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 تعالى بسمه

 
 پيشگفتار

گردد، گزينش و تركيبى است از ده  اى كه تقديم خوانندگان گرامى مى مجموعه
از( مقاله در مباحث ايدئولوژيك با ساليان متفاوت در تاريخ نگارش، اولين مقاله )نم

گردد،  هاى به دست آمده از مهندس بازرگان محسوب مى ترين نوشته كه از قديمى
باشد كه  و حدود سى سالگى( مى 3137متعلق به ايام جوانى ايشان )حوالى سال 

احساس مسئوليت و دغدغه فكرى يك جوان تحصيلكرده تازه از فرنگ برگشته را 
دهد. در آن روزگار فرنگستان،  نسبت به دين و ايمانِ نوباوگان ميهن نشان مى

كرد پس از هفت سال اقامت در  رفت و كمتر كسى باور مى كفرستان به شمار مى
 و 3«مذهب در اروپا»هاى  پاريس بتوان ديندار و نمازخوان باقى ماند. اتفاقاً كتاب

 ها توسط مؤلف نوشته شده، ناظر به همين ، كه در همين سال2«مطهرات در اسالم»
 راى دفع همين توهمات بوده است.تصورات و ب

، به دنبال جنگ جهانى دوم و خروج رضاشاه، آزادى 3124هاى پس از  سال
ى دينى در ياى شد براى انعقاد نطفه نوگرا نهموقت پس از استبداد خشن، بستر و زمي

هاى حركت نوانديشى  هاى اسالمى دانشجويان كه از اولين تشكل ايران. انجمن
المِ دانشگاهى )مستقل از جريان اسالمِ سنتى حوزه( محسوب اسالمى و جريان اس

آموختگان اين  هاى نخستين همين دوره است. دانش گردد، محصول و ميوه گام مى

                                                
مباحث علمى، اجتماعى، »به نام  «(2مجموعه آثار )»، اولين اثر مندرج در «مذهب در اروپا»كتاب  .3

 .باشد كه توسط شركت سهامى انتشار چاپ و منتشر شده است مى« اسالمى
 «مباحث علمى، اسالمى»به نام  «(7مجموعه آثار )»اولين اثر مندرج در « مطهرات در اسالم»كتاب . 2

 .كه توسط شركت سهامى انتشار چاپ و منتشر خواهد شد باشد مى
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هاى اسالمى مهندسين، پزشكان و  نسل پس از خاتمه تحصيل، به تدريج انجمن
 روند. مار مىگذارى كردند كه از اركان نوگرائى دينى در ايران به ش معلمين را پايه

ى است يها يافته سخنراني شده و تفصيل بيشترين مقاالت اين مجموعه متن تدوين
كه مهندس بازرگان در انجمن اسالمى دانشجويان در اعياد مذهبى ايراد نموده و ابتدا 
در نشرياتى همچون: فروغ علم، پيكار انديشه، مجموعه حكمت و... كه به نوعى 

شد،  اسالمِ دانشگاهى يا نوگرائىِ دينى محسوب مىارگان فكرى و ايدئولوژيك 
به صورت مستقل يا همراه مقاالتى « شركت سهامى انتشار»درج گشته و سپس توسط 

 ديگر در سطح وسيع و چندين بار چاپ، منتشر شده است.

شركت سهامى انتشار به عنوان ناشر و توزيع كننده اين آثار، نخستين نهاد 
اى را در  شود كه نقش عمده دوران محسوب مى انتشاراتى نوگرا در اين

سازى و تربيت كادر براى حركت نوين اسالمى ايفا نموده است. در شرايطى  فرهنگ
كه مؤسسات انتشاراتى به صورت فردى و عمدتاً براى سودآورى و چاپ كتابهاى 

 274گذارى چنين مركز فرهنگى با مشاركت حدود  شد، پايه پرخريدار تأسيس مى
ار كه به جاى منافع مادى به مصالح اجتماعى و اعتقادى چشم دوخته بودند، سهامد

هاى فرهنگى  جمعى و همكاري اى براى تمرين كار دسته بسيار پربركت و زمينه
رفت. تا ساليانى دراز هيئت تحريريه اين شركت: احمد راد،  گسترده به شمار مى

دكتر كاظم يزدى، ... طراح  اهلل مرتضى مطهرى، احمد آرام، مهندس بازرگان، آيت
هاى جريان  ريز بسيارى از خطوط فرهنگى در جامعه بودند و نبض تب و تاب و برنامه

 روشنفكرى دينى را به دست داشتند.

برنامه تربيت و »و  «آموزش تعاليم دينى»:  برخى از مقاالت اين مجموعه، همچون
هاى نويسنده  اى از تالش هرسد، نمون كه براى نخستين بار به چاپ مى «تعليم دينى

براى گسترش تعليمات روشنگرانه دينى در سطح مدارس و رسمى كردن و به 
باشد. همچنين مقاله  ها در سطح كالن كشورى مى تصويب رساندن اين آموزش

دانشسراى تربيت معلم تعليمات »تقريرات و تدريس ايشان در  «درس ديندارى»
شد. ايشان كه  ر يداهلل سحابى اداره مىاست كه تحت سرپرستى آقاى دكت «دينى

ى از دوران معاونت وزارت فرهنگ داشتند، اين مركز را مبتكرانه يتجربه گرانبها
گذارى كردند. اين دانشسرا پس از چند دوره كارِ پرثمر و تربيت نسلى از معلمين  پايه

 متعهد و انديشمند در امور دينى متأسفانه تعطيل گرديد.
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است  3141تا  3143هاى  نيازى( محصول زندانِ سال عا و نيكدو مقاله آخر )د
كه به صورت سخنرانى ايراد و سپس تدوين، تنظيم و آماده چاپ شده است. در آن 

 دوران خوشبختانه در داخل زندان تا اين حد آزادى وجود داشت.

در هر حال مقاالت اين مجموعه تا حدودى سير تحول فكرى نويسنده را كه 
جريانات فكرى روزگار و تأثير گذار بر روند نوگرائى دينى بوده است، در متأثر از 

بعيد رضاشاه كه دوران تدارك و تربيت اوليه جريان اسالم ربع قرن پس از ت
دهد. اين جريان با اختالف زمانى حدود بيست سال  دانشگاهى بوده است، نشان مى

 ود آمده است.پس از جريان ماركسيستى و ناسيوناليستى در ايران بوج

از خداوند عزيز و حكيم براى پيشگامان نوانديشى اسالمى مغفرت و رحمت و 
 نمايد. براى حامالن اين امانت در اين دوران اراده و همت و عشق و ايمان آرزو مى

 

« 

»1 
 

 

                                                
هاى ما  : ... پروردگارا ما را و برادرانمان را كه در ايمان بر ما پيشى گرفتند ببخش و در دل 34/  (73)حشر. 3

 .اى قرار مده كه تو بسيار رئوف و مهربانى نسبت به مؤمنين كينه
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رسيد، اين كتاب مختصر را براى  جوانان مسلمان! كه به سنّ بلوغ و تكليف مى
د كه خداوند براى رشد رسي خواهيم. به سنّى مى ايم و توفيق شما را مى شما نوشته

شما، چراغ عقل و فهم را در وجودتان روشن نموده، ضمناً احساسات طبيعى و هواى 
 نفس شما نيز قوّت گرفته است.

از اين پس شما در معرض كشمكش عقل و نفس قرار داريد. عقل محتاج هدف 
 تان در زندگى هدف و حافظى نداشته باشيد، شما را نابود است و اگر براى نفس

ين كتاب تر بزرگخواهد ساخت. اين دو راه در پيش روى شما باز است و قرآن كه 
ها و دستورهاى چندى براى زندگى دارد. سرآمد  باشد، راهنمايى رشد و هدايت مى

 باشد كه: اين دستورها نماز مى

«»2

 )نماز ستون دين است(. 

                                                
 شته شده و چندين بار تجديد چاپ شده است. متن حاضر با نگا 3124تا  3137هاى  اين اثر بين سال

با مختصرى ويرايش، تدوين شده (، حروفچينى و 3121استفاده از نسخه چاپ پنجم كتاب )اسفندماه 
 .است

 رود( من بر بالِ نماز به عروج مى: نماز، وسيله عروج مؤمن است )مؤ حديث نبوى. 3

 حديث نبوى. 2
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عمل لغو و يك نوع ورد و افسونگرى تصوّر نكنيد نماز كار دشوار و يا 
 باشد.خواهيد ديد كه به عكس كار بسيار ساده و در عين حال مؤثّرى است.

باشد، اگر درست آن را به جاى  نمازِ صحيح، خالصه و بهترين عبادات مى
آوريد، جسمتان پاكيزه و جانتان باطراوت خواهد شد و شما به خداوند كه سرچشمه 

شويد. در انجام آن كوتاهى نكنيد و مالمت نادانان  مى تر نزديكحيات و فيض است 
 را ناچيز شماريد.

هايمان از اوست، بازگشتمان پس از  همه ما را خدا از عدم به وجود آورده، نعمت
مرگ نيز به سوى اوست. بنابراين جا دارد در دوره عمر، پرودگار جهان را فراموش 

 نكرده، گاه به گاه به درگاهش برويم.

 
 

 رايط نمازش

 
رويد يا اگر در مجلس مهم و نزد شخص  طور كه وقتى به مهمانى مى همان

كنيد؛ لباس پاكيزه به تن كرده سر را  بزرگى احضار شده باشيد، خود را مرتّب مى
شويد، روبرو شدن با پرودگار بزرگ كه  شانه زده با آداب مخصوص حاضر مى

 ماتى دارد.هاست، نيز شرايط و مقدّ هستى بخش تمام پديده

اين مقدّمات براى آن نيست كه قراوالن دربار خداوند به ما اجازه ورود بدهند. 
از  تر نزديكباشد.  نه! خداوند هميشه و در هر جا حاضر و بيناست و نگهدار ما مى

 باشد. خود ما به ما مى

اين شرايط و مقّدمات كه يك يك خواهيم گفت براى آن است كه وقتى با 
تر براى اظهار بندگى او و  پردازيم، جسم و روح ما آماده گفتگو مى خداى خود به

اصالح خودمان باشد، تا بيشتر به او نزديك شويم و از رحمت خداوند بهره باالترى 
 ببريم.

هاى مادّى را به حّد وفور در طبيعت  خداوند آب و گندم و ميوه و ساير نعمت
هاى  طور نعمت آن رفتن است. همين گسترده است. وظيفه ما مهيّا شدن و به دنبال

باشد در اختيار ما و  روحى و معنوى كه اساس ترقّى و سعادت واقعى انسان مى
 موجود است. بايد خود را مجهّز كرد و در طلب آن رفت.
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 وقت نماز

 آورد. شناس و منظّم بار مى نماز خواندن انسان را وقت

 : وقع واجب شده استنماز در هر شبانه روز پنج مرتبه و براى پنج م

يك نماز دو ركعتى، صبح پيش از آفتاب به هنگام تجديد حيات زمين و انسان و 
 آغاز روشنايى و فعاليّت ،

دو نماز چهار ركعتى، به اسم ظهر و عصر در بحبوبه فعاليّت و كار روز و در 
 انتهاى تالش روزانه،

نماز چهار ركعتى  يك نماز سه ركعتى، به اسم مغرب به هنگام زوال روز و يك
 به اسم عشاء از مغرب آفتاب تا نصف شب در هنگام آرامش و سكوت.

به اين ترتيب در هر شبانه روز پنج مرتبه از طرف خالق روزى دهنده خود دعوت 
ايد، كه در پيشگاه او حاضر شويد. به ياد او باشيد و هر چه هست از او بخواهيد.  شده

، يعنى اوّلِ وقت، قبل از هر كارى به جا آورد. اين نماز را بهتر است در اولين فرصت
 خود، تمرين انضباط است.

 
 نيّت ، قصد قربت

نماز مانند ساير عبادات بايد از روى اراده خالص، به منظور اطاعت و نزديك شدن به 
خداوند باشد. نمازى كه براى ارائه به مردم، از روى ريا و قصدى غير از بندگى 

 نخواهد بود. خداوند باشد مقبول

 در موقع شروع به نماز، نمازگزار بايد متذكّر نوع نماز و تعداد ركعات آن باشد.

نماز، لق لق زبان و سَرِهم كردن كلمات نيست، اساساً براى تذكّر است. پس 
 توّجه به معنى، الزم است. بيشتر به حقيقت و معنى بايد اهميّت داد نه به صورت.

 
 مال حالل و كار با شرافت

آوريم، مال  شرط اساسى نماز آن است كه محل و لباسى كه در آن نماز به جا مى
 خودمان يا با اجازه صاحب مال باشد.

 اى كه به زور و ظلم از مردم گرفته باشيم نماز قبول نيست. در خانه

اگر پيراهن و لباسمان با پول حرام از راه دزدى، تقلّب،كالهگذارى، 
يره خريدارى شده باشد فايده ندارد. بنابراين شخص خورى، رشوه گيرى و غ نزول
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نمازگزار مجبور است به زحمت بازوى خود و شرافتمندانه زندگى كند. نمازگزار 
 تواند باشد. سَربارِ جامعه و آدم مفتخوار نمى

 
 پاكيزگى و بهداشت

 -براى نماز، لباس و تن ما بايد طاهر يعنى پاك باشد و اثرى از نجاسات مانند: خون
 فضوالت و غيره روى آن پيدا نشود. -بول

گويد خداوند  دهد و مى اسالم به پاكيزگى و بهداشت اهميّت بسيار مى دين
دارد. مسلمان نه فقط براى نماز خواندن بلكه هميشه بايد  پاكيزگان را دوست مى

 پاكيزه باشد.

 ترين وسيله كه در طبيعت براى نظافت وجود دارد، آب ترين و ارزان ساده
بينى و اكسيژن محلول در خود، كثافات را تجزيه  باشد كه به وسيله جانداران ذره مى

 كشد. كند و ميكروبها را مى و تطهير مى

باشد، در تمدّن امروزى  آب چون از مواد طبيعى فراوان و در دسترس همه مى
ى ها و مؤسسات صنعتى و خواه در زندگانى انفراد خواه در شهرها، خواه در ساختمان

رود. دين اسالم هم آب را در بيشتر  مهمترين عامل پاكيزگى و بهداشت به شمار مى
 موارد وسيله پاكيزگى و به اصطالح طهارت قرار داده است.

كند؛ اما فوراً منهدم و معدوم  دارد و با خود مخلوط مى آب كثافات را برمى
مثالً اگر دست شما كند به اين مناسبت شرعِ محكمِ اسالم دستور داده است كه  نمى

آلوده به نجاست شد، قبالً كثافت را پاك كنيد و زايل نماييد و بعد با آب تميز 
شستشو دهيد؛ يعنى اگر آب نهر يا آب فراوانى در اختيار داريد كه در ميان آن 

گونه نشانه از نجاست مانند بو،  شود و ضمناً هيچ مختصر آثار نجاست بر طرف مى
آن آب كه  خود را ميان مرتبه دست شود، كافيست يك ت نمىرنگ و طعم در آن ياف

است فرو بريد و اگر آب قليل داريد دو مرتبه  «كُر»به اصطالح فقها بيشتر از يك 
 روى دست بريزيد و ديگر آب مصرف شده را بكار نبريد.

 
 غسل

ين اگر احياناً دست به مرده زده باشيد، يا مثالً منى از شما خارج شده باشد و همچن
ها بعد از حيض و نفاس و استحاضه بايد غسل  پس از انجام عمل زناشويى، و در زن

 شود: كرد. در غسل تمام بدن شستشو داده مى
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شويند، بعد سمت  پس از آن كه بدن آب كشيده شد، ابتدا سر و گردن را مى
 . راست بدن و باالخره سمت چپ را

ار كثيف، فايده بزرگى نيز در غسل كردن گذشته از تميز شدن و محو كلّى آث
براى سالمت انسان وجود دارد. به طورى كه پزشكان اسالمى و اروپايى تشخيص 

كند و  اند، استحمام و دستمالى بدن در زير آب، عضالت و پوست را تقويت مى داده
 شود. در اثر سرد شدن يك سمت بدن، جريان خون بهتر مى

 
 وضو    

و گرفتن از امتيازهاى بزرگ شريعت محمدى)ص( بايد قبل از نماز وضو گرفت. وض
است. در اثر شستشو با آب تميز طراوت و تازگى خاطر در انسان حاصل گشته، 

شود، اعصاب و ذهن  رود، خون تازه به سطح بدن كشيده مى كسالت از بين مى
 گردند. تحريك مى

 در ضمنِ وضو گرفتن، مسواك كردن دندان و مزمزه كردن دهان و استنشاق،
 يعنى آب در بينى دادن نيز مستحب است.

 آب وضو و تطهير بايد پاك و خالص و خالى از مواد آلى و عفونى باشد.

باشد و  در وضو قسمتهايى از بدن كه بيشتر در معرض آلودگى و گرد و غبار مى
ضمناً در اثر وظايفى كه به آنها محوّل شده است، بيشتر از ساير اعضاى بدن احتياج 

 شوند، مانند دست، دهان، چشم و بينى. بودن دارند، شستشو داده مىبه تميز 

 : باشد به طور خالصه وضو داراى شش عمل ذيل مى

 شستشوى صورت،

 شستشوى دو دست تا آرنج،

 مسح )يعنى تر كردن( روى سر و روى پاى راست و با انگشتان دست راست،

 ند.باش مسح روى پاى چپ با انگشتان دست چپ كه هنوز خيس مى

به عالوه مستحب است كلّيه اين محلها قبالً تميز شده باشند، و الزم است كه 
نجس نبوده از چرك و چربى كه مانع رسيدن رطوبت به بشره پوست است نيز پاك 

 باشند.
 
 تيمّم
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در صورت عدم دسترسى به آب يا احتمال زيان، به عوض غسل يا وضو با خاك 
نيز مانند آب در صورت خشك و خالص نمايند. خاك  پاكيزه خشك تيمّم مى

كند و  بودن، مطهّر طبيعى است. يعنى موادّ عفونى را تجزيه و متالشى مى
 كشد. هاى مضر را مى ميكروب

ها را به خاك زده، مختصرى غبار آلود  براى تيمّم كردن دو مرتبه كف دست
كشند  ت مىنمايند و از آن در مرتبه اوّل به باالى صورت و سپس به پشت دو دس مى

 و در مرتبه دوم فقط به پشت دو دست.

به موجب آيات قرآن مقصود از وضوو غسل و تيمّم، پاكيزه شدن و پاكيزه بودن 
 خواهد به طور كلى ودر هر حال ما پاكيزه باشيم. مسلمان است، و خداوند مى

 
 قبله

ه ساخته شويد رو به قبله يعنى خانه كعبه كه در شهر مكّ موقعى كه مشغول نماز مى
ها رو به خداست، ولى خداوند خواسته است  ايستيد. البته همه سمت شده است، مى

تمام مسلمينِ روىِ زمين، در هر جا و از هر ملّت كه باشند، موقع نماز به سمت نقطه 
 مشتركى توجّه نمايند.

خانه كعبه اولين بنايى است كه براى پرستش خداوند يكتا ساخته شده و حضرت 
آن را   سنگ خدواند بوده،  بزرگ و دوست  كه از پيغمبران السالم عليه  ابراهيم

 است.  گذاشته

بينيد، يا در جغرافيا و تاريخ  ها مى ها و خانه آنچه در شهر خود و در ساختمان
ها و يا  ها، پل هاى دولتى، برج ها، ساختمان خانه ها، معابد، مهمان كاخ صحبت از

تماماً براى مقصودهايى مانند سكونت، رياست،  شنويد، اينها چيزهاى ديگر مى
اند. تقريباً در تمام  حكومت، شهرت، تجارت، و يا گاهى براى لهو و لعب ساخته شده

آنها مقصود، رفع احتياجات دنيايى اشخاص بوده است. هيچ كدام شرافتِ خانه كعبه 
وضعى بنا  ترين خدا با ساده را ندارند كه به دست پيغمبرخدا و فقط براى پرستش

عالوه در همين خانه و شهر مكه بود كه پيغمبر ما مبعوث گرديد و بيشتر  است. به شده
 هاى قرآن بر او نازل شد. سوره
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بنابراين جا دارد كه شخص مسلمان موقع نماز به سمت چنين مكان مقدّسى 
نار بايستد و شايد بتواند آنچه فكر خواب و خوراك و پول و تفريح و دنيا را دارد، ك

 گذاشته چشم و دل خود را به خدا سوق دهد.

اى مشترك، نشانه يگانگى و وسيله وحدت  توجه كلّيه مسلمين روى زمين به نقطه
 باشد. نيز مى

 
 طمأنينه

زدگى و درهم و شكسته خوانده شود، باطل  نمازى كه بدون آرامش و از روى شتاب
 است:

ها اندكى مكث  ميان آيات و جملهالفاظ بايد شمرده و با لهجه عربى ادا شود. در 
نمايند، حاالت مختلف از قبيل حالت ايستاده، نشسته، ركوع و غيره با توقّف كافى و 

 جداى از يكديگر انجام گيرد.

شود،  به عالوه ذكرهاى نماز جز يك ذكر كه در موقع برخاستن به قيام گفته مى
د. اگر رعايت اين نكات شو تماماً در حال استقرار كامل و سكونت بدن خوانده مى

 نشود نماز ضايع خواهد بود.

در واقع نمازگزار مانند كسى است كه عنان اختيار خود را در دست دارد و با نظم 
 آورد. و حوصله تمام افعال نماز را به جا مى

اگر شما موفّق شويد نمازتان را با آرامش به جا بياوريد، حتماً در زندگانى نيز 
ديشه و اعمال خود باشيد، و براى اشخاص ضعيف النّفس كه توانيد صاحب ان مى

 كنند، سرمشق باشيد. عصبانى و عجول بوده، اغلب اختيار از كف رها مى

 باشد. آرامش در نماز، تمرين بسيار مفيد و تلقين به نفس مؤثرى مى

همچنين، نماز بايد هماهنگ با دل و با حضور قلب خوانده شود نه سَرسَرى، تا 
 ا پيوستگى با مقام معنويت داشته و نماز تأثيرى معنوى نمايد.شخص روحً

 
 

 انجام نماز

 
 اذان و اقامه
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خواهند نمونه آيين مسلمانى را مجسّم نمايند، منظره مناره  اروپاييان اغلب وقتى مى
نمايند كه از باالى برج با صداى رسا مؤمنين را به  مسجد و آواز مؤذّن را تصوير مى

 نمايد. مىخانه خدا دعوت 

 حقيقتاً اسالم دين ترسويان و خاموشان نيست!

كند و از آنجايى كه  شخص مسلمان اسم خدا را به صورت آشكارا ذكر مى
اسالم، مسلمين را از خودپرستى و خودخواهى منع نموده است، دستور داده ديگران 

 را نيز باخود به راه حق و خير ببرند.

شود؛ كه هم اعالم است و  با اذان شروع مى بنابراين نماز مخصوصاً نماز جماعت
هم دعوت. و براى اينكه خوب شنيده گردد و در گوشهاىِ خفته و فكرهاىِ گرفته 

 شود. نفوذ كند، هر يك از ذكرهاى آن چندين مرتبه تكرار مى

 
 اَكْبَرُ اهلل       چهار مرتبه

 «و برتر از هر چيز است تر بزرگخدا »

اريم، كنار گذاشته رو به خدا رويم كه آن چيز، هر چه در دست و در ذهن د
از ذكر خداست، براى اين كه آن چيز مخلوق فانى شونده  تر كوچكناچيزتر و 

 است و خدا آفريننده جاويدان.

 
  اهللاالَاَشْهَدُ اَنْ الاِلهَ       دو مرتبه

 «دهم كه نيست معبود قابل پرستشى به جز خداى يكتا گواهى مى»

 چه؟پرستش يعنى 

باشد، ترس فقط از خدا داشته باشيم.  يعنى محبّت ما براى خداى خالق يكتا مى
عالقه ما به چيزى به جز خدا و رضاى خدا نباشد. بايد از دستور خدا اطاعت كنيم. 

 بايد اميد ما به خدا و رحمت خدا باشد.
 

 اهللاَشْهَدُ اَنَ مُحَمَدًا رَسُولُ      دو مرتبه

 «محمد فرستاده خداست دهم كه گواهى مى»

مسلمان كسى نيست كه از روى تقليد يا اجبار؛ محمد)ص( را پيغمبر خدا بداند، 
 اهللبلكه از روى بينايى و رضايت و قبول، به وحدانيّت خدا و رسالت محمّد بن عبد
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بيند و  دهد، كوركورانه ايمان نياورده بلكه در اثر تحقيق و استدالل مى گواهى مى
 .دهد گواهى مى

 
 اهللاَشْهَدُ اَنَ اَميرَالمُؤمِنينَ عَلِيّاً وَلِىُ     دو مرتبه

 «دهم كه اميرالمؤمنين على، ولىّ خداست گواهى مى»

توان  اين شهادت را به نيّت توجّه به مقام رفيع على بن ابيطالب عليه السالم مى
 باشد. گفت و جزء اذان و يا اقامه نمى

 
 لصَلوةِحَىَ عَلَى ا      دو مرتبه

 «بشتابيد براى نماز»

انجام نماز در وقت، فضيلت بسيار يعنى ثواب زياد دارد. شخص مسلمان به اين 
نمايد تكليف خود را در  ترتيب تمرين وظيفه شناسى و انضباط نموده، عادت مى

اولين فرصت انجام دهد، و قبل از شروع به كار دنيا با خدا روبه رو شود، تا اگر قصد 
 ل دارد، شرمنده و منصرف گردد.بدى در د

 
 حَىَ عَلَى الْفَالحِ      دو مرتبه

 «بشتابيد براى رستگارى»

 
 حَىَ عَلَى خَيْرِالْعَمَلِ        دو مرتبه

 «بشتابيد براى بهترين كارها»

 نماز اگر درست بجا آورده شود، بهترين اعمال و نشانه كمال دنيا و آخرت است.

 
 كْبَرُاَ اهلل       دو مرتبه

 «و باالتر از همه چيز است تر بزرگخدا »

 
 اهلل االَالاِلهَ         دو مرتبه

 «نيست معبود قابل پرستشى بجز خداوند يكتا»

 هاى گذشته و آخرين ابالغ است. اين دو تكرار اخير، تأييد حرف

اقامه هم مانند اذان است ولى تأكيد و لزوم آن بيشتر بوده، در اول به عوض چهار 
 :« حَىَ عَلى خَيْرِ الْعَمَلْ»شود و بعد از  گفته مى «اكبر اهلل»مرتبه، دو مرتبه 
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 قَدْ قامَتِ الصَلوةُ       دو مرتبه

 «نماز بر پا شد»

 بايد اكتفا نموده، وارد نماز شويد. «اهلل االَال اِلهَ »دارد و در آخر به يك 

 
 در پناه پروردگار

انسان كامالً متوجه خدا و از شر شيطان ايمن باشد،  براى اينكه در ضمن نماز حواس
 : خوب است پس از ختم اقامه به ذكر اين آيه متوسّل شويد

 

 مِنَ الشَيْطَانِ الرَجيمِ اهللاَعُوذُ بِ

 «برم به خدا از شرّ شيطان رانده شده پناه مى»

ه شكل دراز شاخدارى نيست كه خيال عوام و نقّاشان ب شيطان البته آن هيكل دُم
كنند؛ بلكه يكى از موجودات نامرئى است كه مؤثّر در فكر و  ديو مخوف تصوير مى

باشد. او همان عاملى است كه انسان را  باعث تشويش ذهن و به هم زدن نيّت خير مى
 كند. بر خالف مصلحت و تشخيص عقلِ خود، به بدكارى تحريك مى

ديد كه هميشه باعقل و اراده وقتى در روحيه يا فطرت انسان دقيق شويد، خواهيد 
داند او را از  بيند و مى ما حسّ نفسانى و قوّه ديگرى همراه است، و انسان باآنكه مى

دارد و سبب گرفتارى و پشيمانى او  تبعيت عقل و سير در راه راست منحرف مى
شود به طورى كه دائماً انسان در افعال و افكار خود در  شود، به آن متمايل مى مى

اين دو قوّه قرار دارد و در باطن شخص يك حالت مبارزه و جنگ دائمى  ميان
وجود دارد. اين جنگ سبب بيدارى حواس وفعاليت قوّه شخص و اراده شده، نتيجه 

باشد.بنا به تعبيرى عامل و منشاء اين قوّه كه محسوس و موجود  آن رشد انسان مى
ع شيطان دشمنى است كه از ناحيه شود. در واق ناميده مى «شيطان»است، به زبان شرع، 

دوست و براى تنبّه و تكميل ما فرستاده شده است، تا از ترس و از شرّ او به خدا پناه 
 برده و متوجّه منبع خير باشيم.

 

 
 رْحَرَامتَكْبيرَةُاالِ -آيين گشايش نماز

 

هاى عمومى،  شود و يا مجلس مهمّى مانند جشن ايد كه وقتى رژه داده مى ديده
شود، براى شروع به كار موزيك و سرود ملّى  ها و اجتماعات داير مى نيسخنرا
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كنند. نماز  زنند؛ به وسيله طبل و حركات مخصوص حاضرين را بيدار و مهيّا مى مى
مرتبه از  باشد و انسان را بايد يك نيز كه در واقع براى شخص، كار بسيار مهمّى مى

شود كه دروازه نماز است  ليلى شروع مىاشتغاالت دنيا به سمت باال ببرد، با ذكر ج
 : گويند «حْرَامتَكْبيرَةُ االِ»وآن را 

موقعى كه با لباسِ پاكِ حالل، با حضورِ خاطر و طراوتِ وجه، رو به خانه كعبه، 
صدا مهيّاى نماز شديد، و نيّت نماز را از خاطر گذرانديد، با صداى  حركت و بى بى

 : گوييد روشن مى

 اَكْبَرُ اهلل

 «و برتر است تر بزرگخداوند يكتا »

اگر قبل از نماز، پيش شخص صاحب قدرتى بوديم، بايد بدانيم كه خدا از او 
است چه او و آنچه را كه او دارد، خداوند از نيستى به هستى آورده؛ و  تر بزرگ

فقط بايد از خدا ترس داشت و عزّت را بايد نزد او  شد. خواهد  باالخره نيست
 نمود. جستجو

هاى شديد  ها و دشواري اگر فكرمان مشغول حلّ مسائل زندگى و گرفتار سختي
بوده، بايد بدانيم كه اين امور هر قدر هم وسيع و سهمگين باشد، در برابر قدرت خدا 
هيچ است. هرچه نعمت و راحت است از اوست و هر چه عذاب و سختى است، در 

اين دنيا آورده و از اين دنيا به  اثر محروميت از لطف خداى بزرگ است كه ما را به
جاى ديگر، يعنى به سوى خود خواهد برد. تنها بايد توكّل به خدا داشت و بايد در 

 راه او زحمت كشيد.

 
 حمد و سوره

در ركعت اول و دوم هر نماز، يك حمد و يك سوره از  «تَكْبيرَةُاالِحْرَام»پس از 
 شود. اول حمد را ببينيم: قرآن خوانده مى

 
 الرَحْمنِ الرَحيمِ اهللسْمِ بِ

 «به نام خداوند بخشاينده مهربان»

 كنيم. به ذكر خدا و دو صفت بزرگ او شروع مى

ايم كه حاال پشيمانيم، نااميد نشويم؛ خداوند  اگر گناهكاريم و عمل زشتى كرده
 بخشاينده است.
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توانيم  نه تنها خداوند توبه و عهد ما را قبول كرده و خواهد بخشيد، بلكه مى
دلگرم به راهنمايى و نيكى او باشيم. خداوند مهربان است و ما را در جرگه دوستانش 

 نمايد. قبول مى

 
  رَبلا الْعَالَمينهللِاَلْحَمْدُ 

 «ها است حمد و ستايش براى خداوندى است كه صاحب تمام جهان»

جهانِ  يعنى صاحب و تربيت كننده جهانِ ذرّات، جهانِ نباتات، جهانِ حيوانات،
 باشد. انسان و هر عالمى مى

آيد مفرِح ذات، پس در  رود، ممدلا حيات است و چون برمى هر نَفَسى كه فرو مى»
 هر نفسى دو نعمت موجود است و بر هر نعمتى شكرى واجب.

1«كز عهده شكرش به در آيد  از دست و زبان كه برآيد
 

 
 اَلرَحْمنِ الرَحيم

 «ند و داريمبخشنده اصل وجود و آنچه دار»

 
 مَالِكِ يَوْمِ الدلاينِ

 «خداوند مهربان صاحب اختيار روز قيامت»

 
 اِيَاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَاكَ نَسْتَعيِنُ

 «جوييم كنيم و از تو در كار خود كمك مى تو را پرستش مى»

بعد از آنكه شخص مسلمان خدا را شناخت و ستايش كرد، يك مرتبه رو به او 
باشى، تو معبود و يارى  د كه در دنيا فقط تو سزاوار ستايش مىدار كرده اظهار مى

كننده من هستى؛ يعنى به غير از تو نبايد پيش ديگرى سرِ تعظيم و بندگى فرود آورد 
 و موفقيّت خود را در راهى غير از راه تو، يعنى راه راست جستجو كرد.

 
 اِهْدِنَا الصلارَاطَ الْمُسْتَقيمِ

 «ه راه راستراهنمايى كن ما را ب»

 

                                                
 .نقل از گلستان سعدى. 1
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 صِراطَ الَذينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِالْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَاالضَالّين

 به همان راهى كه نظر لطف تو همراه ما باشد و به نعمت سعادت برسيم،»

 «روند هى كه دور افتادگان و گمراهان مىنه را

چشم را خداوند خلق دهد، يعنى  طورى كه نور خورشيد نيروى بينايى مى همان
رسيم؛  كنيم و به مقصد مى كرده و به وسيله نور آفتاب، ما در روز راه خود را پيدا مى

روح و فكر ما نيز محتاج به نور خدا و راهنمايى حقّ است، كه به خط مستقيم ما را 
 به مقصود اصلى و سعادت ابدى برساند.

ره از قرآن باشد ولى معموالً بعد از حمد بالفاصله سوره بايد خوانده شود. هر سو
 : خوانند كه كوچك است و پر معنى سوره توحيد را مى

 
 الرَحْمنِ الرَحيمِ اهللبِسْمِ 

شود و اين سوره توحيد از  شروع مى اهللهاى قرآن غير از يكى به اسم  كلّيه سوره
شده، نازل  -صلّى اهلل عليه و آله -هاى اوّلى است كه در مكّه به حضرت رسول سوره

 كند: يگانگى خداوند را به بهترين وجه بيان مى

 اَحَدُ اهللقُلْ هُوَ 

 «بگو )خطاب به پيغمبر است( هان! خداوند يكتاست»

 
 الصَمَدُ اهللُ

 «خدايى كه در حاجت، به او رو كنند»

 
 لَم يَلِدُ وَلَمْ يُولَد

 «هرگز نزاييده و زاييده نشده است»

جود نيامده است و )بر خالف عقيده مسيحيان( يعنى خداوند عالم از چيزى به و
 دهد. از خود اوالد و وارثى نمى

باشد، نيست كه از  خداوند مانند انسان و حيوان و نباتات كه تمامى مخلوق او مى
نطفه يا پدرى به وجود آمده باشد، هر چه هست آفريده اوست نه اوالد او؛ و كسى 

 خدا بنمايد.تواند ادّعاى شباهت و خويشاوندى با  نمى

 
 وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ

 «گونه هم شأن و همسرى تصوّر نمود و ممكن نيست براى او هيچ»
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 از غير خدا و  است  مخلوق  آن ، كنيم تصور خود  ياپيش  ايم ديده  چه هر ما  يعنى
 باشد. مى  آن

 
 ركوع

. پس از آن به ركوع شود حمد و سوره، در حال قيام و به طور ايستاده خوانده مى
ها روى زانو تكيه كنند، و  شوند، به طورى كه با كف دست روند، يعنى خم مى مى

 : خوانند اين ذكر را مى

 
 (اهللسُبْحانَ رَبلاىَ العَظيمِ وَ بِحَمْدِه )يا سه مرتبه سبحان 

 «ستايش او هستم شمارم پروردگار بزرگ خود را، و در عين حال به منّزه و پاك مى»

واقع بعد از سوره توحيد، اين ذكر تصديق يگانگى خداوند و مبرّا بودن از  در
خبران به خداوند  شبيه و شريك و كلّيه نسبتهاى جاهالنه است، كه مشركين و بى

 دهند. مى

 پس از انجام ركوع بايد برخاست و مستحب است بگويند:

 
 لِمَنْ حَمِدَه اهللسَمِعَ 

 «شنود كند مى تايش مىسخداوند صداى كسى را كه او را »

 
 سجود

 شود. باشد و ركن خوانده مى سجود مانند ركوع از اجزاء اصلى نماز مى

سجود به خاك افتادن است، و نشان كمال كوچكى و خاكسارى بنده در مقابل 
باشد. پس از آنكه سر روى مُهر يعنى در روى خاك قرار گرفت،  پروردگار خود مى

 گويند: مى

 
 (اهللعَلى وَ بِحَمْدِه )يا سه مرتبه سبحان اَالَ سُبْحانَ رَبلاىَ

دانم و در ستايش او  تر از هر چيزى است، منزّه مى خداى خود را كه بلند مرتبه»
 «باشم مى

در هر ركعتى بايد دو سجده نمود، و در ميان دو سجده سر از زمين برداشته و 
و بخشش خواسته  نشينند. در اين موقع مستحب است كه از گناهان خود عفو مى

 : بگويند
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 رَبلاىَ وَ اَتوبُ اِلَيْه اهللاَسْتَغْفِرُ 

 «گردم كنم از خداى خود و به سمت او بر مى تمناى آمرزش مى»

 
 قنوت

گردد؛  شود و ركعت دوم شروع مى بعد از اتمام سجده دوم، ركعت اول تمام مى
 يعنى دو مرتبه بايد به قيام رفت.

 باشد اين است: ى كه كامالً متناسب با حال مىدرضمن برخاستن، ذكر مستحب

 
 وَ قُوَتِهِ اَقُومُ وَ اَقْعُدْ اهللبِحَوْلِ 

 «نشينم خيزم و مى ند است كه بر مىبه كمك و قوّه خداو»

ركعت دوم عيناً مانند ركعت اول است، جز آنكه پس از خواندن حمد و سوره 
 انند.خو دستها را مقابل صورت رو به جلو گرفته قنوت مى

كنند،  باشد. با خداوند راز و نياز مى قنوت مانند زنگ تنفس نماز و ذكر آزاد مى
برخالف حمد و سوره كه در آنجا نبايد به قصد مكالمه شخصىِ آزاد و خطابِ 

كنند و  متناسب با تمايالت نفسى با خدا بود، در ذكر قنوت به هر چه بخواهد دعا مى
ود و پدر و مادر و مؤمنين خير و يارى از خدا نمايند، براى خ به خدا توجّه مى

فرستند. مثالً اين دعا  خواهند، درود بر محمّد و آل محمّد كه معلّم دين است، مى مى
 را ممكن است خواند:

 
 رَبلا اغْفِرْلى وَ لِوَالِدىَ

 «ايا بيامرز مرا و پدر و مادر مراخد»

 
 وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيَانى صَغيرًا

 «طورى كه مرا در كودكى تربيت كردند ن بر آنها همانرحم ك»

 
 وَاجْزِهِما بِاالِحسَانِ اِحْسَانَا

 «و در مقابل نيكى به ايشان دستمزد و اجر بده»

 
 وَ بِالسَيلائَاتِ غُفْرَانَا

 «ها مغفرت و آمرزش نصيبشان نما و در عوض بدي»
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 تشهّد

يان رسيد، سر از سجده دوّم پس از آنكه ركعت دوّم به طريقى كه گفتيم به پا
 گويند. برداشته و در حال نشسته شهادتين مى

شهادتين، شهادت و گواهى بر وجود خدا و رسالت محمّد بن عبداهلل )ص( 
شود و چون به نام  باشد، كه در دو جمله كوتاه، اساس عقايد مسلمان خالصه مى مى

محمّد است در دنبال آن رسد، طبعًا صلوات كه درود بر محمّد و آل  محمّد)ص( مى
 آيد: مى

 
 وَحْدَهُ الشَريكَ لَهُ اهللاَشْهَدُ اَنْ ال اِلهَ الَا 

 دهم كه وجود قابل پرستشى نيست، غير از خداوند كه يگانه است، گواهى مى»

 «باشد و شريكى براى او نمى

 
 وَاَشْهَدُ اَنَ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسولُهُ

 «حمّد بنده اوست و فرستاده اودهم به اينكه م و گواهى مى»

 
 اَللّهُمَ صَلِ عَلَى مُحَمَدٍ وَآلِ مَحَمَدٍ

 «خدايا بر محمّد و آل محمّد درود باد»

شود. شهادتين مانند ورق هويّت يا  مسلمان با همين دو جمله شهادتين شناخته مى
ه تمام بينيد حضرت ختمى مرتبت، خود ب باشد. به طورى كه مى شناسنامه مسلمان مى

ين خيال الوهيت يا تر كوچكدهد او را بنده خدا بخوانند و مبادا  مسلمين دستور مى
هر امام و پيشوا و  در بارهاو و به طريق اولى  در بارهخويشاوندى و همانندى با خدا 

 رئيسى بنمايند، كه كفر بزرگ و مستوجب شديدترين بدبختى و عذاب خواهد بود.

ندان نبوّت و مخصوصاً دوازده نفر ائمّه طاهرين مقصود از آل محمّد)ص(، خا
باشد كه بنا به شهادت تاريخ، بعد از رسول اكرم هر كدام نماينده  السّالم مى عليهم

كامل مسلمانى و عقل قرآنى بوده، مظاهر علم، عمل، عدل، شجاعت و داراى 
 باشند، سيره و روش ايشان حفظ و ترويج دين نظير وصفات جليل مى شخصيت بى

فشانيى كه الزمه ايمان خالص  پاك جدّشان بوده است. هيچ كدام از منتهاى جان
باشند. هميشه علمدار  اى فروگذار نكرده و براى ما واقعاً امام و پيشوا مى است، ذرّه
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حقّ و عدالت مطلق بوده و باالخره به دست همان خاندان بايد بساط حقّ و عدالت 
 در دنيا گسترده شود.

 
 بعهتسبيحات ار

پس از آنكه تشهّد خوانده شد، اگر نماز غير از صبح باشد بايد مجدّداً برخاست و 
شود؛  يك مرتبه اين ذكر را خواند كه در آن چهار صفت از صفات خداوند گفته مى

 : و اگر خواستيد بهتر است سه مرتبه بخوانيد

 
 كْبَرُاَ اهللوَ اهللاالَسُبْحَانَ اهلَلِ وَالْحَمْدهلُلِ وَال اِلهَ 

 دانم خداوند را، ستايش خداراست، نيست خدايى به جز او، منزّه مى»

 «از همه چيز است تر بزرگخداوند 

كه در ركعت اوّل و دوّم ديديم به ركوع  طورى پس از تسبيحات اربعه همان
آورند و اگر نماز چهارركعتى باشد، يك مرتبه  روند، و بعد دو سجده به جا مى مى

 شود. ت اربعه و ركوع و دو سجده تكرار مىديگر هم تسبيحا

 
 تكبير مستحب

شود، و پيش از خم شدن براى  پس از اتمام ذكرى كه در حال قيام خوانده مى
 «اَكْبَر اهللُ»ركوع، و همچنين قبل و بعد از هر سجده، مستحب است تكبير يعنى 

 بگويند.

 تر از تكبير!اصوالً نماز، ذكر خدا و توجه به مبدأ است و چه ذكرى باال

اگر انسان موفّق شود دائماً در خاطر، خدا را حاضر و خود را مسئول در برابر قوّه 
 برتر از هر چيز بداند، محال است ديگر خيانت و خطايى از او سر بزند.

 
 سالم

سالم به منزله خداحافظى و ذكر ختم نماز است، و هميشه پيش از آن تشهّد خوانده 
 ه دو ركعت است پس از تشهّد اوّل بايد سالم داد.شود. در نماز صبح ك مى

در نماز مغرب كه سه ركعت است، پس از تشهد دوم كه بعد از اتمام سجده آخر 
 باشد، موقع سالم است. ركعت سوّم مى

باشد تشهّد دوّم و سالم، بعد از اتمام  در نمازهاى عشاء و ظهر كه چهار ركعت مى
 .شود سجده آخرِ ركعت چهارم گفته مى
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 : ذكر سالم اين است

 
 وَبَرَكاتُهُ اهللاَلسَالمُ عَلَيْكَ اَيُهَاالنَبِىُ وَرَحْمَةُ

 «سالم بر تو اى پيغمبر، و رحمت و بركت خداوندى براى تو»

 
 الصَالِحينِ اهللاَلسَالمُ عَلَيْنَا وَعَلى عِبَادِ

 «سالم بر ما و بندگان نيكوكار خدا»

 
 وَبَرَكاتُهُ اهللرَحْمَةُ اَلسَالمُ عَلَيْكُمْ وَ

 «سالم بر شما همگى و رحمت و بركات خداوند»

شروع شده بود، به اين ترتيب با سالم و صلوات ختم  «اَكْبَر اهللُ»نماز كه با ذكرِ 
 شود. شود. از دل و زبان مؤمن هميشه خير و خوشى شنيده مى مى

 والسّالم

 
 اى رسيده و تصحيح شده است( نظر مجتهد جناب آقاى خليل كمره )اين كتاب به

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 دل و دمـاغ
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ماغدل و دِ
 

 

 
ها  گويند دل و دماغ ايد مثالً مى اين دو كلمه مجاور را در محاورات عاميانه شنيده

 : رفته است يا به قول شاعر كه اميد است مصداق حال شما نباشد

 گلى بوكنم دِماغ ندارم نكهبراى آ  باغ ندارم حدى كه ميل گرفته به دلم

كنند نيست  يا عضوى كه با آن گل را بو مى «دَماغ» منتها در اينجا مقصود،
 است )به كسر دال( يعنى مغز يا مركز فكر و استدالل.« دِماغ» مقصود

اگر خواسته باشيم به طور كلى صحبت كرده مفهوم عام را در نظر بگيريم از 
ص را اراده خواهيم نمود ولو آنكه اين اعضاء مجموعه وسايل تشخي «دِماغ»كلمه 

صورت اعصاب در ساير نقاط بدن مخصوصاً  تماماً در مغز جا نداشته بعضى از آنها به
 در چشم و گوش و نسوج المسه و غيره پراكنده باشند.

 
فهمند چه چيز را قصد دارند  برند، عوام و خواص مى اما دل: همه نام آن را مى

گيرد جواب  كجا است و دلخواه از كدام عضو سرچشمه مى ولى اگر بپرسيد دل
روشنى نخواهيد شنيد. همين قدر در نظر هر كس مسلم است كه خواستن و تمايل 

 يك چيزى غير از فكر كردن و تشخيص دادن است.

شود چه بسا كه  انسان وقتى خواهان يا به اصطالح طالب و عاشق چيزى مى
بيشتر اوقات قبالً فكر هم نكرده است. خوشش دهد چرا.  داند و تشخيص نمى نمى

                                                
  3123در انجمن اسالمى دانشجويان است كه ابتدا در سال  3121اين اثر تدوين و تفصيل سخنرانى سال ،

 3144به چاپ رسيده و سپس در ارديبهشت سال  «فروغ علم»، سال اوّلِ مجله  3و  2و  7هاى  در شماره
 .چاپ شده استتوسط شركت سهامى انتشار همراه با چهار اثر ديگر، در قالب يك كتاب جيبى تجديد 
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تواند اين عمل  آيد و چون به هيچ يك از اعضاى بدن نمى آيد، طبعًا خوشش مى مى
 خواهد. گويد دلم مى را نسبت دهد مى

مختلف  «فونكسيون»بينيم واقعاً در مقابل دو عمل يا  درست كه فكر كنيم مى
 باشند. نه مىهستيم كه داراى دو قانون و دو منشأ جداگا

شود  طور كه در استدالل كردن اگر احساسات دخالت نمايد منطق ضايع مى همان
تواند محصول صحيحى بيرون بدهد، وقتى در كار دل و دلخواه نيز عقل  و دِماغ نمى

شود گذاشت و آن احساسات و  را ديگر دلخواه نمى و استدالل وارد شود اسم آن
 دهد. باشد به كلى ارزش خود را از دست مىعواطفى كه روى حساب سود و زيان 

ها اين عمل دوم را به دل )قلب(  هاى بسيار قديم و شايد در كليه زبان از زمان
شود و نقش  اند. حتى در قرآن اشارات زياد به قلب و فؤاد و صدر مى نسبت داده

 : . مثالً بزرگى براى آن از لحاظ ايمان و اثر و عمل قائل است

«»1
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دهد  علم امروز البته در ميان قلب عملى و اعضائى جز وسايل دوران دم سراغ نمى
و اين اصرار و تكرار استعمال قلب در قرآن ممكن است موجب ناراحتى شود ولى 

م نيز كه هزاران بار در گيريم كه بشر متمدّن دانشمند قرن بيست وقتى در نظر مى
ها قلب را شكافته و شناخته است باز وقتى پاى عشق در  ها و آزمايشگاه بيمارستان

 By heartيا  Par coeurبرد و حتى بركردن از حافظه را  آيد نام دل را مى ميان مى
 گويد، اعجاب و ايرادمان بر آن كمتر خواهد شد. مى

 اند. اى به جاى قلب نياورده وز كلمهنويسندگان و متفكّرين عصر حاضر هم هن

شايد علت و توضيح مطلب چنين باشد كه واقعاً محل و مركز معيّنى براى 
خواستن و پديده طلب در انسان نيست. خواهش هست ولى جاى خاص ندارد. مانند 

كند  حالت تشنگى و اشتهاى گرسنگى و حرارت شهوت. شخص اينقدر حس مى
رود اما آثار اين احتياج و تمنا  باالخره به معده مى كه طالب آب است گواينكه آب

بندد،  شود، لب داغ مى شود. بلكه گلو و دهان خشك مى ابداً در معده احساس نمى
كند، سر احساس درد  افتد، پوست طلب سردى و رطوبت مى زبان به لَهلَه مى

د و پا بر كند، چشم از تأللؤ آب لذت مى نمايد، عقل در جستجوى آن تالش مى مى
 رود... به سوى آن مى

خواهد سراسر وجود و تمام اعضاء و سلولها  يعنى اگر شخصى چيزى را مى
باشند آنوقت مانند عالم مكانيك كه وقتى در محاسبات و  محتاج و خواهان آن مى

تواند فردفرد ذرّات تشكيل دهنده جسم مادى وزين را شركت  استدالل خود نمى
كند  را در نظر گرفته و منتجه آنها را پيش خود خيال مىآيد حاصل جمع قوا  دهد مى

از نقطه معينى صادر شده باشد، نام آن نقطه را كه در وضع تقارن مركزى ذرّات بايد 
 گذارد. باشد مركز ثقل مى

انسان هم از قديم االيّام به جاى آنكه اين عمل خواهش و طلب درونى را به 
بدن را كه قهرًا در مجاورت دل يا سينه  جزءجزء اعضاى بدن نسبت دهد مركز ثقل

ترين عضو حياتى،  گيرد انتخاب كرده است يا شايد چون عزيزترين و اساسى قرار مى
 گذارد. از راه تشبيه و استعاره روى ساير عزيزهاى خود مى را  آنقلب است انسان نام 

چه باشد در هر حال، مركز و مأمور اين دو وظيفه )تشخيص و تمنّا( هر كجا و هر 
 در وجود خود آنها يا الاقّل در وجود آثار خارجى آنها ترديد و خالف نيست.
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توانيم براى سهولت بيان همان اصطالح عاميانه قديمى را استعمال كنيم: دل  ما مى
دهيم و حس و فكر و  و دِماغ. به دِماغ كليه افعال مربوط به تشخيص را نسبت مى

شناسيم. به  كلى عقل و علم را به عنوان آثار آن مى استدالل و فهم و شعور يا به طور
دل هم تمام آنچه را كه ناشى از ضمير و دلخواه انسان است و به صورت احساسات، 

آيد و همچنين معتقداتى كه جنبه  عواطف، معنويات، آمال و اخالقيات در مى
 دهيم. شيفتگى و پرستش را دارد، ارتباط مى

عمل در تاريخ بشريّت، خود تاريخى داشته و در هر يك از اين دو عضو يا دو 
 اند. معرض تحوّل و تكامل بوده

ترقيّات و تغييرات دل خيلى ضعيف است. بلكه به صورت ظاهر تنزّل و ميل به 
 دهد. زوال و محاق را نشان مى

بند عواطف و در قيد اخالق و  بشر قرن بيستم خيلى كمتر از بشر قرون وسطى پاى
در  تمايالت و تمنيّات خود بصيرت و عقل را خيلى بيشتر دخالت باشد.  غرائز مى

 دهد تا هواى دل را. مى

ى يا محصول او  كه يبالعكس؛ دِماغ، هر چه بخواهيد در ترقى و تكامل بوده دارا
باشد )برخالف  اى در تزايد و توسعه مى العاده علم و فن باشد با سرعت و شدّت فوق

لب ابتدائى دل است( به طورى كه امروز سر و صداها زيبائى و هنر كه محصول يا مط
هاى  هاى زندگى و اين همه آثار عجيب و عظيم تمدّن تماماً آوازه و گرد و خاك

 دِماغ هستند.

الشعاع و مسخّر خود نموده است تا به جائى كه عقيده  را تحت «دل»، «دِماغ»
اطف و عقايد مذهبى شود كه اگر دل يعنى اخالق و آداب و عو عمومى دارد اين مى

در دوران كودكى انسان و براى مردمان وحشى قديم يا ملل عقب افتاده و عامى الزم 
باشد براى انسان رشيد عالم عاقل كه كَمّ و كيف هر چيز و  خير و شرّ هر كار را 

بندى است كه  دهد ديگر ضرورت ندارد و يك نوع قيد و ترمز و پاى تشخيص مى
 شود. ىمانع سرعت و پيشروى م

گويند دنيا ديگر دنياى علم است و منطق ديالكتيك. تنها امور مادى محسوس  مى
هاى علم و عقل بايد مالك كارها باشد. آنچه را كه حواس )يعنى پيش  و قضاوت

هاى لشگر عقل( شهادت ندهند و علم و منطق امضاء ننمايد مردود و بلكه  آهنگ
 موهوم و معدوم است!...
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 طور است؟ اين ببينيم آيا واقعاً

 كند؟ دل در قرن بيستم و در نزدِ انسانِ جاافتاده، نقشى بازى نمى

 ابداً چنين نيست!...

دل را از فرد و از اجتماع بگيريد خواهيد ديد هيچ كارى نخواهد كرد! همانجا 
 خواهيد ماند!

كنند به فرمان و به دستور دل است. دِماغ چيزى جز  فرد و اجتماع هر عملى مى
 باشد. اجراى دل نمىآلت 

 چطور؟

 : براى اثبات ادعّا الزم است به تفصيل توضيح دهم

شوند و دار  هائى كه منكر معنويات و مقام دل مى اوالً، ببينيد همان افكار و فلسفه
و ندار زندگى فردى و اجتماعى را روى ماديات گذارده، به قول خودشان 

انند تا چه حد در تمام اعمال و اقوال خواهند تنها قانون حيات را، عقل و علم بد مى
 كنند. شوند و احساسات را تحريك مى خود متوسّل به دل مى

توزى و ايجاد بغض و عداوت آتش  اول در جهت منفى، ميان ناراضيها از راه كينه
كنند، مخالفين خود را به فاقد بودن احساسات بشرى  جنگ طبقاتى را روشن مى

دهند. بعد در  يت از مظلوم را شعار خويش جلوه مىمتهم كرده، نوع پرستى و حما
اندازند. پروپاگاند با  جهت مثبت در ميان تابعين انواع وسايل، خاصّه دل را به كار مى

تمام نفوذ درونى و اطوار آن، موسيقى، تآتر، كاريكاتور و تمسخر، نمايش و آنچه 
ها را كه  شم و گوشروى احساسات ودلها اثر عميق )اعم از صحيح يا غلط( دارد، چ

بندند و دلها را يكسره تسخير  اند در مقابل آوازهاى خارج مى آالت مقدّم دِماغ
شوند كه  دهند. طورى در تحريك احساسات موفّق مى تبليغات دولتى قرار مى

هاى عجيب كه  ها و از خود گذشتگي بينيم افراد حزبى آنها مرتكب فداكاري مى
شوند و طورى از جان و دل از  ذاهب بزرگ است، مىاندكى شبيه به اعمال شهداى م

وجه با منطق مادى و انكار معنويات و  نمايند كه به هيچ مسلك خود دفاع مى
 آيد! محركهاى ذاتى غير مادى جور نمى

العاده يكّه  آن سرباز روسى كمونيست كه در داخل جبهه دشمن با شجاعت فوق
داشت و آن خلبانى كه باالى خطوط  ىو تنها بازدست از مبارزه و خرابكارى برنم

شد با كمال  جنگيد و حاضر نمى دشمن با وجود آتشبارهاى متراكم آزادانه باز مى
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راحتى، خود را تسليم طرف نمايد آيا محرك او احتياجات مادى زندگى و 
ديالكتيك عقلى بود؟ تسليم شدن به دشمن و جان شيرين به سالمت بردن كه 

 ... ! ؟ محسوس مادى او بودصددرصد بيشتر به نفع 

فرسائى و زبان  قلم «دِماغ»روى صفحه روزنامه و پشت تريبون حزب ممكن است 
 كند! است كه حركات سرباز را اداره مى «دل»آورى كند اما در صحنه جنگ فقط 

نمائيد پيدايش و پيشرفت علوم  محصول خالص دِماغ است و  آيا شما تصور مى
 علم و تمدن رفته است؟دِماغ خود به خود دنبال 

هاى زندگى نبود و از طرف  اگر از يك طرف احتياجات مادى يعنى خواهش
ديگر حس كنجكاوى قبلى در نهاد انسان وجود نداشت و شخص محقّق، صميمانه 

شد آيا اختراع واكتشافى در عالم رخ  هاى اسرار انگيز طبيعت نمى ييعاشق زيبا
 داد؟ مى

رنگ و  تر و بى«خشك»هراً در تمام علوم و فنون رياضيات كه ظا در بارهحتى 
 : نويسد دان و آكادميسين معروف فرانسوى مسيو آدامار مى بوتر است، رياضى

منشأ الهامات و مبدأ ابتكار و اختراع در علوم رياضى همانا زيبائى و لطفى 
هاى حقيقى در روابط اعداد و تناسب خطوط  دان است كه در نظر رياضى

پسند  نمايد. اول طبع موزون ه ذوق و احساسات آنها را تحريك مىگر بود جلوه
شنود و به چشمِ  دانشمند جلب شده به گوشِ دل آهنگ اعداد و مقادير را مى

برد و پس از آن  دل از معمارى پرنقش و نگار خطوط و ابعاد لذت مى
شيفته پردازد. دِماغ، فرمانبردارِ تقاضاهاىِ دل  شمارش و ترسيم و تحرير مى به

 نمايد. را اجابت مى

ى كه يها در زندگانى عادى افراد نيز تأثير اساسى دل نظاير زياد دارد چه بسا نزاع
شود و حتى وقتى  برسر يك لفظ يا يك اهانت كوچك به حيثيّت اشخاص، برپا مى

خود و براى  «حقانيّت»كنند براى اثبات  دو نفر چند تومان اختالف حساب پيدا مى
شوند صدها و هزارها تومان خرج  كنند. ضرر  برطرف، حاضر مى «ىاخالق»غلبه 

 شوند... مادى بدهند ولى ضرر حيثيّتى و معنوى را حاضر نمى

از اين جهت صحيح است كه تا انسان  «خواستن، توانستن است»گويند  اينكه مى
ان شود. فرم دهدبنابراين قدرت و توانائى ظاهر نمى چيزى را نخواهد عملى انجام نمى

شود و بعد دِماغ با لشكرهاى هوش و علم و عقل و فكر و  اوّل از ستاد دل صادر مى
افتد. ما كه تماشاچى معركه  كاروفن و صنعت و خط و سروصدا و هياهو به راه مى
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هستيم از فرمانده كل كه در عقب جبهه در محل امن گمنامى قرار دارد خبر نداريم. 
كنيم  بينيم و خيال مى شنويم و مى الحها را مىبوق و كرناى عساكر و رعد و برق س

 هر چه هست اينها است.

در روحيه خودتان دقت كنيد، آيا هيچ وقت شده است بدون عالقه و هدف 
ين كار حسابى را پيش تر كوچكميلى و دلسردى  عملى انجام دهيد يا از روى بى

ها و سرعت  مشويد بعد سالك و در بين راه قوّت قد برده باشيد؟ اول طالب مى
 پيشروى شما در هر لحظه و هر قدم با ضربان دل بستگى دارد.

ين سستى و يأس و ترديد كه در دل شما رخ دهد فورًا قدمتان را كُند تر كوچك
آيد. يعنى در واقع  نمائيد و بار به دوشتان گران مى كند، احساس خستگى مى مى

 شود. دوش شما براى بار ضعيف مى

شود گاهى  نوكر دل است. گاهى مخبر و جاسوس دل مىخالصه آنكه دِماغ 
بينيد كه  را مى ى دِماغ از دل به حدى است كه نه تنها آنيمأمور فرمان او. حرف شنوا

 بينيد كه دل خواسته باشد. دل گفته باشد بلكه آن طور مى

شود اگر  كنيد صدها تاكسى از پهلوى شما رد مى مثالً شما در خيابان عبور مى
اى به سوار شدن تاكسى نداشته باشيد ممكن است اصالً اثرى در  و عالقهاحتياج 

چشم و مخصوصاً در خاطر شما نگذارد و نفهميد. توجّه و حواس شخص هميشه به 
اى واحد،  رود كه مشغوليت و هدفِ دل او است. شيئى معين و منظره آن سمتى مى

هدفى باشند،  براى اشخاص مختلف به حسب آنكه دنبال چه چيز و طالب چه
 كند. ها و معانى و نتايج كامالً مختلف پيدا مى رنگ

كند، بنا يك طور، نقاش به يك  به يك قطعه سنگ، باغبان يك جور نگاه مى
خواهيد. مثالً  بينيد كه مى چشم و زمين شناس به يك نظر. شما در هر چيز آن را مى

ن است اشعه دو چشم كنيد ممك وقتى در داخل اطاق نشسته به طرف پنجره نظر مى
را براى شما  شما در سطح تورى پشت پنجره بهم تقاطع نموده نقش و نگار آن

وارسى كرده نه متوّجه نقوش پرده شويد و  را  آنهاى  وصف كند يا خود شيشه. لك
طور ممكن است شعاع  نه از آن طرف شيشه و منظره خارج آگاه گرديد. همين

پرده و شيشه رد كرده شاخ و برگ درختان باغ را  اعتنائى از بصرتان را با كمال بى
 تماشا كنيد و يا ديده به دورتر از آن دوخته رنگ آسمان و جلوه ابرها را بنگريد...

 اختيار با اراده شما است نه با چشم شما. چشم آلتى بيش نيست...
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همه جاى دنيا همين طور است و سراسر جهان محل انطباق و توالى مناظر و 
 باشد. وناگون مىمقاصد گ

بيند باز دِماغ نيست، دل است دِماغ با تمام حواس  بنابراين آن چيزى كه مى
ظاهرى و باطنى كه دارد ممكن است سر جاى خود باشد ولى عملى يا عمل منظورى 
را انجام ندهد. نبيند، تشخيص ندهد، كور باشد، كر باشد، عارى از فهم و ادراك 

و تشخيص و عقل باز دل است نه دِماغ و قرآن حق دارد  باشد. پس مبدأ و منشأ بينائى
 : فرمايد كه در باره  كافران مى

«

»1  
ها و  كنند كه بسيارى اشخاص در استدالل گيرند و تعجّب مى ها ايراد مى بعضى

اى را  چينند و نتيجه احتجاجات خود گو اينكه به صورت ظاهر صغرى و كبرى مى
كنند ولى هميشه معلوم است كه قبالً آن نتيجه و منظور را مسلّم و قطعى  ثابت مى

 كنند. براى اثبات مطلوب جور مى اند و تمام مقدّمات را گرفته

طرفى مخدوش است، اما خيلى  اين منطق البتّه از لحاظ استحكام علمى و بى
طبيعى و بشرى و عمومى است. چه دليل و عقل و منطق هم مثل چشم و گوش آالت 
بال اراده دل هستند. دِماغ از خود نظر و هدفى ندارد. هدف دِماغ دستورالعمل دل 

شود.  رود و هر جا كه دل بخواهد متوقّف مى كه دل ميل كند مى است. به هر طرف
باشد كه به فرمان و در اختيار حكومت  اى مى دِماغ و عقل و علم مثل ارتش يا سرنيزه

گيرند. دِماغ از خود نه اختيار دارد و نه  يا حزبى كه روى كار آمده است قرار مى
 مسئوليت .

طرف است بد و خوب مطلق  اصالً منطق بىگاه عقل يا دِماغ، منطق است و  تكيه
در دنيا وجود ندارد. صحّت و سُقم و حُسن و عيب هر چيز بسته به اين است كه بنا به 

بينيم  طور كه در عالم سياست مى تعريف، هدف و مقصد و دلخواه چه باشد. همان

                                                
ى باشد كه با آن تعقّل كنند يا يها اند تا براى آنها دل آيا پس در زمين سير نكرده : 41/  (22)حج .3

شوند كه  ها كور مى شود بلكه دل ها كور نمى قت اين است كه چشمى كه با آن بشنوند. حقييها گوش
 .هاست جاى آنها در سينه
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هم كنند و به زعم تابعين خود درست  هاى متضّاد هر دو استدالل مى مدافعين مسلك
 گيرند. كنند، اما درست هم دو نتيجه متقابل مى استدالل مى

فرض كنيد هدف بشر برخالف آنكه فعالً حيات و بقا و كمال است، مرگ بود 
آيد معكوس  آن وقت تمام آنچه در نظر عموم بالبداهه معقول و صحيح و منطقى مى

 ... ! شد مى

همه كس و همه جا  ( كهUniverselهمين طور اخالق مطلق يا اخالق جامع )
گاهى در نظر  پسند باشد وجود ندارد و اگر براى اخالق و تربيت هدف و تكيه

 شود. اخالقى منتهى مى نگيريم ناچار به بى

درستى و امانت و صداقت و خدمت به خلق خوب است وقتى معتقد و طالب 
گونه اگر حقيقت و آخرتى در كار نباشد هر  و االّ يك چيز فوق خودهايمان باشيم

صداقت و درستكارى و خدمت به نوع كه قهراً مالزم با فدا نمودن منافع مسلم 
 شود عين حماقت است. شخصى مى

ها و اعمال افراد بشر با وجود اختالف يا فقدان  ها و اخالق و منطق اما اگر عقل
اند براى اين است كه همه دل دارند و دلها در عمق  عقايد كم و بيش به يكديگر شبيه

باشند. درست كه نگاه كنيم و هيجانات دل  فطرت اوّليه داراى هدف مشترك مىو 
بينيم هدف  را در مواقع خوشى و مخصوصاً در لحظات اضطراب در نظر بگيريم مى

 نهائى دل در مرحله اول وجود و بقا و كمال است.

وقتى لوازم بقا از قبيل آب و نان از ما دور شد حالت شديد عطش و گرسنگى به 
شويم. همين كه شكم سير شد و لوازم  آورد و از صميم دل طالب غذا مى ا روى مىم

ناخواه به طرف توليد مثل  شود و خواه رشد منظّم گشت ميل جنسى بردل ما مسلّط مى
رويم. بعد از زن )يا معشوقه كه بَدَل زن است( به ثمره ازدواج  و توسعه حيات مى

 كنيم. گى پيدا مىيعنى اوالد خود بيش از هر چيز دلبست

زبانى بيش از همه وقت عزيز بوده جايش  اوّالً، در سنين كودكى و ضعف و بى
شود كه طفل به زمين  باشد. منتهاى عالقه وقتى ظاهر مى در آغوش پدر و مادر مى

خورده يا دچار ضعف و مرضى شده باشد. ثمره شيرين زحمات خود را وقتى 
كند و به تدريج كه روى پاى  و زبان باز مى آيد چشيم كه بچّه به حركت در مى مى

 شود. آيد از عالقه شديد قبلى كاسته مى ايستد و به پرواز در مى خود مى
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باشد كه به خارج از خود تعلّق  عشق به اوالد اوّلين نمونه مطلوب و هدف دل مى
ايد. نم گيرد. اما غير از اين هم باز دل از حدود احتياج بقا و حيات نفس تجاوز مى مى

شود وقتى است كه شخص در مقابل  ريش و جگر كباب مى آنجائى كه دل ريش
گيرد كه محتاج به دستگيرى و قيّمى باشد.  بينواى يتيم و بيچاره دردمندى قرار مى

پرورى و وطن پرستى و امثال آن هميشه در مواردى است كه  اگر عواطف عاليه نوع
ى را طلب نمايد. پس هدف دلها اگر در مظلوم و محتاجى براى بقاء وقيام خود حافظ

 باشد. مرحله اول حيات نفس بود در مرحله دوم قيموميّت بر ديگران مى

*   *   * 

اين اطاله كالم در مقايسه دل و دِماغ از آن جهت الزم بود كه ارزش  نسبى و 
عواطف و  -دين و علم -هاى آنها )اخالق و عقل محل واقعى هر يك يا مترادف

ا بشناسيم. ولى البته غلو نبايد كرد. اگر دِماغ آلتِ بِال اراده و نوكر دل است افكار( ر
لشكر و بيچاره است. راهنمائى و فعّاليّت دل از راه  دِماغ هم مثل سلطان بى دلِ بى

گيرد، چه قبل از تصميم به عمل و من باب تشخيص و هدايت و چه  دِماغ صورت مى
 ائى و وسعت و قدرت.بعد از ورود به عمل از لحاظ توان

كنند  نمايند قدما تصور مى در جامعه ما دو دسته در دو جهت مخالف مبالغه مى
ترين رهبران دل هستند درست شد كار تمام است.  همين كه عقيده و ايمان كه عالي

سواد و شغل و كوشش و هنر و هوش و عقل و علم تماماً حواشى غير ضرورى 
آميز نگاه  كماالت بدنى و فكرى انسان با نظر حقارت باشند. به علوم و به زندگى مى

 كنند... مى

اين فكر بسيار ناصحيح و خطرناك است. دل شديداً محتاج به دِماغ است. اگر 
دل كور است  فهم و تشخيص و اسبابِ كار در دست نباشد همان طور كه چشمِ بى

شد ولى بد كار كند بصيرت هم عاجز و راكد است و امان از وقتى كه دِماغ با دلِ بى
 : گويد و دل را به اشتباه و ضاللت بيندازد! اين سياست، سياست باباطاهر است كه مى

 كند ياد چه ديده بيند دلكه هر  ز دست ديده و دل هر دو فرياد

 ده تا دل گردد آزادـزنم در دي  رى نيشش ز پوالدـازم خنجـبس
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 .3م مرگ و فنا استشود. توقف ه شود، تعطيل و متوقف مى دل آزاد نمى

هاى ناشيّه از  دسته مقابل يعنى داعيان روشنفكرى كه به علم و تمدّن و فعاليّت
دهند و دل و دين يا آئين و اخالق را به چشم اغماض  قواى دِماغى اهميت مى

پيمايند. تا رغبت و عشق و هدفى دربين نباشد و دل  نگرند آنها نيز راه صالح نمى مى
وار اطوار و  آيد. ممكن است شخص ميمون دِماغ به فعاليت درنمىفرمان ندهد اصالً 

وار مفاهيمى را تلفّظ كند، اما فراتر از حدودى  حركات تقليدى دربياورد و طوطى
كه سهل و راحت و حاضر و آماده عملِ سايرين باشد نخواهد رفت و در اولين 

كوشش و  ى كه مختصريبرخورد به اشكال يا مخالفت با منافع حريف، آنجا
گردد! اين همان وضع حاضر  فداكارى الزم باشد متوقّف خواهد گشت و برمى

 كشور ماست.

                                                
مقدّسين عرفانى مشرب ايراد نگيرند كه مقام نبوّت و امامت، بدون تعليم و غير از راه دِماغ، از طريق  .3

 عصمت و تزكيه نفس حاصل شده است.

 فرمايد: خدا اگر به رسول اُمّىِ خود مى

 «هُ نَزَلَهُ عَلى قَلْبِكَ...نَ...فَاِ»

 .... اوست كه به فرمان خدا اين آيات را بر دل تو نازل كرده است...( : 37 /( 2))بقره

 : اين آيه را نيز دارد

 «مَا جَائَكَ مِنَ الْعِلْمِ... ...مِنْ بَعْدِ»

 اى...( : ... از آن پس كه به آگاهى رسيده 13 /( 1)عمران )آل

كه كيفيت نزول وحى بر ما مجهول است چگونگى تحصيل علم پيغمبر)ص( نيز براى ما حال همان طور 
 باشد. نامعلوم مى

 : گويد همچنين آنجائى كه حضرت ابراهيم مى

 «...رَبلا اَرِنى كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتى...»

 .(سازى.. : ... اى پروردگار من به من بنماى كه مردگان را چگونه زنده مى 214 /( 2))بقره

آموزد به  حاصل كند خداوند يك تجربه عملى و مقايسه فكرى به او مى «اطمينان قلب»خواهد  و مى
 شود به: طورى كه نتيجه تجربه و مشاهده منتهى مى

 «اهلل عَزيزٌ حَكيمٌ...وَاعْلَمْ اَنّ »

 : ... و بدان كه خدا پيروزمند و حكيم است.( 214/  (2)) بقره

 رموده است:درباره مؤمنين نيز اگر ف

 «رِللَهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ...ااَل بِذِكْ»

 يابد.( ها به ياد خدا آرامش مى : ... آگاه باشيد كه دل 22/  (31))رعد

 استعداد تذكّر را نيز به صاحبان دماغ اختصاص داده است:

 «اِالَ اَوُلَوُا االَلبَابِ. وَ مَا يَذَكَرُ»

 .(دمندان پند نپذيرند: ... و جز خر 213/  (2))بقره
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براى مملكت همان طور كه آب ونان و بهداشتِ تن و فرهنگ و دانشگاه الزم 
ها و  باشد. اين همه اختالف و تشتّت است به طريق اولى دل و دلبر واجب مى

دم ايران هدف و آمال معيّنى كه ملّى و واحد شود كه مر ها از آنجا ناشى مى مزاحمت
لولد. از صبح تا  باشد ندارند. هر كس در صدف تنگ و تاريك منافع شخصى مى

كنيم بدون  غروب كارمان دوندگى و زد و خورد است و اعمال يكديگر را خنثى مى
 آن كه قدمى جلو برويم.

ون تمدّن و ها و صاحب كليه شئ ين سرمايهتر بزرگآن اجتماعى كه مالك 
هاى  اى از نعمت ين استفادهتر كوچكوسايل زندگى بوده ولى صاحب دل نباشد 

 خود نخواهد برد.

 دل الزمست و دلبر.

خوشبختانه دل و لوازم دل در همه هست. فقط بايد آن را صاف كرد و به آتش 
 دلبرى زنده كرد پس پى دلبر برويم.

*   *   * 

مسلكى  ايمانى و بى هدفى، بى دلى، بى نى بىبراى رفع اين فقر بزرگ اجتماعى يع
 چه بايد كرد؟

شود و  مسلّم است كه وقتى هدف و دلخواه يا خاطر تعلّقى پيدا شد دل شكفته مى
كند. همان طور كه  افتد. حيات رونق و جوش و خروش پيدا مى دِماغ به جنبش مى

و فداكارى  بينيم ممالك و ملل مختلف در دنبال هدف و مطلوبى راه افتاده مى
كنند و در راه آمال ملّى ناگزير پابند يك سلسله اصول و صاحب اخالق مقبولى  مى

شوند. طلب در همه هست مطلوبها مختلف است. دل كوركورانه در راه  هم مى
افتد وگاهى منافى با موهوم  كند منتها گاهى معشوق موافق و مفيد مى معشوق كار مى

 آيد. درمى

 پيدا كردن دلبر است. در هر حال مشكل اصلى

شود دل را شيفته چيزى كرد. از  متأسفانه به صِرف لفظ و يا تقليد و قرارداد نمى
 رود. شود و دل تحت فرمان اراده و عقل نمى حلوا حلوا گفتن دهان شيرين نمى

دلبر و دلخواه بايد واقعاً مطلوب دل و همنوع و منبعث از خود انسان باشد. از 
ذرّات وجود شخص سرچشمه بگيرد. آن محبّتهاى سطحى اعمال و از تمامى 
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شود تا  بار مى هاى مادرزن يا مادر شوهر بيشتر ماللت قراردادى تصنّعى مثل علقه
 بخش. لذّت

توانيد مانند يك عالم رياضيات  البتّه در عالم مطلق هيچ مطلقى نيست و شما مى
ه از آنها هزاران در هر ساعت پيش خود صد فرض و صد تعريف و اصل تصوّر كرد

بينيد جز  قضيه و خاصيت نتيجه بگيريد اما همين كه برخاستيد و دامن تكان داديد مى
فرض و تصوير و تصوّر هيچ چيز در آن نيست. تمام باد هوا و خيال است. ولى وقتى 
مفروضات و ارقام و اشكال، متكّى بر واقعياتِ خارجى بود، نتايج معادالت و 

 دهد. آيد و حقيقت مثبتى را نشان مى فورمولها درست درمى

طور اصل مطلق و هدف قطعى در عالم وهم و خيال وجود ندارد اما براى ما  همين
نوع بشر كه داراى وجودى هستيم و وجود مادى و زندگى ما مانند اصول رياضى و 

هندسى روى يك سلسله خواصّ معين و قوانين متقّن براساس طبيعت بنا شده است  
تواند باشد كه مطابق  و متكى به آنها هستيم، دلخواه صحيح، دلخواهى مىو محتاج 

 ساختمان طبيعى و فطرت درونى خودمان باشد.

العاده به ما نزديك و بلكه عين خودمان باشد  اين دلخواه و دلبر كه بايد فوق
 چگونه بيابيم؟

دسترسى اگر به دلبر مستقيماً راه نداريم و سراغ دادن آن مشكل باشد در عوض 
توانيم به جستجوى دلبر واقعى  به دل و مخصوصاً به آثار دل داشته، از آن راه مى

اند كدام دلبر  بپردازيم، ببينيم از ميان تمام دلبرهائى كه افراد و اقوام بشر اختيار كرده
 بيشتر به دلها قوت و حيات و اثر بخشيده است.

ست كه از صاحب دل سر اثر دل همان اثر وجودى و عظمت افعال و حركاتى ا
 زند. مى

به طور كلى در مرتبه انسانيّت و كمال هيچكس تا دلى و مطلوب و مقصودى 
است و  نداشته است اثرى كه نام فضيلت و كمال بتوان روى آن گذاشت ابراز نكرده

آنچه وجهِ امتياز و مُشّخِصِ انسان از حيوان است هميشه در دنبال ايدآل و معشوقى 
 ت.بروز كرده اس

ها خوانده، وجد و نشاط يا اضطراب نشان داده،  مثالً عاشقان جنس لطيف نغمه
اند و گاهى ابراز حركت و شجاعت كرده احياناً تا پاى جان هم  اشعار نغز سروده

اند از دستشان نوازشها،  اند. آنها كه عاطفه پدرى و مخصوصاً مادرى داشته ايستاده
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ران صد  عالى سرزده است كه عاشقان شهوتهاى  ها و محبّت ها، خدمت خوابي بى
 توانند ارائه دهند. نمى را  آنيك 

اند كه در وصف  هائى از فتوّت و سخاوت ظاهر كرده پرستان با كرامت نمونه نوع
 آن داستانهاى پرشور نوشته شده است.

ى به خرج يها اند رشادت كسانى كه صاحب غيرت و طالب حيثيّت و نام بوده
ها  ها و نمايشنامه افتخارشان حكايت المثل و آرزوى مردم گرديده به باند كه ضر داده

طور سربازان و سرداران سلحشور كه دلباخته وطن و ملّت و  تنظيم شده است. همين
شدند دگرگون گرديده چنان از خود  مليّت بودند وقتى وارد صحنه كارزار مى

اند كه هر بيننده و  فتهشجاعت و شهامت ظاهر كرده و جسورانه به استقبال مرگ ر
اى را خيره كرده است. آنوقت مردم براى اين آثار ارزش عظيم قائل شده  شنونده
هاى  اند. اينها نمونه هاى شهر برپا كرده هاى فداكاران ميدان جنگ را در ميدان مجسّمه

چندى از عظمت مقام انسانى و آثار گرانبهاى تحريكات دل بود كه منطق بشريّت 
هاى كمال و عقل دانسته است. اينها تمامًا به  مقام قائل شده، تنها نشانه براى آنها

 دست صاحبان دل و در راه دلبرهائى بوده است.

ها را ساخته  اما آنجا كه آثار نبوغ و عظمت و قدرت و كمال انسان بهترين نمونه
ت. ترين درجه آثار دست يا زبان و ذوق و زندگانى را بيرون داده اس است و عالى

 مواقعى بوده كه پاى پرستش خدا و ايمان به خالق در كار بوده است.

ترين كلمات در وصف يا  از صدر تاريخ تا زمان حاضر نغزترين سرودها و فصيح
اند ولى  به درگاه خدايان گفته شده است. كسان زيادى منكر حقانيّت قرآن شده

هاى انسانى  مام نوشتهكمتر كسى است كه فصاحت بفهمد و نسبت به برترى آن به ت
 ترديد نمايد.

ترين و زيباترين آثار هنرى  در معمارى در شرق و غرب دنيا معابد هميشه متناسب
هاى دنيا براى تصوير پيغمبران و پيشوايان دين  طور معروفترين نقاشي باشد. همين مى

 قلمى شده است.

بّت، سخاوت و اينها آثار زبانى و ذوقى بود. در عالم اخالقيّات از لحاظ مح
شمار در افراد بشر  رشادت، صبر و ساير مكارم اخالقى بزرگ البته در موارد بى

ى ديده شده است. ولى هيچ يك در خلوص و شدت و علو مرتبه به پاى يها نمونه
 رسد. آنچه از اولياى اديان و مؤمنين پاك سرزده است نرسيده و نمى
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نهايت شده  سربازى و فداكارى بىدر راه مال و حيثيت و وطن و مسلك در دنيا 
توانيد شبيه به فداكارى تاريخى  است اما كدام از خود گذشتگى را در دنيا مى

سيّدالشّهدا)ع( در كربال نشان دهيد؟حتى از ائمه و انبيا گذشته پيروان آنها چه در 
اسرائيل و حتى پيروان  صدر اسالم و چه در ابتداى مسيحيت و  چه در نهضت بنى

 ماند! اند كه عقل حيران مى ى كردهيها مذاهب باطل فداكاريحقيقى 

*   *   * 

آرى در مقابل خدا است كه هميشه تارهاى دقيق نهفته وجود انسان همگى با هم 
شوند! تارهاى درون انسان غالباً خواب  هاى جانبخش مرتعش مى به دلنوازترين نغمه

ارتعاش پيدا كند.  آواز و هم ، همشود كه بر سبيل قانون فيزيك است و وقتى بيدار مى
العاده به  گردد و با شدت و قوت خارق موقعى در آنها پديدار مى «رزنانس»حالت 

آهنگ يا به اصطالح  آيند كه در مقابل خود يك دستگاه كامالً هم هيجان درمى
آواز  فيزيك يك محرك سنكرون ببيند و وقتى متحرّك و محرّك همنوع و هم

 ... ! گردد شات معجزآسا مىشدند دامنه ارتعا

 اين همنوع خدا است.

آورنداما  وبيش به حركت و هيجان درمى راست است كه تمام دلبرها انسان را كم
آثار اين دلبرِ كُل، در وسعت و عمق، چيز ديگرى است. آن كس كه مختصر نشانى 

ست فهمد اگر در جاى ديگر دلبند جمال وكمال شده ا از اين دلبر يافت، تازه مى
اند. در هر  اى از روى نگار بوده ها هر يك شبح و بدل دورادورى از سايه گوشه آن

 كدام يك پرده لطف ولى هزاران هزار نقص وجود داشته است!

تنها دلبرى كه جامع جميع خصال منظور باشد همانست كه نامش را خدا 
 : اند گذارده

«»1 
ها ممكن است  موهوم و موقت  خدا هم مانند ساير معشوق نبايد تصور كرد كه 

شود بلكه مجذوب لطافت و  ها هيچ كس عاشق نمى باشد. اصالً در برابر ساير معشوق
زند. كافر و  گردد. انسان در مقابل جلوه كمال است كه زانو مى صفا و خير مى

اليت و مسلمان و هر فرد سالم رشيد فطرتاً عاشقِ عظمت، قدرت، شهامت، فع

                                                
 خدايى است كه هيچ خدايى جز او نيست...  اهلل:  277/  (2)بقره. 3
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براى  آيد، چرا؟ باشد. خميره انسان طورى است كه از اينها خوشش مى سخاوت مى
آنكه با آنها هم سنخ و هم اصل است. اما اين حيرت و عشق در مقابل عظمت و 
كمال ساختگى يا استداللى و خيالى نيست، ازلى و فطرى و طبيعى است. در 

اشتباه يا نسبى و وهم باشد  توان شك كرد كه شايد محصول فكر و منطق شخص مى
اما آنجا كه سروكاربا خميره و خلقت و ساختمان طبيعى عمومى انسان است ديگر 

ماند. محصوالت سرشت انسان از لحاظ صحت و سقم همتراز و  جاى ترديد باقى نمى
شود يعنى اگر انسان دروغ است خدا هم كه در جمع  هم قياس وجود انسان مى

ب درونى انسان است دروغ است. اما اگر انسان چون ترين مطلو صفات، عالى
باشد راست است و آثار وجودى او راست است ناچار محرك و منشأ و  محسوس مى

 مقصد آنها هم كه خدا است راست است:

 

«»1 
 

 : گويد طعنه زده مى «تورات»يكى از فالسفه خدانشناس آلمان بر 

 ... ! خدا آدم را به صورت خود نيافريد. آدم خدا را به سيرت خود ساخت

كند؟ هر دو بيان حقيقت واحدى است و از هر طرف كه بگيريم  چه فرق مى
 دهد. شهادت بر وجود خدا مى

ترين و بهترين مطلوب دلخواه خود را كه منبعث از  خواهد عالى انسان وقتى مى
نمايد! اينجا  كند از زير قلم او طبعاً جمال خدا تجلّى مىذات ضميرش باشد تصوير 

 : آيد است كه مخلوق و خالق يكى درمى

«»2 
اى را سراغ داريد كه خود را وصف نكرده باشد يا نقاش و  مگر شما نويسنده

نكرده و مصنوع  هنرمندى كه از الوان قلم يا از امواج صداى او، اعماق دلش ترشح
 تمثال صانع خود نبوده باشد؟

 در دنيا هر نقشى، به زبان حال، تصوير نقاش است!

*   *   * 
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 پس خدا را دلبر خود قرار دهيم و همه يك كلمه با هم بگوئيم:

 

«»1 
 

 زيرا كه:

«»2 
حيات و قيموميت است. آنى در غفلت و تعطيل  اوست كه اصل و اساس و عين

 باشد! نبوده سراسر  هستى از آن او مى

 تواند در دنيا بر خالف مشيّت او مؤثر باشد؟! كدام دلبر و محركى مى

مردم آرزومندند معشوقه و دلبر خود را در آغوش بگيرند يعنى به قلب خود 
 است كه: تر نزديكم به ما بچسبانند. اما دلبر حقيقى به فرموده قرآن از اين ه

 

«»3 
 

خداوند رحمان در ميان شخص و دل او جا دارد. دلبرى است كه هرگز ما را 
 كند: ترك نمى

«»4 
 ! وى دورم از تر كه من وين عجب  از من به من است نزديكتردوست 

7! ورمــجـن مهـن و مـار مــدر كن  گفت كه دوست چكنم با كه توان
 

*   *   * 

خواهيم رو به خودمان بياوريم؛ نه آن خودى كه ساخته و پرداخته  اگر خدا را مى
خودمان باشد، بلكه آن خودى كه فطرى و طبيعى و ازلى يعنى ساخته و پرداخته او 

 است.
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اب بزرگ و چه وحى منزلى است كه از هر قانون و از حال نظركنيد قرآن چه كت
و انسان را در سرنوشت و مقدرات خويش  تر نزديكهر شريعتى خدا را به انسان 

 : فرمايد تر شناخته است آنجا كه مى مؤثرتر و مسئول

 

«»1 
 دهد مگر خودشان خود را تغيير دهند. ن بدانيد خدا تغيير در حال ملتى نمىبه يقي

 
 پايان

 
 

                                                
 .: ... خدا چيزى را كه از آن مردمى است دگرگون نكند تا آن مردم خود دگرگون شوند33/  (31)رعد .3
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يادداشتى از سفر حج
 

 
 

  اهلل در مسجد رسول
 3173ذيحجه  7=  3/1/313

 
ى هواپيماى دو موتوره سعودى، يپس از سه روز انتظار در جده، خلبان آمريكا

ذيحجه، ما را در فرودگاه خلوت و داغ مدينه، كه تقريباً در يك  2جمعه ظهر 
 فرسخى شهر است، به زمين گذاشت.

ى، در سالن فرودگاه صرف كرده به يجا مختصرى مايعات خنك آمريكائى همه
 وسيله دو اتوبوس نسبتاً پاكيزه به جانب شهر روان شديم.

هاى كهنه و سنگى مدينه )از نوع  ها و خانه جاده آسفالت بود و كم كم نخلستان
هاى بازالت سياه رنگ فراوانى كه روى كوهها و اراضى مجاور و قسمتى از  سنگ

شد. ولى  شباهت به قالع نظامى نيست، نمايان مى خود شهر را پوشانده است( كه بى
رفت، حوادث گذشته شهرى بود كه در آنجا  تر از آنچه در خاطرم رژه مى نمايان

رفتيم كه روزگارى در تاريخ  اى مى الم ريخته شده بود. به طرف مدينههاى اس پايه
اى از خداپرستى و  فشانى فروزان گشت. اشعه تاريك و يكنواخت زمان، چون آتش

حقيقت و فضيلت را به اقصى نقاط دنيا فرستاد و آثار فكرى و اجتماعى و مدنى آن، 

                                                
  چاپ و 3144تهيه و براى اولين بار در سوّمين نشريه ساليانه مكتب تشيّع، سال  3113اين اثر در سال ،

، در قطع رقعى «خانه مردم»نام  منتشر شده و سپس توسط شركت سهامى انتشار، همراه با سه اثر ديگر، با
 .انتشار يافته است
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هاى ديگر را  رى از تمدنمانند همان الوهاىِ مذاب خروجى اراضى مجاور، بسيا
 ذوب نمود، يا به زير گرفت...

رفتم.  هاى اسالم و افتخارات اين شهر عجيب بودم و مى به ياد خدمات و عظمت
دار كاروان، با بلندگوى دستى خود از  مست در مسرّت و مباهات شدم كه حمله

 صندلى پهلوى راننده، به لهجه صادقانه نمكينِ تركى گفت:

 «اى است كه اسراى اهل بيت را وارد مدينه كردند! ان دروازهاينجا محل هم»

ى از مسافرين و مخصوصاً يها كلماتى از حضرت زينب به زبان آورد و اشك
 ها گرفت! خانم

*   *   * 

هاى طياره، كه شخص را صعود و  برخورد اين دو خاطره متضاد، مانند تكان
رت و سلطه سرعت، تا پرتگاه هاى بلند و ناگهانى داده، از يك امنيّت قد سقوط

 كند، افكارم را منقلب كرد. هالكت نزديك مى

حقيقتاً عجيب است! بزرگ مردى كه آن سعادت و نعمت و سالمت و سيادت را 
به مردم وحشى عرب داده بود، هنوز از ميانشان نرفته، چنان رفتار سبعانه با ذريّه و 

 اسالميّت و انسانيّت شدند!دست پروردگانش كردند و مرتكب چنان اعمال خالف 

 ! او چقدر بزرگ بود و اينها چقدر كوچك

آيد، بنا به طبيعت و  در حقيقت عمل آنها كه به نظر ما غيرعادى و شگفت مى
تربيت )يعنى عدم تربيتى( كه داشتند، بسيار عادى و طبيعى بود و نبايد انتظار چنين 

غيرعادى و غيرطبيعى بود، اين تحوّل و رشد سريعى را داشته باشيم. آنچه عجيب و 
همه چيز، كسى بيرون بيايد كه سراپا رأفت و  تميز بى است كه از ميان چنان قوم بى

رحمت باشد. از منجالب كثافت، چشمه زالل طهارت بجوشد. از انبوه ابرهاى 
پرورى سِرِشته شود. از گله حيوانات  جهالت و ظلمت، خورشيد روشنائى و دانش

 جميع فضائل انسانيت بيرون آيد! درنده، مرد جامع

 
 اكبر! اهلل

نه تنها اعجاب،  -ولى غيرطبيعى و غيرمعمول -همين حادثه بسيار طبيعى و بشرى
 بلكه اعجاز مسأله است.
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تواند از ميان مردم بيسواد )كه خواهيد ديد، هنوز هم بيسواد و  اوست كه مى
ورى در گمراهى و  وجود غوطه ادراكند( و از خود آنها مأمورى را برانگيزد كه با بى
هاى خدا را بر آنها بخواند، اخالقشان را تزكيه كند و كتاب و  خبرى مردم، نشانه بى

 : حكمت به آنها بياموزد

«

»1 

*   *   * 

البته آن قضاياى صدر اسالم و يادى كه از كربال و رفتار خلفا شد، مربوط به 
گذشته بود. اتوبوس ما را بزودى وارد شهر كرد و آن خاطرات را  پشت سر 

 گذاشت.

دانم بگويم وارد كوچه و  نمى : اتوبوس ما را وارد شهر كرد، ولى عرض كردم
بازار كرد؟ به خيابان و ميدان رسيديم؟ يا داخل برج و بارو شديم؟ وضع غريب و 

نظمى و مخروبگى و كثافت به  درهم و برهمى بود! به قياس ساير شهرها اين بى
 چيزى و به جائى كه شباهت نداشت، به شهر بود.

وجودم ايجاد شده بود، كه يك حالت گرفتگى و انكسار، و بلكه نفرتى، در 
 ناگهان به محوطه مقابل مسجد رسيديم.

 
 !اهلل مسجد رسول

ميدان موزائيك فرش مسطح، كه منتهى به سنگ بست و جرزهاى ديوار مسجد 
نمود، و باالخره  ها مى شده، چشم را مواجه با پوشش سنگى طبيعى و مصنوعى طاق

كرد. نظر از سطح كثيف  هدايت مى در امتداد دو مناره ظريف زيباى بلندِ سفيد رنگ
 گرفت. و پَست، به فضاى رفيعِ وسيعِ نيلگونِ آسمان اوج مى

*   *   * 

                                                
اوست خدايى كه ميان اعراب امّى پيامبرى از ميان همان مردم برانگيخت تا بر آنها وحى  : 2/ ( 12)جمعه .3

شان سازد و به آنها كتاب و حكمت تعليم دهد كه پيش از اين همه در ورطه  خدا را تالوت كند و پاكيزه
 .دند جهالت و گمراهى بو
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اجازه پياده شدن از اتوبوس را ندادند. پس از چند  لحظه تماشاى بيرون مسجد و 
 صلوات بر بانى اوليه، و مدفون شده در آن، به جانب منزلگاه رفتيم.

ى را( يها ى را )نخلستانييام بنا به عادت و عالقه ملّى، باغهااال زوار ايرانى، از قديم
هاى غارمانند  به عنوان منزلگاه انتخاب كرده، فضاى آزاد صحنه طبيعت را، بر دخمه

 اند. هاى مدينه ترجيح داده تنگ و تاريك خانه

منزل ما در يكى از اين باغات )باغ صفا( بود. در اينجا مجدداً حالت انكسار و 
 ر پيش آمد.انزجا

اختيار، به رفيق همسفر خود كه چشم  شديم، بى موقعى كه وارد شهر مدينه مى
اى كه از سه سال قبل از شهر نجف داشتم، گفتم  پزشك است، رو كرده، با خاطره

شويم، انگار از  عجيب است هر قدر به مبادى و مراكز اسالم و تشيع نزديك مى
 شويم! تمدن و بهداشت دور مى

 
 !هللا سبحان

وقتى پس از عبور از چند زير طاقى تنگ و تاريك كه مابين آنها يك ميدانگاه 
دان متعفنى فاصله بود، داخل باغ صفا شده و در كنار نهرِ پر از لجنِ  روباز، ولى زباله

آن زوارى را ديدم كه مشغول وضو گرفتن يا شستن ظروف غذا بودند، و جماعت 
يده مشغول غسل كردن ديدم، به همان رفيق ديگرى را در يك حوض پر از آب گند

يا رفيق ديگرى كه از دانشگاه تهران است، گفتم الزمست خداوند پيغمبر را بار 
 ديگر بفرستد تا به اين مردم طهارت را ياد بدهد!

مثل اينكه موضوع طهارت و نجاست، و مسأله آب مطلق و مضاف و كراهت آبِ 
ها و  داشت، فقط براى بحث لفظى در رسالهآسن، و آن همه تأكيدات پاكيزگى و به

ا هاست و معنى و مفهومى در خارج، حتى در نزدِ اهل آن كه الحمدهلل در اينج حجره
 فراوانند ، نبايد داشته باشد!

كرد، وضع نسبتاً بهترى داشت.  دارى كه گروه ما را اداره مى البته حمله
كشى را آورده، در بشگه  لهى داشتيم. دائماً سطل سطل، آب تميز لويها تختخواب

داشتيم. غذا به طور  ريختند، كه از آن براى تمام مصارف برمى بزرگ شيردارى مى
ها  شد، ولى هوا و رايحه براى همه يكسان بود، و مستراح نسبتاً پاكيزه و مرتب تهيه مى

انگيزترين وضع را داشت! )با يكصدم آنچه به عنوان مخارج  به طور كلى نفرت
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هاى منازل  گيرند، ممكن است تمام مستراح رالحاج از حاجيان در ايران مىموكب امي
 مسافرين ايرانى را به وضع قابل قبولى درآورند!(

*   *   * 

پس از مختصر استراحت در منزلگاه، و ترتيب دادن جا و صرف غذا، باز تسلى 
 م( يافتم.عَلَيه وَ الِه وَ سَلَ اهللدل و تصفيه خاطر را در مسجدالنبى )صَلى 

 خدا به همه خوانندگان قسمت كند!

اى كه  هاى عاشقانه هاى معنوى، يعنى پيوندهاى عارفانه و الهام صرف نظر از جنبه
دهد، و وصف آن خارج از اين مقاله و صالحيت  براى صاحبدالن مؤمن دست مى

هر نويسنده است، همان صورت ظاهر و نظام و نظافت، باز براى خود عالمى دارد. در 
حال براى نگارنده، در آن محيط تاريك، يگانه نقطه روشن و در مقابل تأثرات و 

 بخشى بود. تألمات فراوان پناهگاه تسلى

وضع عمومى و سبك بنا، با آنچه به اماكن مقدسه واليات خودمان مأنوس 
 ايم، اختالف دارد. شده

نكه بايد و اوالً، مسجد و حرم يكى است. عبادت خدا و زيارت رسول خدا، چنا
شود. حرم كه دنباله توسعه يافته مسجد اوليه پيغمبر است،  شايد در يكجا انجام مى

باشد. ولى به اقتضاى هواى گرم محل، اين سقف وسيع كه منقسم به  مسقف مى
هاى منظم مرتبى شده است، محيط  هاى چهار گوش متكى به صفوف ستون طاق
رف صحن مسجد وجود ندارد. صحن دهد و ديوارى از ط اى را تشكيل نمى بسته

مسجد نيز كه در سنوات اخير به دستور پادشاه سعودى توسعه داده شده است، ميدان 
خوش قواره وسيعى است، كه دور تا دور آن را سه رديف ستونهاى سفيد بلند، با 

انداز  نماى ساده زيبا، به سبك معمارى مغربى احاطه كرده، سايه سقف بتونى سنگ
ايجاد نموده است. در وسط حياط نيز يك راهروى سرپوشيده، با سه  عريض روشنى

رديف ستون، در عرض مسجد كشيده شده كه صحن را بدون آنكه انقطاع و 
 كند. انسدادى ايجاد شود، به دو منطقه تقسيم مى

 هوا و نور در شب و روز از همه طرف به وفور سارى و ساطع است.

خرندهاى عريض آن با سنگ مرمر سفيد بندى شده،  كف زمين يك نوع باغچه
ها گلكارى و ممنوع از عبور و مرور نيست، بلكه مستور از  فرش شده است. باغچه
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هاى گرافيتى نسبتاً درشت، ولى نرم و بدون خاك مخصوص اين مناطق بوده،  ماسه
 ريزند. ى كه جهت كبوتران مىيها مخلوط با مقدار زيادى گندم و دانه

اى  ين مسجد، بنا به عادت اهل سنت )كه بسيار سنت پسنديدهنظر به اينكه وارد
هاى بدون  آورند و در جا كفشي هاى خود را بيرون مى است( از دم در صحن كفش

گذارند، كف صحن بسيار پاكيزه و درخشنده است، و سجده كردن  نگهبان مى
از اكراه و  نمايد( خالى ضدعفونى مى را  آنمستقيم بر زمين )كه آفتاب سوزان مسلماً 

 اشكال است.

گذار  اند براى تقرب به بنيان كنندگان و سازندگان اين بارگاه خواسته يقيناً طرح
اصلى، تا حدود امكان، درك نظر و صفت او را كرده، شمائلى از خصال و 

اى را كه با هيچ يك از  تعليماتش را مجسم سازند. بنابراين چنين اثر معمارى زنده
در ميان » استثنائى«اى از خاك،  مدينه شباهت ندارد و چون جزيرهآثار و مظاهر شهر 

 اند. باشد، به وجود آورده آب مى

حجت نمانده است. در آن شهر مخروبه كثيف كه از هر  الحمدهلل كه زمين بى
اى از طهارت، عظمت و حقيقت  بارد، نمونه و نشانه طرف آثار نكبت و ذلت مى

ريخته ظهور  تواند در محيط آلوده بهم صفا نمى)حقيقتى كه بدون نظم و خلوص و 
 كند( درخشندگى دارد!

*   *   * 

آيند، و  در اين محيط نسبتاً وسيع، جمعيّت كثير مسلمانان كه از پنج قطعه عالم مى
كنند. به تمام  غالباً داراى پيراهن بلند عربى سفيدى هستند، تأثير خاصى ايجاد مى

وهاى مشبك برنزى مستطيل شكل ظريفى، كه جرزها و بعضى از ستونها، بلندگ
باشد نصب  تناسب كامل با خطوط معمارى بنا دارد، و در نظر اول مخفى مى

 اند. كرده

شود و  اكبر مكبّر از در و ديوار بلند مى اهللدر اولين لحظه اوقات نماز، صداى 
فوف آورد. بالفاصله ص گوش و دل شنونده را به لرزه آميخته از ترس و شعف درمى

منظم لشكر نمازگزاران، در شبستان و صحن، و حتى در خارج، در  خيابان و  ميدان 
دهند. و  متشكل شده، قرائت رسا و خوش نواى امام را در سكوت مطلقى گوش مى
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آيند، نمودارى از عظمت و  وحدت اسالم  به آهنگ واحدى به قيام وقعود در مى
 شود! نمايان مى

*   *   * 

ئم در مسجد ممكن نيست. طبع حيوانى بر تمايل روحانى غالب، و البته اقامت دا
 «باغ الصفا»شود. بنابراين غالب اوقات در منزل  احتياج به خواب و خوراك ظاهر مى

شود. باز آن  يا در جمع هموطنان ديگر)باغ مرجان، باغ عمران و غيره( به سر برده مى
 گردد. مناظر ناموزون و خاطرات نامطلوب زنده مى

شايد بين آن خاطره و توجه و تضادى كه در ورود به مدينه و يادبود تاريخ 
ها و  گذشته اسالم دست داد، و اين خاطره و تضادى كه وضع حاضر مسلمان

رود، دارد، فرقى  ها با حقايق و معالى و  انتظاراتى كه از اسالم مى مخصوصاً شيعه
 نباشد.

 
 شْيءا ُ بَاَدْدءادِاءاتُعَرَفُ االَ

هر مورد، عظمت و حقانيت و فضيلت برجسته اسالم، در برابر بربريت يا نقص  در
شود؛ چه در گذشته  گر مى تربيت، و در هر حال قصور و دورى ما از اسالم جلوه

اعرابِ معاصرِ حضرتِ رسول و اهل بيت، و چه در حال حاضر اقوامِ پراكنده عقب 
 افتاده مسلمين.

ها، در  قت نباشد كه ما مسلمانها و مخصوصاً ايرانيشايد اين اظهار نظر دور از حقي
الاِلهَ »كنيم با صِرف قبول اسالم، و ذكر كلمه  يك اشتباه عميقى فرو رفته و تصور مى

فمان نسبت به گذشته و آينده تمام است، و دنيا و آخرتمان درست ي، تمام وظا«هلل االَ
شويم و در دنياى پستى و  مى ور ى از غرور و غفلت و تنبلى غوطهيشود. در دريا مى

 كثافت، انتظار و ادعاى بهشت بين را داريم!

آيد حقيقت اسالم و وظيفه مسلمانى درست عكس اين باشد. يعنى  به نظر مى
قبول دين، مرحله وظائف و ختم فعاليت نبوده، آغاز برنامه زندگى و شروع نهضت 

 باشد. -اعم از فردى و اجتماعى -فكرى و عملى

ى قابل قبول است كه بگويد: چون من در عاليترين دانشگاه ييچ دانشجوآيا از ه
ام، ديگر احتياجى به مطالعه و كار و حل  ام و بهترين كتاب را خريده ثبت نام كرده

ترين نقشه را در  مسائل و مشكالت ندارم؟! يا معمارى تصور كند كه چون ماهرانه
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ولى بدون جمع آوردن عمله و بنا و  ترين بنا، تواند سازنده با شكوه بغل دارد، مى
 تدارك مصالح و تحمل زحمات فراوان گردد؟...

وضع ما مسلمانان خيلى  شبيه آن دانشجو  و اين معمار است. با قرائت دائم آيات 
خدا و از بركردن كلمات عالى و دستورات اخالقى، خود را يگانه امّت نجات يافته، 

 پنداريم! يا مىنياز از كار و كوشش و اصالح دن وبى

ترين دستورهاى طهارت و بهداشت از آن  ترين و در عين حال علمى كامل
ترين آنها  بهره ترين ملل دنيا و بى ها است، ولى از كثيف ها، و مخصوصاً شيعه مسلمان

طور است دستورهاى زندگى و آداب  باشيم؛ همان در بهداشت و سالمت مى
 معاشرت...

ين قبيل احكام و تعليمات، بايد بخواهيم كه صاحب عالوه بر داشتن و دانستن ا
سالمت و قدرت و عظمت و سعادت باشيم و در راه آن كار كنيم تا صاحب آنها 

 بشويم.

*   *   * 

سفيان در زمان گذشته ننگ اسالم بودند، مسلمانان امروزى  آيا همان طور كه آل
 زنند؟ اى به حقيقت و حقانيت اسالم و سعادت خود نمى لطمه

 : زنم چون در كشور عربى سعودى هستم، اول از مشاهدات اينجا مثال مى

مالحظه كنيد كه شعار رسمى دولت سعودى؛ كه دو شمشير متقاطع برهنه، به 
است، چه خيانتى به اسالم است! چه  «اهلل، مُحَمَدٌ رَسُولَ اهللالاِلهَ االَ »انضمام كلمه 

اند و  دهد، كه گفته ن مسيحى ما مىسالح برنده و سند گوينده به دست دشمنا
گويند: اسالم به زور شمشير به دنيا تحميل شده است! اين شعار از ريشه اسالم كه  مى

نشينان خشن عرب، و از  سلم و سالمتى و سالم است گرفته شده، يا از دل باديه
 ! ؟ اوالدان قاتلين دودمان رسالت

به ديوار و سقف حرم مطهر آويخته  وار : چرا يكى از همان كلماتى كه لوحه اوالً
و نقش شده است، شعار دولتى كه خود را يگانه نگهبان خانه خدا و مدفن پيغمبرش 

 : ؟ از قبيل داند نباشد مى

«»1 

                                                
 .خواستيم به مردم جهان رحمتى ارزانى داريم : و نفرستاديم تو را، جز آنكه مى347/  (23)انبياء .3
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 يا:

«»1 
 و يا:

«»2 
 : يا آخرين توصيه و پيام پيغمبر به اهل دنيا كه

«
»3 

درست است كه اسالم بدون شمشير و دور از مظاهر نيروى جنگى نبود. مانند هر 
تر باشد،  دهنده تر و تكان نسانى و مخصوصاً انقالب فكرى كه هر قدر عميقنهضت ا

ناچار تصادم شديدتر و تزاحم بيشتر با منافع مرتجعين و مواريث كهن داشته، خواه نا 
هاى فكرى اخير  آورد، كما آنكه انقالب ى را پيش مىيخواه تالطم و كشتارها

ى زنده آن هستند، و تاريخ مقدس خواهى و سوسياليسم و كمونيسم، شاهدها آزادي
ذالك اسالم در مسير پيشروى  مسيحيت نيز مشحون از خونريزى و جنگ است. مع

العاده كمتر از هر كشورگشائى و هر  خود، به تناسب وسعت و سرعت پيشروى، فوق
 انتشار مكتب ديگر موجب خونريزى شد.

يش نرفت، بلكه خود مولد الدين، اسالم به زور شمشير پ : به گفته آقاى ابن ثانياً
 شمشير و نيرو شد.

السالم( هستند، به هيچ  : پيغمبر و جانشينان برحق او كه على و امامان )عليهم ثالثاً
الوجوه، شمشير را وسيله تبليغ دين قرار نداده، به عنوان وسيله دفاع در آخرين  من وجه

 ار بردند.مرحله اضطرار و الزام استفاده نموده و عامل عدل و حق به ك

*   *   * 

                                                
 .ام تا اخالق را تكميل نمايم : همانا من برگزيده شده (3/334حديث نبوى )سفينه ج . 3

 .: و تو را خلقى عظيم است 4/ ( 12)قلم. 2

كنيم، آنكه جز خداى را  اى كه پذيرفته ما و شماست، پيروى مى كلمه يد از آني... بيا : 14/  (1)عمران آل .1
 نپرستيم و هيچ چيز را شريك او نسازيم... 
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بار اخالقى و مدنى و اجتماعى و  : آيا وضع ننگين و نكبت ها و اما عمل ما شيعه
اقتصادى و سياسى كه در مقابل ملل ديگر داريم، خود لطمه و خيانتى به حقيقت و 

 حقانيت اسالم نيست؟

ده، آنها را هاى عملى زنده ارائه ندا آيا به دنيا )و به افراد و جوانان خودمان( نمونه
 افتادگى و خوارى است؟! كنيم كه مسلمانى مترادف با عقب دچار اين اشتباه نمى

ايم، آيا وضع زوّار ايرانى وال اباليگرى، كه در سر و  در محيطى كه قرار گرفته
دارند، آيا تبليغ منفى مؤثرى به زيان تشيّع و  وضع و لباس و نظافت و بهداشت روا مى

 ؟ايران و ايرانى نيست

اگر مختصرى به منظر و رفتار و كردارمان بپردازيم، آيا آبرو براى مذهب و 
مخصوصاً اولياى بزرگ مذهبمان فراهم نخواهيم كرد؟ اين عمل، كم ثواب خواهد 

 داشت؟

 اند: براى ما زينت باشيد نه ذلت؟ آيا ائمه نفرموده

ورمان ما همين كه اسم زائر حاجى روى خود گذاشته، به خارج از شهر و كش
اى از  گذاريم. اين خود نمونه رويم، ديگر تمام قيود و آداب را كنار مى مى

شناسد، و  خودخواهى و طرز فكر فردى است، كه چون شخصِ ما را كسى نمى
دهيم، و فكرى  رود، اهميتى به آبروى ملى و دينى نمى آبروى شخصى ما نمى

نى و ملت شيعه دوازده امامى كنيم كه در آنجا نماينده و معرفى از جامعه ايرا نمى
هستيم! در صورتى كه در كتب ادعيه و زيارات )مخصوصاً مفاتيح الجنان كه در 

تأكيد شده  -بنا به فرموده ائمه اطهار  -دست غالب زائرين است( مكرر و صريحاً 
 است بهترين جامه خود را به تن كنيد و با غسل و وضو و عطر زده باشيد!

خودمان اگر نباشد، خوبست براى تعظيم شعائر اسالم؛  براى نظافت و بهداشت
نهايت دقت و صحت سليقه و نظم و نظافت را در وضع و رفتارمان به كار بنديم چرا 

 كه:

 

«»1 
 
 

                                                
 .هايشان باشد شمارند، كارشان نشان پرهيزگارى دل : ... كسانى كه شعائر خدا را بزرگ مى 12/  (22)حج .3
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تعاليم دينى آموزش
 

 
باشد، طرز بيان و ارائه آن و  در عين آنكه خدا و دين خدا، ازلى و اليتغيّر مى -3

اجراى احكام، بايد بر حسب زمان و مكان و به تناسب رشد افكار و تحوّالت زندگى 
اجتماعى و احتياجات مردم تطبيق داده شده، و زنده و تازه نگه داشته شود. الزم 

سواد بيرون  الت ركود و جمود و انتساب به طبقات وامانده و بىاست ديندارى از ح
 آيد و مُهر كهنگى و داغ بطالن از چهره تابناك آن زدوده شود.

دين خدا را كه دين فطرت و زبان حال طبيعت و مالزم با تحوّالت خلقت و 
همراه با تكامل بشريت است، نبايد در قالب لباس يا اشكال و آداب خاصّ قومى و 

مان و شخص، يا در اسلوب فكرى و تربيتى محدود قديمى، محبوس ساخت. ز
بنابراين الزم است در اتّخاذ روش آموزش و پرورش دينى از تقليد و اصرار در 
تكرار اسلوب قديمى احتراز جوييم و به هيچ وجه از تجدّد و ترقّى نهراسيم؛ بلكه، 

 روز را به كار گيريم.هاى  ترين و مؤثّرترين روش هميشه جديدترين و صحيح

 

به جاى آن كه مسلمانى و عبادت خدا را به عنوان يك سيستم موروثى و  -2
و شرايط روز،  دهيم، بهتراست با توجّه به احتياجات و ابتالئات فردى نشان اجدادىِ

دين خدا را به عنوان يك داروى مورد نياز انسان، و مكتب و مسلك اجتماعى مفيد 
ها و حل مسائل  ها و بدبختي امروز، و يگانه راه رفع گرفتاريبراى دنياى متمدّن 

 بشرى پيشنهاد نماييم.

                                                
 به عنوان نظريات پيشنهادى، 3112در سال ، «مجموعه حكمت» 33و  34و  3هاى  اين اثر ابتدا در شماره ،

توسط انتشارات تشيع در قالب يك كتاب جيبى، به صورت مجموعه  3171انتشار يافته و سپس در سال 
 .، تجديد چاپ شده است«همه مسئول يكديگريم»مقاالت جمعى از نويسندگان، با عنوان 
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هاى اعتقادى، تربيتى و  بايد توجّه اصلى در تعاليم دينى، بيشتر روى جنبه -1

 اخالقى اسالم باشد، نه تشريفات ظاهرى و آداب عبادى.

متديّن زندگى نوشتند، اطفال در محيط مسلمان و  پيش از اين كه شرعيات مى
كردند و معتقدات دينى براى آنها جزء بديهيات و عادات بود؛ بنابراين بيشتر سعى  مى

مؤلّفين صرف تعليم و تمرين قرائت و طهارت و ساير تشريفات و احكام متداول 
اعتقادى و  بست ويران است؛ محيط، محيط بى شد. ولى امروز، خانه از پاى زمان مى

مند  است. بايد تكيه تعليمات، بيشتر روى معتقد كردن و عالقهبلكه عناد با ديندارى 
ساختن اطفال به خدا و دستور خدا باشد؛ كسى كه مؤمن شد، خود به خود در پى 

 رساله و فراگرفتن احكام فرعى و جزئى خواهد رفت.

بنابراين در مرحله اوّل، الزم است كه اصول عقايد به آنها آموزش داده شود، تا 
ر برخورد با مادّيون و طبيعيّون و مسخره كنندگان، بر آنها چيره شوند. بتوانند د

شود، باز  هاى عملى ذكر مى احكام و فروع دين به آن روش كه در شرعيّات و رساله
 تواند اساس مقصود و هدف تعلميات دينى باشد. نمى

 
 بنا به فرموده پيامبر)ص(: -4

«»1

 : و به مصداق آيه شريفه

«
»2 

منظور اصلى از تعليمات دينى و ترويج اسالم بايد اصالح نفوس و تكميل مكارم 
و تزكيه و تلقين ملكات عاليه درونى در مردم باشد، نه لفّاظى و آداب و اخالقى 

 عادات ظاهرى.

 
باشد؛ يعنى به  در انتخاب سبك تعليمات، بهترين راه، تأسّى به خود قرآن مى - 7

هاى خشك لفظى و تصنّعى قديمى،  كننده و كهنه فلسفى و استدالل جاى منطق خسته

                                                
 .م تا اخالق مردم را تكميل نمايما : من برگزيده شده (34/ 3ج -حديث نبوى )سفينة البحار. 3
، پيامبرى از خودشان برانگيخت تا آياتش  اوست خدايى كه به ميان مردمى امّى)عامى( : 2/ ( 12)جمعه .2

 .را بر آنها بخواند و كتاب و حكمتشان بياموزد... 
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بياء سلف و اسلوب ابتكارى قرآن را )كه اروپاييان همان رويه فطرى وحى الهى به ان
گذارده و بر مبناى مشاهده و « متدولوژى»در قرون معاصر به آن پى برده و نامش را 

العاده به علم و تمدّن  اند جهش و ترقى فوق تجربه و توجّه به واقعيات، موفّق شده
 بدهند( اتّخاذ نماييم.

مضمون آن سه، چهار بار در قرآن تكرار الذّكر كه  خداوند در آيه شريفه فوق
 فرمايد: شده است، طرز رسالت و هدايت را بيان مى

شوند وبه  مند مى سوادها نيز از آن بهره : بعثت و هدايت طورى است كه بى اوّالً
 زبان فطرى همگان بوده، اختصاص به دانشمندان و فالسفه متخصّص ندارد.

تِ دينى، مأموران او خواهند بود( از خود : رسول )كه آموزگاران تعليما ثانياً
مردم است؛ يعنى مانند خودشان است و با زبان و منطق آنها و با اطّالع از نيازهاى 

 نمايد. خود آنها عمل مى

: هدايت، از تالوت و ارائه آيات خدا كه همان آثار خلقت و طبيعت است،  ثالثاً
 شود. شروع مى

از ابر و باران و درخت و حيوان و آسمان و  در قرآن بيش از هر چيز شاهد مثال
دريا و كوه و همچنين انسان و ساير آثار طبيعى آورده شده، مكرّر و به صراحت، به 
توجّه و سير در طبيعت امر شده است. بنابراين مبدأ و مبناى استداللهاى مربوط به 

كه آن نيز به اصول عقايد بايد مأخوذ از علوم طبيعى و واقعيتهاى تاريخ گذشتگان )
نوبه خود مكرّر در قرآن تأكيد شده است( و روانشناسى بشر مبنى بر سير در آفاق و 

 انفس باشد.

شود.  : ايمان و هدايت، بدون تزكيه نفس و تأثير و تغيير قلبى حاصل نمى رابعاً
مرحله دوّم، پس از توجّه در آيات و عظمت خالق، تمايل به ارتقاء و اصالح و 

است؛ تا ضمير و باطن مردم پاك نشود، آمادگى براى تعليمات دينى تمرين تقوا 
شود. بنابراين به طورى كه در بند چهار گفته شد، تعليمات دينى بدون  فراهم نمى

تربيت اخالقى معنى و نتيجه نخواهد داشت؛ به عالوه، چون طبع بشر فطرتاً از علوّ 
ر وظايف را بر او آيد و هر قد همت و گذشت و كماالت نفسانى خوشش مى

شود. تلقين و تكليف وظايف اصالحى،  تر عرضه نمايند، كوشاتر مى تر و عالى مشكل
 تر خواهد ساخت. تر و طالب او را نسبت به تكليف و تكليف كننده خاضع
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: پس از تزكيه، نوبت به تعليم كتاب خدا و سرنوشت بشريّت و مقرّرات  خامساً
و بيش پاى احكام و دستورهاى مدوّن پيش رسد. در اينجاست كه كم  خلقت مى

 آيد. مى

: در مرحله نهايى، تعليم حكمت و دستورهاى محكم الهى، زمينه ساز  سادساً
 شود. زندگى و سعادت بشرى مى

 
استفاده و استناد مكرّر به آيات قرآن كه كالم محكم و سند اصلى است، نبايد  -1

توأم با ترجمه و تفسير مختصر باشد،  فراموش شود. البته الزم است ذكر آيات حتماً
 : تا مقصد الهى و مصداق

«»1 
آموز عادت كند كه از هيچ آيه و كالمى نفهميده و  تحقّق پذيرد و ابتدا دانش

مستقر شده كه  ندانسته رد نشود. و اين عادت سوء كه چندين قرن است در نهاد ما
 آيات و ادعيه را به صورت مجموعه اصوات و اوراد، پذيرفته:

«»2 
ايم مقصد و فايده در حروف و الفاظ است، در خميره  خوانيم و تصوّر كرده مى

اسالم  فرزندان ما وارد نشود و آنها مانند گذشتگان قرون متمادى از بركت قرآن و
 محروم نمانند. اينها بايد بفهمند و بدانند كه:

«»3، 
 و قرآن براى خواندن و تعقّل كردن است، و مشمول مالمت:

«»4 
 نشوند.

 
اى  نامه باشد و آيين ر خدا به بندگان خدا مىقرآن، تعليمات انبياء و ابالغ اوام -7

فرستد. بندگان خدا صالحيت و حقّ آن را ندارند كه مانند  است كه او براى ما مى
نامه بنويسند و با وجود ناقص بودن افكار بشرى، از  مؤلّفين كالسيك براى خدا آيين

                                                
 هست؟ اى  اين قرآن  را آسان كرديم، تا از آن پند گيرند. آيا پند گيرنده : 22/ ( 74)قمر .3

 كند...  هايى را حمل مى كه كتاب ...مَثَلِ آن استر : 7/ ( 12)جمعه. 2

 .ما قرآنى قابل فهم و رسا بر او نازل كرديم، باشد كه شما دريابيد : 2/ ( 32)يوسف .1

 انديشند؟...  ...آيا در قرآن نمى : 22/ ( 4)نساء .4
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يطى را روى استنباطهاى فلسفى، براى خدا صفاتى قائل شده و برآن صفات، شرا
فرض نموده، طبق آن شرايط، وظايفى براى خدا قائل شوند. مثالً فرض كنند كه 

كند، پس واجب است نيكان را پاداش  چون خداوند حكيم است و حكيم ظلم نمى
دهد و بدان را كيفر برساند و يا چون از عدل به دور است كه بندگان را در ضاللت 

نمايد و بعد از پيغمبران، براى حفظ و  بگذارد، واجب است كه پيغمبران را مبعوث
 عدم تغيير احكام خود، زمين را خالى از حجّت نگذارد... .

 اى نتايج، منطبق با حقايق باشد، ولى: اين طرز استدالل ممكن است به لحاظ پاره

 : پايه موهومِ بسيار ضعيف و مخدوشى دارد، اوالً

 گردد؛ ه خلقت و باعث ضاللت مىدستگا تعميم آن موجب ايرادهاى زياد به : ثانياً

 باشد. : به هيچ وجه اقناع كننده و انحصار كننده نمى ثالثاً

هاى غيرطبيعى و فلسفى غير قرآنى و  گونه استدالل خالصه بايد آنچه كه نتيجه آن
 قديمى است، به كلّى دور انداخته شود.

 
تيب خشك لزومى ندارد كه در ترتيب مطالب و مباحث، مقيّد به رعايت تر -2

فلسفى و رياضى سابق شده، اوّل اصول دين را در يك قالب پنج شاخه منجمد بيان 
كنيم و پس از آن روى مسير ثابت و اجبارى، هشت فقره فروع را زنجيروار و يكى 
بعد از ديگرى رديف نموده و همان جا نقطه پايان را در كتاب ارشاد و اصالح 

 ى خويش برويم.خدايى بگذاريم و به دنبال كار دنياي

خير، دين يك امر جدا از زندگى و منحصر در چند حكم و وظيفه اختصاصى 
نيست، بلكه همراه و حاكم بر سراسر اعمال و احوال حيات فرد و اجتماع است و 

 بهتر است تعليم و تلقين آن مانند ارشاد خود پيغمبر و به مصداق اين آيات باشد:

«»1 

 2«»و 
يعنى بايد تعليمات الهى را به تدريج و طبق حوصله و به فراخور نيازها، تا سطح 
ذهن و استعداد شاگردان در سنين مختلف دوران تحصيل و بعد از تحصيل تنزّل داده 

                                                
آن را با تأنّى بر مردم يه آيه( نازل كرديم تا تو تدريج و جدا جدا )آ هو قرآن را ب : 341/ ( 37)اسراء .3

 .بخوانى..

 دل گردانيم... ...تا تو را قوي : 324/ ( 33)هود. 2
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جادله آنها را و سعى كرد در دل آنها جايگزين شود، آنگاه به صورت محاجّه و م
 بافى و قانع كردن طرف آماده نماييم. براى فلسفه

 
 و دعوى پيغمبر، نجات 3«...ذِكْرٌ لِلْعَالَمينَ.»اسالم دين ابدى جهان، قرآن  -3

بشريت و صالح امم و جماعات است. احكام آن بر اساس حكمت و خير عمومى 
و هماهنگ با خلقت به گمارد و خلق را نيز همراه  بوده، فرد را در خدمت خلق مى

دهد؛ بنابراين نبايد به هيچ وجه اسالم را تا مرتبه خودخواهى و  سوى خالق سوق مى
هاى عالى و اجتماعى مجاهدات و  انزواگيرى و وظايف فردى تنزّل دهيم و جنبه

هاى مختلف ميان  حركات اشتراكى آن و پيوندهاى محكمى را كه قرآن به صورت
كند از نظر دور بداريم. بايد اسالم و وظايف آن را  ايجاد مىآحاد افراد و اجتماعات 

بيشتر در كادر وسيع اجتماعى و مبارزاتى كه حالت خروج بر مردم و اصالح و 
 نجات دنيا را دارد، به جوانان ارائه داد.

همچنين بايد اسالم را كه آيين رشد و حركت و كار و جهاد است، از صورت 
ب فعلى خارج كرده و جوانان را طبق آيات نافذ قرآن پوسيده خاموش راكد و مغلو

به تكامل و فعاليت و مبارزه دعوت نمود، هر قدر روح مبارزه با ظلم و فساد و با 
ها هر قدر با حرارت و حركت )يا به اصطالح روح  شرك؛ مخصوصاً در جوان

)كه ديناميسم( دميده شود، مؤثرتر بوده و خود به خود آنها را مفتون و مجذوب 
 نمايد. باالتر از مرتبه اعتقاد فكرى است( مى

 
تعليم و تشويق به اسالم، بايد طبق تأكيد قرآن، خالى از فخر فروشى و امتياز  -34

 جويى بوده و مطابق:

«»2 
يه خداپرستان واقعى و موحّد عمل شود. بايد خدا و دين خدا را يكى دانسته، كلّ

 را كه پرهيزگار و نيكوكار باشند، رستگار بدانيم و خود را مشمول آيه:

«»3 
 ننماييم.

                                                
 .: ... اندرزى براى مردم جهان 27/ ( 12)ص .3

 نهيم و همه تسليم خداييم. قى نمىميان هيچ يك از پيامبران فر : 311/ ( 2)بقره .2

 .اى به روشى كه برگزيده بود، دلخوش بود را فرقه فرقه كردند و هر فرقهدين خود  : 71/ ( 21)مؤمنون. 1
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 -تنبوّ -در مبحث اصول عقايد، پس از رهايى از قيد ترتيب قديمى )توحيد -33

كند همان پيشامد واقعى طبيعى و  معاد( ترتيب ذيل را كه گمان مى -امامت -عدل
راهى است كه مسلمانان صدر اسالم از آن راه وارد مدينه ايمان شدند، پيشنهاد 

 : نمايد مى

كنيم  هاى مسلّم و استناد به روايات مخالفين، سعى مى ابتدا با استفاده از تاريخ
ان اولواالعزم و مخصوصاً پيغمبر آخرالزّمان را كه شخصيت و خصوصيات پيغمبر

كه برخورد  طور تاريخ مدوّن و روشن و مسلّمى دارد، به شاگردان بشناسانيم )همان
كند  اوّل اعراب با اسالم، برخورد با شخص پيغمبر بود و مخصوصاً قرآن استناد مى

، خود پيامبر نيز شناسيد كه اين شخص سالها ميان شما زندگى كرده و او را خوب مى
در اوّلين مجلس كه براى دعوت قريش ترتيب داده بود، سابقه صداقت و امانت 

اى از افكار  شمّه -طبق شواهد تاريخى -پس از آن كه شاگرد خويش را سؤال كرد(.
هاى دشوار و  و مخصوصاً مبارزات پيغمبر)ص( و ائمّه)ع( را شنيد و پايداري

د و به اين نكته برخورد كه اينان از طرفى در اين شمارشان را دي هاى بى فداكاري
 : اند مبارزات هيچ گونه غرضى و طمعى نداشته

«»1، 
و از طرف ديگر به لحاظ استعدادهاى بشرى و فضايل اخالقى و آثار اجتماعى، 

هاى متعدّد از صداقت و امانت آنها  تند، و به نمونهرف سرآمد ديگران به شمار مى
 شود. برخورد كرد، براى قبول صداقت و حقّ و حقيقت رسالت آنها آماده مى

به اين ترتيب نبوّت را نه به عنوان يك امر تحميلى فلسفى خواهد پذيرفت، بلكه 
 نمايد. آن را يك واقعيت الهى و طبيعى تلقّى مى

و سرگذشت ائمّه معصومين، يعنى مجاهدين طريق حق،  پس از ذكر تاريخ پيغمبر
هاى  هايى از خطبه زمان آن است كه جسته و گريخته آياتى چند از قرآن و جمله

حضرت امير و كلمات پيغمبر و ائمّه اطهار براى شاگردان خوانده شود. با توجّه به 
اشخاص حقيقت و عظمت اين آيات و تعليمات و نفوذى كه حقّ و كمال در فطرت 

فهم معاصر حضرت  سواد و بى سالم دارد، به همان ترتيب كه در اعراب بدوى و بى

                                                
العالمين  ر من جز بر ربّخواهم؛ اج از شما نمى در برابر تبليغ رسالت خويش، اجرى : ... 23/  (33)هود .3

 نيست...
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كرد، روح يك جوان و طبع فطرى او را  شد و آنها را واله و مؤمن مى مؤثّر واقع مى
مانند مغناطيس جذب خواهد كرد و بيش از پيش صدق نيّت پيغمبر و جاللت وحى 

وان يكى دو درس به معرّفى قرآن و چگونگى ت را قبول خواهد كرد، حاالست كه مى
نزول آيات و آثار آن اختصاص داده، پيغمبر و كتاب خدا را بيشتر به جوانان معرّفى 
كرد )همان طور كه خود اسالم به اهل مكّه و اهل عالم معرّفى شد و به هيچ وجه با 

 ع نكرد(.توسّل به استداللهاى فلسفى و ترتيب تصنّعى فقها، از اثبات صانع شرو

ترين مُدرِكات بشرى است و اتّفاقاً  پرستش يك وجود اعال و قبول صانع از فطرى
مرتبت)ص(، بيش از آن كه در اثبات وجود خدا  سعى انبياء سلف و حضرت ختمى

باشد، در هدايت به سوى توحيد و سادگى، يعنى تخريب خرافات و مبارزه با شرك 
امروزه  و 2«وَ اعْبُدُوا اهللَ...»گفتند تا  مى 3«اللّهَ...االَا ...التَعبُدُو»بوده است. آنها بيشتر 

كرده است،  كه سابقاً بشر را تهديد مى  اى گونه پرستى به ترس از شرك و بت
 باشد. العاده كمتر مى فوق

بنابراين الزم نيست كه روى مبحث توحيد و صفات ثُبوتيّه و سَلبيّه زياد معطّل 
تبليغات مادّيّون، اذهان جوانان را بعداً مشوّب كند و  شويم، فقط چون ممكن است

هاى باالتر و با  جويند، بايد در كالس با توسّلى كه آنها به سفسطه و فلسفه مادى مى
استفاده از همان مبانى علمى و تجربى امروز ضمن ارائه دروس، به پاسخگويى و ردّ 

 خداها پرداخت. ها و بى دين اشكاالت بى

يعنى شناختن شخصيّت و رسالت حضرت پيغمبر)ص( و مختصر  بعد از نبوّت
آيد و در عصر معاصر لزوم آن بيش  آشنايى با قرآن و توحيد و توجّهى كه پيش مى

گردد، مسئله قيامت مطرح است. به هيچ وجه صحيح نيست كه  از پيش محسوس مى
ختصاص و هاى اوّليه قرآن بيشتر ا آخرت در آخر بيايد، بلكه همان طور كه سوره

اصرار در قيامت و عذاب و ثواب آخرت داشته است و رستاخيز را به صورت يك 
تحوّل و تكان كلّى طبيعت و تجديد حيات بعد از خاموشى و همچون احياى زمين 
در فصل بهار معرّفى فرموده است، از ابتدا خوب است شاگردان را از عواقب و آثار 

 ر حذر داشت.اعمال و امكان رستاخيز و حشر و نشر ب

                                                
 ...جز خداى يكتا را نپرستيد... : 21/ ( 33)هود .3

 .تيدخداى يكتا را بپرس : 11/ ( 4)نساء .2
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ها و حفظ وقايع و آثار به  علوم امروز، اسناد محكمى از بقاى اجسام و انرژي
شناسى نيز ثابت كرده است كه در خود دنيا نيز  دهد. تجربه تاريخ و جامعه دست مى

دهد و علم هيئت  حساب و نظام متقنى، گذشته و آينده اجتماعات را به هم پيوند مى
ن شدن و درهم ريختنِ كراتِ خاموش و افالكِ مرده و هاى زياد از واژگو نمونه

توان  با  دهد، به طورى كه به سهولت مى ايجاد دنياى نوين با مصالح قديم سراغ مى
تأسّى و اقتباس از رويه محكم و مكرّر قرآن كه رجعت و نشور را تشبيه به احياى 

كار مستمعين در نمايد، از شدّت اعجاب و ان مجدّد زمين بعد از مرگ زمستانى مى
قبول فرضيه قيامت كاست و در وهله اوّل آنها را حاضر نمود تا الاقل براى رعايت 

اى  العمل اعمال را در حساب دنياشان تا اندازه احتياط، حساب آخرت و امكان عكس
 وارد سازند.

در دروس بعدى كه عالقه شاگردان به شخصيت و صداقت پيغمبر و حقيقت 
انكار كه مبدّل به اشكال شده است، به حالت امكان و اعتقاد  قرآن زياد شد، حالت

نزديك خواهد شد و رفته رفته مسئله قيامت را كه مخصوصاً اگر از دريچه مثبت و 
ها بحث شده باشد، يك امر نسبتاً طبيعى  ابقاى اعمال و خاصيّت خلّاقيّت اراده

 نزديك به مسلّم، خواهند پذيرفت.

ى شخص قبول كرد كه نظم و اساس بسيار منظّم و متقن راجع به مسئله عدل، وقت
بر سراسر وجود حكومت نموده و غير از آن چيز ديگرى قابل ظهور و اثر نيست، 
فقط با تبعيّت و توافق با مقرّرات طبيعت است كه انسان موفّق به درك مقصود 

شود، عمل طبيعت و واقعيت را كه حكم خدا است، مالك حكمت و  مى
ل زندگى و شرط هر پيشرفت و ايجادى خواهد شناخت. در اين صورت دستورالعم

عدالت را مترادف با مشيّت خالق و عين واقعيت دانسته، طاعت و تمكين خود )و هر 
موجود و نظامى( را از اين نظام كلّى يك امر انحصارى بديهى تلقّى خواهد كرد؛ 

هاى  حوادث و انقالبمنتها چون در ذهن انسان گاهى اوقات در اثر برخورد با 
شود كه چرا بايد بال و  طبيعى و مشاهده مظالم و عوالم نامطلوب اين ايراد پيدا مى

ظلم و بدبختى در دنيا باشد، بايد شاگرد را با اشاره به آيات متعدّد قرآن، متوجّه 
 ساخت كه:

اوالً، بيشتر بدبختيها و مظالم نتيجه مفاسد شخصى و اجتماعى و تقصير خود ما 
 : اى براى تنبيه و برگشت انسان به راه خير است باشد و صدمات و آالم، وسيله ىم
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فه داده است كه شخصاً در مقام دفع ثانياً، خداوند به انسان اختيار و وسيله و وظي

شرّ و رفع ظلم از خود برآيد و مردم بايد زير بار ظلم نرفته، با هم اتّحاد و عليه ظالم 
 قيام نمايند:

«»2 
اوند وضع آنها را بهبود تا خود مردم تغيير نكنند و خود را اصالح ننمايند، خد

 : نخواهد بخشيد

«»3 
با وجود اين اگر در دنيا باز بال و مشكالت ديديم نبايد حمل بر شرّ و يأس نماييم. 

ين عدم طور كلّى و ترقّى و اصالح بشر، هميشه هم وسيله تكامل موجودات به
ها بوده است كه موجب فعّاليت قواى روحى و فكرى و بدن  ها و نارضايتي تعادل

 گردد: مى

«
»4، 

قّى نمود. كسى وقت نبايد مشكالت را به منزله بدبختى و گرفتارى تل يعنى هيچ
كه در راه حقّ و پيرو حقّ باشد هر پيشامدى اعم از خوب و بد برايش خير و وسيله 
كمال و سعادت است و اگر او كافر در نعمتهاى خدا و فاسق بود، چه نعمت بر او 
پديد آورد و چه پشت كند، موجب ضرر و لغزش خواهد شد )شهود مثال روزمرّه 

 اجتماع ما زياد است(.

                                                
به سبب اعمال مردم، فساد در خشكى و دريا آشكار شد تا به آنان جزاى بعضى از  : 43/ ( 14)روم. 3

 .كارهايشان را بچشاند، باشد كه بازگردند

 شد... كرد، زمين تباه مى دفع نمىو اگر خدا بعضى از مردم را به دست بعضى ديگر  ... : 273/ ( 2)بقره. 2
ه )سرنوشتى( را كه مربوط به مردم است دگرگون نكند تا آن مردم، خود خدا آنچ : 33/( 31)رعد. 1

 دگرگون شوند...

شايد چيزى را كه ناخوش بداريد و در آن خير شما باشد و شايد چيزى را دوست بداريد  : 231/ ( 2)بقره. 4
 .و براى شما ناپسند افتد
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عدل را همان طور كه قرآن بيان فرموده است، بايد به شاگردان فهماند كه معناى 
منظور دريافت نتيجه و اثر هر عملى است كه شخص انجام داده و اكتسابى است كه 

 به دست آورده است

«»1 
 و يا

«»2 
 ياو 

«»3 
 و يا

«
»4. 

سالم و ال مسئله امامت نيز با خواندن و مطالعه عميق سرگذشت ائمّه اطهار عليهم
پى بردن به فضايل و مزاياى غير قابل قياسى كه آنها در مقابل مخالفين و مدّعيان 

شود؛ يعنى با قبول اينكه على)ع( و اوالد او از هر  اند، خود به خود حل مى داشته
اند و گفتار و كردارشان سرمشق  تر براى پيشوايى بوده جهت بر حقّ و برتر و شايسته

هاى فلسفى رفع  باشد، ديگر نياز به بحث و خداپرست مىخواه  هر انسان فضيلت
 شود. مى

آيد در مورد احكام )يا فروع دين( قابل توجّه باشد، به  نكاتى كه به نظر مى -32
 قرار ذيل است:

اى كه خود قرآن به وجه  اوّل: از نظر روانشناسى و اصول آموزش و پرورش، نكته
كام به صورت تذكّر و موعظه با ارائه احسن آن را رعايت فرموده است، ابالغ اح

باشد؛ اصرار و  محاسن و مضار و دعوت به تعقّل و تفكّر و اشاره به ثواب و عقاب مى
 اجبار خيلى كمتر به كار برده شده است:

                                                
 افزايد... از فضل خود چيزى بر آن مى دهد و زيرا خدا پاداششان را به تمامى مى : 14/ ( 17)فاطر .3

 كردند(... )به خاطر اعمالى كه مى: ... تا آنكه 37/ ( 43)فصّلت .2

 .... تا هر كسى را برابر كارى كه كرده است، پاداش دهد و به آنها ستم نشود : 22/ ( 47)جاثيه. 1

قتى كه همه را گردآورديم، تا ترديد، و حالشان چگونه خواهد بود در آن روز بى : 27/ ( 1)عمران آل .4
 آنكه بر كسى ستمى رود؟ ه شود، بىپاداش عمل هر كس داد
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«»1 

«»2 

«»3. 
 

: تعليم و توقّع اجراى احكام و دستور به صورت خشك و تشريفاتى صحيح  دوّم
نيست، بلكه باز هم با تأسّى به سنّتِ نيكوى قرآن، هر قدر احكام و اوامر خدا با 
تمثيل و توجّه به فايده و آثار آنها بيان شود و شخص، قواعد حكم و مخصوصًا 

تر و  همد، در اجراى آن راغبتر خواهد شد و عمل را صحيحمنظورشان را بف
به نيّت شارع انجام خواهد داد. مثالً هر كس بداند، كه غرض از باب  تر نزديك

 : طهارت، اصل و اساس پاكيزگى و سالمت است، نه وسواس و رياضت و تشريفات

«
 و 4«

«»5 
و غرض از نماز، تذكّر خدا و تسبيح و تكبير و تشكر پروردگار بوده و نتيجه آن 

ن در هر نماز براى تقرّب به خدا و هدف بايد جلوگيرى از فحشاء و معايب باشد؛ انسا
زندگى دستور بگيرد، نه آن كه چند حركت بدنى و مقدارى وِرد و لقلقه زبان 

 تحويل دهد.

وقتى شاگردان، احكام را با توجّه به علل و حكمت و منظور از آنها بفهمند، 
م خواهد عالوه بر تسهيل در اجراء، موجب تأييد و تحكيم ايمان و عالقه آنها به اسال

 شد و بيش از پيش به قبول و يقين بر وحى و رسالت نزديك خواهند شد.

 
سوّم: عبادت و وظايف مسلمان منحصر و محدود به چند فقره تشريفات و آداب 
روزانه يا ساليانه كه جداى از زندگى باشد نيست، بلكه جنبه كلّى و حكومت و 

                                                
 دهد... ... خدا شما را چه نيكو پند مى : 72/ ( 4)نساء. 3

 .: ... باشد كه به عقل دريابيد 242يا  71/ ( 2)بقره .2

 ... كنند. : مثل آنان كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى 212/ ( 2)بقره .1

خواهد كه شما را پاكيزه سازد و نعمتش را بر  خواهد شما در رنج افتيد، بلكه مى خدا نمى : 1/ ( 7)مائده .4
 .شما تمام كند، باشد كه سپاس بگزاريد

 .... هر آينه، خدا توبه كنندگان و پاكيزگان را دوست دارد : 222/ ( 2)بقره. 7
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گيرى به سوى  ارى يعنى هدفداللت بر آمال و افكار و اعمال شخص دارد. ديند
 ها و وظايف زندگى. خدا و ارتقاء به كمال از طريق فعاليت

دهد، جنبه كامالً كلّى و عام داشته، طبق  عبادت و مساعى كه مؤمن انجام مى
شود؛  خالصه مى«عمل صالح»اصطالح مكرّر و مصرّانه قرآن در جمله كوتاه و كلّى 

گردد كه در  احسان و خيرات و ساير اقداماتى مىيا با مختصر تفصيل بيشترى تعبير به 
شود. جا دارد  دوستى و خدمت به نوع ناميده مى اصطالح روز خدمت به خلق يا نوع

و روى فرمايش حضرت  «جز خدمت خلق نيسته عبادت ب»روى اين مطلب كه 
 : رسول كه

«»1 
العاده تكيه شود، تا جوانان بدانند خداپرستى  و ساير آيات و احاديث مشابه، فوق

نقطه مقابل خودپرستى و خوخواهى و خودبينى )به هر صورت و وجهى كه ظاهر 
عالقه به نزديكان و به  اعتنا و بى تواند بى باشد و تصوّر نكنند مسلمان مى شود( مى

اى عبادات و تكاليف  يكارى، خود را دلخوش به پارهنشينى و ب اجتماع بوده، با گوشه
 شخصى بنمايد.

شايد توجّه دادن شاگرد به اين نكته بسيار مفيد باشد كه منبع و منشأ تمام 
باشد:  اخالقيات و كماالت انسان، عالقه و خدمت به ديگرى و انصراف از خود مى

يت رَحِمْ و خوشرويى، خوشرفتارى، دوستى، برادرى، اصالح حال مردم، رعا
همسايه و معلم و غيره، وفاى به عهد، انجام وظيفه، عفو، احسان، امر به معروف، نهى 

 از منكر، دفاع، جهاد، و غيره.

كسى كه مردم او را دوست نداشته باشند و از مرگش متأسف نشوند، خداهم او 
 را دوست ندارد و آمرزيده نيست.

 
راى كيست و چه اثرى دارد. شاگردان : توجّه و تذكر اين كه عبادت ما ب چهارم

بايد به فراخور استعداد و پيشرفت در دوران مدرسه، خوب حس كنند كه ما عبادت 
دهيم و وظايف دينى به هيچ وجه شباهت به  و اعمال نيك را به نفع خدا انجام نمى

                                                
را به صبح رساند و درباره امور و رفع مشكالت مسلمانان (:  آن كه شب 313/ 2: )كافى ج حديث نبوى .3

 .كوشش نكند، مسلمان نيست
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گويى به پيشگاه پادشاهان كه موجب خوشايند آنان باشد، يا از  اظهار ادب و تملّق
 : ع خدماتى كه نوكر براى ارباب انجام داده و انتظار اجرت را دارد، نيستنو

«»1 
ما اين اطاعت و عبادت را صرفاً براى احتياج خود و براى تأثير روح خودمان 

 دهيم، به طورى كه تغيير يافته، اصالح و تكميل شويم. براى آن كه وجود انجام مى
ما يعنى ساختار درونى و ملكات ما يعنى شخصيت ما عوض شده و براى درك 

 نعمات و رحمتهاى خدا قابليت و استعداد پيدا كنيم.

ا اعمال و مساعى صحيح كه خالى از غرض و ريا و در جهت جلب رضاى خد
براى خير و خدمت به سايرين و با تحمّل مشكالت و به كار انداختن اراده انجام 

عيناً مانند ورزش است كه جسم و روح و شخصيت انسان را تقويت  شود، مى
اش را باال برده، او را در نردبان  قهيى بدنى و نيروى اراده و قدرت خالّكند. توانا مى

نام و نشانِ ضعيف و  كند. از موجودِ بى پله به سوى خدا نزديك و شبيه مى ارتقاء، پله
ود با شخصيت، نامدار، مؤثّر و مُوَلِدى نفس، موج ناتوانِ مقهورِ طبيعت و هواى

گردد و اين شخصيت و آثار  سازد كه موافق با دستگاه خلقت و مؤثّر روى آن مى مى
كه پس از مرگ و تالش او به تأثير و توليد خود ادامه خواهد داد، در روز احياى 

نته شوند، با روى سفيد و چ جهان كه ذخاير پنهان، رشد و نمو يافته و آشكار مى
ورى و برخوردارى جاويدان، روان خواهد  سنگين به جانب بهشتِ برين براى بهره

 شد.

بايد دانش آموزان، با اشارات كتاب و بيانات معلم، خوب درك كنند كه قرار 
طبيعت و خلقت بر آن است كه چه در كار زراعت و تجارت و صناعت دنيا و چه 

يزى از خود مايه نگذارد، تخم نكارد، در راه تقويت بدن و تربيت نفس، تا انسان چ
ها را به كار نيندازد و  سرمايه خرج نكند، مصالح مصرف ننمايد، عضالت و انرژي

خود را در معرض زحمت و مقابله با مسائل و مشكالت قرار ندهد، درآمدى و 
 استفاده و دستاورد جديدى نخواهد داشت.

متعلقات نفس نبايد دريغ  از خرج كردن و از دست دادن مال و راحتى و سايد
 داشت كه:

«1 
                                                

 .نياز است ...به درستى كه خداوند از جهانيان بى : 37/ ( 1)عمران آل. 3
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انسان چه در كار دنيا و چه در كارِ آخرت، تا كوشش نكند و زحمت نكشد، 
 اى نخواهد برد: بهره

«2 
 اند مفيد باشد كه:تو كسى جز خود شخص براى او نمى

«»3. 
بنابراين نبايد تصوّر كرد كه فدا شدن براى اجتماع و در راه حقّ، فنا شدن است 

شود و خداوند )با دستگاه خلقت( ضامن توسعه آثار  بلكه وجود او انسان پربارتر مى
 باشد: و نتايج بعدى آن مى

«
»4 

 
 ها رعايت شود: : در ترتيب تعليم احكام بهتر است اولوليّت پنجم

به عنوان دروازه ايمان و تذكّر و بازگشتِ دائمى شخص به سوى خالق و  «نماز»
كنند و پس از آن  كه خدا را تسبيح مى همساز و هماهنگ شدن با كلّيه موجودات

به معناى عام آن كه نيكوكارى و دستگيرى و احسان و انفاق است و بيش  «زكات»
 از هر چيز در قرآن تأكيد شده و همه جا به دنبال نماز آمده است.

و به طور كلّى در برابر عمل صالح كه در قرآن، بعد از  «زكات»و  «نماز»مقابل 
شود كه  دخول به بهشت شناخته شده است و شرط سوّمى ذكر مى ايمان، شرط دوّم

 است. «تقوا»عالوه بر جنبه مثبت داشتن، كلّيت هم دارد و آن 

«»5، 

«»6، 

«»1، 

                                                                                                              
 .داريد، انفاق كنيد نيكى را در نخواهيد يافت تا آنگاه كه از آنچه دوست مى : 32/ ( 1)عمران آل .3

 ... براى انسان چيزى جز آنچه خود كوشيده است، نيست. : 13/ ( 71)نجم. 2

 كشد...  هيچ كس بار گناه ديگرى را بر دوش نمى : 32/ ( 17)فاطر .1

اند و نزد  اند، مرده مپندار. بلكه زنده را كه در راه خدا كشته شده  : كسانى 313/ ( 1)عمران لآ .4
 .شوند پروردگارشان روزى داده مى

 ...عاقبت نيك از آن پرهيزگاران است. : 43/ ( 31)هود .7

 .پذيرد ... خدا منحصراً قربانى پرهيزگاران را مى : 27/ ( 7)مائده. 1
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«»2، 

«3 
 «قوات»بايد به مفاهيم  «انفاق»و  «نماز»بنابراين در رديف تعليم احكام،  بعد از 

تواند دروغگو،  پرداخت و وارد اخالقيات شده، به شاگردان فهماند كه مسلمان نمى
گذار، سخن چين، موذى و  فروش، كاله بدرفتار، بدخواه، خائن، كممتجاوز، بدقول، 

 صاحب ساير رذايل اخالقى باشد.

كه خوددارى در مقابل هواى نفس و فشارهاى درونى  «تقوا»همرديف كلمه 
« تقوا»است، كلمه ديگرى كه در قرآن مكرّر است و در بسيارى موارد جانشين 

 است: «صبر»شود،  مى

«»4، 

«
»5 

 ،6«»و 

«
»7 

كه خوددارى در مقابل شدائد و مشكالت انجام وظيفه، يعنى در  «صبر»بنابراين، 
شود و در رديف احكام و عبادات  مقابل فشارهاى بيرونى و به پايدارى تعبير مى

دهد و جاى آن در  آمده، جنبه ديگرى از مَلَكاتِ اخالقى شخص مؤمن را تشكيل مى
باشد. مخصوصاً اگر شاگردان توجّه كنند كه مسلمان آن چنان  تعليمات دينى مى

شود،  شخصى است كه نه تنها در برابر هواى نفس حاضر به خوددارى و مقاومت مى

                                                                                                              
 .اين همان كتابى كه در آن هيچ شكّى نيست، پرهيزگاران را راهنماست : 2/ ( 2)بقره .3

 ...در نيكوكارى و پرهيز، همكارى كنيد... : 2/ ( 7)مائده .2
 ...پس اى خردمندان، پرهيزگار باشيد... : 344/ ( 7)مائده .1

 .... همانا كه خداوند با صبرپيشگان است : 371/ ( 2)بقره .4

ايد، صبر پيشه كنيد و ديگران را به شكيبايى فراخوانيد  ...اى كسانى كه ايمان آورده : 244/ ( 1)عمران آل. 7
 .ويدها پايدارى كنيد و پرهيزگار باشيد، باشد كه رستگار ش و در جنگ

 .... و يكديگر را به صبر سفارش كردند و به بخشايش : 37/ ( 34)بلد .1
كنند، اينان راستگويانند و  ... آنان كه در بيمارى و بينوايى و به هنگام جنگ صبر پيشه مى : 377/ ( 2)بقره .7

 .اينان پرهيزگارانند
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بلكه در برابر مشكالت و گرفتاريها و حوادث خارج نيز ايستادگى نموده، از ميدان 
 ر شانه خالى نخواهد كرد.مبارزه، به عذر ضرر و خط

شود و در يك رديف  وظايف و فرايضى كه جنبه اجتماعى آن بيشتر ظاهر مى
توان بيان كرد؛ امر به معروف، نهى از منكر، دفاع و جهاد است. اينها كامالً  مى
رساند كه مسلمان حق ندارد فقط به فكر خود )چه به لحاظ دنيا و چه به لحاظ  مى

ئول ديگران و اجتماع بوده و حتماً بايد در صدد هدايت آخرت( باشد، بلكه مس
 سايرين و حفاظت از آنها برآيد.

ساير احكام از قبيل روزه كه در مدّت محدود يك ماه در سال بر شخص واجب 
آيد، هم از جهت محدوديت زمان و هم  شود و حج كه يك بار در عمر پيش مى مى

شرع تأكيد زياد كرده است كه آنها از جنبه شخص، در درجه آخر اهميّت هستند. 
نيز مانند نماز كه رابطه فرد با خالق است، صورت اجتماعى پيدا كرده، و در زمان و 

 مكان و جهت مشتركى به طور دسته جمعى انجام گيرد.

شود،  نظر از فرايض و اعمالى كه بنا به عادت، به نام احكام دينى تلقّى مى صرف
موميّت و تأكيد دارد و فراموش هم شده است، امر يك امرى كه در قرآن بسيار ع

 باشد. كسب و اكتساب مى

اى كه در دنيا و آخرت براى موجودات قائل شده،  اسالم تنها حقّ و سرمايه
 كسب است:

«
»1، 

«»2، 

«
»3، 

«»4، 

                                                
 پاداش هر كس را برابر كارى كه كرده است،حق بيافريد تا  و زمين را به ها : و خدا آسمان 22/( 47)جاثيه. 3

 دهد... 
اند. آنچه آنها كردند، از آنِ آنهاست و آنچه  اند كه اكنون درگذشته هايى بوده : آنان امت 343/ ( 2)بقره .2

 كنيد، از آنِ شماست... ما مىش

 د نصيبى...كنند نصيبى است و زنان را از آنچه كنن : ... مردان را از آنچه مى 12/ ( 4)نساء. 1
 .: هر كس در گرو كارى است كه كرده است 12/ ( 74)مدّثّر .4



 
 

 

 
 

 (، مباحث ايدئولوژيك3) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجموعه آثار 22

 

«»1. 
كه مقام كاسب را  «كَاسِبُ حَبيبُ اهللاَل»ت همچنين در اخبار حديث نبوى اس

 رساند. مى «اهللمُحَمّدُ حبيبُ ال»همشأن 

بنابراين فهماندن اين حقيقت و اصل كه راه وصول به هر منظورى اعم از دنيا و 
آخرت و مشروع و نامشروع،  كار كردن و كوشش نمودن و به دست آوردن است و 

كند، بسيار مفيد و مؤثّر  يقت را دنبال مىتجربيات و علوم امروزى نيز همين حق
 خواهد بود. بنابراين:

«
»2، 

 به عنوان دستور كلى، هر قدر در گوش شاگردان جا داده شود، باز كم است.

 

«.» 
 

 فرمايند: حضرت على)ع( مى

 

«»، 
 )به خودِ سخن توجّه كنيد، نه به گوينده آن(

 

                                                
 اى است... : و هر كس به نسبت كارى كه كرده است، داراى درجه 33/ ( 41)احقاف .3

دهيم  : آنان كه زندگى و زينت دنيا را بخواهند، پس همه مزد كردارشان را در اين دنيا مى 37/ ( 33)هود .2
 .كاهيم و از آن هيچ نمى



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تربيت و تعليم دينى
 
 





 

 
 
 
 
 
 
 

برنامه تربيت و تعليم دينى
 

 
 

« 

»1 
 

 مقدمه

غرض از جاى دادن تعليمات دينى در برنامه مدارس تنها آموختن يك سلسله 
يگر مواد آموزان نيست زيرا هدف آن با آنچه از تعليم د معتقدات و احكام به دانش

 برنامه در نظر است اختالف فاحشى دارد.

تعليمات دينى بيش از هر چيز يك امر درونى است و با دل و جان طفل سر و 
هاى شخصيت او را بيدار كند  ترين و سرشارترين سرمايه خواهد عميق كار دارد و مى

ربيت و در جهت صالح خود و خير اجتماع و كمال به كار اندازد لذا در اين باب ت
بيش از تعليم مورد نظر است و مقدم بر تعليم و تربيت اعتقاد و عالقه الزم است تا سه 

 م گردد.أتو «علوم»و  «اخالق» و «ايمان»هدف اساسى 

القاى يك عقيده پاك و اجراى يك سلسله آداب و رفتار درست يعنى تربيت و 
 تزكيه جوانان احتياج به آن دارد كه:

 

                                                
 شود تهيه شده و اينك براى اولين بار چاپ و منتشر مى 3112وشته اين اثر در سال  دستن. 

: او كسى است كه در ميان مردم عامى رسولى از خود آنها برانگيخت تا بر آنها آيات او  2/  (12)جمعه. 3
  شان نمايد و كتاب و حكمت تعليمشان دهد... را برخوانده، پالوده و تزكيه
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ن كار اعم از اولياى مدرسه و معلم و مؤلف از روى عشق در مرحله اول، مسئوال
 و ايمان دينى اين وظيفه بزرگ را انجام دهند.

 
در مرحله دوم، خود تا حدودى كه تكليف انسانى و اخالقى آنان است سرمشق 

 دهند. تقوى و ايمان براى اطفال و عامل سجايا و كماالتى باشند كه تعليم مى

 
فاد برنامه را دقيقا مطالعه كنند و با كوشش و وظيفه در مرحله سوم، مواد و م

 شناسى كامل به اجراى آن بپردازند.

شد؛ متضمن مختصرى از  در سابق، تعليمات دينى كه به نام شرعيات خوانده مى
هاى نسبتاً قديمى بود و قسمت عمده آن صرف تعليم  اصول دين متّكى به استدالل

رآن نيز به صورت قرائت صوتى خشك و جدا شد ق فروع دين و يا احكام دينى مى
شد ولى از چندى پيش احتياج و اقتضاى زمان توجه  از معنى و منظور تعليم داده مى

متفكران را به اين نكته معطوف داشته است كه به ايمان ذهنى و اعتقاد قلبى بيش از 
به  3«خْالقِارِمَ االَعِثْتُ لِاُتَملامَ مَكَاِنّى بُ»تفصيل در احكام توجه گردد و به مصداق 

به حكم  موضوع اخالق و تربيت اهميت بيشترى داده شود و اطفال، قرآن را
 ضرورت و با توجه به معنى و منظور بياموزند.

به طور خالصه تعليمات دينى بايد از صورت محفوظات لفظى خارج و به 
گردد. و معتقدات و تعليماتِ ذهنى و مكتسباتِ نفسانى و ملكاتِ اخالقى مبدل 
 آموزش قرآن از ابتدا عالوه بر قرائت، با ترجمه و فهم معانى آن همراه باشد.

به طور كلى در اجراى قسمت نظرى برنامه چهار عمل يا چهار منظور ذيل شالوده 
 دهد: ى و متوسطه و عالى تشكيل مىيهاى ابتدا تعليمات دينى را در تمام حوزه

 اختن جوانان به دين و اولياى دين.مانوس كردن و آشنا و عالقمند س -الف

تلقين و بيان اخالقيات و كماالت فطرى انسانى با استفاده از تعليمات و     -ب
 دستورهاى دين.

 توضيح و اثبات اصول دين، شامل: -ج

 خداشناسى ،

 پيغمبرشناسى ،

                                                
 .ام تا اخالق مردم را تكميل نمايم : من برگزيده شده حديث نبوى .3
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 رستاخيز ،

 شناسى. امام

ور آيات و    تعليم و تمرين قرآن و احكام فقهى با توجه به معنى و منظ -د
 پذيرش احكام.

البته در اجراى اين منظورها اصول روانشناسى و قواعد آموزش و پرورش كامال 
آموزان آموخته خواهد  رعايت و در هر سن و سال به فراخور استعداد و احتياج دانش

ها در  شد به طورى كه طفل با روش تدريجى و تكاملى پيش برود و مطالب و تلقين
هاى بعد با حكايت و  بيشتر با اظهار و اشاره و مثال و متدرجا در سالسالهاى پايين 

 توضيح و در ادوار باالتر با تشبيه و استدالل همراه باشد.

هاى عالى و  خوشبختانه دامنه تعليمات دينى به قدرى وسيع است كه براى دوره
هاى هر  ت برنامهماند. البته الزم نيس تكميلى نيز زمينه توسعه و تفصيل و تقويت باز مى

سال به يكى از چهار منظور مذكور اختصاص داده شود و با مباحث به ترتيب 
ى وجود هر چهار منظور يگذارى باال تنظيم گردد بلكه در تمام حوزه ابتدا شماره

هاى  تواماً ضرورى است و بهتر است به طور مختلط از كليه موضوعات در كتاب
 مربوط آورده شود.

از اين جهت قابل توجه و رعايت است كه در عمل نيز پيروان ترتيب و قاعده 
اند سپس  ى و محبت و اعتماد نسبت به پيشوايان دين پيدا كردهياوليه اديان قبال آشنا

محرك اصلى آنها درگرويدن به انبياء فطرت ذاتى خدادادى و ميل طبيعى بشرى به 
قاى يك بناى عظيم دينى كمال و حق بوده است ولى انس و عالقه قلبى تنها براى ب

تواند قوام و دوامى  هاى عقلى و علمى استوار نشود نمى كافى نيست و اين بنا تا با پايه
هاى عقلى و علمى بهتر است به پيروى از خود قرآن و بر واقعيات  داشته باشد اين پايه

 هاى فلسفى. طبيعى و مشهودات تجربى استوار شود نه بر فرضيات مكتب

آيد احكام و تشريفات است كه  ارم، آنچه بعد از اعتماد و اعتقاد مىدر مرحله چه
تر و مؤثرتر خواهد  با وجود جنبه تعبدى هر قدر بهتر فهميده و پذيرفته شود مقبول

 بود.

 
نكته ديگرى كه نبايد از نظر دور شود اين است كه ديانت باالتر از علم و ميل 

از خصوصيات بارز و شرايط اثر  وفهمى است كه در موضوعات بشرى معمول است.
و بقاى هر دين همان جنبه احترام و تأدب و تعبدى است كه ناشى از جنبه خدايى آن 
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شود و سطح آن  است. نظر به اين كه اين حق از يك منشاء فوق انسانى نازل مى
تواند خالى از قيود و آداب باشد. ناگزير داراى نظام و  برفراز حدود بشرى است نمى

اتى است كه صورت قاطع و ثابتى دارد و تعليم آن از ابتدا بايد توأم با احترام و تشريف
الزام باشد و اگر هر كس بخواهد به سليقه و رويه خود آن را اجرا نمايد از حالت 

 شود. ثبات دين مشترك ابدى خارج مى

يا اثبات هايى كه در زمينه شناساندن اولياء  ها و استدالل ها وتوضيح ها و تشبيه مثال
شود نبايد مانع تماميّت و قاطعيت دين باشد و در  اصول و ارائه قواعد احكام داده مى

 : نتيجه حالت

«»1 
 حاصل شود و پذيرفتن و اجراى هر حكمى موكول به قبول حتمى آن گردد.

وندى دارد نبايد به سطح استنباطها و دين خدا كه جنبه الهام و نزول از بارگاه خدا
 كند تنزل داده شود. ها و نظريات نسبى بشرى كه با زمان و مكان تغيير مى سليقه

هاى اول تا ششم ابتدائى مواد  اينك در اجراى اصول مذكور براى هر يك از سال
برنامه، به ترتيب منظورهاى چهارگانه، طى بندهاى جزئى: الف ، ب ، ج و د بيان 

شود. البته مؤلفان و آموزگاران مطالب مورد بحث را به طور مختلط و به صورت  مى
 مطلوب مؤثرى تركيب خواهند كرد.
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 طرح برنامه

 
 تعليمات دينى ابتدائى

 
 سال اول

 
ها از طريق ارائه تصاوير و باتذكار و تلقين  تعليمات دينى در سال اول دبستان

ها  يب كه مؤلفان كتب درسى بايد در تركيب كلمات و جملهشود با اين ترت انجام مى
نيكى و غيره بياورند و آموزگاران  -روزه -مسجد -نماز -هايى از قبيل: خدا مثال

ها و  كنند نام خدا و نعمت ضمن حكاياتى كه براى سرگرم ساختن كودكان نقل مى
ا به نام خدا آغاز بخششهاى او را متذكر شوند و آنان را متوجه سازند كه هر كارى ر

رويى و سالم كردن و  غفلت ننمايند. خوش «شكرخدا»و  «حَمْدهلُلِاَل»نمايند و از ذكر 
ضرورت جواب سالم و احترام و اطاعت پدر و مادر و معاشرت با مردم و خدمت به 

كنند آموزگار بايد  خلق و مهربانى با اهل خانه و مدرسه و خوشبينى را به آنان تلقين
و پيغمبران و امامان و معصومان را با تجليل ياد كند و از اقامه فرايض دينى و خدا  نام

 الزام خود و شاگردان به كارهاى نيك و خدمتگزارى مردم دريغ ننمايد.

در هر حال در سال اول وظيفه آموزگار توجه دادن اطفال به مبدأ فياض و ايجاد 
 جهانست. آاليش آنان نسبت به پروردگار خلوصِ نيت در دل بى

 
نظر به اين كه اطفال در سال اول هنوز قادر به خواندن كامل نيستند بايد  -تبصره

هاى شيرين دينى و اخالقى و اشعار و دعاهاى  كتابى مشتمل بر مطالب برنامه و قصه
 ساده براى آموزگاران سال اول تاليف شود تا از آن در تعليم اطفال استفاده كنند.
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 سال دوم

 
ده حكايت كوتاه و جالب و حقيقى و مستند كه ضمن آنها نام خدا و پانز -الف

پيغمبران بزرگ و امامان به گوش اطفال برسد و براى آنان سرمشق اخالق و رفتار 
 باشد از قبيل:

 حكايت موسى)ع( و شبان ، *

 السالم آمد، طبيبى كه به خدمت مصطفى عليه *

 عيسى)ع( به رهى ديد يكى كشته فتاده، *

العاده حضرت رسول به اطفال و     ى راجع به محبت و عالقه فوقيها تانداس *
 يتيمان،

 يارى حضرت سجّاد)ع( به بينوايان، *

 يكى در بيابان سگى تشنه يافت ، *

السالم به زن فقير و بردن مشك آب به خانه او و     يارى حضرت امير عليه *
 نگاهدارى اطفال وى.

 
فارشهاى دينى به زبان فارسى و دادن توضيح كافى بيان و نوشتن اندرزها و س -ب
 آنها از قبيل: در باره

 دروغگو دشمن خداست ، *

 مردم را دوست داشته باشيد تا خدا شما را دوست بدارد، *

 باشد، دل شكستن هنر نمى -تا توانى دلى به دست آور  *

 پايدارى كليد پيروزى است، *

 جاى خود خواهان در جهنم است، *

 ر پيش خدا خوار و به عذاب او گرفتار خواهد شد،ستمگ *

 عزيزترين مردمان پيش خدا كسى است كه فايده او به ديگران برسد، *

 خدا در همه حال ناظر كارهاى ماست، *

 كند، مسلمان، سر پيشِ كس، جز خدا خم نمى *

 اگر پدر و مادر از شما راضى نباشند خدا هم راضى نخواهد بود، *

 ر، خُلقِ خوش داشته باشيد،مانند پيغمب *
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 پاكيزگى آيين مسلمانى است، *

 هر كس على را دوست داشته باشد خدا را دوست دارد. *

 
هاى عملى مقدماتى مربوط به نماز و طهارت و روزه )مخصوصا  تعليم تمرين -ج 

 شوند.( براى دختران كه به سن تكليف نزديك مى

ر كردن محل مخصوص نماز و وضو آموزگار با استفاده از وسايل موجود و دائ
در مدرسه يا بردن اطفال به مساجد مجاور، وضو گرفتن و تيمّم و نماز جمعى و 

 فردى را به آنان بياموزد.

 
 

 سال سوم

 
وقايع زندگانى و رفتار پيغمبر  آوردن حكايات ساده مستند و جالب راجع به -الف

ندن و شنيدن آنها مقدمات كه از خوا طورى اطهار و بزرگان دين به اكرم و ائمه
آموزان به مبانى دينى و اخالقى و عالقمندى به رعايت آن مراتب،  آشنايى دانش

 : گذارى گردد. مانند پايه

 بت شكستن حضرت ابراهيم، *

 خاكستر ريختن يهودى به سر حضرت رسول و عيادت حضرت از او، *

 عِم خود شدند،هايى كه بعد از شهادت حضرت امير متوجه مُن خرابه نشين *

هاى صدر اسالم كه ايثار آب كردند و هر سه شهيد     سه نفر مجروحِ جنگ *
 شدند،

 فحش دادن معاويه به حضرت امام حسن)ع( و تَنَبُهْ و تواضع بعدى او، *

 حكاياتى از آزار قريش به حضرت رسول و پيروان او، *

 هاى عيسويان صدر مسيحيت، شكنجه *

 و تعليمات پيغمبران اُولوا العزم. حكاياتى از زندگانى *

 
ده درس به منظور تدارك بعضى از مبانى ايمان و تقوى به اتكاى فطريات  -ب

هاى ساده كه براى  انسانى و از روى واقعيات و مشاهدات زندگانى، ماخوذ از نمونه
 اطفال محسوس و روشن باشد مانند:

 بينايى و شنوايى و هوش و دست و پا و باران ، *
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 استراحت و شب و روز و تكاپوى روز ، *

ارزش خاك و آب و آفتاب و باد و بيان اينكه متوجه و شاكر اين همه     *
 باشيم )رسيدن به مفهوم الحمد هلل(، ها نعمت

 ها وقدرت بادها، بزرگى زمين و درياها و كوه* 

 بزرگى و دورى خورشيد نسبت به زمين، *

ن كه آفريدگار تمام آنها خداى يگانه    پايان بودن جها كثرت ستارگان وبى *
 اكبر(، اهللاست )براى رسيدن به مفهوم 

 اثر آفتاب و باران و باد در موجودات و رويانيدن گياهان، *

نقص     دقت و نظام و بى  وسايل گوناگون تصفيه و تطهير طبيعى با توجه به *
مفهوم   آورى كه در دستگاه خلقت حكمفرماست )براى رسيدن به شگفت
 (،اهلل سبحان

زندگى حيوانات و پرندگان كه خود به خود به شكار يا دفاع از خود     *
كنند. اما  هاى طوالنى مى آورند و مهاجرت پردازند پشم و پر درمى مى

انسان    محتاج به هدايت و تربيت پدر و مادر و محتاج به طبيب و خياط و 
 راى نبوّت و امامت(،سازى ب معلم و    مربى و راهنماست )زمينه

اشاره به وضع جهالت و آشفتگى زندگى مردم در صورت نبودن پيغبمران    * 
 و اديان.

 اند، اند موفق شده كسانى كه رنج ديده و زحمت كشيده *

 كند، مشقت فعاليت و انضباط دارد و بايددر مواقعى تحمل احتياج به انسان* 

 زمينه سازى براى تربيت و تكاليف دينى، *

دود و     رود و خرگوش به النه مى حلزون با مشاهده خطر به صدف فرو مى *
رود. بچه به آغوش مادر     شود. جوجه به زير بال مرغ مى زير بوته پنهان مى

 سازى براى نياز و دعا(. )زمينه برد مى  خدا پناه عاقل به و  انسان بالغ رود. مى

 
 ى و اعتقادى )در ده درس(.بعضى اندرزها و دستورهاى دينى و اخالق -ج

اين مطالب بيشتر به فارسى و چند جمله كوچك به عربى با ترجمه فارسى خواهد 
 : بود. از قبيل

 كس نديدم كه گم شد از ره راست،  -راستى موجب رضاى خداست  *
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 آن را كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است ، *

 پيروزى با پرهيزكاران است ، *

 ان را دوست دارد ،خدا نيكوكار *

 گويى است ، رستگارى در راستى و تباهى در دروغ *

 كند ، خداوند ستمكاران را راهنمايى نمى *

 دارد، نماز انسان را از كار بد باز مى *

 خدا را بنده باشيد تا بنده ديگران نشويد، *

 نما در درياى متالطم سرگردان است ، قطب خدانشناس چون كشتى بى *

 اند، را دوست داريم چون راهنما و دلسوز ما بوده پيغمبران *

 ارزش انسان به ايمان و عمل او است، *

 ترين موجودات هستند، دين و ايمان، بيچاره مردم بى *

 اى ، اگر خود را شناختى خدا را شناخته *

 است ، تر نزديكخدا از هر كس به ما  *

 م(،دشمن ظالم و يار مظلوم باشيد )از على عليه السال *

 خدايا ما را جزو نيكوكاران قرار بده، *

 مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد،  -شود نابرده رنج گنج ميسر نمى *

 كه خدا به تو نيكى كرده است، نيكى كن چنان *

 رسد، انسان جز با كوشش و رنج به جايى نمى *

 كار خود را بكنيد و بار خود را به دوش بكشيد، *

 ادب محروم ماند از لطف رب بى  -وفيق ادباز خدا خواهيم ت *

 
 اى از احكام فقهى تعليم قرآن و پاره -د

 آموزش تدريجى قرآن به منظور خواندن و فهميدن و عمل كردن به آن. -3

ها و  تعليم قرائت قرآن متكى بر تمرين و تكرار زياد خواهد بود و ابتدا از جمله
ابه در زبان فارسى تركيب شده باشد آيات ساده كوتاه كه از كلمات متداول و مش

آغاز خواهد شد به طورى كه شاگردان پس از پانزده درس، تا حدود آيات و اذكار 
 كه جمعاً بالغ بر هفتاد لغت و مشتقات آنهاست، پيشرفت كنند و تمام نماز را بفهمند.
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در ضمن ده درس، مطهر بودنِ آب و نجس بودن بول و غايط و خون و  -2
ق و سگ و خوك و چگونگى تطهير با آب و وضوگرفتن و نماز شراب و عر

خواندن تعليم و تمرين شود و نيز چگونگى روزه و مبطالت روزه )خوردن، 
 آشاميدن و دروغ بستن به خدا و پيغمبر( بيان شود.

 
يادآورى : كتاب تعليمات دينى بايد با خط بسيار خوب و كاغذ و تصاوير روشن 

 طبيعى تهيه شود. و رنگين از مناظر جالب

 همچنين در انتخاب مطالب و طرز بيان آنها جانب سادگى كامال رعايت گردد.

ى كه درخور فهم و استعداد اطفال يها ها و استنتاج از توضيحات زايد و استدالل
نيست بايد جدا خوددارى گردد و راهى در پيش گرفت كه تعليم مسائل دينى و 

ى مبتنى بر اصول مشاهده و تجربه و عمل و تلقين اخالقى در اين سه سال به طور كل
 باشد و جنبه تربيتى آن بر جنبه تعليمى غلبه پيدا كند.

 
 

 سال چهارم

 
مختصرى از چگونگى ظهور اسالم و گسترش آثار آن متضمن سيره  -الف

 اين شرح: حضرت رسول اكرم)ص( و حضرت اميرالمومنين على )ع( به

اى به وضع اجتماعى و دينى ممالك مجاور     وضع مكه و عربستان و اشاره *
 در اوان ظهور اسالم،

 از  قبل رسول)ص(  حضرت  جوانى و  طفوليت  دوران و  خانوادگى  سوابق *
 بعثت،

 ظهور اسالم و گروندگانِ اوليه، *

 هاى اوليه دعوت و مشكالت و مصائب آن حضرت و اصحاب، سال *

 شعب اَبى طالب، *

 مهاجرت به حبشه، *

ومقدمات امر و تعهدات و استقبال مردم     مدينه با ذكر موجبات هجرت به *
 مدينه،

 عقد اخوت و پى ريزى اخالق و آداب و تمدن اسالمى در مدينه، *
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 برخوردهاى اوليه مابين اسالم و شرك، *

 هاى آخر عمر حضرت، ورود به مكه و سال *

 از او، طفوليت حضرت على)ع( و سرپرستى حضرت رسول اكرم)ص( *

 هاى حضرت على)ع( در زمان پيغمبر اكرم)ص(. ها و فداكاري مأموريت *

 
 هاى آموزنده ب( بعضى از احاديث و تعاليم نبوى و كلمات قصار و داستان

مضامينى از تعاليم اخالقى حضرت رسول )ص( و كلمات قصار حضرت  -3
 امير)ع( از قبيل:

*    «»1

*   «»2 

*   «»3 

*   «»4 

*   «»5 

*   «»6 

*   « 

*   «»8 

*   «»9 

*   «»10. 
 

                                                
 .ها)اجسام( و علم اديان : علم بر دو شعبه است، علم بدن  حديث نبوى .3

 باشد. ها مىترين آن مان، خوش خلقترين مؤمنان از حيث اي : كامل حديث نبوى .2

 .: اخالق نيك )خوش خلقى( يك نيمه از دين )شخص( است حديث نبوى. 1

 .: هر كس در برابر خداوند تواضع نمايد، خداوند او را بلند مرتبه خواهد ساخت حديث نبوى. 4

 .: وفاى به عهد و پيمان، از ايمان )شخص( است حديث نبوى. 7

 .استدستى ننگ و عار  : بخل و خشك حديث نبوى .1

 .: هيچ ثروتى همچون عقل و هيچ فقرى همچون جهل و هيچ ميراثى مانند ادب نيست حديث از على)ع(. 7

 .يابد : هر كسى بكوشد، مى حديث نبوى .2

 .ها موجب غصه و دلتنگى است : اتالف فرصت حديث از على)ع(. 3

 .: سالمتى بدن از كم بودن حسد )نسبت به ديگران( است حديث از على)ع(. 34



 
 

 

 
 

 (، مباحث ايدئولوژيك3) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجموعه آثار 342

 

ا  داستاهاى آموزنده اخالقى از  بعضى از -2 زندگانى پيغمبران اولواالعزم مخصوصً
هاى كوچك  ها و جزوه و معصومان)ع( كه بايد طى كتاب (حضرت رسول اكرم)ص

به زبان ساده و در خور فهم كودكان تهيه و در دسترس آنان گذاشته شود تا در 
 آنها بحث و گفتگو كنند و انشاء بنويسند. مانند: در بارهمواقع فراغت، بخوانند و 

 بن اُبَى، داستان عبداله *

 داستان وحشى، *

 شب مبعث، *

 ع خندق،موضو *

 مشورت قبل از جنگ احد، *

 سرگذشت طائف و ايمان آوردن غالم مسيحى، *

 ها داستان اخالقى ديگر و ده *

 
 ج( آشنايى و ورود به بعضى از مباحث اصول دين:

 احتياج به ديندارى -3

 غريزه پرستش -2

 خداپرستى -1

 پيغمبر شناسى. -4

 
اى از زيانهاى  ده و شرح پارهبحث در ديندارى و بيان لزوم دين به زبان سا -3

 گويى و زورگويى و ستم. دينى از قبيل جنايت و خيانت و دروغ بى

 توضيح اينكه: افراد انسان به مراقب و معلم و راهنما نيازمند است، *

زندگى اجتماعى سالم بدون دلبستگى به مقررات و وظايف اخالقى و     *
 وجدانى ميسر نيست،

ف عالى و معنوى كه برديگر شئون زندگى    آداب و مقررات و وظاي *
 كند، مذهب يا دين است ، حكومت مى

 گويند، معلم و راهنماى بزرگ بشريت را پيغمبر مى *

 ذكر اسامى پيغمبران اولواالعزم كه آخرين آنان پيغمبر ما محمد *
 مصطفى)ص( است.
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ر ارائه عظمت هاى طبيعت و نشان دادن آنها به منظو هايى از شگفتي ذكر نمونه -2
 آفرينش.

شود بايد از دستگاه وجود آدمى شروع شود و  شواهدى كه در اين مورد ذكر مى
هاى ديگرى از طبيعت )مانند: نموّ گياهان ، كرات سماوى ، باد و باران( كه  با مثال

 در خور فهم اطفال باشد، همراه گردد.

 
 : اى از احكام فقهى د(تعليم قرآن و پاره

 : هاى شريفه و قرائت از سوره آموزش قرآن -3

 ، ناس334سوره  *

 ، فلق331سوره  *

 ، اخالص332سوره  *

 ، مسد333سوره  *

 ، كافرون343سوره  *

 ، كوثر342سوره  *
 ، ماعون347سوره  *

 ، قريش341سوره  *
 ، فيل347سوره * 

 هاى ديگرى كه خواندن و فهميدن آيات آنها براى اطفال آسان باشد. يا سوره

 
كايات و مطالبى از همدردى و همكارى با مردم و ارزشِ نيكوكارى و لزوم ح -2

 آن به منظور رسيدن به مفاهيم:

 انفاق ، *

 احسان ، *

 زكات و خمس، *

 لزوم و ضرورتِ احسان در اجتماع. *

 
 ذكر بعضى از محرمات و معاصى از قبيل: -1

 دروغ ، *

 تهمت ، *
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 غيبت ، *

 قمار ، *

 آزارى ، مردم *

 قوق والدين ،ح *

 آزار رساندن به حيوانات ، *

 و جز آن. *

ضمن حكاياتى، بايد زشتى و زيان اين گونه معاصى را با تاكيد حرمت شرعى 
 آنها روشن نمايند.

 
 شرايط معامله و اهميت متعاملين. -4

 
 

 سال پنجم

 
 انس و آشنايى با دين و اولياى دين -الف 

 عَزْم، از قبيل:ط به اديان و انبياىِ اُولُوالبوبعضى از وقايع و قصص تاريخى مر -3

 شكستن حضرت ابراهيم)ع( و توحيد او و گلستان شدن آتش بر وى ، بت* 

 مقابله با نمرود ، *

 سرزمين مصر و وضع بنى اسرائيل در زمان فراعنه ، *

 والدت حضرت موسى)ع( و فرار به مدين، *

 تجلى آتش و مكالمه و رسالت حضرت موسى)ع(، *

 مقابله حضرت موسى)ع( با فرعون و جادوگران ، *

والدت حضرت مسيح)ع(، مجادالت حضرت مسيح)ع( با بنى اسرائيل و     *
 تعليمات حواريون ،

 معجزات حضرت مسيح)ع( به نقل قول از قرآن و دانشمندان غرب ، *

 اهل كتاب در مدينه و داستان مباهله ، *

 پيغمبر اسالم)ص(،ايمان آوردن و استقبال مسيحيان از  *

 عظمت اسالم ، در بارهمجملى از سخنان دانشمندان غرب  *

 عناد و جدال يهوديان با مسلمين و قضيّه خيبر، *
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 حكاياتى از عدالت على)ع( و مكر معاويه،* 

 السالم، حكاياتى از قضاوت و شجاعت و محبت و فضائل ديگر على عليه *

 ن مانند:اعجاز انبياء در موفقيتهاى عظيمِ آنا* 

 اسرائيل با وجود فرعون، خالصى بنى

 اشاعه مسيحيّت،

 پيشروى سريع و وسيع اسالم در دنيا.

 
 شماى وصفى يك فرد خداپرست و مسلمان واقعى -2

حكايت يا توصيفى كه اخالق و رفتار و آثار يك فرد يا خانواده مسلمان را 
 برساند از قبيل:

 وضع خانه ، نظافت و نظم در زندگى، *

 مهربانى و رفتار پدر و مادر با فرزندان، *

 اطاعت از پدر و مادر و همكارى با آنان در امور خانه و مهربانى با اهل *
 خانه،

 اذان در گوشِ اوالدِ نوزاد گفتن، *

 دارى، كسب معيشت حالل و طرز معامله و رفتار و امانت *

 كوشش در اصالح امور سايرين و خدمت به خلق، *

 خندان و پاكيزه و راضى. داشتن قيافه *

* ... 

 
 بيان و تلقين اخالقيات -ب

احاديث، احكام و دستورهاى اخالقى از حضرت رسول اكرم)ص( و حضرت  -3
 : امير)ع( و ائمه اطهار با ترجمه و توضيح از قبيل

*   «»1

*   «»2

*   «»3 

                                                
 .: عرب را بر عجم فضلى نيست مگر بر اساس تقوا حديث نبوى .3

 .ها)ى آنان( است ها( در گروِ نيّت : اعمال )انسان حديث نبوى. 2

 .دهد : ارزش هر كس به كارهاى نيكى است كه انجام مى حديث نبوى. 1
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*   «»1

*   «»2

*   «»3

*   «»4

*   «»5 

*   «»6 
 
 بعضى قطعات منتخب از ادعيه توحيدى و تربيتى، با ترجمه و توضيح، از قبيل: -2

*   «»7 

*   «»8 

*   «»9

*   «»10 

*   «»11 

*   «»12

*   «»13 

                                                
 .: هيج مالى سودآورتر از عقل نيست حديث از حضرت على)ع(. 3

 .همنشينى همچون خوش خلقى نيست : هيچ حديث نبوى. 2

 .: هيچ اصليتى به مانند تواضع نيست حديث از حضرت على)ع(. 1

 .: هيچ شرافتى به مانند علم نيست حديث از حضرت على)ع( .4

 .روى پيشه كند، تنگدست نخواهد شد. : آن كس كه ميانه حديث نبوى .7
 .در حال افراط و يا در حال تفريط است بينى مگر اينكه : جاهل را نمى حديث از حضرت على)ع(. 1

 : پروردگارا مرا و والدين مرا مورد مغفرت قرار بده... 22/  (73)نوح. 7

 .: پروردگارا وجود مرا از حيث علم و عمل افزون فرما و مرا به درستكاران برسان دعا. 2

 .است: اى كسى كه نامش دارو و يادش درمان و اطاعت از او گنج  از دعاى كميل .3
 .: خداوندا، آنچه نعمت كه در اختيار ماست، از تست دعا. 34

 : ... هيچ خدايى جز تو نيست... 27/  (23)انبياء .33

! در دنيا و آخرت به ما خير و نيكى عطافرما و ما را از عذاب آتش  پروردگار ما : اى 243/( 2)بقره .32
 .بركناردار

 .رست: خداوندا بر محمد و آل او درود ف صلوات .31
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*  «
»1

*   «»2 
 
 هاى اعتقادى توضيح و استدالل -ج

 حقيقت و عظمت احكام، از قبيل: در بارهو علمى  هاى تجربى بعضى نمونه -3

 تحريم الكل، *

 آثار روزه ، *

 خواص خاك و اثر تيمّم، *

 خاصيت تطهير طبيعى آب و فوائد شستن با آن، *

 حديث خوددارى از ورود و خروج به محلّ وبا، *

 مقايسه زكات با ماليات ، *

 مقايسه دفاع و جهاد با نظام وظيفه، *

 تفكر و تعلم شده است، در بارهتاكيدهاى فراوان كه اشاره به  *

تشبيه حق و باطل در قرآن به چيزهاى مفيد با دوام ثمربخش از يك طرف     *
 اساسِ ناپايدار از طرف ديگر، و چيزهاىِ بى

 ستايش حق و نكوهش باطل. *

 
 :توجيه و توجه به بعضى از اصول از طريق تشبيه امور طبيعى و تاريخى، مانند -2

العاده انسان و     مقايسه انسان با حيوان به لحاظ قابليت تربيت و تكامل فوق *
 استعداد و مسئوليّت و سرنوشت او ،

    -توجه به خواب و بيداريهاى مكرر و متوالى طبيعت )مانند: شب و روز *
زمستان و بهار( به منظور آمادگى براى قبول رستاخيز    و با ذكر آياتى از 

 ند:قرآن مان

«»3

                                                
: خداوندا در اين روز و همه روزهاى عمرمان، ما را در عمل كردن به خير و كناره  از امام سجاد)ع( .3

 .گرفتن از شرّ، موفق بدار

 برند. رار بده كه نزد تو نصيب مى: و مرا از بهترين بندگانت ق از حضرت على)ع( .2

 .... چنين است زنده گشتن در روز قيامت : 3/  (17)فاطر .1
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«»1، 
استفاده از نمونه از خلقت و رشد انسان و روياندن درختان، براى اثبات     *

 قدرت خداوند در احياى مجدد ،

 هاى انبياء با دانشمندان و فالسفه و مقايسه تاريخى مقاصد و هدف *
وضع خاص انبياء و وحى و برجستگان و شناساندن عوامل و آثارى كه 

 رساند. الهام الهى را مى

اين مطالب با آنكه جنبه استداللى و فلسفى دارد الزم است با مهارت و استادىِ 
ترين بيان كه قابل درك  كاملِ مؤلفان و معلمان به صورت حكايت و مَثَل و به ساده

 اطفال باشد، مجسم شود.

 
 قرآن و فروع دين -د

 ش منطقى قرآنروى در آموز پيش -3

 هاى گذشته در استمداد از كلمات و عبارات متداول در ادامه روش سال *
مجيد و  اهلل لتر كالم زبان فارسى براى خواندن و فهميدن آيات طوي

 ، مانند: هاى نسبتاً ساده قرآن اين آيات براى رسيدن به سوره تركيب

 ، تكاثر342سوره 

 ، بينه32سوره 

 ، علق31سوره 

 ليل، 32سوره 

 ، اعلى27سوره 

 ، انسان)دهر(71سوره 

 ، معارج74سوره 

 تعليم بعضى از آيات منتخب قرآن مانند: *

 277الكرسى ، بقره /  تآي

 17آيةالنور، نور / 

 3زمر / 

 331عمران /  آل

                                                
 .... اين چنين از گورها بيرون آورده شويد : 33/  (41)يا زخرف 33/  (14)روم .3
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 11توبه / 

 3اسراء / 

 377بقره / 

    تعليم ضوابط خط عربى و توجه دادن دانش آموزان به اين كه اصوات را از *
 مخارج صحيح آنها اداء نمايند )آمادگى براى تجويد(

هاى قبل     )همزه(، به سوره 344هاى كوچك قرآن از سوره  تدريس سوره *
 )بروج( 27آن الى سوره 

 
 نماز و روزه -2

 منظور و مفهوم حركات و  ترجمه ذكرهاى نماز و توجه مخصوص به *
 ذكرها،

 باح بودن مكان و لباسِ نماز،بيان مقدمات طهارت بدن و لباس و م *

 شكيّات و سهوّيات، *

 مختصرى از احكام قبله، *

 كيفيت و احكام اصلى روزه ، *

 دار و آثار و فوائد روزه ، حاالت  روزه *

 ذكر مبطالت اصلى روزه )اَكْل، شُرب و غبار(، *

 مكروهات مؤكد، مخصوصاً پُرخورى در افطار، *

 داشت بدن ،اثر سوء پرخورى در تفكر و به *

 مجوزهاى ترك روزه يا شكستن آن، *

 قضاى روزه، *

 
 بعضى از محرّمات و معاصى، امر به معروف و نهى از منكر. -1

 مفاسد ستمكارى و مردم آزارى ، *

 فساد و فتنه و قتل نفس ، *

 فحشاء و منكرات ، *

 بداخالقى و بدرفتارى ، *

 رشوه دادن و رشوه گرفتن ، *

 ى ،كِبر و خودپسند *
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 فوائد و اهميت امر به معروف و نهى از منكر از لحاظ دينى و اجتماعى ، *

 كيفيت و شرايط امر به معروف و نهى از منكر ، *

امر به معروف و     در بارهالسالم  رواياتى كه از رسول اكرم)ص( و ائمه عليهم *
 نهى از منكر رسيده است،

ه يا شمارش اسامى يا تعليم لغت و در بيان معاصى و محرمات نبايد تنها به اشار
تعريف كلمات اكتفا شود، بلكه مؤلفان و معلمان ضمن حكايات و تشريحهاى 

هاى تاريخى سعى خواهند كرد كه چگونگى و آثار زشت و  روانشناسى يا نمونه
مضّر آنها را به لحاظ فردى و اجتماعى روشن كنند و همراه با آيات و احاديث 

 آنها را تاكيد نمايند. حرمت و عذاب و عواقب

 
 

 سال ششم

 
 انس و آشنائى با دين و اولياى دين -الف 

ها و حكاياتى از سوابق فداكارى و واليت و خالفت حضرت امير)ع(  گزارش -3
 السالم: اى از اعمال و احوال ساير ائمه هدى عليه و پاره

 ايمان آوردن على)ع( و لَيلَةُ الْمَبيتْ، *

 هاى خطير و اولين اشارات موريتأامير براى م داوطلبى مكرر حضرت *
 جانشين بودن على)ع( ، در بارهپيغمبر 

 مواخات و نايب قرار دادن در تبوك ، *

 مباهله ، *

 همراهى و دفاع از پيغمبر در جنگ احد ، *

 ذكر بعضى احاديث از قبيل: *

«»، 

«»، 
 واقعه غدير ، *

 المال ، هاى على)ع( در امانتدارى بيت ري سختگي *

 ها، على)ع( در جنگ *

 هاى على)ع(، قضاوت *
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 هاى على)ع( به كارگزاران، دستورالعمل *

 على )ع( و بينوايان ، *

 على)ع( و دشمنان ، *

 هاى تربيتى على)ع(، ها و خطابه نامه *

 وع قيام و نهضت امام حسين)ع( با توجه به جهات برجسته و آثار آن ،موض *

 مجالس مباحثه حضرت رضا)ع(، *

 حكاياتى از سجاياى اخالقى و بزرگوارى امام حسن)ع(، *

 شخصيت و اثر اشاعه علوم حضرت صادق)ع(، *

 هاى ائمه)ع( و تمايل مردم به آنها ، مبارزه *

 با اهل بيت و شيعيان ،هاى شديد خلفا  دشمنى و مزاحمت *

 مختصرى از كيفيت انتشار تشيّع در عالم اسالم و توجه ايرانيان به ن، *

 امام غايب و انتظار نجات عالم و غلبه حق و عدالت در دنيا.

 
هاى بزرگ دينى و آثار اجتماعى و تاريخى آنها و  ى به نهضتيها اشاره -2

 عواقب شوم انحراف از راه خدا:

 ائيل از اسارت فرعون ،نجات بنى اسر *

 تشكيل حكومت با شكوه داود و سليمان، *

 اسرائيل در نتيجه اعراض از دستورهاى ها و ذلت مجدد بنى گرفتاري *
 پيغمبران ،

 انتشار جمعيّت مسيحيت در اروپا و امريكا ، *

 هالكت قوم نوح و هود ، *

 محو و اضمهالل دودمان اُموى و دشمنان اهل بيت ، *

هاى تاريخى از ملل و اقوامى كه در نتيجه ظلم و فساد و معصيت به     نمونه *
 اند: هالكت و اسارت افتاده

 اواخر ساسانيان

 اواخر صفّويه

 دربارِ روسيه تزارى

 
 شمائل توصيفى يك جامعه مسلمان واقعى -1
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توصيف و ترسيم و تجسم يك جامعه ايدآل كه در آن خدا و صفا و تقوى  *
بركت و سالمت و قدرت و عزت حكمفرما خواهد     محبّت و خدمت و و

 بود.

 مسجد و جماعت -4

 تصاويرى از مساجد به عنوان خانه خدا و نيايش خالق ، *

 توصيف و تحليل نماز جماعت و حج و اجتماعاتِ دينىِ ديگر اسالم، *

 وضع اوليه مساجد اسالم و سادگى و شكوه روحانى آنها، *

عنوان مراكز اجتماع مسلمين در حلّ و عقد امور     آثار و نقشى كه مساجد به *
 عمومى داشته و بايد داشته باشند.

 
 تلقين و بيان اخالقيات و كماالت انسانى -ب 

هاى معروف حضرت رسول)ص( و حضرت  البالغه و از خطبه قطعاتى از نهج -3
 السالم. زهرا و حضرت زينب عليهم

 
 قبيل: ادعيه منتخب )با ترجمه و توضيح( از -2

 شود، مانند: عباراتى كه در تعقيبات نمازهاى پنجگانه تكرار مى *

«»1 
 قطعاتى از صحيفه سجاديه، مانند: *

اَلَلهُمَ وَفِقْنا فى يَومِنَا هذَا وَ فى جَميعِ اَيَامِنَا لِاسْتِعْمَالِ الْخَيْرِ وَ هِجْرَانِ »
و  از دعاى صبح و شام و همچنين از دعاى اوالد براى پدر و مادر 2«...الْشَرِ

 دعاى مكارم اخالق و غيره.(
 بعضى از آيات قرآن كه به صورت دعا است، مانند:* 

«»3، 

«
1، 

                                                
 .كنيم معبودى به جز خداى يكتاىِ عالم نيست و ما جز او، هيچ كس را پرستش نمى : دعا. 3

 .صحيفه سجاديه: ... خدايا ما را در امر و زمان و همه روزهايمان به كار خير و دورى از شر موفق بدار .2

... اى پروردگار من، به من بياموز تا شكر نعمتى كه بر من و بر پدر و مادرم ارزانى  : 37/ ( 41)احقاف .1
 داشتى، به جاى آورم...
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«»2، 

«»3 
هاى معتبر، در ذيل حكايات و ذكر  ها و دعاهاى زيارت از سالم بعضى *

 ائمه اطهار. احوال

 
 توضيح و اثبات اصول دين -ج

 امور طبيعى و مشهود( معنى آيات و صفات الهى )با استفاده و استناد به توجه به -3

 نظم واحدى كه در سراسر جهان وجود دارد: *

 سماوى ،قوه جاذبه و حركت كرات 

 ها ، تبديل و تحول انرژي

 توليد مثل كليه موجودات زنده،

 : قدرت عظيم خلقت و بصيرت خالق *

 ها و بينهايت بودن فضا، تعداد و فواصل و عظمت سياره

 تعدّد انواع موجودات زنده ،

مقدار انرژى با توجه به انرژى اتمى موجود در يك گندم با اشاره به آياتى  *
 از قرآن مانند:

«»4 

«»5 
 -ىيهاى شيميا سرعت در اثر و پاداش اعمال و مسئله مكتسبات )فعل و انفعال

 مكتبسات نفسانى و وراثت( -ثيرهاى آنى حرارت و الكتريسيتهأت

 
 توجه مجدد و نزديك شدن بيشتر به اصل قيامت -2

 اصل ثبات و بقاى طبيعى و عدم فنا ، *

                                                                                                              
هاى ما را به باطل متمايل  اى، دل : اى پروردگار ما، از آن پس كه ما را هدايت كرده 2/  (1)عمران آل. 3

 مساز و رحمت خود را بر ما ارزانى دار...
 .: اى پروردگار ما، مرا و پدر و مادرم و همه مؤمنان را در روزِ شمار، بيامرز 43/  (34)ابراهيم. 2

 : ... 17 /  (27)فرقان. 1

: اگر دريا براى نوشتن كلمات پروردگار من مركب شود، دريا به پايان  : بگو 343/  (32)كهف .4
 رسد... مى

 هاى خدا را شمار كنيد شمار كردن نتوانيد... .. و اگر بخواهيد نعمت: . 32/  (31)يا نحل 14/  (34)ابراهيم .7
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مكتسبات نفسانى در نباتات و حيوانات و انتقال به نسل با توجه به مسئله     *
 وراثت،

 اثر گذاردن حوادث و باقى ماندن آثار در طبيعت، *

 هاى طبيعى اين دنيا: آثار و پاداش *

 روى شخص،

 نسل،روى 

 روى جامعه،

 هاى بديهى احياى مجدد: نمونه *

 نباتات، بعد از مرگ زمستانى،

 حيوانات، بعد از خواب زمستانى،

 انسان، بعد از خواب شب و مرگهاى موقت.

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 برنامه كالس چهارم دبستان

 
 درس اول

 
 كار و رْحاصل زرْحمات نتيجه

 
ان )ييالق( رفته بود. حاال احمد در تعطيالت تابستان همراه پدر خود به كوهست

بيند و از آموزگار  خوشحال است كه دبستان باز شده رفيقان پارسال را دومرتبه مى
 گيرد. امسال چيزهاى خوب و تازه ياد مى

هاى تابستان  ها و گردش آموزان در اطاق جمع شده از بازي صبح زود همه دانش
 كردند. فقط حسين و پرويز نيامده بودند. صحبت مى

هاى آخر سال ناخوش شد و  پرست و رنجور بود در ماه ين چون شكمحس
 نتوانست امتحان بدهد.

پرداخت. در خانه عوض  هاى كوچه به خيابان گردى مى پرويز بيشتر روزها با بچه
 كرد. آخر سال در امتحان رد شد. درس خواندن عكس جمع مى

از عقب افتادن هاى تابستان و تاسف  موقعى كه شاگردها سرگرم صحبتِ گردش
هاى آنها را شنيد. حسين و  حسين و پرويز بودند، آموزگار وارد كالش شد. حرف

 پرويز را نيز صدا كرد. به آن دو نفر دلدارى داد. گفت:

اگر چه يك سال عقب افتاديد اما فهميديد آدم وقتى تندرست نباشد يا روزهاى 
 رسد. خود را بيهوده بگذراند به مقصود نمى

كرد پرخورى نكند تا سالم و قوى باشد. پرويز تصميم گرفت امسال حسين عهد 
 نصايح آموزگار و مادر را گوش كند.
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 : آموزان مَثَل زد و گفت آموزگار براى دانش

ها براى آذوقه خود  ييديديد روستا ها كه در تابستان مى ها و حاصل اين خرمن
كردند،  ين را شخم نمىهاى زمستان آنها بود. اگر زم كردند نتيجه زحمت جمع مى

كردند در موقع درو  ها را وجين نمى پاشيدند يا علف دادند و دانه نمى اگر آب نمى
 داشتند. حاصلى برنمى

برد. اگر تنبلى كند يا به راه خطا برود  هر كس حاصل زحمت و كار خود را مى
ت محروم خواهد شد. شما بايد هر روز به فكر فرداى خود باشيد. فرصت كه از دس

 برود پشيمانى سودى نخواهد داشت.

  دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر
 كاى نور چشم من بجز از كِشته نَدروى

 
 ـــــــــــــــــــ

 

«» 
 آيد براى انسان جز از راه كوشش چيزى به دست نمى

 

«» 
 به زودى خواهد ديدو حاصل كوشش خود را 

 
 (44و  13)سوره نجم ، آيات 

 ـــــــــــــــــــ

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 درس دوم

 
 گوسفندااى الر

 
باشد  آزار و با خير مى آموزان كالس است. چون بى جمشيد يكى ديگر از دانش

زند كه ديگران به  هايى مى همه او را دوست دارند. گاهى از روى سادگى حرف
 افتند. خنده مى

 : تابستان كجا رفته چه ديدى؟ گار از او پرسيدآموز

جمشيد گفت: من با برادر بزرگم سهراب به الر رفته كنار رودخانه چادر زده 
خواست جاى  بوديم. خيلى باصفا و با تماشا بود. حيف كه زود برگشتيم. دلم مى

 .خوابيدم خوردم و شب راحت مى ر مىماندم صبح تا عص گوسفندها بودم. آنجا مى
 داشتم. صه مدرسه آمدن و مشق نوشتن را نمىغ

 همه كالس به خنده درآمد و جمشيد را مسخره كردند.

كشد. با مهربانى  : هيچ وقت كسى را مسخره نكنيد. خجالت مى آموزگار گفت
 راهنمايى كنيد. حال به من بگوييد مگر چه عيب دارد آدم گوسفند باشد؟

خورد و سرش  گوسفند چوب مىى است گفت: يسليمان كه كودك يتيم روستا
 خواهد صاحب گوسفند باشم . برند. من دلم مى را مى

توانم  به من زبان داده مى احمد گفت: من خوشحالم كه خدا مرا آدم كرده است.
خوانم و هر روز چيزى تازه ياد  فهمم. درس مى حرف بزنم. از گوسفند بيشتر مى

 گيرم. مى
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خورد. بر اسب و االغ  و از گوشت آنها مىگيرد  آدم از گوسفند و گاو، شير مى
 شود. پس آدم از حيوانات باالتر است. سوار مى

باشد براى اين  آموزگار گفت: اگر انسان از گوسفند و ساير حيوانات باالتر مى
شود. اما اگر  است كه خدا به او عقل داده است. عقل موجب بينائى و توانائى مى

 شود. تر مى تر و از االغ احمق زد، از گوسفند بيچارهانسان عقلِ خود را به كار نيندا

تر و  تر خواهد بود و از گرگ درنده اگر برخالف عقل عمل كند از مار موذى
 سازد. رساند و خود را آخر بدبخت مى تر. به مردم آزار مى پست

عقل برترى آدميزاد بر حيوان است . برترى مردم به يكديگر نيز در بكار بستن 
نگاهداشتن خود از كارهاى بد و خالف عقل است. يعنى درستكارى و عقل و در 

 پرهيزكارى.

 
 ـــــــــــــــــــ

 

«» 
 تر است آن كس كه پرهيزگارتر است پيش خدا گرامى

 
 (31)سوره حجرات، آيه 

 ـــــــــــــــــــ

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 درس سوم

 
 خرد خواار خود شيرينى مىارْحمد براى 

 
هاى آموزگار افتاد فكر كرد  گشت به ياد صحبت احمد عصر كه به خانه برمى

پنج ريالى را كه صبح از پدر گرفته بود براى خواهرِ كوچكِ خود فاطمه، خوراكى 
 بخرد.

فاطمه چند روز است ناخوش شده و جوزقند زياد دوست دارد. احمد از يك 
د خريد، وقتى آنها را به فاطمه داد مادرش او را بوسيد گرد يك سير جوزقن دوره

  گفت:

دانى خواهر تو غير از شير و سوپ نبايد چيز ديگرى بخورد. اين  مگر نمى
 جوزقندها روده او را زخم و حالش را بدتر خواهد كرد.

هاى آموزگار و خريد احمد را شنيد.  شب كه پدر احمد به خانه آمد صحبت
 : گفت

 رسيد كه براى بيمار جوزقند ضرر دارد. خوب بود اما عقلت نمى قصد تو خيلى

بعد از يك هفته حال فاطمه خوب شد. دكتر اجازه داد هر چه ميل دارد بخورد. 
گشت پدر او را به بازار و به يك  روز جمعه كه احمد با پدر خود از حمام برمى

اطمه جوزقند بخرد. مغازه آجيل فروشى برد. پنج ريال به او داد تا براى خود و ف
سير جوزقند تازه خوب خريدارى كرده است. فهميد كه  2احمد ديد با پنج ريال 
رسد و اگر راهنمائى پدر و مادر نباشد ممكن است خطا كند  عقل او به همه چيز نمى

 و گول بخورد.
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ها و  : وقتى بزرگ شوى خواهى دانست كه عقل آدم از گفته پدر گفت
 برد. هاى زياد مى و داناتر فايده تر رگبزهاى مردم  ييراهنما

 و داناتر را از كجا بشناسم؟ تر بزرگ: مردم  احمد پرسيد

پدر گفت از كسانى كه بيشتر از ما عقل و دانش و تجربه داشته و درستكار باشند، 
هاى پيغمبران كه دستورهاى خدا را به ما  بايد پند گرفت. مخصوصاً فرموده

در نظر داشته باشيم. پيغمبران خيرخواه و دوستدار مردم بوده اند، هميشه بايد  رسانده
 اند. اند خوشحال و خوشبخت شده ى آنها عمل كردهيكسانى كه به راهنما

 
 ـــــــــــــــــــ

 

«» 
 ل شده استيزرگى ناهر كس اطاعت خدا و فرستاده او را بكند به بهره ب

 
 (73)سوره احزاب، آيه 

 ـــــــــــــــــــ

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 درس چهارم

 
 ااى خدا فرستاده

 
امروز در برنامه كالس، درس اولِ تعليمات دينى نوشته شده است. آموزگار 
خوشروىِ خندانى سَرِ ساعت وارد اطاق شد. شاگردان كه آموزگار تازه را خوش 

دن به او ندادند و او را دوره كردند و هر كس سئوالى اخالق ديدند مجال حرف ز
 نمود.

ايد.  بينيم درس تعليمات دينى پارسال را چه طور ياد گرفته : اول به آموزگار گفت
 شناسيد براى من اسم ببريد؟ خواهيد پيغمبرانى را كه مى مى

كه درود خدا بر او  اهلل: اول پيغمبر ما حضرت محمد)ص( پسر عبد پرويز گفت
 باد.

كند پرويز را  آموزگار آفرين گفت و از اينكه نام پيغمبر را با احترام ياد مى
 تمجيد كرد.

 ها حضرت عيسى)ع(. : دوم پيغمبر فرنگي احمد گفت

السالم نيز فرستاده خدا است . اما مخصوص  آموزگار گفت: حضرت عيسى عليه
كنيم. ديگر  احترام مىداريم و اطاعت و  باشد. ما هم او را دوست مى ها نمى فرنگي

 شناسيد؟ كدام يك از پيغمبران بزرگ را مى

 دانند. السالم( را پيغمبر مى ها حضرت موسى )عليه جمشيد به ياد آورد كه يهودي

ها پيش از مسلمان شدن كى را پيغمبر خود  : اگر گفتيد ايراني آموزگار پرسيد
 ؟ شاگردان جواب دادند حضرت زردُشت. دانستند مى
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اند گفت اينها  ر كه دانست شاگردان تعليمات پارسال را خوب ياد گرفتهآموزگا
پيغمبرانى هستند كه امروزه بيشتر ملل متمدن پيرو آنها هستند. حضرت رسول)ص( و 

اند.  السالم بوده حضرت عيسى)ع( و موسى)ع( از اوالد و تابع حضرت ابراهيم عليه
( است، مؤسس اديان بزرگ هللا حضرت ابراهيم)ع( كه ملقب به دوست خدا )خليل

 ها احترام بسيار دارد. ها و مسلمان ها و مسيحي باشد و در نزد يهودي مى

بعد از ابراهيم)ع( پسران او اسمعيل)ع( و اسحق)ع( و سپس يعقوب)ع( كه جد 
ى و رهبرى مردم شدند تا نوبت به ياسرائيل است از جانب خدا مامور راهنما بنى

سى)ع( و سپس به پيغمبر ما، حضرت رسول)ص( حضرت موسى)ع( و حضرت عي
باشد، رسيد. پيغمبران بر حق همگى مردم را به بندگى خدا و  كه آخرين پيغمبر مى

 اند. برادرى با يكديگر و نيكوكارى دعوت كرده

 
 ـــــــــــــــــــ

 

«

». 
 آنچه به ما فرستاده است و آنچه به ابراهيم و اسمعيل و خدا و به ايمان آورديم به ...

 اسحق و يعقوب و به اوالدان او فرستاده است. و آنچه را كه موسى و عيسى و

 اند قبول دارديم، فرقى بين هيچ پيغمبران از طرف پروردگار خود آورده

 گذاريم و ما فرمانبردار و تسليم شده به خدا هستيم. كدام از آنها نمى

 
 (311)سوره بقره، آيه 

 ـــــــــــــــــــ

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 پنجم درس

 
 خداشناسى رْحضرت ابراايم)ع(

 
كرد.  حضرت ابراهيم)ع( بيش از چهار هزار سال پيش در شهر بابِل زندگى مى

هائى ساخته خدا  مردم بابل بت پرست بودند. به دست خود با چوب و سنگ مجسمه
طلبيدند. حضرت ابراهيم)ع(  افتادند و حاجت مى خاك مى ناميدند. در برابر آنها به مى

تراشيد، پيش خود فكر كرد چگونه ممكن است آنچه  او نجار بود و بت مى كه پدر
 سازيم خدا و خالق ما باشد؟ ما مى

چندى مانند اقوام ستاره پرست شيفته زيبائى و بلندى ستارگان آسمان شده آنها 
شود افسرده  رود و ناپديد مى را خداى خود تصور كرد. از اينكه ستاره در افق فرو مى

ان شد. ماه را به خدائى خود برگزيد ديد ماه نيز هميشگى نبوده غروب و گرد و روى
است  تر بزرگزوال دارد. گفت شايد خورشيد كه اين قدر درخشندگى دارد و 

خداى ما باشد. جالل و عظمت روزانه خورشيدى هم نتوانست دل حقيقت جوى 
 ابراهيم را آرام بنشاند.

مانند خود مخلوق و مطيع دستگاه منظم  در هر جا و هر چيز كه نظر كرد همه را
واحدى ديد. دانست هيچ كدام اليق پرستش نيستند بايد رو به آن كسى آورد كه 

باشد.  همه آسمانها و زمين را آفريده است. او است كه شايسته دوستى و ستايش مى
 آنگاه خداى آفريننده زمين و آسمان را سجده كرده و خداپرست شد.
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ها كردند. يك روز كه  ست از بت پرستى برنداشتند و با او ستيزهاما مردم بابِل د
 و مردم شهر خشمگين شده بودند، آتش بزرگى براى سوزاندن 3ها را شكسته بود بُت

او گردآوردند. و ابراهيم)ع( را در آتش افكندند. اما خداى او را نجات داد و پيغمبر 
 خود گردانيد.

ادر خود را ترك كند. از بابِل به صحراى حضرت ابراهيم)ع( ناچار شد پدر و م
آب و علفى منزل گزيد. در آنجا با پسر خود اسمعيل خانه  عربستان آمد. در بيابان بى

ترين و پايدارترين خانه دنيا و  اى براى پرستش خداى يكتا بنا نموده كه كهنه ساده
 باشد. گاه ما مسلمين، يعنى خانه كعبه در شهر مكه مى قبله

اسرائيل را  ابراهيم)ع(، اسحق بود. فرزندِ اسحق، يعقوب قبيله بنى پسر ديگر
اسرائيل و از جمله حضرت موسى)ع( و همچنين حضرت  تشكيل داد. پيغمبران بنى

باشد. ولى قسمتى از قوم عرب و حضرت  السالم از اوالد اسحق مى عيسى عليهم
 )ص( از اوالد حضرت اسمعيل)ع( بودند. اهللمحمدبن عبد

زمان حضرت ابراهيم)ع( تنها كسى بود كه خداى يگانه را شناخت و  در آن
پرستش كرد. فرزندانش را بر آئين خداپرستى تربيت كرد. چون در راه راست و 

اش بركت داد.  كردار بود، خداوند راهنما و ياور او شد. به او و به خانواده درست
م روى زمين پيرو طريقت او نامش را در دنيا بلند و پايدار ساخت. امروز بيشتر مرد

 باشند. مى

 
 ـــــــــــــــــــ

 

«» 
 ها و زمين را سرشته است متوجه من روى خود را به طرف آن كسى كه آسمان

 باشم و من از مشركين نيستم. و تسليم و رضا مى كردم در حالى كه از روى ميل

 
 (73)سوره انعام، آيه 

 ـــــــــــــــــــ

 
 

                                                
 .ممكن است معلم حكايت را شفاهاً براى شاگردان شرح دهد. 3



 

 
 
 
 
 
 
 

 درس ششم

 
 درود بر محمد و برخاندان او باد

 «مَ صءلِ عءلى مُحءمءدٍ وء آلَ مُحءمءدٍاللهُ»

 
آموزان سرگذشت حضرت ابراهيم)ع( را خوب گوش داده بودند. شب  دانش

و مادر حكايت كردند. روز بعد از آموزگار خواستند سرگذشت پيغمبر  براى خواهر
 اسالم را براى آنها نقل كند.

 است.  كاره بوده : پيغمبر ما در كجا و چه سليمان پرسيد

سال پيش در شهر مكّه در عربستان به  3144: پيغمبر ما در  آموزگار توضيح داد
عمويش ابوطالب او را نگاهدارى و بزرگ زودى از پدر و مادر يتيم شد.  هدنيا آمد. ب

خوانند اموال  نمود. محمد جوانى راستگو و درستكار بود. مردم او را محمد امين مى
سپردند تا تجارت نمايد. محمد دو سفر با كاروان مكه براى تجارت  خود را به او مى

 به شام رفت.

د. بيشتر به مردم مكه در عربستان در آن زمان تمدن و علم و حكومت نداشتن
كردند. هر قبيله  هاى سوزان جزيرة العرب چادرنشينى مى حالت وحشى در بيابان

 شيخى داشت و دائماً در جنگ و غارت يكديگر بودند.

ها و كودكان و غالمان  زن كردند. با دخترها را از روى تعصّب زنده به گور مى
ائل نبودند. بزرگان و كردند يعنى براى آنها حقّى ق خواستند رفتار مى هر طور مى

كردند. در كار زندگى و در امور دنيا حساب و  مالداران به زيردستان زياد ستم مى
توانند بكنند. خياالت  كردند هر چه دلشان بخواهد مى شناختند. تصور مى اصول نمى

پرست  كردند و بت مى  آرزو و هواى نفس عمل  پنداشتند و به خود را راست مى
 بودند.



 
 

 

 
 

 (، مباحث ايدئولوژيك3) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجموعه آثار 321

 

فهميد  )ص( از اين مكرها و از اين كارها برى بود. مىاهللدبن عبدحضرت محم
 . حضرت3ى خلق فرموديمور راهنماأاند. خداوند او را هدايت و م كه مردم گمراه

ها را كه ساخته و پرداخته  براى نجات دنيا كمر همّت بست. به مردم گفت بت
و جهان را آفريده  خياالت خودتان است، دور بريزيد. خداى يگانه را كه حق است

بندگى كنيد. راه راست را پيش گيريد و از عذاب خدا كه نتيجه اعمال خود شما 
بدانيد كه در پَسِ اين دنيا آخرتى هست و هر كس، هر بد و خوبى  است بپرهيزيد.

 كرده باشد نتيجه آن را خواهد ديد.

 ـــــــــــــــــــ

 

«» 
 پيغمبر( نماز من و روش من و زندگى و مرگ من سراسر بگو )اى

 براى خداوند پروردگار جهانيان است

 

«» 
 مورم و منأهيچ شريكى و همكارى براى او نيست و به اين رويه م

 ها هستيم. تين فرد مسلماننخس

 
 (311و  312)سوره انعام، آيات 

 ـــــــــــــــــــ

 
 

                                                
 پيغمبر و سوره اقراء را شرح دهد.آموزگار ممكن است قضيه غار حرّا و بعثت  .3



 

 
 
 
 
 
 
 

 درس افتم

 
 خديجه)س( و على)ع(

 
كردند. فقط خديجه)س( زن پيغمبر و على)ع(  مردم در ابتدا پيغمبر را مسخره مى

ر نماز پسر ابيطالب كه جوانى ده ساله بود، ايمان آورده مقابل خانه كعبه با پيغمب
خواندند. خديجه كه خانم متمولى بود دارائى خود را به پيغمبر بخشيد تا در راهِ 
پيشرفتِ اسالم خرج كند و على تا آخرين روز يار و ياور پيغمبر بود تمام هستى و 

 جان خود را در راه حق گذاشت .

مدت سيزده سال پيغمبر)ص( در شهر مكه به دعوت مردم پرداخت. بزرگان 
ويشاوندان، او را از اين كارم منع كردند. وعده دادند اگر دست از عرب و خ

مخالفت با بتها بردارد و اسم خدا را نَبَرَد به او مال زياد و رياست و هر چه بخواهد 
بدهند. پيغمبر فرمود اگر آنچه روى زمين است حتى خورشيد و ماه را هم به من 

 به سوى او برنخواهم داشت.بدهيد هرگز دست از پرستش خدا و خواندن مردم 

مشركين در پى استهزا و آزار شديد پيغمبر برآمده چندين بار قصد كشتن او را 
دادند. مسلمانها را از  هاى دردناك مى آوردند شكنجه كردند. كسانى را كه ايمان مى

كردند. روزى كه حضرت به دهكده طائف حدود ده فرسخى  خانه و شهر بيرون مى
هاى كوچه او را سنگ باران كردند. يك غالم مسيحى از مشاهده  همكه رفته بود بچ

 اين احوال متاثر گرديد نزد پيغمبر آمده كالم او را كه شنيد مسلمان شد.

نمود. در  اين صدمات و خطرها حضرت را دركار خود روز به روز استوارتر مى
اند و محتاج به  دانست آنها گمراه ديد، چون مى مقابل لجاج و آزارى كه از مردم مى
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كرد. دائماً اهل مكه را نصيحت و به سمتِ خداى  باشند بيشتر، خوبى مى ى مىيراهنما
 .3فرمود بزرگ، داللت مى

انداخت.  ى و اخالق بلند پيغمبر و رفتار پسنديده او مردم را به شگفتى مىيشكيبا
ت. قدرى اس كردند اين شخص غير از ديگران و مرد بزرگوار عالي كم كم حس مى

 قصد و غرضى جز هدايت و خدمت ندارد.

خواند آنها را تكان داده بيدار  آيات قرآن و كلمات خدا را كه بر مردم مى
 نفر از اهل مكه 131. تا آنكه به تدريج پس از سيزده سال مجاهده 2كرد مي

 خداپرست و تسليم به حق يعنى مسلمان شدند.

 
 ـــــــــــــــــــ

 

«» 
 مور ساختأى و دينِ حق  مياوست كسى كه فرستاده خود را با راهنما

 ها چيره بگرداند تا بر تمام آئين

 
 (11)سوره توبه، آيه 

 ـــــــــــــــــــ

 
 
 

                                                
ا نقل كند )مانند عيادت از آموزگار ممكن است بعضى از حكايات مربوط به اخالق و رفتار حضرت ر .3

 (ريخت و يا.... آن يهودى كه خاكستر بر سر حضرت مى

 قضيه ايمان آوردن عمر و ... . 2



 

 
 
 
 
 
 
 

 درس اشتم

 
 از مكه تا مدينه

 
چيز بودند. دشمنى و آزار قريش روز  ياران آن روزِ او، بسيار اندك و بى پيغمبر و

نفر از اصحاب خود اجازه  37يافت. پيغمبر در سال پنجم بعثت به  به روز شدّت مى
اى  عده . عاقبت االمر3داد به سركردگى جعفر )عموى پيغمبر( به حبشه كوچ نمايند

ها هم قسم شدند.  نابود كردن مسلماناز شيوخ و مردمان مكه براى كشتن پيغمبر و 
در اين مدت آوازه اسالم به ساير نقاط عربستان رسيده جمعى از اهل مدينه كه 
هواخواه حق شده بودند پيغمبر را به شهر خود دعوت كردند. پيغمبر قبالً به اصحاب 
 اجازه داد به مدينه بروند تا خود بعداً به آنها ملحق شود. در يك شبى كه بزرگان

مكه توطئه چيده بودند تا خانه پيغمبر را محاصره كرده با هم داخل اطاق شده و او را 
قطعه قطعه نمايند، على)ع( حاضر شد جان خود را فداى رسول خدا نمايد. در 

اى به دوش كشيده بيرون رفت  رختخواب حضرت خوابيد اباذر حضرت را در كيسه
 پيغمبر نگرديدند. و مشركين به اشتباه افتاده ملتفت خارج شدن

  .2روز وارد آن شهر شد 31پيغمبر شبانه از مكه به مدينه عزيمت نموده پس از 

                                                
ممكن است آموزگار تفصيل قضيه و مذاكراتى كه در مجلس نجاشى پادشاه حبشه به عمل آمد، شفاهاً  .3

 .در كالس نقل كند

االول وارد قريه  جرت فرموده و در روز دوشنبه دوازده ربيعاالول از مكه ه رسول خدا در اولين روز ربيع. 2
قبا در حومه شهر مدينه گرديد و پس از بناى اولين مسجد مسلمانان در قبا و چهار روز توقف در آن 

 .االول به مدينه وارد شد ربيع 31قريه، روز جمعه 
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اى از تاريخ اسالم ورق زده شد. دوران توسعه و  از اين زمان به بعد صفحه تازه
ميالدى واقع  122عظمت اسالم شروع گرديد. هجرت از مكه به مدينه كه در سال 

 باشد. ن مىشد ابتداى تاريخ مسلمانا
مردم زيادى از اهل مدينه و ساير بالد عربستان حضرت را به پيغمبرى شناخته به 
خداى يگانه ايمان آوردند. تكليف خود را در دنيا فهميدند. صاحب افكار پاك و 
خالص شدند. اخالق آنها صاف گرديد. اعمال و رفتارشان خوب شد. دست از آزار 

د. به زيردستان مهربانى كردند. تنگدستان را يكديگر برداشته با هم برادر شدن
دستگيرى كردند. راستگو و درستكار شدند. شراب ننوشيدند. قمار نكردند و پى لهو 

ها پرهيز كردند و به اميد رحمت خدا در  و لعب نگشتند. از ترس عذاب خدا از بدي
ها كشيدند و  كارهاى خوب و در اصالح حال خود و ديگران كوشيدند. زحمت

ها كردند. از بدبختى و ذلت نجات يافتند. در دنيا خوشبخت و سربلند و در  داكاريف
 آخرت رستگار گرديدند.

خورد و بدتر از  ها سوسمار مى قوم گمنامِ وحشى و جاهلِ عرب كه در بيابان
 كرد، در مدتى حدود پنجاه سال بر دنيا مسلط شد. حيوانات زندگى مى

 
 ـــــــــــــــــــ

 

«» 
 ... ديد مگر وقتى كه وضع خود را عوض كنند خداوند وضع ملتى را تغيير نمى ...

 
 (33)سوره رعد، آيه 

 ـــــــــــــــــــ

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 درس نهم

 
 خداپرستان

 
هاى آموزگار  ه بودند از صحبتآموزان كه تاريخ اسالم را قبالً نشنيد دانش

پرستيد پست و بدبخت بود. راه  استفاده فراوان كردند. ديدند قوم عرب وقتى بت مى
 كه خدا پرست شد بر دنيا مسلط گرديد. روى او بسته بود. همين بهبودى و سعادت به

 ترين مردم خداپرستانند. آموزگار گفت: آرى خوشبخت

داند. سرانجام هر  دنيا را ساخته خدا مى مسلمان خداپرست وجود خويش و تمام
خيزد خود را  بيند. صبح كه از خواب برمى چيز و بازگشت خود را به سوى او مى

كند. از  ايستد و در دو ركعت نماز برنامه خود را معين مى پاكيزه نموده رو به خدا مى
. در هر باشد اينكه به دنيا آمده خوشحال است و در زندگى شكر گذار پروردگار مى

باشد. سراسر  بين مى آمدى اميدوار و متكى به حق است. بنابراين هميشه خوش پيش
كند. چون معتقد است در پَسِ  نگرد و خدا را تسبيح مى جهان را با نظم و حكمت مى

ترين  شود در جزئى آيد و در آن روز، گذشته مردم ظاهر مى اين دنيا آخرتى مى
دهد اگر  يد. عمر را تلف نكرده كار بيهوده انجام نمىنما افكار و اعمال خود دقّت مى

سختى و مشكل بر او روى داد، چون آن را در راه خدا و وسيله تربيت خويش 
داند، با خوشروئى استقبال كرده به عوض ناله شكايت، با صبر و پشتكار  مى

وردار نمايد. با مزاج تندرست و رويّه اعتدال، از نعمتهاى زندگى برخ جوئى مى چاره
 شود. در اين دنيا موفق و در آن دنيا رستگار خواهد بود. مى

ترسد و به هيچ چيز  سراسر جهان را مال خدا و رو به خدا دانسته از كسى نمى
كند و در صدد اصالح آنها  ورزد. با بدكاران به جاى كينه و ستيزه نرمى مى طمع نمى
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اى خدا به خلق خدمت آيد. عاشق خير و بركت و اصالح است و براى رض برمى
 كند. مى

كند پس مفيدترين فرد جامعه  چون از صميم قلب وجود خود را صرف مردم مى
 باشد. مى

اى كه از مردان خداپرست تشكيل شده باشد، ناظر و پاسبان الزم ندارد.  جامعه
 ها خواهد بود. ترين جامعه ترين و قوى خوشبخت

 
 ـــــــــــــــــــ

 

«
» 

 ىيها به روشنا ز تاريكياند آنها را ا خداوند ياور كسانى است كه ايمان آورده

 اند ياور آنها طاغوت)بت( است آنها را از رساند ولى كسانى كه كافر شده مى

 اند و تا ابد اندازد اين مردم همنشينان آتش ى به  تاريكى مىيروشنا

 گرفتار آن خواهند بود.

 
 (277)سوره بقره، آيه  

 ـــــــــــــــــــ

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 درس دام

 
 خواب جمشيد

 
كردند خدا پرست باشند تا در  آموزان پس از شنيدن اين كلمات آرزو مى نشدا

 دو دنيا خوشبخت گردند.

هفته بعد كه آموزگار وارد كالس شد پرويز پرسيد: آقاى آموزگار! چطور 
 شناسيم چگونه بپرستيم؟ بينيم و نمى شود خدا پرست بود؟ خدا را كه ما نمى مى

آموزان  وشش آمد. خواست براى تمام دانشآموزگار لبخندى زد و از پرويز خ
خواهند او را بيدار كنند.  اند مى اى دور جمشيد جمع شده توضيح دهد. ديد عده

جمشيد چون روز پيش در كارهاى خانه به مادر خود كمك كرده و خسته شده بود، 
در زنگ تفريح خوابش برد و بعد از آمدن معلم نيز از خواب بيدار نشد. آموزگار 

شت او را ناراحت كنند. پيش رفت تا با ماليمت بيدارش نمايد. امّا خواب نگذا
شنيد. چشمها بسته،  جمشيد به قدرى سنگين بود كه سر و صداى رفقاى خود را نمى

كشيد. دل او پائين و  اختيار، روى نميكت  افتاده بود. اما مرتب نفس مى خبر و بى بى
 زد. آمد و قلبش به آهستگى مى باال مى

 : آيا جمشيد در اين حالت حس و حركتى دارد؟ وزگار از شاگردان پرسيدآم

 : نه. گفتند

: اگر سنگى به سمت او پرتاب كنيد يا مارى به طرف او بيايد كارى  پرسيد
 خواهد كرد؟

فهمد دستش را هم كه بلند كنيم زور ندارد  هاى ما را نمى : او صحبت بچها گفتند
 نگاهدارد.
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كرده پرسيد: پس جمشيد كه از خود هيچ حس و فهم و آموزگار قدرى سكوت 
كشد؟ كى اين كارها را  كند و نفس مى اراده ندارد چطور است كه قلب او كار مى

 دهد؟ براى او انجام مى

 آموزان نتوانستند جوابى بدهند. دانش

 چون زنگ كالس را زده بودند آموزگار گفت فكر كنيد تا روز ديگر.

 
 ـــــــــــــــــــ

 

«» 
 كنيد و حال آنكه مرده بوديد و خدا شما را زنده كرد پس چگونه انكار خدا را مى

آن به سوى او  كند و پس از ميراند و مجددًا زنده مى از آن باز شما را مى
 گرديد. برمى

 
 (22)سوره بقره، آيه 

 ـــــــــــــــــــ

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 درس يازدام

 
 خداى جمشيد

 
و ريتين خود را در آن حال به  آموزگار گفت: آرى جمشيد نبود كه قلب

داشت. پدر و مادر او نيز از او خبرى نداشتند. ما هم كه دخالتى در كار  حركت وامى
 او نداشتيم.

دخالت خود او در اين حال به  سى كه االن جمشيد را بدون اطالع و بىآن ك
 دارد و پاسبان اوست همان خدا است. نفس كشيدن نگاه مى

جمشيد و من و شما روزى كودك شيرخوار بوديم. پيش از آن در شكم مادر 
دانست به چه  فهميديم. مادر ما هم نمى ديديم و هيچ چيز نمى بوديم. هيچ جا را نمى

ال و در چه كار هستيم. رفته رفته دست و پا و صورت پيدا كرديم و به دنيا آمديم. ح
در دنيا بزرگ شديم. توانستيم راه برويم، حرف بزنيم. چيز ياد بگيريم. آن كسى كه 
ما را به اين حال رساند خودمان نبوديم. ديگرى هم نبود. هيچ كس نبود ولى يك 

 ا بود!كسى بود كه ما را بزرگ كرد. آن خد

شكافد و ترتيبى برقرار كرده است كه از دانه  آن  كسى كه دانه را در خاك مى
 گوئيم. ريشه و ساقه بيرون آيد و درخت تنومند شود آن را خدا مى

بينيد كه خود آن چيز و  هر جا برويد و به هر چيز نگاه كنيد حركتى و كارى مى
براند و اگر كسى باخبر باشد خ شود از آن بى همه آن چيزها كه طبيعت ناميده مى

اثر است. همگى با هم و اين دستگاه بزرگ زمين و آسمان با نظم كامل در جنبش  بى
 باشند. و پيشرفت مى

 شود. جا ديده نمى دست خدا در همه چيز و خدا در همه جا هست، امّا، هيچ
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 ـــــــــــــــــــ

 

« 

» 
 جان،  همانا خداوند شكافنده دانه و درخت است از اجسام بى

 و بيرون آورنده مرده از زنده است.  آورد جان و حيات پديد مى
 گرديد؟ اين است براى شما خدا پس كجا برمى

 
 (37ه انعام، آيه )سور

 ـــــــــــــــــــ

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 درس دوازدام

 
 ؟ پرستش براى چه

 
على برادر بزرگ احمد دانشجوىِ سال آخر دانشگاه است. روز جمعه با جمعى 
از دوستان به شميران رفته احمد را هم همراه برده بود. در هواى ماليمِ آفتابِ اسفند، 

بودند. طرفِ ظهر، هر يك به كارى مشغول پيمائى مشغول  همگى به بازى و كوه
اى هم آتش درست  خواندند. عده شدند. بعضى روزنامه و بعضى كتاب و درس مى

كرده به پختن و تهيه غذا پرداختند. هوشنگ كه از پدر خود وعده خريد اتومبيل را 
گرفته بود يك جزوه دستورات فنى اتومبيل و مقررات رانندگى همراه آورده خود 

 كرد. اى امتحان حاضر مىرا بر

اكبر از دهكده مجاور بلند شد على و دو سه نفر ديگر كارشان  اهللهمينكه صداى 
 را زمين گذاشته كنار رودخانه وضو گرفته و به نماز ظهر ايستادند.

فهمم فايده نماز و  هوشنگ به رفيق همصحبت خود لبخندى زده گفت من نمى
رم خدائى هست اما خدا كه محتاج به اين زحمت و حركات چيست؟ من قبول دا

هاى وحشىِ قديم نيستيم كه تكليف خود را در  عبادت ما نيست. ما هم كه مثل عرب
زندگى ندانيم. آدم عاقل مگر آزادى و راحتى را از دست داده خود را گرفتار قيود و 

 كند؟! تشريفات دين مى

ا كه در دست پس از فراغ از نماز على نزد هوشنگ آمده كتاب رانندگى ر
 ... هوشنگ بود از او خواست و بعد در آتش انداخت و سوزانيد

 هوشنگ از اين حركت على خيلى تعجب كرد و به او پرخاش نمود.
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على گفت من اصال مخالف مقررات رانندگى هستم. هر كس در خيابان هر طور 
كت خواهد بايد حر دلخواه او است از هر طرف كه ميل دارد و به سرعتى كه مى

ها را گرفتن معطلى و مزاحمت  ها پليس گذاشتن و جلوى ماشين كند. سر چهارراه
كنند. ياد گرفتن اين مقررات و تعليم فن  ى است كه براى مردم فراهم مىيجا بي

 ... اتومبيل هم كار بيهوده است!

 
 ـــــــــــــــــــ

 

«» 
 مييجو پرستيم و تنها از تو كمك مى بندگى مى خدايا تو را به

 

«» 
 ما را به راه راست هدايت نما

 
 (1و  7)سوره فاتحه، آيات 

 ـــــــــــــــــــ

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 درس سيزدام

 
 مور اجراأم

 
صحبتهاى هوشنگ و على ساير دوستان را دور آنها جمع كرده بود. از حركت 

 پرسيدند مبادا رفيقشان ديوانه شده باشد. ى و حرفهاى او تعجب كرده از خود مىعل

گفتند: چطور ممكن است مقررات رانندگى در كار نباشد؟ وَاِالّ روزى هزار 
ها از سمت راست خود حركت نكنند و  حادثه و تلف رخ خواهد داد! اگر ماشين

ند به يكديگر تصادم خواهند ى را ننماييرعايت سرعت و دستورهاى مامورين راهنما
كرد و مانع حركت يكديگر شده اصالً رانندگى در شهر غيرممكن خواهد شد. 

كند باعث  اطاعت از مقررات رانندگى گذشته از آنكه نظم خيابانها راحفظ مى
 ... ! باشد ها و به مقصود رسيدن آنها مى سالمتى جان خود راننده

اى  را با سكوت كامل شنيده بود خنده على كه ايرادها و اظهارات رفقاى خود
 : كرد و گفت

وقتى يك كار ساده رانندگى در شهر بدون مقررات و قيود و نظامات عملى 
گونه ارتباط و  ها نفر مردم كه با هم همه نباشد پس چطور ممكن است زندگى ميليون

 معامله و منازعه دارند به طور خودسرانه و آزادانه ميسر باشد؟!

دانيم هر كس طبعاً مايل است غرض خود را از پيش ببرد آيا آزادى و  ما كه مى
كند؟ و در اجتماع فساد و  قيدى اشخاص ايجاد مزاحمت براى سايرين نمى بى

 شود؟ بدبختى فراهم نمى

ى كه خالق ما براى يدين چيزى جز رعايت حال همنوعان و اطاعت از دستورها
 مصلحت ما فرستاده است نيست.
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انصاف كه نخواهد تعدّى به حقوق ديگران كند براى سالمتى خود و  آدم عاقل با
تر به مقصود اصلى كه سعادت ابدى است برسد با رضا و  براى آنكه بهتر و مطمئن

 دهد. رغبت تن به بندگى خدا و اجراى دستورهاى دين مى

تر و مؤثرتر  دين هم مانند مقررات و قوانين كشورى است. ولى از آنها كامل
 : كه چوناست. 

 ، واضع دين صحيح خداى داناى مهربان است. اوالً

شود و هر  بدون بازرس و پليس، از روى عشق و ترسِ درونى اجرا مى  ، ثانياً
 باشد. كس مامور اجراى خود مى

افتند و  مردم وقتى به حال خود گذارده شوند مانند سگ و گربه به جان هم مى
 نمايند. باهى فراهم مىبه دست خود براى يكديگر بيچارگى و ت

 
 ـــــــــــــــــــ

 

« 

» 
 فساد در زمين و دريا، در نتيجه آنچه مردم به دست خود كسب كنند ظاهر گشت

 نتيجه بعضى اعمال خود را بچشند و شايد عبرت گرفته برگردند.تا آنكه 

 
 

 (43)سوره روم، آيه 

 ـــــــــــــــــــ

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 درس چهاردام

 
 گردش عيد

 
آموزان همراه معلم درس طبيعى كه جوان  در يكى از روزهاى تعطيل عيد، دانش

 بردند. ى است به صحرا رفته هر يك غذاى خود را همراهيمسلمان با تقوا

هاى بادام و سيب از شكوفه رنگين شده بود. مزارع گندم سبز بود. بيابان  درخت
ها در  هاى هوا گاهى در پرواز و گاهى بسان سبزه هاى خندان. مرغ پر از علف و گل

دويدند و با هم بازى  آموزان غرق در خوشحالى به هر طرف مى آواز بودند. دانش
هاى وحشى و پرندگان را  معلم خود اسم گل گاه نيز از كردند. گاه و بي مى
 پرسيدند. مى

ظهر كه شد در سَرِ قنات جمع شدند پس از قدرى استراحت و وضو گرفتن، 
ها  آموزان اقتدا كردند. بعد از نماز و شكر خدا سفره آموزگار به نماز ايستاد و دانش

گردش و بازى  ميان گذاشته و با هم ناهار خوردند. عصر باز به را باز كرده  به
 پرداختند.

هاى زياد نباريده بود با  : سه جمعه پيش كه هنوز باران موقع بازگشت احمد گفت
ها مثل چوب  روز طور ديگر بود. درخت برادرم به همين صحرا آمده بوديم. آن

 علف و سبزى بود. خشك و زمين بى

فرمايد  : خداوند در قرآن مى آموزگار از اين توجه احمد استفاده كرد و گفت
كنيم و از دل آن  همان طور كه در فصل بهار با فرستادن باران زمين مرده را زنده مى

آوريم، روز قيامت هم شما را زنده خواهيم  هاى رنگارنگ بيرون مى ها و گل علف
 كرد.
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دانش آموزان از آن حرف تعجب كردند. پرويز كه ضمنِ گردشِ صبح، 
كرده و ديده بود مثلِ خاكستر پوسيده شده است، اى را پيدا  استخوانِ پاىِ اسب مرده

: ما هم يقينًا بعد از مردن خاك و خاكستر خواهيم شد چطور ممكن است  گفت
 زنده شويم؟

آموزگار توضيح داد اين علفهائى هم كه حاال زير پاى شما بيابان را فرش كرده 
ديديد.  است اگر زمستان زمين را بهم ميزديد جز خاك خشك پوسيده چيزى نمى

هايى كه از نظر شما پنهان بود به قدرت خدا شكفته شد و سر از خاك  ها و ريشه دانه
بيرون آورد. علف پارسال با همان  رنگ و شكل و گل از نو درست شد. ما هم 

بينى  رويم. خداوندى كه ما را از سلول ذره شويم اما از بين نمى بيجان و متالشى مى
 ، بلد است در قيامت چگونه ما را برانگيزد. همقدارى به اين حال رساند بى

 
 ـــــــــــــــــــ

 

« 

» 
 كند پس بنگريد به آثار رحمت خدا كه چگونه زمين را بعد از مرگش زنده مى

 رت و كيفيت، مسلمًا زنده كننده مردگان نيز خواهد بود...به همين قد

 
 (74)سوره روم، آيه 

 ـــــــــــــــــــ

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 درس پانزدام

 
 بهشت و جهنم

 
دانش آموزان سَرِ زنگِ تعليمات دينى، گردش تعطيالت عيد و صحبتهاى 

ى كه در آموزگار درس طبيعى را براى معلم خود تعريف كردند. راجع به حكايتهائ
 خانه از بهشت و جهنم شنيده بودند، سئواالتى كردند.

: اگر پيغمبران از جانب خدا از آخرت و قيامت خبر نداده بودند،  آموزگار گفت
كرديم در اين دنيا مانند حيوانات هستيم يعنى كارى جز خوردن و خوابيدن  تصور مى

 و بهم درافتادن نداريم و بعد از مرگ، نابود خواهيم شد.

ايم و از بين نخواهيم  پيغمبران از جانب خدا به ما گفتند ، بيهوده آفريده نشده
توانستيم . خداوند كريم  دانستيم و كارى نمى رفت . روزى كه به دنيا آمديم هيچ نمى

به قدرت خود ما را راهنمائى كرد و وسيله داد. با زحمتى كه كشيديم خيلى پيش 
 رفتيم. باز هم پيش خواهيم رفت.

ايم به  آييم آنچه سابقاً كرده رويم صبح كه بهوش مى هر شب كه به خواب مى
بريم. هر كس با  آوريم. هر روز دستمزد و دسترنج روزهاى پيش را مى خاطر مى

آنچه كرده و از آنچه در نهاد خويشتن كسب كرده است فرزند مكتسبات خود 
 باشد. مى

كه خود را  طور يزيم آنخ در آن دنيا هم كه از خواب طوالنى مرگ برمى
 : ايم خواهيم ديد شويم و نتايج آنچه را كرده ايم برانگيخته مى ساخته

 گندم از گندم برويد جو ز جو   از مكافات عمل غافل مشو
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توانيم حس كنيم قيامت چه وقت و چگونه  خبريم نمى ماكه از فرداى خود بى
ن نيكوكار وارد بهشت اند خداپرستا خواهدشد. همين قدر در قرآن به ما گفته

هاى بزرگى كه پر آب و پرحاصل است زندگى خواهند كرد. در  شوند و در باغ مى
آنجا سراسر خوشى و بركت و نعمت و رضايت است. مرگ و رنج نخواهند داشت. 

روند. در اثر اعمال بد و اخالق موزى خود دائماً  اما خداپرستان بدكردار به جهنم مى
شوند كه چاره  ميرند كه راحت شوند ونه زنده مى بود. نه مىدر سوز و درد خواهند 

 انديشند.

آدمِ عاقل، پروردگار آفريننده خود را هيچ وقت فراموش نكرده، كار خوب 
خواهد كرد تا هم در اين دنيا سالمت و موفق باشد و هم در آن دنيا رستگار گردد. 

 رساند. مىولى بدكار بدبخت به خود و به ديگران در دو دنيا آزار 

 ـــــــــــــــــــ

 

« 

 

» 
بازگشت همگى شما به سوى خدا است بنا به وعده راستى كه داده است به يقين او 

گرداند تا از روى قسمت و تناسب،  نمايد و پس از آن ما را برمى شروع آفرينش مى
اند، پاداش دهد و كسانى كه كافر  اند و عمل شايسته نموده به كسانى كه ايمان آورده

آنها آشاميدنى از آب جوش است و رنج دردناكى براى آن چيزهايى كه  شدند براى
 داشت. خواهند انكار كردند و كافر شدند،

 
 (4)سوره يونس، آيه 

 ـــــــــــــــــــ

 

«
» 

هايى كه  كنند، به بهشت اند و كارهاى شايسته مى خدا كسانى را كه ايمان آورده
ولى كافران از اين جهان متمتّع     در آن جارى است، داخل خواهد كرد.ا نهره

 خورند و جايگاهشان آتش است. ارپايان مىشوند و چون چ مى
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 (32)سوره محمد، آيه 

 ـــــــــــــــــــ

 
 

«» 
 آن كسى كه از جانب پروردگارش دليل روشنى دارد، همانند كسانى است

 روند ر بدشان در نظرشان آراسته شده و از پى هواهاى خود مىكه كردا

 
 (34)سوره محمد، آيه 

 ـــــــــــــــــــ

 

«» 
 اند، به پاداش ردهاند و كارهاى شايسته ك اما آنان كه ايمان آورده

 هاى بهشت خواهند يافت. اند، منزلگاهى در باغ كرده اعمالى كه مى

 
 (33)سوره سجده، آيه 

 ـــــــــــــــــــ

 
 

« 

» 
 و اما عصيان پيشگان، منزلگاهشان آتش است. هر گاه كه بخواهند

 از آن بيرون آيند، بار ديگر آنها را به درون آتش باز گردانند و

 پنداشتيد. بچشيد عذاب آتشى را كه دروغش مى : بگويندشان

 (24)سوره سجده، آيه 

 ـــــــــــــــــــ

 
 





 

 
 
 
 
 
 
 

 درس شانزدام

 
 پيغمبر راستگو بود.

 
كرد. وقتى از  خود جعفر تعريف مى تر بزرگپرويز صحبتهاى معلم را براى برادر 

بهشت و جهنم حرف ميزد، خسرو همشاگردى جعفر كالم او را بريده گفت: كى از 
 آن دنيا خبر آورده است؟ از كجا بهشت و جهنم راست باشد؟

 تعليمات دينى پرويز همن سئوال را از آموزگار كرد. سه روز بعد سر زنگ

آموزگار گفت: كسى هنوز به آن دنيا نرسيده است كه خبرى براى ما بياورد. 
خواهيد مطلب را براى  اند. حال اگر مى اند و آنها راستگو بوده پيغمبران چنين گفته

آموزان  شپرسم درست جواب بدهيد. دان شما روشن كنم به من قول دهيد آنچه مى
 قول دادند.

 ؟ ايد آموزگار پرسيد: آيا شما هيچ وقت دروغ گفته

 : بلى. اى جواب دادند عده

 ؟ ايد : چرا دروغ گفته سئوال كرد

گرفته بود. پدرم به او يك  32پرويز گفت: پارسال خواهرم در انشاء فارسى نمره 
چه سعى كردم قلم خودنويس جايزه داد. من هم دلم خواست جايزه بگيرم. اما هر 

 ام. گرفته 32بيشتر نشد. دروغى به پدرم گفتم نمره  31ام در فارسى از  نمره

: من هم يك روز كه از اطاق مهمانخانه شيرينى برداشته بودم وقتى  جمشيد گفت
 مادرم فرياد زد كى به شيرينيها دست زده است از ترس گفتم من خبر ندارم.

گويند يا  ى بسيارى از مردم كه دروغ مىآموزگار رو به شاگردان نمود گفت: آر
از ترس است يا براى فريب دادن و فايده بردن . اما پيغمبر ما در ادعاى پيغمبرى نه 
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اى. او هر چه گفته است براى ما گفته است نه  ترس از كسى داشت نه طمع فايده
كردند. اگر دين  براى سودجوئى. همه با پيغمبرى او مخالفت و دشمنى سخت مى

 انداخت. نظر وعشق او فقط به خدا بود. زوير بود خود را به سختى و خطر نمىت

ياران پيغمبر در ابتداى كار غالمان و بينوايان بودند كه انتظار كمك و فايده از 
رفت. ديديد كه بزرگان قريش به او وعده دادند اگر دست از دعوت  جانب آنها نمى

او بدهند ولى پيغمبر قسم خورد مال دنيا بردارد مال و رياست و هر چه بخواهد به 
كه سهل است اگر خورشيد را يك طرف من بگذاريد و ماه را طرف ديگر، دست 
از پرستش خداى يگانه و دعوت مردم برنخواهم داشت. در تمام عمر با وجود 

 مخاطرات دائمى مجاهده نمود و پاداش از كسى نگرفت.

هميشه راست حرف بزنم اما بعضى  ام : من چند سال است عهد كرده احمد گفت
وقتها چون عوضى فهميده بودم حرفم دروغ درآمده است. مثالً يك روز كه خانه 
عموجان مهمان بودم گفتم آنجا را بلدم و با خواهرم تنها خواهيم رفت. در راه 

آمد نديدم. گم شديم .يك نفر دوست پدرم ما را  ى كه يادم مىيها ها و نشانه مغازه
ن ديد و به خانه عموجان برد. پيش پدرم دروغگو درآمدم و خيلى خجالت در خيابا

كشيدم در اين موقع چون زنگ را زده بودند آموزگار دنباله صحبت را به درس 
 آينده گذاشت.

 
 ـــــــــــــــــــ

 

«» 
كسى جز  خواهم اجرت من نزد نمى  كار دستمزدى  ن از شما براى اينم

 نيست.  پروردگارجهانيان

 
 (324يا  314يا  347يا  327يا  343)سوره شعراء، آيه 

 ـــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 درس افدام

 
 ااى پيغمبر گفته

 
 وبات نوشتهداشتند. در كتاب از بدى مشر آموزان درس بهداشت دوّم،دانش زنگِ

رساند، نشان  ى را كه الكل به قلب، به ريه، به معده، و به مغز انسان مىيبود و ضررها 
 داده بود.

سازد.  برد و سالمتى را ضايع مى كند. عقل را مى مشروبات الكلى آدم را مست مى
 اين همه زيانها را علم طب و تجربيات دانشمندان ثابت كرده است.

ها و آثار  سال پيش كه مردم خبر از اين زيان 3144 آموزگار گفت: بيشتر از
ديدند. پيغمبر  نوشيدند و عيبى در اين كار نمى نداشتند براى خوشگذرانى شراب مى

 اسالم به دستور خدا شراب را حرام كرد.

اسالم و ساير اديان مردم را از ستمكارى منع نمودند و به برادرى و برابرى دعوت 
كرد. ستمكارى،  خواست مى ن كس كه زور داشت هر چه مىكردند. در آن زمانها آ

رفته بشر فهميد كه زورگوئى و پايمال  كردن حقوق ديگران  عادى و قانونى بود. رفته
شود و خالف انسانيت و مصلحت است. حكومتهاى ملى و  سبب بدبختى جامعه مى

لم و اختالف دموكراسى پيدا شد. مردم را برابر خواندند و در صدد برآمدند جلوى ظ
اند كه درست  گفتند مردم دريافته را بگيرند. امروز آنچه را كه پيغمبران از قديم مى

 است.

دانستند.  در قديم كار كردن مخصوص غالمان و كنيزان بود. مردم آن را ننگ مى
 .3ولى قرآن مقام هر كس را به عملش شناخت

                                                
 وَ لِكُلِ دَرَجَاتٌ مِمَا عَمِلُوا... : :312/  (1)انعام .3
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 اسالم مردم را به كار و كسب امر داد. پيغمبر فرمود:

«» 
 كاسب دوست خدا است.    يعنى

ترند كمتر بيكاره دارند. هر كس به وظيفه و  ى كه متمدنيها بينيد ملت حاال مى
 ها پيدا كرده است. كند. كارگر مقام موثر و شامخ در جامعه كار خود افتخار مى

. خبر از كردند وقت مانند حيوانات در فضوالت خود زندگى مى مردم در آن
 شناختند. ميكرب و آثار عفونت نداشتند. و براى بهداشت و پاكيزگى اهميتى نمى

نداشت اما به دستور خدا  اى بود و در اين راه تجربه پيغمبر هم درس بهداشت نخوانده
پاكيزگى و طهارت را واجب نمود. سابقًا تحصيل علم خيلى مشكل بود. علم در كار 

دانست بعدها چگونه علم باعث ترقى  نداشت. كسى نمىاى هم  زندگى چندان فايده
 : انسان و از ضروريات زندگى خواهد شد. اما پيغمبر فرمو

«» 
 جستجوى دانش بر تمام مردان و زنان مسلمان واجب است.

ئيها كرده است. تمدن و دانش امروز از اين دستورها پيغمبر ما زياد داده و راهنما
دهد. پيغمبر راستگو بود و چون از جانب خدا  به راستى و درستى آنها گواهى مى

 كرد. گفت خطا نمى سخن مى

 ـــــــــــــــــــ

«
». 

بينند كه آنچه  از جانب پروردگارت به تو  اند مى و كسانى كه بهره از دانش برده
 كند. اى هدايت مى عزت دهنده پسنديده نازل شده است، حق است. و به جانبِ راهِ

 (1)سوره سباء ، آيه 

 ـــــــــــــــــــ

 

                                                                                                              
 اند درجاتى است...(  راى هر يك، برابر اعمالى كه انجام داده)ب



 

 
 
 
 
 
 
 

 درس اجدام

 
 نيكوكارى يا كليد بهشت

 
اند.  آموزان كالس در اين مدت خيلى چيزها در تعليمات دينى ياد گرفته دانش
كنند خدا از آنها راضى باشد و با بندگان صالح به بهشت بروند. خيلى ميل  آرزو مى

 دارند آموزگار راه بندگى خدا و نيكوكارى را به آنها بياموزد.

بندگى احدى ندارد. آموزگار گفت: بدانيد كه خداوند بزرگ است و حاجت به 
ما نيازمند بندگى و نزديك شدن به خدا هستيم. تنها راه نجات و خوشبختى پايدار، 
همين است. هر كس براى اطاعت خدا نيكوكارى كند و خود را اصالح نمايد به 

 بهشت خواهد رفت.

نيكوكار كسى است كه خدا و خلق خدا را دوست داشته به آنها خدمت كند. به 
و خوشرو باشد. به زبان، از بدگوئى و سخن چينى دورى جويد. بار  صورت، خندان

زندگى خود را به دوش كسى نيندازد. با دست و قدم، در اصالحِ حالِ سايرين 
مخصوصاً زيردستان و ضعيفان بكوشد. با مال خود احسان نمايد و در راههاى مفيد 

ق شود. خالصه ها و مشكالت بردبارى به خرج دهد تا موف خرج كند. در سختى
 آنكه در راه حق همه چيز حتى جان خود را فدا كند.

پيغمبر ما فرمود اگر كسى روزى از عمر را بگذراند و در پى اصالح حال مردم 
 نبوده باشد، مسلمان نيست.

فرمايد حتى دشمن خود را هم دوست داشته باشيد و خير او را  حضرت عيسى مى
 بخواهيد.



 
 

 

 
 

 (، مباحث ايدئولوژيك3) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجموعه آثار 372

 

شوند. نظر  طلب مى آخرت نيستند خودپرست و راحتكسانى كه معتقد به خدا و 
خواهند كمتر رنج ببرند و بيشتر از مال مردم و  آنها فقط بر چند روز دنيا است. مى

اى ولو دروغ و ستم و فساد، دست  كار و حقوق ديگران بهره ببرند. به هر وسيله
د. شراب آورن زنند. به كارهائى كه براى آنها لذت فورى داشته باشد رو مى مى
نمايند تا چند ساعتى خوش باشند. به قمار و لهو  نوشند تا مست شوند. عياشى مى مى

پردازند تا سرگرم شوند. ولى سالمتى و عقل و عمر خود را از دست داده  و لعب مى
گاهى در  دارند. هدف و تكيه عاقبت جز بيچارگى و محروميت حاصلى برنمى

 اشند.ب زندگى ندارند. دشمن خود و خلق مى

 
 ـــــــــــــــــــ

 

«» 
 كس را نزد او نعمتى نيست كه به آن پاداش داده شود و هيچ

 

«» 
 دهد مگر آنكه در راه جلب رضاى خداى واال اين كار را انجام مى

 

«» 
 زودى از اين عمل خشنود خواهد شد. همسلماً بو 

 
 (23و  24و  33ليل، آيات )سوره ال

 
 ـــــــــــــــــــ

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 درس نوزدام

 

چند آيه از سوره كهف
 

 
 ـــــــــــــــــــ

«» 
 تر است؟ ن تباهخواهيد بگويم كدام يك از شما كارهايتا بگو مى

 

«» 
 ى كه سعى و كوششان در كار زندگى دنيا گم شده است و غرق در دنيايآنها

 كنند آنها كسانى هستند نمايند، كار خوب مى اند حال آنكه تصور مى شده

 

« 

» 
 كه نسبت به آيات و داليل پروردگار خود و مالقات او كفر

 سنگينى  شود و روز قيامت ورزيدند بنابراين اعمالشان محو و نابود مى
 نها برپا نخواهيم كردارزشى براى آ

 

«» 
 چنين است كه پاداش آنها جهنم است از آن جهت كه كافر شدند و

 هاى مرا به بازيچه گرفتند آيات و فرستاده

 
                                                

  334 الى 341آيات . 
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«» 
 ى كه ايمان آوردند و اعمال شايسته كردند يقيناً برايشانيآنها

 هاى برين منزلگاه خواهد بودتا ابد در آن باغ

 

«» 
 ها خواهند بود و طلب تعويض و تغيير نخواهند كرد. باغ

 

« 

» 
 بگو،  اگر دريا مركب باشد كه با آن بخواهند كلمات و آثار پروردگار

 مرا بنويسند آب دريا پايان پذيرد  پيش از آنكه كلمات پروردگارتمام

 ه باشد اگر چه درياى ديگرى هم به كمك بياوريمشد

 

« 

» 
 شود  من بشرى مانند شما هستم وحى مى بگو جز اين نيست كه

 شما خداى يگانه است پس  به من بدانيد كه خداى
 كند  كس كه آرزومند مالقات پروردگار خود باشد پس كار آن

 كار نيكوى شايسته و دربندگى پروردگار خود احدى را شريك قرار ندهد.

 
 ـــــــــــــــــــ

 
آن به صدا درآورده است. ما مختاريم اين مژده پيغمبر و زنگ خطرى است كه قر

كه تأمل كنيم يا تمسخر، همان طور كه در اين  دنيا انسان بايد احتياط را از دست 
افكند در آن دنيا هم بهانه و عذر نتيجه  ندهد و غفلت و اشتباه، ما را به پرتگاه مى

 نخواهد داشت. خطاى ما به سختى دامنگيرمان خواهد شد.

 
 ـــــــــــــــــــ

 

«» 
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 راست گفت خداى بلند مرتبه بزرگ

 

«» 
 و راست گفت فرستاده او پيغمبر بزرگوار

 
 ـــــــــــــــــــ
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 درس بيستم

 
 بهره مال

 
يرند. با مال خود گ برند. از قصاب گوشت مى دهند نان مى مردم به نانوا پول مى
 خرند. خانه و لوازم آسايش مى

قرآن به ما ياد داده است عالوه بر اينها كار ديگر بكنيم. با مال خود اخالق خود 
اى كه خدا به ما ارزانى  يم. رضاى خدا و آخرت را بخريم با روزىيرا خوب نما

رمايه و داشته است بيچارگان و درماندگان را سير و مسرور سازيم. به ديگران س
 وسيله بدهيم تا آنها نيز توانا و مفيد شوند.

وقت از حال خويشاوندان و همسايگان و همنوعان نبايد غافل باشد.  مسلمان هيچ
كند.  نمايد. آنچه دارد بيهوده ريخت و پاش )اسراف( نمى ى مىيجو در خرج صرفه

ى آبادى دنيا و تواند در راه خدا، يعنى برا رساند. تا مى به درد خود و ديگران مى
 دهد. خوشبختى خلق، صدقه مى

برند يك قسمت آن مال خدا است. در  سودى كه مردم از زراعت و كسب مى
 راه خدا و براى مردم بايد صرف شود. يعنى واجب است كه زكات و خمس بدهيم.

گذاريم.  كنيم. مخارج الزم را كنار مى در آخر هر سال دارائى خود را حساب مى
گويند( به  ايم يك پنجمش را )كه به عربى خمس مى پيش زياد آورده آنچه از سال

 پردازيم. مستحقين سادات مى

از محصول گندم و جو و كشمش و غيره و همچنين از نوزاد گوسفند و گاو و 
باشد. بايد در راه خدا به مصارفى كه در كتب  شتر يك قسمت موسوم به زكوة مى
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كمك به خويشاوندان فقير و ناتوانان و ناچيزان شرعيات معين شده است برسد )مانند 
3هاى عمومى و ساختن مدرسه و بيمارستان و پل وكارهاى عمرانى ديگر.( و هزينه

 

پردازند يعنى هر كس با يك وعده غذا، شخص  روز عيد فطر همه فطريه مى
 كند. محتاجى را ميهمان مى

 
 ـــــــــــــــــــ

 

«» 
 به تحقيق و يقين مؤمنين رستگارند

 

«» 
 ى كه در نمازشان سرافكنده هستنديآنها

 

«» 
 و از عمل بيهوده لغو رو گردانند

 

«» 
 اند ندهو براى زكات دادن اقدام كن

 
 (4الى  3)سوره مؤمنون، آيات 

 ـــــــــــــــــــ

 

                                                
آموزگار ممكن است با توجه به استعداد شاگردان مختصرى از موازين خمس و زكات و طبقات مربوطه  .3

 .را بيان نمايد



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 و يكم درس بيست

 
 آدم اعضاى يكديگرند بنى

 
 ين شاعر ايران كيست؟تر بزرگ:  در درس فارسى آموزگار پرسيد

 . : سعدى سليمان گفت

 شناسيد؟ : از بهترين اشعار سعدى چه شعرى را مى آموزگار پرسيد

 : د اين اشعار را ياد گرفته بوداحمد از پدر خو

 گوهرند يكآفرينش زكه در دـگرنـديـكـاى يـآدم اعض ىــبن

 رارــاند قـوها را نمـر عضـدگ درد آورد روزگار چو عضوى به

 ىـد آدمـت نهنـكه نام دـنشاي غمى ران بىـز محنت ديگــتو ك

 
. مخصوصاً شاگردان از اين اشعار خوششان آمد ولى معنى آن را خوب نفهميدند

 . شعر دوم را

: مثالً اگر بچه همسايه سياه سرفه داشته باشد خواهر كوچك شما  آموزگار گفت
هاى  كند سياه سرفه خواهد گرفت و از خواهر شما ساير بچه هم كه با او بازى مى

خانه و محله. پس ما نبايد فقط خودمان را از ناخوشى حفظ كنيم. بلكه بخواهيم كه 
 تان و همنوعان ما هم مريض نشوند.همسايگان و دوس

اند در بد و خوبِ هم  كنند و به يكديگر محتاج مردم چون با هم زندگى مى
باشند. ما بايد سايرين را نيز دوست بداريم از رنج آنها رنج ببريم و از  شريك مى

 شادى آنها شاد شويم.
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خوبى خواهد به مردم  ها را دوست دارد. چون مى شخص مسلمان، خدا و خوبي
كشاند. اگر ديد كسى از روى نادانى يا گمراهى  كند ديگران را هم به كار خوب مى

دارد. يعنى امر به معروف و نهى از منكر  كند او را از آن كار بد باز مى كار بد مى
 كند. امر به معروف و نهى از منكر از وظايف دينى ما است. مى

اين است كه خودمان، در كار نيك  بهترين راه براى امر به معروف و نهى از منكر
از  پس 3ببينند و سرمشق بگيرند را  آنپيشقدم باشيم و از بد بپرهيزيم. تا ديگران فايده 

 آن بايد از روى محبت و به قصد خدمت اين كار را بكنيم.

: مؤمن اگر عمل بدى را ببيند به دست در رفع آن  حضرت رسول فرمود
كند. اگر نتوانست با زبان، به صحبت و  اصالح مىكوشد. يعنى عمالً اقدام به  مى

پردازد. اگر گفتن هم ممكن يا مفيد نبود، الاقل به دل ناراضى و ناراحت  داللت مى
 خواهد بود.

: هرگاه رفيق شما مرتكب خطا  فرمايد العابدين)ع( مى حضرت سجاد، امام زين
و بدى بيشتر شود اگر او را در پيش مردم سرزنش كنيد دشمن شما خواهد شد 

شود و حرف شما را خواهد  يد دوست شما مىيشود. اما اگر محرمانه نصيحت نما مى
 پذيرفت.

 ـــــــــــــــــــ

 

«» 
 ا خروج كرده باشيد، وقتى كه به نيكىشما بهترين امتى بوديد كه بر مردم دني

 يد.يها را جلوگيرى نما امر كنيد و بدى

 
 (334عمران، آيه  )سوره آل

 ـــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 

                                                
نزد حضرت  آموزگار ممكن است حكايت پيرزنى را كه فرزند خود را براى منع خرما خوردن، .3

 .، نقل كند رسول)ص( آورده بود



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 و دوم درس بيست

 
 عاشورا

 
مناسبت تاسوعا و عاشورا دبستان تعطيل بود. جمشيد از   يكشنبه و دوشنبه به

سوعا و عاشورا چيست؟ چرا مردم عزادارى آموزگار تعليمات دينى پرسيد: تا
 كنند؟ مى

سفيان كه از طرف  ايد. معاويةبن ابى آموزگار گفت: واقعه كربال را حتما شنيده
عثمان، حاكمِ شام شده بود بعد از كشمكش و جنگ با على بن ابيطالب)ع( و 

نگ هاى زياد به چ على)ع( خالفتِ مسلمين را با حيله بن ستمكارى فراوان با حسن
آورد. در سال شصتم هجرى قبل از مرگ خود براى پسرش يزيد خواست از مردم 

بن على)ع( كه تربيت شده پيغمبر)ص( و على)ع( و وارث صفات  بيعت بگيرد. حسين
ها ببيند. يزيد به  دينِ فاسدِ ستمكارى را باالى سر مسلمان آنها بود حاضر نشد مرد بى

حسين)ع( مدافع حق بود نه طالب دنيا. با آنكه  او امان و وعده مال و مقام داد. ولى
دانست قشون زورمند يزيد بر او و بر اصحاب با وفاىِ اندكش چيره خواهد شد،  مى

زير بار ظلم و قبول خالفت يزيد نرفتند و همگى حاضر به جنگ و شهادت در راه 
هاى دالورانه كه اصحاب و كسانِ حسين)ع( و  حق شدند. پس از يك سلسله جنگ

خود او با دشمنانِ دين كردند يكى بعد از ديگرى شربت شهادت نوشيدند. سپس 
 خانواده و اطفال آنها را به اسارت و خوارى تا شام بردند.

  هجرى  يكم و  شصت  يادگار سال  محرم  ماه  عاشورا روز دهم و  تاسوعا روز نهم
 باشد كه واقعه كربال روى داده است. قمرى مى
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كس مانند  باشند. هيچ ين شهداى تاريخ مىتر بزرگو ياران او حسين بن على)ع( 
هاىِ شهادت را به جانِ دل نخريده  آنها قيام خالص براى حق نكرده است و سختي

 است.

 «امام»اند. او  لقب داده «آقاى شهيدان»يعنى  «سيدالشهداء»حسين بن على)ع( را 
 باشد. ست مىىِ ما شيعيان و سرمشقِ هر انسانِ حق پر«پيشوا»يعنى 

 
 ـــــــــــــــــــ

 

«» 
 و از جمله مردم كسانى هستند كه نفس خود را در راه جلب رضاى خدا

 فروشند و خداوند به بندگان خود مهربان است. مى

 
 (247)سوره بقره، آيه 

 ـــــــــــــــــــ



 

 
 
 
 
 
 
 

 وسوم درس بيست

 
 پيشوايان

 
حضرت پيغمبر در آخرين سال عمر خود كه به اتفاق جمع زيادى از اصحاب از 

شعبان سال يازدهم هجرت 32فرمود در  مدينه مراجعت مى مكه به  سفر زيارت  آخرين
د. آنگاه على را دستور داد باالى گودالى از بيابان با جهاز شتران منبرى فراهم كنن

 بلند كرد و به عنوان جانشين خود به مردم معرفى كرد.

«» 
 هر كس كه من موالى او بودم پس اين على موالى او است.

على)ع( پسر عموى پيغمبر و تربيت شده او بود. نخستين مردى كه اسالم آورد و 
راه اسالم كرد على)ع( بود. على)ع( با ايمان ترين، ها را در  عاليترين فداكاري

تر از او براى جانشينى  ها بود. كسى اليق ترين، داناترين و مفيدترين مسلمان پاك
 پيغمبر وجود نداشت. در روز غدير تمام حاضرين با او بيعت كردند و تبريك گفتند.

مائى و خدمت على)ع( بعد از پيغمبر)ص( نيز سراسر عمر به پرستش خدا و راهن
ها را آبيارى  طلبيد. خليفه بود ولى نخلستان به خلق پرداخت. چيزى جز حق نمى

المال  داد. بيت گرفت. نان شب و لباس تن خود را به بينوايان مى كرد و دستمزد مى مى
كرد. اجازه نداد دختر او گلوبندى را كه از اموال  مسلمين را صرف آبادى كشور مى

 عاريت به گردن بياويزد.عموم است يك شب به 

المال بود طلحه و زبير بر او وارد شده به  على)ع( شبى مشغول دفتر نويسى بيت
المال بود خاموش كرد. يك لحظه  صحبت پرداختند فورا چراغ را كه از روغن بيت
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اى ظلم كند. ايمان و دانش  راضى نشد او خليفه باشد و معاويه در شام به بيچاره
 اد.فراوان را رواج د

 دانيم. على)ع( كه نمونه كامل مسلمانى بود، ما او را امام يا پيشواى اول خود مى

على)ع( و زن او فاطمه دختر ارشد پيغمبر بهترين اوالد را به دنيا دادند. حسن و 
 باشند. حسين دو پسر آنها امام دوم و امام سوم ما مى

 بن نده مانده بود علىبعد از امام حسين)ع( تنها پسرى كه در كربال بيمار و ز
هاى او كه تا  باشد. او و فرزند و نواده العابدين، امام چهارم ما مى الحسين)ع(، امام زين 

هشت پشت، امام شناخته شدند پاكى و بزرگى را كه از پيغمبران و على)ع( به ارث 
برده و در دوران زندگى كسب كرده بودند، به ثبوت رساندند. هر كدام به فراخور 

 ن وظيفه خاصى انجام دادند و خدمت عظيمى به اسالم كردند:زما

 
 امام پنجم، حضرت محمدباقر)ع(

 امام ششم حضرت جعفر صادق)ع( دانشمند و معلم بزرگ فقه اسالمى

 امام هفتم، حضرت موسى كاظم)ع(
 امام هشتم، على بن موسى، حضرت رضا)ع(، جواب دهنده ايرادهاى

 سالمفلسفى دهريّون و مخربين فكرى ا

 امام نهم، محمد تقى)ع(    
  النقى)ع( امام دهم، على

 امام يازدهم، حسن عسگرى)ع(    
 الزمان امام دوازدهم، مهدى)ع(، قائم صاحب

امام دوازدهم زنده و غايب است. موقعى كه سراسر عالم را كفر و فساد و ستم 
 بگيرد ظهور خواهد كرد و دنيا را پر از عدل و داد خواهد نمود

 
 ـــــــــــــــــــ

 

« 

»َ 
اهيم از ى بيازمود و ابريو زمانى كه ابراهيم را پروردگار او به كلمات و آزمايشها

 ى مردم قرار خواهم داد ابراهيم گفت:يبرآمد، خداوند گفت: من تو را به پيشوا عهده
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 اوالد من چه خواهد شد؟ جواب داد پيمان من شامل ظالمين آنها نخواهد شد.

 
 (324)سوره بقره، آيه 

 ـــــــــــــــــــ
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 وچهارم درس بيست

 
 فروش و صراف تنزيل خوار بقال كم

 
سرراه دبستان مشهدى اصغرِ بقالى بود كه در دكانِ او گاهى اوقات مشتريها  در
كردند. چند قدم باالتر ميرزا حبيب دكان صرافى داشت. در  گشتند و مرافعه مى برمى

ديدند زنهاى فقيرى سماور يا فرش  شد ولى شاگردان مى دكان صرافى سر وصدا نمى
گذارند و با سرشكستگى از او تمنّاى پول  و اثاثيه خانه خود را پيش ميرزا حبيب مى

 كنند. مى

هاى گرفته زشتى  هر دو نفر، يعنى مشهدى اصغرِ بقال و ميرزا حبيبِ صراف قيافه
 آمد. داشتند. اهل گذر از آنها بدشان مى

كارى است. در دبستان تعريف  جمشيد يك روز صبح ديد در دكان بقال كتك
دهد. به  است و مشتريان را فريب مىفروش  كرد. آموزگار گفت اين شخص كم

السالم رفته خود را اهل بهشت  خيال خود به زيارت امام هشتم، حضرت رضا عليه
آيد. نه اسم و  داند كه روز قيامت عمل انسان به حساب مى پندارد. ولى نمى مى

 باشد. فروشى است و نزد خدا ملعون و منفور مى عنوان. او كاسبِ كم

خوش حساب باشد. كاله به سر كسى نگذارد و حق مردم را  مسلمان بايد امين و
 اگر چه به قدر يك ارزن باشد ضايع نكند.

گفته است. اما  «اهللاَلْكَاسِبُ حَبيبُ »خداوند كاسب را به دوستى خود برگزيده و 
ور يا  كاسبى كه از راه مشروع و فايده رساندن به مردم كسب روزى كند. مانند پيشه

ى كه سرمايه پولى يا بدنى خود را به كار بيندازد و براى معاش خود و زارع يا كارگر
 دهد، بستاند. كسانش، به قدر انصاف از مردم اُجْرتِ خدمتى را كه انجام مى
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تاجرى كه در سال قحطى گندم را احتكار كند و در روز گرانى بفروشد 
برد و  مىكند، رنجى ن خوار است. همچنين، صراف؛ كارى نمى گناهكار و حرام
دهد. پول  نمايد و بيچارگى مردم را وسيله درآمد خود قرار مى چيزى توليد نمى

 گيرد. اين شخص رباخوار و دشمن خدا است. دهد و تنزيل مى قرض مى

فروش و صرافِ رباخوار گناهكاراند و روزىِ  آموزگار گفت نه تنها كاسبِ كم
د. كسانى كه در ادارات حرام دارند، رشوه خوار هم پيش خدا عذاب بزرگ دار

گيرند تا  دولتى يا در انجام وظائف خود عالوه بر حقوق قانونىِ معيّن، چيزى مى
 باشند. كارى را به حق يا به ناحق انجام دهند، ستمكار و گنهكار مى

 ـــــــــــــــــــ

«» 
 فروشان. واى بر كم

 

«» 
 ستانند. ى كه در موقع خريدن به كيل تمام مىيآنها

 

«» 
 گذارند. فروشند از كيل و وزن كم مى و وقتى مى

 

«» 
 خته خواهند شد.كنند كه برانگي اينها مگر گمان نمى

 

«» 
 براى آن روز بزرگ!

 (7تا  3)سوره مُطَفِفين، آيات 

 ـــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 وپنجم درس بيست

 
 عدالت

 
استاد جعفر، پدرِ جمشيد، مردِ كارگرى است كه در كارخانه تلمبه سازى، 

گردد.  خانه برمى كند. چند روز است كه خوشحال و راضى به گرى مى ريخته
گويد مدير كارخانه كه تازگى عوض شده است. به هر كس كار خوب كرد  مى

دهد و اگر كارگرى كار را خراب نمود  كند و دستمزد بيشتر مى خوشرفتارى مى
دانند  شود. با هيچ يك از ماها دشمنى يا دوستى خصوصى ندارد. همه مى جريمه مى

كنند. دستمزدها باال  يشتر از سابق و بهتر كار مىشود. ب كه ديگر در حق آنها ظلم نمى
 شود. اند. و درآمد كارخانه ماه به ماه زيادتر مى رفته است. مشتريان راضى

 «عدالت»جمشيد گفت: معلم ما هم در دبستان همين طور است. نمره از روى 
 خواهد درسم را دانم مرا دوست دارد. مى كند مى دهد. گاهى كه به من تندى مى مى

گويد اگر به همه نمره خوب بدهم و شما را وادار به انجام تكليف  بهتر ياد بگيرم. مى
تربيتى ديدم توبيخ نكنم، شما باسواد و باادب نخواهيد  نكنم يا هر وقت كه تنبل و بى

شد. مسائل را اگر خودم حل كنم البته شما راحت خواهيد بود ولى تا شما حل نكنيد 
 نخواهيد كرد. قوه استدالل و رشد پيدا

هاى پدر و برادرش را  فريده مشغول ياد گرفتن درسِ تعليماتِ دينى بود. صحبت
 يعنى چه. «عدل»شنيد. گفت حاال فهميدم 

گفت: خدا عادل است وظالم نيست. يعنى بندگان خود را  امروز آموزگار مى
و  دوست دارد. براى اينكه آنها اصالح شوند و به بهشت روند در زندگى تكاليف

هاى زياد قرار داده است. انسان اگر محتاج نباشد تنبل و سركش  كار و سختي
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ها درافتادن اخالق آدم را بهتر و او را هنرمند و  شود اما كار كردن و با سختى مى
 نمايد. اليق مى

گفت: خداوند به هر كس به هر  خواند و مى آموزگار براى ما آيات قرآن را مى
 . كسانى كه به جهنم3دهد ه و آنچه كسب كرده است مىاى كه زحمت كشيد اندازه

اند. خدا به حال ما بينا و به  بينند خودشان به خود ظلم كرده روند و عذاب مى مى
 باشد. عاقبت كار ما دانا است. آنچه معين كرده است از روى عدل و حكمت مى

 ـــــــــــــــــــ

 

«» 
 شوند مردم دسته دسته تا ببينند اعمال خود را. در آن روز برانگيخته مى

 

«» 
 اى نيكى كرده باشد خواهد ديد. پس هركس به و زن ذره

 

«» 
 اى بدى كرده باشد خواهد ديد. ذره و هر كس به وزن

 
 ( 2و  7و  1)سوره زلزال آيات 

 ـــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 

                                                
 رْضَ بِالْحَقِ و لِتُجْزى كُلُ نَفْسب بِمَا كَسَبَتْ وَ هُم اليُظْلَمُونَ.اهلل السَموَاتِ وَ االَوَ خَلَقَ  .3

ها را آفريد )و ترتيبى داد( تا هر كس نتيجه آنچه را كه كسب  : و خدا زمين و آسمان22/  (47))جاثيه
 شود.( ريابد و بر آنها ظلم نمىكرده است د

 مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِه وَ مَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْها وَ مَا رَبُكَ بِظَالّمب لِلْعَبيدِ.

اى كند به سود خود كرده است واگر بد كند به ضرر خود  : هر كس عمل شايسته41/  (43))فصلت
 ارد.(د اوست. پروردگارِ تو نسبت به بندگان ستم روا نمى



 

 
 
 
 
 
 
 

 وششم درس بيست

 
 على سرباز وظيفه

 
على برادر بزرگ احمد پس از فراغ از تحصيل به دستور پدر، اول به خدمت نظام 

ه تن و كفش چرمى وظيفه رفت. شب جمعه به خانه آمده بود. لباس ساده سربازى ب
اى هم به كمر زده بود. سرش را هم تراشيده بود. اهل  درشتى به پا داشت. سرنيزه

 منزل اول او را نشناختند.

 اى؟ احمد پرسيد: برادر جان براى چه به نظام وظيفه رفته

رود.  رسد به نظام وظيفه مى سالگى مى 23على گفت: هر پسر ايرانى كه به سن 
گيرد تا اگر دشمنان ايران به خاك ما حمله كنند و يا  ياد مىآئين سربازى و جنگ 

ياغيان خواستند از قوانين مملكت سرپيچى كنند، از ميهن خود و از برادران و 
خواهرانمان دفاع كنيم. تا زنده هستيم نگذاريم كشور عزيز ما به دست بيگانگان 

 بيفتد و در مملكت هرج و مرج و خرابى پيدا شود.

ز گفتگوى فرزندانش شاد شد. گفت: آدم مؤمن ميهن خود را دوست پدر احمد ا
 دارد. مى

«»1 
كند و در موقع « دفاع«بر هر مسلمان واجب است از مال و جان و ناموس خود 

 بپردازد. «جهاد»الزم به 

                                                
 ز ايمان شخص است.: دوست داشتن وطن ا حديث نبوى. 3
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خود كنيم و در راه عظمت و آبادى كشور  وطن ما ايران است از آن دفاع مى
پردازيم. اگر  رويم. به دولت ماليات مى نمائيم. به خدمت نظام وظيفه مى تالش مى

 دهيم. چرا؟ براى آنكه جان و مال ما، مال ايران است. الزم شد جان خود را هم مى

كند. بلكه در راه خدا آسايش و مال  اما مسلمان تنها براى وطن خود سربازى نمى
حد  كند. زيرا كه هر چه دارد از خدا دارد و خدا بى ىو جان و همه چيز خود را نثار م

 دهد. و حساب به او عوض مى

جهاد يعنى مجاهدت و كوشش براى پيشرفت حق و برخوردار شدن تمام مردم 
گونه تالش نبايد دريغ كرد. در صورتى كه امام يا نايب امام  روى زمين. از هيچ

دارند به جنگ و حمله  ها وظيفه مصلحت بداند و دستور جنگ بدهد مسلمان
 برخيزند.

كند. كافر در راه هواى نفس و براى  مسلمان در راه خدا و براى حق جنگ مى
 جنگد. باطل مى

 
 ـــــــــــــــــــ

 

«» 
 كنند د در راه خدا با كسانى كه با شما جنگ مىو جنگ و كشتار كني

 ولى تجاوز و تعدى نكنيد كه خداوند تجاوزكنندگان را دوست ندارد.

 
 (334)سوره بقره، آيه 

 ـــــــــــــــــــ

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 درس بيست و افتم

 
 اهللرْحاجى عبد

 
آموزان احمد را در كالس نديدند. احمد، جوانِ باادب  روز شنبه صبح دانش

دارند. از نبودن او افسرده شدند. خصوصاً كه  ربانى است و همه او را دوست مىمه
آموزان از پدران  خبر رسيد ناخوش شده و در خانه مانده است. چند نفر از دانش

 خود اجازه گرفته عصر به اتفاق آموزگار به عيادت احمد رفتند.

ه به بالين احمد برد. پدر احمد آنها را مانند فرزندان خود پذيرفت اهللحاجى عبد
 گرم، با همگى صحبت كرد و چاى و شيرينى آورد. گرمِ

و اطاق احمد كه به او و خواهرش اختصاص دارد، محقر  اهللخانه حاجى عبد
كند. در اين خانه همه چيز  باشد. ولى از روشنى و پاكيزگى دل آدم را شكفته مى مى

دارد پدر و پسر به عوض ناله و  خندان و با صفا است. باآنكه احمد تب كرده و درد
 آيند. كنند و راضى و اميدوار به نظر مى شكايت خدا را شكر مى

هاى روز را براى  اى با رفيق خود صحبت كردند و درس آموزان چند دقيقه دانش
خداحافظى نموده با آموزگار خارج  اهللاو تعريف كردند. بعد از احمد و حاجى عبد

 شدند.

شناسم. پيش از  را چند سال است مى اهللعبد : من حاجى تدر راه، آموزگار گف
مردِ مسلمانى است كه  اهللام. حاجى عبد احمد، پسر بزرگ او على را درس داده
كند. خياط است و از شغل آزاد پولِ حالل  فرزندانش را به آداب مسلمانى تربيت مى

ندى است كه نه سازد. مرد شرافتم اش را فراهم مى درآورده معاش خود و خانواده
باشد بلكه خدمتگزارى ضرورى است. درآمدِ زيادى ندارد ولى  تنها سربار جامعه نمى
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دهد  چون پول خود را در راه قمار و مشروب و ترياك و معاصى ديگر به هدر نمى
 ى زندگى آبرومندى داشته باشد.يجو روى و صرفه توانسته است با ميانه

باشد. پيش  ميدوار به خدا و متكى به خود مىرود و ا راه راست مى اهللحاجى عبد
 همسايگان و همكاران محبوب و محترم است.

 
 ـــــــــــــــــــ

 

« 

» 
 هر كس كه طالب عزت است پس )بداند كه( عزت و بندگى تماماً براى

 شود و كردار نيك آن را خداست گفتار پاك به سوى او برخواسته مى

 برد. ولى كسانى كه )براى ثروت و عزت( به تدابير سوء متوسل باال مى

 شود. حاصلى منتهى مى به بورى و بى س حيله و تدبير آنهاشوند پ مى

 
 (34)سوره فاطر، آيه 

 
 ـــــــــــــــــــ

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 درس بيست و اشتم

 
 آدم رْحسود

 
 سىــازارم اندرون كـه نيـك م آنـتوان

 اندراست رنج خودبه كه كنم حسودراچه

ن شب با زهره خواهر كوچك احمد شبِ جمعه خيلى غمگين به خانه آمد. آ
ها به ميهمانى آنها آمده بودند زهره با كسى بازى نكرد. اوقاتش تلخ  آنكه عموزاده

بود كه چرا در درس حساب فاطمه مسئله را بهتر از همه حل كرده و آموزگار از او 
 تعريف زياد نموده است.

خواست او را با دندان  برد مى زهره كه از عهده برنيامده بود به فاطمه حسد مى
خواست با پدرش به گردش برود.  دار بود و نمى ه تكه كند روز جمعه هم باز غصهتك

هاى  برادرش احمد، او را دلدارى داده گفت: اگر در حساب ضعيف هستى در درس
ديگر شايد خوب باشى. عوض حسادت و غصه خوردن امروز عصر تكاليف فردا را 

 حاضر كن.

تمجيد نمود. آن را به ديوار كالس  روز شنبه آموزگار از كار نقاشى زهره خيلى
 آويزان كرد تا سايرين سرمشق بگيرند.

شب كه پدر زهره دخترش را خوشحال و مشغول بازى ديد سَرِ شام به فرزندان 
خود گفت: آدم هميشه بايد شكرگزار خدا و اميدوار باشد. اگر از يك بابت خود را 

يوس شود. درهاى رحمت أز خود مكمتر از ديگران ديد نبايد با آنها دشمنى كند و ا
باشد. آدم حسود اول به خود آزار  شمار مى خدا زياد است و در انسان استعدادها بى
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كند از رفتن و رسيدن به ساير نعمتها  رساند. با حالت رنجور و مايوسى كه پيدا مى مى
 شود. كس مى چاره و بى ماند. مردم نيز از او بيزار شده در جامعه بى باز مى

كند و به دارائى و نعمت مردم بخل  لمان به برترى ديگران حسد نمىمس
شود. خود  ورزد. بلكه از خوشحالى برادران و خواهران دينى خود خوشحال مى نمى

داند اگر كسى را محتاج ديد يارى كند تا راضى شود و خوشحالها را  را موظف مى
ل در خوشى آنها به دل خوشحالتر كند. اما اگر وسيله براى اين كار نداشت الاق

 اى، دريغ نخواهد ورزيد. مايه باشد و از چنين احسانِ مجانىِ بى شريك مى

 
 ـــــــــــــــــــ

 

«» 
 ... و آنان كه از بخل خويش در امان مانده باشند رستگارانند.

 
 (3)سوره حشر، آيه 

 

«» 
 ...و هر كس كه بخل ورزد، پس به درستى كه در حق خود بخل ورزيده است...

 
 (12)سوره محمد، آيه 

 ـــــــــــــــــــ

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 ونهم رس بيستد

 
 عيادت پيغمبر از يهودى

 
پرستان شهر  ده بود. بتهاى اول كه حضرت رسول به پيغمبرى مبعوث ش در سال

كردند. عيسويان و مخصوصًا  رساندند و تمسخر زياد مى مكه به او آزار فراوان مى
 نمودند. ها مى يهوديان مكه نيز با او دشمني

يك نفر يهودى عادت داشت هر روز صبح كه حضرت از جلوى خانه او رد 
دا چون به ريخت. پيغمبر خ شدند طشتِ خاكسترى به سر و روى مباركش مى مى

گذاشت. خاكستر را  دنبال ماموريت بزرگى بود به چنين كارهاى كودكانه وقعى نمى
 نمود. كرد و براى يهودى از خدا طلب آمرزش و هدايت مى از سر و رو پاك مى

چند روزى پيغمبر آن يهودى و طشت خاكستر را نديد. راجع به حال همسايه 
به عيادتش رفت و بر رنج او تفقّد  نگران و جويا شد. گفتند بيمار است. حضرت

فرمود. يهودى از آن گذشت و بزرگوارى سخت در تعجب شد و بسيار شرمنده و 
 سرافكنده گرديد. به حقيقت و حقانيت پيغمبر ايمان آورد و مسلمان شد.

*   *   * 

تر  انسان هر قدر طبع بلند و قلب مهربان داشته باشد به كوچكى ديگران واقف
كسانى كه از روى نادانى يا عصبيتِ  در بارهبخشد.  اران را زودتر مىبوده تقصيرك

نمايد. با عفو و اغماض،  ناگهانى، بر او اهانت يا بدى كرده باشند، گذشت مى
شود و بديها به خوبى  شوند و دوستان اراتمند. كارها آسان مى دشمنان دوست مى

 گرايد. مى
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 ـــــــــــــــــــ

 

« 

» 
خوبى و بدى با هم مساوى نيست به آنچه بهتر است تالفى كن در اين صورت آن 

واهد شد بخشش كه بين تو و او دشمنى است مثل يك دوست گرم صميمى خ كسى
 گذشت از صفات بارز مسلمان و يك نوع نيكوكارى در حق ديگران است. و

 
 (14)سوره فصّلت ، آيه 

 

«» 
 ارتان باشد و به سوى بهشتى كهيد براى بخششى كه از جانب پروردگيو شتاب نما

 ها و زمين كه جهت پرهيزكاران آماده شده. به عرض آسمان

 

« 

» 
و  نشانند كنند و خشم خود را فرو مى اق مىآنهايى كه در حال خوشى و گرفتارى انف

 كنند و خداوند نيكوكاران را دوست دارد. نسبت به مردم گذشت مى

 
 (314و  311)سوره آل عمران ، آيات 

 
 ـــــــــــــــــــ

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 ام درس سى

 
 اولين موقوفه

 
رد. ك اى داشت در آن مزرعه عربى حارث نام پاسبانى مى على بن ابيطالب مزرعه

روزى حضرت به مزرعه رفته به باغبانى و آبيارى پرداخت . ظهر كوفته و خسته شد 
به كنارى آرميد. حارث، مختصرى از كدوىِ پخته پيشِ خليفه پيغمبر، اميرمؤمنين 
على)ع( آورد. حضرت آن را تناول كرده سير شد ولى در نفس خود شرمنده 

سير شود براى خاطر آن چندان گرديد. به حارث گفت شكمى كه با يك قطعه كدو 
حرص و طمع روا نيست. كلنگى و طنابى طلب كرد.به ته چاه آب رفت. آن قدر 

هاى مجاور حفر شد. آنگاه از چاه  كلنگ زد تا منبعِ آبِ فراوانى براى آبيارى زمين
اى  دستخط نمود. آن مزرعه و زمين و چاه را  بيرون آمد و بر صفحه سنگى وقفنامه

 وم وقف كرد.براى خير عم

 سيس شد.أاى بود كه در اسالم ت اين اولين موقوفه

پس از آن ديگران به امير مومنين تاسى كرده اموال خصوصى را به صورت اموال 
 عمومى وقف بر مصارف خيريه نمودند.

اسالم به مردم ياد داده است در زمان حيات خود از دارائى شخصى براى كارهاى 
، مسجد، بيمارستان ، آب انبار ، اقامتگاهى براى عزادارى و المنفعه مانند: مدرسه عام

 .3تبليغات دين وقف نمايند

                                                
آموزگار ممكن است حكايت آن كسى راكه حضرت رسول را وصى خود قرار داده و انبار خرما را به . 3

 .آموزان نقل كند عنوان ثلث گذارده بود براى دانش
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اسالم به رفاه عموم و حقوق مردم توجه زياد دارد و تاكيد فراوان كرده است. 
بخشد اما از حق مردم، تا جبران يا طلب  كننده مى كارانِ توبه خدا حق خود را به گنه
 .گذرد رضايت نشده باشد، نمى

بدهد، الاقل به اموال   مردم چيزى باشد كه از خود به  اگر نتواند و نداشته  مسلمان
كرد. مثالً آب  نخواهد است تجاوز  استفاده مردم و  مورد احتياج  عمومى و آنچه

سازد كه معصيت بزرگى است. راه مردم را با بساط خود  نهرها را آلوده نمى
ماليه دولت و از وسائل دولتى كه براى نفع ملت  خورد. از بندد. از موقافات نمى نمى

 كند. ين سوء استفاده نمىتر كوچكاست 

مال مردم خوردن به هر صورت و از آن هر كس كه باشد عذاب شديد دارد. در 
شناسد، تف  نزد مسلمان كه خدا را در همه حال بينا و خود را در هر كار مسئول مى

به ديگران اكراه و مرض برسد گناه  انداختن در كوچه چون ممكن است از آن
شود و از اين كار كوچكِ زشت خوددارى خواهيد كرد، چه رسد به  شمرده مى

آنكه درنهر آب لباس بشويد يا به اموال دولتى و به امانات عمومى دست درازى 
 كند.

 ـــــــــــــــــــ

«» 
 اموال يكديگر را به ناشايست مخوريد و آن را به رشوت به حاكمان مدهيد...

 (322)سوره بقره، آيه 

 

«
» 

 كنند آنها را  نهند طال و نقره را و انفاق نمى نهفته مى و آنان كه ...
 به عذاب دردناك بشارت ده. در راه خدا پس ايشان را

 (14)سوره توبه، آيه 

 ـــــــــــــــــــ



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خانه مردم
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خانه مردم
 

 

« 

»1 
 

نمايم و اين عيد را تبريك  قبالً از دوستان و حاضرين در مجلس تشكر مى
 گويم. درست است كه اجتماع مافوق العاده مختصر و محقر است و منقطع از مى

قيده و هم آهنگى دل با خدا را باشد ولى اشتراك در ع ها و اجتماعات مى ساير جشن
متّصل و متعلق به گروه عظيم مسلمانان كه از چهار گوشه دنيا رو به خانه كعبه 

 دانيم. گيرند، مى اند يا در مساجد و مجالس بالد اسالم جشن مى آورده

ين تظاهر دسته جمعى تر بزرگگويند و اجتماع حج  اين عيد را عيد الكبير مى
 ها. اسالم و براى مسلمين ، بلكه در دنيا و براى انسان مردم است. نه تنها در

 
 كنجكاوى

تاريخى و  آيد بدانيد كه اين مراسم و قربانى چه معنى دارد، منشأ يقيناً بدتان نمى
اجتماعى آن چيست، چگونه برقرار شده است، چه منظورى در كار بوده است و 

                                                
  كه با همين نام همراه با سه اثر باشد  مى 3112اين اثر تفصيل و تدوين سخنرانى عيد سعيد قربان در سال

در كتابخانه ملى  1/1/3174مورّخ  141ديگر در قطع جيبى و سپس در قطع رقعى چاپ شده و به شماره 
 .ثبت و توسط شركت سهامى انتشار منتشر شده است

ن ى سفر به سوى آيحقى است براى خدا به گردن مردمى كه توانا «خانه»:  حج كردن  31/  (1)عمران آل. 3
 .نياز از جهانيان است را داشته باشند. و هركس كفر و امتناع ورزيد، پس همانا كه خدا بى
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ش آن در آينده چه خواهد بود و اى دارد... و اگر دورانديش باشيد، نق حاال چه فايده
 باشد؟... تواند داشته چه آثارى مى

باشد كه آنچه راجع به  تان از اين جهت بيشتر تحريك شده شايد كنجكاوى
ايد به نظرتان، اگر نگويم خرافى و وحشيانه، الاقل عجيب  مناسك واعمال حج شنيده

بستن، دور يك چهار  گو بدوى بيايد و غير قابل هضم باشد. مانند سر تراشيدن، لن
لِى دويدن، ريگ به شيطان پراندن، گوسفندهاى زبان بسته را  ديوارى گرديدن، لِى
ها ريختن، خاك و آفتاب  ، ارز مملكت را به جيب عرب كشتن و گنداندن ...

 خوردن ... و اندكى روغن سياه و آب تلخ به ارمغان آوردن ...

آيد، خصوصاً بعد از  اص پيش مىچنين استفهام و تعجب براى بسيارى از اشخ
برخورد ملتهاى مسلمان در قرون اخير باتمدن و افكار اروپائيان كه انتقاد در اعمال 

است. حتى منطقِ اهلِ منبر كه در گذشته  دين و جستجوى فلسفه احكام زياد شده
چهل  است. از سى  كردند تغيير يافته صرفاً از مناسك حج و از ثواب آن صحبت مى

بل به اين طرف عناوينى مانند اجتماع ساليانه مسلمين، كنگره بزرگ اسالمى سال ق
 است. ها وارد شده ها و قلم يانمونه صحراى محشر و غيره در زبان

شدم  ها نمى بافي بنده شخصاً، خيلى متقاعد و مطمئن از اين نوع توجيهات و فلسفه
المللى مترتب  ملى و بينچسبيد. آثار زنده و عملى كه بر اجتماعات  و به دلم نمى

رود در  شود و تشكيالت و ترتيبات و نتايجى را كه از يك كنگره انتظار مى مى
شنيدم. درست است كه فوج فوج، از اقصى بالد  ديدم و نه مى مراسم حج نه مى

اسالم، عرب و فارس و ترك و سياه و سرخ در ذيحجه هر سال آهنگ كعبه را 
روند و بيگانه و  بيگانه و بى خبر از يكديگر به آنجا مى شوند اما كنند و در هم مى مى
گشتند( بدون آنكه حتى يك سالم عليك ساده ما بين  گردند )يابرمى خبر برمى بى

يك حاجى جوشقانى ايرانى با يك كاكاسياه زنگبارى يا عرب حجازى ردو بدل 
 شود.

هائى  انه و تعميمهاى فوق رااز مقوله تبليغات يا دفاعيات طرفدار توجيه و توصيف
ميان مامتداول است و با تعبير و توسعه معانى كلمات يا تشبيه و  كه متأسفانه يافتم مى

بنديم.  مى دهيم و به آن تحريفهايى، مزايا و منظورهايى به اسالم و به قرآن عاريه مى
ده استفا پيغمبر و ائمه اطهار سراغ داريم كه آنها آيا از زمان و زبان حضرت پرسيدم مى

 ... باشند؟  مراسم نموده اسالمى از اين االمم تبليغات بين و  و ايجاد تشكيالت  اى كنگره
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در هشت نه سال قبل استطاعت سفر فراهم و افتخار زيارت نصيبم شد. البته در آن 
تالقى و تجمع عظيم و در آن محيط تقارب و تقريب ملل مختلف مسلمان امكان 

ل اطالعات و نظريات وجود داشت و در ميان زائرين غير آشنائى و تفاهم افراد و تباد
گرفت. اما از  الجمله جلسات و حضور در سخنرانيها انجام مى ايرانى عرب زبان فى

هاى مسلمان گذاشت،  آنچه بتوان نامش را كنگره اسالمى يا تجمع و توحيد بين امت
 .3خيلى دور بود

در مراجعت به ايران براى آنچه كه بيشتر براى بنده مشهود و محسوس شد و 
دوستان ارمغان آوردم و تشريح نمودم اين بود كه فريضه حج در مجموعه خود يك 
وسيله واقعاً ممتاز و مؤثر براى احياءِ و تذكار سنت حضرت ابراهيم در جهت 

 خداپرستى و اصالح قلوب است.

حضرت ابراهيمى كه پدر پيغمبران مورد پيروى اكثريت مردم روى زمين و 
نظيرى او را شناسانده و  گذار مذاهب توحيدى امروزى است و قرآن به طرز بى پايه

 است. تجليل كرده و اسالم را به او نسبت داده

البته همين هم چيز كمى نيست. با فرض وجود خدا و اعتقاد به او بسيار كار 
 بزرگى است!

 
 هم فال و هم تماشا

 بينم. مى  ترى در حج تر و عالي نظر وسيعفوق باشم   هاى آنكه منكر جنبه  حاال بدون

هاى قرآن  هاى ماه رمضان گذشته و با ورق زدن ضمن انجام مأموريت تفسير شب
به منظور مقاله و مطالعه آياتى كه در حول مطلب معين و محور واحدى هستند، به 

اى كه معروف به خانه  اين نكته برخوردم كه در اين دعوت عمومى ساليانه، به خانه

                                                
 «مكتب اسالم»است در  بعد از چاپ اوّل كتاب اين حديث را كه از جلد هشتم وسائل الشيعه نقل شده .3

 : ( ديدم كه واجبى عينى است23)شماره مسلسل 

 ر حج و طواف خانه خدا بر چيست ؟: دستو هشام بن حكم از امام صادق پرسيد

: خدا انسان را آفريد ... و آنچه صالح دين و دنياى او بود مقرر داشت و دستور داد تمام افراد  امام فرمود
بشر از شرق و غرب جهان در يك روز گرد هم آيند تا هم يكديگر را بشناسند و هم به وضع و تجارت و 

ار پيامبر اسالم را از نزديك به بينند و اخبار او را بشنوند و از اقتصاد خود سر و سامان بخشند و هم آث
حقايق اسالم آگاه كردند. اگر هر قوم و ملّتى تنها در شهر و كشور خود بمانند و براى محيط كوچك 

خورد و اخبار و حقايق بر  شوند، وضع  تجارت و اقتصاد آنها به هم مى خود بيانديشند، بزودى نابود مى
 .ماند مى آنها مخفى
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سازى جهانى براى برقرارى صلح عمومى و ايجاد  خداست يك قصد عالى و زمينه
توان به تعبيرى آن  ملت و دولت واحد بشرى وجود دارد. دعوت و مأموريتى كه مى

 اليه دنيائى رسالت الهى پيغمبر اسالم و مسلمين دانست. ى و منتهىيرا هدف نها

خداپرستى به جاى خود البته غرض توحيدى و نقشه ترويج و تحكيم آيين 
باشد هم فال است و  برخالف آنچه ممكن است تصور رفته محفوظ است ولى در مكه

 : هم تماشا. هم ياد خدا و نام خداست و هم منافع و مزايا براى دنيا و من فيها

«»1

ممكن است فورى و مشهود باشد )مثالً استفاده از گوشت قربانى و  منافعى كه
اند و وجهه جزئى و كوچك قضيه  آشناييها و معامالت سفر مكه كه بعضى گفته

 باشد( يا منافع و مزايايى كه با مدت و اجل الزم به دست آيد: مى

«»2 
عجيب است كه در آيات مربوط به مناسك حج صحبت از خوردن و خوراندن 
گوشت و ارتزاق مادى پابه پاى ذكر و تكبير خدا و تعظيم شعائر و طواف و تقوى به 

 .1ميان آمده است
رغم ظاهر خشك و روحانى آن توجه و  شايد تنها جائى از احكام عبادى كه على

 ا و آخرت توأماً باشد همين مورد حج است:تمناى خير دني

«
»1

                                                
خاطر ه : تا شاهد منافعى كه براى آنهاست باشند و در روزهاى معلوم و معين نام خدا را ب 22/  (22)حج. 3

 .آورند

: و براى شما در آن منافعى وجود دارد تا سررسيد معين، سپس محل آن به سوى خانه  11/  (22)حج. 2
نويسند در صورتى كه  خانه كهن و قديمى مىها  هاى فارسى قرآن عتيق است. )بيت العتيق را در ترجمه

 آيد. كلمه عتيق از عتق و ماده آزاد كردن مى

  و توضيح  داده  نشان  اين معنى بيشترى به  راغب نيز تمايل البحرين و مفردات مانند مجمع  معتبر لغت  كتب
قب عتيق يعنى دهند كه چون خانه كعبه غير قابل ملكيت و مصون از تملك و تسلط جبابره است ل مى

 است. آزاد، گرفته

مجمع البحرين: قوله تعالى و البيت العتيق يعنى الكعبه المشرفة و سمى عتيقاً النه لم يملك و قيل النه اعتق 
من الغرق او النه اقدم مافى االرض من البيوت. مفردات: قال تعالى و ليطوفوا بالبيت العتيق قيل وصفه 

 ومه الجبابرة صفارابذلك النه لم يزل معتقاً ان تس

 .ابراهيم 17بقره و  331و  327سوره حج و  17و  11، 14، 14، 22آيات  .1
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هاى خودمان(  اصوالً اصرار عجيبى قرآن دارد )باز هم بر خالف تصور و تسميه
اى را كه  مايد و بر خانهكه كعبه و فريضه حج را براى مردم و به خاطر مردم معرفى ن

شده است از همان  در مكالمات ابراهيم و خدا با صفت بيتك و بيتى رد و بدل مى
 ابتدا و براى هميشه پالك مالكيت به نام مردم بزند:

«»2

«»3 
يعنى  تر نزديكتر و  موضوع سخنرانى و تصديع امروز بنده  نيز جنبه خودمانى

 .منافع و انتظارات دنيائى حج است

مالحظه خواهيد فرمود كه مأموريت و منظور معروض را ساير اديان و مذاهب 
كنم كه ساير  الوه بر آن فكر مىتوانند انجام دهند. ع اند و نمى توحيدى نداشته

مكاتب )فلسفى، اجتماعى، سياسى و غيره( قادر به ايفاى چنين نقش و توفيق در 
 اى نباشند. چنين برنامه

 
 ها باالترين منفعت

كنند. ولى آن  ها، و منافع مختلفى را طلب مى ها دارند و خواستنى مردم خواسته
ته و در سايه آن ساير احتياجات و منفعت و خير مطلوبى كه جنبه عمومى كلى داش

هاى خصوصى يا صنفى و دولتى قابل حل و تأمين  منافع شخصى و ملى در چارچوب
: صلح و امنيت. اگر تدارك مواد غذائى و تأمين  باشد يك چيز بيشتر نيست مى

هاى خود مردم و هر يك از ملتها انجام  بهداشت و تحصيل فرهنگ و غيره با تالش

                                                                                                              
اند و نام يك دسته آنها كه فقط  : و از آن مردم )كسانى كه مناسك حج را بجا آورده 243/  (2)بقره .3

ا در دنيا و آخرت در گويند پروردگارا به م است( كسانى هستند كه مى  طالب دنيا هستند در آيه قبل آمده
 هر دو جا نيكى عطا فرما... 

رساننده و   اى كه بپا شده به يقين در مكه است، فايده و فراوانى : همانا اولين خانه 31/  (1)عمران آل. 2
 ى براى جهانيان؛يراهنما

 داديم...: و چون آن خانه را محل رجوع و مالقات براى مردم و پناهگاه و امن  قرار  327/  (2)بقره .1

اند ولى معناى اصلى آن رجوع و تجمع است كما آنكه  كلمه مثابه را بعضى محل ثواب ترجمه كرده
 گويند. شوند مثابه مى آورند و جمع مى آبشخور حيوانات را كه مكرر به آنجا رو مى

 ه.نويسد: قوله و اذجعلنا البيت مثابة للناس اى مرجعاً لهم يتوبون الي مجمع البحرين چنين مى

باشد در ترجمه فرانسه قرآن، مثا به را  ( كه از محققين اخير معروف فرانسه مىBLAChre .Rبالشر )
 .ها نويسد، يعنى محل انجام مالقات مى  Lieu de visitionصريحاً 
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است و ارتباط  اين يكى از عهده يك فرد يا يك دولت خارج بودهشدنى است ولى 
پذير  كند. جز با همفكرى و همكارى همگى تحقق با قصد و عمل سايرين پيدا مى

ها مقياس فردى خانوادگى، طبقاتى و يا ملى دارد اين  تواند باشد. اگر آن خواسته نمى
 ر از همه است.تر و باالت است و مهم «مردمى»يكى به مقياس جهانى يا 

در اينكه صلح و امنيت، و به تعبير ديگر يكرنگى و يگانگى، از آرزوهاى ديرينه 
و امروزى عمومى بشر بوده و هست و شرقى و غربى يا متدين و متجدد همگى 

از  ( ژنو بعدS.D.N). 3باشند حرفى نيست. جامعه اتفاق ملل هواخواه و تشنه آن مى
 ( نيويورك بعد از اين جنگ براىU.N.O). 2جنگ گذشته و سازمان ملل متحداً

 است.       چيزى جز اين منظور تأسيس نشده
 كبوتر مظهر صلح و دوستى كه نقاش كوبيست معروف پيكاسو تصوير شعار

بود و احزاب چپ دنيا آن حيوان را از آنِ خود كردند، و خانه   مانندى از آن كشيده
در اطراف آنها سر و صداها راه انداخته و نمودند )و  ى كه هر جا تأسيس مىيها صلح

داد( تماماً به عنوان و به  ها و گاهى كشتارها روى مى دانيم كه به بهانه آن چه نزاع مى
 دنبال صلح و امنيت و براى خاموش ساختن آتش جنگ و خصومت است.

 -حكميت»اى  جامعه اتفاق ملل زمانى برنامه و شعار خود را هدف سه مرحله
بايستى اول اصل حكميت و مراجعه اختالفات  بود. مى قرار داده «ع سالحخل -امنيت

هاى عضو جامعه واقع شده از توسل به  المللى، مورد قبول و تعهد دولت به ديوان بين
زور و اسلحه خوددارى نمايند. سپس براى هر كشورى حدود و حريم امنيت تأمين و 

ى و تحريم قانونى و عملى جنگ تضمين گردد تا آنگاه اقدام به خلع سالح عموم
 بنمايند.

اين مطلب هم كه در نهاد همه نفوس )يا الاقل اكثريت مردم و مخصوصاً عامه 
ملتها( ميل به برادرى و دوستى وجود دارد و اختالفات در عقايد و آداب و در منافع 

 دانند، حرفى نيست. و مزايا را از موانع عمده نزديكى و همكارى مى

ها و آنچه كه  كه غالباً شاخ و برگهاى زندگى و تصنع و تحميلنكته سوم آن
اشخاص و حيات اجتماعى را از صورت اصلى و از مجراى طبيعى خود خارج 

سازد، از جمله عوامل گرفتارى و دورى مردم از يكديگر و از سعادت و آسايش  مى
رى را به ها اولين اجتماعات بش ها و كمونيست اند. كما آنكه سوسياليست شناخته

                                                
3. Société des Nations.     2. United Nations Organisation. 
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دانند كه رفته رفته وجوه  ف مىيصورت كمون و بر مبناى مشاركت در اموال و وظا
 است. گوناگون استثمار آن را منحرف و ضايع كرده

فالسفه سياسى يونان و قرون جديد نيز، مخصوصاً ژان ژاك روسو معتقد به 
شى از دور ها و مفاسد تمدن را نا اصالت حقوق طبيعى بوده قسمتى از مظالم حكومت

دانستند و باز گشت به طبيعت و فطرت بشرى را به عنوان  شدن از رژيم طبيعت مى
ها پا را فراتر گذاشته  نمودند. بعداً آنارشيست راه نجات و كليد سعادت توصيه مى

ها و تشكيل حكومت يك امر غير طبيعى و تصنع و تحميل است  گفتند وجود دولت
نفى هر گونه حكومت و قدرت و بر قرارى آزادى باشد.  و منشأ ظلم و اختالف مى
 خواستند. هاى حيوانى را مى طبيعى مانند آزادى جامعه

هاى نوديسم واگزيستانسياليسم  تر بايد گفت كه در فلسفه با يك ديد وسيع
ها مظاهر عصيان و  ى از اين فكر وجود دارد. در اين مكتبيها امروزى نيز مايه

ى كه بشر بر پيكر بدوى و يها وشيدن  و قيود و عليه پيرايهالعمل در برابر لباس پ عكس
 شود. بند و بار اوليه خود بسته يا افزوده است، مشاهده مى خيال و بى روح بى

 
 ى قرآن در سير تحولى آنيجو صلح

حال ببينيم اسالم يا قرآن چگونه در صدد جوابگوئى به اين مطالب و حل مسئله صلح 
 ى در چارچوب دنيائى و به مقياس بشرى بر آمده است.و امنيت يا صفا و نيكبخت

البته بايد به سراغ مأموريت خدا بر پيغمبر و مأموريت پيغمبر بر مسلمين معاصر و 
 آينده برويم.

 عيبى ندارد كه اين جستجو كار ما را اندكى عقب بيندازد.

 هاى معروف و مقبول يا كالسيك است، كه احكام دانيد، و اين جزء گفته مى
است، معموال حالت تدريجى و  اسالم و آيات قرآن دفعةواحده صادر و نازل نشده

 سير تحولى داشته است.

از مثالهاى بارز و مشهور، كيفيت حرمت شراب و قمار و حتى تشريع خود نماز 
بود، يك  قمار و شراب نشده در بارهاست. در سالهاى اول بعثت تصريح و تنزيلى 

...»:  بودند، آيه ى بر سر نماز آمدهاى در حالت مست روز عده
 اعالم 3«...فيهِمَا اِثْمٌ كَبيرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَاسِ...»نازل شد. پس از چندى  3«...

                                                
 ...گرد نماز مگرديد: ... آنگاه كه مست هستيد،  41/  (4)نساء .3
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 2«...رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ...»گرديد. باالخره به حرمت قطعى و حكم 
 تهى شد.من

در مورد مأموريت كلى پيغمبر نيز مراحل مختلفى را در قرآن، با توجه به زمان 
 .1يمينما ها و ترتيب توالى آنها مشاهده مى نزول سوره
هاى نخستين، پيغمبر نذير يا منذر است. يعنى اخطاركننده است و خبر بيم  در سال

 دهد. از بالهاى آسمانى و از عقوبت اخروى مى

آيد. مأموريت  دى مأموريت جديدى با حفظ سمت اوليه پهلوى آن مىزو هاما ب
 آورندگان به نجات و به بهشت. بشارت دادن به ايمان

هاى نزديك به هجرت و بعد از هجرت سمت راهنما بودن پيغمبر و قرآن  از سال
 گردد. اعالم مى

 .هجرى( 7ف كامل رسالت را در سوره احزاب )سال يو باالخره القاب و وظا
 : يمينما مشاهده مى

«
»4 

تر و هميشگى  هاى پيغمبر بود كه البته قديمى از جهت سمتها و مأموريتتا اينجا 
گيرنده چه كسى يا چه كسانى  ت اينكه اخطار و بيمآن نذير بودن است. اما از جه

 خوريم: اند باز به يك سير تحولى و توسعه تدريجى بر مى بوده

7«قْرَبينَ.كَ االَوَ اَنْذِرْ عَشِيرَتَ»:  بعثت( 4سوره شعرا )سال 
 

 )خانواده و عشيره نزديك پيغمبر(؛

 1«ى وَ مَنْ حُولَهَا......وَ لِتُنْذِر اُمَ الْقُر»:  بعثت( 33سوره شورى )سال 
 )مكه و اطراف آن(؛

                                                                                                              
 ... در آن دو گناهى بزرگ و سودهايى است براى مردم...  : 233/  (2)بقره .3

 شيطان است، از آن اجتناب كنيد...: ... پليدى و كار  34/  (7)مائده. 2

است كه  اى در دست تهيه ها رساله در مورد سير تحولّ قرآن و از جمله تحقيق و تعيين سال نزول سوره .1
 .بعداً منتشر خواهد شد اهللاش ان

را به عنوان شاهد )ناظر و نمونه( و بشارت دهنده و اخطار و : اى پيغمبر )نبى(، ما ت 41و  47/  (11)احزاب. 4
 .كننده )يا بيم دهنده( فرستاديم )مأمور كرديم( و دعوت كننده به سوى خدا به اذن او، و چراغ نورافكن

 .ن نزديكت را برسان: و خويشاوندا 234/  (21)شعرا .7

 القرى و ساكنان اطرافش را ... ام... تا بيم دهى  : 7/  (42ي)شور .1
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 وَ مَا اَرْسَلْنَاكَ اِلّا كَافَةً لِلنَاسِ بَشيرًا و نَذيرًا وَ»بعثت(:  32سوره سبا )سال 
 3«لكِنَ اَكثَرَ النَاسِ اليَعْلَمُونَ.

اطالع از اين  كه اكثريت آنها بى  )عموم مردم
 امرند(.

هدايت شونده گاهى اوقات به صيغه غايب اخطار شونده يا بشارت گيرنده و 
 شود و گاهى به صورت مخاطب حاضر. ذكر مى

شود به نوبه خود جالب است  عنوانى كه به مخاطب و به شنوندگان كالم داده مى
و آن هم بر حسب پيشرفت دعوت و گسترش دائره رسالت مشمول تحول و توسعه 

 : باشد مى
 هاى مكى خصوصاً در اوايل، در سوره، 2«...يَا اَيُهَا الْكَافِرُونَ.»

 هاى اواخر مكه و در مدينه، ، درسوره1«يَا اَيُهَا الَذينَ آمَنُوا...»

 هاى مدنى، ، در سوره4«...يا اَهْلَ الكِتَابِ...»

سال  ، از اواخر مكه و در تمام دوران مدينه مخصوصاً در7«يا اَيُهَا النَاسِ...»
 شانزدهم بعثت.

ه دنباله مطلب بپردازيم، الزم است تذكر دهيم كه تحول و توسعه قبل از آنكه ب
بودند، از مقوله   ى قرن گذشته ادعا كردهيكه بعضى از مستشرقين اروپا طورى فوق، به

طلبى نيست. توجه كلى به انسانيت و جهانى  دبه در آوردن و تشويق شدن حس جاه
هاى ابتداى  ن سوره و در سالبودنِ دعوت و عموميتِ رسالت پيغمبر اسالم در نخستي

 : است  است و از خدا و رسول پوشيده نبوده بعثت صريحاً اعالم شده

1«اسْتَغْنى. نْسانَ لِيَطْغى. اَنْ رآهُ..اِنَ االِ.»:  وحى( آيات سوره علق )از اولين
 

7«ذِكْرٌ لِلْعَالَمينَ. اِنْ هُوَ اِالّ»:  سوره تكوير )سال اول بعثت(
 

                                                
: تو را به پيامبرى نفرستاديم، مگر بر همه مردم؛ مژده دهنده و بيم دهنده )باشى( ولى بيشتر  22/  (14)سبا. 3

 .دانند مردم نمى

 .: ... اى كافران3/  (343)كافرون. 2

 ايد... اى كسانى كه ايمان آورده : ... يا ... 371ا ي 344/  (2)بقره .1

 : ... اى اهل كتاب ... يا ... 17يا  14/  (1)عمران آل. 4

 يا ...: اى مردم... 312يا  23/  (2)بقره. 7

 .نياز بيند كند. هر گاه كه خويشتن را بى : ... آدمى نافرمانى مى 7و  1/  (31)علق. 1

 .پندى است براى جهانيان اين كتاب : 27/  (23)تكوير. 7
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3«نسَانُ اِذا مَا ابْتَليهُ رَبُهُ ...فَاَمَا االِ»دوم بعثت(:  سوره فجر )سال
 

 2«عَالَمينَ.ذِكْرٌ لِل وَ مَا هُوَ اِالّ»:  سوره قلم )سال سوم بعثت(
4«1رَحْمَةً لِلْعالَمينَ. وَ مَا اَرْسَلْناكَ اِالّ»:  سوره انبياء )سال پنجم بعثت(

 

به اقتضاى زمان و شرايط  چيزى كه هست كليت و وسعت مأموريت تا مدتى
است. سپس به تدريج و به فراخور تعداد  عمل تا حدودى مستور و مسكوت مانده

افراد طرف دعوت و بنا به تحول اوضاع، مراتب مختلف آن يكى بعد از ديگرى 
 است. تصريح و تكرار شده

 
 مردم

ديم توجه خود را رسي «لِلنَاس»و عنوان بيان  «يَا اَيُهَا النَاس»اينك كه به خطاب 
 م.يينما متمركز مى «مردم»يا  «نَاس»روى كلمه 

 اين نوع توجه و طرز تكلم از امتيازات خاص قرآن است.

ها  ايد كه غالب باب باشيد حتماً ديده اگر تورات را خوانده يا مرورى در آن كرده
 شود: و بسيارى از آيات اسفار تورات چنين شروع مى

اسرائيل را خطاب     اب كرده گفت قوم خود بنىو خداوند موسى)ع( را خط»
 «كرده بگو...

هائى از  اسرائيل و دسته در انجيل نيز طرف صحبت و خطاب يا قوم بنى
حضرت عيسى)ع( آمده  در بارهباشد )همان طورى كه در قرآن هم  اسرائيل مى بنى

اعم از  عظه و صحبت،و يا حاضرين در مجلس مو 7«اِسْرَائيلَ... اِلى بَنى وَ رَسُوالَ»است 
عبرى و رومى و سريانى و غيره كه حضرت عيسى)ع( در سير و سلوك خود در 

 شده. ها با آنها مواجه مى شهرها و بيابان

 
اما در قرآن سطح خطاب خيلى باال است و مشمولين دعوت و رسالت كامال عام 

ناس، يعنى مردم آدم و عالمين و انسان، خيلى به كلمه  باشد. عالوه بر بنى و كلى مى

                                                
 ...: اما آدمى، چون پروردگارش بيازمايد 37/  (23)فجر .3

 .: و حال آنكه قرآن براى جهانيان ، جز اندرزى نيست 72/  (12)قلم. 2

 .خواستيم به مردم جهان رحمتى ارزانى داريم : و نفرستاديم تو را، جز آنكه مى347/  (23)انبياء .1

خوريم و مربوط به سال  برمى  7÷  44=  32ه انسان را در سوره قيامت به ميزان % حداكثر استعمال كلم .4
 .باشد دوم بعثت مى

 فرستد... اسرائيل مى سالت بر بنى: و به ر 43/  (1)عمران آل .7



 

 

 

 
 

 331خانه مردم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

خوريم. عنايت  معمولى و افراد طبقات عادى و جامعه بشريت على االطالق، برمى
 آشكار به انسانيت و به كليه ملل و اقوام شده است.

است  ها بكار رفته ها و شايد در تمام سال كلمه ناس در آيات بسيارى از سوره
هاى  سبى استعمال آن در سورهآيه در تمام قرآن( ولى وفور يا تعداد ن 221)جمعًا در 

اى به همين نام در  نازل شده در سنوات مختلف فرق دارد. حداكثر آن را در سوره
( و بالفاصله 71=  21آيه، يعنى %  1آيه روى  7نمائيم ) سالهاى اول بعثت مشاهده مى

بار در سوره  اين كلمه به پشت پرده سكوت رفته، در سال دوم بعثت، فقط يك
=   37بار تكرار ميشود )%  3شود. در سال هفتم بعثت، در سوره روم  ر مىمطففين ظاه

 34و % 2هاى نزديك به هجرت، ديگر ترك نگرديده در اطراف %  ( و در سال 314
 نمايد. نوسان مى

بعثت  31بعثت خفيف است تا آنكه در سال  37و  34هاى  بعد از هجرت در سال
(  3777=  24: %  ثر ميزان نسبى )يعنىترقى مجدّد يافته در سوره حج به حداك

كند. اما اگر سوره نصر را كه بنا به قولى آخرين سوره  رسد و پس از آن تنزل مى مى
نازله بر پيغمبر)ص( واعالمِ انجامِ مأموريت و سررسيدِ رحلت اوست در نظر بگيريم 

 خوريم. برمى 31=  11مجدداً به نسبتِ قوىِ % 

روع دعوت و مأموريت با توجه فوق العاده به مردم شود ش به طورى كه ديده مى
است. توجهى كه توأم باوحشت و نگرانى پيغمبر از مردم است ولى مالزم با تقويت 

باشد. رسالت با  روحى او و پناه بردن به پروردگار و معبود و پادشاه واقعى مردم مى
. پس از ده گيرد چنين عنايت و وحشت و وعده حفاظت، جريان خود را در پيش مى

با اشخاص، نام مردم در زبان قرآن  «ور رفتن»سال حلول در اجتماع و در افكار و 
شود و غالباً جنبه مردم شناسى يا معرفى غفلتها و روحيات مردم و دسته  مرتباً وارد مى

ها كلمه ناس به مفهوم مردم به طور خلقى و  بندى آنها را دارد. در اين سوره
به اجتماع يا به جامعه مردم جهان به طور كلى و خطابى  ساختمانى است. عنايت

و به طور بارز و  31نيست، يا كم است، ولى بعد از هجرت، مخصوصاً در سال 
اى در سوره حج، مفهوم و منظور از استعمال كلمه ناس عموم مردم دنيا  كوبنده

اس برده مرتبه كه نام ن 37گيرد. در سوره حج در  شود و مخاطب كالم قرار مى مى
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اَذِنْ  وَ»است، يك مرتبه دستور  3«يَا اَيُهَا النَاسُ...»مرتبه آن خطاب مستقيم  4شود  مى
 است. 1 «وَ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَاسِ...»و يك مرتبه دستور  2«فى النَاسِ...

 و شبيه بهشناسى دارد  كه جنبه مردم 4«وَ مِنَ النَاسِ...»مرتبه. اشارهِ  1يعنى جمعاً 
آيد. بعد از سوره حج  بار مى 4هاى قبل از هجرت است نيز  سوره عنكبوت و سوره

كند تا به سال رحلت و پايان مأموريت رسول  حالت عادى پيدا مى «توجه به ناس
را  «ناس»اى نام  رسيم. سوره كوتاه و پر معناى نصر به صورت برجسته اكرم)ص( مى

 : برد شود باالمى شده برافراشته مى چون پرچمى كه برفراز قلعه فتح

 

«

»5

ا حبيبش را از شر ناس و وسواس خالص كرده مأموريت پايان يافته است، خد
فوج وارد دين  اند و باالخره مردم فوج بندى و هدايت شده است، مردم شناخته و دسته

شوند! ديگر موقع تسبيح و طلب رحمت و پاداش و موعد بازگشت به سوى  خدا مى
 محبوب است...

 
 اتحاد مثلث

آيد مترادفاً و غالباً ذكرى هم  ىهر جا كه در قرآن صحبت كعبه و ابراهيم در ميان م
شود. يك اتحاد مثلث و ارتباط صميمانه ما بين مردم،خانه كعبه )يا حج( و  از ناس مى

 آوريم. حضرت ابراهيم)ع( برقرار است. چند مورد را ذيال نمونه مى

 خود سوره حج كه بيش از هر سوره قرآن خطاب به مردم و نام مردم را دارد.

 3«كِتابٌ اَنْزَلْناهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَاسَ مِنَ الظُلُماتِ اِلَى النُورِ...»ا سوره ابراهيم كه ب
 آن چنين است: 17تا  17شود و آيات  شروع مى

                                                
 : اى مردم... 71يا  43يا  7يا  3/  (22)حج. 3
 : و مردم را ...27/  (22)حج. 2
 ديگر مردم گواه باشيد... : ... و شما بر 72/  (22)حج. 1
 : ... و از ميان مردم ... 77يا  33يا  2يا  1/  (22)حج. 4

چون يارى خدا و پيروزى فراز آيد، و مردم را ببينى كه فوج فوج به دينِ خدا  : 1الى  3/  (334)نصر .7
 .گوى و از او آمرزش بخواه كه او توبه پذير است آيند پس به ستايش خدايت تسبيح درمى
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«

»2 
 هاى آل عمران، بقره و مائده: و همين طور در آياتى از سوره

«

»3

 

«

»4 

                                                                                                              
 . ى در آورى...يها به روشنا : كتابى بر تو نازل كرديم تا مردم را از تاريكي 3/  (34)ابراهيم. 3

: و زمانى كه ابراهيم گفت پروردگارا اين شهر را امن بگردان و من و فرزندانم  17الى  17/  (34)ابراهيم. 2
اند پس هر  از مردم را گمراه كردهرا از پرستش بتها بركنار بدار پروردگارا همانا كه اصنام گروه زيادى 

ام را بنمايد تو خودت بخشايشگر و صاحب  كس پيروى مرا بنمايد حتماً از من است و هر كس نافرمانى
مرحمت هستى، پروردگارا همانا كه من قسمتى از فرزندان خود را در بيابان بدون زراعتى در جوار 

هاى مردم را به طرف آنها متمايل بسازو از  اين دلات مسكن دادم تا نماز را برپا بدارند بنابر خانه
 اميد است كه قدر نعمت بشناسند. شان بده ها روزى ها و نعمت محصول

بگو خدا راست گفت پس ملت ابراهيم را پيروى كنيد. ابراهيمى كه حنيف  : 37الى  37/  (1)عمران آل .1
گذارى شد همان است كه در مكه است و  اناى كه براى مردم بني بود و مشرك نبود، همانا نخستين خانه

كس داخل آن  هاى آشكار وجود دارد و جايگاه ابراهيم و هر باشد. در آنجا نشانه منبع خير و هدايت مى
شود در پناه امنيّت باشد و براى خدا بر گردنِ مردمى كه استطاعت رفتن را داشته باشند حج آن خانه 

 .اى است وظيفه

: و چون ابراهيم را پروردگار او به وسيله كلماتى مورد آزمايش قرار داد و از عهده  327و  324/  (2)بقره. 4
ام چه خواهد بود گفت  دهم. گفت براى ذريه را براى مردم پيشوا قرار مىو برآمد گفت همانا كه من ت

 ديم...رسد، و چون خانه را محل تجمع و تالقى و پناه براى مردم قرار دا ها نمى پيمان من به ظالم
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«»1 
كنيد كه ابراهيم دلسوز مردم است، خداوند او را پيشواى مردم قرار  مالحظه مى

هاى مردم را طلب  شود، ابراهيم تمايل دل دهد، خانه كعبه براى مردم ساخته مى مى
 شود. كند و سفر به خانه، دِين مردم در برابر خدا مى مى

از پيغمبران اين چنين عنايت  در سر گذشت و در توصيف و تجليل هيچ يك
است. برخالف موسى)ع( كه مأموريت نجات   ها نشده مطلق و كلى به مردم و انسان

تعليماتش متوجه  و  داشت و هدايت  فرعون  خود را از دست و خالصى قوم
اسرائيل بود و برخالف بسيارى از پيغمبران مانند لوط و صالح و يونس و غيره كه  بنى

كامل و  «وطن بى»بينيم ابراهيم)ع( پيغمبر  محلى و قومى داشتند، مىدعوت و رهبرى 
نمايد و  خالى از هر گونه رنگ نژادى و كشورى بوده تَركِ پدر و قوم و ديار مى

 : گويد مى

«»2 
و دهد كه نه مزرعه و محصول دارد  اش را در جائى سكنى مى قسمتى از خانواده

شود انواع  ذلك براى فرزندش و خانه و شهرى كه ساخته مى نه مالك و ساكن، مع
 خواهد. ثمرات و عواطف را مى

آورد. خدا هم ابراهيم را براى  ابراهيم)ع( از مردم شهر خود رو به خدا مى
اى را كه به نام و براى او  گرداند. خانه پيشوائى و هدايت به مردم جهان برمى

 نمايد. با امنيت و بركت و حرمت، قباله مردم مىاست  شده ساخته

*   *   * 

 كند: ابراهيم در موقع بناى خانه به درگاه خدا دعا مى

«
»3

                                                
 : خداوند كعبه را خانه محفوظ مصون و وسيله قيام براى مردم قرار داد و ماه حرام...  37/  (7)مائده .3

زودى هدايتم  ههمانا كه من رونده )يا كوچ كننده( به سوى پروردگارم هستم و ب : ... 33/  (17)صافات .2
 .كند مى

را برايشان بخواند و و سولى از خودشان برانگيز آيات ت: اى پروردگار، و در ميان آنها ر 323/  (2)بقره. 1
 .شان كند كتاب و حكمت تعليمشان دهد و تزكيه
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گذرد و اين دعا در همان شهر، در همان امّت و ذريه ابراهيم از  قرنها و قرنها مى
 شود: ترين مردم يا توده بيسواد، پيغمبرى برانگيخته مى نسل اسمعيل و در ميان مردمى

«

»1

شود پيرو  مى است دستور داده شده به پيغمبرى كه از ميان عاميان مردم برانگيخته
 ملت و آيين ابراهيم يعنى اسالم باشد و تكيه و توجهش روى مردم برود:

«»2 
 

 پرچم وحدت     
شود كه مردم امت واحدى هستند، جهل  به پيغمبر برخاسته از توده مردم گوشزد مى
پرچمدار وحدت و  . تو بايد1است ها شده و ستم و تعصب سبب اختالف و دشمنى

اتحاد مردم، از هر نژاد و ملت و مذهب و مسكن كه باشند، كردى و آن را باالخره 
 ملى سازى.ع

هاى خاص پيغمبر اسالم و از امتيازات قرآن و از منظورهاى حج مين  از مأموريت
پرستى است و سير به سوى ملت و  مبارزه و محو تفرقه و تشتت يا تعصب و مليت

 ى(.يدولت واحد انسانى )يا به تعبير ديگر خدا

براى  درست است كه در عقيده خدا پرستى و توحيد اساس برادرى و شرط الزم
است و اين عقيده را اديان آسمانى ديگر پيش از اسالم  تشكيل دولت واحد خوابيده

 بودند اما: اعالم نموده

 ها گرديده بودند. اوالً، توحيد خالص تبديل به شرك و تثليث و انحصار طلبي

                                                
: او كسى است كه در ميان توده و عوام رسولى از خودشان برانگيخت تا آياتش را بر آنها  2/  (12)جمعه. 3

 ر گمراهى آشكارى بودهشان كند و كتاب و حكمت تعليمشان دهد، اگر چه قبالً د برخواند و تزكيه
 .باشند 

 بگو، اى مردم من فرستاده خدا بر همه شما هستم... : 372/  (7)اعراف .2

 : كَانَ النَاسُ اُمَةً وَاحِدَةً؛ ... )مردم، امت واحد بودند...( 231/  (2)بقره .1

 مّت نبودند...(اُمَةً واحِدَةً...؛ )مردم جز يك ا : وَ مَا كَانَ النَاسُ اِال33ّ/  (34)يونس

 ن شريعت شماست، شريعتى يگانه...(: اِنَ هذِهِ اُمَتُكُم اُمَةً واحِدَةً. )اي 32/  (23)انبياء
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هاى در شرايع و احكام و در مظاهر اديان خود سبب  ، همان اختالفاًثاني
 شد. يها مىها و دشمن دوگانگي

ها در برابر هم ايستاده بودند و حتى فِرَقِ مختلف  ها و مسيحي دانيم كه يهودي مى
مسيحى با يكديگر چه در زمان بعثت پيغمبر اسالم و چه در قرون متمادى آينده دائمًا 

 در جنگ و ستيز بودند.

 
 ها اختالفات عقيدتى و جنگ

است. اعم از  ل جدائى و جنگ شدهين عوامتر بزرگهاى مذهبى از  ها و تعصب تقرقه
هاى خارجى و اغتشاشات داخلى مسلحانه يا فشارها و كشتارهائى كه تحت  جنگ

از صحنه ممالك اروپا در تمام قرون  عناوين انكيزيسيون و غيره امنيت و آزادى را
 بود. وسطى دور نموده

 3دت يهوها و ذل است و جنگ مسيحي تهالبته نبايد تصور كرد كه اينها مال گذش
است. عمر كوتاه خود ما هنوز قتل و شكنجه شش ميليون يهودى را به  تمام شده

ترين ملل مسيحى جهان به خاطر دارد. همچنين تصفيه  فرمان هيتلر در يكى از متمدن
اى از دكترهاى يهودى به دستور استالين در شوروى. هيچ دليلى در دست نيست  عده

 تكرار نشود. هاى گذشته در آينده باز كه صحنه

بارِ  اى هندو و مسلمان چه فجايع هالكت در آسيا نيز اختالفات و تعصبات فرقه
 وحشيانه در آستانه استقالل هندوستان به بار آورد!

ها و  همچنين نبايد تصور كرد كه چون در سايه فرهنك و رشد علمى تعصب
 باشد. اثر مى بىاهميت و  هاى مذهبى تخفيف يافته اختالفات مذهبى ديگر بى عالقه

هاى ملى و  ها و خصومت بندي اختالفات مذهبى هنوز هم در ريشه و مايه دسته
هاى  باشد اختالف گر است. تازه اگر اختالف مذهبى كم اثر شده المللى جلوه بين

هاى فلسفى و اجتماعى و سياسى وجود دارد و خيلى هم مؤثر و  عقيدتى در زمينه
 مهم است.

فكرى و  ى مسالمت آميز و صلح و امنيت مادام كه هممسلم است كه همزيست
باشد حرف مفت است. به همان دليل كه داعيان چنين  اشتراك منافع وجود نداشته

                                                
 34/  (1)و آل عمران 74/  (7)مائده .3
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افكار و صاحبان مكاتب سياسى با تمام نيرو در داخله كشورها و احزاب خود سعى 
 نمايند وحدت عقيده و مكتب ايجاد نمايند. مى

اى به قول خودشان علمى و مادى در عين آنكه ه كارل ماركس و سوسياليست
آمدند مذهب و خدا را كنار زدند به جاى آن ايدئولوژى به وجود آوردند و تمام 

ها را روى ايدئولوژى و بر پايه اختالفات طبقاتى و  ها و دوستى و دشمني فعاليت
 مسلكى بردند.

، و اين اختالف بنابراين، هم اختالف عقيده اعم از مذهبى و مسلكى وجود دارد
شود، و هم شقوق و  عقيده منشأ و مبناى جنگها و مانع وحدت مردم روى زمين مى

هاى فلسفى و اجتماعى كه در نتيجه تفرق و تضاد در استنباطها و در آراء  شعبه
ها و مردم را نسبت به هم  است و ملت اتخاذى نسبت به فلسفه و هدف حيات پيدا شده

 ازد.س دور و دشمن ساخته و مى
در  ى كهينگار مطلع و معروف امريكا نويسنده و روزنامه 3اين نظريه را والتر ليپمن

فلسفه »جريانهاى سياسى و اجتماعىِ روزِ دنياىِ غرب و شرق وارد است، در كتاب 
 : كند چنين بيان مى «اجتماع

شوند  اى از دانش محسوب مى ...كتاب مقدس و ساير كتب كالسيك گنجينه»
هاى جامع و  اصول اخالقى گزارش در بارهوصف در آن كتب  ولى با اين

شود كه بشر بتواند پاسخ مسائل مشكل خويش را به وضوح  اصولى يافت نمى
هاى دانش قوانين مشخصى براى  در اين گنجينيه ...و روشنى از آنان پيدا كند

روشن شدن نحوه رفتار بشر وجود ندارد و اگر چنين دستورات و قوانين در 
كتب وجود داشت معلوم نبود كه وضع بشريت امروزى چه صورتى  اين

ها و مخاصمات وحشتناك و  داشت و چه تحوالتى يافته بود. زيرا كليه جنگ
اند نتيجه استنتاج  نفرتى كه دستجات مختلف بشرى نسبت به هم پيدا كرده

غلطى است كه مردم از اصول و دستورات كلى مندرج در اين كتب تحصيل 
 «ند.ا نموده

هاى غلط  قرآن به اين نكته يعنى اثر سوء اختالف در كتاب و دين خدا و استنباط
شود عنايت و از آن امتناع داشته است، به پيغمبر  كه منتهى به مخالفت و دشمنى مى

دهد از اختالف و انشقاق چه ما بين  آخر الزمان و به امت او كراراً و مؤكداً دستور مى
 : ب توحيدى، احتراز نمايندخود و چه با ساير مذاه

                                                
3. WaIter Lipmann. 
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«»1 

«
»2

«»3

«
»4 

بلكه شود  نه تنها امر به خوددارى و احتراز از اختالف و تفرقه و انشقاق مى
شود كه براى برقرارى دين واحد دعوت نما و  مأموريت مثبت داده و گفته مى

 استقامت ورزيده بين اهل كتاب اعتدال بر قرار ساز.

 
 دور زدن اختالف

ها( در بسيارى موارد غير  اما اختالف )اختالف در استنتاجها و در اتخاذ رويه و منهاج
نسانى. اصال بعثت پيغمبر ما و ظهور دين قابل احتراز است . واقعيتى است طبيعى و ا

 اسالم مگر خود يك آهنگ تازه در اين كنسرت اديان و افكار نبود؟

اتفاقاً از اسالم بيش از ساير اديان فرقه و مذهب منشعب شده است! هر قدر يك 
تر و بر پايه عقل و استدالل باشد اشكال و اختالف در درك و  تر و دقيق دين عالي

 شود. شتر مىاجراى آن بي

نمايد و تحميل  قرآن به اين معنى توجه دارد و اصرار در مقابله كردن با آن نمى
 دهد: خواهد، به چيزِ ديگرى اهميت مى نظريات اختالفى و فرعى و اختصاصى را نمى

«»5

                                                
 ودند، ميانشان اختالف افتاد...: مردم جز يك امّت نب 33/  (34)يونس .3

ى كه دين خود را متفرق و قطعه قطعه كردند و ي. و از مشركين نباشيد، از آنها: .. 12و  13/  (14)روم .2
 .باشد دسته دسته شدند در حالى كه هر دسته و حزب دلخوش به آنچه نزد خودشان است مى

افكنىِ دورى  ىي: ... همانا كسانى كه در كتاب اختالف و دشمنى كردند به يقين در جدا 371/  (2)بقره. 1
 .هستند

وجه از  هيچ : همانا كسانى كه دين خود را تجزيه و متفرق كردند و شعبه، شعبه شدند، تو به 373/  (1)انعام. 4
كنند آگاهشان خواهد  آن گروه نيستى، همانا كه حساب و كار آنها به عهده خداست و بر آنچه مى

 ساخت.

داد در حالى كه پيوسته  حد قرار مىخواست حتماً مردم را امّت وا : و اگر پروردگارت مى 332/  (33)هود. 7
 .مخالفت دارند
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«

»1 
 

شود اختالف هميشه هست و خالف مشيت  كه صريحاً گفته مىكنيد  مالحظه مى
خدا )و بنابراين مصلحت( نيست، براى هر كدام از شما شريعت و طريقتى قرار داديم 

ايم آزمايش و تربيت نمائيم ، از اين بابت با هم منازعه و  تا شما را با آنچه داده
بزنيد باالخره همگى مجادله نداشته باشيد، در خيرات و خدمات از يكديگر جلو 

 هايتان را حل خواهد كرد. گرديد و او اختالف پيش خدا برمى

اصال اختالف در سليقه و در طريقه آنقدرها كه بدنام است نه بد است نه جرم. 
الزمه حيات و تكامل، تفصيل و تنوع است. افراد و اجتماعات مختلف، ناچار بر 

مكانات، هر يك طرفى را حسب شرايط مربوط و احتياجات و مقتضيات و ا
هاى يك درخت. تشعب و تنوع عين تحرك و  روند. مثل شاخه گيرند و پيش مى مى

ترقى است. با وجود و با توجه به آن بايد ايجاد وحدت كرد. وحدت از راه 
هاى  و در مقصد و منافع . همان طور كه شاخ و برگ أمشتركات. مشتركات در مبد

اند و ريشه مشتركى دارند  ى روئيده و به آن پيوستهپراكنده يك درخت از تنه واحد
 وجود آورنده و خوراك رساننده به همه است.ه كه ب

توانيم در نظر بگيريم. آنچه  به عنوان مثال ديگر خويشاوندى و خانواده را مى
دهد و در  ها را به هم پيوند مى زاده ها و عمه برادرها و خواهرها و سپس عموزاده

نمايد جمع  ع ايجاد الفت و استفاده و استمداد و احياناً رفع اختالف مىبسيارى از مواق
 شدن در خانه پدر بزرگ و احساس يك اتصال و ريشه مشترك است.

قرآن راهى را كه اتخاذ كرده است پيش كشيدن ريشه واحد و تنه مشترك 
 درخت كهن و پر شاخ و برگ امتهاى موحد است.

است و تنه مشترك و پايه گذار اديان توحيدى ريشه يا مبدء واحد اهل كتاب خد
 امروزى يعنى پدر پيغمبران آنها ابراهيم خليل است.

                                                
خواست شما را  ... براى هر كدام شما شريعتى و راه و طريقتى مقرر داشتيم و اگر خدا مى : 42/  (7)مائده. 3

داد ولكن خواسته است تا شما را در آنچه به هر يك داده است بيازمايد، بنابراين در  امت واحد قرار مى
قه بگذاريد، بازگشت همگى شما به سوى خداست و او شما را در آنچه با هم مخالفت اعمال نيك مساب

 .يد آگاه خواهد ساختينما مى
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اين سياست و فكر، محور دعوت و مرجع جدال با اهل كتاب در سراسر قرآن 
 شود: مى

«

»1

«
»2

«
»3 

«

»4 
 دقت مجدد روى آيات فوق ضرر ندارد:

هاى تجمع و توسل به ريسمان الهى و  آيه آخر منظور يا الاقل يكى از محصول
ها و احساس برادرى در طريق امحاء دشمنى بيان  دلعدم تفرق را الفت بين 

 .7فرمايد. پس قصد و نقشه معلوم است چيست مى

هاى  ها و طريقت آيه ما قبل آخر از كليه اهل كتاب كه داراى پيغمبران و شريعت
اند و حاضر نيستند زير پرچم اسالم محمدى و قرآن عربى بروند دعوت  مختلف

                                                
يد ما به يتر باشد و بگو : و با اهل كتاب مجادله نكنيد مگر به نحوى كه بهتر و شايسته 41/  (23)عنكبوت. 3

 .ا يكى است و ما تسليم شونده به او هستيمايم و خداى ما و شم آنچه بر شما نازل شده است ايمان آورده

: و گفتند يهودى يا نصرانى باشيد تا هدايت يابيد بگو بلكه ملت ابراهيم كه حنيف بود و از  317/  (2)بقره. 2
 .مشركين نبوده باشيم

جز د ، اينكه يياى كه بين ما و شما يكسان است بيا سوى كلمه ه: بگو اى اهل كتاب ب 14/  (1)عمران آل. 1
را ارباب خود سواى  خدا كسى را نپرستيم و چيزى را شريك او قرار ندهيم و بعضى از ما بعضى ديگر

 خدا نگيرد...

: و دسته جمعى به ريسمان خدا چنگ بزنيد و پراكنده نشويد و نعمت خدا را بر  341/  (1)عمران آل. 4
تبديل ا پيوند داد و در اثر نعمت او هاى شم خودتان به خاطر آوريد آن زمان كه دشمن بوديد پس بين دل

 به برادران يكديگر شديد...

البته اين آيه و توصيه، در پايان و پس از فراغ از بحث بسيار طوالنى است كه با اهل كتاب به عمل آمده  .7
 .است
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باشد جمع  كلمه مشتركى كه مورد قبول همگى ما مى د با هم بر سريينمايد بيا مى
اينكه جز خدا كسى را نپرستيم، چيزى را با او در اطاعت و پرستش   شويم و آن

 اين حداقل به  اسالم نگيريم.  ارباب را  نااز خدا خودهايم  شريك نسازيم و خارج
 است.  راضى  ساده مشترك 

يگر نيز چند بار آمده است نظريه سوره بقره كه مضمون آن در آيات د 317آيه 
گويند به دين و دسته  سازد. هر كدام از آنها مى و اصرار اهل كتاب را منعكس مى

گويد چه بهتر كه جزو ملّت و  يد تا راه سعادت و نجات بيابيد، قرآن مىي)ملت( ما بيا
 ورزيد. پيرو ابراهيم شويم، ابراهيمى كه دوستدار خدا بود و از شرك اجتناب مى

باالخره آيه اولى كه آن هم از ميان آيات مشابه مكرر نمونه آورده شده است 
گويد؛  نمايد و مى ها را در بحث با اهل كتاب تعيين مى طرز برخورد و شعار مسلمان

به هيچ وجه نبايد راه لجاج و تمسخر و تفاخر و تفرفه را در پيش گرفت بلكه بايد به 
بحث با آنها پرداخته خود را از آنها وآنها را از ترين وجه به  نيكوترين و پسنديده

 .3خودمان بدانيم و پاى ريشه مشترك يعنى خداى واحد را پيش بكشيم

 
 ها ها و دل دستگيره براى ذهن

اين اعتقاد به خدا، اعتصام به حبل او و باز گشت به بدنه يا تنه مشترك را چگونه 
 جا مجسم و تثبيت كرد؟توان در نظرها و خاطرها براى هميشه و همه  مى

است و از ذهنش   براى بشر درك خداى ناديده نامحسوس هميشه مشكل بوده
فرارى است. اين يك امر روانشناسى و طبيعى بشر است كه دستگيره و دست آويزى 
پيدا كند تا توجه روحى و تمركز فكرى او به كمك محسوسات و ماديات فراهم 

 شود.

مجرد و معنوى مثل وطن، شرافت ، علم، عدالت و  هاى نه تنها خدا بلكه انديشه
 روند. مفاهيم مطلق نيز از دست آدم در مى

ى از همين جا به وجود آمده است. آخرين يجو سازى و سَمْبُل بت پرستى، مجسمه
هاى عالى در خاطرها  اى كه دنياى متمدن براى حضور و حكلا انديشه مرحله و وسيله

ى است كه وضع كنندگان، پيشقدمان يا شهيد يها است توسل به شخصيت پيدا كرده
                                                

ها، آيا هيچ مؤسس مكتب و مسلك چنين بلندىِ نظر وسعه صدر آن هم  صرف نظر از همه حرف .3
 سرسخت خود كه غالباً قصد نابودى او و امّت و شريعتش را داشتند نشان داده است؟ بامخالفين

 ايد؟... تر ديده تر و مردانه انهتر، منصف آيا دعوت به سازش و صلح از اين منطقى
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اند و سپس عالوه  ها و به نحوى از انحاء از مظاهر آن بوده شدگان در راه آن انديشه
هاى آنها، آنچه بيشتر معمول است، حفظ آثار و خاطرات  بر نقاشى و نصب مجسمه

ناپلئون، آنها است. از قبيل خانه مسكونى شكسپير، گهواره بچگى و سالون زندگى 
 اطاق تولستوى با صندلى نشيمن او و غيره ...

هاى مراجعه مريضان سياه  در مورد پاستور فيلمى درست كرده بودند كه صحنه
ها و مواجهه تصادفى او را با يك كشت، يا  دار و مطالعات روى ميكرب زخم

سن آبگوشتى كه اشتباهاً از مايع آلوده وارد آن شده بود و منجر به اختراع واك
داد. همين طور تحريك احساسات و حفظ شهامت در مردم  گرديد، نشان مى

 گذارند. سازند و در معرض نمايش مى مى

 
ها را  پرستى است فقط شعارها و سنّت پرستى و شخص قرآن چون مخالف بت

دارد. از ميان آثار محسوس و مجسم كه هم خدا را به ياد بياورد و هم خاطره  نگاه مى
رك و پايه گذارِ اديان توحيدى را هميشه زنده و تازه نگاه دارد، دستور پيغمبرِ مشت

اى را كه ابراهيم براى عموم مردم و در كمال سادگى به پا كرده است  داده است خانه
 حفظ كنند و مراسم و مناسكى را كه ابراهيم انجام داد تكرار نمايند.

ها و  ا و خصوصيته اين خانه نخستين و آزاد شده از كليه قيود مالكيت
ها و تبلور ذكر و  ها و نمازها، محور طواف هاى مركزى براى توجه حواس حاكميت

 ها گرديد. عشق به خدا به سود آدم

اعمال حج و مناسكى كه مقرر شده است هر كدام معرف و مظهر يكى از مراحل 
ه مقام ى است كه  ابراهيم خليل دچار شده و پله پله از عهده بر آمده بيها و صحنه

 : ى بشر رسيديپيشوا

قربانى در منى فداكارى عظيم آن پدر و پسر را در راه عشق و اطاعت خدا نشان 
 ؛ دهد كه مبدّل به ذبح گوسفند گرديد مى

دويدن بين دو كوه صفا و مروه به ياد سر گردانى و دوندگى آن مادر در به در 
شيرخوارى است كه از شده از قوم و ديار و در جستجوى يك قطره آب براى طفل 

فرط گرمى و تشنگى مشرف به مرگ شده و باالخره به جوشش آب زمزم منتهى 
 شود؛ مى
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گويند حكايت از مواجهه مكرر شيطان با حضرت ابراهيم  رمى جمرات را مى
براى وسوسه و ممانعت او از قربانى كردن فرزند و سنگ انداختن ابراهيم به جانب او 

 د؛نماي براى طرد كردن، مى

وقوف در صحراى عرفات و سحرخيزى در مشعرالحرام، به مصداق اسامى 
انتخاب شده ، رساننده معانى و منظورهاى مربوطه بوده معلوم است كه بر معرفت و 

اى كه براى آن مواقف  استشعار زائر بايد اضافه شود و مضامين دعاهاى عالى مرتبه
 د؛وارد شده است خود داللت كافى به اين معانى دار

طواف دور خانه عبارت از گرديدن از روى عالقه و جذبه است و متمركز 
 ساختن افكار و اعمال خود به سوى خدا و براى خلق؛

دو ركعت نماز در مقام ابراهيم يعنى پا در جاپاىِ او گذاشتن و جاپاى انبياى 
و ديگر و خاتم انبياء و على و ساير اوصياء و اين همه اصحاب و بزرگان و صلحا 

خلق خدا از هزاران سال قبل تا حاال، كه در همان جا با خلوص و صفا رو به درگاه 
 اند!... ها و عهدها كرده ها و توبه خدا نموده دعاها و زاري

ترين حاالت روحانى و عرفانى در  ترين و زنده كننده آيا همين اعمال ياد آورنده
 تواند باشد؟ شخص نمى

 
 براى مردم    

اش  ى كه گفته شد از جهت خدا و سير دادن بنده به سوى آفرينندهمناسك و مراسم
شود. سفارشها و آداب و شرايط خاص ديگرى براى  بود. اما قضيه در اينجا تمام نمى

 حج وجود دارد كه هر كدام مبيّن معنى و متوجه به منظورى است.

 
ست . ماه اوالً، براى محيط زمانى و مكانى حج حريم امنيت و طهارت مقرر شده ا

گفته  «شهر الحرام»هاى طرفين آن را كه براى رسيدن و برگشتن الزم است  حج و ماه
است. آيات قرآن  «مسجد الحرام»و  «بيت الحرام»اند و خود خانه و اطرافش  و دانسته

 در اين زمينه صراحت و تأكيد دارد:

«»1

                                                
 : ... و هر كس داخل آن شود در امان است...37 /  (1)عمران آل .3
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«
»1

 : فرمايد تا آنجا كه مى

«»2

ال و نزاع ندارد. حتى جانوران و حشرات نيز بايد در آن حريم كسى حق جد
 .1مصون از صيد حاجيان و از كمترين آزار باشند

تر و خلع سالح )همان خلع سالحى كه جامعه اتفاقِ ملل  آيا امنيت از اين عمومى
سه مرحله برايش قائل شده بود و سازمان ملل هم هنوز نتوانسته است و نخواهد 

 شود؟ تر مى توانست تأمين كند( كامل

دانيم اين حرمت و امنيت از مقوله تعارف و تكليف نيست. قبل  به طورى كه مى
كردند و  رعايت مى را  آنمعرفت عرب نيز  رحم و بى انضباط و بى از اسالم قبائل بى

 شد! مدت سه ماه جنگ در سراسر عربستان تعطيل مى

 
دن و با پاى تقريباً برهنه در ترين پوشاك را به تن كر ثانياً، احرام بستن يعنى ساده

زير آسمان خدا قسمت عمده حركات و اعمال را انجام دادن ، باز گشت به شكل 
ها و عوارضى است كه  اوليه و نهايت سادگى در خلقت و طبيعت و كنار زدن پيرايه

 شود. جهت اين همه سبب افتراق و دورى طبقات خالئق از يكديگر مى بى

حاالت و عادات طبيعى البته ايجاد صفا و برادرى  بازگشت به سادگى بدوى و
كند اما ارتجاع و ركود است. چون به لحاظى برگشت به صدف تنگ كهنكى و  مى

 خود بينى است.

خواهند مردم را دائماً  هاى ملى و تبليغات نژادى باستانى كه مى اتفاقاً حماسه
ند مخالف روح تجدد مشغول و مغرور به افتخارات )واقعى يا دروغى( اجدادى نماي

باشد. ولى وقتى استعفا و  پرستى مى است و متضمن و محرك تعصب و جمود و كهنه
استغفار از زر و زيورهاى مادى و اعتبارى كه شخص به خود بسته است باشد و توجه 

                                                
رجع و پناه امن براى مردم قرار داديم و به ابراهيم و اسمعيل عهد : ... و زمانى كه خانه را م 327/  (2)بقره .3

 .كرديم خانه مرا پاكيزه نمايند
 : ... در حج، نزديكى با همسر و انواع فسق و جدال )بگومگو(، وجود ندارد...  337/  (2)بقره. 2
مزاحمت ديگران  هاى خود روى مسئله امنيت محيط حج و عدم آقاى طالقانى در تفسير و در سخنراني .1

 .كنند تكيه مى
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شود بلكه قرار  و تعالى به سوى ذات اليتناهى برود نه تنها غرور و ركود حاصل نمى
 و تزكيه و طيران است ! تر گبزرگرفتن در قالب 

 
ثالثاً، همشكلى و همرنگى يا همسطحى كه مخصوصًا در لباس اِحرام و در مواقف 
و مسالك حج به كار برده شده وضيع و شريف و عرب و عجم را به يك صورت و 

اند، خود مطلبى است . قبل از اسالم اشراف قريش  در يك صف و جماعت قرار داده
ى خود مواقف و معابر خاص قائل شده بودند. قرآن آن رسوم را و شيوخ و اعيان برا

 : گويد نمايد و مى لغو مى

«»1

حج خانه كعبه بايد مصداق و مظهر مساوات بين مردم باشد . در برابر همين خانه 
 : فرمايد ى را اعالم مىاست كه پيغمبر آيه پرطنين و لرزاننده منشور مساوات بشر

«
»2 

 فرمايد: و براى آنكه ترديد و تحريفى در منظور آيه پيدا نشود، در تفسيرش مى

 «از اين پس قريشى را بر حبشى و عرب را بر عجم امتياز و افتخارى نيست.»

ايد كه موقع طواف خانه دامن لباسش را  يقيناً حكايت آن امير غسانى را شنيده
زند. عرب  سر و پا را كتك مى كند، امير مغرور، عرب بى يك عرب بيابانى لگد مى

گويد يا بايد از او معذرت  رده مىبرد، خليفه امي را احضار ك شكايت پيش عُمَر مى
بخواهى و رضايت او را جلب كنى يا او عمل تو را قصاص نمايد، امير كه چنين 

كند و با در به درى و  بيند شبانه فرار مى عدالت و مساوات را غير قابل تحمل مى
 ميرد! حسرت مى

 
 انتقال مأموريت

هاى غير مجاز و غير مسلم  مى و تعمييهاى ادعا آيا اينها كه گفتيم تصور و تطبيق
 است؟ يا مطلب واقعيت و صراحت دارد؟

                                                
ى كه ي: پس از آن )كه از عرفات و مشعرالحرام فارغ شديد( شما هم از همان راه و جا 333/  (2)بقره. 3

 شوند، برگرديد... مردم سرازير مى

ل قرار يها و قبا : اى مردم ما شما را خلق كرديم )اعم( از مرد وزن و شما را در گروه31/  (43)حجرات. 2
 ترهاى شما هستند... خدا با تقوى ترين شما نزد م به طورى كه از هم شناخته بشويد . بدانيد كه گرامىدادي
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هاى او كه به جاى خود روشن است. اما آنجا كه پيغمبر  عمل پيغمبر و موفقيت
ديگر بايد وصيت كند و انتقال مأموريّت به امّت بدهد وظيفه جهانىِ دعوتِ مردمِ 

راسر دنيا، يعنى تشكيل ها در س ها و محو بدي روى زمين و اقدام براى بسط خوبي
 شود. امّتِ واحدِ صالحِ مؤمنِ آزاد، با صراحت و اصرار ابالغ مى

در سوره آل عمران به دنبال آياتى كه در زمينه بحث با اهل كتاب دعوت به 
عضويت در ملت ابراهيم، معرفى نخستين خانه براى مردم، فريضه حج، چنگ زدن 

دگى ، ياد آورى نعمتِ برادرى و نجات از دسته جمعى به ريسمان الهى و عدم پراكن
رسيم كه دستور تشكيل گروه مخصوص  بينيم باالخره به اين آيه مى پرتگاه آتش مى

 : براى دعوت به خير است

«
»1

خروج بر »پس شش آيه بعدِ همين سفارش به صورتِ تشويق و با ذكر اصطالح س
 شود: و توصيه مستقيم به اهل كتاب تكرار مى «مردم

«
»2

«
»3 

                                                
: و حتماً بايد از شما گروهى باشد )يا تشكيل شود( كه دعوت به خير و خوبى نمايند،  344/  (1)عمران آل .3

ير باشند )امر به معروف و نهى از ها را جلوگ ها و نامطلوب امور پسنديده و مطلوب را پيش برند و زشتي
 منكر(... 

امر به معروف و نهى از »جداى از  «ايمان به خدا»اى در اينجا قابل توجه است اينكه  از نظر تقسيرى نكته. 2
تواند چنين داللت داشته باشد كه امر به معروف و نهى از منكر تبليغ دين نيست بلكه  آمده است مى «منكر

 ى و اخالقى است.يها به طور كلى واز جنبه دنيا بدي اشاعه خوبى و امحاء

( آمده است در زمينه همان مسئله 344/  (1)عمران كه در آيه قبل )آل «يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ»همچنين مسئله 
اخِرَةِ حَسَنَةً وَ فِى الْ» آتِنَا فِى الدُنْيَا حَسَنَهً»منافع است كه ذيلِ عنوانِ هم فال و هم تماشا متذكر شديم و آيه 

 .را در تأييد و تكميل آورديم
ها و  شديد كه براى خدمت به مردم خروج كرده اشاعه نيكي : شما بهترين امتى مى 334/  (1)عمران آل. 1

يد و ايمان به خدا بياوريد، و اگر اهل كتاب ايمان بياورند حتماً برايشان بهتر است، يها نما ازاله بدي
 اند و بيشترشان بد كارند. ا مؤمنتعدادى از آنه
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در سوره بقره باز بعد از آيات جدال با اهل كتاب، پيش كشيدن ابراهيم و 
المقدس به مكه به اين آيه  ساختمان خانه كعبه و باالخره تغيير قبله از بيت

ت اسالم به طور كلى مأموريت واسطشدن ميان خلق و خالق و خوريم كه به ام برمى
بودن براى مردم )و خوب معلوم است كه مردم ديگر منحصرًا مردم  شاهد و نمونه

شود، همان طور كه پيغمبر  مسلمان يا عرب نيست بلكه مردم جهان است( داده مى
 : ها شاهد و نمونه بوده است براى مسلمان

«
»2

باالخره خود سوره حج كه اختصاص بيشتر به اين فريضه دارد به اين آيه ختم 
 : گردد مى

«

»3 
ها و آيات متعدد قرآن مفهوم و منظورهاى )يا  كنيد كه در سوره پس مالحظه مى

شود كه متوجه  ديده مى «ناس ، ابراهيم ، بيت»هاى( چندى پيرامون اتحاد مثلث  ايده
 است: و متمركز در فريضه حج بوده و بر مجموع آنها خورشيد توحيد پرتو افكن

                                                
آيد  كنند كه به نظر مى رو و معتدلِ غير افراط و تفريطى ترجمه مى را غالباً امتِ ميانه «امتِ وسط. »3

 تناسب با سياق و با منظور آيه باشد. بى

نى مع «امتِ واسط»يا در بيان فارسى  «امَةُ الْوُسْطى» را  آنالبحرين به روايت از حضرت صادق )ع(  مجمع
 .على خلقه و حججه فى ارضه و الرسول شاهد علينا اهللكند. نحن االمة الوسطى و نحن شهداء  مى

د و رسول : و به اين ترتيب شما را امت واسط ) يا رابط( قرار داديم تا شاهد بر مردم باشي 341/  (2)بقره .2
 هم بر شما شاهد باشد...

طوركه حق اوست جهاد كنيد ، اوست كه شما را بر گزيده  : و در )كار يا راه( خدا آن 72/  (22)حج. 1
است و در دين بر شما حرج و سختگيرى قرار نداده است، ملتِ پدرتان ابراهيم هستند كه او شما را 
پيشاپيش، مسلمان نامگذارى كرده است و تا در اين )دين يا مأموريت(، رسول بر شما شاهد )و حجت و 

را بدهيد و چنگ به خدا بزيند ات بر مردم ، پس نماز را به پا داريد و زكى ينمونه( باشد و شما شاهدها
 ! كه آقا و سرور شما اوست . چه سرور خوب و چه ياور خوب
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طهارت )جسمى و اخالقى( ، امنيت و خلع سالح ، مساوات و برادرى ، صلح و 
 آزادى و باالخره وحدت اديان و امتها.

 
 ، هاست كعبه اگر خانه خداست خانه ملت

 خانه صلح است ، خانه آزادى است.

 خانه مردم است.

 
 مقتضى موجود و مانع ... نيز موجود

آنكه  و زمان حج همه شرايط و لوازم را براى خداى ابراهيم و محمد)ص( در مكان
ترين صورت، با ديد وسيع بشرى ، دور  افراد و دستجات مردم در پناه  امنيت به ساده

ها و امتيازات ، برادروار در صف مساوات دور هم بنشينند و آزادانه رفع  از آلودگي
ه وضع تجارت و ها كنند هم به حقايق دين و سنت پيغمبر آشنا شوند و هم ب مخالفت

 .3اللملى  سر و سامان بخشند اقتصاد بين
پس اينك كه مقتضى از هر جهت موجود است چرا تفاهم و توحيد تأمين نشده 

 است؟

البته چنين نيست كه به هيچ وجه استفاده از اين وسيله نشده و تبليغ و تقريب به 
هاى  كه داشت در ماهعمل نيامده باشد. حتى مكه قبل از اسالم با موقعيتِ قراردادى 

كرد  حرام گويندگان و شعراء عرب را از تمام نقاط جزيره به زير سايه خود جمع مى
و در آنجا افكار و عواطف )هر چه بود( در معرض اطالع و قضاوت عامه گذارده 

آمد و شاهكارهاى شعرى را  شد. يك نوع مسابقه هنرى يا فكرى آزاد به عمل مى مى
 يختند.آو به ديوار خانه مى

عالوه بر تجمع و تبادل محصوالت ذوقى، كاالهاى تجارتى نيز از هر سو به آنجا 
گرديد. واقعاً با اجابت دعاى ابراهيم سرزمينى كه فاقد هر گونه  سرازير و مبادله مى

اش را تابلوىِ خانه  استعداد كشاورزى ، صيادى ، معدنى و انسانى بود و يگانه سرمايه
داد يك نوع بازار مكاره دائمى براى افراد و افكار و  شكيل مىخدا و حريمِ امنيت ت

 اموال شد و برخوردار از روزى و فراوانى گرديد.

                                                
 .يدينماآورده شده است مراجعه  337مجدداً به حديث حضرت صادق )ع( كه در پاورقى صفحه . 3
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در غيرِ موسمِ حج نيز خانه مكه مجلس مشاوره يا دارالندوه سران قريش براى 
 حل و عقد امور جامعه كوچكشان بود.

ه جانبه، بنا به خود پيغمبر با وجود قدرت خصمانه قريش و ممانعتهاى هم
بودن خانه توانست آيات قرآن و آئين اسالم را به گوش » امن«و » مثابه«خصوصيت 

ساكنين و زائرين مكه برساند تا آنجا كه فداكارانى از اشراف و غالمان مكه دور او 
 را گرفتند، و از همان جا نيز مقدمات بيعت عقبه و پذيرش مردم مدينه فراهم شد.

 ار حج خيلى پاكتر ، وسيعتر ، گرمتر و دامنه دارتر شد.بعد از اسالم باز

نمودند. در  ائمه اطهار در موارد گوناگون از زيارت حج استفاده و ارشاد خلق مى
مكه بود كه حضرت سيدالشهداء)ع( امتناع از بيعت با يزيد و اجابت دعوت مردم 

 .كوفه و قصدِ حركت و شهادتِ خود را به دنياى آن زمان اعالم كرد

نويسند حضرت  محيط و موسم بود كه مى  نمونه در همين  طور باز هم به
العوجاءِ پدروار  پيشه يعنى ابن ابى آن معترضِ آشفته و منقّدِ عصيان  صادق)ع( به

خواهد سرفه كند و آنچه در دل عليه  دهد كه به قول خودش هر چه مى ميدان مى
دهد و  فت به سئواالتش جواب مىدين و دنيا دارد بگويد و پس از آنكه آرامش يا

 پردازد. به تعليمش مى

؛ مكرر در تاريخ قبل از اسالم و بعد از اسالم نقش مركز تبليغ و تحرك و  مكه
است. اما بايد تصديق كرد كه خيلى به ندرت و به طور ناقص ، و در  قيام را ايفا نموده

 است .  تر از آنچه وظيفه ارجاعى الهى بوده سطح فوق العاده نازل

البته كافى نيست كه براى حصول يك منظور فقط مقتضى موجود باشد. مانع هم 
 بايد مفقود باشد.

در خانه كعبه تا آنجا كه مربوط به واضع و واگذارنده خانه است، مقتضى موجود 
 و مانع مفقود بوده و هست ولى از ناحيه مردم هم آيا چنين بوده است؟

 كنند؟ اند و مى احب اصلى خانه را درك كردهها منظور ص اوالً، آيا مسلمان

آن افق ديد وسيع همگانى و انسانى قرآن ، آن سعه صدر و خلق عظيم نبوى كه 
مساوات  است،  آن آزادمنشىِ بشردوستانه و 2«....»و  3«......»

موريت جهانى كه به امت و عدالتخواهى و دورانديشى على)ع( و باالخره آن مأ

                                                
 : ... مگر براى همه مردم ... 22/  (14)سبا. 3

 .: ... مگر رحمتى براى همه جهانيان347/  (23)ءانبيا. 2
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مسلمان داده شده و بايد توام با روح برتر از خصوصيات مذهبى و شريعتى و خالى از 
اى باشد، از صدر اسالم  تنگيهاى خودستائى و تعصبهاى كوته نظرانه نژادى و فرقه

 تاكنون در چند نفر ديده شده است؟

م خانه خدا داده مردم در دانيم همان طورى كه قبل از اسال ثانياً، به طورى كه مى
زير كليد و تيول اشراف جاهليت قرار گرفته بود. بعد از رحلت حضرت رسول نيز 
خالفت اسالم و زعامت مسلمين از خانه نبوت و از محور امامت خارج گرديد. 
كسانى كرسى ابراهيم)ع( و محمد)ص( را اشغال نموده خود را امام مردم و 

 3«...ال يَنَالُ عَهْدِى الظَالِمينَ.»تر مشمول جواب الهى اميرالمؤمنين خواندند كه بيش
شدند. و تازه سختگيرها و پرهيزكارانشان اسالم را در رياستِ قريشى و سيادتِ  مى

 كردند نه در كسوتِ انسانى و عظمتِ جهانى آن و در وحدتِ الهى. عربى درك مى

بكنند، تشريفات عبادى و توانستند بفهمند و  ها مى حد اعالى آنچه خلفا و مسلمان
 مناسك صورى حج بوده است.

آمد. خانه كعبه به دستور خلفا چندين  حتى رعايت حقوق و حريم به عمل نمى
هاى  بار محاصره و مورد خرابى و غارت و قتل عام گرديد. سالطين عثمانى تعصب

مان شاه مذهبى و سلب امنيت را تا آنجا رساندند كه چندين هزار زائر ايرانى را در ز
 ... طهماسب ، لباس احرام به تن، از دم تيغ گذراندند!

عثمان سقوط كرد استعمارِ مسيحى  امّا پس از آنكه استبدادِ دينى و دولتىِ آل
هاى اسالمى داد  ترين و جامدترين فرقه اختيار خانه و اداره حج را به دست متعصب

كه چند سال قبل چه به  كه مذاهب چهارگانه اهل تسنن را هم قبول نداشت. ديديم
سر آن حاجى بيچاره يزدى كه گرماى هوا و ازدحام جمعيت اختيار از حلقومش 

 گرفته بود، آوردند!

 
 استيفاى حقوق موروثى

درست است كه آنجا خانه خدا يا مردم است ولى در هر حال دفاع از آن و از حقوق 
 ايد:فرم ى به عهده خود مردم است ، زيرا كه مىيو مزاياى اعطا

                                                
 .... پيمان من ستمكاران را در برنگيرد : 324/  (2)بقره .3
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«
»1 

«»2

اول بايد بفهمند كه يك خانه موروثى دارند كه براى مردم مسلمان )و مردم دنيا( 
ها و مُلُوك، جهت مراجعه ، اجتماع ، قيام و  خاطر آنهاست، آزاد شده از قيد مالك

 توحيد، و پس از آن در مقام استيفاىِ چنين حق و ايفاىِ چنان نقش و وظيفه بر آيند.

ه، الاقل در موسم چه مانعى دارد )و چقدر الزم است( كه انتظامات و اداره مك
المللى اسالمى )فعال تا نوبت بين المللى جهانى  حج، دراختيار يك هيئت برادرى بين

 آن برسد( كه منتخب و با صالحيت باشد قرار گيرد؟

امتى كه مأموريت و سرنوشتش خروج براى خير و خدمت بر مردم جهان است به 
را به طور نمونه در مكان و  اين ترتيب نشان دهد كه شايستگى اداره امنيت و آزادى

 زمان محدود حج دارد. و اگر ندارد با چنين تصميم و تمرين دارا شود.

 
 سالح صلح

 شد؟ خواهد  عملى  ىيو منظورها  منطق  چنين و آمد خواهد باال فكرها  سطح  وقت  چه

تازه، به فرض كه روح حج در قالب ابراهيمى آن فهميده و اجرا گرديد، باالخره 
 ت صلح جهانى و وحدت انسانى درست خواهد شد؟...چه وق

جهانى حج  «منافع»اينها سؤاالتى است كه شنونده )يا خواننده( و هر عالقمند به 
يد در دنياى علم وصنعت يكشد. ممكن است پوزخندى نيز زير لب زده بگو پيش مى

د و ان پر كرده را  آنهاى با منافع متضاد  هاى بيشمار و دولت امروزى كه ملت
ها و تدبير و تزويرها در اختيار دارند و  ها و دانش هاى نيرومند عجيب با سرمايه سالح

به طور كلى مدارِ امور بر زر و زور است ، گرديدن به دور يك چهار ديوارى كهنه 
و پرتاب چند تا ريگِ هزار دست گشته و باالخره ريختنِ خونِ يك حيوانِ زبان 

پيكر جهان واقعيات داشته  اند در برابر مشكالت كوهتو بسته، چه اثر و ارزشى مى
 باشد؟

                                                
نمود حتماً  اى از مردم را به وسيله دسته ديگر دفع نمى : ... و اگر )چنين( نبود كه خدا دسته 44/  (22)حج .3

 گرديد... شود خراب مى ها نام خدا ياد مىها)؟( و مساجدى كه در آن ها و آتشكده ها و كنيسه صومعه

دهد مگر آنكه آنها خود را  ...به يقين خداوند تغييرى در وضع يك ملت و مردم نمى : 33/  (31)رعد. 2
 تغيير دهند... 
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صحيح است كه جمعيت و لشكر ، علم و صنعت، پول و سياست، در دنيا خيلى 
اند بيشتر در  بينيم آنچه اينها كرده كنند اما درست كه دقت كنيم مى كارها كرده و مى

ت. كمتر به جهت تشديد اختالفات و در خدمت جنگ )تعرضى و تدافعى( بوده اس
 اند. عنوان اسبابِ كار امنيت و صلح پا به ميدان گذاشته

البته بشردوستان و جمعيتهاى طرفدار صلح، از طريق مطبوعات و فيلم و مظاهر 
آورى بودجه و جلب  شوند و در جمع ديگر دانش و فكر، متوسل به تبليغات مى

تالش فراوان به خرج  سياستهاى مؤثر براى مبارزه با جنگ و پيروزى صلح و يگانگى
بينيم كسانى هم كه صاحب علم و فن و  دهند. اما باز وقتى درست دقت كنيم مى مى

هاى ديگرى  اند و يا خيلى بيش از ماها زور و پول دارند براى اين كار به سالح آتش
ى كه يها ساده، حتى شعائر يا سمبل تر كوچكآورند. به چيزهاى خيلى  روى مى

 ها اثر كند: طفهها و عا روى عقيده

 يك كبوتر خيالىِ علف به منقار گرفته يا پرپر شده تولك رفته،

هاى شيرين  ييهاى وحشتناك جنگ و زيبا كه زشتي ييها ها و فيلم سخنراني
 دوستى را نشان دهد، زندگى و

 اى كه عنوان صلح روى آن گذاشته باشند، خاطره يا خانه

ز عوام و تشنگان صلح را نشان    تظاهر و تجمعهايى هنگفت كه سياه لشكرى ا
 دهد يا القاى فكر وحدت و صلح نمايد،

 جايزه نوبل به بهترين نوشته،

 ها، آميختن فرهنگ ها و به هم آموختنِ زبان هاى روابط فرهنگى براى به هم برنامه

 ى افراد و انس و تفاهم،ياى براى آشنا هاى سياحتى و مبادله مسافرت

... 

شان از يكديگر و از زندگى عوض نشود و  ها و طرز تلقى طبيعى است كه تا آدم
ها بريده نشود، تا دنيا دنياست  ها و دِماغ هاى دوگانگى و دشمنى از بيخ دل تا ريشه

 همين آش است و همين كاسه.

 مدير كل مؤسسه فرهنگى جهانى يونسكو در پيام خود به مناسبت 3«رنه مائو»
 : چنين اظهار داشته بودمارس(  27پنجمين سالگرد روز تآتر )

                                                
3  . Rene Maho 
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آموزى كه انسان يعنى عمل و  ستايم كه به ما مى من تو را )تآتر را( مى ...»
 عمل يعنى ايمان ...

ى نهفته يشود نيرو در اجتماعاتى كه به اين منظور در جامعه بشرى تشكيل مى
ها و مرزهاى طبيعى و اجتماعى و حتى فرهنگى قرار  است كه باالتر از اختالف

. تماشاچيان تآتر به خالف ديگر هنرهاى نمايشى، افراد مجزّا و منفردى دارد
دهند كه در جستجوى روح  نيستند بلكه جامعه مشتركى را تشكيل مى

يابند آن را ديگر ازياد نخواهند  اند و هر گاه گمشده خويش را مى خويش
 «برد...

 
عمل و انسانيت  سازد. ايمان منشأ كند و عمل انسان را مى ايمان عمل مى آرى،

تر و  تر باشد، به همان قرار آثار آن عالى است. هر قدر مبناى ايمان بلندتر و محكم
 شود. تر مى قوى

بيند، ضمناً  ها و مرزها مى كند و آن را فوق اختالف تآتر را ستايش مى «رنه مائو»
كه  شناسد تماشاچيان تآتر را در هر جا كه باشند تشكيل دهندگان جامعه مشتركى مى

به دنبال روح گمشده خويش هستند و چون آن را بيابند ديگر از ياد نخواهند برد ، به 
اين ترتيب تآتر وسيله نيرومندى براى تفاهم افراد و تشكيل جامعه مشترك و ابقاى 

 روح عالى واحدى است كه به آن نيازمنديم و چون بيابيم بايد نگاهش بداريم.

 
كه ما را آفريده است ، ارزش و اثرش كمتر از ى يپرسم آيا خدا، خدا بنده مى

 تآتر است كه آفريده خودمان است؟

بشر  مخلوق خود را بستايد بهتر است يا كسى را كه مافوق او و در اعلى مرتبه 
 ! است ؟ تر نزديكذلك از هركس به او  كمال و صفاست و مع

 تركه من از وى دورم وين عجب  من است از من به تر نزديكدوست 

 ورمــجـن مهـن و مـار مـنـدر ك  گفت كه دوست كنم با كه توان چه

 
مسلماً جامعه مشترك  «خانه مردم»جمعى او در  با پرستش خدا و ستايش دسته

اى صلح و  واقعى بشر زودتر و بهتر تشكيل خواهد شد و تنها با تشكيل چنين جامعه
 سعادت تأمين خواهد گشت.

 پايان

 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سالمعلى و ا
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 على و اسالم
 

 

» 
 

 اين واليت على)ع( چيست؟

 يم؟يجو شناسيم و چه تمسّكى به آن مى چگونه آن را مى

 تا چه حد شيفته و پيرو على هستيم؟

 گذاريم! كه به نام او خامه بركاغذ مىقدر هست  دانم همين نمى

اند و اكنون كه من وصف  على)ع( اسامى و القاب و صفات فراوان شمرده در باره
دانند و به ما  كنم شايد باشند كسانى كه على را از خود مى و ذكر او را عنوان مى

 «مَظْهَرُ الْعَجَائبش»دارند و  «سِرّوصفا»دهند. دعوى  اجازه توصيف او را نمى
اند و على را به لحاظ كرامات و مقامات غيبى و ملكوتى  خوانند، اهل باطن و غيب مى

نمايند تاآنجا كه على را خدا  و الهوتى و تصرّف در وجود، توصيف و تجليل مى
 : دانند يا الاقل در نيمه راه گفتند مى

 در پسِ پرده نهان بودى و قومى به ضاللت

 ىيحرمت ذات تو نشناخته گفتند خدا

ايم ولى معتقديم  ايم و قدم در عالم غيب نگذاشته ما با آنكه خود از اَسرار بيگانه
كه على)ع( تنها اين وجه را ندارد كه عنايتش فقط به يك دسته عرفا و دراويش و 

                                                
  در جشن ميالد حضرت على)ع( به نقل از شماره اوّل سلسله  33/34/3113تدوين سخنرانى موّرخ

از همين نويسنده، توسط شركت سهامى  «دل و دماغ»كه بعداً نيز در مجموعه  «يكار انديشهپ»انتشارات 
 تجديد چاپ شده است. 3144در سال  انتشار
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ى و گرمى يجا را روشنا تابى است كه قلّه و دره و همه پوشان باشد. آفتاب جهان خرقه
 بخشد. مى

مام آنها كه دعوى غيب و شهود و باطن و اسرار را دارند و على)ع( بر خالف ت
 گويند: مى

 مهر كردند و زبانش سوختند  هر كه را اسرار حق آموختند

 : ها كه گفتند نه زبان بسته بود و نه دست بسته و برخالف آن

 آن را كه خبر شد خبرى باز نيامد خبرانند اين مدعيان در طلبش بى

 آمد:از على خبر و اثر خيلى 

دار ثابت و برومند و  او مصداق و مثل كلمه طيبه است كه چون درخت ريشه -3
 رساند. باال روى، دائماً ثمر و فائده مى

ما منكر آن نيستيم كه على)ع( اهل معنى و صفا و آگاه به اسرار خفا و از 
بينيم كه اهل اين دنيا هم بود.  از  گوئيم و مى موجودات باال واعلى بود ولى مى

 بود. مرد عمل و اثر و ثمر هم بود. 3«...اُولِى الْاَيْدى وَ الْاَبْصَارِ.»

اين اولين مثال و نمونه شخصيت او است و امتياز على)ع( در اين است كه هم 
 اهل باطن بود و هم ظاهر چنانكه تاريخ شاهد است.

 
ود، اما نه اند كه موالىِ متقيّان بود. در ورع و تقوى و زهد، يكتا ب درست گفته -2

گيرند اشتباه و  كنند و عملى به عهده نمى از آن پرهيزكارها كه چون كارى نمى
المال  ها و ميلياردها اموال بيت شوند. بلكه مباشرت در ميليون گناهى مرتكب نمى

شد و  زد و وارد هر عمل و كار و مسئوليت مى كرد و دست به سياه و سفيد مى مى
 آمد. ذالك پاك و پاكيزه بيرون مى زد مع دستش را به هر تر و خشكى مى

معموالً مفهوم متقّى و مقدس در ذهن ما مرادف با پرهيزكارى است كه احتياط 
كارى و  آيد و بى شود و عزلت و بر كنارى به دنبالش مى كارى الزمه آن مى

 ... خاصيتى هم ثمره و يادگارش! بو و بى شود، بى اش مى كارگى نتيجه بى

متقيان بود ولى پركارترين و پر اثرترين مردم هم بوده. مفهوم  على)ع( موالى
تقوى و تقدّس در نزد او اين نبود كه در مسجد معتكف شود و فقط با خدا رازونياز 
كند بلكه رازونياز توأم با چه اخالص و با چه  عبارات و مضامين، چقدر بلند و چقدر 

                                                
 .: ... آن مردان قدرتمند و با بصيرت 47/  (12)ص. 3
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ه خلوت رو به خدا نموده و با عميق و چقدر وسيع. در محراب مسجد و در كنج خان
داشت و  نمى كرد ولى ياد خدا او را از ياد مردم و عالقه به مردم باز او رازونياز مى

انتها و  هاى بلند بى زد، خطبه كلماتش فقط روبه خدا نبود. با مردم نيز حرف مى
 ترين و رساترين گويندگان بود. كلمات قصار بسيار رسا، فصيح

 
گفت ولى فقط گويا نبود. تاريخ، نويسندگان و  خوب هم مى على گويا بود و -1

ولتر و غيره(  -سعدى -فردوسى -دهد )دمستن شاعران و ناطقين بسيارى را سراغ مى
است  «اَفْصَحُ الْمُتْكَلِمين»اند؟ سعدى  ولى آيا هيچ كدام جز كالم، كار ديگرى داشته

و گلش وا داشتند، يك خشت  ها كه ناچار به كار خشت اما آيا جز در اسارت رومي
ها و  و آجر روى هم نهاد و ذريه و نسل و كوثرى به يادگار گذاشت؟ دمستن

روبسپيرها و خطباى اجتماعى و حماسى ديگر بسيار مردم را تحريك به انقالب و 
اى را به كار بردند؟  جنگ كردند اما آيا به دست خودشان هم شمشير و طپانچه

 اسير كردند؟ خالصه، آيا جنگجوى سلحشورى هم بودند؟ اى را فتح و كسى را قلعه

مردم دنيا اگر اهل قلم و حرف بودند معموالً اهل شمشير و كار نبودند و 
بالعكس. مثالً ستارخان بسيار مبارز و شجاع و فداكار بود ولى نطق و بيان نداشت؛ 

در ميدان  طور. ولى على)ع( آن خطيبِ بليغ و گوينده حكيمى بود كه نادرشاه همين
شد. در كالم و خطاب نظير نداشت، در  هايش مى جنگ مصداق واقعى گفته

 شد: جمع اضداد. شجاعت و شهامت نيز مغلوب كسى نمى

 
آور و به حقيقت شيرِ بيشه خدا بود.  على)ع( سردارِ سلحشور و پهلوانِ جنگ -4

رده است كه در البته غير از على)ع( تاريخ نام پهلوانان و سرداران زيادى را ثبت ك
عالمِ خود و عملِ خود ممتاز و مافوق ديگران بودند. اگر شير خدا نبودند آيتى از 

ها و غيره  هاى داستان، نادرها، ناپلئون آيات خدا بودند. اسكندرها، چنگيزها، رستم
 يك از آنها، عالوه بر ولى ميان اين همه نوابغ جنگى، چندتاى آنها و كدام

هم بلد بودند و توانستند قاضى زبردست و مدير مدّبرى هم ى كشوردارى يكشورگشا
 باشند؟!
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اند يعنى يكى مالزم  معموالً و شايد مطلقاً صفت غزا و قضا كه كلمات جناس -7
و مظهر شجاعت و ديگرى بصيرت و مخصوصاً عدالت است در يك جاو يك مغز 

بشريت شود. اين دو صفت و خاصيت دو قطب متقابل صفات  جمع نشده و نمى
است. تاريخ، كمتر كسى را نشان داده است كه طبيعت به بازوى او عضالت فشرده 
ودر دستش تازيانه و شمشير يا گرز و مسلسل گذارد و برمسند قدرت نشانده باشد و 

يش را ياو به شكرانه اين قدرت و نعمت، عدل و داد گسترانده باشد. تمام نيرو و توانا
ها، يعنى مظلومان بگذارد. مگر موارد  زبان ها و بى حسال دستان، بى در اختيار تهى

 ى مثالً براى حضرت داود:ياستثنا

 3«بِالْحَقِ... النَاسِ يَا دَاودُ اِنَا جَعَلْنَاكَ خَليفَةً فِى االَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ»
 دانيد كه على وارث داود و افضل بر او بود. ولى مى

 
حيات  و صالبت كه در عالم جماد و ذىهمه قدرت و شجاعت  على با آن -1

الزم و ملزوم با سختى و خشونت و نفوذ ناپذيرى و درشتى و تأثير ناپذيرى است، 
روئى چون غنچه لطيف و چون گل شكفته و خندان داشت. قلبى بسيار رئوف و 

چكيد.بلكه به كمترين  آوران خون نمى مانند جنگ مهربان داشت و از چشمانش
 شد. و محروميت، اشك از چشمانش روان مىمنظره مظلوميّت 

ايد  داستان پيرزنى را كه از ظل ظلم يكى از عمّال شكايت آورده بود حتماً شنيده
يا اشك ريختن و گونه به آتش تنور دادن على را در خانه مادرى كه پدر فرزندانش 

ايد. على در مرگ دوستانش ماتم  را در جنگ صفين از دست داده بود خوانده
! چه جمع اضدادى! اهللريخت. سبحان  خواند و اشك مى گرفت، مرثيّه مى مى

 صاحب دِل و دِماغ هر دو بود! غلط گفتم صاحب دل و دماغ و دست هر سه بود.

شما را خسته نكنم و دردسرتان ندهم خالصه كنم و بگويم همه چيز  بود. ولى 
ادّهاى وجود على)ع( آيد و شما هم ميل داريد بيش از اين از صفات و تض حيفم مى

 كنم. ها باز اشاره مى گفته شود. به بعضى از آن

 

                                                
 ..اى داود، ما تو را خليفه روى زمين گردانيديم. در ميان مردم به حق داورى كن. : 21/  (12)ص. 3
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 نبود كه يكه و تنها راه 3«بْصَارِ....اُولِى االَيْدى وَ االَ»على تنها مردِ محراب و  -7
خليفه مسلمين شد. تنها خليفه  اجتماع هم قرار گرفت.  بود و در رأس  با اجتماع رود.

 رفت. هى بود كه به انتخاب و اصرار مردم به اين مأموريتو تنها امير و رئيس و پادشا

شناسد. شيعه او را امام و وصّىِ رسول. بنابر اين  سنى، على)ع( را خليفه مى
يعنى مستبّد مطلقى باشد، و كسى بر او  «فَاعل مَايَشَاء»و  «مَالِكْ اَلْرِقَاب»توانست  مى

يدن و از سالطين دعوى گرفت. خصوصاً در آن روزگار كه زور شن خورده نمى
خدائى و حق ظلم و ستم و مالكيت و سلب اختيار نمودن را خيلى ديده بودند كما 
آنكه ابوبكر و عمر و عثمان )كه نه از خدا و نه از رسول و نه از جانب مردم، سمت و 

كردند( با وجود فاصله  مأموريتى نداشتند و خود نيز دعوى اصالت و بصيرت نمى
ها خيلى باز بود آنجا و آنچه كه  ها و زبان پيغمبر داشتند و چشم كمى كه از زمان

كردند و خود را به استناد قعود بر منبر رسول خدا و  رفتند و مى خواست مى دلشان مى
رعايت مصلحت خلق خدا، به نام حفظ بيضه اسالم و جلوگيرى از تفرقه مسلمين در 

ها،  ها، خلع و نصب اء گذاريها و استثن ها و گردن زدن ها و كشتن خيلى بدعت
ى و اطالع و انتساب به يها مجاز دانستند ولى على)ع( با همه دانا امساك و بخشش

رسول خدا و مأموريتى كه از جانب مردم و پيغمبر )و به عقيده ما و خودش از طرف 
 ترين رؤسا و زمامداران دموكرات دنيا بود: خدا( داشت دموكرات

 ؛ به زور بيعت نگرفت

 ها را از مقررى محروم نساخت؛ مخالفين سختگيرى نكرد و آنبه 

 بلكه، حق صحبت و تبليغ و كالم و ابراز مخالفت به آنها داد.

ها  خواستند دست به ناموس و جان مسلمان ايستاد كه مى فقط آنجا جلوى آنها مى
دراز كنند. در آنجا هم اول اتمام حجت و حرف و برهان و نصيحت بود بعد شمشير 

 نهم در مقام دفاع و جواب.آ

 كرد و انتقام در كار نبود. پس از پيروزى نيز مدارا مى

يا دستور انضباط كوركورانه صادر  «كنم حكم مى»ها فرمان  كشى براى قشون
رفت. به گزارش و تجزيه  روى مردم روى منبر مى نمود. بلكه در مسجد خدا روبه نمى

                                                
 .: ... آن مردان قدرتمند با بصيرت 47/  (12)ص. 3
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كرد.  ت و آن وقت دعوت به جنگ مىپرداخ و تحليل قضايا و بحث و انتقاد مى
آمد دموكراسى و مشورت و تبعيت از رأى اكثريت را تا آنجا  جنگ هم كه پيش مى

رعايت كرد كه در جنگ صفين با وجود پيروز بودن و با وجود علم و اطالعى كه 
به خدعه عمروعاص و معاويه داشت و با وجود ابالغ و اتمام حجتى كه به لشكريان 

ا را از عاقبت وخيم حَكَميّت آگاه كرد. علم امامتش را فداى وظيفه ه نمود و آن
رغم راى خود تن  مباشرت و نمايندگى مردم يعنى حكومت مردم بر مردم نمود. على

 به رأى اكثريت و امر حكميت داد!

 باز ببينيد چه تضادى! چه سلطه و چه ظرفيتى!

 
ا على)ع( فقط سردارِ دانيد. ام دوران خالفت و امارت و حكومتش را مى -2

سلحشورِ ميدانِ كارزار و مسندنشين بركرسىِ قضاوت و حكومت نبود. شايد امتحان 
نشينى و محروميت داد. چه مصيبتى!  سالِ خانه 27خود را در آن  تر بزرگتر و  سخت

چه داغِ دلى! نه براى او، بلكه براى هر مسلمان و هر انسان كه چنين فردى با چنان 
 نشين شود. ى، دست بسته و زبان بسته، خانهصالحيت و حق

على كه در جنگ تنها سردار و فرمانده نبود بلكه سرباز فرمان بر هم بود و وقتى 
محروم از حقِ مسلم و رهبرىِ مسلمين گرديد بهترين فرد با انضباط اجتماع و 

 ترين مشاور و همكارِ خلفا شد. صديق

رى و در تاريخ احزاب و در همين خصوصيت و خصلت، آيا در دنيا نظي
 توانيد پيدا كنيد؟ هاى دموكراسى شبيهى براى على)ع( مى حكومت

ها كه آنها به سرش آوردند و او با وجود خارى كه در چشم و  چه مصيبت
ى است، ياستخوانى كه در گلو داشت، چه صبر و پايدارى نشان داد! على دريا

روز آرام. درياى سكوت و  شد و يك دريائى كه يك روز متالطم و كوه شكن مى
 صبر! چه عظمتى!

رسد. وحشت و  بس است. به دريا كه رسيديم چشممان به انتها و به قعرش نمى
م. اصالً غلط ييگيرد! ديگر از تضادها و صفات مخالفش نگو اعجاب ما را فرا  مى

 گفتم، جمع اضداد نبود جمع صفات و جامع كماالت بود.

 ! د تو تنها دارىيا على، آنچه خوبان همه دارن
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همتا  اش بى صفات او هر جزئش از هر فردِ شاخصِ ديگرِ تاريخ كاملتر و مجموعه
 نظير بود. و بى

هاى خالف  او استثناء و اعجاز نبود. ما كه فاقد و قاصريم در صحنه خلقت نمونه
 ! و انحراف و نقص هستيم. نمونه بشريت و انسانيت هم او بود

بود. قدرت خدا و وجود خدا را به او بايد شناخت.  هللاعلى ساخته و پرداخته يد
 به قول شهريار:

 .«به على شناختم من، به خدا قسم خدا را»

اين وجود جامع كامل،اين مرد اعلى، اين نمونه كمال بشريت، پيشواىِ مقتداىِ ما 
 است اگر بهتر از او را به ما سراغ داديد ما به دين و آئين او در خواهيم آمد.

همين وجود و گرويدن و تبعيت او از اسالم و وفادارى و فداكارى او بهترين آيا 
 دليل صداقت اسالم و عظمت و حقانيتش نيست؟

وقت ما در فهم و رشد و تشخيص به پاى على)ع( رسيديم، حق خواهيم  هر
داشت مسلكى و دينى غير از دين على انتخاب كنيم. اسالم آوردن على)ع( خود 

 الم است.دليل حقانيّت اس

*   *   * 

 اما آيا على)ع( اسالم آورد؟ يا اسالم على را آورد؟!

در چه سنى على)ع( مسلمان و شيفته و پيرو آقا و سرور و استادش محمد)ص( 
 شد؟

 داند؟ يا معلم و مبتكر اسالم؟ آيا او خود را شاگرد مكتب اسالم مى

 نپرسيم و از پيغمبر و 3«مَدٍ.اَنَا عَبْدٌ مِنْ عَبيدِ مُحَ»:  هايش كه فرمود از گفته
 اطرافيانش نيز سؤال نكنيم. كردار و آثارش را بنگريم.

على)ع( كه مسلماً صاحب استعداد و مايه و وراثت و سالمت و به عقيده ما 
ها عصمت )يا الاقل مبانى عصمت( بود از ابتدا على نبود. او در كودكى و  شيعه

دا و با نمولا اسالم، نمو كرده و پيش بچگى خداپرست و مسلمان شد. با رسول خ

                                                
 .: من )شاگرد كوچكى( از شاگردان محمد)ص( هستم روايتى از حضرت على)ع(. 3
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هاى اسالم  رفت. به آيات قرآن و به تربيتِ اسالم، تربيت شد و خصوصاً به تمرين
كسب ملكات و كماالت كرد و سراسر وجودش را صرف و وقف اسالم كرد. آخر 

 سر هم فداى اسالم و حق شد.

 اش فرمود: در بارهپيغمبر 

«»1 
على ساخته و پرداخته اسالم بود. اگر چنين نبود و آن نيرو و دانش و كمال و 

نشين  سال خانه 27شد،  قدرت و صفات از خود او بود، براى نفع او هم صرف مى
شد. او هم مثل خيلى از شجاعان بزرگى كه اسالم در صدر اول پرورش داد و يا  نمى

قبيل: خالدبن وليد، طلحه، زبير و ديگران، سرقفلى صحابگى و در استخدام گرفت از 
 خاست. كرد و به ستيزه برمى دست به شمشيرى را مطالبه مى

براى اين كه بهتر بدانيم آيا على اسالم را آورد يا اسالم على را دو منظره از 
 كنيم. زندگى او را يكى در مقابل خود و دنيا و ديگر در مقابل اسالم و خدا تماشا مى

در سر سفره دستش از شكستن نان خشك عاجز بود. ولى در گيراگير 
 شكند! مى خيبر را  دَرِ قلعه اسلحه، فقد و  تغذيه  وجود ضعف با و  هاى اسالم گرفتاري

داد )اين هم باز جمع اضداد و  خدا بود كه به او نيرو مى به  اعتقاد و عشق و  ايمان آن،
 صفات(.  جامعيت

نشيند، وقتى آب دهان به روى  اش مى زند و بر سينه ه زمين مىحريف را كه ب
دارد و پس از فرو نشستن  اندازد، على)ع( از كشتن او دست نگاه مى على)ع( مى

 نمايد! آتش خشم و فقط براى خدا و رضاى او اقدام به قتلِ مشركِ ظالمِ مفسدِ مى

«»2 
نبود كه زورش را به قشونى فروخته باشد. از خانه و   سربازِ مزدورى على)ع(

كشور خود، زور به عنوان سرمايه، براى تجارت دنيا نياورده بود بلكه در ميدانِ 
كرد. براى درآوردن چوبه  جنگ و در محرابِ عبادت كسب قدرت و بصيرت مى

 ! ز به ايستد و غرق در خدا شودبايست به نما تير از پاى او مى

 : كرد براى محبت خدا بود او اگر آن  گذشت و خدمت و فداكارى را مى

«»1 

                                                
 .: حق با على است و على با حق است حديث نبوى .3

 كند.. رضاى خدا جانش را نثار مى : از ميان مردم كسى است كه براى 247/  (2)بقره. 2
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اسالم على را آورد! فرزند خدا و مظهر قدرت خدا بود. شخصيت على شاهد 
 يت اسالم است.حقيقت و عظمت و خالق

*   *   * 

خدايا دين خود اسالم را بر  ما نيز ارزانى بدار و آن را بر ما آن طور كه هست به 
پايان فضل و كرامت به طفيل وجود على و به نورى از انوار  شناسان. از آن درياى بى

على كه پرتوى از كوكب درّى مبارك ذات تو  است ما را نيز مؤمن و بينا و از 
 خودت بگردان.بندگان 

*   *   * 

خواهيم پا در جاى پاى على بگذاريم  ما قدرت و كرم تو را به على شناختيم و مى
 : راه اسالم را هم به على بايد بشناسيم «ز على شناختم من به خدا قسم خدا را»

اسالم دين فرد و جزء  نيست. دين اجتماع و جمع است. واحدى است جمع 
مل داراى اعضاء و جوارح مختلف. همه اين اعضاء و واليتجزى و پيكرى است كا

  تا شخص بتواند دعوى شخصيت و حيات باشند مؤثر و  منظم و بجا بايد  اعمال
شود و فايده  پا آدم نمى دست، دهان بى دماغ، زبان بى گوش، دل بى بنمايد. چشم بى

 ندارد.

لق خدا و دنيا. على جامع بود. اسالم هم جامع است. او هم مرد خدا بود و هم خ
ذلك مانند عمر و خيلى از مقدسين  خوان و بلكه ناطق بود مع دان و قرآن قرآن
. يعنى به علم و دانش )نه به عنوان امر جدا و خارج( توجه اهللگفت حسبنا كتاب  نمى

 و عالقه وافر داشت:

«»2

 ايد باشد:اصالً اسالم شهر و دنياى علم ب

«»1 
                                                                                                              

خواهيم و نه  كنيم و از شما نه پاداشى مى : جز اين نيست كه شما را براى خدا اطعام مى 3/  (71)انسان. 3
 .سپاسى

 .: شناخت دانشِ دينى است كه بايد به آن گردن نهاد 7، بند 347البالغه / حكمت  نهج. 2
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ايم. اگر مسلمان  سوادها حق اظهار اسالميت نداريم. از در علم  وارد نشده ما بى
پيرو على هستيم بايد بدانيم كه خلوت كردن از يك طرف و عبادت و رازونياز 

ات با وارد شدن در كردن با خدا و يا تبليغ دين خدا از طرف ديگر هيچ يك مناف
بافى و خالصه  كنى و زره اجتماع و بازار اجتماع و مانند على آبيارى و زراعت و چاه

 نان درآوردن و كار كردن ندارد.

روند، چرا سرباز  معرفين على و مربيان مكتب على تنها به منبر و يا مدرسه نمى
 فداكار و افسر فرمانده نباشند؟

ت در امور اجتماعى و اصالح حال وتأمين چرا از حكومت و سياست و دخال
 گيرى كنند؟ سعادت مردم كناره

كار و  -اخالق و صفا -جمعيت -علم -دين» اسالم جامعى است كامل، شامل
 .«تقوى و عمل -ايمان -اعراض از دنيا -عدالت و احسان -صبر -جنگ -كسب

اند و  تهگويد و بسيارى از علما و روات اهل سنت نيز گف معروف است )شيعه مى
 قبول دارند( كه آيه شريفه:

«
»2 

 در روز عيد غدير به مناسبت معرفى على و واليت على نازل شد.

و نعمت خدا وقتى  : كمال دين همان است كه على مظهرش بود همين طور است
ها و مجموعه آنها  شود كه چون على افراد آن بر بندگانش و برامت مسلمان تمام مى

 دست به تمام شئون و امور حيات بزنند.

در اين صورت )و فقط در اين صورت( است كه خداوند از اسالم ما راضى 
 خواهد شد. شايد معنى واليت همين باشد!...

 پايان

 
 

                                                                                                              
 .: من شهر علم هستم و على دروازه آن است حديث نبوى. 3
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درس ديندارى
 

 
 مقدمه

هايى كه راديو ايران در يكى از روزهاى بهمن ماه سال هزار و سيصد و چهل  از لطيفه
هاى فضاپيما، پس  : سرنشين يكى از كشتي كرد، يكى اين بود كه و چهار پخش مى

 بارهدر از بازگشت به زمين، با رئيس كشورش مالقات كرد، و چون اين رئيس 
هاى آسمان از او جويا شد، در جوابش گفت كه چيزى  وجود خدايى در آن بلندي

دستگيرش شده است و آن رئيس از وى خواست كه صداى اين مطلب را بلند نكند 
و در آن باره با كسى چيزى نگويد. سپس فضا پيما با يكى از سردمداران دينى 

كه آن باالها از وجود خدا مالقات كرد و در جواب سؤال مشابهى، به وى گفت 
خبرى نبوده است. اين آقاى رئيس دينى هم از وى خواستار شد كه در اين باره به 

 كسى چيزى نگويد و راز را سربسته پيش خود نگاهدارد.

تواند جز اين باشد كه  ها دنبال وى بگردند، نمى خدايى كه در باالى آسمان
ى مورد تأييد مصلحتى خليفه گاهى مورد انكار مصلحتى رئيس كشورى و زمان

 كليساى همان كشور قرارگيرد.

آنكه خالق همه چيز و همه جاست، ناچار نه چيز است و نه جايى دارد. هر گونه 
كوششى براى اثبات چيز بودن )يا نه چيز بودن( و جا داشتن )يا نداشتن( او كار 

                                                
  در دانشسراى تربيت معلمِ تعليمات دينى است كه تدوين يافته و به  3144اين اثر حاصل تقريرات سال

 3141صورت نشريه دانشسراى تعليمات دينى در قطع جيبى توسط شركت سهامى انتشار در مردادماه 
در دفتر  31/2/3174مورخ  377منتشر شده است. متن حاضر با استفاده از چاپ چهارم كتاب كه با شماره 

كتابخانه ملى به ثبت رسيده است و بااصالحات و اضافات محدودى كه توسط مؤلف در آن به عمل 
 .شود آمده است، با مختصرى ويرايش تقديم مى



 
 

 

 
 

 (، مباحث ايدئولوژيك3) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجموعه آثار 212

 

ى براى اثبات بيهوده و دور از منطق و احمقانه است. از همين جاست كه هر تالش
هاى مادى و معنوى بشرى،  وجود آفريدگار جهان، از طريق الفاظ و آزمايش

ماند. يا اگر براى تسكين الجام گروهى سودمند باشد، راه را براى انكار و  نتيجه مى بى
 سازد. اعتراض گروه ديگرى هموار مى

و مسائل ذهنى آوريم، ولو اينكه به ژرفترين مطالب  انديشيم و بر زبان مى آنچه مى
و ظاهراً دور از امور مادى مربوط باشد، ناچار از طريقى به محسوسات و ماديات 

دارد.پس چگونه ممكن است كه با ابزار لفظ و كالم و استدالل به اينكه خدا  بستگى
چيست و كجاست و هست يا نيست و چگونه است، پى ببريم و آن را براى ديگران 

 بازگو كنيم؟

اره بگوييم، جز تأييدى بر خدايى آفريده ذهن خود ما و به هر چه در اين ب
 صورت خود ما نيست؛ و آن البته خدا نيست.

هاى علمى، براى اثبات وجود عاملى در يك پيشامد يا اندازه تأثير  در آزمايش
كنند كه همه عوامل ممكن ديگر ثابت بماند و اين يكى را حذف  آن، چنان مى

دهند تا معلوم شود كه آيا در آن پيشامد تأثير دارد يا  تغيير مىكنند يا اندازه آن را  مى
نه؛ و اگر دارد، تغيير آن به چه نسبت در آن پيشامد مؤثر است. مثال از همين طريق 

شود، با زمان و مقاومت  اند كه گرمايى كه در يك مقاومت برقى توليد مى دريافته
با مجذور شدت است، نه با  متناسب است. ولى از لحاظ شدت جريان، اين تناسب

 خود شدت.

اگر بناست كه خدا هم به صورت آزمايشگاهى اثبات شود، يا چگونگى تأثير او 
اى پيدا كنيم كه اين عامل،  در كار جهان شناخته شود، الزم است كه نخست وسيله

يعنى خدا را از آزمايشها حذف كنيم و آنگاه به تجربه بپردازيم و در نتيجه بگوييم 
 خدايى هست يا نيست و اگر هست، اندازه تأثير او در كار جهان چند است. آيا

خدا زمينه هستى جهان، و به تعبير قرآن، نور آسمانها و زمين است. اگر اين نور و 
اى صورت گيرد و چون  ماند تا در آن تجربه زمينه حذف شود، جهانى بر جاى نمى

ف وى امكان ناپذير است. به هاست، حذ خدا خالق همه عوامل و عناصر آزمايش
 همين جهت بايد انديشه اثبات وجود خدا را از طريق تجربه علمى از سر بيرون كنيم.

اى كه تنها مؤثر در جهان و  چنين است كه ديندارى، يعنى اعتقاد به خداى يگانه
كار جهان است، در زبان قرآن به فطرت و خاصيت نهادى آدمى تعريف شده؛ يعنى 
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تواند از آدمى جدا باشد. در بيشتر جاهاى قرآن، مركز اين  كه نمىكيفيتى است 
معرفى شده و از اينكه عقل و استدالل وسيله  «قلب» نام اعتراف به خدا و يگانگى او به

خود تعبيرى است و  «قلب»شناسايى او باشد، سخنى نرفته است. بديهى است كه اين 
ن در بدن است، نيست. بلكه مقصود از آن جسم گالبى شكلى كه مركز گردش خو

واسطه و اعتراض و رد  گفت و شنيد و بى آن جنبه از وجود آدمى است كه بى
اعتراض، به حقيقت خداوندى معترف است و همان است كه انسانيت و صفا و 

 سازد. پاكيزگى آدمى را مى

شوند، منكر آن خدايانى هستند كه آفريده بشرى  بى شك آنان كه منكر خدا مى
شود، تا در پرتو آن، تسلط نارواى  هاى گوناگونى از مردم مى دستاويز گروه است و

خود را بر ديگران محفوظ نگاه دارند و البته انكار و مبارزه با اين گونه خدايان 
 رود. ساختگى، خود وظيفه است و جزئى از اعتراف به خداى يگانه به شمار مى

حاال كه خدا را قبول ندارى، پس روزى از يكى از اين گونه منكران پرسيدم كه 
كنى چيست؟ او در جوابم  دليل اينكه آدم خوبى هستى و به حق كسى تجاوز نمى

گفت كه من از لحاظ اخالق ايدآليست هستم؛ به اين معنى كه به نيك بودن نيكى 
خيزد، منتها آن دوست من كه  اعتقاد دارم. از اين سخن خود بوى خدا پرستى برمى

داد كه منكر  هزار زشتى دينهاى ساختگى آزموده بود، چنان ترجيح مىديندارى را با
خدا باشد؛ ولى چون فطرتى پاكيزه داشت، اين خداى مورد انكار خويش را به 

 كرد. صورتى ديگر قبول مى

« دينى چون دين پير زنان داشته باشيد» ، يعنى «عَلَيْكُمْ بِديِنِ الْعَجَائِزِ«عبارت عربى 
 در بارهدانم كه روايت است يا كالم مرد حكيمى.  ن درست نمىمعروف است، و م

 : گويند آن چنين مى

روزى از پيرزنى كه با چرخ نخريسى مشغول رشتن نخ بود، پرسيدند: كه دليل تو 
 بر وجود خدا چيست؟

 او دست از چرخ كشيد و گفت: به اين دليل.

ممكن است كه خواهد؛ پس چگونه  اى مى يعنى چرخ به اين كوچكى گرداننده
 اى نداشته باشد. جهان به اين بزرگى گرداننده

فطرت و دين فطرى همين است و آنگاه كه بخواهند صدور اين جهان مادى را از 
خدايى كه خارج از ماده و نه ماده است، با عقل و استدالل و فلسفه اثبات كنند، 
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م متوسل شوند و شوند كه مثال به عقل اول و عقل دوم تا عقل ده ناچار از آن مى
چيزهايى ببافند كه چيزهاى ديگرى در مقابل آنها قابل بافتن است و نتيجه همه آن 

 ها جز گيجى و سرگردانى نباشد. بافته

اين عقول عَشَره بر پايه افالك قديمى بنا شده و آن روز كه تصور افالك به آن 
جز مشتى الفاظ  پايه شد، همه اين استداللها يكباره فرو ريخت و صورت قديمى بى

ها و انحراف از فطرت  براى بازماندگان برجاى نماند كه پيوسته مايه ناراحتى انديشه
 پاك و پاكيزه بوده و خواهد بود.

جواب آن پيرزن ظاهراً همان دست از چرخ كشيدن بوده و اين خود تمثيلى است 
ب نوشتيم، از استدالل؛ و آنچه در چند سطر پيش از اين به عنوان تفسير اين جوا بى

 خود نويسنده است و اين استدالل است و روانيست.

اگر بنا شود به عنوان استدالل گفته شود كه هر مصنوعى صانعى دارد، پس عالم 
 -توان گفت كه هر مصنوعى  هم صانعى دارد، با روحِ جدلىِ منطقى، در جواب مى

نتيجه » عى داردهر مصنوعى صان«صانعى دارد. چون اين قضيه كلى كه  -جز جهان 
آزمايشهاى آدمى در همه مصنوعات بشرى و پيدا است كه جهان از آن جهت 
آفريدگارى دارد كه آفريده است )نه مصنوع(، و ما كه آفريده هستيم، خود با 
فطرت آفريدگى خويش، پيش از آنكه رنگ استدالل گرفته باشد، به آن معترفيم و 

ز شخص ظاهراً منكرى كه بيش از ما از الفاظ هيچ راهى براى اقرار گرفتن به توحيد ا
 و بازى كردن با آنها براى استدالل آگاهى دارد، نداريم.

اى براى  دين راه درست زندگى است و اگر اجتماعى بر اين راه برود، بهانه
ماند و همگان خود به خود ديندار  انحراف مردمان از اين راه راست باقى نمى

 از راه دين بروند.توانند جز  شوند و نمى مى

اگر در اجتماعى بنابر آن باشد كه هر چه اصل دين است؛ يعنى اقرار به وحدانيت 
خدا و تنها مؤثر بودن او در كار جهان و ايمان به روز ديگر، عنوان فرع پيدا كند و 
آداب و تشريفات دينى جاى اصول را بگيرد و در معارضه با اصول، اين تشريفات 

 كند. توان گفت بر آن جامعه دين حكومت مى مىتقدم پيدا كند، ن

كند، يك بار  هاى دينى مى صاحبدل ديندارى كه گاهگاه در راديو سخنراني
. «اصل مالكيت چنان غلبه كرده است كه جاى اصل توحيد را گرفته است»گفت كه 

مالكيتى كه با توحيد معارضه كند، مالكيت مالى است كه از راه حرام به دست آمده 
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يداست كه چنين مالى حرمتى ندارد و اطالق مالكيت نسبت به آن به هيچ وجه و پ
 درست نيست.

*    *   * 

ها كه آشكارا با روح دين حنيف مغاير است، از  ها و خرافه بسيارى از ناداني
هاى گوناگون وارد معتقدات به اصطالح دينى مردم شده و ريشه دوانيده و در  راه

هاى غير معتبر به عنوان زمينه اصلى  اى و در كتاب ن نقل گفتههاى معتبر به عنوا كتاب
ها افتاده و حكم حقايقى را پيدا كرده است. اين قبيل  معتبرى درآمده و بر زبان

اى است كه شايد  شود، مأخوذ از علم كهنه مسائل، اگر مثال به امور طبيعى مربوط مى
ز توجيهات علمى كهنه را، گذرد. علم جديد بسيارى ا از عمر آن هزاران سال مى

پايگى آنها را  آنكه جاى شبهه و ترديدى باشد، از قوت و قدرت انداخته و بى بى
 ثابت كرده است.

اين گونه سخنان را كه هيچ ربطى به دين ندارد، به نام دين به خورد جوانانى 
خوانند و از بسيارى جهات دانش ايشان بر ارسطو و  دادن كه درس حسابى مى

ن و حكيمان ديگر فزونى دارد، جز آنكه آنان را از راه دين منحرف كند، افالطو
 اى ندارد. نتيجه

دين در زمان حاضر، بدان صورت كه با شيوه و اندازه دانش  در بارهبحث 
امروزى جهان متناسب باشد، كارى است كه ديگر با خواندن صرف و نحو و نظاير 

 شود. آنها درست نمى

اند، ديگر كافى نيست. بايد ديد كه  على و خواجه چه گفتهافالطون و ارسطو و بو
گويند.  راسِل و اينشتاين و هايزنبرگ و بِرِگسون و ديگران در زمان حاضر چه مى

نسل حاضر با آموختن فيزيك و شيمى و رياضيات جديد، سخنان اين طبقه از 
اى بيان كند و افالك بطلميوس را جز به عنوان كوششى بر دانشمندان را فهم مى

تر بودن بشر قبول ندارد. اكنون سخن از  هاى نادان ظواهر حركات فلكى در دوره
جهان در حال گسترش است و فهم اين سخن با علوم كهنه ميسر نيست. مبلغان دينى 

شود كه آن دسته، اين  كنند و نتيجه آن مى و جوانان ما سخنان يكديگر را فهم نمى
و اين دسته، آن دسته را خرافى و نادان و از مرحله دين بداند  دسته را منحرف و بى

 پرت!
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*   *   * 

كه اكنون شركت انتشار توفيق انتشار آن را يافته، به قلم  «درس ديندارى»كتاب 
مردى نوشته شده كه از دانش جديد به اندازه كافى برخوردار است و دين را نيكو 

تواند قرآن را بخواند و معانى آن  مىرود و آن اندازه كه بايد،  شناخته و بر راه آن مى
 را دريابد.

داند كه براى نسل سرگردان، از لحاظ ديندارى معاصر  اى مى چنين نويسنده
چگونه سخن بگويد و چگونه تارهاى فطرت را به ارتعاش درآورد و زنگى را كه بر 

نان را به دلهاى جوانان، در نتيجه اوضاع و احوال ميراثى پيران گرفته است، بزدايد و آ
 دين پاك اسالم رهبرى كند.

ها بايد فراوان  اى است. از اين گونه كتاب البته اين كافى نيست و خود طليعه
هاى متراكم قرون، چهره  ها و خودخواهي نوشته شود تا رفته رفته غبارى كه با ناداني

 درخشان حقيقت اسالمى را پوشانيده، برداشته شود و پس از آن همه فتوحات عظيم
اى پيش آيد و مردمان گروه گروه به دين خدا درآيند. ناگزير  آغاز اسالم، فتح تازه

 چنين بوده و چنين نيز خواهد بود.

 3144تهران، اسفند ماه 

 احمد آرام
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 ارْحتياج به دين

 
ها براى سوارى بر  گويند دين ساخته و پرداخته آخوندها و كشيش ها مى بعضي

 م است.مردم و دوشيدن عوا

هاى استعمارى به منظور  برخى ديگر آن را خواسته و تأييد شده از طرف سياست
 دانند. افتادگى مى هاى زير استثمار در جهالت و عقب نگاهدارى ملت

در اينكه از معتقدات و عاليق دينى مردم و از خرافاتى كه احياناً باآن آميخته 
هاى استعمارى  گردد و سياست ىهايى نصيب صاحبان مشاغل مذهبى م شود، بهره مى

هايى  ها سوء استفاده و استبدادى با تزوير و تظاهر، از احساسات و تعصب توده
نمايند، حرفى نيست. ولى ادعاى فوق عيناً مانند اين است كه بگويند خانه و لباس  مى

ها به خاطر اعاشه خودشان اختراع نموده و بر مردم تحميل  را معمارها و خياط
 د.ان كرده

استفاده مشروع يا غير مشروع يك صنف يا طبقاتى از جامعه از يك متاع مورد 
شود.  استقبال عامه، دليل بر ساختگى بودن بازار گرم آن متاع و عدم ضرورت نمى

هر كاالى مورد نياز، اعم از مادى و معنوى يا جنسى و عملى و فكرى، وجود افراد يا 
را به تدارك و توزيع آن بگمارند، ايجاب  اصنافى را كه وقت و فكر و نيروى خود

گاه جمع  هايى هم دركار باشد، هيچ نمايد. به فرض كه سوء نيت و سوء استفاده مى
 نمايد. شدن مگس به دور كوزه عسل، سلب شيرينى و ارزش از عسل پاك نمى

البته دين و معتقدات و عاليق مذهبى كاالى بازارى نيست و اگر وسيله ارتزاق 
دهد. از نظر شرعى نيز دريافت اجرت در  ثر و خلوص خود را از دست مىگردد، ا

 برابر وظايف دينى و آنچه براى خدا بايد باشد، حرام است.
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ترين لوازم انسانيت  ترين و عالى ترين، ضرورى ديندارى و پرستش يكى از طبيعى
 است.

دى نداريم. مراد البته در اين ميان نظر به آيين اسالم و به طور كلى به اديان توحي
ما از دين و پرستش، مفهوم كلى و معناى اعم آن است: پيروى و دلبستگى نسبت به 
يك موجود يا معناى مافوق كه جنبه محبوب يا معشوق را براى شخص تا سرحد 

 پرستش و معبود بودن پيدا كرده و براى خانواده يا قوم و ملتى مشترك باشد.

هاى  هاى مختلف و حتى مسلك كه شامل مذهباگر مسئله را با چنين ديد وسيع 
شود، در نظر بگيريم، صحت دعوى فوق كامال روشن خواهد  فلسفى و اجتماعى مى

 بود؛ زيرا:

 
 گاه اجتماع بشر بدون دين يا مسلك نبوده است. از نظر تاريخى هيچ -3

خورد و از  اولين تصاويرى كه بر صفحات قديمترين تاريخ بشريت به چشم مى
هاى زير خاك برداشته شده، شكل و هيكل  بر ديوارهاى غارها يا از مجسمهنقاشى 

 خدايان است.

شود  وقتى چيزى قديمى شد و در تمام ادوار و امكنه همراه انسان بود، معلوم مى
باشد، نه تصادفى و  مثل دست و زبان و خوراك و انديشه جزو لوازم طبيعى انسان مى

 اختصاصى يا تحميلى.

تها و سياستهايى كه داعيه ضدخدايى دارند، به جاى مذهب، پايبند امروز هم مل
 بندو بار نيستند. اند و بى مسلك شده

 
دانيم كه انسان يك اختالف اساسى با حيوان دارد.  از نظر ساختمان طبيعى مى -2

هاى  حيوانات تحت فرمان غريزه و بدون آنكه به مدرسه بروند و تعليم و تمرين
وچكى و گاهى اوقات بالفاصله پس از والدت، آنچه برايشان خاص بگيرند، از ك

آور  دهند و پيرامون آنچه برايشان زيان شناسند و انجام مى الزم و ممكن باشد، مى
 گردند. است، نمى

كند؛ زنبور  رود و شنا مى ايد كه جوجه اردك به طرف آب مى مالحظه كرده
داند از چه  سازد و مى هاى مسدس مى عسل با نهايت ظرافت و استادى حجره

آورى و چگونه در جامعه كندو انجام وظيفه نمايد. هر  هايى مواد الزم را جمع گل
سازد يا در  حيوان در فصل مناسب جفتگيرى كرده، قبال براى نوزاد خود النه مى
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محلى كه محيط مساعد و خوراك الزم براى آن وجود خواهد داشت، تخم 
 ريزد. مى

راى زندگى كامال مجهز كرده است و آنها را در چارچوب طبيعت، حيوانات را ب
معين و در خط مشخصى محدود ساخته است. حيوانات در حقيقت طبق ترتيبى كه 

 باشند. مى «مجبور»خلقت براى آنها ساخته و پرداخته است، محصور و 

اما انسان اين طور نيست. نه تجهيزاتِ كاملِ درستى دارد ونه تشخيص خير و شر 
شود؛  افتد؛ از ايوان پرت مى دهد. بچه انسان اگر مواظبش نباشند، در حوض مى را مى

سوزاند. در صورتى كه از بچه  زند و خود را مى دست به آتش و آب جوش مى
 زند. ها سر نمى ها و نفهمى احتياطى حيوان چنين بى

 وقتى هم كه آدميزاد به سن بلوغ و بزرگى رسيد، باز نفهميده و فهميده مرتكب
شود. اگر معلم و مربى نداشته باشد، از نان درآوردن كه نظير  هزار اشتباه و گناه مى

 ماند... . يافتن و طعمه شكار كردن حيوانات است نيز عاجز مى دانه

انسان در عالم مقايسه با حيوان، ناتوان و نادان و حيران است. به عبارت ديگر 
است. طبيعت ما را به طرف معينى  «مختار»باشد،  مى «مجبور»برخالف حيوان كه 

» اختيار«كند؛ افسار ما را رها كرده و به  راند و به كار مشخصى وادار نمى نمى
 خودمان گذارده است.

بنابراين ما از گهواره تا گور محتاج به مراقبت و تربيت و هدايت هستيم. در 
ون تعيين راه زندگى دستوالعمل و مسير و مقصد الزم داريم. بدون دستورالعمل و بد

 افتيم. شويم و به پرتگاه مى و مقصود، دچار سرگردانى و گمراهى مى

اين دستورالعمل و مسير و مقصد كه تكليف كلى زندگى و سرنوشت ما را معين 
گذاريم و در كلمه عمومى  كند، همان است كه نامش را مذهب يا مسلك مى مى

 دهيم؛ خواه دين درست يا نادرست. جا مى» دين«

هر حال انسانِ ناتوانِ نادانِ حيران احتياج به چيزى و دينى دارد كه در تاريكى در 
و ترسِ دنياى سراسر ابهام و خطر، دستش را بگيرد و چراغى فرا راهش نگاه دارد. 

چشم و چنگال است. پس دين براى انسان  پر و بال و شير بى بشر بدون دين، مرغ بى
 ترين ضروريات است. از طبيعى

 
گاه مطمئن و اميد و  نظر فردى، ايمان به خالق و نگهبان، به شخص تكيه از -1

 كند. دهد. زندگى در سايه اعتماد و عشق، عمق و ارزش و لطف پيدا مى نشاط مى
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شود و آماده  ترين پيشامدها مأيوس نمى آدم خداپرست و عاشق حتى در سخت
عادت و معبود پيش كند در راه راست به سوى س مشكلترين كارهاست. چون فكر مى

رود. رنج براى او ثواب و لذت است و سراسرِ زندگى، سرگرمى و نشاط . بنا بر  مى
اين ديندارى از نظر فردى عامل سالمتى و آرامش و شوق است. مضافاً به اينكه با 

اى به حراست و  العاده ها و تجاوزها، كمك فوق ها و افراط جلوگيرى از آلودگي
 نمايد. قدرت شخص مى

 
مند  الذكر بهره از نظر اجتماعى، عالوه برآنكه افراد هر كدام از مزاياى فوق -4

شوند، وجود عقيده و هدف مشترك در يك جامعه و عهود و قيودى كه الزمه  مى
 : اديان است

 دهد. اوال، اجازه و امكان همگامى و همكارى مى

 شود. هم مىين نعمت است، فراتر بزرگكه بعد از سالمتى  «امنيت»ثانياً، 

معلوم است كه يك اجتماع متشتّت، با عقايد متفرق متضاد و منافع مخالف كه 
 تواند قرار و دوام پيدا كند. محروم از اعتماد و امنيت باشد، اصال نمى

ها از دست  ديندارى سنگ اول بناى اجتماع است. اگر دين در دنيا نبود، انسان
نها در بيابان و جنگل، طعمه درندگان و گريختند و مجبور بودند تك و ت يكديگر مى

 آمد. كشته سرما و گرما باشند. بدون دين اجتماع و تمدن به وجود نمى

 
ها انجام  ها و حركاتى كه اقوام و ملت از نظر عملى، يعنى تحوالت و جنبش -7
بينيم هر زمان كه شخص نابغه  اند، مى اند و شاهكارهاى تاريخ را به وجود آورده داده
بر يا ملتى به جنبش درآمده و زنجير اسارت و پرده جهالتى پاره گرديده و گام و ره

هاى بزرگ فكرى بوده است؛ خواه به  بلندى برداشته شده است، در سايه دين يا مرام
هاى ملى و  صورت رسالت پيغمبران و قيامهاى پيروان آنها و خواه به صورت نهضت

 ها بوده است. ى و ايدئولوژياجتماعى كه مقارن و معلول تحوالت عقيدت

پس به طور خالصه قدمت تاريخى، احتياج طبيعى و ضرورت فردى و اجتماعى 
دين قابل انكار نيست. دين به هيچ وجه ساخته و پرداخته يك طبقه از اجتماع و 

هاى خاصى نبوده، پديده اين قرن يا تنها از خصايل شرق نيز  خواسته سياست
 باشد. نمى
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*   *   * 

كنند، اين است كه اگر ديندارى  آيد و ايرادى كه عنوان مى اى كه پيش مى همسئل
در گذشته يك امر طبيعى و مفيد و ضرورى بوده است، حاال ديگر با پيشرفت تمدن 
و بسط تربيت و با روشن شدن افكار و تسلط حكومتها، لزوم چندانى ندارد و اگر 

 .الزم باشد، تنها در دهات و براى بيسوادان است

درست است كه اجتماعات متمدن امروزى كمتر از سابق پايبند تشريفات مذهبى 
و مقيد به اديان هستند و آداب و مقررات جوامع تا حدود زيادى جاى احكام شرعى 
را گرفته و براى افراد به لحاظ برنامه زندگى و روابط فيمابين و وظايف نسبت به 

ه ممكن است اشخاصى به دنيا بيايند، نمايد، حالي جسم و محيط، تعيين تكليف مى
زندگى كنند و به پيرى برسند، بيكاره و بيچاره و سرگردان هم نباشند، ولى اسم خدا 

 و دين هم به گوششان نخورد.

در سطح و مقياس فردى و براى احتياجات مادى و فردىِ زندگى شايد همين 
به عقيده و ايمان طور باشد. امروزه در ذهن كسان زيادى احتياج چندانى نسبت 

هاى ملى و مسلكهاى  شود؛ اما صرف نظر از اينكه افكار و عالقه مذهبى حس نمى
ها را پيش آورده است، خود  نيازى و احياناً مخالفت اجتماعى نيز كه چنين تصور بى

دينى هستند و ما در اين درس و چند درس بعد، مسئله را به طور كلى مطرح كرده، 
ذلك دو نكته اساسى ذيل قابل  خداپرستى نداريم. ولى مع اصرارى روى اسالم يا

 دهد: توجه است و جواب آن ايراد را مى

 
شود كه افراد غيرمتدّين يا افراد متدّين به عوامل غير مذهبى،  اگر ديده مى -3

كنند، حتى  هاى اخالقى بوده، از خيانت خوددارى مى داراى شرافت ذاتى و ارزش
دهند، چنين  هايى بروز مى زنند و از خود گذشت مىدست به خدمت و فداكارى 

حاالت و كيفيات، به طورى كه خود نيز معرف و معترف هستند، ناشى از عواطف و 
احساسات درونى آنهاست كه در اثر ارث يا تربيت ممتد قوت گرفته است و بنا به 

تاً عاشق توانند از آن جدا شوند و مخالفت كنند. آنها وجداناً و ذا اظهارشان نمى
 شرافت يا فداكارى و خدمتند.

تواند مقرون به  صرف نظر از اينكه ادعا يا تصور اين اشخاص تا چه حد مى
حقيقت و عموميت بوده و محاسن منتسب به آنها خالى از غلو و تظاهر يا مصلحت 
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جويى و توأم با قبول خسارت و محروميت باشد، آنچه مسلم است اينكه محرك 
عواطف انسانى و احساسات كه نزد ايشان جنبه الزامى و ذاتى دارد،  اصلى آنها، يعنى

 در حقيقت از نوع غرايز حيوانى است.

رود، روبه  دانيم، هر قدر رشد و تمدن پيش مى غرايز حيوانى نيز به طورى كه مى
گذارد؛ جاى عواطف و احساسات را يا عقل و استدالل و  ضعف و نابودى مى

 گيرد، يا سودجويى و خودخواهى. هاى حساب شده مى اراده

هايى كه به لحاظ علم و تمدن جلوتر هستند، احساسات قلبى و  در ممالك و ملت
هاى  تمايالت اخالقى خيلى كمتر حكومت دارد تا مسلّمات علمى و سود و زيان

 زندگى.

مردم كشورهاى پيشرفته كه داعيه تربيت و انسانيت دارند، همين كه در شرايط 
شود )مثال به  گيرند و قيد و بندهاى اجتماعى برداشته مى قرار مىبحرانى جنگ 

ها و  روي كنند(، چنان زياده هايى پيدا مى روند يا مصونيت ممالك مغلوب مى
 زند كه در شرايط عادى باور كردنى نيست. هاى اخالقى از آنها سر مى رسوايي

فت روحى نمونه ديگر ممالك، شمال اروپاست كه به متانت اخالقى و شرا
بندوبارى عجيبى شده است و به طور  معروف بودند؛ اما نسل جوانشان مبتال به بى

الملل، مكتبهاى فلسفى و ذوقى كه نفى هر گونه  كلى در اروپاى بعد از جنگهاى بين
 گيرند. نمايند، روز به روز بيشتر مورد استقبال قرار مى مسئوليت و قيد و حقيقت را مى

ها و  هاى وجدانى مانند ذائقه طلبي و احساسات يا شرافت از اين گذشته، عواطف
كند و قابل بحث و توجيه و تعميم نيستند.  ها هستند كه براى اشخاص فرق مى سليقه

به بيان ديگر، مالك واحد و معيار ثابتى در زمينه عواطف و عاليق وجود ندارد تا بر 
گردد. چه بسا آنچه نزد ها تعيين  اساس آن مسئوليت و حدودى براى افراد و ملت

اى در زمانى پسنديده و مطلوب است، در نزد ديگران يا در دوران بعد مطرود  عده
فردى را مسئول اعمالى دانست كه انجام  دسته و هيچ شود هيچ باشد. از اين راه نمى

دهد، و مجبور به قبول و تبعيت از چيزى كرد كه به طبعش نامطبوع و  دهد يا نمى مى
 آيد. امعقول مىبه ذوقش ن

هايى كه قرن به قرن  توان روى پايه بنابراين زندگى و امور و اجتماعات بشر را نمى
 شود و اصالً معيار ثابت و ميزان مشخصى ندارد، قرار داد. تر مى تر و پوسيده سست
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جامعه احتياج به اصول مدون معين و معتقدات قابل درك و اثبات و اشتراك 
 دارد.

 
ا و مقررات اجتماعى توانسته است تا حدودى براى افراد تابعه ه اگر جامعه -2

هاى آنان را تعيين و تأمين نمايد  جانشين دين و خدا شود، برنامه زندگى و نيازمندي
كردند،  و جلوى تجاوزهايى را كه سابقاً زورمندان در حق زيردستان و ضعيفان مى

اند كه در حكم  دهايى شدههاى مختلف در مقابل يكديگر واح بگيرد، اكنون جامعه
 باشند. يعنى: افراد متفرق سابق مى

اوالً، همان طور كه هر روز به صورتهاى مختلف شاهد آن هستيم، اين واحدها يا 
ملتها و دولتها در ستيزه و تعدى نسبت به يكديگر بوده، به طور غير مستقيم زيان و 

رند و بنابراين ظلم و آو جمعى براى افراد فراهم مى بدبختى و كشتارهاى دسته
 معصيت از دنيا رخت بر نبسته است.

ثانياً، اگر قوانين اجتماع تكليف فرد را به لحاظ مسلك عقيدتى و مسير زندگى 
هاى  ها و همان مسلك آيد كه تكليف خود جامعه نمايد، اين سؤال پيش مى تعيين مى

 چه باشد. ها بر اساس مشترك انتخابى را كى بايد تعيين كند و ايدئولوژي

منظور آنكه در دنياى كنونى، سرگردانى ناشى از مختار بودن انسان و مسئله 
جستجوى هدف و برنامه از بين نرفته است. فقط از چارچوب يا از سطح متفرق 
كوچك فردى به سطح و مقياس بزرگ اجتماعى تغيير مكان پيدا كرده است؛ بازهم 

 وجود دارد.احتياج و بلكه ضرورت اتخاذ مذهب يا مسلك 

گردد و امكانات  هر اندازه آمال و افكار و اصول زندگى وسيعتر و عاليتر مى
شود؛ يعنى انسان از  انسان در آزار رسانيدن يا خدمت كردن به همنوعان بيشتر مى

مرحله حيوانيت و شرايط زندگى فردى به مقام انسانيت و زندگى اجتماعى صعود 
حكومت » هاى شود )رجوع شود به كتاب مى كند، احتياج او به دين شديدتر مى

 (.«2خدا در اجتماع»و  «3جهانى واحد

                                                
مؤلف است كه همراه با  33/34/3143تفصيل سخنرانى مورّخ  ، تدوين و«حكومت جهانى واحد»كتاب . 3

سه اثر ديگر در كتابى به همين نام ، در قطع جيبى توسط انتشارات دارالكتاب قم و انتشارات فاتح مشهد 
 .چاپ و منتشر شده است

كه توسط باشد  مى «(3بعثت )»( به نام 2، هشتمين اثر مندرج در مجموعه آثار )«خدا در اجتماع»كتاب . 2
 .شركت انتشاراتى قلم منتشر شده است
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*   *   * 

انسان طورى ساخته شده است كه احتياج به معبود و معشوق دارد؛ چه فرد انسان 
و چه اجتماع. در سايه عشق و عبادت است كه سالمتى و امنيت و مخصوصاً حركت 

 شود. و سعادت فراهم مى
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 انتخاب معشوق و معبود

 
حال كه معلوم شد انسان بنا به سابقه تاريخى وساختمان طبيعى خود احتياج مبرم 
به مذهب و مسلك دارد و ميل و مصلحت او در دلبستگى و بندگى نسبت به معشوق 

تواند معشوق  آيد كه آيا هر موجود و موضوعى مى يا معبود است، اين سؤال پيش مى
باشيم و به لحاظ مصلحت و سعادتمان  ما در انتخاب آن آزاد مى و معبود باشد و

 تفاوتى ندارد؛ يا اينكه  شرايط و شخصيتى براى معبود الزم است؟

جواب سؤال اول، يعنى شرايط اصلى معبود را با توجه به اينكه بايد احتياج ما را 
 توانيم عقالً و منطقاً بدهيم. تأمين كند، مى

 
 شرايط اصلى پرستش

 
 مطبوع طبع و دوست داشتنى باشد، نه تحميلى. -1

بديهى است كه قبل از هر چيز الزم است موضوع يا موجودى كه مورد عشق يا 
شود، واقعاً جايى در دل او داشته باشد و مطبوع طبع قرار  پرستش شخص واقع مى

تواند سوز و حركتى ايجاد نمايد و  هاى تحميلى و تصنعى نمى گيرد. عشق و عقيده
 نشأ آثار درونى و عملى باشد.م

 
 موجب رْحفظ و رشد و ترقى شود، نه توقف و االك. -2

ا رو كسى يا چيزى كند كه سالمتى و حيات او ر اگر شخصى خود را پايبند و دنباله
تباه سازد يا آنكه توقف و در جازدن بوده و انسان را به وضع بهتر از آنچه دارد، 

 ا معبودى بر وجودش ترجيح دارد.نرساند، مسلماً عدم چنين معشوق ي

 
 نهايت باشد. عيب، عالى و بى بى -3
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كشانيم و  آلِ قابل ستايش كه ما خود، را به طرف او مى معشوق دلخواه و معبود ايده
جويايش هستيم، اگر بنا باشد مثل ما داراى نواقص و معايب بوده و از برآوردنِ 

تواند  حقايق جهان نادان باشد، قهراً نمىاحتياجاتمان ناتوان و درشناختن دردهاى ما و 
ارزش و احترام مطلق در نظر شخص عاقل احراز كند و مطلوب كامل و هدف نهايى 

 ما قرار گيرد.

ورزى و بندگى انسان  اگر قرار به انتخاب و اختيار معبودى است كه ارزش عشق
از هر جهت منزه نياز و سعادتمند سازد، چنين موجودى الزم است  را داشته و او را بى

گونه  تر از هر كس و هر چيز كه به ذهن ما بيايد، باشد؛ هيچ و برومند و برتر و كامل
كسرى و ضعف از هيچ بابت و در هيچ زمان در او وجود نداشته و از جميع صفات و 
مزايا و امكانات، مافوق تصور و تمام نشدنى باشد؛ يعنى بينهايت باشد. در غير اين 

ر معشوق يا معبود انتخابى ما فقط از جهاتى بر ما برترى داشته و تا صورت، يعنى اگ
كه به آن حدود رسيديم، قابليت جذب  حدودى احتياجاتمان را برآورده كند، همين

دهد و براى ما توقف  و تحريك و خاصيت معشوق يا مطلوب بودن را از دست مى
سوى او باعث تنزّل  تر از خود ما باشد، ميل ما به حاصل خواهد شد و اگر پست

 خواهد گشت.

شاهد مثال معشوق غير بينهايت و محدود كه منتهى به توقف و تنزل شده است، 
آل ملى مردمى بود كه رم قديم را به وجود آوردند. كمال مطلوب آنها، سيادت  ايده

هاى آن زمان بود. در اين راه  خود و احراز قدرت بر همسايگان و تسلط بر دولت
اى را به وجود آوردند كه از بسيارى جهات  ماع و طرز حكومت و ادارهيك نوع اجت

كردند و جوانانشان را به  العاده زندگى مى نمونه و ممتاز بود. با فعاليت و قناعت فوق
دادند تا به تدريج  شناسى تمرين مى هاى نظامى و مشقات جنگى و وظيفه انواع مشق

 توفيق يافتند.

جزيره ايتاليا را تسخير نمود و تشكيل دولت  زودى شبه هب  شهر كوچك رم
مقتدرى داد. اين دولت پس از شكست كارتاژ و تصرف يونان و دست يافتن به 
آسياى صغير، صاحب اختيار درياى مديترانه و مسلط بر ساكنين دور و نزديك آن 
دريا، يعنى قسمت اعظم دنياى متمدن آن زمان گرديد و با سالطين ساسانى ايران 

تاد. دولت رم، مقتدرترين دولت و نژاد رم، ثروتمندترين افراد و آقاى جهان دراف
گرديده و به كمال مطلوب خود رسيد. پس از آن ديگر محرك و موجبى براى 
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پيشروى بيشتر و مدارج باالتر وجود نداشت و همانجا متوقف شد و چون به 
تبديل به  بردارى از قدرت و ثروت موجود پرداختند، حكومت جمهورى بهره

امپراتورى سلطنتى و استبدادى گرديد. ظلم و خوشگذرانى تا سرحد ديوانگى 
جانشين مشورت و عدالت و فعاليت كه سابقاً در ميان زمامداران و نژاد اصلى رم 
برقرار بود، گرديد. طولى نكشيد كه توقف تبديل به تنزل شد و قدرت و ثروت رو 

 جمين و معدوم از صفحه زمين شدند!به تالشى و تباهى گذارده، مغلوب مها

 
 موجود و مثبت باشد، نه مواوم و ساختگى. -4

ممكن است در اثر وهم و تصور، به چيزى دلبستگى و كشش پيدا شود، ولى يا 
معشوق و معبود خيالى و دروغين باشد يا محاسن و صفاتى كه براى آن تصور 

رده از چهره كاذب آن برداشته شود، موهوم و خالف واقع؛ بنابراين دير يا زود پ مى
ريزد. به عالوه معبود كاذب يا ناقص و  خواهد شد و در برابر عقل و علم فرو مى

تواند مورد قبول عموم قرار گيرد و اشتراك هدف و وحدتى كه  نسبى مسلماً نمى
 يكى از شرايط و انتظارات ما از ديندارى است، فراهم نخواهد شد.

از پيش خود و با تصورات باطل و اوهام كاذب معشوق  از همه بدتر آنكه وقتى ما
بسازيم يا به موجود و موضوعى كه فاقد صفات الزم است، كارهايى نسبت بدهيم، 
در حقيقت چيزى را كه غير از خود ما و مافوق ما و وسيله اصالح و ارتقا باشد، 

ان است، ايم؛ بلكه خود و آنچه را كه محدود به ما و منظور نظر خودم نپرستيده
 ايم و يك نوع در جا زدن و توقف و تنزل خواهد بود. پرستيده

معبود حتماً بايد حقيقى و داراى وجود قاهرِ اعالىِ مثبت و صاحب اراده و اثر 
 باشد تا هم در شخص اعتقاد و شوق حاصل گردد و هم از او اثر و عملى برخيزد.

بينيم در عين آنكه  ىوقتى شرايط چهارگانه فوق را بخواهيم خالصه كنيم، م
و محبوبتر و مفيدتر باشد، الزم است مانند ما و  تر نزديكمعبود بايد از هر چيزى به ما 

برد، باز هم سير ارتقا و  در حدود و دسترس ما نيز نبوده، و هر قدر ما را باال مى
 نهايت دور باشد. نهايت نزديك و بى تكامل تعطيل نگردد؛ يعنى بى

 
 هاى بشرها و معبود معشوق

اينك كه شرط اصلى معبودِ اليق پرستش، با توجه به آنچه انسان احتياج و انتظار 
توانيم پىِ جواب سؤال دوم برويم و معبود حقيقى  دارد، منطقاً معلوم گرديد، مى
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اين كار  ذهنى و استدالل نظرى  ولى به عوض آنكه از طريق مطلوب را تعيين نماييم.
ها يا معبودهاى مختلفى را كه  يق عينى و تجربى معشوقرا بكنيم، بهتر است از طر

بشر در طى تاريخ براى خود برگزيده است و در طبع خودمان نيز تمايل و توجهى 
شود، از نظر بگذرانيم؛ سپس ببينيم شرايط فوق تا چه حد  نسبت به آنها احساس مى

مل و قابل كند و آيا معشوقى كه از هر جهت كا هر يك از آنها صدق مى در باره
شود يا آنكه در اين داستان چيزى جز وهم و آرزو وجود  پرستش باشد، پيدا مى

 ندارد.

هاى برگزيده مردم كار مشكلى نيست. هر كس از عامى و عالم  جستجوى معشوق
 باشد. مند است و جوياى آنها مى و خُرد و كالن در زندگى به چيزهايى عالقه

آيد يا طالب عنوان و احترام است و زن و  مىمثالً از خوردن غذاهاى لذيذ بدش ن
 رود... . اش را دوست دارد. البته به دنبال پول و منفعت نيز مى بچه

براى آنكه بفهميم معبود او كدام است، بايد ببينيم، در صورت تعارض، كدام را 
كند. اگر براى دفاع خانواده و سالمتى و  دارد و سايرين را فداى آن مى مقدم مى

فرزندانش حاضر شد پول خرج كند و از خوراك خود صرف نظر نمايد و در  تربيت
صورت ضرورت، آبرو و سالمتى خويش را به خاطر خانواده گرو بگذارد، معلوم 

شود عاشق خانواده است و اگر عالقه او به كسان خود تا آنجا رفت كه در  مى
اد و پاروى حقوق صورت تعدى فرزندانش به همسايگان، حق را به جانب فرزندان د

شود در نظر  مردم و مملكت گذاشت و انصاف و حقيقت را نديده گرفت، معلوم مى
او همه چيز بايد فداى اوالد شود. چنين شخصى خانواده پرست است و خانواده 

 خداى اوست.

هايى كه به اين ترتيب مورد عالقه درجه اول يا پرستش اشخاص قرار  معشوق
و متعدد هستند. بعضى از آنها به لحاظ ارزش و عنوان در گيرند، البته متفاوت  مى

تر قرار دارند و بعضى در سطح باالتر. بعضى محسوس و ملموس و  سطح پايين
كنند و بعضى ديرتر و از طرف افراد  ترند و همه مطبوع بودن آنها را حس مى عمومى

 شوند. معدودترى درك مى

رب را درك نكند و شخصاً مثال كسى نيست كه شكم پرستى و لذت اكل و ش
در معرض كشش آن قرار نگرفته باشد؛ اما عشق به علم و درد در برابر جهل، يا 
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شيفتگى و فداكارى به خاطر عدالت را افراد انگشت شمارى دارا هستند و حاضر 
 هاى خود را فداى آنها بكنند. شوند ساير عاليق و دارايي مى

را بر حسب درجه محسوس بودن و هاى نهايى مردم  چنانچه مطلوب و معشوق
عموميت و سهولت درك، رديف نماييم، اسامى و عناوين ذيل از خاطرمان 

 گذرد: مى

 شكم پرستى و راحت طلبى، -3

 مال پرستى و اقتصاد، -2

 شهوت پرستى و عياشى، -1

 پرستى و شهرت طلبى و رياست جويى، جاه -4

 پرستى، هنرخواهى و ذوقيات، زيبايى -7

 عنوان و حيثيت، آبرو و -1

 علم و فضايل شخصى، -7

 خانواده وقوم و قبيله، -2

 وطن و ملت و بشريت، -3

 حق و حقيقت، عدالت، آزادى وساير مظاهر عالى اخالقى و اجتماعى، -34

 پرستى، ارباب انواع يا بت -33

 خالق يكتا و مدير و مدبّر دنيا. -32

 
 ها بندى پرستش دسته

ى فوق جنبه قطعى و مطلق ندارند؛ به طورى كه هر شخص ها و معبودها البته معشوق
در مدت عمر و در جميع حاالت فقط طالب يكى از آنها باشد و غير از اين 

ها چيزى مورد عالقه كسى قرار نگيرد. با سبك و سنگين كردن تمايالت  مطلوب
شود، ترتيب  هايى كه در غالب مردم ايجاد مى ها و گذشت نفسانى عمومى و جنبش

 تواند با تقويت كافى قابل قبول باشد. وق مىف

توانيم  هاى جدول فوق از جهاتى با يكديگر سنخيت و شباهت داشته، مى مطلوب
ها كه آبرو و سالمتى خود را فداى پرخورى  پرست بندى كنيم. مثال شكم آنها را دسته

خصى كه ها و حتى عاشقان زيبايى و فضايل ش ها و شهوتران پرست نمايند، يا مال مى
ها، به پول، به زن يا به علم و عنوان ندارند، بلكه  بنفسه عالقه و اعتقادى به خوراكي

خواهند؛ خودخواه و در حقيقت  آنها را براى كيف بردن و ارضاى تمنيات خود مى
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هستند. خارج از خود، براى چيز ديگرى تارهاى وجودشان به ارتعاش  »خودپرست»
 شوند. مايه گذاشتن نمىآيد و حاضر به گذشت و  درنمى

ها جنبه مادى و جزئى دارند؛ مانند لذايذ شكمى و  همچنين بعضى از اين مطلوب
تر و عالى و تا حدودى معنوى؛  پول و تمتعهاى شهوانى و بعضى ديگر جنبه لطيف

 مانند هنر، حيثيت و فضايل شخصى.

اً شود كه دلبستگى و احيان خروج از خود و پرستش واقعى وقتى شروع مى
گذشت و فداكارى نسبت به موجود جداى از نفس حاصل شود؛ مثالً مادرى كه رنج 

كند و ناراحتى فرزند او را  خوابى و گرسنگى به خاطر كودكش را تحمل مى بى
سازد و به ميدان  ور مى سازد، يا فردى كه عشق وطن، او را شعله ناراحت و نگران مى

خاصى از حدود خودخواهى باالتر سازد، چنين اش اش مى جنگ و شهادت روانه
 (.3و  2پرست هستند )رديفهاى  اند و نوع رفته

از عشق به فرزند و به وطن و خيرخواهى براى نوع بشر كه مراتب تكاملى 
هايى است كه بر  پرستى است، باالتر، عشق و فداكارى به خاطر اصول و انديشه نوع

وميت  و اصالتى داشته باشد و آيد، عم كند و به نظر مى جامعه انسانى حكومت مى
بيش از تمايالت و تعصبهاى خانوادگى و ملى، با خودخواهى  فاصله دارد؛ زيرا 

ها و  عشق به فرزند و به وطن و همنوع تا حدودى و از جهتى عشق به خود و به شاخه
پرستى  جدول را ايده پرستى يا اصول 34توانيم رديف  باشد. ما مى شريكهاى خود مى

 بناميم.

اند كه نوع انسان و اصول و معانى عاليه حاكم بر  كسانى هم در دنيا پيدا شده
انسان را ساخته و خواسته موجود يا موجودهاى مافوق دانسته و او يا آنها را سازنده و 

اند. اين دسته همان خداپرستها  پرورنده و گرداننده همه چيز شناخته و پرستيده
پرستند و بعضى  عقيده دارند و ارباب انواع را مى هستند، منتها بعضى به چندين خدا

 نمايند. آفريدگار واحدى را به عنوان مدير و مدبّرِ تمام دستگاهِ وجود پرستش مى

 
 به اين ترتيب چهار نوع پرستش بر طبق جدول ذيل داريم.

 
 

 جدول پرستش
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 الف( خودپرستى

 طلبى؛ پرستى، راحت شكم

 پرستى، اقتصاد؛ مال

 عياشى؛پرستى،  شهوت

 طلبى و پرستى، شهرت جاه

 رياست جويى؛

 پرستى، هنر و ذوقيات؛ زيبايى

 آبرو و عنوان و حيثيت؛

 علم وفضايل شخصى.

 دنياپرستى مادى

 معنوى دنياپرستى

 پرستى نوع ب(
 خانواده و قوم و قبيله؛

 وطن و ملت و بشريت.

 پرستى اصول ج(
 وحقيقت، عدالت، آزادى و حق

 اخالقى و اجتماعى.ساير مظاهر عالى 

 د(خداپرستى
 پرستى؛ ارباب انواع و بت

 خالق يكتا و مدير و مدبّر دنيا.
 

 مطالعه و مقايسه

بدون آنكه فعال بخواهيم راجع به برترى ذاتى معشوق و معبودهاى فوق حرف بزنيم 
 و قصد ابطال يا اثباتى داشته باشيم، آنها را با يكديگر و از جهات مختلف، با توجه به

 : نماييم توانايى تأمين شرايط اوليه و احتياجات فردى و اجتماعى بشر، مقايسه مى

 
رويم،  هرقدر در جدولِ پرستش به ترتيبى كه تنظيم شده است، پيش مى -3
ها كاسته  طوركه گفتيم از درجه محسوس بودن و مقبوليت عمومى معشوق همان

 گردد. ها افزوده مىشود و در عوض بر وسعت دامنه و دقت و لطافت آن مى

اند، نه از اين جهت است كه  هايى كه طالب و سالك كمتر پيدا كرده معشوق
مفيد و مورد احتياج بشر و مطبوع طبايع نباشند، بلكه براى استفاده و اشتياق نسبت به 
آنها الزم است شخص يا جامعه داراى رشد فكرى و ذوقى و اجتماعى كافى باشد. 

رشد و درك رسيدند، ميزان درد فراق و لذت وصالى كه اما همين كه به چنين 
هاى درجات  شدگان به معشوق دهد، خيلى بيشتر از طلب كنندگان و واصل دست مى

 پست خواهد بود.

جو، لذت و انبساط خاطرى كه از  يك محقق تشنه حقايق و يك مخترع چاره
و مخصوصاً پايدارتر  تر، لطيفتر، عميقتر برند، خيلى شيرين اكتشاف يا اختراع خود مى
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پرست و شهوتپرستى است كه موفق شده است. بنابراين هر قدر از درجه  از شكم
شود، سطح و  محسوس و مادى بودن معبودها كاسته و بر معنويت آنها افزوده مى

ترى  آيد ولى الزم و محتاج به رشد بيشتر و مرتبه تكامل يافته دامنه اثر معبود باال مى
ها  د. كما آنكه براى هر فردى احساس لذت و احتياج و درك معشوقباش از انسان مى

 شود. تماماً در روز والدت فراهم نمى

تقريباً به همان ترتيبِ جدول پرستش و پس از گذشتن سنينى از عمر و تعليم و 
دهد: عالقه به خوراك و غذاطلبى  تمرينهايى احتياج و درك آنها به انسان دست مى

باشد.  ه دنيا در او به شدت موجود است و يگانه مطلوبش مىبه محض ورود طفل ب
پس از يكى دو سال به تدريج به مفهوم مالكيت و حفظ و جمع مايملك شخصى 

خواهد تا آثار آن بروز كند.  رسد. غريزه جنسى حداقل هفت هشت سال وقت مى مى
 .هنرى و آبرودارى در سن بلوغ هنوز كامل و مشخص نيست  طلبى و ذوق تفوق

 
مقايسه ديگر آنكه در جدول پرستش، هر معبود تا حدود معقول و اعتدال  -2

باشد و مانع و منافى مراتب بعدى و مافوق  شامل معشوقهاى مراتب قبلى يا مادون مى
طلبى براى كسى كه برخوردار از سالمتى و مزاياى بدنى است و  شود. مثالً جاه مى

شود تا براى آدم رنجورِ  هتر تأمين مىوكار و مال و حال است، خيلى ب صاحب كس
 ضعيفِ زشتِ فقير.

پرست و  پرست و مال هاى مورد نظر شكم شخص جاهپرست ناچار بايد مطلوب
پرست را تا حدودى كه براى نيرومندى و پشتيبان و عنوان داشتن و بريز  شهوت
هاى رياست و شهرت الزم است، فراهم نمايد و خواهان آنها باشد. ولى  وبپاش

تواند وطنپرست، آزاديخواه و يا برخوردار از فضايل اخالقى  پرست ديگر نمى جاه
باشد. خودخواهى و خوى استبداد او را به فريبكارى و به تعدّى و پايمال كردن 

كشاند و آنجا كه خودخواهى  حقوق ديگران و خيانت در راه حفظ مقام و قدرت مى
 بندد. رخت برمى هاى انسانى و برترى جويى آمد، صفات و ارزش

تر از خانواده پرستى است و الزمه آن  پرستى كه مرتبه عالي همچنين است وطن
مندى و اقدام براى تأمين احتياجات مادى مملكت و كسب قدرت و حيثيت  عالقه

پرستى يا  هاست. ولى تعصب در وطن دولت و بسط علم و فضيلت و حفظ خانواده
شود و كار يك ملت  وطنپرستِ مطلق،  رستى مىپ ناسيوناليسم مانع بشردوستى و نوع
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كشد. در  به استعمار و استثمار ملل ديگر و تسلط تجاوز كارانه به همسايگان مى
پرستِ بشردوست در عين آنكه خواهان سالمت و سعادت همه افراد  صورتى كه نوع

كند و به دفاع از كشور و خدمت  بشر است، نسبت به هموطنان خود نيز خيانت نمى
 داند. دوستى مى پردازد و خود را موظف به وطن به مملكت مى

 
براى رسيدن به هر يك از مراتب فوق، ضمن آنكه هر مرتبه تا حدود معقولى  -1

شود كه شخص مراتب اكتسابى مادون را  شامل مراتب ماقبل است، چه بسا الزم مى
احتى بردارد؛ پول فدا نمايد. مثالً به خاطر كسب قدرت و مقام، دست از پرخورى و ر

خرج كند؛ خوددارى از خوشگذرانى بنمايد؛ يا براى دفاع و ترقى وطن، زير بار 
هاى سنگين برود؛ فرزندش را به نظام وظيفه  انضباطهاى مشكل و محروميتها و ماليات

 و جبهه جنگ بفرستد و جان خود را نيز بدهد.

 
و آزاديخواهى،  دوستى پرستى يا علم هيچ يك از مراتب فوق، حتى وطن -4

معبودِ كامل و جامعِ شرايط اصلى نيستند و ممكن است به عوض سعادت، منتهى به 
اى از احتياجات  . مثالً مال، قدرت يا زيبايى فقط يك جزء و گوشه هالكت بشوند

 دهد و معبودهاى بسيار ناقص و محدودى هستند. انسان را جواب مى

شوند كه گاهى ديده شده است  ىمال پرستهاى خالص آن قدر ممسك و نخور م
اند. بعالوه  كه در موقع بيمارى شديد باز راضى به خرج درمان و دارو نشده و مرده

نهايت نيستند، قهراً ايجاد  چون ماديات و مطلوبهاى دنياپرستان اشتراك بردار و بى
دن بينيد بر سر يك زن يا يك مع كشد. مى نمايند و كار به نزاع و نيستى مى رقابت مى

المللى  هاى خصوصى و بين ها و جنگ ها، دسيسه و يا سعادت ملى چه چاقوكشي
 گيرد! درمى

ها هستند؛ اما  خواهى البته مخالف تجاوزها و خالفكاري حقيقت جويى و عدالت
شرط چهارم از شرايط اصلى معبود شدن، يعنى موجود و مثبت بودن آنها قطعى 

حقيقتى به طور كلى و مطلق در عالم وجود  نبوده، بلكه يك امر نسبى است. زيرا تا
خواهى و  جويى معنى و مبنا نخواهد داشت و هر انديشه عدالت نداشته باشد، حقيقت

اجراى قانون بايد مبتنى و مسبوق به اثبات و اعتقاد به حق و نظمى باشد تا به اعتبار 
 آن بتوان عدل و قرارى را تعريف و تعيين كرد.
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ن و بر اساس حيات و حقوق آنها، عمل گرگ صددرصد مثالً از نظر گوسفندا
ها،  هاى طبيعىِ گرگ ظلم و ناحق است؛ اما از دريچه منافع و حقوق و ضرورت

 ترين عمل و عين وظيفه و ثواب است. خوردن گوسفند مشروع

در عالم انسانها هم براى اينكه بتوانيم حكم بر بدى خيانت به كشور بنماييم يا 
ر را بد بدانيم، الزم است قبالً به يك حقيقت و حق يا به حكومت استعمار و استثما

معبودى كه مافوق بر معبودهاى شخصى يا ملى باشد، معتقد بشويم تا به اعتبار 
پرستى،  اعتبار نوع  كشور بنماييم و به  پرستى، حكم بر زشتى خيانت به وطن

 استعمارگرى را محكوم بسازيم.

 
تا ج جدول پرستش، هر يك به جاى خود مهم و معشوقها و معبودهاى الف  -7

توانند مفيد و محرك باشند؛ ولى ارزش و فايده آنها از جهت وسيله  اند و مى ارزنده
بودن براى نيل به مراتب باالتر است. مثالً مال و ثروت به خودى خود شايستگى 

ن به هدف بودن را ندارد؛ ولى اسباب كار الزم و مؤثر براى خوشگذرانى يا رسيد
 مقام و حيثيت است.

اى عالى  همين طور علم و صنعت مانند يك چراغ يا افزار كار است كه وسيله
ب يا براى راهنمايى و كمك به انسان و جامعه در رسيدن به مقصود يا هدف خو

علم به تنهايى، نه محرك و مشوّق است و نه اخالق و  باشد؛ واِالّ بدى كه دارد، مى
نمايد. چه بسيار اشخاص باهوش و دانشمندِ باهنر كه  مى كماالت شخص را تضمين

 آيند. جو يا خائن و فاسداالخالق از آب درمى حسود، حريص، كينه

ورزى براى خانواده و خويشان و هموطن نيز وقتى پسنديده است كه در  عشق
جهت تهيه و حفظ و تربيت افرادِ صالح و مفيد براى جامعه، يا جامعه مفيد براى 

ورزيهاى  اِعمال گردد. در غير اين صورت، فداكارىِ توخالى يا تعصببشريت 
 بخش خواهد بود. جاهالنه، زيان

حتى تأمين عدالت و آزادى در يك جمعيت يا ملت نيز، اگر كار آن مردم تعدّى 
و استثمار ديگران باشد، يا به آزادگذاردن براى فحشا و فساد منجر شود، معلوم نيست 

 پسنديده و اليق پرستشى باشد.از نظر عمومى چيز 

بنابراين  هيچ يك از مراتب الف تا ج به طور مطلق حائز شرايط اصلى معشوق يا 
توانند هدف و غايت آمال باشند. دير يا زود به خسران،  معبود بودن نيستند و نمى
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گردند و اگر به طور موقت براى يك فرد يا يك جمع  توقف يا هالك منتهى مى
حركت نمايند، در حسابِ كلىِ عمرِ همان فرد و در حساب عمومى ايجاد لذت يا 

آيد. كسانى كه اين  المللى زيانشان به مراتب بيش از سودشان درمى اجتماع ملى و بين
اند، در اشتباه بوده و  قبيل مطلوب و معشوقها را به عنوان معبود خود اختيار كرده

 هستند.

 
شامل  و  تواند مطلق پرستى است كه مىيعنى خدا  معشوق يامعبود آخرى تنها -1

يعنى   آل باشد. البته در صورتى كه شرط چهارم تمام مراتب قبلى و جامع شرايط ايده
اعتقادمان  و  موجود بودن و حقيقت داشتن وجود و صفات انتسابى به او مورد قبول

 ريم.بگي نظر اند، در قرار گيرد و خدايى راكه انبيا و مخصوصاً قرآن معرفى كرده

مقصود ما از مطلق بودن اين است كه قائمِ بالذّات است و خود آفريننده و 
گرداننده همه چيز و منشأ آثار است، نه آنكه مانند مال و علم و اخالق داراى ارزش 

 هاى ديگر باشد. و معناى نسبى و وسيله براى رسيدن به مطلوب

يف، خداوند روزى خداپرستى شامل تمام مراتب قبلى است؛ زيرا بنا به تعر
ها و موجدِ  هاست؛ آفريننده عشق و زيبايي رساننده به شكمها و دهنده مال و نعمت

بخش و پدر مهربان تمام آدمها و سرپرست  باشد. داناى بصيرت ها مى تمام قدرت
تمام جماعات بوده، حق و حقيقت از ذات او و عدالت و آزادى و ساير كماالت و 

باشند. خواستن خدا و پرواز به سوى او، يعنى خواستن  مىفضائل، پرتوهاى صفات او 
ها در حد اعتدال و اعالى آنها و تقرب به  ها و معشوق و رسيدن به همه كمال مطلوب

اى مادون  مندى و دستيابى به كماالت و مراتب وسيله درگاه ذوالجاللش، بدون عالقه
 شود. ميسر نمى

نمايد،  ن طور كه اسالم معرفى مىپرستش آفريدگار و پروردگار جهان هستى، آ
نهايت نزديكِ بينهايت دور  آل است و همان بى جامع تمام شرايط معبودِ ايده

باشد. زيرا كه از جهت صفات، او را منزه از هر عيب و نقص و مظهر تمام  مى
كماالت، از علم و قدرت و رحمت و رأفت و بركت و جاللت و حكمت و اسماى 

 بخش و رهنما و نگهبان است. و هستىدانند  نيكوى ديگر مى

نماييم و  هاى مادى احساس ميل و كشش مى البته آن طور كه ما نسبت به معشوق
خواهى براى بعضى قابل درك و عشق است، خدا چون  پرستى و عدالت يا وطن

باشد، ممكن است در بادى امر محلى در دل ما نداشته،  نامحسوس و غير مأنوس مى
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ذلك تجربه نشان داده است كه با وجود دورى و  نيايد. مع به نظر مطبوع طبع
نامحسوسى، چنان جاذبيت و شور و حركت يا عشق زاينده اشك و شهادت در نزد 

هاى  كند كه هيچ يك از معشوق مؤمنين معتقد و شيفتگان خالص ايجاد كرده و مى
ها را به ها يا حركت و نيرو ها و خرج و فداكاري ها و قهرماني ديگر چنان گذشت
 وجود نياورده است.

يك نگاه به تاريخ گروندگان اوليه اسالم و مسيحيت و شهدا و جانبازان در راه 
ها كه خداپرستان به فراخور درجه ايمان و  ها و قرباني ها و پول اديان و همچنين اشك

دهد كه اين معبود بيش از  اند، به خوبى نشان مى اخالص خود به آستان او نثار كرده
ها را به هواى وصل خود كشانده و  ر معشوق و مسلك ديگرى جسم و جان انسانه

هاى ديگر، عمالً با  المجموع بيش از معشوق گرم و داغ كرده است. يعنى من حيث
 .3طبع بشريت همسنخى داشته و مطبوع و مناسب آن بوده است

مادى  اتفاقاً با آنكه ساير معشوق و معبودهاى جدول پرستش به تدريج كه از
شوند و به معنويت و عموميت  بودن و صفت شخصى و اختصاصى داشتن دور مى

كنند، معبود آخرى يعنى  گرايند، احتياج به رشد و تربيت و تكامل بيشتر پيدا مى مى
ين سنين تر كوچكترين ادوار بشريت و  خدا از اين جهت استثنا است. خدا از ابتدايى

ها و در سنين رشد، در دل افراد و اقوام  تمدن ترين افكار تميز اطفال تا پيشرفته
مختلف جا داشته و همان طور كه در درس اول گفتيم، خداپرستى امر كامالً طبيعى 

 و فطرى بشر است.

آل است كه  ماند، چهارمين شرط از شرايط اصلى معبود ايده تنها شرطى كه مى
صانع بحث نماييم. در اين درس قصد نداريم در زمينه حقيقت وجود خدا و اثبات 

غرض برشمردن معبودها و مقابله و مقايسه آنها با شرايط چهارگانه و با يكديگر بود؛ 
كما آنكه وارد بحث در واقعيت زيبايى و مقام يا ارزش مطلق علم و اصالت 

 پرستى و شرافت هم نشديم. وطن

لياقت توانيم بگوييم اين است كه اگر خدا حقيقت ذاتى خارجى و  آنچه فعالً مى
پرستش را نداشته باشد، هيچ حقيقت ديگر و معشوق قابل احترام و پرستش و اطاعت 
وجود نخواهد داشت. ديديد كه همه آنها ارزش و معناى نسبى داشتند و در حكم 
وسيله براى مراتب مافوق هستند؛ نه آنكه مطلق بوده و اصالت و اتكايى به خود 

                                                
 .مراجعه شود «مباحث ايدئولوژيك»( به نام 3در مجموعه آثار ) «دل و دماغ»به مقاله  .3
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ت و شرافت يا عدل و حق و حقيقتى وجود ندارد داشته باشند. در دنيا، يا اصالً فضيل
و آنچه مورد اشتياق و احترام بشر قرار گرفته است، صرفاً محصول اوهام و احتياجات 

باشد و يا اگر به حكم غريزه و وجدان و با  ساختگى اوست و پوچ و خيالى مى
چار بايد دانيم، نا احساسى كه از ضرورت و واقعيت ارزشها داشته، آنها را واقعى مى

اليه و مجموعه و منشأ آنها نيز قايل بوده و در برابر حقيقت  اعتقاد و احترام براى منتهى
كلى وجود و كمال و قدرت مطلق كه ساير ارزشها تراوشات و تبعات آن هستند، 
سرتعظيم فرود آوريم. چگونه ممكن است شخص، عميقاً محبت و عدالت و حقيقت 

ى آنها بكند، اما از مظهر و مجمع و منشأ آنها روگردان را دوست بدارد و خود را فدا
 باشد؟

به عالوه اگر وجود خود ما و طبيعت و روحياتمان را با احتياجهايى كه دارد و 
نمايد، غيرقابل  هايى كه از درون آن زبانه كشيده و استعدادها را بيدار و فعال مى عشق

ناسب طبع است و صفاتش جوابگوى توانيم چيزى را كه مت دانيم، چگونه مى انكار مى
ين سوزها و جنبشها در تر بزرگهاى مادى و معنوى ماست و محرك  كامل خواسته

 شود، موهوم بدانيم؟! انسان شده و مى

جان و باجان جهان و  شمار بى كنيم و موجودات بى خوب كه جستجو و فكر مى
ا باالخره به يك نقطه و گذرانيم، ديدگاه م نيازها و عشقهاى خودمان را كه از نظر مى

 !اهلل:  رسد به يك سرچشمه مى

بينيم جز او، هيچ معبودى و موجودى نه قابل عشق و پرستش است و نه  مى
اند و نيست  ! همه از نيستى به هستى آمده«هُوَ الاِلهَ اِالّ»تواند وجود داشته باشد:  مى
گاه و به امداد خارج  يهشوند. در دوران هستى نيز بقا و تأثير آنها محتاج به تك مى

شناسيم، در دوران موقت  است. تازه انسان كه او را سرآمد موجودات محسوس مى
بدم  حيات و كمال قوت خود، هوشيارى و فعاليتش خالى از تعطيل و توقف نبوده، دم

گرداند،  كران را مى شود. اما دستى كه جهان بى دچار خواب و چرت و خستگى مى
ميشه زنده و نگهبان و نگهدار است و آنچه در آسمانها و بدون تعطيل و ضعف ه

 باشد، از آن اوست: زمين مى
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 در زمين است، منحصراً از آن اوست... . ها و آنچه  خوابى؛ آنچه در آسمان
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 ديندارى

 
ها و معبودهاى مذكور  هايى معشوق از چه راهخواهيم بدانيم انسان چگونه و  مى

 در درس دوم را انتخاب كرد يا به طرف آنها متوجه شد؟

هاى اوليه مندرج در جدول درس قبل  ها يا مطلوب مندى و انتخاب معشوق عالقه
به طور طبيعى و غريزه بوده است و جستجو و تحقيق و تعليمى الزم نداشته است؛ 

طلبى، عشق به فرزند و خانواده.  پرستى، قدرت رستى، شهوتپ پرستى، مال مانند: شكم
بينيم مستلزم رشد انسان و  رويم، مى ولى رفته رفته هر قدر در آن جدول جلو مى

 پيشرفت و تمدن بوده است.

 نماييم. اما در مورد آخرى يعنى خالق پرستى، دو راه مختلف را مشاهده مى

د كه دو نوع خداپرستى يا دو نوع دين ده مطالعه اديان در گذشته و حال نشان مى
 وجود داشته است:

 پرستى     اديان شرك يا بت
 اديان توحيدى يا خداپرستى

بينيم تعدد و تجسم و تشبّه است. يعنى اعتقاد به ارباب  در اديان شرك آنچه مى
انواع مختلف وجود داشته و براى هر چيزى خداى مخصوصى قايلند )خداهاى 

خداى آبها، خداى عقل، خداى زيبايى، خداى شجاعت و غيره(  محلى، خداى دريا،
سازند. شكل و صفاتى  و اين خداها داراى جسم و صورتند و براى آنها مجسمه مى

شود، از راه تشبيه و قياس به نفس، يعنى مقايسه با خود  هم كه به آنها نسبت داده مى
ند و عواطف و اعمال انسان و يا مشهودات انسان است. خداها را صاحب زن و فرز
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شكل آنها را از روى آدم يا گاو و عقاب و ماهى و غيره تركيب  دانند و شبيه بشر مى
 نمايند. مى

اما در نوع دوم، يعنى در اديان توحيدى، وقتى به اصل آنها مراجعه كنيم )مذهب 
بينيم خداى يكتايى كه خالق همه چيز و  اسالم، عيسويت، يهود و حتى زرتشتى(، مى

شناسند  شود. او را بدون شريك وبدون شبيه مى ير همه جهان است، معرفى مىمد
)نمونه كامل، سوره توحيد(؛ يعنى نه داراى جسم و بدن و اعضاى شبيه به انسان يا 

 حيوانات است و نه صفاتش مثل صفات ماست.

اما در مورد واضعين اين دو نوع مذهب يا دو مكتب بايد گفت كه براى 
دهد. اديان و افكار  ريخ هيچ واضع و مبتكر و مبدئى نشان نمىپرستى، تا بت
پرستى عيناً مانند زبان يا لغات و لباس و خانه كه بتدريج و به طور طبيعى به  بت

باشد و به تناسب زمان و مكان،  موازات رشد بشر تركيب و تكميل شده است، مى
 رنگ محلى دارد.

و تربيت اجتماعى و حكومت دموكراسى  اند ها كه قوم دريايى بوده مثالً يوناني
شود  اند، در ميان خداهايشان، مظاهر دريا و موج و ماهى و طوفان زياد ديده مى داشته

اند.  النوع عقل داشته كه مابين خود پارلمانى در باالى كوه المپ تحت رياست رب
هاى مصر و كلده و آشور، به شكل و اعضاى گاو و ساير خصوصيات  اما در بت

 خوريم. دارى برمى دگى بيابانى و گلهزن

ها را  بشر به پاى خود و بافكر و احساسات و احتياجات خود، اين خداها و دين
 ساخته است؛ يعنى خود به دنبال آنها رفته است.

خوريم به نام  اما در مورد اديان توحيدى به اشخاص معين و معلومى برمى
از اين جهت بكلى از اديان نوع اول  اند و پيغمبران كه واضع اديان توحيدى بوده

 .«نبوت واقعيتى است تاريخى»شود كه  متمايز و مشخصند. پس معلوم مى

از جهات ديگر نيز مابين اين دو مكتب يا دو معبودپرستى اختالف و تضاد وجود 
 شود. دارد كه به بعضى از آنها ذيالً اشاره مى

 
 مقايسه به لحاظ ماهيت و نوع تعليمات و عبادات

در اديان شرك، معتقدات و نظريات به انسان و به مؤسسات بشرى نزديك و شبيه 
باشد. عبادات و تشريفات در جهت جلب نفع و دفع شر  است و درك آنها آسانتر مى
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ها و غذاهايى كه براى خدايان  ها و شراب ها و نذرها و مدح خداهاست؛ مانند قرباني
برند. به اين ترتيب  خورند و لذت مى مى كردند و عقيده داشتند كه آنها نثار مى

دادند. همان طور كه بشر در  خدايان را به سود خود استعمار و مورد استفاده قرار مى
كند. پس در حقيقت خداپرستى  روابط با دوست و دشمن همنوع، همين كارها را مى

 پرستى نبوده است، بلكه خودپرستى بوده است. يا بت

بينيم خداى معبود، نامحسوس و داراى اوصاف  دى مىاما در مورد اديان توحي
كامالً غير مأنوس و برخالف قياس به نفس و استنباط از مشهودات انسان است: بدن 

شود؛ دست و پا ندارد؛ خواب و مرگ ندارد؛ پدر  و صورت و جسم ندارد؛ ديده نمى
ندارد،  و مادر و فرزند و عيال ندارد؛ همه جا هست و هيچ جا نيست؛ گوش و چشم

بيند؛ هميشه بوده و خواهد بود؛ يعنى ازلى  شنود و همه چيز را مى ولى همه چيز را مى
كند، اما ساخته ديگرى نيست؛ دست و اسباب  است و اول و آخر ندارد؛ خلق مى

 شود... . اش هر چه را بخواهد، مى ندارد و اراده

شرى است. از خالصه آنكه از هر بابت مخالف ساير افكار و مخلوقات ذهن ب
هيچ جهت به هيچ انسان و به هيچ چيزى كه انسان ديده و تصور كرده، شباهت 

 ندارد.

از طرف ديگر، عبادت خداى يكتا براى استفاده و استخدام او در جهت 
اند شما بايد او را بندگى كنيد؛ يعنى  هاى بشرى نيست؛ بلكه پيغمبران گفته خواسته

 . بشر بنده و خدمتگذار او باشد...

 بينيم اين نوع دوم از هر جهت معكوس اديان نوع اول است. مى

 
 مقايسه به لحاظ سير تاريخى و تحول بعدى

پرستى و شرك كه از قديمترين اعصار ماقبل تاريخ همراه و مورد عالقه  اديان بت
اى به دوره ديگر و از قومى به قوم ديگر تغيير كرده و  بشريت بوده است، از دوره

 نند ساير شئون بشرى، در تحول بوده است.دايماً، ما

اند.  داشته ها ها و آشوري ها خداها و مراسم مذهبى ديگرى غير از كلداني مصري
ها هستند و هر دوى آنها از هندوستان سرچشمه  ها با آنكه همنژاد با ايراني يوناني
داها و اند، ولى هر كدام به تدريج خ ها همكيش بوده اند و در اصل با هندي گرفته

اند. در ابتدا همگى رئيس خانواده و ارواح اجداد  عقايد مخصوص به خود پيدا كرده
 پرستيدند و كانون خانوادگى، معبدى بوده است. را مى
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بينيم رفته  كنيم، مى وقتى تغييرات عمومى و تحول كلى اديان شرك را نگاه مى
ها از حالت موجودات  النوع رفته از تعداد خداها )ارباب انواع( كاسته شده، رب

وهمى يا وحشى به صورت حيوانات اهلى و سپس شبيهى از انسان درآمده و به 
تدريج هر يك معرف و سمبل يكى از صفات نمونه و برجسته انسانى شده )پهلوانى، 
دانايى، مردانگى، غضب، زيبايى، شهوت، عشق، علم و غيره(، از خشونت و خرفتى 

ت تا جايى كه مشركين معاصر حضرت پيغمبر)ص( و به لطافت و معرفت گراييده اس
هاى سنگى و چوبى را  گويند كه ما اين بت پرست امروزى همه مى روشنفكران بت

دانيم كه باال و عالى است  پرستيم، بلكه آنها را مظهر و معرف صفات خدايى مى نمى
غيير كرده و باشد. طرز توجه و تشريفات عبادتى هم ت و اينها وسيله تقرب ما به او مى
 رو به سادگى و صفا رفته است.

بينى و كماالت  به طور خالصه، اديان شرك سير تكاملى به سوى سادگى و واقع
سير »رفته و  «روبه توحيد»معنوى داشته و از تعدد و تجسم و تشبه آن كاسته شده، 

رات رفته پى به اشتباه خود برده و در راه اصالح تصو داشته است. بشر رفته «صعودى
 اش قدم برداشته است. ذهنى

داشته است. بالفاصله « سير نزولى»اما اديان توحيدى سير كامالً معكوس، يعنى 
پرستى و شرك و خرافات  پس از فوت واضع اصلى، يعنى پيغمبر مربوط، افكار بت

شويم و دين كهنه  به طرق مختلف در آنها رخنه كرده و هر قدر از مبدأ دور مى
ت سادگى و صفاى توحيد و كماالت اخالقى و اعتقادى و تحرك و شود، از حال مى

روز از ميان قوم  شود. مثالً همينكه حضرت موسى)ع( چهل زنده بودن آن كاسته مى
گردد،  انجامد، وقتى برمى شود و ميقات او در كوه طور به طول مى خود دور مى

پرستند. در آن چهل  مىاى از طال ساخته و او را بت كرده و  بيند قوم او گوساله مى
خوردند،  گردى براى رسيدن به فلسطين، هر وقت به شهرى و مردمى برمى سال بيابان
 كردند مانند آنها بت و بتخانه داشته باشند. هوس مى

بعد از حضرت موسى، از دوازده قبيله )اسباط بنى اسرائيل(، يازده تا اصالً از دين 
مانند، در عبادات و در  كه موحد مى شوند. آنهايى هم موسى خارج و مشرك مى

نمايند  ها و خودخواهى و قساوت قلب وارد مى اخالقشان آن قدر تشريفات و پيرايه
 شود. ، متباين مى كلى با آنچه در زمان موسى بودهه كه ب



 

 

 

 
 

 211درس دينداري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

ها با آنكه حضرت عيسى)ع( در هيچ جاى انجيل نگفته است  همين طور مسيحي
گذاشته است دستش را ببوسند و او را باال بنشانند و غير از خدا كسى را بپرستيد و ن

گفته است كه همه ما مساوى و برادر و پسر خدا هستيم، بعدها معتقد به تثليث  مى
(Trinitéشدند. او را پسر خاص خدا و يك نوع خدا دانستند و روح ) القدس- 

كس الوهيت رساندند و بعد مجسمه حضرت عيسى)ع( و ع را هم به مقام -جبرئيل
بوسند و  آويزند؛ مى كنند؛ به سينه مى حضرت مريم)س( را در هر جا نصب مى

ها هم كه به اهورامزدا و اهريمن، يعنى به  كنند. زرتشتي برابرش ركوع و سجود مى
 اند. اند، در اصل چنين نبوده دو خداى خيروشر معتقد شده

وارد شده و  بينيم بعد از رحلت پيغمبر)ص(، انواع خرافات در اسالم نيز مى
هاى خدايى به پيغمبر)ص( و ائمه)ع( و حتى  نسبتهاى عجيب و غريب و قدرت

شود و جاى برادرى، محبت، خدمت به خلق و  ها و مرشدها داده مى امامزاده
هاىِ در راه حق را ورد و ذكر و غرور و خشكى و بيكارگى و نفاق گرفته  فداكاري

و دربان و واسط با احساسات  است. براى خدا مثل سالطين و قلدرها حاجب
 طلبند... . اند و از سقاخانه شفا مى طرفدارى از دوستان و غيره قايل شده

رفته و  «رو به شرك»داشته،  «سير نزولى«يعنى به طور خالصه، اديان توحيدى 
 روند. مى

حتى اديان توحيدى در زمان خود واضعين نيز درست درك نشده و طرفدار 
 ا فهميده و عمل كرده باشد، نداشته است. مثالً حضرتر  كاملى كه خوب آن

ها حضرت را  عيسى)ع( دوازده حوارى داشت كه تازه آن كسى كه به عقيده مسيحي 
ها بود. پيغمبر ما هم اصحاب خاصش كه بعد از او راه راست را  لو داد، يكى از همان

از قبيل حضرت رها نكردند و به دنبال خالفت و دنيا نرفتند، تنها عده معدودى 
امير)ع( و سلمان و مقداد و اباذر و عمار ياسر بودند. حتى بسيارى از بزرگان از 
صحابه، اسالم رامكتبى و موهبتى كه براى آقايى و تسلط قريش آمده است، تصور و 

كردند و  كردند و ابداً روح انسانى كلى و بلكه جهانى آن را درك نمى تعقيب مى
د كه فرقى ميان عرب و غيرعرب نگذارند و همه چيز خود مثل حضرت امير)ع( نبودن

 را فداى عدالت و حق كنند.

 
 نتيجه
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مذاهب شرك چون واضعينى نداشته، به تدريج به دست افراد بشر و با افكار و اوهام 
بشرى ساخته شده و با رشد بشر و پيشرفت تمدن تكامل يافته است و مانند ساير 

ب و حكومت و علم و فلسفه(، محصول و مخلوق شئون بشرى )لباس و خانه و آدا
 بشر و ساخته و پرداخته انسان است.

اما مذاهب توحيدى كه واضعين خاص مشخصى داشته و آنها خود را الهام يافته 
دانستند، برخالف تمام افكار و محصوالت بشرى، با مشهودات  و مأمور از خارج مى

اند، وقتى  ل آن را درست درك نكردهو قياس به نفس مباينت دارد و چون از روز او
شود سنخيت  اند. بنابراين معلوم مى به دست خودشان افتاده، خراب و منحرفش ساخته

هاى ذهن بشرى ندارد و از عالم و مبدأ ديگرى غير از  هاى عقلى و محصول با مخلوق
 اوهام و عواطف و افكار بشرى است.
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 چه كردند؟پيغمبران چه كسانى بودند و 

 
باشند كه  اى مى در درس گذشته ديديم كه پيغمبران افراد مشخص و شناخته شده

اند و واضعين اديان توحيدى هستند. آنها هم افرادى از  به لحاظ تاريخ واقعيت داشته
 اند. بشر و داراى خصال و احوالى بوده

بشويم،  پيش از آنكه وارد بحث در حقيقت و حقانيت يا باطل بودن دعوت آنها
طور كه گروندگان اوليه اديان و معاصرين  خوب است خودشان را بشناسيم. همان

 اند. انبيا پس از آشنايى و تماس با آنها ايمان آورده يا دشمن شده

متأسفانه براى ما امكانات و اطالعاتى كه براى معاصرين انبيا وجود داشت، ميسر 
ياتى كه نقل و نوشته شده است و نيست. مجبوريم از البالى صفحات تاريخ و حكا

 معلوم نيست تا چه حد افسانه و تا چه حد حقيقت باشد، به سراغشان برويم.

اما خوشبختانه محققين از ميان اسناد و آثار تاريخى مطالبى كم و بيش استخراج 
تواند ما  اند، مى اند.از طرف ديگر خود كتاب و احكامى كه آنها آورده و ثبت كرده

دى به اخالق و افكارشان آشنا كند و باالخره آثارى به لحاظ حكومت و را تا حدو
توان  اند كه از طريق آنها نيز مى هاى ملى ايجاد كرده تربيت و افكار و نيرو و نهضت

 برد. اى پى به اصل تا اندازه

پيغمبرانى مثل زرتشت خيلى مبهم و گنگ است و سال  در بارهاتفاقاً اگر تاريخ 
 در بارهاند و يا  سال قبل از ميالد با اختالف فراوان گفته 744سال تا  7444تولدش از 

پيغمبر  در بارهاند،  حضرت عيسى)ع(، كتب و مدارك تاريخى چيزى ننوشته
خودمان، حتى در جزء جزء اعمال و حاالت او، بعد از بعثت آن قدر روايات و 

اصر داراى تاريخ اطالعات و اسناد رسيده و ثبت شده است كه مانند يك رجل مع
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هاى متعددى  هاى زياد، كتاب ها پس از حالجي باشد و اروپايي روشن و مدرن مى
 تحت عناوين:

La Vie de Mahomet    ياLife of Mohammad اند. در هر حال به قدر  نوشته
هايى درباه  كافى اطالعات و آثار و شواهد در دسترس ما هست كه بتوانيم قضاوت

 نماييم.چگونگى پيغمبران ب

ها و روايات و حكايات كه البته مخلوط با تعصب و  از مجموعه آن قصه
باشد و از خالل ساير احكام و  العاده و غيره مى هاى فوق هاى مذهبى و انتساب عالقه

 هايى بگيريم كه به عقل و علم قابل قبول باشد. توانيم نتيجه آثار، مى

 
 : تاحدودى كه معلوم و مقبول است

العاده دشوارى عليه افكار و آداب و شؤون معاصر  قيام عظيم و مبارزه فوقانبيا  -3
 اند. خود كرده

اسرائيل را كه  مثالً حضرت موسى)ع( كه در برابر فرعون ايستاده و خروج بنى
هاى دربار و مردم مصر بودند، خواسته است، به فرض هم كه حكايت  بنده و عمله

ل نداشته باشيم، مسلم است كه همان نزديك اژدها شدن عصا وساير معجزات را قبو
اسرائيل كار بسيار خطرناك و بزرگى  شدن و در افتادن با فرعون و بيرون بردن بنى

بوده است و با قدرت فرعون و معتقدات دينى آن زمان و رسم تواضع و اطاعتى كه 
 آمده است. مردم داشتند، به هيچ وجه جور نمى

ر ميان مردم مكه و اشراف قريش كه تماماً قيام حضرت رسول اكرم)ص( نيز د
اى نبود و  اند، كار ساده پرست متعصب و داراى اخالق و عادات مخصوصى بوده بت

دهد، مواجه با هزاران مخالفت و مزاحمت و ممانعت و  به طورى كه تاريخ نشان مى
 مشكالت گرديد.

ثال رسوم طبيعى است كه وقتى تغيير دادن يك عادت يا عقيده كوچك مردم )م
زناشويى متداول يا اعتقاد به نحس بودن بعضى چيزها يا تغيير لباس( مستلزم دردسرها 

ها و نفوذها كه اسالم  و آزار و اخراج باشد، برگرداندن تمام آداب و رسوم و مقام
 باشد! باعث آن شد، چه عمل عظيم پرزحمت و پرخطرى مى

ت با تمايالت مردم و نفوذ ،  يعنى مخالف«حركت خالف جريان»دعوت انبيا يك 
و قدرتهاى روز بوده است. حرف آنها در روز اول، خريدار و طرفدار كه نداشته 
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هيچ، بلكه با تعجب و تمسخر و تصادم فراوان روبرو بوده و آنچه در مقابل خود 
 اند، موانع و خطرات بوده است. ديده مى

 
دگى سراسر مشكل و ها حكايت از زن ها و يادگارها و نشانه كليه تاريخ -2

 اند. نمايد و تمام آنها فداكارى را تا سر حد مرگ رسانده مجاهده پيغمبران مى

 
دهد كه پشت سر آنها يك سياست خارجى يا منافع و  تاريخ نشان مى -1
هاى قومى و يا تحريكات خصوصى وجود نداشته است و كسى و عاملى  بندي دسته

ها براى تضعيف  اسپوتين كه از طرف آلمانرانده است. مثل ر آنها را به پيش نمى
محمد باب و ميرزا حسينعلى  شده است يا سيد على دربار و دولت روسيه تقويت مى

شدند.  ها تحريك و حمايت مى ها و دومى از طرف انگليسي كه اولى از طرف روس
 طلبانه كه با فكر و پول و اسلحه يك طلبانه و تجزيه هاى استقالل يا بعضى از نهضت

 شود. سياست رقيب پشتيبانى مى

نهضت انبيا از نوع حزب توده در ايران و حتى انقالب مشروطيت كه در آن زمان 
انگليسيها براى كوتاه كردن دست روسها از دربار و قطع نفوذشان از ايران تمايل 

طلبان داشتند، نبوده است و همچنين شباهتى به روح تجددخواهى  خاصى به مشروطه
تمدن و آداب غربى در ممالك شرقى كه اروپاييها از جهت توسعه نفوذ  و تمايل به

فرهنگى و سياسى خود و تأمين بازارهاى اقتصادى، هميشه طرفدار و الهام دهنده آن 
 باشند، نداشته است. مى

پيغمبران يكه و تنها وارد ميدان مبارزه شدند. مخصوصاً در مورد پيغمبر 
د است و هيچ مورخى چه دوست و چه دشمن تا به مشهو آخرالزمان اين وضع كامالً

حال يك سياست يا جمعيت يا شخصيتى را سراغ نداده است كه محرك حضرت و 
مشوق اوليه او به اين دعوت بوده باشد. البته بعداً پيروان و يارانى پيدا كردند و نيروها 

ولى تمام اينها  و افكار و عواطفى به پشتيبانى و به پيشرفت مكتب آنها برانگيخته شد.
 محصول عمل خود آنها و دست پروردگارشان بود.

نه تنها پيغمبر اسالم و همچنين حضرت موسى)ع( و حضرت عيسى)ع(، تا آنجا 
دهد، تحريك شده از طرف كسى و جايى نبودند، بلكه محيط ما  كه تاريخ نشان مى

بينيم كه توانسته  اى مى قبل و اطراف پيغمبران را هم كامال خالى از افراد برجسته
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باشند روى آنها تلقين و تأثير نمايند و يا آنها به تقليد و تعليم از كسى به چنين مقام و 
 مقصد رسيده باشند.

 
تعليمات آنها و اقدام و عملشان براى جلب منافع خصوصى يا برترى خواهى  -4

و آورى مال و كسب قدرت براى خود  قومى و سيادت سياسى، نبوده، در پى جمع
اند. درست است كه جامعه يا دولتى كه بعداً از پيروان آنها  كسان و كشورشان نبوده

خواستند و به آن  تشكيل شده، به كشورگشايى پرداخته است؛ اما آنچه آنها مى
رسيدند، تغيير عقيده و تربيت اخالق مردم بوده است. در حيات خودشان اگر هم 

ت، بهره و تمتعى از آن نبرده و از راهى توفيق در كسب ثروت و قدرت پيدا شده اس
 اند. اند، منحرف نشده كه از اول در پيش گرفته

حضرت پيغمبر)ص( تا روز رحلت در يك حجره مسجد و روى حصير 
خوابيد و با آنكه شبه جزيره عربستان مسلمان شده بودند و هزاران نفر فدايى به  مى

دانستند و افتخار به خدمت و  جان داشت و قطرات آب وضويش را تبرك و شفا مى
گونه دم و دستگاه و نوكر و غالم يا قراول و شوكت و  كردند، هيچ بندگى او مى

جالل براى خود درست نكرد. با مردم مانند روزهاى تنهايى و تنگدستى اول، 
 صميمى و متواضع بود؛ همين طور حضرت عيسى)ع( و حضرت موسى)ع(.

ص خود و باالتر از سلطنت و قدرت فاميلى يا عالقه و توجه آنها به خارج از شخ
ملى بود. ضمناً با آنكه دعوى پيامبرى و تبليغ اوامر الهى را داشتند، مقام و حقوقى 

دانستند )مثال  توقع نداشته و خود را واسطى براى ارتباط و نزديكى خلق با خالق مى
 در تشهد نماز به ما دستور داده است بگوييم:

«»1 
 
ها و مشكالت موجود و اينكه از هركارى در دنيا  با توجه به مخالفت -7

تر، برگرداندن نظريه و عقيده و رويه مردم است و تسخير عواطف و عقول،  سخت
خواهد تا تسخير مال يا كار مردم و با توجه به اينكه  قابليت و لياقت خيلى بيشترى مى

اى كه آنها خواهان آن بودند، برخالف معمول و مطبوع مردم بوده،  و رويهعقيده 
ذلك توانستند با شروع از هيچ، پيروانى درزمان حيات و بعد از وفات خود پيدا  مع

                                                
 .دهم به اينكه محمد بنده و فرستاده اوست : گواهى مى در نماز تشهد. 3
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ميليون محمدى و گويا يك ميليارد عيسوى  144كنند، به طورى كه امروز متجاوز از 
 اند. را به دست آورده ين موفقيتتر بزرگوجود دارد و بايد گفت كه 

هيچ فيلسوف يا دانشمند و سردار و زمامدارى در دنيا نيست كه چنين تأثيرى در 
تغيير افكار و احوال كرده و بعد از صدها و هزارها سال، اين اندازه پيرو داشته باشد. 
بنابراين، عملشان، چه خوب و چه بد، چه درست و چه غلط، امر مسلم اين است كه 

 اند. صود خود توفيق بزرگى يافتهدر راه مق

اين از جهت قبوالندن مذهبشان بود. حال اگر مثال پيغمبر اسالم)ص( را از جهت 
نظير است. تاريخ هيچ  بينيم باز بى اجتماعى و تربيتى و ادارى هم در نظر بگيريم، مى

دهد كه توانسته باشد يك منطقه بزرگى مثل عربستان  اى را نشان نمى سرسلسله
گاه داراى دولت و وحدت و حكومت نبوده  را كه به عمر تاريخى خود هيچ وحشى

سال به صورت يك واحد ادارى و اجتماعى صميمى درآورده و  21است، در مدت 
 ها و تمدنها پديدار شود. ها و حكومت شالوده و اساسى بريزد كه بر روى آن دولت

 
عليمات اصلى آنها با همان طور كه در درس سوم توضيح داده شد، مكتب و ت -1

 باشد. آنچه مأنوس و معمول افكار و اشتغاالت بشرى است، به كلى متفاوت مى

 
كليه اديان توحيدى سبب حركت و پيشرفت و موجب راهنمايى و تربيت و  -7

 اند. سالمتى در پيروان اوليه شده

ترين  اسرائيل از اسارت مصر بيرون آمد و صاحب استقالل شد و با شوكت بنى
 درتها را در زمان داود و سليمان تشكيل دادند.ق

عيسويها از غرور و سبعيت رومى و از جهالت قرون وسطايى بيرون آمدند و 
 ترين خصال اخالقى شدند. صاحب لطيف

ها و بعداً تركها هم معلوم است كه چگونه تا زمانى كه از  ها و ايراني حال عرب
 ه چه مراحلى توانستند برسند.تعلميات اوليه عاليه منحرف نشده بودند، ب

 
با آنكه در روز ظهور اين مذاهب، تعليماتشان براى مردم خيلى مخالف  -2

آمده است )از قبيل تساوى طبقات و عدم برترى  عادات و عقل و ذوقشان به نظر مى
پولدارها و اعيان و شاهزادگان بر سايرين، انفاق و پرداخت وجوهات اجبارى از مال 

ربا، فضيلت اخالق و علم  شراب، خوددارى از قمار، حرمت روزه، منعخود، طهارت، 
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و امثال آن(، هر قدر علم و تمدن پيش رفته است، بشر بنا به تشخيص و تجربه و 
 احتياج بيش از پيش به ضرورت و به حقيقت آنها برخورده است.

ى سير شود. يعن شده و مى تر نزديكبه طور كلى بشر، قرن به قرن به مكتب انبيا 
رود )توضيح و بحث مفصل اين قسمت در كتاب  علوم و تمدن در تأييد انبيا پيش مى

 مندرج است(. 3«راه طى شده»

 
 گيرى نتيجه

 باشد رفته مورد قبول موافق و مخالف اديان مى هم از مجموع مالحظات  فوق كه روى
 ستنباط كرد:ا را  ذيل  نتايج  توان مى ماست،  كه در دسترس  مآخذى  مجموعه از و

 
 اند. باز نبوده الوجوه سودجو و شياد و حقه پيغمبران به هيچ وجه من -3

كنند تا ببينند در ميان مردم چه  بازها و سود جويان هميشه نگاه مى زيرا كه حقه
روند. مثال اگر ببينند جريان سياسى رو به  متاعى بازار گرم دارد و پى آن مى

زنند و خود را مخالف ثروتمندان و  نجبران مىكمونيستى است، دم از طرفدارى ر
داران يا دربار  دهند و همين كه ديدند اوضاع برگشته و سرمايه داران نشان مى سرمايه

 شوند. اند، طرفدار دو آتشه آنها مى قدرت پيدا كرده

گردانند و ورد و دعا  مردم شياد در جمع مقدسين كه قرار بگيرند، تسبيح مى
خورند؛ و  ها بروند، زودتر و بيشتر از سايرين عرق مى دين يان بىخوانند و چون م مى

 قس على ذلك.

ها و  خيزند و با گردن كلفت آنها كه به مخالفت با آداب و افكار و رسوم برمى
 باز نيستند. گاه شياد و حقه افتند، هيچ صاحبان نفوذ درمى

 
 اند. انه اعتقاد داشتهالاقل خودشان به آيينى كه آورده بودند، صميمانه و صادق -2

اند.  ها شده ها و فداكاري ها و سختي زيرا كه حاضر به قبول انواع محروميت
زنند؛ ولى اگر پاى منافع و آسايش آنها پيش آمد،  ها مى ها در دنيا، خيلى حرف خيلي

 مند و مؤمن به عقيده خود باشند. زنند؛ مگر آنكه حقيقتاً عالقه پس مى

                                                
از انتشارات شركت انتشاراتى « مباحث بنيادين»نام  (، به3، جزء اوّل از مجموعه آثار )«راه طى شده»كتاب  .3

 .قلم است
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داى واحد و به كتابى از ته دل عالقه و عقيده نداشته شود شخص به خ چطور مى
 ذلك از همه چيز خود صرف نظر كند و تا پاى جان بايستد؟ باشد و مع

ايد. در اوايل  حتماً حكايت پيشنهاد اشراف قريش را به پيغمبر اكرم)ص( شنيده
فرمود و هنوز  بعثت كه حضرت، مردم را به رها كردن بتها و پرستش خدا دعوت مى

ابوطالب آمده و گفتند  در حمايت ابوطالب بود، روزى بزرگان قريش پيش
دهيم كه  ات اگر طالب مال است، ما آن قدر باغ و شتر و كاال به او مى برادرزاده

تصورش را نكرده باشد، به شرط آنكه به خداهاى ما بد نگويد و دست از اين حرفها 
بهترين و زيباترين دخترهاى عرب و بردارد. اگر زن و كنيز دوست دارد، حاضريم از 

 ... كنيم روم براى او بياوريم و او را به آقايى و رياست هم قبول مى

: به خدا قسم اگر خورشيد را  ابوطالب به حضرت مراجعه كرد. حضرت فرمود
طرف راست من و ماه را طرف چپ من قرار دهيد )يعنى اگر تمام دنيا را در اختيار 

 ... از عقيده و دعوتم برنخواهم داشت!من قرار دهيد(، دست 

مسلم است كه چنين شخصى به معتقدات و به مأموريتش بيش از هر چيز عالقه 
 زده است. داشته و خود را گول نمى

 
تحريك شده و تعليم گرفته و تقليد كننده نبودند، بلكه منبعث و برانگيخته و  -1

مردم و سايرين، الهام  جوشيده از خود بودند و از جائى و از كسى، غير از
 اند. گرفته مى

توضيح قسمت اول مطلب در بندقبلى داده شد. تاريخ هم به هيچ وجه معلمى و 
دهد. اينها يا مانند  اى براى هيچ يك از پيغمبران نشان نمى اى و امر كننده مدرسه

نوابغ بزرگ دنيا، از ذوق و فطرت و استعداد خودشان آن افكار و صفات را كسب 
 بودند و يا از خارج. كرده

 
حتماً مردمانى خودخواه و كوتاه نظر كه به دنبال منافع شخصى باشند،  -4
 اند. اند؛ آنها علولا طبع و استقالل و استغنا داشته نبوده

رساند و نوع تعليمات آنها كه متوجه  بحث گذشته اين حقيقت را مى 4بند 
ازى كه در زندگى نشان ني ملكات اخالقى و محبت و خدمت به نوع است و بى

 كند. اند، قسمت دوم مطلب فوق را ثابت مى داده
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اند، بلكه نهايت رشد  ساده لوح و ماليخوليايى و مردمانى ناتوان و ضعيف نبوده -7
اند و خيلى جلوتر و باالتر از فالسفه و دانشمندان و رجال بزرگ  و تفوق را داشته

 اند. تاريخ رفته و حقيقتاً نابغه بوده

هاى دنيايى و تسلط و تسخير مردم  النفس به موفقيت لوح و ضعيف شخاص سادها
شوند. كارهايى كه پيغمبران و  )آن هم بعد از فوت و زوال قدرتشان( مايل نمى

 تعليمات انبيا:

، از وجود خود آنها سرچشمه گرفته است نه از نفوذ و تحريك و تقليد و  اوالً
 تعليم ديگران.

معتقدات و دستورات از صدر تا ذيل ناشى از يك منشأ و منتهى به ، تمام آن  ثانياً
 يك مقصد، يعنى خدا بوده است.

اند دروغ نگوييد يا احسان كنيد يا به جنگ برويد، صرفاً و  گفته يعنى اگر مى
 تماماً براى خدا و به عقيده آنها مربوط بوده است.

اند،  دانسته لوق و بنده او مىاند و همه را مخ چون براى دنيا معتقد به خدايى بوده
كردند و چون ظلم و دروغ را منافى با صفات و مشيت  حكم به برادرى و برابرى مى

اند، آنها را حرام كرده بودند؛ نه براى اينكه مثال نظام  دانسته خدا يا حق و حقيقت مى
 درست شود. اجتماع مثالً

و نبوغ توأم بوده است، ، چون مأموريت و خدمات آنها با صداقت و رشد  ثالثاً
مجبوريم بگوييم چنين مجموعه و مكتبى كه به اصل واحدى به نام خدا متكى بوده، 

درآوردى بوده  بايستى يا محصول تخيالت و تصورات شخصى و ابداعات من مى
در اين صورت چيزى كه از خيال و وهم و ابداعهاى شخصى سرزده باشد،  -باشد 

و يا حال كه  -پاشد ى واضح خواهد شد و از هم مىپوچ و نامربوط بودن آن بزود
بينيم به صورت يك مكتب مثبت يعنى سازنده و مفيد و محرك و يك سيستم  مى

مرتبطى از آب درآمده و سير زمانه و تمدن به تأييد و استقبال آن برخاسته است، 
است. پس بايد قبول كنيم منبع و منشأ واقعى حقيقى و در عين حال فوق بشرى داشته 

اند و نامش را خدا گذاشته و تمام مكتبشان  يعنى آن فرضيه يا عقيده اساسى كه داشته
 كرده، صحيح و درست بوده است. از او تراوش مى

ضمناً چون خودشان صميمانه به آيينشان اعتقاد داشته و از دروغ و تزوير حتماً و 
بنابراين ادعاى آنها هم  گفتند، گفتند، صادقانه مى شديداً احتراز داشتند و آنچه مى
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كه اين حرفها و تعليمات از پيش خودشان و به عقل خودشان نيست و از خدا اخذ 
گونه سود و غرض شخصى و  تواند دروغ بوده باشد و هيچ كنند، اين هم نمى مى

اند. پس دعوى آنها بر الهام گرفتن از غيب، نه وهم و  قومى در اين امر نداشته
 ه دروغ و ساختگى.ديوانگى بوده است، ن

به  اهللشاء هاى آنها خواهيم پرداخت، ان در قسمت پنجم كتاب كه به مطالعه گفته
 يقين بيشترى خواهيم رسيد.
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 پيغمبران چه گفتند

 
 و  اعمال  بودند و چه  كسانى  پيغمبران چگونه اجماال ديديم، چهارم،  در درس

ها و تعليمات آنها صحبت  ا يا خواستهه خواهيم روى گفته آثارى داشتند. حال مى
 كنيم.

البته وقتى كتب مذاهب توحيدى مانند تورات، اوستا، انجيل يا قرآن را باز 
هاى آنها به لحاظ  ها و گفته ين شباهتى ميان نوشتهتر كوچككنيم، در نظر اول  مى

شود و با هم )اگر نگوييم تعارض(  سبك و مطلب و احكام و تشريفات ديده نمى
 تالفات زياد دارند؛ همان طور كه معابد و نمازها وشرايعشان با هم فرق دارد.اخ

ها  ولى وقتى بررسى و دقت بيشتر نماييم و آداب و عبادات و ظواهر و احياناً پيرايه
و تحريفات و خرافاتى را كه مثل لباس يا گردوغبار و گل و سنگ، دور و بر آنها را 

بينيم در اصول و  ه مغز و به مقصد برسانيم، مىگرفته است، پس بزنيم و خود را ب
اساس شباهت عجيبى ميان آنها برقرار است و در سه چيز با هم اشتراك داشته و در 

 شوند: آن سه چيز خالصه مى

 پرستش خدا -3

 آخرت -2
 مسئوليت در برابر نفس وخلق. -1

 پردازيم: اينك به شرح مختصر سه اصل يا سه ماده برنامه انبيا مى

 
 پرستش خدا -1

 اند: خداپرستى يا توحيد و خداشناسى كه انبيا تعليم و ترويج كرده

 ، اعتقاد داشتن و ايمان به خداى خالق يگانه جهان هستى است. اوالً
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، اين اعتقاد و قبول داشتن خدا مثل علم داشتن و قبول داشتنِ اينكه مثال در  ثانياً
رد، اما كارى به كار ما ندارد نيست؛ بلكه امريكا شهرى به نام سانفرانسيسكو وجود دا

 دانند. او را گرداننده و يگانه مؤثر در طبيعت و عامل خوشبختى و بدبختى مى

 عيب، سزاوار عشق و پرستش است. ، اين خداى بزرگ عالىِ بى ثالثاً

بنابراين ماده اول برنامه انبيا، يعنى توحيد، داراى سه جنبه نظرى و اثرى و عملى 
باشد. خالصه آن اين است كه ما معتقد به او  شامل ايمان و بندگى هر دو مىبوده و 

انتها، بنده و خدمتگزارش باشيم و خود را كه  بوده و در هماهنگى با جهانِ خلقتِ بى
موجود ناچيزى هستيم، وقف بر خالق عالم كه ناديدنى است كرده و به جاى دنيا، 

 خود خدا را هدف زندگى قرار دهيم.

 
 خرتآ -2

زندگى منحصر و محدود به چند ساله عمر در اين دنيا نبوده، ما و اعمال و 
يافته عظيمى  شويم؛ بلكه در يك زندگى ابدىِ توسعه آثارمان نابود و محو نمى

تجديد حيات خواهيم كرد و در آن زندگى وارث گذشته خود بوده، اگر در دنيا بر 
عقيده و  خواهيم برد و اگر بىايم، خير و سعادت و لذت  راه راست عمل كرده

 ايم، ناراحتى و عذاب خواهيم ديد. بدعمل بوده

 تدارك»و  «كشيدن انتظار»، «داشتن اعتقاد»:  ، متضمن مسئله آخرت يا قيامت
 ، هر سه است.«ديدن 

 
 مسئوليت در برابر خود و خلق -3

 اين همان قسمت احكام و جزئى از عبادات اديان است.

ارت، روزه، خوددارى از محرّمات مانند شراب، كسب احكامى از قبيل طه
حالل، تحصيل علم و امثال آن وظايفى است كه شخص مؤمن در قبال خود دارد و 

شود. اما احكامى مانند ازدواج، صداقت، عدالت،  مربوط و مفيد به حال خود او مى
د و احسان، خوشرويى و خوشرفتارى، رعايت همسايه و والدين و مردم، دفاع، جها
)از ا غيره ، اعمال  و  وظايفى است كه روابط ما بين شخص  و  سايرين ر

ين آنها به شخص گرفته تا دورترين، يعنى جامعه و نوع بشر و حتى تر نزديك
 نمايد. حيوانات( تعيين مى
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اين احكام حدود و وظايف و خدماتى است كه اديان توحيدى براى هر مؤمن در 
 اند. شتهقبال مردم براى او مقرر دا

باشد  هايى مى اين اعمال يا عبادات در نظر اديان، مخصوصاً اسالم، وسايل و راه
نمايد و به صفات خداوند از قبيل  كه شخص خود را شبيه و نزديك به خدا مى

 كند. عدالت و احسان و يا علم و كمال و بينايى و قدرت، تأسى مى

*   *   * 

و اساس تعليمات انبيا را تشكيل پس به طور كلى سه ماده فوق كه ماحصل 
طالب  دهد، بر خالف مرام و عادت و تمايل خودخواهانه بشرى است. بشر معموالً مى

بندوبارى و آزادى مطلق در اعمال و سركشى از وظايف و  راحتى و بى
عالوه هميشه سرگرم  ههاست و طبعاً ميل به خودبينى و خودخواهى دارد. ب محدوديت

كند، نه فكر  يات و احتياجات فورى بوده، حساب روز را مىو تحت تأثير مشغول
آينده دور را. توجه و عالقه او به ساير افراد و موجودات و امور نيز از جهت استفاده 

باشد، نه براى آنكه خود را فداى آنها نمايد يا الاقل به  و استخدام و استثمار آنها مى
 آنها خدمت كند.

آيد، از سه ماده يا سه مقصد فوق، آنكه  ات اديان مىضمناً همان طور كه در تعليم
تر و اصل است، پرستش خدا و تقرب به اوست. احكام و دستورهاى ديگر فرع  مهم

يعنى به قصد نزديك شدن به خدا آمده است. از اين  «اهللقُرْبَةً اِلَى »بر پرستش خدا و 
و مباينت وجود جهت نيز با تعليمات و مكتب مصلحين و بزرگان بشرى مخالفت 

هاى بشر توجه كرده و سپس به فكر  دارد؛ زيرا آنها نخست به دردها و بيچارگي
اند. براى آنها مقصد و مبنا،  گاه نظرى و مكتبى آورده جويى و اصالح افتاده، آن چاره

راحتى و خوشى مردم بوده است. مقصدشان بشر بوده است و از هر فكر و هر چيز 
ت به انسان كمك بگيرند؛ در صورتى كه پيغمبران بشر را اند در جهت خدم خواسته

 اند. در استخدام و بندگى و حركت به سوى خدا قرار داده

وارد اين بحث بشويم كه سه ماده فوق، يعنى تعليمات انبيا،  حال بدون آنكه فعالً
 كنيم: صحيح است يا غلط و پايه حقيقى يا خيالى دارد، چند سؤال از خودمان مى
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ترين معبود و كمال مطلق را معشوق خود و  ين و عالىتر بزرگر كسى آيا اگ
سايرين قرار دهد و او را هدف قرار داده و انسان را به سمت او پرواز بدهد، چنين 

 باشد؟ فكر و خودبين است يا داراى نظر و انديشه بلند و وسيع مى شخصى كوته

نگ خانه وشهر نگرفتن و آيا زندگى را محدود به مدت كوتاه عمر دنيا و مكان ت
نظرى و پستى است يا رشد و علو طبع و  نهايت دانستن، نشانه تنگ آن را ابدى و بى

 رساند؟ برترى و نبوغ گوينده را مى

آيا براى اعمال شخص حساب و آثار و نتايج قايل شدن و هر كس را در 
يل بر ين كارها مسئول شناختن و موظف به يك سلسله وظايف دانستن، دلتر كوچك

افتادگى و بيكارگى اجتماع  طلبى براى خود است و سبب عقب بندوبارى و راحت بى
 شود يا سبب دقت و فعاليت و بيدارى و رشد؟ مى

آيا مردم را از خطر و خطا بر حذر داشتن و به اصالح و تربيت خود تشويق كردن 
ضعيف و و آنها را به خدمت خلق و خير رساندن به سايرين واداشتن، جامعه را 

 نمايد يا متحد و قوى و پيشرو؟ خور مى توسرى

آيا مجموعه اين عقايد و احكام، افراد را اجتماعى و اجتماع را محكم و مترقى 
 نمايد يا انزواطلب و ذليل و متوقف؟ مى

وخودخواهى  تنگِ خودبينى آيا مجموعه اين عقايد و احكام، انسان را از صدفِ
آورد يا او را به خواب  جهانِ وجود به پرواز درمى نهايتِ خارج ساخته، در عالم بى

 برد؟ مى

 هاى ما مثبت است. يقيناً جواب

اند، از ناحيه  نظر از اينكه، آيا خدايى هست و آنچه پيغمبران گفته باز هم صرف
باشد، ببينيم قضاوت زمان و جواب  او، حقيقت است يا خيال و افكار بشرى مى

 رى به تعليمات انبيا چگونه بوده است؟واقعيات زندگى و سير تمدن بش

رفته بشر هر قدر از حالت بدوى وحشى  هم شود كه روي به سهولت ديده مى
 شده است. تر نزديكجلوتر آمده است، به قبول و اجراى برنامه انبيا 

انسان وحشىِ بدوى مانند حيوانات به فكر چيزى جز خوراك و خواب و توليد 
داده؛ وظايف و  اى با تغيير فصول تغيير مكان مى النه اش را چون مثل نبوده؛ خانه

هايى براى خود، نه از جهت بهداشت و تعليمات و تربيت شخصى قايل  مسئوليت
بوده است و نه احساس مسئوليت و وظايفى در قبال سايرين و جمع، بيش از آنچه 
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ادراك و  تدريج كه بر رشد و هكرده است؛ امّا ب غريزه مادى و امثال آن باشد، مى
 علم و تمدن افزوده شده است:

كند و نظامى  ها و آثار و قوانينى كه در طبيعت حكومت مى رفته به علت اوالً، رفته
كه وجود دارد، پى برده است و با پيشرفت علوم و تجربيات فهميده است كه هيچ 

گيرد و قوانين طبيعى همه  عملى و اثرى بدون عامل و مؤثر در جهان صورت نمى
يى است و هميشه برقرار بوده و هست و نظم واحدى در سراسر جهان وجود دارد. جا

العاده به قبول عامل يا مدير واحد و نظام قادر مسلطى در دنيا  به اين ترتيب، فوق
 نزديك شده، فاصله چندانى با توحيد ندارد.

ت كه در اى ساخته اس ، ديد و فكر او از حدود احتياجات آنى جلو رفته، خانه ثانياً
بينى كه از سرماى زمستان و گرماى تابستان پيدا كرده  سراسر سال )با توجه و پيش

بوده است( او را حفاظت كند. دنبال زراعت و ذخيره آذوقه ساليانه افتاده است و 
حتى انبارها و سيلوهاى بنابر احتياط و دورانديشى براى سالهاى قحطى ساخته است. 

بينى احتياجات خوراك شخصى  چند سال و پيشحسابش از ميزان يك سال و 
تجاوز كرده، به دوران عمر رسيده و براى تأمين آينده اطفال، مكتبها و مدارس و 

هاى چند  انداز و بيمه عمر وضع كرده و برنامه دانشگاهها تأسيس كرده؛ حساب پس
 ساله براى حكومت و اقتصاديات تنظيم كرده است. از اين هم پارافراتر نهاده،

سال بعد  74بينى و تدارك آينده كشورشان را تا  اند كه پيش سياستمدارانى پيدا شده
 اند... . اند و يا براى نسل آينده نقشه كشيده كرده

بينيم ديد بشر هنوز خيلى كوتاه است و در مقابل  اين از جهت آينده بود كه مى
ر مراحل بسياربسيار اند، د نهايت دور را درنظر گرفته بينى انبيا كه آخرت بى پيش

 باشد. كودكانه مى

اما از جهت گذشته و توجهى كه قدماى خيلى قديم فقط به پدر و مادر يا اجداد 
نزديك داشتند، سپس اقوامى مانند اعراب تا حدود مؤسس قبيله و سر سلسله طايفه 

ود اى مانند يونان و روم به تاريخ شهر يا ملت خ اند، اقوام پيشرفته رفته به عقب مى
رفتند. اما  ها و ميتولوژى فرو مى عالقه و از آن اطالع داشتند و در تاريكى افسانه

كسانى مانند هرودوت پيدا شدند كه به سير و نظر در ممالك ديگر و تحقيق در 
جغرافيا و تاريخ آنها پرداختند، تا آنكه بعد از اسالم علوم جغرافيا و تاريخ ممالك و 
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هاى  هاى ماقبل تاريخ و حتى انسان جه و عالقه به دورانملل تدوين شد و امروزه تو
 مراحل اوليه معطوف شده است.

پس به طور كلى بشر دايماً در پيشروى و توسعه شخصيت خود در زمان و مكانى 
باشد و به طرز فكر انبيا كه انسان را جزء كوچكى از مخلوقات خدا و  وسيعتر مى

مند و  شناسند و او را عالقه ها مى مين و آسماننهايت ز آواز و هماهنگ با جهان بى هم
 شود. دانند، نزديك مى نهايت دور مى وارث گذشته و نگران وسازنده آينده بى

رود، برنامه  بينيم هر قدر تمدن پيش مى ، در زمينه اعمال و وظايف مى ثالثاً
 شود. تر مى تر و سنگين زندگى يك فرد دقيق

نيا نيامده، يك سلسله مراقبتهاى طبى و غذايى و در دنياى متمدن، بچه هنوز به د
گيرد. پس از تولد او را مثل نوزاد حيوانات يا اطفال  روانى بر عهده مادر قرار مى

كنند؛ بلكه در زايشگاه  ها به حال خود و به دست طبيعت رها نمى ها و دهاتي قديمي
شود  رعايت مى گذارند و هزاران دستورالعمل براى بزرگ كردن او و پرورشگاه مى

 تا راه بيفتد و حرف بزند.

شود تا به كودكستان برسد و ضمن بازى و آواز و  همين طور مراقبت تعقيب مى
 نمايند. هايى مى تفريح او را وادار به تربيت و ترتيب

ها و غذا خوردن و تمام اعمالش  ها و صحبت در دبستان بايد درس بخواند و بازي
. سپس دبيرستان، دانشگاه، نظام وظيفه، زندگى و تحت نظم و وضع مطلوب درآيد

 آيد... . آداب و وظايف در اجتماع و اداره و ازدواج و غيره به دنبال مى

دهد و ملزم به نظافت و مسواك  اى كه يك فرد متمدن انجام مى اتفاقاً برنامه
كردن و روزنامه خواندن و تبليغات و تعليمات و كسب معاش و نظام وظيفه و 

در انتخابات و غيره است، خيلى شبيه به همان غسل و وضو و نماز و كسب  شركت
 .3حالل و دفاع و جهاد و امر به معروف و غيره است كه دراسالم داريم

*   *   * 

پيغمبران قضاوت كنيم )و كارى به  در بارهبعد از مقدمات فوق، اگر بخواهيم 
 بگوييم؟ وجود خدا و حقيقت نبوت هم نداشته باشيم( چه بايد

                                                
مباحث »( به نام 3مندرج در مجموعه آثار ) «طى شده راه»اب تفصيل بيشتر و اثبات كامل اين مطلب در كت. 3

 ، از انتشارات شركت انتشاراتى قلم است. «بنيادين
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 تواند باشد كه: آيا جواب ما غير از اين مى

 اند؛ هاى بشريت بوده ترين نمونه رشيدترين و پيشرفته

 اند؛ سالم و صادق و شجاع بوده

 اند، دوستدار و رنجبر و خدمتگذار نوع بشر بوده

 قابل تحسين و اليق احترام و اطاعت هستند.

*   *   * 

توانسته  يمات انبيا از چه منشأ و مأخذى مىتوانيم از خود بپرسيم تعل اينك مى
 است باشد؟

 بينيم: مى

بينِ با حسن نيت و مخلص  اوالً، آنها كه مردم راستگو و روشنفكر و روشن
اند: ما اين حرفها را از پيش خود و از روى دانش و بينش  اند، خودشان گفته بوده

 شود. گوييم، بلكه به ما وحى مى خويش نمى

ور كه ديديم، نوع تعليمات آنها از هر جهت مغاير و متفاوت با آمال ثانياً، همان ط
تواند مثل ساير افكار و نظريات ديگران، از منبع  و عادات و اعمال بشرى است و نمى

 فكرى و منشأ احتياجات زندگى و تعليمات بشرى باشد؛ ناچار مبدأ غير بشرى دارد.

و وهم و غير حقيقى و غير واقعى  ثالثاً، اين مبدأ و موجدِ آن تعليمات ، خيال
نيست؛ بلكه منطبق با احتياجات و موجب رشد و كمال و سازنده انسانيت و سعادت 

لنگان به آنها نزديك شده، حقانيت و واقعيت آنها را  است و بشر به پاى خود لنگ
 كند. كما بيش حس مى

 قعى نيست... .بنابراين آن مبدأ غير بشرى، يك مبدأ دروغىِ غير طبيعى و غير وا

 توانيم روى آن بگذاريم؟ چه اسمى غير از خدا يا وحى الهى مى

*   *   * 

با توجه به درس گذشته و اين درس بايد بگوييم نبوت واقعيتى است تاريخى، 
 حقيقى و خدايى.
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 بحث در تورْحيد  
 

 بداهت و قدمت مطلب

و گردانندگان( دنيا، شايد قديمترين اعتقاد به وجود سازنده و گرداننده )يا سازندگان 
اى باشد كه اصال احتياج به  ترين عقيده وسيله انسان و بديهى نظريه پذيرفته شده به

بحث و اثبات نداشته است؛ زيرا تجربى و فطرى است. انسان در هيچ جا و هيچ 
وقت، مصنوعى بدون صانع و عملى بدون عامل نديده است. بيابانىِ وحشى و حتى 

بيند، طبعاً و بالبداهه به  شنود يا حركتى مى دنيا نديده، هر وقت صدايى مى كودكِ
 شود. طرف منبع صدا و منشأ حركت متوجه مى

ترين كلبه گِلى يا چرخه ريسندگى را نتوان قبول كرد كه بدون  هر گاه ساده
تواند كره زمين را  كارگر ساخته شده يا به گردش درآمده باشد، كدام عقل سليم مى

نياز از سازنده بداند و بدن خويش را با چنين  ها بى ا كوه و دريا و درخت و جنگلب
كند، معلول تصادف  هاى دقيق كه با نظم عجيب كار مى اعضاى مفصل و دستگاه

 بشناسد؟

وجود و صفات خدا ايراد و اشكال  در بارهآفتاب آمد دليل آفتاب. هر قدر 
 ت فوق را بنمايند.توانند نفى بداهت و عمومي بياورند، نمى

اساس زندگى عملى و مبانى علم و فكر بشرى روى قبول علت براى هر معلول 
قرار دارد. هرگز به خاطر شما خطور نخواهد كرد كه به بازار نرفته و جنس نخريده، 
اجاق نيفروخته، غذا نپخته و وسايل سفره فراهم نياورده، خوراك گرم و مطبوع 

 ت براى ناهارتان  چيده شود!فراوانى بدون مواد و مقدما
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شناسى و  شناسى،  اقتصاد،  جامعه همچنين سراسر علوم فيزيك،  شيمى،  زمين
ها به منظور تعيين عوامل و علل آنها و تشخيص روابط فيمابين  غيره، تحقيق در پديده

 باشد. مى

دهند، جز آنكه  رياضيات نيز كه آن را در رأس علوم دقيق و يقينى قرار مى
ها  ها و حكم يى ببافد و نتايجى از آنها استخراج كند و سپس رابطه مابين فرضفرضها

يا متغيرها و توابع را به صورت قضايا و معادالتى بيان نمايد، كار و كالم ديگرى 
جهت منفى كند،  ندارد. اگر دانشمندى در يك معادله رياضى عالمت مثبتى را بى

ب دريا و حتى مختصر آب يك استكان رقمى را نديده بگيرد، يا ادعا كند كه آ
ممكن است بدون دريافت حرارت و تبادل انرژى خشك شود، او را ديوانه يا 

اند و به خود اجازه  ذلك دانشمندانى پيدا شده هوش و نفهم خواهند گفت. مع بى
حساب و كتاب و  اند دستگاه عظيم خلقت يا طبيعت را در سر حد نهايى، بى داده

 معرفى نمايند!صاحب و صانع  بى

اى يا در موجود و اثرى از آثار  توانستيم به طور نمونه در گوشه البته اگر ما مى
اى از خودسازى مطلق و اراده و امكان خالقيت ببينيم، حق داشتيم  طبيعت، نشانه

ء  چنين سرنخى را به جاهاى ديگر اتصال و تسرّى و تعميم بدهيم. مثال بگوييم شى
را اداره  «د»و  «ب»است كه  «ج»را ساخته است و  «ب»ء  است كه شى «الف»

كنيم كه در  خوانيم و از قول الوازيه نقل مى نمايد. ولى وقتى در علوم تجربى مى مى
، در حقيقت راه هرگونه «آيد رود و هيچ چيز به وجود نمى هيچ چيز از بين نمى»دنيا 

 بنديم. طبيعت مى خالقيت مثبت و منفى و دخالت مستقل را براى عناصر و امور

حتى در پيكر خودمان كه از كليه جمادات و نباتات و حيوانات داناتريم وصاحب 
ين تر كوچكبينيم  كنيم، مى باشيم، وقتى نظر مى اراده و اطالع و اختيار بيشتر مى

دخالت و اطالع، نه تنها از تشكيل نطفه اوليه و ساختمان اعضا و از والدتمان 
ايم، اعمال اصلى حياتى ما   هم كه صاحب شعور و امكاناتى شدهايم، بلكه حاال نداشته

نمايد. كسى يا موجودى  از قبيل دوران دم و تنفس و جذب غذا را ديگرى اداره مى
غير از خود ماست كه چه در بيدارى و هشيارى و چه در خواب و ناآگاهى، كفالت 

برد؛ بدون  ند و بعد هم مىگردا آورد و مى سازد و مى نمايد. ما را مى امور ما را مى
آنكه از ما اجازه و امداد بگيرد. بنابراين وقتى، كه ما و ساير موجودات، اعم از مواد 

هاى طبيعت، چه كوچك و چه بزرگ، در مخلوق بودن و معلول و مطيع  و انرژي
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بودن شريك باشيم، ديگر حق نخواهيم داشت سازندگى و گردانندگى دنيا را جزءًا 
داً يا تصادفاً به كسى و به چيزى نسبت بدهيم. از هر طرف كه نظركنيم و يا كالً، عم

جز اقرار به ناتوانى و  اى خوريم و چاره بست برمى بن  به ، هرسمت كه روآوريم به
 ناچيزى خود و تصديق و تعظيم به درگاه سازنده بزرگ توانانداريم!

«»1! 

*   *   * 

ديده  اليل بشر از اول خداشناس بوده و خود را عاجز و محتاج مىبه همين د
هاى مختلف خبر نداشته  است. منتها چون از ارتباط كامل ما بين آثار طبيعت و پديده

است و هنوز در تجربه و دانش به آنجا نرسيده بود كه كليت قوانين و وحدت نظام 
ن عالم زير نگين صانع و آمده است كه همه اي جهان را درك كند، به ذهنش نمى

صاحبِ واحدى باشد و آن صانع و صاحبِ واحد شبيه به خود او يا موجودات 
مأنوس او نباشد. براى هر قسمتى از دنياى شناخته شده و هر نوع از انواعى كه 

طلبيده است و به بيان ديگر، براى هر معلول،  برخورد كرده بود، سازنده جداگانه مى
نموده است. مثال براى دريا يك خدا، براى  تصور مى علت مستقل و مخصوصى

كوهها خداى ديگر و همچنين براى زيبايى، عقل ، زور، خوشگذرانى، بركت و غيره 
النوعهاى تصورى را يا عيناً با  خداهايى متناسب قايل بوده است. عالوه بر آن، رب

پرستيده است،  و مىنموده  خورشيد و ماه و ابر كه دور از دسترس او بودند، تطبيق مى
يا براى خداها هيكل و صورتى مأخوذ از انسان و حيوانات، با عقلِ آلوده به وهم و 

 پرستيده است. ساخته و به عنوان بت مى خيال خود مى

امروزه با علم نو، احساسى كه بشر نسبت به وحدت جهان و بسط قوانين طبيعى به 
يراثى از گذشته در كار نباشد، زمان و مكان پيدا كرده است، چنانكه تعصب و م

شود. اگر معتقد به خدا بشود،  پرستان و معتقد به شرك نمى ديگر مرتكب اشتباه بت
بيند. بطالن عقيده شرك كه  دست او را در همه جا و همه وقت و خود او را يكتا مى

                                                
 است كه هيچ خدايى جز او نيست ...خدايى  اهلل:  277/  (2)بقره. 3
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كرد، ديگر مورد ندارد.  در كتب كالمى و اصول دين سابق جاى زيادى را اشغال مى
 .3ى بودن توحيد و وجود خدا يا انكار توحيد و خدا در يك رديف قرار داردبديه

*   *   * 

اند و هستند  بينيم خلق زيادى بوده رغم بيانات و بديهيات باال، در عمل مى اما على
خدا شك و ترديد  در بارهنمايند؛ يا  كه به راحتى و صراحت وجود خدا را انكار مى

 آورند. مى

كار و ايراد اين دسته از افراد و افكار را نشنيده بگيريم، يا قبال رد ما حق نداريم ان
شده بدانيم. فقط نظر به اينكه اعتقاد به خدا يك امر بديهى ابتدايى و الاقل مورد 

اند، بايد دليل  اى شده قبول اكثريت مردم است، منكرين خدا كه مدعى مطلب تازه
 : اند طور كه گفته خالف بياورند. همان

«»2 
آورند،  بنابراين با پرسش از آن دسته، به بررسى داليل و ايرادهايى كه مى

اند؛ بلكه از قديم ورد  هاى امروزى نيز آنها را اختراع نكرده پردازيم. ماترياليست مى
زبان و وسوسه ذهن شكاكان و ماديون بوده است. براى آنكه مطلب در محيط واقعى 
و وسيع خود روشن شود، بحث را از حدود اعتقاد يا انكار خدا به مسئله عمومى قبول 

 دهيم. يا انصراف از اديان تعميم مى

 
 داليل منكرين خدا و موجبات انصراف مردم از اديان

مخالفت يا دورى مردم از اديان كه يك پايه يا بهانه آن انكار ذات باريتعالى است، 
تفحصات فكرى نيست؛ بلكه يك پديده بسيار پيچيده ناشى  تنها روى داليل نظرى و

از يك سلسله عوامل متعدد و مختلط نفسانى، اجتماعى، عملى، فكرى و فلسفى از 
باشد. چه بسا اشخاصى كه پس از آنكه خود را  هاى مستقيم و غيرمستقيم مى راه

                                                
رك پرستى و شرك به مفهوم قديم ديگر مورد ندارد. ولى ش البته اثبات توحيد در برابر دوخدايى يا بت .3

به خدا مراحل و انواع مختلف دارد كه تماماً در قرآن آمده است و همگى آنها هنوز از بين نرفته است. به 
پرستى و  جاى بتهاى سنگى و چوبى كه ديگر موضوعيتى ندارد، طاغوت، وهم و خيال و دلخواه ، اصول

به عنوان  -آزادى و غيرهعلم، انسانيت، ماركسيسم،  -هاى عاطفى يا فلسفى مفاهيم معنوى، ايدئولوژي
 .حالّل مشكالت نشسته است

 .كند دليل و گواه )آوردن( بر عهده كسى است كه ادعا مى. 2
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تراشند و  لى مىگيرى از دين ديدند، دالي مجزاى از جمع متدينين يا متمايل به كناره
 آيند. براى توجيه و دفاع از اعمال خود، در صدد ايرادگيرى و انكار خدا برمى

كنيم و در هر دسته،  ما اين موجبات مختلفِ مرتبط را به دو دسته تقسيم مى
 شويم. تفكيك و فروعى قايل مى

 عوامل و داليل مخالفين اديان و منكرين خدا خارج از شقوق ذيل نيست:

 بات عملى و طبيعى بشرى:الف( موج

 فرار از قيد و وظيفه و فشار تمايالت نفسانى؛ -3

اى    زيانهاى  افتادگى در دنياى جديد و سرخوردگى از پاره احساس عقب -2
 مربوط به ديانت؛

 مشاهدات نامطلوب و آزمايشهاى خالف از روحانيت؛ -1

 نيازى از مسائل ماوراى دنيا. تمتع در دنياو احساس بى -4

 هاى فلسفى: ( موجبات نظرى و اشكالب

 هاى وابسته به توحيد؛ نامحسوس بودن خدا و نامأنوس بودن انديشه -3

 و ها پيرايه و اديان در  باورنكردنى يا آور وشبهه  مشكل  موضوعات -2
 ؛ ها تحريف

 هاى خالف انتظار؛ توجه و تحير در برابر پيشامدها و واقعيت -1

 براى جوابگويى به مسائل تازه؛هاى رقيب  پيدايش مكتب -4

 مطرح كردن مسئله به دليل احساس عجز از حل آن. -7

 پردازيم. ذيال به مختصر بحث و جوابگويى در هر يك از موارد فوق مى

 
 ( فرار از قيد و وظيفه و فشار تمايالت نفسانى1 -الف

بيعى به ترين عامل انصراف مردم از اديان از اوان جوانى، همين ميل ط شايد عمده
قيدى و خوشگذرانى باشد. هواى نفس و حوايج زندگى، هركس را به  تنبلى و بى

دهد.  شانه خالى كردن از نماز و روزه و منهيات و از تعليم و تكليف و تقوا سوق مى
هاى عشقى و در استفاده از انواع تخديرهاى  خواهد در تماس و تمتع هر كس مى

معاشى آزاد باشد. حتى مايل است وجدان هاى راحت  شهوانى و در انتخاب راه
پروايى و در دزدى و دروغ و تملق، جلوگيرى و سرزنش  شخصى نيز او را در بى

نكند. بنابراين براى جوابگويى به ايرادگيرندگان خارج و تسكين هر گونه ترديد و 
تراشى و تشكيك و تخريب مالمت كننده اصلى، يعنى  تالطم خاطر، عقب بهانه
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آيد. همينكه نقطه ضعف يا جاى ايرادى به خيال خود پيدا  ين و خدا برمىاخالق و د
زند و نامش را  شود و آن را تعميم داده، زير همه چيز مى كرد، فاتحانه شاد مى

گذارد. گاهى اوقات نيز به طور ناآگاه چنين  روشنفكرى و آزادانديشى و تجدد مى
 شود. ىايرادگيريها و سرسختى در انكار بديهيات حاصل م

عامل فوق، يعنى فرار از قيد وظيفه، انحصار به آيين خداپرستى نداشته و 
ترين صورت  ترين و خصوصى تواند گناه ديندارى حساب شود. زندگى از ساده نمى

ترين شكل آن  ترين و پيشرفته آن كه انزواى در غار و جنگل است گرفته، تا پيچيده
هيچ زمان خالى از قيد و حدود و وظيفه  كه اجتماع متمدن و متجدد است، هيچ جا و

نبوده و نيست. اتفاقاً هر قدر رشد انسان بيشتر و اجتماع و تمدن عاليتر گرديده است، 
 بر وسعت و بر سنگينى قيود و وظايف افزوده شده است.

دانند و  امروزه يك فرد امريكايى يا روسى كه مملكت خود را پيشرو تمدن مى
اظ مسلك قرار دارند، از اين جهت كامال مشترك هستند در دو قطب مخالف به لح

كه هر دوى آنها از روز والدت تا فوت، تحت رژيم كامال محدود و معين در 
شوند و كمتر اجازه  خوراك و خواب و بهداشت و تعليم و كار و وظايف واقع مى

اى است  تخطى دارند. اصوال تعيين قيود و وظايف براى انسان، نشانه مراقبت و عالقه
 كه سرپرست شخص يا امت نسبت به آنها دارد.

حفاظتى و  تمدنهاى پيشرفته و اديان چون براى انسان ارزش قايلند، دستورهاى
دهند. اگر زن مسلمان موظف به حجاب و حريم شده است، از جهت  تربيتى مى

عالقه و توجهى است كه شارع به مقام و موقعيت او و دقايق و لطايف وجودى زن 
نماييد و در صندوق  رد. شما از يك برليان قيمتى خود خيلى بيشتر مراقبت مىدا

دهيد، تا از يك  ديزى سنگى. همچنين يك تركيب آلى يا نسوج  محكم جايش مى
 تر به حفاظت در شرايط تر و محتاج العاده فسادپذيرتر و لطيف حيوانى و انسانى، فوق

 ابتدايى. و  معدنى و  خاكى  ادهس  جسم  يك تا هستند  مناسب محيط و  مخصوص

بنابراين، اعراض از دين به قصد فرار از قيود و وظايف، نه فكر معقولى است و نه 
 ها و تبعات نامطلوب خواهد افزود. راه حل عملىِ مفيد؛ بلكه بالمآل بر گرفتاري

 باركش غول بيابان شود  هر كه گريزد ز خراجات شاه

 
 ر دنياى جديد وافتادگى د ( ارْحساس عقب2 -الف 

 ااى مربوط به ديانت اى زيان سرخوردگى از پاره
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بعد از برخورد ايران )وساير ملل شرق( با دنياى غرب در قرن گذشته و مشاهده 
هاى رفاه و جلوه زندگى، صنايع، علوم، مال، قدرت و  هايى كه آنها در زمينه برتري

در طبقات درس خوانده و  حتى اخالق و تربيت نسبت به ما داشتند، طبعاً اين فكر
افتادگى شده است.  خواه پيش آمد كه يقيناً مسلمانى و ديندارى ما سبب عقب ترقي

پنداشتند و افراد و  قيد مى دين و بى ها را كافرهاى بى خصوصاً كه عامه مردم فرنگي
كردند،  اى كه به آن ديار رفته بودند يا خبرهاى آنجا را نقل مى گروههاى اوليه

ها نداشتند و از تقيّدى كه نسبت به آداب  ه معنويت و ديندارى اروپاييتوجهى ب
 كردند. اطالع بودند يا سكوت مى مسيحيت و اخالقيات دارند، بى

هاى مسلمان شده است  البته مطالعه اين مطلب كه چه عواملى سبب انحطاط ملت
است.   ا و آموزندهبسيار بج بابت داشته و دارد،  نقشى از اين مذهب چه  اينكه و بررسى

اما در اين درس فرصت تمهيد مقدمات تاريخى و تفحّص كيفيات گوناگون و وسيع 
 شويم. مى موضوع را نداريم. بنابراين از جهت منفى و رد كردن اتهام انتسابى وارد

غلط  شود، كامالً در وهله اول، اين تصور كه ديندارى سبب ركود و ذلت مى
دين نيستند. آنها مسيحى  افته و مسلط بر ما هستند، بىاست؛ زيرا كسانى كه ترقى ي

هستند و به طور متوسط خيلى بيش از ما ايرانيان مسلمان، عالقه و عمل در دين خود 
 .3دارند

شود. وقتى اسالم  در وهله دوم، بايد گفت اسالم نيز سبب ضعف و جهل نمى
شد، علوم و معارف  ىظهور كرد، تا زمانى و تا حدودى كه اصول و احكام آن اجرا م

 رفت. ها پيش مى و آبادانى و قدرت لشكرى و كشورى مسلمان

ها و ايجاد  اتفاقاً در دنيا هيچ دينى مانند اسالم به طور مستقيم به تشكيل دولت
 .2نيروى نظامى و اقتصادى و ادارى كمك ننمود

 .وضع حاضر ما و ملل مسلمان يقيناً علتى غير از ديندارى و مسلمانى دارد

بخش و  هاى آزادي قرن اخير وضع عوض شده است و نهضت گو اينكه در نيم
است و   خواه زيادى در ميان كشورهاى مسلمان در آسيا و افريقا پديدار گشته ترقي

رفته نقش مؤثرترى در سياست  هاى مسلمان رفته برخالف اوايل قرن بيستم، دولت
                                                

مباحث »( به نام 2. اين كتاب اولين اثر مندرج در مجموعه آثار)«مذهب در اروپا»رجوع شود به كتاب  .3
 .و منتشر شده است باشد كه توسط شركت سهامى انتشار چاپ مى «علمى، اجتماعى، اسالمى

تأليف جرجى  «تاريخ تمدن»، تأليف گوستاولوبون و كتاب «تاريخ تمدن اسالم»رجوع شود به كتاب . 2
 .زيدان
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ذالك همين اندازه جهل و  د. معشون كنند و داراى شخصيت و اثر مى جهان پيدا مى
شود كه ناشى از عدم ديندارى و  ضعف و خرابى كه داريم، با مختصر دقتى معلوم مى

 عمل نكردن به دستورات اسالمى است.

گويى، تقلب، خيانت،  مگر نه اين است كه ما در آتش مفاسد اخالقى مانند دروغ
 سوزيم؟ هاى ديگر مى دزدى و خودخواهي

هاى گوناگون و اعتيادهاى كثيف و بيسوادى و  كه اختالف مگر نه اين است
لوليم و كسى  بيكارگى ما را اسير و بيچاره كرده است و در منجالب فساد و نفاق مى

 شود؟ حاضر به از خود گذشتگى و خدمت نمى

حال مگر نه اين است كه اين معايب و نواقص همان چيزهايى است كه اسالم 
 شود؟... اه محسوب مىاكيداً منع كرده است و گن

 دينى و نامسلمانى است، نه از ديندارى. افتادگى ما ناشى از بى پس عقب

 هايى كه ديانت ممكن است سبب شود، از چه قبيل است؟ اما زيان

هاى جاهالنه ممكن است خشكى و تعصب ايجاد نمايد و  ديانت ناقص و تقدس
د و غرور و تكبر را به دنبال عدم توجه به اشتباهات خود و به افكار جديد حاصل شو

ارزش  بدانند و به صرف ايمان داشتن و آداب  آورده ، خود را برتر و سايرين را بى
نيازى از كار و كوشش و دانش نمايند و يا خود را محبوب  عبادى، تصور بى

ساختن مرتكب هر  دانگ بهشت دانسته، با كالهِ شرعى انحصارى خدا و مالك شش
شرع شوند. به جاى كسب و تالش و جهاد، به دعا و ورد  عمل خالف اخالق و

توسل جويند و از خدا و امامان كفالت امور را بخواهند. طلب آخرت باعث اعراض 
 از دنيا و خرابى زندگى و زبونى شود و قناعت و صبر منجر به فقر و ركود و توسرى

آنها را  ياتى كهپرستى و سختگيرى در عقايد و در نظر مطلق گردد و در اثر  خورى 
 گردد... . جزو اصول و مسلّمات دين بدانند، عمرها صرف مباحثه و مناقشه و نزاع

شناسى،  چنين تعبيرها و تأثيرها دور از واقعيت نيست. از نظر روانشناسى و جامعه
معتقدات و افكار دينى، همان طور كه آثار مثبت فراوان و مزاياى مسلم دارد، 

فى نيز هست. اما بايد ديد  چنين افكار و حاالت، آيا مربوط متضمن مضار و نكات من
باشد و در  خبر مى به اصل دين و توحيد است يا مخلوق آمال و عادات مؤمنين بى

 حقيقت ضد دين است.
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هاى  ترين سهل و ممتنع در اينكه خداپرستى خالص و دين صحيح از عجيب
ترين دقايق و  يفمتضمن لط بودن و سادگى، روزگار است و در عين فطرى

ترين عواقب است، حرفى نيست. فقط با مراقبت شديد و تربيت و رشد  خطرناك
مصداق كامل وصفى است كه از نازكى  درست اجرا شود. و  تواند درست فهميده مى

غفلت و انحراف به طرف چپ يا به  كنندو شخص با اندك صراط مى و تيزىِ پلِ
 شود. مى  راست، پرت

اگذاشته است، اگر از يك طرف صف دشمنانِ مخالف و هر جا دينِ حق پ
اند، از طرف ديگر نيز متعصبين خشك و مقدسين جاهل با  دوستان منافق ايستاده

هاى ميراث جاهليت و  بيني جا و كوتاه هاى بي سختگيري ها و خرافات و با وسوسه
 اند. شرك، دين را متوقف و منحرف ساخته

 : فرمايد حضرت على)ع( مى

«» 
درى )در عفت  دو دسته از مردم پشت مرا شكستند؛ عالمى كه پرده

روى  ها دنباله كند و جاهلى كه در خرافات و خالف مى و تقوا(
 نمايد مى

ريكى و از نظر انبيا و اساس اديان، اين نوع معتقدات و آداب و اعمال كه سبب تا
شود نيز مردود است. بايد مانند خود پيغمبران و پيشوايان با  ركود يا كينه و غرور مى

آنها مبارزه كرد و در هر حال نتايج سوئى كه اين اعمال به بار آورده يا بياورد، به 
 شود. حساب دين و ديندارى گذاشته نمى

 
 ( مشاادات نامطلوب و آزمايشهاى خالف از رورْحانيت3 -الف 

اى مردم از دين  ومين عامل غير نظرى، ولى عملى وبسيار مؤثر در روگرداندن پارهس
زدن به ايمان، مشاهدات سوء و خاطرات تلخى است كه رفتار و كردار  پا  و پشت

شياد  ريا كار و بعضى از رؤساى دين باعث آن شده است؛ به طورى كه مردم آنها را
اند. سپس بنا به  ر و تهمتى قرار گرفتهاند يا تحت تأثير چنين تصو و خراب ديده

غالب اشخاص به خود  «عقل مردم به چشمشان است»المثل معروف كه  ضرب
زحمت تحقيق مسئله و تجزيه و تحليل قضيه و تفكيك ميان اصل دين و مدعيان 

كنند كه ممكن است شخصى در نظر عوام و  دهند. فكر نمى نمايندگى دين را نمى
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وان و مقام باشد و عالماً عامداً، يا به جهل و هواى نفس، مرتكب عمالً داراى چنين عن
اقتضاى  بديهايى شود و متخلق به صفات ناپسندى باشد؛  اما عمل او تا وقتى كه به

 ايمان و اجراى دستورهاى شرع نيست، ارتباطى با دين و خدا نداشته باشد.

اى از شاغلين مقامات  هايى كه ممكن است عده مسئله سوء استنباط يا سوء استفاده
طور كه در درس اول گفته شد، امر  دينى از معتقدات و عاليق عمومى بنمايند، همان

ها و كاالهاى مادى يا معنوى مورد احتياج  كامال طبيعى است و در زمينه كليه ارزش
دقتى بنّا در كج چيدن ديوار و  باشد. ولى ناشى بودن يا بى و توجه جامعه، متداول مى

دارى را  سازى و خانه يختن سقف، نه تقصير فن ساختمان است و نه اساس خانهفرو ر
ها و  نمايد. اتفاقاً دشمنان سرسخت و كارشكن انبيا از ميان كاهن محكوم مى

اند؛ از ميان كسانى كه به  خواسته ها برمى روحانيون ظاهرالصالح امثال يهود و كشيش
 : مصداق

«»1 
براى جلب منافع و حفظ مقام خود در كرسى توليت معابد و عقايد مردم، سد راه 

 اند. شده حق و حقيقت مى

 شناسد و ندا در قرآن عالوه بر آنكه هيچ واسطى مابين خالق و مخلوق نمى
 : دهد كه مى

«»2 

 3«»و 
 و وظيفه امر به معروف و نهى از منكر را بر همه واجب نموده است.

علما به ما اجازه غيبت به منظور ايراد و انتقاد نيز داده است؛ تا افكار بهتر  در باره
حالجى شود و از اعمالِ احياناً خالف كه مربوط به ارشاد و اداره خلق باشد، پرده 

مل آيد. حتى در مذهب تشيع، انتخاب مرجع تقليد و برداشته شود و جلوگيرى به ع
ها كه  زعيم اجتماع بر عهده مؤمنين گذارده شده است. از اين جهت با رويه مسيحي

نمايد و با سنتِ اهل  ها تحميل مى ها تعيين و بر كاتوليك پاپ را مجمع كاردينال

                                                
 .فروشند...  : ... پيمان خداوند و سوگندهاى خويش را به بهايى اندك مى 77/  (1)عمران آل .3

 و استوار باشيد...د يگانه( محكم : ... پس در جهت او )خداون 1/  (43)فصلت. 2

 : پس بگريزيد به سوي خداوند... . 74( / 73. ذاريات)1
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 ت، خيلىدست حكومت بوده اس  توأم در خالفت و به قضا، و  تسنن كه روحانيت
 دارد.  فرق 

دانسته  يك نفر مسلمان شيعه آزاد است اگر از مجتهدى كه او را اعلم و اعدل مى
 است، اشتباه و گناهى ديد، عدول نمايد و مقلد و پيرو ديگرى بشود.

 
 ااى وابسته به تورْحيد     ( نامحسوس بودن خدا و نامأنوس بودن انديشه1 -ب

هاى كهن در زبان كسانى كه مصمم يا مايل به  زمانبهانه بسيار رايج و راحتى كه از 
 گويند:     شود، اين است كه مى اند و بسيار تكرار مى انكار خدا و اعراض از دين بوده

 «بينيم. اگر خدا هست چرا او را نمى»

در قرون اخير نيز كه اساس علوم بر مشاهده و تجربه استوار گرديد، ماديون به 
 زده است كه: رى دادند. يك دانشمند جراح طعنه مىاين كالم آب و تاب بيشت

 .«آورم هر وقت من خدا را در زير چاقوى جراحى ديدم به او ايمان مى»

شود، بلكه به هيچ  اند، نه تنها ديده نمى خداى يگانه كه پيغمبران به ما معرفى كرده
او را  توانيم شنويم، نه مى آيد. نه صداى او را مى يك از حواس ظاهرى ما درنمى

رسد. نامحسوسِ مطلق است. عالوه بر  لمس كنيم و نه بو يا نشان مخصوصى از او مى
نامحسوس مطلق بودن، صفاتى به او نسبت داده شده است كه با مشاهدات معمولى و 

 آيد: تجربيات عادى ما ابداً جور نمى

 خدا همه جا هست و هيچ جا نيست؛

 از ازل بوده و تا ابد خواهد بود؛

 و انتهايى ندارد؛ابتدا 

 زايد؛ ده است و او كسى را نمىييكسى او را نساخته و نزا

 بينا و تواناست، اما نه چشم دارد و نه دست... ؛

البته موجودى كه چنين معرفى و توصيف شود، تصورش براى ما خيلى مشكل و 
شود؛ يا  بلكه محال است. وقتى تصور چيزى براى آدم مشكل شد، انكار آن آسان مى

آيد تا بتواند او را در ذهن و وهم خود  نكه در صدد تعبير و تشبيه و تحريف برمىآ
 بگنجاند.

كردند و براى آنها خانه  به همين دليل مشركين خداها را به صورت بت مجسم مى
و زن و فرزند وحاالت و روحيات مشابه با افراد زبده و قهرمان خود درست 

اسرائيل هم كه تازه به توحيد درآمده  كه بنىكردند. نه تنها مشركين گمراه، بل مى
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ميقات كوه  و  شد و مناجات كه سايه حضرت موسى)ع( از سرشان كوتاه بودند، همين
 كردند.  جاى خدانشاندندو سجده ساخته و او را به  اى با طال، گوساله كشيد؛ طور طول

ند و خدا را پدر را درك بنماي توانستند اوالد بى هاى اوليه نيز چون نمى مسيحي
 بدون زن و فرزند بشناسند، عيسى را پسر خدا گفتند!

بار در پنج نماز شبانه   اما قرآن، در آيات مكرر و در سوره توحيدش كه الاقل پنج
 فرمايد: بندد و مى روى ما مى بست را به هاى بيراهه و بن خوانيم، تمام اين راه روزى مى

«

»1 
حال بايد ديد، آيا نامحسوس بودن و نامأنوس بودن صفات و مشخصات خدا 

شود؟ آيا در دنيا، مخصوصاً با منطق علوم امروزى، تمام  دليل بر عدم وجود او مى
شوند و  ريم، ديده شده و حس مىكنيم و اعتقاد دا چيزهايى را كه ماقبول مى

مشخصات آنها مثل خود ما يا مشهودات خارجى ما مانند سنگ و درخت و جانوران 
 است؟

مسلكى نزد خليفه آمده و مدعى شد كه اگر راست  معروف است شخص دهرى
 گوييد و خدايى هست، او را به من نشان بدهيد. مى

 رآشفت.به اشاره خليفه سنگى بر سر او زدند. مرد سخت ب

 خليفه تعجب نمود و علت را پرسيد.

 آن مرد جواب داد:

 «ميرم؟! بينى كه از درد دارم مى مگر نمى»

 خليفه گفت:

 «گويى به من نشان بده! من درد تو را قبول ندارم. اگر راست مى»

                                                
 : بگو؛ اوست خداى يكتا،  4تا3/  (332)اخالص .3

 خدايى كه در حاجت به او رو كنند، 
 نه زاده است و نه زاده شده، 
 .و نه هيچ كس همتاى اوست
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سازى، احتياج نداريم. معلومات مسلم و كالسيك ما پر  امروزه، ما به چنين صحنه
آنها هيچ  در بارهذالك  ى است كه تماماً نامحسوس و نامأنوسند. معاز قضايا و حقايق

 ماترياليستى شك و ايراد ندارد.

هاى اصلى علم و صنعت جديد  مثال قوه عمومى جاذبه كه بعد از نيوتون جزو پايه
شود، نه صدايى دارد و نه به هيچ  و حتى زندگى عادى قرار گرفته است، نه ديده مى

آيد. نيوتون هم آن را نديد، بلكه با به زمين افتادن سيب از  ىيك از حواس ما درم
 درخت، حكم بر وجودش كرد.

بعد از نيوتون علماى هيئت و فيزيك با فرض وجود جاذبه و قبول فورمول 
كنند و چون  هاى مكانيك و غيره را حساب مى مربوطه، حركات سيارات و پديده

 مايند.ن آيد، حكم برصحت آن مى حسابها درست درمى

خالصه آنكه از مشاهده آثار و مطالعه كيفيات است كه حكم به وجود منشأ و 
توانيم الكتريسته را كه مانند  شود. از اين قبيل شاهد مثالها فراوان است. مى مبدأ مى

رگ و ريشه در پيكره زندگى و علم و تمدن ما جريان دارد، در نظر بگيريم. نه 
زند و نه فيزيسينِ تحقيق كننده در آزمايشگاه،  كلفت خانه كه اطو را به برق مى

كدام خود الكتريسته را نديده، كالمش را نشنيده و وزن يا زبرى و نرمى از او  هيچ
تواند وجود و عبور برق را در يك سيم،  اند. هرگز كسى نمى احساس و لمس نكرده

ب آزمايش مستقيماً تشخيص دهد. مگر آنكه كليد چراغ را بزند يا ولتمتر و اسبا
ديگرى را به كار اندازد و از روشن شدن چراغ و تكان خوردن عقربه، يعنى به حكم 

 آثار ناشيه، بگويد جريان برق وجود دارد.

و موجد آثارى  «سوار بر ماده»ها هم مثل الكتريسيته هيچ كدام تا  ساير انرژي
ار دانش و فن نشوند، براى ما ظهور و بروزى ندارند. اتم كه آخرين ارمغان و افتخ

جنگ است، چيزى جز يك فرض نيست. با ميكروسكوپ الكترونى نيز ديده نشده و 
آورى كه به الكترونها  هاى سرسام شكاف در گردش شناس و اتم شود و هيچ اتم نمى

دهند، با آنها همسفر نشده، سر در  يا به ذرات پرتاب شده از انفجار هسته نسبت مى
ذلك همگى مثل آب خوردن  وجود اتم و خواص  چنين سوراخى نكرده است. مع

دهند. زيرا  آن را قبول دارند و راحت و روان از گلوى عقل و عقيده خود فرو مى
شنوند كه اين همه نتايج و كيفيات مربوط به اشياى تشكيل دهنده  بينند يا مى مى
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دنياى مادى و همچنين اعمال و نيروهايى كه از بمب اتمى و رآكتورهاى اتمى 
 هاى مربوطه قابل توجيه و تعليل نيست. زند، بدون قبول اتم و فرضيه رمىس

هاى عقلى به  هاى حسى و استنباط اتفاقاً صفاتى نيز كه دانشمندان در اثر آزمايش
دهند، چندان مأنوس ما و قابل درك مستقيم  ها و به عوامل طبيعت نسبت مى انرژي

ا نيست، يعنى مزاحم كسى و مانع نيست. مثال امواج راديو همه جا هست و هيچ ج
 چيز ديگرى كه در آن مكان باشد نيست.

يك جرم مادى هم هيچ محلى را خالى از نيروى جاذبه خود )و به تعبيرى از 
گذارد و نه  اى مى كند، نه مايه گذارد. اما نه دستى دراز مى تراوشات وجود خود( نمى

عوامل و نامأنوس بودن شود. نامحسوس بودن اين  از وجودش چيزى كاسته مى
شود. از طرف ديگر اگر ماديون در تصور و  صفات آنها سبب انكار وجودشان نمى

تصديق ازليّت اشكال داشته باشند، اما به قول خودشان، مطلق ماده و انرژى نيز تا 
 دهد، ازلى و فناناپذير است. آنجا كه علم سراغ مى

ن از مثال و تكرار شد، ولى الزم اين بحث شايد زياده از انتظار طوالنى و مشحو
بود موارد مختلف و متنوع گوشزد شود تا معلوم گردد كه امروزه شخص بايد خيلى 

شود، باور  لجوج يا كودن باشد كه باز بگويد: آنچه ناديدنى است و آزمايش نمى
 نكردنى است.

اين خصوصيت يعنى پذيرفتن يك موضوع يا موجود ناديده كه از آثار آن پى به 
وجودش برده شود، انحصار به خداپرستى ندارد؛ بلكه بسيار كلى و حتى عادى است. 

هاى علمى چيزى جز اين و غير از اين راه نيست كه از  محصول و مقصد تمام كاوش
معاينه و مطالعه آثار محسوس و جزئى، پى به عوامل نامريى و قوانين كلى ببرند و 

 بپذيرند.

ها سال گذشته خبر تشكيل  كه از ميليارد و ميليون شناسى مالحظه كنيد، علم زمين
كند،  هاى آن را رسم و عوامل وارده را تشريح مى وخم دهد و چم طبقات زمين را مى

والى درياها و  هيچ يك از كاشفين در آن روزگاران حضور نداشته، رسوب گل
لك با يقين ذ اند. مع ها را نديده فشاني زندگى جانوران يا فوران و تاب و توان آتش

ها، خبر از گسترش  ها و صدف فسيل خوردگي بندى و چين تمام از شكلِ اليه
دهند و پرده از يك  هاى امروزى مى هاى عميق در محل كويرها و كوهستان اقيانوس
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هايى كه پشت جهان محسوس و معاصر ايستاده و ساختمان آن  دنياى نامريى و دست
 دهند. را سرشته است، مى

ها و چيزهاى غير  هاى ما نيز دايماً صحبت از نامحسوس و گفته ها در نوشته
هايى از قبيل محبت،  ملموس است. كدام جمله ماست كه خالى از كلمات و مفهوم

شجاعت، ظلم، دانايى، عقل، توانايى، جهل، فهم، زيبايى، عدالت، ترس، شرافت و 
ك موجوديت محدود غيره نباشد؟ هيچ يك از اين مفاهيم در خارج ذهن و زبان ما ي

ذلك ما آنها را دروغى و غيرواقعى  معين و قابل رؤيت و آزمايش ندارند، مع
 دانيم. نمى

عجيب است كه وقتى كليه محسوسات و تجربيات و استنباطهاى ما ناگزير به 
ها را علتى، هر اثرى را مؤثرى و اين دستگاه را  شود كه همه معلول آنجا منتهى مى

ها به تمام آنچه در زندگى روزمره و در  اى هست، بعضي گرداننده و سازنده
هاى علمى، فطرى و متداول و  ها و حكم ها و قضاوتهاى اوليه و در كاوش تشخيص

گويند خدايى نيست. اگر قدرى اصرار بورزيم،  زنند و مى پا مى باشد، پشت معقول مى
 شوند! اصال منكر وجود خودشان مى

داليل و موجبات و مقارناتى هست كه آن را توجيه  اما اين انكارها و اصرارها را
ها جواب داده و به قدر  كند. ما براى آنكه به انواع ايرادها و اشكال و تسهيل مى

دينى رفته باشيم، به بعضى از  هاىِ فطرى و روانىِ بى امكان و احتمال به سرچشمه
كرانى  د درياى بىنماييم. مسئله توحيد مانن هاى مساعد اشاره مى موجبات يا زمينه

 است كه هر چه در آن شناورى شود، باز بهتر است.

و   خدايان خود صورت  نفس براى قياس به  از روى ها پرست طور كه بت همان
اند، منكرين خدا نيز  هيكلى با خلق و خوى انسانى و خوراك بر ايشان درست كرده

كنند كه اگر خدايى  ور مىدچار بيمارى قياس به نفس هستند؛ زيرا انتظار دارند و تص
وجود داشته باشد، حتماً بايد مثل آنها و مشهودات ديگر بشرى باشد؛ يعنى داراى 
جسم و مكان بوده و براى بينايى و توانايى و شعور، چشم و دست و مغز در او ببينيم. 

پذير و قابل قبول نيست و  يا آنكه بصيرت و قدرت حكمت بدون آالت خاص امكان
خدا را  اند، برگشت به عقب كرده، اصالً ان چنين چيزهايى را نشان ندادهچون پيغمبر

 نمايند. ها و مؤثرهاست، انكار مى ترين علت العلل اصلى و مؤثر كلى و مسلم كه علت
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نفس كه بسيار طبيعى و مربوط به ساختمان بشرى ماست،  عالوه بر پديده قياس به
شود. كيفيتى كه از ذات  ار خدا مىتوجهى و سهولت انك كيفيت ديگرى نيز سبب بى

ها  گيرد: همه جا و همه وقت بودن او و تقارن و يكنواختى مخلوق خالق سرچشمه مى
هاى ما در دنيا ناشى از وجود  نسبت به او. توضيح آنكه كليه توجهات و تشخيص

اختالف و متكى به عمل قياس است. آنجا كه يكنواختى و هموارى حكمفرما باشد، 
 شود. دم بر ايمان يكسان مىوجود و ع

اى بيايد كه اوضاع را تغيير داده و  مثال اگر براى يك مدرسه يا كارخانه مدير تازه
موسسه را برخالف گذشته منظم و پاكيزه و پرمحصول نمايد، ما فوراً حكم به 

نماييم و اصال مفاهيم نظم  عرضگى مدير قبلى و كفايت و كاردانى مدير فعلى مى بى
شود. اگر هميشه يك مدير و يك طرز اداره  و نفع در ذهنمان پديدار مىو اداره 

كرد و شايد منكر وجود  گاه چنين مفاهيم در خاطرمان خطور نمى ديده بوديم، هيچ
گردد. كما آنكه در بدن ما  كرديم آن مؤسسه خود به خود مى مدير شده و خيال مى

از وجود آنها نداريم و به  كنند، خبر مادام كه قلب و ريه و معده خوب كار مى
افتيم؛ اما همين كه كسرى و گيرى در يك عضو پيدا شد، به آه و ناله  يادشان نمى

 پردازد. فهميم و دكتر به تشخيص و بحث و درمان مى درآمده و قدر آن را مى

سار كوچك يا چند  همچنين است طراوت و صفايى كه وجود يك چشمه
مسافرت طوالنى دريك بيابانِ خشك سُوزان  دار و مزرعه سبز، ضمن درخت سايه

 نمايد. در ما ايجاد مى

همين طور است رؤيتى كه ما از اشيا داريم. چون هر جسم موضع خاص و امواج 
ها و اختالفات  گرداند. تاريكى و روشنايي معينى از اشعه خورشيد را به چشم ما برمى

طورى كه در فيزيك در مبحث  سازد. اما به در انعكاسهاست كه منظره را براى ما مى
 : نمايند ها بحث مى تشعشع حرارتى روى كوره

 «يك كوره روشن هميشه تاريك است.»

شود و به درجات باالى  زيرا در داخل يك كوره داغ كه همه چيز گداخته مى
رسد، تمام اشيا اعم از سقف و ديوار كوره يا قطعات مختلف چرخ و ميله  حرارت مى

نمايند؛ تشعشعى كه تابع درجه  اند، از خود تشعشع مى گذاردهكه براى آب دادن 
ها و  شود، كناره حرارت است. به تدريج كه كوره و قطعات محتوى در آن داغ مى

شود. باالخره زمانى  ها مبهم و محو مى هاى قسمت زواياى قطعات و فصل مشترك
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نمايند و  مى رسد كه چون تمام اشيا و اطراف به يك نحو و به يك رنگ تشعشع مى
دهد.  اختالفى ميان آنها وجود ندارد، اصال چشم ناظر چيزى در داخل كوره تميز نمى

 نمايد كه محيط يكسره تاريك است. چنان مى

اى است كه از تمام ذرات و زواياى آن نداى  جهان مرئى ما نيز مانند كوره
جا و همه  شود. دست خالق در همه آيد و نشان سبحانيت صادر مى مخلوقيت برمى

اى خالى از آن نيست و چيزى فرو  وقت به طور يكنواخت در كار است. هيچ نقطه
 : باشد گذار نشده است و مصداق كامل اين آيات مى

«»1

«»2

«»3 
گونه غيبت و اختالف كه سبب قياس شود، وجود ندارد  چون از اين جهات هيچ

دهند،  و اجزاى دنيا مانند يك پيكر سالم با نظام و اطاعت مطلق كار خود را انجام مى
 نمايد. ذهن ضعيف بشر به سهولت سازنده و گرداننده آن را انكار مى

يعت و دورفرمانى آن باز هم در همين زمينه، مسئله خودكارى طب
(Télécommande قابل توجه و عامل ديگرى در اختفاى خدا و انكار ماديون شده )

نگر حق داشتند مانند آن جرّاح مادى بگويند  است. يك زمانى شايد مردم سطحى
بينيم، از اقرار و  كه چون شخص خدا و دست او را حاضر و فاعل در اشيا و امور نمى

بشر عادت داشت، مالك و مدير هر خانه، مزرعه يا  بقاًًاطاعت او معذوريم. سا
مؤسسه را باالسر و مشغول به آن ببيند. صاحب و سرپرست هر چيز در حول و حوش 

اندر كار بود و راننده هر مركوب، شخصاً لگام يا رل را به  گشت و دست آن مى
اى دور ه خلبان و موشك و ماهواره گرفت. اما حاال كه هواپيماهاى بى دست مى

ترين مسائل و  هاى الكترونى حل كننده مشكل فرمان با لوازم خودكار فراوان و ماشين
داند كه  هاى مصنوعى، معروف در نزد خاص و عام هستند و هر كس مى حتى آدم

شود دستگاهى را چنان ساخت و مجهز كرد كه در برابر پيشامدها،  كامال مى
هاى غيرمادى و نامريى به خوبى  واسطه العمل مناسب و بموقع بروز دهد و با عكس

                                                
 كنند... . ست خداوند را تسبيح مىن اها و زمي : آنچه در آسمان 3/  (14)يا تغابن 3/  (12)جمعه. 3
 بينى ... داوند( رحمن تفاوتى نمى: ... در خلقت)خ 1/  (17)ملك .2

 ؟بينى كمبودى( مى )و : ...آيا رخنه 1/  (17)ملك .1
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آن را كنترل و رهبرى كرد، بدون آنكه سازنده و كنترل كننده ديده و شناخته شود، 
ذلك  ديگر نبايد تعجب كرد كه خدا شكافنده حبه و به ثمر رساننده ميوه باشد و مع

طبيعى اى كه طبق قوانين  دانه در زير خاك خود به خود نيش بزند و يا ريشه و ساقه
رويد، درخت برومند بارورى بشود. يا اگر گردش زمين و ستارگان و در  الشعور مى

كش  كار جوارح و اعضاى خودمان دستى و دخالتى نديديم، به راحتى حكم به نقشه
 و سازنده اصلى و گرداننده بيناى توانا بنماييم.

ه نموده و از در عالم تشبيه ناقص با آن مهندسى كه موشك و ماه مصنوعى را تعبي
داخل ايستگاه زمينى مجهز و به وسيله دستگاههاى دقيق جوّى شاهد تمام حركات و 

گرداند، خداوند هم  باشد و طبق نقشه و نظر خود آن را مى حاالت سفينه فضايى مى
الزم نيست شخصاً در همه جا و به چشم و تشخيص ما حاضر و فاعل باشد؛ كافى 

 : يز شاهد باشداست كه در همه جا و بر همه چ

«»1 
 
 اا آور اديان و پيرايه اا وتحريف ( مودوعات مشكل و شبهه2 -ب 

ها و  بعد از اشكاالتى كه در اساس توجه و تصور ذات يكتا از طرف ناراحت
اى موضوعات  رسيم كه پاره ى مىهاي شود، به ايرادها و اعجاب ها گرفته مى عقيده بى

هايى كه  نمايد. اعم از موضوع و معتقدات وابسته به اديان در ذهن اشخاص ايجاد مى
هايى كه با  ها و تأويل و تحريف باشد يا پيرايه اصيل است و گفته و خواسته انبيا مى

 اند. سوء نيت يا حسن نيت به تدريج وارد اديان كرده

اديان توحيدى بزرگ، كه در مبانى و مباحث آن هيچ دينى نيست، مخصوصاً 
هاى آن  ذكرى از مالئكه يا شيطان و جن نشود، وحى و الهام ياخواب و مكاشفه، پايه

را تشكيل نداده باشد؛ بهشت و جهنم را ميعاد نهايى نداند؛ به نحوى از انحاء پاى 
نباشند؛ خالى از ها  معجزه و خارق عادت درميان نيايد؛ آدم و حوا پدر و مادر انسان

 ها دست به دعا بلند نكنند... و از اين قبيل مطالب. نيايش و نماز باشد و در گرفتاري

خوريم كه به نظر بعضى افراد  در احكام و تعليمات اديان نيز به دستورهايى برمى
آيد. مثال بريدن دست دزد، حق طالق مرد،  يا مكتبها و ذوقها خالف و شگفت مى

 گيرد. ات كه در اسالم هست و گاهى مورد حمله قرار مىعقد و تعدّد زوج

                                                
 : ... آيا كافى نبوده )و نيست( كه پروردگار تو بر همه چيز گواهست؟  71/  (43)فصلت. 3
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 توانيم بدهيم: ها چهار نوع توضيح مى در برابر اين اشكال

دينى كه بنا به تعريف از ناحيه خدا واز آستان فوق  -اوالً، انتظار اينكه در دين
همه چيز ساده و  -آيد نهايت و بر مصالح كلى و آينده است مى بشرى كه بيناى بر بى

قابل فهم و قبول فورى ما باشد، كامال بيجاست. اگر بنا بود اديان از يك سلسله 
شد كه در حدود تشخيص و تصديق ما بود، اصال  مطالب و احكامى تشكيل مى

كرديم. بعالوه  داشتيم. خودمان آن را درست مى احتياجى به پيغمبر و آيين نمى
هايى است كه  گيرند، موضوع يان مىها و ايرادها كه مخالفين در اد بسيارى از اشكال

اگر به زعم آنها و از نظر علمى به ثبوت نرسيده است، خالف آن نيز ثابت نشده و 
پدر به دنيا آمدن  دليل علمى بر رد آن وجود ندارد؛ مانند معجزات به طور كلى و بى

 حضرت عيسى)ع(.

ريم، نادان و حرف برسر اين است كه ما نوع بشر، با همه تركيب و توفيقى كه دا
ناتوان و سرگردان هستيم و از باال و جاى ديگر بايد راهنمايى و دستگيرى شويم. 

عالوه بشر پيوسته در حال رشد و تكامل است و مجهوالت و اشتباهات او به  هب
تواند ادعا كند كه  شود. بنابراين در هيچ زمان نمى ها تبديل مى معلومات و تصحيح

االطالق  فهمد و هرچه براى او مجهول و نامقبول باشد، على داند و مى همه چيز را مى
 مردود است.

بينيد براى شناختن و پذيرفتن يك مسلكِ سياسى و پى بردن به  شما مى
منظورهاى آن كه تازه در مقايسه با اديان فقط به يك جنبه جزئى از مسائل فعلى 

شود، چه اندازه  ديان نمىاجتماع انسانى توجه دارد و وارد خيلى از معانى و مقاصد ا
اطالعات عمومى و تخصصى و سابقه فكرى و تجربيات اجتماعى الزم است. عالوه 
برآن شخص و محيطى كه قرار است مجرى و در معرض آن مسلك قرار گيرد، بايد 
به چه درجه از رشد رسيده و مفاهيمى از قبيل آزادى فكر، همزيستى، همكارى، 

شناسى و غيره را وجداناً و عمالً درك و  وظيفه دوستى و مالكيت عمومى، نوع
پا افتاده كوچكى بود، اين اندازه  دريافت نموده باشد. اگر دين يك موضوع پيش

كرد و در طى قرون متمادى و در ميان ملل كثير، از طرف  دوام و بسط پيدا نمى
 شد. متفكرين و متخصصين بحث و فحص نمى

مبهم و مشكل دريك دين چندان مهم نيست. ثانياً، وجود نقاط تاريك و مطالب 
تواند داللت بر بطالن يا حقانيت يك آيين نمايد، اين است كه موضوعات  آنچه مى
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فوق با سير زمان و پيشرفت علوم و افكار، آيا در تاريكى و محاق و مردودى 
روند يا به تدريج و به نوبت از پس ابرهاى جهل و غرض كه ديده و دلِ بشر را  مى
 سازند. انده است، عمق و درخشندگى خود را ظاهر مىپوش

كه خاتم و جامع آنهاست و اصالت  ما وقتى اديان توحيدى و مخصوصاً اسالم را
كه  بينيم چه بسيار مطالب و دستورها نماييم، مى مى  است، مطالعه  خود را حفظ كرده

به   وط و نامعقولدر هزار سال و دو هزار سال پيش غير قابل درك و دفاع بود و نامرب
 : از قبيل طرف آنها گراييده و آنها را پذيرفته است؛ آمد ولى تمدن امروزى به نظر مى

 ها؛ اصل آزادى و برادرى و تساوى انسان

 العاده به تحصيل علم؛ تجليل و تأكيد فوق

 بودن يا مورد رضايت و بيعت قرار گرفتن حكام؛  لزوم انتخابى

 از  نهى و  معروف  به صورت امر  نتقاد و ارشاد بهبيان و بلكه وظيفه ا  آزادى
 منكر؛

اى از     وحدت و وسعت و ابديت نظامات خلقت يا قوانين طبيعت كه شاخه
 باشد؛ توحيد است و پايه علوم و افكار مى

 اند؛ احكام طهارت كه عنوان مقررات بهداشتى به آن داده

 دن به كار و تقوا كههاى نژادى و مقامى و طبقاتى و ارزش دا نفى شرافت
 المللى و هاى حقوق بشر و منشورهاى بين جزو اصول اوليه اعالميه

 هاى سوسياليستى قرار گرفته است؛ مسلك

العاده آنها كه از نظر پزشكى و روانى  حرمت شراب و زنا و قمار و مضار فوق
 و    اجتماعى به اثبات رسيده و تا حدودى در قوانين ممالك متمدن وارد

 است؛شده 

... 

 اسالم و»، 3«راه طى شده»هايى مانند  )براى تفصيل و تفهيم بيشتر به كتاب
 2«اسالم مطهرات در»، 3«اسالم و اعالميه جهانى حقوق بشر»، 2«تبعيضات نژادى

 مراجعه شود(. 

                                                
است كه توسط « مباحث بنيادين»( با نام 3اثر مندرج در مجموعه آثار )، اولين «راه طى شده»كتاب . 3

 .شركت انتشاراتى قلم منتشر شده است

 .تأليف على حجّتى كرمانى و از انتشارات شركت سهامى انتشار است «اسالم و تبعيضات نژادى»كتاب . 2
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مسائلى مانند وحى يا دعا نيز، اگر چه هنوز علم به كنه و كيفيت و اثبات كامل 
نمايد  داشتن آنها مى بودن و امكان واقعيت اقرار به جدى آنها نرسيده است، ولى

 (.4«دعا»و  1«وحى مسئله»هاى  )رجوع شود به كتاب
در اديان و قرآن هست كه اگر چه به صورت ظاهر و  ثالثاً، اظهارات و موضوعاتى

آيد، ولى كامال قابل تعبير و تطبيق است.  لفظ، مخالف نظريات علمى روز درمى
ين و آسمان در چند روز كه ممكن است مراد از روز، دورانهاى مانند خلقت زم

شناسى و مراحل تحول جهانى باشد؛ يا خلقت آدم و حوا كه به هيچ وجه در  زمين
قرآن گفته نشده است دفعتاً و بال مقدمه از يك قالب گلى به صورت انسانى 

يد و خيلى بيشتر نما درآمدند؛ بلكه به عكس، قرآن مراحل تكاملى انسان را اشاره مى
 7«قرآن و تكامل»از علماى طبيعى امروزى، شروع آن را به عقب برده )به كتاب 

 : گويد رجوع شود و چنين مى

«»6

 اند: در هر حال آيات قرآن دو دسته شده

 و اساس و مادر معتقدات ما هستند،« الْكِتاب اُمّ»كه  «محكمات»

 كه ممكن است از جهت تشبيه و تفهيم آورده شده باشند. «متشابهات»

رابعاً، وقتى در عمق آيات و در رواياتى كه از پيغمبر و ائمه اطهار رسيده است 
خوريم كه در آن زمان  شويم، به يك سلسله حقايق و عجايبى برمى وارد مى
د نداشته است و اى براى كشف و اطالع بر آنها وجو ين وسيله و قرينهتر كوچك

داللت بر علم الهى و اسرارشناسى آن بزرگواران و رفع شبهه جهل و اشتباه در ساير 

                                                                                                              
از انتشارات شركت سهامى  ، تأليف على گلزاده غفورى و«اسالم و اعالميه جهانى حقوق بشر»كتاب . 3

 .انتشار است

است كه  «مباحث علمى، اسالمى»( به نام 7اولين اثر مندرج در مجموعه آثار ) «مطهرات در اسالم»كتاب  .2
 .توسط شركت سهامى انتشار منتشر خواهد شد

توسط  باشد كه مى «(3بعثت )»( به نام 2، پنجمين اثر مندرج در مجموعه آثار )«مسئله وحى»كتاب . 1
 .شركت انتشاراتى قلم منتشر شده است

 .، نهمين اثر مندرج در همين مجموعه آثار است «دعا»كتاب  .4

 .باشد سحابى، از انتشارات شركت سهامى انتشار مى اهلل، تأليف دكتر يد«قرآن و تكامل»تاب ك .7

 .: ... و آفرينش انسان را از خاك آغاز نمود 7/  (12)سجده .1
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بينى،  ذره  حيوانات  قبيل خبر و توضيح نمايد. از مى است،  هنوز بر ما مجهول  موارد كه
 .3غيره ها، طرز تشكيل ابر و باران، تكوين زمين و آسمان، قوانين طهارت و ميكرب

 
 ااى خالف انتظار آمداا و واقعيت توجه وتحير در برابر پيش( 3 -ب

ديگر از عواملى كه اشخاص مردد و فرارى از بندگى خدا را به شك و انكار 
هاى احياناً  وبيش الينحل و برخورد به وقايع و جريان كشاند، مواجهه با مسائل كم مى

يابند و از طرف  ىخالف انتظار است. چون جواب قانع كننده مطلبِ خودشان را نم
اى براى انكار خدا و اعراض از  شنوند، بقاى ابهام و اشكال را دليل و بهانه مقابل نمى

گيرند. در صورتى كه هرگاه وجود باغى در يك صحرا با ديوارهاى اطراف  دين مى
اطالعى ما نسبت به ساكنين و  و درختان بلند و نمايانِ آن بر ما مشهود و مسلم شد، بى

 گيريم. هاى داخل باغ را دليل بر عدم وجودِ باغ و بهانه براى انكار آن نمى گلكاري

از جمله اينهاست موضوع جبر و اختيار و مسئله اينكه انسان نسبت به افكار و 
اعمال خود آيا واقعاً آزاد و مسئول است يا چون پرِ كاهى در گردبادِ حوادث و 

 باشد؟ جريانهاى روزگار و طبيعت مقهور و مجبور مى

اين يك مسئله فلسفى است كه از قديم روى آن بحث و فكر شده است. حال 
اعم از آنكه انسان در مرحله نهايى مختار باشد يا مجبور و هريك از اين دو شق به 

تواند داشته  سليقه و عقل ما خوب بيايد يا بد، چه ربطى به وجود و عدم خالق مى
اى كه در هر حال انسان به تشخيص  و استفادهباشد؟ چه منافاتى با دين و با احتياج 

 كند؟ راه درست و تعليم و تكليف دارد، پيدا مى

گير، عمال در تمام كارهاى زندگى خود و در امور  سنجِ بهانه اين اشخاصِ نكته
اجتماع و اداره مملكت، معتقد به اصل مسئوليت و مؤثر بودن افكار و اعمال هر كس 

ترين لوازم و  هستند و تبليغ و تعليم و تربيت را از بديهى در ميزان راحتى و نيكبختى
شوند كه مختارند يا مجبور و  دانند. در آنجاها معطل اين نمى ضروريات انسانى مى

تبعات و عواقب جهل و تنبلى و تمرد از نظامات بجاست يا بيجا؛ بلكه با تمام مساعى 
تدارك مطلوب هاى مناسب و تربيت خود و تالش و  در صدد تشخيص راه

                                                
رجوع شود. اين دو اثر در « مطهرات در اسالم»و  «باد و باران در قرآن»هاى  بيشتر به كتاب براى تفصيل. 3

قرار دارد و توسط شركت سهامى انتشار منتشر خواهد  «مباحث علمى، اسالمى»(، به نام 7مجموعه آثار)
 .شد
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آيد، ايرادگيرى شروع  آيند. اما همينكه پاى خدا و مذهب و آخرت در بين مى برمى
رسد.  شود. هدايت و مسئوليت به نظرشان عجيب و خالف عقل و انصاف مى مى
اى ندارد و مسئول  گونه اختيار و اراده گويند چون بشر باالخره از خود هيچ مى

ظلم است، پس ما زير بار دين و قيود و اوامر آن شناختن و موظف دانستنِ او خطا و 
رويم و خدايى را كه به انسان غير مختار ثواب يا عقاب بدهد، قبول نداريم!  نمى

 .3(«اختيار»)رجوع شود به رساله 

هايى  كشي ها و حق هاى دنيا يا ستمگري همين طور است وجود بدبختى و مصيبت
نفوس هزاران بيگناهِ بينوا و تسلط صدها  شود و ما شاهد پايمال شدن حقوق و كه مى

 فاسد و غاصب بوده و هستيم.

ها  تواند ناظر چنين صحنه ها نمى نظر به اينكه ذهن دقيق و طبع رحيم و رقيق بعضي
گيرند، حكم به  ومرج مى هاى هرج ها باشد و آنها را نشانه و حاضر به چنين تبعيض

اى  كنند. چنين روحيه و رويه صادر مىها  مافي سرپرست بودن دنيا و صاحب و بى بى
ناشى از جهل و حاكى از غرور است. اين چه توقعى است كه دنياى عظيم قديم و 
سراسر اسرار و دقايق كه منظومه شمسى و حتى كهكشان ما در آن به حساب 

 آيد، از سليقه و تشخيص يك فرد عاجزِ نادانِ ناچيزى چون ما تبعيت بكند؟! نمى

تاريك ما كه پرونده همه چيز به وجود كوچك خودمان منتهى در چشم تنگ و 
شود، وقايع و مقدرات يقيناً جلوه ديگرى دارند  و در دوران كوتاه عمرمان بسته مى

ها و انسانيت را زير پرچم حكومت قاهره خود دارد  تا در پيشگاه كسى كه تمام جهان
كند. همين  حساب مى و عواقب و مصالح را در ظرف زمانى نامحدود دنيا و آخرت

نظمى باشد،  ها كه ممكن است به نظر ما درد و بيچارگى و بى ها و تصادم سختي
هاى تكاملِ بشريت و عالمِ حيات است و وسيله تربيت و سعادت  ها و مفصل مفتاح

 گرفتار شدگان.

 اساس خلقت و تقدير روى حركت و تحول و اختالف گذارده شده است.

م، اگر ما دين را نازل شده از يك مقام اعال كه بر همه همان طور كه قبال گفتي
چيز محيط و ناظر بر سرنوشت و سعادت عمومى و ابدى است بدانيم معيار قضاوت 

شود. مطالعه و بحث روى اصول و احكام اديان نيز بايد بر  مسائل عوض مى در بارهما 

                                                
است كه توسط  «سالمىمباحث علمى، ا»( با نام 7چهارمين اثر مندرج در مجموعه آثار ) «اختيار»رساله . 3

 .شركت سهامى انتشار منتشر خواهد شد
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شخص خودمان و اين مقياس باشد. بر حسب آنكه ما زندگى را منحصر و محدود به 
دو روزه عمرمان بگيريم و هدف گذران عمر و لذت باشد، يا آنكه خود را متصل و 

نهايت،  متعلق به جهان كلى موجودات بدانيم و زندگى را در يك ظرف زمانى بى
يعنى منتهى شونده به آخرت و بهشت و جهنم )كه در درس هفتم خواهيم رسيد( 

 : ل مطروحه دو نوع جواب خواهيم يافتبشناسيم، طبعاً و منطقاً براى مسائ

در صورت اول، موضوع مصلحت عموم و تربيت خود براى روزگار ديگر و    
 شود. منتفى مى تر بزرگسرنوشت و سعادت 

 ولى در صورت دوم، اصل و مقصود خواهد بود.

بديهى است كه اگر حقوق و مصالح ديگران مطرح نباشد و پشت سرِ لحظه و 
يشه روزهاى نزديك و دور و عواقب امور را نداشته باشيم، حجاب لذتِ موجود، اند

و ناموس و امانت و تقوا تماماً پوچ خواهد بود و حداكثر تمتع و تصرف را از هر چيز 
هاى جوانى خود بايد بگيريم و باكى از تباه  و از هر كس حتى از سالمتى و سرمايه

 كردن و تباه شدن نداشته باشيم.

هاى مربوط به خوبى و بدى يا درستى و نادرستى احكام و  ررسيمنظور آنكه در ب
امور دين، بايد قبال روى هدف حيات و اساس طبيعت يا خلقت تعيين تكليف و 

 توافق به عمل آمده باشد.

ها بايد روى اصول ايمانى و مبانى  ها و تحقيق در تعليمات دينى نيز بيشتر استدالل
كه صداقت پيغمبر و اصالت  آخرت برود. هميناعتقادى نسبت به پيغمبر و خدا و 

وحى و حقيقت آخرت روشن شد و خدا معبود و مقصود قرار گرفت، نه تنها معيار و 
گردد، بلكه ديگر اصرار و انتظار اينكه  مالك فلسفه احكام و علل شرايع مشخص مى

رود و  هاى احكام برايمان مدلل و مقبول گردد، از بين مى كاري تمام جزئيات و ريزه
 دهد. ايراد و ترديد جاى خود را به شوق و تسليم مى

 
 ااى رقيب براى جوابگويى به مسائل تازه ( پيدايش مكتب4 -ب

هاى بشرى و قوانين  در درس اول اشاره نموديم كه در دنياى جديد، تركيب جامعه
اند. جوامع مانند مذاهب براى مردم و  اجتماعى مربوطه، مدعى جانشينى خدا شده

كنند؛  دهند و تعيين تكليف و تأمين احتياجات مى ها هدف و مسير تشخيص مى لتم
هاى  نيازى نسبت به دين به طورى كه در بادى امر و در مقياس فردى، يك نوع بى

 شود. الهى احساس و عنوان مى
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هاى اجتماعى چون سر و كارشان با ابتالها و  از نظر فلسفى و فكرى نيز مكتب
گير است و در چار چوب  پر كن و احساسات و ذوقياتِ چشم دهن هاى فورىِ احتياج

معلومات و مشهودات حاضر، جواب علمى و مورد انتظار )واقعى يا خيالى( به مسائل 
كنند؛ تا  دهند، دل و دين بعضى از جوانان را به خود جلب مى و مشكالت روز مى

قدات كلى و راه و هاى اجتماعى، آنها را به معت آنجا كه مبانى فلسفى و جواب
 دهند. هاى دينى ترجيح مى روش

توانند مقصود و معبود  هاى دنيايى نمى ها و مكتب اينكه مسلك در باره
بخش انسانيت و حالل كامل مشكالت زمان باشند، در درس دوم صحبت  سعادت

هاى آنها نيز چون ناشى از يك ديدگاه كوتاه و  كرديم. مسائل مطروحه و جوابگويي
باشد، به فرض كه خوب هم طرح و تحليل شده باشد،  نى ناقص و محدود مىبي جهان

ها و به همه  ها و مكان داراى بُرد نسبى بسيار محدود است و قابليت تعميم به همه ملت
زمانها و تمدنهايى كه خواهد آمد، ندارد و مانند گذشته پيوسته عامل تضاد و تنازع 

هاى تاريخى خواهد بود. اگر  ب در مفصلدر سرحدات جغرافيايى و اختالف و انقال
جا بودند، اين  وقت و همه كامل و كلى همه عيب ونقص و جوابگوى ها بى اين مكتب

طور دايماً از قرنى به قرن ديگر و از نژاد و تمدنى به نژاد تمدن ديگر عوض 
اند كه مكشوف و مكتبشان آخرين و  شدند. ضمناً واضعين همه آنها مدعى بوده نمى

  3است! ها و قطعى و هميشگى سخْ كننده تمام مكتبنَ

هاى دنيايى عيبى  ها و مسلك البته تفحّص و تبّحر در افكار اجتماعى و مكتب
ندارد؛ حتى مفيد و ضرورى هم هست. بر عهده بشر است كه براى تأمين معاش و 

زمان  هاى مناسب حل اداره امور فردى و اجتماعى دايماً در تفكر و تالش باشد و راه
و مكان را بيابد و به كار بندد. ولى نبايد فراموش كرد كه وقتى مبدأ و مقصد حيات 
و جهان برايمان معلوم بود و خدا را خالق و معبود خود دانستيم و آخرت را در پيش 
داشتيم، مقاصد و مكاتب ما بايد از اين سرچشمه الهام بگيرند و با آن محك 

دين را هر روز در لباسِ آمال و علوم و اعمال خود  آزمايش شوند؛ نه آنكه اسالم و
 .2الشعاع و تابع دنياى كوچك كوتاه قرار دهيم درآوريم و عقيده و ايمان را تحت

                                                
 .مراجعه شود 271و توضيحات زيرنويس صفحه «خدا در اجتماع»و  «واحد  حكومت جهانى»هاى  كتاب به .3

هاى جانشين، اعم از درست يا نادرست، از يك جهت وجه اشتراك دارند، و  به طور كلى همه اين مكتب. 2
وجهشان معطوف به مسائل زندگى و هدفشان رضايت و سعادت اين دنياست. آن اينكه همگى آنها ت
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توانند به فرض قبوالندن خود، جانشينى مكتب الهى كه نظر به آخرت و  بنابراين ديد ناقص دارند و نمى

 .نهايت دارد، گشته و بشر را به سعادت برسانند حيات بى
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 بحث در آخرت

 
هاى اصلى و اساسى دين همين مسئله آخرت و قيامت است؛ چه از جهت  از پايه

أثيرى كه در فكر و روش شخص و نظرى و عقيدتى و چه از جهت علمى، يعنى ت
 اداره اجتماع دارد.

ترين مطالب دين، همين مسئله است.  ترين و دور از ذهن در عين حال از مشكل
نمايند، موضوع بهشت و جهنم و زنده شدن  اول چيزى را كه انكار يا الاقل ترديد مى

 بعد از مرگ و نابودى است.

س كه جنبه فلسفى و اخالق دارند( كليه اديان )به استثناى بودايى و كنفوسيو
قسمتى از نتيجه عقايد و اعمال مردم، يعنى پاداش و كيفر رفتار در اين دنيا را به 

دهند كه بعداً خواهد آمد و داراى بهشت و جهنم بوده و قبال  دنياى ديگرى حواله مى
 ها زنده خواهند شد. مرده

(، عقيده به وجود روح پرستى قديم )مصر و يونان وغيره در مذاهب شرك و بت
و پرواز به آسمان و بقا و برگشت آن به جسد )معاد( از روزگاران كهن برقرار بوده 

 است.

گويد: روح هر كس بعد از مرگ، پس از  مذهب هندو به تناسخ قايل بوده و مى
هاى بيچاره و پست )اگر گناهكار  مدتى سرگردانى در جسم حيوانات درنده يا انسان

كند و آن قدر  ر افراد پاكيزه و خوشبخت )اگر ثوابكار باشد( حلول مىباشد( و يا د
بيند تا  نمايد و عذاب يا تربيت و تكميل مى هاى متوالى و مختلف اتخاذ مى صورت

 باالخره به روح كلى جهان كه ابدى است متصل شود.

در بعضى اديان، مسئله آخرت و ثواب و عقاب آينده كمتر مورد بحث و گفتگو 
 شود. هايى به آن مى ؛ فقط مختصر اشاره گرفته قرار



 
 

 

 
 

 (، مباحث ايدئولوژيك3) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجموعه آثار 142

 

شود. در  ها، خيلى به ندرت ذكرى از آخرت مى مثال در تورات و در نظر يهودي
انجيل هم اشارات معدود و مبهم است. ممكن است از اين جهت باشد كه چون مردم 

لحاظ دور انديشى و توسعه زمانىِ شخصيت، رشد خيلى كمترى   آن دوران به
العاده مشكل بوده و اصال كمتر به آن  اند و درك قيامت و آخرت برايشان فوق داشته

اند آيات و تعليمات مربوطه  تصريح شده يا آنكه چون عالقه و توجهى به آنها نداشته
هاى امروزى  دانيم كه تورات و انجيل را فراموش كرده و از قلم انداخته باشند )مى

آورى قرار  بار در معرض تفرقه وتطاول و جمع هيچ كدام اصيل نيستند؛ بلكه چندين
اند و دست به دست و ترجمه بر  ها بعد از واضعين اوليه نوشته شده گرفته ، سال
 اند(. ترجمه گشته

در مذهب زرتشتى، مباحث مربوط به پل صراط و حساب و بهشت و جهنم خيلى 
معتقدات و  ها و بعيد نيست بعضى از ها و مسيحي بيشتر است تا در نزد يهودي

حكايات متداول در ميان ما، راجع به پل صراط و عالم برزخ و جهنم و غيره، تأثير و 
 بقاياى افكار زرتشتى باشد.

ولى در هيچ كتابى به اندازه قرآن تصريح و تأكيد در اين باب نشده و چنان 
ها نسبت به قيامت و آخرت نيامده است. شروع دعوت حضرت  تفصيل و توصيف

 هاى اوليه قرآن بيشتر راجع به قيامت بوده است. م و سورهرسول اكر

در هر حال اگر از تعليمات و معتقدات دينى، آخرت را برداريم، ارزش و اثر آن 
رفته عادت و  نمايد. مخصوصاً براى بشر متكامل و متمدن كه رفته العاده تنزل مى فوق

رود و  ب سود و زيان مىكند و افكار و اعمالش روى حسا عالقه به ماديات پيدا مى
شود، اگر زندگى را با دوام و بقا  از قدرت عواطف و غرايز و احساسات كاسته مى

نبيند و براى كارهاى بد و خوب اثر و حساب و نتايجى نشناسد، خيلى مشكل خواهد 
بود كه ديگر احساس اميد و عشق بنمايد و بتواند بر نفس سركش دهانه زده و در 

و كمال، قبول زحمت و محروميت نمايد و قرن به قرن بيشتر به  هاى حق و خير راه
طرف حيوانيت و سبعيت و هالكت سير خواهد كرد. بنابراين مسئله قيامت و عقيده 
به آخرت، صرف نظر از حقيقت و اصالت آن از نظر حيات فردى و اجتماعى بشرى 

و فايده آن العاده است و ضرورت  و سرنوشت تمدن و انسانيت حايز اهميت فوق
شود. شايد به همين دليل بوده است كه در  هرقدر علم و تمدن پيش رود، شديدتر مى
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مذهب آخرالزمان كه مقارن رشد انسان و حكومت عقل است، عنايت خيلى بيشترى 
 به آخرت شده است.

العمل اوليه و جوابى كه مخالفين يا ترديد كنندگان در برابر مسئله آخرت  عكس
 : گويند د، اين است كه مىدارن اظهار مى

 «كى از آن دنيا خبر آورده است؟»

اى اشكاالت و ايرادها و اثبات امكانات و به  حال به جواب اين سؤال و رفع پاره
 پردازيم. ارائه قراين و اشارات مى

 
 شود. عدم اطالع از چيزى دليل بر محال بودن و عدم آن نمى

آمده و  آخرت يك امر طبيعى و بديهى مى در قديم و از نظر معتقدين به خدا، فرضيه
خواهند  اند. ولى منكرين اديان و كسانى كه نمى دانسته آن را الزمه عدالت الهى مى

زير بار مسئوليت دينى و حكومت بر تمايالت نفس بروند و ضمناً ادعاى پيروى از 
 گويند: نمايند، مى مكاتب تجربى مى

 «آن دنيا را كى ديده است؟»

 : يا
 «كسى خبر از آنجا براى ما نياورده است تا باور كنيم! هنوز»

عالوه بر اينكه فرق آدم عاقل با مردم غافل و تنبل در اين است كه اولى پيش از 
افتد و منتظر رسيدن خبر مصيبت  وقوع حادثه، احتياطاً هم كه شده، در فكر چاره مى

ل بر عدم آن شود، آيا نرسيدن خبر از چيزى دلي و از دست رفتن فرصت نمى
 شود؟ مى

توانيم بر عدم وقوع  گاه نمى اى خبردار نشده باشيم، هيچ اگر ما از واقعه و از قضيه
يا بر كذب مطلق آن خبر حكم كنيم و تا دليلى بر محال بودن چيزى و شاهدى بر 

 االطالق بنماييم. نفى آن نداشته باشيم، حق نداريم انكار على

در حرارت صفر درجه و در فشار يك جوّ يخ مثال چون ثابت شده است كه آب 
بندد، اگر كسى گفت در فالن محل در ديگ آب جوش، قطعات يخ تشكيل  مى
شد و شناور بود، ما گفته او را تكذيب خواهيم كرد. اما قيامت چون خبر از يك  مى

اى است كه هنوز حاصل نشده است و علم و اطالع بشر هميشه بعد از  حادثه و پديده
شود، پس كسى نبايد انتظار و توقع اثبات و  حدوث اشيا و امور پيدا مى حصول و

 شهود قيامت را داشته باشد.



 
 

 

 
 

 (، مباحث ايدئولوژيك3) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجموعه آثار 134

 

توضيح آنكه معلومات و ابداعات بشرى، هيچ يك در حقيقت اكتشاف و ابتكار 
باشد. بلكه آدمى بعد از آنكه مرغى را در خارج ديده و  و مخلوق ذهن او نمى

كشد؛ يا صحبت از حاالت و كيفيات آن  آن را مىصدايش را شنيده باشد، تصوير 
اى از سيمرغ يا ابوالهول و گاو بالدار و غيره تصوير  كند و اگر نقش يا مجسمه مى

شود، اما  ها در خارج نظير ندارد و ابداع بشرى حساب مى نمود، گو آنكه آن صورت
به پاى مرغ  باالخره هر جزء آنها مأخوذ از مشاهدات خارج است. مثال رنگ سبزه را

 داده است و سر انسان را روى تن گاو گذاشته است.

طور اگر در علوم و فلسفه و ادبيات از رشد نباتات و حادث بودن جهان و  همين
شود، ممكن است همه اينها كلى و مجرد و وهمى باشد؛ ولى  عشق ليلى صحبت مى

تا ما چيزى را  هر كدام به نوبه خود در دنياى واقع مصداق و نظيرى داشته است.
توانيم  نديده و از مشهودات و موجودات نگرفته باشيم، اطالع و اظهار نظرى نمى

 داشته باشيم.

شناخت و پى به تمام خواص آن برده بود  مى گويند اگر ئيدروژن را بشر قبالً مى
توانست و ابداً فيزيك و  و اكسيژن را هم ديده و آزمايش كرده بود، هيچ گاه نمى

بگوييم تركيب آن دو، يعنى  ما اجازه و وسيله نداده است كه بتوانيم قبالًشيمى به 
آب، چه حالت و مشخصاتى خواهد داشت؛ مگر آنكه از تركيب آنها آب درست 

 شده و آب را مورد مطالعه قرار داده باشيم.

بنابراين قيامت و آخرت نيز چون يك دوران و پديده و تركيبى است كه به قول 
بينى و علم كامل و اثبات قطعى آن براى بشر  بايد حادث شود، پيش انبيا بعداً

 غيرممكن يا الاقل بسيار مشكل است.

اما اين نكته هم صحيح است كه اگر روى قيامت هنوز آزمايش علمى و اثبات 
عملى صورت نگرفته است، هيچ گونه مدرك حسى و دليل نظرى نيز بر محال بودن 

قيامت از نظر علمى مطلق الاقل همان اندازه مردود  و نفى آن وجود ندارد. انكار
 نمايند. است كه براى اعتقاد به آن ادعا مى

 
 خبر از پيغمبران

توانسته است پى به پيدايش و كيفيت يك دورانى  بلى بشر با بينش و دانش خود نمى
كه معلوم نيست كِى و چگونه خواهد بود، ببرد. حواس انسان هميشه متوجه و 
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ها و احتياجات روزمره و محدود به زمان و مكان كوچك  ر گرفتاريمتمركز د
 گيرد. شخصى بوده، حتى آينده نزديك عمر خود يا فرزندش راكمتر در نظر مى

نوابغ بزرگ بشريت، تازه كسانى هستند كه حداكثر در صدد تأمين زندگى يك 
قيامت و دنياى  اند. خبر اند و از يك قرن جلوتر نرفته نسل و نسل بعدى ملت برآمده

 ايم. ابدى آينده را ما فقط از زبان پيغمبران شنيده

قيامت و آخرت راست است و واقع خواهد شد، به دليل آنكه پيغمبران خبر 
بازِ سودجوىِ فريبكار بودند و نه  دانستيم كه پيغمبران نه مردمان حقه اند و قبالً داده

حرفى زده باشند. بلكه به لحاظ  ساده لوح نفهم و خيالباف كه از روى غرض يا جهل
فهم و عقل و سالمت و شعور و رشد و شهامت، سرآمد تمام افراد بشرند و بى 

دهند. آنها به وحى و علم و اطالع از خدا صحبت  جهت خبرى نمى مدرك و بى
آمده،  ها و نظرياتشان كه خيلى غريب و خالف به نظر مى كنند و بسيارى از گفته مى

آورند كه احتمال  . آنها صالح و صادق بوده و از جايى خبر مى راست درآمده است
 شود. اشتباه و خطا در آن داده نمى

دهيم كه صِرف اينكه پيغمبران از قول خدا خبر از برانگيخته شدن  اما انصاف مى
كند. انسان  آدم را قانع و راحت نمى  اند، فكر و ذهن مردگان و آخرت داده

هايى هم داشته باشد. كما  ش خاطر بيشتر و شواهد و نشانهخواهد اطمينان و آرام مى
آنكه به گفته قرآن، حضرت ابراهيم)ع( از خدا خواست به او نشان دهد كه چگونه 

 : رسد كند. به او خطاب مى مرده را زنده مى

 «»:  260/  (2)بقره
 اى؟( )آيا ايمان نياورده

 :دهد حضرت ابراهيم جواب مى

 «»:  260بقره / 
 خواهم دلم مطمئن شود.( )چرا، ولى مى

آن وقت دستور رسيد كه چهار مرغ را قطعه قطعه كرده، هر جزئش را بر سر 
 كوهى بگذارد و بعد آنها را بخواند تا ببيند چطور اين عمل شدنى است... .
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هايى از پديده رستاخيز و  ت قرآن، نظاير و نمونهبنابراين ما هم به تبعيت و به دالل
كنيم )براى توضيح و تفصيل خيلى بيشتر مطلب، به فصل  اثبات امكان قيامت بيان مى

 .3مراجعه  شود( «راه طى شده»سوم كتاب 

 
 اثبات قيامت

همان طور كه فوقاً گفته شد، اثبات قطعى و علمى قيامت شايد اصال ميسر نباشد، ولى 
از وضع امروزى زندگى و طبيعت، شواهد و داليلى پيدا كرد تا طرق امكان توان  مى

قيامت را حدس زد و اشكاالت عظيمى راكه براى تصور و قبول وجود دارد، تا 
 اى آسان كرد. اندازه

كنند كه استخوانها و عضالت و  عادتاً و غالباً احياى مردگان را اين طور تصور مى
گذاشته شده است، مجدداً به هم پيوسته و شخص اعضاى اوليه شخص كه در قبر 

اى را در قبر دفن نكنند و  آورد. بنابراين اگر مرده شود و سر از قبر درمى بيدار مى
پيكرش پراكنده شود يا گرگ و درندگان آن را بخورند و در هر حال، بعد از 

هد متالشى شدن و متفرق شدن و پوسيده شدن قطعات و استخوانها، تكليف چه خوا
 شد؟

طوركه آفرينش انسان را به قياس عمل مجسمه سازان و صنعتگران  عالوه همان  به
اى كه اصوال انسان در كارها دارد و هر چيز را به قياس عمر  و بنّاها )روى عجله

( و Discontinuخواهد سريع و فورى ببيند( يك عمل منفصل ) كوتاه خود مى
وند با گِل هيكل آدم را درست كرد و بعد گويند خدا نمايند و مى مصنوعى تصور مى

مقدارى از روح خود در آن فوت كرد و آدم درست شد، احياى مردگان و 
كنند  تدارك پيش خود خيال مى مقدمه و بى برانگيختن قيامت را هم يك امر آنى بى

آورند كه در آسمانها زنده و باقى مانده، به طرف  و احياناً پاى روح را در ميان مى
 نمايد. بازگشت نموده و آن را بيدار مىجسم 

( را دور Idées préconcuesاگر اين قبيل تصورات و تخيالت پيش خود )
بريزيم و حاضر شويم قيامت را نيز يك امر طبيعى و تحولى و تدريجى بگيريم، شايد 

 هايى پيدا كنيم. درك مسئله آسانتر شود و زمينه

                                                
باشد كه توسط  مى« مباحث بنيادين»( به نام 3ثار)اولين اثر مندرج در مجموعه آ «راه طى شده»كتاب . 3

 .شركت انتشاراتى قلم منتشر شده است
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وردگارى كه از خاك خاموشِ نظر از آنكه دست طبيعت يا قدرت پر صرف
سازد و  هاى شيرين مى هاى زيبا يا ميوه هاى خرم و گل حركت، برگ حس و بى بى

اى با چشم و  ارزشِ حيوان نر يا مرد را در رحم مادر، به صورت جنبنده ذره مايعِ بى
ها زندگى  آورد، هيچ بعيد نيست بتواند به مرده گوش و با حركت و هوش درمى

هاى طبيعى روزگار همه جا همراه با  اصوال قوانين حيات و جرياندوباره بدهد، 
باشد. قيامت  رستاخيز و احيا و ارتقاست و سراسر طبيعت و حيات، تحول و تكامل مى

 تواند يكى از اين مراحل، بلكه نهايت منظور باشد. و آخرت نيز مى

 : اما داليل و شواهد قيامت

 
 زنده.توليد مثل انسان و ساير موجودات  -1

خلقت انسان )و حيوانات و نباتات( كه شروع آن از قطره ناچيز و ناتوان منى و 
شود و پرورش و رشد عجيبى كه در رحم يا در  تركيبى كه در تخمدان ماده مى

خاك بزودى پيدا كرده، يك موجود بزرگِ متحركِ متفكرِ بيناىِ با اراده و اختيارى 
رود. اين  زات بزرگ خلقت به شمار مىآيد، خود از عجايب و معج از آن درمى

دهد كه ذره ناچيز اگر در شرايط  امكان و اين قدرت و هنر خدا را نشان مى
تواند با تغييراتى كه  مخصوص و مساعد قرار گيرد و خوراك الزم به او برسد، مى

سازد، موجود زنده و با رشدى را پديد آورد كه معرف و  كند و تركيباتى كه مى مى
 يارى از خصوصيات و صفات موجود اوليه، يعنى پدر و مادر باشد.وارث بس

اى است كه مواد بيجانِ بيكار مانند آب و نمك و  در حقيقت نطفه يا دانه كارخانه
شير و معدنيات و اجسام آلى را مبدل به گوشت و خون و مغز و چشم و فكر و غيره 

 نمايد. مى

ر طبيعت يا خلقت هست كه نه تنها بينيم چنين قدرتى در اختيا از طرف ديگر مى
صفات و مشخصات متعدد يك فرد كامل، بلكه يك نسل و جماعات كثيرى را در 

نهايت كوچكِ نطفه يا دانه بايگانى و خالصه نمايد. چه در علم  يك محوطه بى
شناسى و وراثت ثابت و قبول شده است كه در نطفه، كليه صفات  زيست

(Caractéresپدر و مادر و اج )ماند. منتها  داد و گذشتگان وجود دارد و باقى مى
شود )مثال رنگ چشم يا طنين صدا و شكل اعضا به پدر يا به  بعضى از آنها ظاهر مى

 شود. ماند و بعد از چند پشت ظاهر مى رود( و بعضى مكتوم مى مادر مى
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سازى با يك قدرت ديگرى همراه است كه  گيرى و خالصه اين قدرت عصاره
: ازيك بوته يا درخت، ساق و برگ و گل و حتى ريشه  باشد حمايت مىحفاظت و 

هزار  گردد؛ اما وقتى بعد از سه شود و متالشى و مضمحل مى آن خشك و پوسيده مى
ها اهرام مصر را شكافتند و پهلوى بدن موميايى شده فراعنه مصر،  سال، فرانسوي

يره گذارده بودند، در خاك حبوباتى را كه به اعتقاد آنها، به منظور تغذيه و ذخ
كاشتند، ديدند گندم و عدس و غيره سبز شد و در اين مدت مديد كه حتى آهن و 

تركيده است، جرثومه حيات نبات  پوسيده و مى زده و مى پارچه و سنگ، زنگ مى
در آن پوسته حبه محفوظ مانده و غذاى مورد احتياجِ رشد اوليه نيز در كنارش سالم 

 ست.نگاهداشته شده ا

ها كه يك سال يا يك ماه عمر  همين طور حيوانات، اعم از حشرات و كرم
ريزند و در جايى  كنند و حيوانات بزرگ و درنده و محكم، طورى تخم مى مى
شود و  ماند و حفظ مى ها مى گذارند كه بعد از مرگ خودشان سال ريزند يا مى مى

 يابد. پرورش مى

اليه تنشان دارند و با فشارى  يخكى كه در منتهاريزى با س ها در موقع تخم مثال ملخ
هاى سفت و سخت را سوراخ كرده و در عمقى  آورند، زمين ها مى كه روى دست

ريزند كه از اثر باد و عبور و مرور و از گرماى تابستان يا باران و يخبندان  تخم مى
 زمستان محفوظ مانده، سال آينده نوزاد بيرون بيايد.

ها يا الى پوست درختان و حتى در بينى گاو  در داخل ميوهبعضى حشرات ديگر 
و گوسفند، يعنى در آنجاهايى كه هم نرم و گرم و محفوظ از حرارت باشد و هم 

 گذارند. خوراك الزم براى رشد جنين آماده باشد، تخم مى

 شناسى مذكور است كه به مصداق آيه كريمه: اين نكته نيز در علم جنين

«»1 
هاى خارج،  ها و مزاحمت وضع رحم مادر به لحاظ حفاظت از ضربات و تكان

 باشد. امنترين و مستقرترين موضع براى حفاظت و پرورش و تغذيه كودك مى

هاى آخر قرآن كه صحبت از توحيد و قيامت است، خداوند اين  در يكى از سوره
 : نمايد سؤال را از انسان مى

                                                
 .پس آن )نطفه( را در جايگاهى استوار قرار داديم : 23/  (77)مرسالت .3
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»:  59و  58 / (56)واقعه
» 

 نماى نطفه؛ محل نشو و در بارهگوييد  )آيا ديديد يا چه مى

 كنيد يا ماييم كه خالقيم؟!( آيا شماييد كه او را خلق مى

 
 ااى طبيعت خواب و بيداري -2

راسر تكرار و تناوب يا خواب و بيدارى است كه زندگى انسان و جريان طبيعت س
گيرند. از قبيل توالى  هاى ريز و درشت دريا بعضى ديگر را فرا مى بعضى مانند موج

بيست و چهار ساعت شب و روز كه متضمن خواب رفتن انسان و حيوانات و بيدارى 
 باشد و و برانگيختگى صبحگاهى، يعنى يك نوع مرگ و حيات خفيف يا جزئى مى

تناوب چهار فصل و تكرار مجدد سال كه متضمن زمستان و خشكى و خاموشى 
 نباتات و حيوانات است.

شوند و انواع زيادى از حشرات كه  بسيارى از گياهان كه بكلى خشك و فانى مى
شوند. حتى  اثر مى حركت و بى ميرند يا به النه و سوراخ رفته، بى در پاييز مى

روند.  ها هم به خواب چندين ماهه فرو مى و خرگوش ها جانورانى مانند بعضى موش
برگ  هاى بى ريزد درخت نم باران به زمين مى وزد و نم ولى همينكه نسيم بهارى مى

ها از زمين سر درمى  زنند و علف نفسى كشيده و تكانى خورده، جوانه و غنچه مى
يكديگر ها به سراغ آنها و  ها و حشرات و مرغ دهند. پروانه گل مى آورند و

حركت و مرده زمستان، زنده شده و به  صداىِ بى آيند...عيناً مثل اينكه دنياىِ بى مى
 جنب و جوش درآمده باشد.

قرآن مخصوصاً روى خواب و بيدارى چهار فصل و مرگ و رستاخيز زمستان و 
 فرمايد: كند و مى بهار زياد تكيه مى

 «»:  19روم / 
 شويد.( طور خارج مى )شما هم اين

 : و يا

 «»:  9/  (35)فاطر
 )نشور يعنى انتشار و برانگيختگى قيامت هم چنين است.(

در سوره روم نيز متذكر شده است كه نگاه كنيد چگونه خداوند آفرينش را 
 گرداند . كند و برمى شروع مى
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ديگرى از خواب و بيدارى نوع و  خودِ عُمر و توليد مثل حيوانات و انسان، نمونه
 باشد. نژاد مى

ايد كه خيلى  هاى تحول و انقالب زمين را شنيده شناسى حتماً نام دوران در زمين
ها بوده، سر به صدميليون و ميليارد  تر از شبانه روز و سال و عمر انسان خيلى طوالنى

ا جابجا شده و شرايط ه ها و قاره زند و از اين دوران به آن دوران، اقيانوس سال مى
ترى به  تغييرات عمده يافته، انواع زيادى از جانوران منقرض گرديده و انواع كامل

 اند؛ تا آنكه در عهد چهارم نوبت به انسان رسيده است. وجود آمده

منظور آنكه زمين و همچنين آسمان هيچ گاه حالت ساكن و راكد نداشته و دايماً 
ى مراحل باالتر و مقصدى هستند. بنابراين پشت سر در تجدد و تكامل و سير به سو

دوران فعلى كه دنياى امروزى ماست، حتماً دورانها و عوالم ديگرى براى زمين و 
توانيم قيامت و عالم آخرت را يكى از همين  ستارگان پيش خواهد آمد. ما مى

 ست.هاى قبلى بكلى متفاوت ا دوران مراحل و بلكه از مقاصد خلقت بدانيم كه با

نمايد،  هايى كه پيشامد عظيم و عجيب قيامت را اعالم مى اتفاقاً قرآن در سوره
وقوع آن را همراه با يك سلسله انقالبات عمومى و شديدِ كره زمين و منظومه 

كند و آخرت را به دنبال تكان و انفجارهاى عالمگير و  بينى مى شمسى و افالك پيش
 .3دهد اى نشان مى تازه به هم ريختن و از نو ساخته شدن جهان

 
 بقاى طبيعت ثبات و -3

اولين اشكال و ايراد در سر راه قيامت، از بين رفتن و فناشدن اشيا و آثار است. ولى 
( كه قانون بقاى ماده را اعالم كرد و تكميل و تعميمى كه Lavoisierبعد از الوازيه )

نرژى به يكديگر و بقاى در قرن بيستم با قانون بقاى انرژى و سپس تبادل ماده و ا
شود؛  مجموع آن دو تا پيدا كرد، اين حقيقت آشكار شد كه هيچ چيز فانى نمى

ممكن است تبديل و تحويل شود، ولى فنا و زوال مطلق در دنيا وجود ندارد. بنابراين 
ها الاقل باقى است و از بين نرفته  مصالح الزم و مواد اوليه براى احياى مجدد مرده

 است.

                                                
؛  3/( 33)؛ زلزال 2و3/( 343)؛ قارعه 4و1و3/( 24)انشقاق ؛ 1و1و2و3/( 23)تكوير ؛ 347 /( 23)انبياء .3

 .3/( 72)طور ؛ 23/( 23)فجر
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ف ديگر آثار اشخاص نيز بعيد نيست باقى و محفوظ باشد. كما آنكه از طر
دهد كه از اعماق زمين اطالعات دقيق  وسايل تحقيقاتى و اكتشافى جديد اجازه مى

راجع به جنس طبقات خاك و تركيبات آنها و نفت و غيره به دست بياورند و از 
آنها در اعصار قديمه، پى  اى از بقاياى حيوانات و اثر پاى ين فسيل يا قطعهتر كوچك

 به ساختمان و نژاد و حاالت آنها ببرند.

نمايد و اگر  ين صدا و حركت انسان به در و ديوار و زمين تأثير مىتر كوچك
توان آنها را  اسباب و دستگاههاىِ به قدر كافىِ حساس، موجود باشد، هميشه مى

 بازگو و مشخص نمود.

ور كه در علم پزشكى محقق شده از طرف ديگر در خود شخص نيز همان ط
است، كمترين عارضه يا حالتى كه پيش بيايد، در تمام سلسله عروق و اعصاب و 

 شود. نمايد و اين اثر هم باقى مانده، به نسل نيز منتقل مى اعضاى تأثير مى

هاى حساس فوق حواس انسانى، اوال  دقّت بنابراين، به مقياس وسيع جهانى و با
رود و هيچ عمل بدون اثر نمانده و هيچ اثرى مطلقاً محو  مىهيچ چيز از بين ن

 شود: نمى

» : 12/  (36)يس
» 

 كنيم و آنچه را جلوتر كرده و )همانا كه ما مردگان را زنده مى
و همچنين آثار آنها و هر  -كنيم مى  ثبت -نويسيم اند،    مى فرستاده

اى كه جلوى آنها گذاشته يا  يا لوحه -چيزى را در يك مقدمه
آشكار و روشن شمارش و ر به طو -شود جلوتر از آنها برده مى

 كنيم.( آمار بردارى مى

 
 نيااا در د ااى فراوان زنده ماندن و يا زنده شدن مرده نمونه -4

در ا اگر نظرمان را از انسان به حيوانات و به عالم نباتات تعميم بدهيم و اعم حيات ر
هاى بارزى از زنده ماندن حيات و رشد و تشكيل مجدد آن  نظر بگيريم، نمونه

 بينيم. مى

زدن، پيوند زدن،  شمار است ؛ از قبيل قلمه ها كه مثال و نظاير بى در مورد گياه
ره. در تمام اين موارد يك قطعه جدا شده از بدن اصلى كه در ريشه خواباندن و غي

رود، در نتيجه قرار گرفتن در محيط مساعد و يافتن خوراك  حكم مرده به شمار مى
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دهد )يعنى از پوست و  الزم به جنبش و رشد درآمده، به تناسب محل تغيير شكل مى
يا گل و غيره  آورد و سلول پوست تبديل به سلول ريشه ساقه، ريشه سر درمى

 شود. شود( و از نو يك بوته يا درخت كامل مانند بوته اصلى ساخته مى مى

اصلى به  امروزه ديگر نگاهدارى يك نسج جدا شده از حيوان در مورد حيوانات،
 -اند باشد و توانسته اى مى حالت زنده و در شرايط آزمايشگاهى عمل متداول ساده

ن را به توسعه و نشو و نما وادارند؛ يا موجود آ -خصوصاً در حيوانات ساده و پست
 ها نگاه دارند و بعد به حيات برگردانند. زنده را در برودت يخبندان مدت

انسان چون به لحاظ تركيب و تشكيل نسوج در مرحله اعالى تنوع و پيچيدگى و 
روى االيام  ها از قديم اند با آن عملياتى را كه باغبان ظرافت و دقت است، نتوانسته

نمايند،  ها با حيوانات پست مى كردند، يا زيست شناسان در آزمايشگاه ها مى گياه
ها و سكته  شده ها و غرق زده اند كه نه تنها برق انجام دهند؛ ولى تا اين حد توفيق يافته

ها را با تنفس مصنوعى و حركات و ضربات و تزريقاتى به هوش و حيات  كرده
و خوابيده قلب و تنفس و غيره را مجدداً به كار  بياورند و دستگاه خاموش شده

هاى واقعاً مرده را با دميدن  هاى در جنگ و فوت كرده بيندازند، بلكه گلوله خورده
اكسيژن و تحريكات درونى و ترميم ضايعات و تعويض خون و غيره، حقيقتاً زنده 

نمودند، از  مى كنند و اين سد غير قابل عبورى را كه سابقاً ميان موت و حيات تصور
 بين ببرند.

هاى چندين روزه و چندماهه مرتاضين در قبر و خوابهاى طوالنىِ تصادفى  خواب
دهد و همچنين خواب اصحاب كهف كه در قرآن  گاه به اشخاصى دست مى كه گاه

هاى ديگرى از امكان تعطيل طوالنى حيات  ها آمده است، نمونه و در روايات مسيحي
 باشد. ر شرايط مخصوص مساعد مىانسانى و احياى آن د

 
 امكان قيامت و بهشت و جهنم -5

هاى تن  اى از قطعات و پاره بنابراين از نظر علمى و اصوال محال نيست كه قطعه
العاده كوچك باشد، بتواند مانند نطفه، دانه، ريشه، قلمه، و غيره، اگر  انسان، ولو فوق

همان شخص اوليه را با همان شكل و  در شرايط مناسب قرار گيرد، رشد كرده و عيناً
برنده   دهنده و ارث  قيافه و صفات و خاطرات درست كند. چنين شخصى ادامه

شخصيت قبلى خواهد بود. و اگر محيط جديد داراى شرايط و لوازم مناسبتر و 
العاده بيابد )همان طور كه امروزه با  مساعدتر از محيط دنيا بود، رشد و توسعه فوق
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ها را  ها و ميوه ها و تركيبات مواد غذايى در خاك، بعضى گل ى هورمونتزريق بعض
رسانند( و عواقب و  العاده كوتاه، بزرگ كرده و به گل و ثمر مى هاى فوق در مدت

نتايج اعمال گذشته را كه به صورت ملكات و روحيات مكتسبه درآمده است، به 
 وجه خيلى شديد و وسيع ببيند.

كه انسان در برخورد با پيشامدها و تحريكات خارج بر مكتسبات آن چيزى است 
العملى كه ابراز دارد و نظر و رفتارى كه اتخاذ نمايد، در وجود خويش  حسب عكس

نمايد و چيزى بر ساختمان يا شكل نسوج و اعضاى و اعصاب خود  ايجاد مى
افزايد. همين حاالت و واردات و توليدات شخص يا ملكات و مكتسبات،  مى

تناسلى و سلولى كه احياناً بايد   هاى اسى در سراسر پيكر ما و از جمله در سلولانعك
باشد، خواهد داشت. حال بر حسب آنكه شخص در اين دنيا چه   مأمور احياى بعدى

عقيده و مقصد و مسيرى داشته، چه اعمالى انجام داده و چگونه وجود خود را تنظيم 
پس از رستاخيز و رشد مجدد به او باز  و تكميل كرده باشد، نتيجه و ميراث آن

 خواهد گشت.

چنانچه در اثر ايمان و حركت به سوى خدا، خود را متناسب با حق و با مشيت 
خالق و مأنوس با طبيعت كرده باشيم، در جهانِ پر حركت و بركتِ آينده كه قرآن 

با  گويد: جز فرمان الهى چيزى بر آن حكومت ندارد، در اثر توافق و تطبيق مى
بريم. اما اگر  العاده خواهيم برد و در بهشت به سر مى شرايطِ محيطِ رشد، استفاده فوق

ايمان به خدا بوده، راه جهل و تنبلى و ظلم و فساد و تباهى  هدف و بى در اين دنيا بى
هاى طبيعى خود را به باد داده و ملكات عالى و امتيازاتى  را پيش گرفته، سرمايه

شويم و چون داراى ساختمان  در آن دنيا دست خالى وارد مى كسب نكرده باشيم،
منحرف خراب و مكتسبات مخالف محيط حق و كمال هستيم، دايماً در رنج و سوز 

 .3يعنى در جهنم خواهيم بود...

*   *   * 

به طور خالصه عقيده به قيامت و آخرت نه تنها يك چيز خيالى و خرافى و 
 غيرقابل باور نيست، بلكه:

                                                
مباحث »( به نام 3مراجعه شود. اين كتاب سوّمين اثر مندرج در مجموعه آثار ) «انتها ذره بى»به كتاب . 3

 .باشد كه توسط شركت انتشاراتى قلم چاپ و منتشر شده است مى «بنيادين
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، توجه به زندگى ابدى آخرت و اعالم قيامت از طرف پيغمبران، نشانه  اوالً
تواند منشئى غير از  بينى عالى بوده و نمى منتهاى نبوغ و وسعت شخصيت و جهان

 خالق اليزال داشته باشد.

اى تحقق نيافته است،  ، لوازم و شرايط اصلى قيامت در عين آنكه هنوز پديده ثانياً
 ى و برخالف جريان عمومى طبيعت نيست.به هيچ وجه غيرعاد

اى كه براى بهشت و جهنم سراغ  هايى كه داده شده و پايه و مايه ، نشانه ثالثاً
اند و با مشاهدات و مسلّمات علمى امروز قابل توجيه و تطبيق و تأييد است و  داده

 اند كه دانستيم خالى از غرض و خطا باالخره چون خبر دهنده قيامت كسانى بوده
 شدنى  اند، اين اخطار آنها نيز واقع نگفته  حقيقت چيزى و  و جز صالح هستند

 باشد. مى 

»:  124/  (4)نسا 
» 

و خواه زن، و  )و هر كس كارهاى شايسته انجام دهد، خواه مرد
 شوند.( باشد، چنين مردمى داخل بهشت مى مؤمن هم

 

»:  110/  (18)كهف
» 

نمايد، بايد اقدام  )پس هر كس آرزوى مالقات پروردگارش را مى
ح بنمايد و در بندگى پروردگارش احدى را شريك صال به عمل
 نسازد.(
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 عبادات يا عمل صالح

 
ها، تحت عنوان فروع دين يا عبادات، هشت چيز را  در كتب شرعيات و رساله

كنند و آنها را بعد از اعتقاد به اصول دين، شرايط الزم و كافى براى  ذكر مى
 دانند: مسلمانى مى

 نماز، -3

 روزه، -2

 خمس، -1

 زكات، -4

 حج، -7

 جهاد، -1

 امر به معروف و نهى از منكر، -7
 تَبَرَى و تَوَلَى. -2

اين تقسيم و ترتيب براى جدول بندى و خالصه كردن و كمك به حافظه بد 
روح  نيست؛ ولى در حقيقت محدود كردن تعليمات دين و به صورت خشك و بى

 درآوردن اسالم است.

وجه  بندى وجود ندارد و تعليم و تربيت اسالم به تقسيم در قرآن، چنين ترتيب و
 شمارى دراين باره داريم: ترى است. آيات متنوع و بى خيلى وسيعتر و زنده

 «»:  36/  (4)نسا 
كنيد و چيزى يا كسى را با او دمساز و شريك   )خدا را بندگى

 ؛ ...( نگيريد

 «»:  56/  (7)رافاع
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 همانا كه رحمت خدا به نيكوكاران نزديك است(؛ )...

 

»:  77/( 28)قصص
» 

طوركه خدا به  مانات را از دنيا فراموش مكن و نيكى كن ه )بهره
 نيكى كرده است(؛  تو

 

 «»:  56/  (7)اعراف
 ؛ )در زمين و در دنيا فساد و تباهى نكنيد بعد از اصالح آن...(

 

 «»:  8/   (5)مائده
 است...(؛ تر نزديكوى عدالت كنيد كه آن به تق )...

 

 «»:  43/  (2)بقره
 ؛ ...( )نماز را به پا داريد و زكات را بدهيد

 

 «»:  195/  (2)بقره
 )در راه خدا انفاق كنيد...(؛

 

 «»:  41توبه / 
 و جهاد خدا راه در خودتان،  هاى جان و ها دارايي  )... با صرف

 ؛ كنيد...(  تالش

 

 «»و ... :  203يا  196يا  194/  (2)بقره
 ؛ پرهيزكارى خدا را بكنيد...( )...

 

 «»:  275/  (2)بقره
 ؛ خداوند معامله را حالل و رباخوارى را حرام كرده است...( )...

 «»:   183/    (2)بقره
 ؛ ...( است  برشما روزه مقرر شده )...
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 «»:  92/  (3)عمران آل
 وفق به خير و نيك نخواهيد شد، مگر آنكه از آنچهگاه م )هيچ

 دوست داريد انفاق كنيد(؛

»:  177/ ( 2)بقره

» 
)ولكن نيكى يا نيك كسى است كه ايمان به خدا و روز بازپسين و 

اى كه  فرشتگان و كتاب و پيغمبران آورده باشد و با وجود عالقه
به مال دارد، آن را )براى خاطر خدا( در راه خويشاوندان و يتيمان 
و درماندگان و راه ماندگان و تقاضا كنندگان و براى آزاد كردن 

نماز را به پا دارد و زكات را بپردازد و به عهد بندگان خرج كند و 
ها پايدار  و قول خود وفا كند و در شدايد زندگى و صدمات و زيان

گويند  ؛ اينها كسانى هستند كه راست مى باشد و همچنين در جنگ
 ها پرهيزگارانند.( و همين

و باالخره يك عبارت و اصطالح در سراسر قرآن وجود دارد، به صورت عمل 
مَنْ  وَ -2وَاعْمَلُوا صالِحاً... 3لح يا كار شايسته )اِنَ الَذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتِ...صا

وضع  ( كه به طور كلى وظيفه مؤمن را در هر مورد به تناسب1يَعْمَلْ مِنَ الصَالِحاتِ...
 نمايد. و موقع و آن طور كه شايسته و مصلحت و صحيح است، بيان مى

 
 دى احكامبن تقسيم

توانيم آنها را  بندى كنيم، مى اگر كليه احكام و دستورها يا عبادات را بخواهيم دسته
 از جهت توجه و قصدى كه منظور است، به سه دسته ذيل تقسيم كنيم:

                                                
 277/  (2)بقره. 3
 73/  (21)مؤمنون. 2
 324/  (4)نساء. 1
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 عباداتِ متوجه و مربوط به خود شخص؛ -3

 عباداتِ متوجه و مربوط به مردم )يا مخلوقات(؛ -2

 ط به خدا.عباداتِ متوجه و مربو -1

 
عبادات و احكام متوجه نفس آنهايى است كه مربوط به حفظ و حراست و  -3

محدود كردن خود شخص است. از قبيل احكام طهارت و بهداشت، محرمات در 
ها و قمار، روزه، تقوا يعنى تسلط بر نفس و خوددارى  از  خوردنيها و آشاميدني

ها، تحصيل  رابر مشكالت و سختيكارهاى بد، صبر يعنى پايدارى و بردبارى  در ب
 علم، كسب معاش و غيره.

 
الناس يا عبادات متوجه خلق آنهايى است كه پاى  احكام متوجه سايرين و حق -2

 آيد. ساير مردم )و حتى حيوانات( پيش مى

بعضى از آنها جنبه منفى و حرمت دارد؛ مانند ظلم، غيبت، فريب، دروغ، خيانت 
 و غيره.

نبه مثبت و واجب يا مستحب دارد؛ مانند زكات، خمس، قسمت عمده ديگر ج
رحم، اطاعت و محبت به والدين، حقوق همسايه و معلم ،  عدالت، امانت ، صله

مخارج خانواده و امنيت آنها، انفاق و احسان، معاضدت به مردم، محبت، همكارى و 
از منكر خدمت به خلق و كوشش در امور آنها، دفاع و جهاد، امر به معروف و نهى 

 و غيره.

 
احكام يا عبادات متوجه به خدا از قبيل نماز، دعا، زيارت خانه خدا و اماكن  -1

 مشرفه و امثال آن.

البته احكام سه گانه فوق بكلى متمايز از يكديگر و منحصر و مخصوص به يك 
جهت، به طورى كه فوقاً گفتيم نيست؛ غالباً مختلف و توأم است. مثال خوددارى از 

و شراب، هم سود فراوان براى خود شخص دارد، هم در صورت ارتكاب به  قمار
فكر  آنها، موجب تأييد و تقويت اعمال و عادات مضر به حال جامعه خواهد شد و هم

 شود. و دل انسان از خدا دور مى

در هر حال آنچه در هر سه قسمت، مشترك و شرط قبول درگاه خداست، قصد 
ا براى بندگى و اطاعت و نزديك شدن به خدا انجام قربت است؛ يعنى اگر آنها ر
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شود و ثواب خواهد داشت و در اين صورت متضمن هر  دهند، عبادت محسوب مى
 شود. الذكر مى سه نوع خاصيت و جهات فوق

اگر شخص براى عشق خدا و درك حقيقت پى تحصيل علم رفت، اين علم هم 
افزود و همچون براى خدا و خير  هاى خود او خواهد بر ارزش و امكانات و استفاده

رود كه مفيد و مؤثر و مثمر  در آن راه قدم گذاشته است، حتماً پى دانش و بينشى مى
 براى اجتماع است و هم بر معرفت و ايمان و اخالص او افزوده خواهد شد.

تر است و در قرآن و روايات بيشتر  تر و مفصل از ميان اين سه دسته آنچه متنوع
الناس است؛ يعنى آنچه  يد شده است و خدا از آن نخواهد گذشت، حقتكيه و تأك

 .شود به مردم و به خلق يا به اجتماع مربوط مى

تفصيل » يا «Le Coran Analyse»، به كتاب 3«مرز ميان دين و سياست»در كتاب 
اشاره و استنادى به عمل آمده و  «Jules La Beaume» تأليف «آياتُ القُرانِ الْحَكيم

بندىِ آيات قرآن، تناسب آيات اجتماعى  ن داده شده است كه بنا به آمارِ تقسيمنشا
 باشد. خيلى بيشتر از آيات اعتقادى و عبادى و مخصوصاً فقهى مى

بينيم: در دسته اول، غرض صيانت و  تفكيك فوق را وقتى درست نگاه كنيم، مى
 او. مفيدقرار دادن كار انداختن و بهتركردن و است در جهت به شخص وتكميل تربيت

در دسته سوم نيز باز توجه به مبدأ و مقصد اعلى و تذكر است و يك نوع تربيت 
باشد. تقرب به خدا مالزم با عدالت و رحمانيت و توليد و ايجاد است و  و تعالى مى
 به مصداق:

 «»:  45/  (29)عنكبوت
 كند...( )...همانا كه نماز از بدكارگى و اعمال ناپسند جلوگيرى مى

 شود؛ يعنى در هر سه دسته خدمت به خلق وجود دارد. اثرش متوجه مردم مى

 گويد: از اينجاست كه سعدى مى

 «عبادت بجز خدمت خلق نيست.»

 
 آثار خارجى و داخلى عبادات

اى صحيح است؛ ولى تعريف  همصراع فوق از جهت آثارِ خارجىِ عبادت تا انداز
 كامل و انحصارى عبادت نيست.

                                                
مباحث علمى، »باشد كه با نام  ( مى2از آثار مندرج در مجموعه آثار ) «تمرز ميان دين و سياس»كتاب  .3

 .توسط شركت سهامى انتشار چاپ و منتشر شده است «اجتماعى، سياسى
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طور كه گفته شد، شرط قبول و اصل و اساس عبادات تقرب به خدا و تشبُه  همان
به پروردگار است و اين منظور جز از راه تغيير و تربيت و تكامل نفس حاصل 

 نخواهد شد.

ه به خلق اثر خارجى ايمان و عمل صالح، خدمت به مردم و خيرى است ك
شود و خوددارى كه از آزار آنها به عمل آيد؛ ولى اثر داخلى و درونى  رسانده مى

عبادت، تربيت و تنزيه شخص است. خدمت به خلق وسيله و تمرين براى تربيت و 
 باشد. تنزيه نفس و تشبه و تقرب به خدا مى

عالم پست  پله اول نردبان تكامل انسان و پرواز او به سمت خالق متعال، خروج از
پرور  و بسته خودخواهى و خودبينى است. آدم خودخواهِ خودپسندِ متكبرِ مغرورِ تن

 تواند اصالح شود و رشد و پيشرفتى نمايد. گاه نمى هيچ

پله دوم نردبان تكامل، توجه به عالم زيبا و عظيمِ خارج از نفس است و البته چشم 
افتد. سپس به دورترها و تا  عان مىانسان اول مرتبه به نزديكان و همسايگان و همنو

يابد؛  حيوانات و نباتات و بلكه جمادات و كوه و دشت و زمين و آسمان توسعه مى
گاه خلقتى كه بس عظيم و منظم يك دست مخلوق خدا و به  يعنى به مخلوقات خدا؛ به

و محكم است و در مجموعه و مسير آن، هيچ نقص و اشتباه و عيب وجود ندارد و 
 نمايند. ها داللت و حكايت از بزرگى و بزرگوارى و پاكيزگى خدا مىهمه آن

بنابراين شخص معتقد به خدا و عاشق و طالب او، پس از آنكه از صدف تنگ و 
اندازد و  تاريك خودبينى و خودخواهى بيرون آمد، به مصنوع و مخلوق خدا نظر مى

د، هم كمر خدمت پرهيز بندد. هم از فساد و آزار مى پيوند محبت و خدمت مى
آواز شده، به  كند و هم باآن دستگاهِ موزونِ متحرك، هماهنگ و هم محكم مى

 پردازد. تكبير و تسبيح و تجليل خالق مى

شود. اساس آموزش و  البته هيچ تربيت و ترقى به صرف تمنا و تلفظ حاصل نمى
دا بايد به پرورش بر تمرين و ممارست و عمل است. بنابراين براى تقرب و تشبه به خ

تقليد از خدا و به تمرين صفات و اعمال او كه محبت و رحمت و طهارت و معرفت 
 و قدرت و خالقيت است، پرداخت.

هاى عملى است كه شخص،  ( و تمرينتبا چنين توجه و تذكر دايمى خدا )صَال
پيمايد و خود را  افتان و خيزان با تكاپو و تحمل فراوان، مدارج كمال و تقرب را مى
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سازد. براى آن دنيايى كه  براى زندگى جاويدانِ پرخير و دلخواهِ رضوان آماده مى
 حيات واقعى و فعاليت و بركت حسابى است:

...»:  64/  (29)عنكبوت
» 

 ند بدانند، نفستوانست )... و به يقين خانه آخرت است كه اگر مى
 زندگى است.(

بنابراين، عبادات به طور كلى و مخصوصاً خدمت به خلق، يك نوع تداركِ قبلى 
جويى با محيط عالىِ بعدىِ آخرت است. به اصطالح فرنگى  و تناسب

Téléadaptation باشد؛ همان طور كه در حديث نبوى آمده است كه: مى 

«» 
 كشتزار آخرت است(. )دنيا

اعمال نيكى كه براى انتفاع شخصى يا ترس از قانون و زور يا تبعيت از آداب و 
تواند تقرب به خدا محسوب شود و به لحاظ تربيت شخص و  عادات باشد، نمى

تمرين و تداركِ زندگىِ آخرت مفيد و كافى باشد و اثر آن تقليدى، تحميلى و به 
شود و انسان چيزى را اكتساب  ه ملكات درونى نمىطور كلى سطحى است و تبديل ب

 كند. در صورتى كه پايه بهشت و جهنم بر اكتساب است: نمى

 «...»:  95و  82/  (9)توبه
 كردند( به پاداش آنچه كسب مى )...

ه شخص بايد در اثر عقيده و عشق و تذكر، به خدا نزديك شده و در نتيجه تزكي
و تربيت نفس و تمرين در اعمال صالح، ذاتاً تغيير كند و به تدريج تشابه به حق و 

 .3تقرب پيدا كرده و مستحق و متناسب با حيات عالى و جاودانِ رضوان الهى گردد

 
 از ما آرزو و حركت، از خدا توفيق و رحمت.

                                                
. كه توسط شركت «مباحث بنيادين»( به نام 3مندرج در مجموعه آثار )« انتها ذره بى»رجوع شود به كتاب  .3

 .تانتشاراتى قلم چاپ و منتشر شده اس
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 دعــا
 





 

 
 
 
 
 
 
 

دعا
 

 

« 

 

»1 
 

ايم، به مناسبت خروج از ماه رمضان است؛ ماه  عيد امروز و  جشنى كه گرفته
 روزه و دعا.

اقل تخفيف دراين ماه يك عادت و عمل هميشگى خود را تعطيل كرديم؛ يا ال
داديم: امساك در خوراك كرديم. در عوض به يك عمل ديگرى توسعه داديم و 

 درگاه خدا و تضرع و تمنا كرديم. توجه بيش از معمول مبذول داشتيم: دعا به

البته كسانى كه اهل اين كار بودند و حالِ آن را داشتند، خصوصاً مردمِ دردمند، 
 شوند. اى خالصى خود دست به دامن خدا مىگرفتار و زندان افتادگان كه بيشتر بر

داران مسلمان يك تغيير برنامه و تعويض رويه است:  ماه رمضان براى روزه
 نخواستن از شكم و خواستن از خدا؛ يا اعراض از ماديات و اقبال به معنويات.

                                                
 در 3143عيد سعيد فطر در سال  تدوين و تفصيل سخنرانى در اجتماع زندانيان سياسى كه به مناسبت ،

توسط شركت سهامى انتشار، چاپ و منتشر گرديده  3141ماه  زندان قصر ايراد شده و سپس در آبان
 .است

نزديك هستم، دعوت همانا كه من  : و چون بندگان من از تو جوياى من شوند، پس 321/  (2)بقره .3
من  پذيرم، بنابراين حتماً جوياى پذيرش من باشند و به كننده را وقتى خواهان من باشد مى درخواست

 .ايمان بياورند. اميد است ارشاد شوند
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كه برنامه  شود، كما آن البته برنامه غذائى و مادى در اين ماه به كلى تعطيل نمى
هاى ديگر وجود دارد. ولى خيلى فرق است مابين رژيم غذائى  و نماز هم در ماهدعا 

لحاظ كميّت و كيفيّت  ها. دعاها در اين ماه به و رژيم دعائى ماه رمضان با ساير ماه
 خيلى با مواقع ديگر فرق دارد.

دانيد، سطح ادعيه ماه روزه خيلى باالتر است و  ايد و مى همان طورى كه خوانده
 تر دارد. مثالً: تر و عالى كلى جنبه

 
 بعد از نمازها

«»1 
 

« 

»2 
 

 در دعاى افتتاح
«

 

 

»3 
 

                                                
 .پذير و اى مهربان، تو پروردگار بزرگ هستى اى باال و اى بزرگ، اى پوزش .3

 نياز كن ... قيرى را بىخدايا هر بيمارى را شفا بده، خدايا هر ف .2

 .ها را اصالح نما خدايا هر گونه خرابى و فساد امور مسلمان

 ،  شكافنده  بامدادان، صاحب جالل و بزرگداشت ، گسترنده روزى سپاس براى خداى آفريننده آفرينش .1
... 

ده است ، فزاين ها حضور دارد ىيگو شود و نزديك است و در آهسته آن كسى كه دور است و ديده نمى
 ... و برتر است

دهد، زيردست  كردار را نجات مى دهد و شايستگان درست ها را پناه مى ى كه ترسيدهيسپاس براى خدا
كند، پادشاهان را هالك  كند و برترى جويان خودخواه را خوار و زير مى شدگان ناتوان را بلند مى

 نشاند... ديگران را به جايشان مىكند و  مى
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 در دعاى سحر 
« 

 

 

»1 
عقيده يا عادت و  طور بوده است. ولى سابقاً مردم بنا به هميشه ماه رمضان همين

دل بياورند، اين كارها  زبان يا به بدون آن كه ترديد و تأمل داشته باشند و ايرادى به
ها را رو به آسمان بلند كرده، از  كردند. به نظرشان خيلى طبيعى بود كه دست را مى

كردند حتماً دير يا زود درخواستشان برآورده خواهد شد.  خدا خير بخواهند. فكر مى
 كردند. يا اصالً فكر برآورده شدن و نشدن را نداشتند. به قصد ثواب دعا مى

ها و كم  عقيده نظر از بى ما در وضع و حال ديگرى هستيم. صرفولى امروز 
ها كه اصالً اهل روزه و دعا نيستند، براى كسانى هم كه سى روزه را امساك  عقيده

پردازند، قبول روزه و دعا خيلى آسان  عبادت و دعا مى كنند و كم يا بيش به مى
م غذا نخوردن و شود. ه نيست. حس شكاكى يا كنجكاوى در همه ما تحريك مى

نظر  هاى بدن، عمل خالف طبيعت و مصلحت به نرساندن مواد اوليه به نسوج و سلول
مقاصد از طريق ذكر و درخواست؛ خصوصاً كه  آيد و هم پيش بردن و رسيدن به مى

ى يجا ايم كه از راه دعا به ى و دينى خود بارها ديدهيدر عمل، يعنى در زندگى دنيا
هاى در دعا، با  گاه، خواسته مستجاب نشده است. اگر هم گاه ايم و دعاى ما نرسيده
هاى در عمل منطبق شده باشد، از كجا معلوم كه برسبيل تصادف يا نتيجه  رسيده

 ها نبوده باشد. تالش و فعاليت

كه يك عمل خالف عادت و ظاهراً خالف طبيعت است  راجع به اصل روزه با آن
ترديد است و هم به قدر كافى روى آن هم حكم آن در قرآن صريح و خالى از 

تجربه و مطالعه به عمل آمده، فوائد و نتايج زيادى براى آن )حتى در نظر غير 
 ها( مسلّم شده است: مسلمان

                                                
 ين بزرگى تو هستم و تمام عظمت تو بزرگ است.تر بزرگواهان ! من خ خدايا. 3

 ... كنم دهم يا درخواست مى ات قسم مى تمام بزرگى خدايا تو را به

 ترين آن هستم و تمام كمال تو كامل است. بارالها همانا كه من خواهان كمال تو به كامل

 كنم... م كمالت از تو درخواست مىتما بارالها به
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«
»1

اى از آثار و  پاره اين سخنرانى و بحث چون راجع به روزه نيست، فقط اشاره به
 : يمينما فوائد روزه مى

 
؛ استراحت و اصالح جهاز هاضمه، تصفيه بدن از فضوالت و  از نظر بهداشتى

 تكانىِ بدن، تحريك نيروها و حتى جوان شدن شخص. زوائد و سمها يا خانه

 
يكديگر، تجمع در مساجد و  دى و نزديكى طبقات بهدر ؛ هم از نظر اجتماعى

 و صدقات. ها مراسم، افطاريه

 
 هاى اخالقى. از نظر تربيتى؛ تقويت اراده و تعليم و تمرين

 
سوى  هاى ماه رمضان، توجه و خلوص به : كسب معرفت و موعظه از نظر عبادتى

 خدا...

 
 اِشكال دعا

رود  سهولت زير بار دعا نمى به امروزى( اما در مورد دعا اين طور نيست. منطق )منطق
 بيند. و خاصيتى در آن نمى

هاى عقلى چندان نشده، دانشمندان  روزه ايرادگيرى يا مالمت و مخالفت در باره
بينيم مثالً موريس مترلينگ  اند. اما در مورد دعا مى مردود ندانسته را  آنو فالسفه 

 گويد: مى

ه تغيير مقدرات و مخالفت با طبيعت    چيز خواستن از خدا در حقيقت داعي»
 «شود. دانش و مشيت خدا حساب مى داشتن است و جسارت به

 داند. مى «آور شرم»يا نيچه آلمانى اصالً دعا كردن را 

آيد دعا كردن و كارها را از خدا خواستن با منطق  نظر مى از همه باالتر آنكه به
 . وقتى قرآن2ر مثبت و عملى استقرآن هم منافات داشته باشد! قرآنى كه اين قد

                                                
ايد، روزه داشتن بر شما مقرر شد، همچنان كه بر كسانى كه  كه ايمان آورده : اى كساني 321 / (2)بقره .3

 .اند مقرر شده بود، تا پرهيزكار شويد پيش از شما بوده

 .است Pragmatismeو مشرب  Caractere positifبه اصطالحِ علمىِ فرنگى داراى . 2



 

 

 

 
 

 117ــــــــــــــــــــــــــــ دعا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 خواهيم خارج از ، ما چگونه مى3«مَا سَعى. سَانِ اِالّنْلَيْسَ لِالِ ...» : فرمايد صريحاً مى
 طريق كوشش و عمل به مقصودى برسيم؟

اتفاقاً در اين زمينه، نصوص قرآن و آياتى كه يگانه راه موفقيت و نيل به مقصود 
دانند، فراوان است؛  سعى و عمل يا كسب و اقدام مى را )اعم از كارِ دنيا و آخرت(

 : چه از جنبه فردى و چه اجتماعى

«
»2 

 

«

»3 
 

«»4

 

«
»5  

 

«»6

                                                
 .سواىِ آنچه تالش كرده باشداى،  : ... نيست انسان را بهره 13/  (71)نجم. 3
مال ى آن باشند )نتايج( اعمالشان را به تمام و كيكه خواهان زندگى دنيا و زيبا : آن كسانى 37/ ( 33)هود .2

 دهيم... در آن جا به آنها مى

گويند پروردگارا به ما در دنيا خوبى برسان و در  : و از مردم كسانى هستند كه مى 242و  243/ ( 2)بقره .1
 خرت )هم( خوبى برسان و ما را از درد آتش نگهدار. آ

 .آورند، خواهند داشت و خدا حسابرس سريع است دست مى اين مردم بهره از آنچه به

 كه وضع خود را تغيير دهند... آن دهد مگر : ...همانا كه خداوند وضع قومى را تغيير نمى 33/ ( 31)رعد .4

رت باشد و كوششى را كه براى آن الزم است بنمايد و مؤمن : و هركس خواهان آخ 33/ ( 37)اسراء. 7
 .شان منظور و پاداش داده خواهد شد باشد، پس اين دسته از مردم سعى

كرد، حتماً زمين تباه  : ...و اگر خداوند بعضى از مردم را به وسيله بعضى ديگر دفع نمى 273/ ( 2)بقره .1
 ...شد مى
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بينيم كامالً آب پاكى  سوره آل عمران را نگاه كنيم، مى 337تا  327اگر آيات 
دهد، صريحاً  ريزد. آنجا كه جواب دعاكنندگان از مؤمنين را مى روى دست آدم مى

 فرمايد: مى

«
 »1

دهيم؛ عملى  آيد كه نكند ما يك عمل لغوى انجام مى بنابراين، اين فكر پيش مى
لحاظ  نتيجه و بدون بازده )راندمان( است و به اثر وبى لحاظ تجربى و حسى بى كه به

ها را بلند كنيم، به زبان  خاصيت! آخر چه فايده دارد كه دست خدائى هم بى
 : درخواست كنيم، اشك بريزيم، ناله و الحاح كنيم و آخرش خدا بگويد

«»2!
كنيد مسأله خيلى سرراست و قطعى نيست. اگر فقط ما گروه  پس مالحظه مى

م اين عادت اختراع ييتوانستيم بگو كه اهل دعا بوديم مىشيعيان امروز ايران بوديم، 
طلب مااست. ولى دعا در تمام فَرِقِ اسالم و در خود  ايرانيان و زائيده روح راحت

...اُدْعُونى اَسْتَجِبْ »الذكر صراحت داشت، آيه  قرآن هم هست. اگر آيات فوق
 هم كامالً صراحت دارد. 1«لَكُمْ...

ها هم چه در كنيسه و كليسا، چه بر  ها و مسيحي بلكه يهودي ها، نه تنها ما مسلمان
 كنند. سر سفره، دعا مى

المللى براى صلح يا چيزهاى ديگر  صورت بين ايد پاپ چندين بار به يقيناً شنيده
 دعا كرده است. دست به دعا برداشته و امر به

عناى عام م ها و اصوالً هر بشرى، اهل دعا )به ها و ماترياليست حتى كمونيست
هاى متداول در كليه  عليك و خداحافظى و تعارف و تبريك كلمه( است. سالم

ها، در تظاهرات سياسى، تماماً دعا است.  باد گفتن باد و مرده ها و هم چنين زنده زبان
يعنى دعا؛ ابراز و تلفظ آرزوهاى درونى و خواستار شدن آنها است. آنچه 

                                                
ها برآمد كه يقين بدانيد من عمل )و زحمت و  پاسخ آن ارشان به: پس پروردگ 337/  (1)عمران آل .3

 كنم... حاصل( نمى ضايع )پوچ و بىاى از شما را چه مرد باشد و چه زن  كننده كوشش( هيچ عمل

 .اى، سواىِ آنچه تالش كرده باشد : ... نيست انسان را بهره 13/  (71)نجم .2

 را پاسخ گويم... انيد مرا تا شما: ... بخو 14/  (44)غافر .1
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نمايند، مخاطب و  ارِ آرزوى خود وارد مىكنند يا در اظه خداپرستان اضافه مى
 دهنده آن آرزو يا درخواست است. واين مخاطب براى آنها خدا است. انجام

نظر بيهوده و برخالف مشهودهاى عادى و  حال چطور شده عملى كه اين قدر به
آيد، اين اندازه در تمام اعصار وامكنه معمول گرديده است؟  و  مقبولهاى علمى مى

عنوان آخرين عالج طبيعى و الزامى بشرى  وان انسان عاشق و مستأصل بهدر دل و ر
 شود؟ زبان او جارى مى بندد و به نقش مى

اى ارزش دارد مورد بررسى قرار گيرد؛ از جنبه نظرى و فكرى، از  چنين مسأله
ها صرف دعا  جنبه عملى و ملّى و از جنبه اسالمى. چقدر فكر و وقت و نيروها و پول

نهايت خواهد زد!  شود كه اگر در حساب عمومى و ملى ببريم، سر به بى كردن مى
تر و  اى نيست، به جاى آن به كار مثبت دانستند در اين كار نتيجه مردم اگر مى

 پرداختند... فعاليت مفيدتر مى به

اگر اصوالً نيايش و خواهش از خدا به جا و صحيح است، توجيه آن چيست؟ 
 شود؟ چرا دعاهاى ما برآورده نمى چگونه بايد انجام شود؟ و

جهت دعا نكنيم و اگر به جا  فايده و بيهوده است، بى خالصه آنكه اگر دعا بى
 شود، طرز دعا كردن را ياد بگيريم. است و برآورده مى

 
 فوائد فرعى دعا

اى غير قابل انكار است. گروه  اثر نبودن دعا از جهات عديده فايده داشتن، ياالاقل بى
ز افراد معتقد و غير معتقد، به اين واقعيت اذعان دارند. منتها غير معتقدين آن زيادى ا

شخصى  و تحريك 3نفس  كنند و نتيجه تلقين به را حمل بر تأثيرهاى روانى مى
 دانند. مى

شود و ما  اى دعاها، مسأله حل نمى البته به فرض قبول فوائد و آثار محسوس پاره
مواردى هم اثربخشى دعا فرع بر ايمان داشتن به آن و شويم. زيرا در چنين  قانع نمى

 بر اصالت و حقيقت دعا است.

اگر كسى دعا را اصالً موهوم يا مردود بداند، نه دعا خواهد كرد و نه حضورِ قلب 
 اى بگيرد. زبان، نتيجه و اعتقادى خواهد داشت كه در صورت بيان به

                                                
3. Autosuggestion 
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اول استجابت دعا، ايمان و كتاب ودر روايات اسالمى، شرط  در معتقدات اهلِ
  .3بلكه يقين به مؤثر بودن آن است

ذلك بدنيست فوائد و آثارى كه بر دعا )البته درصورت عقيده و اطمينان دعا  مع
كننده( مترتب است بدانيم. زيرا اين فوائد چيز كوچكى نيست و شايد كمكى به حل 

 مسئله بنمايد.

ند كه با اعتقاد به خدا و توسل به دعا دا هر كس خود شاهد بر اين مدّعا بوده، مى
شود. هم  هاى سخت نصيب انسان مى چه آرامش درونى و اميد و اتكائى در گرفتاري

شود و جلوى يأس كلى و انتحار را  تاب تحمل شخص در برابر شدائد زياد مى
 پردازيم. وجور شده، به تدبير و اقدام مى گيرد و هم افكار و نيروها جمع مى

انشناسى از روى آمارهاى ممالك مختلف به اين نتيجه مسلم محققين رو
هاى يأس و  اند كه تعداد نسبى انتحار و قتل و طالق و اعمالى كه در هيجان رسيده

دين و القيد  هاى بى شود در اقوام معتقد و مؤمن خيلى كمتر از محيط غضب انجام مى
ها و  رض ناشيه از عقدهامراضى از نوع زخم معده و عوا است. اهل ايمان و دعا به

 شوند. فشارهاى عصبى نيز كمتر از سايرين دچار مى
 2: گويد مى -ىيروانشناس مشهور امريكا -ديل كارنگى

 «ترين وسيله معالجه غم و نگرانى است طور قطع عالي ايمان مذهبى به»

 :     يا
 .«كسى كه پابندِ مذهبى باشد، هرگز رنگ امراض عصبى را نخواهد ديد»

،  فقيد، جراح دانشمند و فيزيولوژيست محقق فرانسوى، دارنده 3يس كارلآلكس
)جسمى و  دعا را از نظر آثار فيزيولوژى و پسيكولوژى 2هاى خود در يكى از كتاب

                                                
از عارف محقق احمدبن محمدبن فهد حلى كه به وسيله آقاى حسين فشاهى  در « عدةالداعى»از كتاب  .3

 فارسى ترجمه شده و در اين رساله مكرر به آن استناد خواهد شد. هجرى قمرى به 3173سال 

 اين كتاب آمده است: 343در صفحه 

سبحانه به موسى)ع(  اجابت داشته باشيد و خداى كه يقين به خدا را بخوانيد در حالى فرمود:  و پيغمبر)ص(
 زودى تو را آمرزش خواهم داد. وحى فرستاد كه اى موسى هر زمان مرا بخوانى و اميدوار باشى، به

 است: السالم نقل شده همان كتاب از حضرت امام محمد تقى عليه 32و 3در صفحات 

«» 
 دل و به ايمان بايد باشد.( رود. به سوى خدا باال نمى لفظ و به لحن به )دعاى به

چگونه »الدين امامى با نام  ( كه توسط آقاى حسامHow to stop worring and start livingكتاب ). 2
 .ترجمه شده است «تشويش و نگرانى را از خود دور كنيم
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معرفى  «ترين نيازهاى فطرى انسان ترين و ظريف عميق»روانى( مطالعه نموده و آن را 
 گويد: ىثر تسكينى و تحريكى دعا مكند. در باره ا مى

در عين حال كه  ؛ زيرا نيايش نيايش را نبايد با مرفين هم رديف دانست»
هاى مغزى انسان يك  آورد، به طور كامل و صحيحى در فعاليت آرامش مى

كند...  نوع شكفتگى و انبساط باطنى و گاه قهرمانى و دالورى را تحريك مى
دهد...  نشان مى فردى و خصال خويش را با عالمات بسيار مشخص و منحصر به

دهد كه  ها را آن چنان رشد مى رسد كه نيايش، انسان نظر مى همچنين به
 .«اى كه وراثت و محيط به قامتشان دوخته است، برايشان كوتاه گردد جامه

خود جلب كرده  آثار درمانى نيايش كه در تمام ادوار، دقت مردم را به»سپس به 
هاى  كه همه راه»جاها  كند. خصوصاً آن پرداخته موارد زيادى را تأييد مى «است

. و باالخره از آمار و نشريات سازمان طبى شهر «درمانى، غير عملى و يا مردود باشد
 .آورد فرانسه شاهد مى 1لورد

نظر از واقعيت خارجى و حقيقت استجابت دعا، ايمان داشتن و اطمينان به  صرفِ
 بخشد. نه احساسات انسان مىدام اى به شخصيت و به العاده دعا يك توسعه فوق

رسد كه  ى مىيها ذ و توفيقيشخص دعاخوان در عالم روانى و درونى خود به لذا
 دسترسى درك آن براى غير مؤمن محال است.

تواند دوستان و عزيزان خود را دعا كند و از خدا براى آنها  مثالً همين كه مى
آيد. حتى مرز  يش پيش مىخيروسالمت بخواهد، تسلّى خاطر و احساس امكاناتى برا

ميان زندگى و مرگ در نظر او محو شده، وقتى براى پدر و مادر يا در قبرستان براى 
اش برآورده  آرزوهاى قلبى ىيطلبد، گو فرستد و رحمت مى مردگان درود مى

 ... ! نمايد گرديده، با رفتگان تماس دارد و به آنها خدمت مى

؛ نه انجام منظور اصلى خودمان. فوائد  دعا بود البته تمام آنچه گفتيم، فوائد فرعى
و آثار مذكور، فرع بر اصالت و استجابت دعا و عقيده داشتن به آن است. از نظر 

كند. ولى يك مطلب هست كه خيلى هم غير علمى  علمى مطلق چيزى را اثبات نمى
 و حقيقت داشتن چيزهاى مفيد «اصالت عمل»يا  «پراگماتيسم»نيست و آن فلسفه 

                                                                                                              
3. Alexis Care 

اى به قلم  از طرف آقاى على شريعتى ترجمه و با مقدمه «نيايش»كه تحت عنوان  «La priere»به نام . 2
 .منتشر شده است 3113جناب آقاى محمدتقى شريعتى از طرف انجمن اسالمى دانشجويان مشهد در سال 

1. Lourde 
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است. وقتى دعا اين اندازه آثار عملى مثبت و مفيد ايجاد نمود و با ساختمان انسان و 
اصل و اساس  با فعاليتهاى بدنى و روانى ما انطباق داشت، آيا ممكن است موهوم و بى

 ! باشد؟

 
 دعاهاى ما

يم و جواب جامع يبراى آن كه مسئله را از عمق و ريشه و از هر جهت مطالعه نما
فهميم و  هاى فوق بيابيم، اول دعا را آن طور كه خودمان مى ادها و اِشكالبراى اير
 م.يينما كنيم بررسى مى عمل مى

كنند: يكى دعاهاى عربى كه از كتاب دعاها يا از  مؤمنين ما دو جور دعا مى
خوانند، ديگر دعاهاى  حافظه در تعقيب نمازها يا در ايام واماكن متبركه و غيره مى

 مولى، يا انشاء خودشان است.فارسى كه فور

دعاهاى عربى را غالباً بدون فهم و توجه به معنى، به صرف اين كه ثواب دارد 
خوانيم. استثنائاً ممكن است متناسب محل و زمان يا توجهى كه به شخص مورد  مى

 ... شود، حضور قلب يا خشوع و تأثرى همراه آن باشد احترام حاصل مى

آئيم  خوانيم، يعنى واقعاً با خدا به طلب تمنا در مى د مىاما دعاائى كه از پيش خو
 : سازيم، از انواع ذيل است گاه نذر و نيازى هم به آن ضميمه مى و گاه

گشايش روزى، شفاى مريض، اداى قرض، بركت در زراعت يا تجارت، 
شدن زيارت، خالصى از گرفتارى، نجات زندانى، نفرين بر  آمرزش مرده، قسمت

ى در امتحان، شوهر خوب كردن دختر، سالمتى و عاقبت بخيرى اوالد، دشمن، قبول
 صاحب فرزند شدن و امثال آن ...

جا بودن و برآورده شدن و نشدنِ آن، معرّفِ  جا و بى  نظر از به اين دعاها صرفِ
 شخصيت 3باشد. آرزوها هميشه حد ارتفاع يا سقف شخصيت و ميزان رشد ما مى

 است.

ا، صدى شصت از موارد، شخص خودمان هستيم، صدى نفع در دعاهاى م ذى
مانده  كنيم، صدى ده باقى جانب آسمان بلند مى سى براى خانواده و اوالدمان دست به

 باشد. براى پدر و مادر و خويشان و دوستان و احياناً ديگران يا جامعه مسلمين مى

                                                
3. Plafond 
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. اضطراب از انتخاب موقع  دعا بيشتر در آستانه و حتى در بحبوحه گرفتارى است
 كند. رسيدن بال و بدى، ما را وادار به دعا مى

طرز دعا و درخواست ما از خدا، به مأمور وصول عوارض يا گداى طلبكار 
تر است تا به بدهكار شرمنده درمانده، يا به فرزند تربيت شده مؤدب. بسيارى  شبيه

و بهتر دارند و در  كه ديگران چيزهاى بيشتر اوقات خالى از شكوه نيز نبوده و از اين
 حق ما كوتاهى و تبعيض  شده است، بسيار ناالن و معترضيم.

اما انتظارى كه از دعا داريم، برآورده شدن فورى و محسوس آن است و باالخره 
گونه دخالت و مشاركتى براى خودمان در برابر قدرت  به لحاظ تأثير دعا، هيچ

ى كنارو بيكار فرض كرده، يكسره آن را نهايت قائل نيستيم. خود را به كل كبريائى بى
 كنيم. واگذار به خدا مى

 
 

 گويد؟ قرآن چه مى

به طور نمونه اشاره  142و  147در برابر آن آيات ظاهراً ضد دعا كه در صفحات 
كرديم، آيات فراوانى نيز در قرآن كريم وجود دارد كه تأييد و تكرار دعاهاى 

شود و حتى امر به دعا  ز دعا تشويق مىكند. گاهى ا مؤمنين و پيغمبران را مى
كند. تا آنجا كه دعا نكردن و درخواست  فرمايد و اجابت آن را ضمانت مى مى

 : داند نكردن از خدا را تكبّر و كفر و مستوجب جهنم مى

«
»1 

                                                
كه از بندگى  آيم. همانا كسانى ! در پى اجابت شما برمى خوانيد: پروردگار شما گفت مرا ب 14/  (44)غافر .3

 شوند. زودى با خوارى داخل جهنم مى هورزند، ب من تكبر مى

 : فرمايد حضرت سجاد در دعاى وداع ماه رمضان در صحيفه سجاديه، همين معنى را مى

«
» 

)فرمودى، مرا از دل به اخالص كامل بخوانيد تا دعاى شما را مستجاب كنم و آنان 
و عبادت من اعراض و سركشى كنند، زود با ذّلت و خوارى در دوزخ  كه از دعا

شوند. دعاى بندگان را به درگاهت عبادت نام كردى و ترك تفرع  )قهر حق( داخل
 .و دعا را تكبر خواندى
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آيد كه خود مسئله جديدى است و معما  بنابراين تضاد و تعارضى پيش مى
 شود. تر مى غامض

اين  تعارض )كه ممكن است در نظرِ سطحى ما چنين باشد( تنها از مقابله آيات 
ى جامع اين تضاد يا تقابل ياى هست كه به تنها شود؛ بلكه آيه مختلف پديدار نمى

 : باشد. بسيار صريح و عجيب و بسيار جالب است مى

«

»1 
عمل آمده  در اين آيه هم منع شديد از آرزو و حسرت خوردن مزاياى ديگران به

دست  خود به است بهره هر كس چه مرد و چه زن صرفاً از آن است كه و گفته شده
آورده باشد )نه آنچه از ديگران و حتى از خدا دريافت كرده باشد( ولى در پايان 

 اضا نمايند.شود كه از فضل و بخشش خدا تق دستور داده مى

 عجيب است! واقعاً

فهميم. مقصود و  آيد كه نكند ما درست قرآن را نمى ناچار اين فكر پيش مى
 شويم. دانيم كه دچار ابهام و ايراد مى مفهوم دعا را نمى

الذكر( بيشتر معارضه با خدا است  فوق  دوم  حقيقت اين است كه دعاهاى ما )نوع
تى است تا خداپرستى. قرار خدا و مشيّت ؛ بيشتر خودپرس نه خواهش و استدعا

خلقت چنين نبوده و نيست كه بدون زحمت و كوشش و پيشدستى در عمل، كسى 
 چيزى بتواند كسب كند.

كه وارد مبارزه شديم يا قصد آن را كرده، حرفش را زديم و از خدا  مثالً ما همين
كه  د؛ غافل از آنخواستيم، توقع داريم نصف شب فرشته پيروزى در خانه ما را بكوب

در دنيا تا مقدمات چيزى فراهم نشود و مثل ميوه نرسد، آن منظور و محصول يا 
 مصنوع تحقق نخواهد يافت.

                                                
ى كه خدا بعضى از شماها را نسبت به ديگران داده است يها گاه حسرت برتري : هيچ 12/  (4)نساء .3

نصيب  اند و براى زنان )نيز( كه( سهم و نصيب مردان از آنِ چيزى است كه كسب كرده نخوريد. )بدانيد
كه خداوند  باشد و )در عوض( از فضل خدا درخواست كنيد! همانا اند، مى از آنچه خود به دست آورده

 به هر چيزى دانا است.
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جا و همه وقت با مقدمات و تحوالتِ  مبارزات اجتماعى و عقيدتى نيز همه
هاى ملى، اول نارضايتى و فشار است.  طوالنىِ سنگين به نتيجه رسيده. مقدمات مبارزه

سر آن آزار و كشتار  شود. پشت نارضايتى و فشار سبب مقاومت و اعتراض مردم مى
هاى صبر و فداكارى  ها است تا برانگيختگى حاصل شود و نمونه و گسترش رنج

 ظاهرگردد.

حداكثر نرسد، مردم حاضر براى تحمل   ى و درد و بيچارگى بهيتا نارضا
گذارى وضع  قبلى و بنيان ها و مشكالت الزمه براى واژگونى وضع محروميت

ها كشيده  ها و نعره ها ريخته و ناله جديدى نخواهند شد. دردها بايد چشيده، اشك
 وخروش درون و نيرو و حركت برون، به غليان و اثر درآيد. شود تا جوش

 تا نگريد طفل، كى نوشد لبن تا نگريد ابر، كى رويد چمن

بار حمل و درد وضع آن را چشيده  براى زايمان مولود جديد بايد طبقات اجتماع،
خوابى و صدمات تروخشك كردنش را ديده و قدرش را دانسته باشند تا  و بى

 عزيزش بدارند و حفظش كنند.

مقصود الزم  مقدمات و صدمات نه تنها براى برانداختن وضع ناطلوب و رسيدن به
 است بلكه براى درك وضع مطلوب و حفظ و اداره آن نيز ضروزى است.

مقدمه و زحمت، نابرده رنج گنج ميسر شود. چنين تمنّا و  خواهيم بى ا ما مىام
دهان  جا است كه قرآن مشت به توقع برخالف قرار طبيعت و ناموس خلقت است. اين

 فرمايد: طماع و پيكرِ تنبل ما زده و مى

«»1 
 

 اجابت دعا

يك  توان به گاه نمى ، هيچ2«نَ القُرآنَ يُفَسلارُ بَعضُها بَعْضاً.اِ»براى فهم قرآن و به حكم 
نوع اكتفا كرد. بايد از مجموعه آيات مربوطه استنباط  آيه و دو آيه يابه چند آيه هم

  ...» و 1«...اُدْعُونى اَسْتَجِبْ لَكُمْ...»كه آيات شريفه  حقيقت نمود. در عين آن

                                                
 .اى ، سواى آنچه تالش كرده باشد : ... نيست انسان را بهره 13/  (71)نجم. 3

 .كند همانا كه قرآن قسمتى از آن قسمت ديگر را تفسير مى .2

 انيد مرا تا شما را پاسخ گويم...: ... بخو 14/  (44)غافر .1
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كشانده  ها را به اعتراض يا الاقل استفهام و استعباد ه خيلى زبانك 3«...
 تر معناى آن خواهيم رسيد(. باشد )و بعداً به توضيح كامل است، صريح و صحيح مى

بينى نشده در قرآن  ها يا دعاها نيز مسئه پيش بر آورده نشدن بعضى درخواست
كنيم، بنابه صراحت  چون  و چراى دعا آن طور كه ماتصور مى نيست. اجراى بى

 آور نيست. قرآن، براى خدا الزام

تنها دنيا  ى از هر كس كه برخيزد، فوراً برآورده شود، نهياگر قرار بود هر دعا
آمد. مثالً يكى چون قصد تفرج و  مى خورد، بلكه جمع نقيضين پيش هم مى به

، از خدا كند كه امروز آفتاب باشد؛ ديگرى زراعتش تشنه است گردش دارد، دعا مى
؛ يا در دعواى ميان دو ملت هر طرف پيروزى خود و شكست و  خواهد باران مى

 ... معلوم نيست تكليف خدا در اين وسط چيست؟ نابودى طرف را طالب است

 فرمايد: با بيان روشن، همين معنى را گوشزد مى 73سوره مؤمنون آيه 

«
»2

تنها دعاى پيغمبر خود حضرت نوح)ع( كه نجات فرزندش را استغاثه  خداوند نه
 فرمايد: دهد، بلكه او را سرزنش هم مى كند، انجام نمى مى

«
 

»3 
 چون و دنِ بى، انجام دا4«...اَسْتَجِبْ لَكُمْ...»فرض كه معناىِ  از اين گذشته، به

چراىِ خواسته بنده باشد، وقت و موعد آن از طرف خدا تعيين و تحديد نشده است. 

                                                
 دهم... : ... به نداى كسى كه مرا بخواند، پاسخ مى 321/  (2)بقره. 3

ها و زمين و آنچه  كرد، حتماً آسمان هاى آنها تبعيت مى : و اگر حق، از دلخواه و هوس 73/  (21)مؤمنون .2
 .شد در آنها است، تباه مى

: و نوح پروردگارش را ندا كرده و گفت: پروردگار من! همانا كه پسر من از  41و  47/  (33)هود .1
ها هستى. )خدا(  ها و قاضي خانواده من است و به درستى كه وعده تو حق است و تو استوارترين حاكم

! او از اهل تو نيست. همانا كه او عمل ناشايستى است. پس هرگز از من چيزى را كه از  : اى نوح گفت
 .دهم از نادانان نباشى . به درستى كه تو را پند مى گاهى ندارى، درخواست مكنآن آ

 : ... تا شما را پاسخ گويم... 14/  (44)غافر. 4
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ذلك چند سال طول كشيد تا  ما از حضرت يعقوب كه پيش خدا عزيزتر نيستيم؛ مع
 خدا يوسف را به يعقوب رساند؟!

 ميدان ، خميره ما در عجله بوده، در3«الِنْسانُ مِنْ عَجَلب...خُلِقَ ا»به مصداق 
فراخور آن  نهايت كوتاهى داشته، به هاى تحول جهان، عمر بى انتهاى زمان و دوران بى

ين تر كوچكهر مقصودى برسيم و نتايج  خواهيم فورى به دستپاچه هستيم؛ مى
كه وعده اجابت خدا با قيد زمان و دعوت بر  چشم ببينيم. درصورتى اقدامى را زود به

 حوصله و اطمينان است:

«

»2 
هاى مثبتِ اجابت،  وعده از اينها گذشته، در زمينه يا در كنار آيات فوق و در برابر

 آياتى از قبيل آيه ذيل وجود دارد:

«

»3 
قيد و شرط نيست و نيز خواسته هركس  بينيد كه اجابت دعا خيلى بى پس مى

حق از خدا باشد؛ نه  شود. درخواست بايد درست و به حساب و نظام پذيرفته نمى بى
 در گمراهى و خودخواهى.

تر و  ولى باز مطلب تمام و روشن نيست. الزم است به لحاظ دعا، غور كامل
 يم.يابيشترى در قرآن بنم

 
 دعا در قرآن     

                                                
 .: انسان از عجله و شتاب آفريده شده است 17/  (23ء)انبيا. 3

راه خروج )از هاى( خدا را بنمايد، برايش  : و هر كس پرهيزكارى )و رعايت راه 1و  2/  (17)طالق .2
رسانيم. و هر كس  برد روزى مى ى كه گمان نمىيجارا از آن كنيم و او ها( درست مى مشكالت و گرفتاري

توكّل به خدا بنمايد، پس )بداند( كه همان برايش كافى است. به يقين خدا، كار خود را )به تدريج و به 
 شته است. ررسيد و ميزان و ترتيبى( مقرّر داس اى )و رساند. تحقيقًا خدا براى هر چيزى اندازه نهايت( مى

چيزى اجابت  خوانند به كه غير از او را مى : براى او است دعوت )دعاى( حق، و كسانى 34/ ( 31)رعد .1
دهانش برسد، در  سوى آب بگشايد تا آب به شوند مگر مانند كسى كه دو كف خود را به كرده نمى

 .عاى كافرها جز در گمراهى چيزى نيستدهان او نيست و د رساى به كه آب حالى
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صورت حكايت يا انشاء يا دستور در قرآن آمده است، انواع مختلف  آيات دعاكه به
 دارد؛ از منع و مالمت گرفته تا حكايت و رخصت و باالخره امر و تأكيد.

 م:يينما يك اين موارد با ذكر چند نمونه آيه از هر كدام را بررسى مى  ذيالً يك

 
رد مذمت و مالمت قرار گرفته است. با طعنه از او ياد شده الف( دعاكننده، مو

ياد خدا افتاده و پس از خالصى و رسيدن به نعمت و  است. زيرا در موقع گرفتارى به
 راحت، خدا را كنار گذاشته است:

«
»1

 

«
»2 

 

«

»3 
 هاى ما خيلى شبيه به اين دسته است. دعا كردن

 
ب( آيه، ابراز عقيده و زبان حال مؤمنين است. كلمه قول يا قال كه به كار رفته 

نيست؛ بلكه بيشتر خواسته درونى و قبول  است، از جنبه تلفظ به زبان و تظاهر به كالم
 رساند: عبارت ديگر منطق فكرى گوينده را مى يا به

                                                
كه دينشان را خالص براى او  : پس چون سوار كشتى شوند، خدا را بخوانند؛ در حالى 17/ ( 23)عنكبوت. 3

و پيروان غير  ورزيدند )خواهان ها شرك مى رساند، همان كه به خشكىِ نجاتشان مى كردند. ولى همين مى
 شدند(. خدا مى

كند و چون شر و  ما( مى گيرى )از گرداند و كناره چون بر انسان نعمت دهيم، رو مى : و 73/ ( 43)فصلت .2
 .شود بدبختى او را احاطه كند، صاحب دعا و درخواست عريض مى

كند. ولى  : و چون به انسان زيانى برسد، ما را چه در حال افتاده به پهلو يا ايستاده صدا مى 32/ ( 34)يونس .1
كه ما را براى خيرى كه حاال او را دربر گرفته  شود مثل اين كنيم رد مى طرف مىهمين كه زيانش را بر

 .كند كنندگان، كارهايشان زيبا و پسنديده در نظرشان جلوه مى است، نخوانده بود. به اين شكل؛ اسراف
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«
»1

 
«»2 

 
«

»3 
 

«»4

 و در مورد حضرت يوسف:

«
»5 

 
خدا است. مشروط و مسبوق به ج( يك نوع قول و قرار، يا پيمانِ بده بستان با 

خواند. مثالً در سوره  كند و مى مقدمات و ارائه طريقى كه دعا كننده خود عنوان مى
 حمد در نمازهاى يوميه:

«»6

ستشِ انحصارى خدا و راه راست توأم و متعاقبِ تعهدِ پر ى بهيتقاضاى راهنما
 استمدادِ انحصارى از او.

                                                
هايمان  روي ! گناهان ما و زياده : پروردگارا گفتند : و گفتارشان جز اين نبود كه مى 347/  (1)عمران آل. 3

 .هاى ما را استوار بگردان و ما را عليه قوم كافران يارى بنما را در كارمان ببخش و قدم
در دنيا و در آخرت خوبى گويند اى پروردگار ما، به ما  ها كسانى هستند كه مى : و از آن 243/( 2)بقره. 2

 ... برسان
گويند ايمان آورريم... پروردگارا دل ما را بعد از  و استوارشدگان در علم مى : ... 2و  7/  (1)عمران آل. 1

! همانا كه  كه هدايت كردى، كج و منحرف به باطل مكن و از ناحيه خودت رحمت به ما عنايت نما آن
 .تو خودت پُر خير هستى

 .! مرا در منزلگاه مباركى فرود آور و تو بهترين منزل دهندگانى : و بگو پروردگارا 23/  (21)مؤمنون .4

تر از آن چيزى است كه مرا به آن  : گفت پروردگار من! زندان پيش من محبوب 14و  11/  (32)يوسف .7
 پروردگارش او را استجابت كرد... كنند... پس دعوت مى

 .كن ىيراه راست راهنما يم. ما را بهيجو كنيم و تنها از تو كمك مى : فقط تو را بندگى مى 4و 1/ (3)فاتحه .1
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«
»1

تقاضاى يارى عليه كافرها توأم و مالزم با تمناى تحقق پايدارى و ثابت قدمى در 
 جنگ است.

«
»2 

 دنبال صدق و صفا از ابتدا تا انتهاى كار. تسلط يارى شده از ناحيه خدا به

«»3

 خدا. اهان و صيانت از آتش پس از ايمان آوردن بهتمناى بخشش گن

«
»4 

ميراثى براى  هاى خداداد شخصى و بردارى از سرمايه تقاضاى شكر نعمت و بهره
به كار انداختن در طريق صحيح و جلب خوشنودى خدا و باالخره خوب از آب 

 درآمدن فرزندان.
 

د( درمورد حضرت يعقوب كه در خاطره ما و حكايات معمول، مظهر تضرّع و 
شود؛ بلكه درد دل است، اعتماد است،  ى ديده نمىيدعا است، اصالً تقاضا و استدعا

 :اميد و صبر و عمل است

«
» 

                                                
مان  هاى ما را پا برجا بدار و عليه كفار يارى ريز و قدم : اى پروردگار ما، پايدارى برما فرو 274/( 2)بقره .3

 .فرما

! مرا داخل كن، داخل شدن از روى راستى و بيرون آور، بيرون  : و بگو پروردگار من 24/ ( 37)اسراء. 2
 .اى برايم قرار بده آمدن راست و از جانب خودت تسلط يارى شده

! همانا كه ما ايمان آورديم، پس از گناهانمان درگذر و ما را از  : اى پروردگار ما 31/ ( 1)عمران آل. 1
 .عذاب جهنم حفظ فرما

اى،  ! نصيبم كن كه شكر نعمتى را كه به من و به پدر و مادرم ارزانى داشته : پروردگارا 37/  (41)احقاف. 4
 .تو را خوشنود سازد و شايستگى در فرزندانم عنايت نماكه عمل نمايم بطور شايسته كه  بجاى آورم و اين

: گفت؛ نه، نفس شما كارى را در نظرتان بياراست و مرا صبر جميل بهتر است. شايد  21/  (32)يوسف. 7
 خدا همه را به من بازگرداند...
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«

»1

 
در خيلى جاها كامالً استمداد و استدعا است. گاهى استدعاى چيزهائى كه  (  ه

 عادتاً محال است و اجابت و انجام آن حتى سبب اعجاب خود دعاكننده شده است:

 
 :     )ع( حضرت موسى
«

»2 
 

 : اصحاب كهف

«»3 
 

 : زكريا )ع(

«

                                                
آنچه من  گويم زيرا : گفت، جز اين نيست كه شرح اندوه خويش تنها با خدا مى 27و  21/  (32)يوسف .3

دانيد. اى پسران من، برويد و يوسف و برادرش را بجوييد و از رحمت خدا  دانم شما نمى از خدا مى
 .شوند يوس مشويد زيرا تنها كافران از رحمت خدا مايوس مىأم

 .! سينه مرا فراخ كن و كارم را آسان نما و گره از زبانم باز كن پرودگار من : ... 27و  21و  27/ ( 24)طه .2

! از جانب خودت رحمت به ما برسان و از كار ما  پس گفتند اى پروردگار ما : ... 34/ ( 32)كهف .1
 .ى و رشد فراهم سازيبرايمان رسا
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»1

 
 : يونس )ع(

« 

»2

 
شمارد و امتناع  عبادت مى نمايد، آن را و ( آياتى كه امر صريح به دعا كردن مى

 شمارد. از دعا را تكبر و كفر و مستوجب جهنم مى

 قبالً اين آيه ذكر شده بود :

«
»3

 

«

                                                
گاه به  ! حقا كه استخوانم سست و سرم از پيرى سوخته است و هيچ : پروردگار من 3تا  4/ ( 33)مريم .3

 ام  دعاى تو اى پروردگارم شقاوت نداشته
 به درستى كه من باك از بنى اعمامم از پشتم دارم و زنم نازا است. و 

 پس از جانب خودت يك ولى به من عطا فرما كه وارث من و آل يعقوب شود و او را پسنديده بگردان. 
 ايم.  نامى چنين نساخته دهيم كه قبالً هم اى زكريا همانا تو را به پسرى كه نامش يحيى است، مژده مى

كه زنم نازا است و از پيرى به ناتوانى  ! چگونه ممكن است مرا پسرى بشود، در حالى گاراگفت پرورد
 ام؟ گفت چنين است.  رسيده

 .پروردگار تو گفت آن بر من آسان است و به يقين تو را قبالً آفريدم، در حالى كه چيزى نبودى

كرد كه ما بر او تنگ  تاد و گمان مىكه خشمگين به راه اف : و ذالنون در حالى 22و  27/ ( 23)انبياء. 2
طور مؤمنين را نجات  نخواهيم گرفت... پس در استجابت او برآمديم و از اندوه نجاتش داديم و اين

 .دهيم مى
: بخوانيد مرا تا استجابت كنم شما را، همانا كسانى كه از بندگى من  : پروردگارتان گفت 14/  (44)مؤمن. 1

 .شوند خوارى داخل جهنم مى زودى با هورزند، ب تكبر مى
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»1

 ى از آيات مختلف دعا در قرآن.يها اين بود نمونه

ده باشد كه با وجود آيات ظاهراً ضد شايد قدرى مسأله روشن شده و مسلّم گردي
دعا و امر قرآن به عمل و به خود جوشى، دعوت به دعا و وعده اجابت دعا نيز در 

 قرآن مسلّم است.

اينك بايد به دنبال جواب تضاد يا توجيه مطلب و تلفيق بين آن دو امر برويم و 
 ... مييكيفيت اجابت و تأثير دعا را جستجو نما

 
 بيتاستمداد از اهل 

 چگونه اين تفسير و توجيه را بيابيم و حقيقت برايمان روشن شود؟...

براى ما شيعيان اهل بيت راه معين است. بنابه حديث مورد اتفاق سنى و شيعه كه 
 پيغمبر فرمود:

«»2 
شويم و آنچه را كه از آنها نقل  مى متوسل به دستور و عمل پيشوايان از اهل بيت

 فرموده خودشان منطبق با قرآن و مؤيد آن باشد. پذيريم كه به شده است، تا آنجا مى

در   السالم عليه اطهار يكى اخبار و رواياتى كه از ائمه اين كار داريم؛  دو راه براى
ر و ت دعا و كيفيت و شرايط اجابت آن نقل شده است، ديگرى كه مستقيم باره

خواندند يابه ما تعليم  اى است كه آنها مى تر است، مراجعه به متون ادعيه مطمئن
 اند. داده

اتفافاً تشخيص متون معتبر از غير معتبر خيلى مشكل نيست. چون خود مضمون 
آنها و اختالف و امتيازِ  بَيلانى كه با دعاهاى معمولى ما و افكار بشرى دارد، معرّف 

است. همچنين شباهتى كه با مفهوم و منطق قرآن در آنها هست، مبدأ و اصالت آنها 
 آيد. شمار مى دليل بارزى بر اين مطلب به

                                                
: پروردگارتان را در حال تضرع و پنهانى بخوانيد. بدانيد كه او تجاوزكنندگان را  71و  77/ ( 7)اعراف .3

؛ همانا كه  دوست ندارد. و در زمين بعد از اصالح آن تباهى نكنيد و خدا را از روى ترس و طمع بخوانيد
 .رحمت خدا به نيكوكاران نزديك است

 .ام را : كتاب خدا و خانواده گذارم : به درستى كه من ميان شما دو وزنه را به يادگار مى ديث نبوىح .2
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يم؛ خصوصاً كه روايات و احاديث منقول از ينما بنابراين راه دوم را انتخاب مى
السالم به  ى است كه معصومين عليهيها السالم مانند غالب مسائل فقهى جواب ائمه عليه

 دادند. مراجعات مردم مى ها و سؤال

كه طبق افكار و درك  ييمردم توضيحات و تعليماتى در زمينه آرزوها و دعاها
بايستى تا سطح  شدند. جواب امام ناچار مى خود از دين و خدا داشتند، خواستار مى

ها و فهم عوام تنزل نمايد. پس از آن در نقل زبان به زبان امكان تغيير ماهيت  خواسته
 ر است.نيز بسيا

كه امامان خود مؤلف و مبتكر آن بودند، مسلماً به آنچه منظور نظر  يياما دعاها
ى خواهد كرد. از يباشد و ما را بهتر راهنما مى تر نزديكآنها و منطبق با قرآن است، 

روايات مربوط به دعا در قسمت آخر سخنرانى كه راجع به چگونگى تأثير و اجابت 
كه ببينيم ائمه اطهار و  پردازيم به اين م. فعالً مىيينما مى شود، استفاده دعا صحبت مى

اند  كرده اند، چگونه دعا مى كسانى كه واقعاً اهل دعا بودند و قرآن را درست فهميده
 و مقصود و محصول دعا چيست؟

 
 دعاهاى اصيل     

شايد هيچ مذهب و مكتبى به لحاظ وفور و تنوع وتعالى دعا به پايه شيعه نرسد. 
شبختانه متون و مداركى نيز وجود دارد كه از نظر تاريخى قطعيت داشته، انتساب خو

 دارد؛ از قبيل: السالم مسلّم مى عليه بعضى دعاها را به ائمه اطهار

حضرت امير)ع(   اى تعقيبات نمازهاى يوميه كه منسوب به دعاى كميل و پاره
 است،

چهارم حضرت سجاد  صحيفه سجاديه كه از متون دست نخورده يادگار امام
 السالم است، عليه

 السالم، دعاى سحر از حضرت باقر عليه
و دعاى  اهلل ها و ادعيه معتبر مانند زيارت امين نامه و همچنين بعضى از زيارت

 افتتاح ماه رمضان و امثال آنها كه از معصومين رسيده و سند معتبر دارد.

طور كلى و از هر جهت با طرز شود گفت به  اى كه از ائمه رسيده است، مى ادعيه
هاى ما در دعاهاى خودمان مباينت دارد. اين دعاها تقريباً  تفكر و طرز درخواست

بالاستثناء با اظهار تشكر و خوشنودى فراوان، يعنى حمد و رضاى از خداى سبحان و 
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شود و به عوض اعتراض و طلبكارى، جنبه  تسبيح و تحليل و تكبير او شروع مى
 و بخشش طلبى را دارد. خواهى معذرت

هاى  جاى انكار نعمت يا ناله و شكوه از كمبود و محروميت، يادآورى رحمت به
بند آنها درود به محمد و آل محمد  شود. ترجيع پايان او مى خدا و فضل و انعام بى

آيد،  آيد، مال و مقام دنيا است و آنچه دائماً به زبان مى است. آنچه كمتر به زبان مى
رب خداست، كماالت انسانى اعلى است. غالباً دعا نيست، معاشقه است. رضا و ق

آرزوى وصال وى است. خود خدا مورد درخواست و دعا است... شايد معنى واقعى 
دعا و دعوت كه گاهى مترادف با عبادت در قرآن آمده، همين باشد: خواستن و 

مراتبى دارد و مانند ذلك همه دعاها به يك نحو و تكرارى نبوده،  طلبيدن خدا. مع
 دعاهاى مذكور در قرآن، به انواع مختلف است.

م، دعاهاى اصيل يياينك براى اينكه بهتر درك مقصود و مفهوم انواع آنها را بنما
اند،  كه حضرت ختمى مرتبت و ائمه اطهار به وديعه برايمان گذارده و تعليم داده

ى را شاهد مثال يها ها و جمله هكنيم و در هر دسته نمون بندى مى شرح ذيل دسته به
آوريم. ارزش دارد كه در مضمون و عمق آنها توجه نمائيد و از طول مطالب و  مى

 ها خسته نشويد. تعدّد مثال

 
ى كه ما به دنبال نمازها يا در مواقع گرفتارى و ييك سلسله از دعاها و ذكرها -3

تحريك نفس است يا خوانيم، اصالً دعا و درخواست نيست؛ سرود است،  غيره مى
عوض دعا، نخواستن و  اطمينان دادن به خود، تلقين و تقويت روحيه است. يعنى به

 احساس استغناء كردن است.

شود كه قسمتى از آن سرود  از قبيل دعاى ذيل كه در تعقيب نمازها خوانده مى
 جنگى سربازان صدر اسالم بوده است:

« 

 

 

»

                                                
 ى نيست جز خداى يكتا و ما تسليم شدگان به او هستيم.ي: خدا دعاى تعقيبات مشتركه نمازها. 3
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 : ذكر بسيار متداول ديگر

«»1 
 شود: يا اين ذكر كه در تعقيبات نمازها ديده مى

«»2 
 يا ذكر ديگر:

«»3

 
معناى خاص كلمه  اى از دعاا هست كه باز جنبه درخواست و دعا به دسته -2

و تذكر توحيد يا حمد و تسبيح ندارد؛ بلكه انحصاراً يا قسمت اعظم آن تعليم 
 باشد: پرودگار مى

 در دعاى افتتاح : 
« 

 
 : تا

»4 
ها و عظمت و قدرت  ول آن سراسر حمد و تعظيم خدا و تذكر نعمتكه قسمت ا

 او است.

قسمت دوم، صلوات بر حضرت رسول و فرد فردِ ائمه است و باالخره قسمت 
آخر اختصاص به امام غائب داشته، به تفصيل آرزوى تأييد و توفيق او در اشاعه 

 شود. حقيقت و اجراى حق مى

                                                                                                              
؛  كنيم مىكه دين را براى او خالص  پرستيم در حالى ى نيست جز خدا و جز او ديگرى را نمىيخدا

 پرستان را بد آيد. اگرچه بت

 ى جز خدا پروردگار ما و پروردگار پدران اوليه ما.ينيست خدا

اش را يارى نمود، و لشكرش را عزت  ى جز خداى يكتا وعده خود را عمل كرد و بندهينيست خدا
 ... ى شكست داد پس حكومت و سپاس براى او استيها را به تنها بخشيد و احزاب و دسته

 .خداوند ما را بس است و بهترين وكيل است، بهترين مولى و بهترين ياور .3

 .نمايم كنم و برخدا توكل مى خدا اطمينان مى زنم، به به خدا چنگ مى .2

 .خداوند مرا بس است و كافى .  خدا گوش دهد براى كسى كه دعا كند . جز خدا پايانى نيست. 1

... و يقين كردم كه همانا خودت مرحمت دارترين  كنم ح مى! با سپاس تو مدح را افتتا بارالها .4
 ش دهنده روزى و شكافنده بامدادان... سپاس براى خداى آفريننده آفرينش، گستر كنندگان هستى رحم
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 :  ير)ع(در تهليل ايام ذيحجه از حضرت ام
« 

 

»1

 
طلبى از خدا و يا استغفار و استدعاى  ى كه تقاضا است؛ ولى معذرتيدعاها -1
 باشد: كه طلب عبادت و توفيق شكر و خدمت بيشتر مى ش است يا آنبخش

 
 تعقيب نماز عصر:

«
 

»2

 
 : در دعاى كميل

«

»3 
 :  و نيز در همان دعا

                                                
از حاال تا  اهللالاِلهَ ااِلّ ... هاى درياها شماره موج به اهللها. الاِلهَ اِالّ ها و دوران به شماره شب اهللال اِلهَ اِالّ . 3

 .روزى كه در صور دميده شود

نيست و از او  ييخواهم كه جز او كه زنده استوار استواربخش است خدا ى مىيپوزش و آمرزش از خدا .2
چيز را بپذيرد. بارالها همانا كه من از دست نفسى  كنم كه برمن توبه بنده بينواى فروتن بى درخواست مى

 .آورم و... پناه به تو مى ترسد شود و دلى كه نمى كه سير نمى

دهم و به بخشايش و  جويم و خودت را در محضرت شفيع خود قرار مى خدايا به ياد تو به تو نزديكى مى .1
دهم كه مرا به جوارت نزديك سازى و اينكه سپاسگزاريت را به من ارزانى دارى و  كرمت قسم مى

... اينكه در همين امشب و همين لحظه  كنم ت مىى ... پس از تو درخواسيخاطره يادت را به من الهام نما
خفيانه از من سرزده ام و از هر زشتى كه م ام و از هر گناهى كه كرده مرا از هر جرمى كه مرتكب شده

 است ببخشى...
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«
»1

 
 :  از حضرت امير)ع(

«

 

»2 
 
ى كه تمناى توأم باتربيت است. خواستن اصالح و كمال نفس و انجام يدعاها -4

هاى خود و صفات اخالقى و  وظائف است. دعاكننده متذكر معايب و مسؤوليت
 اقدام در اعمال خير را و  خويش  اصالح  توفيق از خدا گرديده،  عالى  استعدادهاى

 طلبد. مى

اين قبيل دعاها صحيفه سجاديه است. صحيفه  نمونه بارز و مجموعه كامل
العاده و روانى و سادگى مضامين، در حداعالى  نظر از فصاحت فوق سجاديه صرف

هاى فراوان اخالقى،  عشق و خلوص عرفانى بوده، ضمناً شامل دستورالعمل
باشد. صحيفه سجاديه را زبورآل  خانوادگى، اجتماعى و حتى نظامى و سياسى مى

 ند.ا محمد گفته

                                                
هاى فكرى و درونى مرا بر همت و تصميم،  گزارى خودت نيرو ببخش و دستگاه اعضاى مرا براى خدمت. 3

 از خودت مرا جدّى بدار و در پيوستگى به خدمتت دوام بده... سرسخت كن و در ترس
ات تا آنجا  ! از ترس خودت به ما آن قدر عطا كن كه ميان ما و نافرمانيت حائل شود و از فرمانبرى بارالها .2

 هاى دنيا را آسان كند. كه به وسيله آن ما را به خشنودى تو برساند و از يقين در ايمان، آنچه كه مصيبت

ها و نيرويمان بگردان كه زنده شويم و خون مرا بر  ها و گوش مند از چشم ! ما را چنان بهره خدايا
كنند قرار بده و كسى را كه به ما رحم نكند، بر ما مسلّط منما و دنيا را خواسته  كه به ما ستم مى كسانى

 .بزرگ ما يا منتهى اليه علم ما قرار مده. ياارحم الراحمين
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شده است و  آمده و خوانده نمى قطعات صحيفه سجاديه سابقاً در كتب ادعيه نمى
اى خواص  و علما كسى از آن خبرنداشت، ولى خوشبختانه چندى است  جز پاره

 هاى خوبى منتشر شده است. تواتر چاپ و اخيراً با ترجمه به

 : عناوين اين دعاها از اين قبيل است

 ستايش پروردگار -

 و تحيات برمحمدوآل محمد صلوات -

 صلوات بر آنان كه به پيامبران ايمان آوردند -

 دعاى بامدادان و شامگاهان )برنامه روزانه( -

 براى عاقبت بخيرى -

 طلب حوائج -

 شكايت از ستمكاران -

 طلب آمرزش -

 مكارم اخالق هنگام اندوه -

 براى اداى دين -

 براى پدر و مادر -

 از براى فرزندان -

 اى همسايگانبر -

 براى مرزداران اسالم     -
 در تنگدستى -

 در سپاسگزارى -

 ياد از مرگ -

 درعيد فطر     -
 دفاع از دشمنان -

 در تضرّع و عجز. -

 آيند. شمار مى به 4ى كه با حروف سياه آمده، جزو دسته يدعاها

ج، رفع ظلم، اداى دين، در تنگدستى و ي: طلب حوا دعاهاى ديگر نيز مانند
الصى از شر دشمنان، در عين آن كه تقاضاى گشايش است، جنبه اميدبخشى و خ

 هاى تربيتى فراوان همراه است. يادآورى امدادهاى هميشگى الهى را دارد و با تلقين
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 : شود كه مثالً در دعاى اداى دين، از اين صحبت مى

 «فرما! مرا از اسراف و تبذير بركنار دار و خصلت اعتدال عطايم  پروردگارا»

 : يا

 «خدايا از من آن مال را كه كبر يا و نخوت افزايد، بدور دار»

 خوريم: و در شكايت از ستمكاران به اين جمله برمى

بگير   ! مزه ظلم را در كامش تلخ بگردان و داد مرا از بيداد وى پروردگار من»
من هاى  و مرا از ارتكاب ظلم و ستم در پناه خويش ايمن فرماى و نگذار پنجه

 «همچون چنگال نابكار وى به خون مظلوم آاليش يابد

دعاى كوتاهى است كه ضمن آن از اينكه  «موقع تنگدستى»چنين دعاى در  هم
در اثر سختى دست نياز به سوى ديگران پيش ببريم، به خدا پناه برده شده و از خدا 

 شود. يقين و صبر و اميد خواسته مى

مردم در جريان زندگى فردى و اجتماعى  خالصه آنكه از هر نعمت و شدّت كه
اى براى توجه به مبدأ آفرينش اعلى و تربيت و  نمايند، به عنوان وسيله برخورد مى

 تكميل نفس و جلوگيرى از سقوط و به منظور اداى وظايف استفاده شده است.

 : آوريم ذيالً قطعاتى به طور نمونه از دعاهاى تربيتى مى

 
 از دعاى صبح و شام : 

«

»1 
 

 از دعاى مكارم االخالق : 

                                                
مان  ! درود بر محمد و آل محمد بفرست و ما را در چنين روز و چنين شبى و در تمام ايام زندگى بارالها .3

ها،  ها، امر به نيكي ها، احتراز از بدعت ها، پيروى از سنّت موفق به استعمال خير، دورى از شر، شكر نعمت
ىِ گمراه، يىِ حق، راهنماها، دفاع از اسالم، كوبيدن و خوار كردنِ باطل، يارى و سرافراز نهى از بدي

 .كمكِ ضعيف و دستگيرىِ درمانده، بگردان
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«
 

 

 

 

»1

 
 از دعاى براى فرزندان : 

«
 

 

                                                
و مرا گرفتار خودپسند مكن، بلكه به بندگى خودت درآور... و به دست من براى مردم خير جارى كن و  .3

 آن خير و خدمت را در اثر منت گذاردن محو ننما و اخالق عاليه به من مرحمت فرما.

 ... ن بياورىييدرجه و مقامى باال مبر مگر آن كه معادل آن در نزد خودم مرا پا ... و مرا در ميان مردم به

جاى كينه اهلِ دشمنى، محبت به من عطا فرما و عوضِ حسدِ اهل ستم، مودت و عوضِ بدگمانى،   و به
 ... اطمينان

 و مرا بر كسى كه به من ظلم كند مسلط نما و زبان و زور عليه دشمنانم بده.

كند، تبديل به ياد بزرگى خودت و  القاء مى را كه شيطان در دل من آرزو و بدبينى و حسد خدايا آنچه
تفكر در قدرت تو و تدبير بر دشمن تو بنما و آنچه را كه بر زبانم از فحش و ناسزا و زخم زبان و شهادت 

 بالغه در مدح و تمجيدت بگردان...باطل و غيبت جارى شود، مبدّل به حمد و م
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»1

 
جمعى است؛ اعم از پدر  دعا، غير شخصى و تقاضا براى سايرين و احياناً دسته -7

مسلمانان، چه براى حاضران  و چه آيندگان و حتى  و مادر و همسايگان و جامعه
 مردگان زير خاك:

 
 حيفه : دعا براى والدين از ص

« 

»2 
 

 :  در دعاهاى قنوت
«

»3 
 

 :  دعا براى همسايگان و دوستان
«

 

»4 

                                                
ها و در اعضاى  ها و اخالق آنها را بنا به تقاضاى من درست و نيكوگردان و عافيت در دل ها و دين و بدن .3

 آنها قرار بده...

و روزى آنها را به دست من فراوان بگردان و آنها را نيكوكار و پرهيزكار و بينا و شنوا و فرمانبردار 
 ... خودت بكن. دوستدار دوستان و دشمن دشمنانت شوند

 ... ا در تربيت و تأديب و خدمت به آنها كمك كنو مر

 .و از شيطان رجيم مرا و فرزندانم را پناه بده

 ... ! پدر و مادر مرا به كرامت نزد خودت و درود از جانبت ممتاز بگردان خدايا. 2

 .آنها هستم تعليم فرما در بارهآنچه موظف به انجام دادن آن  و مرا به

مادرم را بيامرز و به آنها همان طور كه مرا در كودكى تربيت كردند، لطف و  ! من و پدر و پرودگارا. 1
 .جاى بدى بخشش و آمرزش مرحمت بفرما، در برابر نيكى به آنها نيكىِ پاداش بده و به

هاى نيكو فراگيرند در مداراى با زيردستانشان و  آنها را موفق بدار سنّت و روش تو را به پا دارند و خوي .4
 ىِ گمراهانشان...يكمبودهايشان و عيادتِ بيمارانشان و راهنما جبرانِ
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 دعا بعد از نمازهاى ماه رمضان : 

« 

 

 

»1

 
 :   دولت منتظر در بارهقسمت آخر دعاى افتتاح 

«
 

»2

 :  دعا براى اهل قبور
«»3 

 

«
»1 

                                                                                                              
 و يارى ستمديگانشان...

 ... ! سرور بر ساكنين گورستان داخل نما خداوندا. 3

اى را صاحب جامه  اى را سير كن، هر برهنه نياز بگردان، خداوندا، هر گرسنه دستى را بى خدايا هر تهى
 ور...كن، هر وامدارى را از وام بيرون آ

 كن... و چاره  تباهى در كار مسلمانان را درست و  ! هرگونه خرابى خداوندا

 .به خوبى حال خودت تبديل كن بدى حال ما را ! خداوندا

؛ تا آنجا كه از هيچ حقى در اثر ترس  ! به وجود او دينت را و سنّت پيغمبرت را چيره بگردان خداوندا. 2
 ود.فردى از افراد مخلوقات فروگذار نش

خدايا ما به سوى تو رغبت و درخواست دولت بزرگوارى را داريم كه به وسيله آن اسالم و مسلمين 
 .عزت يابند و نفاق و مردم منافق خوار گردند

 اهللالّ ، هر كس را كه ال اِله اِاهللبه حق ال اِلهَ اِالَ   . بارالها،اهلل اهلل، از اهل ال اِله اِالّ سالم بر اَهلِ ال اِله االّ. 1
 .گويد بيامرز
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هم به  شود؛ آن به خود شخص مى باالخره تعداد كمى از دعاها كه راجع -1

 يت و بركت:هاى اساسى خير و سالمت و امن صورت كلى و درخواست

 
 :  در اواخر دعاى كميل

« 

»2 
 

«

»3 
 

«»4

 

«
»5 

 
 اثر بخشى و منظور از دعا

هائى از دعاهاى معصومين ارائه گرديد و  اينك كه آياتى از قرآن كريم و نمونه
باشد و  وده، از جهتى واجب مىمعلوم شد دعا كردن يك عمل مجاز و بلكه مطلوب ب

                                                                                                              
هاى مؤمن را بيامرز. و هر مرد و زن مسلمان را چه زنده آنها و چه مرده و بين  خدايا مردهاى مؤمن و زن .3

 .آنها به خيرات پيروى ساز

من دارد، قصد او را بِكَن و هر كس قصد بدخواهى و حيله مرا  در باره! هر كس قصد بدى  خدايا .2
 ... اندازكند، او را به دام  مى

 ...باشد رفتار نما و خودت از عهده دشمنان جن و انس من بر آى و با من آن طور كه شايسته خودت مى

كنم و به تو از هر شرّى كه علمت احاطه  ! از هرگونه خيرى كه علم تو احاطه دارد، درخواست مى خدايا .1
كنم و از خوارى دنيا و عذاب آخرت  ا مى! عافيت تو را در تمام كارهايم تقاض آورم. خدايا دارد پناه مى

 .آورم به جانبت پناه مى

 .را نزديك بساز  دست آوردنش را آسان و به آن دريافت فراخ بگردان و براى من را اى پروردگار! روزيت .4

كه من از تو آسانى و راحتى بعد از سختى و گرفتارى و گشايش بعد از بدبختى و نرمى بعد  خدايا همانا .7
 .نمايم درشتى و تندى را استدعا مىاز 
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نوع دعائى كه منظور نظر خدا است، تا حدودى مشخص گرديد، شايد بتوانيم به 
تعمق بيشتر در رفع تناقض اصلى و حل مشكل اولى بپردازيم؛ يعنى چگونگى اثر 

 بخشى )مكانيسم( دعا را جستجو نمائيم و باالخره منظور يا فائده دعا را دريابيم.

عقل و استدالل و به علم و اطالعات متوسل شويم و محسوس و  البته بايد به
تجربيات را فراموش نكنيم. اما ضمناً به آيات قرآن و احاديث، استمداد و استناد 

 خواهيم كرد تا به انحراف نيفتيم.

بستى كه در طرز استعمال و استنباط  براى رسيدن به حقيقت مطلب و خروج از بن
الزم است چندين پله باال برويم و چندين پرده اشتباه را يكى ايم،  دعا گرفتار آن شده

 هايمان پس بزنيم. بعد از ديگرى از جلو چشم

 
يك فكر را بايد قبالً از مغزمان بيرون بريزيم: فكر انكار طبيعت و  -پرده اول

بودن عمل و دعا به طور اختصاصى و همچنين  جدائى آن از خدا به طور كلى و منافى
 باينت مسئله دعا با قرار و روال جارى خلقت.مخالفت و م

در نظر بسيارى از معتقدين )مخصوصاً متقدمين(، طبيعت با قوانين محكم و مظاهر 
متنوع آن چيزى غير از خلقت و مشيّت خدا است. دست خدا و كار خدا حتماً بايد 

تفاوتى  جدا و فوق طبيعت و بلكه خالف طبيعت باشد. درصورتى كه قرآن با بى
كامل يك سلسله اعمال عادى را كه ما به طبيعت يا به حيوان يا شخص نسبت 

دهيم )از قبيل روئيدن گياه، پرواز طيور در جو آسمان، تيراندازى لشگريان، معلق  مى
 دهد. ها و غيره( به خدا نسبت مى ماندن ابرها و ستاره

مل آيد، آن را به ع «طرق عادى»اى از طريق اسباب و  بنابراين اگر انجام خواسته
يم. حتماً بايد به طريق غيبى و سبك غيرعادى ينما اجابت دعا از ناحيه خدا تلقى نمى

هاى طبيعى و عملى برويم. درحالى كه در دعاها  باشد و يا نبايد به دنبال وسايل و راه
 داريم كه: خوانيم و حديث معتبر مى 3«سْبابِيامُسَبلابَ االَ»خدا را با نداى  ما

«»2

                                                
 .ها : اى سبب ساز اسباب بخشى از يك دعا .3
كه چيزى را جز با اسباب آن به جريان  البحرين: خداوند امتناع دارد از اين نقل از كتاب معتبر مجمع. 2

 بيندازد.

 : دنباله حديث چنين است

 «شرحاً. ءٍ سَبَبًا وَ جَعَلَ لِكُلِ سَبَبب جَعَلَ لِكُلِ شَى»
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دستور خدا سربزند، اسباب آن و محل آن بايد  بنابراين هر عملى كه از خدا يا به
موجود و محسوس باشد ياالاقل قابل رؤيت و اثبات و تشريح باشد. نبايد انتظار داشته 

خالف جريان و اى  باشيم كه دعا سبب تغيير حكمت و مشيّت خدا شود و نتيجه
نواميس طبيعت درآيد و از غير طريق وسايل و عواملى كه دراختيار خودمان گذارده 

 : شده است، برآورده گردد. اتفاقاً در ادعيه ائمه آمده است كه

«»1

چه بسا برآورده شدن دعا از طريق همان تحريك و تأثير روى خود اشخاص 
 است.

خوبى پيدا است كه  سوره انفال به 32تا 3مثالً در جنگ بدر از مضمون آيات 
جواب استغاثه مؤمنين و مأموريت فرشتگان چيزى جز بشارت دادن و خاطر جمعى و 

 پرستان نبوده است. پايدارى جنگجويان مسلمان و تضعيف روحيه بت

داوند دشمنان را سوره انفال باز تأييد همين مطلب است كه خ 47و  44آيات 
درنظر پيغمبر و مسلمانان اندك جلوه داد تا سست نشوند و اختالف نكنند و از طرف 
ديگر قشون مسلمانان را به نظر مشركين كوچك كرد تا آنچه بايد انجام شود )يعنى 

 وقوع پيوندد. جنگ( به

نياز از آن نكرده، به  گيرد و شخص را بى از طرف ديگر دعا جاى عمل را نمى
اند كه كار و كوشش و توسل به وسايل الزمه را كنار  الوجوه نفرموده وجه من يچه

 بگذاريد.

طبيب  را كه به  اند خدا دعاى مريضى در اين زمينه احاديث زياد داريم. مكرّر گفته
دنبال روزى  نمايد؛ يا كسى كه در خانه بنشيند و به كند، اجابت نمى و دوا مراجعه نمى

 2... كسى قرض بدهد و شاهد نگيرد شكوه از زن خود بنمايد، به نرود، ولخرجى كند،
 از حضرت پيغمبر)ص( نقل شده است كه:

چله كمان، تير     هر كه دعا كند و عمل ننمايد، چون كسى است كه بى»
1«اندازد. مى

 

                                                
 .دهند هاى او را تغيير نمى : اى كسى كه وسايل، حكمت 2فارسى، صفحه  «عدةالداعى»نقل از . 3
 . 347تا  347عدةالداعى صفحات  .2
 . 341عدةالداعى، صفحه  .1
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كار بنشينيم و  حال و بى توانيم يا ما بايد بى پس الزم است اين فتيله را كه ما مى
به كلى از گوشمان بيرون بياوريم. دعا درست نشده است كه جاى  دعا كنيم،

 ها را بگيرد. كاروكوشش و توسل به وسائط و اسباب

به عالوه ما، از پيغمبر خدا و امامان، پيش خدا عزيزتر كه نيستيم و نبايد توقع 
 زيادتر داشته باشيم و بخواهيم با دو كلمه درخواست و دعاىِ ما نظام كلى ازلى دنيا

 عوض شود.

چه طور است كه پيغمبر در جنگ بَدر و اُحد و جاهاى ديگر عيناً مانند يك 
نمود؛ يعنى موقعيت را مطالعه و موضع مناسب را براى  آزموده عمل مى سردار جنگ

كرد و نفرات خود را به شكل مثلث )كه تا آن زمان در شبه  دفاع و حمله انتخاب مى
نمود،  مى بندى است( صف 3مان فاالنژ رومىجزيره عربستان سابقه نداشته و ه

ساخت و هزار تدبير و تحريك مادى و معنوى به كار  تجهيزات آنها را مرتب مى
پرداخت و شبانه از درگاه خدا  گرديد؟    البته حضرت به دعا مى برد تا پيروز مى مى

شجاع از  كرد، اما خود او و مسلمانان مانند يك سردار ورزيده و سربازان استغاثه مى
 كردند. جان گذشته جنگ مى

ها را كه حاضر نشدند براى فتح شهرى وارد قلعه شوند و  قرآن شديداً يهودي
جا  جنگ كنند و به موسى گفتند تو و خدا برويد شهر را فتح كنيد ما همين

 كند. نشينيم، شديداً طعن و لعنت مى مى

قابل « اَسْتَجِبْ»كلمه  2«سْتَجِبْ لَكُمْ...وَقالَ رَبُكُمُ ادْعُونى اَ»:  اصوالً در همين آيه
 رساند. اى را نمى توجه است و اطاعت و انجام حتمى هرخواسته

استجابت غير از اجابت است. درصدد فراهم آوردن وسايل، اجابت شدن است؛ 
 يعنى برانگيختن و مهياى اجابت شدن و در تدارك موجبات برآمدن.

باه، توقع اجابت فورى داشتن هم، فكر غلطى گذشته از اين دو تذكر يا رفع اشت
طور كه در ابتداى بحث تحت عنوان اجابت دعا متذكر شديم الزمه  است و همان

باشد. قرآن  گى ما و دور بودن از قرار ازلى طبيعت و ناموس خلقت مى دستپاچه
 : فرمايد صريحاً مى

«»1

                                                
 «محمد، پيغمبرى كه از نو بايد شناخت»كتاب . 3

 آيم... پذيرفتن به سود شما برمى ت و: مرا بخوانيد، درپى اجاب : پرودگار شما گفت 14/  (44)غافر .2
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الذكر كه وعده كمك و خروج از گرفتارى و نيل  بقو در يك سلسله آيات سا
دهد، آخرش گوشزد  نيازى از سايرين را مى هاى غيرمنتظر و بى به روزى از راه

فرمايد كه خداوند براى هركارى مدتى و موعدى قرار داده است و ما بايد صبر  مى
 : كنيم تا هر چيزى مثل ميوه درخت برسد

«

»2

اتفاقاً اين سلسله آيات درضمن ذكرها و دعاها نيز آمده و سفارش شده است. 
ا كه خيلى كم حوصله و زود خواه هستيم، پيش خدا يك روز در حكم برخالف م

 هزار سال ما است:

«»3 
 از حضرت صادق روايت شده است خداوند كه به موسى و هرون فرمود:

«»4

 .7ن آن دعا و غرق شدن فرعون فاصله افتادچهل سال، بي
شود  در احاديث، روايات زيادى داريم كه به دعاكننده دلدارى داده و گفته مى

 چه بسا مصلحت بنده و خواست خدا دربرآورده نشدن دعا و يا تأخير آن باشد.

مثالً آن كس كه در دعا مقصودش طلب حرام و قطع رحم يا قلّتِ حياء و سوءِ 
شود و در تأييد اين مطلب بعضى از مفسرين اين  ، دعايش مستجاب نمىادب باشد

 آورند: آيه شريفه را سند مى

«»1 

                                                                                                              
 ز شتاب و عجله آفريده شده است...: انسان ا 17/  (23)انبياء. 3
كند. و او  ... هركس پرهيزكارى خدا را بنمايد )خدا( براى او راه خروج درست مى : 1و  2/  (17)طالق. 2

، پس همان او را بس است. رساند و هر كس به خدا توكل كند برد، روزى مى ى كه گمان نمىيرا از جا
رساند. به تحقيق خدا براى هر چيزى اندازه و ميزانى  به يقين خدا امر و كار خود را به نهايت و ثمر مى

 .قرارد داده است

ى است كه شما يها : ... و همانا كه يك روز نزد پروردگارت، مانند هزار سال از آن سال 47/  (22)حج. 1
 .شماريد مى

 ق دعوت و خواسته شما اجابت شد...: ... به تحقي 23/  (34)يونس .4

 .372عدةالداعى / صفحه  .7
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 آورند: و يا اين آيه را دليل مى

«
»2 

 حضرت امير نيز فرموده است:

 ! چيزى را كه شأن تو نباشد و حالل نباشد سؤال مكن، اى صاحب دعا»
1«مستحق حرمان خواهى شد.

 

 و اين آيه نيز بهترين توجيه و توجه براى ما است:

«
»4 

 و اين آيه كوتاه، جامع دو معناى فوق است:

«
»5 

تى عمل نمايند وعده زيرا به كسانى كه ايمان و عقيده داشته باشند و به درس
 دهد. اجابت و ازدياد رحمت مى

كردند، جواب داده  شده و از امام استفسار مى به آنها كه دعايشان برآورده نمى
 شده است: مى

اندازد، به سود  هاى مؤمنان به تأخير مى به خدا سوگند كه آنچه را از خواسته»
گويد  فرشتگان مىآنها و بهتر از تعجيل كردن است؛ چه بسا كه خداوند به 

يد تا مؤمن بيشتر مرا بخواند و ثواب و يتأخير در برآورده شدن حاجات نما
هاى فراوان  خير بيشتر ببرد، تا آنجا كه مؤمن در روز قيامت وقتى ثواب

                                                                                                              
 : پرودگارتان را در حال زارى و پنهانى بخوانيد و بدانيد كه او تجاوزكنندگان را دوست  77 /( 7)اعراف .3

 .ندارد 

روى ترس و طمع دعا : و در زمين بعد از اصالح آن فساد و تباهى نكنيد و خدا را از  71/  (7)اعراف .2
 ت احسان به نيكوكاران نزديك است(كنيد. بدانيد كه رحمت خدا به نيكوكاران نزديك است )يا از جه

 .337عدةالداعى / صفحه  .1

كه همان براى شما خير باشد و چه بسا  : ... و چه بسا كه از چيزى بدتان بيايد، در حالى 231/  (2)بقره .4
 براى شما شر باشد...چيزى را دوست بداريد و آن 

آيد و از  اند و كارهاى شايسته نمودند، برمى : و در پى اجابت كسانى كه ايمان آورده 21/  (42ي)شور .7
 دهد... فضل خود به آنها فزونى مى
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كند كه اى كاش دعاهاى ديگر من  بيند آرزو مى دعاهاى برآورده نشده را مى
 3«افتاد. شد و به تأخير مى نيز مستجاب نمى

 
به  نبايد ما را 2«نْسانِ اِالَ ما سَعَى....لَيْسَ لِالِ»اما رفع اشتباه اول و قبول  -پرده دوم

يك اشتباه ديگر اندازد و تصور كنيم جريان طبيعت مستقل از خدا است و ما در 
خاصيت و  باشيم. يعنى دعا بى نياز از دعا و توجه به خالق مى مقدرات و موقعيتها بى

ست. زيرا ممكن است گفته شود حال كه هر كس جز از طريق كوشش و فايده ا بى
رسد، در ميان گذاشتن حاجات و آرزوهاى خود با خدا يا با  اكتساب به چيزى نمى

 اى دارد. ديگرى و انتظار از غير خود چه نتيجه

اتفاقاً همين به عبارت آوردن )فرموله كردن( دردها و آرزوها و صورت 
ها روان و تا  ر روانشناسى و عملى، فوايد زيادى دارد. عقدهدرخواست دادن از نظ

گردد و شخص تا حدودى تكليفش  ها تنظيم مى شود، برنامه و تصميم حدى رفع مى
 شود. مشخص مى

به عالوه در ميان گذاشتن حاجات و آرزوها با مقام اعالى سبحان، مانند يك 
اى بد را تا حدودى شود كه شخص حقد و حسدها و آرزوه عمل تصفيه، سبب مى

تر  تر و عالى كنار گذارد و به اقتضاى اعتقاد و احترام به خدا خواهان آنچه معقول
به طورى كه  -قدر كه خدا به عنوان هادى و شاهدى در بين آمد است بشود. همين

نوع عقد و پيمان، بسته شده و  يك -در مضامين بسيارى از دعاهاى قرآن وائمه ديديم
 شود. و تربيت پيدا مى براى شخص، تعهد

اين وضع قابل تشبيه است به شاگردان يك كالس كه معلمى باالى سرشان باشد، 
ولى درس را ديكته نكرده، فقط راهنما و ناظرى باشد كه افكار شاگردان و مباحث 
را مراقبت نمايد تا در مسير صحيح پيش برود. با نگاه خود و با اشارات مختصر و با 

گذارد، عمل كشف و تحقيق را تسهيل نمايد؛  ى كه در اختيار مىها و وسايل نقشه
مخصوصاً حضور او و توجه به معلومات و كماالتش خود مايه اميدوارى و اطمينان 

 گردد. شاگردان به حل مجهوالت مى

                                                
 . 373عدةالداعى، صفحه  .3

 .اى نيست جز از آنچه كوشش كرده باشد : ... براى انسان بهره 13/  (71)نجم .2
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شود  عمل و كار، هيچ منظورى دردنيا حاصل نمى اسباب و بى درست است كه بى
ه جاى خود مسلّم است، ولى حركت و انرژى و اصل ثبات كارو ثبات انرژى ب

شخص كه بايد مصدر عمل گردد، خود معلول اراده و روحيه اوست. حال اگر دعا 
باشد، بگيريم، البته  ( و مرده كه غالباً معمول ما مىPassifكردن را به صورت منفعل )

 نمايد، بلكه ممكن است سبب ركود و نه تنها ايجاد اراده و احياء روحيه نمى
 خاموشى هم بشود.

ى كه غليان احساسات و عشق است، با تذكر به صبر و پايدارى ادا گردد ياما دعا
...اِنَكَ عَلى كُلِ »:  نهايت قدرت باشد و به جمله و توأم با اعتقاد و اطمينان به مبدأ بى

اميد  ختم شود، چنين دعائى زنده و فعال است و در انسان الهام وظيفه و 3«ءٍ قَديرٌ. شَىْ
العاده  كند و منشأ عمل و انرژى فوق نمايد و ايجاد روحيه و تقويت اراده مى مى
 گردد. مى

كندكه گاهى به نظر  قدرى خود و خدا را به يكديگر نزديك مى اصوالً قرآن به
 آيد توأم با هم باشند: مى

«»2 
 

«»3 
ترين تلقين به نفس است. همان  بنابراين خواستن از خدا، خواستن از خود و عميق

خواهيم  : از خدا مى بينيم طور كه در دعاهاى حضرت سجاد يا بعضى آيات قرآن مى
كه شكر او را بكنيم، عمل صالح انجام دهيم فرزندانمان را تربيت كنيم، 

 ... گانمان را دوست داشته باشيم، از عمل بد بر كنار باشيمهمساي

ى به سود ما انجام يچه بسا در زندگى عادى و در اجتماع بشرى منظورها
گردد، ولى خود ما مستقيماً و عمالً در آن دخالت نداشته، صرف تمايل و  مى

 ذلك از مقوله امور مثبت تحققى است؛ احساس احتياج باعث آن شده است و مع
كه در يك فرد وجود دارد، ديگران را به حركت  ىيمثالً همان ميل به تغذيه و اشتها

كنند، يا  كار را مى دارد. خواه پدر و مادر كه از روى محبت اين و تدارك وامى

                                                
 .: ... همانا كه تو بر هر چيزى منتهاى قدرت را دارى 21/  (1)نعمرا آل. 3
 ر ميان شخص و قلب او حايل است...: ... خدا د 24/  (2)انفال .2

 .يمتر نزديك: ... كه ما از رگ گردن به او  31/  (74)ق .1
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نوع كه به قصد معاش خود به دنبال كشت و زرع يا وارد كردن مايحتاج  بيگانگان هم
نمايند و با آنچه ما زائد و  هاى ما مى أمين خواستهمردم از طريق تجارت، مبادرت به ت

 نمايند. برمؤنه خود داريم مبادله مى

 : شعر معروف مولوى رومى
 تا نگريد ابر كى خندد چمن  تا نگريد طفل كى نوشد لبن

 باشد. بيان يك حقيقت و عملى كلى مى

ك و تواند عالوه بر خود شخص، ديگران را به تحري ابراز آرزو و احتياج مى
كه اجتماع خود  بر آن جمعى همين است؛ عالوه تكاپو وادارد. خاصيت دعاهاى دسته
باشد و با شعارها و سرودها و دعاها شكل و مايه  عامل تحريك و تحرك بزرگى مى

 ها و مولد افكار عمومى در ادوار مختلف است. گيرد و الزمه كليه مبارزه مى

طرف فرد شاخصى اعالم شد و با وقتى در جمع مردم يك آرزو و مطلوبى از 
آهنگى از طرف ديگران تكرار گرديد، اين خود مبدأ نيرو و اميد  ى و هميصدا هم

شود. افكار افراد در جهت واحد به حركت درآمده، احتمال توفيق  عجيبى مى
خيزند و توانگران به داد  گردد. جوانان به دستگيرى پيرزنان برمى العاده زياد مى فوق

رسند. و بالعكس، طبقات زيردست رنجبر، دوستدار و خدمتكار  گير مى زمينبينوايان 
ها تبديل به  ها و كارشكني ها و دشمني ييشوند. در چنين اجتماعى بى اعتنا اجتماع مى

هاى خفته و  شود. در اثر دعا كه صِرفِ تمنا است، انرژي همدردى و همكارى مى
آيد و  ات و عمليات به دنبال آن مىاحياناً مخالف، بيدار و همراه گرديده، حرك

 شود. ها برآورده مى خواسته

آهنگى و  اگر مردم در غياب يكديگر براى هم دعا كنند، باز يك نوع هم
 نمايد. كارى است و محبّت و اتّحاد را بيشتر مى صدائى و هم هم

 : مثل  عالوه بر آن كه بسيارى از دعاهاى قرآن به صيغه جمع است،

«»1

 

«»2

 

                                                
 .: ما را به راه راست هدايت فرما 1/  (3)فاتحه .3
 مند گردان... هاى دنيا بهره ، ما را از نعمت : ... پروردگارا 243/  (2)بقره .2
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«»1 
 

«»2 
 

«»3 
 

السالم نيز تأكيد فراوان به تعميم دعا و اجتماع در دعا و  احاديث ائمه عليه در
شريك قراردادن ديگران شده است و آنها را از شرايط و موجبات اجابت دعا 

 .4اند دانسته

 
تا اينجا هنوز دل خواننده محكم و خاطرش جمع نشده است. طبعًا  -پرده سوم

قدر وعده داده شده است، از غير طريق وسايط  نمايل است اثر دعا و اجابتى را كه اي
عادّى از قبيل تنظيم فكر، تقويت روحيه، تحريك نفس يا تجمع و تشويق سايرين 

 خواهد آثار باطنى و دخالت خاص خدائى را بيابد. ببيند؛ مى

هاى باال نبايد ما را به اين اشتباه بيندازد كه جز وسايط مادّى  البته استدالل
اثر و  يگرى دركار نيست و خدا )يا در عالم سفلى نفس ما( بىمحسوس، چيز د

 كاره است. بى

هاى اشخاصِ دردمندِ مريض و طلبِ شفائى كه از خدا  درمورد تضرّع و توسّل
كنند، قضيه از نظر علمى و تجربى به قدر كافى مسلّم و محسوس است. تأثيرهاى  مى

ت تضعيف يا تكثير و شخص در جه «پسيكولوژيك«بزرگى كه حالت روانى يا 

                                                
 مرز به كرم خود، گناهان ما را...: ... پروردگارا گرويديم به تو پس بيا 31/  (1)عمران آل .3

 ش و ما را ثابت قدم دار...: ... پروردگارا به ما صبر و استوارى بخ 27/  (2)بقره. 2

 ؤمنان قرار مده..يچ كينه و حسد م: و در دل ما ه 34/  (73)حشر. 1

 : : حديث منقول از حضرت پيغمبر)ص( كه فرمود332عدةالداعى / صفحه  .4

 «كه اين كار براى دعا واجب است. كنيد، تعميم دهيد. به درستى هرگاه دعا مى»

 السالم كه فرمود: حديث از امام صادق عليه

 «شود يك گروه چهل نفرى دعا كنند و اجابت نشود. نمى»

از امام محمد باقر)ع( كه  «فضل بن يسار»احاديث متعددى وجود دارد و از جمله روايت  317در صفحه 
 فرمود:

 «شود. ى زودتر از دعاى كسى كه براى برادر دينى غايب خود دعا كند، اجابت نمىيهيچ دعا»



 
 

 

 
 

 (، مباحث ايدئولوژيك3) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجموعه آثار 172

 

شود از  هاى عضوى ديگر باعث مى تقويت در ترشحات غدد و نمو نسوج و فعاليت
 رود. امور غير قابل انكار در نزد پزشكان و روانشناسان به شمار مى

اصوالً همان طور كه محرّك عضالت ما مغز و اعصاب است و حاكم بر پيكر ما 
دانيم كه گرداننده اجسام، انرژيها  ىنفس و روحيات است، در عالم مادّى نيز م

بر اينكه ماده خود مخزن متكاثف انرژى است و در تجزيه و تحليل  هستند؛ و عالوه
 باشد. نهائى، انرژى چيزى جز تحقق يك اراده يا مشيت يا خواسته نمى

اثر در عالم  توانند بيگانه و بى ها و آرزوهاى درونى انسان نيز اصوالً نمى خواسته
اى  سنخ با اراده واقعيات محسوس باشند. خواسته و آرزو وقتى خالص و هم خارج و

كند، ديگر به نظر بعيد  بشود كه انرژى و اجسام را بوجود آورده است و اداره مى
نخواهد آمد كه بتواند منشأ اثر و ايجاد، درخود شخص يا در خارج او روى اشخاص 

 و اشياء گردد.

هائى كه هر  مى كه داده شده، البته موارد و نمونهدر اين زمينه با توسعه و تعمي
كس توانسته باشد در قلمرو احساسات شخصى خود آزمايش كرده باشد و مدّعاى 

هائى را  ى ولى فراوان و آزمايشيما را بپذيرد وجود ندارد. ناچار يا بايد موارد استثنا
اند، قبول كرد  اندههاى منقول در تاريخ به ظهور رس كه افراد زبده و مستجاب الدعوه

و يا توجيه علمى فوق را با آنچه در روايات مذهبى در زمينه شرايط يا لوازم 
استجابت دعا وارد شده است، تطبيق دهيم و تا حدودى خود را اقناع نمائيم. اينك 

 : گذرانيم هاى مختلفى را كه نقل شده است از نظر مى نمونه

دعا را ايمان و حسن ظن به خدا و يقين  در كليه اديان اصيل، شرايط اوليه اجابت
و  . اعراض و دورى از خدا و آلودگى روحى و جسمى به گناه3دانند به اجابت آن مى

طلب كردن از غير خدا و حق، مانع اجابت دعا شناخته شده است. بالعكس، دعاها هر 
فه زير كه است. آيه شري تر نزديكقدر مسبوق به توبه و استغفار و انابه باشد، به قبول 

 قبالً نيز عنوان كرده بوديم، صراحت كامل به اين معنى دارد:

                                                
 به حُسنِ ظن و كالم پيغمبر كه: : حديث قدسى راجع343و  342عدة الدعى / صفحه  .3

 «يد، در حالى كه يقين به اجابت داشته باشيد.خدا را بخوان»
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«

»1 
 فرمايد: السالم مى اميرالمؤمنين عليه

 غير حق باشد، قبول خداى تعالى دعاى كسى را كه دل او مشغول به»
 2«كند. نمى

 و هم او فرمود كه:

السالم وحى فرستاد كه به بنى اسرائيل بگو داخل  خداى تعالى به عيسى عليه»
و اماكن دعا است( نشويد مگر با هاى من )منظور معابد  اى از خانه خانه

هاى پاكيزه. و به ايشان خبر ده كه من  هاى پاك و دست هاى گريان و دل چشم
 1«كنم. دعاى هيچ يك از ايشان را اگر از حق ديگران نزد او باشد، اجابت نمى

 از پيغمبر )ص( نيز منقول است كه فرمود:

كن و بگو مادام كه  خداى تعالى به من وحى فرستاد كه به قوم خود اخطار»
هاى من  اى از خانه گاه داخل خانه بندگان مرا نزد ايشان حقى باشد، هيچ

گذارد او را لعن  نشويد؛ زيرا در مدتى كه پيش روى من ايستاده، نماز مى
الناس را ادا كند و در اين صورت من همان گوش او  كنم. مگر آن كه حق مى
بيند. او از دوستان و  شوم كه با آن مى شنود و چشم او مى شوم كه با آن مى مى

 4«برگزيدگان و همسايه من خواهد شد.
نه تنها ايمان و اطاعت و عشق به خدا و پاكى و صفاى دل از غير خدا الزم است، 

 هاى خدا( نيز شرط شده است. بلكه عقيده و محبت ائمه و انبياء )يعنى معرّف

 و وسط دعاهاى شيعه است. شاهد ديگر اين مطلب، قيد صلوات در اول و آخر

؛ يعنى شفاعت حسنه كند و  اصوالً خواسته شخص بايد خير و مطلوب حق باشد
 ى جفت سازد :يخود را با نيكى و نيكو

                                                
خوانند(  خواهند، مى كنند )مى كه غير او را طلب مى : دعوت من براى اوست و كسانى 34/  (31)رعد .3

ى نخواهد شد، مگر مانند )وضع( كسى كه دو دستش را به طرف آب يبراى آنها به چيزى اجابت جو
كه در  كه به دهانش نخواهد رسيد و دعاى كافرها جز آن ىگشوده است تا آب به دهانش برسد، در حال

 .گمراهى باشند، چيز ديگرى نيست

 .311عدةالداعى / صفحه  .2

 .342عدةالداعى / صفحه  .1

 .47و  44عدةلداعى / صفحات  .4
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«
»1

 : اند گفته
2«دعاى بيمار از براى كسى كه به ديدن او رفته باشد، مستجاب است.»

 

 يا :

1«دعاى كسى كه براى برادر دينى غايب خود دعا كند مستجاب است.»
 

 
 كه به زبان غير جارى شود. ىيچنين دعاى سائل درحق منعم و دعا هم

  و اماكن مشرفه 4ى شده استيها عا بحث مفصل و سفارشزمان و مكان د در باره
ى كه تذكر و توجه خاص يها )يعنى خانه خدا و قرب جوار اولياء خدا در محيط

نمايد( با لباس پاكيزه و معطر در زوال آفتاب )لحظات سكوت و تفكر،  ايجاد مى
( يا خاموشى و حالت نيمه مرگ شبانه ى روز بهيتحول از دوران فعاليت و روشنا

طلوع فجر و دلِ شب، تقدم صدقه )تزكيه روح و تقويت اراده در نتيجه پرداخت 
قسمتى از مال خود به سايرين(، قسم خوردن به اسماء اعظم )توجه و خشوع در برابر 

كه ده بار  اهللصفات باريتعالى از قبيل رحمن، رحيم، قيوم، حىّ، ذوالجالل... و خود 
يا پس از تالوت قرآن و مقدم داشتن حمد و ثناى خدا  تكرار شود( دعاى بعد از نماز

 )آمادگى ذهنى و تقرب نسبى روحى(.

اند. از جمله روايت از حضرت  حال و فعل دعاكننده را نيز مؤثر در اجابت دانسته
 : صادق)ع( كه

كننده در راه خدا،     گزار، جنگ حج و عمره : شود دعاى سه كس مستجاب مى»
 7«دار. ر روزهبيمار؛ و در جاى ديگ

                                                
، : هر كه سبب نيكوكارى شود، هم او بهره كامل از آن برد و هر كه وسيله كار زشتى گردد 27/  (4)نساء .3

 .از آن سهمى به سزا خواهد يافت و خدا بر همه )نيك و بد( اعمال مراقب است

 .  31عدةالداعى / صفحه . 2

 .344عدةالداعى / صفحه . 1

 . 44تا  17عدةالداعى / صفحات  .4

 .  37عدةالداعى / صفحه . 7
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از طرف ديگر حالت خضوع و اقرار به احتياج و فقر و چشم گريان و دل 
اند  و فرموده 3شكسته هم به عنوان خصوصيات و لوازم اجابت دعا، ذكر شده است

 .شود با قلبِ سخت، مستجاب نمى دعاى

 : گويد آلكسيس كارل مى

 2«همه دعا بر دو اصل مبتنى است؛ فقر و عشق.»
واسته باشيم شرايط و لوازم فوق را كه به طور متفرق و ظاهراً مستقل حال اگر خ

از هم وارد شده است، در يك جمله خالصه كنيم، بايد بگوئيم همه جا تقرب و تشبه 
شخص به آفريدگار سبحان منظورنظر بوده است. يعنى هر قدر دعاكننده به لحاظ 

تر  و به صفات او متخلق تر نزديكفكر و ميل و عمل يا پندار و گفتار و كردار به خدا 
نهايت با مبدأ اراده خالقه و صاحب قول  باشد، يا به وجهى از وجوه ولو با فاصله بى

هاى او يا اجابت  خواسته سخنى پيدا كند، احتمال تحقق ارتباط و هم 1«...كُنْ فَيَكُونُ.»
ا است، شود. الزم است يك حالت خلوص پيدا شده، آنچه غير خد دعايش بيشتر مى

از دل و دِماغ شخص بيرون رود و جايش را به توجه به حق و پاكى و بزرگوارى يا 
 عواطف بشر دوستى و فداكارى و به اطمينان و عشق بدهد.

 دهد كه: طبيعى است كه هر شخص، وقتى به صدا يا به دعوت شما جواب مى

 ، او را به نام خودش بخوانيد. اوالً

 جا كه نيست.     صدا كنيد نه در آنجا كه هست،  ، در آن ثانياً
اگر اين نكته را نيز اضافه نمائيم كه خدا غير از خلق است و صحبت با خدا از 

اى روشن  طريق لفظ و ظواهر نيست، بلكه واقعيت و تحقق الزم است، مطلب تازه
شود؛ يعنى اگر خدا فقط در زبان ما جارى بوده، اما تصورى كه از اين لفظ  مى
و آنچه در دل داريم، مغاير با خدا، و موجود و منظور ديگرى غير از خدا و  نمائيم مى

 و مصداق اين آيه خواهيم شد: 4حق در ميان باشد، طبعاً به جائى نخواهيم رسيد

                                                
 : )ع( كهاهلل؛ از ابوعبد 37عدةالداعى / صفحه . 3

 «؛ زيرا تا دل رقيق نشود، خالص نگردد. كنيد، دعا  هرگاه دل شما رقيق شد»

 .3/ صفحه  «نيايش»كتاب . 2
 .يا ... : ... گويد موجود باشد، در دَم موجود شود 47/  (1)عمران يا آل 337/  (2)بقره .1

 : 32نقل از مقدمه كتاب نيايش به قلم آقاى دكتر على شريعتى صفحه . 4

كه شما  فرمود: براى اين شد، مى تجاب نمىحضرت صادق در جواب كسانى كه دعايشان مس»
 «شناسيد. خوانيد كسى را كه او را نمى مى
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 خواايم شد. 1«»
 :     امام جعفر صادق عليه السالم مى فرمايد

 2«خوانى با قلب خود به او رو بياور. مى هر گاه خدا را»
 از ائمه عليهم السالم نقل شده است كه:

 باقى از نماز تو غير از آنچه با حضور قلب انجام دهى چيز ديگرى برايت»
1 «ماند. نمى 

 

ماهر قدر خود را از طريق معرفت و خدمت و فناىِ در مقابل خدا باال ببريم وخود 
ر به امكان تبديل خواسته هايمان به واقعيات نزديك را به او نزديك سازيم بيشت

شويم و هر قدر خود را از او دور سازيم اين خاصيت و قدرت از ما سلب  مى
 .4شود مى

توانيم بكنيم، جاذبه ميان دو جسم مادى است؛ يعنى همان  تشبيه ديگرى كه مى
)يك  /3كند، گردو هم به قدر  طور كه زمين، گردو را به طرف خود جذب مى

كشد. حال هر قدر ثقل وسنخيت بيشتر  نهايت ( زمين را به سمت خود مى تقسيم بر بى
كند. تقرب وتشبيه به خدا  ء ديگر زمين را بيشتر به طرف خود نزديك مى باشد، شى
 آواز و همراه و كمك كار گردد. شود كه اراده پروردگارى هم سبب مى

هاى موافق با  و عميق و اراده حال چگونه  وبا چه حسابى چنين دعاهاى خالص
كننده در طبيعت شود يا مولّد انرژى و  تواند تصرف ناموس طبيعت و مشيت حق مى

يا مبدّل انرژى به مادّيات و واقعيات گردد، فهم و قلم نگارنده كه خود به چنين 
باشد؛ ولى همين قدر  مرحله و مرتبتى نرسيده است، ناچار به اعتراف به عجز مى

تواند مبين اجابت دعاهائى از قبيل صاحب اوالد  يان فوق تا حدودى مىهست كه ب
هاى  شدن حضرت ابراهيم)ع( و حضرت زكريا)ع( با وجود كِبَرِ سن آنها و زوجه

 پيرشان يا شفاىِ مريض دادن و مرده زنده كردن حضرت عيسى)ع( باشد.

                                                
 (.برد ى نمىيجا به  : ...خواندنِ كافران جز در گمراهى نيست )ره 34/  (31)رعد .3
 .311عدةالداعى / صفحه . 2
 .314عدةالداعى / صفحه . 1
 : سالم فرمودال : امام جعفر صادق عليه 311عدةالداعى / صفحه  عد. 4

 خواهد منزلت خود را نزد حق سبحان ببيند، نظر در منزلتى كه خدا نزد او دارد هر كه مى»
 «.آورد. مى ينيآورد كه او خدا را پا همان مقدار فرود مى تعالى بنده را به بنمايد؛ زيرا كه خداى
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انداخته شد  ها در شيمى كشف و به كار«كاتاليزور»در هر حال از قرن گذشته كه 
ها رسيد، اعجاب ما نسبت به «هورمون»و بعد از آنكه در قرن معاصر دست بشر به 

ها و  عواملى كه با وجود ريزگى و اختفاء و بركنارى ظاهرى، بتواند منشأ تالطم
 هاى عظيم محسوس گردد، خيلى كم شده است. تحول

 : توان از همين راه جستجو كرد تعبير آيه مخصوص زير را نيز مى

«»1

اين آيه به عنوان معجز و نشانه قدرت خدا در قرآن آمده و دخالت مستقيم او و 
دهد كه بيچارگى و اضطرار به حد كمال رسيده و از  جا نشان مى اجابت دعا را در آن

 اشد.هرگونه وسايل مادى و عملى قطع اميد شده ب

 
تصور نشود حال كه ما داراى چنين مقام و منزلت در درگاه خدا  -پرده چهارم

شود،  نيستيم و دعاهايمان به واسطه هزاران كسرى و عيب كه دارد، مستجاب نمى
 پس دعا كردن عمل لغوى است و نبايد پيرامون آن بگرديم.

كه ظاهراً  و آناين اشتباه دو جواب دارد: از جهت دنيا و از جهت آخرت. دعا ول
وجه خالى از فايده و  و عمالً برآورده نشود و تير ما به سنگ بخورد باز به هيچ

خاصيت نيست؛ بلكه عبادت و تربيت است. در هر حال مثل هر عمل و اثرى در دنيا 
 گذرد. نتيجه نمى شود و بى است كه محو نمى

 : نويسد آلكسيس كارل از قول ر. و. امرسون مى

وقت نيايش نكرده است مگر آن كه چيزى دستگيرش شده    هيچ كس هيچ »
 2«باشد.

رسد )فورى يا اصالً(،  كند، ولى به آنچه خواسته است نمى انسان وقتى دعا مى
كنم ولى تسليم به تصميم تو  اگر با اين فكر همراه باشد كه خدايا من از تو طلب مى

و نيروى اراده در او حاصل  كننده مقدّر هستم، مسلماً تقويت ايمان و راضى و تحمل
شود: خواستن و تالش از يك  خواهد شد و شخص، جامع دو خصلت متضاد مى

 طرف و رضا و ظرفيت از طرف ديگر.

 گويد: آلكسيس كارل مى

                                                
كند و بدى را از او  : آيا كسى كه دعاى شخص مضطرّى را به هنگام دعا اجابت مى 12/ ( 27)نمل .3

 ى چنين كارى را ندارد(...يتوانا دارد )مانند كسى است كه برمى

 .32كتاب نيايش، صفحه  .2
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كند تا خدا او را از يك بيمارى عضوى شفا دهد، ولى شفا  كسى كه دعا مى»
اخالقى به وى  يابد، در عوض يك تحول عميق تفسيرناپذير روحى و نمى

3«دهد. دست مى
 

 ها گفته شده است: شايد احاديث فراوانى كه در آن

اش را بيشتر  خداوند دوست دارد در اجابت دعا تأخير كند تا صداى بنده»
بشنود و هرقدر از خواهش مردم از يكديگر كراهت دارد، الحاح و اصرار آنها 

 2«را از درگاه خود دوست دارد.
 و منظور فوق باشد. ناظر به همين مفهوم

اما از جهت آخرت و ثواب كثيرى كه در برابر دعاهاى برآورده نشده به 
توانيم رابطه مادى و طبيعى را در شخصيت درونى و  شود، مى دعاكنندگان داده مى

 :1وجدان ناخودآگاه جستجو نمائيم

دانيم، علماى روانشناسى، شخصيت يك فرد را به دو قسمت  به طورى كه مى
هاى فكرى ما  اند. قسمت خودآگاه از فعاليت تقسيم كرده «ناخودآگاه»و  «آگاهخود»

باشد. قسمت  است كه از وجود آنها آگاهيم و كامالً تحت اراده و كنترل خودمان مى
هاى فكرى ما است كه بدون اراده و آگاهى ما  ناخودآگاه، آن قسمت از فعاليت

 ن است.انجام گرفته و كامالً خارج از كنترل خودما

تر از قسمت خودآگاه بوده، خزينه  و وسيع تر بزرگقسمت ناخودآگاه به مراتب 
كليه خاطرات و واردات انسان از دوران شيرخوارگى به بعد است كه اغلب به كلى 

شود؛ اما تأثير بزرگى در پرورش شخصيت افراد داشته و منبع اثر و نفوذ  فراموش مى
شود، ولى محفوظ و  ه به ظاهر محو و نابود مىك در زندگى بعدى است؛ يعنى با آن

 مستقر در ضمير و ذات شخص است.

آن در زير آب  23اند كه  هاى يخ درياهاى قطبى تشبيه كرده شخصيت را به كوه
كه منطقه خودآگاه  33دهد و فقط  پنهان است و منطقه ناخودآگاه را تشكيل مى

 باشد. است، آشكار و تحت اختيار صاحب آن مى

                                                
 .1نيايش، صفحه  .3
 337عدةالداعى / صفحه  .2

اثر دكتر ويليام سى منينجر با ترجمه و نگارش آقاى  «خويشتن شناسى»، از كتاب  بحث روانشناسى ذيل .1
 .چاپ شده، اقتباس شده است 3111ر سال هوشنگ مستوفى كه د
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آرزوها و آمال يك فرد از وادى ناخودآگاه شروع شده و بافشار به طرف  كليه
كند. بعضى از اين آرزوها به خارج راه يافته،  باال يعنى وادى خودآگاه حركت مى

دهد. بعضى ديگر كه مورد مخالفت  ى انجام مىيشخص مطابق آنها كارى يا كارها
خورد،  عدم وصال برمى گيرد يا به محروميت و وجدان )پليس داخلى( قرار مى

 دهد. ها را تشكيل مى ها يا عقده زدگي پس

ى است كه در پشت افكار و احساسات يك فرد قرار يوادى ناخودآگاه، منبع نيرو
كنند با فشار،  دارد. از اين منبع نيرو، آرزوهاى فراموش شده يا انكار شده سعى مى

رفتارها و كردارهاى غير  وجود خود را ابراز نمايند و اين سعى و كوشش به صورت
 «نيروى پشت پرده»زند. به عقيده كارشناسان، وادى ناخودآگاه،  ارادى از افراد سرمى

باشد. اين نيرو، نيروئى  هاى يك فرد زنده مى بوده و موجد كليه حركات و فعاليت
 كند... است كه ايجاد عشق يا نفرت مى

ى كه به صورت يشود آرزوها غرض از بحث نسبتاً طوالنى فوق اين بود كه معلوم
رود. در سلسله اعصاب، در  شود، جاى دورى نمى آيد و برآورده نمى دعا به زبان مى

مغز، در قلب يا در يك جاى ديگر بدن ما و در هرحال در آنچه شخصيت ما را 
گردد. هرقدر آن  دهد و وجود واقعى و خارجى دارد، جايگزين مى تشكيل مى

مان از نرسيدن به آن تندتر و تيزتر باشد، اثر و يادگارى كه آرزوها شديدتر و حِدَت
 جا خواهد گذاشت، محكمتر و نيرومندتر خواهد بود. در ضمير ناخودآگاه به

هاى بعدى او منشأ اثر بوده،  اين منبع انرژى، در حيات شخص و در فعاليت
و فرزندان و تواند فرصت و موقعيت بروز و ظهور اعمالى پيدا نمايد و هم در نسل  مى

 هم مجدداً براى خود شخص در رستاخيز و نشو و نماى قيامت...

دانيم فرزندان  ها؛ به طورى كه مى در مورد نسل، بنابه قانون وراثت و تشكيل ژن
شوند كه ما فاقد و شديداً شايق آن  ى مىيانسان گاهى صاحب خصال و استعدادها

خص اگر به او نرسيده، الاقل به هاى صحيح ش كه خواسته ايم. پس امكان اين بوده
اوالدش برسد، وجود دارد. اما براى معتقدين به آخرت اگر رستاخيز را به مصداق 

 با به مثابه شكفتن بذر نهفته در خاك و نشوونماى مجدد موجود 3آيات مكرر قرآن
                                                

وَ هُوَالَذى يُرسِلُ الرِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ حَتَى اِذَا اَقَلَت سَحَابًا »: ( 7)سوره اعراف 77و از جمله آيه  .3
 .«كُلِ الَثمَرَاتِ كَذالِكَ نُخرِجُ اْلمَوْتى... ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيلاتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَاَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ

)و او خدايى است كه بادها را به مژده باران رحمت خويش، در پيش فرستد تا چون  بار ابرهاى سنگينى 
آبى( مرده است، برانيم و بدان سبب باران فرو فرستيم تا هر  را بردارند ما آن را به شهر و ديارى كه )از بى
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شود  همه مواريث و ملكات قبلى در محيط مساعد مخصوص آينده بدانيم؛ معلوم مى
هاى مكتوم، با خود  هاى محفوظ انرژي برآورده نشده، به صورت پايگاهكه دعاىِ 

كنند. بنابراين موقعيت و مناسبت براى  گردند و توسعه پيدا مى شخص احياء مى
ارضاى آنها به اضعاف مضاعف وجود دارد؛ مخصوصاً اگر بر سختى صبركرده و 

 برظرفيت و شخصيت خود افزوده باشيم.

يت سوز و گداز براى شفاى دخترش به درگاه خدا تضرّع مثالً مادرى كه با نها
وتمنّى كرده، ولى با وجود درمان و دعا اغدار شده است، يا افرادى كه براى نجات و 

وطنان، در عين فعاليت و فداكارى از روى عشق و اميد، دعا و زارى  سعادت هم
ستگاهِ وجود، يك از اينها از طرف د شوند، دعاى هيچ نمايند، ولى پيروز نمى مى

 اثر نمانده است. و بى «بالجواب»و  «نشنيده»

الزم نيست هر شنيدن و اجابت، مالزم با پذيرفتن و اطاعت باشد. آن عشق و 
هاى ذخيره در  حدّت به عوض برآورده شدن، به صورت صفات مكتسبه و انرژي

دست خود شخص و در نوبت و  خود شخص به وديعت گذارده شده، اثرش را يا به
فرصت ديگر با آزمودگى و قدرت بيشتر بروز خواهد داد، يا در اطرافيان و 
بازماندگان جبران خواهد شد و يا در هر حال چون منشأ محفوظ و مستورى از 

فعليت و مجال عمل  3«وَلَهُم مّايَشاؤون...»ماند و در آن دنيا به حكم  مى انرژى، باقى
كه از عشق مادرى سرچشمه گرفته و پيدا خواهد كرد. مثالً زاريهاى شفاخواهى 

متبلور شده است، در آن دنيا مصدر خدمت و خيرهاى فراوان براى دخترش گردد و 
داد، رضايت بدهد. يا در مورد  او را بيش از آنچه از بازگشت سالمتى دختر لذّت مى

دشمنان  در بارهوطنان و نفرتى كه  مند به ملت، عشقى كه نسبت به هم مبارزان عالقه
اند، در آخرت منشأ نعمت و سعادت دوستان و عذاب و نكبت  ر خود پروراندهد

 دشمنانشان گردد و خيلى بيش از آنچه در دنيا اميد داشتند، محظوظ گردند.

تواند ادّعا كند كه بيش از خدا به  هيچ بنده معتقد به خدا و با انصاف، نمى
ه و توقع داشته باشد كه مصلحت خود و خلق و به آنچه مشيّت خالق است، آگاه بود

؛ بلكه هميشه عالوه  براى خاطر منافع او جريان عمومى دنيا و سنّت خدا عوض شود

                                                                                                              
دگان را هم از خاك رويانيم( مر گونه )كه گياه را از زمين مى و حاصل از آن برآريم هم اينگونه ثمره 

 برانگيزيم...(

 .خواستند.. اى ايشان است آنچه مى: بر 14/  (13)زمر .3
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ها و مخاطرات هزاران فوايد  بر موعد و مهلت معين داشتن امور، چه بسا كه در سختي
 .3تربيتى براى شخص يا براى جامعه وجود داشته باشد

 
اى را كه از اشتباهات  گفتيم و چهار پرده جا اما تمام آنچه تا اين -پرده پنجم

ممكن پس زديم، تازه يك جزئى از حقيقت مطلب بود. منظور دعا و ارزش آن 
هاى كوچك و كمك كردن به شخص در پيش بردن  خيلى باالتر از آن خواسته

اميال و احتياجات چهارديوارى زندگى محدود خصوصى او است. بيشتر، مقصود و 
 هدف خودِ دعا است.

از خواستن و خواندن نيز به طورى كه قبالً اشاره شد خواستن و طالب شدن خود 
اى كه در صدر مقال عنوان گرديد و  خدا اراده شده است. مالحظه كنيد هم از آيه

 در بارهو مورد ايراد و استفسار كسانى است كه  -اى كه مكرّر اشاره شد  هم از آيه
اگر درست دقت كنيد، دعوت كردن و  -شوند ها دچار خالف مى اجابت خواسته

شود تا كمك گرفتن از خدا  طلبيدن و خواهان شدن خدا خيلى بيشتر فهميده مى
 هاى دنيا : براى رسيدن به خواسته

«
»2

گيرند، پاسخ  كه سراغ او را مى در اين آيه شريفه، خداوند رحمن به كسانى
دهد، در برابر  كند. اگر وعده و اميدى مى گويد و سراسر سفارش خود را به ما مى مى

 طلب او و ايمان به او است.

 : فرمايد در آيه مهم ديگرى كه مى

«
»3

                                                
 .27تا  21عدةالداعى / صفحات . 3

ك هستم. دعوت : و چون بندگان من از تو جوياى من شوند، پس همانا كه من نزدي 321/  (2)بقره. 2
پذيرم. بنابراين حتماً در پى پذيرش من باشيد و به من  كننده را وقتى خواهان من باشد، مى درخواست

 .ايمان آوريد. اميد است كه ارشاد شوند

آيم. همانا  : و پروردگار شما گفت مرا بخوانيد )بخواهيد( در پى اجابت براى شما برمى 14/  (44)مؤمن. 1
 .شوند خوارى داخل جهنم مى زودى و به دانند، به من خود را برتر مى كسانى كه از بندگى
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يا دعا كردن، خواستن است و خواسته شده، باز خداست؛ نه  «اُدْعُونى»باز كلمه 
طور كه قبالً گفتيم به دنبال يكديگر  آمال و مسائل دنيا. به عالوه دعا و عبادت همان

 اند. ف هم آمدهو متراد

 : همچنين است در اين آيات

«»1 
 

«»2

 و از كجا معلوم كه در آيه:

«»3 
، آن محرومِ دورافتاده از رحمت و معرفتِ خدا نباشد «مضطرِ درمانده»منظور از 

طلبد، خداوند به او روى  كند و مى رود و او را صدا مى كه وقتى به جانب خدا مى
 اش را برطرف سازد؟ موافق نشان دهد و بيچارگى و بدى

ث، از قول خدا مكرّر گفته شده است، كه از تأخير اجابت اگر در احادي
هاى خود ملول نشويد و باز از من بخواهيد؛ زيرا من دوست دارم صداى  خواسته

متوجه  ، آيا اين معنى نهفته نيست كه4ام را زياد بشنوم و به درگاه من پناه بياورد بنده
ثواب و تربيت در  و شدن و مواجه شدن مخلوق با خالق، خود كمال مطلوب است

 نفس دعا است؟

فرمايد: خداوند بندگان را گرفتار  قرآن پا را از اين حد نيز باالتر گذاشته، مى
نمايد تا شايد به زارى و درخواست از خدا  ها مى آمدهاى وحشتناك و زيان پيش

 بيفتند:

                                                
 اند، طرد نكن... روى او را طالب خوانند و : كسانى را كه صبح و شام، پروردگارشان را مى 72/  (1)انعام. 3

 را  نا: پروردگارتان را بازارى و پنهانى بخواهيد و طلب كنيد. همانا كه او تجاوزكنندگ 77/  (7)اعراف .2
 .دوست ندارد

كند و بدى را از او  : آيا كسى كه دعاى شخص مضطرى را به هنگام دعا اجابت مى 12/  (27)نمل. 1
 كه توانايى چنين كارى را ندارد(.دارد )مانند كسى است  برمى

: به روايت از حضرت صادق عليه السالم كه مؤمن خداى عزوجل را 373و  374عدةالداعى / صفحات  .4
گويد در اجابت او تأخير كنيد زيرا  خواند، پس حق سبحانه و عال به مالئكه مى حاجت خود مى براى

تعالى گويد اى بنده من مرا خواندى ولى  شايق آواز و دعاى او هستم. و هرگاه روز قيامت شود، خداى
 .در اجابت تو تأخير كردم. اينك ثواب خود را كه چنين و چنان است ببين
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«»1

از طرف ديگر همان طور كه در بررسى آيات مختلف قرآن در زمينه دعا گفته 
شوند،  شد، خداوند كسانى را كه در موقع گرفتارى در آستانه خطر متوسل به دعا مى

 فرمايد: فرمايد و احاديث زيادى داريم كه مى مالمت مى

2«دهد. دعا بعد از آنكه بال فرود آيد، نفع نمى»
 

 
دن پيشى گرفت، فرشتگان به دعاى چنين اشخاص ترتيب اثر    بايد در دعا كر»

 1«شناسيم. گويند قبالً كجا بودى كه ما تو را نمى نداده، مى
 : السالم روايت شده است كه از حضرت صادق عليه

 «دعا كردن در هنگام گشايش، برآورنده حاجات در روزگرفتارى است.»

بال، مانند مداواى پس از بيمارى بينيم دعا كردن ما در موقع  از اين جهت مى
و  است «پيشگيرى»يعنى  4«پروفيالكسى»است، درصورتى كه دستور شرع به منزله 

 اصوالً رعايت اصول بهداشت هميشگى است.    
 در هر حال، خود دعا و حالت دعا و توسل و تمناى از خدا، منظور نظر است.

خدا كه مرتبه اصلى و اعالى اما اين حالت دائم دعا و تمناى از خدا و عشق به 
 آن است، چه خاصيت دارد؟

يم. چون مطلب، يمثل اينكه راجع به خاصيت عشق و طلب خدا نبايد چيزى بگو
هم بديهى است و هم بسيار غامض و مافوق توانائى نگارنده. بايد آن را به ايمان و 

اشته باشيم، معرفت خواننده احاله دهم. معلوم است كه اگر مختصر اعتقادى به خدا د
 توانيم داشته باشيم. دانيم محبوبى و مشغوليتى بهتر از او و جز او نمى مى

 :7نامد آلكسيس كارل دعا را چنين مى
پرواز روح به سوى خدا يا حالت پرستش عاشقانه نسبت به آن ميدانى كه »

 «معجزه حيات از او سرزده است.

 يا:

                                                
 .م تا شايد به زارى بيفتنديينما ها مى آور و زيان هاى وحشت : ... و آنها را گرفتار سختي 42/  (1)انعام .3

 .373و  374عدةالداعى / صفحات  .2

 .العابدين)ع( ، نقل از امام زين314عدةالداعى /  صفحه . 1
4. Prophylaxie 

 «.نيايش»كتاب  7نقل از صفحه . 7
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يدگار همه هستى، عقل كل، كوشش انسان براى ارتباط با وجود نامرئى آفر»
 «قدرت مطلق، خير مطلق و پدر و منجى هريك از ما.

 گويد : و در جاى ديگر مى

 كند كه در آن دل را مجسّم مى حقيقت نيايش يك حالت عرفانى پرگدازى»
 «شود. به خدا جذب مى

 و

 «نيايش اصوالً كشش روح است به سوى كانون غيرمادى جهان.»

 .«عشق»و  «فقر»:  گيرد بر دو اصل مىاو همه دعاها را مبتنى 

احساس كوچكى و فقر و احتياج و درماندگى از يك طرف و احساس عشق و 
 عالقه و شوق به خدا از طرف ديگر.

اين معنى در ادعيه و در احاديث ائمه ما كامالً مشهود است )ضمناً اين توافق 
 ها است(. الت آناى از وحدت مبنا و اص عجيب و عميق اديان توحيدى خود نشانه

تر، از عشق به خدا و پرواز به سوى او كه ممكن است  اما در يك سطح پائين
خيلى در دسترس امثال ما در تمام زمانها و حاالتمان نباشد، مالحظه كرديد كه ساير 
دعاهاى مذكور در قرآن يا منقول از امام، يك سلسله آرزوهاو درخواستهاى عالى 

 انسانى است.در سطوح مختلف ملكوتى و 

حال اگر در نظر بگيريم كه قدرت و ارزش يك بشر برخالف جمادات و حتى 
+( را دارد و نهايت ) عالوه بىه ( تا ب-نهايت ) حيوانات، امكان تغيير از منهاى بى

اين تغيير حالت و قدرت، تابعى از نوع و درجه تمايالت و عشق و آرزوهاى شخص 
كه مبدأ و مبناى تربيت و سعادت ما همانا آرزوهاى  است، به اين نتيجه خواهيم رسيد

 ما است.

ترين نيازهاى فطرى  ترين و ظريف آلكسيس كارل حق دارد بگويد دعا عميق
عمل دعاهاى صحيح و معتبر، توليد و تصفيه و توجيه همين آرزوها   انسان است.

 است.

انسانى است.  كار پيغمبران و مذاهب، همين آرزوسازى و برانگيختن منابع انرژى
چيز است، باشد. روى اين حساب،  هدفِ تيرِ هدايتِ آنها، بايد دل انسان كه مبدأ همه

 فايده. بينيد كه دعاكردن نه كار آسانى است و نه كار بيهوده بى مى

هاى بلند، در همه حال به  آسان نيست، زيرا آرزو داشتن و آرزو كردن و همت
خواهد. رخوت  ور شده مى احساسات شعلهدهد و آمادگى و شوق و  آدم دست نمى



 

 

 

 
 

 127ــــــــــــــــــــــــــــ دعا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

كه دست و زبان او را فلج كند، احساسات و آرزوهايش را  و سستى انسان قبل از آن
 نمايد. كور و تنبل مى

ترين عامل تربيت و حركت و  فايده نيز نيست. زيرا اولين و عالى كار بيهوده و بى
و تلقين آرزوها تعالى انسان است. خودجوشى است، اصالح نفس است، تنظيم 

 است، عبادت است، تقرب به خدا است!

ما وظيفه داريم آرزو داشته باشيم. آرزوى خوب داشته باشيم. پس دعا برخالف 
تصور اوليه ما، تكليف كردن بر خدا نيست. تكليف كردن بر خود ما است. تربيت و 

آنچه به نظر  تعالى خودمان است؛ منتها با توسل و تمناى از خدا، دشوارترين كارها و
 شود. آيد، آسان مى محال مى

خالصه آنكه دعا نه هوس است، نه ورد؛ مخالف و جانشين عمل نيز نيست و 
 : عامل آن است. خود عمل است... و بهترين اعمال است. پس

 

«» 
 

 خدايا درود بر محمد و آل او كه تو و دين تو را به ما آموختند!

 ها مبدل ساز! هاى ما را به خوبي تقصيرهاى ما درگذر و عيبخدايا از 

 خدايا ما را در زمره پيروانِ پيغمبران و پيشوايان قرار ده!

 پروردگارا ما را به خصال عالى و كماالت الهى مجهز بنما!

بارالها ما را به خير و خدمت به خلق و فداكارى و شهادت در راه خودت موفق 
 بگردان!

 

«»
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نيكنيازى
 

 
«»1

 

از لوازم اين عيد كه همراه نام آن در زبان ما آمده، قربانى كردن است. مثال يك 
ر يا غريبه و گوسفند، و گوشت قربانى را ميان مردم، اعم از نادارِ گرسنه و داراىِ سي

 كردن. خودى، تقسيم

كنم كسى در جمع ما و در خارج از جمع ما، مخالف اين كار باشد و از  فكر نمى
عمل بدى بداند اگر چه نسبت به اصل عمل  را  آنقبول گوشت خوددارى كند و 

 حج و حتى به خانه و اسم خدا رغبت چندان نداشته باشد.

ه امرى است ملموس و غيرقابل شكم عضوى است محسوس و احتياج به تغذي
انكار. چه بهتر كه شخص متمكنى داوطلب غذا رساندن به دوستان و كسان خود و به 

رسد، بشود. از نظر مادى، از نظر اخالقى واز نظر  آنها كه دستشان به گوشت نمى
 مورد قبول و تأييد ما است. تاًتحبيب وتفاهم اجتماعى، قاعد

                                                
 در زندان قصر. 3141ان سال تدوين و تفصيل سخنرانى جشن عيد قرب 

در كتابخانه ملّى به ثبت رسيده است، در  3/7/3147موّرخ  171اولين چاپ اين اثر كه با شماره 
توسط شركت سهامى انتشار انجام و منتشر گرديده است. چاپ بعدى اين اثر  3147ارديبهشت ماه سال 

رسيده است، توسط كانون نشر و  در كتابخانه ملى به ثبت 21/1/3171مورّخ  3414كه با شماره 
منتشر  7444بار نيز توسط انتشارات رسالت قلم، انجام پذيرفته و با شمارگان  هاى اسالمى و يك پژوهش

متقى و در چاپ  اهللالقلم بودن مؤلف، در شناسنامه كتاب، نام مؤلف عبد شده است و به علّت ممنوع
 .بعدى مهدى متقى درج شده است

 .: اى موهبت كننده نعمت قبل از استحقاق آن يهاز صحيفه سجاد. 3
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ى كه گذشته و جزء تاريخ است وچه يست، چه دنياى كه مقابل چشم ما ايدر دنيا
مندى  باشد، وجود محتاجان و محرومان و اختالف در بهره آنچه حاضر و مشهود مى

از مزاياى زندگى، محل ترديد نيست. خصوصاً اگر نيازمندى و محروميت را به 
 ها، مفهوم عمومى آن گرفته و عالوه بر مواد غذائى شامل ساير مايحتاج و مطلوب

اعم از پوشاك و مسكن و لوازم زندگى، بهداشت، سواد، رشدِ سطح فكر، آزادى، 
 آسايش، آبادى و غيره بدانيم.

شود گفت؛ مسئله چشم پركن عمده و داعيه و برنامه غالب  در دنياى فعلى، مي
احزاب و افكار اجتماعى، چيزى جز برآوردن احتياجات نامبرده، در سطح ملى و 

 لمللى و انسانى نيست.ا محلى ودر سطح بين

هاى مردم و ملل تأمين نگردد، دنيا تيره و تار و ميدان ستيز و  مادام كه خواسته
 اندوهبار خواهد بود.

ها تشكيل  ها و اسيرشده ها، گرسنه محرومان ، توسعه نيافته را  آنبشر كه اكثريت 
به صورت  دهد، به خدمت وخير احتياج دارد، نيازمند نيكى است. نيكى نه تنها مى

ترحم و ايجاد تأسيسات امدادى، بلكه به صورت وسيع و شامل كليه خدمات و 
 وظائف و حسن جريان امور.

 اينجاى مطلب را كه جزو بديهيات بود، قاعدتاً كسى حرفى ندارد. اگر مجاز تا
را همگى به عنوان يك ضرورت حيات  «نيكنيازى»باشم، اين اصطالح را بكار برم، 

 يم.ينما ى و يك واقعيتِ طبيعىِ مادى تصديق و تأييد مىفردى و اجتماع

ولى شخصاً اگر نگويم مخالف آن هستم، بايد بگويم معترضم، يا الاقل در بحث 
حاضر كارى به اين قسمت و از اين جهت نيكنيازى ندارم. صحبت و نظرم روى 

 ن.جنبه مقابل يعنى جنبه دهندگى و جهت مثبت قضيه است؛ احتياج به نيكى كرد

خواهم بگويم، هركس يا الاقل كسان زيادى از افراد بشر احتياج به نيكى  مى
كردن و نيك بودن دارند و اگر احساس احتياج شديد نكنند عالقمند به آن هستند. 

باشد. و  انسانِ عادىِ سالم، به آنچه معروف و نيك است، فطرتاً شيفته و نيازمند مى
يعى و واقعى است كه نيكنيازى منفى يعنى اين احتياج و احساس همان اندازه طب

 احتياج به نعمت و خدمت.
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نيكنيازى در دوجهت منفى و مثبت، كه اولى را مادى و دومى را معنوى 
نظر از هر دستور دينى،  گويند، واقعيتى است طبيعى و عمومى يعنى انسانى، صرف مى

 اخالقى، قانونى و آداب اجتماعى يا تظاهرات خارجى.

 
 ال فراوان استشواهد مث

ى يشوند تمام دارا فرزندند، حاضر مى ؛ مادر و پدرى كه بى از والدت شروع كنيم
خود را براى دعا و نذر يا درمان و عمل بدهند تا صاحب بچه شوند. اگر نشد از 

خواهد، موجودِ كوچكِ ضعيفِ  دارند. دلشان مى شيرخوارگاه يا ازسر راه برمى
و غذا و لباس بدهند، محبت بورزند و در آغوش محتاجى را پيدا كنند كه به ا

 بگيرند، راه رفتن و درس و كار بياموزند، برايش لباس و اسباب بازى بخرند...

ين لذت زندگى ما باشد. و اين محبت و تر بزرگمحبت و خدمت به فرزند شايد 
مادر  طرفه است. يعنى بدون انتظار جبران و عوض. كسانى كه پدر و خدمت يك

دانند كه هر قدر فرزند  كنند. عالوه بر آن، مى د، معانى فوق را درك مىان شده
 تر و نيازمندتر باشد، عشق به او بيشتر است. و ناتوان تر كوچك

دارى، به زن و شوهردارى برويم؛ عشق و عالقه مرد به زن، به هيچ وجه  از بچه
شود.  زود سيراب مى الوجوه تنها براى اطفاء غريزه جنسى نيست. اين غريزه و نياز من

شود. مردها زنى را كه از خود صاحب ثروت و  كه عشق و عالقه تعطيل نمى درحالي
مستقل و مدير بوده و نسبت به آنها كسرى  و احتياج و اتكّايى نداشته باشد چندان 

گيرند يا  ى كه به قصد ارتزاق و استفاده زن مىيدوست ندارند )بگذريم از شوهرها
 اند(. طفيلى صفت

همان طور كه مرد سالم و طبيعى از معاشرت مستمر و دائم با يك رفيق مرد كه 
رود، دلش  اش سر مى آيد و حوصله مثل او از عهده امور زندگى برآيد، خوشش نمى

تر از خود كه نيازمند به  خواهد يا به بيان ديگر، محتاج است به موجودى ضعيف مى
 خير و حمايت باشد، خدمت كند.

هاى عشقى كالسيك است كه با برخورد  هاى فراوان و داستان فيلم نشانه مطلب
زن جوانى كه گرفتار  يك جوان دالور به يك صحنه دلخراش كه در آن دختر يا

راهزنان وحشى يا دچار مردم نابكار شده و در تالش و تمناى خالصى است، شروع 
ت آن دختر، منتهى هاى تحسين آميز و عاشقانه آنها، ضمن دفاع و نجا شود. نگاه مى

دار را زياد در تصاوير  گردد. شايد اين ژست يا منظره معنى به ازدواج آن دو مى
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هاى نقاشى ديده باشيد كه زن با احساسِ افتخار و رضايتِ خاطر،  سينماها ويا پرده
سينه به پيش داده و با احساس امنيت در حمايت بازوان يك جوان تكيه داده است، 

كمانى كه در دست دارد، متوجه دشمن  و ان با هفت تير يا تيركه آن جو در حالي
 حمله كننده است.

اى كه به زيان عشق و وفا و  هاى امروزى ما و مسئله يكى از اشتباهات دخترخانم
شود، همين اصرار ناشى از  ها تمام مى استحكام خانواده، يعنى به ضرر خود خانم
 استقالل است. عاش وتقليد دخترها در فراگرفتن مشاغل و كسب م

كنند كه براى شوهر و خانواده  ها هم به نوبه خود دوست دارند و كيف مى زن
خود غذاى پاكيزه فراهم كنند، كه آنها بالذت بخورند، خانه را آرايش دهند و 
زندگى خانوادگى را مطبوع سازند. زنان بسيارى هستند كه وقتى شوهرشان نيست 

 حتى سفره انداختن را ندارند.براى شكم خود حوصله آشپزى و 

 حاال از خانواده وارد اجتماع شويم و اول به مدرسه نظر كنيم.

نفر، در برابر يك معلم است. به  44بينيم جمعيت انبوه شاگردان، مثالً  آنچه مى
گيرد و از او دعوت شده است كه درس بدهد. در حالى كه  عالوه معلم حقوق مى

هاى اداره و  تماع است كه براى حقوق معلم و هزينهاولياى شاگردان يا دولت و اج
پردازند. پس چنين نتيجه خواهيم گرفت كه نياز اطفال و  ايجاد مدرسه، پول مى

جوانان به تحصيلِ  سواد و احتياج جامعه به بسط علم است كه مدرسه و معلم را 
كتاب و  كند، وباز احتياج و استقبال خوانندگان است كه آورد و حفظ مى بوجود مى

 كند. نويسنده را درست مى

به لحاظ كميّت و جريان عادى امر چنين است. ولى به لحاظ كيفيت و سرچشمه، 
جريان قضايا طور ديگر است. ابتدا و ريشه كار، فالسفه و دانشمندان و نويسندگان 

اند كه مكتب و كتاب را تأسيس نموده و مردم را به سوى علم و مطالعه سوق  بوده
 دهند. د و مىان داده

ها و  هاى سنگين آموزشگاه آيد بودجه درست است كه آنچه در چشم مى
كند و  ها و پژوهش كنندگان را جلب مى خوان ها است كه لشكر درس آزمايشگاه

نمايد واگر تيراژ وسيع كتب و مجالت و هجوم عالقمندان به تئأتر و نمايش  اداره مى
شد، و غالب اين افراد به عشق  ده پيدا نمىنبود، اين همه آموزگار و كاشف و نويسن

آوردند. ولى  شود رو به تعليم و تحقيق و تحرير مى مزد و مقامى كه به آنها داده مى
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كسانى كه پايه گذار و پيش برنده علوم و افكار بوده و هستند روى خلوص نيت، به 
ه به اين قصد خدمت و به عشق حقيقت يعنى تحت تأثير سائق درونى يا نياز عاشقان

نمايند. سايرين  اند و مى نوع نيكى و نيك، مشعل دانش و بينش را روشن نموده
هاى خرمن آنها هستند، همان طور كه نياز به سواد و قرائت  چين روها و خوشه دنباله

يك امر طبيعى و عمومى است، حس كنجكاوى يا نياز به كشف حقيقت و سپس 
عى و معمولى است و در عالم مقايسه و تقدم و اعالم و اشاعه معرفت و حقايق نيز طبي

 باشد. تأخر نياز دوم است كه موجد و مقدم مى

هاى مختلف هنر وذوقيات نيز كه  نه تنها در علوم و معارف چنين است، در رشته
دلباختگان فراوان و خريداران خرّاج دارد، ابتدا شاعران دلسوخته و نوازندگان لبريز 

اند كه به زبان حال سوز و  شيفته اشكال و الوان بوده از احساسات يا نگارگران
هاى خود آثار بديع ادبى و هنرى را بوجود  آرزوها و براى بيان الهامات و خيال

 اند. آورده

شعر خبر نداشت. هُمرها و  اگر قلب رقيق و طبع لطيف شاعر نبود، كسى از
دل مردم را به همآهنگى  اند و تارهاى ها، اول شعر سروده ها و گوته ها و حافظ سعدي

 خود به لرزه در آورده اند و بعد شعر پسند و شعر پرور و شعر خوان پيدا شد.

سازان اصلى كه نان و آب براى  همين طور است، خدايان موسيقى و آهنگ
 كنند. نوازندگان و خوانندگان پر مداخل بعدى درست مى

به نقاشى آبستره به قلم بد نيست در اينجا چند قطعه از ترجمه يك مقاله راجع 
 : ديدم، نمونه بياورم «تاالر ايران»ميشل سوفر را كه در نشريه 

نقطه و خط در »( واضع سبك آبستره در كتاب kandinskyكاندينسكى )»
شناسد كه تحت تأثير محيط و زمان از شخصيت  ، هنرمند كسى را مى«سطح

 «نمايش دهد. «فى حد ذاته»خود تراوش نمايد و هنر را 

 گويد: ( بينان گذار سبك سوپرماتيسم مىMalevitchمالويچ )

در كار  به قله غير فيگوراتيو طاقت فرسا و پُر درد سر است؛ اما انسان را صعود»
 «كند. خود راضى مى

 كند: و با اين اشعار كتاب خود را تمام مى

گر يكدي امروزه موقع آنست كه همه بدانيم مسئله هنر و مسئله شكم كامالً از»
 «مجزى هستند.
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( كه ظاهراً از نقاشان بنام روز Mondrianمقاله نامبرده با نقل قول از موندريان )
 يابد: است، چنين پايان مى

ها و روابط بين  ى خطوط و رنگيهنرمند واقعى به طور ناخودآگاه از زيبا»
دهد، متأثر شده است. هنرمند هميشه  آنها بيشتر از آن چيزى كه نمايش مى

ر بوده، به وسيله فعاليت و سرمايه ذاتى خود احساساتش را بيان كند و ناچا
آگاهانه سعى كرده است اشياء و احساسات را از طريق فرمهاى طبيعى و 

 «تكنيك نقاشى بيان دارد.

منظور آنكه در قلمروى هنرهاى بصرى و سمعى، مانند شعر و موسيقى، هنرمند 
ات و احتياجات درونى خود، بدون تحت تأثير محيط و زمان به تحريك احساس

 نمايد. انتظار پاداش و استقبال خارج، آثار هنرى ابتكارى خلق مى

چه بسيار بودند پيشروان علم و هنر و صنعت كه دنياى امروز محصول فكر و ذوق 
و اختراع آنها است، ولى به جاى اجرت و تشويق بهره آنها از كارشان تمسخر و 

شود، دكارت و ولتر و ويكتورهوگو  : گاليله كشته مى تهديد و تخريب بوده است
 كنند.... هاى بخار را خرد مى شوند، ماشين بافندگى ژاكار و اولين ماشين تبعيد مى

هاى  كنند كه انقالبات اجتماعى و حكومت به غلط غالباً تصور )وگاهى تبليغ( مى
ران به راه رنجبران محروم و زيردستان و كارگ  دموكراسى يا سوسياليستى را

 اند. انداخته

بخش و مترقى  دانيد كه القاء چنين افكار و رهبرى انقالبات آزادى خوب مى
وسيله مصلحين دلسوخته يا روشنفكران حساس متعلق به  هكمتر اتفاق افتاده است كه ب

 طبقات مرفه بورژوازى و گاهى اشرافى انجام نشده باشد.

نيا توسعه يافت امثال آبراهام لينكلن نهضت منع بردگى آمريكا را كه در تمام د
 رهبرى نمودند.

هاى  گاندى منجى هندوستان و پيشوايان آزادى قبل از او، بيشتر از خانواده
هاى ارثى يا  ييتوانستند با دارا راحتى مى  روحانى و تحصيلكرده بودند كه به

دگى درآمدهاى وكالت دعاوى و طبابت و غيره در هندوستان يا در انگلستان زن
 خوشى بگذرانند.

 رهبران مشروطه و رهبران نهضت ملى نيز مشمول توصيف مشابهى هستند.

همين طور است پيشقدمان آزاديخواهى و رهبران انقالبى اروپا و پس از آنها 
 واضعين سوسياليسم، و بانيان احزاب كارگرى و بين المللى، حتى ماركس و لنين.
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 گويد: خود لنين مى

نيست يك ايدئولوژى براى خود ايجاد نمايد، كارگر بين  طبقه كارگر قادر»
دو ايدئولوژى معلق است، ايدئولوژى بورژوازى و ايدئولوژى سوسياليستِ 
دستهِ اقليتِ روشنفكر زبده بورژوازى. هدف عمده حزب بايد آن باشد كه اين 

 «حق را تصاحب كند و ايدئولوژى براى پرولتاريا بسازد.

 را  آنزم است متذكر شويم خودِ اقتصاد است كه شاهد مثال ديگرى كه ال
دانند. باز هم در  مخلوق صددرصد احتياجات مادى و وابسته به تكامل افزار توليد مى

آيد كه  برخورد اوليه و در جوش و خروش بازار فروش و توليد چنين به نظر مى
عامل تقاضا يعنى نيكنيازى منفى مصرف كنندگان است كه چرخهاى صنعت و 

 ريزد. آورد و كاالهاى تازه به بازار مى تجارت را به گردش در مى

عالوه بر اينكه اكتشافات و اختراعات و ابتكارات كه پايه هاى توسعه عظيم دنياى 
اش جداى از مصرف و معامالت است،  جديد است، به طورى كه ديديم پرونده

نيازهائى  نيز همان بىكارگيرندگان عمده كارگران  هتوليد كنندگان، بزرگ دنيا و ب
بوده اند كه نه براى ارضاى منفى مصرف كنندگان بلكه براى زيباتر كردن زندگى 
شخصى يا دستگاه اقتصادى و صنعتى خود و نيازى كه به قدرت و شهرت و عظمت 

ها و افزارهاى توليد عظيم  ها و استعمال سبك اند، دست به كار افزايش سرمايه داشته
 اند. شده

دارى نيز عالقمندى به ملت و نياز مثبتى كه در  اى غير سرمايهدر كشوره
زمامداران و مردم به تأمين استقالل و اعتالى كشور يا حزب وجود دارد، عامل قويتر 

 و جلوترى نسبت به تقاضاى توده مصرف كنندگان و محتاجان بوده است.

رت يك هاى انسانى را به صو خالصه كنيم؛ اگر صحنه حيات بشرى و فعاليت
جامعه اقتصادى تعبير و تلخيص كنيم، بايد بگوئيم قدم اول را توليد كننده بر 

 دارد، نه مصرف كننده... مى

آنچه حكومت دارد و سكه رائج است، عرضه كاال نيست، بازاريابى هم نيست، 
خواهان و سازندگان  بازار سازى است و متفكران، معلمان، شاعران، هنرمندان، آزادي

هر كدام در قلمرو خود بر حسب ذوق و استعداد و به تبع شورِ درونى، هستند كه 
به بشريت  را  آنيعنى نيكنيازى مثبتى كه دارند، فكر، اثر يا متاعى را بوجود آورده و 

نمايد. ولى رفته  نمايند. بشريتى كه در ابتدا با چهره خصمانه استقبال مى عرضه مى
گردد و به  نده اوليه، شائق و معتاد و خريدار مىرفته در اثر تلقين و تحريكِ توليد كن
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شود، تا نوبت به  نوبه خود نيز يك توليد كننده، اما توليد كننده دست دوم و بدل مى
 يك توليد كننده دست اول متاعِ نوظهور ديگر برسد.

 
 نقش نيكنيازى در اخالق و ديندارى

ى و اجتماعى و اقتصادى هاى علمى و هنر حال از خانواده واز جامعه سرگرم فعاليت
اى كه عنوان  قدم فراتر نهاده نگاهى به اخالق وبه اديان بيندازيم. به آن وجهه

 ى دارد.يغيرمادى انسانى يا خدا

هاى اصلى كليه اديان  دانيم كه نيكوكارى و نيكى اساس اخالق و از برنامه مى
. دانند هاى اوليه خدا مى از سفارش را  آن 3«اِنَ اهللَ يُحِبُ الْمُحسِنينَ.»است و به مصداق 
شوند كه به خدا يا الاقل به دين و دستورات خدا پشت كرده و  اما كسانى پيدا مى

شوند. ولى در آن جمع، تعداد قابل مالحظه اى هستند كه به خدا  قيد مى دين يا بى بى
آنكه از نيك و نيكى يا شرافت و صفا و خدمت رو  كنند، بدون بى و دين پشت مى

تر و عامل تر قلمداد  برگردانند و مخالف و منكرش شوند. بالعكس خود را مؤمن
نمايند. اتفاقاً علت اكراه و  كنند كه اصول انسانى را اجرا مى نمايند. افتخار مى مى

ايست كه از رياكارى يا دغلبازى مقدس  اعراضشان از دين بيشتر روى تصوّر يا تجربه
 اند. ا و مفاسدى كه احياناً از روحانيون ديدهمآبها دارند، و سالوسى و خشكيه

نويسنده معروف و فيلسوف اگزيستانسياليستِ از مسيحيت  «ژان پل سارتر»
برگشتهِ فرانسوى كه پرچمدار اصالح جوامع و مدافع آزادى ملل استعمارزده است، 

)كلمات( ضمن شرح حال كودكى و زندگى شخصى،   «Les mots»در كتاب خود 
 نمايد. جالبى در تأييد نكات فوق مى هاى اعتراف

راجع به مادربزرگش كه يك كاتوليك آزادمنش بوده، در خانواده  7در صفحه 
شود و رفته رفته  شوهرِ پروتستان مواجه با تقدس بازى و تظاهرات رياكارانه مى

 : نويسد كند؛ چنين مى معتقداتش را ترك مى

كرد  يق راستى و بدى فكر مىاين زنِ هوشيارِ بدخواه ولى خونسرد، در طر»
دغل  كرد. چون شوهرش دروغگو و ى و كج انديشى  مىيزيرا شوهرش بدخو

تقوى يا مقدس گرفته  دور او را بازيگران با شده بود.  هر چيز بدبين او به بود،
 2«بودند بنابراين كينه بازيگرى و تقوى را در دل گرفته بود...

                                                
 .: ... خدا نيكوكاران را دوست دارد 31/  (7)يا مائده  337/  (2)بقره. 3

2. Entourés de vertueux comédiens, elle avait pris en haine la comédie et la vertue  
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اثر يتيم شدن سارتر، بعد از والدت  ، راجع به پدربزرگش كه در37در صفحه 
 نويسد: يگانه مربى او و سرپرست بزرگ خانواده بوده است، مى

 او شيفته و ستايشگر من بود. به طور خيلى آشكار.»

 داشت؟ آيا مرا دوست مى

در يك چنين عشق علنى، براى من تشخيص صداقت از تصنع مشكل است. 
داشت.  هايش دلبستگى چندانى مى كنم كه نسبت به ساير نواده ولى فكر نمى

ديد و آنها نيز احتياجى به او نداشتند. در  راست است كه آنها را هرگز نمى
حالى كه وجود من از هر جهت بستگى به او داشت، او در وجود من سخاوت 

 3«كرد. بزرگوارى خود را ارضاء و ستايش مى و
كند،  حبت مى، آنجا كه از انصراف از مسيحيت و خدا ص242در صفحه    

 گويد: مى

تعلق دو جانبه من به مذهب كاتوليك و پروتستان، مانع از اين شد كه به »
ها، به مريم، باالخره به خدا، مادام كه آنها را با آن اسامى عنوان  مقدس

كردند، ايمان داشته باشم. ولى يك نيروى عظيم دست جمعى در من نفوذ  مى
 2«مين بود، اعتقاد و عالقه به مردم...نموده كه در دلم جايگير شده و در ك

چسبند غالباً براى خاطر نيكنيازى است. شايد  كسانى هم كه دو دستى به دين مى
اى  براى شما نيز اتفاق افتاده باشد كه شبهه ها و ايرادهائى در ذهنتان نسبت به پاره

از جهت مبادى يا مظاهر و احكام دين خطور كرده باشد، عمق اين نگرانى و ترس نه 
اين بوده است كه مبادا مغضوب خدا و مخلد در جهنم شويد و اگر قرار بر انكار خدا 

ترسيم،  باشد، مسئله غضب و عذاب منتفى است، بلكه بيشتر از جهت اينست كه مى
تقوى و عالئق معنوى و ارزشهاى عالى كه از طريق دين و به حكم خدا مقيد و شايق 

و يكسره در منجالب فساد  و حيوانيت بيفتيم. چنان با  ايم، از دستمان برود آنها شده
ايم كه اگر او را از دستمان  خدا و آنچه نزد او يا منسوب به او است، خو گرفته

 بگيرند همه چيزمان رفته است.

فشارد،  يك مؤمن، مانند مادرى كه فرزند دلبندش را در برابر خطر در آغوش مى
 : كند با نهايت اشتياق و ترس دعا مى

                                                
3. Moi je dépendais de lui pourtout : I adorait en moi sa generosity. 

2. Mais une enorme puissance collective m'avait Permetre établie dans mon coeur 

elle guettait c' était la foi des autres. 
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«»1 
 يا در قرآن:

«»2 
خريم،  به جان دل مى را  آنكنيم و مشكالت  ما از عقيده و احكام دين استقبال مى

ى بردست و پايمان باشد تا ما را از سقوط در كثافت و يدهاچون دوست داريم بن
 زشتى نگاه دارد و تنبيه و تشويقى باشد كه به سوى نيكيها و بلنديها ما را پرواز دهد.

ايم تا عاشقش شويم. پس از طريق جذبه ذاتى به پاكى و  ما كه خدا را نديده
يم و در آستانش اشك دار روشنى و بلندى يعنى نيكنيازى است كه او را دوست مى

ها  ريزيم. خدا را مظهر و مصدر نيك و نيكي حسرت قرب و درخواست لطف مى
 شناسيم وهرچه نيك است، نام معروف او است: مى

«
»3 

 به كمال و علم و قدرت ورحمت است.عبادت خدا براى تقرب به او و رسيدن 

به اين ترتيب چه خروج از دين وچه ورود وبقاى در دين، تا حدود زيادى تحت 
گيرد. نيكنيازى مثبت براى آنها كه به خود  تأثير غريزه ونيروى نيكنيازى صورت مى

و دين توجه دارند و نيكنيازى منفى براى آنها كه دين و دعا را براى دفع دردهاى 
 خواستند. خواهند و مى مى دنيا

رود، اثر نيكنيازى و نيروى عاطفى محسوس  در اسالمِ ما آن طور كه انتظار مى
 را  آننيست. رنگ عقلى يا نظرى و لفظى بررنگ عملى و قلبى چربيده و غالباً روى 

گرفته است. در آيات قرآن، در سنت و تعليمات پيغمبر و در سيرت و تربيت امامان 
كيه روى تفكر، تعقل، علم، برهان، مشاهده و تجربه و امثال آنها كه براى ما توجه و ت

 درك و قبول و تبليغ و رشد الزم است، خيلى فراوان به عمل آمده است:

«»1،

                                                
 .، دل ما را بر دين خودت محكم بدار ها : اى خداى گرداننده دل دعا .3

هايمان را مَلَغزان و از ناحيه خودت به ما  اى دل : پروردگارا اينك كه ما را رهبرى كرده 2/  (1)عمران آل .2
 نيكى و خير ببخش...

هاى نيكو  نيد، نامرا بخوانيد، چه رحمان را بخوانيد؛ هر كدام را كه بخوا اهلل: بگو ، چه  334/  (37)اسراء .1
 از آنِ اوست...
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«»2،
«»3، 

«»4، 

«»5

بعدها علماى كالم با معرفت و ايمان و تربيت بيشتر، قيافه نظرى و جدال فلسفى و 
خشك لفظى دادند و فقها، ديندارى را منتهى و تقريباً منحصر به عباديات و آداب 

 تشريعى نمودند. عمل و خدمت و محبت و اخالق تحت الشعاع و احياناً فراموش شد.

اما در مسيحيت، تأثير و تفوق نيكنيازى بر ديندارى خيلى محسوس است. بقاى 
مسيحيت بعد از آن ضربات جانفرساى افكار رنسانس و فلسفه جديد و علوم معاصر، 

د آگاه عشق به خدمت و صفا و محبت مديون همين نيروى فطرى خود آگاه يا ناخو
و ساير عوالم و عواملى است كه مسيح مظهر آن بوده است و كليسا و مردم مسيحى 

 اند. خيلى بيش از مسلمانها ادامه و توسعه داده

ها و مؤسسات گوناگون  ها، مدارس، كتابخانه اين همه بيمارستانها، پرورشگاه
اند،  خود و در سراسر دنيا دائر نموده ها در كشورهاى خيريه و خدماتى كه مسيحي

شان در افكار عالم نفوذ كند و هم دين آنها در  باعث شده است كه هم كيش و سلطه
نزد خودشان، به دليل مفيد و محبوب بودن، مقدس و مسجل گردد و علت وجودى 

 و بقا پيدا كند.

عقل و علم،  اروپاى متفكر ومتمدن مكرر در معبد ديندارى به عقب رفته و از درِ
هاى رنسانس و  است و باوجود تالطم ؛ ولى به كلى پشت نكرده آن را ترك گفته

قرون جديد و پيدايش افكار پوزيتيويسم و مادى و سياسى معاصر، از پنجره عواطف 
، در 1«دل و دِماغ»يعنى عشق و نياز به نيك و نيكى، به آن برگشته است. در جزوه 

 «چشم همچشمى»در سخنرانى  و «چهارم روح انسانىمذهب يا بُعد »ترجمه مقاله 

                                                                                                              
 .: ... قرآنى است عربى، باشد كه شما دريابيد 2/  (32)يوسف .3

 .باشد كه )در كار دنيا و آخرت( بينديشيد : ... 211يا  233/  (2)بقره. 2

 ترسند... نها دانشمندان از او مى: ... هر آينه، از ميان بندگان خدا، ت 22/  (17)فاطر. 1

 : ... بگو، حجّت خويش بياوريد... 333/  (2)بقره. 4
 ه است...د و بنگريد كه چگونه بود: بگو، در روى زمين بگردي 33/  (1)انعام .7

 .باشد مى «مباحث ايدئولوژيك»به نام  «(3مجموعه آثار )»، دومين اثر مندرج در «دل و دماغ»جزوه  .1
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جوئى  و حس تعالى 3«قدس  انديشه»خوب نشان داده شده است كه عشق به خدا، 
بينيم، دليل و  اين دريچه نگاه كنيم مى يك واقعيت نيرومند طبيعى است. وقتى از

ه شود، عنصر ثانوى است و فرع بر ميل درونى و عالق منطق كه در ايمان وارد مى
 باشد. بهانه و افزاركارى براى عشق و عواطف درونى است. قبلى ذاتى يا اكتسابى مى

البته چنين نيست كه اسالم نسبت به انسانيت و عاطفه بيگانه باشد و خدمت و 
 و 2«كار در اسالم»عمل را فراموش كرده باشد . در مقاالت اخير الذكر و در رساله 

ينه صحبت، و نقش دل و جاى خدا در دل نشان جاهاى ديگر به قدر كافى در اين زم
 .داده شده است

اند و يكى از  عرفاى ما حتى مقام دل و عشق را مقدم و مافوق عقل و علم گرفته
مبانى و مراسم تشيع مسئله واليت و محبت است، با اشك و عشقى كه نثار قدوم اهل 

مه جا پا به پاى ايمان، شود. قرآن با تكرار و با صراحت تمام، ه بيت و نيكان خدا مى
 : نمايد به خدمت به خلق و احسان وايثار تأكيد مى

«»3، 

«»4، 

«
»5، 

«»6 

«»7 
 :      فرمايد و پيغمبر خود مى

                                                
3. Idée de sacre 

 «مباحث علمى، اجتماعى، اسالمى»به نام  «(2مجموعه آثار )»، دومين اثر مندرج در «كار در اسالم»رساله  .2
 .و منتشر شده استباشد كه توسط شركت سهامى انتشار چاپ  مى

 .: ...و رحمت خدا به نيكوكاران نزديك است 71/  (7)اعراف. 1
 . ، نيكى كن... خدا به تو نيكى كرده: ... و همچنان كه  77/  (22)قصص. 4
نمايد و مؤمنانى را كه كارهاى شايسته به جاى  ها راه مى ترين آيين : اين قرآن به درست 3/  (37)اسراء. 7

 . دهد كه از مزدى كرامند برخوردار خواهند شد ت مىآورند، بشار مى
 داريد، انفاق كنيد... چه دوست مى: نيكى را درنخواهيد يافت تا آنگاه كه از آن 32/  (1)عمران آل. 1
: اما كسى كه بخشايش و پرهيزگارى كرد. و آن بهترين را تصديق كرد. پس براى  7الى  7 (32)ليل. 7

 .كنيم  اش مى بهشت آماده
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«»1

 كنند: بعضى از متدينين و مقدسين ما هستند كه اشتباه بزرگ مى

نمايند، همينكه كسى اداى شهادتين كرد، كار تمام است و  اوال، تصور مى
حداكثر اينست كه نماز شبى بخواند و زيارتى برود، وديگر احتياجى به ادب و 

 ت به مردم و محبت نيست.انسانيت و حُسنِ سلوك و خدم

ثانياً، هر كس مسلمان )وبلكه شيعه اثنى عشرى( نيست، هيچ چيز نيست؛ هر قدر 
هم كه فهم ودانش و هنر و استعداد داشته، به صفات نيك آراسته باشد و وجودش 

ها و خدمات بوده و در راه عقيده به خدا، اين كارها را بكند باز  منشأ خير و فايده
 ثر است.فاقد ارزش و ا

 اى ! هاى تخصصى و حرفه يا غرور و خشكي 2هاى شغلى امان از دست اعوجاج

هاى بزرگ را  پردازد و چه حق چى كه فقط به تمبر و تشريفات مى عيناً مثل عدليه
 كند! گيرد يا پايمال مى ناديده مى

هاى  ور شدن در ظواهر و فروع فقهى با اباحه عملى ربا و اشاعه انواع حيله غوطه
هاى معمول در قرائت كلمات وذكر و آداب كه توأم با  مقدسي رعى يا خشكهش

فراموشى خود قرآن و منظور و حقيقت دين است و پشت كردن به تربيت و خدمت 
سخت كرده  هاى مغرورِ متكبرِ دل و احساسات انسانى، اين مردم را نسخه ثانى يهودي

تر و  ويد از سنگ هم سختگ كند و مى است كه قرآن آنها را به سنگ تشبيه مى
كند  تراند. زيرا سنگ گاهى سقوط مى خاصيت تر و بى تغيير ناپذير و غيرقابل اصالح

 : جهد ها چشمه آب بيرون مى شود و از خالل بعضى سنگ و شكسته مى

«

»3

                                                
 .: مبعوث شدم تا مكارم اخالق را به سر حد كمال برسانم حديث نبوى .3

2. Deformations professionelles 

تر از سنگ كه از سنگ  هاى شما چون سنگ، سخت گرديد، حتى سخت : پس از آن، دل 74/  (2)بقره .1
ا از فراز به نشيب ها روان شود و چون شكافته شود، آب از آن بيرون جهد و گاه از ترس خد گاه جوي

 .كنيد غافل نيست فرو غلتد و خدا از آنچه مى
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 شود. مراجعه 3«مزايا و مضار دين»براى تفصيل بيشتر به مقاله 

ام چيزى از مقام خدا و ارزش  ها سبب تعجب و توبيخ نشود. نه خواسته اين حرف
دين بكاهم و نه آنكه توحيد و نبوت را مخلوق فطرت و خواسته خودمان يا تحت 
الشعاع انسانيت و خصلت نيكنيازى قرار دهم. يك نوع تعريف كردن از زيبائى دختر 

ر است. يا به اصطالح عاميانه، لب بود كه و از شايستگى فرزند در نزد مادر و پد
 دندان آمد.

جوئى انسان و غريزه نيكنيازى كجا است و  مگر مبداء و موجد عواطف تعالى
 كيست؟

اى كه خالى از خدا و دست او  اى و روزنه در خلقت و طبيعت به نظر ما آيا نقطه
 شود؟ باشد پيدا مى

ه رشته جبال استقرار و استعالى دل و دِماغ، دو روى سكه واحد خلقت و دو دامن
 انسانيت است.

اتفاقاً در همين نيكنيازى است كه بيشتر و بهتر دست خدا و آيه اى از آيات 
بينيم. مالحظه كرديد كه در مقايسه بين دو جنبه گيرندگى  معجزنماى وحدت را مى

و دهندگى يا منفى و مثبت نيكنيازى، جهت غالب و قديم و اصيل به هيچ وجه 
شدن نبود؛ بلكه جنبه مثبتِ دهندگى  تياج به خير و خدمت نداشته و مشمول نيكىاح

 و سازندگىِ آن بود.

اين نتيجه و نظريه هيچ تعجب و تازگى ندارد. همان روال طبيعت و سنت خلقت 
است كه در عمق ساختمان بشر و آمال و اعمال او ثبوت و ظهور يافته است. طبع 

ظام عمومى آفرينش و از كيفيت پيدايش خود تَبَعيّت انسان در خط مشى كلى، از ن
 .نمايد مى

قول  ( اين نكته را به نقل3«انتها ذره بى»و  2«مسئله وحى»در يكى دو مورد ديگر )
از آلكسيس كارل )يا ديگرى( شاهد آورده و گفته شده است كه پيش از به دنيا 

 : مولوى كه آمدن نوزاد، شير در پستان مادر آماده است. برخالف گفته

                                                
مباحث علمى، اجتماعى، »به نام  «(2مجموعه آثار)»دهمين اثر مندرج در  «مزايا و مضار دين»مقاله . 3

 .باشد كه توسط شركت سهامى انتشار چاپ و منتشر شده است مى «اسالمى

، كه توسط شركت انتشاراتى قلم چاپ و منتشر « (3بعثت )»، به نام  (2اين مقاله در مجموعه آثار) .2
 .گرديده، آورده شده است
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 «نگريد طفل كى نوشد لبن تا»

دارد، سبب  احتياج كودك به غذا و نيكنيازى منفى كه به صورت گريه ابراز مى
تشكيل و جوشش شير نيست. پيشتر و بيشتر از آنكه او بخواهد و بگريد غالب مادرها 

شوند كه در اثر محبت  شايق شيرنوشاندن طفلشان هستند، حتى مادرانى ديده مى
 كنند. خورانند و او را ناخوش مى هالنه غذاى زيادى به بچه مىجا

گفتند )و در  كار طبيعت )يا به قول ما خلقت( چنين است. سابقاً علماى طبيعى مى
 : هاى قبلى به آن استناد شده است( كه يك يا دوجا در رونوشته

2«سازد. احتياج و عمل عضو را مى»
 

 د:گوين در زبان ادبى و اجتماعى نيز مى

 «احتياج مادر اختراع است.»

حاال بايد بگويم كه آن حكم صحيح نيست. علم متوجه شده است كه اگر چه 
شود، ولى تقدم با عضو است. مقدمات روئيدن و  تقارنى ما بين عمل و عضو ديده مى

گيرد. در مصرع  پيدايش عضو پيش از تغييرات محيط و تحقق احتياج صورت مى
 : باشد صددرصد صحيح مى دومِ شعر مولوى است كه

 «تا نبارد ابر كِى رويد چمن»

در علم فسيل شناسى، به نمونه هاى زيادى برخورده اند كه در تسلسل مراحل 
تكامل موجودات، قبل از آنكه محيط زندگى عوض شود و شرايط تغذيه و دفاع 

بعداً به ايجاب نمايد، آثار و مقدماتى از ايجاد يا رويش يك عضو يا تغيير اندام كه 
 كار خواهد رفت و رشد خواهد كرد، پديدار گشته است.

ها كه براى كندن زمين و بيرون آوردن ريشه و  مثالً در اجداد تكاملى كرگدن
اى پيدا شده بوده  نمودند، قبالً حدبه مواد غذائى، از شاخ روى دماغ خود استفاده مى
 دانند به تصادف نسبت ىرا كه نم 1است. ظهور چنين اعضاء و اختالفات استثنائى

دهند كه كليد معماى  بدهند يا به چيز ديگر، به همان جهش يا موتاسيون نسبت مى
 باشد. تكامل مى

                                                                                                              
كه توسط شركت انتشاراتى قلم چاپ و منتشر  «مباحث بنيادين»، به نام  (3اين مقاله در مجموعه آثار ) .3

 .گرديده، آورده شده است

2. La fonction cree l'organe 

1. Singularité 
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 : گويد الكسيس كارل مي

 آن در كامالً آينده(  )يعنى زمان  عامل و  است  بعدى چهار  پديده  يك  حيات»
 .«است مؤثر 

 ، )كه از روسى به3، اثر پالتونف«روانشناسى»در زمينه مطلب فوق، در كتاب 
فايده نباشد. در  اى برخوردم كه نقل آن شايد بى انگليسى، ترجمه شده است(، به نكته

 : آورد چنين مى «نقش كار و فعاليت در تغيير شكل ميمون به انسان»ذيل عنوان 

ها تعريف مختصرى نموده و آنها را اجداد ما به  ميمون در باره... داروين »
كرد از دستها  آورده است. ... تحت تأثير شكل حياتشان كه ايجاب مىحساب 

براى باال رفتن از درختان استفاده كنند و پاها را براى كارهاى ديگر مورد 
استفاده قرار دهند. هنگامى كه بر روى زمين آمدند و شروع به راه رفتن 

جهت قامت نمودند، احساس كردند كه ديگر نيازى به دستها ندارند و ازاين 
خود را از حالت خميده خارج ساخته و به اين ترتيب يك گام مثبت براى 

 انتقال حيوان به انسان برداشته شد.

اگر در نزد نياكان پشمالوى ما، راه رفتن عمودى )قائم( ابتدا به صورت قاعده 
  آمد كه شد، پس چنين نظرى پيش مى و بعد به عنوان يك ضرورت عملى مى

 باشند. ...  وظائف متنوع و گوناگونى را نيز انجام داده ها بايستى دست

به اين ترتيب دست فقط يك عضو براى كار و فعاليت نبوده، بلكه آن خود 
 محصول كار بوده است....

تسلط بر طبيعت كه با آغاز تكامل دست و كار همراه است، در هر مرحله 
وجود آورد... بعد از ترقى و پيشرفت افق روشن تر و بارزترى براى بشريت به 

ها و  كار و در حين كار حرف زدن آموخت... به خاطر حركات مركب دست
عضوهاى مربوط به گفتار و مغز، نه فقط در هر شخص، بلكه در اجتماع نيز 
انسان توانست اعمال پيچيده و دشوارى را انجام دهد و به مقاصد عالى و نيات 

 «بلند نايل آيد.

ت فعلى انسان را كه زمانى از وظيفه حمل و نقل پيكر او بنا به توضيحات فوق دس
آزاد گرديد، احتياجات و اعمالى كه بعدها پيش آمد و انجام گرديد، به وجود 

هاى اجدادى انسان  نياورده است. ابتدا دست از وظيفه قبلى آزاد شد و قامت ميمون
عجيب پيش آمد. استوار و قائم گرديد و پس از آن امكانات وسيع و مراحل تكاملى 

                                                
3. K. Platonov Psychalogy as you like آزما . ترجمه فارسي توسط آقاي رزم  



 

 

 

 
 

 447نيكنيازي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

نيازى از دست براى  پالتونف، اين حادثه را معلول زندگى روى درخت و احساس بى
 داند. راه رفتن مى

اين هديه پرارزش طبيعت، )خواه تصادفى صِرف بوده يا امر تكاملى بر اساس سير 
تحوّل كلى خلقت باشد( قبل از احساس و ابراز نياز، به نوع بشر ارزانى شده است. 

احتياج نيست كه عضو را به وجود آورده است، بلكه يك عضو بيكار شده و  عمل و
آزاد شده از اعمال سابق است كه به اعمال و وظائف تازه پرداخته و ما را تا مرحله 

 نطق و كتابت باال آورده است.

بنابراين صفت نيكنيازى )دهنده و سازنده( ما يك نمونه كوچك و مظهرى از 
م طبيعت است كه پيشاپيش احتياج و ابراز تقاضا و استحقاق، عمل كلى دستگاه عظي

 پردازد. به تدارك افزار و اعضاى الزم براى مراحل آينده تكامل حيات مى

ى قائل باشيم، كالم حضرت ياگر براى طبيعت مدير و مبدأ با شخصيت و خدا
 : فرمايد امير)ع( در خطاب به خدا را بايد بسيار جامع و صحيح بدانيم، آنجا كه مى

«»1

از  اى در وجودش پرتو و مايه 2«...وَ نُفِخَتُ فيه مِنْ رُوحى...»انسانى كه به مصداق 
ذات خالق و انعكاسى از ناموس طبيعت سرمايه گذارى شده است، نيكنياز به مفهوم 

كه رشد و تمدن را به وجود آورده  مثبت و معنوى آن است و از اين طريق است
 رسد. است و به فضائل و كماالت و توليدات مى

 
 

                                                
 .رسانى ى( كه پيش از نياز و استحقاق نيكى مىي: اى )خدا از على )ع( .3

 ...  : ... و از روح خود در آن دميدم 72/  (12)يا ص 23/  (37)حجر. 2
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 كند؟ آيا نيكنيازى، كار ما را كفايت مى

 
 

 
هاى مختلف  نيكنيازى كه داراى چنان واقعيت حقيقى است كه با شدت و ضعف

نزد همه وجود دارد و داراى چنين نيروى طبيعى است كه عالوه بر اداره حيات 
فردى و اجتماعى انسان و تضمين اخالق، حافظ و قاهر بر اديان نيز هست؛ آيا 

 نمايد؟ ت زندگانى بشر و تنظيم آمال و اعمال او را مىكفاي

دوستى و انسانيت به عنوان خصيصه  در تمام ادوار و السنه اصطالحات انسان
دانيم كه اخيراً به آن  توجه  شده است. ولى مى عاطفى و اخالقى عالى بكار برده مى

سلك و بيشترى شده، شخصيت ذهنى خاص و اصالت فلسفى داده شده و يك نوع م
است،  «انسان پرستى»يا  «اصالت بشر»( كه Humanisme)« اومانيسم»مذهبى به نام 

 اند. ساخته

هاى عاطفى و اخالقى و  بر پايه 32دانيم سوسياليسم كه در قرن  به طورى كه مى
تخيّلى  را  آنبراى نجات رنجبران استثمار شده به وجود آمده بود، بعداً امثال ماركس 

سوسياليسم به اصطالح علمى را بر پايه ماترياليسم ديالكتيك  و مخدوش دانسته

                                                
ى است و مردم بر آن يت خدا: پس با رغبت و شوق رو به دين بياور )دينى كه مطابق( فطر 14/  (14)روم. 3

اند، دوگانگى و تبديل )رويه( در آفرينش خدا نيست، چنين است دين استوار و  اساس سرشته شده
 .نگاهدارنده، ولكن بيشتر مردم خبر ندارند
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وجود آوردند. ولى بعد از جنگ اخير گرايش مجدد و وسيعى در انسان دوستى و  به
 مبانى اخالقى ظاهر شده است.

اند؛ چنين غريزه قوى كه نزد همه موجود و محبوب و  واضعين ماترياليسم گفته
و مذاهب دينى مورد ترديد و اختالف و انكار  مؤثر است و كمتر از مكاتب فلسفى

يك اصل و يك مرام و وظيفه قرار ندهند؟ چرا خود و سايرين  را  آنقرار دارد، چرا 
 را به نام انسانيت و تحت اصول انسانيت نياورند؟

اند بعد از اعراض از اديان و بعد از فرو ريختن كاخ آمال و انتظاراتى كه  آمده
هاى خونين  به بعد بر پايه علم و صنعت ساخته و با انقالب 33 بشريت از اواخر قرن

كرده كه بهشت  اى اجتماعى و سياسى گوناگونى را حاكم نموده و تصور مي فلسفه
زمينى، امنيت و بركت و سعادت درست شده است، از ترس واژگونى همه چيز و 

اشته دل به آن هالكت همه كس پرچم درخشانى به نام انسانيت و انسان پرستى برافر
 اند. بسته

اى به قلم آقاى داريوش آشورى تحت  ( مقاله3147در مجله جهان نو )شهريور 
 درج شده بود كه تجزيه و تحليلى از فكر «امروز غرب 3دو چهره نيهيليزمِ»عنوان 

 : شد نمايد. و از جمله چنين خوانده مى فوق و روحيات نسل جوان، امروز مى

ناسيوناليسم  را فتح كرد و پرچم 2ورى كه زندان باستيل... آن بورژوازى پرش »
انديشگى! نسل  را برافراشت، امروز چيزى ندارد كه بدان بينديشد، مگر به بى

ى بر نقطه پوچ ايستاده است. امروز غرب دارد صادراتش را يجوان اروپا
گيرد: آشوب اجتماعى، نوميدى، سرگردانى، حس حقارت،  تحويل مى
 ... هاى ديگر تحميل كرده بود ها و تمدن و همه اينها را به ملتنيهيليزم را، ا

 

كس نباشد... و  انديشد اگر براى من نيست، بگذار مال هيچ نيهيليست چنين مى
كند... قدرت عظيمى نيز در  به اين لحاظ به جانب انهدام خود و همه ميل مى

 «اختيار دارد.

ه بشردوستانه رومانتيك اما عكس العمل ديگرى را در پيدايش نوعى فلسف
بينيم كه در سطوح مختلفى از روشنفكران، غرب را به خود مشغول داشته است.  مى

 باديد فلسفى 3است با ديده ساده عملى و سرديگر آن سارتر 1يك سر آن راسل

                                                
3 .Nihilisme  ها و حقايق واخالق نفى و انكار همه اديان و اصول و ارزش»يا مكتب» 

2. Bastille 

1. Bertrand Russel 
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آرام. و در اين بين روشنفكرانِ سياست و اقتصاد مثل  پيچيده و سخت و بى
  .هاى عملى براى مشكالت خود و ديگران بيابند كوشند راه كه مى

زند و  اما سارتر؛ با آن مَشرَبِ عارفانه و آزاديش، زير هرچه رنگ تعلق پذيرد مى
آن تئورى پيچيده مسئوليت و تعمدش، نمودى ديگر ازروح غربى است و با نوعى 

 خواهد جبران مافات كند. حس گناه مى

و معتقد است و به حكومت جهانى، به آزادى  ها به برادرى بشر سارتر مانند رواقي
 ى.ياختيار و به پرهيزكارى و پارسا

 

خواهد با  سارتر، امروز نماينده آن تمايل روشنفكرانه در غرب است كه مى
افكندن خود به دامن بشريتى كلى، خود را از اضطراب ناشى از خالى شدن زير 

ذهب، از خداى كلى بشريت كه پايش برهاند و با جانشين كردن اومانيسم به جاى م
 كند...  جانشين خداى كهن شده است، براى خود و تمام غرب طلب آمرزش مى

آور تمدن  خواهد خود را در بن بست سرد ويأس روشنفكر امروز كه نمى
خواهد موج نيهيليزم را از سر بگذراند و راهى به آينده بگشايد،  بورژوازى ببيند و مى
گريزد و به معبد اومانيزم پناه  مى «عالى تمدن و فرهنگمظهر »از كليساى مسيحى 

در آينده او  كند و خود را ، يكى مى1برد. در واقع خود را باقشر نوخاسته بشرى مى
ندارد. فقط  گويم اينها بدچيزى است و اثر و خاصيت . البته نمى4كند سهيم مى

                                                                                                              
3. Jean Paul Sartre 

2. T. Mende 

 منظور نويسنده مردم مستعمراتى سابق است.. 1
اى توضيحات و مطالب خارج از بحث خودمان ( نقل  در اين قطعه از مقاله كه عيناً )ولى با حذف پاره. 4

و اى كه به نجات  گرديده راسل و سارتر و تيبورمنده به لحاظ ايمانى كه همگى به بشريت و عالقه
اند و مسلك و مقصد آنها را پهلوى ساير نوعدوستها و انسان  سعادت او دارند، يكجا جمع زده شده

 ايم. ها گذارده پرست پرورها يا انسان
طور كه اشاره رفته است، ديد فلسفى سارتر و تئورى مسئوليت يا التزام او خيلى پيچيده تر از آن  اما همان

فى و دينى و با منطق عادى ما سازگار شود. درعين آنكه سارتر قصد است كه با ساير افكار و مذاهب فلس
و عملش مبارزه با ظلم و يا دروغ و زشتى يعنى با بدى است، قلماً و قدماً مدعى و طالب پيش بردن خوبى 
يا آزادى است. نه اعتقاد به بدى و خوبى مطلق كه از ازل معين يا قبل از عمل و وقوع مشخص باشد، 

اتخاذ و انجام شده باشد، عيب  «از روى صداقت و صميميت» «آزادانه» يا اقدامى كه «انتخاب»به دارد و نه 
زيرا بشريتى »شناسد  است و آينده و هدفى براى انسان نمى «اصالت بشريت»گيرد. در عين آنكه منكر  مى

صالت بشر را بر طبق ا «شود چون مذهبى بپرستيم و بشر هر لحظه از نو ساخته مى را  آننيست كه بتوانيم 
 داند. مى «ىايهاى برتر و درون گر تعقيب هدف»ها در  عقيده اگزيستانسياليست
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است كه ناشى و متكى به واجب الوجود بود و نه  37اخالق در نظر سارتر نه اخالق مذهبى علماى قرن 

ها را به جد  ارزشاى  پاره»خواستند با نفى واجب الوجود  است كه مى 32اخالق غير مذهبى فالسفه قرن 
تشخيص دهند  «پذير ثبت شده است ى را كه بر لوح آسمانى ادراكيها ارزش»و به هدايت عقل  «بگيرند

بشر اخالق خود را »و  «اخالق مانند هنر در نوسازى و آفرينش است»و رعايت آن را الزامى بدانند، بلكه 
هركسى »و  «ها بر اساس اشتباه صورت گيرد بعضى انتخاب». تنها گناه و تقصير در اين است كه «سازد مى

كه دنبال عذرى در پس پرده عواطف و اميال خود گريزگاهى بجويد و هر كس متعذر به جبر شود، 
 . بنابراين به وجود و اثر عواطف يا به جبر وماترياليسم نيز عقيده ندارد.«فردى است داراى سوءنيت

يستانسياليسم سارتر اين است كه در عين انكار )يا الاقل پيچيدگى )يا اگر اجازه دهند تناقض( ديگر اگز
الوجود  و يا نفى هر مقام و عاملى كه سؤال كننده و حاكم بر ما باشد و  انصراف و اغماض( وجود واجب
چيزى مأمور يا ممنوع نمايد و با ندادن مالكى كه بد و خوب را  در بارهبا رد هر گونه مقرراتى كه ما را 

 «وجود مقدم برماهيت است»است. زيرا كه  «اصل مسئوليت بشر»يداً طرفدار و مدعى مشخص سازد، شد
باشد، پس يگانه مؤثر  به عبارت ديگر چون بشر با داشتن آزادى و اختيار تام، صرفاً مخلوق اعمال خود مى

ال دهد، اعم در سرنوشت خويش است و عالوه بر آن با نمونه و سرمشقى كه با عمل خود به ديگران مى
باشد. بنابراين مسئول خود و سايرين است.  او التزامى يا تعهد آور است و در سرنوشت ديگران مؤثر مى

كنيم نيز  انتخاب چنين و چنان بودن در عين حال تأييد ارزش آنچه انتخاب مى»كند  آنگاه اضافه مى
كنيم، هميشه خوبى است و  توانيم بدى را انتخاب كنيم. آنچه اختيار مى گاه نمى هست. زيرا كه ما هيچ

 «هيچ چيز براى ما خوب نخواهد بود، مگر آنكه براى همگان خوب باشد.

ى كه از يها ها بسيار زيبا است، و آموزنده است كه ببينيم سارتر با دور و تسلسل ها يا تناقض البته اين ابهام
نيت و سپس  با حسنِتوالى و موكول ساختن ارزش به عمل و بعد انتخاب عمل بر حسب خوبى و بدى 

خوب بدانند، باچه استادى از بشرى كه هيچ بوده و  را  آنتعريف خوبى فردى بر اساس چيزى كه همگان 
، يعنى فاقد تمايل و تحريك قبلى است. «توجيه ناپذير»هيچ است و تحت تأثير هيچ چيز جز خود نيست و 

برد و قائل به  مى «فراتر و برتر»ها را پيوسته آفريند و به وسيله آنها حد ى مىيها«طرح»و  «عمل»و  «وجود»
. در «هاى برتر است موجوديت بشر وابسته به تعقيب هدف»شود! هدفى در كار نيست، اما  مسئوليت مى

دهد يا با  واقع فلسفه سارتر با ضرب و تقسيم صفر و جمع و تفريق آن، واحد و هزار و بينهايت بيرون مى
 سازد!. هاى عظيم مىهيچ و بر روى هيچ آسمان خراش

ها و  ها(، امر مسلم اين است كه سارتر حرف ذلك باهمه تناقض و دور و تسلسل )يا ابهام و اشكال مع
كارهاى خود را به دنبال احساس مسئوليت )به هر حساب و به هر دليل كه باشد( و عشق به برتر كردن و 

صورتى كه بدان بدهد( وبا طرد و فرار هر رنگ و  ( بهCondition humainie) «وضع بشرى»بهتر كردن 
 معتقد است كه آزادى خود و ديگران باشد. «خوب»دهد. الاقل به يك  انجام مى «زبونى»و  «سوءنيت»از 

آنكه در شرح  ى و كلى، اگزيستانسياليسم سارتر نيز يكنوع نيكنيازى است. كمايبنابراين در حساب نها
كه پس از كنار گذاردن مذهب و خدا، نتوانسته است خود را نويسد، ديديد  حالى كه از زندگى خود مى

از وجود و تأثير يك نيروى عظيمى كه در قلب او جا گرفته و در كمين است، يعنى از ايمان يا اعتقاد و 
 عالقه به مردم، خالى ببيند.



 

 

 

 
 

 433نيكنيازي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

أسفانه ياخوشبختانه گويم نيكنيازى  با همه واقعيت طبيعى و قدرت نفوذ خود، مت مى
تنها نيروى درونى و گرداننده انسان، عقل و نفس، يا خود دوستى و دگردوستى، )به 

بينيم در افراد و در جوامع  قول دكتر سامى( باالخره و به طور محسوس و مسلم مى
 .بشرى حكومت هميشه به دست نيكنيازى نيست

است حسوس و ملموس خواهم وارد مقوله خدا و شيطان بشوم و از آنچه م نمى
 دور بروم. براى ما كه چيزى ملموستر ومحسوستر ازوجود خودما نيست، از آن

هستيم  «نيكنياز»طور كه با شدت و ضعفهاى مختلف،  صحبت خواهم كرد. ما همان
هم هستيم. فطرت و طبيعت و به زبان صريحتر اخالق و قوانين اجتماعى و  «خودنياز»

حفظ اند: صيانت نفس يا  ديگر به دوش ما انداختهاديان يك غريزه و يك وظيفه 
خود. به عبارت ديگر دفاع و توسعه آنچه الزمه بقا يا مطلوب هواى ما است. در 

 حقيقت همان جنبه منفى نيكنيازى.

وقتى به عالم خارج خود نگاه كنيم، همان طور كه ديديم به لحاظ كيفيت و آثار 
يرورشد وكمال و علم و به طور كلى هاى مثبت نيكنيازى است كه خ قدرت جنبه

تمدن را به وجود آورده است. اما وقتى به عالم درونى خود بنگريم در اين پيكر و 
بينيم كه همان  وجودى كه سراسر ضعف و نياز است، جنبه منفى نيكنيازى را مى

دارتر،  خودنيازى است و مظاهر مختلف خوددوستى و خودخواهى بسيار ريشه
 كنند. تر جلوه مى تر و قوي قديمى

اين مسئله مقابله دو عنصر يا دو عامل ناشى از يزدان و اهريمن در انسان، 
اختصاص به اديان و افكار قديمى ندارد كه مورد ترديد يا اشكال باشد. ما در كليه 

 مكاتب اخالقى و اجتماعى قديم و جديد با دو وجهه و دو واقعيت روبرو هستيم.

                                                                                                              
نيست، خواهيم به كمك سارتر آمده و در منطق و چارچوب فلسفه او بگوئيم: در وجود من شكى  ما مى
خويشتن را رو در روى » . در وجود ساير افراد بشر نيز شكى نيست چون «انديشم، پس هستم مى»چون 

 .«وجود آنها به منزله شرط وجود من است»و  «بينم ديگرى مى

وقتى وجود خود و بشر را به عنوان حقيقت اصلى قبول كرديم، ناچار صفات و مشخصات اين موجودات 
هاى انسانى و تمايالت ساختمانى درونى  هاى طبيعى يا خواسته ذيريم. يعنى ضرورتحقيقى را نيز بايد بپ

 هاى منفى و مثبت آن بپذيريم اورا، يعنى نيكنيازى را در جهت

، نوشته «اگزيستانسياليسم و اصالت بشر»هاى داخل گيومه از كتاب  )در شرح فوق اصطالحات و جمله
 گرفته شده است.( حيمىژان پل سارتر، ترجمه آقاى امير مصطفى ر
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هاى اصالحى و انقالبى چيزى جز طرح  جتماعى و داعيهاصالً مكاتب اخالقى و ا
 دو نيرو يا دو اردوى متخاصم و دفع يكى از آنها براى پيروزى و بسط ديگرى نيست:

 علم وجهل، -

 عدل و ظلم، -

 خدمت و خيانت، -

 آزادى و اسارت، -

 مشروطيت و استبداد، -

 سوسياليسم و انديويدواليسم،     -
 م،كمونيسم و كاپيتاليس -

 كارگر و كارفرما، -

 استقالل و استعمار، -

- ... 

 تز هگل و ماركس. و از نظرى تز و آنتى

)از اين به بعد به معناى مثبت و معنوى  «نيكنيازى» هميشه در برابر «خود نيازى»
كند و در اينجا تشخيص حق و ناحق از جنبه نظرى و خالص مسئله  آن(، قد علم مى

 شود. بين علم و جهل يا آزادى و استبداد مىخيلى مشكل تر از تصادم ما

 گويد: شخص مى

هاى ديگر احتياج به زمين و نان و ساير لوازم زندگى  اگر مردمِ ديگر يا ملت
دارند، خود من و ملت و مملكت من نيز احتياج داريم. تضاد و تصادم منافع، منافع 

ازهاى خودى و گيرد. ني آيد و اشكال و اختالف و جنگها در مى مشروع پيش مى
 توزى شد، ميزان و پايان ندارد. خود وقتى وارد قلمرو آرزو، جاه طلبى و كينه

 كدام طرف حق دارد؟

 حدود طرفين كجا باشد؟

 چراغى كه به مسجد رواست چرا به خانه حرام باشد؟

هاى بشر آيا غير از  ها و بيچارگي ها و خونريزي سرچشمه و سرمايه تمام جنگ
 ها است؟ برخورد خودنيازي

 خواهى تقريباً در همه طلبى و عدالت ى و حقيجو نيكنيازى به معناى حقيقيت
كننده آن هستند، اما وقتى پاى خودنيازى و  وجود دارد و همه طرفدار و توصيف
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شود،  آيد و شخص يا ملتى مشمول اجراى عدالت مى منافع شخصى در بين مى
 چطور؟

 فرمايد: على)ع( چه خوب مى

«»1 
توان منكر ضرورت قطعى و هميشگى وجود يك قاضى و حاكم  بنابراين  نمى

كه تكليف افراد )وافكار و عقايد( و اجتماعات را در برخورد آن دو نيرو تعيين 
و جلوى تجاوز را  نمايد، شد! قاضى وحاكمى كه حدود آن دو را مشخص سازد

 بگيرد و چه بهتر اگر بشود، اصالً تقابل و تصادم را از بين بَرَد.

نيكنيازى، اومانيسم يا اخالق و غيره باالخره منبعث از غريزه و متكى به عاطفه و 
تشخيص احساساتى ما است. احتياجى است طبيعى و انسانى و در حقيقت حيوانى. 

 ها. و احساس خوشمزگى و بدمزگى خوراكي مثل اشتهاى به غذا، احتياج تغذيه

حال اگر كسى توانست بگويد چون در من محرك طبيعى قوى براى جلب غذا 
ها احساس  ها و آشاميدني وجود دارد و براى مطبوع بودن ومناسب بودن خوراكي

هاى معاشى  تواند، بدون تدابير و فعاليت ى دارم و بنابراين انسان مىيى و بويايچشا
ها و تهيه و تركيب  يحتاج نمايد و براى تشخيص مفيد و مضر بودن خوراكيتأمين ما

آنها نيازى به علم بهداشت و فن آشپزى و غيره ندارد، ماهم خواهيم توانست 
هاى بسيار عالى از نوع اومانيسم براى  م، صِرف غريزه نيكنيازى و مكتبييبگو

 رهبرى و اداره بشر كافى است.

سرمنزِل حيوانيت كه تحت حكومت غريزه قرار دارد،  ها فرسنگ از بشر ميليون
تواند با اومانيسم و عواطف اخالقى و  جلو رفته است. تصور و تبليغ اينكه دنيا مى

ى يى آنها در مرحله نهايهاى فلسفى، كه ضامن اجرا ها و استنتاج حتى با استدالل
الن كشيدن چيزى جز وجدان و تصميم شخص نيست، اداره بشود، در حقيقت قلم بط
 برمراحل تكاملى شعور و علم و عقل و انسانيت متمايز از حيوانيت است.

انسانيت متمايز از حيوانيت يعنى اينكه ما داراى همان حاالت و حاجاتى هستيم، 
كه در حيوان وجود دارد و كمابيش همان اعمال تغذيه و نمو و صيانت نفس، توليد 

ايم كه تاحدودى  ن تفاوت بزرگ را احراز كردهدهيم؛ ولى اي مثل و غيره را انجام مى

                                                
ترين چيزها است در توصيف و تمجيد اما آنجا كه پاى اجرا  : حق يا عدالت وسيع 231البالغه / خطبه  نهج. 3

 .شود ترين چيز مى ترين و سخت آيد تنگ و انصاف در ميان مى



 
 

 

 
 

 (، مباحث ايدئولوژيك3) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجموعه آثار 434

 

خواهيم  باشيم؛ يعنى خودآگاهى داريم يا مى كنيم، مى مستعشر به آنچه هستيم و مى
خواهيم بدانيم چرا وچه بايد بخوريم، درغريزه جنسى و  فهميم و مى داشته باشيم. مى

د انجام شود تا توليد مثل چه لذتى وجود دارد و آثار و نتايج آن چيست و چگونه باي
 نتيجه مطلوب را بدهد.

انسان چنان حيوانى است كه ميل دارد با تشخيص و تصميم خود و با تدارك و 
دهد، برسر سفره حيات بنشيند. بيش از هر چيز حسابگر  تركيبى كه شخصاً مى

سودوزيان و ترديد كننده و جدل كننده در بد و خوب كارها است. هرقدر پيش 
سازد، در همين جهتِ  تر مى را وسيع «حدود»سارتر اختيارات و رود و به قول  مى

 تعقل و تشخيص و تصميم است.

البته غريزه و عواطف يا دل، با وجود ضعيف شدن، سر جاى خود هست و قوى 
است. اما دل كور است. اگر در عمق و اساس آن وفا و هم سنخى با نيك وجود 

و عوامل مبهم و مختلف پيدا شده دارد، در قشرها ودر سطح آن هزاران عوارض 
ها به يك زبان نيستند و يك رنگ ندارند. حتى دل رنگ واقعى  است. همه دل
شناسد و هميشه به يك رنگ نيست. بيشتر از هر چيز رنگ پذير و  خويش را نمى

 ها توافق و وحدت محال است. تأثيرپذير است. در دنياى دل

ته است. عقل هم چيزى جز چراغ دل، بدون رهبرى عقل، دست بسته و چشم بس
 تواند حكم كند. و افزار نيست. عقل بدون هدف و مالكِ معين نمى

آن قاضى و حاكم حتمى كه قبالً گفتيم، وجودش براى تعيين تكليف افراد 
)وعقايد و افكار( ضرورى است، نه دل است و نه عقل كه به خودى خود و 

و آگاهى الزم است كه نه تنها به تكليف و هدف رها شده باشند. فطرت عميق  بى
رود، آگاه  اى كه به سوى آن مى خود و به حال، بلكه به گذشته و مخصوصاً به آينده

 در نظر بگيرد. را  آنباشد يا الاقل 

با اين نظر وبا توجه و تأكيدى كه اديان الهى روى احسان و محبت و خدمت به 
يازى هستند. اما تفاوت آنها با خلق دارند، ديديم كه مؤيد و متكى بر فطرت نيكن

مذاهب اخالقى و مكاتب انسان پرستى )يا فلسفى و علمى كه در مرحله نهائى به 
گردد( اين است كه اديان غريزه و فطرت تكامل يافته  خود انسان و به وجود او برمى

به مرحله اشعار و آگاهى هستند. اديان با علم به اينكه نيكى چيست و چه نتايجى 
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سايرين و براى خود انسان دارد و نيكى اصوالً واقعيت خارجى و شخصيت براى 
 .3دهند مستقل غيردينى دارد، ما را درجهت آنها سوق مى

 . باشند اما فطرت ناطق و آگاه اديان، مخصوصاً اسالم، دين  فطرت مى
 : فطرتى توجيه شده كه اتخاذ شكل و شريعت كرده است

«
»1

                                                
د جستجو اى كه قبالً مطلوب و مشخص باشد، وجود ندارد و نباي گويد هدف و آينده سارتر وقتى مي. 3

سازد، در حقيقت نفى انسانيت و  شود، و اين بشر است كه برحسب پيش آمد و انتخاب خود آينده را مى
» اختيار«كند، زيرا كه تمام تالش انسان از روزى كه انسان شده است ، اصرار و احتياجش به  انسان را مى

باشد.  مقصد و تعيين مسير مى روى تشخيص بد و خوب يا سود و زيان است و به عشق انتخاب» آزادى«و 
است، در تاريكى، به چپ و راست » عبث«اختيار و آزادى مكتب سارتر كه بدون توجيه و تعيين باشد، 

 زدن يا در جازدن است. سرگردانى و گمراهى است.

گيرند  از طرف ديگر پيروان مدعى مذاهب انسانيت و طرفداران اخالق مجرد غيرمذهبى به ما خرده مى
ترس خدا يا به طمع بهشت، كار خوب كردن، ارزش ندارد. عملى كه خالصاً مخلصاً به خاطر نيكى كه از 

 : و نيك باشد، شايسته است. بسيارخوب، اما

دانيد، مسبوق به معرفت خدا و خواستن او، يعنى  ، پرستش خدا و پذيرش عبادت، به طورى كه مى اوالً
 شود كه به قصد قربت باشد. عبادت وقتى قبول مى ذات مظهر و منبع تمام كماالت و ارزشهاست و

 ، مگر در يك اقدام خوب، اشعار و انتظار فايده داشتن منافات با اشتياق و عالقمندى پاك است؟ ثانياً

گفت: خدايا من ترا، نه از ترس جهنم يا به اميد بهشت، بلكه به خاطر  پيشواى ما على)ع( است كه مى
 كنم! پرستش هستى، پرستش مى خودت كه صاحب عظمت و سزاوار

ارزش و  ، اگر بناباشد هر اقدامى كه با علم و حتى به قصد دفع شر و جلب خير به عمل آيد، بى ثالثاً
 مردود شناخته شود، تمام كارهاى بشر متمدن امروزى محكوم است.

نبال كار و علم اين همه كارآموزان و دانشجويان كه به منظور بهبود وضع خود و كسب معاش و مقام به د
دارند، كاسب ها  روند، پزشكان مؤسسات بهداشتى و مراجعين به آنها كه براى حفظ سالمتى قدم برمى مى

نمايند، اين  روزى مى و كارگرها و كارمندان و برزگرها كه روىِ حسابِ درآمد و دستمزد، تالش شبانه
هاى گزاف  صاحب نظران، حقوقهمه مؤسسات تحقيقى و تربيتى كه به دانشمندان و پژوهشگران و 

پردازند و علم و تمدن و رشد بشرى را بر خالف گذشته كه تقريباً به عشق كنجكاوى و ذوقى خالص  مى
 برند و...، تماماً بايد مردود شناخته شوند. بود، با اضافه نمودن پاداش به طور سيستماتيك و سريع پيش مى

باشد. كسى كه نداند  بينى و محسوسات مسلم مى قضيه درست به عكس گفته آنهاست كه خالف واقع
كند و براى هيچ و پوچ )بااعتراف خودش( تن به مشقت و محروميت بدهد، انسان  چرا كار خوب مى

كند. حداكثر اين است كه حيوانِ حيرانِ  نيست. يعنى انسان آگاه و فهميده نيست. كوركورانه كار مى
اى است كه امكان استثمارش و احتمال خطر و انحرافش و  زندهاى باشد، موجود زنده ار مجبور و ارزنده

 .شدنش بسيار است بيچاره
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هاى كور و هزار رنگ  فرق است ميان يك مكتب عاطفى صِرف كه رهبر آن دل
عالوه بر امكان اشتباه، از مقصد  ى واگذار شود كهيها باشد يا به تشخيص عقل

خارجى و هدف معين عالى محروم بوده و غير از منافع متضاد طبقات مردم يا 
ها و تمنيات متغير خود انسان چيزى نشناسد و نخواهد، با يك مكتب دينى  تشخيص

ها را به آن  گيرد و با بينائى و قاطعيت تمام منيّت كه خدا را منشأ و مقصد انسان مى
 راند! مىسوى 

 

البته نيكنيازى فطرى و شقوق گوناگون اخالقى و عملى و فلسفى آن كه خدمات 
اند، خالى از كشش نيستند وجالب اند. اما وقتى كار به  ى داشتهيها عمده و موفقيت

انكار منشاء و مقصد نيك و نيكى بكشد و به صورت آزاد انديشى يا روشنفكرى 
ها از جهت منفى و  دانيم كه چنين مكتب ، مىرهايى يافته از هدف و حدود در آيد

 اند تادر جهت توليدى و ترقى. تخريبى بيشتر مؤثر واقع شده

آنجا كه در دنيا كارى شده است و تاحدودى سازندگى و سالمت و سعادت 
شود، در مواقع و مواضعى است كه به حكم اديان يا ه دست حكومتها، و  ديده مى

حدود و حركت وجود داشته، قاضى و حاكم و ايدئولوژيهاى اجتماعى هدف و
 انضباط در كار بوده و اجتماع بشرى توجيه و شكل به خود گرفته است.

بين و واقع بين بودن مكتبش و از اعتقاد شديد  اگر چه سارتر زور بزند و از خوش
به مسئوليت و از طرفدارى و تبليغ سعى و عمل دفاع نمايد و بگويد شعارهاى 

                                                                                                              
به دين بياور، )دينى كه مطابق( فطرت  : پس با شوق و رغبت )يعنى با عشق و آگاهى( رو 14/  (14)روم. 3

است اند، دوگانگى و تبديل در آفرينش خدا نيست، چنين  ى است و مردم براساس آن سرشته شدهيخدا
 دانند. دين استوار و نگاهدارنده لكن اكثر مردم نمى

وَلكِنَ اَكْثَرَ النَاسِ ال  ...»متأسفانه نه تنها منكرين و مخالفين صدر اسالم مشمول قسمت اخير آيه يعنى 
ل هاى انسان، انطباق كام اند كه اسالم با دستگاه طبيعت و با خلقت و خواسته دانسته بوده نمى «يَعْلَمُونَ.

دارد. بلكه بسيارى از مؤمنين به اديان و مقدسينِ جاهل نيز، دين خدا را عوضى فهميده آن را به صورت 
 آورند. غيرطبيعى و غيرانسانى بيروح و خشك ومحدود در مى

)بقره /  «لِمُونَ....وَ نَحْنُ لَهُ مُسْ»و  «...ال نُفَرِقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُله...»جهت نبود پيغمبرى كه اعالم كننده  بى
و ما تسليم شدگان به  اندازيم... و ... ى و تفاوتى مابين هيچ يك از پيغمبران خدا نمىي: ... جدا311و  227

)هر فرزندى  «كُلُ مُولُودٍ يُولِدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَلكِنَ أَبَواهُ يُهَوَدانَهُ وَ يُنَصَرَانَهُ.»:  فرمايد او هستيم.( است، مى
آيد لكن پدر و  به دنيا مى -كه همان تسليم به حق و نيكنيازى است -ره فطرت و سرشت انسانيتبرخمي

)يعنى او را  «وَيُسَلِمَانَهُ»:  يميكنند( و ما حاال بايد اضافه نما مادر هستند كه او را يهودى يا نصرانى مى
 .(كنند، اگر چنين اشتقاق و تعبير مجاز باشد مسلمان مى
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بد تعبير شده و مكتب او طرفدار  «نوميدى»و  «وانهادگى«، «دلهره»يستى اگزيستانسيال
نمايد، بلكه قصدش  صادر نمى «هوسبازى»و  «گرى الابالى»نيست و جواز  «عبث»

خدمت ومبارزه در راه آزادى و حق است ... همه اينها به فرض كه درست باشد، تا 
خودش ميراث مسيحيت و آنجا كه مربوط به شخص و برنامه اوست و با اعتراف 

خواسته و ساخته فطرت و تربيت اوليه، يعنى نيكنيازى انسانى او است، به صورت 
 .3قابل تمجيد، دفاع از استثمارشدگان و استعمارزدگان در آمده است

اما همه اينها و فلسفه بسيار زيبا و استوار اگزيستانسياليسم مانع از آن نشده و 
ورده زبده، امثال صادق هدايت را بيرون دهد.صادق شود كه به عنوان دست پر نمى

هاى ديگر بود و ترويج كننده و  هدايتى كه مظهر و مجمع افيون و الكل و آلودگي
بند و بارى و خودكشى گشت. يا آنكه جوانان دلباخته به  اجرا كننده بى

ها  هاگزيستانسياليسم با سر و وضع ژوليده و افكار عجيب و غريب در خيابانها و كاف

                                                
ينكه چگونه اخالق و اعمال سارتر ميراث مسيحيت وساخته فطرت و تربيت اوليه است ، چند در زمينه ا. 3

 يم.ينما نقل مى Les motsاشاره ذيل را از كتاب 

دادند، بدون آنكه وسيله ايمان  : به من )دركودكى( تاريخ مقدس، انجيل و شرعيات تعليم مى 247صفحه 
نظمى اى شد كه نظام خاص من گرديد.  بى اش يك قبول آنها را به من بدهند: نتيجه و

( كه از Le sacreى پيش آمد و تقدس و تعالى )يها ها و سُرخوردگي خوردگي بعداً چين
برداشت شده بود، در عالم ادبيات ته نشين گرديد و مرد قلم )سارتر(  روح كاتوليكى
نداشت. تنها ( از مسيحيت شد. مسيحيتى كه خود او ديگر عقيده Ersatz) جانشين و بدلى
بود، اقامتش در اين دنيا هدفى جز اثبات و ايصال به سعادت بعدى  سالمتى كارش نجات و

 ... هاى فداكارانه نداشت از طريق تالش و    تحمل

به  3337( در خاطر خود از سال Puissant -Toul، آنجا كه از محو و فراموشى قادر متعال )243صفحه 
 دهد: مىكند، چنين ادامه  صحبت مى بعد

( باقى بود، نامرئى، روح القدس، كسيكه مأموريت مرا l¨Autre... ولى آن ديگرى )
نام و نشان حيات مرا سرپرستى  نمود و به وسيله نيروهاى بزرگ و مقدس و بى مى تضمين

ها و تصوراتى كه حامل  خالصى از اين يكى كه در عقب مغز من در ميان انديشه كرد. مى
يافتم، مستقر شده بود، فوق العاده  بردم و تأييدى براى خود مى مىبكار  ام و آن گشته

 نمود... مشكل مى

 : كه صفحه ماقبل آخر كتاب است 232و باالخره در صفحه 

 پاردايان هنوز در پوست من است. و همچنين استروگوف.

(Pardaillan  قهرمان مسيحى و فداكار رمان معروفMichel Zevaco  است و
Strogoffe مان يكى از داستانهاى قهرVerne Jules من صرفاً نتيجه و برخاسته از آنها )
 .برخاسته از خدا در حالى كه من به خدا عقيده ندارم هستم و آنها
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باشد. هنرى كه بيشتر هوس « هنر»بيكار و بيعار بگردند و تنها عالقه و افتخارشان 
چيزى جز « هيچ و پوچ»هاى  است تا عمل و اثر. بسيار طبيعى است كه حاصل فلسفه

 اينها نباشد.

ى هم كه نيكنيازى متعارف و مقبولى در مردم موظف و معقول يتازه در آنجاها
گردد كه به سهولت در  ان با خود نيازى ممزوج و مشتبه مىشود غالباً چن ديده مى

ها،  آورد. چه بسيار خوب يكديگر تبديل شده و گاهى از فرشته، ديو سر در مى
ايم كه مثل زنان زيبا درخشنده و دلربا  ها و فداكارها را ديده ها، خادم ها، مبارزه عالِم
آمده كه خواسته يا احتمال داده اى درميان  اند، ولى همين كه پاى رقيب و غيره بوده

خواهد عنوان قهرمانى و شاخصيت در نظر مردم و رياست را از او  شده است كه مى
بگيرد، ديگ حسادتشان به جوش و خروش در آمده ديو رذالت و خصومت چهره 

 واقعى را از پرده بيرون انداخته است.

هاى  رقابتاش چقدر از دست  مملكت خودمان در تاريخ بيش از هزارساله
ها و «اميركبير»حسودانه وزراء و علما و بزرگان صدمات غيرقابل جبران ديده و 

اند و به طور  ها خانه نشين و تبعيد شده«صدرالمتألهين»ها را از دست داده، «حالج»
 كلى در هر جا جلوى ابتكار و هنر و خدمت، سدهاى سكندرى كشيده شده است!

محافل سياسى و مبارزات اجتماعى ما در اثر ها و اختالفات در  چقدر كارشكنى
ى برسر شهرت و رياست جلوى اتحاد و اقدام را گرفته و يها ها و حسادت رقابت

 گيرد! مى

زند كه خود و ديگران،  غالباً چنين پيشامدهاى دلخراش از ناحيه كسانى سرمى
 گرفتند. آنها را قبالً نمونه خدمت به نوع و نيكنيازى مى

 شود؟ ىچرا اين طور م

شوند؛  براى آنكه نيكنيازى و خودنيازى در ريشه، به يك مركز و مبدأ منتهى مى
 .«ىيگرا درون»، برگشت به خود و «خودشخصى»به 

 چطور ممكن است دست آخر آن، غير از در جازدن وتوقف يا تخريب باشد؟

الزمه تحرك و ترقى، چه در علم مكانيك، چه در طبيعتِ جهانى و چه در 
 باالبرنده است. انسانى، وجود يك نيروى خارجىِ راننده يا كشنده وطبيعتِ 
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ين اثر تحرّك را به وجود تر بزرگين عمل تركيب وتوافق و تر بزرگاديان 
نظر از حقيقت خدا و اصالت پيغمبران، آنچه عمالً مشهود است و  اند. صرف آورده

 در نزد معتقدين انجام گرفته است:

 ؛«عمل»و  «عاطفه»و » عقل»ه اوالً، يك تركيب سه جانب

 است. «خودنيازى»و  «نيكنيازى»ثانياً، توافق وتعادل ميان 

يك فرد )ياجامعه( مسلمانِ مؤمن كه عارف و عامل به قرآن باشد، نه تعارض و 
بيند )زيرا كه خدا و اصول دين را به دليل عقل و  توهين در عقل و عواطف خود مى

ودر صفات اعالى پروردگار  -ى خودشالاقل برا -تحقيق قبول كرده است
ها و كماالت  كه معرفى شده است، در تعليمات اسالم، تمام ارزش طور ذوالجالل، آن

تواند در باالترين حد ممكن مورد ستايش و دلخواه باشد بيابد.( و  و خدماتى كه مى
آن كند. بلكه بالعكس، مكتب قر نه معتقدات دينى، او را از عمل و زندگى بركنار مى

اى است كه با راهنمائى عقل و باشروع از خالق و با پيوند  يك مجموعه بهم پيوسته
ها تركيب سه گانه ايمان و تقوا و عمل صالح  خالق و مخلوق و باجادادن خدا در دل

اساسى زندگى و كليد بهشت قرار داده است كه ابهام و اعوجاج يا  را سه پايه
آرام و اميدوار  بيند و دل ق بلند روشنى را مىخاموشى و ركود در آن نيست. فكر، اف

است، چون معشوق را در ميان دارد يا در طريق وصال آن است و ديده و دست نيز 
تر ببينند و به مردم  پيوسته باز و در كاراند تا طبيعت و خلقت را هر روز بازتر و عظيم

 و دنيا بيشتر خدمت نمايند.

استعفاى از استعدادهاى بشرى و استغناى از ضمناً اعتقاد و عبادت خدا به معنى 
 : طلب و تالش نيست. به حكم آياتى مانند

«»1 

«»2 

«»3 
شود و به طورى كه در  ام از مساعى و مكتسبات آنها فراهم مىبهره افراد و اقو

درون ز نشان داده شده است، همه چيز ا 2«انتها ذره بى»و  3«خودجوشى»هاى  رساله

                                                
 .اند : ... براى مردم پاداشى نيست جز آنچه خود كرده 13/  (71)نجم. 3
 .: ... كه هيچ كس بار گناه ديگرى را برندارد 12/  (71)نجم. 2

 .: ... خدا چيزى را كه از آنِ مردمى است، دگرگون نكند تا آن مردم خود دگرگون شوند 33/  (31)رعد. 1
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خود ما بايد سرچشمه بگيرد و بجوشد. از طرف ديگر، در دعواى خانگى ميان 
نى خدا توافق و با واسط آوردن يك مقام ثالث مافوق يع «خودنيازى»و  «نيكنيازى»

تعادل كامل  مابين دو حريف متخاصم در جهت غير شخصى و خدمات به ديگران 
از يك طرف منشأ و  -خداى معرفى شده از طرف انبياء -تأمين شده است. خدا

ها و مظهر نيك است و از طرف ديگر برآورنده نيازها و خالق خودها  امركننده نيكي
 و بازگرداننده آنها به سوى خويش.

سازد و وجهه دوم  وجهه اول خدا، جنبه نيكنيازى ما را به بهترين شكل ارضا مى
 بخشد. خدا، به خود نيازى ما سر و سامان و سَمت و اطمينان مى

داند كه اگر رو به مردم و روى به كمال آورد و نيكى كند و  مؤمن خداپرست مى
 : نيك بخواهد به مصداق

«»3 
به اضعاف مضاعف به خودش خدمت كرده است واگر مصلحت دنيا و سعادت 
آخرت را طالب باشد، بايد عبادت خالق و خدمت به خلق را پيشه گيرد. به اين 

 تر است! ترتيب مؤمن واقعى هرقدر خودخواه تر باشد، خدمتگذارتر و خوب

و مسلك و مركزى هرگز به وجود چنان تركيب و چنين تلفيق را هيچ مكتب 
اى كه اديان توحيدى الاقل در ابتداى ظهور خود و تا  نياورده است. تحرك و ترقى

اند و آثار توليدى  ها به پا كرده زمانى كه منحرف و آلوده نشده بودند، در ميان توده
 نظير است. اند نيز بى گوناگونى كه بروز داده

يم، بيائيد ديندار شويد و خدا را بپرستيد. ايمان يخواهيم از اين راه بگو البته نمى
مقوله و مسئله ديگرى است. خدائى كه روى مصالح شخصى و اجتماعى شناخته و 

است،  «خود»پرستيده شود، خدا نيست، بلكه به نحوى از انحاء و در مرحله نهائى 
ن دليل و خداى بشرى است ، بت است. پيغمبران از اين راه وارد نشده و ما را به اي

                                                                                                              
باشد كه توسط  مى «(3بعثت )»( به نام 2چهارمين اثر مندرج در مجموعه آثار ) «خودجوشى»رساله . 3

 .شركت انتشاراتى قلم چاپ و منتشر شده است
باشد كه توسط  مى «مباحث بنيادين»( به نام 3مندرج در مجموعه آثار ) سوّمين اثر «انتها ذره بى»رساله . 2

 .شركت انتشاراتى قلم چاپ و منتشر شده است

 د...: هر كس كار نيكى انجام دهد، ده برابر به او پاداش دهن 314/  (1)انعام. 1
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اند، خود خدا را كه غير از ما است و ما براى او هستيم،  منظور به سوى او نخوانده
 اند. معرفى و توصيه كرده

 مردم مختارند او را بپرستند يا نپرستند.

تواند به اميد اومانيسم و به اتكاى عواطفى  آنچه مسلم است اين است كه بشر نمى
زده دنيا را در اين درياى متالطم  كشتى طوفان موسوم به انسانى و اخالقهاى فلسفى،

 تاريك به ساحل نجات و سعادت برساند.

نيكنيازى واقعيت و عظمت دارد. اومانيسم نيز خوب است، ولى به شرط آنكه به 
وسيله خداپرستى، توجيه و تقويت شود. كما اينكه ديندارى نيز اگر بخواهد باقى 

تواند صرفاً يك مكتب نظرى  تأمين نمايد، نمىبماند، دنيا را تصرف كند و آخرت را 
و لفظى يا يك سلسله روايات و عباديات خالى از عمل نيكنيازى و محبت و خدمت 

 به خلق باشد.

*   *   * 

« 

»1

                                                
هر چه به صفت او از  -آن پروردگار پيروزمند -: منزه است پروردگار تو 322الى  324/  (17)صافات. 3

 .گويند. و سالم بر پيامبران. و حمد از آنِ پروردگار جهانيان است مى



 
 

 

 
 

 (، مباحث ايدئولوژيك3) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجموعه آثار 422

 

 


