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 نام خدا  به
 

 پيشگفتار 
يـاد   كه توفيق تهيـه يـازدهمين مجموعـه آثـار زنـده       گوئيم را سپاس مي خداي رحمان
بـا  ،  اسـت  مسـتقل  اثـر  12 شامل را كه  تا آن فرمود ما عطا بازرگان را به  مهندس مهدي

 .نمائيم مندان  تقديم عالقه« مباحث اعتقادي و اجتماعي»عنوان 
 تفصيل و تدوين حاصل «و زمان امام»و  «جهاني واحد حكومت»، «حتمي يزپيرو»

و  1119 هـاي  سـال  در دانشـجويان  اسـالمي  انجمـن  شـعبان  نيمـه  جشن در راني سخن سه
زمان و مبـاني    امام غائب، معتقدات شيعه نسبت به بر محور امامكه  است 1117 و 1141

هـاي اجتمـاعي و    سـني و نيـز از ديـدگاه   اسـالمي و الهـي مهـدويت را از نظـر شـيعه و      
ظهور امام عصر )عج( را با اسـتفاده از  و قرار داده و پديده انتظار  بررسيسياسي مورد 

صلح و اميـد   برقراري و جنگ دفع انسان را به و نياز تبيين مربوط مدارك و اسناد ديني
 كند. بشر را به برپايي حكومت جهاني واحد بيان مي

رانـي در عاشـوراي حسـيني در     حاصـل سـخن  «  ا در عاشـورا هـ  هـا و نقـش   رنگ »
معتقد اسـت   بلكهداند  را كهنه نميمصيبت كربال نه تنها است. اين بحث،  21/2/1141

 تر و تازگي دائمي دارد.  روز و عصر و زمانه ماست و  موضوعِ
در « آزادي ايران نهضت»در آغاز فعاليت ، «مبارزات سياسي، مبارزات مذهبي»
دستورالعمل اعتقادي مورد عمل   عنوان يك به و تأليف، توسط مؤلف فقيد 1141سال

نوعي از مبارزه را  اين اثر . قرار گرفته استكشور و خارج مبارزان مسلمان در داخل 
باشد « اهلل في سبيل»و « باهلل»و « هللا» سما هو ب «قرآن»و « دين» در قالب كه كند معرفي مي

 در راه اصالح و آزادي مردم قدم بردارد. مندي  و با بينايي و عالقه
 1147سال در ،هدايت مسجد در مبعث، جشن در سخنراني حاصل «جتماعا و مسجد»
نقش مسجد به عنوان مركز پرستش خدا در اجتماع مورد بررسي  ، در اين اثر .است

 ،ماسال از  بعد  ايران  و عباسي و در در دوران خلفاي اموي آنجايگاه   قرار گرفته و
 . استتحليل و نقد شده  برداري و اجتماعي چه از نظر ساختمان و بنا و چه از نظر بهره



 
 

 

 
 

 (، مباحث اعتقادي و اجتماعي11) مجموعه آثارـــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  14

 

تـأليف  « منـابع فقـه  »اي است كـه مؤلـف بـراي كتـاب      مقدمه« منابع فقه، فقه، فقيه»
نوشته اسـت. در ايـن اثـر     1149، استاد محمد تقي جعفري در شهريور ماه  عالمه فقيد

از صـدر اسـالم بـه    آن سير تحول و  رآن، سرچشمه احكام، فقه در قمفهوم فقهو معني 
 بعد مورد تحليل قرار گرفته و جايگاه آن در قرآن تبيين شده است.

دوازده ، است 11/1/1111 راني مورخ سخن كه تفصيل« بيني پيغمبران جهان»در 
 نيزو  فرج انتظار شده مطرح  هاي مورد بررسي قرار گرفته و درنهايت از ديدگاه بينش

 گيري شده است. نتيجه و استخراج ،نهايي پيروزي حصول در مشاركت يااقدام بر
دهد كه در  نشان ميو  شده تهيه 12/11/1112 در« در بعثت پيغمبران منفي جهات»

 و سنت ائمهچربد  بر موارد امر به معروف مي ، هاي نهي از منكر جنبهبعثت پيامبران 
 تعرضي. مثبتِبيشتر مبارزه منفي بود تا مبارزه 

مهندسين  اسالمي انجمن اعضاي جمع در راني سخن جلسه سه حاصل «زمان و انسان»
  ، عنصر زمان و رشد انسان، توجه به زمـان در علـوم   ، در اين اثر.  است 1111در سال 

،  فهـم قـرآن از دريچـه نسـبيت    نيز و و موضع خاص اسالم و قرآن رابطه اديان با زمان 
 اي از مطالب غامض ديني توجيه شده است. و پارهمورد بررسي قرار گرفته 

رانـي در انجمـن اسـالمي مهندسـين در      تفصيل و تدوين سخن ، « ش و توكلتال »
توكل از ديدگاه طبيعي و مادي و سـپس  و ، تالش  است در اين اثر 1114حوالي سال 

 .استداده دست  به يهاي ملموس  گرفته و جواب از نظر قرآن و دين مورد بررسي قرار
مسجد  در رمضان مبارك ماه هاي شب در راني سخن جلسه سه حاصل «توحيد آفات»

 «الشيطان حزب» دوگروه  به قرآني موازين طبق ها انسان اثر اين در .است 1116 سال در قبا
ترين شكل شرك تا تكامـل   توحيد از قديمي آفات انواع و اند تقسيم شده «اهلل حزب»و 

استبدادي  نظام از اعم ،اجتماعي هاي دنياپرستي  انسان، اختهس هاي طاغوت آن، امروزي
اجتمـاعي و   هـاي   ها و طاغوت مالي، نظام هاي ملي و طاغوت ،هاي شخصي و طاغوت

از  را آوردنـدگان  ايمـان  نـزد  در توحيـد  آفـات  نهايت و در شده است بررسي ، عاطفي
 ، پرسـتي  نـوع  و پرسـتي  ، خـدمت  پرسـتي  صورت شخص  به يكديگر تفكيك نموده و

رياكـاران و  ،   « نُؤْمِنُ بِـبَعْضٍ وَ نَكْفُـرُ بِـبَعْضٍ     »روش ،  اغيار گيري واليت ، پرستي اصول
 .نمايد ميكاران معرفي   خودپسندان و فراموش

العالمين و  اميد است اين مجموعه نظر خوانندگان ارجمند را تأمين و مرضي رب
 آن گردد.رحمت واسعه مؤلف ارجمند  ياي برا وسيله

 

 بنياد فرهنگي مهندس مهدي بازرگان
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 یحتم یپيروز
 

« 

 

فراوان، زياد در كوچـه و   يمفصل و شكوه و شاد يرا با چراغان ينظير چنين جشن
ايـد كـه در ميـان تمـام اعيـاد       ايـد و يقينـام متوجـه شـده     و ساير شهرها ديـده  ازار تهرانب

تـر اسـت.    تر و صميمانه تر و پرجالل از همه با جنب و جوش ايران يو غيرمذهب يمذهب
 .است يا و توده يو مل يدين يدر حقيقت اين جشن

و ايراد و احيانام  فراوان مورد تعجب يا منكرين،  غيرمعتقدين رجشن در نظ همين اما
و  كم يعاطف يا ياخالق و يتاريخ جهت از الاقل را يمذهب اعياد ساير  باشد. يم تمسخر

شك  آن اصل در ،زمان امام ميالد جشن و شعبان نيمه باره در يول كنند، يم قبول بيش
 .شود ينسبت داده م قيام آخرالزمان آن حضرت و به كه به يچيزهاي رسد به  ند تا چهدار

                                                
 انشجويانددر انجمن اسالمى  1119سال  تفصيل و تدوين سخنرانى جشن نيمه شعبان . 

 1141در سال « خانه مردم»با عنوان  ، نخستين بار همراه با سه اثر ديگر در كتابي به قطع رقعي واين اثر
همراه با سه اثر ديگر در كتابى به قطع جيبى و با  توسط شركت سهامي انتشار چاپ و منتشر شد و بعدها

 گرديد. چاپ تجديد مشهد فاتحِ انتشارات و قم دارالكتاب انتشارات توسط ،«جهانى واحد حكومت» عنوان
عبداهلل »مستقل و در قطع جيبي و با نام مستعار صورت  به بار ديگر( و )تاريخ چاپ و انتشار مشخص نيست

 . شد و به بازار عرضه گرديد )ب.ف.ب(تجديد چاپ  توسط انتشارات هادي« صالح

اسـت كـه    خداوند به كسانى از شما كه ايمان آوردند و اعمال شايسته انجام دادند، وعده كـرده  : 11نور/  .1
است  دهد، همان طورى كه پيشينيانشان را جايگزين كرده قرار مى جايگزين و خليفه حتمام آنها را در زمين

است، اجرا شدنى خواهد نمود و ترس و ناامنى آنها را به امنيـت   نى را كه رضا دادهو براى آنها دين و آيي
دهند و هركس پس از آن  كنند و چيزى را با من شريك قرار نمى بدل خواهد ساخت؛ آنها مرا بندگى مى

 .كفر ورزد، پس ايشان همان نافرمانان فاسق هستند
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دليـل   گيرند؛ نه به يجشن ايراد م  اين اخير نيز به روشنفكر و شيعه از مسلمانان يبعض
كـه در مقايسـه بـا     يليـل خاصـ  لحاظ عدم تناسب تشـريفات و تج  اصل مطلب، بلكه به

آيد و مسـلمام   يعمل م در مورد آن به فطر و عيد قربان مانند عيد يتر اسالم اعياد بزرگ
 .جهت نيست يب يا چنين توجه و عالقه

 و تــأثر درجــه كــه باشــيم داشــته قبــول را يبشــر و يروانشناســ نكتــه ايــن مــا اگــر
يـك   يهميشه با قدرمطلق يك قضـيه و اهميـت و ارزش واقعـ    انسان يها العمل عكس

و  يو نزديكـ  يشـود تناسـب نـدارد، بلكـه عامـل دور      يكه بر او وارد م يحادثه و امر
 يهـا  حساب تناسب كند، يحال و حوايج حاد شخص پيدا م  كه آن امر با منافع يارتباط

تـوانيم   ي، مـ  نمايد يد يا نفرت را تنظيم مآم زند و ميزان خوش يهم م به يفوق را به كل
 .شود، بفهميم يداده م جشن نيمه شعبان قرن اخير به را كه در ايران يمنشأ عالقه خاص

 معتقدات و )عج( عصر امام ميالد جشن بگويم اگر و  هستيم شيعه مسلمان ما

 .ام نكرده يگوي است، گزافه آن از اركان تشيّع مربوط به
 

 یبررس یمختصر

موضوع الزم است  توضيح مطلب و مخصوصام اطالع بيشتر آقايان نسبت به يبرا
 .بنماييم در مفهوم و منظور اين عيد و در مسئله مهدويت يمطالعه مختصر

هر موضوع و ورود به هر مطلب از جهات مختلف ممكن است انجام  يالبته بررس
آن مطالعه نماييد يا  يخاصيت داروي يتوانيد رو يرا م يگيرد. شما يك گياه يا علف

 يفروش و صدور مورد آزمايش قرار دهيد يا به منظور علم يو برا ياز جهت اقتصاد
كنيد؛  يبررس يشناس مطالعه يك نظريه گياه يده براو به عنوان نمونه جالب و آموزن

برگ و گل آن مورد توجه باشد. همين طور اعتقاد  يو زيباي يبدون آنكه مثالم زشت
، يعلم ،يانقالب مبارزات و يشناس مسلك ،يشناس جامعه مختلف يها جنبه از «يمهد«  به

اطالعات  و مجلس اين مختصر فرصت مسلمام است. يبررس و بحث قابل غيره و ياسالم
جميع  از و كامل  و صحيح طور به را مسئله يبررس اجازه حقير ناقص و مختصرتر يخيل

كه دلخواه شنونده و   طور  را، آن ظهور امام غائب يجهات و همچنين اثبات قطع
1.ايمبنم اجمال سبيل بر يبحث و وار فهرست يهاي اشاره آنكه جز دهد؛ ينم است، گوينده

 

                                                
 اطالعات  و روايات اي پاره استخراج براي استفاده مورد و بوده سدستر تصادفام در و خوشبختانه كه كتابي تنها .1

 باشد. مي ، چاپ تهران«اديان و مهدويت»به نام  قرار گرفت، كتاب تأليفي جناب آقاي سيد محمد بهشتي 
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 راجع به امام زمان معتقدات شيعه

، همنام ياست كه امام دوازدهم معتقد يجعفر يعشر يدانيد شيعه اثن يطوركه م همان
و فرزند بالفصل  دالشهداء، نهمين نسل سي)ع( ي، از اوالد عليو ملقب به مهد پيغمبر

 211سال  در نيمه شعبان ،خاتون و نرگس يعسگر به معروف يعل ابومحمد الحسن بن
از نظر  يگشته، ول منصوب امامت به پدر اتاست. پس از وف آمده دنيا به ،يقمر يهجر

است. در   داشته ي( غيبت صغريسالگ 74 ي)يعن ق .  ه 129عموم پنهان بوده و تا سال 
پس از آن غيبت . اند بوده واسط حضرت با شيعيان ينوّاب يا نمايندگان ،يغيبت صغر

ظهور خواهدكرد. از سال و موعد  لزماناست و حضرت در آخرا شروع شده يكبر
ظهور و قيام  امام عصر يجز خدا خبر ندارد. موقع -خود او يحت -ظهور هيچ كس

و از قرآن نقش  ينمايد كه دنيا را سراسر ظلم و جور فراگرفته، از اسالم تنها اسم يم
و درس  است؛ نام اسالم شده دين مردم ،وجود دارد؛ شكم و شهوت و پول ييا رسم

ها خواب  دل يشود، ول يم  است، برده و داده  كه آباد و زينت شده يدر مساجد قرآن
شورش و اضطراب  اختالف، ،يظلم، قحط گرفتار و مردم شريرند نشانادانشمند است؛

 . اند... پابرجا مانده يا گمراه هستند و معدوده از مسلمان يهستند؛ عده زياد يدايم
تسخير و پر از عدل و قسط  يزود هبا ظهور خود دنيا را ب امام غايب قائم )عج(

خواهد داد؛ به مساوات  آورد و به هركس به قدر احتياج يمايحتاج م يكند؛ فراوان يم
 . ...1گستراند يم نمايد و دين خالص خدا را بر زمين يمل مع
 

 خوش یرؤيا
 يخبر از بيش است ممكن مخالف، يمدّع يا سابقه يب شخص يك گوش به مطالب اين

 يها اشكال و ها ابهام سلسله يك با ،است يخيالباف يا ادعا يك اين :بگويد و نيايد يحرف و
 1196يا  يسال قمر 1111امام ) يعمر غيرعاد  ماندن و طول  ؛ مثالم زندهيباور نكردن

اين  .يفور يپيروز و ظهور باالخره و غيبت كيفيت و علت بعد و حاال( تا يشمس سال
ها وجود دارد،  ها و مسلك كه در مذهب يهاي يادعاها و خيالباف يعقيده را مثل بعض

 .شمارد يم
 يارزد ارزيـاب  ييا آرزو باشد، بازهم م صرفام يك ادعا يكه چنين اعتقاد فرض هاما ب

 جـا  ييـك ملتـ   ي، در فكر و در زنـدگ  دست آيد. چون هر چه باشد شود و منبع آن به
                                                

كتاب  41تا  11، مذكور در صفحات 17، 27، 26، 21، 16، 14، 7 ،1نقل به اختصار از اخبار شماره . 1
 «.اديان و مهدويت»
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است بـدانيم ايـن     . جالب توجه است  پيدا كرده يشناس و جامعه يگرفته و جنبه تاريخ
ين و چـرا آن را تلقـ   ييـا چـه كسـان    ي، چه كس و از كجا آمده يعقيده يا عادت از ك

 ...اند و چطور چنين جايگير شده است؟ كرده

 .بود خواهد عاميانه ييا عقايد اسالم اسالم ياز مطالعه رو ياين خود فصل
تـر و مـدارك    تـاريخ روشـن   يدر مقايسه بـا سـاير مـذاهب دارا    دانيد كه اسالم يم

در اثـر اينكـه    ،آن نسبتام آسان است. يك مقـدار  يوده و مطالعه روتر ب مدّون و مطمئن
دوران  در اسـالم  اينكه نتيجه در هم مقدار يك است، تر تازه اديان همه از زمان لحاظ به

درس  است. با آنكه در زمان نزول قـرآن   خط و كتابت به وجود آمده و گسترش يافته
بـاره   كه اسالم در يا با توصيه و توسعه يغيرمعمول بوده، ول ربستانو خط در محيط ع

هـا و افكـار،    تعليم و تحصيل و استعمال علم به كار برد، ثبت و ضـبط وقـايع و خطابـه   
 جنبـه آكادميـك   يفكـر  يها و حديث و بحث بالفاصله رايج گرديد. تاريخ و روايت

ت و سيره و روايت و حـديث بـه   خود گرفت. خروارها كتاب تفسير و سنّ به يانتقاد و
و روايـات   منظور نقـد احاديـث   به و درآيه نام رجال به يرشته تحرير درآمد. بعدام علوم

 . كردن اخبار وضع گرديد... يو حلّاج
و  مدارك ساير معيار و مالك كه  داريم را قرآن خود اسناد و ركمدا همه رأس در
است. پس از قرآن   عليه دوست و دشمن نخورده دنيا و متّفق دست يكتاب مذهب يگانه

آيد.  يعتبر مادعيه م و سجاديه و صحيفه البالغه نهج مانند دعاها و ها خطبه يمتون بعض
رسيم كه با وجود مغشوش و مخدوش  يم و ائمه يو احاديث نبو كتب سيره سپس به

و ممارست چندان  بودن آنها، تشخيص صحيح و سقيم آنها در نزد اهل بصيرت
برند،  يكار م به عنوان مأخذ تحقيق كه مستشرقين نيز آنها را به طور مشكل نيست. همان

كه  ياخبار: اند رسيده و فرموده وجود دارد كه از ائمه يمحك و مفتاح در نزد شيعه
 .ديوارش بزنيد قرآن عرضه كنيد؛ اگر منافات داشت، به شود، به يم از قول ما روايت

 يغ، توجه به نظر و نفعاز وسايل ديگر تفكيك و تشخيص روايات راست از درو
و  توانسته است بر نقل آن خبر مترتّب باشد. اما اگر روايات مختلف شيعه ياست كه م

طرف ديگرست، اتفاق  يسود يك طرف و به زيان دعاو كه به يدر حديث يسن
 .شود يبيشتر م يداشتند، اعتبار آن حديث خيل

 

 تمهدوي يو اله ياسالم يمبان
 وجود  ، عالوه براينكه اشاره و عنايت و انطباق فراوان در قرآنباره امام آخرالزمان در
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حضرت  در اين زمينه از ينيز در چندين خطبه اظهارات روشن البالغه و در نهج 1دارد
از صدر  شيعه و يفقره از طريق سن 111متجاوز از  يكثير ، احاديث2يده استرس امير

  با صراحت كامل نقل شده است. ائمه اطهار و از  ، از رسول اكرم به اين طرف اسالم
                                                

 : سوره توبه 11اى كه در صدر مقال تالوت شد؛ و نيز آيه  از جمله آيه .1

 
فرستاد، با دينى درسـت و برحـق،    او كسى است كه پيامبر خود را براى هدايت مردم

 تا او را بر همه دينها پيروز گرداند،

 :سوره انبياء 111و آيه 

 
را بندگان صالح من به ميراث  ايم كه اين زمين نوشته - پس از تورات - رو ما در زَبو
 .خواهند برد

براى مؤمنين  و تصرف و تمكن وتأمين در زمين كه در آنها به طور قطع وعده پيروزى نهايى كامل اسالم
 :سوره حج 42و  41صالح داده شده است و همچنين آيات 

 
دهند و امـر   مى گزارند و زكات مى مكانتشان دهيم نماز همان كسان كه اگر در زمين
 .كنند. و سرانجام همه كارها با خداست به معروف و نهى از منكر مى

 
و ثمـود نيـز تكـذيب     و عـاد  اند، پيش از آنها قـوم نـوح   اگر اينان تو را تكذيب كرده

 اند، كرده

 : سوره نساء 117و آيه 

 
پيامبر خدا را كشتيم. و حال آنكه آنان  و نيز بدان سبب كه گفتند: ما مسيح پسر مريم

را نكشتند و بر دار نكردند بلكه امر برايشان مشتبه شد. هر آينه آنان كه دربـاره   مسيح
نداشتند. تنها پيرو گمان خود كردند خود در ترديد بودند و به آن يقين  او اختالف مى
 . را به يقين نكشته بودند بودند و عيسى

 .تطبيق شده است كه در بسيارى از تفاسير با دوران ظهور امام قائم

 192و  119هاى  فرمايد و خطبه مى رالزمانكه وصفى از آخه البالغ نهج 111و  117هاى  از جمله در خطبه. 2
 :شود كه در آنها از امام مختصر معرفى و اشاره به اقدامات او مىه البالغ نهج

«

                  » 
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و اعتقاد و انتظار ظهور امام  آيد، مسئله مهدويت يموع آنها برمكه از مج يطور به
 .باشد يم مسلّم عالم اسالم و عليه متفق مسائل از ييك ،رسالت از دودمان ،قائم و غايب

 : نماييم يرا نقل م ذيالم هشت نمونه از آن احاديث
 يسند خود، از ابوسعيد خدر ؛ بهمعروف اهل سنت ياز علما از حافظ ابونعيم -1

 :فرمود است كه رسول خدا كرده روايت
نمايد و خدا  يمن عمل م من خروج خواهد كرد؛ به سنت بيت از اهل يمرد

كند و دنيا را پر  يظاهر م نازل و از زمين به سبب او بركات خود را از آسمان

 .سازد؛ همان طور كه قبالً پر از ظلم و جور شده باشد ياز عدل م
  كرده و از جدش روايت بن جابر سند خود، از قيس ؛ بهايضام از حافظ ابونعيم -2

 :فرمود است كه رسول خدا
از  ي، امرا و ملوك جابر ظاهر خواهند شد و پس از آنها مردبعد از خلفا

را پر از عدل خواهد كرد؛ كماآنكه قبالً  د كه زمينكن يمن خروج م بيت اهل
 .است پر از ظلم و جور شده

                                                                                                              
                          (به شما رو آورد، در حالى كه دندانهايش آشكار باشد و پستانش پـر از   تا اينكه جنگ

خبردار باشيد براى فردايى كـه  شيرى كه نوشيدن آن شيرين و سرانجامش تلخ است. 
والى و حاكمى كه از نوع حكـام و زمامـداران    -شناسيد  با خود بياورد آنچه شما نمى

 -هـاى جگـرش    پـاره  نمايد. زمين نيست، آنها را براى اعمال خالفشان بازخواست مى
رار و وسايل يعنى اس -دهد و كليدها  را براى او بيرون مى -يعنى معادن و محتوياتش 

نمايد. پس به شـما روش زمامـدارى بـه عـدل را      را تسليم او مى -استفاده و استخراج 
متـروك و فرامـوش شـده اسـت، زنـده       دهد و آنچه را كه از كتاب و سـنت  نشان مى

 (.نمايد مى

«

» 

سپر حكمت را پوشيده و آن را با تمام آداب و شرايطش، از رو آوردن به سوى آن، )
اى است كـه آن   شناخت آن و پرداختن بدان، فراگرفته است. حكمت نزد او گمشده

غريـب باشـد، او نيـز     كـه اسـالم   كند و نيازمندى و احتياجى پس هنگامى را طلب مى
سـايد )از   مـى  نهد و گردن بـه زمـين   م برزمين مىكشد و )همچون شتر( دُ روى در مى

 ماند(؛ از بقاياى حجّت خدا و جانشينى از جانشينان پيغمبـران  تحرك و پويايى باز مى
 اى را اختيـار  پنهـان شـده گوشـه    -حضرت آن-اوست. كه خواهان آن است. پس او 

نمايد، آنگاه كه اسالم غريب باشد و مانند شتر كه آزار ديده و در رنج باشد، دم خود 
را به حركت آورده و گردن به زمين چسـبانده باشـد. آن حضـرت باقيمانـده بقايـاى      

 .(حجت خدا و جانشين جانشينهاى پيغمبران اوست
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گويد:  يم  ياز ابوذر غفار «االثر منتخب»به نقل از كتاب  «»در كتاب  -1
 :كرده و گفت و حسنين يعل خدا اشاره به پيغمبر

 يخدا ياين برادرم بهترين اوصياء است و سبطين من بهترين اسباط و بزود
از ماست. گفتم  امت يسازد و مهد يائمه دين را خارج م از صلب حسين يتعال

خواهند بود؟ فرمود: به عدد نقباء خدا، چندنفر امام پس از تو  پيغمبر يا
 .اسرائيل يبن

 :فرمود )ص( نقل نموده كه پيغمبر الدين از شيخ كمال «» -4
پر از  كه زمين يظاهر و در وقت است كه در آخرالزمان يا خدا خليفه يبرا

كند و دنيا را پر از عدل و قسط خواهد  يظلم و جور شده است، ظهور م
 ...كرد

نمايد، در منازعات حق را  يبا رعيت رفتار م كند، به عدالت يتقسيم م يبه تساو
نريزد و  نيست كه به زمين ر آسماند يا سازد، در ايام او قطره ياز باطل جدا م

از  يبردار در زمين نيست كه نرويد )كنايه از حداكثر استفاده و بهره ينبات
قيام كننده به امر خداست كه مذاهب را از زمين  يطبيعت(، او امام مهد

 .است هم امام حسينماند؛ پسر ن ينم يدارد و جز دين خالص چيز يبرم

 :فرمود : رسول خداي انصاراز جابربن عبداهلل -1
 .بخشد يحساب و شمار م يپيدا خواهد شد كه مال را ب در آخرالزمان يا خليفه

 :فرمود بن ابيطالب يگويد: حسين بن عل سليط -6
است و آخر آنها  بن ابيطالب يداريم، اول آنها اميرالمؤمنين عل يمهد22 

زنده  يپس از مردگرا  به حق كه خدا بدو زمين نهمين فرزند من امام قائم
او  يرغم مشركين، دين را آشكار و بر همه دينها پيروز سازد. برا ينمايد. عل

روند و  يدر آن مدت از دين بيرون م يا خواهد بود كه عده يغيبت طوالن
اين وعده : كه آزار كشند و به آنها گفته شود يمانند؛ در حال يپابرجا م يا عده

 !گردد؟ يم ياگر راست است، چه وقت عمل
ها مقاومت و صبر  رغم آزار و تكذيب يعل كه در دوران غيبت يبدانيد كسان

 .باشند يم اكرم مانند جهادكنندگان در ركاب رسول نمايند،

ها و  مربوطه، باب ، عالوه بر نقل احاديثيتعداد قابل توجه جماعت ياز علما -7
 :اند؛ از آن جمله است اختصاص داده در اثبات ظهور و قيام امام غايب يهاي كتاب
 ،«الظنّون كشف»در  يشافع ي محمدابن يوسف گنجابوعبداهلل -
 ،« » در يمكّ يمالك  صبّاغ محمدبن  بنا يعل نورالدين شيخ -
از  166در باب  ،يحنبل ياندلس يحاتم طائ يبن محمد العرب يبن عل الدين يمحي -

 ،«فتوحات»كتاب 
 ،بن احمدبن احمدبن حشاب شيخ اديب ابومحمد عبداهلل -
 . ...يشعران يبن احمد ابن عل شيخ عبدالوهاب -

 بسيار قديم و وعده انتظار امام غايب مسئله مهدويت خود اسالم خالصه آنكه در 
  است )آن طوركه امثال ا و اقتباس از زرتشتيانه دار بوده، نه اختراع ايراني و ريشه
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Darmesteter ع ، و نه اختصاص به تشيّ اند( گفته يفرانسو يمستشرق ظاهرام يهود
 .1رسد يم اكرم)ص( يدارد؛ بلكه اتصال آن به طور وضوح به شخص نب

اين عقيده در ميان  يبوليّت عمومدار بودن و مق يك نشانه سابقه داشتن و ريشه
به اين طرف و در  از اوايل اسالم توجه مدعيان مهدويت ، همان تعداد قابلمسلمين

نيز قيام عليه  مدعيان مهدويت يتمام بالد و اقطار اسالم است. تقريبام عمل همگ
 .بوده است يمذهب و حكّام يا داعيه اصالحات خلفا يرستمگ

اند يا  نموده مهدويت ي، قيام و دعويرا كه به عنوان مهد يذيالم چند نفر از كسان
 :2بريم ياند نام م را به آنها داده يپيروانشان چنين نسبت

قيام كرد و سپس كشته شد و پيروان او  كه عليه امويّه يابوالحسن زيدبن عل -
 (؛يهجر 2و ظهور مجّدد او شدند )در قرن  بعدام قايل به مهدويت

 ا او بيعت كردند و نمازب در كوفه 114كه در سال  عباس بن محمد ابن ابراهيم -
 ستودند؛ مهدويت گذاردند و او را به

 يقيام كرد و دعو اميه يعليه بن در خراسان 127كه به سال  يابومسلم خراسان -
 نمود؛ مهدويت

 نام خود زد؛ به اهلل تحجسكه  ،در افريقا 297 كه در سال  ي مهدعبداهلل دابومحم -

 122سال  ، دريكه در مغرب اقص الحسن ي مغربمحمدبن تومرت ابوعبداهلل -
 نمود؛ يمهم يها كرده و جنگ مهدويت يدعو

و  مهدويت ي، دعويدر مغرب اقص يهجر 7در اواخر قرن  يعباس الرّيف -
 شورش كرد؛

نمود و خلق  مهدويت يدعو 911كه در سال  يالهند يالسيد محمد الجونيور -
 با او بيعت نمودند؛ يكثير

 ؛محمد خدابنده معاصر سلطان از اهل كردستان يالكرد يموس -
 نفر رسيدند و بعدام در حمله   11161  به او   كه اتباع در بخارا يابوالكرم الدرّان -

                                                
مدارك معتبر دست اول اهل تسنن كه احاديث نبوي مربوط به ظهور امام غايب از خاندان بسياري از . 1

هجري قمري( نوشته شده  211هاي قبل از والدت امام دوازدهم ) اند، در سال رسالت را ثبت و نقل كرده
 است زيرا كه وفات نويسندگان آنها جلوتر يا كمي بعد از والدت امام بوده است.

( در سنن، 217( در صحيح ، ابو داود سيستاني )216در كتاب مسند، بخاري ) 241توفاي احمدبن حنبل م
( در 276قتيبة دينوري ) ( در سنن، ابن219ماجد قزويني ) ( در صحيح، ابن261مسلم بن حجاج نيشابوري )

،  99( در الجامع )به نقل از مكتب اسـالم، شـماره مسلسـل    279غريب الحديث ، محمدبن سوره ترمذي )
 . (.مقاله آقاي علي دواني

و بـه كمـك    كه به نام خونخواهى حسين )ع( ابواسحق ابوعبيده ثقفى. به نقل از كتاب اديان و مهدويت. 2
 .كرد )در قرن اول هجرى( اى مهدويتادع فيهپس از محمد حن قيام و ابراهيم بن اشتر
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 كشته شد؛ مغول

قيام كرد و  يميالد 1991كه در سال  يهجر 12در قرن  يسودان يمهد -
 را گرفت؛ و سپس تمام سودان خارطوم

 يخروج و دعو در هندوستان يالملل بين كه قبل از جنگ يالم احمد قاديانغ -
 نمود؛ مهدويت

 كه در اسالمبول يظم رشتاز شاگردان سيد كا يميرزا طاهر حكّاك اصفهان -
 يپرداخت و وقت را نمود و به نصيحت و موعظه سالطين انبياء ينمايندگ يابتدا ادعا

مسموم و مقتول  1111خواند و در حدود سال  يكارش باال گرفت خود را مهد
 گرديد؛

 كه در زمان ناصرالدين شاه ياز شاگردان سيدكاظم رشت بابمحمد  يسيدعل -
بودن  امام عصر يباب بودن و واسط شدن ميان خلق و امام و سپس ادعا يابتدا دعو

 .از او به وجود آمدند بابيه و بهائيه يها را كرده است و فرقه
تقريبام در كليه اديان  يو مصلح يا منتقم جهان آخرالزمان ياصوالم انتظار يك ناج

 :وجود دارد و بشارت داده شده است يتوحيد
 .نامند يويشنو م ،و برهمنان او را سوشيانت رتشتيانز -
پادشاهان  ، پادشاهبزرگ ييا مهد و ماشيع ا، منتظر پيغمبرِ آخرالزمانه يهودي -
 .باشند يست، ما گويند از نسل اسحقَ يكه م
 .عقيده دارند موعود يو مسيا ا به بازگشت مسيحه عيسوي -
 .در كتبشان وارد شده است يا نيز بشارات زياده هندي -

 يقراين و داليل يشارات را رواز اين اشارات و ب يبسيار و تشيّع اسالم يعلما
 .1دهند يتطبيق م االمر كنند، با حضرت صاحب يكه اقامه م

امـام    مربـوط بـه   يمـدارك و اسـناد دينـ    يوار از بعض فهرست يا اين بود خالصه
 .آخرالزمان

ت مهدويّ مسئله از استدالل شروع و غيرمتديّن شخص يبرا قضيه يقطع اثبات البته
و كتاب خدا را محكم كرد تا به اين  اعتقاد به پيغمبر يها . بايد قبالم پايه مشكل است
 .مطلب رسيد

                                                
، ، واونـك نامـه  ، جاماسـب ، شاكمونىآيات و عبارات متعددى از كتب زند «اديان و مهدويت»در كتاب  .1

، و مزاميـر داود  )زبور ا نقل شده است. همچنين بشاراتى از كتب عهد عتيقه و گات ، پاتيكل، باسكديد
 .آورده است و عهد جديد و اشعياء دانيال
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بُر انجام  يك نظريه يا اظهاريّه غالبام به صورت ميان يذلك همان طور كه نف مع
عجيب و  يآن نظر و خبر، چيزها يمن يا در حواشگيرد و شنونده همين كه در ض يم

مقدمات و داليل  يغريب و خالف عقل و انتظار را ديد، بدون توقف و توجه رو
ممكن است يك نظريه و عقيده . گرداند يبر م يدهد و رو يمطلب، حكم به بطالن م

موجود  ياه مورد انتظار همراه بود و با جريان يبا قراين منطق ينيز وقت يا اثبات نشده
و واقعيات تطبيق كرد كه در زمان اعالم آن امكان تشخيص و احتمال آن موجود 

 .آن فراهم شود يبرا ياست، الاقل زمينه مساعد  نبوده
  

 يو سياس يمهدويت از نظر اجتماع

نماييم و وارد  يبيش از اين بحث نم مسئله مهدويت يرو يبنابراين از دريچه دين
 .شويم يآن م ياجتماع يها نبهج

دارد )مانند طرز  يسن يها كه با فرقه يجزئ يرا ديگر از زاويه اختالفات فقه شيعه
حب و  يسجده، حكم طالق و امثال آن( و بر مبنا يوضو گرفتن، مهرگذاشتن برا

را كه  عتشيّ يو سياس يچهره اجتماعبلكه  .كنيم يمنگاه ن تبي بغض نسبت به اهل
از  يگيريم. بل يبوده است، در نظر م اسالم يدر جامعه رسم «اقليت مبارز»يك 

از  «اقليت»صفات مميّزه و چهره مشخص شيعه، يك اقليت مبارز بودن آن است. 
 .از طرف ديگر «مبارز بودن» يك طرف و

كشور مخصوص به خود و  يع داراقرن كه تشيّ 14هنوز كه هنوز است، پس از 
 نفر ميليون 11حداكثر تقريب  ، بادنيا را آيين شده است، اگر كل شيعيان يآزاد

درصد،  6 هم جمعيت شيعه بدانيم، بازنفر يليون م 111جهان را  گيريم و مسلمانانب
1.است بوده كمتر يخيل آن تناسب درگذشته و شود يم ضعيف بسيار «اقليت» يك ييعن

 

پراكنده در نقاط دور افتاده از  يها ؛ نشانه بارز آن امامزداهشيعه «مبارز بودن» اما
است كه معمول گرديده و  يساليانه و ماهيانه و هفتگ يها اريو عزاد مراكز خالفت

 .نمايد يم در بالد اسالم ترين كشتارها و فشار و آزار و طرد شيعيان حكايت از فجيع
بـا دسـتگاه حكومـت     يا مخالفت و مزاحمت يـا مبـارزه   است كه اگر شيعه يطبيع
چنـين بالهـا را بـه سـرش      يخاطر چند اختالف در فروع فقهـ  ياه برا، هيچ گ نداشت

  ييا زيرزمين يفعاليت مخف بودند مجبور دعات آنها و شيعيان و اطهار ائمه آوردند. ينم
                                                

 2116جمعيت جهان در ميانـه سـال    Wikipedia المعارف اينترنتي بر اساس اطالعات دريافتي از دائرت. 1
نفـر   216′111′111نفـر و جمعيـت شـيعه      1′441′111′111نفر ، جمعيت مسلمان   6′111′111′111برابر 

درصد مسلمانان جهان بوده و اكنون به حدود  6،  11در اواخر دهه  بوده است. به بيان ديگر جمعيت شيعه
 .درصد افزايش يافته است )ب.ف.ب( 11
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 .داشته و استتار و تقّيه را شعار خود قرار دهند
ل و زجر و حبس امامان و اصحاب و پيروان آنها به مشحون از قت تاريخ اسالم

 :و امرا و عمّال مربوطه است، مانند دست خلفا
 ،به دستور عثمان ياباذر غفار -
 ،به دستور معاويه يو حجربن عد اشتر مالك -
 ،در زمان يزيد بن عروه يهان -
 ...دعبل -

 و ثالث، يثان ياول و شهيدها شهيد -

 ،شيعه يمحدثين و علما -
 .و غيره به دستور سلطان سليم يدر عثمان قتل عام دو ميليون نفر شيعه -

به درگاه خدا از  دردناك كه ائمه شيعه يها سوزناك و شكوه ياين همه دعاها
 ينمايند، نشانه ديگر يامان م يب يها ها و گرفتاري زمان و از بيچارگي جور سالطين

 «اكثريت كامروا»در برابر  «اقليت مبارز»خاص  يها از زجر و خفقان و از محروميت
 .1و روزگار نارواست

ها در  ها و دشمني ساده است. همه ناراحتي يدانيد كه خيل يرا يقينام م يعلت اصل
. چون زند يدور م 2«» اطراف تفسير آيه

 نمائيد. پيروي شنداب خودتان از كه را امر حق دارندگان و رپيغمب و خداوند است: گفته

و حاكم و سلطان  زيرِ بار هر خليفه ،دليل زور و زر هيچ گاه نخواسته است به شيعه
االطاعه  اين مقام و واجب ياست، برود. برا  نشانده «ياولواالمر»كه خود را در مقام 

 :گويد يقايل بوده و هست. م ين، شرايطبود
امر نيز مطيع و معرّف آن   ي، ول و رسولدنبال اهلل است كه به يو بديه ياوالم، منطق

بكند كه با امر خدا و رسول منافات داشته و تناقض  يو حكم يدو باشد؛ نه آنكه عمل
 .و تضاد پيش آيد

                                                
) افتتاح در دعاىهمچنين و  سجاد )ع( حضرت شنبه سه و يكشنبه هفتگى دعاهاى در جمله از .1

....) 
: 19نساء/ . 2

.  
را اطاعت كنيد و دارندگان حق امر را كه  ايد، خداوند را اطاعت كنيد و رسول كه ايمان آورده اى كسانى

ايد،  ايمان آورده اخداوند و روز جز كرديد، در صورتى كه به از خودتان باشند؛ و اگر در موردى اختالف
 .تر و از لحاظ تأويل، بهترين است سول ارجاع دهيد كه چنين كارى شايستهآن را به خداوند و ر
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منصوب به  است كه از طرف خدا و رسول يكس «الطاعه اولواالمر مفترض»ثانيام، 
باشد. يا در غياب امام و با   و مأموريت داشته اين سمت گرديده و وصايت و امامت

و علم و صالحيت و غيره( مورد رضايت  احراز شرايط الزم، )از قبيل تقوا و عدالت
و  ت باشد. در غير اين صورت غاصب و ظالم است؛ خواه عمرو بيعت و يا منتخب امّ

 .ه و غير آنشا ؛ خواه ناصرالدينو مأمون باشد؛ خواه هارون و معاويه يزيد
و حكومت و فعّال  جا و بر سر مسئله خالفت در همين ا شيعهب ياساس دشمن

 .است كه مورد امتناع و برخالف اعتقاد اين دسته بوده است يمايشاي
وعّاظ »ام ن نوشته است به يكتاب دانشگاه بغداد يشناس جامعه استاد يورد  يدكتر عل

، «الخامد بركان»را  شيعه او است. داده اختصاص شيعه را به يو در آنجا فصل «السالطين
 يهاي تكان گاه گاه و بخار و دود هنوز كه يفشان آتش داند. يم «خاموش فشانِ آتش» ييعن

 يها انقالب تمام سرنخ بوده ياجتماع انقالبات مركز و مظهر تشيّع گويد يم .سازد يم ظاهر
 شده است و در هر يم يمنته به طور مستقيم و غيرمستقيم به كانون شيعه اسالم يدنيا

 و تقليد ، اجتهاد، تقيّهعاشورا يدار شيعه )مانند تعزيه ييك از مراسم و مظاهر امروز
 .اقليت را ديد يها و مكتب يمبارزات مل يتوان عناصر اجتماع يو غيره( م

هرچه قدرت و جمعيت و رسميت و امكانات  يقرون متماد يخالصه آنكه در ط
 ياست )از خلفا  تعلق داشته و به دستگاه خلفا بوده، به اكثريت تسنن اسالم يدر دنيا

( و هرچه مزاحمت و مصيبت و يعثمان گرفته تا سالطين و عباسيان اميه يو بن راشدين
 .است  شده شيعه ينشهادت بوده، نصيب اين طرف يع

 يبرا يا بماند و به تدريج جا و آينده ياست باق  توانسته با اين وصف اگر شيعه
از آن رموز همين  يدر آن وجود دارد. يك ييا رمزهاي يخود تأمين نمايد، حتمام رمز

 !نيست ياست؛ و اين كم چيز ينهاي يو اعتقاد به ظهور و پيروز انتظار فرج
را در نظر بياوريد كه به دست دشمن تار و  يوضع يك حزب يا جمعيت مبارز

اند، افرادش  اند، سرانش را سر بريده يا تيرباران كرده مار شده، كتابهايش را سوزانده
را از هر  يمعاش و زندگ  ، راه اند وحشت و فرار انداخته زندان و طرفدارانش را به را به

ضمنام به گوش آنها  .اند شكست خورده ياند... و به تمام معن رف به رويشان بستهط
؛ همه  نمانده است يخوانند كه ديگر كس يخوانند يا خودشان به گوش خود م يم

 ... !از هيچ جهت وجود ندارد ياند و آينده و روزنه اميد نابود يا تسليم شده
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خيانت  به دادن تن تسليم، و يأس جز ؟داشت خواهند يحال چه مكتب اين و افراد اين
 ! هست؟ انتظارشان در يديگر سرنوشت آيا ها آلودگي و تخديرها به بردن پناه يا مذلت و

ها، شعله  ها و ضعف اما اگر به عكس، در شديدترين حاالت و گرفتارترين لحظه
و  يدسر خاكسترِ است ممكن باشد، ها چشم در يانتظار و ايمان نور و ها دل در يگرم

آنها  هرقدر بود. خواهند گرمو زنده باز خاكستر، زير اما يرد،بگ را آنها يرو يخاموش
 را بكوبند و افراد و سرانشان را از بين ببرند، نخواهند مرد و در اولين فرصت، از باقي

برومند و شاداب سربلند خواهد كرد و بذر  يها آنها يا از پيوستگانشان نهال يها مانده
 .وصال ادامه خواهد داشت يدر نزد آنها تا پيروز و جهاد ي؛ و زندگخواهد ريخت

قاهر  امامِ غايبِ قائمِ يبرا كه شيعه يبنابراين حق داشتيم بگوييم، اعتقاد و انتظار
 يپيروز و بقا ضامن و تشيع اركان از كند، يم يتجل شعبان نيمه مراسم در و دارد خود
 .است

 يها دادند كه به نسل يبه پيروان خود م و امامان كه پيغمبر آخرالزمان ينويد مهد
منين خالص شود و مؤ يضعيف م يحقيق نمودند كه اسالم يآينده برسد و تصريح م

، اما بايد صبر )مقاومت( كنند و يقين داشته  گردند يشديد مبتال م يها گرفتاري به
دشمنان عدل و دين باالخره از آن ما خواهد  يو سركوب زمين يرو باشند كه خالفت

امه دهند، حق را اد كه چنين صبر و اميد و انتظار را داشته باشند و راه يبود و كسان
كه در حديث منقول از  يهستند )همان طور در ركاب رسول خدا مانند مجاهدين

و  يو اميدوار يديديد(. چنين تذكر و بشارت، درسِ دلدار )ع( حضرت سيدالشهداء
 .است يپيروز يبرا يسرمايه جاودان

 يبرا يا توانسته است مفيد فايده يها نم نكه چنين پيشگوييضمنام با توجه به اي
آينده در  يها جز تعليم و تقويت نسل يمسائل يا اغراضِ زمانِ بيانِ آنها باشد و نظر

بر  يتواند شاهد ينمايد و م يگويندگان آن م ياست، حكايت از دورانديش  بين نبوده
 .باشد يحقيقت و حقانيّت دعو

دات، نه تنها يك اقليت يا خانواده و فرقه است كه خود را در اين مراسم و معتق
است كه پرچم آن هميشه برافراشته   ي، بلكه  مكتب دارد يكند و نگاه م ياميدوار م

ماند و در تمام مشكالت و پيشامدها ناظر به آينده بوده و خود را حالّل مسائل و  يم
، يو نه شيع ياست، نه ايران يبكه نه عر يا داند؛ با داعيه ياحتياجات همه اعصار م

 است. يو جهان يبلكه اله
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 2ماسينيون يِشناس اسالم ي، شاغل كرسپاريس استاد دانشگاه 1نپروفسور كُربَ
محققين در  و كه از مستشرقين معاصر فرانسه و فرانسه ايران ينستيتوو رئيس افقيد 
آيد( و از نزديك  يآمد )و شايد م يچند ماه به ايران م ي، سال باشد يم و تشيع اسالم

 يپردازد. از جمله يك مجلس هفتگ يبه رشته خود م به مطالعات و مباحثات مربوط
شد كه عالمه عزيز و استاد بزرگوار حضرت  يدر هفت هشت سال قبل تشكيل م

 1.كردند ينيز در آن شركت م يمحمدحسين طباطبائ يحاج يآقا

 :از جناب پروفسور پرسيدم يشب
نسبت به  يدر افكار اروپاي ي، تمايل و توجهآيا درست است كه بعد از جنگ

 پيدا شده است؟ يو مذهب يروحان يمبان

 :جواب داد نكُربَ يآقا
 .اند پيدا كرده يجنب و جوش بيشتر ا و محافل كليساه ، كاتوليكيبل

 :فته و با حالت نيمه تأثر و يأس گفتبه فكر فرو ر يسپس مختصر
كند، نظرش به  يدين زنده نيست، هر چه تالش و فكر م چه سود! مسيحيت

 ي، اجتماعي، فلسفيبه مسائل )فكر يو به گذشته است؛ داعيه جوابگوي يعيس
 ...و غيره( روز را ندارد

 :كرد و افزود يباز هم تأمل
شود؛ فقط  يمتوقف م و خاتميت ت نيز به نبوتاهلِ سنّ ياه دينِ مسلمان
حل  ياش بسته نيست و اميد به امام آينده برا هست كه پرونده مذهب شيعه

 .مسائل دنيا دارد
  

 ينهاي يپيروز يآرزو

صورت انتظارِ  اين صورت يا به ، به مهدويت ، ايده يا فريضه و عقيده بينيد ياينكه م
حق بر باطل و عدل بر ظلم، در مفاهيم مختلف آن، در  ينهاي يبشريت و پيروز يناج

و بايد  ياست بسيار طبيع يهمه مذاهب وجود دارد، نه تصادف است و نه توهّم. امر
تطبيق هم وجود داشته  ها«ويشنو»و  ها«ماشيع»، ها«مسيح»، ها«يمهد»ما بين تمام اين 

 .باشد
 يپيروز به اعتقاد او خود الاقل كه است مسلك واضعِ و مذهب آورنده كدام اصوالم

 ندهد؟ يا مكتبش نداشته باشد و به پيروانش چنين وعده ينهاي

                                                
1. Professeur Henri Corbin     2. Louis Massignon 

 .اين مجلس و مطلب اشاره شده است به «بحثى درباره مرجعيت و روحانيت»قبالم در كتاب . 1
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و پوچ  يخود را مقهور و ارزشِ فكريش را نسب پيشاپيش يمسخره است كه كس
 يو محدود معرف يجزئ يجوي بداند؛ مگر آنكه آن را يك نظر موقت و چاره يشدن

 .كرده باشد
تر  تر و دورانديش بين نيز، آنها كه واقع يو سياس يفكر يها صاحبان فلسفه

م و بيش اند، تحقق كامل نظريات و تعليمات خود را در يك محيط آينده و ك بوده
 .دانند ياند و در هر حال آتيه را از آن خود م سراغ داده يو آرزوي يرؤياي

 دهد؛ يرا سرمشق و شاهد قرار م مدينه فاضله افالطون

 1« اوتوپيـا  »ام بـه نـ   « شهربهشت »سيستم خود را در يك  19قرن  ياه سوسياليست
 نمايند؛ يتجسم و تعقيب م

تـا آنجـا كـه     بـه آخـرت   ي، ولـ  اگر به خدا عقيده ندارد يماد كارل ماركس يحت
آل يـا   نظريـه و طبقـه او و برقـرار شـدن نظـام ايـده       ينهـاي  يتكامل همين دنيا و پيـروز 

طبقـه رنجبـرِ    يبـه بيـدار   ياصرار دارد. تـاريخ را منتهـ   ياست، خيل ستكموني بهشت
را بـه   يمقـام حاكميـت و مرتبـه اعلـ     نگرد كه پرولتاريا يم يا كارگر دانسته و به آينده

و فقـر   يكسـاد  و يطبقات و بحران اقتصـاد  از استثمار يدست آورده است و دنيا خال
كند كـه پيـروان او بـه ايـن مطلـب عقيـده و        يهم توصيه م يخواهد شد. خيل و جنگ

 .عالقه داشته باشند
كه يك سرش در ازليّت و سَرِ ديگرش  ييك مذهب توحيد يپس به طريق اول

 است و معتقد به وجود و حكومتِ مشيّتِ قاهر و مالكيت در ابديت و آخرت
 يو نهاي يكامل، قطع يو اجرا ياشاعه كل يباشد، بايد حتمام و جدام رو يم يواحد

 .تعليمات خود تكيه نمايد
از طرف  ياز يك طرف و مذاهب اله يو فلسف يكه مابين مكاتب سياس يفرق

حدت خالق دارند كه به و يديگر وجود دارد، اين است كه خداپرستان بنا به اعتقاد
كامل با خلقت و با بشر، اعم از نزديك و حاضر و غايبِ گذشته  يو احساس پيوستگ

به دنيا  مردم يدر يك زمان دور و برا يروزكنند، در نظر و در دلشان پي يو آينده م
 يو شادمان يدر حكم پيروز -حق و حقيقت باشد  يهمين قدر كه پيروز -نيامده 

دانند و  يم ي. جسمام و روحام خود را شريك و برخوردار در آن پيروزآنها است
 .گويند يگيرند و به هم تبريك م يجشن م

                                                
 ( يا آرمانشهر.Utopia« )اوتوپيا. »1
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كه از آنها در دست ماست، نظر به  يگذشته و آثار و كتب ياما در مذاهب توحيد
معاصر، تنها اشارات و  زمان مربوطه يا به واسطه عدم رشد و نقص درك مردم يدور

است. اجماالم   مانده ي، آن هم به طور مختصر و مبهم در كتب مقدسشان باقيبشارات
ندارند، به قوم خود و به زمان  يشوند؛ ديگر با اين مسئله سروكار يگويند و رد م يم

خودشان به  ملت يبرا ياجتماع پردازند. اصالم مسئله حكومت و عدالت يخود م
. فقط يآن، چندان برايشان مطرح نيست تا چه رسد به حكومت جهان يمفهوم سياس

و مسئله  كه توجه به دوران آخرالزمان است و آن هم در مذهب تشيع در اسالم
ليد( با صراحت به شخص قيام كننده، موقعيت و مقام عدالت و امنيت و بركت )يا تو

گرديده است؛ در  يو مراسم عموم يخاص پيدا كرده و جزو معتقدات ضرور
 .دانند يم را وظيفه و ثواب يچنان دولت ياست و انتظار و آرزو  دعاهايشان وارد شده

گيران كه با خدا راز و نياز بيشتر  از پانزده روز ديگر در سراسر ماه رمضان روزه
خيزند؛ بلكه قبالم وضو گرفته و  ياز خواب برنم يخوردن سحر يدارند، فقط برا

يكسره  خوانند. نصف اين دعا يباشد، م يم را كه منسوب به امام)ع( افتتاح يدعا
 :گويند ياست و ضمن آن م زمان  امام يبرا

«

»1. 
 

ن و طرفِ خطاب و و معيَ يّبزرگِ منتظر را ح ي، ناجمنظور آنكه شيعه
 .در دولت او خواهان است يا خود سهم و وظيفه ينمايد و برا يدرخواست م

را به  يفداكار يو عشق و اميد برا ينهاي يهمه مكاتب و مذاهب وعده پيروز
به ما تعليم  بيت كه از طريق اهل يواقع دهند. اگر در آن جمع، اسالم يود مپيروان خ

و  يو روان يچنين سالح عقيدت يداده شده است، با صراحت و قاطعيّت بيشتر رو
 نمايد، از جهت آن است كه بيش از همه سر و كار با اجتماع يتكيه م ياجتماع

، داشته و آخرت ينهايت دور، يعن يبشر و جهان و با ابديت و آينده ب يمومع
                                                

را بـه ظهـور آورى و    : خدايا ما از تو اميد و اشتياق داريم كه دولتِ با كرامتِ آن امام زمـان دعاى افتتاح .1
هلش را به آن عزّت بخشى و نفاق و اهل نفاق را ذليل و خوار گردانى و ما را در آن دولت حقّه و ا اسالم

اهل دعوت به طاعتت و از پيشوايان راه هدايتت قرار دهى و به واسطه آن بزرگوار به مـا كرامـت دنيـا و    
 .عطا فرمايى آخرت
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است كه  ياست. طبيع  ترين وظيفه را به دوش مؤمنين گذارده ترين و سنگين مشكل
 .گرز بايد خورندِ پهلوان باشد

 

 يقطعيت پيروز

 يو انتظار پيروزكه منطقام اعتقاد  ياجتماع يو روانشناس ينظر از جنبه عقيدت صرف
از جنبه واقعيت نيز  ينمايد، اما بايد ديد، آيا چنين فكر و آرزوي يرا ايجاب م ينهاي

 تحقق پذير هست؟

را مدرك قاطع و دليل محكم بر صحت يك حكم يا  «اجماع» ياسالم در فقه
 :فرموده است گويند پيغمبر يم اهل سنت. گيرند يخبر م

«»1
 

 
 :گويد يم و شيعه

اجماع بود، چون امام هم در آن وارد است، پس حتمام درست  يا اگر در مسئله
 .است

، بلكه اجماع تمام امم و اتفاق سالمامت ا ، نه تنها اجتماعيا حال اگر در مسئله
 .بزرگان و صاحبنظران بشريت بود، قطعيت آن ديگر حتم اندر حتم خواهد بود

گويم. دليل مثبت و به  ينم يو تحريك عاطف يحماسه ادب ياين حرف را رو
 :دارم يتاريخ ياصطالح ماد

 ي، از بسياريزات طبيعبشر روز اول هيچ چيز از خود نداشت. به لحاظ تجهي
تر بود. اما در برابر اين همه نقص و  تر و از نباتات محتاج جهات از حيوانات ضعيف

بينيم  يكنيم؛ م ينگاه م ينياز، تا دلتان بخواهد، آرزوها و اميدها داشت. حاال وقت
 :به قياس آن روزها، صاحب همه چيز شده است انسان

 حاال دارد؛ خانه و پوشاك نداشت و

 نداشت، حاال دارد؛ يامنيت از دست وحوش و حوادث طبيع

 كند؛ يخواست مثل طيور پرواز كند كه م يدلش م

كرده  يديد، عمل يو رسيدن به ماه را كه در خواب هم نم سير در آسمان يحت
 است؛

 رساند؛ يصدايش را به هر جا بخواهد، م

                                                
 .كنند ت من بر خطا وحدت نمى: امّحديث نبوى. 1
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تواند انجام دهد، به وسيله راديو و  يشم نمرا كه هيچ تيزگوش و تيزچ يكار
 .دهد يتلويزيون انجام م

 يو از دستِ حكامِ خودسر عاص يو هرج و مرج ناراض يكه از نابسامانطور همين
 .را به وجود آورد يو آزاد يمتمركز مقتدر و دموكراس يها بود، حكومت

آرزو و »و موهوم  يحيوانات، با سرمايه ظاهرام غيرمادتر و نادارتر از  بشر ناتوان
العاده مشكل  ، به هر چه الزم داشت و خواست، ولو فوق«اراده» يو تنها با نيرو «اميد

عتيقِ  يرسد. پس محال است به اين آرزو يآمد، رسيد و م يو غيرممكن به نظر م
ند. تا به حال در تسلطِ حكومتِ عدل و امنيت، جامه عمل نپوشا يعميقِ عام، يعن

 :نايل گرديده است يجلو رفته و به مراحل زياد يزمينه آن خيل
 ؛يو حكومت مركز ينظام مقرّر يا مدن
 ؛مشورت و قانون

 ؛يو مساوات سياس يآزاد
 ؛يبه دست مردم به طور نسب حق انتخاب و عزل و نصبِ حكام يا اداره مردم

 ؛يو سياس يجتماعاوليه ا يها يدآزا
 .و غيره يالملل و بين يارتباطات مل

داشته است و  يهر يك از اين مراحل پيشوايان و طرّاحان و رهبران يالبته برا
به  يو سياس ياجتماع تحمل كرده است. هر پيشوا و رهبر يشدايد و تلفات فراوان

ن و استعداد خود به اندازه يك مرحله يا دو مرحله از اين و درك زما فراخور احتياج
 اند نبوده و مانند پيغمبران 1.نموده است يو جلودار يبين را پيش يسفر بسيار طوالن

  .كه آخرين منزلگاه و مقصد را هدف قرار دهند
دولت صددرصد حق و عـدل   ييعن يا . چنين واقعه است «يحتم يپيروز»بنابراين 

. تمـام بشـريت از هـر نـواد و      ، تحقـق خواهـديافت   همه باشد يكه مورد رضا و آرزو
 يحكومـت جهـان   »:  انـد  را هم پيـدا كـرده   ؛ فورمول آن كنند يآن كار م يمسلك رو

 .«واحد
                                                

تـاريخ نظريـات   »از همين نويسنده كه تحليلى خالصه از كتـاب   «بعثت و ايدئولوژى»به بخش اوّل كتاب . 1
 .است، مراجعه فرمائيد ازارگاد، ترجمه دكتر بهاءالدين پنوشته جرج ساباين «سياسى

ست كه اكنون ا در زندان قصر 1141سال  ، تفصيل و تدوين سخنرانى جشن بعثت«بعثت و ايدئولوژى»
منتشر  باشد كه توسط شركت انتشارات قلم مى « (1) بعثت »با نام  ،(2مجموعه آثار) هفتمين اثر مندرج در

 .)ب.ف.ب( شده است
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 يپيروز يچگونگ

 يمنعقده در دانشكده فن دانشجويان يانجمن اسالم 1141جشن سال  يدر سخنران
سه سؤال  به شده يسع و بحث «واحد يجهان حكومت» باره در رسيد( چاپ )كه بعدام به

 :ذيل پاسخ داده شود
 است؟ يعمل «واحد يحكومت جهان»آيا  -1

 شد؟ خواهد عدالت بسط و اختالف رفع ،«واحد يجهان حكومت» تشكيل با آيا -2

و به فرض بسط عدل و امنيت،  «واحد يحكومت جهان»فرض تأسيس  آيا به -1
 خوشبخت خواهد شد؟ بشر

االطالق،  يعل ياست. البته نه منف  هدرآمد ياتفاقام در آنجا جواب هر سه سؤال منف
. باالخره به ييا دنياپرست يخودپرست يبر دنيا؛ يعن يبا طرز فكر حاكم فعل يبلكه منف

مطلوب بشر يا  ياين نتيجه رسيده و به طور خالصه چنين گفته شده كه حكومت عال
 :نيست و يا اگر باشد، سه شرط خواهد داشت يو رسيدن يشدن

 .خواهد بود يجهان مشترك و واحد و -1
شود و اختالف و اجحاف از هر     يكامل در آن حكمفرما م يو برادر عدالت -2

 .جهت بايد نابود شود
و مالزم با يك اتحاد مسلك و عقيده و هدف بوده و اين هدف جز  يمبتن -1

 .تواند باشد ينم آخرت ي، يعنيابد يخدا و زندگ
كه در جشن شب  يهمان چيز ي)يعن يايدئولوژ يگردد رو يپس مطلب برم

 (.مورد بحث بود «يبعثت و ايدئولوژ»تحت عنوان  مبعث

ول عام كه مستقر و محكم و مقب ي، حكومتواحد يحكومت جهان يايدئولوژ
 .غير از مذهب و غير از خدا باشد يتواند چيز يباشد، نم

 ، ترجمه«يتاريخ نظريات سياس»هم آنجا كه )در كتاب  1ديديد كه جرج ساباين
 اسكندر ينسب «جهان –دولت »به  ييونان «شهر –دولت »( از ارتحال پازارگاد يآقا

حاكم  يها تشكيل دولت يرسد و هرجا كه پا يم رم يجهان نيمه ييا به امپراطور
 :گويد يآيد، م يمختلف در ميان م يها برمليت و اقليم

 .2باشد يو اله يناچار بايد مذهب يو فلسفه سياس يايدئولوژ

                                                
1. George sabine 

   گرديد تسلى و اخالقى رهاىدستو صدور عوامل ارسطو از بعد هاى فلسفه كليه:111صفحه اول، جلد در .2
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 يوسعت ايدئولوژ

تاريخ »در كتاب  اند و جرج ساباين چنين خواسته مطلب فوق را، نه تنها چون اديان
هم هست كه  يو طبيع يدانيم، بلكه بديه يت م، درسكند يتأييد م «ينظريات سياس

به  مسائل مطروحه و مبتال ي، يعنيتر و سطح زندگ هر قدر قلمرو حكومت وسيع
 يگردد، هدف و ايدئولوژ يتر م عالي يشود و اشتغاالت و افكار بشر يتر م پيچيده

قضايا را نگاه  يبلندتر ياز يك افق خيل ديد انسان يتر باشد. يعن بايد باالتر و بزرگ
 .را در برگيرد يبيشتر ياو زمان و مكان خيل يبين كند و جهان

قصد  ييك مثال موضوع را روشن خواهد كرد: مالحظه كنيد شما اگر در بيابان
پا،  يها را باز كنيد و جلو است چشم يرا داشته باشيد، كاف يپيماي گردش و راه

انداز نيفتيد و به تيغ و سنگ گير نكنيد.  تا صد قدم را ببينيد تا در چاله و دست يمنته
فواصل دوردست،  شما را نسبت به ياست. البته چنين ديد يكوتاه كاف ييك ديد افق

اندازد.  يآن طور كه بايد، آگاه نخواهد كرد و نسبت به فواصل متوسط به اشتباه م
غيرقابل عبور در فواصل كمتر از يك  يها ا و درهنهره يها و حت چه بسا آبرفت

يك  يورَ كيلومتر وجود داشته باشد كه ابدام تشخيص داده نشود. اگر به عوض پياده
تا محل سقوط شكار صاف و  در آن بيابان باشد، به تصور اينكه زمين يشكارچ

 .يندب يراهش را بسته م يرود، ول يبالمانع است، به خط مستقيم م

                                                                                                              
                و به مرور زمان بيش از پيش واجد خصـايص مـذهبى گشـتند... در نتيجـه مؤسسـات مـذهبى و

 .گرديد و تشكيل كليسا اهميت آنها رو به فزونى گذاشت تا منتهى به ظهور مسيحيت

 .اى است؛ مگر به مفهوم مذهبى گفت كه فرد داراى وظيفه توان در جهان بزرگ به سختى مى: 114صفحه 

و جانشينان وى قدرتى داد كـه بـراى ايجـاد اتحـاد مـؤثر شـهرها        اين رسم جديد به اسكندر: 117صفحه 
 .ضرورت داشت

ى مسيحيون در فلسفه «شهرخدا«  بدل بهكرد كه بعدام م در خطى سير مى رواقيون «شهرجهان: »121صفحه 
 .گرديد آينده مسيحيت

يكديگر پيوسته و مبدل به جامعه واحـد   به در آغاز قرن اول قبل از ميالد كليه جهان مديترانه :129صفحه 
سياسى مانند ملـل ازمنـه جديـد      كه از لحاظ مللىديگر وجود نداشت و  «شهر دولت»بود.   شده

و  و مصــر جانشــين مقدونيــه داراى آگــاهى وجــدانى ملــى باشــند، بــه وجــود نيامــده بــود. رم
تحـد  شد و جهانِ متمدنِ زمـان، در تحـت حكومـت واحـد سياسـى، م      ى مىهاى آسياي سلطنت

بود.  طبيعى و تابعيت جهانى را نشر داده هاى دولتى جهانى، عدالت ايده شد. فلسفه رواقيون مى
بـود. بـا تجديـد سـازمان      تكامـل يافتـه   آينده نزديك عقايدى را پذيرفت كه به وسيله رواقيون

به عنـوان مـذهب    از طرف آن امپراطور و اعالم مذهب ميترا امپراطورى در سازمان ديوكلسين
 .قابل مقايسه است مبدل به صورتى شد كه با دستگاه خلفاى شرق بعد از اسالم رسمى، رم



 
 

 

 
 

 17  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپيروزي حتمي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ها  جنگ كه يزمان بينيم يم رسيم، يم ها انسان جنگ و شكار به كه  حيوانات  شكار از
اسب  يد، چشم انداختن از باال مراتب با تير و سپس با تفنگ بو يتن و منتها  تن به

د بيش از همين كه توپخانه با نيرو و بُر يكرد؛ ول يكفايت م يتعاقب و تيرانداز يبرا
منظور تشخيص  مرتفع به يبان ديده يها و پُست كار افتاد، مسئله آرايش زمين تفنگ به

زمين در  يبردار يا نقشه يهدف و تنظيم تير مطرح شد و الزم آمد كه قبالم توپوگراف
 .دست باشد

 يها بود، پُست  كيلومتر تجاوز كرده 11كه بُرد توپخانه از  الملل اول در جنگ بين
 يراهنما توانست ينم ديگر آتشبار، رِسَ شتِپُ يها تپه يرو يا قلعه برج يباال يبان ديده
 .باشد يخوب

و كمك به  يبان ، هواپيما اختراع شد؛ اولين استفاده از هواپيما، ديدهاواخر جنگ
 يمباران و عمليات قبل و بعد از آن، يعنب يتوپخانه بود. پس از آن خود طياره را برا

 .از نتايج بمباران به كار بردند يو عكسبردا يهواي يبردار نقشه
جديـد و بـا آنكـه     يهـا  آتـش سـالح   يو نيـرو  يرد تيرانـداز بُ يبا افزايش تصاعد

ذلـك ديگـر    هواپيما سقف پروازش از صـدها متـر بـه هـزاران متـر رسـيده اسـت، مـع        
 . شوند... يا بدهد و اكنون به موشك و ماهواره متوسل متواند جواب مسئله ر ينم

ميدان  يها، يعن ، هرقدر تعداد و طول و عرض جبهههمان طور كه در جنگ
از ديدگاه  يبين و نتيجه يگير و هدف يشناس كند، بايد هدف يعمليات، وسعت پيدا م
و حكومت نيز آرمان و تر باشد؛ در صحنه حيات  تر و دقيق باالتر و با ديد وسيع

 يها تر گردد. هدف تر و خالص تر و عام بايد روز به روز عالي يبين و جهان يايدئولوژ
 .خورد ي، ديگر به درد نميمل يو حت يخصوص

 مسائل و مشكالت اجتماع يتواند جوابگو يهم نم ييا اخالق ييد ساده اقتصادد
در چهره پرچين و خطِ فرد و اجتماعش هزار  كه هر روزه يبشر باشد. بشر يامروز

 يشمار دارد، چنين بشر يب يها نمايد و خواص و خواسته يم يگر نقش و نقص جلوه
ك كوچ يها آورد، هدف ينيز فراتر گذارده و سر از افالك درم كه پا از كره زمين

نمايد  يتواند به سالمت زندگ يكند و ديگر نم يم يبر او تنگ يو كوتاه و كهنه قديم
است! به فرض هم كه  ها ديگر مسخره را بپيمايد. چنين هدف يو نيكبخت يو راه ترق

و  ي، اقتصاديبينيم ضرورت تاريخ يآن معتقد نباشيم، م يدين يمعنا وجود خدا به به
 يسياس ييا ايدئولوژ ياجتماع يمفهومِ اعتبارما را به طرف يك  يزندگ يماد
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ترين  ها و احتياجات و تمام موجودات و حقايق را در بزرگ كشاند كه همه ارزش يم
كه بر همه  يو مقصد و هدف يمقياس و از باالترين سطح در برگيرد. يك ايدئولوژ

بوده، تمام افراد و ملل و كليه و ازمنه ناظر  هاشيا و اشخاص و بر كليه احوال و امكن
 .ها باشد آل هبنگرد و جامع جميع ايد يمسائل و موضوعات را تحت زاويه واحدِ بلند

كند  يم وادار را ما ا،ه انسان اجتماع آينده و حال يواقع احتياجات و زمان ضرورت
علم و قدرت  ياو را به صفات اعال ءيا)آن طور كه انب يو زاويه خداي ياز دريچه اله

را نگاه كنيم. تنها از ديدگاه  ياند(، جهان زندگ نموده يو كمال و حسن و علوّ معرف
كوه  يباال يها است كه نظر ما خورشيدوار بر صخره ي( الهييا فرض ييا عرش )واقع

توانيم برابر و برادر بگيريم  يرا م تابد و همه ملل و مردم يته دره يكسان م يها و سبزه
و ارزنده و  يما، مقام و موقعيت مساو يو همه طبقات مختلف اجتماع در ايدئولوژ

، بر حسب يپست و افق يكه از ديدگاه اجتماع يمحبوب داشته باشند. در صورت
نگاه  ييا كارگر يردا و سرمايه ي، اشرافييا شرق يآنكه شخص ناظر از روزنه غرب

جز تفرعن، تفرقه،  ياش چيز بيند و نتيجه يكند، فقط منطقه مجاور يا طبقه خود را م
 .تواند باشد يتنازع و تالطم نم

خيال خام و امر  در آخرالزمان حق و عدالت يبنابراين، نه انتظار و اعتقاد به پيروز
 ،دواح يموعود، يگانه حكومتِ جهان ياينكه دولت اسالم يحال است و نه ادعام

 .ممكن خواهد بود
  

 علت غيبت

 يا غيبت، و سپس ظهور حضرت؟ ياما چرا چنين فترت طوالن

و  زمين يرو قادرِ مهربانِ شما، چرا از اول حجت خود را خليفه يپرسند خدا يم
 مؤيّد و محبوب نكرد؟ يفرمانروا

گوييد  يدهيد و م يقبل از ظهور كه م ها و عالئمِ آخرالزمانِ به عالوه آن نشانه
گردانند، آيا خالف  ياز دين خدا رو برم ظلم و جور تعميم خواهد يافت و مردم

ودتان نيست كه حق را در پيشرفت و بشريت را در راه وصول به حكومت منطق خ
 ...بينيد؟ تناقص ندارد؟ يآل م ايده

طول غيبت و افول حق و حقيقت، با هم توأم است و  ياتفاقام اين دو مسئله، يعن
 .توان داد يحكومت دارد، م نسبت به يا قرآن كه اسالم يجواب آنها را، با نظر

 مردم . خود  داند يم را از آن مردم حكومت و خالفت ، قرآن گمان اين جانب  به
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و  توان، از قرآن يبايد مقدم و عامل و انتخاب كننده و اداره كننده آن باشند. م
 :تر اين آيه است ز همه سرراستداليل و شواهد زياد آورد؛ ا حديث

 «»1
 

 

بايد بردارند تا دستگاه خلقت  بهبود حال و حكومت را خود مردم يقدم اول برا
 .بيرون آورد يو سخت يو مشيت حق، آنها را از بيچارگ

و فساد را خداوند با دست خود  يفرمايد: دشمن يصراحت بيشتر م در آيه ديگر با
 :كند ياز سرشان دور م مردم

«»...2
 

 

 انسان ؛ به قبل از خلقت آدم ي، خداوند از روز ازل يعن حكم قرآن عالوه به به
ما  يآزاد يو اول مدع 1بشود زمين ياو در رو عطا فرمود تا خليفه يخلعت آزاد

 تر بود. بشر را آفريد، به او آگاه پروردگار حكيم از فرشتگان يبودند. ول مالئكه
 :داد و فقط فرمود يو آزاد اختيار

«
».4

 
 

آيد، مكرر  يبه ستوه م نكار و عصيان مردمبه پيغمبرش كه مأمور ابالغ است و از ا
 : دهد: ما تو را ضامن يا وكيل و مسئول اينها قرار نداديم يتذكّر م

 ...«».1
 

 

 : دهد ييا اكراه در دين را اجازه نم اجبار و تحميل يو به طور كل
«»...6

 

                                                
آنچه در ضميرشان است تغيير  ،دهد، مگر آنكه خود ملتى را تغيير نمىخداوند وضع  بدانيد كه: 11رعد/ . 1

 ... .دهند

را بـه وسـيله خودشـان )بعضـى را بـه بعضـى ديگـر( دفـع          : ... و اگر چنين نبود كه خدا مـردم 211بقره/ . 2
 ... .تگرف را فساد و تباهى فرا مى كرد، مسلمام زمين نمى

مباحـث  »( است كه بـا نـام   7رجوع شود به مقاله اختيار. اين مقاله چهارمين اثر مندرج در مجموعه آثار ). 1
 توسط شركت سهامي انتشار چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب( . 1179در سال  «علمي، اسالمي

كنند،  ما پيغمبرانى از خودتان بيايند آيات مرا بر شما بيان مىگاه براى ش! هراى فرزندان آدم : 11اعراف/ . 4
 .شوند كردند، باكى بر ايشان نيست و اندوهگين نمى كه پرهيزكارى و اصالح و شايستگى پيشه كسانى پس

 .را نگهبان آنها قرار نداديم و تو وكيل آنها نيستىو : ... ما ت117انعام/ . 1

 . : هيچ اكراهى در دين نيست...216بقره/ . 6
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 و خطا يپذيرفته شود و از بيراهگ دين بايد با بيان و تفهيم و با تربيت و رشد مردم
 :تفكيك گردد

 «»...1
 

 

سياست  و دين اسالم در و تقواست و عقيده حكومت همان ياسالم حكومت و چون
ناپذير هستند، بنابراين در حكومت عدل و  به مفهوم صحيح آنها از يكديگر تفكيك

ها  و در دل يحق نيز اكراه و تحميل وجود نخواهد داشت. بلكه بايد در افكار عموم
 .باشد   جا باز كرده و از حكومت ظلم و كفر متمايز گردد و رشد كامل حاصل شده

و  )ص(بينيم حضرت پيغمبر ينيز م و حكومت بر مردم يدنياي در مسئله خالفت
 )ع(يرا مجبور به اطاعت و بيعت نكردند. عل ي( كس)برخالف عمر )ع(يشخص عل

دست و پايش افتادند و از او خواستند  دورش را گرفتند و به ه توده مردمپس از آنك
 .نمود قبول خالفت يميل يبر آنها حكومت كند، با ب

  : داريم كه يمعتبر يدر حديث نبو
«» 

فاسق سايه  شود. بنابراين بر اجتماع يهر طور كه باشيد، بر شما حكومت م ييعن
 .حكومت عدل و حق نخواهد افتاد

و بركت يا توليد كامل نيز بايد از طرف  يبا مقدمات فوق دولتِ عدلِ مطلقِ جهان
ت، رسيدن خود خواسته و ساخته شود و چون ديديم كه شرط چنان نوع حكوم مردم

و تالش  مهلت ها مدت كار و اين است و اسالم ياله سالم  و صحيح يايدئولوژ مردم به
و متكامل الزم دارد، مابين آخرين ابالغ و اتمام حجت  يمتوال يها با تحول و انقالب

جانشينان او ناچار بايد دوران مهلت و فترت و  و امامت رسالت پيغمبر يخدا يعن
 يقبول اسالم و حكومت عادله كامله، آمادگ يبگذرد تا در بشر، برا يتربيت طوالن

2.مطلوب فراهم گردد
 

                                                
 ... .: ... محققام رشد از گمراهى و فريب متمايز و متباين شد216بقره/ . 1

نقـل شـده اسـت،     «الـدين  اكمال»ه در كتاب ك از حضرت اميرالمؤمنين)ع( اصبغ بن نباته اتفاقام در روايت .2
 :فرمايد حضرت مى

در آن گمراه شوند و عده ديگـرى هـدايت    براى او يك حيرت و غيبتى است، مردم
شـود؛ زيـرا بـراى او )خـدا(      دانيد... هر چه خدا كنـد، مـى   يابند... كجا آن را شما مى

 .نهاياتى استارادت و غايات و 
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باز شده و  ، از يك طرف متدرجام چشم و گوش مردمياين مدت طوالن يدر ط
بندو  يكنند )ب يآزمايش م ياز ديگر بعد يسعادت و نجات را يك يمدع يها سيستم

 يمطلقه، رهاي يها ، حكومتيا و قبيله يخانوادگ يها ها و تعصب اوليه، برتري يبار
ها(. ضمن  طبقات و بعدي ، عقل و علم، اخالق و عواطف، اقتصاد، جنگيطبيع

مرتبام از  ييابند، ول يم يرهاي يروند و از مشكالت و مظالم يپيش م يآنكه از جهات
است،  يافتند و چون محور و مدار زندگيشان بر خودپرست يچاه درآمده، به چاله م

نواد و نوع(  يو حت شهر و ملت قبيله و بعد به از فرد به يمتوال يتصاعد يها مقياس )به
 .شود يتر م ها هر دم مهلك ها و جنگ فشارها و تعدي

، يها و ستمگر يا انواع ظلم يو بيچارگ ياما از طرف ديگر به موازات آن سخت
 ،استقبال از حق و عدل كامل يبرا مردم يو تشنگ يعقول و افكار و آمادگ يبيدار

گردد. پس از آنكه همه سرها خوب به سنگ خورد و بشر فهميد كه بايد  يافزون م
رويش  ، باب نجات و افق سعادت بهدهد يتغيير ايدئولوژ يخداپرست به ياز خودپرست

 .باز خواهد شد
 

 پديده ظهور

است.  انسان يو تاريخ ياجتماع يها نيز مانند ساير پديده در اين موقع ظهور امام
، مقارن با پيدايش يك يا چند متفكر و يو حصول آمادگ احساس احتياج ييعن

 .كه پيشتر و بيشتر از سايرين درك زمان و اعالم درمان را بنمايند يا مصلح يا نابغه
استدالل  بنا به يكه چنين رهبر است  شده  داده نشان 1«كمونيسم اسالم يا» كتاب در

و  تو دودمان رسال تواند خارج از مهد اسالم ينم يو قهر يو با سير جبر يطبيع
 .باشد غير از امام غايب يكس

 

 حضرت طول عمر

عمده اين مسئله  يها ها و ابهام و استفهام ياز نقاط تاريك اصل يكنم بسيار يفكر م
 .روشن گرديده باشد ياجماالم جواب داده شده و تا حدود

                                                
تدوين و تفصيل چند سخنرانى در اواخر سال  «از خداپرستى تا خودپرستى»يا  «اسالم يا كمونيسم»كتاب . 1

ديد چاپ شده است چـاپ اوّل آن در سـال   است كه چندين بار تج در انجمن اسالمى دانشجويان 1111
پيـروزي  »و « خانـه مـردم  »همراه با  1141آن در سال توسط انجمن اسالمى دانشجويان، چاپ دوّم  1112
و انتشـارات   كتـاب قـم  لتوسـط انتشـارات دارا  شركت سهامي انتشار و بعدها در قطع رقعي توسط « حتمي

باشـد   از همين نويسنده مـى  (9) اكنون ششمين اثر مندرج در مجموعه آثار ، انجام پذيرفته... وفاتح مشهد
 .ب()ب.ف. چاپ و منتشر شده است كه توسط شركت سهامى انتشار
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عنوان  را به است و آن  مانده يسكوت كه باقاز نكات ظاهرام حساس و نقاط م ييك
و حيات  عمر يآورند، موضوع دراز يو خالف عقل و علم بودن م يدليل خراف

 .آن حضرت است يطوالن
توان جواب داد. آنها  يم ي، به آسانو مسلمان يو نصار به متدينين، اعم از يهود

ندارند. زيرا عالوه برآنكه معتقد به قدرت بالشرط و حدّ خدا هستند و  ينين ايرادچ
باشند و  يو قدما قايل م ءاز انبيا يبعض يزياد برا  يخيل يمعجزه را قبول دارند، عمرها

 سال، سليمان 611كنانه  بن عبداهلل سال، هبل 911 در كتابهايشان آمده است )مثالم نوح
 النصر سال، بخت 4111 سال، لقمان حكيم 117 هند ، پادشاهيسال، فيروز را 712

كه بخواهند مسئله را خارج از  يانكس يسال و غيره(. اما به غير معتقدين يا برا 1117
سال را  1111توانيم بگوييم كه علم، طولِ عمرِ بيش از  ينمايند، م يبررس منطق اديان

االصول رد نكرده است و به هيچ وجه سقف يا ميزان حداكثر ممكن جهت عمر  يعل
 .بشر تعيين ننموده است

جديد  يحال نيست. بلكه نظريات علمم ياز نظر علم و پزشك يبنابراين چنين امر
اند( كه  توفيق يافته يشود، درصدد اين است )و تا حدود يكه تعقيب م يو تدبيرهاي

و ضعف را بگيرند و از طرف ديگر  يمرگ و سرعت فرسودگ ياز يك طرف جلو
 يها ارگانيسم كه بسازند طبيعت خاص شرايط يا حرارت پست درجات در يهاي محيط

مديد به  يها را، مدت فته پيچيده و مفصل و كامل مانند پيكر انسانساده، و رفته ر
شدن مجدد باشد، نگاه دارند.   زنده يزنده يا در مرگ موقت كه آماده برا حالت نيمه

طول عمر  يو آزمايش حس يتوانيم با فورمول قطع يبنابراين در عين آنكه نم
و از نظر  ياله را ثابت نماييم، اين قضيه از نظر مشيت و قدرت امام غايب يغيرعاد

 .رسد يقابل قبول به نظر م يطبيع يها و امكان ياستعداد انسان
به طور خالصه، بدون آنكه توانسته باشم مانند يك تجربه فيزيك در سر كالس 

 ييك واقعه تاريخ يمانند تفصيل و تحقيق رو ييا مثل تشريح بدن يك حيوان و حت
 گذشته، اين مسئله وقوع نيافته و آينده مهدويت را در حضورتان ارائه و اثبات كرده

كنم  يآن رسيده باشيد. گمان م يذلك شايد به درك و قبول خطوط اصل باشم، مع 
باشد، بلكه توجه   بودن آن مسلم شده يشما نه تنها امكان اين ظهور و منطق يبرا

بر آن  ، عالوهيصد در صد اسالم ي، ولياست شيع يا عقيده ينموديد كه انتظار مهد
 .است حتمي ،و پيروزي ياست ضرور ي؛ احتياجيو جهان يدين
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ايم،  شنيده شريتب نوابغ زبدگان ترين روشن و راستگوترين كالم از را خبر اين كه ما
كنيم. با اشتياق  يريم و افتخار مها دا اميدواري يا چنين موده است. به اعتمادمان بيشتر

كشيم كه حق و حقيقت بر باطل و ضاللت چيره  يرا م يكامل انتظار دوران موعود
و محبت و بركت  يخود را به عدل و پاك يجا يو ستمگر يشود و تجاوز و پليد يم
خاصيت و  يو تحقيق آن ب يما در پيروز يها دانيم كه صبر ما و تالش يدهد. م يم
، به حساب و به قبول  برد ملخ را نزد سليمان يكه پا ينبوده و چون مورنتيجه  يب

 .خواهد رسيد
 :از هم اكنون به مصداق

«»1
 

 

خوشحال  دانيم و يها را رونده و محو شونده م دولت حق را تحقق يابنده و باطل
 .طلبيم يحكومت حق تسريع م ياست و از خدا برا يو خندانيم كه وقوع آن حتم

  
  

«»2
 

  

 پايان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .و باطل در محاق شد؛ همانا كه باطل ناپديد شونده است و بگو حق آمد : 91اسراء/ . 1

 :  دعا .2



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 ها در عاشورا ها و نقش رنگ
 



 



 

 

  
 
 
 
 
 

 ها در عاشورا ها و نقش رنگ
 

 
 

 هلل الرحمن الرحيما بسم
 را بخوانيم: است قطعاتي از زيارت عاشورا چون عاشورا

 

  سالم:
 

 

اِ  پيمان:
 

 

1.  توسل:

 

4  :دعا

                                                
          در تـاريخ  اين  سـخنراني بـه مناسـبت عاشـوراي حسـيني، در مراسـم سـوگواري نهضـت آزادي ايـران ،

، مورخ 17ن، شماره يزانامه م سال، در ويوه 19ايراد شده است. سپس براي نخستين بار پس از  21/2/1141
 به چاپ رسيده است. 26/9/1119

هايي كه به آستان تو فرود آمدند. و خدا ايـن زيـارت    : درود بر تو اي ابا عبداهلل و روان. از زيارت عاشورا1
 مرا آخرين زيارت از شما قرار ندهد.

ام با هر كه با شما در آشتي باشد و در جنگم با هر كه با شما در  : ...  همانا من در آشتي. از زيارت عاشورا2
 . و دوستم با هر كه شما را دوست دارد و دشمنم با هر كه شما را دشمن دارد.باشد تا روز رستاخيز جنگ

جويم با دوستي به آنها و بيزاري جستن از  : ... خداوندا، همانا من به درگاه تو تقرّب مي. از زيارت عاشورا1
 دشمنان آنها .

 نزد شما استوار دارد. خواهم كه گامِ راستيِ مرا در دنيا و آخرت : ... پس از خداوند مي. از زيارت عاشورا4
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( به طور عجيبي تغيير قيافه داده و تكان خورده )و ايران در اين ايام محرم، تهران
اند، به كنار دريا پرتاب  عده زيادي را كه عقيده يا عالقه بدان نداشته است. عاشورا

و بازار غوغائي به پا اند، در كوچه  كرده است؛ و در ميان آن عده كه در شهر مانده
اي است، حتي در شمال شهر، كه عَلَمي و چادري بر  كمتر خيابان و محله كرده است.

 سيدالشهداء عزاداري توسعه تكرار اين ،نباشد بلند آن از صدائي سرو و نوحهو  نشده پا
 ت! اگر نگويم از معجزات است، از عجايب و از موضوعات قابل مطالعه اس

اسمش  كه ايران آزادي نهضت نبود هم جائز نبود، انصاف است. خورده تكان شهر
جنبشي كرده  نهضت و تكان است، ساكت و راكد بماند. اقالم در مصيبت سيدالشهداء

بان و به مراسم، تبليغ كننده و جوانمرد بود! به ز باشيم. اقالم بگوييم من آنم كه رستم
 آورنده كساني باشيم كه با ظلم و فساد و كفر مبارزه كردند و جان دادند!  پيام

عجيب است كه همين عمل تشريفاتي و زمان زودگذر، خيلي دستگاه را ناراحت 
جلوگيري  درصدد كند، تجاوز بخواهد اثر بي عادي حدود از اينكه محض به و كند؛ مي

 آيد. رميو مزاحمت ب
و افراد سياسي و چه در خارج، به ما  بديهي است كسان زيادي چه در احزاب

 گويندگان نام حسين)ع( تمام ما، بلكه به زنند. نه تنها به گرفت و طعنه مي خرده خواهند
ي و جهالت كنند. چنين مراسم و افكار و اعمال را خراف گيرند و استهزاء مي ايراد مي

 دانند. پرستي مي و كهنه
گوييم. قضاوت در هر امر بسته به  گويند يا ما درست مي شود گفت غلط مي نمي

منافع شخصي مادي و حداكثر  ديد و هدفي است كه در نظر باشد. اگر هدف انسان
اي  واقعه قعه كربالخواهي باشد؛ وا و قرار بر خودخواهي يا وطن مصالح قومي و ملي

 تأثير در كار و در روزگار ما، بايد در تاريخ دفن شود. اهميت و بي گذشته، بي
م، تعلق به ملت را از جهت ينبدا تولي اگر خودمان و شخص را متعلق به مل

لت و معنويت بگيريم؛ و حساب كنيم، ارزش انسانيت را هم بر اساس فضي انسانيت
باالخره معنويت و فضيلت را وابسته و ناشي از حقيقت وجود و خالق و خدا بشناسيم، 

شود. ظلم و ستم هم خواه نسبت به من،  ديگر بد در هر حال بد، و خوب، خوب مي
كند. گذشته و  خواه نسبت به غير بد است. بنابراين حدود و ثغورِ ديد، وسعت پيدا مي

كند كه شخص  نمي فرق ما براي شوند. حاضر مي در حال،  آيند و هم مي ويآينده پهل
 . در زمان حاضر باشد يا آينده.الجزائر من ظلم كند يا به ملت به
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شود.  مي ادغام معنويت و انسانيت در شخصيت و شخصيت در شخص ترتيب اين به
لعنت  يزيديت اصطالح عاميانه به ، بهنوع يزيد عمل و به كند به يزيد لعنت مي ي بهوقت
 كند. مي

 باال  و جلو خيلي وقتي آنها است. جا همين آن( مادي معناي )به متمدن با متدين فرق
ولي ديد متدين،  رسند. مي معاصر آن هم بشريت بشريت  جامعه يعني ،انسانيت بروند به

 كند. نهايت پيدا مي اشاعه و توسعه و تعالي بي
)اگر نگوييم ملل شرق( يا نجنبيده، يا اگر جنبيده به  و نواد ايراني ايران اتفاقام ملت

عمل بوده، يا  وتهنظر و ك تحريكات دين جنبيده است. يا خودخواه بسيار پست، كوته
خواهي و  وقتي از خودخواهي و منافع و لذائذ مادي شخصي خارج شده، ديگر ملت

تري  بزرگ مجموعه صورت را آنها همه بوده، بازيچه برايش پرستي نوع و دوستي وطن
طلبي و دنياپرستي گرفته است. گفته است يا  اي براي مقام از خودخواهي، يا وسيله
باالي خود، حقيقت و حقي نيست و اين حقيقت و حق بايد  خودي نيست و ماوراء و

قيقت و ارزش و متكي به يك خود ديگر يعني خدا باشد. يا اگر خدا نبود حق و ح
هاي  فضيلت و معنويتي موجود نيست؛ و هيچ دليل ندارد منافع من فداي منافع من

 نوع شود.  وطن و هم ديگر يعني همسايه و هم
دهنـده بـراي    دارنـده و ارزش  دهنـده و محـرك و نگـاه    اين است كه عامـل نجـات  

، هميشه خدا و دين اسـت. ايرانـي نسـبت بـه سـوابق باسـتاني و آثـار و هنرهـا و         ايراني
لحاظ نفس آنها، شوق و رغبت و فداكاري نشـان   خودي خود و به گاه به ها هيچ ارزش

مده حساسـيت، عالقـه و حتـي    نداده است. ولي بالعكس هر جا پاي دين و خدا پيش آ
 فداكاري ابراز داشته است.

هـم كـه بـه شـهادت تـاريخ       داري سيدالشـهداء  مندي بـه تعزيـه   اين مراقبت و عالقه
 ها است. ما شده است، از همان مقوله ملي ترين سنت ترين و محبوب مداوم

كهنه شده و مرده است! در اين قضيه تنها يك  گويند قضيه عاشورا چطور مي
دوستي وجود ندارد.  اي يا احساسات ديني حق واقعه تاريخيِ گذشته و يك امر عاطفه

 جنبه روز و عصر و تر و تازگيِ دائمي دارد. واقعه يا مصيبت كربال

     

 اسالم رفت. باال ديگري پرده و افتاد پائين تاريخ هاي پرده از اي پرده اسالم ظهور با
فصل مشترك و فارق دو دوران از تحول فكري و روحي بشريت گرديد. با اعالم و 
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و بر  الب در خانه كعبهابيط  بن شكني علي با اجراي كلمه ال اِلهَ اِالَ اهلل، كه مظهر آن بت
پرستي و شرك عمالم از صحنه روزگار محو شد )يا در  بود؛ بت دوش پيغمبر اكرم

سرازيريِ محو و سقوط قرار گرفت(. ولي به جاي آن چيز ديگري پا به ميدان 
شود:  گذاشت. خودِ دوران بعثت و فعاليت پيغمبر نيز، به دو قسمت متمايز تقسيم مي

 .و ده سال مدينه مكهسيزده سال 
ها و  بت  رسمام و علنام مدعي و مدافع پرستش ، افراد و اقوام و سالطينقبل از اسالم

وشي پ پرده كردند. مي جنگ مؤمنين با و انبياء با عنوان اين تحت و بودند خدا به شرك
 و فريب در بين نبود. جنگي بود صريح و مشخص :

«»1 
 

در  شد، فرعون داده مي صدر مسيحيت هائي كه به مسيحيان ، شكنجهاصحاب كهف
 ... در مقابل حضرت ابراهيم و قوم ابراهيم ، نمرودبرابر موسي

و بعد از  ميان شرك بود و توحيد. در مدينه و در اول اسالم، جنگ پيش از اسالم
آيد. پرده و صحنه  شود، يا خيلي به ندرت پيش مي ديده نمي ها اسالم اين صحنه

كارزار عوض شده، مدعي و مبارز جديدي در برابر خداپرستان و خدا دوستان قد 
معناي كامل قرآني آن، كه شامل ترديد و تزوير و دوروئي و به  به كند. منافق علم مي

 ست.بازي كردن ا اصطالح فارسيِ عوام، دودوزه 
مشحون از توصيف و  شاهد فراوان اين مطلب، و قرآن تاريخ صدر اسالم

 هاي كامل آن است. گوئي بيني و پيش پيش
 شود: ، چنين شروع مي، سوره بزرگ اول قرآنكنيد در سوره بقره مالحظه

«

                                                
: جز به اين علت از آنها انتقام نگرفتند كـه بـه خداونـد عزيـز و علـيم ايمـان آورده بودنـد )نـه          9. بروج / 1

 حاكمان جبار(. به



 
 

 

 
 

 11  ـــــــــــــــــــــــــــــــــها در عاشورا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ها و نقش رنگ

 

» .1 
 

خالصه سه آيه در وصف مؤمن يا متقي است. پس از آن، دو آيه فقط در وصف 
يعني  آيه متوالي در باره منافقين 12اعتنايي مخصوص، ولي  كافر، آن هم يك نوع بي

 كه: ن دسته از مردمآ
«

 »2 
 

اصالم يك سوره تمام به نام منافقون، به اين دسته اختصاص داده و دستور داده 
، جمعه ديني و حكومتي و عمومي هفتگي يعني در نماز در اجتماعشده است، كه 

 به مصداق آيه: خوانده شود. تا مسلمانان
 ...« »1

 

خود را بشناسند و پرهيز و طـرد كننـد . در مقابـل ،     تماعدشمنان خانگي خطرناك اج
 خيلي كوتاه است و باز تحت آيه: سوره كافرون

                                                
 بخشاينده مهربان. الف، الم ، ميم. : به نام خداي  1تا  1. بقره / 1

 ا راهنما است: اين همان كتابي است كه در آن هيچ شكي نيست. پرهيزگاران ر
ايـم انفـاق    شـان داده  گزارنـد، و از آنچـه روزي   مي آوردند و نماز آنان كه به غيب ايمان مي

 كنند،  مي
آوردنـد و بـه    و آنان كه به آنچه بر تو و بر پيامبران پيش از تو نازل شـده اسـت، ايمـان مـي    

 يقين دارند.  آخرت
 شان قرين هدايتند، و خود رستگارانند.ايشان از سوي پروردگار

ايم. حال آنكـه ايمـان    ايمان آورده گويند: به خدا و روز قيامت مي اي از مردم : پاره14و  11، 9،  9. بقره / 2
 اند.  نياورده

 دهند.  كه تنها خود را فريب ميداننند  فريبند، و نمي اينان خدا و مؤمنان را مي
 گويند ما درستكاريم. آنها گفته شود در زمين تبهكاري نكنيد، مي و هنگامي كه به

هاي خويش  ايم. و چون با شيطان گويند: ]ما هم[ ايمان آورده رسند، مي و چون به مؤمنان مي
 گويند: ما با شما هستيم، ...  كنند، مي خلوت مي

 شوند؟ : ... ايشان دشمنانند. از آنها حذر كن. خدايشان بكشد. به كجا منحرف مي4. منافقون / 1
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« »1 
 شود!  حال خودشان برگذار مي با يأس و واگذاري به

 است.  تراض و توبيخ منافقين، اعاي از سوره توبه قسمت عمده
و مؤمن صادق را  نيز آياتي است كه منافق همچنين در اواسط همان سوره بقره

 )ع( نازل شده است:و حضرت امير گويند در شأن معاويه كند . مي رو مي روبه
«

 »2 
اندازد  كساني هستند كه حرف زدنشان در زندگي، ترا به شگفتي مي دم)از مر

ترين  گيرند. در حالي كه از سرسخت و خدا را به آنچه در دل دارند گواه مي
 ها هستند؛ دشمن

كنند تا فساد برانگيزانند  تالش مي و چون به واليت و حكومت برسند در زمين
 را به تباهي بكشانند و خدا فساد را دوست ندارد.و محصول و نسل 

 

مالحظه كنيد چه توصيف روانشناسي و اجتماعي عميقي است؛ و چه مصداق 
اند.  جانبه را رواج داده اي در وضع حاضر كشور ما دارد! چگونه فسادِ همه زنده

زوال  شود و رو به و صادرات و محصوالت حيف و ميل مي چگونه عايدات ملي
رود. چگونه از طريق فحشاء و محو شخصيت و ترويج انواع تخديرهاي سمعي و  مي

 كشانند! ... بصري و هروئين و غيره، نسل را به انقراض و خرابي مي
كريم ذكر شد، كه معلوم شود قرآن اهميت و  هاي متعدد از قرآن شواهد و مثال

چنين نيست و  داده است. در تورات افقينعنايت شايان توجه به موضوع نفاق و من
هم با صراحت و عنايت از نوع مستكبر  به آن نبوده است. در انجيل شايد احتياج

هاي اجتماعي و  نبهشود. توجه به ج ا( خيلي مجادله و مبارزه ميه )فريزين يهودي
 حكومتي كه اصالم نيست يا در حكم نبودن است.

خواهِ  خودخواه، با دورانديشانِ حقيقت  ، جنگِ دنياطلبانِ نزديك بينِالبته جنگ
 خداپرست است.

                                                
 : شما را در دين خود، و مرا دين خود. 6. كافرون / 1

 .211و  214. بقره / 2
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« ».1 
 

ان خودخواهنـد ولـي جـرأت و جسـارت اينكـه بـا توحيـد و بـا حقيقـت          دنيا پرست
 كه آمد: رو شوند و دم از بت و شركت و كفر بزنند ندارند. اسالم روبه

 « »2 
 رشد و هدايت از گمراهي و ضاللت جدا و روشن شد.

پـرده بـه پـرده جريـان      و بعـد از رحلـت نبـي اكـرم     بعد از قرآن تاريخ صدر اسالم
 دهد: مبارزه حق با نفاق را نشان مي

 هاي اوليه انحراف  غريزه و طبيعت، سنگ عالمام، عامدام، يا شايد بنا به و عمر ابوبكر
نمايند. ولي هنوز اختالف و معارضه مكتوم و  ي ميگذار به عصبيت و نفاق را پايه

شناخته شده را كه اقوام او  و منافقين صريحام مخالفين اوليه اسالم مرموز است. عثمان
بان ، زرساند. امثال ابوذر آورد و آنها را به قدرت و ثروت مي هستند، روي كار مي

شود و  به پا مي شوند. اولين شورش در اسالم گشايند و تبعيد مي تعرض و تذكر مي به
، معاويه با مالسال عليه علي خالفت در گردد. مي پرور(  منافق )يا منافق خليفه قتل به منتهي
كند.  دري مي پرده شود. يزيد مي صلح ظاهري امام حسن اعالم و منتهي به جنگ

شوند.  دهد. دو صف از هم جدا مي  رخ ميكربال نمايند. واقعه ( قيام مي)ع سيدالشهداء
 شود. و تابعين آنها جدا مي و سالطين  اهل بيت، حسابشان از خلفاو شيعيانِ اهل بيت

ها باال زده شده است. از اين پس خطري كه  پرده ها انداخته و  ها ريخته و مهره پي
ر مخالفت و دشمنيِ علني نيست. كند، خطر شرك و خط )و دنيا را( تهديد مي اسالم

آيد. دوروئي و دو دوزگي است  خطر تزوير  است. گرگ به لباس ميش در گله مي
 ، نفاق است!و به اصطالح و به وصفِ قرآن

ها  شيعه براي تنها نه .اسالم از بعد نسل براي است، اي اعالميه و تذكاريه كربال واقعه
 بلكه براي دنيا! اين هم توضيح الزم دارد: و براي اسالم

و  و آزادي همه جا همين طور است. مگر در دنياي متمدن كه ظاهرام دموكراسي
 كنند، غير از اين است. يحكومت م سازمانِ جهانيِ حقوقِ بشري

و علنــام بــا مــدعيان « دولــت يعنــي مــن!»گفــت  صــريح مــي ســابقام لــوئي چهــاردهم
جنگيـد. امـا حـاال مگـر كسـي دعـوي        خواهـان مـي   حكومت خود مختـاري و آزادي 

                                                
 افكنند. گذر را دوست دارند و آن روز دشوار را پس پشت مي: اينان اين دنياي زود 27. انسان / 1

 : ... هدايت از گمراهي مشخص شده است... . 216. بقره / 2
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دَم  و چه در بلـوك غـرب   رقها و زمامداران، چه در بلوك ش نمايد؟ رژيم مي استبداد
زنند. ولي همه جا تزويـر، همـه    مي از آزادي و مساوات و حقوق بشريت و دموكراسي

 كند!   جا ظاهرسازي، همه جا تبليغات، همه جا دروغ... و همه جا نفاق حكومت مي
و  اســتبداد و بعــد از اســالم ر اســالمدنيــاي قــرن بيســتم را هــم، مثــل دنيــاي صــد  

و  كند. در زير لباس و لواي بشـريت و آزادي  تهديد نمي اي و فاشيسم هاي نيچه فلسفه
رفتــه و  نمايــد. كلنياليســم دوروئــي و دورنگــي تهديــد مــي ، تزويــر وحقــوق انســانيت

( نـو )بـه اصـطالح آقـاي حسـن صـدر       يـا اسـتعمار   رود. ولي جاي آن نئوكلنياليسم مي
 و اســتقالل آيــد؛ و در ممــالكي كــه قــبالم و ظــاهرام هــم مســتعمره نبــوده و آزادي  مــي

نماينـد. عمّـال خـائن مـزدور      هـا و منـافع مـي    اند، اعمال نفوذها و اعمال سياسـت  داشته
 نمايند.   و سنن باستاني عمل مي خارجي، در لباس مفاخر ملي

كـه غالـب آنهـا     هـاي اول  ما مگر غير از اين بود؟ پس از فداكاري جريان مشروطه
روي كـار نيامدنـد، و زمـام در دسـت       صادقانه بود، مگر همان اوالد و عمّـال اسـتبداد  

 نگرفتند و ندارند؟  
هـا،   كشـي  هـا و آزادي  كشـي  ، و بعد از كودتا با وجود همه حقمگر با وجود كودتا

 نمايد؟ معرفي مي خالف اسالمكسي در مملكت ما خود را مخالف قانوني اساسي و م
نمايند، دم از  را پايمال مي كوبند و حقوق بديهي ملت را مي مگر آنها كه مردم

 و رضا حضرت زيارت به مگر زنند؟ مي مسيحيت و شرك و پرستي بت يا استبداد
فرستند؟!  دنيا پيغام نمي و به گيرند؛ را جشن نمي پيغمبر والدت روند؟ نمي مكه و ربالك

 آيه:
«

».1 
 آيا انطباق با عصر و زمان و آينده ايران آيا مصداق زنده و جاري ندارد؟ واقعه كربال

 و دنيا ندارد؟
كه بايد در چنين شرايط درهم و برهم و فريبنده،  حال براي چنين دنيايي و مردمي

خواستند  ن در برود، اگر ميزندگي كنند و حق و حقيقت و عقل و اميد از دستشا
اي بنويسند و كتاب راهنمايي به رشته تحرير درآوردند، يا براي تأثير  نامه و برنامه تنبيه

                                                
گيرد و سخنش  كه خدا را به درستي اعتقاد خويش گواه مي : در اين دنيا كسي است از مردم 214. بقره / 1

 توزترين دشمنان است.  دارد، در حالي كه كينه بارة زندگي اين دنيا تو را شگفت مي در
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اي روي پرده سينما يا تأتر بياورند و خالصه تابلويي از  تربيتي و تبليغي بيشتر، صحنه
 كردند؟ وضع رواني و اجتماعي رسم كنند، چه مي

ها و خطوط كامالم  ها و نقش ها و رنگ كه در آن، صف شوراآيا بهتر از تابلوي عا
 مشخص و متمايز و زنده است، ممكن بود؟

موروثي  سلطنت به تبديل كه است، اسالمي خالفت نمايشنامه يا صحنه اين طرف يك
ها، ميمون  اشيها و مفاسد آن: عي سازي صحنه و ها دسيسه و ها نيرنگ  است. با همه شده
هاي درباري!  ها و ننگ و نكبت خواري و ساير آلودگي ها، تار و تنبورها، شراب بازي

هَمَجٌ »و  اراده و بي سست اي عده كه مردمي و سربازان خيل لشكريان و دست به
حكومت   ساي تطميع شده و وعدهاي فرومايه و پروار شده، رؤ عده  ،كوفه  مانند مردم

 نما از درندگي و رذالت، حيله و غيره ... . گرفته؛ مظاهري تمام  و فارس ري
طرف ديگر جنبه دفاعي و متانت نه تعرضي، يك دنيا و يك پارچه خلوص و 
صفا و حقيقت، عاري از طمع رياست و مقام. مظاهر تقوي، علم، درايت، غيرت، 

سر حد  فداكاري به  ها و اشد مشقات، شجاعت، محبت. صبر و تحمل انواع محروميت
 اعلي از خود و از زن و بچه... .

عالوه بر آن، عدم تناسب نفرات و اطمينان كامل به عدم پيروزي ظاهري و يقين 
 لك نشاط و حركت ! ...به شهادت، مع ذ

از اين بهتر! با اين تفاوت و امتياز چه تابلوئي و چه نمايشنامه يا چه تراژدي تربيتي 
 ، حقيقي هستند و صحنه واقعي است! ...كه بازيگرانِ تراژديِ كربال

يادگار گذارده  ، براي ما بهو خاندان علي)ع( اين سرمايه و ارمغاني است كه اسالم
 ت، برنامه است.است: واقعيت است، زنده است، عبرت و درس اس

 برداري كرد. از اين سرمايه و ارمغان بايد بهره
و علماي  برداري درستي نشد. خلفا ، بهرهدر دنياي تسنن و سرمايه اسالم از قرآن

هم با احترام تمام. حج بخوانيد آن هم به جماعت. قرآن بخوانيد آن  آنها گفتند نماز
تشريفات  و احكام و سنن تمام نظافت... و ابهت با بسازيد مساجد جمعيت. با هم آن برويد

نماي اسالم  تمام آئينه و كامل مجري و زنده مصداق را كه علي)ع( امام دهيد، را انجام
آورد(. ضمنام كاري و  )آلرژي مي ريدنب هم را راه ندهيد! اسم علي  ناطق است، و قرآن

 هستند!« »و « »و امراء و حكّام نداشته باشيد. آنها  خلفا ايرادي به
                                                

 : فرومايگاني رونده به چپ و راست.147البالغه / حكمت  . نهج1
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اي بودند و پيشرفت كردند، تا  كِ فداكارِ زنده محرها اقليت مبارزِ ، مدتشيعيان
ت را با جالل و احترام بي  و اهل هاي آنها نام علي)ع( دادند. دولت تشكيل آنكه دولتي

)ع( و اهل بيت عصمت را، با سنگ تمام و زينت و  بردند. عزاداري سيدالشهداء مي
داشتند. گفتند نوحه بخوانيد و سينه بزنيد اشك بريزيد. زيارت  وان به پا ميتجليل فرا

 را زنده و جاودان بكنيد. اما فقط اسم و ذكر او را. حسين)ع( برويد اسم سيدالشهداء
تكرار  و تأسي د.بو شما آخرت يعني آينده آمرزش و دنيا گذشته براي حسين شهادت و

نبايد كاري داشت. مخصوصام  منظور و مقصد حسين)ع( عمل او مورد بحث نيست. به
 ... داشت! كاري نبايد هستند، مخلص نوكران و شيعيان از خود كه زمامداران و زمان با

 ، صفويه)ع( در ايران لشهداءو عزاداري سيدا ترين مروجين تشيع بينيد! بزرگ مي
ها و  گساري ها و مي ترين سفاكي بودند. ولي در عين حال صفويه، بزرگ و قاجاريه

موزيك  هاي سالن با را قاپو عالي ،اهلل لطف شيخ گنبد در برابر كردند. را ها كاري كثافت
 شاه عباس سازد. سياحان خارجي كه به دربار هاي مرقص و مشروب مي خانه و نقاشي

بندي  آئين اصفهان مقدس شهر آمدند. مي تنگ به مشروب هاي قدح فشار از آمدند، مي
ديديد  هم قاجاريه كردند!... مي دلربايي زن، عريان نيمه هاي رقاص و ها مطرب و شد مي

منتهاي  با سابق شاه زمان در ولي بودند. ها سلسله ترين عياش و ترين خراب و ترين منحط
خواني و زيارت است مبارزه شد . ولي  عداوت و قدرت با آنچه عزاداري و روضه

 آن: از پس و دهند. تأمين عبدالعظيم حضرت پناه در  ند،شد مجبور را جسدش سرانجام

 ...«» ...1 
 

و  كه هميشه اسالم ، چه تشيعخالصه آنكه چه زمامداران دنيادارِ دنياپرستِ تسنن
اند و به چشم مار خطرناك  را دشمن و مانع و مخالف خود ديده و اهل بيت قرآن

اند مار را بكشند، بلكه دندان و زهرش را  اند؛ مصلحت نديده كرده آن نگاه مي به
اند بدود و بخزد. اما  گذاشته  حتي آن را چاق و چله هم كرده،  اند. مثل مارگير، كشيده
به صورت بادام يا گردوي خيلي درشت خوش هيكلِ  شته باشد! اسالمگير ندا دندان
 باشند. داشته زندگي و واقعيت و حقيقت نبايد است. آمده در مغز بي ولي پوست خوش

آوردنـد و   بـراي مـا مـي    و منـافقين  اي كه شيطان اين است آن ارمغان و آن سرمايه
 هند! اين است مسئله عصر و روز و خطر و وظيفه ما.خوا مي

                                                
 گيرد. ش گواه مي: ... در اين دنيا كسي است كه خدا را به درستيِ اعتقاد خوي 214. بقره / 1
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 دشمن بزرگ و واقعي ما نفاق است. به معناي كامل و جامع كلمه. معجزه قرآن
 اي است كه به آن داده است. العاده همان اهميت فوق

ضرت ح هاي ماه رمضان كه معروف و منسوب بهبينيد در دعاي سحر آن وقت مي
 خوانند: مي باشد به عنوان شاه بيت دعا ( ميعصر)عج ولي

«

»1 
 

 و تشـيع  اگر خواسته ما و دعاي مـا ايـن باشـد ؛ و اگـر از سـرمايه و ارمغـان اسـالم       
را كـه در اول عرايضـم ذكـر شـد ،      ءبرداري كنيم و عهـد و پيمـان بـا سيدالشـهدا     بهره

 محكم بگيريم؛ پيروز خواهيم شد.
 

«»2

«»1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
: )خدواندا( ما دولتي گرامي از لطف تو خواهانيم كـه بـدان،   هاي ماه مبارك رمضان شب از دعاي افتتاح. 1

 را عزت بخشي و نفاق و منافقان را ذلّت دهي. و مسلمين اسالم

 : هيچ دگرگوني و هيچ قدرتي نيست مگر از آن )و توسط( خداوند.روايت. 2

 : ... و سرانجامِ نيك خاص پرهيزكاران است. 129اعراف / . 1
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اي مطـرح اسـت    نباشد الاقل براي عـده مطرح  ايران اين مسأله اگر براي تمام ملت
نيـاز از    اي جـواب آن را داده و خـود را بـي    البتـه عـده  « مبارزه چه نوع بايد باشد؟»كه 

داننـد. عـده    اهـه طـرد شـده مـي    دانند. هر يكي از آن دو جهـت را بالبد  طرح مسئله مي
 دانند. زيادي هم هستند كه اصالم خود مبارزه را مطرود مي

ارزد كه مورد  وقتي كه در يك موضوعي اين اندازه اختالف وجود داشت مي
نماييم و  مطالعه قرار گيرد. بنابراين ما از اساس مطلب يعني از خود مبازره شروع مي

 گيريم. مه ميمبازره را به معناي اعم و وسيع كل

                                                
  چاپ و منتشر گرديـد.   تهيه شده است و در همان سال توسط نهضت آزادي ايران 1141اين اثر در سال

، در دادگاه تجديدنظر نظامي ، همزمان با آغاز محاكمه سران و فعالين نهضت آزادي ايران1142در سال 
با اضافه كردن  ،شده بودو چون ناياب  گرديد تجديد چاپ در خارج از كشور ايران توسط نهضت آزادي

تجديد چاپ و مجددام توسط نهضت آزادي ايران در خارج از كشور  1111در فرودين ها  برخي يادداشت
و پس از انقالب اسالمي نيز بارها تجديد چـاپ شـد اكنـون ايـن اثـر بـا اسـتفاده از چـاپ          .گرديدمنتشر 
  گردد )ب. ف.ب(. ، با مختصري ويرايش تقديم مي1161ر وشهوي

: شما نيكوترين گروهي هستيد كه به مردم عرضه شديد ، ]زيرا يكديگر را[ به شايستگي  111مران / ع  آل .1
 داريد و به خدا ايمان داريد. خوانيد و از ناپسند باز مي فرا مي
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 مبارزه مقصود از
 ة مبارزه چنين خواهد بود:مقصود ما از كلم  مبارزه،

به قصد  با وضع حاكم موجود مقابله كردن يك شخص يا جمعيت يا ملت»
 «تغيير آن و تبديل به وضع مطلوب

 بدني و حتي جاني. ،و اين مقابله بايد توأم با مخاطره باشد؛ مخاطرة مالي
 خاطره و خسارت در كار نبود، آن را تالش يا تكامل خواهيم گفت.اگر م

ممكن است حكومت و تسلط يك شخص يا  گوييم،  وضع حاكم موجود كه مي
 دسته و يا دولت و يا سياستي باشد.

آداب و سنن يا افكار و عقايد نيز ممكن است به   حكومت داخلي و خارجي ،
 عنوان وضع حاكم موجود گرفته شود.

و مخالفـت و سـماجتي كـه در زمينـة حركـت و      « گاليلـه »و « كپرنيـك »عمـل   مثالم
با معتقـدات علمـي حـاكم بـر افكـار زمـان خـود كردنـد و خـود را بـه            كرويت زمين

بـا  « سـقراط »شـود. همچنـين مبـارزه و محاجـة      مخاطره انداختند، مبارزه محسوب مـي 
معاصرين خود كه هم توأم با مخاطره و مرگ بوده است و هم تغيير و تبـديل عظيمـي   

 در فكر و زندگي به وجود آورده است.
هاي  نمونه شوروي روسية در اكتبر انقالب يا آمريكا و استقالل فرانسه كبير انقالب

باشند و نظاير زياد دارند: مانند انقالب اخير  و سياسيِ مبارزه مي اجتماعيِ ملي
 و غيره. ، افسانة كاوة آهنگرايران ، انقالب مشروطيت«فيدل كاسترو»، قيام الجزاير
 و )ع( موسي خروج  ،اسالم ظهور توان مي نيز اجتماعي و مذهبي زمينه در

قيام  ،ماني (، دعويابراهيم)ع  تضرحهجرت  ، قيام واز مصر ل بر فرعوناسرائي بني
 و غيره را نام برد. و مذهب پروتستان لوتر

و در ميان تمام ملل و ممالك  ها دوره  در تمام فراوان است، آن امثال خالصه آنكه
اختصاص  امر اين گفت بايد بنابراين  شود. مي ديده و شده  ديده مختلف هاي زمينه در و

به يك نواد و انحصار به يك زمان ندارد؛ امري است طبيعي و توأم با زندگي بشر، 
 نيز چيزي نيست جز تاريخ مبارزات او براي زندگي بهتر و يا مطلوب. تاريخ انسان

 

 محصول مبارزه
، مـديون همـين    هاي تمدن و اخـالق و معتقـدات بشـري    ؛ يعني سرمايه دنيا آنچه دارد

( Multions) هاي جهش حكم در بشر تاريخ مسير در مبارزه هاست. انقالب و ها مبارزه
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هـا   ها و انقالب ها و آن مبارزه زنده است. اگر اين جهش انواع موجوداتِ قانون تكاملِ
ماندند؛ يعني هـالك شـده و از بـين رفتـه      ها به وضع قبلي باقي مي ها و انسان لنبود، نس

دائمـام   دانيم شرايط محيط چه براي انواع موجودات و چـه بـراي انسـان    بودند. زيرا مي
تـوان تناسـب بـا محـيط تـازه و       افكار جديد نمي در تغيير است و بدون اعضا و افزار و

هاي علمـي،   ، نظريه افكار فلسفي  ، ة اديانيلط بر مشكالت و شدايد پيدا كرده و كلتس
كشاورزي، تحوالت عميق اقتصادي، پيدايش كارخانجات و صنايع جديد  اصالحات

باشـد كـه بـا جهـش و تكـان و       وحتي ابتكارات بزرگ هنري به منزلة نردبان تمدن مي
 اند. اي نيز در اين تكان و خيزها ساكن يا ساقط شده ت گرفته و عدهتهديد صور

 بينيم وضع آن قوم يا ملـت  كلي مي ورط قافلة تمدن پيش رفته است و به حال، در هر
بهتـر   ، انـد  كرده و خود را از اسارت و بندهاي قبلي بيرون آورده  و مملكتي كه مبارزه

 شده است.
بشود و اال  توانست آمريكا لالبعد از احراز استق اي شماليممالك متحدة آمريك

 خواري از انگلستان روي و ريزه بود كه دنباله مي يا استراليا اي مانند كانادا مستعمره
 د. كر مي

يك كشور پهناور زرخيز  گاندي  هاي و فداكاري قبل از جنبش ملي هندوستان
 ارزش و احترام بود اما حاال در رديف كشورهاي معتبر آسيا خور بي ولي توسري

درآمده و صاحب نقش و اثر در سياست شده به لحاظ اوضاع داخلي و وضع اهالي 
 1هاي بسيار بلند برداشته است. امگ

پديدار  و جهش عجيب علوم و صنايع بعد از مبارزات رنسانس تمدن جديد اروپا
شده را مقايسه  و بعد از اسالم و ممالك مسلمان قبل از اسالم شده؛ همچنين عربستان

 بينيد. هاي پربار و درخشان مبارزات را مي ... ، همه جا محصولكنيد
طلبي خود را زير  پروري و راحت فند و تنلبنابراين كساني كه با اصل مبارزه مخا

جويي و مصلحت انديشي و حفظ نفوس مخفي كرده و  هاي لطيف مسالمت پرده
باشند.  ود و خلق ميدر حقيقت، دشمن خ  نمايند؛ جانب عقالني اتخاذ مي به قيافة حق 

  طبيعت و مشيتِ خلقت است.مسلك و دعوي آنها بر خالف سنتِ
ــوئ  كنــت ــ   صــاحب (Conte due nouy)ي دون ر كتــاب معــروف سرنوشــت بش

(destiny (L՚homme et sa destin´ee - human گويد ( مي)ترجمة عبداهلل انتظام : 
                                                

و  ( تغييراتي در وضـع هنـد  1161تهيه و منتشر شده است. از آن زمان تا به حال ) 1141اين جزوه در سال  .1
 رخ داده است. سياست داخلي و خارجي آن بعد از مرگ نهرو
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 «.زندگي يعني يك سلسلة پيوسته از حاالت عدم تعادل يا نارضايتي»
خوشش  اي اجاره خانه )مثالم از  است ناراحت و ضيانار هست كه  وضعي در شخص

داند( و خود را در وضع عدم تعادل  ام خود را كوچك ميآيد يا شغل و مق نمي
كند تا از آن وضع بيرون آمده وضع بهتري احراز نمايد.  بينيد. بنابراين تالش مي مي

شود: عدم تعادل جديد، تالش  از مدتي دلسرد و ناراضي مي اما از همين وضع نيز پس
 ترقي جديد. و قس علي ذلك.  جديد،

 

 آيد؟ چگونه مبارزه پيش مي
پس از هر تكان و تحول حاصله از مبارزه وضع آنهايي كه مبارزه كرده يا از ثمرات 

كنند  تسلطي پيدا مي  سايرين تفوق و شود و نسبت به خوب مي  اند، كرده ميارزه استفاده
كه ديگران در شرايط  حالي شود. در طرف آنها متمايل مي و شاهينِ ترازويِ زندگي به

 روند.  مي پس يا مانند مي  عقب آنها و روند مي پيش اينها گيرند، مي رقرا نامساعد و كهنه
خيـز را تصـاحب    ضـي حاصـل  انظـامي و ار  ع، قـال  مثالم قوم هجوم كننـد و تازنـده  

 هـايي  ها و ملت . يا خانوده راند كم حاصل مي  و جاهاي ضعيف    كند و سايرين را به مي
تـر   موضوعات بهتـر و ارزان  تأسيس كنند ، توانستند كارخانه كه پيشروان ماشين شدند

   سازند، پيشروان را ورشكست و تبديل به كارگران خود كنند.
شـود،   تدريج و به صورت تصاعدي نصيب دستة اول مـي  تفوق اوليه و نقدي كه به

سـازد و طبقـه يـا طبقـات مقابـل را نـاتوان و        تـر مـي   تـر و مرفـه   روز قوي آنها را روز به
پـروري و فسـاد و در گـروه دوم     ، رفتـه رفتـه تـن    . در گـروه اول  نمايـد  تر مي ناراحت

آينـد و   شـود و بـه صـدا در مـي     نارضايتي و پركاري و هشياري و عصبانيت ايجـاد مـي  
شـوند. آنهـا بـراي حفـظ      كننـد و بـا گـروه اول دشـمن مـي      مطالبة حقوق خـود را مـي  

عمـال زور و  زننـد و ا  زدن مخالفين دسـت بـه دفـاع و تعـرض مـي      موقعيت خود و پس
 شود. جويي و مخالفت مي نمايند. اين خود سبب افزايش نارضايتي و پرخاش فشار مي

اي  دهد؛ راه و چاره ها و فشار بر طبقة مظلوم را شدت مي دستة حاكم محدوديت
ت پيش گيرد، طرف قهم جز شدت عمل ندارد. براي آنكه اگر مدارا كند و مواف

هاي يك پاندول از  گرفت. بنابراين مثل نوسان تشويق و چيره شده جاي او را خواهد
شود و به انقالب و شورش  رود و دير يا زود مبارزه منفجر مي هر طرف زمينه باال مي

 كشد... . مي



 
 

 

 
 

 61 مبارزات سياسي و مذهبي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

هاي  كه برگ است. يعني مانند گلي  چنين بوده  هر وقت مبارزه و تحولي رخ داده،
ها محصول  مبارزات و قيام  رد،آو در مي شاخه سر از نيز غنچه و شكافد مي غنچه آن از

 . ولي عكس قضيه صحيح نيست.  در حال رشد است همان درخت اجتماع
، خوود   اي باشد سود و تسلط دسته در هر حال و هر وضع موجودي كه به يعني هر اجتماع
زحموت و خورج و خطور،     ، بي آورد و مبارزه ، مبارزه و انقالب بيرون نمي به خود و فوري

اي برخاسته و خود را فدا كرده باشند؛ تا صرف مال  گيرد. الزم بوده است عده صورت نمي
 اي حاصل نگشته است. نتيجه و صرف وقت و صرف جان نشده، 

، فداركاري  كلي است و استثنا بردار نيست. همة تحوالت و ترقيات؛ در رأس آن  اصل  اين
 و خون بوده است.

« » ...1 
 

 عوامل مبارزه
 اين برنامه با هدف نيك و عالي و نجات نه تنها مفت و مسلم فراهم نشده است، بلكه

 شود: شده است و مي به دست و به مقصد و به عمل مردم
«»...2 

 
جلوگيري به عمل نيايد، زمين و  و محيط زندگي مردم اگر از فساد در زمين -1

بشري ميل به فساد و  رود. بشر و اجتماع زندگي خود به خود رو به فساد و خرابي مي
 فشار و هالك دارد.

خود يك نوع فساد است. فساد بايد دفع شود. پس   سكون،ثبات وضع و حالت 
 مبارزه با فساد مشيت الهي و وظيفة بشري است.

 به دست كي و چگونه؟ -2
 ؛ از راه مبارزه و دفع دستة فساد كننده. به دست خود مردم

بينيد با مشاهدات و تجربيات تاريخي و با ساختمان و  آيه كلي و قطعي است و مي
 روحيات بشري انطباق كامل دارد.

 

                                                
: هرگز نايل به نيكي و كمال مطلوب نخواهيد شد، مگر آنكه از آنچه دوست داريد مايـه   92عمران /  . آل1

 بگذاريد... .

 -زمين  را به وسيلة گروه ديگر دفع نمايد حتمام د گروهي از مردم: و اگر چنين نبود كه خداون 211بقره / . 2
 شد... . فاسد مي  -يا محيط زندگي
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 دست خدا يا دست ما ؟
موجبات  منطقي عوامل و طبيعي مقتضيات روي و است كار در خدا دست گفتيم اينكه

شود و نبايد نااميد بود، باعث  اي و جهش خود به خود فراهم مي نارضايتي و مبارزه
دست  ه انتظار فرجمآبي متهم شده و عمالم ب نشود كه به جبري مسلك بودن و درويش

 روي دست بگذاريم و تماشا كنيم. و يا مثل روشنفكرهاي سطحي بگوييم جبر تاريخ
رو حوادث و چشم  خواهد و بالنتيجه دنباله كند و چنين مي و اقتضاي زمان چنين مي

 هاي خارجي بشويم. ها و سياست دست جريان به
ورقي از اوراق تاريخ بشريت و مظهري از مظاهر مشيت است و همان البته مبارزه، 

طوركه گفتيم هميشه يك سلسله مقدمات و سير مشترك و تداركات دارد. وقتي آن 
كند و زمينه  مقدمات و موجبات فراهم شد تغييرات و تحوالتي هم در جامعه بروز مي

 وضع روحي حاضر، اكثريت ملت شود؛ بنابراين نبايد با توجه به براي مبارزه آماده مي
 خود را نااميد كنيم.

سراغ نداشتيم  خورتر از هندي توسري تر و را درويش مسلك  ملتي دنيا در بينيم مي
و يا در تاريخ  1بودند كه تسليم محض بال دفاع امپراطوري قهار و زبر دست انگلستان

 باشد در خوانديم كه جزيرة كوبا مثل گنجشگي كه در چنگال عقاب انقالب كوبا

خود غير از رنج  يسرنوشتي برا آن  سالحِ بي و  سواد بي مردم تودة و بود آمريكا اختيار
ز شدند. و يا در گذشته شناختند؛ مع ذالك تكان خوردند و پيرو و مرگ و رضا نمي

رغم قدرت  علي  ، لاسرائي اي چون بني زنجير كشيده يك اقليت سرافكندة دست به
 ، به مصداق:فرعون

«
»2 

 قيام كردند و نجات يافتند.
ها درست اسـت و همـة كارهـا     ها و اميدواري اين شواهد واقعيت دارد و آن حرف

. بـر حسـب اينكـه خـود معتقـد و       وظيفـه نيسـتيم   اثـر و بـي   دست خداست اما ما هم بي
                                                

ها نمودنـد.   مقاومت كردند و  مبارزه ها عليه سلطه انگليس هند، سال ، به خصوص مسلماناندنه البته مردم .1
ا، مردمـي  هـ  و بر اسـاس طـرح انگلـيس    تدريج شكست خوردند و سپس با تسلط فرهنگ استعماري اما به

 شدند سازشكار ظلم پذير.

ت دهيم و آنان را پيشوايان سازيم و وارثان نعم رويِ زمين : و ما بر آن هستيم كه بر مستضعفانِ 1. قصص / 2
 گردانيم.
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خـوريم در حسـاب    كند. ناني هم كه مـي  مستشعر باشيم يا نباشيم خيلي مطلب فرق مي
يي و كلي قوانين حياتي، خدا روي كرده است و بعد هم كه در دهان گذاشـتيم بـه   نها

قدرت و رحمت او هضم و جذب و دفع شده است. ولي از ناحيـة خـود مـا هـم يـك      
همكاري الزم بوده است و اال با گرسنگي و مرگ مواجـه شـده بـوديم. بـاز هـم آيـة       

دهد  مي جواب ما كنارنشيني  و طلبي راحت به و كند مي تكميل و تفسير را خودش قرآن
 دهد: و دستور مي

« » ...1 
 

آيد نه معتقدات و  آيه كامالم كلي و قطعي است. نه پاي خواهش و تمنا در آن مي
حال و اوضاع ما بدهد مگر اينكه خود ما  بهبودي بهگونه  . خدا حاضر نيست هيچدعا

تغيير و تكاني به خود بدهيم. كما آنكه اگر وضعمان بد باشد تقصير آن باز به گردن 
 خودمان است.

هاي بشري اسمي و نقشي )البته نقش  در اين آيه و در تاريخ مبارزات و پيشرفت
يم؛ تصميم و تغيير و تكان بين ها و تمايالت خارجي نمي اساسي و اصلي( از سياست

خدا  از حركت، تو از» المثل ضرب به بنا و شود مي شروع ملت يا شخص خود از هميشه
 تقرحمت خدا و مواففداكاري و مبارزه شدند  كه مردمي حاضر به همين« بركت

 رسد. ها پشت سرش مي تفاده از تضادها و سياستسها و ا تصادف
 

 ها داشتن سدها و حجاببر
كار خلقت و طبيعت پر از خير و بركت و رحمت است و عمل اصلي را او انجام 

هاست.  دهد. عمل ما در مسير صحيح مشيت قرار گرفتن و برداشتن موانع و پرده مي
رحم زائو كار خود را انجام كه عمل يك قابلة دلسوز اين است كه بگذارد  طور همان
هايي  آلودگي و عوارض اگر كه نمايد مواظبت طفق دهد. بيرون را نوزاد موقع به و دهد

 هست بر طرف سازد.
پاشد و در حقيقـت محـيط و    زند و بذر مي را شخم مي همين طور يك زارع زمين

زمين را براي عمل طبيعت و كاري كه هـوا و خـاك و بـاد بايـد انجـام دهنـد مسـاعد        
 نمايد. را دور ميهاي هرزة مخالف  هاي مزاحم و علف سازد و سنگ مي

                                                
دهد مگر آنكه آنها  تغيير نمي –در جهت خوب يا بد  –: همانا كه خداوند وضع قوم و ملتي را  11. رعد / 1

 خودشان را تغيير دهند... .
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فن مديريت نيز در اين است كه حداكثر همكاري و حسن انتخاب كارمندان و انتظام 
را در ادارة خود برقرار نمايد تا افراد آنچه در استعداد و امكان دارند بيرون داده و از 

 محصول مجموعة آنها مطلوب اعلي به دست بيايد.
عادت است نيز بايد كار با ميدان در مورد مبارزه يا جهش كه الزمة نجات و س

دادن به طبيعت و بر طرف كردن مفاسد و موانع باشد تا درخت انقالب و مبارزه 
زند و با  ومة آن نيش ميثپاشيده شود. بذر كه پاشيده شد. جر بارور و بذر آن به زمين

 آورد. ميها سر در  شكافد و از ميان صخره همة ريزي و نرمي، زمين سست را مي
ايد كه يك نفر  را حتمام شنيده حكايت آن سي نفر اصفهاني زمان سقوط اصفهان

افغاني آنها را به صف كشيده، خواست سرشان را ببرد. ديد خنجر همراهش نيست، 
گفت: همين جا باشيد بروم خنجرم را بياورم ... آن سي نفر فكر يا جرأت نكردند كه 

كنند... جرأتش را نداشتند، يعني غيرتش  اش اسلحه بريزند و خفه نفر بي  سر آن يك   به
 را نداشتند.

بنابراين كافي نيست شخص يا ملتي در وضع مادي بدي قرار گيرند بايد عالوه بر 
ناراحتي جسمي و مادي يا اصوالم سَوايِ اين قسمت، يك ناراحتي و نارضايتي روحي 

وقتي حالت عصيان و  1در او پديدار شده باشد.توأم با نيروي دروني يا غريزي هم 
جان  از جسم به نارضايتي و كه ناراحتي شود با مخاطره ظاهر مي و مبارزة توأم  پرخاش

و از جان به دل و به روان سرايت كند و كارد به استخوان برسد؛ اما نه آن استخوان 
استخواندار و صاحب رگ  فالني آدم»گويند  كه مي بلكه استخواني عضوي آهكي، 

 ؛ يعني با تمام وجودش.«و عصب است
كه از دارايي مادي و راحتي   آنچه حالتي پيدا شد و در نظر آدم نوقتي چني

اش بر او تنگ  خاصيت شد و دنيا با فراخي و فراواني ارزش و بي زندگي دارد بي
 :گرديد و به اصطالح قرآن

 ...«»...2 
                                                

بلكـه آگـاهي بـر آن اسـت      آورد وجود فقر و بدبختي نيسـت.  آنچه كه حركت اجتماعي را به وجود مي .1
 آگاهي بر آن و آگاهي بر ظلم و ستم است.                                                                                     

آزاد خلق شده  آن است كه انسان« نارضايتي روحي توأم با نيروي دروني يا غريزي ... »در اينجا منظور از 
اوست. لذا انسان « فطرت»و انديشه او را از حيوانات جدا ساخته و اين  است و دو صفت مميزة اختيار

فطرتام ضد ظلم و اسارت و بردگي )همة انواع آن، منجمله اسارت و بردگي فكري( است. بنابراين با 
بروز  –نده شدن فطرت انساني است هاي ز كه پايه –استشعار به ظلم... بالفاصله ناراحتي عميق دروني 

 كنند.  مي آلينه را انسان ياستعمار و استبدادي هاي و نظام گيرد مي او از را انسان فطرت ،كند. آليناسيون مي

 گردد... . آنچه به آنها داده است، براي آنها تنگ و غيرقابل تحمل مي : ... و زمين 21توبه /  .2
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 شود. دار و اثردار شروع مي وقت است كه مبارزه، مبارزة واقعي دوام آن
مبارزه، در اثر  گاهي اوقات اين تحريكِ غيرت و ايجاد حالت عصيان و جهش به

گرسنه و كوفته گشته يا   ها و ناماليماتي است كه به خود شخص وارد شده، نارحتي
ها  عدالتي دشنام و ننگ شنيده باشد و يا در اثر مشاهده و احساس ناماليمات و بي

شود. مثالم مادر و فرزند و كسانش را آزار داده باشند يا  است كه به ديگري وارد مي
عقيده  روي از يا وجدانام و ببيند مظلوميت و مصيبت در را نوع هم و وطن هم و كيش هم

 و اعتقاد ناراحت شود.
در هر حال مبدأ حركت هر واحد، تألمات و تأثيرات روحي است نه مادي و پس 

 طور كلي معنويات، نه ماديات. ، يعني بهباشد عالم مبارزه نيز عواطف و غرايز و عقايد مي
و  هايي كه غرور ملي طلبانه بيشتر آن رفتارها و جريان هاي استقالل اتفاقام در جنبش

كند نقش اساسي را به عهده دارد؛ نه مسائل  دار مي  را جريحه حيثيت انساني مردم
 اقتصادي و اشكالت مادي. 

اي  بشر هنوز هم حس خودخواهيِ مقايسه افراد و قوي عميق بسيار رواني عوامل  از
نسبت  افتادن خود عقب و بودن تر پست احساس از كسهر كه است طغياني و ناراحتي و
 و  مردم  هاي و نگراني ها  عمدة تالش . شايد قسمت كند بزرگان پيدا ميديگران و   به

 شوند تحت تأثير همين مسائل دروني غريزي باشد. مراتب و مدارجي كه نايل مي
« هـا  حساس»ارزات، بيشتر بروي اين حساب، پيشقدمان انقالب و محركين اصيل م

نوعـان   خود و هم مادي هاي بيچارگي ماشايت و بودن تماس در كه با هستند. حساسيتي
و معنويـات ديگـر سـبب آن     شود يا كيفيات حيثيتي و شخصـيت و مليـت   تحريك مي

 شود . يم
  شوند و مستعجل ها بهانه و مدارك زندة مبارزات مي مشكالت مادي و محروميت

پشت پرده و راننده مادي باشد اما   هستند. به طور كلي ممكن است زمينة يك مبارزه،
 .1ست؛ معنويات است و مدير، چيز ديگري

 هاي موسوم به سياسي، احساسات غريزي و عواطف  اين محرك معنوي در مبارزه
                                                

 ها دو دسته هستند. ها و انگيزه در هر حركتي محرك .1
هـاي   هـاي طبقـاتي همـه انگيـزه     هاي صـنفي و محروميـت   هاي مادي، در خواست در هر مبارزه، خواست 

وانند و ممكن است از عوامل و محركات حركت در مراحل ابتدايي باشند. اما در ت روبنايي هستند كه مي
هـاي روبنـايي    كنند. انگيزه هاي زيربنايي بروز مي مراحل بعدي در اثر تكامل حركت، محركات و انگيزه

 هاي زيربنايي هستند. بازتاب و انعكاس انگيزه
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هاي مذهبي و عقيدتي جنبة ارادي  مبارزه اما در )اتوماتيك(، باشد مي است و خودكار
 1و حالت مستشعر را دارد.

 
 ياسي و مذهبيهاي س موارد تجانس و تفاوت مبارزه

محرك  ندارد. وجود مذهبي و سياسي مبارزات مابين اصولي و اساسي اختالف بنابراين
 نمايد. مي عمل كه  است الهي مشيت و بشري فطرت است. معنويات و روحيات دو، هر در

تجانس، در ريشه و مبدأ وجود دارد و اگر تفاوت و اختالفي باشد، عالوه بر 
اصيل   هاي مذهبيِ هدف است. در مبارزه  ، در نوع و سطحِجنبة غريزي و ارادي بودن

« رضاي خدا»هدف حد اعالي كمال مطلوب و حالت جامع آن است كه در مفهوم 
استشعار به هدف و عمل خود داشته به امر دين  ،شود ضمنام شخص مبارز خالصه مي

عاطفه و طلبي يا  نمايد نه به امر غضب يا قدرت و دولت و به تشخيص عقل عمل مي
 ا مرحبب عصبيت و غيرت. شايد شاخص و نمونة ممتاز خالص آن رزم علي )ع(

خود را كنار كشيد و پس از فرو  دانيد چگونه بوده است و چرا علي)ع( است كه مي
 نشستن خشم مبادرت به بريدن سر او كرد.

مابين اين دو نوع مبارزه وجود دارد؛ يعنـي از يـك    هايي به لحاظ نتايج نيز تجانس
 صحيح، هميشه آثـار مـادي بـا بركـت و موجبـات سـالمت و       طرف، مبارزات مذهبيِ

ل را به ارضِ اسرائي كه بني قدرت و نعمت را در برداشته است: مانند خروج موسي)ع(
كـه آبـادي و    ترين سلطنت رسانده است و نهضـت اسـالم   ت با شكوهدو به سيا موعود

العـاده   سـابقه در قلمـرو فـوق    فراواني و قدرت و تمدن و هنـر و علـوم را بـه قيـاس بـي     
هـاي اجتمـاعي و سياسـي و غيـرِ      از طـرف ديگـر، انقـالب    2وسيعي گسـترانيده اسـت.  

هاي اجتمـاعي و مـوت    هاي اخالقي از مفاسد و آلودگي با نويد تصفيهنيز توأم  مذهبي
 باشند. ملكات معنويِ عالي از قبيل گذشت و برادري و فداكاري و خدمت به نوع مي

                                                
ها  باشد. چه بسيار جنگ هري و عناوين قراردادي نميگذاري ظا هاي مذهبي اسم البته مقصود ما از مبارزه .1

يا مادي و فريبكارانه داشته است.  هايي كه تحت عنوان مذهبي، جنبة عصبي قوي و نوادي و ملي و جدال
گوييم كه صرفام در راه حق و عقيده و براي دفاع يا پيشـرفت آن و يـا بـه     هاي مذهبي آنهايي را مي مبارزه

 هاي ديني صورت گرفته است. و انجام فريضه قصد قربت

اش حتي تا به امروز هم  بر تاريخ بشر و توسعه و تكامل علوم انساني، دامنه . تأثيرات نهضت و انقالب اسالم2
محسوس و مشهود است. اكثر علوم بنيادي، نظير رياضيات )جبر و هندسـه و غيـره(، فيزيـك و شـيمي و     

 گذاري شد يا به دست آنها تكميل گرديد. ا پايهه دست مسلمان نظاير آن يا به
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و به صورت وظيفة ديني،  دست خدا در هر دو جا هست. يك جا از آستين وحي
 فرمايد: مي در قرآن تا آنجا كه خداوند به پيغمبر

«
» ...1 

 
 ظهور هر يك از مبارزاتو محل بروز 

بين اين دو نوع مبارزه قايل شد محل و محيط  توان ما هاي ديگري كه مي تفاوتاز 
 ر آنهاست.وبروز و ظه

ي و و پيش از آن مهد افكار اجتماعي و ملّ قديم از زمان يونان مغرب زمين
و مظهر  مهد پيغمبران عواطف انساني و مبارزات سياسي بوده است. اما مشرق زمين

 بوده است. احساسات روحاني و ديني و شيوع مبارزات مذهبي
دهد. ولي تمايل  ها تاريخ نشان مي البته در دو طرف از هر دو نوع مبارزه و جنگ

هاي  كه نمونه ها در هر طرف به يك سمت خاص است و آنجا ها و تكية قدم رنگ
ها و اعمال سراغ بدهيم تمايز و  اعلي را بخواهيم در افكار و اشعار و عقايد و هيجان

 تفاوت كامالم آشكار است.
و  تـاريخي  مكرر و ممتد سابقة ها سرزمين و اه ملت ميان در كه چيزهايي ،است طبيعي

داري  يات طبيعـي و ريشـه  ، حتمـام كيفيـات و خصوصـ    توسعة جغرافيـايي داشـته باشـد   
باشد كه نه  تنها در آب و خاك و فضا جـايگزين نگرديـده اسـت بلكـه در نـواد و       مي

در ساختمان جسم و روان افراد سرشته شده است. چنـين مشخصـات و صـفات مميـزه     
خصال ديگري را به دلخواه و دسـتور   توان نمي به سهولت و سرعت تغييرپذير نيست و

 جانشين آن كرد.
روحيه و مفهوم « مد»هاي  پس از جنگ قديم ظه كنيد در حالي كه در يونانمالح

و دولت از پيش   شد و در روم انديشة )ايده( ملت بشري تبديل به روحيه و پيوند ملي
ما تا بعد از انقالب  است، در ايران مفهوم و مصداق و مقبوليت داشته از ميالد مسيح

طور سطحي و تقليدي  پيدا شد و به و رسوم اروپايي فرهنگ كه با و تماسي مشروطيت
 درك و هاي  و دولت ، قبل از آن مردم از مفاهيم و قوانين غربي را پذيرفتيم  بسياري

                                                
: شما آنها را نكشتيد بلكه خدا كشت. و وقتي تيرانداختي تو نبودي بلكه خدا انداخت تا به اين  17انفال /  .1

 وسيله مؤمنين به گرفتاري و آزمايش خوبي در آيند... .
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 اند. و ايرانيت نداشته ت به مفاهيم مليتبقة چنداني نسعال
آن  شاهد است. كرده نمي تجاوز شهري و ممكن حدود از ها دلبستگي و ديني هِتوج

اند  نموده مي انتخاب قوم برجستگان ساير و شعرا و علما كه  است  دائمي عناوين و اسامي
محسن  ،احمد الريجاني ،حمد گلپايگانيم ،حسن شيرازي ،)از قبيل: حسن دامغاني

اي  محله تر جزئي انتسابات به ،آذربايجان مثالم ،ايران مناطق از بعضي در حتي غيره. و كني
شعرا  ديوان در غيره(. و مشگي كوچه،خياباني اميرخيزي مثل خوريم مي بر اي كوچه و

خوريم.  مي بر اسم ايران كمتر به -را كه كنار بگذاريم فردوسي -دگانو كتب نويسن
« يكديگرند اعضاي آدم بني» كه سعدي چون دوستي نوع بلندنظرِ ديدة جهان مرد حتي

گاه از  شود هيچ را سروده است، وقتي از ايران دور و گرفتار غربت و اسارت مي
 1نمايد. و خاك و آب و اهل آنجا را مي كند، بلكه آرزوي شيراز ايران ياد نمي

 رخ داده است:  هايي كه در ايران همين طور جنگ
گران و اميران  را نداشته، به فرماندهي و دستور چپاول اوالم، جنبة قيام يا دفاع ملي

 وده، لشگر از خود اراده و اختياري نداشته است؛و پادشاهان ب
هاي  ثانيام، براي مصونيت يا تماميت ارضي كشور به عمل نيامده است و اگر رمان

هاي قديم را كنار بگذاريم كمتر كسي در اين سرزمين براي  تقليدي جديد يا افسانه
 اشك ريخته « شاه ايران»اي و حتي بر«  حكومت عمومي »و « آزادي »يا براي « وطن»

 است و سنگي به سينه زده است.
ريزند و پاي علمشان  اشك ريخته و مي زاده و مال چقدر مردم اما براي خدا و امام

 زنند؟!  سينه مي
كشند، احساساتشان  كنند، زحمت مي چقدر براي وظايف و عاليق ديني خرج مي

 شوند؟! كشند و كشته مي دهند، مي ، تعصب به خرج ميآيد به جوش مي
احساسات و معتقدات مذهبي چه محرك قوي براي هرگونه عمل اعم از اخالقي 

 و خرافي بوده است؟!
 -اند گامي جمع شده اند يا به دنبال پيش ميل و پاي خود راه افتاده به هر وقت مردم

ها و  ، چه در شورش يعباس و امو فاي بنيهاي خودشان در دوره خل چه در قيام
و  و چه در ظهور بابيه عليه عثماني هاي صفويه ، چه در جنگ هاي حسن صباح فتنه

                                                
، بـه قسـمتي از مقدمـه كـه بحـث      ، نگـارش آقـاي كشـاورز صـدر    «مكتب سـعدي »ود به كتاب رجوع ش. 1

 است. پرستي سعدي وطن
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مذهبي  عقايد و عواطف و ديني عاليق شما همة - مشروطيت انقالب در حتي و ئيهبها
 كنيد. هاي آنها را مشاهده مي و تأثير و تعصب

قدمي و پيشوايي رهبران بزرگ روحاني و احساس  اگر پيش در انقالب مشروطه 
پيوست.  نميوقوع  ها به وظيفه و پاداش ديني در كار نبود ابدام چنين جنبش و فداكاري

هم باز تبليغ و تحريك از طريق افكار  كما اينكه در اردوي مخالف يعني استبداد
 ديني و پيش انداختن پيشوايان مذهبي صورت گرفت.

هاي خارجي از دير زمان به اين نكتة تاريخي و نوادي و روانشناسي توجه  سياست
ما رخنه كرده و  روحانيتو غير مستقيم در  اند به طور مستقيم اند كه سعي داشته كرده

 اند. كرده فراهم جمع آن در مرموزي ايادي ،دربار براي و خود براي دانيم مي كه  طوري به
 و حتي بلكه در ساير كشورهاي شرقي مسلمان شيعه اين حقيقت نه تنها در ايران

 گاندي هاي مبارزه و ثمرات وارث نهرو كه آنجا در است. گر جلوه بودايي هندوستانِ
 بيشتر به ديدة يك مرد روحانيِ هند دانيد گاندي را مردم كه مي طوري به - شده است

عنوان  تا به كنند مي احترام و تبعيت و شناختند مي دوست نوع فيلسوفِ ذشته وگ از جان
بساط تبليغ و تحريك خود را روي سفرة  و تازه، گاندي –يك مرد انقالبي سياسي 

 يو ضدمسيح و جنبة ضدغربي كامالم ديني و فلسفي خاص هندي كه زمينة اي گسترده
داياندا  و (1914 -1992) راماكريشنا و (1962 - 1921) ويوكانادا امثال دست و به داشته

 .1( بافته و پرداخته شده بود پهن كرد1924 – 1991) سار ساواري
 

 ايرادهاي هر يك
ب فلسفي و تحقيقت و حقانيت يا بطالن مذهب و مكا كاري به ما در اين بحث 
را به وجد و حركت و به قبول خرج و  از جمله ايران مشرق زمين روحاني كه مردم

خواهيم بگوييم در اين  زحمت و احيانام قيام و نهضت واداشته است نداريم. مي
العاده  ري و روحي مردم براي مبارزات به صورت مذهبي فوقمحيط، زمينة فك

هايِ انسانيِ موسوم به  آل ي و ايدهتر بوده است تا براي مبارزات تحت لواي ملّ آماده
 نسبت به هر دو نوع مبارزه انتقادها و ايرادهايي هست. ،سياسي. در هر حال

                                                
 در  هاي دكتر شريعتي ، درس«تاريخ اديان»و  14صفحة   نگارش مهندس بازرگان، ، «خودجوشي»به كتاب  .1

 ، رجوع شود.حسينيه ارشاد 
توسط  1177در سال « (1بعثت )»باشد كه با نام  مي (2، پنجمين اثر مندرج در مجموعه آثار)«خودجوشي» 

 چاپ و منتشر شده است )ب. ف. ب( انتشارات قلم
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: بلي در گذشته چنين بوده است مثالم در مورد مبارزة مذهبي ممكن است بگوييد
هاست. اما  افتادگي ملت هاي مذهبي الزمة دوران ناداني و عقب و تعصب و تحريك

ها باز شده است،  در قرن معاصر كه ارتباطات و تعليمات توسعه يافته و چشم و گوش
توانند درك  خوبي مي افتند و به دنبال آخوندها راه نمي ديگر براي خرافات و به مردم

و غيره را  سوسياليسم  و و شرافت و دموكراسي و آزادي ت و استقاللمفاهيم عالية ملّي
پرستي و احيانام شيادي  فريبي و كهنه كه از عوام  با تجربيات دردناكي  عالوه، بنمايند. به

خيانت بعضي از وعاظ و مدعيان پيشوايي ديني داريم نبايد عنان خود و عوام را باز  و
 به دست آنها داده، پيش از پيش از قافلة تمدن و تجدد عقب بيفتيم.

ايـم خـوب شـروع     گويند كه غالبـام ديـده   سياسي نيز مي و هاي ملي در مورد مبارزه
شـوند؛   فتد، اما رهبران و رهروان وسط راه شل مـي ا شود و سر و صدا و ادعا راه مي مي

شـوند   ف ميقزنند يا متو خورند، پس مي هاي شديد برمي خطرات و محروميت وقتي به
هـاي   شـود. حسـاب   و آن حرارت و مداومت و از خودگذشتگي و جسارت ديده نمـي 

.  آيـد  طلبي و حفظ نفس و نفرات پـيش مـي   شناسي و فرصت و موقع يانديش مصلحت
،  شـود  هـاي خـارجي معطـوف مـي     هـا و سياسـيت   مقتضيات داخلي و موقعيت ها بهنظر

معموالم سطحي و تقليدي بوده و عمق و استحكام ندارد. به عالوه، بـه محـض مختصـر    
ها  استفاده ها و سوء طلبي آيد و سپس جاه از آن اختالفات پيش مي قبل حتي  و موفقيت

و همـان طـور كـه تجربـه نشـان داده اسـت،        كند. از همه اينها گذشته ظهور و بروز مي
 ندارد و منحصر به طبقات دانشـجويان  اي در قشرهاي ملي مبارزات سياسي پايه و سايه

 شود... . مي اي از روشنفكران و عده
، ره انسانباشد. چون باالخ بيني مي حساب مطلب هم روشن است و قبالم قابل پيش

 و محروميت با مواجه وقتي دارد، دوست را  راحت زندگي و شيرين جان و است انسان
 آيد. خطر و خداحافظي شد پاي استدالل و حساب در ميان مي

 
 هاي مسموم كنندة مبارزه در ايران ميكروب
گذارند  وجود دارد كه نگذاشته و نمياي عوامل داخلي و خارجي  پاره در ايران

مبارزه نضج بگيرد و دست طبيعت مثل جاهاي ديگر دنيا كار خود را انجام دهد. اين 
ما  و قانون اساسي ايم و از مشروطيت خوار شده راكدِ ساكتِ است كه يك ملت

 خبري نيست.
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كه خصلت ذاتي ما  روح رضا و تحمل و سازگاري است ،رونيل خيلي داخلي و دمعا

. خصوصام نمايد مي و ننگ سختي هر وضع و تن دادن به قبول هر را حاضر به شده و ايراني
هاي ادبي يا فلسفي يا ديني هم  كه بعضي شعرا و عرفاي گذشته براي آن محمل

 اند. منحرف ساخته درست كرده ما را از دنيا و آخرت
پروري و تنبلي خودمان  ما بايد ريشة چنين معتقدات و روحيات را كه تخم تن

السالم( و  )عليهم  اطهار ائمة سنت با منافي است و هيچ اساسِ اسالمي و منطقي ندارد و
هاي  تيادها و آلودگياع  وقت، آن  براندازيم. ها از زمينة فكرها و دل ،است اصول تشيع

و رنگ،  كنندة روزافزون كه به طرق گوناگون به صورت دود و آب و بانكتخدير 
از راه افيون و حشيش و اخيرام هروئين و عرق و انواع مشروبات الكلي يا آوازها و 

هاي هنري و تلويزيون و  انگيز و خماركننده و باالخره نمايش هاي شهوت موسيقي
ها و دِماغ و گوش  يك كننده مجالت و غيره، كه دائمام در سينهسينما و تصاوير تحر

مزيد  نمايد،  شود و اعصاب و افكار را تخدير مي فروكرده مي و چشم و مغزهاي مردم
هاي  العمل بر علت شده مجالي براي احساس ناراحتي و بروز نارضايتي و ظهور عكس

 گذارد. تكان دهندة باقي نمي
 وو مملكت را دارند ولو  واقعاً در اين مملكت اهل مبارزه هستند و درد ملت اگر كساني

وظيفه دارنود   ،دستورهاي دين و حرمت مسكرات و مخدرات و شهوات نباشند آنكه مقيد به

هـاي   بيننـد كـه سياسـت    نحـوي مـي   كـه بـه    . خصوصـام با چنين عادات و اعموال بجنگنود  
هميشـه مـروج و اشـاعه دهنـدة ايـن قبيـل        هاي استبدادي هاي دولت برنامه و استعماري

را راضـي و سـرگرم كـرده و     باشند و از اين راه سعي دارند مـردم  و فسادها مي ءفحشا
دارنـد. همـين طـور قمـار كـه چـه آفـت خانمـان           رمقي نگـاه  هوشي و بي آنها را در بي
 است. هاي ملي اد دة سرمايهبرانداز و بر ب

ها داده  ها به دست دولت و عايدات مسلم آن كه از دست خارجي وجود نفت
كنندة اياديِ بيدار كنندة  يك عامل ديگر منحرف كنندة بسيار قوي و خنثي ،شود مي

 باشد.  مي طبيعي در ايران
پاي خود ايستاده و كفيل مخارج و ادارة خود توضيح آنكه  اگر مملكتي روي 

روابط از راه  نظامِ، باشد، ناچار است به تالش و تدبير بپردازد ولي اگر در ادارة امور
دقايق  و اصول رعايت و شود سپرده نااهل دست به كارها و هشد خارج عادالنه و صحيح
خرابي و توقف  و خلل ديزو به  ،عمل نيايد به غيره و قضايي و اقتصادي و فني و اداري

ها  دچار مشكالت و محروميت مردم كند و در اركان و در اجزاي آن كشور بروز مي
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آنجا يا از اول حواسشان را جمع  شوند. بنابراين زمامداران و مردم و فقر و فالكت مي
سرشان كردند و  گيرند و يا اگر غفلتي و خطايي هاي درست را پيش مي كنند و راه مي

 شوند.  مي گردند و آدم به سنگ خورد، فوري برمي
عرصه  ،هايي كه از خارج پيشامدهاي دائم زندگي و رقابت اين ترتيب با توجه به به

نه تنها  كار انداخته،  شان را پيوسته به كند، فكر و بازوي اي تنگ مي جامعهرا بر هر 
ابتكار و  زدر ميدان مسابقة حيات، هر رو شوند، بلكه براي بقا و توفيق متوقف نمي

 نمايند. دهند و ترقي مي ابداعي هم بروز مي
تنبلي  هر ديگر، طرف از و باشد انگار سهل و خيال بي طرف يك از مملكتي اگر اما

و خطا و انحرافي از اصول طبيعيِ مشيِ زندگي و اداري نمود، آثار آن دامنگيرش 
عايدات مسلمي داشت كه دست و بازوي او را نگاه  رِمَباشي و مَ هلِنگردد و يك لَ

بخورد و هر قدر ولخرجي و ولنگاري كرد، قوت اليموتي در  داشته و نگذارد زمين
بندوباريش ريخت كه  هاي زنگ زدة بي حلقش چكاند و عصاره و روغني در چرخ

ميرد.  نمي و افتد نمي ارك از وقت هيچ دستگاهي و كشور چنين نيفتد... گردش از باالخره
 عار و مرده است. كار و بي شود و در حقيقت بي اما اصالح هم نمي

هـاي   هاي اقتصادي و نظامي و سياسي و وام كمك ،بدتر از عايدات آن شكليِ نفت
بيننـد حـال    است كه مرتب از چپ و راست به محـض اينكـه مـي    ضبالعوض و با عو

 !  نمانيد پيكر ناپايدار آن تزريق مي ، به تاحتضار و رفتن نزديك اس
اي كه بر سر  جي و سايهراهاي خ اين سرپرستي ظاهرام دلسوزانه و عاميانة سياست

ترين سد راه عمل عوامل  نشاندة خود داشته و دارند، بزرگ هاي حاكمة دست هيأت
بينيم در  يكه م  است همين دليل باشد. به مي مبارزه و تكامل مانع و طبيعت بخش حيات

ترين  ترين و نااليق عرضه كند، بي ها بروز مي ها و افتضاح كشور ما اين اندازه اختالس
حسابي و  كاري و بي ؛ چنان بي گيرند ترين مقامات قرار مي افراد در رأس حساس

 مؤسسات و ها وزارتخانه در ميلع و فني و اداري اصول كلية به اعتنايي بي و بندوباري بي

كران كه خروار  عمرها و استعدادهاي بي و  ها وقت چه  .كند مي متحكو نمااجتماع و
  ذلك، مع شود... نمي كه ها كاري كثافت و ها خالف و ها غفلت چه رود؛ مي هدر خروار

 مردم و شود مي باز مدارس و ادارات و بازار و ها دكان صبح باز شود! هيچ طور نمي

گيرشان  ذلك آخر روز يا آخر ماه چيزي كنند و مع ري نميكاروند. كارشان مي سر به
شود. باز همان جريان فردا تكرار  و شب سفرة شام و بستر خوابشان پهن مي آيد يم
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كرد تا به حال  شود... و اگر امرِ خالصِ خدا يا دستِ بازِ طبيعت كار خودش را مي مي
 داشتيم. و ارزشي در دنيا مي و آزادي استقاللشده  صد بار از بين رفته بوديم... يا آدم

خرج خود ما  اين صورت در كشور ما و به هاي خارجي به اما قبل از آنكه سياست
ي هاي سلطنت رژيمها بود كه  قرنايجاد نمايند،  حياتي ضد و مبارزه وضع مصنوعي ضد

و غيرت را در اين مرز و بوم از بيخ بركنده، به جاي  نهال شخصيت و آزادي و استبدادي
مزاجي و نوكرصفتي و نااميدي را به هر طرف كاشته،  هاي تملق و دنائت و تلون آن دانه

نوكري  پيشگي و قره )بديهي است كه روح اطاعتهاي هرزه را پرورش داده بود  علف
 كند!(. را در جنين خفه مي روح مبارزه و انقالب  پرستي و گدامنشي، بو اربا
 

 را زده است ايران ة، دِر خان مبارزه
 باالخره :

«»...1 
 

دهد و اگر يك حس كور شد، حس ديگر هوشيار  هر درختي ميوة خود را مي
 شود. مي

تواند فطرت و اساس خلقت را به هم بزند و غيرت و  باالخره نمي سال سلطنت 2222

. نظم و آرامش و تأمين ضروريات و نظارتي كه از غرايز و مشاعر را به كلي از بين ببرد
  شود. همان تسلط و قدرت، هاي ديگر نمي شود نيز مانع خرابي مي طرف استعمار

 سازد. زوال و اضمحالل خود را ميموجبات 
شد؛ نه آن سياست  مانع انقالب مشروطيت قاجار نه آن شوكت و قدرت استبداد

را و نهضت پرافتخار ما  توانست جلوي ملي شدن نفت زيركانة كهنسال انگلستان
هاي خارجي  هاي همه جانبة سياست بگيرد و نه اين فشار و اختناق عجيب و حمايت

ي را پايدار ساخته جلو قيام خواهد توانست ترس و خاموش از حكومت بعد از كودتا
 دارِ ديني را بگيرد. سابقه و دنباله و بي عظيم

 اسـتبدادي  دستگاه هم و شد باز تزويرها و تدبيرها آن با خارجي هاي سياست مچ هم
هايش به مخـالفين و مـوافقين و عجـزي     اعتنايي ها و با غرور و بي با بيدادگري غير ملي
اش در اداره و آبـادي مملكـت نشـان     شرمانه رغم تبليغات دروغ و ادعاهاي بي كه علي

هر قدر زمان جلـو بـرود شـديدتر     داد، قهرام همه را به ستوه و هوشياري آورده  است و

                                                
 : و اوست قاهري باالتر از همه بندگان خويش... 61يا  19انعام /  .1
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اي جز پيشروي در جهـت فشـار و فسـاد     و آشكارتر خواهد شد. راهِ پس ندارد و چاره
تحريـك شـده، تشـويق     و خرابي ندارد. اگر كمي مدارا و يا سستي نشان دهـد، ملـت  

هاي بيشـتر در تقويـت خـود و تخريـب او خواهـد كـرد.        شود و از ضعفش استفاده مي
روي هموان غلطكوي افتواده اسوت كوه در       ابراين چرخ روابط حكوموت و ملوت ايوران   بن

 كشورهاي انقالب كرده و نجات يافته، افتاده بوده است.
كند! بايد بيدار  را صدا مي ، دَرِ خانة ما را زده است و ملتخالصه آنكه مبارزه و انقالب

  1.بگيريم تصميم و نماييم طريق انتخاب است الزم هم افتادن راه به براي بيفتيم! راه به و شويم
 

 انواع مبارزه
تر شده و تكليف  توانيم نزديك حال كه ضرورت و خاصيت مبارزات معلوم شد، مي

 خود را مطالعه كنيم.
ل كنند: سياسي و مذهبي؛ نوع او هاي اجتماعي را به دو نوع تقسيم مي عادتام مبارزه

دانند و نوع دوم را جنبة اخروي  را مخصوص و متوجة احتياجات و امور دنيايي مي
 دهند. مي

تأمين  قبيل از شناسند؛ مي مادي عوامل به بيشتر، را سياسي مبارزات مقصد و محرك
هاي مذهبي  غذا، مسكن، امنيت، آسايش، قدرت، و غيره؛ در صورتي كه در مبارزه

خدا يا تعصبات مذهبي را محرك دانسته و مقصد  معتقدات ديني و عشق و اطاعت
و ادبيات  تبليغات با مخصوصام دانند. مي آخرت دنياي تأمين و بهشت را كنندگان مبارزه

طرف  به صرفام اشخاص بسياري خاطر در سياسي هاي مبارزه عامل و هدف ا،ه كمونيست
دانند  ديات گراييده است. افزار توليد را منشأ تحوالت و انقالبات ميماديات و اقتصا

 دهد. ها را تشكيل مي و بدي و خوبي شرايط مادي زندگي شالودة اعتراضات و برنامه
نماينـد؛   اي را تبليـغ مـي   اصول مكتب خود چنـين عقيـده   ا بنا بهه تنها ماترياليست  نه

اي جـز بـه ماديـات زنـدگي ندارنـد از آنهـا        و عقيـده  زيادي كه نظر ه روشنفكرانكلب
هاي مربوط به خـوراك و پوشـاك و تفريحـات     ها و سختي تبعيت كرده و محروميت

هـا كـه خـود را قطـب      . حتـي آمريكـايي   داننـد  هـا مـي   ها و جنبش را موجب نارضايتي
ا، هـ  ، عينام مانند ماترياليسـت  شان العمل دانند عكس مي مخالف و منكر اصول كمونيسم

بر اساس اقتصاديات و ماديات است. در مبارزه با كمونيسم، متوسل به پرداخـت وام و  
                                                

باالخره  و شده نوشته انقالبي هاي سازمان بروز و ظهور و تشكيل و تأسيس از قبل و 1141سال در جزوه . اين1
 دهد. ها را نشان مي بيني شده است و درستي و صحت پيش 1117ن بهم 22موجب پيروزي انقالب در 
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مللـي   گـذرانيِ  هاي بالعوض و باال بردن سطح زندگي و تـأمين وسـايل خـوش    كمك
. تجدد خواهان كشـور مـا نيـز بـراي      گردند يسم هستند ميكه در معرض و خطر كمون

هاي زيبـا   ، دائمام خيابان و تمدن و تكان دادن افراد در جهت اصالحات تحريك مردم
 كشند. مي را به رخ ايرانيان هاي مغرب زمين و آسايش

 
 اتمحرك واقعي مبارز

هم  و كمونيسم و سوسياليسم هاي ليبراليسم اما حقيقت چنين نيست. در خود انقالب
كه به خاطر طبقات محروم و رنجبر صورت گرفته و در جهت بهبود شرايط اقتصادي 

وم سر زده و از ميان خود آن طبقة محر كمتر اتفاق افتاده كه انقالب اثر كرده است،
بينيم مثالم پيشروان و پايه گذاران  به دست آنها شروع شده باشد. به اين دليل كه مي

ليدرهاي انقالبي غالبام طبقات مرفه يا متوسط   و ي اوليهها و سوسياليست انقالب فرانسه
 اند نه از بيچارگان و كارگران. ودهب

هيچ كدام كساني نبودند كه  لنين و بال ، بن، فيدل كاسترو، گانديكارل ماركس
ت عدليه، از فقر و ذلت و رنج بوده يا اگر دنبال شغل و حرفة خودشان )استادي، وكال

راحتي  توانستند گليم خودشان را به نمي  گرفتند، نگاري و غيره( را مي افسري، روزنامه
 از آب در بياورند و وضع ماديِ مطبوعي نداشته باشند.

داران انقالب از داخل طبقة مقابل يا  ملهاي اجتماعي و ع بسياري از رهبران مبارزه
به  در آمريكا ها كه مانند آبراهام لينكلنخواستند. حتي آن الاقل طبقة متمايل بر مي

 با بردگي و نجات غالمان قيام كردند، كاكا سياهِ توسري خور نبودند. جنگ
گونه مبارزه و قيام مخلصانه،  رف مادي نگاه كنيم، هروقتي از درجة صِ ،به عالوه

شوند، نقض غرض است؛ زيرا  مراحل اوليه وارد ميدان مي الاقل براي كساني كه در
عوض آنكه فكر و وقتشان صرف پول   شود. به سبب از دست دادن ماديات مي

شان  جيب و راحتيپول افتند و مقداري از  درآوردن و احراز مقام بشود، به بيراهه مي
و چه بسا  دهند؛ گذارند؛ سپس شغل و درآمدشان را از دست مي را نيز روي آن مي

 كه منجر به دوري از خانواده و از دست دادن جان هم بشود.
هـاي قـوي نيـز ايـن نقـض       ها و ممالك تحت حمايت يا نفوذ دولـت  در زمينة ملت

، داراي نظـم و درآمـد و    و اسـتغنا نرونـد   . اگـر دنبـال اسـتقالل    آيـد  رض پـيش مـي  غ
منـد شـوند و    هـا بهـره   ها و اسـتفاده  توانند از خيلي كمك مخصوصام امنيتي هستند و مي
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گيـرد و   آنها را مـي  و استقالل ، ولي همين كه درد آزادي خوش خوشك پيش بروند
جنبد، اول دفعه مواجه با يك فرمانفرماي قلدر و نـاراحتي و فشـار    شان مي سر و گوش

هاي اداري بيشتر شـده، منتهـي    اگر كله شقي بكنند تضييقشوند.  اي افراد مي وي پارهر
كننـد، جلـو    شـود. ارز را بلوكـه مـي    ارباب مي به انحصارهاي اقتصادي از ناحية دولتِ

نماينـد...   بندند، تحريكـات و نـاامني ايجـاد مـي     اعتبارات را مي  گيرند، صادرات را مي
خودمـان ديـديم و مكـرر شـنيديم      هايش را در ملي كردن نفت )الحمداهلل كه ما نمونه

ها را كه الزمة هـر مبـارزه و مقدمـة     كه دشمنان خارجي، همين تضييقات و محروميت
حربه كردند و خائنين دولتي آنها را دليـل خطـا و    هر پيروزي است، چگونه عليه ملت

 دهند(. بين و بزرگ ما جلوه مي خيانت پيشواي پيش
بينيم افراد و اقوام مبارز با علم به اين جريانات و محروم شدن از ماديات  مي وقتي

ها )كه در كام آنها بسيار شيرين  ها و شهادت و حتي پس از چشيدن مزة تلخ شكنجه
شود چيز  كنند، پس معلوم مي دارند و مبارزه را دنبال مي است( باز دست بر نمي

 شود. محرك مبارزه مي كه ت موجود استهاي حيا آسايش و ماديات  غير از ديگري
هايي كه صرفام براي ماديات يعني خورد و  ها يا حمله اتفاقام آن مبارزات و نهضت

خوراك و مسكن بوده است، به دنبال خود از هر دو طرف خرابي و خاموشي به بار 
ول و توسعة مسكن بوده است؛ كه براي چپا و آتيال آورده است. مانند يورش چنگيز

چنين در  1گرفته است؛ طلبي صورت تكو شو كشورگشايي براي كه يا حملة اسكندر
 هايي، بهبودي و فزايندگي خيلي كمتر براي بشريت فراهم شده است. مبارزه

 

 نقش ماديات در مبارزات
بته ماديات بدون نقش و اثر خواهانه و مترقيانه، ال هاي آزادي در مبارزات و نهضت

فرساي  ها و فشارهاي طاقت نيستند؛ ولي نه نقش اصلي و انحصاري. مسلمام گرفتاري
در تحريك  ،ها ها و به طور كلي نارضايي ها و اختالف وضعيت زندگي و محرومت

شرط كافي  ولي باشند مي الزم شرط و غالبام مالزمه دارند  و ايجاد انقالبات، احساسات
 .نيستند

بايستي در  ي براي مبازه و انقالب بود ميفاگر بدي شرايط مادي، شرط الزم و كا
فرما است عصيان و شورش  ار بد حكميهايي كه شرايط مادي بس يا در جامعه مردم

                                                
ي نيز كه محرك و انگيزة جلب و تأمين منافع مادي و اقتصادي مورد نظـر  هاي اول و دوم جهان . در جنگ1

 هاي عظيمي كه به بار نيامد. بود چه خرابي
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زده به راحتي  شود و آن مشت مردم فلك بينيم حتي خبري نمي ور شود. اما مي شعله
 بدهيم؟ ه شدنزجر و كشت پرسند براي چه تن به از خود ميدهند؛  بيچارگي مي تن به

و در  -هاي عصبي و غضبي و غريزة فداكاري در آنها ضعيف باشد  اگر تحريك
نشينند يا  كار افتد، ناچار پس مي و حسابگري به -ا مثل اينكه غالبام چنين باشد ه ايراني
تري  مناسبت فرصت تا روند، مي اي كننده رجوع و رفع سازشكاريِ حلِ  راه عقبِ الاقل

 گير بياورند.
زننـد. البتـه حـزب     را مثـل مـي   آورند و حزب تـودة  استثنايي در اين زمينه پيش مي

نمـود و   اي در طبقات مختلف جوانـان  ايجاد حركت و حرارت غير منتظره تودة ايران
لحاظ انضباط و مقاومت و فداكاري بروز داد؛ اما دو نكتـه   هاي شايان تحسيني به نمونه

 ايرانـي  ابـدام بنيـاد و مظهـر ملـي     را نبايد از نظر دور داشـت. يكـي اينكـه حـزب تـوده     
كرد. همين اعتقـاد   آن را اداره مي گرفت و كمونيسم جهاني نداشته، از خارج الهام مي

يـك مكتـب اجتمـاعي     عـادت بيگانـه خـواهي، بـه     و اتكايي كه افكـار داخلـي، بنـا بـه    
و قدرت تبليغاتي نظامي و سياسي آن داشـته، عامـل بسـيار مـؤثري در اداره و      اروپايي

ا وجـود مظـاهر   بـ مونيسـم  در پيشرفت عمليات آن بوده است. ديگـر اينكـه مسـلك ك   
نتوانسـت   الخرهاآن داده شده و خيلي مهم بوده، بـ  فلسفي و تعصبات شبه مذهبي كه به

. در ، مخالفت خاموش شد اولين حملة جدي حكومتدر اين كشور دوام پيدا نمايد و با 
ـ  و شاخه ، اسالمصورتي كه مذهب زرتشتي هـاي   هـاي دينـي و مسـلك    قرَهاي آن و فِ

هـا و   اعم از حق و باطل كه هر كدام به نوبة خـود در معـرض دشـمني    ،فلسفي مختلف
 اند، هنوز كم و بيش برقرار و پايدارند. هاي فراوان واقع شده شكنجه

 
 كدام نوع مبارزه را انتخاب كنيم؟

كنيم،  نمي انمنعش باشند سياسي مبارزة اهل كه هستند كسانياگر ندارد. جواب سؤال اين
كنيم. مبارزه در راه  شان هم مي گيريم، سهل است كه تأييد و تشويق جلويشان را نمي

باشد. اگر  در هر حال مقدس است، حركت و هدف آن مطلوب مي و عدالت آزادي
انساني و  و هاي ملي در بعضي افراد محرك و مبدئي وجود دارد و كمال مطلوب

 بفرماييد. اهلل، بسم بهتر؛ چه كشاند، مي طرف اين به را آنها جويي شرافت و يخواه آزادي
كنند و يك نوع سليقه و ذائقه  يك جور فكر نمي بديهي است كه همة مردم

غرايز بشريت در افراد وجود و  ندارند. ما هم منكر اين نيستيم كه عواطف انسانيت
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مند از آن و  شود. كساني كه بهره هاي بزرگ مي داشته و دارد و منشأ عشق و عمل
حساس نسبت به آن هستند و چشم و دست به چيز باالتري ندارند، اين سرمايه و نيرو 
را به كار برند؛ دعاي ما و زبان ما و قدم ما بدرقة راه آنهاست. با كمال ميل و رغبت 

 شويم. قدم و همسفرشان ميهم
كه بدون  -كنيم اكثريت با اين دسته است  و ما فكر مي -اما اگر كساني هم بودند 
پروري، يك  و شرافت و نوع و آزادي دوستي و مليت انكار ارزش و اهميت وطن

ها  ارزش تمام جامع و اآنه از باالتر و اينها شامل كه داشتند باالتري و دورتر انداز چشم
را خواندند و خواستند؛ نام خدا آن  به و كماالت انساني بود و در قالب دين و قرآن

 : زير پرچم جاودان .و مبارزه بنماينداامر  مورد است كه به عشق و به جا و بهكامالم ب
«

».1 
 : و با سرود عاشقانة

 «».2 
 : در راه جانبازي به راه بيفتند و خود را از ابتدا مشمول

 «»...1 
 ! بدانند

؛ يعني در آن اكثريت نيسـت. تعـداد بسـيار     و معرفت در همه كس البته چنين مقام
، امـا آنهـايي هـم كـه در مراحـل       توانند مشمول و مـؤمن كامـل بـدان باشـند     قليلي مي

و  ، درك عـدالت  اند و از جنبة خـدايي و دينـيِ پـاك    تر قرار گرفته تر و پايين ضعيف
باز داراي چيزي بيشـتر از آنهـايي كـه اصـالم     ،  نمايند حقيقت و خدمت به خلق را نمي

عـاطفي و انسـاني و    . يعنـي تـا حـدودِ    اعتقاد يا انقيادي به مبـاني دينـي ندارنـد هسـتند    
اي و اتكايي هـم بـر عوامـل درونيشـان      . بعد مختصر عقيده باشند مثل آنها مي ،غريزي

 مزيد شده است. پس خيلي بيشتر و بهتر قابل تحريكند.
 بگوييم آن  ، بايد بخواهيم مبارزة سياسي را نفي يا منع كنيم  ن اينكهبدو  بنابراين

                                                
انـد و نـزد    انـد؛ بلكـه زنـده    انـد مـرده   : مبادا تصور كنيد آنها كه در راه خدا كشـته شـده   169عمران /  آل .1

 شوند. پروردگارشان روزي داده مي

 گرديم. ... ما از آنِ خدا هستيم و به سوي او باز مي : 116بقره /  .2

 ري غير از يكي از دو خوبي را داريد؟... .: ... آيا براي ما انتظا 12توبه   .1
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؛ خصوصـام كـه بـا     ، مبارزة مذهبي اسـت  صورت عام و جامع و شامل مبارزه در ايران
توان  خيلي سطح فعلي را بـاال بـرد و بـر شـمارة آن افـزود       تعليم و تربيت و تمرين مي

نماينـد و بـا بينـايي و     مبـارزه مـي   1« هلل وَ بِـاهلل و فـي سَـبيلِ اهلل   بِسْـمِ ا  »اي كـه   )آن دسته
 دارند(.     قدم بر مي مردم مندي در راه اصالح و آزادي عالقه

البته به شرط آنكه فراموش نشود كه هيچ گاه نبايد دين را در خدمت و آلت 
قصد غير مذهبي   با ظاهر مذهبي ولي به كه  دست سياست قرار داد. آن ايمان و عملي

خورد و نه  درد دنيا مي الهي ولو مشروع و ندانسته صورت گيرد، نه به و غير عشق 
. ايمان و عملي كه با قصد مذهبي است نبايد اصالت خود را از دست بدهد. آخرت

ديني و به حكم تواند مؤثر و ارزنده باشد كه به وظيفة  آن نوع مبارزة مذهبي مي
 همان معتقدات الهي انجام گيرد.

 
 ها نگراني

اشاره شد، هيچ يك وارد نيست.  ها و ايرادها كه در مورد مبارزات مذهبي آن نگراني
و در دنيا سپري نشده است،  بلكه به  دوران عاليق ديني و مذهبي نه تنها در ايران

از عمق افكار و عقول و از سطح احتياجات و ادراكات   تر، و عاليتر  صورت ساده
 2زنند. جوش مي

آمادگي و تشنگي مخصوصي   ،و در جوانان بينيم در دانشجويان نيز مي در ايران
خوبي خريدار كاالهاي  و وظايف اجتماعي ديني وجود دارد و به براي معارف قرآن

نمايد.  ي ايجاد ميئها باشند و در آنها تنبه و محرك پاك شده و اصيل اسالمي مي
ها بازتر شده است و بشر بيشتر رشد كرده، بهتر از گذشته  اتفاقام چون چشم و گوش

  1نمايد. را مي ءهاي انبيا درك تعليمات و كمال مطلوب
روي كوركورانه از يك عالم ديني و  زة مذهبي يعني دنبالهاما توهّم اينكه مبار

نيست. ما به هيچ  حدور افتادن از افكار اجتماعي و اطالحات مترقي جهاني نيز صحي
رانه از پيشواي ديني، در رديف مسائل وكورك وجه معني مبارزة مذهبي را تقليد

                                                
 : به نام خدا و براي خدا و در راه خدا. دعا. 1

 لف مراجعه شود. ، از تأليفات همين مؤ«حكومت جهاني واحد»و « خداپرستي و افكار روز»هاي   به كتاب .2

متعهد و مجاهد كه در چنـد سـال اخيـر بـروز و ظهـور       پذيرش شهادت و استقبال از آن توسط مسلمانان. 1
هـاي طـراز نـوين     هـاي زنـده از ايـن انسـان     اند ، نمونه ها كرده اند و با پايمردي خود حماسه آفريني كرده

 ل آنهاست.ما ناظر تأثيرات شگرف اعما باشند. و ملت مي
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ع تقليد تبحر و اعلميت در مسائل طور كه براي مرج دانيم. همان فقهي متداول نمي
مبارزة مذهبي و سياسي نيز  و فقاهت كامل شرط شده است، رهبر مربوطه و عدالت

بايد در مقام و موضع خود صاحب سابقه و صالحيت و مقوبليت عامه باشد. تجربة 
آن قدر شده است كه از  ايران سنوات اخير به خوبي نشان داده است كه رشد مردم

ن جهات اشتباه نكنند. ديديم بعد از آنكه يك پيشواي روحاني و رهبر مبارزه بسيار اي
جدا كرد، چگونه مردم او را رها كردند و  متنفذ و محجوب راه خود را از راه ملت

دانه وارد ميدان مبارزه قدري كه مر يك روحاني شجاع روشنفكر گمنام، ولي عالي
 شد، چگونه مردم توجه و تبعيت كردند.

رد امتياز دين و شاهدي بر دعـوي  اوجود د شيعه در كه مرجعيتي و تقليد مسأله اتفاقام
اند و تبعيـت از   بسته را ان باب اجتهاداقرار خودش  هكه ب باشد. برخالف اهل تسنن ما مي

عـادل   دستور اينست كـه از فقيـه   ، در مذهب تشيع نمانيد مجتهدين هزار سال پيش مي
 ، كه بر اساس كتاب خـدا و سـنت پيغمبـر    اعلم زندة بصير به مسائل و احتياجات زمان
، پيـروي نماينـد.    استنباط نمايد و رأي دهـد از روي عقل در مورد حوادث و ابتالئات 

را بـر مقتضـيات بشـري     كـه اصـول الهـي و سـنن نبـوي       و اجتهاد زنده  همين مرجعيت
است بـا   را تعيين نمايد، ضامن تجدد و تناسب مذهب شيعه تطبيق دهد و تكليف مردم

حال اگر غفلت و عـدم توجهـاتي در گذشـته جريـان داشـته اسـت،        1تحوالت جهان.
شود و خصوصام كه از اين جهـت بيـداري و نهضـتِ اميـدوار       د به اصل مطلب نميااير

 دانند. يز مين خود را مسئولِ امرِ اجتماع اي اخيرام پديدار شده و مراجع تقليد  كننده
كامالم جنبة  اين نكته نيز قابل تذكر است كه طرز تعيين مرجع در مذهب شيعه

هستند كه با تفحص و توجه به مقام دانش و  داشته و مردم انتخابي و دموكراتيك
نمانيد و اگر احيانام  مي رجع خود را اختيار، متقوي و بينش و كفايت مجتهد اعلم

 توانند برگردند و به ديگري رجوع كنند. هايي مشاهده نمايند، مي اشتباه و انحراف
مختصر  كه مردم مورد نداشته، در صورتي ها تنها نگراني  نه خالصه، طور به بنابراين

 بلكه مبارزات مذهبي شد، خواهد رفع دهند  نشان خود وظايف به اي هوشياري و عالقه
دارِ موجود استفاده  تواند از يك دستگاهِ تشكيالتي و تبليغاتيِ وسيعِ نيرومندِ ريشه مي

نمايد و با مختصر تجديدنظر و تطبيق و تغييرات الزم آن را تكميل و تجهيز براي 
 هاي فعلي كند. برنامه

                                                
 مراجعه شود.  اي از دانشمندان، نگارش عده ، «بحثي در باره مرجعيت و روحانيت»به كتاب  .1
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 ته تكرار نشوداشتباهات گذش
ايم  آينده نداشته و خواسته دو نوع مبارزه نموديم، تنها نظر به اي كه نسبت به در مقايسه

علم نوظهوري را پيشنهاد كرده باشيم. درگذشته چنين بوده است، چه در انقالب 
آمدن شاه هاي پراكنده و محلي و مختلفي كه تا روي كار  ، چه در مبارزهمشروطيت

ها و در  اي و مقابله با توده و چه در نهضت ملي كردن نفت 1گرفت صورت مي سابق
كاركنان  اكثريت و كارگردانان از بسياري ديني، قيام و ملي قيام و ملي مقاومت نهضت

حسب عالقه و تحريك ديني در  و مؤمن بوده و بر مانو فداكاران مبارزين، افراد مسل
تا آنجا كه  ليو اند. كرده را مي ديگران رهبري و قبول اند گرفته مي قرار  صف مبارزين

اند اما پس از خاتمة غائله، به سَرِ كار و زندگي خود  رفته خطر و ضرر بوده جلو مي
اند. مثالم  ري از مبارزه و ادارة بعدي كار نداشتهگي اي به نتيجه و عالقه 2گشتند بر مي

هاي بزرگ  و تغيير اساسي حكومت؛ آنهايي كه فداكاري بعد از انقالب مشروطيت
بودند؛ از صحنه كنار رفتند و يا كنارشان زدند و  ايستادگي نموده و از ملت  كرده،

مستبدينِ  همان گاهي و شناس موقع مبارزانِ نيمه دست در امور ادارة و وزارت و وكالت
اي  نقشي يا وظيفه ،معاند قرار گرفت. معتقدين و متدينين به لحاظ شخصي يا مرامي

د و اجتماعات و مطبوعات نيز وارد نشده )يا كم وار عهده نگرفتند. حتي در احزاب به
دستة اقليت گداشتند. اقليتي كه نسبتام  بست ، در اختيارامور و افكار را در مشده(، زما

معتقدات  و تقوي از عاري و ملي غير غالبام ،دارند قبول همه كه طوري به ولي بودند تر فعال
هاي شوم  وده، دانسته و ندانسته عامل سياستبمحكم ديني و شرافت اخالقي سياسي 

 داخلي و خارجي شدند.
نظرِكوتاه  و موقت هدفِ كه  است اين عوام، و خواص از اعم  ،ملت ينينمتد تقصير

انـد. يـا    ديـده  نجات و حسن اداره و سـعادت جامعـه نمـي    اند و خود را موظف به داشته
اند. اين اشتباه )يا گناه( از ايـن بـه    اند و يا به دكان و منبر و محراب خود برگشته نشسته

معـروف   امر بـه  - عنوان يك فريضة مذهبي . مسئله مبارزه را بايد بهبعد نبايد تكرار شود
نگاه كـرد؛ از   -في سبيل اهلل به صورت كلي و كامل آن ر و دفاع و جهادو نهي از منك

 رسيدن براي مراحل سستي و كندي و منفي اول آن گرفته تا ادارة مبارزه و فداكاري 
                                                

 ن در خراسانخان پسيا ، قيام كلنل محمدتقييجاندر آذربا ، قيام شيخ محمد خيابانيدر گيالن . قيام جنگل1
 ... .ا در فارسه تنگستاني و قيام

شكست خوردند اما تسـليم  البته از همان رهبران و فعالين هم افرادي بودند كه تا سرحد مرگ كوشيدند؛  .2
 ها باختند. نشدند، و جان در راه هدف
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 .برداري و هوشياري و مسؤليت و ادارة بعدي اجتماع به پيروزي و سپس بهره
 

 توسل به قرآن
اي كه در ابتداي كالم عنوان كرديم در يك سطر مطالب و مقاصد ما را خالصه  آيه

 :هاي خود را از آن استخراج نمائيم توانيم دستورالعمل و برنامه كرد. مي
«

... »1 
 

 در آية شريفه، چهار مرحله يا چهار ركن وجود دارد:
؛

؛
؛

  
 

مشترك بوده، مجتمع  «ام»يعني جمعيت و مكتبي كه داراي هدف و مقصد؛ تاُمَ
 و تشكيالت است. و متشكل هم باشند. بنابراين شامل ايدئولوژي

 

از خانه و زندگي و  د. از كجا؟؛ يعني خارج شده يا خروج كرده باشن اُخْرِجَتْ
جهان  قدم به ،آمده بيرون خودخواهي صدف از ،تر عام طور به يا مألوف. مسكن و شهر

 بزرگ بگذارند و نظر به سايرين اندازند.
 

تشكيل جمعيت و حركت به خارج بايد  و به سود آنها. ؛ يعني براي مردم لِلْنّاس
دور از   هم به معني عام آن،« ناس»و نجات و سعادت آنها باشد.  براي خدمت به مردم

 است. منافع خاص قومي و نوادي و مسلكي است. خدمت به خلق و انسانيت
 

اصلي و برنامة بعدي را  هدف؛الْمُنْكِرَ وَ تُؤْمِنُونَ بِاهللِ  تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَونَ عَنِ
 به قصد و خروج براي خاطر مردم كند. آن وحدت در عقيده و تشكيل امت مي تعيين

                                                
كه(  حالي )در باشيد كرده خروج مردم خاطر براي كه باشيد( توانيد مي )يا بوديد امتي بهترين :111عمران/ . آل1

 آوريد... . خدا ايمان مي نماييد و به ميها و ناپسندها را جلوگيري  كنيد و بدي ها را مي امر و اجراي خوبي
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 و مفاسد و ها  ها و از بين بردن و جلوگيري از بدي ها و مطلوب اشاعه و اجراي خوبي
 بخش است. هاي زيان نامطلوبي

ايد به دنبال آن ميزان و مالك آن خوبي و بدي نيز ايمان به حق است كه مستمرام ب
به صيغة مضارع آمده است )برخالف  افعال  بود. عمل امر به معروف و نهي از منكر

داللت بر ادامة عمل و ادارة بعدي و دائمي كارهاي  و قبلي كه به صيغة ماضي است(
 دارد. اجتماع

روشن شد. در تمام اين مراحل بايد نقش  رزين ايرانبه اين ترتيب تكليف ما و مبا
 و اداي وظيفه نماييم:

 خود بپردازيم.« توسعة معتقدات»و « تربيت فكري»و « گيري هدف«  چيز به قبل از هر -1
و تعليمـات وتبليغـات اسـت كـه پايـة هـر حـزب و نهضـت          اين مرحله ايدئولوژي

 اشد. بايد خوب فهميده و دانسته و خواسته شود.ب اجتماعي مي
ا ه ايراني ما بزرگ ضعف نقطه يعني رفتن؛ تشكيالت بار زير و شدن واحد امت -2

 ا.ه و مسلمان
تحميل  فردِما را عادت داده است كه جز به يك  سال سلطنت استبدادي 2111

گونه رابطة مردمي و محبتي و منفعتي نداشته، اجبار  شده )يا نمايندة او( كه به او هيچ
نگاه نكنيم و با  جاي ديگر و به يگانه پيوندمان باشد، به شخص ديگر ،و احتياج

ايم  همنوعان روابط و تشكيالت و همكاري نداشته باشيم. هر وقت هم كه خواسته
پيروي از يك  ت قبلي، ما را بهادكنيم فوري ع ا شركت و جمعيتي درستحزب ي

 گويي به او كشانده است. كل و تملق رهبر
كرده است كه رياست و اداره يعني فعال مايشائي او و اطاعت  هم تصور مي رهبر

  » سالة ما خطاب به اجتماع 1411مطلق سايرين. در صورتي كه دستور 
 است. 1«»و  2«» و خطاب به  1«

ايم كه هر فردمان آرزو داريم در  ساله برده 2222ما ضمناً اين عادت را هم به ارث 
د. قلمرون خود يك مستبد فاعل مايشاء باشد و از هيچ كس و هيچ نظم و جمعي تبعيت نكن

فقط رأي خود را صائب و حاكم بداند. گذشت و تفاهم و توافق با يكديگر نداريم، زير بار 
 توانيم بدهيم. و جمعيت نمي رويم و تشكيل امت يكديگر نمي

                                                
 : ... و كارشان بر پايه مشورت با يكديگر است... . 19شورا /  .1

 : ... متصديان امور ... 19. نساء / 2

 : ... در كارها با ايشان مشورت كن... . 119عمران /  آل .1
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 و خوب . با بد  ماست كه اين عالقه و اخالق را كنار بگذاريم و ملي وظيفة ديني 
و شور و تشكيالت بدهيم، تربيت  هاي اولية اجتماع ه ناراحتييكديگر بسازيم، تن ب

ها درست كنيم و وارد جمعيتِ واحد و  ها و انجمن اجتماعي قبول كنيم؛ شركت
 جبهه واحد شويم.

، انضباط و اطاعت از 1« » حكم   به
اند و  حب منصبانِ صالح براي رياست و فرمان، كه از ميان خودمان انتخاب شدهصا

 را برنامه قرار دهند، واجب است. اطاعت خدا و رسول
ه امور شخصي و خانوادگي بيرون از صدفِ تنگِ خودخواهي و پرداختن ب -1

ش صحيح و تدابير الزم ، خروج بنماييم و علنام و مردانه وارد ميدان شويم. با رو دهآم
 .و تدارك و تأمينِ تجهيزاتِ مناسب، براي نجات و خدمت به مردم

و چه در پيروزي و در ادارة بعد از  چه در خروج براي ملت چه در تشكيالت،  -4
ها  ها و شايستگي پيروزي، يگانه پشتيبان و هدفمان ايمان به خدا بوده، خيرها و خوبي

 را پيش ببريم و بدي و ناپسندي را محو و طرد نماييم.
جلوگير دست  ،هايي كه قبالم گفتيم افتادن و از بين بردن آن موانع و پردهدر

تي از همين برنامة نهي از مباشد، قس طبيعيت و سد بروز نارضايتي و ظهور قيام مي
 دهد. منكر را تشكيل مي

 ؛ نارضايتي و باشدبيشتر بينش  تر و معرفت و ، عالي هر قدر هدف و مطلوب
شود. بنابراين تبليغ  تر خواهد شد و رضا و ركود كمتر حاصل مي العمل قوي عكس

د، رمعروفي است كه در اول و در وسط و آخر آيه انعكاس دا  به هدف و ايمان، امرِ
ولي البته هدف و ايماني كه صِرفِ حرف و فكر نباشد، بلكه مالزم با عمل و اقدام و 

 ازي با تقوي و انضباط باشد.مو
 

« » ...2 
 

                                                
 و متصديان امور كه از خودتان هستند ، اطاعت كنيد... . : از خدا و از پيغمبر 19اء / نس .1

 : هرگز به حقيقت نيكي نايل نخواهيد شد، تا آنگاه كه از آنچه دوست داريد انفاق كنيد...  92عمران /  . آل2
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واحد يحكومت جهان
 

 

 جشن جوانان

است  ييك صفت مشترك و مزيت يدارا يمذهب يها ها و سوگواري اين قبيل جشن
يا  يفاقد آن هستند. يك جشن تولد فاميل يو مل يو اعياد دولت يكه مراسم خانوادگ

 يخصوص يها ، باالخره جنبهينوروز باستان يو حت و جشن استقالل يروز تاجگذار
مالزم با ستم و  يشود و گاه يمحدود م اي وط به مسرت يا منافع عدهدارند كه مرب

 ياز منافع ماد يآثار موجود يا انتظارات ناش ياندوه ديگران است و در هر حال رو
بزرگ را  ي، اعم از عيد و عزا، اين خاصيت تربيتياسالم يمراسم اجتماع ياست. ول

 يجهان ي، وليو غيرماد يرشخصو غي يو مطلوب عال ييك معن يدارند كه ما را برا
 .كند ي، شاد يا متأثر ساخته و دور هم جمع ميو معنو

اش  ترين بنده كه خداوند در چهارده قرن قبل به كامل يدل ما مثالم به اشتياق رسالت
شود و از شهادت  يعنايت نموده و او را مأمور هدايت بشر ساخته است، خوشحال م

ه دست ستمكاران فرومايه صورت گرفته است، يك نفر مظهر فضيلت و حقيقت كه ب
 .گردد يداغدار م

كه به تشكيل و تشريك در چنين مجالس و  يو تأكيد شايد يك علت ثواب
باشد. چه عاليتر از اين كه اجتماعات و تأثرات  يمراسم شده است، همين جهت تربيت

 !باشد يمقاصد اله ييعنو حقايق،  يبزرگ انسان يها و تأثيرات ما بر محور كمال
فَرَجَهْ(، يك امتياز  ي)عَجَلَ اهلل تَعال جشن ميالد امام غايب ياما اين جشن، يعن

 :دارد يخاص اضاف
                                                

 در  السـالم  در جشـن مـيالد حضـرت صـاحب االمـر عليـه       19/11/1141رانى مورّخ تدوين و تفصيل سخن
 .منعقد شده بود كه از طرف انجمن اسالمى دانشجويان دانشگاه تهران دانشكده فنى

خداپرستي و »همراه با  1144در قطع جيبي و چاپ دوم آن در خرداد  1142اين اثر در مهرماه  چاپ اول
همراه با سه اثر  ، باز هم در قطع جيبي ، توسط شركت سهامي انتشار منتشر گرديد و بعدها« افكار روز

م و انتشارات ق توسط انتشارات دارالكتابِ«حكومت جهانى واحد»قطع جيبى و با عنوان  ديگر در كتابى به
 ( )ب. ف. ب(.چاپ و انتشار مشخص نيست تجديد چاپ شده است. )تاريخ تجديد ،دفاتحِ مشه
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 اين تنها )و ييك حوادث گذشته بود، اين مربوط به عاشورا و غدير و اگر مبعث
 ي( مربوط به آينده است. البته به استناد والدتيو غيرمذهب يمذهب ين اعياددر ب ييك

  1.است  سال قبل رخ داده 1124است كه در 
است  يها بيشتر و بلكه صد در صد، نجات عظيم جشن و سرورها و صحبت يول

 :آن را دارد يانتظار و آرزو كه شيعه
 

« »2 ! 
 

 اين عيد، عيد آرزو و انتظار است. آرزو و انتظار هم خصلت و خوراك جوانان
سن و ضرورت هم اند: آرزو به جوانان عيب نيست؛ بلكه حُ است. از قديم گفته

تشنه اصالح و اقدام  هست. پس اين عيد مخصوصام عيد شما جوانان و دانشجويان
 .ايد و در خور تبريك و تشكر هستيد باشد كه آن را برپا كرده يم

  

 يأس يبال

ها و پيرها را نخواستم از حق  نداشت. غير جوان يالبته اظهار اخير جنبه انحصار
 حق برباطل و فرج آل محمد)ص( يمشاركت و مسرت خارج سازم. اشتياق پيروز

 .تعلق به همه دارد
باشد يأس و  يهمان طور كه مسلم است و در جامعه امروز ما كامالم مشهود م يول
ما را گرفتار و نگران ساخته و از طريق آنهاست  جوانان يا بيش از هر طبقه ينااميد

 .شود يكه جامعه و آينده ما شديدام تهديد م
 سـت امسـال يـا چنـد سـال ديگـر از دانشـگاه       كـه قـرار ا   يمالحظه كنيد يك جوان

 :بيند يدر جلو م يا شود، چه منظره يالتحصيل و وارد جامعه و زندگ فارغ
 محيط، آشفته و آلوده؛ يفضا

 سر؛ يتر از باال تر و مخوف افق دور، تاريك

 ؛ياست و نه درآمد يدر مملكت تقريبام نه كار
 صادرات متوقف و معامالت راكد؛

دست  يها دست رو كاري ، هر چند روز يك ورشكسته؛ مقاطعهمحصول بازار
 گذاشته؛

                                                
 است، توجه فرمائيد. 19/11/1141تاريخ سخنراني كه  به .1

 كند، پس از آنكه از ظلم و جور پر شده بود. زمين را پر از قسط و عدل مي : روايت .2
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 ممنوع؛ ياستخدام دولت

و سنگين شدن  خور شدن عايدات نفت در اثر پيش يو عمران يتوليد يها برنامه
 شدن آنها تعطيل؛ ها و حيف و ميل تعهدات و وام بار

)!( مسكوت و ياصالحات ارض يها مزمهدر اثر ز يفعاليت در زراعت و كشاورز
 مسدود؛

 آزاد نيز در نتيجه فرار يا حبس سرمايه و سقوط قدرت خريد مردم يساير كارها
 .فايده يناممكن يا ب

و  يمطلب، اما از جهت آينده و اخالق يو فعل يو شخص يتا اينجا از جهت معاش
 :نيز ياجتماع

شنود كه از هر طرف بساط تبعيض و فساد و زور گسترده  يبيند يا م يمجوان ما 
 شده است؛

 تر و مطرود؛ روز به روز ضعيف يحق و آزاد

بوده، گوشه و كنارها را  يو خفقان دائمام در پيشرو يخالفكار يعساكر شيطان
كه خود را به آن  يو تازه نفسان طلبان اصالح و اقدام حق يكنند و جا برا ياشغال م

 ...گذارند ينم ياردو نفروخته باشند، خال

بين، يگانه راه حل معاش و تالش، به كار بستن  يك جوان پيش يرفته رفته برا
گردد و خود را ناچار  يم «رسوا، همرنگ جماعت شو! ينشو يخواه»المثل  ضرب

و خيانت )و اگر الزم  يو تن دادن به هر پستآلوده كثيف  به منحل شدن در اجتماع
 !بيند يشد، جنايت( م

انصراف از عمل و از فعاليت  باشد، ميل به يپاك و با ايمان آدم ياگر خيل
كند؛ يا اگر پايش برسد، ترك وطن كرده و  ينمايد و به كنج انزوا فرار م يم

 !نمايد يم و خدمت اختيار يزندگ يرا برا و امريكا از اروپا يا گوشه
تواند  يچه م يدر برابر نااميد العمل يك جوان و اصالم يك انسان واقعام عكس

 باشد؟

مت در برابر وواداشتن او به مقا ياز انحراف و خطا و برا يحفظ شخص يآيا برا
عمل و ابتكار و پيشرفت و اصالح؛  يه سومشكالت و خطرات و باالخره حركت ب

غير از آرزو  يا و مايه يا ، وسيلهارزنده انسانيت يها ظهور و بروز سرمايه يبرا ييعن
 و اميد وصال در دنيا وجود دارد؟
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محو شخصيت افراد و تعطيل و تخريب كليه امكانات  ياز طرف ديگر آيا برا
 شود؟ يو اثر پيدا م يمؤثرتر از سلب اميد و منع آزاد ي، زهريك ملت ياجتماع

ارزش يا  ياين همه اشاعه فحشا و توجه به مسكرات و مخدرات و مشغوليات ب
از آن نيست  يبينيم، آيا غالب آنها ناش يم يايران يها و در جوان مضر كه در مردم
 يها بينند و راه يدر زحمت كشيدن و كسب علم و كار نم يا نتيجه كه چون فايده و
، ننديب ييك آينده درخشان را بسته م يو پيشرفت به سو يو مل يخدمات اجتماع

را در  يجوان يو روح يجسم يها سرمايه ي، يعنيسفر زندگ يها ناچار سفره توشه
چنته داريم، تا پالسيده و خراب نشده  گويند: بياييم آنچه در يمنزل اول پهن كرده، م

ها  و صورت و سيرت و سرمايه ييا به دست دزد نيفتاده است، خودمان بخوريم! جوان
 .خوش باشيم يا چند لحظه يرا از دست بدهيم ول

بخش  نجات يدارو يگانه شايد و احتياج ترين بزرگ بگوييم اگر  وصف با اين حال
و ايمان داشتن به اصالح و نجات و  ي، همانا اميدواريمعه انسانمملكت ما و هر جا

 .ايم سعادت است، گزافه نسروده
دهند!  يانسان ايمان و اميد م كه به يكنند آنهاي يكرده و م يحقام چه خدمت بزرگ

  كه اين يصفتانشوند آن ديو يمرتكب م يهولناك  خدا رحمتشان بكند! و چه جنايت
 !نمايند! خدا لعنتشان كند يدزدند و محو م  يم را   يبزرگ حيات يها سرمايه

  

 با يأس مبارزه اسالم

يا حاصل خيال بدانند(، به  ي)صرف نظر از آنكه آن را آيين حق خداي در اسالم
تواند  يمؤمن حق ندارد و نم العاده توجه شده است. مسلمان مسئله اميد و آرزو فوق

 :نااميد باشد. نه تنها نااميد از خدا، كه فرموده است
«»1 

و يأس از رحمت خدا را جزو گناهان كبيره شمرده است، بلكه نااميد از خود و از 
 .ه در راه خدا بردارد نيز نبايد باشدك يعمل و اثر خود و از هر قدم

و ايجاد قنوات داشت.  يبه آباد يعالقه خاص يميرزاآغاس يمعروف است حاج
 :مأمور شده بود، پيش او آمده گفت يكه به حفر قنات ييك نفر مقنّ يروز

 «آيد قربان فايده ندارد؛ از اين قنات آب در نمي»

                                                
 .شوند از رحمت خدا مأيوس مى ... از رحمت خدا مأيوس نشويد؛ زيرا تنها كافران : 97يوسف/  .1
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 :گويد يه او كرده و مب ينگاه تند يحاج
آيد! كارت را  مرد نفهم! اگر براي من آب در نيايد، براي تو كه نان در مي»

 « !بكن

 :گويد يحال مردِ نامسلمانِ مأيوسِ ايرادگير كه دائمام م
 ؛« نكشيد يبابا فايده ندارد؛ كار درست بشو نيست، زحمت بيخود»

 :از قول خدا بايد به خود بگويد
 يخدا و برا ي؟ كوشش در راه حق به فرض كه براينفهم! مگر تو فضول آدم»

 « !دارد و بهشت خودت كه ثواب يدنيا فايده نداشته باشد، برا

 :با اين اعتقاد و اميد كه
« » 

 

را در كار نيك  يترين يأس و خوددار حق ندارد كوچك يواقع هيچ مسلمان
از پندار و گفتار و كردار در  ي)الاقل به لحاظ استفاده خويش( به دل راه داده و آن

 .جهت حق و خير باز بايستد
پيشتر و بيشتر از ما اين  يخيل )ع( يأس و توقف بود، حضرت نوح يبرا ياگر راه

 يو تذكار مكرر مشكالت و موانع قرآن در ءانبيا قصص از غرض شايد حق را داشت.
سال  911پس از  كه امثال نوح)ع( يالعاده ناچيز كه در سر راه آنها بود و نتايج فوق

 ت همينشدند، يك قسم يم 2«قَليلٌ وَ ما آمَنَ مَعَهُ اِالّ»گرفتند و باالخره مواجه با  يم
 .او بوده باشد و به امت به حضرت رسول يعمل يرس اخالقد

ما بايد مطمئن بوده و مسلم بدانيم كه در برابر حق و حقيقت، در روزگاران 
بيشتر از دوران رشد عقل و  يگذشته گوش ناشنوا و چشم نابينا و دست معاند خيل

 .علم امروز بوده است
چون ما كه صبر و قدرت انبيا را نداريم،  يافراد ين اميد به اثر و پاداش برااما اي

و وعده به اصالح همين دنيا و  ينيست؛ بلكه اميدوار يو شخص يتنها از جهت اخرو
دهد و اگر ما خودخواه نبوده و حق خير و سعادت  يحق بر باطل را م ينهاي يپيروز

در صد مسرور  مان باشد نجوييم، ما را صدود خودكه مربوط و مشه يرا فقط تا آنجاي
 .سازد يو مطمئن م

 .ايد دانيد منظورم چيست و كيست. جشن آن را گرفته يخودتان م
                                                

 .بيند ، آن را مىاى نيكى كرده باشد پس هر كس به وزن ذره : 7زلزال/ . 1

 .: ... و جز اندكى به او ايمان نياورده بودند41هود/ . 2
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 در ساير مذاهب يمسئله انتظار ناج

 ينهـاي  يو پيـروز  و اهـريمن  اهـورمزدا  يدائمـ  ما اعتقاد به جنـگ  يالبته نياكان زرتشت
 يدنيـا و چيرگـ   يبا خـدا در آبـاد   يخود را همكار ياند و تكليف دين ا داشتهاهورمزد

. در سـاير   كشـند  يرا مـ  يالزمـان  انتظار ظهور مصـلح آخـر   ي. حت دانستند يبرشيطان م
( در مسـيحيت  )از قبيل انتظار مسـيحا  يعتقادها و انتظارهايمذاهب نيز تلويحام يا تقريبام ا

در اين است كه مذهب ما با تأكيـد بـه مطلـب     امتياز و افتخار ما شيعه يوجود دارد. ول
لبـاس   يبشـر  يوجـدان  يو تصريح به شخصيت و تعيين شواهد و شرايط، به اين آرزو

 .و روشن پوشانده است ياعتقاد و اعتماد قطع
حق و اشاعه عدل و سعادت،  يو اشتياق شخص به پيروز يمند حقيقتام هم عالقه

نمايد. تأييد و تقويت اين حس نيز يك  يم داللت از رشد و تربيت و ملكات انسانيت
برحقيقت و اصالت مكتب  ييلنوع تكامل فرد و خدمت به نوع بشر است و اگر دل

 .نگردد يتواند نشانه عظمت و درجه خدمت آن تلقّ نباشد، نمي تشيع
، مجاهـد در راه   ي، فيلسوف مشـهور معاصـر انگليسـ    ؛ برتراند راسل مالحظه كنيد

صـلح و عـدل را كـه     يتحقق دنيـا  ي، اين آرزوواحد يحكومت جهان يو مناد صلح
در عـين   يداند ول يم يو شدن يشناسد، چگونه ضرور ينجات بشريت م ييگانه دارو

گـاه آن   كه بتواند ايجاد اميد نمايـد و تكيـه   يو روزنه يقين ايمان يحال هيچ شاهد علم
 :تواند سراغ بدهد يباشد، نم

 سوم يفرض بحث كردم كه از وقوع جنگ جهان در اين فصل با قبول اين»
به وقوع پيوستن اين فرض محل ترديد است. هر روز  ياحتراز خواهد شد ول

بيفتد،  يمشتعل شود. اگر چنين اتفاق ياحتمال اين هست كه نائره جنگ جهان
كه در  يگذشته خواهد بود. آرزوهاي تر از جنگ مراتب موحش اين جنگ به

تعويق افتادن  به يتعويق خواهد افتاد؛ ول نامعلوم به ياين كتاب بيان شد، تا مدت
 .نيست يآن هميشگ

وجـود آورد ببيننـد،    توانـد بـه   يرا كه بشر م ياز ما كه آرزو دارند جهان يكسان
اميد و ايمان خود دست بردارنـد.   داد، از يهم رو سوم ينبايد اگر جنگ جهان

نخواهد  يدچار خواهد گرديد ول يطوالن يدنيا به آخر نخواهد رسيد؛ به مرض
جهان مستولي شوود،   وظيفه ماست كه هر قدر هم ظلمت و غم و ماتم بر.  مرد

حـال،   يهـا  رغـم بـدبختي   يو افكـار خـود را علـ    اميد خود را زنده نگاهداريم
منزلـه زه درد آن   بـه  يكنـون  يهـا  كه شايد بدبختي يا متوجه آينده كنيم. آينده

اگر آنچه را هم كه  يحت ؛در چيز ياد گرفتن و آموختن كند هستند باشد. مردم
 يا نباشد. شايد از تجربه يو سعادت آنها چيز يبايد بياموزند، جز راه خوشبخت
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اند، بتوانند  آورده دست به يكه تاكنون از سير در طريق بدبخت يتلختر از تجارب
اگر به اين كار موفق شوند و اگر درد و رنج باعث جنـون   يبياموزند. ول يچيز

 اين دليل خواهد بود كـه  عكس، عقل سليم به آنها بخشد، فقط به آنها نشود و به
 اند. هر قدر اين قبيل مردم از مردم عقل سليم و اميد خود را حفظ كرده يا عده

اشند، اميد اينكه از اين تجربه، حكمت و بصيرت نتيجـه شـود، زيـادتر    زيادتر ب
و جـرأت و   يوسيله استقامت و پايـدار  تواند به ياست. هر يك از ما فردام فرد م
 . 1«دكند كه اين احتمال بيشتر شو يكار ياميد در دوران ظلمت و تاريك

 

 رود آنچه دنيا به دنبالش مي

يك مسئله مبهم  ، اعتقاد و انتظار مسيحا دين ييا ب يمسيح يها اروپايي ياگر برا
 در راه آنچه قدم كنند، در عوض، عمالم ينم جشن انعقاد و اميد ابراز و مشكوك باشد

 يالزمان يد صاحبشا ،آنها يگذارند. برا يما انجام شود، م الزمان صاحب دست بايد به
 .نمايند يرا كامالم دنبال م آخر الزمان يوجود نداشته باشد، ول

 يتاريخ يها و تحول يو سياس يمل يها كنيد تمام انقالب اصوالم اگر درست دقت
 ييك دنيا يبه سو يكه در قرون اخير رخ داده است، هدف آنها پيشرو ياجتماع

 يفئودال يها رژيم ياروپاي يكه در كشورها يبوده است. البته وقت «تر ادالنهبهتر و ع»
داد، و  يم يسلطنت يها و قدرت يمركز يها خود را به دولت يجا يالطوايف و ملوك

زائيده  يپرست وطن  و نمفهوم وط و يمل يها انديشه تدريج بزرگ به يها از اين قدرت
كرد؛  يرا نم يحكومت جهان يبهتر به معنا يدنيا يشد، هنوز بشر تصوّر و گفتگو يم

مملكت  يك  و ،يمحل يفشارها و قيود از آزادتر يزندگ يبرا آبادتر شهرِ نظرش بلكه
 و ترها رگبز با يدر هر حال عقب تساو يبود. ول يتر از نظر تجاوزات خارج ايمن

تكليف خود را و راه امنيت  كه بود يواحد قانون و حاكم طالب و گشت يم پولدارها
داد و طرز  يرخ م يعموم يها كه انقالب 19و  19و راحت را بداند. بعدام در قرون 

 (، پارلمانتاريسم و)در برابر روياليسم ناسيوناليسم نام ابتدا به يهاي فكرها و مكتب
 يو غيره ابداع شد، باز هم هدف، تجدّد و ترق ، كمونيسم، سوسياليسمسپس ليبراليسم

 ياجتماع ، عدالت در سير و پيشرفت در دانش و صنعت نبود. هدف رنسانس يمعنا به
انقالب كبير  « يبرادر - يبرابر  - يآزاد »گانه  ؛ خواه در شعار سه و مساوات بود

 .ييا منشور جهان ، خواه در اعالميه حقوق بشرفرانسه
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به نامِ بَرده،  يا بايد عده يو صنعت يه بود كه در هر تكان و تحول اجتماعبشر ديد
كه  يو خواه اجتماع يخواه شخص يببرند و هر قدرت يبرزگر يا كارگر رنج بيشتر

و پيدايش طبقات  از مردم يكثير جمع  حقوق شدن پايمال آن يشود، زيربنا يبرقرار م
 .باشد يبه طور خالصه ظلم و جور م يعنمحروم و افزايش اختالفات، ي

تر  حساس ها تبعيض و ها سختي به را آنها مردم فرهنگ و شعور سطح آمدن باال ضمنام
 .نمود يتر م و ناالن

بشر،  يآرزو و احتياج مورد ارمغان ،يصنعت و يعلم و يادب ترقيات و تمدن تنها نه
 يو فكر ينياورده است، بلكه تحوالت سياس جامعه انسان ياعدل و قسط را، بر ييعن
اند،  را بسته يكه در جهت زوال فشار و اختالف دارند، اگر راه ظلم يرغم هدف يعل

 .اند را باز كرده يتر راه وسيع
 يها روزي و سيه ، مظالم فئوداليتهيكار آمدن طبقه بورژواز يو رو ينهضت صنعت

 يو طبقه وسيع محروم و شاك مفاسد عظيم كاپيتاليسم يرا از ميان برد ول سرواژ
 .كارگر را ايجاد نمود

 داران ايهسرم يو محو بيدادگر به بهانه جنگ طبقات همين طور انقالب كمونيسم
 يرا تحت لوا يتر شديدتر و مخوف يخيل يو ستمگر يو مرتجعين، يك ديكتاتور

جايگزين آن ساخت و به اقرار خودشان هرگونه  يو دولت كارگر يحكومت حزب
 .گرفت از مردم يرا خارج از اوامر و مصالح حزب و اختيار يآزاد

 يكوتاه يها مدت جديد توانسته است ها و تمدن از همه اينها گذشته، اگر تحول
از عالم برقرار سازد، پشتِ سرِ آن  يرا در مملكت يا منطقه محدود يامنيت و عدالت

، به  ها را در آورده و راحتي ها همه خوشي يرا آورده است كه تالف يهاي جنگ
نيز يك حالت  صلح يبشريت را گرفتار كرده و بعد از امضا ،اضعاف مضاعف

 ،گذشته ناشيه از جنگ يها و فشارها و ترس و يأس با همه مخارج و تحميل ينگران
 .آينده را برقرار ساخته است يا الزمه تدارك جنگ

 

 جنگ يهيوال

استخدام  يدر زير زنجيرها يكثير متمدنِ متمدن و نيمه يها ها و دولت امروز اگر ملت
و نبودن  يبرند، ديگر از فقدان دموكراس يسر م شرق و غرب به يها بلوك يا استعمار

از جهل و ضعف بشر  ينيست؛ يا ناش و كمونيسم بخش سوسياليسم قوانين آزادي
 .است يها و منافع جنگ ها و حساب باشد؛ بلكه مربوط به سياست ينم
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 بشر جنگ يدر عصر حاضر اين فكر قوت گرفته است كه يگانه عامل بدبخت
 .سالمت و لذت و سعادت برسد بهباشد تا در سايه آن  يم است و تنها احتياجش صلح

 يها را از بين برد و بهترين راه حل آن است كه دولت پس بايد موجبات جنگ
بايد داد كه  يدرگيرد. ترتيب يوجود نداشته باشد تا ميان آنها جنگ يمختلف و متعدد

جا، اتباع يك حكومت  كاسه و يك دو بلوك هم از بين رفته، تمام خلق دنيا يك
 .گردند يواحد جهان

بخش بشريت عرضه شده  و نجات ينهاي يبه عنوان دارو واحد يحكومت جهان
 .روند يبه دنبال آن م مانند برتراند راسل ياست و بزرگان

  
 واحد يمنظره حكومت جهان

 !ه خود بدهدب يبشر حق دارد چنين اميد
به  يقرون وسط يها الطوايفي و تبديل ملوك يا قبيله يها بعداز محو رياست

ها  بزرگ رقيب در اتحاديه يها بزرگ و اتحاد و ارتباط دولت يمركز  يها حكومت
از دو بلوك  ييك اخير و باالخره پيوستن اكثريت آنها به دو جنگ يها و ائتالف

عمل آمده  به بازار مشترك اروپا كه بعد از جنگ نسبت به يضر و همچنين استقبالحا
 تأسيس ممالك متحده اروپا يبرا و آلمان عجيب فرانسه يكه همكار يو نويد

 واحد يتشكيل يك حكومت جهان يقراين برادهد، همه گونه مقدمات و نشانه و  يم
صورت  يزود هب يخواهند باور كنند كه چنين رؤياي يم پديدار شده است. مردم

 . تكرار نگردد... يو خراب عمل به خود گرفته، ديگر جنگ
 يبيشتر رو يدارد قدر حال كه عظمت و اهميت مسئله به اين درجه رسيد، ارزش
 .نماييم يآن تأمل و بحث كنيم و ضمن سه سؤال ذيل موضوع را حالج

  است؟ يشدن واحد يآيا تأسيس حكومت جهان -1
 شد، ظلم و اختالف از بين خواهد رفت؟ يواحد عمل ياگر حكومت جهان -2

شد و ظلم و اختالف هم از بين رفت، آيا  يعمل واحد ياگر حكومت جهان -1
 بشر خوشبخت خواهد شد؟

 
 است؟ يواحد عمل يآيا حكومت جهان -2

 .نيست يگويم عمل يبنده م
 ها و رسيدن به دو بلوك  ها و دولت تعداد قدرت يتقليل دائم ينبايد سير تدريج 
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 .واحد ببينيم يجهانشرق و غرب ما را فريب داده، خود را در آستانه وقوع حكومت 
 يآسان كند، كار يشرق و غرب را از هم جدا م يكه امروز دو اردو يرفع اختالف

 و عدالت و خدمت به صلح و انسانيت ينيست. در عين آنكه هر دو طرف دَم از آزاد
است و هم  يو سيادت جهان يمنافع ماد و عميق، هم بر سر يزنند، اختالف اصل يم

ها و اساس آنها از بين نرود، اتحاد دو بلوك  بر سر مسلك و مكتب. تا چنين اختالف
 شود؟ يو انحالل آنها در سيستم واحد چگونه امكانپذير م

و  يانتفاع يو توليدها يممكن است بگوييد با تشكيل دولت واحد، امنيت عموم
ر و بيشتر خواهد شد و ملل متمدن مصلحت خود را دير يا ت سهل يماد يها مندي بهره

 .زود تشخيص خواهند داد
ها  در كنار گذاشتن جنگ ها و مردم همه دولت يگويم مگر مصلحت هميشگ يم

 با يكديگر نبود؟ يو اختالفات و در همكار

 دادند؟ ياين مصلحت را تشخيص نم ها و مردم آيا دولت

در تاريخ ملل وجود دارد كه اميدواران تأسيس  يكه گفته شد سوابق يطور ته بهالب
الذكر، از قبيل   در تمام موارد سابق يكند ول يرا دلگرم م واحد يحكومت جهان

بينيم  يرا م يواحدهاي ا،اروپ مشترك  زاريا با امريكا متحده ممالك ،فدراسيون سويس
منافع مشترك و مخصوصام در معرض  يكه در مجاورت يكديگر واقع شده و دارا

 يها مثالم كوچ نشين. شود يبر آنها وارد م «خارج»هستند كه از  يمشترك يتهديدها
ديدند و تسلط و  يخود نم يتنها يپا يرورا  يو ترق يچون امكان زندگ امريكا

آنها بود و هدف  يبرا يسنگين، خطر مشترك يها ا در اخذ مالياته فشار انگليسي
نبود،  يقادر به انجام چنين عمل يبه تنهاي يداشتند و هر ايالت به نام استقالل يمشترك

را تشكيل دادند.  يكردند و متحدام حكومت دست هم داده، متفقام قيام دست به
كه هنوز  امريكا يو غرب يمركز ي، دامنه وسيع اراضيلحاظ منافع ماد خصوصام كه به

 ياشغال نشده بود به آنها بدون رقابت و مزاحمت سايرين، ميدان فعاليت و بهره بردار
اينكه هنوز هم اقتصاد  اكم نيز رقيب يكديگر نبودند؛ يداد. در تجارت خارج يرا م

 .است يبيشتر يك اقتصاد داخل امريكا
در آستانه  و انگليس و روس و اتحاد سه جانبه فرانسه سويس يهمين طور شهرها

 .و ايتاليا و اطريش در برابر اتفاق آلمان 1914- 19 جنگ
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  امريكا  پيكر غول اقتصاد در برابر يالعمل خطر نابود نيز عكس بازار مشترك اروپا
بينند. اگر با هم  يم يبقا و نام خود را در معرض نابود است و دول اروپا ييا شورو

اند و  و صنعت و توليدشان را حفظ و تقويت كرده  يك كاسه شوند، هم خودشان
 .نمايند يهم با حريفان دو بلوك خواهند توانست رقابت

تواند زياد نويد  ينيز نم يفعل ل متحدِيا سازمانِ مل وجود مجمعِ اتفاقِ مللِ ژنو
جز ميدان  يها در عمل چيز ها و سازمان را بدهد. اين مجمع واحد يحكومت جهان
كوچك از يك طرف، و  يها تحكيم تسلط بر دولت يبزرگ برا يها فعاليت قدرت

طرف ديگر،  از كديگري عليه بزرگ يها دولت يتبليغات  يها استفاده و مصاف و مبارزه
 .نبوده است

موجود حاصل شده، در برابر  يها از دولت يبنابراين هر وقت اتحاديه يا تركيب
 .خارج بوده است يتهديدها

كه  يبينيم آن زمان يو آينده دو بلوك بزرگ را كه نگاه كنيم، م يوضع فعل يول
وجود نخواهد  «يخارج»ممالك غير متعهد و متفرقه را هم ضميمه خود كنند، ديگر 

 يعكس، رقابت و دوگانگ هم نزديك و متحد سازد. بلكه به داشت كه آنها را به
نيز  يلحاظ ايدئولوژ عالوه به سازد. به يتر م روز آنها را دورتر و دشمن روز به ،فيمابين

 يقبل از آنها از مسلك ييك يمقابل و مخالفند و اتحاد و تحليل آنها در حكم استعفا
 .خواهد بود

 يمگر آنكه كفه ترازو. آيد ينظر م بعيد به يخيل يبنابراين چنين اتحاد و اتفاق
، يك ييا بعد از جنگ كه يا در حال صلح يطور يك طرف سنگين شود، به تعادل به
 يِجنگ ،واحد ينظام خود را بر حريف ديگر تحميل نمايد و دولت جهان ،حريف

 .بيرون بيايد يتحميل
نيست. اسارت و شدت ستم و اختالف  واحد يحكومت جهان يچنين چيز يول

و محو ملل مغلوب خواهد  يادامه فشار و اجحاف كه نتيجه آن يا نابود ياست؛ يعن
 .و تفرقه جديد بود يا طغيان منكوب شدگان و انقالب و جنگ

 باشد كه با رضا و رغبت و صلح واحد ياگر منظور و مطلوب، آن حكومت جهان
و  يها، منافع ماد ها و ملت كه هدف دولت  يو مساوات برقرار شود، مسلمام مادام

كند،  يايباشد و عدم اعتماد و اتفاق حكمفرم يو اقتصاد ينظام يها تسلط در ميدان
 .صورتپذير نخواهد بود يچنين امكان
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تذكر اين نكته نيز شايد الزم باشد كه غرض از بحث حاضر و بند آينده، اشاعه 
واحد  يحكومت جهان بشريت در جهت وصول به يتخطئه كردن مساع و يروح بدبين

و عامل  ياميدوار ياز همان روح طبيع يا نيست؛ بلكه اين سير و تكاپو خود نمونه
 .باشد يكامل مت
 
 د شد؟خواه واحد رفع اختالف و بسط عدالت ييل حكومت جهانآيا با تشك -2

موقتام تشكيل  واحد يكه يك حكومت جهان پيش آيد يكنيم موجبات و كيفيات فرض
با  يو رضايت فرق شود؛ بايد بدانيم كه حكومت نامبرده از جهت تأمين عدالت

 .نخواهد داشت يفعل  يها دولت و  يجهان غير واحد يها حكومت
كه زير پرچم  يهاي و ميان افراد و دسته يفعل يها طور كه در داخل حكومت همان

و مساوات وجود ندارد و تبعيض و  واحد و قانون و نظام مشترك هستند عدالت
ظاهرام آزاد، كامالم  يها يدر دموكراس يد، حتزيا ياختالف و تحميل و نارضايت

و  يو نواد يكه فواصل مكان يدر آن حكومت مشترك يبرقرار است، به طريق اول
خواهد بود،  يتر و شديدتر مابين افراد و اقوام تابعه باق وسيع يخيل يو ماد يفكر

 .برقرار نخواهد شد
، امتيازات و افتخارات يبلكه به احتمال قوتحميل و تبعيض از بين نخواهد رفت، 

 يو اقتصاد يو فن يلحاظ سوابق و تجهيزات ادار كه به خواهد رفت يجانب عناصر به
 .قرار دارند يدر وضع برتر يو طبيع يو غيره و به لحاظ شرايط جغرافياي

ها و  ها و انتقام در چنان دولتِ وسيعِ ناجورِ پُر چم و خم كه مجمع ميراث كينه
ها خواهد بود، چگونه ممكن است بدون وجود يك دولت يا دستگاه مقتدر  ختالفا

مسلط، نظام و امنيت برقرار شود و چگونه ممكن است همين موضوع و شكل، خود 
 يخيل يها ابراز انواع فشارها و تفتيش و تحميل عقايد و ستمگري يبهترين بهانه برا

 نگردد؟ايم  بزرگ ديده يها مخوفتر از آنچه در دولت

شديدتر  يخيل ها براقليت و برمخالفين فشار و اجحاف واحد، دولت چنين در اتفاقام
گشته، اجرا خواهد شد. زيرا در  يوارد م يمتعدد گذشته و فعل يها از آنچه در دولت

معمول است و  يها خيل ها و سياست از ساير دولت يكار ، مالحظهيفعل يها دولت
شود كه  يرقيب پيدا م يها در دولت يلفين، هميشه مدافعينها يا مخا اقليت يغالبام برا

، سنگ يا غالبام به عنوان پيراهن عثمان يو همكيش ينواد حُسن نيّت و هم ياز رو
تخفيف  سينه زده و دولت جابر را متهم و رسوا و اخالقام و عمالم وادار به مظلومين را به
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ها  ها و حمايت ها و رقابت بازي كاري مالحظه  چنين يوقت نددا يم نمايند. خدا يفشار م
 يپناه چه روزگار سياه يب ها و افراد ناموافق و بلكه اكثريت مردم از بين رفت، اقليت

 .خواهند داشت
كه اختالف منافع و اختالف عقايد در دنيا وجود داشته باشد  يبنابراين مادام

 ( :نمايد ياد رقابت و اختالف مايج يماد يها )هميشه هدف

 .ميل و رضا صورت نخواهد گرفت به واحد ي، تشكيل حكومت جهاناوالً
همه كس و همه جا تعميم داشته  كه به ياگر صورت گرفت، عدل و قسط ،ثانياً

 .باشد، برقرار نخواهد شد
  
و امنيت، بشر  و به فرض بسط عدالت واحد يآيا به فرض تأسيس دولت جهان -3

 خوشبخت خواهد شد؟

 يرا تعريف كنيم و بعد ببينيم خوشبخت يجواب به اين سؤال بايد اول خوشبخت يبرا
 است؟ يعوامل و موجبات از چه يناش  و سعادت،

خدا  و مكتب خودمان كه يو سعادت را از دريچه معتقدات دين يالبته خوشبخت
 .كنيم يآن توجه م ينگريم؛ به جنبه دنياي ياست نم و آخرت يپرست

 يخوشبخت مايه را يزندگ يبقا و يسالمت حفظ بايد اول مرحله در كه است يبديه
و  يو روح ياز نعمات جسم يو برخوردار يبدانيم. در مرحله دوم امنيت و داراي

را  ينشاط زندگ ينمايد، يعن يضا و مسجل مرا ام يباالخره آنچه ذيل پيمان خوشبخت
 .اسم ببريم

ها،  بينيم هر يك از اين مراحل، چه در مورد فرد و چه در مورد جمع و ملت يم
همين كه حالت رضا و راحت و ركود پيدا شده است، رو به افول گذارده است، 

شخص يا  ي؛ يعنكه حركت و فعاليت و موفقيت پيش آمده است يبالعكس، هر زمان
داشته و به دنبال آن با عشق و عالقه دويده و خود را نزديك يا واصل  يهدف ،اجتماع

 .و رشد و نشاط فراهم گرديده است يو دوست يبه هدف ديده است، سالمت
و  يرو ، طبـع بشـر او را بـه زيـاده    يو آسـايش و راحتـ   يهميشه در حـاالت فراوانـ  

، يكـار  كشاند. بالنتيجه در اثر افراط يزيردست م تجاوز به غالبام به و يو رهاي يپرور تن
گـردد. در   يرشـد و دفـاع ضـعيف مـ     ي، نيروهايشود و در اثر بيكار يزايل م يسالمت

آيـد و   يآنها، سلب امنيت پيش مـ  از عمل و از رعايت سايرين و تجاوز به ياثر استعفا
و  يحوصـلگ  يبـ  ، هـا  حتياجات و مطلوبنعمت و فراهم بودن ا يباالخره در اثر فراوان
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هـاي زيـانبخش و    تفـنن و تفـريح   جبـران آن رو بـه   ، شـخص بـه   دسـت داده  ينشـاط  يب
كـه نـه تنهـا     يرود. به طور يدنيابربادده ديگر م يها و مخدِرها و هزاران زهرها فمُكَيَ

بعـداز   ييكـ  يگردد، بلكـه آثـار و مراحـل خوشـبخت     يو سعادت فراهم نم يخوشبخت
 .رود ينيز از بين م يو اصل زندگ يمحو گرديده، سالمت يديگر

 يو سعادت دنياي يبينيم يگانه عامل خوشبخت يكنيم، م اگر درست تفحص و دقت
 .و حركت و به طور خالصه وجود هدف بوده و هست همانا احتياج انسان يبرا

ر است و اگر ايمان و عشق به خدا كه نيز همين طو يو اخرو ياتفاقام به لحاظ دين
و  يخواهد بود، نه دنياي يها است در ميان نباشد، نه دين ترين هدف ترين و جامع عالي

 .ينه آخرت
و  ي، مختلف و متنوع است و همه آنها ايجاد تحرك و سالمتيدنياي يها هدف

 نمايد؛  يرشد و نشاط م
 .مختلف يها دوام درجات و به منتها به

و  ياست. مثالم تا گرسنگ يهاي ها يا عدم ها معموالم مقابل يك فقدان اين هدف
شوند. اگر خطر و دشمن در بين  ينباشد، نان و آب، هدف و انگيزه نم يتشنگ

ها  ها را تكان داده، دولت كه ملت يو تاريخ يبزرگ اجتماع يها آل بود، اين ايده ينم
، يپرست كرد؛ از قبيل وطن ينم پيدا يخارج صورت است، آورده وجود را به  ها و تمدن
 .و غيره يخواه ، آزاديي، كشورگشاييطلب استقالل

، عصر حاضر، مانند سوسياليسم يبزرگ اجتماع يها مگر نه اين است كه مكتب
ها و اختالف طبقات و  و غيره، مرهون وجود اجحاف ، انترناسيوناليسميدموكراس

 ها است؟ سودجويي

  

 ها و جنگ خاصيت بدي

و طوفان و وبا  يچيزها به چشم بد نگاه كنيم. سرما و قحط يايم به خيل ما عادت كرده
 اه بشناسيم. جنگبدانيم. دروغ و فحشا و ظلم و گناه را مطلقام گن يآسمان يرا بالها

 ياينها چيز بد ،يو به وجه نسب را هم محكوم كنيم. البته به مقياس يك فرد يا اجتماع
آنها برخاست. اما از نظر مطلق و خلقت و از نظر  ياست و بايد به دفع و دور

 !بوده باشند يبد يهم چيزها يبشريت معلوم نيست خيل يمصلحت كل
 ، البته ملعون شود يم ها شناخته  مظهر و منشأ تمام بدي  كه در منطق اديان شيطان 
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 ينبايد از او پيرو 1«تَتَبِعُوا خَطُوَاتِ الشَيْطَانِ اِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ ... الَ»است و به حكم
 .كنيم؛ اما باالخره مخلوق خدا و مأذون از جانب اوست

فَاَلْهَمَهَـا فُجُورَهَـا وَ   »اگر در نفس ما ميل به فسـق و فحشـا وجـود نداشـت و كـالم      
منحـرف   يصحيح غريز يگاه از جاده طبيع  ما هيچ ياز جانب خدا نبود؛ يعن 2« تَقْويهَا

، آيـا اصـالم تقـوا     گشـتيم  يشديم و سپس گرفتار مضار و عواقب آن و پشيمان نمـ  ينم
 تقـوا و الزمـه تكامـل و رشـد انسـان       كه همـراه بـا   يا ن اراده؟ و آ كرد يمفهوم پيدا م

 شد؟ ياست، تربيت و تقويت م

گـاه   كه پناه و تكيه آن يرود؛ برا يكمال و خدا م  دنبال اخالق و غالبام خود به انسان
صـدمات  از فرو رفـتن در فسـاد و    يدر مقابله با نفس سركش خود و جلوگير يو دليل

كه آمد و شخص در آن راه گـام نهـاد،    يو خداشناس يطلب آن پيدا نمايد. آنگاه كمال
 .جلوتر خواهدرفت

كنيد اين همه اختراعـات   يدر عالم نبود، آيا تصور م همين طور اگر نزاع و جنگ
 شد؟ يو افكار و علوم پديدار م

و  يكـه در صـنعت متـالوژ    يهـاي  هـا و اختـراع   دانيد قسـمت اعظـم تحقيـق    يالبته م
اســت،   نصــيب بشــريت شــده يصــنايع شــيمياي يحتــ  و رادار و موشــك و يهواپيمــاي

 .اخير بوده است مرهون دوران دو جنگ
دفاع و  يبين به پيش صلح يها را كه در سال يهاي ها و تدارك حال اگر فعاليت

 يبردن سطح توليد و قدرت عموم منظور باال به اصوالم و آينده محتملِ حمله در جنگِ
گيرد، در نظر بياوريم و  يبا سايرين صورت م يچشم هم چشم يا پتانسيل كشورها به

آنها بيفزاييم، معلوم  را به يو حيات ياقتصاد يمعمول يها ها و مسابقه سپس رقابت
طور  به ياعات بشر، يعنها و تكاپوها و اكتشافات و اختر تالش صد در شود كه صد يم

ها  ها و جنگ ها و نزاع ، مخلوق همين اختالفيخالصه تمام محصوالت تمدن و ترق
 !است

در اثر زوال  واحد يرا در نظر بگيريم كه زير سايه حكومت جهان يحال دوران
دست به دست هم داده،  نظم محكم مشترك، تمام مردم يو كشتار و برقرار جنگ

دل و يك جهت در راه تأمين  بردند، يك يكار م  يكديگر به ينابود يآنچه سابقام برا

                                                
 .مگذاريد كه او دشمن آشكار شماست : ... پا جاى پاى شيطان219بقره/  .1

 .هايش را به او الهام كرد ها و پرهيزگاري : سپس بدي9شمس/  .2
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گر خواهد  جلوه يزيباي يبه كار اندازند، چه منظره بهشت يو فراوان يآسايش و آباد
 !يو سرشار از نعمت و راحت ياز ترس و نگران يخال خندان درخشنده  يشد! يك دنيا

 يخوشـبخت  شد. نخواهد يمنته قبرستان الاقل يا جهنم جز يچيز به يبهشت چنين يول
سـاده كـه موجبـات     ي؛ به ايـن دليـل خيلـ    رخت خواهد بست و سعادت از ميان مردم

 !و سعادت دنيا از بين رفته است يخوشبخت

كـه تـا بـه     يت، بشـر و ترس و دشمن از ميان رفـ  يو سخت يو تنگ يگرسنگ يوقت
ـ    يحال هدفش شكم و خوشـ  بـود و همـه آنهـا را     يـا اسـتقالل   يو امنيـت و قـدرتِ ملّ

 بيند، ديگر به دنبال چه برود و چه بخواهد؟ يفراهم شده م

 جز خوردن و خراميدن و خوابيدن خواهد داشت؟ يآيا كار

جبات ركود و فساد و باالخره زوال عوامل حركت و نشاط از بين رفت، مو يوقت
 . و هالك پيش خواهد آمد...

 ...مگر آن كه

 يديگر قبالم بشر هدفِ ،شده و از خاصيت افتاده يهدفِ منتف يجا مگر آن كه به
 .پيدا كرده باشد

 

 واحد يهدف يا سياست حكومت جهان

ول و معقول باشد، مسلمام از نوع و مشترك و مقب ياين هدف كه البته بايد عموم
 يتأمين خوراك، بهداشت، مسكن، دستمزد، امنيت و دفاع نخواهد بود. تمام نيروها

كنند و از جهات فوق كم و  يخاطر بشر كار م ييكسره برا يتسخير شده انسان يطبيع
 .وجود نخواهد داشت يو درد يكسر

خواهد  يتحميل و يناگهان گوييم ينم لبتها )كه مشترك يعموم احتياج مورد هدف
 يها و مشغولياتِ پَستِ زندگ و يك نوع تحول و تبديل عالقه يبود، بلكه تدريج

شود( فقط  يتواند باشد و قبالم زمينه ساز يم يلطيف روحان يها ذوقيات و خواسته به
داشته باشد.  يو بلكه اخرو يو وجهه معنو يزندگ يممكن است جنبه فوق ماد

 يو دوران عمر كوتاه دنياي يالملل بين يو حت يو مل يف، ديگر از مقياس شخصهد
بوده و  يو دستگاه خلقت، عموم يمقياس و مرتبه جهان خارج شده، الزم است به

 .نهايت به زمان و مكان پيدا كرده باشد يتوسعه ب
و امنيت و  يماد كامل از نعمات يتواند با برخوردار يم يفقط آن بشر و آن دنياي

رو به فساد و هالك نرود و جنبش و نشاط و پيشرفت داشته باشد كه افراد به  ييگانگ
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غير از  يرسيده باشند كه درد ياز تعلقات ماد يچنان مرحله از رشد و وارستگ
 يناموس كل ياحساس نمايند و خالصام و مخلصام عاشق و پويا يدنياي يماد يدردها

 !خدا پرست باشند يند؛ يعنخلقت و حق و حقيقت گرد
وجود دارد  يخداي يخلقت و حق و حقيقت مطلق، يعن يحال يا چنين ناموس كل

 يها و مغزها و اثر داشته باشد و مورد قبول دل يدر راه آن معن يكه تقرب و تكاپو
حكومت  يبشر، يعن يهميشگ ينهاي يبشر قرار گيرد كه در آن صورت چنان آرزو

امكانپذير خواهد بود و يا آن كه بشر به چنين مرحله و عدل و امنيت و نعمت، 
ها و كارها خواب و خيال  نخواهد رسيد كه در اين صورت همه اين حرف يا عقيده

 !باطل است
برود و باالخره  يو عمالم دنبال چيز تامحال شده است بشر عميقام و فطر آيا تا به يول

همه افراد بشر در تمام  يوصام وقتباطل و پوچ از آب در آيد؟ خص يبه آن نرسد؛ يعن
 .ادوار همگام و همدل بوده باشند

  

 خالصه بحث

حكومت عالي مطلوب بشر يا شدني و رسيدني نيست و يا اگر  ؛پس به طور خالصه
 :باشد، سه شرط خواهد داشت

 ؛خواهد بود يو جهان ،و واحد ،مشترك -1
بوده، اختالف و اجحاف از هر جهت  كامل در آن حكمفرما يو برابر عدالت -2

 .بايد نابود شود
و مالزم با يك اتحاد مسلك و عقيده و هدف بوده و اين هدف جز   يمبتن -1

 .تواند باشد ينم آخرت ي، يعنيابد يخدا و زندگ
  

 :دهد يرا تشكيل م اين شرايط و كيفيات همان است كه عقيده انتظار ظهور شيعه
  يو تشكيل دولت اسالم  الزمان به دست صاحب صحبت از تسخير زمين يدر زمان -1

تشكيل  وجود داشت، نه سازمان ملل اند كه نه ممالك متحده امريكا كرده يجهان
خطور  يبه خاطر كس واحد يالملل و نه امكان دولت جهان ، نه مسلك بينگرديده

 .1كرد يم
                                                

 يـا   (Republique Mondain) زصـحبت ا  19در قـرن   ظاهرام براى اولين بـار ويكتـور هوگـو    در اروپا .1

 نمايد. مي« جهانيجمهورى »
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تـرويج   يكمتر صـحبت از بسـط علـم و اخـالق و حتـ      يخيل در برنامه قيام موعود -2
كـه ديگـر مسـتحق     ييـز تـا حـد   را ن يو فراوانـ  يشـده، وعـده آبـاد    و قرآن اسالم

 اخبـار  و اتفـاق احاديـث   آنچـه در اكثـر قريـب بـه     يانـد ولـ   پيدا نشود، داده زكات
داده شـده   وعـده  اين ظهور بند ترجيع محصول و و يو به عنوان منظور اصل مربوطه

 :است است، مضمون اين روايت
«»1

 

 

يا  يشخص يها منافع و حفظ سلطه يگذشته كه برا يها برخالف همه دولت -1
جديد كه وعده نان و  يها حكومت ها و بوده است و نيز رژيم يو يا مل يخانوادگ

و  يمانند آزاد يو معنويات يدهند و يا اصوالم داعيه ايدئولوژ يكار و رفاه را م
است  يرا دارند، دولتِ منتظر يك دولت عقيدت يو دموكراس يعدالت اجتماع

زور و زر  يها رو ها و دولت قبل، در آن زمان كه همه قدرتكه چهارده قرن 
 .گشت، اعالم گرديده است يم

رضا و تسليم در برابر  ياعم، يعن ي)به معنا كه اسالم يا دولت بزرگوار و پر بهره
هر گونه  ياعم، يعن يحق و خدا( را بزرگ و برقرار كند و نفاق و اهل نفاق )به معنا

 :و اختالف و ضعف( را سرنگون سازد يمسلك يو ب يدو رنگ و يدو روي
«

»2
 

 

حاضر و تربيت نسل آينده  ينجات از بال يهم در جستجو اتفاقام برتراند راسل
مربوطه را تأييد  يها الذكر و استدالل فوق 2و  1سعادتمند، شرايط يساختن دنيا يبرا

است ندارد و چون نظر  يو ضرور يكه اساس 1متأسفانه توجه به شرط  يد. ولنماي يم
كند، برخالف آنچه  يو سعادت دنيا تجاوز نم «زنده ماندن و رفاه»و هدفش از حدود 

، هيچ گونه «طرز فكر و احساسات بايد متناسب با زمان باشد»خود معتقد است كه 
د را مانند پيشينيان در گرداب تكرار دهد و خو ينم يآل بشر در ايده يتوسعه و تعال

 .رسد ينم ياندازد؛ بنابراين مسلمام به جاي يم يخيال يها و آرزوها اشتباه
                                                

 .و جور پرشده، از قسط و عدل پرخواهد كرد  كه قبالم از ظلم طور را همان  زمين : روايت .1

را به ظهـور   خدايا، ما از تو اميد و اشتياق داريم كه دولت با كرامت آن امام زمان: سمتى از دعاى افتتاحق. 2
 و اهلش را به آن عزّت بخشى و نفاق و اهل نفاق را ذليل و خوار گردانى.   آورى و اسالم
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 :الذكر كتاب سابق 212اينك بيانات مشاراليه نقل از صفحه 
نجات  يپرسد: چرا برا ياست و با حيرت از خود م يمنتظر يدنيا مواجه با بال»

رسد؟  يبه نظر نم يهمه از آن متنفر هستند، راه كه ياز عاقبت وخيم غم انگيز
آن اين است كه ما طرز فكر خود را با صنايع و فنون جديد  يدليل اساس

ايم. طرز فكر و طرز احساسات ما هنوز متناسب با صنايع و فنون  متناسب نكرده
خواهيم با صنايع  يتر بوده است. اگر م است كه به مراتب از امروز ساده يزمان
از عقايد  يبعض بايد به سازيم، ممكن را يو سعادتمندتر  تر مرفه يون، زندگو فن
 .را هم عوض كنيم يپشت پا بزنيم و بعض يبكلّ

را  يخواه ، عدالت1غلبه و استيال بگذاريم ميل به يرا به جا يبايد مساوات طلب
جانشين زور و  ، هوش و فراست را2فتح و ظفر قرار دهيم عشق به يجا به

را قائم مقام رقابت كنيم. بايد به تمام نواد  ي، و همكاريدرنده خوي و يقلدر
با به كار بردن  -مثل يك خانواده نظر افكنيم و منافع مشترك خود را  انسان

قدم به طرف نعمت و سعادت پيش  هم يكه همگ يدر حال يعاقالنه منابع طبيع
سمت مرگ  شقاق هر يك جداگانه بهو نفاق و  اينكه با تفرقه يجا رويم؛ به يم

 . 1افزايش دهيم -رهسپار شويم 
كه الزمه اين كار است مشكل است و در يك لحظه انجام  يتغيير طرز فكر

 يزندگان يرا برا كنند و جوانان اگر لزوم آن را مربيان ما تصديق يشود ول ينم
گذشته، اين تغيير  يو غارتگر جنگ يدنيا يامروز تربيت نمايند، نه برا يدنيا

 . 4گيرد يدر ظرف مدت يك نسل انجام م
را از هالك  از نوع انسان يالاقل قسمت  توانيم اميدوار باشيم كه يترتيب م اين به

، نجات  كند ياز عقايد كهنه و مندرس ما را تهديد م يعام كه به علت پيرو
 .« ايم داده

  

 پراگماتيسم

 مكاتب  ، كه مانند يا اصالت عمل  پراگماتيسم  نام مكتب  در فلسفه هست به  يمكتب
                                                

 .گوييم يعنى همان قسط كه ما مى .1

 يعني عدل .2

آيد كه اگـر افـراد نخواسـتند و نتوانسـتند بـرادروار بـه        در اين جا اين سؤال از فيلسوف عاليقدر پيش مى .1
شود آنها را وادار به قبول اين حس كرد؟ مگر آن كه  يكديگر نظر بيفكنند، چه بايد كرد؟ و از چه راه مى

ز خـداى واحـدى را بشناسـند كـه خـالق و پـدر       مشتركى دارند، افراد بشر ني مانند برادرهاى تنى كه پدر 
 .مشترك همه آنها باشد

ي كه عقيده ما اگر بنا بود اين تغيير فكر انجام شود، تا بحال شده بود! چون لزوم و فايده تغيير طرز فكر به .4
هاست كه طرفدار دارد و حتى نزد خود زورگويـان و قلـدرها هـم بـديهى اسـت ولـى        ، قرنشده برده نام

 . نمايد ان خالف آن را ايجاب مىمنافعش
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كهنه و متروك نيست؛ بلكه  ،19قرن  اوتوپيست سوسياليسم يو حت و سقراط ارسطو
موافق با آن است.  يو از جهات ياز افكار معاصر مبتن ين گفت تمدن و بسيارتوا يم

 :گويد ي، ممؤسس اين مكتب، ويليام جيمس
 « .آنچه حقيقت است، مفيد است و آنچه عمالم مفيد است، حق است» 

 ،مفيد و حقيقت در تشخيصِ  است. خصوصام اگر يتجرب يطبيع يكل اصل  يك اين
شدن نهرها و كف كردن  يكريم هم آنجا كه آب باران و جار اشتباه ننماييم. قرآن

ديگر عنوان كرده و حق را  يآن يا ذوب فلزات را به منظور تهيه جواهر يا كاال يرو
 حاصل كف بي نمايد و باطل را به است مي 1«مَايَنْفَعُ النَاسَ»كه  آب و فلز مذاب  تشبيه به

 .فرمايد ينم يزند، غير از اين چيز يدوام مثل م يو ب
از خورشيد و باران و  كار طبيعت هميشه چنين بوده است. موجودات و انسان

برد. بلكه طبيعت كار باالتر از  يفايده برده است و م ،كه واقعيات هستند دريا و زمين
آورد. باران و  يو لزوم است، پيشاپيش ارمغان م كند؛ آنچه مورد احتياج ياين را م

شود و شير مورد  ييخبندان زمستان اثرش در زراعت بهار و محصول تابستان ظاهر م
 . !آورد ياحتياج كودك را قبل از والدت در پستان مادر به جوش م

، مخصوصام انسانِ و خوراك انسان ترين احتياج پرسم آيا بزرگ يحال از شما م
 متمدنِ متكامل، آرزو و اميد نيست؟

دهد، آيا همان خوراك  يم شيعيان جهانيان، و قبالم به به كه اسالم ياين موده بزرگ
 مقدر مورد ضرورت نيست؟

مربوط به ظهور، همين  يو نقل يو صرف نظر از داليل عقل آيا از دريچه پراگماتيسم
تحوالت  و افكار تكامل سير با ديديد كه يكامل انطباق همين و انتفاع و احتياج با توافق
 بشر متمدن داشت، خود دليل بر حقيقت و واقعيت آن وعده نيست؟ يزندگ

 
 بشريت يبين مكاتيب مختلف به لحاظ نجات نهاي مقايسه

و  يبحث گفته شد، توجه به اختالف و مصيبت و ظلم و خراب يتداكه در اب طور همان
اصالح و نجات، در ميان ملل و مكاتب ديگر نيز وجود  يجوي همچنين انتظار يا چاره

 .دارد
 را تصور  خدا و شيطان بين ما خلقت ياز ابتدا يو نزاع دائم جنگ  ا يكه زرتشتي

                                                
 ...رساند سود مى : ... آنچه به مردم17رعد/ . 1
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 .باشند يم اهورمزدا ينهاي ينمايند و معتقد به پيروز يم
اين عقيده و انتظار در نظر  يرا دارند ول يا انتظار عيسه ا و مسيحيه يهودي

است و متضمن  و آخرت بعد از دنيا و قيامت ا بيشتر موكول و موعود بهه مسيحي
 .و ركود است ينيست؛ بلكه يك نوع نااميد يمعتقدين در اين زندگان يبرا يوظايف

و تاريخ تمدن را يك  ي، زندگديالكتيك ا، بنا به منطق ماترياليسمه كمونيست
دانند كه تحت تأثير افزار و وسايل توليد و تحول  يم يات و استثمارهايسلسله منازع

شده وجود داشته  آن، پيوسته مابين طبقه برخوردار يا غالب و طبقه زيردست استثمار
و دارد و تحوالت تاريخ را در آخرين مرحله تجزيه و تحليل و تلخيص، به چشم 

 .ندنگر يطبقات م جنگ
تحريك  با كه معتقدند و دانند يم كارگر طبقه را مظلوم و شده استثمار طبقه آخرين

كه  ييا انقالب يدار و برانگيختن كارگران و رنجبران عليه سرمايه ياختالفات طبقات
و  كند، اين طبقه اختيار يت و مكرده اس يضرورت و جبر تاريخ طبقه كارگر بنا به

دست خواهد گرفت. به اين ترتيب چون فقط يك  را به تسلط حكومت و اجتماع
روند، اشكاالت  يطبقه در كشور )يا در دنيا( وجود خواهد داشت و طبقات از بين م

 .خواهد شد يها هم در دنيا يكسره منتف و اختالفات و جنگ
نيز معتقد به وجود اختالف و نزاع و مخصوصام ظلم هست و وعده اصالح و  ماسال

 يماد احتياجات و اقتصاديات كه است يماد يها مكتب برخالف اما دهد؛ يم را نجات
و تحول و تمدن  ياجتماع يها را اساس دنيا و محرك و منشأ تمام فعاليت يزندگ

افكار و اخالق آنها  يافراد و حت به يقصير، اصوالم كارلحاظ مسؤليت و ت دانند و به يم
 .روند يتغيير آن م يشناسند و در پ ينداشته، رژيم و سيستم را يگانه مؤثر و مسئول م

 و كمونيسم برحق از يك جهت با مكاتيب سوسياليسم يو كليه انبيا اسالم
تر از آنها توجهشان  تر و عميق زودتر و وسيع يخيل يارند. مثل آنها ولاشتراك نظر د

و  پايين اجتماع يو قشرها  طبقات اء( بهلَو اعيان و اشراف )مَ عوض سالطين را به
كودك، معطوف داشته،  و زن و از مرد اعم بردگان و ضعيفان يحت عوام، و زيردستان
 .اند بشر را برادر و همنوع و مشمول مقررات و مقدرات واحد شناخته تمام افراد

 
يك مقام مهم و مؤثر و مسئول حاكم بر مقدرات خود و بر  انسان يبرا اما اسالم

ها را اصوالم در نفوس افراد و  جهان را قايل است و قلمرو اين اختالف و تنازع و ظلم
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 و اهريمن از جنگ يو آن را نه ناش 1داند، نه در خارج يمال آنها مدر عقايد و اع
داند؛ بلكه نتيجه اعراض از خدا و  يم يزدان و نه تملك افزار توليد و جنگ طبقات

ن جا جستجو شناسد. اصالح را هم از هما يو توجه صرف به دنيا و ماديات م آخرت
گويد  يدهد؛ بلكه م يكارزار سراغ نم يها را در ميدان ينموده، جنگ عمده و اساس

 «اكبر جهاد»انجام شود و نامش را  آن جنگ بايد در درون عقول و قلوب مردم
 .نخواهد شد كن ريشه ها جنگ ساير نشود، انجام اصالح اين و جنگ گذارد. تا اين يم

 فلسفه و موعظه و ذكر و يو اصالح را يك امر خالص روح البته اين عمل جهاد
اين  به ياعتنا يب و نيست يحيات و يماد امور تأثير و ضرورت منكر وجه هيچ به ندانسته،

 .باشد يها نم جنبه
تسلط يك طبقه و زوال  ، و اختالف و ظلم جنگ  رفع يبرا اين ترتيب اسالم به

، انقالب عميق عقايد و اخالقيات و گذشتن يك زمان  ندانسته يطبقه ديگر را كاف
داند تا در پايان  يتمام عوامل و رشد بشريت را الزم م يبا برخوردار يكاف يطوالن

 .و سعادت گسترده شود و عدالت آن صلح
 

 ؟برنامه ما چه بايد باشد

از  يكه متأسفانه بسيار يالعمل رايج در برابر چنين عقيده و وعده ظهور، عكس
دارند، حالت انتظار راكد و اعراض از عمل و اقدام است. بلكه  يها ابراز م شيعه

چنين است  گويند عالئم آخر الزمان يها رفته و م بعضيها به استقبال بديها و ستمگري
نبايد جلو آن را گرفت؛ چون فايده ندارد و اگر هم اثر كند، ظهور حضرت را به  و

 .اندازد يتأخير م
                                                

 :توان شاهد آورد به عنوان نمونه آيات ذيل را مى. 1
 ...: ... 11رعد/ 

هـا( را كـه از آن مردمـى اسـت      منـدي  ها و بهره از نعمت )به راستى كه خدا چيزى... 
 .دگرگون شوند خود دگرگون نكند، تا آن مردم

: 41روم/ 
 

، فساد در خشكى و دريا آشكار شد؛ تا به آنـان جـزاى بعضـى از    به سبب اعمال مردم
  .كارهايشان را بچشاند؛ باشد كه بازگردند

تواند بـه كتـاب    يل هستند، خواننده مىقا و مذاهب توحيد براى انسان به لحاظ مقام شامخى نيز كه اسالم
 .مراجعه نمايد «انسان و خدا»
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است كه  يدرست در جهت عكس آن چيز ،يگير كنيد كه نتيجه يمالحظه م
 .است يو اميدوار يكه مانده است، مختصر دلدار يبايد باشد. تنها فايده و خاصيت

 :كامالم غلط و از چندين جهت خالف است ،العمل اين طرز فكر و روحيه و عكس
تعطيل بردار نيست. ابدام  يو تكليف مسلمان و احكام اسالم ، هيچ گاه آيات قرآناوالً

، امر به معروف و )عج( عصر ياند به انتظار قيام حضرت ول به ما نگفته و اجازه نداده
را كه از مؤّكدات احكام است، ترك كنيم يا ، به بهانه عدم فايده و  از منكر ينه

طوركه  همان .و ظلم مبارزه ننماييم ناحق با و خطرات ناشيه، ياز نتيجه يا سخت ينااميد
  :گذشته به حكم يها امت

«...1 »  
كسب و  نياز از يبعد از ظهور نيز ما را ب يها ، عمل امت مسئول اعمال خود بودند
  :بلكه آيات .نمايد يخدمت دوران عمرمان نم

« ...». 2  
 و 

«». 1 
 .است يسار و يهميشه جار

  :حكم  ، بهثانياً
«»4   

 يبه اعتبار اينكه امام زمان ياله نجام دهيم، رحمت و ثوابا يخير و حق اگر عمل
 .و قسط خواهد بود، از ما دريغ نخواهد شدبعدام بايد ظهور فرمايد و او مأمور عدل 

عمل اوست؛  ينتايج و آثار دنياي  مؤمن بر ميزان ياند پاداش اخرو وقت نگفته هيچ
 :فرمايد يخود م به پيغمبر يحت بلكه خداوند مكرر در قرآن

 ...«»! ...1
 

                                                
باشند و شما  ها و( اكتساب خود مى گذشتند. آنها صاحب )كرده آنها امّتى بودند كه در : 141يا  114بقره/ . 1

 .اكتساب خود هستيد ها( و نيز صاحب )كرده

 .جز آنچه خود تالش كرده است اى( براى انسان ... نيست )پاداش و بهره : 19نجم/  .2

 .كه هيچ كس بار )گناه( ديگرى را برنخواهد داشت : 19نجم/  .1

كس به وزن ذره اي بدي اشد، آن را مي بيند و هري كرده بوزن ذره اي نيك كس به پس هر : 9و  7/ زلزال. 4
 كرده باشد، آن را مي بيند.

 نگهبان آنها قرار نداده ايم... .: ...  و ما ترا  117 / انعام .1
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 :انو به فرم
 ...«... »1

 

قبول و اطاعت بكنند يا نكنند. در مورد ساير  نمايد؛ خواه مردم ياو را مأمور ابالغ م
 .نيز زبان حال به همين منوال است انبياء
اهلل  عجل - االمر تر آنكه نبايد تصور نمود عمل حضرت صاحب ، مطلب مهمثالثاً
خواهد بود.  يسابقه خودرو و بدون زمينه و تدارك قبل ييك عمل ب -فرجه  يتعال

در دنيا نيامده است كه قبالم سوابق  يو پيشواي هيچ مصلح و هيچ مبتكر و هيچ پيغمبر
 .نكرده باشند يساز و اسالف، محيط و شرايط را برايش زمينه

سبحان بدان آگاه  يكه فقط خدا يحضرت و تأخير ظهور تا اجل و موعد غيبت
پذيرش كلمه حق به وجه  ياست، يقينام از جهت همين آماده شدن بشريت و دنيا برا

 .دارد و هم جنبه مثبت يكه هم جنبه منف ياست. آماده شدن «اَتَم وَ اَكْمَلْ»
آمدن بشر از ظلم و جورها از  از اين جهت كه مالزم با طغيان و به امان يجنبه منف

از  بايد باشدكه يهاي ها و رژيم كامل آنها از همه سيستم ييك طرف، و سرخوردگ
 .طرف ديگر عرضه و آزمايش شده است

قبول  يو رشد، مهيا يدنيا به لحاظ فكر جنبه مثبت نيز از اين جهت كه مردم
نين نباشد و خود مردم دنيا دخالت باشند. اگر چ يحقيقت و حقانيت و تربيت اسالم

  :و شركت در قيام و اصالح ننمايند، آيه قطعيه
« ......ْ»2  

 چه خواهد شد؟

ت و به ضرورت مد اند به عمق و درون امور و توده مردم كه عادت نكرده يكسان
صاحب امر و  يا وزير را يگانه صاحب اختيار توجه نمايند و مثالم يك شخص پادشاه

 يافراد و اجزا اثر و ارزش يشناسند و برا يمؤثر كل در مملكت يا در وزارتخانه م
دانند، در امور  يروح ماشين، مجريان مطيع م يقايل نبوده، آنها را چون قطعات ب

صاحب اقتدار را  يدنيا و كار خدا نيز قياس به نفس كرده، ظهور يك پيشوا يمومع
كه اگر چنين بود  يشمارند. در صورت يم ياوضاع كاف يكل و اصالح يدگرگون يبرا

                                                
 ... .ن( برسا: ... آنچه )از پروردگارت( به تو نازل شده است، )به مردم67مائده/ . 1

ها( را كه از آن مردمـى اسـت دگرگـون     مندي : ... به راستى كه خداوند چيزى )از نعمتها و بهره11رعد/  .2
 .شوند  خود دگرگون نكند، تا آنگاه كه آن مردم
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اولوالعزم كه مؤيد من عنداهلل و معصوم و مقتدر بودند، دنيا درست  يدر زمان انبيا
چه  يهيچ تحول و انقالب يگرديده بود. ولشده و كفر و ظلم از صفحه روزگار محو 

قبل از رسيده شدن و رسيدن اجل مقرر يا به  يو بشر يو چه جهان يو مل يقوم
مردم و بدون  يو انتشار و نفوذ در قشرها يقبل ي، بدون تدارك طوالنيعبارت اخر

ان انقالب در اكثريت بر پا كنندگان و پذيرندگ يمرحله تراوشات عميق نفسان آنكه به
 :آمده باشد، تحقق نيافته است

 ...«».1
 

 

گيرد و  يالبته همه اينها به خواست خدا و در واقع به دست خدا صورت گرفته و م
يك  باشد. بنابراين چگونه ممكن است يم 2«......»  تأييد همان آيه

متمايز از  ينوين يكه انتظارش را داريم و دنيا چنان انقالب عظيم عميق آخرالزمان
را  يرا داشته، امام دوازدهم عمل يهمه ادوار گذشته بايد ايجاد شود، حالت قيام فرد

 ميسر نبوده، روال طبيعت و سنت اجداد طاهرين او و رسول خدا يانجام دهند كه برا
» يگفته اله  - نعوذ باهلل - هم زده به را  خلقت 

 را تكذيب نمايد؟  1«

افكار دنيا دو  يير عمومبينيم كه در حوادث و س ياتفاقام به مشاهده و تجربه نيز م
ها قرن به قرن  جريان مخالف در پيشرفت است. از يك طرف دامنه مظالم و شكايت

كند و از طرف ديگر افكار و  ياز هر تحول به تحول ديگر توسعه و تعميم پيدا م
از  حقايق و به اصول و احكام ما شيعه ياراده عموم دائمام به درك و قبول و اجرا

 .شود ينزديك م و اسالم ياپرستخد
 يكه رو يانقياد و اطالعات تسلط و ها سالح  و ها دولت كنيد امروز قدرت مالحظه

سابق  يها زمان نمايند، نسبت به ينقاط كشور اعمال م يتا اقص يافراد و جماعات بشر
بيشتر  چقدر بود، رميس ينسب يها استقالل و ها قدرت نفوذ از يبركنار و ينشين گوشه كه

حاكم و مالك جميع اختيارات و شئون  يا جابر تا چه اندازه يها است و حكومت
 فشار ها حاال تا چه اندازه كشتار و ها و سركوبي باشند و جنگ يتابعين خود م يحيات

                                                
 .اى قرار داده است زهرساند و هر چيز را اندا : ... خدا كار خود را به اجرا مى1الق/ ط .1

ها( را كه از آن مردمى است دگرگون  مندي ها و بهره : ... به راستى كه خداوند چيزى )از نعمت11رعد/  .2
 .خود دگرگون شوند  نكند، تا آنگاه كه آن مردم

 .يابى ت خدا هيچ تغييرى نمىيابى و در سنّ يلى نمىت خدا هيچ تبد: ... در سن41ّفاطر/ . 1



 
 

 

 
 

 (، مباحث اعتقادي و اجتماعي11) آثار مجموعه ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 116

 

 !و مصيبت همراه دارد
 يجهان چه ميزان واقف به لزوم فايده نظم و عدل بشر متمدن دانشمند تا همچنين

و مساوات گرديده است و امتيازات و خرافات رخت بربسته است و  عدالت يو اجرا
بودند، چه اندازه  ا كه منكرين و معاندين سرسخت اسالمه ها و نظريات اروپايي نوشته

 .رفته است پيش و پيغمبر تأييد قرآن يدر جهت تعظيم و حت
و  اين دو جريان باز هم بايد پيش برود و روز به روز يكتا خورشيد حقيقت اسالم

برتمام قلوب و عقول پرتو افكنده، تمام  يدر سايه رژيم يكتاپرست يضرورت عدل اله
سپر خود را عمالم به ثبوت برسانند و  يها نقص و خطا ها و رژيم ها و مكتب سيستم

 : يخداي يبيندازند تا باالخره دعو
«»1  

 .گردد يو سار ينيز جار يبه زبان و جوارح بشر
 

 يدر تدارك قبل يهمكار

ظهور حجت خدا ظاهر به تعجيل در  يمندان واقع اينجاست كه نقش مؤمنين و عالقه
هستند كه  يميدان زندگ يگردد. حق و باطل و عدل و ظلم، دو پهلوان زورآزما يم

و  يچشم خود عجز و شكست يك به تا با هم رو برو نشوند و مصاف ندهند و مردم
ا، ثابت و مسلك دني يعمل در نظر مردمِ ءانبيا يمدعا را نبينند، صدقِ يديگر يپيروز

باطل  يها مكتب و پوچ يادعاها ،قيام قيامت تا صورت اين  نخواهد شد. در غير يقطع
خود را خواهند خواند و با ماسك حق به  يو نجات بخش «يلِمَنِ الْمُلْك»يا ناقص رجز 

دهند، تا با حق روبرو نشده و  يكه سر م يخدمت و محبت يزنند و دعو يكه م يجانب
ننمايند، قيافه كريه و باطن خبيث و چنگال خونين  يو پرده در يكش ورام حقمجب

انسان آينده حاضر نخواهد شد از باطل رو گردانده،  خود را ظاهر نخواهند ساخت. و
 .زير كتاب حق را امضا و از دل و جان آن را اجرا نمايد

ايم  خوانده يو مبارزات مل ياستعمار مداخالت در  غالبام را ها جريان يناز ا يا نمونه
 .بينيم يروزمره م ياجتماع يو درزندگ

 باطل پهلوان كه يا حمله و مهره هر و يرجزخوان هر برابر در دائمام كه استم هوظيف 

                                                
فرستاد، با دينى درست و برحق، تـا او را بـر    : او كسى است كه پيامبر خود را براى هدايت مردم11توبه/ . 1

 .ها پيروز گرداند همه دين
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كالم حق و مخصوصام عمل حق را ابراز بداريم. البته كه  آورد، يميدان اداره جهان م به
خوردن هم هست و سرنوشت  ، اگر زدن و پيش بردن هست، زمينگرفتن يدر كشت

سرانجام پيروز خواهد شد كه به  يدر اولين مصاف روشن نخواهد شد؛ بلكه آن طرف
... »بداند كه  مقاومت و مجاهدت را ادامه دهد و 1«... »حكم 

 4«»واقع نشود،  1«...»و در هر حال تا  2«
 .مسلم نخواهد شد

مقدم مبارك  يقبل يبگذاريد ما سربازان صفوف اول و وسط اين پيكار و شهدا
ه هزاران هزار شد يفَرَجَهْ( باشيم و بر منافع و حيات قربان ي)عَجَلَ اهللْ تَعال امام عصر

 !شود يبنيانگذار اسالم يامثال ما، جاده پيروز
نيست كه هر  يو عدل و رفاه جهان، ارمغان مفت و مسلم از طرف ديگر صلح

و ادامه آن را داشته باشد و به زيان و هالكش  يو جمعيت، لياقت برخوردار ملت
رسيده باشد  يو عقيدت يو تربيت ياز رشد فكر يا يد به مرحلهنشود. بلكه بشر با يمنته

امنيت، درد و درك  و قدرت و  ، شكم و شهوتيو دنياي يجزي يها هدف يجا كه به
به نام خدا و حيات ابديت را از عمق انديشه و صميم  يتر عامو تر  ديگر و هدف عالي

ت و قرب به حق، به قلب بخواند و بخواهد. در اثر كمال معرفت و عشق به عباد
حركت و فعاليت سرشار سازنده در جهت خدمت به عالم بشريت و كسب مكارم 

نعمت و  يو فراوان يزندگ يدرآيد. ضمنام راحت يانسان يو درك مراحل اعال ينفسان
 .نكشاند ييا سركش ي، او را به سستينياز يب

 يدوش كسان هزمان و زحمت الزم دارد. اين وظيفه ب يخيل يا وصول چنين مرحله
 .1دانند ياست كه خود را سالك راه و طالب نجات م

                                                
 .: ... خدا با شكيبايان است46يا انفال/  111بقره/ . 1

 .: ... سرانجام نيك از آنِ پرهيزكاران است91يا قصص/  49يا هود/  129اعراف/ . 2

 حق آمد... : ...91اسراء/ . 1

 .انا كه باطل نابود شدنى است: ... هم91اسراء/ . 4

 ( از اين جهت قابل توجه است و مثل اينكه تأييد مطلب فوق باشد:11/آيه شريفه ذيل)سوره نور .1

«

» 

اند وعده داد كه در  اند و كارهاى شايسته كرده ه كسانى از شما كه ايمان آوردهخدا ب
      كند همچنان كه مردمى را كه پيش از آنها بودند جانشين ديگرانشان روى زمين
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  :يو افتخار مسلمان يفرمان اله 
«

»... 1
 

پيشاپيش عساكر پيروزمند امام كه ما بايد  يماست. راه يو راهنما يآيين هميشگ
هم از طريق بيان و  -جهان قرار دهيم  باز كنيم و شعار و عَلَم او را فرا راه مردم غايب

 .تبليغ و هم مخصوصام از طريق عمل و ارائه نمونه و مصداق
فرج آل  يپس جا دارد اميدوار و شاد و مفتخر و متحرك بوده، انتظار و آرزو

 بيرون آورده، پيشتاز اين جهاد يرا از مرحله سكوت و سرافكندگ محمد)ص(
 :قائم باشيم و بدانيم كه عظيم شويم و از هم اكنون مالزم ركاب امام غايب يجهان
  

 ...«». 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                              
   اسـتوار   - كه خود بر ايشان پسـنديده اسـت   -كرد. و دينشان را  جانشين ديگران

پرستند و هيچ چيزى را با من شريك  مرا مى . به ايمنى بدل كندسازد. و وحشتشان را 
 .كنند و آنها كه از اين پس ناسپاسى كنند، نافرمانند نمى

استناد  )عج(عصر درباره حضرت ولى از طرف ائمه معصوم اين آيه كه در دعاى معتبر و بسيار عالى افتتاح
، صـاحب ايمـان و   و آن دورانى باشد كه مردم رساند كه وعده به آن امت و استفاده شده است، چنين مى

 عامل به اعمال شايسته شده باشند. در اين صورت آيين و دينى كه خداوند برايشان رضا داده است، امكان
را خواهد بود و بعداز وحشت به امنيت خواهند رسيد. چنين قوم و چنـين دورانـى از دنيـا    پذير و قابل اج

نمايند. در چنين شرايط و با ايـن اتمـام    هدفى و معبودى جز خدا نخواهند داشت و فقط او را پرستش مى
 .حجت، اگر كسى ديگر كافر شود، حقام كه فاسق است

ها گردانيديم تا بر مردمان گواه باشيد و پيامبر بر شما  ن است كه شما را بهترين امت: آرى چني141بقره/ . 1
 .گواه باشد

 .: ... به درستى كه حزب خداوند، همانا پيروزند16مائده/  .2
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مسجد و اجتماع
 

  

« 

»1. 
 

و مذاهب وجود داشته است و دارد،  يا به طور كلى معبد در تمام اديان مسجد
مدن نگذارده بوده، حتى در دوره ما قبل تاريخ كه بشر هنوز سواد نداشته و پايه ت

جديد معابد چهار سنگى به يادگار مانده است.  ساخته است. از عصر حجر معبد مى
 هائى از آن وجود دارد. خودمان نيز نمونه كه در جزيره خارك

ر هميشه ها يا مذاهب است و بش يا معبد مركز پرستش خداها و مظهر آئين مسجد
هائى كه منكر و فاقد خدا هستند، اتخاذ مسلك  پرستنده بوده و خواهد بود. حتى ملت

 .2سازند كه از نظر عمومى يك نوع مذهب و معبد است نموده مراكز حزبى مى
                                                

 1147، سال در مسجد هدايت انجمن اسالمى دانشجويان تدوين و تفصيل سخنرانى جشن مبعث. 
انجام و منتشر شده است و به علت  1147در سال  الفتح اولين چاپ اين اثر در قطع رقعى، توسط انتشارات

بعد اين القلم بودن مؤلف، در روى جلد نام مؤلف مهندس مهدى صالح درج شده ولى در چاپهاى  ممنوع
 اصالح شده است. نام به مهندس مهدى بازرگان

هائى )كه( خداوند اجازه داده است بر افراشته شود و نام او صبحگاهان و  : در خانه 17و  16. نور / 1
 شبانگاهان به ياد آورده شود. 

 و پرداخت زكات پا كردن نماز هارت و معامالت، از ياد خدا و بشوند( كه تج مردانى )در آنجا جمع مى 
 گردد. ها دگرگون مى دارد )بلكه؟( ترس از روزى دارند كه دلها و چشم بازشان نمى

گيرد كه  سرچشمه مى ى اختيار يا ضرورت هميشگى معبود و هدف، از خصيصه ى مذهب با انسان . مالزمه2
ى شركت سهامى  ، نشريهاست )رجوع شود به كتاب اختيار امتياز اوليه و اساسى انسان نسبت به حيوان

 (.، از آثار مهندس مهدى بازرگان(7، مندرج در مجموعه آثار )انتشار
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، معابد  تمام جامعه است از آنجا كه يك معبود نقطه اشتراك و مظهر احتياج
ن محلى است كه در مواقع معين و مكرر تمام افراد اعم از فقير و غنى و تري مناسب
برقرار  اجتماع و معبد ميان اى رابطه بنابراين نمايد. مى جمع خود در را مختلف صنوف

شود. مضافام به اينكه تواضع و تعلق و احساس احتياج به يك مقام واالى مافوق  مى
 -حق يا باطل بودن آن نداريم كارى به -د شناخته شده باشدبشرى كه به عنوان معبو

 نمايد. مى ايجاد معبد در حاضر پرستندگان ميان در برادرى و برابرى نوع يك ناخواه خواه

از  نقطه عزيمت بحث ما يعنى مطالعه در تأثير و در نقش متقابله مسجد و اجتماع
 شود. همين جا شروع مى

   

ها يا خدا موضوعات  بينيم كه در معابد همراه با نيايش بت عمالم در تاريخ مى
 شده است. هميشه به نحوى وارد مى اصلى وابسته به اجتماع

ها نثار  زدند و نذر و قرباني ها تفال مى ى معابد براى لشگركشي ، كهنه مثالم در رم
 بوده است. در رم النوع جنگ در همه جا رب ارباب انواع نمودند و يكى از ها مى بت

بايستى دربِ آن در ايام  كه طبق مرسوم مى -كه نامش يادم نيست  -معبدى داشتند 
آخرين  هاى مديد باز بود تا آنكه اگوستوس باز باشد و اين درب، در سال جنگ
 را ببندند كه ديگر جنگ و لشگركشى در كار نباشد. جمهور دستور داد آن رئيس

خانواده  تشكيل مقدمة كه ازدواج و عقد مراسم دانيد مى كه طورى به اه مسيحي نزد در
گيرد و رسم بوده است كه  ش انجام مىوسيله كشي و به است، در كليسا و پاية اجتماع

 گيرد. صورت آنجا در و كردهپيدا خدائى رنگ خاصش تشريفات با سالطين تاجگذارى

 شود. مسجد اين خاصيت ديده مى در اسالم ديگر تر از اديان ظاهرتر و عمومى
جا است و آنجا مبدأ رسالت و تبليغ، مركز فرماندهى،  انه پيامبر در يكو خ مسلمين

در زمان  باشد و اين سنت محل قضاوت و سياست و ميعادگاه تجمع و تصميمات مى
 نيز ادامه دارد. و حكومت اميرالمومنين على)ع( خلفاى راشدين

است و  دين جامع دنيا و آخرت ،يعى است كه چنين باشد زيرا كه در اسالمطب
شناسد. دنيا و دين در اين مكتب در  را نمى اسالم تفكيك دين از سياست و اجتماع

1اند و بر دنيا بايد دين و خدا حاكم باشد. هم ادغام شده
 

                                                
هاى بعدى با هـم يكرنگـى داشـته و     برخالف تصور و تحريف كما آنكه خلقت و طبيعت در منطق قرآن .1

 مقابل و مخالف شناخته نشده است.
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و از آن به بعد در كليه كشورهاى اسالمى،  و عباسىدر حكومت خلفاى اموى 
كم شد ولى  عوض گرديد و دخالت و حاكميت آن بر اجتماع وضع اصيل مسجد

 ارتباط دو جانبه باقى ماند و تبعيت از حكومت قوت گرفت.

بينيم تاريخ مساجد، تاريخ معمارى و هنر  نظر بيندازيم مى ايران بعد از اسالم اگر به
با سرنوشت  ها. سرگذشت سلسله پادشاهى ايران ها و دولت است و هم آئينه حكومت

هاى  نهضت حتى كنند، مى عوض روغن و  رنگ يكديگر با و است آميخته مساجد بناى
مذهب نداشت،  كه ارادتى به كسروى  قول ، بهاز جمله قيام مشروطيت بزرگ ايرانيان

 گرفته است. و منبر و محراب سرچشمه مى از مسجد

 كمى از نزديك و با مختصر تفصيل نگاه كنيم.

 سلطنت در تاريخ بعد از اسالمِكه حداكثر مركزيت و قدرت  در حكومت صفويه
 رسد. است، مسجدسازى به لحاظ كميت و كيفيت به اوج خود مى ايران

ت، اگر چه از جهـات عديـده انحطـاط معمـارى و سـاختمان اسـ       در دوره قاجاريه
 شود. لك تعداد مساجد و ابنيه اسالمى زياد ديده مىذ مع

شود  مى عوض نيز مساجد وضع شود مى عوض سياست و حكومت پهلوى عصر در
 رود. و رو به خاموشى و كسادى مى

آيد در توجه به  تحوّلى در حكومت و شئون مملكت پيش مى،  1121با شهريور 
هاى سياسى و اجتماعى  هضتو مسجدسازى هم تحول و نهضتى پا به پاى ن مسجد

ماند و برخالف دوران  شود كه با وجود زايل شدن بعضى از آنها پايدار مى پديدار مى
 كشاند... دولت را هم به دنبال خود مى 1121قبل از شهريور 

 متمركز كنيم. حال نظرمان را بيشتر روى تهران

،  باشد مسجدشاه مى ، پايتخت قاجاريه صورت يك شهر درجه يك به تهران
 ،()يا حاجى حسن معمار الدوله صنيع ،الملك خازن ،الملك سراج  ،مشيرالسلطنه ،جمعه
، (، سپهساالر )قديم و جديدمقدس اردبيلى ، شيخآبادى شيخ عبدالنبى نجم حاج

 و غيره. ، حاجى محمد حسين، دراندرونا، انبارگندمه ، قندي، بزازهامغيرالممالك

ت و عناوين ديگر. مسجد شود ولى به صور بعد از قاجاريه باز مسجد ساخته مى
، ، كوچه درختى، ارك(، خزانه )يا مسجد قائم، حاجى ربابه، لرزاده، لوالگرهدايت

، ، سجاد، اميرالمومنين، دانشگاه، جامع نارمكالزمان ، صاحبكوچه پشت تلفنخانه
  و غيره. ، ارشاد، جوادعصر ولىّ
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 ها است. سابقام اسامى سالطين خورد، تغيير نام اول تحول يا تغييرى كه به چشم مى
آمده  مىنماز روى آن  رفته و احيانام نام معمار يا پيش كار مى هو اعيان و عمال دولت ب

گرفته است، ولى حاال رفته رفته  و گاهى اسامى صنفى و محل، مورد استفاده قرار مى
شود. از اين جهت كه بانى  كار برده مى ههاى معنوى و ايمانى ب گذاري جاى آنها، نام

 معين و متعين نداشته است، يا بنا با همكارى اجتماعى تأسيس شده است و يا از اين
 اند با توسل به نام ائمه، جامعيت و خلوصى بيشتر به آن بدهند. جهت كه خواسته

 گذارى نيست. اما تحول تنها در اسم

جديد را مشاهده  تكنيك و محسوس فن مهندسى تأثير از نظر معمارى و ساختمان
بيشتر از  بردارى جوئى و بهره كه باعث صرفه نمائيم. همراه با گرانى قيمت زمين مى

نمايد و در جستجوى  هاى جديد بروز مى سبك و سليقه  شود. مساحت و محل مى
 روند. هاى زندگى ماشينى مى خواسته  گى و تسهيالت عملى و تطبيق با پاكيزه

در عين حال اصرار و عالقه به حفظ سبك قديم و عالئم و اَشكالى كه به آن 
ورودى،  هشت ها، كاري كاشي گلدسته،  و گنبد قبيل از دهند، مى را سنت و شعائر جنبه

 دور و غيره. هاى دورتا نماهاى رومى، حياط مربع با صفه و ايوان سقف و طاق

سوى هيأت مديره  به تمايلى  سابق، متولى و جاى موقوفه نيز به مسجد ى اداره از نظر
 ا و روال دولتى روز(.ه د از آمريكائيتقلي هاى امنا )به شود، با هيأت و شورا ديده مى

 هاى اخير ما قبل معاصر، مسجد اما از نظر محتوا و مورد استعمال، در دوران
دارى محرم و وعظ و احياى ماه رمضان بوده،  رفت كه بيشتر محلى براى تعزيه مى

 هاى سال در آن خوانده شود. ر ساير ماهدجماعت خلوتى هم  نماز

با مختصر مقدمات و ملحقات مانند اطاق خادم، آبدارخانه، لولهنگ خانه. حتى از 
شده  مدرسه و حجره كه يكى از خصوصيات مساجد قديم اسالمى است خالى مى

گذارند،  مى سخنرانى سالن و دفتر و كتابخانه رفته رفته مساجد نقشه در حاال ولى است.
گذرد غير از دفتر و كالس  سال، از ايجاد آن مى 11كه قريب  رمكمسجد جامع نا

هاى مخصوص تدارك و  ، قرائتخانه و ساختمان درمانگاه و زيرزميندرس قرآن
ها نيز كه هنوز به مرحله اجراء درنيامده است، داعيه  توزيع غذا نيز دارد و بعضى طرح

 اسالمى را دارد. تشكيل يك مركز

باشد اين است كه صورت و سنتى  آيد و اساس بحث ما مى اى كه پيش مى مسئله
 پيدا كه مساجد اسالمى به خود گرفته است و شكوه و رونقى كه مخصوصام در ايران

دهد و همچنين تحول و  كرده كه يكى از مفاخر ملى و هنرى ما را تشكيل مى
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اى  بوده يا حساب جداگانه  اسالم هاى خواسته جهت آيا در است آمده كه پيش تجمعى
 باشد؟ اصيل نمى دارد و احيانام نقض غرض و عامل تضعيف اسالم

و در خود  پيشوايان اسالم كنم بهتر باشد جواب اين سئوال را در سنت گمان مى
 .جستجو نمائيم قرآن

بنا شد، يك چهار ديوارى بود و بس. با  مسجدى كه اول دفعه به دستور پيغمبر
 فرش طبيعى از ريگ بيابان كه:

«»1. 
 

ه نمازگزاران را به سختى نياندازد، اجازه داد بعدها براى آنكه آفتاب داغ عربستان
شد يك پوشش حصيرى يا ليف خرما باالى سرشان بگذارند. شايد يك ايوان يا 
صفه نيز كه محل هموارى باشد تعبيه كردند. از منبر و محراب هم مختصر آثارى 

نبايد تفضيل وتزئين داشته باشد، فقط  وجود داشت. اينها همه نشان آن بود كه مسجد
 : فرموده مى )ص( رسولبانى داشته باشد. حضرت  سايه

«»2. 
 

در حال حاضر باقى است و شايد كسانى  مورد نظر اسالم خوشبختانه نمونه مسجد
بجا  مسجد خيفعمرشان را در  اند بهترين نماز كه توفيق زيارت حج را پيدا كرده
 معبدى است كه: اهلل آورده باشند. جلوتر از مسجد رسول

«»...1
 

 

 )ع(و اسماعيل )ع(اين معبد كه مادر و مبدأ همه مساجد محسوب شده و ابراهيم
اند، مگر غير از يك چهار ديوارى و يك سقف  سنگ و گِل آن را روى هم چيده

 چيز ديگر دارد؟

توانستند سفارش كنند  اجازه داشتند آيا نمى خواست و اگر پيغمبران اگر خدا مى
 و با خشتِيكسره با زر و زيور پوشيده  هاى سالطين تر از كاخ ها و مهم مثل بتخانه

 طال و نقره ساخته شود؟

                                                
 : خاك براى من سجده گاه و پاك و پاك كننده مقرر شده است.حديث نبوى. 1

 ( باشد.)به هنگام نهادن بر روى رودخانه نيل : كه سايبان آن مانند سايبانِ گهواره موسىحديث نبوى .2
 بنا شده... اى كه براى مردم : نخستين خانه 96عمران /  آل .1
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 هاى جذبه و زندگى اشتغاالت از انصراف پيرايه، بى ىِ ساده محيط در كه است مسلم
 گردد. تر انجام مى شود و عبادت خالصانه تر حاصل مى دنيايى، راحت

 و مساجد صدر در عوض به لحاظ محتوى و معنى و در عمل و اثر، مسجد پيغمبر
و معبد بوده، هم مبدأ اشراق و الهام و مركز  به طورى كه گفته شد هم مسجد اسالم

 .تى امّ تربيت و تجمع و اداره
 سئوالى كه بايد بكنيم اين است كه چطور شد كه چنين شد؟

 مسلمام جواب تأثير و تحوّل بشرى است.

 و خودبينى است: بشر كارش قياس به نفس

 هر چيز به سود خود. در مرحله اول، استخدام و استثمار

 در مرحله دوم، هر چيز را به رنگ خود و به سود خود درآوردن.

هاى ذيل، سه دسته يا سه مقام، روى مساجد  در تاريخ سير تحول مساجد از راه
 است: روى مسجد اند واين همان نقش اجتماع كار كرده

هم  و خيلى از روى حسن نيت و قصد ثواب -و مؤمنين گفتند  خود مردم -1
كه چون خدا از همه برتر است و بهترين چيزها بايد نثار نام او شود پس به  -گفتند 

ايد از هر مكان زيباتر هاى خودمان و بزرگان دنيا خانه خدا و اولياى خدا ب قياس خانه
 تر باشد. از اينجا نهضت تعظيم و تزئين مساجد سرچشمه گرفت. و با شكوه

خواستند  هستند و نمى ديدند جداى از مردم چون مى زورمندان و سالطين -2
 دائمام روى سرنيزه و شمشيرى كه روز اول آنها را وارد سرزمين متصرفى كرده است

ديدند كه مردم اتكاء و  تكيه نموده و سربازوار زندگى نمايند و از طرف ديگر مى
را به عنوان يك زمينه تفاهم  برند، مسجد احترام خود را به جانب دين و خدا مى

يافتند و گفتند با تجليل و عمارت مسجد خواهيم توانست خود را در دل مردم جا 
 يك نوع تحكيم قدرت و ضمانت بقاء دست و پا نمائيم.« ضل اللهى»دهيم و با نقش 

 البته اين كار هميشه از روى سوءنيت و به قصد استفاده از عقايد و عواطف مردم
ها  ها و كفاره ظلم درگاه خدا براى جبران گناه نبود و شايد در مواردى تمايل و توبه به

 كشانده است. و زيارتگاه مى آنها را به طرف عمارت مسجد

و  اى شد براى پادشاهان و حكام با مردم يا معابد، پيوند و جانبه در هر حال مسجد
 با خدا. تا توانستند در تعمير و تكميل و شكوهِ ابنيه دينى، مايه گذاشتند.

 بينيم كه مى  و مخصوصام شاه عباس مظهر كامل اين جريان را در سلسله صفوى 
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خوارگى و فحشا بوده است. بعدها هم در  در عين حال سرآمد در سفاكى و مي
ه، صاحب حرمسرا و مستبدِ عياش شا ه و باالخص ناصرالدينشا فتحعلي سلسله قاجاريه

 بينيم. ا، سازنده سردر و گنبد و گلدسته و برپا كننده تكيه مىر

 دار است كه در زمان خود پيغمبر دار و ريشه قدر سابقه اين كيفيت يا حقيقت، آن
مسجد »نامش را  شود، مسجدى كه قرآن مشاهده مى اسالم زمان با اولين مسجد و هم
 گذارد. مى« ضرار

 ...«»...1
 

 

متوليان معابد و مساجد يعنى كَهَنِه و روحانيون كه طبعام خواهان امتيازى براى  -1
ديدند و در ديگرى  قدرت را مى و حكومت  بوده در يكى خود در برابر دولت و ملت

را به نحوى مورد  آمد مسجد ت و ثروت از طريق كسب و كار را و بدشان نمىجمعي
 استفاده و پايگاه اختصاصى قرار دهند.

و زندگى كه قلمروى آن دو دسته  هرقدر از امور اجتماع بديهى است كه مسجد
فارغ از دنيا و مافيها پيدا كند،  است، خالى بماند و يك حالت قدس روحانى خالصانه

اين ترتيب مساجد صرفام جاى راز و نياز پرسر و  نفع اين دسته تمام خواهد شد. به به
صدا با خدا و حداكثر محل بحث مسائل شرعى و تعليم عربى گرديد. بايد كاالئى در 
 آنجا عرضه شود كه در تخصص آنها بوده، دسته اول خريدار داغ آن باشند و دسته

نبينند. مسجد دكانى شد  خود از آن جهت   هاى دوم مزاحمتى در تسلط و تمتع
ها را بايد بكار برند و  و منبر، انواع فوت و فن مخصوص متوليان كه بر سر امامت

 هاى سياسى و اقتصادى در بگيرد. هاى رسواتر از رقابت رقابت

دكان و سوءنيت در كار بوده  خواهيم بگوئيم يكسره حساب در اينجا باز نمى
 اند كه سرپرستى خانه خدا و ارشاد است، چه بسا چنين استنباط و يا استدالل داشته

ديدند كه توجه خاص و  دست نا اهل بيفتد و وظيفه شرعى خود مى خلق نبايد به
 تسلطى در آنجا داشته باشند.

مكانى گشت، كم بو و كم خاصيت ولى  نتيجه سه عامل فوق اين شد كه مسجد
مقدس، وسيع، رفيع، مجلل و مثلث. مثلث يعنى محيط تقاطع و تفاهم عناصر سه گانه 

 هم قبالم وضع مشابهى داشت. . البته كليساو مردم سلطنت و روحانيت

                                                
 سازند تا زيان رسانند به... دهد، آنهايى كه مسجدى مى ا شهادت مى: خد 117توبه /  .1
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اى در آمد، ميدان  صورت محيط تفاهم سه جانبه اگر به اين ترتيب به اما مسجد
 و خدا هم بود. يا به عبارت ديگر تضادگاه روحِ بشرىِ  رقابت و برخورد مابين شيطان

 حيوانى با روح انسانىِ الهى.

درآورد  خود سود به و خود رنگ به را چيز هر خواهد مى طبعام كه  بشرى ميان تضاد،
ها به رنگ او و به سود او، يا به عبارت  خواهد، دنياى انسان مىو خدايى كه او هم 

هاى حق و الهى هميشه  سوى او، پيش رود. هر موضوع عالى و محيط تر به صحيح
 كمينگاهى براى شياطين بوده است.

فرستاده را بيابيم به كتاب خدا و برعمل  حال براى اينكه منظورِ بانىِ اصلى مسجد
 اصالت و اساس مسجد را چه چيز قرار داده است؟ بينيم قرآننمائيم. ب او مراجعه مى

 در داشتنِ گنبد است؟ آيا صفت مميزه و شرط اصالت مسجد

 ها است؟ بري در كاشيكارى و گچآيا 

 ؟هاى طول و عرض بايد جستجو شود در ابعاد افقى و قائم ودر نسبتآيا 
 در فرش زير پا و در و ديوار بايد تجلى نمايد؟آيا 

، يك كلمه صحبت نشده است. قرآن پايه و اساس  ها راجع به اين حرف در قرآن
 دهد. را در تقوى و طهارت قرار مى

«

»1. 
 

 : فرمود ام كه مى از قول اميرالمؤمنين على)ع( شنيده
«»2. 

                                                
: ... هر آينه مسجدى كه از روز اول بر تقوى پايه گذارى شـده سـزاوارتر اسـت در آن     119و  119توبه/  .1

 ا دوست دارد. بِايستى، در آنجا مردانى هستند كه دوست دارند پاكيزه شوند و خدا پاك شوندگان ر
آيا پس كسى كه پايه )كار( خود را پرهيزكارى و خشنودى خدا قرار داده بهتر است يا كسى كـه اسـاس    

  بيفتد؟ را برلبه گذرگاه سيل گذارد كه زيرش خالى و شكسته بوده به آن وسيله در آتش جهنم
 كنيد نه به گوينده.: به گفته نگاه . حديث از على)ع(2
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 سازنده و توجه به چنين سفارش يا تجويزى نيست بلكه قرآن ولى در مورد مسجد
گذاردن در مسجدى را كه به  ، نمازرود كه پيغمبر نيت سازنده داشته تا آنجا پيش مى

 نمايد: مقصد آزار و كفر و اختالف بنا شده است منع مى

 «

»...1
 

 

«

»2
 

 

جوالنگاه دشمنان خدا شود و مشركين روگردان  دهد مسجد همچنين اجازه نمى
 نزديك گردند. از خدا به مسجدالحرام

«
»1

 

 

«
»4 

                                                
: روا نيست كه مشركين مساجد خدا را بسازند در حالى كه شاهد كفر خـود هسـتند، آنهـا    19و  17توبه/  .1

 كارهايشان هدر رفته است. 
 بپـا دارد و زكـات   خداست كه ايمان به خدا و روز واپسين آورد، نماز همانا كسى شايسته عمارت مسجد 

 بپردازد.
را وسيله زيان رساندن و كفر و تفرقه انداختن ميان مومنين گرفتند و  : و آنان كه مسجد119و  117توبه/  .2

 كرده است. ...  جنگ خاطر( كسى بودند كه با خدا و پيغمبر در انتظار )و به
 مَايست.  هرگز در چنين مسجدي 
: ستمگرتر از كسى كه نگذارد در مساجد خدا نام او برده شود و در خرابى آن كوشش نمايـد   114بقره/  .1

 كيست؟ چنين مردمى را نشايد كه داخل آن شوند مگر با ترس.
ايد همانا كه مشركين پليد و منفوراند بنابراين پس از سـالِ حاضـر،    ايمان آورده : اى كسانى كه 29توبه/  .4

 نشوند. ديگر نزديك خانه كعبه
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دهد نيّت است، سازنده است و  اهميت مى بينيم آنچه قرآن در تمام اين آيات مى
 خواهند انجام دهند به گفته مولوى از قول خدا: مى عملى است كه در مسجد

 نى برون را بنگريم و قال را    ما درون را بنگريم و حال را

 ن.كار دارد و بشر با ظاهر و زرق و برق آ خدا با محتوى و اثر مسجد

 چيان نيز احساس ضرر و باك از جالل و جبروت ظاهر مسجد ستمگران و استفاده
خواهند ضايع كنند  وار مى افتند ولى محتوا و داخل را شيطان نداشته با آن در نمى
خورند و  خواهند و مى هاى طفيلى كه مغز و گوشت ميوه را مى مانند حشرات و كرم

 دارند. رجى را به عنوان حفاظ و النه به خوبى نگاه مىپوسته خا

 تسلط و آنها تصرف ضمن دينى ابنيه و مساجد ساختمان روى تبليغ و با تعمير حتى
 ، توجه را از محتوى و منظور اصلى كه ذكر خدا و اطاعت خداست به بر عالئق مردم

 سازند. جهات باستانى و هنرى منحرف مى

براى تاجگذارى  را مثل كليسا نه تنها مسجد و پيغمبر اينكه قرآن مطلب ديگر
اند. بلكه عنايت  زيانكارى دنياداران دنياپرست نخواسته و فريبكارى براى يا ،پادشاهان

 بوده است: تدا مسجد براى مردماند و از اب داشته خاصى نسبت به توده و اجتماع

«»1. 
 

«
»2. 

 

وپرستشگاه قابل توجه است و  در برابر آتشكده« بَيْت»انتخاب كلمه  درآيه اول
ها و مَركب  دهد همه جا صدا بزند و به سراغ پابرهنه دستور مى در آيه دوم به پيغمبر

 لنگ دارها رفته به مسجدشان بياورد.

ى مردم و  تشريح شده است، چه بگوئيم خانه 1«خانه مردم»كه در كتاب  طور همان
است « ام المساجد»را كه  ايم. خدا خانه كعبه چه بگوئيم خانه خدا يك جا را گفته

 خواند: و پناهگاه براى مردم مى محل ثواب

                                                
و مبارك  باشد مى بنا نهاده شد، آن است كه در مكه اى كه براى مردم : همانا نخستين خانه96عمران/  آل .1

 و راهنما براى جهانيان است.
اى با پاى پياده و سوار بـر شـتران الغـر     بانگ حج برانداز تا از هر راه دور افتاده : ودر ميان مردم27حج/  .2

 )نيز( نزد تو آيند.
  باشد كه   مى« مباحث ايدئولوژيك»به نام  (9ه آثار )، ششمين اثر مندرج در مجموع«خانه مردم»كتاب  .1
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«
»...1

 

 

 و موثر در اجتماع باشد. طبق سنت يا اجتماع متعلق به مردم خواهد مسجد خدا مى
اجتماعات و عبادت  ترين محل و بزرگ ترين ساده م مسجدالاس  صدر و خلفاى پيغمبر

 گرفته است. دسته جمعى بوده است و امور اجتماع از آنجا سرچشمه مى

و براى مردم است به  را هم، چون مالِ مردم دفاع از مسجد از طرف ديگر قرآن
 م گذارده است:عهده مرد

 «  ...
»...2

 

 

اصالح فنى يا فرعى  بعضى شرايط به عالوه بر شرايط اساسى و اصولى به در قرآن
كه  سوره توبه 119تر از همه طهارت و پاكيزگى است، آيه  يز اشاره شده است. مهمن

 قبالم گفتيم وآيه:

 ...«
»1

 

 

 انه مظهر مخالف آنست. بوى مستراح كه هر عابرِ از كنار مسجدمساجد ما متأسف
استقبال وارد شوندگان به   كند، بوى پا و جوراب و لباس كهنه كه به را مشمئز مى

ها  قمارخانه و ها خانه قهوه از بدتر كه سيگار دود و بو نمايد، مى طردشان و آيد مى شبستان
هائى  و تطهير هست و فرش گرفتن وضو براى كه مشكالتى كند. مى  را پر مسجد فضاى

دارد و  سنگينى، مواد چربى و كثافات را در خود نگاه مى كه به واسطه پشمى بودن و
 شستشو و تعويض آن مشكل است.

                                                                                                              
  چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب(. توسط شركت سهامي انتشار 1191در سال 

بـراى خـود    و پناهگاه قرار داديم و از مقام ابراهيم براى مردم : و زمانى كه خانه را محل ثواب121. بقره/ 1
 كنيد... اتخاذ جايگاه نماز

و معابـد و   هـا  نمود حتمام صـومعه  را به وسيله بعضى ديگر دفع نمى : ...و اگر خدا بعضى از مردم 41حج/  .2
 گرديد... شود ويران مى ها و مساجدى كه در آنجا ها ياد خدا مى )خانه( نماز

: ... و عهد كرديم با ابراهيم و اسمعيل بر اينكه خانه مرا براى گذارنـدگان و اقامـت گزينـان و     121بقره/  .1
 ركوع و سجود كنندگان پاكيزه نمايند.
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مساعد براى نظافت و روشنائى )كه عاملى  بنابراين هرقدر ساختمان و اداره مسجد
 عمل صحيحى انجام شده است. ،ت( و تهويه دائم و فراوان باشدبراى دفع كثافات اس

 كه اجازه داده يا توصيه شده است: همچنين است ارتفاع و برافراشتگى مسجد

«»...1
 

 

له فرعى ديگر كه عمال در كليه مساجد رعايت شده است و وجه امتيازى در أمس
 طرف آسمان به باشد روشنائى و دلبازى مسجد ديگر مى و معابد اديان ه با كليسامقايس

و طبيعت است. نور آفتاب و روشن بودن مكان مويد پاكيزگى است. به عالوه طبق 
آورد  مى ضاللت و ايتهد با همطراز و معرف را ظلمت و نور كه  قرآن مكرر هاى تشبيه

اينكه  خواهى دارد. مضافام به و روشنايى تناسب و تأثير ذهنى در جهت بينائى و هدايت
 نمايد. خود را كتاب روشنِ آشكار بى ابهام و كجى معرفى مى قرآن

بودن  شرط مسجدو شاخص  به چيزهائى كه ما به عنوان اما به هيچ وجه قرآن
 .ايم، توجه نكرده است و اينها اصالت اسالمى ندارد چسبيده
خواهم باز از گنبد و گلدسته و كاشيكارى حرف بزنم. آخرگنبد چه اصالت  مى

چيزى  بودن دارد. همان طور كه گفتيم مساجد عهد پيغمبر اسالمى و مالزمه با مسجد
 كه اعراب هم اى اوليه مساجد است نداشته سكو و بان سايه ثرحداك و ديوارى چهار جز

شكل مسجد  اوليه به اى. آنقدر مسلمين آوردند همان چهار ديوارى بود و صُفه ايران به
 را مسجد ا و كليساهاه قوى بود كه آتشكده اعتنا بودند و روح تساهل در اسالم بى
 خواستند اه ايراني وقتى ، گفتند مى طاقى چهار را سقف يا پوشش و ، كردند مى

 ساسانى سلطنتى قصور و معمارى سابقه از باشد داشته وسيع و بلند فضاهاى مساجدشان
دار  ستون    شبستان با ساسانى كاخ شكل به را داراب مسجد بار  اولين براى كردند. دهاستفا

ها خيلى كمتر از ما تعصب داشتند و  ساختند. قديمى و ايوان و محوطه گنبددار
ورودى خانه،    گذاردند روى هشتىِ سه مىو قبور مقد ها كه گنبد را روى مسجد همان

 گذاردند. روى حمام و بازار و كاروانسرا و يخچال و دارالحكومه و غيره نيز مى

و موعظه نيست. از فقدان آهن و بتون و تيرهاى  و الزمه نماز گنبد زائيده اسالم
كه قبل از اسالم اختراع شده  چوبى بلند برخاسته است و زائيده آجر و خشت است

اى است صددرصد فنى معمارى و امرغير معنوى. اينك كه شرايط فنى و  است. مساله

                                                
 هايى است كه خدا رخصت داد ارجمندش دارند... : آن نور در خانه 16/ نور  .1
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مصالح ساختمانى عوض شده است. گنبد و طاق و كاشيكارى خود به خود از خانه و 
 خواهند به نام ملت بازار و كاخ و كاروانسرا و حمام رفته است، ولى شعائر پرستان مى

و مسلمانى بگذارند و به  پرستى را بر پيشانى مسلمانان و مذهب، داغ كهنگى و كهنه
دست خودمان در ذهن خودى و بيگانه چنين وارد و وانمود كنيم كه يگانه چيزى 

 است. كه تكان و تجدد در آن نبايد راه داشته باشد مذهب اسالم

ها را آباد و حفظ كنيم و نوها  الزم است، خوب است، كهنه دخالصه اينكه مسج
برويم و باالجتماع هم  و داخلش نو بسازيم سبك به جويى سادگى و صرفه  را با نهايت

 برويم. اما مسجدى كه خدا خواسته است، پناهگاهى است براى خلق و به سوى خلق.

 تربيت؛ و تعليم با و توبه و ذكر و توجه قطري از خودمان نفس شرِ از اول، مرحله در

هاى آن و  ها و آلودگي ور شدن در گرفتاري در مرحله دوم، از شرِ دنيا و غوطه
 باالخره؛

 در مرحله سوم، از دست راهزنان خلق از طريق تقوى و تجمع.

 حاتبايد تراوشگاه تربيت الهى و تكامل معنوى باشد و مركز و مبدأ اصال مسجد
                                                                            و اقدامات اجتماعى.

 والسالم
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 به نام خدا
 

 ، فقيه ، فقه منابع فقه
 

 (اي براي كتاب منابع فقه مقدمه)

  
«»1

 

 

 هادي بعضي و بعضي را مّضل

آشناست. ولي با وجود انس و  ر مسلمان؛ اين كلمات به گوش ه، فقه، فقيهمنابع فقه
ها  نيز در همه زبان شود. مفهوم آن يك نوع تلّقي نمي جا به كس و همه سابقه، نزد همه

 ها يكسان نيست. و زمان

و منظور نظر عمومي  معروف ميان مردم بيشتر كه كنيم مفهومي شروع مي آن  از ما
يا فن فقه با قسمتي از احكام و فروع  ، علم فقهتاماست. در حال حاضر، عرفام و عاد

، ي، شكيّات و سهويّات، مبطالت روزهدين سر و كار دارد كه مربوط به نجس و پاك
شخصي را گويند كه مطلع و  شود و فقيه و امثال آنها مي مناسك حج، موارد زكات

 آداب خاص باشد. و مقيّد به لباس روحانيت متتبّع در اين قبيل مسائل بوده، ملبّس به

 و منظور اصلي  ي اسالم ، خالصه در نظر اين دسته از دانشمندان و پيروان آنها فقه
                                                

  اثر استاد فقيد عالمـه   «منابع فقه»اي براي كتاب  عنوان مقدمه به 1149اين اثر را مؤلف فقيد در شهريورماه
 نوشته است.  محمدتقي جعفري

حاصل جلسات درس استاد عالمه جعفري اسـت كـه هـر دو هفتـه يـك بـار، در منـزل        « منابع فقه»كتاب  
شد. از آنجا كه كار در ارتباط بـا انجمـن    برگزار مي و تاالر مسجد جواد شخصي، كتابخانه مسجد جليلي

القلم شده  ممنوع ياد مهندس بازرگان نيز از طرف رژيم شاهنشاهي انجام رسيد و زنده به اسالمي مهندسين
بود، اين مقدمه به قلم ايشان ولي با امضاء گروه  انتشارات انجمن اسالمي مهندسين، در كتاب قرار گرفت 

 منتشر گرديد )ب.ف.ب(. توسط شركت سهامي انتشاردر قطع رقعي،   ،1149و چاپ اول كتاب در سال 

 كنند، تفصيل داديم. : آيات )خود( را براى مردمى كه فهم و تعمق مى 99انعام /  .1
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 شود. معرفي مي و مخصوصام تشيع و به عنوان افتخار مسلمانان 1است از دين و قرآن

م شرعي باشد، هدف استهزا و و محصول آن كه احكا در نظر بعضي ديگر فقه
افتادگي  را مظهر خرافات و عامل عقب استعجاب است. هستند كساني كه فقه و فقيه

متشرعين  از دسته اين به چشم بدبيني به هميشه كه هم دل اهل و عرفا شناسند. مي مسلمانان
هر )صرف نظر از رياكارانشان( ظوا مسلك و چسبيده به نگاه كرده، آنها را قشري

اند. از  ، به لفظ و صورت پرداخته دانستند. كساني كه معني و مقصود را رها كرده مي
 گفتند كه: قول خدا مي

2برون را بنگريم و قال را ني  ما درون را بنگريم و حال را   
 

و اجراي  كه در نيمه راه ميان انكار و انحراف از دين تا اعتقاد ديگر اي در نزد عده
احكام قرار دارند، يك نوع احساس ناراحتي و ابراز ايراد و اشكال در احكام فقهي 

رسند  آنجا مي گردد. به مي عقيده در سستي و عمل در ميلي بي به كه منجر  آيد پيش مي
ديگر زير حرفي نيست، ولي امروزه  و اصول عاليه اسالم گويند در آيات قرآن كه مي

 شود رفت. هاي آخوندها نمي و حرام بسياري از واجبات و حالل بارِ

شود و تأثيرهاي  مي آن از كه گوناگوني هاي با طرز تلقي ،و اصول فقه آنكه خالصه    
 آورد كه: ياد مي به باره مثنوي را در نمايد، گفته شيخ بهايي مختلف و متضادي كه مي

 هادي بعضي و بعضي را مُضِل  مُدِل      او چو قرآنمثنويِ

  
 درياي بيكران فقه

و  و اصول با توسعه عظيمي كه پيدا كرده است، از امتيازات اسالم در اينكه فقه
توان گفت كه بعد از قرون اوليه اسالم، بيش از هر  باشد و مي مي مخصوصام تشيع

رشته ديگر روي آن كار شده، درس داده و خوانده شده، كتاب نوشته شده، فردها و 
ها داشته و باالخره  ها و تكامل ها و فكرها را در خود جذب كرده، تحول وقت

 حرفي نيست.؛ بزرگان و شاهكارهايي را بيرون داده است 

                                                
                                          اى چنين آمده است:    ، در مقالهمكتب اسالم 1149. در شماره اسفندماه سال 1

برخى از  و اسالم عبادات دين و احكام از اصول اى بر پاره است مشتمل« كريم  قرآن»
ي  هـاى آموزنـده   و اجتماعى و اقتصادى و مقدارى از داسـتان  و اخالقى عملى مسائل

 اى از مظاهر زندگى انسان م و ملل پيشين و نمونهانگيز اقوا و حكايات عبرت پيغمبران
 و جانوران و امثال جارى زنده و ارزنده و نظاير اينها. 

 . در حالي كه شريعت واقعي با طريقت حقيقي هماهنگ است.2
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 اما حرف سر همين است! 
  ! ! است يهمان كه معمول و مفهوم امروز ي؟ و فقه يعنفقه ييعن آيا اسالم

     

 و صدر اول كرده است. ابتدا در قرآن يرا ط يادوار ،تاريخ اسالم در سيرِ  فقه
بدون داشته است، گسترش  كتابتمام دين و  و مفهوم عام خود، به ير معن، داسالم
توجه و تخصص  ،رفته  رفته يولباشد.   شده گذاشته  آن روي خاصي عنوان هنوز اينكه

دست آخر  ،طرف احكام و عبادات گراييده به تاداره امّيافته از عقايد و اخالق و 
و  يعباد يِفرد اعمال و احوالِ ي زاهد و شامل مجموعه يك مسلمانِ يِشمايل عمل

 شده است. ارتباطات و روابط خصوصي در اجتماعاز  يبعض

شمار محتمل و در كشف و  يدر اين زمينه، به لحاظ طرح مسائل متنوع و فروع ب    
ه است، و اندردر سطح و عمق پيش  يا العاده درك نظريات شارع، به مقدار فوق

انجام گرفته است، حقيقتام  اصول و فقه يِكه در در دو قلمرو يتدقيق نظر و تتبعات
شده،  ي؛ اما مثل اينكه هر قدر بر اهميت و عمق آن افزوده مباشد ميجالب توجه 

لحاظ احكام و  به يكه حت يتا جاي ،شده است يتر م اش جمع تر و دامنه اش تنگ دايره
قرن  يعمل يها ر از رسالهاز منك يمعروف و نه  چون امر به يمهمّ ي ، مسئله فروع

 يها بر جنبه ،آن يو صور يجنبه فرد يكل طور گرديده است و به عمالم حذف ،معاصر
 چربيده است. يو معنو ياجتماع

  
 عوامل يجستجو

توان سـراغ داد،   موجب يا مقارن اين سير تحوّل ميكه به عنوان  ياز ميان علل و عوامل
و تالطـم و   نباشد كه پس از طلوع و توسعه اوليه اسالم يبين شايد دور از واقع ياين يك

 يهــا تعــادل در هــر يــك از ســرزمين  ينســبتام طــوالن يهــا ، دوران تحــوّل بعــد از آن
 ،را بگيريم تا اواخر قاجاريـه  ، بعد از مغولايران يبرانشين پديدار گشت. مثالم  مسلمان

 يرضا و ركـود، كـه در هـر كشـور شـريعت      يها تا قاجاريه. در اين دوران يا از صفويه
و بـه عقيـده خودشـان     يبـه ظـاهر توحيـد    يشـده بـود، معتقـدات    يجار يحاكم و سنت

 -تـر، آدابـي   يا به عبارت صحيح -قي)ص( رسميّت يافته و اخاليبا آيين محمد منطبق
بـه روش پـدران    دانسـتند. مـردم   رايج گشته بود كه آن را موافق دسـتور پيشـوايان مـي   

 دادند. كردند و به پسرها و دخترها همان را تعليم مي عمل مي
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واقعي،  و ترويج اسالم ا كفر و كفّارمسئله و مشكلي به نام محو شرك و مبارزه ب    
كرد. با مختصر تبليغ  ، كمتر مورد پيدا ميخدا و آخرت وجود نداشت و تبليغ ايمان به

ب مذه  شيعهدين و اينكه اگر كسي آن پنج اصل را قبول نداشته باشد، مسلمانِ اصولِ
 هم ي امت و دفاع در اداره . البته از جهاد شدند سهولت از اين مسائل رد مي هنيست، ب

 خبري نبود. 
يك سلسله معتقدات و عبادات در نزد خواص و عوام مقبوليت بالمعارض پيدا 

 شتند.روي آن توافق دا و روحانيت كرده، دولت و ملت

فراگرفته،  خوب را محدودي شرعي تكاليف مؤمنين كه بود اين ماند، مي كه اي مسئله    
مثالم  گردد. دنيا آن ذخيره و خدا قبول تا مورد كنند اجرا پيش! و پس وجب يك بدون
« » مَدِ بايد خوان، نماز و است متدّين كسهر كه بود گرفته قرار اين  بر فرض

 اش معيوب شود.  و گوشه و كنار اعمالش را صاف و صوف كرده، مبادا كه بندگي
واجبه  وجوهاتِ صالت، صوم، زيارت، طهارت، ،تقليد تكليف،  مسائل مربوط به:

عامي  شد. مي فحص و بحث مرتبام منبرها و  ها رساله و ها حجره در ذلك، امثال و و بريّه
 مات فرون بر اين بود كه هيچ احتياط و احتمالي را در واجبات و محرّشا و عالم سعي

 د.قدر سر سوزني بالتكليف نمان هگذار نكرده، ب

منظورهاي  و موضوعات ساير خرج به فردي، و عبادي احكام معناي به فقه ترتيب اين به
ن از هدف اصلي ارضاي حق و شد العاده پيدا كرد و فقيه اسالمي، گسترش فوق

 اي يافت. وظيفه اطاعت و اشاعه حقيقت، دور شد و جنبه حرفه
 

 َاْلِعْلُم ِعْلَماِن 

حال چه شد كه دايره به آن عظمت و عموميّت مبدل به يك حلقه محدود شد، خود 
پاي سير تحولي افكار و اقوام اسالمي بايد تجزيه و تحليل  داستاني دارد. كه پا به

 فرمود:  آن روز مي جاهليّتِ كه وقتي بنيانگذار مكتب در دنياي سراسرِ طور همانشود. 
«»1  

موضوع خاص نداشته با ديد وسيع  نحصار بها ، احتمال قوي نظرش اين بود كه علم به
ها يا اجسام و مواد كه  عام بايد همه چيز و همه جا را ديد. يعني علم هم در باره بدن

 و و عقايد  ها  دين در باره  ؛ و هم  خوب و الزم است  هستند طبيعت   دهنده  تشكيل
                                                

 ها(.  ها و مرام )مكتب ها ها )اجسام و اشيا( و علم دين : علم بر دو قسم است: علم بدن . حديث نبوى1
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 است.  ي انسانهنذها كه اشتغاالت معنوي و  مسلك
 ، توجه انحصاري و تعصب در زمينه  دانيم ، به طوري كه مي صدر اسالم در اتفاقام 

هاي  شد. صاحبان ذوق و طالبان علم در تمام رشته داده نمي  هاي علمي نشان تفحّص
علمي و فكري و همچنين لفظي و اجتماعي كه معلوم و معمول عصر بود پخش 

 و نجفِ نظير قم كه هاي ديني آن زمان هايي چند در حوزه رنشدند و پيش رفتند. تا ق
و شرعيات، مواد بسياري از  امروز، يگانه مدارس آن ايام بود، غير از زبان عربي و فقه

قبيل تاريخ، فلسفه، تفسير، حكمت، ملل و نحل، نجوم، طب، رياضيات، طبيعيات و 
 شد.  يغيره خوانده م

اگر در دوران قبل از بيداري و تحرّك اخير ملل اسالمي كار به جايي رسيده بود 
داني و بيان احكام فقهي شده بود، و از علم، هم  عربي منحصر به ،كه عمالم علم و عالم

ها و افكار كنار  ، كليه مسلكي اديان ي ابدان آن تعطيل شده بود و هم از نيمه نيمه
اين  ؛اي نمانده بود فرقه ده شده و در مفهوم اخصّ دين، صحبتي غير از اسالمگذار

كلي را  جا بايد جستجو كرد كه فقه . علل آن را در همان تقصير واضع اوليّه نيست
جاي فكر آزاد  گاهي به  مترادف ساخت و تعبُد با را تفقُه فقه خصوصي نمود؛ تبديل به

 آورد... . ميان مي سوادي را به ستدالل و بيان، پاي چماق تكفير و بيو ا

و  در برابر روش بعدي علماي ما كه محدود ساختن علم به باب دين و آخرت 
بينيم كه از يك  در چهارچوب احكام خصوصي و كهنه شد، مي محصور نمودن فقه

، و 1شمارد مي يانيابي و بينايي در آخرت را، بينش در اين د الزمه راه طرف قرآن
گيري از  هاي خدايي براي آخرت، بهره برداري از داده خواهد كه ضمن بهره نمي

شناسد كه فقيه  ، و از طرف ديگر پيغمبر كسي را فقيه مي2زندگي دنيا فراموش شود
شته خاص خود نشده، ، و مغرور و منجمد در ر1در همه چيز و آشناي به زمان باشد

 . 4دائمام از دانش ديگران بر علم خود بيفزايد
                                                

 ...: 72. اسراء / 1
 نيز كور خواهد بود... هر كس در اين )دنيا( كور )از علم و معرفت( باشد، در آخرت

  : 77. قصص / 2
 ... و نصيب )و بهره( خويش را از دنيا )نيز( فراموش نكن... .

  . حديث نبوي1
 فقيه، به تمام معني، كسي است كه آگاه به زمان خويش باشد.    
 : . حديث نبوي4
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 عامل رواني

دسته خاص يا تقصير گسترش مسائل و مشاغل فقهي، خيلي  چنيناز جهت ديگر اين 
 منظور از شونده دور است؛ كننده پرسش بشر طبع اصوالم نيست. نامطلوب تاريخي عوامل

 ئيات صوري.اساسي و گيردهنده خود در تار و پود جز
كه سركالس بعضي از شاگردها براي جلب نظر معلم و ابراز وجود  طور همان
كارمندان  كنند يا گاهي پوچ عنوان مي فرعي و سئواالت بودن، ساعي اثبات و شخصي

بسته به امر »نوكرصفت ادارات در هر مورد كسب دستور از رئيس حوزه، فورمول 
كمال بندگي  كرده، نيز راه آساني را پيدا ن اديانبرند، پيروا كار مي را به« مبارك است

نمايند؛ در  ها جستجو مي ها و بند و قيد تراشي پرسي و جلب رضاي الهي را در تكليف
 هاي شيطاني ها را گام و حرام سازي اين نوع وسواس بازي و حالل حالي كه قرآن

 .1مدنا مي
 هاي مدني مشحون از اشاراتي نظير:  بينيم سوره مي در همان اوان وحي

«»...2 ، 
 

« »...1 ، 
 

« »...4، 
 

« »...1 ، 
 

« »...6 ، 
 

«»...7  
                                                

 .:  169 / . بقره1
نشويد كه  هاى شيطان و پاكيزه بخوريد و پيرو وسوسه است حالل از آنچه در زمين اى مردم

 البته او دشمن آشكارى براى شماست. 
 شده است...  پرسند چه چيزهايى براى آنها حالل : از تو مى 4. مائده / 2
 كنند ... . :... از تو درباره يتيمان سؤال مى 221. بقره / 1
 پرسند(...  . هاى نو )ازتو مى : ... درباره ماه 199بقره /  .4
 پرسند( ... . : ... درباره )عارضه( حيض )از تو مى 222بقره /  .1
 پرسند( ... . ماه حرام )از تو مى : ...درباره 217بقره /  .6
 دهد... خواهند؛ بگو خداوند در باره كالله شما را فتوا مى : از تو فتوا مى 176نساء /  .7
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و غيره است همين طور رواياتي كه مدرك احكام فقهي شده، غالبام جواب امام به 
 است؛  هاي مردم مراجعات و پرسش

كند كمتر  خواند و توصيه مي آيد يا امام خطبه مي سخن مي به ولي آنجا كه قرآن
 پردازند. بيشتر به آياتي از قبيل: به تعليم جزئيات و به تفصيل احكام فقهي مي

«
»...1، 

 

«»...2، 
 

«»...1، 
 

«»...4، 
خوريم. كالم امام نيز در  اعي است برميي و تربيتي و اجتمدحيوو نظاير اينها كه ت

 به سوي خدا و تزكيه نفوس و مجاهدت و خدمت به خلق است. مردم سير دادنِ

كردن محدود سازها حرام و حالل و اندازها وسوسه برابر در متعددي آيات در حتي
 بينيم از قبيل:  و ساده نمودن محرمات را مي

«
 1« م... .

 

«... »6 

                                                
تى و درسـتى  و راسـ  : اى اهل ايمان در راه خدا استوار بوده، )بر ساير ملل عالم( گـواه عـدالت   9. مائده / 1

 باشيد؛ و مبادا عداوت گروهى شما را بر آن بدارد كه از طريق عدل بيرون رويد. عدالت پيشه كنيد... . 
: شما هرگز به مقام نيكوكـاران و خاصـان خـدا نخواهيـد رسـيد، مگـر از آنچـه دوسـت          92. آل عمران / 2

 نفاق كنيد... . داريد )بسيار محبوب است( در راه خدا ا مي

 اند... .  اند مرده : مپنداريد كسانى كه در راه خدا كشته شده 169عمران /  . آل1

 ! همگى شما )براى كمال خود( فقير و محتاج به سوى خداييد.    : اى مردم 11. فاطر / 4

: بگو: در ميان احكامي كه بر من وحي شده است، چيزي را كه خوردنش براي مصرف  141. انعام / 1
  يابم، جز مردار يا خون ريخته يا گوشت خوك ]همه[ پليد است. كننده حرام باشد نمي

اي خوش طعم ه هايي راكه خدا براي بندگانش پديدآورده و خوردني :  بگو، چه كسي لباس 12. اعراف / 6
 را، حرام كرده است؟...
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«
 ... »1 

 

«
 ... »2 

، و كند كه به جاي نگران شدن و موشكافي در باره سَمتِ نماز سرزنش مي  و قرآن
 ، به منظورهاي اساسي و اصالحي بپردازند: 1سخت گيري در مأكوالت و غيره 

«

» ...4 
 

«

».1 
                                                

ها را چه آشكار و چه پنهان و نيز گناهان و افزوني  جستن  :  بگو؛ پرودگار من زشت كاري 11. اعراف / 1
 ناحق را حرام كرده  است و نيز حرام است چيزي را شريك خدا بسازيد... به

اند و از  كه با شما در دين نجنگيده ورزيدن با كساني ما را از نيكي كردن و عدالت: خدا ش 9. ممتحنه / 2
 دارد... اند، باز  نمي سرزمينتان نرانده

فته بود. حضرت ر براي زيارت مكه ، پس از حادثه نينوا. معروف است كه يكي از لشكريان عمربن سعد1
اي دارم. آن حضرت فرمود: بگو! گفت:  اهلل مسئله بيند، سئوال مي كند: يابن رسول را مي امام سجاد )ع(

فرمايد:  او نگاه كرده مي مگسي روي دستم نشسته بود، آن را كشتم؛ آيا خون بها دارد؟ حضرت با تغيّر به
بهاي مگس  لب تشنه كشتيد و در باره آن فكر نكرديد و اكنون از خونپسر پيغمبر را در روز روشن با 

 پرسي ؟ ! ! مي
: نيكي آن نيست كه روي خود به جانب مشرق و مغرب كنيد، بلكه نيكوكار كسي است كه به 177. بقره / 4

 بندند بدان وفا  مي خدا و روز بازپسين و... ايمان بياورد و مال خود را ببخشد و ... چون عهدي
 كنند ... صبر مي كنند و آنان كه در بينوايي و بيماري به هنگام جنگ مي

:  بگو؛ بياييد تا آنچه را كه پروردگارتان بر شما حرام كرده است بيان كنم؛ هيچ چيز ]و هيچ 111. انعام / 1
نشماريد و نسبت به پدر و مادر ]به شايستگي[ نيكي كنيد؛ و كس[ را ]در توان و تدبير[ با او شريك 

ها،  شرمي دهيم؛ و به بي فرزندان خود را از تنگدستي مكشيد؛ اين ما  هستيم كه شما و آنها را روزي مي
چه آشكار و چه پنهان نزديك مشويد؛ و كسي را كه خدا ]كشتنش را[ حرام كرده است، مكشيد، مگر 

 خدا[ شما را به آن سفارش كرده است، بسا كه درك كنيد.   به حق؛ اين است ]آنچه
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«

».1 
 : در يك جا منع از پرسش نيز شده است

«

».2 
 

آورد كه  شاهد مي و داستان بقره را قرآن المثل است ل ضرباسرائي ايرادهاي بني
چگونه كار را تا سرحد سرپيچي از امر خدا و  )ع( كردن حضرت موسي پيچ با سؤال

 ناتواني از پرداخت بها بر خود دشوار كردند. 

، سـؤال و   خواهـد بـه مـا پـرس و جـو را يـاد بدهـد        ، آنجا كه خدا مي اما بالعكس
 نمايد:   گذارد و رفتن به سوي خود را توصيه مي ت در زبانمان ميدرخواس

«
»1. 

                                                
مرحله رشد برسد؛ ]سنجش[ پيمانه و ترازو  بهترين شيوه، تا به مال يتيم نزديك نشويد، مگر به : به112انعام/ . 1

كنيد ،  هارنظر ميكنيم ؛ و چون اظ اندازه توانش تكليف نمي  كس را جز به كنيد ؛ هيچ  را عادالنه كامل
عداوت را رعايت كنيد، هر چند در باره خويشاوند باشد؛ و به عهد خدا وفا كنيد؛ اين است ]آنچه خدا[ 

است، پس اينكه ]آگاه باشيد[ اين راه راست من  شما را به آن سفارش كرده است، بسا كه پند پذيرند؛ و
ز راه خدا پراكنده خواهند كرد؛ اين است ]آنچه هاي ديگر مرويد كه شما را ا از آن پيروي كنيد؛ و به راه

 خدا[ شما را به آن سفارش كرده است، بسا كه پرهيزكار شويد.
كند؛ اگر  مي جو مكنيد كه اگر بر شما آشكار شود، ناراحتتان : اي مومنان، از اموري پرس و 111. مائده / 2

موقع[ براي شما آشكار خواهد شد؛  واگذاريد، ]به آيات قرآن هنگام نزول ]صبر كنيد و[ پرسش آن را به
جا[ درگذشت؛ و خدا آمرزگاري است دير كيفر. قبل از شما گروهي از اين  خدا از آن ]پرسش هاي بي

 ها انكار ورزيدند. ها كردند و آنگاه بدان پرسش
كننـده را   غ مرا از تو گرفتند، )بدانند( من بسيار نزديكم؛ دعاى دعـوت : و اگر بندگان من سرا 196. بقره / 1

گاه كه مرا بخواند؛ پس بايد كه )ايشان نيز( دعوت مرا اجابـت كننـد و بـه مـن ايمـان       كنم، آن اجابت مى
 آورند شايد كه رشد )و كمال( يابند. 
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  يبات و تشريفات، عادتتتر العاده دادن به اهميت فوق كنجكاوي در عبادات و
رفته ها و رواج بازار آنها  دان همين جهت، مراجعه به فقها و مسئله ر است و بهبش

 از سايرين شده است. رفته بيشتر
گرايش تدريجي از اصول به  ،سير تحول طبيعي و انحطاط بشري در كليه اديان

از منظور  ؛تر از خداپرستي خالص يا به عبارت تفصيلي فروع و از عمل به الفاظ است.
پرستي،  و از حركت و فداكاري به سوي خودپرستي و بنده ااز تربيت و تقو ؛ و معني

طلبي است. روح  تظاهر و وسواس و باالخره ركود و راحت ؛ صورت و تشريفات
و  هاي خشك عبادي قالب شكوفان تكاپو و عشق فروزان خدايي جاي خود را به

 دهد. ي دنيايي مي هاي سنگ شده دل

كند.  مكرر از آن ياد مي ل خيلي آشكار است و قرآناسرائي اين جريان در قوم بني    
علماي  هاي تفرعن و تدليس راجع به بيشتر نيز )ع(عيسي حضرت هاي مالمت و تعليمات

(، در )ع  خود عيسي . در امت هاست هاي مقدسانه و سنگدلي گيري تو سخ يهود
 شويم كه توأم رو مي هسازي و تشريفات كليسايي روب با حداكثر خرافه ،قرون وسطي

 خشكه متعصب است.  ننگينِ يزيسيونِها و دستگاه انك با رياكاري كشيش
 توانست بر كنار از جريان بشري باشد. دو ميليون نفر شيعه نيز نمي آخرالزمان امت 
، مگر از روي تعصب ديني  قتل عام شدند دستور سلطان سليم عثماني  كه به ايراني

 هاي ديرينه، به نام احساسات اسالمي ضد رافضي نبود؟ نهآغشته به كي

صورت و  به ،بينيم؛ اما چقدر از معني و عمل ها را نمي چنين سنگدلي در عالم تشيع    
 گرد شده است! حرف عقب

  
 و اجتماع فقه

 ا و توسعه فقه شده است اصوالم احتياجبه فقه عامل ديگري كه باعث توجه مردم
 جامعه به قوانين و مقررات حقوقي است.

و تكاليف شخصي و روابط عمومي   خواهد خيالش راحت مي فرد و اجتماع
 برايش روشن باشد.

نمايد كه دارندگان  بديهي است، زندگي اجتماعي قوانين و مقرراتي را ايجاب مي
فع و عقايد گوناگون بتوانند بدون تزاحم و پايمال شدن حقوق مربوطه بـا يكـديگر   منا
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هـاي سياسـي يـك     ها و رژيم كه در حكومت طور  همكاري و همزيستي نمايند. همان 
نيـز بـيش از سـاير     سلسله قوانين و موازين حقوقي الزامي شده اسـت، اديـان توحيـدي   

انـد و آنچـه را    بيين روابط اجتماعي و حقوق فردي همت گماشتهمكاتب به تشريع و ت
وجـود   به شد، آن  ضرورت و اصالت منكر توان نمي و شناسيم مي فقه عنوان به امروزه كه

 آورده است.  
امروزي  متمدن جامعه حقوقيِ مقررات و قوانين همان جانشين متدين ي جامعه در فقه

هاي  اي حرفه و ها حقوقي كه است شده كشانده جهتي همان در ،ناخواه خواه ،فقيه و است
ديده  شغل از ناشي انحرافي هاي روحيه تغيير رفته رفته چي عدليه صنف در اند. رفته قانون

شود كه به عبارت قانون و به تشريفات محاكمه و به ظواهر محتويات پرونده بيشتر  مي
. اينها خود را حافظين حدود و  واقع قضيه منظور قانونگذار و به تا بهدهند  اهميت مي

خارجي  هاي قالب حفظ با كه دارند عقيده و دانند مي ها( فرم ،اروپايي اصطالح )به صور
 شود. و جسماني جامعه محتواي باطني و روح و رشد جامعه نيز نگاهداري مي

كند و با مظاهر  گويند شرع، حكم به ظاهر مي هاي ديني نيز كه مي در حقوقدان    
نمايند، سر و كار داشتن با الفاظ و عبارات  عمل مي خارجي و گفتار خود روي مردم

گويند چون اسكناس  شود. مثالم مي ها منتهي مي سازي ها به كاله شرعي و صورت
شود يا با يك سير نبات  شمول احكام ربا نميل و موزون نيست، معامالت با آن ميَمكَ

 كرد...   توان هزاران تومان درآمد نامشروع را مثل شيرِ مادر حالل موهوب، مي

 

 در قرآن فقه

رهاي به لحاظ مفهوم و معمول در كشو و فقيه گيري كه فقه در برابر جريان چشم
كنيم با منظره و منظور ديگري  نگاه مي قرآن اسالمي پيدا كرده است، وقتي به خودِ

 شويم. رو مي هروب

 از اين دو كلمه خبري نيست و همان طور كه در سخنراني جشن مبعث در قرآن
شناخته  نام فقه به امروزه آنچه ،بالخصوص ،1شد گفته  اسالمي مهندسين انجمن پارسال

 دهد. از آيات قرآن را تشكيل ميدرصد  1/4شود، فقط  مي

 هايي نظير:  در جمله« فقه»هاي زيادي از ماده  اشتقاق ، در قرآن البته

                                                
مي باشد « (1بعثت)»با نام  (2، آخرين اثر مندرج در مجموعه آثار)«انگيزه و انگيزنده»اين سخنراني با نام . 1

 چاپ و منتشر شده است)ب.ف.ب(. توسط شركت انتشارات قلم 1177كه در سال
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 1.«»و 
آمده است كه مراد از آنها فهميدن، درك معني و مقصود كردن و دقت و تعمق 

 6داشتن است.
 در يك آيه نيز رسمام خواسته شده است كه از هر فرقه و مجتمعي از مسلمينِ

در مراجعت،  تارسيده، در دين تفقه نمايند؛  اكرم خدمت رسول به ،اي در مدينه طايفه
رعايت خدا و  نو عواقب كارها را به قوم خود گوشزد نمايند تا آنا عذاب آخرت

 تقوي را بنمايند:

«
».7

 

    

، بيان كلي است؛ دعوت به توجه در زمينه فقه كنيد كه همه جا بيان قرآن مالحظه مي 
 ق در آيات خلقت و در اوامر الهي است.و تعم

هم كه كمابيش صورت وظيفه تخصّصي يا كفايي  در اين آيه آخري سوره توبه
را پيدا كرده است، انحصار و عنايت به تعليم فروع احكام ندارد؛ بلكه مراد فراگرفتن 

                                                
    : ... باشد كه به فهم دريابند. 61. انعام / 1
 فهمند. : ... براي آنان كه مي 99. انعام / 2
 : تا گفتار مرا بفهمند. 29. طه / 1
 فهميد... : ... شما ذكر تسبيحشان را نمي 44. اسراء / 4
 فهمند. : ... اينان جز اندكي نمي 11. فتح / 1
، 91، هود/127و  97و  91، توبه/61، انفال/179، اعراف/21، انعام/ 79گاه كنيد به: نساء/. همچنين ن6

 .7و  1، منافقون/11/ ، حشر 91و  17، كهف/46اسراء/
سفر نروند تا دانش دين خويش را بياموزند و چون بازگشتند  اي به : ... چرا از هر گروهي دسته 122توبه /  .7

 خود را هشدار دهند، باشد كه از زشتكاري حذر كنند؟ مردم
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ي موظَف و  است. ضمنام تأسيس حرفه و انذار مردم و فهم كلي دين به منظور ارشاد
 نمايد. صنف خاصّي را نمي

هاي ديگري  در همين معاني ولي با استعمال اشتقاق آيات فراوان ديگري از قرآن
از ماده فكر و عقل و علم يا سمع و بصر و قلب آمده است كه به طور كلي تأكيد به 

ي دين )اعم از عقايد و اخالق و احكام( و به كار تفكر و تعمق براي فهم و اجرا
 ؛ از قبيل:1است انداختن عقل و علم و حواس خدادادي در امر دنيا و آخرت

«
».2 

 

«
». ...1

 

     

گيري  اينك اگر خواسته باشيم نكات و نظريات فوق را خالصه كرده، نتيجه
است؛  مالزم و جزء دين اسال ،آن معناي اصطالحي متداولِ به نماييم، بايد بگوييم فقه

 اما جزئي از اسالم است.

معني و  براي جلوگيري از توسعه نامتناسب و سير انحطاطي آن توجه دائم به
 منظور و بازگشت به منبع اصلي الزم است.

 فرمايد:  و وجدان هر كس )يا دل كه مي اگر خدا از طريق قرآن

                                                
قَد فَصَلنَا »... جمله  ( بهسوره انعام 97كه در صدر مقدمه عنوان شده است، آيه قبلي آن )يعني آيه اي  . آيه1

شود  ايم.( ختم مي دانند به تفصيل بيان كرده كه مي : ... آيات را براي آنان 97انعام/ « ) االياتِ لِقَومٍ َعلَمُونَ.
: خداست كه  91)انعام / « اِنَ اهللَ فَالِقُ الحَبِّ وَ النَوي... »است كه با  وره انعامو در زمره دسته آياتي از س

قَد جَائَكُم بَصائِرُ مِن رَبِّكُم فَمَن اَبصَرَ فَلِنَفسِه وَ مَن »دانه و هسته را مي شكافد...( شروع مي شود  و به آيه 
هاي روشن آمد،  : از سوي پروردگارتان براي شما نشانه 114)انعام / « يهَا وَ ما اَنَا عَلَيكُم بِحَفِيظٍ.عَمِيَ فَعَلَ

نگرد به سود اوست و هر كه چشم بصيرت بر هم نهد به زيان اوست و من  هر كه از روي بصيرت مي
 و علم و چشم بازكردن، همراه يكديگر آمده است.. گردد. فقه (، ختم مي.نگهدارنده شما نيستم

: از آنچه درباره آن علم ندارى پيروى مكن؛ )زيرا كه( به تحقيق گوش و چشم و قلب، همـه   16اسراء /  .2
 آنها در برابر آن )عمل( مسئول خواهند بود. 

 كند شايد كه تفكر و انديشه نماييد.  مىداوند اين چنين براى شما آيات را بيان : ... خ 221و  219. بقره / 1
 ... .در )امر( دنيا و آخرت 
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به  ميان ما و دين و دنيايمان واسط باشد )و به همين دليل اين اندازه قرائت قرآن
اما به شرط فهميدن معناي آن، نه آن طور كه بعد از  -ا توصيه شده است ه مسلمان

شود.(،  عقيب ميوار و صوت و صورتش ت هزار سال باز هم صِرفِ قرائت طوطي
 كمتر خواهد شد.  احتمال انحطاط و ارتجاع
قرآني آن باشد،  عامِ ه به معنايِو عمل به احكام همراه با تفقُ همچنين اگر بيان فقه

 مسلمام رضاي خدا و صالح خلق بهتر تأمين خواهد شد.

 

 چون و چرا در احكام

حكام، نه تنها عيب نيست و نبايد گناه شمرده شود، شايد استفهام از فايده و فلسفه ا
نمايد و شخص  هم داشته و الزم باشد. زيرا هم كمك به درك نظر شارع مي ثواب

 شود  مي اخالص و ايمان از تقويت هم  و ،نمايد عمل چگونه و كجا دانست خواهد بهتر
 .2تر است كه خيلي مهم

                                                
 شود ... . : ... و بدانيد كه خداوند در ميان شخص و قلب او حايل مى 24انفال / . 1

بـود كـه    اى از جناب آقاى دكتر على اكبر شـهابى  ، مقاله«مكتب اسالم» 49هاى بهمن و اسفند  در شماره .2
ايشان فوايد و مضار اين مسئله را طرح و اظهار نگرانـى كـرده بودنـد كـه اوالم توجـه بـه آثـار حاصـله از         

ارائـه دليـلِ دسـتورها و درك     عبادات ممكن است لطمه به قصد قربت بزند و ثانيام چـون در همـه مـوارد   
خواص آنها ميسر نيست و اصوالم دانش بشر در حال تكامل و تغيير است، شايد بهتر باشد اجراى احكـام،  

را كرد، به چون و چراى احكام  تعبدى انجام گردد و همين كه شخص قبول وجود خدا و رسالت پيغمبر
 كارى نداشته باشد.

هـا و   خصوصام درس خوانـده  - ى قابل تصديق است اما طبع كنجكاو وسوسه انگيز انساناين بيان از جهات
قـانع و آرام   -خدشه و ترديد را داشت  توان توقع ايمان بى در دنياى انتقادگر امروزه كه از هيچ كس نمي

شد؛ اما حاال كه مطـرح   يكاش كه ايراد و سؤال در زبان مخالفين و در دل موافقين مطرح نم شود. اي نمي
شود، بالجواب گذاردنِ اشكال، مثل دفع آفت نكردن از محصوالت و آزاد گذاردن كرم  شده است و مي

 هاى درخت است.  براى خوردن تمام مغز شاخه
البته به پرسش كنندگان بايد توجه داد كه نبايد انتظار توجيه و تطبيق براى تمام جزئيات را داشته باشند. 

گيرى راجع به مبطل بودن  معلوم شد ديگر خرده در كه مثالم خاصيت و از جهتى ضرورت روزههمين ق
كسى بگويد هر دستورى  كه زير آب كردن اتالف وقت است. عالوه بر آن اين حرف صحيح نيست سر به

ول نداشتم يا كنيم و هر كدام را قب را كه من به عقل خود تشخيص دادم مصلحت و مفيد است، عمل مى
گذارم. همان طور كه نويسنده محترم متذكر شده است اگر بنا بود و بشر  اش را نفهميدم، كنار مى فلسفه

كليه احكام داشته و حق قضاوت نهايى براى خود قائل باشد موضوع  بد و خوب كامل به توانست احاطه مى
عواقب آمال و اعمال  و رموز تمام ما آگاه به كه ين استبر ا عقل تجربه منتفى بود. فرض و رسالت و نبوت

   باشيم.        خود نيستيم. دچار جهل و غفلت يا تحت تأثير اميال نفسانى و اغراض فردى و اجتماعى مى
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 سرچشمه احكام

بوده، [ مهندسين ]انجمن اسالمير اين كتاب آمده و درخواست انجمن ولي آنچه د
نظر شارع و نتايج عمل به احكام )به اصطالح  اين جنبه مطلب نيست. بررسي منظورِ

باشد و  اي است كه به جاي خود الزم مي الشرايع( موضوع جداگانه سابقين، علل
 هاي مفصّلِ تازه است. محتاج به مجالس و كتاب

داد،  چيز ديگري كه اعضاي انجمن )و بسياري از مؤمنين متفكّر( را رنج مي    
برخورد با احكام و فروعي است كه در عين قبول داشتن و اجرا كردن بر طبق فتواي 

و باشد  -الاقل در شرايط روز  -آيد خيلي منطبق با منطق  ، به نظر نميمرجع تقليد
خواهد  شود كه در اصل نبوده، يا چيز ديگري بوده است. دلشان مي احتمال داده مي

و معيوب يا خالص و مخلوط را   به منشأ و منبع احكام بروند تا حدود امكان صحيح
 آيند.  بيرون بشناسند و از ترديد و تزلزل 

بديهي است كه چنين  گذاشتند.« منابع فقه»اين خواسته انجمن بود و عنوانش را 
 شود. تحقيق، نوعي تفقّه در دين است و توأم نمودن عمل، با عقل و علم حساب مي

                                                                                                              
  كما آنكه در ابتداى رسالت و بعدها به قياس آنچه معمول و معلوم زمان بوده است، نسبت به خيلى از

 رفته و به پاى خود به همان راه انبياء آمد، ولى بشر رفته اعجاب و انكار به عمل مى ها واجب و حرام
 گراييده است. 

اصلى  هدف نيست. اينجا در ما خوشى و راحتى دنيا و براى صرفام دين احكام كه كرد فراموش نبايد عالوه به
زودگذر  مرحله دنيا كه است آخرت ابدى  حيات  براى اه انسان تدارك و تربيت و خدا سوى به ما دادن سوق

خيلى عاقلِ فهميده اگر در تشخيص مصالح دنيايى خود و بشريت مثالم    خيلىباشد. انسانِ مقدماتى آن مى
 ( كه صد در صد نابيناست. )بدون راهنمايى انبياء دوّمى تشخيص در باشد، ده در صد تاريكى و خطا داشته

 تر از آش نبايد بود. مردم توان اضافه كرد كه كاسه گرم براى رفع نگرانى صاحب مقاله اين نكته را هم مى
زدنـد و   كردنـد؛ حضـرت تـوى دهـان آنهـا نمـى       راجع به حرمت قمار و شراب سؤال مـى  از خود پيغمبر

 آمد كه: فهميد. آيه مى ند كه فضولى نكنيد؛ شما نمىفرمود نمى

: » 219بقـره/ 
»... 

ند؛ بگو در اين دو، گناه بزرگى است و پرس اى پيامبر از تو از حكم شراب و قمار مى
 دارد؛ ولى گناه آنها بيشتر از سود آنهاست. منافعى براى مردم

 شود:                                                                          يا در جاى ديگرعلت و زيان ديگرى بيان مى

:  91مائـده /  
».. 

و قصد دارد كه به وسيله شراب و قمار ميان شما عداوت و كينه برانگيزد  همانا شيطان
 باز دارد... . شما را از ياد خدا و از نماز
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 منابع فقه

ها:  واسطه يك سلسله از آن، پس و خدا. داشته باشد؛ نبايد بيشتر از يك منبع  ،البته فقه
)سالم اهلل  ائمه اطهار نظر ما ، راويان و مفسرينِ دست اول كه بهر، پيغمب، قرآنجبرئيل

و  ، شافعي ، مالك ، ائمه چهارگانه )ابوحنيفه عليهم اجمعين( هستند و به نظر عامه
محدثين و فقهاي   دست دوم تا برسيم بهخره راويان و رجالِ( و باالاحمدبن حنبل

 گذار فقه. بزرگ بنيان

آيد، خواه  كه پاي راوي و مفسر و محدث و مستنبط و معلم در ميان مي ولي همين    
آيد و دست محيط و مذاق و مدرك و  ناخواه احتمال افتادگي و تحريف پيش مي

ها سر  ها و شعبه شود. از منبع واحد شاخه خاص باز مي مقاصدِاحيانام دخالت منافع يا 
شويم كه  رو مي هاي مختلف و گاهي مخالف رو به   ها و رأي آورد. با استنباط در مي

 شود. مي« منابع»داراي  دهند. فقه هر يك براي خود سند و منبعي ارائه مي

راه حقيقت اين بوده است بديهي است كه كوشش بزرگان پاكدل و پويندگان 
كه از منابع مختلف به منبع اصلي واحد برسند و خود را از بيراهه و گمراهي 

اند، براي همين بوده  ، علم اصول، درايه و غيره رفتهعلم رجال دنبالِدرآورند. اگر 
 رآنفاسد را از وسط بردارند و آنچه را كه كالم امام يا ق است كه روات و رواياتِ

 دريابند. ،به آن است گويايِ
     

را مفتوح نگاه داشته است و روي حادثات يا  كند كه باب اجتهاد افتخار مي تشيع    
عقل(  -اجماع  - سنت - بر مبناي اصولي كه در دست دارد ) قرآن ،هاي روز تازه
كه  -و اين ايراد كامالم بجاست  -گيرند  ايراد مي كند. به اهل تسنن ور حكم ميصد

نظر آنها تبعيّت،  ، از  توقف كرده هزار سال پيش متعلق به چرا روي چهار فرد خاصِ
 دهند.  تعصب به خرج ميآنان  نسبت بهو 

را به اعتبار مسائل تازه عصر  حّي اعلمِ از مجتهدِ جاري يا تقليد غالبام فلسفه اجتهاد
كنند. اين نظر  اند، توجيه مي باره آنها فتوا نداده كه قبالم پيش نيامده بود و متقدمين در

 تري در كار است؟  البته صحيح است؛ ولي آيا نبايد گفت كه فلسفه و عامل مهم
مخصوصام  و رود نمي باال جموعُالمَ يثُحَ نمِ بشر رشد و عقل و علم ره،دو به دوره آيا

كه دانش امروزي براي تحقيق و تشخيص و تطبيق در هر يك از  مدارك و موازيني
 ؟تر از گذشته نيست تر و مطمئن دهد، كامل دست مي هاي علمي و انساني به رشته
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 يوسته در حال توسعه نيست؟ باره گذشته و حال و آينده پ آيا ميدان ديد بشر در
اند و  بوده قدر عالم و عابد و وارد بدانيم چون بشر  هر  يِ ديني را گذشته   قطعام علمايِ

اند.  ديده يا عوضي و نديده را جهاتي خطاست، و  غفلت معرض در و جاهل فطرتام بشر
، ديگر عقيده  ز اشتباه بودنِ فرد، به عصمت و به خالي ا ما كه غير از چهارده معصوم

 نداريم. 
والحمداهلل  -است  گرفته شدهه عقل يكي از اركان اربعه اجتهادمگر نه اين است ك

و عقل با همه مقام  -باشد  مي هاي مترقي بودن تشيع كه چنين است و خود از نشانه
هاي آن در حال تغيير و تكامل. مفتوح  است و قضاوتنارس اموااليي كه دارد، ذات

مالزمه با اين معني دارد كه در  ،حّي اعلمِ از مجتهدِ و موضوع تقليد بودن باب اجتهاد
ه رفته ها و فتواي گذشتگان، به دليل اينكه ممكن است تا نيمه راه يا به بيراه استنباط

 اي حتي مسائل ساده ،كما آنكه هر صاحب رسالهعمل آيد. باشند، دائمام تجديد نظر به
 گيرد. از سر مي ،اند ا كه هزار بار سبك سنگين شده و حكم دادهر

شود. به اين دليل تازه  بينيم كه كهنه نمي را در اين مي ما امتياز و اعجاز قرآن
شود، مفاهيم  ي با عينك افكار و علوم زمان نگاه كرده ميوقت ،ماند كه هر دوره مي

گردد. از قرآن كه بگذريم، در  ايم، ظاهر مي تازه از آياتي كه بارها خوانده و رد شده
 صادق است. ،تر باز همين خاصيت به درجه نازل ،تبي و اهل كالم پيغمبر

قِ بينهايت بديع و بعيدي است كه هر قدر به ي جوشانِ عمي سرچشمه، سرچشمه
و  سوي منبع فقه گرديم. در هر دوره، بايد به طرف آن رو آوريم، دست خالي برنمي

 منبع دين رفت.

، بلكه در ي و شيعهوجود اين همه اختالف در آراي فقهي، نه تنها در مقايسه سنّ
ه، شايد دليل قاطعي بر وجود اشكال و وقوع انحراف و اشتباه ميان علماي هر فرق

يا دستور  . نبايد به خاطر احترام يا تعصب، استفاده و حقيقت را فدا كرد. دعااست
 وارد است. ،در هر دوره، بر هر كس و در هر مورد 1«»

  
 منبع و مناظر تازه

خواهان چنين چيزي بود ولي معتقد نبود كه هر فرد يا جمع حق دارد به انجمن ما 
خود، در مسائل دقيقي چون احكام دين قضاوت  -و معموالم تمايل -صرف تشخيص

                                                
 : ما را به راهِ راست هدايت كن. 6فاتحه /  .1
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، نه در صنعت و كسب و نه در سياست و  كاري مجاز است  نمايد. نه در علم چنين
كالف  و تشتت بببيشتر س تخصص صالحيت و هاي زندگي. عدم رعايت ساير رشته

شود. درهاي اشكال و ايراد و استفهام و استدالل و اظهار، بايد باز  سر درگمي مي
باشد ولي با تفحّص و تحقيق، با استفاده از اهل فن و با مراجعه به مباني و منابع؛ يعني 

 نيت و قصد قربت. با تفقُه، و ضمنام با حسن

ردِ تحقيق كه مورد احترام و مقبول و م ،ي صاحب مطالعه و نظر وارسته فردِ پيشِ
بوده، با حافظه و پشتكار خود، و سر از اقوال و افكار  در محضر مراجع روحانيت

 امروزيان نيز دارد. پيشينيان درآورده است و توجه به احوال و نظرياتِ

كه  ولي امتناع داشت  ابت نمودي ما را اج خواسته جناب استاد محمد تقي جعفري
درباره حكم مورد اتفاق يا اختالف قضاوت كند و فتوا دهد. سعي داشت اول آراي 

و منبع هر يك را  نمايد مستند ه،بندي كرد متفاوت و نظريات فعلي و گذشته را دسته
 و آيات قرآن ضمن مختصر توضيح و ارتباطي كه با روايات نقل شده از ائمه اطهار

 كه در خور فهم مستمعين و محدوديت وقت باشد، نشان دهد. داشته باشد، تا حدودي

 خواستيم. ما هم همين را از ايشان مي

 آقاي يِ حاضر زير چاپ رفت و مقدمه حاضر شد، بعد از آن هم كه جزوه
شود، ناراحت بود. منابع فقه را  گذاشته مي «منابع فقه»از اينكه عنوان كتاب  جعفري

دانستند كه به اين چشم اندازِ كوتاه و چند دلو آب برداري، اجازه   درياي بيكراني مي
دنبال چنين معنايي بودند، ناچار  دهد. ولي چون از ابتدا رفقا  به چنين ادعايي را نمي

 براي كتاب حفظ كرديم.نامي كه براي جلسات انتخاب شده بود، 

*  *  * 

در ميان ابتدا در منزل آقاي  يك هفته طور منظم،  لطف اين درس كه تقريبام به
، از اواسط و باالخره در تاالر مسجد جواد كتابخانه مسجد جليلي و سپس در جعفري

و  اسالمي مهندسين ، با حضور تعدادي از اعضاي انجمن1149خر تا اوا 1147سال 
متداول و  فقهِ شد، اين بود كه ديديم احكامِ داده و گفتگو مي ،دوستان غير مهندس

امروزي به آن قطعيت ثابتي كه هميشه چنين بوده و حتمام مترادف و متصل به  مقبولِ
ي اوليّه و نصوص مسلّمه باشد، نيست. مثل هر چيز دنيا در معرض تحول و دستورها

تطابق بوده است. در ميان اقوال و آراء به اختالف نظرهايي برخورديم كه عجيب 
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سره حكم بر نفي يا احتياط  كه امروزه يك كتاب نمود. مثالم در مورد طهارت اهلِ مي
 مثبتِ رأيِ ،، چون شيخ مقدس اردبيليرگ بارز مفخر شيعهدهند، شخصيت بز مي

 شناسد. دهد و هيچ انساني را ذاتام نجس نمي قاطع مي

داد كه گاهي اوقات  خوبي نشان مي به و كِش و اميدواري بود ها، جاي نفس همين
ها را ظاهر  ها و دور رفتگي ادگيافت چگونه جا ،كردن و از سرگرفتن مطلب نخوااو

 سازد. مي
      

 اي نكرديم؛ ابتكاري بود تكراري. البته ما كار تازه

فقط  ندارند. فقه منابع جستجوي جز اي برنامه اصوالم ،جديد و قديم ديني هاي حوزه
 مردم كاري مالحظه و گذشتگان به نسبت احترام با ،وقت يك  كند. مي  فرق ديد و برنامه

مسئله و قضاياي خشك  شرعي كالسيكِ و معاصرين است و متمركز روي جهاتِ
شوند و يك وقت حركت  منابع دست دوم راضي و متوقف مي شود و احيانام به مي

مسائل و معلومات ،  جديد آنچه دنيايِ   سوي منبع اصلي است و توجه به آزادانه به
 شود. مي جه، تواضافي پيش آورده است

قرآن و منطق  كاري به تر نرفته، اند و عقب امام رسيده كافي نيست كه تصور شود به
 دهند، به قرآن عقلي نداشته باشند. امام خود فرموده است چيزي را كه به ما نسبت مي

 ندازيد. اعرضه كنيد؛ اگر موافق نبود، دور بي
صيه به علم و مشاهده نموده و الزمه درك آيات را نيز همه جا تو خود قرآن

 تفكر و تعقل و تفقُه دانسته است.
     

دعوي انحصاري بودن اقدام خود را هم نداريم. چه بسا در كشورهاي مختلف 
مباحثي  روند. مي و رفته اهداف همين دنبال به ديگران ما، شهر و مملكت در و اسالمي

شود، چه آنجا كه تفسير و تاريخ  مندِ روشنفكر مطرح مي عالقه كه ميان مسلمانان
باشد، پيرامون  هاي علمي مي تجزيه و تحليل  است و چه آنجا كه بررسي اصول و

هم كه  معناي اعم كلمه، تفقه در دين است. انجمن اسالمي پزشكان همين افكار و به
 كند، جوياي منافع و منابع مسئله است. را منتشر مي «مسئله حجاب»كتاب 

كنيم به اين اقدامات تأسي بشود و دورتر و باالتر از آنچه ما  ذلك آرزو مي مع
 ايم، بروند. خواستهرفته و 



 
 

 

 
 

 مباحث اعتقادي و اجتماعي(، 11مجموعه آثار )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   116

 

 هاي كتاب بخش

 مسائل و مباحثي كه در اين كتاب آمده است، فعالم چهار مطلب بيش نيست: 
 ؛طهارت اهل كتاب 
 گانه( ؛  از موارد نُه )بحثي در باره عدم انحصار پرداخت زكات ظروف زكات 
  ؛  1«الضَرَرَ وَ الضِرارَ»قاعدة 
 ذبائحِ اهل كتاب . 

است و نه تمام موضوعاتي كه در آن جلسات مطرح  اين چهار مطلب، نه تمام فقه
سازي، نقاشي،  تراشي،  مجسمه ظروف طال و نقره،  ريش : شد. مسائل ديگري از قبيل

 موسيقي نيز مورد مطالعه قرار گرفته بود. 
 و ، حدود ربا است ، تقليد است مسئله خمس ، هاي مكرر ها و پرسش از گرفتاري

 بانكداري و بيمه است... 
و وسيله طعن  هاي عمده روشنفكران از خواسته مالكيت مسائل اقتصادي و اساسِ

 بعضي از مكاتب است. پيروِ و تحقير مبارزانِ

باشد كه جنبه معكوس آن  ي و اساس حكومت ميتر از همه، امور اجتماع حساس
و برخورد كننده  است؛ هم مرز با مسئله امر به معروف و نهي از منكر مبارزه و جهاد

 ه شده است.به تصوري كه از تقيِ

ها خيلي پرسش به  نوادگي از ناحيه خانمو روابط خا روي تعدد زوجات و طالق
اقتضاي هياهوي زمان، مسائل جنسي و حدود مجاز آن را  آيد. پسرها نيز به عمل مي

 طالبند )يا محتاجند( بدانند ... 
اي از مسائل  تواند به گوشه ي مختصر فقط مي اقدام انجمن ما و انتشار اين جزوه

جواب بدهد. خداوند توفيق دهد  -جانبه  همه آن هم يقينام نه به طور كامل و -مبتالبه 
مندان  كه ما يا ديگران جوانب و مسائل ديگر را نيز در معرض استفاده و انتقاد عالقه

 قرار دهيم.

     

نسبت به قصور خود و  ،از درگاه ذوالجالل در خاتمه، انجمن اسالمي مهندسين
كه اجابت  نمايد و از جناب آقاي جعفري ميطلب بخشش اشد، اشتباهاتي كه رفته ب

                                                
 : زيان ديدن و زيان رساندن در اسالم نيست. اصل فقهي. 1
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كند؛ همچنين از  درخواست و قبول زحمت مطالعه و هدايت ما را كرده، تشكر مي
 و كساني كه در تدوين و طبع جزوه همكاري نمودند. شركت انتشار

ي با حسن نيت و  كننده ده و اصالحمند شون اميد است اين كتاب، خواننده و بهره
 تشخيص، فراوان داشته باشد.
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 و سالم بر پيامبران.
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پيغمبران بيني جهان
 

 

  مقدمه

 
 من چيستم، چه خواهم شد و چه بايد بكنم؟

 .كنم، چون در وجود خود ترديدي ندارم از خودم شروع مي
مخازن  و آشكار مظاهر داراي ها. خواسته و حسّ صاحب ولي مادي، هستم موجودي 

كنم و  ن و وجود جسماني خود را احساس مي. وز شمار شناخته و ناشناخته مستور بي
هائي  خوشي انتظار هم و برم مي هائي لذت هم شوم. مي مختلف هاي نگراني و دردها دچار

 ورزم. را دارم، و هم نفرت و عشق مي

از مجموعه حواس و مشهودات و تجربيات خود يك سلسله اطالعات و نظريات 
دانم نه تنها هستم و  ام كه مي اينجا رسيدهام و به  ام و كمي خود را شناخته كسب كرده

دهم و با اراده شخصي،  ام، انگار به ميل خود كارهائي انجام مي نه خودم را شناخته
توانستم بدانم فردا چه  بود، مي سازم؛ ولي نه چندان. اگر چنين مي ام را مي آينده

 خواهم داشت و كجا خواهم بود.

طراف نزديك و مستشعر به وجود خود و قدر هست كه تاحدودي مطلع بر ا همين
هايم بوده و با  اي موثر در حركات و خواسته باشم و تا اندازه هايم مي دردها و لذت

 توانم دخالت نكنم. نمايم يا مي عقل و علم در آنها دخالت مي

                                                
 اهلل سيد  در سمينارى متشكل از مرحومين آيت 11/1/1111راني موّرخ  اين جهان بينى، تكميل شده سخن

، ، مهنـدس مهـدى بازرگـان   و آقايان دكتر يداهلل سحابى شهيد مرتضى مطهرى  اهلل و آيت محمود طالقانى
اهلل  و دكتـر حبيـب   اى ، سيد على خامنه، دكتر عباس شيبانى، محمد جواد حجتى كرمانى طاهر احمدزاده

 باشد و اساس دعوت و احساس ضرورت آن از آقاى طاهر احمدزاده بوده است. مى پيمان
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  ام، چه خواهم شد و چه بايد بكنم؟ اما چرا به اينجا آمده

ام يا آنچه را كه دلم  ي را كه شنيدهيها فتوانم حر ها مي اين پرسش  راجع به
 دانم. خواهد، بازگو كنم. ولي با درك و يقين، چيز درستي نمي مي

اعتنا باشم و بدون دغدغه و نگراني بخورم و  ها بي ممكن است به اين كنجكاوي
 بخوابم ولي شدني نيست.

 رسد. تالش، هميشه به دستم نمي اوالم، خورد و خواب مفتِ بي

در معرض هزاران صدمات و خطرات هستم كه اگر حال و وضعم را عوض  ثانيام،
 شود. كنم كمتر مي

زند يا از خارج مرا به هر طرف  از درونم سرمي ييها ثالثام، كشش و كوشش
بينم و اگر به  رانند كه اگر تن در ندهم فشار و زحمت مي كشانند و مي مي

ام كه گاهي اوقات  ديدهخاطر رضايت و لذت اوليه آنها را بپذيرم، چنين 
 شود. ضرر و پشيماني مي  منتهي به

قدر كه  آور است ولي همين بر و رنج برنامگي حوصله تكليفي و بي در هر حال، بي
شوم. چه  كنم، جنبش و شوق پيدا كرده و سرگرم مي مقصد و مسيري را انتخاب مي

شود. در  يبخش م كنم و حتي در راهش فداكاري برايم لذت بسا احساس لذت مي
اين غوغاي كشش و كوشش كه از درون و برون مرا احاطه كرده است، مايلم الاقل 
تعادل جسمي و فكري خود را حفظ كرده، احساس حيثيت و تكليف نمايم و براي 

 خود راه و سمتي اتخاذ نمايم.

ناچارم  شود، مي عرضه برمن و آنچه خارجي و داخلي  هاي خواسته برابر در بنابراين
 هاي سه گانه ذيل پيدا نمايم: جوابي براي سؤالكه 

  چه بايد بكنم؟

  چه خواهم شد؟

 روم؟ به كجا مي

 ام. ام و چرا آمده دانم از كجا آمده مضافام به اينكه اصالم نمي

غير از من كسان ديگر و چيزهاي ديگري هم هستند كه كم و بيش همين حال را 
 ه روشن شود.لأروم شايد مس دارند. پس به سراغ آنها مي

 

 جهان دور و بر

 شنود دور و برم را پر از موجودات گوناگون جاندار  كند و گوش مي تا چشم كار مي
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بينم. در مرحله اول مورد عالقه من كسان و خويشاوندانم هستند. پس از  جان مي و بي
خود جلب  هآيند كه حواس و افكارم را ب ها و همنوعان مي آن همكاران و همشهري

 ند.كن مي

كند، به اينها ختم  دارم و روي من تأثير مي ولي محيط خارج كه به آن احتياج
اند  جان هستند كه قبل از من بوده شود. تشكيل دهندگان محيط غالبام بيگانه و بي نمي

د محدو ثيرگذاري آنها روي من حتي به ابعاد بسيار گسترده زمينأيا خواهند آمد و ت
 شود. انتها كشيده مي ا و افالك بيه اش تا آسمان شود و دامنه نمي

رسد يا  ضمنام تنها موجودات معلوم قبلي نيستند كه از ناحيه آنها شري به من مي
ساختند و  اي دارم، بلكه استفاده و استخراج زياد از آنچه گذشتگان مي انتظار استفاده

توانم  برم و بنابراين نمي نمايم يا از آثارشان سود و زيان مي مياند،  گذاشته بر جا مي
 طرف باشم. نسبت به گذشته جهان بي

كنند و  مين فردايشان روي من عمل ميأخاطر ت ها نيز به گاهي اوقات امروزي
بينم، نگران آن  ام را مي گذشته، آينده تجربه به آنجا كه بنا هائي دارند خودم تا خواسته

دهم. بنابراين جريان دور و بر نه تنها با وسعت  در برنامه امروز دخالت ميشوم و  مي
شود. اگر موجودِ متفكرِ  مكاني خود، بلكه با سوابق و لواحق زماني در من موثر مي

 را در دو بُعد مكان و زمان بشناسم. مندي به سرنوشت خويش باشم، بايد آن هعالق

باشم و اگر شخصي تنبل و  نده نيز ميمسلمام عالوه بر لذت حال، طالب لذت آي
 مين و تشخيص سعادت فردا هم برايم خيلي اهميت دارد.أكوتاه بين نباشم، ت

توانم بشناسم. به پرسش  خود را كه چه هستم از كجا آمده و چه خواهم شد؟ نمي
توانم جواب بدهم. مگر آنكه از مطالعات خود در اين جهان  هم نمي« چه بايد كرد؟»

ام  ريابم، جهاني كه از هر جهت روي من موثر است و شايد سازنده و برندهبتوانم د
 نمايد؟  باشد در دو جنبه مكاني و زماني چگونه عمل مي

نهايت وسيع، از آگاهي بسيار ضعيفي كه  له آگاهي من نسبت به جهانِ بيأمس
تصر توجه اطالعي، و با مخ كمتر است. ولي با همه ناداني و بي درباره خودم دارم، باز

شماري كه جهانِ محيط  برايم روشن است و آن اينكه عناصر بي يك مسأله ،و تجربه
از يك بابت  ،دارم زيادي مجهوالت آنها دهد و دركَمُ و كيف مي من را تشكيل بر

ثير عناصر ديگر بوده و هيچ يك به شخصه أمثل من هستند. آنها هم هر كدام تحت ت
 سازنده و برنده خود نيستند.
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در عالم مقايسه با جمادات كه صد در صد در معرض عوامل طبيعت قرار دارند و 
دهند،  مي انجام ارادي حركات كه حيوانات حتي نمايند، مي مثل توليد و نمو كه نباتات

وضعيت و  آن موجودي كه ادعاي مختصر تخلف و تغييرِ .ولي به فرمان غريزه هستند
باشد. از اين نظر شايد فردِ اكمل مخلوقات  مي تحرّك به ميل خود را دارد، انسان

 برخوردار هستيم. ا باشيم كه از اندكي استشعار و اختياره خود ما انسان

هايم  بينم كه به فرضِ مختار و مريد بودن، منطقه عمل و اثر خواسته وقتي مي
ام را  عوامل و موثرات خارج از منطقه اراده حاشيه بسيار بسيار باريكي در جنب

، با امكانات محدود خود در دوران دهد و تازه اين استشعار و اختيار تشكيل مي
ترين دخالتي  كوتاهي از عمرم ظهور و بروز داشته و در آمدن و رفتنم كوچك

ود من هستند، و از اند، مثل خ هم كه ظاهرام دخالت داشته مام و پدر و مادر نداشته
 ؛ترند تر و نادان هم ناتوان طرف ديگر، ساير موجودات جهان از اين جهات از انسان

اي از ذرات جهان در پيدايش و در ساختمان  كنم كه هيچ قطعه چنين حكم مي
خويش صاحب ابتكار و تصميم و قدرت نبوده همگي در سرنوشت كلي خويش و 

 رنوشت سايرين و جهان، چشم بسته و دست بسته بوده و هستند.به طريق اولي در س

باشد  باره خود و جهان، امر محسوس و مسلم مي آنچه با وجود آگاهي ناقصم در
و علوم بشري شاهد و كاشف و مبتني بر آن است، وجود جهان و خود من با نظامات 

شته باشم، و اصول غيرقابل انكار است. چه اگر وجود خود و جهان را قبول دا
 توانم منكر وجود نظام جهان شوم. نمي

يِ  حال كه جهاني هست و نظامي دارد و اين جهان و نظام، خواسته يا ساخته
يابي خودم و رسيدن به ايمان  عناصر و افراد تشكيل دهنده آن نيست، براي تكليف

عني آن شخصيت يا كيفيت جهاندار بروم، ي ساز سراغ جهان ، بايد بهقلبي مورد احتياج
 رانند. را خواسته و ساخته و به پيش مي يا عواملي كه اين جهان و انتظام آن

 

 جهان شناسان

 اند. ديگران و خود به آن نظام كننده وصف و كننده معرفي و  جهان شناسندگان مقصود،

به بسيار بودند جهان شناسان و شناسندگاني كه به نحوي جهان را ديده، پذيرفته و 
 اند. ديگران معرفي نموده

يعني  .له نيستندأدر مرحله اول كساني بوده و هستند كه اصالم در صدد طرح مس
، قابل درك نديدن و  . همين قابل توجه ندانستن اند بيني نبوده جهان و جهان جويِ پِي
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طرف، منفي،  بيبيني ساكتِ  است. جهان بيني جوئي نكردنِ مسئله، يك نوع جهان پي
اش رها كردن  اگر چه فاقد جنبه نظري باشد، جنبه عملي آن بسيار قوي است و نتيجه

 آمد و قسمت است، به عبارت ديگر، عدم تعيين تكليف و عدم تعهد. خود به پيش

اند كه روي تفكرات غيرعلمي كالسيك  اما بزرگاني از روزگاران قديم پيدا شده
اند و  ساخته مخصوصي از جهان مي بيني ي، جهانو با تخيالت و معتقدات مذهب

كرده و بينشي براي  حدود و ثغوري متناسب با محيط زندگي براي جهان ترسيم مي
 اند. پذيرفته پيدايش و پايان آن داشته و برنامه و احكامي براي زندگي مي

با مسائل واقعي و هاي علمي بشر، در مواجهه  بيني با گشايش افق اين نوع جهان
مشكالت علمي و اجتماعي دنياي جديد، در حال محو شدن است و اگر در جريان 

، كه هرچند سال عرضه بيني هاي نوظهوري از اين جهان پيچ و خم زندگي نمونه
 شود. شود، دولتي مستعجل داشته و اشباح وار محو مي مي

ز روي عواطف و آرزوها، عوالمِ رؤيائي كه ا استهائي  مكتب ،در همين زمينه
 گيرند. ها جائي مي ها و دل هاي خويش در ديده سازند و با هنرمندي شاعرانه مي

در مراحل بعد، جهان بينانِ بعدي گذشته هستند. فالسفه قديم و جديد بر مبناي 
هاي عقلي خود كه خواسته يا ناخواسته وابستگي به مشهودات و تجربيات و  استدالل

اند درباره  حسوسات و معلومات درست يا غلط آنها داشته است، پيوسته سعي كردهم
ها، نظر بدهند و حتي آينده  روابط و كلياتِ جهانِ ذهني خود و علل و كيفيات پديده

 را حدس بزنند.

ي فالسفه تا آنجا كه عاميانه يا شاعرانه باشد، از مقوله گذشته است؛ ول بيني جهان
 تواند مورد ارزيابي و مطالعه قرار گيرد. كند، مي آنجا كه بر مبناي علمي و عقلي تكيه

ها  اند به استنباط هاي علمي، بعضي خالص و واقعام علمي بوده و نخواسته بيني جهان
 هاي عقيدتي و اخالقي يا سياسي را داخل نمايند. تعميم و توسعه داده و استناج

هاي فلسفي و مسلكي بوده از صورت  اي براي استفاده بعضي ديگر مخاط و مقدمه
ناقص  ناچار است، خالص كه ها ولي اولي شود. مي  خارج مطمئن و محكم مطلقِ علمي

كه علم   رود كه علم جلو رفته است. در حالي باشد. زيرا تا آنجا جلو مي و محدود مي
است و اگر مقدار  معترف است نه هنوز به كليت جهان رسيده و نه به كُنه آن واقف

هاي  و سلسله كرده كشف اشياء درون و برون در مسلم روابط و ارزنده اطالعات فراواني
 اول  ؛ هنوز در خم دست آورده حوادث طبيعت را به هاي  اي از علت و معلول پيوسته
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 در دست دارد. ،در پاي كوهي از مجهوالت .كلوخي از معلومات .كوچه است

لكتريسته چه خواص و آثاري  دارد و به جريان انداختن آن گويد، ا مثالم علم مي
كشد  مي پيش را فرضياتي است؟ چنين چرا و چيست الكتريسيته ولي باشد. بايد چگونه

تر  عميق فرضيات كند، مي روشن را ها تاريكي از مقداري آنكه ضمن فرضيات آن كه
 آورد. تري را پيش مي و مجهوالت تازه

اي بيش از سابق، راجع به پرورش جنس و  العاده ه طور فوقطور علم امروز ب همين
گذارد. از هسته نامرئي كروموزوم خيلي  ما مي تشكيل آن، اطالعات در اختيار

نهايت ظريف و  ، يعني بايگاني بيDNA  شكلساختمان نردباني  تر رفته و به پيش
انات دست يافته است. اما باز هم هاي صفات ارثي و استعدادها و امك متراكمِ پرونده

 داند. از اينكه چرا و چطور چنين است و چه خواهد شد؟ چيزي نمي

 كه سازنده خانه و ماشين و پيوند زننده درخت و آدم طور همان ممكن است انسان
 سازد،  يكند و م ؛ اما باز آنچه مي وجود بياورد ، روزي هم سلول زنده به شده است

اي بر جهان هستي اضافه  . چيز تازه ، خواهد بود شود و بندي از آنچه هست و مي زد
آن در خارج و در خود آن  عوامل و عناصر كه قبالم وجود يا امكان نداشته يا  كند نمي

 قبالم ساخته و پرداخته نشده باشد.

اي به خارج  ت آن است. روزنهمحاط در فرمان و محكوم به اطاعت از نظاما انسان
تكليف انسان و »از اين جريان و به پيش و پس زمان باز نكرده و وارد اين مساله كه: 

 شود. نمي ،«سرنوشت آينده او چيست؟

تر، حال و گذشته را از آن دوران كه  تر و روشن علم سعي دارد، هر چه كامل
چه »و « چرا شدم»، «شدم»بشناسد و بيان كند. ولي چطور شد كه « ايم هست شده»

 ، از قلمرو علم خارج است و چنين ادعائي را هم ندارد.«چه بايد بكنم»و « شوم مي

اند با  اين ادعا مربوط به فلسفه يامذهب است. با اين تفاوت كه فالسفه خواسته
گويند از خارج به  مي له را بدهند، ولي رهبران اديانأچشم و عقل خود جواب مس

 آنها الهام و ارائه شده است.

 بيني اند كه جهان بر سابقين اضافه شده شناسان ديگري نيز در قرون جديد جهان
گذاران يا پيروان  نمايند. اينها پايه ها عرضه مي اي از قبلي تركيب شده يا تكامل يافته

 يت يا كسب قدرت براي قوم و ملتمكاتب سياسي هستند. هدف آنها بيشتر حما
ها و ظلم و تبعيض قيام  بوده، عليه مظلوميت يا بيچارگي اي از مردم خود يا طبقه
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كنند.  نمايند و نجات و بهبود حال ملت يا طبقه مورد نظر را طلب )يا ادعا( مي مي
 ن به مكتب و ايدئولوژيبيني احساساتي و فلسفي و علمي براي پايه داد يك جهان

هاي گذشته و موجود و با  نمايند  و با طرد كردن نظريات و راه حل خويش عرضه مي
هاي مشكالت و مسائل بشري، خوراك  مسائل روز و كشف ريشه توجه تازه به

 دهند. تخريب كننده و نگاهدارنده به پيروان خود مي

       

و اجتماعي،  انساني طبيعي، مسائل ترين معمائي م درآويخته ازه به  در چنين جنجال
جاست كه شخصام به  اي كه دارم، خيلي مشكل و بي و با كمي بينش و دانش و تجربه

براي خود بدهم. چه بهتر كه از زحمات  بيني حل مسائل رفته، طرح جهان و به جنگ
 گان استفاده بنمايم.و نظريات و تجربيات گذشت

تر به نظر  تر و قابل قبول تر باشد كه پيشِ فالسفه بروم. فلسفه، دلنشين شايد راحت
آيد، از اين جهت كه همراه با استدالل است و سعي دارد در حدود درك و  مي

 پذيرش من بيان مطلب نمايد.

دو نفر  آورند دانم چطور است كه با همه ادله و شواهدي كه فالسفه مي ولي نمي
 اند. از آنها يك جور حرف نزده

كند و هر مكتب و معلم، براي خود نظري  اي رواج پيدا مي هر دوره، فلسفه
عالوه بينهايت تامنهاي بينهايت، از  هآورد. نظريات متفاوت و غالبام متضاد، از ب مي

تمام اصول و و سخت گرفتن جهان تا رها كردن  حداكثر قيد و قانون براي انسان
 ضوابط و حتي رسيدن به انكار واقعيت وجود جهان!

. مگر آنكه براي فرار ام رفته يكالفِ سردرگمدنبال  بهاگر از اين راه بروم مسلمام 
 از تفحص خواسته باشم سرسپرده فرد يا مكتب خاص بشوم.

، مدرك و مبناي  بزرگ بروم و مؤسسين اديان توحيدي اما اگر پيش پيغمبران
اظهاراتشان ممكن است برايم مبهم و غيرقابل لمس و احيانام غيرقابل پذيرش باشد اما 

 ها ن آنشنوم و اگر آخري يك زبان و بيان مي -اقل در خطوط اصليحد -از همه آنها
هاي جامعِ  لعملرا بگيرم، كتابِ مشخصِ مسلم و تاريخِ زندگي نسبتام روشن و دستورا

 مدوَن دارد.

هاي  بيني جهان و فالسفه با كه اي مقايسه و كلي مطالعه در كنم. نمي حد اين به اكتفا البته
 تواند راه  كه مي  نمايم مي برخورد و امتيازاتي ديگر بارز اختالفات نمايم، به مسلكي مي
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 باشد.بست و مالكي براي سنجش و انتخاب  غيرمستقيمي براي خروج از بن

 بينم از اين قرار است: اختالفات بارزي كه مي

يعني  آدم نبوده و توجه به بني يا يك طبقه مردم تنها به يك ملت نظر پيغمبران -1
)ع( و مخصوصام و عيسي و زرتشت به تمام بشريت دارند )اين نكته در دين ابراهيم

 فراتر گذاشته، صحبت از زمين آدم و بشريت پا بارزتر است( حتي از بني محمد )ص(
را جزئي از كل  نمايند و انسان ا و كليه مخلوقات اعم از مرئي و نامرئي ميه و آسمان

بين  جهان واقعام بلكه نيستند نيز تنها بينِ انسان هيچ، نيستند كه خودبين گيرند. مي گبزر
 هستند.

له خوراك و رفاه زندگي يا تشكيالت اقتصادي و سياسي أتنها داعيه حل مس -2
بشر با آنها درگير است،  را نداشته بلكه كليه مسائل و موضوعاتي را كه فرد يا اجتماع

 كنند. تعيين تكليف مي و اطمينان، علم از ناشي قاطعيت و صراحت كشند و با مي پيش

تنها به امروز دنيا و به دوران عمر محدود افراد توجه نداشته، از يك طرف با  -1
، جهان را از بدو پيدايش و حتي آفرينش زمين و آسمان مطرح كردن خلقت آدم

و دنياي ابديت كشانده و  گيرند و از طرف ديگر زندگي را تا آخرت رنظر ميزي
 سازند. خود وارد مي بيني نهايت دور را در جهان هاي ناديده و زمان بي آينده

مسئوليت  انسان اجتماعِ و فرد براي سياسي، و فلسفي هاي بيني جهان از زودتر خيلي -4
گيري و توقع  اگر سخت . اند كرده  تعيين برنامه و نقشه سرنوشت و و تعهد قائل شده،

 دهند. مي وعده هم را تري مطلوب العاده فوق سرنوشت عوض در دارند، انسان از بيشتري

و  در بشر دوستي و دلسوزي به محتاجان و زيردستان، پيش از آنكه حقوق بشر
هاي خلق صاحب موفقيت و مدافعيني  ميان آيد و طبقات رنجبر و توده  به انسانيت
اند و در اين راه زودتر و بيشتر از  ، پرچمدار حمايت و تقويت آنها شده گردند
و  گرانهاي جديد با صاحبان زر و زور و مفسدين و مترفين يا استثمار بيني جهان

 اند. كنندگان و مستبدين در افتادهاستعمار

يا تعليمات خود را تا  ايدئولوژي ، پيغمبرانبيني اجراي جهان از نظر علمي و -1
در برابر اند و از جهت ابتكار در مكتب، استقامت  كرده   حدود زيادي در زندگي پياده

اخالقي  تقواي خود، ممات از بعد يا حيات زمان در مردم روي ثيرأت مشكالت، و موانع
و نكات ديگري كه الزمه  و فداكاري، پيروزي بر مخالفين و باالخره اداره امت

 ها بيني تري از ساير جهان المجموع امتحان درخشان رهبري و مديريت است، من حيث
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 اند. داده حسن نيت و كمال و رشد صفات انساني خود را ثابت كرده

ها و احكام موضوعه آنها كه در زمان حياتشان غيرمعمول و  بسياري از استنباط -6
آمده، با پيشرفت زمان مورد تأييد دانش و تجربيات بشري واقع  غيرمعقول مي

سيري كه آنها رسم  در راهي جز خطِ ،رفته بشريت متكامل هم گرديده است و روي
 اند؛ پيش نرفته است. كرده

كردند و سراسر جهان از  و مكتب خود را اعالم مي بيني در زماني كه آنها جهان
دادند، بشريت  اي مطيع و مرتبط و زير فرمان واحدي ارائه مي ابتدا تا انتها را مجموعه

امل نبرده، و حاكميتِ قوانينِ عمومي ارتباط حوادث و وابستگي علل و عو هنوز پي به
النوعي به قياس نفس  اي را درك نكرده بود و براي هرچيز و هرجا رب ثابت و ساده

 نمود. تصور مي
       

روم كه از  با توجه به امتيازات بارز فوق، به سراغ اين دسته از جهان شناسان مي
خالقي هم كه باشد در جهات وسعتِ نظر، بلندي مكتب، رشد انساني و فضائل ا

مقايسه با كليه دانشمندان و فالسفه و رهبران، در سطح باالتري قرار دارند. البته تا 
 كار خواهم انداخت. هآنجا كه بتوانم عقل و علم خود را نيز همراه برده و ب

 

 بينش اول ؛ جهاندار آفريدگار

مدّبر،  و مدير كه اليزال همتاي بي خودآ، تواناي و دانا و يكتا است جهانداري را جهان
يعني يگانه ارباب شايسته  1باشد. العالمين مي عليم و رحمن و رحيم و رب  حكيم و

 بندگي و سروري مطاع كون و مكان بر سراسر موجودات در هر زمان و مكان.

جهان هستي از اراده كن فيكوني او به وجود آمده است و برطبق مشيت و مسيري 
 .2شود گردد و به امر او اداره مي داشته است، مي كه او مقرر
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، در يد قدرت و ملكوت او بوده و خواه ناخواه تمام موجودات زمين و آسمان
 .1باشند فرمانبردار و تسبيح كننده ذات مقدسش مي

ز آن او و حاكميت، چه در جهان هستي و چه در قلمرو جزئي بشري، ا مالكيت
فرمان او  نام و به اي است موقت كه بايد به باشد، وديعه است. آنچه در دست انسان

 .2عمل شود
حركات  و حاالت كليه بلكه است، نشده خلق حساب بي و نبوده  هدف بي و پوچ دنيا

 .1سوي خالق و اجلي است مقدَر براي بازگشت به او اي است معين به جهان را برنامه
 

  و مقام او بينش دوم؛ گزينش و آفرينش انسان

كه ذره ناچيزي از جهان اليتناهي بوده و مورد عنايت خاص وكرامت  خلقت انسان
با  آوازي هم و خلقت دستگاه بزرگ با سرنوشتش همآهنگي ترين است و صحيح خدا
  جهان، مانند خود  باشد، مي سبحان رب تسبيح و اطاعت در مخلوقات ساير

صورت نگرفته است. در زماني بس دور، آغازي بسيار ساده داشته و مراحل مشكل و 
است و بازهم   صورت حاضر درآمده تحول بينهايت طوالني را طي كرده است تا به

 .4دارد پروردگارش در پيش تري را تا رسيدن به مراحل تحول و تكامل طوالني
از خاك و گل شروع شده، تا به صورت سلول زنده ناچيز درآمده  آفرينش انسان

است. در پايان دوران تكامل پس از طي مراحلي، هيئت آدمي گرفته و باالخره روح 
 .1الهي در او دميده شده است
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قام و ترين م در گير و دارهاي زندگي و هدايت الهي، آماده براي نيل به بزرگ
، 1گشتن او در روي زمين گردد: اليق صفات و امانتدار خدا شدن و خليفه موهبت مي

 .2هاي جهان را در فرمان و استفاده و استخدام گرفتن و با كسب علم، نيروها و نعمت
چنين  در جهت نيل به چنين سرنوشت اعلي، ساختمان فطري و سعادت انسان

و با  1ترتيب داده شده است كه به معناي عميق و جامع كلمه، بندگي خدا را بنمايد
 ترين فيض و سعادت جاودان برسد. بزرگ  او، به بندگي خدا كردن و نزديك شدن به

 

 و ارتقاء بينش سوم ؛ اختيار

در وجود او، توام با ظهور يك  الهي ن و اضافه شدنِ صفت يا روحِآفرينشِ انسا
از  پديده استثنائي بزرگ، در جهان خلقت بوده است كه تحت عنوان سرپيچي ابليس

به اغواي  ، بيان شده و به دنبال آن مجاز بودن شيطانفرمان خدا در سجده به آدم
 .4انسان آمده است
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يك  ين پديده عجيب يعني اجازه يك نيروي مخالف، ضمن آنكه از انسانا
مخلوق استثنائي عصيانگر و فساد كننده و منحرف شونده از مسير عمومي در روي 

، او را در ميان دو كشش متقابل يا دو تضاد دروني در يك حالت 1سازد مي زمين
. به طوري كه هميشه بر سر دو راهي بوده و اجبارام داراي دهد ترديد و تحيّر قرار مي

شود كه وسائل تشخيص و تصميم را در خود رشد  گردد و ناچار مي مي اختيار
 گردد. ، و همچنين كانون منازعه ضدين شدن، عامل تحرك دائمي او مي2بدهد

در  مترادف با خصلت اشراقي اختيار در مقابل رحمان، به اين ترتيب قيام شيطان
مجراي  از انحراف سبب طرف يك از اگر انسان آزادي و اختيار و شود مي انسان وجود

، 1دهد گردد و فساد و ظلم را در دنيا رواج مي طبيعت و منجر به سقوط و هالكت مي
ار و خالقيت و خروج انسان از اسارت طبيعت و از طرف ديگر راهي است براي ابتك

افزاري است براي رشد و تكامل در تسلط بر طبيعت، تمتع از زندگي و كسب فضائل 
 .4الوهيت ذات و احراز شخصيت و تقوا و قدرت تا سرحد ملكوت و تقرب به انسانيت
جاودان، خبر از دو پديده يا دو  از بهشت و اخراج آدم زمان با داستان شيطان هم

  1و هدايت ضاللت   لهأو مس  مردم . يكي خصومت  شود داده مي انسان  مالزمه ديگر
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 .1است كه در بينش چهارم صحبت خواهد شد و ديگر ميثاق اطاعت از خدا
ي او براي ارتقاء، مالزم با تصميم و تعهدي از ناحيه ينسان و تواناا به اعطاي آزادي

باشد. اين تصميم و تعهد همان  مي او در اتخاذ راه صحيح و سرپيچي از اغواي شيطان
و  ميان انسان فطرت و سپس با صراحت بيشتر از طريق نبوت ميثاقي است كه بنا به

 .2بسته شده است خدا
ضمن اينكه در آفرينش موجودي مختار و آزاد است، مسئول و  بنابراين انسان

و تعهد، الزم و ملزوم يكديگرند. اگر  باشد. آزادي متعهد در برابر خود و خدا نيز مي
خدا  براي آن است كه در جهت تعهد و تقرب به داده شده، انسان و امكانات به اختيار

 مصرف نمايد.

، 1باشد مي آن به وفاي و آفرينش پيمان يادآوري همين احكام تشريح و  اديان اساس
، موجب  آن حَبلُ الْمتين گفته است  اي كه خداوند به شكستن پيمان و بريدن رشته

 .4شود سقوط و به فساد و هالك منتهي مي
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  آخرت ؛ ينش چهارمب

 قيامت اعتقاد به ابدي بودن زندگي، رستاخيز ،؛ پس از توحيدبيني از اركان اين جهان
سرچشمه  خدا فيكوني كن  اراده و اليزال ذات از كه هستي .1است آخرت اصلي حيات و

 باشد. ته و پرتوي از وجود او ميگرف

تيك، خود مشمول قانون ثبات و بقا است. ير مجموعه مادي و انرژهدانيم كه  مي
كه براي  حالت موقت و فنا شونده ندارد. در صورت و حالت جاندار بر حيات انسان

ردد. گ زندگي جاودان آفريده شده است، به دوران كوتاه عمر محدود و منتهي نمي
است، در حكمِ خوابِ انتظار و  يا آنتروپي مرگ كه نمونه و مظهري از اصل كهولت

تعطيل فعاليت دنياي حاضر بوده پس از تحوالت عميق و انقالبات عظيمي كه رخ 
و  ، برانگيختگي مردگان، مانند زنده شدن زمين2داده و قيامتي برپا خواهد شد

در  4سوي پروردگار ، براي مالقات و رجعت به1رسيدن باران در فصل بهار درختان با
شرايط مساعد خاص به وقوع خواهد پيوست و فعاليت با عظمت و پرجوش و 

 شود. در يك دنياي روشن بدون مرگ و فساد از سرگرفته مي 1اي خروش فوق العاده
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 ، محصول ايمان و1اين دنياي او بوده حيات واقعي و مجدد هركس ميراث مكتسبات
 .2اعمال بد و خوب خود را در مقياس بسيار بزرگي خواهد ديد

كه سرانجام هموار است   هائي هاي آن پيرايه دنياي فعلي با تمام مظاهر و گرفتاري
 1و كشتزاري براي آخرت 4اي براي عمل در حكم ميدان مسابقه 1.گردد و محو مي

. بهترين روش زندگي دنيا آن است كه شخص ساختمان وجودي و ملكات باشد مي
و مكتسبات خود را منطبق و مناسب با زندگي جاودان آن دنيا بنمايد )يك نوع 

Preadaptation.) 

و  با هيكل و مكتسبات اين دنيا و درك ثواب له احياي مردگان در قيامتأمس
و انرژي  بر حسب اعمال انجام شده، در حقيقت تاييد قانون ثبات ماده عذابِ آخرت

باتوجه به وجود و نقش عنصر سوم جهان خلقت يعني اراده و امر و تعميم آن به 
 است. حيات انسان قلمرويِ

       

طرف  پايان از يك موقعيت مكاني خود در عالم بي در اين جهان به استشعار انسان
موقعيت زماني با مشاركت و وراثتي كه مابين دو بينهايت دُورِ آغاز  و توجه او به

براي زندگي جاويدان دارد، طرز فكر و عمل او را  و آخرت خلقت تا قيامت
آورد.  هائي به وجود مي احساس اطمينان و الزام سازد و يك سلسله دگرگون مي
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حساب آوردن آخرت و دورانديشي  شود و برنامه زندگي با به شخصيت او جهاني مي
 تا  زودگذر حياتي  لذائذ  و   عادي مشغول كننده  هاي  حدود سرگرمي از  بينهايت 
 گيرد. بينانه، اوج ديگر و هدف بلندتر مي هاي عاطفي و غريزي نزديك تحريك

طرف و با وارد كردن و توسعه دادن عامل زمان  با اعتقاد به مبدأ و مقصد از يك
و معنويت كه در ساير مكاتب بيش از يك امر انتفاعي و يا  از طرف ديگر، انسانيت

كند.  عاطفي نيست و از نظر علمي پايه و منطقي ندارد، در اينجا مبنا و معني پيدا مي
 سوي او باشد. خدا و رساننده به  شود كه خواسته مي چيزهائي  شامل  و ارزش   انسانيت

 معنويت نيز جداي از ماديت و خارج از مشهودات و ضروريات نبوده همان منافع 
 ي شود كه با دخالت دادن عامل زمان و در حسابِ آينده و مصالح و ضرورياتي مي

 و منشاء اثر و ثمر باشد. تماعشخص يا اج مورد احتياج ،دور

اي از افراد،  يك فرد يا دسته مثالم در مقياس زماني كوتاه و در وسعت مكانيِ
تواند مفيد و  مي ، ظاهرامپروري و شهوتراني دروغ گفتن و نيرنگ و خيانت يا تن

م و دامنه مطلوب و مجاز تلقي شود. ولي هر قدر كه چشم اندازِ زماني را جلوتر ببري
مكاني را به سايرين كه آنها هم مخلوق و محبوب خدا هستند، توسعه دهيم، آثار و 
عواقب سوء اعمال فوق چه روي خودمان و چه روي ديگران ظاهر گرديده و با 

شود. از صورت خودخواهي و صفت مادي  توجه به آنها نظريه و رويه ما عوض مي
شي و نوع خواهي و جهان زيستي پيدا بودن كه منفور است، گرايش به مآل اندي

از  شود. فرد انسان كند و عنوان عمل شرافتمندانه ارزنده و معنويت به آن داده مي مي
 كند. ذره بينهايت ناچيز، در جهان ابدي بينهايت عظيم، جا پيدا مي

 
  بينش پنجم؛ شرك و دنياپرستي

ها  ع و اداره كليه امور و تقدير سرنوشتوقتي قرار شد جهان را خالقي باشد كه ابدا
 مختار ترين خطاي نابخشودني كه انسانِ ، بزرگ از علم و اراده قاهره او ناشي شود

خواهد كرد،  تواند مرتكب گردد و شديدترين ظلمي كه به خود و به اجتماع مي
 .1اعراض از خدا يا شرك به اوست

 حيواني و همچنين از از جهت مخلوقيت و مواريثِ غريزيِ نسانبديهي است كه ا
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ارادي  هاي فعاليت اعظم قسمت در طبيعت، در و بشريت جامعه در بودن محاط جهت
كند. يعني  و غيرارادي خود، كاري جز تبعيت از جريان عمومي جهان و جامعه نمي

كه  اعمال و آمال از محدودي قسمت رد فقط .1باشد مي آفريدگار مطيع كرهًا طوعًا و
تواند با مهلت و امكانات  دهد، شخص مي را تشكيل مي منطقه بسيار ضعيفِ اختيار

ها و عوامل ديگري را  او داده شده است، غير از حكومت خدا، خواسته موقتي كه به
 ا شريك بتراشد.آنها تمايل و تبعيت كند و در واقع براي خد دخالت دهد يا نسبت به

جاي خدا، يك نوع شرك اتخاذ  دوست داشتن اصالتي و پروا داشتن از هر چيز به
. شرك به خدا انواع و درجات بيشمار دارد 2باشد كردن براي خدا در ضمير خود مي

 از آن جمله است:

 شر، كه با رفع عِ مجسمِ موهوم و مصنوع ذهن بپرستي و اعتقاد به اربابِ انوا بت
 .شود جاهليت از قلمرو آن كاسته مي

 كه خود را در مقام  ارباب زر و زور پرستي يا خدمت و اطاعت نسبت به طاغوت
گذارند، و آنها را موثر اصلي شناختن،  نفوس و امور دنيا مي مالكيت خدائيِ

دانستن، خواه  ات شخصي و مليطراح و سرنوشت ساز و مافوق اراده و امكان
 از روي عقيده و اشتباه باشد يا از طمع و ترس ناشي گردد.

 بيني عنوان جهان كه به هاي باطل و اصول ساخته بشري اعتقاد و پيروي از مسلك 
 شود. عرضه مي و برنامه زندگي به جاي اديان الهي

 1تر است يعني دنياپرستي تر و روزافزون الخره آنچه عاملو با. 
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قديم  هاي خيالي ارباب انواع بت توجه و توسل به در خدا به كه شرك  است بديهي
، چون بنـاي عقيـده و عمـل،     هاي مادي بشريافته جديد هاي اخالقي و فلسفه يا مسلك

، گمراهي حاصله و عواقـب   شود يا منحرف و ناقص مي متوجه عوامل و افكار موهوم
گــردد و  مــي  هــاي جبــران ناپــذير و حســرت  ناشــيه از آن باعــث ضــايعات و هــالك

 شود. ماند و يا به زيان او صرف مي عاطل و باطل مي هاي سرشار انسانيت سرمايه

ه چگونه سلب شخصيت و پرستي نيز معلوم است ك شرك به صورت طاغوت
شود و به فرد يا افرادي  كند و سد راه تكامل و ترقي مي مي از مردم حقوق و آزادي

دهد كه بندگان خدا را به بردگي خويش درآورده، بساط ظلم و فساد در  وسيله مي
عقده حقارت و انصراف از  زده با هاي وحشت بگسترانند و افراد و ملت روي زمين

زدگان، ديدن  شخصيت و مسئوليت و قدرت خود، تمام فكر و ذكرشان مانند جن
هيوال و هيبت و توطئه آنان و نفرين و دشنام باشد و قصور و تقصيرهاي خود را 

 اصالح و سازندگي نپردازند. هاي انحرافي و تخريبي افتاده، به راه نمايند و به فراموش 

 شخص طرف يك از  باشد، خودخواهانه پرستيدنيا صورت  به اگر خدا زا اعراض اما
را متوقف و ساقط در جلب لذات حيواني ساخته و منتهي بـه تخـدير قـوي و تخريـب     

مظاهر گوناگون  در اجتماعي در مقياس دنياپرستي ديگر،  از طرف و شود مي وجود او
وحشتناكِ فريب، تعـدي،   هاي ازهدرو و يافته توسعه طلبي اندوزي و جاه مال  شهوتراني،

گشايد. مظالم و مفاسـدي را بـه بـار     را به روي خلق مي تسلط، تكبر، اشتهار و استعمار
هـاي ديگـر    بينـي  اننالد و مكاتب و جهـ  آورد كه بشريت امروزي سخت از آنها مي مي

، داري ، سـرمايه مثالم عواملي مانند مالكيـت كنند.  بعضي از آنها توجه مي با ديد ناقص به
شناسـند. در حـالي كـه هـر يـك از آنهـا        را مقصر مطلـق مـي   نوادپرستي، يا امپرياليسم

 يافته خاصي از مقصر كلي يعني دنياپرستي به جاي خداپرستي است. جلوه تجسم

ز خدا و توجه و ترجيح دنيا يا محبوب و معبود قراردادن بشر از طريق اعراض ا
آن و انحصار دادن علم و عملش به دنيا، به دست خويش دنيا را براي خود و ديگران 

 .1سازد غيرقابل نجات مي نِاسوز تبديل به جهنم
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باشد و دشمن  هاي بشريت مالكيت وجه چنين نيست كه منشاء گرفتاري  هيچ  به
گويند،  بدانيم. استدالل آنها در آنجا كه مي داري را سرمايه شماره يك انسانيت

گيرد و  داري سرچشمه مي هرچه بدي و ظلم و خرابي است از مالكيت و سرمايه
 باشد، صحيح نيست. اقتصاد اساس زندگي مي

هاي فردي، خانوادگي، كشوري  مقياس كشتار به و آيا آنچه تجاوز و تعدي و فساد
اي  يا براي اندوختن كيسه خاطر يك وجب زمين عمل آمده است تمامام به و جهاني به

 از زر و سيم بوده است؟

بر ديگري، عامل اين همه  جوئي يك فرد يا يك طبقه و ملت طلبي و برتري جاه
 كنند؟ نمي جان و منال و مال صرف راهش در و است  نشده كشتارها و ها ستيزه و ها رقابت

و  كه اصالم پاي مالكيت   پرستي و غريزه تيز شده جنسي در جاهائي آيا شهوت
مقام در ميان نبوده است، در دنيا كم تخطي از قانون و تجاوز و كشتار به بار آورده 

 است؟

حاكم است، ببينيم درآمدها  داري و سرمايه كيتگويند مال در دنياي غرب كه مي
 شود و تالش براي چيست؟ در چه راه خرج مي

شدن  ركني هستند كه براي ميليارد جمع هاي پول آن ديار تمامام ممسك آيا مردم
شود يا بيشتر در پي تأمين  يم 1« »و روزشان صرف شب 

دوند كه جزء بسيار كوچك آن را ضروريّات اوليه خوراك و  احتياجاتي مي
 پوشاك و مسكن تشكيل داده و قسمت اعظم آن تمتعات دنيائي تفنّني است؟

و  برانداز استعمار هاي خانمان از حربه« سياست مصرف»گويند كه  مگر نمي
ميل به مصرف و تجمل وجود داشته و اين ميل  است؟ بنابراين در مردم داري سرمايه

 كند. هموار مي و استعمار باشد كه راه را براي استثمار غريزي عامل مهمي مي

گران را داران هستند كه دسترنج و سالمتي كار داران و كارخانه آيا فقط مال
هايي از اين  ، خيانت ها ، سينماها و كاباره ها خانه ، مشروب ها ؟ آيا قمارخانه دزدند مي

 كنند؟ بدتر، به آنها نمي

كنند.  ر مييو سودپرستان دا داران اند كه اين قبيل اماكن فساد را نيز سرمايه گفته
كشانند.  ه يا قانون افراد را به اينجاها نميبه فرض كه چنين باشد، آنها كه به زور اسلح
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دهد.  مي رونق ها كاسبي چنين به بودن، حيواني لذائذ دنبال به و مشتريان شيطاني تمايالت
 پس عامل اصلي اين است نه آن.

شوند.  پولدارها و ميلياردها هم خيلي قرباني مي خودِ ،اتفاقام در اين اماكن فساد
بهره ساختن  در واقع سلب شخصيت كردن از او و بي كردن از انسان سلب مالكيت

بشر از مكتسبات شخصي است كه بنا به قانون تكامل و روال طبيعت، حق مسلم هر 
 نهم(. باشد )بينش نفس و وسيله ارتقاء او مي

ون و حقوق و مالكيتي كه از اكتساب سرچشمه گيرد و مقيد و محدود به قان
م گردد، يعني مال به عنوان وديعه الهي تلقي أضرورت باشد و با انفاق و تزكيه تو

شده و در راه خدمت به خلق و تقرب به او صرف شود، نه تنها منشاء ظلم و فساد 
نمايد و از طريق انفاق  ها و اصالح امور و نفوس را مي شود، بلكه تحريك فعاليت نمي

 شود. ، ركني از عبادات و وسيله تزكيه و تقرب ميو زكات

بد باشد با تغيير مقياس از فرد به جمع و در روابط كشورهاي مختلف  اگر مالكيت
 وجه شديدتر( ايجاد خواهد كرد. با يكديگر همان مضار و  مفاسد را )و به

گري، باالتر از بر نفس آدمي بايد لجام زده شود و هدف و حركت او به سمت دي
خوئي  درنده و انساني باري و بند بي و آزادي  با اال و شود  داده سوق دنيا، مطامع و مسائل

 دستش به كه اي وسيله  هر با و گيردقرار كه مسلك و موقعيت و مقام هر در بشر حيواني،
 .برسد، شالق برگُرده ديگران و تيشه بريشه خود خواهد زد

است، اجازه هيچ نوع  1« ... »كه گوياي  بيني هاندر اين ج
شود؛ خواه از  طلبي و تسلط بر نفوس و تصرف در حقوق سايرين داده نمي تفوّق

طريق مال و مقام باشد يا نواد و نسب. حتي فضائل معنوي و جهات مسلكي و ديني يا 
توان وسيله تفاخر و تمايز  آيد، نمي به حساب مي 2هم كه عنداهلل تقواي اخالقي را

طلبي  برتري 1شناسند مي كلي برتري طلبي را عامل فساد روي زمين طور قرارداد. و به
 شود. عيه الوهيت محسوب مييك پا شرك و دا و استخفاف و استعباد مردم
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و بقيه  ، خود كشتزار و كاالئي است براي خريد آخرتبيني دنيا در اين جهان
 .1هاي آن فريب و گول است مظاهر و مآل

 

 (و امامت بينش ششم؛ راهنمائي و پيشوائي و رهبري )يا نبوت

و دو سرنوشت متضاد سقوط و  راهي قرار گرفتن انسان، بر سر دونافرماني شيطان
صعود، اگرچه سبب رشدِ عقل و پيشرفتِ علم براي بشر شده است، ولي در هر حال 

كند و دائمام در جريان اصالح و  عقل انسان كه روي مشهودات و ذهنيات تكيه مي
باشد. از يك طرف منافع شخصي و جهالت  توسعه است، ناچار محدود و نارسا مي

كمتر توجه كند و دچار اشتباه و  حقوق سايرين و مصالح اجتماع د كه بهشو باعث مي
ثير شديد حال و اسير زمان نزديك أانحراف شود و از طرف ديگر چون طبعًا تحت ت

احساسات  و غرائز است. تفاوت بي دور آينده به نسبت و خبر بي بعيد گذشته از باشد، مي
نيستند  عواملِ مطمئنِ محكمِ متحدالشكل در تمام مردم وجه هيچ و عواطف هم كه به

آنها سپرد، در حالي كه مصلحت فرد، خارج از  كه بتوان رهبري افراد و جوامع را به
 قدر هر او ي آينده سعادتِ و انسان سرنوشت و گردد نمي مينأت نوع، و جمع چارچوب

 هم كه دور باشد، باالخره درخواهد رسيد.

 مايحتـاج  تواننـد  مـي  حـداكثر  يافتـه،  رشـد  اجتماعـات  و روشـندل  روشـنفكرِ  ادافر
مسـائل و مشـكالت روز را درك و     مربوط به خصوصي فردي و مصالح محلي و ملي

هـا و   تجربه رسيده است، دائمام عقل و علم بشر با پيشـرفت   طور كه به حل كنند و همان
گـاه   هـيچ  انسـان  نمايد. فرد و اجتماع د نظر ميهاي خود تجدي آمدها در تشخيص پيش

بينـي   قادر نبوده و نيست كه در مقياس وسيع جهاني و جريان ابدي، همه قضايا را پيش
 و براي خود راهيابي نمايد.

چيز را از خالق  خود كه انشاء و ابتداء همه زمانيِ با ديد اليتناهيِ بيني اين جهان
، ناچار مسير و مسلك را هم از او 2بيند داند و مقصد و انتها را به سوي او مي يكتا مي
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السواي همگان و داناي مطلق زمان و مكان است. حس و  بايد بگيرد. كه دلسوز علي
ها از خود خارج گردد و براي عوالم  تواند فارغ از بند و وهم عقل بشر كجا مي

 ريزي كند. ايت دور كه هنوز تحقق نيافته است، برنامهنه ناشناخته بي

بيني براي عاطفه و تجربه و عقل و علم قائل  با همه احترام و ارزشي كه اين جهان
هدايتِ  از نياز بي و جهاندار آفريدگارِ شدهِ رها را انسان و نبوده يك هيچ به مغرور است،

كتب  كليه مشتركِ مبناي كه است رسالت و نبوت سئلهم همان اين .1داند نمي او مستقيمِ
 باشد. مي و اديان توحيدي

به هدايت الهي، فرقي ميان افراد قديم و اجتماعات جديد نيست.  از جهت احتياج
نفوس  در آن نفوذ و عمل دايره و داشت تحميلي و فردي جنبه بيشتر ها حكومت سابقام
توانستند بر حسب ممكنات خود رفتار نموده و به  نيز ضعيف بود و مردم نيز مي مردم

عقيده  صورت به غيبي نيروي ديگر فايده اقلحد يا لزوم بنابراين نمايند افجحا سايرين
 شد. اما ديني كه پليس باطني افراد و كنترل كننده افعال باشد، به سهولت احساس مي

اجتماعاتي  هم و رفت  پيش زندگي شر و خير به او آگاهي و بشري دانش هم كه بعدها
با مقررات و نظامات نسبتام قوي تشكيل گرديد كه وظائف افراد را تعيين و تحميل 

با  شود. اجتماع هدايت الهي و اطاعت ديني كمتر احساس مي نمايد، احتياج به مي
خدا گرديده است. غافل از آنكه در حقيقت فقط  و نظامات خود جانشين ايدئولوژي

و تعيين  يك تغيير مقياس پيدا شده است. اگر در قديم براي خروج از تحير اختيار
خدا  به احتياج تعدي، و افراط شدن محدود و مقيد براي و زندگي رنامهب تنظيم و هدف

اجتماعات ديگر، براي  برابر در و خود  امروزي هم در مجموعه اجتماع و دين داشت،
هاي  انحراف و افراط در شدن محدود و مقيّد براي و عمومي مسلك و ايدئولوژي اتخاذ

است و  بيني داشتن هدف و جهان داخلي و تعدي و تجاوزهاي خارجي باز ناگزير از
باه كند، عواقب سوء آن چه براي او و چه براي بيني اشت اگر در انتخاب هدف و جهان

 همان مقياس جمع به فرد، شديدتر و دردناكتر خواهد شد. سايرين به

 عنوان مبنا و مالك ايدئولوژي فرض هم كه آفرينش جهان به پس در هر حال و به
سائل انساني گسترده در زمان و شود، از آنجا كه بشر نه احاطه به مصالح و م اختيار

تواند استنباط  مشيت و حكمت خدا آگاه است، نمي مكان اليتناهي دارد و نه نسبت به
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آنچه خواسته خداست، بنمايد و ناگزير خط مشي كلي و  كامل و استدالل درست به
 هاي اصولي را از فرستادگان و برگزيدگان خدا بايد بگيرد و اگر چنين دستورالعمل

جا زدن و ساقط شدن يا بيراهه را آزمايش از جانب خدا نرسد كارش در هدايت
 كردن و دلزده و سرخورده شدن، خواهد بود.

 -گمراه اما خوشبختانه بنا به شهادت تاريخ چنين هدايتي مكرر رسيده و در داخلِ
اند كه كارشان  اي برانگيخته شده سرگردان، افراد درس نخواندهِ وارسته شدگانِ
 به سوي او بوده آنچه سرنوشت و راه و رسمِ دن خدا و سوق دادن مردمسراغ دا

 اند. تعليمشان داده ،درست است

فرستادگان  آئينِ در و خدا جانب از اساسي قوانين و زندگي هدف  بيني جهان اين در
 آيد. برگزيده او مي

     

كه رهبري و پيشوائي  ت، مسئله امامتاي حياتي اس كه مسئله به دنبال نبوت 
و مقصد خود أ اطالع اجمالي از مبد به گردد. بشر نه تنها احتياج خلق است، مطرح مي

شود،  خدا بر او خوانده مي و راهنمائي براي مسير زندگي دارد كه از طرف پيغمبران
 افتد. اجتماعي نيز نداشته باشد، به انحراف و تفرقه مي هبربلكه اگر سرمشق عملي و ر

مكاتب ديني و فكري و سياسي دنيا هيچ يك با كتاب و گفتار تنها درك و اجرا 
گذار اوليه يا جانشينان و  اند، بلكه الزم بوده است آن آئين مدتي به دست پايه نشده

شناسانده شود. هر قدر جنبه اجتماعي و   تربيت شدگان دست اول او پياده و به مردم
جهاني مكتب و تحرك و توليد آن بيشتر باشد، چون الزمه حيات و حركتِ دسته 
جمعي، وجود برنامه مشترك و فرماندهي واحد است، ضرورت وجود پيشوا يا امام 

 گردد. حادتر مي

جا كه فهماندن صحيح آئين و اجرا و الگو دادن براي تا آن و پيشوائي امت امامت
هاي  ، قهرام بايد به وسيله كساني صورت گيرد كه نمونه1تكميل و تداوم دين است

باشند و  اعالي مكتب به لحاظ علم و تقوي و عمل تا حد عصمت و جانشيني رسول
در خواست و دعوت  آنجا كه رهبري و مديريت جامعه است، اگر بنا به بيعت يا

 ، با مشورت و آراء امت از طرف رهبر2...«»، به حكم  باشد مردم
                                                

 : ...  1مائده /  .1
 : ... و با آنها در اداره امور مشورت نما...191عمران/  . آل2
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هستند،  گردد. پس از رحلت و غيبت منبع اصلي كه كتاب و سنت و دولت انجام مي
 وسيله اطالع و آشنائي، آئين و احكام خواهد بود.

تخصص  و تفقّه اهل كه نظر و علم صاحبان استنباط و محتوي از استفاده و استمداد با
كلي اداره امور جامعه از طريق مشاوره و انضباط اجرا گرديده  طور و تقوي باشند و به

و همه متعهد به اطاعت از واليانِ امرِ شايستهِ منتخبِ خود، تا آنجا كه معصيت خدا و 
، هستند و در صورت اختالف و تنازع بايد به خدا  نباشدخارج از صالحيت آنها 

1 كه مقبول و مسلم باشد، مراجعه بنمايند. و سنت ( و عترت)محكمات كتاب
 

ت ي هر امّعتاريخ، از نهادهاي اجتما و پيشوايان دين كه طبق سنت روحانيت
 شان بنا به قرآن اند، وظيفه عمده گذشته نقش حفظ كننده را داشته هستند و در اديان

هاي اهلِ  و ضبط و نشر تعليمات و پيام تفقّه در دين براي تنذير مردم ،و روايات ائمه
توانند براي  ، مي ورت علم و ورع و آگاهي و اجتهاداست و در ص ت رسالتبي

 ، مرجع مردم باشند.تشخيص مسائل و استفتاء و ارشاد

 
  بينش هفتم؛ رحمت و سعادت

. خداوند بيش از هر چيز صفت رحمن و رحيم 2خلقت براي رحمت و لطف است
بهشتي  سالمت و فراخ زندگي سكونت براي را آدم كند. مي گوشزد ما به را خود بودن

 را براي تصرف و تسلط و تمتع او آفريده و ساخته است. و آسمان به بارآورده، زمين

 . دنيا  رود لجالل مياذو دنيا به طرف خير و كمال و در تحول به سوي ذات 
سختي مشاهده شود از روي حكمت و  اگر كمبود و تنگي و 1سرشار از نعمت بوده

 تكامل و تربيت وسيله و رحمت نيز ها گرفتاري و مشكالت و زحمات 4حساب است

                                                
:  19. نساء / 1

  

  :119. هود/2

 : 19شورى/ 

   :19نحل / . 1
نيـز بـه همـين معنـى و بـه دنبـال        14هاى خدا، در سوره ابراهيم آيه  آيه ديگر در ذكر نعمت 12)به دنبال 

و نزول باران و خروج ثمـرات و تسـخير كشـتى و جريـان آنهـا بـراى ارتـزاق و         ا و زمينه ، آسمانمليت
 شود(. استفاده ما آمده و به كفران نعمت و ظلم كردن بشر ختم مى

 .: 21. حجر/ 4
 .: 27رى/ شو
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. اگر تكاليفي معين و  2دست ماست  . آنچه بدي است از جانب خود ما و به1باشد مي
 .1كيفر و قصاص مقرر شده است آن هم براي حفظ و حيات خود ما و جامعه است

اران پيش رفته زگ گرداند در اثر وجود خدمت ع بشريت را ميلي كه جواممعا
خلقت  ناموس است. خير و خدمت به انسان غريزي يلم يا نيكنيازي نيروي همان و است

نمايد، تداركات الزم و مقدمات  پيش از آنكه موجود احساس احتياج ،و تكامل
الهي را خود براي هدايت و تقرب براي  دعا . تقاضا و4سازد اهم ميمربوطه را فر

. اعطاء و امداد خدا شامل همه، از دوست 1گذارد خواهد و در دل و زبانمان مي او مي
 س ممنوع بوده و نشانه كفر است.أ. و در هر حال نوميدي و ي6شود و دشمن مي

ساز آن  است كه خدا خواهان و وسيلهبه طور خالصه سرنوشت بشريت سعادت 
شده  گذارده انسان اختيار در سوم، بينش به بنا سعادت، به نيل براي تصميم ولي باشد. مي

 است.

و با كوشش و اكتساب سوي او،  به حركت و خدا عبادت  سعادت نيز صرفام از طريق
 آيد. دست مي  خودمان )برطبق بينش نهم( به

     

سي و تقرب به آن كه أز اعتقاد به اين صفت الهي كه قرار خلقت است و وظيفه تا
بين به دنيا  بايد متوكل به خدا، خوش شود كه انسان راه سعادت است، چنين نتيجه مي

مخلوق  خلق باشد تا با خودداري از فساد، خواندن خدا، نيكي كردن به و خيررسان به
                                                

 :11. انبياء / 1

 . :  79. نساء/ 2

 : 179. بقره/ 1

  : بخشي از يك دعا  .4

: 196. بقره/ 1
: ...  121طه / 
 :  122طه / 

 : 21اسراء/  .6

: 11بقـره/  
 

 .: 21شورى/ 
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. برگردان يا بازتاب اصل 1مشمول رحمت خداوندي گردد و دوست داشتن مردم
 رحمت خداوندي در روابط بين البشري، محبت و خدمت است.

رحمت و هدايت  خواهان و اساس براين و نظر هركس در زندگي بايد  اصوالم نيت
صلي  رسول اكرم سي بهأت سعادت سايرين، حتي بدكاران جاهل و دشمنان خود، با  و

 .2اهلل عليه وآله وسلم باشد
احسان و انفاق و خيرات و با قيات الصالحات، كه تنها اختصاص به بذل مال هم 

معروف و نهي  باشد. حتي امر به هاي برومند و بارور همين ريشه مي ندارد، تمامام شاخه
دارِ ثابت در  درختِ دلخواهِ ريشه« ال اِلهَ اِالَ اهلل»و كلمه  ر شعار اصلي مسلماناناز منك

، پيوسته سازنده ت و كتابسرزمينِ وجود بوده و شاخه رشد و ترقي است و طبق سنّ
 .1و ميوه دهنده است

ق است براي اند. آنچه ح الهي، حق و خير مترادف يكديگر آمده  بيني در جهان
 .4مفيد و بارور است و آنجا كه خير خالئق باشد، حق وجود دارد مردم

و كشتار هم صورت گرفت بايد  باز هم به تأسي از خالق اگر شدت عمل و جنگ
براي دفاع از خود در برابر ظالمِ متجاوز و جلوگيري از فتنه و فساد است نه براي 

 ا تحميل عقيده و سلطه، بدون آنكه قرار بر تضاد و تنازع باشد.حمله و تعرّض ي

 

 بينش هشتم؛ سه شرط رستگاري

و دنيا تعيين  طي كه براي رستگاري آخرتيو شرا اي كه براي فرد و اجتماع وظيفه
 ركن ذيل است كه سهشامل  شود، مي ناميده بهشت آن و مظهر اليه منتهي و است شده

                                                

  :16اعراف/ .1

: 11و  14فصلت /   .2

. 

 .: 129توبه/ 

 از سعدى:

 گوش لطف كن لطف كه بيگانه شود حلقه به   ار ننوازى برود گوش  بنده حلقه به

: 21و24. ابراهيم/ 1
. 

: ... 17. رعد / 4
 



 
 

 

 
 

 197ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيني پيغمبران  جهان

 

 : مين باشدأبايد توأما ت
 

 « ايمان،  عمل صالح،  تقوي »
 

. خدا با هر اسم يعني اعتقاد و توجه به خدا و قصد قربت در هدف آخرت ، ايمان
 و عنوان كه روي آن بگذارند و از هر طريق كه به آن برسند.

 ت شايسته در جهت حق و خير.صورت اقدام مثب كار و كوشش به يعني ، صالح عمل

يعني اراده قوي و تسلط بر نفس در خودداري از خالف حق و از تعدي و  ، تقوي
 ل  باطل.يتجاوز و عدم تمسك به وسا

خدمت و عمل نيكي كه بدون ايمان به خدا و خالي از توجه و تقرب به او باشد 
پايه و  ست و بييا با وسائل غيرحق و خالف تقوي صورت گيرد، مقبول و ماجور ني

. زيرا فعاليت وقتي در جهت صحيح و مثبت و رفعت حق 1شود هدر رفته تلقي مي
دار در طبيعت و خلقت بوده و در وجود صاحب آن منشاء  اعمال گردد ريشه

منين قرار گرفتن و صرف ؤگردد. از طرف ديگر در جمع م مكتسبات ثمربخش مي
 كت و موجب فعاليت و خدمت نگرددايمان داشتن و ابراز كردن آن اگر منشاء حر

 .2حاصل است آن نيز بي
منافع پيروان   حق چون با . زيرا ايمان به آورد دنبال خود عمل مي ، به حق ايمان به

شود. مؤمن  برانگيز مي كند، دير يا زود، گرفتاري و خصومت باطل تصادم پيدا مي
ر سختي و درگيري دست كه مقاومت و مبارزه نشان داده و در براب  كسي است حسابي

 .1از ايمان و تقوي برندارد
                                                

: 124. نساء/ 1
 

 : 147اعراف/ 

 ... : 21فرقان / 
 . ... : 21فرقان / 
 . : 27مائده / 

 . : 9. اسراء/2

: 1و  2عنكبوت/  .1
... 

: 214قـره/  ب
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اما نه تنها ايمان داشتن بدون عمل و اثر، يا كار خوب كردن خالي از ايمان و 
ارزش است و غيرقبول  بي آخرت قصد قربت، از جهت تعالي نفس و درك ثواب

شتوانه تقوي يعني اعمال خوبي كه م با عمل صالح نيز بدون پأباشد، بلكه ايمان تو مي
هاي  ، يا از روي ايمان انجام گردد ولي با استفاده از راه نيت باشد براي ريا و سوء

شود، بلكه از  نامشروع و خالف تقوي و اخالقِ پاك باشد، نيز موفقيت حساب نمي
ورود تا خروج بايد صدق و صفا همراهِ دل و دست و قدم ما بوده و از هيچ نيرو و 

 .1اي جز حق استمداد و استفاده به عمل نيايد وسيله
بيشتر  آنچه است، عمومي دنيائي سعادت آرزوشان مقصد و علم منبع كه مكاتبي در

 يا اجتماع خدمت ملت در و حزبي كه فرد در راه وظيفه  عملي است آيد، مي حساب به
بنابراين ابا ندارند كه در صورت مصلحت و  دهد، نه شخصيت و سعادت او. انجام مي

اي برده باشد، فاني شود.  ضرورت، فرد فداي اجتماع گردد و بدون آنكه خود بهره
نظر پيشبرد مكتب و به قدرت رساندن حزب يا براي پيشرفت جامعه در  همچنين از
هدف » مثل معروف دهند كه بنا به سايرين و احراز موقعيت بهتر، اجازه مي  پيروزي بر

هاي خالف اخالق و شرافت  و به بهانه مصلحت، گام در راه« كند وسيله را توجيه مي
 گذارده شود.

باشد  منظور نظر مي كه سعادت ابدي هريك از افراد اجتماع بيني اما در اين جهان
هدف  يك ملت)بينش يازدهم( و در سطح جهاني به قدرت رسانيدن يك دسته يا 

رود، مصالح  نبوده، بلكه به دنبال حاكميت حق و حقيقت و صالح در برابر دنيا مي
شود. بنابراين طبيعي است كه به  موقتي فرد و اجتماع است كه فداي هدف عالي مي

اخالق و تقوي اهميت درجه اول داده شود. زيرا كه سعادت افراد در سايه تربيت 
 گردد. تقرب به سوي پروردگار فراهم مي ملكات نفساني و

باشد، انعكاس دروني مطلوب  اعمال افراد ضمن آنكه بايد مفيد براي اجتماع
تواند آلوده به ريا و  روي صفات و ساختمان شخص نيز بايد داشته باشد. پس نمي

حق بايد  كند، منطبق و مؤيد حكومت نهائي عامل فساد باشد. اجتماع نيز آنچه مي
 باشد، نه آنكه حق و حقيقت را براي بقاء قدرت خود استخدام نمايد.

 

                                                

 :  91اسراء/ .1
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 ينهم؛ اكتساب و خودجوشبينش 

خود  يدر عين آنكه خداوند پديد آورنده، گرداننده جهان و بَرَنده موجودات به سو
كردن مدارج  يباشد و قدير و رحيم است، مشيّت او چنين اقتضا كرده است كه ط يم

 ؛يسيدن به سرمنزل نهائكمال و ر
 .1و پلكاني باشد ، طويل المدتياوالم، تدريج

 جوشد. مي آنها خود از كه انگار ،2گردد  احراز و كسب موجودات خود دست به ثانيام،

گويد كه تكامل از راه فعاليت و برخورد و منازعه  قانون تكامل نيز چنين مي
ط ياتِ متكامل براي تسلط بر شراشود و به تدريج، اعضاءِ متناسب و تجهيز حاصل مي

است، عضو و وسيله را طبيعت  1كند. گو اينكه تكامل يك جهش محيط رشد مي
يك نوع  دهد ولي نفس موجود نيز در اين جريان مشاركت دارد. به  مي

 شود. مسئوليت و دخالت دارد، به طوري كه اگر تن درندهد منقرض مي

ها و از  گويند از تضاد دروني اشياء و پديده نيز كه مي ديالكتيك فلسفه ماترياليسم
نمايد، بيانِ ناقصِ يك  فعل و انفعاالت داخلي خود آنهاست كه حاالت نو بروز مي

 باشد. اي از همين بينش مي طرفه

ف اخروي و دنيائي در هاي مختل آشكارتر است و از جنبه اصل اكتساب در انسان
. آنچه از غير 4، حاكميت شديدتري دارد و غيره هاي فعاليت، فضيلت، مالكيت زمينه

اكتساب به دست آمده و از خود انسان نجوشيده باشد، بهره شخص نيست. مايملك 
هاي مادي و خصال نفساني. در مرحله اول  يي، حتي دارا هركس مكتسبات اوست
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گيرد و آنچه پدر و مادر از خود و آباء و اجداد به  صورت مي ز راه وراثتاكتساب ا
 ،اند و حكم سرمايه اوليه ما را در زندگي دارد و در مرحله دوم ما منقتل ساخته

هاي دائمي باكوشش  اكتساب شخص است كه در منازعه حياتي و تجربيات و فعاليت
 .1ائيمنم در خود يا براي خود تكميل مي
شود كه از  موريت رسالت به وسيله افرادي انجام ميأحتي هدايت خدا از خلق و م

يا  . آن كمال و خيري كه از راه تقليد2و از ميان آنها برانگيخته شده باشند خود مردم
نجوشد، ارزش  سپرده شده باشد و از درون شخص صورت سطحي به انسان تحميل به

 و اثر ندارد.

باره اقوام و اجتماعات از  . خداوند در اين اصل ازنظر اجتماعي نيز وارد است
نمايد و تا آنها خود را تغيير ندهند و اصالح  اعمال قدرت و رحمت خودداري مي

 . حفظ و دفاع خدا از مردم1وضعشان را نجويند، بهبودي در كارشان نخواهد داد
هاي خدا نيز از طريق خود  اي جلوگيري از فساد و خرابي دنيا و حتي براي خانهبر

تواند بندگان خود را از شر دشمنان  . خدا مي4مردم و به دست آنها بايد صورت گيرد
خواهد خودشان، با ابتال اصالح و كامل  كند بلكه مي ايمن دارد، ولي چنين نمي

 ري خدا باشد.و  در پايان تالش و پايداري، يا 1شوند

در زمينه اقتصاد هركس بايد شخصام كفيل معاش و مايحتاج خويش و وابستگانش 
كسب نمايد. كَلِ بر ديگران شدن و سؤال و تقاضا كردن  شود و از طريق حالل
وري از زحمت ديگران بوده و بدون مايه گذاشتن  ي كه بهرهيممنوع است. درآمدها
، دزدي، قمار، احتكار، اشد، حرام است. مانند ربا، استثمارو بكارانداختن خود ب

 .6فروشي، مصرف و تخصيص به خود دادنِ اموال عمومي بازي، گران معامله
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 برادري ، برابري ، ؛ آزادي بينش دهم

ست. تا در جهت اصوالم آزاد خلق شده ا همان طور كه در بينش سوم ديديم انسان
 احراز شخصيت و خروج از اسارتِ طبيعت گام بردارد.

شد و با علم به  بيني مي پيش رغم مفاسدي كه بر آزاد گذاشتن آدم خداوند علي
جاهل و خطاكار خواهند بود، مصلحت بشر و راه تكامل او را چنين  اينكه اوالد آدم
ش بدهد. بنابراين يك خيانت اصولي بزرگ و ظلمي كه و اختيار ديد كه آزادي

ممكن است در حق بشر به عمل آيد، سلب چنين حق و امكان از اوست، ولو آنكه به 
 عوام باشد. و به بهانه ناپختگي و نادانيِ عنوان مصلحت انديشي مردم

ها و نظريات  نمايند و آنها را اسير خواسته مي از مردم كساني كه سلب آزادي
ا و ه كنند، اگر همه آن نظريات به قصد خدمت و هدايت باشد، مانند فرعون خود مي
بشر را  و سازند مي خود بنده را اه انسان و بوده الوهيت  كه مدعيان ي هستنديها طاغوت
، از  نفي هر غاصبِ مقامِ الهي و نهي« الاِلهَ اِالَ اهلل». شعار 1نمايند مي و استعمار استثمار

 باشد. گردن نهادن به فرمان آنها مي

ار دلبخواهي براي قيدي و رفت به هيچ وجه به معناي بي به انسان اعطاي آزادي
، نفي اسارت ديگران «الاِلهَ اِالَ اهلل»هركس و هر چيز نيست بلكه به عنوان همان شعار 
 خداست. است. مقصد، آزاد شدن از بندگي و فرماندهي غير

م با انعقاد أتو گفته شد، اعطاء آزادي 1طور كه در بينش  از يك طرف همان
باشد.  ا و همراه با هدايت از جانب خدا و تبعيت از خدا ميميثاق و تعهد در قبال خد

آيد كه جهت  مي« اِالَ اهلل»كه عنوان منشور آزادي پيدا كرده است، « الاِلهَ»به دنبال 
 رساند. مثبت دارد و مصرف آزادي را كه عبادت خدا كردن است، مي

 آزادي سلب با مالزم كه رود مي آنجا تا جمع يك يا فرد يك آزادي ديگر طرف از
موهبت  و مشيّت خالف جهت در گام باز اال و 2نباشد سايرين حق در ظلم و ديگران از

خود  اقتدار و آزادي از استفاده سوء با كسي كه  باشد قرار اگر شد. خواهد برداشته خدا
 ده است كه با تنديتجاوز و تحديدي در كار سايرين بنمايد، به مظلوم اجازه داده ش

                                                
 گفت:  جانب كرده و مى به سوى خدا دلسوزى حق به ، از مردمهم در برابر دعوت دومى موسى فرعون .1

  ... 

 ترسم دينتان را دگرگون كند يا در اين سرزمين فسادى برانگيزد(. : ... مى26ا مؤمن / )غافر ي

به  دهد هركس به او آزارى بشود مقابله و حكم قصاص كه اجازه مى «الضَرَرَ وَ الضِرَارَ فى االِسْالم». اصل 2
 نمايد. مثل بكند، آزادى افراد را در حريم ديگران و جامعه محدود مى
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 .1و كشتار باشد، دفاع كند و شدت اعتراض كند و از حق خود، اگرچه با جنگ
بسته  از طريق ادعاي خدايگاني بعضي و بنده زبان بديهي است كه سلب آزادي

شدن بعضي ديگر، شقوق و وجوه مختلف دارد. از قبيل فكري، تربيتي، اقتصادي، 
 اخالقي، حكومتي و غيره. سياسي،

 در عقيده است. سر فصل اعالم آزادي 2 « ... »آيه 

جلوي تحميل و اكراه در  1«... »خطاب 
 گيرد. عقيده را مي

منطق و جدل را در  بيان و توسل انحصاري به اديآز 4...«»...آيه 
 رساند. ها و اختالفات مي جدال

 آزادي حكم 1«»  حديث
كم امر به معروف و نهي اعتراض و انتقاد و مصونيت كلي در قضا و دعواست. و يا ح

 گردد. شمرد، تقويت مي كه نه تنها انتقاد و اعتراض را مجاز بلكه واجب مي از منكر

     

شود و همه در  اعطائي خلقت كه شامل تمام افراد بشر مي به اين ترتيب با آزادي
باشند، كسي حق  معذّب مي در برابر اعمال خود مأجور يابرابر خدا مسئول و متعهد و 

 تواند اقدام به شكست آزادي و استثمار تجاوز به مرز حقوق ديگران را ندارد و نمي
رسيم كه همه افراد، بندگان خدا هستند و چون نه تنها تجاوز  آنها بنمايد. به اينجا مي

فروشي و تفاخر و تحقير  جوئي و فضيلت تريو تملك سايرين مجاز نيست، بلكه بر
. 6گردد باشد. اصل آزادي مبتني و مترادف با اصل برابري و مساوات مي نيز ممنوع مي

                                                
 ...: 149نساء/  .1

 :  19حج 

 : در دين هيچ اجبارى نيست... . 216بقره /  .2
  دارى كه ايمان بياورند؟ را به اجبار وا مى : ... آيا تو مردم 99يونس /  .1
 : ... بگو حجّت خويش بياوريد... 64يا نمل /  24يا انبياء /  111. بقره / 4
شـود كـه در آن حـق     عيـب شـناخته نمـى    : هرگز هيچ امّتى مقدس و بىالبالغه / عهدنامه مالك اشتر نهج .1
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 وسائل نه باشد، ييشناسا ليوسا تواند مي تنها غيره، و جنسي و قومي و نوادي اختالفات
تياز و برتري ف. آنچه مايه اميامتياز و برتري يا اختالف اصولي در حقوق و وظا

 .1است كه حسابش با خداست اشود، تقو مي
خودداري از وه بر عال بيني اصل برابري باز هم حدنهائي نبوده پيروان اين جهان

 و برادري احساس و دانند مي خود برابر و سطح هم را همه جوئي،  تسلط و طلبي تفوق
اي معروفِ  . بنابراين سه جمله2يندنما گزاري و دوستي نيز با همديگر مي خدمت

 و جمهوري از تقليد به كه «تاخو - مساوات  -حريت» يا «برادري -برابري  - آزادي»
آن  المللي بين و فراماسونري گرديد ايران مشروطيت شعار صدر  ،فرانسه كبير انقالب

از تعليمات  خوذأم داند، مي دنيا خواهانه آزادي انقالبات در خود نظر اعمال و را ابتكار
آن بودند. حتي نمودند و خود عمل كننده  پيروان مي  و تلقيني است كه آنها به انبياء

جانبه و  همه كه بيش از سايرين داعيه القاء آزادي  جهان و احزاب كمونيسم انقالبيون
القاء امتيازات خرافي و اشرافي و نوادي و غيره را دارند نهايت پيشرفتشان اين بوده 

بيني  جهان پيروان آنها، از قبل ها قرن كه حالي در د،كنن خطاب رفيق را همديگر كه است
كردند و عالي و داني برادروار با يكديگر  مي همديگر را برادر خطاب ،پيغمبران

 كنند. مي كردند و زندگي مي
 

  بينش يازدهم؛ شخصيت فردي، تكامل اجتماعي و وحدت انساني

حقوق هر  و مقام بلكه هستند، مساوي شريف و وضيع افراد از تنها نه بيني جهان در اين
باشد.  خودي خود محترم بوده، حيثيت شخصي و اصالح ذاتي او مورد نظر مي فرد به

مصون  و تكليف از معاف است، قدرت حائز يا خدمت مصدر اينكه دليل به فرد هيچ نه
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، حقوق  دليل دفاع و حفظ منافع عمومي ق دارد بهح شود و نه اجتماع از مسؤوليت مي
 و مصالح يك فرد را ناديده بگيرد.

چون براي بقاء و ابديّت خلق شده و از جانب  نفس زنده و باالخص نفس انسان
حقوق  و ارزش داراي و محترم است،  يافته حيات خلقتِ سعادت، و رحمت پروردگارِ

عنوان  وان نه روي هوي و هوس و اغراض خصوصي و نه بهت بوده با سرنوشت او نمي
دليل اختالف عقيده و سليقه و رويه، بازي كرد و او را به صورت  مصالح عمومي يا به

و حزب و دولت  ارباب زر و زور يا اجتماع شخصيت و آلت انتفاعيِ يك مهره بي
 .1فرد انسان براي خود جهاني است اش تلقي كرد. نگاه نمود و فدا شونده و فاني شده

به سوي خداي يگانـه، بيشـتر    ، بعد از دعوت و سوق دادن مردممأموريت پيغمبران
ــه  ــوف ب ــه     معط ــدمت ب ــت و خ ــق و حماي ــالم ح ــان و   اع ــعيفان و يتيم ــان و  ض بردگ

 .2هاي اجتماعات بوده است سرپرست بي
، تا افراد  باشند و موثر در آن مي مواد اوليه اجتماع عالوه بر اينها چون افراد

 .1اصالح نشوند و ارزش و شخصيت پيدا نكنند، جامعه سعادتمند نخواهد شد
قيد نسبت به سايرين باشد. بلكه بايد با  اما فرد حق ندارد خودبين و تنهانگر يا بي

بوده و تا سرحد فداكاري كه دفاع  جمع زندگي كند و در تالش مصالح و امور مردم
از طرف ديگر حقوق فرد تا آنجا محفوظ و محترم است  4است، عمل نمايد و جهاد

ننمايد، بلكه تعهدات و وظائف خود را نيز به  كه نه تنها تجاوز به افراد و اجتماع
 از او گرفته خواهد شد.صورت   اجتماع ادا كرده باشد و در غير اين
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 اند كه به طور دسته و دستور داده 1ممنوع بوده و جدا شدن از اجتماع گري تفرقه
حتي راز و نياز با خدا و تسبيح و تمناي به  2جمعي بايد به ريسمان الهي چنگ زنند 

 شود. درگاه او در معيّت سايرين و با جماعت انجام مي

 :اند كه گفته اصوالم
 تسبيح و سجاده و دلق نيست به     جز خدمت خلق نيست    هعبادت ب

خواري و نگاهداري  است و نيكوكاري و غم تأللو نماز و تالي در قرآن زكات
 .1باشد وظيفه ديني مي ،سايرين

مور حفظ أاز حفظِ نفس، م قرار گرفت، درمرحله اول پس فرد كه در اجتماع
 . 4شود مي گسترده ،تامّ و خويشاوندان و رَحِم به تعهد و تكليف سپس شود. مي خانواده

منين موظفند كه وظيفه اجتماعي را تا سرحد مشاوره و مدافعه از يكديگر انجام ؤم
موظف  فرد و اجتماعپشتيبان يكديگرند.  1ت مومن چون انگشتان يك دستدهند. امّ

مابين فرد و جمع اتحاد و بستگي  بيني . در اين جهان6باشند به تكامل يكديگر مي
 7.همه است پذير نيستند. ظلم و خيانت به فرد، خيانت به كاكنفمتقابله وجود داشته و ا

 ست.و دفع ظلم از اجتماع عينما يا كفايتما وظيفه هر فرد ا

شود،  تشكيل ميهاي مومن  از افراد و ملت كه امّتي ت،و ملّ فرد از باالتر در مرحله
 طلب باشد، بلكه: يا برتري پرست يا ناسيوناليست پرست، قومتواند خود باز نمي

هاي مطبوعِ  ي خوبياشاعه و اجرا دنيا سود مردم بهبهترين امتي هستند كه اوالم، 
سازند و ايمان به خدا  نكرده آن را برطرف مي لوبهاي نامط نمايند. زشتي معروف مي

 .9آورند مي
                                                

 ... .: 119. انعام/ 1
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اش بايد تشكيل  المللي را نيز نداشته، برنامه طلبي بين پرستي و برتري حق قوم ،ثانيام
 .1د در جهان باشدامّت واح
حد وا امّتِ تشكيل و برادري و محبت براي و بوده تنه و ريشه يك از تمامام ربش افراد

صورت  ، به سوي خداي واحد  براي سوق دادن آنها به . بعثت انبياء 2اند آفريده شده
1يگانه ملت

 شود، مي ناشي ها خودخواهي و جهل از كه ها دشمني و اختالفات با مبارزه و 
 بوده است. 4به صورت صحيح و غيرخصمانه

 شود و اجتماع در نوع انسان مستحيل مي پاي خود در اجتماع طور خالصه فرد به به
 نمايد. شخصيت جهاني پيدا مي ،وسعت يافته و شخصيت فرد

 

 ينهائ يپيروز ؛ بينش دوازدهم

سوي  عمومي آن تحوّل به سير و نشده خلق عبثو  توخالي بينش اول( به كه )بنا جهاني
بينش هفتم( مشيت الهي رحمت رساندن و سعادتمند كردن   باشد و )بنا به خالق مي

يكسره از آن خدا خواهد شد، مسير آن  حكومت و مالكيت ،خلق است و در آخرت
ي به مالكيت بندگان صالح و منته 1در جهت زوال باطل و حصول كمال و حق بوده

 .6شود خدا و حكومت دين خدا مي
قبول چنين وعده و انتظار پيروزي نهائي حق بر باطل، با توجه به اتكائي كه )طبق 
بنيش چهارم( به عامل بزرگ زمان در پيوستگي گذشتگان و آيندگان و سير تكاملي 

در جهت واحد  جهان وجود و )بنا به بينش يازدهم( همه براي هدف مشترك بشري
 شود. بايد عمل نمايند، خالي از اشكال مي

                                                
 ... .: 111عمران/ . آل1

 است. (،«نقش پيامبران در تمدن انسان»اى بر كتاب  )مقدمه «دين و تمدن». استدالل و تفصيل در كتاب 2
مباحث علمي، اجتماعي، »باشد كه با نام  مياز همين نويسنده،  (9از آثار مندرج در مجموعه آثار) اين اثر 

 چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب(. توسط شركت سهامى انتشار 1179در سال «. اسالمي
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نهايت تاريخ  هاي سلسله بي اي از حلقه هر قدم صحيح و هر عمل مثبت كه حلقه
ثر ؤنزد خدا مقبول و در جهانِ خلقت م تواند در گذشته تا آينده را تشكيل داده، مي

اين ترتيب برنامه پندار  مأجور است. بهمطلوب و  بيني باشد و براي صاحب اين جهان
هاي اساسي  ، بر پايه دار بيني وسيع ريشه جهان  و گفتار و كردار هركس با توجه به

م با أقدر كه عمل تو گردد. از كندي پيشرفت، همين دورانديشانه و منطقي تنظيم مي
 نيست. يباك نشود، منجر شخصي حضور و موفقيت رؤيتِ به ولو باشد استحكام و ايمان

     

 نتيجه اين بينش دو اصل ذيل است:

 و انتظار فرج ياعتقاد و اميدوار -1

 ي.نهائ يمشاركت در حصول پيروز يكل برا اقدام و استمرار در جهاد -2

وعده  رالزمانبه نحوي و به عنوان ناجي آخ كليه اديان توحيدي اصل اول كه در
، با صراحت و تاكيد بيشتر در چهره قائم آل محمد)ص( داده شده است، در اسالم

باشد.  مي اعالم گرديده و يكي از اركان اعتقادي و مفاخر تشيع )ع( مهدي موعود
يوس گردند. أحق ندارند نسبت به سرنوشت خود و بشريت م بيني ين جهانپيروان ا

آماده كردن هاي نامطلوب دنيا بايد اميدواري به آينده داشته باشند و  رغم جريان علي
بزرگ برايشان  ، ثوابو آرزوي فرج محمد و آل محمد الزمانعالم انتظار قيام آخر

 شود. محسوب مي

و  و استثمار در دنياي پرغوغاي كنوني، ما شاهد اين هستيم كه اشاعه استبداد
اي  گردد. هر سال از گوشه هاي گوناگون، قرن به قرن شديدتر مي صورت در استعمار
شود.  و پايمال كردن حقوق بشريت به پا مي قالبي عليه فشار و ديكتاتوريقيام و ان

ها، زير  گردد يا به تكرار همان جريان سركوبي و خفقان دچار مي ها يا به ولي غالبام قيام
س و بدبيني روي امواج قبلي أاي از ي شود. آنگاه موج تازه نام و شعار ديگر منتهي مي

آينده  به اميد افق هم و شود مي تر تيره گذشته به نسبت ايمان افق هم درآمده، حركت به
متوالي  هاي جريان اين العمل عكس گردد. مي تر وحشتناك و تر تاريك آزادي احتمال و

در متمدن به لذائذ آني حيواني و ه ها و پناه بردن جوانان بند و باري را در توسعه بي
 خوئي! حيوانيّت مطلق و درنده بينيم. بازگشتي خطرناك به هاي انساني مي دادن سرمايه

 داروي يگانه  نه تنها  فرج آخرالزمان و انتظار  ، اعتقاد  جهان و جرياني  در چنين
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وجود  ها و به هاست، بلكه محرك ذوق مسكن دردها و نگاهدارنده در پرتگاه 
و آشفتگي  در تاريكي ، سرنوشتي جز سقوط باشد. بدون آن روها نيز ميآورنده ني

تواند باشد. سقوط به تاريكي و آشفتگي كه عالمًا عامدًا به  جانبه قابل تصور نمي همه
 گيرد! دست خود بشريت انجام مي

چنين  و امامان جانشين او با توجه به يعني پيغمبر اسالم ،بيني جهان اين  رهبران اتفاقام
اند و  جهان و جريان و پيشگوئي آن با صراحت و تكرار دستور انتظار و اميد را داده

حل پيشنهادي  كه اقتضاي زمان است و راه  اند مفتاح فرج را در همان راهي سراغ داده
باشعار صددرصد واقع بينانه منطبق با  و قيام مهدي دردمند يعني انقالب روشنفكران

 خواسته عصر:

«»1
 

 

هاي حاصله با تدابير اقتصادي  معاصر در مجموعه خود و موفقيت زيرا كه دنياي
فقر را مقهور كرده است، صنعت و فن بر مشكالت زندگي و مسائل مادي فائق آمده 

اجازه داده است پا به كُرات ديگر بگذارد... اما تمام اين مركبات و تمام  و به انسان
ست آخر در جهت تشديدِ تبعيضِ طبقات و ها د اين موجبات و امكانات و قدرت

كشورهاي  به ها حكومت ناحيه از كه هائي عدالتي بي و كرده عمل اه ملت مابين اختالف
شود و  هاي عجيب قرن وارد مي افتاده و به افراد تابعه با استفاده از قدرت عقب

دنيا دهد، فريادِ  زيان بشريت سوق ميو  جهت جنگ  اكتشافات و ترقيات را بيشتر در
 .2را از جور و ظلم، به پا كرده است

بينانه تحوالت دنيـاي متمـدن از چهـارده قـرن قبـل و انگشـت        بيني واقع همين پيش
رغـم   ، به انضمام وعده قاطعانه پيـروزي نهـائي، علـي    گذاردن روي درد و دواي زمانه

بينـي و   توانـد قرينـه و شـاهدي بـر صـحتِ جهـان       نمـي  ، آيـا  موانع و عوامل سرسختانه
  يافتنِ وعده موعود باشد و ما را معتقد و مطمئن سازد؟ تحقق

بيني عناصر و عوامل  تر و پيش در هر برنامه، هر قدر كه گسترش زماني طوالني
تر باشد، بيشتر حكايت از رشد و رسائي تنظيم كننده برنامه و بينش صحيح و  وسيع

                                                
 كنند. را پس از آنكه از ظلم و زور پر شده باشد، از قسط و عدل پر مى : زمين. حديث از ائمه اطهار1

 .   ... :1. طالق/ 2
: ...  47حج / 
 : ... 19رعد/ 
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تحقق تدريجي  يعني است، و تقدير اجل اصل بر مبتني ،انتظار نمايد. بينشِ يبلوغ او م
و تالش و  1روي اندازه و زمان با تناسب و تحول محيط و مردم ، اهداف و امور
 خود آنها. تكامل آمادگيِ

، عـالوه بـر آنكـه در     بينش دوازدهـم هـم يـك ادعـا و آرزوي احساسـاتي نبـوده      
هاي قبل و تبعيت از آنهاست، انطباق كامل با جريان تاريخي  ي بينشچهارچوب منطق

رود.  صـحيح مـي   پراگماتيسـمِ  ي و تحول عيني تمدن بشري داشته و به اسـتقبال فلسـفه  
هرچه الزم و ضروري باشد حق اسـت و   و : هر حقي مفيد است گويد اي كه مي فلسفه

، حقانيـت و پيـروزي مكتـب خـود را بـه دليـل        تندحتي آنها كه مخالف آن فلسفه هس
اي كه براي طبقه مورد نظرشان و براي آينده دنيا دارد، اثبـات   ادعاي ضرورت و فايده

 نمايند.   و القاء مي
بست تاريك و وحشتناك حاضر  بشر از بنبينش دوازدهم، چون تنها چاره نجات 

 است. حق و است حقيقت باشد، مي نيز آباد و روشن آينده سازندگيِ  راه يگانه و است

 باشد. هاي ديگر نيز مي بيني ي جهانيضمنام اين اعتقاد و انتظار، اعالم پوچي يانارسا

     

كلي براي پيروزي نهائي، قسمت دوم اين بينش يا اصل  اقدام و استمرار در جهاد
تاكيد و ،  ايداري آمدهگوئي مصائب و دستور اميدواري و پ باشد و به دنبال پيش مي

 نمايد. به تمسك محكم به ريسمان خداپرستي مي

بديهي است كه وعده فرج و دستور انتظار و اميد، مالزم با تعطيل احكام و توقف 
اند كه در برابر فشار  در راه حق نيست، بلكه سفارش كرده وظائف، مخصوصام جهاد

 مجاهدين براي نمود. پايداري بايد اتقو ايمان و هشكنند و حق مخالف پيكرِ كوه امواجِ
رسيده  مناسبت همين به كه دعاهائي در و اند شده قائل بزرگ ثواب حضرتش ركاب  در

 اند كه طلب تجمع و تقويت بنمائيم و تكثير عدد بخواهيم. است، درزبان ما گذارده

به صورت معجزآسا و به دست خداو بدون  اناگر قرار بود قيام ناجي آخرالزم
هاي قبل  گفت كه نسل شد صورت مي و يا عمل مؤمنين انجام شود، در اين ياري مردم

، اتصال و ارتباطي با دنياي اي در آن ندارند و توفيق امام قائم از ظهور نقش و وظيفه
كردن  «عَجَلَ اهللُ فَرَجَهْ»كند و تنها وظيفه ما در انتظار نشستن و دعاي  يدا نميبشر پ

                                                

 ... .: ...11رعد/  .1
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آيد كه تغيير  مي گذشته خدا در كه چنين رويه و روال خالف سنت  دانيم است. اما مي
 هاي گذشته و امت امت . آيات مكرر قرآن1تحولي در آن قابل تصور نيستو 

خدا واگذاشتن و  اعالم ايمان كردن و كار را به ،را از توقع اينكه با حرف آخرالزمان
. بلكه 2دست روي دست نهادن، كارها درست شود، شديدام مالمت و منع كرده است

سراغشان خواهد آمد و تا مقاومت و مجاهدت   ها به ها و فتنه مشكالت و مخالفت
 بت قدم نباشند، ياري خدا نخواهد رسيد.ننمايند و ثا

بينـي در پيـروزي نهـائي مسـلم بـوده و در       بنابراين وظيفه و نقش پيروان اين جهـان 
قبـل از   ركاب حضرت، شهيد شدن، انحصار به بعد از ظهور نداشته و قابـل تعمـيم بـه   

 طرفداران و مؤمنين طرف، يك از كه كرد خواهد پيدا تحقق وقتي ظهور و ظهور است.
كثير باطل غالب  فئه بر خلقت و طبيعت موازين فئه قليل آنها برطبق كه محكم مصمم،

، افكــار جهــان پــس از آزمــودن و  ، ســاخته و پرداختــه شــود و از طــرف ديگــر آيــد
ها و برخوردن و آشنا شدن با اين مكتـب، آمـادگي پـذيرش     سرخوردن از همه مكتب

بـه   آورِ فـرار از ظلـم و احتيـاج    گرا چون آب گوارا كـه فـرو نشـاننده عطـشِ مـر      آن
 است، پيدا كرده باشد. عدالت

شود و هيچ  هيچ فردي در هر مقام و زمان معاف از وظيفه نمي بيني در اين جهان
نوع نيست. فرد در جمع و در  اثر و ثواب باشد، بي و اندك عملي هر قدر جزئي

كند و افكار و اعمال در پيوستگي با  گسترش يافته و شخصيت جهاني پيدا مي انسان
 نمايد. گذشته و آينده جهان وسعت زماني و شركت در پيروزي نهائي حاصل مي

  
 والسالم علي من اتبع الهدي

                                                

 : 21فتح/  .1

 : ... 14انعام/ 

:  1و  2. عنكبوت/ 2
 

:  214بقره/ 
 

 :  24مائده/ 

 : ...  7محمد/ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهات منفی در بعثت پيغمبران
 



 



 

 
 
 
 
 
 
 

  غمبرانيجهات منفی در بعثت پ
 

«
».1 

 

«
».2 

 

 ، دو نوع ديد و دو روش تبليغ وجود دارد؛ ، مخصوصام اسالمدر مورد اديان
بند   ها بيشتر به ر كه پايه قرآني دارد، بعضيمعروف و نهي از منك در حكم امر به

 ها و مقاومت در برابر له ممانعتصورت يك سلس ، دين را به دوم آن چسبيده
 اند:  آن داده درآورده، حالت ترمز به هاي انسان خواسته

 حجاب مباش، مشروب نخور،  رقص نكن، بي
 نكن، ... . دروغ مگو، معاشرت با مردم

 ها مثبت قدند كه بهمعت ؛عكسِ دستة اول ا، بهه بعضي ديگر، و از جمله نزد مسيحي
 گويند مي .كرد و در اشاعه حق و خير و محبت كوشيد معروف بايد پرداخته، امر به

 رود. هاي بد خود به خود از بين مي ايمان و اخالق و صالح كه بيايد، جنبه
                                                

 گـذاري شـده    شـماره  9تا 1و از صفحه 12/11/1112اي است كه تاريخ تحرير آن  شتهنو دست نسخه دوم
 از ادامه آن اطالعي در دست نيست. ولي مطلب تمام نشده است و

ي كه ات مرا بر شما بخوانند، كساني، هرگاه پيامبراني از خود شما بيايند و آ: اي فرزندان آدم 11اعراف /  .1
 شوند. پرهيزگاري كنند و به صالح آيند؛ بيمي بر آنها نيست و خود غمگين نمي

 دارد. : منزه است خدايي كه بر اهل مملكت خود ظلم و ستم روا نمي دعا .2
 كنند. ها مجازات نمي منزه است خدايي كه اهل زمين را با انواع عذاب
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 ارزه را در پيش غالبام راه اعتراض و قهر و مب ترپرشور پيروانِ مقدس و جوانان
طريق سازندگي  و سازش و فتلاؤم سالحِ ترها، مسن ميان در ديگري كسان و گيرند مي

 را ترجيح مي دهند.
*  *  * 

و پديدة  يك رسالت ءو اصالم بعثت انبيا ،روند بايد ديد كدام دسته راه درست مي
مكتبِ مبارز است يا موّلد... يا هر دو؟ ! و اگر هر دو  منفي بوده است يا مثبت؟ اسالم

 تر است؟ جنبه را دارد كدام يك مقدم و مهم
كند كه گفتار و  ، خيلي فرق ميهمچنين از دريچه نظري و درك دعوت انبياء

جود تعليمات آنها را تحت تأثير عوامل منفي و براي نفي و محو افكار و اعمال مو
 نگاه كنيم، يا در جهت اثبات و اعالم نظريات نوين.

*  *  * 

توجه به اين مسئله است كه موضوع بحث امشب را تشكيل مي دهد. غرض؛ فهم 
 ، اختصاصام.است به طور اعم و بعثت حضرت خاتم النبيين)ص( بهتر بعثت پيغمبران

 معروف بر امر به نهي از منكر ،يا تبليغ و اجراي احكام گر در زمينه عملي اديانا
دهند، اما در  غلبه پيدا كرده است و اكثريت مؤمنين را دسته معترضين تشكيل مي

طور  احكام، تمايل به زمينه نظري قضيه، يعني تفهيمِ اصول، تفسير آيات و تعليم
 را عادتام مناديان مثبت خدا و آخرت ها رفته است. پيغمبران طرف مثبت محسوس به

عنوان اعالم كنندگان حقايق مشخص جديد و مبتكرين اصول بديع  دانند و به مي
 شود. مي اثبات و يانب كردار آنها گفتار و و كه پندار است دريچه و از اين شناسند. مي

*  *  * 

ترين راه و  درك آيات، شايد ساده حِبراي جواب مسئله فوق و تشخيص راه صحي
 .ترين وسيله، رفتن به سرچشمه باشد؛ به خود قرآن مطمئن

را فعالم كاري نداشته، به سراغ شعار اصلي اسالم برويم؛ يعني اولين  كلمه اسالم
 پيغمبر و خالصة مسلماني:دعوت 

«! » 
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 از هر مسلمانان يافته است و تأكيد و تكرار آن نزد طيّبه نام اين شعار كه كلمه
 دهندة آن، كلمة تشكيل شود، و در چهار شروع مي« ال»چيز بيشتر است، با حرفِ نفيِ 

 است.سه تا حالتِ منفي داشته، فقط آخري مثبت 
، پيغمبران سلف نيز كه دعوت و قيامشان  بلكه به گفته قرآن اسالم نه تنها پيغمبر

، ، انبياء، عنكبوتنو، مؤمن، اعراف)مانند هود وار در چند سوره از قرآن رستهف
ا»تنها نبوده، همگي  1«»( مي آيد، شعارشان جملة اثباتي شعراء
 گفتند و يا: مي 2..«

 ...«».1 
 

قدر تاريخ بشريت است، مكاشفات  و اولوالعزمِ عالي كه بنيانگذار اسالم ابراهيم
اند، شروع  خود را اعراض از ستاره و ماه و خورشيد كه معبودهاي آن روزگار بوده

»ساز شده،  شكن صحنه افتد و بت در مي كرده و با نمرودها
»... گويد؛ حنيف و مُسلِم است ولي تكيه روي  مي  4...«

 نمايد. مي 1.«
 چربد. هاي منفي بر مثبت مي همه جا جنبه

وجود  صانع اثبات يا خداپرستي خالص بحث آيه، دو يكي از بيشتر قرآن سراسر در
، 6...«»... ي از قبيل: يبندها آيات و ترجيع خيلي بيشتر بهندارد. 

 خوريم. مي و امثالهم بر 9.«»  ،7...«»...
و جدال براي  قدر كه مبارزه با شرك و مشركين بود، تالش ما آن زندگي پيغمبر

، حتي قبل اثبات خدا نداشت. اين آثار و قرائن نشان مي دهد كه معاصرين پيغمبران
 گاهي در برابر او، خدايان   كنار خداي بزرگ و اند ولي در خدا داشته ، اعتقاد بهاز نوح

                                                
 و... : ... خداي را بندگي كنيد... .  72 ائده /: و م 16نساء / . 1
 : كه جز خداي يكتا را نپرستيد... . 14و فصلت /  2هود / . 2
 كنيد؟ ي نداريد؛ آيا تقوا پيشه نمييد ! جز او خداين: ... اي قومِ من، خداوند را عبادت ك 21ن /ومؤمن. 1
 ن را آفريده است...ها و زمي آسمان: من از روي اخالص رو به سوي كسي آوردم كه  79انعام/ . 4
 : ... و من از مشركان نيستم. 79انعام /. 1
 .. و هيچ چيز را با او )خداوند( شريك مسازيد... . : . 16نساء / . 6
 : ... پس براي خداوند همتا و مانند قرار ندهيد... . 22بقره /. 7
 : ... به راستي كه شرك ستمي است بزرگ. 11لقمان / .9
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 نمودند. يگري را نيز پذيرفته و عالقه و اطاعت نثارشان ميد

*  *  * 

 نيست كه جنبه منفي بر« اهلل الاِلهَ اِالَ»، يعني در شعار غمبرتنها در اولين دعوت پي
هاي خدا و مخصوصام در ذكرهايي كه  گيرد، در شناسايي يا توصيف مثبت پيشي مي

  جاري است. خاطر بياوريم، نيز همان روال به و زبان به است  شده ما دستور داده به
المؤمنين است، نگاه كنيد! ماده اوليه قرائت در  را كه عمود دين و معراج مازن

 ركعات و قيام و ركوع و سجود را چهار عنصر تشكيل مي دهد:
«». 

 

خداست. منزه داشتن از چه؟ از ضعف، احتياج، همكار،  ، منزه داشتن«»
جهل، شباهت به مخلوق، عيب، نقص، خطا و كليه چيزهايي كه تصريحام يا تلويحام به 

 شده است. اش تصور مي او نسبت داده و يا در باره
گناه بودن، خالي  عيب بودن، بي تسبيح يعني نفي يك سلسله صفات مجعول، بي

 از بودن... .از خطا و غفلت و ني
 

كلمه اثباتي  گفتيم، مي« »يا « »اگر   خداست. براي حمد ،«»
كه در ترجمه و تفسيرها بيان شده است، الحمدهللِ،  طور به زبان آورده بوديم. اما همان

يعني حمدعلي االطالق و سپاس و تشكر، خاص ذات پرودگار است. خاص خدا 
ي عدم تعلق و توجه آن به ديگران؛ نفي حتمي چيزي از ديگران مي شود و مراد و يعن

 محتواي منفي دارد.
 

 را قبالم ديديم.«  »
 

مثبت دارد. اما چون براي مقايسه و با صيغه افعل التفصيل در ميان  ، ظاهرِ«»
يعني به اشيا يا اشخاصي كه بزرگ جلوه  غير خدا، طور ضمني توجه به آمده است، به

عبارت ديگر نفي بزرگي  شود به تر از آنها اعالم مي كنند شده است و خدا بزرگ مي
 آيد و عظمتي در جنب خدا وجود ندارد.  از غير خدا، به عمل مي

*  *  * 
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 كسـاني  قبالم   ، مگر آنكه بگوييم و موردي داشته باشد معني   تواند ها نمي اين نفي
اند يا چنين عقايد و افكـاري در اذهـان وجـود     نموده ها مي ها و عرض اندام چنين داعيه
فرمـانروايي   انـد يـا زورمنـداني بـر مـردم      پرسـتيده  مردم خـداهايي را مـي    . داشته است

عمالم ادعاي  يا اسمام خود بسته، حقوق را به و صفات يا بعضي از آن  كردند كه تمام مي
خدا براي او همكار، مرگ و غفلت قايـل نبودنـد    اند. اگر معتقدين به نموده ميخدايي 

اطالعي و از ايـن قبيـل كمبودهـا و     و يا مالكيت و قدرت محدود، ايادي كارگزار، بي
 .شد ها نازل نمي با آن تأكيد و تخصيص دادند،  او نسبت نمي نيازها به

و جهل و موهومات بشري است كه مفهوم چنين مدعيان كوتاه بين   با توجه به
شود. از طرف ديگر اگر مدعيان خدايي و  آنها روشن مي و منظور از بعثت ءكالم انبيا

مايشايي الهي و مبرايِ از   الرقابي و فاعل  آنهايي كه منعم و مافوق بودن و مالك
يا آن معتقدات و خرافات جاهالنه با ظهور  بندند؛ خود مي مسئوليت و ايراد بودن را به

از بين رفته، صحنه گيتي از  -عليهم الصالت و السالم  -و بعثت خاتم النبيين پيغمبران
شد مسلمام  هاي ديگر تجديد و تكرار نمي ها و سيرت صورت  بود و به  آنها خالي شده

، چنين دستور تذكار شعارها و استمرار در قرائت آن آيات و  بعدهاي ما مسلمان به
 .شد پيروي تعليمات داده نمي

*  *  * 

شبانه  در قرآن سوره هر از بيش كه  را اي سوره دو بياييم مطالب اين قبول با حال
 .«يدتوح»و « »كنيم؛   شود، از دريچه منفي نگاه و معني روز خوانده مي

 .شود دارتر مي انبتر و ز خواهيم ديد عبارت چقدر زنده
 

سپاس  حمد و :1.«اَلحَمدُ هللِ رَبِ العَالَمينَ بِسمِ اهللِ الرَحمنِ الرَحيمِ.»؛ «سوره حمد»
گذارند  مي كه منت كساني جا آورده شود، نه برايببراي او بايد   مخصوص خداست و

 جا بزنند و با تبليغ و تحميل، سپاس از مردمنعمت خلق  خواهند خود را ولي و مي
ها و   ارباب پروراند(. اينها كرد، داعيه الوهيّت در سر مي  بگيرند )و اگر كسي چنين

كه خدا ارباب  در قلمروهاي ضعيف هستند؛ در حالي صاحب اختيارانِ محدودِ موقت
 2هاست. اعلي و ولي نعمت سرور كل جهان

                                                
 ه مهربان. : به نام خداي بخشايند 2و  1فاتحه /  .1

 ستايش خدا را كه پرودگار جهانيان است. 
      مفهوم آن، لغوي ريشه اعتبار به ها بعضي بكنيم. توقفي نيست بد آن پارسي ترجمه و «ربّ» كلمه روي .2
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آيد، ممكن است در تصحيح يا نفـي   مي«  »ر تكميل جمله دوم كه د
شـود كـه خـدا     گفتـه مـي   . كنـد  ها خطور مي در مورد ارباب معموالم تصوري باشد كه

گويي  و تحميل و توقـع   رهاي  ديگر كه  زو رحمان و رحيم  است و  برخالف  ارباب
 بخشنده و خير رساننده است: ،باج  و بيگاري دارند

«».1  
 

؛ عمالم وَلُو  شود االطالق از ديگران نمي : نفي مالكيت علي 2.«»
؛ اما مالكيت و حكومت  هايي در اين دنيا وجود دارد ، مالكيت و نسبي  طور موقت به

 شود. در انحصار خدا اعالم مي 1...«»وز جزا به مصداق در ر

                                                                                                              
 ّيند. ولي نما  را پرورش دهنده موجودات و پروردگار را مربي عالم ترجمه ميتربيت را سراغ داده، رب

كمتر در آنها  آوريم. منظور خاص تربيتي نظر مي به قرآن مختلف آيات در را  كلمه وقتي استعمال مكرر اين
ديده مي شود تا مفهوم سروري و آقايي و صاحب قدرت و اختيار بودن، يا در اصطالح متداول فارسي، 

كه با استفاده از تفاسير قديمي و لغات مصطلح  يا انگليسي ارباب بودن. اتفاقام در قرآن هاي ترجمه فرانسه
  است.     كار برده شده جاي رب به به Lordيا  Seigneurكلماتي مانند اند، كار را كرده زمان نزول قرآن اين

ها بگويد من  قبطي خواهد به و مسلمام نمي ( مي زند24)نازعات/.« »...دم از  مثالم فرعون 
 كند به:  دعوت مي از اهل كتاب ام. در آنجا هم كه قرآن ها را تربيت كرده شما

: »...64آل عمران/
»... 

بياييد بر سر كالم ]حقي[ كه بين ما و شما مشترك است ]بايستيم[ كه جز خداي را بندگي نكنيم و هيچ  
او شريك تلقي نكنيم و در برابر خدا، افرادي از خودمان را صاحب كس را ]در قدرت و تدبير[ با 

اختيار]خود[ نگريم؛ اگر آنها ]از پذيرش اين پيشنهاد[ روي برتابند، بگوييد: گواه باشيد كه ما تسليم 
 ]فرمان خدا[ هستيم.

 راهان خود:با هم غرض اتخاذ و انتخاب مربي نيست؛ همين طور است صحبت حضرت يوسف)ع(
 . : ...  19يوسف / 

 ... آيا خدايان متعدد بهتر است يا آن خداوند يكتاي غالب بر همگان ؟
در زبان عربي وجود داشته است كه  ن صاحب اختيار، قبل از نزول قرآبه معنايِ اربابِ مالكِ كلمه رب

 عبدالمطلب به فرستاده ابرهه مي گويد:
«». 

 اين خانه )كعبه(  را صاحبي است و من صاحب شترم هستم.
 شوند. با )كمك( اضداد خودشان شناخته مي ء: اشياروايت .1

 : آن فرمانرواي روي زمين. 4فاتحه /  .2
 : فرمانروايي در آن روز، از آنِ خداست... . 16حج / . 1
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جـوييم.   پرستيم و تنها از تو كمـك مـي   : فقط تو را مي1«»
لطف ادبيِ كالم در اين است كه در ظاهر اثباتي، قدرت نفييِ خاص به آن داده شـده  

به درگاه ديگران به عمل آمده است. اگر خاليق بـه دنبـال بنـدگي    است. نهي از رفتن 
كننـد بـراي آن اسـت كـه      هاي خودساخته سجده مي روند، يا به بت همنوعان خود مي

هـاي مـالي و مقـامي و دفـاع از جـان و       انتظار كمك و حمايت دارند يا تأمين احتيـاج 
 جويند. ناموس را در آستان آنها مي

نمايد حال  ف و تعبدهايي بود كه شخص در برابر خدا ميتوصي ،تا اينجاي سوره
 رسد. مي نوبت به پاداش خواهي و دعا

 

طلبيم  كنيم و از تو كمك مي : ترا بندگي و خدمت مي 2.«»
 تا حركت و پيشرفتمان سر راست و صحيح باشد.

، بـاز جنبـه منفـي     آيد ي مُتمَمي كه پشت سر مياين جمله اثباتي راهيابي نيز با دعا
عـوض نعمـت و    اسـت كـه بـه     هـايي اتخـاذ شـده    كـه راه   رساند . چنين مي كند پيدا مي

 هدايت، خشم و گمراهي به بار آورده است و بايد از آنها احتراز شود.
 

كه معروف  طوري : به1.«»
شود  مي و نصاري ، يعني يهوداند، اشاره به موحدينِ اهل كتاب است و مفسرين گفته

 اند. هاي مخالف يا منحرف را پيش گرفته كه راه
« لم»واخر آنكه حرف انكاري نيز عالوه بر قسمت اعظم و ا «توحيد»در سوره 

عمل آمده  به« هو»ضمير  شود، در جمله اول نيز با اشاره و اتكايي كه به تكرار مي
 گردد، همچنين است در بسياري از دعاها. طور مستتر، نفي ساير خداها  مي است به

*  *  * 

 زندگي بود. ايِآنچه گفتيم در زمينه عقايد و شناخت مبدأ  و متكّ
 دارد. « عليه تخريبي»ل  و احكام، باز جنبه منفي و در زمينه عم

                                                
 جوييم. پرستيم و تنها از تو ياري مي : تنها تو را مي 1فاتحه / . 1
 راه راست هدايت كن. : ما را به 6فاتحه /  .2
 اي، نه خشم گرفتگانِ بر آنها و نه گمراهان. : راه كساني كه ايشان را نعمت داده 7فاتحه /  .1
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 ،1...«»بينيم به دنبال ابالغيه  ، ميءهايِ فهرست انبيا در همان سوره
 تكرار مي شود. 2...«»...  فارشِ

خوابيده است و طلب بخشش خدا براي خودداري  در استغفار، يك مفهوم منفي
 انحرافي راه از خدا به بازگشت نيز توبه و شود كرده نبايد ديگر كه است اعمالي ترك و

 است كه قبالم در پيش گرفته شده بوده است.
»... دنبال:  ن بههاي اعراف و مؤمنو در سوره

 مي آيد.  4.«»... ترجيع بند:  1...«
تقوا يا پروايِ از خدا، يك عمل صددرصد منفي است و ابراز اراده قوي در برابر 

 هاي دروني يا فشارهاي خارجي مي باشد. خواهش
توصيه به  1.«»در آيات بسياري ترجيع بند:  در سوره شعراء

 يابد. شود و با تأكيد به اطاعت  و با تهديد به هالكت شدت مي تقوا مي
مأموريت  مورد در هايي تفصيل فوق، كلي شعارهاي دنبال به ها سوره اين از بعضي در

 ممانعت و مخالفت است:  شود كه تمامام منفي و از مقوله اضافه مي تك تكِ پيغمبران
 ...«».6، 

 

«»...7 
 

 ...«»...9 
 

 ...«»...9 
                                                

 : كه جز خداي يكتا را نپرستيد... 14و فصلت /  2. هود / 1
 ارتان آمرزش بخواهيد و به درگاهش توبه كنيد...  : ... از پرودگ 91و  12و  1. هود / 2
 : ...اي قوم من، خداي يكتا را عبادت كنيد، شما را خدايي جز او نيست... 12و  21و مؤمنون/  61اعراف / .1
 : ... آيا پروا نمي كنيد؟ ! 12و  21و مؤمنون /  61اعراف /  .4
 .: از خدا پروا كنيد و مطيع من باشد 179 يا و 161 يا 111 يا 144 يا 111 يا 126 يا 111 يا 119شعراء / . 1

 : ... تقواي خداوند را پيشه كنيد و از من اطاعت نماييد. 61زخرف /  يا و 11آل عمران /  
 ...و در زمين به فساد مكوشيد. : 16و عنكبوت /  191و شعراء /  91و هود /  74و اعراف /  61بقره /  .6
 : و در زمين پس از اصالح آن فساد مكنيد... 91و  16اعراف /  .7
 فروشي نكنيد(... : ... پيمانه و وزن را كم مدهيد )كم 94. هود / 9
 كاستي ايجاد نكنيد... : ... در اشيا و كاالهاي مردم 91هود / . 9
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 ، و كارهاي بدِ او سرزنش معرفي 1.«»...به صفت  فرعون
 شود: مي

«
».2 

 زياد است: آيات امري و دستورات اثباتي هم در قرآن البته
«».1 
 

...«» 
 

«».1 
 

...«».6 
 

«»...7 
 منفي و تكيه روي نهي و جلوگيري است؛ چون: ،ولي اكثريت

 ...«».9 
 

 ...«»9. 

                                                
 : ... او برتري جويي، از گزافه كاران بود. 11دخان /  .1
)سـرزمين خـود( را فرقـه فرقـه كـرد و       در آن سرزمين برتري يافت و مـردم  : همانا كه فرعون 4قصص /  .2

كـرد و زنـان آنهـا را     ه( پسران آنها را قرباني مياي از آنان را به ضعف و زبوني كشانيد؛ )بدين وسيل دسته
 زنده نگه مي داشت. به تحقيق كه او فساد پيشگان بود.

 : و پروردگارت را عبادت كن تا آن گاه كه يقين )لحظه مرگ( تو فرا رسد. 99حجر /  .1
 براي او خالص گردان. : ... پس خدا را عبادت كن و دين خود را 2زمر /  .4
 : پروردگارتان را با تضرع و در نهان بخوانيد، زيرا او متجاوزان سركش را دوست ندارد. 11اعراف /  .1
 : ... پس با آنها به نرمي سخن بگوي. 29اسراء / . 6
 ا و زمين است... .ه يزهايي در آسمان: بگو بنگريد كه چه چ 111يونس / . 7

 17و  11 و قصص / 61و نحل /  111و  71و نحل /  11و يونس /  14و انفال /  111و اعراف /  17انعام / . 9
 : ... بيشترينشان نمي دانند. 47و طور / 19و دخان /  49و  29و زمر /  21و لقمان /

 : ... و بيشترينشان تبه كارانند. 111عمران /  آل .9
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ذلِكَ مِمَا اَوحي اِلَيكَ »آنها را  كه خودِ قرآن : در آيات عالي سوره اسراء مثالم
 .است  «نهي»بار 11و  «امر»بار  7، 41تا  21نامد؛ در آيات  مي 1«رَبُكَ مِنَ الحِكمَهِ...

تا به صورت  6هم محرمات ذكر شده است؛  سوره انعام 112تا  111در آيات 
 .تا حالت اثباتي دارد 1است و « ال»نهي و با حرف 

 ( كه در معرفي و توصيف خدا 114تا  91) در سوره انعام« بصائر« در آيات ملقب به
بار انكار و نفي؛ ولي خوب معلوم است  7بار بيان ايجاب و اثبات است و  16است، 

ها،  خواهد بشناساند. ولي تازه در اينجا و تمام اين معرفي چون خدا و صفات او را مي
 يدن است به: براي رس

«

 

، درست است كه به صورت 1...«.. ».همچنين در آيه: 
مثبت آمده و حسنات توصيه شده است، ولي حسنات در درجه دوم و به قصد از بين 
بردن سيئات گرفته شده است؛ انگار محو سيئات هدف اصلي است. مثل دستوراتي 

د براي اينكه ضعف و گويد ورزش كنيد و آفتاب بخوري دهد و مي كه طبيب مي
 رخوت و امراض را از بين ببريد.
 »اند، و خدا قرآنش را  گفته« طبيبان قلوب»را  مگر نه اين است كه پيغمبران

».4
فرمايد.  مي معرفي 

ها و از بين بردن آنها و  ها و بيماري خوب؛ طبيب كارش مگر مبارزه با دردها و علت
انحراف  از را انسان پيغمبران نيست؟ مزاج به طبيعي اعتدالِ و سالمت حالتِ برگرداندن

 راه   له توصيه و بهسمت خدا و حق و قب  ، به به خالف و از تاريكي بيرون آورده است

                                                
 : آن از حكمت هايي است كه پروردگارت به تو وحي كرده است... . 19اسراء /  .1
دانشي  آنها را او آفريد و از  بي آنكه و حال دادند : و براي خداوند شريكاني از جن قرار 111 و 111انعام/  .2

 كنند. و منزه است او و برتر  از آنچه وصف مي براي او پسران و دختراني يافتند. پاك
 ن است، چگونه او را فرزندي باشد! و حال آنكه او را همسري نيست...ها و زمي پديد آورنده آسمان

 برد... . ها  را از بين مي ها، بدي درستي كه نيكي : ... به 111هود / . 1
كنيم آنچه در آن براي مومنان شفا و رحمت است؛ در حـالي كـه بـر     نازل مي و از اين قرآن : 92اسراء /  .4

 ستمگران جز زيان نيفزايد.
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 دهند. او بصيرت مي اندازند و به اش مي كنند و در روشنايي اش مي راست رهبري

*  *  * 

صورت انتقاد شديد و قيام  يك مأموريت الهي اصالحي به ءبينيم كه بعثت انبيا مي 
در جواب تعجب و  )ع(عليه يك سلسله افكار و اعمال خالف بوده است كه شعيب

 گويد:  مي اعتراض مردم
« ...

 »...1 
 

ي از جنبه منفي لحتي احكامي مانند انفاق و زكات كه امر به عمل مثبت است، خا
ادن و انفاق كردن، همان طور كه عنايت به جهت مثبت كار، نمي باشد. در زكات د

يعني دستگيري از بينوايان و تدارك احتياجات جامعه دارد، خروج مال و منال از 
 و رفاه نيز منظور  از تملك  نفساني و اجتماعي ناشي   مفاسد ثروتمندان و رفع  دست 

 نظر مي باشد كه : 
 ...«».2 

 

 ...«»...1 
 

نفس خرج شدن و پخش شدن مال نيز كه جهات منفي قضيه هستند نيز مطلوب 
كه مفهوم آن تسليم به خداست، يك محتواي منفي همراه  است. اصوالم خود اسالم

 نافرماني خدا و از اطاعت غير خدا. دارد: ترك عصيان و خودداري از

*  *  * 

گفتند و روش منفي و مخالف در  نمي« نه»السالم  و امامان عليهم اگر پيغمبران
انگيختند و   داشتند و دشمنيِ اربابان زر و زور را عليه خود برنمي نظام حاكم نمي برابر

                                                
كنم قصد مخالفـت بـا شـما را نـدارم. جـز اصـالح هـدفي         : ... و در آنچه شما را از آن نهي مي 99هود /  .1

 رم؛ چندان كه بتوانم... .ندا
 نياز بيند. كند؛ هر گاه خويشتن را بي طغيان مي : ... به تحقيق كه انسان 7و  6. علق / 2
 : ... تا )آن غنايم( ميان توانگران شما دست به دست نگردد... . 7/  حشر. 1
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كردند؛  را اليِ درخت ارّه نمي )ع( زكريّا؛  رسيدند شهادت نمي افراد زيادي از آنها به
گشت؛  نمي مطرح ،عيسي)ع( كردن مصلوب شد؛ نمي پادشاه معشوقه هديه ،سرِ يحي)ع(

شد؛  ، بيست و پنج سال خانه نشين و سپس شهيد در محراب عبادت نميعلي)ع(
و شهيد  و يارانش آواره كربال گرفتند؛ حسين)ع( نمي را از دست حسن)ع( خالفت
 . گرديدند... نمي مقتول و مسموم و زنداني السالم( )عليهم ديگر ائمه و شدند نمي جانسوز

 اند: ه دسته صف آرايي كرده، تا سرحدِ قصدِ جانشان رفته، هميشه سءدر برابر انبيا
 خدمه بتخانه يا روحانيت مذهب حاكم؛

 اشراف صاحب مال و مقام؛
 يا داعيان الوهيت؛ ا و يزيدهاه و باالخره فرعون

 .(مرودو ن قارون، : بلعم باعورا)به قول دكتر شريعتي

*  *  * 

در زمينه منفي  از اين بحث نبايد تعجب كرد. آنچه در گفتار و كردار پيامبران
استنباط شده، با منطق ديگر قرآن در آنجا كه  شان از قرآن بودن ابتدايي مأموريت

كند، موافقت دارد و  را بازگو مي و شيطان و زبان حال مالئكه خلقت انسانداستان 
 كننده ديگري است. هر كدام توجيه
ي و اختيار علت آزادي به حيوان و ساير مخلوقات و فرشتگان نسبت به امتياز انسان

نيز اجازه داده است  است كه خدا به حكمت خود از روز اول اعطا كرده و به شيطان
و خطا و  نمايد. كار بشر با چنين اختيار و اغوا، منحرف شدن از راهرا اغوا  اوالد آدم

برگرداندن  و دادن هشدار براي پيغمبران فرستادن خدا كار و است زمين در فسادكردن
. خداوند در سوره  بني آدم از اعمال و افكار خالف و سوق دادنشان به راه صواب

، شيطان و فرشتگان با گفتگوهاي  دنبال به آدم خالفت و خلقت داستان پايان در ،اعراف
  فرمايد:  مي

«
».1 

*  *  * 
                                                

، هرگاه پيامبراني از خود شما بيايند و آيات مرا بر شما بخوانند، كساني كه : اي فرزندان آدم 11. اعراف / 1
 شوند. پرهيزگاري كنند و به صالح آيند؛ بيمي بر آنها نيست و خود غمگين نمي
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م دارد ولي كار كه ديديم، غلبه و تقد طور ، جهت منفي همانءالبته در رسالت انبيا
صحيح  عقيده بالفاصله ،«اهللِ اِالَ اِلهَ ال» مصداق به  نيافته، خاتمه جا همين به وجه هيچ به

كافي  عملِ منفيِ تقوا براي رستگاري و رفتن به بهشت كند. پس در اسالم عرضه مي
دنبال  وجود آيد به جا گيرد و بهشناخته نشده، ايمان كه جنبه مثبت است و بايد در دل 

 دنبال آنها، عمل صالح خواسته شده است: آيد و ايمان تنها هم كافي نيست؛ به آن مي
«

»...1 
 

گفت هر كجا اسب من پا  كه مي مثل حملة آتيال اگر چنين نبود، نهضت انبياء
زودي  ههاي تخريبي دنيا، ب بگذارد، علف ديگر سبز نخواهد شد يا مانند ساير هجوم

شهادت تاريخ، بعثت  گذاشت. اما به جز ويراني به جا نمي هخاموش گرديده، اثري ب
هاي منفي قوي اوليه، در حكم  هاي اصالحي ديني، با وجود جنبه و نهضت انبياء

هايي بوده است كه با بيرون ريختن عناصر مرده و پاشيدن بذرهاي  تزكيه و تصفيه
، مأموريت آنها بيرون پاكيزه، رشد و بركت ايجاد كرده است. به تعبير ديگرِ قرآن

روشنايي است. متمم خلقت و طبيعتي  شان به ها و وارد ساختن كيا از تاريه بردن انسان
گيرد.  صورت مي 2.«»است كه به مصداق: 

»... گويد:  خدا، كه  مي  آنها به  و توكل و ساير پيغمبران )ع(توفيق شعيب
به اين صورت قابل توجيه براي ماست كه با پاك  1.«

ها، عوامل هدايت و حركت كه زمينه فطري در وجود  شدن آنها از شرك و چركي
ها به راه  ها و فداكاري رشد و توليد درآمده، فعاليت خود به ا دارد، خود بهه انسان

 افتد و در حقيقت، نيروها و بركات نازل مي شود. مي
 گويد: ، چه خوب ميلسان الغيب، خواجه حافظ شيرازي

 ديو چو بيرون رود فرشته درآيد       منظر دل نيست جاي صحبت اغيار 
وجود داشته  بشريّت تا و گردد مي ختم مولد و مثبت شروع و به منفي اب ءانبيا مكتب

 گردد. نمي تعطيل فوق جنبه دو از يك هيچ و كند مي اييدخ خدا و شيطنت شيطان باشد؛
                                                

ايد وليكن بگوييد تسـليم   ايمان آورديم. بگو: ايمان نياورده)باديه نشين( گفتند:  : و اعراب 14حجرات /  .1
 تان نفوذ نكرده است... . هاي ايم و هنوز ايمان در دل شده

 اين جهان. : آنچه برماست، راهنمايي است و از آنِ ماست آن جهان و 11و  12. ليل / 2
 آورم. ام و به درگاه او روي مي خداست، به او توكل كردهبا تنها : ... توفيق من  99هود /  .1
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كه از جهت اصول فكري و نتايج عملي  ءهاي ديگر تعليمات انبيا از جمله مثبت
باشد.  و تدارك آن مي آخرت عقيده بهقاطعيت و سازندگي دارد، اعالم قيامت و 

عالقگي به  آخرت كه طرف مثبت است، فدا كردن لذايذ دنيا و بي بدون عقيده به
 تواند معقول و مقبول باشد. آنها يعني طرف منفي مسئله، نمي
ق آنهـا در  با افكار يا اوضاع موجود و سـعي و توفيـ   اين مخالفت و مبارزه پيغمبران

موجود، قيام و انقالب است و خالف  واژگون كردن نظام فكري و عقيدتي يا اجتماع
اي بـا   كننـده  هاي طبيعي و تاريخ بشـري نيسـت. هـر انقـالب     ت و عمل همه انقالبسنّ

، خواه انتقـاد و  نمايد؛ خواه طغيان و سركشي عليه حكومت باشد عمل منفي شروع مي
اصالح افكار و عقايد. از اين جهت شباهت و اشـتراك وجـود دارد ولـي اوالم از همـه     

ابتـدا و   باشـد، ثانيـام اصـالحات    هـا مـي   تـرين انقـالب   آنها باالتر است و واژگون كننده
 انتهايي دارد.

انقالب  هاست؛ چيزي شبيه به ترين انقالب گون كننده، واژو رسالت انبياء بعثت
 ولي خيلي متفاوت و مافوق آن. «يوسيمبطل»در هيئت  «كپرنيك»علمي 

گردش  عقيده دانشمندان پيش از خود را كه زمينِ مسكونِ ما مركز كپرنيك
ما است كه همراه با ساير سيارات به دور  است، واژگون ساخت و گفت: زمين جهان

 خورشيد مي چرخد.
نيز اين طرز فكر خودخواهانه بشر را كه من محور جهان هستي و صاحب  ءانبيا

ستخدام و هايم بچرخد وهمه در ا اختيار و حق بوده، همه چيز بايد برمحور خواسته
و  همآواز و است  كردن  بندگي بشر وظيفه گفتند: و كرده  واژگون باشند، من فادهتاس

 گو و شكرگزار و فرمانبر خالق جهان باشيم.  همراه با ساير موجودات عالم بايد تسبيح
تر، مبارزه منفي تا مبارزه مبارزه بوده است و حتي بيش و سنّت ائمه ءپس بعثت انبيا

شود(. حال آيا اين قرار و دستور كلي است يا به  مثبت تعرضي )نگاه به عمل ائمه
چنين وضعي پيش آمده و ايجاد شده است و بعدام حاال يا در قيام  ،واسطه اقليّت بودن

 اي است. ل مطالعهجهت عوض خواهد شد يا نه، مطلب قاب آخرالزمان

     

نيز تازگي و حالت استثنايي در تاريخ بشريت و در طبيعت ندارد؛  قيام و انقالب
 هاي تكامل است. اي از تطابق با محيط، تكاپوي حيات و جهش نمونه ويوه
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هاي  قالبهاي آشكاري با ان با وجود جهات مشرك، اختالف ءولي بعثت انبيا
 دهنده منشأ آن نيز باشد. تواند مميّز ماهيت و نشان ديگر دارد كه مي

هاي از داخل و خارج قبايل وحشي كه به منظور  ي دنيايي، چه هجومهاي بشر قيام
 تصرف اراضي و تمتّع از اموال اقوام متمدن به حركت درآمده، منتهي تبديل به 

هاي اجتماعي و سياسي قرون اخير كه  گرديدند، و چه انقالب مي هاي سالطين سلسله
خ داده است و توأم با روشنفكري و رو غيره  ، كمونيسمسوسياليسم ،هاي آزادي نام به

باشند، در تمام آنها آنچه مطرح است، جانشين كردن يك مقام  هاي جديد مي فلسفه
ا، ه جاي فرد و دسته حاكم و نظام قبلي است. ژرمن و يك قوم يا يك طبقه محروم به

آيد  اي مي س با شعار رياكارانهعبا بني ،ا راه منرژ را مي رانند و آتيال  رمامپراطورانِ
و  از خاور دور به تركستان ه ضعيف شده بگيرد؛ تيمورامي كومت را از دست بنيتا ح

  بر تخت صفويه درآورد؛ افشاريه تازد تا لقمه از دهان اعقاب چنگيز مي ايران
 و آريستوكراسي قرون وسطي جايگزين فئوداليته طور بورژوازي ... ؛ همينشيندن مي
 افتد... . مي كارگر دست طبقات رنجبر يا طرفداران شود و سپس اقتصاد و قدرت به مي

آورد؛  تازه و نظام خاص خود را مي، منطق  آيد البته هر سردار يا حزبي كه مي
 همان ؛ همان دولت و قدرت و ، همان مسند و بساط است شود وقتي مستقر مي ولي

 ي حفظ سلطه حاصله و سركوبي مخالفين.اپليس و نظامات بر
آداب  از انتقاد با كه است اجتماعي مصلحين عمل با قياس قابل جهتي از ،ءانبيا قيام

كنند. ولي باز يك اختالف اساسي  صورت منفي شروع مي ظامات موجود، يعني بهو ن
مفاسد اجتماعي و مشكالت محيط نموده، براي  وجود دارد. مصلحين ابتدا توجه به

جامعه داده شود،  پردازند و در پايان براي آنكه الگويي به ايراد و انتقاد مي رفع آنها به
 نمايند. حيح عرضه ميمرام و اصولي را به عنوان روش ص

 و رفتار درباريـان  آيند و آدابِ ناهنجارِ مردم مي ها«مونتسكيو»و  ها«ولتر» ها«مولير»
روشــنفكراني كــه  ، . ســپس در محــيط گيرنــد مســخره و ســتيزه مــي را بــه و كشيشــان

انـد، معايـب و مظـالم مشـهود، ناشـي از       سرخوردگي از شرايط اجتمـاعي پيـدا كـرده   
شود و رفتـه رفتـه تحـت     شناخته مي ،نبودن آزادي فكر و قلم و از حكومت استبدادي

 گردد.   برپا مي قالبافكار براي آزاديخواهي مساعد شده، ان ،تأثير تجربيات انگلستان
مانند مورد يك شخص مريض، پس از احساس درد است كه  ،جويي امور چاره

هاي  آيد. دردي است مادي و دنيايي از مشكالت و زشتي تجويز دوا به عمل مي
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حل  هاي زورمندان حاكم؛ اما درمان پيشنهادي، يك راه و از بيدادگري اجتماع
 حق و قانون برابر در مساوات اصلِ قبولِ يعني است، سياسي فلسفيِ و اخالقي يا يمعنو

  افرادِ جامعه.آزاديِ
شود و مقداري از دردها  طور نسبي انجام مي ها به با برقراري اصول جديد، خواسته

گذرد كه دردهاي ديگري احساس و مشكالتي ابراز  يابد. ولي چندي نمي تسكين مي
ت يّمكحاشود كه آنها را مثالم ناشي از عدم مساوات اقتصادي و اجتماعي و از  مي

عمومي دهند. براي رفع اين درد مادي و دنيايي، درمان  ي تشخيص ميدار سرمايه
ديگري در قالب اصولي اجتماعي يا فلسفي كه در حقيقت معنوي است عرضه و 

 شود... . پذيرفته مي
هاي توحيدي كه نگاه كنيم، در آنجا نيز احساس درد و كشف درمان به  امقي به

هاي عقيدتي  از ابتدا معنوي و اصولي بوده، انحراف خورد؛ اما دردِ پيغمبران چشم مي
شان نيز كه  آورد. درمان و عصيانشان در برابر اوامر خدا آنها را به رنج درمي مردم
 دو معنوي هر درمان و درد ، نبوده خدا به بازگشت جز چيزي ، شود مي اعالم صلهبالفا

 شود. است و به نوبه خود عالج كننده دردهاي مادي واجتماعي نيز مي
هاي زندگي و افكار بشري است و منشأ اين  ها، ضرورت منشأ آن قيام و انقالب

تكاملي بشري است و  بينانه و تدريجي يكي، مافوق احساسات و اشتغاالت نزديك
 تواند چيزي جز الهي باشد. نمي

بعـد از پيـروزي    ، ي دنيـايي هـاي بشـر   ء بـا قيـام  هاي انبيا قيام اختالف اساسيِ ديگرِ
عـت و  ها ريشه در طبي . مخالفين چون قلع و قمع نشده و مخالفت شود ديده مي انقالب

هـاي   صـورت  ، بـه  شـود  تغذيـه مـي   اصطالح ديني از ناحيه شيطان ، يا به در غرايز دارد
 كنند. بلند مي مختلف سر

از همان زمان حياتِ  بندي بعد از پيروزي، در اسالم صورت بارز وسيع اين جبهه
وز دامنه دارتر و رپس از رحلت حضرت روز به  مشاهده گرديد و پيغمبر اكرم)ص(

 است. تر شد؛ منظور پديده نفاق و جبهه منافقين مسلط
 و ايمان، با قيافه حامي و حافظ، بر مسند خالفت ، در لباس اسالمدشمن يا شيطان

يا دفاع از وحدت  م كردن پيراهنِ عثمانعَلَنمايد و با  نشسته؛ قدرت را غصب مي
كشد. مطامع شيطاني و  د و ميانداز بند مي اسالم، مؤمنين واقعي و پيروان مخلص را به

 كند. فرمانروايي مي ،منافع دنيايي تحت لواي توحيد
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ولي و معنوي و در صاهاي  تا حدودي در كليه نهضت پديدة نفاق و پيدايش منافق
گري دارد و ما  و غيره جلوه ، صلح، عدالتهاي عالي انساني، چون: آزادي برابر مرام

هاي شخصي و  هاي مختلف گيتي هستيم. قيام شاهد مظاهر گوناگون آن در صحنه
تر و  و عمومي قيام قوي خالص دنيايي و مادي از آن مصون بوده، هرقدر جنبه معنوي

 العمل نفاق شديدتر است. ارتباط با ايمان و تقوا در آن بيشتر باشد، عكس

     

كه به صورت منفي عليه ادعاهاي طاغوتي و  ءيا رسالت انبيا به اين ترتيب بعثت
از  ارج كردن مردماعتقادهاي جاهليت شروع گرديده و هدف آن برگرداندن و خ

ها است، با اشاعه مكتب و پيروزي ظاهري آنها، خاتمه نيافته  ها و از تاريكي انحراف
اصغر و جهاد اكبر در برابر دنياپرستي و نفاق و  است؛ بلكه مبارزه به صورت جهاد

وجه، يعني استمرار  روي اين ،تشيع در كه جهت نيست دارد. بي   وساوس نفساني ادامه
( كه دنياي پر از ظلم و جور را به دنياي پر از محمد)عج مبارزه و انتظار ظهور قائمِ آل

 قسط و عدل برگرداند و نفاق را سرنگون كند، عمل و تكيه شده است.
 

«
».1 

 
 

                                                
و اهلش را  : خدايا ما رغبت داريم به سوي تو براي دولتي كريم كه عزيز كني بدان اسالماز دعاي افتتاح .1

 و خوار كني بدان نفاق و اهلش را.
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 مقدمه

 باره اينكه انسان چگونه با سير زمان و ، بحث در«و زمان انسان» كردن  عنوانمنظور از 
تجربيات و  اندوختن ها، فعاليت و مشكالت اثر در يا و شود مي فرسوده و پير عمر گذر

خواهيم  يابد، نيست. بالعكس، مي مان رشد و تكامل ميكسب معلومات در طي ز
باره زمان پيدا كرده  ببينيم انسان در طي تكامل خود، تدريجام چه نظر و احساسي در

                                                
 (، در جمع اعضـاي  دبيرستان كمال )واقع در نارمك تهراندر مسجد  تفصيل و تدوين سه جلسه سخنراني

 .1111، سال انجمن اسالمي مهندسين

در شناسنامه  ،ور كسب مجوز چاپمنظ و به از انقالب اسالمي ايران القلم بودن مؤلف در قبل علت ممنوع به
 11/1/1117مورخ  791درج شده و اولين چاپ آن به شماره  كتاب، نام مؤلف مهندس مهدي سحاب اين

 .شده است ، چاپ و منتشرتوسط نشر ميثاق 10111رسيده و با شمارگان  ثبت به در كتابخانه ملّي
را دافعـي در برابـر آن    شود، پرسيد. )بداند كه ( كـافران  : پرسشگري، از عذابي كه واقع مي7تا  1. معارج/ 1

و روح در روزي كه مقـدارش پنجـاه    نيست. )اين عذاب( از جانب خداوند داراي معارج است. فرشتگان
 .بينند كنند. پس صبر كن؛ صبري نيكو. آنها چنين روزي را دور مي است، به سوي او عروج مي هزار سال

 و ما نزديك.
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نمايد و چه تصور و تأثّري از آن دارد. ما در جستجوي  است، چه توجهي به آن مي
 .مل او داردنقشي هستيم كه عنصر زمان در زندگي انسان و در ارتباط با تكا

گردد، يعني در طي زمان است كه  از لحاظ نظري، مطلب دوم به اولي برمي
 .كند نسبت به امور مختلف تغيير مي برداشت انسان

قبالم از خشكي موضوع و از خستگي كه براي خوانندگان عزيز دست دهد، عذر 
آيد كه آمادگي بشر  خواهم. تقصير از نگارنده نيست؛ پاي چيزي در ميان مي مي

 .براي درك آن از هر كيفيت و كميت ديگر كمتر است
بديهي است كه زمان يا وقت، به صورت عمر، جريان امور و توالي حوادث از 

ماقبلِ تاريخ نيز آنچه  ترديد مردم خيلي قديم براي بشر شناخته شده بوده است. بي
ه قبالم سرزده يا با آنچه در انتظارش بودند، برايشان حاضر و حال بوده است، با آنچ

ولو آنكه هنوز در زبانشان نامي براي زمان يا حاالت گذشته و حال و آينده آن وضع 
گذشته را در ذهن خود جا  حدودي تا خصوص هب و گذاشتند؛ نشده بود، عمالم فرق مي

وجه، در طي تاريخ  هيچ مان بهباره ز در دادند. ولي خواهيد ديد كه پذيرش انسان مي
دست  وضع ثابتي نداشته است و سير تحول اين پذيرش با درك و كليد تكاملي كه به

 هاي اساسي است. گيري دهد، در خور مطالعه و نتيجه مي
صورت ذيل، مورد  براي رسيدگي بهتر، موضوع را در سه مرحله يا سه فصل، به

 :افزاييم ر آن ميدهيم و فصل چهارمي نيز ب بررسي قرار مي
 ؛عنصر زمان و رشد انسان - فصل اول
 توجه به زمان در علوم؛ - فصل دوم
 ؛و قرآن با زمان و موضع خاص اسالم ارتباط اديان - فصل سوم

 .از دريچه نسبيت زمان فهم قرآن - فصل چهارم
شده  هايي به نقش زمان در بررسي انسان ها و مقاالت گذشته، اشاره نيدر سخنرا

آوري و فراهم آوردن همان  هايي نيز به عمل آمده بود. اينك با جمع و استفاده
 .گردد هايي بيشتر، موضوع به طور مستقل عرضه مي گفتارها و تكميل تازه

است كه به لحاظ بيان مطلب،  (، راجع به قيامت7تا  1آيات صدر مقدمه )معارج/ 
 .كند ارتباط غير مستقيم با مطالب بعدي پيدا مي



 

 
 
 
 
 
 
 

 فصل اول
  
 

 عنصر زمان در رشد انسان
 

  

 جا شدن زمان، در دوران عمر جابه
 :گويند ايد كه مي اين جمله را حتمام شنيده

 كند، جوان در آينده و پير در گذشته. زندگي ميكودك در حال 
ايم، يا قديمي و از حكماي خودمان است؛  ست كه ما گرفتهها دانم از اروپايي نمي

 .در هر حال حقيقتي در آن وجود دارد
ايد. اگر از كودكي بپرسيد: صبح كجا بودي؛ نهار  ها سر و كار داشته حتمام با بچه

يا چه كسي به خانه شما آمده بود؟ روي خوشي به سؤاالت شما نشان  چه خوردي؛
اي نسبت  يادش مانده است و نه ديگر عالقه دهد. چون نه چيزي به نداده و جواب نمي

نمايد. وقايع گذشته خيلي نزديك و خاطره  آنچه حاضر و مفيد نيست، احساس مي به
فراموش كرده، ذهن و وجودش از كساني را كه به او خوبي يا بدي كرده باشند، زود 

بازي را خواستار   خوراكي يا يك اسباب اگر است طور همين شود. مي آثار آنها خالي
باشد، چه به او ندهيد و چه بگوييد فردا برايت خواهم خريد، يا برو بخواب تا بعد از 

 .شود؛ آينده براي او وجود ندارد خواب بدهم، به يك اندازه ناراحت و عصباني مي
بيند.  آينده براي خود نقشي مي گذشته نقشي داشته است و نه در كودك نه در

آنها دارد  از  جز خود و حال كه احساسِ ضعيفي  دو براي او بيگانه است و  بنابراين هر
 .دهد اي نشان مي انديشد و نه عالقه و جز اطرافيان نزديك، به چيز ديگري نه مي
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، از همين دوران ي نقد به از حلواي نسيه استسيل گويد: ضرب المثل فارسي كه مي
 .گيرد اي كه بعدام خواهيم گفت، سرچشمه مي و از طرز فكر و روحيه

اند كه ديگر اشتها  اي از عمر رسيده ها چون به مرحله در مقابل، پيرمردها و پيرزن
بينند كه  كنند و قدرت و امكاناتي هم در خود نمي و لذّتي در هيچ چيز احساس نمي

اي ببرند؛ زمان حال برايشان آن  قشي انجام داده، احراز اثر و ارزش نمايند، يا بهرهن
شود كه انگار وجود ندارد. به طريق اوّلي اميدي به  خاصيت مي فايده و بي قدر بي

بهبود آينده نداشته و تجربيات زندگي در جهت بدبيني سوقشان داده است؛ و شايد 
 .نگرند ترها مي كار جوان ني بهاز روي حسادت و حسرت و با بدبي

ماند و با  آنچه مي آينده ندارند.  حال و اي به گونه عالقه شدگان هيچ بنابراين پير
خواهند دلخوش باشند و احساس حيات و اثبات موقعيت در  احياي آن مي يادآوري و

 .ندا پيدا كرده  بستگي  نوع  يك  گذشته  نظر خود و ديگران بنمايند، گذشته است؛ با
هوش و  هاي خود ديده باشيد كه در اواخر عمر شايد در بين مادران يا پدربزرگ

حواس و هر گونه آشنايي با حول و حوش خود را از دست داده، حتي فرزندانشان را 
شناسند. ولي دايمام از خانه پدري و زندگي دوران جواني صحبت كرده، يكسره  نمي

اي از  يافته كنند. وجودشان يادگار و مظهر تجسم ي ميدر آن ايام و حاالت زندگ
 :شود؛ تا آنكه به مصداق زمان گذشته مي

«»1 
 .رفته رفته اين حافظه را نيز از دست داده، چشم از دنيا فرو بندند

تـوان   ن نيـز مـي  بيش در جوامع متمـدّ  و هاي زمان را كم تبديل  همين تحول ذهني و
هاي تازه تشكيل شده جوان، كَرّ و فَرّي دارنـد و بـا حركـات خـود      ديد. اقوام و دولت

عصر و زمانه را در تسـخير و اسـتفاده خـود      خواهند داري پرهياهويي نموده، مي ميدان
دنبـال    بـه   ، افتـاده شـدند   كـه جـا   كمـي  . داننـد  آنها خود را قهرمانان روز مي . قرار دهند

رونـد و برنامـه آنهـا رنـگ      سازي و توسعه و تأمين قدرت دفاعي و تهاجمي مـي  هآيند
،  اي كـه گذشـت و محلّـي در تـاريخ يافتنـد      . اما چند قـرن و هـزاره   گيرد آينده را مي

مشـغوليت   ، ، افتخارات باسـتاني  هايي از آنها جلو افتادند واردشده خصوصام وقتي تازه 
 .شود انتخابي و اسباب كارشان مي

                                                
 . ...آورد دانسته، به خاطر نمي رسد كه ديگر چيزي از آنچه قبالم مي : ... به آنجا مي1حج/  1.
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 اولين آشنايي كودك با زمان و اميدواري جوان به آينده
ندارد،  گذشته به نسبت ارتباطي و حافظه و كند مي زندگي حال در خردسال بچه آنكه با

پدربزرگ و يا مادربزرگ نيز عالقه زيادي نشان  با اين حال، عالوه بر پدر و مادر، به
 گويند، مي  كه از روزگار قديم ييها قصه نشيند، به دهد و وقتي روي زانوي آنها مي مي

هاي  شكوه و شيرين هاي داستان ها، حماسه  از خاطرات  همين اتفاقام دهد. مي گوش خوب 
سنين   گيرد، آرزوهاي دروني او را تشكيل داده و وقتي به كه در قلبش جا مي اي افسانه

 .شود رسد، برنامه يا هدف زندگيش مي بلوغ مي
گيرد. اولين آشنايي و تأثير  و پدر و مادرش تحويل مي بچه، گذشته را از اجداد

هاي قبل از درك و شناسايي اشخاص، نسبت به  زمان روي او انسي است كه در ماه
كساني كه مدت زمان زيادي در كنارشان گذرانده و به آنها خو گرفته است، ابراز 

 .نمايد مي« غريبي»ه دارد؛ در حالي كه نسبت به افراد نديده يا تازه ديده و كم ديد مي
لحـاظ حـواس و اطالعـات و     تدريج و با سرعت عجيبـي كـه طفـل خردسـال بـه      به

زحمـت و   هـاي بـي   هاي شخصـي و دريافـت   نمايد و شايد با پيشرفت امكانات رشد مي
بينـي   شـود، طبعـام خـوش    كه با گذشت زمان از خارج خود و از جهان نصيبش مـي  رنج

اي كـه   آينـده   او به وجود آمده و خود را به جانب خارج از اندازه و روح پراميدي در
در آغـوش    ؛ خصوصـام اگـر   كنـد  ، پرتـاب مـي   بينـد  آميز مي آن را درخشان و موفقيت

 .طبيعت بزرگ شده باشد  مواهب خانوادگي و  از  محبّت مادر و پدر و با برخورداري
، سعي بعدها در برخورد با واقعيات، تعديلي در افكار مرد جوان حاصل شده

گيري  عبرت با مقدار يك و آگاهي و تفكر طريق از مقدار يك را آينده و حال كند مي
تري آن  بيني و آرزومندي محكم تري بنمايد. با واقع از گذشتگان، ارزيابي درست

ديد،  دنياي نزديك و مطلوبي را كه با فكر خام جوان به دست خود و براي خود مي
كار و  رتري طلبيده، نقش خود را چون عاملِ كمكها و در آينده دو به دست بعدي

گذشتگان و گذشته خود شده است، هم حال  بيند. هم وارثِ اي مي حلقه انتقال دهنده
نمايد و هم احساس قدرت و عالقه و  را با وسعت و واقعيتي كه گذراست، حس مي

هد. حتي خواهد به وجود خويش دوام و معني بد نمايد و مي وظيفه نسبت به آينده مي
دار  افتد كه فرزندي بسازد كه عهده بيند، به فكر اين مي اگر دست خود را كوتاه مي

است؛  در تعبير آيه قرآن اي شود. اين همان كمال رشد چهل سالگي انسان وظيفه
 :فرمايد آنجا كه مي
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»1

 

 توسعه مكاني شخصيت
ار مورد توجه هر كس از كودكي تا پيري قر« زمان»اين يك نوع سِير بود كه چگونه 

گيرد و شخص خود را با زمان پيوند داده، به جبران عدم ثبات آن و فناي حال،  مي
 .خواهد ميراثي از گذشته را نگاه دارد و تصرفي در آينده بنمايد مي

در ساختمان   و شود مي  پديدار عمر طولِ  كس در هر  كه در ذهن تحوّل ديگري سير
ه است، توجه از خود به غير است گرفت افراد بشر از دوران توحش به تمدن صورت

 .دهد باشد و فضاي ديد شخص را تشكيل مي كه يك نوع سِير در مكان مي
رود يا  كودك خردسال به كسي جز خود توجه ندارد. اگر به آغوش مادر مي

يافتن و يا نيازهاي شخصي است؛  كند، صددرصد براي حمايت پدر را صدا مي
 .در جهت عكس يكديگرندهاي ميان فرزند و مادر درست  محبت

بازي  غذا يا اسباب  شود از نمي  گونه گذشت و سخاوت نداشته و حاضر بچه هيچ
كه دارد به ديگري بدهد. همه چيز دنيا براي او مكيدني و خوردني است و نسبت  به 

اظر و اي هم به من نمايد. ابراز عالقه مطلقه مي هر چه ببيند و بشناسد، احساس مالكيت
ها بايد بگذرد تا رفته رفته گذشت و  ها و سال اشياي دور از احتياجات خود ندارد. ماه

 .سخاوت و قبول حق و حدود براي سايرين در او پيدا شود
ابتـداي عمــر موجـودي اســت صددرصـد خودخــواه و خـودبين و بــه       كـودك در 

هـا از   زمنـدي اعتباري خودپرست. حكـم درختـي را دارد كـه محـل ثـابتي داشـته و نيا      
 .كند نقطه زندگي مي  در  المكان است و  رسد. درخت آن مي اطراف به و هوا و زمين

گذرد كه شعاع ديد طفل تغيير كرده، محيط زندگي از نقطه ثابتِ  مدّتي نمي
اندازد و با راه افتادن  سپارد و دست مي المكان بيرون آمده و به اطراف گوش مي

پردازد  جستجوي غذا مي به  بعدي،  دنياي دو  در حيوانات مثل پا،  و  تدس  و روي شكم
 .رود و با حرص و ولع خاصي در پي تسخير مكان مي

                                                
اش( به چهل سالگي رسيده و بگويد: پروردگارا! نصـيبم نمـا    انايي: ... تا آنكه )استواري و تو11احقاف/  1.

اي كـه آن را   اي، بجـاآورم و كـار شايسـته    كه شكر نعمتت را كه به من و به پدر و مـادرم ارزانـي داشـته   
 .. ..داري، انجام دهم و برايم در فرزندانم شايستگي قرار ده خشنود مي
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پيرامونش  ءدار كه با اشخاص و اشيا و زيان دارهاي مادي سود به تدريج با تبادل
ند به م كند، و با بيدار شدن حسِ غريزي كنجكاوي، كم و بيش آشنا و عالقه پيدا مي

خواه است؛ ولي ديگر خودبين  شود. هنوز خود غير خود و آنچه در مكان است مي
رود كه از  از خود ساخته و مي  موجودات برتر آگاه به  نيست و اين غيربيني، او را

 .خودپرستي خارج شود
 

 ابعاد و رشد شخيصت
و تربيت  دهد، وقتي با رشد براي يك فرد در اوايل عمر روي مي  جريان فوق را كه

ابعاد تدريجي   توانيم مي  اقوام مختلف توأم نماييم،  زندگي و تكامل و تمدّن  بعدي در
 .قايل شويم متعددي براي رشدِ مكاني شخصيت انسان

عاطفه  و عالقه اولين بعدي، يك ثابتِ گياهي زندگي و كودكي اوليه دوران از پس
كلي در بشريّت پيدا شده و ميراث حيوانيّت  طور و به - كند كه در طفل بروز مي

محبّت متقابلِ مادر و فرزندي و تا حدودي پدر و فرزندي است. اين احساس  - است
رسد و از  نواده و نتيجه و نسل مي و ارتباط در حد اعالي توسعه خود از يك طرف به

ختصرِ از رشد كه حالت ابتدايي و م اي رود. چنين مرتبه اجداد مي طرف ديگر به
موقتِ آن در حيوانات نيز وجود دارد، رشد حيواني است و بُعدِ طوليِ شخصيت را 

 .دهد تشكيل مي
باشد، چيزي است كه  اي كه در حيوان وجود ندارد و پايه خانواده مي اما مرحله

هاي بعد از شيرخوارگي و پس از  در اثر ادامه عواطف مادر و فرزندي در سال
آيد. آشنايي و  واده و پيدا شدن خواهر و برادر به وجود ميوالدت فرزندان بعدي خان

توانيم آن را  شود كه در جهت يا بُعدِ ديگري كه مي انس با خواهر و برادر سبب مي
گردد. محبت پدر و فرزندي بُعدِ  بُعدِ عرضي بناميم، عاليقي پديدار و استوار مي

دهد و  ي بُعدِ عرضي او را تشكيل مياست و محبت خواهر و برادر طوليِ انسان
 .آيد خانواده به صورت محيط دو بُعديِ زندگي بشر در مي

عواطف برادر و خواهري و ادامه مجاورت و ارتباط متقابل ازدواج، عمو و دايي 
وجود آورده، چنين همجواري و  و خاله و عمه و روابط پسر عمويي و امثال آن را به

هاي مادي و عاطفي در  ها و تنازع سله پيوندها يا تبادلها منتهي به يك سل همكاري
 توانيم آن را بُعِد سوم رشدِِ مكانيِ شخصيتِ انساني بدوي گرديده است كه مي قبايلِ 

 .گرفته، در برابر طول و عرض قبلي، شبيه به ارتفاع بدانيم
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ربيت و دامنه اين بُعدِ عاطفي شخصيت را، پا به پاي توسعه اجتماعات بشري و ت
كه حد اعالي  بينيم پرستي مي وطن  ي واي و عاليق ملّ تعصبات قبيله  اخالقي، در تكامل

پرستي كشيده شده است. به اين ترتيب به دنبال حالت گياهي  آن تا بشردوستي و نوع
 .رسيم كه داراي سه بُعدِ شخصيت است مي انساني و حالت حيواني و بشري به مرحله

كار برديم، يك تشبيه ادبي يا  به اصطالح شخصيت مكاني را براي انساناين كه 
 .نمايي نبوده و دور از منطق و واقعيت نيز نيست تفنّن علم

درست است كه هر كس به لحاظ اندامِ ظاهري داري ابعاد معيني در حدود 
تري پيدا بيش  حجم اخالقي و اجتماعي  است و با رشد  متر 11/1×41/1×61/1

هاي مغزي را به حساب بياوريم و كيفيّت  كند، ولي اگر تحول و تشكيالت سلول نمي
انضمام شعاع عمل و اثر  روابط خارجي، به  رواني و عاطفي و همچنين ميزان آگاهي و

شخص را مِالكِ تشخيص قرار دهيم، يعني عوامل و خصوصياتي را كه در مجموع 
شود، در نظر بگيريم،  د و به اين نام شناخته ميده هر فرد را تشكيل مي« شخصيت»

تري از فضاي هندسي و  در يك مكان بزرگ« شخصيت»بينيم كه  عمالم و واقعام مي
جغرافيايي و اجتماعي و بدني آن فرد حضور و ظهور و نفوذ دارد. هم خود فرد با 

به  دست و قدم و زبان و قلم و عمل به محيط دورتر از فضاي اشغالي بدن خود و
محتواي آن محيط نظر و اثر دارد و هم اشيا و امور و اشخاصي كه در آن محيط 

نمايند.  ها و ذهن او عمل مي تر وجود دارند، روي حواس و اعصاب و سلول وسيع
تري  با ابعاد سه جانبه خيلي بزرگ« مكان»عينام مثل اين است كه شخص در يك 

 .كند زندگي مي
م كه هر قدر سن و رشد شخص و همچنين تكامل بيني به لحاظ اجتماعي نيز مي

جوامع بشري به پيش رفته است، فضاي ديد، شعاع عمل و ابعاد هندسي محيط زيست 
آنها توسعه پيدا كرده است. النه تبديل به كلبه و سپس به خانه و باغ و كاخ شده؛ از 

و هر قدر  ها به وجود آمده است؛ ها، دهكده و قريه و شهر و از شهرها، مملكت خانه
درجه رشد و تمدن و تربيت باال رفته، تحرك اشخاص و تعلّق آنها به واحدهاي 

 .گردد تر، بيشتر مي وسيع
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 و تكيه گاه جسماني آن بعد زماني انسان
 قبايلي  نمونه تاريخي از توسعه مكانيِ حيواني در اجتماعات بشري را در هجوم  يك

كنيم كه در پي خوراك و مسكن از محيط  مشاهده مي و چنگيز آتيال، چون مغول
 .آوردند هاي خود در مي هايي را زير سم اسب اجدادي خارج شده و كشورها و قاره

 و ايران اده، آسياي صغيرراه افت به را هم كه از مهد تمدّن يوناني اسكندر مقدوني
توسعه مكانيِ شخصيت   نوع همين از كرده، تسخير را زمين مشرق از اي عمده قسمت و

 .شماريم يا چيزي نزديك به آن مي
اين مهاجمين هياهو و گرد و خاكي به پا كرده، كشتارها و نهرهاي خون راه 

هاي  وريطرسيدند، امپرا قدرت مي و تخت و تاج به  حتي  و علف  و  آب به  انداختند؛ مي
 آنها بُعدِ زماني نداشتند. انسان شدند. دادند؛ ولي زود خاموش مي بزرگ تشكيل مي

هايي بودند كه  نبودند و انسان شناخته نشدند. به قياس عمرهاي تاريخ، در حكم برق
 :اند طور كه گفته گردد؛ همان سوزاند و خاموش مي مي شود، زده مي تاريكي در

«»1

 
گونه است در مورد فرد؛ وقتي توجه شخص به خارج خويش، تنهـا در ابعـاد    همين

وايج خود يا غير خود را طالب باشد، بـه همـان نسـبت،    مكاني، توسعه يافته، لذايذ و ح
كوتاه خواهد بود و آنچـه از او بـاقي خواهـد مانـد، آثـار       دورانِ وجودي و شخصيتش

 .تخريبي و منفي است
جامعه(  )يا فرد زندگي كه شود مي  شروع موقعي انساني خصلت و واقعي شخصيت

ده ببيند بلكه نسبت به فردا و پس در زمان بسط پيدا كند. خود را نه تنها در حال، زن
اي( باشد  فردا هم مانند امروز حساسيت و فعاليت داشته باشد؛ شخصي )يا جامعه

 .ساز يندهبين، دورانديش و آ پيش
گاه عضوي  يك تكيه ناگزير زمان به نسبت انسان كمِ و زياد  چنين حساسيّتِ روانيِ

 .قابل لمس يا حداقل قابل اشاره و تسميه باشد يا جسمي الزم دارد كه در وجود ما
منزله اولـين سـاعت    هاي تناوب شبانه روزي يا فصلي كه به اوّل اينكه غير از دوران

بـوده اسـت، وجـود     گيري زمان بـراي انسـان   هاي توجه و اندازه ترين دستگاه و ابتدايي
شود. زيـرا كـه    سي زمان ميشخص نيز حكم ساعتي دارد كه وسيله درك عملي و قيا

                                                
 دادن و براي حق دولت است. جوالن : همانا براي باطلروايت 1.
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، گرسـنگي و سـيري و    هاي تناوب در زندگي روزمره ماننـد خـواب و بيـداري    دوران
هـايي بـراي واحـدهاي     سرانجام والدت و مرگ يـا سِـير از جـواني تـا پيـري، مقيـاس      

دهد. كافي است ما سابقه و خاطره لحظـاتي را كـه    مختلف زمان به دست هر كس مي
گذرد، تا مجددام گرسنه يا خفته بشويم، در ذهـن   رشدن بر ما ميبعد از سيرشدن يا بيدا

 .خود تا حدودي حاضر داشته باشيم
حال زندگي  در فقط ماند، نمي  ذهنمان باقي در خاطرات اگر چنين نبود و سوابق و

 .داشتيم ترين تصوري از زمان نمي كرديم و كوچك مي
گذشته را زنجيروار  لحظات يا «اه حال» و دارد مي چيزي كه سابقه و خاطره را نگاه

توانيم به آن مراجعه نموده و احساسي از گذشت زمان  دهد كه مي در ذهن ما قرار مي
 .است« حافظه»داشته باشيم، 

اما اين حافظه چيست و چگونه است؟ ما از كُنه و ماهيت آن مثل خيلي از مسائل 
 .و موضوعات عادي و علمي خبر نداريم

كارد و ما را از حيوان  مي ت كه زمان را در ضمير انسانحافظه همان چيزي اس
 .سازد متمايز مي

به كليه افراد و ادوار تكامل نيز ادامه  ،(genes)  اه در ژن حافظه به صورت وراثت
 :فرمايد مي كند. حضرت علي)ع( پيدا مي

«»1 

 چند لحظه لقاح جفتگيري حيوانات به مانند زن و هاي مرد ازدواج  اگر حافظه نبود،
 صورت عالقه و عشق در در آينده، به حاصله گذشته و احتياج يافت و لذتِ خاتمه مي

 .شد چنين محكم بر دو پيكره نامتجانس بسته نمي  زناشويي  آمد و پيوند نمي 
هاي غريزي نسبت به فرزند كه در حيوانات منحصر به دوران  همچنين محبت

توأم با يك نوع لذّت و ميل  شيرخوارگي براي حمايت از نوزاد ناتوان است و مسلمام
يافت و نر و ماده و  شد، دلبستگي ادامه نمي باشد، اگر خاموش و فراموش مي مي

رفتند و خانواده  نوزاد پس از چند ماهي از يكديگر جدا شده و هر يك به سمتي مي
 .گرديد تمديد و تشكيل نمي
 شده عموميت قايل اين تجربه و براي گشته مسلم اين نكته شناسي شايد از نظر روان

                                                
پنداري كه تو يك ذره كوچـك و نـاچيز هسـتي؛ حـال آنكـه عـالم        : آيا ميحديث از حضرت علي)ع( 1.

 .تر در وجود تو پيچيده شده است بزرگ
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باشند كه رشد شخصيت و ارزش افراد در روابط اجتماعي، بستگي به قدرت و 
 .فعاليت حافظه آنها دارد؛ يعني به حافظه سپردن وقايع وارده و روابط با مردم

باره آنها  ها و خدماتي را كه ديگران در خاصيت خوبي محبت و بي اشخاص بي
هاي  و امورِ خارج، در حافظه آنها پرونده برند. انگار كه مردم د مياند، زود از يا كرده

اند و پيرها كه به سن  حافظه حافظه يا كم ها، بي مدوّن و مفصّل ندارند؛ كما آنكه بچه
دهند؛ حتي نسبت به فرزندان  رسند، حافظه و عاطفه را توأمام از دست مي فرتوتي مي

 :اي از اين حقيقت است ستهخود. آيه زير نمايش برج

«»...1

 
ماند. كودك دوران بچگي را  نمي  آن صورت باقي كودك خردسال وضع به براي

ها، هر  آشنايي با اشيا و مكان  سازد؛ يعني با تماس و بخش مي با ديدن و دويدن لذّت
سنين بعد از بلوغ و زماني كه انعكاس اشياي  چيز تازه برايش جالب است تا برسد به

رود كه  مكاني با جوشيدنِ عشق و احساساتِ جنسي شروع شود، ذات شخص مي
 .جهاني گردد

اما مسئله چگونگي احساسِ زمان؛ متأسفانه آن طور كه طبيعت ما را به لحاظ 
ا و ه اي به ما داده است كه از راه زندگي در مكان مجهز كرده و حواس پنجگانه

لحاظ زندگي  نماييم، به بينيم و لمس مي زواياي مختلف اشياي موجود در مكان را مي
در زمان؛ جز بيش از احساسِ گذشت آن، ثبت و ضبط در حافظه، با امكان حدس 

ما وسايل و تجهيزاتي نداده است تا مستقيمام  (، بهExtrapolation  در آينده )از طريق
 .ا درك بنماييم و از وقايع مربوط به آن متأثّر شويمزمان ر

اي را نداريم و اگر داشته باشيم، مكتوم و بالقوه يا در حالت جنيني  چنين حاسّه
 .شود است و احيانام به طور استثناء در بعضي افراد ظاهر مي

نمايد، همان  گذشته حساس و تا حدودي شاهد و حاضر مي آنچه ما را نسبت به
گفته شد، حافظه است كه حيوان ظاهرام فاقد آن )يا داراي شكل ناقص و طور كه 

حفظ  هاي خردسال عاري از آن بوده، به تدريج قادر به باشد و بچه محدود( مي
 .دهند دست مي  مجددام از  پيري گرديده، در مشهودات و خاطرات و تعليمات

                                                
 آورد... . خاطر نمي ته، بهدانس رسد كه ديگر چيزي از آنچه قبالم مي : ... به آنجا مي1حج/  1.
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ايِ كهنه است  ، يك بايگانيِ پروندهو چه در كامپيوترها حافظه چه در مغز انسان
 .شود كه در مواقع الزم بيرون آورده و باز مي

 زماني دوريِ  ، با  تر بوده و ضعيف تر  آينده خيلي ظريف  حساسيت نسبت به اما  
 .گذارد سريعام رو به خاموشي مي 

در ذهن خود با كمك حافظه از يك  آيد، تصّور و تجسّمي كه انسان به نظر مي
نمايد، او را رفته رفته  باره احتماالت آينده مي طرف و عقل و اراده از طرف ديگر در

طوري كه تحت تأثير آن قرار  كند؛ به مي« زمان»صاحب يك نوع حاسّه نسبت به 
 دارد، حواسّ زماني را خودمان گيرد. اگر حواسّ مكاني را طبيعت به ما ارزاني مي مي

 .بايد بسازيم
در  علمي انسان در ضمن اين نابينايي زماني و ناشناسي نسبت به آينده، يعني بي

خالي از حكمت نيست. اگر بنا بود طومار روزهاي آينده مثل گذشته « زمان»زمينه 
بود. زندگي با  كلي دگرگون مي ا بهه شد، قيافه دنيا و انسان در برابر ما گسترده مي

هايي كه دچار آن  ها از زيبايي و از تمام تكامل ها و پس رفتن پرده خالي شدن از ابهام
 .افتاد هستيم، مي

ناشـي از بـيم و اميـد اسـت و در راه كسـب اطالعـات و        قسمت عمده تالش انسان
با تعطيل شـدن  گردد.  آن صرف مي تداركات مربوط به  بيني احتماالت و اقدام به پيش

هـاي   هاي جسمي و فكري و روانـي و راه  ابهام و اميد، درهاي تجسّس، تفكر و فعاليت
، «زمـان »شد. جهل نسبت به آينده و عدم تملّـك و تسـلط بـر     تربيت و تكامل بسته مي
حيـوان و   دانـيم صـفتِ مميـزه انسـان از     است كه مي و اختيار مالزم با خصيصه آزادي

هـاي حتمـيِ در    باشد. اما با اطالع و رؤيت وقايع آينده و سرنوشـت  كليد تكامل او مي
 .انتظار، موردي براي فكر و فعاليت نخواهد ماند

  

 تمدن جلوه زمان در چهره ماّدِي
به جنبه مادي پرداخته، ببينيم مدنيت و حكومت و مديريت به معناي امروزي، در اول 

 .شده است چه جهاتي سوق داده
هاي  خانه برابر در شهري سازي خانه دنبال به شهرسازي و شهرنشيني معناي به مدنيت

 .سازي حيواني است روستايي و النه
شود.  سال معموالم تجديد مي گذاري است و هر بچه  كوتاه  حيوان براي دوران  النه

 روستايي با مقايسه  در  هريش هاي ساختمان  و  است  عمر از  سال چند  براي ما  هاي خانه  اما
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 .شود تر و شالوده استوار و پردوام، جهت يك عمر و بيشتر بنا مي با مصالح محكم
 آذوقه يك زمستان  طبيعي ر كا غريزه خود به  حيوانات مثل مورچه بنا  از  اگر بعضي
مانِ خانـه و  چـه سـاخت   -  متمـدّن  هـاي انسـان   ، هيچ يـك از فعاليـت   كنند را ذخيره مي

گذاشـتنِ فرزنـدان يـا     به مدرسـه   تأسيسات شهري، چه تشكيالتِ آموزش و پرورش و
نيست كه براي يـك عمـر    - ايجاد كارخانجات و اقدامات نظامي و اقتصادي و سياسي

 .و يا چندين نسل نباشد
ت، آيا چيزي گرديده اس كه مد روز و كار اصلي كامپيوترها ريزي اصطالح برنامه

جز طرح و پياده كردن يك سلسله عمليات همه جانبه در يك دوران زماني معين كه 
 1قابل توسعه و تكميل مكرر باشد، نيست؟

اطالعات  از مقداري به دستيابي و آوري جمع طرف يك از خود نوبه به نيز مديريت
المدت  طويل طرح اجراي و ريزي برنامه ديگر طرف از و اشخاص و اشيا و امور از وسيع

شود و دومي تسلط در زمان.  براي آينده است كه اولي، احاطه به مكان محسوب مي
 .آيد زماني فراهم شد، قدرت پشت سرِ آن مي مكاني و بيناييِ هر جا كه داراييِ

  احراز كرده كه انقالب كمونيستي و افتخاري و استالين يكي از وجوه شهرت لنين
داشتند و پس از آنها در بسياري از  ساله براي شوروي هاي پنج بود، اين بود كه نقشه

خصوصي  و دولتي هاي فعاليت ساختن هماهنگ و ساله چند هاي برنامه ديگر كشورهاي
 .ي معمول شددر سطح ملّ

ستودند كه  را در اين مي صدر اعظم پروس نيز نبوغ بيسمارك قبل از كمونيسم
 .بيني كرده است را پيش ت آلمانو ملّ ي پروسورطپنجاه سال آينده امپرا

 :است گفته ويليام جيمز
تـر و   هـايش مقاصـدي عـالي    تر باشد و در فعاليت در زندگي، هر كس دوربين»

تـر در نظـر بگيـرد در سلسـله مراتـب انسـاني ارجمنـدتر و در عـين حـال           وسيع
 است چنانكه: تر مسئول

 ولگرد، فقط در فكر يك ساعت است؛
 به فكر يك روز است؛، كولي

 ؛باشد در انديشه دوران عمر خودش مي ،مرد مجرد
 داند؛ پدر و رئيسِ فاميل، خود را مسئول زندگي تمام خانواده مي

 كند دوست، براي چند نسل جامعه كار مي پرست و مردم يك رجل ميهن

                                                
1  . L'information 
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، بـراي سـعادت ابـدي تمـام بشـريت      و باالخره دانشمندان و فالسفه و پيغمبران
 1«.انديشند مي

اند  كساني بوده امروزي گذاران افكار و احزاب رگ و پايهمداران بز اصوالم سياست
و فرهنگ و مسلك خود داشته و ابعاد مكاني  كه نه تنها نظري بلند نسبت به ملت

لحاظ زمان نيز با توجه به   اند؛ بلكه به داده وسيعي را در قلمرو تدابير خويش قرار مي
هاي آينده و نقشه دهنده براي  به فكر پيشامدها و پيشرفتهاي تاريخي گذشته،  ريشه

اند. هر قدر دوربينيِ آنها در مكان و دورانديشي آنها در زمان بيشتر بوده  آن بوده
 .است، نبوغ و رشدِ شخصيّتشان، باالتر شناخته شده است

اشته و بر تاريخ ا ريشه ده بالعكس، فشار براي فوريّت كه در روحيه ما ايراني
مان سايه افكنده است، نمونه بارزي از عدم رشدِ اجتماعي و از كيفيّتِ ضدّ  گذشته

 .تكاملي است
اند تنها شاهد  عادت كرده سال حكومت استبدادي 2111در طي  ايران مردم

، سر آن، اراده و زوري از ناحيه سلطان اقدامات و احيانام خدماتي باشند كه پشت
كردند  و مي خواستند مي آنچه قدرت صاحبان چون  بوده است. آقايي يا حاكم، ارباب

اند هر چه زودتر )و تا  براي منافع و نظريات شخصي بوده است و قهرام اصرار داشته
ن شوند، رفته رفته اين مند از ثمرات آ بر سرير قدرت و در تمتع حيات هستند( بهره

باشد، جنبه و خواسته شخصي  اعتقاد به وجود آمد كه هر چه شده است و شدني مي
 .باشد دارد و با فشار و فوريت انجام پذير مي

ت صاحب اراده كه نه تشكيالت و روحيّات اجتماعي وجود داشته و نه ملّ  از آنجا
افتاده است كه كاري روي حساب و منافع  اي در امور بوده، كمتر اتفاق و اداره

گردد؛  هاي طوالني با ميل و همكاري اجتماعي و تدريجي انجام عمومي و طبق برنامه
هايي ديگر بخورند. حتي در خيرات و  هايي بكارند و نسل به طوري كه افراد و نسل

ز كمتر همكاري و در ميان )يا در زبان( باشد، ني خدمات مذهبي نيز كه قصد آخرت
 .شده است ريزي ديده مي برنامه

 .ضعيفي دارند  كه عوامل مكان و زمان در آن نقش بسيار  فوق همان است  روحيه
تر نيست؛ بلكه مطالعه در  از مظاهر و لوازم تمدن، تنها توجه به آينده دراز مدت

گذشتگان،  يراثم احياي و ارائه و آوري جمع تاريخ، در وقايع ثبت صورت به نيز گذشته

                                                
 .1117، آذر 19، سال 11ا، شماره ه نقل از مجله خواندني 1.
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ها و به طور كلي آنچه گذشته را محفوظ و حاضر و زنده  برپاداشتن مراسم و مجسّمه
 .رود شمار مي ها به هاي ديگري از درجه تمدن و رشد شخصيّت دارد، نشانه نگاه مي

 كه اي سه)مدر پاريس سانترال مدرسه طبقه سه عمارت كه وارد خاطر دارم روزي به
شدم،  در آنجا انجام دادم( مي 1911تا  1910هاي  ام را در سال تحصيالت مهندسي

هاي سرسرا، چشمم به اين عبارت افتاد كه آن را با خط طاليي  هنگام باال رفتن از پلّه
 :درشت به عنوان اولين درسِ شاگردان به ديوار نوشته بودند

Ce ń est qu avec le passé qu’on fait L
 ’
avenir

1
. 

التحصيالن  هاي فارغ عكس  دايمي آثار و  باالتر كه به تاالر نمايشگاه  طبقه  در  و
 :كرد شد، جمله زير جلب توجه مي قديمي و مشهور مدرسه منتهي مي

Une terre sans mort  est une terre inhabitable. )ander mourois)
2
 

هاي ترقي بياوريم: سرعت و قدرت در  شواهد ديگري از لوازم تمدن و نشانه
 .وسايط نقليه، در محاسبات، ارتباطات، توليد، ساخت و غيره

سال قبل با كجاوه و مشكالتِ راه، دو ماه  61كه  به مشهد مثالم مسافرت تهران
 : شود. مثل اينكه عمر مردم كشيد، حاال با هواپيما يك ساعته انجام مي طول مي

 ساعت( 24 ×روز  11 ×ماه  2) ÷ساعت(  1) = 1441
تر شده باشد؛ همين طور در مورد وسايل  مرتبه درازتر و به همان نسبت بزرگ

جديد. وقتي محصول عمل يك نفر در يك روز معادل صد روز يا  هاي كار و ماشين
 شخص توان دامنه يا مدّتِ عمل و عمرِ همان قرار مي هزار روز كارگر سابق باشد، به

 .را زيادتر حساب كرد
است و ارتقا از « مكان»از مرحله نبات به حيوان، احراز  ءطور خالصه ارتقا پس به

 «.زمان»، احراز سانمرحله حيوان به ان
كه در  باشد، نه غريزي و اجباري البته غرض، احراز اختياري و مشعرانه زمان مي

نمايند؛ از  زندگي خود وارد مي  در  حيوانات تا حدودي وجود دارد و عامل زمان را
هاي  ذاريگ تخم فصل، حدوث از  قبل  هاي مهاجرت   گذاري، تخم  از  قبل  سازي النه  قبيل

 .حساب شده به لحاظ رشد جنين و مساعد بودن محيط پرورش و تغذيه و غيره
 1«:آلكسيس كارل»بنا به گفته 

                                                
 توان ساخت. فقط با گذشته است كه آينده را مي .1
 (. يك سرزمين خالي از مرده، سرزميني غير قابل سكونت است.)آندره موروآ2
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هـاي   اصوالم طبيعت و حيات يك پديده چهار بعدي است و بسياري از فعاليـت 
 .گيرد نسج زنده، تحت فرمان زمان و جلوتر از موعد وقوع و حاجت انجام مي

ت و رشد توان ميزان ترقي انسانيّ آگاهانه را مي  ترتيب ميدانِ ديدِ زماني به اين
آينده ديدن و   گذشته و را در  هاي دور دوران شخصيت دانست. رشدِ زماني هم يعني

گذشته و آينده  در شده و بلند  شخصِ  آنها داشتن؛ عينام مثل اينكه عمر باره در  حساسيّت
منه پيدا كرده باشد؛ يا شخصيتش در بعد ديگري عمود بر مكان، حضور و ظهور دا

 .داشته باشد
واحد، خواسته شود كه عالقه و  ِ كه از يك فرد يا شخص البته خيلي مشكل است

حسابِ  رويِ  حدود عمر خود و پيوندهاي موجود محسوس، تجاوز نمايد.  از  ديدش 
اش  مكانيبُعدِ  كه  است كسي     كامل  انسان ،  دنيايي  يا  مينيز  نهايي  ي مرحله  ر د مادّيات، 

 .اش عمر خود و حداكثر، عمر فرزندان و وابستگانش باشد بعدِ زماني  و  كره زمين 
اي  رشد باالتر از اين و مرحله بعدي، يعني مرحله فوق انساني براي كسي يا جامعه

زندگي و زمان عقيده ديگري داشته، پا فراتر از شود كه نسبت به  پذير مي امكان
حدود مشهود و معمول بگذارد و معتقد به ادامه حيات بعد از مرگ و پيوستگي تمام 

 خدايي است. تا خدايي جهان در يك وجود ازلي المكان باشد. چنين انساني، انسانِ
تر با ابعاد مكانيِ اليتناهي درست او در كار نباشد، انسان بر وجود نداشته و اعتقادي به

 .نخواهد شد
خواهند اعتراف به وجود گرداننده  كه نمي« كارل ماركس»متفكرين مادي مانند 

و محكوم دانستن « جبر تاريخي»جهان و گذارنده زمان بنمايند، با عنوان كردن 
از آن، يك نوع اصالت و حاكميت براي جريان تمدن و جوامع بشري به تبعيت 

مسلك به جاي خدا، طبيعت  اند. همان گونه كه علمايِ طبيعي عنصر زمان قايل شده
 .شمردند را حاكم و مدير همه چيز و سازنده و گرداننده جهان مي

 

 جلوه زمان در چهره معنوي انسان
انگيزي آنها از  زار و نفرتاجتماعند و آ اگر اشخاصي بدكاره و پست و مطرودِ

گيرد، براي اين است كه عاليق چنداني در مكان ندارند و  خودخواهي سرچشمه مي
 .كنند ويوه زمان را درك نمي به

                                                                                                              
 .پزشك جراح، فيزيولوژيك و محقق فرانسوي، (Alexis Carrel، 1971 -1944) الكسيس كارل .1
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دوست و نيكوكار هستند و  رفتار، نوع سرشت، خوش بالعكس اگر اشخاصي پاك
شخصيتِ در ميان خاص و عام محبوبيت و مقام دارند، براي آن است كه نه تنها 

تري از اشيا و اشخاص  مكاني آنها رشد كافي پيدا كرده است و عمالم در محيط وسيع
)روي غريزه و « كنند در زمان زندگي مي»حضور و حلول و حيات دارند، بلكه 

 و تربيت(. عادت يا روي عقيده و اختيار
شده است كه توضيح مطلب در بعضي از گفتارهاي گذشته آمده و نشان داده 

دورانديشي  عامل كشيدن پيش با باشد. معنويات و ماديات رابط پل تواند مي زمان عنصر
كه افراد و رفتارهايي را به  و الهيّون يا عنصر زمان به جنجالِ كهنه فلسفه و اخالقيّون

احب صفات معنوي و اخالقي كنند و افراد و اعمالي را ص نام مادي و مضر معرفي مي
،  دو قلمرو مادي و معنوي در افكار و اخالق و عقايد هستند  شناسند و قايل به مي

 .شود خاتمه داده مي
شهوتران،  است كه چگونه يك فرد توضيح داده شده 1«خدا در اجتماع»در رساله 

يافتن  حساسيت با است، مادي صد در صد و خودخواه كه خطرناك و ستمگر فريبكار،
خدمتگزار  پاكيزه انسان يك به تبديل خود زندگي در آن دادن دخالت و زمان به نسبت

 .شود يا خيرخواهِ معنوي خالص مي
« اكنون»اولي چون شعاع ديدش مخصوص به خود و محصور به لحظه حال و 

ل است و نه به سالمتي و نيازهاي دقايق باشد، نه حد و حقوقي براي ديگران قاي مي
 :انديشد. بنابراين براي نيل به حداكثر لذت آني بعدي خود مي

 باره بهداشت خويش وروابطش با مردم ، هيچ گونه رعايت و احتياط در اوالم
 نكرده و مست و مغرور است؛

 .اندازد ست ميغير و تخلّف از حدود و آداب د ، به هرگونه تجاوز به ثانيام
كه در گوشه دلش تصوري خطور كند، مثالم دردهايي را كه در گذشته از  اما همين
دگرگوني  بالفاصله بياورد، ياد به است، چشيده احيانام مردم آزار يا قماربازي و پرخوري

محسوسي در رفتار و اخالقش بروز خواهد كرد. هر قدر كسان و وابستگان جاي 
در دل او داشته باشند و سوزي از ناراحتي آنها حس كند، و هر قدر بيشتر به بيشتري 

                                                
ارائه شده و سپس تفصيل و  در زندان برازجان ، به صورت سخنراني جشن مبعث1144اين اثر در سال 1. 

است و اكنون   ، درهمان سال چاپ و منتشر شدهتكميل آن در قطع جيبي توسط شركت سهامي انتشار
توسط شركت  1177باشد كه در سال  مي« (1بعثت )»، با نام «(2مجموعه آثار )»هشتمين اثر مندرج در 

 )ب.ف.ب(. چاپ و منتشر گرديده است انتشارات قلم
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ضرورت  فرداي خود و پس از آن بينديشد و احتياجات و ارتباطي را كه به فردا و پس
در طول مدت عمر با مردم بايد حفظ كند، در نظر بياورد، به همان نسبت از فحشا و 

اي از  ني كرده، در عين آنكه ممكن است ذرهنشي فساد و از دروغ و حيله و آزار عقب
معتدل و محترمي  ، رفته رفته آدم جاده سودجويي و منافع شخصي خارج نشود

گردد. حال اگر شخصيّتش در مكان و زمان آن قدر توسعه پيدا كرد كه همه  مي
براي هدف را   دانست و سود و سعادتِ نفس مرتبط با خود يا جا را متعلّق  كس و همه

 ، در خواست -  شود جاودان مي و حيات اش آخرت نهايي  منزلكه سر -بسيار طوالني
يك انسان معنوي  دوست و با تقوا كه مصداق گردد، انسان صورت شخصي مي  اين 

 .است. و در مرحله برتر، مؤمنِ مجاهدي خواهد بود كشته راه خلق و خدا
،  ، شرعي مكاتب اخالقي  كه در ،  به مادّي يا حيواني  لذايذ موسوم كه دانيم مي

  حال هر در و آني يا اي لحظه هاي لذّت غالبام اند، شده شناخته ممنوع قانوني يا اجتماعي
پروري، پرخوري، شهوتراني، عياشي،  كوتاه مدت )يعني زودرس( هستند؛ مانند: تن

خاطر مال  گري كه به يا دروغ و خيانت و ستم مستي، قمار، جلب تملّق، تعظيم و غيره
صفت معنوي،  كه به حاالت و اعمالي مقابل،   در اما گيرد. مي انجام روزه و مقام چندين

گيرند، در تمام آنها،  تصويب قرار مي  و  تحسين  اخالقي، انساني يا اخروي مورد
وجداني و الهي، منافع و نتايج غير هاي  صرفِ نظر از ارضاي غرايز انساني يا خواسته

ها و خرج و زحمت  تواند چندين برابر قبلي قابل تصور و انتظاري هست كه حتي مي
اوليه پاداش عايد گردد. ولي مدتي بايد صبر كرد تا به ثمر برسند؛ از قبيل تشكيل 

 شناسي، جوانمردي، بذلِ مال، دفاع از حقّ خانواده، تحصيل علم، درستكاري و وظيفه
 .مندي بلندمدت و متّكي به زمان است بهره ،و غيره. در چنين مواردي و جامعه

 
 خالصه فصل

سيركرده  جهتي در تمدّن كسب و ترقي ضمن متكامل انسان آنكه فصل اين ي خالصه
 كه در و اموري ءاشيا تدريج متوجه و متعلّق به احتياجات و اطالعاتش او را بهكه   است
مكاني جهان پراكنده است و در جريان زمان بوده و خواهد آمد، نموده است. ابعاد 

اين توجه و تعلّق همچنين يك مسئله صرفام نظري و معلوماتي خارج از انسان نيست؛ 
دارد و خواص  اعصاب و جا در احوال كه  مادّي است معنوي بلكه جزئي از شخصيت

 .آورد وجود و به ظهور مي به و حواسّ جديدي را در ساختمان ذهني و جسمي ما
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نشين، چارپايِ تيزرو و عنقاي بلند  ترتيب در سير تكامل عمومي، گياه نقطه به اين
باشد.  پروازي شده است كه صحنه گيتي را از آن خود شمرده و در پي تسخير آن مي

رغم فرسودگي و فنا،  انساني است كه اكتفا به تسخير آنچه معاصر اوست نكرده، علي
خواهد بر آنچه  ه آن طرف عمر كوتاه خود، به سوي وادي بقا گذاشته و ميپا ب

  .پيشاپيش او بوده و در پس او خواهد آمد، مطّلع و مؤثّر گردد و مالك زمان بشود

 
 

 *    *  * 



 

 
 
 
 
 
 
 

 فصل دوم

 
 توجه به زمان در علوم

 

هاي   تفعالي از  يجزئ علوم،  سيرِ  بيايد. اول فصل  ضمن  توانست مي بحث اين  مطالب
تي كه علم دارد و بشر و همراه با پيشرفت تمدن بوده است. اما نظر به اصالت و اهميّ

تواند به موضوع مورد مطالعه بدهد، فصل  كه نظريات علمي مي ت و دقتييّقطع
 .اختصاص داديم «زمان»لي علم به لحاظ توجه به اي را به سير تحوّ جداگانه

زماني شخصيت   توسعه ابعاد مكاني و به ر و آگاهي انسانبخش جنبه اِشعا  در اين
 .شود ن او از طريق علوم بحث ميو تمدّ

طور كلي چيزي نبوده  به «زمان»(notion)  رگفته شد انديشه يا تصوّ  كه طور همان
راهنمايان است كه از اعصار كهن ناشناخته و خارج از ذهن بشر بوده باشد. اولين 

 به دور خود )يا به تصور گردش زمين براي درك و بيان زمان به احتمال قوي انسان
آفتاب و   غروب متوالي  طلوع و  كه با  زمين( بوده است ر دو خورشيد به گردش آنها 

به بشر ر مكرر اي از يك پديده متغيّ سپس تبديل فصول به يكديگر احساس و اندازه
وقتي است و  جايي و همه كه همه كرده است ل و جرياني ميداده و او را متوجه تحوّ

 .روز، ماه و سال گذاشته شود؛ از قبيل روز، شبانه نامي روي آن بايد
 

  از ذرع و پيمانه مصري تا كامپيوترهاي امروزي
احتياجات  روي بيشتر  اوليه هاي انسان  ذهني اشتغاالت  كه  آيد مي  بديهي و طبيعي نظر به

خوراك و مسكن و چيزهايي كه به لحاظ  و حوادث روزمره زندگي بوده باشد؛ يعني
رفته است. مسلمام حفظ جان  زمان و مكان در حول و حوش نزديك افراد و قبايل، مي
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داده، كه نه  ت اصلي آنها را تشكيل ميليهاي فوري، مسئله و مشغو و تأمين نيازمندي
 :اند. به قول سعدي خورده اند و نه غم آينده را مي كار داشته چندان با گذشته
 دـش  رفـص  اين در  گرانمايه عمر

 شتاء  پوشم  چه و  صيف  خورم  چه ات     

حر و آنچه خارج از سِ، در ها و فنيقي و مصر و بابل بنابراين در علوم و فنون كلده
سازي، كشاورزي،  جادو و يا معارف مذهبي عصر است، آثار معماري، مجسمه

نويسي را  سازي، كتابت، دريانوردي، مقدمات طب، و حتي مساحي و قانون اسلحه
 .محل و موقعيتي ندارد ،نماييم كه در هيچ يك عنصر زمان مشاهده مي

و هنر و فلسفه و سياست و مادر فرهنگ غربي است و گذاران علم  از پايه يونان
 دنيا داده است. در علوم آنچه افتخار بزرگ يونان فالسفه و دانشمندان بزرگي به

گويند  مي كه ضرب( جدول و فيثاغورث )قضيه است حساب و حهمسطّ هندسه باشد، مي
جغرافيا  علم رفتند. جلو خيلي نيز ارقام و اعداد در ند.ا گرفته ها مصري از را آن هاي ريشه

 .پيمايي )هرودت( و اولين نقشه دنياي مسكون شايد از آنها باشد و جهان
  مسئله ور در آب را براي حلِ غوطه اجسام به مربوط فيزيكي  قانون اولين ارشميدس

  سوزاندن براي را مقعر هاي آينه هندسي، رِنو قوانينِ به توجه با و كرد بيان تاج جواهراتِ
ا در فصول مختلف ه هاي اوليه يوناني كلي قدم طور هاي دشمن اختراع نمود. به كشتي

هاي  كميّت و مكان به توجه طبابت، حتي و فيزيك مقدماتِ و جغرافيا و هندسه يعني علم
عنوان پديده متحرك  ه هنوز نور بهو حاالت ساكن داشته است )البت ءثابت در اشيا

 .برد و احوال جلو مي ءسوي اشيا شد(. علم ديد بشر را در ابعاد مكان و به شناخته نمي
رو  نداشته و دنباله ا در علم و هنر و فلسفه پيشرفت بزرگي نسبت به يونانه رومي

علم  و اجتماعي نظامات و مملكت اداره و عمران و كشورگشايي لحاظ به فقط اند. بوده
ديده  مكاني توسعه و توجه زبا ،جهات  اين در اند. شده شامخ ابتكاري مقام حائز حقوق

 .گردد؛ ولي هنوز عنصر زمان نقش بزرگي ندارد شود كه شامل ملل و ممالك مي مي
رسد. آنچه مربوط به دين و اخالق و عقايد  مي و تمدن اسالمي نوبت به مسلمانان

شود، در بخش سوم صحبت خواهد شد. ولي در مورد فرهنگ و علوم،  فلسفي مي
، از ابتداي ظهور و فقه ق در زبان و لغت عربي و در علوم قرآناضافه بر تعمّ مسلمين

آوري روايات و شرح حال  ، جمعاي به حفظ و ثبت حديث العاده فوق توجه اسالم
 اند و به  ص در آفاق و انفس گذشتگان داشتهبزرگان، نگارش و نقل وقايع روز و تفحّ
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 :مصداق
«.»1

 .شوند دهنده بزرگِ علمِ تاريخ محسوب مي يا الاقل توسعهآورنده  وجود به
ا را گرفتنـد( ولـي جغرافيـاي همـراه بـا      ه تاريخ همان جغرافياست )كه دنبال يوناني

 «نخلـدو  ابـن »هاي ديگر تا  و خيلي هقطيب ، ابن ، مسعودي ، طبري مهشا زمان )امثال ابن
تـر از   شناسي بر مبناي تـاريخ اسـتداللي و ملـل و نحـل و پيشـرفته      كه واضعِ علمِ جامعه

 .(قرن نوزدهم ميالدي است فرانسوي «اگوست كنت»
دهند، غير از  مي  ن اسالميابتكار و افتخاري كه مستشرقين اخير به دانشمندا حقّ
هاي  كه ميان افكار و علوم و فرهنگ  است  عمل تلفيق و تركيب  علوم يوناني،  تكميل

دانش دادند و  جهاني به  نمودند و صورت جامع و  روزگار  آن متنوعِ گسترده در مكانِ
ها  ديگر، دخالت دادن مشاهده و تجربه يا اصالتِ طبيعت كه نتيجه هر دوي آنها قرن

 .سبب تحرك علم و پيشرفت آن در زمان شد اروپا قبل از رنسانس
رفتند.  جلو خيلي كسوف، و خسوف بيني پيش و افالك مطالعه و نجوم و هيئت در

ض حال مري روزِ كه جريان روز به  «زكرياي رازي»كردند و اقدام  ها احداث بيمارستان
 .كرد، كار جالبي تشخيص داده شده است اي ثبت مي را در لوحه

اولي تحوالت   در   كه  كرد  تدوين  را  مكانيك  يا  جراثقال  و  شيمي  «ناحيّ  جابربن»
 شود و در دومي پاي حركت و مي ءاجسام مطرح است و نفوذ در بطنِ مكاني اشيا

 .ني عنصري كه يك جهت آنها زمان استآيد؛ يع كار در ميان مي
هديه  «شارلماني»براي  «شيدهارون الرّ»اختراع ساعت نيز از آنهاست كه وقتي 

بر پا گرديد. ساعت  قرون وسطي فرستاد، غوغايي از وحشت و نفرت در اروپايِ
سنجيد و از روي تعداد  ا از روي مدت ثابت، پديده زمان را ميه يوناني شامورتي

داراي عقربه  ،كرد. ولي ساعت اعراب دفعات تكرار شده، مدت زمان را تعيين مي
نمايد و از روي  طي مسافت مي ،طور اتصالي متحرك با سرعت ثابت است كه به

 .دهد شود؛ و تقسيمات دقيقه و ثانيه را نيز نشان مي عيين ميمسافت، زمان ت
را مؤسس فيزيك  ايتاليايي « گاليله »،  در ميان علماي بزرگ در قرون جديد

واقعيات   ، توجه به . فرقي كه فيزيك با هندسه و علوم نظري ديگر دارد شناسند مي

                                                
 .سير كنيد، سپس بنگريد كه سرانجام تكذيب كنندگان چه شد : )اي پيامبر( بگو در زمين11انعام/  .1
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عت است كه از يك طرف خروج از معقوالت ذهني و از محصوالت خيال و طبي
ا بوده است و از طرف ديگر مالزم ه فكر مجرد بشر است كه مطلوب و معمول يوناني

نمايد. با اين همه، عنصر  با تحول و تحرّك بوده و به طور ضمني تكيه بر زمان مي
و غيره حاضر و حاكم   انتشار نور و حرارتي تأثيرهاي و زمان با آنچه در سقوط اجسام

 .گردد معركه نمي  وارد صراحت با است، تا اين ايام هنوز عرض اندام چنداني ندارد و
كه زمان وارد  كنيم، در مبحث تعادل يا استاتيك علم مكانيك  را كه نگاه مي

گردد و به  كه بيشتر توجه به مسيرها مي الحركات يا سينماتيك شود؛ در علم نمي
هندسه شباهت دارد، و اگر نام و مفهوم سرعت به صورت خارج قسمت مسافت طي 

گردد، سرعت متوسط است كه در نظر  شده نسبت به زمان صرف شده وارد علم مي
 .شود شود و به زمان نقش تقريبي داده مي گرفته مي

كرد و  را طي مي ز در آن عصر مراحل جنيني بعد از دوران اسالميني ديناميك
كرد. پيوند زمان و  توجه به حركت و سرعت بود كه زمان را وارد زندگي انسان

مكان هم همين تحرك است، به شرط آنكه ماده و موجودات را در حال جريان و 
 .تر ت بيشتر، اين ارتباط هم تنگل بگيريم؛ هر قدر سرعتحوّ

( بياينـد و بـراي تعريـف    1697) «نيوتن»و  «اليبنيتز»ها صبر كرد تا  بايستي مدت مي
 سرعت در حركاتِ اجسام زميني و در گـردشِ اجـرام آسـماني، خـارج قسـمت نمـوّ      

كـردن   نظر گرفته، بـا تعريـف   نهايت كوتاه را در زمان، يعني لحظات بي مسافت به نموّ
 :مشتق و پيشنهاد فرمول

dt
dl =V  

ترين مقدار آن وارد فيزيك و  و دقيق ترين[ ]جزئي ترين عنصر زمان را در ضعيف
 :رياضيات نمايند و سپس با گرفتن ديفرانسيل و مشتق دوم، مسئله شتاب در عبارت

2

2

dt

ld
dt
dva  

 .دقيق و روشن گرددصاحب فرمول 
روشن   ،شتاب با  آنها  رابطه  و  وزن  و  نيرو  و  جرم  تكليف  شتاب،  و  دنبال سرعت به

 :شود مي
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dt

ld
F= m.a = m 
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و فضا  گردد و آسمان دار اصلي فيزيك مي بنابراين و به تدريج عنصر زمان ميدان
از سرعت فعل و « برتلو»شود. بعدها  ديده و شناخته مي از دريچه مكانيك نيوتوني

 .گردد ها صحبت كرده و جلوه زمان در شيمي نيز ظاهر مي انفعال
 Cuvierشناسي پالئونتولوژي )ديرين  ( وشناسي ژئولوژي )زمين

دو زاييده ديگر  (1
گذشته  نمايند؛ ولي نظر به كه زمان را وارد علوم طبيعي مي  است علم در قرون جديد

را   و زمان داشته و تشكيل طبقات ارضي و تحول موجودات زنده دور و دراز زمين
تكامل موجودات   و  تطور  نظريه  اساس  داروين  و  ماركبا ال  كنند. مي  گيري نتيجه

 .گردد زنده اعالم مي
  نظر علم بوده است. ولي رفته اين ترتيب در گذشته چهره ثابت و ساكن دنيا مدّ  به

، يعني در حال تحول و تغيير نگاه  رفته طبيعت و جهان را در چهره ديناميك آن
 بينند. به عبارت ديگر، علم نند. زمانِ حاضر را وارث گذشته و سازنده آينده ميك مي

 .شود ساز مي ، آيندهنبين و ف آينده
كردند؛ اما بعدها  در طب قديم حالت حاضر مريض را در نظر گرفته و درمان مي

 گيري پيش ، فنّحيات و واكسيناسيون بينيِ و نفوذ در اعماق ذره با اكتشافات پاستور

(Medecine Preventive)  و علم بهداشت وضع و تعقيب گرديد؛ كه توجه بيشتر
 .باشد زمان مي  جلوگيري از بيماري در  هدفشان  و  همه آنها به آينده است

ــاز ــ  رد «Informatique»ه مبحــث ت ا فيزيــكِ رياضــيات و محصــول مــزدوج آن ب
را به وجـود آورده اسـت كـه بـا      آسايي به نام كامپيوتر هاي معجزه الكترونيك، اسباب

، موفـق بـه حـلّ سـريع مسـائل عـادي يـا         دريافت اطالعات و معلومات حال يا گذشته
؛ همچنـين اسـت علـم مـديريت      گردد هاي آينده مي بيني اي پيش اها و پارهكشف معمّ
 .باشد نيمه دوم قرن بيستم ميكه زاييده 

 كومينيكاسيون تله تلويزيون، سيم، بي تلفن تلگراف، تلسكوپ، چون وسايلي و علوم

(TéléCommunication) كه با پيشوند  و غيره Téléشود، تمامام ابزارهايي  شروع مي
العاده داده و در ضمن،  پيشروي فوقدر مكان ، را  هستند كه شعاع درك و اثر انسان

 .نمايند جويي مي صرفهزمان  در
هاي سياسي و علوم اجتماعي نيز عنصر زمان تدريجام براي خود جا باز  در فعاليت

 .كرده است
 صاحب هدف كه بوده يكديگر مالزم فن دو سلطنت و سلحشوري ،قديم اعصار در

                                                
1. «Cuvier »( كـه بـه عنـوان بنيانگـذار كالبدشناسـي و      1912، وفـات   1769شناس فرانسوي )تولـد   طبيعي

 شود . )ب.ف.ب( . شناسي شناخته مي ديرين
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ها به قصد تملّك وتمتّع در حال بوده است. به  ايش دژها و سرزمينمشترك آنها گش
 هاي استبدادي عهدي و سلسله تدريج مسئله ميراث انحصاري حكومت و واليت

استقرار يافته و تملّك و تمتّع در حال از شخص به فرزندان و دودمان انتقال يافته 
است كه قوانين  آشور ان نابغه مانند حمورابيهاي رشد يافته و پادشاه است. در دولت

ا كه نظام و ه نگارند و رومي تدبير منزل مي شود. فالسفه يونان و مقررات تدوين مي
رود و كليله و  مي به هندوستان نمايند. برزويه طبيب وزير انوشيروان حقوق وضع مي

آورد. و بعدها خواجه  داري ارمغان مي لكرا با ترس و خطر، به عنوان آيين مُ دمنه
 .كند ميتأليف  «نامه سياست»كتابي به نام  وزير ملكشاه سلجوقي نظام الملك

؛ يعنـي حفـظ قـدرت     ، تالش بـراي قـوام و دوام دولـت اسـت     ها تمام اين تفحص
. نگـاه و قلـم وزراي دانشـمند و     نزديـك  حاكميت حال و ادامه آن در آينده شخصيِ

ن بـه عوامـل   خلـدو  . ابـن  پادشـاه  است و حداكثر به فرزنـد يـا وليعهـدِ    حكيم به پادشاه
نيز بـا تيزهوشـي و    . ماكياول اندازد و تا حدودي به آينده نظر مي واقعي تاريخ يا مردم

تحكـيم قـدرت بـراي دولـت مركـزي و طـرد          علمـي خـود در پـي    فكر سيسـتماتيك 
ل اخالقـي يـا اصـول پايـدار     ، مسـائ  الطوايفي بوده و به چيزي كه توجـه نـدارد   ملوك

 .هاي آينده است كننده قدرت در زمان
، چون سالطين  جاي به نشاندن مردم كرسي خواهي و به آزادي هاي انقالب از پس

 و استبداد رغم حمالت متقابل ارتجاع حكومت بايد دست به دست بگردد و علي
شود و بايد  ت بيشتر مياستحكام و دوام داشته باشد، هر قدر تكيه حكومت بر توده ملّ

گردد  ت يافتن زمان بارزتر مييبه عموم تر باشد، احتياج انقالب محفوظ از گزند ضد
 .گردد  مجهز  شق و ايمان، به اسلحه علمييا ع و الزم است كه ايدئولوژي
هاي  هاي اجتماعي رفته رفته صورت هاي سياسي و مرام در قرون معاصر فلسفه

مطالعه نيز چون بايد متّكي به   كنند. استدالل و استداللي و مطالعات كالسيك پيدا مي
بيابد، تجربه و آمار باشد، قلمرو بحث و بررسي ناچار بايد در مكان و زمان گسترش 

 :تا به مصداق
«»1

 .گيري بنمايند براي حال و آينده، نتيجه
 علميّت  داعيه با كه است كسي اول نوزدهم، قرن آلماني اجتماعي فيلسوف ،ماركس

                                                
 .كنندگان را ببينيد سير كنيد تا چگونگي سرنوشت تكذيب زمين  : بگو در11انعام/  .1
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رود و از  ها مي تام به سراغ زمان گذشته و تاريخ اجتماعات و حكومتت، صراحو عينيّ
 .آورد را بيرون مي ريشه طبقات و تضادها فلسفه جبر تاريخ

در دنيا پيدا كرده است، تا  شايد گسترش و پذيرش وسيعي كه افكار ماركس
تر جديدي باشد كه به علوم  عد طوالنيحدود زيادي مديون همين پر و بال زماني و بُ

 .اجتماعي و سياسي داده است
 به قول خودش علمـي و اعتقـاد جزمـي كـه بـه جبـر       فيلسوف نامبرده با ديالكتيكِ

دارد و از بررسـي پيـدايش و مبـارزات طبقـاتي در      ، يعني جبر زمـان، ابـراز مـي   تاريخ
كنـد، در   در آينـده را عنـوان مـي    و پيروزي طبقه پرولتـر  انقالبگذشته، حتمي بودن 

خواهـد   شود. نظـر بـه اينكـه نمـي     حقيقت براي عنصر زمان، اصالت و واقعيت قايل مي
رود و بت تـاريخ   اي مي اعتراف به خالق جهان و مبدع زمان نمايد، به پناهِ چنين فرضيه

سازد. كما اينكه همفكران مادي او نيـز در عـين آنكـه     براي پيروان خود مييا زمان را 
حكومت قوانينِ ثابتِ واحد در جهان هستي بوده، نظام مستحكمي را برقـرار   معترف به

دانند و اساس علم و عمل امـروزي مبنـي بـر وجـود قـوانين همگـاني و اطاعـت از         مي
 .شناسند ناظمي براي دستگاه نمي نظامات است، با اين حال واضعي براي قوانين و

بزرگي  مؤسّسه  كارمند  كه  نمايد مي  مجسم  را  كسي  حالت اي، سرسختانه  افكار چنين
رفتار خود را با انضباط مؤسسه   كند و  بوده، مقررات سخت و منظم آنجا را رعايت

و چون شخص مدير را نديده  « مؤسسه  مديريت »؛ با اين حال با قبول  وفق دهد
بگويد مؤسسه اصالم   كه  داشته باشد  گرديده و اصرار  وجود مدير  ر، منكِ شناسد نمي

 .ناظم ندارد
، ابتـدا در  ل خود انسـان پس سير تدريجي علوم و فنون مانند رشد شخصيت و تحوّ

 و فضـا و  نهايـت بـزرگ زمـين    در دو جهـت بـي   جهت شناسايي و تسـلط بـر مكـان )   
؛ ولي به زودي ناچـار شـده اسـت     ها( بوده است ها و الكترون نهايت كوچك سلول بي

هـاي علمـي آن را وارد سـازد.     عنصر زمان را به رسميت بشناسد و در تعبير و تفحـص 
، به هرحال رفتـه رفتـه    نمودند، زودتر نضج گرفتند علومي كه روي گذشته كاوش مي

 گـويي حـوادث جـوي    علم هواشناسـي و پـيش    نآ  يك نمونه  كه  رسيد  آينده نوبت به
سـازي   مراكـز هـوا    عمـومي   ، حركـت  گذشته زمين  و  هاي فعلي جريان  كه روي  است 

 .آيد عمل مي همچنين تشعشعات طبقات بااليي جو مطالعه به ها و اقيانوس  ها و قاره
 نبشر به گذشته از روي تعمق و تفحص آثار موجود در زما طور كلي دسترسي  به
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 (extrapolation) گذشته  هاي جريان  ادامه  و  نظاره  از  آينده ِ بيني پيش  است و  حاضر

 آنكه با رشد شخصيت يك نوع حساسيت زماني در انسان شود. در عين حاصل مي
 .گردد يآگاهي بر زمان فراهم م شود، با رشد عمل و فن از طريق ديگر، پديدار مي

جايي گذاشته كه خود را از رشد شخصيت  اما كار انقالبي كه علم كرده و پا به
باره مكان و  در انساني و تمدن و درك عقول جلو انداخته است، اعالم نظريه نسبيت

 .زمان و واژگون ساختن همه تصورات ذهني و توجهات علمي گذشته بشريّت است
 

 1اينشتينت نظريه نسبّي
بار در   است. براي اولين «زمان» راجع به نسبي بودن ناينشتيت نسبيّاساس تئوري 

 .شود به طور مستقل و اصالتام مطرح مي «نزما»تاريخ علوم 
بودنِ مختصاتِ  نسبي و كلي طور به امور از بسياري بودن نسبي مسئله تيناينش از قبل

ها در رياضيات و فيزيك مورد توجه  مكاني يك نقطه و حركات اجسام و سرعت
سسيستم  به مختصات سيستم يك از تبديل و آنها محاسبه براي هايي فرمول و گرفته قرار

 .ديگر وارد شده بود
كه در قطار نشسته و شاهد پرواز   كس اگر حالت مسافري را  اي هرامروزه بر

راحتي  را به  سرعت نسبي  باشد، مثال بزنيد، معناي حركت و  برابر صورتش  مگسي در
تماشاچي   به  نسبت  ولي  است،  ساكن  واگن به نسبت مسافر كه   فهمد مي  و كند مي  درك

رد و مسير پرواز مگس كه در نظر مسافر دا  الخط سريع بيرون قطار حركت مستقيم
 .ب استمورّ طوليِ يك خطِ  ،باشد، تصوير آن روي زمين الخط عرضي مي مستقيم

ايم كه وقتي در اتومبيل هستيم، قطرات  همچنين غالبام اين تجربه را مشاهده كرده
هاي  د، اثر آنها روي شيشهريز كنار خيابان به طور قائم مي باراني كه روي مردم

رسد كه  طرفين ماشين خطوط مورب است؛ و هنگام شب در نور چراغ به نظر مي
رويم.  آيند، در حالي كه ما هستيم كه به سمت آنها مي قطرات به سمت ما پيش مي

مسئله نسبي بودن حركات را عنوان كرد و  با اين همه در قرن هفدهم وقتي گاليله
سقوط يك چلچراغ از وسط سقف  ت يك مسافر كشتي را مثال زد كه ناظرحال

                                                
، ترجمه آقاي پرويـز  ، تأليف برتراند راسل«و نتايج فلسفي آن شتينينت ابيّتئوري نس»با استفاده از كتاب . 1

، در همين زمينه است. ، چاپ تهران؛ و كتابي از آقاي دكتر كمال جناب1141، سال ، چاپ تهرانطلوعي
ت را داريم و نه ارائه و بيان كامل آن ضمنام توجه شود كه در اينجا ما نه قصد و امكان اثبات نظريات نسبيّ

 .شود هايي مي را؛ در اينجا اجماالم اشاره
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كابين به وسط كف اتاق است، ولي همين سقوط به ظاهر قائم را شخصِ ساكنِ كنار 
، اين مسئله سبب  سرعت كشتي دارد  بيند كه بستگي به اي مي ساحل با يك زاويه

 .گرديد اعجاب و انكار معاصرين مي
زمان  به اين صورت كه اگر براي ناظري دو واقعه همنسبي بودن زمان نيز 

 زمان نباشد، قبل از اينشتين تشخيص داده شود، ممكن است براي ناظر ديگري هم
 .شناخته شده و قابل قبول و محاسبه بود

 :شد، چنين بود هايي كه براي تفهيم مسئله زده مي يكي از مثال
از مقابل يك گروه سارق  حال حركت است و العاده در قطاري با سرعت فوق

شود. سارقي كه مواجه با لكوموتيو است، يك تير به راننده قطار خالي  مسلح رد مي
گرفته، با تير ديگر مأمور  كه روبروي آخرين واگن قطار قرار كند و سارق ديگري مي

ظهارات دو ماجرا، ا مأمور رسيدگي به  رساند. قاضي قتل مي ترمزبان عقب قطار را به
كند. شاهد اول مرد زارعي است كه كنار  نفر شاهد حاضر در واقعه را يادداشت مي

گويد: هر دو گلوله در  قطار و تصادفام روبروي واگن وسط ايستاده بوده است و مي
يك لحظه شليك شد. شاهد دوم مسافري است كه در واگن وسط نشسته بوده است 

 .ترمزبان لحظه چند از بعد و است گرفته قرار گلوله اصابت مورد راننده اول گويد: مي و
داند شهادت كدام يك را درست بداند. ولي اگر مختصر اطالعات  قاضي نمي

امواج آن داشته  انتقال سرعت بودن نسبي و صوت كيفيت  سرعت و فيزيك و توجه به
ب عدم دقت شهود نكرده، حساگويي يا  باشد، اين اختالف شهادت را حمل بر دروغ

كشته است،   را لكوموتيوران كه تيري محل طرف كه مسافر وسط قطار چون به كند مي
هاي  او سرعت براي صوتي امواج دو اين و شده مي دور دوم تيرانداز محل از و رفته مي

اند )بدون آنكه مرد دروغگويي باشد( اولي را زودتر از دومي شنيده و  مختلفي داشته
 .گزارش كرده است «ت و حقيقت بوده استبراي او واقعي»آنچه را كه 

باشد،  حتي هنوز براي بشر غيرممكن مي تصور آن و د ز  اينشتين  كه اي حرف تازه
هاي تيرها  كه اگر همين قضيه و احساس از طريق نور يعني رؤيت شعله است اين

شد. مثال  ميزمان تشخيص داده  گرفت، هر دو عمل براي هر دو ناظر هم صورت مي
 :شود، چنين است كه براي تفهيم مسئله زده مي تري روشن

 كيلومتر و با سرعتي معادل نصف 6110111قطاري را در نظر بگيريد كه طول آن 
 .كند حركت مي الخط مستقيم  طور ثانيه به  كيلومتر در 1110111نور يعني   سرعت 
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رات ي واگن زميني يا كُالبته اين يك قطار خيالي است كه ممكن است از تعداد
با اي  كوچك فضايي متصل به يكديگر تشكيل شده باشد. در دو طرف قطار صاعقه

زمان و به فاصله  آيد كه ناظر ساكن خارج قطار آنها را هم جرقه درخشان فرود مي
و به قياس مثال صوتي،  تامقاعدبيند. ناظر مسافرِ وسط قطار،  يك ثانيه پس از وقوع مي

ثانيه رؤيت و  2/1 زثانيه و جرقه عقب را پس ا 2/1ه جلو قطار را پس از بايد جرق مي
گويد: چنين نخواهد شد و براي ناظر وسط قطار نيز هر دو  مي احساس نمايد. اينشتين

 .دهد حادثه مقارن هم رخ مي
اي صورت نگرفته است؛ ولي  بديهي است كه روي اين مثال تجربه و مشاهده

انجام داده و بعدام  1991در سال  را يك آزمايشي كه نيكلسون ظريه اينشتينصحّت ن
وسيله دانشمندان ديگر فيزيك، با  و به نيز چندين بار توسط او، با همكاري مورلي

 .كرده است تر انجام شده، تأكيد هاي مطمئن تر و طريقه هاي خيلي دقيق اسباب
اسبابي است كه سرعت نور را در دو امتداد  «يمورل -  نيكلسون»تجربه با اسباب 

عمود بر هم، يكي شمال به جنوب و ديگر از شرق به غرب يعني در جهت موافق 
گلوله و نمايد. اگر انتشار نور مانند صوت يا پرتاب  گيري مي اندازه گردش زمين

عالوه سرعت حركت  بود، سرعت دومي كه حاصل جمع سرعت نور به غيره مي
ها و تكرار  آيد؛ ولي آنچه موجب اعجاب فيزيسين وضعي زمين است، بيشتر در مي

 .آيد گيري مساوي در مي آن آزمايش گرديد، همين بود كه هر دو اندازه
 1110111طور ثابت  را داد و گفت: سرعت نور به اجواب اين معمّ تئوري اينشتين

شود و اگر جسمي با سرعت  كيلومتر در ثانيه و با حركت ديگري جمع و تفريق نمي
زمان بوده،  نور حركت كند در تمام وقايع حضور خواهد داشت يعني همه چيز هم

سام گذشته و آينده برايش وجود ندارد؛ اما رسيدن و رساندن به سرعت نور براي اج
 .محال است

با عبارت ظاهرام  و آهن قطار و راهدر رابطه با باز هم  ،همين مطلب در مثال ديگري
كرده و  صبح حركت  11  ساعت به ادينبورگ بيان شده است: قطار لندن ،متفاوتي
مراه هاي ه ها و ساعت هاي ديواري ايستگاه بعد از ظهر طبق ساعت 6:11 ساعت

كشد. اما  مي  طول ساعت 9:11 جمعاممسافرت  شود. يعني مسافرين، وارد ادينبورگ مي
كرده، پس از مقداري  نور باشد، از لندن پرواز سرعت  71/1سرعتش كه   اگر مسافري

شود،  الذّكر وارد ايستگاه ادينبورگ مي اي كه قطار فوق سير در فضا در همان لحظه
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كه نزد مسافر موشك است )و عينام مانند  «ساعتي»، در  بنشيند در آن شهر به زمين
 .نشان خواهد داد ساعت 4:11ط ساعت مسافر قطار است( مدت اين مسافرت را فق

ديگري  زمان فاصله بين دو لحظه معين براي دو مسافر كه يكي با سرعت ماليم و
ايد، معني و اندازه نم مي كيلومتر در ساعت حركت 2210111آور  سرسامبا سرعت 

هاي ساعتِ مسافرِ فضايي، هر قدر  يكسان ندارد. گذشتِ زمان و گردشِ عقربه
تر و كندتر خواهد بود؛ تا آنجا كه اگر سرعتِ سير  سرعت موشك بيشتر باشد، كوتاه

 .مساوي نور باشد، زمان درجا خواهد زد
به آن، تابعي از  گيري مربوط به اين ترتيب زمان براي هر ناظر و دستگاه اندازه

سرعت حركت ناظر و دستگاه بوده، مطلق بودن خود را كه هزاران سال براي ما 
 .دهد شده است، از دست مي امري بديهي قطعي تلقي مي

دهد، نه فواصل معني مطلقي  در مقايسه دو واقعه يا رويدادي كه در عالم رخ مي
بين كشتي، فاصله سقوط تا ها. همان طور كه در مثال چلچراغِ كا دارند و نه زمان

متر است؛ ولي براي ناظر ايستاده در ساحل به  1كف پاي مسافر داخل كابين كشتي 
اي خارج از  شود و شخصي كه در كره متر مي 4طول مثالم ه صورت خط مايل و ب

نمايد، مسير ديگر و طول سقوطِ خيلي بيشتري را خواهد ديد.  برداري مي عكس زمين
گيري شده ميان دو حالت يا دو لحظه از يك پديده نيز مانند فواصل  هاي اندازه نزما

 .دارد «سرعت ناظر»و  «نقطه ناظر»مكاني، بستگي به 
و آنجا كه محاسبات او به كار  گفته نماند كه قلمرو عمل نظريه نسبيت اينشتين نا

رات شناور آسماني و جاهايي است كه گردد، فضاي بيكران ك رود و تأييد مي مي
ها؛  و درون هسته ها الكترون حركات در مثالم گردد. سرعت نور  ها قابل قياس با سرعت

 .ها و اعمال متداول ما، زمان عمالم حالت مطلق دارد و در حركت ولي در روي زمين
 

 به جاي فاصله «فاصل»و  «جايگاه»مفهوم جديدي به نام 
يا سلب معناي مطلق از  «نسبيتِ زمان»نسبي بودنِ مكان و اعالم  با تأكيد بر يناينشت

كند. پارامتر يا مشخّصه جديدي را  مكان و زمان، هيچ يك از دو عنصر را انكار نمي
لت حال مطلق و مستقل از موضع و حا كند كه تركيبي از آن دو و در عين تعريف مي

گذارد  مي «time space» باشد. نام محّل وقوع حادثه را ناظر است و همه جايي مي
 گاه، يعني نه جا و نه  است. كرده ترجمه «جايگاه» را آن زيبايي با تعبير كه آقاي طلوعي
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1و.بلكه تركيب آن د
 

ت طبق نظريه نسبيّ  كه  را نيز  حادثه  االطالق ميان دو  ليع و واقعي فاصله نام  اينشتين
ذيل چنين  رياضي عبارت  در و گذاشته «فاصل» مطلق، زمان نه و است نه مسافت مطلق

 :كند تعريف مي
 

 = (فاصل)2
         شده يا   گيري  اندازه  مكاني  مسافت )2

 (اظرن مچش به واقعه دو بين  مكاني  فاصله
- 

در  نور سرعت باشده  )مسافت مكاني طي2
 (ناظر توسط  شده گيري اندازه زماني فاصله 

 
مطلق بودن مكان و زمان و جانشين كردن آنها با  به اين ترتيب و با نفي خاصيتِ

حل و موقع دو پديده يا واقعه نسبت به براي اينكه م «فاصل»كشيدن  و پيش «جايگاه»
تناهي دقيقاً مشخص شود و ارتباط با نظر خاص و دستگاه سنجش معين يكديگر در جهان الي

گانه مكاني طول و عرض و ارتفاع، يك مختصه ديگر نيز  نداشته باشد، عالوه بر مختصات سه
كه زمان رؤيت آن واقعه باشد، الزم است و از همين جاست كه چهار بعدي بودن فضا يا 

 .شود ت ظاهر ميچهره ديگر از نظريه نسبيّ

مكاني  نظر از حادثه دو يعني آيد، در مثبت فوق تفاضل ،«فاصل» فرمول در چنانچه
را  «فاصل»نظر آيند و از نظر زماني نزديك صورت گيرند،  از يكديگر خيلي دور به

آيد، يعني مدت زمان بين دو واقعه  گوييم. ولي اگر تفاضل منفي در مي «شبه مكان»
پاي   چشم ناظر كمتر از فاصله مكاني به  آن به  كه فاصله مربوط به  باشد آن قدر زياد

نامند؛ چون در اينجا  مي «شبه زمان»نور در مدت مربوط درآيد، قدر مطلق فاصل را 
 :بيشتر زمان است كه ميان دو واقعه را فاصله انداخته است. در شبه زمان

 

 =  (فاصل)2
 گيري مسافت اندازه )2
 ( رـاظـط نـده توسـش   

 ـــــ
  مدت پاي نور در مسافت مكاني به)2
 (گيري شده بين دو واقعه زمان اندازه  

 

گيري  حال اگر مدت زماني را كه ناظر مفروضي ميان حدوث دو واقعه اندازه
رود، مساوي باشند،  ديگري مي  واقعه كه نور از يك واقعه به كند، با مدت زماني مي

دو واقعه   شود. مثل اينكه خود امواج نور اين ي صفر ميدر اين صورت فاصله مساو
وجود آورده باشد؛ يا آنكه ما بين آن دو واقعه كه به چشم  را يكي بعد از ديگري به

 .اند، فاصلي وجود ندارد ما خيلي جداي از هم در مكان و زمان حادث شده

                                                
 اسـمِ  باشـد؛ زيـرا كـه هـم     «موقع»تواند كلمه  تر مي عربي نداشته باشيم، اصطالح مناسب اگر تعصّب ضدّ. 1

 .زمان مكان است و هم اسمِ
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جريان مطلق ها بر معيار حركت نور كه تنها «فاصل»بينيد كه  در كليه احوال مي
زمان را  توان گفت كه اينشتين شوند و به اعتباري مي جهان است، سنجيده مي

 .گيري او امواج نور است كند و اسباب اندازه جانشين مكان مي
 

 عمومي  نظريه نسبيت
گرديده و  اعالم 1911سال بود كه در  ت خصوصي اينشتينتئوري نسبيّ ،اينجاتا 

1.موجي از اشكال و اعجاب و اختالف در دنياي علم به وجود آورد
 

تئوري  ، اينشتين1911هاي بعد تا سال  اما كار به اينجا متوقف نشد. در ظرف سال
افكار و حاكم بر حواس و  خود را به قضاياي ديگري تعميم داد و نظرياتِ علميِ

 .عقول را دگرگون ساخت
نهايت  بود كه از دريچه آن، بشر جهان بي نيوتون هدف اول، قانون جاذبه عمومي

كرد. چون در  نهايت كوچك ذرّات را نظاره و توجيه مي بزرگ افالك و جهان بي

) نيوتون فرمول
2

.

R

mm 
f = ) ميان دو جرم مادي در پيش  زمانِ ، فاصله هم پاي فاصله

زماني و فواصل مكاني، امور نسبي و غير قطعي  ، همآيد و براساس نظريه نسبيت مي
 .دهد دقت و بنابراين صحت خود را از دست مي هستند، قانون جاذبه نيوتون

براي فرمول سقوط اجرام و بيان و ترسيم مدار سيارات، به جاي تبعيّت از  اينشتين
 :گويد دهد و مي را ارائه مي «تنبلي كيهاني»، تبعيت از قانون قانون جاذبه عمومي

كند، كه زمان طي  مي و مداري را اختيار هر جسمِ رها شده به حال خود، مسير
ترين زمان و ساعتش كندترين ساعات باشد و اين مدار يا مسير همان  آن كوتاه

 .«است خطوط ژئودزيك

به سراغ يك عامل  ن زده شد، اينشتينپس از آنكه پنبه قانونِ جاذبه عمومي نيوتو
 :رود مي «مجر»يا موضوع ثابت قطعي شناخته شده ديگر فيزيك يعني 

شناسيم و در برابر وزن كه برحسب دوري و  را جوهر ماده مي «جرم»در فيزيك 
شود(،  كند )مثالم در استوا كمتر و در قطب زيادتر مي نزديكي به توده جاذب تغيير مي

رسد  به جايي مي گوييم. ولي نظريه نسبيت اينشتين يير ناپذير ميآن را كميت ثابت تغ
 :گويد كه مي

                                                
 .ولي امروزه علي االصول مورد قبول است .1
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و به همين دليل، رساندن اجسام به سرعت )شود  جرم جسم با سرعت آن زياد مي
 (شود نهايت مي بي F و F = m.a چون است؛ محال ثانيه در كيلومتر  1110111 نور يعني
 .كند سرعت، بلكه تعادل انرژي جسم نيز افزايش پيدا مي و نه تنها

 ، از مكان و زمان سلب اطالق و استقاللخصوصي طور كه تئوري نسبيت همان
جاي   را به «فاصل»دهد و  اصالت مي «جايگاه»نموده، به تركيب آن دو تحت عنوان 

نيز  نمايد، در نظريه نسبيت عمومي هاي مكاني و زماني ميان دو واقعه معرفي مي صلهفا
دقت و صحت  «بقاي انرژي»و  «ثبات ماده»دو قانون مستقل مورد قبول سابقين، يعني 

ه + انرژي( داده و حاصل جمع )مادّهاي كيهاني و اتمي از دست  خود را در مقياس
اي و مبناي رآكتورها و  شود؛ و اين قانون، همان اساس فيزيك هسته ثابت شناخته مي

 .هاي اتمي است بمب
از اين حد نيز پا را فراتر گذاشته، وجود جرم و جسم و اصالت ماده  سپس اينشتين

ن از قديم بوده است، انكار كرده و را كه پناهگاه دفاعي و پايگاه حمالت ماديو
 «وقايع»گويد: آنچه در طبيعت وجود و ظهور دارد، اجرام و اجسام نيست، بلكه  مي

شود و استمرار و اتصال وقايع است كه به چشم ما  هايي حادث مي است. واقعيت
را در  نمايد. عين عبارت برتراند راسل اندازه اجسام و مدارات و مناظري را مجسم مي

 :(214و  212بخوانيم )صفحات  ترجمه فارسي آقاي طلوعي
اسـت؛ نـه    «وقـايع »كنـد، جهـان    بـه مـا معرفـي مـي     تيجهاني را كه تئوري نسب

 .باشد «حركت»معين در  «زمان»در  «ماده»كه داخل آن  «مكاني»

براي  «عقل سليم مستعد»ه، زمان و حركت كه اين عناصر اربعه يعني مكان، ماد
كند، در پرتو نسبيت فقط به يك چيـز   آحاد مصالح ساختمان جهان معرفي مي

فيزيـك نسـبيت را    «موجوديِ»است كه  «وقايع»مبدل شده است...  «واقعه»نام  به
 .دهد تشكيل مي

 
*  *  * 



 

 
 
 
 
 
 
 

 فصل سوم
 

 و قرآنو موضع خاص اسالم  «زمان»رابطه اديان با 
 

ترين و اولين مكاتبي  هاي آنها، قديمي ها و تحريف شده ؛ حتي باطل شدهاديان
ترين ابعادش نظر انداخته و  اند. هم به مكان در وسيع توجه كرده «زمان»هستند كه به 

 .اند داشته «زمان»بودند، و هم توجه به  بانان آسمان اولين ديده
دانيم كه پيدايش علم نجوم و بحث  ، مييد بلند و رشد مكاني در اديانبه لحاظ د

سرزده و به قصد آشنايي با خدايان و  و آشور روي افالك از ميان كاهنان كلده
 .اند ستارگان و بروج بوده  نظاره و حساب  پي  آنان، در  كسب خبر و خير از

شود. در نزد  بلند مي كردن دست به آسمان موقع دعا هنوز هم نزد همه دينداران
به صيغه مفرد يا  (ciel) هاي غربي كلمه آسمان پرست و حتي در زبان هاي بت رومي

ند و دانست جمع مترادف با خدا و خدايان بود و سرنوشت خود را در دست فلك مي
گويند؛ انگار كه جاي خدا و معبد  نيز مي را اديان آسماني گاهي اوقات اديان الهي

 .اديان از ابتدا در آسمان بوده است
آيد  عمل مي به وسعت و عظمت آسمان كتابي توجه و تذكّر بهبيش از هر ر قرآند

، برده  ا بيايده بدون آنكه قبل يا بعدش صحبت از آسمان اي نام زمين ر كمتر آيهو د
 :شود مي

« 
.»1

                                                
ن را در بر دارد و نگهداري آنها، بر او دشوار نيست و او ها و زمي : ... كرسي او )علم او( آسمان211بقره/  .1

 .بلندپايه و بزرگ است
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«»1

 

«»2 
 

«

»1

 

شود و اندازه مكاني؛ اليتناهي  به مؤمنين با تقوا وعده داده مي آنجا هم كه بهشت
 :شود گرفته مي از آسمان است، مقياس

« »4 

معلوم است كه مقياس و معيار، حساب ديگري است و مطلب از مقام يا منشأ 
 .آيد باالتري فرود مي

 ،كه در اديان شود باشد، ديده مي اما به لحاظ زمان كه موضوع اصلي گفتار مي
تري در  بُعدِ بزرگ      شود و با خاطر آورده مي بيش از هر جاي ديگر، گذشته و آينده به

كار  - و مسلمام خيلي قبل از آنها - گيرد. از روزگار كلده كنار حال و مكان قرار مي
كردن،  ب دادن و سركتاب بازگويي، خبر از غي كاهنان و متوليانِ معابد، پيش يا دعوي

گذشته  بيني و خواندن توأم با كف ،بوده است. اين علوم يعني خواندن سرنوشت مردم
و تأمين  حاضر و دشمنانِ دردها رفع منظور به و رمّالي طلسم و جادو انضمام به اشخاص

 .آينده بهتر بوده است
شود،  مي «نبي» طوركلي به ل،اسرائي بني ميان در پيغمبران عمومي عنوان بينيم مي بعدها

 .نبي به معني خبر دهنده؛ خبر از بالها و پيش آمدهاي در انتظار
 ديگري شكل است، بوده آريايي اقوام و يونانيان دين كه اجداد و ارواح پرستش در

 .نماييم مشاهده مي  گذشته،  رتصوّ  و  تصوير  در باط مذهب با زمان را، منتهاارت  از 
                                                

 ... .ين را به حق بيافريدها و زم ن : آسما1نحل/  .1

 .هايي است براي مؤمنان ن نشانهها و زمي : هر آينه در آسمان1جاثيه/  .2

 نگرند...  : آيا نمي21و  19و  17غاشيه/  .1
 اند؟  را برافراشته سمان كه چگونه آنآ به 
 اند؟ كه چگونه آن را گسترده و به زمين 

 .است  ا شدهن است، براي پرهيزگاران مهيّها و زمي قدر( آسمان كه فراخي آن )به : ...بهشتي111 عمران/ آل .4
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 آينده در شونده زنده را خود مردگان چون مصريان كه آنجا چه اديان اين تمام در
ه روح را جاويدان ا كه گذاشتند و چه يوناني كنارش مي دانسته، اسلحه و خواروبار در

پرستيدند، و  ها را در ماوراي قبر زنده دانسته، به عنوان خدايان خانوادگي مي و مرده
دادند، همه جا قدرِ مشترك  و پُشت ابرها مكان مي ها را در باالي كوه اُلمپ النوع رب

رغم شواهد زوال و فنا كه رنجش  علي عمومي، اعتقاد به بقا براي خدايان بود. انسان
رود، خواهان بقا و ابديت و اسير  رغم گذرانِ زمان كه از دستش در مي داد و علي مي

 .كردن زمان بوده است
 يك نمونه در هم آميختگي زمان و مكان را در آيات مربوط به نماز در قرآن
 :نماييم مشاهده مي

«
»1

 :همچنين در آياتي مانند
 «

»2 
 

باشد و طبيعي و  نهايت )خلود( مي نهايت و زمان بي با مكانِ بي كار قرآنسر و 
اليموت  به وجودِ خداي حيِ بديهي است كه چنين بوده باشد؛ زيرا كه اعتقاد اديان

 .است
 

 دو انسان
زير در چراگاه است و  به پيوسته سركنيم كه   چارپاصفت صحبت نميما از آن انسانِ

رده جفت باشد. اش برگُ هاي عاشقانه و شاعرانه حداكثر ارتفاعِ جست و خيز يا عروج
كند،  كند يا موشك و ماهواره به فضا پرتاب مي وار به اوج هوا پرواز مي و اگر شاهين
هاي  هاي برخاسته از درختان يا خرگوش گنجشگ چشمش به شكار كه عقابي است

كردن در كار ديگران و دورتر رساندنِ  جاسوسي ونده در بيابان است؛ يا براي بهترد
                                                

آييـد؛   آييد و بدان هنگام كه به صبح در مـي  : خدا را بستاييد بدان هنگام كه به شب در مي19و  17روم/  .1
 .رسيد ن و به هنگام شب و به هنگامي كه به نيمروز ميها و زمي راست در آسمان سپاس او

 ... .ا مسخّر شما كرد و ستارگان مسخّر امر او هستند: و شب و روز و خورشيد و ماه ر12نحل/  .2
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انگيز راديو و تلويزيون و زودتر پايگاهِ جنگي ساختن است و زير بناي  امواجِ شهوت
گردد، و رجعت به  زندگي را اقتصاد و ماديات دانسته، ناگزير به خود و به دنيا برمي

راه طوالني كردن عمر خود  كند. قدم در را طلب نمي 1«......»سوي خدا 
از طريق افزايش سرعت حركات و حفظ سالمتي برداشته و خواهان خلود است، اما 

 :زمين به مصداق خلود در اشتغاالت حيواني
« 

»2

 

 تـيـني طيران آدمـــآي تا ببي ه درـب    تبندِ شهو طيران مرغ ديدي تو ز پاي
 ظلمت و  جهل و   است  شغب ، وشهوت  وخشم  خوروخواب

 1تـان آدميـكـم دارد زــر نــوان خبيــح
هاي  تاريكي از سرخورده ،ابراهيم مانند كه كنيم صحبت برتري انسان از خواهيم مي ما

 .خود آيد و لختي بينديشد هاي اين حيات پرغوغا بوده، به دنيا و سرگرداني
شود؛ عشقِ  باالي سركرده و واله ستارگان پاك مي آسمان  نظر در ،)ع( ابراهيم

و   بزرگي  كه  خورشيد  طلوع  سپس  ؛ سازد ماه مي  شيفته  را  او  تر وسيع  يِروشناي به
آورد.  ديگري رو مي يكي به  از زند. اصيل دارد، ماه را كنار مي  گرمي  درخشندگي و
ندارد و نارحت است، باالخره رو به آن   كوتاه را دوست  زوال و عمرِ  چون غروب و

»اشته، ابدي و پديد آورنده همه چيز است، فنا ند  برد كه غروب و كس مي
                                                

 ...: ... بازگشت )سرانجام( همه به سوي اوست1يا تغابن/  11يا شورا/  1يا غافر/  19مائده/  .1
ثَلِ آن سگ است كه ثَلِ او چون مُخويش رفت. مُ هوايِ گراييد و از پيِ مين: ... ولي او به ز176اعراف/  .2

 ...دآراگر به او حمله كني، زبان از دهان بيرون آرد و اگر رهايش كني، باز هم زبان از دهان بيرون 

جسـتجو   «مكـان »آل را در  ايـده  بيـان، بـاز انسـان    در اين اشعار با همه عظمت روحـاني و رسـاييِ   سعدي. 1
، نرسيده است. البته در جاهاي ديگري از گلستان «وَ هُم فيها خالِدُونَ»نمايد و هنوز به مرحله زمان و به  مي

 :كند كه مثالم وقتي به دوستش سرزنش مي

 يــر ورقـن ببـان مـتـــلســاز گ      ه كار آيدت زگل طبقيـه چـب

 وين گلستان هميشه خوش باشد    گل همين پنج روز و شش باشد 

رسد، بيانش نه علمي اسـت   ارزش واقعي را براي دوام و بقا قايل است. ولي پاي جاودانگي حيات كه مي
 :زند و نه الهي؛ بلكه ادبي حرف مي

 نبرند نكويي به نامش كه است آن مرده    ز ــام نميرد هرگـا مرد نكو نـسعدي

 :او ي

 كز عقبش ذكر خير زنده كند نام را   ت دولت جاويد يافت هركه نكونام زيس
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 .باشد مي را طالب است و تسليم او 2«»و  1«
كاري نداريم كه چنين انتظار و اعتقاد درست است و تحقق يافتني، يا نادرست. 

 :و تصنّعي و تحميلي نيست دارد ريشه انسان در نهادِ كه  اي طبيعي است مسلمام خواسته
«»1

هاي دروغين محو گرديده و ظلمت فروزان  هاي گمراهي و چهره همين قدر كه پرده
 .گردد ور مي معشوقِ واال تجلّي كند، عشق آتشين شعله

ها و  ز انحرافا نظر ، صرفتحريكات انسان ها و كه تمام اشتهاها و عشق طور همان
آن  اعتداليِ ها، باالخره يك مصداق خارجي و منشأ دروني داشته، حد نهاييِ افراط

تواند بدون پايه فطري و هدفِ  باشد، اين اشتياق نيز نمي در جهت حفظ و كمال مي
 .خارجي باشد

 

 عِد زماني انسانمذهب يا ُب
دانشمند  را خوانده باشيد. نويسنده 4«انحس ديني يا بعد چهارم روح انس»شايد مقاله 

 :گويد مي 1آن مقاله
زيبايي، كنجكـاوي و سـودجويي    ه طبيعيِسه حاسّ طور كه در نهاد انسان همان

هـاي   هاي مختلف او گرديده، خالق آثاري بـه نـام   وجود دارد كه منشأ فعاليت
باشد، يك حاسه ديگر نيز بر طبـق مطالعـات و    نر، علم، صنعت و تجارت ميه

بــزرگ وجــود دارد كــه عشــق و احتــرام بــراي   شناســانِ اكتشــافات اخيــر روان
باشد. اين همـان   عظمت و قدس به طور مطلق است و جزئي از ساختمان ما مي

ن طبيعتـام  گذارند. پس انسا عدِ چهارم انساني ميمذهبي است كه نامش را بُ حسّ
باشـد و از ايـن راه بـه     هاي عالي و پاك )سبحان( مي دوستدار و جوينده ارزش

 .رود دنبال مذهب مي

 اشخاص و نه تعلق اشياء است و نه به از نظر ديگري اين حس را كه توجه آن نه به

                                                
 ... .ميرد اي كه نمي : ... آن زنده19فرقان/  .1

   يـا  69يـا غـافر/   91يـا مومنـون/    16يـا يـونس/    116يا توبه/  119يا اعراف/  116عمران/  يا آل 219بقره/  .2
 ... .ميراند كند و مي : ... زنده مي2يا حديد/  9دخان/ 

 ... .: در دين هيچ اكراه )و اجباري( نيست216بقره/  .1

ي قلي بيـان  به چاپ رسيده بود، ابتدا توسط آقاي دكتر علي 1919در سال Réalite اين مقاله كه در مجله . 4
سهامي  توسط شركت 1146طور جداگانه در سال  گرديد و سپس به درج «عمكتب تشيّ»ترجمه و در مجله 

 .منتشر گرديد انتشار

1. Tanneqy de Quentain 
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عظمت  زيرا بدانيم. شخصيت زمانيِ عدِبُ همان توانيم مي گيرد، مي المكان في ما و مكان به
كه در بخش اول ديديم، تكيه بر  طور هاي معنوي است، همان و قدس و آنچه ارزش

 روي زمان توسعه  ، حساسيت شخص رشد و تكامل  ؛ يعني هر قدر در اثر زمان دارند
 .گردد زيادتر مي ،و جاويدان  هاي برتر ارزش نسبت به  اش كند، ادراك و عالقه پيدا

اس و مقصد خود، از ابتداي پيدايش، پايه اس  ديگر ديديم كه مذهب در  از طرف
زماني دارد و از همين نظر نسبت به زندگي عادي اختالف و امتياز پيدا كرده است. 

دنياي برتر و بهتري  و برسند موجود  و عالم ماورايي حاضر اند به خواسته وقتي مي مردم
 .اند آورده را بيابند، رو به معابد مي

داشتن و  گذر، زنده نگاه ذهاي زودهاي اشتغاالت و تلذّ برابر برنامهكار مذهب در 
هاست از يك طرف، و ترجيح دادن باقيات  بقا و ثبات قايل شدن براي گذشته

جاويد  آوردن آينده و هاي شخصي، با پيش خيرات برخواسته خدمات و الصّالحات و
 .دادن نهايت قرار در ظرف زماني بيرا  شناختن حيات از طرف ديگر؛ يعني انسان

براي قطعيت و ارائه بهتر مطالب، دعوي فوق را در چند مورد اساسي تشريح 
 .نماييم بيشتري مي

 

 تهمت كهنه پرستي
اين اتهام هم بجا و وارد است هم غير وارد.  .دينداران متهم به كهنه پرستي هستند

ود. اتهام وارد است از اين جهت بنابراين ارزش دارد كه روي آن تجزيه و تحليل بش
هاي خشك و يك نوع چسبندگي  ، گاهي تعصبكه در بين متدينين و متوليان اديان

گذشته و مقاومت با هرگونه  ف درتوقّ  آنچه قديمي است، وجود دارد و ميل به  به
 .شود تجدد و تغيير ديده مي

و محتوا و مقصد آنها در بدو  ، چون ميراث گذشته هستند ناخواه  مذاهب خواه
هايي به لحاظ زمان تحرير،  خود ناگزير در يك سلسله قالب  پيدايش و در طي عمر

مراسم و تشريفات ارائه شده است و معرفي و اجراي احكام توأم با يك سلسله 
ها و عادات و حاالت بوده است كه هيچ يك از آنها الزمه آن دين نيستند،  صورت

، حالت تقدس يافته يا به صورت اصر بودن و تقارن و تصور مردمدر اثر معبلكه 
 :اند؛ مانند شعائر در آمده
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  ا،ه براي عيسوي و صليب زبان التين براي انجيل 

 معيني  هاي ن دورا  خاصّ  معماري  يادگار  كه  مساجد   براي  كاري كاشي  و  گنبد 
 است، 

 از ت تبعيّ  دين به  اوليه  اولياي  كه  رفتاري  و طرز  كفش و لباس  ، عبا و عمامه  
 اختيار  كافر  و  مؤمن  از  اعم  خود،  معاصر مردم  مانند  و  اند داشته  خود  زمان رسوم

 ،اند كرده مي
 اتخاذ   براي تفهيم و تبليغ دين  كه علماي سابق   ستداللآموزش و ا  و  ءسبك انشا

 . .نموده بودند..

ها، سدي در برابر رشد و تكامل  ها و صورت اين گونه قالب بديهي است كه قيد به
زند.  دهد و روي آن داغ باطل مي بوده و قيافه مندرس و متحجري به مذهب مي

يند و نقشي در زمان حال نداشته و نما حالت پيرها را دارد كه در گذشته زندگي مي
 .رو به مرگ هستند
اصول يك مذهب يا مسلك و پيروي از احكام آن، مادام كه   اما تمسك به

حقيقت و قائميت آن آيين با بينش و سنجش صحيح براي شخص مسلّم باشد، نه تنها 
ه و بندي به اصول و اراد پيروان آن را نبايد كهنه پرست خواند، بلكه از جهت پاي

دارند، بايد مورد اعتماد و تحسين نيز قرار گيرند و امتياز  استحكامي كه ابراز مي
 .شمرده شود

پرستي بجا و وارد نيست، بلكه افتخار و نشانه رشد  از جهت ديگر اتهام كهنه
ها در دنيا درست شوند، در  ها قبل از آنكه موزه شود كه مذاهب قرن محسوب مي

گزارانِ گذشته مجسمه بر پا نمايند و يادبود  اران و خدمتشهرها براي كاشفين، فداك
از وقايع تاريخي بزرگ منعقد سازند و به طور كلي هر ملتي به احياي سنن و آثار و 
افتخار باستاني بپردازد و ببالد، مذهب در صدد حفظ و احترام مقدسات خود بوده، به 

 .كرده است گذشته نظر داشته و آن را حفظ مي
ل اسرائي بني سرگذشت است، گرديده ظاهر  بشر ميان  در  كه  نمدوّ  تاريخ  ليناو  شايد
گونه  . خالي از هر اين چيزهاست  ها به تها و مليّ بقاي ملت . قوام و باشد و تورات

 و  د هدفِ اصيلو مؤيّف اي كه معرّ ، در قالب و چهره خرافه و پيرايه تكرار و تجليل
گرايي نه تنها مردود  تمين گردد(، سنّأاي باشد و از آن راه غايتِ مطلوب ت ارزنده 

باشد و به لحاظ پيوند با گذشته و توسعه حيات در  نيست، بلكه ضروري و مفيد مي
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 عالوه اگر قوانينِ ثابت و هدفِ هتر، نشانه رشد و شخصيت هم هست. ب زمان وسيع
 .ثابت در كار نباشد، نظام و حركتِ تكامل وجود نخواهد داشت

دارنده و احياكننده سنن اصيل  ، نگاهو بيش از يهوديت بيش از اديانِ شرك اسالم
 :استترين آنه ، بنيانگذار اسالم، عمدهاست. مراسم حج و خاطره ابراهيم

«
»1

 

«
»2

 

«»1

است كه بسيار سفارش  ، در پايان يك ماه روزه، دومين روز بزرگ اسالمو عيد فطر
 .و تأكيد شده است

ام و اماكن و اعمال و از توجه شايان به ايّ هاي اسالم بيش از ساير فرقه در تشيع
مام يكي از عوامل اصلي اشاعه و ترويج آن، شده است كه مسلّاجتماعات اين قبيل 

خرافات معتقدين بوده  خطا و  و  هاي مخالفين ا، تهمتلفسرسخت خُ رغم دشمني علي
 .است

هاي  هاي ديگر زيارت يا حرم ، قم )س( كه در حضرت عبدالعظيم  هر وقت
و سپس به  تا خاتم گذشته از آدم وار به پيغمبران خوانيم كه رديف مخصوص را مي

د، با چنين پيوند زماني با گذشته و درود و شو ه و بزرگان دين سالم داده ميائمّ
، در خود يك نوع احساس شخصيت تعظيم بدون نياز و ريا به زبدگان انسانيت

 :كنيم. البته شخصيت و فضيلتي كه به مصداق مي
«»4

                                                
ـ      اي كه براي مردم : نخستين خانه97و  96عمران/  آل. 1 ه پربركـت اسـت؛   بنا شـد، همـان اسـت كـه در مكّ

 جهانيان را سبب هدايت است.اي كه  خانه
 ... .و هركه بدان داخل شود، ايمن است در آنجاست آيات روشن، مقام ابراهيم

 .هاي دور نزد تو آيند را به حج فرا خوان تا پياده و سوار بر شتران تكيده از راه : و مردم27حج/ . 2

 .هايشان است شمارند، كار آنها نشان پرهيزگاري دل : آري، كساني كه شعائر خدا را بزرگ مي12حج/ . 1

... سپاس خدايي كه ما را بدين راه رهبري كرده و اگر ما را رهبري نكرده بود، راه خويش  : 41/  اعراف .4
 ... .يافتيم نمي
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روند و از  كساني كه چنين جاها نمي به ما داده شده است، و اين برتري  را نسبت به
ايم. انگار كه شخص با بال  منافع خود و مسائل زمان خود خارج هستند، پيدا كرده

شود. سالم و صلوات بر  هاي آن خارج مي كند و ساعتي از آلودگي زماني پرواز مي
 :اند داي پديد آورنده زمان و مكان داشتهفرستيم كه ارتباط با خ آنها مي

« 
 ؛

 ؛
 ؛
 ؛

 ؛
 ؛

»1

 صبر و توّكل
در توجه به گذشته و تأثّر از آينده نبوده، بلكه يك نوع رشدِ زماني شخصيت فقط 

مشاركت داشتن با گذشتگان و آيندگان است و همچنين گسترش دادن زندگي در 
دوران زماني بيشتر. به عبارت ديگر؛ با برنامه عمل نمودن و حساب كردن روي 

 .شود ديده مي زمان، جلوه ديگري از رشدِ زماني شخصيتِ انسان
داشتن و تحمل  حساب كردن روي زمان و گسترش زماني زندگي؛ يعني تحرك

در اصطالح مذهبي و  خصلتي آينده. چنين حالت يا توأم با اميدواري به مشكالتِ حال،
ناميده شده است. خصوصام وقتي كه اميد به آينده  «توكّل»و دومي  «صبر»، اولي قرآن

                                                
 ابوالبشر برگزيده خدا ؛ : سالم بر آدم (ت حضرت معصومه )سزيارَاز . 1

 خدا؛ پيغمبر سالم بر نوح
 ، دوست خاص خدا ؛سالم بر ابراهيم خليل

 گوي خدا ؛ ، سخنسالم بر موسي بن عمران
 ، روح قدسي الهي ؛سي بن مريمسالم بر عي

 خدا( ؛ خدا )اي ختم پيغمبران سالم بر تو اي رسول
 سالم بر تو اي بهترين خلق خدا ؛

 سالم بر تو اي برگزيده خدا.
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گردش و گذشت  روي اعتماد مطلق به عمل شخصي نبوده، بلكه تنها از جهت اتكاء به
 .گردد دست گرداننده رحمن مي كه به زمان و هدفِ خوب داشتن جهان باشد. جهاني

 ها هميشه اميدوار بوده، مانند هدف  پيشامدها و در راه برابر در كه هايي دنيا ملت در
اند و  شده منصرف نمي و  مأيوس  كرده، تحمل  خونسردي  را با  ها شكست  ،ها انگليسي 

اند. همان  اند، موفق و دست آخر بر سايرين غالب بوده گرفته زمان را به امداد خود مي
 :گفت مي طور كه ناپلئون

 .«خورند جز آخري ا در همه نبردها شكست ميه انگليسي»

 هايِ ، محكوم به اجراي خواستهبدادها است هايي كه زير فشار قرن بالعكس، ملت
اند كه  ديده شخصي زورمندانِ خودخواه بوده، پيشرفت امور را تنها در جاهايي مي

هاي  گونه برنامه كار بوده و هيچ مقاصدِ فوري و شخصي در زورِ حاكم براي رسيدن به
رشان طبعام دو كلمه شده و شعا اجتماعي دراز مدت به دست و به نفع عامه اجرا نمي

اند و به  هايي فاقد حيثيت و قوام و دوام بوده بوده است، چنين ملت «فوريت»و  «فشار»
 .اند نام خود و براي خود هم هيچ افتخار و سعادتي كسب نكرده

شود كه مالك خود و تا حدودي مطلع و مسلط بر  صبر و توكّل نصيب كساني مي
تر  يابد كه شخص يك مقام مسلط وقتي تحقق ميباالي اين خصلت  زمان باشند. حدِّ

گرداند و  براي زمان بشناسد كه چرخ جهان را در جهت خير و كمال مي ،از خود را
 :به مصداق

«».1 
 

«»2

 

نيكان پاك باشد و اگر خود را براي معتقد به وجود و حضورِ چنين پشتيبان و ضامن 
 .نمايد العاده را مي ل و توكّلِ فوقداند، اين تحمّ سوي او مي او و به

وفور، تشويق  حدِ به و در قرآن ،كلي طور به بنابراين بسيار طبيعي است كه در اديان
نهايت وعده داده  ماني بيبه صبر و توكّل شده باشد و مقياس موفقيت را در ظرفِ ز

 .باشد

                                                
 .بندگان صالح من به ميراث خواهند برد را : ... به درستي كه زمين111انبياء/  .1

 .درستي كه سرانجام نيك از آن پرهيزگاران است : ... به49هود/  .2
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دادن اموال و  گونه شدايد و گرسنگي و از دست ضمن اعالم همه وقتي كه قرآن
 : دهد نفوس، موده پيروزي به صبرپيشگان مي

«
»1

 

 :فرمايد رساند كه مي و وعده را تا آنجا مي
«»2 

 

ها  اندر حقيقت عمر مؤمنين و اثر وجودي آنها را تا آخرين سرحد زمان و دور
 .دهد گسترش مي

 

 انتظار منجي و اعتقاد به آخرت
دارد.  مام يك ريشه فطري در انسانل و توكّل عالوه بر مذهبي بودن، مسلّتحمّ

هر انسانِ سالم و  بيني امروز و اميدواري ناخودآگاه به فردا، خُلق و خويِ خوش
كه زندگي و نظرشان به آينده بوده و در  ها خصوص در جوان همحيطِ سالم است. ب

 عيب نيست. آرزو بر جوانان اند: ضرب المثل گفته

ها صد برابر آنچه هست،  ها و خودكشي بود، آمار خودباخته اگر غير از اين مي
يابد  طرفانه درمي شد. هر كس با مختصر توجه و محاسبه و با تجزيه و تحليل بي مي

  طلوبِ مخالف و موانع سر راه چه در زندگي خصوصي و چه در اموركه عوامل نام
 .هاي مطلوب است جريان  از جهات مثبت و  بيشتر  متوسط خيلي  طور اجتماعي، به
العمل غريزي قبلي در برابر مشكالت  ديگر، اين حقيقت و عادت عكس به تعبير

راي زنده ماندن فعال و زندگي كردن ب واقعي و جلوه ديگري از تجهيز طبيعي انسان
 .در زمان است

از دير زماني پيشتازان اميد و انتظار در مقياس مكاني  مورد نيز اديان  اين  حال در
و مذهبي است كه نزد آنها اميد به پيروزي نهايي و انتظار  اند. كمتر ملت جهان بوده

                                                
آزمـاييم و   : البته شما را به اندكي و گرسنگي و بينـوايي و بيمـاري و نقصـان در محصـول مـي     111بقره/  .1

 .شكيبايان را بشارت ده

شوند و  : كشته شدگانِ در راه خدا را مرده مپنداريد، بلكه در نزد پروردگارشان اطعام مي169مران/ ع آل .2
 .دهند ادامه حيات مي
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در مقايسه  از انحاء وجود نداشته باشد. در اسالم منجي كم و بيش جهاني به نحوي
ع با ت، اين وعده قاطعيّتِ بيشتر دارد و تشيّو مسيحيّ و يهود با مذاهب زرتشت

مكرر، معتقد به مهدي  و به صورت هاي ديگر اسالم تصريح و تفصيل زيادتر از فرقه
ي و و خبر به نقل از سنّ ( و منتظرِ ظهورِ كسي است كه در صدها روايت)ع موعود

 :اند گفته شيعه
«.»1 

 
 :عناويني نيز كه به موعودِ منتظر داده شده، از نظر بحث ما جالب است

 «صاحب الزّمان»و  «عصر وليِ»، «قائم آخر الزّمان»
رغم ترقيات عجيب و سريعي كه در  رود و علي بينيم هر قدر دنيا جلو مي يو اتفاقام م

هاي همه جانبه و  رغم تالش شود و علي ن و تكنولوژي نصيبش ميعلم و تمدّ
طور  و مساوات به اند، در برخورداري از عدالت كه مكاتب مختلف داده هايي وعده

تر  تر و پيچيده د پيوندهاي ارتباطي گستردهرود و روز به روز با وجو دايم عقب مي
كه ممالك در شئون مختلف مربوطه با هم دارند، محروميت از عدالت و مساوات و 

 .كند المللي يا جهاني پيدا مي تشنگي وصال آن بيش از پيش جنبه بين
گردد، مگر  كه شرط قبول شدنِ آن مساوات و قسط است، تأمين نمي عدالت

اي است كه چهارده قرن قبل با  عدهرا پر كند. اين همان و ه پرتوِ آن تمام زمينآنك
 .زيستي كامل اعالم گرديده است زيستي و زمان يك روح جهان

ايم، ولي وعده آن از هم اكنون نگاهدارنده  ما هنوز آن روز را درك نكرده
ان؛ يعني بارقه اميد و تازيانه ترين داروي دوران براي جسم و رو دلهاست و خواستني

دنيا را به يأس و  تالش و تقوا در روزگاري است كه شرايط و عوامل مشهود، مردم
 .دهد بندوباري سوق مي وارفتگي و بي

 :است كه در زبور
«

.»2

                                                
تاب طور كه )پيش از آن( از ظلم و ستم پر شده بود )به ك سازد؛ همان را از عدل و داد پرمي : زمينروايت .1

 (.مراجعه شود «مهدي موعود»

 .را بندگان صالح من به ميراث خواهند برد نوشتيم كه زمين - پس از تورات - : و ما در زبور111انبياء/  .2
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 :در خود قرآن
«

»1

 
و در عين  اي كه از مختصّات اديان و عقيده و قيامت اما در مورد مسئله آخرت

ست، اتفاقام اديان هر قدر جلوتر ترين مسائل پذيرفتني براي بشر ا حال از مشكل
اند. سرآمدِ غير قابل قياسِ  ت بيشتر آن را اعالم كردهيّاند، با صراحت و قاطع آمده

است، در  و آخرت تقريبام يك ثلث آيات از قيامت است. در قرآن ها اسالم همه آيين
 .نذير و توصيف و تفهيم و تنبيههاي مختلفِ ت چهره

تر است؟ براي اينكه آثار آن  براي بشر از هر چيز ديگر مشكل چرا پذيرش قيامت
 .باشد نهايت دور مي هنوز محسوس و مشهودِ ما نگرديده و راجع به زمان بي

 چرا با اين حال پذيرفتني و مسلّم است؟ براي اينكه اعالم آن اعجاز است. حدّ
اعالي رشدِ زماني و نبوغ و دانايي در سطح فوق بشري الزم بوده است كه براي 

نهايت دور، چنين حساسيت شديدي حاصل و با چنان روشني و تفصيل و  واقعه بي
اطمينان توصيف شده باشد. انگار ناظر دورانديش در جريان و بلكه حاضر در 

 .ها بوده است واقعيت
«

»2

 

 .وسعت مكاني و زماني مدعا، اصالم خارج از ابعاد بشري است

                                                
اند، وعده داده كه محققام آنهـا را   از شما كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده : خدا به كساني11نور/  .1

خواهد كرد، همچنان كه قبل از ايشان را جايگزين نموده و )زندگي مطابق( ديني را كه  جانشين در زمين
خواهـد كـرد؛    خود برايشان پسنديده، براي ايشان ممكن خواهد سـاخت و وحشتشـان را بـه ايمنـي بـدل     

 ... .)مشروط بر آنكه( مرا بپرستند و چيزي را با من شريك نسازند

ا و ه : و بر يكديگر پيشي بگيريد به سوي آمرزش پروردگار و بهشتي كه پهناي آن آسمان111عمران/  آل .2
 .است است و براي پرهيزگاران مهيّا شده زمين
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، كه در بخش اول يك مرحله آن را بحث رشد تدريجي شخصيتِ زماني انسان
طولي بود، پس از آن وارد  دي يا بُعدِهاي نوا تكرديم و ابتدايش غيرت و عصبيّ

دوستي را پيدا كرده، آن زندگي و  قلمرو اخالق و معنويات شده، بعد عرضي انسان
كه در  با به ميان آوردن آخرت مكاني بود. اما اديان بههاي شِ ديد هنوز در فاصله

 ؛ مجذور مسافتي كه نور شوند زمان مي ، وارد منطقه شبه بسيار دور است ِ فاصله زماني
 .رسد كند، منهاي مجذور مسافتي كه به نظر ما مي در آن مدت طي مي

  
* * * 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 فصل چهارم

 
 فهم قرآن از دريچه نسبيت

  

 هاي مختلف زمان سنجش
و قضاياي  آيد، يا از حدوث قيامت مي  آنجا كه پاي علم و عمل خدا در ميان قرآن

 .گويد شود، غالبام به زبان نسبيت سخن مي گفتگو مي آخرت
در خارج از ابعاد زميني و اشتغاالت زندگي نيز مورد استعمال پيدا  تئوري نسبيت

 .هاي نزديك به سير نور در كار باشد كند؛ آنجا كه سرعت مي
هزار   گيري ما پنجاه كه در اندازه  زماني  ماييد. مدتآيات صدر مقال را مالحظه ن

به سوي خدا يك روز  آيد، براي عروج فرشتگان سال به نظر يا به حساب مي
بيند.  ، خدا نزديك مي بينند آن را خيلي دور مي كه مردم . قيامت شود محسوب مي

اي است  نهايت دور بايد برسد، واقعه آينده بي كه در آخرتعالوه خود قيامت و  هب
 .واقع شده

 ،گيري زمان، به عوض يك روز اين اختالف اندازه هاي ديگر قرآن در سوره
رساند كه زمان  شود و خوب مي برابر پنجاه هزار سال؛ يك روز برابر هزار سال مي

 .ق كه همه جايي و هميشگي باشد، نيستت مطلدر منطق قرآن؛ يك كميّ
، فقط از نظر خدا نيست. بشر هم وقتي به بودنِ زمانِ قرآني در زمينه قيامت نسبي

شود، احساسش از زمان )يا ساعت  رسد و صاحب علم مي آن روز و به آن حال مي
اي  هگذشته در نظرش چون روز و ماه و لحظ شود. عمر گيريش( عوض مي اندازه

 :كند جلوه مي
« 
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«»1
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صبر كردند و )در طلـب عـذاب بـراي آنهـا(      طور كه پيامبران اولوالعزم : پس صبر كن همان 11احقاف/  .1

 ... .اند درنگ نكرده  اي از روز جز لحظه كه گويي شوند، كه ببينيد آنچه وعده داده مي شتاب نكن كه روزي

 گويند: )آن وعده( چه وقت است؟ بگو: شايد نزديك باشد. : و مي 12و  11اسراء/  .2
 .روزي كه شما را بخواند، پس با ستايشِ او اجابت نماييد و پنداريد كه جز اندكي درنگ نكرديد

انـد؛ بـا يكـديگر     رنگ نكردهاي از روز د : و روزي كه آنها را گرد آورد، كه گويي جز لحظه41يونس/  .1
 ... .شوند آشنا مي

اي )در گـور(   خورند كـه جـز لحظـه    به پا شود، مجرمين سوگند مي : و روزي كه رستاخيز 16 و 11روم/ .4
 شدند. ند؛ )قبالم نيز( اين گونه به دروغ برگردانده ميا هدرنگ نكرد

در )حساب و( كتاب خـدا   و ايمان داده شده بود، گفتند: محققام تا روز رستاخيز و كساني كه به آنها علم
 .دانستيد است وليكن شما نمي درنگ كرديد؛ پس اين، روز رستاخيز

، جز يك شامگاه يا چاشـت )در گـور( درنـگ    ( را ببينند: كه گويي روزي كه آن )رستاخيز46نازعات/  .1
 .اند نكرده

 درنگ كرديد؟  ها چه مدّت در زمين : گفت: به شما سال111و  112منون/ ؤم .6
 .گفتند: يك روز يا بخشي از روز را درنگ كرديم؛ از شمارشگران بپرس 
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«.
.

»1

 

عنوان نمونه و امتحان با ميراندن  خواهد به مي كه خدا به نقلِ قرآن  هم  آنجايي  در
ارائه كند، مثل اينكه باز روي زمان  بعضي از پيغمبران را به كردن، قيامت  خواب  يا در

شود و  كند؛ زمان گم مي شود. صد سال در حكم يك روز و كمتر جلوه مي بازي مي
 :گردد گردد؛ نمونه قيامت با كوتاه شدن زمان ارائه مي اش تار و مبهم مي اندازه

«

»2

 

«

...

...»3

                                                
 .آوريـم  گِرد مي چشم دميده شود و در چنين روزي مجرمين را كبود : روزي كه در صور114تا  112طه/  .1

 گويند: جز ده روز درنگ نكرديد. در حالي كه آهسته به همديگر مي
گويد: جز يك روز درنگ  مي مشي خطگويند، داناتريم؛ هنگامي كه بهترين آنها از لحاظ  ما به آنچه مي

 .نكرديد

: يا همچون كسي كه بر دهي گذر كرد كه ويران شده بود. گفت: خداوند ايـن مردگـان را از   219بقره/  .2
زنـده كـرد. گفـت: چـه مـدت در اينجـا       را كند؟ خداوند او را صد سال بميرانـد؛ سـپس او    كجا زنده مي

 ... .اي نجا ماندهبخشي از روز. گفت: بلكه صد سال است كه در اي بودي؟ گفت يك روز يا

 : پس چند سالي در آن غار آنها را به خواب فرو برديم.26و  21، 19، 12و  11كهف/  .1
 .كنند مي شمار بهتر اند، كرده درنگ كه را مدتي گروه، دو از يك كدام كه بدانيم تا كرديم بيدار را آنها سپس
يكي از آنها گفت: چه مدت آرميديد؟ گفت:  ،شان كرديم تا از يكديگر بپرسندچنين بود كه بيدار و اين

 ...يك روز يا بخشي از روز
 و در غار خود سيصد سال آرميدند و نه سال هم بر آن افزودند. 

 ... .ن از آنِ اوستها و زمي بگو: خداوند داناتر است كه چه مدت آرميدند؛ غيب آسمان
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 نسبت به عجول بودن انسان مالمت قرآن
به  نسانكند كه ا تكيه مي ،نكته قبول دارد و بسيار هم روي اين اما در اين دنيا قرآن

دورخواهي نداشته   نگر است و نزديك  عجول است؛  زماني، بسيار ناتوان و بُعدِ  لحاظ
 :شود خوانده مي  ، عاجلهدنيا در برابر آخرت  شود. و همين جا ناشي مي  گناهانش از  و

«»1

 

«

»2

«
».1 

 

«».4

 

«».1

 

«».6

                                                
از شتاب خلق شده است؛ بزودي آيات خود را به شما نشان خواهم داد؛ پس )آنها را( به  : انسان17انبياء/  .1

 .شتاب از من مخواهيد

بشكافد )و از آنچه واقع خواهد شد، سر در خواهد پرده آينده را  مي : بلكه انسان 21و  21، 6و  1قيامت/  .2
  .بياورد، كه(

 .چه وقت خواهد بود پرسد: روز رستاخيز مي 
 پنداريد(؛ بلكه دنياي زودگذر را دوست داريد. گوييد و مي نه چنين است )كه مي

 سازيد. را رها مي و آخرت

 .گزينيد : بلكه زندگي دنيوي را برمي17و  16اعلي/  .1
 .تر است بهتر و پاينده و )در حالي كه( آخرت

سازند  دارند و روز دشواري را به دنبال خود رها مي : اينان دنياي زورگذر را دوست مي27/ ( دهرانسان ) .4
 (.گيرند )و نديده مي

ه است او و از هر چـه شـريك او   منزّ ،شتاب از او مخواهيد هامر خداوند در رسيد؛ پس )آن را( ب: 1نحل/  .1
 .سازند برتر مي

 .خواند در حالي كه به دنبال خوبي است و انسان عجول است بدي را فرا مي : و انسان11اسراء/  .6
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«
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«
».4 

 

«
». 1

 

 :شود صبر داده مي  دستور  در برابر خصلت تعجيل،  لعمل وا عنوان عكس گاه به  آن

                                                
 .ي پروردگار ما! )در دادن( نامه اعمال ما قبل از روز حساب، شتاب كن: و گفتند: ا16ص/  .1

كه بخواهيم و براي  آنچه زودگذر باشد، براي او در آن، در كه خواهان اين دنياي : هر كس19و  19سراء/ ا .2
 دهيم تا مذموم و مطرود بدان در افتد. رار مياو ق را براي مجهنّ سپس ورزيم؛ كه بخواهيم، شتاب مي كس هر

پس تالش  كه( مؤمن هم باشد، )در حالي كوششِ شايسته نمايد و آن آخرت را بخواهد و در طلب كس و هر
 .بخش( خواهد بود و كوشش آنها مشكور )و نتيجه

كند.  هرگز وعده خود را خالف نميطلبند و )حال آنكه( خداوند  : و از تو با شتاب عذاب را مي47حج/  .1
 .شماريد و يك روز نزد پروردگار تو برابر با هزار سال است كه شما مي

طلبند و اگر زمان معيني مقرّر نشده بود، عذاب بر آنهـا فـرود    : و از تو با شتاب عذاب را مي11عنكبوت/  .4
 .خبر باشند شود و آنها بي آمد و حتمام به طور ناگهاني بر آنها نازل مي

گونه كه آنها  نمود، به همان به دليل اعمالشان( تعجيل مي) به شرّ : اگر خداوند در رساندن مردم11يونس/  .1
ربود. پس ما كساني را كـه بـه ديـدار مـا اميـد       آنان را در مي ،ورزند؛ حتمام مرگ در طلب خير شتاب مي

 .سازيم در سركشي خودشان كور و سرگردان رها مي ندارند،
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«
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 ها درآميختگي زمان
را بايد با توجه به  در زمينه قيامت شاهد ديگر بر اين مطلب و تأييد اينكه آيات قرآن

ت دريافت نمود، طرز بيان مطالب و صيغه و زماني است كه قرآن به لحاظ نظريه نسبيّ
طرز بيان عجيب و  برد. اين كار مي به مربوط به خبرهاي قيامت و آخرتابعاد و احوال 

نيز  نظير باشد و در خودِ قرآن هاي معمول بي ها و گفته جالب است كه شايد در نوشته
 .اي اعمال منسوب به خدا استعمال گرديده است تنها در مورد قيامت و پاره

اي است و در آينده خيلي دور  پديده هنوز نيامده ، چون قيامتدر مرحله اول
جمله  آن صحبت شود، از  صيغه مضارع از به كه  است  طبيعي رود، كامالم آن مي انتظار

 :در آيات ذيل
«.

.
»1

 

«».
 

«.»1

                                                
شـماريم بـه    روزهايشـان را( بـراي آنهـا مـي    ) : پس تو بر آنان شتاب مكن، جز اين نيست كه ما94مريم/  .1

 .شمارشي دقيق

، از آن خداست پيشه سازيد كه زمين ،بربه قوم خود گفت: از خدا مدد جوييد و ص : موسي129اعراف/  .2
 .تقوا پيشگان است دهد و سرانجام نيك از آنِ كس از بندگانش كه بخواهد آن را به ميراث مي به هر

 آوريم. رحمن پيشتازان گرد مي (خداوند) پيشگان را به سوي : روزي كه تقوا97تا  91مريم/  .1
 رانيم. م ميرا تشنه كام به سوي جهنّ و مجرمين

 ...مالك شفاعت نيستند

 .كند كه بار اول آنها را ايجاد كرد و او به هر آفرينشي داناست : بگو: آنها را كسي زنده مي79/ يس .4
 .نوشند آميخته به كافور ميهايي  : به درستي كه نيكان از جام 1/ (دهر ) انسان .1
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«

»1

 

دادن  خواندن قضيه و قاطعيت در مرحله دوم، در بعضي آيات شايد از نظر حتمي
 :شود؛ مثالم صورت مبتدا و خبر ادا مي صيغه حال و به خبر، مطلب به به

«
»6

                                                
گويند مگر آنكه )خداوند( رحمـن   كنند، سخن نمي به صف قيام مي : روزي كه روح و فرشتگان19. نباء/ 1

 به او اذن داده باشد...
 .ياييددميده شود، پس گروه گروه ب : روزي كه در صور19 نباء/ .2

داخـل   جز آن كس كه توبه كرد و ايمان آورد و كارهاي شايسته كرد، پس ايشان به بهشت ه: ب 61/ مريم .1
 .آنها نكاهند (پاداش) شوند و چيزي از مي

امتي گواهي بياوريم و ترا بـر اينـان   روزي كه از هر  (حال ايشان) : پس چگونه خواهد بود42و  41نساء/  .4
 گواه آوريم. 

 بـا زمـين   (اي كاش)  عصيان نمودند، آرزو كنند كه در چنين روزي كساني كه كفر ورزيدند و بر رسول
 .دارند يكسان گردند و سُخني را از خداوند پنهان نمي

اش را از ياد ببرد و هر بارداري بار خود را بر  اي شيرخواره ، هر شير دهنده: روزي كه آن را ببينيد2حج/  .1
كه مست نيستند، بلكه عذاب  حالي هستند؛ در (گيج و منگ)  را ببيني كه چون مستان گذارد و مردم زمين

 .خداوند شديد است

 تي كه تقوا پيشگان در جايگاه امني هستند. : به درس12و  11/  دخان .6
 .سارها ها و چشمه در باغ
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 آيات اصالم از قيامت  بسياري از  در مرحله سوم و آنچه انتظارش نيست، اينكه در
 :شود ياد مي  گذشته  اده و داستاند  رخ  صورت واقعه صيغه ماضي، يعني به به آخرت  و

«
...»4

 

«...»1

 

«
»6

 

«.»7

                                                
 .راستي كه نيكان در نعمتند : به22مطففين/  .1

هايي است كـه از   راستي كساني كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته كردند، براي ايشان باغ : به11بروج/  .2
 .مندي كاميابي بزرگي است است، چنان بهره يهرها جارفرو دست آنها ن

م هسـتند و هميشـه در   كه كفر ورزيدند و مشركين در آتش جهـنّ  : به راستي كساني از اهل كتاب6بيّنه/  .1
 .آنجا خواهند بود، ايشان بدترين خاليقند

را آواز دهند كه ما به حقيقت يافتيم آنچه را كه پروردگارمان وعده  اهل جهنم : و اهل بهشت44اعراف/  .4
 . ...داده بود

 . ...شناسند، آواز دهند : و ساكنان اعراف مرداني را كه به سيمايشان مي49/ اعراف .1

شوند، جـز   هوش مي است بي ا و هر كه در زمينه دميده شود. پس هر كه در آسمان و در صور : 69 زُمَر/ .6
شود، پس به ناگهان ايشان از جاي برخاسته و  صور( دميده مي)  آنها كه او بخواهد. سپس بار ديگر در آن

 .نگرند مي

 .به راستي كه ايشان نجات يافتگانند ،خاطر اينكه صبر كردند پاداش دادم: امروز آنها را به 111/ مؤمنون .7
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«
».1

 

يكسان است. حتي ديده  كه نزد خدا ماضي و مضارع و حال به لحاظ قيامت  انگار
كار  ها به زمان  سه اين  متوالي، هر  آيه  چند  در  و و سهل عادي طور خيلي كه به  شود مي

 .برده شده است
(ماضي)»
(.مضارع)

 2«...(ماضي)(ماضي)
 

1.«( حال)»

 

«.»4

 

«
  .(حال)

 (مضارع)
( ماضي)

 1.«( مضارع)

                                                
 خداونـد( گويـد: آيـا ايـن    ؛ )پروردگارشان آنها را نگاه دارند : و اگر ببيني زماني كه در پيشگاه11/ انعام .1

خداوند( گويـد: پـس   ) كه حق است(.)  پروردگارمانمقام و وعده( حق نيست؟ گويند: بله و سوگند به  )
 .ورزيديد عذاب را بچشيد به دليل آنچه بدانها كفر مي

گذشته(؛ پس ايشان بشتاب از گورها به سوي پروردگارشـان  ) شود دميده مي : و در صور12الي  11/ يس .2
 .آينده() روان شوند

 …گذشته(؟)  ي بر ما! چه كسي ما را از خوابگاهمان برانگيختگذشته(: وا) گفتند
 )حال(. ؛ پس ايشان همگي در نزد ما حاضرند)حال( : نبود جز يك صيحه11/ يس .1

 .شويد كرديد، جزا داده نمي شود و جز آنچه مي : پس امروز به هيچ كس ستم نمي14/ يس .4
 .تقوا پيشگان در جايگاه امني هستنددرستي كه  به: 11تا  11دخان/  .1

 (.حال ) ها و چشمه سارهايي در باغ
  . روي هم هستند هب و رو (آينده) پوشند هايي از سندس و استبرق مي لباس

                                                                                                                       (.                                گذشته)  همچنين سياه چشمان سپيدگون را همسرشان كرديم
 (.آينده)طلبند اي را مي در آنجا با ايمني هر ميوه
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(مضارع)»
( ماضي)( ماضي)

».1

 

 . همچنين::حال و مضارع و ماضي64ا ت 14ص/ در سوره 
(مضارع)(مضارع)»
2.«(ماضي)

 

(.حال)»
.

( ماضي)
1«.( حال)( مضارع)

 

.  11 تا 11و مؤمن/  71تا  67و زمر/  71تا  61و صافات/  11تا  16همچنين: نحل/ 
 :و در سوره عنكبوت

«».4

 
 كه موجد آن است از  كسي  زمان براي طبيعي است كه چنين باشد، پس و پيشيِ

 ، ها و وقايع حالتِ يكسان دارند و به لحاظ موقع و جريان ها و جريان رفته و زمان  بين 
 .ل اين است كه دفعتام صورت گرفته و امر واحدي باشندمث

                                                
 آيا اين حق نيست؟ گفتند: (آينده) : و روزي كساني را كه كفر ورزيدند بر آتش عرضه كنند14/ احقاف .1

: پس بچشيد عذاب را بـه دليـل   (گذشته)  كه حق است(. گفت)  بله و سوگند به پروردگارمان): (گذشته)
 .ورزيدند ها كفر مي آنچه بدان

دعـوت شـما را   )آينـده(:  ) پس بپرسد(؛ آينده) ده خداوند همه پيامبران را گرد آور: روزي ك119/ مائده .2
 .گذشته(: ما رابدان هيچ دانشي نيست كه تنها تو دانا به غيب هستي) چگونه پاسخ دادند؟ گفتند

 حال(.) سارهايي هستند ها و چشمه : تقوا پيشگان در باغ49الي  41/ حجر .1
 المت و ايمني در آنها داخل شويد.به س

 ها روبروي يكديگرند.  درانه بر تختبرا (در حالي كه(؛ )ذشتهگ) هايشان بركنديم اي را از سينه و هر كينه
 (حال) بيرون شوندگانند (مقام ) آينده( و نه از آن) رسد نه رنجي به آنها مي

 .است برگيرنده كافران  م درمحقّقام جهنّ (حال آنكه) طلبند و : از تو عذاب را با شتاب مي14/ عنكبوت .4
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 :نيز دريافت نمود توان از خود قرآن تعبير و توضيح را مي
«

 (.ماضي)
( حال) (مضارع)

.»1

 

باشد، ولي طرز كار خدا چون چشم  خلقت به روي اندازه و اجل و قرار مي
شدن   برانگيخته  و  آفرينش ديگر، قرآن يجا كما آنكه در دفعه است. زدني، يك هم به

 :فرمايد اعالم مي «نفس واحده»را هم  انسان
«.»2

 

«
...»1

 

 اي ثبت شده اي به سوي مقصد مشخص و يا برنامه واقعه
آمده  در قرآن مقال، مكرر آيات صدر از ، غيربراي قيامت «واقعه»صفت يا اصطالح 

هايي كه در گذشته بر سر اقوام گنهكار و فاسد  همچنين براي بالها و جريان است.
 :رسيده است؛ از جمله در آيات ذيل مي

«
»4

                                                
 تر است.   تر و تلخ است و رستاخيز سخت : بلكه موعدشان رستاخيز11تا  46قمر/  .1

 گذشته(. ) راستي كه مجرمين در گمراهي و جنونند به 
  را. مجهنّ حال( تماس) آينده( كه: بچشيد) م كشندهاشان آنها را در جهنّ روزي كه بر چهره 
 آفريديم؛  را به اندازه چيزي كه ما هر راستي به 
 .زدني هم بر همانند چشم يكي، مگر  ما، و نيست امر 

يك تن؛ به راستي كه  (آفرينش و برانگيختن) : آفرينش و برانگيختن همه شما نيست مگر مانند29/ لقمان .2
 .استخداوند بسيار شنوا و بين

برد و آفتـاب و مـاه    برد و روز را در شب در مي اي كه خداوند شب را به روز در مي : آيا نديده29/ لقمان .1
 .ن در حركت استخود ساخت؛ كه هر يك تا زماني معيّ (خدمت به) را رام

 .واقعه رخ دهد (آن) : هنگامي كه2و  1/ واقعه .4
 .در واقع شدنش هيچ دروغي نيستكه 
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 راسل برتراند كتاب ترجمه در طلوعي آقاي كه است همان حادثه يا واقعه اصطالح
گويد كه: اصالم نقطه و جسم و ماده با منظره ثابت  مي برد و از قول اينشتين كار مي به

                                                
 پروردگارت حتمام واقع شدني است. راستي كه عذاب : به9و  7طور/  .1

 .اي براي آن نيست هيچ دفع كننده

آن را بـه   (حال آنكه) آوريد؟ همين دم، و واقع شد، بدان ايمان مي (عذاب) : آيا پس از اينكه11يونس/  .2
 .خواستيد شتاب مي

خارج ساختيم كه  اي از زمين بر آنها واقع گشت، جنبنده (من به واقع شدن قيامت) : و چون قول92نمل/  .1
 .آوردند به آيات ما يقين نمي گويد؛ به راستي كه مردم با آنها سخن مي

  .دميده شود : پس چون يكبار در صور11تا  11/ حاقه .4
 ها را برگيرند و يك بار درهم كوبند،  و كوه و زمين 
 .آن واقعه رخ داده است پس در چنين روزي 

به سزاي اعمال خود  (آنكهحال ) اند هراسانند و كرده (كسب) : ستمگران را ببيني كه از آنچه22/ شوري .1
 … .گرفتار هستند

 .و براستي كه جزا واقع شده است :6/ ذاريات .6
 ... .شويد، واقع شده است آنچه وعده داده مي به : جز اين نيست كه7/ مرسالت .7
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است كه ما در هر  «توالي وقايع»و حالت راكد در جهان وجود ندارد؛ آنچه هست 
مراحل آن هستيم. ولي اگر حوادث و وقايع مانند صاعقه  هد يكي ازلحظه از زمان شا

 .1و جرقه مخلوق نور باشد، خود نور ناظر و حاضر بر سراسر آن جريان است
م به عنوان  موعود و از عذاب جهنّنظاير فراوان آنها نيز از قيامتِ در آيات فوق و

ما پس از شهود و رؤيتمان كه غالبام ناگهاني و غير منتظره شود كه براي  وقايع ياد مي
اي  كند. در حالي كه به خودي خود يا براي خدا پديده است، حالت وقوع پيدا مي

يعني وقوع يافته. مثل بالهاي مربوط به امم گذشته كه بيشتر در سوره  ،«واقع»است 
شود كه بال، يا امر خدا فرستاده شده و  آن قوم گفته مي آمده و به پيغمبر اعراف

شود؛ يا آنكه واقع شده است و قوم بايد  و قوم او واقع مي قريب بر سر فرعون عن
 :منتظرش باشند

«

.»2

 

تشكيل  اينكه اداره هواشناسي بگويد: مركز فشار ضعيفي روي مديترانه  عينام مثل
غربي  نواحي شمال  فردا هواي و پس  است  حركت  در ايران طرف به تركيه  راه  از  شده،

 .باراني خواهد شد هاي البرز و دامنه
كند.  گويي مي هستيم، غيب لحاظ ما كه حاضر و ناظر در تهران اداره هواشناسي به

ديده موجدِ است، پ خبر اي كه از تشكيل و تحرك آثار جوي با ولي براي مؤسسه
پراكنده  گيريِ هاي اندازه دستگاه اي است كه او از طريق جبهه باراني، امر واقع شده

آگاه به جريان امر است و علم دارد؛ ولي ما خبرش را شنيده  در مناطق مختلف زمين
 .و بايد انتظارش را بكشيم

                                                
 :كتاب برتراند راسل 1صفحه  .1

آيند و هر تكه ممتد  يا زنجيري از وقايع در مي ،واحد ماده به صورت يك سري وقايع
 . اصطالح... هتوان متشكل از ب در زمان را قاعدتام مي

 (.شده است نتيجه «جايگاه»زمان و مكان در يك مفهوم  آميختگي كه اين نظريه بيشتر از درهم است بديهي)

گفت: محققام عذاب و غضبي از جانب پروردگارتان بر شما وقوع يافـت. آيـا دربـاره     (هود): 71/ اعراف .2
ايد و خداوند هيچ دليلي بـر آنهـا نـازل نكـرده اسـت بـا مـن مجادلـه          هايي كه شما و پدرانتان برساخته نام
 .كشم كنيد؟ منتظر باشيد كه من هم با شما انتظار مي مي
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نقطه »امر مشابهي باشد كه از  ي قرآنهم در تعبيرها آيد واقعه قيامت به نظر مي
 .شونده  آينده و واقع اي است براي عده خدا تمامام وقوع يافته است و براي ما و «نظر

كه سلسله آيات ابتداي سوره منتهي به  اتفاقام در دو سوره ذاريات و مرسالت
مقدمه كه  هاي شود، قسم مي 2«اِنَما تُوعَدُونَ لَواقِعٌ.»يا  1.«واقِعٌوَ اِنَ الدّينَ لَ»اعالم خبر 

گردد، روي  اعالم مي اربه اعتبار يا به تشابه با آنها اين خبر باور نكردني براي كفّ
ي و مراحل مختلف بادهايي كه منتهي به هاي جوّ ي رفته است. پديدههاي جوّ پديده

 .شوند والني ميهاي شديد ط انقالب
 1«اِنَ ما توعَدُونَ لَاتٍ...»، «اِنَما توعَدُونَ لَواقِعٌ»به جاي ( 114 آيه) در سوره انعام
 «ساعت» سوره طه سوي ما. در به آينده  و اي است وقوع يافته پديده آمده است. قيامت

 :را مخفي نگاه دارد، تا پاداش مساعي داده شود تواند آن است، ولي خدا ميآينده 
«.»4

 

«...»1

 .داشتن آن م و وجودآماده كردن جهنّ
 

تشبيه به تغيير فصل زمستان به  ل قيامتع ديگري، تحوّل و متنوّدر آيات مفصّ
افتادنِ  درآوردنِ گياهان و به جنب و جوش بهار، توأم با ريزش باران و سر از زمين

 .شود درختان مي
و  هاي دنيا را در منطق نسبيّت ندر عين اينكه از ديدگاه خدا، جريا اما قرآن

 اهللِوَ كانَ اَمرُ »و  6«.ودٌهُْ  يَومٌ مَش»هاي واقع شده و مشهود و معلوم در نزد او پديده
بنماييم، و  رسد كه درك وقايع و حقايق را داند، وقتي نوبت به ما مي مي 7«مَفْعُوالم.

نمايد  دگرگوني مستمر معرفي مي صورت يك مجموعه در حال جريان و جهان را به

                                                
 .: و روز جزا آمدني است6ذاريات/  .1

 .: كه آنچه به شما وعده داده شود، واقع خواهد شد7مرسالت/  .2

 .اند، خواهد آمد : هر چه به شما وعده داده114انعام/  1.

 .كوشد، سزا بيند خواهم آن را پنهان دارم تا هر كس بدانچه مي آمدني است؛ مي : محققام قيامت11 / طه .4

 … .هاي آن ايشان را در ميان گيرد ايم كه لهيب پرده ا كردهما براي ستمگران آتشي مهيّ: ... 29/ كهف .1
 .روزي مشهود...  :111/ هود .6

 .: ... و امر خداوند انجام شده است17 يا احزاب/ 47/ نساء  .7
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و با صبر و  1«اَجَلٍ مُسَمّيً » نشان قبلي شده، با نام و نكه در جهت اجل يا سرنوشتِ معيّ
از صفر يا  (طوالني به لحاظ ما نهايت بي) حوصله خدايي در طي مراحل تكاملي

ا تحرير رود. عالوه بر آن مسير جريان نيز در نزد خد نهايت پيش مي عدم تا دامنه بي
 :مكتوب( است؛ يا به تعبيري تنظيم و ترسيم شده است) يافته

«»...2 
 

«
»...1 

 .(هم، مضامين مشابهي آمده است 7و زمر/  2هاي: رعد/  در سوره)
 

«»4 
 

«»1 
 

«»6

 .(است 6مضامين مشابه در سوره روم آيه ) 

 

«
».7 

 .(آمده استهم  116و هود/  12، اعراف/ 62هاي: نحل/  مضامين مشابه در سوره)

                                                
 ... .... تا آنگاه كه مقرر است : يا ... 11يا ابراهيم/  1هود/  : يا292/ بقره .1

 …نن و آنچه كه در بين آنهاست نيافريديم مگر به حق و براي مدتي معيّنها و زمي : ما آسما1/ احقاف .2

كه( هر كدام تا ) برد و آفتاب و ماه را رام كرد برد و روز را به شب در مي : شب را به روز در مي11/ فاطر .1
 . ...ستن در حركتند. اين است خداوند، پروردگار شما كه پادشاهي از آنِ اومدتي معيّ

داشت، پس اجل خداوند حتمام آمدني است و او بسيار  : هر كس كه به ديدار خداوند اميد مي1/ عنكبوت .4
 .شنوا و داناست

 ...دار است كه آن هم( مكتوبي مدت) ميرد مگر به اذن خداوند؛ : و هيچ كس نمي141عمران/  آل .1

 ... .ن نزد اوست: او كسي است كه شما را از گِل بيافريد؛ سپس مدتي مقرر كرد و مدت معي2ّ/ انعام .6
: بگو: من مالك هيچ سود و زياني براي خود نيستم مگر آنچه خـدا بخواهـد. بـراي هـر امّتـي      49/ يونس .7

 .اي پيش افتند اي تأخير كنند و نه لحظه لشان فرا رسد، نه لحظهجا كه( هنگامي كه) اجلي است
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«

».1

 

«...»2

 

«...»1

 

حالت ناگهاني   ما  رسنده براي مقصد خدا و به سوي به رونده قيامت جريان پيش  اين
 :شود و آني خواهد داشت. در جاهاي ديگر تشبيه به رسيدن كشتي به لنگرگاه مي

«
»4

 

«»1

 

«»6

 

آينده، در آيات   را دارد و هم حاضر  ، هم حالتو آخرت كه قيامت  ديگري  جاي
 :است سوره هود 111تا  111

«
                                                

فسـاد   بـار در زمـين   اعالم نمـوديم( كـه دو  )و  مقرر كرديم : و در كتاب بر فرزندان اسرائيل1و  4/ اسراء  .1
 اي بزرگ.  خواهيد كرد و سركشي خواهيد نمود؛ سركشي

ها را  بندگان جنگاور خويش را بر شما برانگيزيم كه حتي درون خانه د،ين دو بياو چون موعد نخستين آ 
 اي انجام يافتني است. جستجو كنند؛ و اين وعده

نمود، با همان شتابي كه آنهـا در طلـب خيـر     شتاب مي : و اگر خداوند در رساندن شر به مردم11يونس/  .2
 ... .، حتمام مدت آنان سرآمده بودبراي خود هستند

 ... .ن نمود كه در آن ترديدي نيست: و براي آنها مدتي معي99ّاسراء/  .1
پرسند كه لنگر انداختن آن چه زماني است. بگو جز اين نيست كه  مي : از تو درباره رستاخيز197اعراف/ . 4

 مگـر او؛  (سـازد  و آن را آشكار نمـي ) دارد نمي ن نزد پروردگار من است؛ از وقت آن كسي پرده برعلم آ
 ...ن سنگين شده است؛ جز ناگهاني بر شما نيايدها و زمي رستاخيز( در آسمان)

 ...خير اندازدن به تأشما را تا مدتي معيّ (عمر) و... : 11ابراهيم/  .1

 .پرسند كه لنگر انداختن آن چه زماني است مي : از تو درباره رستاخيز42نازعات/  .6
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».1 
 

 :فرمايد مي نكه قرآنبا آ
 

«»2

 

را به صورت جريانِ تدريجي و تحوّل و تكاملِ بس طوالني  خودِ خلقت انسان
 :نمايد معرفي مي

«

».1

 

«
».4

 

                                                
اي اسـت. آن روزي اسـت كـه     د، نشانهيترس و در آن براي كسي كه از عذاب آخرت: 111تا  111هود/  .1

 وزي است مشهود.شوند و آن ر براي آن روز گرد آورده مي ممرد
 اندازيم. شمرده شده به تأخير نميتي و آن را جز تا مد

 از ايشـان بـدبخت و   (بعضـي ) هيچ كس سخن نگويد مگر به اذن او؛ پـس  (در حالي كه) روزي كه بيايد
 .نيكبخت هستند (بعضي ديگر)

 .يك تن( آفرينش و برانگيختن) : آفرينش و برانگيختن همه شما نيست مگر مانند29لقمان/  .2

 را از گِل آغاز كرد. فرينش انسان: آنكه هر چه را آفريد، نيكو و زيبا ساخت و آ9تا  7سجده/  .1
 اي از آب پست قرار داد. از عصارهسپس نسل او را 

هـا قـرار داد؛ چـه     ها و دل تسويه كرد و از روح خويش در او دميد و براي شما گوش و چشمسپس او را 
 !كنيد استفاده مي (از آنها) كم

 ؟ : گفت: پس چه كسي پروردگار شماست اي موسي11و  49 طه .4
 .كرده، سپس آن را هدايت نمودگفت: پروردگار ما كسي است كه آفرينش هر چيز را به آن ارزاني  
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 خدا  علم
 بيناي بر همه ،عقالم و نقالم ،كائنات  و مديرِ مدبّر آسمان  و است كه خالق زمين  بديهي

 در جا و داناي بر همه چيز است؛ اما در اين مورد هم، توضيحات و طرز بيان قرآن
 .تواند كاشف حقايقي باشد علم خدا، ميباره 

مكاني مسئله، يعني اعالم علم خدا به آنچه معاصر عمر و عمل ماست،  عدِدر بُ
نمايد و شعاع  سازيم اشاره مي دهيم و آنچه مخفي مي به آنچه آشكارا انجام مي قرآن

 :دهد ا سراغ ميترين زواي ها و درياها و در تاريك آگاهي خدا را تا اعماق خشكي
«».1

 

«
»2

 

«
».1

 

و  114، بقره/ 11، انعام/ 9، عنكبوت/ 79، توبه/ 41: رعد/ هاي همچنين در سوره)
 .(مضامين مشابهي وجود دارد 77و  76نمل/ 
 

روي علم خدا نسبت به گذشته و  شود؛ بلكه قرآن اما مطلب به اينجا ختم نمي
 :نمايد آينده پافشاري مي
«»4

 عنوان است كه جايي به «غيب»  ، علم بهه و به آينده و آخرتو غالبام اين علم از گذشت
                                                

 .سازيد كنيد و آنچه را كه آشكار مي داند آنچه را كه نهان مي : و خداوند مي19/ نحل .1

سازيم و آنچه را كـه آشـكار    داني آنچه را كه پنهان مي : اي پروردگار ما! به راستي كه تو مي19/ ابراهيم .2
 .ماند بر خداوند پوشيده نمي و آسمان هيچ چيز در زمينكنيم و  مي

اي يـا در   آن دانه( در صـخره ) اي خردل باشد كه وزن دانه : اي پسركم! به راستي اگر عمل، هم16/ لقمان .1
بياورد؛ به راستي كه خداوند بسيار باريك بين و بـا   (به حساب) آن راباشد، خداوند  ا يا در زمينه آسمان

 .خبر است

داند آنچه را كه پيش روي آنهاست و آنچه را كه  مي... : 29يا انبياء/  111 /يا طه الكرسي 211/ بقره .4
 ...استپشت سرشان 



 
 

 

 
 

 299 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانسان و زمان 

 

اينكه آنچه گذشته است و آنچه  شود؛ مثل ذكر مي «نزد خدا» براي آن در «كتاب»
 .كه نزد خداست آيد، وقايعي است مكتوب يا ثبت و ترسيم شده روشن، در كتابي مي

شود كه گسترده به همه جهان و  مي (ساعت) ديگر اينكه تصريح به علم به زمان
شود؛ مثل اينكه علم به غيب،  كشيده مي مترادف قدرت است و دامنه آن تا قيامت

 :همان علم و احاطه به علمِ زمان و مكان باشد
«

».1

 

«
».2

 

«

»1 
 

«
».4

 

«
»1

                                                
 قرون گذشته چگونه است؟ (قوام) گفت: پس حاال : فرعون12و  11 /طه .1

 فراموش. كند و نه  د پروردگار من است در كتابي )كه( پروردگار من نه خطا ميگفت: علم آن نز (موسي)

ي يـا  نـ زد هـم  بـر  نيسـت مگـر چشـم    ن و امـر قيامـت  هـا و زمـي   غيب آسمان: از آن خداوند است 77/ نحل .2
 .راستي كه خداوند بر هر كاري تواناست ، به(از آن) تر نزديك

دانند چه وقـت   اند مگر خداوند؛ و نيز نميد ن غيب نميها و زمي كس در آسمان : بگو: هيچ66و  61/ نمل .1
 شوند. برانگيخته مي

 ...درخواهد يافترا اين معنا  بلكه علم آنها در آخرت

قدار رود در روزي كه م كند؛ سپس به سوي او باال مي تدبير مي به سوي زمين : امر را از آسمان1سجده/  .4
 .شماريد هزار سال است كه شما مي (مساوي با) آن

الف خود بيرون نيايد غاي از  شود و هيچ ميوه يبه سوي او باز گردانده م : علم به روز رستاخيز47/ فصّلت .1
 ...اي بار بر ندارد و نگذارد مگر با علم و اطالع او و هيچ ماده
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«

»1

 

( به صيغه افعل التفضيل) در آيه اخير كه منتهي به اعالم دانا و آگاه بودن خدا
 «عِلمُ السَا»است و شايد منشأ تمام آنها همان  شود پنج مورد يا مثال ذكر شده مي

 .آمده است( 14لقمان/ ) باشد كه در صدر آيه
هاي علمي  گويي نزول باران است كه ديديم مثال محسوس براي پيشعلم دوم، 

 .از طريق آگاهي بر جريان يك واقعه است
تواند علم مكاني در زمان حاضر از  ها مي مورد سوم، يعني اطالع بر محتواي رحم

 .لي جنينوراي پرده رحِم باشد و هم علم زماني از طريق سير تحوّ
ثبات مدعا از طريق نفي مخالف و شهادت به موارد چهارم و پنجم، يك نوع ا

خبر  آخر عمر خويش نيز بي  منزلگاه  جاهل است؛ كه حتي از فرداي خود و از انسان
 .است

   

با صراحت و شجاعت تمام از خدا نفي علم يا نياز به علم  فقط در يك جا قرآن
آيد. يعني همان موهبت عظمي كه  در ميان مي انسان نمايد؛ جايي كه پاي اختيار مي

 .است بني آدم «»كليد تكامل و رمز 
دهد و منتظر تصميم و عمل او  و مهلت و امكان مي اختيار خداوند به انسان

كند و طبق آن راه به او چه پاداش يا عذاب  اب ميشود، تا بداند چه راهي را انتخ مي
 :داده شود

«
»2 

                                                
دانـد كـه در    فرسـتد و مـي   فـرو مـي   نزد خداوند است و باران را زمان وقوع( رستاخيز)  : علم به14ن/ لقما .1

دانـد در كـدام    داند كه فردا چه به دست خواهد آورد و هيچ كس نمـي  ها چيست. و هيچ كس نمي حمر
 .خبر استميرد. محققام خداوند بسيار دانا و با  سرزمين مي

اي را كه برجهت آن بودي قرار نداديم، مگر بدان سـبب تـا آنكـه از پيـامبر پيـروي       لهو قب... : 141بقره/ . .2
 ... .شناسايي كنيم (ورزد مخالفت مي)و  گردد هاي خود برمي كند، از آنكه بر پاشنه مي
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«»1

 

«
. »2 

 

«
»1 

، مائده/ 117، بقره/ 161و  161هاي: آل عمران/  سوره همچنين به موارد مشابه در)
 .(و غيره مراجعه شود 11، كهف/ 91

 

 :كند بيان مي ؛ حدود علم خدا را، در آيه آخر سوره نورقرآن

«
.»4 

 

شود و خالي از ابهام و اعوجاج  فراوان ديده مي با اينكه از اين نوع آيات در قرآن
در كالم خدا  كرده يا ذيلي را منحرف معنياز مفسرين و مترجمين  است، بعضي

 : كه اند: مقصود از علم خدا تحقق امر است. درحالي گذاشته و گفته
اوالم، همان كلمه علم يا مشتقات آن كه در جاهاي ديگر ذكر شده است، بدون 
اضافه و استعاره در اين قبيل آيات نيز به كار برده شده است و مورد ندارد كه 

و اصطالح دو مفهوم مختلف به اقتضاي درك خودمان قايل براي يك كلمه 
 .شويم

                                                
كردند  گذارند و خداوند كساني از شما را كه جهاد ا را به حال خود وا ميايد كه شم : يا پنداشته16/ توبه .1

 ... .شناسايي نكرده است

: و محققام كساني را كه قبل از ايشان بودند آزموديم، پس تا خداونـد كسـاني را كـه راسـت     1/ عنكبوت .2
 .گفتند بشناسد و دروغگويان را نيز بشناسد

هاي روشن فرستاديم... و تا خداوند بداند كه چه كسي او را و  : محققام رسوالن خود را با دليل21َ/ حديد .1
 .ناپذير است رساند؛ همانا كه خداوند بسيار توانا و شكست به غيب ياري مي (با ايمان) رسوالن او را

 

داند كـه شـما در چـه     ن است. محققام ميها و زمي ن خداست آنچه در آسمان: آگاه باشيد كه از آ64نور/  .4
آنچه كردند آگاه سازد؛ و خداوند بر همـه   كاريد و روزي كه به سوي او بازگرانده شوند، پس آنها را به

 .چيز داناست
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گسترشِ تمام به مكان و زمان دارد و موكول به تحقّق  ثانيام، ديديم كه علمِ خدا
 .شود امر مكتوب محتوم نمي

و بر  بايست حكم بر عدم اختيار شد، مي بديهي است كه اگر خالف اين گفته مي
زيرا كه اگر از روي سوابق موجود و شرايط حاكم امكان تشخيص وجود جبر نمود؛ 

داشت، عمل  آگاهي قبلي و آنچه بنده مختارِ مسئول انجام خواهد داد وجود مي
شخص، معلول سوابق و شرايط بوده، ناچار خارج از اراده و انتخاب خود او به 

دانست  گويد: چون خدا از ازل مي ميكه  - امآمد و سفسطه امثال عمر خيّ حساب مي
كه من چه خواهم كرد، پس خود او آن را خواسته و به آن وادار نموده است و من 

 .آمد درست در مي - تقصيرم بي
ي كه البته نسبي و ضعيف تا همان حدّ) براي انسان و اعالم اختيار عظمت قرآن

گويد: خدا  اتفاقام در همين است كه مي (نمايد مي و عقاب ليت و ثوابايجاد مسئو
 .دهد، ندارد از تصميم و ارتكاب عمل شخص، خبر از آنچه بنده مختار انجام مي قبل

 
 اي از مطالب غامض ديني توجيه پاره

چهار بعدي كه ما عادتام و مستقيمام در  جهان يو قبول قضايا با كمك فرضيه نسبيت
خبريم  آينده بي  گذشته و  هاي از جريان  كرده، از بعد چهارم يعني  سه بُعد آن زندگي

اي از مشكالت ديني كه معموالم پاي  يا حساسيت ضعيفي داريم، كليد فهم براي پاره
 :موارد زير درمثالم . دهد مي دست آورند، به آنها در ميان مي روح را براي توجيه

 
 هاي بعضي اشخاص گويي هاي موسوم به رؤياي صادقه و غيب خواب -1

هاي ديني داشته است و جزئي از معتقدات  ت از قديم مالزمه با منطقاين دو كيفيّ
وجود روح و  اي براي اثبات عنوان وسيله داده و به ديني و عنوان معجزه را تشكيل مي

 .رفته است كار مي هعالَمِ ماواري طبيعت و مادّه، ب
حيات، يك  1«لكارِ آلكسيس» كه به قول طور كنيم، همان چه اشكال دارد فرض  اما

و استعدادهايي   غرايز  از حيوانات  كه در بعضي  دانيم مي  و  بعدي است  پديده چهار
نيز زمينه طبيعي و اعصاب و  باشد، در ساختمان انسان وجود دارد كه متأثّر از زمان مي

حالت بالقوه و مكتوم را  مراكزي به وديعه گذاشته شده باشد كه در اكثريت مردم

                                                
1. Alexis carrel 
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دارد و در حال عادي مانند حواس پنجگانه كه تمامام نسبت به مكان و محتويات آن 
راد استثنايي، كند. اما در شرايط خاص و نزد اف حسّاسيّت دارند، بروز و ظهوري نمي

اين حاسّه زماني با مختصر رشد و برخورداري از شرايط مساعد، از جمله در حال 
ها و  خواب كه تعطيل نسبي ساير حواس و قواست يا در بيداري ولي نزد كر و الل

شود ذهن شخص را در عوالم گذشته يا  شدگان از قسمتي از حواس، قادر مي محروم
 هاي مربوط را به او نشان دهد؟ ن اآينده سير دهد و وقايع و جري

پاتي را كه به تجربه نزد بعضي اشخاص مشاهده شده است، به  كما آنكه تله
خاصيت گيرندگي و حساسيت آنها نسبت به امواج مخصوص برخاسته از اشعه و 

دهند و قابل تشبيه به راديو و تلويزيون درمقايسه با  وقايع معاصر، ولي دور، نسبت مي
 .باشد ين عكاسي ميچشم و دورب

اصوالم از نظر اعجاب و اعجازِ مسئله، چه فرقي ميان چنين استعداد و امكان با ساير 
خواص و استعدادهايي كه در همه ما وجود دارد و به نظر ما ساده و پيش پا افتاده 

 آيد، وجود دارد؟ مي

ح ضرورت و دخالت رو چرا در آنجا كه مكانيسم قضيه برايمان مجهول است، به
شويم و در جاي ديگر كه كم و بيش آگاهي يا عادت پيدا كرديم، پاي مادّه  قايل مي

و طبيعت را در ميان آورده، آن را بديهي و پديده تابع قوانين فيزيك و شيمي 
 گيريم؟ مي

گيرد،  صورت مي  جسممان از  كه از فواصل دور  ديدن اشياء يا شنيدن صداها  مگر
 عجيب نيست؟

گوش بوديم و اطالع پيدا  هاي ظريف و پيچيده چشم و ين دستگاهاگر ما فاقد ا
را بدون نزديك شدن و دست زدن   اشخاص  هستند كه اشياء و  كساني  كرديم كه مي

ا را طرح معمّ  ، همين گويد كه چيست و چه مي  فهمند دهند و مي آنها تشخيص مي به
 كند؟ چيزها مي  بعضي  شنواي  و  بينا  آنها را كه است گفتيم: روح كرديم و نمي نمي

احتياج يا عدم  مسلمام در هر دو مورد دست خدا و اعجاز خلقت در كار است و
 .ر دو حال يكسان استهبه فرضيه روح در  احتياج
 

 و آيات راجع به آن عالم برزخ -2
شود،  ديده مي و آخرت به قيامت هر قدر تذكار و تنذير و توصيف راجع در قرآن

جمعام ) شود هاي خطاكار گذشته يادآوري مي هر قدر از بالهاي نازل شده بر امت و
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، يعني سرگذشت و سرنوشت بيش از نصف آيات( در مقابل راجع به عالم برزخ
العاده ناچيز است؛ در حالي  ، اشاره و استفاده فوقدر فاصله مرگ و رستاخيز انسان

 .شود و اخبار، بسيار از آن بحث مي كه در گفتارهاي ديني و در نقل احاديث
توان به  به طور صريح يا قابل تعبير در اين زمينه آمده است، كه مي آنچه در قرآن

نسبت داد، در آيات  و عواقب شخص در عالم برزخ پاداش و كيفر يا احساسات
 :توان ذكر كرد معدودي و از جمله در چند سوره ذيل مي

«

».1 
 

«

».2

 

«
».1

 

                                                
انـد و نـزد    اند مرده مپندار؛ بلكه زنده : و هرگز كساني را كه در راه خدا كشته شده171تا  169عمران/  آل .1

 ند.شو پروردگار خود روزي داده مي
آنها هسـتند و هنـوز بـه     از آنچه خداوند از فضل خود نصيبشان كرده است شادمانند و به كساني كه از پي

 شوند. برايشان هست و نه غمگين ميدهند كه نه بيمي  مي اند بشارت ايشان نپيوسته
 .كند دهند و خداوند پاداش مؤمنان را تباه نمي موده نعمت و فضل خداوند را بشارت مي

 .: و چون مرگِ يكي از آنها در رسد، گويد: پروردگارا! مرا بازگردان111و  99 /مؤمنون .2
تنها( گوينده آن ) هرگز! اين سخني است كه او ،اي انجام دهم عمل شايسته ام، كردهشايد در آنچه ترك 

 .است و پس از مرگشان تا روزي كه برانگيخته شوند، برزخي هست

چ از حال اشد و هيدميده شود. هيچ خويشاوندي بين آنها نب كه در صور : پس آنگاه112و  111مومنون/  .1
 يكديگر نپرسند.

 .تر باشد، هم ايشان رستگارانند پس هر كس كه ترازوهاي او سنگين
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«
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)ص( را مكرر و مخصوصام با صفت و با مأموريت رسول اكرم كه قرآن دانيم مي
 غافل بيشتر نمايد و عمل تنذير او و تحريكِ مشركين و مردمِ نذير و بشير توصيف مي

هاي نافرمان صورت  امتآور  هاي وحشت و داستان از طريق آيات كوبنده قيامت
از خطرات دنياي بالفاصله بعد از مرگ كه  بايد تامقاعدگرفته است. چنين كتابي  مي

تر و پشتِ درِ خانه زندگان بوده و مسلمام تأثير رواني و  به لحاظ زمان خيلي نزديك
د ما در برداري را بنمايد. كما اينكه خو تر دارد، حداكثر بهره تنذيري سهل و سريع

هاي آنجا خيلي بيشتر  ها و خوشي پاي منابر و با شنيدن فشار قبر و وحشت يا راحتي
 .كنيم گيريم و دست و پاي خود را جمع مي تحت تأثير قرار مي

در كنار  شود، و آيات مربوط به برزخ ديده نمي اي در قرآن اينكه چنين استفاده
 .اي است باشد، خود مسئله م در حكم صفر ميو جهنّ آيات بهشت

يا بايد گفت در علمِ دنيايي فعلي، وقتي مرگ در رسيده و ماشين بدن از كار 
شود، با خاموشي اعمال و تعطيلِ اعصاب، ديگر احساسي براي  افتد و متالشي مي مي

هان ديگر و شرايط تازه برسد و برانگيختگي و مرده وجود نخواهد داشت، تا ج انسان
به  ، عالم برزخطور كه در آيات سوره مؤمنون شكوفايي حيات مجدد رخ دهد؛ همان

                                                
 .دانستند گفت: اي كاش قوم من مي ،آي در : به او گفته شد: به بهشت29تا  26/ يس .1

 كه پروردگار من مرا آمرزيد و از زمره گرامي شدگان قرار داد.
 .بر سر قوم او نفرستاديم و ما فرو فرستنده نبوديم پس از او هيچ سپاهي از آسمانو 

امان نگه داشت و آسيبِ  كه انديشيده بودند در هاي مكري : خداوند او را از آسيب46و  41/ ( منؤمغافر ) .2
 .را در بر گرفت فرعون عذاب، آل

فرعونيان  (بانگ برآيد كه) بر پا گردد، شوند و روزي كه رستاخيز تشي كه صبح و شام بر آن عرضه ميآ
 .ها در آوريد ترين عذاب را به سخت
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وانمود شده است و  1«.»صورت يك دوران فاصله و انتظار و تعطيل 
يا اگر چيزي هست و احساس . قرار دارد رستاخيز آيات مربوطه ميان آيات مرگ و

ها كه در دو  از انسان دسته دو براي تنها و نادر، ءاستثنا طور به دهد، مي دست و ادراكي
قرار دارند و برخوردار از ساختمان استعدادهاي خاص  حدّ رشد ملكوتي و شيطاني

 و برجستگان از (نعمرا سوره آل) راه خدا شدگانِ هافتد. يكي كشت مي هستند، اتفاق
 اه هاي اشقيا چون فرعون ( و ديگر سرسلسلهسوره يس) آورندگان به رسوالن  ايمان 

 (.سوره مؤمن)
د. و توجيه از راه آن وجود دار به نظريه نسبيت تازه در اين موارد هم امكان توسل

ميرند و زنده هستند، قيد  باره شهيدشدگان در راه خدا كه نمي  مثالم بگوييم چون در
كشيده، آنچه  ها از نظر خدا را پيش آيد، مسئله وحدت زمان مي 2«»

»وو از زبان خدا بدانيم  ، مربوط به آخرتشود مي  به صيغه حال بيان
را زبان حال آنها بگيريم. براي  1«

»پشت سر آن  را كه 4«»هم  آن مرد شتابان سوره يس
و بالفاصله بعد از مرگ را نگرفته،  برزخ در آيد ورود به بهشت مي 1«.

زمان بوده، هم  اش بدانيم؛ يا آنكه آينده و حال براي او هم اي براي آينده اعالم موده
ها و آرزومند آگاهي  ع پريشان همشهريبيند و هم ناظر وض خود را در بهشت مي

و قرار گرفتن در وضع و  در سوره مؤمن فرعون شود. احاطه عذاب به آل ايشان مي
سرنوشت بد و عرضه شدن صبح و شامشان به آتش نيز به لحاظ استعداد و استحقاق 

به آتش در روز قيام ساعت باشد  طور كه آخر آيه تصريح دارد، دخول بوده و همان
 .اعلم اهللُوَ  ...

 

                                                
از نـو زنـده    : ... تا روزي كه دوبـاره  79يا ص/  144يا صافات/  111يا مومنون/  16يا حجر/  14اعراف/ . 1

 .شوند

 .شوند : ... نزد پروردگارشان روزي داده مي169عمران/  آل. 2
 

اند،  نوز به آنها نپيوستهكه ه : به آنچه خدا از فضل خود به ايشان داده، شادمانند و به كساني171عمران/  آل .1
 ... .دهند بشارت مي

 ... .شو : گفته شد: وارد بهشت26يس/  .4

 .دانستند : ... گفت: اي كاش قوم من مي26يس/ . 1
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 القمر و شّق معراج -3
اي نقل شده است، ارتباط و  )ص( كه به عنوان واقعه و معجزهحضرت رسول معراج

 :ردء دااستناد به آيه اول سوره اِسرا
«

.»1 
 

سال قبل از هجرت، در شبي از  (ص)  و چنين معروف است كه حضرت رسول
او را به  ، سير كرده و جبرئيلبه بيت المقدس از مكه «براق»سوار بر مركبي به نام 

از ) البرده و مناظر و مطالب و اشخاصيبا المنتهي و سِدر ا تا بيت المعموره آسمان
را به او نشان داد و وقتي به خانه  ( )ع( و حضرت عيسي )ع( جمله حضرت موسي

 .اي نگذشته بود برگشت، هنوز چند لحظه
 .دارد قصيتا مسجد اال البته آيه تنها صراحت به مسير مسجدالحرام

و اعجاز بودن آن، چون تصريح شده است  ت اعالم قضيه در قرآنگذشته از قطعيّ
كه اين سير يك مسافرت رؤيايي يا پرواز روحاني از نوع اشراق و الهام نبوده، بلكه 

است، تطبيق مسئله و  خدا با بدن جسماني خود چنين مسافات را طي كرده پيغمبر
العاده  ات زندگي بشري و مالحظات علمي دچار اشكال فوقتوجيه قضيه با تجربيّ

توانيم عالم طبيعت و قوانين فيزيك را چيزي جز مخلوق خدا و  گردد و چون نمي مي
توان امكان چنين سرعت و قدرت  ت او بدانيم، چگونه ميت يا سنّهاي مشيّ جلوه

 .ر نمودبراي يك پيكر مادي تصوّ پرواز را
وسيله  البته اگر بگوييم اعجاز عبارت است از نفي استثنايي قوانين جاري طبيعت به

خدا و تحقّق عمدي يك عمل خالف سنن و اصول، حلّ اين قبيل مسائل خيلي 

                                                
ي كه اطراف آن را با بركت االقص به مسجد اش را شبانه از مسجدالحرام : منزّه است كسي كه بنده1/ اسراء .1

 .باشد ايم، سير داد تا آيات خود را به او بنماياند. همانا اوست كه بسيار شنوا و بينا مي ساخته
چه ارتبـاطي بـا    اينكه صورت انحصاري براي خدا در آخر اين آيه آمده است، سميع و بصير كه تقريبام به

 :هم اين دو صفت آمده است سوره لقمان 29ضوع آيه دارد؟ براي ما روشن نيست اتفاقام در آيه مو

«» 

نيست؛ هر يك نفس واحد  (به سهولت) آفرينش همه شما و دوباره زنده كردنتان جز
 .بيناست شنوا و بسي آينه خدا بسي

 .در اينجا نيز ارتباط براي ما معلوم نيست
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 گردد. اما اگر معجزات از تشويش و تحقيق خالص مي شود و خاطر انسان آسان مي
»ت جاري خلقت ندانسته و به حكم را امور خارج از طبيعت و سنّ

جستجوي يك  به اصالم استثنا و خالف و انحراف در كار خدا قائل نبوده، 1«
عامل جديد و كيفيت اضافي برويم، درك يا حداقل امكان قبول معجزات و خارق 

وقوع آيات و معجزات را  كند. اتفاقام قرآن توجيه و تعليل پيدا مي به تياجعادات، اح
كه  به دست فرستادگان مخصوص يا نزول مالئكه «روح»و  «امر»غالبام توأم با نزول 

در صورت دخالت آنها مهلت و اجل مقرر سرخواهد آمد و كار از كار خواهد 
 .دهد شت، سراغ ميگذ

آن  در اينكه قبول و تنسبيّ هفرضيّ جز راهي كه آيد مي نظر به چنين معراج مورد در
بُعدي زندگي   سه فضاي در ما معمول طبق اينكه عوض به )ص(رسول حضرت لحظات

گذارده،  زمان در قدم يافته، بُعدي چهار فضاي در حلول و حضور طريقي به باشد، كرده
است و سرعت سير   بوده براي او در كار «فاصل»هاي مكاني و زماني،  به جاي فاصله

 .هاي زماني مشهود نبوده است هاي مكاني به مدت ديگر، خارج قسمت مسافت
 (است  نور  همان  كه)  برق  ماده  از  و  شده  داده حضرت  مركوب به  كه  خاصّي  نام

كرده است،  مي  داده و راهنمايي مي  را سير  او نقل اينكه جبرئيل  باشد و همچنين مي
 .اي براي توجيه مسئله باشد تواند با قياس و استفاده از ساير آيات، قرينه و نشانه مي

ال و جاهاي ديگر بر طبق آيات صدر مق و روح طور كه عروج مالئكه همان
شود، براي  حساب مي سال ما 110111روز آنها به جاي مثالم طوري است، كه يك 

بوده است، در لحظات همراهي  ، يعني فرشته وحيد به روحنيز كه مؤيّ پيغمبر اكرم
 .داده است نجام مياش كار چندين روز يا چندين ماه را ا او چند لحظه

شود،  داده مي نيز كه استناد قرآني آن به آيات اول سوره قمر «شَقُ القَمَر»مسئله 
نبوده، بلكه بنا بر روايات  اگر صِرفِ يك اعالم و اطالع از حوادث روز قيامت

)ص( بوده وصورت مخاطب حضرت رسول واقعه مشهود براي مردم  منقول، يك
 :اي را داشته باشد؛ باز محتاج به توجيه و تعليل خواهد بود. آيات چنين است معجزه

. 
«

                                                
 .... .يابي ت خداوند هيچ تبديلي نمي: ... و در سن41ّفاطر/ . 1
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.

.»1

 

چون در اينجا اشاره به ارائه آيات و معجزات و اعراض و تكذيب مشركين 
حوادث و  اي از عنوان نمونه به قبالم در نظر آن مردم شود، احتمال اينكه شقّ القمر مي

مسئله خبر از آينده و استقرار   نيست.  باشد، بعيد  داده  ز رويرستاخي  هاي روز انقالب
 .دآي تأييد مطلب مي بيان شد، در «واقعه جاري»نيز با توجه به آنچه تحت عنوان  امر

 كرد كه بعيد نيست شنوندگان حضرت رسول طور توجيه مي مرحوم فروغي اين
العاده  و فصاحت فوق )ص( )ص( چنان تحت تأثير صداقت و صراحت بيانات پيغمبر

ن شدند كه احساس مشاهده قضايا و حضور در آ گرفتند و مجذوب مي قرار مي قرآن
 .ديدند را مي «رشَقُ الْقَمَ»نمودند و  حوادث را مي

: بنا بر  توان از اين حدود جلوتر رفت و گفت مي كمك تئوري نسبيت  ولي به
زماني  عدِو حدوث و حضور عيني آن در بُ بودن قيامت «واقعه»آنچه قبالم راجع به 

قدر كه براي شخص يا  ن و در علم و كتاب و نزد خدا گفته شده، همينجها
عدي بُ  ك چهارااشخاصي تحت تأثيرات خاص، موقتام بصيرت زماني و حيات و ادر
خواهد آمد، از  پيدا شود، به چشم خود آنچه را كه در آينده دور به چشم مردم

 .اكنون خواهند ديد هم
 

 عليهما السالم يحيي و عيسي -4
اي از  و بنده بشري بود پيغمبر نمايد كه عيسي در عين اينكه مكرر تصريح مي قرآن

وجود حالت   اين  ت يا انتساب فرزندي او دارد، باالوهيّ  در انكار  بندگان خدا و اصرار
كه ارتباط   خاصي طرز را به  انعقاد نطفه و والدتش  و است  كامالم استثنايي براي او قايل

 ديگر و در پيغمبران  خصوصيت  نمايد و اين مي  كلمه او دارد، معرفي  خدا و  با روح
 .باشد افراد بشر بدون سابقه مي

                                                
 .نزديك شد و ماه بشكافت : قيامت4تا  1قمر/ . 1

 گويند: باز هم جادوگري است. و ميگردانند  اي را ببينند، رو برمي شانه و آيهو اگر ن
ه هر امر بر جايگـاهي  هاي نفساني خود پيروي كردند؛ در حالي ك تكذيب نمودند و از خواسته (آن را) و

 استوار است.
 .است (از گناه) گيري كناره آنها مايه كه در است برايشان آمده ئيخبرها حتم مقداري اطالعات و يقين و و به
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دانيد. چيزي كه شايد به  و مي اند اي نيست؛ همه گفته البته اين مطلب حرف تازه
وجه نشده باشد، ارتباط خاص داستان با عنصر زمان و اشتراك وجوه ميان آن ت

 .است )ع( و يحيي)ع(عيسي
شود، در دو رديف متوالي  شروع مي «كهيعص»كه با رمز عجيب   سوره مريم

ي كه معرفي هر دو از پدر كند، در حال آيات نسبتام تفصيلي، از اين دو بزرگوار ياد مي
بايد صاحب  نمي يك هيچ تامعادو  تامبا توجه دادن به اينكه قاعد  شود. شروع مي  و مادر

اي است شوهر  نازا دارد و ديگري باكره فرزند شوند، زيرا يكي پير است و زنِ
به يك نحو  ،مرا حامل پيام يا مأمورِ نديده، در برابر اعجاب انكاري هر دو، مالئكه

 :گويند سخن مي
«

»1 
 

«
»2 

 

است و  يت و عالمت تأييدي هر دو، زبان بندآمدن يا حرف نزدن آنها با مردمآ
سرچشمه   و نذر عبادت و با دعا  محراب  از  مشتركام  نيز  اوليه  تمنّاهاي  تقاضا و

 .گيرد مي
طي نه ماهگي  به فوريت و بدون و در مورد مريم) گذارد نوزاد كه پا به دنيا مي

حمل است(، از كودكي يعني بدون طي دوران رشد طوالني زماني، گويا و هشيار 
 .شود مي بوده و صاحب حكم و نبوت

آمده است، سه  در پايان داستان در يك آيه مشابه كه فقط در مورد اين دو پيغمبر
 :شود جمع زده شده و بر آن دو سالم داده مي والدت، مرگ و رستاخيز زمانِ

«.»1 

                                                
: گفت كه پروردگار تو اين چنين فرمود: اين كار براي من آسان است و تو را نيـز پـيش از ايـن    9/ مريم .1

 .حال آنكه( چيزي نبودي) بيافريدم و

را  (پسـر ) راي اينكـه آن : گفت كه پروردگار تو اين چنين فرمود: اين براي من آسان است. و ب21/ مريم .2
 .ر شده استآيتي و رحمتي قرار دهيم و اين امري مقرّ براي مردم

 .شود ميرد و روزي كه زنده برانگيخته مي : و سالم بر او، روزي كه زاده شد و روزي كه مي11/ مريم .1
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«.»1 
ع و بنابراين هنوز است، مرگ به صيغه مضار كه والدت به صيغه ماضي حالي در
 .و برانگيختنشان در حال زنده بودن است 2اند نمرده

است و اين دو  )ع( ، كمي قبل از عيسي حضرت يحيي)ع( زمان والدت و نبوت
و شايد از  ه عيسي)ع(موده دهند اند. يحيي)ع( واقعه در يك دوران از تاريخ رخ داده

 .جهتي فراهم كننده مقدمات شرايط براي ظهور و عمل اوست
زياد صحبت شده است، كه باز  هاي ديگر قرآن در سوره )ع( از حضرت عيسي

 .دهد نشان مي او را ممتاز و مستثنا از ساير پيغمبران
و « امـر »، يـك دسـت خـدايي يـا     اين دو پيغمبـر ت امر مسلّم اينكه در خلقت و نبوّ

 رود، دخالـت  كـار مـي   اضافه بر آنچه در مورد سـاير افـراد بشـر بـه     1و اراده الهيروح 
 :زند مي مثل به آدم ،براي توضيح آن طوري كه قرآن داشته است. به

«
».4 

 

 مكاني شرايط  فوقام  عيسي)ع(  و  يحيي)ع(  بعدي  حيات  و خدايي  دست  اين  و
بوده، به نحوي با وحدت زمان و نسبيت آن ارتباط داشته  «عمول بهم»كننده   محدود 

 .است
كه در هر دو جا  سوره آل عمران 16تا  12جز در آيات باال و آيات  از يحيي)ع(

 ميان نيامده است. ولي از عيسي ظاهرام ذكري به باشد، مي مالزم با داستان مريم)س(
شود كه غير عادي و يكپارچه  مكرر صحبت و كارهايي به او نسبت داده مي )ع(

 :شود تكرار مي «اهللِبِاِذْنِ »خدايي است و براي رفع شبهه قيد 

                                                
 .شوم ميرم و روزي كه زنده برانگيخته مي زاده شدم و روزي كه مي : و سالم بر من، روزي كه11/ مريم .1

: ... پيش از اين مانندي براي او قرار 7مريم/ ) «مْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًالَ»گويد:  مي كه قرآن «يحيي»كلمه . 2
 .است «كند و حيات دارد زندگي مي»معناي  هو ب «حيّ»ظاهرام از ماده  .(،نداديم

  .«انتها ذره بي»رجوع شود به رساله . 1
كه در سال است از همين نويسنده  «مباحث بنيادين»نام  اب «(1مجموعه آثار)»مندرج در  از آثارايين رساله  

 )ب.ف.ب.(. چاپ و منتشر شده است توسط انتشارات قلم 1177

است كه او را از خاك بيافريد و سپس بـه او   آدم در نزد خدا، چون مثل ل عيسيث: همانا م19عمران/  آل .4
 .گفت: باش! پس شد
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« 

».1 
 

دانند چند سال عمر كرده و كجا  ا نميه سرگذشت زندگيش نيز كه خود مسيحي
از ابهام  كشته نشد، تمامام مرموز و پوشيده كشته شد و كه منزل داشته و پايان حياتش

گذاشتند، ولي بعد از چند روز  در قبر گويند به صليبش زدند و ا ميه است. عيسوي
 :گويد مي زنده شد و پيش پدر رفت. قرآن

«
»2 

 

جمع ناپديد شود و از هر جا  هاي از ديده  قول انجيل نسته است بهتوا كه مي كسي
جان را به موجود  گِلِ بي ها داشته، خبر از اندرون خانه آورده و به قول قرآن در سر

و مرده را به حالت قبل از اين جريان برگرداند، والدت و  كند و مريض جاندار تبديل
ز اسارت و حساب عادي زمان باشد، ناچار سير و سلوكي در بُعد رحلتش آزاد ا

 :چهارم فضا داشته است
«»1

 
 بحثي روي ربا - 5

 ديگري را حاللنموده و يكي را حرام و  «بيع» آن را مقايسه و متمايز از ربا كه قرآن
نمايد، فرقش اين است كه يك پاي هر دو روي سرمايه و پول است و پاي  عالم ميا

 رواني( كه همان قبول  اعم از بدني، فكري و) است تالش كار و ديگرشان در مورد بيع،
                                                

اي از پروردگارتـان   راستي كه نشـانه  هگويد(: ب مي) ل كهاسرائي عنوان( رسولي بر بني به) : و49/ عمران آل .1
اي  دمم، پس بـه اذن خـدا پرنـده    ام. براي شما از گِل شكل پرنده بسازم، سپس در آن مي براي شما آورده

كنم. و شـما را از   دهم و مرده را به اذن خداوند زنده مي فا ميش ،را  گرفته شود. و كور مادرزاد و بَرَص مي
اي براي  موارد( حتمام نشانه) راستي كه در اين هدهم. و ب هاتان ذخيره كنيد، خبر مي آنچه بخوريد و در خانه

 .شماست اگر كه مؤمن باشيد

 ليكن به اشتباه انداخته شدند... نكشيدند و بو او را نكشتند و به صلي... : 119و  117/ نساء .2
 ... .بلكه خدا به سوي خود بااليش برد

 .شود ميرد و روزي كه زنده برانگيخته مي : و سالم بر او روزي كه زاده شد و روزي كه مي11/ مريم .1
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 .ريسك و نگراني از سود و زيان احتمالي است؛ ولي در مورد ربا صرفام حساب زمان
نيم كه زمان براي خدا وجود ندارد و گذشتن يك روز و يك سال روي دا مي

 :پول ربوي در نزد خدا صفر است
«

»1 
 

د پولي كه حاال بدهيد و در يك ماه يا دو سال بعد بگيريد، در علم خدا و در نز
مؤمن صاحبِ رشدِ زماني زمان بوده و چيزي مزيد نشده است.  هم گرفتنو دادن خدا،

  تا قيامِ ساعت را نگاه يك چشم از زمان خلقت آدم اعلي به كه در حدّ شخصيت نيز
باشد، مبادالت پولي مدت دار  مي حاضر حكم حال و در و آينده برايشگذشته  كرده،

خودي خود  هچون زمان ب 2. حساب نقدي بگذارد و توقع بهره نداشته باشد را بايد به
، از مال و متعلّقات  شود كه از وام گيرنده اخذ مي مولّد و خالق چيزي نيست و سودي
گذاشتن از خود و  الزم با انفاق و مايهسوي خدا، م اوست. ولي اراده خير و حركت به

 مايه چون 4باشد. مي 1...«» كلي حكم مشمول

                                                
آنچـه از   گردد، نزد خداوند فزون نخواهـد شـد و   فزون د تا در اموال مردماي و آنچه به ربا داده : 19/   روم .1

 .كنندگانند خود افزون كساني چنين پس خواستاريد، را خداوند (خشنودي) وجه (وسيله بدان و) ايد، داده زكات

كلـي   طور به .و نسيه البته قصد اين نيست كه حكم فقهي و فتوايي داده شود، يا تكليف براي معامالت نقد. 2
هاي اضافي  كردن مواردي را كه قائل شدن اختالف نرخ در مبادالت در حقيقت جبران زيان و هزينه نيّمع

 .ناشي از زمان دريافت وجه است و به هيچ وجه ماهيت سودبري و معاش ندارد، تحريم نماييم
 ... .يل نخواهيد شد مگر از آنچه دوست داريد، انفاق كنيدنا «بِرّ»مرحله  : هرگز به92عمران/  آل. 1

 گذار و ثواب ي و خارجي قضيه بود. اما از نظر دروني، شخص سرمايهاين استدالل از جهت تأثيرهاي محلّ. 4
 .اهميتي نيست هاي قلبي، مسئله بي و بغض دايي، نيز صرف فعاليت رواني و حبخ و عقاب

را از دريچه وظايف  دانيم كه بر خالف نظامات مدني و آداب اجتماعي و مسلكي كه فرد انسان والم مياص
دهند و هـدف اصـلي قـوانين و     يا كشور خود دارد، مورد نظر قرار مي ي كه با اجتماعو روابط خير و شرّ

نافع فرد بايد در سايه اصالح اجتماع تأمين شود. ولي در هاي دنيايي، اجتماع بوده و حقوق و م ايدئولوژي
رود، تا در نتيجـه ايمـان و تقـوا و عمـل صـالح بـه        مي نظر اول دلسوزي روي فرد فرد مردم مذاهب الهي

و  شـود و حقـوق   رستگاري و سعادت برسند و از طريق افراد پاك است كه اجتماع مطلـوب سـاخته مـي   
 .گردد منافعش تأمين مي

محاكم و   كه معمول طور  آن ،خارجي او  و تظاهرات  كه روي اعمال صادره جاي آن باره فرد نيز به در 
 كس گفتار و پندار هر كردار و سات است قضاوت گردد، توجه به درون و تربيت عميق شخص شده،مؤسّ

 (ها بستگي دارد تجز اين نيست كه ارزش اعمال به نيّ: حديث نبوي) «بِالنِياتِ اِنَمَا اَلْاَعْمالُ»به حكم 
         .كار دارند و دين با دل و درون آنها شود. جوامع با علم و عمل و اثر افراد خود، سر و ارزيابي مي



 
 

 

 
 

 مباحث اعتقادي و اجتماعي(، 11ـــــــــــــــــــــــ  مجموعه آثار )ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 114

 

خاصيت سازندگي و تصاعدي پيدا  ، و جامعه دارد و ايجاد شخصيت در نهاد انسان
 :كند مي

«... .»1 
 

اي كه بنا به فرض به دست آوردني و  اما در بيع يا تجارت و مشاركت، سرمايه
شود، اگر قسمتي از  مشروع است و وسيله براي كار و توزيع و افزايش توليد مي

در حقوق و اموال ناس بوده باشد، به صاحب سرمايه  محصول آن بدون اينكه استثمار
است؛ اعم از آنكه كار  وجود آمده و حالل دد، استحصال و اكتساب جديدي بهبرگر

گذار كه از طريق  . زيرا شخص سرمايه يا تالشِ بدني باشد يا فكري و حتي رواني
شود،  وارد يك عمل توليدي يا تجاري مي «(مضاربه»به اصطالح فقهي ) مشاركت

دهي عامل را باال برده،  ابزار كار، ميزان بهرهنظر از اينكه سرمايه مانند يك  صرف
 گذار شريك و آورد، چون سرمايه افزايش درآمد و امكانات جديدي را به وجود مي

                                                                                                              
  باشـد؛ ولـي    مـي  و عقـاب  و اثر شخصِ مورد نظر، ميزان ثوابالبته در اينجا نيز علم محترم است و عمل

 :است منشأ و مبناي كار، دل بوده و شرط ورود به بهشت

: 99شعراء/
 مگر آن كس كه با قلبي سليم نزد خدا آمد.

شـود.   ل و تكامل شخصيت از طريق دل و روان حاصـل مـي  علوم تربيتي و روانشناسي نيز تحو كه از نظر
دهد، كه اگر مرد مطّلعي خودداري در شهادت نمايد او را گناهكـار   به عمل دل آن قدر اهميت مي قرآن

 :شناسد، گناهكار دل مي

 : 291بقره/
 ... و شهادت را كتمان نكنيد و هر كس آن را كتمان كند، به دل گناهكار است... .

و در جاي ديگر گوش و چشم را كه بايد خوب بشنوند و ببينند و دل كه بايـد حـق را بخواهـد، مسـئول     
 :شناسد مي

 : 16اسراء/
را بـدان دانشـي نيســت نـرو؛ )بـدان كـه( گـوش و چشـم و دل،تمامــام         تـو  آنچـه  پـي  در

 گوي آن خواهند بود. پاسخ
 :فرموده استكنند كه  )ص( نيز نقل مياز حضرت رسول

در مقام  (يعني عمالم) گيرد، بايد با دست مؤمن وقتي در برابر معصيت و ظلم قرار مي»
جلوگيري و نهي از منكر برآيد و اگر قدرت عمـل نداشـت، بـا زبـان بـه مخالفـت و       

اقل در دل ناراحـت و  ر دو بابت محروم يا ممنـوع شـد، حـد   بپردازد و اگر از ه ارشاد
 «باشدناراضي 

ت مهم و وظيفه خطير دارد و مضاربه كاري كه حتي عمل يدي يا فكري انجـام  دل در حساب شرع، فعاليّ
 .اي دارد دريافت بهره شود و حقّ شته، شريك غم و شادي ميت مفيدي داندهد، باز هم چون در دل فعاليّ

 .: ... كساني كه چنين كنند پاداش مضاعف دارند19روم/  .1
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 :شود غمخوار در سود و زيان مي
كي و مطمئن به سود ثابت طرف و بيكاره مانند رباخواري كه متّ اوالم، نقش بي

 .گردد د و ضايع نميمتناسب با زمان است، نداشته و راحت و راك
طبعـام او را وادار   ،شدن مال  و زياد كم يا سوز و سوخت به ثانيام، همان نگراني نسبت

نمايد كه خالي از عمل و اثر نيست؛ مثالم پولش را بـه   به تالش و تفكر و تدبيرهايي مي
شود كه هم پاكـدامن و هـم كـاردان باشـند و      سپارد و با كساني شريك مي كساني مي

آيـد.   وجود مي هاي سالم به ترتيب يك نوع تقويت و تكثير از افراد صالح و طرح ناي به
، بـا شـريك عامـل خـود      كه باشد  هم خاطر منافع شخصي  سپس تا آنجا كه بتواند و به

 وضـع   و  كاري  خالفِ  رواج اينكه ترس از باالخره و . نمايد مي روحي و فكري همكاري

حقوق افـراد   تضييع و  صحيح اقتصاديِ فعاليت شكست  سبب ناپخته و نادرست مقررات 
شود كـه   د گردد، همين نگراني و حالت روحي زنده او باعث ميسسات مفيد مولّو مؤّ

،  مند به اصـالح و سـالمتي جامعـه كـرده     او را دشمن دزدي و فساد و ناروايي و عالقه
فـرد   بديل بهنشين، در جهت حق و خدمت سوق داده شود و ت سودجوي مادي و كناره

 .اجتماعي دردمندِ خيرخواه و تا حدودي مبارز گردد
  لحاظ به آشكار هاي تفاوت عملي و اخالقي و نظري هاي جنبه از خالصه طور به پس

و تجارت وجود  زكات  ربا و  صورت مختلف  سه گذاري به ميان سرمايه فرد و اجتماع
كرده و محاربه با خدا دانسته،  ده است كه شرع يكي را حرامدارد و كامالم بجا بو

 .اعالم نموده است شمرده و تجليل كرده و سومي را حالل دومي را ثواب
گردد؛ سودجويي  ركود و سقوط مي  زمان، سبب  گذشت  از تالش بي  سودجويي

جويي معاشي مالزم باكوشش،  و سودراه خدا، سازنده و زياد كننده است   در  ارادي
 .وسيله بقا و قيام

«»...1 
 

ت ديديم كه تنها چيزي كه داراي سرعت ثابت و مستقل از زمان و در نظريه نسبيّ
 باشد، كه ضمنام براي آن ساعت و زمان صفر بوده، يك نوع حالت مكان است نور مي

باشد؛  وجود آورده است، مي واحد ناظر به تمام مراحل آنچه به ت دارد و در آنِازليّ
 .گذشته و آينده به وقوع بپيوندد اَعم از آنكه به چشم ناظرين ديگر در فواصل زماني

                                                
 ... .ن استها و زمي : خداوند، نور آسمان11/ نور .1
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 ، خود وجود ندارد  اي نديديم كه براي نور سابقه و الحقه تمگر در تئوري نسبيّ
 .نمايد و در قبل و بعد توأمام حضور دارد در ميان وقايعي است كه ايجاد مي هميشه

 :كند هم خداوند را به نور تشبيه مي عجيب است قرآن
«

».1

 

و  (خدا بودن نور مثل) آورد مي 2«...»... ابتدا  در كه زيرا كند؛ مي  تشبيه  البته
1«......» وسط   در

4«......»و 
 اهللُ يَضْرِبُ»... جمله به انتها در  و آيد مي 

ها كه جلوي  تخصيص له توصيف و تنزيه وعالوه با يك سلس هنمايد. ب خالصه مي 1«..
حاضر   و  مستغني ذات، به قائم را او شود، گرفته ءاشيا به تشبه و خدا براي تجسم گونههر

 .شود نهايت ميان او و مخلوق قايل مي مدارج بي  كرده، مراتب و جا معرفي در همه
به طرف اين  تش تعلّق گيرد،هدايت خدا با اين نور نيست؛ بلكه كساني را كه مشيّ

اين  .كند مي خودش  مثل فرمايد و مي آنها عطا به نور اين نمايد؛ يعني از نور هدايت مي
طور برجسته و مستقل در وسط يك سلسله  است، به  آيه كه نام خود را به سوره داده

ه به اينك  گو  باشد. فرد مي به منحصر آيات تشريعي و توحيدي آمده و ظاهرام در قرآن
تصوير انكساري انحرافي در داخل   يك  كه)  سراب به كافرها اعمال  بعد  آيه  فاصله سه

هاي  شود و در آيه ديگر به تاريكي تشبيه مي (ري دروغين استيك بركه آب تصوّ
                                                

ن است. مَثَلِ نورش چون چراغداني است كه داخل آن فانوسي وجـود  ها و زمي : خدا نور آسمان11/ نور .1
است. اين حباب انگار ستاره درخشاني است كه از درخت با بركـت   دارد. فانوس شيشه يا حبابي بلورين

در حالي كه( نه شرقي است و نه غربي و روغن چراغ بدون اين كه آتشي به آن ) شود؛ زيتون افروخته مي
نـور   گيرد(؛ نوري است بر فراز از حرارت و منبعي غير از خود سرچشمه نمي برسد، روشنايي افروز است

كـس را بخواهـد    ندر پرده و موجي يا تشعشعي به روي موج و تشعشع ديگر(؛ خداوند هـر يا پرده ا) ديگر
 .زند و خداوند نسبت به هر چيز بسيار آگاه است مَثَل مي نمايد و براي مردم به جانب نور خود هدايت مي

 ... .لِ نور بودن خدا: ... مث11/ نور .2

 ... .: ... چراغداني11/ نور .1

 ... .: ... همانند11/ نور .4

 ... .آورد ها مي : ... و خداوند مثال11نور/  .1
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تيره انبوهي سطح آن را گرفته و شخص   ابرهاي  ها و كه موج درياي طوفاني  ژرفاي
 :شود كه را هم نداشته باشد، تشبيه و به اين جمله ختم مي  ن رؤيت دستشحتي امكا

«».1

 

اند  كرده و خواسته  كه بعضي مفسّرين  آيات برخالف تعبير و تصوري  ولي اين
... »و ايمان را مفاهيم  )ص( پيغمبر آيه نور ربط بدهند، يا رسالت به

هاي  آيات وتشبيه آنجا و در خيلي با آيه نور ندارد. در بگيرند، سنخيت 2«...
اغ نور يا چر 1«...... »، الكرسي ديگراز جمله در آ

پيغمبر، ايمان، علم، معلّم و  ،عنوان وسيله هدايت تلقي شده است و بنابراين قرآن به
 :آيه نور توانند مصاديق آن باشند. ولي در غيره مي

 .شود خداست كه توصيف مي اوالم، خودِ
 .هدايت است ثانيام، نور وسيله هدايت نيست، بلكه مقصدِ

« »4 
 

 ب به خدامسئله تقّر
»... مؤمن  آرزوي  است؛ ««  تآنها نيّ  قبولي  شرط  عبادات و  هدف

6...«... »است و تالشش در جهت  1...«
 

است.  تكامل ،مخصوصام انسان موجودات و گويند مسير طبيعي مي طرف ديگر  از
و  7«... اِلَي المَصيرُ.»اي از  و مرحله «تقرب به خدا»هم در منطق توحيدي همان  تكامل

 .است 9«... كُلٌ اِلَيْنا راجِعُونَ.»
انسان شدن،   حيواني و  حالت  ارتقا از  پس از انسان در بخش اول ديديم كه تكامل

بوده است. هر قدر دامنه  «زماني – مكاني»ت توسعه شخصيت او به لحاظ ابعاد در جه
                                                

 .: ... و آن كه خدا نوري براي او قرار نداده باشد، براي او نوري نيست41/ نور .1

 ... .ا و زمينه ... نور آسمان: 11/ نور .2

 ... .برد ها به روشني مي : ... ايشان را از تاريك217/ بقره .1

 ... .نمايد : ... خدا هر كس را كه بخواهد بدان نور راه مي11/ نور .4

 ... .يدار خدا: ... د1/ عنكبوت .1

 ... .: ... براي خشنودي خدا272/ بقره .6

 .ول به سوي من است: ... دگرگوني و تح14ّ/ لقمان .7

 .اند : ... همه به سوي ما بازگردنده91/ انبياء .9
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گسترش  (با محتويات مربوط)  تر هاي وسيع شخص به مكان  تأثّر  و  توجه، تعلّق، تأثير
تر  آينده نفوذ داشته باشد، آن شخص متكامل گذشته و هاي دورتر يابد و در زمان

 .است
و وقايع  اه شدن فاصله شخص به اشيا و اشخاصكوت عبارت ديگر تكامل يعني به

چشم ديگران دور  نزديك ديدن آنچه در هاي مختلف و ها و زمان موجود در مكان
صورت  اين در شود. از هر جهت صفر فواصل است كه اين وقتي نهايت است. و حد بي

مكاني و زماني جهان  جا و همه وقت است و ابعاد همه محيط زندگي شخص در
است و منسلخ از  «المكان» گويند: فر است. اين همان صفت خداست كه ميبرايش ص

 : زمان؛ يعني در همه جا و هميشه هست
«»1 

 

«»2

«»1 
 

«»4

 

 :فرمايد و در جاي ديگر مي
«»1 

* * * 

 و  شدن مكان  كوچك  باعث  چگونه  است، «»كه   حال عبادت خدا
 .شود، قابل دقت است مي در نزد انسانزمان  

 هاي و تلقين تعليم  كه توأم با  محبت او  معرفت و  خدا و ايمان به  خود  در مرحله اول

                                                
 ... .ا كه باشيد: ... خدا با شماست، هر كج4/ حديد .1

 .: ... و او بر هر چيز گواه است47/ سباء .2

 ... .طرف رو كنيد، همان روي خداست : مشرق و مغرب از آن خداست؛ پس به هر111/ بقره .1

 .: ... و ما از رگ گردن به او نزديكتريم16ق/  .4

 .: اوست اوّل و آخر و ظاهر و باطن؛ و او به هر چيزي داناست1/ حديد .1
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 2«.»و 1«»متّصل به  را معتقد و باشد، شخص  و دين قرآن
 .كند پيدا مي انتها جا انتها و زمانِ بي ماغ ما نيز جهانِ بيدر دل و دِنمايد.  مي

احكام و  به  عمل نيز  تربيت  و تمرين از جنبه  و عاطفي مسئله بود.   اين جنبه نظري
را طوري   شخص  دروني  ساختمان رفته رفته شهوات،  و منكرات  اعمال و خودداري از

زمان حال دور  حول و حوش نزديك خود و  در اش هبرنام  حساب و  كه  دهد تغيير مي
 شود.  انديش عاقبت  و  دورانديش  و  باشد  داشته  نظر  مدّ  را  تري وسيع  مكان  و  زمان نزده،

 .نمايد مي «اكتساب»ديگري   مادي  شخص حاالت رواني و تشكيالت  حقيقت  در 
 

*  *  * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .: ... پروردگار جهانيان2/ فاتحه .1

 .روز جزا آن فرمانروايِ: 4فاتحه/  .2



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لـوكـالش و تـت



 



 

 
  
  
  
  
  
  

 بسمه تعالي

  
تالش و توكل

 
  

 «»1
 

  
دانم آيا براي شما اين مسئله مطرح هست يا نه؛ مسئله اينكه براي رسيدن به  نمي

 مقصود بايد تالش و فعاليت كرد يا با توكل به خدا كار درست مي شود.

از زمان بچگي و در سراسر زندگي اين موضوع مطرح بوده است؛ هم براي بنده 
از نظر ديني و هم از نظر دنيايي. چون ممكن است براي كسان زيادي نيز همين طور 

 باشد، مسئله ارزش بررسي را دارد.

آن زمان شاگرد درس خواني بوده، شب و  در دوران مدرسه مثل بيشتر جوانان
كشيدم. خدا پدر همه را بيامرزد، مرحوم پدرم گاهي به شوخي و  يروز زحمت م

 گفت:  تركي مي
 « شوي يا سوسمار! پسر تو آخر يا سوسك مي»

 اما يك وقت به طور جدي گفت: 
2«شود! پاره مي از زياد دويدن گيوه آدم»

 

تظارتشويق و اين مالمت پدرانه خيلي برايم ناگوار آمد؛ نه تنها از اين جهت كه ان
 شد : تعريف داشتم، بلكه بيشتر از اين بابت كه مسئله و مشكلي برايم مطرح مي

 و شرط موفقيت، كار و كوشش نيست ؟ مگر وظيفه انسان
                                                

 كه اولين چاپ آن از روي  1114ل ، در حوالي ساتدوين و تفصيل سخنراني در انجمن اسالمي مهندسين
در قطع رقعي  آمريكا ستونودر ه بولتن انجمن اسالمي مهندسين توسط انجمن اسالمي دانشجويان ايران

مؤلف  اي از چاپ مذكور كه اصالحات ا استفاده از نسخهانجام گرفت. اين اثر ب 1116در فروردين ماه و 
 شود. فقيد را در بر دارد تقديم مي

 ميرد، توّكل كن... . اي كه نمي : و بر آن زنده 19. فرقان / 1

 «.خدا، يارِ گيوه گشادهاست». و بعدها اين ضرب المثل را شنيدم كه 2
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 :مگر سرمشق خط نويسي ما 
 مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد      شود نابرده رنج گنج ميسر نمي

 نبود؟  
 اند: به ما نگفته مگر از قرآن

1«؟»
 

 

البته درآن موقع جواب درستي براي اين مسئله نه پيش خود يافتم و نه از كسي 
عكس، بعدها كه در درس فيزيك و درتاريخ و علوم و سپس در   ردريافت كردم. ب

معلولي و با اصول تمدن جديد تحصيالت مهندسي با خواص انرژي و قوانين علت و 
و با رسوم صنعت و توليد، مختصر آشنايي پيدا كردم، قبول اينكه غير از كار و 
كوشش مستمر و علل مثبتِ محسوس، عوامل ديگري مانند قسمت، شانس، تقدير، 

داشته باشند،  و اجتماع و غيره دخالت در پيشرفت انسان توكل، توسل، بركت، دعا
 شد. تر مي برايم مشكل

كنيد، تكليف خيلي روشن نيست و  كه نگاه مي از طرف ديگر در خود قرآن
 مسئله داده شده است. ظاهر متناقصي به هاي به جواب

آياتي از قبيل آيات ذيل را داريم كه تنها سعي و اكتساب و كار را مالك توفيق 
 شناسد: ( مييا و آخرتو تملك )در دن

«»2 
 

«»1 
 

«»4 
 

«»1 

                                                
 است، نيست.اى جز آنچه كوشش كرده  حقى و بهره براى انسان :19. نجم/ 1

 نيست ،است اى جز آنچه كوشش كرده حقى وبهره : براى انسان19نجم/ . 2

د و بهره زنان نيز هر آنچه خود بـه  : ... بهره مردان نسبت به آن چيزى است كه كسب كرده باشن12نساء/  .1
 باشد... . اند مي دست آورده

 درجاتي است... .   : و براى هر كس،برابر اعمالي كه انجام داده باشد،112انعام/  .4

 باشد.  : هركس درگرو مكتسبات خود مي19مدثر/  .1
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«»1
 

 

«»2
 

 

«
»1 

 

 رساند: يادي هم هست كه واگذاري امور را به خدا يا انتظار از او را ميآيات ز

«»4
 

 

«»1
 

 

«»6
 

 

«»7
 

 

«»9
 

 

«»9
 

 

« »11
 

                                                
 كنيم... . هاى خودمان رهبريشان مي كنند، به راه آنان كه در راه ما تالش مى : و69عنكبوت/  .1

: كسانى كه خواستار زندگى وآرايش دنيـا باشـند، در دنيـا )نتيجـه( اعمالشـان را تمـام و كمـال        11. هود/ 2
 خواهيم داد .

بوده و كوشـش الزمـه را بنمايـد و مـؤمن باشـد، كوشـش چنـين         : و هر كس خواهان آخرت19. اسراء/ 1
 اشخاص مثمر و مشكور خواهد بود. 

 : اگر خدا شما را يارى كند، هيچ كس بر شما غلبه نخواهد نمود... .161عمران/  . آل4

 ه خداست... .اى نيست مگر آنكه روزى او به عهد : هيچ جنبنده6. هود/ 1

 نمايند.  : ... پس مؤمنين كارها را به خدا واگذار مي11تغابن/  يا 11مجادله/  يا 11. ابراهيم/ 6

 : ... خدا براى ما كافى است و بهترين كارگزار است. 171عمران/  . آل7

 : ... و هر كس توكل به خدا كند، همين براى او كافى است... .1ق/ . طال9

 ها، خداوند است. ترين خير رسان : ... و بهترين نگاهدار و خير رساننده64. يوسف/ 9

 : ... او روزى دهنده وداراى قدرت استوار است.19. ذاريات/ 11
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شود كه جز  هاي مذهبي نيز صحبت فراوان از كساني مي در روايات و داستان
بركت و نعمت  كه ديگري كسان و اند نديده خود  اتخستگي و خسران چيزي از زحم

 :و توكل نصيبشان شده است. به قول سعدي با صرف دعا
 ضامن روزي شده روزي رسان      چند دَوِي بهر طلب چون خسان

ود، اين ش و توكل و توسل را قبول كنيم كه مفيد و مؤثر واقع مي كه دعا فرض حال به
 آيد كه چگونه و از چه راه ؟ سؤال پيش مي

ناخواه  هاي علمي و خواه عادت كرده به استدالل ذهن نقّاد و عقل كاوشگر مردم
 رود. دنبال رابطه و دليل مي

، اعتقاد به قادر متعال نيز نفي علل و اسباب نشده است دانيم كه در منطق اسالم مي
يِ او، عدم دخالت وسايط و سلسله مراتب 1«كُنْ فَيَكُونُ»ه مشيت الهي و اراده و الزم

 اند: علت و معلول نيست كه فرموده

«»2
 

 

ش مسلمام خداست. اما خاك و آب و خورشيد و بخ كما آنكه روزي رسان حيات
 شوند.  ازدواج و هزاران حركات و اعمال و مواد، وسيله تحقق اين مشيت ازلي مي

موضوع  باشيم، كرده خود براي تكليفي تعيين يا يافته  مسئله براي جوابي اينكه  براي
 نماييم:  را از دو طريق يا از دو نظر مطالعه مي

 زندگي؛ و  وتجربيات مشهودات از استمداد با قضيه بيني واقع و طبيعي نظر از اول،
 و دين. دوم، از نظر قرآن

 

 از ديدگاه طبيعي و مادي  توكل
تالش و عمل خود، تنها   كردن به داشتن در زندگي يا تكيه ي توكل مسئله دو حالته

اخالقي و تربيتي با صورت فطري و رواني يا   . به يك مسئله اعتقادي و ديني نيست
جريان عمومي دارد  هاي زندگي انسان هاي ديگري در فعاليت همين عنوان يا با جلوه

 توان آن را با ديد علمي و بر مباني مادي بررسي كرد. و مي

خوريم  هايي بر مي به تضاد و تناقض در جريانات زندگي نيز مانند صفحات قرآن
 : و تطبيق آنها در نظر اول مشكل است. هم شعرِكه توجيه 

                                                
 شود. : ... )كه گويد:( باش و مي 92 . يس /1

 هاى مربوطه جريان دهد.  خداوند امتناع كرده است كه امور را جز به وسيله اسباب : روايت. 2
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 مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد  شود نابرده رنج گنج ميسر نمي

  

 : كند و هم شعرِ مورد و مصداق خارجي پيدا مي
 كه صد دانا در آن حيران بماند   نادانان چنان روزي رساند به

هاي  اند و احمق ايان رسيدههاي ش بينيم كه به موفقيت هاي پر كاري را مي زرنگ
 ها جلوتر انداخته است. اي را كه روزگار آنها را از اولي تنبلِ بيكاره

محصوالتش  و او فقط كه اي بسته محيط در شخص بود بنا اگر كه  است اين حقيقت
اصطالح ترموديناميك، مبادالتي با خارج   كرد و به وجود داشته باشد، زندگي مي

چيزي  نمود، به كرده، تا تالشي نمي  حكومت مطلقه پيدا انرژيداشت، اصل بقاي  نمي
آورد، صد در صد محصول  رسيد. و بالعكس، هر نتيجه و مطلوبي به دست مي نمي

 بود. تالش و توليد خود او مي

بزرگ و غرق در  فرد تنها و سيستم مجزّايي نيست؛ محاط در اجتماع اما انسان
.  تر را دارد نهايت كوچكِ درجه هزارمِ پايين ، حكم بي كه وجود او  جهاني است

گيرد و تبادل و  وجود، از غير خود گرفته است و خوراك و تأثير، از خارج مي
 دريافتِ زياد دارد.

 نمايم. يا آنكه ام و كفايت خود را مي بنابراين ادعاي اينكه من خودم را ساخته
 حسابي جز خودم و عملم در كار نيست، همان قدر متكبرانه است كه احمقانه.

آيد كه مطابقت با طبيعت  تنها از اين راه به دست مي موفقيت شخص يا اجتماع
تالش  گيري نمايد. مندي يا بهره بهترين وجه بهره داشته و از عوامل و عناصر و افراد به

گردد. چه بسا كه با تالش مختصر و  ت باشد، ثمر بخش ميو تحركي كه در اين جه
گاهي بدون تالش و با صرف مواجهه و در معرض قرارگرفتن، مايه و مواد به شخص 

 رسد.  يا به اجتماع مي
ايم  هاي فراوان از مردمان موفق برخورده خود به نمونه ما در طول عمر هر كدام از
هايي كه  سنگين وخونسرد هستند. يا موفقه، خيلي جاتحركي نداشت كه استعداد و

 «. گيرند از آب كره مي»شان، در سازشكاري با اوضاع است و  زرنگي
ها متداول است  كلماتي چون قسمت، سرنوشت، يا بخت و اقبال كه در تمام زبان

تالش  گيرند. مي سرچشمه مكرر مشهود هاي واقعيت همين از است، يافته قبول وحالت
هاي مستمر كه در جهت بهره برداري از عوامل و عناصر خارج و به خدمت  اليتو فع

 شود، يك نوع توسل است. گرفتن افراد و نيروها ابراز مي
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 توسل به معناي اتخاذ وسيله يا استثمار 

برداري از  هاي معاشي يا تكاملي ماست كه بدون توسل و بهره كدام يك از فعاليت
 گذارد نباشد؟  ما مي رج و امكانات اليتناهي كه طبيعت در اختيارمنابع خا
كاركردن  مختصري مگر است، بشر زندگي اوليه مايه و تاريخ و تمدن پايه كه زراعت

از خاك و آب و خورشيد و رشد  كردن استفاده آن از  پس و دانه پاشيدن، روي زمين
 ا نيست ؟ گياهان و مانند اينه

اش،  اوليه مواد اما رود؛ نمي عريان طبيعت سراغ به البته كنيم، مي نگاه كه  را صنعتگر
هاي  گرفتن انرژي خدمت سنگ معدن يا محصوالت زراعتي است و عمل آوردنش به

 روح يا نهفته در طبيعت است. روح و ذي آماده بي

هاي زندگي،  چشمههمين طور در تجارت، مديريت، طبابت، خدمات، و در ساير 
در جنب  در هر يك به نحوي توسل به طبيعت و خلقت است و نقش تالش انسان

 باشد.  گيرد، بسيار ناچيز مي آنچه از خارج مي
ايم كه برد با آنهايي است كه عالوه  به تجربه دريافته ،در كليه اين شقوق زندگي
است، يا روي تجربه و   ان شدهبيني فطري هم عادتش بر توجه و توسل، يك خوش

 به مصداق:  ،تأباشند. با اميدواري و جر حساب اميدوار مي
 «برنبندد گر بترسد از خطر بازارگان  از خطر خيزد خطر زيرا كه سود »

، به آنها  شوند. روحيه اميدوار و دلگرم به جريان مساعد روزگار ها مي وارد معركه
دهد و فكر و  ، مي رت و برخوردهاسترويي كه شرط موفقيت در معاش گشاده

، خود را  مشكالت و مصايب برخوردند كند. اگر به استعدادهايشان درست عمل مي
پيروز  موارد اكثر در بنابراين ،دهند نمي دست از را مسائل در نفس بر تسلط و بازند نمي
د كاري گذارند و اگر وار ها قدم به جلو نمي در حالي كه ترسوها و بدبين . شوند مي

 كنند. نمايد و خودخوري مي شوند، ترس و ترديد وجودشان را فلج مي

كه  م وآن بحبوحه حمالت هوايي و دريايي آلمانالمللي دو در جريان جنگ بين
بود، حكايت  ني اروپا، غرق شده در درياي توفاوزير انگلستان نخست چرچيل

صورت چرت زدن چند دقيقه پشت  ولو به -گاه خواب بعداز ظهرش كنند كه هيچ مي
 شد. ترك نمي -  مسند صدارت

اند  نوشته نيز (فرانسه پادشاه چهاردهم يلوئ سلحشور )سردار Prince Condet باره در    
بود،  شده يبحران يخيل فرانسه لشگر وضع كه دشمن با تن  به تن ينبردها از يدر يك كه
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خوابيده  راحت خيال با بينند يم گردند، مي او عقب دستور كسب و استمداد يبرا يوقت
 است !

 گويم اميد به خدا و ينم هستند. يتوكل قو روحيه اميد و يدارا يچنين افراد    
شود؛  آينده وآنچه واقع مي توكل به جريان مساعد روزگار و اميد به ي، وليتوكل دين

 ، خواه سنجيده و آزموده. اگر چنين سكينه خاطر و يغريز يخواه به صورت فطر
 اصالم قدرت عمل و شدند و داشتند، زود تسليم مي يسرنوشت را نم يواگذار يتواناي

 شد. ميي تابعين را از دست داده، سرنوشت كار طور ديگر ينها و تأثير روتدبير از آ

ها و  بينيم آنها كه در كميسيون يو روابط كار و كسب  هم غالبام م يدر امور ادار    
نمايند و در ارائه منطق  از نظر خود مي مذاكرات به تب و تاب افتاده، سبقت در دفاع

اگر موفقيت پيدا كنند، موفقيت ناچيزي با منت  دهند، و متاعشان حرارت به خرج مي
كنند تا  شود. اما خونسردهاي كم حرف متين كه حوصله مي و ترحم نصيبشان مي

جريان طبيعي،  گردد و مطلب به ها عنوان طرف موضوع و مايحتاج از ناحيه طرف يا بي
هاي  موفقيت نمايند، به پخته و آماده شود و فقط با عنايت زير چشمي كار را اداره مي

. آنچه گفته شد، يك  رسند تر مي تالش كمتر وخيلي محترمانه بيشتر با مشقت و
 تدبير خاص انساني نيست؛ نظام طبيعي و ناموس حياتي است.  تصادف اكتشافي و

از طرف دانشكده  ، تأسيس آموزشگاه مامايييك روز در شوراي دانشگاه تهران
نامه تعليماتي  مطرح شده بود. نماينده دانشكده در توضيح مواد برنامه و آيين پزشكي

 گفت:  آموزشگاه مي
اين دخترها ياد بدهيم اين است كه عادت كنند و دقت  آنچه ما سعي داريم به

رغم همه درد و  ليزائو و دخالت در وضع حمل، ع داشته باشند از دست زدن به
دادهاي مادر، خودداري نمايند. بگذارند طبيعت كار خودش را بكند و بچه با 

 فشار عضالت رَحمِ مادر، به جريان طبيعي به دنيا بيايد.

ا بـا يكـديگر و   هـ  روابـط انسـان   تسليم اسـت. در  اين نمونه كامل توكل به طبيعت و    
فصّلِ جريانات اجتماعي نيز كه اصـل تقسـيم وظـايف را بـه     مكانيسم بسيار پيچيده و م

وجود آورده است، اگر از يك طرف فرد را براي تدارك مايحتـاج زنـدگي نيازمنـد    
نمايد، همين كه اين فرد توانايي توليد كاال يا انجام كاري را نشـان   به پول و دارايي مي

نمايـد و عمـالم ضـامن     ه مـي سـوي او روانـ   هـا و مشـتريان را طبعـام بـه     ، سيل محتاج دهد
 شود. اش مي روزي

 منطقي و طبيعي هاي پايه تمامام كلمات، اعم معناي به  توكل، و توسل و تالش بنابراين
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 معاش، توكل ضرورتي است و مخالف. در تالشِ داشته، متمم يكديگرند؛ نه منافي و
 شود. توسل حلقه اتصال تالش و توكل محسوب مي

روح توكل ظهور بيشتري پيدا  ،تاجر ان طبقات كاسب وچيزي كه هست در مي    
ها بيش از جاهاي ديگر به تابلوها و عناويني نظير  ميان بازاري كند. شما در بازار و مي

خوريد  تجارتخانه توكلي، قنادي توكل، برادران متوسالني، آقاي توسلي و غيره برمي
چند  د. در خيابان شمال بازار تهرانشو فراوان ديده مي 1«تَوَكَلْتُ عَلَي اهلل»و شعار 

دانم هنوز باقي  شدم، باالي سر در يك تيمچه جديدالبنا كه نمي قبل كه رد ميسال 
است يا نه، اين كتيبه را كه زبان حال مالك و مستأجرين است ديدم با كاشي نصب 

 اند: كرده

«»2
 

 

اش، چون ارتباط با مراجعه مشتري دارد كه  فروش يك كاسب و درآمد روزانه
 ميان خوف و رجا كه بر اين طبقه از مردم و حساب اوست، حالت خارج از اختيار

 توكل را در آنها قوت داده است.  حاكم است، روحيه توسل و

كنند تا تالش خود و تدبير و  رسان، بيشتر حساب مي مشتري رسانِ روزي رويِ    
كنند و  باز مي« اهللاِلَا بِ ال حَوْلَ وَ ال قُوّ»وبا ذكر « بِسْمِ اهلل»تبليغ. حجره را با گفتن 

 نمايند. را تكرار مي« تَوَكّلَتُ عَلَي اهلل»

اما جماعت كارمندان چون حقوق معين تقريبام مسلم دارند، كمتر به چنين فكر و 
خدا(  خاك )يا به اش را به آورند. مرد زارع نيز با اينكه تمام سرمايه ذكري رو مي

ي به عوامل جَوّي و نيروهاي پرورش سپارد و برداشت سَرِ سال او يكسره وابستگ مي
طور روزمره مواجه با معامله و سود و زيان نيست، عادت و  طبيعت دارد، چون به

بگويند  «خدا قوت»آيد به او  زند، خوشش مي توكل ندارد. وقتي بيلي مي صراحتي به
رداشت كند( و در موقع ب به نيروي بدني را حس مي )چون در آن حال احتياج

 زند. هر ميخرمن را مُ« اهلل بركت»بشنود و با تخته  «خدا بركت»محصول، 

به طور كلي در كارهاي آزاد و نزد كساني كه مقاصد مشكل مجهول را به عهده     
گيرند، هركس به نحوي توجه به مبدأ و انتظار بركت و موفقيت از منابع غيبي و يا  مي

سطح باالتر، اگر  و تر عام مرحله يك در دارد. باز اوست، از اراده ما فوق را كه خارج
                                                

 : ... بر خداي يگانه توكّل كردم... . 16. هود / 1

 بر خداوند است و توسّل من به پنج تن آل عبا )اهل و اصحاب كساء( است. : توكّل من در همه امور. دعا2
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بيني بررسي نماييم، بايد بگوييم كه  خواسته باشيم مسئله را از ديدگاه طبيعي و واقع
زندگي  حال نزديك يا حال زمان در حيوان كه است اين در حيوان با انسان فرق اصوالم

احتياجات فوري و حوادث محيط  كند و تمام تالش و دفاع و تعرضش براي مي
نمايد.  است؛ ولي انسان تا حدودي در گذشته و مخصوصام در آينده نيز زندگي مي

اش به  تر باشد، پيوندش با گذشته بيشتر و نظر و نگراني تر و متمدن هر قدر متكامل
 تر از حيوانست.  رود؛ يعني زندگي او در ظرف زمان خيلي وسيع دورتر مي ي آينده

 ،طوركلي آينده خود هستند و به  گذشته و سازنده گياهان وارث حيوان و حتي البته
 ،بعدي است. منتها در مورد حيوانات 4يك كيفيت  - قول الكسيس كارل به -حيات

غريزه يا طبيعت است كه اين وظيفه را انجام داده و عضو طوري ساخته شده است 
در آنچه خارج از  . انسان نمايد دارك آينده را ميكه حفظ مكتسبات گذشته و ت

 ،، در قلمرو آگاهي و اراده عواطف ناشي از غرايز ذاتي و وظايف االعضايي است
 نمايد و اِشعار به خطرات و احتماالت آينده دارد.  طور خودآگاه عمل مي به

تبعات  ها و با انواع ناراحتيتوجه به آينده قهرام توأم با نگراني است و نگراني توأم 
 اجتماعي. رواني و جسماني فردي و

عدم اطالع صحيح بر آنچه خواهد شد و عدم تسلط بر آينده، نگراني و يأس و 
شود، در دنياي  عصيان را، هر قدر علم و عقل بر احساسات و مواريث عادت چيره مي

آرامش و اطمينان، هر قدر تكنيك و  به نمايد. بنابراين احتياج تر مي مترقي وحشتناك
ديگري  داروي هيچ نرسد، بشريت داد به توكل اگر و شود مي بيشتر رود، مي جلو تمدن

سوز را نخواهد كرد. منظور آنكه روح توكل و توسل نه تنها  عالج اين بيماري بشر
نها مورد بينانه مردمان سابق يا بازاري و عامي است و نه ت يك خاصيت طبيعي و واقع
 بايد آن را از مسائل بزرگِ روز و آينده حساب كرد.  احتياج عمومي است، بلكه

تنها بيان يك خاصيت و عادت  گويد، مي 1«تَطْمَئِنُ الُقلُوبُ بِذِكْرِ اهللِ اَالَ» قرآن اگر
نيازي است  -دورنگر  انسان متكامل و - نمايد؛ بلكه اطمينان قلب براي انسان را نمي

 كه بدون آن نه پايدار خواهد ماند و نه ترقي خواهد كرد. 
باره طبيعت يا روزگار، پشتوانه عقيدتي  بيني ناخودآگاه در مادامي كه خوش

افكار در جهت انكار مبدأ  محكم يا علمي مطمئن و داليل عيني همگاني پيدا نكند و
سوق داده شود، قهرام غرايز يا عادات گذشته كه مردان  ،(Finalisme)و نفي مقصد 

                                                
 گيرد. ها آرام مى : ... آگاه باشيد كه با ياد خداست كه دل29. رعد/ 1
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داشت، روز  را در سايه توكل فطري به شور و اميد وامي با همت و مخصوصام جوانان
تر خواهد شد و بشريت از اين سرمايه عظيم و غير مادي، ولي  روز در دنيا ضعيف به

 مؤثر و مسلم، محروم خواهد گشت.

  
  ز ديدگاه قرآنتوكل ا

 شود: چگونه مطرح مي حال ببينيم موضوع تالش و توكل در قرآن
  

منع و مالمت شده است كه كسي تصور يا ادعا نمايد كه خود او تنظيم  در قرآن ؛ اوالً
طور جزم  اريم بهند حق ما كارهاست.  رساننده ثمر گيرنده و به تصميم ها و كننده برنامه

 كرد: كار را خواهيم  و بدون آنكه مشيت خدا را عامل اصلي بدانيم، بگوييم فردا فالن

 «

»1
 

 

شود و وقتي  گيرد و خواهان چيزي مي تصميم مي 2«شاءَاهلل اِنْ»با قيد  مسلمان
 نمايد: از آن استفاده مي 1«ماشاءاهلل»داراي چيزي است با قيد 

«
».4

 
 

، يقين به حصول نتيجه مطلوب نداشته باشيم. به  ، پيشاپيشِ وقوع امري همچنين
 ها را تا پائيز نشده، نشماريم.  ها، جوجه اصطالح دهاتي

آمده است  (19تا  17در اين زمينه مثلي در داستان دو برادر در سوره قلم آيات )
افتادند  راه به چيني ميوه براي خاطر اطمينان با سحر صبحِ داشته، شهر خارج در  كه باغي

 نشود،  خواسته  محصولشان  از  ، چيزي نشده  خبردار محتاجي  فقير و  براي آنكه  و

                                                
 : و هيچ گاه راجع به چيزى نگو كه فردا آن را انجام خواهم داد؛ 24و  21. كهف/ 1

اگر خدا بخواهد. وپروردگارت را هر زمان فراموش كـردى بـه يـاد آور و بگـو اميـد اسـت       مگر بگويى 
 تر از اين رهبرى كند.  پروردگار مرا به راهى سرراست

 : ... اگر خدا بخواهد... .27، فتح / 112، صافات / 27، قصص /  69، كهف /  99، يوسف /  71. بقره / 2

 آنچه خدا بخواهد... . : ... مگر 7، اعلي /  69ر/ م، ز19، كهف / 49، يونس / 199، اعراف/ 129. انعام / 1

: تو چرا وقتى به باغ خود در آمدى نگفتى كه همه چيز به خواست خداست و جز قدرت خدا 19. كهف/ 4
 قدرتى نيست و اگر تو مرا از خود به مال و فرزند كمتر دانى )به خود مغرور نشو(. 
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 احتياطات الزم را پيش بيني نمودند.  

«

»1
 

 
 . و مؤمنِ مسلمان شود ، اصرار به توكل به خدا مي با تكرار و تصريح فراوان ؛ ثانياً

 ت. متوكل به خداس
توكل به معناي وكيل گرفتن خدا و نگاهبان دانستن او و خدا را به عنوان كارگزارِ به 

 كردن است. از آن جمله آيات ذيل: ثمررسانِ امور، اختيار

«
»2

 

 

 «
»1

 

 

 ...«
»...4

 

 

« 
                                                

گرفتار آزمايش كرديم، هنگامى كه قسم خوردند كه : ما آنها را مانند صاحبان آن باغ 19و  19، 17. قلم/ 1
 كنند.  چينى مي روند ميوه بامدادان حتمام مي

 استثنايي نكردند )ترديدي نداشتند، ان شاء اهلل نگفتند(. 
 آمد . پس در حالى كه هنوز خواب بودند، آفتي از آسمان

شما را يارى كند، ديگر كسى بر شما غالب نخواهد شد و اگر خوارتان كند، : اگر خدا 161عمران/  . آل2
 نمايند. پس چه كسى خواهد بود كه بعد از او ياريتان كند. بنابراين مؤمنين حتمام به خدا توكل مي

شوند و  ن و آزار او مي: ... اگر خدا اراده زيانى نسبت به من بنمايد، آيا آنها بر طرف كننده زيا19مر/ . ز1ُ
كند. توكل  توانند جلوگير شوند. بگو خدا مرا كفايت مي من برساند، آيا آنها مي اگر رحمتى بخواهد به

 نمايند.  كنندگان بر او توكل مي

  .دهد مي قرار او براى خروجى راه كند، پيشه تقوا و نمايد پروا خدا از كه( )يا كسانى و هركس... :1و 2. طالق/4
رساند و هر كس به خدا توكل كند، همان براى او  برد، به او روزى مي و از جايى )يا راهى( كه گمان نمى

 كافى است... .



 
 

 

 
 

 مباحث اعتقادي و اجتماعي(، 11ـــــــــــــــــــــــ  مجموعه آثار )ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 124

 

.»1
 

 

  برآورده وعده صورت به نه و است خالي و خشك آرزوي و لفظي نه توكل اين اما
شود كه  اي ديده مي هاست. كمتر آيه آسا و اعجازآميز و بال شرطِ خواسته شدن برق

كار و مالزم با  توكل شده باشد و اين توكل به دنبال تالش يا تصميم به  در آن امر به
اوقات امر به توكل در بحبوحه درگيري با دشمنان و عمل و اشكال نباشد. بسياري 

 هاي سخت آمده است. گرفتاري

«
»2

 

 

 ...«
»1

 

 

«
»4

 

 

«
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« 
                                                

ايد، پس بر او توكل  اى قوم من اگر چنين است كه به خدا ايمان آورده ؛گفت : و موسى94. يونس/ 1
 هستيد.  لماننماييد؛ اگر مس

  .: ... پس چه خوب است پاداش عمل كنندگان19و  19. عنكبوت/ 2
 نمايند.  بر پروردگارشان توكل مي كسانى كه پايدارى كردند و

مشورت كن. چون تصميم  در كار با آنها : ... پس نسبت به تقصيرشان گذشت نما و119عمران/  . آل1
 دارد.  گرفتى و عزم نمودى، بر خدا توكل كن. خدا توكل كنندگان را دوست مي

: دو مرد از آنها كه خدا بر آنها نعمتش را ارزانى كرده بود، گفتند: وارد دروازه )شهر( شويد؛ 21. مائده/ 4
 هستيد، توكل به خدا بنماييد. همين كه داخل شديد، غالب خواهيد بود و اگر مؤمن 

هايى كه بايد برويم رهبرى  شود كه به خدا توكل نكنيم؛ در حالى كه ما را به راه : ما را چه مي12. ابراهيم/ 1
رسانيد، پايدارى خواهيم نمود و توكل كنندگان بر خدا  كرده است و حتمام در آزارهايى كه به ما مى

 د.نماين توكل مي
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»1
 

 

ثمر رسيدن و يا رساندن جريان   ي كه گذشت زمان براي بهيهمچنين آنجاها
كه شايد  ضروري دانسته شده است، امر به توكل آمده است. نظير آيات سوره طالق

 باشد: نترين آيات دستور توكل در قرآ طوالني
وَ »

»2
 

 

 توان استنباط كرد: مونه آيات ذيل ميبال شرط نبودن توكل را از ن

«»1
 

 

«».4
 

 

 فرمايد كه چون بر راه راست و حق هستي، توكل به خدا كن. در آيه دوم مي 
هاي ما را نمايانده است چرا توكل  كه چون خدا راهو مفاد آيه سوم اين است 

 ننمائيم ؟

مصداق كامل و شاهد مثال بارز براي درك معني و مورد استعمال توكل زندگي 
 است. هاي خود حضرت پيغمبر و مأموريت

، را به حضرت 6«»، 1«»هاي  از يك طرف فرمان قرآن    
ظاهر  7«»نمايد و سنگيني فعاليتش را در  صادر مي

                                                
اند؛ پس از ايشان  خبرشان دادند كه جمعى به جهت شما گرد آمده : آنهائى كه مردم171عمران/  . آل1

 بترسيد؛ )ولى اين گفتار( ايمانشان را زياد كرده و گفتند خدا ما را بس است كه خوب كارگزارى است. 

: و هر كس كه تقوا و پرواى خدا را پيشه گيرد، )خدا( براى او راه خروج )از گرفتارى ( 1و  2. طالق/ 2
  .كند درست مي

رساند و هركس به خدا توكل نمايد، همان براى او كافى  اش را مي برد، روزى و از جايى كه گمان نمى
 اى قرار داده است.  ندازهرساند. محققام كه خداوند براى هر چيز ا است. بداند خدا امرش را به ثمر مي

 : پس برخدا توكل نما همانا كه تو بر )طريق( حق آشكارى.79. نمل/ 1

 هايى كه بايد برويم، رهبرى كرده است... . : چرا برخدا توكل ننمايم؛ حال آنكه ما را به راه12. ابراهيم/ 4

 برخيز و بيم ده.  :2. مدّثّر/ 1

 نما.  اى، استقامت : پس همان گونه كه مأمور شده112. هود/ 6

 : همانا كه در روز براى تو شناورى )دوندگى( طوالنى است. 7. مزّمّل/ 7
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سازد و از طرف ديگر با تذكارهاي از نوع ذيل او را از حرص و جوش خوردن و  مي
 :نمايد به تالش و تعب افتادن منع نموده و به خونسردي دعوتش مي

«»1
 

 

«»2
 

 

«»1
 

 

«»4
 

 

ويد تو وكيل يا گ رابطِ اين دو تأكيد يا دو حالت، همان توكل به خداست. مي
 نيستي؛ خدا را وكيل بگير و به او توكل كن. مسئول و نگهبان مردم

«
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«»6
 

«
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وَ »
»9

 

                                                
 ايم. را )به عنوان( وكيل برآنان نفرستادهو : ... و ما ت14. اسراء/ 1

 ايم... . را محافظ آنها نگذاشتهو : ... و ت117. انعام/ 2

 را براى آنكه به مشقت بيفتى بر تو نازل نكرديم.  : قرآن2. طه/ 1

 يندازى. خواهى به هالكت ب آور نيستند، مي : شايد خود را از اينكه ايمان1. شعراء/ 4

حق به تو نازل كرديم. پس هر كس راه يابد و راه گيرد، به سود خود  هو ب : ما كتاب را براى مردم41. زمر/ 1
 مراقب آنها نيستى. اوست و هر كس گمراه شود، همانا به زيان اوست و تو وكيلِ

 تكذيب كردند؛ در حالى كه حق است. بگو من وكيل شما نيستم.  : و قوم تو آن را66. انعام/ 6

كند و اوست كه صاحب قدرت  درستى كه خداوند به حكم خود ميان آنها قضاوت مي ه: ب79و  79. نمل/ 7
 و حكمت است. 

 پس بر خدا توكل كن؛ همانا كه بر حق آشكار هستى. 

نمـا و   مكن و آزارشان را بـه حـال خودگـذار و بـه خـدا توكـل       و منافقين : و اطاعت از كفّار49. احزاب/ 9
 نمايد.  خداوند به عنوان وكيل كفايت مي
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انجام مأموريت و قبول زحمات و  در تمام آيات، دستور توكل، پهلو به پهلوي
مشقات آن آمده است. هيچ جا گفته نشده كه كاري وكوششي مكن و واگذار به 

گيري و به  صورت ابراز اعتماد به خدا و اطمينان به نتيجهها  خدا بنما؛ بلكه اين توكل
ثمررساني او را داشته و ضمانت اجرا و تأمين موفقيت است. بايد وارد در كار و 

 درگير با دشمن شد، ولي جريان و پايان كار را به خدا واگذار كرد.

  
 نيستيم  ما كه پيغمبر

كرد، طبيعي بود كه  كه كاري جز به دستور و براي خدا نمي البته در مورد پيغمبر
 هماهنگ با افكار و اعمالش، با توكل به خدا همراه باشد؛ ولي تكليف ما چيست؟

دانيم كه مسلمان اصوالم هيچ عملي را جز به نام خدا و  باشيم، مي ما اگر مسلمان
عتقد است كه بشر براي بندگي پروردگار خلق دهد. مسلمان م در راه خدا انجام نمي

، يعني در سراسر و صلح شده است و در كار وكسب و تحصيل و ازدواج و جنگ
 است. پس او هم مانند پيغمبر« »زندگي، نيّات و اعمالش به دستور خدا و 

 خواهد گفت: ي  به حضرت ابراهيمنمايد و با تأس ايفاي مأموريت مي

«»1
 

 

شويم و در هر معامله يا مذاكره كه  بنابراين صبح كه روانه محل كسب و كار مي
نماييم، ورود  ت اجرا مياي كه مورد رضاي خداس شويم، چون قاعدتام برنامه وارد مي

در كار و استمرار در تالش و استقامت بر مشكالت آن به عهده ما خواهد بود؛ ولي 
نماييم. انتظار  خوريم و به ثمر رساندن را واگذار به خدا مي براي عاقبت آن غصه نمي

آمدهاي مساعد را داشته، نه نگران و مأيوس بايد بشويم و نه از  گشايي و پيش گره
نه  نه مغرور باشيم و»عمل خويش باشيم. فرمول  يگر مغرور به خود و متكي بهطرف د
از  2«»است. همين قدر كه به حكم  ، مرز حركت يك مسلمان«مأيوس

را در برابر مشكالت بايد  1«»طريق خالف خودداري نماييم، انتظار 
اميدوار باشيم. دغدغه خاطر و توجه و تمنّا  4«« به داشته و

                                                
 تو است. : ... پروردگارا بر تو توكل كرديم، به سوى تو بازگشت نموديم و تحول ما در جهت 4. ممتحنه/ 1

 : ... و هر كه از خدا پروا كند... .  1يا  4يا  2. طالق/ 2

 گشايد. ها[ را مي : ... خدا برايش راه خروج ]از دشواري2. طالق/ 1

 كند. اش عطا مي برد، روزي : ... و از جايي كه گمان نمي1. طالق/ 4
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بگوييم؛ بدون آنكه عجله  1«»از ديگران نداشته 
ورزيده، تصور نماييم با صرف تقوا و توكل فورام منظورمان برآورده خواهد شد و 

 در كار نيست. 2«»

، توكل  ديدگاه طبيعت مادي ( گفته شد از همان طور كه در بخش اول بحث )
بين ذاتام متوكل است  خوش بين بودن به جريان كلي امور و هر آدم داشتن يعني خوش

ايمان و آگاهي اتخاذ شد، مترادف با اعتقاد به هدف داشتن  و وقتي توكل از روي
شود؛ خدا آفريننده همه چيز   حكيمِ رحمن ميو وجود رهبرِ( finalisme) جهان

 باشد. است و نگاهدارنده و پيش برنده هم مي

«
»1

 

 

مترادف با توكل و مشروط به تقوا، قابل قياس با عمليات جراحي و  بينيِ خوش
،  (VICTOR POCHEH) پوشه قول ويكتور  . به هاي طبي است بندي و مراقبت زخم

  ضي، خود طبيعت است.طبيب معالجِ واقعي هر مري

هاي بهداشتي، پانسمان و درمان، بيشتر براي اين است كه محيط مجروح و  احتياط
ها حفظ كنند و ثانيام  نسوج را اوالم از حمله عوامل خارجي و نشو و نماي ميكرب

 شرايط مساعدي فراهم آورند تا عضو بتواند به توليد و ترميم خود بپردازد.

بيني  ها و دستورها نيز گوياي حالت توكل و متكي بر خوش المثل بعضي از ضرب    
كه نظير « است  جوينده يابنده»نسبت به طبيعت يا خلقت است؛ مانند جمله معروف 

فوق  تذكرهاي مفهوم باشد. مي 4«» نبوي فرمايش
باشد، باالخره رسيدني و يافتني است  در اولي اين است كه آنچه مطلوب شخص مي

و بنابراين وجود دارد و در دومي عالوه بر مفهومِ يافتن و راه پيدا كردن كه محصول 
بيني است، تصريح به جد و جهد، يعني تالش و به لجاجت، يعني ايستادگي و  خوش

                                                
 : ... و هر كه بر خدا توكل كند، خدا برايش كافي است.1ق/ . طال1

 گذارد و مسلمام براي هر چيز، نظمي مقرر داشته است. : ... خدا فرمان خود را به موقع اجرا مي1. طالق/ 2

 گزار است. بر هر چير نگاهبان و كارست و او : خداوند آفريننده همه چيز ا61و  62. زمر/ 1
 .باشد...  ن براى او )يا به دست او( ميها و زمي كليدهاى )خزاين و امكانات( آسمان

يابد و هر كـه دري )بسـته( را بكوبـد و سرسـختي نمايـد )بالخـره(        : هر كس تالش كند ميحديث نبوي .4
 شود. داخل مي
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ي هم وجود دارد. بنابراين هيچ گونه تضادي بين تالش و توكل نيست و چون گير پي
 است، تالش به عنوان وسيله توفيق، نيز سفارش شده است. اين كالم از خود پيغمبر

  
 مسئله متمم

شود، اين است كه آيا عـالوه   طور متمم و فرع بر مسئله اصلي مطرح مي كه به اي مسئله
اشي از جريان طبيعي امور و به ثمر رساني خاصه طبيعت يا خلقت اسـت كـه   بر آنچه ن

بينـي و   هايي از آن آورديم و خارج از تأثيرهاي روانـي و عينـي كـه خـوش     شاهد مثال
خدا در مشـكالت   كس دارد؛ آيا توكل كردن به هاي زندگي هر اميدواري در موفقيت

گشـايي كارهـا و    يك اثر اضافي هم در گره و توسل و خواستن حاجات از طريق دعا
 درمان دردها دارد؟

نفس و در اعتماد به نتايج مادي  و بالعكس، آيا در اعراض از توكل، يعني غرور به
شود و محروميت و خسراني جايگزين  و مثبت اعمال و امور، چيزي از دست داده مي

 گردد؟ مي هاي انسان انتظارات و دلخوشي

شود  آيد كه عمالم زياد ديده مي اين سؤال دوم يعني حالت عكس قضيه به نظر مي    
هايي كرده باشد. نگارنده در تمام دوران  و هر كس در خود و در ديگران آزمايش

تحصيل و شايد بدون استثنا هر وقت درس را خوب ياد گرفته و يقين به دريافت نمره 
هايي كه برتري بر حريف  ها و مسابقه ازيشد. در ب خوب داشتم، امتحانم خراب مي

باختيم. در كارهاي اداري و آزاد نيز هر  نمود و اطمينان به برد داشتيم، مي مسلم مي
زمان كه تداركات الزم را انجام داده، موفقيت را بديهي و يا آمدن مشتري و دريافت 

اي در  وقتي نقشه انشدم. انس دانستم، غالبام با خالف انتظار روبرو مي پول را قطعي مي
در ميان بگذارد  خواهد انجام دهد، اگر با مردم اي را مي پروراند و كار ارزنده سر مي

هايي به ديگران بدهد، امكان  و روي كارِ نشده، پيشاپيش دلخوشي به خود و وعده
ديث نفس و وصف شود و گاهي به همان ح انجام و احتمال توفيق در آن كار كم مي

 كند. حال خاتمه پيدا مي

لوحاني  هاي خواب خوشِ ساده حالت مبالغه و صورت مضحكه اين قضيه، داستان    
هِ كوزه روغن، خود را است كه با پيدا كردن يك نعل اسب يا جمع كردن يك تَ

صاحب اسب يا يك گله گوسفند و حشم ديده، بر سر اسب خيالي، نزاعشان در 
 اند! رجزخواني با عصا كوزه روغن را شكسته گرفته يا ضمن
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همين طور است حالت خانمِ خانه، در آن روزي كه سفره رنگين و دست پختش     
 كنند! ها كمتر از هر روز تعريف غذا را مي  داند و اتفاقام مهمان تر از هميشه مي را عالي

ر قدر در حصول انتظارش بيشتر ه آيد كه انسان به طور خالصه چنين به نظر مي    
ها و  شود. حال آيا اين آزمايش مغرور و مطمئن باشد، آن انتظارات كمتر برآورده مي

اظهارات عموميت و واقعيت داشته باشد، تأييد آن با خواننده است و در صورت 
شوند، بايد ديد.  اندركار مي اي در اين قبيل موارد دست تأييد، چه عوامل ناشناخته

 اي كه ممكن است علمي و محسوس هم باشد. ل ناشناختهعوام

و توكل به خدا عالوه بر جريان طبيعي روزگار كه  اما سؤال اول كه توسل به دعا    
كه موجب  كند و خارج از تأثيرهاي رواني روي انسان در جهت مثبت و خير سير مي

گشاينده اضافي  گره سازنده و آيا اثر شود، مي شخص خاطر و افزايش راندمان  فراغت
 در كارها هم دارد يا خير؟ 

تر است و اگر مواردي را در زندگي خود يا سايرين سراغ  اين مشكل  جواب به
اي بر اين مدعا باشند، تشخيص  هاي تأييد كننده داشته باشيم كه بتوانند شاهد مثال

محسوس معمول بوده است و يا صرفام و  ها تصادفي يا معلول عوامل گيري اينكه نتيجه
باشد. در هر حال تا وقتي  انحصارام توسل و توكل سبب موفقيت شده است، الزم مي

هاي علمي به عمل نيامده  ها روي آمارگيري وسيع و تجزيه و تحليل كه قضاوت
 توان حكم قاطع داد: باشد، نمي

«.»1
 

 

آنچه مسلم است اينكه اگر قرار باشد توكل و توسل تأثيرهاي مثبت در نيل به 
 مقصودها بنمايد، باز هم به حكم:

«»2
 

 

اي طبيعي و مادي صورت نگرفته و با حالت و ه هيچ كاري بدون وساطت اسباب
جلوه خواهد كرد. يعني جريان واقعي امر و  ،كيفيت برانگيخته شدن عوامل محسوس

گردد، چنين خواهد بود كه گويي اصالم دست غيبي در ميان نيامده  آنچه مشهود مي
 است.

                                                
 شود.  نياز كننده از يقين، و اثبات كننده حق نمى : ... حُسنِ گمان، به هيچ وجه بى16يونس/  .1
 هاى مربوطه جريان دهد. خداوند امتناع كرده است كه امور را جز به وسيله اسباب : روايت. 2
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 هاي مشهود در آيه: شاهد مثال از نمونه را به عنوان مورد اثر عمل دعا اتفاقام قرآن

«
،»1

 

هر دري زده و  به شخص كه دهد مي سراغ هاي زندگي و در جاهايي ناچاري  در همين
ت. در چنين حال و شرايط است كه هر راهي را رفته، ولي گره از كارش باز نشده اس

كند و راه  كننده سرگشته را داده، گره از مشكل او باز مي خداوند جواب درخواست
هاي متعدد  دنبال آيات شاهد مثال ديگري است كه نمونه نمايد. اين آيه به عالج را مي

 از پديدهاي طبيعي به عنوان داليل وجود خدا داده شده است؛ مانند آفرينش آسمان
 ها... . ها و درياه ها و كوه ، ريزش باران، رويش گياهان، پيدايش رودخانهو زمين

هاست، باز  مؤمنينِ درگير نشده با دشمن و با سختي در آيه ديگري كه خطاب به    
هاي شديد و تزلزل  شود و ياري خدا را متعاقب گرفتاري همين نوع وعده داده مي

 دهد: ي وعده ميهمگان

«

»2
 

 

 با تقواي اهلِ توكل، اطمينان داده كه به مردمِ 1در آيات پر معناي سوره طالق
كه آرزوي آن را داريد و  ها گويد خروج از گرفتاري شود، به هيچ وجه نمي مي

                                                
گشايد و شـما را   درمانده پاسخ داده و بدى )وگرفتارى( را مي : كيست كه به درخواست شخص62ِنمل/  .1

 دهد...؟  قرار مي جانشينان )خود در( زمين
خواهيد شد در حالى كه هنـوز دچـار آنچـه بـه سـر       كنيد كه داخل بهشت : آيا چنين خيال مى214. بقره/ 2

ايد. اضطراب و خسارات، آنها را چنان احاطـه كـرده بـود كـه بـه ترديـد و        شدهپيشينيان شما آمده است ن
و گروندگان به او گفتند: يارى خدا كى خواهد رسيد؟ آگاه باشيد كـه   تزلزل افتادند؛ تا جايى كه پيغمبر

 يارى خدا نزديك است.

 : ... 1و 2. طالق/ 1

خروج )از گرفتارى ( و هر كس كه تقوا و پرواى خدا را پيشه گيرد، )خدا( براى او راه ... ترجمه: 
 كند.  درست مي

خدا توكل نمايد، همان براى اوكافى  رساند و هركس به اش را مي برد، روزى گمان نمى كه از جايى و
 اى قرار داده است. رساند. محققام كه خداوند براى هر چيز اندازه ثمر مي است. بداند خدا امرش را به
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هاي غيبي و  ز راهتوانيد بنماييد، ا بيني منشأ آن را نمي ها كه پيش دريافت روزي
دهد كه امر و مشيت خدا براي تحقق يافتن و ثمر  استثنايي خواهد بود. توضيح مي

 دادن، محتاج به مدت است و با اندازه معين و ترتيب مقدر خواهد بود.

  
 هاي ملموس جواب

هاي جالب از نتايج مادي و عادي و تالش توأم با  بنابراين آنچه را هم كه ما نمونه
بينيم، حقام بايد به حساب تصفيه  و اميدواري در زندگي خود و سايرين مي بيني خوش

هاي قبلي غريزي يا اعتقادي بگذاريم. آنچه ديده شده و  ها و توسل توكل يِ شده
هاي معدني و  رگه (affleurementهاي سطحي ) شود، شبيه به بيرون زدگي ديده مي

هاي دروني در زمينه خلقت  و ريشه رگ ،مرئي آثار خارجيِ چنين است. يشناس زمين
دهند. هر  و طبيعت دارند و خبر از امكان آثار نامرئي و ناآزموده و توكل و توسل مي

كس در هر وضعي كه هست موقعيتي را كه احراز كرده و مايملكي را كه دارد، اگر 
و ساعات و يا روزهاي يأس و  نگاهي به گذشته خود انداخته، مشكالت گوناگون

هاي  اضطرابي را كه داشته است در ذهن رژه دهد، موارد بيشمار خالصي از مخمصه
آميز را  هاي موفقيت آمدهاي مطلوب غير منتظر و تالش وحشتناك و برخورد با پيش

»اي از  هاي تحقق يافته كدام از اينها نمونهاست، خواهد ديد. هر كه نصيبش شده
»خواهد بود و مفهوم  1«

 رساند. را مي 2«

ت اشاره مي فرمايد، شايد به همين خاطرا نيز در دعاي كميل حضرت اميرِ مؤمنان
 گوييم: آنجا كه در زبان ما گذارده و مي

«
»1

 

                                                
 گشايد.  ها[ را مي ... ]خدا[ برايش راه خروج ]از دشواري:  1و  2. طالق / 1

 كند. اش عطا مي روزيبرد  و از جايي كه گمان نمي

اي قـرار داده   رساند. محققام كه خداوند براي هـر چيـز انـدازه    : ... بداند خدا امرش را به ثمر مي 1. طالق / 2
 است.

چقـدر بالهـاى   هـا كـه آن را پوشـاندي و     چقدر زشـتي : اى خدايى كه موالى من هستى، . از دعاي كميل1
هـا و   ها را كه دفع نمودى و چقدر حسـن شـهرت   ها و بدي سخت را كه جلوگيرى كردى و چقدر تلخي

 ام )ميسر ساختى و( انتشار دادى.  ها كه سزاوار آن نبودم، درباره خوشنامي
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ترين حاالت، هر لحظه  خالصي از اين دردها و رسيدن به آن آرزوها در مشكل
ها و  به دست خدا كه از درون و بيرون رسيده، نيست. خوراكي چيزي جز اجابت دعا

 دهند: رسند و خود را نشان مي امدادهاي غيبي تدريجام و در صورت ضرورت مي

«»1
 

 
و توكل دارد، اين  هاي دعا هاي معدني با بيرون زدگي تفاوتي كه بيرون زدگي
 روند و دومي از باال يا از آسمان زند يا به سراغِش مي مي است كه اولي از خاك سر

 ريزد: فرو مي

«»2
 

 

و توكل به دست ما رسيده  هاي خواسته شده در دعا ها و مطلوب مادامي كه نعمت
تحقق  و عملي حصول اما رود، مي اعجاز لزوم و غيب حالت نوع يك به ما توجه است،

ت و معلولي قضايا رخ جريان عل  خارجي آنها چون با دخالت وسايل محسوس و در
دهد، پس از وقوع خواهيم گفت كه چيزي جز جريان طبيعي در كار نبوده است  مي

ايم و چيزي از  نتيجه رسيده  و از طريق تفكر و تالش، يعني توسل به وسايط مادي به
 خزينه غيب واصل نشده است.

و  ها شود. مجموعه نعمت اي روشن مي خالف اين تصور با يك حساب ساده    
دارد در نظر بگيريد. اين  امكانات و توليداتي را كه بشريت امروزي در اختيار

ها و ادوات صنعتي  ها و كاال و پول و انرژي مجموعه عظيم كه يا به صورت ساختمان
انتهاي معلومات و فنون و ملكات است، چگونه و از كجا به دست  است يا گنجينه بي
 ه است؟آمده و به ما رسيد

هايي جز تالش و تفكر و تجربه و گاهي با كمك تصادف فراهم نشده  البته از راه
، آسمان هاي تراوش و زمين درون از يا بشر ذاتي استعدادهاي از جز جاهايي از و است

داشتيم و هست، سابقام ن حاال داريم آنچه را كه از اما بسياري است.  نگرديده استحصال
ها با چنين صورت و ارزش، يك زماني وجود نداشته و گمان  است. دارايي و نبوده

 ، يعني از نزد ، ولي در آخرين مرحله تجزيه و تحليل از طبيعت ايم برده آن را نيز نمي

                                                
هاى آن نزد ماست؛ ولى جز به ميزان و اندازه معين آن را  : هيچ چيزى نيست مگر اينكه گنجينه21. حجر/ 1

 كنيم.  نازل نمى
 ايد، قرار دارد.  ، روزى شما و آنچه وعده داده شده: و در آسمان22. ذاريات/ 2
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 است. گرديده ارزاني بشريت به الهي، خزاين و خلقت اليتناهي امكانات محل از و خدا

در آزمايشگاه  روزي كه از روي ترحم براي نجات كودك مبتال به شاربن پاستور    
نمود موفق به كشف يكي از  ، به هيچ وجه تصور نمي كرد كوچك خود تالش مي

بيني و  ترين اسرار طبيعت، يعني وجود ميكرب و دنياي عظيم موجودات ذره بزرگ
اي از  او، دريايي از دارو و درمان و دروازه نايل به اختراع واكسن گشته و بعد از

 حقايق و معلومات به روي بشريت گشوده شود. 
هاي الكترومانيتيك  كوچك خود جرقه در اسباب آزمايشي كه هرتز آن روزي هم

سيم را كه سراسر  بيني اختراع دستگاه بي نمود، نه او و نه ديگران پيش را مشاهده مي
طرف  ط و مطلع از همديگر خواهد كرد و دست و چشم بشر را بهدنيا را مرتب

 نمودند. ا خواهد رساند، نميه آسمان

 

 تقوا و توكل

ا در برابر مشكالت ه ام كه اگر اروپايي يا جاي ديگر آورده 1«انسان و خدا»در رساله 
هاي تنبلي  كمبود مواد غذايي و صنعتي، مثل ما راه هاي اقتصادي و رقابت  جنگي و در

ها  ها و قدرت گرفتند، هرگز چنين استقالل يا تقلب را در پيش مي و و تسليم و تقليد
 كه با آب داخل شير كساني شد. و اين اختراعات و اكتشافات و توليدات نصيبشان نمي

گذاري و دزدي،  قالب كردن، يا با پشت هم اندازي و كالهمشتري  زدن، جنس بد به
ا وقتي در ه آورند؛ هيچ گاه مبتكر و مخترع و مولد نخواهند شد. اما آلمان نان در مي

در اثر محاصره دريايي دستشان از منابع وارداتي مواد اوليه كوتاه شد،  جنگ گذشته
بودند، به جاي تسليم شدن به دشمن و تكدّي و  و تقواي ملي چون صاحب اراده

چوب و غيره، مواد اوليه مصنوعي  تكيه به همسايه، به خود فشار آورده، از ذغال و
جانشين را ساختند. همين عمل آنها كه حاصل تقوا و توسل بود، مادر صنعت عظيم 

هاي  شماري از نيازمندي بي شئون رد بشريت دهنده خوراك حاال كه گرديد پتروشيمي
  2«» : اوست و مصداق

                                                
انجمن  )ص(رسول حضرت مبعث جشن در 24/11/1119 مورخ راني سخن فصيلت و تدوين «خدا و انسان» .1

با  (2است و اكنون يكي از آثار مندرج در مجموعه آثار ) در مسجد حاج حسن تهران اسالمي مهندسين
 )ب.ف.ب(. است شده منتشر و چاپ قلم انتشارات شركت توسط 1177 سال در كه باشد مي «(1) بعثت» نام

   گشايد.   ها[  را مي برايش راه خروج ] از دشواري ، خدااز خدا پروا كند و هر كه ...  : 1و  2/  . طالق2
 . كند اش عطا مي برد روزي و از جايي كه گمان نمي 



 
 

 

 
 

 111  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتالش و توكل 

 

 باشد. مي

معناي خلقت و مشيت( نيست كه  اصوالم دستور شريعت چيزي جز زبان طبيعت )به
ضمير خودآگاه او انعكاس و ادامه پيدا كرده، شخص  در از ضمير ناخودآگاه انسان

كه خصيصه انسان و نفخه روح الهي  حالت اختيار از حالت اجبار حيواني يا غريزي، به
شود. همين قدر كه  يابد و با نيروي اراده و تقوا از انحراف بركنار مي است، انتقال مي

كار  ،ثمر رساندن  ار ماست و هدايت و بهتقوا پيش آيد، هدايت حاصل است. تقوا ك
 خدا:

 «

»1
 

 

ضمنام ميزان يا اندازه اين نزول نعمات از خزاين الهـي بـر بشـريت، حالـت ثـابتي را      
د. در ندارد كه هر روز آن مساوي ديروز باشد؛ بلكه كيفيت تصاعدي و بركـت را دار 

حسـب زمـان نيـز مثبـت       ، بـر  ، مشـتق دوم معادلـه نعمـات و خيـرات     اصطالح رياضي
باشـد. بـراي بيـان مطلـب،      باشد؛ يعنـي بـا شـتاب اسـت و سـرعتش روزافـزون مـي        مي

تغييرات عمومي مصرف را در نظر بگيريم. اگر هميشه در دنيا ميزان مصـرف مسـاوي   
رفتنـد، نـه هزينـه زنـدگي و      اي هم پـيش مـي  پ بود و اين دو منحني پا به ميزان توليد مي

دانـيم كـه هـر انـدازه      آمـد. امـا مـي    كرد، نه سختي و تنگي پيش مي نرخ كاال ترقي مي
گـردد،   شود و بر كاالي ساخته شده مزيـد مـي   كاالهاي تازه به بازار جهاني عرضه مي

را بـه دنبـال   رود. البتـه توليـد خـود     ها باال مي شود و قيمت تقاضاهايي اضافه مي باز هم
شود، ولي به طور كلي عرضـه   گوي تقاضاها مي رساند و دير يا زود جواب مصرف مي

 همواره از تقاضا عقب است.

افتـد. بـه    آورد و تقاضا به نوبت خود از توليد جلو مي عرضه، تقاضا را به وجود مي
 ؛ بـه اصـطالح   شود دائمـام بـر سـرعت عمـل خـود بيفزايـد       اين ترتيب توليد مجبور مي

داشته باشد. به عبارت ديگر، معادله توليـد بـر حسـب زمـان كـه      « شتاب»، سيستماتيك
همان معادله نزول از خزانه غيب است، يك معادلـه درجـه يـك خطـي نيسـت؛ بلكـه       

 باشد. مي 2اش بيش از  درجه

                                                
 .: همانا كه راهبرى مسلمام به عهده ماست11و  12. ليل/ 1

 و پايان و آغاز هم مال ماست )يا از ما و به سوى ماست(.
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 توكل و زمان 

امر به توكل كرد، مانند بسياري  ها بايد بگوييم كه اگر قرآن آيا بعد از همه اين بحث
از موارد و اوامر ديگر و بر خالف آنچه خواسته و عادت ماست، اين توصيه به خاطر 

 هاي دنيا نيست؟  هاي روزمره ما و توفيق در تالش رفع گرفتاري
و  رغم تصور و توصيه بسياري از مردم جا نباشد كه علي شايد تكرار اين تذكر بي

نيامده است كه مسائل دنيايي ما را حل كند و  ، اسالمتي طرفداران مذاهب الهيح
كَندنِ ما از خود  تر و راحتي برايمان فراهم سازد؛ بالعكس، هدف دين، زندگي خوش

چنين  با البته ازلي. خداي درگاه به ابدي زندگي سوي به ما رساندن و راندن و دنياست و
صورت محصول فرعي  طور ضمني و به هدف و برنامه ناشي از آن، زندگي دنيا، به

زندگي  باالترست. خيلي موضوع و است ديگري چيز اصل ولي شد؛ خواهد آباد و امن
 باشد. ي آن هدفِ اعلي مي وسيله ،دنيا

 همين طور است در مورد توكل. چون گام نهادن در مسير خدا و جهان و جهاد
فرسا و برنامه طوالني با  ، مالزم با تالش طاقتنمودن در برابر عوامل نفساني و شيطاني

ها به او  آينده ناپيداست. به طريق اولي، پاي توكل به خدا و واگذاري نتايج فداكاري
عنوان تربيت و يك خصلت  لحاظ فعلي و خود شخص، توكل به آيد. به پيش مي

وه نموده، قسمتي از ايمان و اعتماد به خدا يا خلوص در عبادت و اطاعت مطلوب جل
دهد و به لحاظ آينده و برنامه عمومي، شرط منطقي و جزء الينفك آن  را تشكيل مي

 شود. مي

اش  شود، دامنه كه همپاي مسير جهان مي هاي دامنه دار الهي، انسان در چنين برنامه
كشيده  دهنده آن راهند، كننده و يا ادامه كه شروع د از مرگ اشخاصيدوران بع قهرام به

ناچار در جهتي سوق داده و به دست كسي سپرده شود كه مرگ  هشود. كار بايد ب مي
كمك همسر و فرزند و خدمتكار هم نباشد. شايد به همين مناسبت  نداشته و محتاج به

دنبال آن  شود و به مي 1« »  كه شعار توكل،  است
 آيد. مي 2«»

وجود آوريم، متناسب با نقص و ضعف و زوال ما بوده،  آنچه ما شخصام بخواهيم به    
 م و به خاطر خالق اليزال بوده و واگذار به او گرددديري نخواهد پاييد. ولي اگر به نا

                                                
 كنم بر خداي زنده فنا ناپذير. : توكل مي . دعا1

 : ... سپاس مخصوص خدايى است كه فرزندى نگرفته و در مُلك انبازى ندارد... .111. اسراء/ 2
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خلقت خوراك داده  دست آينده پرورانده و به  هاي نسل نهاد در و در دامن طبيعت و
بازدارندگان  و حق دشمنان كه خصوصام بود؛ خواهد تضمين آن توفيق و ثمررسي به شود،

 شوند. مي از راه خدا چون دولت دنيايي مستعجل دارند، دچار ضعف و مرگ

را  1«،»آيه 
اگر به خاطر شخص شهيد توجيه كنيم، معناي آن اين است كه كشته شدگان در راه 

ولي اگر آن را به لحاظ نمايند  ميرند و نزد پروردگارشان دريافت روزي مي خدا نمي
رساند  كرده، مي تري پيدا مفهوم وسيع  آيه در نظر بگيريم، عمل شخص شهيد عقيده و

كند و مكتب و مقصد  كه با كشته شدن و از بين رفتن شهدا، قضيه خاتمه پيدا نمي
، در دنيا ادامه خواهد داشت و عمل و عقيده پاكي كه با خون  خاموش نگرديده
، تغذيه ديده اه ، پيوسته از جانب پروردگارِ گرداننده زمين و آسمانآبياري شده باشد

 رسد. و به ثمر مي

هاي شخصي  مدتي و فوريت و عجله و با خواسته كارهاي خدايي اصالم با كوتاه    
 گرفتني نخواهد بود:  آيد و بدون توكل، دست جور در نمي

 ...«»2  
 

« »...1
 

 

سازي  جهان نوع يك و عام صالح و خير جهت در كهنيز حق مردان جهاد و تالش
وجود  شيطان پيروان پي در پي موانع و دنياپرستان گوناگون منافع آن راه سر در و است

تدريجي، و  هاي عميقِ طوالنيِ الحصول و بدون برنامه سطحي، سريع  تواند دارد، نمي
 بنابراين خالي از ايمان و صبر و تقوا و توكل باشد. 

 گردد كه مانند سنت هاي صحيح وقتي مرضّي خدا و مقرون به پيروزي مي مبارزه
دگان آن از قبول وظايفي كه نتايج محسوس و نزديك قدمان و اجراكنن ، پيشانبياء

آيندگان تعقيب و تكميل  دست ديگران و شده، به ريخته طرح كه  باشد الزم و نداشته
 گردد، امتناع نداشته باشند و عمل آنها جزئي از يك باشد برنامه كلي كه بعد از چند

                                                
اند، مرده مپنداريد؛ بلكه زندگانى هستند كـه نـزد    : و كسانى را كه در راه خدا كشته شده169عمران/  . آل1

 شوند.  پروردگارشان روزى داده مي

 شماريد. درستى كه روزى نزد پروردگار تو همچون هزار سال است از آنچه شما مى ه: ب47. حج/ 2

 از شتاب آفريده شده است... . : انسان17. انبيا/ 1
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 نسل ثمر بدهد. 
آمده است  هاي دعوت و درگيري انبياء در داستان  هاي تحققِ آثار توّكل، از نمونه

ا در نيفتادند ولي خدا كارشان را ه ا و طاغوته كه خود آنها با ياغيان و فرعون
1هاي مختلف به انجام رسانيد. راحت و از راه

 

 .و انتظار مصلح دادگستر جهان از همين مقوله است اعتقاد به ظهور امام زمان
دارِ  است كه پيشاپيش به پويندگانِ توكل« لبيكي» اين تعليم و تلقين به مسلمانان

راه اصالح، از جانب پيشوايان داده شده است. هر مؤمن مسلماني بايد كار خود را 
و متانت و برنامه صحيح و فداكاري در برابر ظلم و شرك و فساد بكند و با پايداري 

ناخواه، روز پيروزي خواهد رسيد و او اگر به چشم   مجاهده و مبارزه نمايد. خواه
 خود نبيند، به چشم خدا آن را خواهد ديد و سهمي در آن خواهد داشت.

خودبيني را پيشه هستند و كوتاه انديشي و « زر و زور»هايي كه پيرو شعار  ملت    
كوتاه، با اقدام شخصي يا با همكاران اندك،كار  خواهند در مدت )يعني مي  گيرند مي

كننده  عقيده و اعراض بزرگي انجام گرفته و شاهد ثمرات آن گردند( در حقيقت بي
دهند.  نمي قرار خود شعار را زمان از استفاده و پايداري معناي به صبر و هستند توكل از

هاي زورمندِ معاصرِ  خصوص در مورد آزارهايي كه از ناحيه ظالم ، بهقرآناتفاقام 
 نمايد: صبر و تقوا و توكل مي رسيده است، مكرر تأكيد به پيروان آنها مي به پيغمبران

«
»2

 
 

«
»1

 
 

 ...«
»4

 

                                                
 است)ب.ف.ب(. 1116سال در اثر چاپي نسخه 11صفحه حاشيه در فقيد مؤلف نوشته دست جمله، چند اين .1
اند و از مشركين آزار  : ... و مسلمام از جانب كسانى كه پيش از شما صاحب كتاب شده196عمران/  ل. آ2

 كارهاست.  بزرگى و اراده از كارى چنين كه همانا پيشه بگيريد، و پايدارى تقوا اگر و يافت خواهيد زيادى
اند، بنابراين از  خبرشان دادند كه جمعى به خاطر )نابودكردن( شما آمده كه مردم: كسانى 171عمران/  . آل1

 كند و وكيل خوبى است.  آنها بترسيد؛ ولى )اين خبر( بر ايمانشان افزود و گفتند خدا ما را كفايت مي
كنـيم.   سـترده اسـت؛ بـر خـدا توكـل مـي      : )زمان شعيب( پروردگارمان بر همه چيز دانشش گ99. اعراف/ 4

 پروردگارا! ميان ما و ملتمان به حق گشايش نما و تو بهترين گشايش دهندگان )فتح كنندگان( هستى.
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«
»1

 

 

«

»2
 

 

تاريخ زندگي امامانمان نيز سراسر مشحون از صبر و تحمل توأم با تقوا و توكل 
هاي گوناگونِ سازندگي و تربيت و تحرك بوده و  باشد كه همراه با فعاليت مي

 شود. روشن مي و حقيقت يي و گسترشِ جهاني عدالتاطمينان به پيروزي نها

ه مقياس جهاني دورانديشانه از جانب كساني كه پشت بيني قاطع و ب چنين خوش
، تماشاگر تسلط غاصبينِ  نصيبي جز مشقت و مظلوميت و شهادت نداشته ،در پشت

داران سرسختِ  بايستي طرف باطل بوده و قاعدتام مي ناحق و توسعه برنامه انحرافيِ
؛ مگر آنكه  ست، از هيچ بابت قابل توجيه ني كنندگانِ به يأس باشند بدبيني و دعوت

شده  تلقين و تأييد و بوده خالق به عميق ايمان و خلقت دستگاه به وسيع معرفت از ناشي
و بر حقانيتِ دعوي آنها  مكتب عظمتِ تأييدي بر مطلب، از ناحيه او باشد. ضمنام خود

 شود. محسوب مي

  
« » 

 

                                                
ر او توكـل  هستيد، ب ايد و اگر مسلمان اى قوم! اگر واقعام به خدا ايمان آورده ؛گفت : و موسى 94. يونس/ 1

 كنيد.

 ستيم... هما هم بشرى مثل شما  ؛: پيغمبرانشان به آنها گفتند12و  11. ابراهيم/ 2
هاى ما را نشان داده و ما را رهبرى كرده اسـت و   شود كه بر خدا توكل نكنيم؛ در حالى كه راه چطور مي

كننـدگان مسـلمام بـر خـدا توكـل       خـواهيم كـرد و توكـل    دهيد، پايدارى حتمام در برابر آنچه آزارمان مي
  نمايند. مي



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يدـوحـات تـآف



 



 

 
 
 
 
 
 
 

آفات توحيد
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«
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است. ماه رمضاني كه  هاي ماه مبارك رمضان مان خانه خدا و شب محل اجتماع
كند از خدا حرف بزنيم و  شود. چنين زمان و مكان اقتضا مي ناميده مي بهار قرآن

 محور صحبتمان قرآن باشد.

 دانيد با: آمده است همان طور كه مي كه در سوره بقره يات روزهآ

«
»2

 

                                                
 مسجد قبا1116، سال هاى ماه مبارك رمضان تدوين و تفصيل جلسات سخنرانى شب ،. 

به ثبت رسيده و در همين سال توسط  ، در دفتر كتابخانه ملى27/12/1116، موّرخ 2447اين اثر به شماره 
 چاپ و منتشر شده است.11111 با شمارگان  دفتر نشر فرهنگ اسالمى

من و عبادت من و )سراسر( زنـدگى و مـرگ مـن بـراى خداونـد       : بگو همانا كه نماز 161و  162. انعام / 1
وردگار جهانيان است كه )يا از اين جهت( شريكى براى او نيست و چنين اسـت مأموريـت مـن و مـن     پر

 ا هستم.ه نخستين مسلمان

كه نوشته شد بر آنان كه پيش از شـما بودنـد. باشـد كـه شـما       همچنان : نوشته شد بر شما روزه191. بقره / 2
 هيزيد.بپر



 
 

 

 
 

 مباحث اعتقادي و اجتماعي(، 11ـــــــــــــــــــــــ  مجموعه آثار )ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 144

 

 : شود و با شروع مي
«»1

 

 :آيد گردد. و در وسط آيه به طور عجيبي اين عبارت مي ختم مي
«» 

 

غرض القاء و ايجاد تقوا در ما است و رشد دادن و رساندنمان به خدا، خدا است 
 :كند كه ما را به سوي خود دعوت مي

«
»2

 

 

كنند و خدا جواب  يپرسش م از پيغمبر كه مردم از قرآن يبرخالف آيات زياد
 قبيل: از  :دهد يم

«»1
 

 

«»4
 

 

«»1
 

 

«»6
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  ؛كنـد  بيـان مـي   مردمان راي هاى خود را ب را تا شب و همچنين خدا آيت : پس تمام كنيد روزه197. بقره/ 1

 باشد كه آنها بپرهيزند.
خواننده را چـون   كنم خواندن : و چون پرسند ترا بندگانم از من، پس من نزديكم. اجابت مى 196. بقره / 2

 بخواند مرا. پس بايد استجابت كنند مرا و بايد كه بگروند به من، باشد كه ايشان به صالح گرايند.

 پرسند. : ... تو را از يتيمان مى221. بقره / 1

 پرسند... : ... تو را از حيض زنان مى222. بقره / 4

 پرسند... كردن در ماه حرام مى : تو را از جنگ217. بقره / 1

 پرسند... هاى ماه مى : از تو درباره هالل 199. بقره / 6

 پرسند چه چيز انفاق كنند؟.... . : ... از تو مى219. بقره / 7
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«»...1
 

 

درخواست بندگان  -و به نحوي به استدعاي  -خدا است كه به استقبال  در اينجا،
 گويد: رفته، مي

، مـن در   اگر احيانام سراغ مرا از تو گرفتنـد نگـران نباشـند و نترسـند    
ــد    دســترس و نزديكشــان هســتم و اگــر خواهــان و طالــب مــن بودن

، پـس حتمـام آنهـا هـم      پـذيرم  مطمئن باشند كه درخواستشـان را مـي  
من ايمـان بياورنـد، اميـدوار باشـند كـه       را بپذيرند و حتمام بهدعوت م

 رشد و تكامل و تقرب خواهند يافت. 
بينيم و در واقع معشوق است كه عاشـق را صـدا    نوع پيمان متقابله مي يكدر اينجا،

 خواهد همين است.  از ما مي گذارد، و آنچه قرآن كند و راه پيش پايش مي مي
 :عديبه گفته س

 تر كه من از وي دورم وين عجب  تر از من به من است  دوست نـزديك

 در  كـنــار مـن و مـن مهـجــورم  چه كنم با كه توان گفت كه دوست

 

مان از غير خدا است.  نزديك شدن ما به خدا و دور شدن ،پس برنامه ماه رمضان
خواهيم در  يقين الزم دارد. ما هم ميالبته كار مشكلي است كه تقوا و اراده قوي و 

بگذارند اين برنامه را روي دل و  «شياطين»يا  اين چند شب اگر خدا بخواهد و شيطان
هاي  ها كه بعضي از راه دماغمان پياده كنيم. حال اگر انتظار و اشتياق آقايان و خانم

برنامه مجلس و  ن عنايت و مِنَتي نسبت بهشا اند و تجمع بسيار دور تشريف آورده
كنندگان و سخنران است برآورده نشده باشد يا نشود بسيار متأسفم و پوزش  دعوت

كه عرض خواهد شد راضي  و مطالبي  طلبم. اميدوارم خدا از موضوع انتخاب شده مي
 اي بشود. باشد و براي بندگان خدا مفيد فايده

در آخرين جشن  ر كه در سخنراني آقاي مهندس صباغيانهمان طو در قرآن
ارائه شده است بيش  2«انگيزه و انگيزنده»و در جزوه  انجمن اسالمي مهندسين مبعث
كه  طور روي پرستش خدا دارد. هماندرصد آيات تكيه  7/97چيز و بلكه   از هر

 ناميد.« توحيدنامه»يا «خدانامه»را بايد  اند قرآن گفته« شاهنامه»را،  كتاب فردوسي
                                                

 پرسند. را از غنايم جنگى مى : تو1. انفال / 1

در  1177اسـت كـه در سـال     19/7/1149مـورخ   . اين اثر تدوين و تفصيل سخنراني در جشن شب مبعـث 2
 )ب.ف.ب(. چاپ و منتشر شده است (، توسط شركت انتشارات قلم1با نام بعثت ) (2قالب مجموعه آثار)
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 به شرك عنايت قرآن
 

بينيم  نمائيم مي كنيم و آيات را تجزيه و تحليل مي نظر مي« توحيدنامه» : وقتي در اين
 معبودهاي نفي و شرك با مبارزه مثبت. تا است منفي جنبه از بيشتر خدا بندگي بر تأكيد

 خورد تا اثبات صانع و اعتقاد به خدا. بشري بيشتر به چشم مي

هاي متعددي از جمله در  پيشين در سوره از سرگذشت و دعوت پيغمبران قرآن
يا قَوْمِ »...كند. همه جا ترجيع بند كالم  صحبت مي ، و شعراء، مؤمنون، هوداعراف

لق. به است نه اثبات صانع و عرضه كردن خداي خا 1«اعْبُدُوا اهللَ مَالَكُمْ مِنْ الهٍ غَيْرُهُ...
 النوع پرستان بگو: شود به رب  خودمان هم گفته ميپيغمبرِ

«»2
 

 

از عدد انگشتان دست  آيات مبارزه با الحاد و دهري مسلكي در سراسر قرآن
روئي و جدال با شرك و مشركين كه خداهائي را كه رو در  كند در حالي تجاوز نمي

شود. شعار رسالت  ها ديده مي اند، تقريبام در تمام سوره كرده ساز مي با خداي يگانه هم
است كه با حرف نفي شروع « اِالَ اهلل ال اِلهَ »و كلمه طيبه قرآن نيز  پيغمبر اكرم

خدا را كه  نيز چنين بوده است كه مردمشود. فرض بر اين است و واقعيت  مي
خدا و المذهب در دنيا نبوده يا كم بوده  اند و بي وجودش بديهي است قبول داشته

رفته است كه كسي و چيزي را با خدا شريك و  است. بحث و دعوي بر سر اين مي
 همتا قرار ندهند.

 ، خواهان پرستش خالص براي خداي واحد هستند. در سورهگذشته و قرآن انبياءِ

                                                
 : ... اى قوم من، اهلل را بپرستيد، شما را خدايى جز او نيست.19. اعراف / 1

 : ...آيا جز خداى يكتا پروردگار ديگرى بجويم و حال آنكه او خداوند همه چيز است؟ 164انعام /  .2
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 خوانيم: زمر مي

«

»1
 

 كه: باشيد خوانده را مضامين اين شايد ،سجاديه صحيفه رمضانِ ماه دخول دعاي رد

«

»2
 

 

ها در دعاي  را نداشته باشيد حتمام هر شب يا بعضي از شب اگر صحيفه سجاديه»
 خواهيد كه: از خدا مي زمان براي دولت امام افتتاح

«»1
 

 «»مرحوم نائيني روي اين نكته تذكر بسيار جالبي در كتاب و )
 دارد(.

در منع شِرك، فراوان  و اولياي اسالم ها و شواهد پافشاري قرآن از اين قبيل نمونه
كنيم كه  . به اين آخرين اكتفا مي شود است كه فهرست آنها سبب اطاله كالم مي

 فرمايد: مي

«»4
 

                                                
ورزى مسلمام عملت تباه  تو و به پيشينيان تو چنين وحى شده است كه اگر شرك به به: بگو  66و  61زمر/  .1

 و از زيانكاران خواهى شد. 
 بلكه خدا را بپرست و از سپاسگزاران باش. 

بشويم  روزه گرفتن )اين ماه( ما كمك بنما موفق به ، نيايش در فرا رسيدن ماه رمضان: بهاز صحيفه سجاديه .2
هايت جلوگيرى شود و در آنچه تو را خشـنود كنـد بـه كـار      طورى كه اعضاء و جوارحمان از نافرماني به

 هاى ديگر(...  افتد... )و يك سلسله خودداري
، خالص بگردان تا غير از تـو احـدى را در آن شـريك    سپس تمام اينها را از رياكارى و شنواندن به مردم

 جستجوى مراد و مقصدى جز تو نباشيم. ننمائيم و در

را بندگى و اطاعت كرده، پذير فرما... تو  اى امكان اجراى دين او را كه برايش رضا داده:  از دعاي افتتاح. 1
 چيزى را با تو شريك نسازد.

مرزد ولى نسـبت بـه غيـر آن گنـاه هـر كـه را       آ : بدانيد كه خداوند هرگز شرك به خود را نمى49نساء /  .4
 بخشد... . بخواهد مى
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ا بيرون بريزد يكي و دو ه خواهد از حوزه پرستش انسان مي شركاي خدا كه قرآن
 اند. جنگيده در يك جبهه نمي تا و يك نوع و دو نوع نيست و پيغمبران

ا رخنه ه و عوارض كه در ذهن و فكر و ايمان و عمل انساناين علل و عوامل 
و ضديت با رحمن است،  از ناحيه شيطان كنند و تمام آنها در منطق و تعبير قرآن مي

 ام. ناميده« آفات توحيد»شان را  گذارم و مجموعه اسم آنها را آفت مي

 هاي جنگ در صحنه بيشتر اشعارش نبرد پهلوانان همان طور كه شاهنامه فردوسي
و پيروان او با خداي  هاي ستيزه شيطان نيز داستان شاهان است آيات كثيري از قرآن

با  مه جا شاهد تضاد و تنازع مذاهب بشريرحمن و بندگان خدا بوده، تاريخ ه
تشريح  1«درس دينداري»است كه سير تحولشان به طوري كه در كتاب  مذاهب الهي

هميشه  شده است، به سوي يكديگر بوده است )يا به قول مرحوم دكتر علي شريعتي
 است. كمتر وجود داشته مذهبي است( و بي  كرده قد علم مي 2«مذهب در برابر مذهب»

به  و منظور از بعثت آنان سوق دادن مردم بديهي است كه برنامه اصلي پيغمبران
ان و انجام عمليات جنبي به هيچ وجه سوي خداي واحد بوده است و مبارزه با دشمن

پاشد و قصدش درو  مانند كشاورز كاركشته كه بذر مي هدف نبوده است. ولي انبياء
آوري  كنند كه از تهيه بذر تا جمع كردن و برداشت محصول است فراموش نمي

 ضرورت دارد كه بيشتر از شخم« دفع آفات»محصول، يك سلسله طوالني عمليات 
نكنند بذر و كار « دفع آفات»گيرد و اگر  زدن اوليه و باد دادن خرمن وقت و كار مي

 و آب و محصول، هدر خواهد رفت.

 

 اين همه اصرار سِر

شايد براي شما تعجب و اعتراض باشد كه در اين دور و زمان، دم از بديهيات و 
چه خاصيت و چه پرستي كهنه شده را براي هزارمين بار روكردن  مسلمات زدن و بت

 لطفي دارد؟

آيد كه  اتفاقام اين پرسش به نحو ديگري هم به ذهن و به زبان خيلي از ماها مي
شويم و  كه از فرط تكرار آياتش را حفظ مي صد بار و هزار بار خواندن قرآن

 دهد، براي چيست؟  مضامين آن تازگي و اثر خود را از دست مي
                                                

مباحــث »از همـين نويسـنده اســت كـه بــا نـام      (9ايـن كتـاب، هشــتمين اثـر منــدرج در مجموعـه آثــار )     .1
 چاپ و منتشر شده است )ب. ف. ب(. توسط شركت سهامي انتشار 1179در سال « ايدئولوژيك

 است . ياد دكتر علي شريعتي نام يكي از آثار زنده .2
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رخ ما بكشد و  قدر به ست كه وجود و وحدانيت خود را اينخدا چه اصرار داشته ا
 اين اندازه طول و تفصيل بدهد؟« اِالَ اهلل ال اِلهَ »اي چون  مسئله ساده به

 نقش » و در مقدمه كتاب 1 (و خداشناسي ماديگري « ) خدا در اجتماع »در جزوه 
، سعي شده است كه جواب مسئله اخير داده شود و تأثير 2«پيامبران در تمدن انسان

هاي  عظيمِ عقيده توحيدي بر جامعه بشري و ضرورت روزافزون آن براي انسان
 متمدن و متكامل تشريح گردد.

را  عت و حاليت آفات توحيدياري او وس خواهم به در اين سه جلسه سخنراني مي
، اهميت درجه  لحاظ كميت و كيفيت  و مسئله هشدار شرك را كه به ، كرده  مطرح

 دارد، بررسي نمائيم. اول در قرآن

خواهند  مياند و  رو آورده ما به اسالم خصوصام در اين ايام كه خوشبختانه جوانان
غور نمايند. چه بهتر كه آنچه را كه پيش از هر چيز مورد اصرار قرآن است  در قرآن

كنندگان در  مطرح كنيم و عشق و تحرك و سازندگي كه برنامه بعضي از مطالعه
 ريزي شود. قرآن است با اصالت اسالم و استقامت آن پي

 

 شتي حياتداري در جهان و ِك هدف

و بنا به منطق  اسالم بيني شود كه در جهان ل و كلي مسئله از اينجا داده ميجواب او
از روي هوا و هوس و تصادف آفريده نشده، بلكه براي هدف و  ، انسانقرآن

به انتخاب  حتياجاي به دنيا آمده است. چون مختارِ متحير است ا مسئوليّت و وظيفه
ي دارد و چون بازگشت و سر و كار و تحول يا شدنش )مصير( به يهدف و راهنما

 سوي خدا است حركت و سمت و اعمالش بايد به طرف و براي خدا باشد كه:

«»1
 

                                                
ن نويسـنده اسـت كـه    از همي «(1بعثت)»با نام  (2، هشتمين اثر مندرج در مجموعه آثار )«خدا در اجتماع. »1

باشد. چاپهاى اوليه و انتشار ايـن   مى در زندان برازجان 1144سال  تدوين و تفصيل سخنرانى جشن مبعث
هايى كه توسط حكومت شـاه   ليكن به علت محدويت .انجام شده است اثر، توسط شركت سهامى انتشار

، «عبداهلل صـالح »و با نام مستعار مؤلف « ىماديگرى و خداشناس»اين اثر با نام  .راى مؤلف ايجاد شده بودب
 .)ب. ف. ب( مجددام تجديد چاپ گرديد توسط انتشارات تشيع قم 1111در خرداد ماه 

توسـط   1111اسـت كـه در سـال     ، آقاى فخرالدين حجازى«نقش پيامبران در تمدن انسان»اب . مؤلف كت2
قطـع   ، در«ديـن و تمـدن  »مؤسسه انتشارات بعثت منتشر شده است. چاپ دوّمِ مقدمه كتاب مذكور، با نام 

قرار گرفته كه در  (9چاپ شد. اين اثر اكنون در مجموعه آثار ) 1112جيبى و به صورت مستقل در سال 
 .)ب. ف. ب( چاپ و منتشر شده است ، توسط شركت سهامى انتشار1179سال 

 گرديم. خدا هستيم و به او باز مى : ... ما از آن116ِ. بقره / 1
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ن صورت زندگي به هدر مسير و برنامه و مسئوليّت بسيار جدي است. در غير اي
 رود و آينده جاويدان ما، زيان و هالك خواهد بود. مي

دارد كه هيچ  از اين جهت بسيار قاطع و صريح است و مكرر اعالم مي كالم قرآن
و تنها به خاطر خدا  عمل صالح و خدمت و خير تا همراه با ايمان به خدا و آخرت

و  1براي صاحبش نخواهد گرديد. ه و موجب رستگاري و ثوابنباشد مقبول درگا
 خواهيد ديد كه اگر غير از اين گفته شده بود خالف منطق بود.

 در صورت قبول اين عقيده يا فرض، هدف نداشتن يا هدف انحرافي اتخاذكردن،
 گردد. منطقام و قطعام سبب هالكت و محروميت و بيچارگي مي

ئي بگيريد متالطم و پهناور، كشتي وجود من و شما در اين درياي با دنيا را دريا
 كننده، به طور وحشتناكي رها شده است! هاي دور از نظر و گيج كرانه

استقراري  ها، جريان و آب امواجِ هوسِ برابر در و اختيار خود از ها كشتي آنكه براي
يانوردان زماني توانستند از سواحل سنگالخ پر داشته باشند، به آنها سكّان بستند و در

بنادر دور دست نامرئي برسانند كه  به را خود  راحتي هزودي و ب هپيچ و خم دور شده، ب
شكافند يا موتورها  نما را اختراع كردند. در حالي كه پارو زنان سطح آب را مي قطب
ه سكان و چشمانش به چرخانند دست ناخدا ب وار مي ها را در داخل آب فرفره پروانه
خورشيد  و ساعت روي از كند گم دريا وسط را خود كه زمان هر و است نما قطب و نقشه

 آورد. گيري كرده، عرض و طول جغرافيائي محل را به دست مي يا ستارگان موضع

                                                
 . از جمله به اين چند آيه توجه كنيد:1

:124نسـاء/  »
». 

 ر حال داشتن ايمان، نيكوكاري كنند، چه مرد و چه زن، راهـي بهشـت  ترجمه: آنان كه د
 خواهند شد و مورد كمترين ظلمي قرار نخواهند گرفت.

:11تا  9اسراء/ »

» 

دهـد كـه    كند و به مؤمنان نيكوكار بشـارت مـي   بهترين راه هدايت مي به ترجمه: اين قرآن
بـاور   دارد[ كه براي كساني كه به آخـرت  اعالم ميپاداش بزرگ خواهند داشت؛ و ]

 ايم. ندارند، عذابي دردناك آماده كرده
 .«: ...111كهف/ »

اميد لقاي پروردگار خويش دارد، بايد به اعمال شايسته دست زنـد و در  ترجمه: و هر كه 
 بندگي پروردگارش احدي را كنار او قرار ندهد.
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تر از ابتدا براي هواپيما كه چون  تر و قوي همين مسئله، منتها به شكل دقيق
ها كه در فضاي چهار  كند )و بعدام براي موشك عدي پرواز ميپَرِكاهي در جوّ سه ب

 نمايند( مطرح بوده و حل شده است: بعدي سير مي

هائي است كه كار سكان را در عرض و  ها و در منتهاي دُمِ طياره، تيغه بر لبه بال
شود كه به جبران  دهد. عالوه بر آن از ژيروسكپ استفاده مي طول و ارتفاع انجام مي

 بودن در هوا مقاومتي در برابر هر گونه تغيير جهت ناگهاني ابراز نمايد. معلق

فواصل كوتاه، به چشم خلبان و  به براي پروازهاي اوليه نزديك سطح زمين
ها و عوارض اراضي زير پا كافي بود ولي براي پروازهاي بلند و دور، نقشه و  آشنائي

 نج ضرورت پيدا كرد.س نما )مانند كشتي( و ارتفاع قطب

شد  جهاني كه مرتب بر بُرد و مدت و سرعت پرواز اضافه مي در فاصله دو جنگ
هاي جديد  نما قابل اطمينان نبود، شيوه و مراقبت شخص خلبان و دقت نقشه و قطب

خلبان )و بعدها خود هواپيما(  1هدايت به وسيله امواج راديو و رادار را اختراع كردند.
سوي مقصد مطلوب  اي در مسير معين به هاي زميني فرستنده ساده پست  وسيله به

داري به دور سر دارد و نوار ثَبّات گيرنده امواج  شد. خلبان حلقه گوشي هدايت مي
رود از برخورد و  افتد. مادام كه هواپيما در مسير صحيح پيش مي تكراري به كار مي

صداي ممتد ماليمي شنيده و خط مستقيمي  ،هاي زميني پست از هصادر امواج تركيب
گردد و  شود. اگر به راست منحرف شود صدا مقطّع مي روي نوار تابلو ديده مي

هاي  شود و اگر انحراف به چپ پيش آيد خلبان ضربه چين مي ترسيم، روي نوار خط
 بيند. چين مي شنود و منحني را نقطه متوالي مي

ت خلبان، بايد پيوسته بيدار و فرمانبردار اين ترتيب هوش و گوش و چشم و دس به
 بوده، اگر از مسير و مقصد تخطّي ورزد سر درگمي و سرنگوني حتمي خواهد بود.

تر و كامپيوتري شده،  ها، تكميل عمليات فوق، خصوصام با ورود موشك
هاي  تر جاي انسان هاي خودكاري با گوش و چشم بيدارتر و دست قوي دستگاه

 گيرد. ضعيف را مي

                                                
1 . Navigation par radiogoniometrie 
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آنچه مسلم است، و منظور ما از شرح و بسط طوالني اين بود كه معلوم شود، هر 
تر و موانع و خطرات سفر بيشتر و  قدر مقصد دورتر و باالتر، و هر قدر بار سنگين

تر باشد، ضرورت توجه  باالخره حركت يا تحول تكامل دستگاه و شخص سريع
 شود. بيشتر مي دائمي به هدف و تحفظ در مسير صحيح

 نادانِ خاكيِ براي رساندن آدم اسالم بيني پس نبايد تعجب كنيم كه چرا در جهان
ناتوان به آستان بينهايت عظمت سبحان، چنين پافشاري يا تأكيد و تكرار فراوان به 

 است. آمده عمل به ،دشوار مسير در نشدن پرت و ياعل هدف به ،انسان دائم توجه منظور

شد و خود اين  پايگي مكتب، ثابت مي بود بي انگاري و خالفِ اين مي اگر سهل
 باشد. تواند تأييدي بر واقعيت وحي اصرار مي

از شمشير تيزتر  تر و اند از مو باريك است كه گفته پل صراط مسير دنيا تا آخرت
 بوده، خيلي حواس جمع الزم دارد و هر دو طرفش پرتگاه حسرت و هالكت است.

 
 مسئولّيت و شناخت

 اجازه عزيز )خوانندگان( شنوندگان حوصله اگر شد مطرح داري هدف مسئله كه اينك
دهد قبل از ورود به اصل مطلب، يك پرانتز نسبتام طوالني كه تا حدودي براي بحث 

هاي  بر حسب هدف بندي مردم يد خواهد بود باز كرده، از مسئوليّت و گروهبعدي مف
 اتخاذي، صحبتي بنمائيم.

 مسئوليّت »ي  ، دو كلمه هاي اخالقي و سياسي قرن معاصر با رواج بعضي از فلسفه
قتــي شــده اســت در حــالي كــه اگــر هــدف و حقي ، مُــدِ روز روشــنفكران«و شــناخت

االطـالق در دنيـا وجـود نداشـته، همـه چيـز وابسـته بـه شـخص يـا جامعـه و تـابع              علي
هاي زمان و مكان باشد، براي اشـخاص صـحبت از مسـئوليّت و الـزام كـردن،       خواسته

تواند داشته باشد. مسئوليّت وقتي تحقـق   گونه پايه علمي و عقلي نمي پوچ است و هيچ
اي احسـاس و   دات يا عالئق انتخابي خود وظيفـه كند كه شخص به اعتبار معتق پيدا مي

نمايد. در غير اين صورت يا چيزي وجود ندارد يا تحميل شده خـارج و اجبـار    اختيار
متوجـه مقـام و موضـوع مشـترك و هـدف       است. حال اگر معتقـدات و عاليـق مـردم   

 تغيير و اميال اشخاص و عواطف  و عقايد منافع برحسب مسئوليّت نباشد ناچار واحدي
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 تواند حالت مطلق و شخصي داشته باشد و لوث خواهد شد. خواهد كرد و نمي

گويندگان  شود )و بعضي از كه در مكاتب جديد صحبت از مسئوليّت مي اما همين
كه  نمايند( و افكار به اين مرحله رسيده است و تكرار مي و نويسندگان ديني نيز تقليد

بايد گفت كه بشريت راه  ،مسئوليّت داشتن و متعهد بودن است« بودن انسان»الزمه 
 -كه چيزي جز هدف و مسئوليّت و وظيفه نيست  - زيادي در جهت اديان توحيدي

 طي كرده است.

را تا حدود اعضاء  وليّت مسلمانآمده است كه دامنه مسئ اي در سوره اسراء آيه
كشاند و پيروي  حواس و دل او براي قصور در كسب اطالع و معرفت و تصميم مي

 سازد: كردن قبل از آگاهي يا شناخت را ممنوع مي

«
»1

 

 
 بر حسب مسئولّيت و هدف بندي مردم دسته

 در مرحله اول را در بر گرفته باشيم  باشيم در يك بحث كلي همه مردم  اگر خواسته
 توانيم آنها را به دو گروه تقسيم كنيم: مي

 ها هدف ( بي1

  ها ( با هدف2

 
 ود قابل تجزيه به دو دسته است:گروه اول به نوبه خ

الف( افراد نسبتام سالم و اعتدالي صفت كه مانند حيوانات، از غرائز طبيعي صحيح 
 گيرند. نمايند و راه انحراف افراط و تفريط پيش نمي پيروي مي

 نمايند. هاي سركشِ آزاد كه از هوي و هوس پيروي مي ب( انسان

 

 يم:خور در گروه دوم نيز به دو دسته برمي

 الف( نزديك نگرهاي دنياطلب كه هدفشان زندگي كردن مطبوع است.

 طلب كه هدفشان خدا و زندگي جاويد است. ب( دورنگرهاي آخرت

                                                
پيروى منما و بدان كه گوش و چشم و دل همگى  اش دانائى و شناخت ندارى : از آنچه درباره 16اسراء /  .1

 باشند. مسئول عمل تو مى
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 پس به طور خالصه:
 هاي اعتدالي يا حيوانات كامل  سالم -الف   

      روي زمين مردم 
 هاي آزاد سركش يا پيروان  انسان -ب   ها    هدف بي -1

 هوي و هوس 
      مردم روي زمين 

 نزديك نگرهاي دنيا طلب -الف  
 ها         باهدف -2

 دورنگرهاي آخرت طلب يا خداپرست -ب   

 

 

 دهد: كند و امكان مي ، خداوند به هر دو دسته هدفدار ياري ميقرآنبه گفته 

«»1
 

 

باشد يك سلسله مسئوليت و وظايفي پيش « آخرت و خدا»كه هدف،  اما همين
باشد كه قسمتي از آنها در « حكمت»آيد و رفتار شخص ناچار بايد بر وفق قرار و  مي

 شود: بر شمرده مي ن سوره اسراءهما 41تا  21آيات 

   2...«»قبل از هر چيز
 

 رفتاري با پدر و مادر و خويشاوندان و  و پس از آن نيكي و خوش
 درماندگان و واماندگان،

 ،تبذير نكردن و اعتدال در احسان و انفاق 

 رزند از ترس فقر،نكشتن ف 

 جوئي، دوري از فحشاء و زنا و قتل نفس و انتقام 

 ها، رعايت يتيم و مسئوليّت در برابر عهد و پيمان 

 ،صحت در معادالت 

 پيروي نكردن كوركورانه ، 
 .و باالخره فروتني در حركات و اعمال 

                                                
رسانيم و بخشش پروردگـارت   : به همگى، چه اينها و چه آنها از بخشش پروردگارت مدد مى 21اسراء/  .1

 منع شده نيست.
 نكنيد...دگى كسى را : و پروردگارت مقرر داشت كه جز او بن21. اسراء / 2
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 شود كه: كه جمعام در يك آيه خالصه و مجددام تأكيد مي

 ...«»1. 
 

بيني و در عمل، دو دسته  اي فوق، نظري و كلي بود. با واقع بندي چهار دسته تقسيم
شود. به  هدف پيدا نمي بي تواند وجود داشته باشد. زيرا كه اصالم انسان بيشتر نمي آدم

ا بلكه هر سيستم و نظام طبيعي، هدفدار يا ه نه تنها انسان 2«شناس نظام»قول دانشمندان 
1«جو هدف»

محدوديت  و بند و قيد گونه هر از يافته، رهائي آزادِ صد در صد انسان است. 
 ه غريزه يا به اختياريا عشق و عالقه به ندرت ممكن است يافت شود. هر كس بنا ب

 نمايد. نما انتخاب و مسير و وظايفي اتخاذ مي براي خود، قطب

گويند ايمان و آداب ديني  ون ايراد به دينداران و به دينداري گرفته، مياينكه ماديّ
آورد  مي« از خودبيگانگي»گردد و  سبب محدوديت و اسارت و سلب شخصيت مي

يرا هر عقيده يا مسلك كه شخص داشته يا متعلق به اجتماعي جائي است. ز حرف بي
امروز ديگر قابل قبول نيست(، باالخره براي خود يك  باشد )و فرد خارج از اجتماع

اتخاذ نموده و خودش را « مسئوليّتي»، برنامه و به طور كلي مكتب، مقصد، ايدئولوژي
 سازد. قيد و يك جهته ميبه نوعي محدود و م

 آزادي  هم كه به دنبال دموكراسي نه و مكاتب طرفدار خواها آزادي هاي  انقالب
 اه نانسا شدن آزاد بلكه نبوده، باري و بند بي معناي به آزادي منظورشان گاه هيچ اند، رفته

 اند. همنوعان طلب كرده را از اسارت و اطاعت و استثمار

 توانند ادعا كنند. ها مي مسئوليت ها و بي هدف مطلق را فقط بي آزادي

فلسفي و مكاتب سياسي  با افكار ماديگري از اين جهات فرقي بين اديان توحيدي
قيد و بند  حساب و بي نه خلقت و ساختمانش بي وجود ندارد. انسان دموكراتيك

و فقط به طور موقت  -درست شده است كه مجبور به رعايت حدود و قيودي نباشد 
و نه  -خود بدهد اي به تواند، چنين اجازه با استفاده از ذخائر موروثي و اكتسابي مي
 گذارد. او را خالي از وظايف و اعمال مي محيط زندگي يعني جهان طبيعت و اجتماع

آزاد نيست و عالوه بر مقيد بودن، محتاج هم  بحث سر اين است، حال كه انسان
 هست از چه چيزي پيروي نمايد و به خدمت و عبادت چه كسي درآيد؟

                                                
: ... و خداى ديگرى با خداى بزرگ براى خود نساز كه در اين صورت با سرزنش و رانـدگى  19اسراء /  .1

 خواهى افتاد. به جهنم
2 . Systemic        1. Purposive systems 
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 گويد خدا را انتخاب كن. مي قرآن

رسيد و  ، سپهبد ايران( پيش هرمزان)مغيره بن شعبه وقتي فرمانده سپاه اسالم
 هرمزان دليل اين حركت را پرسيد جواب داد:

«» 
 (.مردم آزاد كنيم تا بنده خدا بشوند يرا از بندگ ايم مردم ما آمده)

  

 بندي قرآن گروه

بندي  هدف يا مطلوب و معبودي دارند كه بر حسب آنها گروه بنابراين، همه مردم
 دو گروه يا دو حزب در دنيا قائل است: شوند. قرآن مي

  الشيطان حزب

  اهلل حزب
 و گفته است:

 ...«».1
 

 

 ...«».2
 

 

نمايد، بحث  عمل مي چگونه موجودي است و چطور روي انسان يطانحاال ش
 اي است. الجواب جداگانه قابل مطالعه و الزم

شان آمده است.  را قبول دارند، چون در كتب ديني قهرام آن پيروان اديان توحيدي
 و تكرار، شيطان ها با تفصيل و صراحت با قرآن و است تر روشن اه مسلمان براي قضيه،

 نمايد. شناسد و معرفي مي را به رسميت مي

هاي آدميزاد  كه در عين ملعون و مطرود بودن، محرك عصيان و بيچارگي شيطان
 باشد. نيز مي 1شناخته شده است، عامل ضروري تكامل و اختيار

ضد خدا و منشاء  را مظهر شيطان ،احاديث و تعبير ادعيه به و حكم آيات قرآن ما به
 عنوان رقيب، دشمن و بلكه قبل از آن به شناسيم. از روز خلقت انسان مي آفات توحيد

                                                
 به حقيقت زيانكاران عالمند. كه حزب شيطانآگاه باشيد : ... 19له / مجاد .1

 : ... اى اهل ايمان بدانيد كه حزب خدا رستگاران عالمند.22مجادله /  .2

 . ت سهامى انتشاراز انتشارات شرك ،«اختيار»رجوع شود به كتاب  .1
 1179در سال « مباحث علمي، اسالمي»مؤلف قرار دارد كه با نام  (7اين اثر هم اكنون در مجموعه آثار ) 

 ت )ب.ف.ب(.چاپ و منتشر شده اس توسط شركت سهامي انتشار
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 باشد، معرفي شده است. گر مي قرين كه منحرف كننده بسيار نيرومندِ مسلطِ حيلهو 

بـه آن ذيـالم چنـد آيـه را نمونـه       و توجـه خـاص قـرآن    نظر به اهميت نقش شـيطان 
 :آوريم. در سوره اعراف مي

«

»...1
 

 
«

»2
 

 در سوره حجر:

«
»1

 

 

ياد و ذكر  هبا چنين دشمنِ حاضرِ بيدارِ مسلطِ مكار، جز پناه بردن به خدا و دائمام ب
 توانيم بكنيم؟ او بودن چه مي

 به فرزندان به ما چنين تلقين كرده است:در دعاي راجع  )ع( حضرت سجاد

«

                                                
كردى من نيز بندگانت را از راه راست تو گمراه  گفت، چون مرا گمراه خدا( به : )شيطان 17و  16. اعراف/ 1

 كنم تا شكرگذار تو نباشند. كنم آنگاه از )همه جوانب( جلو و پشت و راست و چپ آنان را احاطه مى مى

بيـرون   شما را فريب دهد، چنانكه پدر و مـادر شـما را از بهشـت    ! مبادا شيطان: اى بنى آدم 27اعراف /  . 2
بينند، ولى  كرد و لباسشان را بركند و قبايح آنها را آشكار ساخت. بدانيد كه شيطان و پيروانش شما را مى

 آورند قرار داديم. يد، ما شياطين را دوستدار آنها كه ايمان نمىبين شما آنها را نمى

به معارضه با خدا( گفت: پروردگارا! چنانكه مرا گمراه كـردى مـن نيـز )همـه      : )شيطان 41و  19حجر /  .1
 كنم.  را گمراه مىدهم و آنها  زيبا جلوه مى چيز را( براى آدميان در زمين

 مگر بندگان مخلصت را.
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»1
 

 

را بشناسيم و از عمل و فكرمان دور  پس در هر حال وظيفه داريم آفات توحيد
 شده است: گفته پيغمبر به حتي هستيم. او اغواي معرض در هميشه و كنيم چون همگي

«

»2
 

 

 راه نجات، ايمان و توكل به خدا و شرك نورزيدن به او است.

ال »و توكل به او نيز كار آساني نبوده، با گفتن  -البته ايمان واقعي  -خدا  ايمان به
خواهد  مي شود. توحيد و توكلي كه قرآن تمام نمي« اهلل تَوَكَلْتُ عَلَي»و « اِالَ اهلل اِلهَ 

 يك دگرگوني كلي عظيم در وجود ما است.

 شويم. بعد از اين مقدمات وارد متن مطلب مي

  

                                                
رجيم حفظ كن، زيرا تو ما را آفريـدى و امـر و    : خداوندا! من و فرزندانم را از شيطاناز صحيفه سجاديه .1

ديد فرمودى و تو براى بِ ارتكاب نهىِ خود، تهنهى كردى و در مزد اطاعت از امر خود تشويق و از عِقا
كند و او را بر ما تسلطى دادى كه ما را بر آن پايه تسلط نيست. او را  ما دشمنى قرار دادى كه با ما مكر مى

شود و اگر ما  هاى ما منزل دادى و در مجارى خون ما روان ساختى. اگر ما غافل شويم او غافل نمى در دل
 كند... فراموش كنيم او فراموش نمى

كنـد و اگـر مكـرش را از مـا      خواند و به پيروى از شبهات اشـاره مـي   به گناهان و شهوات آلوده ميما را 
لغزاند. خداوندا! پس به سلطنت  مان باز ندارى ما را مى سازد و اگر از فساد او نگاه نگردانى ما را گمراه مى

ز ما بازدارى و سرانجام بـه مـدد   تا به وسيله كثرت دعايمان او را ا ،خودت او را از تسلط بر ما مقهور ساز
 لطفت در زمره معصومين از نيرنگ او در آئيم.

 خدا پناه بر.  هرجيم ب تالوت كنى از شر شيطان : چون قرآن 111الى  99نحل/  .2
 تسلطى ندارد.  البته او بر كسانى كه ايمان آورده و بر پروردگارشان توكل كنند

 بر آنانى مسلط است كه او را پيروى كنند و به خدا شرك ورزند. فقط شيطان
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 انواع آفات توحيد
 

 ، محدود، معدود ويا افزار كارهاي شيطان آفات توحيد م كهنبايد انتظار داشته باشي
زمان و مكان معيني باشد، بلكه خواهيم ديد زاينده و مشمول قانون  مخصوص به
 تكامل است.

بندي و مختصرام  سب پيشرفت زمان و رشد تمدن و ايمان، دستهذيالم آنها را بر ح
هاي قديمي  كه تصور نمائيم شكل اين معني نمائيم. اما پيشرفت با زمان نه به بررسي مي

 رفته بايد محسوب شود و تجديد حيات و فعاليت نداشته باشند. و كهنه، از بين

  

 ترين شكل شرك و تكامل امروزي آن قديمي

هنوز شيوع  حالت شرك كه مقارن با اقوام بدوي بوده و در ظهور اسالمترين  قديمي
لي و سنگي و چوبي و هاي مجسم گِ العاده داشته است، پرستش بت و قدرت فوق

باشد. به انضمام فروع و عوارض  پردازان مي فلزي ساخته و پرداخته هنرمندان و خيال
 ساير خرافات. مربوطه. مانند: طلسم، جادو، كهانت و

 .آفت، آفتِ جاهليت و وهم است، توأم با روح سمبليسم
آيد كه مردمي به دست خود  خيلي به نظر احمقانه و عجيب و غير قابل تصور مي

. ولي عالوه بر  ها سجده و از آنها طلب حاجت نمايند هائي بسازند و به همان مجسمه
ه چنين واقعيت داده است؛ به طوري كه هنوز ، تاريخ نيز شهادت بآيات صريح قرآن
اند و  گفته هاي زيادي دائر است. البته خواص مي بتخانه و آفريقا هم در هندوستان

 اند. اند، سمبل دهند كه اينها مظاهر و ارباب انواع جواب مي

پرستي بوده است  طبيعت ،ها بت مفهوم منشاء و شرك مذاهب در حقيقت، نخستين
نمايد. عوامل بزرگ  كه با ديد و تجربيات آن روزي بشريت كامالم قابل دفاع مي
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مؤثر بوده، مورد توجه و ترس و نيايش  طبيعت كه عمالم در زندگي روزمره مردم
، دريا و غيره و همچنين پرستش شده است. مانند خورشيد، ماه، فيل، گاو واقع مي

كه پرستش خداي يگانه را تعليم داده و  اجداد و ارواح. در برابر تعليمات انبياء
 گفتند كه اينها واسط و شفيع ما در نزد خدا هستند: دادند، جواب مي مي

«
».1

 

 

در آيات  خوريم كه قرآن تراشي برمي به اين ترتيب ما به آفت شفاعت و واسطه
رار دارد كه هيچ واسطي بين خدا و نمايد و اص فراوان شديدام با آن مبارزه و نفي مي

فايده  اثر و بي خلق به لحاظ پرستش و درخواست و دعوت قرار نداده، آنها را بي
 :19، آيه نمايد؛ از جمله در سوره يونس معرفي مي

«

»2
 

 

به معرفي و  است، چه احتياج 1...«»خدائي كه: 
 و شفاعت كساني دارد كه علم و اطالعشان كمتر از خود خدا است؟كمك 

 «»4
 

 مگر آنكه از طريق و اذن و امكانات خود خدا باشد.

هاي مجسم يا آفتِ شركِ جسماني خيلي  بت نه چنين بايد تصور كرد كه اعتقاد به
پرستي به صورت  نه آنكه قديمي و از بين رفته است. طبيعت پايه است و احمقانه و بي

 و علوم يونان ورود فلسفه  و مخصوصام پس از  ظهور اسالم  در زمان« مسلكي دهري»
                                                

: آگاه باشيد كه دين خالص )بدون شرك و ريا( براى خداست و آنان كه غير خدا را ولـىِ خـود    1. زمر/ 1
اى آنكه ما را به درگاه خدا نزديك گرداننـد و خـدا   پرستيم مگر بر قرار دادند )گفتند( ما آن بتان را نمى

 بين آنها در آنچه با حق مخالفت كنند حكومت خواهد كرد... .

پرستند؛ در حالى كه به آنهـا هـيچ سـود و زيـانى      هائى را كه غير خدا هستند مى ( بت: )مردم 19. يونس / 2
خواهيد به خدا چيزى را كه  بتان شفيع ما نزد خدا هستند. به اينان بگو شما مىگويند اين  رسانند و مى نمى

 دهيد منزه و برتر است. شناسد اطالع دهيد؟ خدا از آنچه شريك او قرار مى نمى  ا و زمينه در آسمان

 داند. اپس آنهاست، مى: آنچه را كه پيش روى آنهاست و آنچه را و 29. انبياء / 1

 : ... كيست آنكه جز به فرمان او نزد او شفاعت كند؟... . 211. بقره / 4
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 عليها سالم طرفداران و مدعيان زيادي داشته است.  در زمان ائمه اطهار
1«مسلكي طبيعت» ميالدي 19 قرن در

خداپرستي  و مسيحيت با قاطع مقابله آنكه بدون 
كه از  2«ماديگري»داشته باشد يكي از مكاتب فلسفي و سياسي مهم بود و پس از آن 

، تجديد «ماركس»و « اخفوئرب»باستان مطرح شده بود از طرف امثال  دوران يونان
مبناي فلسفي و  1«ماديگري جدلي»حيات و كسب شهرت زياد كرده، تحت عنوان 

 گرديده است. و ماركسيسم آويز علمي كمونيسم دست

، چيزي جـز پرسـتش يـا    اد به جبر تاريخازلي شناختن و اصالت دادن به ماده و اعتق
هاي سـاختگي كـه ضـمنام رنـگ      ، بدون بت پرستي : طبيعت خدا دانستنِ طبيعت نيست

 اند. علمي و فلسفي و سياسي هم به آن داده

  

 پرستي و زيان آن علت گرايش به بت

ت و توقف روي پرستش مظاهر طبيع آيد علت گرايش بشر قديم و جديد به نظر مي به
آنچه ظاهر و محسوس  تحليل سطحي قضايا و اصرارِ توسل به ماده، ميل به  طبيعت و

كنند كه ما فقط آنچه ملموس و قابل رؤيت  است باشد. كما آنكه تكرار و افتخار مي
خواهند از آنچه در عمق و  و آزمايش در آزمايشگاه باشد قبول داريم، در حقيقت مي

و رسيدن و پذيرفتن آن زحمت دارد، فرار و اعراض « غيب»پس پرده است، يعني 
 نمايند. عامل نفساني قضيه، يك حالت تنبلي و عدم تكامل رشد فكري است.

هاي عيني  محسوسات و آزمايش گويند، علم مبتني و منحصر به برخالف آنچه مي
و ها  نيست بلكه غالب نظريات علمي و عناصر فيزيك و شيمي را فرضيات و استنباط

آثار و حوادث، پي به دخالت و به  دهد، و از راه ها تشكيل مي ها و ناديدني نامحسوس
 برند. از قبيل: وجود آنها مي

 قانون جاذبه،

 نسبيت زمان،

 قوانين ترموديناميك،

 قوانين تشعشع و الكترومانيتيسم و غيره.

آنها  تقيماممس اسبابي و چشم هيچ كه بيسيم امواج و الكترون و الكتريسيته خود حتي
 را نه ديده، نه لمس كرده و نه وزن و اندازه گرفته است.

                                                
1. Naturalisme.        2. Materalisme.           1. Materalisme dialectique.  
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بالعكس، سراسر علوم و تحقيقات علمي چيزي جز رسيدن به علل و عوامل و 
باشد. علم هميشه به سراغ و كشف آنچه  پذيرفتن آنچه نامرئي ولي مؤثر است نمي

 باشد. مي« غيب»و اساسام معتقد به  رود يعني عمالم پنهان و مجهول است مي

كار انداختن  هكردن و تكيه بر محسوسات و مشهودات و ب مخالف توجه البته قرآن
در آيات و  گذارد و اصرار دارد كه مردم حواس و تجربه نبوده، نام آنها را آيات مي

تا  19ه آيات طبيعت، تفكر و تفحص نمايند و از آن راه به ايمان خدا برسند. ) از جمل
پرستي يا طبيعت و  آيد كه مگر بت ذلك سئوالي پيش مي مع (.سوره روم 26

 رساند؟ پرستي چه ضرر مي ماده

خالق  كه هستند طبيعت اول دست عوامل يا نيل و ماه و خورشيد نه حقيقت در چون
و اتكاء و بندگي كردن ما باشند، و نه از و مدبر جهان بوده، شايسته پرستش و عشق 

شود؛ مگر  براي بشريت صادر مي ناحيه آنها دستور زندگي و راهنمائي و ايدئولوژي
عنوان   آنها نسبت دهند و ببندند و سپس به  از پيش خود چيزي به  آنكه پرستندگان

 آئين و آداب و قانون به خورد پيروان بدهند.

 كه به مصداق: اهاي تصريحي يا تلويحي انتخاب شده از طرف انسانهاچنين خد

«
»1

 

 
آفريننده چيزي نبوده، خود آفريده هستند و حتي مالك سود و زيان براي خودشان و 

توانند مفيد فايده و  مرگ و زندگي و برانگيختگي نيستند، چگونه مي صاحب اختيار
 راهنمائي براي بشر باشند؟ 

 و كَهَنِه يا قوم يك دگانزب كه هم قوانيني و و آداب ايدئولوژي يا آئين آن
ها عرضه نمايند ناچار يا  نام اين بت دانشمندان دين و دنيا، آگاهانه و غيرآگاهانه، به

 مبتني بر جهل و خرافات است يا از هواي نفس و منافع مختلف به مصداق: 
...«»...2  

 را   ، خاليقي موقت داشته خود جلوه گيرد و يا بنا به خاصيت نسبي و ناقص  الهام مي

                                                
آفرينند و خود آفريده هستند، نه مالك زيان و  : به جاى او خدايانى اتخاذ كردند كه چيزى نمى 1. فرقان / 1

 مرگ و زندگى و رستاخيزند. سود براى خويش هستند و نه صاحب اختيار

 ... . ى گرفته بود: ... هواى نفس را به خداي41. فرقان / 2
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. يعنـي در هـر حـال     نمايـد و سـپس سـرگردان و پريشـان     چندي دلخوش و اسـير مـي  
 اند و عامل توقف و بدبختي. بخش زيان

 و ساير تواند باشد  نمايد كه دعوت به حق فقط از ناحيه خدا مي تصريح مي  قرآن
 شود: تهي ميها به گمراهي من ها و خواسته دعوت

«

».1
 

 

مناسب،  معشوق و هدف بدون تواند مي نه است، متحير و ختارم چون متكامل انسان
تواند زندگي  تحول صحيح و تكامل و راهيابي كند، و نه بدون ضوابط و مقررات مي

سالمت و باامنيت داشته باشد. اگر اين دو نياز از راه صحيح و انتخاب و اعتقاد 
 شود. درست مي او نرسد ديگري آنها را تحميل خواهد كرد و طاغوت به  خودش

يك سلسله خداهاي  ،اعراض از خداي واحد و انصراف از پرستش مظاهر طبيعت
 آورد. جانشين يا شريك براي بشريت به ارمغان مي

 

 هاي ساخته انسان هاي ضد طبيعت يا طاغوت بت

به عمل آمده بود،  2«تكامل –طبيعت  -توحيد »در بحثي كه چندي قبل تحت عنوان 
مترادف با عصيان و رهائي او از اسارت طبيعت و  شد كه تكامل انسان گفته مي

 و خالقيت، همراه با تصرف و تسخير طبيعت است. متضمن جستجوي استقالل

اعتدال و فطرت زندگي  حيوانات كه به فرمان غريزه يكسر در جاده طبيعت و
ندارند و شايد آگاه به اعمال خود نيز نباشند، به  و اختيار كنند، و از خود آزادي مي

 و امتياز را دارد. است كه چنين احتياج روند. فقط انسان جستجوي هدف و خدا نمي

                                                
گيرى شايسته( براى او )و به سـوى او( انجـام    جا و پرستش و هدف ه: دعوت حق )خواستارى ب14. رعد / 1

خواننـد، آنهـا بـه هـيچ وجـه       خواهنـد و مـى   شود و كسانى كـه چيزهـاى ديگـرى را بـه جـاى او مـى       مى
مانند شخصى كه دو دستش را بـه طـرف آب دراز    گويشان )و برآورنده احتياجشان( نيستند، مگر جواب

ور شـدن   و طلب كافرها چيزى جـز غوطـه   كه نخواهد رسيد و دعا كرده باشد تا به دهانش برسد در حالي
 در گمراهى نيست.

كـه بـا شـمارگان    اسـت   1116در سـال   . اين اثر تـدوين و تفصـيل سـخنراني در مسـجد دبيرسـتان كمـال      2
11111منتشر شد و اكنون هفتمين اثر مندرج در مجموعـه   21/12/1116در  توسط شركت انتشارات قلم

ركت سـهامي  توسـط شـ   1179در سال« مباحث علمي، اسالمي»از همين نويسنده است كه با نام  (7آثار )
 چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب(. انتشار
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سازد  نمايد و خدا مي هاي مظهر طبيعت اعراض مي از بت كه انسان در آنجا هم
بندي و  را يك گام تكاملي بايد محسوب كرد و ذيالم به تقسيم« خود خدائي»اين 

 پردازيم. بحث روي آنها مي

متكامـل در طريـق رهـائي از اسـارت و پرسـتش طبيعـت و بـراي         اولين گام انسان
از هـر چيـز ديگـري     سراغ چيزي است كـه  بود اختصاصي، رفتن بهاتخاذ معشوق با مع

هـا   تر باشد. يعني زندگي، زندگي با تمام وجهه تر و مطلوب تر و مأنوس برايش نزديك
 ش.يها ذبهاو ج

البته زندگي در حد اعتدال طبيعي الزامي، در زمينـه بقـا و رشـد و توليـدِ مثـل كـه       
طبيعت است منظور نظر ما نيسـت؛ بلكـه    مشترك ميان تمام موجودات زنده و خواسته

جوئي و محبـوب و معشـوق    توجه خاص به زندگي و تمتع از آن در حدِ افراطي لذت
. يعني موضوعيت يـافتن زنـدگي و هـدف شـدنِ اَكـل و شُـرب و        شدنِ زندگي است

، از قبيـل جـاه و جـالل و قـدرت و      هـا  شهوات و تفريحات و تملكات و انواع كِشـش 
منـدي   هو در برابر اعتقاد و عالق ديني اصطالح در چنين حالت و طلب، و غيره. شهرت

 شود. ناميده مي« دنياپرستي»، به آخرت و خدا

 جوئي از زندگي شخصي بدون توجه لذت ،صورت فردي ممكن است به« دنياپرستي»
ست خودپرستي خالص و پ مرحله كه باشد آنان استخدام و استفاده با حتي و ديگران به

و بهبود زندگي  با برنامه تدارك جمعي صورت به انساني و مرحله عقالئي  است، يا در
دنيا است كه  زندگي چند روزه ،ها. در هر دو حال و نوع انسان اجتماعي قبيله، ملت

 شود. ب و خداي او ميگيرد و مطلو قرار مي هدف شخص يا اجتماع

  

 دنياپرستي فردي )آفات نفساني و اخالقي(

مورد  هاي مختلف در آيات چندي از قرآن هدف قرار گرفتن زندگي دنيا به شكل
قرار گرفته است. در چند آيه به عنوان بازيچه و سرگرمي  مالمت و مقابل آخرت

قعي در آخرت است و آخرت براي پرهيزگاران آمده و گفته شده است كه حيات وا
 : باشد. از جمله برتر مي

« 
»1

 

                                                
: و اين زندگانى دنيا جز سرگرمى و بـازى نيسـت. و هـر آينـه سـراى واپسـين، زنـدگانِى         64عنكبوت /  .1

 دانستند. )راستين( است، اگر مى
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يدن گياهان هاي فريبنده دنيا داده و به روئ در جاي ديگر تفضيل بيشتري از كشش
كند ولي عاقبت كار  تشبيه شده است كه كشاورزان را دلخوش مي در فصل باران

 است: هاي دردناك آخرت پالسيدگي و زردي و خشكيدن و رنج

«

».1
 

 

 دار و ريشه بسيار قديمي دنياپرستي فردي يا خودپرستي فصل جديدي از انواع
شرك و گسترده در تاريخ بشريت است كه پا به پاي تمدن و تدين تكامل يافته، 

شود. اتفاقام اين دسته به اعتبار اينكه خود را  گير موحدين و معتقدين نيز مي دامن
شكل  گردند و به ، دچار غرور و غفلت بيشتري ميدانند هدايت شده و نجات يافته مي

2دارند. تري آن را ابراز مي زننده
 

خود در سطوح افراطي  و رهائي به مقصود آفاتي است كه از هواي نفس انسان
طلبي،  جاه پرستي، مال پرستي، شهوت پرستي، شكم  مختلفِ: هاي چهره در انساني خاص
طلبي، خوشگذراني و بازيگري و امثال آنها ظاهر  فزونجوئي، فخرفروشي،  برتري

شود. عكس اين حالت، برخورداري از تقوا و اخالقيات است كه از اراده، تربيت،  مي
 گيرد. عقل و ايمان سرچشمه مي

را در خدمت  صاحب آفات فوق باكي ندارد كه اگر دستش برسد تمام مردم
نياز از رعايت  يعني عمالم خود را بزرگ و بي .ردهاي شخصي بگي ها و هوس خواسته

 نظامات دنيا ديدن و طلبكار و برتر از سايرين دانستن.

نيازي و بزرگ و برتر انگاري است كه سركشي و ظلم آورده،  همين احساس بي
 شود، كه: مي شخصِ خودپرست تبديل به طاغوتي براي خود و مردم

                                                
ايست كودكانه و لهو و عياشى و  اين نيست كه زندگانى دنيا به حقيقت بازيچه : بدانيد كه جز 21حديد/  .1

مثل  در و دنياست كار حقيقتِ اين فرزندان. و مال افزودن حرصِ و يكديگر با خودستائى و تفاخر و آرايش
شگفت  فار دنياپرست را بهكه برزگر ياك برويد از زمين آن پى در گياهى موقع ببارد و به كه است بارانى مانند

 )دنياطلبان را( عذاب سخت جهنم آرد و سپس زرد و خشك شود و بپوسد در حالى كه در عالم آخرت
 و )مؤمنان را( آمرزش و خشنودى حق نصيب است. بدانيد كه دنيا جز متاع فريب و غرور چيزى نيست.

از همين نويسنده است،  (9كه دهمين اثر مندرج در مجموعه آثار ) «ار دينمزايا و مض»اين مسئله در مقاله  .2
 با تفصيل و توضيح كافى آمده است )ب.ف.ب(.
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و علت  دانستن همان گناهِ شيطان خود را بزرگ ديدن و مافوق طبيعت و مردم
 رانده شدن از درگاه بود:

«

».2
 

التُعَدُ وَ »ها، و فسادها و بالهاي ناشيه  ها، كينه ها، بخل ها، تجاوزها، حسادت طمع
 .گيرد از اين مبداء نفساني و اخالقي سرچشمه مي« 1التُحْصي

 -مدعي است  آن طور كه ماركسيسم -نبايد تصور كرد كه اين نوع آفات 
است  ناشي از مالكيت دارد و ذمائم اخالقي مردم داري هاي سرمايه اختصاص به نظام

 و نه آنكه انحصار به كافرها و منكرهاي خدا دارد.

به معناي ارضي و  دار و مالكيت قرن، قبل از آنكه سرمايه و سرمايه هايِ قرن
كه  اقتصادي و صنعتي امروزي در دنيا به وجود آمده باشد و از اولِ پيدايش انسان

و قدرت افراط و تفريط به او داده شد، صفات اخالقي اعم از بد و  خلعت اختيار
ا وجود و حاكميت داشته است و خداپرستان و ه خوب در سرشت و روش انسان

 اند. و حتي مقدسين و روحانيون، آلوده به آن بوده مؤمنين اديان

 داري سرمايه مالكيت از ناشي آزاديِ و پرستي نفع بگويند رنددا اصرار اه ماركسيست
طور كلي فساد و فحشاء   خانه و به باعث ايجاد مؤسساتي از نوع قمارخانه و فاحشه

. درست است كه از اين راه افراد  ندارد  ، موضوعيت و اصالت گردد و اخالق مي

                                                
 كند.  طغيان و سركشى مى : حقّام انسان 7و  6. علق/ 1

 نياز ببيند. خود را بىهرگاه  

، چه چيز تو را از سجده كردن در برابر آنچه مـن بـا دو دسـت خـود     : گفت؛ اى ابليس 77الى  71. ص / 2
                                                  ام منع كرد؟ آيا بزرگى فروتنى يا مقامى ارجمند داشتى؟. آفريده

 اى و او را از گِل.  مرا از آتش آفريده ،گفت؛ من از او بهترم
 گفت؛ از اينجا بيرون شو كه تو مطرودى.

 گردد. شود و نه محدود مي . نه شمرده مي1



 
 

 

 
 

 169  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآفات توحيد 

 

شان  اقتضاي سودپرستي برند و به شماري سودهاي سرشار مي وجدان و مؤسسات بي بي
شوند. عينام همان طور كه از طريق آشپزي و  عامل اشاعه و توسعه چنين مراكزي مي

ها كسب معاش و درآمد  داري يا صنايع غذائي، خيلي اشخاص و بنگاه رستوران
 داران سرمايه كه گويد نمي كس هيچ ولي آيد، مي عمل به هائي گذاري سرمايه و نمايند مي

طبيعي نبوده است كه  اند و احتياج اند كه مسئله تغذيه را اختراع كرده و سودجويان
 آنها را به مال و حال رسانده است.

زيردستانِ محروم و به  داري آن مصائب و صدمات كه در دنياي موسوم به سرمايه
اندازند، در حقيقت از ناحيه  مي شود و گناهش را به گردن مالكيت مزدور وارد مي

اش  شود. دنياپرستي كه يك چشمه دنياپرستان و از روح و آئين دنياپرستي ناشي مي
جوئي و  طلبي، برتري هاي ديگري چون جاه طلبي است و چشمه اندوزي و شهرت مال

 رسانند. نه آنكه مالكيت مي شخص و اجتماع كه بالهاي فراوان به راني نيز دارد شهوت
1آور باشد. در حد معقول آن امر خالف طبيعت و ضرورت و زيان

 

غريزي و هوا و  در مورد فحشاء و فساد هم مسخره است كه نگويند احتياج
 ست.هاي نفساني عامل اصلي قضيه ا هوس

بوده و خواهد بود  هاي نفساني فوق و از جمله شهوت، از اول خلقت آدم محرك
نوع پرستش را به وجود آورده است. حتي در  و افراط در آن حالت شيفتگي و يك

 ستند.پر آنها را مي معابدي هست كه از آالت تناسلي بت ساخته، مردم هندوستان

چنين است. امروزه در دنياي متمدن، شهوتراني  هندوستان تعجب نبايدكرد كه در
هاي  هدف از و جاري  جاذبِ هاي سرگرمي از اند، گذاشته  آن وير «سِكْس» عنوان كه

را كشف كرده، اصرار دارد هر « سِكْس»انگار كه تمدن،    عادي بشريت شده است؛
2ش نمايد.چه بيشتر عريان

 

، ضمن و عصيان از فرمان خدا و هبوط از بهشت اتفاقام در داستان آفرينش انسان
ها خواهد شد،  ها و مشمول مرگ و والدت مرتكب خالف اعالم اينكه در زمين

                                                
 از همين نويسنده، رجوع شود.  «علمى بودن ماركسيسم»كتاب  به .1

چاپ و « مهدي سحاب»وسيله مؤسسه انتشارات بعثت، با نام مستعار مؤلف  به 1116اين اثر در مهرماه سال  
مباحـث تطبيقـي و   »باشـد كـه بـا نـام      مـي  (11منتشر شد و اكنون يكي از آثار مندرج در مجموعه آثـار ) 

 چاپ و منتشر شده است )ب. ف. ب(.   توسط شركت سهامي انتشار 1191سال  ، در«نقدهاي علمي

« تمـدن بـزرگ  ». الحمدهلل مملكت خودمان هم كه فاضالب خورِ تمدنِ غرب است و بايد چهـار نعـل بـه    2
در روز روشن  يرازشرفى به آنجا رسيده است كه در جشن هنر ش شرمى و بى برسد، از آنها عقب نبوده، بى

 نمايند! بردارى مى و در خيابان، از عملِ جنسىِ وقيحانهِ عريان، فيلم



 
 

 

 
 

 مباحث اعتقادي و اجتماعي(، 11ـــــــــــــــــــــــ  مجموعه آثار )ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 171

 

انگيزي  و به فتنهاي هم به توجه يافتن آنها به كشف عورت خود و پوشاندن آن  اشاره
 آيد: به عمل مي شيطان

 ...«».1
 

 
«

»2
 

 
 هاي اجتماعي دنياپرستي

هاي ساختگي مأخوذ از طبيعت، رو آوردن  بعد از طرد بت دومين گام تكامل انسان
 ا بوده است.ه ردن دنيا به دست خود انسانزندگي در شكل اجتماعي آن و اداره ك به

هاي افراطي يك فرد  م كه تنها خواستهيدان اين گام را از آن جهت تكاملي مي
آيد. يعني  هاي معقول و مطلوب در ميان مي مطرح نبوده، و پاي جمع و خواسته

و حكومت و شريعت دارند، و احيانام به نعمت و به امنيت  مردم احتياجي كه اجتماع
 ها. راحت و لذت

رود كه از آنِ خود بداند. حال بر حسب آنكه نظام  بشر به دنبال ناظم يا نظامي مي
جامعه  چه چيز طاغوت اتخاذ شده تابع چه مقام يا اصولي باشد و به اصطالح قرآن

 واهيم داشت:هاي ذيل را خ شود، صورت

 
 ي شخصي،اه و طاغوت الف( نظام استبدادي

 و مالي، هاي ملي ي و طاغوتخواه ب( آزادي

 هاي اجتماعي، ها و طاغوت ج( نظام

 ي عاطفي.اه و طاغوت د( اُومانيسم

  

                                                
 هايشان آشكار شد و بر آن شدند كه به وسيله برگ درخت خود را بپوشانند.  : ... زشتي22اعراف /  .1
بيـرون   شما را فريب دهد؛ همچنان كه پدر و مادر شـما را از بهشـت   مبادا شيطان دمآ : اى بنى27اعراف/  .2

كرد و قبايح آنان را در نظرشان پديد آورد... ما نوع شـيطان را دوسـتدار )و سرپرسـت( آنـان كـه ايمـان       
 ايم. آورند قرار داده نمى
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 هاي شخصي و طاغوت الف( نظام استبدادي

 ، احتياجهاي سنگي مظاهر طبيعت، و با توجه به اينكه اجتماع العمل بت اولين عكس
و عبوديت آفريدگار  به امنيت و حكومت و شريعت دارد، چنانچه دعوت پيغمبران

جهان را نپذيرند و نظام و روابط سالمِ با بركتي ميان خود برقرار ننمايند، گردن نهادن 
نام  افرادي از بشر، به هاي تحميليِ به حاكميت زورمندان زميني و قبول فرمان و آئين

فرمان و آئيني كه قهرام به ميل و به اقتضاي  است.« خليفه»و « سلطان»يا « امير»، «خان»
 باشد. اي آنان مي منافع و مطامع شخصي يا قبيله

آورد و به دنبال قدرت،  از فرد و تسلط فرد بر مردم، ناچار قدرت مي اطاعت مردم
ي سراسر تاريخ كه هاي استبداد يا حكومت ستمگري و اطاعت خلق. يعني طاغوت

را تشكيل  پيغمبران ي نيرومند ضد رسالت هاي عمده توحيد است و جبهه از آفت
 داده است. مي

 باشد. نوعي از آن مي اصطالح عمومي سركشان ضد خدا است و استبداد طاغوت

اي آمـده اسـت كـه وقتـي اسـتفاده و اداره امـوال بـه         اشـاره  قرهسوره ب 199در آيه 
شوند و خود شاهد خواهنـد بـود كـه     به سوي حكامي رانده مي صورت غلط بود مردم

 اموال آنها را به زور و زيان خواهند خورد:

«
».1

 
 

 :ا بوده استه مقابله با بندگي طاغوت هاي پيغمبران يكي از برنامه
«

».2
 

 

كه قضاوت  اند داشته  تمايل ،زده آفت مؤمنينِ يا منافقين و بكتا اهل از بسياري ولي
 :ا بخواهنده و حكومت از طاغوت

                                                
رشوت به حاكمان مدهيـد تـا بـدان سـبب      : اموال يكديگر را به ناشايست مخوريد و آن را به 199. بقره / 1

 دانيد. اموال گروهى ديگر را به ناحق بخورند و شما خود مى
بپرهيزيد. از  اى برانگيختم )تا بگويد( كه خدا را بندگى كنيد و از طاغوت ، فرستاده: در هر امت16نحل/  .2

گردش كنيـد تـا    ها كسانى هدايت شدند و كسان ديگرى استحقاق گمراهى يافتند پس در زمين آن امت
 ها چگونه شد. ببينيد عاقبت كار ظالم
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«

».1
 

 

هاي بشري با فرستادگان خدا صحبت  مكرر از رودررو شدن طاغوت قرآن
ي  يافته هدايت آورد كه جوانان را مثل مي جا داستان اصحاب كهف كند. يك مي

 شوند به غاري پناه ببرند: ايمان آورده به خدا و برخاسته از قوم نامؤمن، مجبور مي

« 
».2

 

 

سپس خواب چند ساله در غار آنها را از كشف شدن و گزندي كه در كمينشان 
خبر از گذشت طوالني زمان و رفع خطر، از خواب بيدار  دهد. وقتي بي بود نجات مي

 آئين طاغوت شوند سعي دارند كسي متوجه آنها نشود تا مبادا سنگسار گردند يا به مي
 ن نمايند.واردشا

هاي  تواند شمائل كاملي از طاغوت تر و با تفصيل گوياتر كه مي ولي نمونه روشن
 است: در برابر موسي باشد فرعون استبداد

«
».1

 

 

را به دستجات متفاوت تقسيم نموده،  جو بوده، مردم طلب و تسلط برتري فرعون
كرد... و از فسادانگيزان بود. براي آنكه فرعون مردم را  اي را ضعيف و زبون مي عده

 كشي شخصيت سازد استوار را حكومتش هاي پايه موده،ن خود اطاعت به مجبور و ضعيف
 را پيشه گرفت: ارزش كردن ملت و بي

                                                
توجـه نكـردى، بـه     اسـت كنند به آنچه بر تو و پيش از تو نـازل شـده    : آيا به آنها كه تصور مى 61نساء/  .1

اند )به طاغوت( كفر  ببرند، در حالى كه مسلمام دستور داشته كسانى كه قصد دارند محاكمه به نزد طاغوت
 خواهد آنها را به گمراهى دورى دچار سازد. مى ورزند و )حقيقت اين است كه( شيطان

ايد، به غار پناه بريد تا  كنند كناره گرفته و آنچه به جاي خدا بندگي مي از آن مردم: اينك كه 16كهف /  .2
 پروردگارتان رحمت خويش بر شما بگسترد و كارتان را به سامان آورد.

ميان اهل آن سرزمين تفرقـه و اخـتالف   تكبر و گردنكشى آغاز كرد و  در زمين : همانا فرعون 4قصص/  .1
 اى را سخت ضعيف و ذليل كرد... محققام فرعون از مفسدين بود. افكند و طايفه
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«».1
 

 

 و هارون موسي به ،رفتگان داده است اي كه به ستم اراده خود و وعده خداوند بنا به
و  سركش بروند و با زبان خوش خواستار آزادي زد فرعونن  دهد به مأموريت مي

 از زندان گردند: مرخصي بني اسرائيل

«»2
 

 

« 
 »1 

 

، پرورش دوران كودكي موسي و  به خشم درآمده موسي  از گستاخي فرعون
 آورد...  ني موسي را به ياد او ميهاي خود و نافرما خدمات و نعمت

فهمند به فرض كه  گذار، و نمي ها طلبكارند و منت ملتها هميشه در برابر  فرعون
، باز هم خيانت  را بنده خود بكنند را بگيرند و مردم همه چيز بدهند ولي آزادي

 دهد: جواب مي كننده آزادي نيست. موسي اند و چيزي جبران كرده

«»4
 

 

و  الرقابي گرفته است كه صاحب اختيار را غرور قدرت و مالك طوري فرعون
 پرسد: تصور ننموده، با تعجب و تحقير مي در دنيا و آقا و خدائي غير از خودارباب 

 ...«»1
 

 

گويد اگر خدائي  شمارد و مي زند ديوانه مي ها مي را كه از اين حرف و موسي
 .تكني، به زندانت خواهم انداخ غير از من اختيار

                                                
 ارزش داشت تا همه مطيع فرمان وى شدند... . ( قومش را خفيف و بى: )فرعون 14زخرف /  .1
 ش فرعونى كه سركش شده است.: برويد پي 41طه /  .2
پروردگار توئيم تا از اين پس دست از ظلم  برويد و بگوئيد كه ما رسول : هر دو به جانب فرعون 47طه /  .1

عذاب به آنها ندهى كه همانا ما بـا  شان كنى و بيش از اين  برداشته و همراه ما روانه اسرائيل و بيداد به بنى
ايم و سالم حق به آن كسى باشـد كـه طريـق هـدايت را      آيت و معجزه از جانب خداى آفريننده تو آمده

 (.16و  11، آيات پيروى كند. )و شبيه آن در سوره شعراء
 اى؟ را به بندگى گرفته اسرائيل نهيد كه بنى : اين چه نعمتى است كه منت به من 22شعراء /  .4
 ها چيست؟ : ... پروردگار جهان21شعراء /  .1
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«»1
 

 

رسد و آخر كار سركشي و  سركشي و طاغوتي مي به ،مسئوليتي بشر نيازي و بي بي
گان شدن! سپس جريان ارائه آيات و اژدها شدن يبه ادعاي خدائي و خدا استبداد

 آيد. اجازه ساحران پيش مي و ايمان آوردنِ بي عونعصا و مغلوب شدن فر

 زنند: دم از دفاع از تماميت ارضي و آئين اعالي باستاني مي و درباريان فرعون

«
»2

 

دين آنها را خراب كند يا اخالل  ترسند موسي و در برابر ارائه حق، به بهانه اينكه مي
دهد )سوره مؤمن، آيات  كشتار و خشونت بيشتر مي پا سازد، فرمان هكشور ب و فساد در

 پردازد فرعون مي روشندلي از قوم او به دفاع از موسي روشنفكرِ (. وقتي فرد29تا  24
باره شما دارم و تنها آئين و  دارد كه تنها من حق رأي و نظر در صريحام اعالم مي

 حزب من است كه شما را به مراتب اعلي خواهد رساند!

...«»1
 

 

 عباس اميه و بني اولين حكومت طاغوتي تمام عيار، خلفاي بني بعد از ظهور اسالم
 انيت خدا و نبوتوحده و احترام ب بودند كه ديديم چگونه با حفظ ظواهر اسالم

كه جانشينان  را به اطاعت خود و اسارت و به دشمني اهل بيت مردم النبيين)ص( خاتم
 داشتند. بودند وا مي و صاحب واليت بر حق رسول

اهميت  به پرمعني اشاره كه است آمده يكاف اصول در صادق)ع( حضرت از حديثي
را در جلوگيري از تعليم آيات توحيد بيان  اميه مسئله شرك دارد و علت اصرار بني

 نمايد: مي

«
»4. 

                                                
 اندازم. زندانت مى ه: گفت: اگر خدائى غير از من بگيرى ب 29. شعراء / 1
تان بيرون كنند و آئين  خواهند به جادوى خويش از سرزمين جادوگرند كه مى: گفتند: اينان دو  61طه /  .2

 خوب شما را از بين ببرند.
 كنم. راه كمال هدايتتان نمى  بينم و جز به )راهى( نمى گفت: جز رأى خويش براى شما : ... فرعون29مؤمن/ .1
 : . از حضرت صادق)ع(4

 نجا بايد ادامه حديث از حضرت صادق بيايددر اي
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 و مالي هاي ملي ي و طاغوتخواه آزاديب( 

ه خود و هاي بشري خودي و بيگانه كه همه را بند هائي از دست طاغوت طاقت ملت
نخواهند  يا مردم نشوند پيدا هائي موسي شود. اگر نمايند طاق مي زندگي مي  بهره از بي

اندازند تا ضمن آزاد شدن از بندهاي  هائي راه مي زير آئين آنها بروند قيام و انقالب
 و . مالكيت و دنياشان گردند وطن و اداره زندگياز دار دفاع  ، خود عهده اسارت

هاي  حكومت و افكار نمايند. مي وضع قوانيني و اصول و دهند مي ملت به را حاكميت
دن و تم و دموكراسي آيد. در سايه آزادي به وجود مي و ليبراليسم ناسيوناليستي

كنند. فعاليت و پول، سرگرمي جاذب و  اقتصاد و علم و رفاه رونق شايان پيدا مي
كم درآمدها  شود. ولي همين توليد و تفوّق، تسلط و تسخيرِ ارزش و وظيفه زمان مي

 از دنياي ناسيوناليسم 21و  19ديگري در قرن  ها را به دنبال دارد و طاغوت و ناموفق
 .و امپرياليسم كنند: كاپيتاليسم آورد كه خودشان لعنتشان مي سر در مي و ليبراليسم

 

 هاي اجتماعي و برگشت از آزادي طاغوتها  ج( نظام

شود. ناراضيان و  ي و مالي برپا ميهاي ملّ هائي عليه طاغوت اعتراض و انقالب
گويند قوانين و نظام نبايد آزاد باشد تا راه براي  رسند كه مي به اينجا مي روشنفكران

هاي فردي و صنفي و ملي باز شود. جامعه بايد خداي فرد و فرد خدمتگذار  طاغوت
گوناگوني ظاهر و حاكم  هاي سوسياليستيِ و فداي جامعه باشد. به اين ترتيب آئين

طبقه و  شود كه جامعه بايد بي . سپس از ناحيه كسان ديگري اعالم مي گردند مي
 ... .، آنارشيسم، كمونيسمحاكم باشد: ماركسيسم بي

زنند، ولي در  مي و انسانيت و حقوق بشر تو مساوا در اين مكاتب دم از آزادي
( بينيم قوام و دوامشان جز با تحميل و تسلط و انحصار )ديكتاتوري رنجبران عمل مي

 و مالي را استبداد حزبي فيو استبداد صن پذير نيست. جاي استبداد فردي امكان
گردد،  و دولت، آلتِ اجرائي يك فردِ نيرومندِ خودكام مي و ملت گيرد و حزب مي

ها!  فجايع و خفقان و كشتارها و چه و غيره( ، خروشچف، مائو، اروپاي شرقي)استالين
با خدا نشد، تا راه و چاه را روشن نمايد و صراط  گوئي هر جا كه حكومت و واليت

 تالي فاسد آن تاريكي و طاغوتي است: ،كمال را ارائه دهد

«
»...1

 

                                                
 كه كافر شدند،   برد و كسانى روشنايى مى ها به : خدا دوست مؤمنان است؛ آنان را از تاريكي217بقره/  .1
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تـدوين   بشر وقتي است. روشن هم الهي غير مكاتب طاغوتي صفت و ستمگري دليل
نگـري   كننده ناموس و قانون باشد، قهرام با ديد محدود و خودخواهي طبيعي و نزديـك 

و طبقـاتي   اي، ملي فوري و عالئق شخصي ) يا قبيله ش تنها به آنچه مورد احتياجخاص
نمايد. سود رسـاني   و حداكثر نوعي( است توجه نموده، غير خود را فراموش و فدا مي

غير مسلم است. فقط حقـايق و اصـول و احكـامي     رساني به خودش مشكوك و زيان به
چشـم   -نيازي نـازل شـود كـه همـه را بـه يـك چشـم         اعالي بصيرت و بيكه از منبع 
 تواند خالي از خطا و زوال و زيان باشد. بنگرد مي -رحمانيت 

 گويد: داستاني آورده و مي در اين زمينه ويكتور هوگو

 يها و چرا به پشهآفتاب زد كه، با وجود ا تيزبال بلندپرواز طعنه به عقاب يروز
او را به نزد خود طلبيد.  كند. خورشيد يم يكثيف پرتوافكن يها كرم ناچيز و به

ديد هر چه اوج  يانداخت م ينظر م عقاب باال رفت و باال رفت و چون به زمين
نظرش   زمين به يو باال زمين يكوچك و بزرگ رو  گيرد، موجودات يم

 آيند. ييكسان م

 

در آفتِ  -طوركه گفتيم  همان – توان هاي فوق را مي پرستي يا شرك چند نوع بت
خالصه نمود. هدف مشترك آنها بهبود دنيا و عشق و پرستش زندگي « دنياپرستي»

 و اجتماعي است. فعلي فردي يا صنفي و ملي

 
 هاي عاطفي طاغوتو د( ُاومانيسم 

هاي جسماني و مادي فوق و فشاري كه در هر حال  دن مترقي از طاغوتبشريت متم
شود و او را در استخدام و استفاده  ا وارد ميه به خودشان و يا به افرادي از انسان

ها( گذارده، از خود  داران، اجتماعات و دولت روايان، مال ديگران )اعم از فرمان
، هاي ناسيوناليستي مرام برابر در العمل عكس آمده، تنگ به هباالخر سازد؛ اش مي بيگانه

بايد  و انسانيت اين شد كه انسان ، و لنينيستي، سوسياليستي، كاپيتاليستيليبراليستي
و  طبقه موعودش كمونيسم بي كه بهشت آزاد و سعادتمند باشد. حتي خود ماركس

او از خود  قيد بود، صريحام حقوق فردي انسان و رهائي و آزادي دولت و بي دنياي بي
البته اُومانيسم  - و تعقيب نموده، مكتبش را مكتب اُومانيسم را عنوان بيگانگي

 گويد: كند. مي اعالم مي پرستي و انسانيت - ماترياليست

                                                                                                              
 برند... . هايند، آنها را از روشنايى به تاريكى مى دوستانشان طاغوت 
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 كننده  و عواملِ بيگانه و استثمار و مصرف و استعمار را از سلطه سرمايه انسان
 خواهد بود. همان آل ايده انسانيت كند. رشد خود آزاد سازيد و بگذاريد خود به

را هدف قرار  ضمن اينكه اُومانيسم مكاتب ديگري چون اگزيستانسياليسم سارتر
شناسند. غير از  را متعهد و مسئول نيز مي اند انسان دهند و براي آن اصالت قائل مي

گويند خوب مطلق  و مي نيستند قائل اصالت براي چيز ديگري ،وجود و خواسته انسان
دهد وجود نداشته، خوب همان  اي خارج از آنچه شخص به آن تحقق مي و وظيفه

 كند. خواهد و مي نسان مياست كه ا

 دهند. هاي مادي و خشك خود رنگ و هدف معنوي مي فلسفه خالصه آنكه به

و  گذارند، ولي همين كه براي انسان البته نام خدا و پرستش روي چيزي نمي
 حق و مسئوليت و منزلت مطلق قائل بوده، وظيفه خود و هدف انسان را  انسانيت

دهند و يك پا انسان  انسانيت مي دانند، اصالت به تكامل يافتن در جهتِ خود شدن مي
، انسان و  ؛ ضمن اينكه درست و حسابي نمايند عنوانِ خداي انسان معرفي مي  را به

 كنند. انسانيت را از نظر علمي و مستقالم تعريف نمي

پايه و اساس داشته توانند به جائي بند بوده،  بديهي است كه چنين مكاتب نمي
دهند، يا مشخص  مطلوبشان نسبت مي باشند؛ زيرا كه صفات و كماالتي كه به انسان

و انتظارهائي  هاي عاطفي، معتقدات قلبي و احيانام  احتياج نيست و يا مأخوذ از خواسته
كند. بنابراين  ياست كه خودشان دارند و بر حسب اشخاص و محل و موقعيت فرق م

مطلوبشان حالت نسبي و تبعي داشته، خالي از اصالت و عموميت است. مگر آنكه 
انسان را آن طور كه هست و آن طور كه دست طبيعت حيواني و آنچه را كه الزمه 
زيستن و پيروزي در تنازع حيات و تسلط و تسخير سايرين است، يعني با تمام 

 شود بپذيريم. ذموم شناخته ميخصوصياتي كه اخالقام و عادتام م

و هدف باشد، هم  خودانگيختگي، شرط كمال انسانيت اگر، به قول اريك فروم
را و فرقي از اين جهات  را كه خودانگيخته بود بايد ارزنده بدانيم و هم معاويه« علي»

 نگذاريم. و موسوليني با هيتلر و لنين ما بين ماركس

در  خودانگيختگي، جستجوي و پرستي انسانيت يا اُومانيسم مكاتب آنكه ديگر نكته
  زدن نبوده، چون هر جا در و «خدائي خود» خود يا  به جز بازگشت  مرحله نهائي چيزي

كند. هدايت و حركتي  گونه هدف اعالي خارج از نفس و مقصد مشخص را نفي مي
اند،  از آنها، جز آنچه واضعين مكتب، روي تشخيص و تمايالت خود ترسيم كرده

 خودخواهي يعني  ؛ بلكه مجال و موقعيت بيشتري براي غرور و سركشي  زند سر نمي
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1سازد. داده، گرفتار گمراهي و تباهيش مي به انسان
 

 
 هاي طاغوتي با مذهب شرك ةرابط

به آنها الزمه روح تكاملي عليه  ا و توجه انسانه كه گفتيم پيدايش طاغوت طور همان
ر گيري و خداسازي بود. بنابراين د منظور خودكفائي حتي در زمينه هدف طبيعت و به

طبيعي  هاي شرك از اعراض و استغنا حالت يك شاهد طاغوتي هاي شرك تكاملي سير
 شويم و به طور كلي آنچه به تدريج احساس خواهد شد، مخالفت و انكار مذاهبي مي

 بر انسان عرضه يا تحميل شده باشد. -خواه طبيعت و خواه خدا  -است كه از باال 

هاي بشري است، چنين حالت كمتر مشاهده  البته در گام نخستين كه طاغوت
ها و اسارت طبيعت  دليل اينكه اعتقاد به بت گردد. به شود و خالف آن احساس مي مي

ا براي استقرار و تسلط خود شديدام نيازمند ه هنوز به قوت خود باقي است و طاغوت
بينيم در  هستند. اين است كه مي اتكاء به آن و استفاده از معتقدات و مذاهب حاكم
به جستجوي  2«اَنَا رَبُكُمُ الْاَعْلي»هر عصر و زمان، غاصبين مقام ربوبيت و داعيان 

پيوندهاي محكم با خدايان و متوليان مذاهب بر آمده، عناوين و وظائفي چون: پسر 
، استان واليت، شمشير اسالم ، سگخدا، خليفه رسول آفتاب، سايه خدا، خليفه

 .گذارند و غيره روي خود مي و بارگاه، ناشر قرآن ، باني مسجدپاسدار كليسا
وظائف و  تقسيم و مالءِ مصر ، مانند فرعونهاي زرتشتي شاهنشاهان ساساني با مغ

 نمايند. تحكيم مناصب مي

، و جالدِ آل علي خوارترين حاكم دوران اموي خون حجاج بن يوسف ثقفي
 .شود اب و انشاء آن ميو مبتكرِ اِعْر كننده قرآن تنظيم

 اميه ، حكومت را از دست بنيپيغمبر به استناد قرابت و وراثت خلفاي عباسي
 دهند. را رسمام تحت حمايت خود قرار مي تسنن گيرند و مذاهب اربعه مي

 از در اسالم و شيعه يز و تفرقه سنياالختالف اساسي و عامل اصلي تما اصوالم ما به

                                                
كه تحت  «و نظرياتى درباره آن از ديدگاه اريك فروم ماركسيسم»هاى  كتاب بيشتر به صيلو تف توضيح براى. 1

علمى »ت و اس منتشر شده توسط دفتر نشر فرهنگ اسالمي 1116سال  در «بررسى نظريه اريك فروم»عنوان 
 فرمائيد. منتشر شده است مراجعه  ولي توست شركت انتشار 1116كه آن نيز در سال « بودن ماركسيسم

در سال « مباحث تطبيقي و نقدهاي علمي»( و با نام 11آثار )  اين دو كتاب مجموعام در قالب مجموعه 
 مندان قرار گرفته است )ب. ف. ب(. چاپ و در اختيار عالقه توسط شركت سهامي انتشار 1191

 : ... من پروردگار برتر شما هستم.24نازعات /  .2
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 ناشي شده هاي بشري به استمداد و استيالي بر مذاهب عامه همين نياز شديد طاغوت 
 است.

هاي پي  و شهادت ها و كشتارهاي شيعه هاي وحشيانه و آن همه دشمني سركوبي
ت براي آن نبود كه در چند مسئله فقهي كوچك يا اصول فلسفي و بي پي اهلِدر 

نرفتنِ  علمي با ديگران اختالف داشتند؛ زيرِ بارِ بيعت و اطاعت كوركورانه از خلفا
 ها بود. توزي ها و كينه و پيروان آنها موجب چنين خصومت ائمه اطهار

شيخين خواهد  در جواب اينكه آيا پيروي از سنت ،در شوراي خالفت )ع(علي
 گفت.« نه» ،كرد

 ، با  نمايند ها كه براي آن مي سازي رغم حواشي و فلسفه نيز علي همه داستان كربال
و از مخالفت او با  و يزيد با معاويه از بيعت مسئله بسيار ساده امتناع سيدالشهداء

 موروثي شدن حكومت شروع شد.

خود را از  اعراض و استقالل پس از آن امامان ديگر و علماي واقعي شيعه
و واليان شايسته امر  خدا و رسول موده، حكومت را از آنِحفظ ن غاصبين خالفت

 دانستند. هاي جور را گناه و ننگ مي شناختند و همكاري و تقرب با دستگاه مي

و گرديد  ، توأم و تابع خالفتاز ابتدا، زعامت ديني و امامت اما در مذاهب عامه
ي حكومت در آمد و چه در  به صورت تشكيالت مزدورِ دست نشانده روحانيت

، به عنوان اسباب كار قانوني و عثمان ، و چه در دولت آلعباس اميه و بني دوران بني
 شد. المللي از آن استفاده مي و بين معنويقدرت 

نهايت  به حكومت رسيد، سالطين صفويه و قاجاريه نيز وقتي تشيع در ايران
و احترام گذاردن به  و مخصوصام به اهل بيت به اسالم ،كوشش را در چسباندن خود

 دادند. شاه عباسِ بعضي از آنها به خود، به خرج مي سادات و علماء و اختصاص دادن
دشمنِ اسالم، پاي پياده به  پيمان با پادشاهان مسيحيِ پروا و هم سفاكِ شرابخوارِ بي

نمايد و  رود، شيخ بهائي را همه كاره دستگاهش مي )ع( ميزيارت حضرت رضا
و نويسنده  ترين جامع احاديث آل محمد دهد تا بزرگ لسي را منزلت و وسيله ميمج

 هاي ديگر شود... . و كتاب مجموعه عظيم بحار االنوار

 هاي بشري نيّت و جهتشان در اين پيوستگي با مذهب طاغوت ، طور خالصه به

خواستند و به  قرار خود و استفاده از متوليان مذهب را ميمخلصانه نبوده، ابتدا است
 قدرت  و انحصار تكميل   به منظور  گرفتن و كنترل معتقدات مردم دست  ، به تدريج
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 .مطلقه براي تسلط بر تمام شئون دولت و ملت
ده درويش در گليمي بخسبند و دو »يد: گو مي طور كه سعدي ، هماناستبداد

تواند دوگانگي و رقيب براي خود بشناسد. در مراحل  ، نمي«در اقليمي نگنجند پادشاه
اخير و دوران جديد نيز مابين دو حد ظاهرام متقابل و مخالف كه يكي از بين بردن 

از خرافات و تشريفات و آن است و ديگري حمايت كردن  مذهب و روحانيت
 نمايد. اش نباشد، نوسان مي اندازه از معتقدات و روحانيت كه مزاحم سلطه

آئين  به -امپراطور روم شرقي -كنستانتين  بينيم مي كنيم، كه نگاه  مسيحي اروپاي در
مقرّ خود را در پايتخت  آيد، پاپ كه مذهب بردگان و زيردستان بود در مي مسيحيت

 ها در كليسا عقد ازدواج  پادشاهان مثل گذاري تاج ،دهد مي قرار روم قديم امپراطوري
 عليه اسالم يصليب هاي نگج  گيرد، مي صورت دست پاپ به گاهيها و دست اسقف به

تسلط بر واتيكان  صدد در ناپلئون افتد، مي  راه و امپراطورها اه با همكاري نزديك پاپ
 دهد... . خود را رسميتِ درباري و قانوني مي مذهب پروتستان ستانلآيد، انگ برمي

شود.  مي كوك سياست از مذهب تفكيك رسد، مي كه اروپا ناسيوناليسم به نوبت اما
ت و كه خود فصلي از داستان طوالني و تكراري خروج از اسارت طبيعـ  استقالل ملي

و  چـون و چـراي كليسـا    توانـد آمريـت بـي    ، نمـي  خالصي از اطاعتِ غيرِ خـود اسـت  
 شود. را قبول نمايد و خواهان بريدگي دولت از مذهب مي متحد با استبداد روحانيت

نمايد و  ها را شروع مي ب و مذهبيانتقاد از مذه آئيم، ليبراليسم قدري كه جلو مي
 گردد. خواستار رهائي از قيود آنها مي

كند و مبارزه با  را برپا مي آشكارا پرچم مخالفت و استهزاء كليسا راديكاليسم
 آورد. را در مرامنامه خود مي كلريكاليسم

نه تنها  و كمونيسم سازد و باالخره ماركسيسم معارضه را شديدتر مي سوسياليسم
« ترياك» مذهب اينكه اعالم و خود مادي بيني جهان با بلكه زنند، مي خدا و مذهب زير

 است، جنگ و طبقات استثمارگر جامعه بوده، خدا و دين مخلوق و متحد مالكيت
 گذارند. مي با آنها را در سرلوحه برنامه انقالب

كه الزمه  گري انسان نيز از همين خاصيت عصيان دانيد، شيطان به طوري كه مي
و رشد را  كند كه بشر راه آزادي وانمود مي نمايد و چنين تكامل است استفاده مي

 افتد. گيرد؛ در حالي كه خبر ندارد به دامِ اسارت و به طوقِ عبوديت او مي پيش مي
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با مذاهب  هاي ساخته انسان جريان درگيري رقيبانه و گاه همكارانه طاغوت
كشيده شد كه امروزه در دنيا دو مكتب و دو پرچم رو در  و بشري به اينجا توحيدي

 روي هم برافراشته است و هر يك داعيه و رسالت دارند كه:

نگاه داشته،  حد اعالي اصالت و خلوص و استقالل اوالم، آئين اتخاذي را به
هاي شرك بيرون  ا آلودگيي توپيازگذشته را از افكار او  مانده يمعتقدين ناخالص باق

 آورده، منهدم يا منضم به صفوف خود بنمايند.

ثانيام، رهبري همه جانبه عقيدتي، فكري، عاطفي، اقتصادي، سياسي و نظامي جهان 
 بشريت را به عهده بگيرند.

 شرط پيروزي و رهبري آنها نيز بازگشت به اصل و اثبات حقيقت و حقانيت و
 جا شرك، گناه نابخشودني به همين دليل است كه در يك اخالص و اصالت است و

 2«طلبي سازشكاري و فرصت»و  1«تجديد نظرطلبي»شود و در جاي ديگر  حساب مي
 گردد. كفر محسوب مي

ها و  يپيروزي از آن مكتبي خواهد بود كه بتواند دامن خود را واقعام از ناخالص
نياز از آنها با قوّت و شدّت زنده شود و پيش رود. در غير  ها پاك كرده، بي الحاق

 اين صورت وهمي و جلوه موقتي بيش نبوده و نخواهد بود.

  

                                                
1 . revisionisme.        2. opportunisme. 
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 آوردگان در نزد ايمان آفات توحيد
 

و روآورنده به بتها و به  كننده از خدا و از مكتب انبياء مالحظه شد كه بشر اعراض
 .گرديد خود بيگانه و فاقد صفات عالي انسان از ،شده دچار اه طاغوت بالي طبيعت، به

 گويد:  هم مي كما اينكه قرآن
«... »1

 

 

بنابراين به خود و به معنويت رو آورد. به اين ترتيب رشد عمومي و سير تكامل 
ادامه  ،ي به مذاهب الهيبا توجهِ مذاهبِ بشر ،اه ها و طاغوت بشريت و اعراض از بت

 دا.يافت ولي معنويت خالي از خدا و خود دور از خ

و اعتقاد و توحيد  كه بر مبناي تعليمات پيغمبران بالعكس در آن دسته از مذاهب
 گردد. به خدا ساخته شده است سير انحطاطي مشاهده مي

ريزد و  اي بيرون مي  تازهبه سهم خود آرام ننشسته و انواع آفات توحيدِ شيطان
با فعاليت تام و تمام ادامه دارد. در عين آنكه اين  اغواي گروندگان به مكاتب الهي

هاي گوناگون براي خدا  اند، به صورت كنند به خدا ايمان آورده دسته خيال مي
 گيرند. شريك مي

ارد و در مورد اشارات مكرر و هشدارهاي الزم د به اين نوع شرك نيز قرآن
و  زنده و آزمايش و عبرت، سرگذشت اهل كتاب مثالِ شاخه اول آن به عنوان شاهدِ

هاي آنها  نمايد و اختالف و انحراف وار فرا روي ما مي روحيات و اعمال آنها را آئينه
 : دهد را شرح مي

                                                
 كنند... . كرد تا خود را فراموش نيز چنانكردند و خدا  : از آن كسان مباشيد كه خدا را فراموش19حشر /  .1
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هم و غالبام توأم  را به صورت تفكيكي و در هائي از آن آفات در ذيالم  نمونهما 
 نمائيم. جهت تكاملي ارائه مي

  

 پرستي شخص

زدگي اهل توحيد، انحراف از خـدا بـه فرسـتادگان و     شاخه اول و حالت آشكار آفت
هـاي   تصـريح  پرستي است كه قـرآن  و به پيشوايان ديني به صورت شخص اولياي خدا

ا و عزيـز در نـزد   هـ  در نزد مسـيحي  )ع( : پسر خدا گرفتن عيسي نمايد فراوان به آن مي
هـاي   يـا تعصـب   و غـالت شـيعه   يگـر  اللهي و همچنين علي ي معاصر پيغمبرها يهودي

باره بزرگان و پيشوايان و مقدسات اختصاصي هـر دسـته كـه در واقـع      در و شيعه سني
بوده، يكي از آثار شومِ آن، اختالفـات و   يك پا خودخواهي و برتر داني قومي و ملي

باره آيه نهائي دعـوت و حـداقل توقـع     . در اين ها است و خروج از امت واحد يدشمن
 چنين است: قرآن از كليه اهل كتاب

«

».2
 

 :و يا آيه
«

»1
 

»نيز دچار آفت نشوند، اصرار به اعالم و تكرار  ها و براي اينكه خود مسلمان
هم بشري است و فقط  ، و اينكه پيغمبر قابل توجه است« 

 نمايد و شما رو به خدا راست شويد: مي دريافت وحي

                                                
 كند. تر چيزهائى را كه در باره آن اختالف دارند حكايت مىبيش براى بنى اسرائيل : اين قرآن 76نمل/  .1
اى را كه ميان ما و شما مشترك است بپذيريد و آن اينكه  ، بيائيد كلمه: بگو اى اهل كتاب 64عمران/  آل .2

گر را غير خدا به خدائى نگيـرد،  جز خدا را نپرستيم و كسى را با او شريك نكنيم و بعضى از ما بعضى دي
 و اگر پشت كردند، بگو گواه باشيد كه ما مسلمانيم.

را خـدايان خـود بگيريـد چگونـه ممكـن       و پيغمبران كند كه فرشتگان : و شما را امر نمى 91عمران /  آل .1
 شدن به كفر فرمان دهد.     است شما را پس از مسلمان
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و بزرگـان ديـن شخصـيت     نه تنها براي انبيـاء  ، اهل كتاب در زمينه شخص پرستي
روابط اختصاصي  در الهي انتساب نيز خود براي بلكه شوند مي قائل قدوسيت و خدائي

 :نمايند  دا تصور ميخو شخصي با 
 ، «خود را قومِ خاصِ خدا دانستن»
 

...«»... 
2 

 

 ، « نجات يافته يگانه امت»
 

 «و غرور در دين خود مين بهشتتض»
 

«
»1 

 

و تذكرها  هاي فراوان به اهل كتاب رغم توبيخ ا نيز عليه دانيد كه ما مسلمان مي
 هاي آئيني و امتي هستيم. پرستي، تعصب زده شخص چقدر آفت

هر جا كه پرستش غيرخدا و شريك كردن چيزهاي خاص در ميان آيد، قهرام 
؛ در حالي كه بندي و تمايز و تفاخر و خودخواهي و اختالف پيش خواهد آمد دسته

ضمن مبارزه با شرك به نفي و  آمده و پيغمبران توحيد براي وحدت امم و انسانيت
 اند: پاك كردن آن هم پرداخته

«

                                                
شود كه خداى شما فقط يگانه است.  : بگو من فقط بشرى مانند شما هستم كه به من وحى مى 6فصلت /  .1

 .در توجه به او استوار باشيد و از او آمرزش بخواهيد و واى بر مشركان
 ديگر... . كنيد( كه شما دوستان خدا هستيد، نه مردم ... )اگر تصور مي: 6. جمعه / 2

ايد كه  رسد مگر روزى چند، بگو مگر از خدا پيمانى گرفته آتش به ما نمى ؛[ گويند: ]يهوديان 91. بقره / 1
 گوئيد؟ دانيد مى نمى باره خدا آنچه در پيمان خويش تخلف نكند؟ يا در
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هاي خصوصي شخصي و  حال، اين اختالفات ظاهرام عقيدتي ولي آلوده به تعصب
ها را در دنيا راه انداخته است، خدا  و جدال ها و جنگ اي و قومي چه دشمني فرقه
 داند. مي

 

 پرستي پرستي و نوع خدمت

پرستي است و  پرستي، نوع از شخص  تر بعد حق نزديك و به  تر مرحله رشد يافته
 ا.ه اجتماع و انسان كلي به طور محرومان و به كسانِ نزديك و به خدمت و نيكوكاري به

دوستي عالوه بر آنكه از  طبيعي است كه خدمت به خلق و نيكوكاري و نوع
باشد و در  فت برتر انساني ميخودبيني و خودپرستي مبّري و ضد آنها است، ص

 گويد: مي اخالق و مذهب نيز بسيار تأكيد شده است، تا آنجا كه سعدي

  

 به تسبيح و سجاده و دلق نيست  عبادت بجز خدمت خلق نيست

  
مادام كه خدمت و خير در سايه خواست خدا و اطاعت از دستور و در جهت او 

است، اما همين كه به خودي خود و اصالتام هدف و  بباشد مزيد و مؤيد توحيد و ثوا
مقصد قرار گرفت و احيانام معتقدات ديني به كمك و تأييد آن آمد شرك و آفت 

شود و چه بسا، چون از جهت و نيت خدائي خالي است، تعارض هم حاصل شود.  مي
دمت، مالك و به عالوه وقتي براي خدا و پاي خدا در كار نبود، عمل خير و خ

اين اعتبار اصالم خير و  شود. به دهد و شخص بالتكليف مي مفهوم خود را از دست مي
 آيد. معني از آب در مي پايه و بي خدمت و اخالقِ خالي از خدا و مستقل از خدا، بي

يك شاهد مثال از اين كه معلوم نبودن يا پيروي نكردن از هدفِ مشخصِ برتر، 
كند،  ود و گاهي عمالم خدمت را تبديل به خيانت ميش چگونه باعث تعارض مي

                                                
لـق و سـاخته   بـودن خَ  دهند )براى امـت واحـد   واحدى را تشكيل مى امت ،)يا بشريت( : مردم 211. بقره/ 1

نازل  حق كتاب شند و همراه آنها بهدهنده با رسان و بيم را برانگيخت كه موده اند( و خداوند پيغمبران شده
  اند، حكومت نماينـد. ولـى آنهـا كـه     كرده نمود تا در آنچه مردم )در طريق تشكيل امت واحد ( اختالف

اند و پس از دريافت شواهد و داليل الزم اختالف نكردند مگر از روى غرض و ظلم  صاحب كتاب شده
اند، در باره آنچه از حق اختالف شـده بـود هـدايت     ا كه ايمان آوردهفيما بين خود. اما خداوند كسانى ر

 نمايد. كرد و خداوند هر كه را بخواهد به راه راست رهبرى مى
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داد. مرحوم  رخ مي جريان واقعيتي است كه بيست، سي سال قبل در مدارس شيراز
كرد يك  بود، تعريف مي كه در آن زمان رئيس فرهنگ فارس مرتضوي برازجاني

فرهنگ و معلمين  گزاري داشتيم كه عنايت خاص به دمتنيت و خ آقاي تاجر خوش
هاي مالي و خدمات  كرد و انواع كمك بضاعت ابراز مي آموزان بي و به دانش

رفت و با حق احترام و رعايتي كه  ها مي كالس داد. تا آنجا كه به شخصي انجام مي
كتبي وارد داد جلوي او را بگيرد. در ايام امتحانات  داشت كسي به خود اجازه نمي

سوخت و براي كمك به آنها جواب  هاي وامانده مي سالن شده، دلش براي بچه
 داد. ، به دستشان مي هاي زرنگ گرفته سئواالت را از بچه

كرد كه اين عمل خالف انضباط و منافي با اساس و برنامه  ولي هرگز فكر نمي
 ... . تعليم و تدريس است

خانوادگي  خدمات كلي طور به و رحم  صله و  انفرزند به  والدين  محبت است همچنين
 است: كه تمامام از سجاياي اخالقي و دستورات اكيد شرع

«».1
 

 
رضه ولي همين كه قرار شود محبت و بستگي به آنها با توحيد و بندگي خدا معا

 شود: پيدا كند، شرك و معصيت و مانع هدايت حساب مي

«

»...2
 

 

از اين بابت مال و معاش هم كه در حد ضرورت و اعتدال نه تنها مجاز بلكه 
 و هدف و معشوق  نمود  ، همين كه شخص را سرگرم و واله  و عبادت است واجب 

                                                
 : پروردگارت مقرر داشت كه جز او را نپرستيد و به پدر و مادر نيكى كنيد... .21. اسراء / 1

: و آدمى را در باره پدر و مادرش سفارش كرديم، مادرش بـه او حاملـه شـد و هـر روز     11و  14. لقمان / 2
سال از شيرش باز گرفت و سفارش كرديم كه مـرا و پـدر و مـادرت را شـكر      2شد و پس از  تر مى ناتوان

 گوى كه سرانجام تو نزد من است. 
انى چيست، با من شريك گردانـى، اطاعتشـان   د اگر آن دو به كوشش از تو بخواهند تا چيزى را كه نمى

 مكن. در دنيا با آنها به وجهى پسنديده زندگى كن... .
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 شود: قرار گرفت، شديدام ممنوع مي

«
»1

 

«

»2. 
 

 پرستي اصول

خانواده، حفظ مال و كسب معاش و خدمت به خلق، به سهولت محبت و خدمت به 
ممكن است به عواطف و اميال شخصي و يك نوع خودخواهي آلوده گردد، ولي 
گاهي اوقات اصول و وظائف كلي و اعلي نيز كه چيزي جز فداكاري نيست، آنها 

 گردد. زده به شرك و موجب ضعف يا محو توحيد مي هم آفت

و ظالم، بديهي است كه نه تنها مستحب و خوب، بلكه فريضه  مثالم مبارزه با ظلم
 فرمايد: مي واجبه است. حضرت امير )ع(

«»1
 

 

ت و اتكاء و نشئت از حكم خدا نداشت، كه هدف و اصل قرار گرف اما همين
گردد و احتمال خطا و اختالف  عالوه بر اينكه خالي از تشخيص دقيق و تحديد مي

در تشخيص ظالم و مظلوم و مبارزه پيش خواهد آمد، چه بسا كه سبب اعراض از 
 دين و زوال ايمان گردد.

 قبل كه دوازده سال  . ده ايم چنين كيفيت را ما در دوران خودمان زياد ديده نظير 

                                                
ايد، اموال و اوالدتان شما را از ذكر خدا به خـود مشـغول نـدارد     : اى كسانى كه ايمان آورده9. منافقون / 1

 كه هر كس چنين كند، زيانكار است.

ايد و  هائى كه اندوخته : بگو اگر پدرانتان و فرزندان و برادران و همسران و خويشاوندانتان و مال 24. توبه / 2
تـر   ايد، پيش شما محبوب هائى كه خوشنود به آنها شده تجارتى كه ترس از كساد شدنش داريد و مسكن

پس منتظر باشيد تا خدا امر و فرمان خود را )بر سرتان( بيـاورد، و  در راه اوست،  و جهاد از خدا و رسول
 نمايد. بدكار را رهبرى نمى خداوند مردم

 : براى ظالم، چونان دشمنى باشيد و براى مظلوم، يك يارى دهنده.. حديث از على)ع(1
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رفته بودم، پسر يكي از منسوبين كه مقيم آنجا و دانشجوي  براي ايام عيد به اصفهان
اي بود، استمداد كرده گفت، در دانشكده ما با بعضي  ارزنده پزشكي و جوان مسلمان

گذاشتيم و در يك ايم. قرار  شان شده گوئي ها درگير و عاجز از جواب از چپي
 شان هم آمده بودند رفتيم.اي از دوستان دانشگاه شيراز مجلس چند نفري كه عده

 نكنيد. گفت براي ما صحبت از اثبات خدا و پيغمبر كرده،  يكي از آنها آغاز سخن
علي و علي چنان گوئيم مكتبي كه شاگرد اولش  ما اينها را قبول داريم، ولي مي

قصاص قبل از جنايت ، به اعتبار اين كه ملجم كسي باشد كه با علم به قاتل بودن ابن
خورد. ما به  درد مبارزه نمي كند، چنين مكتب به جايز نيست، از كشتن او خودداري

مصلحت مبارزه و بدون رعايت ضوابط رويم كه بنا به  مي دنبال مكتب استالين و مائو
 كشتند... . زدند و مخالفين را مي ها مي بانك و اصولي دستبرد به

و  و خصومت علي االطالق و عليه استعمار طبيعي است كه وقتي مبارزه و جنگ
گرفت، هر كس زير پرچم مكتبي خواهد رفت هدف قرار  و احيانام استبداد استثمار

و در مقياس  كه در اين كار تخصص و تجربه بيشتري داشته، به طور سيستماتيك
 باشد. و انقالب اش جنگ طبقات وسيع جهاني روي آن كار كرده و پايه و برنامه

 تعليمات ايدئولوژيك سپس ها، تاكتيك بعد گيرد، يم فرا را آن اول تاريخ عمليات
كرد، چرا بايد كرد، چه اشخاصي و چه  و مبارزه كه با كي بايد انقالب  را، و اين نكته

يك  باالخره تا ذلك.  علي قس و دشمن... افكاري و اشخاصي چه و اند دوست اي طبقه
 آيد. و خدا در مي  دشمنِ اسالم، همان طور كه ديديم، يك كمونيستِمبارز مسلمان

ديني در  هم سر از بيممكن است نه تنها مورد فوق چنين است، بلكه علم پرستي 
 بياورد.

فراوان  مخالف آن باشد، به عكس، آيات و احاديث علم چيزي نيست كه اسالم
در جهت تشويق و توصيه و در فضايل علم  السالم و ائمه عليهم )ص( و سنت پيغمبر

اند دنبال شناخت و دانش برود. به اين ترتيب در  واجب كرده آمده است و بر مسلمان
 شود، اما عكس قضيه درست نيست.  مين ميسايه ايمان، علم و معرفت تأ

يعني اگر دانش و تحقيق، هدف اصلي قرار گيرد و از معتقدات و دستورات 
در  اسالم بخواهند به سود آن استمداد نمايند، توحيد دچار آفت شده، خدا و قرآن

 اولين معارضه كنار گذارده خواهد شد.

 مستقيم  و تشخيص ناچار هر چيز كه با تجربه  به علم داده شد  وقتي اصالت زيرا 



 
 

 

 
 

 مباحث اعتقادي و اجتماعي(، 11ـــــــــــــــــــــــ  مجموعه آثار )ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 191

 

دانيم در  حالي كه مي درك نگردد، مشكوك و خارج از متن بايد تلقي گردد. در
ولو آنكه اصول آنها از نظر عقلي و تجربي مورد قبول و يقين واقع شده و  كليه اديان

زيادي موضوعات غير قابل فروع آن كالم يا جزء قابل تأييد و تحقيق باشد، مقدار 
لمس و اثبات مستقيم وجود دارد كه تا امروز، بيرون يا دور از دسترس بشر است؛ 

 . گذشته و خودِ مسئله آخرتيا معجزات انبياءِ مانند وجود و عمل شيطان
، و ورود دين در دل و ديد انسان است غيب هب ايمان ،هاي اسالم از پايه اصوالم يكي

آيد و سپس  از راهي كامالم  مغاير با ورود دانش و فن است. دين از باال به پائين مي
رود و از طريق تحقيق و تأييد  رسد ولي علم از پايين به باال مي به تأييد و تحقيق مي

خواهش و دانش ما باشد  سطح بينش و شود و ديني كه همه چيزش هم حاصل مي
 محصولي از محصوالت بشري است و مشمول اشتباه و اختالف و تغيير و تكميل.

  

 گيري اغيار تمايالت فرعي و واليت

اي است كه مؤمنين را از سرپرست گرفتن و دوستي كردن و  آيات عديده در قرآن
 شمارد: دارد و آن را ظلم مي اتحاد با دشمنان خدا بر حذر مي

«

»1
 

 

«

»2
 

 

« 

                                                
را به دوسـتى مگيريـد. آنـان بعضـى دوسـتدار و متحـد بعضـى         و نصارى ان! يهود: اى اهل ايم 11مائده/  .1

ديگرند و هر كه از شما با آنها دوستى كند بـه حقيقـت از آنهـا خواهـد بـود و همانـا خـدا سـتمكاران را         
 هدايت نخواهد نمود.

كـرده و از وطنتـان    كند كه در ديـن بـا شـما جنـگ     دوستى كسانى نهى مى: و تنها شما را از  9. ممتحنه / 2
بيرون كردند و در بيرون كردن شما همدست شدند و كسانى از شما كه بـا آنـان دوسـتى و يـارى كننـد،      

 چنين كسان به حقيقت ظالم و ستمكارند.
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»...1
 

 

«»...2
 

 

«
»...1. 

 

نه تنها آنها را سرپرست و متحد گرفتن و محرم اسرار و بطانه دانستن و سمپاتي 
نشان دادن منع شده است، بلكه مداهنه و ابراز تمايل عقيدتي به اميد تفاهم و توفيق 

الي از هر نوع خواهد دين او خالص و خ در برنامه نيز ممنوع گرديده. خدا مي
 زند كه: نهيب مي آلودگي و اتكاء به غير باشد. تا آنجا كه به خود پيغمبر

«
4«ا

 

 

  :از اين باالتر، مشابهه نيز منع شده
«» 1  

ها از خودمان باشد. حج  ها و شكل ها يا برچسب و اصراري هست كه شعارها و سنت
 و قبله يكي از اين شعارها و وسايل تفكيك و تشخيص است:

                                                
دينان خود دوست صميمى همراز نگيريد. چه آنكه آنها از خلل  ر هم: اى اهل ايمان از غي 119عمران/  آل .1

خواهند شما در رنج و سختى باشيد دشمنى شما را بـر   كنند و مى اى كوتاهى نمى و فساد در كار شما ذره
سازند. در صورتى كه محققام  آنچه در دل پنهان دارنـد، بـيش از آنسـت كـه بـر زبانشـان        زبان آشكار مى

 .. .شود. جارى مى
 : ...آگاه باشيد كه شما آنها را دوست داريد و آنها شما را دوست ندارند... .119عمران /  آل .2
اند، چنين نخواهى يافت كه دوسـتى   آورده : هرگز مردمى را  كه ايمان به خدا و روز قيامت 22مجادله / . 1

 كنند و هر چند آن دشمنان پدران و فرزندانشان باشند. ان خدا و رسولبا دشمن
انـدك تمايـل و    آن مشركان بود كه به گردانيديم، نزديك : و اگر ما تو را ثابت قدم نمي71و  74. اسراء / 4

 اعتمادى ابراز دارى . 
 چشـانديم و عـذابت را در دنيـا و آخـرت     كردى كه به تو جزاء اين عمل را مـى  در آن صورت توجه مى 

 يافتى.  گردانيديم و بعد از آن از خشم ما بر خود، ياورى نمى مضاعف مى
 : هر كس خود را به مردمى شبيه كند، از آنان است.روايت .1
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 ...«»1
 

 

«»...2
 

 

«»...1 
 كند كه: و عجيب است قرآني كه تكرار و تصريح مي

«
»...4

 

 گويد: و مي

 ...«»...1 
 ذلك در برابر: مع 

«
»...6 

 شود و قبول دارد كه: مي تسليم خواسته پيغمبر

«
»... 7 

 رسد كه: و باالخره به اينجا مي

«
»9 

                                                
 هاى با تقوا است. عاير دين خدا را بزرگ و محترم دارد، چنين عمل، صفتِ دل: ... و هر كس ش 12. حج/ 1

 : چنين است و هر كس شعائر خدا را بزرگ و محترم شمارد، براي او نزد خدا بهتر است... 11حج/  .2
 ريد... .: اى اهل ايمان، حرمت شعائر خدا و ماه حرام را نگهدا 2. مائده / 1

: نيكوكارى بدان نيست كه روى به جانب مشرق يا مغرب كنيد بلكه نيكوكار كسى است كـه   177. بقره/ 4
 ايمان آرد و... . و فرشتگان به خداى عالم و روز قيامت

 يد همانجا روى خداست... .: ... به هر طرف كه روى كن 111بقره/  .1

اى كه بدان خشنود شوى بگردانيم  ، بنگريم و البته روى تو را به قبله: ما توجه تو را بر آسمان 144بقره /  .6
 روى كن... . پس به طرف مسجدالحرام

بياوري، پيرو قبلة تو نشوند و تو نيز تبعيّت  ن كه اگر هر قسم معجزه براي اهل كتاب: محققام بدا 141بقره/  .7
 از قبيله آنان نخواهي كرد و بعضي ملل تابع قبله برخي ديگر نشوند... .

  روى آورد. پس مسابقه   آن قبله  سوى حق كه بدان، راه يابد و به كسى را راهى است به : هر 149بقره/  .9
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 آورد: دليل هم مي

 ...«
»...1 

 

ا، هميشه نقش بزرگ ه ها، در نزد ملت اصوالم در دنيا شعارها و عالئم و برچسب
آيد )رنگ اختصاصي سبز  مياهميت و جاهالنه  بازي كرده است، با اينكه به نظر بي

، و اخيرام در نزد ما، ا، شارب صوفيانه ، گيسوي بلند علوياميه و سياه بني هاشم بني
انداخته  ها را از ريخت و رؤيت و از دنيا و آخرت كه جوان گري ريش و پشم هيپي

است.( كسي كه شعار و مسلك و عالمت قومي را قبول كرد، در نظر سايرين و 
 كند. روي از آنها را پيدا مي خودش تمايل و چسبندگي و دنباله

وقتي شعار و عالئم و اختصاصات سمبليك چنين نقش و اهميت را داشته باشد، 
ولو مبنا و  -خابي يك مكتب اتخاذ منطق و مباني استداللي ديگري و اصطالحات انت

 تواند سبب انحراف و انحالل در آنها  گردد. سهولت مي به -باشد   مقصد آن رها شده

است،  بوده نيت حسن با مؤمنينِ و اه مسلمان دامنگير هميشه انحرافي خطرهاي چنين
اسلحه و منطق آنها،  كار بردن هحريف و ب كنند با تشبه و تلبس به كه خيال  مي درحالي

 نمائيم. مي استخدام را آنها منطق و مكتب و كنيم مي ثابت را خودمان حقانيت و برتري

بود  مطلوب و الزم بسيار استفاده و اقتباس آنكه عين در دانيد مي ؛يونان فلسفه مثالم
ا( ه مسيحي همچنين )و اه مسلمان نموده، ها  مسلمان نزد در علوم اشاعه به زيادي خدمت و

كه بعدام وارد شد خدا و اصول دين خود  و فلسفه هند به استناد اصول و فلسفه يونان
كار  الم بهكردند و در الهيات و ك مسلكي را رد مي پرستي و دهري را اثبات و بت

زدگي  بردند؛ مع ذلك همين استفاده و اتخاذ تقليدي همراه با خودباختگي و غرب
( و چگونه و انحراف پطروس و مسيحيت )انجيل زد اسالم  و مسيحيت چه صدمات به

شاهده و از مسير صحيح و اصيل باز داشت، چه اسالم را از توجه به طبيعت و م
و تَركِ دنيا و  هاي رهبانيت را در بيراهه اشتباهات و انحرافات وارد ما نموده و اسالم

 مسلكي و غيره انداخت. آليسم و روحي رياضت يا وحدتِ وجود و تناسخ و ايده

                                                                                                              
     در خيرات و خدمات بگذاريد كه هر كجا باشيد، همه شما را خداوند، به محشـر خواهـد آورد. محققـام

 خدا بر هر چيز قادر و تواناست.

به حجت و مجادله بر شما  هر جا كه باشيد روى به جانب كعبه كنيد تا مردم : ... و شما مسلمين 111بقره/  .1
 زبان نگشايند... .
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ها و اصول درجه  اصطالحات و استداللدر روزگار خودمان نيز سيل شعارها و 
مان گرديده،   وارد فرهنگ و منطق و فكرِ ديني دوم مكاتب غربي مانند ماركسيسم

طور مثال چند نمونه ذكر  كشاند. به ها مي انحراف و نفاق و جدائي و دشمني كار را به
 كنيم:

بعد از  كه اختراع لنين «مبارزه با امپرياليسم»و شعار  يا امپرياليسم كلمه استعمار
گر  طلبي جلوه گشائي و قدرت در مبارزه با دشمنان غربي را در چهره جهان ماركس

 زد: به وسيله اين شعار با يك تير دو نشان مي ساخت، يكي از آنها است. كمونيسم مي

هاي پنجگانه  قبل از طي دوره ،به انقالب اوالم، تحريك طوائف و ملل زير استعمار
 .ماركس

 .از طريق احزاب چپ ثانيام، تضعيف داخله ممالك استعماري
 

و حزبي است و مخصوصام رقابتي و سياسي. شعار  مسئله يك مسئله ايدئولوژيك
همان اندازه حربه تبليغاتي و جنگي و سياسي آن روز و امروز  و امپرياليسم كلنياليسم

 ست كه شعار اخير حقوق بشرا و آمريكا در صحنه رقابت با غرب اروپا شوروي
 .در انتقام و پيش افتادن از شوروي براي كارتر و امريكا

 آسياي بلوك شوروي و نفهميده، آب به فهميده شعار، اين استعمال و قبول با ما اما
ها  مذهبي جناح در حتي كرد؛ رسوخ وسعت و سرعت به ماراستع شعار ايران در ريزيم. مي

 .و بلكه در ميان روحانيت
گونه قصد بد  آن را به طور جاري به كار برد و البته هيچ اول دفعه مرحوم كاشاني

 دانست. مي هم مدرن مبارزه، در ترتيب، اين به را خود كرد؛ نمي زيان احتمال و نداشت

و خود را وارد اردوي « استعمار»ولي از نظر تأثير فكري و عملي: همين كه گفتيم 
كرديم، اطاعت و اسارت يك اردو و دشمني اردوي ديگر را « ضد استعمار»

( نسيه است و هم به شرط اسارت و انقياد بعدي   استفاده از اولي ) آن  ايم. خريده
 برانگيختگي دومي و مصمم كردن آنها بر مخالفت با خودمان نقد و مسلم.

ا چگونـه در داخـل و   هـ  ، انگلـيس  به خاطر بياوريد كه در مبارزات ملي شدن نفت
« كمونيسـم »فتن تسلط يا« جبهه ملي»پيروزي  اينكه شهرت دادن و جريان  اين خارج از
ا بـه طـرف خودشـان بـراي سـاقط كـردن       هـ  ، در برگرداندن امريكـائي  است در ايران

. سـپس ضـرر    و حربه تبليغاتي دادن به دست عمالشـان اسـتفاده كردنـد    حكومت ملي
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يـا   و ملي خودمـان كـه مبـارزه بـا اسـتبداد      حتياجتر اينكه از شعار مربوط و مورد ا مهم
ساله است، غفلت و انصراف ورزيده، در حول يك شعار بيگانه كه بـراي   2111بالي 

 ايم... . داخلي پرداخته ما چندان موردي هم ندارد به جنگ

غلط  آنچه نيست. آن به تسليم يا استعمار ثارآ و وجود انكار ما غرض كه است بديهي
كاسه كردن  دانيم موضوعيت دادن و مفهوم مطلق شناختن استعمار است و يك مي

 ها. ها و بيچارگي ا و مسبب تمام خرابيه ملت عنوان يگانه عامل ضد استقالل آن به

 كشورگشائي و بازارجوئي جغرافيائي و به  اكتشافات قبل به قرن سه از دو اه اروپائي
پرداختند  استراليا و آسيا و افريقا و امريكا هاي قاره در سياسي نظامي و هاي استفاده و به

د كه قهرام  با موجوديت و با مصالح مـا و همچنـين   و به دنبال منافع و مطامع زيادي رفتن
 اسـتعمار  آنكه از پيش ولي كرد. مي پيدا تعارض مربوطه هاي رقابت در آنها خود منافع با
هـا در روابـط    و مزاحمـت  تجاوزهـا  و هـا  ورزي طمـع  انـواع  صورت فعلـي بيـان شـود    به

خارجي  هاي سياست كلي عنوان تحت كه است داشته وجود جهان كشورهاي همسايگي
كشورهاي ضعيف داشـته اسـت و    اي در حيثيت و آزادي نقش عمده،  شده نام برده مي

، دفاع از حقـوق و تماميـت خودشـان در     كه از وظائف هر دولت و ملت  طبيعي است
 باشد. ها و تجاوزهاي خارجيان مي برابر تحريك

استثمارِ يك طبقه از طبقه ديگر مصرع دوم شعر  -گفتيم استثمار همين طور وقتي
 هاي كه دشمني و قبول اصالت طبقه است با تبعات مربوطه كه جنگ طبقات را نيز

ايم و تعلق الزامي هر فرد و تبعيت او از  ، پذيرفته داخلي و تضاد و قهر خانگي است
ايم در سلسله طبقات و  ايم. يعني افتاده ردهخصال طبقه مربوطه را دربست قبول ك

مشروط ساختن مبارزه به منحل شدن و مخلوق شدن افراد مبارز در طبقه مخصوص 
و طرد نمودن و جنگيدن با طبقه مخالف داخلي به عنوان قسط نقدي معامله. خالصه 

هاي  هاي واقعي اصلي منحرف ساختن و تبديل كردن به حريف مبارزه را  از حريف
ون و متدينين، و سرگرم شدن به يّو مل فرعي داخلي، اعم از روحانيتيالي يا خ

 هاي فرعي از قبيل منزل و لباس و غيره. ايرادگيري

را به تبعيت از  و ارث و مالكيت داري االطالق سرمايه همچنين وقتي نفي علي
هاي جنبي آنها وارد منطق و مكتب خودمان كرديم و دنياپرستي را   هدف اصول و
تر است، پس زديم يا دشمن را در خارج خود قرار داده، از دشمن  تر و كامل كه تمام
 نزديم،  حرفي است مفاسد كه ريشه اخالق و نفس اصالح يعني  اكبر جهاد از و دروني
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 سازيم. صحيح خارج ميخود را از هدف اصيل و مسير 

در آن طرف مرز،  اصوالم همه جا مقصر شناختن آنچه در خارج ما است. )استعمار
در آن طـرف عقيـده و اخـالق و     و مالكيـت  داري ، سـرمايه  در داخـل كشـور   استثمار

يـك بهانـه    ،مسـئوليت و تقصـير شخصـي شـدن     ( و منكر عوامـل درونـي و   شخصيت
باشـد و   ، مـانع ابـدي بـراي اصـالح فـرد و جامعـه مـي        پروري و گنـاه تربيتـي بـوده    تن

 : آيد در مي برخالف نص صريح قرآن
«»1 

 

اي  وظيفه طبقاتي را قبول بنمائيم و اين كه پيغمبرانو موقعي هم كه اصل موضع 
را  كه در  و بعثت انبياء اند، رسالت نداشته داري جز در افتادن با طبقه اشراف و سرمايه

وحيد است، قلب و مرحله اصلي و كلي، مبارزه با شرك و اعالم و اشاعه و اجراي ت
 ايم. ضايع كرده

كسان زيادي بوده و هستند كه روي دلسوزي و حسنِ نيّت به قصد تحريك و 
تقويت جناح خودمان، ندانسته خيانت به خلوص توحيد و به اصالت و به استغناي 

كتب، يكي از دانند از اصالت انداختن م نمايند در حالي كه نمي مي و اسالم قرآن
 ترين آفات است.  بزرگ

آورد كه استنكاف و سرسختي براي  ياد مي مكتب گذاشته را به داستان آن طفل به
خواهد رسيد وگرفتار « ي»گفتن  دانست باالخره به مي  داشت براي اينكه« الف»گفتن 

و درس و مشق و مشكالت بعدي كه شاهد حال برادرش بوده است، « عَمِ جُزو»
 د!خواهد ش

رغم  كشاند كه علي جريان انحرافي و آفتِ توحيدي فوق، كار را بدان جا مي
و  ب و با استعمارغر  اردوي ا كه مبارزه باه و ماركسيست خواسته خود ماركس

ها در ميان باشد،  نيتي از ناحيه خودي تعمد و سوء بوده است، و بدون آن كه استثمار
از آب  و استبداد و استثمار اسباب پيشرفت مقاصد استعمار عمالم و نهايتام ماركسيسم

چنين حريف بالقوه و بالفعل  ا متالشي و دشمن از دسته درآيد. يعني جناح مسلمان
 هاي جناح  بينيم چگونه ، مي . واقعيتي كه شاهد اجراي آن بوده خالص شود  نيرومند

                                                
دهد مگر آنكـه آنهـا خـود، آنچـه در ضميرشـان       : ... بدانيد كه خداوند وضع ملتي را تغير نمي 11رعد /  .1

 است، تغير دهند... .
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 گردد. تقويت مي چپ و تبليغات ماركسيستي تند رويِ

و وارد زبان و فرهنگمان  شعارها و اصطالحات و تعبيرهائي كه از آنها تقليد
توان اينها را  ايم، زياد است. از آن جمله و غير از آنچه در باال شرح داديم، مي هكرد

 ذكر كرد: 
 گير... ، مردمي، قهر انقالبي، پيو مردم خلق به جاي ملت

  

 ، 1« » روش
 ه كردن آئينقوار تقطيع امر و يك بعدي ساختن و بييا 

قسمت كردن و  رود، كند و زير بار آن نمي سخت ايستادگي مي از جاهائي كه قرآن
 سبك سنگين نمودن دين است:

«

»2
 

 

 يا در جاي ديگر:

«»...1
 

 

تواند يك بُعدي يا چند  بُعدي است و نمي بينهايت  واحدِ جامعِ دين كاملِ اسالم
 محدود باشد. بُعديِ

بينيم. او مرد درجه يك  نگريم، مي مي را وقتي در چهره علي)ع( جلوه اسالم
به مال و  و جهاد جنگ ترين مرد ميدانِ ايمان و اخالص و عبادت است، هم شجاع

نوازي و دستگيري، نمونه اعلي در  همتا در مهرباني و درمانده  جان و تدبير، بي
 و در رحم و عفو... . قضاوت و عدالت

                                                
 ايمان آورده و به پاره ديگر ايمان نياورديم. نبياء: ... )و گويند(، ما به برخي از گفتار ا 111نساء /  .1

: آنان كه به خدا و رسوالن او كافر شوند و بخواهند كه ميان خدا و پيامبرانش جـدائى   111و  111نساء/  .2
ده و به پاره ديگر ايمان نيـاوريم و بخواهنـد كـه    ايمان آور اندازند و گويند كه ما به برخى از گفتار انبياء

 كنند.  ميان كفر و ايمان راهى اختيار
 ايم. عذابى خواركننده مهيا ساخته به حقيقت، كافر، هم اينانند و ما براى كافران

 يند؛ تمام )آيات( از ناحيه خدا است... .گو ترند مى : آنها كه در علم راسخ 7عمران /  آل .1
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ت، زمام تقاضاي امّ شود و سپس به نشين مي سال خانه 21مصلحت،  كه بنا به كسي
و باالتر از هر كالم  گيرد. فصاحت و بالغتش كمتر از قرآن را به دست مي تخالف

بشري است ولي اهل حرف نيست، بابِ علم و استادِ عمل و كاسبِ معاش نيز هست 
 برد... . بودن، بر دوش خود هميانه  نان براي يتيمان مي و در روزگار خليفه

 جدا از اسالم ، كما اينكه علي)ع( پذير نيست از يكديگر تفكيك علي)ع(صفات 
 است. نيست. مظهر كامل و جامع قرآن

، دراويـش بـا    كنند را مرشدهاي زورخانه با دمبك و كباده ياد مي )ع( اما اين علي
اندازند. مـا   يادش رقص و سماع راه مي ، به و فرائض كردن و ترك نماز نادعلي گفتن
. همـه مـا خـود را     خـوانيم  مي هاي جمعه ش را شبكنيم كه دعاي كميل هم كيف مي

هـم بـا همـه ظلـم و سـفاكي و       يه، سالطين صفو شناسيم مي ي علوي و شيعه پيرو علي
. امـا   انـد  دانسته مي )ع( ، خود را طرفداران و مبلغان علي خواري و فساد و ننگ شراب

 علي)ع( هيچ يك از اينها نيست... .

كشيدن در اين نيست كه تصوير مطابق اصل در  مالحظه كنيد هميشه نقاشي بد
شكل ناجور بكشند. ممكن است هر يك از اعضاء و  ابرو و دهان را به نيايد و چشم و

رعايت  را تناسب ولي باشد درست خود جاي سر ،آورد مي تابلو روي نقاش كه خطوط
برابر چشم و دهان باشد. در اين صورت از  11ها به مقياس  ننمايد. مثالم دماغ و گوش

 ك مسخره بيرون خواهد آمد.چهره زيباي دلرباي معشوق، يك كاريكاتور وحشتنا

در گذشته و حال ارائه  متأسفانه جريان فوق در شمائلي كه بعضي از معرفين اسالم
 شود. دهند، ديده مي مي

را از يك ديد و از ابعادِ محدودِ منظور ديدن، خيانت به قرآن و  و قرآن اسالم
مثالم، تنها به جنبه فقهي، و احكام فرعي پرداختن و اخالق  آفت زدن به توحيد است.

، يا به 1و اقتصاد و حتي اصول و اعتقادات را فراموش كردن و جهاد و علم و اجتماع
و تسبيح  اكتفا نمودن همان اندازه خيانت است كه دينداري را در كالهِ  ذكر و دعا

 مشير و گرز مبارزه و جهاد محصور نمودن.خُود و ش

                                                
 مراجعه شود.  «مزايا و مضارّ دين»به مقاله  .1

كه بارها  است در جشن عيد فطر انجمن اسالمي دانشجويان 29/12/1119اين مقاله تدوين سخنراني مورخ  
علمي،  مباحث» نام با كه باشد مي نويسنده همين از (9آثار) مجموعه دهيمن اثر مندرج در وناكن و شده چاپ

 است )ب.ف.ب(. چاپ و منتشر شده 1179در سال  ، توسط شركت سهامى انتشار،«اجتماعي، اسالمي
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ها  سعودي هاي خشونت كه (مردم )خانه خدا خانه به سفر در قبل، سال چند و بيست
آيد، متذكر عالمت رسمي  در ذهنم مي در نظرم و خاطره قتل بيچاره ابوطالب يزدي

انضمام يك جفت  است، به« »روي پرچمشان شدم كه 
شدم  كه آخر، در  شمشير در هم رفته، حاضر و آماده براي گردن زدن. ناراحت مي

 اند؟ كرده انتخاب را يكي اين چرا داريم، هم را 1«» قرآن

 دهد كه گفته باشند اسالم ا حق ميه چنان عمل و چنين شعار، به مسيحي گفتم مي
 به زور شمشير تحميل شد... 

ها و  در بعضي از گفته هاي نسبي قرآن و تحريف هاي اسالم از اين قبيل تخصيص
 شود. آيه: ديده مي گاه هاي مؤلفين اخير خودمان گاه نوشته

«

»2
 

 پيغمبران كنند كه يگانه منظور خدا از بعثت گيرند و سپس حكم صادر مي را مي
و مبارزه راه انداختن )آن هم صرفام  اسلحه به دست مؤمنين دادن و هياهوي جنگ

 ي( است. در حالي كه:ارهاي استعم و دولت عليه طبقات استثمارگر

 
منافع آن نيز )كه  شود به آهن صحبت مي «ديدِشَ سٌاْبَ»اوالم، در خود اين آيه اگر از 

 .شود سر منشاء صنايع و مصارف است ( اشاره مي
 

 : شود گفته مي ثانيام، در چند آيه بعد درباره عيسي بن مريم)ع(
«»...1

 

 

هاي  دارد، و مأموريت داريم كه آن انحصار را برمي به عالوه صدها آيه در قرآن
 د، از قبيل:كن خودمان و گذشتگان را بيان مي ديگر پيغمبر

                                                
 : و ما تو را نفرستاديم مگر رحمتى براى عالميان. 117نبياء / ا. 1

و ميزان عدل نازل كـرديم   خود را با ادله و معجزات فرستاديم و برايشان كتاب : همانا پيامبران21ِ. حديد/ 2
قيام بنمايند و آهن را كه در آن هم سختى و كارزار و هم منـافع بسـيار بـراى     ى و عدالتبه راست تا مردم

مردم است نيز آفريديم تا بر خدا كه چه اشخاصي خدا و پيغمبرانش را  با ايمان به غيـب يـارى خواهنـد    
 كرد، مشخص گرداند؛ همانا كه خدا بسيار قوى و مقتدر است.

 را عطا كرديم و در دل پيروان او رأفت و مهربانى نهاديم... . انجيل : و به عيسى27. حديد/ 1
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جـز مـن خـدائى     : وما هيچ رسولى را به رسالت نفرستاديم جز آنكه به او وحى كرديم كه بـه  21. انبياء /  1

 يد و بس.نپرستش ك نيست. تنها مرا به يكتائى

دهد براى پرهيزكـاران،   كتابى داديم كه حق و باطل را از يكديگر تميز مى و هارون : به موسى49. انبياء / 2
 ز است.رروشنى و اند

 آميز است.  : اينها آيات كتاب حكمت1و  2. لقمان / 1
 يكوكاران را هدايت و رحمتى است.ن

كنـد تـا شـما را از تـاريكى بـه       : اوست آن خدايى كه بر بنده خـود آيـات روشـن را نـازل مـى     9. حديد / 4
 روشنايى آورد، زيرا خدا به شما مشفق و مهربان است.... .

كردند و انجام دادن كارهاى نيك، و بر پا  به امر ما هدايت مى : و همه را پيشوايانى ساختيم كه71. انبياء / 1
 را به آنها وحى كرديم و همه پرستنده ما بودند. و دادن زكات داشتن نماز

 دهنده... . و بيم ؛ با موده دهنده: تو را به پيامبرى نفرستاديم، مگر بر همه مردم29/  ء. سبا6

 بشارت دهنده و ترساننده را بفرستاد و بر آنها كتاب ت بودند، پس خدا پيامبرانِيك امّ : مردم211. بقره / 7
 حكم كند... .بر حق نازل كرد تا آن كتاب، در آنچه مردم اختالف دارند، ميانشان 
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و همچنين  2« »داريم،  1« »از طرف ديگر، اگر 
 .4را هم داريم 1«»

 نيست و دفاع از حق و شهادت و جهاد بديهي است كه كسي منكر وجوب جنگ
و خصومت و مبارزه  ، جنگ ، ولي همه اسالم است از اسالم -جزء مهمي - جزئي
 باشد. فقط  است صحيح نمي صحبت از جهاد گفتن اين هم كه در سراسر قرآن نيست.

 آيات در زمينه جهاد نازل شده است.درصد  4

 

 رياكاران و خودپسندان

تر اينكه شخص نه منكر خدا باشد، نه مكذِب آيات و  زننده يك مرحله جلوتر و گول
 هاي گوناگون و نه فاسقِ ستمكار. كننده از طاغوت كافر، نه پرستنده و پيروي

به غير خدا نيز نداشته و دين خدا را تقطيع نكند، حتي  هاي جنبي و شيفتگي هدف
زدگان ايمان  ذلك در عداد اهل شرك و آفت جا آورد؛ مع اعمال خوب هم به

 اينها كيانند؟ ارزش باشد. درآمده، ايمانش توخالي و بي

 هـم ببيننـد و آنهـا را    خواهنـد اعمـال خـود را، مـردم     اند كه مي دسته اول رياكاران
 .  نيكوكار بدانند

خواهنـد   آيـد و احيانـام مـي    بيني و شـهرت و سـتايش مـردم خوششـان مـي      از خوش
 منفعت و پاداش هم ببرند.

سازند، عملشان از خلوص  چون در دل و نيّت، چيز ديگري را با خدا شريك مي
 شاهد: عنوان به آيه چند شوند. محسوب هم گناهكار شايد شد، نخواهد مقبول و افتد مي

«

                                                
 گيرند... .  سخت : ... بر كافران29. فتح / 1

 : ... و با يكديگر مهربانند... .29. فتح / 2

 ند... .آيند و جوياى فضل و خشنودى خدا هست كنند، به سجده مى : ... آنان را بينى كه ركوع مى29. فتح / 1

گاه نبايد، تمركز روى يك جمله  در موضوعات مختلف، هيچ . به طور كلى راه استفاده و استنباط از قرآن4
شود كه تك تك آيات قرآن، جنبه انحصار و جمع بين تمام جوانب را  و يا يك آيه باشد. كمتر ديده مى

ر گرفت و نه تنها كليه آيات و اشارات وارده در داشته باشد. الزم است قرآن را به صورت مجموعه در نظ
موضوع مورد تحقيق را در نظر گرفت، بلكه به ارتباط و تقدم و تأخر آنها نسبت بـه يكـديگر و حتـى بـه     

هاى  گيرى بايد طورى باشد كه آيات و استنباط مفاهيم مخالف و موضوعات مقابل نيز توجه داشت. نتيجه
 ات( آن را تأييد و تكميل نمايد.ديگر )و همچنين روايات و شهاد
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»...1
 

 
 : قرين آنها است در آيه ديگر شيطان

«
 

»... 2 
 

«
»...1

 

 

«

»4
 

 

( تشريح شده است در مقابل نمونه مخالف و سرمشق اخالص در سوره دهر)انسان
 :  است و اهل بيت گويند تصويركننده چهره علي)ع( كه مي

                                                
كس كه مال خود را  سبب منت و آزار تباه نسازيد، مانند آن : اى اهل ايمان! صدقات خود را به 264. بقره/ 1

انـه را  نياورد. مَثَلِ چنين شخصِ رياكار بدان ماند كه د از روى ريا انفاق كند و ايمان به خدا و روز قيامت
 بر روى سنگ ريزد و تند بارانى غبار آن نيز بشويد كه نتوانند از آن هيچ حاصلى به دست آرند... .

 كند و چون به نماز كنند و خدا نيز با آنها مكر مى : همانا منافقان با خدا مكر و حيله مى 141و  142نساء/  .2
 يلى و به حال كسالت نماز گذارند و ذكر خدا  را جز اندك نكنند. م آيند، از روى بى

 (... .با آنان)كافرانسرگردانند، نه با اينان)مؤمنان( هستند و نه  -كفر و ايمان  -ميان اين و آن  
ه براى هوس و غرور و يا براى ريا و تظاهر خارج شدند نباشيد ك : و شما مؤمنين مانند منافقين 47انفال /  .1

 كنند... . و ) خلق را ( از راه خدا منع مى
 : پس واى بر آن نمازگذاران.  7تا  4ماعون /  .4

 كه دل از ياد خدا غافل دارند. 
 ها كه ريا و خودنمائى كنند.  همان

 فقيران منع نمايند. و احسان را از و زكات
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«

»1 
 

آقاي مقدس  آيد و در قيافه يك حاجي رياكاري كه به نظر يك عمل ساده مي
دار و پرشاخه و شعبه است كه نشو و نما و  پديده بسيار دامنه كند، سالوس جلوه مي

 تحول آن ارزش تجزيه و تحليل را دارد.

روي  از بسا چه دهد، مي انجام را خوبي عمل شخص كه شود مي شروع اينجا از ريا
اي را جلب  اخالص و به خاطر خدا، اين عمل يا حالت پسنديده توجه و تحسين عده

وجود دارد.  م از روي كمال حسن نيّت و عشق به حق كه در مردمكند، البته آن ه مي
بشري  طبع مردم، تحسين و توجه شود. مي جريان وارد پاك، قدمِ دو اين ميان از شيطان

دهد و قلبام  از ادامه آن حالت و اشاعه  شخص نيكوكار يا نيكوسرشت را نوازش مي
شود،  د. احساس لذت، يك خداي ثانوي كوچك ميآي چنين شهرت خوشش مي

كند كه بيش از پيش آن حُسن را نشان دهد و بلكه  يك بچه شيطان. تمايلي بروز مي
اش را زياد نمايد. رفته رفته جلب توجه و تحسين بيشتر مردم و احساس  جالء و جلوه
ويق گردد. طرفين مسئله در احساس و عمل خود تش شخص زيادتر مي لذت در خودِ

گردند و كار از روي حسن نيت به ابراز ارادت معنوي و اهداي خدمات مادي و  مي
مستور و پاداشش نسيه است،  كشد. خداي معبود بزرگ اوليه كه نظرش نذورات مي

نيازي  بي و مادي فوائد هم و بخشد مي محسوس لذت هم كه  كوچك  خداي جنب در
ريا كه اين همه مورد انتقاد و نفرت شود. دكان زرق و  دهد، فراموش و محو مي مي

تظاهر  و فريب طرف يك از شود. مي گرم مراد، و مشتري شكار براي است، گرفته قرار
 لوحي. با همه شيّادي و زرنگي، و از طرف ديگر اخالص و خدمت توأم با ساده

خبري مشتري  لوحي و جذبه و بي براي آنكه بازار گرم بماند، الزم است اوالم ساده
مه يافته و تقويت گردد و از طرف ديگر جبران هزينه و هدايائي كه مريدان تقديم ادا

اي  نمايند، به عمل آمده، درآمد و دوام آنها تأمين گردد. فرقه مراد محترمشان مي
شود كه افرادش هر قدر ممكن است در داخل با يكديگر مرتبط و متحد  تشكيل مي

                                                
 خورانند.  بينوا و يتيم و اسير مى دارند، به كه خود دوست مى حالى : و طعام را، در 22و  9 و 9/  (دهر)انسان  .1

 خواهيم... كنيم، از شما پاداش و سپاسى نمى گويند:[؛ همانا شما را براى خوشنودى خدا اطعام مى ]و مى
 براى شما پاداشى است و كوشش شما مورد سپاس است. همانا اين
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تعليمات حلقه قدس قرار گيرند و تعاون و بوده، صميمانه و عميقانه تحت تلقين و 
هاي  ها و روشنائي آسيب نفوذ را از آنها ريديوا آنكه باشند. ضمن  توليد سرشار داشته

خارج، يعني دريافت اطالعات و تبليغاتي كه سبب بيداري و انصرافشان گردد، جدا 
 نمايد و حمايت دفاعي هم به عمل آيد.

ماند، بلكه توسعه و تكامل  دت و استفاده برقرار ميبه اين ترتيب نه تنها بازار ارا
و خدائي ارتقاء پيدا  نيز يافته شيخ يا مريد از قطب بودن و نايب امام شدن به پيغمبري

گردانانِ نابكارِ معركه، تبديل به مريدان  دل اوليه به همت تعزيه كند و مؤمنين ساده مي
 گردند... . يام اهلل متعصب منخرافاتي و اغ

 ، آقا خان هائي مانند حسن صباح ها و فرقه پيدايش و جريان فتنه چنين بوده است
 ا و غيره.ه ، قادياني، بهائيتهاي بعضي از متصوفه محالتي، قطب و قبيله

هاي  ها، همان طور كه كار طاغوت سازي ازم اوليه اين قبيل فرقهاز شرايط و لو
تاريكي و جلوگيري  و در جهل افراد نگاهداري بود، مآب ديكتاتور و احزاب استبداد

 : گويد مي كه قرآن طور باشد. يعني همان از بيداري و ارتباط آنها با خارج مي

«»1
 

 
را در تبليغات و تعليمات  ها را ببندند و مردم آنها سعي دارند چشم و گوش و دل

دارند  كه گوش فرا مي كساني نها بهنه ت كه قرآن حالي  انحصاري خود حبس نمايند در
 :  دهد بشارت مي ،نمايند شنوند و آنچه نيكو است پيروي مي و مي

«»...2
 

 
بلكه گوش دادن به خارج و ديدن و سنجيدن به چشم را واجب دانسته و گوش و 

شناسد و فقط از آنچه كه انسان علم و آگاهي الزم  را مسئول مي سانچشم و دل ان
 دهد: اجازه پيروي مي پيدا كرده باشد

« 

                                                
و ديو رهزن اسـت، آنهـا را از عـالم نـور بـه       : ... و آنان كه راه كفر گزيدند، يار ايشان شيطان 217بقره/  .1

 هاىِ گمراهى درافكند... . تاريكي
دهنـد و از بهتـرين آن    بندگان مرا بشارت ده؛ اى كسانى كه به سـخن گـوش مـى    : ... پس 19و  17زمر/  .2

 كنند... . پيروى مى
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».1 
 

رسيم.  گروهِ خودپسندانِ انحصارگران مي هاي آنان، به اران و انشعابدنبال رياك به
كساني كه ميان خود و آئين، پيوند تعلق و اختصاص زده، خودشان را فرزندان آئين 

دانند. سپس از روي بخل و حسادت به ديگران،  و آئين را پدر انحصاري خويش مي
 دهند. لحاق نميولو همان را بخواهند يا بگويند، اجازه اعتقاد و ا

كه از خارج قلمروي اختصاصي آمده است  انصاف نداشتن و حق را به دليل اين
 شود. نپذيرفتن، يك پا كفر و آفت توحيد محسوب مي

را مبتالي به آن  ، اهل كتاباين همان بيماري و تعصب نوادي است كه قرآن
 :  گفت دانست و مي مي

 ...«

».2
 

 
مان ديديم  ا نيز چندان مبراي از آفت نبوده و نيستند. در ميان خواصه ه مسلمانالبت

كردند و  مؤثرِ مفيد، ولي كالهي را، متهم و طرد مي كه چگونه يك سخنرانِ مذهبيِ
وقتي جمعي از طرفداران او صريحام از آقاي موجهي، براي دعوتش، كسب تكليف 

 : كردند، جواب دادند مي
 « درآيد به شرط آنكه در لباس روحانيت»

 يعني جزو مسلك ما شود.

صف متحدي هم كه امروز شاهد وسعت و شدت تشكيل آن، عليه نويسندگان و 
خوردگي  هستيم، نيز ناشي از همان آفت مسلمان ةخواند درس ةمتفكرينِ دلسوخت

 علم  پرستانه زاهدانه دارند و مغرور به ف حقتوحيد خواص است و آنها كه انصا
 و  يهود ياد رفتار   ، ما را به ، در مجموع نيستند از اين صف مستثني بوده و مقام خود 

                                                
 : از آنچه آگاهى ندارى پيروى نكن كه گوش و چشم و دل تمامام مسئولند. 16اسراء/  .1
و آنچه را كه از ناحيه پروردگارتان بـر شـما نـازل شـده      و انجيل رات! تا تو: ... اى اهل كتاب 69مائده/  .2

بدان كـه(   است، صحيحام و كامالم بر پا نداريد )استوار( بر چيزى و )صاحب حقى( نيستيد )و تو اى پيغمبر
شود. بنابراين  گرى و كفر در آنها مى اغيآنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است، سبب ازدياد ي

 ، به خود راه مده.تأسفى بر قوم كافرين
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 اندازند كه: مي با مؤمنين صدر اسالم نصاري 

«

»1
 

 
 هاي اختصاصي براي سازي بندي و فرقه بينيد گاهي اوقات همين صف مي در قرآن

 جدا كردن ديگران، در حكم شرك آمده است:

«
»2

 

 

 كاران فراموش

يا اصالم گناهي نداشته  ،تر باشد ها خفيف آيد گناهشان از قبلي نظر مي كه به دسته ديگر
 اند.  باشند، دسته فراموشكاران

هاي زندگي دنيائي شده، آخرت  ها و جاذبه آنها كساني هستند كه سرگرم فعاليت
 آورند: نميرا به ياد  و خدا

«
»1 

 

چنين اشخاص كه كوشش و دانششان براي دنيا است از هدف حيات و وظائف 
، همدم و رهبرشان خواهد شد و طبيعي است كه مورد مربوطه غفلت ورزيده؛ شيطان

 قرار گيرند: هاي سخت قرآن مالمت

                                                
تر از  حبترا خواهى يافت و با م و مشركان ، يهودنسبت به مسلمانان ترين مردم : هر آينه دشمن92. مائده/ 1

بدين  نسبت به مسلمين هستيم اين دوستى نصارى همه كس با اهل ايمان، آنان را كه گويند ما نصرانى
 كنند. حكم خدا ( نمى سبب است كه برخى از آنها دانشمند و يا پارسا هستند و آنها تكبر ) و گردنكشى بر

را بـه پـا داريـد )نـه آنكـه( از       : اهل انابه و بازگشت به او باشيد و از او پـروا داشـته، نمـاز    12و  11. روم/ 2
 مشركين باشيد. 

ها در آمده، هر گروه به آنچه نزد خود  بندى كردند و به صورت شعبه و شعبه كه دينشان را فرقه از كساني
 دارد دلخوش است.

: اى اهل ايمان! مبادا هرگز مال و فرزندانتان شما را از ياد خدا غافل سازد و كسانى كه از ياد  9ن / . منافقو1
 خدا غافل شوند؛ آنها به حقيقت زيانكاران عالمند.
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آمده،  در آيات ديگر، فراموش كردن خدا مترادف با فراموش شدن خود شخص
 از خدابيگانگي موجب از خودبيگانگي و كار خالف و كفر شناخته شده است:

«»4 
 

«»1
 

 

ها هستند كه  اي همان كنيم، تعداد قابل مالحظه را كه نگاه مي اتفاقام آفات توحيد
 كردنِ شخصيت بيگانه ثانوي پيدا و شدن آلينه و علل عنوان موارد به شناسي روان  نظر از

يازات امت زندگي، در عبوديت افراطي، جادو، خرافي، مذاهب )مانند: است شده ذكر انسان
و  ديالكتيك پرستي، ماترياليسم پرستي، پول ، شخصو طبقاتي، صوفيگري  اشرافي

  ه است.آمد مرحوم دكتر شريعتي يا از خود بيگانگي غيره كه در مقاله آليناسيون

نمايد كه فراموش كردن خدا و نقشي براي او در زندگي دنيا نديدن،  چنين مي
تر بوده، اعراض از آن سبب  ياد خدا بودن از هر چيز مهم بدتر از نافرماني او باشد و به

 شود: مي گرفتاري دنيا و نابينائي در آخرت

«»...6 
                                                

 گى دنيا نيست رو بگردان.كند و خواهان چيزى جز زند ياد ما مى كه پشت به : پس از كسى 11و  29نجم/  .1
 منتهاي درك آنها چنين است... . 
 را برانگيزيم تا يار و همنشين دايم وى باشد. : و هر كه از ياد خدا رخ بتابد، شيطان16زخرف/  .2
كه فكر و ذكر خدا را به كلى از يادشان ببرد. آنان حزب  بر آنها سخت احاطه كرده : شيطان 19مجادله /  .1

 شيطانند. اى اهل ايمان بدانيد كه حزب شيطان به حقيقت زيانكاران عالم هستند.
: و شما مؤمنين مانند آنان نباشيد كه به كلى خدا را فراموش كردند و خـدا هـم خودشـان را از    19حشر/  .4

 حقيقت بدكاران عالمند. يادشان برد، آنان به
 جاى آريد و كفران نعمت مكنيد. : پس مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم و سپس شكر نعمت من به 112 / بقره .1
 تر... .: ... خدا را همان طور كه پدرانتان را در خاطر داريد به ياد داشته باشيد، بلكه شديد 211. بقره / 6
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روز در  و تأكيد و تكرار پنج بار در شبانه از اينجا علت اصرار و وجوب نماز
كه در منطق و عمل  شود و همچنين اهميتي كار و استراحت، معلوم مي فواصل مختلف

 به دعاها داده شده است. ائمه

و طلب نكردن  ،كردن از خدا نيازي بينيد كه ادعا يا احساس بي در بعضي آيات مي
 : گردد الكت ميموجب مالمت و ه ،از او

«
»1 
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بديهي است كه منظور از ذكر خدا اكتفا به زير لب بردن نام او و تسبيح گرداندن 
 : است نيست و وضع فعلي كشور ما كه مصداق كامل آيه

«»...1
 

ها؛ وجود خدا و رعايت  دليل اين است كه در وضع قوانين و اجراي برنامه  و به
 .شود ول صحيح، كنار گذاشته شده و خالف آنها عمل مينواميس طبيعي و اص

 هاي خود را به كنيد كه از دولتِ سرِ دستگاهِ فعال مايشاء كه خواسته مي مالحظه 
                                                

دارد و ذكـر خـدا از آن    شما را از كارهاى زشت و ناشايست باز مى : ... به درستى كه نماز 41. عنكبوت / 1
 باالتر است... .

ا و : و آن كس كه از ذكر من خوددارى كند، گرفتار سختى زنـدگى و تنگـى معيشـت در دنيـ     124. طه / 2
 خواهد شد. كورى آخرت

نعمتى عطـا كـرديم )كفـران كـرد و ( رو بگردانيـد و دورى جسـت و        : و ما هر گاه به انسان 11. فصلت / 1
 گشود و اظهار عجز نمود. هرگاه شر و بالئى به او روى آورد، آنگاه دايم زبان به دعا

و  : و خداى شما فرمود كه مرا بخوانيد تا دعاى شما را مستجاب كنم و آنان كه از دعا 61ؤمن )غافر( / م .4
 عبادت من اعراض و سركشى كنند زود با ذلّت و خوارى در دوزخ شوند.

 ... .: و آن كس كه از ذكر من خوددارى كند124طه /  .1
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، كليه عقيدگي و نادرستي مردم گذارد و در اثر بي هاي خدا و خلق مي جاي خواسته
، سياسي، انساني، و غيره با اصول اعم از الهي، قضائي، اداري، اقتصادي، فني

شود؛ انگار نه انگار كه خدائي و حق و  اعتنائي تام، زير پا گذارده مي پروائي و بي بي
حقيقتي وجود دارد. نتيجه آنكه در هر كار و براي هر مايحتاج دچار تنگي و نايابي 
شده، هر روز عقب يك چيز بايد بدويم و به هر دري بزنيم؛ اعم از نان، گوشت و 

نام  مرغ، برق، دارو، تاكسي، تلفن، هتل، بليط هواپيما و اتوبوس و قطار، ثبت تخم
 ها و ديدار دكترها، انشعاب ها، جا گرفتن در بيمارستان فرزندان در مدارس و دانشگاه

 و غيره. آب، خانه و زمين

متمدن يا به  ه، براي آنست كه انساننيز كه مرض عمومي قرن شد 1«از خود بيگانگي»
نياز از  اش را به آنها فروخته است، يا خود را بي ا در آمده، هستيه بندگي طاغوت

 هاي او تصور كرده است. خدا و رحمت و سنت

گردد كه اراده و  بيگانه شدن با خدا از اين جهت منجر به بيگانه شدن با خود مي
يد، خالقيت، قدرت و صفاتِ اعالي موسوم به انساني؛ پرتوهاي ذات خدا بوده، با ام

يافته از غرائز و از فرامانروائي   رهائياعتقاد و اتصال و اتكاي به او است كه انسانِ
 كند. انگيزِ طبيعت سمت و حركت و تعادل پيدا مي اسارت

 ماند و خودي كه غير از خود برايش ميانساني كه خدا را از دست بدهد، چه چيز 
گريزان »، 2تكيه بر منبع اليزال منشاء قدرت و فيض نداشته باشد، به قول اريك فروم

 تنهايِ و اگر چنين نكند خودِ« و داوطلبِ طوقِ بندگي ديگران خواهد شد. از آزادي
 تواند دوا كند؟ بنماياند و چه دردي ميتواند  زده، چه راهي مي سرگردانِ وحشت

و در دعاهاي رسيده از امامان، ايمان به خدا و معناي توحيد اين  در منطق قرآن
كه در كنار  باشيم، جداي از جهان و خودمان نيست كه معتقد به وجود يك موجودي

. بلكه  لق اوليه بدانيميا در باالي طبيعت نشسته است و احيانام  او را فرمانده كل يا خا
 كار چشم و گوش و دست او را ناظر و حاضر و عامل بدانيم، كه: در هر چيز و در هر

«»1
 

 

 ه سوي او، معرفت و اتصال و ارتقاء ب و بر اين سياق عمل نكنيم اگر چنين ندانيم 

                                                
1 . Alienation         2. Erich Fromm. 

 اى در هستى جز خدا نيست. : واسطه. روايت از معصومين1
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داري  و نگاه ، نزول باران از آسماندر جنگ تيراندازي پيغمبر ايم. قرآن پيدا نكرده
دهد و معموالم از اعمال ما و اعمال در طبيعت  پرندگان در آسمان را به خدا نسبت مي

 كند. به صيغه دو فاعلي صحبت مي

هم آواز شويم، آنجا  -امام واقعي بر حقمان  - كه با علي بن ابيطالب)ع( جا دارد
كند، خدا را به حق بودنش و به پاكيزگي مطلق و  ما را دعوت مي كه در دعاي كميل

كر صفات و اسماء برترش قسم داده، موكدام  بخواهيم كه اوقات شب و روزمان با ذ
او آباد شود، ولي تنها اهل ذكر نباشيم بلكه واصل و نائل به خدمتش شده، دست و 

در خدمت او « الْاَبَدْ اِلَي»زبان و دل و جانمان مجموعه واحدي را تشكيل دهد كه 
باشد، و با چنين قوت و تصميم و جديت در مسابقه به سوي او پيشي بگيريم و چون 

 : رديممخلصان، به آستان قدسش نزديك گ
«

 

 ... 
»...1 

 

                                                
صفات و اسماء ترين  كنم به حق حقيقت و به ذات مقدّست و بزرگ : از تو درخواست مى. از دعاى كميل1

مباركت كه اوقات مرا در شب و روز به ياد خود معمور گردانى و پيوسته به خدمت بندگيت بگذرانى و 
اعمالم را مقبول حضرتت فرمايى تا كردار و گفتارم همه يك جهت و خالص براى تو باشد و احوالم تـا  

 ابد به خدمت و طاعتت معروف گردد...

ن( و به اعضا و جوارحم در مقامِ بندگيت قوّت بخش و دلم را عزم ثابت دِه و اركان  من )لطفى كاى ربِ
ساز و پيوسته به خدمت در حضرتت بدار تا آنكه من در ميـدان   ه خوف و خشيت سخت بنيانبوجودم را 

 طاعتت بر همه پيشينيان سبقت گيرم ... 
 و مانند اهل خلوص به تو نزديك گردم ... 

 در جوار رحمتت همنشين باشم... .و با اهل ايمان 
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گونه شرك درست  كه اگر همه شرايط توحيد، خالص و خالي از هر آيد نظر مي به
و توجه و توكل مؤمنين كامل بوده، چيزي جز خدا منظور و خواسته نشود،  ،شود

همراه با گشايش كارها و افتتاح  1«مِن حَيثُ ال يَحتَسِبُ»و ارتزاق  استجابت دعا
 بركات، حل مسائل زندگي اين دنيا و توفيق در راه خدا به دست خدا تأمين گردد.

شخص آنچه وظيفه و دستور و تالش است انجام بدهد، ولي نه به قصد رسيدن 
 صورت اين  در خدا. رضاي قصد به بلكه است، مطلوب آنچه و دنيا لذائذ و متاع و مال به

 آيات:

«

».2
 

رسد كه دل و دانش شخص را در اداره  مصداق پيدا خواهد كرد و ايمان به آنجا مي
 داند: خواهد و هر چه دارد از او مي خود گرفته، جز او كسي را نمي و اختيار

«
».1

 

 
به علم و  باشد، احتياج اما مكانيسم قضيه و كيفيت و حصول امر چگونه مي

 بسته خارج است. دل ديده و بررسي ديگر دارد كه فعالم از علم و اطالع اين حقيرِ

  

« » 
 

 
 
 

                                                
 كند(... . : ... از جايى كه گمان نبرد)حساب نمى 1. طالق 1

 گشايد. : ... از عمده گناهان و بال و حوادثِ سختِ عالم، راه را بر او مى 1و  2. طالق/ 2
بر خدا توكل كند خدا او را كفايت خواهد كـرد   و از جائى كه گمان نبرد به او روزى عطا كند و هر كه
 اى مقرر داشته است. كه خدا امرش نافذ و روانست و بر هر چيز قدر و اندازه

كنم كه با قلبم قرين گردد و يقين صادقى كه بدانم مصـيبتى جـز    : خدايا از تو ايمانى درخواست مى . دعا1
 رسد. اى به من نمى آن چه بر من مقدّر كرده



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ام و زمـانـام
 



 



 

 

 
  
  
  
  
  
  

امام و زمان
 

 
 مقدمه

دعوت شده بود  (، از مردم1117ام تيرماه  )برابر با شب سي 1199 در شب نيمه شعبان
در زميني محصور واقع در تقاطع  )ع( اسبت تولد امام قائممن كه در مجلسي كه به

فعلي[، به طور  اهلل طالقاني ]آيت جمشيد و تخت []ولّي عصر فعلي هاي پهلوي خيابان
 شركت نمايند.شد،  منظم و آرام تشكيل مي

هاي پليس مواجه  در روز مقرر به محل آمدند ولي با ممانعت خشن و باتوم مردم
شدند پليس از تجمّع مردم براي شركت در اين مراسم مذهبي به وحشت افتاد و از 

اي را دستگير و ديگران را متفرق نمود به اين ترتيب  تشكيل آن جلوگيري كرد. عده
حقيقت  مذهب، از طرفداري بر مبني مستبد، و خودكامه رژيم ادعاهاي نه كه كرد ثابت

 و حتّي تحمّل يك سخنراني آرام را هم ندارد. ؛دارد و نه فضاي باز سياسي

متن زير، سخنراني آقاي مهندس مهدي بازرگان است كه قرار بود در آن مجلس 
 ايراد شود.
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 به ثبت رسيده و  در كتابخانه ملى 14/6/16117مورّخ  1974كه با شماره  اين اثر با استفاده از چاپ اول آن

 گردد. در قطع جيبي چاپ و منتشر شده است، تقديم مي توسط نشر حقيقت 1111با شمارگان 
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كه خداوند،  روزگاري است رسيدن و از وعده الهي خبر نور سوره 16 و 11 آيات
كار را جانشين پيشينيان در جهان سـاخته و امكـان اجـراي آيـين      امعه مؤمنين شايستهج

. در ميانشـان تـرس و نگرانـي را برطـرف و امنيـت و       دهـد  آنها مـي  پسنديده خود را به
نخواهند  پيروي و اطاعت را ديگري چيز خدا، جز كه آنجا تا سازد؛ مي برقرار را آزادي

 كرد.

كه منسوب به حضرت  هاي ماه مبارك رمضان شب وق در دعاي افتتاحمضامين ف
 است نيز آمده است. قائم)ع(

و روايات و به انتظار  هاي ديگر قرآن امشب به اعتبار اين آيات، به اميد وعده
اهللُ تَعَالَي  ر، عَجَلَعص  ، حضرت وليمحمد ، قائم آلمهدي موعود ظهور امام دوازدهم

ايم. اجتماعي است ديني و در عين  فَرَجَهُ، در اين محوطه بزرگ دور هم جمع شده
 گذشته و حال و آينده.، با توجه به يحال ملّ

آيد، ناچار به دين و دنيا، به امروز و  به ميان مي عصر وقتي صحبت از حضرت ولي
، بلكه جهاني فردا، به عدل و ظلم، به قيام و پيروزي و به حكومت، نه تنها ايراني

گيرد...  ين، رنگ سياست ميآيد و د هاي روز پيش مي شود. قهرام صحبت مي  اشاره
2كه يقينام به مذاق صاحبان سياست خوش نخواهدآمد.

 

 

 عزا و اميد

 به گفته حافظ:

 غافل از آنكه خدا هست در انديشه ما  خواست كه از بيخ كند ريشه ما يمدع

                                                
اند وعده داد كه در روى  اند و كارهاى شايسته كرده : خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده16و  11. نور/ 1

از آنها بودند جانشين ديگران كرد و دينشان   جانشين ديگرانشان كند همچنان كه مردمى را كه پيش زمين
پرسـتند و   ه ايمنى بدل كنـد، مـرا مـى   استوار سازد و وحشتشان را ب -كه خود برايشان پسنديده است  -را 

 كنند و آنها كه از اين پس ناسپاسى كنند، نافرمانند.  هيچ چيز را با من شريك نمى
 اطاعت كنيد، باشد كه بر شما رحمت آورند. بدهيد و از پيامبر بگزاريد و زكات و نماز

هـزار نفـر    هـا  و پيشـاپيش جلـويش را گرفتنـد. درهـاى محوطـه را بـه روى ده      . و به همين دليل ترسـيدند  2
و صـحبت بـا    كننده بستند و پذيرايى خصمانه كردنـد. معلـوم شـد كـه آزادىِ عبـادت و اجتمـاع       شركت

كننـد، دمسـاز نيسـت. شـاعرِ عـارفِ       كـه مـى   ييصدا و رغم تبليغات پر سر دستگاهِ حكومت حاضر، على
 است كه:  ن راست گفتهبزرگما

 ديو چو بيرون رود فرشته درآيد  منظر دل نيست جاى صحبت اغيار    
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 ي خارجيكه مستظهر به استيال» و حيثيت و آيين، يعني استبداد مدعي آزادي
و  آباد و نجف و شيراز و جهرم و يزد و تبريز رحمانه قم ، با كشتارهاي بي«است

 تالش بسيار كرده ، و با فشارها و فجايع چند ماهه خود،شهرها و دهات ديگر ايران
را بگيرد و ما را براي  است تا جرئت و جسارت و غيرت و به طور كلي حيات ملت 

  اش، ضربه ابد مرعوب و منكوب خود سازد؛ اما بحمداهلل توفيق نيافت. از هر ضربه
نقاط   شدگاني فراوان در پايتخت و در اقصي اش، زنده زنندگاني تازه و از هر كشته

 جوشيدند و خروشيدند. كشور

اين اوضاع همه را عميقام متأثر و عزادار ساخت؛ تا آنجا كه به توصيه پيشواي 
داخلي حضرات آيات عظام  ، و تأييد مراجع تقليدالعظمي خميني اهلل قدر، آيت عالي

 ، جشن و شيريني و چراغاني موقّتام كنارو مرعشي نجفي ، گلپايگانيشريعتمداري
ها، برخالف عادت و  گذارده شد. امشب شما همه جا را از بازار و خيابان و دكان

بينيد. فقط عمارات دولتي است كه ريسه  ساله، خاموش و خفته مي نشاط همه 
را  اند و جدايي حساب دولت با ملت آويزان كرده هاي طوقِ اسارت را به سينه چراغ

 اند. به طور آشكار روشن ساخته

هاي استعمارش نتوانست و نخواهد توانست اجتماعمان،  با شاخ اما ديو استبداد
 مان را كه پرتوهاي چنين ميالدي است، از بين ببرد. اميدمان و انتظار پيروزي

چيزي نيست كه از  ،موعودِ منتظر، و خاطره والدت و موده ظهورش يبامام غا
زمان و با گسترش ظلم و  زدوده گردد. با گذشت  و از دل آتشين شيعيان صحنه ايران

 فغان بر عمق و عظمت آن افزوده خواهد شد.

  

 انتظارفرج، مسئله جهاني قرن

ترين عبادت  بزرگ براي امت آخرالزمان اند: انتظار فرج نين است؟ چرا فرمودهچرا چ
 است؟ يا عبادت و ثواب بزرگ است؟ و ثواب

خواهند  شايد از اين جهت كه يأس؛ سم مهلك اجتماعات و افرادي است كه مي
است.   ترين خوراك براي انسان ند. و اميد ؛ ضروريزنده بمانند و به سعادت برس

مبرم به اتخاذ  يا حيوان مختاري است كه احتياج اختيار انساني كه موجود صاحبِ 
 هدف، و اميد رسيدن به آن را دارد.

ير امواج تيره جاي دنيا، از شرق و غرب، ز خصوصام در اين دوره و زمان كه همه
 سوي نااميدي و و ترسناك نارضايتي و سرخوردگي فرو رفته است و مسير عمومي به
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 سرگرداني است.

سرافراز  كهن روزگاران در را هايي خاندان يا افراد كه اي افسانه هاي جبروت و جالل
هاي  نمود، فرو ريخته است. از قدرت و شوكت و برخوردار از خوشي و نعمات مي

ساخته  مي نيكبخت و همسايگان بر مسلط را هايي دولت جديدكه و وسطي رونق تاريخي
داد، ديگر نام و نشاني نيست.  ا ميه متمكنين ملت  است و ثروت و عيش و امنيت به

دانستند  مي تسلط جهاني انگلستان و طاليي تمدن كه آن را عصر  قرن نوزدهم ميالدي
زيستند،  در اسارت و اعتدال مي و آفريقا نسبي، و آسيا در آقايي و آزادي و اروپائيان

ثروتمندتر  كه آنان است.  داده فراوان ترورهاي و ها عصيان و جنگ قرن به را خود جاي
 شان شديدتر است؛ زيرا:  هاي ها و تالش درگيري و نيرومندترند،

 

 «هركه بامش بيش، برفش بيشتر»
 

بخشي و  مكاتب فلسفي و اجتماعي و اقتصادي و انساني كه هركدام ادعاي نجات
اند.  جلوه و جالل و شيفتگاني داشتند، يكي بعد از ديگري ميدان را خالي كرده

، آبرو و اميدي براي خود حفظ نكرده اخالقيات و الهيات قرون وسطاي مسيحيت
هاي درخشان اكتشافات، و نه نظريات علمي كه به زعم روشنفكران  است. نه ستاره

گشاي بشريت بود، و نه صنعت و فن و مديريت با  و مادي، كليدِ مشگل پوزيتيويست
درمان  بي دردهاي از خالي و خوشبخت را تادهاف پيش جوامع تدبير، و توان و توليد همه

 است. كرده

 است. اي پيدا شده  است، درهاي بسته تازه  ا باز شدهه اگر درهايي به روي انسان

خالصه آنكه زور، علم، پول، فكر، فلسفه، اسلحه، فن، سياست، بحث، مكتب و 
را حل كرده و به زندگي و  چيزهاي ديگر آمده و مسائل و مشكالت زيادي  خيلي

سعادت  و رضا و راحتي اند نتوانسته ولي داده، سابق از زيباتر و درخشان هاي چهره دنيا
 مطلوب بشريت را تأمين نمايند.

هـاي مختلـف،    ، به طـور متوسـط و بـا شـدت و ضـعف      ، در سطح جهاني بالعكس
هـاي ايـن    ده است. از نشـانه ها و فشارها بيشتر گردي ي ناشي از ناروايي ها و ناله ناراحتي

حوصـله شـدگان و    هاي عصبي و رواني، بـي  اوضاع و احوال، افزايش مبتاليان بيماري
كننـدگان و   كنندگان بـه مصـرف و لـذت، خودكشـي     زدگان در زندگي، پشت حيرت

 ها و ترورها و اختالفات خارجي و داخلي، ها و نزاع طرف، و شورش گمراهان از يك
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 از طرف ديگر است.

بته مسئله نوظهوري نيست. از ابتداي خلقت و پيدايش تمدن، زندگي افراد و ال
اجتماعات، خالي از نارضايتي نبوده است؛ ولي به لحاظ كميّت و كيفيّت توسعه يافته 

 است.

،  اليسـم ، سوسي ، ليبراليسـم  ، كليـه مكاتـب ناسيوناليسـم    بعـد  ميالدي بـه   17از قرن 
هـا و   ، برنامه مبـارزه و هـدف مشتركشـان محـو سـتمگري      و غيره ، اومانيسم كمونيسم

. در حـالي كـه بـا وجـود      اسـت   و مساوات بوده و عدالت ها و برقراري آزادي تبعيض
هـاي   ن به قرن، اعتراض بـر وجـود ظلـم و اجحـاف در زمينـه     هاي نسبي آنها، قر توفيق

، سياسي، اقتصادي و انساني، و احساس و اصرار براي اخذ آزادي و عـدالت   اجتماعي
 و مساوات باال گرفته است.

طور كلي بشريت در قلمروهاي علمي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي، عمراني، فني  به
است و از اين جهات   حتي غيرمنتظره رسيده هاي غيرقابل انكار و و غيره به موفقيت

عقب  كرده و يا خواهد كرد. ولي در قلمرو عدل و قسط و صلح مسائل خود را حل
 است.  تر و دردمندتر شده رفته و تشنه

به اميد دارد  گويي كه بشريت براي امروز خود يعني براي حيات و بقايش احتياج
ماندن و عدل و  و مساوات است. اميد براي زنده يش خواهان عدالتو براي فردا

 مساوات براي فعاليت و شكوفايي و سعادت.

الشعاع مشكالت و  قرن قبل، آن زمان كه اين دو مسئله تحت 14حال اگر مكتبي از  
د شد، از يك طرف دلگرمي و دستور انتظار و امي مسائل ديگر بود و كمتر مطرح مي

»را داده باشد و از طرف ديگر وعده قاطع 
بر  بيني و چنين دور نگري خود دليل ، آيا چنان پيش باشد  را اعالم كرده 1«

 شود؟ اصالت و حقيقت مكتب نمي

اند كه جريان امور و اوضاع و احوال  خصوصام كه دستور و وعده را، كساني داده
هاي پيروزي در افق  خود و پيروانشان در جهت آزار و ضعف و شكست بوده، نشانه

 آن روزشان، به هيچ وجه پديدار نبوده است.

  

    

                                                
 خواهد كرد. است، پر از برابرى و عدالت  را كه پر از ناروايى و ستمگرى شده زمين: روايت. 1



 
 

 

 
 

 مباحث اعتقادي و اجتماعي(، 11مجموعه آثار )  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  421

 

 است. همين اعتقاد و انتظار امام غايب ،عههاي عمده شي از افتخارات و سرمايه

اند. روزي در  هاي ديگر نيز نقل كرده ام و اين مطلب را قلم در جاي ديگر گفته
اي كه بيست، سي سال قبل براي طرح و بحث سؤاالت، با حضور  مجلس ماهيانه
 شناس، در محضر عالمه طباطبائي ، استاد شيعهفرانسوي (Corbin) پرفسور كُربَن

پرسيدم.  در اروپا  مسيحيتشد، نظر پرفسور را راجع به وضع بعد از جنگِ تشكيل مي
 اظهار داشت:

و در گوشه و كنار  1ا دارنده بيش از پروتستان يا رونق و بازارگرمه توليككا»
 «شود. يتشكيل م ينو ساخته و اجتماعات فعال ي، كليساهااروپا

 سپس درنگي كرده و گفت:

 ياست كه پيام و دارو يا ، دين مرده اش شده مصلوب يِبا عيسا مسيحيت »
و مكتبِ  (Univeresel)كه دين عام  دنيا ندارد. برخالف اسالم يبرا يا تازه

 تنها تشيع است.  متوقف شده در خاتميت باز است. در اسالم نيز مذهب تسنن
 .« دارد... آينده يبرا اميد جواب و حيات و روح دوازدهم امام انتظار با كه  است

 
در كالم استاد صراحت و صداقت ديدم و احساس نكردم كه روي مصلحت و 

 قصدي خاص، به بنده چنين جوابي را داده باشد.

تنها نشانه حقيقت وعده فرج و دليل بر حقانيت مكتب ما، خواهم بگويم  البته نمي
 الذكر است. به اميد و مسئله قرن بودن انتظار، با شاهد عيني فوق جهاني بودنِ احتياج

، مدارك نقلي و شواهد تاريخي و داليل موضوع غيبت و ظهور آخرين امام
دارد كه از حوصله مجلس و صالحيت ناطق خارج است. عقلي فراوان براي خود 

گيرند. و انجمني هست كه  ها و كسان ديگري اين مهم را به عهده گرفته و مي كتاب
 دهد. با منكرين و مدعيان دروغين مصاف الزم را مي

خواهم به اقتضاي زمان و مكان مطرح سازم، با توجه به واقعيت داشتن  آنچه مي
كند و كشوري است كه  و انتظار فوق را حس مي احتياج محيط خودمان است كه

 آن چنين اعتقادي را دارند. اكثريت مردم

با اجازه و اعتذار از حضار محترم، يك تجزيه و تحليل تاريخي مختصر روي 
پديده غيبت و يك مرور اجمالي به آثار و نتايج مذهبي و اجتماعي آن در جهان 

 خواهم كرد. و ايران ماسال

                                                
 است. . پرفسور كُربَن خود پروتستان1
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 در دوران غيبت دو نوع توجيه براي انتظار و وظيفه شيعيان

غيبت و منتظرين ظهور، چنين سرمايه  گفت كه عمالم در نزد بسياري از معتقدين به بايد
 حياتبخش مايه افتخار، برخالف آيه:

«»...1
 

؛ طلب بشر، فرار از فعاليت و زحمت و القاي وَساوس شيطاني در اثر طبيعت راحت
 آور را پيدا كرده است. حاصل مانده و حالت ترمز و قرص خواب راكد و بي

را به  ل جنگاسرائي به معناي دست روي دست گذاشتن، مانند بني انتظار فرج
چيز را حواله امام دادن و بلكه  انداختن، كاري نكردن، همه عهده خدا و موسي

 است.  خوشحال شدن و الزم دانستن اينكه ظلم و فساد شدت پيداكند، در آمده

شريعت.  صاحب ظهور تا تكليف توقف و دين تعطيل بود؛ قضيه توجيه نوع يك اين
 توجيهي كه برخالف حكم:

 «
»2

 

و حج و تعطيلِ فريضه امر به معروف و نهي از  و روزه اش تعطيل نماز بوده و الزمه
 اند: فرموده است؛ در صورتي كه در باره آن تأكيد فراوان به عمل آمده و منكر

سازد و دعايتان  ياگر آن را ترك كنيد، خداوند اشرارتان را برشما مسلط م»
 «مستجاب نخواهد شد.

دادند و در  را مي كه همگي با اصرار و تكرار، دستور انتظار فرج اطهار مگر ائمه
بردند، دست از فعاليت و  ر مينهايت عسرت، با ممانعت و مزاحمت دشمنان به س

 تربيت و تشكُل و مبارزه برداشتند؟

 مگر با خلفاي غاصب و حكامِ ظالم توافق كرده و كناري نشسته بودند؟

گرفتند و  نظر و فشار قرار نمي اگر چنين بود كه خود و پيروانشان دايمام تحت
 شدند. شهيد نمي

است، خطاب به جامعه   ( داده11 اي كه خداوند در آيه صدرِ كالم )نور/ آيا وعده
 طور دهند و به كساني است كه عمل صالح انجام مي كار است؟ يا خطاب به مؤمنينِ بي

                                                
سازد، اجابـت   را در آنچه شما را زنده مى ايد، دعوت خدا و پيغمبر : اى مردمى كه ايمان آورده24. انفال/ 1

 ... . كنيد

 تا روز قيامت حرام. محمد حرامِحالل است و  تا روز قيامت محمد : حاللِحكمِ فقهي. 2
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 نمايند؟ شايسته اداي وظيفه مي

 يعيس و يو موس ، آيين ابراهيم1«اِنَ الّدينَ عِنْدَاهللِ االِسْلَامُ»كه به حكم  اصالم اسالم
 پيغمبران و شعار اولش در زمان 2«اهلل ال اِلهَ اِالَ» است و شعار آخرش و همه انبي

با جا « اِالَ اهلل الاِلهَ»بوده است )همان  1«اَنِ اعْبُدُوا اهللَ مالَكُمْ مِنْ اِلهٍ غَيْرُهُ...»... گذشته 
هاي اثباتي و نفيي(، مگر اعراض و انكار تمام معبودهاي وهمي،  ن جنبهجا شد به

صفت كه جاي خدا   طاغوتجهلي، خرافي، تصنعي و تحميلي، از جمله سالطينِ
 نشينند، نيست؟ مي

و در جنبه منفي آن، آزاد شدن بشريت از اطاعت اشياء « الاِلهَ اِالَ اهلل»كلمه طيبه 
اند؛ يعني همان  افكار و عوامل و افرادي است كه او را به اسارت خود در آورده

 خواهي وجود دارد. مفهومي كه به وجه ناقص و ابتدايي، در مكاتب آزادي

بن عامر يكي از سربازان  ، سپهساالرِ ارتشِ يزدگرد، از ربعيزاد وقتي رستم فرخ
 گويد: ايد؟ مي پرسد: براي چه آمده مي اسالم

 به عدل اسالم را از پرستش مردم به پرستش خدا ببريم و از ستم اديان تا مردم»
 «.آخرت يمعيشت دنيا به فراخ يو از تنگ

 

 ر، عملِ امامانِ برحق، روش پيروان و آيات قرآن پيغمباما توجيه دوم كه با سنتِ
تحول مطلوب دنيا در جهت  انطباق دارد، اين است كه انتظار را الزمه اعتقاد به

هاي  پذيرش و پيروزي حق دانسته و مترادف با صبر و توكل و اميد در اجراي برنامه
تدارك   ، نقش خود را همگامي و كمك به . عالوه بر آن المدت بگيريم طويل
 بشناسيم. هاي جهاني و تأمين شرايط الزم براي ظهور و پيروزي امام منتظر زمينه

و به مكتب  نمايد كه برگشتي به قرآن درك بهتر و قبول توجيه دوم ايجاب مي
 امامان بنماييم.

 
 نام امام و نقش زمان

، «امام زمان»آيد،  ها مي تر است و بيشتر در زبان ب حضرت، آنچه متداولاز القا
 ، پيشوايي است كه عصر و زمانهگويي امام غايب است.« عصر  وليِ»يا « الزمان صاحب»

                                                
 ... .است : هر آينه دين نزد خدا دين اسالم19عمران/  آل .1

 ... .: ... هيچ خدايى جز اهلل نيست19محمد/  .2

 ... .شما را خدايى جز او نيست: ... خداى يكتا را بپرستيد، 12مومنون/  .1
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 نمايد. جاري ميدارد و رهبري را در طي زمان  را در اختيار

 اي: است، سوره كوتاه سه آيه  آمده نيز كه فقط يك بار در قرآن« عصر»كلمه 

«

»1
 

 
 نمايد. داعي ميرا در ذهن ت

خورد تا در قالب زمان و مقياس وسيع آن، زيانكار بودن  خداوند به عصر قسم مي
ا واقعام ه و ملت هاي دراز مدت، بسياري از مردم را اعالم نمايد. خارج از حساب انسان

بندي گذشته و  وي( با جمعموفق و خوشبختند؛ ولي در طول زندگي )دنيايي و اخر
شود كه آيا وصول  عواقب كارهاست كه معلوم مي حال و آينده و پس از رسيدگي به

هايي كه شده )كه يكي  گذاري هاي زودگذر با توجه به سرمايه ها و لذت به خواسته
 از آنها عمر و زمان است(، برد بوده است يا باخت.

كند: كساني  اقليتي را مستثنا مي رآنپس از اعالم قاطع و كلي حقيقت تلخ فوق، ق
جا و شايسته  اند، مردانِ عملِ به هستند كه به لحاظ هدف راه خدا را پيش گرفته

هستند و با هدف و به صورت اجتماعي زندگي كرده، يكديگر را به حق و به صبر 
مور است و دهند. حق يعني آنچه خالق اشياء و حاكم به ا كنند و سوق مي سفارش مي

صبر يعني تحمل مشكالت و تدارك و قبول فرصت الزم براي رسيدن به آمال و 
 اميال با توكل به خدا و احتساب نقش زمان به مصداق:

 ...«

»2
 

                                                
 : سوگند به زمان. 1و  2و  1. عصر/ 1

 كه آدمى در خسران است. 
صبر سفارش  و به كردند سفارش حق مگر آنها كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند و يكديگر را به

  كردند.
 سازد.  س از خدا پروا نمايد )خدا( راه نجات برايش فراهم مى: ... و هر ك1و  2طالق/  .2

كند و آن كس كه توكل به خدا كند، همان كفـايتش   دهد، روزى نصيبش مى و از محلى كه احتمال نمى
 اى مقرر داشته است. رساند و براى هر چيز اندازه سر منزل مى هدرستى كه خداوند امر خود را بِ نمايد؛ به مى
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يكي از وجوه توصيه به حق و به صبر كه مالزم با تقوا و توكل براي خروج از 
باشد كه در  مي گرفتاري و وصول به روزي است، اميدواري و انتظارِ فرجِ آل محمد

 قسمت خواهد شد. ر الزمانآخ

باشيم.  ا معموالم فاقد آن ميه اما توجه و تكيه بر زمان، خصلتي است كه ما ايراني
عقيده و  المدت، بي دارِ طويل هاي ريشه ايم و نسبت به برنامه حوصله و دستپاچه كم
است كه شعارمان  ما را عادت داده سال زندگي با نظام استبدادي 2111عالقه.  بي

اش  تنها اقداماتي را كه اجبار يا زور پشت آن باشد و نتيجه 1باشد.« زود و زور»شرط 
تداركاتي  كارهاي اساسيِ پسنديم و كمتر به چشم ببينيم، مي گردد و به  فوري عايدمان

ه جهان چهار بعدي است و زمان در پردازيم. غافل از آنك و تشكيالتي و اجتماعي مي
 باشد. ناموسِ خلقت از عواملِ اصلي تشكيل و تكامل مي

( به جاي حق، توصيه به مرحمت )محبت و خدمت( در آيه ديگري )سوره بلد
 است:  است. مرحمت مكمل صبر شده  آمده

 ؛2 .«»
 يعني غير از پايداري و مقاومت، بايد محبت و خدمت نيز كرد.

شود و هم وظيفه  با چنين تداعي و تعبير، هم تا حدودي فلسفه غيبت روشن مي
تجربيات  و تكاپو اثر در احوال و افكار مسير و دنيا تحوالت طرف يك از انتظار: دوران

ي حق و باطل، به طوري كه ناظر پيشرفت منظم آن در جهت ها زندگي و تصادم
پذيرش حقايق و حق هستيم، و از طرف ديگر مشاركت فعال و مبارزه مؤمنين براي 

 ها و شاهدها. جريان فوق را ها و رشدها و ارائه نمونه دادن به روشنايي سمت و سرعت
                                                

انسان »و در كتاب « اه كوچك بينهايت»و در مقاله  «سازگارى ايرانى»توضيح بيشتر را در كتاب تفصيل و  .1
 فرمائيد. مالحظه  «و زمان

چاپ رسيده و سپس  ن بهكيها در روزنامه 1129  صورت سلسله مقاله در مرداد ، ابتدا به«ها كوچك بينهايت»
مباحث »كه با نام  است (9كتاب جيبي منتشر شده است و اكنون از آثار مندرج در مجموعه آثار) صورت به

مندان قرار  عالقه چاپ و در اختيار ط شركت سهامي انتشارتوس 1179(، در سال علمي، اجتماعي، اسالمي
 است )ب.ف.ب(. گرفته 

صورت كتاب جيبي منتشر شده است و  تأليف شده و به در زندان قصر 1141، در سال «سازگاري ايراني»
توسط  1191، در سال «مقاالت اجتماعي و فني»است كه با نام  (4ر مندرج در مجموعه آثار)اكنون از آثا

 چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب(. شركت سهامي انتشار
است كه در  1111دبيرستان كمال در سال سه جلسه سخنراني در مسجد  ، تفصيل و تدوين«انسان و زمان»

چاپ و منتشر شده و اكنون يكي از آثار مندرج در همين مجموعه آثار است  توسط نشر ميثاق 1117سال 
 مندان گرديده است )ب.ف.ب(. كه تقديم عالقه

خلـق[   شكيبايي و مهرباني ]به آنگاه ]از اين رهگذر[ در زمره مؤمناني قرار گيرد كه يكديگر را به: 17/ بلد .2
 كنند. توصيه مي
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  اصيل ببينيم.توانيم در سيره امامان و در شيوه شيعيانِ مي
 

 مامان و شيعيانا

هاي  رغم شدت و حدت نيك كردار يك دم آرام ننشستند؛ علي و شيعيان اطهار ائمه
هاي گوناگون با صبر و تصميم و توكل، به تبليغ و  فرساي ايامِ حيات از راه طاقت

 پرداختند. اه خدا و به دعوت و تشكيالت و تداركات ميدر ر تربيت مردم

رأسام داعيه حكومت و در دست گرفتن قدرت را نداشتند، ولي حضور و وجود و 
غاصبينِ جابرِ بدكار  خالفت  خلق بود، با قيام مكتبشان چون جلوه حق و عدل و پرچم

عوض  در كردند. مي شهيدشان و ستهب دست بنابراين بود. تحمل غيرقابل و داشته منافات
گرديد.  تمام مي حجت و پابرجا حق شده، تر روشن حقيقت و تر حريف رو سياه هر دم

اي  تازه گرديدند و نقشه و مكرِ شيطاني رهبران باطل يكي بعد از ديگري سرنگون مي
 پيش آمد. گشت تا نوبت به دوازدهمين رسيد و دوران غيبت پديدار مي

، شاهد است و استادِ اوّلِ امامت ، شاگردِ اوّلِ مكتبِ رسالتعلي بن ابيطالب)ع(
كامل ايمان و خدمت و شجاعت، فضل و علم و تقوا، اخالق و فداكاري و وحدت، 

 .... صبر و عدل و خالفت
آموزيم، اولين امتناع از انحراف دين خدا به سوي دنيا را  از او اخالص عمل مي

 ستاييم. و دنيا را مي بينيم و قيام پيگيرش براي استقرار دين در ميان امت مي

و  حلم و بزرگواري و صبر در برابر ناپختگي مردم )ع( در چهره امام حسن
گردد. شش ماه خالفتش، اولين تجربه او در روشدنِ  مصائب پشت پرده ظاهر مي

 باطلِ نابكار و خارج شدن حقِ ناسازگار در گير و دار است.

و پيروزي و  )ع( هاي زمان علي انگيزي ، پرچمدار كفر و نفاق پس از فتنه معاويه
و  غاصبانه قبل از علي رساند كه خالفت ، جسارت را به آنجا ميپيمان با حسن )ع(

خودكامه نموده و براي موروثي كردن آن برخالف  را تبديل به سلطنت بعد از حسن
 نمايد. تكليف بيعت مي شرمانه به حسين بن علي )ع( عهدنامه امضاء شده، بي

 رستاخيزِ قيام، ،انقالب شهادت، نهضت، ي عديده عناوين در را آن كه كربال فاجعه
ء سيّدالشهدا امتناع جز چيزي آغاز در كنند، مي توصيف غيره و حكومت حق، ،عدالت

 نبود. و موروثي كردن آن در اسالم از قبول سلطنت

 نظام از روي دنباله به شيعي هاي دولت عادي سنت اتفاقام موروثي، استبدادي سلطنت
 عمل آيد. و فقها تعجب و تعرضي به بدون آنكه از ناحيه مردم گرديد؛ باستاني ايراني
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 خواستند زير بار حكومت غاصب بدكار ستمگر نروند، براي نيز كه مي كوفه مردم
 تشهاد به كار جريان و گرفت  در جنگ وقتي كردند. دعوت امام از عدالت و حق استقرار

 فرمود: و اسارت منتهي شد كه حضرت مي

«
.ِ »1

 

 

 امتناع و استواري در برابر حكومتِ سلطنتي يعني ابتدا و انتهاي اقدام سيدالشهداء
 خودكامه فاسد، به بهاي فداكردن مال و جان و فرزندان بود.

براي استقرار خود، آن فاجعه عظيم و  ضد خدا و خلقِ يزيد سلطنت استبدادي
، سال بيشتر نتوانست دوام بياورد. پشت سر كربال ننگ تاريخ را به وجود آورد و سه

د و گرد برپا مي بينيم كه از ناحيه پيروان و فرزندان اهل بيت ها را مي ها و خروج انتقام
 شود. و عمالشان ريخته مي به دست خلفا و شيعيان حساب علويان هاي بي سپس خون

با ظلم و جهل، در  علم و مبارزه عدل و و باطل  ، مقابله حقالشهداء)ع( سيد پس از
شكالت و خطرات، ادامه دارد. همه امامند رغم م حيات امامانِ سوم تا يازدهم و علي

ها و  ها و ضرورت ها و امكانات و اجراكنندگان برنامه كنندگان از فرصت و استفاده
 اداكنندگان وظايف رهبري.

و  امويهم در برابر خلفاي  آنها، حتي فقها و علماي تسنن و شيعيان غير از امامان
 نشستند. ساكت نمي عباسي

، كه در نيم قرن اخير تأليف شده « وعاظ السالطين »در كتاب  2دكتر علي وردي
 گويد: مي ،است

و فضايل دشمنانشان  اميه يبن يها ، معايب و زشتي1فقها و بزرگان اهل حديث»
را  مبذول داشته، اهل حديث يتوجه بسيار كردند و با آنكه عباسيان يرا ثبت م

دادند و به وعظ و پندشان گوش فرا  يآنان بوسه م يها محترم شمرده، به دست
كردند و  يماندند؛ دعوت به قيام و اصالح م يول خود باقدادند... به حال ا يم

 اوالدش او از پس و بود كرده قيام آن يبرا كه را يعل ياجتماع يمباد و فضايل
                                                

زاده مرا ميان شمشير و ذلت مجبـور )بـه انتخـاب( كـرده      : اين پست فطرتِ پست فطرت. از امام حسين)ع(1
 ه ذلت بدهيم!است، دور باد از ما كه تن ب

مذهب بوده  و سنى ، قبل از انقالبِ عراقشناسى در دانشگاه بغداد ، ظاهرام استاد جامعهوردى دكتر على  .2
 است.  شده منتشر خليلى محمدعلى آقاى قلم به «اسالم در وعاظ نقش» عنوان تحت كتاب فارسى ترجمه است. 
 است. ، علماي تسنن«فقها و بزرگان اهل حديث»مقصود نويسنده از  .1
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 «دادند. نشر مي آن روش را پيش گرفته بودند، ميان مردم
اهل  و ساير امامان اربعه آورد كه ابوحنيفه ملقب به امام اعظم مؤلف شواهدي مي

ت احترام و بي اهل ، همگي بهحنبل و احمدبن بن انس ، مالكمحمد شافعي ت، يعنيسنّ
كردند،  قيام مي و از جمله منصور براي آنها و علوياني كه عليه خلفاارادت داشتند. 

كردند و از قبول مقامات عاليه قضا  نمودند و از مفاسد و مظالم خلفا انتقاد مي تبليغ مي
 ورزيدند. امتناع مي و همكاري با خلفا

، كه با معتزله شد. متوكل  خليفه وكل عباسياوضاع بدين منوال ادامه داشت تا مت
 و معتصم بودند )و مأمون بردن استدالل در دين و قرآن كار  هطرفدار عقل و فلسفه و ب

را بدعت نهاد و  بودند(، در افتاد و مذهب اعتزال ها شده طرفداران آن و واثق
كه تا آن زمان عنوانِ فقها و مجتهدين « اهل حديث»پراكندگي دين را اعالم كرد. 

. هر كسي قائل  گفتند« اهل جماعت»ناميده شدند و پيروان آنها را « اهل سنت»،  بود
 شد، او را صاحب بدعت دانستند و به اين ترتيب باب اجتهاد به تجددي در دين مي

 مسدود گرديد.« و جماعت اهل سنت»در نزد 

 آنكه: داد و ضمن را به شدت آزار مي ، معتزلهمتوكل

،  تر و خونريزتر بود تر و فرومايه و از همه عربده كش ... كارترين خلفا ستم
و از بين بردن بيعت كرد، فقها را وادار ساخت  اقدامي كه براي احياي سنت

 نظر كنند... . كه او را بستايند و از اعمال زشت او صرف

زيرا دين و دولت يك  دوره جديدي را در تاريخ اسالمي شروع كرد؛ متوكل
كرد و دولت با  ، دولت را تقويت مي . دين با قلم خود رژيم را تشكيل دادند

زدند:  به سوي خدا برده و فرياد مي نيز دست دعا شمشير، مؤيد دين شد. مردم
خداوندا دين و دولت را نصرت بده! به اين ترتيب قدر دين پايين آمد و قدر 

 فت.لت باال ردو

، نظر با خلفاي اموي« اهل حديث»و « شيعه»در مقايسه روابط  دكتر علي وردي
 دهد كه: مي

آنها با شمشير و اينها با قلم قيام كردند و عاقبت اين دو فرقه توانستند دولت 
 را براندازند. يامو

اهل »اضافه نماييم، اين است كه  كالم دكتر علي وردي كه در اينجا بايد بر اي نكته
، و انصراف از قيام عليه خلفا ماندن راه ميانِ بر عالوه «تو جماع  اهل سنت»يا « حديث

غاصبانه و حكومت مستبدانه  با اصل خالفت ن اختالف اساسي را داشتند كه شيعهاي
تواند با  نمي علوي تشيع  گرفتند. مي اَعمالِ جابرانه خلفا خرده مخالف بود و آنها تنها به
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 آن سازگار پهلوي چه و و قاجاري چه صفوي  ،و عباسي ، چه امويسلطنت استبدادي
 باشد.

در همين فصل دهم كتاب خود كه آن را اختصاص به موضوع  دكتر علي وردي
بوده است  يك اقليت مبارز در اسالم نمايد كه شيعه داده است، اعالم مي و شيعه سني

گاه به  ( را پيداكرده كه گاهحالت آتشفشان خاموش )بركان الخامد و بعد از صفويه
 آيد. جوش و خروش در مي

و  ، دعـا ، عيـد و عاشـورا  ه ، عصمت و اجتهادو تَقِيِ ، تقليدو امامت عدالت در شيعه
اجتماعي  و ديني هاي فعاليت با و دارند هماهنگي يكديگر با منبر،... و محراب خيرات،

،  . ديـن و سياسـت يـا ديـن و حكومـت      زميني آن متناسـب اسـت  اعم از آشكار و زير
قهاي قديم فراموش كـرده و يـا الاقـل بـه اغمـاض و اجمـال       رغم آنكه دومي را فُ علي

هاي معاصر نيـز توجـه   قاند و فُ گرفته گذرانده و خود را بركنار از جامعه و اداره آن مي
پذير از هم نيسـتند   كاكچنداني به مسئوليت و تخصص و صالحيت در آن ندارند، انف

 تواند و نبايد زيربار حكومت ظلم برود. و شيعه نمي

  م( آمدهالسال از معصوم )ظاهرام از حضرت صادق عليه «اصول كافي»در كتاب 
  فرمايد: است كه خدا مي

شود، معذب خواهم كرد؛ اگرچه  يامام ستمگر كه پيرو از اسالم يهر ملت
 در اعمالش نيك و پرهيزكار باشد... . خود ملت

در اواخر فصل دهم  باره روحانيت شيعه نظريه ذيل را هم در دكتر علي وردي
 آورد: كتابش مي

پذيرند و شايد خواننده تعجب  ياز دولت نم يچ وجه چيزبه هي شيعه يفقها
 خود بر مساعدت ملت يدر حال حاضر در اداره زندگ ايران يكند كه فقها

 اعتماد دارند... 
بسيار سخت  شيعه يفقها يشده و برا يغريزه ثانو نفرت از دولت در شيعه

خود را در ميان  يت كه به دولت نزديك باشند و در عين حال وجهه ديناس
اين است كه گفته شود از  شيعه يفقها يها برا حفظ كنند. بدترين تهمت مردم

 گيرند. يم يدولت مقرر

آن، در مقايسه با مذاهب ديگر بهتر  و روحانيت با اين تحليل، وضع استثنايي تشيع
 شود. آشكار مي

استقبال و پيروي  اند، اول دفعه از طرف گرشاسب طوري كه گفته ، بهمثالم زرتشت
 شد. آيين شاهنشاهي ايران ،گرديد و زرتشتي
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 سرچشمه گرفت، در زمان متوكل عباسي كه از خالفت همين طور مذهب تسنن
 رسميت و تابعيت دولتي يافت.

ها با  ، همكاري و همراهي كشيشو جديد اروپا در تاريخ كليساي قرون وسطي
اينكه  گذارد. مضافام به را در اقليت مي بينيم كه ملت مي نجبا را در مجلس قديم فرانسه

و گروندگان  امپراطور روم شرقي پس از گرويدن كنستانتين نضج و قدرت مسيحيت
و  را پادشاهان اسالم هاي دعوت پيغمبر از تابعينش شروع گرديد. در حالي كه نامه

كه قيام و  پاره كرده يا بدون جواب گذاردند. بعدها مذهب پروتستان امپراطوران
 سانس اروپاو جزئي از رن اصالح عليه خرافات و مفاسد و سلطه كليساي كاتوليك

مقام و رسميت دولتي يافت. مذهبِ صاحب  و مخصوصام در انگلستان بود، در آلمان
، با آنكه در زمان حاضر شبكه وسيع منظم نيرومندي را تشكيل اكثريتِ كاتوليك

براي خود  ست، اما دستگاه پاپهاي اروپا تدهد كه مستقل و احيانام مدعي دول مي
 .قوي با نواد و سياست ايتاليا سنتي پيوند  با ها، امت مافوق جدا و است دولتي و درباري

كننده  تأسيس حال  كننده خدا و دين و در عين ا نيز كه نفيه و كمونيست ماركس
خود را در سياست ادغام و جزء  و حزب مكتب و مذهبي شدند، از ابتدا ايدئولوژي

 ساختند. جدا مردم از و ملت از را راهشان حقيقت در و داده قرار حاكم دولت اليتجزاي

ظاهرام مروج  و قاجاري زيربار دولت )ولو صفوياست كه صراحتام  فقط شيعه
انتخاب و انبعاثي كه  آن با است و روحانيت  مانده و ملت ، در كنار امت ( نرفتهشيعه

دارد و  است و اتكايي كه به بازاريان ها و دهات و كشاورزان ايران بيشتر از شهرستان
آورد، معموالم  را به خاطر مي 1«مِنْهُمْ مِييّنَ رَسُوالماالُ  هُوَ الَذي بَعَثَ فِي»لهي ا سنت

 است.  را گرفته جانب ملت

  

 نقش روحانيتو  در ايران رابطه مذهب و ملت

اند و مقلدين  برخالف آنچه بعضي از مستشرقين سابق گفته دانيم تشيع كه مي طوري به
 العمل ملي عنوان عكس اند، نه اكتشاف و اختراع ايراني به تكرار و افتخار كرده ايراني

 تقارن دارد. بويه آل يا صفوي دولت با و نه ظهور آن است و اعراب و ضديت با اسالم

در ميان اولين  اصيل بالفاصله پس از بعثت و اسالم تبي يا مذهب اهل نطفه تشيع
منعقد گرديد و  در خانه رسالت و علي)ع( وندگان به اسالم يعني خديجه)س(گر

                                                
 پيغمبرى از خودشان برانگيخت... . ،امّى : اوست خدايى كه از ميان مردم2ِ. جمعه/ 1
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 ساعده ابراز شده و در سقيفه بني اولين جدايي و مخالفت با آن در بستر رحلت پيغمبر
 هاي درخشان تشيع ، اولين چهرهو سلمان و مقداد ررسميت و حاكميت يافت. ابوذ

اي و عقيدتي تمامام  هاي سياسي و فرقه بندي و دسته بودند. تاريخ صدر اسالم در امت
از  علي)ع( زند و شيعيان ت دور ميدر حولِ محورِ تشيع و بر مباني وصايت و عصم

 دادند. مظلوم جامعه عربي را تشكيل مي ابتدا اقليت مبارز

   

شده، با آيين رسمي و دولتي آن زمان، يعني  ا مانند ساير اقوامِ مسلمانه ايراني
مند بودند. به دليل اينكه  كردند و بسيار به آن عالقه ، اداي فرايض مي خلفااسالمِ

 ترينِ برجستگان علم و دين و مردانِ عشق و معرفت را تحويل امت بيشترين و بزرگ
رِ مغرور آنها و ، موفق به اخراج عُمالِ ستمگدادند. پس از خروج بر حكومت خلفا

را رها نكرده، كماكان نسبت به آن )كه هنوز  شدند؛ ولي اسالم ملي احراز استقالل
 اسالم رسمي دولتي بود( وفادار و دلبند ماندند.

خودشان بوده،  اين امتياز را دارد كه آيين آنها از ميان مسلماني ما نسبت به اعراب
گرديد؛  و عظمتشان  جوشش و پيوند با زبان و نواد و قوميَتشان داشت و عامل استقالل

متكاي يكديگر  و مالزم را عربيت و اسالم ،عرب مللِ از بسياري هم هنوز كه طوري به
بينند.  ي و ملكيّتِ اختصاصي خود ميرا به چشم تعلقِ ملّ پيغمبر و گيرند و قرآن مي

 مليتشان بود. و دولت و استقالل خالف يا معكوس جهت در اه ايراني آوردنِ اما اسالم

نگاه كردند و نگاهش داشتند. ديانت ما  ما با چشم اعتقاد و اصالت به اساله ايراني
 و منافعمان اتخاذ شد و نشانه آزادي تر بود و مستقل از مليت«محضام هلل»تر و  خالص

فكر و اراده روح بوده و به اسالم واقعي كه آيين ازلي مافوق نواد و قوم و رنگ و 
 .باشد تر مي منافع است، نزديك

ا چون استداللي بود، طبعام در جهت اصالت و خلوص سير كرده و ه ايراني اسالم
نمود و نسبت به  هاي خرافي و اغراض سياسي بيشتر اعراض مي روز به روز از پيرايه

دل، توجه و تمايل پرچمداران علم و ع هاي فضيلت و تقوا، و به و نمونه دودمان وحي
را تدريجام به  اسالم خدا رو آورد و تسنن به داشت و از اسالم خلفا زيادتر ابراز مي

 تبديل نمود. تشيع

رفتم،  مي پاي درس پرفسور ماسينيون پاريس كه در دانشگاه سوربن 1912از سال 
 گفت: مي بودن ايران ام كه در تعليل شيعه اين خاطره را حفظ كرده
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بودند و با تجربه و تحقيق  يا و منافع قبيله يا فارغ از تعصب عربه چون ايراني
 يواقع اسالم و است و فرزندانش بيشتر يكه حقيقت و حق در عل  دريافته بودند
 آوردند. تبي توان يافت، با كمال حسن نيت رو به اهل يرا نزد اينها م

را با ذكر شواهد  «خدمات متقابل اسالم و ايران»در كتاب خود،  آقاي مطهري
ما نيز خدمات  تمليّ و مذهب مابين كنم كه خواهم اضافه اند. بنده مي فراوان نشان داده
رسمي  ما، اسالم سنتي طور كه مليت و خصال ملي گرفته است. همان متقابلي صورت

كومتي و تعصبات نوادي بيرون آورد و سعي نمود آن زمان را از اسارت سياسي و ح
را اتخاذ و ارائه نمايد، مذهب انتخابي ما نيز از نظر تاريخي و  چهره اصيل اسالم

به معناي  و سازنده ملت وسيله تقويت و تحكيم مليت مخصوصام در قرون جديد
 اسي امروز گرديد.اجتماعي و سي

هاي مسكوني و  و قسمت كنيم، شهرهاي ايران وقتي به تاريخ كشورمان نگاه مي
، ، تركمتمدن را يا پيوسته در معرض تاخت و تاز مهاجمين خارج، چون: مغول

بينيم يا در معرض حمله و غارت ايالت و عشاير  مي و تيمور ، چنگيز، اسكندرتاتار
 ... .داخلي، چون: كرد، افشار، تركمن و قاجار

نسبي مملكت با حمالت و استيالهاي خارجي به سهولت  دولت و آزادي استقالل
شدند. زيرا كه  با همه فَرّ و كَرشان سرنگون و اسير مي رفت و پادشاهان بر باد مي

ديدند كه از آنها دفاع  رمق و رغبتي در خود نمي و منفور بوده و مردم جداي از ملت
چپاول  جاي استبداد قبلي به اي به تازه شد و استبداد پيروز مي نمايند. استيالي خارجي

كرد و  پرداخت. استبداد جديد اگر چه بر استبداد قديم غلبه مي و تسلط و تعدي مي
گرفت، ولي در برابر فرهنگ و مذهب مردم تسليم شده و تدريجام  تخت و تاج را مي

 داد. را به خود مي رنگ آن و عنوان ايران

كه به گفته دكتر  و سرتاسر دوران عثماني سيبرخالف اواخر دوران خلفاي عبا
تحميل  دين و دولت در يكديگر ادغام شد و قدرت و عقيده را بر ملت علي وردي

دانيم،  در آميخته، به طوري كه مي ، دين و ملت با يكديگرنمودند، در ايران شيعي مي
ظاهر قبول دين و حتي تبليغ آن را  ها به دارنده هم شدند. دولت خوراك دهنده و نگاه

درآورند  خود استفاده و اسارت در را ملت مشروعيت، و وجاهت كسب با تا نمودند مي
 و به عيش و عشرت بپردازند.

مبدأ تهاجم از مشرق و شمال  ميالدي 19گذشت تا در قرن  جريان بدين منوال مي
 مدرن و در كسوت و شوكت   به مغرب و جنوب منتقل شد و استيالي خارجي ايران
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 گذاردند، ظاهر گشت. 1متمدني كه بعدام نامش را استعمار

جمين قبلـي  لحـاظ برتـري علـم و فـن و فرهنـگ بـا عمـل مهـا          استيالي جديـد بـه  
.  بـرد  آورد و خيلي چيزها را مي . خيلي چيزها را با خود مي هاي فاحش داشت تفاوت

، كفـر   از جمله مذهبش با ما اختالف داشت و به زعم بسياري از مـؤمنين و روحـانيون  
رفت كه نه تنها دولت و ثـروت و حكومـت مـا را     شد و شديدام بيم آن مي محسوب مي

 ما را هم نابود سازد. مذهب و حيثيت و مليت ضعيف و زايل نمايد، بلكه

دانستند  چون آنها را از خود نمي بودند، تفاوت بي و بيش كم  ها مردم اولي نسبت به
ها كه متعلق و مرتبط با خود  شناختند، ولي درباره دومي پا مزاحم و مخالف مي و يك

 دادند. دانستند، حساسيت به خرج مي مي

  

 ي رو در رو ، در تاريخ معاصر ايران دو جبهه

به وحشت افتادند و به حركت درآمدند. تهديد مـذهب موجـب    در اينجا بود كه مردم
بـراي رخنـه و    2و وحدت شد. از طرف ديگـر اسـتيالي غربـي    تحكيم و تشكيل مليت
، «كدخـدا را ببـين و ده را بچـاپ   »گويـد   لمثل قديمي كه مـي ا تسلط خود بنا به ضرب

. بـاج و امتيـاز    گـرفتن از آنهـا نداشـت    و بـاج  و دربـار  اي جز كنار آمدن بـا شـاه   چاره
،  شـت ندا نيز كه هيچ گاه اتكايي بـه ملـت   داد. استبداد ، پشتيباني و پول مي گرفت مي

 خارجي و جلب حمايت استيالي غربي، روسـي  اي جز توجه به براي حفظ خود، چاره
و اسـتيال در   اي از اسـتبداد  اين ترتيب جبهه ديد و به را نمي و بعدام امريكايي يا انگليسي

 ار شد.برقر برابر ملت و مذهب

است،   داشته ايران و آزادي به استقالل و خدمتي كه روحانيت در بيان نقش ملي
ا رنجانيده ر روحانيت« زور و زر و تزوير»جانبه  كه با شعار سه ، مرحوم دكتر شريعتي

 گفت: بيني و انصاف قابل تقديري مي با روشن ، و عليه خود برانگيخته بود

ها و دكترها و  رفته را، فرنگ ملت و ملك خيانت به و ايران اسارت يها عهدنامه
 بينيم. ينم آنها يپا را يروحان يك يامضا جا، هيچ و اند گذاشته صحه ها، مهندس

                                                
انـد و   داشـته  هاى ناروا كه در ايران ا با وجود مطامع و دخالته هاى غرب و شرق و بعدام امريكايي . اروپائي1

اند. بنابراين  هاى بين خودشان نداشته و رقابتايران را بنا به مصالح  دارند، هيچ گاه قصد تصرف و استعمار
را مقصر قلمـداد   است و تنها دول غرب اروپا به كاربردن اصطالح فوق كه اقتباسى از تبليغات كمونيستى

 نمايد، با واقعيت و شرايط ايران تطبيق ندارد. مى

 .است نه اروپا . مقصود از غربى، غرب ايران2
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.  ، امضـا كـرد   ا بـه نماينـدگي رژي  هـ  را با انگليسـي  قرارداد تنباكو الدين شاهناصر
تنهـا مسـئله اقتصـادي و     و روحانيـت  واگذاري توتون و تنباكو به خارجي براي مـردم 

 كرد. اسي نبود. ورود و حضور اين بيگانه نامسلمان، آنها را بيشتر ناراحت ميرخنه سي

از طرف ميرزاي  و فتواي تحريم تنباكو الدين اسدآبادي با راهنمايي سيدجمال
و استيالي  آشكار گرديد. استبداد قاجاري ، پيوند عميق مذهب و ملتشيرازي
 پيروز گرديد. ، ناچار به تسليم شدند و اولين قيام ملي ايرانانگليسي

در قيام عمومي  و نقشي كه مذهب و روحانيت همين طور بود انقالب مشروطيت
ي ايفا نمودند. به طوري كه در تاريخ ثبت شده خواه طلبي و آزادي در زمينه عدالت

آن زمان،  ي در روشنفكرانخواه طلبي و افكار آزادي است، احساساتِ عدالت
تمسخر و توهيني بود كه  ي هيجان مردم و بهانه ولي جرقه انقالب بود،  پاشيده شده

بودند و در يك شبِ جشن و   كرده گمركخانه دولتي به روحانيت مستشاران بلويكي
ختند كه منتشر شد. شادي، مستانه با عبا و عمامه و تسبيح ظاهر شده و عكسي اندا

 .دم بازار نمودند به طالب مدرسه صدر الدوله اي كه نوكرهاي عين همچنين حمله
را  براي ملي كردن نفت تر به خودمان، نهضت مصدق هاي نزديك در دوره

 ا از دخالت در شئون و استقالله ردن دست انگليسيبينيم. غرض اصلي، كوتاه ك مي
با  و مذهب . ملتمملكت بود و بيشتر جنبه ضد استياليي داشت تا ضد استبدادي

و پيروز  روند اهلل كاشاني در صحنه مبارزه، دوشادوش يكديگر پيش مي ورود آيت
با احيا و  افتد، استيالي خارجي شوند. همين كه جدايي در صفوف داخلي مي مي

 شود منافع و موقعيت از دست رفته را نجات دهد. ، موفق مياعاده استبداد

اوّل آن در  دستِ و آشكارشدن نقش ديرينه و  با پس رفتن نقاب از چهره استبداد
هاي تر و تازه و  خيزد. ايدئولوژي به مقاومت و مبارزه برمي سياست مملكت، ملت
اي در  پرستي، توفيق عمده و وطن ي ملي و عواطف با سابقه درخشنده ماركسيستي

بار ديگر به  كنند. مذهب پيدا نمي« استبداد + استيال»مصاف با جبهه متحد نيرومند 
هاي  ها و فعاليت آيد. به دنبالِ افكار و انجمن مي استمداد و احياي ملت و مليت

اي كه حمايتِ ضعيفِ  هاي شهيدان و با استفاده از فرصت تازه گذشته و مجاهدت
صفوف اصلي قيام را  و ملت، جبهه مذهب آورد، مي  پيش  استبداددر برابر  حقوق بشر
، احساسات مذهبي و ملي روحانيت شود و اهانت به دهند. تاريخ تكرار مي تشكيل مي

 آورد. را در تمام وسعت و عمق مملكت به غليان مي
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،كاري جز پيروي از جد كه در سرسختي و نفي سلطنت -اهلل العظمي خميني آيت
مذهب + »پرچمدار متبع و محبوبِ جبهه  -نمايد نمي بزرگوارش حضرت سيدالشهدا

و  شود. مراجع بزرگ و علماي داخل نيز مكتب و رسالتشان جز سنت شيعه مي« ملت
 تواند باشد. غاصب نمي ، عليه كفر و ظلم و فساد استبدادو مردم داري از اسالم جانب

 ستمگرِ چنين است وضع حاضر، با جمعيت و معرفت و تَفَرُقِمان در برابر استبدادِ
 نابكار. گر با استيالي دار و معامله ريشه

در صحنه پهناور  را برگزيده، به اميد و عشقِ قائم غايبمان گرويده و تشيع به اسالم
 باشيم. محمد و آل محمد فرجِ انتظارِ و خواهيم مخلصانه در تدارك مي  جهان و زمان،

ت از تصديع و تشكر از عنايت و استماعتان، آيات صدر كالم را تكرار با معذر
 نماييم كه نور و نيرويي برايمان باشد. مي

 
«
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اند وعده داد كه در روى  اند و كارهاى شايسته كرده : خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده16و  11. نور/ 1

از آنها بودند جانشين ديگران كرد و دينشان  جانشين ديگرانشان كند همچنان كه مردمى را كه پيش زمين
پرسـتند و   استوار سازد و وحشتشان را به ايمنى بدل كنـد، مـرا مـى    -كه خود برايشان پسنديده است  -را 

 از اين پس ناسپاسى كنند، نافرمانند.  كنند و آنها كه هيچ چيز را با من شريك نمى
 بر شما رحمت آورند.بدهيد و از پيامبر اطاعت كنيد، باشد كه  بگزاريد و زكات و نماز
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  فهرست آيات
 

 صفحه                        آيه                 شماره    

 (3عمران ) آل

7: 797 

99 :       244 

29: 704 

00:   490 

09:  709 

42 :402 ،722 

20 :  722 

94:  

40 ،22 ،927 ،707 

94 :     940 ،970 ،442 

97 :  442 

907 :997، 990 
990:

49،24 ،994 ،499 

992: 799 

999: ...        799 

977: ...    402 ،449 

 صفحه                      آيه                 شماره    

920:  420 

904:  449 

909 :27،742 

940:   790 ،747 

949 :  
24 ،927 ،447 ،492 ،494 ،777  

970:  

...                              492 ،494 

979:  492 

977 :790 ، 
740 ،772 

924: 

                                      772 

927:   977  

990:  927 

 (41ابراهيم )

7:  977 

90:  420 ،424 
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99 :     
790 ،779      

94:     
742 ،740 ،779 

42 :        924 

40 :  924 

72:          922 

72:   422 

 (33احزاب )

4:    990 

7:  977 

77:                422 

22: 744 

74:                 979 

 (14احقاف )

7:    420 

90:  442 

72:  420 

70:  474 

 (41اسراء )

9:       497 

2:   424 

0 : 424 

9:  927 ،709 

90:     709 

99: ...472 

92: ... 470 

99:     
470 ،790 

40:      
920 ،700 

47: ...
                                         700 ،727 

42:  499 

74:      
929 ،702 ،702 ،200 

79: 
                       494 ،704 

22:            922 

24 :922 

09:         474 

04:   474 

02:  744 

70:  979 

74:      929 

72:         799 

70:  799 

 922وَ:  20

     وَ:  29
27 ،997 ،994 

24:   494 

99:  424 

999:  774 
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 (1اعراف )

99:       974 

92:   979 ،494 

90:                   979 

94:  979 ،702 

97:    702 

44:              770 

47:            702 ،770 

49:     977 

74:     927 ،420 

77:  922 

70:             
79 ،977 ،407 ،492 

27:   442 

22:   472 

22:    472 

00:          499 

04:  924  ،490 

09:            727 

40:  490 

79:  427 

72:  490 

20:  490 

29:  772 

942: 
                                07 ،997 ،474 

979:    499 

929:      992 

927:  970 ،927 

902:  449 

974:  977 

974:  440 

979 :922

927 :         424 

922:      744 

 (71اعلي )

7:   744 

94:      972 ،472 

97:                    472 

 (14انبياء )

42:  994 

40:  200  

42: ...      422 ،744 

70:   970 ،920 

77:        472 ،777 

22:  200 

77 : 200  

94 :      994 

97: 970 ،972 ،707

900 : 

49 ،994 ،444 ،442 

907: 799 
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 (14) انسان )دهر(

9:  970 

0:   474 

2 :          207 

9:  207 

44:     207 

47:   07 ،472 

 (71انشقاق )

4:              970 

 (4انعام )

4:         420 

99:         420 ،422 

92:                   77 

40:  922 

70:  479 

72 :          400  

77:         499 

09:  422 

49:                    77 

40:         922 

44:        744 

79:      400 

90:  929 

97:        929 

92:  977 ،922 

900:    494 

909:  494 

902:  929 

907:  79،  997 ،744 

942:   744 

974:  929 ،792 

972:        422 

920:  927 

909:         922 

904:  920 

909:  990 

944: 727 

947:  727 

942:          727 

940:  979 

 (7) انفال

9:                    720 

97:       79 

42:  900 ،249 

72:     499 

24:  997 

27:  204 

40:        922 

 (78) بروج

2:  00 

99:  472 
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 (1) بقره

9:                                                      09 

4:      09 

7:  09 

2:           09 

0:  09 

2:      09 

9:      09 

99:  09 

92:       09 

44:      400 

47:  977           

70:  974 ،920 

72:  974 

40:  490 

44:  972 

70:  744 

20:       720 

902: 422 

999:  994  

992:  949 

990:  702 ،794 

940:   979 

972:  997 

929:  997 

927:  992 ،490 

922:          794          

920:  794 

922:            794 

900: 797

904:  207 

907:  997 

900:  447 

904:24 ،972 ،700 

942: 924 

977: 

                922 ،972 ،794 

972:  997 

979:  : 920 

927:  727 

924: 

                920 ،920 ،722 

927: 722 

922:         779 

929:          924 ،722

400:  207 

402: 

                            04 ،02 ،04 

400:          04 

402 :900 

497: 

                  994 ،724 ،200

492: 

               927 ،400 ،779 
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497:  924، 722 

499:      
929 ،909 ،722 

440:  
924 ،929 ،722 

444: 924 ،722 

409: 79 ،40 ،990 

400:     
407 ،422 ،744 

404: 79 ،20، 
 07 ،994 ،449 

407: 707،  770 ،202 

402:   449 

409:              477 

442:   204 

474:      707 

472:  970 

424:  420 

427:             702 

 (09بلد )

97 :242 

 (07) بيّنه

4 : 472      

 (44) تحريم

4:    990 

 (41) تغابن

7:  970 ،440 

97:             790 

 (0) توبه

99:  997 

94:    499 

97:    949 

92:    949 

42:  722 

40:    42 

42: 949  

77:  49 ،994 

72:           977 

04:    24 

79:   422 

29:  922 

27:      922 

907:    947 ،949 

902:     942 ،949 

909:  942 ،979 

994:  449   

944:  922 

947:           922 

942:  924 

 (18) جاثيه

7:  402 
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44:  929  

 (41) جمعه

9:  970 

4:  990 ،249 

4:               720 

 (40) حاقه

97:  972 ،424 

92:  972 ،424 

90:           972 ،424 

94:   972 

97:  972 

92:  972 

 (11) حج

4:     477 

0: 444 ،472 

92:  977 

47:       970 ،442 

70:        794 

74:  442،  794 

79:  994 

20:              979 

29:          49 

24:  49 

27:                          
992،  470 ،777 

22:  972 

04:                          402 

 (48) حجر

49:       922 ،777 

74:  494 

79: 702 

20:  702 

20:      420 

24:         420 

27:          420 

22:     420 

99:  499 

 (10) حجرات

90:  997 

99:     994 

97:    920 ،997 

92:   490 

 (81) حديد

4:            449 

7:    702 

2:  702    

9:       200 

40:                      
970 ،929 ،747 

40:    499 ،799 
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47:  799 

 (80) حشر

7:  497 

90:  997 

97: 922 

99:                                                               
727 ،207 

49:  949 

44:      949 

47:  949 

42:       949 

 (11) دخان

2: 449 

79:  499      

79:       499 

09:     477 ،479 

04:               477 ،479 

07:    479 

02:   479 

00:               479 

 (84) ذاريات

4 : 424 ،422 

44:            777 

04:     979 

07:    979 

02:  979 ،790 

 (43) رعد

4:         420 

99: 79 ،47 ، 
994 ،992 ،990 ،990 ،992 ،999 ،794 

92:   740 

97:  990 ،924 

99:       977 

40:    977 

49:            977 

40:  977 

44:           977 

42:          749 

72:  992 

29:    422 

 (39) روم

4:  420 

97:             409 

92:  409 

99:  972 

44:      970 

79:  204 

74:      204 

79:  707 ،702 

29:    994 

00:             474 
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04:    474 

 (13) زخرف

99:     972 

74: 979 ،207 

02:    777 

47:       490 

 (00) زلزال

9:       970 

4:    970 

4:            970 

7:     90 ،997 

2 :   997 

 (30) زمر

4:          499 

7:         744 

7:  420 

97:         202 

92:     202 

49:   499  

72:  747 

29:       744 

29:   499 

44:     742 

47:        742 

40:    722 

44:        722 

42: ...      472 ،744 

 (31) سباء

42:     200 

27:     702 

 (31) سجده

2:             929 

0:    929 ،429 

7:   970 ،427 

2:  970 ،427 

9:         427 

 (14) شعراء

7:     744 

90 :   777 

94 : 777 

44:    777 

47:           777 

49:           772 

29 :   702 

904 : 997 

942 : 997 

924: 997 

949:  997 
 947 يا 900 يا 922 يا979 يا 944 يا 990 يا 902

 490 : 979 يا
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927:          490 

 (04) شمس

2 :              900 

 (11) شورا

90:            440 

99:    922 

40:    920 

44:  424 

47:   922 

72:  27 ،990  

79:    992 ،990 

20:              992 

 (37) ص

94   470 

79:         979 

74:   979 

70:             742 

74:    742 

77:        742 

79:   979 ،494 

20:                        979 

29:                      979 

24:   979 

27:   979 

 (31) صافات

904:      744 

922:   494 

920:     907 

929:               907  

 (48) طالق

4:         747 ، 
740 ،747 ،779 ،774 ،772 ،299 ،247 

7:        990 ، 
992 ،790، 747 ،740، 747 ،742، 779، 

774، 772، 299 ،247 
2:       747 

0:      747 

 (19) طه

4:          744 

99:             974 

90:  929 ،422 

42:                                   922 

27:                  777 

27:          777 

29:             427 

00:     427 

09:    429 

04:      429 

47:      772 

904:      477 
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907:            477 

902:  477 

990:    422 

990:      974 

949: 920   

944:            920 

947:   974 

942:   972 ،202 

 (81) طور

7: 424 
2 :                                      424 

27:    499 

 (493) عصر

9:  247
4:        247 

7: 247 

 (04) علق

4:  497 ،742 

7:                            497 ،742 

 (10) عنكبوت

4:        927 ،400 

7:             927 ، 
400 ،499 

0:    420 ،707 

9:     422 

74:      490 

20:    202 

07:               470 

02:          420 

02:   742 

09:            742 

42:        972 ،744 

49:    790 

 (77) غاشيه

97: 402 
92:   402 
40:          402 

 (19) غافر)مؤمن(

7:      440 

44:   999 

49:  772 

20:           490 

24:             490  

40:        202 

42:         449 

 (4) فاتحه

9:    407 

4:               407 ،709 

2:  402 ،709 
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0:                 409 

4:                 907 ،409 

7:    409 

 (38) فاطر

9:     972 

97:     420 

90:               927 

27:   990 ،492 

 (17) فتح

90:     922 

47:             400 

47:     744 

49:       209 

 (18) فرقان

7:  742 

49:         927 

47:      927 

29:         742 

02:          449 ،797 

 (14) فصلت

4:         720 

92:    400 ،490 

72:       924 

70:      924 

27:    429 

09:   202 

02:      970 

 (89) ق

94:         702 

 (17) قصص

2:     
992، 499 ،774 

0:         44 ،992 

97:            499    

47:  744 

07:          499      

77:   929 

27  :  

997 ،920 ،994 

 (47قلم )

97 : 747 

92 : 747 

99 : 747 

 (81) قمر

9:    499 

4:       499 

7:               499     

2:                  499 

24:  429 
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27:   429   

22:  429    

29:            429 

00:          429 

 (18) قيامت

0:               472 

4:                         472 

40:                    472 

49:                               472 

 (490) كافرون

4:     04 

 (47) كهف

7:               970 

2  :                  970 

99:      477 

94:        477 

94 :  774 

99 :          477 

47 :          744 

42 :       744   

40:             477 

 44:                 477 

49:   422 

79:         744 

00:  974 

07:          922 

49:  744 

97:      922 

907:    977 

902:       977 

990:     709 

 (34) لقمان

4:                200 

7:                   200 

97:     974 ،400 

92:      707 ،727 

90:      727 

94:              422 

40:           979 

40:            499 

42: 429 ،427 ،497 

49:                429 

72:                490 

 (01) ليل

94:             924 ،490 ،770 

97:  924 ،490 ،770 

 (8) مائده

4:            794 

7:            927 

2:                 924 
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2 :               927 

94:                   977 

97:          977 

92:   440        

47:     742 

42:        400 

47:               927 

74:              990 

09:      790 

04:     992 

47:  992 

42:       200 

74:     400 

24  : 204 

99:     909 

909:         920 

909:     420 

 (491) ماعون

2:    204 

0:    204 

4:                                204 

7:                   990 ،204 

 (87) مجادله

90:  790 

99:      707 ،207 

44:     707 ،799 

 (11مد)مح

2:              990 

7 :   400 

99:    244 

 (11مدثر)

4:                                           740 

72:          929 ،792 

 (11) مرسالت

7:                424 ،422 

 (40) مريم

7:           709 

9:                700 

90:    700 ،704 

49:               700 

77:         709 

40:           477 

22:                   474 

20     474 

24:      474 

27:    474 

 (13) مزمل

7:                  740 

 (73) مطففين

44:                      472 
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 (19) معارج

9:                  447 

4:                       447 

7:                          447 

2:     929 ،447 

0:   929 ،447 

4:                         929 ،447 

7:                                        447 

 (41ملك)

4:           970 

 (49) ممتحنه

2:            747 

2:              922 

9 :              790 

 (43) منافقون

7:             922 

2 :         09 

7 :             922 

9 :722 ،204 

 (13) مؤمنون

47: 400، 490 

74 :   490 ،244 

20:             449 

99 :       492 

900 :    492 ،494 

909 :             492 

904 :  492 

999 :                472 

994 :   474 

997 :                      474 

990 :      970 

 (10) نازعات

42:             402 ،772 

72:                         972 

24:  424 

24:           474 

 (17) نباء

92:          477 

72:           477 

 (83) نجم

49:    977 ،207 

70 :               207 

79 : 970 

72:             990 

72 :                  997 

79:  997 ،990 ،792 

20:                    990 

 (44) نحل

9:   472 
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7:          402 

94:        409 

92:     922 

99:                 422 

74:                   779 

49:  499 

44: 420 

70:        499 

77:     429 

92:             709 

99:       709 

900:              709 

909:      499 

 (1) نساء

74:             792 

74:   400 

29:     477 

24:                 477 

27:    422 

22:        974 ،722 

09 :     

47 ،27 ،22 ،922 

40:      774 

70:      992 

72:       922 

79:            920 

942:  927،  709 

924:          204 

927: 204 

922:    994 

900:   797 

909:           797 

907:             704 

902:    704 

974:           924 

 (11) نمل

44: 779 

42:     994 

40:          429 

44:                429 

74:     
422،  722 

77:   422 

72:       744 

79:    740 ،744 

24:    424 

 (11) نور

70:          
700 ،704،  707 

74:    949 ،974 

77:                  949 

20:  707 



 

 

 
 

 

 

 207ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فهرست آيات

00:   
  97 ،997 ،994 ،449 ،294  ،272 

04 : 294 ،272 

42:         499 

 (491) همزه

4:   979 

 (44) هود

4:                   400، 490 

7: 490 ،420 

4:    790 

90:   977 ،790 

20:        90 

29:           997 ، 444 

04:           490 

04: 740 

22:        490 

20:    490 

22:   497، 490 

90:             490 

99:         922 

907:   422 ،427 

902:     427 

900:           427 

904:          420 

994:                    740 

990:       494 

999:         922 

 (84) واقعه

9:   429 

4:                            429 

44:            929 

 (34) يس

44:            490 ،494 

47:              490 

42:                    490 

09:                  479 

04:                 479 

07:            479 

02:     479 

40:        977 

49:  977 

79:    929 ،474 

24 : 949 ،972 ،794 

 (41) يوسف

79:            402 

42:    790 

27 :            92 

99:       744 

 (49نس)يو

7:           977 
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99: ...   470 ،424 

92:                 744 

74:     770 

20:                  474 

29:    420   ،744 

09:                 424 

00:          499 

04:      449 

40:     920     

22 : 742 ،779 

99:  994   

909:   499 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 فهرست احاديث و روايات
 
 

 ديث نبوياحا

 
 صفحه                                                                                                   لبآغاز مط

 
9-  77
4-  20
7-  940
2-   940
0-920
4-  929
7-  929
2-   979
9-  970

90-  992
990 باشند.  موظف به تكامل يكديگر مي فرد و اجتماع-99
94-  707
 702 . ...گيرد، بايد مؤمن وقتي در برابر معصيت و ظلم قرار مي -97
92-  742 
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 بالغهال از نهج
 

 49 البالغه  نهج 900و  907هاي  خطبه -9
 البالغه : نهج 924و  972هاي  خطبه  -4

49
44 

 00: 927حكمت /  -7
2-  994 
 

 از دعاي كميل
 
9-  774 
4-  290 

 
 از امام علي)ع(

 

9-  942 
4-  992 ،477 
7- 722 

 
 از امام حسين )ع(

 
9- 244 

 از صحيفه سجاديه
 

9-  722 
4- 709 
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 از حضرت صادق )ع(
 

9- 772  
 
 معصومينروايات از 

 

9- 07 
4- 794 ،770 

7- 209 
 

 رواياتساير 
 

9-  94 ،902 ،992 ،442 ،299 
4-  402 
7-   474 
2- 707 
0- 742 
4- 799 

 
 از زيارت عاشورا

 27 
4- 27 

7-27 

2-27
 

 )ص(از زيارت حضرت معصومه 
 

9- 440 
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 دعا

 

1- 27 

4-   27 
7-  920 
2- 407 
0- 023

4-    774 
7- 299 
 

 افتتاحاز دعاي 
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 نمايه فارسي
 

 آ
 720  آئين مسيحيت 

 974، 970  آتشكده
 474، 497، 490، 20  آتيال

 ،47، 49، 99  آخرالزمان
 72 ،97، 994 ،990 ،997 ،400 ،474 
 ،70، 04، 09، 27، 70، 74، 79  آخرت

  72  ،27  ،907 ،907 ،999   ،994 ،944 ،
920 ،929 ،922 ،929 ،909 ،942 ،972 ،
970 ،929 ،924 ،927 ،922 ،994 ،402 ،
494 ،477 ،429 ،447 ،449 ،470 ،479 ،
472 ،472 ،424 ،427 ،422 ،429 ،497 ،
494 ،792 ،790 ،709 ،707 ،702 ،744 ،

747 ،790 ،799 ،797 ،207 ،202 ،244 
 204، 744، 700  آخرت و خدا

 ،77، 74، 74، 42، 79  آدم
 97  ،90  ،944 ،942  ،979  ،974 ،922 ،

999 ،407 ،492 ،429 ،442 ،440 ،490 ،
709 ،797 ،742 ،707 ،704 ،702 ،770 

 20، 74  آذربايجان
 79 آرمانشهر

 497  آريستوکراسي
 ،02، 07، 79، 72، 44  آزادي

 74 ،72 ،77 ،20 ،29  ،24 ،27  ،97 ،92 ، 
92  ،900 ،902 ،974  ،977 ،972 ،920 ، 

999 ،994 ،997 ،997 ،492 ،497 ،492 ،
499 ،470 ،422 ،704 ،740 ،742 ،777 ،
770 ،774 ،720 ،209 ،294 ،297 ،292 ،

299 ،244 ،270 ،279 ،274 
 997، 97 برادري -برابري  -آزادي 
 277، 770، 770، 902، 29  خواهي آزادي
 ،974، 77، 47، 44  آسمان

 922 ،427 ،407 ،402 ،440 ،422 ،429 ،
490 ،747 ،779 ،777 ،794 ،290 

 ،407، 499، 922، 942، 947  ها آسمان
 449 ،472 ،422 ،497 ،707 ،772 ،744 

 ،494، 400 ها و زمين آسمان
 407 ،402 ،409 ،477 ،420 ،424 ،429 ،

499 ،700 ،704 ،742 ،777 
 292، 790، 47  آسيا

 474  آسياي صغير
 422  آشور

 ، 729، 727  آفات توحيد
700 ،707 ،709 ،749 ،727 ،207 
 749، 979  آفرينش انسان

 202  آقا خان محالتي
 40  آکادميك

 772،  آل علي
 997، 992، 94  آل محمد)ص(
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 249 بويه آل
 779  عثمان آل
 494  ونفرع آل

 249، 772، 792، 474، 900، 99  آلمان
 422  آلماني

 207، 42  آليناسيون )آلينه(
 ،79، 44، 47، 44 آمريكا
 97 ،900 ،909 ،942 ،797 ،792 ،790 

 47  آمريكاي شمالي
 274، 72  آمريكايي

 799  آموزشگاه مامايي
 770  آنارشيسم

 972  آنتروپي
 707، 422  الكرسي

 ا

 ،49، 40 ائمه اطهار
 44  ،47  ،992 ،904 ،902  ،494  ،747 ،

779 ،729 ،202 ،249 ،240 
 ،942، 940، 00 ابراهيم )ع(

 400 ،440 ،442 ،747 ،244 
 42  عباس بن محمد ابن ابراهيم

 42  ابراهيم بن اشتر
 440  ابراهيم خليل
 990  ابراهيم زهر

 742، 974، 979  ابليس
 422، 420  خلدون ابن
 420  دينوري قطيبه ابن
 729  ملجم ابن
 420  هشام ابن

 42  ابوالحسن زيدبن علي
 42  ابوالكرم الدرّاني

 07  ابوبكر

 247، 904 ابوحنيفه )ملقب به امام اعظم(
 42 ابوداود سيستاني

 270، 07، 47، 47 ابوذر غفاري 
 44  ابوسعيد خدري

 47  ابوعبداهلل محمدابن يوسف گنجي
 42 ابوماجد قزويني

 99  علي مد الحسن بنابومح
 42  مهدي  ابومحمد عبداهلل

 42  ابومسلم خراساني
 44  ابونعيم، حافظ

 ،72، 77، 77، 74  اجتماع
 20 ،09 ،40 ،22 ،24 ،27 ،22 ،97 ،907 ،

902 ،999 ،944 ،947 ،944 ،947 ،970 ،
979 ،979 ،924 ،942 ،974 ،929 ،924 ،
924 ،922 ،992 ،990 ،994 ،494 ،492 ،
707 ،700 ،792 ،797 ،704 ،744 ،749 ،

770 ،779 ،792 ،294 
 ،22، 42  اجتهاد

 904 ،907 ،922 ،247 ،242 
 ،44، 49، 40  احاديث
 47، 42، 902 ،492 ،707 ،779 ،729 
 ،29، 72، 99  احتياج

 04 ،27 ،92 ،92 ،902 ،904 ،990 ،944 ،
924 ،947 ،942 ،974 ،924 ،927 ،920 ،
400 ،477 ،422 ،497 ،492 ،740 ،749 ،
700 ،744 ،740 ،749 ،779 ،774 ،777 ،

790 ،299 ،297 ،299 ،240 
 202، 477، 20، 22  احزاب

 792  احزاب چپ
 997  احزاب کمونيسم

 247، 904 ،42 احمدبن حنبل
 949  احمدزاده، طاهر

 ،44، 79، 44 اختيار
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 42 ،22  ،20  ،97 ،92 ،999 ،992 ،949 ،

942 ،944 ،979 ،974 ،977، 977 ،924 ،
920 ،999 ،492 ،470 ،420 ،400 ،447 ،
490 ،494 ،792 ،740 ،747 ،777 ،770 ،
709 ،707 ،704 ،707 ،742 ،740 ،742 ،

777 ،797 ،299 ،297 ،247 ،242 
 707، 974 ، جزوه يا کتاب«اختيار»

 420  اخالقيّون
 42  ادعاى مهدويت

، 944، 949، 902، 47، 24، 74، 40  اديان
974 ،929، 924 ،924 ،944 ،977 ،922 ،
407 ،402 ،442 ،407 ،402 ،409 ،444 ،

444 ،447 ،449 ،470 ،742 ،790 ،244 
 407  اديان آسماني

 407، 977 اديان الهي
 ،927، 40  اديان توحيدي

 947، 924 ،997 ،702 ،704 ،707 
 442  اديانِ شرك

 404  ادينبورگ
 40، 42  ، کتاب«اديان و مهدويت»

 749، 972، 977، 944  اعارباب انو
 990، 70  ارسطو

 422  ارشميدس
 70  ارضِ موعود

 907  ارکان اربعه اجتهاد
 ،907، 909، 97، 47  اروپا
 420 ،792 ،720 ،792 ،240 ،249 ،274 

 770  اروپاي شرقي
 420  اروپايِ قرون وسطي

 720  اروپاي مسيحي
 274، 927، 97، 29، 79، 70  اروپائي
 292، 790، 772، 440، 994  ها اروپائي

 209، 772، 777  اريك فروم

 29  ، کتاب«از خداپرستى تا خودپرستى»
 209، 207، 774  از خود بيگانگي

 424 استاتيك
 770، 474  استالين، ژوزف

 ،422، 997، 77، 77، 02  استبداد
 444 ،779 ،774 ،772 ،720 ،729 ،790 ،

794 ،202 ،297 ،279 ،274 ،277 ،272 
 770  د حزبياستبدا

 770  استبداد صنفي
 770  استبداد فردي

 277، 242 استبداد قاجاري
 277، 779، 422، 77، 70، 42  استبدادي

 ،944، 999، 79  استثمار
 942 ،979 ،990 ،999 ،994 ،997 ،702 ،

792 ،704 ،777 ،729 ،790 ،794 
 790، 47  استراليا
 ،92، 77، 02  استعمار

 942 ،972 ،979 ،999 ،997 ،777 ،729 ،
792 ،790 ،794 ،274 

 792، 994، 70، 44 استعماري
 ،20، 79، 77، 72، 47، 44، 02  استقالل

 99 ،900 ،902 ،904 ،404 ،740 ،779 ،
729 ،790 ،270 ،279 ،274 ،277 

 720  استقالل ملي
 277  استيالي انگليسي
 277، 279، 297  استيالي خارجي

 274  استيالي غربي
 40  اسحقَ )ع(

 277  الدين اسدآبادي، سيدجمال
 777، 704، 424  اسرائيل

 279، 474، 74، 70 اسكندر مقدوني
، 44، 40، 42، 47، 44، 49، 40، 99  اسالم

47 ،42 ،49 ،70 ،74،  74 ،72 ،20 ،29 ،
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29 ،00 ،07،  02 ،00 ،04 ،07 ،47 ،70 ،
29 ، 92 ،902 ،990،  999،  994،  997 ،

990 ،994 ،997 ،944، 947 ،940 ،947 ،
974 ،977 ،977 ،972 ،979 ،920 ،929 ،
929 ،997 ،407 ،402 ،400 ،497 ،490 ،
492 ،499 ،442 ،442 ،442 ،449 ،794 ،
774 ،722 ،700 ،707 ،707 ،749 ،772 ،
772 ،779 ،720 ،729 ،790 ،797 ،794 ، 
797 ،792 ،799 ،209 ،240 ،244 ،240 ، 

242 ،249 ،270 ،279 ،272 
 279  م سنتياسال

 29  ، کتاب«اسالم يا کمونيسم»
 40  اسالمبول

 940  اسماعيل)ع(
 40  اشعياء

 20  اصبغ بن نباته
 774، 00  اصحاب کهف

 729، 42، 04  اصفهان
 797  اصل بقاي انرژي

 972  اصل کهولت
 797، 494، 977، 79، 47، 42  اصالحات

 97  اصالحات ارضي
 242، 772 ، کتاب«اصول کافي»

 900  شاطري
 270، 249، 772، 420، 490، 974  اعراب

 727، 400  اعراف، سوره
 97  اعالميه حقوق بشر

 292، 790، 749، 42  ،افريقا
 497  افشاريه

 79  افالطون
 270، 242، 04، 47، 44  ،اقليت مبارز

 402  اقوام آريايي
 20  ، کتاب«الدين اکمال»

 777  اگزيستانسياليسمِ سارتر
 944  اگوستوس

 420  اگوست کنت
 427 البرز )سلسله جبال(

 42 ، کتاب« الجامع»
 22  الجزائر

 42  الرّيفي، عباس
 42  السيد محمد الجونيوري الهندي

 42  الكردي، موسي
 479  الكسيس کارل

 420  الهيّون
 970  ام المساجد

 240، 492، 07 امام حسن )ع(
 ، 22، 42، 47 امام حسين)ع(

04 ،492 ،240 ،244 
 ،40، 40، 99، 97  زمان امام

 74 ،29 ،902 ،722 ،244 
 922  امام سجاد )ع(

 997، 40، 99  امام عصر
 ،49، 47، 99، 92 امام غايب)ع(

 29 ،24 ،99 ،992 ،297 ،244 
 290، 999، 47، 49  امام قائم )ع(

 244، 47 امام  مهدي منتظر
 244، 49  امامان

 247 امامان اربعه
 ،947، 20، 42  امامت

 929 ،927 ،779 ،240 ،242 
 474، 74  امپراطور

 249، 720 امپراطور روم شرقي
 249، 497  امپراطوران
 720  امپراطورها

 474 امپراطوري پروس
 720  امپراطوري قديم روم
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 70  جهاني رم امپراطوري نيمه

 792، 770، 972  امپرياليسم
 ،90، 27، 24، 77، 42  امت
 992 ،944 ،979 ،920 ،924 ،942، 927 ، 

922 ،990 ،994 ،400 ،490 ،779 ،722 ،
720 ،724 ،792 ،200 ،240 ،249 ،270 

 297، 924  آخرالزمان امت 
 402، 407  معروف امر به
، 27، 20  معروف و نهي از منكر امر به

997،979 ،904 ،924 ،994 ،407 ،249 
 242  اموي
 42  امويّه

 97  ، کتاب«اميدهاى نو»
 920، 944، 20، 47 (اميرالمؤمنين علي )ع

 74  اميرخيزي
 ،00، 24، 72، 40  انبياء )پيغمبران(

 27 ،90  ،992  ،994  ،909 ،997  ،402 ،
407 ،490 ،492 ،494 ،777 ،772 ،727 ،

729 ،744 ،720 ،790 ،794 ،797 
 400   انبياء، سوره

 902 انترناسيوناليسم
 700  انتشارات تشيع قم

 99، 29 ،97 انتشارات دارالكتاب قم
 99، 29، 97 انتشارات فاتح مشهد

 ،927، 77 ،72 انتشارات قلم
 420 ،709، 772 ،720 ،740 
 97  انتشارات هادي

 949  الفتح انتشارات
 240  انتظار امام دوازدهم )امام غايب(

 499، 94 محمد)عج( انتظار ظهور قائمِ آل
 ،42  محمد انتظار فرجِ محمد و آل

 44 ،997 ،297 ،249 ،242 ،272 
 97، 94  انتظار مسيحا

 772  انتظار مصلح دادگستر جهان
 24  انتظار مهدي

 47  انتظام، عبداهلل
 900  انجمن اسالمي پزشكان

  ،70، 97 انجمن اسالمى دانشجويان
29 ،99 ،949 ،797 ،792 

 ،927، 977  انجمن اسالمي مهندسين
 909 ،902 ،904 ،447 ،797 ،772 ،720 

 200، 799، 797، 704، 447، 04  انجيل
 ،79، 72، 77، 74، 77، 92  انسان

 29 ،24 ،22  ،44 ،47 ،42  ،72 ،97 ،92 ،
902 ،900 ،909 ،990 ،999 ،994 ،997 ،
949 ،942 ،972 ،929 ،900 ،909 ،942 ،
944 ،947 ،942 ،970 ،979 ،974 ،977 ،
972 ،970 ،974 ،920 ،929 ،924 ،920 ،
929 ،990 ،999 ،992 ،994 ،992 ،400 ،
407 ،494 ،497 ،492 ،490 ،447 ،442 ،
440 ،447 ،449 ،479 ،474 ،477 ،470 ،
474 ،472 ،479 ،420 ،429 ،427 ،424 ،
427 ،429 ،400 ،409 ،440 ،449 ،444 ،
440 ،447 ،470 ،472 ،429 ،427 ،490 ،
494 ،492 ،490 ،494 ،492 ،707 ،702 ،
707 ،702 ،797 ،792 ،794 ،797 ،792 ،
799، 749 ،749 ،770 ،770 ،774 ،777 ،
729 ،700 ،707 ،702 ،704 ،707 ،742 ،
740 ،744 ،747 ،742 ،770 ،774 ،777 ،
772 ،720 ،729 ،727 ،724 ،790 ،204 ،

202 ،207 ،202 ،209 ،297 ،292 ،247 
 772، 994  ، کتاب«انسان و خدا»
 242  ، کتاب«انسان و زمان»

 ،97، 24، 29، 02، 29، 22  انسانيت
 94 ،900 ،942 ،974 ،974 ،972 ،979 ،

479 ،442 ،770 ،774 ،777 ،720 
 70  انستيتوي ايران و فرانسه
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 ،79، 72، 77، 47  انقالب

 992 ،494 ،497 ،492 ،422 ،429 ،770 ، 
720 ،729 ،792 ،240 ،277 

 44  انقالب الجزاير
 447  انقالب اسالمي ايران

 44 انقالب اکتبر در روسية شوروي
 244  نقالبِ عراقا

 494  «کپرنيك»انقالب علمي 
 997، 97، 79، 44  انقالب کبير فرانسه
 474  انقالب کمونيستي
 92  انقالب کمونيسم

 ،79، 44  انقالب مشروطيت
 77 ،77 ،20 ،277 

 704  خواهانه هاي  آزادي انقالب
 997  انقالبيون
 ،44، 47  انگلستان

 77 ،497 ،792 ،720 ،292 ،249 
 792، 900، 44  ليسانگ

 277، 274، 444، 402، 900، 94  انگليسي
 720، 927 ، کتاب«انگيزه و انگيزنده»

 422  انوشيروان
 994، 94 اهريمن

 ،42 )اهل حديث(  اهل تسنن
 22 ،904 ،244 ،247 

 ،44  اهل سنت و جماعت
 47 ،70 ،77 ،247 

 ،409، 402، 904، 900 اهل کتاب
 472 ،779 ،727 ،722 ،720، 794 ،200 
، 922، 907، 04، 07، 74، 44، 44  بيت اهل

772 ،779 ،204 ،244 ،247 ،249 ،279 
 999، 94  اهورمزدا

 990  اوتوپيست
 729، 79 يا اوتوپي

 492، 999 اوالد آدم
 00  اُولُواالَمْر

 42  الطاعه اولواالمر مفترض
 299، 777، 774، 770  اُومانيسم

 249، 900  ايتاليا
 420  ايتاليايي

 ،72، 77، 74، 70  ايدئولوژي
 20 ،29 ،24 ،27 ،909 ،902 ،947 ،942 ،

924 ،422 ،704 ،742 ،249 
 792، 729  ايدئولوژيك

 ، 49، 04، 02، 29، 22، 70، 92، 97 ايران
 79 ،74 ،77 ،72 ،70 ،77   ،72 ،29 ،27 ،

22  ،27  ،947  ،942 ،974  ،979 ،997 ،
497 ،474 ،477 ،427 ،707 ،779 ،792 ،

297 ،240 ،242 ،249 ،270 ،279 ،274 
 947  ايران بعد از اسالم

 279  ايران شيعي
 ،70، 29، 49  ايراني

 29 ،92 ،924 ،294 ،249 
 947، 79  ايرانيان
 ،27، 29، 47  ها ايراني

 974 ،477 ،242 ،270 ،279 
 ،409، 400 اينشتين، آلبرت

 404 ،407 ،402 ،400 ،404 ،424 

 ب

 40  علي محمدسيد  باب،
 422  بابل
 40 بابيه

 909، 900، 99  بازار مشترك اروپا 
 249  بازاريان
 40  باسك

 779  ، کتاب« بحار االنوار»
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، کتاب«بحثي در باره مرجعيت و روحانيت»

 70 ،22 
 42 بخارا

 42 بخاري ]بخارائي[
 24  النصر بخت

 497  براق )نام اسب(
 427  برتلو

 772  کتاب  ،«بررسى نظريه اريك فروم»
 494، 490، 492، 497  برزخ

 242، 42 برکان الخامد
 40  برهمنان

 249، 799، 499، 494، 407، 402 بعثت
 ،77، 72 ، کتاب(«9بعثت )»

 927 ،420 ،772 ،700 
 ،994 بعثت انبياء

 402 ،497 ،490 ،494 ،497 
 407، 402 بعثت خاتم النبيين)ص(

 70، 72  ، کتاب«بعثت و ايدئولوژى»
 404  قاي انرژيب

 492  بلعم باعورا
 79  بال بن

، 977، 924، 920، 70، 44، 44  اسرائيل بني
402 ،447 ،424 ،704 ،777 ،772 ،249 

 ،42، 42  اميه بني
 497 ،772 ،772 ،797 ،244 

 797  هاشم بني
 497  عباس بني

 797 بولتن انجمن اسالمي مهندسين
 202  بهائيت

 77، 40 بهائيه
 ،924، 974، 90، 72، 79  بهشت

 490 ،402 ،477 ،472 ،490 ،494 ،702 ،
779 ،709 ،702 ،749 ،770 ،774 ،720 

 79  بهشت کمونيست
 92  بهشتي، سيد محمد

 497  بورژوازي
 449  قلي بياني، دکتر علي

 497  بيت المعمور
 497  بيت المقدس

 474  بيسمارك
 779  بيعت

 242  ، مقاله«ها کوچك بينهايت»

 پ

 249، 720  پاپ
 40  پاتيكل
 720، 792، 422، 492، 992، 24، 40  پادشاه

 279، 249  پادشاهان
 779  پادشاهان مسيحي

 97  پارلمانتاريسم 
 270  پاريس

 70، 72  پازارگاد، دکتر بهاءالدين
 772، 427  پاستور

 427  (Cuvier شناسي پالئونتولوژي )ديرين
 999، 990، 909  پراگماتيسم

 249، 240، 720 ،44 پروتستان
 474  پروس

 79  پرولتاريا
 47  پسر نهم امام حسين )امام مهدي(

 797  پطروس
 707  پل صراط

 729  پهلوانان
 242، 290، 747، 22  پهلوي

 742  پوشه، ويكتور
 294، 200، 799، 492 پيامبر )پيامبران(

 474  پيامبران اولوالعزم
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 492، 904  پيراهن عثمان

 29، 72  ب، کتا«پيروزي حتمي»
 ،49، 47، 40، 47، 99  پيغمبر)ص(

 77 ،20 ،02 ،79 ،22  ،997 ،992 ،994 ، 
940 ،947 ،949 ،970 ،974 ،900 ،909 ،
904 ،907 ،920 ،400 ،404 ،440 ،427 ،
497 ،499 ،700 ،709 ،707 ،740 ،747 ،
749 ،779 ،722 ،727 ،772 ،722 ،729 ،

799 ،794 ،799 ،200 ،290 ،249 ،270 
 40  مبرِ آخرالزمانپيغ

 249، 992  پيغمبر اسالم
 727، 492، 492، 00  پيغمبر اکرم)ص(

 ،972، 940، 79، 72، 44  پيغمبران
 949 ،947 ،942 ،927 ،997 ،992 ،407 ،

402 ،400 ،407 ،490 ،494 ،497 ،492 ،
490 ،494 ،492 ،477 ،402 ،442 ،440 ،
477 ،499 ،709 ،772 ،727 ،729 ،779 ،

727 ،722 ،720 ،724 ،794 ،799 ،244 
 202  پيغمبري

 949  اهلل پيمان، دکتر حبيب

 ت

 404  تئوري اينشتين
 704، 499، 479، 404، 400  تئوري نسبيت

 404، 400 تئوري نسبيت خصوصي
 279  تاتار

 77  ، کتاب«تاريخ اديان»
 270  تاريخ صدر اسالم

 74، 70، 72 ، کتاب«تاريخ نظريات سياسي»
 297  تبريز

 277  تحريم تنباکو
 290  جمشيد تخت
 279  ترك

 497  ترکستان
 427  ترکيه
 270، 244، 772، 04، 00، 42  تسنن
 ،42، 44، 40، 42، 92 تشيّع
 49  ،70  ،04 ،07  ،70  ،94 ،972 ،924 ، 

904 ،907 ،997 ،499 ،442 ،442 ،779 ،
240 ،247 ،242 ،249 ،270 ،272 

، 907، 904، 909، 920، 22، 27، 42  تقليد
904 ،990 ،772 ،702 ،797 ،297 ،242 

 242، 904، 42 ،47 تقيّه
 422  تمدن اسالمي 

 474  تمدّن يوناني
 722  ، کتاب«»

 ،97، 22، 92، 97  تهران
 947 ،907 ،447 ،472 ،400 ،427 ،740 

 740  ، کتاب«توحيد، طبيعت، تكامل»
 727، 720  دنامه )قرآن(توحي

 200، 442، 447، 04، 49  تورات
 279، 497 تيمور

 ث

 42  ثقفى، ابواسحق ابوعبيده
 49  ثَمُود
، 979، 970، 944، 997، 90، 99، 74  ثواب

900 ،970 ،922 ،997 ،999 ،400 ،494 ،
707 ،702 ،700 ،709 ،702 ،724 ،297 

 ج

 420  حيّان جابربن 
 47  جابربن عبداهلل انصاري

 40  ، کتاب«نامه جاماسب»
 747، 429، 44  جبر تاريخ

 479، 999  جبر تاريخي
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 492، 497، 904 جبرئيل

 74، 70  جرج ساباين
 949 جزيره خارك

 ،72 جشن مبعث
 949 ،927 ،420 ،772 ،720 

 92  جشن ميالد امام عصر)عج(
 92، 97  جشن نيمه شعبان
 749  جشن هنر شيراز

 ، 977  حمدتقيجعفري، استاد عالمه م
 902 ،904 

 990  جعفرى، محمد مهدى
 997  جمهوري

 907  جهانيجمهورى 
 400  جناب، دکتر کمال

 ،79، 70، 40، 44  جنگ
 77 ،29 ،27 ،00 ،04 ،07 ،79 ،79 ،94 ،

92  ،99 ،900  ،909 ،902 ،900  ،909 ،
990 ،999 ،994 ،944 ،949 ،922 ،947 ،
924 ،994 ،992 ،747 ،722 ،729 ،704 ،
720 ،724 ،729 ،790 ،790 ،797 ،799 ،

209 ،290 ،292 ،240 ،249 ،244 
 20  ،77  الملل اول جنگ بين
 40  المللي جنگ بين
 792، 20 المللي دوم جنگ بين

 94  جنگ جهاني
 94  جنگ جهاني سوم

 790، 729، 994، 92  جنگ طبقات
 772  جنگ گذشته

 720  هاي صليبي جنگ
 ،992، 994، 20، 49  جهاد

 920 ،904 ،992 ،997 ،999 ،499 ،499 ،
774 ،777 ،722 ،790 ،797 ،792 ،209 

 ،77، 74  بيني جهان

 949 ،940 ،944 ،947 ،942 ،949 ،972 ،
977 ،972 ،920 ،929 ،924 ،922 ،997 ،

990 ،997 ،992 ،400 ،700 ،707 
 720  بيني مادي جهان
 297 جهرم
 ،942، 904  جهنّم

 972 ،922 ،470 ،474 ،472 ،420 ،429 ،
427 ،422 ،490 ،704 ،747 ،202 

 ،909، 94، 99، 27، 29  جوانان
 997 ،402 ،447 ،797 ،744 ،700 ،774 

 474، 990 جيمز، ويليام

 چ

 792  چرچيل، سِر ويستن
 279، 474، 497، 20 چنگيز

 907  چهارده معصوم

 ح

 922  حادثه نينوا
 92  حاجي ميرزاآغاسي

 490  حافظ شيرازي
 772  حجاج بن يوسف ثقفي

 700  حجازى، فخرالدين
 949  حجتى کرمانى، محمد جواد

 47  حجربن عدي
 422، 79  حديث
 997  اخوت -مساوات   -حريت
 249، 770  حزب

 29  حزب توده
 707  الشيطان حزب
 707  اهلل حزب

  ، مقاله«حس ديني يا بعد چهارم روح انسان»
449 
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 202، 74  حسن صباح

 47  حسنين
 77  حسينيه ارشاد

 722، 774، 920، 04، 49  حضرت امير)ع(
 779، 02  حضرت رضا )ع(

 702، 47  حضرت سجاد)ع(
 992، 99، 40  االمر حضرت صاحب

 242، 772  حضرت صادق)ع(
 442، 04 حضرت عبدالعظيم )س(

 709، 497  حضرت عيسي )ع(
 294  حضرت قائم)ع(

 497  حضرت موسي )ع(
  294 ، 992  عصر)عج( حضرت ولى

 709  حضرت يحيي)ع(
 277، 792، 770، 942  حقوق بشر

 477، 497 حكومت استبدادي
 20  حكومت اسالمي
 97، 29، 74  حكومت جهاني

 ،70، 72، 97 حكومت جهاني واحد
 72 ،27  ،29 ،99  ،94 ،99  ،900 ،909 ،

904 ،907 ،900 ،904 
 92  حكومت حزبي

 244  حكومتِ سلطنتي
 792  حكومت ملي

 779  هاي استبدادي حكومت
 ،927، 924، 972  حالل

 927 ،990 ،704 ،702 ،700 ،249 
 20  حملة اسكندر

 422  حمورابي

 خ

 772، 442 النبيين)ص( خاتم
 240، 70  خاتميت

 40  خارطوم
 949 اى، سيد على خامنه

 42 خاندان رسالت
 970، 949، 00  خانه کعبه

 970 ،29، 97 ، کتاب«خانه مردم»
 700، 420  ، کتاب«ا در اجتماعخد»
 99، 27  ، کتاب«خداپرستي و افكار روز»
 279  ، کتاب«خدمات متقابل اسالم و ايران»

 249  خديجه)س(
 20، 42  خراسان

 770  كيتاخروشچف، ن
 400  خطوط ژئودزيك

، 00، 07، 20، 72، 49، 42، 44  خالفت
492 ،492 ،779 ،792 ،240 ،247 ،249 

 492 خالفت آدم
، 779، 442، 00، 07، 42، 47، 42، 44 لفاخ

244 ،247 ،270 
 247، 244، 772، 947، 74 خلفاي اموي

 244، 772، 772، 947، 74 خلفاى عباسى
 944، 42 خلفاى راشدين

 979  اسالم  خلفاى صدر
 749، 707، 492، 942، 79 خلقت آدم

 427، 492  خلقت انسان
 ، 72، 47، 47، 97  خليفه

79 ،07 ،979 ،779 ،772 ،792 ،247 
 244  خليلى، محمدعلى

 272، 297  اهلل روح العظمي اهلل خميني، آيت
 422  خواجه نظام الملك )طوسي(

 477 ، مجله«ها خواندني»
 77  ، کتاب«خودجوشي»

 290 عصر فعلي( خيابان پهلوي )ولي
اهلل طالقاني فعلي( خيابان تخت جمشيد)آيت

 290 
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 د

 49  دادگاه تجديدنظر نظامي
 427  ارويند

 94، 27، 72  دانشجويان
 799  دانشكده پزشكي

 99  دانشكده فنى
 244، 42  دانشگاه بغداد

 70  دانشگاه پاريس
 99  دانشگاه تهران

 270  دانشگاه سوربن
 729  دانشگاه شيراز

 40  دانيال
 40 درآيه
 274، 772، 497، 77، 04  )درباريان( دربار

 729 ، کتاب«درس دينداري»
 924  انكيزيسيونِدستگاه 

 ،27، 47، 07، 27، 27، 74  دعا
 907 ،920 ،407 ،409 ،407 ،700 ،792 ،

794 ،740 ،749 ،770 ،779 ،777 ،774 ،
740 ،792 ،202 ،299 ،247 ،242 

 ، 07، 74، 47 دعاي افتتاح
992 ،499 ،722 ،294 

 07  دعاي سحر
 290، 792، 774، 920 دعاي کميل

 47  دعبل
 44  دعوي ماني

 40، 42  دعوي مهدويت
 772، 727 دفتر نشر فرهنگ اسالمي

 704، 22  دموکراتيك
 ،02، 07، 72  دموکراسي

 72 ،92 ،904 ،902 ،902 ،704 ،770 
 42 دواني ، علي

 29، 44  دودمان رسالت

 74  دوران آخرالزمان
 424  دوران اسالمي

 772  دوران اموي
 779  عباس اميه و بني دوران بني

 279  ي عباسيدوران خلفا
 279  دوران عثماني

 240، 249، 47  دوران غيبت
 947 دوره قاجاريه

 70  نسبي اسكندر« جهان –دولت »
 70  يوناني« شهر –دولت »

 72  دولت اسالمي
 907  دولت اسالمي جهاني

 247  دولت اموي
 907، 907، 909  دولت جهاني واحد

 249  دولت صفوي
 92  دولت کارگري

 74  «شهر دولت»
 799  هاي استعماري دولت

 207، 429، 929، 999  ديالكتيك
 427 شناسي نيدير

 770، 997، 92  ديكتاتوري
 700، 994  ، کتاب«دين و تمدن»

 74 ديوکلسين

 ذ

 979  02تا  04ذاريات / 
 709  ، رساله«انتها ذره بي»

 ر

 720  راديكاليسم
 ،97، 94 راسل، برتراند

 99 ،902 ،400 ،404 ،424 ،427 
 ،949، 907  رب
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 970 ،922 ،407 ،402 ،442 ،492 ،709 ،

727 ،727 ،702 ،777 ،290 
 944  النوع جنگ رب

 904، 40  رجال )علم(
 277  رژي

 977  رژيم شاهنشاهي
 97  الطوايفي رژيم هاي فئودالي و ملوك

 77  هاي سلطنتي رژيم
 249، 794، 779، 707، 402، 922  رسالت

 499 ،494، 490  رسالت انبياء
 ،429، 474، 972  رستاخيز

 424 ،490 ،492 ،490 ،494 ،700 ،240 
 22  رستم

 244  زاد رستم فرخ
 ،47 ،44، 49  رسول اکرم)ص(

 47 ،42 ،49 ،22  ،90 ،990 ،940 ،922 ،
927 ،924 ،440 ،477 ،490 ،497 ،492 ،
499 ،702 ،772 ،777 ،772 ،772 ،779 ،

722 ،799 ،799 ،200 
 40  مرشتي، سيد کاظ

 249، 420، 97، 47  رنسانس
 797  رهبانيت

 742، 927، 27، 22، 72  رهبر
 74  رواقيون
، 402، 902، 94، 07، 20، 44، 40  روايت

474 ،442 ،794 ،770 ،799 ،209 ،299 
 ،977، 947، 77  روحانيت

 920 ،902 ،922 ،779 ،720 ،792 ،790 ،
200 ،242 ،249 ،274 ،277 

 242  روحانيت شيعه
 940  ودخانه نيلر

 499، 429، 472، 474، 27  روز رستاخيز
 242  کيهان روزنامه

 ،977، 77، 74  روزه
 900 ،429 ،442 ،727 ،722 ،744 ،249 

 900  روس
 274  روسي

 ،72، 72  روشنفكران
 904 ،992 ،707 ،770 ،292 ،277 

 422، 422 ها رومي
 97  روياليسم

 00  ري

 ز

 442، 40، 49  زبور
 242، 442، 942  زرتشت
 242، 772، 94  زرتشتي

 990، 40، 47  زرتشتيان
، 904، 977، 949، 949، 902، 49  زکات

920 ،990 ،700 ،200 ،204 ،294 ،272 
 492  زکريّا )ع(

 420  زکرياي رازي
، 77، 74، 49، 47، 44، 49، 99، 97  زمين

72 ،79 ،04 ،44 ،40 ،44 ،47  ،42،  79 ،
74 ،907 ،902،  990 ،997،  942 ،924 ،

947 ،942 ،979 ،974 ،972 ،972 ،979 ،
920 ،922 ،992 ،494 ،442 ،474 ،479 ،
427 ،420 ،427 ،422 ،429 ،400 ،404 ،
407 ،407 ،402 ،440 ،444 ،442 ،449 ،
474 ،474 ،477 ،472 ،424 ،427 ،422 ،
424 ،422 ،429 ،707 ،792 ،779 ،774 ،
777 ،704 ،700 ،702 ،747 ،749 ،779 ،

774 ،774 ،209 ،294 ،299 ،272 
 970، 942  زمين و آسمان
 700، 420  زندان برازجان

 242، 72  زندان قصر
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 440  زيارَت حضرت معصومه )س(

 27  زيارت عاشورا

 ژ

 427  شناسي( ژئولوژي )زمين
 497  ها ژرمن

  477  ها ژن
 909  ژنو

 س

 72  ساباين، جرج
 777 سارتر، ژان پل
 77  داياندا  سار ساواري،

 729 طلبي سازشكاري و فرصت
 242  ، کتاب«سازگارى ايرانى»

 907، 909  سازمانِ ملل متحد
 974 ساساني

 749، 447 سحاب، مهندس مهدي
 949  سحابى، دکتر يداهلل

 497  سِدرةِ المنتهي
 749، 979، 92 داران سرمايه
 ،999، 72  داري سرمايه

 972 ،979 ،492 ،742 ،749 ،790 ،794 
 92  سرواژ
 ،422، 74  سعدي

 440 ،794 ،720 ،720 ،724 
 990، 44  سقراط

 270  ساعده سقيفه بني
 42  «اهلل حجت»سكه 

 ،07، 00، 42، 47، 40  سالطين
 999 ،944 ،942 ،940 ،944 ،422 ،244 

 792، 779 سالطين صفويه
 779  سالطين قاجاريه

 42  سالطين عثماني
 944  سلسله صفوى
 947  هسلسله قاجاري

 924، 47 سلطان سليم عثماني
 42  محمد خدابنده سلطان

 272، 240، 427، 77 سلطنت
 74 هاي آسيايي سلطنت

 242، 244، 240، 27،  سلطنت استبدادي
 270  سلمان
 47  سليط

 27، 24  سليمان)ع(
 ،70، 47، 29، 44، 40  سنت

 990 ،944 ،942 ،940 ،979 ،904 ،922 ،
924 ،400 ،494 ،447 ،497 ،492 ،777 ،

779 ،244 ،240 ،247 ،249 
 244، 729، 979، 22  سنت پيغمبر)ص(

 42 ، کتاب « سنن»
 ،44، 49، 40  سني

 907 ،442 ،772 ،722 ،244 ،242 
 40  سودان
 409  «توحيد»سوره 

 700، 702، 497، 494  سوره اسراء
 702، 427، 492، 490 سوره اعراف

 709، 494 عمران سوره آل
 709  74تا  74ران / عم سوره آل

 49  900سوره انبياء / 
 422، 494، 929  سوره انعام

 929  97سوره انعام / 
 727، 04، 00  سوره بقره

 779  922سوره بقره / 
 242  سوره بلد

 922، 04  سوره توبه
 979  909سوره توبه / 
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 49  77سوره توبه / 
 49  24و  29سوره حج / 

 422  سوره ذاريات
 742  44تا  92سوره روم / 
 777، 727، 490، 400 سوره شعراء
 779، 740  سوره طالق

 422  سوره طه
 420  سوره عنكبوت

 744  99تا  97سوره قلم / 
 492  سوره قمر

 09  سوره کافرون
 497  42سوره لقمان / 

 494 سوره مائده
 494  سوره مؤمن

 772  42تا  42سوره مؤمن / 
 727، 490، 490، 400 سوره مؤمنون

 422  سوره مرسالت
 700 سوره مريم

 49  907سوره نساء / 
 294، 499، 997  سوره نور

 424  سوره هود
 494 سوره يس

 744  سوره يونس
 79، 79  ها سوسياليست
 774، 770  سوسياليستي
 ،92، 97، 79، 72  سوسياليسم
 902 ،990 ،999 ،497 ،720 ،299 
 40  سوشيانت

 900  سويس
 422  ، کتاب«نامه سياست»

 ،22، 49، 99  سيدالشهداء )ع(
 29 ،07 ،04 ،07 ،779 ،240 ،244 ،272 

 729، 770، 422  سيستماتيك

 424  سينماتيك

 ش

 772  شاربن
 420  شارلماني

 247، 904 شافعي، محمد
 904  شافعي

 40، 47 کتاب  ،«شاکمونى»
 420  ، ساعت«شامورتي»

 274، 74 شاه
 20، 04  شاه سابق

 779، 944 ،04  شاه عباس
 729، 720  شاهنامه

 242  شاهنشاهي ايران
 97  شايگان، دکتر

 ،29 ،79، 97 شرکت سهامى انتشار
 99 ،949 ،979 ،977 ،907 ،974،  994 ،

420 ،449 ،729 ،700 ،707 ،740 ،749 ،
772 ،792 ،242 

 297 اهلل عظمي شريعتمداري، آيت
 ،492، 77 شريعتي، دکتر علي

 729 ،207 ،274 
 490، 497  ع(شعيب)

 499، 492، 497  شقّ القمر
 900 دکتر على اکبر  شهابى،

 79  شهربهشت
 74  «شهرجهان»

 74  شهرخدا
 947  9740شهريور 

 779  شوراي خالفت
 799  شوراي دانشگاه تهران

 792، 474، 909  شوروي
 720  شياطين
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 949  شيبانى، دکتر عباس

  بن احمدبن شيخ اديب ابومحمد عبداهلل
 47  بن حشاباحمد

 972  شيخ بهايي
  بن احمد ابن علي شعراني شيخ عبدالوهاب

47 
 47  الدين شيخ کمال
 04  اهلل شيخ لطف

 900 مقدس اردبيلى  شيخ
  محمدبن صبّاغ ابن  شيخ نورالدين علي

 47  مالكي مكّي
 297، 727، 74،  شيراز

 ،942، 990، 900، 902، 04  شيطان
 970 ،924 ،909 ،979 ،974 ،977 ،929 ،

492 ،490 ،492 ،777 ،720 ،729 ،707 ،
702 ،709 ،749 ،742 ،770 ،774 ،720 ،

727 ،790 ،204 ،207 ،202 ،204 ،207 
 ،924، 97 شيطاني

 920 ،494 ،774 ،249 ،240 
 ،49، 40، 99، 92  شيعه
 44 ،47 ،42 ،49 ،74  ،77 ،07 ، 77 ،22 ،

94  ،94  ،907 ،994 ،990  ،920  ،924 ،
907، 900 ،442 ،772 ،779 ،722 ،240 ،

247 ،242 ،249 ،270 ،272 
 99  عشري جعفري شيعه اثني

 792  ي علوي شيعه
 240، 24، 49  شيعي

 ،04، 07، 44، 99  شيعيان
 990 ،297 ،249 ،240 ،244 ،270 

 ص

 772  صاحب واليت
 244، 442، 907، 97  الزمان صاحب

 700، 97  صالح، عبداهلل

 720  هاشمصباغيان، مهندس 
 42 ، کتاب« صحيح»

 709، 722، 40  صحيفه سجاديه
 ،07، 00، 49  صدر اسالم

 02 ،944 ،929 ،204 
 02  صدر، حسن

 74  صدر، کشاورز
 249، 242  صفوي
 242، 497، 979، 947، 74 صفويه

 ،900، 99، 92، 94  صلح
 909 ،900 ،994 ،997 ،499 ،747 ،299 

 704، 447  صليب
 ،477، 927  صور

 477 ،472 ،479 ،424 ،492 
 797  صوفيان

 207  صوفيگري

 ض

 792  ضد استعمار
 77  ضدغربي

 77  ضدمسيحي

 ط

 ،740، 999، 972، 977  طاغوت
 770 ،779 ،774 ،770 ،774 ،772 ،244 

 ،770، 772  ها طاغوت
 779 ،772 ،727 ،209 

 290، 949  اهلل سيد محمود آيت  طالقانى،
، 70  محمدحسينعالمه حاجي   طباطبائي،

240 
 420  طبري

 799، 720  طبقات استثمارگر
 92  طبقه بورژوازي

 429  طبقه پرولتر



 

 
 

 

 

 

 ، مباحث اعتقادي و اجتماعي(99) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجموعه آثار  272
 747  مسلكي طبيعت

 424، 404، 407، 400 پرويز  طلوعي،

 ظ

 240  ظهور آخرين امام
 772، 744، 422، 44  ظهور اسالم

 294  ظهور امام دوازدهم
 772  ظهور امام زمان

 42، 44  ظهور امام غايب و قائم
 74  ظهور بابيه

 ع

 49  عاد
 242، 94، 00، 29، 22، 27، 42 عاشورا

 04  عالي قاپو
 242 عباس( عباسي )استبداد دوران بني

 247 عباسي، متوکل
 244، 42  عباسيان

 922 عترت
 07، 47  عثمان

 74، 47  عثماني
 ،70، 74، 42، 47  عدالت

 74 ،72 ،29  ،24  ،22  ،97  ،900 ،904 ،
907 ،907 ،902 ،994 ،994 ،927 ،922 ،
400 ،499 ،442 ،779 ،797 ،799 ،299 ،

240 ،244 ،242 ،277 
 270  عرب )عربيت(

 940، 47، 40  عربستان
 947  عصر پهلوى
 949  عصر حجر

 772، 749  ، کتاب«علمى بودن مارکسيسم »
 244، 797 علويان

 ،04، 00، 07، 20، 47، 99 علي)ع(

 70 ،992 ،492 ،477، 777 ،779 ،797 ،
792 ،204 ،240 ،249 ،244 ،270 ،279 

 240 ،290، 00 علي بن ابيطالب)ع(
 722  گري اللهي علي
 07، 20، 42  عُمَر

 494   عمر خيّام
 922  عمربن سعد

 400  عنكبوت
 40  عهد جديد

 442، 92  عيد فطر
 92  عيد قربان

 240  عيسايِ مصلوب
 704، 447، 40  ها عيسوي

، 942، 977، 924، 999، 70، 49 عيسي)ع(
492 ،499 ،700 ،709 ،722 ،799 ،244 

 799، 440 عيسي بن مريم)ع(
 277  الدوله عين

 غ

 94  غدير
 42 ، کتاب« غريب الحديث»

 99  غيبت صغري

 ف

 497، 92 فئوداليته
 727، 20، 00  فارس

 02  فاشيسم
 947  شاه فتحعلي

 47  ، کتاب«فتوحات»
 997  المللي فراماسونري بين

 249، 792، 402، 900، 99، 70  فرانسه
 240 ،427 ،420، 479، 42  فرانسوي
 729، 720، 74  فردوسي
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 ،492، 79  فرشتگان

 447 ،479 ،477 ،722 ،794 
 492  فرشته وحي

 492، 494 فرضيّه نسبيّت
، 499، 402، 992، 999، 44، 44، 00  فرعون

427 ،429 ،490 ،774 ،777 ،772 ،772 
 772، 494، 492، 999  ها فرعون

 47  ، کتاب«»
 ،979، 972، 977، 77   فقه
 920 ،929 ،924 ،927 ،922 ،929 ،900 ،

909 ،904 ،907 ،902 ،900 ،904 ،422 
 242  فقهاي شيعه

 927، 929، 920، 972، 977، 22  فقيه
 ،900، 929، 994، 909 فلسفه

 904 ،944 ،947 ،929 ،999، 420 ،422 ،
429 ،707 ،744 ،797 ،292 ،242 ،242 

 74  فلسفه رواقيون
 422، 70 فلسفه سياسي

 797  فلسفه هند
 999 ي پراگماتيسم فلسفه

 797  فلسفه يونان
 777 هاي مادي فلسفه
 02  اي هاي نيچه فلسفه
 422  ها فنيقي

 747  فوئرباخ
  422  فيثاغورث

 24  فيروز راي )پادشاه هند(
 429، 422، 909، 94، 77 فيلسوف

 ق

 279، 77  قاجار
 249، 242  قاجاري
 979، 947، 04  قاجاريه

 40  قادياني، غالم احمد
 202  ها قادياني
 492  قارون
 400  «تنبلي کيهاني»قانون 

 72  قانون اساسي
 400  قانون جاذبه عمومي نيوتون

 277  قرارداد تنباکو
 ،79، 72، 40، 99  قرآن

 00 ،04 ،07  ،00 ،04  ،07 ،47 ،42 ،79 ، 
24 ،27 ،24 ،90 ،902 ،990 ،997 ،994 ،

944 ،942 ،940 ،947 ،942 ،949 ،970 ،
979 ،974 ،972 ،979 ،929 ،924 ،927 ،
922 ،920 ،924 ،927 ،922 ،929 ،900 ،
904 ،907 ،902 ،900 ،922 ،990 ،400 ،
402 ،400 ،407 ،402 ،499 ،494 ،492 ،
490 ،442 ،447 ،422 ،407 ،409 ،440 ،
444 ،447 ،449 ،479 ،477 ،472 ،474 ،
429 ،422 ،427 ،422 ،490 ،499 ،494 ،
497 ،492 ،490 ،497 ،492 ،499 ،709 ،
704 ،702 ،704 ،707 ،709 ،792 ،794 ،
749 ،744 ،740 ،744 ،779 ،774 ،772 ،
727 ،722 ،720 ،727 ،722 ،729 ،700 ،
709 ،700 ،707 ،702 ،709 ،749 ،744 ،
742 ،740 ،744 ،770 ،774 ،772 ،727 ،
722 ،729 ،790 ،794 ،797 ،792 ،799 ،
209 ،202 ،200 ،204 ،209 ،290 ،294 ،

244 ،247 ،247 ،270 
 279، 427، 420، 944 قرون جديد

 292، 497، 924، 99  قرون وسطي
 297، 740، 442، 929   قم

 44  «فيدل کاسترو»قيام 
 494، 997، 97  قيام آخرالزمان 

 20  ها قيام تنگستاني
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 20  خان( قيام جنگل )ميرزا کوچك

 997  عصر )عج( قيام حضرت ولي
 20  قيام شيخ محمد خياباني

 20  خان پسيان قيام کلنل محمدتقي
 44  قيام لوتر

 947  قيام مشروطيت
 277  قيام ملي ايران

 992، 902  قيام موعود )قيام مهدي(
 999  قيام ناجي آخرالزمان

 44  ابراهيم)ع(  يام و هجرت حضرتق
 ،970، 972، 994، 999، 09  قيامت

 442 ،449 ،479 ،477 ،474 ،472 ،479 ،
429 ،424 ،427 ،422 ،424 ،429 ،497 ،

490 ،492 ،499 ،799 ،794 ،204 ،249 
 492، 497  قيام انبياء

 44  بن جابر قيس

 ك

 774  کاپيتاليستي
 770، 92  کاپيتاليسم
 249، 240 ،70 کاتوليك

 749، 494، 479 کارِل، آلكسيس 
 79، 44 کاسترو، فيدل
 792  اهلل حاج سيدابوالقاسم کاشاني، آيت

 ،420، 447، 92  کافران
 704 ،797 ،209 ،204 ،200 

 427 کالبدشناسي 
 427، 474، 470 کامپيوتر

 47  کانادا
 77  کانادا، ويو

 44 آهنگر هکاو
 407  کاهنان کلده و آشور

 494، 44  کپرنيك

 902  کتابخانه مسجد جليلي
 290، 727، 447 کتابخانه ملى

 40  کتب زند
 40  کتب سيره

 40  کتب عهد عتيق
 244، 240، 779، 492، 00، 02، 29  کربال

 240، 70  کُربَن، پروفسور
 42  کردستان

 77 کريشنا، رام
 947  کسروى

 47  ، کتاب«الظنّون کشف»
 497  کشيشان

 744 ،422، 920  کفّار
 47  ، کتاب«کفايةاالثر»

 402، 407، 422  کلده
 720  کلريكاليسم

 792، 02  کلنياليسم
 ،944، 74، 70  کليسا

 947 ،970 ،974 ،772 ،720 ،240 
 249 کليساي قرون وسطي

 249  کليساي کاتوليك
 422 کليله و دمنه

 249، 729، 999، 72 کمونيست
 274 کمونيستى
 ،999، 92، 97، 29، 79، 72  کمونيسم

 497 ،474 ،747 ،770 ،720 ،792 ،299 
 774  طبقه کمونيسم بي
 47  کنت دونوئي

 249، 720 کنستانتين
 44  کوبا

 77، 02  کودتا
 244، 00، 42  کوفه

 409  کوه اُلمپ
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 گ

 40  ها گات
 400، 420، 44  گاليله

 79، 77، 47  گاندي
 242  گرشاسب

 297  اهلل عظمي گلپايگاني، آيت
 440  گلستان

 974  اهلل لطف شيخگنبد 
 20  گيالن

 ل

 427  المارك
 424  نيتز اليب

 24  لقمان حكيم
 404  لندن
 792، 777، 474، 79  لنين

 774  لنينيستي
 792، 07  لوئي چهاردهم

 774  ليبراليستي
 299، 720، 770، 97، 79  ليبراليسم

 79  لينكلن، آبراهام

 م

 920  909مائده / 
 927  47مائده / 

 400  74ائده / م
 770  مائو

 72  ها ماترياليست
 207، 774، 929، 999  ماترياليسم
 747، 704، 700  ماديگري

 ،422 479، 79، 79 مارکس، کارل
 429 ،747 ،774 ،777 ،792 ،794 ،249 

 794، 742  ها مارکسيست

 277، 797  مارکسيستي
 ،742، 747 مارکسيسم

 770 ،772 ،720 ،792 ،794 
 270، 70 پرفسور ماسينيون،

 70، 40  ماشيع
 422  ماکياول

 904  مالك )از ائمه اهل سنت(
 47  اشتر مالك

 247 مالك بن انس
 ،904، 79  مالكيت

 970 ،977 ،972 ،979 ،920 ،929 ،994 ،
442 ،742 ،749 ،770 ،720 ،790 ،794 

 247، 42  مأمون
 44 ماني

 294 ،722 ،727، 07  ماه مبارك رمضان
 729، 970  ، کتاب«ئولوژيكمباحث ايد»
 709  ، کتاب«مباحث بنيادين»
  ، کتاب«مباحث تطبيقي و نقدهاي علمي»

749 ،772 
  ، کتاب«مباحث علمي، اجتماعي، اسالمي»

994 ،792 ،242 
 ، 79 کتاب« مباحث علمي، اسالمي»

974 ،707 ،740 
 700، 94، 70  مبعث

 249 ،247 متوکل عباسي
 972  مثنوي

 999، 49  مجاهدين
 909  مجمعِ اتفاقِ مللِ ژنو

 709  (9مجموعه آثار)
 ،77، 72  (4مجموعه آثار)

 927 ،420 ،772 ،720 ،700 
 242  (2مجموعه آثار)

 740، 707 ،974 ،949 ،79 (7جموعه آثار)م
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 ،994، 29 (2مجموعه آثار)

 700 ،747 ،792 ،242 
 729، 970  (9مجموعه آثار )

 772، 749  (90آثار )  مجموعه
 42  الحسن محمدبن تومرت ابوعبداهلل مغربي

 42  محمد حنفيه
 249، 942  محمد )ص(

 42 محمدبن سوره ترمذي
  بن محمد العربي حاتم بن علي الدين محيي

 47  طائي اندلسي حنبلي
 472 مدرسه سانترال پاريس

 277  مدرسه صدر
 427، 74  مديترانه

 922، 00  مدينه
 79 مدينه فاضله

 772  مذاهب اربعه
 727، 729، 774، 707، 79  مذاهب الهي

 727، 729  مذاهب بشري
 729، 74  مذاهب توحيدي

 749  مذاهب شرك
 779 مذاهب عامه

 247  مذهب اعتزال
 249، 720، 44  مذهب پروتستان

 249، 240  مذهب تسنن
 22، 74  مذهب تشيع

 729  مذهب در برابر مذهب
 29  مذهب زرتشتي

 22، 70  مذهب شيعه
 74  ب ميترامذه

 727 مرتضوي برازجاني
 70  مرحب

 297  اهلل عظمي ، آيتمرعشي نجفي
 709 ،700، 49 مريم)س(

 40  مزامير داود
 792، 747  ، مقاله«مزايا و مضار دين»
 900  ، کتاب«مسئله حجاب»

 44، 40، 47، 44، 92  مسئله مهدويت
 277  مستشاران بلژيكي

 ،944، 949  مسجد
 947 ،942 ،940 ،944 ،947 ،942 ،949 ، 

970 ،979 ،974 ،977 ،977 ،772 
 947 مسجد ارشاد )جنب حسينيه ارشاد(

 947 مسجد ارك 
 497  مسجد االقصي

 947 مسجد اميرالمؤمنين
 947 مسجد انبار گندم 

 947 مسجد بزازها
 944  مسجد پيغمبر

 942 ،947 مسجد جامع نارمك
 977  مسجد جليلي
 947 مسجد جمعه
 902، 977 ،947 مسجد جواد

 772  مسجد حاج حسن تهران
 947 مسجد حاج عبدالنبي نجم آبادي

 947 مسجد جاجي ربابه
 947 مسجد حاجي محمد حسين

 947 مسجد خازن الملك
 947 مسجد خزانه
 940  مسجد خيف

 974 مسجد داراب
 947 )تهران( مسجد دانشگاه

 242، 740، 447  مسجد دبيرستان کمال
 947 مسجد دراندرون

 940  اهلل جد رسولمس
 947 مسجد سپهساالر )قديم و جديد(

 947 مسجد سجاد
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 947 الملك مسجد سراج
 947  مسجد ضرار

 947 مسجد قائم
 727  مسجد قبا

 947 ها مسجد قندي
 947 مسجد کوچه پشت تلفنخانه

 947 مسجد کوچه درختي
 947 مسجد لرزاده 
 947 مسجد لوالگر
 947، 949 مسجد هدايت

 497  االقصي مسجد
 794، 497، 949  مسجدالحرام

 947  مسجدشاه
 947 مسجد شيخ مقدس اردبيلي

 947 صاحب الزمانمسجد 
مسجد صنيع الدوله )يا حاجي حسن معمار(

 947 
 947 مسجد مشيرالدوله

 947 مسجد مغير الممالك
 947 عصر مسجد ولي

 420  مسعودي
 ،92، 20، 77، 47، 24 ،44 ،92  مسلمان

 90 ،977 ،979 ،920 ،744 ،747 ،742 ،
747 ،779 ،702 ،722 ،729 ،200 ،270 
 ،977، 27، 44، 09، 44، 92 مسلمانان

 972 ،900 ،924 ،400 ،422 ،772 ،204 
 ،900، 27، 70، 99  ها مسلمان

 727 ،707 ،722 ،720 ،797 ،794 ،200 
 42 مسلم بن حجاج نيشابوري

 ،974، 944، 07، 42  مسلمين
 922 ،422 ،742 ،779 ،797 ،204 

 42 ، کتاب« مُسند»
 40  «مسياي موعود»

 79 ،70 ،40، 49  مسيح
 ،02، 00، 74، 70  مسيحيت

 94، 442 ،747 ،797 ،292 ،240 ،249 
 ،999 ،97، 00 ها مسيحي

 944 ،407 ،704 ،722 ،797 ،799 
 77، 02  مشروطه

 997، 20، 72  مشروطيت
 472، 29  مشهد
 772، 422، 44، 74  مصر

 409 مصريان
 279، 949  مرتضى  اهلل مطهرى، آيت

 240، 779، 777، 07، 04، 42، 47  معاويه
 247  معتزله

 247  معتصم
 492، 497، 404  معراج
 279، 474، 979، 40  مغول

 707  مغيره بن شعبه
 242  ، کتاب«مقاالت اجتماعي و فني»

 442، 979  مقام ابراهيم
 270  مقداد

 74  مقدونيه
 727  مكاتب الهي

 777  مكاتب اُومانيسم
 747 ، 704، 927، 944، 79 مكاتب سياسي
 292، 747، 77، 79 مكاتب فلسفي

 427  مكانيك نيوتوني
 729  مكتب استالين و مائو

 900، 972  ، مجله«مكتب اسالم»
 727، 490  مكتب انبياء

 774  مكتب اُومانيسم
 449 ، مجله«مكتب تشيع»

 240 مكتبِ رسالت
 74  اب، کت«مكتب سعدي»
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 497، 442، 922، 970، 02، 00  مكه

 700، 492، 492، 79  مالئكه
 ،02، 29، 22، 29، 74  ملت
 49 ،44 ،47، 44، 47،  79، 72،  70، 72، 

79، 20،27 ،22 ،20،  22 ،92 ،92 ،909 ،
907 ،902 ،997 ،949 ،947 ،977 ،920 ،
944 ،942 ،979 ،922 ،990 ،994، 992، 
474 ،477 ،422 ،447 ،447 ،744 ،774 ،
777 ،770 ،720 ،797 ،790 ،797 ،297،  

292 ،247، 242 ،249 ،279 ،274 ،277 
 422  ملكشاه سلجوقي

 ،22، 77، 72، 42، 97  ملي
 29 ،04  ،02 ،44 ،47 ،49 ،70 ،79 ،74 ، 

77 ،72 ،70 ،77 ،29 ، 20، 22 ،99 ،92  ،
97 ،904،  902 ،990 ،994 ،977 ،929 ،
479 ،474 ،772 ،770 ،770 ،774 ،722 ،

294 ،249 ،270 ،279 ،274 ،277 
 792، 77  ملي شدن نفت

 277، 20  ملي کردن نفت
 ،24، 72، 74، 49  مليت

 922 ،270 ،279 ،274 ،277 
 99  ممالك متحده اروپا

 907، 900  ممالك متحده امريكا
 902، 977  ، کتاب«منابع فقه»

 499، 07، 04، 00  منافق
 ،07، 04، 09  منافقين

 04، 492، 744 ،779 ،204 
 97  منشور جهاني

 247  منصور
 70، 42، 40  مهدويت

 49 ،40، 47 )ع(مهدي 
 40 مهدي سوداني 

 294، 442، 997  مهدي موعود)ع(

 442  ، کتاب«مهدي موعود»
 404  مورلي

 777  موسوليني
، 977، 920، 940، 70 ،44 ،00  موسي)ع(

999، 440، 474 ،427 ،429 ،742 ،779 ،
774 ،777 ،772 ،770 ،200 ،249 ،244 

 497  ها«مولير»
 497  ها«مونتسكيو»

 40  ميرزا طاهر حكّاك اصفهاني
 277  ميرزاي شيرازي

 ن

 02  نئوکلنياليسم
 720، 444  ناپلئون

 997، 40  ناجي آخرالزمان
 990  ناسيوناليست
 774، 770  ناسيوناليستي
 299، 720، 770، 97  ناسيوناليسم

 277 947، 42، 40  الدين شاهناصر
 ،977، 900، 70 نبوت

 929 ،924 ،927 ،700 ،709 ،772 
 07، 42  اکرم)ص( نبي

 929  نجفِ
 297  آباد نجف

 99  نرگس خاتون
 422 ،407، 400 نسبيّت

 400، 407، 400  نسبيت اينشتين
 407  نسبيتِ زمان
 290  نشر حقيقت

 242، 447  نشر ميثاق
 204، 790 409، 24 نصارى
 204  نصرانى

 242، 770  نظام استبدادي
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 240  نظام باستاني ايراني

 42  هاي استبدادي و استعماري نظام
 ،404 ،400  نظريه نسبيت

 402 ،400، 404، 474 ،494 ،700 
 97، 74، 70  نفت

 47  اسرائيل نقباء بني
   ، کتاب«نقش پيامبران در تمدن انسان»

994 ،700 
 244  نقش وعاظ در اسالم

، 940، 942، 949، 00، 09، 42، 49  نماز
949 ،979 ،974 ،920 ،922 ،909 ،990 ،
404 ،409 ،727 ،792 ،200 ،204 ،204 ،

202 ،294 ،249 ،272 
 492 ،400، 00 نمرود

 49، 40  البالغه نهج
 77، 47  نهرو

 49، 22، 27 نهضت آزادي ايران
 49  نهضت آزادي در خارج از کشور

 490  نهضت انبياء
 277  نهضت مصدق

 20  نهضت مقاومت ملي
 20  نهضت ملي کردن نفت

 402  نهي از منكر
 440، 400، 997، 977، 90، 24، 49  نوح)ع(

 404  نيكلسون
 920  نيكنيازي

 742   نيل
 290، 49، 99، 97  نيمه شعبان

 424  نيوتن

 ه

 200، 777، 42  )برادر موسي)ع( ( هارون
 420 ،42 هارون الرّشيد

 47  ن عروهب هاني
 24  بن عبداهلل کنانه هبل

 772  هرتز
 707  هرمزان

 990  ، کتاب«هاى اجتماعى همكاري»
 797، 77، 44، 47 ،24 هند

 749، 749، 422، 77، 47، 40  هندوستان
 77، 44 ،40 هندي

 727، 427، 400  هود
 797  هوستون

 774، 907  هوگو، ويكتور
 797  گري هيپي
 777  هيتلر

 494  «وسيبطلمي»هيئت 

 و

 247  واثق
 02، 07، 22  واقعه کربال

 40  ، کتاب«واونك»
 270، 722، 707، 924، 79  وحي

 772، 477، 990  وراثت
 279، 242، 244، 42 وردي، دکتر علي 

 244 ،42 ، کتاب«وعاظ السالطين »
 42 والدت امام دوازدهم

 770  واليت
 497  ها«ولتر
 442، 07  عصر)عج( ولي
 27  «ميزان»نامه  ويژه

 70  ها«ويشنو»

 ي

 709، 700  يحيي)ع(
 297   يزد
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 799  يزدي، ابوطالب

 244، 779 ،492 ،07، 29، 42، 47  يزيد
 29  يزيديت 

 47  ، کتاب«»
 204، 200، 790، 442، 924، 24  يهود

 722، 999، 04 ،40 ،42  يهودي
 720  يهوديان

 442  يهوديت
 797، 747، 422، 422، 79  يونان

 409 ،402 ،424، 420، 422  ها يوناني
 492  يحي)ع(

 409  يهود
 04 ها( يهودي )فرزين

 402  يوسف)ع(

 
 
 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 نمايه انگليسي و فرانسه
 

G 

genes  477  

George sabine 70 

I 

Informatique  427  

L 

L՚homme et sa destin´ee - 

 human destiny     47 

L'information  474  

Lord  402  

Louis Massignon  70  

M 

Materalisme 747 

Materalisme dialectique 747 

Medecine Preventive  427 

Multions 44 

Mutation 929 

A 

affleurement 774 
Alexis Carrel  479 ،494  
Alienation 209 

ander mourois  472 

C 

Ce ń est qu avec le passé 
 qu’on fait L

 ’
avenir  472  

ciel  407 
Conte due nouy  47 
Corbin  240 
Cuvier  427  

D 

Darmesteter  42  

E 

Erich Fromm  209 
Extrapolation 472 ،400  

F 

Finalisme     749 ،742  
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S 

Seigneur  402  

Systemic  704  

space time  407  

T 

Tanneqy de Quentain  449  

Télé  427  

TéléCommunication  427  

U 
Une terre sans mort  est une  

terre inhabitable  472  

Univeresel  292  

Utopia  79  

V 

VICTOR POCHEH       742  

W 

Wikipedia        44 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

N 

Naturalisme 747 
Navigation par radiogoniometrie 

707 

notion 427 

O 

opportunisme  729 

P 

Preadaptation  970 

Prince Condet  792  

Professeur Henri Corbin  70  

Purposive systems  704  

R 

Réalite  449  

revisionisme  729  

Republique Mondain  907 
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