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 اهلل الرحمن الرحيم  بسم

  

«  

 
»

 

 مقدمه

 یتقديم خوانندگان گرام «مجموعه بعثت»عنوان اولين جلد از  هكه ب يا مجموعه
تا  1337ساليان  یگردد، از ده اثر كوچك و بزرگ تشكيل شده است كه تماماً ط می

اين  .باشد میناياب  یكل هچاپ رسيده و اكنون ب و بعضاً چندين بار، به تدريج به 1318
 مناسبت بهاست كه نويسنده عمدتاً  یئها سخنرانیو تفصيل يافته مقاالت متن تدوين 

مهندسين ايران، با استفاده و استمداد از دومين آيه سوره  یجشن مبعث انجمن اسالم
سنت چنين بوده كه هر سال  .مباركه جمعه )معروف به آيه بعثت( ايراد كرده است

از آن باشد و به بركت  يا از آيه بعثت و يا كلمه یجزئ يموضوع بحث متمركز رو
مبعث از همين آيه الهام  يها اين آيه، نويسنده در طول ساليان دراز، مستمراً در جشن

( را، تحت عنوان 1373، در آخرين سال حيات خود )یآخرين سخنران یگرفته و حت
 .در همان انجمن ايراد نمود «يبعثت و آزاد»

ك به چهل سال انجام شده، كه در طول نزدي ها سخنرانیاز اين  يمتن بسيار
نوشته  نيز تاكنون شرايط چاپ نيافته و متأسفانه دست یبتدرج به چاپ رسيده و برخ

با اينحال اميدواريم سه جلد از مجموعه  .از آنها هم از دست رفته است یيا نوار برخ
جشن مبعث و آيه مباركه آن  هاي سخنرانیآثار را، به خواست خدا اختصاص به 

حاصل  یدر زمينه تدبر در آيات قرآن یيد آنكه بعثت و تحول مباركبدهيم، بام
 .گردد

                                                
 2 /  سوره جمعه آيه  
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است كه موجب حيات و  یدرون يو بيدار یبرانگيختگ ینوع «بعثت»واژه  يمعنا
به همين دليل به بيدار شدن شخص پس  .گردد می یحركت و انقالب و تحول نفسان

تالش است، يا به بيدار از سكون و آرامش، به حركت و  یاز خواب شبانه، كه تحول
گويند؛  یم «بعثت»بصير در جامعه جاهل و به خوابِ غفلت فرو رفته،  یشدن انسان

انسان را بيكديگر پيونده  یتكامل تاريخ يكه بندها يهمان بعثت بندگان بزرگوار
 .داده است

 ياز ميان خودشان برا یكه از ميان اميين رسول یچنين پديده و راز و رمز بزرگ
و تعليم كتاب و حكمت برايشان برانگيخت،  یو تزكيه اخالق یآيات الهتالوت 

 يدل و دِماغ نويسنده بجا يبزرگترين تأثير را از ميان آيات فراوان قرآن، رو
او را آنچنان تحت جاذبه نيرومند خود قرارداد كه  یدرون يگذاشت و استعدادها
را پيرامون ابعاد و اجزاء آيه حداقل بيست اثر مفيد و سازنده  یتوانست به توفيق اله

اين ترتيب خود نيز در شعاع انوار هدايت بخش اين  هب .بعثت به رشته تحرير درآورد
 .آيه مباركه، بركت و بهره فراوان گرفت

نيز از نظر شناخت شرايط و اوضاع و احوال  ها سخنرانیذكر مكان و موقعيت اين 
را نويسنده در مسجد هدايت  یسخنرانچهار  .از فايده نخواهد بود یآن روزگار، خال

ايراد نموده و دو  یطالقان اهلل آيتمرحوم  يو تفسير ی)خيابان اسالمبول( پايگاه تربيت
 .)خيابان اميربهادر( است «حاج حسن»در مسجد  یمقاله نيز متن تدوين يافته سخنران

قلعه،  قزل يها ساله در زندان ششم تا نهم محصول دوران اسارت پنج هاي سخنرانی
 .كه متن آن مخفيانه به بيرون ارسال شده است باشد میقصر و تبعيدگاه برازجان 

( تنظيم و تقديم 1318تا1337اين مدت ) هاي سخنرانیترتيب ده مقاله از  باين
 .خوانندگان ارجمند ميگردد

شنونده و خواننده هدايت و  يگوينده و نگارنده مغفرت و رحمت و برا يبرا
 .نمايد و میآرز یعنايت اله

  
 بازرگان یمهندس مهد يبنياد فرهنگ

  

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 خداپرستي و افكار روز
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و افكار روز یخداپرست

 

   

 تبريك

كه  یدر اسالم تقبيح يا توصيه شده است كه هم از جهت حكايت و داللت یچيزهاي
كه باعث  يارنمايد، و هم از جهت نتايج و آث یم یآن عمل از صفات شخص

 .باشد يا قابل توجه شده است یشود، قابل توجه م یم

كند و از  یكه غيبت م یكس :مثالً غيبت كردن شديداً منع شده است، اوالً
زيرا  .است یطبع پست ينمايد، مسلماً دارا یپشت سر سايرين احساس لذت م یبدگوي

و  ینسب يكسب برترخود  يخواهد برا یبا پايين آوردن و پست نشان دادن ديگران م
خود  يكند، روز یكه قرآن تشبيه و شماتت م طور همانيا  .موفقيت و مسرّت نمايد

 نا يچون چنين خصلت و رفتار 1.دهد یرا خوردن گوشت مرده برادرش قرار م
 یباشد، غيبت عمل ناپسند و قبيح یاجتماع م بهنجار بوده و عامل توقف فرد و

دن موجب اشاعه مفاسد و ايجاد محيط نامطبوع در غيبت كر :ثانياً .شمرده شده است
ظن و اعتماد را از ميان همكاران زائل نموده و در طرف،  حسن .شود یاجتماع م

پس از  .آور است العمل آن زيان در نتيجه عكس .كند یكدورت و كينه توليد م
  .باشد ینيز سزاوار منع شديد م یو اجتماع یجهت عمل

 يدر بين باشد، برا یبدون آنكه نفع و نظر شخص یعنبالعكس صلوات فرستادن، ي
كمال و تقوا، طلب رحمت و خير از خدا كردن،  يها زبده افراد بشر و نمونه

و  .ها باشد شخص نسبت به خوب یو محبت باطن یجز خوب ياز چيز یتواند ناش ینم

                                                
 ختمى مرتبت  تدوين و تفصيل سخنرانى در جشن انجمن اسالمى مهندسين ، بمناسبت مبعث حضرت

 37/11/17)ص(، در مسجد هدايت بتاريخ 
(. ...آيا هيچ يك از شما خوش 12اَيُحِبُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ ... )حجرات / ...  .1

 ...دارد، به اينكه گوشت برادرش را كه مرده باشد، بخورد؟ پس از اينكار كراهت داريد
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اين حكايت از ضمير پاك و سنخيت گوينده صلوات بر پيغمبر و دودمان آن 
ديگر اينكه  .شود یو با ارزش محسوب م یبنابراين يك عمل عال .نمايد یار مبزرگو

چون صلوات كم و بيش موجب توجه و تذكر گوينده و شنونده به شخصيت و 
مفيد و مثبت دارد،  یگردد و نتيجه عمل یتعليمات و اعمال پيشوايان بزرگ بشريت م

 :گوييم یامشب م سبتمنا بهبنابر اين و  .شود یبر آن مترتب م يثواب زياد
«

»1 
مهندسين و  یقبول دعوت انجمن اسالم :همچنين است جشن و اجتماع امشب ما

 ينام يك نهضت فكر هو ب یكه بياد يك واقعه تاريخ یحضور در چنين مجلس
كه بيش از هزار سال قبل رخ داده، تشكيل شده است، در  یو به افتخار بعثت یجهان

كه  یحضار به موضوع و محبت و سنخيت يمند مرتبه اول حكايت و داللت از عالقه
خود بسيار پسنديده و نشانه تكامل  يبنابراين به خود .نمايد یبا صاحب آن داريد، م

به دوم، چون اين اجتماع باعث تقويت ايمان و تكميل معلومات در مرت .بينش است
از آن  يدر خارج دارد و نتايج مثبت و مفيد يشود و تبليغ و تأثير یخودمان م

خدا و خدمت به خلق و توأم با ثواب خواهد  يزد، مسلماً موجب خشنودخيَ یبرم
 2.بود

در اين جشن شركت  گويم كه با احراز دو شرط فوق یتبريك م یآن كسان بنده به
هستند كه  یچنان طبع بلند و رشد انسان يكه دارا یخوشا به حال آنهاي .اند كرده

، تنها به صرف عشق و سنخيت با موضوع و با صاحب اين جشن یبدون طمع و حساب
 !تبريك دارد يجا ینمايند! براست یدر دل خود م ياحساس شاد

  

                                                
ايد  فرستند. اى كسانى كه ايمان آورده ( همانا كه خداوند و فرشتگان او بر پيغمبر درود مى16اب / احز) .1

 .)شما هم( درود بر او بفرستيد و تسليم فرمانش بشويد
شايد بشود گفت تمام احكام مشمول اين خاصيت دو جانبه است. از يك طرف شاهد و دليل بر به دست . 2

شرفت در ساختمان شخص است و تكرار آن به خودى خود موجب تحكيم آوردن يك مرتبه كمال و پي
شود. و از طرف ديگر منشأ آثار عملى در زندگى شخص و اجتماع  و تمرين و تلقين آن صفت مى

گردد. و اين خود تثبيت ميراث مكتسب گذشته است و اكتسابى براى آينده. مثالً انفاق كردن و  مى
علق خود، براى رسيدن به مقصد عالى بدون يك رشد و سنخيت قبلى گذشتن از مال و از محبوب و مت

 .باشد پذير نيست و ثانياً موجب آثار و ثمرات مسلم مى امكان
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 ینگران
 نشاط و نويد  سكه بود كه  يك طرف  غربيها يا به اصطالح  موضوع   ياين يك رو

 .پيش آورده باشد یو ماللت یآن طرف سكه ممكن است مختصر ناراحت.دهد یاميد م
اين است كه چنين مجالس در سابق  يكه بر خاطر ما نشسته، برا يگرد تأثر

رايج جامعه  يها اما اكنون سنت .فراوان و گردآمدن در آنها معمول و متداول بود
بايد خودمان را به اينجاها بكشانيم! و  .كشاند ینم یاينچنين محافل يما را به سو ديگر

اصالً مثل اينكه پوست كنده اگر بخواهيم حرف بزنيم، مسأله خدا و دين ديگر 
رود كه از  ینه تنها در ايران، بلكه ظاهراً در دنيا م .مطرح نيست! يا كمتر مطرح است

 .خارج شود یبرنامه زندگ
  

 چنين است؟چرا 

 ! اينكه بشر خرش از پل گذشته است يطور خالصه برا هب
مواجه با هزاران مصائب و مشكالت از يك طرف و  یزيرا در گذشته، زندگ

بشر خود را عاجز و محتاج و متواضع  .هزاران مسائل و مجهوالت از طرف ديگر بود
از خدايان و ها را  ها و حل مجهوالت و ابهام رفع مشكالت و بيچارگی .ديد یم

دائماً دست  .جُست یم يخواست و از آنها يار یو روحانيون م یموجودات فوق طبيع
در زمين نيز اداره و نظام امور كم و بيش با  .داشت یآسمان بر م ينياز به سو
بعدها  یول .بنابر اين به اين مطالب احتياج و انس خاص داشت .بود یدين يدستگاهها

، وسايل مبارزه با عوامل طبيعت و دفاع انسان توسعه و كه ترقيات صنعت و پيشرفت
به  ینصيب بشر گشت و اكتشافات علم ینسبتاً مرفه و مطمئن یتكامل يافت و زندگ

 يبشر دوا یكلطور هاز اسرار و مجهوالت برداشت و ب ينوبه خود پرده از بسيار
با وسايل  دردها و جواب مسائل را در خود يافت و به تجربه دريافت كه سرانجام

به كشف رموز توفيق  ها و توان به رفع سختی یم یعلم يها و با روش یمصنوع
منفك شد، رفته  یدين يها از دستگاه یو مدن یيافت، و از طرف ديگر امور اجتماع

 یدر مردم نسبت به خدا و دين و آداب دين یاعتناي ی، بلكه بينياز یرفته يك حالت ب
 .شيوع يافت

از عوامل  یل مطلب چنين نباشد، مسلماً جريان فوق يكاگر علت تام و كام
 یباشد، كه همه جاي یوضع حاضر افكار و آداب مردم در مقابل ديانت م یاساس
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خدا  يدر هر حال مردم به سو .است و امواج آن مملكت ما را هم فرا گرفته است
 !روند یروند يا كمتر م ینم

 خدا بود؟ يخلصاً براها خالصاً و م اصالً از اول مگر تمام نيايش

 !! البته كه خير

خودشان تواضع  يها مردم نه به عشق حق و ميل به كمال، بلكه به خاطر گرفتاري
 !كردند یم یو نذر و قربان يو زار

 یبركت در كسب يا فراوان يبرا يشوهر يا اوالد پيدا كردن، ديگر يبرا یيك
از  یو خالص یحاجت يمريض و باالخره هر كس برا يشفا يبرا یمحصول، آن يك

 .كرد یبود كه با خدا و پيغمبر و امام سروكار پيدا م يگرفتار
نبود؛ بلكه يك نوع  یهم خداپرست یدر حقيقت ديانت ما و مردم قديم خيل

 یآنچه امروزه از بين رفته يا كمرنگ شده است، خودپرست .بوده است «یخودپرست»
 !غصه بخوريمپس زياد هم نبايد  .باشد یم یصورت خداپرست هب

اتفاقاً در قرآن از اين نوع دين كه در مواقع اضطرار و اضطراب شدت پيدا 
 یمكرر و با طعنه و مالمت خاص، از كسان طور بهدر قرآن  .شود یكند، تجليل نم یم

شوند، دست تضرع و تملق به دامن خدا  ی، دچار طوفان میسوار بر كشت یكه وقت
گردند،  یرسند، به شرك و ظلم و فساد برم یت مكنند، و چون به ساحل نجا یدراز م

 .شود یياد م
  

  خالص یخداپرست

و  یو بندگ یوارستگ ياز رو یآيد كه آيا آن خداپرست یحال اين سؤال پيش م
  1كند( یخلوص عشق )كه مصداق كامل آن را قرآن از زبان حضرت ابراهيم نقل م

است؟ آيا ديگر بشر  یاز بين رفتن داشته، از بين رفته و يا یهاي نمونه كه در گذشته
 !خرش از پل گذشته است؟ یبه خدا ندارد و بكل یبازگشت و توجه

اند،  جواب اين سؤال را از خودمان كه معتقديم و از ساير اديان كه مدعيان مطلب
گويان تهران و در نزد  در خيابان اسالمبول و ميان جمعيت ولگردها و هرزه .نپرسيم

تمام  يو نابلد يمقلد ما هم كه با ناشيگر یظاهر متجدد ول به يها ساير شخصيت

                                                
( ... همانا كه نماز و عبادتم و 162، )انعام / «اِنَ صَلوتى و نُسُكى وَ مَحياىَ وَ مَماتى لِلَهِ رَبِالْعالَمينَ...»...  .1

 ...براى خداوند عالميان است زندگى و مرگم، همه
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فضوالت وازده و پس مانده اروپا و آمريكا را با داد و فرياد ناهنجار و با رنگ و 
كنند، جواب مسأله معلوم است و ارزش  یشكل ناموزون به گوش و چشم ما فرو م

 .سؤال را ندارد
 

وامانده  ين هم كه مانند همه مقلدهاافكار و اجتماعما یو غيررسم یاز فرهنگ رسم
مكاتب فالسفه و دانشمندان قرن  يثابت، هنوز در الفبا یافتادگ با يك تأخير و عقب

 .نوزدهم گير كرده است، انتظار حل مسأله را نداشته باشيم
 چرا به سرچشمه نرويم و از برجستگان تمدن و فرهنگ زمان سؤال نكنيم؟

  

 تازه یها آوازه

 يا بلند است و مسائل تازه يديگر يبينيم نوا یدر اروپا و آمريكا م یعندر آنجاها ي
افكار پوزيتيويسم و به قول  يماد يقرن بيستم با اروپا ياروپا .باشد یمطرح م

معابد رفيع  .تفاوت پيدا كرده است یخودشان راسيوناليسم قرن نوزدهم  خيل
بعد  یعقل بنا شده بود، يكتجليل و پرستش علم و  يكه در قرن گذشته برا یپرجالل

ديگر افتخار و ابتكار علما در انكار  .گذارده است یو ويران یرو به خلوت ياز ديگر
از  .اند پايين آمده ((Causaliteاز مركب غرور عليت  .حقايق ماوراء، محسوس نيست

علم و «قرن كه  يمحققين و مخترعين ابتدا يها ها و مژده همه مهمتر اينكه آن وعده
 يو بيچارگيها یآزاد، معضالت و مشكالت زندگ يها و رژيم يدار ت و سرمايهصنع

» و آسايش برقرار خواهد ساخت یو تواناي یجايش داناي هبشريت را محو كرده، ب
 .اند روبرو شده يها و مسائل جديد ها و گرفتاري پوچ از آب درآمده، بلكه با نگرانی

( اين عبارت را 1337ماه  ي)د یرساز مجالت روشنفكر اخير فا یدر سرمقاله يك
 :خواندم یم

تغييرات تكامل علم و عقل بشر در قرن نوزدهم و بيستم نسبت به قرون  یمنحن»
آرتور كستلر در مقابل  .رود یباال م يآور سرسام يگذشته، با سرعت تصاعد

را كه آن هم در اين دو  ینزول ی، يك منحنیعقل انسان يصعود یاين منحن
كند و سجايا و اخالق انسان اين دو قرن را  یآور تنزل م رسامس طور بهقرن 

مذهب و اخالق، هر چند  يجانشين شدن علم بجا .دهد یدهد، قرار م ینشان م
را باال برده و انسان را بر طبيعت غالب ساخته است، اما بعكس  یسطح زندگ

 .ستغلبه انسان را بر خودش و بر شهوات و اميال و سجايايش تأمين نكرده ا
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مذهب و  ياز اين است كه از قرار معلوم، علم كه جا یبحران عصر ما ناش
 1«.باشد یاخالق را گرفته، قادر به انجام تمام وظايف نم

از تحوالت عجيب بيست ساله  یاز مجالت فرانسه گزارش یطور در يك همين
 يربندوبا یآنها در اثر ب یاخالق یكه در مبان یو تخريب كل ياخير جوانان سوئد

(atheisme) جديد احساس  يها اصول و ارزش كه شديداً به یپيدا شده، و احتياج
 .كنند، منتشر شده بود یم

ايد كه  شاخص قرن معاصر( ديده ی)فيلسوف انگليس 2در كتاب برتراند راسل
 :گويد یم

 :جريان سه نوع مبارزه كه بشر درگير آن بوده و هست یتاريخ تمدن بشر، يعن
در جبهه  .ل طبيعت، مبارزه با همنوع و باالخره مبارزه با نفسمبارزه با عوام

اول انسان به كمك عقل و صنعت و علم تقريباً غالب شده، مدتها است 
 یو خارج یدر روابط داخل .طبيعت را مقهور اراده و احتياج خود نموده است

 .برقرار شده است یقديم، تفاهم و نظام یو ترس دائم یدشمن يملل نيز بجا
 .باشد یدر مبارزه سوم كه با نفس خود دارد، هنوز مغلوب و گرفتار م یلو

نصيب بشر  يآور شگفت يها ها پيشرفت و درمان بيماري یگرچه در عالم پزشك
و عوارض و  ی، عصبیروان يها تر، بيماري پيشرفته و متمدن يدر كشورها یشده، ول
 .كند یاز آن امروزه بيداد م یناش يپيامدها

  

  یو خأل فكر ینگران

پيشرفته متمدن  ياز صحنه كشورها یو ناراحت یخالصه به هيچ وجه نگران طور به
و  یو قضاي یوجه علم و صنعت و نظامات حقوق رخت نبسته است، و به هيچ

را كه مطلوب بشر و مورد  ی، آن اعتماد و امنيت و ارتباطيبشر یو سياس ياقتصاد
بلكه  .باشد، پيش نياورده یفت آن ماحتياج و ضرورت گردش سالم امور و پيشر

آنچه از اين بابت هست ميراث گذشته است و روزبروز، خصوصاً بعد از هر جنگ و 
البته  .شود یتر م لرزان یزندگ يها تر و شالوده سست یروابط اجتماع يها تحول، پايه

بندها و  یبا گسترده شدن اجتماعات، خطر و وحشت سقوط يا ريزش در اثر گسستگ
 !گردد یها، هر لحظه شديدتر م ها و پايه یشدن پخرد 

                                                
 .1337نبرد زندگى ، دى ماه  .1
  ترجمه آقاى دكتر شايگان ، به نام اميدهاى نو. 2
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شود كه نه تنها در التيام و ارتباط مصالح تشكيل دهنده  یطور محسوس ديده م هب
پديد آمده، بلكه از درون نيز روزبروز  یو از هم گسيختگ یكاخ اجتماع بشر سست

، یاخالق يهاها و سنت و آرمان یبا از بين رفتن يا تضعيف مبان .گردد یم یو خال یته
متمدن  يها در عواطف و مغزها و اعمال ملّت يو فكر یروان ييك سلسله خألها

 .شود یپديدار شده و م
 

و  یطبيع ینسبت به زندگ یحوصلگ یو ب یعالقگ یفلسفه اگزيستانسياليسم و ب
نمايد، از همين خألها سرچشمه  یكه در جامعه ترويج م یحالت يأس و بدبين

شود، اما آدم بزرگ را جز  یم يسرگرم باز یكه بچه به آسان است یبديه .گيرد یم
نسبت به  يبشر امروز .توان مشغول كرد ینم یو واقع يو ضرور يجدّ يبا چيزها

 یمردم گذشته، حكم جوان بالغ را دارد كه عقل او به ظواهر و تزيينات پوچ زندگ
 .طلبد یم یبلند و عال يها شود؛ بلكه هدف یقانع نم

سرمنزل آسايش و مطلوب خود رسانده، يا حداقل  عقل، بشر را بهاگر علم و 
هاو  روزافزون و اين فعاليت يها ها و تالطم نزديك كرده است، پس اين تالش

 چيست؟ يعظيم برا يتكاپو

ها و  گسترده، اين تجمع يها ، اين تحقيقيآور نيرو و انرژ سرسام ياين توليدها
ها به كجا و چرا؟ علم و صنعت كه  ازها و پرتابچه؟ اين پرو يها و تضادها برا تفاهم

 يوسايل آسايش و لذت را فراهم كرده است و اين همه جنبش و جستجو برا
 چيست؟

  

 اشتباه و گناه ما

ها در اين است كه به تقليد ناشيانه و  ما ايرانی یاشتباه بزرگ و بلكه گناه نابخشودن
ن كهنه قرن گذشته دچار شده و از از متفكري يعاميانه از گفتار عده معدود يپيرو

ها  خودمان، منشأ و مقصد تمام جنبش يها درس خوانده یبعض یقضاوت سطح يرو
و به مفهوم  یدنياي یو در جهت بهبود زندگ يرا در امور ماد یو تحوالت زندگ

كنيم و به قياس نفس  یتوجيه م یو خورد و خوراك و لذايذ پست شهوان یحيوان
خوشگذران خودمان، تاريخ گذشته و معاصر و آينده مغرب كثيف و طبع تنبل و 

كه خصوصيت  یو عيش و نوش پست حيوان یطلب زمين را هم از دريچه راحت
 یمتأسفانه بيشتر كسان .كنيم یمسلك ما بوده است، نگاه م یمالداران اعيان و شاعران ب
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اند، به  غان آوردهبه ارم یاند و اوصاف هم كه نظر يا قدم به آنجاها انداخته و گذاشته
اند كه مطلوب و مطابق نظر خودشان  وارد شده ینگاه كرده و به جاهاي یهاي آن جنبه

 .بوده است
  

 :حقيقت اين است كه
 و هنر .خواهد یكند و چيز ديگر م ینظر م به شق و جمال طور ديگر یاروپاي -1

 يبلكه براشهوات،  تحريكنه در جهت تخدير اعصاب و  او، يبرا یو نقاش یموسيق
هنر در  .باشد یو ابتكار انواع مضامين و مظاهر جديد م یتهييج احساسات عاليه انسان

از يك طرف و  يبشر ينشان دادن و شناختن اسرار و استعدادها يبرا یآنجا مكتب
باشد و به  یتوأم با عمل و حركت از طرف ديگر م یمراحل تكامل يتربيت او برا

افكار و توقف در فعاليت و اميد و تخريب جسم و  هيچ وجه جنبه تخدير اعصاب و
 .متداول ماست، ندارد يهنرها یجان را كه از مميّزات اصل

پر كردن شكم و سربار  ينه برا یرود؛ ول یبه دنبال ثروت و قدرت م یاروپاي
فعاليت و كار و  يهم نيست؛ بلكه برا ياندوز نفس پول و مال يبرا .ديگران شدن

گيرد كه به نوبه خود  یقدرت او از فعاليت سرچشمه م ثروت و .توليد است
 يشغل و كسب را برا یايران .شود یفعاليت و توليد و قدرت م يبرا يا سرچشمه

رسيدن به اين منظور، شغل را ممكن است  يدرآوردن مال و مقام دوست دارد و برا
تحويل  ترين محصول را به هر كثافت و افتضاح درآورد و بدترين توليدات و ضايع

نفس شغل و شرافت خود قائل  يترين ارزش برا بدون آنكه كوچك .بدهد يمشتر
ارزش و  یخود در نظر ايران يو غيره به خود ي، قضاوت، سربازیطبابت، معلم .باشد
)مشروع يا نامشروع( است  يميزان سود ماد اش به آنها به نداشته، بلكه عالقه یمعناي

 یشغل اصطالح خودشان يك نوع شرافت ا بهدر اروپ یول .برد یكه از آنها م
(conscience du metier) حرفه و مخصوصاً عشق و عالقه به(Amour du metier) ،

و  یعمل خود را با سليقه و زيباي .وجود دارد يدوز و پينه يو آشپز یرانندگ یحت
يك استادكار و يك هنرمند  .شود یشخصيت با شغل توأم م .دهند یافتخار انجام م

حاضر نيست از  .سازد یعاشق كار و مصنوع خود بوده و آن را زيبا و موزون م یبغر
 .ظاهر و فروش نمايد يفدا يباطن و واقع آن چيز

 .زيباپسند است یاروپاي یبه اين معن
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 يكه نه برا یها و خدمات نزد آنها فداكاري .باشد یخدمتگزار نيز م یاروپاي -2
، بلكه صرفاً به عشق خدمت و خير انجام شود، ثواب آخرت يفريب و انتفاع و نه برا

در آنجاها واقعيت و رواج  یبه راست يخدمت به نوع و فداكار .بسيار فراوان است
كه از گردش  یايرانيان .افراد است یدرون یطبيع يها از مطلوب یداشته، مطلوب

از سينماها  ها، خيابانها و خانه یگردند، از شكوه و زيباي یاروپا و امريكا برم يشهرها
ها و رستورانها و از ساير وسايل آسايش و  ها، از آسايش و رفاه هتل و تماشاخانه

هيچ از  یول .سازند یگويند و آب دهانها را روان م یتفريح و عيش داستانها م
نصب  یدر باغات مل یها و حت ها و ميدان كه قدم به قدم در چهارراه یهاي مجسمه

 یيادبود و افتخار نوشته شده است، حرف ين آثار و تابلوهاكه بر اي یهاي شده و كتيبه
ها و  اند و وجود نداشته است و اگر مجسمه را نديده یانگار چنين چيزهاي .زنند ینم

اند، از جهت تزيين محل و يا تحميل و تملق سالطين و  گذاشته در آنجا یيادگارهاي
خته و پرداخته صاحبان كه اروپا و آمريكا سا یدر صورت .فرمانروايان وقت است

غالب اين آثار نمونه  .باشد كه آنها زبانحال آن هستند یم یها و يا وقايع همين مجسمه
تاريخ آن  یمرگ و زندگ يها است كه در سر دوراهه یو نشانه فداركاريها و خدمات

بدون شائبه غرض  و ريا و به صرف غليان احساسات پاك  یكشور، از مردان يا زنان
كاخ  يبه اين ترتيب ستونها .سرزده است یدوست و نوع یپرست يا وطن یناسش و وظيفه

به زمين محكم كوبيده  يبعد از ديگر یو تمدن و عظمت آن ملت يك یرفيع زندگ
را همه  Etoile ترين ميدان پاريس بنام بارگاه سرباز گمنام در وسط مجلل .شده است

از اين قبيل بارگاهها  .دانيد یشود م یمكه به آن  یاند، و تجليل و تعظيم شنيده يا ديده
پرستان و دانشمندان و  كه به نام سربازان و سرداران و ميهن یو يادگارهاي

كه دائماً از  يتجليل و تذكار اروپا برپا شده است، و يخدمتگزاران در شهرها
بايد  یبا كمال شرمندگ .شود، بسيار فراوان است یگذشته م يها جنگ يشهدا
شود با  یالعاده كم داريم؛ و چنين چيزها را نم ر اينها را نداريم يا فوقما نظي :گفت

 !سفارش و تقليد از خارج وارد كرد؛ بايد در خون ملت و در خود كشور باشد
را با حالت  یكه زن ساده و جوان يا بروكسل مجسمه يها از ميدان یدر يك
اين  .متوقفم كرد یداد، مدت ینشان م يو اراده قو یقدرت روح ی، ولیضعف بدن

كه فراريها و افراد نهضت  یهاي از زن ی، به ياد يك1911 - 18مجسمه بعد از جنگ 
و سكوت كرده،  یداد و در برابر شكنجه آلمانها ايستادگ یرا پناه م یمقاومت مل
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 :باالخره محكوم به تيرباران گرديد، برپا شده و ذيل آن اين عبارت نوشته شده بود
استقالل و شوكت بلژيك و  .«چگونه است یخواهم داد، زن بلژيك من به آنها نشان»

مديون اين قبيل زنها و مردها و محصول چنين افكار و  یغرب يساير كشورها
از متجددين و به  يبسيار یول .ها ها و كاباره ها و كاخ احساسات است، نه در خيابان
 !دانند یها م یها را معلول اين دوم یقول خودشان روشنفكران، اول

از طرف مردم  1881بود كه در سال  يا بوستون مجسمه یهمچنين در باغ عموم
ها  با انگليس 1771 يها عام بوستون، كه در جنگ ماساچوست به افتخار مقتولين قتل

در پايين  .داد یقيام كنندگان را نشان م یجمع اتفاق افتاده، نصب شده و تيرباران دسته
 :DanielWebsterاز یيك .ز بزرگان حك كرده بودندكتيبه دو عبارت از دو نفر ا

 :John Adams از يديگر .«شود یاز اين لحظه تاريخ زوال تسلط انگلستان شروع م»
 !«شد يريز یدر آن شب استقالل امريكا پ»

همينطور اگر چه اخيراً و بويژه در آمريكا علم و مطالعه و اكتشاف و اختراع  -3
مانند سربازان  يا كرده و دانشمند و فيلسوف تا اندازهپيدا  یو انتفاع يصورت تجار

هنوز در همانجا و  یاند؛ ول ارزش و احترام شده یقديم ايران، مزدور و بنابر اين ب
 يكه دارند، دنبال علم و تفحص برا يبيشتر در اروپا با طبع كنجكاو و جستجوگر

حقايق  و كشف یو بيناي یكه به روشناي یسيراب كردن عطش جستجو و عشق
توان گفت در گذشته صددرصد چنين بوده و تعليم  یالبته م .روند یداشتند و دارند، م
گرفته و  یصورت م یو داناي یياب لذت كشف و عشق به حقيقت يو تحقيق صرفاً برا

و  ينتايج ماد .آنها روشن شده است يبه رو یاز اينرو صفحات علوم و فنون غرب
تب شده و رفته رفته صورت كالسيك كسب معاش بعداً بر آن متر یو سياس ینظام

 .را پيدا كرده است
كه از علوم و صنايع به  يا اخير و استفاده مستقيم و گسترده يها بعد از جنگ

را پيدا كرده و در رديف خدمت وظيفه  يو كشور یتر و مل وجود آمد، جنبه عام
 یجوي حقيقت و يدر هر حال، چه در گذشته كه به عشق فضيلت فرد .درآمده است

، ضرورت و حيثيت پيدا كرده یرفتند و چه اخيراً كه به مقياس مل یبه دنبال علوم م
ها به دنبال علوم و  شده است؛ تالش غربی یاز وظايف اجتماع يا است، و وظيفه

 .یفروش و فضل یدارد، نه خودآراي یاخالق یفضايل يك جنبه عال
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 گانه سه یها محرك

بنده نيست كه تكذيب نظريات  يدر باال گفته شد، ادعا 3 و 2،  1آنچه در مراتب 
اند و  ها فته خود غربی .را كرده باشم یخواه اروپاي وطنان متجدد و تمدن هم

كنند كه در نهاد انسان سه احساس يا سه احتياج و بلكه  یچنين خالصه م .گويند یم
ه امتياز انسان از سه غريزه وجود دارد كه منشأ و اساس كليه شؤون تمدن جديد و وج

 :آن سه احساس يا عوامل محرك عبارت است از .حيوان است
 .خالق هنر و ذوقيات و صنايع ظريف(  (Sentiment de beautéیحس زيباي

و  يخالق اخالق و عامل فداكار ( (Sentiment deutilitéيحس خدمتگزار
 .یانسان يسجايا

خالق علوم و منشأ  ((Sentiment de réalité یجوي و حقيقت يحس كنجكاو
 .تحقيقات و اكتشافات

 .تظاهرات و تراوشات اين سه احساس یيعن یبنا به گفته و به عقيده آنها، زندگ
طور است  و جلوه و جنب و جوش  بينيم در عمل همين یدرست كه نگاه كنيم، م

 .گرفته است یاز اين سه مبدأ هميشه سرچشمه م یتمدن اروپاي
اند، يك  رفته یكه كم و بيش به موازات هم پيش م اين احساسات و احتياجات

وناگون آنها داده، انواع گ یو اجتماع يفرد یبه زندگ ینوع تعادل موزون و محكم
به بارآورده  و غيره را ی، نظامی، علمیاجتماع ،ی،سياسیاخالق ،ي، هنریآثار ادب

 .است
  

 احساس خأل

ات فوق تأمين و احتياجات احساس يحاال از هر زمان و از هر بابت وسايل ارضا
بسط و كمال  يتر است و بايد گفت در هر سه مرحله، منتها مربوط به آن فراهم

 .حاصل شده و بشر به حالت اشباع رسيده است
 یدر صورت .داشته باشد يا و غصه یدر زندگ يبنابر اين بشر متمدن نبايد كسر

اين تالشها و  .هم نيستوجه فرا بينيم چنين نيست و رضايت و سكونت به هيچ یكه م
گانه فوق است،  سه يها ها، نه تنها رشحات و نتايج فعاليت تكاپوها و پروازها و پرتاب
 .است يچيز ديگر يبلكه خود مقدّمه و جستجو
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نويسند كه به  یگويند و م ینماييم و خود آنها نيز م یاز طرف ديگر مشاهده م
دل و دوام و استحكام و اطمينان تعا يو موجود جامعه بشر یوجه در وضع كنون هيچ

 .گوناگون از هر طرف هويدا است يها تزلزل و تصادم و نگرانی .برقرار نيست
 ياصالً انسان برا .نيست یگاه و در هيچ حال راض است كه بشر هيچ یاين حقيقت

سكونت و وصال به مطلوب مرگ  .سكونت و نيل به تعادل خلق يا ساخته نشده است
دود تا به آرزو رسد و  یآنقدر م .وجود انسان به دنبال آرزو است سراسر .است و فنا
عين  ينياز یو ب یداراي .بيند هيچ ندارد یكند م یخوب كه نگاه م یول .دارا شود

به  يوا .باشد یم ياست و مقدمه و عين نادار یو بيچارگ یحوصلگ یو ب يبيكار
و احتياجش رسيده، كه به آخرين صفحه كتاب آمال  یحال آن فرد و آن اجتماع

   :نياز شده باشد یخيال و ب یب
 .1«ا...»

اين تجاوز  .كند یشود، تجاوز م ینياز و آسوده شد، مست و سركش م یبشر كه ب
ها و سالمت و  يا با مال و حقوق افراد است و يا به داشته یو خروج از حدود طبيع

و  يپرور خارج و تن يو جنگ و فساد و فنا یدر هر حال منجر به خراب .اعتدال خود
 .شود یم یو فساد درون يرنجور

رسانده، كه تقريباً صاحب همه چيز و مالك همه  يا علم و تمدن، بشر را به مرحله
نسبت به  .كند كه در عين حال فاقد همه چيز است یحس م یول .جا شده است

اش نگران و نااميد  كند؛ و نسبت به آينده یضطراب مگذشته و حاضر خود احساس ا
، خأل ی، خأل عاطفیاخالق خأل :بيند یم یدر زندگ یخأل عجيب و عميق .است
بنابر اين هميشه در تالش و توهم و پرواز به خارج  ...ی، خأل روحی، خأل عشقيفكر

نان و  يمسلم برا .نمايد یتازه م يديگر و چيزها يدنيا يدر آن جا جستجو .است
 يدنيا .فرستند یانتها م یسازند و به جو ب یآب و زن زيبا نيست كه موشك و ماه م

است كه مرغ دل و فكر بشر  یقالب گذشته و حال، قفس .كند یم یقديم بر بشر تنگ
رود تا غير از خود و  یبه كُرات و سيارات م .را سخت در اسارت نگاه داشته است

يابد كه در صدف تنگ  یباز خود را م یول .يده بيابدغير از آنچه تا به حال بوده و د
 .است بسته شده یو تاريك غرايز حيوان

                                                
 7 و 6/  علق. 1
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و احراز تسلط بر  يحفظ برتر يها و پروازها يك مقدار برا البته اين تالش
بر تزلزل اوضاع و عدم  يديگران و به قصد صيانت نفس است كه خود دليل بارزتر

كه پشت سر و همراه آن است، مسابقه  یقشور و شو یول .باشد یم یاعتدال عموم
خروج از عوالم و  يانتها برا ینامعلوم ب يباشد كه به جانب هدفها یم يا مستانه

كه گفته شد ميراث و تمدن گذشته و وضع  طور همان .اند قديم گذاشته يسرگرميها
سابقاً چنين نبود؛  .حاضر در تزلزل و تخريب است و افق آينده تاريك و بيمناك

 .ها در كار نبود چنين عصبانيت و جهش .بيشتر وجود داشت یادل و تسكين خيلتع
كنند، تا  ینمايند، مطالعه و آزمايش م یاين است كه از هر طرف بحث و جستجو م

 .علت و درمان را كشف و خأل مفقود را پر كنند
  

 ُبعد چهارم

 یانه و علمبسيار محقق يا مقاله Réalité یمجله پاريس 1918در شماره اكتبر 
يا بُعد چهارم  یحس مذهب» :تحت عنوان  Tanneguy de Quénetain ديدم، به قلم

متمدن غرب، مانند وضع  يمقاله پس از ذكر اينكه وضع امروز دنيا 1.«يروح بشر
و عاجز ماندن  یاست كه در نتيجه مواجهه با مصائب و مشكالت زندگ شده یشخص

، يك مرتبه متوجه و یط يافتن بر عوامل خارجخود و تسل یاز توافق دادن نظام درون
مغرب نيز  يدر دنيا .گردد یم یو خداي ييا فوق بشر یاجتماع يمتوسل به قوا

بعد از  .ظاهر شده است (Spritualisme) روحانيت يبه سو يا العاده رجعت فوق
 یو اجتماع یكه بشر به علوم و نظريات فلسف یآنكه پس از دو قرن تجربه و اطمينان

روبرو  یاز ترقيات علم يديد پيدا كرده بود، اكنون با مناظر وحشتناك آثار بسيارج
 ينمايد؛ و دنيا را در بحران نااميد یاقرار به عجز م يشده و علم در حل مسائل بشر

اخيراً از  .آورد یم يرو یمغرب زمين به مسائل و مطالب مذهب .فرو برده است یعجيب
در نتيجه اين  .است شده یينه مطالعات عميقدر اين زم یغيرمذهب يطرف علما

اخير علوم  يمطالعات و تحقيق در اسناد و كشفيات جديد كه در اثر پيشرفتها
 كه آدلر یتعقيب نظريات حاصل شده و در یشناس و مردم یشناس ، باستانیشناس جامعه

(Adler) و يونگ (Yung) شاگردان فرويد (Freud) وجدان مكتوم در باره 

(Inconscient) اند، دانشمندان  مستقيم به دست آورده يها ها و آزمايش ضمن تجربه

                                                
1. Le sentiment religieux , quatriéme dimension de l′esprit humain   
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كه در انسان وجود دارد،  یبه ريشه احساسات يا عواطف مذهب یكم و بيش پ
 :گويد ینويسنده مقاله م .اند برده

 یجريان یبا آنكه هنوز اتفاق كامل آراء و نظريات حاصل نشده است، ول
 یمختلف را به نظريه يا تعريف يمتعلق به مكتبهاوجود دارد كه غالب متفكرين 
 :به مضمون ذيل سوق داده است

است كه  یروح انسان یاز عناصر ثابت و طبيع یيك یيا حس مذهب يديندار»
ها و كيفيّات بوده، يك نوع ادراك  اساساً و بالذات مستقل از ساير پديده

فوران  (Inconscient)باشد كه از ضمير خاص و وجدان مكتوم بشر یم یطبيع
)مولد  ینسبت به مفاهيم زيباي یخواه يا مفهوم تقدس یعاطفه دين .كند یم

است كه  ی)مولد علم(، مفهوم حس چهارمی)مولد اخالق( و راستیهنر(، نيك
 1«.باشد یهمان اصالت و استقالل سه مفهوم ديگر م يدارا

اميدوارم  .مفصل و مدلل است و در اينجا مجال توضيح نيست یمتن مقاله خيل
اند، دوستان در  را كرده قبول زحمت و افتخار آن یمهندس بيان يكه آقا يا ترجمه

 .سالنامه مكتب تشيع مطالعه نمايند
 یآيد، بنا به تحقيقات و نظريات جديد، روح مذهب یاز مقاله فوق برم كه طوري به

فالسفه  كه طوري بهاست، نه  یآن خداپرست یكه حد نهاي یجوي یيا تقدس و تعال
و  -و ابزار توليد است  يزاييده مسائل اقتصاد -اند ماترياليسم كمونيسم اظهار داشته

گيرد، و نه  یسرچشمه م یدوران كودك ینه بنا به نظريات فرويد، كه از غرايز جنس
بشر در مواجهه با مشكالت و مجهوالت پديدار شده  يو فكر یدر نتيجه عجز عمل

بلكه يك  .را ابداع كرده است پيشوايان دين آن یبطل و رياست يو نه شياد .است
او  يساختمان وجود است  كه از اعماق يطبع بشر یو احساس درون یاحتياج طبيع

 .است شده گيرد و در خميره فطرت و خلقت او سرشته یم ريشه

                                                
1. Le sentiment religieux est une donnée constante , naturelle de l'esprit humain. 

pour la part la plus essentielle de lui- même, il est irréductible a tout autre  
phénoméne et constitue un mode de connaissance irrationelle dont l'une des 
sources principales jaillit de l' inconseient. Et par rapport aux notions du Beau (l′ 
Art), du Bien (la Morale) et du vrai (la Science), lanotion du religieux ou, plus 
exactement, du Sacré constitue une quatrieme catégorie donée de la meme 
authenticité et de la meme autonomie que les trios autres. 
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وجود  يو كنجكاو يو خدمتگزار یكه عاطفه و تمايل به زيباي طور هماندر بشر 
نيز به  یاست، تمايل و تجليل و ميل عميق یاصيل و غيرانتفاع دارد، كه مستقل و

زيبا و آثار  يكه طبعاً عاشق و واله رو طور همانبشر  .و تقدس وجود دارد یتعال
شود، در برابر عظمت و قدس و كمال نيز تحريك و تشويق و مجذوب  یموزون م

 !سبحان است گردد، و بنا به ساختمان نسوج و اعصاب خود طالب و سالك راه یم
  

 عشق و پرستش    
شود،  یعشق و پرستش را بگيريم، نه تنها حرارت و حركت خاموش م یاگر از زندگ

از مطلوب و محبوب، يا  یخال یزندگان .گردد یارزش م یثمر و ب یب یبلكه زندگ
به  یو اجتماع يدر گذشته و حال و آينده هر چه بشر به لحاظ فرد .صفر یمعبود يعن

ها بوده  كمال مطلوب يآورد، تماماً در سايه حركت و شوق به سو یو م دست آورده
 یكه خوراك و تغذيه از يك طرف تبديل به تركيبات بدن، يعن طور همان .است

رشد و حركت  يبرا یشود، و از طرف ديگر رمق و نيروي یحافظ پيكر و بنيه انسان م
و  یهم حافظ شالوده زندگدهد، معبود و مطلوب داشتن نيز در عين حال  یبه جلو م

 يبرا يا است و هم موتور محرك و هدف كِشنده یبخش روحيات انسان یگرم
هميشه اين احتياج  .رود یحيات بشمار م يآينده بوده، و از هر جهت از لوازم ضرور

 .و اشتياق در نهاد بشر بوده است و شديدتر نيز خواهد شد
 يو جانباز يفداكار یود و حتحسّ احترام و حس محبت در مقابل بزرگتر از خ

را ممكن است  منشأ آن .یو تجرب یاست واقع یدر پيشگاه موجود اعال و اَكمَل، حس
در هر  .انسان یو از ساختمان اصل یانسان، يا درون ي، و از مرتبه باالیبگوييم خارج

 :فرمايد یجا است كه قرآن م از همان .حال از سرحد ميان انسان و خدا است
«......»1

 

 انسان در اجتماع یخدا یسير تكامل

بشر هميشه پرستنده بوده و خواهد  یيعن .از اول چنين بوده و چنين نيز خواهد بود
ال مفهوم بشر،  و عظيم يا به عبارت ديگر هدف و ايده یمنتها اين ميل به عال .بود

اش از  یو عاطف یدماغ ياو از يك طرف، و رشد قوابرحسب ادراكات و احتياجات 

                                                
 ... .ان شخص و قلب او حائل است( ... همانا كه خداوند مي21انفال / . )1
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خود به كمك  یانسان در خارج ضمير وجدان .طرف ديگر تغيير و تكامل يافته است
 یاز معبود يا معشوق درون یهاي حواس و عواطف و عقل و علم، مظاهر و انعكاس

 .نموده است يدرست كرده، و در اجتماع عرضه و پيرو
اديان يونان و  .بزرگ بوده است يقادر مطلق و خدا پدر خانواده موجود یزمان

در مشرق زمين و در  .اقوام قديم از آن زاييده شده است یبعض یروح اجدادپرست
بعداً كه  .طوايف چادرنشين شيخ قبيله، مقام عظما و تقدس را احراز كرده است

ه احترام و شد، مردم به اُمراء و اربابها به ديد یشهرها و اجتماعات متمدن تشكيل م
بوده، از همين  یفئوداليسم اروپا كه الزمه يك دوران .نگريستند یاطاعت و تكريم م
رشد افراد و نظامات اجتماع كه باالتر رفت، مرحله  .گيرد یحالت سرچشمه م

در مغرب  یزمين و بعد از قرون وسط كه به مقياس زمان، ابتدا در مشرق يتر یعال
بايست در برابر هرج و  یم یپرست شاه .روياليسم بود يا یپرست زمين پديدار شد، شاه

در آستانه دوران جديد اين بت  .مرج فئوداليسم، قدرت و مركزيت به كشورها بدهد
از يك طرف و از ابتدا  .ديگر مصنوع بشر سرنگون شد يها نيز مانند بت یاجتماع

خدا، و هر  و هر معبود و مقدّس بجز ذات پيغمبران كه هميشه با هر ارباب و آقا
و  یمشاركت در صفات و اختيارات خداي ياز انحاء دعو يكه به نحو یمقام

كردند؛ و فرعونها و  یرا داشته باشد، به شدت مبارزه م يمالكيت حقوق افراد بشر
از طرف ديگر رشد افكار  .نمودند ینمرودها و قيصرها و كسراها را تحقير م

كه توجه آن  یپرست ام پاتريوتيسم )يا وطنبه ن يجديد و وسيعتر و عاليتر يها مفهوم
كه يك  يدار به مجموعه افراد و اجتماع هموطنان است(، كاپيتاليسم )يا سرمايه

وطن است(، و ناسيوناليسم ا  یو متوجه به اسباب رفاه و ترق یسيستم اجتماع
يك ملت و نژاد  يو معنو يكه جامعِ كليه شؤون گذشته و آينده و ماد یپرست ملت

جانشين آن  يبعد از ديگر یشود، يك یو از سرحدات كشور نيز خارج ماست 
ليبراليسم، سوسياليسم، انترناسيوناليسم و كمونيسم، به عنوان مراتب  زودي به .گرديد

  .1گر شد جلوه يمحبوب و مقدس بشر يها آلها و مسلك تر ايده تكامل يافته

                                                
خواهند با تبليغات و تحصيالت  ها باز مى حال چقدر مايه تأسف و تعجب و تمسخر است كه بعضى .1

هاى فرسوده شكسته را زنده كنند و چقدر ما را به عقب برگردانند! آن هم در يك كشور  مخصوص، بت
 !خداپرست مسلمان شيعه
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به مكتب باالتر، از  یز مكتببه معبد ديگر، ا يطور از معبد خالصه آنكه بشر همين
، به معبود ياز مقدس و معشوق و معبود یطور كل هتر و ب به مسلك وسيع یمسلك

در آستانه هيچ يك نتوانسته است و  یول .پله گام برداشته است تر و عاليتر پله لطيف
ها  ها و قداست بينيد عظمت یم .نخواهد توانست معشوق گمشده را بيابد و آرام گيرد

و چون ستارگان و  .شود یرنگ و محو م كم زودي به يهها چون آفتاب پاييزو شكو
 .كند یافول و غروب م یماه و خورشيد، دولت مستعجل داشته و پس از مدت كوتاه

مانند  يبعد از ديگر یكه به آنها داشته است، يك یها و اميدواريهاي یدلبستگ
 یو گرم یاولين اشعه روشناي در برابر یو برف یموم يها شب تار يا مجسمه يرؤياها

 .شود ی؛ و باد هوا و محو خيال م ريزد یخورشيد حقيقت فرو م
  

 یسير نهاي

خود و به قياس نفس درست كرده است، صددرصد پوچ يا ناقص و  يآنچه بشر برا
به خاك عدم و قبر  يبعد از ديگر یمعيوب از آب درآمده و مانند خود بشر يك

هم رفته مرتبه به مرتبه بهبود  يرو يمثل ساير شؤون بشر یول .رود یفرو م یفراموش
 يمعنو یبه جمع نوع ينموده، از فرد محسوس ماد یيافته، سيرتكامل يو برتر

و حالت و ايده نيمه مجرد را يافته، و باز  یگراييده و باالخره خاصيت اجتماع
عال و ذات آن هدف ا یتواند سير نهاي یكه نم يطور به .و برتر خواهد شد تر كامل

 یراه ط .دهند نباشد یكه مؤمنين به خدا نسبت م یكامل و جامع صفات و كماالت
تواند  ینم «او»جز نام  ی، جز ذات ذوالجالل و نامیشده بشر سر منزل و منتهااليه

نهايت  یگذارد و پرواز در جو ب یم یكه پا به كرات آسمان يداشته باشد! بشر
به پادشاه كشور و شيخ قبيله  .اس عالم جديد الزم داردبه مقي یو آقاي ینمايد، رَبّ یم

و  یرَبّ .تواند اكتفا كند ینم يحاكم بر اجتماعات كوچك بشر يها به ايده یو حت
، تخت سلطنت او بر 1«...وَسِعَ كُرسِيُهُ السَمواتِ وَاْالَرضَ...»خواهد كه  یرا م یسلطان
 يماد يها مرو فرمانش برتمام جهانها مستقر و مسلط بوده، و قل زمين و آسمان عرش

 !روان باشد يو معنو
 

     یدر عالم روانشناس یسير تكامل

                                                
 211/  بقره .1
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 يبشر يو ادار یرا در عالم اجتماع یمفهوم و مخلوق انسان يخدا یسير تكامل
، یپرست ینيز مراحل اوليه آن همان زيباي یو روانشناس یدر عالم وجدان .ديديد

و  یذوق يها بود، كه مرحله به مرحله فعاليت یپرست و علم و حقيقت یپرست نوع
 یطلب یآن كه تقدس و تعال یانسان را خوراك داده و مرتبه عال يو فكر یاخالق

است، اخيراً در سايه آزمايشها و نظريات دانشمندان غرب به ظهور و ثبوت رسيده 
رفته عقلش بر عواطف و  بينيم انسان رشيد كه رفته یاز اين جهت نيز م .است

ها و هنرها و  تواند سرگرم بازيها و مشغوليت یشود، كمتر م یساسات چيره ماح
نيز طبع كنجكاو او را  يماد یحقايق علم .گردد یدلخوش به خدمات كوچك نوع

بعالوه از تمام آنها اگر لذت و خير برده،  .نمايد یروشن و واقف به سرچشمه امور نم
جمال و  یرفته روزگارش ب رفته .تو صدمات بسيار نيز ديده اس یو گمراه یآلودگ

و  يفرد یپرتگاه در زندگان یخال يها و حفره شود و نقاط ضعف یكمال م
، معشوق یدرون یبنابر اين از صندوقچه مواريث و مواهب ذات .بيند یخود م یاجتماع

و نه تنها مقصد، بلكه منبع  .عين ذات او باشد یو بزرگ یطلبد، كه پاك یرا م يديگر
هم مقدس باشد  .كرد، نيز باشد یجستجو م یو راست یو نيك یچه در زيبايو موجد آن

 .او گردد یو اَعال تا شايسته احترام و بندگ یو هم عال
 يسحرها ياست كه در آخر دعا یخداپرستان و غايت رغبت يهمان خدا اين

او  يجستجو كميل ما را به يكنيم وحضرت امير در دعا یرمضان به آن توجه م ماه
 :گويد یو م برده

«
».1 

برسد،  اين مرحله بشر بايد به  یهاي وخيز و انقالب ديگر و باچه افت تا چند قرن حال
 !داند یخدام
  

 !یر دو َسر ب، گر محبت هیچه خوش ب

 یول .كند یكرده  و م یخود ط یو ذات یمحبوب واقع يبود كه بشر به سو یاين راه
نظر لطف او غير از افاضه استعداد و  .عنايت نسبت به عاشق نيست یمعشوق نيز ب

                                                
طلبان، اى  يار و آقاى مؤمنين، اى مقصد آرزوهاى شناسندگان، اى فريادرس نجاتتو كجايى اى   .1

 !محبوب دلهاى راستگويان و اى خداى جهانيان
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بشر، از طريق ديگر نيز ابراز شده و انسان را به جانب خود  یترتيب ساختمان درون
 .خوانده و خواسته است

 يتالطم ايام و گيرودارها يهستند كه از البال يشمار ال مطلب، افراد انگشتمث
قديم عرض وجود كرده،  يسواد، از روزها یتاريخ بشر، از ميان اقوام سابق و مردم ب

در  1«...اهللالتَعبُدُوا اِلَا ...» ياز چهره تابناك معشوق را به مردم ارائه داده، ندا یخطوط
 :اند دم را به ساحت قدس جاللش دعوت كردهمر داده و از طرف او

«
»2 

تعلميات نگرفته، با اتفاق كلمه و بدون درس نخوانده و  يا همين مطلب كه عده
را از  ي، دورترين و برترين مراحل عواطف و افكار بشریاختالف آراء در مبان

ديده و گفته باشند، خود  یهزاران سال قبل، بدون شائبه قياس به نفس و سودجوي
 .باشد یآنها م یو ارتباط و منشأ الهام يبهترين گواه بر حقيقت و حقانيت دعو

  

 االنبياء مخات

امشب به افتخار آخرين حلقه زنجير رابط خلق و خالق، زنده كننده نام و نشان، و 
ما و  «االنبياء والمرسلين خاتم یمحمّد مصطف» یتمام كننده تعليمات پيشينيان، يعن

 يادش درود و صلوات به .ايم آمده هم اسالم گرد در اكناف عالم يشمار یخلق ب
 .داريم یبرم دمو در راهش ق .فرستيم یم 

 :خوشحاليم و شكرگزار چون
 .آييم یبا همه عيب و عصيان در زمره امت و پيروان او به شمار م :اوالً
و  یشود، از ظهور چنين گوهر انسان یبه گذشته معطوف م یتوجه ما وقت :ثانياً

 .گرديم یبشريت شادمان م يها و فكرها بر صحيفه دل يطلوع خورشيد رهبر
اندازيم، مسروريم كه آيين پيامبران كهنه و  یحال و آينده نظر م چون به :ثالثاً

، سال به سال بيشتر و محسوستر يمندرس نشده، احتياج به پرستش خدا و ديندار

                                                
 26/  هود. 1
( او است كسى كه در ميان مردم عامى و از خود آنها پيغمبرى را برانگيخت. تا بر آنها آيات و 2جمعه / ). 2

الق و كردارشان را تزكيه و اصالح نموده، كتاب و حكمت هاى وجودش را برخواند. و اخ نشانه
 .تعليمشان دهد، اگر چه قبالً در گمراهى آشكارى بوده باشند
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و اگر گذشتگان و ما معاصرين قدر نعمت و ميزان عظمت و حقيقت  .گردد یم
 .ايم، آيندگان بهتر خواهند شناخت رسالت را ندانسته

و  ينژاد يها و روزگار عصبيت یكه در بازار تاريك جهل عمومبود  یزمان
و  ی، متاع تهمت و افترا رواج كامل داشت و هموطنان ما كه بنام تجددخواهیمذهب

كردند و به اعتبار نظريات قديم  ی، عاميانه و كوركورانه از غربيها تبعيت میطلب تمدن
 يزمينها، به اسالم و به پيشواآن سر یو عقايد متداول مردم عام ینويسندگان اروپاي

البته مدتها  .گفتند ینمودند و سخن م یارتجاع نظر م يآن با ديده حقارت و بقايا
شده و افكار  ياز مدعيان ما هنوز تازه است( سپر يبسيار ياست كه اين دوران )برا

و استهزاء بازگشته و به تجليل و  یاز دشمن یو آمريكاي یاز محققين اروپاي يبسيار
چنان است كه  یواقع ي، برتر«االَعْداء اَلْفَضلُ ماشَهِدَ بِه» .وصيف گراييده استت

 .دهد یم یدشمن به آن گواه
 Bernard) برناردشاو یرا كه نويسنده معروف انگليس يا نمونه عقيده طور به

Shaw) گويد یبرناردشاو م .آورم یاست، شاهد مثال م ابراز كرده: 
مّد به واسطه خاصيت زنده بودن عجيبش، نهايت من هميشه نسبت به دين مح»

است كه استعداد توافق و تسلط  یبه نظر من اسالم تنها مذهب .ام احترام را داشته
 .، و مواجهه با قرون مختلف را داردیبر حاالت گوناگون و صُوَر متغير زندگ

كنم و از هم اكنون آثار آن پديدار شده است كه ايمان  یم یبين چنين پيش
در نتيجه  یروحانيون قرون وسط .فردا خواهد بود يمد مورد قبول اروپامح

او به چشم  .كردند یاز آيين محمد رسم م یجهالت يا تعصب، شمايل تاريك
 -اين مرد  در بارهمن  .كينه و عصبيت، ضد مسيح جلوه كرده بود يآنها از رو

نه تنها ضد مسيح مطالعه كردم و به اين نتيجه رسيدم كه  -العاده  اين مرد فوق
چون او  يبه عقيده من اگر مرد .بشريت ناميده شود ینبوده، بلكه بايد منج

در حل مسائل و مشكالت دنيا توفيق  يجديد شود، طور يصاحب اختيار دنيا
  1 «بشر تأمين خواهد شد يخواهد يافت، كه صلح و سعادت مورد آرزو

                                                
  Mohammad Apostol of Allah :                       :مقدمه كتاب  از . اصل عبارت برنارد شاو، نقل1

I have always held the rieligon of Mohammad in the highest esteem because of its 
wonderful vitality.it is the only relegion, which appears to me possess assimilating 
capability to the changing phases of existance which can make itself appeal to 
every age. l have prophesised about the faith of Mohammad, that it would be 
acceptable to the Europe of today. The medival ecclesiastics, either through 
ignorance or bigotry. painted Mohammadianisme in the darkest colours. They 
were in fact trained to hate the man Mohammad and his religion. To them 
Mohammad was antichrist. I have studied him the- the wonderful man- and in my 
opinion, far from being anti- christ, he must be called the savour of humanity. I 
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 دين آينده

هنه و خارج از بحث و طرح نشده است، نه تنها ك یخالصه، خداپرست طور بهپس 
تر و  يتر و ضرور خود، روزبروز زنده یو مفهوم دقيق و لطيف و عال یبلكه به معن

مطلق عشق به حق و حقيقت و به صورت تسليم و  يبه معنا .تر خواهد بود فهميده
ن نه از آن جهت كه به ما فايده برساند، بلكه از آ .یتكبير و تسبيح مقام قدس كبرياي

 :جهت كه خود عظيم و اليق تعظيم و تسبيح است
«

»1

 

دنيا خدا را  .شود یكه چهار مرتبه با تبديل تسبيح به حمد و تهليل و تكبير تكرار م
البته نه مانند سالم  .خواهد پرستيد و دست دعا به درگاهش بلند خواهد نمود

طمع نيست، و از آن جهت كه او را در استخدام و استفاده خود  یكه ب یروستاي
بگيرد، بلكه به عشق و اراده اينكه خود را به طرف او پرواز دهد و كسب شخصيت و 

 .گردد یمسلمان م یواقع يشود و به معنا یخدا مانسان تسليم  .كند یبزرگ
توجه بشر از اشتغاالت پست و زد و  :آل و هدف اوالً با اين طرز فكر و با اين ايده

طرف باال و اعال،  هب :و اعمال فسادانگيز و مخرب خارج شده و ثانياً  يماد يخوردها
 .هد كردضميرش بوده است، صعود خوا اليشعر يهميشه در آرزو كه طوري به
ها منزل خواهد گرفت  و  السالم( در ملكوت آسمان )عليه یحضرت عيس گفته يه

     :يكالم خدا در حديث نبو
«»2 

 :مصداق يافته، بازگشت و وصال به خدا تحقق پيدا خواهد كرد
  

                                                                                                              
believe that a man like him were to assume the dictatorship . of the modern world, 
he would succeed in solving the problems in a modern he would succeed in 
solving the problems in a way that would bring it much needed peace and 
happiness. 

كنيم و منزه است خدا، به هر اندازه و هنگام، كه موجودات عالم داللت بر پاكى و منزّهى خدا  تسبيح مى .1
، تسبيح شود و همچنانكه او اهل تسبيح است و همانگونه كه ؛ و همانطور كه خدا دوست داردكنند مى

  !باشد سزاوار بزرگوارى ساحت او و سربلندى شكوه و جاللت او مى
 .عالم را به خاطر تو آفريدم و تو را به خاطر و به جانب خودم. 2
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« 

»1 
 
  
  
  
  

 

                                                
بر همه  ( اوست كسى كه پيامبر خود را با هدايت و آيين حق اعزام داشت. تا دين او را9صف / . )1

 !ها و اديان چيره بگرداند، اگر چه مشركين را بد آيد مسلك



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یو جهان یمسلمان اجتماع
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 یو جهان یمسلمان اجتماع
  

 گذشته هتوجه و توسل ب

مثل هر  یول .اجتماع متمدن است یزندگ يتخصص، چيز بسيار خوب بلكه ضرور
است كه در پيكر اجتماع  يا العمل تلخ آن تفرقه به زير دارد، عكس يكه خار یگل

 .دارد پيش آورده، دستجات مردم را از هم دور نگاه می
را كه نتيجه تالش معاش است و  یها و وظائف گرفتاري یداخل هر دسته وقت

گيريم، يك  نمايد در نظر می می یو شغل یهريك را مشغول و متوجه به امور شخص
آدميان را از  ینمائيم كه گوي مشاهده می یعجيب يخود پرداز هو ب یحالت جدائ

 .نمايد دشمن می یتر و گاه م بيگانهه حيوانات نيز نسبت به
خاطر يادبود و بزرگداشت برگزيدگان  هب يانعقاد مجالس جشن يا عزادار

و  یاش انصراف موقت ما از افكار و اشتغاالت خصوص بشريت، كمترين فايده
ها است و از دولت سر معتقدات  ها و تفرقه فراموش نمودن و كنار گذاردن تخصص

مهندس و دكتر، معلم و دانشجو، كاسب و كارگر، مال و  يا چند لحظه يبرا یايمان
گشاده و شايد قلوب با محبت  يافسر، از پير و جوان، باسواد و بيسواد برادروار با رو

 .نديشيما یم یگرد هم نشسته بر موضوع مشترك
 یو رسوم را ساير ملل و فرق هم دارند و در حكم خمير يا سيمان یچنين اعمال

محكم  متشكل، مرتبط و توده صورت همجزا را ب اجزاء مختلف است كه عناصر و
 .آورد درمی

ما ايراد بگيرند كه عمل سايرين توأم با طبل و ساز و آواز و  هممكن است ب
ده و اشتغاالت روز يا قرن است كه همه در افكار زن يانگيز برا دل يها نيت

                                                
  به مناسبت جشن مبعث ايراد گشته  38/11/ 6و  1گفتار حاضر مجموعه دو سخنرانى است كه در تاريخ

سخنرانى كه  است. سخنرانى اول در مجلس جشن انجمن اسالمى مهندسين ايران در مسجد هدايت و بقيه
مستقلى بود، روز بعد در مجلس جشن انجمن اسالمى دانشجويان در كوى امير آباد  خود مطلب مجزا و

 11/7/1311مانده بود، بعداً در تاريخ  هايى كه از اين دو سخنرانى باقى ايراد گرديد. خالصه و يادداشت
 .توسط آقاى عبدالعلى بازرگان تنظيم و آماده چاپ گرديد
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كه در نقاط  يعمل ما و اجتماعات كثير یول .اند آن سهيم و حساس يمند بهره
مختلف شهر تهران و كشور ايران و ساير بالد اسالم عيد مبعث را با ذكر و زيارت و 

در گذشته كردن  یو اصرار بزندگ یپرست نوع كهنه گذرانند ، يك سرور و دعا می
 .ستا

 .دهد چنين نيست نشان می یمختصر تأمل و توجه
ها عالقه و  بيش از ما ايرانی یها خيل ها و امريكائی ملل ديگر مخصوصاً اروپائی

ر بهانه و عنوان ه اصرار در حفظ آثار و سنن قديم و احياء و تذكار آنها را دارند، به
م را پروبال داده و قدي يخود را از گور درآورده، يا وقايع و رخدادها يها مرده

ها،  كنند، پالك ها نصب می كنند، مجسمه ها، سالگردها برپا می ها، صده هزاره
 !نمايند زنند و منتشر می ها و تمبرها می ها، مدال ها، يادبودها، مقاله پرچم

ها مليت، استقالل ، افتخار يا  ها و برگرداندن گذشته با زنده كردن نام مرده
 .كنند بخشند و زنده و بيدار می راموش شده را قوت مینهفته و ف ياستعدادها

 .شود میمين چيزها شناخته ه اصالً شخصيت و مليت به
 دورا يها ها و آثار گذشته و حفظ نمونه يآور همين ايده موزه، كه محل جمع
،  باشد میها  العاده مورد احترام و عالقه اروپائی دور طبيعت يا بشريت است و فوق

ندارد و اگر ما  یاصالً معادل و جانشين ی؟ لغت موزه در فارسكند میحكايت از چه 
است كه از  يو غيره داريم ، تقليد یيا مردم شناس یشناس بنام موزه باستان یهائ مكان

 !ايم آنها كرده
پرست و  سنت يكار به معنا محافظه وجه هيچ بهها  اصوالً و متأسفانه ما ايرانی

نه تنها به لحاظ مكان و در ميان مردم منفرد و  .نيستيم گذشته بهمند  عالقه
خودخواهيم، بلكه در زمان نيز مآل انديش نبوده، نظر به آينده نداريم و پيوند با 

 !بينيم و حال را یفقط خود را م .ايم گذشته را نيز بريده
 ی، مذهبان اسالم، مخصوصاً تشيع از اين جهت جائ یو مل يدر مقابل عادت نژاد

نگذاشته است و زمان و مكان را  یيا تبعيت از ملل متمدن و متجدد باقحسرت  يبرا
پهناور طلوع و توسعه اسالم با اعياد و  يها و عرصه يروز سال قمر 311در 

 .كرده است يگذار ها و مجالس متبركه شاخص عزاداري
ه بينيم در آن نظر ن یاند مطالعه ميكنيم ، م را كه دستور داده یمراسم و اعمال یوقت

 .بتعليم و تربيت وجود دارد یتنها تذكر و پند بوده است ، بلكه عنايت خاص
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، شايد خوانيد معتبر را می يها نامه ، زيارترويد شيعه می يها زيارتگاه ههر وقت ب
 :تحت تأثير اين عظمت قرار گرفته باشيد كه چگونه با گفتن

« 

 

». 
ظهور  يبا بزرگوار مدفون در آن بقعه با گذشته بسيار گذشته بشريت از ابتدا

از بزرگان و گذشتگان  يا آدميت، در فكر و دل خود پيوند و پيمان ميبنديد، سلسله
حقيقت و مجاهدت  يها انسانيت و نمونه يها كه زبده .دهيد در خاطره خود سان می

 .اند و راهنمايان نجات و سعادت بوده
 :كه مقصد خاص است ميرسيد، ميگوئيد ینوبت به پيشوائ یوقت

«». 
 .يد، بلكه نماز و رابطه با خالق را بپا نمو يتخت و تاج و قصر ملك آسا بپا نكرد

«». 
، بلكه آنچه را هم كه در  يزر و زيور و مَركب و دولت از رعايا بخزانه نياورد

 .يدر راه خدا و خير مردم داد یمالكيت داشت
«». 

اج ، منكر و فحشا و فساد را رو يخود نكرد یاطاعت و بندگ همردم را امر ب
 .يو مضر را مانع شد ي، بلكه معروف و مفيد را پخش كردينداد

«»1 
، بلكه خدا و رسولش را اطاعت يرا نكرد یهر كس و ناكس یاطاعت و بندگ

 .تا اينكه برايت يقين آمد يكرد
بنديد ؛ پيمان  ین مها پيما ها و معرفت ها و شهادت آنوقت بعد از اين سالم

و مبارزه دارد ،  یرا كه  هم مثبت است و هم جنبه نف ی، كالميابد یاجتماع
 :یگوئ می

«»2 

                                                
 .قسمتى از زيارت وارث. 1
 .من دوست دوستداران شما، و دشمن دشمنان شما هستم همانا كه. 2
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خداپسند و دنياپسند  گذشته بهاين بود كه بدانيم توجه و توسل  ياينها مقدمه و برا
 (Actualite)مرده نبوده، حاليت  و گذشته به خصوصاً اگر صرفاً مصروف .است دو هر

اكتفا به تشريفات و لقلقه زبان و يك  .آينده داشته باشد يبرا يبردار و فايده و بهره
ذالك مفيد و ممدوح است( نشده، آن روح و آن اثر و  )كه مع یتجليل خشك و خال

در نظر  وجود آورده است، هب یرا در زمان یحالتيكه يك مرتبه واقعه نجات بخش
 .نمائيم يبردار از آن بهره يا داشته، احياء كنيم و مانند دستورالعمل يا سرمايه

اكرم، پديده تنها متعلق   اگر اين مطلب را درك كنيم كه بعثت و مأموريت رسول
پرست نيستيم ، بلكه آثار و نتايج آن هميشه  تاريخ گذشته نيست و ما مرده و مردهه ب

 ي، نصيب و بهره زيادشود میتر  تر و زنده ، مفهومتر يقرن ضرور هو قرن ب يجار
 .ايم برده
  

 دين یتقصير ما در فهم و اجرا

 ی، حتكند میجمله اسالم ما اگر حالت جمود و ركود پيدا  شرايع حقه، از آن
، نه از جهت تعليم يا  شود میجان  سيرت و جسم بی یخواهم بگويم صورت ب می

 : باشد میتصور و تقصير ما  طبيعت آنهاست، بلكه مربوط به
 یمساجد كه اصالً ساسان یروم يها مجلل و طاق يها يمثالً گنبد و كاشيكار

طرز  هيك آيه هم در تمام قرآن راجع ب یاست، لباس روحانيت و اسالميت كه حت
 .ها و شواهد فراوان ديگر كه مؤيد اين گفته است لباس نيست و مثال

ترين  ترين و پر ارزش و فايده شيرين یان، يعنما ميل شديد داريم كه صاحب ايم
خواهد كهنه پرست و راكد و  اما هيچ دلمان نمی .بوده، مسلمان كامل باشيم یدارائ

و قيد و  یافتادگ عقب یماست ول يعقب مانده باشيم، ايمان و اسالم موجب سربلند
 .كند میباشد، ما را خفيفت و ملول  یكه مانع تجدد و ترق بندهائی
بيشتر موافق  یكه نظر بر آخرت و تربيت دارند، از هر مسلك يقاً اديان توحيداتفا

در مذاهب يك چيز اليزال و التيغير است و آن ذات  .اند تطور و تحول و تكامل
 .برجاست و پا ينيز اَبد شود می یذوالجالل است و در مرحله دوم آنچه از او ناش

 و 2«وَلَن تَجِدَ لِسُنَتِ اللّهِ تَحويالً...»رت بشريت است كه فط 1«...التَبديلَ لِخَلقِ اللّهِ ...»
 است و سنت  یو همه وقت یاو نيست، همه جائ يبرا یمين دليل كه مرگ و خوابه به

                                                
 ...( ...در آفرينش خدا تغييرى نيست31روم / . )1
 .( ...در سنت خدا هيچ تغييرى نمييابى13فاطر / . )2
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 .ثابت و نواميس محكم دارد ، قابل پرستش و اوامرش قابل اعتماد است
 شود میق مخلو ههمينكه از مقام خدا و مشيت او پايين آمديم، آنچه مربوط ب

 .تكامل و بنابراين تغيير دارد ینقص است و ضعف و احتياج بتكميل و تقرب، يعن
است و يك حال  یخود عبادت و پرستش خدا در عين آنكه مقصود معبود يك یحت

اوامر چون مربوط به بشرِ در حال  يدارد ، چون طرز درك و دريافت و اخذ و اجرا
را در قالب  بنابراين نبايد هيچگاه آن .ندك میتحول و تكامل است، تغيير كرده و 

 .اثر نمود یروح و ب ، بی يا خشك كهنه
 یكه در خاطر او مقام خدائ ياجتماع )يا موجود يدر مطالعه سير تكامل خداها

كنيم،  كرده است( مالحظه می داشته ، بشر او را عمالً جانشين يا شريك خدا می
موازات رشد انسان خلع و سرنگون  هب يبعد از ديگر یبينيم كه چگونه يك یم

بشر از حدود پدر خانواده )هند و يونان و روم(  یذهن ييا خدا یگرديده، بت اجتماع
اروپا( و  ی)ملوك الطوايف :)اعراب( و از آنجا به ارباب ده و امير :به رئيس قبيله 
از  زودي هب( ارتقاء يافته، یقرون وسط ي)ايران قبل از ميالد و اروپا :باالخره، پادشاه
 یو عموم يغير ماد يها مفهوم هخارج شده، مقام خود را ب یيا جسم یصورت شخص

)دولت(،  يحكومت مركز :مانند یاجتماع يها تفويض نموده ؛ از قبيل معرف
ليبراليسم، كاپيتاليسم،  مانند يها معنو و پس از آن معرف 2، مليت1یپرست وطن

 ... سوسياليسم و كمونيسم

بشريت بوده است، كه  یيا معبود مخلوق ذهن یاجتماع يها بت یاين سير تكامل
 !جز خالق رَبِ العالَمين باشد يد چيزتوان میاش ن یمرحله نهائ
و  یاست مانند ساير شؤون او تكامل یبشريت، راه یشدن یشده و ط یراه ط

 .يصعود
  

 زبان انبياء    ه سير تكامل كالم خدا ب
را كه بزبان  یكالم اله :عبارت ديگر هيا ب یاه نزولشويم ، ر از آنطرف سير وارد می

 .كنيم انبياء نازل شده است مطالعه می
را  یاز الفاظ ، اوامر اله یببينيم انبياء چگونه و با چه لحن و منطق و در چه قالب

  داشته و چگونه نوبت به یاند، طرز ارشاد انسان يا تعليم انبياء چه تحول بشر رسانده به

                                                
1  . Patriotism     .2  Nationalism 
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 .رسيده است -اللّه عليه  صلوات -المرسلين  ياء و سيداالنب خاتم
 .انسان باشد یو تحوالت تاريخ  یزندگ سير موازات همسلماً بايد ب تحول و اين سير

تنها ان ونادان ، ناتو یمردم امروز خيل هبوده بالنسبه ب يدر ابتدا بشر موجود
بنابراين  .سان قرن بيستم!خود پردازتر از ان هتر و ب خودبين ی)منفرد(؛ پس ناگزير خيل

حفظ خود و سالمت و ارتزاق و ارتقاء فرد خود  يخواسته، برا اگر خدا را می
و  يدر مرحله اول متوجه نگاهدار یبايست خواسته است! نظر خدا هم قاعدتاً می می

و تشكيل  يو همكار یباشد كه بعدها قابليت همزيست يرشد او و تهيه عناصر و افراد
 .را پيدا كند يتر بشراجتماعات بزرگ

از اديان گذشته كمتر اسناد روشن در دست است، اين مختصر هم مجال رجعت 
و  یمرتبه از حضرت موس يك .دهد بزمان پيدايش بشريت و عهد آدم و نوح را نمی

 زمانی .كنيم نمائيم و سفر را از وسط راه، از اسفار تورات آغاز می تورات شروع می
كشور و  یپيش رفته، قوم و قبيله و حت ین بربريت خيلدورا هكه بشريت نسبت ب

 .است دولت هم درست شده
 یجنبه صد در صد قوم»تقريباً  یاله یبينيم فرائض و اوامر و نواه یدر تورات م

 1.اسرائيل یدارد، قوم بن
صورت  هپرست و مشرك، دستورات ب است خداپرست در ميان يكدنيا بت یقوم

صادر و در منطق زن و فرزند، مزرعه و بز، اردو و  یيا قوم يا ، خانوادهيفرد
 .شود میگفتگو  یگشائ زمين

ديگر هميشه ميان قوم  یحضرت عيس .شود میمرتبه عوض  در انجيل لحن يك
نمايد، شفا  خورد باز محبت می ر كس برمیه خود نيست ، در سيروسفر است، به

از هر دسته  .اسرائيل یدشمنان بن هدهد ولو ب آنها تعليم میه ب .نمايد دهد، معجزه می می

                                                
شود: و خداوند آنها را  می هاى سفر الويان و سفر اعداد و سفر تثنيه با اين دو آيه شروع اوالً : بيشتر سوره. 1

ثانياً : طرف صحبت يا قوم خاص  «اسراييل را خطاب كرده، به ايشان بگو... بنى»خطاب كرده گفت : 
 .شود اسراييل يا فرد است و بسيارى از اوامر به صيغه دوم شخص مفرد ادا می بنى

( ثالثاً : دستورات خيلى 32 - 18 - 17 - 16 - 11 - 13 - 12 - 11 - 9مثال: سفر تثنيه ، باب پنجم آيات 
جنبه وظائف زندگى فردى و بهداشتى را دارد ، يا وظائفى است كه روابط با خانواده و همسايه و قوم را 

 :تعيين ميكند

 8( و الويان دهم )8 - 1)پيه گاو و گوسفند و بز را مخوريد( )الويان باب ششم آيات  21 -الويان هفتم 
كايت كرده گفت : تو و پسرانت با تو چون به اجتماع داخل شويد، شراب و ( و خداوند هارون را ح9و 

 .19 – 9هاى شما. همچنين الويان نوزدهم  مسكرى ننوشيد، مبادا بميريد. اين است ابدى در ميان نسل
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دهد ،  آنها تعليم میه ب .شوند موحد و غيره دور او جمع می يو مسلك اعم از يهود
 .خوانند خوانند ، و استاد هم می خوانند، آقا می می یاو را نب .گويد سخن می

چهار انجيل  :ميدانيد كه انجيل كالم خدا و بيان مستقيم حضرت مسيح نيست
در صحرا، در كوه و در دريا،  :ر سرگذشت و نقل قول، محل صحبتاست ، سراس

طرف صحبت يا شاگردان و حواريون، يا يهوديان مخالف و يا جمعيت محل كه 
 .اند پيش آمده، معجزه ديده ، سؤاالت كرده

طرف صحبت نه قوم خاص است ، نه دنيا و نه جامعه بشريت، بلكه افراد مشخص 
 .غير معين یمحدود، ول

ايمان و خواستن خدا و  هصحبت كه بيشتر با مَثل همراه است ، بيشتر توجه بنوع 
 1.است یملكوت و تنبّه اخالق

با ضمير هر كس و هر كه نيز  یگاه یصيغه دوم شخص است ، ول هگاه خطاب ب
 .شود میاظهارت و اشارات 

باالتر از تورات آمده است و از صورت  ی، لحن و منطق خيلیكل طور بهپس 
خارج شده، با شنوندگان و بينندگان مكالمه  یو خصوص یو خانوادگ یقومخاص 
 .است یو عموم یو مفهوم كل ی، معنشد می یو خصوص يحضور

                                                
هيكل آمد و چون جميع قوم نزد او  يوحنّا باب هشتم: اما عيسى به كوه زيتون رفت و بامدادان باز به. 1

داد، كه ناگاه كاتبان و فريسيان زنى را كه در زنا گرفته شده بود، پيش او  د، نشسته ايشان را تعليم میآمدن
 ...آوردند

دهم ، برو ديگر گناه مكن... پس عيسى باز به ايشان خطاب كرده و  عيسى گفت: من هم بر تو فتوا نمی
 .لك نشود ، بلكه نور حيات را يابدگفت: من نور عالم هستم . كسى كه مرا متابعت كند ، در ظلمت سا

يوحنّا باب ششم : و چون او را در آن طرف دريا يافتند ، به او گفتند : اى استاد كى به اينجا آمدى؟ 
طلبيد. نه به سبب معجزاتى كه ديديد ،  گويم كه مرا می عيسى در جواب گفت: آمين آمين ، به شما می

د. كار بكنيد نه براى خوراك فانى ؛ بلكه براى خوراكى كه بلكه به سبب آن نان كه خورديد و سير شدي
 .تا حيات جاودانى باقى است

: در همان ساعت شاگردان نزد عيسى آمده و گفتند : چه كسى در ملكوت آسمان 18انجيل متى باب 
تر است؟ آنگاه عيسى طفلى طلب نموده ، در ميان ايشان برپاداشت و گفت : هر آينه به شما  بزرگ

 .ويم تا بازگشت نكنيد و مثل طفل كوچك نشويد ، هرگز داخل ملكوت آسمان نخواهيد شدگ می

 ... .تر است پس هر كه مثل اين بچه كوچك خود را فروتن سازد ، همان در ملكوت آسمان بزرگ

نگ ، از خود دور بينداز ؛ زيرا تو را بهتر است كه لتو را بلغزاند ، آن را قطع كرده پس اگر دستت يا پايت
 ... .يا شل داخل حيات شوى ، از آنكه با دو دست يا دو پا در آتش جاودانى افكنده شوى. و اگر چشمت
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تا آنجا  یخارج بوده ، تعليمات عيس یو حفاظت دفاع ينژاد يها ضمناً از تعصب
يگر طرف د یدر مقابل سيل .دشمنان خود نيز دعا و محبت كن هب :گويد ميرود كه می

 !صورت را پيش بياور
از تكامل بشريت بوده است كه ديگر نه  یاين منطق و طرز تعليم مصادف با دوران

و تبادل كند ،  یدر داخله خود زندگ یبايست توانسته و نه می یتنها خانواده و قوم م
و  يبلكه اقوام نيز از حالت عناد و جهالت و سبعيت بيرون آمده، مژده همكار

 .روابط حسنه برقرار شود یبايست ان داده شده بود و میميانش یهمزيست
متشكل از نژادها و  یبزرگ مسيح يشايد در سايه همين افكار بود كه كشورها

اسرائيل در چهارچوب قوم  یكه هنوز هم بن در حالی .طوائف مختلف تشكيل شد
را  و خدا یكنند و منحصراً خود را قوم سوگل می یخود حسودانه و مرموزانه زندگ

 !دانند مال خود می
  

 اسالم     یو جهان یشروع دوره تعقل و پيدايش مكتب عموم
حضرت محمّد)ص( و  :در اين دوره ميرسيم به شاهد بلند پايه رسالت ، قهرمان بعثت 

 .كتاب او قرآن مبين
« 

»1

 

وضع كشور منظم  وجه هيچ بهعربستان  یدر زمان بعثت، مهد پرورش حضرت يعن
طائفه يا قبيله بود،  یبزرگترين واحد اجتماع .را نداشت یو اجتماعات متشكل مترق

ا تقريباً خطاب به دوم شخص مفرد مخصوص )ي :بينيم در قرآن اوالً یمعذالك م
 :شود میاست كه با خود حضرت  یاوامر و مكالمات مخصوص( به

«23 
11...» 

                                                
 گلستان سعدى. 1
 .( بگو او خداى يگانه است1اخالص / . )2
 .( ...از تو در باره يتيمان سؤال ميكنند221بقره / . )3
 .( بگو خدايا به من علم عطا كن111طه / . )1
 .( اى جامه بر خود پيچيده، برخيز و بترسان2 و 1مدثر/ . )1
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م نه تنها از اينكه بگذري .است كه اول بايد به او بشود یو البته يك مقدار تلقيات
هاشم، يا ايّهاالقريش(  یيا ايّها االعراب، يا بن شود میخطاب به قوم نيست )و گفته ن

صورت مكالمه و محاوره با جمع خاص هم ندارد، همه جا بصيغه جمع و بصفت 
 :است

«12

3 
1...»1 

 :االطالق است یاوقات خطاب بجمع يا صنف نيست ، عل یگاه
«678

»9 
از موحدين ديگر كه  یدارد! وقت یو همه زمان یو كل یبينيد كه جنبه عموم یم
، طرف كاتبان يا فريسيان نيستند ، اهل كتاب كند میرسالت او هستند صحبت  یمدع

 :است
«...

».11 
 

 !و عام است یكل یكالم خيل
                                                

 ...ايد و ...( اى كسانى كه ايمان آورده 183، 178، 172، 113، 111بقره / . )1
 .( اى گروه كافران1كافرون / . )2
(. 7، بينه / 11، بروج / 23، هود / 8، لقمان / 8، فصلت / 117و  31، كهف / 9، يونس/ 277بقره / . )3

 ...آوردند و عمل نيك كردند كسانى كه ايمان
 .( كسانى كه ايمان آوردند و يهوديان و نصرانيان62بقره / . )1
 ...( به زنان بگو31نور / . )1
 .شوند ( به تحقيق مؤمنين رستگار می1مومنون / . )6
 .( ... و زيانكار شوند در آنجا تباه كاران81غافر / . )7
 .( واى بر كم فروشان1مطففين / . )8
 .( در آن روزها، واى بر دروغگويان19، 17، 11، 11، 37، 28، 21، 19، 11رسالت / م. )9

( ... هر آينه كسانى را از نظر دوستى به مؤمنين نزديكتر خواهى يافت كه ميگويند ماييم 82مائده / . )11
كه آنها ترسايان، اين به علّت آن است كه در ميان آنان كشيشان و صومعه نشينانى يافت ميشوند و اين 

 .ورزند تكبّر نمی
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، بلكه طرف  شود میجامعه مؤمنين يا اهل كتاب  هاز اين باالتر، خطاب نه تنها ب
 :صحبت و دستور جامعه بشريت و نوع انسانيت است

«...»1 

«...»2 

...»3 

«...»1 
 :فرمايد و می شود میاصالً تفاوت مابين اقوام و طبقات و نژادها قائل ن

«
.»1 

 .شود مینوع و جنس صحبت ه اصالً راجع ب
«.»6 

«...»7

«.»8

«»9

 :صيغه جمع است و مجتمعاً بايد اجرا شود هاما دستورات ، همه جا ب
«»11 

                                                
     ( اى مردم پروردگارتان را كه شما را خلق كرده است، بپرستيد...21بقره / . )1
 ...( اى فرزندان آدم برگيريد زينت خود را نزد هر پرستشگاهى31اعراف / . )2
 ...( اى فرزندان آدم اگر بيايد شما را فرستادگانى31اعراف / . )3
 .قيق ما بر فرزندان آدم كرامت كرديم( به تح71اسراء / . )1
ها قرار  ها و قبيله اى خلق كرديم ، و شما را دسته ( اى گروه مردم ما شما را از نر و ماده13حجرات / . )1

 .دهيم، تا يكديگر را بشناسيد. بدانيد گراميترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شماست
 .( انسان بر نفسش آگاه است11قيامت / . )6
 ...( قسم به زمانه، به درستى كه انسان زيانكار است2و  1عصر / . )7
ها  ترين درجه بهترين صورت آفريديم ، سپس او را در پست ( به تحقيق ما انسان را در1و  1تين / . )8

  .خواهيم فرستاد
 .( انسان ضعيف آفريده شده است28نساء / . )9

ن داردكه دادگرى نكنيد، عدالت كنيدكه به پرهيزكارى ( وكينه و دشمنى قومى شما را بر ا8مائده / . )11
 .نزديكتر است
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«»1 

«»2 

«»3

«...»1 
 

«»1 

«»6 

«»7 
 :شايد يكجا جنبه مفرد دارد كه از قول لقمان حكيم به پسرش است

«»8 

«...»9 
و اجداد، قوم  ياست كه پا ی، عنايت خاصشود میآنجا كه از سايرين صحبت 

 :آورد جا در ميان می و يك یدسته جمع طور به
«»11 

«»11 

...»12 

                                                
 .( نيكوكارى را ميان خودتان فراموش نكنيد237بقره / . )1
 .( خود و خاندان خود را از آتش باز داريد6تحريم / . )2
 .( نماز بر پا داريد و زكات بدهيد13بقره / . )3
 .ايد ، بردبار باشيد و شكيبايى ورزيده و با هم در تماس باشيد ه( اى آنان كه ايمان آورد211آل عمران / . )1
 .( به كسى كه با شما از در آشتى درآمده ، نگوييد تو مؤمن نيستى91نساء / . )1
 .هاى مرا به بيهودگى نگيريد ها و فرستاده ( نشانه231بقره / . )6
 .( با ركوع كنندگان ركوع كنيد13بقره / . )7
 .ى پسرم! براى خداوند شريك قرار مده، به درستى كه شرك ظلم بزرگى است( ا13لقمان / . )8
 .( آنچه را كه در او دانشى ندارى، پيروى مكن36اسراء / . )9

 ...( موسى از ميان قومش برگزيد111اعراف / . )11
 .( و به سوى قوم مدين برادرشان شعيب را فرستاديم81اعراف / . )11
 ...وه خاندان فرعون و كسانى كه قبل از آنها بودند( مانند شي11آل عمران / . )12
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 .واحد كالم ديگر نه فرد است نه خانواده و نه دسته ، قوم است و امت
  

 قرآن یمنطق اجتماع

قينقاء( و غيره  یقريضه و بن یخطاب به طوائف )بن یه وقتعجيب است ك یخيل
آورد و آنها  اجداد و اقوام آنها را در ميان می ياسرائيل پا یبن ی، با ذكر كل شود می

 !شناسند اند، مقصر و مرتبط می ها بد يا خوب كرده یرا بآنچه قبل
ع، جمع يك موجود مرتبط در جم عنوان بهدرمنطق قرآن، و در كالم خدا، فرد 

 .آيد حساب می هحال و گذشته ب
 :ياست، نه فرد یها، اوامر، وظائف و اكتسابات دسته جمع مشغوليت

«
»1 

ا داده ج است كه بر قريه يا شهر يك ی، بركت شود میصحبت از بركت  یوقت
 :شود می

«
»2

بر همه آن مردم ، اَعم  شود میآثار و نتايج گناه و انحراف ذكر  یو بالعكس وقت
 :دسته ديگر است هب يا از صالح و ظالم و از دسته

«

»3 

«»1 

                                                
براى شماست،  ( بگو آنها گروهى بودند كه گذشتند، براى آنهاست آنچه به دست آوردند و133بقره / ). 1

 .شود آنچه به دست بياوريد؛ و از كارى كه آنها كردند، از شما سؤال نمی
كردند ، براى آنها بركاتى از  آوردند و تقوا پيشه می ها( ايمان می ( اگر اهل دهات )قريه91اعراف / . )2

 .گشوديم آسمان و زمين می
( بگو او تواناست بر اينكه برشما عذابى از باالى سر و زير پايتان برانگيزاند ، يا شما را دسته 61انعام / . )3

را، تا شايد ايشان  ها دسته كند ، يا بچشاند بعضى از شما را بدى بعضى ، پس بنگر چگونه ميگردانيم آيت
 .بفهمند
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ر جلو ميرود و از فرد و قوم و قريه و كشور تجاوز كرده ، حالت قرآن آنقد
نمايد ؛ تا آنجا كه  امروز را مجسم می یجهان يها و جنگ یالملل ارتباط و اتصال بين

 :فرمايد می
«

»2 
 

 عبادات و احكام در ضمن توجه بفرد یجنبه اجتماع

با جهان تمام  يآواز البته، باز هم جا دارد باال برويم، عبادت و تسبيح و سجده هم
 :مخلوقات است

«...»3  
از و همآهنگ شويم، دهند، نه تنها با مردم و مخلوقات همس ما دستور می هبعد ب

 :بلكه با مالئكه و خود خدا همكار و همآهنگ گرديم
«

» 1 
 :خالصه طور بهپس 
يست ، زمان محدود و گذشته ن يك قوم خاص و يك ياسالم دين انحصار -1
 :است یجهان

«»1 

«»6 
نبوده، بيش از  یو خانوادگ یدستورات و وظائف محدود باحتياجات شخص -2

 .هر چه كلمه عمل صالح ذكر شده است
                                                                                                              

 .( خداوند وضع قومى را تغيير نميدهد ، مگر آن كه خودشان عوض شوند1رعد / . )1
( در نتيجه آثار و اعمال مردم فساد در زمين و دريا )همه عالم( ظاهر شد ، تا بهمه آنها نتيجه 11روم / . )2

 .قسمتى از اعمالشان را بچشانيم ؛ شايد ايشان برگردند
 .كنند ها و زمين است، براى خدا سجده می ( آنچه در آسمان11رعد / ). 3
ايد ، شما هم  فرستند ؛ اى كسانى كه ايمان آورده ( خداوند و فرشتگانش بر پيغمبر درود می11احزاب / . )1

 .بر او سالم و درود فرستيد
 .( نفرستاديم تو را مگر براى همه مردم28سبا / . )1
 .باشد ترساننده اد آن كه فرستاد فرقان )جداكننده( را بربنده خويش، تابراى جهانيانب ( خجسته1فرقان/. )6
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 يمسئوليت و وظائف فرد يكه دارا يواحد مستقل و مجز عنوان بهفرد انسان  -3
در نظر گرفته نشده، روابط او با اجتماع و روابط اجتماع با جامعه  وجه هيچ بهباشد 

 .بشريت چه در مكان و چه در زمان كامالً منظور و ملحوظ است
را  ياز منكر است كه هر فرد یمعروف و نه هب ، وظيفه امریمصداق كامل اين معن

فرد مسلمان( دستور خروج  هسئول تمام مردم ميشناسد و صراحتاً به امت اسالم، )نه بم
 :دهد بر مردم را می

«»1 
 

 !است یببينيد چقدر كل

 : شود می یديسپلين عموم صريحاً امر بمشورت و تشكيل اجتماع و اطاعت از -1
«».2 

«»3 
حاشا و كال، كه بخواهيم بگوئيم پيغمبران ديگر و اديانشان مخالف و پست يا 

 :اند ناقص بوده
«»1 
 .تنزيل بوده است یالزمه مراحل تكامل
ها )خصوصاً مكاتيب جديد( لحن خطاب  ها و مكتب از مسلك يالبته، در بسيار

جهات  یعالوه بر خيل ی، ولباشد می یاست و توجه و دستورات اجتماع یكل
اختالف يك تفاوت بارز در اين است كه اسالم در عين توجه بجمع فرد را هيچگاه 

 :شود میو مطلوب  فراموش نكرده ، از دو طرف وارد موضوع
 .است یاين عنوان كه واحد متشكل مؤثر مستقل هكل و اجتماع، ب -الف 

                                                
كنيد و از  ( شما بهترين امتى بوديد كه براى مردم بيرون آورده شديد، به نيكى امر مى111آل عمران / . )1

 .زشتى نهى ميكنيد
 .( كارهاى آنها با مشورت در ميانشان انجام ميگيرد38شورى / . )2
 .( خدا و پيغمبر و اولياء امر از خودتان را اطاعت كنيد19نساء / . )3
 .( جدايى ميان هيچ كدام از آنها نيفكنيم136بقره / . )1



 
 

 

 
 

 19  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسلمان اجتماعی و جهانی

 

از فرد، باين عنوان كه عنصر تشكيل دهنده اجتماع است و تا افراد درست  -ب 
نشوند محال است از تركيب آحاد خراب و ضعيف و فاسد، يك اجتماع سالم، 

 .كه قبالً هم آمد یمعن مصداق كامل اين هب .تشكيل شود یمحكم و مترق
 1«ا»

 (.مسئول  خود افراد هستند یخطاب و معامله قوم است ولطرف )
 ي، احترام و عالقه و دستور فرد یعالوه بر دستورها و انتظارات دسته جمع -1

خود من جميع جهات است و هم مسئول اصالح فرد  هم هست و هر كس هم
 .مسوؤل و مواجه با اجتماع

نيست و فرد  يماد یو اشتراك یاجتماع يها اين خصوصيت اتفاقاً در مسلك
و در آنجا كه منافع  شود میهميشه جزء فدا شده و غير قابل توجه اجتماع محسوب 

 .رحمانه فدا ميشوند اجتماع ايجاب كند افراد بی
 !و هم جمع را كند میرد را حمايت و تربيت كه اسالم هم ف در صورتی

نه تنها  یاسالم مانند ساير اديان اله .از اين اختالفات، باز هم هست و زياد است
بودنش توجه دارد، بلكه تا عمق وجود او ميرود و  يا و ذره یفرد با وجود كوچك هب

 ين ظاهرفقط ديسپلي یها كه هميشه از فرد حزب ها و دولت بر خالف احزاب و دسته
لحاظ  هخواهند و او را ب دستورات را می یخارج يو حضور و غياب و اجرا یحزب

اخالق و اعمال خارج از برنامه حزب آزاد ميگذارند و در انتخابات خود تقوا را در 
زبان و بدست در  هتسليم شدن و ب یگيرند، اسالم به ايمان بيش از اسالم )يعن نظر نمی

 :داند می یو عاطف یدهد و ايمان را قلب يت میسلك مؤمنين در آمدن( اهم
«

 »2
 

است كه با حقيقت و باطن كار  یالبته اين خاصيت و خصوصيت اديان و داعيان
و  یان است، نه جالل و جبروت و لشكركشدارند، تربيت و ارتقاء بشريت منظورش

 .نظرگير يها پيشرفت

                                                
 (11رعد / . )1
( دشت نشينان گفتند: ايمان آورديم. بگو: ايمان نياورديد، بلكه بگوييد اسالم آورديم و 11حجرات / . )2

 .د نشده استهاى شما وار هنوز ايمان به دل
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اسالم »منكرين و مخالفين كه ميگويند  هشاهد اين قضيه و جواب دندان شكن ب
است كه بعد از  یقضيه كوچك «جاه طلب بود يدين شمشير و پيغمبر مرد جنگجو

 يا ا اندازهپيروز ت یجنگ احد اتفاق افتاد، اصحاب خسته و فرسوده، كشته داده، ول
يا موقع ورود به مكه،  یموقع خداحافظ .مدينه برگشته بودند همغرور از جنگ ب

قتل و غارت و تجاوز بناموس ،  يخلعت دادن، آفرين گفتن و آزاد يحضرت بجا
ايد و  از جهاد كوچكتر برگشته» :ضمن تحريص به يك جنگ ديگر، به آنها ميفرمايد

 :«تر بر شماست كوشش بزرگ
 .اساس، اصالح خودتان است ینفس، يعنجهاد با 

 .هدف، تربيت است
كرد و عمقاً و قلباً  شاهد ديگر بر اينكه اسالم اجتماع را از طريق افراد اداره می

نداشته، برخالف طبع و فطرت  یبود، باين علت است كه جنبه تحميل يمقبول و مجر
 .شود میعلوم م یها و مكاتب اجتماع نيست؛ كه اين در مقايسه با ساير رژيم

اند كه با شمشير حفظ  نگفته یاند كه با شمشير پيش رفته ، ول گفته یبر اسالم خيل
 !است و اداره شده

راشدين بحكم  ي، مخصوصاً زمان خود پيغمبر و خلفایاسالم يها ببينيد در دولت
تفتيش عقايد  :مانند يوجود نداشته، نظاير یوجدان يفشارها 1«الدّين یالاِكراهَ فِ»
در سايه  یديده نشده است و دولت اسالم یقرون وسط يها وسالطين عيسو اپپ

مشابه خود  يها گپئو و گشتاپو و ساير سازمان :مانند يمخوف و مرموز يدستگاهها
 !نداشته است یهائ كرده و چنين دستگاه نمی يرا نگاهدار

بيان افكار را مخالفين خود اجازه نطق و  ه)يگانه خليفه بر حق اسالم( نه تنها ب یعل
نواميس  هب يالمال نيز محرومشان نميكرد و تا آنها دست تعد ميداد، بلكه از سهم بيت

 .پرداخت مقابله و مقاتله نمی هكشيدند، ب بردند و شمشير بيرون نمی اسالم نمی
، بعد از آنكه اُمويه و عباسيان حقوق مردم را غصب كردند، برخالف عدالت یبل

حفظ جان خود )برخالف  يها برا اه انداختند و در محرابو اسالم بساط سلطنت ر
 !درست كردند یشرع( قراول گماشتند و جاسوس مخف

                                                
 .( هيچ گونه زور و اجبارى در پذيرش دين نيست216بقره / . )1
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گشتاپو و گپئو و  يها اينها كه دستگاه .اند حافظ حكومت حق، خدا و خود مردم
اند، خود اعتراف بعدم حقانيت و محبوبيت و بشريت خود  امثال آن درست كرده

 .نمايند می
، تا حدود  یو عمق يفرد :ظاهر متضاد اسالم  هجنبه كامالً متقابل و ب اين بود دو

1(یاَنْ جاءَهُ االَعم یترين افراد )عَبَسَ وَتَولّ منزلت یترين و ب پست
 

2«يَحُوُلُ بَيْن المَرءِ وَقَلبِه اهللاَنَ »حكم آنكه  هب
 

 .یو انسان یو تا حدود جهان یاجتماع
 

3

البته الزمه سير تحول بشريت و تكامل انسان چنين بوده است و بعثت يك پديده 
تحوالت  يپا هب چهارده قرن قبل نبوده، پا يمنحصر به قوم عرب و برا يساده مجزا

 .رود بشريت پيش آمده و پيش می
 :رو كنيم خودمان و دو وجه از موضوع را با هم روبه هاز خدا و پيغمبر برگرديم ب

 امروز يوضع دنيا -1

 امروز يها وضع مسلمان -2

طرف، مأموريت و آينده، از طرف ديگر و  پس از آن احتياجات دنيا از يك
 !ما چگونه باشد؟ یباالخره طرز كار و مسلمان

  

 وضع دنيا و بشر امروز

، بلكه یو قوم یو خانوادگ ياست كه كليه امور دنيا از جنبه فرد یله بديهاين مسأ
يافته، همه چيز رفته رفته  يا العاده خارج شده، پيشرفت و توسعه فوق یو مل يكشور

و  ی، صنفي، فكري، اقتصادی، تاريخیسرحدات جغرافيائ .شود میشده و  یالملل بين
 .رسيده است یياسو س یبرچيده شده، نوبت بسرحدات نظام یشخص

در داخله يك ملت يا  یاست كه هيچ تعادل يارتباطات و تبادلها و تأثيرها بحد
 .باشد میمملكت، بلكه قاره بدون در نظر گرفتن روابط و عوامل خارج امكان پذير ن

                                                
  .( روى درهم كشيد و پشت كرد ، هنگامى كه كورى نزدش آمد2و  1عبس / . )1
 .( خداوند ميان آدمى و دلش حايل ميشود21انفال / . )2
  مقدمه گلستان سعدى. 3
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هم ه ها ب ها و نرخ نقل ها، بازارها، حمل و مستقل نيست، پول ياقتصاد هيچ كشور
 .مسخره است ييا كشور یمحل یالجيش در كادر سوق یامپيوسته است ، دفاع نظ

امريكا  :يك ملت خارج شده ياتخاذ مسلك و رژيم از حدود اختيار انحصار
 .بعد از جنگ بازار مشترك تشكيل داده يهاست ممالك متحده شده ، اروپا سال

ممالك متحده اروپا  طرف بهكارها عبور از سرحدات را آزاد كرده و  یخيل يبرا
وضع و مورد اجرا و  یالملل ها و مقررات بين !! انواع مختلف واحدها، اتحاديه رود می

 .(1911قبل از جنگ  ی)اتحاد پست .قبول واقع شده است
 : اند به دو بلوك تقسيم شده يممالك متمدن و قو

يك  .گيرند ها را طوعاً و كرهاً با هم می ها و تصميم سرنوشت .شرق و غرب
اش منعكس و  فوراً همه جا لرزه .زند می يا خورد، جرقه می یگوشه دنيا كه تكان

 !برند و همه دست به اسلحه می شود میاحساس 
 .، در كادر اجتماع بزرگ كشور استكند میديگر آنچه فرد دريافت يا صادر 

و  يفرد يها افراط و تفريط يها متمدن ديگر نگرانی يامروز دنيا يها نگرانی
 يها یمسايه و سواره به پياده يا قحطه جاوز همسايه بهيا ت یخصوص يها خالفكاري

 .ها( وجود ندارد )البته در ممالك آدم یشخص يها یديگر زورگوئ .نيست یمحل
مقياس  .است یعموم يها و صحبت از صلح و جنگ یالملل بين ياز تجاوزها ینگران

جريان  یلو م یو سطح مسائل باال رفته است و آنچه در نيم قرن قبل در اشل مملكت
 !پيدا كرده است یو جهان یالملل داشت، حاال وسعت بين

 :گويد می 1«ميان ترس و اميد یجهان»در كتاب  (Tibor Mond) تيبورمند
در داخله هر ملّت  یبايست بر آن گذشته و می یماركس كه قرن كارل یبين پيش»

گردد  محروم يها گروه صاحب امتياز توأم با فقر توده یباال رفتن سطح زندگ
شود ، در اغلب  یو اجباراً منجر به عصيان استثمارشدگان و جنگ طبقات

 یبين ماركس نتوانسته پيش آنچه كارل .پيشرفته غلط درآمده است يكشورها
و  یالملل از يك قرن تجزيه و تحليل او در سطح بين كند، اين است كه پس

درآمد و  لحاظ بهكه تقسيم طبقات  یرسد، به اين معن مستدل به نظر می یجهان
و پيشرفته  یها تحقق يافته و ممالك صنعت رفاه در سطح ممالك و بلكه قاره

باالتر  یافزار توليد و درآمد و سطح زندگ يروزبروز دارا ینيمكره شمال
از قيد استعمار و استثمار  یشوند و ممالك و ملل توسعه نيافته با وجود رهائ می

                                                
  ترجمه آقاى خليل ملكى. 1
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 آن جنگ  كه طوري به .شوند می فقيرتر وسيله و یتر و ب تر، پرجمعيت ضعيف
صاحبان رفاه و ثروت ممكن است به صورت   اتحاد زيردستان عليه و یطبقات 

 «.صورت گيرد یانقالبات جهان

پيچ در پيچ  یكه يك فرد بشر در شبكه خيل امروز و حالتی ياينست وضع دنيا
 ! الملل دارد اجتماع بين

 

 اجتماع، فرد، يا هر دو!؟

و يأس از خود و اثر خود ، در هر فرد و بلكه در هر  یرعب، خود باختگاين حالت 
الملل، احساس و  عظيم و مخوف و زبان نفهم جامعه بين يملت، در برابر اين هيوال

بيند و از طرف ديگر مقام و  یطرف خود را تسليم اطاعت م ، از يكشود میايجاد 
 يها كنند و حكومت تلقين می نيز یاجتماع يها كه رژيم يطور بهموقعيت خود را )

ناچيز و از دست رفته ديده، منكر و  یكنند( بكل را ترويج می نيز همان ياستعمار
 .شود میمأيوس از كوچكترين اثر و ارزش خود 

 ، اين اندازه مقام فرد پست نيست و يكیواقع یدموكراس يها البته در حكومت
 یفرد در حكم آئينه بزرگ ياع برانوع تعادل مابين فرد و اجتماع وجود داشته، اجتم

 .بيند یاز خود نيز در آن م یاست كه ضمن هزاران تصوير و حركت، نقش
خود در آنجا حق نظر و اثر ميشناسد، هم  يكه برا با اجتماع مأنوس است و همين
 .شناسد گذارد و هم خود را محترم و مسؤول می جامعه را دوست دارد و احترام می

در  ی، ولكند میدرك  یاز زندگ یو لذت یارزش و معناست!  یمنفعل فعال
 :گويند فرد میه كه دائماً ب یتحميل يها حكومت

 ي، بلكه در دنيایاز اِعراب نيست یو محل ينه تنها تو حق حرف و دخالت ندار
آيد و ناچار به تسليم و تبعيت از  امروز يك كشور و يك دولت هم بحساب نمی

فرد و به تربيت و سرنوشت او  هرين لطمه را بت از دو بلوك است، بزرگ یيك
 .زنند می

مؤثرتر از  يا تخريب و تضعيف و بلكه محو شخصيت، هيچ وسيله يحقيقتاً، برا
در اين  .اثر بشناسد و بكنند اين نيست كه فرد را در سرنوشت خود و جامعه بال

كسره در بهبود خود نخواهد كرد، بلكه ي یترين عالقه و كوشش صورت فرد كوچك
ور در شهوات و لذائذ  از سرمايه خود و عمر محدود پرداخته، غوطه يبردار به بهره

 !بينيم یم كه طوري به، شود می یحيوان يماد
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درست عكس اين قضيه و طريقه عمل و نيت اديان است كه شخص را نه تنها 
 :فرمايد )ع( می یشناسند، عل مسؤول بلكه مؤثر می

«»1 
 ! ! كجا هتفاوت ره بين زكجاست تا ب

 یدارند فرد را با ارزش و عظمت بخود بشناسانند، ول یسع یو مكتب عل یعل
( یغير مل یشخص يها )وهمچنين حكومت يكمونيست ماد يها ها و مسلك مكتب
، تبديل بآلت بال اراده، یكومتيا ح یو انضباط غرب يحكم قانون جبر ماده او را ب

 !سازند بالاثر و بالارزش می

  
 دين یجا هآيا اجتماع ب 

و تسلط روزافزون اجتماع كه از حالت  یدر اينكه با توسعه و تشكل و پيوستگ
فرد كاسته  يو خود مختار يدرآمده است، از آزاد یالملل خانواده بحالت جامعه بين

عين حال موجب تقويت و تضعيف انسان، هر دو و اصوالً تجمع و تمدن در  شود می
گريزيم، يك  نيست و علت اينكه ما ايرانيها از اجتماع و تشكل می ی، حرف شود می

 .است یشخص يو خودمختار يحفظ آزاد هو عالقه ب یعلت آن همان خودخواه

 یو مراسم مخصوص يها و مجار ب اجتماع خواه ناخواه فرد را در يك چهارچو
د از آنها خارج شده، يك سلسله آداب ، وظائف و عادات را توان مین گذارد كه می

 .نمايد شخص را مانند اديان مقيد و موظف می .كند میتحميل 

مفيد و خوب خواهد  یاگر اجتماع سالم و معتدل باشد، اين قيود و وظائف خيل
؛  شود می، افراط و تفريط و اعمال خالف اشخاص ی، دروغگوئيبود و مانع دزد

و ساير خصال پسنديده سوق  یو كار، وظيفه شناس ینظافت، درست طرف بهنها را آ
 ینظر و بزبان خيل هكه بطور همانو  شود میجانشين اديان  یكه حت دهد ؛ تا آنجائی می

 .بدين آمده، اصوالً احتياج و ضرورت اديان از بين ميرود يها عالقه یاز مخالفين يا ب

مصالح و  ها تأثير عظيم علوم، كه بشر را نسبت بتأثير عجيب اجتماع را ب یوقت
 یبينيم كه اين حرف از جهت یاحتياجات خود بينا كرده است در نظر بگيريم، م

درست است! در يك جامعه متمدن و منظم كه اصول عدالت و علم در آن حاكم 
 .كند یخواهد از آن تخط د و نمیتوان میباشد، تكليف فرد تقريباً روشن است، ن

                                                
 .ه ذره ناچيزى هستى؟ در صورتى كه در وجودت جهان بزرگى استكنى ك آيا تصور می. 1
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ها طرفدار اين  یخيل یمسيح يكمااينكه در اروپا .كند میيت و تكامل هم پيدا ترب
و  یلحظات تنهائ يو برا یخصوص یعقيده هستند و ايمان را فقط يك امر وجدان

 .شناسد فرد می یروح یدرماندگ

اين عقيده  ها طرفدار بيش از مسلمان یخيل یيك علت اينكه معتقدين اروپائ
عامل  اين دو اند ، شايد ها است تفكيك كرده مت را سالاند و مذهب و حكو شده
 :باشد

 .اند هم رفته خير و كمال برده يدر آنجا از اجتماع و تمدن و حكومت رو -1

فرد است و با اجتماع و  هتوجهش بيشتر ب كه طوري بهدين يهوديت و مسيحيت  -2
گزين دستورات جاي يا ندارد و چون اجتماع متمدن تا اندازه ياداره اجتماع كار

 .پندارند می ياختيار يشده است، وجود دين را امر یو ارتباط ی، اخالق يفرد

ناتوان )يا  يامروز صورت بهاديان آنها )كه البته تحريف و تضعيف شده است( 
بقول  .باشد میالاقل كم توان( در برابر احتياجات و مسائل و مشكالت روز 

 :یبرناردشاو فيلسوف انگليس

است كه استعداد توافق و تسلط بر حاالت گوناگون  ین اسالم تنها مذهبنظر مه ب»
 «...و مواجه با قرون مختلف را دارد یو صُور متغير زندگ

 :اكرم ديگر در مورد حضرت رسول يو يا در جا

در  يجديد شود، طور يچون او صاحب اختيار دنيا ينظر من اگر مرد هب ...»
اهد يافت، كه صلح و سعادت مورد حل مسائل و مشكالت دنيا توفيق خو

 «.بشر تأمين خواهد شد يآرزو

نبوده ، هنوز هم  يا فرمائيد، بعثت چهارده قرن قبل واقعه خاموش شده مالحظه می
 !باشد میبشريت محتاج به هدايت آن 

  

 امروز ، مخصوصًا خودمان یوضع مسلمانها

و فرد بشر،  یمع و مترقمتشكل و مجت يوضع امروز دنيا :طرف قضيه بود تا اينجا يك
اگر به خود و به  .خودمان است یطرف ديگر قضيه مربوط به وضع و چگونگ

 یروحانيت جليل و محترممان برنخورد ، بايد گفت كه نه تنها نسبت به گذشته گام
ايم ،  عظيم آن را هم نكرده یايم، بلكه درك اسالم و جنبه اجتماع به جلو برنداشته

)ع( در صدف تنگ امور یرگشته ، مانند زمان حضرت موسهم به عقب ب یخيل یحت
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 .كنيم عمل می يكنيم و فرد می یزندگ يفكر ميكنيم ، فرد يهستيم، فرد یشخص
 !پس معركه است یكالهمان خيل

خواهيم فايده يا ضرورت دين را تعليم دهيم ، يا پيش  می یامروز هم وقت :اوالً
 :گوئيم خود مجسم نمائيم، می

و  ی!!، خوش اخالق یطهارت ، سالمت شخص ، خوشروئ موجب یمسلمان
 .شود می، تقلب ، زنا و ساير مفاسد  ياو با ديگران و مانع دزد يخوشرفتار

پس ملل اروپا كه مسلمان  :ما مدل ميگذارد و ميگويد يطرف هم فوراً جلو
و  یدرندگ ی، بدبخت یها و غيره بايد در منجالب كثافت تاريك ینيستند و ژاپن

 !افتاده باشند؟ یرگبيچا
 صورت بهاست كه افراد  یو متعلق به دوران یكهنه قديم یاين استدالل البته خيل

 .كردند و جاهل و عاجز و منفرد بودند می یكوچك زندگ يمجزا يا واحدها
احتياج به دين به لحاظ احكام و نظامات در داخله يك خانواده يا يك كشور به 

 .شود می، امروز احساس نشد مین احساس كه يآن ضرورت و شدت كه دردنيا
 ...یول

و از داخل خانواده خارج  يو تجاوز از حدود نفس به خود، يا به ديگر ياگر تعد
 یو متمدن معتدل تحت نظم و نسق یشده، روابط همسايه و هموطن در ممالك مترق

و تجاوز و عدم عدالت و اتحاد و الفت در خارج از  ياين تعد .درآمده است
 یباز هم بشريت مانند قرون گذشته گرفتار ناامن .ات به وجه شديد وجود داردسرحد

 .و اضطراب است
 :اند ممالك دنيا سه دسته شده كنيد میامروزه مالحظه 

اقويا و يا سران دو بلوك متخاصم روس و امريكا كه دائماً در ترس و وحشت  -1
 .و فعاليت و تدارك جنگ عليه يكديگرند

بينند زير نفوذ اين يا  یاز آسيا( كه خود را مجبور م یپا و قسمتها )ارو متوسط-2
 .آن قدرت بروند و در حقيقت از هر دو بدشان ميآيد

ها هستند و وضع  ها، كه استعمارزدگان و تحت قيمومت ضعفاً و توسعه نيافته
 .شان معلوم است یاسارت و بدبخت

گذراند،  رم را میصلح، جنگ سرد و جنگ گ : يها دنيا هم متناوباً دوران
 .و همه جانبه است ی، همه جائیها كل جنگ
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 .ريزند ها را از هر طرف به جان هم می ترين سالح ترين و كشنده وحشتناك
«

»1 
بنابراين احتياج و ضرورت دين )به لحاظ احكام و اخالق( به قوت خود بلكه به 

اجتماعات متشكل از افراد  .است ؛ تنها اشل و سطح آن تغيير كرده یشدت بيشتر باق
بنابراين خاصيت و  .آرامش و صلح را ببيند يبايد معتقد و صالح باشند تا دنيا رو

اين جنبه  يو درك و تعليم دين رو .است يو جار يهم سار مأموريت بعثت ، باز
 .یو شخص يبيشتر بايد برود نه روابط فرد

 2.اجتماع تربيت كنيد يفرد را برا
ما مورد طرح و  يكه ميان ما و در مجلس علما و فقها یمطلب و مسائل :ثانياً 

، بحث است، بيشتر از قبيل آداب طهارت، غسل، حيض و نفاس، مبطالت روزه
 .قبله، ارث و غيره است يجستجو

كه موقع  يكشور یاجتماع ياز اين حدود پا را فراتر نگذاشته ، مسائل و ابتالها
مانند حكومت،  یپيدايش و طرح آنها چند قرن گذشته است و مسائل بزرگ

آنها  ياند مثل سيل از رو مشروطيت، اقتصاد، مالكيت، سوسياليسم و غيره را گذارده
ها  از طرف روشنفكرها و جوان یاخيراً جسته گريخته مختصر توجه بگذرد! )البته

 ینمايند و در پ را مطرح نمی ی( و مخصوصاً موضوعات بزرگ اجتماع جهان شود می
 .استنباط و انطباق با دستورات قرآن و ائمه نيستند

                                                
( بگو او تواناست بر اينكه بر شما عذابى از فراز يا زير پاى شما برانگيزاند، يا شما را گروههايى 61انعام / . )1

 .بهم اندازد و بچشاند بعضى از شما را زيان بعض ديگر
ه است اختالفات و ناسازگارى را از حدود خانه و قبيله و ممكن است گفته شود باالخره بشرى كه توانست. 2

شهر برداشته ، كشور را منظم و امن كند و تأمين عدالت اجتماعى نمايد، و حاال چند كشور و قاره با هم 
تشكيل بلوك واحدى را داده ، دنيا به عوض هزارها و صدها دسته و ملت فقط دو بلوك پيدا كرده ؛ 

ين وحدت و نظم ، واحد و جهانى خواهد شد . آيا چنين چيزى ممكن است؟ روزى خواهد رسيد كه ا
خود اروپاييها كه در باره امكان آن شك دارند؛ تازه اگر بشود، صلح و صفا برقرار گردد، نان و آب و 

كنند؟ بيشتر و بهتر عياشى و خوشگذرانى و تخريب  راحتى و آسايش وافر شود، آن وقت مردم چه می
 .كنند نفس می

 !حوصلگى و بيكارى و ركود يعنى برگشت به مرحله ابتدايى بشريت و حيوانيت، يا بى

ها و ترقيات علمى و صنعتى و اجتماعى حاال، صدى  ها و سرگرميها و لذت زيرا فراموش نكنيم كه قناعت
 .نودش مربوط به همان ترس از جنگ و تهيه جنگ است
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منطبق با  یامروز هست كه جواب درست یعموم یهزاران مسائل داخل یحت
 :ن داده نشده است، از قبيلاحتياج روز به آ
 .، اصالح و توسعه معابر، نظام وظيفه و غيرهيبيمه، بانكدار

و فايده و افتخار تشيع كه باب اجتهاد را بازگذاشته است كه مرد مبرز  یپس معن
دموكراتيك( بر حسب  یزمان به انتخاب خود مردم )يعن ياَعلم و اَعدل و اَتقا

باشد ،  يتحوالت زمان در تحقيق و تتبع و فتو فراخور مقتضيات و احتياجات و به
 !؟ كجاست

عوض  سر ما رفته است ، فقه ما به يتمام اين مسائل و موضوعات آمده و از باال
مسائل را طرح و حل  یو به قياس جامعه بزرگ جهان یالملل آنكه در كادر بزرگ بين

 یبدون مخرج يهاكند ، هنوز در خم اول كوچه مانده ؛ بلكه با شاخ و برگها ، خم
 .مانند تار عنكبوت اضافه كرده است

داشته ، خروج بر مردم  یبين كه افكار و عقايد جهان یدانيم نه تنها امت می :ثالثاً 
قصد اصالح و اراده آنها كرده باشد نيستيم ، بلكه خودمان را هم نيز اصالح و  عالم به

 !!داريم يا ندهوضع عقب افتاده و زير پا ما یايم ، خيل اداره نكرده

  

 (كه بايد بيايد یا آينده؛ )مرحله یتدارك برا

 .ها را از طرف ديگر ديديم طرف و مسلمان وضع امروز و واقعيت دنيا را از يك
خواهند آينده را تأمين نمايند،  كه از طريق آن می ينظرمان را به آينده يا به آن چيز

 .بيفكنيم
رژيم و دو مكتب در مقابل يكديگر دانيد دو بلوك يا دو  غرب می يدر دنيا

اتفاقاً، با وجود تمام اختالفات و  .قول خودشان( آزاد ه)ب يكمونيسم، و دنيا :است
هر دو در  .بيش نيستند یلحاظ هدف و مقصد، يك تضاد، اين دو بلوك يا مكتب به

مسائل و موضوعاتيكه دائماً در  .دنيا هستند یزندگ یدنيا و سالمت و خوش  یپ
تحقيق و تالش مينمايند، كالً از نوع خورد و خوراك و مسكن وبهداشت و  اطرافش

جز  يچيز»گويد  منتها كمونيسم صاف و پوست كنده می .آسايش ايام عمر دنياست
 «.باشد میگرداننده بشر است و هدف ماديات  يماديات وجود ندارد، افزار توليد

سانيت و معنويات را در اخالق و ان يظاهر پا صورت به یمسيح يها كاپيتاليست
 يگويند و اصالً عقيده به آنها نداشته، ماد ها دروغ می یبعض یول .ميان ميآورند
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 يبرا يا ديگر كه عقيده و عالقه دارند، آنها را وسيله یدنياپرست كامل هستند، بعض
 .دانند فرد و اجتماع می یتأمين سالمت و سعادت دنيائ

متمدن  يجز مسأله دنيا، در دنيا يا يند و مسألهاينكه هر دو دسته طالب دنيا خالصه
 !مطرح نيست

  

     یاديان توحيد
، و  ياند ، اديان توحيد در مقابل اين دو دسته مخالف كه در حقيقت يك دسته

شديداً  .آنكه مطلوبش دنيا باشد عذاب خواهد ديد» :گويد مخصوصاً اسالم می
را هدف اليق  یو آخرت جوئ یرا منع كرده ، خداپرست یو دنياخواه یدنياطلب

 .بشريت قرار داده است
«

»1

راه ميافتد و به پيروان  يرو كنيم، كمونيسم از هدف ماد كمونيسم را با اسالم روبه
يك  یيعن .دهد مسلك و حزب می هب يورز و عشق يخود دستور فعاليت و فداكار

كشته شدن در راه  ی، پس تضاد قبول زحمت و رنج و محروميت و حتيامر معنو
خورد و خوراك و  یجز ماديات )يعن يكه چيز یكس مكتب و هدف در نزد آن

 چه!؟ یپوشاك( را نميشناسد حقيقتاً يعن

، هدفِ  كند میپيدا  یافتد ، هدف راه می يكمونيسم، از يك مبدأ و مقصد ماد
تأمين  يو بعد از اين مسلك معنو شود می يمعنو ی، يعن يغيرمادّو  یغيرشخص

 .طلبد را می يماد

                                                
ان در اعمال خبرتان دهم؟ آنان كه كوشش ايشان در زندگى ( بگو آيا به زيانكارتر116تا  113كهف / ) .1

ها و مالقات  دنيا تباه شده است، تصور ميكنند كه عمل خوبى ميكنند. آنها كسانى هستند كه به نشانه
اى براى ايشان بر پا  پروردگار كافر شدند. پس تباه شد اعمال ايشان. پس در روز قيامت ارزش و وزنه

ها و فرستادگان مرا به  داش آنها جهنم است ، به سبب آنچه كفر ورزيدند و نشانهنخواهيم داشت. اين پا
 .استهزاء گرفتند
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خدا!  :است یو مطلق و عال يهدفشان معنو یو اسالم ياديان توحيد یول
و  یتأمين سالمت يتاريخ و تجربه نشان داده است با اين هدف معنو كه طوري به

 1.اند را كرده يدما يها و ساير مطلوب يبركت و قدرت و افزار توليد
در عين حال تناقض هم  .اين خود معجزه و تأييد حقيقت و حقانيت آنهاست

 و صرف تطهير سبيل اهلل یمكتسب را انفاق ف ياين ماد :دهند نيست، زيرا دستور می
 :مصداق هو تزكيه خودتان بنمائيد و نتيجه انفاق و صدقات را ب

«»2 
 .داند می يو هم بركات ماد يموجب اضعاف مضاعف شدن هم ملكات معنو

 

 ثمره مكاتب

نه تنها ما در وضع حاضر، بلكه دنيا در مقابل اين دو مكتب يا دو مسلك قرار گرفته 
استثناء و ناقص و نادر و موقّت،  صورت بهمكتب دوم كه مكتب انبياء است،  .است

 .اشته و نتايح مسلم داده استد ينمونه مانند يها یدرخشندگ
اش  مكتب اول كه مكتب دنيا است، دائماً در جريان و اجرا بوده و نتيجه یول

، با همه اخالقيات و صفات ، كار یمسيح يها اروپائی .هميشه جنگ بوده است
و جديد و معاصر دائماً  یقرون وسط یبوده ، و در ط يامروز يها شان جنگ ینهائ
 !كنند در يك قاره و حاال در تمام دنيا روشن كرده و می در يك گوشه يا یآتش

 :قرآن در باره آنها ميگويد
3 

 هائيكه بعناوين هنر، و جانشين (Ersatz) اند و ها سرخورده آنها از اين بازي
اند، نتوانسته است  كرده خدا درست يجا هها و غيره ب ها، اخالق، مسلك سرگرمی

                                                
اى است كه در مكانيك روى اجرام مادى براى حركت فضايى صادق  معادله دوطرفه ma = F فرمول .1

ه نيرو است، در ساير اشياء به مفهوم خودشان هم صدق ميكند. اشخاص نيز بدون محرك و عامل كه ب
اى قوى براى  تعبير ميشود، به جنب و جوش فكرى، مالى، عاطفى و جهات ديگر در نميآيند، خود وسيله

تشخيص و تصديق و سنجش نيروها است. اسالم، چنان قوس يا فاكتورى )اعم از حق يا باطل( بود كه 
 !را ايجاد كرد (a) ترين جنبش بزرگ

 

 .بركت دهد به صدقات ( نابود كند خدا ربا را و276بقره / ) .2
 ...( ...هرگاه آتشى براى جنگ بيفروزند ، خدا فرو نشاندش61مائده / ) .3
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 طور به یروحانيت و خداپرست هب یشريك و جايگزين خدا شود، بازگشت و برگشت
 !شود میمحسوس ديده 

 ي، از چهارده قرن قبل، چراغ هدايت را برافراشته و برايچنين روز ياسالم برا
 .بشريت مَركب سعادت را آماده كرده است یجهان جامعه
 :اكناف عالم طنين انداز است و عقب اين جوابمبعث، شب و روز بر  يندا

«...»1 
وضع خود را در برابر وضع دنيا ديديم، ببينيم وظيفه ما در قبال جريان حاضر و 

 .آينده چيست؟
 یو جهان یبيرون آمده، اجتماع ینگ خودبينما كه از صدف ت ياين آرزو و ادعا

كه ايمان و عشق وجود  یفكر و عمل كنيم، نبايد خودمان را به شك بيندازد، زمان
 .رود بينهايت می طرف بهداشت، امكانات فرد 

 2«ل»
و  یفكر كند، سطح انسان ی، اجتماعبوده یاتفاقاً شخص هر قدر اجتماع

كه منشأ و علت غالب مفاسد و  یو خودپرست یاش باالتر و از خودخواه یاخالق
 .شود میها است، دورتر  یسست

بودن وسيله تربيت و ارتقاء است و نبايد گفت كه چون من فرد  یبنابراين اجتماع
فكر ديگران  هه بهستم، لياقت و صالحيت و مسؤوليت اين را ك یارزش یحقير و ب

تر  يتر و قو بودن شخص بزرگ یباشم و در جمع وارد شوم ندارم ؛ بلكه با اجتماع
 !شود میهم 

تر، نظر داشت و در اديان حقه  یتر و اجتماع عامتر و وسيع یقرآن در ابتدا خيل
و اين خود  .كرد نسبت به افكار و اعمال و احكام قوم يهود و مسيحيت بحث می

ود كه هم نظر بر تمام انبياء و اقوام داشت و هم مخالف تعصب در ب یدستورالعمل
 .نژاد و مسلك بود

حَسبُنا كتاب »،  يكه بالفاصله بعد از اسالم و در رحلت آن حضرت ندا در حالی
م توجه و ه جات و فِرَق مختلف اسالم، نسبت به دسته یبلند شد و امروزه حت «اهلل

                                                
داد، كه ايمان  اى را كه براى ايمان ندا می ( پروردگار! همانا ما شنيديم بانگ دهنده193آل عمران / ) .1

 .بياوريد به پروردگار خويش، پس ايمان آورديم
 .يد و اندوهگين نباشيد و شما برتريد اگر مؤمن باشيد( سست نشو139آل عمران / . )2
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، شود میاو ن يها ها و گفته شناسد و وارد كتاب را نمی یندارند ؛ شيعه، سن يتذكر
 .هم بين خود و شيعه جدار آهنين كشيده است یسن

از عالم انسان به عالم حيوان رفته، يك  یقرآن از اين هم پا را فراتر گذاشته ، حت
گذارد و سوره ديگر  را يونس يا مريم و يا ابراهيم اسم می يسوره را محمد، ديگر

 .نامد یت، زنبور، گاو ممورچه ، عنكبو :را
 :گويد مختلف بشر كرده ، می يها توجه به امت 

«
»1 

كنيم به  یبدر آئيم و سع یو خودپرست ينظر ، كوتهیپس از صدف تنگ خودبين
مَعَ  اهلليَدُ»فكر و عمل كنيم و بدانيم كه  یو اجتماع یوسيع، جهان دستور قرآن،

 «.الجَماعة
  

 مولد و موجد شخصيت یو دموكراس یآزاد

اجتماع تابع فرد نيست، به  یعلت اينكه در ايران فرد تابع و محكوم اجتماع است ول
رفته از  مين دليل است كه رفتهه وجود ندارد و به یعلت اين است كه تبادل و تعادل
 .شود میمسؤوليت و ارزش افراد كاسته 

گاه  د خوب باشد افراد چون هيچتوان میاست اجتماع هم در اين حالت ن یبديه
 يو عقيده به تأثير خود ندارند و هميشه يك نيرو یاند، آشنائ فكر نكرده یاجتماع

جز  يا كنند كه در برابر آن چاره سر خود تصور می يباال يا العاده گرداننده فوق
 !بينند یتسليم نم

اختيار  یاثر و ب یفرد خود را ب يدر يك كشور یاولين نتيجه آن اين است كه وقت
)ولو  شود می يشناخت ؛ اين احساس را پيدا كرد كه به ميل وبه دست ديگران رهبر

از خود و عمل خود  .دهد خوب( شخصيت و مسؤوليت و اميد را از دست می يرهبر
 !فساد و عيش و نوش ميآورد هب و رو شود میمأيوس 

عقب مانده دنيا را احاطه كرده است ، همين  يها كه امروز ملت يبزرگترين خطر
نيستند  يكه مردم بدانند مصدر عمل و اثر يروز .و عدم شخصيت است يعدم آزاد

                                                
كنيد به شتر، كه چگونه آفريده شد و به سوى آسمان، كه چگونه افراشته  ( آيا نگاه نمی19تا  17غاشيه / . )1

 .شد و به سوى كوهها، كه چگونه نشانده شد
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و نظر آنها سد شده است، ديوانه هستند اگر دنبال زحمت و كمال  يآزاد يو جلو
 .شود میگذراندن هدف  یخوش هردن و روزگار ببروند! نان درآو

 ياروپا و آمريكا فرد صاحب قدرت و اختيار یدرست است كه در ممالك مترق
 !تفاوت از زمين تا آسمان است یبهم پيچيده است، ول یها هم خيل نيست و سياست

داند كجا ميرود،  می .گردد، خود گرداننده است می یآنجا اگر شخص مثل چرخ
كه خود او  كند میچنين حس  .د اظهار نظر و استفسار و اظهار وجود نمايدتوان میو 

 .بعالوه در اصالح خود هم كوشش خواهد كرد .مدير و عامل است
تأثير متقابله افراد و  يها كه در كادر يك كشور يا مملكت رو همه اين حرف

ها نيز صادق  تو مل یتأثير اجتماع دنيائ يالملل و رو اجتماع گفته شد، در كادر بين
ها كه  از جريان یامروزه خيل .دنيا بود یمند و نگران وضع عموم است وبايد عالقه

 .كشاند، منشأاش از خارج است وار ما را به اين طرف و آن طرف می سيل
تأمين سعادت  يخواهيم برا مند باصالح خود و مردم هستيم، و می بنابراين اگر عالقه

 :اجتماع نظر بدهيم بايد
از  یاصالح يكارها يداشته و برا یاجتماع يو همكار ييمان به اثرات آزادا -
 .جات كوچك شروع نمائيم دسته
، یو دين يجز انجام وظائف فرد همعتقدين و مبلغين بدانند و قبول كنند كه ب -

 .تأمين شود ياصالح افراد، بايد دريچه ديگر يبرا
ق بايد خواسته شود، حق بايد نيست، ح یبدانيم كه ايمان و منظور، تنها كاف -

جهت اينكه ه )پندار نيك، گفتارنيك، كردارنيك( ب .گفته شود ، حق بايد اجرا شود
، یاست جامع، قلب ينيست، واحد یو فلسف ی، عاطفيتنها يك مسئله نظر یخداپرست

1.یو اجرائ ی، عمليفكر
  

 .دآي باشد واال درست در نمی يدستور و قانون خدا، بايد حاكم  و جار
مسلمان بايد با  :متقيان را فراموش نكنيم كه فرمود ي، موالیكالم حضرت عل -

 .باشد یدست و زبان با ظالم مبارزه كند و در صورت عدم امكان در دل از او ناراض

                                                
گفتند. ولى به  : جز خداى يكتا را نپرستيد.( می2/  )هود «اَلّاتَعبُدُوا ااِلَاللّه»همان طور كه ميبينيم انبياء اول . 1

 -: با ترازوى درست وزن كنيد 182)شعراء /  «وَزِنُوا بِالْقِسطاسِ المُستَقيم»كردند زيرا،  اين اكتفا نمی
: به 32سراء / )ا «التَقْرَبُوا الِزّنا»: در پيمانه و ترازو نقصان مكنيد(  81، )هود / «التَتفُصُوا اِلمِكْيالَ وَالميزانَ»

 .زنا نزديك مشويد.( هم ميگفتند
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ترين  مراحل فوت شده است، بزرگ یبازگشت و ط يبرا يزيرا اين خود عامل مؤثر
و همراه با خالف و باطل شدن مخرب نفس و مهلك ايمان و شخصيت، همگام 

خود را عاجز ديد،  یوقت .گردد شخص پيش وجدان خود خوار و مأيوس می .است
كه به  اما مادامی .رود طرف می سره آن مجبور به ناحق و معصيت ديد، ناچار يك

دل ناراحت است، خود را از مستهلك شدن در اهل معصيت و فسق حفظ كرده، اقالً 
و عدم  یو نارضايت یبعالوه تا ناراحت .گذاشته است یباق يميداوالدش روزنه ا يبرا

ها و تحوالت از همين جا  ، همه جنبششود میتوليد ن يتعادل نباشد، حركت و انرژ
كه مقدار  طور همان .شروع شده، اختراع و ابتكار هم موجدش همين بوده و هست

 ! ستگذشته بوده ا یاخير نتيجه دو جنگ جهان يها از پيشرفت يزياد
يك پديده )فنومن( زنده ياد كنيم و استفاده زنده  عنوان بهو باالخره از بعثت  -
 .ببريم

كه رأس تمام مكتبهاست،  یو خودخواه یاز خدا بخواهيم كه ما را از خودبين
 .غير خودمان بنمايد ينجات داده، عاشق و طالب و جويا

ودمان پيدا كنيم، بما به خارج خ یالها! اين ادراك و احساس را كه دلبستگ بار
 .يفرما یارزان

كه بهترين و  يموجود، اين افتخار را نصيبمان فرما يها در ميان تمام مطلوب
 .عيب و فناترين آنها را طالب و عاشق باشيم یين و بتر كامل
 .تو را بخواهيم، تو را بفهميم و تو را بطلبيم و دوست بداريم یيعن

 !ه ما بينهايت خواهد شد، بهریيقيناً، چون تو بينهايت هست
 .الها! ما را عاشق و عابد و بنده و طالب خودت بگردان بار
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« 

 

»1 
 

و  یرا در چنين شب آن .كه تالوت شد، تعجب نكرديد يا يقيناً از آيه شريفه
ايد و خواهيد شنيد، و اكنون نيز تناسب كامل با موقع و  شنيده یمبعث خيل مناسبت به

حادثه بعثت و دامنه اين  هراجع ب یچنين شب و مجلسحقاً هم بايد در  .مبحث دارد
 .مأموريت صحبت كرد و از منزلت و فضائل و عظمت شخص مأمور ياد نمود

 يانسان جلو یانتخاب شده و حت «انسان و خدا»يقيناً از اينكه عنوان عرايضم  یول
 !نمائيد است، تعجب می خدا گذارده شده

پس اول از خودش شروع  .خودخواه است انسانيم، انسان خواه ناخواه خودبين و
 ...!كند می

  

 قبر خدا

 .ما بود یاز همكاران دانشگاه یچند سال قبل  همسفر مكه يك یدهات یيك حاج
كرد، بعد از توفيق در عمره و مناسك حج و زيارت كردن قبر  رفيقمان تعريف می

بق معمول ساير بود، بر ط  رسول خدا در مدينه، چون باب روابط با عراق بسته نشده
 یايران كه رسيديم  همسفر دهات به .از آن راه بايران مراجعت كرديم یحجاج ايران

                                                
  منعقده از  1339/11/21تكرار و تفصيل سخنرانى در جشن مبعث حضرت ختمى مرتبت )ص( مورخ

 .طرف انجمن اسالمى مهندسين در مسجد حاج حسن تهران
 2/  جمعه. 1
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ها را هم زيارت كرديم؛ اما  قبر پيغمبر و امام .الحمدهلل بحج رفتيم  :گفت یعزيز م
 ...! را هم زيارت كنم حيف كه باالخره نفهميديم قبر خدا كجا بود كه آن

 .هم نتوان در عالم خود ايراد گرفت یخيل پاكدل شايد یبه اين حاج
 .كوه اُلمپ درست كرده بودند يباال یهائ بزرگ  محل يخداها يها برا يونانی

ارواح اجدادشان را در زير خاك ميدانستند و گاهگاه  یكوچك، يعن يخداها
هم كه از  یمسيح يها اروپائی .كردند خاك نثار می يبرايشان شراب و خوراك رو

ديديد كه ايام نوئل چگونه  یخدا ندارند، ول يدارترند، اگر قبر برا د سابقهما در توحي
 !گيرند و عيد معراج هم دارند پسرش( جشن ميالد می ياو )يا برا يبرا

هاست كه كاله  مسلمان ي، خدايها يا بعبارت آخر در اين ميان  فقط ما مسلمان
 .!كنيم می يزار گيريم و نه گريه و می یاو نه جشن يسرش رفته و ما برا

پنج شب سال از خدا صحبت  و  و شصت آيا جا ندارد كه يك شب هم در سيصد
 كنيم؟

  

 یمنظور اصل

بينيد  یم .گذشته، همان آيه شريفه فوق را مجدداً بخوانيم و دقت كنيم یاز شوخ
بالفاصله وارد  ی؛ ولشود میكالم از خدا و از عمل خدا كه برانگيختن است، شروع 

آيد و بعد از آن تمام ضميرها  ینام رسول م . شود میسواد و ملّت  م بیمردم، مرد
توجه و  يآنها و مقصد؛ باز برا يبعثت از ميان آنها و برا .گردد بمردم و انسان برمی

طبقات و اُمم ديگر بشر است كه خواهند  يآيه بعد هم برا .تزكيه و تعليم آنها است
 .آمد

حال كه خدا كالم را  .غرض انسان، وسيله بعثت شروع و ابتكار از  خدا، منظور و
كنيم،  ما رساند، ما هم صحبت و بحث را ازخودمان شروع می هاز خود شروع كرد و ب

يقيناً نه تنها  .راه و طول كالم شما را خسته نكند ياميدوارم دور .تا انشاءاهلل باو برسيم
ود كه صحبت را باو باين عمل ما خواهد ب یخدا، بلكه پيغمبر هم خوشنود و راض

 .اختصاص دهيم
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 انسان
 

 امر مسلم محسوس
چون ممكن است در اين  .نيست  یشروع كالم از انسان البته از جهت خودخواه

باشند  یمجلس ميان شنوندگان ) و خارج از اين مجلس در ميان خوانندگان ( كسان
همراه با ترديد  خدا برايشان محال يا مشكل يا الاقل ی، يعنیكه درك و قبول دوم

بنابراين قدم اول را  .داريم(  می یذلك قدومشان را در اين مجلس گرام باشد )مع
نيست و از اين بابت با همه حاضرين  «انسان»منكر  یقاعدتاً كس .داريم زياد بلند برنمی

 .محترم و خوانندگان توافق كامل داريم
 :اش ميگويد سفهفل يدر ابتدا .ايد دارد كه شنيده یدكارت جمله معروف

Je pense, donc je suis 

 .كنم پس وجود دارم )هستم( من فكر می
 يدر وجود انسان ترديد یكل طور بههم البد در وجود واقعيت خودمان و  ما

ها و شواهد و  غربی يها نداريم، واگر راجع بصفات و خصوصيات انسان از گفته
 در بارهها و ترديدكنندگان  ليستاستفاده نمائيم، ماتريا یو اجتماع ینظريات تاريخ

 .آنچه محسوس و مسلم است، نخواهند داشت هب يخدا ايراد
  

 كتاب دستورالعمل موفقيت در كار    
از دوستان جوان مهندس ديدم  كه از آمريكا  یدر دست يك یدوماه قبل كتاب یيك

ده، اين كتاب كه بعد از جنگ نوشته ش 1.اش را داشت سوغات آورده و قصد ترجمه
نماياندن  يو غيره برا یديل كارنگ يها در رديف كتاب یعمل یروانشناس نوع يك

مشاغل  هبيشتر توجه ب یاست؛ ول یسعادت و موفقيت در زندگ يها رازها و راه
 طور بهطرف صحبتش مهندسين و مديران و  .دارد يو ادار يو امور اقتصاد یصنعت

 .هستند  (Hommes b´affaires)كارورها یكل
و غلبه بر مشكالت را  یيك جا راه حل مسائل زندگ .دارد یاب فصول مختلفكت

و پيشرفت در اداره يا كارخانه  یكار كليد ترق ديگر بجوان تازه يجا .كند میجستجو 
 .دهد را نشان می
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كارگر خوب، كارمند  .آموزد در فصل ديگر بهترين روش اداره كارگران را می
و باالخره مدير خوب و قواعد مديريت را بيان  .كند میو مهندس مطلوب را تشريح 

 .نمايد یم
آورم؛  ، سرتان را درد نمیباشد میچون موضوع و مقصد كتاب خارج از بحث ما 

و دستورالعمل  یاز آن برده شد، بد نيست عرض نمايم قاعده كل یحال كه اسم یول
دهد،  دست میقاعده موفقيت يا عمل عاقالنه ب عنوان بهكه در سراسر فصول  یجامع

 : شود میدر سه كلمه يا عبارت ذيل تكرار و خالصه 
Desire, Hability and Human Relations.     

 .ياراده يا ميل شديد ، مهارت و استعداد ، حسن ارتباط با مردم و قدرت همكار
 یو حس یسبك آنها، بسيار عمله و ب یامريكائ يها اين كتاب نيز مثل ساير كتاب

 .شواهد و امثال زنده استو مشحون از 
نمود، اين مسئله  كه مؤلف تعقيب می يدر قرائت اين كتاب صرف نظر از منظور

(  شود میمينمايد ) و شايد موفق  یكرد كه چگونه مؤلف سع یبيشتر جلب توجه م
آنچه را  .را تعليم دهد یو انسان یفن يراه و رسم مديريت و اداره كردن دستگاهها

 يداشت و مخصوص افراد معدود يو استعداد خداداد یبوغ ذاتكه سابقاً عنوان ن
مادرزاد نقش بسته بود،  صورت بهبر جبين آنها  يرياست و پيروز یبود، كه گوئ

 همه فاش و مفتاح آن يرا برا يرمز مديريت و رهبر .خواهد به همه تعميم دهد  می
و رياست و پس مديريت   اين كه از چنان را در دسترس  همه كس  بگذارد، آن

 .افراد خاص نباشد يموفقيت، امتياز انحصار
  

 (Vulgarisation)  یعوام يا عامه پروره توجه ب

شايد  .باشد میتنها كتاب نامبرده نيست كه موضوع و مقصد آن خاصيت فوق را دارا 
 ، جنبهشود میكه داده  ینويسند و تعليمات كه امروزه می یهائ بيشتر كتاب

Vulgarisation سطح و استفاده عامه درآوردن مطالب و  هكردن و ب یعموم یيعن
 . را دارد كه سابقاً اختصاص بافراد و طبقات ممتاز داشت یمراتب

است، اوالً تنها  اين تعميم و بسط كه ظاهراً از اواخر قرن نوزدهم نضج گرفته
 ديگر ينداشته، بلكه دامنه آن بمواهب و مزايا يعلوم و موضوعات نظر هانحصار ب

 ی، و ثانياً مخصوص ممالك متمدن غربشود میكشيده  یو موضوعات انسان یطبيع
 .است و ممالك عقب افتاده را نيز شامل شده ینبوده، ملل شرق
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 .وضع مملكت خودمان را با پنجاه و صد سال قبل مقايسه كنيم .دور نرويم يجا
(، صنعت یاسو سي ی، اجتماعی، فلسفی) اعم از علم یامروزه كمتر مطلب و موضوع

است كه در ايران نيامده يا در شرف و امكان آمدن و بكارافتادن  يا كارخانه یو حت
چنين يادم هست كه بافتن يك متر پارچه كه از كارخانه  یاز دوران كودك .آن نباشد

راندن اتومبيل  یو حت یبيرون بيايد، يا ساختن يك استكان بلور، يك بشقاب لعاب
علوم جديد حكم كيميا و طلسم را  .ك خواب و خيال بودي یايران و ايران يبرا

امروزه اگر علوم و صنايع  .بايد گفت كه حقيقتاً هم كسب آنها مشكل بود .داشت
عقب افتاده اين  يافكار و اسرار آنها در ايران و در ساير كشورها یو حت یاروپائ

و كوشش و است، بيش از آنچه مربوط بزحمت  الوصول شده اندازه متداول و سهل
 يها مخصوصاً توجه و عالقه خودمان باشد، معلول و مرهون همان تعميم و تسهيل

خود و در داخله كشور خود، و  يما، بلكه برا ياست كه آنها) البته نه برا یفراوان
رواج و انتشار و تقليد فرهنگ و  ي( برایو سياس ياقتصاد ييكمقدار دراثر رقابتها

، كنيد میمالحظه  .اند ك و ساير شؤون خود نمودهعلم و فن صنعت و فكر و مسل
تعليم زبان، تاريخ ، علوم و تبليغ و رواج  يبرا یامروزه چه وسائل عجيب و راحت

در فاصله بين دو جنگ، تعميم آثار  یكنند ! حت اند و می مصنوعات فراهم كرده
طريق  تمدن و تأثير رقابت باعث گرديد كه بفرستادن مصنوعات اكتفا نكرده و از

تعليم و توليد ساده و خودكار كردن  يها تربيت متخصص و مهندس و تسهيل طريقه
ها، دست بصدور صنايع و تأسيس و توسعه كارخانجات  كوچك  ها و دستگاه ماشين

 .اند و بزرگ در ممالك خارج زده
، يمانند قلمدان ساز یكوچك يكه در اين مملكت كارها یبياد آوريد زمان

 یو موروث یو خانوادگ ی، جنبه خصوصیپيچ نسخه یو حت ياتگر، دويكار تذهيب
عالوه بر آنكه  .بردند را داشته و چه بسيار از هنرمندان، هنرشان را با خود بگور می

حسادت و امساك در تعليم موردنظر بود، صاحبان فن قادر به بيان روشن و ارائه و 
و ذائقه و غيره مستور كه آنرا در زير پوست انگشتان يا در نظر  يتشريح چيز

 .داشتند نيز نبودند می
  

 يا حكومت عامه     یدموكراس
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 .نيست یدموكراس یمختلف و مظاهر سياس يجز تعبيرها ياينها كه گفته شد، چيز
 یهمان مكتب و مسلك و سياست .دانست یرا بايد روح يا رژيم دموكراس خالق آن

و فعليت  يمند لحاظ بهره هب اگر .قائل است يكه مابين طبقات مردم كشور تساو
خواهد كه تمام افراد  و بالقوه )پتانسيل( می يمند لحاظ حق بهره هنباشد، الاقل ب

همسطح و يكنواخت باشند و مزايا و مواهب در اختيار همه كس قرار گرفته و عوام 
 .و خواص همراه و همشأن يكديگر شوند

را  یبلكه عدالت اجتماعنمايد،  مساوات می ياست كه نه تنها دعو یدموكراس
 یشناسد )البته دموكراس الرعايه می و واجب يميخواهد و حقوق همه افراد را مساو

 یو زبان یو دروغ یو ساختگ يها، نه تقليد اروپائی یموردنظر و خواست واقع
كه مردم را آزاد از  شود می یفكر حكومت مردم بر مردم از اينجا ناش .زمامداران ما(

 .شناسند دانسته و اليق اداره كردن خود می يو اطاعت از ديگر و اسارت یبندگ
 یوحكومت يآن جنبه ادار یبنابراين در ريشه و اساس اين فكر كه صورت خارج

اتكاء دارد، يك روح يا انديشه )ايده(  یاست و به دكترين يا مسلك حزب یو سياس
حكومت مردم بر  .تنيز وجود دارد كه همانا ارزش دادن به فرد انسان اس يتر ساده

 .افراد مردم و اصوالً نوع انسان است يمردم مترادف با ارزش دادن و حق شناختن برا
پيوست و انعكاس ديگرش  یها به وقوع م ملت ياعالم آزاد يكه برا یهائ انقالب

جز قبول و اعالم ارزش  يبود، ريشه و روح تمام آنها چيز یجنگ بر عليه برده فروش
 .حقوق بشر درآمد یاعالميه جهان صورت بهن نبود، كه باالخره و حق و مقام انسا
در اشاعه تعليمات  یو هزاران كتاب و مكتب ديگر سعW.J.Reillyاگر در كتاب

، فرد یاين است كه از نظر دموكراس ي، براشود میو تعميم و تسهيل رموز مديريت 
ارتقاء و ارتفاع  يقرون متماد یانسان قدر و قيمت يافته و ارزش انسان است كه ط

 .است پيدا كرده

  

«......»1
 

ها  خود و به اروپائی هپيش از آنكه جلوتر برويم  اين نكته را بگوئيم كه زياد مغرور ب
از تكامل باشد كه  یاعالئ یمرتبه خيل یو آزادگ ینشده و تصور نكنيم كه دموكراس

در حقيقت  یو تكامل هست؛ ول یالبته ترق .دهند رار میانسان را فوق حيوان ق
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تر از  دست خود، خود را پائين هاست كه انسان ب يا و خروج از مرتبه یخالص
 .حيوانات برده و بنده ديگران كرده بود

 

 :گويد مرحوم اقبال می یشاعر بلند پايه مسلمان و مبارز پاكستان
 ردـم كـاد و جـنذر قب یـت ولـداش يرـوهـگ          ردـــآدم ك یــدگـبن يرـبص یـآدم از ب

 سر خم كرد یپيش سگ یمن نديدم كه سگ          تر است زسگان پست یغالم يخواز یيعن

را باين  یو چاپلوس یو رسم بندگ يكه اختالف طبقات بشر یآن افراد و اقوام
معادل حيوانيت  كه تازه یاند و ميرسانند و انسان را از حد و حق دموكراس حد رسانده

اُولئِكَ كَاالَنْعامِ بَلْ هُم ...دانند، مصاديق زنده  است محروم ميكنند يا محروم می
 !هستند 1...اَضَلّ

را بسرحد اطاعت  یو بندگ یفرد يا اجتماع، خودفروش یاست وقت یبديه
را از خود سلب مينمايد و  یرساند، هر گونه شخصيت و اميد ترق یكوركورانه م

 .گيرد را می یانسان يها نات و احراز ارزشامكا يجلو
  

 چيست ، تكامل چيست ؟ یتمدن چيست، ترق

كه در قرون اخير رسميت و  یحداقل حق و مقام انسان یشناسائ يبمعنا یدموكراس
بود،  حكومت عنوان و اجرا شده صورت بهها  یشيوع پيدا كرده و از زمان يونان

بروز و  يبشر يثيت و عدالت، استعدادهاو حي يگرديد كه در سايه آزاد يا وسيله
 .ظهور كامل پيدا كند و كاخ رفيع تمدن بنا گردد

را در جمله  مظاهر و آثار بينهايت گوناگون آن توان میتمدن چيست؟ البته ن
 يكه ابتدا و انتها یاست بسيار طوالن یتمدن، پلكان يا نردبان .خالصه كرد يواحد

ها،  يها، دشوار ها، كشف كوشش  ازاست  یمحصول .آن هردو ناپيدا است
كه در نشيب  یهائ ها، تكاپوها، برخوردها و زدوخوردها و جنگ ها، سازش يگرفتار

دست گشته  هها ديده و دست ب ها و پيروزي ها و شكست و فراز خود اشكها و خنده
كه مسابقه دهندگان در اين ميدان و بازيگران اين صحنه بودند،  یافراد و اقوام .است 

 صورت بهمحصوالت آن  یاند؛ ول مرگ رفته یزير پرده فراموش يپس از ديگر یيك
 .است مانده؛ بلكه دائماً پيش رفته و زياد شده یها باق علم و صنعت و فرهنگ، مدت
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قرن صاحب معلومات بيشتر ، وسايل و  هنوع بشر قرن ب یاند، ول افراد بشر رفته
تر شده و برد اثر و عملش  ت وسيعتجهيزات رساتر و نيرومندتر، بصيرت و قدر

 .است  دارتر گرديده دامنه
به  يرو پا به فرق افالك ميگذارد و از پياده یانسان از سوراخ تنگ غارنشين

چشم و گوشش از قشر خاك و فواصل زمان و  .رسد باد و نفوذ نور می يهمپرواز
بعد و  یات بحال خود  به سردرآوردن از اندرون ذر يخبر یاز ب .مكان باك ندارد

 !است بينهايت دور رسيده يها كهكشان يماورا
گويند، اگر اسمش را ميدان مسابقه  كه جلوه اخير آن را تمدن می یدنيا و زندگ

صحنه مزين جالب  هرا ب اگر آن .درست است یبگذاريد، مصداق يگير یو گود كشت
ها را  ا و تراژديه يها و كمد تشبيه كنيد كه بازيگران در آن انواع درام یو دلفريب

از خود آنها  .اند  كرده یهمه اينها جا خال یول .اند، باز هم درست است كرده يباز
عمل آنها و مكتسبات آنها ميراث حاضرين و بهره نوع  .است  جا نمانده هب يچيز

 .است شده انسان
مانده و باال  یصورت و نوع انسان یآمده و رفته؛ ول یو افراد انسان یپيكر جسمان

 .آمده است
 .بازيگر و صحنه عمل انسان بوده .ها بر سر انسان بوده تمام دعواها و بازي

 .بردار نيز انسان بوده و هست بهره
 .كه مطرح بوده و هست، مسئله بشريت و ارتقاء و تكامل او است  يا پس مسئله
 و باال رفتن مقام و موقعيت و ارزش انسان؛ یو تكامل يعن یتمدن، ترق :خالصه آنكه

 .اين همان امتياز خاص انسان بر حيوان است
  

 ها انحراف

 یهائ اوقات انحراف یاست؛ گاه اين سير و ارتقاء هميشه در جهت ثابت واحد نبوده
خود گرديده و  يها ها و خواسته بشر چنان سرگرم مشغوليت .است  داده يدر آن رو

معامله حيوان و ماشين است  كه با خود نيز  به محصول و مصنوع خود شده مند عالقه
 .است را كرده

بشر ديگر را  ياز جاهليت بود كه بشر یالعمل دوران عكس یديديد كه دموكراس
بعداً همين  .كرد گرفت و معامله حيوان را با او می در اسارت و استخدام خود می
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سپس توجه  .، اسارت سرمايه و صنعت را پيش آورديدر دوران بورژواز یدموكراس
 يرساند كه در فاصله بين دو جنگ اخير برا یكار را بجائ یيد صنعتبقدرت تول

 (Taylorisation) از كارگر، در عين آنكه بر طبق روش تيلور يبردار حداكثر بهره

كردند، كارگر  نهايت تسهيل و آسايش را نسبت باعمال و احوال او فراهم می
 یا او معامله حيوان باركشاگر قبالً ب .رفته حالت و خاصيت ماشين را پيدا كرد رفته
 .حس با او شد ی، حاال با همه مدارا و مالحظه، معامله ماشين بشد می

 يدر مؤسسات توليد .العمل اين روش پديدار گرديد نگذشت كه عكس يدير
و بهبود شرايط هوا و  یبنا به آمار و آثار محسوس، مسلم گرديد كه با بهبود روشنائ

اما اگر  .آيد باال می يتوليد يك كارگاه مختصرتأمين آسايش كارگران، ميزان 
پائين  یچيست و نخواهند، راندمان خيل يدهند، ندانند برا كارگران آنچه را انجام می

محصول و مصنوع و تحريك  هشدن ب مند عالقه یو درصورت خالف يعن .آيد می
 .كند میالعاده افزايش پيدا  حس حيثيت و شخصيت آنها، راندمان كارخانه فوق

طرف و شخصيت يا  باين ترتيب الزم شد، ميان مصنوع و عمل كارگر از يك
 .برقرار گردد يا روح و دل او از طرف ديگر رابطه

عالوه بر حق  .شد یمقام و ارزش انسانيت ط یبود كه در شناسائ یاين پله دوم
، حق اختيار و انتخاب يو بورژواز یدموكراس یاز وسايل راحت يمند مساوات و بهره

 .و حق احراز شخصيت نيز به او تفويض گرديد
مالحظه و مقايسه كنيد، طرز تربيت و رفتار با جوانان و كودكان در زمان حاضر 

 !در مملكت خودمان یو زمان سابق چقدر اختالف دارد، حت
 ینه تنها در عالم صنعت و توليد بلكه در عالم هنر و ادبيات نيز تفاوت و ترق

برخالف گذشته كه مناظر بديع طبيعت يا حوادث عظيم  .ممشاهده مينمائي یمحسوس
شاهكارها را تشكيل ميداد، در ادبيات جديد  ی، موضوعات اصلیو عجيب تاريخ

كه ابراز  یالعملهائ اعمال و عكس لحاظ بهمعاصر رفته رفته فرد بشر يا اجتماع آن 
م از خوب )اع یبكيفيات روان یميدارد، مورد بحث و وصف قرار گرفته، توجه خاص

در نظر  یانسان چنان ارزش و اهميت .شود میاو  یحاالت شخص یيا بد( و شناسائ
 .است است كه اليق تحقيق و توجه مخصوص شده انسان احراز كرده

  

 پله باالتر
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كشور امريكا دست داد، شاهد  هاينجانب ب يكه دو سال قبل برا یدر مسافرت كوتاه
الذكر و محو شخصيت  سابق يها از انحراف يگربودم كه پرده دي يا روحيه و معامله

 .آورد یرا بياد م
محسوس فراهم بودن  طور بهدر امريكا وفور نعمت و ثروت قابل انكار نيست، 

كار كردن و  يكه برا یو تأمين و تسهيل و تعميم احتياجات و لوازم یوسائل زندگ
 يكه مردم برا ودش میشده و  يوافر یسع .شود میالزم است، ديده  یتمتع از زندگ

مسكن، تغذيه، كار، تفريح، معالجه، تحقيق و ساير شئون  يمسافرت و حركت، برا
 .نداشته باشند یترين اشكال و ناراحت ، كوچكیحيات

رود، تفاوت و تعجب و تضاد با وضع خودمان  كه آنجا می یيك ايران يبرا
 .انگيز و حيرت آور است العاده شگفت فوق

طور حس كردم( با فرد  بينيد )الاقل بنده اين می نيدك میاما خوب كه دقت 
عسل ، با گاو شيرده يا با درخت هلو !  يكه با كندو شود میهمان معامله  یامريكائ

عمل آمده و مسائل و  هترين مطالعات در مورد نباتات و حيوانات ب كه دقيقطور همان
ها كشف شده و از آن يافزايش ميزان محصول و سودگير يبرا يآور عوامل حيرت

لحاظ خوراك و  هنهايت سخاوت و سهولت را در تدارك و تأمين مايحتاج آنها ب
برند تا حداكثر شير يا عسل يا تخم يا ميوه را  كار می همحل و مراقبت و مداوا و غيره ب

چشم يك حيوان يا يك ماشين مولد دالر نگاه  هفرد انسان نيز ب هدريافت نمايند، ب
را بر ميانگيزند كه شخص حداكثر  یو روح يمل و وسايل مادتمام عوا .كنند می

مصلحت و تربيت و حيثيت او  هبدون آنكه ب .بدهد یجامعه امريكائ يانتفاع را برا
 .داشته باشند یتوجه چندان

جامعه  يكه آن اندازه مورد عالقه و ارزش است كه برا یانسان آمريكائ
اخالق و  ياين فرد هم از حيث نفس دارا اما اين مسئله كه خود .مفيد باشد یامريكائ

كار  یمصلحت عموم يكه برا یهائ باشد و در خارج از ساعات و محل یارزش
 .، چگونه باشد و چه بكند يا نكند، مطرح نيستكند می

بود كه بنده در آن سفر حس كردم و چندان  یاين استنتاج مبهم و شايد ناصواب
 .اشتمرا ند جرأت ابراز و اصرار و تكرار آن

، نشريه Art et Manufactures مجله 1961دو ماه قبل در شماره نوامبر یاتفاقاً يك
 Georgesقلم هب يا فرانسه، مقاله خود در یالتحصيالن مدرسه تحصيل انجمن فارغ
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Ville تحت عنوان La Personne humaine (ديدم كه یانسان شخصيت )صورت به 
متمدن جديد  ير انحراف فوق را در دنياو اعتراض ب یتأييد نگران يتر یكل یخيل

 .مينمود و پيشنهاد اصالح ميكرد
يا  ياعم از آنكه در يك مؤسسه توليد يفرد انسان امروز» :نويسد  ژرژويل می

، كارمند جامعه یخدمت كند  يا در اداره و مؤسسات اجتماع (Entreprise) یصنعت
وف آن است كه او را مورد باشد، نظر كارفرما بيشتر معط (Etat) يا دولت یعموم

استفاده و استخدام خود قرار دهد، نه آنكه باو خدمت نمايد و ارزش و شخصيتش را 
كسب معاش يا مقام فزونتر و  ينمايد، برا می یاز طرف ديگر او نيز سع .باال ببرد

و  یبرتر، هرچه ممكن است  خود را منطبق و تابع مقررات و شرايط محيط استخدام
تدريجاً و اختياراً كليه جهات و  كه طوري به .نمايد  یسيستم تحميل يها خواسته

را از دست داده و  یشخص يو مراتب استقالل و ابتكارها یخصوصيات ذات
 .آيد یسطح افراد متوسط جامعه درم و هم (Standard) همشكل یقالب صورت به

آنها با كردن افراد و موافق نمودن  يبا مساو يامروز يها باين ترتيب جامعه
خود را از افراد  یآورند، ول را باال می یمشترك اجتماع ، سطح عموم يها خواسته

مانند سقراط و پاسكال و دكارت كه نوابغ انسانيت و سازندگان  ینخبه و استثنائ
اسباب كار و  عنوان بهبالنتيجه فرد  .سازند اند، محروم می درگذشته بوده یتمدن و تعال

و  یو شخصيت ذات شود میل در اجتماع شناخته و ساخته جهت خدمت و انحال یآلت
بر ابتكار و اراده و  یاوست و مبتن یرا كه هسته ارزش انسان یخاصيت خالقيت خدائ

     1.دهد است، از دست می یدرون یتربيت و تعال

                                                
 :نمائيم می نقل پاورقى اين در اصلى  زبان هب  خوانندگان اطالع مزيد براى را مقاله آن منتخب عبارات زا بعضى .1

... C’est un devoir de s’ appliquer à render à tous la notion de dignitè de la personne 
que tout s’applique autour d’eux à leur faire perdre. 

... Sachons bien pourtant que s’il est vrai qu’un gouvernement par des philosophes 
amenerait sans doute notre disparition radicale dans le monde actuel, le dirigisme 
par des techniciens qui ne sont que des techniciens, nous mènera sûrement à la 
barbarie et à l’ esclavage dans le monde de demain.   

…Ceci étant pris en considération, avons nous vraiment progressé depuis Platon? 
Certainement oui dans la sens de la généralisation du confort,  Certainement oui 
dans la divulgation, la vulgarisation d’une certaine forme de science, d’ailleurs 
souvent plus superficielle et pratique que profonde et desintéréssé. Certainement 
non ou point dans le spirituel, pour ce qui concerne la connaissance de l’ homme 
et de sa place dans l’ Univers. 

… Notre seule et véritable richesse se situe dans la personne, dans la part de Dieu 
qu’ elle renforme, qui est faite de son pouvoir de création et de sa libertée, c’est a 
dire de sa singularité. Ce dépôt est sacré à aucun puissant de ce monde de se 
l’approprier ou de l’anéantir. Sa résponsabilité au contraire est de tout faire pour 
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 یدنبال آن هستند، خالص هدهد و متفكرين ب كه ژرژويل ارائه می يپله باالتر
بدون ارزش  یيوان خوش خوراك فربه پرشير و خوش گوشت، ولانسان از مرتبه ح
 .حالت انسان با ارزش با شخصيت است همطلق، و سير او ب

 

 (L’homme et la Technique) انسان و صنعت

 «انسان»متمدن با  يحال كه وارد اين مباحث شديم و از طرز رفتار و نظريه دنيا
كه  ینوع خود و محيط یينه شناسائبميان آمد، ضرر ندارد در زم یطوالن يگفتگو

 .بنمائيم يرويم، تأمل بيشتر آن می طرف به
و متمدن  یصنعت يدنيا هكه با حسرت ب یاز ممالك یما در ايران و شايد در خيل

قصد آسايش و  هنمائيم كه فعاليت آنها اوالً ب كنند، چنين تصور می نظاره می
و  یو تكنيك نيرومند جديد مناف ینماشي یو ثانياً زندگ  شود میتعقيب  یخوشگذران

 .رود مخرب اخالقيات بوده و در جهت خالف معنويت پيش می
 :فرانسه یو علم یپانزده روزه فن مناسبت بهدر پائيز سال گذشته 

(Quinzaine technique et scientifique francaise)ي، در دانشگاه تهران آقا 
ات وزارت فرهنگ فرانسه كه مرد مدير كل تعليم (Gaston Berger) گاستون برژه

، در (L’hommeetlatechnique)در تحت عنوان یاست، كنفرانس یدانشمندِ فيلسوف
 . بود یآقايان  خال يايران و فرانسه ايراد نمود كه بسيار جا يانستيتو

عام صنايع و فنون جديد( و تشريح  يمعنا هسخنران در زمينه تعريف تكنيك )ب
آالت  افراد و ماشين يداد كه اوالً تكنيك اختصاص بهآن، نشان م یآثار خارج

قرن اخير نداشته و دامنه آن همان قدر وسيع است كه قلمروِ عمل آدميزاد از  یاختراع
ثانياً تكنيك يك عمل  . یاتم يخلقت و اختراع خشت و آتش تا رآكتورها يابتدا

رست شده باشد، كه برخالف طبيعت و خارج از طبع خلقت انسان د يا بديع و وسيله
 یگونه كه چنگال و ناخن دنباله پنجه پلنگ است، افزار صنعت بلكه به همان .نيست

، و بر وفق و باشد میانسان  يو تقويت كننده بازو یدهنده طبيع جديد نيز ادامه
ثالثاً اگر بگوئيم زمان  .است  رعايت مصالح و قوانين طبيعت ساخته و روئيده شده

آنچه صحيح است، اين است كه  .باشد، غلط است یت محاضر، دوران فن و صنع

                                                                                                              
réspecter la personne enchacun et de mettre toute sa puissance au service de son 

épanouissement. 
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ما اجازه  هكسب كرده و ب يا العاده فنون و صنايع در روزگار اخير دقت و قدرت فوق
 .برد عمل خود را زياد كنيم يا العاده است كه به نسبت خارق داده

گاستون برژه چنين نتيجه ميگيرد كه انسان با قدرت و امكانات  يباالخره آقا
ه عوض آن مواجه و موظف ب هقرار گرفته و ب يرالعقول اخير در شرايط جديدمحي

 .است شده یبزرگ يها مسئوليت
، جز تسليم يا اميد نداشت يا گذشته كه با عجز و جهل خود، چاره برخالف انسان

وظيفه تازه  .بيند یرا م ياز اسارت عوامل طبيعت و آزاد یانسان جديد امكان خالص
، طريقه استعمال و استفاده از آن یت كه پس از اختراع وسائل علماو اينس يو ضرور

 !وسائل را نيز اختراع نمايد
  

 خالصه كالم

بيان، اينك آنچه را گذشت خالصه  یبا معذرت فراوان از اطاله كالم و نارسائ
آزاد  يها هزار سال عمر خود، پس از آنكه از حالت فطر ده یبشريت در ط :كنيم می
تنزل  یسلطنت يها همنوع و حكومت یقبول بندگ یيعن یه دون حيوانمرتب هب يبدو

 ينمود و در اثر آن همكار یو درك دموكراس يو آزاد یرهائ هنمود، تدريجاً ميل ب
و شخصيت ، مدارج  یبا احساس حق انسان .ميسر گرديد یو ترقيات ناگهان یاجتماع

بر  یظر و قدرت عمل يعنعلم و كمال را با سرعت زياد پيموده و الجرم بر وسعت ن
 .خويش گشت یرفته واقف به قدر و منزلت ذات ميراث انسانيت او افزوده شد و رفته

كه بدست خود  یهائ ها و تضعيف اينك بيش از پيش درصدد اصالح انحراف
است، برآمده و با توجه به ممكنات بينهايت عظيم و  بسرنوشت خويش وارد آورده

شخصيت  ي، ارزش مطلق و حق مخصوص براخواهد یمسئوليت شديد خويش م
بيند و  از آينده می یزيبا و وحشتناك ينيز در عين حال دورنما .قائل شود یانسان

جلو و باال خواهد  هب یداند كه خيل می .پرسد  را از خود می يمراحل بعد یچگونگ
 ...!رود كجا می هداند ب رفت، اما نمی

     

اند،  اند و رفته ها آمده زمان و مكان با آنكه انسان يكه گفتيم در اين پهناطور همان
است، بازيگر انسان است، بهره بردار و  آن انسان بوده يها و آرايش يصحنه باز

 .وارث و مقصد نيز انسان است
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ها و تشخيص حقيقت و  عقل انسان و شخص انسان يگانه معيار سنجش ارزش
 .گيرد عت را در استخدام خود میزيرا اوست كه همه چيز طبي .است ها شده حقانيت

 .استفاده و خاطر او درست شده باشد يعمالً مثل اينكه دنيا برا
قائل شود، ارزش  یافراد بشر احترام و مقام يخواهد برا می یاز طرف ديگر وقت

نهاده،  يدهد كه در اين نردبان تكامل انسانيت قدم فراتر می یباالتر را بكسان
 .اند و ارتقاء مقام بشريت گرديده يمخصوصاً بيشتر سبب برتر

  

 دو اّما

بپردازيم و از بحث مربوط به انسان خارج شويم  یقسمت دوم سخنران هقبل از آنكه ب
 :الزم است دو امّا يا دو استثناء و اصالح را متذكر شويم

را نموده، در عوض  یكرده و احراز وسائل و مقامات ینوع انسان اگر ترق -1
در مقابل آنچه باكوشش خويش كسب كرده، از  .است  دست داده چيزها را از یخيل

 صورت بهطبيعت آنچه كه قبالً  .است تر رفته لحاظ مواهب طبيعت از حيوانات عقب
را پس از  یباو عاريت داده بود، يك یسرمايه كاسب عنوان به یطبيع يغريزه و قوا

 .پيمايد یم ی، سير نزولیطبيع يها و مقاومت ها و نيروها بنيه .است پس گرفته يديگر
طب  .ها است یها و قديم یتر از دهات تر و ضعيف سست یبشر شهرنشين و متمدن خيل

ناخوشيها و  یاست، ول از امراض را پيدا كرده يبسيار يپيشرفت نموده و دوا
است كه مردم سابق از آنها مصون و غالباً بركنار  رواج پيدا كرده يجديد يابتالها

دندان و شيوع دندان  یسست - یامراض عصب -سرطان  -اطفال  بودند )مثل فلج
ها و  ها و تشخيص یبين روشن یو غيره( و بعض یدر جوانان امريكائ یمصنوع
 ياست )مقايسه نيرو آن گشته ها كه اتفاقاً در حيوانات هم هست، انسان فاقد فراست

ز كه ا یهائ و تشخيص یقبائل وحش يها و قدرت شامه و هوشمندي يبصر
 .(دهند با حواس مردم متمدن هوا و دريا می يآمدها پيش

در عوض  .دارد انسان بر می يو مراقبت را از رو یرفته آن سرپرست  طبيعت رفته
از قيد طبيعت و احتياج و اسارت آن بيرون آمده،  .شود میرفته آزاد   انسان رفته

و خالقيت  شود میحافظ و اداره كننده خود و سازنده محيط و احتياجات خويش 
 .كند یپيدا م
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انسان  یو خوشبخت يدر كار بوده و ميزان گرفتار یيك حساب دقيق تعادل یگوئ
او  یطبيع يها را حفظ ميكنند، و هر قدر از كفه سرمايه یرفته سطح ثابت هم روي

 .گردد ، بر كفه مكتسبات و ممكنات مصنوعيش مزيد میشود میبرداشته 
اند و سر منزل  خدا قائل يرود كه مؤمنين برامي یانسان به آن سمت و صفات

 .گردد می 1«اِنَما اَمْرُهُ اِذا اَرادَ شَيئَاً اَنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»اش مصداق آيه شريفه  ینهائ
تحرك انسان را در نظرمان رژه  یيم سير تكاملتوان می يدرك بهتر اين دعو يبرا
چون  یمحدود عضالن يد و صرفاً با نيروخو يدر ابتدا انسان سوار بر پا :دهيم

مينمود و الزم نبود فكر و  ینسبتاً دراز ط يها را در مدت یحيوانات فواصل كوتاه
از عوامل طبيعت  یسپس بر پشت چارپايان سوار شد و يك .بكار اندازد  ياراده و هنر

 یمتر طك یتندتر و بيشتر و با بار زيادتر ، ضمناً با خستگ .را در استخدام گرفت 
تسلط بر مركوب، زور پنجه و ضرب پا و نيرو  يذالك، ميبايست برا مع .طريق نمود

مان اندازه كه فكر و فن وارد شد، از ه ارابه و درشكه را كه اختراع كرد، به .بكار برد
 يها مشغول و مأمور رهبر زحمت و فشار بر عضالت بدن كاسته گرديده و تنها دست

 یيل كه آمد ممكنات صد چندان شد و در مقابل مساعاتومب .شدند يو لگام دار
به حداقل، اشارات نوك پا و كف دست،  یو بدن یجسمان يو صرف قوا یعضالن

است  یفكر انسان .نيست یبرد زور انسان آنچه راكبين اتومبيل را پيش می .تقليل يافت
 ياپيماپس از اتومبيل، هو .است را استخدام كرده یو ذخاير سوخت يكه مصالح فلز

بلند پرواز و مجهز بدستگاه تنظيم ژيروسكپيك و حركات اتوماتيك مورد استفاده 
كه خلبان پس از صعود از فرودگاه و سمت دادن به طياره،  يطور به .قرار گرفت

نگذشت  يدير .خورد  خواند و غذا می حال خود رها كرده، روزنامه می هرا ب ماشين
 توسط رادار و وسائل كنترل از راه دوركه خلبان را از پشت رل برداشته و 

(télécommande) جو و بدور  يبااله بدون كوچكترين زور و زحمت، مركوب را ب
نيز نخواهد گذشت كه آن مختصر  يدير .زمين و خورشيد بگردش درآوردند

و با استخدام هزاران  یجو پيمائ يوساطت دست و چشم هم كه از ايستگاه مركز
 تر كاملبيشتر و  ی، از بين رفته و شناسائشود میيق اعمال ظريف و دق يها اسباب

اجازه خواهد داد كه صرف  یالكترون يو استفاده از مغزها یمراكز و اعصاب دماغ
 :اجرا سازد كند میرا كه قصد  یو عمل اراده و توجه و تمايل انسان ، حركت
                                                

 .شود باش میگويد  كه می ( كار يا امر او اين است كه چون چيزى را اراده كند  همين82يس / . )1
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«».1 

سر حد  ه، بیو تمدن و با وجود كسب وسائل امنيت و خوش یانسان با اين ترق -2
از جنگ خالص نشده و موقع آن نرسيده  .رسد آرامش و آسايش نرسيده و نمی

 یاست؛ ول پيروز شده یهائ البته در جبهه .زمين بگذارده است كه اسلحه را ب
 .در پيش دارد يديگر يها جبهه

كه  ی، در كتابیفيلسوف معاصر معروف انگليس ( B. Russel) اندراسلبرتر    
منتشر  «نو ياميدها»دكتر شايگان ترجمه و تحت عنوان  يچند سال قبل آقا

انسان در سير تحول خود با سه دشمن روبرو بوده و جنگيده »گويد  است، می كرده
 .«است

هاست كه از اين  سال .و درندگان و غيره( یاول جنگ با طبيعت )سرما و گرسنگ
 .است جنگ فارغ و پيروز شده

 يها و لشگركشی يا و دسته يفرد يها تمام نزاع یيعن .دوم جنگ انسان با انسان
فعالً سخت درگيرودار اين جنگ است و سخت هم در تالش از  .یالملل و بين یمل

خاتمه  یوحشيانه انسان يها یبرادركشه موفق شود ب يرود روز اميد می .بين بردن آن 
 .دهد

تر به انسان  تر و نزديك يقو یو دوم یاست كه از اول یاما جنگ سوم با دشمن
 .جنگ انسان با نفس خود :است 

و از ترس و  شود میفارغ  یطبيع يها ها و محروميت اتفاقاً هر قدر انسان از سختی
ن قوا و كار انداخت هنياز از ب یگردد و ب همنوع آسوده می يها یها و دشمن غم رقابت

تر  آن گستاخانه يها ها وسركشی ، نفس و هوسی، دشمن درونشود میرعايت قواعد 
 :كنند قد علم می

«»2 
 

 انبياء
 

                                                
 82/  يس. 1
بيند بسركشى  نياز می كه خود را بى كنيد(. همانا انسان همين ( نه چنين است )كه تصور می7و  6علق/ . )2

 .خيزد برمی
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در آنچه در باره  يو اجماالً ايراد و انكار «من حيث المجموع»اميد است تا اينجا  
 .د، نداشته باشيدانسان و ارزش او عرض ش

 .خدا یقسمت دوم بپردازيم، يعن هخواهيم ب حال می
خواهيم از آنچه محسوس نيست و مسلم بنظر  ايم و نمی ما كه خدا را نديده یول

 یما معرف هبكنيم كه خدا را ب یصحبت از كسان .آيد، حرف بزنيم یها نم یبعض
 .انبياء یكردند؛ يعن

 .نيست یدر وجود انبياء حرف
مردمان  عنوان بهليه مستمعين و خوانندگان عزيز نيز تا آنجا كه پيغمبران را شايد ك

 .نداشته باشند یمؤثر و از جمله بزرگان تاريخ بشناسيم، حرف
 

 حق مقام

است و نامشان را  از مردم احترام و ارزش قائل شده يافراد يگفتيم تاريخ برا
خودپرست نبوده، هدف و  خود كار نكرده، خودخواه و يبرد كه برا می یبزرگ به

نوع بشر و موجب افزايش مقام و  ياند كه مفيد برا را تعقيب كرده یايده و فضيلت
در مورد كليه بزرگان اعم از  یياب اين تعريف و منزلت .است  ارزش انسان شده

طلبان، صادق و  پهلوانان و سرداران، هنرمندان و دانشمندان، نيكوكاران و اصالح
متناسب با قدر و قيمت  یدرجه احترام و مقام هر صاحب منزلت ضمناً .است يجار

وسيله آن بشريت  هاست كه ب یاست كه تعقيب كرده و ميزان یكمال مطلوب يا هدف
 .است را جلو برده

كه نوابغ  یهائ ها و ارزش انصاف دهيم، آيا سرآمد و جامع تمام و كمال مطلوب
كه  یاند، همان صفات و خصوصيات بردهدنبال آنها رفته و مردم را  همختلف بشريت ب

اند نيست ؟ آيا  هدف انسان قائل شده عنوان به( و یفرض يخدا )فعالً خدا يانبياء برا
اند، خارج  ارجمند كه بزرگان تاريخ تعقيب نموده يها و هدف یعال يها آن مطلوب

و  یقدرت، بصيرت، معرفت، محبت، بقا و ابديت، پاك :از كماالت ذيل است 
، عدالت، ثروت و یسبحانيت، جالل و عظمت، رحمت و فزايندگ یيعن یقصن یب

نيست كه انبياء در  یهائ ؟ اين كماالت و حاالت همان..بركت، پرورش يا ربوبيت،
خودشان بگوئيم ( سراغ و جمع كرده، خالصاً و  يتعاال ي) بار یتعال ذات باري

 اند ؟ ردهآن دعوت ك يسو هآن رفته و مردم را ب دنبال بهشديداً 
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گويد، خدا انسان را بر  برخالف آنچه تورات می :اند از منكرين خدا گفته یبعض
از آنچه  یاز خود و شمايل يشمايل و شكل خود نساخت ؛ انسان بود كه تصوير

آل انسانيت ساخت و نامش را خدا  دلش ميخواست، در سيرت فرد اكمل و ايده
انبياء ) بقول  يتصوير يست كه خداامر مسلم اين .فرض كنيم چنين باشد .گذاشت

است كه  یهائ ترين نمونه و جامع جميع كماالت و ارزش ين و عالیتر كاملآنها ( 
با ساير پيشروان و  یاز اين جهت فرق .برد انسان طالب آن است و انسان را باال می

را آرزو و  یخود كماالت یآنها هم در عالم عشق و تعال .بزرگان بشريت ندارند
 تر كاملتر و  چون انبياء جامع یول .اند نموده، عاشقانه بجانب آن پرواز كرده تصور

اند، بنابراين بايد حقاً  ها را درك و دنبال كرده ترين كماالت و ارزش بوده و عالی
 !سرآمد تمام بزرگان شناخته شوند و برترين احترام و عزت در مقامشان رعايت شود

دم شناس نكته سنج ما شاعر شهير شيراز در جهت نيست كه سخنور حكيم و مر یب
 :گويد وصف صاحب عزيز اين جشن می

 

 
وجود ندارد و بنابراين هيچ فداكار و  یيا در دنيا هيچ حقيقت و ارزش مطلق

 ی، يا اگر حقيقت و ارزش و كمال را هم نبايد احترام گذاشت يتفكرمخترع و م
اند و بيش  كرده يترين مظاهر حق و كمال رهبر جانب عالی هكه بشر را ب هست، آنان

 .اند، بيش از هركس حق مقام و منزلت دارند رشد و نبوغ بوده ياز سايرين دارا
  

 انبياء چه گفتند

و  یاند، با آنچه بشر در سير طبيع اند و كرده را كه گفته آنچه .بينيم انبياء چه گفتند به
كرده و  یخود در زمينه مقام و خدمت به انسانيت ط یو سياس یو علم یاجتماع

 .درك نموده، مقايسه كنيم
، قدرشناختن و ارزش دادن یديديم اساس روح دموكراس :عنايت به افراد بشر -1

ترين  ترين و زيردست به پست یبودند كه حت یانبياء اولين كسان .است  یبه فرد انسان
آنها حق و حريم  يترين طبقات مردم عنايت و محبت كردند و برا و فراموش شده

همان دسته محرومان و ضعيفان و غالمان كه ه توجه و تكيه آنها بيشتر ب .قائل شدند
وح به او اعيان و مردم قوم ن :اند بود؛ مثالً  قدر و قيمت شناخته شده در اجتماع بی
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هُم  ...است كه اراذل و عوام هستند ) را دور خود جمع كرده یگرفتند، كسان ايراد می
 .1(...يالرَا ياَراذِلُنا بادِ

اسرائيل با اين آيه كه خود  یو بن یدر سوره قصص سرگذشت حضرت موس
 :شود یها است شروع م ترين اعالم اميدبخش

2 
 .رفتار و محبت و اخوتش با مظلومين و محرومين مشهور است یحضرت عيس

زودتر  یبود )و خيل يو آزاد يمساوات و برادر يو مجر يدين اسالم نيز كه مناد
را اختراع  يبرادر -مساوات -يگانه آزاد از آنكه انقالب كبير فرانسه شعار سه

 :امتيازات رنگ و نژاد و جنس و مقام را با ابالغ آيه شريفه .نمايد(
3 

زدگان و فراموش شدگان اجتماع  بردگان و پس الغا نموده، عنايت خاص به
ين و مخصوصاً حضرت امير، راشد يداشت و در دوران خود حضرت و خلفا

 .را بدنيا نشان داد یين نمونه دموكراستر كاملترين و  عالی
كنند كه  ها خداپرستان را مسخره می ماترياليست :آن  یو ارزياب یانسان شناس -2

 .اند و جهالت به انسان، لقب اشرف مخلوقات داده یها از راه خودخواه پيغمبران آن
جز محصول تمام  ين گفته باشند، با اين وصف چيزدر حاليكه اگر پيغمبران چني

از توجه شايان و  یاند و اين نكته حاك مطالعات و مكتسبات انسان را خالصه نكرده
 .اند است كه نسبت به مقام و سرمايه انسانيت داته یقدرشناس

مرتبت )ص(  یانسان است كه حضرت ختم یو ارزشياب یدر همين زمينه ارزياب
است كه قدر خود را بشناسد و آن كس كه  یخدا شامل كس لطف :فرمايد  می

هَلَكَ اَمرؤ لَم يَعرِف  -مَنْ عَرَفَ قَدرُهُ اهللُارزش خود را نشناخت  تباه شد )رَحِمَ 
 .(قَدرُه

                                                
 27/  هود. 1
( و اراده كرديم كه بزيردست  شدگان و مستضعفين در زمين منت گذارده، آنها را پيشوا و 1قصص / . )2

 .وارث قرار دهيم
 13/   راتحج. 3
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 رساتر و ارزش يا يك از روانشناسان و آدم شناسان و دانشمندان، جمله آيا هيچ
 :اند كه انسان گفته در باره)ع(  یتر از اين كالم عل دهنده 

«»1 
در از ناحيه مؤمنين و منكرين زياد  :انسانيت و تربيت و آينده آن يها سرمايه -3
خلقت انسان كه در تورات و قرآن آمده بحث و تحقيق و ترديد،  يروايات ابتدا باره
كه بخدا  يمخصوصاً قرآن از زبان حال مالئك و شيطان و اعجاب و ايراد .ستا شده

 :فرمايد قرآن صريحاً می .دهد می یگيرند، شرح عجيب در خلق آدم می
«...»2

ها  پرسد، آن فرشتگان كه میدهد و از  را تعليم می یكه خدا به آدم مطالب یتا آنجائ
و فضيلت آدم )انسان را( بر  يشوند و به اين ترتيب خداوند برتر از جواب عاجز می

 .دهد خود را نشان می یفرشتگان و دانائ
فرض هم  هب .خواهم وارد توضيح و تفسير و اثبات اين مطلب شوم در اينجا نمی

منكر اين حقيقت شوند كه بزعم  ندتوان میكه مدعيان، آن را افسانه و وهم بدانند، ن
است كه خداوند تمام فرشتگان و قوا و عوامل  یچنان مقام واالئ يپيغمبر، انسان دارا

كس از دانشمندان و بشر  است، و هيچ خلقت را در اختيار و استخدام او گذارده
 نوع انسان بيان نكرده يرا برا یدوستان چنين مرتبت رفيع و سرمايه و ممكنات عظيم

 !تاس
است كه از  یتأئيد مطلب و ارائه سرحد مرتبت و ارتقاء انسان، حديث قدس

و  يحضرت رسول اكرم نقل مينمايند و گويا اين جمله نظائر مكرر در احاديث نبو
 يعَبْد :رساند رسول اكرم پيام پروردگار را چنين می .فرمايشات ائمه اطهار دارد

ن اطاعت مرا بكن تا ترا مانند خودم يا مظهر خودم )بنده م یاَجَعَلَكَ مِثْل یحَتّ یاَطِعْن
) و از آن  یصفات اله هدر اين دستور وعده وصول به بينهايت و ارتقاء ب .نمايم (

 !شود میجمله خالقيت و انشاء اراده ( داده 
غير از مراقبت و  ياند، آيا چيز مردم آورده يكه انبياء برا یهمين عادات و احكام

جز عالقه بشخص  ي؟ مراقبت و محدوديت و تربيت، آيا از چيزتربيت و تمرين است

                                                
 .است كنى جِرم ناچيزى هستى، در حالى كه جهان اكبر در وجود تو متمركز شده آيا تصور می. 1
( و چون پروردگار تو بفرشتگان گفت به آدم سجده كنيد، غير از شيطان بقيه سجده كردند )يا 31بقره/. )2

 (.به تعبير مفسرين، خود را در اطاعت و خدمت انسان گذاردند
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؟ هدف و غرض  عبادات را شود می یاش ناش و وقوف به قابليت او و اميد به آينده
را  یهر عمل دين یخدا و خالقيت نشان داده و قبول هروشن در نزديك شدن ب طور به

كه گفتيم نتيجه و نهايت ورط هماناند و  تشريح كرده مشروط به قصد 
 .اند را مثل خداشدن دانسته آن

عالِم و عامل كه واقف به  يها اروپائی :ها نتيجه و نهايت تكاپوها و فعاليت -1
و گوناگون را در جمله جنگ  یدائم يها و فعاليت 1یاند، زندگ رموز حيات شده

عمل انسان قائل  يرابيش از اين ب ینمايند، و نتيجه و نهايت می خالصه  یزندگ يبرا
اما قرآن مجيد بحكم  .دارند انسان اعالم نمی يهم برا ینبوده و بر همين اساس ارزش

از اثر ندانسته، حال وآينده  یترين عمل را خال آيات مكرر و متنوع خود كوچك
داند و دنيا را سراسر صحنه نمايش يا  انسان را محصول اعمال و مكتسبات او می

اش عايد صاحبان  شناسد كه باالخره محو و هموار شده، ثمره یم يا ميدان مسابقه
كس و  كه، همه و باالخره با قبول صدمات و زحمات .2اعمال و حسنات خواهد شد

را از تن آدم بيرون آورده، مسيرش را معلوم  یوقت بوده و هست، خستگ همه
 :دهد دارد و سرانجام وعده مالقات پروردگار را می می

3 
واالتر از  یتر و چه مقصد و مقام پايان یب يتر، چه مسير اميد بخش یچه كالم

ابالغ  یخدا( بهر انسان یوصف قبل هآنچه پيغمبر واالنظر ما از قول خدا )و با توجه ب
 :فرمايد آنجا كه می .نمايد می

 
 .جانب خود هخود و ب يخاطر و مقصد تو آفريدم و ترا برا يجهان را برا
)ص(، آنچه را كه  یفرمائيد كه پيغمبران و خاتم آنها محمّد مصطف مالحظه می

وجود و سرنوشت خود، لنگان و خيزان با  در بارههزاران سال عمر  یاز ط بشر پس
                                                

1. Lutte pour la vie - Struggle for life.  

االَرضِ زينَةً لَها لِنَبلُوَهُم اَيَهُم اَحسَنُ عَماَلً.  انّا جَعَلنا ما عَلَى»از جمله، آيات هفتم و هشتم از سوره كهف: . 2
تحانشان كنيم )ما هر چه در روى زمين است زينت آن قرار داديم، تا ام «وَاِنّا لَجاعِلُونَ ما عَلَيها صَعيداً جُرُزاً

كه كدامشان در عمل بهترند. و نيز ما هستيم كه روى زمين را چون بيابانى خشك خواهيم كرد(. و نيز 
 (.الْمَوتَ وَ الحَيوة لِيَبلُوَكُمْ اَيُكُمْ اَحْسَنَ عَماَلً وَ هُوَ الْعَزيزُ الْغَفُورُ آيه دوم از سوره ملك )اَلَذى خَلَقَ

مالقاتش  هكه در راه پروردگار خودت در رنج و تكاپو هستى و باالخره ب دان( اى انسان ب6انشقاق/. )3
 !رسى می
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و  تر كاملالعاده  اما فوق .يد و ديد، رسيده بودند و ديده بودندتحقيق و ترديد رس
 !اند رسانده یاند و بسر حد نهائ باالتر و جلوتر گفته

و  یدر عالم ارزياب یو عمل يو مقايسه نظر ينيست در مسابقه بشر یانصاف یآيا ب
 !م ؟به انسانيت، آنها را سرآمد سايرين و شايسته تعظيم و تبعيت نداني يخدمتگزار

 یالنبيين، صلوات دارند، بر سيره صالحان امت خاتم یپس اگر حق تكريم و تجليل
 .بر روان پاك حضرتش بفرستيد

  

 مكتب انبياء از نظر اداره اجتماع و تربيت شخصيت

در اينجا چون عنوان و متن مطلب ، انسان و خدا بود پيغمبران را فقط از دريچه 
 .ه كرديممطالع یو انسان دوست یشناس انسان

بلكه از نظر شيوه  ،یو اله یيا شرع یضرر ندارد مكتب آنها را، نه از نظر فلسف
بدون آنكه از  .نمائيم ینمايد، بررس انسان می يكه رو يو اثر یجامعه انسان یعمل

كه صحبت و حركت در عالم محسوسات و مشاهدات است، خارج  خود یقرار قبل
 :شويم

بيشتر در مكتب  یمخصوصاً با صراحت و اصرار خيل در برنامه تمام انبياء بر حق،
 .آخرين آنها، اعتقاد به قيامت و باالخص لزوم تدارك آخرت وجود دارد

پرداختن به دنيا؟  .چه ؟ اعراض از دنيا و انتحار ؟ نه یتدارك قيامت و آخرت يعن
 .بلكه عمل صالح و خدمت به خلق .باز هم نه

 ؟ یچه خدمت
كس و  يگران نكردن ، احترام و رعايت حقوق  همهو خيانت بد يظلم و تعد

و  ينواز و غريب ينواز حيوانات را نمودن، محبت و احسان و انفاق، يتيم یحت
كردن، خانه و مدرسه و بيمارستان و پل ساختن،   كار افراد و امت  اصالح
 .ديگران يآباد كردن دنيا :خالصه  ...الصالحات گذاشتن  باقيات

 يعوض آنكه تمام همّ و غم تو متوجه و مصروف دنيا :دگوين پيغمبران می
او  يشما را آباد كنم، شما دنيا يمن دنيا .ديگران را هم آباد كن يخودت باشد، دنيا

دست  یهمگ .مرا آباد خواهد كرد يدنيا يو باالخره آن ديگر يديگر يرا، او دنيا
 .شود میآباد  یهمگ يدهيم  و دنيا بدست هم می
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 یو سياس  يهمان است كه متفكرين و مصلحين بشر :مكتب  نتيجه اول اين
خواهند؛ با اين تفاوت كه در اينجا رقابت و اصطكاك و تزاحم و اكراه وجود  می

زيراكه هركس  .شود میبازده عمل از صددرصد به اضعاف مضاعف بيشتر  .ندارد
 .كند میسوءظن و مخالفت، ديگران را در پيشرفت برنامه كمك  يجا هب

، بدون آنكه دنياپرست يا شود میمردم و زندگيشان درست  يدنيا :جه دوم نتي
عقيده كليه مكاتب  هكه ب یخودپرست و خودخواه شوند ) آن آفت و مصيبت بزرگ

بدترين عيب و دشمن فرد و اجتماع و موجب انحطاط و  یو اجتماع یاخالق
 .(اضمحالل است

نيز نظام و  یماع متمدن غيرديناجت :ينتيجه سوم يا اختالف ديگر با مكاتب بشر
با وضع و تحميل  .نمايد و فرد انسان را تربيت و تكميل می كند میبرقرار  یصالح

اديان  يها كه قرن بقرن از مقررات و محدوديت یو عموم يقوانين و مقررات فرد
زيربار آنها  تدريج به، ) و مردم ناگزير و ندانسته شود میتر شده و  تر و مشكل مفصل

1.نمايد پيغمبران می يروند ( خود را جانشين اديان قديم و خدا اند و می هرفت
 

متمدن، در اين  يجهان بشر هبا فرد متعلق ب یجهان خدائ هفرق آن فرد متعلق ب یول
 یو آن ايراد و اشكال بزرگ شود میدرست ن یو احتياج یكس يبرا یاست كه اول
 .آيد  كرد، پيش نمی می یاز نگرانبه آن اشاره و ابر (George Ville) كه ژرژويل

 یمرتبه اله هكمال تا وصول ب يزيرا كه نفس خود او و تربيت و تكاملش به حد اعال
 یاو دارد و ترس هكه اجتماع ب یاحتياج يبرا یكه دوم منظور نظر است، در صورتی

 .پروراند سازد و می خدمت خود می يكه از انحراف يا انحطاط او دارد، او را برا
ديد كه اجتماع متمدن )چه امريكا و اروپا كه دم از احترام فرد و چه روسيه كه دي

او  يو حيثيت مطلق برا یاست(، ارزش شخص ياصالً منكر اصالت و حقوق فرد
قدر كه فرد مضر و مخالف اجتماع نباشد و حداكثر خدمت و فايده  همين .قائل نيست

 یحيوان يو خو یپست و ذمائم اخالقروح  يولو آنكه دارا .را برساند، قبولش دارند
 .باشد یيا ماشين

                                                
است كه ديانت براى اقوام جاهل  همين دليل در روشنفكران عصرحاضر اين فكر تقويت و توسعه يافته هو ب. 1

لزوم  است؛ ولى در دنياى مطلع و مرتبط و منظم جديد روزبروز و غيرمتشكل قديم  شايد ضرورى بوده
كه   لحاظ وضع و اجراى مقرراتى هدهد. امر مسلم اين است كه اگر ديانت صرفاً ب خودرا از دست می

 .شود طور محسوس از اثر ضرورت وجودى آن كاسته می هحافظ فرد و اجتماع باشد، نگريسته شود، ب
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كه به شيطان  يمكتب انبياء با عنايت و اعتقاد :حال و آينده( ينتيجه چهارم )برا
جنگ انسان با نفس خود  یآن جنگ سوم برتراندراسل يعن يدارد، فرد انسان را برا

مدن، تمدن اما ت .1نمايد مجهز و مسلح می یو عشق اله یاز طريق فرائض اخالق
برنامه سعادت و  ی، مخصوصاً آتیاين كار را كه مرحله قديم عقيده، یخدا و ب یب

ميرود و توجه و  یهر قدر دنيا برفاه و فراخ .دهد سالمت بشريت است، انجام نمی
اوالً  :سازد  ، از دو جهت انسان را از عمل دور میشود میتأمين ماديات گسترده 

و  ینفسان يهواها یو گستاخ ي، بيداریر زندگآسايش و گشايش د ينتيجه فور
كه   يغرائز و عواطف بشر یو حتم یثانياً با محو شدن تدريج .است يطغيان و تعد

كه  یخواه و نفس یو سودجوئ ياست و غلبه حسابگر یو طبيع یودايع حيوان يبقايا
است،  یخدائ يها محسوس الزمه پيشرفت تمدن و پشت كردن بخدا و ارزش طور به
 .گردد تر می درت مقاومت و تسلط انسان در برابر دشمن غدار نيرومند نفس ضعيفق

 قول راسل( برآمده هطبيعت و انسان )ب یيعن یتمدن اگر از عهده آن دو دشمن اول
 وجه هيچ به یكه چندان هم معلوم و مسلم نيست( از عهده اين سوماست يا برآيد ) 

 .ازدس تر می را چيره آمد؛ بلكه آن برنخواهد
؛ خصوصاً از شود میبعد زياد  هبزرگ بشريت از اين ب يها ها و گرفتاري یبدبخت

در گذشته هميشه سرچشمه فساد و  .شود یهمه جائ یو فراوان یكه راحت یزمان
واال گرسنه و فقير و كارگر كه فرصت  .است نزد همان مترفين و مرفهين بوده یخراب

دارها، زور  است، هميشه از مال و ملك بشر آمدهسر  ههرچه بال ب .ندارند  يفساد انگيز
كه در آن همه  یحال دنيائ هب يوا .است ها بوده ها و راحت مسئوليت یو زردارها و ب

2.در ميان نباشد یو جنگ و وظايف ياين جور شوند و گرفتار
 

ماند،  كه تمدن نه تنها از جواب مشكالت و مسائل تازه بشريت عاجز می اينجاست
آنچه  اينجاست كه با توجه به .حفاظت و سالمت او را هم نخواهد داشت یائبلكه توان

                                                
طرز عمل شيطان  اوالد كه در آن محل و در بارهاين قسمت از دعاى حضرت سجّاد)ع(  هعطف توجهى ب. 1

 :شود ، ضرر ندارد توصيف می

هُ وَاعِذْنى وذرّيتى مِنَ الشّيطانِ الرَجيم فَاِنَك خَلقَتَنا واَمَرْتَنا ونهيَتنا... وَجَعَلتِ لَنا عَدُوّاً يكيِدُنا سَلّطْتَ... 
 ...مائنا اليَغْفَلَ اِنْ غَفَلْتَنا واليَنْسى ان نَسينامِنّاعَلى مالَمْ سلّطْنا عَلَيه مِنهُ اَسْكنْتَهُ صُدُورَنا واَجْرَيْتَهُ مجارى دِ

 .تأليف همين مؤلف «حكومت جهانى واحد»مراجعه شود به رساله . 2
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جشن مبعث دو سال قبل انجمن، در مسجد هدايت تحت عنوان  یدر سخنران
 .شود میظاهر  یعرض شد، ضرورت و عظمت اديان اله «و افكار روز یخداپرست»

از  یمتذيل قس یند در پاورقتوان میكه حوصله داشته باشند،  یخوانندگان
عرايض از او نام برده شد و  يرا كه در ابتدا یمندرجات و نظريات صاحب كتاب

كه قبالً  يطور بهالبته  .قرائت نمايند یبا اظهارات فوق دارد، به زبان اصل یارتباط
و موفقيت در امور  یعمل يها طريقه یمتذكر شد، عنوان و غرض اين كتاب، راهنمائ

است   نويسنده در فصل آخر، خود را ناگزير ديده یولاست،  يو اقتصاد یو فن يادار
 يپيشنهاد يها بيندازد و خود نقص طريقه یالملل و بين یجامعه مل هب يتر كه نظر وسيع

 .1و حال و آينده انسانيت اذعان نمايد يبشر یتوفيق عموم يرا برا
ديگر را با  یمكتب انبياء اين اختالف اساس یخالصه سيستم تربيت طور به

دارد، كه در عين اداره و  یو سياس یاجتماع يها و مسلك یپرورش يها ستمسي
اجتماع ، به شخصيّت فرد و به عمق ذات او عنايت داشته و از طريق تزكيه و  يآباد

را فراهم و جامعه  یخدمت باجتماع، عدالت اجتماع يتربيت افراد و تمرين آنها برا
 یگويند فرد انسان كه می یهائ ترينها و دك آن مكتب .سازد می یو مترق یرا متق

و  یكنند و از شاهراه طبيع اجتماع شود، يقيناً اشتباه می يارزش است و بايد فدا یب
اصالً  .شوند تمدن كه مسير و مقصدش ارتقاء و عزت انسان است، خارج می یتاريخ

باز  یصفر باشد، حاصلضرب صفر در هر عدد و جمعيت ياگر بنا باشد يك فرد مساو
 .شود میارزش  یر بوده و خود اجتماع بصف

از روشنفكران  یهم ) و از جمله بعض یكسان .اين افكار و اشخاص اشتباه مينمايند
حل معايب و  ميدانند و راه یاجتماع يها خودمان ( كه اساس را اجتماع و سيستم

                                                
1. W . J . REILLY.  

…Individuals and nations who fail to solve the growing problems of our human 
environment -those who fail to assume and to develop a service attitude toward 
others will surely be destroyed becoause they will destroy themselves. And those 
who continue to confine their desires to selfish and greedy material 
ambitions’those who fail to develop in human service and spiritual achievement 
will surly die..it is the law . 
…In most of our educational efforts so far it is apparent that a disproporionate 
amount of attention has been given to the development of abilities. while the 
development of civlised desires and capacity in human relations has been largely 
overlooked. 
One thing is certain. The training of abilities is no longer enough . 
In the long run, the fate of our nation and the world in general will not be decided 
in the laboratory or in the factory. It will be decided in the minds and hearts of 
men. 
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ها  ها و تدوين سازمان مشكالت ما را در وضع قوانين و مقررات با اتخاذ مسلك
ها و  بسرزمين و آب و هوا و مخصوصاً به سياست یكنند و حت جو میجست

فرد انسان  هم هدف  .باشند دهند، در اشتباه می اهميت قاطع می یخارج يها دخالت
هرچيز نفس افراد و خود  يمبدأ و منتها .است كه بايد باال برود و هم وسيله است 

 يانسان چنان موجود .دارد یمنتها و مبدأ در اين جا يك معن .شخص و انسان است 
او است كه همه چيز و از جمله خود را  .شود مید و توان میاست كه هرچه بخواهد، 

ها از درون  هميشه نوابغ و نهضت .گيرد و همه چيز را در استخدام می كند میدرست 
عوامل خارج از  هب یاست و آنها كه منتظر و متك خود افراد و اقوام سرچشمه گرفته

 .1اند نرسيده یجائ هاند ب دهخود بو
از رسالت آنها  .از نوابغ بشريت حرف زديم يافراد عنوان بهتا اين جا ما از انبياء 

كه در ارتقاء  يمعروف و تأثير یو اجتماع یاز مكاتب تربيت یمكتب عنوان بهنيز 
 .لحاظ كسب ارزش و شخصيت دارد، بحث كرديم هبشريت ب
مرحله آخر بحث  هاينك ب .رستنده آن نداشتيمو الهام و حقيقت ف یوح هب يكار

 .پردازيم خدا می یيعن
  

 خدا

  

 طرح مسأله

را داد، حقيقت و واقعيت تنها خدا نيست؛  آيد و بايد جواب آن یكه پيش م يا مسأله
، ي، هنری، اجتماعي، فكریاعم از عاطف .ها است بلكه حقيقت و واقعيت تمام ارزش

مطلق در دنيا وجود و واقعيت داشت،  طور به یيقتو حق یاگر ارزش .و غيره یعلم
 .تعريف  خالق و جامع و مبدأ آنهاست، بايد وجود داشته باشد هخدا هم كه بنا ب

 توان می یچه منطق هدر دنيا نباشد، از كجا و ب یو حقيقت مطلق یبالعكس اگر خدائ
دمت و ، خی، محبت و نوعدوستیها از قبيل زيبائ ها و فضيلت تمام ارزش يبرا

گويند  قائل شد؟ جز آنكه می ی، شجاعت ، عدالت، علم و غيره موضوعيت يفداكار
؟ يا  كند میآيد و تحسين  فالن خصلت پسنديده است و طبع انسان از آن خوشش می

 .است يجامعه انسان مفيد و ضرور يبرا يآنكه مثالً عدالت و مساوات و درستكار

                                                
 (بعد همين مؤلف  رساله خودجوشى )سخنرانى جشن سال براى توجه ودرك بيشتر، رجوع شود به. 1
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ق بر اينكه خيانت يا رذالت بد است و خدمت مطل یو فلسف یگونه دليل علم واال هيچ
حق نداريم اشخاص  وجه هيچ بهو نيز  و عُلو طبع خوب و واجب است نداريم

حقيقت ندارند و خائن و ظالم را كه حقوق  هب يا دروغگو را كه عقيده و عالقه
 .كنند و اصالً بحق و حساب عقيده ندارند، مالمت نمائيم خود می يديگران را فدا

بودن و پست بودن باز وجود  یيا عال يو بد یاست و در اينجا معيار خوب ینسبامور 
 .است   انسان شده

  

 كشش و كشنده

كه در وجود آن شك نكرديم  يچون تنها چيز .خود انسان  هبنابراين باز برگرديم ب
است و كاروان بشريت به  بوده یدر اينكه انسان دائماً در تكامل و تعال .خودمانيم

رويم  گويند باال می ها می یبعض یمنته .نيست یرود، حرف پيش می ياال و بلندطرف ب
رسيم؛  آن رسيديم و می جا و تا آنجاست كه ما به باال همان .وجود ندارد  یباالئ یول

 .نمائيم باال را ايجاد و تجسّم می يها اين خود ما هستيم كه اين باال و ارزش
ها و  بينيد برخالف مرداب یدر يك دره تنگ، م در يك جنگل انبوه يا :بزنيم  یمثال

و چنار و غيره است  يها بيشتر از نوع سرو و كاج و تبريز مسطح، گياه يمرغزارها
 .روند كشند و باال می كه قدر دارند و دائماً قد می

گويند چون در  ستند، میه(Finalisme)  خلقت يدار كه موافق با هدف یكسان
احتياج به نور  یتغذيه و جذب كلروفيل يابد و نباتات براجنگل و دره آفتاب كم ميت

شاخ و  يآيند تا سر از سايه كوه يا از البال خورشيد دارند، آنقدر باال می يو گرما
و اگر خود  .جمال خورشيد روشن كنند هبرگ ساير درختان بيرون آورده و ديده ب

كه  كند میفريده يا چنان ندارند، پروردگارشان چنان آنها را آ يا چنين درك و اراده
در كار نيست ؛  يعامل و آمر :گويند می يدار مخالفين عقيده هدف .چنين كنند

تنه   شود میرشد  يكنند و نور موجب كند چون نباتات در سايه تندتر رشد می
خود و  هشوند كه خود ب آيند يا خم می یكنند و باال م ها آنقدر رشد می درخت و ساقه

 .درآورند یو گرم یوشنائباالخره سر از ر

گويند و آيا اصالً يك چيز را  كه كدام دسته درست می  وارد اين بحث
آن باالها هست كه  يتصديق هر دو دسته يك چيز هب .شويم گويند، نمی می
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بود  یاگر نبود، باالرفتن و نرفتن يكسان م .كشاند روند و آنها را می ها باال می درخت
 .شد مینعارض  يا و تأثير و نتيجه
و دره عميق بشريت، اينكه  یگوئيم در جنگل بزرگ طبيعت انسان ما هم می
 طرف بهاست كه ما را  یرويم ، ما خودمان باال نميرويم بلكه آن باالئ پيوسته باال می

 .كشاند خود می
 !آن خورشيد ، خدا است

 .ردها هست و وجود دا مظهر )سمبل( و مجموعه و منشاء تمام ارزش عنوان بهخدا 
رويد، از اين  ش میدنبال بهها كه شما تك تك آنها را قبول داريد و  چون آن ارزش

 .دارند ، واقعيت دارند یجهت كه آثار مثبت و عمل
بر فرضيه  یو مبتن یاثر مثبت و مفيد تعليمات انبياء را كه ناش یو طبيع یشاهد عمل

كه از  یيه و با مكتبخدا است، در بحث گذشته ديديد و توجه كرديد كه با اين فرض
  یين وجه مقام و موقعيت انسان ارزيابتر كاملگيرد، به بهترين و  آن سرچشمه می

 .1شود میو ارتقاء داده  .گردد یم
دارند، خدا هم  یها واقعيت و ارزش اگر انسان وجود دارد و انسانيت و ارزش

 .وجود دارد
و شهامت و عدالت را  بينيم و لمس كنيم ؟ مگر محبتبچه اصرار داريم خدا را 

باشيم و دوست داريم و آنها را  یذالك به آنها معتقد م كنيم ؟ مع بينيم و لمس می یم
 .دهيم هايمان در اجتماع و در دنيا قرار می روابط و روش يمبنا

خورشيد  ه، بكند میاز خورشيد دريافت  يو اثر یمگر درخت جز آنكه پرتوئ
 بيند؟ یرا م رسد و آن می

  

 نهايت دور یگ مابين دو بپل بزر

                                                
الذكر  طور كامل اجرا نگرديده و عمل آثار سابق هصورت اصلى و ب هحال ب هب البته آن مكتب و مقصد تا. 1

لت و اثبات دعوى را بنمايد، در است، ولى در حدودى كه كفايت دال صددرصد مشهود خاليق نشده
مانندى چون على )ع( و عمار و ابوذر  هاى بى مورد واضعين و پيروان نزديك بمنصه ظهور رسيده و نمونه

است، و هم در مدت بسيار كوتاهى با  ترين ملل جهان بيرون داده مانده و حسين)ع( از ميان يكى از عقب
ها را بوجود آورده و  ترين دولت ندترين و دموكراتيكوجود اختالف و انحراف زياد از اصل، نيروم

 .است زاينده آنهمه علم و اخالق و كمال شده
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طرف فراتر از همه پيشقدمان و بلندنظرترين بزرگان بوده و  قدم و نظر انبياء از يك
 یمطلوب و معبود خود را بينهايت بزرگ و دور و در عين حال نامحسوس و ناديدن

و  از طرف ديگر انسان را با قبول استعداد .اند كرده یمعرف 1«...یلَيسَ كَمِثْلِهِ شَيئ...»
و  یو مسند تكبر بيرون آورده، حقارت و ناتوان یخودخواه ارزشش از صدف

نهايت  یآنگاه مابين آن ب .و ضعف بينهايتش را باو خاطرنشان ساختند ينيازمند
 !را زدند ینهايت كوچك پل خداپرست یبزرگ و اين ب

صالحيت ممتاز پيغمبران اين بود كه بيش از هركس باين دو بينهايت نزديك 
كه در  یخدا و اطالع از مشيت او و اشك هاز يكطرف معرفت و اخالص ب .ند بود

 يمند عالقهمحبت و  ي، منتهایاز طرف ديگر عالوه بر قدرشناس .ريختند عبادتش می
خويشاوندان و زيردستان و  هكه آنها نسبت ب یو عواطف ینسبت به بشر داشتند؛ دوست

يچ خيرخواه و دوستدار بشريت ابراز همنوعان داشتند و توصيه و ترويج كردند ، ه
داشت ؟  یرا چه كس یآن قلب رئوف و نظر پر از مهر و دست پر از خير عيس .نكرد

تر از محمّد)ص( و آل  ؟ محبوبشود میجز محبت خالصه  يآيا دين او در چيز
امت كه بود؟ در يتيم  يريزتر از آنها برا محمّد در ميان مردم و سخاوتمندتر و اشك

داشتند؟ آن  یو وسعت عواطف انسانيت، آيا نظير و شبيه یفرزند دوست و يپرور
كه آنها در  یو انسان یو محبت و مساوات و حرمت و علقه خانوادگ ياندازه برادر

 است؟ در تاريخ بشريت كرده يميان مردم ايجاد كردند، آيا هيچ خدمتگزار ديگر

  

 پيوند محبت

رشد و نبوغ است، پيغمبران چنان  يمنتها  با آن معرفت و اين محبت كه هر دو نشان
ميان شخص خود و  یكه هيچ دانشمند و فيلسوف م نزديك كردنده انسان و خدا را به

مسيح در آن روزگار خشونت و شقاوت،  یعيس .مكشوفش ايجاد و احساس نكرد
از عظمت و سبحانيت ذات اليزال  كه  یخواند و احمد مصطف مردم را پسران خدا می

مخلوق ناچيز نادانش نزديك نشان داد  هو خالق را چنان ب رف او بود، نترسيدخود مع
 :كه فرمود

«......»2 
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 ...!است یو دل او ميانج یخدا ميان آدم...

رحمن رحيم به بشر رو گردان و بيگانه صفت   يباز هم از قول و از جانب خدا
 :گويد دراز كرده و می یانگو يگ یدست آشنائ

«...»1 

 دورم يتر كه من از و وين عجب      ر از من به من استـت دوست نزديك

 ! ورمـجـن مهــن و مـار مـنـدر ك    چه كنم با كه توان گفت كه دوست

 یرم و ائمه اطهار، رواياتالذكر از رسول اك آيات فوق يدر تعبير و توجيه و اجرا
 :فرمايند خدا را چنين بيان می ياست كه مفهوم عبادت و رضا آمده
  

 
 آنها يكه برا  آن كس را بيشتر     مردم خانواده   

 .تر باشد پرفايده   دوست دارم       اند     من
  

معبد دلف نوشته شده بود و بسيار  يدهند كه در باال سقراط نسبت میبه  يشعار
 !خود را بشناس :و بلندپايه است یپرمعن

 : نمايند نقل می يا )ع( هم جمله یعل یيعن ياز شاگرد اول مكتب محمّد

 كه خود را شناخت خدايش را شناخته است یكس

است كه در قسمت اول بحث در مقام انسان  یدو شعار در تأييد مطالباين هر 
 یبا ايجاز فصيح یفقط نظر به انسان دارد، دوم یكه اول یدر حال یگفته شد؛ ول

 !دو دارد شامل سه وجه بوده، نظر بر انسان و بر خدا و بر پيوند ميان آن
وظيفه انبياء را  بخوانيد تا یروم يرا هم از مولو ياين مثنو یرفع خستگ يبرا

 :درك كنيد
 اله يدا و اـخ يفت اـگ یـو همـك  ه راهـرا ب یـانـك شبـي یـوسـد مــدي

 رتـه ســانـم شــت دوزم زنـارقـچ  رتـاكــن چــوم مـا شـت یائـجـو كـت

 تـكـروبم جايـت خواب آيد بـوق  تـكـايــم پـالـمـم بــوسـت بـكـتـدس

 نـان مـان و مـدان و خـه فرزنـجمل  نــان مــت جـدايــن فــم يداــخ يا
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 نـم ياـو هيه یـه یـيادت هـب يا  نــم ياــزهــه بــمـو هـــت يداــف يا

 فالن؟ يا یاست یبا ك یگفت موس  انـفت آن شبـگ یط بيهوده مـن نمـزي

 دـديـن زمين و چرخ از او آمد پـاي  دـريــا را آفــه مـس كـفت با آن كـگ

 يافر شدـده كـاشـمان نـود مسلـخ  يدـ! خيره سرش ياـه : یوسـفت مـگ

 ق راــلــوزد خـسـد بـــآي یـشــآت  ق راـلـو حـن تـخـن سـزي يدـر نبنـگ

 تورا چون باور است یگستاخژاژ و  زدان داور استـه يـك یـدان یر همـگ

 یانم سوختـو جـت یـانـمـشيـو از پ  یـتـم دوخـانـده یـوسـم يت اـفــگ

 تـو رف یانـابــدر بيــاد انـهــر نـس  تـفـرد تـك یـدريد و آهـه را بـامـج

 داـــج يردــا كـــا را زمـــده مـبن  داـاز خ یـوســم يوــد ســآم یـوح

 یدـردن آمـصل كـف یراـب يـن  یدــردن آمــل كـوص یراـب  وــت

 نمـك يودـان جـدگـا بر بنـه تـبلك  مـنـك يا سودـق تـلـردم خـكــن نــم

 دــان دويـوپــچ یـان در پـابـدر بي  اين عتاب از حق شنيد یكه موس چون

 رسيد يه دستورـفت مژده ده كـگ  دــديــت او را و بــافــت دريـبـاقــع

 يخواهد دل تنگت بگو رچه میـه  يوـجــم یـبـيـرتــو ت یــچ آدابـيـه

 یو معشوق یزنند، ميان هيچ عاشق می كه انبياء ميان انسان و خدا زدند و يپيوند
 !است  زده نشده

  

 پيوند یمعجزه نماز و دعا يا پيوستگ

فالسفه و نوابغ ديگر  يها ها و مطلوب مكشوف یمردم، يعن يانبياء با خدا يبين خدا
و  ياينها جنبه غريز يها ها و كمال مطلوب ، اين تفاوت عظيم است كه ارزشيبشر

ذات و وجود خارج از انسان كمتر دارد و  هته و قيام بمبهم و گنگ و ناشناس داش
از رشد و ادراك رسيده باشند، پيدا  یحد معين هكه ب یخاص يانحصار بافراد يا نژادها

ذات موجود مطلق و سميع و بصير كه انسان  عنوان بهانبياء، خدا را  یول .است   كرده
طرفين باب مكالمه و مواجهه را باز مابين  .نمايند می یدارد، معرف بيند و نگاه می را می

از مكالمه و گفتگو است، خود  یدعا و مناجات و نوع یمعن هنماز كه ب .كنند می
، سپاس و گوئيد ، تكبير میايستيد در مقابل او می :معجزه و تدبير بزرگ اديان است

ئيد و گو گردانيد اِياكَ نَعْبُدْ می مرتبه خطاب را باو برمی آورده، يك يجا همعرفت ب
شويد و تسبيح و تشكر  طلبيد، سر تعظيم فرود آورده خم می اِهْدِنا الْصِراطَ می
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لِمَن  اهللُاطمينان بيشتر و ارتباط خاطر سَمِعَ  يايستيد و برا می دوباره راست .نمائيد می
 !گوئيد حَمِدَه می

اند خو خود می هعشوه و فرار، عاشق را ب يجا هدر اينجا برخالف همه جا، معشوق ب
 .گويد آيم( می جانب شما می ه)مرا بخوانيد و بخواهيد، ب 1اَستَجِب لَكُم یاُدعُون

اند،  اندو ترديد و تزلزل ارمغان آورده اگر فالسفه در عوالم تجرد و نامأنوس رفته
 یو حس یاند ارتباط درون كرده یاند و سع انبياء با محسوس و مشهود سر و كار داشته

 .نزديك برقرار سازند
اديان با اختراع نماز و واداشتن مردم بدعا و نياز و با وعده عقاب و ثواب ، مكتب 

كس از خاص و عام  و معبود را در همه وقت و در همه حال در دسترس همه
 .اند داده یاند و پيوند را پيوستگ گذارده

«
»2 

   

 آفتاب آمد دليل آفتاب

انسانيت و پيوند پيوسته  یترفيع دائم يهمه كشش و كوشش و تدبير و نقشه برا اين
ناتوان و مشغول بخود كه  ياست؟ آيا بشر نابينا بچه منظور و از كدام طرف بوده

را  يچنين پرواز هو ميل ب يراز و نياز اند، درك چنين پيشروانش شاعران و حكيمان
 كرد؟

سازش و  یتر از آش بوده، و از پيش خود در پ گرم يها آيا پيغمبران كاسه
 كه؟ يچه؟ برا يصورت برا كشش برآمدند ؟ در اين

آنها شناسانده و آن  هب يغير بشر یو چگونه خدا را با چنان اوصاف عال یچه كس
 ها را داده بود؟ وعده

يك راه  .سازد ذهن آدم را قانع نمی .است یطرف جواب مبهم و منفاز اين دو 
 .آفتاب آمد دليل آفتاب .ماند بيشتر نمی

 :است يهمين اصرار، كاشف اسرار

                                                
 61/  غافر. 1
خيزيد،  ن كه برمی( سزاوار است كه خدا در آنگاه كه از روز به شب ميرويد و در بامدادا18و  17روم / . )2

 .ها و زمين همه جا حقّ شكر دارد. و همچنين شامگاهان و نيمه روز تسبيح شود و در آسمان
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يا كشش و جهش از درون خالص هسته بشريت و فطرت و خميره ذات او 
 یيعن .كه در اين صورت همسنخ و همطراز وجود خود او است است سرچشمه گرفته

ترين خواسته او نيز كه خدا  ترين و عالی ر انسان حق است و وجود دارد، عميقاگ
 .است  از خود خدا نازل شده یو يا از خارج و از باال، يعن .است، حق است و مسلم

 ...صورت مطلب تمام است در اين

رديف  هم يبا دانشمندان و كاشفين و ساير نوابغ بشر توان میپيغمبران را ابداً ن
 :ادقرار د

 يها حل مسأله تشخيص عمل زرگر و تعيين ميزان ناخالصی در بارهارشميدس 
داشت ، فكر كرد ، كار كرد ،  يزياد یجواهرات تاج ، معلومات و تجربيات قبل

 .اوركا :رفت فرياد زد در خزانه حمام فرو می ی؛ باالخره وقت هم فكر كرد یخيل
نبال گوسفندان و در كنار د به یموس یول .يافتم یارشميدس گفت اوركا يعن

گرم  يبآنجا رفت تا از آن آتش برا .از طرف طور ديد یآتش .خانواده خود بود
 !اَنَا اهلل شنيد یاِنّ :يآتش كه رسيد از درخت ندا به .بياورد  يكردن، اخگر

مكتب و مدرسه دنبال معلم رفتند و از معلم درس و قرائت خواستند؛  هدانشمندان ب
اِقرَأ  :او گفت بخوان  هندا ب .شنيد یكه نخوانده و ندانسته بود، ندائ پيغمبر خاتم یول

 ...1!خَلَق يبِاسْمِ رَبِكَ الَذ

از پائين بباال  يدانشمندان و حكيمان در طريق حقيقت و عشق، سالكان راه صعود
 یمنكر فضيلت و منزلت آنها در اين حركت دشوار نيست؛ ول یبودند، و كس

 .عليين شدند يكنندگان پيام اعال از باال بپائين و نازل يها پيغمبران واسطه
 ! یگر محبت هر دوسر ب یچه خوش ب

 .سمت خالق نيست هكشش و كوشش تنها از درون وجود مخلوق ب شود میمعلوم 
 ... ! از آنطرف نيز عالقه و ندا هست

 .آفتاب آمد دليل آفتاب
  

 است اينك كه پل زده شده

مرگ و ضعف و احتياج و نقص  هميليارد بشر گذشته واقف بما هم مانند ميلياردها 
ترين حاالت  شويم، به پست حال خويش گذارده می هب یبينيم كه وقت یم .خود هستيم
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در جامعه ما  .سازيم وجودمان را راكد و مريض و فاسد و تباه می .گرائيم می
شوند و در  می ترين مردم ترين و محترم نام هنرمندان ، محبوب هترين افراد ب پست

حال خود  هب ی! اين است وضع ما وقت شود میآنها  يوجود آنها توجه به اسافل اعضا
 ... ! واگذاشته شويم

از طرف ديگر احساس و درك صفا و محبت، عظمت و بصيرت  و خالصه 
آرزو داريم از صدف تنگ و تاريك نفس و محيط كثيف  .كنيم می یكمال و تعال

سالمت و سعادت و عزت و شوكت  .باال كنيم هپرواز ب .بيرون بيائيم یخودخواه
 .داشته باشيم

 .خود باشد و كفايت مطلوبش را بكند يتر از آن است كه خدا بشر كوچك
 .شود مند عالقهبند و  يبايد پا يچيز هخواه ناخواه ب

 چرا رو بخدا نياوريم؟

 خدا نياوريم كه جامع همه كماالت و كامل مطلق است؟ هچرا رو ب

 یو آنها چنين پل يا ما نشان داده ه! حال كه تو نيز از طريق انبياء رخ ب اياخد
 آن نگذاريم؟ ياند، چرا قدم برو زده

 را نداريم؟ یچون غير از تو كس .داريم  خدايا دست از تو بر نمی

 !نيست یاگر خدا نباشد، هيچ حقيقت و عظمت و ارزش
 .اگر خدا موهوم باشد، همه چيز موهوم است

 ؟ بكنيم یچه زندگ يايمان نباشد، برااگر 
 يها ها و راه ها و كرده از گذشته .بينيم یترا م يهر طرف كه برويم، رو هخدايا ب

 !غلط خود پشيمانيم
تر بودند،  تر و خالص از ما بارشدتر و برتر و صادق یپيغمبران را كه خيل يندا

 .شنيديم
 :گوئيم اينك رو به تو كرده، می

«...»1 

                                                
 ردگارتان ايمان بياوريد، شنيديم.پرو داد، به ( خدايا صداى منادى را كه ندا می193عمران /  آل. )1

 !ورديمپروردگارا ايمان آ
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خدايا چرا حرف انبياء را كه از هر كس دلسوزتر بودند و از هركس فداكارتر، 
راستگوتر و بلندپروازتر بودند و از هر كس زودتر و بهتر مقام انسانيت را شناختند، 

 گوش نكنيم؟

«»! 
  

 ديگر یخداها

خود نكبت و رنج  يرفتيم، برا ير دره كه به یخدايا چرا رو به تو نياوريم؟ در حال
 :خريديم

و  یها دل بستيم؛ برايمان مرض و ادبار و ورشكستگ ها و لذت جمال و زيبائی هب
 !و سالمت خود نيز محروم شديم یل و زيبائاز جما .آورد یپشيمان

ما كاپيتاليسم و تمام  يبرا .سرمايه و مال احترام قائل شديم  يبپول دل بستيم و برا
ها  ها و مصيبت ها و حكومت سرمايه را آورد و دنيا را به چه اسارت مفاسد و بدبختی

 !كشيد
پرست  رست و شاهپ مقام .برابر امراء و شاهان سر خم كرديم :شيفته زور شديم

گو و با مال و دست  خطا با زبان تملق هنداشتند، ما ب يآنها كه از خود چيز .شديم
ايشان در بارهسرمان كوبيدند و  هها را ب همان .آنها عنوان و حق و زور داديم خود به

 .منشأ تمام مفاسد و مظالم شد
ا از داخل و خود ر .زير بار وظائف و تكاليف نرفتيم .زكات و حق ترا نداديم

 :ها كرديم یعدالت یها و ب یها و خراب خارج، گرفتار گرفتاري
 باركش غول بيابان شود      هر كه گريزد ز خرابات شهر

دردها و سازنده  يمغزها و دوا يرا خدا (، آن19رو به علم آورديم )قرن  یحت
خارج  یانايمان، سعادت كه نياورد و انسان را از سرگرد یعلم ب .ها دانستيم بهشت

 .بار آورد هنكرد هيچ، شقاوت و جنگ و هزاران حيرانيت و مصيبت نيز ب
 یچوب يعدالت و حقيقت و انسانيت كرديم ، اينها خداها یعال يها رو به انديشه

باز هم مخلوق ذهن و ساخته  یباشند؛ ول نبودند كه بدست ما ساخته شده یو سنگ
 یجائ هب .بر آب كشيديم یدوام یپايه و ب یدر جا زديم و نقوش ب .فكر و طبع ما بودند

خدايا هر دم بتو پشت كرديم، مستحق عذاب و نفرت و بدتر از همه،  .نخواهيم رسيد
 .آوريم یباز رو بتو م یرا از خود بران ذالك اگر ما تو شديم ؛ مع يدور
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 يتقاضا یموس .يگاه خود را بانسان نشان نداد خدايا تو رخ پنهان كرده  و هيچ
 :گويد از ما می يشاعر 1....یلَنْ تَران...كه  يكرد، عتابش كردلقا 

 یتَران كه نيارزد اين تمنا به جواب لَنْ       و بگذر يمگو یبه طور سينا اَرِن یچو رس
 يهر وقت من خدا را در زير چاقو :گفت آن دانشمند ماترياليست هم كه می

 یول .با شاعر فوق بود يصدا او ايمان خواهم آورد؛ هم هام ديدم، ب یجراح
 !؟ یكه رسد ز دوست اَر چه لَنْ تَران        و مگذر يبگو یبه طور سينا اَرِن یچو رس

از تو است ! چنان  یچون نشان .است یتو كاف يما همان جواب تو و ندا يبرا
ديدن و  یتوانائ يمغرور و نفهم نيستيم كه با فاصله بينهايت و مخلوقيت خود، ادعا

 .ا بكنيمدرك خالق ر
2...الجَبَلِ یوَلكِنِ انْظُر اِل یلَنْ تَران... :یگفت یبه موس

 

 !بيهوش شد یو موس یكوه متالش .يكرد یبر كوه تجل
از همان  یشايد اين هم نتيجه يك .تكرار پذير نيست یديگر متأسفانه اين تجل

 يها هكه مالزم با محروم شدن از سرماي انسانيت باشد یترق يآزادگيها ها و رهائی
 .است یلَدُن يها یو بينائ يغريز

 :یو گفت يقرآن را از جانب خود فرستاد
«

...»3 
 :يما زد يبود كه برا یمثل .اينهم عمل و مشاهده نبود یول

«......»1 
1لَعَلَهُم يَتَفَكَرُون... :یداشت يقصد . يجهت نزد مثل را بی

 

كرد و  یخواه یبينيم، نه بر كوه و جماد تجل ترا می ي، نه روشود میپس معلوم 
 ...را ببينيم آن يچشم خود اثر ماد هكه ما ب شود مینه كالمت بر كوه نازل 

                                                
 ...( ... مرا هرگز نخواهى ديد113اعراف/. )1
 ...( ... مرا هرگز نخواهى ديد ... ولى بكوه بنگر113اعراف/. )2
را از ترس خدا خاشع و درهم پاشيده  كوه نازل كرده بوديم، آن به ( اگراين قرآن را21حشر / . )3

 ...يافتى مى
 ...كنيم مردم بيان مى ( ... و اين مثال را )در قرآن( براى21حشر / . )1
 .( ... شايد كه مردم تفكر كنند21حشر / . )1
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 .تفكر : یما باز گذاشت يفقط يك دريچه جلو
كه با آن هر  ينور .يزمين و آسمان خواند یديگر خودت را روشنائ يدر جا

 .یكن هدايت می یكه را بخواه
تدبر در آيات و  ياهل تفكر و علم برا .خدايا طالب نور و هدايت تو هستيم

خوان و فرمانبرداران تو  تسبيح یتو كه سراسر عالم طبيعت را آكنده و همگ يها نشانه
 .اهيم شدهستند ، خو

     

 : عزت و قدرت نزد تو است .خدايا خواهان عزت و قدرت هستيم 
«

...»1 
انسان را ببرد و تو باال رود و  سوي بهكالم پاكيزه خوب آن است كه  یميگوئ

 .برد كوشش و كار نيك است یآنچه او را باال م
 :یش گفتدنبال به

«...
»،2 

باطل و وسائل ناروا نخواهيم  يها را از راه يبنابراين سرمنزل سعادت و رستگار
چنين  يكنيم، كه فردا از منويات و رفتار و كردار پيغمبرت می يفقط پيرو .جست

 :یو گفت يخودت و پرورش و آموزش ما مبعوث كرد یمعرف ياو را برا یشب
  

«»3 
 
  
  
  
  

                                                
جانب او اوج  هكس كه جوياى عزت باشد، تمام عزت براى خدا است. كالم پاكيزه ب ( آن11فاطر / . )1

 ...برد گيرد و عمل صالح بااليش مى می
 ...يد كه مكر آنها تباهى و بورى استنمايند، بدان ( ...آنها كه با بدكارى، تزوير و تدبير می11فاطر / . )2
 ...( پيروى نيكو براى شما در رسول خداست21احزاب/. )3
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 یخود جوش
 

به دليل  1«»است كه به مصداق  یامشب فرخنده شب
 .(شود میبشر باز شده )و  يبه رو یرحمت اله يتمام آثار خير و مثبت آن ، در ها

 .اميد است ما اليق درك اين رحمت و مشمول آن باشيم
 

 جتماع مبارك

شنيدن نواها و  يها، كه نه برا از آقايان و خانم يع كثيرهمين اجتماع و حضور جم
 ياند، نه قصد زد و بندها گرد آمده یپست حيوان یمناظر فريبنده شهوان يتماشا
آنها را به اينجا كشانده است  و  یدروغ يو تظاهرات دستور يگذار و كاله یسياس
 يا ه چند دقيقهبلك .را دارد یمشروع تجارت يها شركت یجنبه مجمع عموم ینه حت

 یخاطر يك موضوع  عموم هنام و ب ه، بیو اختالفات شخص يفارغ از اشتغاالت ماد
دهند و مكان و زمان ما  می یگوش و هوش خود را تمركز و توسعه و تعال یعال

! اگر هميشه و در هر یاست و چه رحمت بزرگ ی، اين خود رحمتشود میمقدس 
و عام بود، در قبال آن، مسائل و  یعال كار اجتماع و اتحاد داشتيم و هدفمان

همه محروميت و  مسلماً جامعه ما گرفتار اين .شد میحل  یمشكالت خصوص
 .گشتيم یمند م العاده بهره و از نعمت و رحمت و قدرت فوق شد میمصيبت ن

 

                                                
 االنبياء)ص( ، در جشن انجمن اسالمى مهندسين در  تدوين و تفصيل سخنرانى شب مبعث حضرت خاتم

 .    11311ديماه  11تهران  -الدوله )حاج حسن(  مسجد صنيع
 117/  انبياء. 1
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 انگيزه حضور

اً به يقيناً و صرف يا ها بكنيم ، عده از علت حضور آقايان و خانم یاگر تجزيه و تحليل
سابقاً اكثريت مردم با همين  .اند تشريف آورده ینيت درك ثواب در اين جشن مذهب

و  یو قدوم يرفتند، حضور قصد و فكر به مجالس روضه و جشن و اماكن متبركه می
مفهوم يا نامفهوم به زبان  یخواندند، الفاظ ینماز و دعا هم همينطور م . یباالخره ثواب

مابين  يا اما اينكه آيا رابطه .ميرساند یو به ما ثواب  شود میآوريم ، خدا خشنود  یم
هم بايد در كار باشد ، مطرح  يثواب خدا و عمل ما وجود دارد و اصالً عمل و اثر

 .نبود
 .از خانه به مسجد آورده است یو حقيقت طلب يرا كنجكاو یجمع
و اميد درمان بينند  یخود را م يدردها هم .صاحب دردند، درد دين و دنيا يا پاره

 .دارند
 يخدا ، برا يبرا .است  هم باشند كه عشق و عالقه محركشان بوده یشايد كسان

درون و معرفت در دل  ياز صفا یعشق و شوق .حق و حقيقت يرسول خدا و برا
 !از دوست بيابند یروند كه نام و نشان می یدارند ، لذا به جاي

ما پيدا شود و عشق و معرفت  در مجلس ياميد است از وجود آنها شعله و اثر
 !ما مبدأ حركت و بركت باشد يهميشه برا

  

 از بعثت  یآيات
غير از كالم او را  یغير از خدا داشتن و كالم ی، هدفیو با چنين جمع یدر چنين شب

 .سوره جمعه است يترين آيات ، آيات ابتدا مناسب .عنوان كردن ، خطا است
بوده، گوينده كمتر دچار جهل و خطا و تصديع  و حافظ ما ياهلل خداوند هاد انشاء

 یگونه قصد فتوا و اثبات قطع بيفتد ! هيچ یو ناراحت یشود و شنونده كمتر به گمراه
 .شود میآزاد ايراد  یدر بين نبوده، بحث

«
...»1 

جان و باجان ، به زبان حال نظم و دقت دستگاه  یودات زمين و آسمان ، بتمام موج
 ستايند و داللت و حكايت از یم اختالف آن را   انحراف و خلقت و عدم 
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 .نمايند یمنزه بودن خدا و مصونيت او را از خطا م
 كدام خدا؟

«»1 

مردم و فهم و هدايت آنها نازل  يبرا .د حرف بزندقرآن به زبان مردم باي
ترين و باالترين فرد و نمونه اقتدار و اختيار پادشاه  در نظر مردم بزرگ .است  شده

قرآن خداوند را  .كه صاحب ملك و مالكيت باشد  یپادشاه .است(  است )يا بوده
 .خواند مَلِك می
 د و اين تشبيه يا تسميه مردم را بنادر ذهن شنونده پيش نياي یاينكه اشتباه ياما برا
ا و سالطين دارند و آنجاها را معموالً كانون فساد و در بارهكه از وضع  يا به خاطره

شناسند ، به اشتباه و  یم یمشغول و مشهور به عيش و نوش و غرور و ستم و آلودگ
 :آورد ینيفتند ، مهلت نداده ، بالفاصله بعد از ملك كلمه قدوس را م یگمراه

 .و خطا یاز هرگونه آلودگ یو قدس، خال یاست در نهايت پاك یپادشاه
ممكن است مردم از افراط به  .كلمه قدوس صيغه مبالغه و فوق مقدس است

 .در جهت عكس بنمايند يتفريط افتاده، قياس مجدد
 :فرمايد یم .اند ذليل یبشر معموالً بيكاره و ضعيف و گاه يها مقدس

 
 حال صاحب عزت و قدرت و درعين یاست در نهايت قداست، ول یپادشاه

 .یبزرگ
انسان صاحب قدرت و اسير شهوات است و غالباً قدرتش را  :امكان اشتباه سوم 

اما خداوند  .اندازد یبه كار م یو آزار و خراب یران نفس و هوس يدر جهت هوا
است كه تمام قدس و قدرتش را  يحكيم است، پادشاه پاك و سرور .چنين نيست

 .اندازد یدر جهت مصلحت و حكمت به كار م
 نشانه مالكيت و حكومت و قدس و عزت و حكمت خداوند چيست ؟

«»2 

 از خود آنها يو توده ملت، پيغمبر یاست كه در ميان مردم عام یاو چنان كس
 .زاندانگي یبرم
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و برانگيخته  شود میاز زمينه مردم سبز  يو چه كار يچه منظور يرسول برا
 گردد؟ یم

«»1 

 :برنامه رسول اين است
د، كتاب و خدا را بر مردم بخواند، آنها را تصفيه و تزكيه نماي يها آيات و نشانه

از  يخدا و مبرا آنها را مؤمن به .سرنوشت و رفتار حكيمانه به ايشان ياد دهد
 .ها كند و كتاب و حكمت يا رفتار صحيح تعليمشان دهد آلودگی

«»2 

سر  به يآشكار يخبر یو ب ی، در گمراهیولو آنكه قبالً در عالم جاهليّت و خراب
 .بردند یم

معاصرين  ي، آيا تنها برایو رسالت يك فرد عام یاين قدرت و خاصيت اله
 است ؟

«»2 

كه بعداً خواهند آمد، رسالت راجع به آنها نيز  يها و كسان ديگر مردمان و دسته
 .و حكيم استباز هم خداوند بزرگوار  .شود می

«»1 

 .رساند دهد و می را می به هركس بخواهد آن .خدا یچنين است فضل و خيررسان
 ! است یخداوند صاحب فضل و تراوش خير بزرگ

طرف مثبت و مفيد يا  .تا اينجا يك جهت مطلب يا يك دامنه قله بعثت بود
از حكومت و مالكيت شروع شد و به رحمت و فضل  .خالق و مخلوق یماهنگه

خدا كه فرستنده و دهنده است  .است يطرف ديگر واقعيت بشر .شد یعظيم منته
 .انسان كه گيرنده است، انواع مختلف دارد یاست و يك جور، ول یيك

«
  

»1 
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حامل آن نيستند  یكه تورات را بدست دارند )به پشت دارند( ول یحكايت كسان
نيست(  از كتاب خدا يكنند، يا در وجود و رفتارشان چيز یاز آن درك نم ي)چيز

 .مانند االغ است كه بار اسفار را به پشت دارد
 چند یبر او كتاب یچارپاي     نه محقق بود نه دانشمند

و خداوند  .كه آيات خدا را تكذيب كردند  یاست حالت مردم ينمونه و مثل بد
خواهد  یتواند يا نم یالعظيم( نم )همان خداوند ملك قدوس عزيز حكيم ذوالفضل

 .نمايد یم مخالف حق را راهنمايملت و دسته ظال
خاص  یخاص )به زعم خودشان( و نه دشمن یها نه دوست البته خداوند با يهودي

 یتورات بودند ، ول يحالت و روحيه يهود را كه دارا و گويا .)به زعم ما( دارد
اين مثال شامل همه  .آورد یآن در وجود واعمالشان نيستند، مثال م یحامل و حاك

آن )  يشايد اين آيه و آيه بعد .، ولو مسلمين صاحب قرآنشود می یكس و هر قوم
آيات ديگر قرآن كه توصيف و تجزيه و  ي( و بسيار ...قُل يا اَيُها الَذين هادوا 

اتفاقاً  .تذكر و تنبه خود ما باشد ينمايد، برا ها می عميق از يهودي يها تحليل
دهد، قابل انطباق كامل  ا سراغ میه يهودي در بارهاز آنچه قرآن  يخصوصيات زياد

 .ها است ما مسلمان يبا وضع امروز
ما اين باشد كه مشمول قسمت اخير آيات فوق نشويم و در دامنه  يآرزو و دعا

 .كنيم هرچه بيشتر و بهتر عامل و حامل قرآن باشيم یسع .رسالت نيفتيم یمنف
و اواخر آن نيز  از آيات بعد سوره جمعه .امشب فرصت و موقع اين مطلب نيست

و  یهر ناحيه در نماز دين يها مسلمان یهفتگ یكه دعوت و بلكه امر به اجتماع عموم
 .شود میها متروك شده، صرف نظر  جمعه است و ميان ما شيعه یحكومت

  

 یپديده طبيع

عرايض و تصديعم به يك آيه از آيات گذشته و بلكه بيك كلمه از آن انحصار 
يك پديده كامالً  عنوان بهغرض اين است كه از بعثت  .«هُممِنْ»كلمه  :خواهد داشت

 .صحبت كنيم یو عموم یطبيع
رسالت  يك مفهوم و  يمعنا هكه بعثت ب  ما اين است يو عاد یتصور عموم

خارج از خود رسول  .است از ناحيه خدا و مخصوص و مربوط به او یمأموريت
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 يكه سلطان يا دولت به كارمند یوريتعيناً مانند سفارت يا پيام و مأم .مبعوث و مردم
هم نداشته باشد( ميسپارد، به او  ی)كه ممكن است احياناً صالحيت و لياقت و اطالع

اعزام  یبجاي يكار يدهد و برا خرج سفر و لباس و اسكورت و اسلحه و وسائل می
و با كنار گذاشتن نظريه  «المأمور معذور»آن سفير يا مأمور نيز به حكم  .نمايد می

انضباط و روح  يهر قدر دارا .رساند و امر را انجام ميدهد شخصيت خود، پيام را می
 .تر اطاعت بيشتر و استقالل و شخصيت كمتر، مقرب

خود و  در محيط و  یكار بشر و فكر بشر چون هميشه در اطراف محور شخص
مشكل  یخيل .زند، قياس به نفس بوده و هست محسوسات و احتياجاتش دور می

، از اقتباس و انطباق با آنچه معمول و معلوم شود میآنچه مربوط به خدا و دين  است
 .نوع بشر ومأنوس خود او است، جدا سازد

كه ميان اُمرا  يا بشر عمل خدا و دست خدا و رحمت و عذاب او را به قياس رابطه
 یخصوص يها است( از باال و از راه و بزرگان با زيردستان برقرار است )يا برقرار بوده

 .گيرد دهد يا سراغ می سراغ می يخارج و فوق بشر یالعاده، يعن خارق
بينيم كه  یم يا دعا ميكنيم  خود را در حال و وضع گدا يا درخواست كننده یوقت

پيش برود كه شفقت يا سخاوت  یبايد تا آنجاي .كارش تمنا و تضرع و تملق است
دو  .ه باشد و طرف مقابل دهندهاو خواهنده و گيرند .طرف مقابل را تحريك كند
 .موجود كامالً منفك و مقابل

نهايت خلوص ايمان و درجه يقين را هم در اين ميدانيم كه صاحب توكل مطلق 
 .بنشينيم و امور و قسمت و سرنوشتمان را به خدا واگذاريم يكنار .باشيم

ور از از انسان و د يخالصه آنكه در تمام مراحل و مواقع خدا فوق انسان، جدا
 .اثر است یوظيفه و ب یانسان بوده و فاعل و عامل مطلق است  و انسان ب

 .طرز فكر غالب ما از دين چنين است
  

 !پرست ملت خارج

اينطور هستيم ، بلكه در افكار و رفتار مربوط به  ینه تنها در معتقدات و روش دين
 یحساس دائمما ، ا یو عموم یهم تمايل طبيع یو سياس یو اجتماع یشؤون زندگ

البته  .مافوق است يها احتياج و اتكاء به خارج خود و انتظار فرج و عمل از قدرت
 .نقش نفس یتوأم با امحاء شخصيت و نف
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ما را  .كودك خردسال هستيم، چشم و دستمان به طرف مادر و پدر است یوقت
ما  و ا را بجوند و در دهان ما بگذارندكنند و انتظار داريم غذ عزيزدردانه می

 .عهده نگيريم هخانه را ب ياز وظايف و كارها یترين سهم كوچك
كند، درس را ديكته كند ، مطالب  یرويم معلم بايد كلمات را هج مدرسه كه می

هنرما از  يمنتها .مسايل را بشكافد و حل نمايد .بار تكرار و شيرفهممان كند را ده
در  .يچ جا به زحمت نيندازيمبركردن كتاب يا جزوه باشد  و فكر و ابتكارمان را ه

مان مجاناً  یدانشگاه هم بايد تمام وسايل تحصيل و اياب و ذهاب و مسكن و راحت
پس از ديپلم گرفتن، مشاغل آزاد و تفحص و ابتكار و  .فراهم باشد تا درس بخوانيم

تهور و دردسر با مردم و مشكالت سر و كله زدن و مزدگرفتن در مقابل فايده 
با حقوق مطمئن منظم، به  یعقب يك پست دولت .زند به دلمان نمی یرساندن، چنگ

 یوقت .گرديم تإ؛سئئ  خوب لم بدهيم یانضمام ميز و پيشخدمت و احياناً اتومبيل م
افتيم، تمام توجه و اميد ما و تجزيه و  یهم به فكر مملكت و سياست و اصالحات م

خارج كشور و توافق يا تضاد با  طرف بهنمائيم،  كه از اوضاع و عوامل می یهاي تحليل
صاحب اختيار و مالك سرنوشت ما و دنيا  بزرگ است، كه به زعم ما يسياستها

دانيم و هر اميد اصالح و تغيير را از  است از ناحيه آنها می یو بدبخت يهر بد .هستند
آيد، خودمان و ملتمان و تمام افكار  یكه به حساب نم يچيز .لطف آنها انتظار داريم

! دلمان ميخواهد احزاب و يقائليم و نه تأثير يخود نه تقصير يبرا .اعمالمان است و
ه ب یبه حال ما و نظر لطف یسياستمداران آنها عوض شوند و در دل تازه واردها رحم

خائنين را از جايشان بردارند و  .گذشتگان ايجاد شود یاز خط مش يما و تغيير يسو
 !خانه ما خادمين بفرستنداتومبيل وزارت و وكالت را به در

 يبرا يروشنفكران ما نيز وظيفه و اثر یتوده ملت و حت یمردم غير كارمند  يعن
ها و يگانه حالل دردها را  یها و بدبخت یخود و اجتماع قائل نبوده، علت تمام سخت

فحش و انتقاد و  يچه برا .ميدانند كه قادر مطلق و مالك گنج قارون است  «دولت»
 .آوريم یز و التماس، هميشه روبه او معج يچه برا

د مشابهت با ساير افكار و توان مین یيك ملت یمسلماً معتقدات و آداب مذهب
و  يو سوابق نژاد یاحوال و محيط آن مردم نداشته، تحت تأثير عوامل جغرافياي

اوقات مذهب يك انعكاس با مقياس بزرگتر و يك تحول  یگاه .قرار نگيرد یتاريخ



 
 

 

 
 

 « (1بعثت )»،  (2) مجموعه آثار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  121

 

و از فرهنگ و فلسفه  ياز روحيات و خصوصيات نژاد يصاره مانندو تمركز ع
 .باشد می

كه تدريجاً  یكه بشر به وهم و فكر و ميل خود ساخته ، يا مذاهب یالبته مذاهب
 .منطبق و مناسب با خود كرده باشد ، چنين است

 يذيالً توجه خواهد شد ، عظمت و اصالت اديان توحيد كه طوري بهاتفاقاً و 
اصطالحات و تشبيه و  یاند ، در اين است كه جز در بعض ه انبياء آوردهبزرگ ك

 يها كه الزمه بيان و تفهيم است، رنگ محيط و ملت را نداشته، مافوق و ماورا تمثيل
 .باشد میبشر  یكل طور بهمردم معاصر ايشان و  يها افكار و عادات و خواسته

  

     یو غرب یشرق
را درك كنيم، از حدود امروز ملت ايران پا فراتر آنكه بهتر اين اختالف  يبرا

را كه در طول تاريخ در شرق و غرب دنيا  يگذارده، عوامل و حاالت و افكار
 .نمائيم یحكمفرما بوده است، مقايسه و مطالعه م

سوزان و  يصحار .سخت هستيم یدر مشرق زمين بيشتر مواجه با شرايط طبيع
برهوت يا كوير و ريگزار قسمت اعظم فالت  يها خشك عربستان و افريقا، بيابان

العبور خشك و  صغير و تركستان ، سلسله جبال مرتفع  ممتد صعب يايران و آسيا
متراكم و خطرناك )مازندران ، هندوستان ، افغانستان ،  يسرد يا مستور از جنگلها

سارها يا  چشمه  يها يا پا فقط گاهگاه در دامن كوه .آسا و برف سيل يتبت( با بارانها
كه آن هم مطمح نظر و  شود میحاصلخيز ديده  يها ها ، باغات و جلگه كنار رودخانه

 .باشد میگرد  نشين بيابان محل تاخت و تاز قبايل گرسنه و درنده كوه
رفته يك طبيعت خشن، تندخو و ممسك، انسان را با قدرت  هم و روي یكل طور به

 .است  كرده ید اسير و منكوب مخو يدر چنگال و زيرپا يو قهر تسلطناپذير
مساعد  آنجا بيشتر يك طبيعت ماليم در .است  زمين وضع برعكس بوده در مغرب

خشك وسيع و  ينسبتاً معتدل، باران فراوان، نه بيابانها يهوا .بينيم یو سخاوتمند را م
 .المسكن العبور و سهل سهل يسر به فلك كشيده، بلكه تپه ماهورها يها نه كوه
شيب با آب  ها كم رودخانه .زراعت ديم ياز چراگاه و جنگل و مساعد برامستور 

در ضمن  .یدائم و سواحل درياها با تضاريس فراوان و شرايط مناسب جهت كشتيران
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و  یعادت دهد و نه سرسخت يو بيكار ینعمت كه مردم را به تنبل ینه آن وفور افراط
 .شدت كه مأيوس و محرومشان كند

، چه يو هند ی، چه آرين ايرانیزمين بينيم مشرق یبه دالئل ديگر مبه اين دليل يا 
و  یو روم ی، برخالف يونانیو عرب، چه مغول و چه قبط يو آشور یكلدان یسام

 ي، يك حالت فقر و يأس و ترس در برابر طبيعت پيدا كرده، خود را برایاروپاي
 .است  ديده یمطلوب ناتوان و زبون م یمقابله با طبيعت و ساختن يك زندگ

غالباً سيل و  یول .است ديده یو خوش یگاه فراوان گاه یزراعت یالبته در زندگ
بنابراين از  .اثر شده یآمده و نتايج و زحماتش هدر رفته و ب یآفت و سرما و سخت

اميد گشته، نتوانسته ايجاد اعتماد به نفس و به كار و  خود و از عمل خود رفته رفته نا
اثر  یلذا ب .و مدبر سرنوشت خود شود یمدير زندگ .ثيت نمايداحراز شخصيت و حي

 يبرا یپروبال همتش مجال و جوالنگاه .است اراده بار آمده یخبر و بيكاره و ب یو ب
پرواز نداشته، خشكيده و در النه خزيده، فقط خود و اطرافيان نزديك را ديده، به 

هم  یو خودخواه یخودبينو  يبه خودواگذار .ساخته و پرداخته است يخود و خود
 .شود می يسبب تشديد اختالف طبايع و افراط و تفريط در اعمال و عدم همكار

  

     یو از آنجا به خداپرست یبه فردپرست یاز خودپرست
همين ترس و خضوع در مقابل طبيعت قهار جبار را، در برابر افراد همنوع برتر از 

 .است خود يا دورازخود نيز ابراز داشته
نسبت به خود  یين كه در ارباب، در خان يا در امير، اضافه ثروت و قدرتهم

نان، دست بسينه به در خانه، يا التزام  يا حفظ جان يا كسب لقمه ياحساس كرده، برا
 .است  شتافته ييا دزد یدريوزگ یو گاه يركابش جهت نوكر

و  به گردن گرفتن، موجب تعطيل يو قيد خدمت و اطاعت ديگر يخوار جيره
گردد و فرد پيوسته در  شخص می یقبل يها استعدادها و سرمايه یضعف تدريج

و رغبت تن به  یكم براحت كم .كند میجهت محو شخصيت و ضعف استقالل سقوط 
 .دهد منعم خود می یبندگ

از دسترنج آنها  .منعم زبر دست، او را چون چارپايان باركش يا شيرده بكار ميكشد
اِنَ االِنسانَ ...»حكم  هب .شود مینيازتر  یتر و زورمندتر و ب هتر و فرب روزبروز مرفه
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الجرم بر فشار و فسادش  .گردد تر و هوسرانتر می ، سركش1«ی، اَنْ رَآهُ استَغنیلَيَطغ
 .دهد و شكنجه می یآنها گرسنگ هو النه، ب نان يجا هب .افزايد می

تر  ل به ارباب گردن كلفتجز فرار و توس یرعايا و افراد بيچاره راه نجات و تظلم
 .برند پناه می یاز مار به افع .يابند یو امير قلدرتر نم

به  یطرف منته پله مراحل باال رفته، از يك مرتبه و پله به ههمين طور مرتبه ب
  هشد میمطلقه و سلسله مراتب محكم مسلط جور و زور  ياستبداد يها حكومت

گرفته و شخصيت و شرافت  واج میاست و از طرف ديگر بازار تملق و تزوير ر
 .است يافته یهمواره تضعيف م

مسأله امنيت و حيات و  ی، يعنیاست كه باين ترتيب نه باالخره مسأله اصل یبديه
و حق  ياست( ونه وجدان و اميدوار  هشد میتر هم  ه )بلكه خرابشد میانسانيت حل 

احتياج و  یمطلوب يعناين جريان نا .است  هشد میدر همه كس و همه جا خفه  یطلب
ها  است؛ در برابر سختی  كرده را ايجاب می یالعمل انسان به انسان ديگر، عكس ياتكا

 يتر و باالتر موجود قوي طرف بهها چشم گريان و دست لرزان مردم  و مصيبت
پيش  یگونه فكر خداپرست است كه قادر و عادل و رحيم باشد؛ و بدين  رفته می
 .است  يافته یه و قوت مشد میزنده  ، يا خاطره آنآمده می

طبيعت و تفرق و محو شخصيت خود و در برابر  يگيريها بجبران سخت یشرق
واحد آورده  يدرگاه خداها يا خدا هها ، رو ب ا و اميرها و پادشاه مظالم و مفاسد اربابه

و  یو آزادگ یو اطاعت او ، احراز امن و وارستگ یدر سايه بندگ .آورد یو م
 !و فضيلت مينمايدشخصيت 

اند صف  ستهتوان میها و اشراف و اعيان و ملوك ، ن است كه ارباب یطبيع
ها  فرعون یآنها از بندگ یها و رهائ نجات ملت يانبياء، كه برا درمقابل  صف يمتحد

ها و خسروپرويزها آمده بودند ، بر پا ندارند و پس از  ها و ابوجهل و نمرودها و نرون
، لباس ميش در آمده هتسلط مجدد ب ينگردند كه برا یند، گرگانشد میآنكه مغلوب 

 !راه تدليس پيش گيرند و به تضعيف و تحريف دين پردازند
اعيان و  یدر مقابل نوح  مَأل يعن :در قرآن اين تقابل و تضاد همه جا مشهود است 

 .1را ، فرعون و هامان و قارون و لشكريان یبينيم و در مقابل موس یاشراف قوم را م

                                                
 7 و 6علق / . 1
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روحانيون خشكه مقدس و فاسد يهود و متمولين دل سخت و حكام  با یعيس
و  شود میحضرت رسول در مكه با اشراف قريش درگير  .افتد یروم درم يامپراتور

جنگش ه گروند و در خارج عربستان امپراتور روم لشگر ب او می هها ب ها و گرسنه غالم
)ع(، مكر یدرد، بعداً نيز مقابل عدل عل اش را می فرستد و شاهنشاه ايران نامه می

، و هارون و مأمون را رقيب كند میافرازد، حسين )ع( را يزيد شهيد  معاويه پرچم می
  ...بينيم یالرضا م یموس بن یبن جعفر و عل یوحشت زده و قاتل موس

 
 طبيعت یسوگل

شد و و ر ی، در دامن مهربان مادر طبيعت به بازيگوشیها بعكس مشرق زمين یغرب
طبيعت را  .كند میپيدا  يديگر يآنها مزه و معنا يبرا یزندگ .پردازند فعاليت می

تقليد و  هبنا ب .كنند نفس و شخصيت می هاحراز اميد و اعتماد ب .ند رام نمايندتوان می
و مستعد و موافق با  یطبع اعتدال يتأثير همان طبيعت معتدل مساعد و ماليم، دارا

 .گردد ميان آنها ميسر و مفيد می ياع و اتحاد و همكاراجتم .شوند يكديگر می
در امنيت و رفاه و  یزندگ .گيرد  نضج می یدموكراس يها و حكومت يبالنتيجه آزاد

بشريت را  يها در عين حال فعال و مستقل و سالم آنها  ذوق و هنر و دانش و ميوه
 .دهد رشد فراوان می

ند و آنها هم مانند شد میطبيعت  يوبالياها  یالبته آنها هم كم و بيش گرفتار سخت
 یدر عالم مقايسه خيل یرفتند؛ ول ترها می خدمت و اطاعت قوي هب یبرادران شرق

اند، اما دولت قيصركجا و  آنها نيز رئيس و نجيب و امپراتور داشته .تر كمتر و خفيف
، انگشت كوچك چهارده با همه شهرت یشوكت و غرور خشايارشاه كجا ؟ لوئ

 یيك وال يپا هدر جالل و سطوت ب یاست و شارلمان  هشد میعباس ن شاه
 یباالخره آنها خداهائ .است  رسيده هم نمی يمحمود غزنو ، يا سلطانالرشيد هارون

بينيم اگر  یم یول .كردند پناه و نجات و ارتقاء خويش تصوير و تقديس می يبرا
النّوع نيل و گاو و  مانند ربّ یو گاهمظاهر قهر و خشم طبيعت  یشرق يخداها

غير از انسان و  یخورشيد، منابع خير و بركت است و در هر حال موجودات و معان
مشرق،  يكه تماماً مانند خداها -يونان يدر ميان خداها .باشد میخارج از انسان 

                                                                                                              
وَنُريدُ اَن نَمُنَ »كند:  با اين همه قرآن مشيت و سياست الهى را در مورد زيردست شدگان چنين بيان می. 1

 ( 1، )قصص / «االَرض وَنَجْعَلَهُم اَئِمَة وَنَجْعَلَهُمُ الوارِثين الَذينَ استُضعِفوا فِى عَلَى
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يا افكار و اعمال خود  از آنها مظهر و مكرر وجود يبسيار -مخلوق ذهن بشر است
 .شراب و غيره يعقل، خدا ي، خدایزيبائ يبيل خدايونانيها است، از ق

  

 خدا در دو قاره

 یچون طبيعت سخاوتمند و شخصيت مستقل مثبت داشته و كمابيش زندگ یغرب
احساس احتياج و  یكمتر از شرق ی، خيلاست  خود را اداره كرده یو روح يماد

 .است پيدا كرده یاله یعال يو ارتباط با مباد يورز عشق
است و هر   خود ديده هب یتحميل يها ، از خود و از رژيمديده يهر ه بد یاما شرق

ترين  بينيم عالی یم .است و تمدن ديده، از خدا و از دين ديده یچه تحرّك و تعال
الباً ساخته مستقيم ما، وابسته و غ یو سياس ی، فلسفی، علمي، معماري، هنریآثار ادب

است كه  و اديان تازه وارد بوده یهميشه در سايه افكار مذهب .مذاهب ما است
ضمناً عامل جنگ و  .است تكان خورده ، جنبش كرده و پيش رفته یشرق يها جامعه
از  یيك .است   بوده یها هم هميشه معتقدات يا تعصبات دين افتادگی ها و عقب جدال
 یو روحان یدين يآن انقالب مشروطيت ايران است كه اگر رنگ و نيرو يها نمونه
باآن و  يها كما آنكه مخالفت .يافت ینم یكرد، اصالً وسعت و خاصيت میپيدا ن

 .كرد جلوه می یها هم در لباس دين یكارشكن
 

 (هندوستان) در شرق دور

در عصر حاضر نيز هندوستان  یحت .است  تنها در قرون گذشته يا در ايران چنين نبوده
مذهب و خدا توانست قيام  خور انگلستان نيز در سايه توسل به يمستعمره خفته توسر

توضيح آنكه  .1احراز نمايد یالملل آن استقالل و سپس مقام مهم بين دنبال بهكرده، 

                                                
آخرين چهره »  (La Face del’ Asie)كتاب بسيار جامع و محققانه هندوستان، اقتباس از مربوط به هاى قسمت .1

 171باشد و استاد نامبرده در صفحه  می 1911 چاپ Grousset Rene شناس معروف تأليف استاد شرق «آسيا
 :نويسد كتاب چنين می

توان صحبت از تأثير مذاهب روى تحول  در ممالك ديگر غير از هندوستان، می
سياسى نمود. اما در هند موضوع خيلى باالتر از اين است. حيات مذهبى تقريباً تمام 

گيرد.  نمايد و از بسيارى جهات جاى آن را می حيات سياسى را تعيين و ترسيم می
قط اجازه تظاهر روح سياسى را بر حسب زمينه و واقعيت عمل حتى روح مذهبى ف

توان ادعا كرد،  دهد. صحيح است كه در جهت عكس نيز می مذهبى مربوط به آن می
كه مذهب هندى در حقيقت تصوير يا انعكاس كامل واقعيات و امور اجتماعى در 
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 یروشنفكران هند با تقليد فرهنگ و آثار اروپائ ييك قرن اسارت، بيدار بعد از
 نام براهما ساماج همآب ب یيك حزب متجدد و مسيح 1828شروع گشته، در 

(Brâhma - Samâdg) آهنگ با پيدايش فكر كنگره تشكيل  قريباً همزمان و همت
 یول .( بيرون داد1817 - 1911مانند تاگور شاعر و فيلسوف ) یو رهبران .گرديد 

و  یمل یفلسف یبه مبان يا درجه 181العمل عميق و بازگشت وسيع  عكس زودي به
بنام  يا تحاديهابتدا حزب يا ا .ودا ظاهر گشت یمنابع مذهب هو ب يهند یمعنويات عال
موسوم به  يروشنفكر یمرد روحان يرهبر هب (Arya Samâdg.1871) آريا ساماج

  .يداياندا سارساوار

(1821-1883  (Dayanda sarsavari. در جهت  یقصد محو خرافات مذهب هب
عضو  111111غرب تشكيل گرديده و  يتوحيد و مبارزه با شيوع مسيحيت و استيال

بنام  يسپس جوان زاهد .ايجاد نمود  يا سابقه یرك بپيدا كرد و توجه و تح
خاصّ خود نهضت  یبا افكار مذهب (Ramakrichna 1831-1886) راماكريشنا

         -1912شاگرد او ويوكانادا ) .پا كرد هدر ملت هند ب یعظيم یو دين يفكر
Vivekanada 1862) سط را پس از ب «ودانتا»تصفيه و احيا شده قديم  یافكار مذهب

 1893دركنگره  یاروپا و آمريكا برده، موفقيت عجيب يها در هندوستان به پايتخت
  .1كشور خود بازگشت هب یدست آورد و مانند فاتح بزرگ همذاهب در واشنگتن ب

ابتدا با فعاليت  .Auribondo Ghose) 1869 - 1918اوريبندو قوز ) پس از او
 يروح و فكر و نيرو يعمل احيا یروحان ینشين و سپس با گوشه یسياس و یاجتماع

 Mohandes Karamtchand  1869 - 1918) يباالخره گاند و 2ملت را ادامه داد

                                                                                                              
ل دو نظر صحيح است برحسب آنكه تكام باشد. هر آسمان معتقدات الهى می

 .تدريجى روح هندى را مطالعه كنيم يا به حالت حاضر هندوستان توجه نماييم
ميليونى   سى و چرا ما يك ملت سيصد»در برابر سيل جمعيت مستقبلين چنين گفت: « مدرس». و در 1

بايستى از هزار سال تا به حال محكوم يك مشت خارجى شده باشيم؟! براى آنكه آنها به خود ايمان و 
« روح جهانى»سر هر انسان چه ضعيف و چه قوى   اشتند و ما نداشتيم. همه بايد بدانند كه در پشتاعتماد د

دهد. برپا خيزيد! ازين هيپنوتيسم  نهايت و نيكويى می هاى بى ايستاده است. روحى كه به همه ظرفيت
آدم ساز .  ضعف و ذلت بيدار شويد. برپا خيزيد! آنچه براى ما الزم است يك مذهب است و يك مكتب

 «به من صد مرد مصمّم )انرژيك ( بدهيد تا من دنيا را منقلب نمايم!
شرط احراز عظمت ملى هند، بيدار شدن » داد: ها و وصايايش چنين تذكر می و در يكى از نوشته. 2

وحدت مردم در ذات  (l’idee maitresse) شخصيت حقيقى يك ملت است. انديشه اساسى تمام
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Gandhi.)  فوق  يو فكر یكه همزمان و همزبان تحوالت اجتماع يا كنگره در پايان
خود، توانست بر صحنه  یو روحان یسياس یپيش ميرفت ، با صورت و وضع ضد غرب

كاخ  يها كه اين پيشروان گسترده بودند، پايه یو عميق و متين وسيع يزيرسازيها
، تا امروز نهرو بتواند  شانه به كند ياستقالل و عظمت هندوستان نوين را بنيانگذار

بودند، در   كه تا بيست سال پيش هموطنان او را برده خود نموده یشانه زمامداران
 !نمايد  يميداندار یسياست جهان يها صحنه

مؤسسه علوم  ی، با كمال تعجب از اين حسن تصادف ، در يك بحث داخل اتفاقاً
ها  كه راجع به نقش جوان یخارج يدانشگاه خودمان ، ديدم استاد راهنما یاجتماع

، در ضمن آن نتيجه  كند می يا كم توسعه )يا توسعه نيافته( مطالعه يدر كشورها
تأمين  يكم توسعه برا يجانب خودشان است كه كشورها هباالخره ب»ميگيرد كه 

وظيفه »آنگاه در پايان مقال پس از تذكر اين حقيقت كه  .«توسعه بايد برگردند
آنها  يرا برا آن يتوسعه بوده و احد كم يدر انتظار طبقه جوان كشورها یعظيم

 یهائ نسل دنبال بهجوان ممالك كم توسعه،  نسل» :گويد چنين می 1«انجام نخواهد داد
اند و با شكست روبرو  داشته یبفرهنگ غرب يفكر یآيد كه وابستگ كار می يبه رو
 .«خود بسازد يبرا ينسل تازه بايد فرهنگ جديد .اند شده
  

 سوم ینقص پا

 كه رفتار طبيعت در شرق و غرب زمين با فرزندان آدم دو جور بوده ، يك طور همان
، مردم دو كار رفته هديگر ماليمت و سخاوت ب يو جا یجا قهر و شدت و رهائ

 .اند منطقه نيز با طبيعت مقابله بمثل كرده
رفته يك  هم طبيعت و واقعيت، روي ها نسبت به یدر ادبيات و علوم ما شرق

است، يا  يو مضامين پست بشر یيا مديحه سراي .شود میديده  یتوجه یو ب یفراموش
هميشه  حقايق را .است  سير كرده یو لفاظ یباف ها و فلسفه در مجرّدات و مطلق

 يكار .و مطلق اثبات و اكتشاف كنيم یخيال خودمان كل هب یايم با دالئل ذهن خواسته

                                                                                                              
انديشه بايد مقدّم و مبناى هر نوع ترقّى بشر باشد . هند با اين ترتيب ميتواند دنيا را خداست . تحقق اين 

 .«رهبرى نمايد
 (.كه هيچ كس بار گناه ديگرى را برندارد؟)     : 38نجم /  .1
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شاعر ما معشوق خود يا شراب  .ايم واقعيت در خارج و مشاهده و محسوس نداشته هب
 .با الفاظ و مضامين و وهم و خيال و عرفان است ي، بيشتر بازكند میكه وصف  را هم

مأخوذ از  يها و درام يو كمد يتراژد صورت به اما در مغرب زمين ادبيات
روزمره، با وصف حالت و روحيات اشياء و اشخاص است و نمايش واقعيات  یزندگ

دوران جديد و معاصر، به  يها ها و چه بعداً اروپائی در علوم نيز چه يونانی .باشد می
كه از  یيونان فلسفه یحت .اند ماده و به محسوس و به تجربه و مشاهده طبيعت پرداخته
، زمين یكند، با فلسفه شرق یتدبير منزل و اقتصاد و حكومت و مدينه فاضله صحبت م

 .تا آسمان فرق دارد
  

 :خالصه طور به

خود را ديده و طبيعت را، افكار و آثارش ميان اين دو سير كرده، خدا را كنار  یغرب
 .گذاشته است

، طبيعت را باشد میاين دو پايه  يخود را ديده و خدا را، افكار وآثارش رو یشرق
 .كنار گذاشته است

البته ضرر  .اند سوم ناقص يسه نقطه نداشته، از پا يهيچيك استقرار صحيح رو
 .توانند استقرار و امنيت كامل داشته باشند یبينند و نم یآن را ديده و م

و عمل و هنر برايش  یكه خدا را كنار گذاشته، مزايا و مظاهر زندگ یغرب
 یزندگ يها وب و معبود شده و از اين جهت تا حدود تأمين احتياجات و زيبايیمحب

، كه تماماً یو علم يو هنر یذوق يها و توسعه فعاليت یعمل یاخالق یو تربيت عال
اما همين  .است نمايد، پيش رفته از طبيعت می يگير و بهره یكمك به بهبود زندگ

، آنها نموده امساك و رقابت درميان دنيا، ايجاد حرص و هو توجه ب یحظ از زندگ
جنگ  .شود می  و ننگ كشيده یران و جنگ، يا به شهوت یخستگ هكارشان دائماً يا ب

 .است  قرن در حال شدت و توسعه به  كه قرن یو ننگ
 خدا را هم كه پرستيده، بيشتر با ذكر و شعر و فلسفه و كالم سروده یاما شرق

طبيعت و خارج از هر دو در افراط وتفريط يا  از خود و از يجدا ييك خدا .است 
 یتخدير و تنبل يها یرو بخود آورده، در منجالب شهوات پست حيوانيت  و در سست

 1«...الدُنيا وَال تَنْسَ نَصيبَكَ مِنَ...»فرو رفته است  و يا رو به خدا آورده، و بر خالف 

                                                
 77/  قصص. 1



 
 

 

 
 

 « (1بعثت )»،  (2) مجموعه آثار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  132

 

، استعفا داده یعالم هست و از امكانات و نعمات یشخص يها از استعدادها و مسؤوليت
 .است  سره از خدا خواسته همه چيز را يك

 .بينيم یدر هيچ طرف اعتدال و كمال را نم
  

 اما قرآن 
صحبت كرديم كه  یاز اديان و از خداهائ .تا اينجا با بشر و افكار او سروكار داشتيم 

بوده  یيا شمائلشده و  يمجسّمه آنها مستقيماً بدست هنرمندان بشر تراشيده و قالبگير
 .اند كرده یاست  كه با قلم خود از زبان پيغمبران و امامان نقاش

از مردم مشرق زمين آوردند، با  يافراد بسيار معدود یكه پيغمبران يعن یاديان
 .فرق دارد یآنچه گفتيم، خيل

بر حق ، بر  يكه سابقاً نيز اشاره شده ، كليه اديان توحيدطور هماندر مرحله اول 
بشر ، كه وجود خود را مركز و مرجع عالم  يو اراد یمعمول يها كليه برنامهخالف 

خواهد زمين و  و می كند میچشم استفاده و استثمار نگاه  هب ير چيزه دانسته ، به
علم و خدا را در اختيار و استخدام احتياجات و اميال  یانسان و حت درخت و گاو و

و خدمت و  یمقصد دانسته، انسان را به بندگخود بگيرد، آنها خدا را مبدأ و مرجع و 
نفس  يدرست در جهت عكس نفع و صيانت ظاهر .نمايند در راه او دعوت می يفنا

 .نمايند سير می
محسوس و مشهود رفته، تمام  دنبال بهدر مرحله دوم بر خالف بشر كه طبعاً 

 از موجودات و یاش، عين يا تركيب ياالاقل تحريف یو ذهن يمحصوالت هنر
مستقيم يا غير مستقيم ،  طور بهخارج از آنچه  يمشهودات است و هيچ دانش و نظر

است، ابداع ننموده و كارش قياس به محيط و به  باو عرضه كرده یيا كل یخصوص
يا  یپرستش ساخته، مأخوذ از محسوسات واقع يهم كه برا ینفس است  و خدايان

، از هرجهت نامحسوس و یشنيدنو نا یانبياء ناديدن ياما خدا.است  بوده یذهن
! در ضمن در مقابل باشد می 1«...ء یلَيسَ كَمِثْلِه شَ...» نامأنوس ، همه جا و هيچ جا

يك ملت يا شهر و  همتعلق و مختص ب يها كه  مانند ساير متعلقات و متفرقات بشر بت
 یجائ هو ب یكس هانبياء انحصار و اختصاص ب يبوده ، خدا يك خانواده می یگاه

 .العالمين است نداشته ، رب

                                                
 11/  شورا. 1
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، در جهت عكس  یيا تحريكات عصب يعالقه مادر ياوقات بشر رو یالبته گاه
 یخارج از اراده استدالل كند میاگر چنين  .كند میمنفعت و صيانت نفس حركت 

 يباز سير ی، ول1است ینوع وح است كه خود يك يوبفرمان عاطفه يا غريزه فطر
 .محسوس یتأثرات درون يا است در جهت فرزند معلوم

قبل از خود و  یتورات و انجيل( بر خالف افكار و علوم شرق يا قرآن )و تا اندازه
برخالف منطق و معمول اهل كالم و دانشمندان قديم و جديد مسلمان، كه بعد  یحت

كلمات و الفاظ و  يگير خواهد با صرف و نحو و ريشه از قرآن آمدند ودلشان می
جواب مسائل و مشكالت را بدهند، فوق العاده توجه به طبيعت بافلسفه و مجردات 

خورد از  به آنها قسم می یحت .كند میبه آثار و آيات طبيعت استناد و استدالل  .دارد
اعم از باد و باران و شتر و درخت يا پرواز  .گيرد محسوسات و مشهودات كمك می
ن، تشكيل ابر و ريزش ها، الفت ميان مردو ز طيور، موج درياها، استحكام كوه

ترسندگان ازخدا را علماء ميداند  .ها یتگرگ، ذوب فلزات، حركت ستارگان و كشت
ها و  ها و كوه دعوت به توجه به نزول باران و به تنوع گياه دنبال بهو نام علما را 

 :فرمايد ديگر می يجا 2.آورد ها و حيوانات می انسان
«  

»3 

 یدارد ، ول فشار هوا و بال و پر مرغ است كه او را هموار و صاف در فضا نگاه می
 .اين باد و بال خدا است

«»1 

 .، خدا تير انداختیتير نينداختتو  یدست تو تير از كمان بدشمن فرستاد، ول

                                                
وَ اَوْحى فِى كُلِ سَماءٍ «... ( يا 68)نحل /  «اَنِ اْتَخِذى مِنَ الجِبالِ بُيُوتاً...وَ اَوحى رَبُكَ اِلَى النَحلِ »مانند  .1

 (.12)فصلت / » اَمْرَها...
بِيضٌ اَلَم تَرَ اَنَ اللَه اَنزَلَ مِنَ اَلسَماءِ ماءً فَاَخَرَجنا بِه ثَمَراتٍ مُختَلِفاً اَلوانُها وَ مِنَ الجِبالِ جُدَدٌ : 28و  27فاطر / . 2

يَخشَى  وَ حُمرٌ مُختَلِفٌ اَلوانُها وَ غَرابيبُ سُودٌ. وَ مِنَ النّاسِ وَ الدَوابِ وَاالَنعامِ مُختَلِفٌ اَلوانُه، كَذلِكَ اِنَما
 اللَهَ مِن عِبادِهِ الْعُلَماءُ ... 

بينيد؟ اينها را  د نمیآيا مرغان را كه باالى سرشان صاف در پروازند و خود را نگاه ميدارن : 19الملك / . 3
 ...دارد جز خدا كسى نگاه نمی

 ...... آن زمان كه تير انداختى تو نينداختى  ولكن خدا تير انداخت:  17انفال / . 1
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دين را همين فطرت و طبيعت  .ها با طبيعت قهر نيست قرآن مثل مشرق زمينی
كه  یشناسد و در صورت دين می يو اين مطابقت با فطرت را شرط استوار .داند می

از طبيعت و خارج از آن سراغ  ي، خدا را جدا1غالب مردم به آن توجه ندارند
 .نميدهد

2«» :فرمايد يحاً میپيغمبرش صر
 

را منع نموده ، عمل  یاز زيور و بهره حالل زندگ ياز طرف ديگر خوددار
3.كند میمرتاضين و رهبانان را شديداً تقبيح 

 

 یكه نه شرق ياين سه عنصر یخالصه آنكه قرآن ميان انسان و طبيعت و خدا، يعن
و يك  (Synthese) توانسته است ربط و جمع دهد، يك اتحاد و تركيب یغرب و نه

ها، خدا را آنقدر به  ها و بادين دين یبر خالف همه ب .نوع توحيد برقرار ساخته است
 :گويد بشر نزديك ميسازد كه می

«»1 

«»1 
خدا را سلطان قهار و مافوق دور از انسان و محتاج به واسط و حاجب ندانسته، به 

شما هستم،  يها اگر سراغ مرا گرفتند، بگو من همين نزديكی :گويد  پيغمبرش می
 یو ترق یمن ايمان بياورند باشد كه رهائ جواب مرا بدهند و به .دهم جوابتان را می

6.يابند
 

تشريف داشتيد، يا شايد چاپ  «انسان و خدا»در بحث  یدر چنين شب سال گذشته
 یشده آنرا خوانده و مالحظه فرموديد، كه پيغمبران نه تنها خدا را به انسان خيل

 شان نزديك كردن انسان بخدا و باال بردن او بوده ینزديك ميدانند ، بلكه كار اصل

                                                
دّينُ القَيِمُ ال اللَهِ ذلِكَ اللَهِ الَتى فَطَرَ النّاسَ عَلَيها التَبديلَ لِخَلقِ فَاَقِم وَجهَكَ لِلدّينِ حَنيفاً فِطرَتَ:  31روم / . 1

 وَلكِنَ اَكثَرَ النّاسِ اليَعلمُون 
 !به دهر )طبيعت( دشنام ندهيد . دهر همانا خداست : 118انعام / . 2
 قُل مَن حَرَمَ زينَةَ اللَهِ الَتى اَخرَجَ لِعِبادِه وَ الطَيِباتِ مِنَ الرِزقِ؟... :  32اعراف / . 3
 ...شود سان و دل او حائل می...خداوند ميان ان : 21انفال / . 1
 . تر از رگ گردنش هستيم ...و ما به انسان نزديك : 16ق / . 1
وَاِذا سَألَكَ عَبادى عَنّى فَاَنّى قَريبٌ اُجيبُ دَعوَةَ الدّاعِ اِذا دَعانِ فَلَيستَجيبُوا لى وَلْيُؤمِنُوا :  186بقره / . 6

  لَعَلَهُم يَرشُدُون بى
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او محبت و خدمت  هن قائل بوده، بانسا يآنها بيش از هر كس ارزش و مقام برا .است 
 .اند ورزيده

  

 منشأ بعثت    
 بودند؟ چطور پيدا شدند؟ خدا چگونه آنها را فرستاد؟ یخوب اين پيغمبران ك

آنها خلعت و  هاست كه مثل سفير دربار از مقام باال ب تصور و انتظار ما اين بوده
السكه زرنشان و قراول و ك به دستشان داده، با يقدرت و اسلحه داده ، پيام طومار

 یمشركين معاصر پيغمبر چنين انتظار و توقع .يساول روانه كشور ديگر كرده باشند
خواستند  كه  می یكردند و كتاب العاده از او طلب می داشتند و كارها و حاالت فوق

 :مستقيماً از آسمان بيفتد
«

»
كردند بشر  قبول ايمان و هدايت اين بود )وهست( كه باور نمی يمانع مردم برا

 :دهم بتواند پيغمبر شود  و استعداد و امكان آن را داشته باش
«

» 2 

 :گويد ها می قرآن بر خالف اين تصورها و توقع یول
«...»2 

                                                
اى بشكافى ، يا باغى از  و گفتند بتو ايمان نخواهيم آورد، مگر آنكه از زمين چشمه : 93تا  91اسراء / . 1

دادى ، آسمان را پاره پاره ساقط  خرما و انگور داشته ، ميان آن نهرهائى روان گردانى، يا همانطور كه بيم
عود كنى  و هرگز ايمان آسمان ص اى از طال داشته ، يا به ، يا خانهيا خدا و مالئكه را همراه بياورىكنى ، 

 .تو نخواهيم آورد ، مگر آنكه كتابى را كه بخوانيم ، فرود آورى  هب
 2/  جمعه. 2         91/  اسراء. 2
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نه از خارج و نه با دخالت  یا )يعنخداوند در ميان عامه و توده مردم و از خود آنه
 .خيزاند انگيزاند و برمی یرا بر م يا خارج( فرستاده

 ! و چنين است استعداد انسان یچنين است قدرت اله
  

 عموميت مسأله

نيست كه از خارج او صورت  یانسان عمل يبنا بمنطق فوق، عمل خدا در انسان و برا
 .ه دست خود انسان استاگراز داخل هم صورت ميگيرد، باز ب .گيرد

و شايد همه وقت قرآن دست خدا  يا نه تنها در مورد بعثت، بلكه در موارد عديده
 :آورد را از آستين انسان و طبيعت بيرون می

 .نيست كه از باال و خارج بسر او بريزد یباران صورت بهانسان  در بارهرحمت خدا 
  .است یق خودجوشاز طري .جوشد است كه از درون خود شخص می يا چشمه

دهد صاحب فضل و  می هم دستور به انسان .خدا مثل بعثت است یفضل و فزون
 :ديگران يخود و برا يبرا .تراوش و توليد باشد
«

 »2 

داپرستان چون بنا بعادت شرك و قياس به نفس ، خدا را هميشه در غير اشياء و خ
پيدا  «بوخنر»نام  هدانشمند ب یيك مدع .اند اند، او را گم كرده آثار آنها سراغ داده

ديدم ، باو ايمان خواهم  یجراح يهر وقت خدا را در زير چاقو :و ميگويد شود می
جراح  يدر همان جوارح و نسوج و در چاقو پيغمبران يكه خدا یدر صورت .آورد 
 .عضالت و انگشتان و فكر اوست يونيرو

 :آوريم اينك چند شاهد و آيه از عموميت مسأله می
«»3 

است كه تا  عهد خدا و رسم خدا بر اين .كشد مثل اينكه خدا خود را كنار می
به موجب اين  .مردم و ملت خود را تغيير ندهند ، وضعشان بهتر يا بدتر نخواهد شد

 .عيناً مثل اينكه خدا غايب باشد .است  مردم داده شده هآيه اختيار و وكالت ب

                                                
 111 و 83و  13بقره / . 2             237/  بقره. 1
 118 و 131آل عمران / . 2
 .دهد ا تغيير ندهند، تغيير نمی... همانا كه خداوند وضع ملتى را تا خودشان  خود ر : 11رعد / . 3



 
 

 

 
 

 137  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  خودجوشی

 

«»1 

خدا  .بدهم اگر كنيد بخودتان برميگردد .اگر كنيد بسود خودتان استكار خوب 
 .با بنده ضعيفش ندارد یآزار و دشمن

«»2  
 !است حُقه یخدا خيل اهللنعوذب

 يگر دفع شر كننداندازد ، از يكد یجنگ هم م ه، مردم را بكند مین يخودش كار
 ! .تا دنيا را فساد نگيرد و دوام پيدا كند

ما بده ، ما را به آن خير  هگوئيم مال يا فرزند ب خدا می هخود دائماً ب يما در دعاها
 :دهد قرآن جواب می ...يا خدمت برسان ، فالن منظور را انجام بده 

 1«»يا  3«»

 :نمايند بخشش و بهشت می يو در جواب مؤمنين كه تقاضا
«»1 

همين سياست و مشيت را قرآن در مورد كليه  .تنها در مورد انسان اينطور نيست
 :ايدفرم ، آنجا كه میكند مینفوس و موجودات بيان 

«
»6 

 

 عين واقع

                                                
هركس عمل نيك كند، براى شخص اوست و هركس بد كند، به زيانش است و پروردگار  : 16فصلّت / . 1

 .تو در حقّ بنده كوچكش ستمگر نيست
...و اگر چنين نبود كه خداوند مردم را بدست خودشان از هم دفع نكند ، زمين را فساد  : 211بقره / . 2

 ...گرفت می
 .دست آورد( نيست هاى جز آنچه كوشش كند )با كوشش خود ب ...براى انسان بهره : 39نجم / . 3
 .دارد هيچ باربردارى بار ديگرى را برنمی : 38نجم / . 1
پس پرودگار آنها چنين پاسخ داد )يا چنين دعايشان را پذيرفت( كه من عمل هيچ  : 191عمران /  آل. 1

 ...گذارم نتيجه نمی كنم )بى اثر و بى ع نمیاى از شما را ضاي كننده عمل
كند ،  طورى آفريد كه هر نفسى به آنچه كسب می هحقّ و ب هها و زمين را ب و خداوند آسمان : 22جاثيه / . 6

 .پاداش داده شود
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اين بيان قرآن كه با تصورات و انتظار و عادت ما مباينت كامل دارد ، عين واقع در 
 را از پائين دره برداشته یاز خارج كه مثالً سنگ يآنجا هم دست و اثر .طبيعت است

را  يا ناگهان سبز كند  و يا ستاره یكوه ببرد، يا درخت كهن را وسط صحرائ يباال
 .شود میانجام  یو تعليل یو ترتيب یمقدمه پديد آورد ، نيست ؛ همه چيز تدريج یب

، در اثر پذيرش رطوبت و سرما به داخل شود میشكفته  یاگر قطعه سنگ يا كوه
ها  است، كه مثالً كوه گرانيت پس از ميليون یخود و يخ بستن و عمليات متقابله درون

از نبات دردل  يا دانه .شود میو خاك رس  یآبرفت يها و قشرها سفره هسال تبديل ب
در  .نمايند می یمعدن يها خاك جايگزين شده، كسب رطوبت و حرارت و عصاره

و از طرف ديگر  يا طرف ريشه از يك .گيرد صورت می يداخل جرثومه پخت و پز
تا  كند میو اكتساب ادامه پيدا  زند و بعد باز فعل و انفعال و كسب  نيش می  يا ساقه

 : معذلك .شود میبارور  يگياه تنومند
«»1 

كه كالم قرآن با بيان طبيعيون دارد، اين است كه طبيعت را مبدأ تحول و  یفرق
 :شناسد نمی یذات ييروتأثير و صاحب اراده و اختيار و ن

«»2 

همه اين موجودات و عوالم طبيعت در اين نظم و ترتيب و دقت عجيب خود، 
كنند و داللت و حكايت از قدرت و مشيت او  تسبيح خدا را می یزبان یبزبان ب

 :مايند می
«»3 

 

 عالم خاص انسان

گيرنده  بزعم قرآن و اسالم ، خداوند يك پست فرستنده و انسان يك دستگاه ساده
 است كه هم گيرنده یكوچك يانسان، خود خدا .نيست كه منفعل و منتظر باشد

خاص خود  یكه عالم يجان و باجان ديگر یمثل هر موجود ب .است و هم فرستنده 

                                                
ه. همانا خداوند شكافنده دانه و تخمه است. زنده را از مرده بيرون ميآورد و مرده را از زند : 91انعام / . 1

 .شوند منحرف میخداى شما اين طور است و چنين است. چرا بطرف ديگر )و بتصور و توجيه ديگر( 
 .هيچ تحولى و نيروئى وجود ندارد، مگر به وجود خدا. 2
 1/  جمعه. 3
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از طبيعت  یماده يا در النه يا در بدن خويش ، واردات تشكيل داده ، دائماً در درون
خارج اخذ و تفكيك نموده ، پس از تصفيه و تجزيه و تبديل ، محصول يا مصنوع 

در حقيقت  .دهد سازد و يا بيرون می است، می  غير از آنچه دريافت كرده ینوين
 .است ياز سرمايه و استعداد و انرژ يا گنجينه و چشمه

اين مطلب با پيدايش علم ترموديناميك و نظريات جديد حقيقت و كليت 
كه احراز  یهر جسم يا سيستم، در هر حال :تر شده است  روشن یساختمان ذرات خيل

 يدارد )انرژ نگاه می یقبل یدريافت يها از انرژي يا است ، در درون خود ذخيره كرده
بعبارت  .ف نيستمتراكم متكاث يجز انرژ ييا مكتوم( و اصوالً ماده چيز یدرون

، خود ميراث و كند میتغيير و تحول  يديگر ماده در عين آنكه تحت فرمان انرژ
، باشد می یاز ماده آل یانسان هم كه باالخره موجود اعالئ .است يخزينه و مولد انرژ

 يا با اين تفاوت و امتياز كه تا اندازه .باشد میمشمول همين خصوصيت  یبطريق اول
 .خود يبرا یياست با خدا یكوچك عالم .نيز هستمراد و مدير خود 

يا روح  یبنابراين بعثت ، كه قرآن آنرا با همه عظمت و ابداع و اتصال به منبع وح
، كند میاز داخل و از درون خود مردم توصيف  ینوع رشد و برانگيختگ ، يكیاله

 .لقت استفطرت و خ یو موافق با ناموس كل یطبيع يها كامالً مشابه با ساير پديده
در بشر  يما امكان چنين استعداد يبرا یمشركين معاصر پيغمبر و حت ياگر برا
مجهز باشد،  يا العاده آور بود و خواسته باشيم پيغمبر با وسائل و شرايط خارق شگفت

اشكال  يكه مشيت واحد و عام دارد )وال تبديل لخلقه( چنين اعجاز یخدائ يبرا
 .ندارد

را مرادف با كنار كشيدن خود  ا در توكل، كه آنطور است اشتباه م همين
كه قرآن همه جا توكل را بعد از مرحله تصميم و حركت و  یدر جائ .ايم پنداشته می

است كه انسان بايد در عمل  یعمل شخص آورده، يك نوع انتظار با اميد و اطمينان
ت و قبول مشكالت و زحما راه حق و صحيح داشته باشد یده خود و در نتيجه
1.مربوطه را بنمايد

 

توكل  يرسيدند كه شتر خود را از رو یمعروف است كه حضرت رسول به عرب
 :حضرت، عرب را سخت مالمت كرده، فرمودند .خدا در بيابان رها كرده است هب

                                                
 رَنَ عَلى ما اذَيتُمُوناوَمالَنا اَلّا نَتَوَكَلَ عَلىَ اللَهِ وَقَدْ هَدانا سُبُلَنا وَلَنَصبِ»سوره ابراهيم:  12از جمله، آيه .1

 «اللَهِ فَلْيَتَوَكَلِ الْمُتَوَكِلُون
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«» 

 دـر ببنـتـاش يوـل زانـوكـا تـب   ه آواز بلندـر بـمبـت پيغـفـگ
 كار كن پس تكيه بر جبار كن   در كار كن یكن تو توكل می

  

 تقوا و تربيت

 ترين اصول قرآن و ی، كه مالحظه فرموديد از اساسیهمين اصل خودجوش يرو
 و اكساب )سرمايه دنيا و آخرت( و دعا )كه  بعثت و توكل  ياست و مبنا اسالم 

به كيفيت  ی، اسالم اهميت خاصباشد میآن باز خواهد كرد(  يبرا یذيالً پرانتز بزرگ
زيرا كه مبنا و منشأ را  .دهد افراد می یانسان و ساختمان و ملكات عميق نفسان یدرون

داند و تا افراد پاك نباشند يا نشوند، از اجتماع  درون و نفس و اخالقيات شخص می
 .داشت يرانتظار صالح و خي توان میو از اداره آنها ن

، ظاهر و تشريفات را عقب زده، پس از ايمان يبنابراين بيش از هر مسلك و فكر
ها و عوارض  و عقيده ، به تربيت و به آن وجه عميق تربيت كه تزكيه و محو آلودگی

 داند  را تقوا و حسن نيت می یهر عبادت یپردازد ؛ شرط قبول است می
«»1  

2.شناسد و بهشت را تقوا می ياز اركان ثالثه رستگار یاَلْاَعمالُ بِالنيّات(، يك) يا
  

و باالخره مأموريت و برنامه اوليه رسول مبعوث را، پس از ارائه و اثبات آيات 
 :گويد تزكيه مردم، می

«
 »3 

ما كه به سواد و علم  يها پروران و تجدد طلب برخالف روشنفكران و فرهنگ
اصالح و  يبرا یرا شرط الزم و كاف آن یبا غلو فراوان یاول را داشته، حت توجه دست

عد از تربيت يا تزكيه دانند، قرآن علم را در مرحله سوم ب جامعه دانسته و می یترق
؛ اول كند میرا ذكر  یشناس هدف یگذارد و مقدم بر تمام آنها، ايمان و اعتقاد يعن می

ايمان و عشق و توجه بمقصد ، دوم اصالح نفس و آماده و مستعد كردن شخص 
                                                

 .پذيرد ... خدا قربانى پرهيزكاران را مى:  27مائده / . 1
 .مقاله كار در اسالم از همين نويسنده  هرجوع شود ب. 2
 2/  جمعه. 3
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، كه يگانه وسيله نجات و توفيق یدرون يها ها و سرمايه ها و بروز انرژي جوشش يبرا
 .هدفه وصول ب يه اطالع و وسيله برااست  و باالخر

، توأم كردن كلمه تربيت با يو علم پداگوژ یدانيد كه در تمدن اروپائ خود می
است كه در قرن معاصر بيشتر  یتعليم )آموزش و پرورش( در برنامه فرهنگ توجه

رويم، چه در اروپا و مخصوصاً در امريكا، به  است و هر قدر پيش می پيدا شده
 ی؛ حتيو فكر یپرورش جسم اَعم از .شود میاز آموزش اهميت داده پرورش بيش 
 .یقبل از هفت سالگ یاز سنين كودك

بكار انداختن  ی، يعنیفن تعليم و تربيت جديد بر همان اصل خودجوش ياتفاقاً بنا
آموزگار دائماً  و به یمرب به .گرفتن از كوشش خود است  محصل يا طفل و مايه

كرده، طرف را وادار به كار و فكر و  يند از دخالت خوددارتا بتوا شود میتوصيه 
كمتر و ديرتر  یخيل شود میطوركه در طب به قابله سفارش  همان .استنباط نمايد

العمل  زايمان شود و بگذارد خود مادر با فشار و عكس يمتوسل به اسباب و عمل برا
 .بچه را بيرون دهد یطبيع

غيراز  يتخارات و امتيازات غرب است، چيزهم كه از اختراعات و اف یدموكراس
 یمردم )حت ينيست ؛ ارزش و حق قائل بودن برا یاجتماع ی، خودجوش یخودجوش

 .عوام و اُمييّن( و از خود آنها وظيفه و فكر و حكومت را بيرون آوردن
ها هنوز تربيت را از سطح و جسم و آداب معاشرت  اروپائيها و امريكائ یمنته

در بكار  .ندارند یتوجه كاف یو ملكات اخالق يرده، بروحيه معنوعميقتر نب یخيل
تمدن  .و اجتماع  پا فراتر نگذارده یانداختن افراد ملت نيز از حدود اداره امور سياس

 .خواهد از جامعه در اين زمينه نمی یندارد و عمل يمبدأ و معاد كار جديد به
 ي، چيزیسياس يها فعاليتمتأسفانه در نظر روشنفكران ما و طرفداران حزب و 

تصور  .است  یو درست ی، مسأله اخالق و تقوا يا پاكشود میكه به آن ابداً توجه ن
كرد و  يمند عالقه يشد و ثبت نام و دعو یيا مل یرسماً حزب یكه كس كنند همين می

 .است یدر اين جهت ابراز داشت، كاف یاحياناً تظاهر و اقدام
 يو فكر یسياس یمترق يها دانيد در مكتب می هك طوري بهايمان نيز  لحاظ به

دارند  یسع .شود میآن  يالعاده رو فوق يها جديد، توجه و تبليغات و صرف بودجه
تر و  مؤمن یيا مل یمرام و مسلك و مقصد حزب هجوان و پير و زن و مرد را روزبروز ب
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خداوند  یشيت ازلانبياء و م یشده بشر ، همان برنامه قديم یاين راه ط .عاشقتر نمايند
 .بعثت یاله یو هم از وح كند میاست كه قرآن هم از زبان حضرت ابراهيم نقل 

آنها( هنوز باين اصل  یمقلدين ايران یطريق اول هو متوجه طبيعت )و ب یبشر مترق
، يجامعه بزرگ بشر ياست كه در يك كشور و اصوالً برا ايمان كامل نياورده یقطع

و فن، اخالق مردم و تقوا و تزكيه نفوس است و اخالق و  تر از علم یمهمتر و اساس
و مفهوم پيدا  ینباشد، معن یبيك ايمان و هدف معين مشترك عال یتقوا تا متك

 .كند مین
  

 !هنرپيشه

 يابتدا يها همان مقدمات و مقايسهه ها بنا ب اين نكته را نگفته نگذاريم كه اروپائی
عمق و درون و آنچه از  ه)!( عنايت و عالقه ببيش از ماحاملين قرآن  ی، خيلیسخنران

از عوامل تفوق آنها همين  یدارند و مسلماً يك جوشد، ابراز داشته و می نفس می
و  ی)الاقل تا حدود امور زندگ در حقيقت ايمان به غايب و به باطن در نزد آنها .است

 .بيشتر از معمول ما است یعلوم و صنايع( خيل
كه در كشور ما اخيراً اين اندازه مورد تشويق و  یپيشگمثالً موضوع هنر و هنر

ترويج قرار گرفته، در ضمن توأم با نهايت ابتذال و تحريك شهوات و تخدير 
اندام و صداها و  یحركات خارج و مفهوم معمول آن توجه به باشد میاعصاب 

 يمفهوم و مقصود ديگر یبكل یاست، در نظر اروپائ يآثار ظاهر یها، يعن رنگ
 .اشته و داردد

 ی، برطبق منطق اروپائیدكتر كاويان يرا كه آقا یجا است عين تعريف هبسيار ب
 :، شاهد بياورمنمايد یاز هنر و هنرمند م «اصالحات از كجا بايد شروع شود»دركتاب 

آن  يم بهتوان میبينيم و ن یرا كه ما خود نم ياست كه چيز یهنرمند كس
 یاست درون يثالً كاراكتر يك شخص كه چيزم .د بنماياندتوان میبربخوريم، 

كه همه در زير قرار  یدرون يديد، يا سرنوشت او و زد و خوردها شود میو ن
 .ما نمايان سازد يد در روبروتوان میاند، او  گرفته

  

     یپتروشيم
 یاگراجازه داشته باشيم مفهوم تقوا را از انحصار و ارتباط مستقيم با احكام شرع

 يها و راه يو انسانيت و احتراز از فريب و دزد یوسيع درست يمعنا هو ب سازيم  خارج
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منحرف )از قبيل تقليد و تقاضا و تملق( تعميم دهيم، بايد تصديق كنيم كه از اين 
از دالئل  یخدا بوده و يك هتر ب جلوتر از ما و نزديك یها خيل یجهت نيز غرب

 .شود می یاختالف و از تقوا ناش آنها از همين یو صنعت یو ترقيات علم يثروتمند
راجع  محترم، كه از همكاران یيك یسخنران يمهندسين پا كانون در یشب
كرد و  از مشتقات نفت( صحبت می ی)صنايع و محصوالت استخراج یپتروشيم به

علم و صنعت زائيده دوران دو  یپتروشيم .حضور داشتند، نشسته بودم يجمع زياد
كه گويا بيش از  است پيدا كرده ین وسعت و اهميتجنگ اخير است و امروز چنا
 .آيد یببازار م یدنيا، از طريق پتروشيم یصنعت یهفتاد درصد محصوالت شيم

مواد  لحاظ بهرا كه  یاند كمبود خطرناك امريكائيها و پس از آنها اروپائيها توانسته
، كند میالتزايد را تهديد  بشر دائم یو مسكن، ادامه زندگان یو پوشاك یخوراك

ها، تخته و  ها، الياف و نسوج پارچه ها و چربی جبران نموده، انواع مختلف روغن
و غيره بمقدار  ی، مصالح ساختمانیو شيميائ یصفحه، صابون، ظروف مواد داروئ

گازها و محصوالت تقطير نفت كه سابقاً  يها ارزان از تبديل و تركيب يفراوان و بها
ها كه فاقد  جنگ گذشته نيز آلمان یو قحط ین تنگدر دورا .رفت بسازند بهدر می

بودند، از گاز  ینفت يو همچنين سوختها یو صنعت یغذائ یاز مواد طبيع يبسيار
محصوالت  صورت بهزغال سنگ و از تقطير آنها انواع مصنوعات و مايحتاج را 

اده ضمن استماع و استف .ساختند و بعد از پايان جنگ ادامه دادند (Ersatz) جانشين
 :آمد یخاطرم م هاز اطالعات و ارقام دوست سخنران، اين آيات قرآن ب

« 
»1 

و  یيا تنگ یكردم اگر اروپائيها و آمريكائيها در برابر مشكالت زندگ فكر می
و  يگذار بسيار راحت كاله يكمبود مايحتاج مثل ما خود را زرنگ دانسته ، راهها

                                                
كند، خداوند راه نجات و خروج از كس از خدا بترسد و از خالف پرهيز  ... هر آن : 3و  2طالق / . 1

خدا  هرساند و هر كس ب كرد، روزى می گذارد و او را از جائى كه گمان نمی پايش می گرفتارى را پيش
 ...توكل كند، همان برايش كافى است

بينند. ولى  آيات فوق در سوره طالق و توصيه به زن و شوهرى است كه خود را ناگزير به جدائى می
آيه كامال كليت دارد. و اين خود از خصوصيات و عظمت قرآن است كه غالباً در داخل  عبارت و مفهوم

 .دهد كه عام و قابل تعميم است موضوعات و اختالفات جزئى ، دستورها و اصول كلى می
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گرفتند،  و فقر را پيش می یاحياناً تمنا و گدائ اخذ از خارج و تقليد و یو حت يدزد
كرده و  خود و فكر و ابتكار مورد پيدا نمی هو فشار آوردن ب یجوئ گاه چاره هيچ

 يآنها عادتاً راه خطا و انحراف و ننگ را برو .شد میدنيا ندر  یاكتشاف و اختراع
از راه مشروع و مقبول و استمداد از  .شوند مأيوس و راكد هم نمی .كنند خود سد می

بست خارج  نه تنها از بن .شوند مخترع و مبتكر می .آيند یخود درصدد چاره برم
، نصيبشان شد میقبال داده نكه احتمال آن  يبيشتر يها و استفاده يميشوند، بلكه روز

بسيار لطيف  یمتعفن نفت، فاستون يخداوند از زغال سنگ سياه و از دودها .شود می
 .نمايد شان می يلذيذ روز يو خوراكها

است و ركن استقالل و قدرت بوده، در همه  یاختراع و ابتكار همان خودجوش
كه  كند میپيدا  تحقق و توسعه یوقت یول .كس استعداد و امكان آن وجود دارد

خود بايستد و فوراً بجانب  یزمينه شخص يمحكم تقوا و توكل رو يها انسان بر پايه
و تقليد )كه آن هم يك نوع  يخالف ودزد يها متمايل نشده، راه يخارج و ديگر

 .را انتخاب ننمايد ياست( و تكد يدزد
  

 مسأله دعا    
 .شد برگرديم یله دعا كه اشاره ضمنباز كنيم و به مسأ یاينجا ناچاريم پرانتز بزرگ

خواستن و مستجاب شدن، ظاهراً درست در  يدعا كردن و از طريق دعا چيز
 .و اظهارات گذشته است یجهت عكس خودجوش

تعطيل فكر و عمل و  يرويم و دعا برا كما آنكه ما معموالً در همان جهت می
جز دعا  ييا كار كنيم كه داريم، يا دعا نمی یدر افراط و تفريط .كوشش است

 !كنيم نمی
جز  يخواهيد ديد كه دعا شايد در تمام موارد و يا الاقل در غالب موارد چيز

 .از درون خواستن و از درون برخاستن و برانگيخته شدن نيست ی، يعنیخودجوش
 .خدا هم همانجا است

 یو عموم یبزرگ مذاهب است و در عين طبيع يها اتفاقاً دعا از سهل و ممتنع
 .آيد ینظر بر خالف طبيعت و قابل انكار و اشكال م هن، ببود
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 .كه انتظار ميرود، فوائد و آثار مشهود زياد وجود دارد یدر دعا صرف نظر از ثواب
 يبقول مال .باشد د داشتهتوان مینيز داشته و  یهائ منكر شد كه زيان توان میالبته ن یول

 :یروم
 را مضل یو بعض یبعض يهاد   من چو قرآن مدل يمثنو

عليكم ما و  كنند، همين سالم نه تنها مؤمنين بخدا بدرگاهش دعا و درخواست می
 .ا هم ابزار آرزو و دعا استه گفتن فرنگی «گودمورنينگ»گفتن و  «ژور بون»

ماترياليست نيز كه فرياد مرگ بر فرانكو يا پيروز صلح ميكشند،  يها كمونيست
 یگويند از ك دانند يا نمی نمی یمنته .كنند می آورند و دعا زبان می هرا ب يا خواسته

 ! خواهند ها را می اين
خِدمَتِكَ  یقَوّ عَل» :گويد واقعاً جليل كميل، در يك جا می يحضرت امير در دعا

درك مقصود  يما برا يو بنابر اين معتقد است باينكه جوارح و اعضا 1«یجَوارِح
 :گويد اواخر دعا می در یول .داشته  و خدمت و كار كنند  بايد قوت

 »و بعد  2«»
 »3 

دعا آمده ، اعراض كننده از دعا كافر شناخته  هدر قرآن صريحاً و مكرراً امر ب
 :آن تضمين گشته استهم امر بدعا شده و هم اجابت  .است شده

«»1 

كنيم و آنچه قرآن و پيغمبر و  فهميم و می البته در مورد دعا نيز بين آنچه ما می
اند، اختالف زياد و بلكه مخالفت وجود  ائمه اطهار تعليم داده و خود عمل كرده

استخدام گرفتن خدا است، غرض ما از دعا در  كه سابقاً عرض شدهطور همان .دارد
 يبرا یكه اديان برا منظور عكس، يعن در صورتی .خود است يخود و برا يجا هب

 :اند و خدمت ما بخدا وضع شده یبندگ
«»1 

                                                
 .براى خدمتگزارى خودت، جوارح مرا قوت بده : كميل دعاى. 1
 .ست ، رحمت نمااش اميد ا خدايا!به كسى كه سرمايه : دعاى كميل. 2
از تقصير كسى كه جز خواستن و دعا مالك چيزى نيست، در گذر. پس همانا تو هستى كه  :كميل دعاى. 3

 .فعال مايشائى
 ......از من بخواهيد )يا مرا بخواهيد و بخوانيد( بسود شما جواب خواهم داد : 61غافر / . 1
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 به معتبر منتسب يها زيارتنامه و منقول در ادعيه و قرآن در مندرج يدعاها
 :رفته بر سه نوع است هم يمعصومين، رو

 :مثال .خواستن خود خدا و درخواست مغفرت و تقرب به او -1
«»2 

  : كميل يدر دعا
«»3 

   : يفه سجاديهصح يدر دعا
«»1 

طبع  ياعتال معرفت و و كمال رشد نوع ادعيه عاليترين وجه آن و نشانه اين
 .است  خواننده

يا خدمت  یصفات و خصال عال يو آرزو یخواستن هدايت و رحمت اله -2
بخود ،  یتو تربي یو اخالق یايمان يها يك سلسله تعليم و تلقين یكل طور بهبنوع و 

وارده از اين دسته است ، چه در قرآن و چه در نماز ) يوافرترين دعاها
 ي( و چه در دعا7 ... ـ، 6 ...ـ  1

بح و ص يائمه، مخصوصاً در ادعيه حضرت سجاد )از جمله دعا حضرت امير و ساير
 شام روزانه 

«

                                                                                                              
 .كه مرا بندگى كنند جن و انس را نيافريدم ، مگر براى آن : 16ذاريات / . 1
كنند، از خود  خواهند و روى او را طلب می خوانند و می كسانى را كه صبح و شام خدا را می : 12انعام/. 2

 (... .دور مساز )طردنكن
خود نزديك كن و شكر و سپاسگزاريت را  هكنم از نزد خودت مرا ب از تو درخواست می : دعاى كميل. 3

 .نصيبم بنما
 .و قلبم به عشق تو ماالمال شود :هصحيفه سجادي. 1
 .ما را به راه راست رهبرى كن : 6فاتحه / . 1
 ....پروردگارا، دانش مرا فزونى ده : 111طه / . 6
 ... .من ارزانى دار ه...از جانب خود رحمت و خير ب : 8عمران /  آل. 7
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 »1 

 :شويم آن و مخصوصاً بپائين ترين مرتبه آن متوسل می نوع آخر كه ما بيشتر به -3
 مسلمين و عموم است  يسالمت و سعادت و خير برا يتقاضا :اوالً

 «»2 

  :افتتاح يدر دعا
«

»3 
 : و فهم و طلب رحمت و بهشت است از قبيل یدفع عذاب اله :ثانياً

«»
«»1 

 خود است يو خير و مال و فرزند برا يدرخواست گشايش روز :ثالثاً

«
»6 

، تذكر و تسبيح و از ادعيه و اذكار جنبه خواستن را نداشته يضمناً مقدار زياد
 :حمد و تقويت ايمان و تعليم و غيره است ، از قبيل

«»1 

                                                
ا موفق بدار؛ در راه خير بكار ع( خدايا! در چنين روزى و در تمام روزها ما ر -دعايى از حضرت سجاد . 1

هاى تو را بدانيم ... و موجب هر امر نيك شويم... و  مشغول باشيم از شر بر كنار باشيم ، قدر و شكر نعمت
باعث كم شدن و ذلّت باطل و يارى حق و بزرگداشت آن گرديم و گمراهان را دريابيم و زيردست 

 .رفتگان را كمك كنيم
 !هاى امور مسلمين را اصالح فرما ها و خرابی اري! همه گرفت خدايا : دعا. 2
! بدان كه از جانب تو رغبت و تمنا در ايجاد يك دولت بزرگوار پرسودى داريم ،  خدايا :دعاى افتتاح. 3

 .كه با آن اسالم و اهل اسالم عزت يابند و نفاق و اهل وى خوارشوند
 ! زيان بزرگى است، برگردان...پروردگارا، از ما عذاب جهنم را كه  : 61فرقان / . 1
 ! .... ...پروردگار ما، به ما هم در دنيا خوبى برسان و هم در آخرت : 211بقره / . 1
خدايا در چشمم روشنى قرار بده و بصيرت در دينم و سالمت در وجودم و گشايش در : ع()ائمه از دعا. 6

 !روزيم



 
 

 

 
 

 « (1بعثت )»،  (2) مجموعه آثار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  118

 

«» 

«» 

 صلوات، تسبيح حضرت زهرا عليها سالم و غيره

كه در  یدعا در اسالم دارد و مخصوصاً توجهكه  یآن توسعه و تنوع یكل طور به
 ي، در مذهب و مكتب ديگر است  آن شده خصوص در مذهب شيعه به هاسالم، ب

 .وجود ندارد
اينك بايد ديد دعا كه صرف خواستن از خدا است، چگونه مؤثر و مستجاب 

 ؟شود می
يد به ترين فايده دعا و ايمان و ام اولين و مسلم .طرق تأثير دعا فراوان است

و سكينه يافتن است، همين اميد و اطمينان  یاستجابت آن ، مأيوس نشدن و تسل
شخص را  .گيرد را می یمفاسد حاصله از يأس و عصبانيت و خودكش یخيل يجلو

خواهد توانست از حواس و  .دارد خونسرد و مسلط برنفس و منتظر و منتهز نگاه می
 .خود استمداد نمايد و مغلوب نشود يقوا

كس منفرد و تنها با  اين گذشته انسان هيچگاه در دنيا مجزا نيست و هيچاز 
يكسره مواجهه و اخذ  ی؛ بلكه زندگكند مین یخود زندگ یها و وسائل شخص دارائی

مستقيم يا غير مستقيم به منظور  طور بهدير يا زود هركس  .و اكتساب و استفاده است 
مطلب بر سر  .رسد حال خود می هو مطلوب خود و همچنين به نامناسب و مضر ب

خدا مانند امواج  يها ها و رحمت در حقيقت نعمت یيعن .انتخاب و استفاده است
كه شخص مثل پست  همين .هستند كه همه وقت و همه طرف پراكنده است یسيم یب

از اين امواج كرد ، ضمن عبور از خيابان يا  یخود را ميزان و مواجه با يك يا گيرنده
با صرف تمركز و توجه حواس آنرا  یم و قرائت روزنامه و كتاب يا گاهمالقات مرد

همان مسير همه روزه  بينيد در یشما قصد خريد فرش را داريد ، م یمثالً وقت .يابد  یم
ديديد وجود دارد و در محاوره با مردم  كه قبال نمی یچندين دكان فرش فروش

تصادف و بلكه  كنيد میكه تصور  آيد، یها پيش م صحبت از نقش و نوع و نرخ قالی
آمده،  یها و برخوردها پيش م كه قبالً هم اين بحث در صورتی .قسمت و اعجاز است

نزديك  يا آخرين سررسيد سفته یيا وقت .شما طالب و گيرنده آن نبوديد یول

                                                                                                              
 .كنيم او كسى را بندگى نمیمعبود قابل پرستشى جز خدا نيست و ما غير از  : دعا. 1
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شويد و جداً در  ، صبح كه از خانه خارج میكند میو شما را سخت نگران  شود می
كار و شغل خود نرسيده، چندين راه حل بخاطرتان  د، هنوز به محلروي فكر آن می

توانم دنبال  یدارم، يا فالن معامله يا فروش را م یمثالً از فالن شخص طلب .آيد یم
مين ه از اكتشافات و اختراعات به يبسيار .بگيرم یوام یكنم، يا از فالنجا براحت

سيم،  یاست )از قبيل اختراع آنتن ب تصادف و معجزه پيش آمده طور بهطريق و ظاهراً 
 .(كشف واكسن، قانون جاذبه و غيره

مان امواج فضل ه شخص و برخورد به یموارد آمادگ ياستجابت دعا در بسيار
 .منتشره ناموس خلقت است

 یحت .است را نداده يا را داشت و قرآن چنين وعده يالبته نبايد انتظار اجابت فور
 .اش يوسف نرسيد ين دعا بوصال فرزند گمشدهحضرت يعقوب پيغمبر بمحض اول

 ها با صبر جميل انتظار كشيد و باطرافيان  سال
«»1  
«»2 

باهم  گفت، تا باالخره پس از چند سال سير در زمان و مكان ، در مصر  پدر و فرزند
سوره طالق )كه  یكه در آيات مذكور قبلطور همانغوش شدند ! آ مواجه و هم

گويد بصرف و به  نمی وجه هيچ بهاست( خداوند  یعبارت و مفهوم كامالً كل هب
 :فرمايد یم . شود میمحض تقواپيشه گرفتن و مدارا كردن با زن اوضاع درست 

«»3   
 1«» يا

و  يو اميدوار يپايدار چه؟ اگر قرار به یيعن «الصّبر مفتاح الفرج»اصالً شعار 
كليد گشايش  عنوان بهدر كار نبود، كلمه صبر  یانتظار و استفاده از امواج رحمت اله

 .شد میذكر ن یو خالص
قرار گرفته و  یر سختبسيا یدر جنگ بدر و احد كه مسلمين در وضع بحران

موفقيت آنها  یحضرت رسول و اصحاب دست به دعا برداشته بودند، قرآن چگونگ
                                                

 ...مأيوس نشويد «امواج رحمت خدا»گاه از روح خدا  ...هيچ : 87يوسف / . 1
 .چيزهائى ميدانم كه شما نميدانيد» وقدرت و مشيت او«...من از خدا  : 96يوسف / . 2
 .است ...خداوند براى هر چيزى اندازه و ميزان و قرارى مقدر كرده : 3طالق / . 3
 .اى را پيش آورد ...شايد كه خداوند بعد از اين حال ، امر تازه : 1/ طالق . 1
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از نوع تقويت روحيه و  یو استجابت دعا را در يك سلسله عوامل كامالً روانشناس
است( و تضعيف و تزلزل دشمن  یو مبارزه )كه همان خودجوش يتحريك به پايدار

 :از قبيل .دهد ( نشان میی)ضد خودجوش
«

 »1 

اسرائيل در مقابله با  یرا كه اصحاب نخبه پيغمبر بن یصحيح يديگر دعا يدر جا
 :نمايد چنين نقل میكردند ،  دشمن می

«
»2 

مثبت و  یتوبه و تزكيه نفس و راهنماي يفرمائيد در تمام اين موارد پا مالحظه می
 . است یتحريك به خودجوش
 «

 »3 
 .داشته باشند یامر مسلم اين است كه در دعا بايد دل و زبان و دست هماهنگ

را كه  یكسان يت كه خداوند دعااس مگر از حضرت پيغمبر و ائمه نقل نشده
 یكسان يو همچنين دعا كند میعمل مخالف با درخواست انجام دهند، مستجاب ن

كه بطبيب  یاندازند )مانند مريض یكه وسيله عمل و نيل بهدف را دارند و بكار نم
 .(دعا بكند یمراجعه نكند و دوا نخورد ول

                                                
خاطر آور زمانى را كه خدا دشمنان را در خواب تو اندك نشان داد و اگر آنها را زياد و  هو ب : 13انفال/ . 1

اند . كرديد. لكن خدا به سالمت گذر باختيد و اختالف و نزاع می ديديد، مسلّماً خود را می پرجمعيت می
 .ها آگاه است همانا كه او به درون دل

هاى ما را )كه باعث ضعف و محروميت  روي ! گناهان و زياده ...اى پروردگار ما :117عمران /  آل. 2
 .هاى ما را استوار ساز و ما را عليه قوم كافرها يارى نما شد( ببخش )و پاك كن( قدم می

آورد.  اند، آنها را از تاريكى بروشنائى در می ست كه ايمان آوردهخداوند يار و ياور كسانى ا : 217بقره / . 3
كه كافر شدند، طاغوت ايشان را از روشنائى و بينائى خارج كرده، بتاريكى و سرگردانى  ولى كسانى

 ... .اندازد می
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بازداشتن مردم از فكر و عمل و  ياست ، برا بنابراين دستور دعا كه در اينجا آمده
در  یكه حت یقدرت و رحمت اله هايمان آوردن ب يكوشش نيست ؛ بلكه درست برا

 :نهايت اضطرار و فقدان هر گونه چاره و وسيله ، باز مأيوس و بيكار نشوند
« »1 

حال كه فهميديم همان حالت عشق  :آيد  یش مپي ياينك مشكل و سؤال ديگر
ا است كه شاهد محبوب را در  یو تكاپو و خودجوش یو عالقه و توجه شخص

 : گويد آورد و خدا هم می یآغوشش م
«

»2  
خدا كه غير شخص است ، چه فايده و چه  لفظ و خواستن از هب پس دعا كردن

 دارد؟ یلزوم

در يك آيه جمع  یوضع عجيب هاتفاقاً مورد تمام اين تضاد و اشكال و ابهام ، ب
     :است شده

«
» 3

است نكنيد،  ها داده یخدا به بعض كه یهائ تمنا و هوس فزونی :فرمايد  از يكطرف می
باز در آخر  یول .ها برآئيد بلكه خودتان در صدد كسب و تحصيل مزايا و نعمت

د نمايد كه از فضل خدا درخواست نمائيد ! در عين آنكه نباي توضيح و تأكيد می
كوشش خود درصدد اكتساب بر  هبايد ب .سايرين غصه خورد و حسد برد يمزايا هب

قرآن در عين آنكه شخص را مبدأ و مدير سرنوشت  .از خدا هم خواست یآمد، ول
و  یدهد مغرور و متك دارد ، اجازه نمی داند و او را به اراده و عمل وا می خويش می

 : گرداند یدنيا را م خود بوده، تصور كند او است كه همطمئن ب

                                                
 ! ...آيا كيست كه در خواست مضطر درمانده را اجابت كند و درد را بگشايد؟ : 62نمل / . 1
كنيم، چه اين دسته و چه آن دسته ؛ عطاى پروردگارت از آنها دريغ شده  همه را كمك می : 21ء / اسرا. 2

 . و دور نيست
است  گاه آرزوى آنچه را كه خداوند با آن بعضى از شما را به بعضى ديگر برترى داده هيچ : 32نساء / . 3

اند و براى زنان )نيز(  كه كسب كرده كه نصيب مردان از همان چيزى است )و غصّه نخوريد( بدانيد نكنيد
 .بهره از آن است كه اكتساب نمايند و از خدا درخواست از فضل او بكنيد
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«».1 

 يدنبال يك چيز یو غريزه ذات یعطش طبيع ييك وقت است كه انسان رو
هدف و  یوقت یول .ميرود ، چنين مورد خارج از اختيار و اراده او و بحث ما است 

صورت از دو  در اين 2(كند مینمايد )فرموله  تنظيم و تقرير میخود  يرا برا یآرزوئ
آرزو و مطلوب درآورده، درك  صورت بهاو آن هدف را  يا خود :حال خارج نيست

در هر دو حال معلوم  .است است، يا آن هدف خود را باو جلوه داده كرده و ساخته
ته باشند، قرآن معبود، واقعيت و لياقت خواسته شدن را داش يها نيست اين هدف

تر از  بهتر و راحت :واحد باشيد، كه اوالً يخدا يجو یميگويد خواهان و پ
 ياز چيز يپيرو تر نيست بعوض آيا شايسته :و ثانياً 3متعدد متشتت است يها ارباب

كه بوسيله و استدالل و ميل شما، عنوان كمال مطلوب و شخصيت را پيدا كرده و 
 حق است؟ هب يتبعيت كنيد كه راهنما ینيست ، از كس یقادر براهنمائ

«
»1 

مابين  یو حس یارتباط علم توان میعالوه بر همه اين موارد كه كم و بيش 
 ي، موارد ديگرآن يافت يبرا یخواستن از طريق دعا و توانستن از طريق خودجوش

نيز در دعا هست كه رابطه و دخالت مستقيم مابين دعا كننده و موضوع دعا وجود 
 .(است ذلك وعده داده شده )و ديده شده كه اثر داشته مع .ندارد

شايد توجيه را در اين  .باالتر ببريم يدر اين قبيل موارد سطح نظر را بايد قدر
نيست و  يجز تظاهر يا تكاثف انرژ ييزكه گفته شد  دنيا چ طور همانببينيم كه 

جز تحقق يك  يو غير محسوس است ، در حقيقت  چيز ينيز كه غير ماد يانرژ
ثُمَ قالَ لَهُ كُنْ  ...» يدر مرحله آخر اراده است )اراده خداوند .اراده و قدرت نيست

 .كند میفعليت داده و اداره  ( كه همه چيز را وجود و1«فَيَكُون

                                                
چيزى نگوئيد من فردا اين كار  را خواهم كرد ؛ بلكه )بگوئيد( اگر خدا  در بارههرگز  : 21و  23كهف / . 1

 ...بخواهد
 .كراسى يا سوسياليسم و كمونيسممثل زن و عشق يا هنر ، حتّى علم و آزادى و دمو. 2
 ءاَربابٌ مُتَفَرِقُونَ خَيرٌ اَمِ اهللُ الواحِدُ القَهّار؟ :  39يوسف / . 3
 19/  عمران آل. 1         31/  يونس. 1
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دارد، بعقيده  یو خدائ یفرد انسان كه در داخله خود عالماز طرف ديگر 
بنابراين از كجا معلوم كه اراده و  .بزرگ است يخدا هموحدين، اليق تقرب و تشبه ب

بنهايت خلوص و شدت برسد، نتواند )به اذن خدا( محرك و  یخواسته انسان وقت
اراده و  یوقت ما نيست كه يمسبب و بلكه مولد و موجد گردد؟ مگر همين بدن ماد

ميرود  یخاصيت افتاده، بفساد و تباه ی، بحالت راكد بكند میآن اثر ن يرو یعشق
، همان عضالت و اعصاب به جنب شود میپيدا  يا اما همين كه عشق و شور و اراده.

رسانند! چه اشكال دارد كه  ظهور می هالعاده و آثار تازه ب و جوش آمده، اعمال فوق
را زنده كند؟  يا )ع( بتواند مردهیعيس يمثل دعا يپاك و قو ياه ها و اراده خواسته

ذرات موجود در يك گندم آنقدر نيرو و  يها با شكافتن اتم از جوشش هسته یوقت
؛ سنگ نتواند ايجاد نمايد هزاران خروار زغال یاثر پيدا شود كه سوخت و سوز سطح

انسان مؤمن  اصيل و عميق قلب يك یچه استبعاد و اشكال دارد كه خودجوش
گويد انسان ضعيف تنها  )ع( مییكه علطور همان؟!  شكافته دل نتواند اعجاز كند

همين سرمايه  یول .كه از خود دارد، آرزو كردن و دعا است يسرمايه و اختيار
است كه انسان بقدرت و رحمت  یموجود ضيعف، مبدأ تمام اعمال عظيم و عجيب

 !است  انجام داده یدر پهنه گيت یاله
و  یو دروغ یآن است كه آنقدر سطح يبرا شود میما مستجاب ن ياگر دعا

با دعا بعمل  یهماهنگ هد اعضاء و جوارح خودمان را بتوان مین یضعيف است كه حت
خارج را تكان  يد دنياتوان میمايه، چطور  یچنين خواسته و اراده ب .و جهش درآورد
 !؟ دهد و تأثير نمايد
يغمبران و باب رحمت خداوند بر جميع موجودات بعثت پ يمبنا یپس خودجوش

 .و بندگان است
هم مفيد و مؤثر است و  .است  یخودجوش يبرا یدعا كردن غالباً كار اميد بخش

     .هم الزم
آقايان باچند كلمه دعا ختم  ها و مجلس را بامعذرت فراوان از تصديع خانم

 : كنيم یم
  

 ! وارت و بر پيشوايان جانشين او! سالم و درود ما بر پيغمبر بزرگ خدايا
 ! ! ما را آشنا و عاشق خود و برخوردار از عنايتت بنما خدايا
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 ! و فساد و ضعف و خالف بركنار بدار ی! ما را از آلودگ خدايا
 ! ! ما را پوينده راه حقيقت و فعال در راه حق و خدمت بگردان خدايا

 
 « » 
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 یمسأله وح

     

 قسم به ستاره چون فرود آمد 

 نرفت  باطل  راه هب و نشد  گمراه شما  رفيق

 نميزد   حرف  نفس  يهوا يو از رو

 شود  یم  یاو وح هب  كه  یوح جز  نيست  يچيز

 است  داده تعليم سخت ياورا)صاحب(نيروها

 شد استوار  پس  یتواناي  صاحب

 رار دارد ـاالتر قـق بـو او در اف

 شد   سپس نزديك آمد و نزديك

 كمتربود يا  دوكمان بقدر  فاصله  آنجاكه تا

 كرد  یبودوح یكردن یوح آنچه اش بنده به هنگام درآن

 ندانست   ديد دروغ را  آنچه دل)ياعقل(

 كنيد میمجادله  است ديده آياحاالشمابااوبرسرآنچه

 ديد  را آن يديگر  مرتبه  كه تحقيق به و

  یمنتهـــــال ةدرــــزد ســـــن

 دعِــــــن
 كه در آنجا آرامگاه بهشت است 

 پوشاند   پوشاندآنچه را  كه سدره هنگامی

 چشم برنگشت و جلوتر نرفت 

 روردگارش را ديدبزرگ پ يها حتماً از نشانه

     
 .ها تالوت نمائيد يك بار ديگر بدقت و پس از توجه و درك ترجمه

، در عين یحداكثر استحكام و يقين ، بسيار عال ياست دارا یكالم كنيد میمالحظه 
 .امثال ما دارد ، گيرا و تكان دهنده است يكه برا یابهام و اشكال

ا صراحت و قاطعيت و تفصيل بيشتر، از ها و آيات قرآن ، آنجا كه ب در ميان سوره
عليه وآله( صحبت شده ، همين سوره والنّجم  اهلل یحضرت رسالت )صلّ یمسأله وح

 .است
بيشتر   دهيد كه ابهام و اشكال آن رفع شود و تحت تأثير خود وعده می هحال ب

 .جاذبه آن قرار بگيريد
                                                

  31/9/1311تفصيل و تدوين سخنرانى جشن مبعث انجمن اسالمى مهندسين در مسجد هدايت ، بتاريخ. 
 18  تا 1نجم / . 1
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و حقيقت نبوّت و  یاگر اين آيات را فهميده و قبول كرده باشيم ، مسئله وح
 .ايم مرحله يقين رسيده هحقّانيّت قرآن برايمان روشن خواهد بود و ب

در چنين شب  يا العاده آرزومند بوده و هستم چنين ارمغان ارزنده بنده هم فوق
 .داشته باشم یحضورتان هديه كرده باشم و خود نيز نصيب يعزيز
  

 طرح مسأله و اشكاالت آن

آورم و صريح  تمام بيرون می ياز يك انتظار خام و اميدوارامّا از حاال شما را 
 .دهم نمی يا بگويم، چنين وعده

 خواهد و مرد كهن گاو نر می    كار هر بز نيست خرمن كوفتن

دهم، سايرين نيز مرد كهن و  به شما نمی يا نه تنها بنده نادان ناچيز چنين وعده
بما  يا چنين وعدهمتند؛ بلكه خدا هنبوده و نيس  خرمن  كوبنده اين  گاو نر  صاحب

 :دهد نمی
 «

 »1 
                                                

  : (، آيه بعد چنين است81راء / اس) .1
«»  

بريم و بعد از آن نگهبان و مدافعى براى خود  و اگر بخواهيم حتماً آنچه را به تو وحى كرديم، از بين می
رساند، كه مقصود از روح همان فرشته وحى و مسئله  ضيح اين آيه كامالً میاز ناحيه ما نخواهى يافت. تو

  :وحى است. كما اينكه در آيه
  ، : 12شورى / 

اند. اصوالً هر جا در قرآن كلمه روح بكار برده شده، به معنايى  وحى و روح به دنبال و مرادف هم آمده
در سراسر قرآن جمعاً در حدود . ر از آن است كه ما در زبان و اصطالح فارسى اراده ميكنيم و ميفهميمغي

 :مورد كلمه روح آمده است 21

در مورد خلقت انسان )ولى نه در ابتداى پيدايش و صاحب حيات شدن، بلكه با قيد ثُمَ و مقارن  -الف
 مرحله تكاملى آن(: 

    : 29حجر/
 ...:  9سجده / 

 خلقت عيسى )كه از ابتدا كامل و پيغمبر بوده است(:   -ب
...: 171نساء / 
     : 17مريم / 
   ......:  91انبياء / 
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كار  یبگو روح يا وح .كنند ( پرسش مییو از تو راجع به روح )فرشته وح
 ايم ر اين باره( نداده)د یپروردگار من است، و بشما جز دانش كم

 .و فرشته و منبع آن بسيار اندك است یوح یبشر بچگونگ یو ميفرمايد دسترس
را كه عقل  يچه معطّليم؟ چيز يحاال البد از خودتان و از بنده ميپرسيد پس برا

كارديگر  یرسيم ، بيهوده چرا صحبتش را بكنيم! پ دهد و به آن نمی یما قد نم
 .وحرف ديگربرويم

 «قليل» .كند میامّا مأيوس هم ن .دهد زياد نمی يدر آيه فوق خداوند اميدوار،  یبل
 .چيز است است ! به از هيچ يهم باز يك چيز
نشان ميدهد كه دانش و  ييك مسأله غامض و دور عنوان بهرا  یآن آيه ، وح

 .بشر گشوده شده است ياز آن برو ياطالع مختصر
 يها كه نمونه -شويم وارد می یع تاريكپايان و در موضو یب ياگر در چنين واد

 یاست و مانند ساير حاالت روان «اَلنادِرُ كَالْمَعدُوم»مشاهده و آزمايش ما  يآن برا
از آن جهت  -نمائيم  پيدا كرده ، مطالعه ینيست كه در وجود خودمان نظير و قياس

 .جا استها تمام مسأله دنيا( همين  ما مسلمان ياست كه تمام مسأله دين )و برا

                                                                                                              
 ... ...:  87بقره / 

 :وحى بر پيغمبران و نزول قرآن )بيشتر از همه موارد، همين مورد است  -ج

 :2نحل / 

 12شورى / 
... 
 :11غافر / 

 ...   : 112نحل/
 :191 تا 192شعراء/

 ...، ...  : 87بقره / 
...،  :22مجادله / 

 :  1قدر / 
 قيامت :  -د

  :  1ج/معار
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نمائيم ، الاقل  يگير را بتمامه كامل كنيم و اندازه یاگر نتوانيم كمّ و كيف وح
و تنزيل  یباشد كه بدانيم اصالً وح يما شايد ممكن و ضرور ياين قسمت از آن برا

مستقيم يا  طور بهدر كار بوده است و قرآن حقيقتاً كالم خدا است؟ يا آنكه 
 .است يغيرمستقيم استنباط و كالم بشر

 

 اهميت يا ضرورت مسأله

اگر اين گره باز نشد و اين مطلب حل نشد ، ديگر دين و اعتقاد و اطمينان و تمام 
 .مترتّبه بر آن حاصل نخواهد شد يو اخرو يآثار دنيو

 :فرمايد خود قرآن می
«

»1 
، اين نيست كه در اصل  شود می یآنچه مانع ايمان در برابر اعالم هدايت اله

حرف داشته باشند ، مانع قبول و موجب ترديد  یهدايت يا صحت و خاصيّت آن خيل
مأمور  يرا به پيغمبر يخدا بشر شود میو مخالفت ، آن است كه ميگويند اصالً 

است كه اشكال مسأله و سدّ راه  یو ارتباط مستقيم و وحنمايد؟ خود رسالت 
 .شود می

امروزه تعليمات انبياء اگر در جزئيات آن نباشد ، در اصول و  كنيد میمالحظه 
خود و با عقل و بينش خود  يبشر بپا .، مورد قبول دنيا واقع شده است یروش كلّ

اند ، رسيده  از ابتدا گفته كه انبياء یهمان احكام و اصوله ب یپس از تجربيات طوالن
يا ميخواهد عمل كند )الاقل در زمينه مقرّرات  كند میاست و كم و بيش عمل 

 ی؛ دروغ نگوئيد ، بيكديگر خيانت نكنيد ، حقوق همنوع را مرع (یو دنيائ یزندگ
مصرف برسانيد ، نظافت و بهداشت  هداريد ، از مال خود در راه خير و حفظ اجتماع ب

علم برويد ، هدف شما  دنبال بهته باشيد ، پابند شرافت و عدالت بوده ، )طهارت( داش
استفاده  یيعن - يو رباخوار یو مال دوست یشكم و شهوت و قدرت نباشد ، دنياپرست

 ...غلط است، و امثال آن -وكار از سرمايه بدون زحمت

                                                
و مردم را موقعى كه راهنمايى خدا برايشان آمد، چيزى مانع ايمان آوردنشان نشد، مگر  : 91اسراء / . 1

  اينكه گفتند: آيا خداوند بشرى را بعنوان پيغمبر برانگيخته است؟
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آخرت  .شود میهمه اينها را اگر قبول داشته باشيم و عمل هم بكنيم ، دين ن یول
و حرف سر آن است كه صرف تجربه و علم و قبول ، دنيا را هم  شود میو ثواب ن

 .نيست يعمل و گذشت و فداكار يدرست نخواهد كرد و محرك برا
و قسمت  -از دين است  ی، فقط قسمت یتأمين دنيا و بهبود آداب و اعمال زندگ

نتيجه است،  یايه و بپ یخدا و بعشق خدا نباشد ، ب يكه برا يچيز -از آن  یكوچك
باشد ، آرامش  یم یو زودگذر است و حداكثر بانگ و رنگ یدين نيست ، سطح

سود يا  يخدا نبود و برا يعمل برا یوقت . كند میخاطر و نشاط و پرواز ايجاد ن
 .شود میخود بود ؛ ارتقاء و تربيّت و بنابراين تغيير حالت و اكتساب حاصل ن يارضا

 :هم بمصداق ینبود ، كمال و ثواب ارتقاء و اكتساب یوقت
«»1 

 .دنبال نخواهد داشته ب
انبياء يا اسالم را نشان  يدستورها یدرست یو حتّ یو بزرگ یاز اينكه بيائيم زيبائ

خصائلشان را تشريح  يو عظمت و صفا یموفّق شويم نبوغ و قدرت ذات یدهيم، حتّ
در مرتبه اعال از  يا و دنباله یآن احكام و اخالق را باالخره ناش یو تجليل كنيم ، ول

مؤمن  يبدانيم ، اين كار ممكن است برا يبشر يساير احكام و اخالقها و استنباطها
مردّد و منكر  يبرا یول .فراهم نمايد يخاطر و شوق بيشتر یايجاد سكينه و تشفّ

مل و حاضر و شايق بزحمات و و شخص را وادار بع كند میايجاد ايمان و يقين ن
 .نمايد یالزم نم يها فداكاري

ايمان آن است كه داخل دل  .ايمان است اسالم غير از .يك چيز ديگر الزم است
، مگر آنكه قبول كرده  شود میو ايمان عمالً حاصل ن .و جزء وجود انسان شده باشد

از  یطرف خدا و خال و يقين و اطمينان داشته باشيم كه آنچه پيغمبر گفته است ، از
اش اخالق و احسان و طهارت نيست كه  خصوصاً كه دين ، همه .اشتباه و خطا است

خدا و قيامت هم در آن  .بآنها رسيده باشيم یاجتماع يها و آزمايش یعاطفه نفسان هب
و  ياتفاقاً چه از جهت نظر .آيد یهست كه به حس و تجربه ما در نيامده و در نم

 !اصل و اساس هم آنهاست یو خارج یو داخل یآثار عمل و چه از جهت يفكر
 :گفت خالصه آنكه بايد ديد باالخره حرف يزيد درست است كه می

                                                
 .... به پاداش آنچه كسب كردند و به دست آوردند : 91وبه / ت. 1
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 يا سوره والنّجم درست است؟ 1«»

خودمان  یو لنگ یدانش یموضوع و با همه ب يها بنابراين با همه مشكالت و ابهام
پايان براه بيفتيم ؛ اميد است هر اشتباه و خطا و  یب يبدريا بزنيم و در اين واد بايد دل

 یكه ديگران بنظرشان بيايد ، اصالح و راهنماي يكه داشته باشيم و هر راه بهتر ینقص
 .كنند
  

 از چه راه وارد شويم؟

 .آيا راه معين است؟ آيا يك راه وجود دارد؟
 .خالق است سوي بهتعداد خالئق راه  هاند ب مسلماً خير ، زيرا فرموده

كنم اكثريت حاضرين در مجلس )يا اكثريت خوانندگان( مثل  چون فكر می
مطالب ، تربيت شدگان يا الاقل عادت كردگان  هلحاظ طرز تفكر و توجه ب هگوينده ب

 .باشند ، بهتر است از اين راه قدم برداريم و استدالل كنيم یبه مكتب غرب
 يباصطالح آقا «یغرب زدگ» يو از رو یهم بنا بتقليد اروپائ یيلاتخاذ اين راه خ

 .بلكه همان راه و بسبك و سيره قرآن است .جالل آل احمد نيست
را بپسندند و اين طرز استنباط آنها را  يكه سبك و طريق ديگر یچه بسا اشخاص

 .قانع نكند
د و نبوّت و و اثبات توحي یوارد مباحث دين یقدما و اهل كالم از طريق منحن

 يگفت ؛ با يك گام بلند «یو نزول يسير صعود»را  آن توان میند كه شد میامامت 
خدا  يجا هبعد خود را ب .رساندند خدا می هها خود را ب دنيا و مافی ياز ورا

خدا آئين نامه  يبرا یخان فروغ قول استاد مرحوم ميرزاابوالحسن هگذاردند و ب می
كردند  ه وجود خدا و صفات ثبوتيه و سلبيه او را ثابت میپس از آنك یيعن .نوشتند می

مثالً  .كردند می یهائ مطلق استنباط یفلسف يها ، باستناد اين صفات و با استدالل
 «واجب»بر او  «قاعده لطف هب»گفتند  چون خدا حكيم است، لطف هم دارد، پس  می

وانگذاشته،  یو بيچارگ یاست عمل خالف حكمت نكرده، بندگانش را در گمراه
پيغمبر هم چون بايد قول و فعلش متبع باشد و  .هدايت مردم بفرستند يبرا یپيغمبران
سپس چون پيغمبر باالخره  .خطا و گناه نيفتند، پس حتماً بايد معصوم باشد همردم ب

 .است یاز حجت بماند ، پس انتصاب امام الزم و قطع یميرد و دنيا نبايد خال یم

                                                
 .هاشم با ملك و سلطنت بازى كرد، وگرنه، نه خبرى آمد و نه وحيى نازل شد. 1
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كيفر اعمال  هها ب بينيم ظالم یخدا عادل است و در اين دنيا م چون :همينطور قيامت
ها و بدها را زنده كند  خوب يخود نميرسند، پس بر خدا واجب است در عالم ديگر

 .است یپس آخرت و بهشت و جهنم حتم .و جزايشان را بدهد
ناميد و  خدا می يبرا ینامه نويس اين طرز استدالل را آئين یمرحوم فروغ

عدالت بنا بتعريف  .خواهيم فهميم يا می د عدل يا حكمت آن نيست كه ما میفرمو می
و براساس آن دنيا را آفريده و استوار كرده است و ما  كند میهمان بايد باشد كه خدا 

ايم، زيرا عملمان قرين سالمت و توفيق  كرده یرا بنمائيم، كار صحيح اگر رعايت آن
 .خواهد بود

 يخدا و برا ياست كه اگر بنا بود ما تكليف برا جاها یچيزها و خيل یخيل
دستگاه خلقت معين كنيم، درست در جهت عكس آنچه جريان طبيعت و مشيت 

 .كرديم است می
 .كند میداللت بر عدم عدل و عقل خدا  اهللمواقع نعوذب یعقل ما خيل

ا به مرحوم ميرز -فاسق ظالم، وزير دربار شاه سابق  -تيمورتاش  يگويند روز می
، حكيم و فاضل معروف برخورد كرد ؛ )ظاهراً پيش او درس خوانده یطاهر تنكابن

كنم كه  استاد ، من با هزار دليل ثابت می :بود و ابراز خصوصيّت ميكرد( باو گفت
 !خدا نيست

 !كنم خدا نيست من با يك دليل ثابت می :دهد مرحوم ميرزا طاهر جواب می
 یوجود تو! اگر خدائ :گويد ليل؟ ميرزا میكدام د :پرسد تيمورتاش با تعجب می
 !شد میمثل تو خلق ن یدانيم وجود داشت ، موجود خبيث كه ما عادل و حكميش می

 یسراغ منبع اصل هآنكه ب ي، به جایدرك يا الاقل قبول وح يپس بهتر است برا
 .جود و وجود او جستجو و اثبات نمائيم  يآن رفته ، در ذات و صفات خدا و پرتوها

در عوض محسوس  یول -پست است  یكه البته خيل -  یخودمان يز سطح نازل بشرا
امور  يها از مشاهدات و مسلمات و از استدالل .القبول است شروع نمائيم و سهل

پديده  ييم براتوان می یرسيم و چه توجيه كجا می هتا ببينيم ب .استمداد بگيريم یزندگ
الشأن  وم و قرآن و رسالت پيغمبر عظيمعم طور به)فنومن( بعثت و دعوت انبياء 

جز قبول يك امداد يا  يخودمان باالخص پيدا كنيم ؛ اگر ديديم راه حل و راه فرار
خالص اعال وجود ندارد ، ديگر زياد معطل اينكه فرشته  یو وح يالهام فوق بشر
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 «علم قليل»مان ه است و لوح و قلم چيست ، نشويم و به يچگونه موجود یوح
 .نيماكتفا ك

 یسيّد محمّدحسين طباطبائ یحاج يعالمه بزرگوار و استاد معاصر حضرت آقا
دارند كه البتّه محقّقانه و  یاستدالل و استنباط «يا شعور مرموز یوح»در كتاب 

كه ما  یآنرا حدّ وسط مابين راه اهل كالم و قدما و راه شود می یمبتكرانه است ؛ ول
 .خواهيم برويم دانست می

سرچشمه ميگيرد نه از عقل و  یآسمان یدين از وح»فرمايند  ن میحضرت ايشا
 .«خرد

و  یاثبات اين مطلب ميروند به بحث اينكه در دنيا هميشه در اثر سودجوئ يبرا
 .، اختالف و استثمار پيش آمده است و دائماً رو بشدّت ميرود يبشر یخودخواه

از  .د دافع آن باشدانتو میبشر چون خودخواه و ستمگر و عامل اختالف است ، ن
هدايت كرده و  يو یكمال حقيق سوي بهديگر دستگاه آفرينش هر نوع را  يسو

 يناچار دستگاه آفرينش دين حق و سزاوار»اند( پس  سوق ميدهد )قبالً اثبات كرده
 یو اين همان دين حق «كند یانسانيت تعيين كرده و به عالم انسان وح يرا بايد برا

تكامل ،  يها از اسباب ی)اتفاقاً يك .عه انسان وجود داشته باشد است كه بايد در جام
 .(وجود همين اختالف است

 ديگر  ياتّخاذ يها و راه اهل كالم و قدما و راه یطباطبائ يدر هر حال راه آقا

ها  یذائقه و به درك خيل هخود ارزنده است و مسلماً ب ياهل تحقيق ، هر يك به جا
 . آيد یم یو شاف یكاف

دارد ؛ راه دوست است، راه موافق است، راه  یهمه اينها يك عيب اساس یول
 .اند و قبول دارند است كه قبل از حركت رسيده یكسان
  

 دوست یراه دشمن به جا

اند ، با  و منكر و دشمن بوده یبيائيم راه دشمن را بگيريم ، راه مخالفين را كه مدّع
ها را بزرگ  ها گذاشته ، عيب بين كرده و ذرّه یاند موشكاف تا توانسته یو ريزبين یبدبين

رسالت و  يها و تعبيرها برا اند ، توجيه موهوم گرفته یها را كوچك و حت و حسن
كنند ،  یرا نف آن یو اله ياند جنبه غير بشر داشته یاند و سع پيشنهاد كرده یوح

 .(اند انصاف داشته يا )معذالك روح تحقيق و تا اندازه
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رسيديم ، متهم به نظر داشتن يكطرفه و متعصبانه  یجائ هيق رفتيم و باگر از اين طر
اَلْفَضْلُ ما شَهدت بِهِ »رسيديم  یاگر به حقيقت و فضيلت .قضاوت كردن نخواهيم شد

 .تر پذيرفته خواهد شد تر و مسلّم خواهد بود ، مطمئن «االَعداء
را كرديم ، آنوقت راه ها  پس از آنكه راه آنها را رفتيم و رفع ايرادها و اشكال

 یو نزول ينه راه صعود یگيريم ؛ ول خودمان را كه راه مثبت خواهد بود پيش می
 ييكسره يا تنزيل كه بيان خود قرآن است ، بلكه راه صعود یقدما يا راه نزول

 .است كه قرآن تعليم داده است یو راه يكه راه بشر یتدريج
ها ( و  غربی یافتيم ) منكرين محقق يعن یمخالفين و منكرين راه م يپس اول پابپا

و تكامل  یبينيم آنها چه سير و تحول خواهد بود و می یاين خود، سير و سلوك
 .اند داشته یعقيدت
  

 او یسير تكامل افكار غربيها نسبت به پيغمبر اسالم و رالت و وح

( در و جديد و معاصر و امريكا یقرون وسط يگرفته تا اروپا یغربيها )از روم شرق
 یكه هميشه با ممالك اسالم يو استعمار یو سياس يو اقتصاد یحاشيه روابط جنگ

نسبت به  ینيز داشته و مخصوصاً، نظريات یداشته و دارند، يك سلسله روابط فرهنگ
اند، عقيده و عالقه و نظر آنها از اين جهت  گذار آن اتخاذ كرده اسالم و بنيان

و حوادث  يقرون متماد یاشته است؛ بلكه در طند یحالت ثابت يكنواخت وجه هيچ به
با  يا موازات توسعه اطالعات و مطالعات انجام يافته، تحول قابل مالحظه هو ب یمتوال

 .زمان و مكان پيدا كرده است
هميشه در جهت واحد و با روال يكسان نبوده؛  ياين تحول البته مانند هر سير

در هر حال شايان توجه  .اشته استد یهائ ها و پيشرفت و بازگشت يو كند يتند
 .آنرا بنمائيم یاجمال یبوده و ارزش دارد تحمل زحمت بررس

يم به توان میپيغمبر اسالم  ها را نسبت به طرز تفكر و قضاوت غربی یكل طور به
 .چهار دوران تقسيم كنيم
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بكشور ديگر كه  يكه دارد و از كشور یزمان يها اين دورانها با پس و پيش
يم چهار مكتب توان میو اگر نگوئيم چهار دوران،  شود میتودرتو  يقدررود،  می

 1.هم رواج يافته است دنبال بهكه تقريباً  یبگوييم، چهار مكتب
 

 دوران تجاهل و تنّفر -الف 

 .ناشيانه يها و اتهام یاطالع یشديد توأم با ب یدوران تجاهل و تنفر يا دوران دشمن
 يجنگ است ، از ابتدا يها ن جديد در ميدانزمين با آئي اولين برخود مغرب

 یصليب يها ها بعد از جنگ و تا سال يدر قرن هفتم ميالد یبرخورد با روم شرق
وسلم( ابراز  وآله عليه اهلل یحضرت محمّد)صل در باره ینظريات عجيب و غريب

آن حضرت زده نشود ، از دزد شتر گرفته تا  در بارهاست كه  یو كمتر تهمت شود می
 .ادوگر و سردسته راهزنانج

، جهالت و افترا را تا آنجا رسانده بودند ، كه مؤسّس اسالم را  یدر قرون وسط
نائل نشده ، به عربستان  یشناختند كه چون به مقام پاپ می یيك اسقف روم عنوان به

اش را  ها مجمسه كرند، كه عرب می یالوهيت معرف یفرار كرده است ، يا او را مدّع
 2باسم ماهوم یكردند ، از نام محمّد اسم بت او می یساختند و خود را قربان یاز طال م

 ياشار 3معروف رُالن يبودند، در سرودها مشتق كرده و در قصص رائج زبان آورده
ها  مسلمان يها اعراب پيروز شدند ، بت بر یسواران شارلمان یگويد وقت هست كه می

 !را شكستند و زير پا ريختند
بر  يژ ،ينامد و نويسنده نسبتاً جدّ ، پيغمبر ما را دجّال می3ن سومپاپ اينوسا

 بود و بعد ی( از شدت مستاهللكه فوت محمّد)ص( )نعوذب كند میحكايت  2دونوژان

                                                
 Dermenghamو  Tor Andrae ، Blachere:هاى كتاب بحث از  اين مدارك اطالعات و  عمده. 1

 .است اخذشده
2. Mahom         3. Chansons de Roland 

3. Innocenti         2. Gibert de Nogent 

3. le Venerable .Pierre      1. bon islamisant 

1. nuance          6. Raymond Lulle 

7. Guillaume postel       8. Roland 

9.  Gagnier         11. Abbe de Broglie 

11. Renan  
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مين دليل شراب و گوشت خوك در اسالم حرام ه ها خوردند و به جسد او را خوك
 !است شده

و هشتم جهنّم كتاب خود،  دانته معروف، حضرت محمّد)ص( را در طبقه بيست
 یمذهب دروغ يبيند كه دعو یم یبه حالت دوشقه و سردسته ارواح دوزخيان

 !كنند اند و به دست خود، خود را پاره پاره می كرده
ها حضرت پيغمبر يا شخص  در نظر اروپائی یخالصه آنكه در تمام قرون وسط

را مريض مصروع ديوانه جلو بروند ، او  یشياد كذاب عامل شيطان است يا اگر خيل
 .دانند ها را يك قوم احمق می از الطائالت خالف عقل و عرب يا و قرآن را بافته

  

 دوران توجه و ترديد -ب 

پنج قرن بعد از طلوع اسالم و نزول قرآن ، اولين كتاب نسبتاً  یيعن يميالد 12در قرن 
 و اولين شود میل نوشته يرلو ونراب یراجع به اسالم )البته بر ضد اسالم( توسط پ يجد

 .آيد یترجمه قرآن بزبان التين به رشته تحرير درم
 یاين اسام  هاو ب دنبال بهاست و  1شناسان مساعد از اسالم 3ير پاسكال یپ 11در قرن 

 :اسالم دارند در باره 1دوپهلو يخوريم كه تماماً قضاوتها برمی
 ،18در قرن  9و گانييه 8ن، روال16در قرن  7، گيوم پوستل11در قرن  6ريمون لول

 .19در قرن  11و رنان 11یكشيش آبه دوبروگل
 

 :البته همه اينطور نبودند
 يتراژد»در  .م1712فيلسوف و نويسنده نقاد معروف فرانسه، ابتدا در سال  1ولتر

عنوان اعتراض به طرفداران او  گيرد و به باد انتقاد می هپيغمبر را سخت ب «محمّد
 يبود كه صلح و دفاع برا یم یجمهور منتخب د امير يا رئيساگر محمّ :گويد می

( دالل شتر ، اهلليك )نعوذب یول .داشت مملكت خود آورده بود ، استحقاق تجليل می
را  یانقالب راه بيندازد و ادعا كند با جبرئيل صحبت كرده است و كتاب نامفهوم

ها  و مردها و زن -ستا یكه در هر صفحه آن طغيان عليه منطق بديه -دريافت كرده
را فقط آدم بايد  يكتابش بكند ، چنين رفتار هايمان ب هرا بكشد و مردم را مجبور ب

                                                
1. Voltaire         2. Essais sur les moeurs 

3. Diderot         1. G.sale 

1. Numa & Thesus.      6. de Boulainvillier 
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مغز باشد ، تا مدافع آن شود و يا آنكه خرافات ديده بصيرت او را كور كرده  سبك
 !باشد

 !یاطالع یاز ب یاطالع یو ب یاطالع یواقعاً چقدر ب
 قضاوت «در زمينه آداب و اخالق ینظريات»نام  هب ياما همين ولتر در رساله ديگر

 .بعداً نسبت به پيغمبر اسالم كرده ، عظمت و لياقت او را تصديق مينمايد يتر ماليم
گيرد كه  یو خشونت او ايراد داشته ، همچنين نتيجه م يبه زعم خود به ستمكار یول

 .وجود ندارد «اهللمحمّد رسول »جز  يا در آئين او هيچ چيز تازه
 .كند مینيز از نظريه ولتر كه مُد زمان شده بود ، تبعيّت  3ديدرو

 

 دوران تحقيق و تجليل -ج 

قرآن را منتشر  یترجمه انگليس 1جرج سيل 1731چند سال قبل از ولتر در سال 
 .نمايد مقايسه می 1و محمّد)ص( را با نيوما و تزوس كند می

نويسد و  را می «محمّد یندگانز»كتاب  6چند سال جلوتر از سيل نيز دوبولنويليه
صريح او ، اثبات ارجحيّت اسالم نسبت به مسيحيّت است ؛ او محمّد را يك  قصد

و  یمرد خردمند و قانونگذار روشنفكر نشان ميدهد كه خواسته است يك آئين منطق
 .معتقدات يهوديت و مسيحيت بياورد يجا هب یعقالن

ه باز شود ، جلوه حقيقت پرده جهل و غرض كه عقب رود و چشم تحقيق ك
 .گردد كم ظاهر می كم

حضرت  1712صاحب ترجمه نسبتاً كامل و كالسيك قرآن، در سال  1يساوار
نمايد كه احيا  می یتاريخ معرف یاستثنائ يها از آن شخصيت یيك عنوان بهرا  محمّد

 .اند و سعادت يرستگار يها او به شاهراه يكنندگان و بيداركنندگان بشريّت و هاد
با توجه بمشكالت و موانع زمان و مكان  اهللعبد اين است كه محمّدبن ينظر ساوار

ها ، درصدد برآمد  خود و پس از مطالعه اختالفات و اشتباهات يهوديان و مسيحی
واحد داشته باشد و آن خدا  يبرقرار نمايد كه خدا یشريعت نوساز و قابل قبول

پاك خود ، مجبور  پيشرفت در نيت يو برا ها را مكافات دهد خوبيها را پاداش و بدي
رسالت يك حيله  يبخود نسبت دهد ؛ در حقيقت دعو یبود يك قدرت و اجازه اله

                                                
1. Savary         2. pious fraude 

3. Carlyle         1. Heros and Heroworship 
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مقررات يهوديت و مسيحيت را  بنابراين آن قسمت از .بود 2يمشروع و زاهدانه اجبار
 .كه درست و مفيد بود و با محيط داغ عربستان مناسب بود، حفظ كرد

بود كه فقط انكار نبوت  یيك محقق روشنفكر غرب يوارخالصه آنكه سا
 .ميشناخت كه به جهان آمده است ياو را بزرگترين مرد یكرد، ول یمحمّد)ص( را م

در جلد دوم كتاب خود موسوم به  3، كاراليل1811مارس سال  8در جمعه 
منه ميپردازد ، دا «شخصيت محمّد»كه به شرح  ی، آنجائ1«یپرست پهلوان پهلوانان و»

برد،  یباال م یهموطنان و همكيشان و پرچم تجليل و تعظيم محمّد را خيل اعتراض به
شود ، انعكاس  یكه به محمّد نسبت داده م یگويد نظريات و اتهامهائ یو صريحاً م

پرسد چطور ممكن است خداوند  یدنائت و معايب خود ماست و با تعجب و طعنه م
 ينفر افراد بشر، كه كالم محمّد ستاره راهنماحكيم عادل بگذارد صدوهشتاد ميليون 

خلق  يرو يباشند؟ يا يك نفر شارالتان چنين تأثير یآنهاست، در گمراه یزندگ
 :گويد احراز كرده باشد؟می

ما  .يكه هر مرد بزرگ، صادق استطور همانبوده است؛  یمحمّد يقيناً مرد صادق
از عالم  یبدانيم كه خبرهائ يمبرمبتكر و پيغ يبزرگ و فرد یيم او را شخصيّتتوان می

توانيم او را شاعر يا پيغمبر بخوانيم، چون  یم .بينهايت و از مجهول آورده است
اشياء است،  یمنشأ اين كلمات حقيقت ذات .بود يكلماتش غير از كلمات مردم عاد

 .چون او صميمانه در تماس با اين حقايق بود
 یل، شخص نابغه، خود عاليترين مرتبه وحآليسم رمانتيك كارالي بنا به نظريه ايده

 .از پروردگار است كه حقيقت مكتوم و ذات وجود اوست یو مظهر آن قدرت
 :گويد می

 یكه مالزم و متقارب با مرگ بود، نور مشيت اله یمحمّد در آن ظلمات عظيم
، مخلوط از حيات و افالك رؤيت كرد و یشعله فروزان با عظمت صورت بهوجود را 

انتخاب  يد نام ديگرتوان میحال كداميك از ما  .يا جبرئيل گذارد یرا وح نام آن
 كند؟

است  یبزرگ يها از آن شخصيّت یكاراليل، محمّد)ص( يك 1یبنا به فلسفه اشراق
1.باشد میخود از مظاهر و كلمات حيات خالّقه خداوند  كه

 

                                                
1. Intuition 



 
 

 

 
 

 « (1بعثت )»،  (2) مجموعه آثار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  171

 

ون بنام دا یرا كه يك محقق منصف انگليس یخوانندگان محترم شايد كتاب
 يحاج سيد غالمرضا سعيد يپانزده سال بعد از كاراليل نوشته است و آقا ده 2پورت

اند )و بنده آن را در ايران شنيدم و ديدم( خوانده  افتخار و ثواب ترجمه آن را داشته
 .باشند

خود معرف مقصود و  3«عذر تقصير به پيشگاه محمّد و قرآن»عنوان اين كتاب 
را كه در افكار منوّرين اروپا، در صد سال  یيت و انابتعنا یآن است و بخوب يمحتو

 .دهد پيش پديدار گشته بود، نشان می
  

 دوران تفهيم و تقريب -د 

اكرم و شريعت او  شخص حضرت رسول در بارهدر قرن بيستم بيش از قرون گذشته 
در سنوات اخير توجّه  .فراوان نوشته شده است يها عمل آمده و كتاب هتحقيقات ب

 آيد  یعمل مه جهان مسلمين و اسالم ب  یو اجتماع یسياس يها نيز به جنبه  يگردي
 .(به بعد 1939)مخصوصاً از سال 
ها و تمدن  كه نسبت به تاريخ مسلمان یعرض رسيد ، از كسانه در آنچه قبالً ب

( يا در تدوين و تركيب قرآن 1اند )مانند گوستاولوبون اسالم توجه و تتبع داشته
( صحبت بميان نيامد، زيرا كه محور و 2تر نولدكه محققانه اند )از همه مودهمطالعه ن

 .است یرسالت و وح مقصد ما در اين مقال، مسأله

                                                                                                              
1. He himself was one of those great personalitis who are expressions of the  

creationlife ofGod.   

2. Davenport 

3. An Apology For Mohammed and the Koran. 

1. Gustave le Bon.        2. Th Noldeke 

3. Upsala.  

1. Tor Andrae: Die Person Muhammeds in Leben und Glauben seiner Gemeinde. 

Stokholm‚ 1918.   

1. Emile Dermenghem       6. La vie de Mahomet 

7. Mahomet et la tradition islamique   8. Regis Blacher 

9. Le probleme de Mahomet.     11. W. Montgomery Watt. 

11. Mahomet Prophet and Staleman 
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هايشان جديد و در دست است و  بريم كه كتاب یدر اينجا نام چهار نفر را م
 :كنيم ینظريات آنها را مطرح م

 1918در سال  یاو به زبان آلمان كه كتاب 3تور آندرائه استاد دانشگاه اوپساال -1
در اسلو  1«شخصيت محمد از تعاليمش و معتقدات امت او یشناسائ»عنوان  تحت

 .چاپ شده
 در 6«محمّد یزندگان»صاحب كتاب  ينويسنده و متتبع فرانسو 1اميل درمنگام -2
 )همچنين سه 1911در سال   7«یمحمّد و سنت اسالم»و كتاب  1911و  1929 يسالها

 :مورد استفاده قرار نگرفته است یديگر كه در اين سخنرانكتاب 
Vies des saints musulmans‚1912 Les Plus beaux textes arabes‚ 1911 

Lecutte des saints dans lislam  maghrebien 1912) 

 ( و1912)سال  9«قضيه محمّد»استاد دانشگاه سوربون پاريس و مؤلف  8بالشر -3
     .آخرين مترجم قرآن

 محمّد، پيغمبر و»استاد دانشگاه اديمبورگ و صاحب كتاب  11وات يمنتگمر -1

 .1961در سال  «زمامدار

*  *  * 

موهوم و  یوجه يك امر خيال هيچ به یموضوع نبوت و وح 1تورآندرائه يبرا -1
يك پديده و يك  عنوان بهتورآندرائه آن را  .غيرمعقول نيست یطبيع خالف

و  2هيپنوتيزم يها در نزد انبيا و واسطه يور و مسلّم كه نظاير زيادآزمايش كامالً مشه
 .شناسد یم اهل جذبه داشته و دارد

تا چه حد ممكن است  یبين و روشن یسپس راجع به اينكه داعيه الهام و وح
مغشوش و مخلوط با وهم و اشتباه يا مخدوش از تصنع و تدليس باشد ، يك بحث 

انواع افراد  يكه رو یو تجربيات ینظريات روانپزشكبه اتكاء مطالعات و  یمفصل
گير و غيره شده است، پيش كشيده و صريحاً  بين، الهام بين، روشن زده خواب جن

 :دارد كه اعالم می

                                                
 .كتاب او 99تا  91صفحات . 1

2. mediums. 
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كامالً خالص و مصون از تزوير و تدليس بايد  یمحمّد از نظر روانشناس یوح
 .شناخته شود

اند بدون آنكه شديداً تحت تأثير بتو یتوان قبول كرد شخص یزيرا به اشكال م
، اعتماد و اطمينان پيدا كند يا سرشار يقين به رسالت خود باشد، به چنين درجه

 .در اطرافيان ايجاد نمايد یو چنان تأثير و تحرّك

 «اهلل رسول»كه عنوانش  «محمّد یزندگان»از كتاب  یاميل درمنگام در فصل -2
 :گويد است ، چنين می

تشكيل شده است كه رسالت،  یها يا قطعات يك سلسله حلقهتاريخ بشريت از 
و سكوت جهان  یدر تاريك یگاه ندائ بندها يا مفاصل آن هستند، گاه

 .رود خيزد و پيش می یبرم ي، مردشود میانداز  طنين

كه ابراهيم از كلده فرار كرد و سر راه، ديگران را از خواب بيدار  طوري همان
رتيب بپا خواست تا نژاد عرب را بآئين مشترك كرد، محمّد نيز به همين ت

آنكه ايران  ياز آسيا و آفريقا را بيدار كند؛ برا یتوحيد دعوت نمايد، تا قسمت
او را درك مينمايند،  یچرت رفته را حيات تازه بخشد و كسانيكه رسالت واقع

پاره شده و  را كه پاره یعادات پوسيده، آزاد سازد! و مسيحيت شرق یاز بندگ
 ...فرو رفته است، تحريك نمايد یر فلسفه بافد

سودبخش و  يهستند، كه نيروها يدنيا همانقدر ضرور يپيغمبران برا
 يكه زمينها -مثل خورشيد، باران، طوفانها و زمستان  -آور طبيعت  وحشت

پوشيده  یو خرّم يدهند، تا از سبز یخشك و بيحاصل را تكان و شكاف م
 :نتايج آنها قضاوت كرد يحوادث را بايد از روشود! عظمت و حقانيّت چنين 

اند،  كه آرامش يافته یهائ اند، دل كه مطمئن و محكم شده یاستعدادهائ
 يها اند، بيماري كه فرو نشسته یهائ اند، اضطراب كه قوت گرفته یهائ اراده
 !اند آسمان صفايافته برخاسته كه به یهائ اند و باالخره نيايش كه شفا يافته  یاخالق

بالشر يقيناً با توجّه بهمه اين اختالفات گذشته و مشكالت و مسائل حال است  -3
و  یمحقق اروپائ يديگر برا .گذارد یم «مسأله يا قضيه محمّد»كه نام كتاب خود را 

پرست است، نه پيغمبر شياد، نه شاگرد تعليم گرفته در  محمّد، نه كاهن بت یامريكائ
نابغه روشندل و مصلح مبتكر مانند ساير بزرگان و رادمرد  یمكتب عهدين و نه حت

و دعوت و كتاب و  یند زندگانتوان میاند كه ديگر ن رسيده یبجائ .مصلحين تاريخ
 .توجيه كنند یعموم یعوامل و مؤثرات معمول ياعمال و آثار او را بر موازين عاد

و رسالت و  اند صريحاً اقرار به حقيقت نبوت ضمناً همه آنها هم هنوز حاضر نشده
 .است «يا مسأله»آنها وجود محمّد و عمل محمّد  ياو بنمايند، برا یبه واقعيت وح
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ميخواهد كتاب  یطرف و مستقل از عقايد مذهب یاستاد ب عنوان بهبالشر چون 
كيفيت و حقيقت  در باره یبحث و تصديق یبنويسد ، مانند دو دانشمند محقّق قبل

« حجةالوداع»اتمه كتاب خود آنجا كه بشرح در خ یول .نمايد یپيغمبر نم یوح
يا  «خدايا آيا مأموريتم را درست انجام دادم»حضرت را كه ميفرمايد  يميرسد و ندا

دهها  يو جواب مثبت مشترك يك صدا كند می نقل 1«آيا رسالتت را رساندم؟»
ر سلماً دم» :نمايد هزار مسلمان مجتمع در آن صحرا را شرح ميدهد ، چنين اضافه می

كه داشته باشد، با جمع  یبا هر عقيده و مذهب شود میپيدا ن یزمان ما نيز كس
محمّد، مأموريتت را به بهترين وجه انجام  يآر :حاضرين همصدا نشده و نگويد

 :دهد سپس چنين ادامه می «.يداد
موفق شده   وسائل و ممكنات ضعيف است كه با وجود  یكمتر مؤسس مذهب
 .كند یافشان ناهموار نامساعد، آنطور بذر يها باشد در چنان زمينه

 و  یتوجيه دعوت پيغمبر اسالم، طالعات سطح ياند كه برا ها دلخوش شده یخيل
 ديگر داشته باشد،   ينسبت به مذاهب توحيد  توانست یاو م  كه را   يا پراكنده

 :نويسد یم 2رنان كه ارنستطور همان یپيش بكشند؛ ول
و ايجاد است ، اگر محمّد دين يهود و مسيح را از  یزياد دانستن مانع سازندگ

و هرگز  شد می یيا مسيح يمراتب يك فرد يهود ينزديك مطالعه كرده بود ، منتها
 يبرا یبياورد و از تركيب آن دو مذهب ، آئين مناسب يا ست چيز تازهتوان مین

 .عربستان درست كند
بافتخارِ برادرِ  يا همهندسين مجلس معارف یسال گذشته كه انجمن اسالم -1

ترتيب  2«يو يايسالميك رو» یعبدالمجيد سر دبير مجله اسالم يمسلمانِ دانشمند، آقا
در دست داشت و بما ارائه داد كه ظاهراً آخرين نشريه  یمشاراليه كتاب داده بود؛

                                                
 هل بلغت رسالتك. 1

2. Ernest Renan.       2. Islamic Review. 
اله منصورى، تحت عنوان  به قلم آقاى ذبيح 1312اى كه در مجله خواندنيها در سال  هاى ارزنده مهسلسله ترج. 3

 Virgile تأليف La vie de Mohammad شود، از كتاب منتشر می «حضرت ختمى مرتبت و قرآن»

Gheorghieu Constant ما نوشته باشد، كه اصل آن به زبان رومانى و چند سال جلوتر از كتاب مورد بحث  می
شده است؛ امّا با همه نفاست و جالب و مفيد بودنش ، جنبه تحقيقى و انتقادى نداشته و مؤلف از خود اظهار نظر 

نمايد؛ بلكه يك نوع وقايع نگارى منظم مأخوذ از كتب و روايات معتبر و آثار ديگران است، بدون آنكه  صريح نمى
 .مده باشددر صحت و سقم آن روايات بحث و حالجى به عمل آ

1. Imagination creative. 
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 يگمر مونت.و يمؤلف كتاب آقا .3باشد یغربيها راجع به پيغمبر ما م یعلم یتحقيقات
تحت اين عنوان ختم  یاديمبورگ، كتاب خود را به سؤال اد دانشگاهوات است

         «محمّد آيا پيغمبر بود؟» :كند می
آنها اشاره و انتقاد  هب یبعد سخنران يها كه در قسمت یپس از بحث و نظريات

 :نمايد وات چنين ابراز عقيده می يخواهد شد، آقا
عمل كرده،  یطوح بسيار عميقدر س 1اش تخيل خالقه يبود كه نيرو ياو مرد

حيات و انسان دارد  يبمسائل مركز یرا ايجاد نمود كه بستگ ياصول و افكار
نه تنها در عصر خود ، بلكه در قرون  یجاذبه وسيع يكه دين او دارا يطور به، 

كه او ابراز كرد، حقيقت و درست  یگرديد ، البتّه تمام افكار و اصول يبعد
بهتر از آنچه  یها افراد بشر دين وفيق يافت به ميليونبفضل خدا ت یول .نيست 

 «اهلل ، محمّد رسولاهللاالّ الاله»آنجا برساند كه بگويند  هداشتند بدهد و آنها را ب

 

 آينده یبين پيش

 يها نظريات مستشرقين و توضيحات و استنباط در باره يپيش از آنكه به بحث انتقاد
سريع از  یف كرده و در پايان اين مرور اجمالتوق يا خودمان بپردازيم ، اگر لحظه

به پشت سر برگردانيم ، آيا دو آيه از آيات  یگذشته ، نگاه یچهارده قرن سير طوالن
 ؟شود میگر ن قرآن در خاطرمان جلوه

1- «
»1

 

2- «...  
»2

 

 یقت، معمول است كه وييا اقتصاد یو صنعت یعلم يها یبين در محاسبات و پيش
متغيّر  يخواهند ميزان مصرف يك جنس يا افزايش جمعيّت يك شهر يا چيزها می

تغييرات آنرا در گذشته رسم مينمايند و  یآينده برآورد كنند ، منحن يرا برا يديگر

                                                
و كسانى كه دانش به آنها داده شده است، ميبينند آنچه بر تو نازل شده است ، حق است و به راه  : 6سبأ / . 1

 .نمايد خداوند صاحب عزت سزاوار ستايش رهبرى می
يافت كه ميگويند: ما نصارا  ترين آنها را به دوستى مؤمنين، كسانى خواهى ...و مسلماً نزديك : 82/  همائد. 2

هستيم، اين از آن جهت است كه در ميان آنها برخى دانشمند و پارسا هستند، و اينكه آنها در پى تكبّر و 
 .خودستايى نيستند
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را با همان فورمول ادامه داده ، از آن  یبعد كه روال و طرز سير آن معلوم شد ، منحن
 .نمايند می یبين قرار وضع آينده را پيش

سال گذشته مصرف برق در مملكت هر ده سال دو برابر  یبيست س یمثالً اگر ط
 يشد، ميگويند پس شش سال ديگر معادل دو برابر چهار سال قبل خواهد بود و رو

را كه بايد از هم اكنون سفارش داده  یاين حساب قدرت ماشينها و ظرفيت تأسيسات
 .نمايند و ساخته شود ، تعيين می

چه را هم كه در جريان چهارده قرن گذشته راجع به سير افكار و جريان آن
االنبياء ديديم و در خاطر  نظريات غربيها نسبت به اسالم و مسأله نبوت حضرت خاتم

بود كه مسلماً بهمان روال ادامه خواهد  یشما رسم شد ، در حقيقت يكنوع منحن
 .داشت

دوران تصديق و تسليم يا ايمان و  زودي بهبنابراين چه استبعاد و اشكال دارد كه 
 چون و چرا تحقّق پيدا كند؟ یب 1«...»يقين شروع شود و آيه 

 

 نظريات مستشرقين در باره یبحث انتقاد

و علوم و  ينيست و مايه تأسف است كه اگر در امور اقتصاد یما كاف يالبته برا
ايم ، در كار قرآن و دينمان نيز چشم به  مقلد غربيها شدهخوار و  سياست و غيره جيره

آنها باشيم ، خصوصاً كه اگر چه در جمع آنها در قرون اخير  يرو دست و دنباله
هم  یگيران هنوز منكرين و خرده یزياد پيدا شده است ، ول يها و متمايلها موافق

يك  یبق ديديم ، همگبحث سا «د»در بند  كه طوري بهعالوه مساعدها هم  ههستند ، ب
از آنها ممكن  یدارند كه بعض یهائ زبان و مصدّق تام و تمام نبوده ، ترديدها و توجيه

 .است مانع آن سكينه و يقين و تحرك مطلوب باشد
مطلب را تا آنجا كه همه يا الاقل اكثريّت  يآئيم بعد از آنكه جاپا یپس حاال م

قبول داشته باشند محكم كرديم و آن اند  بوده یكه تا ديروز منكر و مدع یكسان
ها و نقاط ضعف را مطالعه كنيم و جواب  مراتب را مسجّل نموديم ، ايرادها و توجيه

 .پردازيم یبآنچه عقل خودمان برسد م يبگوئيم ، سپس در مبحث بعد
كنيم ؛ چون  یها بهمين چند نفر اخيرالذكر اكتفا م در مطالعه آراء و عقايد غربی

ضمناً چون در  .اند صاف كرده يا ها داده و زمينه را تا اندازه يرا بعد ها یجواب قبل

                                                
 6/  سبا. 1
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ها  بازگشت ینماند، ناچار از بعض یباق يالمقدور نقطه تاريك و ايراد ینظر است حتّ
 .طلبد یآيد قبالً معذرت م یكه پيش م یو تكرارهائ

  

 قرار گرفته است ، يا ديگر قابل انكار نيست یآنچه مورد قبول كل

اكرم  در سالمت مزاج و قدرت عقل و متانت و اعتدال كامل حضرت رسول -1
كامل افراد بشر  يها نيست ، بلكه او را صاحب شخصيّت ممتاز و از نمونه یديگر شك
 .شناسند كه موفق به حلّ بزرگترين مشكالت شده است می یو از نوابغ

و  یض روحكه نسبت صرع يا امرا یو در جواب كسان يفكر یدر زمينه سالمت
 يها را يكنوع بحران يا حمله یاند حاالت وح به حضرت داده و خواسته یعصب
 281و  279دهد )صفحات  توضيحات ذيل را می «درمنگام»و ماليخوليا بدانند  یروان

 : (كتاب او
و كامالً متعادل بود ، كما آنكه بعداً نيز  ياو عاد یتا زمان بعثت، زندگان

چنانكه در مورد انبياء  .ين حال ادامه داشتهم ینظر از لحظات وح صرف
 .شده است یاسرائيل ديده م یبن

داشته است،  یهائ چنين نيست كه چون مريض بوده است ، مكاشفه يا الهام
به او دست ميداده است، ناگزير  یبلكه به عكس چون حالت مكاشفه و وح

 .شده است یظاهر م يآثار ظاهراً غيرعاد

 1یبين اهل مكاشفه واقع يا ديوانه و يك روشن یالبته ميان يك شخص عصب
تأثيرپذير است، در  منفعل و یبكلّ یاوّل ی، ولشود میديده  یمشترك يها پديده
، حدّاكثر آنچه ممكن است شود میالعاده فعال و خالق  فوق یكه دوم یصورت

و شور را  یضعيف حاالت عرفان يا بگويند، اين است كه يك مزاج تا اندازه
در  یتسهيل نموده و بنوبه خود سبب تشديد كسالت ميگردد؛ ول يا ازهتا اند

 .در محمّد ديده نشده است یهر حال به هيچ وجه چنين حالت مرض

در صداقت و حسن نيت شخص پيغمبر نيز ترديد نيست و الاقل خود او به  -2
، هست یخدائ :او مسلّم بوده است كه ي، اعتقاد كامل داشته است و براگفته آنچه می

 شود میو تنزيل هست، آيات قرآن از جانب خداست و ن یهست، وح یآخرت
 .كرده است یخالف آن عمل كرد، و خالف آن عمل نم

                                                
1. Visionnaire authentique. 
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قبول چنان  هحاصل نشده بود ، مسلماً حاضر ب یاو چنين يقين و حتم ياگر برا
توانست آن  یشد و نم یها نم ها و فداكاري زحمات و مشكالت و محروميّت

العاده در خود و در  نگين را انجام دهد و محال بود شوق و حركت فوقمأموريت س
 .سايرين ايجاد نمايد

 .او در حدود احكام قرآن شك و ترديد ندارند يپس در تقوا
 :نويسد )ترجمه فرانسه( چنين می 211در صفحه  «وات»در اين زمينه 

كاذب و كه معموالً به محمّد ميزنند، اين است كه او  یهائ از تهمت یيك
صداقت محمّد مسأله توسعه مذهب اسالم را غير قابل  ینف ....گر بود حيله

 «صداقت و حسن نيّت پيغمبر»سازد ، اين نكته  یدرك و غير قابل توجيه م
شد و پس از آن، روز به  یاولين دفعه شديداً از طرف كاراليل پشتيبان يبرا

 .روز بيشتر مورد قبول دانشمندان قرار گرفته است

 يقرآن )بزعم خود( در سالها يتحريفها يا بمنظور اثبات پاره 1یازانوا كه كتابك
گذشته تأليف كرده است ، در فصل مقدم آن راجع به  یالملل جنگ بين قبل از

 :گويد ( می7تا  3)صفحات  «2صداقت و عظمت محمّد»
 قبل از ورود به عمق مطلب الزم است صريحاً اعالم نمايم كه من بالبداهه هر

هيچ  ...كنم را كه صداقت محمّد را مورد ترديد قرار دهد، طرد می يا نظريه
يا  یدروغگوئ يمسلّم ادعا د بدون مدركتوان مین یكارشناس علم

دهد كه  پيغمبر عرب نشان می یاو بنمايد ؛ تمام تاريخ زندگ يبرا يجادوگر
 .خصال مثبت و جد و وفا بوده است يدارا

  :كند میكتاب خود( چنين اظهار نظر  277ه درمنگام در اين باره )صفح
او  ید مورد ترديد قرار گيرد ؛ سراسر زندگتوان میصداقت او امروز ديگر ن

دهد كه عميقاً  كرد( شهادت می عليرغم خطاهايش )كه شخصاً انكار نمی
 .صاحب ايمان بوده است

  :گويد در عبارت قرآن می یبنابراين وقت    
«

»،1  

                                                
1. Paul Casanova, Mohammed et la fin du monde, Etude critique surl, Islam Prim it 

if, Paris 1911. 
2. Sinceite et grandeur du Mahomet. 
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 ديگر  ييا در جا
«...»،2 

تراوش  اعم از آنكه قرآن را نازل از طرف خدا بداند ، يا بگويد يك نوع یاگر كس
، در هر باشد میشخص محمّد  یو معلومات قبل یدرون از مكنونات یو انعكاسهائ

 .حال بايد اين اظهارات را عين حقيقت بداند
كرد؛  یم یبود ، سلب اعتقاد و ايمانش راض یخود پيغمبر نيز اگر دروغ م يبرا

برداشته است و نه در  یخوانده و نه يادداشت ینيست كه قبالً نه كتاب يبنابراين ترديد
 .بوده است ین رسالتمقام و انتظار چني

بودند كه با شهود و يقين و  يدر ميان صحابه و گروندگان او نيز كسان زياد -3
در اثر تماس نزديك و با بصيرت كامل، باو عشق و ايمان پيدا كرده، واقعاً گرويده و 

ميكردند  یاسالم را پذيرفته بودند، آنها نيز از دروغ و خالف پرهيز داشتند و سع
 .ر او را جزء به جزء و درست نقل كنندگفتار و كردا

 یآنها، ارتباط خالص اله یاگر بعقيده همگ یموضوع يا پديده )فنومن( وح -1
 يبوده است غير از حاالت عاد یاست مسلم، مشخص و متمايز؛ حالت ینباشد، واقعيت

 يو افسانه جعل شده بوسيله صحابه و مسلمين بعد یپيغمبر، در عين حال نه تخيل
 .خود حضرت يو اختيار یه ساختگاست، ن

اند كه وضع و  تاريخ ثبت كرده و اروپائيها پس از انتقاد و استدالل قبول كرده
داده و او را موقتاً از استشعار و  یمواقع به حضرت دست م یدر بعض یحالت خاصّ

 .نموده است و حاالت و اشكال مختلف داشته است یتسلط بر نفس بيخود م
 :(282 – 279دهد )صفحات  را شرح می یصور مختلف وح تفصيل، درمنگام به

شبيه به طنين زنك يا بهم خوردن بال طيور و يا  یاوقات پيغمبر صدائ یگاه
نمود كه  یدرك كامل مطلب را م یشنيد و موقع یرا م یخطابه درهم يهياهو

بود و  یشد ؛ اين آن نوع مادون و خسته كننده دريافت وح یصدا خاموش م
به صورت مرد  یاوقات فرشته وح یامّا گاه .شديد داشت یبدن يتأثيرها

واضح با حضرت  طور بهو  شد میيا به صورت خودش ظاهر  يا خوش قيافه

                                                                                                              
و نبودى كه قبالً هيچ كتابى خوانده باشى و به دستت نوشته باشى، كه در اين صورت  : 18عنكبوت / . 1

 .افتادند حتماً باطل كنندگان )نادرستان( به شك می
 ...ا شودو نبودى كه اميد داشته باشى كه كتاب بر تو الق : 86قصص / . 2
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و معذالك مادون رؤيت  یتر از قبل یفهميد؛ اين نوع عال یزد و او م یحرف م
 .شده است یپيغمبر حاصل م يبرا یاست كه گاه یيا مكاشفه مستقيم و واقع

 :گويد یام مدرمنگ
روات و مورخين معتبر  يها فوق كه مأخوذ از روايات و نوشته يبند تقسيم
كه از  یالهيون و قديسين كاتوليك و با درجات يبند است، با تقسيم یاسالم

نمايد؛ چنين  یكرده است، تطبيق م یو جذبه تغيير م يو فكر یمكاشفه تخيّل
نظائر زياد  يدر اقوام بدو یحاالت و كيفيات در مورد انبياء گذشته و حت

 دارد؛

 :نمايد یسپس اضافه م
و  یيا دريافت احكام تشريع یپيغمبران كه رسالت عين یكه البته وح

از حيات  یو ناش یمثبت است، با الهام و اشراق عرفا كه القائ يدستورها
 .دارد یتغيير پذير است، اختالف اساس یدرون

 داند می يا را پديده كامالً شناخته شده یوح  دارد و ینظريه مشابه  تورآندرائه نيز

 .سابقه دارد 1هيپنوتيزم و اهل جذبه يها كه نزد پيغمبران و واسطه
باشد كه محمّد)ص(  یاشاره شد، مسلّم م 2در بند  كه طوري بهاين مطلب نيز 

و آات قرآن خارج از اختيار پيغمبر  ینخوانده، وح یسواد بوده، قبالً درس و كتاب یب
اند يا پيش  كرده یاز مسائل و موضوعات را كه از او سؤال م ياست، بسياربوده 

اند؛ و  شده است، پيغمبراكرم قبالً آنرا نميدانسته ینازل م يا آمده است و بعداً آيه یم
مثالً آيات قيامت توضيح و دليل ميخواستند،  یدر زمينه اخبار و مطالب یبالعكس وقت

پيغمبر در چهل سال  یاگر جزئيات زندگ .استخود حضرت نيز مجهول بوده  يبرا
بعد از  یروشن نباشد و بتوانند احتمال تعليم و تعلّم را بدهند ، ول یقبل از بعثت خيل

دوست و دشمن بود و اگر  یگفت كه پيغمبر تحت كنترل دائم شود میبعثت را چه 
 یينيم وقتب یشد، م ینمود، حتماً برمال م یرفت و كسب علم و اطالع م یم یپيش كس

سؤال  یيا تشريع ياز او مثالً راجع به ذوالقرنين يا اصحاب كهف و مسائل اعتقاد
 ..شد ینداشت و آيه بعداً نازل م يكردند، پيغمبر جواب فور یم

                                                
1. A phenomen on well known to us from erpriencxs of prophets, mediums and 

ecstatics.            2. Louis Massignon. 

3. Mahomet na pas fobrique le Coran.   1. Authentibite. 
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 :خالصه ميگويد طور بهسال قبل مرحوم شد،  كه دوسه یمستشرق 2ماسينيون یلوئ
3«محمّد قرآن را درست نكرده است»

  

ترين مدرك مطالعات راجع به پيغمبر و  یترين و قطع عنوان مطمئنقرآن به  -1
 یآن حرف 1ینسبت به اصالت و دست نخوردگ :اسالم شناخته شده است ؛ اوالً

گفت فوراً  یاطالعات و اظهارات آن درست است؛ زيرا اگر دروغ م ، ثانياًنيست
دشمنان هوشيار  چنان شد؛ كفار قريش و يهوديان یخالف آن اعالم و گوينده رسوا م

در محيط پيغمبر رواج داشت كه  يبحث و ايراد طور يبودند و آزاد یو مراقب
هو كردن و جنجال راه  يبزرگ برا يكوچكترين لغزش و اختالف را دستاويز

 یو بيگانه باق يحضرت در نزد خود يبرا ینمودند و ديگر آبروئ انداختن می
 كرد، يا  يروميها داد و ابوبكر شرطبندماند؛ مثالً آنجا كه قرآن خبر از فتح  ینم

 سواد بودن پيغمبر كه تصريح شده است  یالفيل و ب حمله ابرهه و قضيه عام
 ...و مسائل ديگر

شد؛ آنجا هم كه در  ی، خود پيغمبر میآمد، اول مدع یاگر اخبار قرآن دروغ درم
 :فرمايد پايان داستان نوح در سوره هود می

«
...»1 

دانست يا در ميان قوم عرب معلوم و مشهور بود ،  یم یاگر اين حكايت را كس
اعتبار و اثر خود را از دست  یپرداختند و قرآن بكل یشديداً به انكار تخطئه قرآن م

 يها از آنها اشاره یمورد ساير قصص قرآن كه در بعضداد ، هم چنين است در  یم
 .مشابه آيات فوق وجود دارد

بيشتر مدرك و مورد اعتماد  یكه سبب شده قرآن از نظر تاريخ یاز خصوصيات
نمايد، بلكه جدال با  قرار گيرد، اين است كه نه تنها آيات و احكام را بيان می

نها را هم نقل و ضبط كرده، اوضاع آن آ يها مشركين و اهل كتاب و ايرادها و اتهام
 .سازد وار منعكس می زمان را آئينه

                                                
ين نه تو و نه قومت آن را كنيم، كه بيش از ا اين از خبرهاى غيب است، آن را به تو وحى می : 19هود /  . 1

 .ايد دانسته نمی
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شناسان دارند، اين است كه چرا قرآن مانند تاريخ  كه مستشرقين و اسالم یتأسف
و با تشريح جزئيّات  ینويسان نخواسته است تمام قضايا و وقايع را بترتيب زمان

 .حكايت كند ، تا كار محققين آسان شود
صور مختلف مورد تصديق و تجليل  هز قرآن از جهت كالم و مطالب باعجا -6

اين مطلب را قبول دارند  یكل طور بهمستشرقين و اسالم شناسان قرار گرفته است و 
كه آيات قرآن با كلمات خود پيغمبر نيز اختالف و تمايز مشخص داشته، ميان آندو 

 :است وجود نداشته 1یپيوستگ
 :خالصه ميگويد طور به( 277درمنگام )صفحه 

 «آن یمافوق ادب یقرآن يگانه معجز محمّد است ، از جهت زيبائ»

 يتفصيل بيشتر» اسالم«معاصر و مؤلف كتاب  یفون گرونبوم استاد آمريكائ
 :(86صفحه ) ميدهد

 یمحمّد است؛ اعجاز و انحصار كتاب از جهات مختلف یقرآن معجز بديه
 یوقايع مجهول گذشته، ناتوان در بارهت آينده، اطالعا یبين پيش :كند میجلوه 

 یمكرّر و باالخره زيبائ يها یمردم از آوردن مشابه آن با وجود مبارزطلب
  انشاء آن يسابقه و فصاحت مافوق اعال یب

 

 اند آنچه هنوز به درك و قبول آن نرسيده

وع و اند ، از همه ن اسالم تحقيق و توجّه كرده در بارهكه در قرون اخير  یمستشرقين
 بايد :كه گفته است 2هستند؛ از منكر و دشمن سرسخت )مانند كشيش المن يا مرتبه

زيرا اگر او نبود اسالم از  .از معاويه ساخته و در شام نصب كنيم یمجسمه طالئ
نمود( گرفته تا كسان  یالطارق و اسپانيا ه تجاوز كرده و تمام اروپا را تسخير م جبل
 .اند خود گذارده يرو ی، نام محمّد يا علكه صريحاً مسلمان شده يزياد

كه در همان مرحله يا در مكتب تفهيم و تقريب هستند  یدر اين ميان تعداد آنهائ
شخصيت و عظمت و حقانيت مؤسس اسالم را تجليل مينمايند،  يو از جهات زياد

 یاصل دعوت و نبوت و وح يدارند و مخصوصاً برا یهنوز ايرادها و اشكالهائ یول

                                                
1. Continuite.       3. Von Grunbeaum. 

2. Abbe Lammens.     2. David Sidersky. 

3. Les Origines des Legendes Musulmanes dans le Coran et dans les Vies des 

prophetes paris, 1933    1. Les informaturs. 
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روند، شايد اكثريت داشته باشند؛ البته در اين جمع  ها و تأثيرها می بر عقب توجيهپيغم
كه او را  یتند و ماليم هستند؛ از كسان يها هست و برنگ یهائ نيز دور و نزديك

دانند گرفته، تا تعليم گيرنده و آنها كه از راه تأثير  تقليد كننده كتب پيشينيان می
 .روند یم یتوجيه مسأله وح یمحيط در پ

  

 طرفداران تقليد يا تعليم مستقيم -الف 

رنگ  یكه خيل 3«پيغمبران یقصص قرآن و زندگ»مؤلف كتاب  2یداويد سيدرسك
توان او را خارج از مكتب تفهيم و تقريب بدانيم؛  یم یاست و حتّ یدارد و قديم تند

مود و اسالم را با نظائر آنها كه در تورات يا تل یقصص قرآن و حكايات مذهب
كند و توافق يا تشابه آنها را دليل بر  یقبل از اسالم است، مقايسه م یادبيات مذهب

به  1مأخوذ بودن قرآن از عهدين و غيره گرفته، همه جا صحبت از خبردهندگان
خبردهندگان، افراد اهل كتاب و غير اهل كتاب  نمايد و مقصودش از یحضرت م

الم به زعم او از آن منابع كسب معلومات يا است كه پيغمبر اس یمنابع یكلّ طور به
دانشمند كه متأسفانه زنده نيست تا سؤالمان را  يما از اين آقا .نظريات كرده است

پرسيم اگر بنا بود  یكه هم عقيده او هستند، م یبزبان حال و از كسان یبشنود، ول
و  یبوده و محمّد هم مثل موس یقرآن هم مثل تورات و انجيل شما كتاب خدائ

كند  یكه نقل م یباشد ، آيا توقّع داشتيد حكايات یالسالم( پيغمبر واقع )عليهمیعيس
مخالف و مغاير حكايات تورات و انجيل باشد؟ توافق قصص، كه بيشتر نشانه 

 .بودن آن یتواند باشد ، تا نشانه كذب و ساختگ یصداقت و اصالت قرآن م
و  یدليل بر حقيقت وح را «كتب سلف»قرآن مكرر همين تصديق و تطبيق 

 :گيرد یرسالت م
«... ...»1 

پيغمبر وجود داشت و اين قضايا قبالً در آن محيط شايع  يبرا یاگر خبردهندگان
توانست در نظر مردم و  ینم یو رايج بود كه تصديق و تطبيق با آنها ، ارزش و سنديّت

 .شودآن تكيه  يمدّعيان پيدا كند و رو
سؤال ديگر از پيروان نظريه تقليد يا تعليم مستقيم ، اين است كه اگر قصص قرآن 

در دنيا  «كپيست»حال كدام  هقبل باشد ، تا ب یاز قصص كتب مذهب يا تقليد و كپيه

                                                
 31/  فاطر. 1
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را بهتر از اصل  ييا مجسّمه يا مضمون شعر و نثر یپيدا شده است كه يك پرده نقاش
با  یقصه يوسف قرآن يا روبرو شدن حضرت موس و استاد بسازد و بياورد؟ شما

فرعون و سحره و يا هر قصه ديگر قرآن را با همان قصص كه در تورات موجود 
 مندرج است ، مقايسه كنيد و ببينيد اصالً قابل مقايسه هستند؟

هم كه  یتوصيف لحاظ بهكالم ، بلكه  یو گيرائ يو هنر یرموز ادب لحاظ بهنه تنها 
شود، قرآن چگونه مقام فضيلت و عظمت و عصمت آنها را باال برده  یاز پيغمبران م

دهد و تورات و تلمود  یاين زبدگان بشريّت را نشان م ياست و عمق و روح اعال
در قرآن نيست كه  يا قصه .مينمايد یگناهكار معرف یچگونه آنها را كوچك و گاه

و هدف و غرضش بر همان نباشد  یاخالق يها و تعليم یتوأم با انواع تذكرات روحان
از حكايات نيز در قرآن هست  يا پاره .محور و مقصد توحيد و تربيت استوار نباشد

حضرت ابراهيم و  يها بيشتر آن مكاشفه .كه در كتب و روايات عهدين نيست
 يلِلَذ یوَجَهْتُ وَجْهِ یاِنّ»به  ینمايد و منته یكه با خود و قوم خود م یهائ استدالل

بوده  يديگر يايم كه در جا ، نشنيده و نديدهشود می 1«...سَمواتِ وَالْاَرْضَفَطَرَ ال
 .باشد

نخورده را با كتب مقدس تحريف يافته يهوديت و مسيحيت  قرآن دست یوقت
بيشتر از تورات و انجيل سنگ حضرت  یبينيد كه قرآن خيل یهم بگذاريد، م يپهلو
ترين وجه  یبسينه زده و آنها را بعال را یاسرائيل و حضرت عيس یو انبياء بن یموس

طرف با  یكه اگر قرار بر اصل و بدل باشد، هر آدم ب يبه طور .وصف كرده است
 !یخواهد گفت قرآن اصل است و آنها بدل و كپ یادراك
  

 طرفداران تعليم غيرمستقيم -ب 

قرآن را مأخوذ  یحاال كمتر محقق .ايست البته نظريه كهنه یطرز فكر سيدرسك
داند و پيغمبر اسالم را  یتقيم از كتب عهدين يا تقليد و نقل تحريف شده آنها ممس

گويند بدون آنكه خود  یكند، بيشتر م یمتهم م «یقاچاق ادب»عالماً و عامداً به چنين 
داشته باشد، باالخره در تماس و معاشرت مستقيم يا  يآن حضرت توجه و تعهد

 صورت بهجزيره عربستان و شامات  شبه كه در یو مسيح يغيرمستقيم افراد يهود
اند و يا اعراب و سايرين از  و غيره و جود داشته یغالم، تاجر، طبيب، راهب و روحان

                                                
 79انعام / . 1
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در زمينه معتقدات و حكايات و عبادات  «یتعليمات»اند  آورده یارمغان م یآنها مطالب
ل او وارد دريافت داشته است و پس از آنكه اين تعليمات در ذهن و د ياديان توحيد

يك  صورت بهشده و با ساير احساسات و نظريات او تركيب و تكميل گرديده، 
 یو اصيل بروز كرده است و مثالً قضيه راهب نصران یسلسله تراوشات ظاهراً شخص

 .آورند یشاهد مثال م یرا خيل «بُحيرا»
ها  ها و يهودي از مسيحی یدرمنگام اين نظريه را كه پيغمبر اطالعات و تعليمات

 یافراد مسيح يتعداد زياد ینمايد و پس از آنكه اسام یتأييد نم یگرفته باشد، خيل
 :(117دارد )صفحه  یكند، چنين اعالم م یمعاصر يا مجاور پيغمبر را ذكر م

 . ...نيست یدر اينكه محمّد)ص( تحت تأثير مسيحيت قرار گرفته است، شك

را قبل از بعثت در ضمير  یمكه مانند نوفل بن ورقا، وجدان مذهب يها یمسيح
روشن شدن  يمحمّد بعد از دريافت مأموريت برا یوقت یاو بيدار كردند، ول

نگرفت، زيرا خود آنها آنقدر اطالع و  يا بيشتر به آنها متوسل شد، نتيجه
 .از مسيحيت نداشتند یدانش

ق بالشر كه مؤخرتر است پا را فراتر گذشته، اگر نگوئيم احتماالت و اتفاقات فو
 :گويد یكند و م ینمايد، الاقل در آنها ترديد م یرا رد م

شمار بود  ها هم انگشت یوجود نداشت و تعداد مسيح يدر مكه اصالً يهود
 یاند و اطالعات خيل سواد بوده ی( مردم عرب مكه اصوالً و عموماً ب21)صفحه 

( مشغوليات آنها 16اند )صفحه  قصص انبياء عهدين داشته در باره یكم
محيط محدود خودشان بوده است )صفحه  ینحصر به تجارت و امور جزئم

 (31اشكال دارد )صفحه  یراهب هم خيل ي( قبول تأثير بُحيرا27

واقعيت و اهميت دارد، اين  ینكته قابل توجه كه بالشر متذكر آن نشده است ول
در سيزده سال دعوت و  یمكيه است، يعن يها است كه تمام قصص قرآن در سوره

ها  قامت پيغمبر در مكه و پيش از آنكه حضرت به مدينه هجرت نموده، با يهوديا
 .تماس پيدا كند، نازل شده است

مسموعات مختصر مبهم  ياكرم از رو واقعاً خودمانيم اگر بنا بود حضرت رسول
كوتاه با اهل كتاب بدست آورده  یتصادف يكه دربرخوردها یيا اطالعات متفرق

توانست از آن راه چنين مجموعه  یود را ساخته باشد ، آيا مبود، كتاب و آئين خ
بيان تنها قصص قرآن الزم بود حتماً تمام تورات و  يبياورد؟ مسلماً برا یكامل مفصّل

ترجمه نشده بود، و مدرسه و  یيك بزبان عرب قديم را كه هيچ یانجيل و كتب دين
نموده،  یمطالعه و حالّجاين كار وجود نداشته است، با دقّت  يهم برا يا مؤسسه
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مواقع و مطالب حكايات  يتبحّر و تسلّط كامل پيدا كرده باشد تا بتواند بمقتضا
از گنجينه محفوظات خود استخراج و استفاده نمايد، زيرا كه قصص قرآن  یمناسب

وجود  یو واقعه الفيل حبش یكه ميان آنها از هبوط آدم تا اصحاب كهف مسيح
 .شود یشده معدود محدود مچين  دارد، حكايات دست

مضافاً به اين كه قرآن عالوه بر قصص شامل عقايد و اخالقيّات و احكام و 
از طرف ديگر  .باشد یاجتماعيات و مسئله قيامت و موضوعات متنوع دقيق فراوان م

بتصديق مورّخين و محقّقين، اين قبيل افكار و اخبار در حول و حوش پيغمبر و محيط 
رسيده باشد و اگر  ینداشته است كه بگوش و هوش كس یشيوععربستان رواج و 

 .گذاشت یها و آداب آنها آثار زياد م شيوع داشت، در اشعار و افسانه
بينيد حقيقتاً فرضيه تقليد يا تعليم در  یخالصه اينكه از هر طرف كه نظر كنيد ، م

 وجه هيچ بهآيد و  یمرتبت با هيچ منطق و عقل سليم جور درنم یمورد حضرت ختم
 .مسأله باشد يتواند جوابگو ینم

كه در باال  يهمان طور یدانند ول یدرمنگام و تورآندرائه اين قضيه را مردود م
 یپيغمبر در دوران جوان یاشاره شد، درمنگام معتقد است كه بيدار شدن حس دين

ين مكه و غيره بوده است و تورآندرائه جلوتر رفته ، چن يها يمديون برخورد با عيسو
را ديده بوده  یكند كه چون محمّد)ص( قبالً تارك دنياها و رهبانان مسيح یتوجيه م

خوانند كه  یم یروند و عبارات یدارند و به ركوع و سجود م ياست كه ذكر و شور
داند كه از  یو همين قدر م باشد میاو نامفهوم و بيگانه  يبرا یاست، ول یعال یخيل

عميق و احساس شديد پيدا شده بود كه قوم  يرزواست ، در وجود او يك آ «كتاب»
از جانب خدا دريافت دارند تا بتوانند آنها هم  «یكتاب» یعرب و خود او نيز بزبان ملّ

  !خدا را پرستش كنند و صدقات بدهند و روزه بگيرند
 !خدا پدرت را بيامرزد

و متانت بال  یئديدند كه در آسمان با چنان زيبا یها را م مرغ یها در دنيا وقت یخيل
روند،  یدور م يها زنند و به راه یو سرعت پر م یخرامند، يا با چابك یگشايند و م یم

اند آنها هم صاحب بال و پر و قدرت پرواز باشند، خوابش را هم  كرده هوس می
 !كس مخترع هواپيما نشد ديدند؛ امّا با آرزو و خواب پرواز ، هيچ یم
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چيزها شده و  یاشخاص و مبدأ خيل یك خيلدرست است كه آرزو و عشق، محرّ
آرزو، عمل و تعليم و تمرين توأم با  دنبال بهتحقّق منظور بايد  يبرا یشود، ول یم

 .، بامداد برسدیاله یاستعداد سرشار بيايد، يا تزكيه و تمرين توأم با وح
شق اوّل كه زمينه و امكانات وجود داشته است، پس  يدر مورد پيغمبر اسالم برا

تازه به فرض هم كه  .جواب مسأله باشد يبرا یتواند كاف یرف هوس يا آرزو نمص
تسلّط و  -عمل آمده هسوره اقرأ از اين راه ب يآيات ابتدا ياوّلين الهام يا مثالً القا

و  یقرآن و هزاران مطالب و معان يآيات بعد -باشد یتجسّم تمنّيات شديد درون
 یقرقره است كه سرش وقت مائيد؟ مگر نخفر یها را چه م قصص و احكام و حكمت

 !درآمد ، تا آخر باز بشود؟
  

 طرفداران تأثير محيط و مقتضّيات -ج 

پيغمبر  در باره یما صاحب آخرين كتاب تحقيق يوات كه گفتيم برا يمنتگمر
 .دارد یاظهار م یاست، نظريه مخصوص

كار بوده است،  ترجمه فرانسه( كه نه نقل و تقليد در 37وات قبول دارد )صفحه 
دريافت كرده است و نه از  يحضرت نه از قرائت تورات و انجيل چيز ینه تعليم، يعن

تواند منكر تأثير شود ، تأثير يك سلسله  ینم یول .ها یصحبت با يهوديها و مسيح
كه در معاشرت با مردم فهميده مكه از اناجيل داشته و  یو كل یاطالعات اجمال

ها و نظريات او شده  شرايط و احتياجات محيط موجب الهام ياز آنها به اقتضا یبعض
 .است

  .تبوده اس 1«نفوذفرهنگ»گويد از طريق  یخالصه آنكه م
جديد  يارائه و اثبات نظريه خود مقدمتاً اشاره و استناد به تئور ياستاد محقق برا

 به تأثير كند و سه ماده از قانون او را كه راجع یم 2«سرهاميلتون گيب» یشناس جامعه

را تعيين  فرهنگ ملت ديگر است و شرايط آن يفرهنگ يك كشور يا ملت رو
 :(211تا  218كند )صفحات  ینمايد، بشرح ذيل نقل م یم

و اخذ و قبول افكار و آداب يك قوم در قوم ديگر،  یفرهنگ يتأثيرها -1
 در محيط گيرنده بوده یقبل يحتماً بايد مسبوق بيك سلسله فعاليت و تقاضا

 .باشد

                                                
1. Influence de culture.     2. Sir Hamilton Gibb. 
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 يريشه دار و مؤثر ميشوند كه برا يعناصر و اجزاء مأخوذ ، فقط تا حدود -2
 .فعاليت و هدف مورد نظر، مفيد باشند

فرهنگ دهنده را كه مطابق  یو روان ييك فرهنگ زنده، كليه عناصر فكر -3
 .كند یو مفيد با فعاليت و احتياجش نباشد، دفع م

و استعمال قانون مزبور در مورد مذاهب،  انطباق يپس از ذكر اين شرايط و برا
 :گويد یچنين م

ها، مذهب و اجتماع با  یمسيح يدر قديم برخالف وضع متداول امروز :اوّالً
 .نداشته است يفرد یوجدان یهم توأم بوده است و مذاهب جنبه شخص

كنند ، يك روش يا  یم یزندگ یمعين يهر محيط كه در شرايط مادّ يبرا :ثانياً
 .مناسب الزم است یاجتماعسيستم 

ابزار  -ها وضع همسايه - ی)جغرافيائ يدر اين شرايط مادّ يتغيير یوقت :ثالثاً
آن جامعه الزم است سيستم  يبقا يتوليد و فنون جديد( پديدار شد ، برا

و  یو بنابراين مذهب آنها عوض شود و تا افكار و هدف مذهب یاجتماع
 .جامعه ميسّر نخواهد بود یك و ترقّنباشد ، بقاء و تحرّ يجديد یاجتماع

خالصه چنين  طور بهكشاند و  یسپس مطلب را به موضوع پيدايش اسالم م
 :كند میاستدالل 

آن جا محيط خانواده و  یاجتماع یدر قرون قبل از اسالم، محيط مكه و زندگ
وضع خاص و مقدّس زيارتگاه  یول .بود يصحراگرد یقبيله متناسب با زندگ

باعث شده بود كه آمد و رفت طوائف و امر تجارت رونق بگيرد ؛  بودن مكّه
 .نبود یكه آب و زمين مساعد وجود نداشت و زراعت عمل یدر حال

 يرسيد و شرايط ماد یخود م يمقارن ظهور اسالم اين حالت بحد اعال
دگرگون گرديده، به  یبكل يو صحراگرد یمكه از صحرانشين یاهال یزندگ

و عواطف  یمبدل شده بود، بنابراين خصلت همبستگو تجارت  یشهرنشين
شد  یاست، تهديد به اضمحالل م یكه از لوازم و مقتضيات صحرانشين يا قبيله

 یو خصلت سودجوئ 1«انديويدواليسم»يا  «يانفراد يخو»خود را به  يو جا
تاجر به سرمايه  .است يا اخوت و عصبيت قبيله یميداد كه مانع و مناف یتجارت
دهد تا به كسان دور و نزديك و محتاج خود؛ در  افعش بيشتر اهميت میو به من

و  ي، بدون همكاريصحراگرد یكه در شرايط سخت و ناامن صورتی
مشترك و نه  یبا يكديگر و دفاع از وحدت و قوت قبيله، نه زندگ یهمبستگ

                                                
1. Individualisme. 
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ها  از خانواده يپذير است، بالنتيجه در محيط مكه افراد امكان يفرد یزندگ
 .شدند یسرپرست و بيچاره م یها ب سرمايه یها و ب زنان، يتيم ند بيوهمان

، يك تغيير اخالق و آداب و سپس یاين تغيير شرايط و ضروريات تازه زندگ
 .كرد یيك تغيير مذهب و معتقدات را ايجاب م

بود، فرد  يا قبيله ی، متناسب با زندگیو اخالق يا ، مذهب عاطفهیمذهب قبل
بود، بعداً  يا قبيله يشد، شرافت و ارزشها، شرافتها یمنجمد م در اجتماع قبيله

آن را  يجا ی، ميل به ثروت و قدرت شخصیو شهرنشين یتجارت یدر زندگ
 .شد يگرفت و شرافت در توانگر

 یو ناراحت یو اوضاع و احوال جديد، موجب نارضايت یاين تغييرات روح
العمل و چاره و  آنها عكس كرد، در برابر یجامعه را تهديد م يگرديده، بقا

 یو مسيح يمذاهب يهود یتر، يعن یو عال تر كاملالزم بود، فرهنگ  ینجات
اين احتياجات نبود، از آن فرهنگ در اين  يصددرصد منطبق و جوابگو

توانست متناسب درآيد و پس از تحوالت  یم یهائ جامعه جديد فقط قسمت
 .الزم مفيد واقع شود

ها  یعاطفگ یاول قرآن، اعتراض به ب ييات و دستورهابينيم آ یاين است كه م
يتيم و مسكين است ، عليه تفاخر و تكاثر در اموال قيام  به ياعتنائيها یو به ب

و تكبّر درافتاده ، در برابر آن اعتقاد  یمنش كند ، با مال و قدرت و بزرگ یم
 يبجا .كند یرا عرضه م یخداپرست یبقدرت باالتر و به كبرياء ذوالجالل ، يعن

ها را به بهشت راه  ، بخيل كند میمال و مقام ، تقوا و شرافت اخالق را توصيه 
 .دهد ینم

كه  یفقراء و كارهائ ييتيم و نگاهدار يرحم و دستگير مؤمنين را به صله
باين ترتيب  .كند یاست، اكيداً سفارش م يحفظ جامعه ضرور لحاظ به

آورد و از  ی( میاليسم )فردپرستعالج انديويدو يبرا یالعمل و داروئ عكس
 .اين رو احتياج به اعتقاد به قيامت و بهشت و جهنم دارد

ها از قبيل  جامعه يساير احتياجات ضرور يرو ياما در عوض قرآن پافشار
تا  یكند ، چون مثالً اول یحقّ حيات و حفظ جان، مالكيت، ازدواج نم

شد و بلكه از حد الزم  یمين متأ یدوران قبل یجوئ عادات انتقام يرو يا اندازه
 .كرد یتجاوز هم م

 يا به مقياس قبيله بود، بعداً كه عده یكوچك یقرآن ابتدا متوجه واحد اجتماع
نگرويدند و هجرت پيش آمد ، اساس و ريشه جامعه قرآن  يا گرويدند و عده

 .مذهب و عقيده رفت ياز حدود خانواده و قبيله خارج شده، رو

شده است  یم یهائ و انجيل و سنت مسيحيت مربوط بجامعهنظر باينكه تورات 
مكه  یجامعه عرب یاند ، ول داشته یكه در عقب خود چندين قرن سابقه حيات
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در اسالم  یو مسيح ياز اصول و احكام يهود يا بوده است، پاره یجامعه جوان
 .مسكوت مانده است

 يده نقل شد، براخالصه و فشر طور بهوات پس از بيان مقدّمات فوق كه  يآقا
، وضع و پيدايش اسالم را بالنسبه به یو تكميل نظريات مستشرقين قبل دنبال بهآنكه 

 :گيرد یمذاهب موجود، خصوصاً يهود و مسيحيت مشخص كند، چنين نتيجه م
است،  یيا يهود و مسيح یاسالم در داخل سنت و طريقت انجيل يبنابراين جا

به هيچ وجه يك  یول .خل ملت ابراهيم استيا اگر بهتر بخواهيم بگوئيم در دا
با  یعناصر انجيل یباشد، بلكه از آميختگ یرنگ از مذاهب كهنه نم جلوه كم

 وجود بهباشد ،  یم یاز شرايط محلّ یكه ناش یيك نهضت مستقل روح انسان
 .آمده است

     

 یقابل توجّه است، ول یوات از جهات مختلف ياين طرز فكر و طرز توجيه آقا
 .قابل ايراد هم هست

نويسد،  یم يكه مالحظه كرديد و خود او در مقدمه كتاب ديگر يبه طور
)ياالاقل عامل مؤثر(  یماركس كرده است، عامل اصل يكمابيش تبعيت از فلسفه ماد

خواهد بگويد  در واقع می .شناخته است يرا افزار توليد و شرايط و احتياجات ماد
پديدار شد، چنين تغيير و  یو شرايط زندگ يماد در محيط یچون چنان تغييرات

 .پيش آمد یدر اخالق و آداب و باالخره در عقايد مذهب یتأثيرهائ
 يرفع خطاها يبرا يا فكر كرده بود كه چه چاره یمثل اينكه پيغمبر نشسته و مدت

و تأمين فضائل مورد احتياج آينده بايد بكند وباالخره به احكام  گذشته بهمربوط 
 .آن رسيد يم و اصول اعتقاداسال

 كه در تاريخ ملل 1اوايل قرن اخير فوستل دوكوالنژ ياتفاقاً مورخ معروف فرانسو

بشمار ميرود  يقديم صاحب تبحر و تتبع بوده و تحول دهنده و مبتكر سبك جديد
جنگها بيرون آورده، به فلسفه و  یو نقال ينگار كه تاريخ را از صورت خشك وقايع

پذيرش آئين مسيحيت از طرف رم و يونان  در بارهپردازد،  یو آثار مرابطه عوامل 
نه آنكه بگويد دين مسيح مولود عوامل و  یمشابه با نظريه وات دارد؛ ول ينظريه قدر

كه مشرك بودند و طبق  یو روم یگويد قوم يونان یمحيط جديد باشد ، بلكه م

                                                
1. Fostel de Coulange. 
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را تقديس و عالقه  یوادگساده و كهن، كانون خان یاز شرايط زندگ یعقيده موروث
آنها مظاهر  يپرستيدند و خداها یداشتند و ارواح اجدادشان را م یخاص بآن ابراز م

و  یبود، پس از آنكه زندگ يو حداكثر شهر يا و قبيله يا بسيار محدود خانواده
تشكيل دادند، رفته رفته آن معتقدات  يالعاده يافت و امپراطور تمدن آنها توسعه فوق

  يتوانست جوابگو یكرد و به هيچ وجه نم یم یو افكار تازه آنان تنگ بر تمدن
بازتر و عامتر و  یو عقيدت يافق فكر احتياجات دوران رشد و تكامل باشد؛ يك

مواجه با آئين مسيحيت شدند،  یبنابراين وقت .الزم بود تا تمدن بتواند برود يتر یعال
 .با آغوش باز آن را پذيرفتند

  

 پروفسور وات     یه آقاتوجي ینارسائ
تواند  ینم وجه هيچ بهپروفسور وات بدالئل ذيل قابل قبول نيست و  يتوجيه آقا

 :باشد یمسأله وح يجوابگو
كه  ياكرم و طرز دعوت و تعليمات اسالم همان طور حضرت رسول یزندگان -1

رساند كه قرآن از طريق  یم یخود وات قبول دارد، بخوب یمستشرقين اخير و حت
درست  1يو حسابگر یقبل يها یچين يو كبر يوجه و تفكر و استدالل يا صغرت

آن متأثر شده، در  يپيغمبر مدتها از وضع جامعه مكه و گرفتاريها نشده است كه مثالً
و راه نجات برآمده و باالخره به اين نتيجه رسيده باشد كه بايد با  یجوئ چاره یپ

 يدفاع از يتيم و بيوه و فقير پرداخت و برامبارزه كرد و به  یو خودبين یپرست مال
چون  یمحكم و مقصد اصل يمستقر ساختن چنين اخالق و آداب توسل به يك مبنا

 .خدا الزم است
و متداول است و مكتب تمام متفكرين و مصلحين  یاين طرز تفكر كامالً طبيع

 .بزرگ جهان به همين ترتيب درست شده است
ها رنج  آن يها یو عقب افتادگ یزدگ از فلك ها بود و يدر ميان هند يگاند

ترش كشاند، تحت  بدبخت يشهريها او را به آفريقا نزد هم یجريانات شغل .برد یم
آنها قرار گرفت، خواهان نجات از اين وضع  یتأثير زجرها و مشقات زندگ

بار شد، فكر كرد و به اينجا رسيد مادام كه هندوستان مستعمره انگلستان  مصيبت
بخورد، پس بايد عقب استقالل رفت،  يكند و توسر يبايد نوكر يفرد هند است،

                                                
 Premeditation  طور خالصه هب. 1
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نيرومند انگلستان  يتواند از امپراطور یاسلحه بينوا، چگونه م یسواد ب یامّا يك ملت ب
جمعيت و استمداد از  یبه عدد ، يعن يجز اتكا يا استقالل خود را بگيرد؟ ديد چاره

 .نيست یصبر و قناعت و استعمال مقاومت منف
و با عزم راسخ به  یضمناً بايد ملت را بيدار كرد و تعليم داد، با چنين منطق و مكتب

قرار داد و  یراه افتاد، تبليغ كرد و هدفش را نجات هموطنان از اسارت و بدبخت
 .مقصد رسيدند هباالخره ب ها كشيدند و آنها تشريح كرد، رنج ياش را برا برنامه

ارتحال بشريّت از دوران  یر سنوات بحرانطور كارل ماركس كه د همين
زيست،  یم یو لزوم تعادل طبقات يبه دوران كارگر یو استثمار صنعت يدار سرمايه

طبقه  يتحت تأثير عوارض و لوازم زمان خود قرار گرفته، پس از مشاهده بيچارگيها
 یختمختلف و استدالل و استنباط اين كه يگانه عامل بدب يها كارگر و مطالعه مكتب

است؛  یو ضرورت تاريخ یاست و جنگ طبقات يك امر طبيع يدار بشريت سرمايه
 .مرام و مكتب جديد خود را بدنيا عرضه كرد

نگاشت و فلسفه ماترياليسم ديالكتيك را چارچوب نظريات  «سرمايه»بنام  یكتاب
رسيدن به بهشت  يراه نجات برا عنوان بهخود قرار داد و جنگ طبقات و انقالب را 

 .كمونيسم نشان داد
نداشت، از  يپيغمبر يها است و داعيه و نشانه یلوتر هم كه يك مصلح مذهب

 .همين طريق متوجّه شد و ارشاد كرد
از نوابغ  ينمونه ديگر عنوان بهتوان  یدر عالم حكومت و سياست، پطركبير را م

ط و حدّ مظالم و فساد و انحطا یپطركبير كه در منته .مبتكر و مصلح مثال زد
روسيه قديم به دنيا آمده بود و كشور پهناور روسيه با چنان دربار  ياختالفات دربار

، دچار شديدترين یوحش پرست و نيمه بهم ريخته كثيف و با يك ملّت نادان خرافه
تاريخ خود و تجاوز همسايگان نيرومند مجهز و متمدّن قرار گرفته بود و  يبحرانها

كبير كه حقّ وراثت تخت و تاج را داشت، پس از قلع و پطر .توانست دوام بياورد ینم
 یافتادگ و عقب یعلل خراب يرو ی، مطالعاتيو دربار یداخل يقمع كردن رقبا

دريافت كه  يزود هممالك متمدن اروپا كرد؛ ب يروسيه و عوامل قدرت و برتر
 یدريائ يمملكت قبل از هر چيز احتياج به تربيت و تجهيز ارتش و مخصوصاً نيرو

سران و بزرگان و مخصوصاً جوانان بااستعداد را جمع كرده، نظريات و  .دارد
 .خود را با آنها در ميان گذاشت يها نقشه
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استفاده كرد و عده  یو اتريش يفرانسو يتشكيل ارتش صحيح، از افسرها يبرا
سفارش داد،  يريز ساز آورد، كارخانه توپ یكشت .نيز از خارج استخدام نمود يزياد
 یو غرب يمركز يمردم تغييرات فاحش بتقليد از اروپا یرز لباس و آداب زندگدر ط

داد و بآن جاها مسافرت كرد، هدفش و حرفش رساندن روسيه بدرجه تمدن و 
 .بود یغرب يقدرت و فرهنگ اروپا

كه داشت، همه چيز را زود  يا العاده او با هوش سرشار و نبوغ و پشتكار فوق
 .شد و باالخره به مقصود رسيد یها فاتح م رد، در جنگك یگرفت و اجرا م یفرام

مثال آورد كه تماماً كمابيش مطابق طريقه و  توان میها زياد  از اين قبيل نمونه
وات، اول تحت تأثير عوامل و احتياجات محيط قرار گرفته،  يمطروحه آقا 1ترتيب

 یيا دولت یتبو تعليم و تمرين الزم، مك یاستعداد و ابتكار شخص يسپس به نيرو
 .اند را تعقيب كرده یآورده و هدف وجود به

درست نشد، هدف پيغمبر اصالً و ابداً نه اوّل، نه آخر، نه  ياما اسالم اين طور
دهد كه مثل  یقريش و مردم مكه نبود، تاريخ نشان نم يو اعتال يوسط، نجات ماد

معه مكه رنج برده لحاظ انحطاط جا هيا لوتر و كارل ماركس از وضع موجود ب يگاند
 .باشد

را با  یالذكر چنين مطالب فوق يها خود نيز برخالف نمونه يها در دعوت و بحث
كرد ، مسأله  یكه حساسيت نداشت و توجه نم يگذاشت، به چيز یمردم در ميان نم

شده ديگر و معشوق  بود، او گم یبه تجارت و شهرنشين يانتقال از دوران صحراگرد
 .داشت يو معبود ديگر

 يها و فقيرشان در برابر بت یبرد كه چرا مردم احمق مكه، غن یاز اين رنج م
افتادند و خالق و ذوالجالل يكتا را پرستش  یخود بخاك م یو ساختگ یسنگ

بود، حرف آخرش هم بعد از فتوحات و  «اهللاِالَ الاِلهَ»كنند! او حرف اولش  ینم
 :تجليل خدا بودو تسبيح و  یقدرت كامل باز خدا و معذرت خواه
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 .از اين هدف چشم برنگردانيد يا و لحظه يا او دقيقه

كه وعده  يو ارض موعود كند میكه وصف آن را  یف هر كس از مطلوبهد
اروپا و  يادر بارهروسها شكوه و قدرت  يپطركبير برا .شود میدهد، معلوم  می

كارل ماركس بهشت كمونيسم  .كرد یآنجا را وصف م يها و ثروت مملكت یزيبائ
ر تعظيم و تجليل و قرآن سراس یزير نفوذ رنجبران را وعده ميداد، ول يماد يو دنيا

جنان و  يرضوان و نعمت و لذّتها يتسبيح خداست ، يا توصيف صلح و صفا
 .دهد بمؤمنين وعده بهشت را می

زن و  بيوه یو سرپرست ييتيم نواز راجع به یاگر در قرآن آيات و دستورهائ
 :يا 2«اَلْهيكُمُ التَكاثُر» :تلخ بمصداق يها بينيم، يا سرزنش یها م مسكين و درمانده

«
ِ»3 

قرآن نيست  یو اصل یاينها هيچيك آيات ازل :آيد، اوالً یبه اشراف مكه بعمل م
ناپسند اعراب  و مبارزه با عادات یاخالق ياز اين قبيل دستورها .الكتاب نيستند و اُم

مشركين هم با پيغمبر بر سر اين حرفها نبوده است ،  يدر قرآن فراوان است، دعوا
     :بلكه اولين آيه نازله
«

»1 
 :است پس از آن
«

»1 

                                                
شوند،  زمانى كه يارى خدا و پيروزى رسيد و ديدى كه مردم فوج فوج داخل دين خدا مى : 3و2و1نصر/. 1

 .پذير است گارت تسبيح نما، و از او پوزش بخواه، همانا كه او بسيار توبهپس به شكر پرورد
 .آورى مال واله كرده است شما را حرص جمع : 1تكاثر / . 2
كرد. پس اين آن كسى است كه يتيم را  آيا ديدى آن كسى را كه تكذيب روز جزا مى : 3تا  1ماعون / . 3

 .دهد ىكند و رغبتى بر غذاى مسكين نشان نم طرد مى
بخوان بنام پروردگارت كه آفريد، ...بخوان و پروردگار بزرگوارتر است، آن كسى  : 1و  3و  1علق / . 1

 .كه بوسيله قلم تعليم داد



 
 

 

 
 

 « (1بعثت )»،  (2) مجموعه آثار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  191

 

 :شود میآيات قيامت نازل  یو بالفاصله مكرر و متوال .است
«»2 
«»3 

«»1 
 آيد كه یم یوقت 1«وَتُحِبُونَ الْمالَ حُبّاً جَمّاً»و امثال آيات  «اَلْهيكُمُ التَكاثُر»صحبت 

عواطف  یكردند و حتّ یمشركين واله مال و مقام، اعتنا به دعوت خدا و رسول نم
 .درا هم از دست داده بودن یانسان

طرف و انبياء از طرف  اصوالً مابين طرز توجه و پيدايش افكار مصلحين از يك
 .ديگر، نه تنها اختالف فاحش وجود دارد ، بلكه در دو قطب مخالف قرار دارند

بشر هدف و مقصد در مرحله اول خود شخص  يبرا یكل طور بهمصلحين و  يبرا
د، هدف و مقصد توسعه يافته باش یصاحب رشد و فضائل انسان یاست و بعد اگر خيل

 يرسد و همه چيز دنيا را برا ینوع م وطن و هم و به نزديكان خانواده يا قبيله و بهم
ديگر را  يخواهد، حيوانات و بلكه انسانها یخاطر خودش يا كسان و يا همنوعش م

استفاده  يكند؟ زراعت و پرورش گياهها را برا یخود يا كشورش استخدام م يبرا
به علم و اخالق و كلمات نيز از  ی، بكوه و دريا و زمين و آسمان و حت ندك میخود 

اگر متدين شده و  .كند میتواند بنمايد نظر  یكه از آنها م يا جهت احتياج و استفاده
بهبود حال خود و توفيق در آمال و  يخدا را باو ياد داده باشند، دين و دعا را برا

خواهد خدا را هم در جهت تمنيات خويش  یميداند و در حقيقت م یعواطف دنيائ
 .استخدام نمايد

مكتب و مسلك كامالً معكوس هستند؛ دعوت انبياء در عالم  ياما انبياء دارا
است كه كپرنيك در هيئت بطلميوس  یشبيه به انقالب یخيل يافكار و آمال بشر

يد زمين و خورش یايجاد كرد و سيستم نظريات دانشمندان را در مورد وضع نسب
                                                                                                              

اى، برخيز و بيم بده و پروردگارت را پس به بزرگى ياد  اى كسى كه جامه بر خود پيچيده : 7تا  1مدّثّر / . 1
دى پس دورى بنما و منّت مگذار، كه طلب فزونى كرده باشى و براى كن و دامنت را پاك كن و از پلي

 .پروردگارت صبر كن
  اى؟ درهم كوبنده، چه درهم كوبنده : 2و  1قارعه / . 2
 !زمانى كه آسمان شكاف بخورد : 1انفطار / . 3
 .روزى كه اسرار آشكار شود، پس براى او نه نيرويى است و نه يارى : 11و  9طارق / . 1
 .وار دوست داريد و مال را عاشق : 21فجر / . 1
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دانست و  یتا قبل از كپرنيك همه كس زمين را مركز عالم م .دگرگون ساخت
حقيقت درست عكس  :كپرنيك گفت .خورشيد و تمام دنيا را بدور او ميچرخاند

 .گردد اين است، ما مركز عالم نيستيم بلكه زمين ما بدور خورشيد می
 مركز و  خيرخواه و  و چه روشنفكر   و خودخواه ، یچه عام ءغير از انبيا  يبرا

همه چيز بايد در  .ها نفس انسان يا نوع انسان است ها و كاوش مقصد و اساس كوشش
 .استخدام و استفاده او باشد

نديده ، انسان هم مثل ساير  يانبياء، مركز و مقصد خداست ؛ خدا ياما برا
 1.«انّالِلّه» :موجودات بايد تسبيح كننده و فرمانبردار و خدمتگزار خدا باشد

گيرد و در  یتمام تعليمات و مكتب انبياء و مخصوصاً اسالم، از اينجا سرچشمه م
 .شود یو اعتقاد و تدارك آخرت است كه دنيا نيز اصالح و آباد م یسايه خداپرست

  :پيغمبر به شهادت كردار و گفتارش مصداق
«......»2  

 .از احتياجات و مقتضيات يكرد، نه پيرو یشد م یم یآنچه به او وح از يپيرو
، یبه مسائل زندگ یجوابگوئ يوضوح در ذهن و نظر حضرت، قرآن برا طور به

مالحظه كنيد كلمه يَسئَلُونَكَ )از تو ميپرسند( در  .نيامده بود یو اجتماع ياعم از فرد
 :قرآن زياد آمده است

«...»3 

«...»،1 

«...»،1 

«... ...»،6 

«...»،7 

                                                
 .ممكن است به كتاب راه طى شده، فصل مقدّم نيز مراجعه شود. 1
 ...شود كنم مگر آنچه را كه به من وحى مى ...پيروى نمى : 9احقاف/. 2
 ...پرسند، از تو راجع به شراب و قمار مى:  219بقره / . 3
 ...پرسند اه مىهاللهاى م در بارهاز تو  : 189بقره/. 1
 ...پرسند و تو را از حيض زنان مى : 222بقره / . 1
 ...پرسند ...تو را از يتيمان مى : 221بقره / . 6
 ...پرسند كه چه انفاق كنند از تو مى : 211بقره / . 7
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«...»1 
پيغمبر يا از خدا جواب كردند و از  یاست كه مردم طرح م یاينها سؤالهائ

 .است یاز جهت تكاليف دنيائ یيا زندگ يتقريباً تمام آنها سؤاالت عباد .ميخواستند
مردم از پيش خود  2.نداريم «»يا  «»هيچ جا 

اتفاقاً  .ندكن یرا نم مبدأ و معاد ندارند و احساس احتياج آن هنسبت ب یعالقه چندان
است كه بشر بطبع و  یهمين قبيل مسائل و معلومات يخدا برا یبعثت انبياء و وح

 یتشخيص خود بآن توجّه ندارد و خارج از منطقه ديد و درك و علم او است؛ يعن
بينهايت دور از جهت خلقت در گذشته و  یيا مبدأ و معاد ، كه يك خدا و آخرت

تصور هر  .نهايت دور در آينده است یب يعظمت و احاطه در حال است و ديگر
 :بشر از همه بابت محدود و محال است يآنها برا يدو

«»3 
ش طرف بهدر راه تعليم و توجه مردم بخدا و قيامت، كه عقل خود آنها نميرسد و 

حقيقت سؤال را دهد؛ در  یرود و پيشاپيش جواب م یروند، قرآن باستقبال آنها م ینم
 :آورد یدر دهان بندگان گذاشته ، خدا را پيش ما م

«»1  
كند كه مرا  یوار توصيه م ديگر خداوند با لحن سراسر لطف و خواهش يو يا در جا
 :جانب من بيائيد هبخوانيد و ب

«»1 
و عباديات نيز )جز در مورد مناسك حج( كه  یقرآن نسبت به احكام فقه یحت

باختصار و اجمال  یدهند ، خيل مؤمنين و مقدسين اين اندازه طول و تفصيل می
ما شرح و بسط داده شده  یو كتب فقه یاتفاقاً آنچه هم در رسائل دين .گذراند یم

                                                
 ...پرسند تو را از جنگ كردن در ماه حرام مى : 217بقره / . 1
 : 81و يا اسراء/ «عَمَ يَتَسائَلُون:» 1يا نباء/ «نِ السَاعَةِ اَيَانَ مُرْسيها...يَسْئَلُونَكَ عَ:» 187اعراف/: آيات. 2

 .نيز من باب انكار و اعجاب از خبرى است كه پيغمبر داده بوده است« وَيَسئَلُونَكَ عَنِ الرُوحِ...»
 .دانست تعليم داد به انسان آنچه را نمى : 1علق / . 3
بندگان من از تو سراغ مرا بگيرند، پس همانا كه من نزديك هستم و به صداى و هر گاه  : 186بقره / . 1

 .دهم كننده جواب مى طلب
 61غافر / . 1
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اند  السالم ميكرده است كه مردم از معصومين عليهم یؤالهائاست، بيشتر استفاده از س
آيند و ابتكار  آنجا كه قرآن و رسول و امام به سخن در می .دادند و آنها جواب می

گيرند، در مرحله اول تصديق و حمد و تسبيح و  یدعوت و توصيه كالم را به دست م
مرحله آخر اعمال صالح در  .توجه بخدا است و در مرحله دوم تقوا و مكارم اخالق

 يچه خوب است كه فقها 1.عليه ظلم و فساد يها از طريق خيرات و خدمات يا قيام
عمليه توجه شايسته به  يها كنند و در رساله يعاليقدر نيز از سبك قرآن پيرو

 .معتقدات و اخالقيات و خدمات نيز بنمايند
وات  يكه آقا یمكه، تحول و احتياج یما قبول داريم كه در جامعه عرب -3

اما مگر  .تشريح كرده وجود داشته است و بعد از اشاعه اسالم نيز تأمين شده است
هميشه تأمين احتياجات از راه تأثير يافتن و تحقيق كردن و تدوين نمودن يك 
طريقت يا سيستم است؟ در جهان خلقت و در حيات بشريت تأمين احتياجات از راه 

 ؟شود میديگر نشده و ن
كه از  يا مورد بحث را آيا فقط محيط تحول يافته مكه داشت؟ مكه احتياج

پيغمبر و از اسالم استقبال نكرد و او را طرد نمود؛ اما مدينه كه تحت شرايط كامالً 
كه هنوز در مرحله  یبعداً عربستان و همان اعراب .بود با آغوش باز پذيرفت یمتفاوت

ها بود به تجارت و  ، ايران كه قرناند بودند، اسالم را قبول نموده یصحرانشين
 ...پرداخته بود، شام، مصر، آفريقا و ساير جاها یشهرنشين

مخالف  یكامالً متمايز و از جهات یو اجتماع یچطور شد ايران كه شرايط طبيع
مند و وزراء و  با مكه را داشت، در مكتب قرآن پيش رفت و آن اندازه مؤمنين عالقه

پروفسور وات  يقول آقا همكه كه ب یره به اسالم داد، ولعلما و قضات و فقها و غي
سازنده و پذيرنده اسالم است، نه تنها در ابتدا دشمن سرسخت پيغمبر بود و هميشه با 

هم در عالم  يبيت نبوت چهره خصمانه داشت، بلكه هيچ نقش و خدمت ديگر اهل
ه مقرّ خالفت و ن .اسالم، غير از اينكه قبله مسلمين و محل خانه خدااست نداشت

 .از جهت علم و عمل به اسالم داده است یپايتخت شد و نه بزرگان
بخواهد  یبسيار كوچك ديدن قضايا و كوچك كردن اسالم است، اگر كس

 .عوامل پديد آورنده اسالم را در شرايط محدود اجتماع كوچك مكه جستجو نمايد
روئيده شده بود،  مردم مكه ياگر چنين بود و اين درخت در محيط مكه و برا

                                                
 .مراجعه به كتابهاى مرز ميان دين و سياست و كار در اسالم. 1
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نظر از انتشار  بينيم صرف یاما م .شد یهمانجا ثمر ميداد و همانجا خشك م یبايست یم
، هنوز هم كه مسأله انتقال از دوران یالعاده اوليه از هند تا اسپان و توسعه فوق

متمدن  یديگر مطرح نيست، در ميان سياه پوستان آمريكائ یبه شهرنشين یصحرانشين
 .ن دانشمندان اروپا در حال قبول و نفوذ استشده و در ميا

پيغمبر، به  یپس از اتمام تاريخ زندگ «یمحمد و سنت اسالم»درمنگام در كتاب 
و مذهب  یبشر دوست»پرداخته و در پايان آن قسمت در تحت عنوان  یسنن اسالم

 :«87)صفحه  كند میچنين بيان  1«يجار
كند، كه  یم يباز ینهضت اسالم همان نقش را در یامروز افكار تازه اروپائ

است كه تشخيص و  یكرد، بر عهده افكار مذهب يباز 12فلسفه در قرن 
موجود است و اسالم كه خوراك الزم  یمبان .تحرك الزم را تأمين نمايد

 يانسانيت و به توسعه فرهنگ او داده است، متضمن ارزشها یبحيات روحان
كه  طور همان .باشد می -ن هستند از آ يگير كه همه محتاج به بهره - يابد

است كه بايد  یواسط يا ملت 2«......»قرآن گفته است، امت اسالم 
اگر اسالم هم مثل ساير اديان و  .نقش خود را ميان شرق و غرب ايفاء نمايد

برگسون(  بسته و ساكن )باصطالح يها وجهه يدارا یاخالق يها مكتب
بنمايد، نيز  يكه آنرا يك مذهب باز يا جار یائصتمام خص ي، داراباشد می

 .هست

عمل كنيد  يدنياتان طور يبرا« :در حديث از قول محمّد)ص( نقل شده است
 یآخرت خود چنان عمل كنيد كه گوئ يداريد و برا يابد یزندگ یكه گوئ

 .فردا خواهيد مرد

چطور ممكن است كه آن تحول ساده حاشيه كوچك مكه چنان افكار و 
نكرده  يقول درمنگام، هنوز نقش خود را باز هآورده باشد كه ب وجود بهرا  یقداتمعت

 :نويسنده و فيلسوف اخير انگلستان بگويد 3باشد و برناردشاو يو باز و جار
من هميشه نسبت به دين محمّد بواسطه خاصيت زنده بودن عجيبش نهايت 

 .ام احترام را داشته

                                                
1. Humanisme et religion ouverte. 

« جارى» يديم با توجه به منظور مؤلفاست، بهترد اللفظى باز يا مفتوح معناى تحت را كه ouverte كلمه
 .كنيم ترجمه

 113بقره / . 2
3. Bernard Shaw. 
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استعداد توافق و تسلط بر حاالت  است كه یبنظر من اسالم تنها مذهب
چنين  .و مواجهه با قرون مختلف را دارد یگوناگون و صور متغير زندگ

ميكنم و از هم اكنون آثار آن پديدار شده است، كه ايمان محمّد  یبين پيش
در نتيجه جهالت يا  یروحانيون قرون وسط .فردا خواهد بود يمورد قبول اروپا

 ياو به چشم آنها از رو .ن محمّد رسم ميكردنداز آئي یتعصب شمائل تاريك
 .كينه و عصبيت ضد مسيح جلوه كرده بود

مطالعه كردم و باين نتيجه رسيدم  -العاده  اين مرد فوق -من در باره اين مرد 
بعقيده من اگر  .بشريت ناميده شود یكه نه تنها ضد مسيح بوده، بلكه بايد منج

در حل مسائل و  ييد شود ، طورجد يچون او صاحب اختيار دنيا يمرد
بشر تأمين  یمشكالت دنيا توفيق خواهد يافت، كه صلح و سعادت آرزوي

   خواهد شد
1 

مستشرقين و آخرين  يها ها و تحقيق بينيم با همه تالش یخالصه م طور بهپس 
نمايد،  یم یپرفسور وات از راه تأثير غيرمستقيم عوامل جامعه شناس يكه آقا یتوجيه

باالتر از  یقضيه خيل .و رسالت نيست یم قابل قبول و قادر بجواب مسأله وحهيچ كدا
 .اينهاست

  

 راه كج

علت اينكه اروپائيها دائماً تغيير نظر و رويه داده و معذالك بمقصود و به حل مسأله 
روند و راه كج  یاند و با ادامه آن باز هم نخواهند رسيد، اين است كه بيراهه م نرسيده

كه مسائل  یو دعوت پيغمبر را از همان راه یآنها ميخواهند مسأله وح .اند را گرفته
و  یو فن یيا اجتماع یاعم از ضروريات حيوان -يبشر يو عاد یزندگ یعموم
 .، حل كنند شود میشناخته و حل  - یو اخالق یفلسف

را پس ميزنند، با آن كه  یبودن و وح یمتعمداً )سيستماتيكمان( خصوصيت اله
مظهر تنازع و تفرقه و مشمول تأثير و تحول بر  يبشر يها ند افكار و آئينبين یم

النُفَرّقُ بَيْنَ اَحَدٍ منْ ...» يحسب زمان و مكان است، اما انبياء مظهر وحدت و مناد
 ياز مبدأ مشترك واحد یبايد آنها را مرتبط و ناش هستند و بنابراين 2«...رُسُلِه

                                                
متن انگليسى در مقاله خداپرستى و ) Mohammad Apostol of Allah نقل و ترجمه از مقدّمه كتاب. 1

 (.افكار روز
 ...گذارم ...ميان هيچ يك از فرستادگان او فرق نمى : 281بقره / . 2
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باز در دائره تسلسل و تقليد و  یمكان است، ول دانست، كه مستقل از قيد زمان و
 .روند یكج م يگردند، يا براهها یتعليم و تأثير م

، ناچاريم تغيير مسير داده، از یو حل مشكالت وح يتعبير اديان توحيد يپس برا
پس  یغلط را يك يها ها هستيم كه راه وارد شويم و بسيار ممنون اروپائی يراه ديگر
نمايند و خودشان و ما را  یبست م رها كرده ، اينك احساس بن و یحالّج ياز ديگر

 .اند راه صحيح نموده يآماده جستجو
  

 یاله ی، ول یو طبيع یراه بشر

 یخواهيم از آنجا وارد شويم، نيز راه غيرطبيع یكه قرآن ارائه فرموده و اينك م یراه
 .نيست يو غيربشر

 : فرمايد یم اعالم داشته یقرآن در عين اينكه داعيه عظيم
«

»1 
  :نمايد یمعذالك مكرر به پيغمبر سفارش م

«...»2  
 شود یمن م هب یمثل شما هستم، وح يبگو من بشر

اكرم و ساير انبياء بكار  را قرآن نه تنها در مورد القائات به رسول یكلمه وح
دهد نيز بكار  یكه آن حشره بغريزه انجام م یزنبور عسل و اعمال در بارهبرد، بلكه  یم
 :برد یم

«
...»3 

 :است ها يا جهان خلقت نيز استعمال شده جريان و امور آسمان در بارههمين كلمه 
«... ...»1 

                                                
بگو اگر انس و جن جمع شوند كه شبيه اين قرآن را بياورند، نخواهند آورد. اگر چه به هم  : 88اسراء / . 1

 .ديگر كمك نمايند
 111كهف / . 2
و به زنبور عسل وحى نمود پروردگار تو، كه در كوهها و جاهاى بلند النه بگير و سپس  : 69و  68نحل / . 3

 ...وردگارت روان شوهاى پر ها بخور و از راه ها و ميوه از انواع گل
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آيد، از  یبه زبان حال و مقال درم یم، وقتكه بيجان است ه یزمين يا ماده خاك
 :است كه به او شده است یطريق وحي

«»2 
انبياء مانند  یوح .باشد یو بيان فطرت مثل اينكه همان وح یپس زبان خلقت اله

است كه به بيان و كالم  یو فرشته تربيت یغرائز حيوان يك نوع تحقق مشيت اله
 .درآمده است

ناطق آداب  یپيغمبراكرم و ائمه اطهار )به داللت و تربيت او( از طريق وح
اگر آب نبود با خاك تيمم كنند و خاك در  :اند ما تعليم داده و گفته هطهارت را ب
ها( است و گربه هم  مطهر و زائل كننده نجاسات )كثافات و ميكرب یشرايط خاص

زند و دفع  یريزد، يا مرغ كه در خاك نرم پر و بال م یدفوع خود خاك مم يكه رو
 .اند اين كارها را تعليم گرفته يغريز ینمايد، از طريق وح یها را م حشرات و ميكرب

  

 احتياجات در عالم حيات یتأمين قبل

بحث راجع به رد توجيه پرفسور وات، گفتيم كه آيا تأمين احتياجات  2در بند 
وجود  يديگر يگيرد و راهها یط از طريق تأثير و تحقيق و تدوين انجام مبشريت فق

 ندارد؟

 :ديگر را ارائه ميدهيم ياز راهها یهائ در آنجا سؤال كرديم، اينك نمونه
كه بايد به دنيا بيايد احتياج به غذا دارد  یطفل .شود میدر اثر وصلت آبستن  یزن

ز چند ماه به وضع حمل مانده، بلكه از ا .تواند جذب كند یرا نم یمعمول يو غذاها
شير  یسالم كامل مناسب ، يعن يهمان لحظه انعقاد نطفه، مقدمات تهيه و ذخيره غذا

در تشكيل و تركيب آن داشته  ی؛ بدون آنكه مادر يا خود طفل دخالتشود میشروع 
 !شود یم و شير سرازير شوند ها متورم می چند روز به ورود طفل مانده، پستان .باشند

طفل قدم به جهان تازه  .طبيعت يا خدا پيشاپيش احتياج نوزاد را تأمين نموده است
اما  .بلد نيست يدر ابتدا جز مكيدن پستان و به دهان بردن هرچيز، ديگر كار .نهد یم

انجام دهد، فعالً بايد بتواند با پنجه دستش اشياء را  يبايد رشد نمايد و كارها زياد

                                                                                                              
 ......و در هر آسمانى امر آن را وحى كرد : 12فصلّت / . 1
كند؛ بر حسب آنچه پروردگارت به  هاى خود را حكايت مى در آن روز )زمين( گزارش : 1و  1زلزال / . 2

 .او وحى كرده است
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را  يچيز یاول وقت يبينيد بچه در روزها یم .پا بايستد و راه برود يبگيرد و بعداً رو
ظاهراً عمل  .كند یها را باز و بسته م دارد، مرتب انگشت یزند نگاه نم یچنگ م

است كه بايد به انگشتها قوت  یاين ورزش یول .دهد یانجام م يخالف مقصد و لغو
او را محكم  يت، بازودس یها و ضربات دائم اشياء را بدهد و تكان ينگاهدار

 .نمايد یم
كه زير بغلش  یطور قبل از راه افتادن، چندين ماه در حالت خوابيده يا وقت همين
ها و عضالت شكل و  كند تا استخوانها و مفصل یاند، پاها را باز و بسته م را گرفته

 .الزم را احراز نمايند ينيرو
 یدمه و تدارك احتياجمق یذلك تا دوران بلوغ كه هر عمل يا ميل یو قس عل

 .است كه بعداً خواهد آمد
كشت و زرع زمين را آب بياندازيم، بعد بذر پاشيده، بيل  يايم برا ما عادت كرده

يا شخم زده، خاك را خوب بشكافيم و خرد كنيم ، تا جاذب هوا و حافظ رطوبت و 
 .ها بشود ريشه ينشو و نما يمساعد برا

پاشيده نشود و زمين  يراه و به دست ما بذر كنيم اگر از اين یبنابراين فكر م
 .داده نخواهد شد یشخم نخورد، محصول

قديم اين كار را كرده و  یاز خيل یاما غافل از آنكه طبيعت به مقياس وسيع
بارد و در  یسه چهار ماه پيش از فصل بهار و موسم سبزه و صفا، باران م .كند یم

زمين يخ  يآيد و قشر مرطوب رو ین مزمستا يسر آن سرما پشت .رود یزمين فرو م
بندد، يخ برخالف همه جامدات حجمش از حالت ميعان بيشتر است و همين امر  یم

پس يخبندان اول  .بسته زمين ترك خورده و شكفته شود شود قشر يخ یسبب م
 يزده و شرايط الزم برا شخم یطبيع طور بهزمستان و نفس دزده بعد از آن، زمين را 

 .شود یجذب ازت وحفظ آب تأمين م حركت ريشه و
 نيز   اسالم كه  دارد  یگوئيم چه مانع یم ايشان  يها سليقه  و هم  وات  يبه آقا

متحول از پستان  يجامعه و دنيا يبوده باشد كه پيشاپيش برا یبخش مانند شير جان
نيا آن زمان و آينده د يها تمام جامعه هبينيم ب یكه م طور همانجوشيده باشد و  یوح

نيز از همان نيرو و ملكوت گرداننده دستگاه  یوح یخوراك الزم را برساند؟ يعن
رساند و حب و نوا را در دل زمين  یخلقت و ربوبيت باشد كه طفل را غذا م

 .روياند یشكافد و م یم
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«»1 
 

 و تعليم در بشر مختلف تأمين یراهها

مستقيم يا  طور بهمتكامل( از راه توجه و تالش  یاگر بشر )مخصوصاً بشر مترق
آيد، اين قضيه  یغيرمستقيم و )آگاهانه(، در صدد تدارك مايحتاج و مايصلح برم

در تمام قلمرو نبات و حيوان  .نهايت كوچك در جهان خلقت است یب ييك استثنا
خود انسان( تدارك الزم و تأمين احتياجات از طريق  يها و )قسمت اعظم از فعاليت

 يپس چرا برا .گيرد یصورت م یغريزه و فطرت ، يا بعبارت ديگر از طريق وح
 ناطق اين قدر استعجاب و استيحاش داشته باشيم؟ یقبول وح

و  یآداب و عادات تمدن، ما را تغيير شكل داده و هر چيز را از دريچه تصنع
 یها كارهائ گذشته انسان يها در دوران یكه حت یدر حالكنيم،  یطلب م ياراد

داشتند كه مسلماً با وسايل متداول  یدانستند و معلومات یرا م يكردند و اسرار یم
مصر  يكه علما ینبوده است، مانند اهرام مصرو اطالعات عجيب و غريب يامروز

اند يا معلومات و  اختهها و ابعاد اهرام و در آثار ديگرشان ظاهر س داشتند و در اندازه
جمشيد و مشهد  تخت يساختمانها كه مثالً در یفنون یو حت  2كشفيات كلدانيها
كردند و  یقديم م يكه اطبا یكار برده شده است، يا معالجات همرغاب و غيره ب

با رويه  یاند، بكل كه مثل حيوانات در تشخيص مواد مفيد و مضر داشته یاحساسات
 .طب جديد اختالف دارد یوعو مصن یو منطق یتحقيق

 يبه سبك محققين و جستجوگران امروز یكاشفين و مخترعين قديم هم خيل
كالسيك در اختيار  يها مجهز و آمار و رويه يها كردند و آزمايشگاه یعمل نم
از  یرا در اثر مشاهده سقوط سيب ینيوتون كشف بزرگ قانون جاذبه عموم .نداشتند

حس كشف  ياز علما و كاشفين دارا يبسيار .وداش اعالم نم درخت در باغچه
 .اند بوده (intuition) یدرون

كه طبق توضيحات نقل شده از قول كاراليل و  یعالوه بر خود مكاشفه و وح
به تجربه و ثبوت رسيده است،  یپزشك و روان یتورآندرائه و درمنگام از نظر تاريخ

                                                
دهد و خدا صاحب  ىخواهد، م اين )بعثت رسول( فضل و فزونى خدا است كه به هر كه مى : 1جمعه / . 1

 .فضل بزرگ است
 .16و  11رجوع شود به كتاب آغاز وحى، تأليف استاد محمّدتقى شريعتى ، صفحات . 2
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كه استثنائاً در  یها و اثرهائ و حسآيد  یكه منطبق با واقع درم یهائ از خواب يبسيار
يا ارتباط و  1یپات شود و همچنين قضيه تله یاشخاص و حاالت آنها ديده م یبعض

قرار  یآزمايش علم يمسلم شده است و رفته رفته بر مبنا اطالع از دور كه امروزه
 از اين هستند كه در وجود انسان غير از حواس پنجگانه و يا گيرد، تماماً نشانه یم

 طور بهخارج وجود دارد كه  ينيز با دنيا يديگر یارتباط يها ها و دريچه عقل، حس
 .نمايد یرا اخذ و ثبت م ی، امواج و احكاميمستقيم و غير ماد

و معلومات و نظريات خود را  یمشكل است محصوالت ذهن یما خيل يالبته برا
لوم را از دو منشأ نتيجه مستقيم مشهودات يا تأثرات و مكتسبات ندانيم ، زيرا ع

تاريخ و علوم  -بينيم؛ يا مأخوذات از خارج و مشهودات است )مثل جغرافيا  یم
باشد )مسائل  یو نتيجه تفكر و تدبير خودمان م ی( و يا محصوالت درونیطبيع

كنيم كه عمل يك  ی، فلسفه، افكار، اخالقيات و اختراعات(؛ كمتر فكر میرياض
)يا با تعليم و تربيت  یوابغ آنها بدون سوابق تعليمموزيسين يا شاعر و نقاش، كه ن

با هم  یها را به وجه استادانه و معجزه آسائ ها و كلمات و رنگ مختصر( آهنگ یخيل
كنند، كه در  یرا وصف و خلق م يكنند و يا مضامين و عواطف و مناظر یجور م

 كه طوري هبنيست و  یيا قضيه رياض یتر از يك مقاله علم خود كمتر و آسان يجا
 .آيد یبه دست م یخدائ ياصطالحاً نيز متداول است، از راه الهام يا ذوق و استعدادها

توانيم پيش خود بكنيم ، طُرق مختلف وصول آب  یكه م یيك مقايسه يا تشبيه
باران ، رودخانه و قنات ، كه سرچشمه و مبدأ هر  :مااست يبه انسان و به كشتزارها

بشر است كه بسراغ  یو مصنوع یار سيستماتيك و فنك يآخر یاست ؛ ول یسه يك
و   یاين از نوع تحقيقات علم .نمايد یرا استخراج م رود و آن یآب درون خاك م

نخواسته و  .است یباران نزول آسمان یيعن یاول .است يو توليد یصنعت يها فعاليت
مساعد  رساند و در صورت یفرستد و بهمه جا م یما م يرا برا ندانسته طبيعت آن

رودخانه و چشمه عبارت از باران  .دهد یبودن زمين و وجود بذر مفيد ثمر مطلوب م
شده و مردم در كنار آن مسكن و بهره  ياست كه جار یيا برف فرستاده قبل

 .گيرند یم
و  ياز نوع باران است؛ الهامات شعر یفكر و عقل و عمل از نوع قنات است؛ وح

موجود  يها ع رودخانه و چشمه است كه از مايهاز نو يو اختراعات ابتكار يهنر
                                                

1. Telepathie. 
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با اراده و مختصر حركت و فعاليت شخص و دخالت او بروز و  یتقريباً آماده، ول
 .كند یظهور م

  طرز دريافت و درجه یهمه از يك منشأ است، از خداوند و از خلقت است، ول
يكسره  و دخالت ما یو آلودگ يآب باران بدون دستكار .خلوص آنها فرق دارد

 یآب رودخانه باالخره مسير زمين و آلودگ .تحت شرايط و فرمان طبيعت است
ميزان  يرا پيدا كرده است وبرداشت از آن رو یو اختالط با فضوالت زندگ یخاك

 .باشد میتابع اراده و احتياج و نقشه و عمل  ما  یقنات بكل .مصرف است
يا تنزيل را  یامالً حالت نزولقرآن مثل باران نازل شده از باال است؛ سبك آن ك

 ياست كه از مشاهده جزئيات و از ابتال يبرخالف علوم و افكار بشر 1دارد؛
اصول  و یاخالق معالم و یعلم به كليات یپ شروع شده، یزندگ پست   ضروريات هب

 .باشد یم ييا صعود یبرد و سير آن كامالً تكامل یم یحيات
چيده و  يو كبر يطق ما نيست كه صغرقرآن عالوه برآنكه مانند كالم و من

صادر كند، اخطار كننده )نذير و بشير( و حكم دهنده است و  یآنها حكم ياتكا هب
مثال و دليل هم ميآورد و اساس قسمت اعظم  یسپس در توضيح و تأكيد حكم، گاه

گويد  یكه بشر آنچه م ینديده و قيامت نيامده است؛ در صورت يآن صحبت از خدا
 .ها بنا شده است ها و آمده ديده يد، روخواه یو م
  

     یمهبط وح یبه جستجو
رسد، تحريك و  یاز سه طريق متفاوت به انسان م -آب  - یكه مايه حيات طور همان

تأثير يا  یگاه .گيرد یانسان نيز از سه طريق يا سه منشأ مختلف صورت م يتأثير رو
 :مختلط یگيرد و گاه یه ماز سه منشأ سرچشم یتحريك خالص است و فقط از يك

                                                
توان ذكر كرد، بحث از آسمان شروع شده، ابتدا شكفتن  به عنوان شاهد مثال شاخص، سوره انفطار را مى. 1

دهد. سپس به پراكنده شدن  از عالم قديم را خبر مى آسمان و سر از جلد بيرون آوردن عالم جديدى
نمايد و از به هم  كُرات و كواكب كه نتيجه انفطار است، اشاره فرموده، آنگاه به كره ارض نزول مى

تر،  تر و جزئى فرمايد. مرحله نازل ريختن درياها، كه تشكيل دهنده قسمت اعظم  زمين است، صحبت مى
 رسد:  ها است، تا آنكه نوبت مطلب باالخره بخود انسان مى ن قبور و پوششيعنى آيه بعدى زير و زبر شد

  «:» 1انفطار / 

تا اينجا خبر از زمان آينده و حادثه عظيم قيامت است. از آن به بعد التفات به اين دنيا و خصلت و خلقت 
 .نمايد وز جزا مالمت مىشود و لجاج او را در انكار ر انسان مى



 
 

 

 
 

 « (1بعثت )»،  (2) مجموعه آثار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  216

 

 :تحريك از بيرون -1
پذيرد و به  یتر از خود يا از ارباب و استاد م كه شخص از قوي یمثل تحميلهائ
 .دهند یكه باو م یكند و تعليم یكه از ديگران م ينمايد، يا تقليد یدستور او عمل م

 : یاز منشأ درون یتحريك درون -2
رفع احتياجات يا  يكه شخص برا یهائ يتو فعال یمانند كليه تحريكات نفسان

دهد، اعم از خورد و خوراك و  یانجام م یو حيوان یتمايالت شخص يارضا
 ...و غيره یطلب شهوات و جاه

 :یاز منشأ بيرون یتحريك درون -3
هدفش  یكه محرك آن طبع و تمايالت خود انسان است، ول یهائ مانند فعاليت

است؛ مثل محبت فرزند و خدمات  يديگر يو برا يديگر سوي به .است یخارج
اما  .یو باالخره خداپرست یجوئ ، كمالیدوست در راه وطن، نوع ي، فداكاریخانوادگ

 .، بلكه عارفانه و عاشقانه و خالصانهیو تعليم ييا تقليد یتحميل ینه خداپرست
و زودگذر بوده، با  یلذت است و سطح یاز نوع اول، ب يها و تأثيرها تحريك

 .شود میمحو  یامل خارجزوال ع
جاذبيت و لذت دارد، عمق هم دارد، اما چون هدف خود شخص و  یدوم

، حركت حاصله مانند اسب عصار بدور خود گشتن و در جا زدن باشد میمتعلقات او 
 .است

 یو مشغوليات دنيائ یجلو برنده نيست، خالقيت زياد ندارد، مثل معاشقات شهوان
دلبر جانان من، برده دل و جان من، »زار سال باز هم تكرار مكررات است، بعد از ه

 ینفس يها یخالقيت آن محدود به دارائ .است «برده دل و جان من، دلبر جانان من
است كه سمت و ميدان  یاما چون حركت .كند یاست، سرعت و شتاب ايجاد م

 .ندارد، ممكن است منفجر كننده و هالك كننده هم بشود یخارج
بخش  دار هم باشد، عميق است؛ عاشقانه و لذت اگر ريشه 1ردكه سمت دا یسوم

اين همان عمل حيات و شبيه به رشد درخت يا  .و خالقيت دارد يپيشرو است؛
فعل و انفعالها و تركيب و توسعه در  یاز خارجند، ول یحيوان است، كه عوامل اصل

در مرحله اما مبدأ و مقصد آن غير خود و  .است یخودجوش .گيرد یداخل صورت م
 :فرمايد یكه م ی، خداست، تا آنجائیو عال ینهائ

                                                
1. Dirige. 
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«... »1 
 یبه صورت وح یدرون يكامالً صاف و خالص باشد ، بايد بگوئيم كه ندا یوقت

 .شود میاحكام  يآيد و كاشف اسرار و گويا یدر م
و  یزيرا عدم خودپرست .آن بوده است يعالپيغمبر از نوع سوم و از مرتبه ا یوح

هم در كار او  یاو كه مسلم است و احساسات و عواطف درون يمال و مقام اندوز
 :پيغمبر به مصداق .دخالت نداشته است

«»2 
مزاج و زود رنج بوده  یفراوان ، به هيچ وجه نه عصب يها و شهادت تاريخ و نمونه

 يها در اعمال و تصميم يو غيره ، تغيير یو دوست يتحت عواطف خويشاوندو نه 
ه است، بلكه در شد میداد و يا موجب انحراف او از احكام قرآن  یخود م
و  يو نعمت خونسرد يپيروز يشدت و جنگ و در روزها يترين روزها سخت

 .بنابراين فقط ميماند نوع سوم .داده است تسلط بر نفس را از دست نمی
كه خوب دريافت شده، با طبع و  یموقع یبينيم تعليمات پيغمبر و وح یم یوقت

 يالعاده داشته، نه تنها شوق و جذبه و فداكار طبيعت انسان مطابقت و مؤانست فوق
بلكه حيات و سالمت با بركت و فضيلت و قدرت  3نظير در داخل ايجاد نموده، یب

مشهود،  یت، در مقابل چنين آثار عملآورده اس وجود بهاسالم  العاده در صدر فوق
 .شويم بواقعيت و حقيقت منشأ آن سرتسليم فرود آوريم یناچار م

محسوس در عالم خارج بوده  يو مادّ یآثار عمل يدارا و نبوت ینه تنها وح
العاده  مختلف تاريخ بشر و با توجه به مدت فوق يها است، بلكه بقياس كليه نهضت

سته است، با شروع تقريباً از صفر، چنان آثار متنوع وسيع و كه اين نيرو توان یكوتاه
را، كه بشر نظير آن را در هيچ يك از  یعظيم را پديد آورد و حداكثر شتاب

نديده است توليد نمايد، بايد اذعان كنيم كه دربرابر  یو اجتماع يفرد يها جنبش
 .ايم محرك بينهايت قرار گرفته ينيرو

از شخص  یتواند از منشأ بانهايت و محدود، يعن ینم یبينهايت يا وح ياين نيرو
 .پيغمبر باشد

                                                
 .تريم ... ما از رگ گردن به او نزديك : 16ق / . 1
 .به يقين تو داراى خلق و خوى بزرگى هستى : 1قلم / . 2
 .رجوع شود به مقاله دل و دماغ. 3
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فراموش نكنيم كه اسالم صددرصد از يك شخص شروع شد و اگر افراد 
بينيم،  یعمر و ابوبكر را م یيا عمار ياسر و سلمان و حت یچون عل يا العاده خارق

ئل و خدمات فضا لحاظ بهاو هستند و  يها ها و تحريك شده تماماً دست پرورده
كه مخصوصاً در ده سال بعد از هجرت پديدار شد،  یجهش .باشند یمخلوق اسالم م

شبه جزيره عربستان را كه بعمر خود حكومت و وحدت نديده بوده است، در زير 
درآورد و از عرب جاهليت  يترين حكومت عدل و آزاد یواحد مترقّ يلوا

 يها د از كمتر از يك قرن از دروازهاكمل فضيلت و قدرت بيرون داد و بع يها نمونه
، يو اعتقاد ینظر از عوالم دين خود صرف دنبال بههند تا غرب اروپا گسترش يافت و 

و ثروت و ساير مظاهر تمدن را  يعدالت و اخالق و انسانيت و علم و هنر و آباد
ه حقيقتاً اگر بخواهيم در ظرف زمان و مكان بينهايت تاريخ بشريت ب .آورد وجود به

كه  ياما نه انفجار .تشبيه نمائيم بايد آنرا نه تنها جنبش، بلكه انفجار بدانيم يچيز
كه هنوز  يا كننده ببار آورد و بالفاصله خاموش شود، بلكه انفجار زنده و زنده یخراب

دست  يها كند و در دل خود نطفه یتوليد م یهائ بوده و طنين یآن باق يمولودها
 .ردآينده دا يبرا يا نخورده

بدانيم و به قدرت بيان و  «غريزه ناطق»انبياء را يك نوع  یپس شايد بتوانيم وح
حيوانات صاحب مرتبه مبهم و پست آن هستند ،  ینطق كه در انسان وجود دارد ، ول

 .تشبيه كنيم
يا خطر و  یو تشنگ یحيوان مانند انسان احساس دارد و در برابر احساس گرسنگ

او بروز  یدر اعضاء و در وسائل دفاع یهائ و آمادگی 1اردشمن، عالوه بر اينكه آث
شود ؛  یها م نوع هم دارد كه مفهوم هم یيا صوت یتظاهرات حركت یبعض ،كند می

خود يا اعالم خطر و اعالم درد و غيره ، در هر مورد  يها طلبيدن جوجه يمرغ برا
سات و تأمين ابراز حاالت و اظهار احسا يانسان برا یول .كند یم یمخصوص يصدا

زبان را با به  -العاده وسيع با صراحت و دقت تمام  به مقياس فوق -ارتباط با همنوع 
نطق و بيان كه در انسان وجود دارد  ينيرو .آورد یكار بردن حروف الفبا به نطق درم

 شود می يمستشعر به آن چيز یانسان وقت .، متضمّن احساس و استشعار هر دو است
 .آيد ینمايد ، بنطق درم یخواهد و اراده ابراز آنرا م ی، يا م كند یكه دريافت م

                                                
1. Reflexe. 
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و بيان صحيح و صريح  تر كاملانبياء نيز ممكن است احساس و استشعار  یوح
 .باشد یاز نواميس جهان يو ظهور یانسان يغرائز فطر

 :از خدا باشد كه بكالم درآمده است یروح
«...»،1 

«... ...»،3 

«... ...»1 

 :خوانيم یدر سوره الرّحمن نيز چنين م
« 

 

 

 

»2 
بعد به دنبال خلقت انسان كه صنعت و  .آيد یرحمانيت خدا، تعليم قرآن م دنبال به
مابين تعليم  یشود؛ گوئ یاز خداست، تعليم بيان كه خاص انسان است ذكر م یقدرت

در هر حال هر دو تعليم از منشأ فطرت و  .باشد یقرآن و تعليم بيان، تناسب و تشابه
 .تانسانيت اس يها از سرمايه

  

  خالصه كنيم

يا آيات قرآن ، تدليس و تزوير نيست و از راه تقليد و تعليم هم به  يمحمّد یوح -
 .دست نيامده است

شخص  يپيغمبر قرآن را به اختيار و بهوش و استدالل خود نساخته است و برا -
 .شده است «القاء»او از خارج و از جانب خدا 

 نيز نيست 3ضمير ناخودآگاه يو تراوشها یدرون يفعل و انفعالها  -

                                                
 171نساء / . 3        12شورا / . 1
 161نساء / . 1
 1تا  1رحمن / . 2

3. Inconscien. 
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 يچون محصوالت وجدان مكتوم يا ضمير ناخودآگاه، باالخره همان دريافتها -
و  ياعتقاد ينظر از قسمتها خود شخص است و قرآن صرف يها و ساخته یقبل

دارد، متضمن حكايات و  یو نفسان یكه ممكن است بگويند جنبه ذهن یاخالق
خارج دريافت شود، بعالوه سنخيت با خصوصيات است كه بايد از  یاطالعات فراوان

 .ندارد یو شخص يو تمنيات بشر
توجيه آن  يبرا یكاف وجه هيچ بهمحيط و مقتضيات زمان و مكان نيز،  يتأثيرها -
 .نيست
كننده  در ضمير دريافت یوارد شده و با چنان قدرت یوار با چنان سرعت صاعقه -

ونه اصطكاك و اختالط و انحراف را جاگير شده است، كه امكان و احتمال هرگ
 .نخورده است پاك و دست .كند یم ینف

  يبشر یطبيع يا  .یو برون یعين حال درون  است غير قابل انكار ، در یواقعيت -
عميق و اصيل است كه ريشه در فطرت و  يبودن آن به قدر یدرون .یاله یو فوقان

 .خلقت محمّد و در حيات انسان دارد
مسلم است كه هم از اطالع و اختيار گوينده خارج بوده  ين به قدربودن آ یبرون

 .مغايرت دارد يبشر یاست و هم با سنخ تأثرات و توجهات عموم
است كه در غرائز حيوانات و در رشد  یاست و آنقدر طبيع یبودنش قطع یطبيع

و در خود انسان نيز  كند میحكومت ن ينباتات و سير جمادات ، جز آن چيز ديگر
 .است يادع

بينيم پس از مرور قرون كثير،  یبودن آن نيز از اينجهت است كه م یو اله یفوقان
 .زمان و مكان سيطره دارد يبر عقول و افكار و در پهنا

خداوند  .يا عدم قبول رسالت، در حقيقت انكار قدرت خداوند است یانكار وح
 :گويد یدر وصفش م یكه نظام

 !اك ضعيف از تو توانا شدهخ   زتو پيدا شده یهمه هست يا
 :باشد یدليل وجودش در ظهور آن م

«
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»1 

و روح حيات است؛ كالم خدا  یغريزه ناطق خالص است؛ هم چشمه زندگ
 !است
  

 معذرت بخواهيم

آنچه  باالخره .باال و پايينش بردم .آوردم  را درد یگرام خواننده سر یخيل
 یر فهميده باشيم كه نفهميديم ، خيلاگر همين قد .خواست دستگيرش نشد یم

 !ايم فهميده
قابل فهم و درك با وسائل و  یاگر همين قدر قبول كرده باشيم كه مسأله وح

 رسد، یكم بآن م ینيست ، عقل و علم ما خيل يعاد يها توجيه

 كار خدا است، یوح

 دست او و فقط دست او در كار است،

 :اند پاداش خود رسيدهخواننده و نگارنده ب .ايم پيش رفته یخيل
«

.»2 
 .يك مرتبه ديگر سوره مباركه والنّجم را كه در اوّل كتاب است ، تالوت نمائيد

 :اميد است بگوئيد .نيددومين بار بخوا ياگر فرصت و ميل داشتيد بقيّه را هم برا
« 

 

» 
                                                

كه شايسته است، حق خدا را قدر ندانستند، آن وقتى كه گفتند: خدا چيزى بر بشرى طور آن : 91انعام / . 1
نازل نكرده است! بگو چه كسى آن كتابى را كه موسى آورد و روشنايى و راهنمايى است، نازل كرد؟ 

داريد )با آن( چيزهايى  مى دهيد و بيشترش را پنهان كتابى كه آنرا به صورت كاغذ پاره درآورد، نشان مى
 !دانستيد ، ياد داده شديد؟ را كه نه خودتان و نه پدرانتان هرگز نمى

 (.شود تعقيب مى 118تا  91دنبال مطلب با فصاحت و استغنا و قدرت عجيبى در آيات )
اندك  پرسند، بگو: روح از فرمان پروردگار من است و شما را جز از تو در باره روح مى : 81اسراء / . 2

 .اند دانشى نداده
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 ...راه افتيم هو در طريق خدا ب
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«  

 

»1 
 

يك فرد نمونه بشريت و شروع يك تبليغ و  یامشب شب بعثت و برانگيختگ
دامنه آن از شبه جزيره  زودي بهل طول كشيد و وسه سا است كه بيست یمأموريت

طنين انداخت و هنوز هم از حركت و جوشش  یعربستان گذشته ، در سراسر گيت
 !شود ینيفتاده، امواج آن به قلب آفريقا و آمريكا سرازير م

تبليغ و عوامل و  یصرف نظر از اعتقاد ما به حقيقت اين دعوت، مسأله چگونگ
خصوصاً  .ارزد كه مورد مطالعه قرار گيرد یوسعه آن شد، مكه سبب توفيق و ت یعلل

چه بهتر كه  .دانيم مند و اهل تبليغ می از افراد و دستجات ما خود را عالقه يكه بسيار
 :به حكم

... 2 
 .آن عمل كنيمكنيم برطبق  یرهبراكرم خود را يادبگيريم و سع یشيوه تبليغات

                                                
 1312اكرم اسالم در سال  تدوين و تفصيل سخنرانى در جشن مبعث رسول. 
كه در ميان مردم امى )بيسواد( پيامبرى از خودشان برانگيخت تا آياتش را بر آنها بخواند و  اوست خدايى :2جمعه / . 1

 .دندكتاب و حكمتشان بياموزد؛ اگر چه پيش از آن در گمراهى آشكار بو
 .جويى و سرمشق نيكويى است و براى شما در )رفتار و كردار( رسول خدا )وسيله( تأسى :21احزاب / . 2
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اگر نگوئيم  .نيست یالنبيين تبليغ بوده است، شك در اينكه عمل حضرت خاتم
از  يا باالخره اين وظيفه سهم عمده یصددرصد وظيفه تبليغ داشته است ، ول

مكرر به مشتقات كلمه تبليغ در  .است  نموده یمأموريت و فعاليت ايشان را اشغال م
 :خوريم یبرمقرآن مجيد و در گفتار رسول اكرم 

«...»1، 

«... »2، 
«

»3. 
بند خطاب و سؤال  ن، ترجيعمسلمي یو آخرين اجتماع عموم «»در 

 !بود 1پيغمبر از گروه مؤمنين حاضر در آنجا كلمه 
 يا اوقات پاره یتبليغ دعوت كه در قديم تنها در برنامه پيغمبران وجود داشت و گاه

 یزندگشدند، امروزه تقريباً در كليه شؤون  یاز حكما و مصلحين به آن متوسل م
، در امور یو دولت یسياس ي، در كارهایو مسلك یحزب يدر فعاليتها :وارد شده است

هر شخص اعم از  .، در آموزش و پرورش و در شؤون ديگریو تجارت ياقتصاد
حيات خود يا كاال و  يبرا یو محل یآنكه محيط يو هر اجتماع برا یو حقوق یطبيع

 .زند یمقصدش باز كند، دست به تبليغات م
  

 تبليغ پيغمبر چگونه بوده است؟

كنيم كه تبليغ اسالم به وسيله حضرت رسول)ص( چگونه بوده  یاين سؤال رام پس
 خود در دنيا باز كرده است ؟ ياست؟ اسالم چگونه پيش رفته و جا برا

و بحث  يچه از جهت نظر .شود یمختلف داده شده و م يها به اين سؤال جواب
 منظور اشاعه به یوظيفه شرع يو در اجرا یعمل و چه از نظر یو علم یتاريخ
 .یمسلمان

                                                
 .اين پيامى است براى مردم :12ابراهيم / . 1
 .اى نيست بر پيامبر جز تبليغ آشكار وظيفه :11نور / . 2
ت به مردم برسان. اگر چنين نكنى ، امر اى پيامبر، آنچه را از پروردگارت بر تو نازل شده اس :67مائده / . 3

 .اى رسالت او را ادا نكرده
 !اى گروه! آيا پيام را رساندم )ابالغ كردم(؟ خدايا گواه باش :حديث نبوى. 1
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 :اند ها از اين قبيل جواب
، اثر بيان و سحر قرآن،  يو معجزه پيغمبر یزور و شمشير يا تحميل ، تأييد اله 

فلسفه كالم ، موعظه و نصيحت و تعليم احكام، مجادله با مخالفين و كوباندن آنان، 
يا  یك به اغراض مشروع و اصالح زندگ، تمسیفريب تحريك عواطف و عوام

از  یحقيقت امر هيچيك از اينها نبوده است، يا اگر بعض یول ...یخصوص يها غرض
داده و  یرا تشكيل م ياين جهات وجود داشته است، فقط يك جزء از تبليغ محمّد

 .بهيچوجه اصل و اساس و تمام قضيه نبوده است
 :كنيم یمطرح مها را  يك اين جوابها يا توجيه اينك يك

  

 ؟زور شمشير تحميل شده است آيا اسالم به -1

كردند، تحميل  یطوركه تا قرن گذشته اروپائيها ادعا م آيا اسالم به زور شمشير، آن
 .است ؟ حتماً خير شده

و به تصديق محققين، رسول اكرم با  1...گويد  یقرآن كه م
 .كرده است داشته و به آن عمل می خود به قرآن عقيده تمام وجود

ده سال اول دعوت پيغمبر و نزول بيش از نصف قرآن در مكه صورت گرفت ؛  
و آزار  یو مظلوميت اسالم و زورگوئ يزور یشالوده اسالم و ايمان در دوران ب

در  یپس از آن دوران هم هر وقت مقابله و جنگ .شد يريز مخالفين معاند طرح
بنابراين عامل توفيق و  .تر از آن حريف بود تر و لشكر انبوهقوي يگرفت، نيرو می

بوده است كه بر شمشير  يچيز ديگر .وجه زور و شمشير نبوده است يچه توسعه به
 .آورده است می وجود بهشده و نيرو و شمشير را  یپيروز م

نشان  يالبته پيغمبر اسالم و پيروان او دست به شمشير زدند و از اين بابت عجز
ايران هم كه بعد از  .2دفاع از خود بود يهر وقت اين كار را كردند، برا یول .ادندند

اين كار صورت گرفت كه با  یرسول تسخير گشت  و در دوران رحلت حضرت
 العاده، از هدف و مسلك عاليه اسالم دور شده بودند و فوق یزمان یوجود نزديك

سال كه  211بينيم بعد از  یذالك م مع .يك اسالم ناقص در آنجا ترويج كردند

                                                
 ...اكراه و اجبار در دين نيست :216بقره / . 1
، «نو بايد شناختمحمّد پيغمبرى كه از »حتى جنگ بدر ، بنا به تحقيق و تشريح گيورگيو ، در كتاب . 2

 .اللَه منصورى ترجمه آقاى ذبيح
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 یايرانيها خود را از زير بار نفوذ حكومت عرب آزاد كردند بدون آنكه و هيچ عامل
دين از خود ننمودند،   نمايد، خلع یآداب اسالم يادامه اعتقاد و اجرا آنها را وادار به

و  یخاندان نبوت و وص از خود اعراب نسبت به يبيشتر یبلكه ارادت و تبعيت خيل
 .تقديم عالم اسالم نمودند ياو نشان دادند و بزرگان و فقها و دانشمندان نامدار یول

و  یيا قوم یخصوص یو منافع دنيائ ياتفاقاً تحميل و زور در مقاصد ماد
 يمعنو يها مكتب یشود ، ول یو كارگر واقع م خورد یكار م هزياد ب ياستعمار

كردن و شهيد   يچشيدن و فداكار بردن و زور  )اعم از حق يا باطل( هميشه از رنج
كه در  طور اين حقيقت همان .نمايند یدادن، استفاده تبليغ و ترويج نموده و م

اسالم و مخصوصاً  در بارهگر است،  جلوه يگروندگان اوليه مسيحيت بطور بارز مورد
تشيع نيز از واقعيات مسلم است و از اين راه كمك شايان به اشاعه و اثبات حقانيت 

 .ا شده استآنه
  

 یو معجزه پيغمبر یتأييد يا دخالت خدائ -2

دادند، در دالئل نبوت، اول  سابقاً در درس شرعيات كه اصول دين به ما ياد می
زدند )تسبيح سنگ ريزه، سخن گفتن  یم یهائ بردند و مثال یمعجزه را اسم م

م كه خداوند فهميدي یسر و غيره( و ما اينطور م يسوسمار، سايه انداختن ابر باال
از قبيل  یمبعوث فرموده و در اختيار آنها معجزات8هدايت خلق، پيغمبران را  يبرا

اژدها شدن عصا، زنده كردن مردگان و امثال آن را قرار داده است ، تا مردم ايمان 
 .دعوت و تبليغ آنها باشد يبرا يا بياورند و وسيله

سلف كامال تأييد و تصريح انبياء  يقرآن كريم وجود معجزات يا آيات را برا
 يبيماران و احيا ي، شفایحضرت موس يبيضا وشق نيل برا نمايد )عصا و يد یم

 :اوالً ی، ناقه صالح، طوفان نوح و غيره( ولیمردگان از طرف حضرت عيس
 :فرمايد یم

«
 »1 

                                                
و ما را چيزى از فرستادن آيات جلوگيرى نكرد، مگر اينكه گذشتگان به تكذيب آن بر  :19اسراء / . 1

آمدند. در حالى كه به قوم ثمود آن شتر را داديم كه سبب بينايى بود و بعداً ستم به آن كردند و ما آيات 
 .فرستيم و تخويف میرا فقط براى ترساندن 
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در مورد حضرت خاتم االنبياء از اين جهت مسكوت است؛ بلكه در آيات  :و ثانياً
 یدر برابر مشركين كه مطالبه معجزه و آيات نموده و از حضرت م يا عديده

داشته باشد، آسمان را  یچشمه از زمين بجوشاند، باغ اثبات نبوت خود يخواستند برا
حاضر كند و باالخره كتاب  یقطعه قطعه فرو ريزد، يا خدا و فرشتگان را دسته جمع

 :سد كه جواب می 1از آسمان بر او فرو افتد و امثال آن
« »2 

 یجواب م .خواستند كه آتش آن را بخورد یم یي یيهوديها هم از او قربان
 .شما آنها را به قتل رسانديد یانبياء شما باالتر از اينها را آوردند، ول :فرمايد

پروردگار است ، باز  يدر جنگ بدر نيز كه صحبت از امداد فرشتگان و يار :ثالثاً
 :باشد یآنها ممؤمنين و عمل خود  يو مقاومت و پايدار یبيشتر از طريق تقويت روح

 :و از جمله سه آيه ذيل 17تا  11و  12تا  9سوره انفال آيات 
ا»

 
 »3 

شود بدون آنكه ما منكر معجزه باشيم ، بايد  یاز مجموع اين بيانات معلوم م
تبليغ دين خود از حربه معجزه استفاده نكرده و بوسيله  يبگوئيم كه رسول اكرم برا

يا استمداد از  یفرض دخالت مستقيم خدائ هاگر ب .آن با مردم روبرو نشده است
تبليغ و پيشرفت مكتب  لحاظ بهبوده و  ینائمعجزه و خرق عادت هم بوده باشد، استث

 .نداشته است يا پيغمبر نقش عمده

                                                
 97تا  92اسراء/. 1
  اى هستم؟ عيب پروردگار من است. آيا من غير از بشر فرستاده شده بگو بى :93اسراء / . 2
زمانى كه پروردگارتان را به كمك ميطلبيديد، پس خدا پذيرفت و جواب داد كه شما  :11الى  9انفال / . 3

اين را خدا مقرر نكرد، مگر براى بشارت و دلخوشى و را به هزار فرشته رديف شده امداد ميكنم. و 
دلگرمى شما و يارى جز از نزد خدا نيست. همانا كه او صاحب عزت و حكيم است. زمانى كه شما را 

تا استراحت و تجديد قوا كنيد( و بر سر شما باران از آسمان فرستاد تا ) خوابى از جانب او فرا گرفت
 .وسه شيطان را ببرد و دلهاى شما را با خدا مرتبط و قدمها را استوار نمايدتان كند و آلودگى و وس پاكيزه
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حساس و اوليه تثبيت  يها بَدر و اُحُد و خندق و غيره كه پله يها در همان جنگ
بزرگوار ما عيناً مانند يك سردار  يبينيم پيشوا یرود، م یاسالم بشمار م یو ترق
، به اكتشاف از موضع و مقصد كند میالح دانا و توانا نقشه كشيده، تدارك س یجنگ

كند، ترتيب  یپردازد، انتخاب محل مناسب جهت نبرد و آرايش زمين م یدشمن م
ها را تعيين  ميدهد، وظائف افراد و كار پست یبديع جنگ يصفوف و صورت بنديها

از هر بابت جوانب امر را در نظر  يو طور كند میمينمايد و خالصه چنان عمل 
 یمشورت م .است یو خدائ یانگار نه انگار پيغمبر مستظهر بهامداد غيب ميگيرد كه

فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَلْ ...»حكم  هب ی، ولكند میكشد، تصميم ميگيرد، عمل  كند، نقشه می
 يشبانه با خدا یوقت از ابتدا توكل بخدا دارد و در گرما گرم كارزار، 1«...اهللِ یعَلَ

 .پردازد یاز او هم م يز و نياز و استدعاخود خلوت مينمايد به را
فرار از  يو روحيه اكثريت مردم كه عقب بهانه برا ياصوالً طبع راحت طلب بشر

يا هموطن و يا  يهمكار یگردند، چنين است كه وقت مسؤوليت و زحمت می
بينند، به عوض آنكه اقرار و احترام به  یاز جهات برتر از خود م یجهت هرا ب یهمنوع

با  يبرابر يو تصديق آميخته به تحسين، آرزو یو لياقت او بنمايند و با فروتن فضيلت
او يا جلو افتادن از او را از طريق تغيير و تحرك خود و اصالح نفس و كوشش 

 :شوند از دو بيراهه ذيل می یبرآورده نمايند، منحرف به يك
بزبان و خيال  يا از طريق غيبت و تمسخر و انكار و طعن و تحقير، شخص برتر را

و  يو يا اگر برتر شود میخويش دلخوش و متوقف  يآورد و به برتر یخود پايين م
پيدا  یتفوق طرف آنقدر افزون و آشكار بود كه غير قابل انكار باشد، مجوز و محمل

و  یو سياس یو جغرافياي یيا مل یشرايط مساعد مخصوص خانوادگ يكرده، پا
خود و عدم فايده و لزوم  یعقب افتادگ يبرا يكشد، تا عذر را پيش می ينژاد

معجزه و مالئكه و خدا را در  يباالتر اختالف، پا یكوشش بتراشد و در مرحله خيل
پيغمبران و اولياء را مرهون  يها يها و موفقيت ها و پيروز يآورد و فداكار یميان م

 .شناسد اعجاز و الهام می
همه اين  ياست ، خط بطالن روقرآن كه كتاب حقيقت و تربيت و فعاليت  یول

 :فرمايد یاوهام كشيده م

                                                
 ......و چون در كارى عزيمت كردى و تصميم گرفتى، پس بر خدا توكل بنما :119عمران /  آل. 1
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«
 »1 

داده، همين طور اثر بيان و سحر كالم به آن صورت كه مشركين به پيغمبر نسبت 
 .دزدد، نبوده است هايش می ها را با حرف و عقل جوان كند میگفتند محمد جادو  می

ترين عامل جلب اعراب  آيات قرآن البته اثر تكان دهنده عميق داشته است و مهم
آن يا با تخدير و تحميق، بلكه  ینه از طريق صنايع لفظ یول .گرونده اوليه بوده است

كج و خم و تحريك  یاست ساده، صريح، روشن، ب بوده یو بيان یعكس كتاب هب
 .كننده عقل

  

 فلسفه و كالم و موعظه -3

و  یفلسف يها آيا پيغمبر مجلس بحث و درس و تفسير باز كرده ، با استدالل
 خدا فرمود؟ هحادث و قديم يا جوهر و عرض مردم را معتقد ب يجنجالها

از ابوبكر كه تازه  .آورد یر نمها سر د روز كه از اين حرف سواد آن توده مردم بی
رسول خدا رحلت كرد و  :اند كه گفته ها و بزرگان مردم بود ، نقل كرده از فهميده

 چه؟ یيعن 2«»من نشد از او بپرسم 

فلسفه بعدها  .و توصيف و تشريح خدا گريزان بودند یقرآن و پيغمبر از فلسفه باف
و مخرب معتقدات  یمدع عنوان بههم  آن .اسالم آمد عباس از يونان به یدر دوران بن

در مقابل حضرت صادق  یمكتب عنوان بهعباس مايل بودند از آن  یبن ي، خلفایاسالم
طرح شد و بيم آن  یهائ چون ايرادها و اشكال یول .اطهار استفاده نمايند و ائمه

ين و در رأس جامعه تازه مسلمان را متزلزل كند، مسلم ياعتقاد يرفت كه مبنا می
مقابله و  هالسالم ب آنها حضرت باقر و حضرت صادق و مخصوصاً حضرت رضا عليه

پس باز هم فلسفه و  .عنوان شد یفلسف يها ها يا جواب مدافعه پرداختند و احتجاج
آن در مقام  اصيل و مثبت پيغمبر اسالم نبوده است، بلكه توسل به یكالم وسيله تبليغات

 .دفاع بوده است
  

                                                
هايى كه خداوند به بعضى از شما نسبت به بعض ديگر داده است  گاه آرزوى برتري هيچ :32نساء /  .1

 .اند چيزى است، كه كسب كرده انيد كه( براى مردان و زنان بهره از آننكنيد، )بد
 .هاى پر درخت و باغ :31عبس /  .2
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 جدال با اديان ديگر و كوباندن طرف -4

پردازند و مؤمنين ساير مذاهب را بمبارزه  یاشخاص ازاين راه به تبليغ اسالم م یبعض
نمايند كه با يك بدو كردن با مخالفين و رديه نوشتن بر  طلبند، يا تصور می می

ؤمن اديان قديم و جديد، مردم و جوانان به دين اسالم خواهند گرائيد و م يها كتاب
 .شوند یو متدين م

درست است كه پيغمبر اكرم در دوران رسالت و تبليغ خود با مشركين و 
دفاع  عنوان بهو  يناچار هباز هم ب یبحث و جدال پرداخت، ول مخصوصاً اهل كتاب به

در قرآن صورت  يآيات متعدد .آنها بود يها به ايرادها و پرسش یگوئ و جواب
 یول .است و جدال منع نشده یرد و اصوالً جوابگوئبحث و جدال با مخالفين را دا

 .شود میدر جهت احتراز از جدل يا الاقل تخفيف و تفاهم ديده  یتمايل محسوس
قرآن به هيچ وجه مايل نيست اصرار و فشار و لجاج ورزيده شود وقصد مزيت 

و برخ كشيدن معتقدات خود يا تحميل سليقه و تحقير و انكار طرف در كار  یفروش
از تعصب و در جهت  یدهد كه به وجه احسن و خال اجازه می یجدال را وقت .اشدب

 :تفاهم باشد
 «

 
»    

 :دهد مشرك سرسخت دستور می يدر مورد كافرها
«

 
»1 

 :نادانان در بارهيا 
«... »2 

                                                
پرستم و شما هم پرستنده آنكه  پرستيد، نمی بگو، اى گروه كافرها! من آنچه را شما می :6تا  1كافرون / . 1

كنم و نه شما آنكه را كه من  می كنيد، عبادت پرستم، نيستيد و نه من آنچه را شما عبادت می من می
 .پرستيد. شما را دين خود و مراهم دين خويش ميپرستم، می

 .گويند و چون نادانان خطابشان كنند، با سالم پاسخ می :63فرقان / . 2
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به  كند می، شخص را وادار  یطلب يو برتر یو روح خودخواه يطبع بشر
ها  خود بنازد و بزرگ بشمارد و در مقابل، دارائی یيا خيال یمتعلقات و امتيازات واقع

قرآن از اين مزايده گذاريها و  یديگران را نشناسد يا تحقير نمايد، ول ياياو مز
بهشت و بخشش خدا نه تابع » :گويد ها بيزار است و صريحاً به مؤمنين می مسابقه بازي
شما است و نه اهل كتاب، بلكه هر كس كار بد بكند )اگر چه هر  يآرزو و ادعا

نخواهد داشت وهر كس  یو يار و مدافعاندازه كوچك باشد( زيانش را خواهد ديد 
خواست  اگر خدا می .كار خوب كند و مؤمن باشد ، پاداش او نزد خدا محفوظ است

را با آنچه به او  یآورد وليكن به اين ترتيب هر امت یدر م يهمه شما را به آيين واحد
 يگوئيد و مؤمن به خدا هستيد، بجا ی؛ اگر راست مكند میداده است، آزمايش 

 .«اخر و جدال، در خيرات با يكديگر مسابقه بگذاريدتف
 یسسست يها اصوالً جدال و بحث  چه در دين و چه در سياست وعلم از آن حربه

و اثر خود را از دست داده، لجاج  شود میكند  زودي به یاست كه اولش تيز است ول
هم  یاهنمايد؛ گ تر می را در عقيده خود سرسخت یو عصبيت بر ميانگيزاند و مدع

و اطناب در كالم و  یبايد از پرحرف یخيل .اش بر ميگردد و اثر معكوس مينمايد لبه
اگر يك بار تذكر و توجه فايده نبخشيد ،  .اصرار در تحميل نظر خود احتراز كرد

كه وظيفه تو  كند میقرآن مكرر به پيغمبر گوشزد  .معلوم نيست ديگر نتيجه بدهد
 .و نه حافظ و نگهبان آنها ینه مسؤول مردم هست تذكر دادن و رساندن مطلب است

 .كند یخداست كه هر كه را بخواهد هدايت م
 

 یتحريك عواطف و عوامفريب -5

تربيت  يبهانه برا یحسن نيت، ول ي، يا تمسك از رویتحريك عواطف و عوامفريب
 .یو اصالح نفوس و بهبود زندگ

ندارد و معلوم است كه ظهور  يامروزه طرفدار زياد یفريب عوام یيعن یفرضيه اول
اسالم درست در جهت خالف عقيده رايج و عواطف مقبول زمان بود و احكام آن 

ترين افراد خانواده و قبيله اعمال  نزديك در باره یحت یهم با شدّت و سخت یگاه
 .شد می

فرضيه دوم، در اوايل اسالم كه اصالً مورد مثال نداشته و چنين نبوده است  یول
در جامعه مكه و مدينه يا در ممالك مفتوحه اسالم  یرين و خيرانديشانكه متفك
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و  یوجود داشته باشند، كه قبالً بمعايب و مفاسد اجتماع برخورده، يا از عقب افتادگ
اصالح و نجات اوضاع و مردم دست به تبليغ و  يآنها رنج برده و برا یاستعمارزدگ

با حسن نيت  یاين طرز فكر كه گاه .تلقين دين و ترس از آخرت و غيره زده باشند
فريب مردم و استخدام  يبرا یو گاه كند میها و تبليغات جلوه  در استدالل

 يكند، از مختصات قرون بعد یجلوه م یدر جمعيت اغراض سياس یاحساسات مذهب
اتفاقاً از  .در ميان مردم پيدا كرده بوده است يا پايه و مايه یو جديد است كه مسلمان

 ینشاط و دوام یرنگين شده باشد، ول یو سرخاب صورت یها شايد با سيل هاين را
 .نداشته و نخواهد داشت

  

 شهادت واقعيات

تبليغات پيغمبر را  یو اساس یاصل يها حال كه هيچ يك از آن افكار و اعمال حلقه
 تشكيل نميداده است، پس اين تبليغ پراثر چگونه و از چه راه بوده است؟

 .امر مراجعه بايد بكنيم یو تاريخ یله به واقعيت و جريان خارججواب مسئ يبرا
بينيم دعوت در مكه از حضرت خديجه زوجه پيغمبر و بالفاصله از پسر عم  یم

كه آنها  ینزديك و كامل ی؛ با آشنائشود میشروع  یعل یدست پرورده پيغمبر، يعن
ابراز  یومتو هيچ گونه مقا كند میاز محمد)ص( داشتند، صرف اظهار كفايت 

 :؛ پسشود مین
صفات و خصال پيغمبر و اعتقاد و  به یقبل یقدم اول يا قلعه اول تبليغ آشناي

 یخديجه و عل .كند میشمائل خود حضرت است كه اثر  .اطمينان به شخص او است
 .شوند مفتون آيات و تعليمات می يزود هب

 .ندان نزديك استاعالم رسالت و اظهار امر به خويشاو يقدم دوم يا پرده بعد
جاهليت امثال  يها مخالفت و غرور و تعصب :شود میاولين عكس العمل ظاهر 

گونه منطق و بينه و  كه هيچ یابوجهل و شروع اصطكاك با مقام و منافع؛ مخالفت
 .نمايد ، بلكه تشديدش میشود میصحبت در آن كارگر ن

ابراين ماديات و منافع منافع و ماديات است؛ بن يرو شود میكه با اسالم  یمخالفت
آن،  يو جلوگير یاز جهت منف یاهميت در پيدايش اسالم نبوده است، ول یاثر و ب یب

 .نه از جهت مثبت
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 ياگر دعوت و جسارت پيغمبر جوان و يتيم و نادار در پيرمردها :قدم سوم
، در عوض در شود میدار و ثروتمند و توانگر قريش با تحقير و تكبر مواجه  خانواده

حمزه،  :آورند ی؛ تك تك ايمان مكند میراه پيدا  یو پراكندگ يباكند يفرادا
جعفر، ابوبكر، بالل، خواهر عمر، خود عمر، عمار ياسر، و امثال آنها، اين گروندگان 

امين و  اهللكه به احوال و اوصاف محمّد بن عبد یقبل یو آشنائ یيك مقدار باشناسائ
بيشتر( در برخورد و استماع آيات اوليه قرآن؛ صادق داشتند و يك مقدار هم )بلكه 

ند و در خود شد میاست، مجذوب  یتازه كه روشن و عال ياز شنيدن خبرها
 .كردند و رغبت و عشق نسبت به مكتب جديد احساس می یاحساس فروتن

اقامت مكه و با استفاده از  يها دانيد در سال می كه طوري بهكار پيغمبر 
ها به او ميداد ، رفتن ميان مردم و  ماهها و محل ین بعضكه حرام بود یهائ فرصت

آن كلمات و اخبار و  .غالباً بدون تفسير و بحث .دستجات و تالوت آيات قرآن بود
 .شد میكرد، گوشها و چشمها به اينطرف كشيده و دلها رميده  یآيات كار خود را م

داب و تشكيالت ايمان و عشق بود و آ یدر مرحله ابتدائ یدر آن موقع مسلمان
واحد و انصراف از  يپرستيدن خدا :تأكيدات و تعليماتش اوالً .نداشت یچندان

 :و خرافات و توحش بود یاحتراز از عادات جاهليت زائيده از بت پرست :ها و ثانياً بت
از قبيل زنده بگور كردن دخترها، تكبر ورزيدن، تجاوز به مال و ناموس سايرين، 

نوع خلقيات و  يك یر لهو و لعب و قمار و امثال آن؛ يعنشرب خمر و فرو رفتن د
 .يك سلسله تصفيه نفوس يا تزكيه

در روحيات و وجنات و صفات آنها  یهمين تزكيه يا تربيت نفوس تغيير فاحش
قبول شديدترين فشارها و  يپديدار ميساخت و آنها را ممتاز از سايرين و آماده برا

كه هم شخص را  یاست، چيز بزرگ يخود چيز اين .نمود سختيها و فداكاريها می
همين تغيير در  .را به تفكر و تحسين واداشته است يبيدار كرده است و هم ديگر

در عين آنكه  .شد میدر تكان و كشش و ايمان سايرين  يعقيده و روحيه عامل مؤثر
 .كرد می یتجل یدرخشان یتبليغات يبود ، مثل تابلو يو معنو یيك امر درون

 يو خطرات و باكند يسال تبليغ در مكه با صعوبت و محروميت و فداكار سيزده
 .شود می يدر پيشرفت سپر
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 يآشنا یمالحظه كرديد كه برنامه پيغبمر در اين مدت ، در يك محيط خودمان
گرديد و از اين دو قسمت  دو قسمت انجام می يرو یبه صفات و كماالت قبل

 .ؤمنينتالوت آيات و تربيت م :شد میاستفاده 
«»1 
هم از قرآن كه مكيه است و در اين سيزده سال نازل شده  یهائ آيات و سوره

ها صحبت توحيد و عظمت و ازليّت خدا  است ، بيشتر ناظر بدو چيز است؛ در ابتدائی
ذهن و حواس  است كه به (Choc) یتكان .آخرت است يت و اليتناهاو اخبار قيام

 يمرتبه به بيدار يك يخبر یاو را از خواب غفلت و از محدوديت و ب .دهد انسان می
وسيع زمين و آسمان و زمان ازل تا ابد يا مبدأ و معاد هوشيار  يدنيا يو تماشا

 !كند می

حالت خود  به یهاي ها ، طعنه بيدار كردن آن خفته ياين آيات و برا يالبال
 .شود یدر مال و منال زده م یو سرگردان یو سرگرم یياخود باختگ یپيچيدگ

 مثل چكش بر سر اشراف 3«» .شود مینازل  2«»
 » .شود میقريش كوبيده 

 »بانگ  .شود میگوشزد  ینوع يها لهب یبه اب 1«

 6«»پشت سرشان با فرياد از .شود میان زده به كليه پول پرست 1«
و آسمان و زمين و نفس  خورشيد و ماه و روز و شب .خواهد آنها را برگرداند می

                                                
 2/  جمعه. 1
 (.اى جامه بر خود پيچيده! بر خيز و اخطار كن )بيم بده :2و  1مدّثر / . 2
 .شما را سرگرم و واله كرده است افزون طلبى :1تكاثر / . 3
نياز  لهب! دارايى او و آنچه بدست آورده است، او را بى بريده باد دو دست ابى :3تا  1لهب / . 1

 .دارى درآيد كند. بزودى در آتش زبانه نمی
واى بر عيب جوى طعنه زن. آنكس كه مال فراهم آورده و شمارش كرد. گمان  :1تا  1/  ههمز. 1

اى انداخته  كننده كند، نه چنين است. حتماً در آتش خرد مالش او را جاويدان میكه   كند می
 .شود می

  رويد؟ پس به كجا می :26تكوير / . 6
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گويد هر جا برويد، هر وقت كه باشد و هر كس و هر  خود مردم را شاهد گرفته، می
1«»طور كه باشيد 

 

حال و  یدرك و تصور مردم ب يچون خدا و قيامت و افالك آسمان هنوز برا
ندارند، قرآن از ابديت در دو  یدور و زود است و حساسيت یرشد خيل یخيال و ب یب

جلوتر آمده، خود را به مكان  يطرف بينهايت و از اعماق مرموز و مجهول نفس بشر
 .آورد یاز اجداد و از آثار و تاريخ مثال و شاهد م .دكن میو زمان مردم نزديك 

و قصه شتر  2«»، «»پشت سر 
 » :ديگر ييا در جا .فرمايد صالح و عواقب تكذيب را بيان می

»يا  3« 
 .شود ینقل م 1«

است كه  یها اشارات جسته و گريخته و در حكم تلنگريا پشنگ آب اين حكايت
كه  یطرناكبريده كوتاه او را از وضع خ يبا خبرها .زنند به شخص خواب رفته می

كه دارد و پيش خواهد آمد  یكه در امكان است و يا وضع یدارد ، يا سيل و بالهائ
 .كنند مطلع می

  

 تبليغ پيغمبر    
نسبتاً كامل  يها و سوره یو توجه، نوبت به آيات تفصيل يپس از آن مختصر بيدار

 و لوط و ابراهيم و يوسف و یكه از موس یقصص .رسد قصص و حكايات قرآن می
كامل ، در  يها يا سوره ياين آيات زنجير .كند میقوم عاد و سليمان و غيره صحبت 

 یضمن آنكه به صورت حكايت و قصه است ، از راه عنايت و عبرت متضمن تركيب
مجموعاً  یيعن .از تعليم توحيد و تربيت و تلقين اخالق و شهامت و مقاومت است

 .همان تالوت آيات و تزكيه ملكات
  

                                                
يقين هر كس آن )نفس( را تزكيه و پاكيزه كرد، رستگار شد و هر كس آنرا ضايع  هب :11و  9شمس / . 1

 .كرد، هالك شد
 .ترين آنها برانگيخته شد كه بدبخت ى خود تكذيب نمود ، زمانیقوم ثمود با سركش :12و  11شمس / . 2
كه در شهرها طغيان كردند و در آنجا فساد  ها )يا اهرام( آنهايی و فرعون صاحب ميخ :13تا  11فجر / . 3

 .بسيار نمودند. پس پروردگارت بر سرشان تازيانه عذاب فرو كوفت
 .كشته شدند ياران خندق آتش :1بروج / . 1
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  هجرتبعد از 

 يدنيا .شود یعوض م یكل هحال با حضرت به مدينه هجرت نمائيم، صحنه و پرده ب
 !و جهش جديد ...جديد، محيط جديد، مردم جديد، برنامه جديد، تبليغات جديد

 یو اجتماع یكه هجرت مبدأ تاريخ مسلمين است، برنامه ساختمان يطور همان
 .بنا ميگردد یلنّبو مدينةا شود میپيغمبر نيز از اين مبدأ شروع 

با هفتاد و چند نفر مردم  «عقبه»و در  «یمِن»قبل از حركت به مدينه، پيغمبر در 
مسلمان شده مكه بيعت كرد و آنها حمايت و دفاع از حضرت راتعهد نمودند، 

نفر بنام  12مصعب بن عمير را به عنوان نماينده و رابط نزدشان فرستاد و ميان آنها 
داده و قرار و  یزيرزمين یتشكيالت حزب .رحوزه تعيين فرمودنقيب يا سردسته و س

 .مدار و مقدمات هجرت گذارده شد
ترجمه كنند در  (Fuite) ها اصرار داشتند به كلمه فرار خود هجرت كه اروپائی

باشد كه  یم یاولين خروج .حقيقت ترك موطن و نهضت و حركت به پيش است
ها و هزاران خطر و احتمال نامطلوب  ول محروميتگذار اسالم و مؤمنين اوليه با قب پايه

 یچنين حركت و جسارت، يعن .گيرند یبا توكل به خدا و عزم راسخ به عهده م
ترك خانه و ديار و استقبال سرنوشت نامعلوم در برنامه حضرت ابراهيم نيز بود كه از 

 .كشت و گياه مكه آمد یكلده به بيابان ب

 يكه برا یبا پيشواز مردم و آغوش یقبل يها ازيس ورود به مدينه در اثر زمينه
 .شود میپذيرش اسالم باز كرده بودند ، روبرو 

و مبدأ نطفه توليد  يكه نقطه مركز يمسجد است، مسجد ياولين اقدام پيغمبر بنا
در مكه با بودن خانه  .گردد ها و محل حل و عقد امور می وتراوش احكام و تصميم

 .تأسيس مسجد فراهم نشد يبرا یانات ، فرصتو امك يكعبه و نبودن آزاد
عمل دوم پيغمبر عقد پيمان اُخوت ميان مهاجر و انصار است كه بجامعه نوزاد 

 .شود میاسالم پيوند و التيام الزم داده 
ارائه آيات و اصالح  یموازات برنامه تبليغ هو ب یپس از اين دو مرحله مقدمات

در مدينه پيغمبر با سه دسته از مردم  .شود می دفاع از تعرض شروع يها عادات، برنامه
 یها يعن طرف مهاجرين و انصار، بی یدوست يعن :روبرو است یيا سه واحد اجتماع

ها كه از اعراب مدينه يا  اند و باالخره دشمن اعراب اوس و خزرج كه هنوز نگرويده
 .شود میور  آوردند و قريش و متحدين آنها كه از خارج حمله یها سر در م از يهودي



 
 

 

 
 

 229  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تبليغ پيامبر

 

 :شود میدر جامعه نو بنياد مطرح  يا از طرف ديگر هر روز مسائل گوناگون تازه
و  ي، موضوعات اعتقادیو جنگ یمسائل نظام .یو اجتماع يفرد یآداب زندگ

به آنها آيات  یجوابگوئ يو غيره برا ی، خانوادگي، اقتصادیو جدل ی، فلسفیايمان
 لحاظ به یمدن يها آيات و سوره .شود میفزوده ا یمدن يها نازل و بر سوره يا تازه

غالب  .است یمك يها موضوع و لحن كامالً متمايز و مشخص از آيات و سوره
با  يها ، جدالیمنطق ي، استداللهایو روابط اجتماع يوظائف فرد هاحكام مربوط ب

 .رسد ها در اين دو ساله می اهل كتاب و باالخره تعليمات و حكمت
 .مؤمنين است یخطاب مستقيم بخود پيغمبر يا مشركين و گاه بيشتر یآيات مك

تعليم  .ده سال مدينه بيشتر دوران تعليم است .تر است تر و عام در اينجا خطاب وسيع
 .یكتاب خدا و روش حكيمانه زندگ

تالوت آيات و تزكيه خلقيات  یپيغمبر بر دو ماده قبل یدو ماده جديد برنامه تبليغ
 :شود یافزوده م

«
»1 

و نوبه به نوبه  یبه طور متوال یالبتّه اين چهارمادّه تبليغ، مانند چهار كالس ابتدائ
شده، آنراتكميل و تأييد نيز  یم مرحله جديد كه بر مرحله قديم مزيد .نبوده است

از آيات خدا  يا همان تزكيه و تغيير نفوس و تعليم و تأثير احكام آيه .نموده است یم
 .است يتمام افعال چهارگانه در آيه فوق بصيغه مضارع استمرار .ه استشد می

 از آيات و احكام در يبسيار .هم بود تالوت و نصيحت قدم و عمل يپا هب پا
باين ترتيب  .شد میمشكالت و مسائل نازل  هها و برخورد ب يو پيروز يضمن پيشرو

 :شد میبهتر مفهوم و متمركز در ذهن پيغمبر و مسلمين 
«

 » 2 
«»1 

                                                
اوست خدايى كه در ميان مردم امى ، پيغمبرى از خودشان برانگيخت تا بر آنها آيات او را  :2معه / ج. 1

 .تالوت كند و تزكيه و تربيتشان نمايد و كتاب و حكمت تعليمشان دهد
: آنها كه كافر شدند گفتند: چرا قرآن يكجا بر او نازل نشد؟ اين چنين )كرديم( تا دلت را به 32. فرقان / 2

 را با تأنى خاصى بر تو فرستاديم. ثابت كنيم و آن آن
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 مصداق آيه  هبنابراين تبليغ پيغمبر كه موضوع بحث ماست ، ب
«...»2  

 یول زچهار ماده متماي يو آيات مشابه آن كه در قرآن دو سه بار آمده است ، دارا
تالوت آيات ، تزكيه عادات و ملكات ، تعليم كتاب و مقدرات و  :يمالزم و مواز

 .است یباالخره تعليم حكمت و احكام زندگ
  

 روش تبليغ

تبليغ و سبك و روش را بيان  ی، چگونگ كه در سوره جمعه است  آيه فوق
خ مراجعه واقعيت و تاري تحقيق در اين قسمت بهتر است باز به يفرمايد، برا نمی

 .نمائيم
وجه بر سبك و سيره اهل كالم و از طريق  هيچ بينيم رواج اسالم در مدينه نيز به یم

مردم نبوده است ؛ بلكه مردم خودشان  يسو رفتن به یو حتّ یباف استدالل و فلسفه
كه معتقدات و  يآنكه تغيير يچرا؟ برا .گرويدند آمدند و می بسمت اسالم می

پديد آورده بود و همان گفتار  یشهر نمونه مسلمان یدينه ، يعندر م یتعليمات اسالم
كه ميانشان برقرار شده بود ، بينندگان را  یو رفتار و كردار پيغمبر و اصحاب و روابط

 يچه مردم محالّت شهر و چه آنها كه از حومه يا از باديه برا .داد تحت تأثير قرار می
 .كردند ند و اوضاع جديد را مشاهده میآمد یمدينه م هب یزندگ يمعامالت و كارها

 «احد»و  «بدر» يها سابقه مسلمين در آزمايش عجيب و بی يها از طرف ديگر پيروزي
آوازه شهرت اين اقدامات و فتوحات روز بروز  .و فتح مكه عربستان را تكان داده بود

 اعراب و .شد میرفت و خود دال بر حقانيت و حقيقتش  و دهان به دهان جلو می
 .شنيدند ها را می ها و رشادت ها از دور صيت قدرت و پيروزي ها و شامی ايرانی یحت

را  يو آباد یو پاكيزگ یند، همبستگشد میجامعه مسلمين كه نزديك  هبه مدينه و ب
كردند، بيش از پيش متعجب  رسيدند و پيغمبر را زيارت می مركز كه می هب .ديدند می

به استدالل و اثبات نبود ، آفتاب آمد دليل  یتياجاح .ندشد میو مفتون و دگرگون 
 .آفتاب
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 .ديدند در مكه مردم در شمائل پيغمبر و سيمايش آثار عظمت و تربيت را می
كه با سرعت روز افزون در حال اصالح و توسعه بود،  یاينجا در افراد و در اجتماع

 .كردند آثار حقيقت و حقانيت اسالم را مشاهده می
و چه بشر درس  یو دهات یبشر ، چه بشر عام يافذترين منطق براترين و ن يفطر

هست كه  يچيز كند میشخص حس  .است ی، تأييد عمليخوانده و متمدن امروز
 .آورد یم وجود بهرا  يچنين آثار

اسالم كه در مكه تك تك و گاه گاه و با  يتوجه و تمايل مردم عربستان به سو
مستمر درآمد؛ هنوز  يت خانواده و چند نفربود ، در مدينه به صور يسنجش و كند

حق و  يعمر حضرت به آخر نرسيده و ده سال از هجرت نگذشته بود، كه در اثر يار
 :ندشد میخود داخل دين خدا  هخود ب .فتوحات فوج فوج شد یتوال

«
 .»1 

نمود و هم  اطالع تأثير می یغريبه و ب يها، هم رو پيروزي یتشعشع آثار و تجل
بر سبيل يك تصاعد  يپيرو .گرديد ها را تشويق و موجب تقويت ايمانشان می خودي

 .است یاتم ييا فعل و انفعال زنجير یهندس
نابراين بايد بگوئيم كه تبليغ پيغمبر بيشتر از راه تأثير بوده است ، نه از راه حرف ب

 2«...»در قرآن آيه  یما وقت .و دليل
هوم و تصوّرمان از گوئيم، مف می 3«»نماز  خوانيم يا در را می

جنبه  یآن ميباشد، در صورتيكه در كلمه راهنمائ یعقيدت و ينظر يهدايت، معنا
و  یبيشتر است و ممكن است مقصود از هدايت طريق صحيح زندگ یو حركت یعمل

هر حال معاصرين پيغمبر، هدايت قرآن و اسالم  در 1.(باشد ) يپيروز
 یو اجتماع يفرد یو در تغييرات محسوس زندگ یو تربيت یورت عملرا مسلماً در ص

 .آن يو فكر يديدند، تا در صورت نظر بيشتر می
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 .پذير است پروردگارت را منزه بدان و از او طلب آمرزش كن، همانا كه او بسيار توبه
 .بگو پس كتابى كه از آن دو راهنماتر باشد، بياوريد تا پيروى از آن بنمايم :19قصص / . 2
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 مقايسه با تبليغ كمونيسم

لحاظ توسعه و  هب توان میدنيا كه  یو اجتماع يفكر يها ها و نهضت در ميان مكتب
 .را بايد نام برد یالملل بااسالم مقايسه كرد، نهضت كمونيسم بين يا تبليغ تا اندازه

مرحله اجرا در  هب يكمونيسم كه در روسيه شورو يدانيم مبنا كه می يبه طور
بر اساس آن تشكيل شده است، بر سوسياليسم و ماترياليسم  یآمده و حكومت

 .باشد ديالكتيك می
 بعداً در اوايل .بعد افكار سوسياليسم در اروپا و آمريكا انتشار يافت هب 18از قرن 

 یآلمان ييهود «كارل ماكس» .منطق ديالكتيك را طرح كرد یآلمان «هگل» 19قرن 
سوسياليسم را بقول خودش  یبا استفاده از ماترياليسم ديالكتيك، فلسفه اجتماع

كه  یتا اينجا كارهائ .بينانه درآورد و كتاب سرمايه را نوشت و واقع یبصورت علم
ارائه  اصول و اثبات آن پرداخته بودند و شده بود و متفكرين مختلف به طرح علل و 

كارل ماكس پافراتر نهاده و  .دانست 1«...يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اياتِه...»توان آنرا نظير مرحله  یم
به برانگيختن بغض و كينه رنجبران و كارگران عليه  یبا عنوان كردن جنگ طبقات

 نام رنجبر يا كارگر هب يتفكيك و تصفيه و تشكيل طبقه جديد داران و به سرمايه
(Proletaire) يُزَكّيهم»پرداخت و مرحله  یتربيت يكنوع روحيه و خلقيات انقالب و» 

و اين اخالق و  یآن افكار و معتقدات فلسف .را در شريعت تازه پيشنهاد و اجرا نمود
احزاب  .در سراسر اروپا نفوذ كرد و طرفداران زياد يافت یروحيّات انقالب
 يدست به فعّاليّتها یطبقات انقالب يو به اتكا یاستناد معتقدات فلسفسوسياليست به 

ها و  آتيه خود به تدوين برنامه یحكومت احتمال يزده و برا یو سياس یانتخابات
مانيفست  .نوشتند «كتاب» یپرداختند؛ يعن یو اجتماع يمطالعه اصالحات ادار

انگلس تدوين  يهمكارها كه بوسيله كارل ماركس و با  كنگره سوسياليست1818
تازه  یاجتماع يمذهب ماد یعموم یشده بود، در حكم انجيل يا كتاب تعليمات

دار  حاكمه و طبقات سرمايه يها ها و شدت عمل هيأت مخالفت .رفت شمار می هب
ها و  سبب گرديد كه ليدرها و افراد، بيش از پيش متشكل و استوار شوند و با فعاليت

به  .يجاد اعتقاد و اميد بيشتر در خود و در ناظرين بنمايندا یگوناگون يها فداكاري
دادند  ها تعليم می«حكمت» یانقالب یاين ترتيب رهبران در آئين مبارزات سوسياليست
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عمل و اجرا بميان  يكامل و وسيع كلمه پا يمعنا ههنوز ب یول .كردند یو تمرين م
تا  .زد دور می يا ت مبارزهها بيشتر بر محور فكر و نطق و تشكيال نيامده و فعاليت
، دست به انقالب سرخ و یروس يلنين رهبر پرشور و توانا 1917آنكه در سال 

ديگر(  یو رهبران انقالب «یتروتسك»)بعد از پس زدن  یتأسيس حكومت كمونيست
لنين به عقيده و سليقه خودش آن آيات  .زد یسوسياليست ياتحاد جماهير شورو

را بمرحله استفاده و  یكتاب كارل ماركس و اصول حكومت، ی، تربيت انقالب یفلسف
»از آيه  یيك بدل .اجرا درآورد

 ياجتماع بشر یدر زمينه امور دنياي 1« 
در پيدايش و پيشرفت سوسياليسم كمونيسم، كه در  یه آنكه وقتخالص .يافت تحقق

دنيا دامنه اثر و  یغير دين یو اجتماع یفلسف يها نوع خود از كليه مكاتب و نهضت
بينيم شباهت تام با اسالم  یكنيم، م بيشتر داشته است، نظر می يعمل و سرعت پيشرو

رشد افراد و نشر  لحاظ بهد العاده عظيم قرن جدي با وجود امكانات فوق یول .دارد
طلوع يا ظهور آن تا  يافكار و سهولت ارتباطات و قدرت عمليات، معذالك از ابتدا

زمان استقرار و نفوذ ، بيش از يك قرن طول كشيده است و صرف نظر از تعداد كثير 
 یپيشروان و طرح كنندگان و تكميل كنندگان تبليغ كنندگان، اگر فقط رهبران اصل

بياوريم، هفت هشت دست گشته تا توانسته است يك كشور را بحيطه را بشمار 
يك فرد واحد،  يدر صورتيكه اسالم به رهبر .خود درآورد يو ادار يتصرف فكر

انتشار  یسابقه در آن عصر و زمان جاهليت و دست بستگ یوسيله ب یسواد و ب یيتيم، ب
 ی، يعنیا كشور اصلكمتر از ربع قرن طول كشيد ت یسال، يعن 23و ارتباط فقط 

خود  يعربستان غير مرتبط، غير متشكل و غيرمتمركز را فكراً و حكومتاً تحت لوا
بزرگ ايران و  يپانزده سال نگذشت كه دو خليفه اول و دوم امپراطور .درآورد

شام و مصر را تصرف نمودند و قبل از  یبزرگ روم، يعن ياز امپراطور یقسمت مهم
اش از شمال آفريقا تا جنوب اروپا منبسط شد و  رد، دامنهآنكه يك قرن از بعثت بگذ

كه مردم  یدر حال .پس از آن به هندوستان و چين و جزاير اقيانوسيه سرايت كرد
عباس  یراشدين و امويه و بن يخود بخود به آن ميگرويدند، يا اگر در دوران خلفا

ل، در آن دين هم در كار آمده باشد، ديده شد كه پس از استقال یتحميل و تسلط
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مرام  ینيز انتشار داشته و دارد، ول یو جنگ یماندند و از غير طريق لشكركش یم یباق
، یطبقات يها و فداكاري يكمونيسم اگر قبالً يا در خارج روسيه با تبليغات فكر

 ینظام يدر روسيه نيرو 1917رفته است، پس از انقالب اكتبر  یتقريباً آزادانه پيش م
 یدر استيال و استقرارش داشته است و انبساط یام و اجبار نقش بزرگو الز یو پليس

و خاور دور پيدا كرده  یشرق ياخير بممالك اروپا یالملل كه در نتيجه جنگ بين
 يگاه عدالت و آزاد سره داشته است و هيچ يك یو جنگ یاست، جنبه تقريباً سياس
بن  یمام متقين علراشدين و مخصوصاً دوران ا يخلفا یو مساوات و دموكراس

 .ابيطالب را بخود نديده است

رفت، هنوز ادعا نداشت  از دنيا می 1921كه لنين در سال  از طرف ديگر موقعی
كه بهشت كمونيسم را در كشور مستقر ساخته و يا موفق شده باشد برنامه كامل 

 يها طرح برنامه .كرده باشد یو كمونيسم منظور را عمل يسوسياليسم كارگر
داد كه در  وضع نموده، وعده می «یموقت»ريخت و مقررات و تحميالت  ار مید مدت

 .پايان آن سعادت رنجبران تأمين خواهد شد
توسعه و  يها استالين و مالنكف و خروشچف ، برنامه یبعد از لنين يعن يخلفا

اصول خالص  يآنچه به لحاظ اشاعه و اجرا یول .تقويت و تبليغ را تعقيب كردند
نمايند، در جهت تخفيف و تحريف آنها و تطبيق با مقتضيات  مودند و میكمونيسم ن

مطلق افراد و دستمزدها، سلب  يرفته تساو بينيم كه رفته یو احتياجات بوده است؛ م
با سايرين و باالخره جنگ  يو ناسازگار یمالكيت و محو مليت، روح نارضايت یقطع

 .گذارند را كنار می یو مرام یطبقات
مقايسه اين دو نهضت و طرز تبليغ و پيشرفتشان ، از جهات عديده  در هر حال

 .در آنها وجود دارد یباشد و عوامل مشترك یقابل توجه م
هستند و اصوالً مافوق قوم و كشور و نژاد  یو عقيدت یمرام يمبنا يهر دو دارا

ه دارند و بيشتر بر طبقات رنجديده و ضعيف اجتماع توج یبوده و خاصيت بين الملل
اين  با یاند، ول هر دو نيز خواهان سالمت و رشد و سعادت ايشان .اند و تكيه داشته
محسوس  ياز حدود احتياجات ماد یكه چشم انداز و هدف يك یتفاوت اساس

محدود اين دنيا تجاوز نكرده و از طريق جنگ طبقات و تنازع و  یو زندگ يبشر
و  یهان عظيم خلقت و هستج هنظر ب يكه ديگر در صورتی .كند میعمل  يتساو
يك مقدمه و جزء بينهايت  ی، احتياجات و عمر دنيائ داشته يبينهايت ابد یزندگ
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و تربيت  ینمايد و از طريق ايمان و تقوا و تعال را اشغال می از برنامه آن یكوچك
 .نمايد عمل می

 يها اي در مورد توده يا تا اندازه كه طوري بهاما از جهت سبك تبليغ مرام نيز )
ديالكتيك پيش  یفلسف يها و جدال يخودمان ديديم( تنها با دعوت و تبليغات نظر

و  یطبقات یآن همان كينه و روحيه انقالب یبلكه پيش برنده و پشتيبان اصل .نرفته است
و  یانقالب يها بوده است و بالفاصله پيروزي يا تشكيالت و تعليمات مبارزه

ه را ب يگشته، افكار و افراد زياد يمؤثر یتبليغاتعامل  يانضباط و فداكار يها نمونه
با  يسپس تشكيل و تسلط دولت كمونيست روسيه شورو .خود جلب كرده است

و  یو صنعت یو سياس ینظام يها كه در زمينه يگير چشم يها عمليات و موفقيت
سود خود ايجاد نموده  هب يبسيار قو یعمل یاحراز كرده است، حربه تبليغات یعلم

نياز  یب يتا حدود زياد ينظر يها و مدافعين آن مرام را از بحث و استداللاست 
صحت و  یشواهد زنده قطع عنوان بهها را  مردم همان نتايج و موفقيت .كند می

 .داشت را یو سياس یروح یپذيرفتند و خاصيّت پشتيبان یرجحان مرام م
ها و  دريج ضعفت هاما در چنين دائره محدود و هدف و كمال مطلوب كوتاه، ب

ها و  طرف و تعدي آن پديدار شد، از يك یاصول یكه در مبان یاختالفات و اشتباهات
كه در  ینظام يها جوئی يو برتر یسران در داخل و اغراض سياس يها یطلب جاه

اصالت و اثر آن كاهش يابد و مخالفين  زودي بهخارج آشكار گرديد، سبب شد كه 
 .مقابله نمايند یو علم يو اقتصاد یو نظام یمسلك يها ربهو رقيبان ميدان يافته ، با ح

توسعه يابنده  یو نهضت عقيدت یآن جنبه مرام یالملل امروز كمونيسم بين كه طوري به
كه  یبزرگ يو امپراطور یصورت يك قدرت سياس هرا از دست داده و رفته رفته ب

تبليغ و تقويت خود  باشد، درآمده است و از اين راه به رژيم كمونيست می يدارا
 .پردازد یم
  

 تبليغ كامل و جامع

 :برگرديم به تبليغ اسالم و به پيغمبر خودمان
 نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت   

 آموز صد مدرس شد به غمزه مسئله                                                   
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ما و سايرين داشته است كه خود  پيغمبر اسالم اين فرق را با مبلغين ديگر اعم از
مديگر ه و مباشر بوده است و همه اين مراتب در نزد او به يمؤمن ، عامل ، مجر

 .مرتبط و در همديگر مؤثر بوده است
مزدور و  .تبليغ او از ايمان و عالقه و عشق سرشارش سرچشمه ميگرفته است

 .كرده است یاش صدق م در باره 1«...اَجْرٍما اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ ...»مأمور و منتفع نبوده 
نموده،  یقبل از تبليغ )بشارت و تنذير( و قبل از هر مؤمن ديگر خود به آن عمل م

 :شخصيتش تغيير يافته و شاهد و سرمشق شده است
«»2 

نكرده، از قدم اول آنها بعد به صرف گفتن و آموختن تعليمات ودستورات اكتفا 
خود با  3«...»گفت  یاگر م .آورده است یمرحله اجرا در م هرا ب
بسته بود و در ورود به مدينه مهاجر و انصار و اوس و خزرج را  يبرادر عقد یعل

 :اعالم آيه .نمود برادر و دوستدار و خدمتگزار همديگر می
«...»1 

عمالً عدل و احسان را در خانه و  .يك اعالميه خشك و تظاهر يا تذكر نبود
نزديكان  يساخت و خود و سايرين به صله رحم و دستگير يمدينه و جامعه جار

 :آيات .پرداختند یم
«...»1 

 و   
«...»6 

ها  عليرغم تمام ناراحتی .نداشت یجنبه تالوت و تحسين فصاحت يا شعار تبليغات
خود او و يارانش هم از مالشان تا  .و خطرات و تلفات مربوطه با عمل و اجرا توأم بود

نيزه بدست گرفته و در ميدان نبرد كردند و هم شمشير و  آخرين درهم انفاق می

                                                
 ...... پاداشى از شما بر آن تقاضا نميكنم: 119شعراء / . 1
 .ايم عنوان بشارت دهنده و اخطار كننده نفرستاده هو ما تو را جز ب :16فرقان / . 2
 ...هر آينه مؤمنان برادرانند :11حجرات / . 3
 ...دهد دستور می همانا كه خدا شما را به عدل و احسان و حق نزديكان :91نحل / . 1
 ...ايم، انفاق كنيد ايد، از آنچه به شما روزى داده كه ايمان آورده اى كسانی :211بقره / . 1
 ...كه سزاوار جهاد است، جهاد كنيد طور و در راه خدا آن :78حج / . 6
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عالوه بر اين امر انفاق و امر جنگ و جهاد را  .نمودند ها می ها و شجاعت يفداكار
باالسر بود، و نه  يتابلو 1«...بَيْنَهُم يوَ اَمْرُهُمْ شُور...»نه  .كرد اداره يا مباشرت می

بلكه با وجود  .تعارف و تحبيب بود يبرا 2«يَنْتَصِرُون هُمْ یوَالَذينَ اِذَا اَصابَهُمُ الْبَغْ»
كه داشت ، در اداره كارها و تصميم  يا كلمه و نفوذ يو نبوغ بشر یاله یامداد وح

كرد و آنها را به شور بايكديگر و حمايت از  جنگها با جمع مؤمنين مشورت می
 .داشت همديگر وامی

پيدا شده  یسياس و یو تجارت یيا اجتماع یكنم در دنيا هيچ مُبلغ دين یفكر نم
 یطور از هر جهت جامع و كامل و بتمام معنا مظهر و شاهد مقصد تبليغ باشد، كه اين

 .خود بوده است
كه به انجام  یمعذالك باوجود حداكثر عشق به محبوب و اشتعال و اشتغال

در  .بينيم یمأموريت و تبليغ رسالت داشته است، او را متعصب و ملتهب نم
آرام و اميدوار  یان موت و حيات آن نوزاد، او را چون كوهترين لحظات مي حساس

 يجاب .ترين مخالفان يا دشمنان، مهربان و بزرگوار است در برابر سخت .بينيم یم
تسبيح و  به يخودخور  يجا هورزد و ب تعصب، تلطف می يجا بهتزلزل توسل دارد و 

     :كه كند میعمل   را خوب یدستور اله .پردازد یم  توكل
«»3 

از نقص و غرض يا  یآنچه در دنيا كامل و جامع و عميق و مؤثر است و خال
 یو خصوص یو ساختگ ید غيرطبيعتوان میباشد، آيا  انحراف و تفريط و افراط می

 نباشد؟ یو اله يفطر یباشد؟ يعن

آنرا در  يها استاد خلقت ، كه نمونه يها پرورده ر طبيعت و دستآيا جز كا
بينيم،  یم یجهان يو نيروها یو فطرت انسان یحيات يها یو شگفت یآسمان يها منظومه

د كامل و جامع و نافذ و پايدار باشد؟ پس معلم و محرك اين توان میكار ديگران 
 :تبليغ جز ذات پرودگار نيست

«»1 

                                                
 ......و كار آنها مشورت كردن در بين خودشان است :38شورى / . 1
 .پردازند ه ايشان برسد، در اين موقع به يارى يكديگر میو چون ظلمى ب :39شورى / . 2
)خطاب به پيغمبر است( ما قرآن را بر تو نازل نكرديم كه خود را به مشقت بياندازى، مگر  :3تا  1طه / . 3

 .براى يادآورى و پند به هركس كه نگران و ترسناك باشد
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 .يقين ما نگاهدارنده آن هستيم ههمانا كه ما ذكر )قرآن( را نازل  كرديم و ب
از طرف ديگر امتياز بارز اين تبليغ و تربيت و سّر موفقيت وسيع آن خاصيت 

از مصر و  یاز اين جهت شباهت بخروج موس .باشد یآن م یو تشكيالت یاجتماع
 یو تشكيالت یباز با اين تفاوت فاحش كه عمل اجتماع یول .اسرائيل دارد یت بننهض

عمل  یول .اسرائيل بود ی، محصور و محدود در قوم تشكل يافته بنیحضرت موس
مظهر كامل  .نيست یدارد و هم مسبوق به تشكل و تجمع قبل یپيغمبر هم جنبه جهان

از و در صفوف جماعت ديده نم یآن ، يعن یو اوليه اين خاصيت در ستون اصل
داشتند و به مسلمين تأكيد و  یكه خود و خلفايش به اين ترتيب آنرا بپا م شود می

 .در راه خدا منع نموده است يرو توصيه فراوان كرده و ما را از نماز فرادا و تك
تربيت و تبليغ پيغمبر تنها متوجه تزكيه و به عمل صالح واداشتن فرد نبود، بلكه 

     :حكم هب
«...»2 

 .آنها نيز نظر خاص داشت يبه پيوند و همكار
فرمود و آنها را به  را تبليغ و اجرا می یدر چارچوب اجتماع و اتحاد ، فرائض دين

 :انتصار( واميداشت و به مصداق حديث -توصيه -مشاوره -)تعاون یكار دسته جمع
«»3 

هدف و عملش اين بود كه از مسلمين،  .دانست مؤمنين را در حكم يك دست می
 يامت واحد .عرضه به جهانيان و اصالح دنيا تشكيل دهد يبرا یامت واحد و واسط

 :باشندكه مجموعه آنها انعكاس دهنده و تكراركننده خود او 
«

...»1 
 

 ؟تبليغ ما چگونه باشد

                                                                                                              
 9/  حجر. 1
 ...جتماً چنگ بزنيد و متفرق نباشيدو به ريسمان خدا همگى و م :113آل عمران / . 2
 .باشند رديف يكديگر است و هم آنها دست واحدى عليه غير خود می هايشان هم مؤمنين خون. 3
و به اين ترتيب شما را امت واسط و متعادلى قرار داديم ، تا گواه و نمونه بر مردم باشيد و  :113بقره / . 1

 ...پيغمبر نيز بر شما گواه و نمونه باشد
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يك مرور  .به جواب سؤال فوق نداشته باشيم يبا تجزيه و تحليل گذشته، شايد نياز
حضرت پيغمبر را  یاز برنامه تبليغ يشد، نمودار مجدد به اجمال مختصر كه فوقاً ذكر

فايده نباشد كه ما هم اگر  شايد اين تذكر و تكرار بی یول .بر ايمان مجسم نمايد
، ی، مسلكینمائيم و تبليغمان )اعم از دين یخواهيم تبليغ و خدمت و اطاعت می

اكثر نتيجه را و غيره( مؤثر واقع شود، بايد از همان راه كه پيغمبر رفت و حد یتجارت
 یوسيله تبليغ عمل هاز راه تحرك و تأثير و ب یيعن .در دنيا داد ، برويم و عمل كنيم

 .يو نظر یلفظ يجا هب
نگارنده بدون آنكه منكر و مخالف بيان و استدالل و اثبات باشم و مقابله و 

 یمائبا مدعيان را الزم ندانم و يا آنكه خود مشمول و محتاج اين راهن یمجادله منطق
ايم و  پيش رفته یقدر كاف هدر تبليغات ب یو بحث يگويم از جهت نظر یم ینباشم، ول
اين همه مسجد و منبر و مجلس و حديث و كتاب و اجتماعات و  .دهيم انجام می

بايد به آن بپردازيم، مراحل  یكنيم و خيل یآنچه نداريم و نم .داريم یسرائ سخن
 .تتبليغ اس یو اجتماع یو عمل یتربيت

روز چون خرما خورده بودند، به نصيحت  به تبعيت از حضرت كه در آن :اوالً
 یو عالقه و عمل شخص یفرزند پيرزن نپرداختند، بايد بدانيم كه تبليغ از ايمان درون

 یباشد، معلوم نيست فايده و اثر چندان يا و حرفه يبايد سرچشمه بگيرد و آنچه مزد
 .از ضرر باشد بدهد یكه خال
پيش از آنكه تابلو بزنيم و كارت دعوت پخش كنيم ، اگر آن اصول و  :ثانياً

افراد  .خويشتن را تزكيه و اصالح نمائيم .را قبول داريم در خود بكار بنديم یمعان
در اين صورت ديدار و رفتار ما صدبار گوياتر و  .پاكيزه و مهربان بيكديگر باشيم

و آبرو برنده مذهب يا مسلكمان  یغ منفنه آنكه مُبل .رساتر از گفتارمان خواهد شد
ما زينت و آبرو باشيد ، نه باعث  يبرا :فرمودند السالم می حضرت صادق عليه .باشيم

كنند، شما با  یآبرو ريختن و سرزنش ما و اگر سايرين با زبانشان تبليغ امر ما را م
 .عملتان اين كار را بكنيد

بينيم، كه مثالً  یو امروزه نيز مكه در صدر اسالم عمل شد  طور همان :ثالثاً
كه از نتايج مثبت و   است ي، آماریيك محصول داروئ يمؤثرترين تبليغ برا

 يها تجزيه و تحليل يجا هبيماران متعدد بدست آمده باشد، ب يشفابخش آن رو
بگذاريم مردم نتايج مفيد و آثار مثبت مكتب ما را ببينند  يو ارائه داليل نظر یفلسف
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عمليات و خدمات و تأسيسات بپردازيم و مصداق آيه شريفه  به یيعن .نندو قضاوت ك
دار و ثابت بوده و هر دم  باشد كه ريشه یكالم و تبليغ ما، چون درخت پاكيزه اصيل

 یخيل یاز اين جهت مبلغين مسيح یول .مردم بهره رساند هشاخ و بر دهد، باال رود و ب
 :گرفته آيه یبر ما پيش

«... 
...»1 

را اجرا نموده، اينهمه بيمارستان، آموزشگاه، تيمارستان، يتيمخانه، كتابخانه، 
و  يپرستار كرده به المنفعه در اقطار دنيا تأسيس سرخ و مؤسسات عام صليب

امروزه(  یها )حت كه مسلمان یحالدر .پردازند یمحتاجان م یو همراه يآموزگار
كنند، محتاج  در راه وجوهات و موقوفات صرف می يبيشتر یمبالغ خيل یطور نسب هب

)اگر   یو غير ملّ یغير مذهب یمؤسسات آنها و يا به تشكيالت دولت و مراجعه كننده به
هميشه سرافكنده و سرگردان  ( ناقص و فاسد بوده ویو ضدمل ینگوئيم ضدمذهب

 !هستيم
اينك كه با داشتن چنان مذهب و سرمشق اعال و با وجود وسائل تعليم و  :رابعاً

، باز چنين نادان  یهمه وجوهات شرع تبليغ فراوان از دانشمند و گوينده و صرف اين
تزكيه و تربيت و  اين است كه عالوه بر عدم توجه بهو ناتوان هستيم، علتش 

از اجتماع و  .باشيم یمسلك نيز م ياز عمل و فعاليت، مردم انفراد يخوددار
 یعموم يها گريزانيم، معتقد و مقيد به تشكيالت و انضباط یاجتماع يها يهمكار
 .ترين نقص و گناه ماست اين بزرگ .نيستيم

بنابراين به اين قسمت فوق العاده بايد اهميت بدهيم، بخود و به نزديكان و به دنيا 
 .و سالمت و سود و سعادت است یاجتماع ی، زندگیانيم كه اسالم آئين زندگبفهم

بيائيم و تصميم  .پذيرد یرا هم طرف م ياگر سه مرحله اول را نشان داديم، آخر
را با اجتماع و اتحاد و  یو تفريح یمعاش یو حت یو مل یبگيريم وظائف دين

اران و همدردان پيمان در ميان همفكران و همك .و مشاركت انجام دهيم يهمكار
ها  ها و جوامع و شركت گروه ها و ها و اتحاديه بسته، انجمن یو همدست يبرادر

ها، كارها و با رفتن زير بار  ها، پول هم گذاردن فكرها ، عالقه باروي .تشكيل بدهيم
                                                

 در را خواهد( تا شما خواست حتماً شما را امت واحدى قرار ميداد ولكن )می ...و اگر خدا می :18مائده / . 1
 ...بگذاريد مسابقه خيرات در يكديگر با بنابراين دهد. قرار آزمايش مورد است، داده آنچه
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مفيد بزنيم؛ اعم  یايجاد و اداره مؤسسات عموم ، دست بهیقيود و مقررات تشكيالت
و  یو عمران یو همچنين انتفاع ی، ورزشی، اجتماعی، بهداشتیآموزش ،یاز تعاون

 .يتوليد
نمايد، افراد  یها بروز و ظهور م در اجتماع و اتحاد است كه استعدادها و امكان

و  یدِماغ يشود و نيرو یم يشوند، دوست دلگرم و دشمن فرار یتربيت و تشويق م
بزرگ و  يها يو همكار كند میجمع متشكل، موانع را منهدم  يتوليد یتعرض
 یوقت یرحمت و قدرت خدا بينهايت است ، ول .سازد یم یمحال را عمل يكارها

 ينمايد، كه ما خودمان با همكار و مشمول رحمت و قدرت خود می يخدا ما را يار
 :يكديگر به خدمت او برخيزيم

  

«»1 

                                                
 .د بخشيداگر خدا را يارى كنيد، شما را يارى خواهد كرد و پايدارى خواه :7محمّد / . 1
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 یبعثت و ايدئولوژ

  
  
  

«  

 

»1  
 

 -مهندسين، سنت شده است یدانيد از بدو تأسيس انجمن اسالم كه می يطور به
هميشه آيه  .ادا شود یبرپا و سخنران یكه در شب مبعث جشن -يا سنت سنيه اهللانشاء

و در ذيل  شد میترين آيه با مسأله بعثت رسول اكرم است، عنوان  فوق كه متناسب
عرض  به یص و عقل نارس خود مطالبفراخور معلومات ناق هآن و بهدايت آن، ب

تعيين  يبود، از دوستان برا  شده ی، ديگر خالیاين كه چنته شخص نظر به .رسيد می
از آنها پيشنهاد نمود راجع  یيك .عمل آمد هعنوان صحبت و موضوع بحث استمداد ب

 مكرد اختيار را  فوق  عنوان  هم  بنده .، صحبت شودیاسالم ي، ايدئولوژيبه ايدئولوژ
 .(ايشان بفرمائيد  به آيد،  پيش  يقرقر و ايراد )اگر
  

 ؟ یچه ارتباط

با هم  یآيد ارتباط یاست كه به نظر نم یدو موضوع يبعثت )يانبوت( و ايدئولوژ
از  .اند زمينه و دوقلمرو مختلف از جهت محتوا و مورد استعمال، دو .داشته باشند

صورت اطالق آن به پيغمبر قرن )حداقل و در جهت زمان تكوين نيز چهارده
                                                

  در زندان قصر1313تفصيل و تدوين سخنرانى جشن مبعث در سال ،. 
هاى  او كسى است كه در ميان مردم عامى، پيغمبرى از خودشان بر انگيخت )تا( آيات و نشانه :2جمعه /  .1

او را بر ايشان بخواند و تربيت و اصالحشان نمايد و كتاب و حكمت تعليمشان دهد، اگرچه قبالً در 
 .اند برده مراهى آشكارى بسر میگ
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 يا در زبان فرانسه لغت تازه يچه باآنكه كلمه ايدئولوژ .خودمان( باهم فاصله دارند
كه منظور بحث امشب  یو بمفهوم یمعن هقبل از اسالم دارد، اما ب ینيست و ريشه يونان

اخير بشمار  یقبل از جنگ جهان يها ما است، از اصطالحات معاصر و از مخلوق
 .ميآيد

متداول درميان احزاب و روشنفكران  يالبته منظور ما ازاين كلمه، همان معنا
كه ازطرف شخص يا  يو نظر یمجموعه معتقدات يا مكتب فلسف یيعن .است

و وسيله  یو سياس یحزب يهدفگير يبرا يفكر يمحور و مبنا عنوان به یجمعيت
باشد و مالك و معيار  دهاتخاذ ش يا و مبارزه یتعيين راه و روش اجتماع يبرا یارزياب

در  یحت یچنين ترجمه و توضيح .نظريات و اقدامات آن شخص و جمعيت گردد
 یيا ذهنيات وغيره معن یشناس ايده را علم يوجود ندارد و ايدئولوژ 921لغت الروس 

كه تفصيل آن در باال  يا اخير، ترجمه و توضيح تازه يها در الروس یول .كند می
 .است گفته شد، اضافه شده

براين اساس و با توجه به اين كه منظور از بعثت و رسالت پيغمبران دادن، يك 
است، ممكن است  یبدست بشر و تعيين راه و روش زندگ يو فكر یعقيدت يمبنا

 یاما خواهيد ديد كه ارتباط خيل .ظاهر شود يمابين بعثت و ايدئولوژ يا رابطه
 .وجود دارد يتر عميق

بنمائيم و بعد به مقابله و رابطه فيمابين  يايدئولوژ يرو يا الزم است قبال مطالعه
 .كه ممكن باشد برسيم يا و بعثت پرداخته، به استنتاج و استفاده يايدئولوژ
  

 كهنه و نو

كه از خاطر شنوندگان عزيز )يا خوانندگان محترم(  یحدس ميزنيم اولين خيال
دمت طلبان، ثابت نمايم كه با رسم قدما يا ق باشد كه ميخواهم به ردشده، اين بوده
دردنيا اتفاق  يا جديد، چيز تازه یو اجتماع یو افكار حزب يپيدايش ايدئولوژ

 یچيز را قبالً داشته، احتياج پوچ است وما همه يو تجدد، ادعا یترق .است نيفتاده
 .تغيير و تحرك نيست تالش و به به

 يدها كه خاطرات بيشترخصوصاً پيرمر .همه ما مأنوس هستيم يبا چنين طرز فكر
ما درس  هب يداشتم كه در دارالمعلمين مركز ياستاد خدا بيامرزد، .از گذشته دارند

آن  .بود لقب ذوالفنون را گرفته یداد و در معارف اسالم هيئت و رياضيات قديم می
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مرحوم اصرار داشت در هر مبحث و مورد ثابت كند كه آنچه اروپائيان و دانشمندان 
 .است  كنند، درنزد اجداد ما بوده و در كتب قدما گفته شده بيان می جديد كشف و

 .قدما قابل اثبات است يها ها و فلك بودن مدار سيارات باهمان فرضيه یمثالً بيض
 ...معتقد بود كه نظريه نسبيت انيشتين هم در گفتار فالسفه گذشته هست یحت

التحصيل بيرون  فارغ طب تهران یكه از مدرسه عال یاول يها همچنين در سال
از افاضل و محترمين آنزمان  يرسيدند، بسيار از اروپا می یايران يميآمد، يا دكترها

شان اين بود كه بگويند طب قديم كم از طب جديد نيست و  یطرز برخورد و پذيرائ
 .سابق است ینبات يها ، همان عصارهيامروز يها ها و اسپساليته قرص
  

 ارتجاع نو

در همه  .ما ندارد ي، اختصاص به پيرمردها و قدمایيا خاصيت ارتجاعاين طرز فكر 
است، يا مسابقه  یمل یخشك و خال يجا هست و يك جلوه آن تعصب و تفاخرها

ها هنر تخفيف و  یبعض یحت .ميگذارند یتر بودن تمدن باستان كه در قديم یقهقرائ
 منكر امتياز انسان و تحقير اختراعات و افكار جديد را تا آنجا ميرسانند كه اصالً

اشرف مخلوقات بودن بشر را يك افسانه  .دانش انسان نسبت بحيوانات ميشوند
 !آنچه انسان متمدن دارد، حيوانات هم دارند :گويند شمارند و می می یو خيال یمذهب

بودن،  یتصور بديه هو ب یسادگ هاست و شايد حق نداشته باشيم ب یاين خود مطلب
 .دو طرف )متقدم و متأخر( را محكوم كنيم يكرهايك از طرز تف هيچ

كه كليه موجودات زنده، تا آنجا كه تأمين   امر مسلم شايد چنين باشد
مربوط به تغذيه و نمو و توليدمثل آنها و دفاع در برابر دشمن  یاصل يها نيازمندي

 ي، روزاند و كامل مجهز شده یكاف طور بهاز انحاء و عمالً  ينحو هنمايد، ب ايجاب می
اند،  ضعيف يا ناقص یاگر از جهت .همه يكسان است در باره یو حمايت خدائ یرسان

ندارند، در عوض شامه تيز يا خاصيت رادار  يدوربين يا چنگال قو یمثالً چشم خيل
در طبقات پائين  یحت .دهد آنها می به يتندرو اجازه فرار فور يدارند، يا ساقها

ها با آنكه فاقد معده و ريه و  بينيم مثالً كرم یارند، مد يا جانوران كه ساختمان ساده
 یچندان یو تأمين و غيره لنگ يدست و پا هستند، در اعمال هضم و جذب و جفتگير

 .ندارند
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مراحل تكامل و تمدن  ینظر به سير تاريخ یانسان نيز، وقت یدرمورد خودمان يعن
 اآنه از چيزها كه امروزه به يياريم منكر اين واقعيت بشويم كه بستوان میاندازيم، ن یم

 یدانيم، درقديم، و حت می یو دموكراس ينازيم و از امتيازات عصر تمدن و آزاد می
 .تر ديگر و شايد ساده صورت به یمنته .است ترين اقوام، وجود داشته يدرنزد بدو

و مظهر و ميدان  یالملل بين يارتباط و همكار يامروز را دنيا يمثالً دنيا
اداره  یمترق يها افكار و ايدئولوژي يدانيم، كه تحت رهبر می یاجتماع يها فعاليت

 يها حكومت يدرصورتيكه عالوه بر آنكه يونان و آتن و اسپارت دارا .شود می
 یاند، اقوام نيمه وحش بوده يايدئولوژ یفكر و فلسفه يعن دموكراتيك و صاحب یخيل

ايلخان يا شيخ، در  يت رهبرخود و تح يو قبائل چادرنشين صحراگرد نيز برا
 یو حركت دستجمع یمتناوب و غيرمتناوب خود، زندگ يها هجرت و هجوم

نبوده، انگيزه و هدف  یحساب و تصادف یو حركاتشان ب یاند و آن زندگ داشته
ارتزاق، در  ياقتصاد يايدئولوژ .اند بوده ييكنوع ايدئولوژ يدارا .است داشته

 .و امنيت بيشترمحيط مساعدتر و محصول  يجستجو
 .است شده نبوده ، تدوين يافته و تعليم و تمرينياست بگوئيد اين ايدئولوژ ممكن

 .اند از آن نداشته يصحيح است و مسلماً تمام افراد قبيله احساس درست و استشعار
كار را  عادت يا بفرمان شيخ و خان اين يآنها فراهم نشده، رو يوجدان برا یآگاه

كار را بسيار منظم و  از حيوانات مهاجر هستند و اين يكه بسيار طور همان .ميكردند
 يها و ملخ و زنبور عسل برخوردار از خو بجا انجام ميدهند، يا آنكه انواع مورچه

 .دارند یو تقسيم وظائف بهتراز اجتماعات انسان یبوده، انضباط داخل يقو یاجتماع
آن و  ستشعر بر آن نيستند واز لزومتحت فرمان غريزه اين اعمال را انجام داده و م یول

 .ندارند یوجدان یآثار مربوط آگاه
كه ما امروزه تصور مينمائيم و  یخالصه آنكه در اقوام گذشته نظير احوال و اعمال

 .است از امتيازات دوران تمدن و از اختراعات غربيها است، كم و بيش وجود داشته
يك نوع احوال و اعمال  هتا انسان، ب یكه در سير از حيوانات يك سلولطور همان یول

 .شد توان میمعتقد به تكامل هستيم، درمورد انسان نيز منكر تكامل ن یبرميخوريم، ول
عبارت  هتفكيك احوال و تقسيم وظائف و تفصيل در اعضاء، يا ب یتكامل نيز يعن

افزايش حجم كيفيت و  یكلطور بهديگر توسعه در سطح و ارتقاء در ارتفاع و 
 .تفعالي
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 در گذشته و حال یايدئولوژ

خودكار  طور بهخود  یاست و در حالت اجمال بوده یو كل يقديم، غريز يايدئولوژ
كه امروزه آنها  یعالوه برآن تقريباً شامل كليه مراتب و مراحل .است  نموده عمل می
ناميم و فصول جداگانه  هدف، مكتب، روش، تاكتيك، برنامه و غيره می يها را به نام

و در نزد اقوام و ملل  يقرون متماد یتا آنكه در ط .است شويم، بوده برايشان قائل می
زبان و قلم درآمده، تفصيل و  هرفته رفته معلوم و مستشعر شده، ب يمختلف، ايدئولوژ

و  ی، اختصاص به فلسفه سياسيتفكيك يافته و باالخره در منطق و مفهوم امروز
انسان  .است باشد، پيدا كرده یاعمال اجتماعكه حاكم بر افكار و  يمعيار فكر

 يخواهد شخصاً از رو رود و می در جهت اختيار و انتخاب پيش می یكلطور به
 .روش خود را اتخاذ نمايد يو آزاد یآگاه

 يها و فلسفه يكه افكار بشر یو تحول يايدئولوژ یاتفاقاً مطالعه سير تكامل
مختلف آداب و  يها اجتماع، در جنبهدر زمينه حكومت و سياست يا اداره  یابداع

 .باشد میاست، بسيار جالب و آموزنده  اخالق و جنگ با دولت و ملت پيدا كرده
ها در قرون  كه افراد و اقوام مختلف مخصوصاً غربی یهائ تالش یاطالع و بررس

معرفت و عبرت ما  يبرا يد منبع سرشارتوان میاند،  جديد و معاصر، در اين راه كرده
 يدارند و چه برا یبا منطق و علوم اروپائ یآشنائ يها كه سابقه آنها يچه برا .باشد
 .است  بوده یو اسالم یكه توجه و تحصيالتشان بيشتر معطوف بمعارف شرق یكسان

مادرش درحال سفر  و هستند كه پدر یاز روشنفكران ما مانند كودك يبسيار
 .است شوده و همانجا بزرگ شدهاند و در يك منزلگاه ميان راه چشم بدنيا گ بوده

است ديده، از  را كه درآنجا به دنيا آمده يا كودك نابالغ فقط كاروانسرا يا مهمانخانه
را  يدو سه ايدئولوژ یما نيز فقط يك .خبر است یسر كامالً ب مراحل و منازل پشت

 كنيم غير از فكر می .است شنويم كه چشم و دلمان را خيره ساخته بينيم يا می یم
و  ياست و عمالً ايدئولوژ اين مسائل نرسيده هعقلش ب يواضعين اخير شخص ديگر

كه در سراسر فلسفه  در صورتی .يابد به وجود و به منطق آنها خاتمه می یبين جهان
كه  ی، يا در مكاتبشود میكه مثالً به كارل ماركس نسبت داده  یمدون و مكتب

وجود  یو اختصاص ينكته ابتكار آن هستند، فقط دو سه یمدع یغرب يها سياست
گذشتگان قديم و اخير و  يها ها و ديده از گفته يا ميراث و مجموعه یمابق .دارد
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است كه حداقل هزار سال  یها وافكار و انقالبات يك معجون درهم آميخته از جريان
، شود میسياست و علم ورز داده  ياست در تشت و تغار تاريخ، زيردست شاطرها

 .دهد گردد و پيوسته تغيير رنگ و شكل و طعم می می دست به دست
  
  

 مأخذ مطالعه و مالحظات اوليه

در  يبه بنده داده شد، شخصاً تخصص و تبحر یكه مأموريت اين سخنران یموقع
 یول .نداشتم )حاال هم ندارم( یاجتماع یو فلسف یسياس يها ها و مكتب ايدئولوژي

 يد تا حدودتوان میبران نقص فوق را نموده، به دستم افتاد كه ج یخوشبختانه كتاب
البته كمال مطلوب و حق مطلب اين بود كه گوينده رأساً  .مسأله باشد يجوابگو

صاحب صالحيت و سابقه ممتد در امر باشد و بيش از يك كتاب و دو كتاب مورد 
ا ناچاريم اكتف یاما با توجه به قلت وقت و دست بستگ .استفاده و استناد قرار گيرد

خصوصاً كه نويسنده كتاب فوق اهل تتبع و تسلط  .بنمائيم يبمأخذ و مدرك واحد
و تحقيق بيطرفانه  یتاريخ یدر اين موضوع بوده و هدفش با منظور ما، كه مطالعه كل

مختلف است، تطبيق  يها ييا ايدئولوژ یدر پيدايش و در تشريح مكاتب سياس
 .باشد می ينمايد و نسخه جامع و معتبر می

است و عنوان كتاب كه  یآمريكائ (G.Sabine) جرج ساباين يؤلف محقق آقام
 «یتاريخ نظريات سياس»است،  ترجمه شده یبهاءالدين پازارگاد به فارس يوسيله آقا هب

 .باشد می

فالسفه غرب را با  یاولين احساس و تأسفم در ضمن قرائت كتاب اين بود كه وقت
! در آنجا شود میديده  ی، چه اختالف عميقخودمان مقايسه ميكنيم يحكما و فضال

 .است یفلسفه بر محور مجردات و مفاهيم مطلق نيست، در خدمت و در متن زندگ
و  شود میمطرح  یزندگ ياجتماع و حكومت، همراه با گرفتاريها و ابتالها يپا بپا

به بحث و اظهار نظر پرداخته وسيله  یبمنظور رفع گرفتاريها و حل مسائل عموم
كه علم و  همچنان .رود و تاريخ پيش می یو با زندگ شود میح و انقالب اصال

 يها ( تفاوتيدر وضع امروز ی)حت یدر مقايسه با تحصيالت ايران یتعليمات اروپائ
 .دارد یاساس

ها( و نظريات ابراز  ها )ايده داشت، اينكه انديشه یكل یكه برجستگ ینكته دوم
هر كدام در  یمخالفت دارند، ول یحش و گاهشده، در عين آنكه با هم اختالف فا
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است، اگر  آورده وجود بهكه آنها را  یخود و در چارچوب یو زمان یظرف مكان
 .اند قابل دفاع بوده ياز جهات زياد یاست، ول نگوئيم صددرصد درست و مفيد بوده

از دست  در شرايط ديگر، ارزش و اثر خود را یاما در خارج آن چارچوب يعن
او فقط از دريچه  یگويد )منته می «كارل ماركس»كه  طور همان یيعن .ميدهند
پيش از آنكه تمام  یهيچ نوع نظم اجتماع» :(كند میو افزار توليد نگاه  ياقتصاد
گاه قبل  رود و هيچ اند، از ميان نمی مربوط بآن بدرجه تكامل نرسيده يتوليد ينيروها

بق پخته و رسيده نشود، روابط روابط در رحم جامعه سا ياز آنكه شرايط وجود
را  یلهذا بشريت هميشه تنها مسائل .تر بظهور نخواهد رسيد جديد و عالی يتوليد

 وجود به یو يك مسأله تنها هنگام ...حل آن است گيرد كه قادر به تحت نظر می
حل آن نيز وجود پيدا كرده، يا الاقل در شرف  يالزم برا يآيد كه شرايط ماد می

يك روش تازه توليد محصول كه در يك محيط ايدئولوژيك  .د استتشكيل وايجا
اما فشار  .رود آيد، پايدار نبوده، پيش از آنكه نمو كند از ميان می وجود بهخصمانه 
نقطه  هب گردد، تا شايسته سيستم قديم، بر دوش مردم روز بروز افزون می يايدئولوژ

 «.رارسدغير قابل تحمل نزديك شده و وقت درهم شكستن آن ف
جوانان و  يها، مخصوصاً برا اهميت توجه به مسأله تغيير و تحول ايدئولوژي

مفيد است كه نه پيرامون تقليد بگردند و نه تعجيل  یروشنفكران ما از آن جهت خيل
 يهر مملكت و ملت و در هر زمان، فقط ايدئولوژ يبرا :بدانند كه اوالً .بخرج بدهند

يك تحول و  يتا برا :ثانياً .قبول و مؤثر باشدد متوان میو رژيم مناسب خاص 
اصالح، شرايط و اعتبار الزم فراهم نشود و مقدمات نظام جديد در رحم نظام قديم 

مادر و  يو نارس، در حكم كورتاژ بوده، برا یپرورش نيافته باشد، هر زايمان تحميل
 .آور است هالكت  بچه هر دو
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 بخش اول

  

 یيدئولوژا یتاريخ یسيرتحول
 

چشم يك مسافر داخل قطار  يكه از جلو يوار، مانند مناظر اينك فهرست
كه مسافر هواپيما در تپه ماهورها و دهات و  یگذرد، و بلكه مانند تماشا و توجه می

كنيم مرور  می یها ميبيند، سع از سايه و روشن يا نمايد و رژه زير پا می يشهرها
اً با عبارات مترجم محترم( از نقاط برجسته و )به هدايت آن كتاب و احيان یسريع
 .بنمائيم يبشر يها يا ايدئولوژي یسياس يها تاريخ تحول نظريات و فلسفه یاساس

ضمناً بايد دانست كه  .و ناقص خواهد بود یالبته اين مرور و مطالعه، بسيار اجمال
يونان شروع از  .است يباختر يها ها و دولت نظر جرج ساباين بيشتر معطوف به تمدن

1.شود میو به فاشيسم و كمونيسم ختم  كند می
 

 
 شهر يونان     -دولت  -1

 آن 2.«شهر  -دولت »انديشه  يا  با سيستم .بينيم پنجم قبل از ميالد را می يونان قرن اول
است كه در آنجا صرف نظر از گروه  يجامعه محدود است و مخصوص به شهر

واقعاً دموكراتيك از طريق مشاركت  طور بهين شهر غالمان و خارجيان، افراد يا تابع
 طور به یو دادگاهها و غيره، همگ یعموم يشهر و انتخاب شورا یدر مجمع عموم

عهده  هرا ب یاز وظائف عموم ینمايند و سهم مستقيم در اداره دولت دخالت می
وجود  ی، يك وظيفه اجتماعیهر كس در كنار شغل يا وظيفه شخص يبرا .دارند

داشتن افتخار است، هدف است، عشق  (Cite) بودن و تعلق به شهر آتن یآتن .ددار
 .و قبول يك سلسله وظائف و عاليق ...است

هنرمندان ، جنگجويان و همچنين دانشمندان و فالسفه  ياين جامعه تعداد زياد
مانند سقراط،  .شود میبدنيا ميدهد، كه نام و آثار و افكارشان هنوز با عظمت ياد 

 .طون و ارسطوافال

                                                
ترجمه  هارزد كه به اصل انگليسى كتاب يا ب مند به شناسائى بيشتر و بهتر باشند، مى خوانندگانى كه عالقه. 1

 .فارسى آن مراجعه نمايند
2. Etat - Cité 
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 اسكندر     يجهان یامپراتور -2

آورد، يونان را تسخير  یبنام اسكندر از مقدونيه سر در م یسردار سلحشور جوان
صغير  ي، مصر و آسياشود می، با قشون پيروزمند خود به مشرق زمين سرازير كند می

 .كند می يرتاجگذا «یپايتخت هخامنش»تا هندوستان را زير پا ميگذارد و در استخر 
 شود می یجهان يمرتبه تبديل به امپراتور ، يكیدولت شهر كوچك و محدود يونان

 .كه شامل انواع نژادها و محيط هاست
 (Taren)نقل قول از تارن جرج ساباين به .ميرد سال بعد از اسكندر می ارسطو يك

عصر م پايان يك .ق 322، مرگ ارسطو در سال یدر تاريخ فلسفه سياس» :نويسد می
اسكندر كه يك  يچنانكه دوره حيات شاگرد و .شود میدر فلسفه مزبور محسوب 

منزله آغاز يك عصر جديد در سياست و  هسال قبل از ارسطو در گذشته است، ب
يا  polis از یو جزئ یيك حيوان سياس عنوان بهدوره انسان  .تاريخ تمدن اروپاست

يك فرد  عنوان بهكندر دوره انسان با حكومت اس .شهر باارسطو پايان يافت -دولت 
خود را مورد  یشخص یاين فرد محتاج بود كه هم مقررات زندگ .گردد آغاز می

جهان مسكون را  يكه با و يتوجه قرار دهد و هم روابط خود را با افراد ديگر
آمد و  وجود بهسلوك و رفتار  يها رفع احتياج اول، فلسفه يبرا .تشكيل ميدادند

 .انسان به ظهور رسيد يراجع به برادر ی، افكار تازه و خاصیاج ثانرفع احتي يبرا
اسكندر  (Opis) است كه در مجلس شام اوپيس يمنشأ ظهور اين افكار در روز

و تشكيل ملل مشترك المنافع )كامنولث( مقدونيها و  (Homonia) اتحاد قلوب يبرا
كنند و  یچگونه تنها زندگخالصه آنكه الزم آمد مردم بياموزند  .ايرانيان دعا كردند

شهر بود و جنبه  -كه بزرگتر از دولت  یاز اتحاديه اجتماع یچگونه در شكل نوين
  .نمايند یداشت، زندگ یغير شخص

1
 

                                                
ر كتاب نگار معروف آمريكائى، د نويسنده معاصر و روزنامه (W.Lippmann) همين معنى را والترلپيمن. 1

 :كند نقل قول از پاركر چنين بيان می هفلسفه اجتماع )ترجمه آقاى محمود فخر داعى ( ب

 اما اسكندركبير بدالئل عملى و شايد هم تصورى و خيالى، راهنمائى و توصيه ارسطو

اعالم و  (Eratosthenus) اراتوستنوس توسط بعداً كه را مشى خطّ همان و نپذيرفت را
رد )خطّمشى ناشى از اين نظر كه بشريت را نبايد به يونانى و عرضه شد، انتخاب ك

بربريت تقسيم كرد، بلكه به خوب و بد(. اسكندر كبير از همان دكترينى كه زنون و 
نمودند و ساليان بعد پلوتارك آن را تبليغ نمود،  رواقيون بعدها عرضه و تدريس می

هاى متعددى كه  در جمهوري كرد. )و آن اينكه( مردم نبايد عمر خود را پيروى می
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 رواقيون  يدولت آسمان -3
االصل است كه مؤسس مكتب  یشرق یيونان (Zenon) فيلسوف بعد از اسكندر، زنون

، سبب یزنون با انتيگون دوم پادشاه مقدون یصرابطه شخ .باشد میو فلسفه رواقيون 
آن به  ياسكندر و تقسيم بند يامپراطور .شود میبه استبداد روشنفكر  يتمايل و

تقدير  .قرار داد یاز جهان قديم را تابع پادشاهان یاجزاء چندگانه، بخش عظيم
از  يزيرا شكل ديگر .جديد )غير از مقدونيه( آن بود كه مطلقه باشند يها سلطنت

ضمانت  .حكومت وجود نداشت كه بتواند يونانيان را با مردم خاور تركيب كند
شمرده شده وشاه  یسلطنت وديعه آسمان .اين رژيم متوجه مذهب گرديد یاجرائ

بعد، شاهان هلينستيك در زمره خدايان  هاز اسكندر گرفته ب .مورد پرستش قرار گرفت
 .يونان محسوب گشتند يشهرها

و  یشد جهان يا مظهر الوهيت گشته بود، خود بمنزله مؤسسه كه یدستگاه شاه
بدينطريق  .شايع در خاور زمين، و باالخره امپراطوران روم نيز اين رسم را پذيرفتند

شده و  یاست، وارد افكار اروپائ دور شاه كشيده هب يكه حصار یاعتقاد به الوهيت
 1.از اشكال تا ازمنه جديد دوام يافت یبشكل

بعد از ارسطو، آن بود كه  يها فلسفه رواقيون مانند ساير فلسفه یهدف اخالق
محكم بقدرت سرشار  ياعتقاد ...و خير و آسايش فرد گردد ينياز یموجد ب

بر وفق طبيعت در نظر ايشان، عبارت  یمفهوم زندگ ...داشته یپروردگار و مشيت اله
به حيوانات غريزه و  ...یاله يباكليه نيروها يبود از تسليم باراده خداوند با همكار

بر طبق احتياج انواع متعدد اعطاء گرديده، اما  یزندگ يالزم برا يها و قدرتها انگيزه
طبق اين فلسفه يك  ...و حس تشخيص خطا از صواب دارد ...به بشر عقل داده شده

مشروطيت  يبه ظهور ميرسد كه خدايان و مردم اتباع آن هستند و دارا یدولت جهان
عقل صحيح همان حقوق  .است كه همان عقل سليم و صحيح باشد یاساسو قانون 

و  ی، يونانباشد میطبيعت است كه در همه جا مقياس سنجش همه است و حق 

                                                                                                              
اند، صرف كنند. مردم بايد خود  وسيله ايجاد قوانين مختلف از يكديگر مجزا شده هب

را از افراد جامعه واحدى دانسته و خود را تابع يك زندگى و يك قانون يعنى عالم 
وجود بدانند و چنين تصور نمايند كه همگى تشكيل گله واحدى را داده، كه تحت 

 .چرا مشغولند هدى در آن چراگاه بقانون واح
تخت »گويد:  لوئى می در بارهنويسنده معروف فرانسه  (Bossuet) بوسوئه 18در قرن  بينيم مثالً می. 1

 «.سلطنت تخت يك فرد بشر نيست، بلكه تخت خود خداوند است
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اعالم  يو فقير، عموماً مساو ی، اشراف زاده و مردم عوام، غالم و آزاد، غنيبربر
مند است با مردم مردم، همانا اختالف مردم خرد بين یتنها اختالف ذات .گرديدند

قانون  یهر فرد انسان، دو دسته قانون وجود دارد؛ يك يطبق اين فلسفه برا . . .احمق
در هر يك از اين  .و ديگر قانون عادت و قانون عقل «جهان -شهر »و قانون  يبدو

بدست دهد كه مقررات  یآن اتوريته اعظم دارد و بايد مأخذ و ميزان یدو دسته دوم
سير  یرواقيون در خط «جهان -شهر» ...د را با آن وفق دهندو عادت شهرها خو

 .مسيحيون در فلسفه آينده مسيحيت گرديد «يخدا -شهر»كرد كه بعداً مبدل به  می
  
 روم     یرم تا امپراتور یاز جمهور -4

يونان تشكيل شده و حكومت كامالً  يها«شهر –دولت»مانند  یشهر رم از جهات
خارج از مديترانه،  هتسخير شبه جزيره ايتاليا و توسعه آن ب اما پس از .داشت يجمهور

 .گرديد یكذائ يتبديل به امپراتور
در آغاز قرن اول قبل از ميالد كليه جهان مديترانه بيكديگر پيوسته و مبدل بجامعه 

مانند  یكه از لحاظ سياس یشهر ديگر وجود نداشت و ملل -دولت .واحد شده بود
روم جانشين  .نيامده بود وجود بهباشند،  یوجدان مل یآگاه يملل ازمنه جديد دارا

و جهان متمدن زمان در تحت حكومت  شد می یآسياي يها مقدونيه و مصر و سلطنت
و  ی، عدالت طبيعیدولت جهان يها فلسفه رواقيون، ايده .شد میمتحد  یواحد سياس

كه بوسيله رواقيون  را پذيرفت يآينده نزديك عقايد .را نشر داده بود یتابعيت جهان
در زمان ديوكليستن و اعالم مذهب  يبا تجديد سازمان امپراتور .تكامل يافته بود

شد كه با  ی، رم مبدل به صورتیمذهب رسم عنوان بهميترا از طرف آن امپراطور 
 .بعد از اسالم قابل مقايسه است یشرق يدستگاه خلفا

مپراطور روم رخ ميدهد اولين ا (Auquste) ظهور حضرت مسيح مقارن اگوست
روم قبل از سقوط خود به تصرف مسيحيت  یجهان بعد امپراتور نيمه يو چند

 .مسيحيت ميگردند یدرآمده، رم و قسطنطنيه دو مركز اصل

  
 و سايه مسيحيت بر فلسفه حكومت     يقرون وسط -5

ود است، ز یالطوائف تمدن و ملوك یو سير قهقراي یكه دوران تاريك یاز قرون وسط
جرج  .دار اين دوران، رواج آيين مسيح است نقطه روشن و پديده ريشه .گذريم می

مشخص و  يا مؤسسه عنوان بهرا  یمسيح يكليسا یظهور و ترق :نويسد ساباين می
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 عنوان بهحقاً  توان میبشر،  یحكومت بر امور روحان يمستقل از دولت برا
اما افكار مسيحيان در مورد  .ف كردتوصي يباختر ياروپا یترين حادثه تاريخ یانقالب

مسيحيان نيز مانند  .نداشت یباعقايد مشركين چندان فرق یسياس يها فلسفه و فرضيه
جهان و الزام قانون و حكومت  یحكومت اله هحقوق طبيعت و ب هرواقيون معتقد ب

الزام مسيحيان  .تمام افراد بشر در نظر خداوند بودند يتساو عدالت و به يباجرا
مسيحيت به نحو عميق وارد  از طرف مؤسس یحت 1ترام نسبت به اتوريته موضوعهباح

را اغفال كرده، به مقابله با قدرت  یداشتند عيس یهنگاميكه فريسيان سع .آن گرديد
پس آنچه كه به قيصر » :كلمات قابل توجه زير را ادا كرد يروم تحريك نمايند، و

و  «.خداوند بسپار هخداوند مربوط است، بواگذار و آنچه را كه ب يو تعلق دارد، به
خود را در كتاب عهد جديد  یپل در نامه خويش به روميان مؤثرترين بيان سياس سن

 :ابراز داشته و گويد
جز قدرت  هب یاعال باشد؛ زيرا قدرت يها بگذار كه هر روح تابع قدرت»

 .اند یلهتقدير ا هكه موجودند همه مقدر ب یهاي قدرت .پروردگار وجود ندارد
نموده،  یكه در برابر قدرت مقاومت نمايد، مقاومت با مشيت اله یكس لهذا هر

اعمال نيك نيستند، بلكه  يبرا يزمامداران خطر ...بر ايشان لعنت خواهد آمد
 «.پروردگارند يايشان وزرا ...هستند یشيطان يكارها يبرا يخطر

هذا اين حقيقت  مع .یمسيح هر فرد يگشت برا يا وظيفه یاحترام به اتوريته قانون
مقيد برعايت دو  یيافت كه هر فرد مسيح یاهميت نيز وجود خارج يحائز حد اعال

وظيفه بود )در حاليكه اين روش بر مشركين قديم مجهول بود و در اخالقيات ايشان 
 یگرفتند، شك وجود نداشت( و چنانچه اين دو وظيفه در تضاد با يكديگر قرار می

 .پروردگار را بايد مقدم بشماردنيست كه اطاعت 
راتقويت مينمود و  يكليسا خود را خوب با وضع زمان وفق داده، هم اتوريته دنيو

گرديد كه  یمعذالك مسيحيت موجد شكل .ميداد یهم تعليم تقوا و اطاعت اله
هر گاه مؤسسات  .مسأله كليسا و دولت ینداشت؛ يعن یجهان كهن با آن آشنائ

برتر از آن و  اين درجه مستقل از دولت و از حيث اهميتتا  یو اخالق یمذهب

                                                
 .شود می تعبير  به سلطان  و قرآنى عربى اصطالح در  كه   است  حاكمه  قدرت قاعدتاً   محترم  مترجم مقصود. 1
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اروپا  یرا كه در افكار سياس یست نقشتوان مین يبود، آزاد نمی یاجرائيات قضاي
  1.كرد، انجام دهد يباز

 
 یبازگشت به قدرت مركز -6

رسانيم و نظر  قرون جديد می هبسرعت پرواز كرده و خود را ب یاز باالسر قرون وسط
سلطنت  16اوليه قرن  يها در سال .اندازيم )انديشه دولت و قدرت آن( می 16به قرن 

مردم  .يافته، شكل معمول حكومت گرديد يباختر يدر اروپا یمطلقه رواج سريع
آمده بود، مباهات نمايند و كمتر  وجود بهكه  یمل يها سلطنت هبيشتر مستعد بودند ب

 يسلطنت مطلقه بنا .شتندتأسف دا یاز بين رفتن مؤسسات قرون وسطائ يبرا
بر آن استوار بود،  یآزاد را كه تمدن قرون وسطائ يها و دولت یمشروطيت فئودال
سلسله  یكه بعدها ناسيوناليسم فرضيه حقانيت موروثطور همان .واژگون ساخت

 .آورده بودند، درهم شكست وجود بهرا كه رژيم سلطنت مطلقه  یسالطين
سر اروپا به وقوع پيوست، مسلماً موجب كه در سرا یچنين تحوالت ناگهان

اين تحول در قيافه  16اوليه قرون  يها گرديد و در سال ینيز در فلسفه سياس یتحول
 .آشكار شد یايتالياي یخشن و متضاد شخص ماكياول

است و  بوده یمورد عالقه ماكياول ي، تقريباً تنها هدفهایو نظام یاقدامات سياس
هدف  .كند میجدا  یو اجتماع یو اخالق یعات مذهباز موضو یاين مسائل را بكل

حفظ و افزايش قدرت است و مقياس قضاوت درجه موفقيت  يعقيده و هسياست ب
از ايمان و اعتقاد يا مخالف قانون  ياست، ولو از طريق ظالمانه اعمال شود و عار

ر نيل به منظو هزمامداران، ب يبه كار بردن وسائل خالف اخالق را برا یماكياول .باشد
است كه فساد اخالق در مردم،  گاه شك نداشته هيچ ینمايد ول هدف تجويز می

اصوالً بر خالف آنچه معروف و متهم  .نمايد وجود حكومت خوب را غير ممكن می

                                                
هاى غربى  هاى سياسى و حكومت كه گفتيم مطالعات آقاى جرج ساباين صرفاً متوجه فلسفههمانطور. 1

هائى  ها و سيستم حكومت است. مشرق زمين پيش از آنكه اسكندر مقدونى پا به آنجا بگذارد، دولت
نوع  م تعليمات و سنت اسالم يكاست كه خود داستانى دارد و مخصوصاً پس از ظهور اسال  داشته

حكومت و سيستم اجتماعى جديدى را بوجود آورد، كه مبتنى بر معتقدات يا ايدئولوژى  و فلسفه سياسى 
البته بالفاصله در معرض تحول وتطابق با محيط و مردم قرار گرفت(. بحث در اين قسمت  عميقى بود )و

باشد، ما در قسمت سوم  از منظورهاى سخنرانى می و استخراج و مقايسه ايدئولوژى اسالمى را كه يكى
 .رساله حاضر انجام خواهيم داد
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با عدالت و حقيقت نداشت، بلكه بقصد  یخبث طينت و دشمن یاست، ماكياول  شده
 دانسته ر عمل و اقدام میه مجبور بهرا مجاز و  ملت و تحكيم حكومت آن هخدمت ب

 .است 
گفته، بر اين فرض و عقيده است  یسياس یدر باب خط مش یآنچه را كه ماكياول

و رقابت بسر  یخودخواه است و مردم هميشه در سركش كه طبيعت انسان اساساً
)كما آنكه چنين  كند میبنابراين جامعه را پيوسته به هرج و مرج تهديد  .ميبرند
ه، وجود داشته شد میوسيله چهار دولت ضعيف رقيب اداره  هدر ايتاليا كه ب اوضاع

 ياسپانيا و فرانسه كه در آن زمان دارا یاست و در مقايسه با ممالك همسايه، يعن
او  یاند، ايتاليا بدترين وضع را داشته و همين خراب مقتدر بوده يمركز يها حكومت

قانون قرار گرفته  يكه ورا یه بوسيله نيروياست( مگر آنك را تحت تأثير گرفته بوده
 .شود يباشد، از آنها جلوگير

است كه در عرف  یو مفهوم ی، خالق معنیبيش از هر متفكر سياس یماكياول
 .شود میكلمه دولت داده  هجديد، ب یاصطالحات سياس

  
 (ي)تجديد نظر در فرضيه حقوق طبيع 17قرن  -7

 یبا فلسفه مذهب یاز پيوستگ یفلسفه سياس یرهاي یسير تاريخ 17در اوايل قرن 
داده شد و  يجنبه دنيو یمسائل مربوط به فلسفه سياس به .( آغاز گرديدي)تئولوژ

تا  .به فلسفه و علوم يونان و رم قديم حاصل شده بود يا بازگشت و عالقه ضمناً
اعتقاد مجدد و رعايت طبيعت )ناتوراليسم( و اعتقاد به اصالت عقل  يا درجه

و فيزيك در اين  یضمناً پيشرفت رياضيات و علوم طبيع .آمد وجود بهاسيوناليسم( )ر
چنين معمول گرديد كه آثار و روابط  تدريج بهكرد و  یدوره تأثير غير مستقيم

مورد  یمنطق يها را از دريچه طبيعت و از طريق مشاهده و تحليل یو سياس یاجتماع
 .نباشد مطالعه قرار دهند و صرفاً از طريق مذهب

از  ،یاز فلسفه مذهب یو اجتماع یاتفاقاً سير تمايل به آزاد كردن فرضيه سياس
وس شروع شد و آلتوسي  (Calvinistes)ها يسوعيون متأخر و از كالونيست

(Althucius) فرانسه را گرفته، به آن سر و  يها فرضيه ضد سلطنت كالونيست دنباله
شه )ايده( واحد قرارداد يا رضايت بود و به اندي یاو متك یفلسفه سياس .صورت داد

مهمترين جنبه فرضيه  .فلسفه رواقيون داشت یو ذات یاجتماع یشباهت به تمايل طبيع
يك هيأت يكپارچه  عنوان بهآلئوسيوس اين بود كه حق حاكميت را در وجود مردم 
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ا د اگر آنهتوان میسپارد و  از قدرت خود را به مجريان امور می یديد كه سهم می
حق حاكميت عامه تا آنزمان اظهار  .سوءاستفاده و خلف عهد كردند، پس بگيرد

 .نشده بود

يك قانون  وجود بهمورد قبول عموم قرار گرفت، اعتقاد  17كه در قرن  يا عقيده
 «یحقوق طبيع»را  بود و آن یمستقل از اتوريته مذهب یو حقوق سياس یاصل
 .ناميدند می

را  یس را تعقيب و تكميل كرد، حقوق طبيعكروسيوس كه نظريات آلئوسيو
گويد  ما می هحقوق طبيعت دستور عقل سليم است، كه ب» :كند مینحو زير تعريف  هب

 یيا فرومايگ یوفق دهد يا ندهد، واجد لزوم اخالق یبر حسب آنكه با طبيعت عقل
يم آيا چنان عمل از طريق خالق طبيعت تجويز يا تحر شود میاست و در نتيجه معلوم 

 1«.است  گشته
است، نه انسان   آمده وجود بهانسان  يبر طبق فرضيه حقوق طبيعت، جامعه برا

هدف و  عنوان بهاست، بشريت بايد هميشه  كانت گفته كه طوري بهو  .جامعه يبرا
منطق و اخالق ارجح  هوسايل، و فرد بنا ب عنوان بهغايت مقصود، مطمح نظر باشد، نه 

 .است

                                                
 :توانيم در تعقيب پاورقى پيشين دنباله بيان والترليپمن را ادامه دهيم در اينجا می. 1

آنچه كه اسكندر از روى مشاهده و تجربه در يافته بود و بعداً زنون آنرا به صورت »
كه هيچ وقت نميتوان بر يك جامعه بزرگ و كثيراالفراد تئورى درآورد ، اين بود 

كه داراى عقايد مختلف ميباشند به خوبى حكومت كرد ، مگر آنكه اين اصل 
رارعايت نمايند كه منافع جامعه ما فوق همه چيز است و بر آن جامعه يك نظام 

 «طبيعى»معقول و قانون مشترك و عالى حكمفرمايى ميكند . اين قانون مشترك 
است؛ بدين معنى كه هر فرد عاقلى ميتواند آنرا پيدا كرده و مفهوم آنرا شخصاً 
استنتاج نمايد و گذشته از آن اين قانون به دلخواه عده معدودى تنظيم نشده و براى 

اى حكومت كند  العنانى كه بخواهد خودسرانه بر جامعه طبقه حاكمه مستبد و مطلق
ندارد كه مردم مختلف در حالى كه منافعشان با است . بنابر اين چون امكان  نيامده

يكديگر تصادم دائمى دارد ، بتوانند در يك جامعه واحدى با صلح و صفا و آزادى 
زندگى كنند ، رعايت قانون الزم و حتمى است . قانون طبيعى قانونى است كه 

ت طبيعت مشترك بشرى آنرا براى ابناى بشر وضع نموده و منظور از وضع آن اين اس
 .كه بشر با منطق و عقل سليم در ارضاى حوايج و غرايز خود قدم بردارد
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فروض فرد، بارزترين خاصيت و عالمت مشخصه فرضيه حقوق اين مسأله تفوق م
ها پس از آن دوام يافته و  مدت یطبيعت گرديد و تا هنگام انقالب فرانسه و حت

نيز باساس فلسفه حقوق  (Davidhume) پس از آنكه ديويدهيوم .طرف توجه بود
م بنتهاآن حمله نموده و آنرا درهم شكست، تفوق فرد در مكتب  يو متدولوژ یطبيع

(Bentham) رفت شمار می ههنوز جزء مفروضات اوليه و مسلم ب. 

  
 و نزول حقوق طبيعت     18قرن  یمتفكرين فرانسو -8

 یو اجتماع یطرف فرضيه سياس فساد حكومت مطلقه سبب شد كه فرانسه بار ديگر به
 .پيدا شود یرجعت كند و در مردم عالقه نسبت به فلسفه سياس

 يجنبش روشنفكر يمنتسكيو در انگلستان، فلسفه الك پايه و مبنابا اقامت ولتر و 
اما  .فرانسه قرار گرفت و ستايش حكومت انگليس سرفصل ليبراليسم فرانسه شد

آن كامالً فرق  یداده، كه با رنگ انگليس یرنگ یبه مجردات فلسف یاختالفات محيط
 .داشت

را  17از فلسفه قرن  ینفرانسه بيشتر جنبه بحث و توسعه و گلچي 18فلسفه قرن 
اصل اصالت عقل  یمورد تأييد واقع شد، ول یبودن حقوق طبيع یبديه .داشت

 ی)راسيوناليسم( از اصل اصالت تجزيه )آمپيريسم( دور افتاده و فلسفه سودجوي
 یبود، در فرضيه حقوق طبيع یكه اساساً فلسفه تجرب یو سياس ی)يوتيليتاريسم( اخالق

 .دوارد و مخلوط با آن ش
 يها كه تحت تأثير شديد پيشرفت 18مردم قرن  یتفكر اجتماع یمشخصه اصل

در  یبود كه به امكان نيل بسعادت و ترق يقرار گرفته بودند، اعتقاد یعلم یواقع
داشت، تا  یاما اين اعتقاد بيشتر جنبه انسان دوست .تحت هدايت عقل پيدا كرده بودند

، يا مذهب و احساسات كه خلف آن كه سلف آن بود يا مذهب قدرت و اتوريته
 .واقع شد

 یو غير استدالل یبه قدرت حس یالك، متك یو سياس یافكار و عقايد اخالق
دو  وجود بهترين فرض آن بودكه  ساده .عقل در اخذ و قبول حقايق آشكار بود

 یمحرك بوم ينيرو
 .اجتناب از درد يلذت و ديگرميل به كسب  یيك .قائل شوند1

تند كه هدف و سلوك و رفتار انسان آن است كه هر چه بيشتر كسب و چنين پنداش

                                                
 .مقصود مترجم ظاهراً محرك فطرى و غريزى است. 1
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، در سال یاالصل سودجوي یاين فرضيه انگليس .لذت كند و درد را به حداقل برساند
عرضه گرديد و   (Helvetius)قلم هلوسيوس به يا در فرانسه با شيوه استادانه 1718

 یانسان يها از مكانيسم انگيزهاصالح قوه مقننه قرار داد تا  يبرا يا را برنامه آن
بنا به  .را با خير عامه هماهنگ سازد يو لذت فرد یاستفاده نموده، مسرت شخص

اكثريت  يسلوك انسان، تأمين بزرگترين خير برا یاستنباط هلوسيوس تنها ميزان عقل
است كه گروه  یاست و آنچه مخالف اين اصل باشد، خير خاص گروه معين

بين منافع فرد  یقوانين خوب آن است كه ايجاد هماهنگ .مينمايدرا استثمار  يبزرگتر
گفت يك قوه مقننه خردمند  باين ترتيب طريقه هلوسيوس كه می .و عامّه برقرار كند

دهد، متضمن  می هماهنگ ساختن مردم مورد استفاده قرار يدردها و كيفرها را برا
، عالئق و یل حقوق طبيعكه اص در صورتی .شود میافراد ن يزياد برا يقبول آزاد

دانست كه  با يكديگر قرار داده و مشروط بر اين می یمنافع مردم را طبعاً در هماهنگ
 .آنها را آزاد بگذارند

 يرا دو سرچشمه افعال بشر یفيزيوكرات ها نيز مانند هلوسيوس فلسفه سودجوئ
يد از دخالت با :مقننه پنداشته و گفتند يبرا یبر خالف او وظيفه سهل یول .دانستند

منافع  یقاض اجتناب كند و از آنجا كه هر فرد بهترين يقوانين اقتصاد یدر عمل طبيع
تأمين مسرت و سعادت آن است كه  يترين راه برا ، مطمئنباشد میخويش 

 .و ابتكار فرد تقليل داده شود یمساع يها محدوديت
 ولباخبارون ه به  یاز حقوق طبيع یناش یدنباله تفسير فلسفه سودجوي

(Baron'Holbech) سيستم طبيعت»و  «انجيل كفار» يها رسيد و سبب رواج كتاب» 
بدون  یفلسفه مبهم ولتر در باب خداپرست يهولباخ بجا .گرديد 1771او در سال 

 ، يك فلسفه الحاد و ماترياليست وضع نمودیپيغمبران و ساير مسائل مذهب اعتقاد به
 مذهب پانتئيسم ینوع است و قائل به یعلوم طبيع به یكرد متك كه فرض می

(Pantheisme)  يا وحدت وجود و همه چيز را مظهر پروردگار دانستن( بود و اين
از  يهولباخ ناشر اعالم شديد .حكومت نمود همذهب و ب خافكار را وسيله حمله ب

دانست،  یتوده مردم گرديد و آنها را نماينده خير اجتماع یوجدان طبقات یآگاه
از طريق بسط حقوق  :گفت و شر پنداشته و می یرا بدبخت یش طبقاتكشمك یول

به اراده عامه داده  يآنها، بايد به رفع درد پرداخت و الزم است ميدان آزاد یسياس
 .شود
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اينكه حكومت آلت استثمار  یو آگاه ینسبت به كشمكش طبقات ياين بيدار
فراهم  يمستعد و حاضر به انگلستان برگشته و زمينه یاست، همراه فلسفه سودجوي

 .كرد كه بعداً به دست كارل ماركس افتاد
شروع شده و در خالل تحريرات  (J.Lock) بشر كه در فرضيه الك یايده ترق

و كندورسه( مبدل به  (Turcyot) هلوسيوس تا هولباخ مشهود بود، بوسيله تورگو
ز سه طريق ا يبشر پيرو یكندورسه معتقد گرديد كه ترق .شد «فلسفه تاريخ»يك 

و  یو باالخره تكامل ذهن یتقويت اصل مساوات، حذف اختالفات طبقات :مينمايد
خواهد رسيد كه  يگرفت كه روز مشاراليه چنين نتيجه می .از دو ديگر یناش یاخالق

 یكه بجز عقل خويشتن، كس یمردان .آفتاب تنها بر جهان آزادمردان درخشيدن كند
 .را آقا نشناسند

با  یول .ماند یفلسفه حقوق طبيع صورت به 18قرن  یلسفه سياسخالصه ف طور به
و  یو بازرگان یها و با تكامل امور صنعت اكتشاف و تحقيق در عادات و رسوم توده

و الك تصور  (Hobbs) پيش رفت كه هابس يخود دادن، بقدر هب یصورت تجرب
دربرداشت و )راسيوناليسم( را  یتعصبات فلسفه عقلا هذ مع .كردند آنرا هم نمی

تا  .افراط در ساده شمردن مسائل بود يبيمار كرد و مبتال به را می یعلم اليتناه يدعو
   مين سبب آشكار متوسل به اصل احساسات گرديد كه روسوه به يا درجه

(J-J-Rousseau)  را بنا نهاد آن 18مهمترين فيلسوف قرن. 

 یا آنچه را كه واقعاست، ب یروسو روش معمول مقايسه بين آنچه را كه طبيع
در برابر  يو .است، پيش گرفت و مقايسه را مبدل به حمله نسبت به عقل ساخت

 ي، كه فالسفه عصر روشنفكریعلوم طبيع یاصل هوش و درايت و نمو علم و ترق
نيت و  و حسن یآن را تنها اميد تمدن پنداشتند، اصل احساسات نيك و خيرانديش

دهد، احساسات  می یآدم یآنچه كه ارزش بزندگ يوبه عقيده  .احترام را وضع نمود
ساده و  يها مشترك است كه شايد بتوان آن را غرائز نيز ناميد و شكل آن در انسان

 .و بساطت را دارد ی، حالت سادگیتربيت نيافته، بيشتر از انسان روشنفكر و سوفسطائ
فرضيه  .داردخلوص و بساطت در ميان مردم عوام وجود  يبحداعال یاخالق يتقواها

كه در طبيعت انسان فقط عامل  و به كسانی یبه حقوق طبيع يو انتقاد و «اراده عامه»
است بگويد، در بر   خواسته را كه روسو می یاند، تمام مسائل مهم جلب نفع را ديده
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خود را به صورت اين عبارت  یمورد توجه فلسفه سياس یدارد و باالخره مسأله كل
 :آورد یم «یقرارداد اجتماع»عجيب در آغاز كتاب 

وسيله آن به منظور اينكه انسان را آزاد  هاست كه ب يچه هنر غير قابل تصور
 !گذارند سازند، او را در قيد تابعيت و اطاعت می

 شهر و ستايش برك -رژيم دولت عشق سرشار روسو به 18در پايان قرن 
 (Burke) شدند،  یپرست جامعه به طرز فكر واحد و مظهر آئين ی، منتهیز سنت مل

 .قديم گرديد یكه جانشين آئين فرد پرست

  
 (هگل )ديالكتيك و ناسيوناليسم -9

 19را در آغاز قرن  يهگل، فلسفه جديد يبرك و برك رو يتأثير افكار روسو رو
 .آورد وجود بهدر آلمان و از آنجا در اروپا 

از تاريخ و محور سيستم هگل عبارت از يك منطق و روش جديد در استفاده 
 یحقوق طبيع ينام ديالكتيك است كه بجا هب یمؤسسات اجتماع یسير تكامل

 يها آن و ويرانی يها روي العمل در مقابل انقالب فرانسه و زياده عكس .گذارد می
بر  یمبتن يها و پرهيزكاري یسنن مل يحاصله منجر به وضع يك ارزش تازه برا

تصوير شده بود كه  یك مجاهده آئينبشكل ي 18قرن  یفلسفه انقالب .عادت شد
در نظر هگل و  .بنا كند یرا بر اساس بوالهوس يخواهد جامعه و طبيعت بشر می

، یو مليت و اتكاء فرد به مواريث گذشته فرهنگ مل یمل يديگر تجديد بنا يبسيار
كه  یغير شخص يهگل چنين اعالم داشت كه نيروها .از اصول قرار گرفت یيك
بدين طريق خاصيت  .نمايد از سرنوشت می يخود پيرو يخود هب جامعه است، یذات

طبق تفسير  .قائل گرديد یدولت مل يبود كه برا یبرجسته فلسفه هگل ارزش اعالئ
دهد، نه فرد، و  هگل از تاريخ، ملت است كه واحد مشخص و بارز را تشكيل می

ولت، رهبر و بنابراين د .است تشكيل شده یاز تجليات عنصر مل یتمدن وسيع جهان
 .داند می یجاودان یمطلق ملهم و بارقه اله دولت را عقل هگل .است یتكامل مل هدف

نمايد كه در  خود با ديالكتيك، چنين فرض می یهگل در روش مطالعه تاريخ
علوم متعارفه و  يجا هطبيعت يك نمونه واحد يا يك قانون تكامل وجود دارد كه ب

 .را نشان ميدهد یو اجتماع یاخالق یمل، مراحل الزم تكایبديهيات اخالق
  

     يليبراليسم يا راديكاليسم فلسف -11
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العمل در برابر آن و عليه  عكس عنوان بهبه موازات فلسفه هگل و  18در اواخر قرن 
ظهور خود خير  يليبراليسم در ابتدا .آمد وجود به، فلسفه ليبراليسم یحقوق طبيع

معتقد  19در قرن  یدانست؛ ول افراد می یانسان را در حقوق خود و خوشبخت
اين فلسفه  .بود یاز كنترل سياس ياقتصاد عار و به يباستقالل فرد در معامالت اقتصاد

با  یو صنعت یداران بازرگان بخاطر طبقه متوسط و در كشمكش بين سرمايه یاجتماع
سرمايه در دست طبقه  يا آمد و حربه وجود بهو امالك در انگلستان  یمالكين اراض
و امتيازات مالكين، كه عمالً حكومت  یعليه موقعيت سياس یو صنعت یداران بازرگان

 .را در دست داشتند شد
همينقدر كه انگلستان تفوق خود را در صنعت از دست  19قرن  يها با مرور سال

تر در آمد، كشمكش مزبور  بزرگ يواحدها صورت بهداد و معامالت و اقتصاد 
بگيران تعويض نمود و از مجموعه  دار و مزد مكش بين سرمايهخود را به كش يجا

از  یطرف و نوع از يك يكار محافظه :افكار ليبرال، دو مسلك متقابل بيرون آمد
 .سوسياليسم از طرف ديگر

 يقانون گزار»تحت عنوان  (T.M.Green) توماس ميل گرين 1881در سال 
 :چنين گفت «يليبرال و آزاد

اند، در  را ليبرال ناميده تصويب شده و آن ينام آزاد هكه باكثر قوانين جديده 
 ...كامالً ليبرال ناميد توان میرا ن در عقد قرارداد است و آن يحقيقت آزاد

 يباشند، ظاهر ساز يقدرت نامساو يكه طرفين دارا یعقد قرارداد هنگام يآزاد
 .اهد خواندنخو يميرسد كه هيچكس آنرا آزاد یطرف ضعيف به نتايج ياست و برا

جوهر يك جامعه آزاديخواه آن است كه خير و صالح عامه را در انحصار يك طبقه 
گرين نسبت به تنزل  .ببرد یخود بتواند سهم یممتاز نگذارد و هر فرد به قدر شايستگ

، كند میخود و طبقه عامه قائل است و تحميل  ياعضا يكه جامعه جديد برا یاخالق
 .خشم و نفرت داشت

خواه در هر مورد كه  بر اينكه يك حكومت آزادي یفلسفه گرين مبن یاصول كل
اتباع است  یرا كه سَد راه تكامل اخالق یمالحظه كند، وضع يك قانون مانع

آورد كه  وجود بهفرضيه حكومت  يبرا یدارد، بايد آن قانون را وضع كند، قالب برمی
 يف حكومت، حق آزادهد يبه عقيده و .با فرضيه ليبراليسم اختالف داشت یبكل
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 یاست كه هر فرد از حداقل خير اجتماع یافراد نيست، بلكه تأمين شرايط يبرا
 .مند گردد بهره
  

 ماركس و ماترياليسم ديالكتيك     -11
است كه حائز حداكثر  یماركس منعكس كننده يك تحول اجتماع یفلسفه اجتماع

وجدان و به قدرت  يداربه مرحله بي یاهميت است و آن صعود طبقه كارگر صنعت
خود كه جزء الينفك از فلسفه او  یماركس در مطالعات تاريخ .است یسياس

خالق طبقه  ياز مظاهر بشر يمظهر عنوان به يدار اينكه سرمايه ه، قائل شد بباشد می
كار آن مانند  يكارگر است و طبقه كارگر كه بايد با مزد روزانه اعاشه كند و نيرو

 يها جز از طريق فشار توده یابت دست به دست ميگردد، قدرتدر بازار رق یمتاع
ماركس ظهور و صعود اين را  .ندارد ینيل به حقوق سياس يمتشكل خود برا

ايجاد  يا تاريخ جديد دانست و تصميم گرفت فلسفه یترين حقيقت انقالب بزرگ
 .كند كه شايسته طبقه پرولتاريا در تالش قدرت باشد

هر دو نفر تكامل  .دو جنبه بود يمانند هگل داراماركس  یفلسفه اجتماع
در  یول .اند كه بايد در آن شركت شود، تركيب كرده یرا با نقشه و طرح یاجتماع

نژاد دانسته و نظر به  یملل آلمان يبه بيدار یحاليكه هگل سير تاريخ اروپا را منته
 یتاريخ را منته ميرسد، ماركس یدارد كه در آن آلمان به مقام قيادت روح يا آينده

را ميبيند  يا تكامل كاپيتاليسم دانسته، آينده یطبقه كارگر و نتيجه اجتماع يبه بيدار
هر دو فيلسوف  .است  دست آورده هرا ب كه طبقه پرولتاريا مقام حاكميت و مرتبه اعال

كه قبالً تعيين  یرسيدن به هدف يبرا يسير تاريخ را از لحاظ منطق الزم و جبر
 يها افراد با يكديگر و شركت در فعاليت يمنوط به همكار یدانند، ول یاست م شده
 .كنند می یحزب

ماركس را بايد به دو جزء تقسيم نمود كه مربوط به دو دوره  یفلسفه اجتماع
است كه در  یدوره اول هنگام .در او است یمعين و نتيجه دو نوع تأثير تاريخ

دوره دوم پس از آن است كه  .هگل بود بن و برلن غرق مطالعه فلسفه يها دانشگاه
با سوسياليسم فرانسه توجه او را  يو یآشناي .آلمان را ترك كرده و به فرانسه ميرود

به وضع فرضيه  یكالسيك منته یبه اقتصاديات جلب كرده و مطالعات او در اكونوم
 .گرديد «ارزش مازاد»
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فرضيه است كه  ماركس، اين یترين قسمت فلسفه اجتماع به گفته لنين مهم
 یاست كه كليه موسسات ايدئولوژيك و اجتماع یدستگاه يسيستم توليد اقتصاد

ها در يك  عقيده ماركس تصورات يا افكار و ايده هب .است  جامعه بر آن بنا شده
 .دهد را جلوه می از آن یجامعه معرف عين حقيقت نيست، بلكه صور مبهم و معمائ

منافع و  يجبر ينبوده، نيرو یاب و علل اصيلاسب یآل در حاليكه محركات ايده
 .باشد می يمخلوق شرايط اقتصاد ياست و ايدئولوژ یروابط طبقات محرك واقع

كه اين فرد  يا است كه از طرف طبقه يضمناً عقايد و افكار هر فرد انعكاس افكار
 .است آمده وجود به، باشد میمتعلق به آن 

  
 ها     سوسياليست -12
 19دانيم مرام سوسياليسم، نه زاييده فكر ماركس است و نه مولود قرن  می كه طوري به

همه متفرق شده و شعب  مانند سوسياليسم اين یاروپا، شايد كمتر مرام و فلسفه سياس
ها،  ماركس و ماركسيست .مختلف يافته و اين چنين غير قابل تعريف باشد

قبل از خودشان را سوسياليسم  .نمايند سوسياليسم را بدو نوع يا دو دوران تقسيم می
 یسوسياليسم علم يضمناً برا .نامند می یو مال خودشان را علم (Utopique) یتخيل
 یقائل بوده، آنرا يگانه مسلك یو اصول جزم یقطع یتاريخ یيك سلسله مبان يماد

صحيح استوار است و مستقل از زمان و مكان و اليتغير  یميشناسند كه بر منطق علم
 .شود میبشريت محسوب  يها اليه تحول یكه خاتم افكار و منته باشد می یاليزال

سيمون،  در كتب كالسيك تاريخ احزاب، معموالً واضعين سوسياليسم را سن
 19نمايند كه در قرن  می یمعرف (St.Simon,Robert oven) فوريه و رابرت اون

ست كه نهضت صحيح ا یاين مطلب در صورت .نهضت سوسياليسم را راه انداختند
( را مخلوق و مخصوص طبقه كارگران و يا یو علم یسوسياليسم )اعم از تخيل

اما نه حاال و نه  .اول اروپا را مبدأ و مظهر آن شناسند یپرولتاريا بدانند وانقالب صنعت
پرولتاريا و توسط  يكه برا یقبل از ماركس و انگلس سوسياليسم به عنوان يك مكتب

و دهقانان كه در زمان و در منطق  شود می، شناخته و عمل ناو به وجود آمده باشد
ند، امروزه شد میماركس برده بورژوا و محافظه كار و دشمن پرولتاريا محسوب 

دهقانان نه تنها خارج از قلمرو  .كامالً مشمول اصول و اصالحات سوسياليسم هستند
 .رزين ديرين آن ميباشندرنجبران و برنامه سوسياليسم نيستند، بلكه پايه گذاران و مبا

از دهقانان از  يموفق به اخراج عده زياد كه فئوداليسم انگلستان 11اول دفعه در قرن 
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يافته و  یرهائ یقرون وسطائ یبردگ يكه از بندها ی، دهقانانشود می یزراعت يزمينها
در از آنها به شهرها رو آورده،  يا مالك گاو و ابزار يا قوه كار خود شده بودند، عده

 یول .ندشد میالتأسيس مزدور  جديد (Manufacturos) یبزرگ دست يها كارگاه
وسيله  بدين .ها( زدند مبارزات حاد با مالكين اشراف )فئودال هعده ديگر دست ب

آن  يرو یيا آرزوي یسوسياليسم )كه بعداً نام تخيل ینخستين تظاهرات عمل
ر توماس مو یهضت يعنظهور رسيد و نخستين ايدئولوگ اين ن گذاردند( به

(Thomas.Moore) ا نام اوتوپي هالذكر اثر معروف خود را ب با الهام از جريانات فوق
(Utopia) جامعه  یخيال يكه در آن بشدت از جامعه موجود انتقاد كرده و با تصوير

 .منتشر ساختال و سوسياليست آينده را ترسيم نموده بود،  ايده

مالك و  -مول مبارزات ضداشرافكرا يدر انگلستان در ديكتاتور
دولت و روحانيت بودند، موقتاً  یتاجر، كه هر دو دسته مورد پشتيبان -يضدبورژواز

و  یدر ساير ممالك اروپا كه بنوبه خود در شرايط اجتماع یول .خاموش شد
 يو فكر یو مبارزات ادب یدهقان يمشابه انگلستان قرار ميگرفتند، پيكارها ياقتصاد

 .دنبال شد
ز خصوصيات بارز سوسياليسم آن زمان اين بود كه با توجه به وضع اسارت بار و ا

كامل فرد و هم  يآزاد يشرايط نامطلوب مردم زير دست فقير، در آن واحد هم برا
بشريت، بدون در نظر گرفتن منافع طبقات خاص مبارزه  یاستخالص عموم

شدن  يپس از سپر یقانون يكه از مجار یبزرگ ياز موفقيتها .است مينموده
از ملل اروپا گرديد، تصويب  یكرامول نيب سوسياليسم انگلستان و بعض يديكتاتور

بموجب اين  .بود 1679مالكيت نفس در سال  يمعنا به 1«هابناس كورپوس»قانون 
 توان میمعتبر ن ی، بدون مدرك قضايیو چه خارج یرا چه انگليس يقانون هيچ فرد

 يقانون فوق جز در پيشامدها .نمود یير يا زندانتحت هيچ عنوان و بهانه دستگ
 .است مدت ، هميشه رعايت شده و كوتاه یاستثناي

تاجر پيشه و  ينظر باهميت و فعاليت فوق العاده كه بورژواز 17در اواخر قرن 
از كارگران در  يا قابل مالحظه يدار در اقتصاد انگلستان پيدا كرده و گروهها سرمايه

يافته بودند، طبقه پرولتاريا جانشين دهقانان در نهضت سوسياليسم  مانوفاكتورها تجمع
اصول جديد علم اقتصاد بر پايه كار، بوسيله  18و سپس در قرن  یبوسيله ويليام پن

                                                
1. Hobeas Gorpus 
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دوره مانوفاكتور در تاريخ تكامل كاپيتاليسم انگلستان  .آدام اسميت تدوين گرديد
، همراه با اختراعات بزرگ و مجاور يديرتر در كشورها یو كم 18در اواخر قرن 

 .گردد آغاز می یرسد و دوران كاپيتاليسم ماشين انتها می به یانقالب
امر  يازدياد توليد و تقليل كارگران اختراع شده بود، در ابتدا يماشين كه برا

و  یتوليد داخل يپيشرفت تصاعد زودي به یول .العمل شديد گرديد مواجه با عكس
كه برنامه كاپيتاليسم بود، كارگران را با تعداد  یخارج فروش يبازارها هصدور ب

طرف  بود كه از يك یو ماشين یاين انقالب صنعت .به كارخانجات برگرداند يزياد
داد و از طرف ديگر گروه  و فشار بر طبقه كارگر را شدت می ياستثمار بورژواز

 یدهقانان يعن .ساخت انبوه شده پرولتاريا را بيش از پيش وادار به تشكل و مبارزه می
 یپيشروان سوسياليسم كه يا تبديل به كارگر شده بودند و يا به زمين و وسايل زراعت

شركت نمايند، در نظر  یخطرناك انقالب يها خود چسبيده، ميل نداشتند در جريان
زمان مانند ماركس و انگلس )ولنين قبل از انقالب( عنوان مخالفين  يها تئوريسين

ضمناً چون در آن قرن در  .وسياليسم و انقالب را پيدا كردندس یسرسخت هميشگ
پرولتاريا از  یحريف برومند، يعن صحنه حوادث مؤثر جهان نقش عمده به دست دو

از طرف ديگر داده شده بود، ساير  یو تجارت یيك طرف و كاپيتاليسم صنعت
بود،  ینتفانگلستان حل شده و م يحوادث و عوامل )مانند مليت و استقالل كه برا

از كاپيتاليسم هيأت حاكمه بشمار ميرفت، يا  يا اخالق و مذهب كه كمابيش شعبه
كرد و باالخره هنر و غرائز كه  عواطف و آداب كه كهنه شده و تابع مذهب جلوه می

قرار نگرفته بود( در نظر مبتكرين  يمورد مطالعه جد یو تربيت یهنوز از نظر روانشناس
آنها  يو ايدئولوژ یبالنتيجه جهان بين .اول واقع شدند يتاجديد تحت الشعاع آن دو
فرانسه و  يانگلستان و تا حدود 19خاص قرن  یو مكان یدر چارچوب شرايط زمان

 .آلمان ترسيم گرديد
 11را كه از قرن  یتخيل يها اينك اگر بخواهيم چكيده آراء و عقايد سوسياليست

از روابط فئوداليسم و  یائل ناشهمراه مصائب و مس 19قرن  یتا انقالب ماشين
و كاپيتاليسم با دهقانان و زيردستان و كارگران مطرح شده و شكل و  يبورژواز

 :يم نكات ذيل را متذكر شويمتوان میاست، خالصه كنيم،  تحول يافته
بزرگ  يها و اعمال شخصيت یتاريخ بشر عبارت از تجسم حوادث اتفاق -

 است؛
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سليم و در عين حال نمودار حقيقت و عدالت نهضت سوسياليسم مظهر عقل  -
 ؛كند میخاطر بشريت تالش  يمطلق است و برا

آن و تشويق  یعال يها آميز انديشه راه وصول به سوسياليسم، تبليغ مسالمت -
اجتماع است ، از طريق انتقاد بايد نقائص را نشان  يباال يحاكمه وقشرها يها هيأت

 .رايندسوسياليسم بگ يسو هداد تا مردم ب
 .بشريت است یزمين و بهشت يسوسياليسم آخرين مرحله تكامل اجتماعات بشر

 يها طرح  يبرا  راه تا آيند وجود به یعموم و  یبزرگ تعاون  يها بايد شركت
 گردد؛ هموار  یسوسياليست 

ها و  كليه افراد بشر از جمله زن و مرد برابرند و تبعيضات موجود دركليه زمينه -
 بايد از بين برود؛ یشؤون اجتماع

بايد وضع كرد؛ همچنين در  یازدواج و خانواده و تربيت فرزند، اصول نوين يبرا
 1.دين و مذهب و نقش آنها یمبان
 

 بعد از ماركس     یسوسياليستها -13
انواع  .بيرون نيامد يواحد یفرمول جهان صورت بهفلسفه ماركس هيچگاه 

ها، تا بروز  ها و آنارشيست سنديكاليستها و  و سوسياليست یراديكال يها مسلك
از افكار ماركس را وارد مرام خود واحياناً مخلوط با افكار ديگر  یجنگ اول بعض

ارتباط دقيق  یو مؤسسات اجتماع یسياس يها ماركس كه نهضت یفكر اصل .كردند
 یدر متفكرين حت یدارند، تأثير و توسعه قابل توجه ياقتصاد يبا نيروها
اما در قلمرو تحقيقات  .كه تابع ماركس نبودند يافت یشناس جامعه يها شخصيت

با افكار مردم، هنوز  يو اقتصاد يماد ي، ضمن قبول رابطه نيروهایو دانشگاه یعلم
است،  یدرك و كشف مكانيسم عمل، كه محتاج به پيشرفت علم عليت روانشناس

 .است روشن نشده
از انحاء تحت نفوذ ماركس  ينحو هكه ب يمتعدد یسوسياليست ياحزاب و جنبشها

 .فراوان با او و با يكديگر پيدا كردند یو عمل یقرار گرفتند، در عمل اختالفات اصول
توجه عمل خود را معطوف به نظارت  یفابيان انگليس يها از جمله سوسياليست

نمودند  بهبود وضع طبقه كارگر می يبرا یصنايع و استفاده از قدرت سياس یاجتماع

                                                
 .است  تلخيص شده 1337تا اينجا، از مقاله آقاى خاالتيان در مجله انديشه و هنر سال 12مبحث اخير از بند. 1
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انگلستان نيز  یصنعت يها سوسياليست .نداشند یو انقالب یفلسف يها به جنبه يا وعالقه
)از جمله  يا كردند، كه مالك حقانيت بر هر مؤسسه بيشتر بر اين اصل تكيه می

اقتصاد كه از اصل  يو به عقيده آنها علما باشد میآن  یمالكيت( سود اجتماع
 .اند تحت تأثير كاپيتاليسم قرار گرفتهنمايند،  تحصيل مال بدون انجام خدمت دفاع می

و احتياج طبقه كارگر به متشكل  یها اصل كشمكش طبقات اما فرقه سنديكاليست
نداشته، از  یعقيده به انقالب سياس یشدن و انقالب را از ماركس گرفته بودند، ول

 .ها عمل ميكردند ها و طغيان طريق اعتصاب
در فلسفه  یكس كه نماينده تمايل عمومانشعاب يافته از مار يها از فلسفه یيك
 (George Sorel)ل ژرژسور یپرست شد، فلسفه رومانتيك يا افسانه 19 قرن یاجتماع

نميبيند، بلكه معتقد به يك  یمشاراليه در طبيعت و در جامعه هوش و بصيرت .است
مافوق  یبشر يك نوع درون بين یاراده كور يا ناخودآگاه است و در جريان تكامل

يا مكاشفه و درك مستقيم را )بر طبق فلسفه برگسون(  (Superratconnel)ی عقل
 یهائ افسانه ي، مرهون نيرویبزرگ اجتماع يها او كليه جنبش يبرا .مؤثر ميشناسد

د جمع كننده و حركت توان میياموهوم بودن،  یكه صرف نظر از حقيق باشد می
و مليت نوع ديگر  یظمت ملاز آنهاست، ع یافسانه مسيح يك .دهنده گروهها بشود

 .د شكل دهنده و محرك بزرگ باشدتوان میكارگران افسانه اعتصاب  ياست و برا

 يها در ميان تئوريسين یترين تكامل سنت ماركسيست ترين و مهم مستقيم
ذالك در اين مورد نيز  مع .شود می، بخصوص در آلمان مالحظه یسوسياليسم حزب

در مسائل  يفسير ماركس يا تكامل شايسته افكار وگاه وحدت عقيده راجع به ت هيچ
مربوط به دفاع و  یو سياس یو همچنين در برخورد با مسائل مل یو تاكتيك ينظر

 .است  عمل نيامده هدولت ب
  

 لنينيسم و كمونيسم     -14
از انحرافات  یو خال یاصول ثابت كامل جزم عنوان بهكه فلسفه ماركسيسم را  یكس

 یحزب یو نقش اساس یطبقات یو تأكيد نمود و به جنبه تشكيالت و اضافات تدوين
 صورت بهاهميت و توسعه شايان داد و باالخره مكتب ماركس را در لباس كمونيسم 

از عوامل مؤثر  یدر عمل يك یول .ساخت، لنين است یيك دولت بزرگ عمل
و اتخاذ  ماركس یخود از اصول فلسف یموفقيت لنين، نبوغ فوق العاده او در رهاي
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 يا است و توجيهات زيركانه یمناسب با احوال و نظريات عمل یتاكتيك يها تصميم
 .ماركسيسم داشته است یمنافات آشكار با مفروضات ماركس و مبان یكه گاه

 یگفته استالين، لنين ماركسيسم را مطابق مقتضيات روز و بر طبق آخرين حوادث به
است و اصالحات او را بايد  ، اصالح كردهكه درجامعه كاپيتاليست به ظهور رسيده

 .مكمل سيستم ماركسيسم دانست
خود ايجاد نمايد، كارگر  يبرا يطبقه كارگر قادر نيست ايدئولوژ :لنين ميگويد
سوسياليست دسته  يو ايدئولوژ يبورژواز يايدئولوژ :معلق است يبين دو ايدئولوژ

زب بايد آن باشد كه اين حق هدف عمده ح .ياقليت روشنفكر زبده )اليت( بورژواز
را  یلنين دو ركن نهضت انقالب .پرولتاريا بسازد يبرا يرا تصاحب كند و ايدئولوژ

و  يوحدت ماد :در سايه ماركسيسم و ثانياً یو ايده آل يوحدت فكر :ايجاد اوالً
 1 .داند می یبوسيله سازمان و انضباط شديد حزب یعمل

فكر نيز بايد  يعمل فرد، بلكه آزاد ياددر درون حزب نه تنها آز كه طوري به
از  یخود جزئ يزيرا ايدئولوژ .باشد یو وحدت فرمانده یشديداً تابع انضباط حزب

 .انضباط وسازمان است یآل و عامل ايده یكشمكش طبقات
ماديت و »در كتاب  .در نظر لنين به منزله عقيده و مذهب است يفلسفه و تئور

 :نويسد نين میچ 1918در سال  «یانتقاد تجرب
از فلسفه  یيا يك جزء ذات یاز فرضيات اساس یيك یيد حتتوان میشما ن

كرده باشيد و  یماركسيسم را حذف كنيد، بدون آنكه ترك حقيقت واقع
فلسفه  :ارتجاعيون بورژوا قرار گرفته باشيد يها بدون آنكه در آغوش دروغ

 .ماركس مانند يك قطعه محكم پوالد است

و  یاول، توجه لنين را معطوف بمسائل بين الملل ینگ جهانمعاصر شدن با ج
 .نمود «یجنگ امپرياليست»و  «كاپيتاليسم امپرياليسم»نام  هتدوين دو فرضيه جديد ب

از احزاب سوسياليست اروپا  ينزديك جنگ، بسيار يها توضيح آن كه در سال
ميهن خود شده از دفاع  يبورژوا و طرفدار يبا دولتها يمتمايل و مصمم به همكار

( و شووينيسم یلنين آنها را متهم به دارابودن افكار اپورتونيسم )ابن الوقت .بودند
( كرده، خيانتكار به بين الملل سوسياليست و جزو دسته مطرود یافراط ی)وطنپرست

                                                
است، كه عوامل توليد موجد انقالب و  ها و نظريه ماركس اين بوده سياليستالبته عقيده بسيارى از سو. 1

تر رسيده باشد، زمينه مساعد براى  مراحل پيشرفته كه كاپيتاليسم به كشورىباشند و در هر ايدئولوژى آن می
 .رسد ظهور می طور ناگهانى و بدون تدارك قبلى به هحكومت پرولتاريا وجود دارد و نهضت انقالبى ب
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پيشامد فوق البته بر خالف انتظار و  .شناخت رويزيونيست )تجديد نظر طلب( می
خود بخود  یبايست می یو كشمكش طبقات شد میسفه ماركس بود كه از فل یاستنباط

متمم فلسفه  عنوان بهبزرگ و  يتوجيه چنين استثناها يلنين برا .گرديد روز افزون می
رفته، اظهار داشت كه توسل به  1871ماركس، به سراغ تاريخچه سوسياليسم از سال 

ديده، اجازه وسايل صلح آميز در گذشته، ضمن آنكه باعث نمو سوسياليسم گر
 يها اتحاديه يها بورژوا در صفوف آن رخنه نمايند و تاكتيك يا است عده داده

را بگيرد و از طرف  یانقالب يها تاكتيك يجا (Trade-Uniouisme)ي كارگر
از كارگران كه دسترنج و  یصادر كننده بزرگ، صفوف یصنعت يديگر در كشورها

سيستم كاپيتاليسم شده، فلسفه  يمزايامند از  اند، بهره مرغوب داشته يدستمزدها
ايشان تحت تأثير قضيه پوچ و موهوم تكامل صلح آميز و فرضيه  يايدئولوژ
 .طبقات قرار گرفت یهماهنگ

 یاز خواص ذات یرا نيز لنين مربوط و ناش یفرضيه دوم يا جنگ امپرياليست
انحصارات به  یمنته يدار سرمايه یبزرگ صنعت يرشد واحدها :كاپيتاليسم ميداند

با  یبانك يها گردد، سرمايه می یو سپس اتحاديه و انحصارات بين الملل یداخل
ها  توأم گرديده، صنعت و تجارت بيش از پيش در كنترل بانك یصنعت يها سرمايه

ممالك و تنزل  یرقابت داخل .شود میدر ميآيد و سرمايه خود قلم برجسته صادرات 
بدست  يكاپيتاليست برا يها دولت ید، فشار دائمها از بين ميرو يا تثبيت سطح قيمت

 يها رود، رقابت و تحصيل ارزان مواد خام باال می یفروش جهان يآوردن بازارها
قاره  ی، مبدل به رقابت در تصرف اراضیدر مقياس بين الملل یصنعت يدار سرمايه

 یيعن ...گردد می یشمال يآفريقا و تسلط بر ممالك خارج از اروپا و آمريكا
 .یامپرياليست يها جنگ

را كه كارگر وارباب را بهم  يجنگ، آخرين زنجير»عقيده لنين خوشبختانه  هاما ب
شكسته  یدولت امپرياليست گسلد، انقياد برده مانند كارگر نسبت به است می  پيوسته

دايره آن و الحاق  یتنگ یفلسفه پرولتاريا، يعن يها و آخرين محدويت شود می
 «.شود میاز ميان بر داشته  یو ميهن پرست یمل يدولتها هب

راجع به  یكمونيسم عالوه بر مطالب فوق، شامل نظريات يفلسفه يا ايدئولوژ
 یكمونيست  دولت مراحل پرولتاريا و ييا ديكتاتور یانقالب حكومت یچگونگ

 .نماييم می ي، كه ذيالً اشاره مختصرباشد می
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با بكار بردن اقوال و نظريات متفرق  روسيه و 1917لنين در آستانه انقالب اكتبر 
 یانقالب يماركس و انگلس، ماركسيسم را يك فرضيه در حال تكامل از تاكتيكها

دوره بدست آوردن  :تفسير كرد يا دانسته، مراحل سير آنرا به شرح زير در رساله
و درس  1818و تالش مذبوحانه سال  یقدرت بوسيله پرولتاريا و شكست مساع

دستگاه كاپيتاليست را نبايد تسخير و تصرف نمود، بلكه بايد  یوكراسكه بور یعبرت
در  یواقع يكه مؤسسات پرولتاريا يا پس از آن اولين دوره .تخريب و معدوم نمود

شكل گرفت و كشف اين نيرو از طرف  یمبهم صورت بهپاريس  1871كمون سال 
بعد از آن ماركس، سپس تكميل نظريات ماركس بوسيله زحمات شديد انگلس، 

 يروسيه و باالخره تكميل پيروز 1911 يدر سويتها یظهور حكومت پرولتارياي
 .1917پرولتاريا در 

يك امر  یتخريب دولت كاپيتاليست :لنين در همين رساله چنين ادامه ميدهد
يآورد،  و آنچه را كه انقالب به وجود م یاست انقالب ینبوده، بلكه عمل یتدريج

دوره تحول است  هنيست، بلكه يك دولت فاصل و متعلق ب یسسوسياليسم يا دموكرا
رهبران دولت و سازمان دهنده نظم جديد  .ناميم پرولتاريا می يكه آنرا ديكتاتور

وجدان كامل  یآگاه ياست كه دارا یحزب است و حزب عبارت از اقليت یاجتماع
اين  .هستندكل طبقه كارگر  ینسبت به طبقه خود بوده و افراد آن پيشوايان طبيع

 و شود میخود ناپديد  هپس از آنكه مقاصد انقالب را پابرجا نمايد، خود ب يديكتاتور
پرولتاريا، خود به منزله  يديكتاتور .ميگردد یطبقات منته یيك جامعه كامالً ب هب

 توان میرا ن یكه جوهر آن زور و نيرو است و هيچ دولت یدولت .يك دولت است
 .ه ناميدآزاد خواند يا دولت عام

د توان میو فلسفه آن ن يدر زمينه مرام كمونيسم شرح و تفسير مجردات نظر
است  كه در پيروان ايجاد كرده يا تصوير روشن وكامل از احساسات و روحيه

، توجه به یحزب يها بايد عالوه بر جنبه .دارد بنماياند یوشباهت كامل به شوق مذهب
داند كه در  می یآئين ييست خود را دارافرد كمون .مزاج كمونيسم نمود طبيعت يا

جامعه  یكه از طبيعت واقع یاز درون بين یحقيقت آن شك و ترديد نيست، آيين
 .بود ناپذير و پيروز شونده خواهد و شكست كند میسرچشمه گرفته، آينده را روشن 

خطا و  يمسلك خود داشته، برا یوجدان عميق نسبت به صحت اخالق یضمناً آگاه
 ياز آينده درخشان برا ینمايد و دورنماي و استثمار احساس تنفر شديد می یتعدال بی
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وجدان  یچنين اعتقاد متقن توأم باآگاه .دهد نشان می يبشر يها طبقه كارگر و توده
 .نمايد يك پارتيزان فداكار می هاست كه فرد كمونيست را مبدل ب

با  ينيست امروزيك فرد كمو ی، حالت دماغیاحساسات و هيجان روح لحاظ به
شاهان و  آنها يبرا منتها .يك قرن قبل، تفاوت چندان ندارد یيك دموكرات افراط

ها  عدالتی و سبب بی یو اصالحات اجتماع یاشراف بودند كه مانع مساوات سياس
و  یو هرزگ یاشراف يخود را با تن پرور یاخالق يو تقوا یند و زحمتكششد می

 .نمود س تحريك میآنها مقايسه و احسا یحالت طفيل
، خواه در دموكرات، خواه در كمونيست، متضمن يك یوجود چنين حالت دماغ

گيرد و در ذهن انسان  است كه از درون افراد الهام می ینفسان یعنصر الهام اخالق
 ی، مبنیاز اين عنصر الهام نفسان يمقدار .باشد میجايگزين شده و ضمناً قابل اثبات ن

ازآن آرزو و انتظار راجع به  يمقدار بيشتر یول .باشد میبر مشهودات وتجربيات 
از عدم رضايت از اوضاع است و هم احساس  یناش یالهام كمونيست .باشد میآينده 
دار سوار بر كارگر، چون معتقد است كه  از طبقه سرمايه یو ستمديدگ یزيردست

ات و تفكر او ، احساسباشد میپذير  تمام طبقات امكان يبرا يحصول امتيازات مساو
كه شامل كليه وجود  شود می یاز روح تعصب و شوق و هيجان نفسان یبه نوع یمنته

 .آن است يها رحمی یمحركه و ب ي( با تمام نيرویاليسم )خيال پرست و خصايص ايده
  

 فاشيسم و ناسيونال سوسياليسم     -15
ديگر در  یو سيستم حكومت یبه موازات ماركسيسم وكمونيسم، يك فلسفه سياس

درست متباين  يا نيمه اول قرن بيستم به سر كار آمد كه از جهات عديده ياروپا
 لحاظ به یول .نيز مخالفت دارد یومقابل آن دو است وبا ليبراليسم و دموكراس

در قبال  يو روش تبليغ وتحريك و همچنين فداكردن فرد عاد یتاكتيك عمل
منظور ما فاشيسم و  .دهد می با كمونيسم نشان يزياد اجتماع، نكات مشترك

 .است ناسيونال سوسياليسم
 .و آلمان هيتلر بود یموسولين ي، ايتالياياين ايدئولوژ پرورش و ميدان عمل مهد

و نيل به  يو اقتصاد یسياس يجبران تحقير و تحميل ها :عامل پيدايش و هدف
 .يو نژاد یعظمت و تفوق مل
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 يبرگسون برا ييچه، هگل و هانرشوپنهار، ن :يو پيشروان فكر یسوابق فلسف
ايتاليا بندتو كروسه و روكو تا  يآن و برا یآلمان تا آلفرد روز نبرگ تئوريسين حزب

 .یتئوريسين حزب (Qiovani Gentile)ه جنتيل یگيوان

افسانه  ينژاد يبر محور ناسيوناليسم و برتر یآليسم سياس ايده :اصول و اساس
در ملت و ملت در دولت و باالخره دولت در  محو و اضمحالل فرد یقهرمان یپرست

شخصيت پيشوا، انقياد و انضباط كامل افراد و تمركز اقتصاد و فرهنگ و مذهب و 
قهرمانان  یفكر، با اتكاء به نبوغ ذات يسياست در دولت، انكار اصالت عقل و آزاد

 آنها؛ يو اشراق برا یدرون بين يپيشوا و ادعا

 ...حريك و در صورت لزوم تحميلتبليغ، تلقين، ت :ابزار كار

اظهارات يا توضيحات واضعين و  يا درك بهتر نكات فوق به ذكر پاره يبرا
 .پردازيم پيشوايان مكتب می

، «مرد عمل» :از اين قبيل بود یاوليه، شعارهاي يها در نطق یتكيه كالم موسولين
 .«است یكاف انضباط»، «نيست یبه فلسفه حزب یاحتياج»، «یتجربه بدون آيين جزم»

پس از نيل به قدرت، الزم ديد مرام فاشيسم را مبدل به يك ايمان  1922در سال  یول
 :نمايد و چنين گفت

قدس و حرمت و  یيك :فاشيسم هم اكنون و هم هميشه به دو چيز معتقداست
مسائل  هب یكه ارتباط یعمليات همعتقد بودن ب ی)هروئيسم( يعن یديگر قهرمان

وجود  ...است قرار نگرفته ياقتصاد يها تحت تأثير انگيزه نداشته و ياقتصاد
تاريخ است  يفرضيه اقتصاد یتغييرناپذير را كه فرزند طبيع یيك جنگ طبقات

بتواند  یبه عالوه فاشيسم منكر آن است كه جنگ طبقات .نيز بايد منكر شويم
مسرت فاشيسم فرضيه ماترياليسم را در باب  .مؤثر در تحول جامعه باشد ينيرو

خوب خوردن  يبرا یو وجود فيزيك یكه انسان را بسطح حيوان یو خوشبخت
است كه  یفاشيسم يك عقيده مذهب ...دهد، منكر است و فربه گشتن تنزل می

اش با يك قانون اعال مشاهده كرد ودر  یانسان رادر رابطه ذات توان میدر آن 
وق داده و او را به است كه فرد خاص را تف یآن قانون اعال همان اراده واقع

 .برد باال می یرتبه يك جامعه روحان
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يابد و دولت  خود را در جامعه می 1یجنتيله با اعتقاد به اينكه انسان خاصيت اخالق
در آل است و با استفاده از فلسفه هگل  ايده يعقل و راهنما يراهنما يجامعه نيرو

 :دهنده فرد ، چنين گويد فريب كنار گذاشتن اراده بوالهوسانه و يبه معنا يآزاد باره
و هر نيرو  كند میبا حداكثر قدرت دولت مطابقت  يهميشه حداكثر آزاد

اراده  یزيرا نيرو هميشه مظهر تجل .است یاخالق يخود يك نيرو يخود هب
است و تأثير خاصيت نيرو همين بس كه باالخره قادر است يك نفر پيرو بيابد 

 .و تبعيت نمايدو او را وادار كند كه از آن نير

 :شد میبا اين جمله آغاز  یمنشور حزب موسوم به حزب كارگر ايتال
دارد و  یهاي منزله يك پيكر زنده )ارگانيسم( است كه هدف هملت ايتاليا ب

تك افراد  حيات دارد و وسائل عمل آن مقدم بر هدف و حيات و وسائل تك
است، كه  يصادو اقت یوسياس یاين ارگانيسم خود يك وحدت اخالق .است

 .صورت تحقق پذيرفته است یبه نحو اَتَم و اَكمل در دولت فاشيست

قائل است، آن قسمت از  ینبوغ و قهرمان يفاشيسم ايتاليا چون اهميت خاص برا
شمارد و مانند  فلسفه هگل را كه در سير تحول تاريخ، اجتماع را مقدم بر فرد می

، شود میقايل  یخاص بزرگ تاريخداوطلبانه اش یمساع يماركس ارزش قليل برا
 .شود میبيشتر به اصل تكامل خالقه برگسون متوسل  .قبول ندارد

رد عقل )ايراسيوناليسم( شوپنهاور و نيچه و  يها از فلسفه يفلسفه فاشيسم با پيرو
كرد دو  ینموده بود، سع یو اجتماع یبرگسون كه ژرژسورل وارد در مباحث سياس

ناسيوناليسم و  لحاظ به یسنت فلسفه هگل یيك .ديگر بپيونددزير را با يك یرشته فلسف
وديگر سنت فلسفه نيچه و سورل در  یافكار فرد در جنب توسعه قدرت مل لحاظ به

بزرگ كمياب  ييا طبقه زبده، كه نيچه آنها را دماغها يباب حق انقالب از طرف قو
ر تحت اختيار گرفتن گويد تنها ايشان قادر به تعيين سرنوشت ملت و د ناميده و می

 .ها هستند حيات افراد توده
آن ، در عبارت  ی)ايراسيوناليسم( ودن فاشيسم و اتكاء بهافسانه پرست یغير عقل

 :منعكس است یموسولين

                                                
، قاعدتاً شده است كار برده هاصطالح و صفت اخالقى كه از طرف مترجم محترم در اين موارد ب در. 1

  .است كه نبايد با اخالق بمعناى تقوا و ملكات معنوى اشتباه كرد Moral ترجمه
 .نمايند در فارسى شخصيت مرال را شخصيت حقوقى ترجمه می
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افسانه ما ايمان است و  .ايم آورده وجود بهما افسانه خويش را خلق كرده و 
 .داشته باشدشور و هيجان است و ضرورت ندارد كه حقيقت و واقعيت 

ها بدين سبب واقعيت دارد كه محرك است، اميد است، ايمان است  افسانه
 «.افسانه ما ملت است، افسانه ما عظمت ملت است .حرارت و غيرت است

اطاعت مطلقه افراد و قدرت سازمان حزب در  در بارهرا  یهيتلر نظير همين معن
 یحزب يوديكتاتور ینضباط فلسف)كه با صراحت بيشتر ا كند میبيان  «نبرد من»كتاب 

 :(آورد كمونيسم را به خاطر می
نحو  هفلسفه نيز مانند مذهب فاقد اغماض بوده، تقاضا دارد بطريق انحصار و ب

نسبت بصحت آن  ياَكمل مورد قبول واقع گردد و پيروان و معتقدين ترديد
ه مصون است ك یهر فلسفه مدع .را نيز نپذيرند ينداشته، فلسفه و عقيده ديگر

 .كند میوبا مخالفين خود با تمام وسايل ممكنه مبارزه  باشد میاز خطا و لغزش 
 وجود بهاز پيشوايان هوشمند  یاست كه از عده قليل یفلسفه محتاج به سازمان

فضيلت  .در خدمت ايشان حاضر باشند یآمده باشد و توده عظيم و احساسات
مبارزه در  يواراده را برا هر فكر آن است كه برحس شفقت و رحم غلبه كند

كه فاقد چنين ايده باشد، از قدرت مبارزه آن كاسته  یحزب .اختيار گيرد
آنچه كه  .رود اراده خود تا آخرين حد افراط می ياجزا يزيرا برا .شود می

ترين  سازد، آنست كه استعمال ظالمانه يك حزب يا يك ملت را قادر می
همانا  .بدون ترديد و وهم بكار بردرا  اسلحه خود را مشروع شمارد و آن

دارد كه بايد موفق شود  یاين كه مأموريت اعتقاد تعصب آميز حزب يا ملت به
تفاهم و توضيح مسائل  يفلسفه كمتر عامل هوش و فكر برا .و خواهد شد

تقويت  يو محرك احساسات برا یاست احساسات یبوده، بلكه بيشتر عامل
، كه یو انسان دوست یاخالق يها سواساز و يجلوگير يبرا یاراده و حت

 .معموالً تابع معامالت مردم با يكديگر است

 .آلمان، افسانه نورديك يا نژاد آرين بود يها افسانه متداول و رايج فاشيس
 :است آلفرد روز نبرگ نوشته كه طوري به

دارد مذهب و اخالقيات و هنر و كليه شعب و  یاين افسانه سع
ديد تفسير كند و تاريخ از نقطه نظر افسانه متفرعات فرهنگ را تج

روح عبارت از همان نژاد است كه از  .از نو تحرير نمايد ينژاد
 .درون نگريسته شود

 یصحيح و مقبوليت عموم یو تجرب یمزبور )كه البته پايه عمل يفرضيه نژاد
در شمال شروع به تفرقه  يندارد( گويد كه نژاد آرين سابقاً از يك نقطه مركز
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ذاشته به هندوستان و ايران و يونان و رم مهاجرت كرده و خالق كليه عناصر گ
جديد را كشمكش  يتاريخ اروپا .است  هر يك از مردم قديم گرديده يگرانبها

متضاد است  یآل اخالق داند و اين كشمكش بين دو ايده عناصر آرين با دشمنان می
يسم قرارداد و طرف و ماركس یطرف آن مسيحيت كاتوليك و دموكراس كه يك

 «نبرد من»هيتلر در كتاب  .یديگر شرف واحترام و استقالل اخالق و مسؤوليت ژرمان
 : نويسد می

خود مانند ساير مردم جهان وحدت  یاگر مردم آلمان در دوره تكامل تاريخ
كره زمين بود  يدست آورده بودند، رايش آلمان امروز آقا هب خود را یگروه

صورت به همان  شايد در اين .صورت نوع ديگر بود ندر اي یو سير تاريخ
از صلح طلبان نابينا اميدوارند بوسيله  ييم كه امروز بسيارشد مینايل  یهدف

آقامنش و  یكه در سايه شمشير فاتح مردم یصلح .گريه و ندبه نائل آيند
تر فتح  منظور ايجاد يك تمدن عالی هب فرمانروا قابل حصول است كه جهان را

 .نمايد

دو نقل قول  هديگر از صفات مميزه فاشيسم است، ب یكه يك یدر مسأله پيشواي
 :كنيم ذيل اكتفا می
 : از دوچه ايتاليا

زيرا  .است یترين شكل دموكراس یحكومت بوسيله يك طبقه زبده، حقيق
كيفيت  بايد از لحاظ 1یيك دسته از مردم را نيز مانند يك موجود اخالق

كه بيشتر جنبه  شود میترين افكار محسوب  قوي ينگريست، نه كميت و فكر
 .حقيقت نزديك باشند هب يكديگر مربوط و هداشته و اجزاء آن بيشتر ب یاخالق

اراده يك  یوجدان و اراده يك عده معدود و حت یآگاه عنوان بهچنين فكر 
 .پذيرد كرده، در مردم صورت تحقق می یفرد تجل

 :از فوهرر آلمان
دو ملت است و  يترين عناصر نژاد د، متضمن عالیترين نژا حقوق عالی

 یدموكراس .است يترين شخصيت دو روان اقليت نژاد بالنتيجه متضمن عالی
 يدهد و اگر اين فلسفه عدد ترين حق را به اعداد می است كه بزرگ يا فلسفه

را كنار بگذاريم و اصل آريستو كراتيك را قبول كنيم، كه جهان بايد به 
ها بايد  گيريم كه بهترين دماغ تعلق داشته باشد، نتيجه می ترين ملت مهم

                                                
 .منظور همان وجود يا شخصيت حقوقى است. 1
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ايده دموكراتيك راجع  يجا هترين نفوذ را در ملت داشته باشد، زيرا ب بزرگ
 .را قرار داد یمترق يها به حكومت اكثريت، بايد ايده يك سلسله از شخصيت

مان ، برناردروست وزير فرهنگ آلیدر باب تعليم و تربيت و روش تحقيق علم
 :گويد در جشن صدمين سال دانشگاه هيدلبرگ چنين می يناز

مجرد  یو ذهن یفكر كهنه در باب علم كه بر پايه حق حاكميت عمليات عقل
علم جديد كامالً با  .است ابد رخت بر بسته و از ميان رفته يقرار گرفته بود، برا

نيل به  يراآزاد و كنترل نشده، ب یايده سابق علم كه ارزش آن بر اساس مساع
علم اين است كه در  یحقيق يآزاد .حقيقت قرار گرفته بود، تفاوت دارد

آن ملت  یيك ملت و در خدمت سرنوشت تاريخ يبرا یخدمت قدرت حيات
 .قرار گرفته باشد و خود را مطيع قانون حقيقت قرار دهد
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 بخش دوم

  
 و مقايسه یعصاره گير

  

 !پر از گردنه و پرتگاهپيچ در پيچ و  یعجب راه طوالن
 .ها تمام شد ايدئولوژي یتاريخ یسير تحول

با استفاده از حافظه،  .عقب برگرديم و صفحات را از نو ورق بزنيم به
وسعت و  .گذشته و حال را در يك صف مقابل ذهن قرار بدهيم يها ايدئولوژي

اين مراحل گيرد! مخصوصاً اگر در نظر داشته باشيم كه  كثرت اين مجموعه مارا می
بلكه با  .است  دوهزار و پانصد ساله، از نظر كاروان بشريت راحت و روان نگذشته

عظيم  يفراوان همراه بوده و تلفات سنگين و كشتارها يمشقات و افت و خيزها
 !است  خونين داشته

ها توجه نمائيم،  ملت یمتوال یايدئولوژيك سفر تاريخ يها اگر تنها به فرآورده
 ها كه كرده ها و تخريب ها كه انجام يافته و چه تأسيس زحمات و تالش چه :بينيم می

سرشار از تضادها و پرت و  یچه جنجال پرغوغا از افكار عميق و عال .است 
و  ...است خود زده يبرا یو دهل يچه كنسرت پر صدا كه هر كس ساز .ها پالگوئی

 !زند می
فت؟ در پناه كدام مكتب و را بايد قبول كرد؟ چه مسلك را بايد پذير یحرف ك

 امنيت و بركت و سعادت يافت؟ توان میدولت 

دارد؟ اصالً اتخاذ  یهست و واقعيت یاصالً امنيت و بركت و سعادت يافتن
 هست؟ يعمل مفيد و ضرور يايدئولوژ



 
 

 

 
 

 281  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعثت و ايدئولوژي ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مردم بيچاره مثل توپ فوتبال دائماً از اين طرف ميدان تنازع بقاء به آن طرف و از 
 يا كه دسته همين .اند آن قهرمان پرتاب شده ين به دست و پااين قهرما يزير پا

قهرمانان نيز  .است و آرام شده یاند، ميدان خال غالب و دسته ديگر مغلوب گشته
گذرد كه باز همان آش است و  نمی ياما چيز .اند خاموش و فراموش شده زودي به

 .شود میارده مسابقه گذ به يمصائب و مسائل جديد يا جام پيروز .همان كاسه
 !افتد ها از نو براه می ها و بزن و بكش ها، زور آزمايی پيشنهادها، فلسفه

چه وقت اين غوغا خاتمه خواهد يافت و چه وقت كاروان خسته و كوفته به سر 
آيا سر منزل مراد و يك صراط مستقيم با  .داند منزل مراد خواهد رسيد خدا می

 ايده آل وجود دارد؟ يايدئولوژ

 ياند برا ها نگفته الذكر يا واضعين ايدئولوژي يك از صاحبان افكار سابق هيچ البته
ما هم چنين  .اند را پيدا كرده یچنين نظريات یو بدون مطالعه و بررس یهوس شخص

همه آنها اهل فضيلت و شخصيت و سرآمد مردان متفكر عصر خود  .نميزنيم  یحرف
اما نتايج و  .اند كار انداخته هو آنها را ب تماماً تجربه و عقل و علم داشته .اند بوده

با هم اختالف دارد و  يا الاقل از جهات عديده .است نظريات يك جور در نيامده
 .درست نقطه مقابل هم هستند یگاه

نماييم آنچه را كه  می یدر مرحله اول سع .كنيم ما فعالً هيچ يك را محكوم نمی
مردود شناخته شده، در نظر عموم يا  جتدري بهاز مجموعه اين فرضيات و نظريات 

، شود میحساب  یو يا در منطق مشترك خودمان دور ريختن يغالب متفكرين امروز
نسبتاً مطمئن بازكرده  يخود جا يقرون ضمن بحث و عمل برا یاز آنچه در ط

 .است، جدا نماييم ها شده يايدئولوژ يبرا یگاه وتكيه
بيشتر است، اصول مورد اختالف و  یرسخواهد ماند و محتاج به بر یآنچه باق

عقيده و بيان،  يها، حدود آزاد ايدئولوژي یاز قبيل مبان .باشد مینكات متنازع فيه 
فرد و روابط آن  یاقتصاد، حقوق و مقام نسب يوجود سرمايه و مالكيت، حدود آزاد

عمل حزب يا دولت در پيشبرد  يبا اجتماع، مسأله تقوا و معنويات، حدود آزاد
، صلح و یو بين الملل یمورد نظر انسان یدف، حكومت حزب يا اكثريت، منافع مله

 .جنگ، نقش ديانت و غيره
 با بعثت و مراجعه يو تفكيك، كار مقايسه ايدئولوژ يگير بعد از چنين عصاره

 .مسأله به محتوا و منظور از بعثت آسان خواهد بود
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 ها دور ريخته

از آنها معيوب بودن خود را در  یه افكار و آراء، بعضاز اين تل انباشته و درهم آميخت
كه در نظر تمام يا الاقل  يطور به .اند و بازارشان كساد است بوته آزمايش نشان داده

 : از آن جمله است .شوند امروز مردود شناخته می يها غالب ايدئولوژي
  
 زمامدار ياصل اله -1

 يها نشينان اسكندر )و در سلسلهجا ینيمه جهان يها در مكتب رواقيون و حكومت
چهاردهم، فكر اينكه سلطنت  یتا زمان لوي یشرق مانند فراعنه مصر( حت ياستبداد

بوده، شاه بايد مورد پرستش و اطاعت كوركورانه مردم قرار گيرد، از  یوديعه اله
است زمينه خود را از دست  ها اصل فوق مدت .شد میدولت محسوب  يها پايه
داشته باشد، جرأت تصريح و تبليغ  یعمالً طرفداران و بهره برداران اگر .است داده

 يبرا یجايگاه یخراف یو حت یمستقيم آن را نميكنند، بلكه از طريق تظاهرات مذهب
 .نمايند خود در ذهن عوام جستجو می

  
 مطلق     یاصالت فرد و آزاد -2

ود فرد را وارد در كه تفوق خ 17قرن  یامروز ديگر مانند فلسفه سياس يها مكتب
حقوق طبيعت كرده و كالم كانت كه گفته بود فرد بنا به منطق و اخالق ارجح است، 

بند و  یب ياز طرف ديگر آزاد .حقوق فرد اصالت و تقدم بر جامعه قائل نيستند يبرا
عالوه بر آن  .، نه ممكن و نه مصلحتشود میانسان ديگر نه معقول شناخته  يبار برا

ديگران نيز  يآنچه به آزاد يافراد را در ورا يهست كه آزاد یتمايل محسوس
 .مستقيم لطمه نزند، محدود و مشخص سازند

امتيازات مخصوص به افراد  يگفت كه اعتقاد يا ادعا توان میدر همين زمينه 
هگل در  يغير از دنباله روها .است ها نيز متزلزل شده ها و جنس خاص و خانواده

 یخون ژرمن يها و برتر آرين يلمان، كه پابند افسانه نژادناسيونال سوسياليسم آ
هستند و ماركسيسم لنينيسم، كه طبقه پرولتاريا را صاحب حق حاكميت بر ساير 

 توان می، يدارند ونه فرد یو دسته جمع یآنها جنبه مل يشناسد، و هر دو طبقات می
قرون  يو نجبانظير شهرنشينان اصيل يونان و خواص شهر رم  يگفت كه امتيازها

است و منشور ملل متحد زير اختالفات رنگ و جنس هم  محكوم شده یبكل یوسط
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نه  یضمناً سير عموم .امروزه استثمار بشر به دست بشر اصوالً مردود است .است  زده
طبقات باال لغزيده است، بلكه در جهت  جهت لغو امتيازات افراد متعلق بهتنها در 

 .است به طبقات عوام پيش رفته دفاع از حقوق و ارزش دادن
  
 يتبعيت دولت از مؤسسات مذهب -3

تبعيت افراد از دو مؤسسه،  یحت .است  لغو شده ینيز بكل یاين رسم قرون وسطاي
، كه رواقيون افتتاح كننده آن بودند و آباء كليسا تأييد یمذهب يو ديگر یدولت یيك

 یعقيده به دين و مؤسسات مذهب یب مردم و دولتها يا .ندارد یكردند نيز طرفدار منطق
 یشخص یاند كه مذهب امر وجدان هستند و يا اكثريت متدين بوده، چنين قبول كرده

 .است و امور حكومت و اجتماع بايد مستقل از آن باشد
و مذهب  یكه خود را يك نوع آئين جزم یهائ در جهت مخالف نيز ايدئولوژي

ربيت وهمه چيز مردم را در كنترل دارند مذهب و فرهنگ و ت یميشمارند، سع
 .خود بگيرند يانحصار

  
 راسيوناليسم يا اصالت مطلقه عقل و علم     -4

 : نمودند را چنين تعريف می یحقوق طبيع 17ديديم كه فالسفه قرن 
گويد بر حسب آنكه با  حقوق طبيعت دستور عقل سليم است كه به ما می

است و در  یيا فرومايگ یاخالق وفق دهد يا ندهد، واجد لزوم یطبيعت عقل
آيا چنان عمل از طريق خالق طبيعت تجويز يا تحريم  شود مینتيجه معلوم 

 .است گشته

كرد و مبتال به  می یعلم اليتناه يراسيوناليسم را در برداشت و دعو یفلسفه عقل
مين سبب شكار اصل ه به يا افراط در ساده شمردن مسائل بود وتا درجه يبيمار

به  .نهاده را بنا آن 18ترين فيلسوف قرن  احساسات گرديد كه روسو مهم توسل به
 :عقيده روسو

دهد، احساسات مشترك است كه شايد  می یآدم یآنچه كه ارزش به زندگ
ساده و تربيت نيافته بيشتر از  يها را غرائز ناميد و شكل آن در انسان بتوان آن

 .ت را داردو بساط یحالت سادگ یانسان روشنفكر و سوفسطاي

 :ها بعداً چنين مزيد كردند كه سوسياليست
نهضت سوسياليسم مظهر عقل سليم و در عين حال نمودار حقيقت و عدالت 

 .كند میخاطر بشريت تالش  يمطلق است وبرا
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ها زده، آنها  ايده ماركس اصالً زير اصالت تصورات و افكار و 19در قرن 
 يرامخلوق شرايط اقتصاد ييدئولوژرامعرف حقيقت در يك جامعه نميشناخت و ا

 : ها پا از اين باالتر گذاشته و گفتند فاشيست .دانست ( میی)نه عقل
ايم و افسانه ما ايمان و شور و هيجان است و  ما افسانه خويش را خلق كرده

ضرورت ندارد كه حقيقت و واقعيت داشته باشد، افسانه ما بدين سبب واقعيت 
 ...دارد كه محرك است

 ديگر يجا و در

تفاهم و توضيح مسائل بوده، بلكه بيشتر  يفلسفه كمتر عامل هوش وفكر برا ...
 ...تقويت اراده يو محرك احساسات برا یاست احساسات یعامل

در مأيوس ساختن مردم و  یپيشرفت علوم و صنايع در قرن اخير خود عامل مهم
 يو تكنولوژ یوم تجربتمام نسبت به عل یشد كه با خوشبين یرو گرداندن از ايمان

 يها را دوا كرده، مشكالت و مصيبت یعلم و صنعت اگر دردهاي .پيدا كرده بودند
و  یاز آنها همان ماشينيسم با تبعات اجتماع یرا ببار ميآورد كه يك يشايد بزرگتر

اصالت علم  یكمونيسم و فاشيسم، نف يها در مكتب .مربوطه است یو جنگ ینفسان
 يعمل از آن نموده، گفتند بايد مجر يكه سلب استقالل و آزاد را تا آنجا رساندند
 .و منافع طبقه ياملت باشد يو منطبق با ايدئولوژ

مانند اصالت عقل و اطمينان به  یسياس یفلسف يدر حقيقت هيچ يك از منطقها
آن، چنين سهل و ممتنع نبوده و در عين ظاهر معقول و آراسته داشتن، اين اندازه 

از عقل  يپيرو یاست! تمام مكاتب مدع ف عقل از آب در نيامدهو خال یتوخال
بر  یخود را مبتن يها ها استدالل و استنباط ضد عقل یحت .سليم و علم صحيح هستند

هيچ كس نيست كه قبول يا تصور كند عقل و علم را كنار گذارده و بر  .آن ميكنند
بينيم  میمعذالك در عمل  .يدگو می يخالف شهادت وداللت آنها چيز

كه هيچ  یحرف .كند میهمه اختالف و تضاد با هم پيدا كرده و  ها اين گيري نتيجه
بگويد  یيا مكتب یكه هيچ گاه نبايد كرد، اين است كه كس یوقت نبايد زد و ادعاي

بر  یام و چون استنباط من مبتن فقط من هستم كه راه عقل و علم را در پيش گرفته
يا آنكه تصور نمائيم عقل و  .است و بايد قبول كنيد عقل و علم است، حتماً صحيح

اين دو بزرگوار  اگر .ند تعيين كننده تكليف شخص يا اجتماع باشندتوان میعلم 
آمده و اينقدر بشر دچار اختالف و   حال از عهده آن بر داشتند، تا به يچنين هنر
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گير بشر هنوز  یمگر اينكه بگوييم عقل و علم درست حساب .شد مین یسرگردان
 .است  نيامده

عقل و علم در حكم چراغ و ابزار  .البته پشت پا زدن به عقل و علم مطرح نيست
گويد مثالً شب از اتاق خود خارج شويد وبه  گاه به شما نمی چراغ هيچ یول .هستند

بلكه  .گويد خانه بسازيد و نقشه خانه چگونه باشد كلنگ هم نمی .فالن محل برويد
ديگر تمايل پيدا كرديد، يا  يها احتياج، اجبار، شوق يا محرك يبعد از آنكه رو

بسازيد، چراغ  يا خودتان خانه يبرويد، يا برا یبه محل یتصميم گرفتيد در تاريك
كه داريد خواهد بود و باكلنگ  يوسيله تشخيص راه از چاه و رساندن شمابه مقصد

به  توان میون كلنگ ناست كه بدون چراغ و بد یبديه .كنيد میساختمان  يبرا یپ
كنند  نيستند و تعيين تكليف نمی یكاف یيك به تنهاي اما هيچ .مقصد و به مسكن رسيد

 .خوب و بد، هر دو رسيد، ضامن سعادت نيز نيستند طرف به شود میو چون با آنها 
چراغ عقل و ابزار علم هميشه بايد همراه و مورد استفاده انسان باشد تا او را چه 

اكتفا و اتكاء  یهدف و چه در اتخاذ طريق و در عمل كمك نمايد، ول يدر جستجو
 .آورد ببار نمی یوتباه یجز گمراه يآنچه از آنها داريم، چيز آنها و مغرور شدن به به

از اين است كه از قدم اول  یها، ناش بيشتر اختالف و تضاد در نتيجه گيري
ها و مفروضات واحد استدالل  خواسته ياست و برمبنا  ها جدا بوده ها و راه هدف
 .اند نكرده
  
 ()يوتيليتاريسم ياصل سودجوئ -5

 یذات ييگانه نيرو «كسب لذت و اجتناب از درد»الك  گفته يهاين مطلب نيز كه بنا 
كه هلوسيوس به  يتعميم و تجديد با ی، حتیمحرك انسان ميباشند، طرفدار محكم

 .رود ها به شمار نمی دئولوژيخير عامه داده بود، ندارد وپايه هيچيك از اي
  

 ها قبول شده

را پيدا  يو موارد یيك سلسله مبان توان میها،  ها يا پس زده در مقابل آن دور ريخته
 : از اين قرار .است ( يافتهيقو ی)مطلق يانسب یكرد كه قبوليت عموم

 
 مركزيت دولت و قدرت حكومت -1

كشور بدون وجود دولت  يو آبادگويد امنيت  ، تا آن جا كه مییانديشه ماكياول
د باشد، مورد قبول عمل همه توان میمقتدر و مستقل از نفوذها ميسر ن يمركز
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سهل است كه  .است  تا كمونيسم قرار گرفته یجديد از دموكراس يها ايدئولوژي
ها بر امور و شؤون  عوامل و اوضاع بيشتر در جهت توسعه اختيارات و كنترل دولت

خود و  يها ها ترديد و تزلزل دولت همچنين دموكراسی .كند میمختلف ممالك سير 
، نقطه ضعف خويش شود میدهندگان  يرأ يرا كه احياناً از منافع و هوسها یتبعيت

يا منتظر اضمحالل  یخود مدع یاگر آنارشيسم يا كمونيسم در مرحله نهائ .ميدانند
 صورت بهه اگر دولت است و باالخر دولت هستند، بشريت هنوز باين مرحله نرسيده

 یحاكمه مورد اعتراض باشد واز بين برود، شخصيت حقوق يها افراد خاص هيأت
 .خواهد بود یجامعه است، باق يها و نيرو خواسته يآن كه مظهر و مجر

مورد توجه قرار  یدر فاصله بين دو جنگ جهان یكه از جنبه عمل يا بعالوه نكته
است كه منتخب مردم  یاست، وجود پيشوا يا رئيس  گرفته و مقبوليت تقريباً عامه يافته

 یحاكم و خطوط كل يدستش در زمينه اجرائيات در چارچوب ايدئولوژ یاست، ول
كمونيست و فاشيست بدون  ينه تنها كشورها .باشد میمصوب حزب يا شورا باز 

 یسشوند، بلكه در دموكرا گويند، اداره می كه در خارج به آنها ديكتاتور می یرهبران
، رييس شود میمانند امريكا، اداره مملكت به دست رييس جمهور داده  یبزرگ

 .باشد میكه غير قابل عزل است و نصب و عزل كننده وزيران در برابر سنا  يجمهور
سابق در  یو تزلزل حكومت يادار يفرانسه نيز از حالت تفريط در آزاد يجمهور

كه مادر  است و در انگلستان شدهآمده، رييس جمهور آن صاحب اختيار و اقتدار 
بر حزب اكثريت  یاست، رئيس دولت صاحب اختيارات وسيع و متك یدموكراس

منظور آن كه  .بوده، تغييرش موكول به تجديد انتخابات و انحالل مجلس است
امامت( يا  ی)يعن یو رشد افكار افراد، مسأله رياست و پيشواي يباتوسعه روح آزاد

 یجديد منتف یحكومت يريت، در ايدئولوژيها و در سيستم هاتمركز مسؤوليت و مدي
و  يآزاد ی، بلكه يك پا ضمانت اجرائ شود مینشده ومخالف با شخصيت شناخته ن

 .آيد شمار می هها ب است و شرط توفيق در برنامه يايدئولوژ
  
 حاكميت عامه -2

شده بود و  یوارد فلسفه سياس «آلتوسيوس»حق حاكميت عامه كه اول دفعه از طرف 
عامه مردم  يعنوان نمود، تا آنجا كه برا «روسو»كه يك قرن بعد  «اداره عامه»فرضيه 

مستقيم يا غير مستقيم  طور بهرا قائل باشند و حكومت را  یيا ملت مقام و حق اصل
است كه  يمتعلق و خدمتگزار جامعه ياملت و منبعث از آن بدانند، طرز فكر
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دولت اجراكننده آراء مردم يا  .آن ميباشند یعتقد يا مدععصر تماماً م يايدئولوژيها
 .شود میطبقات عمده محسوب  یالاقل به ثمر رساننده آمال واقع

اكثريت  يبر عقيده و را یدموكراتيك كه مبتن يها حكومت يها در ايدئولوژي
ها روشن است و از  مردم است، اين حاكميت عامه و منتخب و منبعث بودن دولت

 .به صحت و كيفيت انتخابات نداريم( ي)البته كار شود میابات آزاد اجرا طريق انتخ
توتاليتر اگر تفويض قدرت با مشاركت آزاد كليه مردم و آراء  يها اما در حكومت

و  يآيد، عقيده و فرض بر اين است كه ايدئولوژ یعمل نم هب مختار و مستقيم آنها
اند و رهبر كشور  ثريت مردميا اك یطبقه اصل یحزب خواسته و پذيرفته طبيع

 .باشد میبرانگيخته از ميان خود مردم 
  
     یضرورت ايدئولوژ -3

وجدان( و اعالم هدف  یتوسعه و تفصيل تكامل بشر او را به مرحله استشعار )آگاه
رشد اجتماعات  .است رسانده یو اداره اجتماع یمعين در زندگ یو خط مش یشخص

 یيا فلسفه سياس يد ملت متوجه و معتقد به ايدئولوژاست كه تا افرا يپيشرفته طور
متمدن ديگر ملت و دولت بدون  يدر دنيا .نباشند، موفقيت حاصل نخواهد شد یمل

 .نيست یتصور كردن يايدئولوژ
و انقالب پرولتاريا در  ياست كه ايدئولوژ درست است كه ماركس معتقد بوده

ديديم كه عقيده و عمل  ی، ولشود میخود بخود درست  یاثر عوامل توليد كاپيتاليست
طبقه  يبرا يحزب را ساختن و تزريق ايدئولوژ یلنين بر خالف اين بود و وظيفه اصل

گاه از تبليغ و تلقين  غيركمونيست نيز هيچ يها سوسياليست .پرولتاريا ميدانست
معتقد به ضرورت آن به عنوان پايه  ینكرده و همگ یو مرام خود كوتاه يايدئولوژ

 .و امكان انقالب يا اصالح هستند ید اجتماعرش
  
 يو انسان ياتكا به واقعيات طبيع -4

ها  است، ايدئولوژي در برابر اصالت مطلقه عقل و كفايت علم كه مردود شناخته شده
ماركسيست و غير ماركسيست همه معتقدند  یول .اند را اتخاذ كرده یهر كدام جهت

اعات بايد آئينه عبرت آينده و معيار صحت بشر و تاريخ اجتم یكه سرگذشت واقع
و تدوين  يبه عبارت ديگر معلم ما در تنظيم ايدئولوژ .باشد ينظريات اتخاذ يبرا
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عمل طبيعت )يا خلقت( و  .د باشدتوان می، ذهن مجرد و منطق مطلق نیقوانين حكومت
 .كند میآثار و مظاهر قوانين طبيعت )يا مشيت( در مورد انسان را بايد ديد چه حكم 

است كه عقيده و اخالق جامعه و  توجه افكار بر اين جلب شده يدر مرحله بعد
ها  همه حكومت .كنند می يرا در انقالب و اداره اجتماع باز ینقش اصل یعامل انسان

صرف تربيت و توجيه نسل  یعظيم یو كمونيسم و فاشيسم مساع یاعم از دموكراس
 .دارند ل میمبذو یانتخاب يايدئولوژ بادر توافق 

خود شده، الزم  یضمناً رعايت عقل و علم متمايل به جايگاه صحيح و وضع اعتدال 
 یانسان يها و استمداد از سرمايه یتاريخ يها ها و استنباط دانند شالوده ايدئولوژي می

 .استوار باشد ، نه بر آرزو و خيال یو موازين علم یبر حقايق عقل
  
 يو طراح یرهبر -5

بر  یمبتن یو رهاي ي، ليبراليسم اقتصاديفرد ياصول آزاد يمروزا يحكومتها
آينده جامعه و مصالح ملت  يدانند رو اصالت طبيعت را كنار گذاشته، الزم می

عمل آيد و آنگاه بر اساس تشخيص و  هوسيع ب یصحيح در مقياس زمان یمطالعه دائم
ن و تدوين ميگردد، الزم تعيي یدورانديشانه و خير انديش یكه با واقع بين یطرح

 .و غيره( اجرا شود ی، نظامی، فرهنگي)اقتصاد یهائ وضع و برنامه یمقررات
چنين تشخيص و  يها دولت را رسماً مسؤول و مجر یدانيم بعض می كه طوري به

ديگر  يزنند و در جاها شده، دم می يرهبر ی، از دموكراسیبرخ .شناسند طرحها می
 یو خيرانديش یدر هر حال دور انديش .روند ش میتا حدود اقدام و نظارت دولت پي

امروز دولت و  .ها از طرف دولت در نظر همه مقبول و مورد عالقه است جامعه
و   يرا خوب ميدانند كه دامنه فكر و عملش عالوه بر تأمين امنيت و آباد یدستگاه

 مخصوصاً طرف و كشور، متوجه سنن و سوابق گذشته از يك یساير حوائج فعل
 .ائل آينده از طرف ديگر باشدمس

ها، اصل  ها و برنامه اين نكته نيز مورد اشتراك است كه در كليه ايدئولوژي
 يتر از آن چه برا تر و واقع بينانه وسيع صورت به ی، منتهشود میتعقيب  یسودجوي

اما صرفاً در چارچوب  .است  او مورد نظر بوده یخاطر فرد و حوائج و لذايذ آن
، ذوقيات یبه انضمام تربيت اجتماع یمشتمل بر ماديات زندگ ی، يعنقضيه یدنياي
 .یو فن یو تحصيالت علم يهنر
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نيز به معنويات و  یها ممكن است مختصر اشاره و عنايت ايدئولوژي يا در پاره
 .مذهب تا حدود آزاد گذاشتن آنها بشود

  

 به آيه بعثت     یاينك نظر
 : د ، اين بودآيه بعثت كه در صدر عرايضم عنوان ش

«
»1 

 ها است، كه قسمت اعظم آنچه اساس و مشتركات ايدئولوژي كنيد میمالحظه 
 .باشد میدر آيه منعكس  يبنحو

، راجع به نبوت شود میديگر قرآن تكرار  ياين آيه كه مشابه آن در دو يا سه جا
دانيد از  كه می یرسالت .حضرت ابراهيم است يپيغمبر خاتم و رسالت او بر طبق دعا

ره از همه جهت، و از جمله حكومت ادا یپيشواي یزمان ابراهيم توأم با امامت، يعن
و  یعقيدت يكه اسالم عمل نمود، رهبرطور هماندر اينجا و  .است امت نيز بوده

سال زودتر از آنكه  پيش از هزار .باشد میتوأم  يو ادار یاجتماع يبا رهبر يفكر
و  ييا اعتقاد فكر يبشر متوجه و مستشعر شود كه حكومت و سياست بدون ايدئولوژ

كومت عقيده  و ايمان را توأم با امامت افتتاح ندارد، اسالم ح یمعن یايمان و عشق قلب
2.دو اجرا نمو

  
 یميدهد كه در ميان مردم عام یسپس طبق داللت آيه، خداوند رسالت رابه كس

عنايت تام و تمام  یيعن «االُميينَ رَسُوالً مِنْهُمْ یبَعَثَ فِ» :و منبعث از خود آنها باشد
يَتْلُوا » يغ مرام چگونه بايد انجام شود؟اما طرز دعوت رسول و تبل .3حاكميت عامه به

يا همان اتكاء به  .وجود و مشيت خالق يها راه ارائه مظاهر و نشانه از «عَلَيْهِمْ اياتِه

                                                
 2/  جمعه .1
تر قوم  است ، منتها در مقياس كوچك  رسالت حضرت موسى نيز توأم با رهبرى اجتماعى و تشكيل حكومت بوده. 2

 .بنى اسرائيل
تنها در مورد پيغمبر ما نيست كه عنايت به مردم شده و رسول از خود آنها برانگيخته ميشود. در مورد پيغمبران . 3

آنها ناميده ميشود .  «برادر»رد . رسالت براى قوم )يا ملت و امت( است و پيغمبر گذشته نيز اشارت مشابهى وجود دا
وَاِلى عادٍ اَخاهُمْ »(: 81و  73و  61يعنى از خود آنها و بسيار نزديك و دوست آنهاست . مثالً در سوره اعراف )آيات 

. طرف دعوت و رسالت «وَاِلى مَدْيَنَ اَخاهُمْ شُعَيْباً...»، «صالِحاً...وَاِلى ثَمُودَ اَخاهُمْ »، «هُوداً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدوُا اللَهَ...
 «قالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِه اِنَا لَنَريكَ فى ضاَللٍ مُبين»اند وطرف مخالف اشراف و پادشاهان ميباشند:  معموالً قوم و مردم

 .غمبران و ايدئولوژيهاى جديد وجود دارد(. از اين جهت تشابه و نزديكى قابل توجهى ميان بعثت پي61)اعراف / 
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در قرآن كلمه  .یخصوص يو آرزوها ی، نه به تصورات ذهنیطبيع یواقعيات حقيق
داليل مشهود  ي، بيشتر به معناشود میكتاب اطالق  يها آيه عالوه بر آنكه به جمله

ها را  وجود و مشيت پروردگار كه مأخوذ از طبيعت باشد، يا واقعيات سرگذشت امت
 .روشن است یمعن «او»است و در اين مورد با اتصال به ضمير  نشان دهد، آمده

ايمان  یصرف اطالق و حت .شود میمأموريت و برنامه رسالت به اينجا متوقف ن
كه ذينفع در قضيه است و در عين حال  ینسانشخصيت و صفات ا .نيست یمردم كاف

او  یو تربيت یتفاوت نبوده، عنصر نفسان یاثر و ب ی، بباشد میوظيفه  يمسؤول و مجر
كه در طور همانبنابراين ماده دوم برنامه رسول يا رهبر،  .در مسئله دارد یدخالت كل

 :باشد میم ايدئولوژيك به وجه ناقص از آن بر خوردارند، تزكيه مرد يها حكومت
 .«وَيُزَكّيهِم»

بشر  .شود میسعادتمند، با عقيده و اخالق تنها درست ن یاما باز يك جامعه مترق
است كه راه از چاه  یناتوان يجاهل هر قدر هم با ايمان و پاك طينت باشد، نابينا

 یماده سوم مأموريت اله .گذارد یشناسد و زمين ميخورد، يا اصالً قدم به پيش نم ینم
 .وا، تعليم امت استپيش

 يها او است و هدف یدر وظايف كل تعليم كتاب و آنچه سرنوشت انسان   :اوالً
 .را تشكيل ميدهد يايدئولوژ

 » :موافق مصلحت و رزانت یعمل يها حكمت، يا روش و برنامه :ثانياً
.» 

اگر قرار باشد از مردم  خصوصاً .دشوار و بر خالف انتظار است یمأموريت بس
كمتر حساب  یآنها خيل يزمان رو برانگيزد و به دست مردم و ملت )كه تا آن یعام
است، اگر چه  یدهد كه اين كار شدن معذالك آيه اطمينان می .( اجرا شودشد می

» :كامل فرو رفته باشند يخبر یطبقه مورد نظر قبالً در ب
ها  او، بشارت را به نسل یدست خدا و فرزانگ یبا اطمينان به چيرگ یحت .«

» :فرمايد اند، تعميم داده و می كه هنوز نيامده یهاي و امّت
».1

 

                                                
 3/  جمعه. 1
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دامنه وسيع و  يدارا یو كوتاه یگآيه بعثت مانند ساير آيات قرآن در عين ساد
كه بعمل  یگوناگون بر حسب زاويه توجه و استفتائ يعميق است و مفاهيم و تعبيرها

 یو پيشوائ ياز دريچه ايدئولوژ یاز آن تفهيم و تعبيرها، وقت یيك .دهد آيد، نشان می
 .فوق بود يها به مسأله رسالت نگريسته شود همان استنباط یدنيائ

عنوان قبل( و نه موضوع  1وم مركزيت دولت و قدرت حكومت )بند البته نه مفه
با توجه به آيات  یول .آيد در اين آيه آمده باشند ی( بنظر نم1)بند  یو طراح يرهبر

، یو احكام ديگر اسالم كه در آنها وحدت جامعه بشريت و تشكيل دولت عدل جهان
و آينده  یجه به خير انديشو با تو 1است از وظائف رسول و امت مسلمان شناخته شده

، عنايت باشد میو از تراوشات عقيده به آخرت  یاديان اله كه از خصائص بارز یبين
ضمناً در مفهوم تعليم و  .گردد ظاهر می یبزرگ یآن دو نكته نيز در مقياس خيل به

به مصالح و وظائف آينده كه  انديشه توجه يا تبعيت از كتاب و حكمت نيز تا اندازه
 .باشد یاست، منعكس م یو طراح يرهبر يمبنا

حكومت و اداره اجتماع بر  ياز ايدئولوژ یهائ منظور آنكه در قضيه بعثت پايه
 یمحكم مقبول وجود دارد و بنابراين ممكن است خود مايه و مبنائ  اساس موازين

 .گردد ياستخراج ايدئولوژ يبرا
  

 ها و ايرادها ینگران

استنباط كنيم،  یخود را از اسالم يا از ايمان اله يدئولوژخواهيم اي اعالم اينكه ما می
 .انگيزد یرابر م یهائ ها و اعتراض بالفاصله اشكال

است كه افكار  يو بازگشت بچيز یاين كار يك عمل ارتجاع :گويند اوالً می
 .(ها دور ريخته 3را مردود شناخته است )بند  آن یجهان

 یخصوص یسله معتقدات يا عالئق وجدانگذشته از اين كه اديان يك سل :ثانياً
است )و شايد در آنزمان فكر  قرن قبل آمده 11امر آخرت است، اسالم را كه  يبرا

 یدنياي يبرا توان میاست( چگونه  شده یبوده و منشأ خدمات و موفقيتهاي یمترق
قرار داد؟ يا قوانين كهنه و شرايع  يايدئولوژ يتحول يافته و تحول كننده امروز

خصوصاً كه دين در هر حال يك  .تحميل نمود یمترق يها عه گذشته رابر جامهجام

                                                
هاى اسالم يا كمونيسم، حكومت جهانى واحد، پيروزى حتمى و مخصوصاً خانه  رساله رجوع شود به. 1
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 يآيد، مانع هر گونه آزاد یكه همراه آن م يبوده، تعصب و تحجر یعقيده جزم
 .خواهدبود یو ترق يفكر

 یاما در زمينه ايراد يا نگران .جواب قسمت اخير در بخش سوم كتاب خواهد آمد
اند،  خود را جدا كرده یاز مؤسسات مذهب یسياس يها اول درست است كه فلسفه

واقعيات مشهود و  يدر كجا و از كدام مذهب؟ نظر به اين كه قرار است رو یول
صحبت كنيم، الزم است بدانيم تفكيك سياست از دين در چه  یتاريخ يرخدادها

 حاكم  يشرايط ديگر كه اگر  نيست  محتمل آيا .است  بوده یمحيط و از چه ديانت
 ؟شد می ديگر طور  مسأله  يبود، جوابم 

كتاب مورد استناد متذكر شديم،  یكه در شروع بخش اول در معرف طور همان
است و تمام  يباختر يها ها و دولت صرفاً معطوف به تمدن «جرج ساباين» ينظرها

)يا امريكا( بعمل  یمسيح يمورد بحث در اروپا يها ايدئولوژي يمراحل نشو و نما
در  یكه روحانيت آن تارك دنيا است و در هر حال )حت یمسيحيت .است آمده
دنيا و مخصوصاً به اداره اجتماع و حكومت  یغير كاتوليك( عنايت بزندگ يها شاخه
كه  یبه حضرت عيس یمالحظه كرديد كه آباء كليسا با تعبير كالم انتساب .ندارد

نه تنها خود را موظف  «آنچه را به قيصر تعلق دارد باو واگذار كن» :است فرموده
دانستند، بلكه سن پول صريحاً اعالم  حاكم نمی يها بدخالت و مخالفت با قدرت

نموده،  یهر كس در برابر قدرت، مقاومت نمايد، مقاومت با مشيت اله»داشته بود 
البته اين  1«.اعمال نيك نيستند يبرا يبرايشان لعنت خواهد بود و زمامداران خطر

دربار  .نگرديد رعايت حاكم در عمل يها نسبت به قدرت یرفط حكم اطاعت يا بی
حاليه نيز دربار واتيكان مانند  .شد يو دولت ساز يپاپ خود از مراكز دولت انداز

 يها وزارت خارجه است و فعاليت شبيه به یاداره مفصل يبزرگ دارا يها پايتخت
 يست روكليسا در شؤون حكومت و سيا يها دخالت یول .دارد یوسيع یسياس

است و آثار   بوده یشخص يها ها و استفاده استنباط يو بر مبنا یرياست يها رقابت
داران  با اشراف و سرمايه ينفرت انگيز يها مانند انگيزيسيون و ائتالف یوحشتناك

بناحق بخودشان داده بودند، كه نه انجيل  یدر حقيقت يك حق .است  آورده وجود به
دستشان داده بودند و نه فالسفه سياست  هب یرا ريخته و ميزان آن يها و آباء كليسا پايه

                                                
 .ما به اصل انجيل و كالم خدا يا مسيح، فعالً كارى نداريم. 1
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و استفاده  یيك حق عاريت .چنين كار ميدانستند يآنها را صالح و مجاز برا
 .نمودند بود كه از فلسفه اشراقيون می يا زيركانه
سياست و علم و فكر نمود )كه  يها كه كليسا در زمينه یو بحث در اعمال یبررس
اذهان و  يكه رو ياست( و آثار نيز انجام شده یبد نبوده، خدمات شاياناش  البته همه

 یها بجا گذارده، خود داستان مفصل و آموزنده دارد كه از موضوع فعل افكار اروپائی
( شود میكه در اين كتاب داده  ي)وتذكر مجدد یاين بحث و بررس .ما خارج است

كه غالب  باشد میها(  ها )و شرقیما ايراني يبرا يمخصوصاً از آن جهت بسيار ضرور
مستقيم از  مستقيم يا غير طور بهروشنفكران ما معلومات و نظريات خود را 

ها از مضار  اروپايی یاند و كمتر توجه ميكنند كه وقت كسب كرده یغرب يها سرچشمه
آنها صرفاً ديانت  یو تجرب یذهن يكنند، مبنا ( دين و آثار آن صحبت میي)يا مزايا
نويسندگان و بقول خودشان متفكرين ما آن  یول .است ینيت مسيحو روحا
 .اسالم و مشرق زمين تعميم و تطبيق ميدهند يها را عيناً به دنيا ها و استنتاج استدالل

است و مابين اين دو محيط و اين دو  یطرز عمل غلط یاست كه از نظر منطق یبديه
 .فراوان وجود دارد یو عمل یمذهب اختالفات اصول

اداره امت(  يدر اسالم از قدم اول ايمان و عمل توأم بود و دين و سياست )به معنا
امور  قرآن و سنت سرشار از آيات و اعمال مربوط به .رفت هم پيش می يپا بپا

 شيعه كه اگر يكطرف اوراق تاريخ آن الخصوص یاجتماع و حكومت هستند و عل
دهد، طرف  تشكيل می یفروع جزئ يا را معتقدات مربوط به امامت و عدالت و پاره

از  یصفحات مقابل را شهادت امامان و بزرگان و شيعيان، كه ناش یديگر يعن
پيوسته اين  يها ها و قيام خالفت و سلطنت در برابر مقاومت يها خصومت دستگاه

است،  يو فكر یآن دين يسكه تشيع اگر يك رو .كند میاقليت مبارز است، پر 
بوده و تا ظهور دولت حقه امام زمان ادامه خواهد  یجتماعو ا یديگرش سياس يرو

 .داشت
است، بلكه  عالقه نسبت به سياست و اداره اجتماع نبوده طرف و بی اسالم نه تنها بی
داند و شركت مسلمانان را در  می یرا از اهم مسايل دين «واليت»مسأله حكومت يا 

بت از حكومت را در رديف نماز و مشاركت او در اجتماع امت و مراق یانتخابات وال
حق اين را دارد كه الاقل  فلسفه  یچنين آئين 1.شمارد و روزه و بكه مقدم بر آنها می
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نظر ما تعاليم اجتماع اسالم چنان  هگيرد؛ خصوصاً كه ب اش مورد مطالعه قرار یسياس
م در صدر اسال یاست كه حت بعد بوده يها و جلورفته تراز زمان خود و زمان یمترق

عليه السالم(  یاهلل عليه و آله و خالفت عل ی)غير از دوران خود حضرت رسول صل
   1.است درست درك و اجرا نشده و روز به روز عقب رفته

يم بگوئيم و از خواننده تصديق بگيريم، اين است كه اصل توان میآنچه فعالً 
آن جا كه به ها، تا از ايدئولوژي یتفكيك دين از سياست و طرد اصول ايمان اله

يا  یو نف ینيست، بلكه محتاج به رسيدگ یو قطع ی، بديهكند میاسالم ارتباط پيدا 
 .باشد میاثبات مجدد 

  

                                                
ملجم، زهر دادن امام حسن از طرف  ضربت خوردن على)ع( به دست يك مسلمان متعصب به نام ابن. 1

زوجه آن حضرت، شهادت سيدالشهداء و يارانش به دستور خليفه وقت مسلمين و توسط قشون مسلمان و 
پديده جالب توجهى است كه مانند قتل  همچنين شهادت ساير ائمه و بزرگان دين در محيط اسالم، خود

باشد. پديده مزبور  نظير در تاريخ ايدئولوژيها و انقالبهاى بشرى می سابقه و بى اسرائيل بى انبياى بنى
العاده جلوتر از زمان و شرايط مكان بوده، حتى پس از ظهور و اشاعه  رساند كه اسالم يك مكتب فوق می

 .اند اند درك كنند و به مخالفت و خصومت برخاسته ستهاش نتوان نيز پيروان تعليم يافته
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 حركت از نو

 .طرفانه و قضاوت عادالنه بشود در مورد اسالم بايد از نو مطالعه بی
 ، چرا بازگشت بيشتر به ريشه قضاياكنيد میحال اگر اين نكته را اصوالً قبول 

خوب مناسب با زمان بايد  يرا كه منطقاً يك ايدئولوژ یننماييم و شرايط و صفات
احتياجات و  يمطلوب كه جوابگو ينكنيم؟ ببينيم آن ايدئولوژ یداشته باشد، بررس

قرون آينده باشد، كم و  یاين قرن و بين الفلك یمخصوصاً امكانات بشر بين الملل
 چه بايد باشد؟ كيفش چگونه است؟ سطح و عمق و ارتفاعش

تمام  یيعن .هستند (Totalitaire) یها عام و كل ها و حكومت كه جنگ یدر دنيائ
مناطق و منافع كشور را در بر ميگيرند و بهمه شؤون اجتماع نظر دارند، آيا 

اجتماع و انسان، مثالً  يها د فقط توجه و نظر بيك جنبه از جنبهتوان می يايدئولوژ
است  معقول هست؟ تجربه گذشته آيا بما نياموخته يين چيزاقتصاد، داشته باشد؟ چن

انسان، متغير و بيشمار است و بايد بهمه جوانب نگاه كرد؟  يكه عوامل مؤثر رو
؟ در یو انسان یباشد، يا جهان يا و طبقه یو مل یبايد محل يعالوه آياايدئولوژ هب

سرعت نور برسد  ها از آستانه صوت تجاوز نموده و ميخواهد به كه مسافرت يعصر
 يالعاده تند است، آيا مسخره نيست كه ميدان ديد ايدئولوژ و تحولها فوق یو ترق

 !خودمان باشد؟ یفعل يها كوتاه نسل و به رژيم محدود به عمر

كه دم از اين حرفها  است یگزاف يادعا یيك ايران يبرا .خودمان را گم نكنيم
علم و صنعت صدها سال است در جا و حكومت، مانند  یما كه در عالم زندگ .بزند

 يها زير پا ريخته یايم و حداكثر ارتقاء و افتخارمان خوشه چين ميزنيم و پس رفته
 یآنها است، و به لحاظ رشد اجتماع يته مانده غذاها یليس ها و كاسه خرمن خارجی

نداريم، دهانمان  يو ايدئولوژ یاز دموكراس ی، هنوز درك درستیو سيستم حكومت
كنيم و بعد ايراد به  واحد پر می یاز نوع فضاپيما و حكومت جهان یكلمات را با

 !گيريم مخترعين و متفكرين آنجاها می يها ايدئولوژي
 اما چه بايد كرد؟

ايم بدست مردم، و  ايم نان گندم، ديده جوانان عيب نيست، اگر نخورده هآرزو ب
ايم و تا نفس  شد هنوز زندههر چه با .كند میبيند و دل هوس  یقول معروف چشم م هب

دانيم  هستيم و می 1«اهللاليَايْئَسُ مِنْ رُوحِ »ما معتقد به  .است، اميد و امكان هست یباق
                                                

 .مأيوس از نسيم رحمت خدا نباشيد : 87يوسف / . 1
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 ينجات خود نداريم وقيام و نجات بدون ايدئولوژ يجز قيام برا يا وظيفه كه چاره و
 .صحيح، ميسر نيست يبر يك مكتب فكر یمبتن

زنگ زده آنها )آن هم عليه  يها ننده اسلحهپس چرا مقلد ديگران و مصرف ك
سازند( باشيم؟ چرا بر خالف گذشته،  خود می يخودشان كه هر روز اسلحه قويتر برا

استقالل و شخصيت نشان نداده، فكر و عقلمان رابكار نيندازيم و با استفاده از 
ود خ يبرا یخداداد و حقايق موجود و متناسب محيط و مردم، چيز خوب يها سرمايه

ايم،  ها شده ها و حكومت سياست یاختيار ننمائيم؟ اگر عمالً محكوم به تبعيت از بعض
دانيد،  كه می طور همانهستيم؟ اتفاقاً  يو پيرو یآيا عقالً و روحاً هم محكوم به بردگ

جوشد و ابتكار  عشق و حركت می يها شدت و عسرت است كه چشمه ياز تنگناها
اند كه حقوقشان  بوده یها نيز محصول ملت و طبقات ايدئولوژي .خيزد و علم بر می

 .اند زيسته ه و در فشار و محروميت میشد میپايمال 
  

     یاله یايدئولوژ
بنابراين  .ترين صفت و اساس آن است ، مهميو ديدگاه يك ايدئولوژ یجهان بين

 .در اين زمينه بنمائيم يارزد كه تعمق بيشتر یم
ها و نظرها عوض  آيد، منظره یعمل م هباال و از دور باز  یديدها وقت یكل طور به

طور هر قدر  همين .و رسا باشد ينيز بهمان نسبت قو یشرط آنكه بينائ هالبته ب .شود می
 .تر باشد، ديدگاه بايد باالتر قرار بگيرد قدرت عمل و وسعت ميدان حركت بزرگ
 يبا پا یه پيمايو را يبيابان نورد يبرا :يك مثال قضيه را روشن خواهد كرد

انداز و  و از دست كند میما كه در ارتفاع سر قرار دارند، كفايت  يها پياده، چشم
دود  آهو می دنبال بهكه  یاما شكارچ .كند میپا، ما را بموقع خبر  يجلو يها سنگالخ
جنگد، الزم است سوار بر اسب باشند، تا عالوه بر تند  كه با تير و نيزه می ييا سرباز
 .زمين و خطرات دور دست مطلع شوند يها زودتر و بهتر از پست و بلندي دويدن،

ها افزايش يافت، بالفاصله الزم آمد كه از  بعد از آنكه توپ اختراع شد و برد سالح
 یبلند استفاده نموده، حتماً يك پست ديدبان يدر جاها يگير آرايش زمين و موضع

الملل اول برد توپخانه از  در جنگ بين .دتنظيم تير تعبيه نماين يبرا یدر نقطه مرتفع
عمل آمد،  هكيلومتر تجاوز كرده بود و اولين استفاده كه از بالون و هواپيما ب 11

دورپرواز  يها كه سالح طور امروزه همين .هوا بود ياز باال يو عكسبردار یديدبان
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رتفعتر و م یخيل يعكسبردار يها دارند، ديدگاه يا گسترده  العاده ميدان تير فوق
منظور آنكه هر قدر  ...است شده يها ضرور ها و ماهواره دوربين تر مانند موشك

از  یمان نسبت احتياج به ديدبانه گردد، به تر می ميدان عمل در مكان و زمان وسيع
 .آيد یتر پيش م سطح عالی

و از حدود خانواده و قبيله و طبقه يا در منطقه، ملت و روابط  ینيز وقت يايدئولوژ
سرنوشت بشريت گذشت، الزم است كه تمام امور و شؤون مختلف اعم از امنيت، 
سياست، اقتصاد، فرهنگ، بهداشت، هنر، فكر و عقيده را زير سايه خود در بر بگيرد 

قرار شود نظر محدود به نسل حاضر و نسل آينده نباشد، قهراً  یوقت .و بپروراند
مسلط و مافوق همه اشخاص و  ی، يعنیعال یبايد خيل يچنين ايدئولوژ یبين جهان

، ديگر ييا اقتصاد يا ، طبقهي، نژادیكوچك مل يايدئولوژ .ها باشد اشياء و زمان
و همه جانبه باشد، تا بر اعماق  یو جهان یحتماً بايد انسان .فايده است یوب یمعن یب

را نيز  قلوب وافكار بشر نفوذ نمايد و مانند خود حيات اسير حال نبوده، بُعد چهارم
يا الاقل آن دنيا را  .كه زمان است، در طول گذشته و آينده ببيند و به حساب بياورد

 .نكند ینف
 یي یبين بودن خدا آيا چنين جهان یبودن يا فرض ینظر از مسأله حقيق صرف

باشد؟ ديدگاه  شود میيكتا توصيف  يخدا يغير از آنچه برا يا د از دريچهتوان می
عمل آيد، تا بزرگ و  هخالقيت و الوهيت ب ياعال یرسبايد از ك يايدئولوژ

و فقير، دانا و نادان، زيرك و كودن، زن و مرد، سياه و سفيد، خوب و  یكوچك، غن
يك چشم نگاه كرده شوند و متساوياً مورد حمايت و تربيت و رحمت  خبد همه ب

 یجاي هابعه بوسعت و تنوع كشورها و افراد و افكار ت یعالوه بر آن وقت .قرار گيرند
و ايمان و  یجز رنگ مذهب يعاجز باشد، چيز یو پليس يادار يها رسيد، كه كنترل

 .د از عهده احاطه و اداره كار بر آيدتوان مین یاتكاء قلب
آل حتماً  ايده يايدئولوژ .خرج ندهيم ه( بیبنابراين جا دارد تعصب )تعصب منف

 !است یاله يايدئولوژ
خدا بر طبق تعريف انبيا هستند، خدا همان  هو معترف ب كسانيكه معتقد يالبته برا

حفظ  یآنها كه مقيد يا مدع ياما برا .خالق واحد انسان و زمين و آسمانها است
 ي، آن ايدئولوژیاله يدر اين زمينه هستند، منظور ما از ايدئولوژ ياستقالل فكر

و  یر داشته، مباندو يها ناظر بر تمام دستگاه طبيعت و جريان یاست كه مقياس جهان



 
 

 

 
 

 « (1بعثت )»،  (2) مجموعه آثار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  298

 

كه در انديشه )ايده( خدا تجسم و در توصيف  یمقاصد آن از نوع صفات و كماالت
 ی، سالمت و رحمت، پاكيو احتياجات ماد يمانند تأمين روز .باشد شود میاو گفته 

، حفظ و رشد يا هدايت و تربيت، علم يو شرافت، محبت و خدمت، مساوات وبرادر
 یيا سعادت و حداكثر ظرفيت زمان یوباالخره نيكبخت ...و قدرت، حكمت و عدالت

يك يا چند  دنبال بهها  كه همه ايدئولوژي یدر حقيقت همان چيزهائ .آن یو مكان
 .آنها هستند يتا

باشيم  ينه مثل آن منجم سعد .است كه از افراط و تفريط بايد احتراز كرد یبديه
ون خانه خبر نداشت و نه مثل كرد واز اندر بلند آسمان را نگاه می يها كه ستاره

 يبزرگ شهرساز يها كه در طرحطور همان .بلوليم یحلزون در صدف تنگ خودبين
و شالوده  یمعمول است، كه يك نقشه كل يوسيع كشور يها و در برنامه یو عمران

مورد نظر،  یمنظور هدف عال همتناسب و ب یقابل توسعه وبا خطوط اصل یاساس
 یو عمليات اختصاص یآيد و سپس اقدامات اجرائ یغذ مكا يگردد و رو تدوين می
در چارچوب و با  یفراخور احتياجات و امكانات، ول هدائم و دقيق ب يها یبا واقع بين

 .گردد متدرجاً انجام می یرعايت طرح كل
  

 ها ها و آزمايش اشكال

ه به اثبات ومشاهد یو يقين حس یاگر بگويند چنين مجموعه يا مظهر، از نظر علم
ديگر هيچيك اثبات  يها ايدئولوژي یاست، خواهيم گفت مگر مقاصد و مبان نرسيده

آنها  يها مربوط و ديدگاه يها است؟ جز آنكه هدف یشده و از مسلمات علم
 يها يا بعقيده واضعين و پيروان، از ضرورت .ها باشد وجدان يها عبارت از خواسته

جامعه محسوب شود، مگر چيز  يها گرفتاري یو تمدن و يگانه چاره عمل یزندگ
است كه شرافت يا  ما ثابت كرده يبرا یتا بحال از نظر علم یاست؟ ك يديگر

 یو منطق یدارد؟ يا بچه دليل علم یو الزام يو شخصيت ماد یعدالت قطعيت ذات
اند،  داده كه طبقات زير دست را تشكيل می يمطلق نبايد كارگر استثمار شود؟ افراد

مردمان روشندل يا روشنفكر متعلق به طبقات مرفه، در  يرهبرغالب اوقات تحت 
دفاع از حيات و منافع خود عليه ستمگران قيام نمايند و يك  يآمدند برا یصدد بر م

خود قرار  يرا شعار و ايدئولوژ يمعنو يها و دلخواسته يماد يسلسله ضرورتها
داند، جز  می یوقطع یخود را علم یماترياليسم ديالكتيك ماركس كه خيل .دادند می
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اقوام و ملل رفته، همه جا ابزار توليد را  یگويد به سراغ سرگذشت واقع آنكه می
است كه  ها ديده و باالخره چنين تشخيص داده ها و تحول عامل دست اول جنگ

دار خلع يد نموده، توليد را  كند، بايد از سرمايه یخواهد زندگ طبقه پرولتاريا اگر می
كه اكثراً و حقاً از اين طبقه تشكيل  يا تا به حق خود برسد و جامعهباختيار بگيرد 

طبقه  يو رفاه برا ی، مقتدر و مرفه باشد؟ اساس مطلب كه داعيه حق زندگشود می
اين حق،  .است باشد كه هيچ جا ثابت نشده یكارگر )يا هر طبقه استثمار شده( م

به ثبوت باشد، بالاشكال است و بدون آنكه محتاج  ینفع بديه يطبقه ذ لحاظ به
كما آنكه در نظر طبقه استثمارگر نيز منافع و مقامات احراز شده،  .است پذيرفته شده

بود  یاگر حساب، حساب منطق و علم و ضرورت طبيع .آيد یم یو طبيع یحق بديه
با  یعلم يمگر حقايق و قضايا .شد میو انقالب الزم ن یكه جنگ طبقات و دشمن

 اند؟ پذيرفته شدهاعتصاب و انقالب 

بينند و در آستان او  یهم كه موحدين در خدا م یصفات و كماالت مطلوب
ها و  ترين عقل را تشكيل ميدهد كه دقيق یمفاهيم و معاني يجويند، حد اعال می

هم از راه احتياج  .است بخواهد و به بيان آورد توانسته يبشر يها ترين ذوق لطيف
 يها است و هم از راه زيبايی رسيده یله ثبوت تجربمرح هب ینوع بشر و ضرورت طبيع

كه ايراد به تورات گرفته و گفته بود خدا  يماد یآن فيلسوف آلمان .يدلكش معنو
خود تصوير  يآدم را بر شمايل خود نيافريده، بلكه آدم خدا را بر طبق آرزوها

 .نمايد است، تأييد مطلب ما را می كرده
پذيرفته  ي، كه ايدئولوژیها از مؤسسات مذهب ت دولتالبته پيشنهاد ما با اصل تبعي

 يگوييم ايدئولوژ ما می .و رد شده قرون معاصر است، فرق آشكار دارد یقرون وسط
دنيا نگاه  هب یالهام بگيرد و از دريچه يا ديدگاه اله یخداپرست یانسان بايد از مبان

متوليان مؤسسات  كرده و مردم را اداره كند ، نه آنكه اختيار حكومت را بدست
كه دارند ، بسپاريم و اطاعت كوركورانه را  ي، بهر كيفيت و درك و رفتاریمذهب

 .باب كنيم
احياناً اسالم(  )و یاشكال عمده ديگر اين است كه نگران باشيد اصل خداپرست

و  یشمار اجتماع یرا نداشته، نتواند از عهده جواب به مسائل ب يصالحيت ايدئولوژ
امروز وجود دارد و روز به روز  يو غيره كه در دنيا یو سياس يو اقتصاد يفكر

ديگر چون با در  يها يتر خواهد شد، برآيد و بگويند كه ايدئولوژ بيشتر و پيچيده
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نظر گرفتن مسائل و مقتضيات زمان و از طرف متفكرين و پيشوايان وارد در اجتماع 
 .دارند اند، انطباق و صالحيت كامل همين منظور طرح شده يبرا

قرار  يايدئولوژ يد مبناتوان می يهر چيز :اوالً .وارد نيست وجه هيچ بهايراد فوق 
نيست كه نتوان از آن استنباط رويه و برنامه و استخراج مقررات  ینگران يگيرد و جا

اتخاذ هدف يا معشوق و مطلوب است و سپس راه و  ياساس ايدئولوژ .و قوانين كرد
هر مسأله و  .بفراخور آن قابل تعيين خواهد بود دف وه وصول به يروش برا

كه با هدف خواهد  يبا توجه بتوافق يا تضاد توان میرا كه عرضه شود،  يموارد
قرار  يايدئولوژ يرا مبنا یيد هنر يا زيباپرستتوان میمثالً شما  .داشت، جواب داد

ام راه حل از دريچه اينكه كد یالملل و بين يمسائل اقتصاد يوقت برا دهيد و آن
گردد، تعيين  متناسب و موزون است و بيشتر موجب اشاعه و استفاده از هنرها می

 .تكليف نمائيد
د توان می( شود میكه مثالً در قرآن  یخدا و امر خدا هم )طبق تعريف و توصيف

 ياعال يها ايم شامل تمام هدف كه گفتهطور همانكه ضمناً و  یهدف .هدف باشد
نطقاً در هر مسأله و دليل ندارد چنين عقيده )يا فرضيه( نتواند مبنابراين  .است يبشر

 .نظر نمايد و راه خاص خود را نشان دهدمورد، اظهار
 یاله يايدئولوژ .فراوان وجود دارد یاتفاقاً در اين زمينه آزمايش و سوابق عمل

 يها و چكيده یانقالب يمالحظه كنيد چقدر از شعارها .است امتحان خود را داده
يا  یضمن طور بهكه اروپاييها از اختراعات و افتخارات خود ميدانند،  یسياس يا لسفهف

مثالً  .است صريح و بالبداهه در اديان آمده و كمابيش بر طبق آنها مدتها عمل شده
كه ( Fraternité, Liberté) Egalité , كبير فرانسه معروف انقالب يا جمله شعار سه

ترجمه و تقليد نمود،  «اخوت –مساوات  -حريت » را تحت عنوان مشروطيت ما آن
بر مسلمانها مفهوم  يآنكه نه آزاد ياين شعار به سهولت در ايران پذيرفته شد، برا

همه شنيده بودند كه اولين اقدام حضرت  .يبود، نه مساوات و نه برادر يا بيگانه تازه
مدينه، عقد اخوت  یيعن یدر تشكيل اولين شهر اسالم -عليه و آله  اهلل یصلَ -رسول 

 همه برادر 1.«...»حكم  هها ب ميان مهاجر و انصار بود و مسلمان

ين وجه آن كه دنيا نظيرش را تر كامليكديگر هستند، مساوات و عدالت را به 
 يامعن هنيز اگر ب يالسالم ديده بودند، آزاد عليه یاست، در سيره و خالفت عل نديده
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سلب حاكميت از ستمگران و عدم تمكين از ناكس و ناحق باشد، اسالم )و كليه 
همينطور است  .اند آورده و تبليغ كرده «هللال اِلهَ اِلَا ا»( در شعار جامع ياديان توحيد

ها و اصول مندرج در منشور سازمان  ها و انقالب يديگر ايدئولوژ يشعارها و ثمرها
خاطر آن خون  يميل عقيده و فكر )كه چقدر بشريت برامانند عدم تح 1.ملل متحد

 یو در تساهل وسيع اسالم 2«...الدّين یال اِكْراهَ فِ»در آيه  .خون ريخت خورد و
همچنين  .است( مسيحيت اجرا شده يبه قياس دنيا يحدود زياد اعالم گرديده و تا

دستان و ، مقام علم، حقوق زير3ها نژادها و جنس يتساو یاست عدالت اجتماع
وابسته به آن و غيره كه در بخش سوم  يواجحافها ها، سلب امتيازات سرمايه اقليت

و عجز  یلنگ یدر واقع ايراد فوق يعن .آنها خواهد شد يرو یتفصيل یمختصر بررس
 .موجود وارد است يها يبه ايدئولوژ یو اجتماع یكامل به مسائل حيات یاز جوابگوئ

نها مخلوق اوضاع و شرايط زمان مربوط و بمنظور و ديديد همه آ كه طوري بهزيرا 
 يآتن و نظريه ارسطو برا يايدئولوژ .اند متناسب با مشكالت و مسائل مطروحه بوده

 یاسكندر آمد، سكه ب یشهر آتن وپنج قرن قبل از ميالد خوب بود و وقت -دولت 
 ياطوريهاامپر يبرا یمكتب رواقيون حالل مشكل عاقالنه و بلندانديش .اعتبار شد

رگ  یماكياول .كه جايش را گرفت ميرفت یجانشين اسكندر بود و باستقبال مسيحيت
را  یقرون وسط یوارث ملوك الطوايف يايتاليا یحساس مكان و زمان خود، يعن
را تجويز ميكرد كه هنوز هم مورد  یبسيار مناسب يخوب درك كرده بود و دارو

از آن پس از  ييست و جزء مختصرهمه كس و همه حال ن يتوجه است، اما دارو
است،  كه در قرن بعد كشف شده يديگر يها د با عصارهتوان میالزم  يها تصفيه

، ناسيوناليسم، ليبراليسم، یحقوق طبيع  طور است فلسفه همين .تركيب و تزريق گردد
 .سوسياليسم، ماركسيسم، فاشيسم و غيره

از مشكالت و  یرند كه ناشجز اين ندا يا چاره يفرآورده بشر يها ايدئولوژي
ارزش و اعتبار آنهادر  .بر واقعيات مشهود گذشته و حال باشند یمسائل موجود و متك

اين است كه حتماً چنين باشند، نه آنكه از منافع و اوهام الهام بگيرند و بر خياالت و 
اما اين خصوصيت در عين آنكه هنر و قوت آنها است، نقطه  .ذهنيات تكيه نمايند

                                                
 .رجوع شود به كتاب اسالم و اعالميه جهانى حقوق بشر، تأليف آقاى على غفورى. 1
 .در دين اجبار و اكراهى نيست :216بقره / . 2
 .بعيضات نژادى، تأليف آقاى على حجتى كرمانىرجوع شود به كتاب اسالم و ت. 3
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ها را منقرض كرده و  تازه آمده كهنه يها يمان دليل كه ايدئولوژه به .است ضعف
جديد نيز كه تازه با  يها اند اشتباه و نقض آنها را بر طرف كنند، ايدئولوژي خواسته

گذارند، در  می ياشتباه و نقص ديگر يهم توافق ندارند و هر كدام انگشت رو
انسانيت و علم و  خواهد و اهانت به می یساده لوح یخيل .اند معرض تصحيح و تكميل

او آخرين فرآورده بشريت و  يتصور كند ايدئولوژ یبه قانون تكامل است، كه كس
 !آخرين فرياد علم و عدالت است

قابل قبول  یطبقه و ملت خاص يامروز و برا يموجود بفرض كه برا يايدئولوژ
 .باشند، مسلماً بدرد فردا و شرايط ديگر نخواهند خورد

خود  یاختراع يها ايدئولوژي در بارهرا  یحق چنين ادعائ يعقول و افكار بشر
 یكه منشأ ازل یاله ياگر الوهيت و نبوت را قبول داشته باشيم، ايدئولوژ یول .ندارند

 .خواهد بود یاعتبار و اولويت هميشگ يدارد، دارا یوديدگاه عال
 ييند خدا و اديان توحيدممكن است بگو .را پيش ميآورد یاما همين نكته اشكال
اند و همه مردم مجبور نيستند نبوت را قبول  و مقرر شده یبه وسيله پيغمبران معرف

اشكال تا  .است يداشته باشند و اين بر خالف شرط عموميت و مقبوليت ايدئولوژ
اما ما هم نگفتيم كه در يك كشور يا در دنيا بيايند كتاب  .قابل توجه است يحدود

ها را بگيرند و احكام آنرا طابق النعل بالنعل از عبادات  ها يا مسيحی انشرعيات مسلم
اصول و  يكه ميدانيد صحبت رو طور همان .سازند يتا ديات بر مردم جار

كه دريچه و  يايدئولوژ یبين است، مخصوصاً به لحاظ جهان يايدئولوژ يها هدف
، باين یو منافع خودمانباشد، نه از سوراخ تنگ و چشم نزديك بين افكار  یعرش اله

مذاهب  ی، بلكه اصول و كليات امور دنيائشود میصورت نه تنها اشكال كم 
، اگر مورد قبول همه كس واقع نشده باشد، امر مسلم اين است كه مسير و يتوحيد

 .را تشكيل ميدهد يمقصد ايدئولوژ
 

 مسأله نبوت    
اين كه ما  يار و ادعااما يك نكته نيز قابل تذكر است و آن اين كه صرف اظه

ما را كه  .نيست یو باال نگريسته و حل خواهيم كرد، كاف یمسائل را از ديدگاه اله
همه كس ه ( نخواهند برد، تا از آن باال بیيا فرض يهيچوقت در جايگاه خدا )اعتقاد

 «هُمْ فيها خالِدوُنْ»نگاه كنيم و زير و روها را تا  يمه چيز با زاويه يكسان بلنده و به
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خدا بگيريم و با تعليم و تلقين بلند  يفقط ممكن است خود را جا .ببينيم و بدانيم
 به يطرف و بشر دوست هستيم و بينا چنين تصور نمائيم كه بی یو درون بين ينظر

 یبديه اما .مغرور به تقوا و عقل خود شويم یيعن .مه جهت و به همه وقت ميباشيمه
و  یخواهيم، محدود به توانائ دانيم و می و می بينيم یاست كه كه باالخره آنچه م

ها از پشت ديدگاه  ها و قضاوت هر قدر زور بزنيم رؤيت .ناچيز خودمان است یدانائ
درست است كه  .خواهد بود يامروز ييا حداكثر بشر یپست و تاريك خصوص

 یرا كه اله یها و مفروضات اصل يم عقل وعلم و منطق را بكار انداخته، هدفتوان می
ها و  دانيم، يكطرف بگذاريم و مسائل حال و آينده را طرف ديگر قرار داده، قياس می

است كه  ياين همان كار .بدهيم یالزم را بنمائيم و جواب مقتض يها استنباط
رسيدند كه گردن نهادن به فرمان امپراطور و  كردند و باين نتيجه می اشراقيون می

درجه از خدا  181يك عقب گرد  است! و با حاكم، اطاعت از خالق متعال يقدرتها
كه  یهائ و از همه چيز! با همان استدالل و استنباط یو شخصيت و ترق يو از آزاد

نمودند و به نتايج متفاوت و غالباً  در يونان و در قرون جديد می یپيروان حقوق طبيع
خواه به  عقل بشر ضابط كار باشد، خواه نا یمعلوم است كه وقت .رسيدند متضاد می

او ديده و دل نادان و ناجور او خواسته  يهمان جا خواهد رسيد كه ديده نابينا
 یبين ، و حداكثر جهاني، نژاديا ، طبقهی، ملیشخص یبرگشت به جهان بين.است

 .فاصله دارد يابد یطبيع یبا جهان بين یخواهد شد كه خيل يامروز يبشر
 را اگر خواسته باشيد هيچراستش  .است یخوب است و عال یاله يايدئولوژ

كه گفتيم و مجموعه  یكس، چه خداپرست و چه خدانپرست، به آن صورت و صفات
و مورد احترام همه بزرگان روزگار  يمورد احتياج بشر ياز كماالت اعال يو مظهر

 .باال غير وارد و در حكم بهانه است يها ايرادها و اشكال .دانستيم، مخالف آن نيست
كار آدميزاد نيست و از عهده ما بر  یاله ياست كه ايدئولوژ اين یاشكال اصل

جا و  یب يآن آسان است و همين ادعاها يكه ديديد ادعا طور همانآيد!  ینم
 .است ها و دعواها شده كاذب ياناقص سبب انواع اختالف یاله يايدئولوژ
ا به ها صادر شود، بن خالق پروردگار جهان يكه از درگاه اعال یاله يايدئولوژ

آنچه را كه ما ببافيم و بسازيم،  .د باشد و بستوان میفرض، كار خود خدا  هتعريف و ب
از  يا از اسرار و پرونده يا از ما پرده یمگر آنكه او بيك .شود میهر چه بريسيم پنبه 

 .در كار باشد یالهام و وح یيعن .اوامرش را بنماياند و بگويد



 
 

 

 
 

 « (1بعثت )»،  (2) مجموعه آثار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  311

 

  

 نبوت     ی، يعنیكل اصلشه منزل اول و ب  همسأله برگشت ب
 .است حاصل شده یاين بار كه بهمان منزل برگشتيم، يك تفاوت و پيشرفت یول

جز نبوت نيست و نبوت يك فرضيه  يا خواننده قاعدتاً و منطقاً قبول دارد كه چاره
ضرورت و واقعيت آن در رديف و هماره با  .و هوس و خيال نيست يمن درآورد

 یقطع يمطلوب و دوا يبشر يا به ايدئولوژ .است یاله يخود الوهيت و ايدئولوژ
وطغيان بوده، بايد مثل پيراهن و  یخود نخواهد رسيد و دائماً در سرگردان يدردها

وجود داشته باشد، همان  یكامل كاف يعوض كند! يا اگر ايدئولوژ يشلوار ايدئولوژ
 .بيا نيستنبوت پايين  ی، يعنیاست و آن هم جز از طريق وح یاله يايدئولوژ

و  یبيچارگ :عقل ما تا آنجا الزم و رسا است، كه اوالً يها استداللها و استنباط
احتياج بمقصد و مسير و رهبر را مسلم بدارد،  :عجزمان را به خودمان نشان دهد، ثانياً

است از وهم و شهوت و از گروه شيادان  را كه بما عرضه شده يهدف و رهبر :ثالثاً
دهد، درك كنيم و بگيريم  را كه دستمان می یه اصول و خطوطجدا سازد و باالخر

و وسائل آن حركت و عمل  یو با موارد و مسائل )يا حوادث( انطباق داده، به روشناي
 .نمائيم

نبوت  یو كالم یوجه اين نيست كه در اينجا وارد بحث كل هيچ البته نظر ما به
 یو راه و روش دنيائ ييدئولوژا .و اثبات نمائيم یرا بررس آن یشده، از جنبه دين

 .مطرح است
است،  را كه واگذار به عقل و علم شده يا كنيم رويه اخير و وظيفه پيشنهاد می

 .پيش بگيريم
 یمقصد و مسير )يعن هو عجز بشر و احتياج او ب یبيچارگ یمراحل اول يعن

مكاتب  ها و پيروان لزوم رهبر را هم الاقل ايدئولوگ .است  ( مسلم شدهيايدئولوژ
ماند مطالعه در هدف  می .و سوسياليسم و كمونيسم و فاشيسم منكر نيستند یدموكراس

البته با توجه و تفكيك اوهام و اغراض كه احياناً  .است ما عرضه شده هكه ب يو رهبر
اصول و خطوط كه مسئله  يدرك و اجرا یبه قسمت اخير يعن .رخنه كرده باشند

 .نداريم يعالً كار، فباشد میو تاكتيك  ياستراتژ
كه عرضه  یهائ موضوع مورد گفتگو، در بخش سوم، مطالعه و مقايسه هدف

نه از نظر ارائه و اثبات اصول دين، بلكه از نظر استخراج  یول .است، خواهد بود شده
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 یاله ياگر ديديد كه ايدئولوژ .حكومت یو ارائه خطوط كل يايدئولوژ یمبان
تر از  المجموع گواراتر و جامع من حيث یت دريافتاست و تراوشا يا چشمه فزاينده 

اصالت و خالصيت دارد،  اند و ديگر عرضه كرده يها است كه ايدئولوژي یچيزهائ
نبوت والوهيت( واقعيت دارند و  یقبول خواهيد كرد كه منشأ و منبع آن نيز )يعن

 .است يمسأله جد
  

     



 
 

 

 
 

 « (1بعثت )»،  (2) مجموعه آثار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  316

 

 
 
 
 
 
 
 

 بخش سوم

  
 یاسالم یايدئولوژ

 

 يها و ايدئولوژي یسياس يها فلسفه یمعلوم شد سير تكامل يتا حدوداينك كه 
است و  است كه در بعثت و رسالت پيغمبران آمده یو موازين یمتوجه مبان یاجتماع

است كه از ذات خدا و از  یمطمئن و با دوام و كامل همان اصول يايدئولوژ
آنجا كه اطالعات مااز  ميكنيم تا یانبياء سر چشمه بگيرد، در اين بخش سع يها گفته

 یهاي كه از سنت پيغمبر  امامان مينمائيم و استدالل یقرآن اجازه ميدهد و استنباطهاي
را استخراج و  یاسالم يو مواد ايدئولوژ یخود خواهيم كرد، مبان يعقل نارسا هكه ب

 .عرضه نمائيم
بود كه خواهد  یاست كه اين عمل با استفاده از گنجينه مدارك و مطالعات یبديه

كه  یاند و ناچار متضمن تذكار مطالب و تحرير نموده يپيشينيان و متأخرين جمع آور
است، يا  اخير منتشر شده يمأخوذ از تأليفات قديم و مخصوصاً جديد كه در سالها

است كه اگر اساس  یهمچنين بديه .شود میقبل  هاي سخنرانیعرايض  يا تكرار پاره
تعاليمات انبيا را ثابت و كامل ميشناسيم، به هيچ  آيات محكمات خدا و یمطلب يعن

از نقص و خطا نميدانيم،  یو خال یرا قطع یو نظريات اعالم یوجه نكات استخراج
 .شود میاست كه عرضه  يو پيشنهاد یبررس

به آيات قرآن و منحصر به احاديث  یو بيان اين بخش صرفاً متك یاما بررس
 یمستقل از مدارك نقل طور بهو  یتقدات مذهبصرف نظر از مع .نخواهد بود یاسالم
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هر يك از اصول  ينيز رو یتطبيق يها و بحث یو عمل ی، مختصر استدالل عقلیدين
 .عمل خواهد آمد هب يو مواد پيشنهاد

  

  یاله یايدئولوژ یمبان

 
     یالف( تسليم با اختيار و آزاد)

است و هر  ینسب ير و آزاداختيا يفرض اوليه اين است كه انسان )فرد اجتماع( دارا
د ولو توان میكه خود انتخاب مينمايد،  یهر هدف و مطلوبه گونه كه مايل باشد و ب

 و ياما اين آزاد 1.اش را تنظيم نمايد كند و برنامه یموقت و محدود زندگ طور به
آثار آن دير يا زود، بنا به گفته  .از تبعات نيست یتفاوت و خال یب اختيار نامحدود و

اين دنيا، بشخص بر  يآن دنيا يا بنا به تجربه خودمان و شهادت تاريخ برا يبياءِ براان
ما مالك و مدير طبيعت و  .ميگردد و اجتماع و نسل و بشريت در آن سهيم ميشوند
( یو نظام ی)يا الاقل نظم یروزگار بر طبق دلخواه خود نيستيم؛ بلكه جهان را ناظم

ا زود نتايج آثار اعمال خود را از دست او دريافت است كه حاكم بر ما است و دير ي
جهان را آفريننده و پرورنده و  یبعبارت قرآن .كرده و با او يا با آن روبرو خواهيم شد

متعلق باو هستيم و باالخره  یهمگ 2« وَاِنَا اِلَيْهِ راجِعُونهللِاِنَا ...»حكم  هاست كه ب یآقائ
 .گرديم او بر می سوي به

 يرا بايد در پيش گرفت كه در ميان و موافق با مبدأ و منتها یراهبنابراين 
يا به تعبير ديگر تابع مشيت  .طبيعت باشد یو واقع یمسيرمان بوده، منطبق با جريان كل

 .پروردگار باشد
كردن از حكومت آفريدگار يكتا در  ينيز برقرار نمودن و پيرو یهدف اصل
 یصفات او و تدارك زندگ هذات يا ب هقرب بها در ت تربيت انسان يجهان دنيا، برا

 .منظور درك سعادت دنيا و آخرت است هب يابد

                                                
آمد و هر  اى در كار نمی البته اگر غير از اين بود و آزادى و اختيارى وجود نداشت، مسؤوليت و وظيفه. 1

شود. به همان دليل سايرين كه به تدوين  گونه ايدئولوژى و تبليغ و تعليم يا اميد تغيير، بيهوده و منتفى می
اند و بنابراين صريحاً يا  بليغ و تعليم آن پرداخته و مردم را مسؤول و موظف شناختهايدئولوژى و به ت

اند، ما هم حق داريم چنين فرضى را سرلوحه ايدئولوژى خود قرار  تلويحاً قايل به آزادى و اختيار شده
 .دهيم

 116/  بقره. 2
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ايم، زائيده تعصب وجمود  قرار داده يايدئولوژ يكه برا يا مبنا يا فرض اوليه
است كه بعد  یتر مبين همان فرضيه حقوق طبيع تر و پخته بعبارت خالصه .نيست یدين

جديد  يبه آن برگشتند و كليه ايدئولوژيها 17قرن  از يونانيها متروك گرديده و در
در هر زمان  یمنته .هستند یگردند و متك از انحاء بر محور آن می ينحو هو معاصر ب

 ياقتضا»كه از  یتشخيص خود و ميزان اطالع و استنباط ياقتضا هو در هر مسلك ب
 یهائ توجيه و تأويل .نمايند می یهائ و قوانين داشته يا دارند، توجيه و تأويل «طبيعت

هستند كه  یهمه متفكرين مدع .است  كه البته اختالفات عميق با هم پيدا كرده
حاكم بر جهان و بر انسان است و از واقعيات و  یبر قوانين طبيع یمكتبشان مبتن

ساختن  يبعبارت آخر قضيه و نظر ايشان جار .گيرند الهام می یضروريات طبيع
تاريخ بر انسان و حاكم  يو جبر یغير قابل تغيير طبيع( ييا معنو يقوانين )ماد

 .ساختن طبيعت است
 یبه صورت فلسفه حقوق طبيع 18قرن  یدر بخش اول ديديم كه فلسفه سياس

و  یها و با تكامل امور صنعت با اكتشاف و تحقيق در عادات و رسوم توده یماند، ول
بس و الك تصور آنرا پيش رفت، كه ها يدادن به قدر یو صورت تجرب یبازرگان

و مستخرج از  یرا كه فالسفه آن قرن مبتن یسپس آئين فردپرست .كردند هم نمی
 یو طبيع یرا كه واقع یپرست دانستند، طرد كرده، آئين جامعه می یحقوق طبيع

خود ميزند و  یقبل يها هگل نيز كه پشت پا به فلسفه .آن گذاشتند يدانستند، بجا می
، در روش مطالعه شود میفاشيسم(  یكمونيسم )واز جهت پايه گذار ماركسيسم و

نمايد كه در طبيعت يك نمونه واحد يا  خود با ديالكتيك، چنين فرض می یتاريخ
، مراحل یعلوم متعارفه و بديهيات اخالق ييك قانون تكامل وجود دارد كه بجا

 .دهد را نشان می یو اجتماع یالزم تكامل اخالق
بر طبق تشخيص  «طبيعت» يآنكه برا يفقط بجا .ئيمما هم همان را ميگو    

بود مطلقاً  یخودمان حاكميت قايل باشيم، و مثالً مانند فالسفه قرن هفده هر چه طبيع
« آيد بشود  چه پيش   بگذاريد هر» :صحيح و خوب بدانيم و حكم

(Laisserpasser,LaisserFaire) دهيم خالق و اداره كننده طبيعت را )كه چه ب
باشد و در هر حال ايده آن مافوق و متضمن طبيعت هست(  یو چه فرض یواقع

شيطان و لزوم كنترل به اعمال  وجود بهشماريم و بنا به تعليمات انبياء قائل  حاكم می
خواهد  ما هم اگر منكر يا مردد در وجود خدا باشد، می یطرف مدع .باشيم انسان می
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و عقل خود بياورد )و ديديم كه چه راه نظام طبيعت را با علم  يها عبارات و فرمول
عقل و  يو بيان انبياء در رهبر یما از زبان وح یول .سر در گم و پر از سنگالخ است(

آن  روند، به گيريم )و ديديم كه عقل و علم هر چه پيش می علممان امداد می
 (.شوند تر می نزديك

  
 ب( انشاء قانون)

را چه سلطان و چه  ياحد .خدا است یزلقانون گذار اول و ا یاله يدر ايدئولوژ
مردم و يا طبقات آن از طريق مجالس شيوخ و شورا و رفراندوم و غيره، حق وضع 

 .قانون و تعيين تكليف نيست
و قوانين  يسازنده ايدئولوژ یگوئيم، اصول كل منظور ما از قانون كه در اينجا می

نمايد و در آيه بعثت در  را تعيين می یعموم يها است كه مسير و مسؤوليت یاساس
و  يادار یو تفصيل یاست، نه قوانين فرع آمده «»جمله 
آنها فروع و  ینمايند و عنوان حقيق كه معموالً در مجالس مقننه تصويب می یاجرائ

رتخانه، ، قانون تأسيس فالن وزایاجتماع يها مانند قانون بيمه .مقررات بايد باشد
 .شدن صنايع و غيره ی، قانون انتخابات، قانون ملیاختصاص يها قانون تشكيل دادگاه

»اصل اجتهاد كه از امتيازات اسالم و مخصوصاً تشيع است و در دستور العمل 
است،  «حوادث جاريه»و مربوط به  شود می خالصه 1«

و  يكه حاكميت مطلقه خدا در قوانين بشر یآيات .باشد مین مطلب توضيح همي
 :از آنجمله .تطبيق آنها را با سرنوشت بشريت تصريح مينمايد، فراوان است

 . . . : 11يوسف / 
.2 

 : 88/ قصص 
.3 

                                                
 . ل استاصول را از ما بگيريد و وظيفه شما استخراج فروع و موارد استعما. 1
است كه غير او از كسى بندگى و اطاعت نكنيد، چنين است دين  نيست حكم جز براى خدا، امر كرده. ...2

 .استوار وليكن اكثر مردم آگاهى ندارند
و همراه خدا خداى ديگرى را مخواه و مخوان، معبودى جز او نيست، همه چيز هالك ميشود، جز سوى . 3

 .و بسوى او بازگشت ميكنيداو ، حكم و حكومت براى او است 
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 ... : 17و  11و  11مائده / 
. 1 

 : 31روم / 
 .2 

 يو صاحب اختيار یه سلطنت و فاعل ما يشائگونهر یاز طرف ديگر و از نظر دين
منزله مشاركت در شؤون خاصه ربوبيت و داعيه الوهيت  هبر مردم ب یو مالك الرقاب

اطهار طاغوت ناميده  ين حكام، كه در زبان قرآن و ائمهاست و قبول و اطاعت از چن
 3.خدا است هشوند، شرك ب می

آقا و ارباب خود اختيار  عنوان بهرا  ييا چيز یحق ندارد كس یهيچ فرد و اجتماع
 :نمايند، يا زير بار آن بروند

» : 61آل عمران / 

...»1 
باشد،  یاز احكام اله ینيز كه مخالف يا غير ناش یگردن نهادن به قوانين و احكام

 :معصيت است
به  ی)دستور موس 1«...» : 112اعراف / 

 هارون(؛

» : 112و  111شعراء / 
».1 

                                                
 .بدكارند است حكم نكند، همانها هستند كه كافرند و... ظالمند و... و هر كس به آنچه خدا نازل كرده. 1
پس رو )وجهه و حركت( خود را با رغبت و ميل براى دين استوار بدار، كه فطرت و سرشت الهى است . 2

در آفرينش خدا نيست، چنين است دين استوار وليكن  است. تبديل و تغيير كه بر طبق آن مردم را سرشته
  .اكثر مردم آگاهى ندارند

  براى تفصيل و توضيح بيشتر به كتاب تنبيه االمّه و تنزيه الملّة ، تاليف مرحوم نايينى مراجعه شود. 3
را  اى ك پذيرفته ما و شماست پيروى كنيم. آنكه جز خداى بگو : اى اهل كتاب بياييد از آن كلمه. 1

 ...نپرستيم و هيچ چيز را شريك او نسازيم، و بعضى از ما بعضى ديگر را سواى خدا به پرستش نگيرد
 .از طريق مفسدان تبعيت مكن. 1
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 » : 111انعام / 
...».2 

قوانين وجود از نظر احتياج  هاست كه اطاعت از حكم خدا و تسليم شدن ب یبديه
ها بخدمات رعايا و  احزاب و دولت یخدمت ما )مانند احتياج سالطين و حت هخدا ب
نمائيم  دستگاه خلقت می  كه مااز انطباق خود با است يا از جهت استفاده .نيست  افراد(
 .خواهيم گرفت یطبيع يها و سرمايه یكه از استعداد انسان يا و بهره

عالوه بر  .و به حساب آوردن آخرت يطور است طالب بودن سعادت ابد همين
سالمت و كليه حوايج و  لحاظ بهاين دنيا  یدر بر گيرنده زندگ آنكه انديشه آخرت

، دامنه طلب و فعاليت و نشاط شخص را نيز وسعت فوق باشد میمثبت آن  يها بهره
سالم و صحيح اين دنيا و توجه و  یمابين زندگ یقرآن تفرقه و تعارض .العاده ميدهد

 :فرمايد است، صريحاً می تأمين آخرت قائل نشده
» : 77قصص / 

 
...».3 

 1.«......» : 211بقره / 

» : 32اعراف/
...».1 

دنيا سرسبز  يو تا مزرعه بهار «»نيز داريم كه  يدر حديث نبو
 د؟حاصل و با بركت درآي د پرتوان می  چگونه يو شاداب نباشد، خرمن اخرو

                                                                                                              
و پيروى از راه تباهكاران ننماييد؛ و فرمان اسراف كنندگان راگردن ننهيد، كسانى كه در زمين تباهى . 1

 .نمايند و اصالح نميكنند می
از خدا حَكَم و داورى طلب نمايم، در حالى كه او كسى است كه كتاب را با تفصيل الزم براى  آيا غير. 2

 ...است  شما فرستاده
  است ، خانه آخرت را بخواه و بساز و بهره دنيايت را فراموش مكن و همانطور  تو داده و در آنچه خدا به. 3

 .دنبال فساد و خرابى در دنيا مباش كن و به  )به مردم( نيكى است  كه خدا به تو نيكى كرده
 ...پروردگارا به ما در دنيا و آخرت خوبى بده. ... 1
هاى خدا را، كه براى بندگانش بيرون آورده و روزيهاى پاكيزه و ماديات  بگو چه كسى زينت و زيبايی. 1

 ...است را حرام نموده
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گذارند، نيز برخالف اصل  كه فرد يا اجتماع بر خود می يتسليم به حق و قيد
كه ژان ژاك روسو در طور همان .آورد ینيست و شخصيت انسان را پائين نم يآزاد

است كه  يچه هنر غير قابل تصور» :خود نوشته بود یصدر كتاب قرارداد اجتماع
زند، او را در قيد تابعيت و اطاعت وسيله آن به منظور اينكه انسان را آزاد سا هب

 يها و مكتب یاجتماع يها كليه فلسفه یكه مسير عموم دانيم ديديم و می «گذارند می
 یو اساس تمدن بر اين است كه بشر را تنظيم نموده، او را تحت آداب و عادات یتربيت

پسند و او باشد و ضمناً مورد  يو تسريع پيشرو یبه تأمين سالمت یدر آورند كه منته
نه مانند حيوان محكوم بالشعور غرائز باشد و نه چون  كه طوري به .پذيرشش باشد

نموده و استقالل و اختيار را  یشخصيت یبندگان و استثمارشدگان احساس اسارت و ب
 .از دست بدهد

ها انسان آن .همين است «اهللالتَعْبُدُوا اِالَ »و  «اهلل ال اِلهَ اِالَ»عمل انبياء با اعالم كلمه 
آزاد شدن از  :اين كار اوالً یول .دهند را به ميل خود در طلب و تسليم خدا قرار می

 يگوناگون بدست و پا يها است كه بشكل یاوهام و از تمام فرمانروايان و بندهائ
، نشانه قدرت شود میچون با اعتقاد و عشق و اختيار انجام  :است و ثانياً بشر بسته شده

 .رشد شخصيت و كمال یده است ، يعنتشخيص و قوت ارا
سره از آن خدا است مثل  يك يميگوئيم كه ملك و حكم و حق قانونگذار یوقت

گفته باشيم حكومت بايد  يتر تر و مقياس كوچك اين است كه در سطح پائين
همان  یيعن .باشد نه حكومت شخص و دسته و طبقه يحكومت عقيده و ايدئولوژ

 يقبول كرده خود را پيرو مسلك و مجر یمترق يها ها و دولت كه ملت یاصل
  .دانند می يايدئولوژ

 
 ج( نگارنده تاريخ)

و  ياند برسانند كه عشق و عقيده محرك جماعات بشر اند يا خواسته اما اينكه گفته
 يها و نيازمندي يمولد تمدن و سازنده تاريخ نبوده، بلكه افزار توليد يا عوامل اقتصاد

حقيقت امر و واقع  .افكار را در دست دارد، صحيح نيست سر نخ حركات و يماد
بشر است،  يها كه همان معبودها ها و معشوق مطلب اين است كه مطلوب

 .آهنگ كاروان تاريخ و پرچمدار افعال و افكار امم بوده و هست پيش
 :بدهيم یبنمائيم و توضيح یشايد ضرر نداشته باشد در اينجا توقف
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و روحيات افراد آشكار است و هم در اجتماعات  یدگ، هم در زنیاين اصل كل
يا  یو كمبود مواد غذائ یها صحيح است، كه اگرچه گرسنگ ها و دولت و ملت

 یاحتياج و اشتغال يك فرد يا ايل و يا ملت یپرست و باالخره شكم یخوراك ياشتها
رار ق یدر سرلوحه زندگ يو فكر تبديل و توليد اقتصاد يماد ياست، نيازمند بوده

ها و  ورزي ها و طمع است و سپس تالش گرفته، سرنوشت و سرگذشت آنها شده
ها سير و  كه شكم يا همين .است آورده وجود بهرا  يو فكر یها، حركات جسم هجوم

گشته و ورق  یيا مل یآمال خصوص یو شهوتران یها آباد شده، خوشگذران خانه
ها  كه از هنرها و هالكت يتاريخ و تمدن بر آن قرار و صورت گرديده، آثار

يا اقتصاد  یتا اينجا و تا اين حدود تاثير و اصالت ماديات زندگ .است  آورده وجود به
اين واقعيت نيز غير قابل انكار است كه هر وقت تعصبات  یمورد تحمل است، ول

است،  بجوش آمده یو مل یپرست و احساسات وطن یقوم ييا غيرتها یخصوص
 یتهييجات عصب يها را فدا خوراك و خوشی یاند براحت دهو اقوام حاضر ش اشخاص

ها براه افتاده و اموال و  ها و انقالب ها شده، قيام ابراز شجاعت .كنند یو مل یيا انسان
همينطور  .است گرديده یآسا قربان حساب در آستان چنين معبودها سيل نفوس بی

رواج و رونق  یيا در محيط ی، در نزد كسانیيا دين ی، دنيائيهرگاه افكار و عقايد
ساير عوامل و  ياست، آن افكار و عقايد رو يافته و مورد ايمان و عالقه واقع شده

افزار توليد و  .است تحريك و تحول گرديده یعواطف را پوشانده، عامل اصل
الشعاع آن قرار گرفته و آن افكار و عقايد  اقتصاديات و احساسات موجود تماماً تحت

 .تر تازه شده است فزار توليد و اقتصاد و احساسات قويپديد آورنده ا
 يتمدن و علوم و فضائل در قرون وسطا یكيست بتواند منكر شود كه خاموش

با  ياوليه و ورود طوايف جديد یو روم یاروپا، معلول انقراض عالئق و افكار يونان
ه شده بعد است؟ يا آنكه نقش رنسانس و ذوقيات و افكار شكفت  روحيات متفات بوده

هنر و علوم در قرون جديد نشناسد؟ باالخره  ياحيا یرا عامل اصل یاز قرون وسط
 نداند؟ یشرق يها و مولد تمدن یمسيحيت و مخصوصاً اسالم را مؤثر در تمدن غرب

نسبت به حيوان است كه تاريخ او به دست خودش و با  يچنين امتياز يانسان دارا
شكم  يارضا ياگر مهاجرت طيور صرفاً برا .ودش میآنچه خاطرخواه اوست، ترسيم 

ها انواع مختلف و  ، مهاجرت انسانباشد میپروبال  یمقياس افزار كار او، يعن و به
 يو پائين معاش و اقتصاد يمتفاوت دارد كه در مراحل بدو يمقياس و مقصدها
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 ،كند میپيدا  یو عقيدت یو اخالق یاحساسات يها جنبه است و در مراحل پيشرفته
كردن، در حقيقت نشناختن واقعيات  نگاه يو اقتصاد یانسان را از دريچه حيوان

مقام و سرنوشت  ايم، تحقير و توهين نسبت به قبالً گفته كه طوري بهمحسوس است و 
 .باشد میاو 

 «عالقه و عقيده»انسان را به دست  يبنابراين طبيعت يا خلقت نيز حكومت و رهبر
عالقه يا عقيده جلوتر  لحاظ بهكه  یه آن افراد يا طبقاتسپس در هر جامع .است داده

شاخصيت و حاكميت  یبوده، يا در مقام مرجع و مولد آنها قرار ميگرفتند، نقش اصل
را پرچمدار كاروان تحول  یاند، بدون آنكه حق داشته باشيم طبقه خاص را پيدا كرده

مطالعه تاريخ  .ت بشويممطلق و قاطعيت طبقا وجود بهبشريت بدانيم و اصالً معتقد 
گذشته و تعيين تكليف حال و آينده انسانها از طريق اقتصاد و طبقات مولّد ساده 

آنچه در سراسر  .باشد میكردن قضايا و تعميم دادن عوامل موقت و محدود تاريخ 
خارج از عوالم و  یتاريخ بشريت و بر تمام افراد و اجتماعات آن، به صفت انسان

اسالم  .باشد میها  ها و عقيده است، عالقه كرده يايه افكنده و رهبر، سیغرائز حيوان
خود را معطوف  یماديات و طبقات بگذارد، توجه اصل يآنكه انگشت رو يجا هنيز ب

تبع آن و در برابر آن سخن از مال و شهوت و مقام  معتقدات و خلقيات نموده و به
 .است ميان آورده هب

 يها برآورنده نيازمندي  ندتوان می خوب يها يدهها و مخصوصاً فكر و عق عالقه
 اما عكس قضيه صحيح .افزار توليد پربهره گردند  و یاقتصاد عال  سازنده و  يماد

عواطف و افكار سبعانه و مخرب  هاست ب ممكن ياحتياجات و تحريكات ماد .نيست
درست و اتخاذ و  ینسب يها يا ناقص و معيوب منجر شود و يا اتفاقاً به تجزيه و تحليل

مشكالت محسوس در شرايط زمان و مكان محدود باشد،  يكه جوابگو يا نظريه
 .گردد یمنته

يا ال يشعر حاكم و  یضمن طور بهكه  يمراتب باال جا دارد چيز با توجه به
اش و  یصريح و مستشعرانه در چهره تابناك و حقيق طور بهها است،  قانونگذار انسان

 .اختيار گردد یو حاكم كل یمالك اصل عنوان بهرضا و رغبت  ياز رو
  

 (و مالك حكومت )حكومت عامه و فرضيه واليت یمعن
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 یها خدا است و قانونگذار اصل ها و مالك جهان حاكم بر انسان  گوئيم می یوقت
مسأله حكومت و لزوم اداره اجتماع يا وضع مقررات را  ینف وجه هيچ بهاوست، 

ضبط احكام و اوامر مابين خلق و خالق  يبطه مستقيم برااينكه را هنظر ب .نمائيم نمی
است و اوصياء و   پس از نبوت، خاتمه يافته «كتاب و حكمت»وجود ندارد و تعليم 

جا  حق و مفسرين قرآن هستند، هميشه و در همه يها ائمه نيز كه مظاهر و نمونه
امور   ره و اصالحادا عالوه خود مردم مسؤول و موظف به حضور نداشته و ندارند و به

شناخته  ياجتماع هستند، در اسالم وجود زمامدار و يك عده مجريان امر ضرور
در اين زمينه حضرت اميرالمؤمنين  .رود شمار می هب یاست و از اهم فرائض دين شده

ال »و جمله  1 ...اهلل اِالَاِنِ الْحُكْمُ ...السالم در جواب خوارج نهروان كه آيه  عليه یعل
بودند،  شده یرا شعار خود قرار داده و مخالف حكومت او و هر حكومت «اِالَ للَه حُكْمُ

 :فرمود می
«

»2 
هرج  يبمعنا یو حكومت مطلقه و عاليه اله یاله ياست كه قبول ايدئولوژ یبديه

در اسالم  یمنته .باشد  بايد وجود داشته یو مرج نيست، بلكه حكومت و حاكم
 از يك یاحكام و اوامر اله ينداشته، مأمور اجرا يحكومت از خود اصالت و اختيار

مادام كه  .باشد میو نماينده مردم در مباشرت امور و اموال آنها از طرف ديگر  طرف
اين دو وظيفه را درست انجام دهد، اطاعت او اطاعت از خدا و رسول و واجب است 

                                                
 ...حكم خداست ... حكم تنها :17انعام / . 1
ند، ولى منظور باطل دارند. بلى فرمان فقط براى خداست ولكن اينها ميگويند امارت و گوي سخن حق می. 2

دستگاه دولت نبايد وجود داشته باشد و حال آنكه ناگزير است كه براى مردم اميرى باشد، خواه خوب، 
حق  خواه بد، تا در حكومت او مرد با ايمان كار خويش كند و كافر بهره خود برد، تا آنگاه كه وعده

آورى شود، با دشمن جنگ شود، راهها  سررسد و مدت هر دو دررسد. در سايه حكومت او ماليات جمع
امن باشد و حق ضعيف از قوى گرفته شود؛ تا نيكوكار روز به آسودگى به شب رساند و از گزند تبهكار 

 .در امان ماند
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رود كه  گيرد و تا آنجا می بر افراد مسلمان تعلق می یكند، وظائف یو اگر سرپيچ
 .شود میاعمالش( معصيت سكوت در برابر  یتقويت و اطاعت او )حت

تعداد بيشمار راجع به مسأله حكومت و  هدر قرآن و سنت و در زبان ائمه اطهار ب
مختلف، بر حسب  یاست و اسام اداره امّت دستور و تأكيد و توصيف وارد شده

كه بايد داشته و انجام دهد، به حاكم يا زمامداران و مسؤولين  يمفهوم و منظور
ذيالً اشاره  .امر، امير، سلطان و غيره ی، ولیه، امام، حاكم، والمانند خليف .اند داده

 .بموارد مربوط مينمائيم يمختصر
است و  در زمين قرار داده يخليفه از اين جهت كه خداوند اوالد آدم را خلفا

 :قوانين و احكام او را دارد ياز طرف خدا در اجرا یحاكم سمت جانشين
» : 161انعام / 

 
»1 

 » : 26ص / 
...»2 

امام و امامت،  .باشد میامام از اين جهت كه پيشوا و رهبر مردم و جامعه مسلمين 
است، كه  آمده يو نبو یو آموزنده تعليمات اله یدين يو راهنما يرهبر يهم به معنا

كه  یيا حاكم یو سياس یاجتماع يخاص پيشوا يو هم به معنا باشد می یكل یخيل
البته در صدر اسالم و در نظر شارع اين دو مفهوم و  .مردم باشد يد قبول و اقتدامور

است و بايد چنين  نماز در جماعت هم بوده امت پيش يماموريت توأم بوده و پيشوا
 :باشد

 » : 121بقره / 
...»1 

                                                
ى را باالى بعضى ديگر برد، تا آنكه هاى زمين قرار داد و درجات بعض و او كسى است كه شما را خليفه. 1

است بيازمايد، بدرستى كه پروردگار تو زود عقاب ميدهد و حتماً بسيار آمرزنده و  شما را در آنچه داده
  د.رحمت رسان ميباش

اى داود، ما تو را خليفه در زمين قرار داديم پس ميان مردم بحق حكومت كن و پيروى از هواى نفس . 2
 ...منما
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 2«...» : 21سجده / 

 3«......» : 12توبه / 

 » :عليه وآله  اهلل یاز حضرت رسول صلّ
»1 

 » :در نامه حضرت امير به عثمان
...  

»1 

 » :پيام حضرت امير به معاويه

...»6

 » :السالم از حضرت صادق عليه
»7 

 :امور و اختالفات حكم ميدهد و تعيين تكليف مينمايدحاكم از اين جهت كه در 
                                                                                                              

ابراهيم را پروردگارش به كلماتى گرفتار و آزمايش نمود، پس تمام كرد آنها را  و گفت: من تو  و چون. 1
 ...را براى مردم پيشوا قرار ميدهم

 ...و آنها را پيشوايان قرار داديم كه به دستور ما هدايت ميكردند. 2
 ...پس رؤساى كفر را بكشيد و كارزار كنيد. ... 3
نداشته باشد كه دستورش را بشنود و فرمانش را ببرد، مانند اين است كه در هركس بميرد و پيشوايى . 1

 .جاهليت مرده باشد
 را كند ، سنّت معلوم خدا كه هدايت می است كه برترين بندگان خدا نزد خدا پيشوايى هدايت شده و بدان. 1

 .است ستمگر پيشواى خدا نزد مردم بدترين و ...برد می بين از را ناشناخته بدعت و دارد می پاه ب
آنكه پيشواى آنها مرد يا كشته شد، خواه گمراه  از و واجب در حكم خدا و حكم اسالم بر مسلمين، پس. 6

باشد، خواه هدايت يافته، مظلوم باشد يا ظالم، خونش حالل باشد يا حرام، اين است كه دست بكارى 
 يشواى عفيف و داناى پرهيزگار شناساىنزنند، قبل از آنكه براى خودشان پيشوايى اختيار نمايند، پ

 .كه كارهايشان را جمع و جور كند و ميان آنها حكومت نمايد  قضاوت و سنّت 
 .است  هر كس بميرد و امام زنده آشكارى نداشته باشد، به مرگ جاهليت رفته. 7
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 » :18نساء/
...»1 

 » :السالم عليه یاز حضرت عل
»2 

بر آنها دارد و ضمناً  يامر از اين جهت كه واليت امور مردم و سرور یو ول یوال
 :باشد میآنها  یمورد دوست

 3«......» : 19نساء/ 

...» : 11مائده/ 
»1 

 1« » :آله و عليه هللّا یاز حضرت رسول صل

» :البالغه نهج   در

 
»6 

                                                
تفسير به آراء و حقوق همانا كه خداوند به شما امر ميكند امانات را به اهلشان برگردانيد )كلمه امانات . 1

 ...است( پس چون بين مردم حكومت كرديد، از روى عدل حكومت نماييد مردم شده
 .هر حاكمى كه به غير از گفتار و دستور ما اهل بيت حكومت كند، طاغوت است. 2
 ...از خدا و رسول و صاحبان حقّ امر ، كه از خودتان هستند اطاعت كنيد. ...3
اند، آنها كه نماز به پا  رست و ولىّ شما، خدا و پيغمبر او و كسانى كه ايمان آوردهجز اين نيست كه سرپ. 1

 .اند پردازند، در حاليكه ركوع كننده دارند و زكات می می
 .شود كه شما باشيد، به همان نحو بر شما حكومت میهرطور. 1
است، حق والى يا  دهترين چيزى كه خداوند تبارك و تعالى از اين قبيل حقوق واجب كر و بزرگ. 6

است،  همديگر مقرر داشته در بارهاى كه خداوند  زمامدار بر رعيت و حق رعيت بر زمامدار است. فريضه
تا وسيله نظام و پيوند آنها باشد، عزت دينشان و استوارى سنتهايشان حق در ميانشان شود، پس ممكن 

ان و زمامداران اصالح نميشوند، مگر نيست كه مملكت اصالح شود، مگر با درستى و صالحيت زمامدار
 .با استوارى و پايدارى ملت
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» :السالم عليه از حضرت صادق
 

»1 
 » :السالم از حضرت صادق عليه

»2 
رت سلطه و قد يدين و اداره جامعه دارا ياجرا يكه برا سلطان از اين جهت

 :است
» :روايت از ائمه اطهار

»3 

     1«» :در نهج البالغه
  » :و آله  اللّه عليه یصلّ  حضرت رسول از 

)در روايت ديگر من فارق  
 1«الجماعه( 

 » :دركتاب شيخ مفيد

 

                                                
بناى اسالم بر پنج چيز است: بر نماز و روزه و زكات و حج و واليت ، و واليت )يا حكومت( برتر است، . 1

 .زيرا كه كليد آنها است و والى راهنماى بر آنها است
ه واليت او، به همكارى در حكومتش و واليت واليت والى عادلى كه خداوند حكم به شناسايى او، ب. 2

 .است مأمورينش نموده
ديانت و سلطنت )يا حكومت و سياست( دو برادر توأم هستند و هر يك ناگزير از ديگرى است. ديانت . 3

 .نگهبان باشد، ضايع ميشود اساس است و سلطنت و دولت نگهبان و آنچه بى
  .دهد، زمانه واوضاع عوض ميشودچون حكومت يا شخص زمامدار تغيير رويه . 1
هر كس بدليلى از امير خود ناراحت و ناراضى باشد، الزم است صبرنمايد. زيرا كه هر كس از اطاعت . 1

سلطان به قدر وجبى خارج شود )در روايت ديگر هر كس از جماعت مسلمين جدايى اختيار نمايد( در 
 .جاهليت ميميرد
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»1 

 » :اللّه عليه و آله یاز حضرت رسول صلّ
»2 

تمدار( نيز بكار عالوه بر اصطالحات فوق كلمات ملك )پادشاه( و سائس )سياس
 .رفته است

 3.آيد یبر م ياز مجموعه آيات و احاديث فوق نكات و نتايج زياد
 :جمله از آن

دخالت و مراقبت مردم  هحكومت و ب وجود بهكه اسالم  يا اهميت فوق العاده -1
ترين واجبات و مقدم بر نماز و روزه و حج  را مهم دهد، تا آنجا كه آن در آن می

)بر خالف آنچه متأسفانه  .برد يكديگر پيش می يپا هب سياست را پا شمرده، ديانت و
 (.است حال در ميان ما معمول بوده هتا ب

امر حكومت و حاكم خود و حضور و  مردم نسبت به یوجوب توجه و شناساي -2
صادقانه  يمشاركت در اجتماع مشترك مسلمين و سپس اطاعت كامل و همكار

ستور خدا وظائفش را انجام دهد، تا آنجا كه اگر كه بر طبق د ینسبت به حكومت
نسبت به حكومت باشد، مثل اين است كه به اسالم در  ياعتنا یاطالع و ب یب یكس

 .است نيامده و در جاهليت مرده
مابين  Intime)ه صميمانه ومحرمان یاصطالح اروپائ هارتباط بسيار نزديك )ب -3

 .و رعيت یدولت و ملت يا وال

                                                
و حكومت( گمراه منصوب به شغلى كرده باشد، پس اگر آن شخص  گاه كسى را سلطان )يعنى دولتهر. 1

همگام با ستمگران در چيزى بود، كه مخالف با خدا باشد، بر هيچ يك از مؤمنين جايز نيست در آن كار 
با او كمك و همكارى نمايند. ولى كمك و همكارى با او در هر عملى كه از روى اطاعت خدا در زمينه 

 .بود جايز استاجراى حدود و احكام 
دو صنف از امت من هستند كه وقتى صالح بودند ، امت رو به صالح و مصلحت ميرود و اگر فاسد شدند . 2

  .امت من هم تباه ميشود: علماى دين و امراى حكومت
است.  احاديث فوق غالبا از كتاب حكومت در اسالم، تأليف آقاى حيدرعلى قلمداران اقتباس شده. 3

آن  82تا  11توانند براى تفصيل بيشتر و مالحظه مدارك و توضيحات به صفحات  م میخوانندگان محتر
 .كتاب مراجعه نمايند
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عدالت و  ياجرا يها فوق العاده در وظائف حكومت در زمينه يسختگير -1
 .سنت، احقاق حقوق، اداره امور و صالحيت و تقوا

مالك حكومت  :اوالً :خالصه جواب دو سؤال ذيل بايد داده شود طور بهپس 
 )بعد از خدا( و نصب كننده )اختيار كننده( حاكم كيست؟

 ملت چيست؟ در بارهعمل دولت  :و ثانياً

منطوق صريح پيام حضرت  هآيات و احاديث و بنا ب يمفهوم و محتو هببنا 
السالم )كه مشابه و مؤيد آن فراوان است( صاحب  ابيطالب عليه ابن یعل یالموال یمول

يك حكومت  یحكومت و برگزيننده زمامدار خود مردم هستند و حكومت اسالم
1.اعال يا حكومت عامه است یدموكراس

  
كه  يو توليت در اموال و امور یسرپرست یجز واليت، يعن يعمل دولت نيز چيز

حكومت حق تعيين سرنوشت و  .اند نيست امانت در اختيار او گذاشته صورت بهمردم 
را نداشته و به وكالت و مأموريت  یوظائف اعطاء وسلب حقوق و وضع قوانين اصل

پيشگاه خدا(  از طرف ملت و با نظارت او )و البته بدستور خدا و با مسؤوليت در
        .نمايد كارها را می یسرپرست

كه با او بيعت كرده بودند، بسيار رسا  یدر اين زمينه خطاب حضرت امير به مردم
دار اموال مردم بوده، بدون  و قاطع است و ميرساند كه امام يا خليفه كليددار و امانت

 :نيست یعمل اجازه آنها مجاز به

                                                
بعضى از علما و نويسندگان جديد دينى استنكاف و حساسيت خاصى در برابر كلمه دموكراسى نشان . 1

يشود كه قضاوت آقايان اند . از دقت در بيان و توضيحاتشان معلوم م داده و اسالم را مخالف آن دانسته
ناشى از عدم اطالع يا سوء تعبير است . مثالً مظاهر ظلم و فساد دولتها و ملتهاى غربى را مالزم و به معناى 

اند كه حكومت مردم و  اند و يا تصور كرده اند و دموكراسى را آزادى مطلق فرد شناخته دموكراسى گرفته
خاذ و اعالم قوانين اصولى و اثبات حقايق نيز از طريق رأى اكثريت در جمع شوؤن و موارد بوده و ات

كه هر كشور دموكراسى داراى  گيرد . درصورتى مراجعه به آراى عمومى و تصويب مجالس صورت می
يك ايدئولوژى و يك قانون اساسى و اصول ثابتى است كه از طريق انقالب يا اعتقاد )مانند مذاهب( 

ها برپايه و در سايه آن انجام  گيري ت و انتخاب مجلس و رأىاست و اداره حكوم قبول و مجرى شده
گاه قبول يك حقيقت فلسفى يا علمى و حتى قضايى و سياسى، موكول به رأى مردم نيست  گيرد . هيچ می

و به صاحبان صالحيت مراجعه ميشود، آنچه واگذار به آراى اكثريت و عموم ميشود، اداره كشور به 
اول، دريافت وجوه دولتى و مخصوصاً مصرف آنها در معاش و معارف و لحاظ عزل متصديان درجه 

 .عمران مملكت، تصميم  به جنگ و صلح، عقد قراردادها با همسايگان و مانند آنهاست
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«
 1«؟ 

     

 يالبته حكومت عامه و وظيفه مشاركت در اجتماع و نظارت بر دولت از ابداعها
وقتاً م ینحو درخشان هسال قبل از مسيح نيز ب 111شهر آتن در  -دولت .اسالم نيست

اما عالوه بر اينكه چنين سبك حكومت و دولت  .است وجود داشته و عمل ميكرده
سابقه و نامأنوس و  یدر مشرق زمين و در محيط عربستان و همسايگان آن آنقدر ب

و  یاست، كه بالفاصله پس از رحلت پيغمبر رو به خاموش غير قابل درك بوده
 يجابرانه و سلطنتها يها فتمتروك گرديده، خال زودي بهانحراف گذارده، 

 یاشتراك اساس یلحاظ بهديگر )يا  یاست، اختالف اساس آنرا گرفته يجا ياستبداد
 ياعتقاد يشهر كوچك آتن فاقد ايدئولوژ -دولت .( ميان آن دو وجود دارديديگر

زائيده از فطرت حفظ، و  ياست عشق و غرور شهر داشته يبوده و يا اگر ايدئولوژ
در  .حساب آورد هرا بايد ب یو استقالل طلب یأم با روح آزاد منش، توینوع يبرتر

است و  يو اصول اعتقاد يبر ايدئولوژ یمنبعث و متك یصورتيكه حكومت اسالم
 استقالل يخواهيم ديد، انسان دارا  در بحث آينده كه طوري به

 .دهد را تشكيل می یجهان يو شخصيت شده و امپراطور
مردم و عدم  يتساو یو بديه یطبيع طور به «اهلللهَ اِلَا ال اِ»فرضيه خدا و عقيده 

جز ذات پروردگار را همراه دارد و چون با فريضه دفاع  یتمكين از هر مقام و مقررات
از منكر  یاز نفس و اقامه جماعت و حقوق و حدود و با وظيفه امر به معروف و نه

و زير نظارت  جمع شود، وجود يك حكومت مقتدر عادل را كه از خود مردم
 .آورد یم دنبال بهمؤمنين باشد، 

 ياوليه نژاد آرين و واحدها يها يونان، كمون يحكومت دموكراتيك شهرها
اجتماع  یو طبيع يفطر صورت بهكه ايران را اشغال كردند و  یكوچك دهقان

نيز  يبشر یاجتماع كوچك برادروار و همگان .آورد یاست، بياد م بوده يبشر یابتدائ
نداشته، وظائف  یاست كه اعال و ادناي یوسعه و تكامل يافته اجتماع حيوانشكل ت

                                                
آگاه باشيد كه در امر خالفت براى من حقى بدون نظر و موافقت شما نيست. كليدهاى اموال شما پيش . 1

  اين كيفيت راضى هستيد؟ زه و نظر شما حق ندارم مصرفى بنمايم، آيا بهمن است و بدانيد كه بدون اجا
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 يبه طور .و ملكه و سرگله، زائيده و برانگيخته از ميان خودشان است شود میتقسيم 
 -از دولت  یو جزئ «یحيوان سياس»گويد در آن زمان انسان هنوز يك  كه تارن می

 :نيز به مصداق یو سنت اسالم یوح بينيم زبان یدر اينجا م . شد میشهر محسوب 
«... 

...»1 
در صورتيكه  .است درآمده یو مؤيد مصالح اجتماع یخود بخود موافق فطرت انسان

فالسفه اشراقيون  يبشر يها اجتماعات انحراف يافته مشرق زمين و استدالل
محو  ياستبداد يها حكومت ی، به طرف تسلط جابرانه طاغوتیها غرب امپراطوري

بود كه حق حاكميت  يميالد 17است و در قرن   ها گرائيده بوده كننده شخصيت
 .عامه در فلسفه آلتوسيوس احيا شد

سم و آنارشي يها و ايدئولوژي شود می یدموكراس يها كه به رژيم يدر ايراد
سر و صاحب بودن دولت  یب يفاشيسم و كمونيسم بلندگويان آن هستند، انگشت رو

ها گذارده  یها و عوام طلب بندي حاصله از تزلزل و ترديد و از دسته يها و ضعف
و حدود آن معين  ی، چون اصول و قانون اساسیاسالم یايمان یاما دموكراس .شود می

عادل عالوه بر مردم در پيشگاه خدا بايد و ثابت است و زمامداران منتخب عالم 
مردم نيز  .روند ها نمی یحساب پس بدهند، تحت تأثير فشارها و نفوذها و راحت طلب

 2.باشند و دفاع می يمكاره شرعاً موظف به
 

                                                
است و در آفرينش خدا تغييرى نيست. دين  ...فطرتى است كه خدا همه را بدان فطرت بيافريده : 31روم / . 1

 ...پاك و پايدار اين است
هاى آزادى را در اين  ژيمها و نقطه ضعف ر والترليپمن در كتاب فلسفه اجتماع، درد بزرگ دموكراسی. 2

باشند، غالباً فاقد قدرت الزم در  ها چون محتاج و مطيع آراء و احزاب و اجتماعات می داند، كه دولت می
هايى كه به ضرورت و صالح جامعه است، ولى به زيان راحتى مردم و نظريات احزاب تمام  اتخاذ تصميم

ها و دستجاتى كه منافع و مسلكشان مخالف رژيم  نفگويد: در مقابل ص می عالوه هگردند. ب شوند می می
است و با استفاده از آزادى موجود عليه آن كارشكنى و انقالب مينمايند و مردم و عامه، يعنى كسانى كه 

نمايند و به فلسفه سياسى  نمی  طرفدار و برخوردار از آزادى و حكومت هستند به دفاع و حفظ آن قيام
هاى معدود از  دموكراسى و آزادى را بى سرباز و اسلحه ميگذارند . ما در نمونه عالقه نشان نداده و سنگر

الذكر ديديم چگونه اسالم از يك طرف تأكيد بليغ در تقوا و قدرت نفسانى پيشوا  آيات و روايات سابق
نمايد و از طرف ديگر بر مردم همكارى و اطاعت و  براى اجراى آنچه امر خدا و صالح خلق است، می

 .شمارد اع از حكومت عادل را واجب میدف
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 فرد و اجتماع

و در  يقرون متماد یمقام و موفقيت فرد انسان در جامعه و در برابر حكومت در ط
 .است زياد رفته و دائماً در نوسان بوده يها ، باال و پائينیسياس فلسفه يسير تحولها

بحساب  ييونان و روم افراد عاد يها در جمهوري یو حت ياستبداد يدر حكومتها
در قرن  .اند باركش را داشته يحكم غالم و چارپا .اند نبوده یآمده و صاحب حق ینم

، یداند و فرضيه حقوق طبيع میكانت فرد را بنا به منطق و اخالق ارحج  يميالد 17
مجدداً او را پس ميزند و  19و  18قرن  یاما افكار اجتماع .مقام اول را به فرد ميدهد

كمونيسم و  يها در رژيم .گردد قديم می یجانشين فرد پرست یپرست آئين جامعه
 .شود میحزب  يفاشيسم فرد فرع بر اجتماع است و فدا

منظور تأمين سعادت و تربيت و صيانت  هب اصوالً یاما جامعه و حكومت اسالم
هر فرد يا نفس در مقام خود محترم و محبوب بوده، صاحب حق  .است افراد بنا شده

انسان خليفه خدا  .اجتماع باشد يو ارزش است، اگر چه ناتوان و كم خاصيت برا
خود شخص،  یحت یكس .است و استعداد و وظيفه اينرا دارد كه خود را باو برساند

فرد  .ترين حقوق و مكتسباتش را ندارد ق تجاوز و آزار و پايمال كردن كوچكح
ديگر  يو فدا یجهت و ثمر، فان ینيست كه ب یيا خوراك يانسان مانند حيوان سوار

مال و  هدر اسالم كار شخص محترم و محفوظ است، چه رسد ب .ولو اجتماع گردد
 .جان او

ليه معايب و مفاسد است و خود سرچشمه ك یخودخواه .البته فرد هدف نيست
 .خدا هدف و مقصد و مسير است .باشد می یدرست نقطه مقابل خداپرست یپرست

ترين سرمشق و سرمنزل را در ديدگاه مردم  هدف بودن خدا ضمن آنكه عالی
زيرا  .كاهد نمی يكشاند، از شخصيت انسان نيز چيز قرار ميدهد و بجانب خود می

فرد را  .و ارباب و آمر بر افراد باشد نيست یف عالكه اجتماع هد یمانند موقع
 .و انتقاع جامعه در نخواهد آورد یاراده و آلت اجرائ خدمتگزار بال صورت به

ها در جهت اطاعت و تبعيت از نظام متداول و در راه امحاء  بالنتيجه فكرها و تالش
 1.شود میها سوق داده ن شخصيت و برجستگی
طرف ايجاد عشق و شور و  هدف بودن او، از يك خدا و یعالوه بر آن بندگ

نمايد و  در افراد می يهر گونه خدمت و گذشت و فداكار يتأمين اميد و پاداش برا
                                                

 .«انسان و خدا»رجوع شود به رساله . 1
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االطالق ربّ العالمين و اينكه جلب رضا  یعل ينياز یاز طرف ديگر با توجه به ب
ناه الناس گ وعبادت خدا در خدمت بخلق و تزكيه نفس است و ظلم و تجاوز به حق

شامل منافع ملت و  یو حتم یضمن طور به ی، چنين هدفشود میمحسوب  ینابخشودن
در ميان شخص  یجامعه در حكم هدف واسط .باشد میمصالح و سعادت اجتماع نيز 

و خالق قرار گرفته و مقام و حقوق فرد و اجتماع به بهترين وجه تشخيص و تأمين 
نمايند،  خدا قبول می يرضا يايمان برا يكه افراد از رو یزحمات و اعمال .گردد می

هر سه طرف از هر  .گردد خودشان بر می هرسد و از خدا ب اش به اجتماع می ثمره
 .خواهند بود یجهت راض

صفات و تربيت او تا  هفرد و ب یها به شخصيت ذات ها و رژيم در كليه ايدئولوژي
چشم و گوش بسته بنده  ي، كه مثالً در يك دستگاه استبدادشود میآنجا توجه 

حكام و اعيان باشد، يا در يك دولت  يبرا یباركش و شيرده خوب يپادشاه و چارپا
خارج از  .دولت در آيد يبرا يبا انضباط و خدمتگزار مقيد یدموكراتيك فرد حزب

 یو زيان شود میها  انسان یاين قسمت و در آنچه مربوط به اخالق و اعمال خصوص
به باطن و ارزش مطلق  يگذارند وكار او را آزاد می به حكومت يا جامعه نرساند

افراد  یبيش از هر چيز به تقوا و به تربيت ذات .است عكس هاما در اسالم ب .افراد ندارد
 :شود میاهميت داده 

» : 13حجرات / 
...».1 

بلكه ايمان  .داند  نمی یصرف اطاعت نظام حاكم و تسليم شدن به مكتب را كاف
 :است یايمان هم يك امر درون الزم است و

» :11حجرات / 
...».2 

افتد كه از دل  یمقبول م یخدمت و عمل اگرچه مفيد و مقرّر باشد، وقت یحتّ
 «اَالعْمالُ بِالْنِيَاتِ»برخاسته و همراه با قصد خير باشد كه 

                                                
ها قرار  ها و قبيله ايم، اعم از مرد و زن، و به صورت ملت آگاه باشيد اى مردم، كه ما شما را آفريده. 1

 ...ندترين شما نزد خدا با تقواترين شما هست شويد. همانا گرامى ايم، كه از يكديگر شناخته می داده
ايم، و هنوز ايمان  ايد. بگوييد كه تسليم شده اعراب باديه نشين گفتند: ايمان آورديم. بگو: ايمان نياورده. 2

 ...است  هايتان داخل نشده در دل
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خود را اول به حكومت و جامعه  یديگر نظر اصل يها درحاليكه ايدئولوژي
صحيح و سازمان مطلوب افراد را در جهت آن  یخته، با طرح يك حكومت فرضاندا

شناسد و در افراد به باطن هر يك ناظر  جامعه می ياسالم افراد را مبنا .سوق ميدهند
شان دارد تغيير ندهند )در جهت وجود به یبوده، ميگويد تا مردم آنچه را كه بستگ

 :شدخوب يا بد( وضع ملّت و جامعه عوض نخواهد 
«... ...»1 

 

 اصل تقوا

است، بسيار وسيع و عميق  یاله يتأثير و نتايج اين اصل كه مختص به ايدئولوژ
را كه مقيد به  یسياست و طرز عمل حزب يا دولت يبرا یحدود و شرايط .باشد می

، در رفتار با دوست و يوصول به پيروز يها در اتخاذ راه :نمايد آن است معين می
ها و در انتخاب زمامداران و متصديان پس از نيل به  ها و اختالف دشمن، در همكاري

 .حكومت
 یو عمل يمقصود يك مسأله نظر هنيل ب يبرا ينوع تدابير اتخاذ یمسأله اول يعن

 به آن نداده یجواب ثابت قاطع كه اگر راستش را بخواهيد، هنوز دنيا باشد می یمهم
رسيدن و رساندن بحق و برقرار ساخت يك نظام عادالنه، مجاز  يآيا برا :است 

موجود و در مورد دشمنان  يمنظور شكستن سدها ههستيم موقتاً و ضرورتاً ب
 بشويم كه خالف مكتب و مدعايمان باشد؟ یها و كارهائ بدانديش، متوسل به راه

 يا اصل است، چنين مسأله یكه مقام و منافع شخص یهائ ها و ايدئولوژي در رژيم
طرفدار  یمسلك يها اما در رژيم .ندارد یو تقوا و حقيقت معنائ شود میمطرح ن

 ی، سوسياليسم عدالت و غيره جمله معروفيمانند آزاد ييا معنو یاصول انسان
از  يلنين و بسيار 2.«ائل استهدف تطهير كننده وس»گويد  است كه می مصطلح شده

اند از اينكه صريحاً صحبت از  نداشته یكمونيسم نيز باك سوسياليسم و يليدرها
حزب اقليت بر اكثريت  يها تعطيل پارلمان و قوه تقنينيه و از تحميل نظريات و نقشه

بنمايند؛ يا بگويند ما چون در مرحله برزخ در وصول بهشت موعود و تدارك 
 يبرا .پرولتاريا را اجرا سازيم يهستيم، ناچاريم ديكتاتور یعواق یدموكراس

                                                
 ...دهد نمی تغيير ندهند،  خود را تغيير وضع و حال را، تا  حال قومى و  يقين خداوند اوضاع هب ...: 11رعد/. 1

2 .Le but justifie les moyens  
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نيز اين مسأله هميشه  یو انقالب یعقب افتاده زير استبداد طلبان و احزاب مل يها ملت
كوتاه كردن  يكنند كه برا مطرح بوده و هست و غالباً چنين استدالل كرده و می

سلط بر اوضاع( باالخره الزم دست صاحبان منافع نامشروع )كه هميشه سوارانند و م
كار برند و چون اكثريت ملت متوجه  هدروغ و زور را ب یاست حربه خودشان، يعن

 ینيست، يا فاقد درايت و قدرت كاف يخود و معتقد براه حل پيشنهاد یبيچارگ
يك فرد مبارز مصمم( با حسن نيت حق دارد )و  ی، يك اقليت آگاه )و حتباشد می

نجات زيردستان و جاهالن بدبخت دست به هر عمل مؤثر،  يبلكه موظف است( برا
لو خدعه و ظلم نسبت بدوست و دشمن زده، خود را بقدرت برساند و در قدرت  و

مخالفين رسميت و اصالت  در بارهبوده،  ینگاه دارد و اصوالً حق و انصاف امور نسب
 .ندارد

نمايند،  بعدالت میحقوق اكثريت و رفتار  يبرا یدران كه يقه غالب كسانی یحت
معلوم نيست اگر دستشان  .گويند چون فعالً در صف محرومان قرار دارند، چنين می

 یوجود حسن نيت طرفدار خيل برسند، باز هم با یجائ هنزديك شود يا ب يبه دم گاو
 .مردم و حقوق سايرين باشند يداغ تساو

 !جواب مسئله فوق آسان است و مشكل
كه يك منظور  یدر صورت یهدف باشد و حت یينمادام كه شخص يا طبقه مع

اصل و  عنوان به)مثالً دفاع از ميهن و استقالل و ازبين بردن كاپيتاليسم(  یاجتماع
است كه از نظر مصلحت و منطق، توسل بهر طريق  یكمال مطلوب گرفته شود، بديه

آنكه  كما .د مجاز نباشدتوان میتأمين آن منظور ن يو اعمال هر زور و تدبير برا
حكومت،  يمنظور حفظ قدرت مركز هبا شهامت و صراحت كامل و ب یماكياول

مادام كه ما،  .كرد داد و توصيه می هرگونه عمل خالف اخالق و قانون را اجازه می
نباشيم، ناگزير همه  یثابت و يك حق مطلق ازل یدر دنيا معتقد به يك حقيقت عموم

ها درجه انطباق اعمال و  و مالك تشخيص كند میپيدا  یها جنبه نسب حقايق و حقوق
است، خواهد بود و  هدف و اصل اتخاذ شده عنوان بهكه  یافكار مربوطه با منظورهائ

 .گردند گيرند و اصالً قانون و اخالق تابع قدرت می الشعاع آن قرار می تحت
پيدا شد  ی، مكتبینسب يافراد و مليت خاص يا مسلك و منظورها يجا هاما اگر ب

 :كه
 .مطلق داشت یاعتقاد و انقياد به حقيقت ازل :اوالً
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عوض  یخود مردم و سرنوشت انسانيت هدف او بود، طرز فكر و برنامه بكل :ثانياً
خاطر حق بر ميگردد و حكومت و قدرت فرع بر حقيقت  هو همه چيز ب شود می
 .شود می

اشته حقيقت و عدالت گذ ييچ مصلحت پا روه دهد به اجازه نمی یچنين مكتب
 :شود

 » : 8مائده / 
 

»1 
 يا خاطر خود مردم عمل و عقيده هدهد با زور و اكراه  ، ولو ب ه نمیهمچنين اجاز

 :تحميل شود
 2«...» : 216بقره / 

و تحول  یچون مكتب فوق معتقد است كه ارزش عقيده در پذيرش درون
مفيد واقع  ی، و عمل وقتيورو تغيير ص یشخص است، نه در تلفظ زبان یاكتساب

 :گردد یكه از ايمان ناش شود می
 » : 121نساء / 

...» 3 
نبوده، مواجه با شكست و يا  یممكن است ايراد بگيريد كه چنين مسلك عمل

 .پيدا نكند یها توفيق اين زودي گردد و شايد به با مشكالت فراوان میالاقل 
بر  يبقدرت و برافراشتن پرچم پيروز يچنين ايراد، اگر هدف رسيدن فور

بن ابيطالب  یاتفاقاً عمل امثال عل .وارد است يها و سردرها باشد، تا حدود دروازه
اسالم  1یآزمايش حكومت بارز يها السالم و دو فرزند بزرگوارش، كه نمونه عليه

                                                
ايد ، استوار براى خدا و گواه به قسط و عدل باشيد و مبادا دشمنى قومى شمارا  كه ايمان آورده اى كسانی. 1

باين جرم بيندازد كه عدالت نكنيد. عمل بعدل نمائيد كه آن به تقوا نزديكتر است و از خدا بپرهيزيد و 
 .دهيد، بخوبى آگاه است خدا به آنچه انجام می

 ...يقين بينائى و رشد از گمراهى آشكار گرديد هاكراه و اجبار در دين نيست، ب. 2
پس هر كس كارهاى شايسته انجام دهد، اعم از مرد و زن و اگر مؤمن هم باشد، پس چنين اشخاص . 3

 (.91و انبياء /  112هستند كه وارد بهشت ميشوند... )در همين زمينه است آيات طه 
1 .Experience de Pounoir  
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در افتادن با معاويه و عزل او قبل از  :در اين زمينه ميدهد فراوان يبودند شاهد مثالها
از عمال عثمان، رشوه ندادن به  یغصب یاسترداد اموال اضاف تحكيم خالفت، اقدام به

دادن به خوارج، صلح حضرت امام حسن، اجابت  يمخالفين مانند طلحه و زبير، آزاد
 ..آنها و شهادت یالسالم از دعوت مردم كوفه با علم به سست پيمان الشهداء عليهسيد

 :در اينجا قابل ذكر است یاما دو نكته اصالح
 .است اسالم، اصل دفاع و قصاص را فراموش نكرده یآئين واقع بين و عمل :اوالً

قوا عهد و پيمان و احترام به حقوق اشخاص را از مظاهر عمده ت هب يقرآن پابند
شناسد، كه  داند، لكن تا آنجا مؤمنين را موظف به عهد و مسؤول نزد خدا می می

 :دهد در غير اين صورت اجازه مقابله به مثل می .را بكند طرف نيز رعايت آن
 ...» : 7توبه / 
»1 

 ...» : 191بقره / 
»2 

 » : 18انفال / 
َ»3 

چنين مكتب صفر است و تا نرسيدن به  ینبايد تصور كرد كه راندمان عمل :ثانياً
 یو تربيت یمكتب اجتماع .شد  نائل نخواهد یهيچ مرحله و مصلحت ، بهینهائ يپيروز

درك نگرديده و دچار  یاسالم از روز طلوع خود و با آنكه خود بمصداق واقع
مسلمين و بجامعه  هعظيم و خدمات شگرف ب يتكانهاشديد شد، موجب  يانحرافها

و خدمت  يها هستند كه نائل برستگار ها و ايدئولوژي ساير فلسفه .بشريت گرديد
 یاند؛ ول ايم عليه بيراهه و اشتباهات برخاسته ديده كه طوري بهآنها  .نميشوند یواقع

كردن  جا هب ل آنها غالباً جاعم .اند چاله افتاده هگرفته، از چاه ب را در پيش يبيراهه ديگر

                                                
پس هر قدر و تا آنجا كه در برابر شما استقامت )در تعهدات و رعايت حقوق متقابله( كردند، شما هم . 1

 .مستقيم باشيد. بدانيد كه خدا مردمان با تقوا را دوست دارد براى آنها
ده و بدانيد كه پس هر كس به شما تجاوز نمود، بهمان اندازه بر او تجاوز نمائيد و تقواى خدا را پيشه كر. 2

 .مسلماً خدا با صاحبان تقوا است
و هر گاه از ناحيه قومى باك از خيانت داشته باشى، پس بهمان نحو و متساوياً )جاسوس( بسوى آنها . 3

 .كه خدا خيانتكاران را دوست ندارد اعزام بدار، بدان
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ه تا ب .مشكالت و معايب است هدادن ب  مراكز ظلم و فساد و تغيير مقياس و تغيير مكان
كمال  بركت و صفا و اند و نه  رسيده و صلح و امنيت  رفاه مطلوب  حال نه به

 .اند آورده
 يها و ايدئولوژي يبشر يها مابين ايدئولوژي یاستنباط یاين اختالفات اساس

عنصر يا  ياست كه هر يك از آنها برا یاز نقش یمربوط و ناش يحدود تا، یاسالم
و به تمام  یبه زندگ يو ابد یچون از ديدگاه ازل یاديان اله 1.اند عامل زمان قائل
     :نمايند، به مصداق خلقت نگاه می

«»2 
دانند  را كه ناظر برافراد معدود و زمان محدود است، مردود می يبشر يژيهاايدئولو

واحد  یبشريت و استقرار حكومت جهان یرا در نجات همگان يو موفقيت يا پيروز
و چون منكر  .نمايند عدالت، كه ناگزير از مهلت و مدت و تربيت است، جستجو می

ه رنج و تالش ميباشند، اهميت مطلق فرد و معتقد به جبران و پاداش هر گون يفنا
 يدهند كه يك فرد يا جمعيت نتواند در مدت كوتاه عمر خود شاهد پيروز نمی
از آن لشكر پايان ناپذير و  يبلكه اگر شخص، سرباز .را در آغوش گيرد ینهائ

از ديوار آن كاخ عظيم باشد، باز خوب است و  یدر ساختن قسمت يا كارگر ساده
كوتاه  یزمان يها چنين مكتب و رويه در ظرف .شود میب حسا يو رستگار يپيروز

انقالب و اصالح  يها مزاج خودخواهان يا دستپاچه هآيد و ب یبينانه درست در نم
 .سازگار نيست

«
 »3 

كه  كند میحكومت، حكم  هاصل تقوا در مرحله فعاليت و در مرحله بعد از نيل ب
استمداد و اتكاء از ناحق و به ظالم نشود و اختيار و اداره امت فقط به مردان با تقوا 

                                                
مراجعه  «فرق ماديات و معنويات»حث به ب «ذره بى انتها»براى بررسى رابطه مابين زمان و اخالق به رساله . 1

 .شود
داريد و آخرت  نه چنين است، بلكه شما آينده نزديك )و نتايج فورى( را دوست می :21و  21قيامت / . 2

 .گذاريد )وآينده دور( را وامی
 خدايا ! ما را از حزب خودت قرار بده ! زيرا كه همانا حزب تو رستگار ميشود و از لشكريان خودت :دعا. 3

 .قرار بده! زيرا كه پيروز شوندگان همان لشكر تو هستند
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 كه طوري به .داند شرط امامت را اعلم بودن و عدالت و تقوا و لياقت می .داده شود
و  يتقوا و امر خدا عامل و حاكم بوده و از همكار شخص، حاكم نباشد بلكه

 .اجتماع استفاده شود يها سرمايه
 یايم، واف آورده «و مالك حكومت یمعن»كه در بحث  يا آيات و احاديث نمونه

زمامداران و متصدّيان بود؛ عالوه بر آنها فقرات ذيل  در بارهو اصل تقوا  یباين معن
 :آوريم یرا هم شاهد م

» : 113هود / 
»1 

 :در آيات ديگر
... 2، 

... 3، 

... 1، 

... 1، 

... »6 

«»7 

«»8 

                                                
اند )طريق ناحق ميروند( مكنيد، دچار آتش خواهيد شد و براى شما غير  كه ظلم كرده و تكيه بر كسانی. 1

 .از خدا يار و سرورى نيست؛ پس از آن كمك كرده نخواهيد شد
 ....پايان خوب براى تقوا است: 132طه / . 2
 ....همانا كه ظالمين موفق نخواهند شد21انعام / . 3
 .رساند ...به درستى كه خدا عمل تباهكاران را به صالح و خير نمی :81يونس/. 1
 ....بدانيد كه زمين را )باالخره( بندگان صالح من ارث خواهند برد: 111انبياء/. 1
 ....همانا كه خداوند نقشه خائنين را به نتيجه خوب نميرساند: 12يوسف/. 6
ترين آنها باشد، بايد منتظر بال و  وقتى رياست قوم با بدكاران آنها شود و پيشواى قوم پست حديث نبوى:. 7

 .گرفتارى شويد
ترين مردم باين كار )حكومت و امامت( قويترين آنها بر آن كار و داناترينشان  از نهج البالغه: مسلماً محق. 8

 .دستور خدا در آن ميباشد به
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« 
 
 

»1 
«

 »2 
 

 یل آزاداص

به آن  یها كه مانند مسئله تقوا جواب درست ها و رژيم ايدئولوژي یاز مطالب اساس
است و احزاب و اشخاص بر حسب آنكه در داخل يا خارج قلعه حكومت  داده نشده

كنند، مسأله  متفاوت نسبت به آن اتخاذ می يها و قدرت قرار گرفته باشند، رويه
در دنيا پيدا  يباين طرف عنوان با افتخار 18و  17از قرون  يالبته آزاد .است يآزاد

ابتكار و دفاع از آن  يبلكه دعو .االطالق آن نيست یمخالف عل یاست و كس كرده
، شعار انقالبات بزرگ اروپا و امريكا و هدف متخاصمين يآزاد .نمايند را نيز می

در منشور ملل بوده و رسماً در اساسنامه مجمع اتفاق ملل ژنو  یبين الملل يها جنگ
 .است متحد اعالم شده

بشريت را پيغمبران بودند، كه در داستان آدم و  يبرا ياما نخستين اعالميه آزاد
 :شيطان در جهان منتشر ساختند

 یو خون ميريزد، ول كند میخداوند سبحان با علم اينكه آدميزاد در زمين فساد 
و به شيطان اجازه داد آدم  عالم بر اسماء و اسرار خواهد گشت، خميره او را سرشت

داده  يآزاد یيعن «اختيار»اين ترتيب اجباراً به انسان  هب .را براه مخالف رحمان بكشاند

                                                
مالك اشتر: پس براى سرپرستى كارهاى خود اهل پاكدامنى و علم و سياست را برگزين و از  از عهد نامه. 1

دار در اسالم باشند، گرفته و  هاى صالح و سابقه ميان آنها مردمان با تجربه و حيا را كه از خانواده
متر و نظرشان در داران را برگزين. زيرا كه بلحاظ اخالق برتر هستند، توجهشان در منافع و مطامع ك تجربه

 .عواقب امور رساتر است
خطبه حضرت سيدالشهداء: پيشواى شايسته كسى است كه بر طبق كتاب )قرآن( حكومت كند، بپا دارنده . 2

قسط باشد، جزا دهنده به دين حق باشد و وجود خود را محبوب و مطيع يكسره خدا نمايد. )احاديث فوق 
 (.است  اى يحيى نورى اقتباس شدهاز كتاب سيستم حكومتى اسالم، تأليف آق
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 ی، حيوان از خاك برخاسته تصفيه گشته و روح الهياما در سايه اختيار و آزاد .شده
 1.تالعاده پيدا كرد و هوشيار و ناطق و دانشمند و آفريننده گش يافته تكامل فوق

 .یترق ياست برا يو كليد یاست اله یموهبت يما آزاد يبنابراين در ايدئولوژ
 و مخالفت با خالق و خيانت به 2«...اهلليَصُدُونَ عَنْ سَبيلِ ...»از آن در حكم  يجلوگير

 .بندگان است
است تا هر گونه  داده يمه آزاده در آنچه روابط خالئق با خالق است، خداوند به

  بينيم كه اگر براه خالف چشم خود می هب .اهد فكر كنند و عمل نمايندخو دلشان می
كه  طوري هماناما  .گيرد آنها را نمی يرفتند و مرتكب كفر و گناه شدند، خدا جلو

 یو اختيار يك مهلت موقت است و خال يدر مقدمه اين بخش اشاره شد، اين آزاد
 :گردد ه شخص بر میاز آثار وتبعات نبوده، نتايج اعمال دير يا زود ب

 3«» :182اعراف / 
خود  یو اجتماع يها و آثار اعمال فرد ضمناً عالوه بر اينكه ما از طريق گرفتاري

اند  هم پيدا شده یشهادت تاريخ افراد خاص هشويم، بنا ب متنبه و متكامل می يحدود تا
بوده، خود را فرستاده او و اخطار كننده بما خدا و راه صحيح  يسو هب يكه راهنما

 .اند كرده یمعرف
» : 31اعراف / 

»1 
 .آورد یانسان وارد نم به ياما خارج از عمل هدايت، خدا فشار

موجب تصريحات و  هحساب و كتاب آن دنيا نيز شايد بتوان گفت كه ب يبرا
 :كه در قرآن فراوان است، مانند يا اشارات انحصار كننده

«»1 

                                                
 .رساله اختيار رجوع شود به. 1
 ...( و31( و )توبه / 17انفال / . )2
 .دهيم  ، همانا كه تدبير و حيله من متين است و به آنها )كافرها( مهلت می. 3
ر كس اى فرزندان آدم، شما را رسوالنى از خودتان آمده، آيات مرا بر شما حكايت خواهند كرد، پس ه. 1

 .تقوا پيشه گيرد و اصالح نمايد، ترس و اندوهى بر او نخواهد بود
پس در آن روز به هيچ كس هيچ ظلمى نخواهد شد و پاداش داده نميشويد مگر )در برابر( آنچه  :11يس/. 1

 .ايد عمل كرده
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فكر باطل  ياعمال و مكتسبات شخص است و رو  به ثواب و عقابها صرفاً مربوط
 .دهند را عذاب نمی یبه عمل بد نشده باشد، كس یو نيت بگناه، مادام كه منته

در افعال تا آنجا  ياما در آنچه روابط انسانها با يكديگر در اين دنيا است، آزاد
 :حكم هو مقرر تعطيل نگرديده و ب یعموم یكه وظائف قانون شود میداده 

«»1 
بيرون از اين حد اتخاذ  .ديگران بعمل نيايد يها حقوق و آزادي هب يو تجاوز يتعد

 .عقيده و اظهار نظريه بالمانع بايد باشد
حضرت امير به  .السالم است عليه یشاهد مثال اين مطلب، خالفت پنج ساله عل

و اظهار هر ايراد را در باب حكومت  موافق و مخالف اجازه جرأت اتخاذ هر نظر
از او يا از اعمال او ديدند،  ینمود كه اگر خالف و ظلم داد و اصرار می خود می

 .متنبهش سازند
 » :به مردم بصره

»2 

» :مصر یبكر وال یاب در نامه محمّدبن

»3 
او يا اعتقاد و تبليغ اينكه او از دين خدا خارج  به بهانه عدم بيعت با یعل

به  يمگر آنكه دست انداز .بريد نمی یرا از كس یو امنيت جان یاست، جيره مال شده
يا  يجلوگير هصورت ب كردند كه در اين ناموس و حقوق مسلمين و غير مسلمين می

د و هيچگاه كر در جنگ نيز ابتدا موعظه و اتمام حجت می .پرداخت جنگ با آنها می
 .شد میاو صادر ن يتير اول از اردو

                                                
  ( زيان رساندن و زيان ديدن در اسالم نيست؛311/ ص  17وسايل ، ج . )1
به كسى كه اين نام يا پيام من برسد، خدا را ياد آور ميشوم كه سوى من حركت  :17نامه البالغه /  نهج. 2

 .كند. اگر كار خوب ميكنم، كمكم نمايد و اگر خالفكارم، مرا بجاى خود بنشاند
پس اگر آنچه در حكومت و اعمال من ميبينيد، طاعت خدا بود، سپاس او را بجا آوريد... و اگر . 3

ل ناروايى ديديد، او را به من برسانيد و مرا در آن امر مورد سرزنش و اعتراض قرار كارمندى را در عم
 .دهيد



 
 

 

 
 

 331  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعثت و ايدئولوژي ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

كه آتش  شود میدر اسالم جنگ با كفار مزاحم و معارض تا آنجا دنبال     
 :حكومت دين خدا باز باشد يو فتنه خاموش شود و زمينه برا یناامن

» : 39انفال / 
 »1 

از دوران خالفت ابوبكر و عمر، موارد اعتراضات شديد  یچقدر سنت اسالم، حت
مزاحمت و قتل  هدهد، كه نه تنها ب عمل خليفه و واليان او نشان می همؤمنين را نسبت ب

در زمان عثمان بود  .است كردهو اطاعت هم  یآنها منجر نشده، بلكه خليفه عذرخواه
 يسرزنش و قتل آنان و برگشت بعد كه زبان منقدين بسته و بريده شد و كار به

 .جاهليت و سلطنت كشيد هاوضاع ب
اظهار و انتقاد و مصونيت و آسايش متظلمين  يپيغمبر اسالم آنقدر اصرار در آزاد

 :فرمايد و معترضين دارد كه می

«»2 
 یمعروف و نه بهاظهار و انتقاد در جامعه گرفته شود، فريضه امر  يكه جلو يروز

فرمايش حضرت امير  هاز منكر كه از اركان اسالم است، تعطيل خواهد شد و ب
 .دست اشرار خواهد افتاد هحكومت ب

«
»3 

اند،  ها كه شايد حسن نيت هم داشته در برابر اين اصل و نصوص مربوطه، بعضی
اند كه آزاد گذاردن افكار و گفتارها و باز كردن  راه افراط در پيش گرفته، ترسيده

مردم و تضعيف مجريان حق و  یان تمام شده، سبب گمراهايراد بنفع شيط يدرها
تصور عشق بحقيقت و صالح و حساسيت در برابر باطل و فساد، غالباً  .عدالت شود

آن غرور  دنبال بهدر افكار و خدمات مينمايد و  یدر ما ايجاد روح انحصار طلب

                                                
انگيزى و  و با آنها )آنقدر( بجنگيد تا فتنه از بين برود و تمام دين براى خدا باشد. پس اگر دست از فتنه. 1

 .دشمنى برداشتند، بدانيد كه خدا نسبت به آنچه ميكنند كامالً آگاه است
نهج البالغه، عهدنامه مالك اشتر، به نقل از حضرت رسول( ملتى كه در آن بدون لكنت و اشكال، حق . 2

 .ضعيف از قوى گرفته و ادا نشود، هرگز روى قدس و پاكى نخواهد ديد
مبادا امر به معروف و نهى از منكر را ترك كنيد و گرنه شريرهاى شما به  :7، بند 17البالغه / نامه  نهج. 3

 .خواهند رسيد حكومت
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ن و خفقا یآمده، غير خودمان را منحرف و خطاكار و مستحق خاموش یعقيدت
كه قرآن در مورد مدعيان از اهل كتاب، مكرر ميفرمايد  در صورتی .گيريم می

ها واهل  نادان و بستن زبان مخالفين هميشه شيوه 1«...اَحْسَن یهِ یوَجادِلْهُمْ بِالَت...»
گاه خود را  نادانان و اهل جور و استبداد نيز، هيچ یاينها يعن .است جور و استبداد بوده

عمل خود گذارده و  يبلكه سرپوش حق بجانب رو .دانند نمیناحق و بدخواه 
الزم  یو ناامن یخاطر مصالح عاليه كشور و حفظ مردمان ساده از گمراه هب :گويند می

جز  يفريبان و اخاللگران را بگيريم و در مملكت ما همه گونه آزاد عوام ياست جلو
مين رويه را در پيش خيانت وجود دارد! اگر طرفداران حق و عدالت نيز ه يآزاد

وجود  یموافقين خود ببندند، چه دليل قاطع يها را جز برا گيرند و زبانها و قلم
داده خواهد شد  یخواهد شد كه اينها هم از همان قماش نباشند و چه ضمانت اجرائ

خود فراهم مينمايند،  يكه برا یاز ايراد و انتقاد و مصونيت يكه در اثر جلوگير
اَنْ  .یاِنَ اْالِنْسانَ لَيَطْغ...»و خيانت نگرايد، زيرا كه  یخودخواهو  یكارشان بسركش

2«یرَاهُ اسْتَغْن
 

ترين لكه ننگ را بدامن مسيحيت گذاشتند و تحت عنوان  مگر آنها كه خونين
عدالت و علم و حقيقت را گرفتند، جز آنكه  يجلو يمتماد يها انگيزيسيون قرن

 يخواهيم از قدم اول جلو كه می اً هم عقيده داشتند(از آنها واقع يگفتند )و بسيار می
 بنشانيم؟ یكرس را به یو جانشينان عيس یكفر و خالف دين را بگيريم وحرف عيس

د قبول باشد؟ توان میآيا در عالم حق و حقيقت، قانون يك بام و دو هوا و تبعيض 
الفين را خودمان اجازه دهيم بدليل برحق بودن و حق خواستن، دهان مخ هب یيعن

 !آنها جرم بدانيم يرا برا یچنين عمل یببنديم ول
دادن عقيده و تبليغ  يممكن است بگويند آزاد يدر رد يا تحديد آزاد

جوان، سبب  یو حزب مل یمخالفين، مخصوصاً از طرف يك حكومت انقالب هب
اين حرف كالم ترسوها و  .شود میانحراف افكار و فلج شدن كارها و شكست 

است و مكتب و   در كفش دارند، جمعيت و ملتشان نپخته یاست كه ريگ یهائ نگران
ند حرف حقشان را اشاعه دهند و مورد توان میخواهند يا ن نمی .حزبشان دستپاچه
يا آنكه باك از مبارزه و مقاومت دارند و  .اكثريت قرار دهند یپذيرش و پشتيبان

                                                
 .تر باشد، جدال و بحث كن و با آنها به وجهى كه زيبنده :121نحل / . 1
 .نياز ببيند، حتماً طغيان خواهد كرد ...بدانيد كه انسان همين كه خود را بى :7و  6علق / . 2
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و در مواجهه آشكار، هميشه واال در برخورد آراء و افكار  .مايلند راحت باشند
 .حق عليه باطل است يبرا ینهائ يپيروز

«»1 
آزاد، چون مطبوعات و وسائل  ميگويند در يك جامعه دموكراتيك  بر آن  عالوه

داران و متنفذين  سرمايه مستقيم و غير مستقيم، در دست طور بهو اقدامات  یتبليغات
آنها باز بگذارد و الزم است افكار  ينبايد ميدان را برا یقرار دارد، يك حكومت مل

نفوذ و  ياز اصل بايد جلو .اين حرف هم صحيح نيست .خود بگيرد يرا تحت رهبر
چنين  در آنجاها كه .نامشروع صاحبان زر و زور را در هر چيز گرفت يها دخالت

 یاما يك حكومت مل .ساد از خود حكومت و در داخل آن است، ريشه فشود می
ها  منطق محكم و صاحب دل يبه حق و دارا یاجتماع و متك یصالح كه نماينده واقع

كند و در رقابت فائق  ید در برابر آنها ايستادگتوان میمردم است، حتماً  يو نيروها
اشد، بر مالء ساختن دركار ب یاز ناحيه دشمنان خارج یهائ كه دست فرض هب .شود

 يها اثبات حقانيت و استفاده ي، خود برایو اكتشاف یآنها و برانگيختن وسائل دفاع
از برنامه مبارزه را كه طبعاً هر مكتب و ملت  یضمناً قسمت .مفيد واقع ميگردد یتبليغات

 .، تشكيل ميدهدشود میحقيقت و خدمت با آن روبرو  یمدع
را پيراهن  آن يا كه در صدر مشروطيت عدهورط هماندر اينجا اشتباه نشود )

 یيا هرج و مرج اجتماع یاخالق يبند و بار ی، بيعثمان كرده بودند( منظور از آزاد
اند، به  ها ريخته و داده ها شده و خون خاطر آن انقالب هكه در دنيا ب يآزاد .نيست

و  يرستمكاران و غاصبين حقوق بش یاز اسارت و بندگ یقصد رهائ هو ب یمعن
به  یاعتنائ یاز قانون و ب یجهل و زور و زر است، نه رهائ يجا هنشاندن قانون ب

تر و  نيز در بيان ساده یانبياء و اديان اله .همان عدالت و قسط است .وظائف و اصول
را سرلوحه  يجز مفهوم كامل آزاد يچيز «ال تَعْبُدُوا اِلَااللّه»و  «ال اِلهَ اِلَا اللّه»تر  صحيح

 .اند الت خود قرار ندادهرس
ميبينيم ايراد بر ليبراليسم گرفته شده، نه از  18بعد از قرن  يها اگر در ايدئولوژي

بلكه عنوانشان از بين  .است بوده يقصد بازگشت از اصل آزاد هجهت مخالفت و ب
داران و  است، كه به دست سرمايه  طبقات ملت بوده يموانع آزاد يابردن عوامل 

                                                
 .بگو حق آمد و باطل رفت، همانا كه باطل رونده و محو شونده است 81اسراء / . 1
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است و قبالً متوجه  آمده یم وجود به یطلب يقانون و آزاد يها ز در لفافهطبقات ممتا
حق ندارد  یهيچ رژيم .است نه تقليل آن در نظر بوده يتوسعه آزاد .نشده بودند

، قيد و بند يكنندگان آزاد از سوءاستفاده يا بهانه محدوديت و مخالفت پاره هب
نوع  يها ديكتاتوري يها بزند، يا راه را برا بر عقلها و استعدادها و قفل بر زبان يا تازه

 .ديگر باز كند
با  يو مدارا (Tolerence) باب تساهل یشايد در هيچ شريعت و مكتب اجتماع

ما سالم كند،  هب یكه كس همين .دارنگان عقايد مختلف، مانند اسالم باز نشده باشد
است كه حدّاقل  یكسان و اين حدّاكثر استقبال از .حق نداريم او را غير مؤمن بگيريم

 .را دارند یتوافق و نزديك

 1«» : 96نساء / 
است و اين چشم  در كار آنها نيز منع شده يمؤمنين و كنجكاو هنسبت ب یبدگمان

 : دهد ی، ميدان امن بدارندگان عقايد و آراء خاص ميانداز و پرده یپوش
» : 12حجرات / 
 ...»2 

دهد كه گوش به حرف ميدهند و سپس آنچه را كه  می یقرآن مژده به كسان
عقايد و نظريات  بيان ياين يك فورمول ضد تعصب مؤثر برا .پذيرند یبهتر است م

 :تازه است
...» : 18و  17زمر / 

...»3 
ائمه اطهار با صاحبان اديان مختلف، مخصوصاً دانشمندان آنها اعم از اهل كتاب و 

كرين، ميدان راحت كردند و به مدعيان و من مشرك به عطوفت و احترام رفتار می
 .دادند ايراد و استدالل می يبرا
  

 اصل مساوات و عدالت

                                                
 .به جانب شما سالم عرضه ميكند، نگوئيد مؤمن نيستى و به كسى كه. 1
ها گناه  ها دورى كنيد. بدانيد كه بعضى از سوءظن ايد، از بسيارى بدگمانی اى كسانى كه ايمان آورده. 2

 ...است و كنجكاوى نكنيد
 ...نمايند پس مژده به بندگانى بده. كه گوش به كالم ميدهند و سپس از هر آنچه بهتر بود پيروى مى. ... 3
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و  يامتياز طبقات و تبعيض نژاد یاسالم يمساوات و اين كه ايدئولوژ در باره
اختالفات افراد را در برابر قانون، به لحاظ خون و مقام و علم و كمال نميشناسد و 

و  یمال يها كومت و قضاوت و بهرهدر ح يصاحب حقوق مساو  دنياهمه را در اين 
اين بخش توضيح  یقبل يها در بخش دوم و در قسمت یقدركاف هداند، ب می یاجتماع

از  یمن باب تأييد و تفصيل، قسمت .ايم داده شده و آيات و احاديث شاهد آورده
     :كنيم  ذكر می را ذيالً 1متقيان يخطبه موال

«
 

»2
  

قبالً ديديم يك  كه طوري بهزنان، چنانچه حكومت را  یاعدر مورد حقوق اجتم
بدانيم،  مردم بوكالت از طرف آنها هعمل واليت و مباشرت در امور و اموال متعلقه ب

نظر باين كه اسالم به زنان مانند مردان حق مالكيت و تصرف در اموال و امور خود و 
 در بارهو در اظهارنظر  دهد، دليل ندارد كه آنها در انتخاب حق وكيل گرفتن می

اكرم  كما آنكه در زمان حضرت رسول .متصديان امور حق شركت نداشته باشند
گرفتند و هم اعتراض و  اللّه عليه واله و در صدر اسالم، هم طرف بيعت قرار می یصل

ها و خدمات با شوهران و مردان  نمودند و به ميل خودشان در جنگ ايراد می
 .نمودند می يهمكار

                                                
 .نقل از كتاب سيستم حكومتى در اسالم، تأليف آقاى يحيى نورى. 1
خدا كه برترى در خود نسبت به سايرين بدليل  و هر مردى از مهاجرين و انصار از اصحاب رسول. 2

همنشينى با او تصور نمايد، بداند كه فضيلت و برترى براى فردا نزد خدا است و ثواب و اجر آن بر عهده 
است، آگاه باشيد هر كس دعوت خدا و پيغمبرش را اجابت نموده و آئين ما را تصديق كند و داخل خدا 

دين ما شود و روبه قبله ما بايستد، پس مشمول و مستوجب حقوق وحدود اسالم خواهد بود، پس شما 
 ديگرىشود و احدى بر  می  همگى بندگان خدا هستيد و مال، مال خدا است، ميانتان به تساوى تقسيم

 .ندارد و براى پرهيزگاران در نزد خدا بهترين پاداش است  برترى 
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آيه  .است از آيات نام مرد و زن را همراه ودر شأن واحد آورده ين در بسيارقرآ
يا اَيُهَا النّاسُ اِنّا »امتيازات كه قبالً ذكر شده بود  يشريفه اعالم مساوات و الغا

به  صراحتاً تعميم به مرد و زن و 1«...وَجَعَلَناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِل یخَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ اُنْث
وابسته به مرد  یكه اختالف وظائف طبيع ياين جز در موارد بنابر .ملت و قبائل دارد

و زن بودن و مصالح ناموس و حفظ خودشان ايجاب نمايد، بيك چشم بايد نگاه 
 2.كرده شوند

 یعدالت نيز عبارت از حكم و رفتار به مساوات و نصفت بر طبق قانون واحد اله 
قرآن امر  .باشد میاز جور  يو جلوگير يو خوددارحق  يحق هرذ ياست و اعطا

 .السالم مظهر كامل آن بود عليه یخالفت عل .نمايد به قسط و حكومت بعدل می
 .است یاسالم ياز ايدئولوژ یعدالت جزئ

  

 اصل مشورت و اكثريت و انتخاب زمامدار

قبالً  كه يطور بهالزمه حكومت عامه، تنها دخالت دادن مردم در انتخاب زمامدار 
حكومت عامه  .مردم در امور حكومت نيست یطرف و بی یاطالع یديديم، و سپس ب

ها وارد شدن  یخيل .و مراقبت مستمر باشد ييابد كه همكار تحقق می یكامل وقت
اما اگر  .دانند مردم عوام و ملت را در امور سياست و دولت سبب هرج و مرج می

هيأت حاكمه و گرايش به استبداد  يها چنين شد عالوه بر اينكه از سوء استفاده
آيد و مخصوصاً اطالع و  یعمل م ه، از افكار و استعدادها استفاده بشود می يجلوگير
ضمناً موجب  .گردد از آنها می یو پشتيبان یدر امر اجتماع، سبب دلبستگ يهمكار

3.شود میتلقين و توسعه شخصيت در ملت 
 

، سطح افكار عموم و شود میافراد داده  بهكه  یالبته الزم است بموازات چنين حق
 يها فريبان بسته شود و هم دخالت معرفت و عالقه مردم باال بيايد، تا هم راه عوام

 .عاميانه جاهالنه پيش نيايد

                                                
 13/  حجرات. 1
، ذيل عنوان زنان را در امر حكومت 236توضيح بيشتر و مدارك الزم در كتاب آقاى قلمداران، صفحه . 2

 .حقّ رأى و اظهارنظر است
ى كه در زمينه هر يك بحث و تفصيل زياد صورت اشاره ذكر شد ، در حال هچهار فقره آثار و فوايد فوق ب. 3

 .توان داد می
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است و به موازات آن  فوق با دستور مشورت تأمين شده یدر اسالم منظور اصل
 یبخاطر داريد، شناساي «حكومتو مالك  یمعن»كه از احاديث ذيل عنوان  طور همان

 .است )مسلمين( واجب شده یامام و تالش در امور اجتماع
 یاسالم ياصل مشورت در ايدئولوژ به یسه آيه و يك حديث ذيل، داللت كاف

 :نمايد می
» :39و  38/  يشور

»1 
...» :119آل عمران / 

»2 

«  :يدستور مكرر نبو
»3 

فكر و مال و جان  لحاظ بهرا  یجامعه اسالم یم بستگه به يدو آيه سوره شور
ر كس هر چه ه افكار و شور با يكديگر است، به یاداره امورشان با تعاط .رساند می

 برسد، یاز آنها ظلم یداده شود، با ديگران ميخورد و باالخره اگر به كس يروز
عمران، نكته جالب توجه اينست كه  در آيه سوره آل .ميپردازند يبدفاع و يار یهمگ

فَاَعْفُ عَنْهُمْ وَ ...»كه مشمول  یكسان در بارهپيغمبر  دستور مشاوره با مردم به
معرفت و از عوام النّاس  یادب و ب یب كه احياناً يافراد یهستند، يعن 1«...اسْتَغْفِرْلَهُمْ

است كه تبعيت  يمعلول ترديد يكيد بتوكل كردن بخدا باحتمال قوسپس تأ .هستند
 شود میدر آيه گفته  یآورد، ول از نظريات خالف تشخيص خود انسان پيش می

                                                
و كسانى كه در اجابت  دعوت پروردگارشان ميباشند، نماز را بپا ميدارند و اداره كارهايشان بر مشورت . 1

اند، انفاق مينمايند . و كسانى كه چون ظلمى به آنها برسد ، به  فيمابين است و از آنچه روزى داده شده
 .پردازند مدافعه می يارى يكديگر و

پس از تقصيرشان درگذر و طلب آمرزش برايشان بنما و در اداره عمومى مشاوره با آنها بنما. پس . ... 2
 .اقدام گرفتى، به خدا توكل كن چون تصميم به

 . اصحاب من نظر مشورتى به من بدهيد ، اى مردم نظر مشورتى به من بدهيد :حديث نبوى. 3
 119/  آل عمران. 1
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خدا بنما )وترديد ه ، ديگر توكل بيرا كرد یكه )پس از مشورت( قصد اقدام همين
 .(و تزلزل نداشته باش

است و در هر  «اهللمِنْ عِنْدِ »و مؤيد  یپيغمبر خدا كه دريافت كننده وح یحال وقت
اند، دستور دارد امور را با مشورت و  صورت بزرگان تاريخ او را نابغه عصر دانسته

 یمعمول يزمامداران بشر یجلب نظر همراهان و اهل امت انجام دهد، بطريق اول
 .نياز از مشورت باشند یند بتوان مین

مردم دانستيم و  هد و حكومت را متعلق بهدف را تربيت افرا یاست كه وقت یطبيع
 .و توليت دانستيم، بايد چنين باشد ييا امانتدار یآنرا يك مأموريت وكالت

السالم هميشه و در  اهلل عليه و آله و اميرالمؤمنين عليه یحضرت رسول اكرم صل
شريعت( با مشورت و بر طبق نظر  یو احكام قطع ی)جز در مقام وح یتصميمات اصل

و  یكه خودشان آگاه  است آمده  پيش ينمودند، موارد زياد مؤمنين عمل می اكثريت
مانند خروج از مدينه در جنگ  .اند تسليم اكثريت شده یاند، ول عقيده مخالف داشته

كه حضرت رسول در غزوه احزاب گذاشته بود و  يا احد، مذاكره و قرار معامله
يت، عليرغم تشخيص و صرف نظر فرمود، موافقت حضرت امير در قضيه حكم

 ينصب حكمين ضاللت نبود، بلكه سوء رأ :صالحديد خود )با قيد اينكه فرمودند
 1.(چون اكثر بر آن متفق شدند، موافقت كرد .بود

كه شخص اميرالمؤمنين با  یبر مشورت تر از شؤون خالفت و عالوه در مراتب پايين
داد در  ليان خود نيز دستور میوا هاست، ب  نموده مردم دارالخالفه و با لشكريان می

، استمداد و استفاده از افكار و آراء صاحبان صالحيت اهل محل یقلمرو حكومت
 .(بنمايند )مراجعه به عهدنامه مالك اشتر شود

 یبه مسؤوليت و انتخاب شخص یاين يك وجه مشورت بود كه زمامدار و وال
 يها را در وظائف و تصميم بافراد مورد اعتماد و يا صاحب نظر مراجعه نموده، خود

 .كند می یمربوطه راهنماي
انتصاب و عزل امام يا  .نيست یطرفه و باختيار وال اما در اسالم مشورت يك

 .زمامدار كل نيز بايد با مشورت و انتخاب مردم صورت گيرد
در امامت و زعامت شخص پيغمبر چون مانند رسالت او از طرف خدا تعيين و 

بعد از رحلت آن حضرت،  یول .ره و انتخاب مردم مورد نداشتمقرر شده بود، مشاو
                                                

 .مرحوم نايينى «تَنْبيهُ الْاُمَة وَ تَنْزيهُ الملَه»اقتباس از كتاب . 1



 
 

 

 
 

 313  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعثت و ايدئولوژي ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

كه بالفاصله و باالستمرار تا زمان حاضر در رأس مسائل امت  يا بينيم مسأله یم
 یاست و دو شعبه اصل است، موضوع تعيين خليفه يا امام بوده قرار گرفته یاسالم

 .اند بزرگ مسلمين از همين نقطه سرچشمه گرفته
باين كه وارد مسأله خالفت و امامت از نظر  یفرصت و مناسبتدر اين رساله 

اگر  .و وصايت پيغمبر بر طبق معتقدات فرق مختلف اسالم بشويم نيست یدين يرهبر
زمامدار  ينگاه كنيم و امام را در معنا یو فلسفه سياس یصرفاً از دريچه حكومت

واهد شد و اگر از امت بگيريم، مطلب ساده خ یو اجتماع يادار يو پيشوا یدنياي
 یشبهه و ايراد كمتر باق ياطهار تصريح و توجيه بياوريم، جا گفتار و كردار خود ائمه

 .خواهد ماند
مرتبت و چهارتن  یبنا به نصوص صريح و بيانات مكرر و عمل حضرت ختم

حكومت عاليه مسلمين متعلق و مربوط به خود مردم  يديگر آل عبا، امامت به معنا
گردد و با بيعتشان واجب االطاعت و يك  و انتخاب آنها تعيين می است، با مشورت

 .شود می يفريضه عباد
 .نخواهند داشت ینيز ايراد اصول یباين ترتيب برادران سن

 :1شويم نمونه چند كالم و حديث معتبر را يادآور می طور بهذيالً 
 :السالم، از رسول خدا روايت از حضرت امام محمدباقر عليه( 1

«
 
»2 

 :السالم به بالد و واليات اسالم در بخشنامه حضرت امير عليه( 2
«» 

 :اهلل عليه و آله یاكرم صلّ یاز قول حضرت نب

                                                
براى تفصيل بيشتر و مالحظه مدارك مربوط، به كتابهاى مرحوم نايينى و آقايان يحيى نورى و قلمداران . 1

 .مراجعه شود
اشد. ولى در نزد خدا مند بود كه امر حكومت بر مردم ، بعد از وى براى على ب پيغمبر خدا بسيار عالقه. 2

او گفت: چيزى از امر حكومت در دست تو نيست كه به على يا غير  خالف خواست او بود! پس خدا به
 (.است على بدهى )اصل و ترجمه عيناً از كتاب آقاى قلمداران نقل شده
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 «
 

»1 
 :از حضرت فاطمه عليها السالم( 3

 2«م»
 (یاهلل محالت تتأليف آي حق، ياز كتاب راهنما) 

 :السالم امير عليه از حضرت( 1
 )قبالً ذكر شده 3«»
 بود(؛ 

 :يدر تاريخ طبر( 1
«

 »1  
 :كه نقض بيعت كرده بودند كسانی در بارهمردم  هخطبه حضرت امير ب( 6

«
 

 
»1 

                                                
ت چنين بود كه رسول خدا با من عهدى بست و گفت: اى پسر ابيطالب واليت )حكومت و خالفت( ام. 1

من براى تو است. پس اگر در حال عافيت و سالمت تو را والى كردند و از روى رضايت بر تو اجتماع و 
بندى عليه تو نمودند، آنهاو  اتفاق نمودند، قيام در امر اداره حكومتشان بنما. ولى اگر اختالف و دسته

 .ت خواهدكردتودرس خالص براى حال خود واگذار. يقيناً خدا بزودى راه اوضاعشان را به
 .حكايت و حال امام مانند كعبه است كه )مردم( بسوى او ميآيند و او بسوى كسى نميرود. 2
 .وارد هيچ كارى نشوند قبل از اينكه براى خودشان امامى اختيار و انتخاب نمايند. 3
دو دستت را  وقتى عثمان كشته شد، مردم به طرف على رفتند. در حالى كه در بازار مدينه بود و گفتند:. 1

پيش بياور با تو بيعت كنيم. گفت: عجله نكنيد، مهلت بدهيد مردم جمع بشوند و به مشاوره با يكديگر 
 .بپردازند

اى مردم، همانا كه با من بيعت كرديد بر آنچه با كسانى كه قبل از من بودند، بيعت كرديد و جز اين . 1
با آنهاست. ولى همين كه بيعت نمودند، ديگر اختيار اند، اختيار  نيست كه تا مردم )باكسى( بيعت نكرده
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 :در نامه حضرت امير به معاويه( 7
«

»1 
 :مروّج الذهب در وقايع بعد از ضربت خوردن حضرت اميردر (8

«

»2 
 :رت امام حسن با معاويهدر صلح نامه حض( 9

«
»3 

 :السالم عمل حضرت سيدالشهدا عليه( 11
ت آنها و امام يالعاده كثير بزرگان و مردم كوفه برا اجابت از دعوت جمع فوق»

 .او پس از عدول آنها از دعوت و بيعت يانصراف و قصد مراجعت بعد
اگر غير از  .آور نبايد باشد فوق تعجب یو تصريحات شرع یالبته حقايق تاريخ

تعجب داشت و مسأله امامت و حكومت خالف اصل اختيار و  ياين بود جا
و حاكم را بر مردم صاحب اختيار  یزيرا وقت .آمد یمسؤوليت بشر در برابر خدا م

از تشخيص و تصميم خودشان بوده،  یجبر و خال يتحميل كنيد، اعمال آنها از رو
 .نخواهد ماند یتربيت و تكامل( باق يثواب و عقاب )و برا يمحل برا

 بايد   زمامدار آيا در انتخاب   آيد، اين است كه یم پيش   كه یيا سؤال  اشكال

                                                                                                              
 با )بيعت اين و )و حقّ فسخ( ندارند و همانا كه وظيفه امام استقامت و وظيفه مردم تسليم و اطاعت است

 .است برگشته اسالم دين از گرداند، روى آن از هركس است. عمومى بيعت من(
 .با من از روى مشورت خودشان و اجتماع بيعت كردندپس بيقين مردم عثمان را بدون مشورت كشتند و . 1
و مردم به خانه على وارد شده و ميپرسيدند: اى اميرالمؤمنين اگر تو را از دست بدهيم و خدا نكند كه . 2

چنين بشود، آيا با حسن بيعت كنيم؟ فرمود: اين كار را به شما نه امر ميكنم و نه نهى، خودتان بيناتر 
 .هستيد

ه ابن ابى سفيان حق ندارد براى بعد از خود هيچ كسى را وليعهد بگيرد، بلكه بعد از او كار در و معاوي. 3
 .دست شوراى مسلمانان است
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آراء )يا اكثريت( باشد؟ و پس از آن تكليف  اقهمه مسلمانها شركت نمايند و اتف
1؟شود میاقليت و مخالفين چه 

  
ثالث و راه  يراه خلفا :گذارد ما می يدر اينجا سنت صدر اسالم دو راه پيش پا

 .السالم ابن ابيطالب عليه یخليفه چهارم عل
است و هركدام بنحو خاص  گانه عمل شده سه يخلفا در بارهكه  يطور آن

بنا به هادت تاريخ و به تصديق خود اهل سنت، نه اجماع و  2است، تهصورت گرف
 صورت گرفته یاست، نه مشورت عموم اصحاب خاص وجود داشته حضور كليه

اللّه عليه و آله در كار بوده و نه بيعت آزاد مردم  یاست، نه وصايت رسول اكرم صل 
         .است بر آنها آمده

، عالوه یو شيعه و محققين خارج یراف سنبرعكس در مورد حضرت امير باعت
ريخته با  یبه در خانه عل یبر آن كه مردم مدينه در يك انقالب و پيمان عموم

اصرارو الحاح از او درخواست قبول خالفت كردند، اصحاب رسول خدا از مهاجر و 
و سپس حضرت انتخاب خود را  .اند انصار در مشورت و بيعت شركت داشته

است، بدون آنكه  اياالت اسالم عرضه كرده، آزادانه بيعت گرفته بساكنين بالد و
 3.اند بشود متعرض و مزاحم كسانيكه حاضر به بيعت نشده

از علماء و محققين بر اين است كه در انتخاب زمامدار فقط اهل  یعقيده بعض
يك جمع زبده مخصوص محدود شركت مينمايند و هركس را  یحل و عقد، يعن

از طرفداران اين عقيده  یبعض .الناس فرض است دند متابعت او بر عوامآنها تعيين نمو
و مورد نداشته، بحكم  یاكثريت اصالً در اسالم معن يندارند كه بگويند رأ یباك

 :از قبيل یآيات زياد قرآن كه به شعارهائ
                                                

طول  اين قبيل مباحث اگر منظور ما فقط اعالم اصول ايدئولوژى اسالمى راجع به حكومت بود، احتياج به. 1
ولى چون مربوط به يكى از مسائل مهم تاريخى و هايى كه داده شد و بازداده ميشود، نداشت.  و تفصيل

 از هموطنان است و براى بسيارى  اعتقادى اسالم ميباشد، كه نظريات مختلف و موافق و مخالفى برانگيخته
 .بپردازيم تفصيل و  شرح است، ضررندارد قدرى به نشده  شكافته  قدر كافى همسلمان ب 
قيفه بنى ساعده با دستپاچگى تمام با حضور جمع قليلى از مهاجر و خالفت ابوبكر بنا به پيشنهاد عمر در س. 2

اى، از جمله خود على انجام شد و بعداً به مخالفين اصرار و  انصار در غياب و بدون اطالع افراد برجسته
عثمان از  فشار وارد شد بيعت نمايند، خالفت عمر صرفاً روى وصيت و انتصاب ابوبكر بود و خالفت

 .گرفت بود، صورت افراد آنرا عمرتعيين كرده نفرى، كه ى دربسته شششورا يك طرف
، )با من، مردم از روى اكراه و اجبار «وَ بايَعنى النّاس غَير مُسَتَكرِهين وَ ال مُجبِرين بَلْ طائعين مُخَيّرين. »3

 .بيعت نكردند، بلكه به ميل و به اختيار خود
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... 1، 

... 2، 

... 3، 

... 1، 

... »1 
بنابراين بايد جانب اقليت، البته اقليت ممتاز  .، مردود استشود میو غيره ختم 
 .صالح، را گرفت

ر ( عالوه بیو اخالق یدين یاستناد طرفداران حكومت افاضل )يا آريستوكراس
است از حضرت امير به معاويه كه در آنجا انتخاب خود را  يا آيات فوق، به نامه

ديگر حضور كليه مردم  يدهد و در جا اهل حل و عقد از مهاجر و انصار نسبت می به
 :را قبول ندارند

«

 
»6 

 :به معاويه یو جوابگوي یدر خطبه عموم

                                                
 113/  مائده. 1
 37/ انعام . 2
 19/  يا غافر 1يا رعد /  17هود / . 3
  16/   حديد. 1
 71/  مؤمنون. 1
همانا كه با من همان جماعتى كه با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت نمودند و بر همان مطلب بيعت كردند، . 6

بنابراين حاضر اختيار فسخ ندارد و غايب حقّ رد ندارد و جز اين نيست كه شورا براى مهاجرين و انصار 
 .ر بر مردى اتفاق كلمه كردند و او را امام ناميدند، رضاى خدا درآن خواهد بوداست. پس اگ
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«

 »1 
كه در مشورت و حق  يو انحصاراند  كرده یكه از دو فرمايش مول یاستنتاج

نظر ما و بداليل ذيل صحيح  هاند، ب از مسلمين داده یانتخاب به طبقه يا دسته خاص
 :نيست
عنايت خاص ظاهراً  یدر آيات قرآن همه جا دستور مشورت عام است و حت -1

 .بعوام الناس دارد
 یهائ نمونهامام اول و معصومين ديگر )كه متعدد و معتبرند و  يها در فرمايش -2

است، طرف  آمده «اَنْفُسَكُمْ»عام شده، كلمه  طور بهقبالً آورديم( غالباً صحبت ناس 
اند و به هيچ وجه قيد اختصاص و انقياد بدسته افاضل  منبر بوده يخطاب كليه مردم پا

كالم ذيل نيز كه از نامه ديگر حضرت امير به معاويه استخراج  .است و اصحاب نشده
داران از مهاجرين و انصار  حت دارد به اينكه بيعت اهل بدر و سابقهاست، صرا شده

 يامير با خلفا است و تفاوت و امتياز انتخاب حضرت با مشورت عام صورت گرفته
 :است بوده یدر همين مشاركت عموم یقبل

«

ِ» 2 
چون مهاجرين و  یندارد كه شور اول در يك جمع زنده و منتخب یاشكال -3

انتخاب  ی)يعن یانصار اصيل، كه گروندگان اوليه و مورد اعتماد و مراجعه عموم

                                                
و قسم به جانم، اگر بنا باشد كه امامت بسته نشود تا تمام مردم حضور يابند، راهى باين كار نيست ولكن . 1

حق  اهل آن بر هر كس كه غايب باشد، حكم ميكنند. پس حاضرين را نشايد كه عدول كنند و غايب را
 .ماند اختيار نمى

من، مردم با من بيعت كردند. همانها كه با  در بارهو به تحقيق بعد از قتل عثمان و پس از سه روز مشاوره . 2
ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كردند و عقد امامتشان را بستند و براى من هم در اين عمل، اهل بدر و 

با آنها بدون مشورت بيعت كردند و در حالى كه بيعت با داران مهاجرين و انصار بودند. جز آنكه  سابقه
 (.االنوار بحار –مشورت عمومى بود )از سليم بن قيس هاللى  من به
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و يا در حكم پيشنهاد  يا نوع انتخاب دو درجه اند، صورت گرفته، يك ( بودهیضمن
انتخاب  در بارهب دوگانه امريكا كه احزا یطريق ه)كانديد( بوده باشد )ب يو نامزد

نمايند( و سپس با بيعت آزاد مردم )كه يكنوع رفراندوم و  جمهور عمل می رئيس
 .است( تأييد شود یو خصوص یقرارداد اجتماع

 یراشدين وضع خاص ينبايد فراموش كرد كه مهاجرين و انصار زمان خلفا
سخت بعثت  يدر روزها عالوه بر اينكه .داشتند، كه در اسالم تكرار نخواهد شد

و اخالص داده بودند، مصاحبين  يايمان آورده و در شدائد و جنگها امتحان فداكار
 یكس كه طوري به .او بودند يرسول اهلل و حاملين دست اول تعليمات و دستورها

 يالعاده بوده، مردم از رو نميگفت و مورد اعتماد و احترام فوق يحرفشان چيز يباال
 .كردند شان می یتبعيت از نظر جمعاطمينان و رضا 

 یمعاويه مؤيد اين معن یگر، خود يعن سفسطه یبمدع یالموال یپاسخ حضرت مول
 :اند رساند كه گروه مهاجرين و انصار در حقيقت نمايندگان مردم بوده است و می

«
»1 

 :ايراد آن حضرت به اين كه -1
«

»  
اند عدم  خواسته .است و تعليق به محال معاويه بوده يگر در جواب سفسطه و هوچی

ها را در يك روز، خصوصاً  حاضر كردن تمام مسلمان یعناين شرط، ي یامكان عمل
 .در آن زمان، بيان فرمايند

است، شايد  )ع(، معاويه را استثناء كرده و حق وتو باو ندادهیاگر حضرت عل -1
 یبسيار طبيع .بيشتر از جهت سوابق نفاق و از طلقا بودن و عدم صالحيت او باشد

انتخاب  يبرا ی، شرايطیبات عمومو در هر انتخا یاست كه در هر دموكراس
ها از عام  كنندگان و انتخاب شوندگان قايل شوند و بدون اينكه چنين محدوديت

كما اينكه پيام آن حضرت به معاويه كه توسط  .آن انتخابات بكاهد یبودن اصول

                                                
مسلماً مردم پيرو مهاجرين و انصارند و آنها گواهان )و نمونه و نماينده( مسلمين در واليت و امر دينشان . 1

 .هستند
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رساند و هم شامل خاص و عام  اند، هم اين نكته را می رافع فرستاده یابن اب اهللعبد
 :يعت رابودن ب

«
 

»  1 
فرموده حضرت ) هدر هر حال چون ب -6

( در بيعت با او عالوه بر 
بودند، هم  یمهاجر و انصار، كه حزب مؤسس جامعه اسالم يموافقت و نامزد

ر، هم است، هم اجتماع و هم اطالع و اعالم آشكا مشورت عام صورت گرفته
كه انتخاب  شود میرضايت و سپس عرضه آزاد بيعت، در اقطار اسالم، معلوم 

اگر چنين  .را ندارد یو شيوه آريستوكراس یزمامدار به هيچ وجه جنبه اختصاص
وضيع و  یحقوق اجتماع يتساو در بارهفرض شود، بر خالف اعالم صريح حضرت 

 .آيد یاند در م فرموده ياحدبر  يكه از هر گونه فضل احد يا یشريف مسلمين ونف
 طور همان :است، اوالً كه شده یاما مسأله اكثريت و سوءتعبير و سوءتفاهم مهم

مشورت در ميان آيد، شرعاً و عقالً طرف  يپا یگويد وقت می یكه مرحوم نائين
 یهاي اگر در قرآن مكرر تعريض و توبيخ از اكثريت :ثانياً 2اكثريت را بايد گرفت

                                                
است و جز اين نيست كه شورا براى مهاجرين اوليه و  ام شدهدرستى كه بيعت من شامل حاضر و ع هب. 1

 .داران در احسان از جنگجويان بدر است. تو نه هجرت دارى ونه سابقه و نه فضيلت سابقه
الزمه اساس شورويت اخذ به ترجيحات است، عندالتعارض و اكثريت »عين عبارت آن مرحوم: . 2

اكثر عقالً ارجح از اخذ به شاذ است و روايت عمربن عندالدوران، اقوى مرجحات نوعيه و اخذ طرف 
 .«حنظله هم بر آن اشعار دارد

حكومت و خالفت و سلطنت و امامت و هر »اما از آقاى قلمداران خيلى تعجب است، با آنكه معتقدند 
گويند و آن را مسلمانان بر طبق نظر  اصطالح دموكراسى می چه بناميد، حق عموم مسلمين است، كه به

در جاى  «ترين و داناترين فرد مسلمين ميدهند أى خود با در نظر داشتن مصالح اسالم و مسلمين به اليقور
خداوندان »و بعد وقتى به مشورت  «حكومت اكثريت در نظر اسالم قبول نيست»ديگر كتاب مينويسند: 

ت آنان بر فردى و اقليت اگر اكثري»گويند:  رسند، می می «اند دانش و تقوا كه مورد وثوق و اطمينان عموم
گوييم اگر به قول شما قانون اكثريت در كشور  ما می «بر فرد ديگرى اتفاق كنند، بايد تبعيت از اكثر نمود

غلط و به حكم قرآن مردود است ، در مجلس شوراى افاضل نيز اين حكم بايد جارى باشد و راى اقليت 
لحاظ ضديت با  هرسيد و حكومت استبدادى را كه برا بايد گرفت. يعنى باالخره به راى فردى خواهيم 

 .نماييم اكثريت از همه برتر است، بايد اختيار
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يد فراموش كرد كه تقريبا كليه آنها ناظر به منكرين خدا و معاندين است، نبا شده
 .است، نه مؤمنين النبيين بوده گذشته و در برابر خاتم يها ، امتيمت استبدادا انبياء در

سبحان است و ما، يا هر  يبعالوه اين قصور در عقل و علم و شكر در برابر خدا
معيوب هستيم، حق نداريم  حقانيت و خدمت كه مخلوق و حتماً یحزب مدع

از همه اينها گذشته، صحبت  .ديگران را نادان و نفهم و خود را بينا و پاكدامن بگيريم
 .از حكومت و تصرف در اموال و امور در كار است، نه مسأله معرفت خدا و نبوت

( یو حكومت واليتيه )بقول مرحوم نائين یاست كه چون حكومت اسالم یبديه
از او  يرا به جرم اينكه كم سواد است، يا احياناً فسق و فجور یسك توان میاست، ن

او و در انجام فريضه  یسهم يسرزده، در تصرف اموال و تعيين وكيل در كارها
برخالف شرع و عقل و عرف و بدون آنكه  یيعن .محروم نمود یاجتماع يعباد

قوق اكثريت ح یشما وقت .صغير و مهجور و محكوم باشد، برايش قيم معين نمايند
جامعه را به دست اقليت بدهيد، هر قدر داد بزنيد كه منظور ما اقليت مؤمن عالم عادل 
ممتاز است، عالوه بر آنكه كليه غاصبين دنيا و طبقات استثمارگر هم همين صفات را 

اين  يبرا یصدا ميشويد، آيا مالك تشخيص قاطع بخود نسبت ميدهند و با آنها هم
ان ازسايرين در دست داريد، كه مورد قبول همه واقع شود و تفكيك و تمايز خودت

 خود سبب نزاع و اختالف نگردد؟

البته صحيح است كه قرآن مجيد فرق آشكار ميان عالم و جاهل خبيث و طيب، 
اين افتراق از نظر حقوق و وظائف در  یاست، ول صالح و فاجر و غير آنها گذارده

ل و امور خود نيست، واال ما هم قبول داريم كه مقابله با همديگر و در مباشرت اموا
ه ، به همه كس بیاجرائ يها و در مأموريت یو دين یعلم يها در تحقيق و تشخيص

دو حديث  .اهلش بايد رجوع كرد را به يو هر كار شود مین نگاه كرده يك چشم
 :روشن ذيل را هم با اين نظر بايد فهميد

  :السّالم ليهاز سعيد بن مثيب از امير المؤمنين ع
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«

 ».1 
  :السّالم الحسين از امير المؤمنين عليه عبداهلل یاز اب

« 
»2  

آيد  یملت از عهده هركس و ناكس برنم ياست كه امر امامت و زمامدار یبديه
 كند میمردم نيز حكم  یو اجتماع یوظيفه شرع .ميخواهدشرايط و لوازم  یو خيل

علم و تقوا و عمل و لياقت  لحاظ بهترين افراد را  چشم و هوششان را باز كرده، صالح
بالترديد حكومت علم و  یحكومت اسالم .و سابقه و ساير شرايط انتخاب نمايند

مردم اصوالً انتخاب و اختيار با خود مردم، و عموم  یول .عدل و صالحيت است
و شرائط و  شود میمرجع تقليد و زعيم شيعه ن یكماآنكه در نزد ما هركس .باشد می

باالخره خود مردم عوام هستند كه پس از تحقيق در اعلميت  یالزم دارد؛ ول یفضائل
كه توجه بيشتر و عام  ینمايند و هر عالم و عدالت و غيره اختيار مرجع يا مقلد را می

 .شود میزعيم شناخته  به او شد، مرجع و
اجتماع و مشاروه مردم و طرز انتخاب امام، مانند موارد  یچگونگ در بارهاسالم 

 .است بشود مصلحت هم نبوده .است ديگر، وارد در جزئيات و شكل كار نشده
داشته، برحسب ممكنات و  ياجرائيات و شكل حكومت و اداره اجتماع حالت متغير

 یاسالم يدر ايدئولوژ .باشد میعهده عرف ه ست و بمقتضيات تابع زمان و مكان ا
 .را تعيين نمائيم يندارد بيش از اصول چيز یهم لزوم

 كه اداره اجتماع و امر حكومت، بايد با مشاركت و مشورت امر مسلم اين است
زمامدار كل خواه  .عموم، اعم از طرفدار و غير طرفدار و با موافقت اكثريت باشد

، صدر هيأت اجرائيه يا صدر اعظم همه كاره، اگر بدون جمهور، پادشاه رئيس
 .مشورت و مخصوصاً بدون رضايت اكثريت باشد، باطل است

                                                
 آن دستورى در قرآن نازل نشده و سنتى هم جارى نشده در بارهآيد و  اهلل كارى پيش می گفتيم يا رسول. 1

رأى واحد  حكم به كنيد و بين خود شورا تشكيل دهيد و فرمود: دانشمندان از مؤمنين را جمع است. 
 .ننمائيد

 .اجراى امور و احكام بايد به دست علماى به )احكام( خدا و امناى بر حالل و حرام او باشد. 2
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 يبرخالف رضا توان میمربوطه، ن یو عمران یمردم را نيز در امور استحباب
ابن  یمكتوب ذيل از حضرت عل 1.گرفت يكرد و بيگار یخودشان وادار بعمل

است و  «عدالت انسانيت ي، صدایامام عل»أخوذ از كتاب م السالم كه ابيطالب عليه
 :باشد میاست، مبين مقصود  حفر نهر صادر شده در بارهخود قرضه بن كعب  یبوال

بوده، كه  ياز مردم آن سامان نزد من آمده و گفتند در آنجا نهر یاما بعد گروه»
ا كنند، سرزمينشان است و اگر آنرا مجدداً حفر و از نو احي خراب شده و از بين رفته

المال افزوده  پرداختن ماليات قدرت يابند و از جانب آنان بر بيت يآباد گردد و برا
و مردم را  یخواهد شد و از من خواستند كه بر تو بنويسم كه آنانرا بكار وادار كن

كه  يرا نبايد بكار ینظر من كس هب .يحفر نهر و كمك به آن گردآور يبرا
اگر موضوع نهر آنچنان باشد كه  .را بنزد خود بخوان آنان .تنميخواهد مجبور ساخ

باشد  یاند، هركس بخواهد كار كند او را بكار وادار و نهر از آن كسان تعريف كرده
البته من دوست دارم كه  .اند كه در آن شركت ننموده یاند، نه كسان كه تعريف كرده

 «والسالم .آنان آبادكنند و نيرو يابند، نه آنكه ضعيف گردند
اين نكته نيز در خاتمه بحث ناگفته نماند كه اصل مشورت به هيچوجه ناقض 

ها و در صدور  حق ندارد در اتخاذ كليه تصميم یوال .اصل واليت و مسؤوليت نيست
وظيفه  .ها، همه جا معطل مشورت و مردد و متوقف بماند احكام يا عزل و نصب

از ظلم و  يامور و جلوگير يداره واجراو اوليه او در برابر خدا و مردم، ا یاصل
 معين است  یو حكومت یآنجا كه حكم خدا و تكليف شرع .اسراف و فساد است

است و از  به مشاوره الزم  در آنجا كه است و باال سر او 2«...فَاسْتَقِمْ كَما اُمِرْتَ»آيه 
 :است، دستور  نظر مشورت معلوم شده

«......»3 
جزئيات و اجرائيات و  در بارهاصل مشورت و اخذ آراء  .العين قرار دهد را بايد نصب

السالم  عليه یعليه و آله و عل اهلل یپيغمبر صل .مخصوصاً در انتصابات وارد نيست
                                                

كه محتاج به  آهن و سد و غيره . كما اينكه در قوانين اروپايى براى احداث كارهاى عمرانى بزرگ مثل راه1
 Tngmete generdi)ی اقدام به تحقيق عموم شود، قبالً می (Eapriafion)ی سلب مالكيت از اراض

dmterefluhlfe) نمايند و امور داخلى هر شهرستان و ناحيه )مثل فرهنگ و بهداشت و پليس و  می
  شود. شهردارى( به تصويب و به عهده خودشان گذارده می

 ...اى، مستقيم باش گونه كه امر شده همان :112هود / . 2
 119/  آل عمران. 3
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نمودند و واليان در برابر آنها  فرماندهان و فرمانداران را خودشان تعيين و مأمور می
ها نيز در اسالم كسب دستور و نظر از خليفه يا از مردم  یقضات و مفت .ودندمسؤول ب

 .نمودند خود عمل می يتشخيص و فتوا هاصوالً استقالل داشته و مستقالً ب .كردند نمی
السالم( را  بن ابيطالب عليه یعل یاست كه عمال خليفه و خود خليفه )حت  اتفاق افتاده

 .كردند احضار و محاكمه می
  

 صل اطاعت و حفظ جماعتا

ها )بخش اول( ديديم كه پس از حمله اسكندر و  ايدئولوژي یدر مطالعه سير تحول
 عنوان بهدوره انسان »، چگونه بنا به گفته تارن ینيمه جهان يها يتشكيل امپراطور

را مورد  یشخص یيك فرد آغاز گرديد و اين فرد محتاج بود كه هم مقررات زندگ
جهان مسكون را  يكه با و يم روابط خود را با افراد ديگرتوجه قرار دهد و ه

آمد و  وجود بهسلوك و رفتار  يها رفع احتياج اول، فلسفه يبرا .تشكيل ميدادند
 «.ظهور رسيد هانسان ب يراجع به برادر ی، افكار تازه و خاصیرفع احتياج ثان يبرا

ديم، اين را هم السالم رسي عليه یو توسعه دين عيس یقرون وسط هب یسپس وقت
هذا  مع»یهر فرد مسيح يگشت برا يا ، وظيفهیاحترام به اتوريته قانون»خوانديم كه 

مقيد  یيافت كه هر فرد مسيح یاهميت نيز وجود خارج ياين حقيقت حائز حد اعال
گرفتند،  برعايت دو وظيفه بود و چنانچه اين دو وظيفه در تضاد با يكديگر قرار می

 .پروردگار را بايد مقدم شماردنيست كه اطاعت  یشك
و در اسالم بوجه خاص و آشكار چنين اشكال  یكل طور به یاله يدر ايدئولوژ

ترجمه  هفرد در برابر حكومت )يا اتوريته موضوعه بنا ب لحاظ بهنه تنها  .آيد یپيش م
دكتر پازارگاد( مانند گذشته، بلكه بمقياس وسيعتر فرد و اجتماع در برابر  يآقا

اصوالً يك حكومت  یاينكه حكومت اسالم گو .اين مسأله مطرح نبودحكومت 
از مردم انجام و  يچون باالخره امور بدست افراد یمنتخب خود مردم است، ول یاله

( مابين حكومت ی)اگر نگوئيم اختالف منافع یگردد، قهراً اختالف نظرهائ اجرا می
و طرف خود را ملهم و آيد و چه بسا كه هر د یكنندگان و حكومت شدگان پيش م

 .بدانند يبه احكام خدا و محق در پافشار یمتك
 و نادر هم نيست، تكليف طرفين چيست؟ یدر چنين موارد، كه استثنائ
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ها  ها و تعارض بروز چنين اختالف یاسالم يبر ايدئولوژ یمبتن ينه تنها در قلمرو
نند حزب و تر ما كوچك یاجتماع يها و واحدها  فراوان است، بلكه در محيط

يك فرد احساس و ابراز عدم  یاز جمعيت و حت یافتد كه جناح یجمعيت نيز اتفاق م
آيا هركس آزاد  .صادره و تصميمات اتخاذ شده بنمايد يدستورها هموافقت نسبت ب
انضباط  دهد، عمل نمايد، يا موظف به عقل خود درست تشخيص می هاست به آنچه ب

معروف و  هآنكه آيا وظيفه امر ب یاست؟ و حت و اطاعت و ادامه عضويت در جماعت
مخالفت و مبارزه  ه، با هيأت عامله و حاكمه در افتاده و بكند میاز منكر حكم  ینه

 پردازد؟

( یو اجتماع ی)اعم از دين یدر هر مجتمع عقيدت .بينيد كه مسئله ساده نيست یم
تمع را آيد كه ممكن است پيشرفت امور را فلج و مج پيش می يمشكل جديد

 .را اصوالً و بالبداهه مقصر شناخت یبدون آنكه بتوان هيج طرف .سازد یمتالش
 یبر قدرت )اعم از استبداد، فاشيسم و حت یمعتقد و مبتن يها يايدئولوژ
پرولتاريا  يشان بر جنگ طبقات و تحقق ديكتاتور كمونيسم كه پايه -ماركسيسم

اطاعت كوركورانه يا انضباط مطلق  :اند هپا برداشت است( اين مشكل را از ابتدا از پيش
بر عقيده آزاد و  یمبتن يها يدر پيروان ايدئولوژ یول .از اركان است یركن یحزب

معتقد به ارزش و حقوق افراد، هر اندازه رشد مردم و ايمان بيشتر باشد، بروز اختالف 
 يها از نقاط ضعف عمده و پرتگاه یاتفاقاً يك .گردد تر و شديدتر می محتمل
 ياز دو جهنّم هرج و مرج يا ديكتاتور یها را به يك كه دموكراسی یخطرناك

 .كشاند، همين است می
اين قضيه نه تنها در اسالم شكوفان، بلكه در اديان و اُمَم سلف هم پيش آمده و 

 یقرآن چه قبل از آنكه يك اجتماع و دولت اسالم .است  بار آورده هعواقب ناگوار ب
عرض اندام نمايد و چه در گرماگرم  یآيد و منافق و مشكل ودوج بهدر مدينه 

از اين قبيل  یكه هر لحظه با مشكالت یو نظام يو ادار یو اجتماع يفكر يها فعاليت
، یو خصوص یند، جواب به مسأله غامض فوق داده و در مقياس عمومشد میروبرو 

 :ماينك پله به پله جلو ميروي :است  را تعيين كرده یتكليف قطع
بيش نبوده و نيست، هر گونه اختالف و نزاع بين پيروان اديان  یدين خدا يك -1

  و ظلم فيمابين بوده یبغ يكه پس از آشكار شدن حقايق صورت گرفته، از رو یاله
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است، مردم هم نفعشان در اين است كه امت  یكه خدا و دين او يك طور همان .است
 .واحد تشكيل دهند
«

 ...»1 
«

...»2 
خرج  هب یامم گذشته رفته، عليه اهل كتاب تعصب دين دنبال بهمسلمانان نبايد  -2

چنگ بر ايمان  یبلكه همگ .بدهند و با آنها و بين خود تشتت و تفرقه ايجاد نمايند
 :شود می یو زبون یو نزاع سبب پراكندگ یانضباط یب .باشندزده، جمعيت واحد  یاله

«
 

»3 

«...»1 

«
 »1 

                                                
است، اختالف در  همانا كه دين نزد خدا اسالم است و كسانى كه كتاب به آنها داده شده :19ان / آل عمر. 1

 ...دين، پس از آنكه آگاهى بر ايشان رسيد نكردند، مگر از روى دشمنى با يكديگر
 ها را در حالى كه مردم در آنها اهل و پروردگار تو چنين نيست كه شهرها و قريه :119تا  117هود / . 2

صالح باشند، از روى ظلم هالك كند، و اگر پروردگارت ميخواست حتماً مردم را امت واحد قرار 
داد. در حالى كه پيوسته در ايجاد اختالف هستند، مگر كسانى كه پروردگارت نسبت به آنها مرحمت  می

 ...است نمايد و براى همين منظور آنها را آفريده
به نيكوترين شكل جدال و بحث نكنيد ، مگر آنهائى كه ظلم نمودند ،  و با اهل كتاب جز : 16 عنكبوت /. 3

است، ايمان داريم و خداى ما و خداى شما يكى است و  و بگوييد به آنچه بر خودمان و بر شما نازل شده
  .او هستيم ما تسليم شدگان به

 ...چ وجه از آنها نيستىكه دينشان را متفرق كردند و گروه گروه شدند، تو به هي كسانی :119انعام/. 1
در و همگى به ريسمان الهى بپيونديد و پراكنده و دسته دسته نشويد ، و نعمت خدا را  :113آل عمران / . 1

خودتان به ياد آوريد ، آن زمان كه دشمن بوديد و خدا دلهايتان را پيوند داده و به لطف او تبديل به  باره
 .برادران شديد
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«
 »1 

 : اطاعت از امام و زمامدار مسلمين واجب است و خروج از جماعت حرام -3
«... ...»2 

«...»3 
 :()ص از رسول خدا

«
»1 

 :()ص از رسول خدا
«

 »1 
 :(از حضرت امير)ع

«
 »6 

 :(از حضرت امير)ع

                                                
خدا و اطاعت پيغمبر را پيشه گيريد، و نزاع نكنيد، زيرا ضعيف ميشويد و سطوت و و اطاعت  :16انفال / . 1

هاى اطاعت( نمائيد، كه خداوند با پايداران  قدرتتان زائل ميگردد و پايدارى )در برابر ناماليمات و سختى
 .است

 ......و خدا و پيغمبر را فرمانبردار باشيد و صاحب منصبان و واليان امور :19نساء / . 2
 ...جمعى چنگ به رشته الهى بزنيد و پراكنده نشويد ...و دسته :113آل عمران / . 3
 طاعت سلطان واجب است و هركس ترك طاعت سلطان نمايد ، از اطاعت خداى عزّوجل خارج شده. 1

است )بديهى است كه منظور از سلطان چنان قدرت حكومتى است كه طبق مقررات الهى تشكيل شده  
هاى  ن دستور ناقض دهها آيه صريح و هزاران حديث كه بعضى از آنها در اين بحث و بحثباشد و اي

 (.است ، كه نبايد اطاعت بر معصيت خدا نمود، نيست ديگر ذكر شده و تصريح فرموده
اندرز به پيشوايان  كند: اخالص در عمل براى خدا، سه چيز است كه قلب مسلمان در آن خيانت نمی. 1

 .راهى در جماعت آنهامسلمانان و هم
هاى  با واليان خود خيانت نكنيد و فريبكارى با رهبرانتان ننمائيد و جاهل نسبت به پيشوايان نباشيد و رشته. 6

 .پيوندتان را نبريد، تا ضعيف و خوار شويد و آبرو و حيثيتتان برود
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ا»
 

 
»1 

 :(اللّه عليه و آله یاز رسول اكرم )صل
«»2 

صادق است و هم  یجامعه و كشور اسالم در بارهم البته اين حقيقت و دستور، ه
ما كه عادت به تفرقه و  يمخصوصاً برا .تر كوچك یاجتماع يواحدها در باره

بينيم، بسيار  یم یانضباط یو ب یداريم و شأن و شخصيت خود را در سركش يتكرو
كه منتخب و مورد  يا با دستگاه مديره یاطاعت و همگام .قابل تأمل و تنبه است

دهد هر كس به صرف  اسالم اجازه نمی .بول واقع شده باشد، بر همه فرض استق
خود  يپيش گرفته، برا یبا سازمان حاكم، راه قهر و جدائ ياختالف و ناسازگار

زمامدار حاكم  یوقت .اجتماع را بنمايد يدسته مستقل تشكيل دهد وشق عصا
شد، معلوم نيست يك برسميت شناخته شده و مظهر و محافظ وحدت و نظام جمع با

فرد يا يك اقليت مخالف، مجاز باشد بيش از حدود ارشاد و اعتراض، به عدم تمكين 
 .و اخالل پردازد

 یچه عل .استقامت توام با انضباط بودند ياعال يها ائمه اطهار ما نمونه
و  یسال تمام عليرغم هزاران مراتب فضل و اولويت شخص 21السالم( كه  )عليه
با خلفا  ياهلل عليه وآله( داشت، خانه نشين و از همكار یل اكرم )صلكه رسو یمعرف

 :فرمود او مراجعه نمودند می قبول خالفت به يمردم برا ینمود و وقت دريغ نمی
«

»1 

                                                
 د واموال را بالسّويه تقسيمهر زمان كه پيشوايى باالى سر شما بود كه در ميان رعيت به عدل عمل ميكر. 1

جز با زمامدار نيكوكار يا گناهكار  كه مسلماً اصالح مردم  كنيد. زيرا  حرفش را بشنويد و اطاعت  نمود، می 
شود، و اگر فاجر باشد، در حكومت  انجام نخواهد شد، پس اگر نيكوكار بود به سود او و مردم تمام می

 .نمايد رسيد اجلش عمل می ا سركند و فاجر ت او مؤمن بندگى خدا را می
آبرويى  گيرى از جمع بنمايد و حكومت و اداره را خفيف سازد، خدا را در حال بى هر كس كناره. 2

 .مالقات خواهد كرد
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تن به صلح با معاويه داد، چه  یكه با مالحظه تمايل عموم یحسن مجتبچه امام 
  معاويه نماز خواند، چه حضرت یكه پشت سر مروان حكم وال حضرت سيدالشهداء

و  يترين شرائط و شدايد حكومت امو كه در سخت  سجاد و فرزندان و جانشينانش
داشتند، از جامعه  آنكه دست از اعالم حق و ارشاد خلق بر نمی  در عين یعباس

بلكه شيعيان را هم  .جدا نشدند و دنبال استراحت يا تشكيل دولت آزاد نرفتند یاسالم
 .خاطر حفظ وحدت و بيضه اسالم امر به تقيه در فروع و در تظاهرات نمودند يبرا

با حكومت يا با متصديان پيش آيد،  یكه اختالف نظر اصول يدر موارد -1
 :شود ياصل ايدئولوژ ايد مراجعه بهب يو خودسر یخودرأي يبجا

«
»2 

«
...»3 

 .اهلل عليه وآله( مراجعه بخدا و به رسول آسان بود یدر حيات پيغمبر اكرم )صل
دانست  نمی و آنچه را كه شد میفرمود و قطع  دانست، می آنچه را كه حضرت می
بعد از رحلت عالوه بر اينكه ما اماميها  ياما برا .رسيد می یجواب خدا از طريق وح

فَرُدُوه »ميدانيم، مفسرين جمله  یائمه اطهار را جانشين پيغمبر و مطلعين و حافظين وح
زه تا .عقل هم همين را ميگويد .اند كرده «قرآن و سنت»را تعبير به  «وَ الرَسُولَ اهلل یاِلَ

اند به قرآن عرضه كنيد اگر  اوامر و احاديث منسوب به آنها فرموده در بارهائمه ما 
 .مطابق نبود بديوار بزنيد

با مراجعه به قرآن و به  توان میاز موارد اختالف و اشكال را  يباين ترتيب بسيار
ند حالل توان می یيا كسان یالبته كس .سنت رسول )و امامان منصوص او( حل كرد

                                                                                                              
واگر مرا به حال خود واگذاريد ، من هم فردى از افراد شما خواهم بود و چه بسا كه از همه شما در برابر . 1

 .گزينيد ، شنواتر و فرمانبردارتر باشمكسى كه به زمامدارى بر
ايد، امر خدا و پيغمبر را اطاعت كنيد و امر واليان امور را. پس اگر  اى كسانى كه ايمان آورده :19نساء / . 2

 .در چيزى تنازع داشتيد، آن را به خدا و رسول برگردانيد
كنند. ولى اگر به رسول و  سد، افشا میو چون خبرى از مسائل امنيتى و وحشت آور به آنها مير :83نساء / . 3

صاحب منصبان و متصدّيان خودشان واگذار كنند، حتماً كسانى كه اهل استنباط هستند، كشف حقيقت 
 ...خواهند كرد
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ل و حاكم در اختالف باشند كه عالم به قرآن و سنت و صالح در تشخيص و مشك
قبالً از حضرت امير نقل كرده بوديم، كه از رسول  یكالم .عادل در قضاوت باشند

در آن باره در  يا است كه آيه و سابقه يموارد يگو خدا روايت فرموده و جواب
 :نمائيم دست نباشد و اينك تكرار می

  :از حضرت امير
«

 »1 
، يك انجمن حل یاين چه اشكال دارد كه در يك دولت و اجتماع اسالمبنابر

عادل مورد وثوق و  يمتشكل از علما «یروحان یهيأت عال»اختالف و رفع نزاع يا 
مطلع در امور دين و دنيا )كه قهراً و نهايتاً منتخب مستقيم يا غير مستقيم مردم خواهند 

پيش  يمهم ايدئولوژ یزمان مسائل اختالفدائم وجود داشته باشد، كه هر  طور بهبود( 
و  یمابين مقامات مختلف دولت )مثالً قضائ یآمد، يا مابين ملت و حكومت و حت

 رخ داد، آن هيأت بر اساس قرآن  ي( در تشخيص و تطبيق احكام تضاد نظریاجرائ
حق وتو و نسخ  یحت یچنين هيأت .نمايد يرأ و صدور یو عقل رسيدگ و سنت

 .مجلس را هم خواهد داشتقوانين مصوب 
تكليف موارد اختالف و نزاع، امر حكومت و  یاست كه تا تعيين قطع یبديه

 .كه منتخب و منصوب امت است )يا هيأت رئيسه جمعيت( نافذ خواهد بود یي یوال
را خواهد  آن يجا یشده و هرج و مرج و گسيختگ یواال مسؤوليت و مأموريت منتف

 .گرفت
منتخب مردم عدول از حق و عدالت كرد، يا از اصل اگر آمد و حكومت  -1

حكم خدا و رسول هم نداد، در اين  جمع نبود و تن به یمنتخب صحيح و مرض
 ؟شود میصورت تكليف چه 

                                                
اى نازل نشده و سنت تو جارى نگشته است.  آن آيه در بارهاى پيش ميآيد كه  اهلل قضيه گفتيم: يا رسول. 1

منين را گرد آوريد و آن را بين خود شورا كنيد، بدون آنكه به رأى واحد فرمود: دانشمندان از مؤ
 .قضاوت نمائيد
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كليه افراد  .گاه تعطيل بردار نيست از منكر هيچ یوظيفه امر به معروف و نه :اوالً
اه درست آوردن متصديان ملزم به نصيحت، داللت، مالمت و در صورت امكان بر

1،« »است  یهستند و اين خود جهاد بزرگ
 

بايد( از اطاعت آمرين، در آنجا كه منافات آشكار  د )و میتوان میهر كس  :ثانياً
 آيات و .نمايد یاست، سرپيچ با حكم خدا دارد و از تعهدات بيعت خارج شده

 :احكام در اين باره صريح است
«»2 

«......»3 

«
»1 

  :السّالم از حضرت صادق عليه
«

»1 
 :از عهد نامه مالك اشتر

«»6 
 :(اهلل عليه و آله یفرمايش مكرّر حضرت رسول اكرم )صل

«»1 

                                                
 .برترين جهاد، اداى كلمه حق در برابر سلطان ستمگر است. 1
نمايند و به  و اطاعت دستور اسراف كنندگان، كسانى كه در مملكت فساد می :112و  111شعراء / . 2

 .پردازند، ننمائيد اصالح نمی
اند كه به آن پشت كنند و  خواهند حكومت نزد طاغوت ببرند، در حالى كه محققاً امر شده می :61نساء / . 3

 ...كفر ورزند
و پيروى از چيزى كه علم ندارى مكن. همانا كه گوش و چشم و دل همگى مسؤول از آن  :36اسراء / . 1

 .پيروى هستند
اهل جور نمايد. بلكه در ميان خود ببينيد  و مراجعه به بپرهيزيد از اينكه بعضى از شما درخواست حكومت. 1

چه كسى اطالعاتى از قضاياى ما دارد، او را بين خودتان قرار دهيد و حكومت و قضاوت از او بخواهيد. 
 .چنين كسى از طرف من حاكم است

 .و مبادا بگويى من امر شده يا امركننده هستم و بنابراين بايد اطاعت شوم. 6
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و  يزه ندارند تن به خالفكاربنابراين مأمورين دولت نيز مانند افراد ملّت اجا
خود )در صورتيكه بر طبق موازين صحيح منتخب يا  يرؤسا یاوامر شيطان ياجرا

شوند(  یآشكار خارج از اطاعت و رعايت امر اله طور بهمنصوب نشده باشند و يا 
فجايع و مظالم و  يمجر «اَلمَأمُورُ مَعْذُور»و غير مسموع  یمعن یبدهند و تحت عنوان ب

 .شوند كه علم به حقانيت يا به صحت جريان آنها ندارند ياوامر
از منكر خشونت و  یمراقبت از حكومت و امر بمعروف و نه يمعنا :ثالثاً

اگر نصيحت و داللت و مشورت و مالمت نتيجه ندارد و كار  ینيست، ول یگردنكش
ه به مخالفت و مزاحمت انتقاد كنندگان و به خصومت و شقاوت كشيد و امور جامع

گرويد، هم قيام عيله حكومت غاصب فاسق جائر بنا بدعوت و در  یبه فساد و تباه
و  شود میالسالم( مجاز و وظيفه  خواست مردم )مثل عمل حضرت سيدالشهداء عليه

السالم در پيام به  عليه یكه عل طور همان) یهم انقالب عليه آن پس از مشورت عموم
 .(معاويه اشاره فرموده بود

و  یقطع یبگوئيد با اين موارد و مراتب پنجگانه، تكليف خيلممكن است 
صحيح  .اند تر و يكسره حل كرده را ساده ها آن رژيم یسرراست در نيامد! در بعض

موضوع غامض و دو سره است، بلكه چند  .ما نيست يتقصير با ايدئولوژ یاست ول
و  يه اصل آزاداصل اداره و وحدت جامعه فدا شود، ن اگر قرار باشد كه نه .سره

و مراقبت از بين برود و باالخره حق و حقيقت  ياصل همكار شخصيت افراد و نه
 .شود میآيد ن یتر از آنچه از قرآن و سنّت در م حكومت يابد، تعيين تكليف جامع

است و جمع  یعمل دقيق مشكل ييافتن و پيمودن راه اعتدال هميشه و در هر كار
 .نمايد ا ايجاب میشرايط متعدد و غالباً متضاد ر

كه  يا يك پديده و وظيفه خاص يك طرفه نيست، دو قطعه یحكومت اسالم
و  ینمائيم، كامالً ميرساند كه وال نقل می یالموال یحضرت مول يها ذيالً از خطبه

رئيس و مرئوس دو عنصر وابسته همكار و  یكل طور بهرعيّت يا دولت و ملّت و 
وده هر دو مشتركاً مسؤول و متقابالً موظّف همشأن يا محافظ و مصلح يكديگر ب

و  یميدانيم خراب كه طوري به .نه دولت حقّ خيانت دارد و نه ملّت حقّ غفلت  .هستند 
از  یناش يمقدار زياد هها( ب ها و شركت فساد حكومتها )وهمچنين احزاب و جمعيّت

 :افراد تابعه است يو همكار يو عدم هوشيار يقيد یب
                                                                                                              

 .ا در معصيت خالق اطاعت نشايدمخلوق ر. 1
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 :البالغه نهج 31از خطبه 
«

 » 
 :البالغه نهج 211از خطبه 

«

»1 

                                                
اى مردم، هماناكه مرا حقى به گردن شماست و شما را حقى به گردن من. اما حق شما بر من نصيحت و . 1

هاى شما، آموزش شما تا در نادانى نمانيد وتأديب و  ها و سهميه خيرخواهى است، توزيع صحيح جيره
بر شما وفادارى به بيعت، نصيحت و خيرخواهى در حضور ام. و اما حق من  تمرينتان، آنطور كه تعليم داده

و غياب، پذيرفتن دعوت و احضار و اطاعت كردن در اوامر و دستورها و بزرگترين چيزى كه خداوند 
است، حق والى بر رعيت و حق رعيت بر والى است. اين حقوق را  سبحان از اين قبيل حقوق واجب كرده

است و عزت دينشان. ممكن نيست كار مردم اصالح شود، مگر با صالح  وسيله نظام پيوند آنها قرارداده
بودن زمامداران و متصديان و زمامداران و متصديان اصالح نميشوند، مگر در اثر استقامت مردم. پس 
چون طرفين حقوق يكديگر را ادا كردند، حق در ميان آنها عزيز وقاهر ميشود و روشهاى دين بر پا 

اوضاع اصالح ميشود، اميدوارى به بقاى دولت حاصل  الت استوار ميگردد، زمانه وميگردد، پرچمهاى عد
ميشود و دشمن چشم طمع نميبندد . . . و آن زمان كه رعيت بر والى چيره شد، يا والى به رعيت اجحاف 

ه نمود، اختالف كلمه پيش ميآيد و پرچمهاى ستم پديدار ميگردد و . . . پس وظيفه شماست كه در اين را
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است  اعالم و تعليم داده شده یفراموش نكنيم كه اين مطالب در زمان و در محيط
است،  وجود نداشته یحكومت يا قدرت دولتكه در آنجا سنت و سابقه هيچ نوع 

كرده و  روز جدا می اش را از همسايگان متمدن آن پايان سوزان، ساكنين یب يصحرا
اند، و با آزمايش نيمه  زيسته می یاشراف يسخت استبداد يها همسايگان تحت رژيم

شهر يونان پيش از هزار سال و بيش از هزار كيلومتر فاصله  -دموكراتيك دولت 
حق  ينيز چنين ادا يامروز يها ها و رژيم آيد ايدئولوگ ینظر نم هاست! ب  اشتهد

 .عدالت را پيدا كرده باشند يمطلب و توفيق در اجرا
  

 صلح و جنگ    
 !عظيم بشريت يصلح و جنگ! يك خواسته عميق و يك گرفتار

 .زنند جنگ می هو همه دست ب ...زنند همه امروز دم از صلح می
ها و  ايدئولوژي .اند گاه از انسان جدا نشده هستند كه هيچ یاقعياتصلح و جنگ و

 .اند، مسلماً در عالم تخيل و آرزو هستند هر يك از آن دو را كرده یكه نف یمكاتب
 يطور را آن  يك  كه حق هر دو شناخته، موقع و مورد هر آن است   صحيح يايدئولوژ

 .ت، دقيقاً مشخص سازدكه قرار خلقت و صالح بشريت و وسيله سعادت اس
از نظر  یهائ ذيالً مواقع وموارد مربوطه را ضمن شماره .اسالم چنين است

 .اسالم برسيم یگذرانيم، تا به سياست جنگ می
و سلم و  یاوليه آن سالمت يها از مفاهيم اسالم و از مطلوب و هدف یيك -1

 طور بهبشريت از اصالح بين دو دوست گرفته، تا خانواده و جامعه و  .صلح است
است كه بايد به آن تقرب و تشبه جست و  یخير و رحمت از صفات اله .یكل

 :است یاز اركان اديان اله یبالنتيجه محبت و بشر دوست
«... ...»1 

                                                                                                              
به نصيحت و خير انديشى متقابل بپردازيد و حس همكارى دوجانبه داشته باشيد و . . . و هيچ مردى 

نياز و مافوق آنچه خدا حقوق براى او  وجود ندارد، هر قدر داراى حق و منزلت و سابقه باشد، كه بى
ر آيد، كه معاف از مقدا است، قرار گيرد و هيچ مردى وجود ندارد، هر قدر به چشم مردم بى معين كرده

 .كمك كردن و كمك شدن باشد
 ......پس تقواى خدا را پيشه گيريد و مناسبات ميان خود را اصالح و سازش دهيد :1انفال / . 1



 
 

 

 
 

 361  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعثت و ايدئولوژي ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

«... 
 ...»1 

«...»2 

«
 ...»3 

«...»1 

«
...»1 

«»6 
از يك طرف  یو خشم بر شخص غالب شود و خطائ يچون ممكن است تند -2

سربزند و يا اصالً در طرف مقابل و در بيگانه و مخالف ميل به سالمت و صفا وجود 
دن نداشته باشد و خالف آن ابراز شود، در اينصورت قرآن تأكيد فراوان به فرونشان

 ی، نيكيدر برابر بد كند میتوصيه  یحت .نمايد خشم و گذشت و عفو و احسان می
ها  ها و كينه دشمن رحمت و مغفرت بخواهيد تا باين ترتيب كدورت يكنيد و برا

نزاع و جنگ از ابتدا خاموش  يها و صميميت بدهد وشعله یخود را به دوست يجا
باشد و اگر شخص تا  يهمان بدنبايد بيش از  يدر هر حال پاداش يك بد .شود

و بخشش  ي، بتواند خوددارشود میخود او مربوط  یآنجا كه به حيثيت و راحت
اگر احياناً جنگ در گرفت و  .بهتر از انتقام است ینمايد، ارزش و اجر آن خيل

 :استقبال كرد یدرنگ صلح نمود ، بايد از آن با خوش بين دشمن بی

                                                
واگر زنى از ناحيه شوهرش ترس از روگردانى و اعراض داشت، ايرادى بر آنها نيست كه  :128نساء / . 1

 ...بين خود سازش نمايند و صلح بهتر است
 ...جز اين نيست كه مؤمنين برادر يكديگرند، پس بين برادرتان آشتى دهيد :11حجرات / . 2
واگر دو طايفه از مؤمنين به جنگ يكديگر درافتادند، پس ميان آنها را صلح دهيد و اگر  :9حجرات / . 3

 ...امر خدا برگردد يكى از آنها بر ديگرى ستم كرد، با او بجنگيد تا به
 ...ايد، همگى وارد صلح و صفا شويد اى كسانى كه ايمان آورده :218 بقره /. 1
خيرى در غالب گفتگوى آنها نيست، مگر كسى كه امر به صدقه يا كار نيك و مطلوب يا  :111نساء /  .1

 ...اصالح بين مردم نمايد
 .مو ما تو را جز براى آنكه رحمت براى مردم جهان باشى، مأمور نساختي :117نبياء / . 6
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«
 »1 

«
 »2 

«... ...»3 

«...
 »1 

«»1 

«
 »6 

«
»7 

«
»1 

                                                
كسانى كه در خوشى و سختى انفاق مال مينمايند و خشم خود را فرو ميدهند و خطاى  :131آل عمران / . 1

 .بخشند و خداوند نيكوكاران را دوست دارد مردم را می
ايد، بدانيد كه بعضى از زنها و فرزندان شما دشمن شما هستند،  اى كسانى كه ايمان آورده :11تغابن / . 2

ز آنها و اگر ببخشيد و صرف نظر كنيد و آمرزش بطلبيد، پس همانا كه خداوند بسيار پس بپرهيزيد ا
 .بخشنده و بسيار خير رسان است

 ...... و حتماً در گذريد و نديده بگيريد، آيا دوست نداريد كه خدا از شما درگذرد؟ :22/ نور. 3
خواهى كرد، مگر عده كمى از آنها، پس از  ... و پيوسته اطالع بر خيانت از ناحيه آنها پيدا :13مائده / . 1

 .خطايشان در گذر و ناديده بگير. همانا كه خداوند نيكوكنندگان را دوست دارد
بنابراين از آنها چشم پوشى كن )مقصود كفار و مشركين است( و سالم بگو. بزودى  :89زخرف / . 1

 .خواهند دانست
)بدى را( به آنچه بهتر است بنما. آنگاه كسى كه بين تو و ونيكى و بدى يكسان نيستند، دفع  :31فصلت / . 6

 .او دشمن است، انگار دوست صميمى باشد
و پاداش بدى، بدى مانند آنست. اما اگر عفو و صلح كرد، اجر او بر خدا خواهد بود.  :11شورى / . 7

 .ها را دوست ندارد هماناكه خداوند ظالم
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«...
»2 

 يپيشرو يها و كشتارها كه معموالً دارا اينكه آتش كينه يعالوه بر اينها و برا
آيد،  گفتگو و تفاهم و صلح پيش يبرا یهائ است، ترمز شود و مجال فرصت يتصاعد

كه قاعدتاً يادگار  از سنت خانه كعبه يپيرو زده، به ياسالم دست بيك عمل ابتكار
تحريم  :است در مكان و زمان تثبيت كرده یوسيع یامنيت يها حريمابراهيم است، 

جنگ در حريم مكه و مساجد و در چهار ماه از سال، اصوالً خانه كعبه و مراسم حج 
3.باشد میعدل  و تشكيل حكومت یصلح عموم رسيدن به يبرا يمحل و مقصد

  
ن كرديم، فكر و عقيده بيا يكه در بحث آزادطور همان یتساهل و همزيست -3

 .است مانند اسالم تجويز و تأكيد نشده و دامنه آن توسعه داده نشده یدر هيچ مكتب
ها دراز  كه دست بجنگ و آزار و اخراج مسلمان يمشركين و كفار در باره یحت

 :و احسان شود یدهد با آنها دوست اند، قرآن اجازه می نكرده
«

 »1 
نبايد  یكردند و روابط خصمانه در ميان بود، بازهم اين دشمن یهائ اگر ممانعت

گردد، بلكه بايد  يتعدعدالت و سبب  هها از رفتار ب مسلمان يباعث خروج و خوددار
 :از خطا و ظلم نمود يو در جلوگير یدر نيك یهمدست

«... 
 ...»1 

                                                                                                              
داختند )تمايل نشان داند(، پس تمايل و توافق كن و توكل به خدا پس اگر براى صلح بال ان :61انفال / . 1

 .بنما، همانا كه او شنواى كامل و آگاه دقيق است
ننمودند و صلح و امنيت انداختند، در اين   كردند و ديگر جنگ گيرى ...پس اگر از شما كناره :91نساء / . 2

 (.است  )اجازه تعرض ندادهاست  صورت خداوند براى شما عليه آنها راهى قرار نداده
 «.خانه مردم»مراجعه به رساله . 3
كسانى كه هيچگاه به جنگ در دين با شما نپرداختند و از سرزمينتان  در بارهخداوند شما را  :8ممتحنه / . 1

شما را اخراج نكردند، نهى نميكند كه به آنها نيكى كنيد و رفتار از روى مساوات و عدل بنمائيد. مسلماً 
 .قسط كنندگان را دوست دارد خدا

اند، باعث شود كه تعدى نمائيد و  ...مبادا دشمنى با آن قوم كه شما را از مسجدالحرام مانع شده :2مائده / . 1
 ...)بلكه( همدستى و همكارى در خير و تقوا بكنيد
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«... 
 ...»1 
 يها خود بمصر دستور ميدهد هر گونه سنت یحضرت امير به فرماندار اعزام

است، محترم و محفوظ بدارد و با  قبل از اسالم در آنجا وجود داشته ینيكوئ
فرمايد تو قدم در  می .ن و اهل صالح آميزش و كسب علم و نظر نمايددانشمندا

از آنها مسلمان و همكيش تو هستند و عده ديگر  يا كه عده يگذار می يكشور
 .یانسان و همنوع، با همه بايد به عدل و محبت رفتار نماي

و كوشش اسالم در سلم و صلح بود و وظيفه  يمند تا اينجا حداكثر عالقه -1
 يها اما اگر آمد و عليرغم حسن نيت .مسلمين را تعيين ميكرد یو اجتماع يفرد

عمل آمد، عكس العمل اول البته  هطرف مزاحمت و تعارض از طرف مقابل ب يك
 :است يو خوددار يبازهم بردبار

«
 

»2 
ها و مخصوصاً منع و محو آئينشان را كردند،  قصد مال و جان مسلمان یوقت یول

ننمودند، قرآن ديگر پرداختند و رعايت حدود و عهود را  يانگيز به توطئه و فتنه
بايد جنگ كرد و آنها را هرجا هستند، كشت و آنقدر  .است درنگ را جائز نشمرده

 :سره برقرار شود پيش رفت تا بساط فتنه برچيده و حكم خدا يك
«... 

 
»3 

                                                
و هرگز دشمنى  ...قيام كنندگان، استوار براى خاطر خدا و در طريق مساوات و عدل باشند :8مائده / . 1

 ...بايك قوم باعث نشود كه عمل به عدل نكنيد، عدالت نمائيد كه آن به تقوا نزديكتر است
حتما مورد آزمايش و گرفتارى در اموال و جانهايتان قرار خواهيد گرفت و از اهل  :186آل عمران / . 2

كارى پيشه گيريد، بدانيد كتاب و مشركين آزار زياد )زخم زبان( خواهيد شنيد و اگر مقاومت و پرهيز
 .هاى بزرگ در كارهاست كه اين از تصميم

برنداشتند، پس هرجا به  نياوردند و دست گيرى نكردند و صلح ...پس اگر از شما كناره :91نساء/. 3
 .تسلطى آشكارهستيد كنيد و بكشيد، نسبت باين دسته از دشمنها شما داراى آنهارسيديد دستگيرشان
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«
 »1 

است، قيام به آن و  يه اجتناب ناپذيرجنگ پديد .یجنگ بايد كرد، جنگ دفاع
و دريچه آمرزش و  یقبول خسارات و صدمات و تلفات در راه حق، تكليف دين

و چه از  یو تربيت يچه از جهت معنو .بنابراين بايد آماده آن بود .است یرحمت اله
 :یو تسليحات يجهت ماد

«
»2 

«
 ...»3 

ها و  یو سختكشانده شوند  يا دسته يها ها به جنگ قبل از آنكه مسلمان  قرآن
ناموس طبيعت و سنت جاريه پرچمداران  عنوان بهآمدها را  قربانيها بچشند، اين پيش

از طرف ديگر با وجود اعتقاد و اعالم قدرت  .داد نموده، تذكر می یحقيقت پيش بين
مؤمنين هست، وظيفه دفاع از  در بارهكه  یالعالمين و عنايت و نصرت رب «كُنْ فَيَكُون»

يك آزمايش حيات بخش و شرط نجات و سعادت و  عنوان بهمن را خود و دفع دش
 :گذارد عهده مردم میه را ب نموده و آن یوسيله تصفيه و تكامل تلق

«»1 

«

 »1 

                                                
با آنها جنگ كنيد تا فتنه و توطئه از بين برود و دين يكسره از آن خدا باشد. پس اگر و  :193بقره / . 1

 .ها مورد ندارد دست برداشتند، ديگر دشمنى جز با ظالم
اند و در نزد  اند، مرده نپنداريد. بلكه زنده و هرگز كسانى را كه در راه خدا كشته شده :169آل عمران / . 2

 .خورند خدا روزى می
و برايشان آنچه از نيروى جنگى و سواره نظام ميتوانيد، تدارك و تجهيز كنيد، تا با آن  :61فال / ان. 3

 ...دشمنان خدا و خودتان و كسان ديگرى را كه هنوز نميشناسيد، در حال ترس نگاه داريد
د و مورد شون آيا مردم چنين حساب كردند ، كه همين كه گفتند: ايمان آورديم ، رها می :2عنكبوت / . 1

 .آزمايش وگرفتارى قرار نميگيرند
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«
 »2 

«»3 

«... 
 » 1    

كه گفتيم تنازع و جنگ در سازمان بشريت كه هنوز به كمال رشد و  طور همان
دنيا دار تصادم منافع  .باشد میدار و اجتناب ناپذير  ست، ريشها  تربيت توحيد نرسيده

مخالفت اهل باطل  هداشته باشد، ناچار ب یاست و هر مكتب حق اگر اصالت و اثر عمل
اند و مردم را در  خود احراز و انحصار كرده يبرا یناحق مقامات و مزايائ هكه ب
 یمضافاً باينكه تعصب بشر در چسبندگ .خورد اند، برمی و استثمار درآورده یبندگ

در نظام موجود  يمعقدات و عالئق موروث هرچند موهوم و مضر باشد، و پافشار هب
 .باشد میغدار  ياست، امر غير قابل انكار و نيرو منافع آنها شده كه توأم با عادات و

جز جنگ و دفاع  يا و چاره یحق و حقيقت سرنوشت يتازه و هر مناد يهر ايدئولوژ
كرديم كه در اصل، حقوق طبيعت  اشاره یاله يايدئولوژ ی، قبالً در بحث مبان1ندارد

                                                                                                              
يا اينكه پيش خود حساب كرديد وارد بهشت خواهيد شد. درحالى كه هنوز داستان آنها كه  :211بقره / . 1

ور و  هاى وحشت افزا وخسارات فراوان غوطه است، در سختى اند، به سراغتان نيامده پيش از شما گذشته
كسانى كه با او ايمان آورده بودند، گفتند: )پس( يارى خدا كو؟ آگاه  متزلزل شدند، تا آنجا كه رسول و
 .باشيد كه يارى خدا نزديك است

و مسلماً شما را دچار پيشامدهاى آزمايشى مختلفى از ترس و گرسنگى و از دست رفتن مال  :111بقره / . 2
 .و جان و عايدات خواهيم كرد و پايداران را بشارت بده

تان  كنيم، تا مجاهدين و صابرين شما را بشناسيم و اخبار و چگونگى حتماً شما را مبتال میو  :31محمد / . 3
 .را مورد آزمايش قرار دهيم

كرد، حتماً زمين  ...و اگر چنين نبود كه خداوند بعضى از مردم را توسط بعضى ديگر دفع می :211بقره / . 1
 .جهان استشد، ولكن خداوند صاحب فضل بر مردم  فاسد و تباه می

سرنوشت كليه قيامهاى حق خواهانه و انقالبهاى آزادى و استقالل طلبانه نيز سرانجام در ميدانهاى جنگ . 1
است. تا قيام كنندگان حاضر به مبارزه پرمخاطره وبه كشته شدن و كشتن نگرديده، دست به   تعيين شده

ان است: خالصى ايران از چنگ اعراب اند. شواهد در تاريخ فراو اند، به پيروزى نرسيده سالح نبرده
اميه و بنى عباس، آزادى آمريكا، انقالب كبير فرانسه، استقالل ايرلند بعد از چهارصد سال مبارزه و  بنى

آساى ويتنام،  قربانى دادنها، استقالل نيمه تمام كنگو، آزادى الجزاير، آزادى كوبا و جنگهاى فعلى معجزه
است، ولى در پايان يك مبارزه  نام و مرام گاندى در اذهان وارد شدهآزادى هندوستان نيز اگرچه با 
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بشر است،  یواسته طبع عمومكه آنچه در طبيعت جريان دارد و خ شد میچنين فرض 
نظر باينكه در  یاله يدر ايدئولوژ یول .گردد يقانون اصيل و صحيح بوده، بايد پيرو

نام شيطان را مؤثر و  هب يعامل ديگر یغير از اراده رحمان یطبيعت و طبع انسان
دربست صحيح و مصلحت  طور بهاست،  یدانند و آنچه را كه طبيع محرك می

انسان بايد در ميان رحمان و  يدر اين ايدئولوژ .اند به كنترل شدهشناسند، قائل  نمی
 .مبارزه بپردازد هها و پيروان شيطان ب شيطان راه هدايت را اختيار نمايد و با خواسته

مطرح شود، تشخيص  ييا بشر یطبيع يحال اگر مسأله صلح و جنگ در ايدئولوژ
 .دا نمود، مشكل خواهد شدرا ف ياينكه كدام را بايد اصل و هدف گرفت و ديگر

متفاوت به آن داده  يها برحسب افكار اشخاص و طبايع نژادها و منافع منظور، جواب
و خير كه تراوشات  ی، صلح و دوستیهدايت شده اله يدر ايدئولوژ یول .شود می

و بايد با تمام  شود میاست، اصل و هدف محسوب  يو تعليمات نبو یذات كبرياي
منفور و مطرود بوده،  يو نابود یمين آن پرداخت و جنگ و دشمنقوا به تعقيب و تأ

دفع و قلع عوامل مخالف  يكه برا شود میمجاز )بلكه واجب( شمرده  یفقط موقع
 .ضرورت پيدا كند يصلح و تأمين سعادت بشر

                                                                                                              
پرشور و پردوام هفتاد ساله، كه در آن صدها هزار زندانى و هزاران كشته و مجروح دادند، صورت 
گرفت و انگليسيهادر جريان جنگ اخير، وقتى در معرض حمالت ژاپن و مواجه با مقاومت و 

ار آمريكا و چين قرار گرفتند، به ناچار تعهد اعطاى استقالل را كردند. هاى هندوها و تحت فش كارشكنى
به عالوه اگر هندوها با انگلستان نيرومند نخواستند و نتوانستند جنگ با اسلحه بنمايند، با مسلمانها )كه 

به آنها را مخالف خود و مانع استقالل ميديدند( كه در افتادند و خونهاى فراوان ريختند! )رجوع شود 
 (.كتاب آزادى هندوستان

ها انتظار دارند با منطق و مسالمت و با صبر و انتظار بتوان دست غاصبين  اين فكر خامى است كه بعضى
حقوق و دشمنان آزادى را كوتاه كرد. تازه به فرض كه غاصبين حاكم با گذشت زمان تدريجاً ضعيف 

، رقيبهاى نيرومند تازه نفسى جاى آنها را شوند، پيش از آنكه فرصت و امكاناتى براى آنها پيش آيد
اند حق گرفتنى  خور خواهند بود. همانطور كه گفته خواهند گرفت و هميشه مردم دست بسته و توسرى

است، نه دادنى. بدون قبول رنج و مرگ و بدون تربيت و تداركهاى الزم و كافى جنگ، نجات و 
يقت است. مسيحيت كذايى كه پيروان آن به رستگارى محال است. آيات قرآن شاهد گوياى اين حق

است، اوالً: در زمان كوتاه شش ماهه ياسه ساله رسالت  اسالم ايراد ميگيرند كه به زور شمشير پيش رفته
حضرت عيسى )ع( نه فرصت جنگ را پيدا كردند و نه امكان در افتادن با امپراطورى روم را داشتند. ثانياً: 

مسيحيت صلح جو، بنام مسيح و مدنيّت و صلح  و جنگهايى است كه همينها  تاريخ مشحون از خونريزي
 !است به راه انداخته
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دارد كه در  یاست ، حدود و شرايط كه اسالم تجويز و تأكيد كرده یجنگ -1
 :است شخص شدهم یآيه ذيل مانند چارچوب

«»1 
 :بنابراين .يكنند، بدون تعدّ كه با ما جنگ می یكسان  كردن در راه خدا با  جنگ
، استعمار و استثمار ی، تفوق طلبی، انتقامجوئیكشورگشاي يكه برا یهائ جنگ

 ممنوع است؛ یاسالم يباشد، در ايدئولوژ

اند، ولو اهل كتاب  يا  ننموده یكه بما حمله نكرده و پيمان شكن جنگ با كسانی
 ممنوع است؛ یجنگ تعرض یبيدين و مشرك باشند، يعن

كه به لحاظ دفاع و  یهرگونه اعمال خشونت و تجاوز يا كشتارها و آزارهائ
 .قصاص ضرورت و مورد نداشته باشد، ممنوع است

است، كه در آيات  یاز نظر قرآن مهم و اساس يقدر هبشرايط و حدود فوق 
از  .است  عمل آمده هآنها تأكيد و تكرار ب يمختلف رو يها متعدد و در مضمون

 .است شمار رسيده بی يها ناحيه مقام رسالت و واليت نيز توضيح و توصيه
ديديم  1تا  2 يها ها را در آيات ذيلِ شماره از اين تحديد و تصريح یبعض

  -91نساء /  -2مائده /  -8ممتحنه /  -91نساء /   -11/  يشور  -13 / مائده -22ر/)نو
منظور ترساندن و  هرا ب یكه تدارك و تجهيزات جنگ 61انفال /  یو حت 193بقره / 
حمله به بيطرفان و قلع و  ياست، نه برا خود نشاندن دشمنان دستور فرموده يسرجا

نيز وجود  ي( آيات ديگر.شد میز حتماً اشاره قمع كفار، كه در صورت لزوم و جوا
 :شويم آنها را يادآور می يدارد كه چندتا

  :دنباله آيه سابق()
«...

 

                                                
كنند و تعدى و تجاوز از حدود  و كارزار كنيد در راه خدا، با كسانى كه با شما جنگ می :191بقره /  .1

 …ننمائيد
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»1 

«

»2 

«

»3 

                                                
نكه آنها در آنجا با شما بجنگند، ... و با آنها در خانه كعبه جنگ نكنيد، مگر آ :191و  192و  191بقره / . 1

پس بكشيدشان. چنين است پاداش كافرها، پس اگر دست برداشتند، بدانيد كه خداوند بسيار بخشنده و 
رحمت رسان است. ماه حرام در مقابل ماه حرام و در محرمات قصاص است. پس هركس به شما تعدى 

زيد و از خدا بپرهيزيد. همانا كه خدا با متقين است، به او بتا كرد، به همانگونه كه به شما تعدى كرده
 .است

)مردم( را به راه پروردگارت با حكمت و پند نيكو دعوت نما و با آنها به نيكوترين  :128تا  121نحل / . 2
شكل ممكن جدال و بحث كن. همانا كه پروردگار تو )خودش( بهتر ميداند چه كسى از راه او گمراه 

يافتگان است، اگر عقاب و كيفر داديد، پس همانطور كه مورد عقاب واقع  به راهشده و او داناتر نسبت 
تر  ايد، عقاب دهيد و لكن اگر بردبارى و مقاومت نمائيد، حتماً اين رويه براى صبركنندگان پرفايده شده

است، و صبر پيشه گير و صبر تو فقط به )خاطر و به اتكاى( خداست و اندوه بر آنها مخور و از 
 .هايشان ناراحت مباش. بدان كه خدا با كسانيست كه تقوا دارند و نيكى ميكنند لهحي

و در روز حج بزرگ از جانب خدا و رسول به مردم اعالم كن ، كه خدا و رسول او از  :6و  1و  3توبه / . 3
شركين كه با اند، خبر از عذاب دردناك بده ، مگر كسانى از م كه كافر شده كسانى و به ...مشركين بيزارند
. اند ى عليه شما همپشت و يار نشدهپيمان چيزى فروگذار نكرده و با احد ايد و در رعايت آنها پيمان بسته

در اين صورت پيمان خد را تا آخر برسانيد . بدانيد كه خدا متقين را دوست دارد ، و اگر يكنفر از 
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«
...»1 

)كه  شود میهرجا كه در قرآن صحبت و امر به جنگ با دشمنان  یكل طور به
 كرده یاست( و تا آنجا كه نگارنده تفحص و تلق شديدترين آن در سوره توبه آمده

اين جنگ يا حمله كه  شود میاست و در خود آيه يا در آيات قبل و بعد تصريح  
كه آنها پيشقدم در  یو حدود و قصاص و مقابله بمثل را دارد، عليه كسان یجنبه دفاع

اند و يا به  اند، نقض عهد كرده بوده یخصومت و اخراج مسلمانها از خانه و زندگ
هميشه تعرض بسربازان و مردها،  .اند و توطئه عليه اسالم پرداخته يبند خدعه و دسته

و كودكان و پيران و تخريب محصول و مساكن و معابد، در كالم خدا و  تجاوز بزنان
كه  یاقوام در بارههمچنين  .است در روايات پيغمبر و ائمه اطهار شديداً منع شده

مدارا  هاند، امر ب اند و يا اصالً دست به حمله و فتنه نبرده پيمان صلح بسته و وفادار مانده
 .است شده یو نيك

 2«......»صريح  يدستورها یتوق شود میچطور 
را در مقابل خود داشته باشيم، بتوانيم به  3«... ...» و

ه ب يهمه تأكيدها است، حمله نمائيم؟ پس آن كه بما تجاوز نكرده یاجتماع فرد يا
 !؟ و چيست یك يصلح و سلم و خدمت و احسان برا

اند كه جهاد و حمله  از مورخين و معاصرين تصور يا اظهار كرده یاينكه بعض
، بايد توجه نمايند كه اگر شود میقصد اعالم و انتشار اسالم ثواب است، يا واجب  هب

 یده از اراضعالم اسالم يا استمالك اموال و استفا يبرا یياب منظور از حمله قدرت
شديداً  یجوئ يو برتر یدر قرآن نيامده و دنياطلب يسايرين است، كه چنين تجويز

 .است منع شده

                                                                                                              
بشنود. سپس او را به محل امن برسان، زيرا كه مشركين از تو پناه خواست، او را پناه بده، تا كالم خدا را 

 .اينها مردم نادانى هستند
چرا با ملتى كه پيمان خود را شكستند و كوشش در اخراج رسول كردند، نجنگيد؛ در حالى  :13توبه / . 1

 ...كه اول مرتبه آنها )جنگ يا آزار( با شما را آغاز كردند
 ...اش بر او تعدى كنيد ند، به همان اندازه تعدى...پس هركس بر شما تعدى ك :191بقره / . 2
 ...اند كنيد ، چنان عقوبت كنيد كه شما را عقوبت كرده ...اگر عقوبت می :126نحل / . 3
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«
»1 

اجبار و اكراه مردم به قبول اسالم است، كه و اگر منظور تحميل عقيده حق و 
قرآن اكراه در دين را نميپذيرد و ايمان را يك امر داخل شده در قلب و دل خواسته 

مكرر به پيغمبر تذكر  یحت .)حنفاء و حنيف( و پذيرفته بعقل و فكر و رشد ميداند
 یيم كسآورند خود را ناراحت نكند و او ق یدهد كه از اينكه مردم ايمان نم می

 :نبوده، فقط وظيفه ابالغ دارد نه اجبار و اكراه
«...»2 

«
 »3 

«
»1 

«
»1 

بيش از ابالغ و دعوت از  يا پيغمبر خدا نگهبان و مسؤول مردم نبوده، وظيفه یوقت
يا  يطريق حكمت و پند و بحث پسنديده نداشته باشد، چگونه سلطان محمود غزنو

اند با حمله و شمشير مردم را خداپرست و  فالن خليفه و امير خود را مؤظف ديده
 !مسلمان نمايند؟

                                                
اين چنين خانه آخرت را براى كسانى قرار ميدهيم كه قصد برترى جويى و فساد در زمين  :83قصص / . 1

 .كنند و سرانجام براى اهل تقوا است نمی
 ...اكراه در دين وجود ندارد ، رشد از گمراهى آشكار شد :216بقره / . 2
و اگر پروردگار تو ميخواست، حتماً تمام مردم روى زمين ايمان آورده بودند. آيا پس تو  :99يونس / . 3

 كنى مؤمن باشند؟ مردم را وادار می
ايم و تو  ان و مراقب آنها قرار ندادهشدند و تو را نگهب خواست مشرك نمی و اگر خدا می :117انعام / . 1

 .تىسموكّل بر آنها نيس
اين )قرآن( ابالغ براى مردم است و براى اخطار به آنها، تا بدان بيمناك شوند و بدانند كه  :12ابراهيم / . 1

 .فقط اوست خداى يكتا و براى اينكه صاحبان عقل پند و تذكر بگيرند
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د اما اگر بگويند ببهانه برافراشتن پرچم عدالت، قلع و قمع حكام ستمگر و آزا
كنند و بر مسند  یاند كشورگشائ در زنجير، مسلمين وظيفه داشته يها نمودن انسان

آيد آمده باشد و بلكه  در قرآن بنظر نمی يحكومت سايرين بنشينند، چنين دستور
 :خالف آن از آيه

«... »1 
كه غالباً تقوا در مورد رعايت   دگذشته مالحظه كردي آيد و در آيات كثير یبر م

اين  .است و تجاوز آمده ياز تعد يعهد و پيمان، احترام به حقوق سايرين و خوددار
شروع  یاست كه با ريختن به خانه و خاك مردم و كشتن و خراب یچه خدمت و ثواب

كه به ما ظلم  یكس هرا جز ب یو بدگوئ یاجازه تلخ زبان یخدا حت یشود؟ وقت
دهد، چطور ممكن است ما خود را مُحق و مأجور در تعرض و حمله  نمیاست  كرده

 ما دراز نكرده باشند بدانيم؟ هكه دست آزار ب یبه مردم

«...»2 
د تحت ظلم و شكنجه قرار گيرند و استمدا يدر كشور یهائ البته اگر مسلمان

 .شود مینقشه حمله و اضمحالل ما را طرح كند، مطلب عوض  یكنند، يا اگر دولت
 كه در زبان فقه جهاد ناميده شده یغيردفاع یتعرض يها اصوالً مسئله جنگ

كه  یچنان نيروئ يحاال ما دارا :است، عمالً مطرح و بحث مفيد نيست؛ زيرا اوالً 
و حيثيت و  يدفاع و حفظ آزاد هفق بحمله بزنيم نيستيم و اگر مو هبتوانيم دست ب

عقيده اماميه جهاد فقط در  هبنا ب :ثانياً .بايد خوشحال باشيم یحقوق خود بشويم خيل
تشنه جنگ و قلع و قمع كفار و  یكه خيل كسانی يبرا :ثالثاً .شود میزمان امام واجب 

باطل و ناحق  يزيرا به محض اينكه دولتها .وجود ندارد یها باشند، هيچ نگران دين یب
باال ميرود، چنان در منافع و در افكار و اندامشان لرزه  یاز دور ببينند پرچم حق

خواهد افتاد، كه خودشان به جنب و جوش و فتنه و حمله خواهند پرداخت و راه را 
ها موظف به  سوره انفال، مسلمان 62قبالً هم برطبق آيه  .جهاد با خواهند كرد يبرا

و  یبحث يك بحث اصول .اند بوده یكاف يت و تجهيز قواو به تربي یبين پيش
 .است ياستخراج نكات ايدئولوژ

                                                
 .پذيرد خدا فقط از تقواپيشگان می... جز اين نيست كه  :27مائده / . 1
خداوند بلندكردن صدا به بدى را دركالم دوست ندارد، مگر كسى كه مورد ظلم واقع شده  :118نساء / . 2

 ...باشد
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راشدين به ايران و روم و  ياز مؤمنين و تعبير اينكه چرا خلفا یاما توجيه بعض
 ينيز خلفا یبرادان سن .ما حجت نيست يآفريقا حمله كردند، عمل آنها كه برا

االطاعه باشد،  ند كه كردارشان واجبدين نميدان يراشدين را معصوم و راهنما
امر مسلم اين است كه حضرت امير و حضرت امام حسن  .یاست تاريخ یموضوع

و نفرات  يچنان تحرك و روحيه قو يدر دوران خالفت خود، با آنكه مسلمين دارا
بود،  یكاف يحمله و پيروز يبودند كه صرف فرمان و تعيين فرمانده برا یو ممكنات

 :فرمايد حضرت امير به مالك اشتر صريحاً می .نكردند را يچنين كار
قدرت و حكومت خود را با ريختن خون حرام استوار مساز، كه اين كار 

بنيان حكومت گردد و بلكه آنرا از بين برده و بدست  یموجب ضعف و سست
، عذر تو نه در پيشگاه خداوند و نه در يسپارد و البته در قتلِ عمد یم يديگر

 ذيرفته نخواهد شدنزد من پ

تر باشد، دير  كار بگمار كه بردبارتر و پاكدامن  از سپاهيان را بر یو كس
خشمگين گردد و زود پوزش پذيرد، بر بينوايان مهربان باشد و بر زورمندان 

  1...سخت بگيرد

كه قبالً متذكر  طور همان .اين اختالف عمل و نظر چندان تعجب آور نبايد باشد
تر از زمان و مكان بوده و هست،  و پيشرفته يچنان مكتب فوق بشرايم، اسالم  شده

 يبرا .قرنها بعد، و بتمامه درك شود و اجرا گردد یزود بود بالفاصله، حت یكه خيل
اسالم و  يمشكل بود هدف عميق اعال یراشدين خيل يزمان و خلفا اعراب آن

 :صلح و منظور و مورد جنگ را بفهمند و به مصداق يمعنا
«

...»2 
كه در ممالك  یو فتوحات نظام یبه عادات عصبيت جاهليت و به كشورگشائ

بودند كه ن یهمه مانند عل .متمدن آنزمان )و اين زمان( معمول وممدوح است نكنند
 : فرمود قرآن ناطق باشند و اين سفارش پيغمبر را بفهمند آنجا كه می

3«.بهترين كارها، بخشش صلح بر جهان است»
 

                                                
 .خسروشاهى  سيدهادى  كتاب امام على صداى عدالت انسانيت، جرج جرداق، ترجمه آقاى  نقل از. 1
ه پيش از او هم پيغمبران ديگر بودند و درگذشتند نيست. آيا و محمد جز رسولى ك :111آل عمران / . 2

 گذشته )جاهليت( خود برخواهيد گشت؟ اگر بميرد يا كشته شود، به
 .نقل از كتاب امام على )ع(، صداى عدالت انسانيت. 3
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 مقام و ارزش كار

مندان به  عالقه .است در اين مورد، در رساله كار در اسالم داده شده یتوضيحات كاف
 .رساله مذكور رجوع فرمايند

  

 اقتصاد

در وجود انسان و  یزندگ يصاد يا مسأله تأمين و توزيع حوائج مادكه اقت ینقش مهم
از  یاقتصاد در هر شأن .اجتماع دارد، نه قابل احصاء است و نه قابل انكار يدر فعاليتها

در هر سن و در هر صنف  .را نبينيد شؤون كه وارد شويد، ممكن نيست سروكله آن
 .كند میجلوه  یعه بوضع خاصاز اشخاص و در هر مرحله از روابط و مراحل جام

اند و آگاه به  كه بلب پرتگاه مرگ رسيده یگرسنگان يبچه شيرخوار و برا يبرا
 يبرا .مطرح نيست يخود هستند، غير از غذا و بهداشت وضوع ديگر ينيازمند

نگذارده و  یها نيز كه قدم به مرحله باالتر از كودك طلب پرستها و راحت شكم
 یو مبدأ و معاد زندگ یندارند، انگيزه اصل یراك و خوشغير از خو يمطلوب ديگر

 .شود میدر اقتصاد خالصه 
از متفكرين و صاحبان  یاين احتياج و تأثير آنقدر بزرگ است كه بعض

 .اند اقتصاد ديده يها را مسحور خود كرده، كليه مظاهر حيات را جلوه يايدئولوژ
آنها با پول تأمين  يها نيازمنديكه  يانسان را در قالب شكم و حواس پنجگانه ظاهر

كما اينكه امثال  .اند دانسته «يموجود اقتصاد»كرده، او را يك  یگردد، نقاش می
 .اند خالصه كرده ی، در آالت تناسلیفرويد انسان را در مرحله نهائ

انسان، كه او را  یجسم يها و ساير حساسيت یمنكر شكم يا غريزه جنس یكس
از انحاء بنده درهم  يكن و پوشاك و غيره نموده و بنحومحتاج غذا و ازدواج و مس

اما همه مردم كودك شيرخوار و گرسنگان لخت يا شكم  .نيست كند میو دينارش 
اند و  تاريخ تكامل بشريت را برداشته يكه گامها یاتفاقاً كسان .پرور نيستند پرستان تن

 .اند درهم و دينار نبوده ها و بندگان اند، بچه كرده يها را رهبر مراحل تحول جامعه
و در ميان ملل منحط و  یتخريب یاند، نقش منف داشته یبندگان درهم و دينار اگر نقش

ايفا  ینقش مثبت بدست كسان .است روند، بوده اضمحالل می یمحتاج كه در سراشيب
غير  يها ديگر و حسرت زده و شيفته مطلوب ياست كه حساس نسبت به چيزها شده
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 يبرا يها، محيط مساعد ها و محروميت كه همان فقدان  چه بسا .اند بوده يماد
 . است ابتكارها و انقالبات فراهم كرده

شناخته  یمال و ماديات بدون آنكه مقصد و مدار زندگ یاسالم يدر ايدئولوژ
به آن  يا جا دارد رساله جداگانه .كند میرا احراز  یشده باشد، مقام و موقعيت شامخ

اين كه بحث حاضر زياد ناقص نباشد، به مختصر  يبرا یول .اختصاص داده شود
1.پردازيم در زمينه اقتصاد می یاشارات

 

 :كنم فهرست بيان می طور بهدو بند ذيل  یمطالب مربوطه را ط
 مال و اقتصاد دارد؛ هنسبت ب ياسالم چه نظر -1

 .است را در اين زمينه حاكم كرده یچه اصول و مقررات -2
مالزمه كامل مابين  یاسالم يخاطر نشان شود كه در ايدئولوژ قبالً الزم است

بدون  .اقتصاد )وهر مسئله ديگر مربوط به فرد و اجتماع( با ايمان واخالق وجود دارد
كه قسمت  یاست و بدون تربيت اخالق يايدئولوژ یكه ضامن اجرائ یايمان قلب

اعمال انسان روح و اثر و به  كند میرا تشكيل ميدهد و تنظيم  یعمده روابط اجتماع
را كه منظور است  یند مفهوم و خاصيتتوان میدهد، هيچيك از احكام و موازين ن می

، چه شود میاقتصاد در منطق اسالم، چه آنجا كه مربوط به كسب و توليد  .بدهند
مصرف  هآيد و چه آنجا كه ب یو خرج و توزيع در ميان م يجمع آور يآنجا كه پا

فريضه و  يرسد، حكم عبادت را داشته، ادا می یمقرّرات يها يا پرداخت یشخص
اگر ايمان و تقوا پشت سر آن باشد، از هر سيستم  .شود میرسيدن به ثواب محسوب 

مافوق عادالنه خواهد بود؛ بدون آنكه  يآيد و چيز تر در می سخاوتمندانه یو رژيم
 .را محدود سازد آن يفشار و قيود
باشيم اصول   خواسته یو استدالل منطق یاستنتاج عقل از طريق یكل طور بهچنانكه 

را استخراج كنيم، بايد بگوييم نتيجه اعتقاد به  یيا اسالم یاله يايدئولوژ ياقتصاد
و  یگونه دلبستگ شونده هيچ یانسان فان يكه برا مالك دنيا و آخرت اين است يخدا

 .ملك وجود ندارددر ت يصاحب اختيار يبرا یمالكيت مطلق در اموال دنيا و عمل

                                                
 هاى اسالم و مالكيت آقاى طالقانى، و المنابع با استفاده از مطالعه آقاى مهندس سحابى روى كتاب. 1

اى از آقاى  االشتراكيه محمد غزالى، ماذا تعرف عن االقتصاد االسالمى از آقاى محمد باقر صدر، مقاله
موسى صدر در مجله مكتب تشيع، سال اول، تحت عنوان اسالم و مشكل حلّ اختالفات طبقاتى، و 

 .باالخره كتاب جزيه در اسالم، تأليف ث دنت، ترجمه آقاى دكتر موحد
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 يكه اراده رضا یمال را بايد در جهت .شود میانسان مالك موقت و امانتدار محسوب 
مصرف برساند و يگانه مصرف صحيح و مفيد،  هو دهنده مال است، ب یصاحب اصل

نياز از مال و  یكه خدا ب از آنجائی .باو شود ييا همانند یآن است كه وسيله نزديك
از مشيت و از عمل خود  ياو راه تقرب يا پيرو يرضا ، جلبباشد میما  يها انفاق

كه در مرحله اول   خالقيت همان توليد مال است .خالقيت و رحمانيت یيعن .اوست
ما سپرده  هكه ب یجسم خودمان و وابستگان یبمصرف حفظ و تغذيه وديعه حيات

انفاق مال و  یرحمانيت پروردگار با بخشايندگه ب یاما تأس .اند بايد برسد شده
ديگر چون همه بنده  از طرف .يابد خاليق تحقق می هدر طريق خير و خدمت ب يتوليد

 يها از نعمات دنيا و بنيه يمند خدا و برادر يكديگر هستيم، جهت مساوات را در بهره
 یضمناً بديه .بايد در پيش گيريم و اختالف طبقات وجود نداشته باشد ياقتصاد

وال و حقوق سايرين و سوءاستفاده از امكانات موجود بام يگونه تعد است كه هر
 .ممنوع و مردود است یاله ياستخدام و استثمار بندگان خدا، در ايدئولوژ يبرا

روشن شدن خطوط  ياست كه برا یپيش خود و پيش بينيهائ ياينها استنباطها
د كه قضاوت ندارد و اگر قرار بو یالبته قطعيت .يم بنمائيمتوان می یاقتصاد اسالم یاصل

 .كرديم مغاير يا متضاد می يها عقل و تشخيص ما واگذار شود، ممكن بود استنباط به
مثالً اين كه چون دنيا خانه گذر است و غير از خدا هيچ  .اند ها كرده یكما آنكه خيل

مال و ماديات  دنبال بهو طلب نيست، اصالً نبايد  یقابل دلبستگ یموجود و موضوع
تر  كند، به خدا نزديك یو مجردات زندگ یان در عالم معنرفت و هر قدر انس

يا اينكه چون كيفيات و متعلقات دنيا تماماً از ناحيه خدا و خواسته و  .خواهد شد
خود باشند و  یو ناتوان يبه نادار یپرداخته او است، فقرا و محرومين بايد راض

از همه چيز  يمند هرهثروتمندان و زورمندان عزيز دردانگان خدا بوده، حق مشروع ب
از مشيت و  يبر همه كس را دارند و اين اختالف طبقات مظهر يو سوار

 .است یاله يها مصلحت
و از دودمان رسالت گرفته  یاستنباط قابل اعتماد و اعتبار آنست كه از زبان وح

 .كنيم اين راه را اتّخاذ نمائيم می یما هم سع .شود
  

 اقتصاد دارد؟ مال و هنسبت ب یاسالم چه نظر -1
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مثبت  یاالطالق نداشته، از دريچه نسب یعل یمال و ماديات اعتقاد جزم هاسالم نسبت ب
 : كند میبه آن نگاه  یو منف

 :الف( ضرورت و موارد استعمال مال
 ؛يدار ب( آثار سوة و مفاسد ثروت و سرمايه

حل مسأله  مبارزه با فقر و هكه ب يا العاده الف( در بيان ضرورت و اهميت فوق -1
معروف ذيل را سر لوحه اين بند قرار  ياست دو حديث نبو یاقتصاد داده شده، كاف

 :دهيم
«»1، 

 2؛«»
كه سرمنزل   ها است و معاد كه از نظر دين سرسلسله جهل و گناه  معلوم است كفر

 !است بمال و معاش داده شده یدارد و بنابراين چه ارزش یحيات است، چه مقام
)مظهر تغذيه و اقتصاد( كه از رسول اكرم  «نان يدعا»در اين زمينه حديث يا 

 :كند میاست، رابطه نزديك عبادت و اقتصاد را بيان  اهلل عليه و آله( رسيده ی)صل
«

 »3 
ها و باطرد رهبانيت، آب و ثمرات زمين  قرآن بر خالف مكاتب تصوف و مرتاض

 يا پاكيزه يو روز یرا در عداد نعمات اله یتزيينات زندگ یها و حت يا عوايد و بهره
اعتدال  طور بهبايد از آنها  .ميدارد، نام ميبرد یالح ارزانكه خداوند به بندگان ص

 :ارتزاق كنند، تا بتوانند اعمال نيك انجام دهند
«

 »1 

«»1 

                                                
 (1فقر و تنگدستى انسان را به كفر بكشاند؛ )خصال صدوق ، ج  نزديك است كه. 1
 .كسى كه معاش و تأمين زندگى ندارد، معاد و آخرتى هم ندارد. 2
گيريم، نه نماز  خدايا در نان ما بركت بده و ميان ما و آن جدايى نينداز. اگر نان نباشد، نه روزه می. 3

 (.371/  1دهيم؛ )سفينه، ج  می خوانيم و نه واجبات پروردگارمان را انجام می
دان است، و  و زمين را براى مردم فروگسترده، در آن ميوه و خرماى صاحب خوشه :13تا  11الرحمن / . 1

  دار و ريحان. پس كدام يك از نعمات پروردگارتان را تكذيب ميكنيد؟ دانه برگ
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«...»2 

«... 
 ...»3 

«...»1 

كسب مال و  .است در قرآن مكرر تأكيد شده يگسترش در زمين و كاوش روز
دتها محسوب خود و خانواده واجب است و از بزرگترين عبا يتحصيل معاش برا

منظور از كسب  .«اهللاَلْكاسِب حَبيب »)نه باب از ده باب عبادت خدا( كه  شود می
است و شامل  يتوليد يها تنها نيست، بلكه حرفه یو فروشندگ يالبته دكاندار

 :است حضرت رسول فرموده .شود مینيز  يو كارگر ييد يكارها
«»1 

 :است كه و در روايت آمده
«

 »6 
امت  .و كل بر سايرين شدن حرام است یاز طرف ديگر سؤال كردن و گدائ

 .داشته باشد ياستقالل اقتصاد مسلمان بايد خود كفيل احتياجات خويش بوده،
در ميان اصحاب  يبه قدر یو كفالت از حوائج شخص ينياز یگويند تربيت ب می

از دستش  يسوار بود و چيز یالمثل كس یرسول خدا رسوخ پيدا كرده بود، كه اگر ف
را بردارند و  آن گذاشت عابرين يا همراهان پياده خواست و نمی نمی  فتاد، ا زمين می هب
 .شد میداشت و سوار  بلكه از مركب پائين ميجست و خود بر می .و بدهندا هب

                                                                                                              
 .باغها و جويبارها ميپردازدو شما را با مالها و فرزندان كمك ميكند و برايتان  :12نوح / . 1
 ....از روزى خدا بخوريد و بياشاميد و در زمين براى تباهى و فساد پراكنده نشويد :61بقره / . 2
بگو چه كسى زينت و آرايش خدا را كه ... ...بخوريد و بياشاميد ولى اسراف نكنيد :32و  31اعراف / . 3

 ...است؟ را حرام كردهاست و پاكيزهاى روزى  براى بندگانش بيرون آورده
 ...اى گروه پيغمبر از )اغذيه( پاكيزه بخوريد و كار شايسته انجام دهيد :11مؤمنون / . 1
 .است تر از كسبى كه با دستش كار كند نداشته هيچ مردى، كسبى پاكيزه. 1
ر او رسول خدا دستى را كه از زيادى كار ورم كرده بود گرفت و گفت: چنين دستى را خدا و پيغمب. 6

 .دوست دارند
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دين  ياست، در قاموس قرآن و زبان اوليا يالبته كلمه اقتصاد كه اصطالح جديد
 يها اقتصاد كه معيشت و تأمين و تدبير نيازمندي یاز مفهوم اصل یول .است نيامده
السالم علم اقتصاد و علم  حضرت صادق عليه .است  است زياد صحبت شده یزندگ

 :فرمايد دين را در رديف هم آورده می
«»1 

معيشت يا  یاند و تنگ دانسته  از سوءتوزيع اقتصاد و تقصير اغنياء یرا ناش  ضمناً فقر
 :حق و حقيقت است  يها ا و انحراف از راهاز خد  یز روگردانا  یاقتصاد، ناش  یخراب

  :از نهج البالغه
«»2 

  :السّالم از حضرت صادق عليه
«

»3 

«...»1 
بار  هفرد و اجتماع ب يبرا يكه مال و تمتعات ماد یهائ در بيان زيان ب( -1

پرستش و اعتقاد،  يها چه از جنبه .است در اسالم فرو گذار نشده يآورد نيز چيز یم
 یاز ايرادها و احترازهائ .آن یياسو س یو تربيت و چه آثار اجتماع يچه از نظر ماد

گردد كه به  نتيجه می یهائ ها و مراقبت ، يك سلسله محدوديتشود میكه توصيه 
 .نمايد ترسيم می يمالدار يبرا ياست و حدود يو اقتصاد یاخالق يها منزله كنترل

مبارزه با مشركين معاند و اشراف قريش  ياوليه قرآن كه ابتدا يها در سوره
مورد  يورز و بخل یو مال دوست يمال اندوز يبعد يها بيشتر از سوره یاست، خيل

 :است  و كفر شناخته شده يعامل پليد یگيرد و از جهت مالمت شديد قرار می

                                                
 .هاى معيشت علم، تمام علم عبارت است از: تفقّه و مطالعه در دين و شناسايى ميزان. 1
 (161عشريه/ نعمت فراوانى نديدم مگر اينكه در اطراف آن حقّى ضايع شده بود، )اثنى. 2
 (زكات وسائل، كتاب)  گناه اغنياء، نشدند، مگر در اثر  گرسنه و عريان و همانا مردم فقير و محتاج و. 3
هر كس از يادمن )تصديق و تذكر اينكه حقيقت و حقى در عالم وجود دارد( روبگرداند،   :121طه / . 1

 .شود زندگى او تنگ می
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، 8،  ليل/ 7و  6، علق/8و  1، تكاثر/3و  2،  همزه/7و  3و  2، ماعون/2لهب/
، 31، حاقه/ 21و  18، معارج/11، مزمل/ 16تا  12، مدثر/ 21تا  18، فجر/ 6بلد/

 .11و  12قلم/ 

 صاحب یسركش ثروت، سبب یزياد از نعمت و فراوان يخوردار از نظر قرآن بر
 اندازه  يمصلحت در اين است كه روز .مال و قدرت و باعث ظلم در دنيا ميگردد 

 :اند ها هميشه مقابل انبيا و مخالف حق بوده و حساب برسد، مالداران و مرفّه
«»1 

«
»2 

«
»3 

ارزش پيدا  یوقت .و آزمايش انسان است یمال هدف نيست، آرايش زندگ
تأسيسات ماندگار و مفيد در آيد و  صورت بهكه توأم با ايمان و فعاليت بوده،  كند می

 .خدا شود هشخص و تقرب ب یوسيله ترق
«

 »1 

«»1 

«
...»6 

                                                
 .نيازى ببيند كند، اگر خود را در بى نه چنين است، همانا كه انسان حتماً طغيان می :7و  6علق/ . 1
كردند و لكن  داد، حتماً در زمين ظلم می انش فراخى در روزى میواگر خداوند به بندگ :27شورى / . 2

 .آگاه و بيناست كامالً بندگانش در بارهكه او  كند. بدانيد خواهد نازل می كه می اندازه و ميزانى به
اى اعزام نداشتيم، مگر اينكه مردمان مرفّه و منعم آنجا  اى )پيغمبر( بيم دهنده و در هيچ قريه :31سبأ / . 3

 .گفتند: ما نسبت به مأموريت شما كافريم
و   مدرسه و بيمارستان  )از قبيل  هاى شايسته آرايش زندگى هستند و ماندنی مال و فرزندان :16كهف / . 1

 .غيره( به لحاظ ثواب در نزد پروردگارت و بلحاظ آرزو كردن بهتراست و  وعلم  آثار خيريه
 .بزرگ نزد خداوندوجود دارد اند و پاداش د شما فتنهنيست كه اموال و اوال جزاين :11تغابن/. 1
اموال و اوالد چنين نيستند كه شما را به ما نزديك كنند، مگر كسانى كه ايمان آوردند و كار  :37سبا / . 6

 ...دهند شايسته )با آنها( انجام می
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 يكه امتياز برا یاقوام یبه مال و در بيچارگ يكه در مذمت احترام گذار یاحاديث
علم و اخالق و  و در مقابل مال به باشد میشوند وارد شده، زياد  می ثروتمندان قائل

 :یاز جمله در اين كلمات قصار حضرت مول .است  اهميت داده شده یعمل خيل
«

»1 

«»2 
بنفسه خود هدف شخص و معبود او قرار گيرد، حكم شرك  یمال و ثروت وقت

پردازند،  خود می یو باال بردن رقم دارائ يآور به جمعكه  یبه كسان .كند میرا پيدا 
كنند و در راه  كه زر و سيم خزينه می كسانی ههمچنين ب .است وعده جنهم داده شده

 :اندازند خرج نمی هب را خير اجتماع آن
«...

»3 
 

 است؟ را در اين زمينه حاكم كرده یچه اصول و مقررات -2

  
 الف( اصل استخالف

 :مالكيت مطلق را اصوالً از آن خدا دانستن و انسان را خليفه و امانتدار گرفتن
«...»1 

«......»1 

«......»6 

«... ...»1 

                                                
شود و حلمت بزرگ  خير و فايده در اين نيست كه مالت و فرزندانت زياد بشود، بلكه دانشت افزون. 1

 .شود
 .اى سودآورتر از عقل نيست و هيچ تجارتى مانند كار شايسته نيست هيچ سرمايه. 2
نمايند، پس آنها را به عذاب  كنند و در راه خدا انفال نمی و كسانى كه طال و نقره ذخيره می :31توبه / . 3

 .دردناكى خبر بده
 .م و بسوى او باز ميگرديم...همانا كه ما براى خدا هستي :116بقره / . 1
 ......بدرستى كه زمين براى خداست، بهر كس كه ميخواهد ميدهد :128اعراف / . 1
 ...است بدهيد ...و به آنها از مال خدا كه به شما داده :33نور / . 6
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 2«» -از معصوم 
 یكه منابع و مواد حيات یطبيع يها عالوه بر نور خورشيد و هوا و باران يا آب

را برايگان در اختيار عموم  كه دارند خداوند آنها يباشند و با وفور می یاصل
و پايه تجارت  یگذارده، مالكيت بردار نيستند، زمين نيز كه توليد كننده عمده غذائ

شناخته شده، مالكيت اشخاص نسبت به آن  ی، در اسالم وديعه الهباشد میو صنعت 
مشروط بر عمل  یاست؛ يعن يمزدور صورت بهو موقت بودن،  يعالوه بر امانتدار

 :باشد می يبردار كردن يا احياء و بهره
 :السالم از حضرت صادق عليه

«

 »3 
 :السالم عن العبد الصالح عليه

«

 »1 
 :نويسد در كتاب اسالم و مالكيت می یطالقان يآقا كه طوري به

 :از جهت تصرفات سه قسم است یاز نظر اسالم اراض

كه با اذن خاص يا عام  مسلمانان است )انفال(كه در اصل از آن همه  یاراض -1
كننده  احياء  شرط احياء حق يا ملك خاص همعصوم يا عادل( ب ی)ول  امام
 .شود می

                                                                                                              
 ...است، انفاق كنيد ...و از آنچه خداند شما را در آن جانشينى داده و خليفه كرده :7حديد / . 1
 .مال، مال خداست و مردم بندگان خدا. 2
هر كس به سراغ زمين باير و خرابى برود و آن را از آن صورت در آورد و جويهاى آنرا اليروبى كند و . 3

آباد سازد ، همين بر او صدقه است . پس اگر زمينى قبالً متعلق به مردى باشد كه از آن رفته و ترك 
بعد مالك قبلى بيايد مطالبه كند، بايد بداند كه زمين از آن خدا را آباد كند ،  نموده باشد و شخصى آن

 .است واز آن كسى است كه آن را آباد كرده
است. پس هر كس سه سال   زمين در حقيقت از آن خداوند عزوجل است كه روزى بندگانش قرار داده. 1

شود و هر كس حق  اده میعلت عاطل و باطل گذارد، از دست او خارج و به ديگرى د متوالى زمين را بى
 .خود را نسبت به زمينى تا ده سال مطالبه نكند، ديگر حقى برايش نخواهد ماند
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ء( و مصرف اداره  یكه مستقيماً مال امام و تحت تصرف او است )ف یاراض -2
 .شود می یامور شخص يا مصالح عموم

ست )مفتوح عنوة( و تحت ني یكه در آن هيچگونه مالكيت شخص یاراض -3
 .شود می، در ميان مسلمانان و ساكنين تقسيم ینظارت ول

احيا نشده در دسترس  یآنچه در اراض :و معادن تابع زمين است یمنابع طبيع
مند شود و در  د از آن بهرهتوان می یباندازه احتياج شخص ي، هر فردباشد می

يا نزديك به ظهور در  كه خود ظاهر یمعادن .احيا كننده حق است يزمينها
، از آن استخراج شود میعمل و كوشش استخراج  كه با زمين نيست يرو

از فقها معادن را در هر صورت كه باشد، از انفال و در  یبعض .است كننده
 .حكم آن ميدانند

  
 ب ( اصل اكتساب و توليد

 :داند كار و اكتساب می يكس را رو قرآن نصيب و بهره هر
«...»1 

«...»2 

 3«...ل...»
بيان شده و ظاهراً شامل آخرت و دنيا هر دو  یكل طور بهحال اگر اين حكم را كه 

از  يرسيم و بسيار می ینتايج مهم هكاربريم، ب همالكيت و اقتصاد ب در بارهاست، 
 .نمايد احكام و مسائل را روشن می

از سرمايه است، بدون  يبردار است، بهره مثالً ربا كه شديداً در قرآن تحريم شده
و  يكمك فكر یاز طرف صاحب سرمايه انجام شود، حت يآنكه زحمت و كار

است كه رباخوار از  یبهره ثابت .عمل آمده باشد هب یقبول خطر يا نگران يمختصر
از محصول زحمات و  یو مانند زالو خون او يا قسمت كند میقرض گيرنده دريافت 

و مشاركت يك نفر صاحب سرمايه  يگذار بالعكس سرمايه .مكد خوراك او را می
الطرفين كه حق كار طبق آنچه دربند  یبا يك صاحب دست، بر طبق قرار داد مرض

در اين مورد صاحب سرمايه در سود  .ايت شده باشد، حرام نيستب( گفتيم رع - 1)

                                                
 .است ...براى انسان )حقى و چيزى( نيست، جز آنكه كوشش كرده :39نجم / . 1
 ...اند و براى هر كس درجات بر حسب عملى است، كه انجام داده :19احقاف / . 2
اند و براى زنان )نيز( نصيب و  مردان نصيب و بهره از آن چيزى است كه كسب كرده ...براى :32نساء / . 3

 ...اند بهره از آن چيزى است كه كسب كرده
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عهده صاحب  هدر صورت ضرر، تمام آن ب ياعتبار و زيان هر دو شريك است )و به
 ينوع كار و تدابير اتخاذ يو جستجو يسرمايه خواهد بود( و بنابراين از جهت فكر

همچنين انواع  .خواهد بودمينمايد و بيخيال و بيكار ن یهم كه شده باشد، ابراز فعاليت
دست بدست  را يا كه ملك، جنس يا مقاطعه یهائ«كمبين»و  «يبازار باز»

كشند، يا دريافت ميدارند )بدون آنكه  آن می يرو یگردانند و در هر دست مبلغ می
كه  یدر اين موارد سهم .انجام دهند( درآمد نامشروع است یيا تغيير مهم یعمل

دريافت مينمايند، از غير اكتساب و توليد  يو واگذار يبازكننده يا در زمين  كمبين
 (Inplation)ه دانيد كه چقدر از اين را می .است انجام نشده یو عمل یاست، سع

زنند و چقدر به زيان مصرف كننده بوده، جنس  م میه هنگفت به يها سرمايه يا عده
 !قيمت گران بدست مردم ميرسد هب

آنها،  يموات واحياء و عمل رو یتحجير اراضدر بند الف گذشته ديديم كه 
است،  كه در صدر اسالم معمول بوده طور همان، يمند يگانه راه مالكيت و بهره

در اختيارش گذارده  یاست كه زمين یمحدود بوسعت و امكانات عمل آن كس
استفاده از زمين  یيعن .را انجام دهد یادامه دارد كه عمليات زراعت یو تا زمان شود می

 يچيز یتا كس .باشد میبه كار  یو معدن از طريق اكتساب محصول تازه و توليد متك
 .شود میرا خود بدست نياورد، صاحب آن شناخته ن

آورند، كامالً انطباق با اصل فوق  یكه كارگران در م یحالل بودن دستمزد و نان
ارگر گيرد و چه ك ريال اجرت می 111 يكه مثالً روز يا چه كارگر ساده .دارد

 .ريال دريافت ميدارد 111كه با همان مدت تالش و شايد زحمت كمتر  یمتخصص
 .ندارند يامروزه نسبت باين نوع اختالف درآمد ايراد يهيچيك از مكاتب اقتصاد

به اصل فوق نيز  دانند، بنا و بلكه به مصلحت اقتصاد و اجتماع می یهمه آنرا منطق
 .نمايد ارتزاق می یصرفاً از مكتسبات شخص ندارد، زيرا كه كارگر دوم نيز یاشكال

اين دستمزد مكتسب يك مقدارش نتيجه كار و زحمات همان روز است و  یمنته
مهارت و  صورت بهاست، كه  یيك مقدار استفاده از بهره و ذخيره مكتسبات قبل

 يا است يا عنوان تجربه و تخصص را پيدا كرده، مجموعه عضالت او در آمده يفرز
 دراز تعليم وساليان  یكه ط باشد می يو رشد هنر يا و حافظه یات علماز اطالع

سرمايه  در حقيقت محصول .است نموده يآور تمرين در ذهن و ذوق خود جمع
 .رود او بشمار می يو مغز یعضالن



 
 

 

 
 

 389  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعثت و ايدئولوژي ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نظر بدهيم، وضع همان  يدار اينك اگر خواسته باشيم راجع به سرمايه و سرمايه
 صورت به یمادام كه مكتسبات شخص قسمت .يريمگ كارگر مشخص را در نظر می

 یتمرين و تخصص مزيد بر دارائ صورت به یدريافت و خرج شود وقسمت ينقد
اشكال و  ینوبه خود مورد استفاده و ازدياد دستمزد گردد، كس هگردد و ب یخصوص

يا  يايام پير يخود را برا ياز دستمزد نقد یقسمت يحال اگر كارگر .ندارد يايراد
و تكميل افزار توليد ذخيره نمايد و موفق به تحصيل درآمد  يبكار انداختن بعد يبرا

دار استثمارگر  ها به چشم سرمايه و سوسياليست يبيشتر شود، باز هم مكاتب اقتصاد
 يرا كه قبالً زمين مخروبه باير یهمچنين شما اگر باغ .او نگاه خواهند كرد به

خوب در آن بثمر  يكرده، درختان پيوند است، بكد يمين و عرق جبين آباد بوده
كه  يبيشتر يها افتد و بهره اين زمين می يكه رو يا العاده برسانيد، اضافه ارزش فوق

آوريد باز هم مورد اشكال و  یعده مزدور در م يا با كمك يك یسال بسال به تنهائ
 ايد يك كارگر شده ينيست و شما را كه در حقيقت يك مالك پادار یايراد كس

 .شناسند زحمتكش می
كه باغ  -چقدر غير وارد است كنيد میو مالحظه  -شود میشروع  یاشكال هنگام

فرض كه خواسته باشيد بديار  هب .خود را بفروشيد و جنس را تبديل به پول كنيد
نمائيد يا تغيير حرفه داده و با آن پول زمين  يهجرت كرده، باز هم باغدار يديگر

بخريد و ايجاد كنيد، از اين ببعد شما ديگر  ييسات توليدتازه يا كارخانه و تأس
، عملتان یافراط يمكاتب اقتصاد یشويد و در بعض دار حساب می مالك يا سرمايه

 !منفور و مطرود است
تسلط و تخصص در  صورت بهاز مكتسبات شخص  یقسمت یمعلوم نيست چرا وقت

شود و  یيا كاالئ یمايه ذاتدر جنس تبديل به سر یو كيف یكم یترق صورت بهكار يا 
اما به  .مجاز و ممدوح است يبردار منبع افزايش دستمزد و درآمد گردد، چنين بهره

پول ذخيره شود يا با وساطت  صورت به ینقدينه در بين آيد، يعن يمحض اينكه پا
گردد، حق مالكيت و فعاليت بايد از صاحب آن سلب  يپول تبديل به سرمايه ديگر

 يهنرپيشگان كه در كشورها یها و دكترها و حت دانشمندان و مهندس یوانگه .شود
بيشتر از كارگر ساده دريافت ميدارند، مگر غير  یخيل ينيز حقوق و مزايا یكمونيست

آنها يكمقدار مربوط به زحمت و مصرف ساعات  یاز اين است كه حقوق دريافت
 یذات يها ز سرمايها يبردار كار همان روزشان است و يكمقدار عمده ديگر بهره
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؟ آنها هم يك پا مالّك يا باشد میتعليمشان  تحصيل و يها حاصله از مكتسبات سال
عضالت و اعصاب  كه بانك و صندوق او در يدار دار هستند، منتها سرمايه سرمايه

تمتع از  .خورند می خداداد مكتسب را يها همه مردم نان سرمايه .پيكرش قرار دارد
است كه ابناء  یترين حق یترين و عموم یو چه مكتسب، طبيعسرمايه، چه موروث 

از پدر خود شكل  يچه دليل دارد كه اگر فرزند .نمايند بشر از آن استفاده می
را  كس آن صورت و قامت و يك سلسله صفات و مزايا را به ارث ببرد، هيچ

ع پدر شناسد، اما اگر از اموال مكتسب و مشرو و خالف حق و انصاف نمی یغيرطبيع
 !؟شود می یو غيرطبيع یو قرار تحميل یبه او برسد، ارث يك عمل غير انسان يچيز

كار  هها ب آن( و سرمايه یومال يصورت نقد یاگر در دنيا سرمايه نبود )حت
رسيد  نمی يابداً به پايه امروز یو صنعت يكاال و توليدات كشاورز  افتاد مبادالت ینم
بيقين قسمت اعظم منابع  .ن ترقيات شگرف نمينمودموازات آن علم و تمدن چني هو ب

 .ماندند گرسنه و بيكار می يماند و كارگران كثير ها راكد می جامعه ياقتصاد
است يا   محكوم كردن يك چيز بدليل آنكه منشاً آثار سوء و عامل شر شده

 یكدام چيز است در دنيا كه سراسر خير باشد؟ آيا كس .نيست ی، كار عقالنشود می
كم   فكر هشوند، ب هالكت بار می يها ها و سيل جرم اينكه هوا و آب سبب طوفانب

كنند  كه بايد كرد و می ياست؟ كار افتاده یكردن و از بين بردن اين دو ماده حيات
 .كنترل و مفيد بيندازند  و مصارف قابل ينمايند آنها را در مجار می یكه سع اين است

دستمزد و  .نمايد ه را در اقتصاد اتخاذ مینيز همين روي یاسالم يايدئولوژ
كه از غير راه اكتساب و  يا را كه غير مكتسب و غير مشروع باشد و سرمايه يدرآمد

ب(  - 1در بند ) كه طوري بهعالوه بر آن  .شده باشد، قبول ندارد يحالل جمع آور
و بسرحد تجمع  یثروت و سرمايه، مخصوصاً وقت یواقع يها ديديم، متوجه زيان

تحصيل  يجلو یو تقنين یاز طرق مختلف تربيت .باشد میبرسد  يتكاثر و تعد
گيرد و با  بر كارگران را می يها و تحميل يتصاعد يخالف و تكثيرها يها مال

 .وسائل گوناگون به پخش و تعديل آن ميپردازد
)با حدود و  يگذار و سرمايه يدار عقيده و استدالل فوق سرمايه هبنابراين ب

 يها ايدئولوي .مطرود نيست یاسالم ياست( اصوالً در ايدئولوژ كه معين شده يقيود
براه  يا هيچ مؤسسه يهم خوب ميدانند كه بدون سرمايه گذار يدار ضد سرمايه

گيرد و  انجام نمی یو تحقيقات یعلم یو حت یواصالح یهيچ عمل عمران .افتد ینم
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 يدار بنابر اين اصل سرمايه .شود یمكارگران فراهم ن يكار بيشتر و دستمزد بهتر برا
فقط تغيير دست داده،  .اند ( را از بين نبردهيو رباخوار يبانكدار ی)و حت
 .اند و وام دهنده و فرع گيرنده كرده يدار انحصار هايشان را سرمايه دولت

و زنا و خيانت( با تغيير مقياس دادن و  يمطلقاً بد باشد )مثل دزد یاگر يك عمل
 .معه و تشريك كليه افراد كه رفع قبح از آن نخواهد شدجا هتعميم ب

باطل نبرد )مثالً از  هدر تجارت نيز مادام كه تاجر پول مفت و ب يسرمايه گذار
و غش و تقلب و  یفروش يا كم یو معامالت دست بدست يطريق احتكار، سفته باز

 يدخالتهاغيره( وقيمت فروش را آنقدر باال نگذارد كه از تناسب زحمات و ارزش 
و در اثر  يناچار ياو نباشد، تا خريدار از رو يايجاد یاو تجاوز كرده، مكتسب واقع

جامعه و مردم زيان  هانحصار و غيره تن به آن قيمت بدهد و در هر حال تجارتش ب
 :ندارد ینرساند، اشكال

«
...»1 

را كه در  یحضرت امير در عهدنامه مالك اشتر از يك طرف خدمات و ضرورت
شود، تشريح مينمايد و   تقويت یوجود دارد وبايد از طرف وال یبازرگانان و بازرگان

و احتكار و  یوشگرانفر طرف بهرا كه در اين صنف  یاز طرف ديگر تمايل و انحراف
 .كند میشود، گوشزد  يايذاء خلق هميشه ممكن است پيش آيد و بايد جلوگير

 يدار نبوده، به صورت سرمايه ينيز اگر به قصد و شكل رباخوار يبانكدار
 يها در حدود حقوق كارمندان و هزينه شود میكه گرفته  يا درآيد وبهره یمشاركت

مربوطه باشد و سبب تسهيل معامالت و انجام امور  يالزم برا يو دفتر يادار
 .گردد، مسلماً مورد ايراد نيست یانتقاالت مال

-خدا»يا  «سرمايه –شاه »سلطنت  یمقر رسم عنوان بهها  در ممالك متمدن بانك
آنهمه اجحاف و  يبرا یو وسيله قانون یتأسيس شدند و دستگاه اجرائ «سرمايه
است كه  يا بانك آشيانه .وردند گرديدندها آ داران بر سر ملت كه سرمايه ياستثمار

و  یخصوص يها گيرد، بالفاصله از طريق قرض دار در آن پناه می سرمايه و سرمايه
پردازد و از همان راه در تمام شؤون  به تكثير و توليدمثل می یاعتبارات بازرگان

                                                
ايد، اموالتان را در ميان خود به باطل نخوريد، مگر آنكه تجارتى با  اى كسانى كه ايمان آورده :29نساء / . 1

 ...رضايت خودتان باشد
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اگر  .نمايد تجارت و صنعت و زراعت رخنه كرده، اقتصاد و حكومت را قبضه می
ها شناخته و  را عامل بيدادگريها و خرابی يدار سرمايه و سرمايه یاتب سوسياليستمك

را كه وسيله بقا و تكثير و  یو خوراك ياند، متأسفانه بانكدار مورد حمله قرار داده
 یاما اسالم از چهارده قرن قبل اين مايه حيات .اند ، فراموش كردهشود میتقويت آن 

خدا »كه در رساله  طور هماناز آن باالتر و  .انده استرا خشك يرباخوار یفساد، يعن
ايم، اگر در ميان مردم اعتقاد به خدا و اميد و  ( گوشزد كرده131)صفحه «در اجتماع

بسراغ  یها برقرار بود، اصالً كس اعتماد كامل در جامعه یيعن ...بود یحساب آخرت م
 يرو يعامالت اعتبارمردم م .پرداخت نمی يا رفت و بهره ها نمی صراف و بانك

 يها جنس نسيه و قرضيه .كردند مملكت می یدستگاه قضائ همديگر و به اعتماد به
دادند و  توليد كننده و پخش كننده و به درمانده می هر اندازه كه الزم بود، به حسنه به

 .گذشت سهولت و بركت می هكارها ب ...گرفتند  بعد پس می
معنويات است كه  يجا هبه اقتصاد و ماديات ب بنابراين اعراض از خدا و روآوردن

ها و قدرت بدست  ها و بانك و رونق ببازار صراف كند میرا تنگ  یزندگ
حاكم باشد،  یاسالم يكه ايدئولوژ یدر جامعه و در دنيائ .دهد داران می سرمايه

ترين بانك اعتبارات بوده، هر مرد كار و هر صاحب فكر  ديانت و امانت مردم بزرگ
سرمايه، افزار و تجهيزات  هدادن ب داران و بهره د بدون توسل به سرمايهتوان مینر و ه

و نسيه تهيه نموده، با اقساط مسترد  یامان صورت بهالزم و مواد اوليه مورد احتياج را 
 .كند و خود مالك اصل و فرع عمل خويش شود

ارزش  حاظل به، یو اله ينظر از جنبه اخرو ، صرفیمعنويات و معتقدات مذهب
 یو مهم يدارد، عامل بسيار قو یو اجتماع يفرد یكه در زندگ يواثر يماد
خطا و خيانت به انسانيت، سعادت آنرا  ياز رو يماد يها كه ايدئولوژي باشد می

 .اند نديده و موهوم گرفته
1 

 
 ج( اصل الضرر و الضرار

 «اْالِسْالم یضِرارِ فِالضَرَرِ وَ ال »اصل  یمورد اتفاق شيعه و سن یاز اصول مهم فقه
كه اسالم  شود میمعلوم  یخوب هكه در شأن صدور آن ذكر ميكنند، ب یبا حكايت .است

در اين  .از مايملك، سبب زيان ديگران گردد يمند دهد مالكيت و بهره اجازه نمی

                                                
 «.ضريب تبادل ماديات و معنويات»ه رجوع شود به مقال. 1
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يد از  د با جبران حقوق وارده، خلعتوان میبر حق  یصورت امام يا حكومت اسالم
 .مالك نمايد

از انحاء  يكه بنحو ینا باين اصل نه تنها هر ملك و صنعت و تجارت و فعاليتب
حقوق غير، اعم از كارگر و همسايه و  هجامعه يا تجاوز ب يو معنو يسبب زيان ماد

كردن يا وقف عام  یمل .و تبديل است يبيگانه شود، شرعاً ممنوع و قابل جلوگير
زير از آن باشد و اهل صالح و جامعه ناگ یساختن يك صنعت و تجارت نيز وقت

و راه  باشد میآن به زيان اجتماع  یصالحيت تشخيص دهند كه صورت خصوص
 .است وجود ندارد، مجاز و بلكه واجب شناخته شده یاصالح

  
 د( حقوق كارگر

در مقام و ارزش كار تشريح  «كار در اسالم»عالوه بر آنچه در رساله جدا گانه 
كه نان دسترنج خود را  یكسان در بارهاز جنبه كسب است و عالوه بر آنچه  شده
الف( آورديم، سه حديث ذيل كه حق كارگر و كارمند را  - 1خورند، در بند ) می

، متذكر كند میبودن دستمزد و تأمين انواع مايحتاجش تأكيد  یكاف لحاظ به
 .شويم می

- «
»1 

- «»2 

- «
»3 

نام كارگر وجود نداشت،  هب یراشدين، طبقه خاص يالبته در عصر پيغمبر و خلفا
كردند و يا از بردگان استفاده  ها برادروار در خدمات و عمليات مشاركت می مسلمان

وك مردم محسوب بينيم در بكار گرفتن بردگان كه ممل یم یوقت .نمودند می

                                                
بعضى مردم هستند كه خداوند در روز قيامت به وجود خود با آنها دشمن است، مردى كه كارگرى را . 1

 .قدر كامل و كافى نپردازد هاجير كند، تمام و كمال از او كار بكشد، ولى مزدش را ب
 (22/1الحكمه بپردازيد؛ )ميزان پيامبر)ص(: دستمزد كارگر را پيش از آنكه عرقش خشك شود،. 2
المال( يا زن نداشته  دار كارى براى ما بشود و منزل نداشته باشد، پس منزل بگيرد )از بيت كسى كه عهده. 3

 .باشد، پس ازدواج كند، يا بدون چارپا باشد، پس چارپايى اختيار نمايد
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در عصر حاضر نيز  یآنها قائل نبود )حت يبرا یكس حق ند و در آن زمان هيچشد می
 یرا كه همان بردگان قانون یممالك متخاصم اعم از شرق و غرب، اسيران جنگ

مشقت و هالكت ميندازند( تا آنجا سفارش  هكار ب يباشند، در اردوها سابق می
ترام مانند فرزندان خانواده باشند، معلوم است است كه در خوراك و لباس و اح شده

 .چه بايد باشد یاجتماع ياو از مزايا يكه رفتار با كارگر و سطح دستمزد و تمتّعها
 :فرمود یپيغمبر م

«»1 
 یكافِلُ االِجْتِماعيهَ فِتَ»، محمد ابوزهره دركتاب يفقيهِ محققِ بزرگ مصر

 :مينويسد 2«االسالم
و حافظ جسم  یبايد خوراك فراوان كه حام یمقررات شرع هكه بنا ب بدان

كه اليق مثل او باشد و كليه  یو مسكن یكارگر باشد، باو بدهند و پوشش كاف
اش رعايت كنند و واجب است كه با  در بارهحد كمال  هب یشرع يها مساعدت

 .نيازها تحقق يابد واال ظلم استدستمزدش اين 

  
 ( انفاقها و حقوق واجبهه

 كه اسالم در اموال و عوايد مقرر نموده یهاي ها و پرداخت ميزان و انواع برداشت
زكات، خمس، صدقه، وقف، نذر،  :نظير ندارد یاست، در هيچ شريعت و حكومت 

 .عام، جزيه، خراج وغيره طور بهكفاره، ثلث، احسان و انفاق 
 یدر مخارج مختلف عموم ينقدر قرآن به پرداخت مال در راه خدا و همكارآ

 :است كه اهميت داده
 .را وسيله تزكيه و تربيت دانسته است آن :اوالً
دوش نماز كه ستون دين و راز و نياز با خدا است  هدر غالب آيات دوش ب :ثانياً

 :آورد یم
«... 3... 

... ...»1. 

                                                
 .ا بخورانيدآنان را مانند اوالدتان محترم داريد و از غذاى خودتان به آنه. 1
 .، ترجمه مهدى جعفرى«همكاريهاى اجتماعى در اسالم»كتاب . 2
  يا 77يا نساء /  111يا  83يا  13بقره / . 3
 11/ مائده. 1
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و  یو چه در تنگ یو راحت یاست كه در هر حال چه در فراخ یمؤمن كس
 :دارد ، دست از انفاق بر نمییسخت

«...»1 
 :داند را شريك و صاحب حق می یكننده و هر محروم خود هر درخواست و در اموال

«»2 
پدر و مادر شروع شده،  یانسان، يعن ترين فرد به نزديك در بارهانفاق و احسان 

را كه درمانده و  یهمسايگان و باالخره هر همنوع يها دامنه آن خويشان و همسايه
 :گيرد گرفتار شد باشد می
«

»3 
بر  یاول .است  زكات و خمس ميزانشان معين است و در كتب فقه نوشته شده

و  یو معدن یبر درآمد خالص و غنائم اعم از جنگ ید و دومگير ها تعلق می محصول
آيد و اشارات  یمشمولين خمس و زكات بر م یاز رديف اسام كه طوري به .غيره

از اين دو، تعديل ثروت در جامعه  یمعصومين عليهم السالم داللت دارد، منظور اصل
 :به مصداق آيه

«......»1 

                                                
 ...كسانى كه در خوشى و سختى دست از انفاق بر نميدارند :131آل عمران / . 1
 .ومو در اموال آنها حقى است معلوم براى سائل و محر :19ذاريات / . 2
و خدا را بندگى نمائيد و چيزى را با او شريك نگيريد و به پدر و مادر احسان )كنيد( و  :37و  36نساء / . 3

خويشاوندان و يتيمان و درماندگان و همسايه خويشاوند و همسايه بيگانه و يار مجاور و مسافر در راه  به
باشند ، دوست ندارد. آنهائى كه بخل مانده و بندگانتان، و خداوند كسانى را كه خودپسند فخرفروش 

است،  دارند و آنچه را كه خداوند از فضل خود بر آنها ارزانى داشته ورزند و مردم را به بخل وامی می
 .ايم اى آماده ساخته كنند و براى كافرها عذاب خوار كننده مخفى می

 ......تا آنكه گردش بين ثروتمندان نباشد :7حشر / . 1



 
 

 

 
 

 « (1بعثت )»،  (2) مجموعه آثار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  396

 

از  .باشد میمند  هم سطح كردن محرومان و كم درآمدها با طبقات بهره يو برا
السالم در جواب اين تعبير راجع به  است كه حضرت صادق عليه یجمله توضيح

 :فرمايند مصرف زكات داده و می
«

»1 
تا آنجا كه احتياج و  .ندارد یها محدوديت اما صدقات، وقف، انفاق و احسان

خدمات در جامعه )ودر دنيا( وجود داشته باشد و ايمان و ميل به خيرات در مردم 
و اموال  یاست كه اراض يا وقف خود وسيله .ه خواهد يافتحاكم باشد، توسع

كما اينكه ثلث يكنوع  .انتقال يابد یبه مالكيت عموم یاز مالكيت خصوص تدريج به
 .است یو عموم یمصارف استحقاق هها ب % ارث و وسيله برگشت دارائی33ماليات 

  
     يو( اختيارات حكومت اسالم

و دستگاه  شود میكه در اصطالح شرع امام ناميده زمامدار عالم عادل منتخب مردم 
را تشكيل  یاسالم یاو كه حكومت يا دولت مل وابسته به یو فتوائ یو قضائ یاجرائ

اموال است( و رسول،  یاز طرف خدا )كه صاحب اصل ینمايندگ هدهد، ب می
و ها  در دادن و گرفتن امالك و اموال و در وضع خراجها و ماليات یاختيارات وسيع

 .در تعيين حقوق و حدود دارند
سر  همه پشت .برادروار وجود داشت یدر صدر اسالم يكنوع حكومت اشتراك

با حضور و  یرفتند، مسائل عموم پيغمبر يا خليفه با هم نماز ميخواندند، به جنگ می
را ميان آنها  ی، خليفه يا امام اراضشد میمشورت همگان در مساجد طرح و تصويب 

كه  يم ميكرد و وظائف را مشخص ميساخت و همه از سفره واحدعادالنه تقسي
بدون  .نمودند گرفتند و اشاعه می المال بود، بالسويه جيره و سهم می موسوم به بيت

و محدود به  يضرور يتا آنجا كه فطر یو مالكيت خصوص يآنكه شخصيت فرد
 .است لغو گردد یمعتقدات و مقررات دين

                                                
اش گشايش دهد در خوراك و پوشاك و برايش مانند سايرين اضافه بماند و آنچه از  نوادهبا آن به خا. 1

 .مردم كند سطح و ملحق به كند، تا آنها را هم اش شود، تفويض به خانواده زكات گرفته می
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داد، قسمت  يدر خالفت عثمان رو یجهت مالكه از  یپس از انحراف عظيم
جامعه و پس گرفتن اموال و  يمتوجه اصالح شرايط اقتصاد یاعظم برنامه خالفت عل
 .امتيازات ناحق گرديد

است، احاديث فراوان قابل اعتماد  یاز كج یخوشبختانه آيات قرآن روشن و خال
خود  یاسالم یحكومت كه از آزمايش یاست و باالخره سنت از پيغمبر و ائمه رسيده

است، به   السالم بيادگار مانده ابيطالب عليه بن یاوليه و امام بر حق عل يپيغمبر و خلفا
سه ركن  یوقت .را تعيين نمائيم یاله يايدئولوژ يدهد اصول اقتصاد ما اجازه می

عقل توأم گرديده و حوادث و احتياجات زمان  به اصل اجتهاد با علم و الذكر بنا فوق
 .نخواهد ماند یبه آنها عرضه نمايند، نقاط تاريك و اشكال باقرا 

در پايان اين بحث شايد ذكر اين نكته زائد نباشد كه اگر در اسالم راجع به 
اين است كه  يمشخص داده نشده، برا یقالب يها اقتصاد )مانند حكومت( فورمول

جا و همه وقت از موازين مطلق و ثابت نيستند كه همه  ياصول و تدابير اقتصاد
 .يكسان عمل شود
 ي، فالن اقدام اقتصاديا كه تصور مينمايند اگر در كشور پيشرفته یهستند اشخاص

است  یجواب منحصر بفرد و قاطع یرياض يرا انجام دادند، اين اقدام مانند قضايا
 .كه همه بايد فوراً و عيناً از آن تقليد نمايند

در اروپا مطرح گرديد و در مورد  یوقت يكردن صنايع و منابع توليد یمثالً مل
در آن زمينه و  يدار تكامل سرمايه :تشخيص داده شد كه اوالً يضرور یهائ رشته

از تمركز و تسلط رسيده بود، كه حقوق مصرف  يا توسعه مؤسسات وابسته بمرحله
را كم و بيش قبضه مينمود و ثانياً )نكته  یكنندگان را پايمال و مصالح و سياست مل

مربوط نيز آنقدر  يها موازات تكامل و توسعه سرمايه و صنايع، رشد ملت هب :متر(مه
را  یو احساس مسؤوليت اجتماع «یاموال عموم»درك  یخوب هپيش رفته بود كه ب

 شد میدست اجتماع سپرده  هآن منابع يا مؤسسات ب یوقت كه طوري به .كردند می
ويت موظف در يك دستگاه ، يا عضیمتصديان امر مانند يك تجارتخانه شخص

 .نمودند و ابراز ابتكار می یو صرف مساع ي، نسبت به آن دلسوزیخصوص
مراحل  یو تجارت یصنعت يكه هنوز مؤسسات اقتصاد یاست در كشورهائ یبديه

ضعيف  یخصوص يها برد و ابتكارها و سرمايه گذاري خود را بسر می یكودك
شكل ديگر  هقابل كنترل است، مسئله ب سهولت هاحتياج به حمايت و تشويق داشته و ب
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با  يمتفرق، از نظر اقتصاد یجزئ يها كردن فعاليت یمعلوم نيست مل .شود میطرح 
ها  ها و ورشكستی ها و سوءاستفاده مواجه با گرفتاري يصرفه در آيد و از نظر ادار

س دست آخر مصرف كننده هم ماليات و هزينه بيشتر بپردازد و هم از جن یيعن .نشود
 .نسبتاً خوب و فراوان محروم شود

 يها كردن فعاليت یمخصوصاً اين نكته بسيار حساس را بايد در نظر داشت كه مل
كردن  یهمان دولت ی، كه در حقيقت و در اصطالح خودمانیو عموم ياقتصاد

كه دولت و دستگاه تصرف كننده ضد  شود میصالح و صرفه تمام  هب یاست، وقت
در اختيار حكومت  يينصورت جز آنكه قدرت و در آمد زيادتردر غير ا .نباشد یمل

 يپا كردن ملت داده شود كار یكوبيدن بيشتر مردم و اسير و ب يمطلقه برا
 !كردن خود دولت الزم است یكردن صنايع، مل یقبل از مل .است نشده
  

 مليت و ميهن

افكار و است كه  یديگر از مسائل ی( يكیيا دوست یمسأله مليت و ميهن )پرست
 .آن توافق ندارند يها رو يايدئولوژ

آنها ملت و وطن و  یافراط يها ناسيوناليسم و راسيسم خصوصاً در شاخه يبرا
وطن يا نژاد محبوب  .شود میمحسوب  یحداقل معشوق اصل .نژاد يك پا خدا است

بايد فوق همه  .باشد میاالطالق  یو محترم و مقدم بر سايرين است و صاحب حق عل
 .آن حسن است و عين عدالت يها و زورگوئيها عيب یحت .دباش

ممكن  .ندارد یاز سوسياليستها و بشر دوستان، مليت و ميهن معن یبعض ياما برا
انترناسيوناليسم و  خود را به يناسيوناليسم و راسيسم جا .است مردود نيز باشد

انترناسيونال  (International owrieve)ي الملل كارگر دهد، مانند بين هومانيسم می
 .و غيه يكمونيسم، جهان بشر

 :هستند كه شعارشان یاز افراد و از جمله در ميان هموطنان ماكسان يبسيار
 است شريف یسعديا حب وطن گرچه حديث

   كه من اينجا زادم ینتوان مُرد به سخت    
ن اين دسته نه عالقه چندان به ميهن خود نشان ميدهند و نه عاشق ميه .است شده
 ييا معنو يكنند شرايط ماد همينكه حس می .بشريت هستند یالملل و فدائ بين

دهند به ديار  موجود در كشور، مطبوع طبع و در خور شأن آنها نيست، ترجيح می
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راحت  یبگيرند و زندگ یكه امنيت و عدالت برقرار بوده، شغل يديار .ديگر بروند
جوانان درس خوانده و خارجه رفته ما از  يآل جمع كثير امروزه ايده .داشته باشند

از آنها اين است  یاستدالل بعض .است  شده یچنين است و اين يك مسأله مهم مل
صحيح و آسايش الزم وجود  یكه در مملكت خودمان عالوه بر آنكه شرايط زندگ

كه متناسب با زحمات ما باشد نميدهند، دائماً مواجه با  یندارد و شغل و حقوق
ها و فاسدها  شويم و بايد زير فرمان نااليق روح خراش می يها تبعيض ناماليمات و

 .و شخصيت نداشته باشيم يو خيانت بدهيم و آزاد یرفته، تن به پست
است كه هزاران سال حكومت استبداد و سلب شخصيت و منع دخالت در  یبديه

قهراً ايجاد  اند( را كرده است )يا افراد قبول آن  عمل آمده هسرنوشت كه از افراد ب
 .است نموده يو تكرو ینسبت بوطن و تمايل بخودخواه یميل یب

و  یطرف شاهد محيط بيدين ميان متدينين و طبقه روحانيت نيز چون از يك در
با جامعه و  يقو ينسبت به روحانيت هستند و از طرف ديگر پيوندها یاعتنائ یب

ضعيف  یو ميهن یاسات ملاحس یندارند، گاه یو بازبان و آثار ايران یتاريخ مل
 .شود میمشاهده 

  

     یاسالم یاما در ايدئولوژ
بر عقيده  یكه مبتن یيا اجتماع ی، فلسفیاعم از دين يفكر ياصوالً هر ايدئولوژ

و شامل  كند میپيدا  یالملل بين يها باشد، توسعه و تمايل محسوس به پيوندها و جلوه
با  یو قلب يب مردم نيز احساس توافق فكردر غال .شود می یو جهان يبشر يها انديشه
و  یو قوم یخانوادگ يها نمايد تا تجانس ، بيشتر ايجاد تفاهم و محبت میيديگر

1.ياشتراك منافع ماد یحت
 

سوسياليسم و  يها الملل جلوتر از بين یآنچه بايد دانست اين است كه خيل
الملل  بين .است داشتهيهوديت، مسيحيت و اسالم وجود  یدين يها الملل كمونيسم بين

از قوم اسرائيل خارج  ينژاد لحاظ بهداشت و  یيهوديت تنها جنبه جغرافيائ

                                                
نفى اين نكته را مكاتب وابسته به ماركسيسم كه از مؤسسين و متعصبين انترناسيوناليسم هستند و احياناً . 1

وطن و ملت را مينمايند، حتماً انكار نميكنند. از مبانى تعليمات سخت احزاب چپ اين است كه نظريات 
هاى بين الملل مربوط را مقدم بر مقررات و منافع كشور بدانند و عمل كنند. اتفاقاً  حزب خود و تصميم

م و مسلط بر عوامل مادى اى است كه براى انسان عوامل فكرى، عاطفى و معنوى مقد همين نكته نشانه
 .است، كه يك رشته آن اقتصاد ميباشد
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پيدا كرد و مابين  يتر گسترده يو نژاد یالملل مسيحيت جنبه جغرافيائ بين .است نشده
 یهائ آسيا و اخيراً آفريقا، الفت و هم بستگی يعيسويان اروپا و امريكا و مختصر

است كه  كمتر ديده شده یصليب يها غير از نهضت جنگ یول .است وجود داشته
همكيش را پيدا كند و ملت و  يها مابين ملت یو نظام یسياس يصورت همكاريها

ها  كاتوليك رياست پاپ عالوه بر آنكه اختصاص به .تشكيل شود يدولت واحد
 يدراما برا .است بوده یدين یو وحدت تشكيالت یاست، تنها زعامت روحان داشته
 یو علم یروابط مذهب يبيشتر در اين زمينه و در برقرار يها موفقيت یاسالم یجهان

آنكه زير پرچم اسالم  مهمتر از همه .است داشته یو سياس يو فكر یو ادب
چندين قاره و برفراز  ياست كه سايه آن رو تشكيل شده یبا دوام يها يامپراطور

 یهم اكنون نيز فكر وحدت اسالم .است ودهگسترده ب كامالً متفاوت يها و نژادها ملت
 .باشد می یالملل اسالم بين يها و جريان یمل يها از عوامل مهم نهضت

است كه پرستيدن يك خدا و خود را از يك پدر و مادر دانستن و اعتقاد  یطبيع
 یو زبان یو مل ينژاد يدر محو مرزها يباصول و احكام مشترك داشتن، عامل مؤثر

 :االستناد آيه شريفه سابق .و غيره است
» - 13حجرات/

...» 
زمين  يو اعالم كننده اصل همريشه بودن تمام مردم رو «ناس»خطاب كننده به 

و تشخيص  یبه حداقل آن كه وسيله شناسائرا  يا و قبيله یمل يارزش رنگها .است
 .دهد افراد از يكديگر است، تنزل می

يك از آيات قرآن متوجه ملت ومملكت خاص نبوده، همه جا عنوان  هيچ
بكار برده  «يا اَيُهَا االِنْسان»، ی، و حت«يا اَيُهَا النَاس»، «يا اَيُهَا الَذينَ امَنُوا»مشترك 

رفتار پيغمبراكرم  .شناسند زمين را متكافل همديگر می يرو و كليه مسلمانان شود می
خود و طرز حكومت  یو حبش یاهلل عليه وآله( با اصحاب عرب و ايران ی)صل

 .اين طرز فكر است يالسالم( شاهد گويا اميرالمؤمنين )عليه
قرآن اصرار خاص دارد در ميان كليه اهل كتاب، وحدت كلمه و اتخاذ عمل 

نه اسالم را  .برساند یعدل اله یيا را بحكومت مشترك جهانايجاد نموده، دن
داند، نه فرق  دهد، نه خدا را از آن آنها می اختصاص به قوم موسوم به مسلمان می

گذارد و نه مأموريت و رسالت پيغمبر را انحصار  مابين پيغمبران و كتب آنها می



 
 

 

 
 

 111  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعثت و ايدئولوژي ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

او گوشزد  هب .است 1«...» بدسته خاص ميدهد، پيغمبر
آنها  «ملت»دارند، اين است كه تابع  كه آنچه يهود و نصارا از تو توقع شود می
كه هر كدام دلخوش بآنچه  یهائ ها اهل تفرقه و از دسته تو و مسلمان ی؛ وليبشو

 «ابراهيمملت »اگر قرار باشد اختيار مليت بنمائيد، خود را  .خود دارند ميباشند نيستيد
...»( بگوئيد و آنها را دعوت به شود می)كه شامل اهل كتاب و تمام اهل توحيد 

3.بنما 2«...
 

بوده،  یو انسان یترين طرز فكر جهان وسيعترين و عالی یاسالم يبنابراين ايدئولوژ
جدا  (Etiguettel)ي ها عنوان برچسب هميهن و مليت ب يها كه در نظر آن مفهوم

 .ندارد یو موضوع یننده و امتياز دهنده معنك

كه انسان را با  است (Synthese) یو منطق تركيب یاما اسالم چنان سيستم تكامل
هيچگاه نيل به  .رساند و باالتر می ي، بمراتب بعدیبمراتب قبل يحفظ و با اتكا

 .نمايد سابق تأمين و توصيه نمی يدرجه از كمال را با ترك درجات احراز يك
 .در موجودات زنده چنين است یمراحل تكامل و وصول به، یكه رشد طبيع طور مانه

 یمثالً پرستش خدا كه معبود اعال و كامل و جامع جميع مدارج و مزايا است، مناف
ترين واحد  خانواده كه كوچك .است با محبت و اطاعت پدر و مادر شناخته نشده

ا جهان بشريت و خلقت است و نخستين و اولين پلكان ارتباط انسان ب یحيات اجتماع
و  یاست، مقام و منزلت خود را از دست نميدهد و پيوستگ یگام خروج از خودپرست

اين نكته بسيار جالب است  .وظائف مشخص نسبت به آن محفوظ و مفروض است
را در يك جا جمع كرده،  «خدا»و  «خود»كه قرآن دو سر نخ اتصال و ارتباط بين 

 :آورد یعبادت خدا م يدر را درست پهلوسفارش پدر و ما
«

                                                
 ...ايم ، مگر براى كليه مردم بطور عموم و تو را رسالت نداده : 28سبا / . 1
 61آل عمران / . 2
لَهِ هُوَالْهُدَى وَلَئِنِ اتَبَعْتَ وَلَنْ تَرضى عَنْكَ الْيَهُودُ وَالَ النَصارى حَتّى تَتَبِعَ مِلَتَهُمْ قُلْ اِنَ هُدَى ال»: 121بقره / . 3

 ...«اَهْواءَهُمْ
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»1 

نسبت به آنها بايد با كمال احترام و خدمت رفتار كرد، فقط اگر تناقض مابين 
اطاعت والدين و عبادت خدا پيش آيد، جانب خدا را بايد گرفت و از اطاعت آنان 

 .سرپيچيد

در آيه فوق  كه طوري بهباط و ارتقاء تا خدا، پس از پدر و مادر، در سلسله ارت
آيد، بخويشاوندان،  عمل می همراحل باالتر و واسط توصيه ب يمالحظه كرديد، رو

كه درمانده و وامانده و  و بيگانه، همسايگان و كليه كسانی يهمسايگان اعم از خود
بزبان  2يگردر آيه دي .سرمنزل مقصود برساننده ند خود را بتوان میدربند بوده و ن

كه چرا  شود میآنها مالمت  يها ناتوان و كودكان،به همشهري يحال مرد و زنها
وظيفه فرد  آنكه دامنه عالقه و گيرند؟ منظور یوارده را نم يظلم و فشارها يجلو

 :حكم حديث همسلمان در طريقه خود تا خدا، يكسره ادامه داشته و ب
«»3 

 :و به مصداق آيه شود میشامل كليه مسلمانها 
«»1 

 :زمين را در بر ميگيرد و به تعبير يتمام مردم رو
«

»1 

                                                
و خدا را بندگى كنيد و هيچ چيز را با او شريك نگيريد و به پدر و مادر احسان )داشته باشيد(  :36نساء / . 1

هاى خودى و بيگانه و همسايه و راه ماندگانتان،  و به خويشاوندان و يتيمان و درماندگان و به همسايه
 .د كه خدا كسانى را كه خودپسند و خودنما هستند، دوست نداردبداني

 (.11و لقمان/ 111)از جمله انعام/ است، آمده مكرر آيات مضمون و تقارن خدا و والدين در اين  نظير
 71/  نساء. 2
ها نكرده باشد، پس مسلمان نيست، )اصول كافى،  كه روزى را بگذراند و اهتمامى در امور مسلمان كسى. 3

2.) 
 116/  آل عمران. 1
هاى آنها صبح تا شام ، خواه ناخواه براى  ها و زمين هستند و سايه و تمام كسانيكه در آسمان :11رعد / . 1

 .كنند خدا سجده می
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آن پيدا  یو زمان یمكان يوجود را در سراسر پهنا یبا دستگاه كل یهماهنگ  
كه  یمادام «االَقُرَبُ يَمْنَعُ اْالبْعُد» یميدانيم بنا به اصل فقه كه طوري بهضمناً  .كند می

و  یگگرسن یيعن .نزديكتر مستحق پيدا شود، بايد اول به آنها پرداخت يدر واحدها
 .آن كشور است یمملكت و دفاع از يك كشور در مرحله اول بگردن اهال یخراب

و هموطن، نه تنها  يمحبت ورزيدن و خدمت و دفاع نمودن از كسان و از همشهر
اسالميت و انسانيت است، كه  يبودن ندارد، بلكه اقتضا یمنافات با مسلمان جهان

 :و به حكم« حُبُ الْوَطَنَ مِنَ االيمان»
«......»1 

مملكت تقصير خودمان است و هم اصالح كار از  يها یو عقب ماندگ یهم خراب
كه بيگانگان بردارند، هميشه  یقدم .وضع فالكت بار بايد بدست خودمان انجام شود

انتظار از  .ما خواهد بود یو بندگ ينيازمند يادر جهت منافع خودشان و تحكيم بنده
 و سؤال، كه شغل حرام است دارد؟ يبا تكد یسايرين داشتن، ولو دوستان، چه فرق

 خاطر ما را ارضا كند دتوان میراحت، فقط  يها فرار از مملكت و پناه به گوشه
بد بودن  .يمرا نبينيم و نخواه يكه از هر مسؤوليت و شرافت استعفا داده، جز دنيا چيز

خالص و  یوقت يبيش نيست و خدمت و فداكار يا مردم مملكت در اين مورد بهانه
 .عمل آيد همردم قدر ناشناس نادان و ناتوان ب در بارهبيشتر خداپسندانه است، كه 

كردن  یفرار از وظيفه و خال .چاره كردن است يوظيفه مسلمان ساختن و سوختن برا
 .شود میدشمن است كه گناه كبيره محسوب  هدن بسنگر، مانند فرار و پشت كر

خود از خانه و ديار  يها ناشيه از فساد اعمال يا كوتاهی يكه در برابر بالها كسانی
 :قرآن را در پشت سر دارند يروند، اين ندا در می

«
».2 

ما بوده،  ياليه هدفها یكه مركز و منته یخالصه ناسيوناليسم به آن معن طور بهپس 
حق و انصاف  يمرتبت و منافع كشور يا ملتمان را مافوق سايرين بدانيم و پا رو

ميهن ما اسالم و جهان است و در آن  .مردود است یاسالم يبگذاريم، در ايدئولوژ
                                                

 .آن مردمى است دگرگون نكند، تا آن مردم خود دگرگون شوند كه از خدا چيزى را :11رعد / . 1
هاى خود برگرديد تا مورد بازخواست قرار  ا كه خوش بوديد و به خانهدر نرويد، به آنج :13انبياء / . 2

 .گيريد
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را  خوب را دوست بداريم و خود یكه ايران و ايران یاما باين معن .بايد كوشش كنيم
بخدمت  يها شناخته و تا سرحد جانباز شخصه مسؤول معايب و خرابی هميراث يا ب هب

بپردازيم، چنين  یو تجاوز كنندگان خارج یو دفاع از آن در برابر جباران داخل
 .شود میحساب  یاز وظايف دين يا رويه

 یبازبان و آداب خصوص یمحل  زادگاه هب يمند ه، عالقیدوست سپس در ذيل ميهن
 یندارد، بلكه اگر خال ير تا طائفه و خانواده، نه تنها ايراد كوچكت يواحدها هآن و ب

باشد،  یو خداپرست یخودخواهانه و در تقويت ميهن دوست يها و تعصب یاز دشمن
 .مجاز و مستحسن است

 :رخ بدهدنبايد  یآيد و اشتباه یپيش م ياينجا مطلب ديگر
محل و مقام و تن دادن بهر نكبت و ننگ كه توأم با دم  هچسبيدن ب یدو دست

و  یدوست ميهن یوضع ظالمانه باشد، غير از وظيفه دين هفروبستن و تسليم شدن ب
 .شود میآيد كه مهاجرت الزم  یپيش م یمواقع .است یاحساسات مل

 .با پدر درافتاد یو حت قيام نموده، با قوم خود یپرست حضرت ابراهيم عليه بت
و نصيحت پدر،  يزد و به دلسوز یو احتجاج نمايش یچنان اثبات عمل هدست ب

پدر او را از خود راند و مردم شهر به آتشش  .در عوض تهديد و زجر ديد .پرداخت
 :آنگاه گفت .افكندند

«...»1 
 .ها و نمونه استتار و استحفاظ است از مهاجرت يكهف مورد ديگر قصه اصحاب

و پيغمبر خودمان نيز پس از سيزده سال كه در مكه به دشوارترين مبارزه با مشركين 
بر مسلمانها تنگ و  یفساد قريش به آنجا رسيد كه سكونت و زندگ یپرداخت وقت

 يو برا 2«...مَعادٍ یقُرانَ لَرادُكَ اِلفَرَضَ عَلَيْكَ الْ ياِنَ الَذ»منع گرديد، با وعده 
 .مأمور مهاجرت به مدينه شد برگشت فيروزمندانه به مكه،

كه شخص  شود میگاهگاه واجب  .است یو حكم یمهاجرت خود در قرآن اصل
نبوده و بمناطق  يو نگران روز .كرده و دست از مايملك و مايتعلق بردارد يفداكار

 :مساعدتر كوچ كند

                                                
 .قاهر غالب و حكيم است يقين هكنم، او ب ... هماناكه من بسوى پروردگارم هجرت می :26عنكوبت/. 1
 ...كسى كه قرآن را بر تو فرض نمود، تو رابه ميعادگاه برخواهدگردانيد همانا آن :81قصص / . 2
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«

»1 

«
 »2 

 ياست كه خود را در پشت سنگرها یها و دستورها در شأن كسان اين نمونه
راسر س يها با جامعه یستمگران و همرنگ یضرورت معاش و مقام جا داده، بندگ

و يا  شود میها بسته  كه همه راه يدر موارد .نمايند فساد را مجاز و مشروع وانمود می
مأموريت و ضرورت حركت پيش آيد، ترك ديار و اتخاذ محيط مناسب الزم 

و از وظيفه اصالح و اعاده براه  ی، بدون آنكه دل و ديده انسان از زادگاه اصلشود می
 .حق منصرف شود

     

 ياز رو توان میآمد  ینظر م همجموعه آنچه با معلومات ناقص نگارنده، ب اين بود
 .را استخراج كرد یو موازين اجتماع يايدئولوژ یقرآن و سنت اسالم، خطوط اصل

از  یو خال یبه هيچ وجه ادعا ندارد كه آنچه در بخش سوم كتاب گفته شد، قطع
بر عهده پويندگان حقيقت و  .منظور ارائه نمونه و امكان استنباط بود .خطا باشد

 .عميق و استخراج كامل نمايند یآيندگان امت است كه با دل و ديده روشن، بررس

                                                
اند،  ميرانند، در حالى كه ظالم به خود بوده همانا به كسانى كه فرشتگان آنها را می :97/ نساء . 1

گويند: كجا )و در چه حال( بوديد؟ جواب ميدهند: زير دستان ناتوانى در زمين بوديم.  می
گويند: آيا زمين خدا )آنقدر( فراخ نبودكه در آن مهاجرت كنيد؟ پس اين مردم جايگاهشان  می

 .م است و بد سرانجامى استدر جهن
و كسانى كه مورد ظلم قرار گرفته و مهاجرت كردند حتما آنها را مسكن خوب در زمين ميدهيم و اگر  :11نحل / . 2

 .تر است فهميدند كه( پاداش آخرت خيلى بزرگ دانستند )می می
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خدا در اجتماع
 

  
  

« 

»1

 

 كنيم بر خاتم انبياء محمّد توانا را و سالم می ينيم پروردگار داناك شكر می
جشن مبعث نصيب انجمن گرديد و از  ي)ص( كه بار ديگر افتخار برگزاریمصطف

 .فيض زيارت و خدمت دوستان و سروران برخوردار شديم
حادثه  :ايم و ميخواهيم خاطره يك حادثه را زنده نگاه داريم ما جشن گرفته

درگاه خدا  خيزيم، باز به یشب نماز خوانده و صبح كه از خواب برم مبعث؛ سر
 .آوريم یكنيم و نام او را با ذكر عظمت و رحمت بر زبان م یسجده م

 كنيم؟ یچرا چنين م

در ياد آوردن خدا و  یقرآن در اين كار، يعن .چون قرآن دستور داده است
از مردم در ايران و در  یهائ دستهو  یاما كسان .و توحيد او اصرار فراوان دارد یبندگ

و عدم وجود  وجود به یاصالً اعتنائ .وجود دارد یدنيا هستند كه انگار نه انگار خدائ
 .خدا ندارند

 ینه وجود ما، جدا از آن دسته مردم است و نه آنها حساب و سرنوشت جدائ یول
الزم است  .يممند و در سرنوشت يكديگر مؤثر و عالقه یهر دو در زندگ .از ما دارند

                                                
  در زندان برازجان 1311تفصيل و تكميل سخنرانى جشن مبعث سال. 
  پيروز؟ نيرومند  واحد خداى يا است بهتر  پراكنده هاى ارباب آيا زندان؛ هم دوستان اى :39 / يوسف. 1
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عمل آيد و الاقل علت  به یكنيم تفاهم یدرد هم برسيم و سع فكر هم باشيم و به به
باشد،  یعالقگ یيا شايد ب یعقيدگ یاز ب یرا كه ممكن است ناش یاعتنائ یاين ب

خود عجيب است كه در يك طرف،  يدر هر حال اين مسئله بخود .تشخيص دهيم
 !ينقدر انكار وجود داشته باشدآن اندازه اصرار و در طرف ديگر ا

     

 سوي بهپس ما هم  .به اين مجلس و بسمت ما آمده باشند یشايد از آن افراد كسان
خصوصاً چنين نيست كه تمام افراد متعلق به اين  .آنها برويم و درد و علت را بسنجيم

كس از هر  .دو دسته يكنواخت باشند و تمايز كامل ميان دو دسته وجود داشته باشد
 .ممكن است به هر دو دسته تعلق داشته باشد یجهت

     

مختلف  يها همه ساله جشن مبعث، در زمينه هاي سخنرانیاتفاقاً برنامه 
 :از آيه شريفه یاساس و مقصد مبعث و مصداق ی، يعنیخداپرست

«
 »1 

تقصير خدمت داشته، جسارت به ساحت مقدس پيغمبر كرده،  یحت .بوده است
 .ايم و شخصيّت حضرتش كمتر عرض ارادت و كسب معرفت كرده یزندگ در باره

كليات  و «افكارروز و  یخداپرست« »انسان و خدا» از قبيل یها موضوعات عنوان صحبت
 .است اسالم بوده و  دين

اين  با .صحبت كنيم یخواهيم باز از خداپرست یامسال هم اگر اجازه فرمائيد م
آنكه  یو ثواب آخرت منصرف نموده و ب يتفاوت كه موقتاً نظرمان را از آثار بعد

و از تبعات و  یفاً از دريچه زندگبه قيامت و بهشت و جهنم داشته باشيم، صر يكار
اين دنيا بحث خواهيم كرد و عجالتاً وارد  لحاظ به یو آخرت شناس ینتايج خداپرست

 يها حقانيت اسالم و اثبات صانع و قيامت نميشويم، بلكه خود را محدود به جنبه

                                                
او همان كسى است كه در ميان مردم عامى، پيامبرى از خود آنها را برانگيخت تا آيات او را بر  :2جمعه / . 1

اهى آشكارى آنها بخواند و اصالحشان كند و كتاب و حكمت تعليمشان دهد؛ اگر چه قبال در گمر
 .اند بوده
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و  يبه آثار ماد یاحتياج يا عدم احتياج انسان به مبدأ و معاد، يعن مسأله و به یعمل
كه دارد، در  یدانيد كه بشر با همه عقل و علم می .خواهيم كرد یاديان اله يدنيو

استدالل و اثبات حقيقت امور  یاصول و عالئق خود چندان پا بند عقل و علم يعن
آن  دنبال بهرا مطبوع يا مفيد و خود را محتاج يا مجذوب ديد،  يهمينكه چيز .نيست

با هزار  يبالعكس اگر مطلب و مقصد .ندارد به اصالت و حقيقتش يميرود و كار
 یفوريت و لزوم یدليل و برهان مثل روز روشن شود كه حقيقت و واقعيت دارد، وقت

 .گذارد یدر آن احساس نكند، كنارش م
 .و خدانشناسان شروع مينمائيم یبنابراين صحبت را از خدانشناس

  

 یخدانشناس

سير  یبشر و مثل خداشناس یو عمل یو ذوق يهم مثل ساير شؤون فكر یخدانشناس
و شرك آشكار جلوه  یپرست صورت بت هزاران سال به :داشته است و دارد یتحول

از سنگ  .داشته است یجالب یهم انواع و مراتب تكامل یپرست تازه بت .ميكرد
و  یطبيع يها خدا گرفته، تا هيكل موسوم به یو چوب یگل يتراشيده و مجسمه ها

انسانها مانند عقل و  یدرون يت مانند كوه و دريا و نيروهامظاهر طبيع یمصنوع
مقارن بعثت انبياء، تضاد منافع و مقامات، عامل ستيزه باپيغمبران و انكار خدا  .شهوت
معتقدين نيز در اين امر  یو مل یشخص يها رقابت ها و حسادت .ها گرديد و آئين

و افراطها و  یرافات ديناوقات خ یبعد از پيغمبران نيز گاه .دخالت داشته است
طرد و تنفر در نزد  يبرا ي، خود عامل ديگریمدعيان خداپرست يها سوءاستفاده

و  يباپيشرفت افكار و علوم و گسترش روح كنجكاو .از طبقات گرديد یبعض
از راه فلسفه و دليل منكر اصل الوهيت شدند، مختصر توجه به طبيعت  يا ترديد، عده

را  یمسلك یو طبيع يدهر يها علت و معلولها، مذهب یضبردن بقوانين و بع یو پ
در فروع دين و  یدر قرون جديد اروپا، فكر رنسانس و تجديدنظر طلب .پيش آورد

و ضد  یافكار و عقايد ضد خدائ 19در قرن  .اصول پيدا شد پا زدن به پشت یحت
فتخار و علناًا يفالسفه و دانشمندان مشهور .خود رسيد يبحد اعال ييا معنو یروح

 .را گرفت یخداپرست يجا یپرست ، علمیدر نظر بعض .خدا ميكردند یاصرار به نف
و  یخداپرست»و جزوه  یدر سخنران كه طوري بهسپس در آستانه قرن بيستم و 

از علم و صنعت و  یداده شده، بر اثر سرخوردگ يتوضيح مختصر «افكارروز
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درميان دانشمندان و رهبران  یبرخورد به حقايق و واقعيات جديد، بازگشت محسوس
مغرب زمين در جهت توجه مجدد به روحيات و معنويات )اسپيريتواليسم( پديدار 

 .است فعالً متوقف شده یخدانشناس سوي بهگشت و سير 
همزمان يا با تأخير فراوان نسبت به اروپا پيش  یدر ايران خودمان نيز جريانهائ

 یدر طبقات جوان و روشنفكران ما خيل يآمده است و خوشبختانه حاال وضع ديندار
 .چهل سال قبل است یبهتر از س

كه  یها، آن مقام و موقعيت معذالك با همه  جزر و مدها و شدت و ضعف
در قرون گذشته نزد بشر داشته است، حاال ندارد ؛ خصوصاً از جهت  یخداپرست

 .یدر محيط زندگ یو تأثير خارج یعمل
  

 یخدانشناس یعامل امروز

كه به مسجد و  یقرن اخير، بين كسان یبينيم خدانشناس یدرست دقت كنيم، م اگر
 یاعتنائ یغالباً يك ب .عناد بادين و افكار لجوجانه است يكليسا نميروند، كمتر از رو

كه خدا و اسالم )يا مسيحيت و دين  یبسيارند كسان .شود میديده  ينياز یاز ب یناش
اما نه  .آنها ندارند یبر رد قطع يو پافشار ييل قوهموطنان خود( را قبول دارند يا دال

نمايند، اما خودشان را هم وجداناً  خوانند و نه به آداب و احكام دين عمل می نماز می
 !شناسند ینم يبندوبار یبد و ب يها آدم

آنها نگاه  و كفر و خباثت به یاز متدينين نيز با نظر بدبين يجامعه و بسيار یحت
مسأله( بر آنها ثابت  یمؤمنين ميخواهند لزوم ديانت را )از جنبه دنيائ یوقت .كنند ینم

طرف در مورد خود و افراد مشابه  .شود یشان سُست م اوقات منطق ینمايند، گاه
آورد كه نه نماز ميخوانند و نه روزه ميگيرند و معذالك  یم یهائ )ياملل راقيه( نمونه

 .شناس و خدمتگزار و درستكارند هبا اخالق و وظيف یيعن .هستند یخوب يآدمها
 .اصراركنيد، طلبكار هم ميشوند یاگر كم .و سعادتشان نيز تأمين است یزندگ

 یرا به جهنم ببرد، خدا كه طلب یهائ گويند چطور ممكن است خدا چنين آدم یم
آزار و خدمتگزار به  یب يها در كار باشد، آدم یحتماً اگر بهشت و جهنم .ندارد

 !فتبهشت خواهند ر
 ينياز یاحساس ب یاز دين و خداشناس يبشر متمدن امروز .طور است همين یبل

جوامع متمدن با جستجو و وضع  .خدا را گرفته است ياو جامعه جا يبرا .نمايد می
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آنها، تكليف افراد را تعيين و آنها را كامالً محدود  يمقررات و با نظارت در اجرا
، ی، روانی، تربيتیبهداشت يلعات و دستورهايك سلسله مطا يا هر جامعه .اند كرده

كرده و بدست حكومت  خود تحقيق و تعيين يو غيره برا ی، سياسی، نظامياقتصاد
بدكاران  كه به یها و مقامات ها نيز با جرائم و جوائز و با محروميت حكومت .داده است

مردم خواه  .اند درست كرده یخود جهنم و بهشت ينمايند، برا یو نيكوكاران اعمال م
 .آيند یم ها در دنيا بيايند، تحت آن مقررات و مراقبت و ناخواه و پيش از آن كه به

ترسيم و  یكه يك جفت ميله آهن جز آنچه يآهن كه مسير و مقصود مثل قطار راه
خروج از خط مقرر، خروج از اعتدال، از  .تواند داشته باشد یتعيين كرده است، نم

 .!(ته فكر جامعه خودمان را نكنيدسالمت و از حركت است )الب
و  یخال ي، ديگر جایو از نظر احتياج زندگ یلحاظ عمل نمائيد به یمالحظه م

خصوصاً كه  .است نمانده یخدا باق ياحكام دين و دستورها يبرا يحاجت و مورد
نمايد و اگر كم و  یبا وضع موجود خود را كم و بيش خوشبخت تصور م يهر فرد

او يا هموطنان و همنوعان او باالخره از عهده حل  كند میيد، فكر مشاهده نما یكاست
 .مشكل برخواهند آمد

فرق است با زمان قديم كه مردم هم جاهل بودند و هم قلدر و آزاد كه هر  یخيل
 شد میسهولت  سابق، به يسوادها در مورد بی .كردند كار دلشان ميخواست می

نكنند، آلوده و مريض  يس و حرام دوراستدالل كرد كه اگر وضو نگيرند و از نج
خواهند شد و اگر ترس از خدا و آخرت در كار نباشد، مرد به زن، آقا به نوكر، 

يا رفيق و شريك كاله سر يكديگر  .خواهد كرد يارباب به رعيت و امير به ملت تعد
اما حاال عالوه بر فهم و تربيت  .شود یسنگ بند نم يگذارده و در اجتماع سنگ رو

قصد تجاوز در سر بپروراند، قانون و  یفرض هم كه كس ه، بیخواه آزاديو 
 (كه وجود دارد یجلويش را خواهدگرفت )البته درجاهائ یدموكراس

شد، حاال از  یآن تأكيد زياد م يآن احتياج به تقوا و كفِ نفس كه سابقاً رو
 .حِدّت و شدّت افتاده است

 یمتوسط خيل طور ه( فرد بشر بيروزام وسيع كلمه يمعنا ه)ب يآزاد يدر دنيا
 .جهالت و اسارت قديم يباشد، تا دردنيا یكمتر آزاد و به اختيار خود م
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 یقديم خيل هتمدن جديد اگرچه بار وظائف روزانه و كار افراد را نسبت ب
و  یبار وظيفه جوئ :يك بار را از دوش آنها برداشته است یاست، ول تر كرده سنگين

 .یخداپرست، يا یشناس سرنوشت
در برابر  یجديد، دكان يها یبين يا جهان یو اجتماع یفلسف یفلسف يها ايدئولوژي

 ینياز از پرستيدن خدا و توجه به اديان اله یمردم خود را ب .اند دكان مذاهب باز كرده
 .پندارند یم
  

 اصرار عجيب

بت بخدا، تا دلتان قرن بيستم نس ياز انسانها يا عده یاعتنائ یو ب ينياز یدر مقابل اين ب
بيشتر و  ی! خيلشود میخدا ديده  در بارهبخواهد در قرآن اصرار و تكرار و تأكيد 

نمايند، آيات قرآن را  یما توصيه م هفقها و علماء عمل و ب یشديدتر از آنچه كه حت
و  یكنيد، يقيناً بيش از سه ربع آن مستقيم و غيرمستقيم در معرف ياگر آمارگير

 .خداست یوت بتوحيد يامنع از شرك و از فراموشستايش خدا، دع
بيشتر از هر مطلب و هر معرفت، شما در قرآن به توصيف خدا و به تسبيح و 

بنابراين اگر تعدد و تنوع  .خداست يسراسر قرآن تبليغات برا .خوريد یتجليل او برم
اميدوارم  .يدآورم، باعث اطاله كالم شد، ايراد نگير یكه ذيالً به عنوان نمونه م یآيات

 :را بنمايد یكالم جبران خستگ آنها و قوت عجيب یدقت در عبارات و معان
«1، 

... 2، 

... 
 3، 

... 1، 

                                                
 .همانا كه او بسيار شنوا و دانا است :221شعرا/ . 1
 ....صاحب عزت و اقتدار فرزانه است :6آل عمران / . 2
قدر صاحب جبروت و بزرگى است، منزه  او پادشاه بسيار منزه سالمت بخش امان دهنده عالی :23حشر / . 3

 .س بزرگ و فزاينده استكنند، پ است خدا از آنچه باو تشبيه و شريك مى
 ....خدائى كه بهترين آفرينندگان است :11مؤمنون / . 1
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 1 
...2، 

...3، 

... ...1، 

... 1، 

... 6، 

... ...»7 
اَالَتَعبُدُوا اِلَا »دركلمه  توان میآنها را یهمه سفارش به پيغمبران و مأموريت اصل

 .خالصه كرد 8«...اهلل
 يخدا، انكار خدا يا شرك باو را چنان عظيم و خطا ياين كتاب سخنگو

 :يفرمايد شمارد كه م یم یناپذير نابخشودن جبران
«

 11«...» :و يا 9«
 داند  شرك را ظلم عظيم می

 .(13)لقمان/ « ...»

                                                
پس تسبيح باد بر خدا هنگامى كه وارد شب ميشويد و هنگاميكه بامداد ميشود و سزاوار و  :18و  17روم / . 1

 .براى اوست سپاس در آسمانها و زمين و هنگام شب و چون به نيمه روز ميرسيد
 ...كنند ها و زمين است خدا را تسبيح مى چه در آسمانآن :1جمعه / . 2
 ...كنند و روز را داخل شب شب را وارد روز مى :27آل عمران / . 3
 ...ها و در زمين است تسخير و رام كرد براى شما آنچه را در آسمان ... :13جاثيه / . 1
 .ى صاحبان عقل از عقاب من بپرهيزيد ... :197بقره / . 1
دهند بزودى و بخوارى داخل جهنم  يقين كسانى كه در بندگى كردن من تكبر بخرج مى هب ... :61غافر / . 6

 .خواهند شد
 ...قدر خدا را آنطور كه شايسته اوست نشناختند ... :91انعام / . 7
 ...بندگى نكنيد جز خدا را :2هود / . 8
حاليكه گناه غير از آن را براى هر كس  بخشد در همانا كه خدا اگر براى او شريك بگيرد نمى :18نساء / . 9

  است. زده بخشد و هر كس شرك بخدا بياورد محققاً گناه بزرگى را بهتان بخواهد مى
 .است ...به گمراهى بسيار دورى گم شده :136نساء . 11
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با خدا سهيم نمايد، مثل آن را در مقام پرستش  يكه چيز یحال و وضع كس
 :يا دستخوش باد هوا گردد يميداند كه از آسمان پرت شده، طعمه مرغان شكار

«... 
 .(31)حج /  «    

 :آورد یخدا را م هو مزايا ايمان بدر سر لوحه تمام محاسن 
«

...»1 
 یآيد و بايد به حداقل راض یاز جدال و بحث با اهل كتاب به امان م یپيغمبر وقت

 :دهد شود، قرآن دستور می
«

  ...»2 
اين برود  تواند زير بار یالوجوه نم من وجه هيچ بهاست و  یو باالخره قرآن عصبان

 : خدا شوند يكه اهل كتاب قائل به فرزند برا
«

)مريم/  « 
 (91تا  88

 !عجيب استحقيقتاً 
و  يپرسد اين همه پافشار یهر مسلمان متفكر و هر قرآن خوان متدبر پيش خود م

 یچيست؟! چه خبر است؟! مگر يك كالم يا خيال يك فرد بشر كه عيس ياصرار برا
زند؟!  یدنيا ضرر م ياهل محبت و خدمت و تقوا باشد، بكجا یرا پسر خدا بداند، ول

د و اجتماع، بدون اعتقاد و عبادت خدا ميسر فر يآيا سالمت و سعادت دنيا برا
مطلق است و خود خواه نيست، چه احتياج و  ينيست؟ خدا اگر رحيم و رحمان بمعنا

                                                
خوبى و هنر در اين نيست كه روى خود را بمشرق و مغرب )باطراف( بگردانيد، بلكه خوبى  :177بقره / . 1

 ...و كمال از آن كسى است كه ايمان بخدا و بروز ديگر بياورد
هائى كه بين ما و شما مشترك است )توافق كنيم و  بگو اى اهل كتاب، بيائيد در كلمه :61آل عمران / . 2

آن( اينكه جز خدا كسى را نپرستيم و چيزى را با او شريك نسازيم و بعضى از ما بعضى ديگر را سواى 
 .نگيريمخدا به پرستش 
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دارد كه بندگانش شب و روز بدرگاه او سجده كنند و دائماً تشكر و تسبيح  ياصرار
نسان را ا «اهللالاِلهَ اِلَا»تواند قبول كند كه يك گفتن  ینمايند؟! چطور عقل م

برساند و نگفتن آن سبب شود كه تمام اعمال و زحمات و  یو نيكبخت يبرستگار
 :حكم هخدمات انسان ب

«... »1 
 :از واقعيت باشد یخال يسوزان، آرزو يمحو ونابود گردد و چون سراب صحرا

«...»2 
 

 قرآن     یها جواب
ها، جا و جهتش  بيشتر جواب :دهد ما جواب می يها ها و استعجاب قرآن به اين سؤال

آنها  با يطرف محل حرف است و در هر حال امشب كار يدر آخرت است كه برا
آخرت و دنيا هر دو است كه چند ها از جهت دنيا، يا  از جواب يا نداريم؛ اما پاره

 :نمائيم یتالوت م  راشاهد از آن آيات 
«

»3 

«
 ...»1 

«...»1 

                                                
 .سازد ...اگر بخدا شرك آورند ، تمامى اعمال آنها را نابود مى :88انعام / . 1
آب كه شخص  و آنان كه كفر ورزيدند، اعمالشان در مثل به سرابى ماند، در بيابانى هموار و بى :39نور/ . 2

 ...تشنه آن را آب پندارد
او زندگى در تنگى و گرفتگى ميشود و روز  و هر كس از ياد من روبگرداند، همانا براى :121طه / . 3

 .قيامت بحالت كورى او را محشور خواهيم كرد
برد.  اند، آنها را از تاريكى بطرف روشنائى مى آورده كه ايمان كسانى است خداوند ياور  :217بقره/ . 1

 ...آورد مى در ها هستند. آنها را از روشنائى بتاريكى آنها سركش كافر شدند، ياوران كه كسانى ولى
ايد، دعوت خدا و رسولش را بپذيريد؛ زيرا بآنچه شما را زنده  اى كسانى كه ايمان آورده :21انفال / . 1

 ...خوانند ميكند می
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« 
»1 

«
 »2 

«
...»3 

«»1 

«... ...»1 
هريك از آيات فوق در خور بحث  .نيز وجود دارد ييگرالبته آيات و اشارات د

است كه گوينده و شنونده امشب صالحيت و فرصت آنرا  یدقيق یوسيع و بررس
از مفهوم  یقسمت هنسبت ب یبخواهد در پايان عرايض توجه و تأملا اگر خد .ندارند

 یاحساس و به ميزان يچند آيه فوق خواهد شد؛ فعالً برگرديم به جامعه متمدن امروز
 .كه از خدا و احتياج به مذهب خدا دارد

  

 اند؟ آيا پرستش و شرك از بين رفته

 ينياز یرساند و تلقين ب غير از دوران نزول قرآن می یيك دليل ديگر كه مارا بعالم
ها و  بينيم نگرانی ی، اين است كه مكند میقرآن  يها آيات و سفارش ياز بسيار
حيد، اگر صددرصد نباشد، امروز الاقل پنجاه درصد قرآن و طرفداران تو ياصرارها

                                                
و چون بندگان من راجع بمن از تو سراغ گرفتند، پس بدان كه من نزديك هستم و به آواز  :بقره / . 1

حتماً درصدد اجابت دعوت من باشند و بمن ايمان بياورند . آنكس كه مرا صدا ميكند، پاسخ ميدهم. پس 
 .اميد است كه ارشاد شوند

آوردند و پرهيزكارى ميكردند ، حتماً بركاتى از آسمان  و اگر اهل قراء و قصبات ايمان مى :96اعراف / . 2
 .ند نموديمو زمين بر آنها ميگشوديم . ولكن تكذيب كردند ، پس ما آنها را گرفتار آنچه كسب ميكرد

سر و از زير  نمايند ... حتماً از باالى و اگر اهل كتاب ايمان بياورند و پرهيزگارى :66و  61مائده / . 3
پاهايشان )يعنى از آسمان و زمين( بخوراكى و روزى ميرسند...)يعنى همانكه اينقدر سنگش را بسينه 

 (.ميزنند
را آلوده بظلم )شرك( نكنند ، براى آنها امنيّت وجود خواهد آنها كه ايمان آوردند و ايمانشان  :82انعام / . 1

 .اند ها هستند كه راهنمائى شده داشت و همان
 ...خدا ازآن برتراست )ولى( ياد كه نماز از فحشاء و بدى جلوگيرى مينمايد همانا ... :11عنكبوت/ . 1
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 يوجود ندارد، شرك هم بنحو یپرست متمدن ديگر بت يدر دنيا .شده است یمنتف
پرستد و  یيا اصالً خدا را نم يدر واقع بشر امروز .ضعيف و اصالح شده است

و  خود نخواهد دانست يشناسد، يا اگر قبول كند، ديگر بت و گاو و آدم را خدا ینم
ارتباط ها و نظام  یعلم بقدر كاف .شود میبه ارباب انواع يا دو خدا و سه خدا قائل ن

است كه اگر اين دستگاه  دنيا را نشان داده و ثابت كرده يعالم و وحدت ادار یكل
ها  یمسيح .د غير از يك وجود باشدتوان میداشته باشد، ن يا بايد آفريننده و گرداننده

 .رفع و رجوع تثليثشان مينمايند يتأويل و تعبير براو هندوها هم كه هزار 
كه بايد مؤمن و غير مؤمن را بهم برساند، همين جا و در اين  یمسأله حساس و پل

 :ها است سؤال
از دنيا رخت بر بسته است؟ آيا اصالً پرستش در  یپرست آيا واقعاً شرك و بت

بت و خدا،  دنبال هباست؟ آيا  كهنه و متروك شده يو ناموس بشر يقاموس فكر
 است؟ شده یمذهب و مسلك هم منتف

ندارد؟  ینيست؟ مذهب یآيا بشر امروز به دنبال معبود و معشوق يا الاقل مطلوب
، ديگر یو قربان يورزد؟ خدمت و مخصوصاً فداكار یعشق نم يو به چيز یبكس

، یو خودخواه یو خودبين يبندوبار یو ب یمذهب یدهد؟ آيا ب و نمی كند مین
 است؟ یجهان يجار يها كهس

دين  یها بدهد! اتفاقاً آن دسته ب كس جواب مثبت باين سؤال فكر نميكنم هيچ
ابداً چنين نيست! انسان متمدن  :عالقه به دين( خواهند گفت )بهتر است بگوئيم بی

يا  یو نوعدوست یبيشتر از افراد متدين قديم، اهل ذوق و كمال خواه یخيل یمترق
شناس و اهل انضباطاند؛ صاحب  مردم متمدن بسيار وظيفه .است يخدمت و فداكار

 .مسلك و تابع مكتب هستند
 جاده و از قلمرو پرستش و مذهب پا بنابراين بشر از .باشد بسيار خوب، چنين

 .فقط نام و نوع معبود و مذهب عوض شده است .بيرون نگذاشته است
وع يا واحد خالص كرده متعدد متن يخداها يپس بشر اگر خود را از عبادت فرد

معرفت و  يجا -كه گفتيم و ديديمطور همان -نمايد از مذهب می ينياز یو ابراز ب
ها و  اند، با همه معتقدات و تحميل گرفته یرا مسالك و مقررات اجتماع یشريعت اله

 .آداب و وظائف و تبليغات مربوط به آنها
 .يا معبود یدننه پرستنده از بين رفته است و نه پرستش و نه پرستي
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 اجتماع یخدا

خدا  ینياز از بندگ یحال اين سؤال پيش ميآيد كه اگر فرد ظاهراً و مستقيماً ب
نياز است؟  ی، از خدا بكند میو اداره  يهم كه او را رهبر یاست، آيا اجتماع شده

خود و افراد معين نكرد يا كرد و  يبرا یاجتماع تكليف خود را ميداند؟ اگر تكليف
دردسر و بدون تبعات و  یو اين اشتباه يا خطا، ب یتكليف یز آب درآمد آيا آن بغلط ا

 خسارات خواهد گذشت؟

 یهمان احتياج و الزام .رود و اشتباه نمی یتكليف یبار ب البته چنين نيست و دنيا زير
مذهب و معبود و بمقررات صحيح داشت، حاال همان  هكه تا چند قرن قبل فرد بشر، ب

 .وجود دارد جامعه يبرا یتر، يعن مقياس بزرگ هطح باالتر و بضرورت در س
قيد ممكن بود به خود و به همسايگان و  یعقيده و ب یدر گذشته اگر يك فرد ب

 .برساند، حاال همين مسئله در روابط ميان جوامع و ملل مطرح است يزيردستان آزار
و  یحاال قوم پرست كرد، یدر برابر خدا قد علَم م یو خودپرست یآن وقت خودبين

 !پدر بشريت را در ميآورد يو نژاد یتعصبات و مطامع مل
از  ياز مفاسد اخالق فرد يدر داخل اجتماعات منظم، بسيار یحاال به مقياس كل
 .اند مؤدب و مهذب شده یاروپا و آمريكا خيل ياز كشورها یبين رفته، مردم بعض

بكند و در چارچوب  ياست بدبه هموطن خود كمتر ممكن  ييا سوئد یفرد انگليس
آيا ملت انگليس و دولت  یول .باشد يآدم بد یو مقررات مملكت یوظائف مل

 لحاظ به؟ آيا كند مینكرده و ن يبد يانگليس هم در خارج انگليس به ملت ديگر
ها  است؟ اگر اين سؤال را از آلمان یملّت خوب یيا جهان یوظائف و مقررات اروپائ

ها بكنيد، جواب مثبت خواهند  ها و افريقائی از هنديها و ايرانیيا روسها و مخصوصاً 
كه با  یها و كشتارهائ ها، غصب حقوق ها و سياست بازي داد؟ استثمارها، حيله

متمدن ديگر بدست  يها تصويب اكثريت ملت انگليس يا ملت آلمان و ملت
به  افراد آن ممالك پخش كنيم و يآنها صورت گرفته است، اگر رو يدولتها

 تر خواهد شد، تا تر و محكوم كننده هر يك بگذاريم، يقيناً زشت یحساب خصوص

اروپا يا از مردم  يمتوسط از يك فرد قرون وسطا طور بهكه  زشتيها و خالفهائی
 .زند ممالك عقب افتاده آسيا سر می
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، هنوز تربيت و تهذيب یو تأثير خارج یو از جنبه عمل یبنابراين در مرحله نهائ
از اين بابت ندارند و  يها حق افتخار و امتياز غربی .حاصل نشده است ها ق انساناخال

 .است تأمين نگرديده يمصونيت و امنيت مطلوب بشر
آنها تعيين  يخود را بر افراد تحميل و برا یدرست است كه جامعه هدف اجتماع

تأمين  يو برا یچه مقصد و الگوئ يآن هدف و برنامه را رو ینمايد، ول تكليف می
و تأمين  یو مل یبمقياس اجتماع یخودخواه يبايد بريزد؟ رو يمنظور چه

ديگر و بزرگتر؟ پس باز هم بشر  يچيزها ي؟ يا رویحيوان یو زندگ یخوشگذران
نشانه آن همين  .در برابر نقطه استفهام قرار دارد و به جواب دلخواه نرسيده است

است و  نشده كه تا بحال حل یهائ ا و نزاعه تالش .بينيم یها است كه م ها و نزاع تالش
 .آيد، بلكه بعكس شدن آن هم نمی تمام شدن و حل يبو

العاده بيشتراز سابق  ( فوقیاتفاقاً در دوران حاضر شدت احتياج بخدا)هر خدائ
بشر در قديم سوار بر اسب و االغ بود، حاال با قطار و جت و موشك تا حدود  .است

ها در همه چيز هزاران برابر شده  ها و قوت ود، سرعتر یسرعت مافوق صوت پيش م
 .است

 ياالغ بيشتر محتاج بدقت و صحت و قوت است، يا رهبر یو رانندگ يآيا سوار
 يكوه پيكر، ضرورتاً دارا يها كه مانند لكوموتيو قطار و جت یو اداره يك اجتماع

ودكار و هدايت دقيق خ يفرمان با قطب نما و ژيروسكوپ و صدها اسبابها يها اهرم
از دور هستند؟ در اينجا كمترين اشتباه و غفلت در هدايت، سبب انحراف بينهايت و 

ها تصادم و ضربه مابين دو پهلوان  بار ميگردد ! آنوقت سقوط و صدمات مصيبت
دو قريه بود، حاال تالطم و تصادم مابين دو قاره و دو بلوك پيش  یزورمند يا اهال

 !یا و ضربات آنهم چه تصادم .آيد می
و  یبه مذهب و خدا از حدود قوم يحاال تغيير مقياس و ارتقاء سطح احتياج بشر

 .رسد می یو جهان یالملل نيز تجاوز كرده، به بين یمل
سايرين  يها كه مردم امروز برژيم مملكت خود و حكومت یاين عالقه عجيب

در  یخارج يها دارند و آن اندازه كه حاال صحبت از صلح و از روابط و سياست
، آيا نشانه اين نيست كه بشر قرن بيستم شود میدنيا  يمحافل و مطبوعات همه جا

 یعهد لوئ «بروُتن»زمان ناصرالدين شاه يا ماهيگير  یبيشتر از يك رعيت قوچان یخيل
 یيا بعبارت ديگر، يك نظام و قرار عموم یالملل ها و تعهدات بين ، تشنه توافق11
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م ه م رسيده و بهه ها به كنند كه مسائل و سرنوشت س میاست؟ كامالً ح يبشر
ها بايد  ها و هدف حل و سعادت تجزيه ناپذير بوده و راه يو آزاد يآباد .پيوسته است
 .داشته باشد یمقياس جهان

  

 بشريت یو سرگردان یرهائ

وسيع كلمه، اعم  يمعنا هديانت )ب هموضوع ديگر كه احتياج بشر متمدن را روز بروز ب
 كند می( بيشتر یو اجتماع یو اخالق یفلسف يها ز مذاهب شرك و توحيد و مسلكا

 یحتم یول یو بحث زياد است( زوال تدريج ی)و خود در خور يك سخنران
دانيد كه در  انسان است؛ می یميراث دوران حيوان يغريز يعواطف و نيروها

عواطف و  تصور بهكوچك قديم و در ميان افراد، عامل غريزه كه  يها جامعه
از حركات و  يهنوز هم بسيار .، بسيار مؤثر و قاطع بوده استكند میاخالقيات جلوه 

مستقل از عقايد و عالئق  طور بهها  ها كه مخصوصاً در نزد غربی يخدمات و فداكار
همان ساختمان  ي، بقاياباشد میشمار  گيرد و منشأ آثار و منافع بی صورت می یدين

انسانيت، شرافت، وجدان و غيره  ينامها هاست كه ب یحياتيا عادات و رو ینفسان
كه  یورزند و عمل كه می یند در عين عشقتوان میو صاحبان آن ن شود میناميده 

دهند، منشأ و علتش را بيان كنند، جز آنكه بگويند به امر وجدان و عالقه  انجام می
غريزه است  یرانسانو غي يغيراختيار ياين همان نيرو .كنيم چنين می یيا مل یشخص

تالش يا دفاع از حيثيت و در جهت  طرف بهكه شما را مانند آب ونان و فرزند، 
 .راند حقيقت می سوي بهخدمت يا 

)مخصوصاً در  یكلطور بهمتأسفانه يا خوشبختانه چنين حاالت و عادات  یول
سابقاً  يها ( رو به ضعف و زوال بوده )در مشرق زمين و ملتیجوامع مترق

، یخواه آن را نفس يضعف و زوال رفته( جا هب هاست كه رو رست مدتخداپ
 .گيرد می ييا روح ماد ی، منطق علمي، حسابگریسودجوئ

طبيعت و غرائز حيوانيت به  يو رهبر یخالصه آنكه بشر بيش از پيش از سرپرست
 ياختيار و دريا يبشر در اين صحرا .شود میاختيار و حيرت انسانيت رها  يواديها

 یو تاريك یو بالتكليف ی، كامالً احساس سرگردانيآزاد يانتها یب یار زيبا ولبسي
 !است یو روشنائ یو راهنمائ ینمايد و بيش از پيش نيازمند مقصدشناس می
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و ميزان  ی، تقديرشناسشود میدست خودمان داده  ههر اندازه مقدرات ما بيشتر ب
 .؛ چه فرد و چه اجتماعشود میبرايمان حادتر  یسنج

رود،  باال می یو اجتماع یاز طرف ديگر هر قدر سطح ذوق و فكر و رشد علم
واال تمنا و  .بايد باال و واال باشد يتر كمال مطلوب و هدف و مقصود به نسبت بزرگ

تمام، سرگرم  یو خوش یيك كودك سه ساله براحت .تحريك توليد نخواهد شد
آدم مسن نوع و  يد، اما براشو یدر يك وجب باغچه م يها يا خاكباز بازي اسباب

 .تر باشد يو جد یبايد باالتر از اينها و واقع یها خيل سطح مشغوليت
دانيد  اند و می كه گفته يطور به (Acquisitions)  يسير ترقيات و مكتسبات بشر

و معادله اكسپنانسيل دارد كه هر چه جلو  (Parabolique) یسهم یشكل يك منحن
 یيعن .يابد یخط قائم بسرعت افزايش م طرف بهآن و ميل  یآيد، سرباالئ یم

 .شود میها خواه ناخواه رو بباال و آسمان متوجه  ها و چشم صورت

نه تنها  یبينيم مسأله پرستش و پرستيدن یپس، از هر طرف كه نگاه ميكنيم، م
 تر كاملباالتر  یسطوح خيل هتر و حادتر گرديده است و ب نشده است، بلكه عام یمنتف

 مينمايد كه یهمان صفات و كماالت يسو هو مشترك ارتقاء يافته و گرايش ب یو كل
معبود يا معشوق قابل تصور و   بدون یاصالً مگر زندگ .دادند انبياء در خدا سراغ می 

از  یاز عشق و بنابراين خال یخال یبدون مطلوب، يعن یقابل تحمل است؟ زندگ
 .نيست اصالً حيات نيست نيست، نشاط یآنجا كه حركت نيست ترق .حركت

حركت نيز چه در علم مكانيك و چه در اجتماع و اقتصاد يا علم و هنر و هر 
اين نيرو ممكن است از درون شخص و  .شود میديگر، بدون وجود نيرو ايجاد ن يجا

كه دارد خارج سازد )دراينصورت  یاز محيط باو فشار بياورد و بخواهد او را از وضع
خود جذب  طرف بهناميم( و يا از خارج شخص را  می یيا خروج یرانش يآنرا نيرو

در  .گذاريم( می یيا خارج یكشش يرا نيرو صورت اسم آن اين كند و بكشاند )در
مبدأ و مقصد  .در بين نباشد، حركت و نشاط تأمين نخواهد گشت یهر حال تا نيروئ

زال انبياء باشد يا الي ينداريم كه خدا ياين نيرو را ما خدا ميگوئيم و فعالً كار
، حيثيت و یطلب ، جاهی، مالی، شهوانیاعم از شكم يبشر يمعشوق و معبودها

 يها و انديشه پرستی ی، نوع دوستی، استقالل طلبی، علم و كمال پرستیخواه شرافت
 .عدالت و حقيقت و غيره
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 Ersatz ها ها يا جانشين     
ها در جريان  ست كه آلمانا یرا كه بكار بردم، اصطالح Ersatz یكلمه خارج

 یمنظور مواد و مصالح .برند كار می هساير ملل هم آن را ب .جنگ گذشته علم كردند
، یو سوختن یو پوشاك یمواد اوليه خوراك يكردند بجا می یا سعه است كه آلمان

بسازند و جانشين مواد  یمصنوع طور بهفاقد آن شده بودند،  یكه در اثر محاصره نظام
 .يندنما یطبيع

 تدريج به .انسان و از مظاهر و وظائف تمدن است يكار عاد ياين جانشين ساز
بجايش  ي، بشر چيز ديگرشود میطبيعت از انسان دريغ  يها ها و نعمت كه كمك

منقار و چنگال،  يجا هپشم و مو، افزار و اسلحه ب يسازد )لباس بجا آورد يا می می
پنبه و پشم،  يجا هب یبا الياف مصنوع يها چشمه و رودخانه، پارچه يجا هقنات ب

 .(وقس عليذالك
و مذاهب نيز پس از آنكه بشر پشت به تعليمات انبياء نمود و  یدر مورد خداپرست

ل مطلوب و مقررات و كما هكه ب نياز از خدا كرد، در برابر احتياج و الزامی یخود را ب
 .افتاد ييا جانشين ساز يباز Ersatz فكر هنمود، ب یممكتب، احساس 

مدل پشت  یماشين يها مثل كارخانه .يافت یبايد گفت در اين راه توفيق فراوان
فئوداليسم، روياليسم،  :كه آخر اسمشان ايسم است یخداهائ .مدل خدا بيرون داد

ناسيوناليسم، امپرياليسم، ليبراليسم، كاپيتاليسم، انترناسيوناليسم،   پاتريوتيسم،
 .ديگر يها ايسم یاليسم و خيلراسيوناليسم، اتاتيسم، سوسي

 یفلسف يساز «ارزاتز»ها هر چه ديرتر از كارخانه  دانيد اين ايسم كه می طور همان
از  .است بشر بيرون آمده است، وسعت و عموميت و ارتفاعش بيشتر شده یو سياس

 .است  و مجرد سير كرده يو سپس فكر یو عاطف یعموم طرف به يو ماد یخصوص
خواهد خود را از  بشر می .است  یو خروج یرانش ياز جمله نيروها ضمناً غالب آنها

استثمار خارج كرده و از  يها قيد حكومت استبداد و اسارت استعمار يا تحميل
 هستند كه با یهائ ها و مكتسب تماماً مطلوب .بيرون بيايد یو ناراحت یو ناامن یگرسنگ

خود را  یين منظور اثر تحريكپس از تأم .اند حالت موقت يوجود عظمت و اثر دارا
يا بقول  .نمايند دهند و چه بسا بالفاصله ايجاد تفرقه و خصومت هم می از دست می

 .دهند بيرون می یتزهائ یماترياليسم ديالكتيك، آنت
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 شرك نوين
1

 

گوئيم نه  انبياء را شناختيد، می يخدا يها عصر جديد و جانشين يحال كه خداها
از بين نرفته و هنوز عبادت و معبود وجود دارد، شرك هم تنها پرستش و پرستيده 

بقوت  یو عمل ييك مسأله نظر عنوان بهمسأله توحيد  .از بين نرفته است وجه هيچ به
 .است یباق يخود و بشدت بيشتر

 یو تباه یرا باعث گمراه و آن كند میقرآن با همه انواع شرك مبارزه 
خدا؛  یو ادعائ یيا مظاهر ساختگ يا همجسم یو چوب یسنگ يها چه بت .شناسد می

از قبيل نمرود و فرعون و ساير  یو مدعيان خدائ يو بشر یگوشت يها چه بت
الرقاب مردم و فاعل مايشاء ميدانند؛ چه  طاغوت كه خود را مالك يها سركش

از  یچشم پسر خدا يا جزئ هانبياء و اولياء، كه مردم آنها را ب یها و مرشدها و حت كاهن
خير و خيال  يعوامل و مباد یكنند؛ چه فرشتگان و جن و شياطين، يعن ینگاه مخدا 

 .و شر و چه هر چيز ديگر
  

     یبت پرست یوانشناسر
يا داللت بر جهل و حماقت  .اقوام قديم افسانه است یپرست ما اغلب تصور ميكنيم بت

ا نجار را چشم خود سنگتراش ي هآيد كه اشخاص ب می یبنظرمان باور نكردن .دارد
كنند، به تضرع   سازد و بعد در برابر آن سجده دست خود هيكل و صورت می هببينند ب

خود  هكردند، ب حضرت ابراهيم و يا پيغمبر ما آنها را تخطئه می یو تمنا بيفتند! وقت
و اعتقاد  یمان عوامل نفسانه باز به یول .كردند آمدند و تعجب و تصديق می می

 .ورزيدند و تعصب میبرميگرديدند  ياجداد
 یو كامالً طبيع يو بشر یيك امر روان یپرست رغم همه اعجاب و انكارها بت یعل

در مورد خدا زودتر از هر صنعت ديگر و از  يساز است )اصوالً صنعت جانشين
حالت دزد  .هنوز هم متداول و معمول است .قديمترين اعصار براه افتاده است(

رد كه در عين آشكار بودن، پيدا كردن و مچ را دا یو جاسوس خودمان یخانگ
و  يبنابراين اگر دستگير .گرفتن او و مخصوصاً به اقرار درآوردنش مشكل است

شد، اميداست خسته  یو اثبات مجرميت آن محتاج به فحص و بحث طوالن یبازجوئ
 :نشويد

                                                
1 . Neo Polytheissme   
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سپس در گفتگوها سراغش را  .كنيم اول از داخله نفس خودمان شروع می
 .رسيم كجا می هآوريم تا ببينيم ب سر در می یو باالخره در محافل سياس گيريم می

يك پرده فيلم استادانه خوب از  یايد وقت آيا خود شما و يا نزديكانتان را نديده
خوانيد، اشك  را می یدست ، يا شاهكار نويسنده چيرهكنيد میرا تماشا  يا آب درآمده

ازيگران آن رمان احساس محبت و و نسبت به ب شود میاز چشمانتان سرازير 
 یدانيد تماماً دروغ و ساختگ كه خوب می ؟ در صورتیكنيد میالعاده  فوق یدلبستگ

 !است
سرگذشت و سرنوشت  .دارد یو خود فريب یبمظاهر پرست یبشر ميل عجيب

خويش و حقايق را در دهان روباه و گاو و شير يا گرگ و ميش و امثال لك لك و 
خواند يا بديگران ميدهد  سازد و بعد می ز زبان آنها قصه میگذارد، ا اردك می

 .گذارند و نامش را در ادبيات هنر يا تعليم و تربيت می شود میمؤثر واقع  .بخوانند
 يكه در مباحث توحيد یكه داشت و خدمات یسقراط با همه نبوغ و دانش و بينش

از  یخال یالم و منطقاست، باالخره ك  و مسلمان كرده یو مسيح يفالسفه يهود هب
 .ها و خداها نداشته است بت

ارائه افكار  عنوان بهها و آن هم  البته جز در موزه -امروز شما اگر به پاريس برويد
اما مثالً در سر در و در ميدان مقابل  .نخواهيد ديد يا هيچ بت و الهه -و احوال قدما

بينيد  یم یبزرگ يها مهمجس (Gare du Nord) سابق شمال یآهن كمپان ايستگاه راه
همچنين  .اند و غيره گذاشته «ليل»و  «استراسبورگ» يسمبل شهرها عنوان بهكه بنام و 

ها  ها و سكه تمبرها و مدال يسوم فرانسه كه رو يميدانيد كه مظهر و معرف جمهور
رفت، تصوير يا مجسّمه زن  شد و در مقاالت و محاورات نيز بكار می یحك م

 یدنيا حت يدر همه جا :از آن باالتر .Marianne نام هبود ب یخصوصبا كاله م یجوان
زن چشم  صورت بهعدالت و قضاوت را  خودمان، يكاخ دادگستر یشرق يدر نما

 ...دهند است، نمايش می  را بلند كرده یكه ترازوئ یبسته شمشير به دست

  

 نيست؟ یيا مظهردوست یاينها بت پرست

متخيل، از حقايق پوست كنده و نظريات و  یشر قديمبشر متمدن متجدد نيز مانند ب
پيرايه به سبك قرآن به  یب یطبيع يها و تشبيه یعريان علم صورت بهكه  دستورهائی

حكايت و رمان و  يخواهد آنها را البال دلش می .آيد شود، خوشش نمی  او داده
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ها و  غراقخيال پرورانه مخلوط با انواع ا ياستعارات شاعرانه و صورتها صورت به
 .گذارد تحريكها بخوردش بدهند و نام آنرا نيز هنر می

 يو صورت و زيور پرور ي، همان مظهرسازینيز از نظر روانشناس یپرست بت
 .تحريك اوهام است هآغشته ب

  

 یخصلت مصدر ساز

 یهوابين يها طريقه ه، آنجا كه بیراجع بهواشناس یو كامالً علم یدر يك كتاب فن
ها و قواعد قديم عاميانه  خواهد خود را از شيوه هوا( پرداخته، می یبين پيش ی)يعن

 :نويسد جديد برساند، چنين می یالملل و بين یعلم يها رويه به
نظم و ارتباط دادن وقايع و حوادث مشهود، بيك نوع علت يا  وجود بهعالقه ما 

 1.است بوده یكشف روابط حقيق يتر از امكانات ما برا يعامل هميشه قو

پرستش را  يو نظر یقديم یاين مطلب آنقدر درست است كه هم ضرورت خيل
دهد و هم مبدأ و منشأ پيدايش ارباب انواع در نزد اقوام قديم  در نزد انسان نشان می

 از منطق علت و معلول یگاه نتوانسته است ذهن خود را خال بشر هيچ .را
(Causalité) و  یكه رشد عقل يجتدر به .ها و موجدها نمايد موجب يجستجو
صور ديگر جلوه  هاست، اين خصلت از بين نرفته، بلكه ب او زياد شده یاطالعات علم

 .است كرده

زنده آشكار  يآن كه بسيار رايج و در تمام زبانها يها از مظاهر و جلوه یيك
 .افعال است ي، وضع مصدر براشود میاست و نشانه رشد فرهنگ گرفته 

بزحمت  یحاال هم اشخاص عام .ود نداشته استمصدر وج يبدو يدر زبانها
 .دانند اش را نمی یآورند و معن ینمايند، بزبان نم یدرك مصدر را م

ها و  زند، دويدند و غيره داللت از يك واقعيت رفت، بگو، نمی :مانند یكلمات
مانند رفتن، گفتن، زدن،  یكلمات یول .نمايد كه سرزده يا خواهد زد می یافعال

ايم  جز آنكه ما خواسته .نداشته و ندارد یو موجوديت یخارج يمعنا دويدن، هيچ
مربوط به انتقال و حركت را، اعم از آنكه فاعلش خودمان يا  يها افعال و صيغه

از يك كلمه و يك ريشه بدانيم؛  ی، حال يا آينده باشد، ناشیو زمانش ماض يديگر

                                                
1 . from weather lore to forecasting: 
The desire for order and for linking what takes place to some kind of cause hasbeen 

stronger than our ability to discover true relationships.   
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در صورتيكه  .چنين اقتضا دارد(از كلمه رفتن )البته ضرورت زبان و بيان مفاهيم نيز 
اند و بعداً خواص مردم و  يا امر درست شده یدر كليه زبانها ابتدا افعال در صيغه ماض

 یبايد مبدأ و منشأ و هر عمل ياقوام رشد يافته چون مقيد و معتقد بودند كه هر چيز
ن اند چني اند، آمده گشته یم «مصدر»عقب  یكل طور به یداشته باشد، يعن يمظهر
اند  هاو كلمات راكه تقدم داشته آنوقت ساير صيغه .اند را از پيش خود ساخته یالفاظ

 !1اند اشتقاقات از اين مصدر گرفته ها و و اصل هستند، شاخه
و پرستش را ندارد، يك مقدار  یجنبه دين وجه هيچ بهدر افعال،  يالبته مصدرساز

در هر حال  یول .است افعال درست شده یمفاهيم كل يضرورت زبان و برا يرو
 .است يبشر یياب بت يو عادت فكر يساز بت یمعرف خصلت روان
اما در تحقيق و  .و تعليم زبان بود يبيان افعال و اعمال جار لحاظ بهآنچه گفته شد 
آنقدر  يو بت ساز ینيز خصلت منشأجوئ یو اجتماع یشخص یتوضيح امور زندگ

 .جب و از قبول آن استنكاف خواهيد كردنمونه بياورم، شما تع یمعمول است كه وقت
، ی، عدالت اجتماعيآزاد :هستند؛ از قبيل «يمصدر يها انديشه»ها  اين نمونه

، قانون، علم، مرگ و یشرافت، نجابت، انقالب، اقتصاد، استعمار، سياست خارج
 .غيره

كه هر يك معرف و مبين يك  يمصدر يها اين اصطالحات يا انديشه يبرا
 یهائ ها و حيثيت مل انديشه يا ايده هستند، در حقيقت شخصيتاصل، حالت، ع

(sentité) مثالً  .ايم اراده و فعاليت داده ياصالت و از نظر آنهاه ايم و ب ساخته
 :گوئيم می

كند، دانش نجات دهنده بشريت است، انقالب باعث تكامل  یقانون چنين حكم م
 .مرگ او را در ربود است، پشتيبان دولت یاست، استعمار يا سياست خارج

  

 یاصول پرست

كنيم، تلويحاً قائل بيك  یبيان م يو جار يعاد طور به یدر تمام اين عبارات كه خيل
 .دانيم خود می یيا بدبخت یها و خداها شده، آنها را مسبب خوشبخت النوع سلسله رب

                                                
در زبان فارسى صيغه سوم شخص ماضى از هر فعلى بمصدر نزديكتر است و ظاهراً مصدر از آن گرفته . 1

 .شده است
هاى مفرد زمان حاضر بايد مصدر باشند. ولى در تركى صيغه امر است كه با  ى صيغهدر فرانسه و انگليس

 .شود. درنزد آنها امر كردن زودتر از حكايت كردن آمده است افزودن ماخ در آخر به مصدر مى
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از كدام يك از شما است كه  .ورزيم و دوستشان داريم یاصرار و عالقه هم م یگاه
 يبدش بيايد و دلش به وجد و تپش نيفتد؟ برا يعدالت، شرافت، شجاعت يا آزاد

 كنند؟ یبت و خدا هم مگر غير از اين م

زبان ساخته و پرداخته و  يدر صورتيكه همه اين انديشه ها و اصول مانند مصدرها
ز آنچه غير ا یاز خارج دارند و نه نيرو و ارزش ینه واقعيت .خودمان هستند يها دريافته

 .هستند یو نسب ياصالً امور اعتبار .دهيم آنها می هخود ما ب
دارد؟ يا خدمت و خيانت؟ بچه دليل شما  یمثالً شرافت از نظر مطلق چه معنائ

 یگيرد يا بدستور اجنب رشوه می یتأمين معاش يا خوشگذران يرا كه برا ييك فرد
در طبيعت بر آكل و  یناميد؟ مگر اساس زندگ یشرف و خائن م یعمل مينمايد، ب

برد و يا خودمان كه  یمأكول بودن نيست؟ چرا قصاب كه سر گوسفند يا مرغ را م
كه در دو  یدانيم؟ همچنين است وطن پرست ینم یخوريم، خائن و جان یآن را م

و  يآزاد .شود یآن م يدو قضاوت متضاد رو يعمل واحد يطرف سر حد برا
حق و  ياز بند يا اجرا یدر جهت رهائ یاعمالنبوده و  یعدالت و علم نيز تا كسان

 1.شود یآنها پيدا نم يبرا یكشف حقيقت نكنند، مفهوم
                                                

هاى عادى و ادبى و علمى و اجتماعى  اگر دقت كرده باشيد طرز بيان و منطق قرآن از اين جهت با كالم. 1
ها  هاى مصدرى يا شخصيت فرق محسوس دارد. قرآن باعنايت خاصى از استعمال مصدرها و از انديشهما 

و امثال آن زياد در قرآن  «هُم يَعدِلون»و  «انّ الّذين آمنوا ...»و اصول موضوعه احتراز دارد. مثالً 
ت، صبر، جالل است. ولى كلماتى از قبيل ايمان، علم، عدل، تقوا، تفكر، خلقت، حيات، حكم آمده

هاى ماضى و مضارع  است عبارات همه جا با ذكر فاعل مشخص موجود و به صيغه معموالً بكار برده نشده
 :يا امر است. جنبه صريح انشائى مثبت دارد، نه به صيغه مبهم و انتساب به مصادر موهوم. چند مثال

 (9/  .)زمر

 (8)مائده/  

 (17.)نحل / 

  بوده  بيگانه  البته چنين نيست كه براى نازل كننده و دريافت كننده قرآن كلمات مصدرى ومفاهيم كلى
است. ولى غالباً يا بعنوان آيات و مواهب و متعلقات  جا بكار رفته ههاى كامالً ب گاه و در محل باشد. گاه

عنوان مصدر مستقل و مراد. از اين  هاعل و مرجع آن انسان و مخلوق معينى است، نه بخداست يا احياناً ف
 :قبيل

    (2ملك / ) ...
 (27)رحمان/ ....

 (11)يوسف /  ... ...
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كه در  یيا ايدئولوژيهائ یو دولت یاجتماع يها باز همينطور است كه مكتب
در حاليكه يك سلسله اصول و  .اند گذشته و حال مسلك و معبود جوامع شده

آنها  يمعذالك برا .هن خود ما ميباشندهستند كه مكشوف يا مخلوق ذ یروشهائ
 .آوريم یشويم و سر تسليم و تعظيم به پيشگاهشان فرود م یحيثيت و اثر قائل م

ممكن  .اند يا غلط ها خوب و صحيح نداريم كه اين اصول و مسلك يالبته كار
بحث در اين  .از نظامات و نواميس خلقت هم باشند یاست حق و حقيقت و جزئ

 يرا خود ما بنابه تحقيق يا تصور رو یو اسام یامتيازات انتساب است كه خواص و
ايم و در عين حال، آن اصول و مطلوبها را حاكم بر خود و عامل  آنها گذاشته

اند كه قرآن  از اين جهت عيناً مانند خدايان مشركين .ميگيريم یيا بدبخت یخوشبخت
 :فرمود یم

«

 »1 
نه تنهااز خود واصول ايدئولوژيك اعم از حق و باطل،  يمصدر يها اين انديشه

 ينيز برا یاثر مثبت و منف ینيستند، بلكه سود و زيان يعن يصاحب اقتدار و اختيار
 :ما ندارند يخود و برا

                                                                                                              
 (39...)كهف /  ...

 (61.)رحمن / 

 (269...)بقره/ 
 :چنين تباين حتّى باكلمات پيغمبر و ائمه اطهار هم وجود دارد مثل

 

 

 

 

 
 !كالم مخلوق فرق داشته باشد كل نازل ميشود بايد با االطالق و فاعل كه از مصدر على البته كالمى

ايد  پرستيد، چيزى جز نامهائى كه خودتان يا پدرانتان گذاشته ه را كه شما غير از خدا مىآنچ :11يوسف / . 1
است. حكومت فقط براى خدا است. دستور  نيست، خداوند براى آنها قدرت يا حجتى نازل نكرده

 است جز او نپرستيد. چنين است آئين استوار ولكن بيشتر مردم نميدانند )اين آيه از زبان حضرت داده
 (.يوسف و بعد از همان آيه صدر سخنرانى است
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«... 
»1 

مثالً اينكه ضابطين و  .اريمدر اختيارشان بگذ يمگر آنكه ما از خودمان چيز
قانون »يا  «كنيم ینام قانون شما را توقيف م هب»گويند  مجريان و مدافعين قانون می

بگيرند  یخود و بدون آنكه زير بغلش را پليس و قاض يخود هقانون ب «كند یحكم م
اگر مردم و هيأت حاكمه  .ارزش و اثر ندارد یقدر بال مگس ه)و درست بگيرند( ب

از آنها نتوانستند و نخواستند آنرا اجرا نمايند، وجود و عدمش يكسان و بلكه منبعث 
 .عدم آن به ز وجود است

، منشور ملل متحد، یديگر مانند دموكراس یاجتماع يها طور است بت همين
 .3ما یو دانش پرست یدر اصول موسوم به علم ی، حت2و غيره  یعدالت اجتماع

                                                
 .: ... براى خود نه مالك سود و زيان هستند، نه مرگ و زندگى و رستاخيز3فرقان / . 1
اند مردمى كه تصور ميكنند علت خرابى مملكت و عامل برترى سايرين و راه اصالح  حقيقتاً چه بيچاره. 2

جا نيز قرآن مستقيماً انگشت روى منشأ و مسؤول خوشبختى و ما، در قوانين و سازمان و رژيم است. در اين
 :رود و ميفرمايد سراغ فاعل می هها گذاشته، بدون آنكه ذكرى از آئين و نظامات نمايد، ب بدبختى

...... 
كند، مگر آنكه خودشان را  ا عوض نمى: همانا كه خداوند وضع قومى ر11رعد / 

 .تغيير دهند

 .قرآن با خود شخص و با اخالق و علم و عمل او كار دارد
در مورد استعمال اصول علمى بصورت شرك و بت شناسى، بدو سه مثال ذيل ميتوان توجه كرد؛ بنابه . 3

ه در ارتفاع زياد بسمت هواپيمائى ك «خاصيت جبر»آب قنات خشك شده يا بنابه  «قانون ظروف مرتبطه»
 «اصل بقاى ماده»كند، در حساب وصول به مقصد دچار تأخير خواهد شد، يا به موجب  شرق پرواز مى

اوزان اجسام تركيب يافته، مساوى اجسام تركيب شونده است ... در اين طرز بيانها ما يك حاكم و آمرى 
دهيم و آنها  ذاتى و شخصيت و حاكميت مى را موجوديت «بقاى ماده»يا  نجبر»، «ظروف مرتبطه»از قبيل 

گيريم. در صورتيكه در واقع عمل و در نظر واضعين اوليه  هاى مشهود مى را موجب يا موجد آثار و پديده
قضيه كامالً بعكس است. يعنى همه جائى بودن جاذبه ثقل يا عدم امكان پيدايش حركت و ماده بدون 

پديده يا واقعيت را بجاى  (expression) عبارته است. ما عامل خارجى و خالق سبب اين آثار گرديد
ايم. در حقيقت  حقيقت و اصل مطلب را پيدا كرده شويم كه منشأ و موجد آن ميگيريم و دلخوش مى

باعث اصلى و آورنده و خواهنده همه اين قوانين و نتايج، چيزى و كسى جز پديده آورنده و گرداننده 
 شيت بيشتر وجود ندارد. بقيه هر چه هست آيات و عباراتطبيعت نيست. يك مصدر و يك م

(expression) يا به اصطالح قرآن كلمات خدا است (le a'erbe de dieu)  ولى اين كلمات آنقدر
 :زياد است كه هر چه علم كشف و بيان كند تمامى ندارد
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و اشخاص فقط تا اينجا پيش  یول اجتماعو اص یقرآن در مورد عوامل طبيع
 :گويد می كهآيد  یم

«»1 
 به یو شرك وجود دارد، منته یپرست خالصه امروز هم بت طور بهپس 

واال  .اهر و مكاتبو تكامل يافته و با تبديل جسم و هيكل به مظ یمخف يها صورت 
خود  خود يا به موجودات مثل يها هم به مخلوق یاز جهت اينكه بشر متمدن مترق

طلبد، همان اشتباهات و  می یورزد و از آنها نجات و خوشبخت یعالقه و اطاعت م
 .خطاها وجود دارد

 يها بت یعاريت يكاهنان و پيكر تراشان با وهم و ذوق و زيورها یيك وقت
سالطين و ديكتاتورها همه ثروت و قدرت و عناوين خود  یند و زمانساخت یم یسنگ

ها معبود و مطاع و سوار بر مردم  داشتند و با همان را از رعيت و مملكت دريافت می
نشينند با تصور و تدبير يا فكر و تشخيص خود  یند، حاال هم عقالء قوم مشد می

 .دنماين یرا تدوين و بر مردم تحميل م یافكار و اصول
 ؟ 3آيا غير از اين است 2 «...مَنِ اتَخَذَ اِلهَهُ هَويهُ...»آيه 

                                                                                                              

 
: بگو كه اگر دريا براى نوشتن كلمات پرودگار مركب شود، پيش از آن 119كهف/

كه كلمات الهى به آخر برسد، دريا خشك خواهد شد، هر چند دريائى را ديگر بار 
ما در اين است كه  ضميمه آن كنند.( در اين مورد نيز تفاوت كالم قرآن با كالم

قرآن همه چيز را بفاعل اصلى يعنى خدا نسبت ميدهد؛ حتى تيرانداختن سربازان، 
پروبال گستردن مرغان در هوا، وزيدن باد، هدايت و ضاللت يا خوشى و ناخوشى 

 ...مردم
 .استبرميگزيند،هماناكه خداوندبسيارشنواوبين را فرستادگانى ازمردم و فرشتگان از خداوند :71حج/ .1
 ...دلخواه خود را، خداى خود قرار داده است :13يا فرقان /  23جاثيه / . 2
براى آنكه يك نمونه از اقرار صريح شرك نوين و مقام خدائى دادن به اصول را ديده باشيد، قسمتى از . 3

ردان گاندى )به قلم كالكار از شاگ «سانيا گراها اشرام»مقدمه كتاب تعليماتى مذهبى و سياسى مكتب 
انجيل »دست اول و مأمورين او( را كه در نهضت آزادى هندوستان نقش بزرگى داشته و موسوم به 

 (:نمائيم )از كتاب مهاتما گاندى، تأليف رومن روالن، ترجمه آقاى محمد قاضى است، نقل مى «سوادشى

كند... ليكن آيه نازل  خدا در هر عصرى براى رستگارى جهان بصورتى تجلى مى
تواند حتى بصورت يك اصل  ست كه هميشه بصورت انسان ظاهر شود... او مىا نشده
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  دست خود، تو سر خود هب
و  یحال كه بقاء و ضرورت اصل پرستش و مذهب را )اعم از مذاهب دين

( قبول كرديد و دانستيد كه قرن به قرن بشر احتياج و یو اجتماع یفلسف يها مسلك
دارد  ي، ممكن است بگوئيد چه اشكال و چه ضرردكن میبه آن پيدا  يارتباط بيشتر

خودشان بعد از تالش و تجربه بسيار و با تحقيق و تدبير  يبرا يبشر يها كه جامعه
كه هر كس محصول باغ و  طور همانوضع كنند و آنوقت  یالزم، اصول و نظامات

؟ دسترنج يا فرزند خود را دوست دارد، آنها را هم عزيز و مطاع و معبود سازند

                                                                                                              
گر شود... شكل  غير قابل لمس و يا بصورت فكرى نو كه در دنيا رسوخ كند ، جلوه

 ...نوين او انجيل سوادشى است

سپس مالحظه نمائيد وقتى بشر يك اصل من در آوردى را جاى خدا گذاشت، از آن اصل چه دستورها و    
 (:آورد )صفحات بعد كتاب نتايجى بيرون مى

است، قبول  اى جز اين نداريم كه آنچه كه از طرف خدا بما مرحمت شده ما چاره... 
كنيم و موظفيم آداب و سنن خود را بمثابه يك وديعه الهى بپذيريم و تكليف 

ها چون و چراى ما اينست كه خويشتن را با آن آداب و سنن تطبيق دهيم. انكار آن بى
 ...گناه محض خواهد بود

دار كوشش بيهوده در راه تغيير وضع جهان نخواهد  مؤمن به سوادشى هرگز عهده
شد. زيرا معتقد است به اينكه جهان بر مدار ثابتى كه خدا براى آن تعيين كرده است، 
گشته و خواهد گشت... نبايد انتظار داشت كه مردم يك كشور ولو بعلل انسان 

ايحتاج مردم كشور ديگرى بكوشند و چنين امرى بر فرض امكان دوستى در رفع م
كند كه هر موجود انسانى  پسنديده نيست... مؤمن واقعى به سوادشى فراموش نمى

برادر اوست. ولى او موظف بانجام دادن كارى است كه اصل و نسبش براى او تعيين 
تماعى آنان با ما از دوستى صميمانه با كسانى كه آداب و رسوم اج» «كرده است...

فرق دارد بپرهيزيم. نبايد زندگى خود را با زندگى مردم و با مللى درهم آميخت كه 
 ...هاى آنها با   از آن ما مغايرت دارد آمال و خواسته

رومن روالن كه از دوستان و مدافعين و ارادتمند گاندى بود، تعجب و تأثر خود را از اين استنتاجها چنين 
 :كند بيان مى

ترين ناسيوناليسم، در خانه خود  ين پيروزى ناسيوناليسم است، خالصترين و فشردها
ماندن و همه درها را بروى خود بستن، هيچ چيزى را تغيير ندادن و همه چيز را بحال 
خود گذاشتن، چيزى در بيرون نفروختن و چيزى نخريدن و خود را ناب و خالص 

شان معتكف در دير و گاندى با سعه صدر دانستن. اين است انجيل قرون وسطائى كشي
دهد نامش وابسته به آن باشد! از آثار اين تعصب و تحجر ملى  هر چه تمامتر اجازه مى

هائى بود كه هندو و مسلمان  آسا و قتل و غارت دينى  هندوها همان كشتارهاى سيل -
 .را بجان هم انداخت و منجر به تجزيه و تفكيك هندوستان و پاكستان شد
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خصوصاً كه اين حقايق و اصول و نظامات را در واقع خود طبيعت و جريانات 
كند و اكتشاف  یواقعيات بر ما عرضه و تحميل م ی، يعنیو تحوالت اجتماع یزندگ

 .ما هستند نه اختراع و ابداع ما
 یمتأسفانه همين عمل خيل یول .است یالبته سؤال كامالً بجا و مطلب جالب توجه

 .خورد ها برمی اشتباهات و اشكاالت و مصيبت یو حقوق حقه به خيل ساده عاقالنه
 .ايم و بدست خود برسر خودمان ميكوبيم كه ساخته شود می یچكش

كنيم )بفرض حسن نيت و  یكه ما وضع م یاز كجا معلوم اصول و نظامات :اوالً
سود خودشان بخورد خرده پاها  هكه صاحبان زر و زور ب یبدون توجه بنظامات

نياز از تجديد نظر باشد تا در خور  یاز نقص و خطا و ب یدهند( درست و خال یم
قرار گيرد؟ نشانه اشتباهات و اشكاالت فراوان  يتعصب ورز یاعتقاد و اعتماد و گاه

ريسند و پنبه  ینويسند و خط ميزنند، م یآنها همين بس كه قرنها است مرتب م
بشريت تمام  يهم مفت و راحت برا یا خيله كنند! البته اين خط زدن يا پنبه شدن یم
كه ميرود  يخواهد سركار بيايد تا روز كه می يهر رژيم و مكتب از روز .شود مین

 !آن بايد ريخته شود يها بت يها پا ها و چه خون چه خرج
حسن نيت و كمال دقت و صحت  يبفرض كه يك اصل يا مسلك از رو :ثانياً

ديگر و  يدر جاها یساير مردم و ملتها يعن ياآيد، از كجا معلوم كه بر وجود به
يا موقت نداشته باشد؟ مگر نه آن  یديگر نيز مقبول و مفيد بوده، جنبه طبقات يروزها

صلح و  یامروز دنيا و بزرگترين مسأله قرن، يعن يها است كه بيشتر دعوا و مرافعه
و  یك محيطگويند در ي است كه می یهائ جنگ بر سر همين تعميم يا تحميل سيستم

 یاند؛ ول از قِبل آن متمتع شده یخوب از آب درآمده و افراد يا اقوام یدر يك مدت
بفرض كه طبقات را از بين بردند، آيا  ...كنند؟  را عرضه می يسايرين سيستم ديگر

، چيز مشترك و متعلق و مافوق همه يتعارض هم مادام كه مطلوب و معبود بشر
 نباشد از بين خواهد رفت؟

ساحت قدسشان تبليغ  هعصر جديد كه مردم را ب ياين اصول يا خداها :ثاًثال
 یو سود و زيان زندگ یطبقات يبر منافع ماد یيا مبتن یكنند، و در مرحله نهائ می

، اگر در نظر مردم شود می یو احساسات انسان یبر عواطف اخالق یاست و يا متك
بالً گفتيم مردم رفته رفته كه قطور همانفهميده و سنجيده، بنيانش سست شد و 

پوچ بوده و شرافت و حق و  يبردند كه همه اين اصول و اعتباريات، چيزها یپ
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در اصل وجود ندارد و آنچه هست و نيست ماديات  یحقيقت و فضيلت و انسانيت
اگر از پول و عيش و عشرت  یاست، چه خواهند گفت؟ حت یو منافع شخص یزندگ

سست و معابد خدايان نوين واژگون  یها بكل يمانروز كه ا هم بشر سرخورد، آن
 گردد، چه خواهيد كرد؟

را در  يفكر يها و خألها نيست، از هم اكنون سرخوردگی یاين غرض و بدبين
است،  تر كاملنماييد! آنجاها كه تمدن  یپيشرفته مالحظه م یخيل يها جوانان ملت
 .بيشتر است یخيل یو طالق و نفاق و نگران یامراض عصب

 .و تازه همه اينها از نتايج سحر است
و  یعلم يايم  و با قبول اينكه بتها حاال كه كامالً به آن مرحله نرسيده :رابعاً

خود قابل احترام و اعتبار باشند، آيا  يعصر حاضر هر يك بجا یو سياس یفلسف
؟ بقول شود مین یو بيچارگ یو گمراه یچنين تنوع و تشتت سبب تفرقه و گيج

همه منافع و  ف در اين زندان تاريك پرچاه و چاله و ترسناك دنيا، اينحضرت يوس
نوين بهتر است، يا يك مذهب و يك معبود واحد كه كامل  يها مكاتب يا رب النوع

 :و شامل تمام فضائل و قاهر بر هر چيز و بر همه كس باشد
 1!؟«»

و  -وجود ندارد  یجهان یيا آنكه چنين هدف عام اعالء و يك حقيقت قاهر كل
كه بروند،  یچيست و هر راه يهمه كشمكش و كوشش برا صورت اين در اين

در  .يا وجود دارد و بايد به آن رسيد -خواهد رسيد یبست يا به پوچ باالخره به بن
د توان میعيب، مطلوب، مفيد و كامل  یبزرگ، ب، یصورت آيا آن مرتبه نهاي اين
  2اند باشد؟ كرده یكه از هزاران سال پيش پيغمبران معرف یغير از خدائ يچيز

                                                
  قهار؟ خداى يكتاى بهتراست، يا )متعدّدوگوناگون( آيا ارباب متفرّق زندانى، دوستان اى: 39يوسف/. 1
قرآن اتفاقاً آن نوع از شرك را هم كه نسبت بموجودات واقعى و محترم ورزيده شود، قبول ندارد و . 2

متمدن پيوسته از همان  بينيم دنياى كند. مى تثليث را كه نزد مسيحيان عزيز و مقدس است، سخت منع مى
دو نوع شرك مسيحيان، يعنى پرستيدن و شريك خدا قرار دادن اشخاص يا اصول و حقايق ادعائى 

القدس را هم  دانستند، و فرشته روح ها حضرت عيسى را پسر خدا می است. عيسوي هاى فراوان برده رنج
است كه بشر   كرده يسى كارهائى میدهند(. به استناد اينكه ع دادند )و می در مراتب الوهيت شركت می

دانستند و مصلوب شدنش را به بهانه و به قصد باز خريد گناهان بندگان  تواند بكند، او را خدا می نمی
دانستند. باين ترتيب اوالً: با اعتقاد به باز خريد گناهان، اساس مسؤوليت و تربيت و فعاليت از بين رفت و 

گفتند حضرت  هاى ما می خوان باز شد )همانطوركه روضه راه براى هر گونه معصيت و فحشاء



 
 

 

 
 

 « (1بعثت )»،  (2) مجموعه آثار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  136

 

                                                                                                              
سيدالشهداء قبول مصيبت شهادت را فرمود تا گناهان شيعيان را شفاعت كند( و ثانياً: مقام مسيح در نظر 

العاده باالتر از آنچه حق او و امكان يك بشر است باال رفت. آنوقت بهمان نسبت انجيل  پيروان فوق
ها  ندارد و بعد از مسيح از دست authenticite يعنى «اصالت»خودشان هم ميدانند  )انجيلى كه ميدانيم و

ها كه خود را  ها و پاپ است( و كشيش هاى زيادى گذشته و كسر و تغييرها يافته تا بما رسيده و از سينه
ه گفتار دانستند، چند پله مقام و مرتبت غيرحق و زيادى يافته و گفتند آنچ معرف و جانشين پسر خدا مى

تواند نقص و خطا  خدا و نماينده خدا است، حتماً تأييد شده و حفاظت شده از جانب او خواهد بود و نمى
در آن راه يابد، در صورتيكه سنت و روحانيت در اسالم و حتى در نزد يهود، هيچگاه صاحب چنين ادعا 

امامت منصوبه براى مرشدها و  و عنوانى نشدند )جز در مورد غالت و مذاهبى كه مقام واليت يا قطب و
است  حديث نقل شده آور نبود كه هرچه در سنت و شدند( و براى مسلمانان الزام رؤساى خود قائل مى

هاى موجود در حكم كتاب سنت و حديث است( و هر چه روحانيون بگويند و بكنند وحى  )چون انجيل
خالف عقل و منطق، يعنى اجتماع وحدت در منزل و عصمت مطلق باشد. ثانياً: با قبول و تحميل يك امر 

تثليث و انتساب خدائى بيك بشر، ناچار شدند بگويند كه اين خدا جزو اسرار و رموز و خارج از منطقه 
علم و استدالل است. باين ترتيب علم و مذهب از هم تفكيك و طبعاً منافى يكديگر شدند و راه براى 

اى از  نظريات عجيب و غريب در دين باز شد و مسيحيت قلعهقبول و حفظ و دفاع از هر گونه خرافه و 
 .هاى عليه تفحص و آزادى فكر و پيشرفت علم گرديد خرافات و تعصب

دادند )مثل فالسفه  «روح»القدس و اصالت و اهميتى كه به  از طرف ديگر الوهيتى كه مسيحيها به روح
كرى وسيع يعنى انجماد در معتقدات و يونان و روميهاى پرستنده ارواح اجداد( سبب يك انحراف ف

 .است خرافات وابسته بنظريه روح و انصراف از محسوسات و ماديات و بدعت رهبانيت گرديده

است. رجوع به كتاب مسأله وحى  در صورتيكه در تورات و قرآن چنين توجه و تكيه به روح نشده)
 (.شود

يسى و جبرئيل با خدا بود، خرافات و فجايع و از مجموعه اين افكار و عوامل كه ناشى از شريك كردن ع
كثافات كه كليسا رواج دهنده و عامل آن بود و جهالت و توحش و توقفى كه سراسر قرون وسطاى اروپا 
را گرفت، نتيجه شد! قريب هزار سال اين اسارت و مصيبت و جهالت ادامه داشت. وقتى اروپا خواست 

ها و  به كليسا و تا حدودى به خدا پشت بكند. اين بيدينىتجديد حيات يا رنسانس بكند، ناچار شد 
العمل همان قضايا يعنى تثليث مسيحيت  عنادهائى كه هنوز هم دامنگير بشريت است، مقدار زيادى عكس

، «روحى»دين شدند و چه آنها كه مذهب را يك امر  است. اما اروپاى بعد از قرون وسطى چه آنها كه بى
خارج از قلمرو عقل و منطقه عمل و محيط دنيا است دانستند، در عين آنكه كه  «خصوصى»و  «عاطفى»

نمودند، شروع به خداسازى روى همان برگه پسر خدا و روح خدا  اعالم تفكيك دين از سياست را مى
هاى اصولى و  كردند، يا منارشيسم و فئوداليسم و فاشيسم و ديكتاتوريهاى فردى بيرون دادند، يا مكتب

 .وحىمعبدهاى ر

ايم،  ها اگر محروم از حقايق و مواهب عظيم خداپرستى شده امروز نه تنها اروپا، بلكه همه دنيا و ما مسلمان
 ...خوريم چوب شرك آنها را می

است، عنايت به  در مذاهب هندو نيز كه دچار نوعى از تثليث و سلسله مراتب شديدتر از مسيحيت شده
شود. بعكس در مذهب  دگى و از حقايق عملى زياد ديده مىروح و رياضت و انحراف از واقعيات زن

است و اهريمن را خداى بديها و تاريكيها  زرتشت افراط و انحرافى كه در توجه به فرشتگان شده
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 قانون كثرت افراد يا قانون اعداد بزرگ
حال كه مطلب به اينجا كشيد و باين مرحله رسيديم كه مابين پيغمبران آورنده 

وجود دارد و زمينه  یها زمينه مشترك مسلكها و متفكرين يا مصلحين سازنده  مذهب
سعادت بشريت و مخصوصاً نجات  يمشترك در اين است كه هر دو دسته برا

دهند، عمل نموده و معبود يا  طبقات زير دست و محروم كه اكثريت را تشكيل می
كنيم؛ اين پرانتز  باز می ياند، پرانتز آخرين دارو عرضه كرده عنوان بهرا  یمطلوب
دنباله بحث است و هم تناسب با بعثت و جشن امشب  يكه هم مفيد برا یطوالن

بدانيم   خواهيم می .ها است یها و برانگيختگ دارد، راجع به منشأ و مقصد همين تالش
 .بود خواهد  چگونه  اين از است و بعد ها ظهوركرده قيام  چرا اين كجا و در

يا انقالب از  یبرانگيختگكه علل  یهميشه احساس احتياج يا درك درد و محيط
الناس و  و طبقه زحمتكشان و بردگان يا عوام (Peuple) آنجا سر ميزند، در توده ملت
 .باشد می «اميّون»بيسوادان و به اصطالح قرآن 

و  یسوسياليست يها ، انقالبیاستقالل طلب يها ، جنبشیآزاديخواه يها نهضت
وسيله اين جماعات شروع  هاگر ب، ينژاد يها و عليه تبعض یيا ضدبردگ یكمونيست

 و  آنها قوام  يكمك و نيرو با گرديده و پا آنها بر  نام هيا ب خاطر هباشد، الاقل ب  نشده
 .دوام يافته است

پيروان و طرفداران اوليه انبياء نيز بيشتر همان محرومان اجتماع، فقيران، غالمان، 
خواص و صاحبان زر و زور يا  .اميون و امت یاند، يعن سوادان بوده یزحمتكشان و ب

 :اند دارندگان مال و مقام هميشه در صف مقابل و از مدعيان و مناديان خدا بوده
 یموس يو خدا یبينيد، حريف سرسخت موس یدر مقابل ابراهيم شما نمرود را م

يكعده كاسب و كارگر و  یفرعون است كه خود داعيه الوهيت دارد، حواريّون عيس
صليب  ياو را بپا  كه كسانی .اند مطرود اجتماع بوده يجرهافا یسروپا حت یب

هستند، پيغمبر يتيم ما نيز از ناحيه  یفرستند، سردمداران يهود و استاندار روم می

                                                                                                              
هاى اخالقى عملى قرار  الشعاع قسمت هاى اعالى اعتقادى و عشقى توحيد تحت اند، قسمت گرفته
 .است گرفته

 در سرحدّ اعتدال بوده و نمونه و شاهد براى ديگران باشيد اند امت وسط و ما گفته هب

، )بقره / «...»
113) 
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بيند و در اطراف او  یكه ريشخند و ستيزه و شكنجه و جنگ م  اشراف قريش است
 .بينيم ینه را مگرسنه و بره يو عمار ياسر و عربها یچون بالل حبش یغالمان

، از جمله 1وجود دارد یمابين قيام انبياء و مصلحين اجتماع يزياد يها البته فرق
وارد ميدان مبارزه و پرچمدار مدافعه حقوق رنجبران و  یدسته اخير موقع اينكه

پيدا  يا كارگران شدند كه اينها جمعيت متشكل و قدرت عمل و حقوق شناخته شده
مملكت را بخوابانند و  یتوانستند چرخ صنعت و زندگ یكرده، با يك اعتصاب م

انبياء داد مظلومان را بلند  یكه وقت یدر حال .پيشوايان انقالب را به حكومت برسانند
بودند و نه  یكردند كه آنها مطابق رسوم و قواعد زمان، نه صاحب حق و ارزش می

اشراف قوم به  .آنها حساب كرد ينيرو يداشتند كه بشود رو یتشكيالت و امكانات
 :گفتند گرفتند و می نوح خرده می

«... 
 ٍ...»:2 

 :دهد و بعد حضرت نوح جواب می
«... ...»3 

»1 
قبل بيان شده است، از  يها در رساله كه طوري بهنوع انقالب و عمق و ابعاد آن نيز 

با همه اختالفات و ادعاها  يبشر يها قيامها و انقالب .زمين تا آسمان فرق داشته است
فقط منتفع  :شده است یيك نقطه م هب یمتوجه بيك چيز بوده و منته یهمگ

نان و بهداشت و كار و  يآنها در جستجو .كرده است از آنها تفاوت می يها شونده
شر هرچه بفكر ب .اند بوده يدنيا و مانند تمام تالش كنندگان بشر یباالخره رفاه زندگ

                                                
  راه طى شده، فصل مقدم. 1
لوح ما، و برترى و امتيازى در شما  ى كرده باشد جز اراذل سادهبينيم كسى از تو پيرو ...ما نمى :27هود / . 2

 ...بينيم نسبت بخودمان نمى
اند طرد كنم. همانا كه آنها پروردگارشان را  ... و من كسى نيستم كه كسانى را كه ايمان آورده :29هود / . 3

 ...مالقات خواهند نمود
بيند، نميگويم خدا خير و حسنى بآنها  خوار مى...در مورد كسانيكه چشم شما آنها را  :31هود / . 1

 .است، خدا داناتر است كه در نهاد آنها چيست، در اينصورت از ستمكاران ميشوم نداده
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 ي، در جهت استخدام و استفاده از موجودات ديگر براكند میو بدست خود كرده و 
ها و  چه از خاك و آب و گوسفند و خورشيد و دريا و چه از علم و بت .خود است

او خود يا نوع خود را مركز ثقل و مقصد همه چيز ميگيرد و سايرين را  .چه از انسانها
و واژگون كردن  یقيام انبياء يك انقالب كل یول .كشد خود می یبخدمت و بندگ

اطاعت و عبادت  ياند دنيا برا آنها گفته .است ها بوده همه مسيرها و مقصدها و مقام
ها كه تسبيح كننده و  شما نيست، بلكه شما هم بايد مانند تمام موجودات و مخلوق

مركز و مقصد حيات مبدأ و  .فرمانبردار خدا هستند، خدمت و عبادت او را بكنيد
 :اوست، نه ما

«... »1 
 :مصداق هها و اعتبارها و امتيازها را باطل كرده ب آنها تمام ارزش
«... ...»2 

ها،  ، سلطنتیقدرتها اعم از خدايان ابداع جز آنچه باعتبار وجود و امر اوست، همه
 وَلِلّهِ لْمُلكُ»، مال و غيره را بزير آورده ی، ملكیاشرافيت، عناوين و مقامات موروث

واژگون  يدر حاليكه حداكثر عمل انقالبيون بشر .گفتند 1«...اهللاَالَتَعْبُدُوا اِلّا» و 3«...
سلسله  ييا يك طبقه بجا سالطين و جانشين كردن يك سلسله یبعض كردن تخت

دنيا و  يهدف مذاهب بركت و سالمت و سعادت برا .ديگر يا طبقه ديگر بوده است
نهايت  یها ب پس نسبت آن هم به مسلك .بينهايت است یزندگ يبرا یآخرت يعن

 .شود یم
در هر حال امر مسلم و نقطه مشترك اين است كه بعثت انبياء و مخصوصاً 

 :نمايد یاعالم م یقرآن وقت .وده مردم بوده استآخرين آنها، از ميان ت
«...»1 

                                                
 .است جهانها پروردگار خداى براى من مرگ و زندگى و من راههاى و  من نماز  ...همانا :162انعام/. 1
 ...زد خدا با تقواتر شما استتر شما ن ... همانا كه گرامى :13حجرات / . 2
 ...حكومت و مالكيت از آن خدا است :189آل عمران / . 3
 ...كس را نپرستيد جز خداى يكتا هيچ :2هود / . 1
 ...اوست خدائى كه از ميان توده مردم، پيامبرى از خودشان برانگيخت :2جمعه / . 1
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بزرگ  یجريان تاريخ یيك واقعيت طبيع «مِنهُم»و با قيد  «اُمّيّين»در كلمه كوتاه 
البته كالم خالق بايد با عمل او كه خلقت و نواميس اجتماع  .سازد یرا منعكس م

 !انطباق و انعكاس متقابل داشته باشد است،
ها  است كه در توده عوام و در ميان اميون و امت اما چرا چنين است؟ چطور شده

خيزد و در  یخدا از آنجاها برم يشود؟ چرا مناد ینام خدا برده و قانون او خواسته م
 شود؟ یم یآنجاها پشتيبان

الداران چون در رفاه و دسته زورگويان و م :اوالً .مشكل نيست یدليلش خيل
 :حكم ههستند، ب ينياز یب

«... »1 
 .دانند یو طغيان پرداخته و خود را مافوق مردم و قوانين خدا م يبه تعد

 2.، قانون  كثرت افراد يا قانون اعداد بزرگ استیمطلب مهمتر و اساس :ثانياً
ضيات ميگويند، حساب احتماالت و فورمولها و قوانين آن در كه در ريا طور همان
كند، كه تعداد افراد يا تكرار دفعات بمقدار  یآيد و حكومت م یدرست درم يموارد

نيز برقرار بوده، دنيا  یدر علوم طبيع یزياد باشد )واين اصل در فيزيك جديد و حت
دارد و از  یره ذراتچه Quanta برطبق فرضيه كوانتا يدر نظر دانشمندان امروز

واصول  یقوانين اله  كند( حكومت یم  حساب احتماالت و قانون كثرت افراد تبعيت
 .شود یم پديدار  اجتماعات و ها ملت در نيز  خلقت

راجع به قانون كثرت افراد  يبيان مقصود الزم است اول توضيح مختصر يبرا
شود، تشريح  یثت پيامبران مكه از آن در زمينه بع یبدهم و بعد استفاده و استعمال

 :نمايم
از آنها  یهرگاه چهار عدد مهره يك جنس و يك اندازه كامالً مشابه را كه يك

ديگر سفيد باشد، در يك كيسه بيندازيد و به رفيقتان بگوئيد دست در  يسياه و سه تا
كيسه كرده، يك مهره بيرون بياورد، بنا به حساب احتماالت )و خودتان هم همينطور 

 .است 11زنيد( درجه احتمال يا شانس اينكه مهره سياه بيرون آورده شود  یدس مح
ها را در كيسه برگردانيد و دست در كيسه كنيد  مهره یاگر چهار مرتبه متوال یيعن

كه  اما ميدانيد .سه مرتبه مهره سفيد بيرون خواهد آمد و يك مرتبه مهره سياه «قاعدتاً»
                                                

 .كند تماً سركشى مینياز ديد، ح ... انسان همين كه خود را بى :7و  6علق / . 1
2 .La boi des grands nombres   
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كننده شانس  يكامالً ممكن است شخص باز  .شود یمغالباً خالف اين قاعده ديده 
  در وهله دوم  ممكن است  یحت .داشته باشد و در وهله اول مهره سياه به دستش بيايد

 .شود تكرار  شانس اين  چهارم هم و  سوم  در وهله استثنائاً و
همينطور امكان دارد )واحتمال آن بيشتر است( كه در چهار مرتبه هيچ دفعه مهره 

را دوست شما دو دور تكرار  يا اما اگر اين آزمايش چهار مهره .ياه خارج نشودس
ابداً مهره سياه بدستش نخورد و اين اندازه  ینمايد احتمال اينكه در هشت دفعه متوال

الاقل يك دفعه گيرش خواهد آمد و حساب  .العاده ضعيف است بدشانس باشد، فوق
اگر ده  .شود ی% صادق م11، اين بار باندازه كه در يك دور ابداً صدق نكرده بود 11

وجود  یبار دست در كيسه كند، هيچ دليل و علت 11 یدور عمل تكرار شود، يعن
طور  آورد، در همه ادوار همين یكننده در دور اول و دوم بدشانس يندارد كه اگر باز

 يبعد ياز دورها یهم بياورد و در يك یبلكه بعكس ممكن است خوش شانس .باشد
ها  یرفته بدشانس هم روي كه طوري به .دوبار و شايد سه بار مهره سياه در دستش بيفتد

 11فرض هم كه در ده دور درست  هها جبران يكديگر را كرده، ب شانسی و خوش
دور  11پس در  .دفعه خواهد آمد 7مرتبه مهره سياه بيرون كشيده نشود، الاقل

دور اجرا شود،  111آيد و اگر  ی% درست در م71باندازه  11حساب احتمال 
%( 81)مثال  يدهد، واقعيت با قانون تطبيق بيشتر كه عقل و عمل نشان میطور همان

صورت  در اين .نهايت شود یآخر، تا آنجا كه تكرار دورها ب یو ال .خواهد داشت
 .% صدق خواهد كرد111قانون 

رد مثال و استعمال قمار مو يها كه در بازي كثرت افراد، حساب احتماالت و قانون
 .نمايند یبيمه آن را رعايت م يها جاها و از جمله در شركت یداشت، حاال در خيل

تر و  ها را زياد كنند، سودشان مطمئن بيمه هر قدر تعداد مشتري يها شركت
 .شود یتر م نرخشان ارزان

است، تا در اثر كثرت و پخش  مين منظور درست شدهه نيز به یاتكال يها بيمه
متوسط كه براساس آن حساب نرخ  يميزان آمار هرد بيمه شده، تعداد سوانح بموا

 .خود را به نفع و اطمينان بدهد يو زيان جا یاند برسد و ورشكستگ بيمه را كرده
 .نيز قانون كثرت افراد را بايد رعايت نمايند یاجتماع يها در علم آمار و بررسی

ثرت افراد است كه جو زمين را حساب احتماالت و قانون ك يذرات هوا هم رو
اگر تعداد اين ذرات  .دهد ما اجازه تنفس و استفاده از ابر و باران را می هپركرده، ب
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ها تا بحال  آزاد مولكول یدر اثر حركت دائم معدود يكم بود، چه بسا آن چند تا
 .مانده بود یزمين باق يتصادفاً از حوزه ثقل خارج شده، خأل مطلق برا

     

 .یو درجه احتياج و استعمال قوانين اله يل برگرديم باجتماعات بشرحا
د توان میاين آقا  .يك آدم پولدار و قلدر .اول يك فرد واحد را در نظر بگيريد

 .دير از خواب برخيزد و در تمام سال يك قدم دنبال كار و فكر نرود یروزها خيل
د توان می؛ م باشدراهذالك چون پولدار است، خوراك، لباس و مايحتاجش ف مع

پيدا كرد، دكتر و دارو و بيمارستان  یبه اصول بهداشت نكند؛ هر وقت كسالت یاعتنائ
جهت بهر  ید ادب و انسانيت را رعايت نكرده، بتوان میو پرستار در اختيار اوست؛ 

كس بپرد و اهانت و آزار نمايد، همه از او مالحظه دارند، تمجيد و تملقش را هم 
و غرور  ید به مال و ناموس مردم تجاوز نمايد، در عالم مستتوان میگويند؛  می

 یتالش و بهداشت و وظيفه، معن یدر قاموس چنين شخص .فرزندش را هم بكشد
كه ما آنها  یندارد؛ نه انسانيت و عدالت و محبت و نه شرافت و ساير اصول و قوانين

د )ولو توان می یاين آقا براحت .دانيم ناپذير اجتماع می مُنزل يا مقررات تخلف یرا وح
 .موقتاً( انكار همه چيز را بنمايد

، بلكه دو نفر دزد، با هم شريك شدند و یاما اگر دو نفر، نه دو نفر آدم حساب
داخل  يقرار گذاشتند يك نفرشان سر كوچه مراقب پاسبان و مردم باشد و ديگر

تقسيم وظائف و تقسيم غنائم خانه رفته، جعبه جواهرات را بزند، اينها مسلماً رعايت 
اگر نكنند و قول و قرار را زير پا بگذارند، كارشان ادامه نخواهد  .را خواهند كرد

 !را لو بدهد يديگر یيافت و ممكن است يك
كه ياغيان بر  در محيط سارقين یرسيد، حت 2تعداد افراد به  یكنيد وقت یمالحظه م

اصل تعهد و  :شود یت به يك اصل پيدا ماجتماع و قوانين هستند، احتياج و قبول نسب
 .تقسيم وظائف

در  .را در نظر بگيريم یبيائيم و خانواده كوچك ياز دو نفر به جمع  سه چهار نفر
، یعالوه بر تقسيم وظائف و پيمان زناشوئ یبقا و رونق كانون خانوادگ ياينجا برا

 .محبت :آيد یدر ميان م يا يك عنصر تازه
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داشته، مستخدمين هم بر آن مزيد شوند،  يا ه مختصر توسعهپس از آن اگر خانواد
ديگر احتياج چندان به فضيلت، دانش،  یول .عنصر اطاعت را هم بايد اضافه كرد

 .و غيره نيست يو مقررات اقتصاد یو انضباط يادار يها نامه سياست، آئين
از  تر و روابط سست يخويشاوند يها قبيله، چون رشته یتر يعن در واحد بزرگ

 .كند یحسن اداره و ادامه آن، عنصر عدالت نيز ضرورت پيدا م يخانواده است، برا
آداب و اصول و قوانين  یدر چارچوب كشور كه خيل یآخر در يك اجتماع مل یال

خدا و به اخالق معتقد  هيك اجتماع اعم از آنكه ب .شود یالرعايه م مطرح و واجب
، ارتشاء، ظلم، يسواد ی، بي، دزديبيكار، ید دروغگوئتوان میباشد يا نباشد، ن

 یهمه بايد اجازه بدهد و وقته اگر اجازه داد، ب .تبعيض و امثال آنها را مجاز بداند
 سنگ بند  يرو  كه سنگ چنين عادات و اعمال مجاز و رواج شد، معلوم است

 .نمايد یم  ايجاب  چنين  دوام جامعه و وآسايش   سالمت .شود مین
 یگذارد، قوانين اله كثرت می كنيد كه هر قدر تعداد افراد رو به یپس مالحظه م

خواهيد رويش بگذاريد( خود بخود  می یو غيره يا هراسم یو اجتماع ی)يا اخالق
گاه از ميان اشراف و  هيچ .نمايد یآورند و وجود و ضرورت خود را ثابت م یسردرم

 .شود یخاسته نمخواسته و بر یزورمندان منفرد، سركش و ممتاز چنين ندائ
ها  از ميان توده یو اجتماع یخواه آزادي يها و قيام یاله يها كه بعثتطور همان

برانگيخته شده است و خيل طبقات پائين اجتماع رو آورندگان به انبياء و تبليغ 
از  یمذاهب تغيير مقياس لحاظ بهاند، بعد از اين نيز كه  كنندگان و فداكاران آنها شده

است، خواهندگان و پيش برندگان مكتب انبياء نيز  و ملت حاصل شدهفرد به جامعه 
 .ها خواهند بود ها و ملت اجتماع امت

ها و  فعالً پر و بال عدالت و نواميس خلقت چنانكه قبالً گفتيم بر داخله مملكت
نيست و خالف  يتر ديگر خبر است و آن طرف ها تا حدود مرزها گسترده شده ملت

آيد دكان در مقابل خدا باز كرده و  یهمان اجتماع كه بنظر م یلو .شود یآن ديده م
اين بار  یول .انبياء را خواهد كرد يسازد، پيرو یمقررات خود را جانشين مذاهب م

سواد عقب افتاده اين كار را  بی يها ها و امت اجتماع افراد نيست، بلكه اجتماع امت
 .خواهند كرد

و انگليس احتياج و  يل آمريكا و شوروصاحب زر و زور مث يها مسلماً دولت
 .نخواهند داشت  یالملل و مساوات بين یاستقرار عدالت عموم هب يا عالقه
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مورد قبول گذارده،  يها اصول و دكترين يآنها ميان خودشان حاضرند پارو
استعمار زده آسيا و آفريقا هستند كه  يها ملت .آميز برقرار كنند مسالمت یهمزيست

واحد اگر  ی)و در حكومت جهان یجهان يها اندازند و در سازمان یانقالب راه م
 یانسان یو عال یقوانين عموم يجامه عمل بپوشد( خواستار محكم اجرا يروز

1.خواهند شد
 

 :كه در آيه شريفه يهمان طور
«

 »2 
برانگيخته  يآخرين بار پيغمبر يآمده و برا یفقط عمل بعثت به صيغه ماض

 يهستند، طنين آن ندا يساير افعال به صيغه مضارع و استمرار یول .است شده
ادامه داشته، با گذشت زمان و با تشكيل حقيقت و عدالت نيز در تمام ادوار و اقوام 

تر پذيرش و گسترش آن بيشتر خواهد شد، اتفاقاً  بزرگ یاجتماع يها و واحدها امت
نمايد و تأييد  می «اند ديگر كه هنوز نيامده و نرسيده يها امت»آيه بعد صحبت از 

 :همين مطلب است
«»3 

ايستاد و  یبه تنهائ یابراهيم خليل بنيانگذار اسالم پس از مكاشفات ياگر يك روز
 :گفت

«
»1 

                                                
 .انتشار شركت نشريه 1311سال سخنرانى«واحد جهانى حكومت»جزوه در قسمت اين وتكميل بحث .1
اش ميكنند و پادشاه صاحب عزت و  آن خدائى )كه آنچه در زمين و آسمانها است، تسبيح :2جمعه / . 2

هاى او  رسولى از خودشان برانگيخت كه بر آنها آيات و نشانه حكيم است( كسى است كه از ميان عوام
آموزد و حكمت و رفتار صحيح را تعليم  كند و كتاب و سرنوشت می خواند، اصالحشان می را بر می

 .دهد؛ با آنكه قبال در گمراهى آشكارى بوده باشند می
 .است  حكيم مقتدر و  خداى او  رمايد؛كهف  گردند، هدايت  اسالم ملحق  ديگرى چون به  و نيز قوم :3جمعه/. 3
ها و زمين را سرشته است. در حاليكه  همانا كه من روى خود را بسوى كسى كردم كه آسمان :79انعام / . 1

 .مايل و تسليم شده هستم و از مشركين نميباشم
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ها و برگشته  ها و مسلك هم خواهد رسيد كه بشر سرخورده ازحكومت یروزهائ
به ابراهيم و  یبه مقياس جهان یجمع دسته طور بهاز تكاپو و طلب دنيا، قيام كند و 

ها را در  ميل و خلوص تمام آمال و افكار و فعاليت يمحمد سالم فرستاده، از رو
 !ها و زمين را سرشته است بگرداند جهت آن كس كه آسمان

توجه به آيات و  یو طبيع یجز همان رديف منطق يبرنامه تبليغ و پذيرش نيز چيز
 .د باشدتوان میدالئل، تزكيه و تربيت و باالخره تعليم سرنوشت و حكمت ن

  

 ها و ايرادها ینگران

يا الاقل آنها  .مطالب و منطق گذشته را اصوالً قبول نداشته باشد یكنم كس یفكر نم
رود كردن خدا سر ف یپذيرفتن و بندگ ياما باز برا .را دور از حقيقت و انصاف بداند

كه  یدارند؛ نسبت به آن خدا و آن مذهب یها يا ايرادهائ آورد، ترس و نگرانی ینم
انبياء و از  ياز خدا یول .ندارند یبرسد و بپرسد حرف تدريج بهخود و  يپا هبشر ب

 .كنند یمذاهب احتراز م
 چرا؟

كنيم يك يك  یم یهست كه سع یچندين چرا وجود دارد و جهات و دالئل
 :نمائيم یبررس
 يآزادانديش ميدانند، مذهب هيوال كه خود را روشنفكر متجدد كسانی يبرا -1

اجبار و  .غير قابل تحمل يها شده است پراز قيود و تكاليف و ممنوعيت یوحشتناك
دلخواه بشر و چه  یو آسايش طلب یچه از جهت جسم .دانند یم يانضباط را چيز بد

 يو وظيفه را مثل دهنه چارپايان برا قيد .يو امكان ايجاد جمود فكر یاز جهت روان
 .دانند انسان ننگ می

جز ايجاد حدود و توسعه قيود و  يرشد و تمدن چيز پرسيم مگر یاز اين آقايان م
بيشتر مقررات و وظائف را بر انسان تحميل  يوظائف هست؟ جامعه متمدن امروز

و  یكاليف آموزشقديم؟ اين همه ترتيبات و ت يا و قبيله يبدو یكند، يا زندگان یم
 يكند و جا یو غيره كه يك فرد متمدن را كالف پيچ م یو اجتماع یو ماليات ینظام
 !گذارد چيست؟ دائماً هم كه رو به تزايد است نمی یباق یكش و نفس یخال
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سبكتر و  یخيل ی، حدود وظائف دينيدر جنب الزامها و تعهدات كشور
عشق و ايمان و اميد  رج نيست و باتر است، زيرا كه تحميل از خا مخصوصاً مطبوع

 .همراه است یپاداش اله
تواند مورد اشكال  یاديان اصوالً عيب و ارتجاع نيست و نم یبنابراين اوامر و نواه

 .و ايراد باشد
 يوجود دارد كه برا یهائ ها و اشكال ميگويند دروجود و در صفات خدا ابهام -2

آليسم و معنويات و  فلسفه ايده چطور ممكن است زير بار .ما ثابت نشده است
 كه خارج از محسوسات و حدود مورد قبول علم است برويم؟ یچيزهائ

كه شما در خواسته و  یگوئيم  مگر آن چيزهائ در جواب قسمت اخير ايراد می
ايد، با  جديد زير بارش رفته یو اجتماع یفلسف يها خود و مكتب يها پذيرفته

و سند  یعقل یاست؟ آيا هيچ دليل ن ثابت شدهيا آزمايش و يقي یمعادالت رياض
عزت و آبرو  یداريد كه تفريح و تفنن يا شهرت و رياست و قدرت و حت یعلم

رويد؟ يا چون فطرتاً مطبوع طبع  یآنها م دنبال بهاند كه  خوب و سعادتبخش يچيزها
و مطلوب  عنوان بهاالجبار  یالعميا و در حقيقت عل یو مقبول نظر شما هستند، عل

روز نيز كه از نوع  يها مكتب یو اجتماع يماد يها ايد؟ هدف معشوق اختيار كرده
ضرورت و فايده آنها  هاحتياجات  خوراك و پوشاك و مسكن هستند، جز آنكه ب

 توليد و رفاه سبب افزايش طبقات یزندگ یو ترق یايد كه همسطح برخورده و ديده
 داريد؟ باشد یعلمو  یمنطق  كه  هم  يدليل ديگر شود، آيا یم 

باشد، ديگر نبايد معطل  يهم اگر عمالً مفيد و نتيجتاً ضرور یخوب، خداپرست
 .آن شويد یو اثبات يمعنو یاشكاالت فرض

حقيقت خدا  در بارهبعالوه اگر بخود زحمت بدهيد و به تحقيق و بحث منصفانه 
ت و كامالً در آن نيس یو حقانيت اسالم بپردازيد، خواهيد ديد كه تعمد و اكراه

 .است یو منطبق با واقعيات و اثبات شدن یمنطق
اعتقاد به معنويات و انصراف از ماديات كه شما را  یاما در قسمت اول ايراد يعن

 .بايد با هم بكنيم يا بوحشت انداخته است، بحث تازه
  

 یو معنو یفرق ماد

 بين معنويات و ماديات هست؟ یآيا اصالً فرق
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يا ماترياليسم و اسپيريتواليسم چيست؟ اين چه  يو معنو يبر سر ماد ياين دعوا
خود  كه دو دسته از مردم از زمان قديم ميان است یفاصل و جدار حائل حد

 اند؟ گذارده

ميان  یعقيده نگارنده انفصال و اختالف اصول هحقيقتش را خواسته باشيد، ب
 .ماديات و معنويات وجود ندارد

ها و شخصيات  ات و محسوسات يا مايحتاجمعنويات و اخالقيات همان مادي
محض مطلق  یاز خودپرست .تر قرار گيرند بزرگ یو مكان یهستند كه در ظرف زمان

كشيده  یالص اعال، يك خط ممتد متصل و مراحل تدريج یمنفور تا خداپرست
 .وجود داشته باشد یو دودنيائ یبدون آنكه دوگانگ .است شده

 يخود و آنهم به احتياجات و احساسها جز بشخص یكس یوقت :مالحظه كنيد
خود را  يسالمت و مصلحت فردا ینينديشد و حقوق و منافع ساير مردم و حت یآن

در نظر همه مذاهب و مكاتب و مردم، پست و مطرود است، او  يفداكند، چنين فرد
بفكر آينده خود  یاما همينكه اندك .شناسند یاز هرگونه معنويت يا ارزش م يرا عار
كسب و كار و  یب آبرو در جامعه افتاد، خود را جمع و جور كرد و در پو كس

ها  قابليت یتحصيل هنر و دانش رفت، در نظر همه از جرگه فاسدها و منفورها و ب
 یكند، در صورتيكه يك قدم پا از منافع شخص یپيدا م یخارج شده، عنوان و احترام

 .است فراتر نگذارده
گران خائن، اگر  حيله یا ستمگران بدجنس و حتاز مردم هرزه فاسد ي يبسيار

را خواهند  یدر كار و حسابهايشان وارد نمايند، حتماً رعايت نكات یانديش مآل یاندك
كنند و چه بسا در جرگه خوبها  یپيدا م يكرد كه واقعاً و بنظر مردم شخصيت ديگر

از  یلو خا یزيرا غالب مفاسد بخاطر لذات آن .جامعه در آيند يها و محبوب
از آواز و  یاست، چه در مسكرات و قمار، چه در فحشاء و لذت طلب يبعد يها ثمره

 .ها جوئی هوا و هوسها و كينه یچه در خيل
 :شود یمعنويت از همين جا شروع م

مسر و ه جود خود به حال اگر اين آقا عالوه بر نفس نفيس و وجود ذي
او هستند، عالقه نشان دهد،  یخصش يها ها و استطاله فرزندش كه در واقع اتصال هب

داران و  جامعه او را خودخواه متكبر كه نخواهد شناخت هيچ، جزو عاطفه
 .شناسان نيز قلمداد خواهد كرد وظيفه
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تر،  وسيع یشود مرتبه دوم معنويت يا اخالق و مقدمه يك معنويت خيل یاين م
 .یدوست منت و نوع یتر، ب ارزنده

 .در كار است «خود»ارد، زيرا كه باز ند یودپرستبا خ یهم  فرق یاما نوعدوست
نوع مغاير يا مخالف مثل  يبرا .است شخص بنوع و به امثال خود عشق ورزيده

 .است نكرده يحيوانات كه كار
كنند، باز  یو علم م يدر راه عدالت و آزاد يو فداكار يآنجا هم كه طرفدار

 .نمايند یدانند م یرا از خود مكه آنها  یخاطر رفاه و ارتقاء مردم ياينها را برا
شخص،  یو روان یعاطف يها و پيوست یپس هر قدر افق ديد و محيط زندگ

و  یاحتياجات شخص يتر باشد و بجا او، دورتر و وسيع یو مكان یظرف زمان یيعن
شود  یها و وابستگان دور را نيز مدنظر قرار دهيم، چون الزم م ، زمانیادراكات آن
ابراز داريم، بر ارزش و  يو اراده و فعاليت بيشتر ي، خودداري، دلسوزيكه هوشيار

تر و قاهرتر كه حكومت  باينترتيب با حقايق و اصول عام .شود یفضيلت ما اضافه م
 .نمائيم یشود، پيوند م یبودن و ابديت نزديك م یجهان طرف بهآنها 

ا زمان نه تنه لحاظ بهشود كه شخص  یحاصل م یمعنويت وقت یمرحله نهائ
خود، بلكه آخرت و ابديت نيز باشد و در  يخواهان سالمت و سعادت تمام عمر دنيا

اين  يها اين آرزو تمام خانواده و دوستان و همكيشان و باالخره هموطنان و مخلوق
 .جهان را شركت دهد

كليه محاسن و فضايل  «بر»قرآن نيز شايد آنجا كه ميخواهد با كلمه عام و سرشار 
صحبت از معنويات و كماالت،  يانسان بيان كند و بجا يرا براو وظائف مطلوب 

1.دارد یهمين معن آورد، عنايت به خدا می هآخرت را بعد از ايمان ب ايمان به
 

و شامل  یآخرت را كاف يابد یزندگ يكامل برا یانديش ايمان به خالق و مآل
ؤمنين را در يك در آيه ديگر زبان حال م .شناسد یم یو اجتماع یتمام شرائط اخالق

خالصه  یو نوع يابد یو مكان یبه ظرفيت زمان ی، وليو ماد یكامال جسمان يدعا
 :نمايد یم

«
»1 

                                                
مَغرِبِ وَلكِنَ البِرَ مَنْ أَمَنَ بِاللَهِ وَاليَومِ االَخِر لَيسَ البِرَاَنْ تُوَلّوُا وُجُوهَكُم قِبَلَ المَشرِقِ وَال»مقصود آيه شريفه . 1

 .( است، كه قبالً نيز اشاره شده177)بقره / « . . .
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دهد، مگر  یكه وعده م یاسالم مگر ميگويد خودت را رها كن و بمير؟ يا بهشت
 است؟ يمحروميت و زجر يا عوالم غير ماد

متمدن اعم از امپرياليست و سوسياليست و  يرا كه دنيا یقرآن همان چيزهائ
از زمين  يبردار تصرف و بهره یهستند )يعن يكمونيست در تمنا و تالش شب و روز

دهد و در مقابل  فكر و عقيده و باالخره صلح و امنيت( وعده می ي، آزادیو زندگ
فكر و فعاليت( بشرط  یاست )يعن ینيز همان چيز را ميخواهد كه برنامه تمدن و ترق

 :را با او شريك ننمايند يآنكه خدا را بپرستند و چيز
«

»2 
 یو بندگ یاست كه از دوستضرر كرده  یانسان از بزرگ ديدن و دور ديدن ك

 !خدا وحشت داشته باشد؟
به اختراع زبان و به گشودن چشم  یبود، كه حت یو آن يانفراد یاگر قرار بر زندگ

 .شد ینم يهم نياز
  

 ینو جوئ

نوع تكرار و توقف  يك یدر اديان گذشته و خداپرست :آخر یماند ايراد يا نگران می
 :گويند بينيد، می یيا ركود م
 گشت و كهن شد حديث اسكندرفسانه 

     .است دگر یسخن نو آر كه نو را حالوت                                                      

                                                                                                              
گويند پروردگارا بما در دنيا نيكى و خوشى برسان و  و از مردم كسانى هستند كه می :211بقره / . 1

 .)همچنين( در آخرت و از آتش )جهنم( محفوظمان بدار
خداوند بآن كسانى از شما كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند، وعده كرده است كه  :11نور / . 2

كه پيشينيان آنها را جايگزين كرده است طور حتماً آنها را در زمين جانشين و جايگزين خواهد كرد. همان
د از ترس و نگرانى به امنيت و بر ايشان امكان دينى را كه رضا داده است، تأمين نمايد. و وضع آنها را بع

و اطمينان برگرداند، مرا بپرستند و چيزى را با من شريك نسازند. و هر كس بعد از اين كفر بورزد، از 
 .زشتكاران است
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و  يو فكر یروح يها ها يا انقالب دسته تصديق دارند كه نهضت از افراد اين يبسيار
نيكو  ياخوب بوده و ثمره یمردم يو برا يموسوم به اديان در روزگار یاجتماع

است كه كارش را كرده، آنچه بايد بدهد داده  يگويند مذهب چيز اما می .است داده
ها، از بر كردن  حوصله خواندن حكايت یحاال ديگر كس .است شده یو خال

 .ايم ندارد را كه هزار بار شنيده یهائ ها و عمل نمودن بحكم حكمت
 بايد ديد كه واقعاً اينطور است؟

كرده است؟  یرف خود را زده و آنچه در چنته داشته، خالآيا توحيد آخرين ح
كه  یآيات و احكام قرآن رفته و به آن صورت و سيرت 1«هُمْ فِيها خالِدون...»بشر تا 

است؟ انسان خدارا درك كرده و  رسيده یو اجتماع ياست، ازنظر فرد منظور قرآن
 یباق يا ندهو تصرفات تازه و مراحل آي یخال ياست؟ ديگر جا او رسيده به

 است؟ نمانده

آسان است و يك  یدرست است كه به لفظ، خداگفتن و خداپرست بودن خيل
اگر خدا شناختن و خداپرستيدن  یول .يا ، مسلمان شدهيكه بزبان آورد «اهللاِلَا الاِلهَ»

ها و  ها، اختالف گفتن تمام، پس اين همه اشكال آسان بود و مؤمن شدن به شهادتين
زمين اگر نصفشان  يآيد؟ چرا ششصد ميليون مسلمان رو یچه پيش م يگناهها برا

اِهدنا الصِراطَ » شود میسه ميليارد بار گفته  يهم نماز خوان باشند، الاقل روز
 ؟«المُستَقيم

كه  یخدائ .د درك كند، خدا استتوان میكه بشر  يترين و آخرين چيز مشكل
2.«...ءٌ یلَيسَ كَمِثلهِ شَ...»

 

دانيد كه همه معلومات و تصورات و  مطلب، می ينظر لحاظ بهكه اين :اوالً
است كه ديده، شنيده، دست زده يا در مورد خودمان  یچيزهائ ياحساسات ما رو

است كه كار او عيناً، تحريفاً يا تركيباً  پيدا نشده یهيچ نقاش .آزمايش كرده باشيم
هيچ  .نباشداست  از درخت و سنگ و گنجشك و آدم و آنچه ديده یقطعات

كند،  یهم غير از آنچه در آزمايشگاه يا در طبيعت مشاهده و مطالعه م يدانشمند
را  یخوب، حاال پيغمبران از ما ميخواهند خدائ .است نائل نشده یبكشف و اختراع

نيست، جسم و صورت ندارد، هيچ جا نيست و همه جا  یبپذيريم و بپرستيم كه ديدن

                                                
 .... جاودانه در آن خواهند بود :يا ... 81يا  39يا  21بقره / . 1
 11/  شورى. 2
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شنود، نه اول دارد  یبيند و م یمه چيز را همه وقت مهست، چشم و گوش ندارد؛ اما ه
از هيچ بابت و هيچ جهت  .را هم نميزايد ینه آخر، ساخته و زائيده از غير نيست، كس

كه ما ديده و حس كرده يا در فكر و وهم ما گنجانده شده باشد،  ييچ چيزه به
 !ءٍ یليس كمثله ش :شباهت ندارد

حال نيست، به دليل اينكه هر قدر چشم و گوش است؟ البته م یآيا اين كار آسان
 یو مجردها و نامحسوسها و همچنين همبستگ یكل يها بشر باز شده، فهم انديشه

 سوي بهجز سير  يسراسر علم چيز .است تر شده اشياء و امور برايش آسان یعموم
مانند  .و در عين حال نامحسوس نيست یهمه جانب یهميشگ یعلل و عوامل مؤثر كل

 يها ها و نشانه يكعده دريچه یعلم يعن .به، الكتريسيته، موج، الكترون و غيرهجاذ
 .اما باز خدا نيست .خدا

خدا يا هيكل  يبيجان را بجا يها بشر تا باين حد پيش رفته است كه ديگر مجسمه
گيرد كه صفات خود و موجودات ديگر را باو نسبت بدهد، حيوانات زنده  خدا نمی

 .داند هم كمتر مظاهر خدا میو اشخاص درنده را 
عنوان  كه ديديد تا حدود مصادر و اصول مجرد پيش رفته، آنها را به طور همان

درك  .راه در پيش است یكار و خيل یپس هنوز خيل .نمايد یمبدأ يا مقصد اتخاذ م
 .نزديك شدن باو كامالً ميسر است یمطلق خدا البته محال است، ول

از تجسم و شرك، محبت ورزيدن بخدا  يخوددار تر از قبول خدا و اما مشكل
زيرا ايمان بدون عشق و عالقه ايمان كامل  .را نخواستن ياست و جز خدا چيز

محض بودند، توقع نداريم و آنچه  يالبته مرتبه ائمه و اولياء را كه عشق و فنا .نيست
اند  ما تعليم داده و خواسته هكه ب یرا كه حضرت امير و حضرت سجاد در دعاهائ

دهيم؛ همان قدر  يكسره وقف در محبت و خدمت و بفرمان او باشيم، نيز تخفيف می
 !است یعشق و عالقه كه خدا در فكر و ذكر انسان باشد هم اگر حاصل شود، خيل

 .بايد معرفت و سنخيت وجود داشته باشد .عشق و عالقه كه لفظ و ادعا نيست
 .واهر و مادر يا فرزند خودتان راكمتر دوست داريد تا خ یشما يك غريبه را خيل

هموطن را بيش از بيگانه، همنوع را بيش از حيوان و درخت را بيش از سنگ، 
است كه  یبديه .آورد یو استفاده است كه انس و عالقه م یو نزديك یشناسائ

و نزديك او بشويم  یصفات اله همتصف ب ي، اما بايد مختصرشود میكس خدا ن هيچ
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و انصاف  يو بزرگوار یاگر خدا را دوست نداريم، الاقل از پاك .تا دوستش بداريم
 .و عدل و علم كه صفات او است، خوشمان بيايد

 !چقدر بشر هنوز از اين مرتبه دور است
 یشود، درجات و مراتب ی، امروزه نشان داده میعال يها كه به انديشه يا عالقه

 .است كرده یطصفات او  هخدا و تعلق ب هاست كه بشر در طريق تقرب ب
مثالً  .است  حاصل نشده يو فور یآسان به یمراتب كمال و ادراكات عال یول

ها  ها كرده و قربانی ها و انقالب ها چشيده، عصيان ها خورده، ظلم چقدر بشر توسري
ها و  است؟ چه تربيت رسيده یيا حقوق انسان يمفهوم و به ارزش آزاده داده تا ب

بايد پيش آمده باشد كه  يك  یمتوال يها و نسل يقرون متماد یها در ط تصفيه
بشريت درست شده باشند؟ فقط  یپاستور و يا يك نوبل و يا ساير دوستداران واقع

يا سوسياليسم  یكنند دموكراس تجربه هستند كه تصور می یاطالع و ب یاشخاص ب
دفاع و درك و  يتن كرد و برا مانند لباس تازه به توان میبوده،  یواردات يكاالها

 .نيست یقبل یزحمت و تربيت و رشد طوالن هتمتع از آنها احتياج ب
منظور نظر انبياء كه جامع و مافوق كليه  یو خداپرست یبينيد خداشناس پس می

نيست كه پيش پا افتاده و  یادراكات و ملكات عاليه است، يك تربيت و موهبت
 :مصائب و مراحل در پيش است یهنوز خيل .حاصل شده باشد

«...»1 
2«فَمُالقِيه...»به  یرس باالخره می یول

 

اين خصوصيت اعجازآميز و حالت  یدر اديان اله یو خداپرست یالبته خداشناس
و بر وفق ذوق انسان است، در دسترس همه  يسهل و ممتنع را دارد كه چون فطر

بيدانش قديم و  يچه انسان بدو .باشد میكه دارد  یستعداد و احتياجفراخور ا كس به
 شود میكليم اجازه داده ن یبه موس یاز طرف .چه دانشمند و فيلسوف امروز و آينده

انبياء و سرور  لوحانه آن شبان خرده بگيرد و از طرف ديگر خاتم ساده يبه خدانواز
 :گويد اولياء می

«».3 

                                                
 ...دگارت با سختى و كوشش پيش ميروىاى انسان! همانا كه در راه پرور :6انشقاق / . 1
 .... پس او را مالقات ميكنى :6انشقاق / . 2
 .هرگز آنچنان كه شايسته شناخت تو است ، تو را نشناختيم. 3
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نيست كه همه  یبينيم قرآن نيز چنان كتاب به كتاب خدا هم كه توجه نمائيم، می
كه زمانه و دانش  یميبينيد با هر ورق .آيات و كالمش مفهوم و معمول شده باشد

تازه بما  يها ها و جواب ميزند، اوراق قرآن در برابر اكتشافات و احتياجات جلوه
و  یهمه دانشمندان و پارسايان سن ادت ائمه اينبعد از رحلت پيغمبر و شه .ميدهد

بينيم  یكنيم م ها كردند، اما حاال كه نگاه می ها و بحث ها و بررسی شيعه آمدند بندگی
 !اند چقدر از واقعيت و مخصوصاً جامعيت اسالم دور بوده

و  یاند، نه از نظر علوم طبيع به آيات و احكام قرآن نگاه كرده ینه از نظر اجتماع
آنها تكيه و تأكيد  يكه اين قدر قرآن رو یعمل يها و نه خدمات و فعاليت یربتج

 .است آنها هم درست درك نشده يفرمايشات پيغمبر و امامان و دعاها یدارد! حت
از تربيت و علم و حكومت و وحدانيت است، از  ی)ع( كه دريائ یالبالغه عل نهج

آن  يع شده و آن نام را روبالغت و ادبيات عرب مورد توجه واق یدريچه لفظ
 یدر اثر تحقيقات مدعيان اسالم، يعن ياند! تا اينكه در قرن اخير و تا حدود گذارده
تازه اسالم  يها نهفته وافق يها از گنج يا بر گوشه یوسيع يها ها دريچه مسيحی

 .ما باز شد يرو به
 !است كه فهميده و اجرا شده باشد مانده یخالصه آنكه اسالم هنوز خيل

  

 كه در پيش است یمراحل

اتفاقاً جذابيت و  .هر قدر جلو برويم باز ميدان باز است .خدا در بينهايت قرار دارد
 .فرد اعال است یكشش ياين همان نيرو .ميرود یكشش در اثر تقرب رو بفزون

هر قدر  m mr F ر طبق فرمولب mو َ m يكه در جاذبه مابين دو جرم ماد طور همان
حق نيز  سوي بهمجذور بيشتر ميگردد، سير  طور بهجاذبه  يود، نيروفاصله كمتر ش
نميآورد، بلكه سرعت حاصله و شتاب آنسرعت روزبروز افزايش  یتوقّف و بيميل

 .شود میها نيز تدريجاً كاسته  مييابد و از موانع و اصطكاك

 كدام مرحله از مراحل كمال و هحال ب هيد بخواهيد و بشر تا بتوان میشما چه 
وجود نداشته باشد؟ آنجا كه  یاست كه در مفهوم خداپرست رسيده یانسان يها ارزش

 !جز خلود و كمال نيست يچيز
را كه در  یو اخالق يفكر يها و نقض آن اصول و ارزش ینف ياديان توحيد

را نردبان  گويند آنها ؛ میكند مینازد ن آنها می صفحات قبل برشمرديم و بشريت به
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قرار ندهيد و شعاع ديد و ميدان عمل  یمال پست و كوچك دنيائرسيدن به آ يبرا
وجود هستند، مصدر  یرا كه مظاهر و وسائط مشيت كل یشما محدود نبوده، چيزهائ

 .خود نگيريد يامور و خدا
، برسميت شود میخدارا كه در طبيعت و اجتماع ديده  يقرآن فرشتگان و اياد

هم به خدا اعتقاد داشته باشد، هم را ميداند كه  یميشناسد و مؤمن كامل كس
 :فرستادگان و فرشتگان او هب

«

    ».1 
هر كدام در اين  يپرستان امروزه و خطا یفرق خداپرستان وارث گذشته بازندگ
االُمورَ اِالّ  ياَنْ يَجرِ اهللُ یاَبَ»رغم  یعل یاست كه اوليها خدا را قبول دارند ول

را كه نظير  یانين جهاناصول و قو یكل طور بهو  يو ماد یاجتماع عوامل 2«بِاَسبَابِها
ها موجد كل و مشيت  و دومی .آورند یاست، به حساب نم یملكوت و مالئك اله

ه كه ب یهائ هم واسطه نمايند؛ آن یتنزل م و  ها توقف را نديده گرفته، به واسطه یازل
 .دارد  عواطف و تشخيص او تكيهع خود انسان و ب

خود و بدون ه ب خود یو جهان یكليه مسائل مختلف اجتماع یاز دريچه خداپرست
 .قابل حل است یآشوب طبقات

، یتر از فئودال افتاده عقب يا كه در صدر اسالم اعراب از يك رژيم قبيلهطور همان
كامل مابين  يدموكراتيك شدند و تساو یوارد يك رژيم سوپر سوسياليست و آرش

المال  يكردند، بيتتمام افراد از خليفه تا غالم برقرار شد، همه مردم كار و جنگ م
ها در خالفت حضرت امير( بود  مخالفان و بيعت نكرده یضامن مخارج همگان )حت

 .و خليفه آزاد بود یو انتقاد به حاكم و وال
و پيشوايان شيعه  یعل یدر اسالم كامل كه هنوز بشر درك نكرده و نرسيده، ول

 یاز آريستوكراستعليم و تمرين ميدادند، حكومت، حكومت افاضل است، و باالتر 

                                                
اش  ايد، ايمان بياوريد به خدا و فرستاده او و كتابى كه بر فرستاده اى كسانى كه ايمان آورده :136نساء / . 1

هاى او و روز آخر كافر  او و كتب و فرستاده فرستاد. و هركس بخدا و فرشتگان نازل كرده است كه قبالً
 .شود، محققاً در گمراهى دورى گمراه شده است

 .هاى آن جارى سازد امتناع كرده است خدا از اينكه امور را بدون اسباب. 2
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و اعدل و اصلح مردم  یاعلم و اتق یكه سقراط در مدينه فاضله تصور ميكرد، يعن
كنيد  یاگر درست بررس یحت .مردم برسد و آزادانه انتخاب شود یبايد به پيشوائ

و  «Proudhonپرودن»اصالً اسالم خواهان محو حكومت و استقرار آنارشيسم دلخواه 
آورد و جامعه  گفت وجود دولت هميشه استبداد می یاست كه م«Stirner اشترنر»

 .نياز از آن باشد یبايد ب

ازمنكر كه بر همه افراد واجب است،  یايمان و تقوا و وظيفه امر بمعروف و نه
سراسر تابع حكومت و قانون خدا  1«...هللاِال الحُكمُ...»جامعه مسلمان را به مصداق 

 :فرمايش پيغمبر كهه ب بنا ميداند و
«»2 

 .فرد مسلمين است عهده فرده مقام و مسؤوليت اداره مملكت ب
عامل بخاطر  یهمگ .ها وجود ندارد در جامعه مسلمان یاز اين جهت اعال و ادن

امراء بوده؛ بزرگ و كوچك  یخدا و موظف به مشاركت در اجتماع و راهنمائ
كامل و وحدت فرد و ملت و  یكديگر هستند و يكپارچگمتضامن تصميمات ي

 3.دولت وجود دارد
در سطح  یرا باالتر از سطح مل یو طبقات يقرآن مساوات و محو امتيازات نژاد

 :گويد داند و می می يو نوع انسان مجر یالملل بين

                                                
 ...... حكم تنها حكم خدا است :17انعام / . 1
 .د و هر يك از شما از بابت رعيّت خود مسؤول استهمه شما نگهبان و رئيس هستي. 2
 :ميشود ، شاهد اين مدّعى است خطبه رسول اكرم در مسجد خيف كه قسمتى از آن نقل. 3

«

  
روى نميكند: خالص كردن  آنها زياده در بارهسه چيز است كه دل هيچ مسلمانى )

ين برادر عمل براى خدا، نصيحت براى پيشوايان و مالزمه در اجتماعاتشان. مؤمن
يكديگرند، خونهايشان همانند و مساوى است، در برابر بيگانگان يك دست و يك 

 (.كوشند ترين فرد آنها اگر تعهدى كرد، همگان در اجراى آن می نيرو هستند، پائين

كتاب لغت مجمع البحرين از حضرت صادق)ع( نقل ميكند كه فرمودند: معناى حديث اين است كه اگر 
ها قومى از مشركين را محاصره كند و فردى از دشمن بيايد و بگويد مرا امان دهيد تا  قشونى از مسلمان

ترين آنها نيز وفاى به آن عهد  ترين آنها اگر امان باو داد، بر بزرگ با صاحب شما مناظره كنم، كوچك
 .واجب است
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«
...»1 

 يو نيرو یكرده بينائ یكه بشر بكوشش و دانش خود ط یدرست است با مراحل
است؟ مزايا  اما آيا خود انسان هم عوض و بهتر شده .است العاده پيدا كرده فوق یعلم

است كه در  يا برنده یاخر يا ابزار خيلف یهائ تمدن مثل لوازم و لباس يها و دارائی
 یو عاريت یعارض .شود میاختيار شخص گذارده و در آخر اجاره يا كار پس گرفته 

مكتسب و  یو ترك دنيا ببرد، يعن یاما آنچه شخص با خود در موقع مرخص .است
 مزيد بر او باشد چيست؟

كه هنوز هدف و كه هنوز بشر متمدن برنداشته و جلو نرفته، اين است  یآن قدم
نمايد باز  از اصول و از همنوعان می یمقصد، خود و دنيا است، اگر توجه و رعايت

ها و  است كه سالمت زيرا درك كرده :خود است یدنيائ یرفاه و نظام زندگ يبرا
بنابراين  .افراد وابسته به يكديگر و در چارچوب اجتماع است یزندگان يسعادتها

است و اگر از حدود تنگ عمر دنيا فراتر رود،   هنكرد یرا ط يا مرحله عمده
 .كه در پيش است، پيدا خواهد كرد یمنتهائ یمراحل ب هب يانداز چشم
  

 اشتباه بزرگ و حكايت سراب

حاضر، اتفاقاً در اين  یبشر از دوران بربريت تا عصر تمدن و ترق یاشتباه هميشگ
 يكه كرده مختصر يكار دنيا را هدف و مطلوب قرار داده، تنها یاست كه زندگ

 .است  را زياد نموده ابعاد و مشغوليات آن
درست  یگذارد، وقت حساب افتخارات خود می هنام تدبير، نبوغ يا خدمات ب هآنچه ب

سراب دويدن نبوده، هر بار كه جبران  یجز درجا زدن يا پ يدقت كنيد چيز
 .است افتاده يا تازه يخطا هگذشته را كرده، ب يخطاها

 يهم خود آن .بودند «خود»كه قبالً برشمرديم، درواقع خدا نبوده  یاهائآن خد
 .كه در ظرف بسيار محدود دنيا محصور باشد

آورد  بار می هب یدنيا هدف انسان باشد، ناخوش یخوش یمالحظه كنيد چگونه وقت
كه اسمش را ابتكار يا  شود میالزم  يتالش و تدبير یرفع آن ناخوش يو بعد برا

                                                
قرار داديم كه تميز داده و  ها ها و قبيله اى مردم ما شما را از مرد و زن خلق كرديم، ملت :13حجرات / . 1

 ...شناخته شويد. بدانيد كه گراميترين شما نزد خدا، پرهيزكارترين شما است
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رساند كه  آنجا می هاو را در صورت موفقيت، تازه ب یول .گذارند می یرقخدمت و ت
استراحت از  يبرا يتر شده، خيز ديگر با اين تفاوت كه خسته و تشنه .قبالً بود

خود درست  يبرا يبيشتر يدارد، اما گرفتار برمی یتشنگ و لذت رفع یخستگ
 .پيچد یو بال خود مبدست  يديگر يو در دام عنكبوت زشت دنيا، تارها كند می

 :نمائيم از اين مراحل را مرور می ینمونه بعض طور به
بشر دنياپرست علم طب و قوانين  يترين خدا پست ینوش و باده یشكم پرست -1

را از بين ببرد و  یسپس علم طب موفق شد امراض ميكرب .آورد وجود بهبهداشت را 
ره گيرد و بيشتر بفعاليت و رقابت موجود به يها و افراط از نعمت یبشر بتواند براحت

يا تالطم و  یاز تنعم و راحت یناش یو عصب یاما امراض قلب .با يكديگر بپردازد
 .ورگرديد بر او حمله ینگران
گاه  ا و حرمسراها را، قبلهدر باره یطلب و جاه و تجمل یشهوت پرست -2

اعتكاف در  يبراكعبه مقصود شده بودند،  هآنها كه واصل ب .دلباختگان دنيا ساخت
بايد فارغ از زحمت و تالش و متخصص در  حرم و خلود در بهشت مطلوب می

الزمه آن  برده نمودن مردم و  .مكيدن خون و مال سايرين بشوند يبرا یطفيل یزندگ
فوج مردم بينوا در زير  ترتيب هزاران سال فوج اين هب .و تجاوزها بود يانواع بيدادگر

 از طرف ديگر يك .ندشد میبان و سپاهيان آنها لگدمال ها و مقر فرعون يها دست
افتادند و  یطمع كاخ و شكوه آنها م هعده شاهان كوچك و اُمراء و قلدران ديگر ب

را از دم تيغ بگذرانند  یشدگان قبل گرفت تا واصل می ها در ها و جنگ پيوسته هجوم
و فتوحات گذارد و  يتاريخ نام اين كارها را سلحشور .ايشان را بگيرند يو خود جا

 !ثبت نمود يبا خطوط زرين بر طاق افتخارات بشر
است، آيا نتيجه  در دنيا رواج پيدا كرده یو اسارت و بردگ ياگر ظلم و تعد -3

ها  است؟ و اگر بعداً انقالب ها نبوده دستی دنيا چسبيدن پائين ها و به یباالدست یدنياپرست
 يبروز كرده، آيا برا -رود يع بشمار میترين وقا كه از درخشنده -یهائ و قيام

است؟  نبوده يو ستمگر یو سالمت قبل از بندگ يبرگرداندن اوضاع مردم به آزاد
و دروغ و  ياگر عيش و عشرت دنيا هدف نبوده، آيا اين اندازه ظلم و تجاوز و دزد

 در دنيا اتّفاق ميافتاد؟ یبدبخت

زده وضع  تر ناظر و حسرتاما طبقات متوسط ممالك مقتدر اروپا كه بيش -1
پيدا  ياز آنها دست و زبان باز یاشتهاآور و فريبنده توانگران و اشراف بودند و بعض
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 ييك سلسله حقوق برا .بودند، قيام كنندگان عليه اشرافيت و استبداد شدند كرده
ما تدوين قوانين را قلم  .حاكمين تحت عنوان قانون وضع كردند يخود و حدود برا

 .آوريم یبحساب م يابتكارات و ترقيات عظيم بشراز  يديگر
 طبقات بورژوا و متوسط باال پيدا شد؛ یدر زندگ یدر سايه قوانين رمق و رونق -1

 كرد و پول بركت و امنيت يافت، یتوليد ترق .ضمناً علم و هنر توسعه يافت

در  نفوذ و استثمار كه سابقاً .بوسعت و قدرت رسيد یو صنايع ماشين يدار سرمايه
رفته منتقل بثروت و سرمايه  ، رفتهشد میتأمين  ینسب يسايه بازو و اسلحه و شرافتها

صاحبان آنها ايجاد  يبرا یو صنايع ماشين يدار سرمايه .گرديد و قطب دنيا عوض شد
اما در مقابل  .داد يو اجازه فتوحات استعمار ینظام يها نيرو دولت هثروت كرد و ب

در خارج كشور  .و تضعيف طبقات متوسط پائين شد سبب ذلت و اسارت كارگران
محروم از مستعمرات و  يها نيز استعمار از يكطرف رقابت و حسادت دولت
ملل آسيا و افريقا  یو بيچارگ یكارخانجات را تحريك كرد و از طرف ديگر بردگ

شد و محصول دوم  یو طبقات یداخل يها جنگ هرا ببار آورد كه محصول اول منجر ب
 .یو مشكالت عظيم جهان یالملل بين يگهاجن هب

و ضداستثمار و استعمار  يدار ضدسرمايه يها اند مكتب آمده یجوئ چاره يبرا -6
ها باز  البته در اين مكتب .اند را اختراع نموده یطبقات ياند و تضادها درست كرده

ها و  گیآنها اين بيچار ي؛ اما برخالف ادعاشود میديده  ینبوغ و نوعدوست يها نشانه
و  يناشيه نه ضرورت و جبر تاريخ است و نه زائيده افكار معنو یطبقات يها تصادم

از  یمردم، بلكه تماماً ناش يها توده یافتادگ معلول جهل و عقب یو نه حت یمذهب
غير از دنيا  ياگر معنويت و مذهب وجود ميداشت و چيز .است یروح دنياپرست

استثمار كارگر و فشار بر  يبرا یو محرك یاعبود، صاحبان نفوذ و پول  د هدف می
و تصرف آب و خاك  یكمتر حرص كشورگشائ يسايرين نميداشتند و ملل قو

 یاست، نه ريائ یپروراندند )البته مقصود معنويت و مذهب واقع ديگران را در سر می
 .(یو خيال

يق ها و از طر اصالً قدرت و نحوست سرمايه مگر نه آنكه مالزم با وجود بانك
خود منبع  يخود هها است؟ اما چرا پول ب آنهاست و معلول تجمع و تمتع از پول

معاش قرض  يتوليد يا برا ياينكه پول را برا ي؟ براشود میدرآمد و وسيله قدرت 
يا  یكس هب یاند، وقت پول حق و مقام و سهم قائل شده يبرا .پردازند ميكنند و بهره می
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اما اگر در ميان  .ايد و مزد داده ي، به آن حق رأحق و مقام و سهم داديد يبه چيز
ها و  خدا و اميد و حساب آخرت ميبود و طمع دنيا سبب سوءنيت همردم اعتقاد ب

ها برقرار بود،  اعتماد كامل در جامعه ی، يعنشد میها ن گذاري ها و كاله گري حيله
دم معامالت مر .پرداخت نمی يا بسراغ صراف و بانكها نميرفت و بهره یاصالً كس

كردند، جنس نسيه و  مملكت می یاعتماد بهمديگر و بدستگاه قضائ يرو ياعتبار
كننده و به درمانده  حسنه بهر اندازه كه الزم باشد، بتوليد كننده و پخش يها قرضه

با دائره اعتبارات و پشتوانه و  یبدون آنكه بانك .1گرفتند دادند و بعد پس می می
 یخود حيثيت و قدرت يبرا يدار د داشته باشد و سرمايهوجو در تورم يها اسكناس

 !گذشت احراز كند، كارها با سهولت و بركت می
و  يتوليد يها باز كرده و در فعاليت یخود جا پائ يپس اگر در دنيا سرمايه برا

نشيند و در سياست  یم «كار»صنعت و زراعت و تجارت پهلودست و غالباً باالدست 
اين است كه كارگر و زارع و تاجر آنطور كه  يايد، برانم و حكومت دخالت می

واال آنجا  .مشتريان هم اطمينان ندارند هبايد درستكار و مورد اعتماد و امين نيستند و ب
پيدا  يگذار كارها احتياج به سرمايه يك از اين كه امانت و حقيقت حاكم باشد هيچ

و مثل اين  باشد میينهايت هركس در حكم سرمايه ب يديانت و امانت برا .كند مین
كامالً آزاد و متناسب و  ياست كه حجم اسكناس در جريان و اعتبارات توليد

 .احتياجات باشد يجوابگو
نازند و مهم و مؤثرش ميشناسند  منظور آنكه ثروت و اقتصاد كه آنقدر به آن می
 آن يها اش كنند، خود و زيان و ميخواهند در جهت خير و خدمت اجتماع اداره

هرقدر  .ندارد یو زائيده انكار خدا و آخرت است، اصالت و خالقيت یالزمه دنياپرست
خواهيم منكر  ما نمی .تر آن دخالت و آثار شديدتر اين انكار و اعراض قوي

 .است نداده ياقتصاديات شويم و ثروت و سرمايه را تحريم كنيم، اسالم چنين دستور
مطلوب  عنوان بهنه  یمورد قبول است، ول واسطه معامالت و مبادالت عنوان بهپول 

مرحله معنويت كامل  هبعالوه چون هنوز دنيا ب .2مطلق يا وسيله ارتزاق و كسب اقتدار

                                                
شرعاً فرع پول گرفتن كه حرام است هيچ، اگر در معامله تفاوت نرخ ما بين فروش نقد يا نسيه بگذارند، . 1

 .اى از علماء آن هم حرام و باطل است به فتواى عده
 :هى فرمودهآنچه قرآن ن. 2

 (3و  2)همزه /  «»
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 يصحيح اسالم نرسيده است، وجود پول و ثبت و سند و تضمين ضرور يو اجرا
ب خوريم، چو )كاپيتاليسم( می يدار بدانيم كه آنچه از دست سرمايه بايد یول 1.است
 .ما از خدا و آخرت است يدور

سنگين بر  يها كردن وسائل توليد و تحميل ماليات یمل يبمعنا -سوسياليسم
داران و دنياپرستان  سرمايه یطلب در مقابل فزون یالعمل درآمدها و ارثها نيز عكس

واال در جامعه مسلمان مردم پيشاپيش اين اقدامات رفته و اموال خود را وقف  .است
مانند مسجد، مدرسه،  یيند و ثلث ما ترك را بامور خيريه و اجتماععام مينما

%( و صدقات 21دهند و انواع زكات و خمس ) مريضخانه، پل و غيره اختصاص می
 خوردن و تنزيل اينكه تنزيله پردازند، مضافاً ب خالص و غيرخالص می ياز درآمدها

خرج نكردن در راه حق را دادن هردو در اسالم حرام است و قرآن احتكار سرمايه و  
 :دهد عذاب اليم می هبشارت ب

«
»2 

  كه بشر زده از چاله درآمده و بچاه افتاده یبينيد هر رنگ یخالصه م طور بهپس 
 .است

باز هم در آينده قوانين و نتايج گذشته صدق نكند و تكرار  هيچ دليل ندارد كه
 .نشود

را  «يمعنو»خواهند اصالً عامل  نمی یو متفكرين اجتماع یمتأسفانه محققين علم
 .آنها( و آنرا نديد و نبود ميگيرند یايران یدر حساب بياورند )خصوصاً مقلدين ناش

، معتقدات و معنويات نقش هم كه باشد يو اقتصاد يدرصورتيكه از نظر صرف ماد
است كه  یاين خود خسارت و خيانت .3ها و درآمدها دارند در هزينه یو تأثير اساس

 !شوند مرتكب می «انسانيت يدنيا» نسبت به

                                                                                                              
 يعنى جمع سرمايه و به قصد ميلياردر شدن و مال را بجاى آخرت و خدا گرفتن

 (31)توبه /  «......»و يا 
 .گويند در حكومت امام عصر معامالت با صلوات انجام ميشود یم. 1
 31/  توبه. 2
 .ضريب تبادل ماديات و معنويات»رجوع شود به مقاله . 3
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را محكوم  یطلب و لذت ینيز، شما اگر اصل دنياپرست يو فكر یاز نظر منطق
دار را محكوم كنيد؟  مايهندانيد، چه حق داريد ستمگران دنيادار و استثمارگران سر

 یهائ ها و حقه هزاران راه يكه دنيا هدف باشد، چگونه خواهيد توانست جلو یمادام
ه رسيدن ب يد برخالف مقررات و موانع موضوعه، براتوان میرا كه بشر زيرك دانا 

و  یزيرزمين يها خود پيدا كند بگيريد؟ چشمه جوشان آب یدرون يها خواسته
 یرا بگيرند، باالخره درز و شكاف اگر دهانه آن یدرون يقشرهاخروشان  یفشان آتش

 !پيدا كرده، از دهانه ديگر غليان و فوران خواهد كرد
  

 ها راه حل

نوع راه حل  و اقتصاديات، سه يدار در برابر اين مصائب و مسائل وابسته به سرمايه
 :است تعقيب يا پيشنهاد شده

و باالخره راه حل اديان  یين اخالقحل مصلح ، راهیراه حل متفكرين اجتماع
 .یاله

عليرغم اينكه تابحال آنچه بسر بشر با دست خود يا بدست  یمتفكرين اجتماع
دانند و  می یاست، باز اقتصاديات را گرداننده زندگ بوده یهمنوعش آمده، از دنياطلب

ه و چار ياما دوا .شناسند و هدفشان تأمين دنيا است گشا می اقتصاد را كليد مشكل
گويند مظالم و مفاسد گذشته در اثر سوء اداره  تنها حرف تازه آنها اين است كه می

با لغو امتيازات و  .است اقتصاديات و انحصار آن بدست افراد يا طبقات خاص بوده
ها، دنيا بهشت  اختيارات و استفاده یمساوات و يكنواخت يمحو طبقات و برقرار

 .خواهد شد
كه يك زمان طور همان .ست در اين زمينه توفيق حاصل شوداينكه معلوم ني :اوالً

ه، بر خيمه ثروت و پرچم اقتدار و استثمار از فراز خيمه سلطنت و اشرافيت برداشت
رها در و بدست ليد یحزب يها ممالك بر بارگاه یو فعالً در بعض -مالكيت زده شد

 .باز هم سرنگون نگردد و فقط تغيير مكان بدهد -اهتزاز است
تمام افراد دنيا نان و  يتوفيق يافت و برا یفرض آنكه  چنين مرامهائ هب :نياًثا

رسند و انسان را به كجا  بهداشت و آسايش فراهم گرديد، تازه به كجا می
خوردن، خراميدن،  :رسانند؟ به آنجا كه حيوانات صحرا و هوا و دريا هستند می
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ها  ها و تدبيرها و فداكاري خوابيدن و باالخره مردن! نتيجه و نهايت همه تالش
 !شود میحيوانيت  ي)بفرض موفقيت( تأمين دنيا

هنر اعم از  .هست يهنر( در تمدن ماد یهم )يعن ینگويند كه لذائذ غيرحيوان
، قسمت اعظم و یو رقاص یو نقاش یموسيق صورت بهادبيات باشد يا  صورت بهآنكه 

است، و يا  یانسان يها وميتها و محر آن زبان حال تجسم يا ترنم گرفتاري یعال
 يآن روز .حاصله از وصال يها گاه شادي رفع آن و گاه يبرا یهائ تالش و تحريك

كس فراهم شد، هنر عزيز دنياپرستان نيز موضوعيت و جالبيت  همه يچيز برا كه همه
كه  كند میمصداق پيدا  «یكرن»خود را از هر جهت از دست خواهد داد و شعر 

 :گفت می
Et le Combat cessa Fauti de Combattants 

 !(نبود یو جنگ پايان يافت، چون جنگجوئ)
خواب و خيال بودن اين فكر كه استقرار عدالت كامل و تأمين صلح و سعادت از 

تا  «واحد یحكومت جهان»پذير باشد، در رساله  امكان يامروز یطريق تدابير سياس
واننده محترم بآنجا مراجعه تجزيه و تحليل و اثبات شده، ممكن است خ يحدود
 .نمايد

از قبيل مرتاضان، صوفيان و رهبانان چون  یو مربيان روح یمصلحين اخالق
  ، يكشود میها  ها و هالكت ها و نزاع و ماديات سبب آلودگی یاند دنياپرست ديده

ازدواج و توليد نسل را هم بر  یها است كشيده، حت آنچه دنيا و مافی هسره قلم بطالن ب
 .اند د و بر پيروان حرام كردهخو

 .كنند می یاما انبياء برخالف هر دو دسته راهنمائ
كه لبه تيز حمله خود را اول متوجه اشخاص ساختند  یبر خالف متفكرين اجتماع

داران و غيره( بعد با  )عليه مستبدها، ديكتاتورها، ستمگران و استثمارگران، سرمايه
را مظلوم شناختند و  یرا مقصر و بعض یبعضمتوجه طبقات شده،  يتر مقياس وسيع

نمايند،  حمله می يدار و فئوداليته و سرمايه ياستبداد يها حاال بيشتر به سنتها و نظام
ريشه فساد و مركز و مبدأ اجحافات و اختالفات و دردها  يانگت رو یاديان اله

 .یمعشوق و مطلوب واقع هو كفر يا شرك ب یدنياپرست يرو یگذارند، يعن می
 یدهند، اديان اله و محال به انسان می یكه درس منف یبرخالف مصلحين اخالق

جسم پر اشتها و مغز و دست متفكر و متحرك بشر را نديده نگرفته، غرائز و 
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مثبت واقع بينانه او را  طور بهكنند، بلكه  بشر را خفه نمی ياحتياجات و استعدادها
 ياش رهبر یو روح يو فكر یجسم يها تهخواس يارضا يبرا یميدان وسيع بينهايت هب

 .شامل دنيا و آخرت يابد یبزندگ یيعن .نمايند می
 يبرا يا كنند، بلكه آن را مقدمه و مزرعه را نمی یدنيا و زندگ یالبته انبياء نف

مبارزه  یبا فقر و گرسنگ ياقتصاد يها اسالم نيز مانند مكتب .دانند آخرت می
 :فرمايد و پيغمبر می كند می

«»1 
هدفشان رفع  يماد يها كه ميان آن دو وجود دارد اين است كه مسلك یفرق یول

اش با  كه اسالم مبارزه ها متوقف ميشوند، درصورتی همانه است و ب یفقر و گرسنگ
 !از كفر است يو جلوگير يخاطر ايدئولوژ هفقر ب

اندك و موقت بوده، نتوانسته و نخواهد  بشر محيط تنگ و متاع يدنيا هميشه برا
زيرا آنها با همان مقدار  .دنيا، دار حيوانات است .و آرام كند یتوانست او را راض

علف يا طعمه كه مورد احتياج معده باشد، سير ميشوند و دست از خوراك و شكار 
ب با همان اندازه كه مورد احتياج توليد نسل و متناسه را نيز ب یعمل جنس .ميكشند

 .خود ندارند یافراط و تجاوز در زندگ .دهند است، انجام می یشرايط طبيع
 .رفته در امنيت و رضايت، عمر بسر ميبرند هم روي

بار با  يك یداشته و سال يا گاه باينكه فقط شكمش سير شود و النه اما انسان هيچ
 .طلب است و راحت نشده، فزون ینمايد، راض یجنس مقابل نزديك

و  يخود فشار آورده و هم دست تعد ههم ب یطلب خصلت افزون يضاار يبرا
 .كند میمسايه و همنوع بلند ه تجاوز به

 ييا افراد متعلق بملتها ینه تنها انسان وحش .كار او تكاثر و تفاخر و تنازع است
 :اند، حاال هم كه بشر متمدن است، اوالً كرده و تجاوز می يبدون نظام و قانون تعد

)شطرنج و قمار(  یو شانس ي)مثل فوتبال و تنيس( و فكر یورزش يها ازيهمه ب اين
جز  ياشخاص با يكديگر، چيز يعاد يها شوخی یو حت یو فن یعلم يها و مسابقه

 يمقياس فرد هباز اگر ب :نيست و ثانياً یطلب و تفوق و تملك یجوئ يهمان روح برتر
ها دائماً  ، ملتیيع اجتماع، به مقياس وسكند میبمايملك فرد ديگر تجاوز ن یكس

                                                
 .كفر منتهى گردده نزديك است كه فقر ب. 1
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كدام  هيچ .همسايه هستند يها همسايه يا به قاره يها درصدد يا در حال تجاوز به ملت
ها و  دانند كه دارائی همه می .خود قانع نيستند یطبيع يبه حصه و حاجت ماد

 يها و مسابقه یجنگ يها مصرف هممالك بزرگ دنيا اگر ب يدرآمدها و توليدها
مردم  یحد اشباع كفايت خوراك و پوشاك و خوش هنرسد، ب یمنو دش یتسليحات

اين اندازه كوشش و كار  دهد و اصالً احتياج به زمين را می يآنها و تمام مردم رو
، يمانند شورو یيك كشور عظيم یو مل یو دولت یبينيد شعار حزب یم یول .نيست

كنند تا  می مانند آمريكابوده، شب و روز تالش يرقابت با دولت بزرگ ديگر
مصرف شير  یو حت یو صنعت ي، توليد محصوالت كشاورزی، اتمیقدرت مراكز برق

آنها برسانند و از امريكا نيز جلو بزنند و در راه تسخير  يپا هو كفش و كاغذ خود را ب
 !فضا پيش افتند

 خواهد ماند؟ یشما اگر فعاليت و رقابت را از تاريخ بشر جدا كنيد، چه باق

 :بشر نتيجه دو عامل است یو بدبخت یدائم يها و تجاوزها یمنجنگها و ناا
 يتمنا و تالش برا :طلب بينهايت خواه بشر و ثانياً طبع بلند پرواز و افزون :اوالً

متاع دنيا تعلق گيرد، چون متاع دنيا اندك و  هاگر آن طمع و تمنا ب .وصول به آن
ما باشد،  1«هَلْ مِن مَزيد ...» ياشتها يگو د جوابتوان میمحدود و فريبنده است و ن

 يتجاوز و قصد ربودن مال و مسكن ديگر يناچار پا .شود میانسان تنگ  يدنيا برا
 .آيد یپيش م

وسيعتر از  یزندگ يتر و برا اما اگر آن تمنا و تالش در راه هدف بزرگتر عالی
شصت هفتاد سال دنيا متوجه و مصرف شود، طبعاً هم آرامش و رضا )سكينه و 

و هم  كند میشود و از التهاب و اضطراب نجات پيدا  یانسان حاصل م يرضوان( برا
جهش و پرواز  يبرا يبدون مزاحمت يكديگر ميدان باز و افق دور یهمگ يبرا

 .كند میتأمين 
انسان باشد،  يدنيا و اقتصاديات هدف و نهايت آرزو یمنظور آنكه تا زندگ

 يل اين است كه پرنده بلند پرواز يا پلنگ قومث .و نزاع برقرار خواهد بود یناراحت
ند راحت و راكد بنشينند؛ خود را به توان مین .پنجه سرشار از نيرو را در قفس بيندازند

 !كنند، يا اگر چند تا باشند همديگر را ميدرند در و ديوار ميزنند و خرد می

                                                
 ... آيا باز هم هست؟ : 31ق / . 1
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 یو زمان یمتناسب محيط مكان یانسان حيوان نيست؛ در او استعدادها و محركات
انداز و  آورد كه چشم یدست م هب یخود را وقت یتعادل و ترق .بينهايت وجود دارد

 .او بدهند هب یجوالنگاه بينهايت
مسابقه  يخود، برا یو روان يو فكر یو مخصوصاً عاطف یانسان با ساختمان بدن

 .تاس ها باشد، خلق شده زمين و آسمان يپهنا كه به یهائ ن ها و گلستا كاخ يسو هب
خدمت و  يآهن و استعمال آن برا يخداوند در سوره حديد كه صحبت از اعطا

 :خالصه و عصاره چنين ميفرمايد طور بهخير يا جنگ است، 
«

»1 
عظيم ربوبيت را به  یبينهايت و فضل و فزون يفقط انبياء هستند كه چنين دورنما

 .دهند انسان ارائه می
، تازه یدنيائ يها رض محال تأمين كامل خواستهف هب یو دنيائ ياقتصاد يها سيستم

بشر  .آورند بار می هاست، ب یحوصلگ و بی يترين مصيبت را كه مصيبت بيكار بزرگ
فرار از اين مصيبت و يافتن بهانه فعاليت، يا بايد دائماً آنچه ساخته است و دارد  يبرا

و تدبير پيدا نمايد  تكاپو يبرا یم بزند تا موضوعه خراب كند و نظام و امنيت را به
 يكه تاريخ گذشته و حال  شاهد صادق آن است( و يا طالب و ناظر چيزطور همان)

 .باالتر و خارج از قفس دنيا باشد

                                                
آرايش و فخرفروشى بين شماست. و بدانيد غير از اين نيست كه دنيا بازى و سرگرمى و  :21و  21حديد/ . 1

طلبى و چشم همچشمى در اموال و اوالد )يا جمعيت( مانند )اثر( بارانى كه روياندنش كفار  افزون
شوند و پس از آن در هم  بينى زرد می )كشاورزان( را بتعجب و تحسين بياندازد؛ سپس آن )گياهان( را می

آخرت )هم( عذاب شديد است و )هم( آمرزش از  شكسته و خرد ميشوند و پشت سر آن يا در پايان و
سوى آمرزش خدا و  هخدا و خشنودى كامل. و زندگى دنيا چيزى جز كاالى فريب نيست. )بيائيد( ب

خدا و  هبهشتى كه پهناى آن مانند پهناى آسمان و زمين است، مسابقه بگذاريد. بهشتى كه براى آنها كه ب
دهد و خداوند  ركس بخواهد میه كه به است. چنين است فضل خدا پيغمبران او ايمان آورند، آماده شده

 .صاحب فضل عظيم است
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 .اند انبياء راه حل دوم را اختيار و ارائه داده
وحدانيت، خود هدف است و اصالت دارد، اما  هالبته اعتقاد به آخرت مانند ايمان ب

سالمت و  يآخرت برا بينيد ايمان به یداره دنيا هم كه نگاه كنيد، ماز نظر صرف ا
در اسالم بعد از  .است يصحيح از آن نيز مفيد و بلكه ضرور يمند اعتدال دنيا و بهره

 .است اصرار شده ياز هر چيز آخرت بيش يتوحيد و تسبيح خدا، رو
 يو گرفتار یهر مقياس كه باشد، گمراهه هدف قرار دادن دنيا بهر صورت و ب

 .است
 :قرآن حق دارد بگويد

«... 
 

»1 
جديد را، كه افكار  يها رهبران و پيروان ايدئولوژي ديگر مصداق كامل يدر جا

نمايند كار خوب و  آنها مصروف در اصالح و تمتع دنياست و تصور می يها و برنامه
 :فرمايد نمايند، چنين بيان می خدمت می

«. 

. 

...»2 
 

 اينك علت آنهمه اصرار قرآن

وار خالصه نمائيم، معلوم خواهد  ايم فهرست كنم اگر حاال آنچه قبالً گفته گمان می
تأكيد به توحيد و اصرار به ذكر و تسبيح و  شد آيا حق با قرآن است كه اين همه

                                                
ولكن كسانى كه دلشان را بكفر و الحاد بگشايند، خشم خدا بر آنها ميرسد و بر ايشان  :117و  116نحل / . 1

رت عذابى بس دردناك است. اين از آن جهت است كه عشق و عالقه بزندگى دنيا را گزيدند و بر آخ
 .ترجيح دادند و اينكه خداوند كافران را راهنمائى )بصالح و سعادت( نمينمايد

آور  بگو آيا )ميل داريد( بشما بگويم چه كسانى اعمال )و زحماتشان تباه( زيان :111تا  113كهف / . 2
رود( . آنهائى كه كوشش و تالششان در زندگى دنيا )مصرف و گم( ضايع شده  است؟ )كاله سرشان می

ه روند . اينها كسانى هستند كه ب خوبى می هكنند كار خوب ميكنند و رو ب است . در حالى كه تصوّر می
 ...اند ، بنابراين كارهايشان بر باد است ها و داليل پروردگارشان و بديدار و مالقات او كافر شده نشانه
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 يخدا بوده، خود و دنيا هاعتنا نسبت ب یتكبير خدا دارد، يا با آن دسته از مردم كه ب
 .دانند نياز از دين می یمتمدن را ب

ما  یبتكرار نباشد، ول یروشن شده )يا بوده( احتياج یقدر كاف هشايد خود شما ب
 :نمائيم حاصله را بشرح ذيل خالصه می احتياطاً مباحث گذشته و نتايج

غرائز و ضعف عواطف در نزد انسان؛ پيدايش و توسعه  یمحو تدريج -1
 .یو بالتكليف یسرگردان سوي به؛ سير روزافزون يو فكر یعاطف يخألها

ر ه و فساد يا تالش و توسل به یگرايش به تنبل :نتيجه از دو حال خارج نيست
 .شود می یغرائز و عوامل طبيع كه جانشين یمشغوليت و معشوق

شدن و قرار گرفتن تمام اعمال و حركات و آمال انسان در تحت حكومت  ياراد
را  یروز احتياج به يك فرمانده و كنترل كننده درون به اختيار و مسؤوليت تام روز

هدف و مرام مورد  صورت بهكه  يا كننده نمايد، فرمانده و كنترل تر می محسوس
 .پذيرش باشد

و  يو از سطح فرد یاز حدود جزئيات زندگ يارتقاء مشكالت و مسائل بشر -2
 .یو جهان یالملل با ارتباطات بين یعموم یسطح اجتماع همستقل، ب يصورت مجزا

 .واحد یحكومت جهان طرف بهتمايل 
داشته، مشترك و مافوق همه  یو عال یبنابراين هدف و مرام بايد جنبه عموم

 .باشد
محرك و رابط افراد و اجتماعات بوده،  ي، يگانه نيرويود اتخاذمرام و معب -3

 .یخواهد بود و نه در مالكيت كس يآن نه مالك چيز يبشر بعد از آن و در ورا
ها رخنه كند، مبدأ  ها و رويه كه در خواسته یو عناصر خارج یهرگونه ناخالص

ماعات و افراد و واحد بايد بر تمام اجت ييك نيرو .اختالف و اشكال خواهد گرديد
 .بر سراسر حاالت و روحيات آنها حكومت كند

بايد واقعاً و  .باشد يد صرفاً يك عقيده نظرتوان میبنابراين اتخاذ مرام و معبود ن
تمام  .عميقاً مورد قبول و احترام افكار، محبوب و مطاع افراد و حاضر در اذهان باشد

سنت طبيعت دير  و خألها بنا به ها حفره را پركند، واال یروان يزوايا  و یجوانب زندگ
 .از نوع زوائد يا كثافات پرشده، توليد چرك و فساد خواهدكرد ييا زود با يك چيز

فعاليت شرط  .عنصر يا عامل كار در دنيا، دائماً رو به تعميم و تقويت است -1
 .ها است خواسته هها و رسيدن ب از بدبختی یخالص يتوفيق برا



 
 

 

 
 

 « (1بعثت )»،  (2) مجموعه آثار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  168

 

البته كار  .فعاليت و كار باشد هو وادارنده ب یمعبود بايد مسلك عملبنابراين، مرام  
 .(شايسته صحيح )عمل صالح

و  یرانش يتواند نيرو یكه حركت و فعاليت مطلوب ايجاد نمايد، نم ینيروئ -1
 یداخل يمانند فشارها یرانش ينيروها .باشد یدر جهت درون شخص و محيط زندگ

به تركاندن ظرف و  یزورآور و منته یست خيلسيال ها و اجسام محبوس، ممكن ا
 یپس از حصول و خروج، تفرق و تعطيل و خاموش یول .پرتاب و انفجار گردند

خود ميكشانند،  طرف بهكه از خارج انسان را  یكشش يتنها نيروها .دهد دست می
خوب و بادوام است، خصوصاً اگر مركز جاذبه هرچه ممكن است دور و در 

كه از  یها و مسلك هائ آن ايده .گاه وصال و توقف پيش نيايد تا هيچنهايت باشد،  یب
يا ناسيوناليسم،  يشود و رنگ ماد یمعاش و محيط ناش يها ها و نارضايتی یناراحت

 ياستبداد و استعمار و استثمار را داشته باشد، تماماً نيروها يخروج از اسارتها یيعن
مطلوب  .د نخواهند رساند و اثر موقت دارندسرمنزل مقصو هبوده، بار انسان را ب یرانش

ضمن خارج ساختن  كه طوري بهباشد،  یانسان و زندگ يو معبود بايد بيرون و باال
 .نمايد یو پرواز دائم یموجود، ايجاد اتحاد و همبستگ يها افراد از تنگی

 .باشد، ناچار خدا خواهد بود «خود»مبدأ نيرو نتوانست  یوقت
خارج شده،  يآمرانه استبداد یيا جزئ يفرد يز صورتهااداره اجتماعات ا -6

 .گردد می یاجتماع يهمكاره تبديل ب
اعتقاد و عالقه عموم بمرام  یو موفقيت، اتحاد افراد و افكار، يعن يالزمه همكار

اجتماع  يمسلك يا مذهب حاكم صرفاً در باال يجا .مشترك و هدف اجتماع است
 یاطالع و بيگانه، يعن یاگر افراد نسبت به آن ب .د باشدتوان میو نزد هيأت حاكمه ن

 .ها تأمين نخواهد شد عالقه باشند، نظم اجتماع و توفيق در برنامه یعقيده و ب یب
 يضرورت و صورت فرد يبودن دارا یدر عين اجتماع یبنابراين مذهب انتخاب

تصال افراد ا .شود يالزم است در ميان مردم تبليغ و دائماً تلقين و يادآور .هم هست
 .(بايد باشد )صالت يا نماز یبا هدف معبود، دائم

ها و افزارها و  التزايد سرمايه ها و تجمع دائم در نتيجه اجتماع و اتحاد بين انسان -7
گذشته  نسبت به ياجتماع بشر و حركات عمليات رفته رفته دانش و فن)تكنيك( یترق

كمترين  .برد یمراه خود پيش مالعاده پيدا كرده، همه را ه و سرعت فوق یسنگين
وحشتناك،  يها تصادم هو انحراف و اختالف در حركات، منجر ب ياشتباه در رهبر
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و حركت،  يضمناً رهبر .ناپذير خواهد گشت عواقب خطرناك و ضايعات جبران
 .وجود دارد یو مسؤوليت عموم یدسته معين نداشته، تشريك مساع هاختصاص ب

 ياحد يتقصير يا تعلل در پندار و گفتار و كردار برا ترين بنابراين اجازه كوچك
 .پذير نيست امكان

و انتخاب مقصد، چه در حركات و اعمال اشتباه و انحراف از  يگير چه در هدف
از تعلل و تقصيررا  يهمان شرك است و خوددار یزبان دين هدف و مقصود در

 .گويند می «تقوا»
نشود، با  يانتخاب مرام و معبود رهبر حال خود رها گردد و در هاگر انسان ب -8

و  یيا مل ینظريات و منافع خصوص دنبال بهكه دارد، هر دسته  یديد كوتاه و طبع تنگ
گردد، و باالخره ممكن است با  ها و اوهام می رود، يا دچار اشتباه استثمار سايرين می

د كه را اتخاذ نماين ينزديك و مصادر يها نيت و حسن تشخيص، هدف وجود حسن
اگر  .یو كل یباشند، نه اصل یيا در حكم مأموران واسط اله یاز امور و اصول نسب

آنها از  یانتخاب ياين مطلب را بيان كنيم، خدا یخواسته باشيم با اصطالحات قرآن
در هر حال فاقد يا مخالف آن  .از سه جنس شيطان، جن يا ملك خواهد بود یيك

، ینتيجه جز دشمن .باشد میال شمرديم با يكه در بندها یهمه صفات و شرايط
 .نخواهد بود يچيز یو گمراه یپشيمان
 يتر از آن است كه نيازها و نيروها محيط و مايملك و متاع دنيا كوچك -9

و به تضييع  یو تدافع یتعرض ييا بايد به تجاوزها و تكاپوها .انسان را ارضاء كند
مزاحمت باشد، باو  یه بينهايت و برا ك يتر خود بپردازد، يا آينده و برنامه عالی

 .اعتقاد و تدارك آخرت یيعن .عرضه نمايند
 ی، اجتماعي، هنری، علمی، بهداشتیانسان در امور دنيا از جهات عديده بدن -11
، راه و چاه را تشخيص بدهد و یتواند با امكانات شخص یتوانسته است و م يو فكر

 -یفعل یوسات و مشاهدات زندگمحس ياما در خارج از چهار ديوار .پيش برود
 .از خارج است يو دستگير یمحتاج به راهنمائ -مبدأ و معاد  یيعن

 

... ... 

...1 
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 :كند كه يد پافشارتوان می یديگر نميدانم باز هم كس
 .نياز از مذهب است یالف( بشر ب

صفات و شرايط الزم،  يو هدف دارد، آن هدف دارا مذهب هب( اگر احتياج ب
 .اند باشد كرده او دعوت يسو هما را ب كه پيغمبران یغير از خدائ يو چيز یكس دتوان می

خالص  صورت بهاست، جز  يصحيح و ضرور یج( اگر مذهب خداپرست
ايمان، تقوا،  :سه پايه  يرو ياو و پافشار یيا ذكر و تسبيح و حمد دائم يتوحيد

 .د تأمين مقصود را بنمايدتوان میمل ع
غير از اين و بهتر از اين  یمؤثر واقع شدن، راه يالزم باشد، برا يد( اگر رهبر

ها  نشانه يرا برانگيزد تا خدا را از رو یوجود دارد كه از نوع و از ميان خود ما كس
نوشت ها پاكمان نمايد و سر ها و انحراف و ما را مؤمن نموده، از آلودگی یمعرف

 مقرر و راه و رسم صحيح را تعليممان بدهد؟ يابد

«
 »1 

 يجواب بيك احتياج ضرور يايم، برا كه ما جشن آن را گرفته یبنابراين مبعث
است و اين حادثه تعلق  او به ابديت و سعادت بوده یبشريت و نجات و راهنمائ

 .نداشته، هميشه ضرورت و طراوت دارد گذشته به
 یهائ رفته و آن جواب يحال و آينده بشر يقرآن پيشاپيش احتياج و استعدادها

از  یتوحيد داده است )و مجدداً بعضرا كه به تعجب و پرسش ما راجع به اصرار بر 
 .جا و صحيح است هدهيم( كامالً ب نمائيم و مختصراً توضيح می آنها را تكرار می

«...»2 

سبحان، چگونه  يوجود و خدا يبهدف اعال یاعتنائ یو ب یديديد كه فراموش -
 .شود یم يو اجتماع بشر یگرفتاريها در زندگو انواع  یسبب نظرتنگ

«...»3 

عدم تشخيص راه و چاه و  یاز تاريك .دهد به انسان هدف و راه می یخداپرست -
 .آورد یمقصد بيرونش م
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«»1 

خدا و دور از شرك و تشتت و تفرقه است كه صلح و  هتنها ايمان خالص ب -
 .نمايد صحيح می یامنيت را در دنيا تأمين و همه را راهنمائ

«...»1 
خدا(  سوي بهپرستش آفريدگار و سير  یپذيرفتن دعوت خدا و رسول )يعن -

 یاندازد، ظرف زمان و مكان یكند، نيروها را بكار م یذوقها و استعدادها را بيدار م
بيرون  یو خاموش یانسان از خفتگ .برد یيابد و شخصيت را باال م یوسعت م یزندگ

 .شود یآيد و زنده م یم
 2«...اِنَ  ...»

 .از فساد و انحراف اوست يخود عامل جلوگير يبنده با خدا یارتباط و اتصال دائم
تر از گناه نكردن، بياد خدا بودن و رفعت و وسعت يافتن شخصيت انسان  مهم یول

 .است
«

...»3 

براست و بچپ و توسل به بلوك شرق يا غرب فايده و ارزش  يها اينهمه توجه -
، به مجريان و يابد یجات درايمان داشتن بمبدأ و مقصد، بزندگو ن ینيك .ندارد

اند و به پيغمبران  كه سرنوشت بشر را تعيين كرده یاله يها كتاب همظاهر خلقت، ب
آن مايه گذاشتن از مال بعشق حق و ساير احكام و اعمال  كه در آن  دنبال به .است

 .آيات تعيين شده است

     

«...» 
 خود كرده يحال هر كس چشم باز كند برا .ها رسيد از جانب پروردگارتان بينائی)
 ييقين داشته باشيم كه دنيا یول .زيان شخص او است( هاست، هركس كور بماند ب 
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آيات و تعليمات قرآن  سوي بهكرده و متمدن بنا به اجبار يا اختيار و شوق چشم باز 
 !تر خواهد شد ما درخشنده ینهائ يآيد و اين جشن و پيروز یآمده و م

     

درگاه خدا  هالسالم همصدا شده، رو ب داريد با حضرت سجاد عليه یدر پايان اگر حال
حضرت است، بزبان و دل  صبح و شام آن ياز دعا یها را كه قسمت كنيم و اين جمله

 :دست بخوانيمو 

 
هر جهت و از هر الها بر محمّد و آل او رحمت فرست و ما را از  بار

پيش رو  و پشت سر و چه از راست و چپ حفظ نما،  بابت چه
 يفرمانبردار هشده ب یتو، راهنمائ یكه بازدارنده از نافرمان یحفاظت

 !عشق تو باشد كار رفته درراه هو ب
  

 
درود بر محمّد و دودمان او و ما را در چنين روز و چنين شب و در 

 از شر بدار يكار بردن خير و دور هتمام عمر موفق در ب

 
ها،  از بدعت يها، دور از سنت يها، پيرو همچنين در شكر نعمت

ش اسالم، نكوه ياز بد، طرفدار يو جلوگير یپيش بردن خوب
 !گمراه و كمك به ناتوان يحق، دستگير يو سرافراز يباطل، يار

  
  

 آمين ياربّ العالمين
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بعثت و تكامل
 

  
 

«

»1 
مهندسين سنت چنين بوده است كه هر سال در شب مبعث  یدر انجمن اسالم

هميشه بر محور آيه كريمه  یو موضوع سخنران شد میبر پا  یهمراه با سخنران یجشن
سال متمركز بر يك جزء  است كه بحث هر یآيه چنان با بركت و پر معن .فوق بود

 .نداشت یبديه ييك كلمه آن بود و با اين وجود تكرار و تفسيرها یاز آيه و گاه
تحت عنوان  يا داشت و جزوه «مِنْهُمْ»اختصاص به كلمه  یسخنران 1311در سال 

 .آن منتشر شد در باره «یخودجوش»
ن آيه گرفته و باز خواهم الهام از هما یبه آن ايّام و انجمن، م یحاال هم با تأسّ

و مجموعه آيه برگرديم و رابطه بين بعثت حضرت خاتم النّبيّين را  «مِنْهُمْ»كلمه  يرو
 .را با تكامل بشريّت مطالعه نماييم

 :بعثت، جمعاً چهار بار در قرآن آمده است در بارهمضمون آيه فوق 
 :(129 -)بقره  -1

                                                
 كمال. دبيرستان مسجد ،1316سال در اسالم گرامى پيامبر مبعث جشن در سخنرانى تفصيل و تدوين 
دانستند( پيغمبرى از  اوست خدايى كه ميان اعراب امّى )يعنى قوميكه خواندن و نوشتن هم نمى: 2 /جمعه . 1

همان مردم برانگيخت تا بر آنان آيات وحى خدا را تالوت كند و آنها را از نادانى و اخالق زشت پاك 
گمراهى بسر  سازد و كتاب و حكمت الهى بياموزد، با آنكه آن قوم پيش از اين در ورطه جهالت و

 .بردند مى
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«
»1 

 :(111 -)بقره  -2
«

 »2 
 :(163 -)آل عمران  -3

«
 

»3 
هر  .(2بعثت در صدر مقاله قرار دارد )سوره جمعه، آيه  در بارهچهارمين آيه  -1

 .چهار بار آيات منحصراً در شأن پيغمبر اسالم و راجع به بعثت اوست
اش ندارد،  به لحاظ آورنده یو خودخواه یدانيم كه قرآن جنبه خودستاي یالبته م
 :ان از مناديان ديگر توحيد با تفضيل و تجليل ياد كرده و شعارشبلكه فراو

«
»1 

رسالت و مأموريت  مضمون تقريباً مشترك چهار آيه فوق انحصار بهذلك  مع .است
يغمبر آخر الزّمان دارد، يك بار به صورت دعا از زبان ابراهيم)ع( است، آيه دوّم در پ

باشد و  یخدا بر مؤمنين م يگذار مورد اجابت دعا و تأييد آن است، آيه سوّم منّت

                                                
پروردگارا، فرزندان ما را شايسته آن گردان كه برانگيزى از ميان آنان رسولى كه بر مردم تالوت آيات . 1

تو كند و آنان را علم كتاب و حكمت بياموزد و روانشان را از زشتى پاك سازد، تويى كه بر هر كار 
 .قدرت و علم كامل دارى

را فرستاديم، كه آيات ما را براى شما تالوت كند و نفوس شما را از پليدى و چنانكه رسول گرامى خود . 2
آلودگى جهل و شرك، پاك و منزّه گرداند و به شما تعليم شريعت و حكمت دهد، و از او بياموزيد هر 

 .چه را نميدانيد
آنها آيات خدا را  خدا بر اهل ايمان منّت گذاشت كه رسولى از خود آنها در ميان آنان برانگيخت كه بر. 3

تالوت كند و نفوس آنان را از هر نقص و آاليش پاك گرداند و به آنها احكام شريعت و حقايق حكمت 
 .بياموزد، هر چند پيش از اين گمراهى آنان آشكار بود

بگوييد به آنچه خداوند بر شما و بر ما نازل كرده ايمان داريم. خداى ما و شما يكى است  :16عنكبوت / . 1
 .همه در برابر اوامر او تسليم هستيم و
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كه در سوره جمعه آمده است، قدرت و رحمت خدا را تذكر  یباالخره چهارم
 .ما شرح دهد ياو را برا يااز شاهكاره یخواهد يك یم یدهد و گوي یم

ديگر آمده است، كه البته كوچك  يها اولوالعزم تعبير و توصيف يانبيا در باره
 :اختالفات مضمون وجود دارد یكننده آنها و در مرتبه پايين قرار دادن نيست، ول

 :(33 -)آل عمران  -1
«»1 

 :(12 -)آل عمران  -2
«

»2 
 (19 -)نمل  -3

«
»3 

 (32 -)فاطر  -1
«

»1 
ترجمه  «برگزيده» یشده و در فارس كه در آيات فوق بكار برده «یاصطف» كلمه
و ترجيح دادن را  1 ، از مادّه صفا و تصفيه است  و مفهوم پاليدن، نخبه كردنمينمايند

سوره آل عمران و يك آيه از سوره نمل كه در باال ذكر شده،  33در آيه .در بر دارد
  )ع( و حضرت محمّدابنینامبرده در قرآن، غير از حضرت عيس يتقريباً تمام انبيا

راجع به  يكه آيه سوره فاطر به احتمال قو یشود، در حال ی)ص( را شامل ماهللعبد
 .اند امّت رسول اكرم است، كه آنها نيز مشمول تصفيه و انتخاب شده

                                                
 .به حقيقت خداوند برگزيد آدم و نوح و خانواده ابراهيم و خانواده عمران را بر جهانيان. 1
 .و چون فرشتگان گفتند: اى مريم خداوند تو را برگزيده و پاكيزه گردانيد و برترى بخشيد بر زنان جهان. 2
سالم خاص خدا بر بندگان برگزيده خدا. آيا خداى اى رسول بگو ستايش مخصوص خدا است و . 3

 .شماريم )آفريننده جهان( بهتر و پرستش را سزاوارتر است يا آنچه را شريك او مى
اى از بندگان خود را برگزيديم و آنها را وارث كتاب آسمانى گردانديم. باز بعضى از آنها  پس ما عده. 1

 .دند و برخى به هر عمل خير )با جان و دل( سبقت گيرندبه نفس خود ظلم كردند و بعضى راه عدل پيمو
1 . Selection 
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برانگيختن و به  يبه معنا «بعث»انتخاب اصلح، و كلمه  يبه معنا «یاصطف»كلمه 
 .قيام آوردن،  هر دو در قرآن مكرر بكار رفته است

كه پسر  یحضرت عيس یحت .ا هستندعموم پيغمبران صفايافته و برگزيده خد
)ص( كه از ذريّه ابراهيم)ع( یمريم بنت عمران است و حضرت محمّد مصطف

 .و عموم آنها به تعبير آيات متعدد قرآن مبعوث از طرف خدا ميباشند باشد می
به انضمام آن چهار مادّه رسالت كه در آيات  «منهم»و  «فيهم»تصريح به  یول 

ظاهراً  1«ضَاللٍ مُبينٍ یوَ اِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَف» يتوضيح آخرچهارگانه آمده است و 
چنين اختصاص و اختالف شايان  .اختصاص و انحصار به حضرت خاتم النّبييّن دارد

 .است یتأمّل و بررس
بيقين  .د توجيه كننده مسأله باشدتوان میبه نظر ميرسد كه موضوع يا پديده تكامل 

 چه ارتباط با مبعوث شدن پيغمبر خدا دارد؟پرسيد تكامل چيست و  یم

داند كه موجودات زنده و مخصوصاً انسان در حال تطوّر و  مسلماً اين را هم می
فعالً نظر به انواع موجودات در سلسله تكامل و به  .تحّول و تكامل بوده و هستند

سان و به به آفرينش ان ینداريم، حت یشناس ديرين يها و نمونه یشناس زمين يها دوران
 .نگريم و وارد تاريخ نميشويم ماقبل تاريخ او نيز نمی

 یو تواناي يآزاد يتكامل بشر به سو یشايد شنيده و يا دانسته باشيد كه جريان كل
از حمايت طبيعت و محيط و مردم  ينياز یاز اسارت و ب یرهاي يالزمه آزاد .است

و الزمه  شود میشخصيت  هر چه بيشتر به خود و احراز ياست كه مترادف با اتكا
و تسلط بر طبيعت تا سر حدّ  یانسان ياحراز قدرت، توسعه استعدادها یتواناي

 .باشد میخالقيّت 
كردن مراحل فوق نيز توأم با عشق و عقل از يكطرف و علم و عمل يا  یط

اطالعات و امكانات از طرف ديگر بوده و با توسعه ارتباطات افراد و تشكيالت 
 یپيش رفته و وابستگ یو زمان یتكامل شخصيت در دو بعد مكان .است اجتماع همراه

كردن در زمان  یو زندگ یو حسّاسيت شخص روز به روز از غالف تنگ خودبين
گذشته و مخصوصاً آينده، هر چه زودتر گسترش  يها حال به خارج خود و به زمان

 .يابد یم
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 مراحل رشد در يك فرد

يم مراحل رشد يك فرد توان میريان فوق داشته باشيم از ج یآنكه تصوّر اجمال يبرا
 :انسان را در نظر بگيريم
در  یگونه سازندگكاء است و فاقد هراحتياج و اتّ سره ضعف، كودك نوزاد يك

دريغ و حمايت مادر بر سرش بوده و از شير او تغذيه  امّا محبت بی .خارج خود
ه چشم و گوش بدنيا باز گذرد ك نمی يدير .شود میو در آغوشش حفظ  كند می

 .برد نزديك را چنگ ميزند و به طرف دهان می يزند، و اشيا كرده و دست و پا می
ها بايد  سال .دارد را بر می ينياز یو ب يآزاد سوي بهرود اوّلين گام  كه راه می يروز

 از پدر و مادر یبگذرد و از طريق تقليد و تشويق و احياناً تهديد و توبيخ تعليم سيماي
به  .زند همراه با عقل و عشق در وجود او جوانه می یبگيرد، رفته رفته تميز و تواناي

در  .تر از خانواده پيدا نمايد رود، تا ارتباط و انس با محيط بزرگ یكودكستان م
تخيّل  تدريج بهرسد،  آموزد به سن بلوغ كه می می یجوي و تسلط یها زورآزماي بازي

خواهد استدالل كند و دليل و منطق  یم .دهد فهم میو ترس جايش را به تعقّل و 
نمايد كه راه  استقالل كرده و تصور می يكم احساس شخصيت و آرزو طلبد، كم می

باز هم بايد  .پدر و استاد است یمحتاج به راهنماي یدهد، ول یو چاه را تشخيص م
ر و محيط كه از سايه پدر و ماد یفرا گيرد تا به كل یبگذرد و درس و شغل یچند سال

خود بايستد و مرد  يپا يديگر طبيعتاً عنايت گذشته را ندارند، خارج گرديده و رو
برنامه  .آيد یخود زيستن ناگوار م يو برا یشد تنهاي «يمرد»همينكه  .( بشودی)يا زن

اگر  .مراحل تكفّل و توليد و تعّهد ی، يعنشود میشروع  یازدواج و حيثيت اجتماع
 :د، به حساب گذشته و آينده خود رسيده و خواهد گفتباش یمرد با ايمان

«
 »1 

كه به من و  یهاي پروردگارا، بمن توفيق عطا فرما تا تشكر نعمت)
همچنين توفيق اعمال صالح  .ادا نمايم يالدينم مرحمت نمودو

 (.نصيبم نما، و فرزندان مرا نيكوكار گردان
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 يو همكار یوظيفه اجتماع يبرا یگيرد؛ ول وظيفه خانواده را شخصاً به عهده می
مند به  حال و آينده كه خانه متناسب با رشدش شده است، عالقه يدر اصالح دنيا

 .گردد می یسته جمعد ياز پيشوا يپيرو
  

 مقاسيه پيامبر اسالم با پيامبران گذشته

مرتبت و ببينيم آيا قرآن اختالف و  یحال برگرديم به مسأله بعثت حضرت ختم
 بعثت و رسالت او ارائه داده است يا خير؟ در باره يديگر يها اختصاص

اء يم مربوط و مخصوص به شخص خاتم االنبيتوان میاين اختالف و امتياز را 
 :گرفته و مانند شاعر بگوييم

 نيست یكتاب فضل تو را آب بحر كاف
 كه تركنيم سر انگشت و صفحه بشماريم

بعثت  یشوند بشناسيم، يعن كه مشمول رسالت او می یيا آنكه خاصّه زمان و بشريت
تكامل  ياز نمونه اعال يباشد در تاريخ تكامل بشريت و شخصيت او شاهد یاو ورق

پيغمبران گذشته و  در بارهانه قرآن به حد وفور بحث و حكايت خوشبخت .انسانيت
و مقايسه آنها با رسالت  یيم از بررستوان میمربوط دارد و ما  يها برخوردشان با امّت

 .به استناد خود قرآن بنماييم یهاي پيغمبرمان استنباط
 :اجماالً نكات ذيل در مورد پيغمبر اسالم قابل توجه است

 جزات و امدادها؛تغيير شكل مع -1

 تغيير شكل تهديدها؛ -2

 علم و فكر؛ يتغيير منطق جدال و تكيه رو -3

توسعه امت و مشمولين بعثت از حدود قرن يا نژاد معيّن به جامعه بشريّت و  -1
 .یو جهان یاجتماع يتغيير متناسب مواد شريعت در جهت رسالتها

 پديده جديد نفاق؛ -1

 زيادتر عنصر زمان؛ توجه بيشتر به آخرت و جلوه -6

 خاتميّت؛ -7

 .يامامت و انتظار مهد -8
بوده باشند، پس از  یكه آشنا به مباحث قرآن و  علوم طبيع يخوانندگان ارجمند

 ياند، كه ايفا را نموده یمالحظه فهرست فوق بيقين توجه به مطلب و قبول اين معن
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البته نه از جهت  .مأموريت در طليعه اسالم عوض شده است یوظيفه نبوت و چگونگ
 جز توحيد و خارج از محور  يمحتوا و مقصد كه چيز

 (13فصّلت / ) «»
 شود(  یگفته نم تو شد، به گفته پيامبران قبل از تو آنچه به جز ي)چيز

طرف و از جهت بلكه از جهت شيوه رسالت و تكنيك كار از يك  باشد، ینم
باشند( از طرف  1«اخِرينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقوابِهِمْ»كه طرف دعوت هستند )كه  یمردم

 .وسيع وجود دارد ديگر اختالفات آشكار و
رشد  يها بعثت حضرت خاتم النّبييّن و نزول قرآن متوجّه و مناسب با انسان

يت طبيعت و دخالت خلقت خود و محروم از حما هواگذاشته ب :شده است كه يا يافته
از محدوديت و بندها را  يو آزاد یسنگين زندگ ياز بارها یشوند و خالص می

 .واهند ميخ
جزبه حكم فطرت و مصلحت و از طريق علم  يو گرويدنشان به چيز يمند عالقه

جز قانون منبعث از  ید و نبايد حاصل شود و زيربار حكومتتوان میو منطق ن
و اصول خدمت و تقوا نروند، روابط ميان افراد و اجتماعشان مورد قبول  يايدئولوژ
بروند، كه  یامّت و دولت مشترك طرف بهتر گرديده و  تر و پيوسته گسترده

 .وافر شعارش باشد يمند كامل و بهره يواحد، عدالت و برابر يايدئولوژ
  

 شرح و تفصيل

مطالب فوق در نظرشان  آنها از قرآن و انطباق با یخوانندگان كه استنتاج قبل يبرا
شرح  .پردازيم چندان روشن نباشد، به توضيح يك يك نكات هشتگانه فوق می

نيز ترجيح دهند زودتر  یزايد باشد و بعض یبعض يذيل ممكن است برا یتفصيل
نمايند و سپس اين قسمت  را كه با حروف  يگير مقاله را تمام كرده، نتيجه

 .تر است قرائت نمايند كوچك
  

 يير شكل معجزات و امدادهاتغ -1

مستقيم و مخصوص كه از  يگذشته و امدادها يكه قرآن از معجزات انبيا یدر حال
گلستان  -ناقه صالح -نوح ینمايد )مانند كشت كنند صحبت می یناحيه خدا دريافت م
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مرده  -خضر یغيب دان -شق نيل -یموس ياژدها شدن عصا -شدن آتش بر ابراهيم
رسد با  اكرم، كه می ی( نوبت به نبیاره حردف زدن عيسزنده كردن و در گهو

 :خوريم مانند آيات ذيل بر می یهاي ها و توجيه صراحت تمام به استنكاف
مانند قرآن  ی، كه كفار با وجود عجز از آوردن كتاب91تا  91سوره اسراء، آيات 

خواهند  ايمان آوردن به پيغمبر از او می يآن برا يها ها و داللت رغم مثل یو عل
جوشان داشته باشد،  ياز خرما و انگور با نهرها یاز زمين بيرون بياورد، باغ يا چشمه

چشمشان نمايش دهد و  يآسمان را به زمين بياندازد، خدا و فرشتگان را جلو يا پاره
  :شود میها داده  جواب در مقابل اين سؤال .به آسمان صعود كند

«» 1 
، كه در آن راجع به سر رسيدن قيامت پرسش 188و  187سوره اعراف، آيات 

  :بگو علم آن نزد خداست و تأكيد كن كه :شود یكنند گفته م می
«

 
»2  

حجر در برابر احتجاج مشركين و توقع آنها، كه اگر پيغمبر راست  11تا  6آيات 
اوّل اين كه فرشتگان  :شود میميگويد، فرشتگان را شاهد بياورد، دو توضيح داده 

دخالت مسقيم و امر خدا  یجهت نازل نخواهند شد و اگر بيايند )يعن یب و بحسا یب
عمل نمايد( ديگر مهلت )و امكان عمل مردم( از بين خواهد رفت و دوّم اينكه ارائه 

مردم باز كرده،  ياز آسمان را به رو يمعجزات اصالً نتيجه ندارد و بفرض كه در
 .يا و سحر كرده يبند چشم :اجازه دهيم عروج نمايند، خواهند گفت

 ياز استنكاف خدا در اعطا ي، در اينجا توجيه ديگر112- 96سوره يونس، آيات     
وسيله ارشاد و ايجاد ايمان آورده شده و گفته  عنوان بهمعجزه به پيغمبر آخر الزّمان 

كه استحقاق كلمه پروردگار را پيدا  كسانی هاگر تمام آيات و معجزات را ب :شود می

                                                
بگو منزّه است پروردگار من از اين صحبتها، من بشرى مثل شما و پيامبر از طرف پروردگار  : 93اسراء / . 1

 باشم. مى
الك نفع و ضرر خويش نيستم مگر آنچه )خدا( بر من اى رسول ما به مردم بگو كه من م:  188. اعراف / 2

خواسته و اگر من از غيب جز آنچه به وحى ميدانم آگاه بودم، بر خير و نفع خود هميشه ميافزودم و 
 رسولى ترساننده و بشارت دهنده گروهى كه اهل ايمانند. هيچگاه زيان و رنج نميديدم. من نيستم مگر
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خواهد مانند اقوام گذشته  اگر دلشان می .، باز ايمان نخواهند آوردیاند ارائه ده كرده
 .مشغول عذاب شوند، بگو در انتظار باشند

«
» 1 

پيغمبران گذشته و  يو اطالع فرشتگان برا یاله يكه امدادها یآنجاهاي یحت
به  يا پيروانشان رسيده و از صاعقه و غرق و غيره نجاتشان داده است و اشاره

ضعف و برخوردشان با قريش ديده  يمؤمنين اوليه در روزها در باره یاله يامدادها
مثل اين است كه قرآن عنايت دارد به ما نشان دهد كه امداد و اعجاز از نوع  ،شود می

ها  خود پيغمبر و مسلمان یو تقويت روح یبوده و از طريق تحريك روان يديگر
 .صورت گرفته و دخالت مستقيم و امر خدا كمتر در كار بوده است

  :، با اعالم126تا  123سوره آل عمران، آيات 
«»  

كرد و غلبه بر دشمن  ي)خدا شما را به حقيقت در جنگ بدر يار
  .داد با آنكه شما ضعيف بوديد(

 :شروع شده است و تذكار 
ا»

»  
آيا خداوند بشما مدد  یرسول، يادآور آنگاه كه به مؤمنين گفت ي)ا

 شما فرستاد؟(  ينفرمود كه سه هزار فرشته بيار
  :آيد و سپس تأييد یدنبال آن م

«
»  

                                                
ادن آيات و معجزات جز تكذيب پبيشينيان چيزى مانع نبود و به ثمود )قوم ما را از فرست :119 /اسراء  .1

آن ظلم كردند و آيات را جز براى آنكه مردم  در بارهصالح( آيت ناقه را كه همه مشاهده كردند، داديم، 
 يفرستيم. ترسند نم هاز خدا ب
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در جهاد پيشه كنيد و پرهيزگار  یاگر شما صبر و ايستادگ ی)بل
كه نشان مخصوص  یهزار فرشته را با پرچم باشيد، خداوند پنج

 مدد شما فرستد(  هسپاه اسالم است ب
و هم كمك  شود میمؤمنين  يو پروا يميرسد كه در آن هم صحبت از پايدار

دهد كه همه اينها مژده و  آيه چهارم توضيح می یرشته نشان كننده، ولهزار ف  پنج
  :شما بوده یو اطمينان قلب یوعده به منظور تقويت روح

«
 (126عمران /  )آل «

آن كه مژده فتح بشما  يو خدا آن فرشتگان را نفرستاد، مگر برا)
فقط  ينصرت خدا مطمئن كنند و فتح و پيروز خدهد و دل شما را ب

  (.باشد یحكيم م ياز جانب خداوند توانا
از كفار را قطع كنند يا سرنگونشان سازد،  یو طرف یتا آنكه بدست شما جناح

و چه عذابشان  یبخش از امر نيست، چه ب یارد كه ترا نصيبد آيه ششم تصريح می
 .، آنها ظالمندیكن

، آيات باز راجع به جنگ بدر است كه خداوند رسول 13 - 1سوره انفال آيات 
نمايد، تا احقاق حق  رغم اكراه مؤمنين وادار به خروج از خانه و ديار می یخود را عل

در برابر استغاثه و ترس آنها و  یاريهاياميدو .گردد و نسل كافرين برانداخته شود
  :شود كه یدهد و بالفاصله تصريح م یرا م یدر پ یوعده امداد هزار فرشته پ

«
»  

گر آنكه بشارت و مژده فتح و اين مدد فرشتگان را خدا نفرستاد م)
شما را مطمئن سازد )به وعده خدا( و بدانيد كه  يها باشد و تا دل

  .نيست مگر از جانب خدا( ينصرت و پيروز
شود، كه همه  یو تأثير آن توضيح داده م یكيفيّت و تقويت روح در بارهسپس 

ه از شما را خواب و چرت عارض شد، كه احساس امنيت نماييد، باران باريد ك
در  .ها ثابت شود بيرون بياييد، قلوب مرتبط و قدم یو دلچرك يبد يها آلودگی

 يا سه يا چهار آيه بعد مسأله .كفار ترس و وحشت القا كند يها حاليكه در خاطره
در ميان مفسّرين و متكلّمين و عرفا ايجاد كرده  يزياد يها مطرح شده است كه بحث
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كه توجيه و تأييد رسا  در حالی .اند ذ سند نمودهو طرفداران وحدت وجود به آن اتخا
بدست  یباشد و امر اله یادغام عمل انسان و خدا م یرسالت، يعن یاز مرحله تكامل

 .كند میپيغمبر و مردم اتمام 
 : 19 - 17سوره انفال، آيات  

«

» 
، يرسول چون تو تيرافكند ي)نه شما بلكه خدا كافران را كشت و ا

بيازمايد، كه  ینه تو، بلكه خدا افكند، كه مؤمنان را به پيشامد خوش
نگ به اين )فتح و غلبه در ج .خلق و داناست( يدعا يخدا شنوا

خواست خدا( شما را نصيب شد و بدانيد كه محققاً خدا سست 
شما مؤمنان از مكر كافران نيانديشيد  یكننده مكر كفّار است، يعن

كافران، اگر شما  يا .كه خدا بنيان مكرشان را ويران خواهد كرد
از خدا فتح و نصرت ميطلبيد، اينك فتح كامل شما را رسيد، اكنون 

با حق دست برداريد، شما را بهتر است و اگر  اگر از كفر و عناد
اهل ايمان( باز آييد، ما هم شما را باز  یديگر بار )به جنگ و دشمن

كيفر و عذاب كنيم و هرگز جمعيت و سپاه شما هر چند بسيار 
  .باشد، شما را نجات نتواند داد، كه خدا البته با اهل ايمان است(

پيغمبر اكرم و ائمه اطهار انواع  يكه برا يبعد يها به روايات و داستان يما كار
خواهيم شاهد و دليل از خود  یاند نداريم، م معجزات و خرق عادت را ذكر كرده

مانند پيغمبران گذشته  یدر قرآن معجزات .قرآن و از زمان و زبان پيغمبر آورده باشيم
 .ده استذكر نشده است و اگر شده باشد به عنوان دليل و وسيله هدايت عرضه گردي

 .نمايند یاسالم خود قرآن را به عنوان معجزه، معجزه باقيه پيغمبر اعالم م يعلما
دليل فصاحت و  هطور است و بيشتر به اعتبار محتوا و كيفيت و كمتر ب البته همين
با معجزات و آيات گذشتگان  «آيه»نوع اين معجزه يا به اصطالح قرآن  یصورت، ول
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ذكر  یكه توارات و انجيل به عنوان كتاب آسمان یاختالف دارد در حال یبكل
 .نشده است یاز طرف پيروان آنها معرف یمعجزه، حت عنوان به یاند، ول شده

  
 تغيير شكل تهديدها -2

گذشته زياد آمده است و  يكه بر سر امتّها یقرآن خبر از بالها و فالكتهاي يتنذيرها
ه است، باز با آنچه در مورد امّت وجود داشت ياز تذكار و تكرار آنها منظور تنذير

 .پيغمبر رخ داده است، يا گفته شده، اختالف آشكار دارد
وسط مكّه مثالً در سراسر سوره هود صحبت از  يها سال يها از سوره يدر بسيار

 یآسمان يها خشك كننده و سنگ باران يها، زير و رو شدن، بادها صاعقه، طوفان
اما با قريش و كفار كه  .ن پيغمبران وقوع يافته استيا نفري ی، كه به امر الهشود می

كردند، لحن  یبا جدال يا  تمسخر آنرا مطالبه م یاند و حت عناد و آزار كمتر نداشته
  :شود میمثالً  گفته  .شود میكالم و تهديد عوض 

 «كتاب نيست  حساب و یو ب -دارد  ينزول عذاب موقع و موعود»
 (1و  1 -)حجر 

، «شايد آنچه را كه اصرار و عجله داريد در رسد مغرور نباشيد»
 (72و  71 -)نمل 

كه تو در ميان آنها  چگونه خدا آنها را عذاب نمايد، در حالی»
 (33 -)انفال  «یهست

خداوند نسبت به مردم عليرغم قدر ناشناسيشان فضل و احسان »
 (73 -)نمل  «دارد

هالك شده،  يها يك از امّت و در سراسر سوره شعراء در پايان داستان كوتاه هر
  :ترجيع بند

«»1 
 .هم ميبينيم ياش را پهلو و رحمت واسعه آمده، قدرت قاهر خدا

، كه شود میداده  يتكذيب و تكبرّ كفار به پيغمبر دلدار دنبال به «ص»در سوره 
  :اند شته نيز چنين بوده و مستحق عذاب شدهدر گذ

                                                
و اكثرشان :... 191و  191  ،171، 171 ، 119، 118  ،111 ، 139، 121، 111، 113، 68، 67، 9،  8. شعراء / 1

 مؤمن نباشند و بدرستيكه اوست پروردگار تو كه قدرتمند و مهربان است. 
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«»1 
كه كفّار دارند، يك نوع جواب صبر  يآنگاه در برابر انتظار و مطالعه عذاب فور

  :داده مشود یو سرگرم
«»2 

 :سليمان و ايّوب و ابراهيم و اسحاق و يعقوب و اسماعيل كه سپس
«» 

  :با تذكّر اينكه
«»3 
و منكرين امّت و  است، كه در اينكار مؤمن از بهشت و جهنم یو توصيف جالب

 :ابليس و مهلت دادن یبخلقت آدم و نافرمان يا به دنبال آن اشاره
«» 1 

  :شود میاين سه آيه بسته  سرانجام سوره به مخلصان و يهمگان منها ياغوا يبرا
«

»1 
بر همين منوال بوده، از  يصافات مطالب تا حدود یاتفاقاً در سوره ماقبل، يعن

 :هر كدام ترجيع بند شبيه دنبال بهو  شود میها ياد  هالك امّت
«

» 6 
  :كه شود میداده  يآمده است، در پايان سوره اميد

                                                
 .همه آنها نبودند جز آنكه رسوالن را تكذيب كردند و عقوبت بر ايشان الزم شد :11ص / . 1
بود وبه درستى كه او  گويند صبر كن و از بنده ما داوود ياد كن، كه صاحب قدرت بر آنچه می :16ص / . 2

 .رجوع كننده بود
 .اين ذكرى است و بدرستيكه براى متّقيان بازگشت خوبيست :19ص / . 3
 تا روز آن وقت معلوم.  : 81ص / . 1
خواهم و من از متكلفين نيستم، آن نيست  بگو به خاطر آن از شما هيچ مزدى نمى : 88و  87و  86ص / . 1

 .آينه خبرش را پس از هنگامى خواهيد دانستمگر ذكرى براى جهانيان. و هر 
و نام نيك او را در نسلهاى بعد باقى گذاشتيم. سالم بر ابراهيم، اينچنين نيكوكاران : 111تا  118صافات / . 6

 .دهيم به درستى كه او از بندگان مؤمن ماست را پاداش مى
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«
»1  

  :شوند كه یتا اين زمان برسد از يك طرف تكذيب كنندگان تهديد م و
«» 2 

  :شود یو از طرف ديگر به پيغمبر دستور اعراض و نظاره تا موعد الزم داده م
«»3 

زيرا كه  .شود یاين سوره استثناءً در مورد يونس صحبت از هالك و نجات نمدر 
 :اند مأموريتش قرين توفيق بوده است و ايمان آوررندگان مشغول نعمت شده

«»1 
موفقيت در گروندگان در زمان خود سر آمد همه  لحاظ بهبا آنكه خود پيغمبر نيز 

تر اينكه عذاب بدست مردم عنوان عذاب نازله خدا را پيدا  باشد، نكته تازه یانبياء م
كنار كشيدن خدا  يبينيم كه بنحو یخلق و خدا را م يكند و يكبار ديگر همكار یم

مؤمنين صدر  يها نه تنها در مورد جنگ يچنين تعبير .ين شدن انساناست، يا جانش
، كه در بند 17، و انفال / 123اسالم با كفار و منافقين آمده است )آل عمران / 

  :(.گذشته ديديم
«

»1

 و يا 

                                                
ندگان ما كه فرستادگانند. به درستى كه و به تحقيق كه كلمه ما پيشى گرفت براى ب :173تا  171صافات / . 1

 .هر آينه ايشان يارى شدگانند و به درستى كه  لشكر ما كه غالبند همينانند
خواهند؟ پس چون به فضاى اينان فرود آيد، پس  آيا پس عذاب ما را به شتاب مى :177و  176صافات / . 2

 .چه بد باشد صباح بيم شدگان
 ان تا زمانى معين اعراض كن و ببين پس بزودى خواهند ديد. و از آن :179و  178صافات / . 3
و ما او را به سوى صدهزار يا بيشتر فرستاديم، پس ايمان آوردند، پس تا هنگامى  :118و  117صافات / . 1

 .به ايشان نعمت داديم
به دست شما عذاب شما )اى اهل ايمان( به قتال و كارزار با كافران برخيزيد. تا خدا آنان را  :11توبه / . 1

 .كند و خوار گرداند و شما را بر آنها منصور و غالب نمايد
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«
»1

خدا  اباندازند، عذ یرا كه طبقات زير دست راه م یبلكه شورشها و انقالبهاي
 كنند  یحساب م

«
»2 

ام از دار احقاق حق و انتق خود عهده دهد كه یاز رشد بشر م يا و خبر از مرحله
كه در ادوار گذشته به امر خدا با وساطت فرشتگان و به   یآن عمل .كند یظالم م

گرفته و  یتنبيه عذاب يا فاسدشدگان و فسادكنندگان صورت م ينفرين پيغمبران برا
تكامل موجودات بوده و با دخالت خالق انجام  (Mutation) يها قابل تشبيه به جهش

خودكار و بدست خود مردم  طور بهشود و بايد  یيل مشده است، از اين به بعد تعط یم
  :انجام گردد

«
»3 

قرآن آمده است،  در یالبته غير از اين نوع تهديد و تنذيرها هم تذكر و تهديدهاي
بزرگ به او گوشزد  يها و محروميت یكه عجز بشر و امكان مواجهه با خطرات طبيع

 31و  17و  16و سوره ملك آيات  69و  68شود؛ از جمله در سوره اسراء آيات  یم
 .بحث خواهيم كرد 6به قيامت و عذاب آخرت كه در بند  يها و هم احاله

است، كه بايد با او صحبت و  ین بالغخالصه سروكار رسالت با جوا طور به
نه آنكه چون كودك با لولو بترسانند و  .استدالل شده و نتايج اعمالش ارائه گردد

 .كتك بزنند

                                                
شما  در بارهتوانيد بر ما انتظار بريد؟ ولى ما  بگو )اى پيغمبر( جز يكى از دو نيكويى چيزى مى :12توبه / . 1

ر انتظار منتظريم كه از جانب خدا به عذاب سخت گرفتار شويد، يا به دست ما هالك شويد. بنابراين د
 باشيد. 

بگو او تواناست كه بر شما عذاب و باليى از آسمان يا زمين فرستد و يا شما را به اختالف  :61انعام / . 2
 كلمه و پراكندگى و مخالفت در افكند و بعضى را به عذاب بعضى گرفتار كند. 

ا ما هم كيفر بعضى اعمالشان فساد و پريشانى به كرده خود مردم در خشكى و دريا پديد آمد، ت :11روم / . 3
  را به آنها بچشانيم، باشد كه باز گردند.
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 علم و فكر یتغيير منطق جدال و تكيه بر رو -3

در قرآن و در مسير تكامل  یچون دامنه بسيار وسيع یمنظور همان نكته اخير است ول 
 .دهيم یرا به آن اختصاص م يا است، بند جداگانه انسان پيدا كرده

قرون  يها كه برا كه ديديم آن معجزات و آيات و آن انذار و و فالكتطور همان
و هشدار به منظور ارشاد و اصالح  يگذشته حكايت شده است، بيشتر وسايل هوشيار

وت و سال قوم خود را دع 911بينيم كه  یزمان بوده است، در سوره نوح م يامتها
يا  2«مَكَروُا مَكْراً كُبّاراً»است و  1«وَ ما امَنَ مَعَهُ اِالَ قَليلٌ»اش  نمايد، نتيجه یموعظه م

اْالَرْضِ مِنَ  یرَبِ ال تَذَرْ عَلَ» يباشد و به دعا یم 3«اذانِهِم یاَصابِعَهُمْ ف جَعَلُوا»
 .شود یختم م 1«الْكافِرينَ دَيَاراً

كه يافته است و مكاشفه  یرس همه رشد و تكامل پيشهمچنين حضرت ابراهيم با 
را در  یو مبارزه عمل یآن جدال استدالل یكه خودش داشته است، وقت یو اشراق

دارد، به  یكه از ناحيه پدر و مردم دريافت م یالعمل دهد، عكس یمورد بتها انجام م
اورده و سر در ني يچيز یيا فرعون كه از دعوت و مالمت موس .آتش انداختن است

سازد  یكند و بساط مسابقه با سحره را فراهم م یاو را ديوانه ميخواند، مطالبه معجزه م
 .شود یو باالخره كارش به غرق شدن در دريا كشيده م

ارائه معجزات و درخواست هالك، مكرر به عبرت از تاريخ  يامّا در قرآن بجا    
منطق و استدالل و  يماً پاخوريم، دائ یقيامت برم يها گذشتگان و اعالم وحشت

شاهد گرفته شده و آيات از  «علم»و  «كتاب»در ميان آمده، از  ينظر يجدالها
  :گردد یطبيعت ارائه م

«»1  

«»1 

                                                
 و ايمان نياورده بودند بجز عده كمى.  :11هود / . 1
 .مكر كردند مكر بزرگى :22نوح / . 2
 انگشتان خود را در گوشهايشان قرار دادند.  :7نوح / . 3
 .س را باقى مگذارپروردگار من، در روى زمين از كافران هيچ ك :26نوح / . 1
بگو در زمين )تاريخ( سير و مرور كنند و سپس ببينند سرانجام كار مجرمان   اى پيغمبر به امت:  69نمل / . 1

 چگونه بوده است.
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«... ...»2 

«... »3 

«... ...»1 

«
»1 

«... »6 

«... 
»7 

«»8 

«»9 
كردن از آنچه بهتر است،  يكه از مخالفين دارد، گوش دادن و پيرو یتوقّع

  :باشد یم
«

»11  
 و يا 

                                                                                                              
اى بدى كند،  اى نيكى كند، آنرا خواهد ديد و هر كس بقدر ذّره پس هر آنكه بقدر ذّره : 8و  7زلزال / . 1

 آنرا خواهد ديد. 
 بگو حجّتهاى خود را بياوريد.  :111/ بقره . 2
 پس تعقل كنيد كه صاحب شما جنون ندارد.  :16سباً / . 3
 كه پيش از قرآن آمده باشد يا اگر دانشى از پيشينيان مانده است، بياوريد.  پس كتابى :1احقاف / . 1
ه چگونه مرفوع گشته و به نگرند كه چگونه آفريده شده و به آسمان ك آيا به شتر نمى :21تا  17غاشيه / . 1

 كوهها كه چگونه نصب شده و به زمين كه چگونه مسطّح گشته؟ 
 ترسند.  جز اين نيست كه تنها بندگان دانا از خدا مى :28فاطر / . 6
بينند كه آنچه پروردگارت بر تو فرستاده، حقّ است و اوست كه به  به آنان كه علم داده شده، مى :6سبأ / . 7

  كند. و ستوده هدايت مى راه خداى برتر
 هايى است.  بدرستى كه در آسمانها و زمين براى مؤمنين نشانه :2جاثيه / . 8
 و در آفرينش شما و تمامى جنبندگان.  :3جاثيه / . 9

كنند،  آن دسته از بندگان مرا كه به سخن ديگران گوش داده و نيكوهاى آنرا پيروى مى :18و  17زمر / . 11
 باشند. هدايت يافتگان و صاحبان خرد مىبشارت ده! اينان 
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«»1 
خدا و  لحاظ به انسان چه لحاظ بهكه به علم چه  یبينيم كه نقش یاز طرف ديگر م

 .الحقه است یسابقه و ب یفوق العاده بوده و ب شود میخلقت داده 
آدم پس از علم به اسماء )شايد رموز خلقت و حقايق( سزاوار سجده فرشتگان 

اولين آيه كه بر پيغمبر نازل گرديد، دستور خواندن بود و بزرگداشت خدا،  .شود یم
 .است 2«لَمَ الْاِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْعَ»از اين جهت كه با قلم آموزش داده و 

نشانه رحمانيّت خدا تعليم قرآن است و خلقت انسان با تعليم بيان قرآن از منشأ     
بر پايه علم تفصيل داده  3«قُرْانَ مِنْ لَدُنْ حَكيمٍ عَليمٍال ...» علم و حكمت نازل گشته

ست كه تعقل و كسب دانش مينمايند ا یمردم يو برا 1«عِلْمٍ یعَل فَصَلْناهُ ...» شده
طبق آيه صدر مقاله برنامه  .6«نُفَصِلُ الْاياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ»و  1«يَعلَمُونَ قُرْاناً عَرَبيّاً لِقَومٍ»

خداوند به  .شود یم یمنته «يُعَلِمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَة»پيغمبر به  مأموريت و رسالت
، «توّاب»، «غفور» :شده است، مانند یقرآن معرف در يا عديده یصفات تفصيل

بيش از همه صفت علم و لوازم آن  یول .«واسع»، «عزيز»، «قدير»، «رحمان»، «رحيم»
از اوقات  يشود و بسيار یتكرار م «خبير»و  «حكيم»و  «بصير»و  «سميع»از قبيل 

به  يه چيزآيات تعلّق علم خدا ب یآيند و در بعض هم می يپهلو «قدير»و  «عليم»
كه علم و قدرت و وجود  يطور بهواقعيت داشتن و تحقق آن چيز آمده است،  يمعنا

 .رسد یمترادف به نظر م
  :جهان است یخداوند روشناي
«...»7 

روايات راجع به دانيم كه  یدر سنت پيغمبر اكرم و در گفتار او و امامان نيز م
  :شمارند و كسب دانش از شمار بيرون است، تا آنجا كه طلب علم را فريضه می

«» 1 
                                                

 كنند. بدترين جنبندگان كر و گنگهايى هستند، كه تعقّل نمى :22انفال / . 1
 دانست، آموخت.  به انسان آنچه را كه نمى :1علق / . 2
 قرآنى كه از نزد خداى درستكار و داناست.  :6نمل / . 3
 ايم.  وى دانش به تفصيل بيان كردهكتابى كهه در آن هر چيز را از ر: 12اعراف / .  1
 .دانند قرآنى عربى براى گروهى كه مى :2فصلّت / . 1
 .دهيم دانند، تفصيل مى آيات را براى گروهى كه مى:  11توبه / . 6
 ها و زمين است. مثال نور او مانند چراغى است كه... .  خداوند روشنايى آسمان :31نور / . 7
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 .اند ناميده و دوران قبل از طلوع اسالم را، قرآن و احاديث دوران جاهليت
كه قرآن تا سرحدّ وجوب،  یرتبا صراحت و ضرو یو منطق یمسلماً در هيچ مكتب

اعمال شخص خواسته و تقليد و گمان را محكوم كرده،  يرا برا یشناخت يا آگاه
  :گويد یدستور نيامده است، آنجا كه م

«
» 2 

 يا  و
«

»3 
دانيم كه تكامل بشر در ترقيات حاصله و در توسعه تمدن اگر چه  یاز طرف ديگر م

يك از آن گر بوده، در هر  اخالق و تزكيه( جلوه يگوناگون )منها يها در چهره
حاصل شده است )از قبيل حكومت ثروت، صنعت،  یعظيم يمراحل پيشترفتها

كدام چنان  هيچ یقدرت، سرعت آسايش و نعمت، زيباييها و وسايل ارتباطات( ول
پيدا كرده و با  یو صنعت یدر اكتشافات علم يرا كه دانش بشر یوسعت و تناسب
و ندارد و به عبارت ديگر  يابد، نداشته یسرسام آور افزايش م يسرعت تصاعد

طبيعت و كشف حقايق بوده و علم  یانسان در شناساي یقسمت اعظم تكامل و ترق
تا آنجا كه پس از پيدايش  .وسيله و عامل ساير ترقيات و مالك تكامل گرديده است

 یآگاه شود میها، ادّعا  سيستم يعلم انفورماتيك و اختراع كامپيوتر و تئور
(Information )است، بلكه خود  یزندگ یالع نه تنها اسباب كار و توانايو اط

1 .قدرت و حيات است
 

                                                                                                              
 ت من از پيامبران بنى اسرائيل برترند. دانشمندان ام :حديث نبوى. 1
 ندارى قبول مكن.  كه علم و يقين آنچه را همگى مسؤولند؛ بنابراين گوش و دل چشم و :36اسراء / . 2
روند و ظنّ و گمان هم در فهم حقّ و  هيچ علمى به آن ندارند و جز پى گمان و پندار نمى :28نجم / . 3

  حقيقت سودى ندارد.
ت و آناليز سيستمها، تأليف جمشيد قراچه داغى: درنظام اجتماعى )كه يك سيستم باز است( كتاب مديري. 1

، 18(. و در صفحه 21گيرد كه انرژى در سيستمهاى بسته دارد)ص  اطالعات همان نقشى را بر عهده مى
ه حيات، پديده آنتروپى يكى از مهمترين وجه تمايز بين سيستمهاى باز و بسته و توجيه كننده اصلى پديد

تمايل به تنظيم و رشد در سيستمهاى باز است. شايد اين پديده را با توجه به مترادف بودن اطالعات با 
 آنتروپى منفى، با امكان وجود نحوى از قدرت تشخيص يا دانستن در سيستم باز توجيه كرد. 
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نكته قابل تذكر اينكه طليعه چنين توجه وسيع به علم و توسل قاطع به آنها در 
 یمجاور و معاصر در تاريك يسر زده، كه در مقايسه با كشورها یو از افق يروزگار

رسيده،  قيق از آنجا به مشام دنيا نمیتحصيل و تح يبرده و كمترين بو یمحض بسر م
آثار آنها انجام  يرو يا نداشته و تجربه یدر زندگ یترين نقش فضل و كمال كوچك

سوادها برميخيزد  كه آيه صراحت و تأكيد دارد، ندا از ميان بی طور همان .نشده است
 .سازد یرا پيشاپيش زايل م آن ياصالت فوق بشر در بارهو شائبه هرگونه ترديد 

  
 توسعه رسالت به جامعه بشريت -4

را خطاب  یو خدا موس»شود  یكنيم بيشتر آيات چنين شروع م یتورات را كه باز م
قوم دور  -یموس -)تورات در محدوده مثلث خدا «....به قوم خود بگو  :كرده، گفت

 .زند( یم
 يو غالباً برا و ساير انبياء را فرستاده شدگان به قوم و قريه معيّن یقرآن نيز موس    

  :كند یم یخاص معرف يمأموريتها
«»1 

«
»2 

«
»3 

«»1
 

البته تعليماتش  یاسرائيل است، ول یرسد مبعوث بر بن یكه م یبه حضرت عيس
ها و اينكه همه فرزندان خدا  انسان ياختصاص به قوم نژاد معيّن نداشته، مسأله برادر

                                                
 و به قوم عاد برادرشان هود را فرستاديم :61اعراف / . 1
مدين برادرشان شعيب را فرستاديم. گفت اى قوم خدا را عبادت كنيد ... و در پيمانه و  و بسوى :81هود / . 2

 ترازو كم گذارى نكنيد.
سپس بعد از او )نوح( رسوالنى به سوى قومشان برانگيختيم... و بعد از ايشان موسى و  :71و  71يونس / . 3

 هارون را به سوى فرعون و جماعتش برانگيختيم. 
پس چرا قومى كه ايمان آورده باشند و ايمانشان براى آنها سودى داشته باشد نبوده، مگر قوم  :98يونس / . 1

 يونس. 
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 ياز نژادها يطرف خطاب او افراد ياما هنوز انسانها .شود یهستند، مطرح م
روم در فلسطين  یهستند، كه كشورگشاي یمخلوط یگوناگون و شرايط اجتماع

 یوجوه اختصاص یدر گفتار زرتشت و اعياد و ايام زرتشت یحت .جمعشان كرده است
 .شود یها ديده م ايرانی ها و زياد به آريايی

هنوز اجتماعات  .كوچك و مجزّا و متفرّق بود یزندگ يها واحدها زمان در آن
مانند ايران و روم را ببينيم، با حالت  یوسعي يها بزرگ تشكيل نشده بود و اگر دولت

خانواده و نژاد  یبوده و اداره امور بر محور منافع اختصاص يو امپراتور ياستبداد
بنابراين مسأله  .وجود نداشته است یو وحدت اجتماع يشته و همكارگ حاصل می

 يها كوچك و محدوده يها در مقياس يرسالت و بعثت نيز مانند ساير مسائل بشر
 .شده است یبسته اعمال م

وَ اَنْذِرْ عَشيرَتَكَ »بينيم آورنده خود را از مأموريت  یكنيم، م یقرآن را كه باز م
نمايد  یرا صادر م 2«وَ مَنْ حَوْلَها يوَ لِتُنْذِرَ اُمَ الْقُر» آورده و دستور ًّ باال1«الْاَقْرَبينَ

قُلْ يا اَيُهَا »و به  3«وَ مآ اَرْسَلْناكَ اِلَا كآفَةً لِلنَاسِ»وباالخره مقام و مسؤوليتش را به 
 .دهد یتوسعه و تعميم م 1«اِلَيْكُمْ جَمعياً اهللرَسُولُ  یالنَاسُ اِنّ
از  .«اَيُهَا الْعَرَب»و يا  «يا اَهْلَ الْمَكِه»است، نه  «يا اَيُهَا الَذينَ امَنُوا»قرآن  يبهاخطا

يا اَيُهَا » یو كل یخوريم و در مرحله نهاي بر می «يا اَيُهَا النَاسُ»آن باالتر غالباً به 
 :نمايد كه یرا اعالم م یو برنامه عموم «اْالِنْسانُ

«»1 
كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَةٍ »اش با دستور  نداشته، وظيفه يو نژاد یامت اسالم نيز مأموريت مل

ها شده و بايد نمونه و  شامل سراسر جهان در تمام زمانها و مكان 6«اُخْرِجَتْ لِلنَاسِ
شعار  7«جَمعياً وَ التَفَرَقُوا اهللاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ  وَ»با آيه  .همه مردم گردد سرمشق

                                                
 .و خويشانت را كه نزديكترند، بيم ده :211شعراء / . 1
 .ها و پيرامونش را بيم دهى تا اصل قريه :7شورى / . 2
 و تو را براى همه مردمان فرستاديم. :28سبأ / . 3
 درستيكه من براى همگى شما رسول خدايم.  هبگو اى مردم ب :118اعراف / . 1
اى؛ پس او را مالقات خواهى  اى انسان، بدرستيكه تو به سوى پروردگارت بسيار كوشنده :6انشقاق / . 1

 كرد. 
 .ايد شما بهترين امّتى هستيد كه براى مردم بپا خاسته :111آل عمران / . 6
 .رشته خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد و همگى شما به: 113آل عمران / . 7
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جهان مأمور  يها ها و ملت اتحاد ميان آيين يشود و برا یداده م وحدت به مسلمانها
 .است 1«كَلِمَةٍ سوآء یتَعالَوْا اِل»دعوت به 

دور  يدر عمل نيز تاريخ نشان داد كه چگونه دين برخاسته از قبيله قريش واحدها
در مدت  ياده متفرق و قبايل دشمن با همديگر را با حدّاقل جنگ و خون ريزافت

نمود، و در ظرف كمتر از يك  یكمتر از بيست سال تبديل به كشور واحد متشكل
كه نسبت به اصل پيدا كرده بود، از  يزياد يها قرن با وجود انحرافها و اختالف

و غيره و از ارتباط  یو قبطگوناگون عرب و فارس و ترك و بربر  يها تركيب ملت
زاينده  يترين امپراتور بزرگ يو هند یو يونان یو ايران یسام يها و امتزاج فرهنگ

 .تمدن عظيم را به وجود آورد
بودن  یجهان يرو يا منصفانه یبا واقع بين یاز نويسندگان اخير اروپاي یبعض    

انگشت  و تحرك تمدن و فرهنگ آن یو وحدت تركيب یتمدن دولت اسالم
 یآينده معرف يگذارده و آن را به عنوان اولين نمونه از گذشته و بهترين نمونه برا

 .نمايند یم
پيشاپيش  یچنين برنامه جهان يكنيد كه اعالم و شروع به اجرا یباز مالحظه م

تجمّع و  يانسانها به سو یو حركت تكامل یوحدت جهان يآرزو یتحقق و حت
گونه احتياج  كه هيچ یترين قوم يترين و انفراد دهبزرگ از ميان پاشي يتوحيدها

 .ه، سرزده استشد میدر آن احساس و ابراز ن یرسالت جهان
  

 پديده جديد نفاق -5

دارد،  یسوره مخصوص یكه قرآن در زمينه آن آيات فراوان و حت یيك موضوع
اكت ديگر نسبت به آن س یدر حاليكه كتب دين .مسأله نفاق و جدال با منافقين است

گذشتگان  يقرآن نيز در داستانها .و مبهم است یشود، تصادف یديده م یو اگر اشارات
با چنين نام يا  یهاي صحبت از روبرو شدن پيغمبران يا گروندگان آنها با افراد يا دسته

 .كند یمنافقين وصف شده است، ذكر نم يكه برا یروحيّات
 یخالصه كسان طور بهد آوردند، را به وجو یمنافقين كه در اسالم مشكل بزرگ    

نشان ميدهند  یو سست یعالقگ ینظير آن در عمل ب یهستند كه در لباس ايمان و حت
حادترين آنها در  .شوند ینم يو حاضر به قبول حرج و مخصوصاً جنگ و فداكار

                                                
 بياييد به سوى كلمه راستى. :63آل عمران / . 1
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و با  ینمايند و در امور اجتماع كارشكن یم یايمان یخلوت با همكيشان اقرار به ب
تكامل  يها دوران یو اجتماع ينفاق يك پديده اعتقاد .كنند یم ياردشمنان همك

 يو عاد يحالت جار ييافته است، كه اختصاص به اسالم نداشته و در جهان امروز
 .پيدا كرده است

شد،  یم يقديم كه اجتماعات كوچك مردم توسط شيخ يا رئيس رهبر يدر دنيا
بوده، مردم رعيت و مملوك  يمستبد و اجتماعات بزرگ در زير فرمان امير يا پادشاه

اِعمال هر  .بود يمتّبع و مجر یشخص يها شدند و منافع و خواسته یاو محسوب م
 یمشروع تلق يگونه حكم از ناحيه آنها و اطاعت هر دستور از ناحيه مردم امر عاد

در روابط سطوح  .شد یشخص غير از حاكم تصور نم يبرا یو حكم یحقّ .شد یم
 .كرد یم یو اطاعت حكمفرماي يبقات و افراد مردم نيز نظام استبدادپايين ميان ط

بنابراين حكم دادن و به ميل و سود خود ديگران را به اطاعت و استخدام گرفتن نه 
 .شد یو آشكار بود، بلكه امتياز و افتخار هم محسوب م يتنها از امور جار

 یعقايد و اصول يا قوانيناما در هر جا و هر زمان كه قرار شود غير از زور و زر 
حكومت نمايد و مردم مالك حكومت و يا حدّاقل مؤثر و صاحب  نقش در آن 

 .شود یزورداران  و زورگويان تنگ م يشوند، وضع دگرگون گرديده، ميدان برا
و ظاهراً  یعلن طور بهديگر نخواهند توانست بدون رضا و رعايت افكار عموم و 

ناچار دست به حيله و تدبير زده و در لباس قانون  .هندروش گذشته را ادامه د یقانون
به نظام  .پردازند یپيدا كرده است، به تزوير م یكه مقبوليت عموم یاصول يوزير لوا

كنند و با تمام وسايل آنها را كه واقعاً معتقد و  یم يقانون و اصول برگرده مردم سوار
 .سازند یماصول و محبوب عامه هستند، بر كنار يا معدوم  يمجر

حكومت قانون و حاكميت  ياين همان پديده نفاق است، كه معاصر با دورانها
هميشه  یبين الملل يو جنگها یدر قرون اخير در مبارزات داخل .باشد یمردم م

ايم، كه طرفين حاكم و محكوم يا متجاوز  و مدافع، هيچ كدام نه تنها اقرار به  ديده
ند، بلكه دم از دفاع از حقّ و عدالت و خدمت كن یخود نم یجوي يسوء نيت و برتر

ها كوبيدن،  به ملت و انسانيّت ميزنند، در لباس قانون رفتن و به نام ملت بر سر ملت
از  یدر حقيقت يك .است یدموكراس يها در كشورها سكّه رايج بعد از انقالب

 .باشد یانسان م یتكامل اجتماع يها يا ميكرب یمظاهر منف
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بر حكومت قانون و اصل توحيد است  یكه صد در صد مبتن یدر حكومت اسالم
اولين بار به وجه  يباشد، پديده نفاق برا یو مساوات و حقوق مردم م يآزاد يو مناد

بزرگ در  یدانيم كه چه نقش تخريب یخوب م .نمايد یوسيع و آشكار عرض اندام م
ين اكثريت زمان خود حضرت مخصوصاً بعد از او داشته و گرداننده دنيا و د

 .ها گشته است مسلمان
الزم آنرا مطرح  یقرآن نه تنها در ايام توسعه و فعاليت نفاق، با قاطعيت و موشكاف

 یپيش بين یبعثت كه هنوز كس يابتدا يها و محكوم كرده است، بلكه از سال
پيدايش منافقين را  یمخالفين به آن، يعن یاسالم و رو آوردن مصلحت يپيروز

ها را با منافقين  رفتار و روابط پيغمبر و مسلمان یمنظّم یيات تدريجآ یكرد، ط ینم
اسالم  يبعد يها را كه مسأله روز و مصيبت دوران یساخت و پديده بزرگ یمعيّن م

 .نمود یو تمدن بشريت خواهد بود، مشخص م
است، قبل  یزندگ یو سيستم دفاع یپديده نفاق كه باالخره يك فعاليت رواشناس

خارج از عرب و اسالم ظهور و فعاليت داشته و مورد استفاده  يدر دنيا از اسالم و
 .خفيف و محدود و مستور صورت بهقرار گرفته شده است؛ منتها 

و فساد اشراف )به  یكه در ايران مزدك عليه مظالم ملوك الطّوايف یموقع
او  از ینمايد؛ قباد شاه ساسان یزمان( دين خود را اعالم م يها اصطالح فئودال

دست اشراف  هب یتملك شهرها و اراض .آيد یكند و به آيين مزدك در م یاستقبال م
و  يقدرت مركز يبرا يخود احراز نموده بودند، هم خطر يكه برا یو تسلط

محسوب شده، پادشاه را ناتوان كرده بود و هم هرج و  یسلطنت يحكومت استبداد
، مذهب مانند یبه آيين اشتراكگرويدن قباد  .مرج در مملكت به وجود آورده بود

و خالص شدن از تعديات  يرسيدن به آزاد ياعتقاد برا يگرويدن توده مردم رو
 يكرد، كه صاحبان امالك كه بنا به سنت جار یاشراف نبود، مصلححتش اقتضا م

شده بودند، تحت  یاعتنا به حكومت سلطنت یكشور صاحب ثروت و قدرت و ب
بعد از .هم شد طور همين .توده مردم تار و مار شوندبه دست  یعنوان مذهب و مرام

گرديد، به دست پسرش انوشيروان  یآنكه رمق آنها درآمد و ميدان از وجودشان خال
متعلق به اشراف و  يو شهرها یپس از تصاحب اراض .مرحله دوم نقشه را اجرا نمود

مزدكيان  ، مزدك ویسلطنت شاهنشاه ياحيا یتسلط بالمنازع به سراسر كشور، يعن
 .را قتل عام نمود
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نفاق و ارائه آن صحنه بود، كه  ياز باز يا قباد پرده یشدن مصلحت یمزدك
 .استفاده كرد یتوان از افكار عموم و عقايد مقبول به نفع شخص یچگونه م

در  یآيين مان .ظاهر گرديد یپيش از مزدك شبيه همين جريان در زمينه آيين مان
خود صاحب  یاشكانيان با رژيم فئوداليسم يونانظهور كرد، كه دولت  یزمان

 يبرا يو شخصيت در برابر رژيم استبداد ینسب يحكومت بود و يك نوع آزاد
اردشير بابكان كه عليه قدرت فئوداليسم،  .از مردم يا بزرگان وجود داشت یطبقات

 ینمايد و پسر او شاهپور كه طرفدار آيين مان یم يگذار را پايه یسلطنت شاهنشاه
 يبود، بلكه برا يآن و از جمله آزاد یمبان اعتقاد و عالقه به يشود، نه برا یم

عمل  يها داشتند و به زيان سلطه استبداد كه فئودال یو شخصيت يآزاد یسركوب
 .كردند یم
  

 عقيده به آخرت و تكيه بر عنصر زمان -6

 يوحيداعتقاد به آخرت يا بهشت و جهنم در غالب اديان مخصوصاً در مذاهب ت
 يا العاده آن در مقايسه با تورات و انجيل اختالف فوق توجه قرآن به یول .وجود دارد

در حدود يك سوم قرآن اعالم يا تشريح و تذكر قيامت و آخرت  .دهد ینشان م
 یدر حال .انسان است ينهايت در جلو یدهد، كه به ابعاد ب یخبر م يا است و از آينده

 .خوريم یبه آن برم كه در تورات و انجيل بندرت
شود  یاسرائيل زياد ديده م یدر كتب مقدّسه يهود توجه به گذشته و تاريخ قوم بن

 .آيد یحاضر صحبت به ميان م يها ها و بركت ها و يا از سختی و جالل و جبروت
گاه وعده ملكوت خدا را  انجيل توجه به حال و اخالقّيات و محبت دارد و گاه

نمايد، بحث بر سر  یپيغمبران گذشته نيز كه قرآن نقل م يها از داستان .دهد یم
ها و  آخرت كمتر مطرح شده است، تا تهديد به هالكت يها عذاب و لذت

 .نزديك اين دنيا يها عذاب
كه منطقش بر محور فكر وعلم  طور هماناما قرآن و رسالت پيغمبر آخرالزّمان 

 ی، كه نه تنها از صدف شخصبيشتر سروكار پيدا خواهد كرد یزند، با مردم یدور م
به  .اند، بلكه دورانديش و حسّاس نسبت به زمان نيز باشند پا فراتر گذاشته یو قوم

وسيع كه الزمه تكامل انسان  یو زمان یابعاد مكان يعبارت ديگر شخصيتشان دارا
 .است، شده باشد
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 جز تغيير در جهت بهتر شدن نيست، يك سلسله پيوسته ياصوالً تكامل كه چيز
مانند حركت است كه تحقق و  .گيرد یزمان صورت م یاز تغيير و توليد است، كه ط

زمان  .باشد یبيان آن بدون مفهوم زمان  و افزوده شدن زمان بر مكان قابل تصور نم
 .است از زمان یيك پايه تكامل است و تكامل تابع
اه غريزه بر يا به دست طبيعت كه اين از ر : گيرد یاما تكامل به دو نحو صورت م

باشد، و  یحيوانات م یكه حالت عموم...وفق قوانين تطابق با محيط و تنازع بقا و
در تكامل خود ندارد، و  یمشمول آن بوده، اطالع و دخالت يانسان نيز تا حدود زياد

گيرد، كه شايد غير از  یيا همراه با اشعار شخص و احياناً با اراده و عمل او انجام م
اين همان تكامل از طريق تربيت و  .اير موجودات فاقد آن باشندانسان  مختار س

 .تمرين و تشخيص است
 یاست كه سرعت تكامل با توأم شدن اراده و عمل شخص بر جريان طبيع یبديه

اگر اين دو نيرو مخالف يكديگر  یول .گردد یتر م بيشتر و جهت آن مشخّص یخيل
 .شود تكامل تنزل حاصل يعمل نمايند، ممكن است بجا

تفصيل و توسعه تشكيالت ( Order) از طرف ديگر تكامل سير در جهت انتظام
(Organization) و  یو ضّد اضمحالل و مرگ است؛ يك حركت ضدّ آنتروپ

 ی)آنتروپ یحركت خالف آنتروپ .شود یطبيعت محسوب م یخالف عوامل تخريب
خفته  يتبديل انرژيها از خارج يا توسعه كار از داخل و ي( نيز بدون تزريق انرژیمنف
و زحمت و  یگذاري مايه  مفيد موثر صورت نگرفته، مستلزم يانرژ حاصل به یو ب

ارزنده  يو دستاوردها يبه عبارت ديگر تكامل اراد .باشد یشخص م ياشكال برا
نفس امكان پذير  ي، يا هوايانسان بدون كار و كوشش و مخالفت با تمايالت غريز

 .نيست

توانند تكامل يا  یكنند، نم یم یآينده نداشته و در حال زندگ كه توجه به یكسان
شود صحبت از  یم یبا كس .شود، درك نمايند یزمان فراهم م یرا كه در ط يخير

پيدا كرده و حاضر  یو احساساتش بُعد زمان یكرد، كه زندگ یتكامل و بهبود و ترق
 .ه كندآيند يها شود راحت موجود و لذت حاضر را صرف سالمت و بهره

و ادراك زمان رسيده است و  یانسان متمدن كم و بيش به خصلت دورانديش
گردد، اگر آينده دور و  یم ياعمالش قرن به قرن بيشتر بر محور اراده و حسابگر

برآن نداشته باشد، قدم در راه  يده و اميدبه او ارائه نشود و عقي یسرنوشت زندگ
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 ینزديك زندگ يها است كه آيندهحدّاكثر آن  .نخواهد گذاشت يتكامل اراد
شخص در  یمحرك طبيع یبه حكم قانون آنتروپ .و حاضر را در نظربگيرد یشخص

قبول رنج و ايجاد كردن  يتر است رفته، بجا الوقوع تر و محتمل جهت آنچه آسان
خود  يباد دهنده ذخاير موجود موجود و به يها كننده انرژي ( مصرفي)انرژ

با طبيعت در او غلبه  یو همگون یيكنواخت یو فنا، يعن فساد شود، و ميل به یم
 .نمايد یم

رود، احتياج او به اطالع و طرح آينده و دخالت  یبنابراين هر قدر رو به پيش م
 .شود یدادن عنصر زمان در افكار واعمالش بيشتر م

عنصر زمان تكيه شده، از  يزيادتر از دوران ماقبل رو یبينيم كه در قرآن خيل یم
جديد با  يو از آخرت كه حدوث دنيا یفعل يمنتهااليه مسير دنيا یامت يعنقي

دور  یخيل يها همچنين از گذشته .شود ینهايت است، بحث م یمشخصات و ابعاد ب
 يگير و تصميم یموضع شناس ي، بلكه برایانسان و جهان نه به عنوان داستان سراي

 يان به عنوان يك فرد مجزّاالوجوه از انس وجه من هيچ به .شود یانسان صحبت م
شود، بلكه او را در ظرف  یمحدود كه مخصوص به خود و زمان حال باشد، ياد نم

در پيوند با كسان ديگر و جهان وارث گذشتگان و  یبسيار وسيع یو زمان یمكان
 .گذارد ساكن و موثر در آينده می

 يها ورتضر يگو كه بايد بر قالب فطرت استوار بوده و پيشاپيش جواب یدين
اگر چه اين دين  .تواند باشد یتكامل و پيشرفت و توجيه كننده آن باشد غير از اين نم

  :كه به مصداق یاز ميان مردم
«» 1 

اند، جوشيده باشد و آنها كه بايد مسؤول آن  بوده گمراهان دور از علم وكمال
  :اشندگردند، هنوز نيامده ب

«»2 
 

 خاتمّيت -7

                                                
 .اند اگر چه پيش از اين در گمراهى آشكارى بوده :2جمعه / . 1
  شوند، و اوست خداى عزيز و حكيم. و ديگران )گمراهان( به او ملحق نمى :3جمعه / . 2
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النّبيّين بودن  از خصوصيات بارز اين پيغمبر و وجه افتراق او از سابقين همان خاتم
اما در اين مورد پرونده نبوت و  .اند پيوسته رسالت بوده يها ها حلقه یقبل .اوست

 .شود یسته مرسالت ب
خدا كه مسلماً از  .نبوت و رسالت يك طرفش خداست و طرف ديگرش بشر

زمان يك پيغمبر به پيغمبر ديگر عوض نشده است، ناچار بايد گفت كه بشريت وارد 
كه يك فرد در طور همان .به پيغمبر نداشته باشد یشود كه ديگر احتياج یم یدوران

و محتاج به حمايت و هدايت آنها و سپس  به پدر و مادر یرشد خود مدتها متّك یط
خود بايستد و  يپا يرسد، كه بايد رو یم  يا مرحله مربيان گوناگون بوده، باالخره به

 .به حال خود واگذاشته شود
 يحاكميت عقل و علم، آزاد یالزمه حلول بشريت به آخرين دوران تكامل، يعن

 يت و مسؤوليت همان واگذارو باالخره تربي یدفاع از حقوق اجتماع يو خودمختار
باشد و انعكاس آن در زمينه رسالت خاتميت است، كه به صراحت در  یبه خود م

 ینه تنها چنين اعالم و ادّعاي یكه پيغمبران قبل یدر حال .قرآن اعالم شده است
 .دادند یرا م ينداشتند، بلكه خبر و مژده پيامبر بعد

پيغمبر  در بارهاهل كتاب  يحاكه از صل یسوره اعراف، توقّع 117در آيه 
  :آخرالزّمان شده، چنين آمده است

«

»  
ميكنند،  ياست، پيرو یامّ ي)آنان كه از رسول، كه پيغمبر

يابند، او  یكه نزدشان است م یهمانكس كه او را در تورات و انجيل
زشت باز  يگمارد و از كارها یپسنديده م يهاكه آنها را به كار

كند، و بار  یها را حرام م ها را حالل و پليدي دارد، و پاكيزه یم
 ( .كند یسنگين و آن تكاليف مشكل آنها را كم م

 یشود مگر جز اين نيست كه اين رسول امّ یگفته م یمثل اين كه به صورت بديه
و  يكند بد یاست و آنچه منع م یو پاك یخواهد، نيك یمورد انتظار آنچه از آنها م

اما مطلب سوم كه آزاد كردن  .است، بنابراين چرا نبايد تبعيّت و تقويت نمايند يپليد
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شايد  .باشد یاسارت است، بيشتر قابل توجه م يگران و زنجيرها يآنها از بارها
حضرت خاتم النّبيّين در آزاد كردن و به حال خود  یمقصود همان نقش اختصاص

 .وارد شده در آخرين دوران تكامل باشد يها واگذاشتن انسان
 امامت و مهدوّيت -8

پذيرد، اما نه انسان و انسانيت به  ی)ص( خاتمه ماهللعبد البته نبوت مشخص محمّدبن
ظهور اسالم طليعه آخرين دوران  .شود یم یرسد و نه برنامه هدايت منتف یپايان م

بدون آنكه بشر از ابتدا بتواند  .شده است تكامل بشريت بود و روش رسالت عوض
و پيشوا  ينياز از رهبر یعقل و عمل و دل خويش بايستد و ب يپا يصد در صد رو

كند و  یم یبيرون آمده، با اجتماع زندگ يخصوصاً كه رفته رفته از حالت فرد .باشد
پيشوا  .داشته باشد یتواند بقا و كمال یمتبّع منتخب نم يپيشوا ياجتماع بدون رهبر

مورد قبول عموم بهترين درك را  یو اصول اساس ياست كه از ايدئولوژ یكس
را داشته و مصلحت  آن يداشته باشد، صداقت و صالحيت بيشتر در رعايت و اجرا

 .از اوباشد يمردم به تشخيص خودشان در پيرو
ير، از قبيل پادشاه، ام ی، كلماتیبينيم كه اگر در روزگارهاي یدر سير تمدن هم م

از  يحاكم يا امپراتور متداول و مقبول بود و زير بار قوانين آنها رفتن در نظر بسيار
آمد، در قون اخير اصطالحات جديد جانشين  یو به مصلحت جوامع م یمردم بديه

 .رفيق، پرزيدنت يا رئيس و غيره( FUHRER - DUCE) پيشوا :آنها شده است
ورزند  یكنند واصرار م یم یعناوين فرمانروايديكتاتورترين فرمانداران نيز زير همين 

مقبول )يا تحميل شده بر ملت( و محبوب و تاييد يافته  يايدئولوژ يكه خود را مجر
 .باشد یيا پيشواي يمردم دانسته، سمتشان رهبر

كه گفتيم الزمه اداره جوامع آزاد تشكيل يافته از افراد متكامل و شرط  طور همان
ب، وجود پيشوايان با صالحيت متّبع است كه در زبان منتخ يحاكميت ايدئولوژ

 .شود یامام گفته م یعرب
  :بينيم كه به مصداق یدر اسالم تشيع م
«

»1 
                                                

كامل كردم و بر شما نعمت گذاشتم و اسالم را به عنوان دينتان  امروز دين شما را براى شما :3مائده / . 1
 .پسنديدم
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 .شمارند یمذهب م ل و ضروريّاتدر تعقيب و تكميل نبوت، امامت را از اصو
در تفسير و حفظ  یو احكام یعقيدت یپيشواي :ائمه شيعه دو صفت بارز داشتند، اوالً

 یرا غصب كردند، ول یدوم .یاجتماع یپيشواي :قرآن و سنت و بيان وظايف و ثانياً
 .در آن وجود نداشت یقادر نبود به خود ببندد، خصوصاً كه نان و مقام یرا كس یاوّل

اسرائيل در طريق پيغمبران خود از خدا ملك  یگذشته امام نداشتند، بن يها امّت
  :گذارد كه یطلبيدند و خدا به آنها منّت م یم

«»1.  
  :شود یيك مورد صحبت از امام م فقط در

«»2 
گذار پيشاپيش مسلمين است و يهود و نصارا او  گذار اسالم و نام كه پايه یابراهيم
ابراهيم چه به لحاظ هدايت و  .كنند یپيغمبران خود ياد م یو پيش كسوت یرا به بزرگ

يل بودن و تكيه به و مكاشفه و سپس از جهت خل یمنطق رسالت و چه به لحاظ وح
توحيد داشتن، حالت ممتاز نسبت به ساير انبياء و وجوه شباهت و ابوت با پيغمبر 

با آخرين مرحله تكامل فاصله  یمنتها محيط و معاصرين او هنوز خيل .خاتم دارد
بوده و اكتفا به آرزو و دعا  یو امامت عموم يبنابراين مأموريتش امت ساز .داشتند

  :كند كه یم
«

»3 
 يو امامت برا یتازه در جهد و عهد رسالت پيغمبر خودمان نيز درك پيشواي

بنابراين جز عده بسيار اندك زير بارش  .مشكل بودمردم دور نشده از جاهليت، 
رود و سر در چاه  یآيد، تنها م یمردم به تنگ م يتميز ی)ع( كه از بینرفتند و عل

گذرد، تا  یريزد! كما آنكه بشر متمدن سيزده قرن م یهايش را در آن م نهد و رنج یم
 .افتد یم یبه فكر پيشواي

                                                
 .هنگامى كه خدا از ميان شما )قوم يهود( پيغمبرانى گماشت و شما را پادشاه كرد :2مائده / . 1
و هنگامى كه ابراهيم را پروردگارش به سخنانى آزمود و آنگاه كه تمام كرد، گفت: بدرستى  :121بقره / . 2

 .گردانم من او را براى مردم امام مىكه 
پروردگارا، از ميان ايشان برايشان رسولى بر انگيز، كه تا آيات تو را برايشان بخواند و كتاب  :129بقره / . 3

 .و حكمت به آنان بياموزد و آنان را پاك گرداند. بدرستى كه تو غالب )بر همه چيز( و درست كردارى
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و به دنبال او تمام امامان، كه از مردم بينيم كه شخص پيغمبر  یاين است كه م
 يجز جهل و شهادت نداشتند، ضمن اين كه برنامه ابراهيم و امّت ساز یزمان نصيب

 یبين جز روشن یتواند منشأي یكه نم یو يقين ينمايند، با يك اميدوار یرا تعقيب م
دهند و  یا مآخرالزّمان ر يداشته باشد، با قاطعيت تمام وعده پيروز یعميق و الهام اله

دهد جالب است؛  یهم كه م يخبر .نمايند یشيعيان را امر به انتظار و اميد فرج م
گذارند كه انحصار به امّت اسالم و تشيع  یم يآن مشكل و درد يانگشت رو

رغم  ی، قرن به قرن عليجامعه بشريت در هر ملت و كشور .نداشته و عالمگير است
 یشود؛ يعن یتر نسبت به آن م تر و حسّاس تاجپيشرفت در كليه شؤون گرفتارتر، مح

، ی، سياسی، طبقاتیگسترده عميق از جهات عديده نظام يها ظلم .تبعيض و ظلم
دهند كه از دوازده و يا چهارده قرن بعد، وارد  یم يا مژده .و غيره ی، روانياقتصاد

  :شود یم یمترق يها و مقصدها همه مكتب
«»1 
ها و احزاب  دانيم برنامه تمام انقالب یشده قيام است، كه م یبين راه حلّ پيش

ديگر  يرا كه آرزو «واحد یحكومت جهان»و  .باشد یقرون جديد و معاصر م
 .دهد یاست، تشكيل م يامروز یمترق يها ها و برنامه دولت انسان

ها و  ادّه عمده دولتش، كه مبارزه با درد بزرگ دموكراسیافتتاح به م يدر دعا
  :خوريم یقانون و عقيده باشد، بر م يها حكومت

«
»2 

به اصطالح  يشده است، غير از غايب، قائم و مهد كه به او داده یصفات اسماي
خوريم و با عنصر زمان كه معرف تكامل و شخصيت انسان  یبر م «صاحب الزمان»

است كه هدايت كننده  يغايب مورد انتظار يپيشوا .نماييم یاست، تجديد عهد م
 .است و زمان را در اختيار دارد

كه بعد از امامان ديگر رخ  ین فترتغيبت امام دوازدهم به عقيده شيعه و دورا    
ها كامالً  خيال خود واگذاردن انسان داده است، نيز با مسأله تكامل جوامع و به

                                                
 .كند، همچنان كه پيش از آن، ستمگرى و بيداد آن را پوشانده است رى پرمىزمين را از دادگرى و براب. 1
خدايا، ما دولت اسالمى را از لطف تو مشتاق هستيم، كه به آن اسالم و اهلش را  :قسمتى از دعاى افتتاح. 2

 .عزيز گردانى و نفاق و اهلش را ذليل
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ها و سالطين  حكومت بايد مردم در زير بار یدر اين دوران م .دارد یهمخوان
گوناگون و با هدايت روشنفكران و فالسفه خود، حكومت بعد ازحكومت و رژيم و 

از يك طرف تمرين و تجربه و تكامل يابند و  .ز مكتب ديگر را بيازمايندمكتب بعد ا
و  یغير اله يها ايدئولوژي يها از طرف ديگر با تمام وجودشان نارسايی

را احساس نموده، اقرار به عجز كنند و قرن  یدنياي يها از هدف یناش يها نابسامانی
بشرّيت گردند؛ تا آنكه نجات بخش  يحقايق اصيل و داور يتر برا به قرن تشنه

ال »آگاهانه و داوطلبانه به استقبال قيامش بروند و كلمه طيّبه نشناخته و فراموش نشده 
در اخبار آمده است كه قيام  .را با عمق و وسعتش در آغوش بگيرند «اهللاله االّ 

به  يشود و با كمترين مقاومت و خونريز یجهانگير او با كمترين عدد طرفداران بپا م
كه بعثت جدّش و تسخير شبه جزيره عربستان در  طور همان .رسد یم یكل يپيروز

ثبت نكرده است، انجام  یكه تاريخ در هيچ انقالب يكمترين مدت و حدّاقل خونريز
  :انسان متكامل يبرا .گرفت

«»1 
آورد،  یاش چنان سالمت و بركت م حكومت عادالنه باز در اخبار آمده است كه

ارزاق و  يكليدها و درها .شود یزمين مستحقّ زكات پيدا نم يكه ديگر در رو
سرمايه و  2.گيرد یهمه خاليق باز شده، معامالت با صلوات انجام م يبركات به رو

خود به اند،  را به عنوان دشمن شماره يك بشريت متمدن اعالم نموده آن ماليكت كه
 .گردد یم یخود منتف

 یمرتب و روش تعليمات یبعثت حضرت ختم :توانيم بگوييم یپس به طور خالصه م
باشد و هم موجب و  یقرآن هم منطبق با قانون تكامل است، هم منبعث از آن اصل م

از محصوالت تكامل كه انسان و عقل و رشد  یبدون آنكه ناش .شود یمولّد تكامل م
ه ايست شبيه به خود تكامل در موجودات زنده، كه ظاهراً از داخل اوست باشد، پديد

 یول .آورد ی( سر در م...وَ ابْعَثْ فيهِمْ رَسُوالً مِنْهُمْ ...آنها )به مصداق  يو از اعضا
بنا به اصل يا قانون حاكم و به  یبدون اشعار و اراده آنها بر طبق يك نقشه عموم

( كه اين  تقشه ياست )هُوَ الّذ «او» .آنهاست يكه از وراء و باال يدست عامل ديگر
 .نمايد یرا اجرا م

                                                
 شده است.  راست از گمراهى مشخصكه راه  در دين آوردن اجبارى نيست، بدرستى :216بقره / . 1
 .رود يعنى در تبادالت اقتصادى پول از بين مى. 2
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قرار داشت، كه  یو زمان یديديم كه محيط بعثت در چنان شرايط مكان یبخوب
كرد و امكان  یرا حس نم یچنين انقالب سواد هنوز احتياج به یمانده ب امّت عقب

متمدن  يها تا ملتو بيش از ده قرن الزم بود بگذرد،  .را نداشت استقالل آن
 .از آن برنامه بشوند یهاي پيشرفته، متوجه و متوسل به قسمت

  
 تكامل توجيه شده و سازنده

رسول در ميان مردم از  یبينيم پس از اعالم برانگيختگ یاگر به آيه بعثت برگرديم، م
  :شود یخود مردم و به دست خالق مردم، رسالت او در چهار مادّه خالصه م

«» ،«» ،«» ،«»  
  :با تذكر اينكه

«». 

از حالت تكامل ناآگاه انسان مختار است، كه متضمّن مشاهده واقعيات  :مادّه اول
 خدا(؛باشد )آيات  یخلقت و شناخت حقايق وجود م

تربيت  ياست، برا یشخص یو ايجاد محيط مساعد درون یآثار روان :مادّه دوم
 ، رشد )تزكيه(؛يپذير

 به هدف يا سرنوشت )كتاب و مكتوب( و باالخره؛ یآگاه :سوم

در  .باشد یصحيح و آنچه بايد كرد )حكمت( م یعمل يها اطالع از راه :یچهارم
 .بوده است يخبر یو ب یعين گمراهمورد نظر  يها انسان یكه مرحله قبل یحال
، در برزخ بين حيوان و يمشعرانه و غريز یانسان خارج شده از دوران دو حالت    

انسان كه بايد واگذار به خويشتن شود و تكامل او هر چه بيشتر با اراده و اختيار به 
جهان و موقعيت خود،  یدست خودش صورت گيرد، قهراً احتياج شديد به شناساي

و حركتش الزم است در جهت تكامل  يساختمان وجود .آيات خدا دارد یيعن
كننده و كندكننده پاك شده باشد؛  منحرف يها هرزه و آلودگی يافتاده، از علفها

 .بداند كه مقصد و سرنوشتش چيست و باالخره چگونه عمل بنمايد
هار چيز دانيم، كه از فرد مسلمان چ یاز طرف ديگر بنا به تصريح و تكرار قرآن م

ايمان  :شود، تا مشمول سعادت گردد و كليد بهشت به دست او داده شود یخواسته م
 .1به خدا، ايمان به آخرت، عمل صالح، تقوا

                                                
 رجوع شود به كتاب كار در اسالم . 1
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 یو نهاي یمرحله كل یوجود است؛ يعن یهمان معرفت به منشأ خلقت و مبان :یاوّل
هان و انسان مقصد تمام ج یشناساي :یدوم .ها در رسيدن به علّت العلل امور شناخت

است، كه بدون آن واقعيت وجود و نيل ( Action) عمل يا فعاليت :یسوم .باشد یم
 یيعن .ضمناً اين عمل بايد شايسته و مطلوب باشد .شود یفراهم نم یبه هيچ هدف

تناسب و توافق با نظام و سرنوشت داشته و در جهت اصالح و كمال شخص و جهان 
، ینظم یباشد در برابر ب( order) عبارت ديگر نظم به .سير نمايد، نه فساد و تخريب

 .یبه افزايش آنتروپ یدر برابر ميل عموم یمنف یيا آنتروپ

قدرت تسلط و ارداه شخص است، در برابر تسليم به طبع و طبيعت  :شرط چهارم
تقوا كه همان  .تر است و آنچه تمايل نفس بوده، احتمال و امكانش بيشتر و آسان

شود، سبب تقويت مجدّد اراده و  یم یشخص است و از اراده ناش و تسلط يخوددار
 .گردد، كه الزمه انسان مختار و سازنده است یم یبروز نيروي

آن را دانشمندان  ياز آن چهار مادّه يا چهار ضابطه مندرج در برنامه رسالت دوتا
 يها بپيروان مكت یو يا حت ييا ايدئولوژ ی، رهبران اجتماع(Scientists) يامروز

 (Objective)واقع بينانه  یآگاه -1 :نمايند یقبول دارند و تعقيب و توصيه م يمادّ
 يوجود و اجرا -2، یعلم يبر مشاهده و تجربه با روشها ینسبت به اشياء و امور مبتن

و انظباط و مقررات  یزندگ يها صحيح يا شيوه یو اجتماع يفرد يدستور العملها
 .یعموم

 یاهميت و اثر مهم یتزكيه و تقوا و مسأله اخالق باطن يبراخارج از آن دو، نه 
 یاوايل قرن حاضر توجه چندان به نقش يا شخصيت ذات يها قائل هستند )و تا سال
انسان  یو سرنوشت نهاي یخواهند هدف غاي یكردند(، و نه م یانسان از اين جهت نم

و  یامل كور و تصادفرا مطرح نمايند، و در حقيقت و عمالً تنها اعتقاد به يك تك
 .بدون نقشه و هدف دارند

  
 سير در علوم و افكار

را كه در جهت تكامل  یهاي و گام یاروپا بعد از قرون وسط يبد نيست جريان فكر
تكامل  یبرداشته شده است، به اجمال در نظر بياوريم، تا بهتر به معن یو اجتماع یعلم

 .توصيه شده و سازنده برسيم
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خود انسان نيز  یاندازيم، كه از مراحل تكامل ینظر م یگامهايدر اين مسير به 
و  یشوند و تحوالت طرز فكر او را نسبت به علوم و نسبت به زندگ یمحسوب م

 .دهند یهمچنين رابطه با اجتماع و جهان را تشكيل م
و حلول به عصر  1یدر آستانه خروج از دوران هزار ساله تاريك قرون وسط

و ( - Francis Bacon, 1161 1621)چون فرانسيس بيكن  يورمشه يبه نامها جديد
گذاران  خوريم كه آنها را پايه یبر م( Rene Descartes, 1196- 1616)رنه دكارت 

 .شناسند یم یعلم و فلسفه جديد و سازندگان اوليه تمدن غرب

 :اش اين بود، كه اوالً كه اين بزرگان ايجاد كردند، خالصه یبزرگ يانقالب فكر
تقليد و تكرار اساتيد گذشته و صرف  يبجا :ثانياً .رفت یيد به دنبال علم و آگاهبا

 یو تجربيات عمل ی، بايد به مشاهدات عينیو منطق ارسطوي یوقت در تجريدات ذهن
، به شهود یمنظم از مشاهدات عين يها عقل را بكار انداخت و تحليل :ثالثاً .پرداخت

 .استفاده كرد یبهبود زندگ يبايد برادر ضمن از علم  .رسيد یو يقين علم
 یتوجه به طبيعت و واقعيت كه به عنوان اولين قدم در راه پيشرفت و روش زندگ

صحيح شناخته شده است، در منطق قرآن همان رؤيت يا تالوت آيات خدا است، 
نشانه  يمعنا كه به «آيه»دانيم كه كلمه  می .دهد یكه مادّه اول رسالت را تشكيل م

معجزات و  شود، هم به یگفته م  یاله یوح یقرآن، يعن يها جمله م بههست، ه
طبيعت و تاريخ به عنوان  يها مستقيم خدا و هم به آثار خلقت و پديده يها دخالت

 .خدا يو جار یعموم يها نشانه
و يقين و استفاده از مشاهده و تجربه به  یبكار انداختن عقل و رسيدن به روشناي

تأكيد شده است، كه  يدر آيات متعدّد یول .نيامده است صراحت در آيه بعثت
و رسيدن به حق فقط با تعيين  .الزمه درك و عمل به قرآن تعقل و تدبّر و تفكر است

2.باشد میپذير  امكان یو روشن
 

                                                
 كه نظير آن در تاريخ و ادبيات اسالم دوران جاهليت گفته شده است. . 1
 : 2يوسف / . 2

 كه ما قران را به عربى خلق كرديم، باشد كه در آن انديشه كنيد. ستیدر هب
  : 2فصلت / 

 دانند. قرآن عربى را براى گروهى كه مى

 : 28ص / 
 رند.تا دانايان در آياتش تأمل كنند و پند گي 
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كه بعداً ظهور كرد  (Kant) امثال بيكن و دكارت و هم چنين كانت یبا پيشگام
 يها يدايش افكار جديد اروپا داشته است، رشتهدر پ یسزاي هو فلسفه او تأثير ب

يافت، يا  یدرخشان يها قرون جديد توسعه یدر طّ يبعد از ديگر یمختلف علوم يك
 .به وجود آمد و كشفيات عظيم با اختراعات مفيد نصيب بشريت گرديد

از همين راه مشاهده و تجربه در مسير آفاق بود، كه داروين اصل تكامل انواع را 
بود و به پيدايش  یيا قانون طبيع یكشف داروين اعالم يك جريان عموم .نموداعالم 

 یشود، كه تاثير اساس یبزرگ محسوب م یالبته يك قيام انقالب .شد یانسان ختم م
هنوز توجه به گذشته بود و از مراحل آينده  یول .علوم و افكار داشته است يرو

 :كه قرآن با اعالم یدر حال .آمد یمدر ميان ن یصحبت «انسان»موجودات  و مخصوصاً 
«» 1

تكامل بشريت  اوست بازگشت و پايان(، سراسر مسير يالمصير )به سو یو تكرار ال
 .را از خاك تا خدا مشخص نموده است

اصل تكامل داروين مورد بحث و جدال دانشمندان بود، و تكميل و اصالحات 
ها  و تمدن او تعميم و تفضيل یانسان و زندگ در باره .آن به وجود آمد در يچند

سنجش  يها تعليم و تربيت و از مالك یاز مبان یمسأله تكامل انسان يك .يافت
 .گرديد یو اجتماع یاخالق ينظريات و مرامها

وارد در شؤون  يكم و بيش اقتصاد یكمّ يها یو ارزياب یاستعمال روشن عمل
كه سابقاً رفتارها و روابط بيشتر بر  درحالی .شد یو اداره روابط اجتماعافراد  یزندگ

                                                                                                              
 : 111يونس / 

 گذارد. كنند، مى ناپاكى را بر آنها كه تعقّل نمى «خدا»و  

 : 1حجر / 
 و قرآنى است روشنگر. «خدا»اينها آيات كتاب  

 : 29نجم / 
 كه پندار در فهم حق و حقيقت سودى ندارد. درستی هب  

: 22انفال / 
 كنند. كه تعقّل نمى هايى هستند، كه بدترين جنبندگان در نزد خدا، كر و گنگ درستی به 

: 21فاطر / 
 .ترسند جز اين نيست كه از خدا فقط بندگان دانا مى  

 .و خلقت انسان را از گِل آغاز كرد :7سجده / . 1
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ها و منافع  گرديد، يا هوس یمحور غرايز و عواطف و آداب و عادات تنظيم م
 .صاحبان زر و زور حاكم بر امور بود یخصوص

متمدن گرديد، قبول  يكه به لحاظ تكامل نصيب مردم كشورها یپيشرفت بزرگ
 یدموكراس يها كه از قرن هيجدهم شروع شد و از لوازم حكومت بود، ياصل آزاد

 :انسان، بلكه اوالً یو راحت يبند و بار ینه البته از جهت ب يآزاد .رود یشمار م به
و  .تكامل است یاصل يها از هدف یخروج از اسارات و عبوديت يكديگر، كه يك

بيت و رشد كه راه احراز بروز استعدادها و تر يافراد به خود برا يواگذار :ثانياً
 .باشد یشخصيت م

 يو حقوق انسان كه در قرن جديد اعالم گرديد، كم و بيش در كشورها يآزاد
با آنكه هنوز  - يشود )يا بايد بشود( به لحاظ اديان توحيد یدموكراتيك رعايت م

و اختيار  يآزاد .شود یم يا كشف و موهبت تازه -هم درست درك نشده است 
آدم مقرر داشته، و كليد تكامل و رمز  یبن يكه خداوند از روز اول برا است يامتياز

از اين بابت داستان آدم و ابليس كه در قرآن )با تفصيل و نكات  1.باشد یانسانيت م
( آمده است، و اشاره به زبانْ حال یبه تورات و كتب ديگر دين نسبت يبيشتر

زمين فساد و  يكه رو يش موجودفرشتگان در تعجب از قصد خداوند، داير به آفرين
شود، بسيار پر  یم 2«اَعْلَمُ ما ال تَعْلَمُونَ یاِنّ»به جواب  یخواهد كرد، و منته يخونريز

و به بهانه  يها در لفافه دلسوز و حقوق انسان يآزاد هنوز هم مخالفين .است یمعن
 .گيرند یمردم همان ايرادها را م یو نادرست ینادان

 يوسيع آنها نيز چون مبنا یو اجتماع یو آثار سياس یو طبقات یامتيازات خانوادگ
ها تا  انسان يتساو .نداشت، روبه ضعف و زوال گذاشت یگاه عين و تكيه یعلم

 ياعتبار يها كيفيت ياصل اكثريت جا ی، يعنيظاهر گشت و كمّيات عدد يحدود
در افكار حكومت  یعنوان شكل طبيع  به یو اشرافيت و غيره را گرفته، دموكراس

و افكار  یبه جامعه داده شده و احزاب اجتماع یو مقام اصل یبرجستگ .رخنه كرد
 .رونق گرفت یسوسياليست

 .دست عدد و كميّت و مادّه محسوس درآمده است همه جا حكومت و قضاوت به
 .پذيرد یم یآيد و استدالل علم یبه مشاهده و آزمايش و اندازه در م یچون به راحت

                                                
  رجوع كنيد. «اختيار»براى شرح بيشتر به كتاب . 1
 دانيد.  ترم به آنچه شما نمى من آگاه :31بقره / . 2



 
 

 

 
 

 « (1بعثت )»،  (2) مجموعه آثار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  112

 

شود كه به زبان كميّت و با رقم بيان شود، تا آنجا كه ممكن  یم یسعكيفيّت نيز 
 .گردد یاست، ارزياب یتوليد و اقتصاد و آنچه ملموس و مرئ ياست بر مبنا

اند، و يا از طريق ريا و فريب جلوه  اخالق و عقايد چون در پس پرده و نامحسوس
 .شوند یسپرده م یبوته اجمال و فراموش كنند، به ینامطمئن و مشكوك پيدا م

رود، يا  یحال و حاضر م يها رو از طرف ديگر توجه و اصرار و حساب
مكتوب و مستند كه قابل اثبات و اطمينان هستند، فقط در نظر گرفته  يها گذشته

شود، كه اتصال مستقيم و مطمئنّ نزديك  یاز آينده نيز آن اندازه صحبت م .شوند یم
 .ت اشخاص زنده داشته باشدموجود و تعلق به حيا يبه جريانها

و  یفلسف يها ، رهبران مكتبيو اقتصاد یو صنعت یعلم يبه موازات پيشرفتها
و مرامشان مورد   يآنكه ايدئولوژ يو برا ینيز به تبعيت از جريان عموم یاجتماع

به آنها  (Objective) یو عين یقبول مردم و نافذ واقع شود، ناچار شدند رنگ علم
 .بدهند

 يها و مرام ياجتما يها فلسفه .شود یاول قرن نوزدهم هم ماركس پيدا مدر نيمه 
ميداند، عقب زده و  (Utopique) یو عاطف یمتداول كه آنها را خيال یسوسياليست

است،  یعين یماترياليسم دياليتيك و داعيه ديد تاريخ يسوسياليسم خود را كه بر مبنا
تاريخ مسأله تنازع  يا مطالعه اقتصادب .مينمايد یمعرف یبه عنوان يگانه مسلك علم

 .نمايد یطبقات و جبر تاريخ را اعالم م

است، با بكار بردن  یكه حاكم بر تحول جوامع انسان يسپس با ارائه نظام قاهر
آينده  یقانون استخراج شده از گذشته، به تجزيه و تحليل حوادث حاضر و پشگوي

 .سازد یمطرح م را يسرنوشت جامعه بشر يبه اعتبار .پردازد یم
 یو سياس یبه اين ترتيب دو عامل يا دو عنصر جديد وارد مباحث اجتماع

 یتوجه به مسير در زمان پيشگوي -2، يومادّ یتجزيه و تحليل علم -1 :گردد یم
 .افراد و اجتماعات يآينده، همراه با تعيين تكليف برا

با جبر و اعمال اشخاص و وظيفه خواستن از آنها، يا  يكردن برا تعيين تكليف
گردد، )كه  یتأمين م یو حكومت پليس یقدرت به صورت انضباط شديد حزب

و ضّد تكامل است( يا از طريق معتقد ساختن و عاشق شدن  يحركت خالف آزاد
 .شود یايمان و تقوا ناميده م یافراد و منضبط و مجاهد بودن آنها، كه در اصطالح دين
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و مثبت مانند رياضيات و  يو مادّ يچشمگير علوم نظر يها پس از پيشرفت
اثر و  یبشر نيز كه باالخره عامل ب یيا روح ی، كيفيات نفسانیفيزيك و جامعه شناس

و  ینيست، خواه ناخواه مطرح گرديده، و علم روانشناس یدر امور زندگ یدخالت یب
 .را به وجود آورده بود آن يها شاخه

شود، چه از نظر  یحساب گرفته م به -وجود انسان -رفته رفته روحيّات انسان
كه عالقه و عقيده افراد و  یو تحقيق و معالجه، و چه از نظر تاثير بسزاي یعلم

در مديريت مؤسّسات و در  ياقتصاد يو خلقيات آنها در توليدها «ها شخصيت»
 يخود در اين غوغا يبرا یخواهد جاي یفرديّت و كيفيت م .حكومت و اجتماع دارد

انسان از حكم يك حيوان باركش استثمار شده، يا فرد  .باز كند كمّيت و مادّيت
نام و نشان ماشين اجتماع  یمطيع به استخدام درآمده مزدور و از حالت يك مهره ب

 .گيرد یصفات و كيفيات او و به خاطر خود او نيز مورد توجه قرار م .شود یخارج م
فظ مؤسّسات و جوامع و كه به منافع و ح یبا توجه يو مادّ یو كمّ یتمدن علم

هم چنين به شخصيت و اصالت فرد نموده، تربيت يا اصالح او را در جهت مطلوب 
اخالق و عقايد  در بارهاوليه  یاعتناي یو ب یطرف یبه اين طريق از ب .نمايد یجستجو م

 .شود یتزكيه نفوس نزديك م یخارج گرديده، به مادّه دوم رسالت پيغمبر يعن
از جمله اريك فروم  .شوند یخود پيدا م یلسفه و مكاتب استداللها با ف اومانيست

 ياست، رو یاجتماع یمبتكر روانشناس يو تا حدود يكه محقق در علم روانكاو
اريك فروم طرفدار سخت ماركس است  .كند یفرديّت انسان و شخصيت او تكيه م

همه مردم  يبرا كارگران، بلكه يماركس نيز مدافع همين حق، نه تنها برا :گويد یو م
 ياست و انسان فاقد نيازها یوجه نگفته است كه ماديّات اساس زندگ هيچ بوده، و به

 .باشد یم یروح
بعد از ماركس، توجه خاص به اين حقيقت كردند كه  يها اين دسته ماركسيست

به اقتصاد و ابزار توليد صرف نيست؛ بلكه با  یيك سيستم متّك يجوامع بشر یزندگ
حيه و نفسانيّات او سروكار داشته، انسان و انسانيّت بايد هدف باشد، و هر انسان و رو

 .خود شركت نمايد یتربيت يابد كه در برنامه تكامل يا فرد به گونه
ارزش يافتن انسان و هدف قرار گرفتن او مقام  .تا اينجا را خوب آمده بودند    

 .ماند یم یباق یابهام و اشكالاما  .نمايد یاحراز م یاست، كه در سيير تكامل یواالي
ها بپرسيد مقصودتان از انسانيت و انسان شدن چيست و  اگر از آن آقايان اومانيست
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 .شنويد ینم یآل شما چگونه است، جواب يكسان و درست شكل و شمايل ايده
و امكان داده شود تا استعدادها به وجه صحيح و كامل بروز  يگويند بايد آزاد یم

 .تحقق بخشد نموده و تكامل
شود كه هر  یيا به شخص امكان و اجازه داده م :مسأله از دو حال خارج نيست

نمايد رشد نمايد، كه در اين صورت يك تكامل  یطور طبيعت او و شرايط اقتضا م
ها  ها بر خالف حيوان مضافاً به اينكه چون انسان .خواهيم داشت یو حيوان يغريز

احياناً مخالف قرار دارند، هر  یو برون یرات درونمتفاوت و متنوع بوده و تحت تاثي
 يراهها یكس مسير مخصوص را خواهد گرفت، و چه بسا يك فرد در دوران زندگ

مگر آنكه همه را به صورت  .متناقض اتخاذ نموده، در جا بزند و يا تنزل نمايد
 .شود یدر بياورند، كه اسارت و نقض غرض م يتحت قالب و قرار واحد یساختگ
 یآگاه يوجود خواهد داشت، كه از رو یدر صورت یلت دوم يا تكامل انسانحا

ديديم كه تفاوت مميّزه انسان با  .و اِشعار و اراده و انتخاب شخص صورت بگيرد
نيست  یباشد، وگرنه هيچ عمل حيات یحيوان در همين اشعار و اختيار و اعمال اراده م

غريزه و كوركورانه و يك  يآنها رو .كه انسان انجام دهد و حيوانات انجام ندهند
 تر از انسان است تر يا قوي از آنها ضعيف یكه بعض - خود را یاجبار نوع اعمال حيات

اما  .كنيم و چه بايد بكنيم یفهميم چه م یكه ما كم و بيش م یدر حال .كنند یاجرا م -
 .شدبا یمستلزم اتخاذ هدف و كمال مطلوب مشخص م یعالوه بر آگاه يعمل اراد

در  یبايد كيفيت آن انسان مورد نظر و مقصدش معلوم باشد، تا حركات شخص یيعن
 .جهت معين، ثابت و مستمر صورت گرفته و تحول، توجيه شده و هدفدار باشد

 یفاقد هدف مشخص، شبيه به تأسيس شركت يا تشكيل دولت یاومانيست يها مرام
آن بجا  يلوازم و اجزا شود كه نهايت دقت در تدوين و تدارك مقرّرات و یم

است و اين دولت چه  يانجام چه كار ينيست كه آن شركت برا یآورده شود؛ ول
 .دارد يبرنامه و منظور

آن زمان كه  .آيد یشود و تناقض پيش م یاينجاست كه كُمِيت آقايان لنگ م
ها را مانند  فقط كميّت و اقتصاد مورد نظر بود و حدّاكثر خواسته و حقّ انسان

دهند، آب و علف فراوان با  یپرورش م یكش پروارشدن يا بهره يكه برا یناتحيوا
آمد و امور  یدر بين نم یدانستند، تناقض یم یبهداشت يها و مراقبت یخواب و خوش

متمدن با همان مادّه اول برنامه تكامل كه توجه به طبيعت و واقعيات است، و با  يدنيا
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 يقرار بود برا یاما وقت .گرفت یشود، صورت م یكار انداختن عقل و علم تأمين م هب
سرنوشت معين  .شود یعوض م یقائل گردند، قضيه بكل یشخصيت انسان حق و مقام

آور و گمراه كننده از آب در  نشناختن و هدف مشخص به انسان ندادن، سرگيجه
 .آيد یم

 كه خاصّه ييا جار یاز اسارت و عصيان عليه وضع تحميل ياست كه آزاد یبديه
آن بر  یبوده و جنبه منف ي ا اند، با همه ارزش و اهميت كه دارد، وسيله انسان دانسته

به صرف آزاد شدن از قيود و قرارها و به مختار بودن  ياگر موجود .مثبت ميچربد
انجام ندهد يا اختيارش را در سير قهقراء بكار اندازد ،  یو حركت یاكتفا كند ، عمل

درست است كه مقدمه هر انقالب  .قف است يا تنزلنتيجه حاصله يا ركود و تو
بيشتر فراهم  يعصيان بوده و تا وضع موجود در هم نريزد ، وضع مطلوب و آزاد

 .آورد یهر عصيان انقالب نيست و هر انقالب سعادت و كمال نم یول .نخواهد شد 
و يك  اند داشته يا هميشه در نطفه و بنيان هدف و برنامه یاصيل تكامل يها انقالب

 .دهند كه اول از همه آنرا تعليم می يا و فلسفه يايدئولوژ

 یو احراز آن، يك عمل مثبت و يا سازندگ يمنظور آنكه غير از اصرار بر آزاد
 .نيز بايد وجود داشته باشد تا تكامل تحقق و تسريع يابد

ا شرط اعالم وجود خالق و ايمان به خدا، اين نقيصه  بزرگ ي از ابتدا با یاديان اله
 .اند تكامل انسان بدست انسان را تأمين نموده یاصل

را توجيه مينمايد و  ياراد یاو تكامل انسان يخدا و عشق و حركت بسو ايمان به
اش از  و تدارك آخرت نيز ، كه الزمه يابد یاعتقاد به زندگ .دهد سمت و سو می

هاد ديگر عمل صالح و خدمت و جيك طرف اصالح و تزكيه نفس و از طرف 
آورد و شخص سازنده خود و  ، تكامل توجيه شده را به فعليت و سرعت در میاست

 .شود ديگران می
را )كه در گفتار  یآل و تكامل يافته نهائ شمائل انسان ايده یضمناً اديان اله

ها مبهم بوده، چون گرداب دور و تسلسل واگذاشته به  ها و اومانيست ماترياليست
اند و تكليف انسان و انسانيت معلوم  است( رسم كردهخود تكامل  هطبيعت و ب

 .خدا و به صفات او در آمدن، از جمله خالقيت هتقرب و شبيه شدن ب :باشد می
دخول به بهشت از  يكه قرآن برا یآن برنامه اديان كه اشاره كرديم و چهار شرط

و حركت  ، عمل يا فعاليتیعبارت بود از ايمان يا آگاه -فرد مسلمان خواسته است 
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و باالخره تقوا كه موجب اراده و فعاليت  یمنف ی، صالح يا نظم و آنتروپيتوليد
 يا مرحله .دهند اركان چهارگانه تكامل توجيه شده سازنده را تشكيل می -شود  می

 از  خروج  مرحله از و اند نرسيده  آن به  يبشر  يها از تكامل كه هنوز علم و فلسفه
 .اند نرفته جلوتر ت،اس  يآزاد  كه حيوانيت،
 

 بر پيغمبران ديگر دارد؟ یآيا پيغمبر خاتم فضيلت

 يمسلمين به اين سؤال البته مثبت است و به اخبار زياد يجواب افكار عموم و علما
نمايند. عادت و سنت هر قوم نيز چنين است كه آنچه مربوط به خودشان  استناد می

. پيروان 1در تحقير ديگران بكند یسع شود، حداكثر مقام و منزلت را قائل شده و می
دهند كه  هم در پيغمبر خودشان سراغ می یخاص ياتفاقاً شواهد و مزايا اديان مختلف

 او را برتر بر سايرين بگيرند.

نظر از آنچه روايات و تاريخ در فضائل پيغمبر خودمان حكايت دارد و  صرف
در سنديت آن نميتوان كه  -بحث باشد ، قرآن را  يممكن است در صحت آنها جا

بينيم، ميان ماه  یكنيم و م همتراز را با آن مقايسه می يها كتاب یوقت -داشت  یشك
از هموطنان غير  یبه قول يك .من تا ماه گردون تفاوت از زمين تا آسمان است

باشد، داستان يوسف تورات و قرآن را كه  در ادبيات می یمسلمان كه دكتر محقق
 .دهد به اختالف سطح عظيم آن دو شهادت می يا هر خوانندهمقابل هم بگذاريد، 

در مقايسه قرآن با تورات و انجيل، به لحاظ منطق استدالل و مضامين  یكل طور هب
آيات، چه در مقام توحيد، چه در زمينه آخرت، چه در تشريح احكام و چه در 

آمده باشند؛ آنقدر ها از يك جا  اخالقيات و اجتماعيات، انگار نه انگار كه اين كتاب
 .قرآن باالتر است

 .ها تحريف يافته، چند دست گشته، كم و زياد شده هستند البته آن كتاب
آورنده آن و  در باره ينمائيم، نه تنها غلو و تفاخر قرآن مراجعه می به یذالك وقت مع

 .خورد چشم می به يو تساو یشود، بلكه مكرر اعالم يك رنگ خود آن ديده نمی
 : گذشتگانّ بارهدر  یحت

                                                
 ، «بٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَكُلُ حِزْ»... .1

 از آنچه دارند دلخوشند. یهر حزب : ...13مؤمنون / 
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«»...1 
از قبيل حرف زدن  .دانيم  كند كه می را ذكر می يگويد و خصايص ممتاز می

نظير سليمان كه بعد  یالطير داوود و سيلمان و حشمت و ملك ب ، منطقیخدا با موس
به غيب  ی، آگاهیعيس يخدا براروح  .(31نداده است )ص /  ياز او، خدا به احد

 .خدا و امثال آنها او با يخضر و همكار
 :شود، نظير آيات ذيل است كه از شخص پيغمبر می یها و توصيف یبيشتر معرف

 (3و  2)يس /«»
 (یباش كه بر راه راست می یكه تو از پيغمبران یدرست هب)

 (188)اعراف / «......»
 (جز بيم دهنده و مژده دهنده نيستم... یكه من كس یدرست هب)... 

 (11)احزاب / «»
 (عنوان گواه و بشارت دهنده و بيم دهنده فرستاديم. هما تو را ب)

 (16)احزاب / «»
 (نور بخش. یو چراغ يا خدا خواننده يو )نيز( به سو)

باشد كه از هيچ يك داعيه امتياز  2«خُلُقٍ عَظيمٍ یاِنَكَ لَعَل»شايد حداكثر تجليل در 
 .شود اولويت چندان مستفاد نمی و

نمايد و به همه مسلمانان تأكيد  م میرا اعال يو همتراز یهم كه يكرنگ یآيات
صحبت متذكر  يطوركه در ابتدا شود كه توفير و تفرقه ميان انبياء نگذارند ، همان می

 :از قبيل .شديم ، زياد است
 (13)فصلت / «...»
سوالن پيش از تو گفته ر شود ، مگر آنچه به تو گفته نمی ه( بيچيز)

 (...شده

«

                                                
  .داديم يديگر فضل و برتر یاز آن رسوالن را بر بعض یبعض : 213بقره /  .1
  ی.هست یسرشت عظيم يكه تو دارا یدرست هب : 1لم / ق. 2
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)بقره / «
136) 

ما فرستاده شده و  يسو هبگوييد به خدا ايمان آورديم و به آنچه ب
ب و اسباط فرستاده شده ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقو آنچه به

داده شده و آنچه به پيغمبران ديگر از  یو عيس یموس و آنچه به
ميان آنها نگذاريم و ما  یهيچ فرق .پروردگارشان داده شده جانب

 (آنها مسلمانيم يبرا

«
 (18)مائده/ «...

و ما اين كتاب را بحق بر تو فرستاديم تا تصديق هركتاب 
 (.بر آن یت باشد و نگهباندر دست توس( كه ی)آسمان

«

 (161تا  163)نساء / «....

كرديم بر نوح و  یكرديم بر تو چنانكه وح یكه ما وح درستی هب)
ابراهيم و اسحاق و  يسو كرديم به یپس از او و وح يغمبرانپ

ان و به و ايوب و يونس و هارون و سليم یيعقوب و اسباط و عيس
، از پيش بودند یتحقيق كه پيغمبران به .كرديمداوود نيز زبور را عطا 

شان را  كه قصه یايم و پيغمبران گفته تو يكه داستان آنان را برا
، چه سخن سخن گفت یموس و خداوند با .ايم تو نخوانده يبرا

 (...بيم دهندهمژده دهنده و  ی؛ رسوالن یميانج یب یگفتن

)كه  يها و با عادات بشر كه قرآن با فرآورده یمسلماً چنين كيفيت و عدم شباهت
بودن  يمافوق بشر يها نيست( دارد ، از نشانه یو خودستاي یاز خودبين یگاه خال هيچ

 .آن است داشتن یو اصالت اله
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فوق چه ميشود  ی، باالخره جواب تعارض دو طرز تلق یبا چنين اوصاف و مقدمات
 فضيلت يا عدم فضيلت حضرت خاتم النبيين چگونه خواهد بود؟ يو حل معما

 یخوب يتواند راهنما آيد قانون تكامل و عموميت آن در جهان زنده می به نظر می
كامل وجود دارد، تا آنجا كه مربوط به در انواع حيوانات با آنكه تطور و ت .باشد

 يو برابر یشود، اشتراك عموم حيات می (Functions) یانجام اعمال اصل
 يبه اقتضا یحكمفرماست، بدون آنكه اين اشتراك و وحدت مانع اختالفات نسب

حيات كه مشترك مابين تمام  یاعمال اصل .محسوس باشد يشرائط زيست و امتيازها
گرفته، تا پستانداران و انسان  یحيوانات تك سلول یو حت یكخا حيوانات از كرم

گوناگون انجام  يها باشد و تماماً به قدرت و لطف پروردگار به نحو احسن از راه می
نمو، تغذيه، توليد مثل و صيانت نفس يا دفاع و مبارزه در  :دهند، عبارت است از می

 .است یبرابر مرگ، كه تعريف زندگ

ها  تر از انسان تر و عالی منظم یاجتماع یشناسيم كه زندگ میرا  یمثالً حشرات
در تهويه مطبوع  یآفريقاي يها در يكنوع از موريانه یدارند و در ساختن خانه )و حت

قوه باصره  يجا هخفاش ب .بندند را از پشت می يخانه( دست معماران و مهندسين بشر
و دريافت انعكاس آنها  یزير صوتداشته و با ايجاد ارتعاشات  يتجهيزات رادار مانند

 .مطلق ، فاصله و شكل اشياء از جمله طعمه خود را درك نمايد یتواند در تاريك می
 ینجات جان خود، ارتعاشات زير صوت يتر آنكه پروانه مورد شكار او برا و عجيب

و جغد مجهز به يك نوع  یمارعينك .نمايد به صورت پارازيت پخش می يديگر
كه حيوانات ديگر از خود ساطع  يده و با احساس اشعه زير قرمزبو یچشم حرارت

سواحل دريا و پرندگان  يها از خرچنگ یبعض .كنند نمايند، آنها را رؤيت می می
ماه يا نسبت به خورشيد داشته،  یمهاجر حساسيت مخصوص به امواج مغناطيس

ده از ساعت خود را بدون استفا یفصل يها يا مهاجرت يشبانه روز يخواب و بيدار
 .دهند دار يا تقويم ساليانه با جزر و مد دريا يا با سرما و گرما تطبيق می شماطه

حيوانات  یبعض به یكه بمنظور حسن انجام وظائف حيات یاين نوع تجهيزات طبيع
تكامل است و قابل تشبيه به  یاست، در واقع خارج از جريان عموم  داده شده

وظائف رسالت  يايفا ياز پيغمبران برا یبعض شود كه می یخصوصيات و امتيازات
از جهت تبليغ توحيد و مبشر و منذر بودن يا تشريح  یكه همگ یدر حال .اند دارا بوده

بشر، اشتراك عمل و وحدت تعليمات داشته و  یزندگ یاحكام و تنفيذ نظامات كل
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ب سازنده و هم باشد، به حسا یاگر فضيلت و مزيت .بين آنها بگذاريم یتوانيم فرق نمی
داند كه خود  می يآن چيز یقرآن هر كس را صاحب واقع .دهنده آن بايد برده شود

     :كسب كرده ، يا شخصاً خواسته و ساخته باشد
«...

 (32،)نساء/« ...
 يكنند و برا است از هر آنچه كسب می یمردان نصيب يبرا)... 

ه ب»كنند. و از فضل خدا بخواهيد  هر آنچه كسب می زنانست از
 «... (دنبالش باشيد

دانيم در توسعه و تفصيل  نمايد ، همانطوركه می اما آنجا كه تكامل ابراز وجود می
 يوج موجودات زنده ، برااعضاء و در تشكيالت داشتن و تخصص و تفرق يافتن نس

پا و پيشاپيش تكامل  در مسير تكامل پيغمبران نيز كه پا به .وظائف مختلف است
تعليمات و همچنين  يها انسانها بايد صورت گرفته باشد ، به همين تفصيل و تفكيك

و  یرسالت آنها از سادگ .خوريم با احتياجات زمان و مكان برمی يها تمايز و تطبيق
بر علم و  یمتك یاستدالل يها ياناً ابهام ، به تنوع و توسعه و بيان و تمثيلاختصار و اح

 .رود عقل پيش می
 :چند متذكر شده است يرا در آيات مكرر و به تعبيرها یقرآن اين معن

 (1)هود / « »...

 يمحكم ، كه از جانب خدا «با داليل» است یكتاب «اين قرآن) »
 (آگاه تفصيل داده شده است حكيم و

«
 (12)اعراف /  «

را  وسيله علم و دانش آن هداديم كه ب یايشان كتاب تحقيق كه به و به)
 كند و رحمت كه( هدايت می  ی)كتاب تفصيل داديم شرح و

 (آورند. ايمان می آنانكه يورد، براآ می

 (28)روم /  «»...
 (.دهيم قوم صاحب عقل و خرد ، تفصيل می يآيات را برا)
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«
 (181)بقره/« ...

مردمان و  يدر ماه رمضان است كه قرآن كه در آن هدايت برا)
روشن از هدايت و فرقان است، فرستاده شده ؛ )صفت  يها نشانه

 (.كار برده شده است ههدايت و فرقان و نور در مورد تورات هم ب

 (89اسراء/« )...»
مكرر ياد  یمردم از هر مثال يو محققاً كه در اين قرآن، برا)

 (كرديم.

 (1)دخان/ « »
 (شود. طبق حكمت جداكرده می يدر آن )قرآن( هر امر)

1(116...( )اسراء/ »

مردمان  يرا برا كه در آن جدا جدا كرديم، تا آن یو قرآن)
 (...یبخوان

شود،  مابين تكامل حيوانات و تكامل در رسالت پيامبران مشاهده می یاگر تشابه
 .اينست كه همه جا يك مشيت و سنت دست اندر كار حيات است يبرا

)فاطر/  «»
13) 

، و هرگز در سنت یياب نمی يخدا تغيير يو هرگز در دستورها)
 (.ینياب یتحويل خدا

مشيت عنوان غريزه را يافته است و در عالم مرسلين  يدر علم نبات و حيوان اجرا
كما  .و گوياآگاه  یهمان غريزه است، ول یوح .گيرد صورت می یاز طريق وح

 .است ناطق و صاحب اختيار و اشعار یآنكه انسان حيوان
وجود دارد، و نه  یو تمايزات خصوص یميان تكامل عموم يدر هر دو جا تضاد

 یهاي ها و راه ها، وسيله اين موهبت .تواند دليل بر تفاخر باشد امتياز و تكامل می
 .و تقرب به اوكار انداختن موجودات در راه بازگشت  هب يهستند، برا

                                                
و تمركز  یب سير تحول قرآن، مسأله توالكتا ، در عالوه بر مسأله تفصيل و تفرقه و تشريح مطالب .1

 .باشد از تفكيك و تخصيص می يموضوعات نيز نشان داده شده است، كه وجه ديگر
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ضد تكامل است و  یقرآن مجيد ميل به تفاخر را كه عامل توقف و تخدير، يعن
 :مانند یبهانه اختالف ميشود، هم به اهل كتاب، در آيات

«
 (131)بقره /  «

اند،  بودند كه گذشتند، آنها در گرو آنچه كسب كرده یآنها امت)
ايد هستيد، و از شما سؤال  باشند و شما در گرو آنچه كرده می

 (كردند. آنها بودند و می نخواهد شد، بر آنچه كه

كند كه به دنبال گذشتگان آمدن و  سرزنش مينمايد و هم به مؤمنين تاكيد می
 : ابتالء و امتحان و ارتقاء است ياداشتن بر یدرجات تكامل

«
 (161)انعام/  «...

از شما را  یو اوست كه شما را در زمين خليفه گردانيد و بعض)
تا شما را در آنچه كه عطا كرده،  داد، يبرتر یديگران به درجات به

 (بيازمايد.

ديگران از خود، خداوند همه ما را  يتفرقه و تفاخر و اصرار به دنباله رو يجا هب
فعاليت بيشتر و مسابقه در خير و خدمت در  يدعوت به استفاده از آنچه داريم، برا

 :نمايد خود می يبه سو یمسير تكامل
...«

 (18)مائده/« 
قرار داديم. اگر خدا  یروشن  ه( شريعت و رایهر )قوم يبرا
ساخت، وليكن )چنين نكرد( به  واحد می یخواست شما را امت می

شما عطا گرديده )در قرآن( پس  هجهت آزمايش شما در آنچه كه ب
خدا است.  يسو پيش گيريد در امور خير كه بازگشت همه شما به

اه كه در آن اختالف داشتيد، آگ آنچه پس )در آن هنگام( شما را به
 (كند. می
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تا اينجا راجع به رابطه خدا با خلقش بود و رحمت واسعه او كه چگونه همه را در 
برد، بدون آن كه هيچ يك را به لحاظ امكانات و تجهيزات  كاروان تكامل پيش می

وظايف رسالت  ياز موهبت حيات در حد مقدر، يا ايفا يبقاء و برخوردار يالزم برا
 .بهره كرده باشد یب

، بندگان را در يك سطح و به يك چشم نگاه یبته حق دارد از عرش ملكوتاو ال
 یكس يبرا یجوي يكند، و چون عطاكننده مزايا و كماالت است، حق تكبر و برتر

 .قائل نشده و به ما اجازه ندهد تفاخر به همديگر بفروشيم
با آن  .اما يك حساب هم خود ما با هاديان طريق و آموزگار انسان داريم

تر از خدا و باالتر از هر انسان در  فضيلت و كمال كه در قياس با ما پايين يها ونهنم
ساخته و گيرنده  روح پيش یب يها كه چون دستگاه یاند، فرستادگان گذشته و آينده

از  یازخود وخال يگذار مايه بدون یو فرستنده نبودند، كه مأموريت ناآگاه یوح
 .باشند  داده  پايان انجام یتالش ب و  رنج

است كه خاتم پيامبران، اگر آيينش بايد رهبر آخرين دوران تكامل  یبديه
 :بشريت باشد، وجودش كه به حكم

 (21،)احزاب / «...»...
 (شما در اقتدا به رسول خدا خير و سعادت است... يبرا)... 

 .قدس و عزم و كمال نباشدسر مشق امّت است، نميتواند مظهر 
 (121، )انعام / «...»...

 (خداوند داناتر است، كه رسالت خود را كجا مقرر دارد...)... 

استعداد و  يها بوده است، كه كوه یرسالت او نه چنان وظيفه سهل و سبك
تصديق  يةالوداع بتوانند با رو سفيداستقامت زير آن خرد نشوند، و چون او در حج

 .از خدا و خلق بگيرند «بلغت یبل«»
است، و  یفروتن يدر برابر اين حق عظيم، وظيفه ما تبعيت و تقدير به حد اعال

برترين  ياند، تصديق رسالت و تقاضا طوركه دستور داده بهترين سپاسمان همان
 :باشد اكش میاو و جانشينان پ يرحمت و پاداش از درگاه احديت برا

«
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» 
دهم  می یهنيست، و گوا يدهم كه جز تو پروردگار شهادت می

در ميان آفريدگان خويش  محمد)ص( بنده تو و پيامبر تو است. كه
، كه به ارشاد بشر همت گمارد و يو فرمان داد يبرگزيد محمد را

در راه هدايت مردم از هر چه دارد مضايقه نكند. بيش از آنچه به 
، به روان يفرستاد رحمت و مرحمت فرو برگزيدگان ديگرت

 ت فرست.محمّد و آل محمّد رحم

ها و  ترين سالم او پاك يما به سو يكه از سو یتوان و می ی! تو تواناي خداوندا
 .يو جايگاه او را برگذشتگان و آيندگان فراتر گذار یها را اهداء فرماي تحيت

عليه الرحمه، كه به بهترين وجه گفتار ما را  ياز سعد یتصديعم را با شعر كوتاه
 :دهم كند، خاتمه می خالصه می
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 انگيزه و انگيزنده

 
« 

 

»1 
 

 سخن امشب

خاطر و به مناسبت مبعث رسول اكرم صلّی اهلل  هتجديد اجتماع و جشن امشب ما ب
ها  ما مسلمان افتخار آن روزي كه محمّد بن عبداهلل به عقيده هب .عليه و آله و سلّم است

 .براي امر خطيري از طرف خداوند برانگيخته شد
پيغمبر اسالم چنين ادعائی كرد يا »گويند  ها را هم كه می اگر عقيده غير مسلمان

 .بحث امشب فرق چندانی نخواهد داشت لحاظ بهبگيريم،  «چنين تصوري را نمود
ت يا برانگيختگی ترين موضوع و مبحث شايد اين باشد كه بدانيم اين بعث مناسب

 .در اثر چه عامل و از چه ناحيه يا مقام بوده است
  

 چيز يا چه كس؟ چهاست و انگيزنده او  انگيزه پيغمبر چه بوده

البته اگر بخواهيم از روي معتقداتمان جواب بدهيم يا آيات قرآن و روايات را كه 
ئله كامالً ساده فراوان، صريح و قاطع است، شاهد بياوريم، صحبت خيلی كوتاه و مس

مثل اين خواهد بود كه اصالً طرحی و بحثی نكرده يا جوابی به مسأله نداده  .شود می
 .ضمناً چيزي هم بر معلومات و معتقداتمان افزوده نخواهد شد .باشيم

                                                
 1318/7/18دوين و تفصيل سخنرانى در شب مبعث حضرت ختمى مرتبت )ص( در ت، 

ه خداى شما شود. همانا ك بگو جز اين نيست كه من بشرى مثل شما هستم، وحى به من مى :111كهف / . 1
خداى يكتاست. پس هر كس آرزومند لقاى پروردگارش باشد، براى رسيدن به مقصود به كار شايسته 

 .بپردازد و در بندگى پروردگارش هيچ فردى را شريك نكند
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بنابراين فرض را نه از جهت اينكه خواسته باشيم وقت گذرانده باشيم، بلكه از 
ريم كه از قضيه بی اطالعيم، يا اهل تحقيق و احياناً جهت آگاهی و يقين بر آن ميگذا

حتی اگر  .خواهيم مستقل از دعوي قرآن و آورنده آن فكر كنيم می .مدعی هستيم
جنبه اصطالحی و نامی كه عَلَم شده است،  هبريم، ب عنوان پيغمبر در بيانمان بكار می

ي خدا تكليف معين ضمناً استدالل فلسفی و كالمی كهنه را هم كه برا .خواهد بود
كرده و هدايت خلق و ارسال پيغمبران را بر او واجب شمرده و به اتكاي معجزه و 

 .گذاريم سازد، كنار می النبيين واجب و منطبق می غيره، آن را بر شخص خاتم
  

 سخنگوی ما بشرها

 در جمله اول اين آيه 1.شود میمن  هپيغمبر ميگويد من بشري چون شما هستم، وحی ب
چسبيم او را بشري چون  ما هم بهمين قسمت می .مان و غير مسلمان اتفاق دارندمسل

بشر هر كارش و از جمله  .خودمان و قرآنش را كالمی چون كالم خودمان ميگيريم
انگيزه گفتار هر كس چه بخواهد و بگويد و  .اي دارد هر گفتارش انگيزه و انگيزنده

 .رويم م از همين راه میما ه .چه خودداري نمايد، قابل تشخيص است
 .دهند نامه نشان می بعضی از مأمورين انگيزنده يا مأمور كننده، اعتبارنامه و معرفی

هائی هم  اينها سفراي خارجی و مأمورين رسمی هستند )اگر چه سفيران و سفارتخانه
 .(شوند زنند، ولی شناخته می گيرند و تابلو نمی هستند كه عنوان رسمی نمی

از آسمان و ريسمان  .كند میآيد، احوالپرسی و خوش و بش  ما میداللی پيش ش
و پاي نرخ و  شود میسؤال و صحبتش منتهی به كاالئی  زودي بهزند؛  حرف می

 .فهميد براي چه مقصود و از طرف كی آمده است می .آيد اي به ميان می معامله
يزهاي معمولی هاي پولی امضادار و غير از چ خريد، غير از آگهی اي می روزنامه

سبزي پاي سفره است، مقاالت   نگاري و در حكم پنير و رسمی كه الزمه روزنامه
شما خواهد  هروزنامه و چه بسا انتخاب نوع اخبار و درشت و ريزي عناوين آن، ب

زند؟ ملت و مرام، دولت و  سينه می هگفت اين جريده شريفه سنگ چه كسی را ب
اگر ادعاها و منافع اسرائيل را برجسته نشان داد،  مثالً ...حزب يا فالن سياست خارجی

 .خورد فهميد از كجا آب می می

                                                
 ......اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى اِلَىَ :111كهف / . 1
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بر  .اند شاعران ما غزل سرا و بيشترشان مديحه سرا بوده .ايران مهد شعر است
حسب آنكه غزل با چه نام بسته شده و مديحه در وصف چه كسی سروده شده باشد، 

ه انگيزه ظاهري امير يا سلطانی بوده است؛ البت .آيد انگيزه و انگيزنده دست شما می
 .هاي دريافتی و انگيزنده اصلی كسب مال و دنيا طلبی است ولی انگيزه واقعی صله

بديهی است كه همه جا تشخيص محرك اشخاص و آمر عمل يا كالم آسان 
 .هائی در كار باشد ها و اختفا و انحراف چه بسا نعل وارونه .نيست

هاي عالی چون آزادي، عدالت اجتماعی،  كه چگونه ارزش ايم همه ديده و شنيده
وطن، دين، شرافت و غيره دست آويزهايی زيركانه براي مقاصد خصوصی شيادان 

 .شود میكهنه كار شده و 
ها اگر در قدم اول و روزهاي ابتدا كشف نشود باالخره  چنين تظاهر و فريبكاري

بسيار نادراند كسانی كه تا آخر  .شود میدست بازيگر پس از دو سه دست بازي رو 
حداكثر پس از فوت، انگيزه  .را خورده و مچشان باز نشده باشد عمر مردم فريبشان

آشكار  طور بهخصوصاً آنها كه با سابقه روشن  .شود میباطنی هر كس شناخته 
آيند و اهل گفتار صريح و كردار مستمر هستند، خيلی كمتر از مرموزها و  ميدان می هب

 .ها توانائی اختفاي انگيزه خود را دارند ها و ساكت نشين گوشه
  

 سند محكم

شاهد رعناي امشب، ستاره بلندي است كه با زندگی معلوم، نامه اعمال روشن و 
 .گفتار خالی از ابهام و اعوجاج، چهارده قرن قبل در صحنه تاريخ درخشيد

بخواهيم مشكوك و زندگی و اعمال او شواهد و روايات تاريخی را  در بارهاگر 
كالم يا كتابش يعنی قرآن شك و  در بارهآميز تلقی كنيم  احياناً ساختگی و مبالغه

 .ترديد نيست و اصالت و انتسابش بشخص او مورد قبول دوست و دشمن است
 .د باشدتوان میقرآنی كه بيش از هر چيز، آئينه وجودي او و الگوي پندار و گفتارش 

نگ چه كس و چه چيز را، تا چه حد و براي چه بسينه نگاه كنيم ببينيم قرآن س
زده است؟ اين كالم كجا آتشی شده و در چه مورد اوج گرفته و اصرار و فشارش به 

 .ها و همانجا خبر از مقصد و مبعث خواهد داد همان ....كدام جهت متوجه است؟
نگی و هم آه ها با يكديگر هم ها و كرده ها و خواسته خصوصاً اگر ديديم كه گفته

 .جهتی داشته است
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كه در عالم ماده بر طبق اصول مسلم مكانيك، حركت هيچ جرمی  طور همان
گيرد، در عالم جاندار و انسان نيز كه  بدون اثر يك نيروي خارجی صورت نمی

پذيريش از هر چيز بيشتر است، هيچ هيجان و تكان و تالش بدون  .تحرك و تأثير
اش  گوئيم و نيروسازي كه انگيزنده ا انگيزه میر وجود و تأثير نيروئی كه آن

 ناميم، قابل تصور نيست می

غرض اين بود كه قبالً برايمان روشن شود  .خواهم از اين مقدمه طوالنی عذر می
كه بهترين راهِ عملی بشري و در عين حال علمی و مطمئن براي كشف انگيزه و 

 .باشد اش می ك عالقه نهائیانگيزنده هر شخصِ عاملِ عاقل، كشف زبان حال و در
گرفته و در جهت منافع چه  اي از آن تبليغ می واگر تبليغی كرده است، چه نتيجه

 .رفته است كسی می
براي شناختن انگيزنده يا مبعوث كننده پيغمبر نيز، اعم از آنكه در آخرين تجزيه 

ي طبيعی هاي خصوصی او برسيم، يا يكنوع خود جوشی و نيكنياز و تحليل به خواسته
 .خارج شخص او هدايت شويم، بهترين وسيله قرآن است هبيابيم و يا ب

  

 زبان آمار

قرآن را در جهتی كه امروز در دست مااست ورق بزنيم يا در جهت نزول احتمالی و 
؛ كند میآمارگيري خيلی فرق ن لحاظ به .سال رسالت 23انشاء تدريجی آن در طی 

 .آيد تر در جهت دوم ممكن است آموزنده
هاي اول نزول، رگبار آيات روي آخرت و خبر دهی از قيامت رفته  بينيم سال می

آيات خبر عظيم و عجيب حدوث قيامت  13در همان نصف سال اول بعثت، % .است
هاي  دهد و مردم را از خطرات وحشتناك آنروز و عذاب جهنم و از خوبی را می

تنزل  37ال دوم اين تناسب به %س .سازد بهشت كه متعاقباً خواهد آمد، آگاه می
 .شود میسال كمتر  هو سال ب كند می

هاي مختلف ادامه داشته  اما توجه به آخرت و يادآوري بهشت و جهنم به صورت
هاي حدوث قيامت، تنذير و بشارت، استدالل و اثبات،  آيه در زمينه 1828و جمعاً 

ی اندكی كمتر از ثلث كل آيات يعن 29كه % شود میتذكر و تنبيه در قرآن ديده 
 .دهد قرآن را تشكيل می

 .اي بود كه قرآن به بشريت داد خبر از قيامت و زندگی آخرت مطلب تازه.
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است، چنين تأكيد  ها هنوز هم خالف انتظار و خارج از اشتغاالت و عاليق انسان
يك از كتابهاي بشري  و تصريح و تكرار و توصيف كه در قرآن آمده است در هيچ

خبر انقالبی تكان  .ذالك آخرت هدف رسالت نيست مع .نی سابقه نداردو آسما
اي است كه بيدار كننده انسان و در صورت قبول ، واژگون كننده مقصد و  دهنده

 .شود میمسير او 
مقدمه است براي كندن انسان از چسبندگی  .اما مقدمه است و تعيين كننده مسير

، جدي گرفتن زندگی، احساس مسئوليت بدنيا و متوجه ساختنش به ابديت و آخرت
قرآن به مردم سرزنش  .كردن و قدم در طريق يك هدف و بازگشت برداشتن

كه همه حواس و حساب شما روي آينده نزديك است و آينده بعدي نهائی  كند می
آيا اين مردم گمان  :با استفهام انكاري ميپرسد در جاي ديگر 1.گذاريد را كنار می

و آيا انسان خيال كرده است كه  2شوند! روز بزرگی برانگيخته می نميكنند كه براي
3؟شود میحال خود رها  هحاصل ب بيهوده و بی

 

 

 چكش دوم

زمان و  هاي اول، يك چكش دوم بر مغز شنوندگان و مردم آن از همان سال
است  گذشته بهچكشی كه بر خالف اولی مربوط  .شود میهاي بعدي كوبيده  دوران

ولی چون از مقوله زندگی حاضر و  .سهمگينی قيامت را نداردو سنگينی و 
باشد،  محسوسات تجربه شده و قابل تصور است و به لحاظ زمان وقوع نزديك می

هاي اشاره مانندي است از نياكان  داستان .شايد عمالً كوبندگی بيشتري داشته است
 .ولی گوش ندادندهائی كه پيغمبرانشان آنها را دعوت و اخطار كردند،  عرب و امت

هاي بيچاره كننده مانند طوفان و صاعقه و باد سرد و  تا آنكه مشمول نفرين و عذاب
تكيه كالم آيات روي برخورد و بحث پيغمبران با دعوت شدگان  .غيره شدند

 .18/1اوج قضيه در سال سوم بعثت است، با يك تناسب بلند % .باشد می
گرم كردن مؤمنين يا جلب مستمع و ها نقالی نيست كه براي سر اين داستان

ها فرق دارد و ضمناً براي بيرون آوردن  با ساير داستان .مشتري آورده شده باشد

                                                
 (21و  21)قيامت /  «. »1
 (1و  1)مطففين / «. »2
 (،36)قيامت / «. »3
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 -ها و قطعات ادبی و اجتماعی است  كه حسن رمان -غرض گوينده، موشكافی زياد 
 .شود میحتّی تكرار و تصريح در آن ديده  .الزم ندارد

از  .نيم )كه به حوالی سال هشتم بعثت ميخورد(نمونه سوره هود را باز ك طور به
هاي خود  وار صحبت از انبياء و اخطارهائی است كه به امت فهرست 113تا  27آيه 
 :هائی شبيه به با جمله .كنند می

«...»1 
 :و پشت سر آن اعالميه مشترك شود میشروع 

«... ...»2 
مردم سركش در كفر خود پافشاري  .افتد بحث و جدال و لجاج راه می .آيد می
 :اي مانند رسد و داستان كوتاه به جمله امر خدا و هالكت قوم در می .كنند می

«... »3 
 ...كند میخاتمه پيدا 

ها، مطلب و دعوت قرآن كوتاه و اخطار و اصرارش براي  اندر تمام اين داست
 :فقط خدا .بندگی كردن خدااست

«... ...»1 
نظير از حوادث و  حتی سوره يوسف كه يك داستان نسبتاً مفصل بسيار زيباي بی

نامد،  می 1«...اَحْسَنَ الْقَصَصِ...»را  فداكاري تمام عيار عشقی است و خود قرآن آن
خورد، بيان وحدانيت و  چشم می هها آنچه دايم ب قضايا و از پيچ و خم جريان البالي

 6.باز هم مقصود او است شود میمعلوم  .رحمانيت خدا است
                                                

 ...نوح را عازم و مأمور قوم خود ساختيم :21هود / . 1
 ...بندگى كنيد كه جز او شما را خدايى نيست...اى قوم خدا را  :11هود / . 2
 (...هان! دور باد قوم هود! )يا دور و نابود شد :61هود / . 3
  26/  هود. 1
 3/  يوسف. 1
 :هاى خدا است شروع ميشود و مقصد ارائه نشانه «»با . 6

 (.7، )يوسف / «»

چه آنجا كه يوسف درگيرى عاشقانه با زليخا پيدا ميكند و چه آنجا كه روانه زندان ميشود، پروردگار 
 :آيد است كه در نظر او می

 (؛21)يوسف /  «...
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كه اوج آيات معرفی  كند میآيات را اشغال  29سوره يوسف در سال دهم %
هاي پيشين و  امت گيري از سرگذشت كه اوج آيات عبرت در حالی .پيغمبران است

 .جدال با پيغمبران در سال سوم بوده است
 

 مصالحه

تري  بحث وسيع .يابد سخن قرآن در مكاتب توحيدي به معرفی پيشوايان خاتمه نمی
سال  رسالت، يعنی يك 22در سال  19كه اوج آن با شدت % شود میپيش كشيده 

هاي  مانده و امت قیروي سخن اين بحث با اقوام با .شود میمانده به رحلت ظاهر 
انحراف از توحيد،  دانيد كه بيشتر آيات مربوط به می .زنده يعنی اهل كتاب است

ها و تحريف كالم خدا  زند، يا افترا زدن يعنی پسر خدا دانستن عيسی و عزير دور می
دست آخر همه اختالفات اسالم و پيغمبر با اهل كتاب در يك  .و تفرقه آئين خدا
 :شود میصه و پيشنهاد مصالحه فرمول كوتاه خال

                                                                                                              
 (.33، )يوسف / «...»

همبندهاى زندان كه آثار بزرگوارى در يوسف حس ميكنند، درخواستهايى مينمايند. يوسف قبل از 
اى را مطرح و درد دلى را عنوان ميكند كه تناسب چندان با سؤال و  جواب دادن به آنها موضوع معترضه

 :ى او )و براى داستان( موضوع اصلى استزمان و مكان ندارد؛ ولى برا

...« 

 (.11تا  37 ، )يوسف /«... 
 :بعد از استخالص از زندان اولين حرفش

 (12)يوسف /  «»
 :است. وقتى يعقوب راضى ميشود برادر تنى يوسف را به مصر بفرستد، سفارش او

 (61)يوسف /  « »...

 (67)يوسف /  «......»و  

 :كه شكست و نا اميدى بر فرزندان چيره ميشود، دلدارى ميدهد كهاست. دست آخر 

 (.87، )يوسف / « »...
 :دوقتى يوسف به برادر كوچك ميرسد و عزت و جاه او برادران را خيره ميكند، ميگوي

 (.91،)يوسف/« »...

 :و باالخره داستان بجاى آنكه بابوسه وصال و همآغوشى خاتمه پيدا كند، با اين آيه بسته ميشود

«
 (.111، )يوسف / «
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«
 ...»1 
پيغمبر اسالم نه  .وت موسی و عيسی و محمّد نيستاختالف با اهل كتاب بر سر نب

و نه بر سر قبله و كليسا يا حالل و حرام  كند میبراي رياست و رهبري خودش تبليغ 
 .ها و ساير احكام دين خوراكی

 .خالصاً و مخلصاً بندگی خدا :دعوت و تالش براي يك چيز است
بران و پيروان زنده هاي سلف پيغم شعار اين مجموعه آيات را كه راجع به امت

كل آيات قرآن )باز هم در حدود ثلث( را  31و % شود میآيه  1881آنها را كه 
هاي هود و مؤمنون و  يم در يك هدف كه ترجيع بند سورهتوان میدهد،  تشكيل می

 :غيره است، خالصه كنيم
 2«...ا»

 3«......»و 
دهد كه بجاي  سوره انبياء مانند سوره هود خالصه فهرست واري ارائه می

است و مجموعه پيغمبران در  هاي گذشته، معرفی و ياد آوري پيغمبران آنها امت
 :آيد در پايان فهرست، اين آيه می .شوند حكم امتی نمايان می

«»1 

     

 خواهم كه رعايت اختصار در كالم و امساك در شواهد مثال را باز عذر می
نكات و دقايقی كه مورد عنايت خاص قرآن و  غرض اين است كه به .كنم نمی

كه چقدر با طرز تلقی ما از  كنيد میمالحظه  .هاي آيات است، توجه فرمائيد عصاره

                                                
ترك است )صلح بگو اى اهل كتاب بياييد بر كلمه و يا شعارى كه بين ما و شما مش :61آل عمران / . 1

خدا  كنيم( و آن اينكه جز خدا كسى را بنده نباشيم و چيزى را با او شريك نكرده و خودهايمان را بجاى
 .ارباب نگيريم

 ...كه غير از خدا كسى را نپرستيد :26هود / . 2
 ...... و هيچ چيز را با او شريك ندهيد: 36نساء / . 3
حد )و همانند( و من هستم كه پروردگار شما ميباشم، پس مرا اين امت شما است، امت وا :92انبياء / . 1

 .بندگى بكنيد
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خداپرستی  .ها و عالِم هاي ما قی خيلی از مقدسحتی با طرز تل .اسالم فرق دارد
براي قرآن و خود پيغمبر مسأله نبوت و  .را ببينيد و شخص پرستی ما را 2قرآن،  قرآن

خاطر چيز  هشخصيت و رسالت آنها ب .اطاعت از نبی موضوعيت و اصالت ندارد
هد به خوا كشد و نمی پيغمبر خود را كنار می .است خدا سوي بهديگر و فرع دعوت 

 .1خدا برويد سوي بهاو روآورده تواضع و كرنش كنند، ميگويد 
آن غوغاي قيامت و  .شود میصراحت و اصرار در توصيه و تأكيد بيش از اين ن

حكم  هآخرت كه قبالً متذكر شديم نيز مقصد و مسيرش ب سوي بهراندن انسان 
 :خدا است سوي بهمضامين مكرر آيات، باز خدا و 

«
»2 

 19= % 31+ % 29% :شود میتا اينجا 

  

 عاشقی

واسطه توصيف خدا و دعوت به توحيد قرآن  خواهد سر راست و بی اما شما دلتان می
ال هجرت از مكه به در سال سيزده بعثت، درست در س :بفرمائيد اهلل بسم .را ببينيد

مدينه، در آن مفصِل رسالت و نقطه عطف تاريخ بشريت كه از جهتی پايان دعوت و 
 17/1در گيري با مشركين است و از جهت ديگر آغاز پيروزي و تربيت مؤمنين %

 .بينيم هاي انعام و فاطر و بقره در توصيف و توحيد و تجليل خدا می آيات را در سوره
با  .سال رسالت هست 23در سراسر  .سال و در اين سه سوره نيستالبته تنها در اين 

 :آيات اوليه
«

»3 

                                                
 (118)يوسف/ «.... »1
رسيدن و مقصدش كجا  راجع به ساعت )كشتى آخرت( از تو ميپرسند كه لنگرگاه و :11تا  12نازعات / . 2

است؟ تو چگونه ممكن است تواناى ذكر )يادرك و بيان( آن باشى! نهايت آن بسوى پروردگارت 
 .ميباشد

 بخوان و پروردگارت بزرگوارتر انسان را از علقه آفريد. بخوان بنام پروردگارت كه آفريد.: 3تا1اقراء/ . 3
 .است
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و در آخرين آيات كه شايد در سوره مائده باشد، باز سخن از كفر  شود میشروع 
هيچ جا از توصيه خداي يگانه و توصيف  .1توحيد و ترس بعضی ديگر استبعضی و 

 .تكبير و تسبيح ذات او فروگذار نشده است و تجليل و
هائی! هيچ عاشقی چنين شيفته معشوق نشده، هيچ  آن هم چه توصيف و تجليل

مراد نورزيده، هيچ مداحی اينطور ممدوح خود را باال نبرده و  همريدي چنين ارادت ب
آستان بلند چنين ارباب ذوالجالل نينداخته  چنين فروتنی و تمنا چشم به بااي  يچ بندهه

 .است
هاي اعالي ديگر است، از  هر چه خوبی، بزرگی، توانائی، دانائی، پاكی و ارزش

2.بيند داند و همه موجودات را تسبيح كننده او می آن او و از او می
 

3.است ت و اصالت و كفايت اعالم شدهكنيد، چگونه تمامي الكرسی نگاه در آ
 

تا  91»همچنين آيات توصيفی عجيب سوره انعام  .آيه نور را خودتان بخوانيد
111»1 

                                                
 (3)مائده/ «.... »...1
2« .

 (21تا  22، )حشر / «
خدا! معبودى جز او نيست. زنده است و اصل حيات، استوار است و نگاهدارنده،  :217تا  211بقره / . 3

پيوسته هشيار و توانا است و چرت و خواب براو چيره نميشود. هر چه در زمين و آسمانها است از اوست. 
ار ميگذارد، شفاعت و وساطتى بكند )هر امكان و كيست كه بتواند جز با اجازه و امكاناتى كه او در اختي

هر عملى بدست اوست(. آغاز و آينده، همه را ميداند در حاليكه ديگران جز تا حدودى كه او خواسته 
باشد، از دانش او آگاهى ندارند. مالكيت و حكومت او احاطه بر همه جاى آسمانها و زمين دارد. در 

سته نميكند و او است كه واال و بزرگتر است )نه كهكشانها و حالى كه اداره و حفظ آنها او را خ
آسمانها(. در )چنين( دين اكراه و اجبار موضوع ندارد. راه رشد از گمراهى شناخته شد. حال اگر كسى به 
)خدايان( سركش پشت كند و به خداى يگانه ايمان بياورد، مسلم بداند و مطمئن باشد كه به ريسمان 

ه است. ريسمانى كه ديگر باز شدنى و رها كننده نيست )احتياج به تكيه گاه و محكمى خود را بست
اند.  مستحفظ ديگر ندارد(. خداوند كامالً شنوا و آگاه است. خداوند ياور كسانى است كه ايمان آورده

 .هاى )سرگردانى و نادانى و اشتباه( به روشنايى ميرساند آنها را از تاريكى
1« .
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 منزه و صاحب مشخصات اعالي ديگر تنها خالق و قادر وعالم و محمد نه خدا براي
 !شود میعاشقی از اين باالتر ديگر چه  1است، زيبا هم هست! اسمش زيبا است!

 كه مخلصانه  ه اصرار و تكرار و اينهمه تعظيم و تسبيح خيلی مشكل استآن هم
 .نباشد

مجموعه آياتی كه مستقيماً در معرفی و وصف خدا است و تقريباً در كلّيه 
 .آيات را تشكيل ميدهد 11آيه ميرسد كه % 721باشد به  ها پراكنده می سوره

 .ميرسيم 71سابق به % 19اين ترتيب با آن % هب
هم  1روي جهاد و % 1روي انفاق رفته است % 1مانده آيات قرآن % باقی 31از %

اما كدام انفاق و كدام جهاد؟  .تدارك و مقدمات جهاد و قبل از جنگ با كفار است
پس باز هم خدا، نه قوميت عرب و سيادت يا  .اهلل سبيل اهلل و جهاد فی انفاق فی سبيل

 .پرستی و كشورگشائی وطن
تر  آيات تربيتی و اخالقی است كه شايد مفصلترين و در سطح عالی 31از آن % %2/8

تر و  در اين قسمت نيز باز آنچه مهم .آمده باشد 2سوره اسرا 11تا  21آنها در آيات 
 .نظر است، ذكر خدا وبندگی او است منظور

ديگر بر  2/23%پس  .آيات در شأن دسته ضد اخالق و ايمان يعنی منافقين است %1
 .يد اضافه كنيمبا 71آن %
  

 خدانامه    
منظور و معناي دين  عنوان بهآنچه در عرف امروزي ما مظهر اسالم بوده و  در باره

دهد، يعنی فقه،  شناخته شده و اساس روحانيت و برنامه فعاليت دينی ما را تشكيل می

                                                                                                              

 (111تا  91، )انعام / «...
 (111، )اسراء / «.... »... 1
2« .

، )اسراء «...
 (39تا  23/ 
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احكام طهارت و  :از آيات وارد شده است 1/1%در اصطالح متداول آن، فقط 
 .ها، حج، حجاب، روزه و غيره و در رأس همه نماز ل و حرام خوراكینجاست، حال

 :فرمايد نماز می در بارهتازه 
«... ...» 

 :كند میسپس اضافه 
«... ...»1 

  .ياد خدا شدن است هب يعنی كه مافوق همه چيز و منظور اصلی اداي فرائض،
 سراسر قرآن صحبت خدا :رسيد خالصه كنيم% 7/97ها را كه به  اين آمارگيري

هاي گوناگون طبيعت،  و همه رنگ كند میاين كتابی كه از هر دري صحبت  .است
حكمت، زندگی، جنگ، عبادت، زن، بچه، حكومت، تاريخ، خوراكی، فلسفه، مثل، 

تر  تر و متنوع فته و از هر كتابی در دنيا رنگ برنگخود گر هجن، انسان و غيره را ب
اگر خواسته باشيم  .يك سمت بيشتر متمايل نيست هاست، يك رنگ بيشتر ندارد و ب

 .«خدانامه»اسم فارسی براي آن بگذاريم بايد بگوئيم 
  

 كجاه خدا تا ب

طالعه و بندي اگر مايل باشيم م از نظر كيفيت و درجه .اينها از نظر كميت و رقم بود
 .مقايسه بيشتري كرده باشيم، بايد برگرديم به بعضی آيات و مطالب گذشته
 :اول روي آيه ساده اخير كه حاوي نكته قابل توجهی است، تأمل كنيم

«... ...».2 
خود دين  در بارهفكرما، اعم از متدين و غير متدين قرآن اختالف آشكار با طرز 

هاي فردي يا اجتماعی براي  خواهيم خاصيت و لزوم دين را از جنبه ما وقتی می .دارد
 رويم و سودي هايمان در زندگی می سراغ نيازمندي خود يا مخاطب هموار نمائيم، به

مبارزه با استعمار و  مثالً .آوريم ، شاهد میشود میرا كه از دينداري دستگيرمان  
 .نمائيم بهترين كيش مبارزه معرفی می عنوان بهكشيم و اسالم را استبداد را پيش می
گويند  يا آنكه می .نمايند پليس باطنی توصيه و تمجيد می عنوان بهدسته ديگر دين را 

                                                
 ...همانا نماز )انسان را( از فحشاء و بدكارى باز ميدارد و مسلم ياد خدا برتر است :11عنكبوت / . 1
 11/  عنكبوت. 2
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، پس خوب است و كند میاسالم دين دانش است و چون علم و معرفت را توصيه 
 ...سواد نشوند بليغ كرد تا مردم بیرا ت بايد آن

اصل براي ما  .زند همه اين نظرها بر محور خودمان و منافع و احتياجات ما دور می
خداشناسی و ترس از خدا را بيشتر براي سالمت  .انسان است و خدا وسيله و فرع

كما آنكه هر زن و شوهر ميل دارند، طرف  .افراد و حسن اداره اجتماع طالب هستيم
 .ابل شخصی متدين و با تقوي باشد تا وفاداري و خدمتگذاري بيشتري داشته باشدمق

اما براي قرآن كه زبان پيغمبر است و براي كسی كه گفته است )يا از قول او 
مبارزه با فحشاءِ و محو منكرات در درجه  1«بُعِثْتُ ِالُتَمِمَ مَكارِمَ االَخْالق»اند(  گفته

 !باالتر است ر خدا از آنذك .دوم اهميت قرار دارد
اِالطالق خدا را شناختن و خواستن ، نه علم و  دين واقعی هم يعنی اين، يعنی عَلَی

 .اجتماع و اخالق و غيره را
رود كه هر قصور در  در اين زمينه و از نظر كيفی مسأله، قرآن تا آنجا پيش می

اين  .2«خدا هشرك ب» :داند، جز يكی را خدمت و هر نوع خطا را قابل بخشش می
3.تر است خود شود بزرگ همردم يا ب  عمل از هر ظلمی كه به

 

نمائيد كه در هيچ كتاب و توسط هيچ  و خوب تصور می كنيد میيقيناً تصديق 
 .درجه اعلی و اولی برده نشده است هطور نام و ياد خدا و پرستش او ب كس اين

اير اديان رسيده است و اشعار دعاهاي ناب كه در تضرع بدرگاه خدا از امامان ما و س
اند و تازه  هاي جوشان سرازير شده اند، از اين سرچشمه نغزي كه عرفا و حكما سروده

 .رسند به آن پايه نمی وجه هيچ بهدر معنی و مغز و وصف 
  

 مصلح بزرگ

خواهند خود را با انصاف نشان  بعضی از مستشرقين محقق يا منكرين نبوت كه می
حمّد بن عبداهلل نابغه حساس و مصلح بزرگواري بوده است كه از گويند م دهند، می

ظلم و فساد دنيا به تنگ آمده و نجات مردم و درمان دردها رادر يكتا پرستی شناخته 

                                                
 .مبعوث شدم تا مكارم اخالق را تمام و كمال كنم. 1
 (116، )نساء / «.... »2
 (.13، )لقمان / «. »... 3
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روز عربستان و  اقتضاي زمان و اقتصاد جامعه آن 1قول مونتگمري وات هيا ب .است
 .راه انداخته استبرانگيخته بوده و در اين  تحول انقالبی محيط او را

كنيم، تز مصلح بودن پيغمبر و پيروي خود آگاه يا  وقتی به قرآن مراجعه می
 .شود میناخودآگاه او از عوامل محيط و مردم شديداً رد 

هاي اخالقی و اجتماعی و سياسی دنيا كه براي  رهبر اسالم بر خالف ما و مصلح
هاي اصالحی يا انقالبی  حلراه  دنبال بهچاره جوئی مفاسد و دفع مظالم مشهور 

روند و ضامن اجرائی آن اصالحات يا انقالبات را يك سلسله موازين فلسفی يا  می
كلی هدفشان ايجاد دنيايی  طور بهبينند و  قيود اخالقی و مبانی اجتماعی و سياسی می

ه بهتر براي هموطنان يا براي بشريت است، اصالً و ابداً نه دنبال بهبود زندگی بوده و ن
 .وحدت و عظمت عرب تصريحاً و تلويحاً برايش ارزش داشته است

قرآن اصوالً زندگی دنيا و هدف  .اين قبيل عوامل نبوده است وجه هيچ بهانگيزه او 
كه ششدانگ حواس شما  كند میو به مردم سرزنش  2شمارد بودن دنيا را پست می

3.كه آخرت بهتر و جاويدان است حالی دنيا است در هب
 

بايستی به صرف عمل صالح و  بود انگيزه پيغمبر مصلح بودن باشد، می بنااگر 
گويند ما احتياج نداريم نماز  تقوي راضی شود و مثل خيلی از افراد باشد كه می

كنيم و قدم در راه خدمت و فداكاري  بخوانيم و حتماً متدين باشيم، ماكار بد نمی
يك عمر نيكوكاري و خدمتگزاري  ها و ولی او خودداري كامل از بدي .گذاريم می

                                                
1  . Montgomery Watt 

2« ....» ،
 (؛ 21)حديد/

 (11، )آل عمران / «...» 
 (؛17و  16، )اعلى / «. »3

 (،21و  21،)قيامت / «»... 

 (181، )آل عمران/ «»... 
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 1«هَباءً مَنْثُورا...»و جانبازي را مادام كه در راه خدا و همراه با ايمان نباشد، هدر رفته و 
 .2شمرد می
 

 سخنگوی خدا

بنابر  .كرد محمد فقط يك هدف داشت و براي يك منظور و يك مقام تبليغ می
يم اصطالح روز را بكار بريم، بايد آنچه كماً و كيفاً از قرآن ديديم، اگر خواسته باش

تبليغاتچی كه تبليغ را بحد اعالي  .محمّد سخنگوي خدا و تبليغاتچی او بود :بگوئيم
اگر كسی براي كاالئی شخصی و سياسی اينطور  .انحصار و امكان و تصور رسانيد

 !ها باو داده شود كرد، چه مزد هنگفتی ميبايستی ببرد و چه وعده تالش و تبليغ می
بنابراين اين  .سود جوئی و مزدوري را كه همه قبول دارند در كار نبوده است

تبليغاتچی مافوق نمونه، يا براي آرمان و عقيده خود چنين فعاليت و فداكاري را 
او تبليغ  سوي بهسود و  هاست كه ب كرده است يا مأمور از طرف كسی بوده می
 .است نموده و چنين كسی واقعاً وجود داشته می

خيلی فرق است بين  .عدم سودجوئی پيغمبر در ابتداي دعوت را همه قبول دارند
هاي ديانت و تقدس  روز با محيط محيط جاهليت و شرك پراز تعصب و توحش آن

پيغمبر يك حركت كامالً خالف  .امروز كه شيادها با رياكاري خرسواري نمايند
قيمت جان او تمام  هبود و ب جريان روز را، كه مالزم با انواع محروميت و فداكاري

رفت، پيش  ترين احتمال موفقيت در آن نمی هاي سال كوچك و تا سال شد می
كاالي توحيد در آن زمان و مكان بازار رايجی نداشت كه عرضه كردن آن  .گرفت

پرستی تعصب داشته و با  مگر آنكه بگويند مشركين قريش در بت .سودآور باشد
و مسيحيت در شبه جزيره عربستان زياد  لی پيروان يهودو .ورزيدند محمّد عناد می

فرض كه چنين طمع  هب .رفت بودند و اميد گرويدن و استقبال گرم از ناحيه آنها می
ست روزنه اميدي باشد، قرآن و تاريخ نشان توان میغير محتمل در روزهاي نخست 

و دشمنی  مواجه بالجاج زودي بهها  دهند كه اسالم و شخص حضرت و مسلمان می
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اهل كتاب گرديدند و يك وظيفه پيغمبر مبارزه با خرافات و انحرافات آنها  شديد
 .بود
  

 احتماالت

طلبی، يك احتمال دورادوري كه ممكن است  باز در همين زمينه سودجوئی يا جاه
عرضه شود، اين است كه شخص براي كسب عنوان و احترام و اقتدار، خود را در 

ي مورد قبول مردم قرار داده و براي او تبليغ افزون از اندازه پشت سر يك مقام واال
كند، تا بالطبع و به طبع او بر خوردار از ثمرات شيرين شاگردي و واسطگی آن مقام 

ها و آقاخانها و خيلی از مرشدين و مرادها انجام  همان كاري كه حسن صباح .گردد
سازند و  وع خدا يا امام و پير و غيره میدادند، اينان نيز عوام را شديداً معتقد به يكن می

كوركورانه و جانبازي فوق العاده در پيروان متعصب تلقين نموده، با   اطاعت
قراردادن خود در آخرين حلقه سلسله مراتب نيابت يا امامت )و حتی الوهيت 

( فرمانروائی و كامروائی مطلوب را .اش ظهور كرد كه در قرون اخير نمونه طوري هب
 .مايندن می

ها را پس از پيروزي نسبی ننمود،  برداري محمّد )ص( عالوه بر آنكه چنين بهره
گذاشت كه  يك كلمه تصحيحی می «اهللرسول »جلوي تنها عنوان معرف خود يعنی 

ها دستور داد در نماز پنج  اش ايجاد شود و به مسلمان در بارهمبادا غلو و توهمی 
     :وقتشان تكرار كنند
«» 

ولی  .شود میبينيم در قرآن چه تجليلی از انبياء گذشته مثل ابراهيم و عيسی  می
گردد كه بيشتر جنبه  براي آورنده قرآن اكتفا به معرفی و اشارات مختصري می

مؤمنين دستور  حتی به 1.انصاف دارد گوئی به مدعيان بی تقويت روحی او و جواب
كالم مابين پيغمبر خود و پيغمبران گذشته قائل نشوند و  دهد، جدائی و اختالف می

 :بگويند
«... ».2 
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 !آمد بود خروسی الي قبا باشد، اينجور جاها دم خروس بيرون می اگر بنا
1.كند میسبت به رسول اتخاذ قرآن حتی در بعضی آيات لحن عتاب آميز ن

 

موفقيت  هسال منتهی ب 23روزي كه تالش مافوق طاقت فرساي محمد بعد از 
بايست بهره  گردند، اگر دنيا طلب بود، می و فوج فوج مردم داخل دين او می شود می

آيه در آمده او،  صورت بهبينيم دستور خدا )يا آرزوي  ولی می .برداريش شروع شود
 :اشی از خود او بدانيم( همان حرف و آرزوي روز اول استاگر قرآن را ن

«
 »2 

بخشش نمايد! از هر طرف كه نگاه تازه بدهكار هم شده و بايد عذر خواهی و طلب 
هاي  هاي احتمالی سودجوئی، رياست طلبی، هوس بازي و هر گونه انگيزه كنيم راه

 .بينيم خودخواهانه را بسته می
  

 عشق و عرفان

طلب و  عشقی كه از طبع قدس .سته است عاشق مخلص پاكبازي باشدتوان میمحمد 
شقی يك چيز است و كار محمّد ولی عا .باشد  نيكنياز بشري او خودجوشی كرده

 .چيز ديگر بود
ها و  وار كه در مورد حضرت، با توجه به انديشه البته فرض ماليخوليا و عشق ديوانه

هاي او، در نظر هر صاحب فكرِ صاحب انصاف منتفی است، بايد  ها و موفقيت نقشه
 .عاشقی طبيعی و سالم برويم دنبال به

هاي  ه عاشق محسوسات ملموس و مطلوبنظر از اينكه افراد بشر هميش صرف
هاي معنوي مثل علم و وطن و غيره هم بالمآل  شوند و عشق به ارزش غريزي می

گردد، اصالً الزمه عشق حسادت است و معمول عشاق  نوع آنها بر می هخود آنها يا ب هب
يعنی  .باشد معشوق می هانحصار دادن معشوق بخود و اشتغال و انحصار دادن خود ب

                                                
1« .

 (،71و  71، )اسراء / «

 (3تا1، )عبس/«»
هنگامى كه يارى خدا و پيروزى رسيد، و مردم را ديدى كه فوج فوج داخل دين خدا  :3تا  1نصر / . 2

پذير  گزارى پروردگارت تسبيح نما و از او پوزش طلبيده؛ بدان كه خدا بسيار توبه به سپاس شوند، پس مى
 .است
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بينيم كه محمد تسري دهنده بديگران و  ولی در اينجا می .شدن از غير و از مردم جدا
 .معبود خويش است سوي بهدعوت كننده آنان 

تازه اگر بگوييم شناساندن خدا و بنده كردن مردم براي او نوعی احساس وظيفه 
د رو شمع می سوي بهروانی و مرض عشقی شده بوده است، عاشق دلباخته، پروانه وار 

گيرد و دستور  بينيم قرآن جلوي عاشق را می سوزاند؛ در حاليكه می و پر و بال می
در پايان آيات توصيفی سوره انعام  .دهد خونسردي در مورد يگانه مطلوب می

حال هر  .هائی بود كه از سوي پروردگارتان آمد ها و بيناكننده اينها بينائی :گويد می
زيان خويش عمل  هاست و هر كس كور بماند بنفع خود كرده  هكس چشم باز كند ب

آن كشش و كوشش كجا و اين بی  1.كرده است، و من نگهبان باال سر شما نيستم
 !اعتنائی و بی نيازي كجا

تر از آش  ، كاسه گرمشد میاو خطاب ن هپيغمبر اگر عاشق از پيش خود بود، ب
ند و ما شد میمشرك  خواست، اينها خدا اگر می 2.مشقت مينداز هنباش و خودت را ب

3.ايم محافظ آنها نكرده تو را مسؤول و
 

 .نرو، تند نرو :گويد برو و بگو! می :چيز عجيبی است! در عين اين كه ميگويند
مثل آن  .رود ، تا آخرش میكند میخاطر سود يا عشق دنبال  هآخر بشر اگر چيزي را ب

تشفشان آنقدر از كوه دانشمند ايتاليائی اوايل قرون جديد كه در جستجوي علت آ
 .باال رفت و به آنها نزديك شد كه سوخت و خاكستر شد

ايم كه جذبه و عشق خاص بجانب حق ابراز داشته و  ايم يا شنيده عرفا راهم ديده
سرايند و تا سرحد رياضت نفس جلو  اشعار آبدار می .اند گاهی دعوي اشراق كرده

بتی انجام نداده و خدمتی ماوراي تعليم اما صرف نظر از اين كه عرفا كار مث .روند می
پيغمبران آمده و  دنبال بهكنند ، تماماً  دلپذير عرفان و احياناً تلقين صفا و وفا نمی

مكتبشان تصفيه يا تفرعی بر مذاهب است و خودشان هميشه افتخار و اعالم احتياج 
 .اند اشتهتعليمی و تلقينی د يعنی عشق .نمايند پير طريقت يا مرشد و ولی می به

شناسيم كه مانند سقراط و گاليله و ارسطو  همينطور دانشمندان فداكاري را می
اما  .اند مشعلداران جانباز عقيده و علم بوده، به ارشاد مردم و اشاعه حقيقت پرداخته
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نظر از آنكه علم  صرف .فرق است مابين روش علمی دانشمندان و روش قرآنی اسالم
خواهد با رفع  ره جوئی مشكالت زندگی ميرود يا میچا خصوصاً علم امروز، پی

ناراحتی حاصله، ارضاء حسّ غريزي كنجكاوي را بنمايد و در اصل يك عمل 
 .حال و هست دارند هخودخواهانه يا بشر خواهانه است ، علم و فلسفه نظر ب

خواهند بدانند اين كه هست چيست و چگونه چنين شده است؟ و از اين طريق به  می
مثالً علم زمين  .بينی آينده ميرسند ليات جهان و اطالع برگذشته و پيشكشف ك

راه افتاده، به ديرين شناسی و ساختمان  هشناسی در جستجوي شناسائی قشر زمين ب
يا كنجكاوي در حركت و حال ستارگان علم هيئت را  .طبقات و تشكيل زمين رسيد

را كشف  و ساختمان مادهآورد و قوانين جاذبه عمومی و حركت اجسام  وجود به
نمايند و  ي كه حاال بحث روي پيدايش سلول اوليه و آغاز حيات میطور به .كرد

كلی سير علوم از  طور به .شايد بعدها به پيشگوئی آنچه خواهد شد، خواهند پرداخت
از  .اما قرآن سير معكوس دارد .كلی است هو آينده و از جزئی ب گذشته بهحال 

سراغ حاضر و  ور خلقت و از آينده بينهايت دور آخرت بهگذشته خيلی خيلی د
يعنی آنچه بايد شد و  «ص»اول مبداء و منتهی يا مصير را )مصير با  .آيد موجود می

و سپس تشخيص وضعيت و تعيين تكليف  كند میآنجا كه بايد رفت( را طرح 
 .كند می

باال و از  نظر از لفظ و ادعا، لحن و مضمون، وضعی دارد كه انگار از صرف
 :آيد صاحب و سازنده دنيا، آن زمان كه بشري و دنيائی در كار نبوده است، می

«

»1 
آنقدر آينده براي او مسلّم و مانند حال و گذشته است كه در مورد قيامت در 

در سوره دهر آمده  كه طوري بهو يا  2.برد كار می هبسياري از اوقات صيغه ماضی ب
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و مضارع و حال حكم ، گويی كه ماضی شود میو عوض  رنگ هاست، زمان رنگ ب
اي كه  واحدي را دارند ، كماآنكه در ذهن و بيان يك مهندس طراح ماهر، نقشه

 .روي كاغذ يا در مغز او ترسيم شد، فرقی ميان انجام شده و انجام نشده آن نيست
آنچه براي ما دور و يا غير قابل تصور  .ها حاضر و موجود است براي او همه قسمت

1.ر نزديك استآيد، براي او بسيا می
 

     

پرستی، نه  پس برانگيختگی محمّد و نگارش قرآن نه خود خواهی بود، نه نوع
ابالغ و اجراي  .چيزي جز مأموريت شباهت ندارد هب .عاشقی، نه عارفی و نه كاشفی

 .رسد امري كه از خارج به او می
  

 انگيزنده

 :اب فردوسی معلوم بودمحمّد خدانامه را سرود، و فردوسی شاهنامه را! صاحب كت
اي است كه سطان بسراپاي شعرا و مديحه  انگيزه هم يا صله .سلطان محمود غزنوي

، يا اگر شخصيت فردوسی را خواسته باشيم برتر از اين 2ريخت سرايان درباري می
اش ممكن است بوده باشد و  منظور نظر او ساختن بند رودخانه قريه ها بدانيم، حرف

حس مليت و آرزوي استقالل و اعتالي ايرانيت در برابر غرور و  يا باالخره ارضاي
 .ستمگري اعراب

 .در هر حال انگيزه و انگيزنده مشهودند و محسوس
دهد كه چشم و دهان پر كند، نه ديده  اي می ولی صاحب كتاب محمّد نه صله

 .نمايد هاي معمول و محسوس بشري را می و نه ارضاي خواسته شود می

                                                                                                              
 (7و  1، )واقعه / «»

 (31، )نحل / «»

 (68، )زمر / «...»

 (81، )مائده / «...»
 (7تا  1، )معارج / «. »1
باالترين سخن بستايد و  كسى شاهان و شاهى ايران زمين را به كه . چه مديحه و خدمتى خوش آيندتر از اين2

 او كه بر تخت و تاج اين ملك دست يافته است، وارث آن همه جالل و جبروت باشد.
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يا بايد خيالی و موهوم يعنی مخلوق ذهن پيغمبر باشد كه ديديم نه اين انگيزه 
عقالئی سالم قابل قبول در نيامد، يا ناچار در  صورت بهماليخويائی و نه  صورت به

 .عين ناديدنی بودن، واقعيت و وجود داشته باشد
نظير  يك تبليغاتچی بیمان يك تبليغات وسيع متمركز قوي ووقتی در برابر

، كند میبينيم كه از هيچ طريق براي خود و از طرف خود تبليغ ن می ر رامخلص مأمو
او انجام شده است بايد وجود داشته باشد و  سوي بهنام و  هقهراً همان كس كه تبليغ ب

 .انگيزنده و انگيزه باشد
  

 گفتار بارور

شگفتی مسئله و اعجاز قضيه در اين است كه از يك عقيده باطنی و تبليغ يكسره 
اي مبدأ واحدي كه ناديدنی و غير مادي است و در جنب او نفی همه چيز را كرده، بر

تسبيح او را اشتغال دائمی موجودات عالم و وظيفه اصلی و سعادت انسان ميداند، از 
چنين مكتب صددرصد نظري اخروي عبادي، فعاليت و حيات بجوشد! دستور براي 

همه جا در قرآن  :ماعی را بنمايدعمل و نيكی بدهد و تأمين زندگی فردي و اجت
كه عمل بدون  طور آيد و همان ايمان، تأكيد به عمل و به عمل صالح می دنبال به

1.شود میحاصل شناخته شده است، ايمان خالی از عمل نيز بيفايده اعالم  ايمان، بی
 

اَنَا »باز در اينجا بيك تضاد آشكار مابين آن چه خوي بشر است و آنچه گوينده 
 3«...يُوحی اِلَی...»خوريم و برايش توجيهی جز  آورده است، بر می 2«رٌ مِثْلُكُمْبَشَ

ها  رود، معموالً عقيده و عالقه به نامحسوس وقتی دنبال عمل و دنيا می بشر :يابيم نمی
، و وقتی روحی مسلك يا اهل عبادت و  كند میگذارد يا كم  و معنويات را كنار می

كم و بيش زاهد تارك دنيا شده و گوشه گيري از مردم  گردد، رياضت و عرفان می
اما محمّد كه يكسره محو در معبود  .شود میكرده و با كار و زندگی بيگانه 

نامحسوس واحد است، هيچ منبع و محرك ديگري روي اراده او اثر ندارد ، سازنده 
دنيابينی را  اسالم و قرآنی كه .و پيشرو حركت و كار شود میمردم و آباد كننده دنيا 

                                                
1« .» ،

 (9)اسراء/
 .من بشرى همانند شما هستم :حديث نبوى. 2
 9/  احقاف  6،  فصلت/71،  ص/118يا انبياء/ 11يا يونس/ 213يا اعراف/ 11انعام/. 3
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شمارد و محصول اصلی آن ايمان و عبادت خدا است، با  و پست می كند میطرد 
مخلوق خدا ه اشاعه تقوي كه ترس از خدا است و عمل در راه خدا كه خدمت ب

محصول فرعی و ضمنی از كارخانه خود، سالمتی و امنيت و عمران و  عنوان بهاست، 
1.دهد قدرت و شوكت دنيائی بيرون می

 

اي است كه كلمه طيبه رابه  است و آئين او آن آيه «اهللال اِلهَ اِلَا »خص پيغمبر مظهر ش
كه بر ريشه ثابت استوار است و شاخ و برگش  كند میاي تشبيه  درخت پاك سرشته

 .كند میفضا را پر 
ولی كلمه پاكيزه  .اي بيش نيست كه عصاره و اساس قرآن است، كلمه «اهللال اِلهَ اِالَ »

هاي آن بتمام  ها و شعبه ترين ريشه را دارا بوده، شاخه اي كه در زمين محكم و طيبه
و با اجازه و آبياري خدا، هر هنگام نتايج نيكو و  شود میشؤون حيات گسترده 

اگر شاخه و ميوه، وجود پيدا كرده و ديده شده است،  .دهد هاي خود را می ميوه
 .ريشه و باغبان هم وجود دارد

 

« 

 

...»2

                                                
ؤمنون، اين معنى كه ارتباط و مالزمه ايمان به خدا با طهارت نفس و خدمت به خلق باشد، در در سوره م. 1

 :آغاز و در اواسط سوره به خوبى نمايان است

«

» 

شوند. يعنى مؤمنان واقعى در برابر خدا كه ميايستند، ميترسند و  : مؤمنانى كه رستگار می11تا  1 مؤمنون /
دار و پيمان  نمايند... . امانت شوند. چنين مؤمنانى زكات پرداخته و حفظ عورت و نسل می خاشع می

 (.شوند نگاهدارند. مراقب نمازهايشان هستند و باالخره جاودان در بهشت می

«

: چنين ترسندگان از خدا و ايمان آورندگان به آيات كه 61تا  17، )مؤمنون/«
 .(كنند و پيشى ميگيرند شرك نميورزند... چنين مؤمنينى تسريع در خيرات می

ت پاكيزه كه چطور خداوند در مثل، گفتار پاكيزه را چون درخ یكن توجه می : 21تا  21ابراهيم /  .2
 .دهد اذن پروردگارش می اش در آسمان. ميوه خود را هر زمان به اش ثابت است و شاخه دانست، كه ريشه


