.كتاب را به كمك ان

از مفسرين اختالف مردم را بعد از دوران اوليه فطرت و قبل از بعثت انبياء )و علت بعثت انبياء(  يبعض
ديگر اعزام رسل و ارشاد بشر را از اين جهت  يبرخ ي( وليالجمع طبرس اند )از جمله تفسير جوامع دانسته

ها و برخورد منافع و عقايد شده است، عامل اختالف دانسته و  دايش افكار تازه و تكان عقلكه سبب پي
بهشت و جهنم  يها حكومت در اختالفات، كتاب خود را به دنبال وعده ياند كه خداوند برا الزم ديده

بهائم و اطفال  به اين مضامين دارد كه تا انبياء نيامده بودند مردم مثل ياشعار يروم يمولو يبفرستد. حت
سنگ شده، صالح و طالح از  يروشن و دلهائ يكردند و با دعوت انبياء عقلهائ يميان خود حس نم يتفاوت

 هم فاصله گرفتند.

 يكلمات را مشخص و موارد استعمال افعال را سر جا يزبانند و عادت دارند معان يما كه فارس يعلما
اصالً وجود ندارد و  يو التزام يچنين نيست. صيغه وصف ياند كه در عرب فراموش كرده يخود ببينند گاه
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سبب  «ف»و حرف  «كان»آيد در اين آيه نيز كلمه  يگيرد. به نظر م يمضارع را م يجا يگاه يماض

 «بودند»يا  «بود» يو به معنا يرا به صيغه ماض «كان»اشتباه و انحراف از مفهوم صحيح آيه شده باشد. اگر 
شود كه تفسير  يرا بگذاريم ترجمه آيه همان م« پس از آن»يا  يفارس «سپس» لمهك «ف» يجا هبگيريم و ب

حاصله از اينكه بعثت انبياء عامل اختالفِ  يها رفع ايراد مقدر و ناراحتي يبرا ييها توجيه ياند و پ كرده
 اند. مردم گشته و مجدداً هدايتِ خدا الزم شده است، رفته

گفتگو  يبه صيغه ماض يدور و حتم يها طور فراوان از آينده و مخصوصاً در قرآن كه به يدر عرب
 كند هيچ، حكم بر حال و هميشه دارد: يشود فعل كان همه جا حكايت از گذشته كه نم يم

 ،: ...  158/  49)نساء

 ،:  29/  (25)فرقان

 ...،:   37/  (11)يونس

 ،:  111/  (11)يونس

 ... ، : 17/    (9)توبه

 ،: ...  34/    (8)اسراء

 :  11/  (8)اسراء

 ها در سوره احزاب( مورد در سوره اسراء و همين اندازه 25)تنها 

كس  ر آن استعمال شده است و هيچيو نظا «چنين است»و  «باشد يم» يبه معنا «كان»د در تمام اين موار
نخواهد گفت كه مثالً خدا يك زمان عزيز و حكيم يا غفور و رحيم بود و حاال نيست يا عهد و پيمان 

 گرفت و بعداً رفع تكليف شده است. يسابقاً مورد بازخواست قرار م

را  يو ترتب زمان يدهد توال يرا م يسپس فارس يكه معنا يدر جاهائ «ف»طور حرف ربط  همين
و تعليل يك عمل به كار برده شده  يمنطق يبيان ترتب و توال يديگر برا يجاها يرساند و در خيل يم

زبان  يشود )حال اين خصوصيات را برا يم «بدين منظور»يا  «بنابراين»، «پس»آن  ياست و ترجمه فارس
 است(. يا ص، مطلب جداگانهكمال بدانيم يا نق يعرب

 مثالً در ترجمه:

 ... يا:  3/  (11)يونس

 كنيد يا يگويند: چون خداوند پروردگار شما است بنابراين )يا جا دارد( او را بندگ يم

 يا در ترجمه :

 : 2/  (16)نحل

 باشيد.  داشته  اطاعت و  پرستش  از من )بنابراين( نيست پس  جز من  يهمانا كه خدائ : گويند يم

 ديگر: يها مثال

 ... ،:  6/  (62)جمعه

 : ... 3/  (65)طالق

 ...،: ... 85/  (15)حجر

 ...: 26/  (38)ص

 در آيه :
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رساند قصد خداوند از خلقت بشر  ياست كه صريحاً م يدر سوره هود آيات
 يدادن است ول نداشتن و تشكيل امت واحد  رحمت است و رحمت، در اختالف

كند و مردم پيوسته در اختالف و ستيزه بوده، در جهت  يرا مجبور نم يسخداوند ك
 روند: يجهنم م

« 

»1 

                                                                                                              
 ...: 213/  (2)بقره

خلقت انسان و فطرت او را  يروبرو هستيم كه مشيت ابتدائ يهميشگ يتكوين ياوالً، با يك بيان عموم
 رساند كه تعلق به گذشته و حال و آينده دارد. يم

امت  يورت امت واحد و برااست كه چون بشر اصوالً به ص يبيان يك تعليل منطق «ف»ثانياً، حرف 
كه از  ييها را برانگيخت تا حكم در اختالف يواحدبودن آفريده شده است از اينجهت خداوند پيغمبران

 نمايند بكنند. يغرض م يرو

اعالم شده  يبعض يبشر و اختالف كردن بعد يتر امت واحدبودن اصول به صورت قاطعانه يدر آيه ديگر
 ميان بيايد: انبياء در ياست بدون آنكه پا

 ... :  19/  (11)يونس

جنبه  يايران يو لفاظ يمطلب ديگر در اين آيات خود كلمه اختالف است كه بيشتر بنا به روحيه نظر
آيات )و از  يسياركه از سياق ب ياند، در حال و اختالف در عقيده و گفتار را به آن داده  يجدال كالم
آيد كه تنها اختالف در نظر و استنباط نيست بلكه مراد  يبرم يسوره بقره( به خوب 253جمله آيه 

 توأم با جنگ نيز هست. يو جدائ «يبند دسته»و « مخالفت»

و  يجدائ ينبوده و بهانه برا يجوئ يو برتر يورز و استنباط مادام كه توأم با تعصب ياختالف در رأ
  طور همانباشد بلكه الزمه رشد و تحرك عقل و عمل است.  يود، معلوم نيست كه چيز بدخصومت نش

 اند: كه حضرت رسول )ص( فرموده

«» 

 كنيم. يآن را بايد رحمت و خير تلق

، خود قرآن و آورنده آن است كه ياز مخالفت و دشمن يترين شاهد قبول اختالف و خوددار كامل
رغم حسادت و يعل يشديد با اهل كتاب به لحاظ تثليث و ساير افتراها داشت ول يها رادها و اختالفاي

 نمود.  يهايشان آنها را دعوت به ائتالف و مؤمنين را امر به تسامح و تحمل م كينه

آورد، و حال آنكه  يخواست مردم را به صورت امت واحد درم ي: اگر خدا م 119و  118/   (11)هود. 1
همين منظور مردم را آفريده  ياند و برا پيوسته در اختالفند، مگر آنها كه مورد رحمت خداوند واقع شده

گيرند( پروردگار تو گفتار خود را تمام كرده  يچون مردم راه وحدت و رحمت را پيش نم ياست )ول
 است )اتمام حجت كرده( كه حتماً جهنم را از جن و انس پر خواهم كرد. 
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*   *   * 

 يكه منظور نظر قرآن و مأموريت پيامبران است امت واحد يالبته امت واحد
 الشريك باشند. ياست كه فقط بنده خدا

برد و به  يموريتشان نام مأاز آنها و م يدر اواخر سوره انبياء پس از آنكه از بسيار
رسد فهرست پيغمبران با اين آيه بسته يا  ينَبِيِنا وَ عَلَيْهِمُ السَالم( م ي)عَل يمريم و عيس

 : شود يخالصه م

«»1.
 آيد: يسپس پشت سر آن چنين م

«...»2 
 يوار پيغمبران به نظير چنين آيات در پايان داستان فهرست در سوره مومنون هم

 خوريم يبرم

از  يكنيد كه به حكم قرآن نقش پيامبران يا يك يبه اين ترتيب مالحظه م
امت واحد  يمردم به سو يآنان( همين حفظ جامعه بشريت يا رهبر ياساس يها نقش

 است. در زير رايت و حكومت خالق يكتا.

تحقق نيافته و  يوالنژ در جلوه مسيح رويت كرده، ولكه فوستل دوك ينقش
را به خود نديدند، در هفت قرن بعد  يهيچگاه پيروان مسيح دولت و حكومت واحد

طور نمونه و آزمايش به  النبيين اعالم و اجرا شد. الاقل به از ميالد، به وسيله خاتم
و  يا بيلهق يها جوئي يجاهليت و برتر يثبوت رسيد. حال اگر تعصبات نژاد

كند و  يبرگرداند، اين مطلب نقض قضيه را نم ي، اسالم را از مسير اصليدنياپرست
 محو نمايد. يو فور ينتوانست آثار و نتائج عظيم آنرا به كل

آن برگشته و تكرار كنيم اين است  يارزد رو يكه در اينجا است و م ينكته دقيق
ب زير بليط و بيرق من بيائيد. فرمود اهل كتا يالناس و ا كه پيغمبر اسالم نگفت ايها

كه دلتان  يكنيد از طريق هر پيغمبر يزير پرچم خدا جمع شويد و او را بندگ

                                                
: چنين است آن امت واحد )كه بايد شما جزو آن باشيد( و مرا كه پروردگارتان هستم  92/  (21)انبياء. 1

 يها گرفته و زير پرچم يو سرور يرا به خدائ ييا بشر ديگر يكنيد )نه آنكه هر كدام پيغمبر يبندگ
 مختلف برويد(. 

و امت واحد بودن خارج  ي)از يكپارچگ قطعه كرده  : اما اداره كارشان را بين خود قطعه 93 /( 21)انبياء. 2
 ساختند. 
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نكنيد. نشانه عظمت و  يبخواهد. فقط كلمه واحد پيغمبران را متفرق و اختصاص
مدعيان ديگر  يحقانيت مكتب هم همين جا است. واال پيغمبر اسالم هم مثل خيل

اند يا قدم در  و وحدت كرده يكه در دنيا دعوت به يكپارچگ يند كسانشد. بسيار يم
 : اند برداشته يراه تشكيل دولت جهان

ين دولت تا زمان خود شده و يونان و روم و تر بزرگمؤسس  ياسكندر مقدون
اصرار به كنارگذاشتن  يقرار داد و حت يواحد يامپراتور يايران را در قلمرو

داد شايد تمام  يكرد و اگر عمرش كفاف م يم يو بربر ينو ايرا يامتيازات يونان
 آن روز را يك كاسه كرده بود. يمردم دنيا

 همين نقشه راه افتاده بودند. يآتيال و چنگيز و تيمور هم رو

ها را متحد كرده  زبان ينژاد و آلمان يخواست اول آلمان يدر عصر خودمان هيتلر م
 بگستراند.و سپس سايه ژرمانيسم را بر سر دنيا 

هم  يالملل غير از فاتحين جنگجو فالسفه بزرگ و سياسيون و مكتب سازان بين
خواهند همفكر و  يندانسته و مردم جهان را م يو محل يدستگاه خود را اختصاص

 همگام سازند ...

 ياما تفاوت مشترك آنها با محمدبن عبداهلل )ص( در اين است كه همگ
كه پيغمبر اسالم  يبيائيد، در حال« من»تب و منطق گويند زير فرمان يا داخل مك يم
خود، دار و  يكشيد و برا يرا از حساب رسالت جدا كرده و خدا را پيش م «من»

 كرد. يكه متمايز و مافوق سايرين باشد درست نم يدسته مخصوص

ايم،  را مخصوص خودمان گرفته يقرآن، برخالف ما كه اسالم و مسلمان
، و 127و  126خواند )بقره /  يغمبران را مكرر مسلمان مگروندگان صالح ساير پي

و غيره(. اصالً  45، نمل / 45، آل عمران /  84، يونس / 72، يونس / 26ذاريات / 
 داند: يو تأسيس اسالم را، از ابراهيم كه پدر انبياء است، م يقرآن، نامگذار

«...... »1 
 گويد: يو اگر م

«...» 1 

                                                
)و اين آيين اسالم( مانند آيين پدر شما ابراهيم خليل است كه خدا از اين پيش، شما  ... : 78/  (22)حج .1

 امت را در صحف او و در اين قرآن مسلمان ناميده... . 
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شود كه  يآيد و معلوم م ياهل كتاب م يكار پشت سر آن باز صحبت اختالف
اند، و اال چطور  اهل كتاب تغيير و تحريف در آن وارد كرده ياسالم از ابتدا بوده، ول

كه از ساير  يت آخرالزمان دين حساب شود در حالشود در نزد خدا فقط آئين ام يم
 آيد. يپيغمبران و كتب آنها همه جا تجليل و تأييد به عمل م

خواهند خودشان مالك يا رهبر دنيا قرار گيرند  يساير داعيان وحدت چون م
 آيد. يجز تسلط و تفرقه از آب درنم يآنها چيز يشوند و وحدت ادعائ يموفق نم

*   *   * 

كه به صورت مصلح  «واحد يحكومت جهان»يا مسئله  «مت واحدا»موضوع 
آخرالزمان در غالب اديان وعده داده شده و در تشيع صراحت و قاطعيت دارد و 

بشردوستانه، خواه  يصورت آرزوها خواه به يغيردين يها همچنين در خواسته
قرن( نيست تسلطجويانه جلوه داشته و دارد، كمتر از يك قرن )و شايد نيم  يها نقشه

شود و در برنامه يا  يمطرح م يو محافل سياس يدر افكار عموم يكه به طور جد
 ، قرار گرفته است.يالملل كمابيش بين يمرامنامه جمعيتها

شود  ياقدام و عمل م يآن صحبت و حت يپيشتر رو يكه از خيل يموضوع يول
از جان و مال و  ، چه از نظر دفاعها جنگدر برابر  يخواه است. صلح« صلح»مسئله 

مجسم و چه از نظر  يها، چه از نظر حفظ مؤسسات و ابنيه و ارزشها آسايش توده
را  «تمدن»طور خالصه حفظ و دفاع تمام آنچه مظاهر  به يامنيت و نظام دنيا. يعن

 دهد. يتشكيل م

شرق و  يديرينه آن از اقطار جهان اعم از بلوكها يكه سروصدا يخواه اما صلح
پيشرفته و در حال توسعه و عقب مانده بلند است و در قبال آن  يهايا كشور غرب

( و U.Nالهه، سازمان ملل متحد ) ي( ، ديوان داورSDNامثال جامعه ملل ژنو )
شونده به حكومت  ياند نيز مترادف و منته مجامع وابسته ديگر را درست كرده

و مسكن طلبيدن يك نوع درد دل كردن  يواحد است. با اين تفاوت كه اول يجهان
                                                                                                              

:  19/  (3)عمران آل. 1
 ... 

اگر ايجاد اختالف و  كه به آنها كتاب داده شده بود يهمانا كه دين در نزد و نظر خدا اسالم است و كسان
رسيده باشد، تنها به خاطر آنها  كه به ياسالم كردند پس از علم و آگاه يتشتت در دين خدا يعن

 فيمابين خودشان بوده است.  يستمگر
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است. درست هم فكر  ينهائ يجوئ ارائه دوا و چاره يكه دوم ياست در حال
گاه احتمال  اند، زيرا تا در دنيا بيش از يك حكومت وجود داشته باشد، هيچ كرده

واحد يك راه حل جسورانه  يتصادم و جنگ از بين نخواهد رفت. حكومت جهان
 است . يدر هر حال ضرور ياست ول يا بينانه خوش

اند و قرآن تعريف  كه انبياء خواسته طور گوئيم بدون تشكيل امت واحد، آن يما م
 در دنيا برقرار نخواهد شد. يكرده است، صلح پايدار و حساب

ها و  در صورت يدر كار نبود حتماً خودپرست يخداپرست يچرا كه وقت
است.  ناچار جنگ يمختلف حكومت خواهد داشت و نتيجه خودپرست يها مقياس

ماندن شما و   مالزمه با گرسنه يبودن من و حظبردنم از زندگ به عبارت ديگر سير
را  يفرمايد كه مال و مكنت يكشيدن ديگران دارد )و حضرت امير درست م محروميت

مگر  1پايمال شده باشد( يجمع شده باشد مگر آنكه در كنارش حق ينديدم درجائ
قيام كند. اما دفاع از خود  يدوم «خود» و يكآنكه شما درصدد دفاع از خود برآئيد 

، يباشد، خواه صنف يجنگ. خواه جنگ فرد يمبارزه، يعن يو از حق خود يعن
كه البته ممكن است مقدس و واجب هم  ي. جنگيالملل و باالخره بين ي، دولتيطبقات

2 باالخره جنگ است. يباشد ول
 

از فساد تن  يود و جلوگيردفاع از خ يبرا يناچار يرو -اسالم طالب جنگ نبود
مسيحيت آلوده به تثليث و تعصب برخاسته  يكه از دنيا ييها به آن داد. اما ايسم

و  يهستند( با احساسات جنگ يخودپرست يمختلف و صعود يها است )تماماً وجهه
 كنند. يخاتمه يا ادامه پيدا م يشوند و با عمل جنگ يشروع م يجوئ انتقام

ها حنجره پاره كرده و حسرت بگور  زنند و برتراندراسلهر قدر كه دم از صلح ب
 يجوئ يبرتر ياست و خودپرست يكه نبود خودپرست يشوند فائده ندارد. خداپرست

 شود. يم يآورد و به جنگ منته يفساد م يجوئ ياست و برتر

امت »كند و از اين راه  يدرد را نم ينيز دوا ياشتراك يا اتحاد در مرام سياس
رژيم  يشرق ياروپا يو همه كشورها ي: مگر شورو شود ينمدرست  «واحد

                                                
 . :  البالغه نهج. 1

 ::  39/  (22)حج .2

اند و مسلماً خداوند  است زيرا كه مورد ظلم واقع شده  كه مشغول جنگ هستند اجازه داده شده يكسانبه 
 آنها بسيار توانا است.  ييار يبرا
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ها و  سوسياليست كمونيست ندارند اما چه اختناق و روزگار سياه كه بر سر چك
 مجارها و بلغارها و سايرين آورده نشد!

 كمونيست خالص بود، اما كمينفرم او را طرد كرد، ييوگوسالو

كسوت خود  هم مسلك پيش يوشور يبيشتر از آمريكا پنجه به رو يا چين توده
 كشد. يم

را درست كرده است )كه  ياز يك طرف اسرائيل، نمونه حكومت سوسياليست
از رهبران سوسياليست ما را شيفته خود كرده بود( و از طرف ديگر مرحوم  يبعض

مصر و الجزائر اصرار دارند بگويند ما سوسياليست هستيم و  يها حكومتناصر و 
 كنند؟ يم. پس چرا با هم جنگ مسوسياليس ياسالم يعن

خودپرست يا  يها سوسياليست ياينها همه ممكن است سوسياليست باشند، ول
گفت حزب ما  يبرخالف هيتلر كه م يپرستِ مدافع از خود هستند. منته وطن

 گويند! يناسيونال سوسياليست است اينها ناسيوناليست آن را نم

هر صورت و مقياس كه باشد، صلح و ، به يپس نبايد اميد داشت كه با خودپرست
واحد پا نخواهد گرفت.  يحكومت جهان يسازش در دنيا برقرار شود و به طريق اول

آن يا  ياز نوع اسكندر يواحد آزاد است نه تحميل ي)البته مقصود حكومت جهان
 .يو امريكائ ي، استالينيژرمن

ها به  ه طبقات و ملتافراد هم يپا بگيرد، يعن ياگر احياناً و فرضاً صلح و وحدت
گفته،  «واحد يحكومت جهان»كه در كتاب  طور و تمتع دلخواه برسند، همان يتساو

ديده  يخواهد بود. زيرا تا به حال اگر تحرك و تمدن و ترق يتازه اول بيچارگ
 وجود به يعال يها ها بوده است كه هدف ها و محروميت شد از بركت گرفتاري يم
 اندازد. يور و شوق مآورد و مردم را به ش يم

 يوابسته به او را نخواست، يعن يعال يها بشر خدا را نپرستيد و ارزش ياما وقت
شد،  يو لذت دنيا و استفاده مطلوبش از صلح، فراغت و فراوان يهدفش نان و راحت
خواهد رفت. دنيا منجالب فساد  يو انواع تخديرها و شهوتران يقهراً به دنبال تنبل

افتد. همان طور كه اشراف و ثروتمندان كه برخوردار از صلح  يم يابشود و به خر يم
 اند. اند، به قول خود روشنفكران، فاسد و ظالم و منحط شده بوده يو فراغت و فراوان
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و سقوط شود، نه بشريت  يو بيكارگ يدردسر يبه ب يرا كه منته يچنين صلح
د را متوقف و افكار و كه فسا يا خواهد. جنگ و مبارزه يطالب است و نه خدا م

 .1فعاليت را زنده و سرشار كند صددرصد بر آن ترجيح دارد

نشود و با قدرت و تدبير چند  يبه فرض كه به جنگ منته يدر واقع خودپرست
نخواهد بود و از  يجز دنياپرست يبتواند صلح و آرامش را نگاهدارد، چيز يصباح

 آورد: يسر در م بد يها است كه همه ايسم يو دنيادار يدنياپرست

 اگوئيسم،

 شووينيسم،

 اپورتونيسم،

 كاپيتاليسم،

 امپرياليسم

 و غيره.

دسته مخالف  ييك دسته يا يك ملت را دنياپرست يچاره مظالم و مفاسدِ دنياپرست
 . 2االبد ادامه خواهد داشت يتر نخواهد كرد بلكه جنگ ال يمترق

*   *   * 

 .«فوستل دوكوالنژ» يمان آقايك مرتبه ديگر برگرديم به رفيق بزرگوار

كرد اين بود كه  يمسيحيت ذكر م يكه فوستل دوكوالنژ برا ياز جمله مزاياي
بود كه قانون را  يمذهب را از حكومت جدا كرده است و دين مسيح نخستين مذهب

 تابع خود نشمرد.

د توانيم تأيي يكه از جناب ايشان داشتيم اين نظر را نم يبا همه تصديق و تقريرهائ
را گفته يا خواسته  ي)ع( چنين چيز يكنيم. عالوه بر اينكه معلوم نيست حضرت عيس

                                                
 :  251/  (2)بقره .1

 گرفت.  يم دست خودشان انجام دهد حتماً زمين را فساداگر چنين نبود كه خداوند دفاع مردم را به 

: ...   64/  (5)مائده. 2
... 

جنگ با  يرا در ميان آنها برافروختيم، هر گاه برا ييفر آن تا قيامت آتش كينه و دشمن.... و ما به ك
 كوشند...  يفساد كار زمين به يبرافروزند، خدا آن آتش را خاموش سازد و آنها در رو يمسلمانان آتش
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 يبا اين بيان، تناقض آشكار در استداللها -خالف آن نيست يبرا يو دالئل -باشد
 آيد. يفوستل دوكوالنژ و مسيحيت پيش م

اثبات اين مطلب برآمده است كه هميشه مذهب و عقيده مؤسس  يكه در پ يكس
 ييكديگر توسعه و پيشرو يعات و تمدن بوده و مذهب و تمدن پابه پااجتما
 كند ... ياند، حاال با چنين اظهارنظر آنچه رشته بود پنبه م داشته

نياز از مذهب و عقيده  ييا خواسته است بگويد كه بشريت بعد از ظهور مسيح ب
 شده است.

 يه با ظهور عيسمابين مدنيت و مذهب چگون يمعلوم نيست اين انفصال ناگهان
كه محتاج  يكه محتاج به اجتماع است و اجتماع ي)ع( پديدار گشت و چگونه تمدن

كه محتاج به اشتراك در عقيده و تبعيت از آن عقيده است  يبه اتحاد است و اتحاد
 جدا گردد؟ يتواند از ريشه اصل يم

 عوض شد؟ يشدن حضرت عيس بشر مگر با پيدا

 يفكار و تعليمات مسيح انسان را به پرستش خداگويد چون تكامل ا يكه م يكس
يگانه رسانده بود و اعتقاد و اطاعت از چنين خدا سبب ارتباط و استحكام هيئت 

كند كه عقيده اثر  ياجتماعيه گرديد و عقيده بايد رهبر تمدن باشد، چطور فكر م
 در عمل نبايد حاكم باشد؟ يدارد، ول

مردم  يو جدائ يمانع احساس دشمنمشترك  يبه فرض اينكه اعتقاد به خدا
كه قرار باشد مردم قانون بنويسند و حكومت كنند، آيا اختالف در  همين يگردد، ول

انگيزد؟  يبرنم يو دشمن يقوانين ساخته بشر و تعارض در حكومت و سياست، جداي
 و ظواهر نيست. يبينيم(. دعوا كه بر اسام يكه م  طور همان)

پوشيدن از اغراض و  ت از حكومت واحد و چشماطاع يگويد برا يكه م يكس
تر و  محترم يتواناتر و از مصالح شخص يماد يالزم است كه از قوا يا قوه«عواطف 

جز عقيده نتواند بود زيرا عقيده از هر  يا تر باشد و چنين قوه مسلم ياز اصول فلسف
ه را ك يا شود دستِ عقيده ي، چطور حاضر م«تر است چيز بر روح بشر مسلط

بنيانگذار و نگاهدار اجتماع بزرگ است، در اجتماع ببندد؟ يا آنكه كالم منتسب به 
حضرت مسيح)ع( را چنين تعبير نمايد كه در كار دنيا و حكومت بايد تابع قيصرها 

 بود و در كار اخالق و معنويت تابع خداوند!
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از  ها كه فوستل دوكوالنژ و مسيحي يرا به طور يو ماد ياصوالً حيات معنو
توان از يكديگر جدا ساخت و اجازه  ياند چگونه م )ع( استنباط كرده يديانت عيس

جز  يآزاد باشند و كس يمطيع حكام و در حيات معنو يداد افراد بشر در حيات ماد
)بدان  يخداوند بر روح ايشان حكومت نكند؟ صرف نظر از اينكه روح و جسم

داشته باشد، اين دو عنصر آن قدر در گويند( وجود داشته يا ن يكه روحيون م يمعن
اند كه تفكيك ميان آنها و تفرقه در عمل  وجود انسان آغشته بهم و حاكم و محكوم

 پذير نيست. امكان

قبول كند  يآزاد و مطيع خداوند باشد ول يالمثل چطور ممكن است روح كس يف
 را بزند؟ يكه دست او به فرمان حاكم گردن بيگناه

اشد، اين روح جز آنكه حكومت بر جسم نمايد و رهبر جسم در كار ب ياگر روح
ندارد؛ پس اين همه تعليمات مسيح كه به قول آنها  يو جوارح انسان باشد كار ديگر

گويد جسم را لگدكوب روح كنيد،  يدستور رياضت و ترك دنيا را داده و م
 چيست!

كنند كه  يمنطق صحيح همان است كه در اسالم آمده و از پيغمبر )ص( نقل م
 فرمود:

«»1 

. اين همان 2«......»:  كه كند ميو قرآن به طور عام و مثبت اعالم 
. فوستل دوكوالنژ 3تفكيك دين از سياست و بلكه آمريت دين بر سياست است عدم

كه ضمناً  19قرن  يطرفدار فلسفه حقوق طبيع يك مورخ محقق و حقوقدان با چهره
باشد، در يك مَفصل يا برگردانِ تاريخ بشريت و تمدن  يمدافع مسيحيت زمان خود م

طبيعت و به  يكه بشر بر مبنا يميزيسته است كه از يك طرف اصالت قوانين و حقوق
كند، در نظرش محكم و  ياحتياجات خود وضع م يعقل و عواطف رو يراهنماي

                                                
 حق ندارد اطاعت از مخلوق در معصيت خالق نمايد.  ي: كس يحديث نبو .1

 : ...دستور و حكومت و قانون از آن خدا است...  67يا  41/  (12)يوسف يا 57/  (6)انعام .2

ها به تفكيك دين از سياست و پيشرفت  اين مطلب هم گفته شود كه يك مقدار علت گرايش اروپائي. 3
جاهالنه يا سودجويانه آنها در افكار و اعمال  يها روحانيت و دخالت ياين نظريه معلول عقايد خراف

 شده است. يم يو آزاد يترق يبرا يكه مانع اجتماع بوده

خود صحيح است  يعدم تفكيك سياست از ديانت نبايد با عدم تفكيك سياست از روحانيت كه به جا
 اشتباه شود. )رجوع شود به كتاب مرز ميان دين و سياست(. 
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خواسته است پيوند خود را با ديانت محبوب  يم بوده است و از طرف ديگر نممسل
 پاره كند،

 كرده است. يبا چنين اظهارنظرها جمع بين آن دو را م

نسبت به علم و عقل و  19كه فالسفه قرن  يدر قرن ما، نه آن شور و اعتماد يول
خود رسيده و  نمودند بشريت به دوران بلوغ و سعادت يتكنيك داشتند و تصور م

كه كليسا از فرموده مسيح)ع(  يديگر پايدار مانده است، وجود دارد و نه تعبير
كه خارج از بحث در اين مقدمه است( صحيح و مبيّن دين خدا  يكرد )به دالئل يم
 باشد. يم

از اين جهت ما نظريه تفكيك دين از سياست فوستل دوكوالنژ و معاصرين او را 
باشد كه هنوز رائج  يم يطرز فكر ييا غلط نه تنها مبنابازگو كرديم كه درست 

عدم دخالت دين را  ياست، بلكه جلوتر هم رفته است. او ظاهراً معتقد به دين بود، ول
روبرو هستيم كه به  ينمود. اما حاال با كسان يدر امر حكومت و وضع قانون تجويز م

اثر  يروزه ديگر آن را بفرض قبول اثر مذهب و بشريت در اجتماع و تمدن قديم، ام
 دانند. ينياز از مذهب م يو بشريت را در كار حكومت و مسلك ب

و  يفلسف يبينيم كه مرامها يروشن شد و عمالً م يدر صفحات گذشته تا حدود
اند صلح را در جهان برقرار كنند و نه ما را به  با همه تبليغات خود، نه توانسته يسياس

 يدنيا يازند. مضافاً به اينكه فالسفه و رهبران فكرواحد اميدوار س يحكومت جهان
اصالت و عاقبت آنچه مايه افتخار تمدن   در بارهمرفه متمدن دچار حسرت و ترديد 

 اند. است، شده

تيره يأس و  يدر افق اروپا و امريكا خصوصاً در ميان روشنفكران و جوانان ابرها
1 بيشتر ظاهر است تا اميد و جهش. يعصيان خيل

 

زنند، دائماً صحبت از  يهم كه قصد اصالح دارند يا حرف از صالح م يانكس
را زنده كنند  يخواهند عوالم يكنند. آنها م يروح و اخالق يا معنويت و انسانيت م

)كه در هر حال همراه انسان هست و حكومت دارد(  يو عقل يعلم يكه با معيارها
د. اين قبيل عوامل يا از نوع آنها درست كر يبرا يتوان محمل محكم و مطلق ينم

شود، و  يتر م آنها در وجود انسان سست ياست كه زيربنا يعادات يعواطف و بقايا
دارد كه شخص  يبه معبود يا هدف يكه ارزش و اثر آنها بستگ يهستند نسب ييا امور

                                                
 تشارات بعثت. ، ان13، نشريه شماره ياكبر كسمائ يعل ينوشته آقا «قرن ديوان»رجوع شود به كتاب  .1
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االطالق  يعل نانسانيت»خود اتخاذ كرده باشد. و اال  يبدان اعتقاد داشته و اجتماع برا
تواند داشته باشد و به چه دليل تجاوز و تسلط و تزوير  يو مفهوم مستقل م يچه معن
ها( است جزء شرايط و لوازم انسانيت  انسان يها )يعن اكثريت آدم يذات يكه خو

 انسانها باشد؟ ياز صفات الزام يخدمت به نوع و شرافت و فداكار ينباشد، ول

و  ي)يا نياپرست يو خودپرست يحل خداپرستايم كه غير از دو راه  قبالً اشاره كرده
معاصر بيشتر  يهم وجود دارد. آن شق ثالث كه در دنيا يمظاهر ديگر آن( شق ثالث

شود، اين است كه شخص، نه از خدا و از معنويات و مفاهيم موسوم به  يمشاهده م
 موجود و يها خوشش بيايد و به آن اعتقاد داشته باشد، و نه دلخوش به ارزش يعال

ها و نظامات متداول را  باشد. بلكه زيبائي يماد يخودخواهانه از دنيا يها مندي بهره
پابه  و فريب بداند. پشت يكند و آنها را توخال 1«استفراغ»سارتر  يبه اصطالح آقا

ريخت به تن كند،   يكسب وكار نرود، لباس ب يزده، پ همه موازين و مقررات
شود..  ياگزيستانسياليست شود، بيتل شود، هيپ سروصورت خود را ژوليده نگاه دارد،

 و خالصه دشمن تمدن ونظام موجود باشد...

 يعجيب است! اين فرقه اعتقاد به يك حقيقت و حق مطلق ندارد و مبدأ و مظهر
آيد،  ياز دروغ  و ريا بدش م يحقيقت و عدالت و رحمت قائل نيست، ول يبرا

را  يكند و خدمت و فداكار يمحكوم م تجاوز به ديگران و استثمار و استعمار را
 نمايد ... يتقديس و توصيه م

 آيا اين يك تضاد آشكار و مخالفت با عقل و منطق نيست؟

 باشد؟ ينم يو سرخوردگ يعامل سرگردان يپايگ يو ب يو همين ناجور

و  يو سرد يتواند پايدار بماند و منجر به نااميد يآيا چنين فلسفه و طرز فكرها م
 شود؟انتحار ن

داشت،  يو جوشش يكه باالخره گرم يو خود دوست يديگر، دوران خودآرائ
 شده است. يسپر

 داده است. يرمق يو ب يحوصلگ يرسيده، نوبت به ب يتمكن و تمتع كه به حد اعل

گرديده است !  يبشريت و به سلب تمدن و حيات و حركت منته يبشريت به نف
... 

 ه اينجاها كشيده است؟اگر بپرسند، چرا كار تمدن و دنيا ب

                                                
1. La Nausée 
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كند يا اصالً  يم ينياز ياعتنا شده و احساس ب ياينكه به خدا ب يميگوئيم؛ برا
تواند مبدأ وجود و مقصد حيات خود را دوست يا  يخواهد يا نم يعقيده ندارد. نم

 به خود شده است. يقبول داشته باشد. مغرور و متك

از جميع جهات تمدن  يدلخورنمايند،  ياز آنها كه تمدن را محكوم م يبسيار
ها و اخيراً از  ها، تبعيض ها ، ناهنجاري كه گفتيم از دوروئي طور ندارند. همان

بشريت ايجاد كرده  يبرا «تمدن مصرف»و  يدار كه سرمايه يها و اسارت گرفتاري
 هستند. ياست، عصبان

در داشته باشد  يروشنفكرانِ غرب تازگ يها در زبان امروز اما اگر اين حرف
ميان اديان، در نزد اهل عرفان يا در تعليمات پيغمبران بسيار كهنه و شناخته شده 

 : گفتند ياست. همه اينها م

 به دنيا دلخوش نشويد و شيطان شما را نفريبد.

دنيا پرداخت. هدف  يبشر متمدن به اين تذكرها اعتنا نكرده و يكسره به تكاپو
 يتالش هر كس صرف اين گرديده كه براشده و  يمال و مقام دنيا و لذائذ حيوان

 را كه ديگران خريدارند بهتر و ارزانتر توليد كند. يكسب پول زيادتر متاع و منظور

چه طالب هست  برنامه اين شد كه هر كس خود و ديگران را شديدتر در دام آن
 گرفتار كند.

شود  يرود و چنين تصور م يعلم و تحقيق و يا طب و مبارزه با دردها م ياگر پ
نمايد، باز هم چون هدف درآمد  يكه در راه خدمت به خلق و پيشرفت تمدن عمل م

و حاصلش  يشود كه هدف عموم يخدمت م يو دنيا است يا به مجموعه و سيستم
 كند. يچندان فرق نم يباشد، اثر نهائ يدر آمد و دنيا م

نخواسته گوناگون، خواسته و  يها مختلف، به صورت يها هم، از راه يهمه برا
 سازند: يدام و مصيبت م

« 

«...» 1 

                                                
 ي: بگو ميل داريد بگويم زيانكارترين اشخاص در اعمال خود چه كسان 115 يال 113/  (18)كهف. 1

كنند  يكه خيال م حالي دنيا مصروف و ضايع شد در يكه كوشش و فعاليت آنها در زندگ يهستند؟ كسان
 دهند.  يانجام م يكار خوب
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ها متوجه به  ها و تالش خدا و آخرت از صحنه اجتماع برداشته شد و هدف يوقت
 آيد. يخود و محدود به چهار روزه عمر شد، نتيجه بهتر از اين درنم

گويد  يكند. م يقرآن البته توصيه به ترك دنيا )يا رهبانيت و رياضت( نم
ها و  را درنظر بگيريد و با نعمت يابد يندگانداز باالتر و دورتر داشته باشيد و ز چشم

. 2جاويدان را بجوئيد يخالق و سرا يامكانات دنيا از طريق خدمت به خلق رضا
باقيات الصالحات از خود بگذاريد. بنا به تشبيه حضرت  تقرب به او را بخواهيد و

 تر آخرت است:     جاودان و عالي يزندگ يبرا ياالنبياء دنيا كشتزار خاتم
«»3 

نمود، نه اين  يم يفرمائ حرص دنيا، ترس از خدا، حكم ياما اگر در عالم به جا
و فعاليت   ها دولتداشت كه قسمت اعظم بودجه  ياندازه مفاسد و مظالم وجود م

رواج داشت كه قلم  يجوئ يها بشود، نه اين قدر تجمل و برتر ملتها صرف دفع آن
ها و  ها و كشورها را تشكيل دهد و نه به اين شدت نابساماني زينه خانوادهعمده ه

 ينمود. زندگ يم يبشريت ايجاد مشكالت و گرفتار يناماليمات ناشيه از فساد برا
و  يخردكننده، همدست يها رقابت كُشنده و نگراني يشد. به جا يسبك و مطبوع م

 ي، روشنائيحاصله از خودخواه ييو تنها يتاريك يشد. به جا ياعتماد حكمفرما م
 ساخت. يايمان و توكل بقدرت اليزال رحمان، مغزها را پاك و دلها را محكم م

رود، خود را  ياز ايمان، يك فرد متمدن هر قدر كه تمدن جلو م يخال يدر دنيا
كند كه از هر  يدر يك جنگل مخوف حس م يا بسته بيش از پيش چون شكار زبان

 به هيچ چيز جز به فنا ندارد! يان در كمين او هستند و پناهطرف درندگان تيزدند

*   *   * 

                                                                                                              
هستند كه نسبت به آيات پروردگار خود و مالقات او كافر  ييص آنها: چنين اشخا 115/  (18)كهف. 1

 شدند و بنابراين اعمال و زحماتشان هدر رفته است. 

 ...:  77/  (28)قصص .2

 .، و بساز... يو به وسيله آنچه خداوند به تو داده است خانه آخرت را بجو

 : دنيا كشتزار آخرت است.  يحديث نبو .3
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اند از ميان  خدا و آخرت بوده يكنندگان به سو پيغمبران را كه دعوت يوقت
رسالتشان قائل نباشيم، سرنوشت تمدن و بشريت به  يبرا يجامعه برداريم يا عمالً نقش

 د.اينجاها و بدتر از آنچه شاهدش هستيم خواهد كشي

انگيز،  اگر غرب متمدن كارش، بعد از آن همه جنگ و كشتار به بازگشت يأس
حيوانيت و بدويت كشيده شده است تقصير فوستل دوكوالنژها و مبتكرين و  به

 اجتماع از حكومت خدا است. ينياز يپيروان تفكيك دين از سياست يا طرز فكر ب

دار و شرق سوسياليست  يهميان غرب سرما يفرق يضمناً از اين جهت و جهات قبل
 نيست.

ورزند،  يكه به مسلك و مقصدشان م يها و عشق رغم فداكاري يها كه عل يدوّم
 يبرا يگونه نقش نمايند، هيچ يمعنويت و خدا و آخرت را م يها نف آشكارتر از اولي

شناسند.  ينم يدنيا چيز يقائل نبوده و نيستند و جز ماده و اقتصاد و زندگ پيغمبران
افتاده  دارند و القاء كشش و كوشش در ملل عقب ياگر كشش و كوشش بيشترحال 

دفاع از حقِ  يداشته و برا يافتادگ ها پس آن است كه نسبت به اولي ينمايند، برا يم
 يباشند. و اال آرزو يخود و طبقه محروم، در حال تالش مقدس و مولد م يدنيائ
بينند.  يها م است كه در دست اولي ييها آنها رسيدن به همان مقام و متاع ينهائ

آنها هستند با اين تفاوت كه  يرو بودن، دنباله يو مترق يروشنفكر يعليرغم ادعا
 پيدا كرده است . يا تر و توده يمقياس و منظورشان جنبه همگان

كه در صفحات گذشته گفتيم، مادام كه مبارزين دسته اخير به اين  طور همان
تالش ادامه خواهد داشت؛ البته شوق و تالش توأم با اند، شوق و  مرحله نرسيده

جنگ از دو طرف. بعد هم كه رسيدند همان آش است و همان كاسه. باثمرات 
 گسترده و وحشتناكتر، از ركود و فساد و سپس يأس و هالك!

مأموريت پيغمبران  يحال اگر برنامه مسيح و محمد )عَلَيْهِمُ السَالم( و به طور كل
ختن تمام افراد بشر به يك خدا و حاكم نمودن آن خدا بر جهان كه متوجه سا

ذلك  بشريت است به مرحله اجرا درآمده بود و نقش انبياء در دنيا انجام گرديده و مع
و نگران آن هستند، در اين صورت جا داشت  ياوضاع دنيا چنين بود كه همه ناراض
د برود. اما اين برنامه كه كه خود بيابد و بساز يكه بشريت سراغ راه و رسم ديگر

 يو مسيح يو چه يهود يو زرتشت ياجرا نشده است تا قبل از ظهور اسالم چه بودائ
 يرا نديده و نشنيده بودند. اسالم هم كه آن را به صدا يو وحدت يچنين عبوديت اله
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زد،  يدست به تشكيل حكومت عموم يا بلند اعالم كرد و اولين بار در دنيا با عقيده
 صله آن صدا گرفته و آن دولت در نطفه خفه شد!بالفا

گذار اسالم به  به دست بنيان «امت واحد»از  يبسيار رسائ يالبته آزمايش كوتاه ول
از  يجامعه تركيب يافته اسالم ي، عمالً ديدند كه يكتاپرست1دنيا نشان داده شد

ايجاد  در احياء و يو تساهل با اهل كتاب و سايرين چه نتايج مختلف يها مليت
 زمين به وجود آورد.      يامنيت و عدالت در رو يتمدن و در بسط نسب

و  يا قبيله يها ها، تعصب ياما جسد پيغمبر هنوز به خاك نرفته بود كه تفوق طلب
اندازيها به راه افتاد. مصداق كامل  تفرقه يبه طور كل ييعن ي، اختالفات مذهبينژاد
 : آيه

«»2 
كه قرآن در مالمت امم گذشته تذكر داده بود در امت اسالم تحقق يافت و در 

 ابتدا دو شاخه بزرگ از تنه واحد جدا شد.

شاخه جماعت يا اهل سنت كه اكثريت را داشت و دارد، اتحاد ديانت و سياست 
اول ادامه داد. اما يك نوع  يالملل ظ كرد و تا جنگ بينرا تحت عنوان خالفت حف

 شد. يصادر م يبه اول يكه فرمان از دوم ياتحاد

 يو هوس ديانت را اداره و استخدام كرده بود، يعن يهو يدستگاه خالفت رو
خواست. ديديم كه عاقبت چگونه بزيان هر دو  ياسالم م يكه خالفش را، بان يچيز

 تمام شد.

)ع( به حق زيربار يتشيع يا اماميون، بعد از حضرت عل ينشاخه دوم، يع
چنين  يناحق نرفت و خلفا را كه عصمت و صالحيت و مأموريت برا يها حكومت

. و چون 3مردم نبودند به رسميت نشناختند يمقام نداشتند و منتخب آزاد و مرض

                                                
 كوب، كارنامه اسالم، پيشين. : عبدالحسين زرين ر . ك. 1

كه برگزيده بود، دلخوش  يبه روش يا : پس دين خود را فرقه فرقه كردند و هر فرقه 53/  (23)مؤمنون. 2
 بود. 

جماع مسلمين و انتخابات ساعده را در حكم ا يبند سقيفه بن اگر در مورد خليفه اول اجماع دستپاچه و نيم .3
كه از يك  يجز وصيت و انتصاب وجود نداشته است و سوم يكه چيز يدوم  در بارهبگيريم،  يعموم
 ! محدود و دربسته سر درآورده است يفرمايش يشورا

)ع( بود كه در خالفتش جمع تمام يها هم معلوم است. در اين وسط فقط عل ها و عباسي تكليف اموي
 و بيعت آزاد وجود داشت.  يفشار افكار عموم شرايط و از جمله
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ان آنها عمالً ديدند، با حفظ آرزو و انتظار، در مي يخالفت نم امامان خود را بر مسند
 حساب ديانت و سياست تفكيك شد.  

روحانيت شيعه در اثر غفلت يا يأس، يكباره مسئله اداره امت را )ولو به مقياس 
 پرداخت. يو فرع يمحدود( كنار گذارد و به شريعت و به مسائل نظر

شد و در داخل هر يك از دو  يبه همانجا متوقف م ها مسلمانايكاش كه افتراق 
بينيم هر قدر كه امت توحيد جلو رفته،  يگرديد. اما م يتركات سبب اتحاد مدسته، مش

ها(  و تكفير )خصوصاً در ميان ما شيعه يتبرّ يها تفرقه و تخالف بيشتر شد و حربه
 تيزتر گرديد.

از امت واحد،  يخالصه آنكه بشريت پس از مختصر آزمايش ناقص دولت اسالم
 برد. يمذهب و تمدن به سر ماست كه در دوران قهر ميان  ها سال

دانند و آنها كه متدينند،  ينياز از خدا و پيغمبران م يآنها كه متمدنند تمدن را ب
 ينياز يو ب ياعتنائ يميان دين و دنيا قايل نيستند و نسبت به تمدن ابراز ب يا رابطه

 كنند. يم

ند و كن ينم يپيغمبران در ميان هيچ يك از دو دسته نقش رسالت خود را باز
 در زمينه بشريت هنوز پياده نشده است.« امت واحد»برنامه 

از اين ببعد است كه نقش پيامبران در تمدن انسان بايد اجرا شود و اثر بدهد. آنها 
اند. وظيفه بشريت امروز است كه اگر خواهان  حرفشان را زده و بذرشان را كاشته

 يتمدن است، در اجرا ياعتالمند به حفظ و  باشد و عالقه يسالمت و سعادت خود م
 برنامه امت واحد به دنبال آنها برود.

اش  كه الزمه «واحد يحكومت جهان»امروزه، برخالف زمان بعثت انبياء، نسبت به 
 يشود. اگر آمادگ ياست؛ كامالً احساس احتياج و عطش م «امت واحد»تشكيل 

يش مجدد و ارزد كه آزما يهست. م يفكر يوجود نداشته باشد، آمادگ يعمل
سرخورده است،  يبه عمل آيد و اينك كه بشريت از تمدن توأم با خودپرست يكامل

به خدا نمايد. خدا را نه از دريچه خرافات و عواطف، بلكه از روزنه عقل و  يبازگشت
 گردد. ياو برود  تا دنيايش آباد و آخرتش عال يعمل بيابد و به سو

 دارد؟ يآيا چاره ديگر

*   *   * 
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اعتنا به تمدن دارند و اين  يب يها متدين يكه دسته مقابل يعن يا ا وظيفهنقش ي
 ياست كه آنها نيز تغيير رويه دهند و به خاطر خدا و خلق به فعاليت و تمدن رو

و  يسبب نادار يرا از دست مخالفين بگيرند كه ديندار يآورند. الاقل اين حربه منف
 شود! يم يافتادگ عقب

 دهد: يهبانيت را تحريم كرده و دستور مكه قرآنش ر يمسلمان

«......» 1 
 نمايد: يو پيشوايش سفارش م

«»2 
 اجتماع خود و جهان را كنار بگذارد. يحق ندارد اداره و اعتال

 يآويز ديگر را دست نيم و آنها نبايد اكتفا به اين افتخار بك مخصوصاً ما شيعه
و ظهور امام بر حق  يتفاخر و تفرقه قرار دهيم كه معتقد به استقرار عدل  جهان يبرا

 غايب هستيم.

بايد  يباشد ول يدارد كه اميدبخش و نگاهدارنده م ياين انتظار البته ارزش بزرگ
 به صورت مثبت فعال درآوريم. يمبهم درون يو آرزو يآنرا از مرحله تعبد

 : به طور نمونه و آزمايش هم كه شده، بايد به دنيا بفهمانيم

 
، هم عامل وحدت و ائتالف است و هم عامل حركت و ياسالم يخداپرست

 بركت.

*   *   * 

 اند، حاال نوبت ما است. پيامبران حرف خود را زده كارشان را كرده و رفته

 

«...» 3 
 

 

                                                
 : و بهره خود را از دنيا فراموش مكن. 77/  (28)قصص .1

 بزرگ رو آوريد.  يتوانيد به شهرها ي: تا م يحديث نبو .2

كنيد به سود خود   نيز هر چه خود كردند و شما  يكردند برا  هر چه گروه درگذشتند،  آن : 141/( 2)بقره .3
 .كنيد... 
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 88...   يهِ يلِلَت ييَهد هذَاالْقُرآنَ : اِن9ّ

 436بِالشَرِدُعَاءَبِالْخَيْرِ...    الْاِنْسَانُ : وَيَدْع11ُ

 96لِنَفْسِهوَ...    ياِنَمَايَهْتَدِفَياهْتَد : مَن15ِ

 88لَها...    ياَرادَالْاخِرَةَوَسَع : وَمَن19ْ

 436الْيَتيمِ...    : وَالتَقْرَبُوامال34َ

 41اِنَ...    بِهعِلْمٌ لَكَ مالَيْسَ : وَالتَقْف36ُ
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 326لَقَدْ...    ثَبَتْناكَ : وَلَوْالاَن74ْ

 326حَيوةِ...   الْ : اَذًالَاَذَقْناكَ ضِعْف75َ

 323وَ...    صِدْقٍ مُدْخَلَ ياَدْخِلْن رَبّ : وَقُل81ْ
 

 (1اعراف)
 252خُذُوا زينَتَكُمْ...    ادَمَ ي: يابَن31

 313اَخْرَجَ...    يالَت اهللزينَةَ حَرَمَ مَنْ : قُل32ْ

 168مِنْ...    صُدُورِهِمْ ي: وَنَزَعْنَامَاف43ِ

 241ظُلَةٌ...    كَاَنَهُ فَوْقَهُمْ بَلَ: وَاِذْنَتَقْنَاالْج171َ

 

 (14انبياء)
 282السَمواتِ...    كَفَروُااَنّ يَرَالَذينَ : اَوَلَم31ْ

 241اَنْ...    يرَوَاسِ الْاَرْضِ ي: وَجَعَلْنَاف31ِ

 261،213وَ...    ذائِقَةُالْمَوْتِ نَفْسٍ : كُل35ّ

 145 عَجَلٍ...   مِنْ الْاِنْسانُ : خُلِق37َ

 217،81اَئِمَةًيَهْدُونَ...    : وَجَعَلْنَاهُم73ْ

 438اُمَةًواحِدَةً...    اُمَتُكُمْ هذِهِ : اِن92ّ

 438كُلٌ...    بَيْنَهُمْ : وَتَقَطَعُوااَمْرَهُم93ْ

 78بَعْدِ...    الزَبُورِمِنْ ي: وَلَقَدْكَتَبْناف115ِ

 

 (41انشقاق)
 79رَبِكَ...   ياِل كادِحٌ نَكَاِ : يااَيُهَاالْاِنْسان6ُ

 79بِيَمينِه.    كِتَابَهُ ياُوتِ : فَاَمَامَن7ْ

 79حِسَاباًيَسيراً.    يُحَاسِبُ : فَسَوْف8َ

 79اَهْلِهمَسْرُورًا.    ياِل : وَيَنْقَلِب9ُ

 79وَرَآءَظَهْرِه.    كِتَابَهُ ياُوتِ : وَاَمَامَن11ْ

 79   يَدْعُواثُبُورًا. : فَسَوْف11َ

 79سَعيرًا.    ي: وَيَصْل12

 285طَبَقٍ.    طَبَقًاعَنْ : لَتَرْكَبُن19ّ

 

 (4انعام)
 445بَيِنَةٍمِنْ...   يعَل ياِنّ : قُل57ْ

 171...   يلِلَذ يوَجْهِ وَجَهْتُ ي: اِن79ّ

 51كاُلً...    وَيَعْقُوبَ اِسْحقَ : وَوَهَبْنَالَه84ُ

 66اعَمِلوُاوَ...   مِمَ دَرَجاتٌ : وَلِكُل132ّ

 241مُسْتَقيمًا...    يهذاصِراط : وَاَن153ّ

 431وَكَانُوا...    فَرَقُوادِينَهُمْ الَذِينَ : اِن159ّ

،     174...   يوَمَحْيا يوَنُسُك يصاَلت اِنّ : قُل162ْ
 379 ،388 

 379اُمِرْتُ...    وَبِذلِكَ لَهُ : الشَريك163َ

 

 (4انفال)
 217الْاَنْفالِ...    عَنِ نَكَ: يَسْئَلُو1

 329...   ياِلَ رَبُكَ ي: اِذْيُوح12

 327...   اهلل تَوَلَوْافَاعْلَمُوااَنّ : وَاِن41ْ

 217ءٍ...    يش مِنْ : وَاعْلَمُوااِنَمَاغَنِمْتُم41ْ

 329...   يفِ اِذِالْتَقَيْتُمْ : وَاِذْيُرِيكُمُوهُم44ْ

 328وا اِذا...   امَنُ : يااَيُهَاالَذين45َ

 328وَرَسُولَهُ...    اهلل: وَاَطيعُوا46

 322: وَالتَكُونُوا كَالَذينَ...   47

 376، 261،311،321مَااسْتَطَعْتُمْ : وَاَعِدُوالَهُم61ْ

 331جَنَحُوا لِلسَلْمِ...    : وَاِن61ْ

 331فَاِنَ...    يَخْدَعُوكَ يُرِيدُوااَنْ : وَاِن62ْ

 331...   يمَافِ لَوْاَنْفَقْتَ قُلُوبِهِمْ بَيْنَ فَ: وَاَل63َ

 328وَمَنِ...    اهلل حَسْبُكَ ي: يَااَيُهَاالنَب64ِ

 318الْمُؤْمِنينَ...    حَرِضِ ي: يااَيُهَاالنَب65ِ

 323لَهُ...    يَكُونَ اَنْ يلِنَبِ : مَاكَان67َ

 381،322امَنُواوَهَاجَرُواوَ...    : وَالَذِين74َ

 

 (1بقره)
 345لم.   ا: 1

 345...   يهُد فِيهِ الرَيْبَ الْكِتَابُ : ذلِك2َ

 348امَنَا...    يَقُولُ مَنْ النَاسِ : وَمِن8َ

 348امَنُوا...    وَالَذينَ اهلل : يُخادِعُون9َ

 348مَرَضَاً...    اهلل فَزادَهُمُ مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ ي: ف11

 348الْاَرْضِ...    يتُفْسِدُوافِال لَهُمْ : وَاِذاقيل11َ

 348وَلكِنْ...    الْمُفْسِدُونَ هُمُ : اَالاِنَهُم12ْ

 241اعْبُدُوارَبَكُمُ...    : يااَيُهَاالنَاس21ُ

 87امَنُواوَعَمِلُوا...    : وَبَشِرِالَذين25َ
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 249: قُلْنَااهْبِطُوامِنْهاجَميعًا...   38

 293كَذَبُوا...   كَفَرُوا وَ : وَالَذين39َ

 313، 275...   ياذْكُرُوانِعْمَت اِسْرائيلَ ي: يابَن41

 292وَتَكْتُمُوا...    بِالْباطِلِ : وَالتَلْبِسُواالْحَق42ّ

 292بِالْبِرِوَتَنْسَوْنَ...    النَاسَ : اَتَاْمُرُون44َ

 288...   يالَت ياذْكُروُانِعْمَتِ اِسْرائيلَ ي: يابَن47

 293لِقَوْمِهيَاقَوْمِ...   يمُوس ذْقَالَ: وَا54ِ

 252لِقَوْمِه...    يمُوس ي: وَاذِاسْتَسْق61

 288نَصْبِرَ...    لَنْييامُوس : وَاِذْقُلْتُم61ْ

 241وَرَفَعْنافَوْقَكُمُ...    : وَاِذْاَخَذْناميثاقَكُم63ْ

 292بَعْدِذلِكَ...    مِنْ قُلُوبُكُمْ قَسَتْ : ثُم74ّ

 291تَمَسَنَاالنَارُاِلّا...    الُوالَنْ: وَق81َ

 291الدَارُالْاخِرَةُعِنْدَ...    لَكُمُ كَانَتْ اِنْ : قُل94ْ

 291...   يعَل النَاسِ اَحْرَصَ : وَلَتَجِدَنَهُم96ْ

 292...   يعَل : وَاتَبَعُوامَاتَتْلُواالشَيَاطين112ُ

 87.   امَنُواوَاتَقَوْا.. : وَلَوْاَنَهُم113ْ

 272تَسْئَلُوارَسُولَكُمْ...    اَنْ تُريدُونَ : اَم118ْ

 432،431لَوْ...    الْكِتَابِ اَهْلِ : وَدَكَثيرٌمِن119ْ

 291الْجَنَةَ...    يَدْخُلَ : وَقالُوا لَن111ْ

 291وَهُوَ...    للَهِ وَجْهَهُ اَسْلَمَ مَنْ ي: بَل112

 291فْسٌ...   نَ ي: وَاتَقُوايَوْمًاالتَجْز123

 439هذَا...    اجْعَلْ رَبّ اِبْراهيمُ : وَاِذْقَال126َ

 439الْقَوَاعِدَمِنَ...    اِبْرَاهيمُ : وَاِذْيَرْفَع127ُ

 429اِلَيْنا...    وَمااُنْزِلَ اهلل: قُولوُا امَنَاب136ِ

 453لَهَامَاكَسَبَتْ...    اُمَةٌقَدْخَلَتْ : تِلْك141َ

 412، 213،295اُمَةً...  جَعَلْناكُمْ : وَكَذلِك143َ

 316امَنُوا اِسْتَعينُوا...    : يااَيُهَاالَذين153َ

 316...   يف يُقْتَلُ : وَالتَقُولُوالِمَن154ْ

 316الْخَوْفِ...    ءٍمِنَ يبِشَ : وَلَنَبْلُوَنَكُم155ْ

 ،34مُصيبَةٌ...    اِذااَصابَتْهُمْ : اَلَذين156َ
 237 ،238 ،312 ،316 

 321تُوَلُوا وُجُوهَكُمْ...    الْبِرَاَنْ : لَيْس177َ

 241...   يحَيوةٌيااُولِ الْقِصاصِ يفِ : وَلَكُم179ْ

 241امَنُواكُتِبَ...    : يااَيُهَاالَذين183َ

 241...   يفَاِنّ يعَنّ يعِباد : وَاِذاسَالَك186َ

 ،252  الَذينَ...  اهلل سَبيلِ ي: وَقاتِلُواف191ِ
 322 ،324 ،326 ،381 

 324ثَقِفْتُمُوهُمْ...    حَيْثُ : وَاقْتُلُوهُم191ْ

 324غَفُورٌرَحيمٌ.    اهلل انْتَهَوْا فَاِنّ : فَاِن192ِ

 331، 324التَكُونَ...     يحَتَ : وَقاتِلُوهُم193ْ

 324بِالشَهْرِالْحَرَامِ...    : اَلشَهْرُالْحَرام194ُ

 381،252وَالتُلْقُوا...    اهلل سَبيلِ يواف:وَاَنْفِق195ُ

 381رَبَنا اتِنا...    يَقُولُ مَنْ : وَمَنْهُم211ْ

 375الْاَرْضِ...    يفِيسَعي: وَاِذاتَوَل215

 326نَفْسَهُ...    ييَشْرِ مَنْ النَاسِ : وَمِن217َ

 331امَنُوا ادْخُلُوا...    : يااَيُهَاالَذين218َ

 437،435اُمَةًوَاحِدَةًفَبَعَثَ...    اسُالنَ : كَان213َ

 317تَدْخُلُوا الْجَنَةَ...    اَنْ حَسِبْتُمْ : اَم214ْ

 322، 381امَنُواوَالَذينَ...    الَذينَ : اِن218ّ

 39قُلْ...    الْمَحيضِ عَنِ : وَيَسْئَلُونَك222َ

 252اَنْ...    قَبْلِ مِنْ طَلَقْتُمُوهُنّ : وَاِن237ْ

 381، 326، 318،322...اهلل سَبيلِ ي:وَقاتِلُواف244

 318قَرْضًا...    اهلل يُقْرِضُ يذَاالَذ : مَن245ْ

 318...   يبَنِ الْمَلَاِمِنْ يتَرَاِلَ : اَلَم246ْ

 397...   اهلل اِنّ نَبِيُهُمْ لَهُمْ : وَقال247َ

 318بِالْجُنُودِ...    طالُوتُ : فَلَمَافَصَل249َ

 318وَجُنُودِه...    وَلَمَابَرَزُوالِجَالُوتَ: 251

 442، 318، 96وَ...    اهلل بِاِذْنِ : فَهَزَمُوهُم251ْ

 354، 335نَتْلُوهَا...    اهلل ايَاتُ : تِلْك252َ

 437فَضَلْنابَعْضَهُمْ...    الرُسُلُ : تِلْك253َ

 356امَنُوايُخْرِجُهُمْ...    الَذينَ يوَلِ اهلل: 257

 295...    ياَرِن رَبّ اِبْراهيمُ : وَاِذْقال261َ

 342وَمَغْفِرَةٌخَيْرٌ...    مَعْرُوفٌ : قَوْل263ٌ

 64الرِبوا...    يَاْكُلُونَ : اَلَذين275َ
 

 (09بلد)
 341الَذينَ امَنُوا...    مِنَ كَانَ : ثُم17ّ
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 (41تغابن)
 51وَاَوْالدُكُمْ...    : اِنَمااَمْوالكُم15ْ

 

 (0وبه)ت
 181ثَمَنًا...    اهلل : اِشْتَرَوْابِايات9ِ

 329تابُوا وَاَقامُوا...    : فَاِن11ْ

 436يَعْمُرُوا...    اَنْ لِلْمُشْرِكينَ : مَاكَان17َ

 381، 322امَنُواوَهَاجَرُواوَ...    : اَلَذِين21َ

 294، 217امَنُوااِنَ...    : يااَيُهَاالَذين34َ

 328اِلّا...    مَازَادُوكُمْ وافيكُمْ: لَوْخَرَج47ُ

 329بِنااِلّا...    تَرَبَصُونَ هَلْ : قُل52ْ

 348مِنْهُمْ...    تُقْبَلَ اَنْ : وَمَامَنَعَهُم54ْ

 351وَ...    يالنَبِ يُؤْذُونَ الَذِينَ : وَمِنْهُم61ُ

 351وَالْمُنَافِقَاتِ...    الْمُنَافِقينَ اهلل: وَعَد68َ

 349جَاهِدِالْكُفَارَوَ...    ياَيُهَاالنَبِ: يَا73

 349، 348اِذَا...    لَكُمْ اهللبِ : سَيَحْلِفُون95َ

 352اعْتَرَفُوابِذُنُوبِهِمْ...    : وَاخَرُون112َ

 352،217صَدَقَةًتُطَهِرُ...    اَمْوالِهِمْ :خُذْمِن113َ

 352هُوَ...    اهلل يَعْلَمُوااَنّ : اَلَم114ْ

 352وَ...    عَمَلَكُمْ اهلل ياعْمَلُوافَسَيَر وَقُلِ :115

 352وَ...    يالنَبِ يعَلَ اهلل : لَقَدْتاب117َ

 352...   يخُلِفّوُاحَتَ الثَلثَةِالَذِينَ ي: وَعَل118َ

 84الْمَدينَةِوَمَنْ...    لِاَهْلِ : مَاكَان121َ

 257  لِيَنْفِرُوا...  الْمُؤْمِنُونَ : وَمَاكَان122َ

 351اَنْفُسِكُمْ...    مِنْ رَسُولٌ : لَقَدْجَاءَكُم128ْ

 351الاِلهَ...    اهلل يحَسْبِ تَوَلَوْافَقُلْ : فَاِن129ْ

 

 (14جاثيه)
 174السَمواتِ...    يفِ : وَسَخَرَلَكُم13ْ

 96، 82وَالْاَرْضَ...    السَمواتِ اهلل : وَخَلَق22َ

 

 (41جمعه)
 311وَما....    السَمواتِ يمافِ هِلِلَ : يُسَبِح1ُ

 292حُمِلُوا...    الَذينَ : مَثَل5ُ

 436هادُوا...    يااَيُهَاالَذينَ : قُل6ْ

 253الصَلوةُفَانْتَشِرُوا...    : فَاِذاقُضِيَت11ِ

 

 (11حج)
 212يَخْرُجُوامِنْها...    : كُلَمااَرادُوااَن22ْ

 441بِاَنَهُمْ...    نَيُقاتَلُو لِلَذينَ : اُذِن39َ

 416دِيَارِهِمْ...    اُخْرِجُوامِنْ : اَلَذِين41َ

 54قَرْيَةٍاَهْلَكْناها...    مِنْ : فَكَاَيِن45ْ

 439جِهادِه...    حَقّ اهلل ي: وَجاهِدُواف78
 

 (44حجر)
 311نَزَلْنَاالذِكْرَوَاِنَا...    : اِنَانَحْن9ُ

 437وَالْاَرْضِ...    اتِ: وَمَاخَلَقْنَاالسَمو85

 283...   يالْمَثان سَبْعًامِنَ : وَلَقَدْاتَيْنَاك87َ

 

 (10حجرات)
 338، 238اِخْوَةٌ...     : اِنَمَاالْمُؤمِنُون11َ

 341امَنُوااجْتَنِبُوا...    : يااَيُهَاالَذين12َ

 114مِنْ...    اِنَاخَلَقْناكُمْ : يااَيُهَاالنّاس13ُ

 

 (41حديد)
 51: اِعْلَمُوا اَنَمَاالْحَيوةُ...   21

 293، 261، 215اثارِهِمْ....    يقَفَيْنَاعَل :ثُم27ّ

 

 (40حشر)
 217رَسُولِه...    يعَل اهلل: مااَفاء7َ

 341تَبَوَءُوالدَارَوَالْايمَانَ...    : وَالَذِين9َ

 

 (44ذاريات)
 439اَهْلِهفَجاءَبِعِجْلٍ...    ياِل : فَرَاغ26َ

 

 (43رعد)
 311اَسَرَالْقَوْلَ...    مِنْ : سَواءٌمِنْكُم11ْ

 275، 274، 111بَيْنِ...    مِنْ مُعَقِباتٌ : لَه11ُ
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 311وَ...    السَمواتِ يفِ يَسْجُدُمَنْ : وَللَه15ِ

 415السَماءِماءًفَسالَتْ...    مِنَ : اَنْزَل17َ

 339صَبَرُواابْتِغَاءَ...    : وَالَذِين22َ

 

 (39روم)
 174وَ...    تُمْسُونَ حينَ اهلل : فَسُبْحان17َ

 45حَنيفًا...    لِلدّينِ وَجْهَكَ : فَاَقِم31ْ

 431وَاَقيمُوا...    وَاتَقُوهُ اِلَيْهِ : مُنيبين31َ

 431وَكَانُوا...    فَرَقُوادِينَهُمْ الَذِينَ : مِن32َ

 214الْبَرِوَ...     ي: ظَهَرَالْفَسادُف41ِ

 

 (13زخرف)
 34الْمُبينِ.    : وَالْكِتَاب2ِ

 88اُورِثْتُمُوهابِما...    يالْجَنَةُالَت : وَتِلْك72َ

 

 (00زلزال)
 82اَشْتَاتًا...    : يَوْمَئِذٍيَصْدُرُالنَاس6ُ

 82ذَرَةٍخَيْرًايَرَه.    مِثْقالَ يَعْمَلْ : فَمَن7ْ

 82ايَرَه.   ذَرَةٍشَرً مِثْقالَ يَعْمَلْ : وَمَن8ْ

 

 (30زمر)
 83يَاعِبَادِالَذِينَ امَنُوا...    : قُل11ْ

 167اجْتَنَبُوا الطَاغُوتَ...    : وَالَذين17َ

 388، 167الْقَوْلَ...    يَسْتَمِعُونَ : اَلَذين18َ

 327السَمواتِ...    خَلَقَ مَنْ سَاَلْتَهُمْ : وَلَئِن38ْ

 82كَسَبُواوَ...   مَا سَيِئاتُ : وَبَدالَهُم48ْ

 172الَذينَ...    يالْقِيمَةِتَرَ : وَيَوْم61َ

 

 (31سبا)
 311اُوتُواالْعِلْمَ...    الَذينَ ي: وَيَر6َ

 81مَايَشَاءُمِنْ...    لَهُ : يَعْمَلُون13َ

 

 (31سجده)
 241هُوَ...    بَلْ افْتَرهُ يَقُولُونَ : اَم3ْ

 314وَبَدَاَ...    قَهُءٍخَلَ يشَ كّلّ اَحْسَنَ ي: اَلَذ7

 87امَنُواوَعَمِلُوا...    : اَمَاالَذين19َ

 

 (14شعراء)
 389مِنْ...    عَلَيْهِ : وَمااَسْئَلُكُم119ْ

 374: وَالتُطيعُوا اَمْرَالْمُسْرِفينَ.   151

 374الْاَرْضِ...    يفِ يُفْسِدُونَ : اَلَذين152َ

 

 (11شورا)
 376،238وَ...    لِرَبِهِمْ اسْتَجابُوا : وَالَذين38َ

 376،238...   يالْبَغْ اِذا اصابَهُمُ : وَالَذين39َ

 37: وَجَزاؤُا سَيِئَةٍسَيِئَةٌمِثْلُها...   41
 

 (34ص)
 437: ياداوُدُاِنَاجَعَلْناكَ...   26

 

 (44صف)
 237: يَااَيُهَاالَذِينَ امَنُوا لِمَ...   2

 237تَقُولُوامَاال...    اَنْ اهلل: كَبُرَمَقْتًاعِنْد3َ

 319...   يف يُقَاتِلُونَ الَذِينَ يُحِبّ اهلل : اِن4ّ

 

 (44طالق)
 325اِذاطَلَقْتُمُ...    ي: يااَيُهَاالنَب1ِ

 325اَجَلَهُنَ...    : فَاِذابَلَغْن2َ

 436اليَحْتَسِبُ...    حَيْثُ مِنْ : وَيَرْزُقْه3ُ

 325مِنْ...    لْمَحيضِا مِنَ يَئِسْنَ : وَالَئ4

 325اِلَيْكُمْ...    اَنْزَلَهُ اهللاَمْرُ : ذلِك5َ

 325عَذابًاشَديدًا...    لَهُمْ اهلل: اَعَد11َ

 

 (19طه)
 88بِالصَلوةِوَاصْطَبِرْ...    : وَأْمُرْاَهْلَك132َ

 

 (493عصر)
 341: وَالْعَصْرِ...   1

 341خُسْرٍ.    يلَف الْاِنْسانَ : اِن2ّ

 341، 328: اِلَاالَذِينَ امَنُواوَعَمِلُوا...   3
 

 (10عنكبوت)
 319يُتْرَكُوا...    اَنْ النَاسُ : اَحَسِب2َ
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 319قَبْلِهِمْ...    مِنْ : وَلَقَدْفَتَنَاالَذِين3َ

 429،334اِلّا...    الْكِتابِ : وَالتُجادِلُوااَهْل46َ

 381...   الْحَيوةُالدُنْيَااِلّا : وَمَاهَذِه64ِ

 

 (19غافر)
 297اسْتَجِبْ...    يادْعُون رَبُكُمُ : وَقال61َ

 

 (4فاتحه)
 295،283،279الرَحيمِ.    الرَحْمنِ اهلل : بِسْم1ِ

 ،283، 279الْعَالَمينَ.    رَبّ : اَلْحَمْدُللَه2ِ
 286 ،295 ،296 

 296، 283،279،286الرَحيمِ.  : اَلرَحْمن3ِ

 297،284،279الدِينِ.    يَوْمِ : مَالِك4ِ

 297،284،279نَسْتَعينُ.    نَعْبُدُوَاِيَاكَ : اِيَاك5َ

 284،279: اِهْدِنَاالصِراطَالْمُسْتَقيمَ.   6

 ،285،279عَلَيْهِمْ...    اَنْعَمْتَ : صِرَاطَالَذِين7َ
 291 ،293 ،295 ،298 

 

 (34فاطر)
 79   يُريدُالْعِزَةَفَلِلَهِ... كانَ : مَن11ْ

 311مِنَ...    اَنْزَلَ اهلل تَرَاَنّ : اَلَم27ْ
 

 (14فتح)
 327...   يكَفَرُوافِ الَذِينَ : اِذْجَعَل26َ

 317...   يبِالْهُد رَسُولَهُ اَرْسَلَ ي: هُوَالَذ28ِ

 343،337،317وَ...    اهلل : مُحَمَدٌرَسُول29ُ

 

 (14فرقان)
 436عْدَ...   الْذِكْرِبَ عَنِ ي: لَقَدْاَضَلَن29

 

 (14فصلت)
 339الْحَسَنَةُوَلَا...    ي: وَالتَسْتَو34ِ

 431،413اِلّاماقَدْقيلَ...    لَكَ : مايُقال43ُ

 

 (14قصص)
 434الْاَرْضِ...    يعاَلفِ فِرْعَوْنَ : اِن4ّ

 452،448...   اهلل فيما اتكَ : وَابْتَغ77ِ

 434،433،326الدَارُالْاخِرَةُ...    : تِلْك83َ

 

 (44كهف)
 253...   يعَل نَفْسَكَ باخِعٌ : فَلَعَلَك6َ

 253،78...   ي:اِنّاجَعَلْناماعَل7َ

 78ماعَلَيْها...    : وَاِنّالَجاعِلُون8َ

 51لِصَاحِبِه...    ثَمَرٌفَقَالَ لَهُ : وَكَان34َ

 51زينَةُالْحَيوةِ...    وَالْبَنُونَ : اَلْمال46ُ

 448ئُكُمْ...   نُنَبِ هَلْ : قُل113ْ

 448الْحَيوةِ...    يفِ سَعْيُهُمْ ضَلّ : اَلَذين114َ

 448كَفَرُوا بِاياتِ...    اَلَذينَ : اُولئِك115َ

 329الَذينَ امَنُواوَعَمِلُوا...    : اَن117ّ

 88اِنَمااَنَابَشَرٌمِثْلُكُمْ...    : قُل111ْ

 

 (01ليل)
 173 .  يوَاتَق ياَعْط : فَاَمَامَن5ْ

 173.   يبِالْحُسْن : وَصَدَق6َ

 173.   يلِلْيُسْر : فَسَنُيَسِرُه7ُ

 172.   يوَاسْتَغْن بَخِلَ : وَاَمَامَن8ْ

 172.   يبِالْحُسْن : وَكَذَب9َ

 172.   يلِلْعُسْر : فَسَنُيَسِرُه11ُ

 68.   يعَلَيْنالَلْهُد : اِن12ّ

 68  . يلَنالِلْاخِرَةَوَالْاُول : وَاِن13ّ

 64.   ييَتَزَكَ مَالَهُ ييُؤْت ي: اَلَذ18

 64.   ينِعْمَةٍتُجْز مِنْ : وَمَالِاَحَدٍعِنْدَه19ُ

 64.   يالْاَعْل رَبِهِ : اِالَاِبْتِغَاءَوَجْه21ِ

 64.   ييَرْض : وَلَسَوْف21َ

 

 (4مائده)
 341: يااَيُهَاالَذينَ امَنُوا التُحِلُوا...   2

 296الْمَيْتَةُوَالدَمُ...    لَيْكُمْعَ : حُرِمَت3ْ

 241امَنُوااِذاقُمْتُمْ...    : يَااَيُهَاالَذِين6َ

 325امَنُواكُونُوا...    : يااَيُهَاالَذين8َ
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 294، 293قَالُوااِنَا...    الَذِينَ : وَمِن14َ

 291،289،288لِقَوْمِه...    يمُوس : وَاِذْقال21َ

 289واالْاَرْضَ...   ادْخُلُ : يَاقَوْم21ِ

 317، 289فيهَاقَوْمًا...    اِنّ ي: قَالُوايَامُوس22

 291، 289الَذِينَ...    مِنَ رَجاُلنِ : قَال23َ

 317، 289اِنَالَنْ...    ي: قَالُوايَامُوس24

 289...   ياِلّانَفْس الاَمْلِكُ ياِنّ رَبّ : قَال25َ

 317هِمْ...   فَاِنَهَامُحَرَمَةٌعَلَيْ : قَال26َ

 321: يَااَيُهَاالَذِينَ امَنُوااتَقُوا...   35

 ،334، 333بِالْحَقِ...    الْكِتابَ : وَاَنْزَلْنااِلَيْك48َ
 431 ،432 

 328وَرَسُولَهُ...    اهلل يَتَوَلّ : وَمَن56ْ

 328: يَااَيُهَاالَذِينَ امَنُواالتَتَخِذُوا...   57

 443...   اهللودُيَدُالْيَهُ : وَقالَت64ِ

 431اَقامُوا التَوْرةَوَ...    : وَلَوْاَنَهُم66ْ

 432، 431...   يعَل لَسْتُمْ الْكِتَابِ يَااَهْلَ : قُل68ْ

 434، 433امَنُواوَالَذينَ...    الَذينَ : اِن69ّ

 

 (11)( ص)محمد
 319كَفَرُوا...    الَذينَ : فَاِذالَقيتُم4ُ

 

 (11مدثر)
 342تَسْتَكْثِرُ.    تَمْنُنْ: وَال6

 342فَاصْبِرْ.    : وَلِرَبِك7َ
 

 (40مريم)
 51بِغاُلمٍ...    : يَازَكَرِيَااِنَانُبَشِرُك7َ

 87وَعَمِلَ...    وَامَنَ تَابَ : اِلّامَن61ْ

 

 (41ملك)
 253،77وَالْحَيوةَ...    الْمَوْتَ خَلَقَ ي: اَلَذ2

 

 (49ممتحنه)
 354،331،331الَذينَ...    عَنِ اهلل : اليَنْهكُم8ُ

 331، 331الَذِينَ...    عَنِ اهلل : اِنَمَايَنْهكُم9ُ

 

 (43منافقون)
 349تُعْجِبُكَ...    : وَاِذارَاَيْتَهُم4ْ

 351تَعالَوْايَسْتَغْفِرْ...    لَهُمْ : وَاِذاقيل5َ

 351اَمْ...    لَهُمْ اَسْتَغْفَرْتَ : سَواءٌعَلَيْهِم6ْ

 

 (13ومنون)م
 241الْكِتَابَ...    ي: وَلَقَدْ اتَيْنَامُوس49َ

 81الطَيِبَاتِ...    كُلُوامِنَ : يَااَيُهَاالرُسُل51ُ

 429، 451زُبُرًاكُلُ...    بَيْنَهُمْ : فَتَقَطَعُوااَمْرَهُم53ْ

 

 (43نجم)
 171اِلّااَسْمَاءٌسَمَيْتُمُوهَا...    يهِ : اِن23ْ

 96.   يرُ وازِرَةٌ وِزْرَ اُخْر: اَلّاتَز38ِ

 96.   ياِلّاماسَع لِلْاِنْسانِ لَيْسَ : وَاَن39ْ

 

 (44نحل)
 436الْماَلئِكَةَبِالرُوحِ...    : يُنَزِل2ُ

 169اُمَةٍرَسُوالً اَنِ...    كُلّ ي: وَلَقَدْبَعَثْناف36

 175وَمَا...    السَمواتِ ييَسْجُدُمَافِ : وَللَه49ِ

 

 (1نساء)
 375، 328،371امَنُوا اَطيعُوا...  : يااَيُهَاالَذين59َ

 322سَبيلِ...    يف امَنُوايُقاتِلُونَ : اَلَذين76َ

 349كَمَاكَفَرُوا...    : وَدُوالَوْتَكْفُرُون89َ

 349قَوْمٍ...    ياِل يَصِلُونَ : اِلَاالَذين91َ

 354، 323: يااَيُهَاالَذينَ امَنُوا اِذا...   94

 355، 254مِنَ...    الْقَاعِدُونَ ي: اليَسْتَو95ِ

 341نَجْوهُمْ...    كَثيرٍمِنْ ي: الخَيْرَف114

 433...   يوَالاَمانِ بِاَمانِيِكُمْ : لَيْس123َ

 433، 87الصَالَحاتِ...    مِنَ يَعْمَلْ : وَمَن124ْ

 349الْكِتَابِ...    يفِ عَلَيْكُمْ : وَقَدْنَزَل141َ

 347...   يالاِل ذلِكَ بَيْنَ : مُذَبْذَبين143َ

 326تَابُواوَاَصْلَحُوا وَ...    : اِلَاالَذِين146َ

 353شَكَرْتُمْ...    اِنْ بِعَذابِكُمْ اهلل : مَايَفْعَل147ُ
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 429وَرُسُلِه...    اهلل: وَالَذِينَ امَنُواب152ِ

 436  ... اهلل وَكَانَ اِلَيْهِ اهلل رَفَعَهُ : بَل158ْ

 292وَ...    الرِبواوَقَدْنُهُواعَنْهُ : وَاَخْذِهِم161ْ

 293...   يالتَغْلُواف الْكِتابِ : يااَهْل171َ

 

 (449نصر)
 332وَالْفَتْحُ.     اهلل: اِذاجاءَنَصْر1ُ

 332يَدْخُلُونَ...     النَاسَ :وَرَاَيْت2َ

 332بِحَمْدِرَبِكَ...     : فَسَبِح3ْ

 

 (11نمل)
 252سُوءُ...    لَهُمْ الَذِينَ اُولئِكَ: 5

 252الْقُرْانَ...    يلَتُلَقَ : وَاِنَك6َ

 252...   ياِنّ لِاَهْلِهِ يمُوس : اِذْقَال7َ

 252بُورِكَ...    اَنْ ي: فَلَمَاجَاءَهَانُود8ِ

 252الْعَزيزُالْحَكيمُ.    اهللاَنَا اِنَهُ ي: يَامُوس9

 252لَمَارَاهَاتَهْتَزُ...   فَ عَصَاكَ : وَاَلْق11ِ
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 428، 383،    ينانسا

، 211 ،211، 199، 192، 157انسانيّت،    
271 ،298 ،312، 
391 ،419 ،446 

 352انصار،    

 132انفورماتيك،    
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،  311 ،311، 272، 245، 175، 18انقالب،    
365  ،415  ،417 

 311انقالب سرخ كمونيسم،    

 311انقالب كبير فرانسه،    

 365انقالب مشروطيت،    

 311،    يفكر يهاانقالب

 419، 191،    يانقالب

 311، 271انكيزيسيون،    

 194، 145انگستان،    

 273، 128، 124، 123انگليس،    

،  249 ،213، 194، 115، 36،    يانگليس
281 ،325  

 132اوپراسيونل،    

 371اولوااالمر،    

 26،    »اونيورسيته«

 369، 291اهل بيت،    

، 333 ،328، 294، 293، 216     كتاب،  اهل
334 ،352 ،371، 425 ،426 ،431 ،431، 
432 ،433 ،435 ،437، 438 ،439 ،441 ،
451 

 421، 27ايتاليا،    

 419، 383، 331،    يايدئولوژ

 311، 319ايدئولوژيك،    

 183آليسم،     ايده

، 91، 61 ،56، 55، 53، 27، 26، 24ايران،    
92 ،93 ،94 ،95، 99 ،111 ،113 ،114 ،

117، 119 ،111 ،111 ،118 ،122، 123 ،
124 ،129 ،149 ،165، 181 ،181 ،217 ،
218 ،235، 242 ،256 ،263 ،266 ،311، 
321 ،378 ،387 ،392 ،395، 415 ،412 ،
415 ،426 ،427، 439 

، 123 ،122، 115، 111، 26، 24، يايران
128 ،131 ،271 ،241، 274 ،399 ،424 ،
425 ،426، 439 

 ،124،  119،  99،   92،   29انيان،    اير
131 ،134 ،145 ،146 ،211، 
236    ،262   ،318    ،383 

 26اينشتين،    

 

 ب
 31،    »باتا«

، 166 ،24، 17،    يمهد بازرگان، مهندس
168 

 394النَبِيين،     باقرِ علوم

 143باكتريوفاژ،    

 312، 239، 216، 99پرستان،     بت

 414، 171،    يپرست بت

 415، 331بتها،    

 347، 331بدر،    

 29،    »يبرانل«

 59،    يبراون باور

 439،    يبربر

 145برج ايفل،    

 267، 211برلن،    

، 399  سيدمحمد حسين، اهلل ، آيتيبروجرد
411 

 31،    »برونينگ«

 424، 411، 372، 313، 227بعثت،    

 452، 436، 435بعثت انبياء،    

 425    بغداد،

 361، 261بقاع متبر،    

 262بلغارستان،    

 441بلغارها،    

 147بلوت،    
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 213،    يبلوك غرب

 441شرق و غرب،     يبلوكها

 18بازرگان،     يمهندس مهد يبنياد فرهنگ

، 292 ،291، 287، 249، 181اسرائيل،     يبن
318 ،372 ،421 ،428 ،434 

 395، 371، 254اميه،     يبن

 395، 371، 255، 254عباس،     يبن

 451،388،    يبودائ

 94، 63،    يبورژواز

 398سينا،     يبوعل

 271بولس،    

 41آقاباقر،     ي، حاجيبهبهان

، 222 ،92، 87، 86، 84، 83، 81بهشت،    
238 ،254 ،255 ،271، 291 ،291 ،314 ،
322 ،339، 413 ،432 ،433 

 222بهشت كمونيسم،    

 435، 433، 399نم،    بهشت و جه

 222،    يخيال يبهشتها

 24، مهندس،    يبيان

 447بيتل،     

 426بيزانس،    

 313، 312بيشو،    

 225، 62الملل،     بين

 427، 441،441،    يالملل بين

 181اسالم،     يالملل بين

 181سوسياليست،     يالملل بين

 181كمونيست،     يالملل بين

 181،    يهود يالملل بين

 312، 311، 311، 286بينهايت،    

 221، 147بينهايت كوچك،    

، 142 ،141، 141، 139،  ها كوچكبينهايت 
143 ،144، 145 ،148،146، 151 ،151 

 143،    يبيوشيم

 

 پ
 31، 29پاپ،    

 351، 311پاپها،    

 217پاتريوس،    

 ،294، 181، 175، 84پادشاه،    
318 ،362 

 413  پادشاهان،  

 318، 292،    يپادشاه

 419، 233، 145، 27پارلمان،    

، 146، 145 ،134، 122، 32، 26، 24پاريس،
211 ،426 

 25پاستور،    

 228پاستورها،    

 28پاكستان،    

 383، 249،    يپاكستان

 31،    »يپدران روحان«

 264پرتقاليها،    

 391پروتستان،    

 315پروس،    

 217پلبس،    

 368، 282ل صراط،    پ

 26تكنيك پاريس،     يپل

 421، 419فكس،     يپنت

 25،     يپوانكاره، هانر

 17، رضاشاه،    يپهلو

 365، شاه سابق،    يپهلو

 17، محمدرضا شاه،    يپهلو

 31، 438، 453پيامبران،    

 316، 317پيامبر )ص(،    

 412پيشداديان،    

، 215 ،191، 96، 89، 42، 33، 24پيغمبر،    
216 ،217 ،218 ،239، 251 ،257 ،258 ،
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285 ،287، 289 ،291 ،294 ،296 ،313، 
311 ،317 ،318 ،321 ،321، 325 ،326 ،
327 ،328 ،331، 332 ،333 ،334 ،339 ،
341، 347 ،351 ،351 ،352 ،353، 372 ،
373 ،379 ،381 ،383، 391 ،397 ،399 ،
412 ،425، 431 ،445 ،451 

 431، 423رالزمان،    پيغمبر آخ

 ،414، 316، 217پيغمبر اسالم)ص(،    
429 ،438 

، 333 ،315، 238، 255پيغمبر اكرم)ص(،    
338 ،346، 

، 175 ،171، 169، 86، 81، 48پيغمبران،    
176 ،177 ،178 ،179، 182 ،184 ،192 ،
227 ،288، 296 ،312 ،333 ،342 ،419، 
411 ،412 ،428 ،429 ،431، 435 ،437 ،
439 ،441 ،447، 449 ،451 ،451 

 

 ت
 311، 263، 114، 113تاتار،    

 311تاكتيك،    

 24،    »تن دو كه نه يگ تانه«

 441تثليث،    

 132ترانزين،    

 425، 424 ،321، 263، 113، 56ترك،    

 262تركستان،    

 181، 55تركها،    

، 133 ،117، 73، 71، 69ترموديناميك،    
271 

 74ناميك انسان،    ترمودي

 281ترياك،    

 416تريبوسها،    

 426اسالم،     يتسامح ما در تمدن انسان

 395، 371، 282، 258تسنن،    

 451، 441، 392،397،416، 389، 282تشيّع،

 111،    يتعاون

 351تفتيش عقايد،    

 267زاده،     يتق

 353تقيه،    

 346تكيه دزاشيب،    

 221تلسكوپ،    

 24،    يدن اروپائتم

 181تمدن روم،    

 413تمدن قديم،    

 447،    »تمدن مصرف«

 181تمدّن يونان،    

 319، 296، 94،    يا توده

، 343، 342 ،333، 317، 292، 218تورات،  
431 

 126توربوكمپرسور،    

 133ها،     توربين

، 413، 263 ،148، 123، 97، 27، 24تهران،  
426 

 439، 181تيمور،    

 

 ث
 218ثلث،    

 414، 391، 261 ،255، 112،211، 81ثواب،

 

 ج
 355، 42جادوگران،    

 319، 318جالوت،     

 441جامعه ملل،    

 424، 353،    يجامعه اسالم

 372عربستان،     يجامعه اسالم

 55، 51،    يجامعه اشتراك

 27جان. ر. ايورث،    

 321جبلِ طارق،    
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 262   جزاير اقيانوسيه، 

 58جزيرةالعرب،    

 145جنرال موتورز،    

، 95، 58 ،42، 38، 32، 31، 26، 23جنگ،   
119 ،126 ،187، 194 ،217 ،219 ،211 ،
217، 218 ،221 ،239 ،252 ،255، 263 ،
264 ،294 ،319 ،311، 312 ،313 ،315 ،
316 ،317، 318 ،319 ،321 ،322 ،323، 
324 ،325 ،327 ،329 ،331، 332 ،331 ،
333 ،337 ،346، 347 ،351 ،353 ،364 ،
366، 369 ،371 ،372 ،376 ،381، 411 ،
441 ،442 ،443 ،449 

 347جنگ احزاب،    

 96جنگ بدر،    

 126الملل اول،     جنگ بين

 451،    يالملل جنگ بين

 411جنگ جمل،    

 115،    يجنگ جهان

 372، 32، 17دوّم،     يجنگ جهان

 222    جنگ دنيا و آخرت،

 228، 222جنگ ديروز و فردا،    

 331، 191جنگ طبقات،    

 ،313، 239، 222، 217، 217،    ها جنگ
314 ،326 ،333 ،441 

 313،    يطلب استقالل يها جنگ

 324، 321،    ياسالم يها جنگ

 218،    يالملل بين يها جنگ

 264، 263،    يصليب يها جنگ

 313،    يطبقات يها جنگ

 321،    يمل يها جنگ

 318،    يجنگ

 355، 323، 322جهاد،    

 426،    يجهان وطن

 ،291، 271، 81، 79جهنم،    
349 ،351 ،431 ،437 

 225،    يجهنم ديكتاتور

 291جهود،    

 

 چ
 419چاپخانه اتّحاد،    

 411،    يچادرنشين

 31،    »يچكوسلواك«

 441چكها،    

 439، 181چنگيز،    

 91،    »چهره آسيا«

 262، 55چين،    

 441،    يا چين توده

 425،    يچين

 

 ح
 

، 365 عبدالكريم، شيخ حاج اهلل ،آيتيحائر
394 

 26،    »آقا جمال يحاج«

 93حافظ،    

 411، 419، فخرالدّين،    يحجاز

 429، 411، 313حرام،    

 331، 272حزب،    

 31،    »حزب كاتوليك آلمان«

 132حساب انتگرال،    

 26، دكتر محمود،    يحساب

 383، 369)ع(،    يبن عل حسين

، 321، 316 ،318، 241،285حضرت امير)ع(
322 ،353 ،361، 368 ،374 ،411 ،441 

 241حضرت حجت،    

 313حضرت خاتم النبيين،    

 285حضرت خديجه،    
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، 346 ،338، 178، 89 حضرت رسول )ص(،
348 ،389 ،437 

 291حضرت زهرا)س(،    

 213ضرت صاحب،    ح

 266،    يحكومت اروپائ

 267، 95،    يحكومت استبداد

 415،    يحكومت اسالم

 58،    يحكومت جهان

 196كمونيسم،     يحكومت جهان

 166،452، 441واحد،   يحكومت جهان

 441،   يحكومت سوسياليست

 375،    يحكومت شورائ

 371حكومت عرب،    

 419،    يحكومت مدن

 444حد،   حكومت وا

 331حنين،    

 421، 311، 311حواريون،    

 254حورالعين،    

 412علميه،     يها حوزه

 411حوزه عليمه قم،    

 

 خ
 448االنبياء،    خاتم

 438النبيين،    خاتم

 391خاتميت،    

 28، استاد دكتر،    يخالد

 366زاده،     يخالص

 261، 255خانقاه،    

 331خانه كعبه،    

 441، 446،   يرستخداپ

 169،    يو خودپرست يخداپرست

 425،    يخراسان

 23،    ي، سيدهاديخسروشاه

، 368، 361 ،321، 316، 258، 216خالفت، 
369 ،371 ،392     ،395 ،451 

 119،    يخالفت عباس

 326)ع(،    يخالفت عل

 451، 395 ،371، 263، 254، 114خلفا،    

 321اسالم،     يخلفا

 368،    يامو يخلفا

 391،    يعباس يخلفا

 428، 373، 371، 239خليفه،    

 451خليفه اول،   

 115خليفه چهارم،    

 297، 296خليفه دوّم،    

 241، 219، 218، 217خمس،    

 441، 446،   يخودپرست

 312، 311خورشيد،    

 

 د
 426داراالسالم،    

 93مستان،     ي، سيدحاجيداغستان

 25دالتن،    

 26دانشكده علوم،    

 312، 133، 115،    يدانشكده فن

 425،    يدانشكده الهيات و معارف اسالم

 142،    يدانشكده پزشك

، 394، 264 ،244، 168، 135، 17دانشگاه،  
419 

 372دانشگاه ادينبورگ،    

 28دانشگاه بيروت،    

 279، 115دانشگاه تهران،    

 27دانشگاه كلمبيا،    

 415، 131، 98، 17ها،     دانشگاه

 319، 318، 81داود)ع(،    

 132دترمينان،    
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 31دربار پاپ،    

 395درخانه،    

 263دروازه تهران،    

 28،    »كارائيب« يدريا

 313، 242،    »افتتاح« يدعا

 415، 363، 61دموكراتيك،    

 ،151، 149، 146، 61، 61،    يدموكراس
183 ،193 ،215 ،216 ،218، 233 ،239 ،
245 ،281 ،364، 375 

 239غرب،     يدموكراس

 185،    يغرب يدموكراس

، 275، 273 ،245، 228، 31دنيا و آخرت،    
381 ،397 

 267غرب،     يدنيا

 348دوران جنگ و صلح،    

 373دوران خلفا،    

 365چهارم و پنجم مجلس،     هاي ن دورا

 424، 415دوسانتيال، پروفسور داويد،    

 181،    يدولت روم غرب

 423،    يدولت واحد جهان

 359ايران  ياسالم يها كنگره انجمن دوّمين

 314ديالكتيك،    

 191،    يديالكتيك مادّ

 211ديسيپلين آهنين،    

 355، 212، 211، 197ديكتاتور،    

، 212 ،211، 199، 196، 149،    يديكتاتور
363 ،375 

 311،    يديندار

 443، 423 ،422، 421، 421، 419دين مسيح

 441الهه،    يديوان داور

 

 ر
 184رآليسم،    

 126،    »راتو«

 241، 211، 148راديو،    

 72راديواكتيو،    

 281، 279راسل، برتراند،    

 28،    يراولپند

 113هندوستان،     يرژيم زميندار

 113رژيم فئوداليته،    

 315    ،يو ارتجاع يدار سرمايه يها رژيم

 399،    يعمل يها رساله

 411، 382عمليه،     يها رساله

،   »يروح انسان يابعدچهارم يمذهب حس«رساله
24 

 313،    »دعا«رساله 

 212رستم ،    

، 388، 375 ،353، 352، 251، 217رسول،  
395 ،398 

، 332 ،274، 241، 114رسول اكرم)ص(،    
368 ،374 

 269، 264رنسانس،    

 91،    »روسهرنه گ«

 418رواقيون،    

 355، 35القدس،     روح

، 263، 261 ،261، 257، 31، 29روحانيت،   
264 ،271 ،274، 365 ،367 ،381 ،388 ،
391، 393 ،395 ،396 ،397 ،398، 411 ،
415 ،445،416 

 378روحانيت ايران،    

 451روحانيت شيعه،    

 ،257، 181، 29، 28روحانيون،    
263 ،281، 292 ،333 ،365، 
366 ،389 ،396 ،415 

 181،    يروحانيون يهود و عيسو

 211، 147، 123روزنامه،    
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 123،    »ايران«روزنامه 

 155، 17،    »جبهه«روزنامه 

 42،    »فيگارو«روزنامه 

 139، 28، 17،    »كيهان«روزنامه 

 123،    »مهرايران«روزنامه 

 241، 241روزه،    

 94، 36،    يروس

 315، 264، 211روسيّه،    

، 267 ،266، 258، 236، 222روشنفكران،    
411 ،446 ،447 

  272، 451، 226،    يروشنفكر
، 311، 311، 218 ،217، 181، 181، 61 روم
414، 415 ،419 ،421 ،439 

 262،    يروم شرق

 262، 113،    يروم غرب

 183، 55ها،     رومي

، 426، 298 ،297، 261، 218، 215رهبانيّت،
448 ،452 

 

 ز
 388، 451، 251،    يزرتشت

 215، 181زردشت،    

 425،426،451كوب، دكترعبدالحسين زرين

 241، 219، 218زكات،    

 51زكريا)ع(،    

 117زمينداران هندوستان،    

 132زمين و آسمان،    

 311، 192ها،     زمين و آسمان

 419زنون،    

 59زيمنس،    

 

 ژ
 439م،    ژرمانيس

 262، 183، 181، 114ژرمن،    

 441ژنو،    

 417ژوپيتر،    

 

 س
 36ساخالف، دكتربوريس،    

 446، 42سارتر،    

،    »ايران ياسالم يها انجمن يسازمان امداد«
415 

 441سازمان ملل متحد،    

 17مشهد(،     يسالنامه )هنرستان صنعت

 415،    يسام

 32،    »ساناتوريوم«

 184وآليسم،    سپريت

 433پرستان،     ستاره

 26،    »عبداهلل خان«سرلشگر 

 218، 447، 65، 63،    يدار سرمايه

 56، 55سِرواژ،    

 262، 251،    يسعد

 312سقاخانه،    

 418، 171سقراط،    

 451، 274ساعده،     يسقيفه بن

 396، 395 ،363، 217، 119سالطين،    

 258سلطان،    

 ،286، 181، 179، 63، 35سلطنت،    
363 ،369 ،395 ،421 

 362، 315، 111، 61،    يسلطنت

 292، 81سليمان)ع(،    

 271)سن پل(،    

 ،353، 338، 325، 323سنّت،    
388 ،451 

 391، 263،    يسن

 191سوئد،    

 183،    يسوئد
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 191، 27سوئيس،    

 194، 183، 126،    يسوئيس

 414سوريه،    

 94، 441، 442، 65ت،    سوسياليس

 222،    ياخالق يسوسياليستها

 225،    يسوسياليست
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